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  پيشگفتار
، رژيم جمهوري اسالمي ايران شروع به بازجويي، شكنجه و اعدام شتابزده هزاران زنداني 1367در اوايل مرداد ماه 

 شده و   يحارطاين كشتار دسته جمعي كه به دقت        . مه يافت  ادا  آن سال   تا پاييز   كه د كر سياسي در سراسر كشور   
اهللا خميني كه در آن هنگـام        ، عمالً بقاياي مخالفين سياسي رژيم آيت      شد حساب شده و مخفيانه انجام       صورتبه  

 چنـد  اي  دورهطيچه شمار دقيق قربانيان معلوم نيست، اما هزاران زنداني   اگر. رهبر ايران بود را از ميان برداشت      
  .اهه شكنجه و اعدام شدندم

 را گذرانده بودند اما از انكار عقايد سياسي خود امتنـاع   خودشدند كه دوره محكوميت  ميقربانيان شامل زندانياني    
در بـود    بودند، افرادي كه مدتهاي طـوالني         خود  محكوميت ان دور گذراندنورزيده بودند، زندانياني كه در حال       

ـ  نشده بود، و زندانيان سابقي كه مجدداً دسـتگير            آنها صادر  وز حكم بردند اما هن   ميبازداشت به سر     . ده بودنـد  ش
 ماننـد پخـش     يـي بسياري از اين زندانيان به هنگام دستگيري، نوجواناني بودند كه به دليل ارتكاب تخلفـات جز               

ـ  ،نگرشهاي سياسي قربانيان، از پشتيباني از سـازمان مجاهـدين خلـق           .  دستگير شده بودند    سياسي جزوات  ي حزب
ـ   به منظور سرنگوني رژيم خميني گرفته تا حمايت از حـزب تـوده كـه               مسلحانه و درگير مبارزه     مخالف  يحزب
  . كرد مي از رژيم ايران حمايت 1362 سال  تاو  ماركسيستي بود وسكوالر

اي جمعي  را اعدام نموده يا دست به كشتاره   خود اين نخستين بار نبود كه رژيم جمهوري اسالمي مخالفان سياسي         
ـ ريزي شده طرح و اجراي آن، زمان كوتـاهي كـه طـي آن                 به دليل روش برنامه    1367عام    اما قتل  1.زد مي ن اي

اي كه براي تعيين قربانيان مورد استفاده قرار گرفت،           وقايعي در سراسر كشور صورت پذيرفت، روش خودسرانه       
ي را براي مخفي نگاهداشتن اين اعدامها به كار گرفت          ا تعداد بيشمار قربانيان، و نيز اينكه رژيم اقدامات گسترده        

  .كند، قابل توجه است ميو كماكان وقوع آن را انكار 

اهللا خميني و بالفاصله پس از آنكه ايران توافق خود را مبني             اين اعدامها به دنبال فتوايي آغاز شد كه توسط آيت         
اي را  اين فتوا كميسيونهاي سه نفـره . ، صادر شدعراق اعالم داشت با  بعد از هشت سال جنگ،بر قبول آتش بس 

» كميـسيون مـرگ   « را   هااين كميسيونها كه زندانيان آن    . براي تعيين افرادي كه بايد اعدام شوند، به وجود آورد         
، تعيـين  هـا نآكرد و براساس پاسـخ هـاي     مي سؤال   آنهاناميدند، از زندانيان درباره اعتقادات سياسي و مذهبي          مي
 علني نبود،  اسـتينافي وجـود   ه ومرحله سؤال و جواب مختصر بود. كسي بايد اعدام و يا شكنجه شود  كرد چه    مي

 كه فوراً اعـدام     هاييبسياري از آن  . شدند مينداشت و زندانيان در همان روز يا به فاصله كوتاهي پس از آن اعدام               
  . نشدند مورد شكنجه قرار گرفتند

                                                            
اعترافات تحت «روند آبراهاميان، ي. دام كرداع» رضاال فيفساد ا« ايراني را به جرم 757،  جمهوري اسالمي 1357ي پس از انقالب ها هدر ما 1

، رژيم ايران هزاران تن از مخالفان 1364 و 1360بين سالهاي . 124-25 .، صص]ERVAND ABRAHAMIAN, TORTURED CONFESSIONS[» شكنجه
زد و در   در محوطه اوين قدم مي، يك روحاني و انقالبي سرشناس،اهللا غفاري آورد كه آيت مييك زنداني به خاطر .  را اعدام نمودخودسياسي 

وي تمام بدنش آغشته به خون بود و مجبور بود تمام آن را  «:طلب بود، گزارش كرد زنداني كه يك سلطنت. برابر يك شير آب توقف نمود
سناد حقوق بشر ايران با بهمن  مصاحبه تلفني مركز ا.» مجاهدين بودنداعضاء مبهوت كننده هايآنها در حال اعدام. بشويد تا بتواند به نماز بايستد

 ].»مصاحبه با رهبري«: از اين به بعد) [موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) (2009 آوريل 19(رهبري 
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طور مخفيانه شكنجه و اعدام شدند را شناسايي نكرده، و نيز هرگز هيچگونه              كه به    يدولت ايران هرگز اين افراد    
ا سالها بود در زندان هكه بسياري از آن(توضيح رسمي صادر نكرده است كه چرا زندانيان سياسي با عقايد مختلف 

ـ        . دندش اعدام   1367 به ناگهان در تابستان      )بردند ميبه سر    شور را تـرك    تا آن هنگام اكثر رهبران مجاهـدين ك
حزب توده و ديگر احزاب     .  بودند  حزبي ي پايين ها هكرده يا كشته شده بودند و اكثر مجاهدين زنداني داراي رتب          

—ي محكوم شـده بودنـد     اعدام شده به تخلفاتي نسبتاً جزي     بسياري از افراد    . ي نداشتند نفوذچپگرا عمالً در ايران     

  .ي قبلي اعدام شده بودندتر بود طي پاكسازيها متخلفاني كه جرمشان سنگين

 اوباشد و نيز اخبار اين اعدامها شديداً به حيثيـت            مي داخليالمللي و    دانست اين قتل عام نقض قوانين بين       ميرژيم  
رژيـم،  . بنابراين براي مخفي نگاهداشتن اين بازجوييها و اعدامها از هيچگونه تالشي دريغ نكـرد  . لطمه خواهد زد  

ندگان بست، شروع به اعالم اعدامهاي علني نمود تا توجه عموم را از اين قـضيه منحـرف                  كن زندانها را بر مالقات   
 مطلع شـدند،   خوديي كه نهايتاً از مرگ عزيزانها هخانواد. المللي دروغ گفت  و بازرسان بينها هسازد، و به خانواد   

 هرگز اطالع داده نشد، و بسياري       ها هادبه تعداد زيادي از خانو    . ا نداشتند ه آن ازي مهر و آبان هيچ اطالعي       ها هتا ما 
 كردند را دريافت     خود يي كه اجساد عزيزان   ها هبه خانواد . نشان دفن شدند   از قربانيان در گورهاي دسته جمعي بي      

. اند نبوده دادگان خود  از دست  عزاداري براي    كنون مجاز به   تا  آنها اجازه برگزاري مراسم تشييع جنازه داده نشد و       
  .با بولدوزر صاف كردرا خيراً يكي از اين گورهاي جمعي در خاوران تهران رژيم ايران ا

المللي حقوق بـشر     بازجوييها، قتلها، شكنجه و ناپديد شدنهاي اجباري زندانيان، تعهدات ايران نسبت به قوانين بين             
قربانيـان  . لت بـود اعدامها طي مراحلي انجام شدند كه كامالً عاري از عدا        . كند ميرا نقض كرده و كماكان نقض       

. شدند كه نقض حقوق آنها براي آزادي بيان و اجتماع بـود            مي انتخاب   خودبر اساس اعتقادات مذهبي يا سياسي       
 رگـز عـه ه  فاجشدند و به بازمانـدگان ايـن         مي محسوب ن   نسبت به امنيت حكومت ايران     آنها هيچگونه تهديدي  

  . ده استشغرامتي پرداخت ن

د، شـو  ميب وحسم ناپديد شدنهاي اجباري زندانيان غيرنظامي جنايت عليه بشريت نيز    همچنين، اعدامها، شكنجه و   
اين جريانات در سراسر ايران و به دنبـال صـدور دسـتوري از              . ريزي شده بودند   زيرا اين وقايع گسترده و برنامه     

ن كميـسيونهاي   د كه در آ   رطرف خميني، رهبر ايران در آن زمان، به وقوع پيوست و سيستمي را سازماندهي ك              
 مرتكبين اين اعمال بايد از جهـت كيفـري          ،در نتيجه . گرفتند چه افرادي بايد اعدام شوند      ميعاليرتبه اي تصميم    

  .پاسخگو باشند

يي كه مركز اسناد حقوق بشر ايران با بازماندگان و اعضاء خانواده قربانيان قتـل               ها هاين گزارش به دنبال مصاحب    
ست، و نيز اظهارات و يادداشتهاي بازماندگان اين جريانات كه قبالً انتشار يافته، تهيـه            انجام داده ا   1367عام سال   

الملـل   ، مقاالت مطبوعاتي، اسنادي كه توسط سازمان عفو بين        ها ههمچنين اين گزارش براساس مصاحب    . ده است ش
ار تـاريخي محققـان معتبـر،       در اختيار مركز اسناد حقوق بشر ايران قرار داده شده، اسناد سازمان ملل متحد و آث               

  .دهد ميشرايط موجود در هنگام وقوع اين اعدامها را شرح 



 3

 را آنهـا بخش اول به طور مختصر قربانيان و احزاب سياسـي     . اين گزارش به شش بخش اساسي تقسيم شده است        
. پـردازد  مين  و از جمله عدم توافق ميان روحانيو1367بخش دوم به شرح صدور فتوا در تيرماه     . كند ميتوصيف  

ي پيش از اين قتل عام توسط رژيـم ايـران صـورت گرفـت بررسـي                 ها هدر بخش بعد تهيه و تداركي كه در ما        
اين بخش به زندانهاي تهران و      .  است ها، شكنجه و اعدامها اختصاص يافته      بخش چهارم به شرح بازجويي    . شود مي

 هم الزم ارتحابخش پنجم عدم رعايت     . پردازد مير  ديگر نقاط ايران هنگام وقوع همزمان قتل عام در سراسر كشو          
بخش پايـاني   . دهد مي را مورد بررسي قرار       آنها يها هاز جانب رژيم نسبت به بقاياي اجساد قربانيان و نيز خانواد          

المللي حقوق بشر و جنايت عليه بشريت و نيز قوانين ايـران را              تحليلي مختصر از اعمال رژيم در نقض قوانين بين        
  .دهد مي ارائه

وقايع ات خود از     خاطر مرور و   ها همركز اسناد حقوق بشر ايران مايل است از شهود شجاعي كه انجام اين مصاحب             
  .وحشتناك بيست سال پيش را پذيرفتند، ابراز تشكر نمايد

  قربانيان.   ١
 يك تالش گسترده    1367ها، شكنجه، اعدامها و ناپديد شدنهاي اجباري زندانيان سياسي در طول تابستان              بازجويي
تعداد دقيق زندانيان اعدامي    . ريزي شده از طرف جمهوري اسالمي براي حذف تمامي مخالفان سياسي بود            و برنامه 

، علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت ايران ادعـا نمـود             1367بنا بر گزارشها در بهمن      . معلوم نيست 
الملـل    سازمان عفو بين   ،1369 در سال    2.اند ي سياسي اعدام شده    زندان 1,000كمتر از   » در عرض چند ماه گذشته    «

اهللا   آيت 3.اند  نفر زنداني كشته شده    2,000 اما تخمين زد كه      ،اعالم داشت كه از تعداد كامل اعدامها اطالعي ندارد        
 4.دند تن از طرفداران مجاهدين خلق اعدام ش       3,800 تا   2,800 تخمين زد كه رقمي بين        خود منتظري در خاطرات  

 را 30,000 مجاهـدين رقـم     5.ا زندانيان سياسي غيرمذهبي بودنـد     ه تن از آن   500وي همچنين ادعا نمود كه حدود       
 در  6. منتـشر سـاختند     را اند  اعدام شده  1367  تن از هواداران مجاهدين كه در تابستان       3,208اند و نام     عنوان كرده 

ط به ناپديد شدنهاي اجباري يا غيراختياري گزارش داد         ، اين سازمان به گروه كاري سازمان ملل مربو        1368سال  

                                                            
] Amnesty International, Iran: Violations of Human Rights 1987-1990[» 1366-1369نقض حقوق بشر : ايران «الملل، سازمان عفو بين 2
e5ee-6bf289a5/en/13/021/1990/asset/library/en/org.amnesty.www://http-، قابل دسترسي در ]13/21/90MDE : AI Index[، 12. ، ص)9019(

pdf.en130211990mde/8a3d83f29bdd-9381-dd11]  الملل عفو بين 1990ارش زگ«: از اين به بعد«.[ 
 .11. همان، ص 3
خاطرات «: از اين به بعد) [1380 (306، 303. ، مجموعه پيوستها و دستنويسها، صص»اهللا منتظري خاطرات آيت«اهللا حسينعلي منتظري،  آيت 4

 ].»منتظري
 .306. همان، ص 5
 HUMAN RIGHTS IN IRAN: THE ABUSE OF CULTURAL[» ي فرهنگييگرا سوءاستفاده از نسبيت: حقوق بشر در ايران«افشاري، رضا  6

ELATIVISMR[قابل دسترسي در )2001(» جنايت عليه بشريت«كميته امور خارجه، : ؛ شوراي ملي مقاومت ايران)2001 (113. ، ص ،
pdf.Humanity_Against_Crime/books/links/org.mojahedin.www] جنايت عليه بشريت«: از اين به بعد«.[ 
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باشـد،   مـي  نيما پرورش كه يك چپگرا و يكـي از بازمانـدگان             7.دندش زنداني اعدام    1,300،  1367كه در مرداد    
  8. اعدام شدند1367  زنداني در تابستان5,000 تا 4,500زند رقمي در حدود  ميتخمين 

ـ  بـسياري از آن    .دادند مي هواداران احزاب سياسي مختلف تشكيل       قربانيان را اعضاء پايين رتبه و يا       ا در انقـالب    ه
اهللا خميني را حمايت كرده بودند و اكنون پس از گذشت چند سال، توسط ايـن رژيـم هـدف قـرار                       آيت 1358
روه ن يا يكي از چندين گ      اكثريت گسترده زندانيان سياسي را هواداران سابق مجاهدي        1367تا سال   .  بودند گرفته
در داخل زندانها، شكاف اصلي ميـان مجاهـدين و   . دادند مي تشكيل  كه به تازگي در ايران پا گرفته بودند    چپگرا

 زيـرا  ، هيچيك از اين سازمانها در داخل ايران از حمايت چشمگيري برخـوردار نبودنـد     9.چپگرايان سكوالر بود  
  10.ده بودندشر به ترك كشور  رهبرانشان كشته يا مجبو بودند وحذف شدههمگي احزاب مخالف 

  مجاهدين خلق. ١٫١
 تأسيس گرديد اين ايده را مطرح ساخت كه شيعيگري حقيقي نه 1340 كه در دهه 11 خلق ايرانسازمان مجاهدين

يان ي مجاهدين همراه با فدا    12.داري، امپرياليسم و روحانيت سنتي مغايرت دارد        با استبداد، بلكه با نظام سرمايه      فقط
در دوران انقالب، اعضاء ايـن  .  را به روش جنگهاي چريكي بر عليه رژيم شاه ترويج دادند  مسلحانهخلق مقاومت   

 پس از انقـالب،     13.سازمانها، رؤساي پليس و ارتش را به قتل رسانده و در تظاهرات بر عليه رژيم شركت داشتند                
. ز و مجاهـدي افتخـارآفرين ناميـد       اهللا خميني را مبـار     سخنگوي مجاهدين با ابراز احترام نسبت به انقالب، آيت        

 در  14. رژيم توسط نيروهاي ضد انقالب ادامه دادنـد        يي برانداز ها ه به اتحاد با خميني در برابر نقش        خلق مجاهدين
  15.ابراز همبستگي هر چه بيشتر با خميني، مجاهدين اشغال سفارت آمريكا را مورد حمايت قرار دادند

اهللا   آيـت ،به همـين دليـل  .  قانون اساسي جديد را تحريم نمودندرفراندومن  ، مجاهدي 1359 حال در سال     ا اين اما ب 
 مجبور بـه تـرك اولـين دوره انتخابـات      را بود مجاهدين خلقخميني مسعود رجوي كه نامزد رياست جمهوري      

                                                            
ديد گزارش گروه كاري ناپ«، گروه كاري ناپديد شدنهاي اجباري يا غيراختياري، ]ECOSOC[شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد  7

 Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Report of the Working Group on Enforced[» شدنهاي اجباري يا غيراختياري
or Involuntary Disappearances[ 4/1989/18 ، سند سازمان ملل متحد176، پاراگراف.CN/E) 18 قابل دسترسي در)1989 ژانويه ، 

 4/1989/18.CN/E=m?asp.ws/asp/journal/Docs/org.un.www://http.  
 ). 2007 (62. ، ص»1368 تا 1361 ،نبردي نابرابر، گزارش هفت سال زندان«نيما پرورش،  8
  .13. ، ص2زيرنويس . ، رك»الملل عفو بين 1990گزارش « 9

  .216، 146-47. ، صص1زيرنويس . آبراهاميان، رك 10
 باعث شد كه برخي از اعضاء جنبش  پهلوي، خونخواري رژيم1342نويسد كه در خرداد  كدي مي. ان معلوم نيستتاريخ دقيق تأسيس اين سازم 11

تاريخي تفسيري  :ي انقالبها هريش«كدي، . نيكي آر. يك گروه مذاكره مخفي تشكيل دهند كه به تأسيس اين سازمان انجاميد) جبهه ملي(آزادي 
). 1981 (237-38. ، صص]NIKKI R. KEDDIE, ROOTS OF REVOLUTION: AN INTERPRETIVE HISTORY OF MODERN IRAN[» از ايران مدرن

 ERVAND [67. ص »مجاهدين ايراني«ند آبراهاميان، اروي. داند مي را آغاز حقيقي سازمان مجاهدين 1344 شهريور 15آبراهاميان مالقات روز 

ABRAHAMIAN, THE IRANIAN MOJAHEDIN) [1989 .( اعضاء آن ادعا كردند كه اين  كه هنگامي 1351سازمان نخستين بار در سال نام اين 
 .129. همان، ص. سازمان از شش سال پيش وجود داشته است، در نشريات ذكر شد

  .238. ، ص11زيرنويس . كدي، رك 12
. ، ص]NIKKI R. KEDDIE, MODERN IRAN: ROOTS AND RESULTS OF REVOLUTION[»  و نتايج انقالبها هريش: ايران مدرن«كدي، . نيكي آر 13

233) 2003.( 
 .16/8/1358، اطالعات، »تلگرام مجاهدين خلق به امام خميني«؛ همچنين نگاه كنيد به 172. ، ص11زيرنويس . آبراهاميان، رك 14
 .196. ، ص11زيرنويس . آبراهاميان، رك 15
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 بيش   خلق  دو سال بعد، روابط ميان روحانيون حكومت اسالمي و مجاهدين          طي 16.رياست جمهوري اسالمي نمود   
 در تالش براي خلع اين رژيم دست به  خلق و مجاهدينشدهمسعود رجوي مخفي . يش رو به وخامت گذاشتاز پ

  17.خشونت زدند

  مجاهـدين  18. و در تيرماه از ترس اعدام به فرانسه گريخـت          هدش پنهان   1360صدر، در خرداد     رئيس جمهور بني  
 رهبر آينده   1360 تير   6 در   19. تشديد نمودند  صدر بودند، عمليات ترور و خرابكاري خود را         كه پشتيبان بني   خلق

 روز بعد دو بمب     20. توسط بمبي كه در ضبط صوت كار گذاشته شده بود زخمي گرديد            ،اي اهللا خامنه  ايران، آيت 
هفتاد و چهار تن از رهبران رژيـم از جملـه           شته شدن   منجر به ك  مركزي حزب جمهوري اسالمي      ديگر در دفتر  

 زيي طي تابستان و پـا     21.شد حسينعلي منتظري    اهللا و محمد منتظري، پسر آيت    ) هييقضارئيس قوه   ( بهشتي   اهللا آيت
  22.كشته شدندبا روشهاي مشابه  تن از مقامات دولتي 1,000 بيش از آن سال،

 تن از مخالفان سياسي را كـشته يـا          2,665 تا   1,800 رژيم بين    1360اين حركت، بين خرداد و آبان       در پاسخ به    
كـه  (شدند   مي نيز تن از چپگرايان     400 اما شامل    ،انيان شامل رهبران و هواداران مجاهدين بودند       قرب 23.اعدام كرد 

بازتاب درمانـدگي رژيـم را در گفتـه         . )ي تعلق داشتند كه با تالش براي كودتا مخالف بودند         يها هاكثراً به گرو  
  سـاله را كـه در      12 كـودك    حتي اگـر يـك    «توان يافت كه اعالم داشت       مي ،اسداهللا الجوردي، دادستان وقت   

، نيروهاي امنيتـي در يـك       1360 در بهمن    24.»تظاهرات مسلحانه شركت نموده بيابيم، به او شليك خواهيم كرد         
  25.را كشتندمجاهدين خلق يورش اعضاء كميته مركزي 

                                                            
 ALI ANSARI, MODERN IRAN SINCE 1921: THE PAHLAVI’S AND [»آنسلسله پهلوي و پس از : 1300ايران مدرن از سال «علي انصاري،  16

AFTER[2003 (229. ، ص.( 
 ).1990 (184. ، ص]DAVID MENASHRI, IRAN: A DECADE OF WAR AND REVOLUTION[» يك دهه جنگ و انقالب: ايران«ديويد منشري،  17
، »ها هخاطر«شهري،  ؛ همچنين نگاه كنيد به محمد محمدي ري)1991 (168-71. ، صص»منسخن گفتن نوبت «صدر،  نگاه كنيد به ابوالحسن بني 18

 .187. ، ص17زيرنويس . ؛ منشري، رك)1383 (176. جلد اول، ص
برخوردهاي نظامي : ترين جنگ طوالني« هيرو، پ؛ همچنين نگاه كنيد به ديلي177-190. ، صص18زيرنويس . شهري، رك نگاه كنيد به ري 19

، 17زيرنويس . منشري، رك): DILIP HIRO, THE LONGEST WAR: THE IRAN-IRAQI MILITARY CONFLICT) [1991  [69 .، ص» عراق–ايران 
 SANDRA MACKEY, THE IRANIANS: PERSIA, ISLAM AND[» سرزمين پارس، اسالم و روح يك ملت: ايرانيان«؛ ساندرا مكي، 183-85. صص

THE SOUL OF A NATION[ي اقليت بهترين گواه عدم كفايت رئيس يآشوب ديروز مجاهدين و فدا:  مجلسرئيس«؛ )1998 (303-305. ، صص
 .31/3/1360، كيهان، »جمهور است

  .184.، ص17زيرنويس . منشري، رك 20
. ؛ مكي، رك184-85. ، صص17زيرنويس . ؛ همچنين نگاه كنيد به منشري، رك)1385 (178. ، ص18زيرنويس . شهري، رك نگاه كنيد به ري 21

  .304. ، ص19زيرنويس 
  ).1998 (306. ، ص19زيرنويس . مكي، رك 22
كه  (129. ، ص1زيرنويس . ؛ آبراهاميان، رك)كند مي تن را گزارش 1,800مرگ كه  (306. ، ص19زيرنويس . نگاه كنيد به مكي، رك 23

صدر قتلهاي  بني). كند مين را گزارش  ت2,000مرگ حداقل كه  (187. ، ص17زيرنويس . ؛ منشري، رك)كند مي تن را گزارش 2,665مرگ 
در روزهاي . شب پنجاه نفر را در برابر جوخه آتش قرار دادند آن«: كند مي را اينگونه توصيف 1360 خرداد 30متعاقب يك تظاهرات گسترده در 

  .167. ، ص18زيرنويس . صدر، رك ي بن»! سال داشتند8ي كه فقط يها ه، حتي بچ500، 400، 300، 200، 150، 100: بعد اين تعداد افزايش يافت
  .192. ، ص17زيرنويس . منشري، رك 24
  .100. همان، ص. دبونان همدست عراق به مجاهدين موفق ئرژيم همچنين در زدن برچسب خا. 19. ، ص19زيرنويس . يرو، ركه 25
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  رهبـر آنهـا بـه      26. را دستگير نمـوده اسـت       خلق  درصد اعضاء سازمان مجاهدين    90گفت كه    ميرژيم با افتخار    
 و از فرانسه به عراق نقل مكان نمودند          خلق  رجوي و ديگر رهبران مجاهدين     ،1364 در اواخر    27.پاريس گريخت 

 سـازمان مجاهـدين     ،1367 تا سال    28. عراق تشكيل داد    دولت رجوي در آنجا ارتش آزاديبخش ملي را با حمايت        
 در عراق بـراي      خود لي از پايگاه  اما ارتش آزاديبخش م   . شد ميي سياسي داخل ايران محسوب ن     يخلق ديگر نيرو  

 ارتش آزاديبخش ملي با عبور از مرزهـا بـه           ،1367 فروردين   7در  . كرد مي ايران استفاده    داخلانجام حمالتي به    
 مرزهاي ايـران پيـشروي نمودنـد، امـا          داخل  كيلومتر 560 مجاهدين ادعا نمودند كه   . منطقه فكه در ايران رسيد    

 يورشهاي ارتش آزاديبخش ملي طي خـرداد و تيـر ادامـه             29.ن را عقب راندند   نيروهاي ايراني به سرعت مهاجمي    
  30.يافت

  حزب توده ايران. ١٫٢
گيري رضا شاه از سلطنت تأسيس  دنبال كنارهه  و ب1320 مهر 7 رسماً در تاريخ )يا حزب توده(حزب توده ايران 

اتيـك، ضـد اسـتعماري و ضـد          لنينيستي توده خود را به عنوان يـك نهـاد دمكر           –حزب ماركسيست    31.يافت
 برنامه موقت آن مخالفت با حكومت رضا شاه و محافظت از قـانون اساسـي، آزاديهـاي                  32.ارتجاعي عرضه كرد  

   33.مدني و حقوق بشر بود

ايـن حـزب مرتبـاً       . دوم بود  حزب توده يكي از احزاب سياسي اصلي براي مبارزه با رژيم پهلوي              ،1330در دهه   
رژيـم  . ي قـرار گرفـت    ي شديداً مورد انتقامجو   1332  مرداد 28ت و پس از كودتاي      گرف ميوب قرار   هدف سرك 

 را   ها و بسياري از آن     كرده  بيش از سه هزار تن از اعضاء اين حزب را دستگير           1337 و   1332 بين سالهاي    پهلوي
  34.زنداني، شكنجه و اعدام نمود

است تـا يـك جبهـه متحـد تـشكيل داده و             ي مخالف مصرانه خو   ها ه حزب توده از تمام گرو     ،1357در دي ماه    
 و بر خالف بسياري ديگر      36مريكا حمايت نمود   اين حزب از اشغال سفارت آ      35.اهللا خميني را حمايت كنند     آيت

                                                            
  .129.، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك 26
  .233. ، ص16زيرنويس . انصاري، رك 27
 Bernard E. Trainer, Iran Dissidents Enter[» شوند ميناراضيان ايران در جنگ خليج وارد «ترينر، . ن نگاه كنيد به برنارد يهمان؛ همچني 28

IMEST .Y.N, Gulf War[ قابل دسترسي در 1988 مه 16، زنيويورك تايم ،-enter-dissidents-iran/world/1988/05/16/com.nytimes.www://http
html.war-gulf231. ، ص19زيرنويس . ؛ هيرو، رك. 

  .202 .، ص19زيرنويس . يرو، ركه 29
 Alan Cowell, A Gulf Truce Leaves Rebels In a[»  استآتش بس موقت خليج، طغيانگران را در سردرگمي گذاشته«آلن كاوول،  30

Quandary[ ،قابل دسترسي در 1988 اوت 28، نيويورك تايمز ،-a-in-rebels-leaves-truce-gulf-a/world/1988/08/28/com.nytimes.www://http
html.quandary.  

 اوت 23تاريخ دسترسي  (htm.history/org.tudehpartyiran.www://http، 1372، فروردين »ب توده در ايرانزتاريخچه مختصر ح«اميدوار، . م 31
  ).1982 (281. ، ص»ن دو انقالببيايران «ند آبراهاميان، اروي، )2009

  ).2000 (6. ، ص]ALI RAHNEMA, AN ISLAMIC UTOPIAN [»مدينه فاضله اسالمي«هنما، علي ر 32
  .282. ، ص31زيرنويس . آبراهاميان، رك 33
  .305-325. طور كلي نگاه كنيد به همان، صصه ب 34
ك ايران اسالمي همه از جمله  در ي كهبرد اعالم داشت مي در پاريس به سر  كه هنگامياهللا خميني  آيت. 75. ، ص17زيرنويس . منشري، رك 35

تا در بردند ترغيب شدند  ميسر ه رهبران حزب توده كه در تبعيد ببدين ترتيب . در امور سياسي شركت كنندتا كمونيستها آزاد خواهند بود 
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اما . ي چپگرا، تا مدتها پس از سقوط حكومت پهلوي به حمايت از خميني و رژيم روحانيون ادامه داد                 ها هاز گرو 
چند موضوع اساسي با رژيم خميني از جمله تصميم وي براي ادامه جنگ ايران و               بر سر   توده   حزب   وجود اين، ا  ب

  رژيم سخنان شعارگونه خود را شدت بخشيده و حمالت،1360 در سال 37. اختالف داشت1361عراق پس از سال 
ب آن   انجام شد و متعاق    1361اولين موج عمده دستگيري در بهمن ماه        .  تشديد نمود   را به اعضاء حزب توده   خود  

  38.موج دوم دستگيريها در فروردين سال بعد وقوع يافت

دند و پس از بازداشـت و       شاكثر رهبران و ديگر اعضاء اين حزب به جاسوسي براي اتحاد جماهير شوروي متهم               
 جمهوري اسالمي   ،1362 ارديبهشت   14 در روز    39.ندكردا در اعترافات تلويزيوني شركت      هشكنجه، بسياري از آن   

نابودي حزب توده و در نتيجه، پايـان        « رژيم  ادعا نمود كه       1364 و تا سال     40اعالم نمود » منحل «حزب توده را  
هنگام وقوع قتلهـا در سـال        41.»ماركسيسم در ايران، توخالي بودن ايدئولوژيهاي مبتني بر نفي اهللا را اثبات نمود            

  42. حزب توده ديگر به صورت سازمان يافته در ايران وجود نداشت،1367

  يان خلقفداي. ١٫٣
 لنينيـستي در يكـديگر در       –با ادغام دو گروه مسلح ماركسيست       ) يانفداي(سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران      

آميز بر عليـه رژيـم     اين گروه نيز در كنار مجاهدين به صورت خشونت،1350 در دهه    43.دش تشكيل   1350سال  
 اين سازمان   ،1357در بهمن   . وشت سازي را ايفا نمودند    يان در زمان انقالب نقش سرن      فداي 44.نمود ميشاه مقاومت   

 سلطنتي شـاه    گاردسينهاي كه بر عليه     يي توزيع نمود تا از كارآموزان و تكن       يها  سالح  خود بين اعضاء و هواداران   
 ي پليس ها هي مسلح در زندانها را گشودند، ايستگا      ها ه، اين گرو  آنهابه دنبال موفقيت    . دكنجنگيدند، پشتيباني    مي

  45. حمله كردندها هخانزرادرا به اشغال درآوردند، و به 

                                                                                                                                                                                 
موجود در () 2009 ژوئن 9  و8(» ياد حقوق بشر ايران با فريبرز بقايمصاحبه مركز اسن«.  بالفاصله پس از انقالب به ايران بازگردنددوران و

  ].»ييمصاحبه با بقا «:از اين به بعد) [آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران
  .14/8/1358، اطالعات، »مريكاآاستقبال احزاب، سازمانها و جمعيتها از اشغال سفارت « 36
 موضوع تفرقه برانگيز نيزاشغال افغانستان حمايت اين حزب از اتحاد جماهير شوروي پس از ). 1990 (241 .، ص17زيرنويس . منشري، رك 37

  .ديگري بود
 88. ، ص»نفوذيهاي حزب توده در نيروهاي مسلح«، جلد دوم، »ها هخاطر«شهري،  محمد محمدي ري. 282 .، ص17زيرنويس . منشري، رك 38
   ).1364( 7. ، ص»اعترافات كادر مركزي حزب توده«؛ همچنين نگاه كنيد به سازمان تبليغات اسالمي، )2006(

.  89-90. ، صص38زيرنويس . شهري، رك ري؛ 282 .، ص17زيرنويس . منشري، رك؛ 7. ، ص38زيرنويس . ، ركسازمان تبليغات اسالمي 39
كند كه در كنفرانس دهلي، حافظ اسد از سوريه در  ميگزارش » نظر از درون به نقش حزب توده ايران« به نام  خودبابك امير خسروي در كتاب

 موسوي به او گفت دولت وي اسنادي دال بر  كه هنگامي.  نخست وزير، خواستار آزادي اعضاء حزب توده گرديد،با مير حسين موسويسخنانش 
بابك » !ايم ما هم درست كرده» مدارك«حرفها را براي من نزنيد، از اينگونه اين «جاسوسي حزب توده عليه ايران دارد، اسد با تمسخر پاسخ داد 

  ).  1996 (22. ، ص»نظر از درون به نقش حزب توده ايران «امير خسروي،
  .283 .، ص17زيرنويس . منشري، رك 40
  .12. ، ص38زيرنويس . ، ركسازمان تبليغات اسالمي 41
  .88-90. ، صص38زيرنويس . شهري، رك ؛ ري283 .، ص17زيرنويس . منشري، رك 42
  .483 .، ص31زيرنويس . آبراهاميان، رك 43
  .1 .، ص11زيرنويس . ركآبراهاميان،  44
  .238. ، ص11زيرنويس . كدي، رك 45
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 حـالي كـه   در  . يان به دو بخش كه بعداً به نام اكثريت و اقليت موسوم شد، تجزيه گرديدنـد               پس از انقالب، فداي   
 تصميم گرفت خـشونت را كنـار        داد، گروه اكثريت   ميگروه اقليت هنوز به تشويق براي مبارزه مسلحانه ادامه          

 گروه اكثريت در حمايـت      46. ايجاد تغيير باشند   به دنبال  و از طرق سياسي      جنبش خميني را حمايت كند    بگذارد،  
 موجوديـت يافتـه     1360ان اكثريت كـه در      ييفدا.  اما به زودي سركوب گرديد     ،از رژيم به حزب توده پيوست     

گروه . ا كشته شدند  ي زنداني   اي آنه  بسياري از اعضا    و  ممنوع گرديدند   خود  از ادامه فعاليتهاي   ،بودند محدود شده  
 نه اكثريت و نه اقليت، هيچيك در ايـران فعـال            1367 و تا    47 مجبور به فرار از ايران شده      1362اكثريت تا سال    

  .نبودند

  ی چپگراها ه گروديگر. ١٫۴
 هـا  هايـن گـرو  .  در ايران فعال بودنـد     1357 طي سالهاي پس از انقالب       نيزي چپگراي كوچكتر    ها هتعدادي گرو 

ملـه، اتحاديـه    و لنينيـست طوفـان، حـزب رنجبـران، ك         – ي مائويست مانند سازمان ماركسيـست     ها هامل گرو ش
كه پس از چندين تغيير و تحـول بـه نـام            (، راه كارگر، و مجاهدين ماركسيست       )سربداران(كمونيستهاي ايران   

  48.ندبود )معروف شد) پيكار(سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر 

 شده بودند، بـا     عبهاي كوچكتر همچون سازمانهاي بزرگتري كه بدانها وابسته بودند و يا از آنها منش             اين سازمان 
 بر عليـه رژيـم شـاه        1350در طول دهه    ) اگر تشكيل يافته بودند   (داري مخالف بودند و      تمام اَشكال نظام سرمايه   

ين احزاب و هم به عنـوان محلـي بـراي           زندانهاي شاه هم به عنوان مسكن رهبران بسياري از ا         . كردند ميمبارزه  
  49. عمل كردها هگيري اين گرو تكوين و شكل

 هـر يـك از   حالي كـه ، هدف مشترك براندازي شاه اين جنبشها را با يكديگر متحد كرد، در   1358طي انقالب   
ند كه خمينـي     اكثر آنها معتقد بود    50.آنها اميدوار بودند در ايران پس از انقالب ايدئولوژي آنها غالب خواهد شد            

امـا در اولـين اقـدامات جمهـوري         .  براي پيروزي انقالب حياتي است      او ي مردم را بسيج كرده و وجود      ها هتود
سـنگين روحـانيون را دريافـت       حمـالت   ي كوچكتر بودند كـه      ها هاسالمي بر عليه سازمانهاي چپگرا، اين گرو      

 سـاختار  1367كه مدتها قبل از قتل عام سـال          ري به طو  ،رژيم سران اين احزاب را دستگير و اعدام نمود        . نمودند
  . كامالً از بين رفته بودها هسازماني اين گرو

                                                            
 ؛)2009 ژوئيه 15تاريخ دسترسي  (html.text/history/english/fedaian/com.geocities.www://http، »يان اقليتيتاريخچه مختصر سازمان فدا« 46

  .169-70. ، صص17زيرنويس . منشري، رك
تاريخ  (pdf.Views and Goals-history/english/org.fadai.www://http، »)اكثريت(يان خلق ايران ينگاهي مختصر به تاريخ سازمان فدا« 47

  .170. ، ص17زيرنويس . منشري، رك؛ )2009 ژوئيه 15دسترسي 
. آبراهاميان، رك؛ 31زيرنويس . آبراهاميان، رك؛ همچنين نگاه كنيد به »تا طلوع انگور) : 4جلد (نه زيستن نه مرگ «ايرج مصداقي،  48

  .11زيرنويس 
  .102-3. ، صص1زيرنويس . آبراهاميان، رك 49
  .77. ، ص17زيرنويس . منشري، رك 50
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   خمينیفتوای.   ٢ 
ـ    دانيان رسـماً بـه   قتل عـام زن

ي توسـط   دنبال صـدور فتـواي    
ــت ــاه  آي ــي در تيرم اهللا خمين
ايـن فتـوا    .  شروع شـد   1367

  وي بـا    كـه   هنگـامي درست  
آتش بس در جنـگ هـشت       

 و  ،ساله با عراق موافقت كرد    
 بـستر  بيمـار و در    كـه  زماني

 در  51.مرگ بود، صادر گرديد   
 پس از هـشت     ،1367 تير   27

 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مبني بر درخواست آتش بس 598سال جنگ شديد با عراق، ايران نهايتاً قطعنامه 
 در روز   و شد   اي از جانب خميني صادر      بيانيه 52.آتش بس قرار بود در مرداد ماه به اجرا گذاشته شود          . پذيرفترا  

ـ   «خميني به ايرانيان گفت كه      . در راديو تهران خوانده شد      تير 29چهارشنبه     بـراي مـن از زهـر      سئلهقبول اين م
 او به اين واقعيـت اشـاره   53.»ميدش ولي راضي به رضاي خدايم و براي رضايت او اين جرعه را نو           است تر كشنده

اطمينـان  » فرزندان انقـالب «او به .  ساله مغايرت دارد   كرد كه توافق نامه به كلي با موضع رژيم در جنگ هشت           
ـ و از آن» گذرد؟ مي سخت ن شما پدر پيرگذرد ولي مگر به   مي شما سخت    بهدانم كه    مي«: بخشيد كه  ا خواسـت  ه

 كه براي آنان نيز چنين پيـشنهادي        ،كنيد ن اند شماتت  گرفته تصميمي كه    از اين ]  را مسئولينو   ... [تحمل كنيد «
  54.»ار بوده استسخت و ناگو

 بخـشهاي شـمالي، مركـزي و جنـوبي ايـران            در ارتش عراق از مرزها عبور كرده و         ، تير ماه  31در روز جمعه    
دولت ايران گزارش داد كه نقشه عراق به راه انداختن يك قيام عمومي و انتـصاب يـك دولـت                    . پيشروي كرد 

 3 شـركت جـست و در        نيز در حملـه    لق خ  ارتش آزاديبخش ملي مجاهدين    55.كراتيك در ايران بوده است    ودم

                                                            
 BAGHER [»اهللا آيتزندگي  :خميني«باقر معين، .  مرد1368وي در خرداد . برد مي رنج يين، مشكالت قلبي، و ضعف فزاينده بيناخميني از سرطا 51

MOIN, LIFE OF THE AYATOLLAH[1999 (270. ، ص.(  
؛ كند مي جنگ خليج موافقت بس در ايران با آتش» عراق–جنگ ايران «؛ همچنين نگاه كنيد به بيستون، نيكالس و مك اوين،269. همان، ص 52

 Beeston, Nicholas & McEwen, Iran-Iraq War: Iran agrees to ceasefire[» رئيس سازمان ملل اميدوار است جنگ در ده روز آينده پايان يابد
in Gulf War; UN  chief hopes fighting will end in 10 days[  بريتانيا(، مجله تايم(] THE TIMES (UK)[ ،19 1988 ژوئيه.  

: بس داد چرا خميني دستور آتش«؛ ماري كالوين، 243. ، ص19زيرنويس . يرو، رك؛ ه30/4/1367، كيهان، »ر انقالببيانيه تاريخي رهب« 53
  .1988 ژوئيه Marie Colvin, Why Khomeini called the halt: Gulf war, THE TIMES (UK)[ ،24[» )بريتانيا(جنگ خليج، مجله تايم 

  .30/4/1367، كيهان، »بيانيه تاريخي رهبر انقالب« 54
ات طرح مشترك منافقين و رژيم عراق براي پيشروي تا ييجز«؛ 3/5/1367، كيهان، »ي خرمشهر به زانو درآمدها هارتش عراق پشت درواز« 55

  .246-47. ، صص19زيرنويس . ؛ همچنين نگاه كنيد به هيرو، رك13/5/1367، كيهان، »تهران فاش شد

   آيت اهللا روح اهللا خميني
 1367رهبر جمهوري اسالمي ايران در سال 

آيت اهللا خميني به عنوان رهبر، تصميمات . بود
نهايي را در باره موضوعات كشور اتخاذ مي 

 فتوايي صادر نمود 1367در تيرماه  وي . نمود
كه طي آن فرمان داد تمام مجاهدين غير تواب 

تحت نظارت وي صدها . زنداني اعدام شوند
زنداني غير تواب چپگرا نيز مشابهاً اعدام 

خميني به افرادي كه مسئول به اجرا درآوردن طرح وي بودند، . گرديدند
 در به ثمر رساندن هدف او دستور داد هر گونه جزئياتي كه سبب تأخير

 . درگذشت1368آيت اهللا خميني در سال .گردد را ناديده بگيرندمي
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،  ملـي  عمليات ارتـش آزاديـبخش    .  نفره از مرزهاي ايران گذشت     7,000مرداد بر اساس گزارشها با يك نيروي        
  56.نام داشت» فروغ جاويدان«

نـابود   را   57) نفـر  15,000با جمعيـت حـدود      (نيروهاي ارتش آزاديبخش ملي شهرهاي كرند و اسالم آباد غرب           
 در  كـه (نفر جمعيـت     500,000اختران، مركز استان و داراي      ي عراق به طرف ب    ك نيروي هواي  ساختند و با كم   

 ايرانيان خطوط تداركاتي آنها را قطع كرده و به          58. شروع به پيشروي نمودند    )د مرز واقع شده بو     كيلومتري 160
هاي عراقي موافقت  ارتش آزاديبخش ملي و نيرو، مرداد7 در روز 59. صادر كردندهوايي ضدييهوانيروي كمك 

 تـن از اعـضاء ارتـش آزاديـبخش ملـي و             4,500 ايران ادعا نمود كه      60.كردند كه داوطلبانه عقب نشيني كنند     
شدگان اختالف وجود دارد ارتش آزاديبخش ملـي          درباره تعداد كشته   با اينكه  61.لشكرهاي عراقي را كشته است    

   62.طي چند روز شكست خورد

 خمينـي   اهللا آيـت ي كه توسـط     اگرچه فتواي 
صادر شد، تاريخ نداشت و علني نگرديد، اما        
شواهد موجود داللت بر آن دارد كـه ايـن          

 يعنـي يـك   ، مـرداد 6 پنجشنبه فتوا در روز 
روز قبل از اينكه نيروهاي ارتش آزاديبخش      
عقب نـشيني از خـاك ايـران را بپذيرنـد،           

ــد ــوا در ظــاهر، 63.صــادر گردي  هــدف فت
  :خميني دستور داد كه. مجاهدين بودند

 وجه  چي خائن به ه   نياز آنجا كه منافق   
بــه اســالم معتقــد نبــوده و هــر چــه 

اند، با توجه بـه       كرده دايق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسالم ارتداد پ           و نفا  لهي ح ي از رو  نديگو يم
 حزب بعث يهاي آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاركيمحارب بودن آنها و جنگ كالس

                                                            
، و تأسيس دادسراي ويژه يي جاسوسي و تروريستها هتأسيس وزارت اطالعات، مقابله با شبك«، جلد سوم، ها هشهري، خاطر محمد محمدي ري 56

  .246-47. ، صص19زيرنويس . ؛ هيرو، رك)1385(، 170. ، ص»روحانيت
  .246. ، ص19زيرنويس . ؛ هيرو، رك171. ، ص56زيرنويس . شهري، رك ري 57
.  246. ، ص19زيرنويس . ؛ هيرو، رك15/5/1367، كيهان، »اسناد به جا مانده از منافقين در زمينه ارتباط آنها با رژيم عراق« به نگاه كنيد 58

  .شود ميباختران اكنون كرمانشاه ناميده 
  .247. ، ص19زيرنويس . ؛ هيرو، رك171. ، ص56زيرنويس . شهري، رك ري 59
كند چند صد نفر از طرفين كشته شدند و مجاهديني  ميگزارش كه  (278. ، ص51زيرنويس . ين، ركمع؛ 247. ، ص19زيرنويس . ، ركهيرو 60

  ).كه دستگير گرديدند بالفاصله اعدام شدند
. 13/5/1367، كيهان، »ات طرح مشترك منافقين و رژيم عراق براي پيشروي تا تهران فاش شدييجز«؛ 247. ، ص19زيرنويس . هيرو، رك 61
  .همان. ي ارتش آزاديبخش ملي را كشته استها ه تن از رزمند4,800ي ادعا نمود كه ايران  شمعخانلشكرسر

  .30زيرنويس . كاوول، رك 62
 اهللا آيت پيش از ارسال نامه وي به  و بعد از يورش ارتش آزاديبخش ملي،د كه فتوا در روز پنجشنبهاهللا منتظري گزارش كر  آيت،1380در سال  63

تنها . 301. ، ص4زيرنويس . ، رك»خاطرات منتظري«نگاه كنيد به . بوده ي بر اعتراض به اين كميسيونها نوشته شد مرداد مبن9خميني در 
  . مرداد بوده است6پنجشنبه بين اين دو واقعه 

  عبدالكريم موسوي اردبيلي
 دادستان كل كشور 1367ر سال د

. و رئيس شوراي عالي قضايي بود
وي آيت اهللا العظمي است و معلم 
فقه در قم  بوده، و يكي از 
برجسته ترين رهبران روحاني 

در تير . شيعه به حساب مي آيد
، اردبيلي در پاسخ به حمله مجاهدين در غرب ايران، 1367ماه 

ر تند و وحشت آور ادا در خطبه نماز جمعه يك سخنراني  بسيا
اردبيلي در سخنراني خود نقشه رژيم براي اعدام هزاران . نمود

  .زنداني سياسي بدون انجام تشريفات حقوقي را منعكس نمود
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 ي ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهان            هي صدام عل  ي آنها برا  يس جاسو زيعراق و ن  
 ي كه در زنـدانها    ي تاكنون، كسان  ي اسالم ي نظام جمهور  لي تشك ي آنان از ابتدا   انهاجوانمردو ضربات ن  

ـ     يسراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافـشار          محـارب و محكـوم بـه اعـدام         كننـد،  ي كـرده و م
  64.باشند يم

وي دستور داد كه اين كـار در تهـران          
 عهده يك كميسيون ويژه متشكل از       به

نيـري  ) جعفر(حجت االسالم حسينعلي    
دادستان (، مرتضي اشراقي )قاضي شرع (

، و يكـي از نماينـدگان وزارت        )تهران
 در اسـتانها نيـز    . اطالعات گذاشته شود  

 شامل يك قاضـي     ها كميسيون قرار بود 
ع، دادستان، و يك نماينـده وزارت       شر

ـ   رأي اكثريـت تعيـين    . دناطالعات باش
. كرد كه چه كسي بايد اعدام گردد       مي

خميني به طور جدي از اين كميسيونها       
ـ  نـه يبا خـشم و ك    «خواست تا     ي انقالب

عمـل   »خود نسبت به دشـمنان اسـالم      
 ديــوسوســه و شــك و ترد «نــد و كن

  65.»نكنند

 براي  خميني االتي را از طريق احمد    يه بود، بالفاصله سؤ   در آن هنگام رئيس قوه قضاي     يلي كه   اهللا موسوي اردب   آيت
او پرسيد آيا اين فتوا شامل افرادي كه هنوز محاكمه نگرديـده بودنـد و               .  فرستاد ي بود بيماركه در بستر    خميني  

ـ      مـي  را طي كرده بودند نيز  خودنيز افرادي كه تا آن زمان حكم   ي محلـي  ات قـضاي شـد يـا خيـر، و آيـا مقام
  :در پاسخ، خميني صراحتاً اظهار داشت. ي استانها عمل كنندتوانستند مستقل از ارگانهاي قضاي مي

 دشـمنان   عايدر تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سـر                  
 انجام گـردد  عتريكم سرها در هر صورت كه ح       به وضع پرونده   دگىي در مورد رس   د،ياسالم را نابود كن   

  66.همان مورد نظر است

                                                            
  .302. ، ص4زيرنويس . ، رك»خاطرات منتظري« 64
 .همان 65
  .302. همان، ص 66

 آيت اهللا العظمي حسينعلي منتظري
 يكي از 1367تا پيش از سال 

 نزديكان مورد اعتماد آيت اهللا
آيت اهللا خميني . خميني بود

منتظري را به سمتهاي مهمي 
ها را  منصوب نمود و كنترل دادگاه

، 1364در سال . به وي واگذار نمود
وي به عنوان رهبر عاليرتبه بعدي 

منتظري عاقبت . ايران برگزيده شد
نگراني خود را در باره طرح رژيم 

اضات وي سبب اعتر. براي اعدام هزاران زنداني سياسي اعالن نمود
 وي را در 1376ايجاد شكافي ميان او و خميني گرديد، و در سال 

 منتظري خاطرات خود را  منتشر 1380در . خانه خود محبوس ساختند
اين خاطرات گزارشهاي بسيار با ارزش و دست اولي را در . ساخت

باره فتواي خميني و وقايعي كه در زمان اين اعدامها به وقوع پيوست 
 .ار عموم قرار مي دهددر اختي



 12

، )گرديدند مي مرتد تلقي    همگي و( زندانيان سياسي غيرمذهبي بودند       فتواي دومي كه هدف آن     ،ر طبق گزارشها  ب
  68.اي از اين فتوا علني نگرديده است  هنوز نسخه67.بعداً صادر شد

   روحانيتمخالفتهای. ٢٫١
اهللا حـسينعلي     اين مخالفان آيـت    در جلو همه  . ال قرار دادند  ؤا را مورد س   ونهروحانيون بالفاصله اين فتوا و كميسي     

 وي سه نامه در اعتراض به اين كشتارهاي جمعي          69.شد مي خميني محسوب    جانشينمنتظري بود كه در آن زمان       
  70.نوشت

 ايـن  دركننـدگان   هيچ مخالفتي بـا اعـدام شـركت     » ملت« مرداد، وي به خميني گفت       9در نخستين نامه مورخ     
او ذكر كرد كـه     . ست در زندان هستند عواقب ناگواري خواهد داشت       اي كه سالها     اما اعدام آنهاي   ،حمالت ندارد 
نقـش  «و اينكه بسياري از زندانيان بـا وجـود آنكـه            » ي فرمان حضرتعال  ي از نحوه اجرا   يبا ناراحت «اين اعدامها   

 وي همچنين ذكر كرد كه ايـن اعـدامها وجهـه            71.اند معهذا اعدام شده  »  را همه جا مسئول اطالعات دارد      ياساس
دار خواهد كرد و سبب همدردي بيـشتر بـا مجاهـدين خواهـد               رژيم را در ميان مردم ايران و نيز جهانيان خدشه         

 خطا ، هم عكس العمل خوب ندارد و هم خالي از در عرض چند روزنفرهزار   اعدام چند « او متذكر شد كه      72.شد
  73.»متدين بسيار ناراحت بودند قضات  بعضي از ونخواهد بود

با ناراحتي از نحوه    « شرع يكي از استانها      يضاق مرداد، منتظري گزارش كرد كه       13در نامه دوم به خميني مورخ       
 او به خميني گفـت كـه  اگرچـه ايـن قاضـي شـرع بـه                   . است به وي مراجعه نموده   » اجراي فرمان حضرتعالي  

  74.»داردهمه جا مأمور اطالعات   اساسي راشنق«شد، اما با اتفاق آراء  تصميم مالككميسيون اصرار ورزيده كه

اي بود كه مسئول اين عمليات در تهران بودنـد،            مرداد، خطاب به كميسيون ويژه     24نامه سوم منتظري به تاريخ        
مـدي  ، و مـصطفي پورمح    )معاون دادسـتان  (، ابراهيم رئيسي    )دادستان تهران ( ، اشراقي )قاضي شرع (نيري  : يعني

 اما   ، وي با ذكر اين نكته مطلب را آغاز نمود كه مجاهدين پسر وي را كشته بودند                75).نماينده وزارت اطالعات  (
                                                            

  .306. همان، ص 67
  .40. ، ص6زيرنويس . ، رك»جنايت عليه بشريت«نگاه كنيد به .  شهريور صادر شد15 در روز نيز يتواي دوممجاهدين گزارش كرده اند كه ف 68
 John Kifner, Iran names cleric Khomeini’s[، نيويورك تايمز »كند مي خميني را اعالم ييايران نام روحاني جانشين نها«جان كيفنر،  69

eventual successor, N.Y. TIMES[ ،24  ه را به منتظري منتقل كرد و از او ب خوداهللا خميني بسياري از اختيارات ، آيت1361در سال . 1985نوامبر 
وي منتظري را به عنوان نماينده شخصي خود در ارتش و سپاه . 261-62. ، صص51زيرنويس . معين، رك. ياد نمود»  منميوه عمر«عنوان 

منتظري  1364در سال .  225. ، ص17زيرنويس . منشري، رك.  به وي تنفيذ نمودها هروي دادگاپاسداران منصوب كرده و اختيارات مؤثري بر 
  .230. ، ص4زيرنويس . خاطرات منتظري، رك. رسماً توسط مجلس خبرگان به عنوان جانشين خميني برگزيده شد

ي ها هكه بخشي از نام (279. ، ص51زيرنويس . ؛ همچنين نگاه كنيد به معين، رك220. ، ص1زيرنويس . نگاه كنيد به آبراهاميان، رك 70
.  پخش گرديد.سي.بي. رو شد و از بي1368صدر در پاريس در فروردين   در دفتر بنيها ه اين نام،بر اساس گزارشها). كند ميمنتظري را نقل قول 

  .287. همان، ص
  .303. ، ص4زيرنويس . خاطرات منتظري، رك 71
  .220.  ، ص1زيرنويس . براهاميان، رك؛  نگاه كنيد به آ304. همان، ص 72
  .304. ، ص4زيرنويس . خاطرات منتظري، رك 73
  .304-05. همان، صص 74
 HUMAN RIGHTS IN[» ي فرهنگييگرا سوء استفاده از نسبيت: حقوق بشر در ايران«؛  همچنين نگاه كنيد به  رضا افشاري، 305. همان، ص 75

IRAN: THE ABUSE OF CULTURAL RELATIVISM[2001 (114. ، ص .(  



 13

او اظهار داشت كه با چنـد تـن از قـضات مـؤمن و  متقـي         . گيرد  مي » را در نظر   خي و تار  ندگانيقضاوت آ «او  
ا موارد بيشماري را عنوان     هاند، و اينكه آن     بوده مالقات نموده كه درباره نحوه اجراي اين فرمان نگران و مضطرب          

  76.اند هاند كه مردم بدون هيچ دليلي اعدام شد كرده

او شـرح   .  اين فرمان نامه اي به خميني نوشت        اجراي  نيز درباره نحوه   محمد حسين احمدي، قاضي شرع خوزستان     
 و  ،انـد  داشـته  خـود     بر عقايـد   زندانيان بودن   »سرموضع«داد كه چگونه اعضاء اين كميسيونها تعابير متفاوتي از          

مسئولين اجرا دچار اشتباه و افـراط  تا براي اين امر مشخص فرماييد      يمعيارمالك و   «مصرانه از خميني خواست     
  77.»و تفريط نشوند

مسئوليت «رهبري  كرد، نوشت    ميخلع  واليت  كه در آن منتظري را از سمت وارث مسلم           اي خميني بعداً در نامه   
 خميني اظهار داشت كه وقتي مجلس خبرگان        .»خواهد تحملي بيش از طاقت شما مي     كه  خطيري است   سنگين و   

 عاقبت، منتظـري در فـروردين       78. اين امر ترديد داشت    نسبت به منتظري را به عنوان ولي فقيه آينده برگزيد، او          
  79. استعفاء داد1368

   قتل عامطراحی. ٣
 و به دنبال صدور فتوا آغاز گرديد، اما شواهد فراواني وجـود دارد               1367اگرچه اعدام زندانيان سياسي در تيرماه       

 تهيـه و    80.كه رژيم مدتها قبل از صدور فتوا در حال طراحي و آماده سازي براي چنين قتل عـامي بـوده اسـت                     
 و هنگامي كـه      آغاز گرديده بود   1363 پس يك دوره نسبتاً ماليم كه در سال          ،1366تدارك اين كار در اواسط      

  .گيرند، آغاز شدب دست در دوباره كنترل زندانها را تندروها توانستند

در اختيـار    1360  سـال   توانستند كنترل سيستم زنـدانها را كـه از          او اهللا منتظري و هواداران     آيت ،1363در سال   
نـدانيان سياسـي     و انباشته از ز    82 جمعيت زندانها به طور خطرناكي باال رفته       81.از آنها بگيرند  ، به زور    تندروها بود 

 بيشتر توابها هنوز در 83).توابها( بازگشته بودند  خود از اعتقادوده بودند ششكنجه توسط مقامات ي حده ببود كه 
اي از زندانيان ديگر نيز بودنـد        همچنين تعداد فزاينده  . كردند ميده و به عنوان جاسوس و خبرچين عمل         بوزندان  

                                                            
  .305. ، ص4زيرنويس . خاطرات منتظري، رك 76
  .31. ، ص6زيرنويس . جنايت بر عليه بشريت، رك 77
كه به طور كامل نامه خميني را مبني بر ابطال منتظري ( 287-89. ، صص51زيرنويس . معين، رك؛ 220 .، ص1زيرنويس .  آبراهاميان، رك78

  ).كند نقل قول مي
  .289. ، ص51نويس زير. معين، رك 79
ست و به عنوان نماينده او  امطابق قانون اسالم، هر قاضي شرع  نماينده خدا. ل شرعي معتقد بودند به فتوا نياز دارنديمقامات ايراني احتماالً به دال 80

 طول يك دوره تقريبًا بيست بنابراين رژيم قدرت آنرا نداشت كه تصميمات متخذه توسط صدها قاضي در. كند ميمين اجرا ز ويره عدالت را ب
نه «نگاه كنيد به ايرج مصداقي، . ولي فقيه بوديا تنها فردي كه از جهت شرعي چنين قدرتي داشت رهبر . ارزش اعالم نمايد ساله را باطل و بي
  ). 2004  (78. ، ص»تمشكهاي ناآرام) 1-3جلد(زيستن، نه مرگ 

  .251-253. ، صص4زيرنويس .  كنيد به خاطرات منتظري، رك؛  همچنين نگاه105. ، ص6زيرنويس . افشاري، رك 81
زماني ازدحام زندانيان مجاهد به حدي زياد شده بود كه زندانيان را به . 251. ، ص4زيرنويس . براي مثال نگاه كنيد به خاطرات منتظري، رك 82

  .1زيرنويس .  رهبري، ركمصاحبه با.  شودبازدرختهاي بزرگ در حيات زندان اوين بسته بودند تا برايشان جا 
 .ده استكركسي است كه توبه يا اظهار ندامت » تواب« 83
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پري كرده بودند، چون از اعتراف علني به جنايـات و بازگـشتن از               را س   خود كه با وجود آنكه مدت محكوميت     
  84).كش ملي( سرباز زده بودند هنوز در زندان مانده بودند  خوداعتقادات

 و مشكل ازدحام بيش از حد زندانها را بـا           85،جناح منتظري براي بسياري از زندانها رؤساي جديدي منصوب كرد         
 را مرور كردند و مراحل اظهار ندامت را آسانتر كردنـد            ها ه آنها پروند  86.آزاد سازي زندانيان سياسي پاسخ گفت     

 بسياري از زندانياني كه دوره محكوميت خـود   ها هبا بررسي پروند  همچنين  . تا زندانيان سياسي بيشتري آزاد شوند     
ـ      1365 تا آبـان     ، براي مثال  87.دشدن آزاد   ،كش را سپري كرده بودند، چه تواب و چه ملي         صار از   زنـدان قـزل ح

بـه  . نـد ه بود دشده يا به گوهردشت منتقل      ش تمام توابين مرد يا آزاد       1366د و تا    شتمامي زندانيان سياسي تخليه     
  88.ي حبس كوتاهتري محكوم نمودندها هعالوه، دستگيرشدگان جديد را به دور

 زنـدگي در زنـدان      1366 و اوايـل     1365 اما تا اواسط     89با وجود آنكه جمعيت زندانها هنوز هم بيش از حد بود،          
تري داشـته باشـند،      بسياري اجازه داشتند مطالعات متنوع    . تر شده بود   براي بسياري از زندانيان سياسي قابل تحمل      

ور بـه انجـام     ها با  و بعضي ،  سختگيريهاي مذهبي مربوط به طرز لباس پوشيدن در بعضي زندانها تخفيف يافته بود            
، در زندان گوهردشت شرايط به اندازه كافي آسان شده          1366اخر سال   تا او . دندبوهاي مذهبي كمتري     بازآموزي

 در رشت بـسياري از  90.ند براي كسب شرايط بهتر در زندان، دست به اعتصاب بزنند        ردبود كه زندانيان جرأت ك    
ـ       91.زندانيان در اعتراض علني به مقامات زندان از پوشيدن يونيفورم زندان سر باز زدند              ور در اهواز نظارت بـر ام

زندانيان در عوض توابهاي سركوبگر كه زورگويان اصلي بودند اما تعدادشان تقليل يافته بود، به نگهبانان منتقـل                  
 در زندانها كشف و نابود شـده بـود،          آنهاي ارتباطي مخفي    ها ه شبك 1360مجاهدين زنداني كه در اوايل دهه       . شد

                                                            
  .34. ،  ص8زيرنويس .  پرورش، رك؛73. ص، 6زيرنويس . نگاه كنيد به افشاري، رك 84
   .105. ، ص6زيرنويس . افشاري، رك 85
: از اين به بعد [) آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايرانموجود در() 2009 ژوئن 10(مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با مهدي اصالني  86
  ].»مصاحبه با اصالني«
  ).2004 (164. ، ص»اندوه ققنوس): 1-2جلد (نه زيستن، نه مرگ «ايرج مصداقي،  87
  .86زيرنويس . ؛ مصاحبه با اصالني، رك107. ، ص6زيرنويس . افشاري، رك 88
 از بيش از مملو سلول وي در گوهردشت مرتباً گويد كه مي به گوهردشت منتقل شده بود،  از زندان قزل حصار1366يك زنداني سابق كه در  89

مصاحبه تلفني مركز اسناد حقوق بشر .  از اين بود بيشگفتند قبل از آمدن او به اين زندان جمعيت اين اطاقها حتي مي اگر چه به وي بود، نفر 40
اين تا حدي به دليل ]. »يابيطمصاحبه با ا«از اين به بعد ) [ آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايرانموجود در) (2009 ژوئن 13(يابي طايران با امير ا

طور جدي خواسته بودند طي ه حدي كه از نيروهاي امنيتي ب تا—دستگيري زندانياني سياسي بود كه هنوز هم با سرعت فراواني ادامه داشت
گزارش نماينده « حقوق بشر، ته، كمي]ECOSOC[وراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد ش.  تعداد دستگيريها را كمتر كنند خوديهاييبازجو

 Commission on Human Rights, Report by the[»  وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايراندرباره حقوق بشر، گزارش تهويژه كمي
Special Representative of the Commission on Human Rights, Report on the Human Rights Situation in the Islamic Republic of Iran[ ،

 ، قابل دسترسي در)پل تهيه شده توسط گاليندو) (1989 ژانويه CN/E) 26.4/1989/26، سند سازمان ملل 41پاراگراف 
OpenElement?pdf.8910357G/PDF/89/103/57G/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http.  

  .86زيرنويس . مصاحبه با اصالني، رك 90
، قابل دسترسي در  )2004(»  زندان رشت–1367 زندانيان سياسي در سال يكشتارجمع«احمد موسوي،  91

151article?php.spip/net.bidaran.www://http) اصالح و چاپ مجدد شده )2004( احمد موسوي» شب به خير رفيق«ي از آن در كتاب يبخشها ،
  خودهاي ه با خانواد از حق مالقات1367 پس از آخرين اعدامهاي ها ه تا ما1365در نتيجه تعدادي از زندانيان در يكي از بندهاي معترض از ). است

  .همان. محروم شدند
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 بـسياري از زنـدانيان در سراسـر         92.كردنـد  ميهبانان  تر شده و شروع به مقاومت در برابر درخواستهاي نگ          شجاع
 برخي از آنها اجازه يافتند در حضور نگهبانـان          1367زندانها از سلولهاي انفرادي و جمعي آزاد شدند و در نوروز            

  93.با اعضاء خانواده خود مالقات داشته باشند

 در كنتـرل سيـستم زنـدانها را دوبـاره      منتظري از صحنه سياسي كنار زده شد و تندروها،1366اما تا اواخر سال     
 دخالت منتظري در سيستم زندانها را       ،شهري  تندروها، از جمله رئيس وزارت اطالعات، محمد ري        94.دست گرفتند 

 بـا اشـاره بـه       96كرد، مي اسداهللا الجوردي كه در آن زمان در سمت دادستاني انجام وظيفه             95.مورد انتقاد قرار داد   
  :ت كرد شكايچنينموضوع مجاهدين 

 تا 60از سال ... متاسفانه در طول چند سال اخير بر خالف مصلحت اسالم با منافقين برخورد شده است               
 نفر را هم جـذب سـازمان        10 كه با منافقين به شدت برخورد شد، اينها حتي نتوانستند            63اواخر سال   

نها به اسم تواب از زندان آزاد       نمايند، اما بعد از آن با منافقين با سستي و مماشات رفتار شد و اعضاء آ               
  97.شدند

م اعدامهاي قريـب    كردند كه اينها عالي    مي اما اغلب فكر ن    ،در آن هنگام زندانيان تغييراتي را مشاهده كرده بودند        
گرفتند و مقامات زندانيان را بـر        ميدارند كه بيش از پيش مورد بازجويي قرار          ميبازماندگان اظهار   . الوقوع است 
طور علني هم به اين نقل و انتقاالت زندانيان اذعان          ه   مقامات ب  98.كردند ميزجوييها از يكديگر مجزا     اساس اين با  

  99.كنند ميبندي   دسته آنهام و مجازاتهاينها فقط زندانيان را بر اساس جرايداشتند كه آ مي اما اظهار ،كردند مي

                                                            
نقل  (207article?php.spip/net.bidaran.www://http، قابل دسترسي در » زندانيان سياسي در زندان تبريزيجمعكشتار 1367«گمنام، نويسنده  92

  ).com.blogspot.ashyan://http/قول مستقيم از مطلبي در وبالگ 
  .164article?php.spip/net.bidaran.www://http، قابل دسترسي در »1367گزارشي از زندان فجر اهواز در سال « گمنام، نويسنده 93
هاشمي، يك روحاني و برادر داماد منتظري و .  بود1365اهللا منتظري دستگيري مهدي هاشمي در ارديبهشت  ل سقوط سياسي آيتيز داليكي ا 94

ي و ايجاد اختالل وي به قتل، آدم رباي. لو داده استكنترا را -معلوم شد كه هاشمي ماجراي ايران ،1367در آبان . يكي از دستياران نزديك او بود
، اطالعات، »سحرگاه ديروز به حكم دادگاه ويژه روحانيت مهدي هاشمي اعدام شد«.  اعدام گرديد1366 مهر 6ط خارجي محكوم و در در رواب

7/7/1366.  
  .108. ، ص6زيرنويس . افشاري، رك 95
 معاون 1366زاده، در   ن حسين، حسي اويكي از همكاران نزديك.  بازيافت1368 را به عنوان رئيس زندان اوين فقط در  خودالجوردي موقعيت 96

  .35زيرنويس . ، ركييمصاحبه با بقا. رئيس زندان اوين شد
  .79. ، ص80زيرنويس . مصداقي، رك 97
: از اين به بعد [155article?php.spip/net.aranbid.www://httpقابل دسترسي در  ) 1387 ژوئن 5(مصاحبه منيره برادران با هادي امينيان  98
 قابل دسترسي  php.333-document/english/org.iranrights.www://httpاين مصاحبه به انگليسي ترجمه شده و در وبسايت ]. »مصاحبه با امينيان«

 ,Mass Execution of Political Prisoners in Hamedan 1988 [»اعدام دسته جمعي زندانيان سياسي در همدان، يك شهادت«ان تحت عنو. (است
A Testimony .([ دانشيار دانشگاه ايالتي آريزونا آزادشهال نگاه كنيد به مصاحبه تلفني مركز اسناد حقوق بشر ايران با ،)موجود در ) (2009 مه 15
، قابل دسترسي )2008 اوت 30(» مصاحبه منيره برادران با رضا ساكي«؛ ]»آزادمصاحبه با «: از اين به بعد) [ اسناد حقوق بشر ايرانآرشيو مركز

اين مصاحبه به انگليسي ترجمه شده و در وب سايت ]. »يمصاحبه با ساك«: از اين به بعد [180article?php.spip/net.bidaran.www://http در
php.558-document/english/org.abfiran://http 1988 :[» كشتار جمعي زندانيان سياسي در اصفهان: 1367«تحت عنوان ( قابل دسترسي است

Mass Killing of Political Prisoners in Esfahan.([ 
 و 49عفو زندانيان عادي و گروهكها، تخريب محله جمشيد، اصل  اظهارات دادستان انقالب تهران پيرامون مبارزه و تشديد مجازات قاچاقچيان،« 99

  .23/4/1367، كيهان »منكرات
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  گيرند می مورد بازجويی قرار زندانيان. ٣٫١
زنـدانيان پـس از آنكـه گناهكـار     .  در زندانهاي ايران امري متداول و معمول بوده و هست  بازجويي و تحقيقات  

 مكـرراً مـورد اسـتنطاق و بـازجويي قـرار      ،خـود  سپري نمودن دوره محكوميـت  هنگام و نيز ،شدند ميشناخته  
اي پـاي يـك      گونهداد كه به     مي يك بازداشتي جديد اطالعاتي را به مقامات          كه   هنگامي ،براي مثال . گرفتند مي

به صـورت   نيز  مقامات زندان   . گرفت ميكشيد، آن زنداني مجدداً مورد سؤال و جواب قرار           ميزنداني را به ميان     
   100.دادند مياتفاقي وابستگي سياسي زندانيان را مورد سؤال قرار 

جه عقايد شخـصي و  به ناگهان تأكيد بسياري متو.  با بازجوييهاي گذشته تفاوت داشت  1366هاي اواسط    بازجويي
 سؤالها بـسته بـه اينكـه       102. و سازمانهاي سياسي   101 واليت فقيه  دربارهموقعيت زندانيان شده بود از جمله نظرشان        

رسيد كـه    ميدر مورد چپگرايان، به نظر      . كرد ميزنداني به مجاهدين وابسته بود و يا به يك حزب چپگرا ، فرق              
پرسيدند كه آيا مايلنـد      مي كماكان از زندانيان     103.ي شخصي است  تفاوت عمده در مورد تأكيد بر اعتقادات مذهب       

  104. را محكوم نمايند خودبيانيه عمومي صادر كنند و يا در حضور ديگر زندانيان مصاحبه شده و سازمانهاي

 مقامـات امنيتـي و مـأموران        1366كند كه در آذر ماه       مييك زنداني سابق كه وابسته به مجاهدين بود گزارش          
آنهـا  االتي راجـع بـه  اتهامـات و محكوميـت            مقامات از زنـدانيان سـؤ     . شروع به سركوب نمودند   گوهردشت  

آنها زندانيان را   . ها هستند يا نه    ه و يا اعتراف نام    ها همصاحبتهيه   استند بدانند آيا زندانيان مايل    خو مي و   پرسيدند مي
  105.ي مختلفي تقسيم كردندها هگرودادند به  يي كه ميبر اساس پاسخ ها

 كه منتظر نوبت هواخوري در حيـاط        1366يكي از زندانيان چپگرا در گوهردشت، در يك بعداز ظهر بهمن ماه             
  :زندان بود، در عوض براي بازجويي احضار شد

 بند را خوانـد و      يها  ده نفر از بچه    ي در دست داشت، اسام    ي يك پاسدار در حاليكه ليست     يپس از مدت  
 در  ،يپـس از مـدت    ... خارج كرد، اما هيچيك ديگر، به بند باز نگشتند          آنها را با زدن چشم بند از بند         

 را كه شـامل  ياسام دوم ي كه بيرون رفته بودند، هنوز باز نگشته بودند، سر        ييها  آن بچه  يحاليكه سر 
 بر طبـق حـروف      يشد، متوجه شديم كه اسام     ي كه خوانده م   ي اسام ياز سر . ده نفر ديگر بود خواندند    

   در ميان نيست ي انتخاب خاصباشد و يالفبا م

                                                            
  .98زيرنويس . ، ركآزادمصاحبه با  100
اهللا   توسط آيت1350اي درباره نحوه اداره حكومت است كه ابتدا در دهه   گنجانده شده، نظريهاصل واليت فقيه كه در قانون اساسي ايران 101

عباس امانت،  . تر است بايد حكومت نمايد فقيه كه از همه شايسته ب، يك ولييبر طبق اين نظريه در غيبت امام غا. خميني پيشنهاد گرديد
رهبري از ديدگاه امام خميني،  : اي  سيد علي خامنه؛ نگاه كنيد به  دفتر)2007 (130-31. ، صص»شريعه«

imam_leader=p?php.index/en/langs/ir.leader.www://http) 2009 ژوئيه 15: تاريخ دسترسي.(  
از اين به  [html.1MONIREH/witness/org.bulletin-iran.www://httpبل دسترسي در ، قا»مصاحبه مهدي كيا با منيره برادران«نگاه كنيد به  102
  ].  »مصاحبه با برادران«: بعد
  .86زيرنويس . ، رك»مصاحبه با اصالني«براي مثال نگاه كنيد به  103
  .52. ، ص8زيرنويس . ، رك»پرورش«؛ 16. ، ص» سازمان عفو بين الملل1990ل گزارش سا«نگاه كنيد به  104
  .66-70. ، صص80زيرنويس . نگاه كنيد به مصداقي، رك 105
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با زدن چشم بند از درب بند خارج شـديم و           . ها خواندند  سپس اسم مرا نيز همراه چند نفر ديگر از بچه         
 اسـم يـك     ي به آهستگ  مجدداً. در راهرو بندها در حاليكه چشم بند به چشم داشتيم در انتظار ايستاديم            

 كه  يدر پشت يك ميز ايستادم، فرد     .  بند بردند  ي فرع ي از اطاقها  ييك مان را خواندند و به داخل يك       
 ازبعد  . ديدم و كت و شلوار پوشيده بود شروع به سئوال و جواب كرد             يدستان او را از زير چشم بند م       

ام، پرسيد مسلمان هستم يا خير كه پاسخ دادم خير، مـسلمان             يسئوال در مورد مشخصات و اتهام سياس      
بعد، پرسيد آيـا    .  يا خير كه پاسخ دادم ماركسيست هستم       يسيست هست نيستم و سپس پرسيد آيا مارك     

 كـه   خير خويش هستم يا     ي محكوم كردن جريان سياس    يحاضر به انجام مصاحبه در جمع زندانيان برا       
 كـه پرسـش و پاسـخ را    ييهـا   دادم و سپس مرا از اطاق خارج كرده و به جمع ديگر بچه      يپاسخ منف 

 بندها با چشم بند نگه داشتند تا آخرين فرد بنـد            ي مان را در راهرو    يمامت. جواب داده بودند فرستادند   
  106. مان را مجددا به بند باز گرداندندي شب همگيال و جواب قرار دادند و سپس حوالؤرا نيز مورد س

ـ    از آنان سؤ  . گرفتند ميزندانيان سياسي زن در زندان اوين تهران شبها مورد بازجويي قرار             ت االتي كه معمول اس
هنگامي كه  . اما عكس العمل بازجويان آنها را نگران ساخت       . م، اتهامات، مجازات و اعتقادات    پرسيده شد، مانند نا   

كرد كه با فلسفه جمهوري اسالمي مخالف است و يا يك موضوع بحث برانگيز ديگر را                 مييك زنداني اعتراف    
 و آنها را تهديد نماينـد زنـدانيان را تـشويق            ساخت، بازجويان به جاي آنكه مانند گذشته عصباني شده         ميمطرح  

  107.را بيان نمايندباشد  مي كردند كه آنچه در فكر آنها مي

يك زنداني چپگرا در گوهردشت به خاطر دارد كه پس از جـدا سـازي مقـدماتي زنـدانيان سياسـي، مقامـات                       
 اعتقادات سياسي و ايدئولوژيكي ارهدربي مفصلي را در ميان آنان توزيع كردند كه مجدداً سؤاالتي را  ها هپرسشنام

ات بسياري بـود و پـر       يئ حداقل دوبار توزيع شد، داراي جز      ها هاين پرسشنام . ساخت ميو موضوعات روز مطرح     
به دنبال  . در طي همين مدت، مقامات چندين ليست از زندانيان تهيه كردند          . كشيد ميكردن آن يك ساعت طول      

» ؟خوانيـد  ميآيا نماز   «يا  » ؟كنيد ميآيا توبه   «خير وجود داشت مانند     / ت بلي ي با  سؤاال   نام هر زنداني ستونهاي   
  108.گذاشتند ميمقامات بسته به پاسخ زنداني در آن ستونها عالمت تيك يا ضربدر 

  شوند می  مجددًا سازماندهی زندانيان. ٣٫٢
 ،1364 از سـال     109.فرسـتاده شـدند   بندهاي زندان دوباره سازماندهي شد و برخي از زندانيان به سلولهاي انفرادي               

. زندانيان چپگرا و مجاهدين را در كنار يكديگر در زندانهاي اوين و گوهردشت در تهران محبوس ساخته بودنـد      
در زندان گوهردشت، زنـدانيان     . تقسيم شدند مذهبي  و غير مذهبي  پس از انجام بازجويي ها، زندانيان به دو گروه          

دو بند زندان محل نگهداري زندانياني شده      . ي فرعي تر تقسيم شدند    ها ه گرو  به  خود نيز  بر اساس مدت محكوميت   
                                                            

  .53. ، ص8زيرنويس . پرورش، رك 106
  .98زيرنويس . ، ركآزادمصاحبه با  107
  .89زيرنويس . مصاحبه با اطيابي، رك 108
  .53-54. ، صص8زيرنويس . پرورش، رك 109
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ي بـود كـه      و يك بند ديگـر هـم محـل حـبس آنهـاي             ،دكمتر از ده سال بو    آنها  بود كه مدت باقيمانده حبس      
 از پانزده سال تـا حـبس ابـد بـود و نيـز               هانآزندانياني كه مدت حبس     . داشتندمحكوميت بين ده و پانزده سال       

  110.كشها به زندان اوين منتقل شدند ليم

ي بودنـد  زندانيان قرمز آنهـاي . تقسيم كردندزندانيان را هنوز هم به سه زيرگروه ديگر         
زنـدانيان  . يك از بخش هاي ايدئولوژي شان حاضر به مصالحه نبودنـد           اره هيچ كه درب 

 ممكن بود قبول    ،براي مثال . مصالحه نمايند مطالب   بعضي   دربارهزرد پذيرفته بودند كه     
 وابـستگي حزبـي     دربـاره  اما   ،ي مذهبي انعطاف داشته باشند    ها ه ديدگا دربارهكنند كه   

نيان سفيد از دو گروه ديگر بسيار انعطاف پذير تر          زندا. نمودند ميبيشتر پافشاري   خود  
  111.آمدند ميبه نظر 

آنها بسياري از طرفداران دو آتشه و متعهد را         . كردند مياشتباه  بعضي اوقات   مقامات به هنگام دسته بندي زندانيها       
بودند را به عنوان زرد كه بسياري از زندانياني كه كمتر معتقد و پايبند     در حالي  ،در گروه زندانيان سفيد گذاشتند    

 در زنـدان مـورد قـضاوت قـرار          ندانيان را بر اساس نحوه رفتار      برخي از مقامات ز    112.يا قرمز دسته بندي كردند    
در ديگر موارد هم زندانيان مرد كه به عنوان سفيد دسته . آنهادادند تا بر طبق فعاليتها و اعتقادات سياسي سابق  مي

شد كه در كنار برادرشان در بند زنـدانيان زرد يـا             ميند و به آنها اجازه داده       كرد ميبندي شده بودند درخواست     
  113.قرمز باشند

ي ارتبـاطي   ها همجاهدين و چپگرايان زنداني را در بسياري از زندانها كامالً از يكديگر جدا ساخته و شبك               مقامات  
 را در دو مرحلـه بـه اجـرا          خـود  كه نقـشه     داد مياين كار به مقامات اجازه      . جا افتاده آنها را از بين برده بودند       

 به اين طريق چپگراها را هم در بـي اطالعـي كامـل              حالي كه  در—ها مجاهدين و بعد هم چپي     ابتدا—درآورند
  :نويسد مييكي از زندانيان . نسبت به سرنوشت خود نگاه داشته بودند

 بـا  . نابود شدندالًته بودند كام يافتشكيلو اعدام  هاي ارتباطي كه در اثر تجربيات شكنجه          شبكه يتمام
  114.ه بودزندانيان سياسي آماده كردخونين اين تداركات رژيم خميني خود را براي قتل عام 

 زندانيان كه متعاقب آن صـورت گرفـت، تقريبـاً در            كه بازجويي ها  و سازماندهي مجدد      شود   مياينطور معلوم   
بـراي  . ات خاصي با هم تفاوت داشـتند      يئزمانبندي و جز  رحال در    ه اما به . تمامي زندانهاي ايران صورت گرفت    

 سازماندهي كرده و بعضي از آنهـا       مجدداً سيستم اداري زندان زنجان زندانيان را بين سه بند           1366 اواسط    در ،مثال
همچنين امكاناتي از قبيل دستيابي به روزنامـه، تلويزيـون، و اجـازه             مقامات  . را به زندانهاي ديگر منتقل ساخت     

                                                            
  .86زيرنويس . مصاحبه با اصالني، رك 110
  .همان 111
  .همان 112
  .89زيرنويس . همان؛ مصاحبه با اطيابي، رك 113
  .)ترجمه از منبع انگليسي ()1988 (237. ، ص»خاطرات يك زنداني از زندانهاي جمهوري اسالمي«رضا غفاري،  114

  زاده سيد حسين حسين
معاون مدير داخلي زندان 

وي .  بود1367اوين در سال 
مسئول انتخاب و احضار 
زندانيان سياسي در برابر 
 .كميسيون مرگ تهران بود
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 فقط در حدود چهار يا پنج ماه پيش از شروع قتل عام             ،در زندان دستگرد در اصفهان     115.قات ها را لغو كردند    مال
مقامات به زندانيان اطالع دادند كه كميسيوني از زندان بازديد خواهد           . در تير ماه تغييرات مشابهي صورت گرفت      

وض، پس از انجام يك سري پرسـشها، مقامـات          در ع .  وضعيت آنها و تخليه زندان تصميم بگيرد       دربارهنمود تا   
مدت كوتاهي پـيش از اعـالم       . چند بخش را در يكديگر ادغام كرده و در نتيجه دو بخش بزرگتر تشكيل دادند              

 نـسبت بـه جمهـوري     ديدگاهي آنهـا درباره را پر كردند كه ييها هآتش بس در اوايل مرداد، زندانيان پرسشنام     
ايـن  .  خميني، ايـاالت متحـده و مجاهـدين بنويـسند          درباره را    خود خواست نظر  ميپرسيد و از آنان      مياسالمي  

 ، در همدان مقامات شروع بـه بـازجويي نمـوده          116.پرسشها هم براي مجاهدين و هم براي چپگرايان يكسان بود         
 به  )مرداد 8در  ( را ميان زندانيان توزيع كردند و آنها را فقط چند هفته پيش از قطع ارتباط كامل                  ييها هپرسشنام

  117. اين مراحل در طي تابستان ادامه يافت.ي مختلفي تقسيم نمودندها هگرو

يابند كه اعالم خطرهاي ديگري هم در ارتباط با اين قتل عام قريب               مي اكنون بازماندگان با نگاهي به گذشته در      
 ميـزان    قبـل از قتـل عـام       آورد كه چند ماه    مييكي از زنان زنداني در اوين به خاطر         .  الوقوع وجود داشته است   

ـ ،   زندانيان مرد  118.به نظر او هم زندانيان و هم نگهبانان در اين امر مقصر بودند            . اختالفات در اوين شدت يافت     ه ب
، كردنـد  مي بي باك تر بوده و به شدت نسبت به زدن زندانيان اعتراض              خود در مباحثات سياسي     ،ويژه مجاهدين 

 را از   ييهمزمان با اين وضع، زندانيان زن مرتباً اخطارهـا        . انجاميد مييشتري  هاي ب  اين به نوبه خود به كتك زدن       و
  :توانستند صحت اين تهديدها و هدف آن را درك كنند مي اما ن،كردند ميجانب پاسداران دريافت 

تان باشد كه شما انتظـار آن را          هواس افتد، ي دارد م  ي بند ما گفته بودند كه اتفاقات      يها پاسدارها به بچه  
منتها، ما  . »ديياي ن روني از شماها زنده ب    كي چي ه ديشا: ميده يما به شما اخطار م    «: گفتند يم. ديهم ندار 

  119.كنند ي مدي تهداي و نديگو ي آنها راست ماي كه آميدانست ينم

  نگهبانان چند كتاب به    1367آورد كه در اوايل      ميهمسر يكي از افرادي كه در زندان اوين محبوس بوده به ياد             
شوهرش به او گفت آنها  تمام كتابها را         . او دادند و گفتند شوهرش ديگر بيش از اين به اين كتابها نيازي ندارد             

  120.وي به ياد دارد كه مالقاتها در اواخر تيرماه متوقف گرديد. از سلولها  جمع آوري كرده اند

   عامقتل. ۴
اگرچه تاريخ و مراحل انجـام آن در        . رون قطع شده بود    ديگر ارتباط زندانهاي سراسر ايران با بي       ،1367در تيرماه   

  تمام زندانها دقيقاً يكسان نبود، اما ارتباط زندانيان با دنياي خارج كامالً قطع شده بود و به اعضاء خانواده آنها 

                                                            
: از اين به بعد [171article?php.spip/net.bidaran.www://http در ، قابل دسترسي)2008 ژوئيه 20(مصاحبه منيره برادران با رحمت غالمي،  115
  . سال در زندان زنجان در حبس بود6 دستگير شد و 1362در ) اقليت(ان ييرحمت غالمي به دليل ارتباط با فدا]. »مصاحبه با غالمي«

  .98زيرنويس . ي، ركمصاحبه با ساك 116
  .98زيرنويس . مصاحبه با امينيان، رك 117
  .98زيرنويس . ، ركآزادنگاه كنيد به مصاحبه با  118
  .همان 119
  ].»مصاحبه با سپيده«: از اين به بعد) [2009 مه 28(مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با سپيده  120
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 محل و موقعيـت عزيزانـشان داده        دربارههيچگونه اطالعاتي   
مقامات مالقاتهاي خـانوادگي، مكالمـات تلفنـي، و         . شد مين

 را قطع كردند؛ تمام راديو ها و تلويزيون ها را گرفتند؛            ها هنام
ساختند؛ دادن داروهـاي    دسترسي به محلهاي تجمع را محدود       

 را  حياتي به زندانيان بيمار و مراجعه آنها به درمانگـاه زنـدان           
 را بـدون دادن هيچگونـه       قدغن ساختند؛ و بستگان مضطرب    

 اين قطع ارتباط ها يـا پـيش از ورود كميـسيون             121. از درهاي زندان راندند     موقعيت عزيزانشان  دربارهتوضيحي  
ناميدنـد،   ميها كه زندانيان آنها را كميسيون هاي مرگ         اين كميسيون .  آن بود  ا همزمان با  ويژه فتواي خميني و ي    

  .دادند كه  آنها شكنجه و يا اعدام شوند ميزندانيان را بازجويي نموده و دستور 

  شود قطع میبا بيرون ارتباط زندانها . ۴٫١
در سراسـر كـشور تـأثير       نهـا    آ يهـا  هاين قطع ارتباط سريع و همساز شده بود، و بر روي زنـدانيان و خـانواد               

 فقط  1362در زمستان   او   يكي از اعضاء سازمان چپگراي پيكار، در زمان دستگيري           ، نيما پرورش  122.گذاشت مي
  :»تمامي ارتباط ما با بيرون و اجتماع قطع شده بود«نويسد كه  مي  خودوي در خاطرات. پانزده سال داشت

 يگيـر  تنها ارتباطات ما تمـاس .  انزوا قرار گرفتيم حالت قرنطينه وي در نوع  ،يبا قطع شدن هواخور   
االت ؤپاسداران به هيچيك از س    .  ديگر بود  يها و از طريق آنها با بندها       كش ي مل يبا مورس با بندها   

  123.كردند ي دادن غذا درب بند را باز نميدادند و جز سه وعده در روز برا يها پاسخ نم بچه

بـس   گوهردشت تهران، به ياد دارد كه بالفاصله پـس از اعـالم آتـش             ان  زندامير اطيابي، يك زنداني چپگرا در       
 مـرداد را    7 روز جمعه     خود او بر روي تقويم   .  بودند جدا كردند   خودزندانيها را از ديگر افرادي كه خارج از بند          

روز . ن برونـد به عنوان روزي عالمت زده كه تلويزيونها و بلندگوها را بردند و زندانيان ديگر اجازه نداشتند بيرو           
  124.بعد، شنبه، تمام مالقاتها لغو شد

                                                            
 تير 30آورد كه در روز  ميبه خاطر  (35زيرنويس .  كنيد به مصاحبه با باقري، رك نگاه،؛ براي مثال209. ، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك 121

به خاطر  (89زيرنويس . ؛ مصاحبه با اطيابي، رك98زيرنويس . ، ركآزاد؛ مصاحبه با ) را از زندان اوين بيرون بردندها ه تلويزيونها و روزنام1367
 متوقف 1367 مرداد 8 قطع كردند و مالقاتها را هم در روز 1367 مرداد 7ندگوها را در و بلآورد كه در زندان گوهردشت كرج تلويزيونها  مي

  .)ساختند
، قابل »كشتار جمعي زندانيان سياسي در زندان در زاهدان:1367«؛ نويسنده گمنام، 98رنويس زي.  نگاه كنيد به مصاحبه امينيان، رك،براي مثال 122

، قابل دسترسي در )2008 ژوئن 5(؛ مصاحبه منيره برادران با رضا فاني يزدي 204article?php.spip/net.bidaran.www://httpدسترسي در 
153article?php.spip/net.bidaran.www://http]  اين مصاحبه به انگليسي ترجمه شده و در وبسايت ]. »مصاحبه با يزدي«: به بعداز اين
php.335-document/english/org.abfiran://http 1988 [» اعدام جمعي زندانيان سياسي در مشهد، يك شهادت«تحت عنوان ( قابل دسترسي است

Mass Execution of Political Prisoners in Mashhad, A Testimony.([  
  .55. ، ص8زيرنويس . نگاه كنيد به پرورش، رك 123
  .89زيرنويس . يابي، ركطابا مصاحبه  124

  مجتبي حلوائي عسگر
مسئول انتظامي امنيتي زندان اوين 

گزارش شده .  بود1367در سال 
ي وياست كه وي در بازج

 شده در برابر زندانيان احضار
 دست كميسيون مرگ تهران

  .داشت
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بعد از آنكه چند )  مرداد7 يا 6(كند كه در روز پنجشنبه يا جمعه  مييكي از بازماندگان زندان فجر اهواز تعريف  
از  ب  خود به همه دستور دادند به بندهاي     . طور ناگهاني قطع شد   ه  تن از زندانيان براي مالقات رفته بودند، مالقاتها ب        

  :گردند

پـس از چنـد بـار       ...  بمانند   اطي گرفتند كه در ح    مي تصم ني به اعتراض و مجاهد    مي شروع كرد  يهمگ
 در پشت بـام ظـاهر شـدند و از بـاال             نكوفي نگهبان با كالش   يا  زندان، ناگهان عده   يتذكر از بلندگو  

 تاقها به داخل ا   يگهم... طرف ما قراول رفتند     ه   ب يزيدآمي را در محاصره گرفته و به حالت تهد        اطيح
سپس .  را بردند  ونيزي بود، گرم بود كه آمدند و تلو       ه آمد شي كه پ  يا  حادثه ليبحث بر سر تحل   . ميرفت
ـ    ي از آن حاضر به همكار     شي ب ي كرده ول  يقي مجاهد را كه توبه رق     يها  از بچه  يكي ـ ه   نبود و ب  نيهم

 ،سـرامي معلوم شد كـه رضـا       چند ساعت بعد كه برگشت،      . جهت هم در اتاق دربسته بود، صدا زدند       
ـ شدت تهده  بشي صحبتهايمحتوا.  صحبت كرده استي خوزستان، شخصا با و  ي زندانها سيرئ  زيدآمي

  . همه ماي بود براياميبود و در واقع پ

ـ  چنـد آ   ن،ي بعـد از بـسم اهللا القاسـم الجبـار          يشخص.  زندان بلند شد   ي بلندگو يشب آن روز صدا     هي
 رگبارها در زنـدان     ي رعدآسا يصدا» . آتش 1جوخه شماره   «:  زد داي كرد و سپس فر    رادي ا زيدآميتهد
 كه اتـاق بـه اتـاق مـشغول          ميما فكر كرد  .  رگبارها يو باز صدا  »  آتش 2جوخه شماره   «بعد  . ديچيپ
دود باروت فضا   .  بود شي نما كي آن شب    هيقض... رسد   ي نوبت ما م   يزوده   هستند و ب   اني زندان شتارك

  125.را اشباع كرده بود

روز پس از بردن تلويزيون     . كند، در بند قرنطينه زندان بود      ميده ديگري كه از نام  مستعار منوچهر استفاده          بازمان
مالقاتها  قطع شد و     . ، او صداي دويدن تعدادي را بر روي پشت بام و صداي شليك گلوله را شنيد               ها هها و روزنام  

  : تقسيم كردندييها هزندانيان را به گرو

آمـد بـه   ...  مربوط باشد به مباركـه اصـفهان   تشي خوزستان كه فكر كنم اصل  ينها زندا سي رئ ،يسرام
.  از جمله مرا جدا كردند و فرسـتادند زنـدان دسـتگرد اصـفهان              يا عده .هاي سواكردن زندان  يبندها برا 

ـ  . اصـفهان  را فرستادند    هي را كه بنا داشتند اعدام كنند، نگه داشتند در اهواز و بق            ييظاهرا آنها   نيدر ح
 اي ي مثال مرگ بر رجونديخواست كه بگو   ي م هاي از زندان  ي سرام ني هم گر،ي از همد  هايجدا كردن زندان  
 مرگ بـر    يگفتند درود بر رجو    ي م ني از هواداران مجاهد   ي بعض ي ول ينيدرود بر خم   .مرگ بر مجاهد  

ـ  بنو اسم او را   فتگ يداد به همراهانش م    ي شعار نم  ي سرام لي طبق م  ي كس يهرحال وقت ه   ب ينيخم  ديسي
  126.ي آزاديبرا

                                                            
  .93زيرنويس . نويسنده گمنام، رك 125
مصاحبه  «:از اين به بعد [163article?php.spip/net.bidaran.www://http ، قابل دسترسي در)2008 ژوئيه 22(مصاحبه منيره برادران با منوچهر  126

يك ماه پيش از شروع اعدامها، منوچهر از مسجد سليمان به ) . موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران() 2009 ژوئيه 20(، ]»با منوچهر
  .او را مستقيماً به بخش قرنطينه زندان فرستادند. شده بودزندان فجر منتقل 
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 1362 در سـال   اواو و شوهر. ، تغييرات مشابهي را به ياد دارد     1367، يكي از محبوسين زندان اوين در        آزادشهال  
  :به جرم وابستگي به سازمانهاي غيرقانوني چپي، دستگير شده بودند

ـ     پنج روز بعد از اعالم آتـش بـس مالقـات           اي كه چهار    ييها  گروه از بچه   كي ميديد  ي داشـتند وقت
اند كه در آن نوشته شده بود كه از آن روز به  دهي سالن مالقات دي را تو يا  نوشته كيبرگشتند گفتند   

ـ ي خبـر خ   نيا. باشد ي مسدود م  ي اطالع ثانو  تا—ي و چه خارج   يچه داخل —بعد تمام مالقات زندان     يل
. ه از جمله توابها قطع كرده بـود        هم ي بار بود كه زندان مالقاتها را برا       ني اول يبرا.  بود بي ما عج  يبرا

 بـود كـه   امـده ي نشي پچگاهي، ه 60 يهايري اول انقالب و موج دستگ     ي از همان سالها   ريتا آن موقع، غ   
  127.ستي چاني كه جرمي مانده بودجيما گ.  همه قطع شوديمالقات برا

سوي اردبيلي، رئـيس قـوه       مو اهللا آيت مرداد   14سخنراني جمعه     به خاطر دارد كه بالفاصله پس از         همچنين   آزاد
  : اردبيلي مقاصد حكومت را واضحاً ابراز نمود128.ه ايران، تمام تلويزيون ها و راديو ها جمع آوري گرديدييقضا

ديگر از  . بايد از دم اعدام شوند    . شوند كه چرا اينها اعدام نمي    ... قوه قضاييه در فشار بسيار سخت است        
  129.اهد شدآوردن و بردن پرونده محكومين خبري نخو

به ياد دارد كه بالفاصله پس از آنكه اخبـار          ) در جنوب غربي ايران   (يكي از بازماندگان زندان يونسكوي دزفول       
 8گويـد حـدود      مييكي از بازماندگان همدان      130.حمالت ارتش آزاديبخش ملي به زندان رسيد مالقاتها قطع شد         

 شد و زندانيان از دسترسي به روزنامـه و هواخـوري منـع              مرداد مالقاتها قطع شد، تلويزيونها از داخل بندها برده        
زندانيان تبريز متوجـه شـدند       131.در طول دو ماه بعد زندانيان را از داشتن ارتباط با ديگران محروم ساختند             . شدند

  بازماندگان زندانهاي سراسر كشور    132.كه طي مرحله قطع ارتباط، بسياري از زندانيان را به سلول انفرادي انداختند            
  135. و زاهدان134 مشهد133نيز خاطرات مشابهي دارند، از جمله زندانهاي زنجان،

                                                            
  .98زيرنويس . ، ركآزادمصاحبه با  127
  .همان 128
 .1988 سپتامبر MDE 13/14/88، 2الملل   سازمان عفو بينشماره، »اقدام فوري، مجازات مرگ«الملل،  سازمان عفو بين 129

  .16. ، ص2زيرنويس . ، ركبين المللعفو 1990 گزارش؛ 210  .، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك 129
، قابل دسترسي در )2003 سپتامبر 1(» زندان يونسكوي دزفول و آن تابستان سياه«، ييغالمرضا بقا 130

150article?php.spip/net.bidaran.www://http)  ييبقا.ر.غ«: از اين به بعد) [غرضا آشوي با محمد يها هبر اساس مصاحب«.[  
  .98زيرنويس . مصاحبه با امينيان، رك 131
  .92زيرنويس . نويسنده گمنام، رك 132
  ).دشبه ياد دارد دو سه روز پيش از احضار زندانيان ارتباط زندان با دنياي خارج قطع كه  (115زيرنويس . مصاحبه با غالمي، رك 133
  ).دشبس و حمالت ارتش آزاديبخش ملي ارتباط زندان با خارج قطع  به ياد دارد پس از آتشكه  (122يس زيرنو. مصاحبه با يزدي، رك 134
بس و حمالت ارتش آزاديبخش ملي، ارتباط  به ياد دارد كه  مدت كوتاهي پس از آتشكه  (122زيرنويس . نگاه كنيد به نويسنده گمنام، رك 135

  ).دشزندان با خارج قطع 
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تمـام  . نمودنـد  مـي  امتنـاع     آنها  محل نگهداري عزيزان   دربارهمقامات از ابراز هرگونه مطلبي به خانواده زندانيان         
در . ت باشـد   يا زندانها در دسترس نبود تا پاسـخگوي سـؤاال          يي از سيستم قضا   يي دادسرا بسته شد وكس    ها هشعب

  136.تهران، مردم از نزديك شدن به شعاع صد متري مراكز مالقات در اوين و گوهردشت ممنوع شده بودند

   و شکنجهاعدامبازجويی، . ۴٫٢
بر طبق اظهـارات برخـي منـابع، ايـن كميتـه صـراحتاً              . كميسيون مرگ ابتدا به سراغ هواداران مجاهدين رفت       

 ، او را فوراً بيرون فرستاده و نام       »مجاهدين«داد   مياگر زنداني پاسخ    » وابستگي سياسي شما چيست؟    «:پرسيد مي
ا دو روز پس از بازجويي اعدام       ت شايد تمامي آنها در عرض يك        يااكثر  . دادند ميها قرار    مي را در ليست اعدا    او

  137.شدند

دن سـؤاالت سـري دوم      ، كميسيون شروع به پرسـي     )يعني رياكار و مزدور   (» منافق«داد   مياما اگر زنداني پاسخ     
آيا حاضريد بـا جمهـوري      « »آيا شما حاضريد در تلويزيون و به طور علني منافقين را محكوم كنيد؟            «: كرد مي

آيا حاضريد براي « »آيا مايليد طناب دار را به گردن يك منافق فعال بياندازيد؟« »اسالمي عليه منافقين بجنگيد؟ 
ن يك پاسخ منفي به يكي از اين         در بيشتر موارد، داد    »پاك كنيد؟ جمهوري اسالمي، مناطق مين گذاري شده را        

  138.كرد مياالت، زنداني را به اعدام محكوم سؤ

 گفتند نمايندگان عفو و بخشودگي هستند و مسئوليت        ميبعضي از كميسيون هاي مرگ با فريبكاري به زندانيان          
ان به مقـصد واقعـي بازجويـان پـي بردنـد،             زنداني  كه  هنگامي 139.صدور فرمان بخشش براي زندانيان است     آنها  

خواستند كه منافقين را در تلويزيـون        ميو از آنان     140كميسيونها هم از زندانيان درخواست نوشتن توبه نامه كرده        
خواستند كه عناصر ضد رژيـم در داخـل زنـدانها را             مي آنها همچنين از زندانيان      141.ملي معرفي و محكوم نمايند    

  142.معرفي نمايند

تمركـز سـؤالها    . هاي مرگ از اواخر مرداد تا اوايل شهريور شروع به بازجويي زندانيان چپگرا نمودنـد              ونكميسي
ي چپگراي سكوالر به روي آوردن و اجراي اسالم به شكلي كـه توسـط حكومـت                 ها ه تمايل گرو  دربارهبيشتر  

جمهوري اسـالمي   آيا  خوانند و    ميز   مسلمان هستند، آيا نما    پرسيدند آيا  مياز هواداران چپي ها     . تعيين شده ، بود   
 يـي زنان چپگرا . بسياري از افراد كه از خواندن نماز امتناع ورزيدند اعدام شدند؛ بقيه را شالق زدند              . را قبول دارند  

                                                            
  ).1996 (7. ، ص142  كار، شماره،»لخاز آن روزهاي ت« 136
  .16. ، ص2زيرنويس . ، ركالملل عفو بين 1990گزارش ؛ 210 .، ص1زيرنويس .  آبراهاميان، رك137
-11. ، صص1زيرنويس . آبراهاميان، رك؛ 129. ، ص80زيرنويس. ، ركمصداقي؛ 15. ، ص2ك زيرنويس .، رالملل عفو بين 1990گزارش  138

  . 304-05. ، صص4زيرنويس .  خاطرات منتظري، رك؛89زيرنويس . ، رك به مصاحبه با اطيابي؛  همچنين نگاه كنيد210
، قابل غمحمد رضا آشو؛ مصاحبه منيره برادران با 89زيرنويس . ؛ مصاحبه با اطيابي، رك314، 160. ، صص80زيرنويس.  مصداقي، رك139

  .210 .، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك؛ ]»غمصاحبه آشو«: از اين به بعد [185article?php.spip/net.bidaran.www://httpدسترسي در 
  .146. ، ص80زيرنويس. ، ركمصداقي 140
، 1زيرنويس . كآبراهاميان، ر؛ 16. ، ص2زيرنويس . ، ركالملل عفو بين 1990گزارش ؛ 302. ، ص4زيرنويس . خاطرات منتظري، رك 141
  .210-11. صص

. ص، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك؛ 16. ، ص2زيرنويس . ، ركالملل عفو بين 1990گزارش ؛ 184، 158. ، صص80زيرنويس. ، ركمصداقي 142
11-210.  
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تـا آنكـه بـاالخره قبـول        (زدند   ميكه حاضر به نماز خواندن نبودند را پنج بار در روز مطابق اوقات نماز شالق                
  143.بسياري خودكشي كردند. )وانندكردند نماز بخ مي

افراد در صورتي مرتد فطـري بـه        .  مرتد فطري و مرتد ملي     :ل بودند سيونها بين دو نوع مرتد تمايز قاي      ظاهراً كمي 
امـا  )  مسلمان بود   آنها يا اينكه يكي از والدين    (آمدند كه در يك خانواده مسلمان پرورش يافته بودند           ميحساب  

مرتد ملي بـه افـرادي      از طرف ديگر،    . يم  بر انكار عقيـده گرفته بودند      آگاهانه تصم پس از رسيدن به سن بلوغ،       
د كه در خانواده اي غير مسلمان متولد گرديده اند، پس از بلوغ اسالم را پذيرفته اند، اما بعداً از عقيده                     ش مياطالق  

افراد متعلق   145.رفتند اعدام شدند  گ ميخواندند و در گروه نخست جاي        ميزندانياني كه نماز ن    144.خود برگشته اند  
  146.به گروه دوم را شالق زدند

اين وضعيت هرج و مرج به بعـضي از زنـدانيان اجـازه داد تـا                
 اگر چه بعـضي از  ،براي مثال. موقعيت را به نفع خود تغيير دهند   

زندانيان چشم بند داشتند اما هنگام انتظار در سالن صف خـود را             
رفتنـد تـا بـازجويي     مـي تغيير داده و از گروهي به گروه ديگر       

ر چند مورد نگهبانان زندانياني را كه به اعدام محكوم          د 147.نشوند
شده بودند اشتباهاً به صف نادرست فرسـتاده و در نتيجـه، آنهـا              

 آنهـا نگهبانان زندانياني را كـه مـورد عالقـه          . خوش شانس نبودند  به اين حد    بعضي زندانيان هم     148.نجات يافتند 
درسـت همـانطور كـه      . فرسـتادند  ميها   مي به صف اعدا   نبودند به جاي زندانياني كه به مرگ محكوم شده بودند         
شدند، با فرستادن برخي ديگر بـه        مي باعث نجات جان آنها   نگهبانان به اشتباه با فرستادن برخي به صف نادرست          

  149.شدند ميصف نادرست اشتباهاً باعث اعدام آنها 

                                                            
  .212-15. ص، ص1زيرنويس . آبراهاميان، ركنگاه كنيد به  143
، قابل دسترسي در  »كه توبه كندزنداني كردن مرتد ملي تا آنگاه «اهللا منتظري،  آيت 144

htm.1601/html/mabani/farsi/com.amontazeri.www://http6(اهللا العظمي سيستاني به شخص گمنام  ؛ همچنين نگاه كنيد به ايميل از دفتر آيت 
  ).جود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايرانمو) ( صبح11:45:05؛ 2006ژوئن 

، قابل دسترسي در  »زنداني كردن مرتد ملي تا آنگاه كه توبه كند« منتظري، اهللا آيتنگاه كنيد به . مجازات مرتد فطري مرگ آني است 145
htm.1601/html/mabani/farsi/omc.amontazeri.www://http.  

ز  بااگر.  سه بار به آنها فرصت داده شود تا از ارتداد خود توبه نموده و مسلمان شوند،زآيند بايد طي سه رو مرداني كه مرتد ملي به حساب مي 146
معلوم ). جلد دوم (494-95. ، صص»تحرير الوسيله«اهللا خميني،  نگاه كنيد به آيت. از توبه كردن امتناع ورزند، بايد روز چهارم آنها را اعدام نمود

اهللا  آيتد به همان؛ همچنين نگاه كنيد به نگاه كني. شود يا نه  مينيز فطري و ملي شامل حال زنان زنداني ارتداد گانگينيست كه آيا اين دو
. htm.1601/html/mabani/farsi/com.amontazeri.www://http ، قابل دسترسي در»زنداني كردن مرتد ملي تا آنگاه كه توبه كند«منتظري، 

زنان كامالً مسئول رفتار خود نبودند، و براي زنان نافرمان، از جمله مرتدها، «گويد زنان چپگراي غيرمذهبي اعدام نشدند زيرا  آبراهاميان مي
. ، صص1زيرنويس .  آبراهاميان، رك.»اي مشروط تعيين كرد تا روش خود را تصحيح نموده و از مردان مافوق خود تبعيت نمايندتوان مجازاته مي
15-214.  
  .176، 165. ، صص80زيرنويس. نگاه كنيد به مصداقي، رك 147
  .214. ، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك 148
  .17. ، ص2زيرنويس . عفو بين الملل، رك1990گزارش  149

  داوود لشكري 
 در سال رئيس انتظامي امنيتي بدنام زندان گوهردشت

در هاي شهود عيني، وي بر اساس گزارش.  بود1367
 و در طي محاكمات كميسيون مرگ تهران شركت داشته

مجدد و شتابزده زندانيان سياسي نقش مشورتي مهمي را 
 .ايفاء مي نموده است
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   اوين و گوهردشتزندانهای: تهران. ۴٫٣
در طـي    150.شـد  مي انجام   )با ازدحام جمعيت روبرو بودند    كه  (اوين و گوهردشت    هاي  در تهران اعدامها در زندان    

 كميسيون مرگ كه در نتيجه فتواي خميني تشكيل يافته بود مرتباً در بين اين دو زنـدان                  ،1367ز  ييتابستان و پا  
علي نيري  حسين( اعضاء اين كميسيون شامل دو نفري كه در فتواي خميني نام برده شده بودند                151.در حركت بود  

 و مرتضي اشراقي دادستان انقالب تهران، بـه عـالوه مـصطفي پورمحمـدي،             ، اين كميسيون  به عنوان حاكم شرع   
كنند كه افراد ديگري هم در  اين بازجويي ها  ميزندانيان گزارش با وجود اين،  152.شد مي )معاون وزير اطالعات

مسئول انتظامي امنيتي   ( داوود لشكري    154،)ن تهران معاون دادستا ( آنها شامل ابراهيم رئيسي      153.كردند ميشركت  
 سازمان رئيس(عيل شوشتري ا اسم156،) زندان گوهردشتير داخليمد) (ناصريان (اي قيثه محمد م155،)گوهردشت

، سـيد   )مـدير داخلـي اويـن     (، سيد حسين مرتضوي     )قاضي شرع اوين  ( علي مبشري    ،)1367زندانهاي كشور در    
  . بودند158)مسئول انتظامي امنيتي اوين( عسگر يي و مجتبي حلوا157،)دان اوينمعاون رئيس زن(حسين حسين زاده 

  زندان گوهردشت .۴٫٣٫١
 كيلومتري تهران قرار دارد و محـل نگهـداري زنـدانيان            20گوهردشت كه در حومه كرج واقع شده، در حدود          

گوهردشت در ابتدا قلعـه اي      . باشد ميسياسي و غير سياسي     
و در زمـان جمهـوري      بود كه توسط شاه ساخته شده بـود         

اسالمي به يك زندان سه طبقه تبديل شد كـه داراي صـدها      
 زنـداني   8000سلول انفرادي و بندهاي بزرگ براي اسكان        

 مورد اسـتفاده    1361 هنگامي كه اين زندان در آبان        159.بود
قرار گرفت، به عنوان بزرگتـرين نـدامتگاه در خاورميانـه           

                                                            
نمايد كه تعداد بيش از اندازه زندانيان   ميكند اما ذكر  ميموضوع ازدحام جمعيت زندانيان را بيان  (217. ، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك 150

  ). نبود1360به شدت سال  1367درزندانها، در سال 
  .210. ، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك 151
، 12. ، ص»67پروژه كشتار تابستان «؛ همچنين نگاه كنيد به حسن پويا، 305، 302. ، صص4 زيرنويس. نگاه كنيد به خاطرات منتظري، رك 152

  .pdf.67Tabestan/Adobe/com.khavaran.www://http، قابل دسترسي در )2003 (11خاوران 
 نفر افراد مختلف شركت كردند، از جمله  16بنا به گزارشها، در كميسيون مرگ تهران تا . همان.  ثابت نبودگون مرآرايش نفرات در كميسي 153

آبراهاميان، . ي دادگستري و اطالعات، و مقامات زندانها هي انقالب، وزارتخانها هاهللا خميني، رئيس جمهور، دادستان كل، دادگا نمايندگان آيت
  .210. ، ص1زيرنويس . رك

دهد  ميشرح  (98زيرنويس . ؛ مصاحبه با امينيان، رك266. ، ص80زيرنويس. ؛ مصداقي، رك305. ، ص4زيرنويس . خاطرات منتظري، رك 154
مشهد موسوي به ان ملكي، و مسئول وزارت اطالعات  مرداد، شب تولد امام رضا، حاكم شرع سليمي، دادستان رئيسي، رئيس زند8كه چگونه در 
 اعالم داشته و اظهار ندامت درباره حزب سياسي خود را خود خواستند نظر  اوان به بند او آمدند و از هر يك از همبند هايهمراه چند نگهب

  ).نمايند
  .266. ، ص80زيرنويس. مصداقي، رك 155
  .266. ، ص80زيرنويس.  مصداقي، رك؛86زيرنويس . ، ركمصاحبه با اصالني 156
  .266. ، ص80زيرنويس. مصداقي، رك 157
  .35زيرنويس . ، ركييهمان؛ مصاحبه با بقا 158
  .135، 105. ، صص1زيرنويس . آبراهاميان، رك 159

  )ناصريان( اي همحمد مغيث
يكي از مقامات مدير داخلي زندان گوهردشت بود و اكنون 

 به عنوان مدير داخلي اي مغيثه. باشد عاليرتبه قضائي مي
ه و نقش گوهردشت، در كميسيون مرگ تهران شركت نمود

حساسي در اتخاذ تصميم براي اينكه كداميك از زندانيان اعدام 
 .شوند داشته است



 26

ازه بود زيرا اين محل رسماً بـراي اسـتفاده بـه عنـوان دارالتأديـب                زندان گوهردشت بد آو    160.شهرت يافته بود  
كـه در ميـان زنـدانيان بـه          (اي  مدير داخلي گوهردشت محمد مغيثـه      1367، در سال    161.اختصاص داده شده بود   
  162.و مسئول انتظامي امنيتي آن داوود لشكري بود) ناصريان شهرت داشت

  سازمان مجاهدين

 3 در عرض چند روز پس از اعالم آتش بس و حمله ارتش آزاديبخش ملـي در                  اين كميسيون بر طبق گزارشها    
امير اطيابي، يكي از اعضاء حزب توده كه . مرداد، شروع به بازجويي و اعدام مجاهدين در زندان گوهردشت كرد

اي سر و صداه  «گويد در شنبه شب پس از شنيدن خبر حمالت ارتش آزاديبخش ملي،              مي زنداني بود،    20در بند   
او كاميون هاي بزرگ داراي كانتينر      . شنيد مي» عجيبي كه شبيه انداختن كپسولهاي گاز مخصوص آشپزخانه بود        

توانست ببيند چه چيـزي بـار ايـن كـانتينر هـا              مي اما ن  ،را ديد كه وارد قسمت بارگيري در سالن حسينيه شدند         
شـنيد در تقـويمش      ميعد هر بار اين صدا ها را        او از آن شنبه به ب     . اين سروصداها چندين بار تكرار شد     . شود مي

   163.زد ميعالمت 

. كه اين سروصداها مربوط به انداختن اجساد به داخل اين كانتينرهاستمتوجه شد  مرداد 12او به ياد دارد كه در 
  . بار در هر شب بود55 تا 50در آن مرحله او شروع به شمردن اين صداها كرد كه چيزي بين 

اال كه شايد بتـوانيم     خودمان را كشيديم ب   . ي راهره رفتيم تا به حمام و توالت رسيديم        يك شب به انتها   
 هرگز تصويري ماننـد     . و اين كاميون وسط شب مشقول چه كاري است          خبر است  از پنجره ببينيم چه   

اجساد را بـه چـشم      . كنند را توي كاميون بار مي    مرده  ان  يمتوجه شديم كه دارند زندان    . آن نديده بوديم  
زيرا كـانتينر   بعد چند نفر از نگهبانان باالي كاميون رفتند و اجساد را جا به جا كردند                . خودمان ديديم 

و ايـن سروصـدا هـا از كجـا          افتد   اتفاقي مي تازه آن موقع متوجه شديم چه       . شد كاميون داشت پر مي   
ايـن  . ثـل يـك طبلـه     شـد، م    انعكاس صدا ايجاد مي   انداختند   وقتي اجساد را توي كامينون مي     . آيند مي

اجـساد  آمد چـون     بعد از مدتي ديگر صداي نمي     . انداختند صداهاي اجسادي بود كه داخل كاميون مي      
  164 .ندشد  زندانيان كم كم روي هم جمع مي

                                                            
  .زندان گوهردشت: ، پيوست48زيرنويس .  مصداقي، ركهمان؛ 160
  .168. ، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك 161
  .248-49.  ، صص80زيرنويس. مصداقي، رك 162
  .89زيرنويس .  مصاحبه با اطيابي، رك163
و » ال«توالت ها و حمام ها در يك انتهاي حرف . بيرون آمده بود) L(» ال« از ساختمان اصلي زندان به شكل حرف 20اختمان بند س. همان 164

كه كاميون (توانست حياط زندان و آمفي تئاتر را  ميه اطيابي از توالت ،در نتيج. در انتهاي ديگر آن قرار گرفته بود) سالن اجتماعات(آمفي تئاتر 
  . ببيند)كردند ميآنجا بارگيري ها در 
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شـد كـه     مـي اطيابي و همبندانش همچنين به صحبتهاي كميسيون مرگ كه جلساتشان در ابتدا در اطاقي برگزار                
 فتـوا و    دربارهكميسيون  اعضاي  شنيدند كه    ميآنها   165.دادند مي قرار داشت، گوش فرا      درست باالي سر بند آنها    

كه زندانيان    كه در صورتي   كردند مياظهار نظر   اعضاي كميسيون   . كردند ميچگونگي اجراي آن با هم مشورت       
هاي اي او به صحبتچندين روز اطيابي و هم سلوليهبراي  .دروغ بگويند چه بايد كردخود  اعتقادات واقعي درباره

 او يك مورد بازجويي را      166.به جاي ديگري منتقل نمودند    وي را   كردند تا آنكه محل      ميكميسيون مرگ گوش    
  :شنيد

زنـداني  . به چي اعتقاد داري؟ كسي ديگر گفت اين فرد هنوز سرموضعي است           «: كسي آمد و پرسيد   
و پرسيد كه آيا حاضر اسـت بـه         كميته از ا  .  نيست و كاري نكرده    يجواب داد كه او ديگر سرموضع     

تواني  كني، مي  اگر حاضري توبه    «: سپس از او پرسيدند   . »بلي«او گفت   . ه برود و با عراق بجنگد     هجب
من كـسي   «:  وي جواب داد   »يار ما بگذاري؟  تواب هستند را در اخت    كنند   اسامي آنهايي كه وانمود مي    

او را  . »نـه «گفـت   » وضـعي را اعـدام كنـي؟      اي يك سرم   آماده«: بعد از او پرسيدند   . »شناسم را نمي 
 ثابـت  يخواستند اين زنـدادن  آنها مي. من شخصاً تمامي اين گفتگو را از پنجره شنيدم    . فرستادند بيرون 

  167.كند كه ديگر مجاهد نيست

آنها همچنين صـحبتهاي مربـوط بـه چگـونگي دار زدن زنـدانيان را               
از   تجربـه خـود    دربارهيكي از اعضاء كميسيون     .  استراق سمع كردند  

 آنها بعـداً  .داد ميي توضيح ل براي دار زدن چندين زندانجرثقياستفاده  
ـ      يياز زندانيها   خـود را بنويـسند و       يهـا  ه كه بازگشتند تا وصيت نام

، شنيدند كـه هـر بـار        ي پالستيكي بگذارند  ها هل شان را در كيس    وساي
آورد كه پـس از اسـتراق سـمع سـخنان            مياطيابي به ياد    . خوانند كه به دار آويخته شوند      ميشش زنداني را فرا     

همچنين دريافـت كـه      اطيابي   168.باشند مياعدام  در حال   دانستند كه هواداران مجاهدين      مي، آنها   كميسيون مرگ 
، و از    قـرار دارنـد    20شوند از زندانياني هستند كه در سلولهاي انفرادي باالي سر بند             مي كه اعدام    زندانيان مجاهد 

 بـا يكـديگر ارتبـاط       )گرفت يمي آهني صورت    ها ه بر روي نرد   كه با زدن انگشت   ( طريق كد تلگراف مورث   
  169.كردندبرقرار 

                                                            
توانستند به جلسه مالقات كميسيون مرگ كه  ميبنابراين او و ديگر هم بندانش . دادند ميآنها از نخستين سلول ساختمان اصلي گوش فرا . همان 165

كند كه برخي از  ميگزارش  (276. ، ص80زيرنويس .  نگاه كنيد به مصداقي، رك.شد، گوش فرا دهند ميدر طبقه دوم  ساختمان اصلي برگزار 
  ).شدند مي ييزندانيان در قسمت اداري زندان كه بين درمانگاه و محوطه مالقات قرار داشت بازجو

. مصاحبه با اصالني، رك. شدند مي ييشد، بازجو ميبعدها زندانيان در اطاقي نزديك سالن حسينيه، يعني محلي كه براي اعدامها استفاده  166
   .86زيرنويس 

  .89زيرنويس . صاحبه با اطيابي، رك م167
  ).شدند ميي شش نفره به دار آويخته ها هدهد كه زندانيان در گرو ميگزارش  (211. ، ص1زيرنويس .  آبراهاميان، ركهمان؛ 168
  .89زيرنويس .  مصاحبه با اطيابي، رك169

  مرتضي اشراقي
دادستان تهران بود و به عنوان يكي از اعضاء 

 شناسايي شده كميسيون مرگ در فتواي خميني
 در در كنار نيري و پورمحمدي وي .است

  به عنوان كميسيون مرگ تهران عمل كرد و
 .كرده استرئيس ديوانعالي كشور خدمت
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دهد كه چگونه مدت كوتاهي پس از شـنيدن خبـر            مي يكي ديگر از بازماندگان گوهردشت، شرح        ،نيما پرورش 
  :حمله ارتش آزاديبخش ملي از يكي از نگهبانان از جريان اعدامها باخبر شد

 ايـن بنـدها     يها ند مطلع شديم كه بچه    گرفت يها با ما تماس م     كش ي كه توسط بند مل    8 و   7 يبندهااز  
ـ      ي را م  ي بزرگ يخچال دار   ي هنگام روز كاميونها   ي ساعات شب و حت    يط  يبينند كه درمحوطـه آمف

 پـر   هـا  را داخـل آن    يدر زندان گوهردشت اجساد بسيار    ) كه متصل به ساختمان اين بندها بود      (تئاتر  
شدگان در حملـه مجاهـدين    جساد را به كشته اين ايها ماجرا ي از زندانيا عده. شوند يكرده و خارج م   

 8 و   7 از طريق همين بندها مطلع شديم كه زندانيان بند            بعد مجدداً  يچند. دادند ي نسبت م  57در مرزها   
اند و موضوع را با پاسدار بندهايشان طرح         ستوه آمده ه   اجساد در بندهايشان ب    ي تعفن و گنديدگ   ياز بو 
باشـند كـه در    ي اجساد م  ياند كه مشغول سم پاش      را ديده  يپاسداراناند و متعاقب آن، هنگام شب        كرده

  170.شوند ي ميكاميونها بارگير

رورش از يكي از مجاهدين زنداني كه بـه         چند روز بعد، پ   
 كميـسيون   دربـاره  اق پهلوي سلول وي منتقل شده بود      اط

زنـداني مزبـور بـه او گفـت رياسـت ايـن             . مرگ شنيد 
 از  ييهـا  هكميسيون با اشراقي و نيري اسـت و نيـز گـرو           

  :»دوباره محاكمه خواهند كرد«زندانيان مجاهدين را 

كنند و يا حاضر به پذيرش مصاحبه و محكـوم           ي م يجاهدين معرف آنان كه خود را وابسته به سازمان م       
 يهـا  آويزند و تاكنون بچه ي تئاتر زندان به دار مي در آمف]را [كردن حمله مجاهدين به مرزها نيستند،     

  171.اند  را هر روزه اعدام كردهيبسيار

 172.برخي از زندانيان چپگرا اين اخبار را شايعه پنداشتند        
كردند مجاهدين زنداني هـدف      ميبرخي ديگر هم فكر     

همـانطور كـه    . قرار گرفته اند و آنها در خطر نيـستند        
. ما كه نه سر پياز بوديم و نه ته پياز «،اصالني شرح داد 

بعضي از   173.»رفتيم ميما براي رژيم تهديدي به شمار ن      
زندانيان چپگرا حتي پس از مشاهده كاميونهاي بزرگي        

تعمال مـواد ضـدعفوني     و نيز اس  (رسيدند   ميكه از راه    

                                                            
ان، داوود لشكري طناب به داخل سالن آمفي تئاتر زندانيان همچنين ديدند كه مدير داخلي زند. 56-57. ،  صص8زيرنويس . پرورش، رك 170

  .132. ، ص80زيرنويس. مصداقي، رك. برد ميزندان 
 .57. ،  ص8زيرنويس . پرورش، رك 171
مصاحبه با «: از اين به بعد [)موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران() 2009 مه 27. (م.مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با م 172
  .57. ،  ص8زيرنويس . پرورش، رك؛ ]».م.م

  .89زيرنويس . مصاحبه با اصالني، رك 173

  علي مبشري
قاضي شرع زندان اوين بود و غالباً 
به جاي نيري در كميسيون مرگ 

 در مقاموي . تهران شركت مي كرد
هاي انقالب تهران  رئيس دادگاه

  .انجام وظيفه نموده است

  نيري) جعفر(سينعلي ح 
ويژه نامش به عنوان ه حاكم شرع بوده و ب

 كميسيون مرگ در فتواي يكي از اعضاء
به  1367نيري در سال . خميني آمده است

عنوان رئيس كميسيون مرگ تهران عمل 
به عنوان در حال حاضر  وي در .كرد

معاون رئيس ديوانعالي كشور در جمهوري 
 .كند مياسالمي ايران خدمت 
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  174. باز هم به هيچ چيز شك نكرده بودند)كننده

  چپگرايان

ماهي (آورد كه همزمان با مراسم عزاداري آغاز محرم    مي شهريور به ياد     4 مرداد تا    27اطيابي دوران آرامي را از      
هراً كميـسيون    ظـا  175.بود)  برخوردار است  ييكه براي تشكيالت روحانيون شيعه ايران از اهميت مذهبي به سزا          

آورد كـه او و      مي اطيابي به ياد     176. اعدامها را براي برگزاري محرم به تعليق انداخت        1367مرگ از اواخر مرداد     
  177.گذشته است آنها آسوده شده و اميدوار شدند كه موج اعدامها از كنار او هم سلولي هاي

 شـهريور كميـسيون     5در روز   با وجود اين،    اما  
مرگ بازجويي زندانيان چپگرا در گوهردشت را       

  كه به دليل عضويت مهدي اصالني178. نمودآغاز
 زنداني شده بود،    1362ان از سال    ييدر سازمان فدا  

 با  ييآورد كه آنروز زندانيان بند باال      ميبه خاطر   
 خبر دادند كه اتفاقي غير عادي در شرف         سمور

 وقتي كه پرورش با يكي      ،همان روز . وقوع است 
 در بند ملي كش در حـال تمـاس           خود از رفقاي 

او بعداً باخبر شد كـه در آن        . ار كردن بود، يكي از نگهبانان در را گشوده و تعدادي از زندانيان را فراخواند              برقر
 معتقد اسـت از همـان روز رژيـم    وي. ، كه بندهاي چپگرايان بودند، احضار شده اند     8 و   7روز زندانيان بند هاي     

   179.اعدام چپگرايان را آغاز نمود

يعني به جاي تحقيق    —به معناي واقعي كلمه به دادگاه تفتيش عقايد شباهت داشت          «اين مرحله دوم بازجويي ها    
سؤالها بر روي انجـام آداب       180.»شد مي عقائد مذهبي پرس و جو       درباره وابستگي هاي مذهبي و سازماني       درباره

آيا به خدا   «؛  »د؟آيا شما مسلمان هستي   «: مذهبي تمركز داشت تا بتوان ميزان تقواي زنداني را اندازه گيري نمود           

                                                            
  .57. ،  ص8زيرنويس . پرورش، ركهمان؛  نگاه كنيد به  174
 را به  اواز آن هنگام به بعد، شيعيان سالگرد وفات. در جنگي كشته شد) امام حسين( سال پيش، در ماه محرم، نوه حضرت محمد 1400حدود  175

  .دارند مي روز ماه محرم گرامي 13 ويژه طي اولين
  بود و دادستان كه آقاي اشراقي و شرع اوينقاضي  كه من آقاي نيري شد)1367 مرداد 22(رم اول مح«:  منتظري در خاطراتش نوشتاهللا آيت 176

دست نگه  اعدامها محرم ازقل در  محرم است حدااالن و گفتم خواستم را  بودطالعاتا نماينده  كهآقاي رئيسي معاون دادستان و آقاي پورمحمدي
 ايم هكرد جدا بقيه از ، دويست نفر را هم به عنوان سرموضعايم  نفر را در تهران اعدام كردههفتصد و پنجاه  االنتاما :  آقاي نيري گفتداريد،

همچنين نگاه كنيد به مصاحبه راديو  ؛305-306. ، صص4زيرنويس . ، رك خاطرات منتظري.»»...!كلك اينها را هم بكنيم بعد هر چه بفرماييد و 
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درست مانند مجاهدين، يك پاسخ اشتباه اغلب بـه معنـاي     » گيريد؟ ميآيا در ماه رمضان روزه      «؛  »اعتقاد داريد؟ 
  181.مرگ بود

ور دادند   شهريور، داوود لشكري و نگهبانها به داخل بند او يورش برده و دست             5اطيابي به خاطر دارد كه سحرگاه       
اطيابي به ياد دارد كه او و چنـد تـن   .  متوقف كرده و در داخل راهرو صف بكشندخود راكه زندانيان فوراً كار   

 را نخست به    )ي اصلي مقاومت هستند   ها هكه مقامات معتقد بودند در زندان رهبران مورد احترام و يا چهر           (ديگر  
به نظر اطيـابي    . دبودندمپايي  برخي از زندانيان فقط لباس زير به تن داشته و بدون            . حضور كميسيون مرگ بردند   

 و در راهرو در برابر اطـاقي         داده دشنام را زدند و به آنها       نگهبانان زندانيان . آمد كه مقامات خيلي شتاب دارند      مي
 آنها  زندانياني كه بيش از همه مورد تنفرمقامات زندان.  داشت به صف كردندكه كميسيون مرگ در آن حضور

 چـون بلنـد قـد بـود          .اطـاق بزرگـي بـود     . ارد اطاق شـد   ي حدود ظهر و   اطياب. در صف اول قرار دادند    را  بودند  
سرعت مشغول كـار بـر      ه   چند تن ب   هي كه در پشت كميسيون قرار داشت      توانست ببيند كه در پس پرده سيا       مي

گرفتنـد چـه     مـي  بازجويان و مأموران امنيتي بودند كه تصميم         او معتقد بود كه اين افراد     . ستند ه ها هروي پروند 
  182.ايد اعدام شودكسي ب

 را ) دادسـتان وي بـود  1364كـه در  ( و نيـز اشـراقي   )كه وي را به ده سال حبس محكوم كرده بـود    (او نيري   
شناخت اما بعداً دريافت كـه نـام         ميهمچنين روحاني ديگري نيز حضور داشت كه در آن هنگام او را ن            . شناخت

چـه  تعيـين كنـد     خواهـد    مي دولت   يان پذيرفته بي گفت حال كه جنگ پا      به اطيا  او.  پورمحمدي بوده است   وي
  .»بلي«وي پاسخ داد . يا نهابتدا از او پرسيدند آيا هنوز به حزب توده معتقد است . تواند آزاد نمايد ميزندانياني را 
. خواند مياو به كميسيون گفت كه مسلمان است اما نماز ن         . سؤال كردند خود   اعتقادات مذهبي    دربارهسپس از او    

  :از او پرسيدند چرا، وي توضيح داد كهوقتي 

 كه اگر در زندان شروع به نماز خواندن كنم مخواندم، و متعقد م نماز نميقبل از اينكه بازداشت شدمن  
خصي هستم كه بيـورون زدنـدان هرگـز    كنم كه شوانمود در زدندان   خواهم   نمي. هد داشت امعني نخو 

نماز خواندن اجباري ارزشـي در      . برم ه در زندان به سر مي     خواهم نماز بخوانم فقط براي اينك      نمي. نبودم
  183.حضور خداوند ندارد

 بيرون اطاق فردي يـك پرسـشنامه         .»ببريدش بيرون وآنقدر بزنيدش تا نماز بخواند      «: نيري با تغير پرخاش كرد    
 و بـه او گفتنـد       او هم پرسشها را مانند قبل پاسخ داده و امـضاء نمـود            . داداطيابي  حاوي همان گونه سؤاالت به      

 در آنجا بار ديگر از او پرسـيدند آيـا           .باالخره نگهبانان او و ديگر زندانيان را به طبقه سوم بردند          . همانجا بنشيند 
 اما اطيابي و چند تن ديگر امتناع ورزيدند و بنابراين آنها            بيشتر آنها قبول كردند،   .  يا نه  كند نماز بخواند   ميقبول  
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 نگهبانان در شالق زدن با يكديگر رقابت  .براي هر وعده نماز ده شالق     — شالق زدند  را به يك تختخواب بسته و     
  184. مطمئن شوند ضربات شالق محكم استكردند تا ميكردند و غالباً دست عوض  مي

فقط اين  اطاق   در آن    .جليل شهبازي را به اطاقي بردند     به نام    يپس از شالق زدن، نگهبانان اطيابي و زنداني ديگر        
آنهـا از  . تصميم گرفتند بهتر است اعدام شوند تا آنكـه تـا دم مـرگ شـالق بخورنـد                 آنها  . چپگرا بودند دو تن   

اعـالم  خـود    خواستند دوباره آنها را نزد كميسيون مرگ ببرد تا مطابق نقشه             ،ناصريان، مدير داخلي گوهردشت   
اطيابي آنقـدر متـورم و بـي         اهايپ—صبح روز بعد ناصريان ده بار ديگر به آنها شالق زد          . كنند مسلمان نيستند  
ناصريان سپس آنها را نزد كميسيون مرگ برد و بـه عنـوان از ديـن                . توانست راه برود   ميحس بود كه ديگر ن    

هنگامي كه از وي علت را پرسيدند، اطيـابي بـه كميـسيون       . برگشتگاني كه با خواندن نماز مخالفند معرفي نمود       
اگر اسالم شما ايـن اسـت، مـن مـسلمان            «:نند و صراحتاً اظهار داشت     نگاه ك   او  به پاهاي متورم    تا مرگ گفت 

نيري دستور داد او را به قسمت چـپ         .  اما اطيابي امتناع كرد    ، نصيحت كرد كه نماز بخواند      او را   اشراقي .»نيستم
  185.ببرند

شت تا اگر او     نو  خود  زير هاي را روي لباس    خود  رفت و نام   ييهنگامي كه در صف اعدام بودند، اطيابي به دستشو        
 نگهبانان او را دوباره     ،روز كمي ديرتر  همان  در  .  كنند ييجسد وي را شناسا   بعداً   بتوانند   و خانواده ا  را دفن كردند  

 مجدداً به بخش سمت چپ       او  و ،نماز بخواند تا  اشراقي سعي كرد اطيابي را متقاعد سازد        . به مالقات اشراقي بردند   
  اعتقـادات  دربارهمجدداً    را ، رحيمي، او   او  بازجوي سابق  م در انتظار بود   مي كه در صف اعدا    هنگا 186.ده ش فرستاد
  187.بازجويي نمودخود 

. كرد ديگر دير شده بود و با فرا رسيدن شب كميسيون مرگ آنجا را ترك                 كه نوبت اطيابي فرا رسيد     هنگامي 
آن شب اطيابي با خود گفت      . ندوده ش  بر  خود  كه در انتظار بودند تا روز بعد به سلولهاي         يينيري دستور داد آنها   

پذيرفت كه نماز او شب باز شالق بخورد، بنابراين  اي ندارد كه آن   از آنجا كه فردا او را اعدام خواهند كرد فايده         
   188.، جليل شهبازي، قبول نكرد و صبح روز بعد خودكشي نمودوهم سلولي ا. بخواند

 نگهبانان زندانيان بند او را چشم بند زده و آنها را در برابر  شهريور، داوود لشكري و  6اصالني به ياد دارد كه در       
ناصـريان، مـدير    : هر اطاق يك بازجو داشت    . شدند ميزندانيها يك به يك وارد اطاق       . دو اطاق به صف كردند    

. اصالني توسط ناصريان مورد بازجويي قرار گرفـت       . داخلي گوهردشت، و لشكري، مسئول انتظامي امنيتي زندان       
 ناصريان. آورد كه اطاق كامالً معمولي بود و در آن يك ميز و صندلي براي ناصريان گذاشته بودند                 مي ياد   او به 

اصالني پاسخ داد   . خواند ميكند، آيا مسلمان است، و آيا نماز         ميحمايت  پرسيد آيا اصالني از حزب سياسي خود        
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 اسـت كـه او   يي درگير چه فعاليتهـا   در آن زمان   او    حزب  كه داند مي اما ن  ،ان بوده ييكه اگرچه وي از اعضاء فدا     
  189.خواند مياعتراف كرد كه مسلمان نيست و نماز هم نوجود اين، او با . بتواند از آن حمايت كند

اصالني را با كابل زدند و او را با ديگر زندانيان در يك             
نيم ساعت بعد يك نگهبان آمد      . سلول كوچك انداختند  

خوانده و آنها را به طـرف       را   نه زنداني ديگر     و او    نام و
آنها در مقابل اطاقي نزديك     . سالن حسينيه هدايت نمود   

 فردي كه در اول صف ايستاده بود      . الن توقف كردند  س
) اقليـت (ان  ييجهانبخش سرخوش نام داشت و عضو فدا      

. ناصريان سرخوش را به داخل اطاق همراهي نمـود        . بود
پس از چند دقيقه ناصريان با او بيرون آمده و او را بـه              

او و  . فر دوم يك مسيحي بود    ن. دست يك نگهبان داد و به نگهبان گفت سرخوش را به قسمت سمت چپ ببرد              
. نفر چهارم به طرف سمت چپ فرستاده شد       .  باز گرداندند  جهتي كه زندانيان را آورده بودند     نفر سوم را به همان      

 و ،شوند قرار اسـت در سـالن حـسينيه اعـدام گردنـد      مياصالني بعداً فهميد زندانياني كه به طرف چپ فرستاده       
چون به خواندن نماز تـن      (  باز گردند   خود شوند قرار است به بند     ميتاده  زندانياني كه به طرف سمت راست فرس      

  190.زدند تا قبول كنند نماز بخوانند ميگروه سوم زندانيان را هم آنقدر شالق . )اند در داده

درون اطاق اعضاء كميسيون، نيري، اشراقي و پورمحمدي پـشت          . ناصريان اصالني را خارج از نوبت به اطاق برد        
اعضاء كميسيون دوباره از او پرسيدند آيا مـسلمان         . ناصريان پشت سر آنها ايستاد    . زرگ نشسته بودند  يك ميز ب  

وي را به اطاق ديگري بردند    .  ناتمام ماند چون تلفن زنگ زد       او  عقايد ش اما جلسه تفتي   .خواند مياست و آيا نماز     
در آن مرحله او تصميم گرفت بـه كميـسيون          .  بازجويي ها با ديگر زندانيان مشورت نمود       دربارهكه در آنجا او     

  191.خواند ميبگويد كه مسلمان است اما نماز ن

نيري مجـدداً پرسـيد آيـا او مـسلمان           192. شهريور براي بار دوم به كميسيون مرگ احضار شد         9اصالني بعداً در    
 وي توهيني خواهـد     اين بار او اظهار كرد كه مسلمان است اما حاضر نيست نماز بخواند زيرا نماز خواندن               . است

ناصريان اظهار عقيده نمود  . كميسيون موافقت نكرد و اشراقي پرس و جو را قطع كرد          . بود به افراد معتقد و متقي     
اشراقي موافقـت كـرد و اصـالني را از          . كه مسلمان بايد نماز بخواند و پيشنهاد كرد كه سبيل اصالني را بتراشند            

سپس ناصريان از اصالني خواست كه يك كاغذ        . صف سبيل او را تراشيد    يكي از نگهبانان ن   . اطاق بيرون آوردند  
اصـالني  » .خواند ميـــــ از اين به بعد نماز       اين شخص   «: وشته شده بود  در آن كاغذ ن   . دستنوشته را امضاء كند   
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در پاسـخ، ناصـريان او را       . خط كشيد، اسم خود را روي آن نوشت و كاغذ را امـضاء نمـود              » نماز«روي كلمه     
   193.كتك زده و دشنام داد

اصالني را با چهار يا پنج زنداني ديگر به سلول ديگـري بردنـد و او را بـراي حـدود بيـست سـاعت در آنجـا                            
 زنداني بود كه از دست كميسيون مرگ        200 بردند كه محل نگاهداري حدود       8سپس آنها را به بند      . نگاهداشتند
 را تحت فشار گذاشته بودند تا نماز بخوانند، اما اصـالني بـه              8بند   اگرچه زندانيان    194.در برده بودند  ه  جان سالم ب  

  195.آورد كه اين فشار پس از حدود يك هفته كاهش يافت ميخاطر 

  :كند ميپرورش با خبر شدن از اعدام زندانيان چپگرا را اينطور تعريف 

ـ          از اين بچه   يهر چند از سرنوشت بسيار     ت آنهـا بـه      عـدم بازگـش    يها چند روز بعد مطلع شـديم ول
 ديگر تماس داشـتيم و  يدر سراسر آن روز و آن شب با بندها    .  بود ي جد يهشدار  ما يبندهايشان برا 
ـ     يصبح روز بعد، در تماس    . نداشت  از سرنوشت آنها   يهيچيك اطالع  هـا داشـتيم،     كـش  ي كه با بند مل

 اين  يها  بچه ي و تمام  كنند، ي را با چشم بند، از بند خارج م        8 و   7 ي افراد بندها  يمتوجه شديم كه تمام   
 به همراه چنـد پاسـدار مـشغول         »يداوود لشكر «دو بند را بعد از خروج، در راهرو به صف كرده و             

شود ازجمله نوع جرمشان، مدت محكوميت، آيا مسلمان هستيد يا نه؟ و آيا              ي م اسئوال و جواب از آنه    
ال و جواب   ؤن روز پس از انجام اين س       را در هما   7 بند   ي از بچه ها   يخوانند يا نه؟ تعداد زياد     ينماز م 

 فـر  ن 30 نفر جمعيت اين بند، تنها       90 تا   85 برده بودند و از ميان حدود        ي به رياست اشراق   يبه دادگاه 
 را نيز به دليل اتمـام سـاعت كـار           8 بند   يها بچه. زنده مانده و بقيه را همان روز به دار آويخته بودند          

 ياينان در انفراد  .  نگه داشته بودند   ي آنان را در انفراد    يرده و تمام   ب ي انفراد ي از بندها  يدادگاه، به يك  
 ماندگان روز اول تماس برقرار كنند و از طريق او اطالع يابند كـه               يشوند با يك نفر از باق      يموفق م 
 كرده و در همان روز اعـدام        ي را كه در روز اول از بندها خارج كرده بودند، دادگاه           ي زندانيان يتمام
 بـه   ي كه در روز اول اعدام شده بودند كمـك زيـاد           يها از سرنوشت زندانيان    اطالع اين بچه  . دان كرده

  196. از آنان كرده بوديزنده ماندن بسيار

 در روز   197. شهريور معلق نمود   8 و   7 را موقتاً در روزهاي       خود كند كه كميسيون مرگ كار     ميپرورش تعريف   
آنها را يك به يك داخـل اطـاقي         . زدند و در راهرو به صف كردند       شهريور، تمام زندانيان بند او را چشم بند          9

                                                            
  .86زيرنويس . مصاحبه با اصالني، رك 193
  .86زيرنويس . به با اصالني، ركمصاح. اصالني معتقد است كه اشراقي جانش را نجات داد و نيز او را از شالق خوردن مرتب نجات داد 194
او پس از آنكه در سميناري كه در آن رهبران سابق حزب توده سخنراني كردند حضور يافته و در . اصالني يك سال ديگر نيز در زندان ماند 195

  .همان. يك مراسم عفو عمومي شركت جست، از زندان آزاد گرديد
  .58. ،  ص8زيرنويس . پرورش، رك 196
 و نخست ييدهد كه چگونه جمهوري اسالمي اين روزها را براي بزرگداشت سالگرد ترور رئيس جمهور محمد علي رجا مي پرورش توضيح 197

  .58. ،  ص8زيرنويس . پرورش، رك. داشت ميوزير محمد جواد باهنر گرامي 
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 كه گفتند مسلمان نيستند و نمـاز        يياو به ياد دارد كه آنها     . بردند كه لشكري و چند نگهبان در آن نشسته بودند         
  198. كه گفتند مسلمان هستند در سمت راست راهرو نشستندييخوانند در سمت چپ راهرو نشستند و آنها مين

پرورش بـه او گفـت كـه مـسلمان          .  زد  رسيد، لشكري سيلي محكمي به صورت وي       ي كه نوبت پرورش   هنگام
 او و ديگر    199.او را به طرف چپ راهرو فرستادند      . خواند، و به بهشت و جهنم هم اعتقادي ندارد         مينيست، نماز ن  

برخـي  . كميسيون مرگ شوند در برابر  بردند تا منتظر نوبت خودزندانياني كه در صف وي بودند را به طبقه اول     
پرورش به ياد دارد كه اشراقي پشت       . از زندانيان كه منتظر بودند اعدام شوند در گوشه چپ دادگاه نشسته بودند            

اشراقي همـان   . ي زندانيان بودند  ها هبر سر ميز ديگري نگهبانان سرگرم كار بر روي پروند         .  يك ميز نشسته بود   
  :سؤالها را پرسيد

 يا خير؟ مـن پاسـخ       يام را و بعد افزود آيا مسلمان هست        يا پرسيد، سپس اتهام سياس    ابتدا مشخصات مر  
.  خـواهم داد   يدر صورتيكه اعدام كنيد مسلمان هستم و در صورتيكه اعدامم نكنيد پاسخ ديگـر             : دادم
سـپس اضـافه   .  كه بچه بودمي هنگام،ي پاسخ دادم بل؟يا حال نماز خواندهه   اضافه كرد آيا تا ب     ياشراق
 خير، تـا بـه      ؟يخواند يآيا در زندان نماز م    . ام  رفته ي پاسخ دادم بل   ؟يا رد آيا تا به حال مسجد رفته      ك

 از نفرت او بود وارد صحبت شد كـه          ي كه ناش  يسپس ناصريان با خشم   . ام حال در زندان نماز نخوانده    
مسلمان كنيـد، مـسلمان     خواهيد با اعدام ما را       ياگر م :  يا نه؟ من پاسخ دادم كه      يباالخره مسلمان هست  

 آورد  ي و رفت يك ماشين سلمان     ،يسپس اضافه كرد كه بايد سبيلهايت را هم بزن        . هستم، وگرنه هيچ  
 يكنيد كه سـبيلها    ي اين محاكمه م   يكه من پاسخ دادم من را برا      .  زنم ي من خودم م   يو گفت اگر نزن   

من زدن چك و لگـد چـشم         شدم و او ض    خارج دارم؟ سپس با ضرب و شتم ناصريان از اتاق           يپرپشت
ـ                 بـرد اضـافه كـرد كـه         يبندم را مجددا به چشمم بست، و درحاليكه مرا به قسمت راسـت راهـرو م

  200.تان خبيث هستيد تان را اعدام كرد، همه  همهيبايست يم

زدند و هـم در      ميساعات مخصوص نماز شالق      هم در او را   .  نماز نخواندن شالق زدند   پرورش را مكرراً به علت      
 ديگر نيز بـه     يبچه ها .  زدم يبا تمام وجود فرياد م    . از شدت درد نفسهايم به شمارش افتاده بود        «:  ت ديگر اوقا

  201.»همين ترتيب

از ( در آنجا ديگر نجـات يافتگـان         . فرستاده شدند  8پرورش و ديگران عاقبت قبول كردند نماز بخوانند و به بند            
 به خاطر دارد كه حتي آن موقع     پرورش. وز هم فروكش نكرده بود    اما تهديد به اعدام هن    . را ديدند ) جمله اصالني 

در آنجـا لـشكري و ناصـريان زنـدانيان را     . خواندند مي را اغلب به داخل راهرو فرا 8 او و ديگر زندانيان بند    هم
 ها به بند يها را در آبان ماه از انفراد از آنيبرخ«: فرستادند ميانتخاب كرده، چشم بند زده و به سلولهاي انفرادي 

                                                            
  .59. همان، ص 198
  .59-60. همان، صص 199
  .61. ،  ص8زيرنويس . پرورش، رك 200
  .63. همان، ص 201
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تازه پس از آن بود كه آرام آرام احساس كرديم ممكـن            . تا اواسط مهر ماه وضع بدين ترتيب بود       . باز گرداندند 
  202.»است زنده بمانيم

تعـداد  .  مالقات نماينـد هاي خود ه آبان با خانواد9 مهر و    19گويد بازماندگان اجازه يافتند در روزهاي        مياطيابي  
او به .  تن اعدام شده بودند26 تن زنداني در بند او ، 52او اطالع يافت كه از  . باقي ماندند بسيار كمي از مجاهدين     

 ،مـثالً .  رهبر شدن دارنـد    ييياد دارد كه بعضي ها به اين دليل اعدام شدند كه مقامات معتقد بودند اين افراد توانا                
 كارگراني كـه منكـر      حالي كه ام شد، در     اعد خواند و مسلمان بود    ميمردي به نام كيوان مهشيد كه هميشه نماز         

 زنداني چپگرا در پنج     500زند كه از حدود      مي پرورش تخمين    203. زيرا آنها رهبر نبودند    اسالم بودند اعدام نشدند   
   204. تن از آنها زنده ماندند300 تا 250بند، 

شالق خوردنـد و اعـدام      زندانيان سياسي گوهردشت كه زن بودند نيز در آن  زمان بازجويي شدند،              از  تعدادكمي  
ـ        1362 يك عضو عاليرتبه حزب توده كه در سال          ،.م .م. گرديدند  هـا  ه بازداشت شده بود، از تلويزيون و روزنام

 و  هـا  هخـانواد . مطلع شـد   حمالت ارتش آزاديبخش ملي      دربارهي زندان   در طي مالقاتها  . بر آتش بس را شنيد    خ
 به جز يك تن ازهـواداران       تمام آنها .   زن زنداني  بودند     26 يا   25او   در بند    ،در آن زمان  . زندانيان اميدوار بودند  

داد، به  در اوايل مر  .  توبه كرده بودند؛ حدود هفت تن از آنان چپگرا و بقيه از هواداران مجاهدين بودند               مجاهدين
يگـر هرگـز    او را بردنـد و د     .  را بپوشد   خود  گفتند چادر و چشم بند     )به نام رويا  ( آن يك نفر مجاهد غيرتواب    

حتي در آن هنگـام     . كنند ميدر اواسط مرداد آنها باخبر شدند كه مجاهدين را اعدام           .  او شنيده نشد   دربارهچيزي  
   205.كرد كه همه اعدام خواهند شد ميباور ن. م .هم م

  :ند زنان زنداني در بند او را از يكديگر جدا كرده و به سلولهاي انفرادي برد مرداد مقامات25 يا 24در روز 

 كـه   ييسروصداها.  است ي كه آن خبرها جد    دمي شدم و فهم   يرعادي غ ي متوجه سروصداها  يدر انفراد 
 كردنـد  ي كار را م   نيبعدها متوجه شدم كه ا     ... وحشتناك بود  يليشد خ  ي م دهي و از راهرو شن    رونياز ب 
دند تا ما را مرعوب     دا ي انتقال م  يما را به انفراد   . به شرايط فعلي خود فكر كند      وقت داشت    ي زندان رايز

  206.بهتر بود يليدر بندها خكالً   ما هيكنند، چون روح

                                                            
 پس از آنكه تعهد سپرد كه ديگر در هيچگونه فعاليت سياسي عليه 1368نيما پرورش در اوايل يا اواسط فروردين . 63-64. ، صصهمان 202

  .70. همان، ص. جمهوري اسالمي ايران شركت نكند، از زندان اوين آزاد گرديد
  .89زيرنويس . مصاحبه با اطيابي، رك 203
  .64-66. ،  صص8زيرنويس . پرورش، رك. آورد مي گوهردشت اعدام شدند، به خاطر  زنداني را كه در اوين و44پرورش نام  204
  .172زيرنويس . ، رك. م.مصاحبه با م 205
  .همان 206



 36

هنگـامي  . مقامات در راه به او و ديگر زنان چشمبند زدند         .  شهريور نزد كميسيون مرگ بردند     4را در روز    . م .م
ـ ) لـشكري (كه او در داخل اطاقي قرار گرفت كه در آن نيري، اشراقي، ناصريان، و معاون ناصريان                  شت ميـز   پ

  207.پرونده زندانيان بر روي ميز بود. نشسته و توسط چندين نگهبان احاطه شده بودند، چشم بند او را برداشتند

سپس پرسيد كه آيا هنوز هم در اعتقـاد خـود راسـخ اسـت، آيـا نمـاز         وي  . پرسيداو    جرم درباره. م.منيري از   
 پابرجاسـت،   انه پاسخ داد كه  او هنوز در اعتقاد خـود          صادق. م.م. خوانند ميخواند، آيا مادر و پدرش هم نماز         مي

اشراقي سعي كرد مداخله نمايد و به نيري اطمينان دهـد كـه پـدر        . خواند مي هم نماز ن   خواند، و پدر وي    مينماز ن 
  چهييفهميدم دادن چنين پاسخ ها ميمن ن«. م را گيج كرده بود   .م دليل مداخله اشراقي  . خواند ميحقيقتاً نماز ن  . م.م

خواند مجازات من را كـاهش       ميكه پدرم نماز ن   من متوجه نبودم كه پاسخ من       . اشتنتايجي برايم در بر خواهد د     
  208.»خواهد داد

در اوقـات مخـصوص     ( بار   5دستور داد وي را روزي      نيري  
هـر  ضمناً قـرار بـود      .  ضربه شالق بزنند   15و هر بار    ) نماز

وعده غذاي وي فقط شامل يك خرما باشد و به وي لباسهاي            
آنقـدر   «: نيـري بـه وي گفـت       209.خشن و زبـر بپوشـانند     

 ناصريان از پشت به او      .»!خوري تا بميري يا اسالم بياري      مي
 20 به ياد دارد كـه       .م. م . او را از اطاق بيرون برد      لگد زده و  

متوجه شد كـه فقـط      او  در آن موقع     .ديد مردم با شتاب در رفت وآمد بودند        ميدقيقه اي در راهرو نشسته بود و        
  210.حضور داشتندپنج زن در آنجا 

از وقتـي   . تندمي كـش  داشتند   خيلي ها را     اتر در آمفي تئ   همان روز كه ما را از دادگاه بيرون آوردند،        
 داد   و صدا سرو . خيلي شلوغ بود    راهرو . نشستم دم، در راهرو براي چند دقيقه به انتظار       بيرون آم دادگاه  

كـشيدند و     به زمين مي    را محكم  هايشاني پا  و عصبي بودند پاسداران  . بيداد زيادي به گوش مي رسيد     و  
كه موضوع  فهميدم  من تازه آنجا    كه   بايد اعتراف كنم     .داد مي كشيدند و فرياد مي زدند       .مي كوبيدند 

  211.بودمهم شده در عين حال گيج   ولي،از چه قرار است

ناصريان و دو مـرد قـوي جثـه بعـداً     . انداختند  را به زيرزمين برده و آنجا آنها را به سلولهاي انفرادي سپس زنها 
وادار زنهـا را    نگهبانان  . زدندشالق   هاي مخصوصي بسته و   در آنجا آنها را به تخت      .آمدند و آنها را به اطاقي بردند      

                                                            
  .همان 207
  .همان 208
  .همان. كند كه اين مجازات يك پايه و اساس مذهبي دارد ميذكر . م.م 209
  .همان» .گوهردشت از زنان خالي شده بود« شده بود و اينكه تبديل» زندان مردان«كند كه گوهردشت چگونه به  ميتوصيف . م.م 210
 .همان 211

  اسماعيل شوشتري
رئيس سازمان زندانهاي 

 1368كشور بود و از سال 
. وزير دادگستري بوده است

وي يكي از شركت كنندگان 
هميشگي كميسيون مرگ 

  .تهران بود
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معتقد است كـه آنهـا را بـه زيـرزمين           . م.م.  كنند خوردن بودند مشاهده  شالق  در حال   كردند كه بقيه را كه       مي
  .بردند تا كسي صداي فرياد و جيغ آنها را نشنود مي

تمال كثيف را يك دس.  كه اگر فرياد كشيديم كسي صداي ما را نشنود  انداختند ه ما روي سر و كل   پتو  
 من قبالً خيلي شكنجه شده بودم     ... كرد   يماين دستمال كثيف خيلي مرا اذيت       .  گذاشتند نهم به دهانما  

 بار و هـر بـار       پنج ، روز پنجبراي  را  من  .  قصد كشت مي زدند    به.  فرق داشت   با دفعات قبلي   اينباراما  
  معمولي كه قبالً   هاي از كابل  ين شلنگها  ا .پر مي زدند  با شلنگهاي سيمي    ما را   . زدند شالق   با هشت شايد  

 كه مرا بار اول ... يكي از بچه ها در اثر ضربات پاهايش شكست       .ندتر بود  خورده بودم خيلي سنگين   
يـادم  . چهار دست و پـا راه مـي رفـتم         . راه بروم حتي  من نمي توانستم    ند  ت پايين آورد  خ ت از زدند و 

  212»! هم ديدما رفتنت ر راهخره چهار دست و پابدبخت، باال« :كه ناصريان به من گفتآيد  مي

او صـدمات   . ردبه مقامات گفت كه ديگر بيش از اين قادر نيست شالق بخو           . م. م ،پس از پنج روز شالق خوردن     
  :دهد مي را اينگونه شرح شديد جسمي و روحي خود

. د آور بـود    بـرايم در   خيلـي ديگر نميتـوانم دوام بيـĤورم       من  آن روزي كه گفتم     . شكسته شده بودم  
 خـون   . مي مـردم   اً حتم دادم ميادامه  به آن روش     اگر ...خواستم آنگونه ذليل جان از دست بدهم         نمي

 :گفـت كه كينـه مـن را داشـت برگـشت           ناصريان  . ام خيلي بد بود    بدنيضعيت  وادرار مي كردم و     
ر دسـت و پـا      اينجور چها  كه اسالم مياري  ، اگر از روز اول مي گفتي        خيلي كم عقل بودي    !بدبخت"

 دهن  ، چشمبند ر،با چاد اين طرف من    . نمي كنم هرگز آن لحظه را فراموش      » . راه نمي رفتي   ن م يجلو
مي شرايط من  هبآن طرف آنها از و ... ايستاده بودم   اشك و ترشحات آب دهن و دماغ پاه، خون،بند
  213.نديدخند

 دائماً   او را تا يك هفته     214.تواند نماز بخواند   مياين ن  كه دچار عادت ماهيانه شده و بنابر       اطالع داد م به نگهبانها    .م
و ديگـر زنـان زنـداني را بـه     . م.حدود يك هفته بعـد م . كردند تا عاقبت پذيرفت كه نماز بخواند        آزار و اذيت  

مقامات به بازجويي آنها ادامه دادند و يك بار هم از بازجويي            . ساختمانهاي اداري زندان گوهردشت بازگرداندند    
  215. آزاد كردندويرا بدون اطالع دادن به خانواده . م.م، 1368 ارديبهشت 12در روز . برداري كردندفيلم

                                                            
  .همان 212
  .همان 213
. توانند در نماز شركت كنند ميآيند و بنابراين ن ميبرند از نظر اجراي مراسم مذهبي ناپاك به حساب  ميزناني كه در دوران قاعدگي به سر  214

، احكام حيض، قابل دسترسي 1ش ، بخ»توضيح المسائل«نگاه كنيد به روح اهللا خميني، 
عباداتي كه نياز : باشد ميعدگي ممنوع چند چيز براي زنان در دوران قا«. (2f#aspx.04resale/ResalehImam/Ahkam/com.aviny.www://httpدر

  ).»...به وضوء دارند مانند نماز
  .172زيرنويس . ، رك. م.مصاحبه با م 215
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  اوين .۴٫٣٫٢
ـ   . ي البرز در تهران واقع شده     ها ه در دامنه كو   ،اوين كه يكي از بدنام ترين زندانهاي خاورميانه است         ه اين زندان ب

. رادي كه منتظر بودند محاكمه شوند شروع به كار كرد         عنوان بازداشتگاهي براي اف   ه   ب 1340طور رسمي در سال     
 216.كردنـد  مي را در اين زندان سپري       محكوميت خود اما در زمان جمهوري اسالمي، زندانيان سياسي تمام دوران          

يكي از معروف ترين آنهـا سـيد اسـداهللا          .  زندانيان سياسي بودند   دوران شاه بسياري از مديران داخلي زندان اوين       
مـدتي را در    ) ليئ اسرا ييهواپيما(يك تاجر سابق بود كه خود به دليل اقدام براي انفجار دفاتر ال آل               الجوردي،  

 سـمت  1360 وي به سمت دادستان كل تهران برگزيده شد و در خرداد ،1358 در سال 217.اوين سپري كرده بود  
كـرد كـه     مي و ادعا    ،طاب كنند خ» حاج آقا «داد وي را     مياو ترجيح   . مديريت زندان اوين به او واگذار گرديد      

الجوردي بـه نـام     . بودرا براي زندگي به اين محل نقل مكان داده          خود  كند كه خانواده     مياينقدر به اوين افتخار     
  219.، الجوردي از سمت مديريت داخلي اوين بركنار گرديد1363 در سال 218.معروف بود» قصاب اوين«ننگين 

  مجــاهديـن

 زيرا تعداد بـسيار كمـي از ايـن          ،ويي ها و اعدام مجاهدين زنداني اوين موجود است         بازج دربارهي كمي   ها هگفت
 در اوين محبوس بود گزارش كرد كـه         1370 تا   1365يك زنداني سابق كه از سال       . در بردند ه  واقعه جان سالم ب   

 فـرد ديگـري     220. درصد افرادي كه در اوين كشته شدند در طول ده روز اول قتل عام اعدام گرديدند                90تقريباً  
 221. بازنگـشت  فر هم پس از احضار توسـط نگهبانـان        گزارش كرد كه از پنجاه زن زنداني در بند او، حتي يك ن            

 به زندان اوين انتقال داده شـد،        1367ز  يييك زنداني ديگر كه پس از زنده ماندن از اعدام هاي گوهردشت در پا             
  :كند ميخاطرات خود را اينگونه تعريف 

 بازمانـدگان   مـا، جمعيت زندانيان اوين به حدي نابود گرديده بود كـه تعـداد        عام   بيش از اجراي فتل   
شـد    از زندانيان اوين كه بزرگترين و پرجمعيت ترين زندان كشور محـسوب مـي              ،زندان گوهردشت 

  222.بيشتر بود

د بازجويي   مرداد هواداران مجاهدين را احضار و مور       5كميسيون مرگ ابتدا در روز چهارشنبه       بر طبق گزارشها،    
، بـه هيئـت     ، يكي از مقامات سابق اوين      كمال افخمي اردكاني   224. اعدامها چند روز ديرتر شروع شد      223.قرار داد 

                                                            
  ).1383(زندان اوين : ، پيوست48زيرنويس . مصداقي، رك 216
) دانيان سياسي ايرانزن:  نوينمسلمان] (CHAHLA CHAFIQ, LE NOUVEL HOMME ISLAMISTE: LA PRISON POLITIQUE EN IRAN[شهال شفيق،  217
؛ همچنين نگاه كنيد به 4edn#_php.481-document/english/org.abfiran.www://http ، قابل دسترسي در)2002) (، ترجمه.ابيگيل اف(

  .136. ، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك
  .136. ، ص1زيرنويس . ، ركآبراهاميان 218
تاريخ  (php.1page/com.irajmesdaghi://http?=186، » و فعاالن سياسيها ههيئت كشتار زندانيان سياسي در روايت گرو«ايرج مصداقي،  219

  ).2009 اوت 20دسترسي 
، قابل دسترسي در )2002 سپتامبر 1(» رانس مأموريت براي بناي حقوق بشر در ايراناداي شهادت در كنف«حسين مختار،  220

htm.Testimony_Mokhtar/org.mehr://http] اداي شهادت مختار«: از اين به بعد«.[  
  ).كند مي يا منيره برادران را نقل قول شهادتنامه رها، (211. ، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك 221
  ).ترجمه از منبع انگليسي (86. ، ص6زيرنويس . ، ركجنايت عليه بشريت 222



 39

 صبح تـا    7:30از  در طول بيشتر روزهاي تير و مرداد        حسن تفاهم حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش كرد كه           
زندانيان را بـر روي سـه       . شدند مي به دار آويخته      بعد از ظهر هر نيم ساعت يك بار افراد از جمله كودكان            5:00

ـ قرثو با باال بردن از شش ج      بار زده   ) فورك ليفت ( به باالبر    ماشين مجهز   بـر طبـق گفتـه    225.زدنـد  مـي ل دار  ي
  :اردكاني

 متري كه در ساختمان دفتـري مركـزي         5 در   14به مساحت   مقامات زندانيان را در راهرويي      
شـما عـضو چـه حزبـي        «: كردنـد  از آنان يـك سـؤال مـي       كشاندند و    واقع بود به صف مي    

كردند از جرثقيلهـايي كـه در پاركينـگ          معرفي مي » مجاهد«آنهايي كه خود را     » باشيد؟ مي
  226.شدند كنار ساختمان قرار گرفته بودند آويخته مي

ابراين در معـرض    و بن ( كار كند    فته بود در خارج از بند خود      سعيد اميرخيزي، يكي از زندانيان اوين كه اجازه يا        
 اوين انجام   209 كه اعدامها در بند      ه است  نوشت ) دسترس ديگر زندانيان قرار نداشت     دريافت اطالعاتي بود كه در    

 228.برپا نمـوده بودنـد    » در سالن محل مالقاتها يك چوبه دار چند سره        «نگهباني به وي گفت كه         227.گرفت مي
  :وي گزارش كرد كه

حتي بي رحم تـرين     .  كه نگهبانان هم تحت تأثير قرار گرفته بودند        شدت اعدامها به قدري سنگين بود     
گري ظلـم و وحـشي    قرار داده بودند از حد      دائم    زندانيان را تحت ضرب و شتم      گراني كه سالها   شكنجه

داشت  شهرتعجيبي   خشونتكه بين زندانيان به بي رحمي و        ... حاج احمد، نگهباني    . گيج شده بودند  
 بخـشي   اهللاگر ديگري به نام محمد       شكنجه. آمد امالً ساكت و افسرده به نظر مي      بعد از دوران كشتار ك    

  229. شدي مشابهدوچار شرايط

منيـره  . شواهدي وجود دارد كه زنان مجاهدين نيز چند روز پس از اعالم آتش بس محاكمه و اعـدام گرديدنـد                   
 چند روز بعد تعداد بيشتري .ن را شبانه بردند برادران، يكي از چپگرايان به جا مانده، به ياد دارد كه چند تن از زنا              

                                                                                                                                                                                 
  .294. ، ص80زيرنويس. مصداقي، رك 223
مرداد  8 يا 7دارد اعدامها در  مياظهار كه  (220زيرنويس . ؛ همچنين نگاه كنيد به اداي شهادت مختار، رك123. نگاه كنيد به همان، ص 224

  ).شروع شدند
 Christina Lamb, Khomeini fatwa ‘led to killing of[، ديلي تلگراف » نفر در ايران شد000،30فتواي خميني منجر به كشتار «كريستينا لم،  225

ELEGRAPHTAILY D,  in Iran’30,000[ ،4 قابل دسترسي در 2001 فوريه ،
html.Iran-in-30000-of-killing-to-led-fatwa-Khomeini/1321090/iran/middleeast/worldnews/news/uk.co.telegraph.www://http ؛ نگاه كنيد

 Roya Johnson, The 1988 Iran massacre: crimes against[، امريكن تينكر »جنايت عليه بشريت:  ايران1367قتل عام «به رويا جانسون، 
HINKERTMERICAN A, humanity[ ،22 قابل دسترسي در  2004 سپتامبر ،

html.crimes_massacre_iran_1988_the/2004/09/com.nthinkeramerica.www://http .كه در سن چهارده سالگي دستگير و زنداني ،جانسون 
 توزيع جزوات سازمان او در هنگام دستگيري به جرم. يكي از دوستان نزديكم، سوزان خوشبي، در ميان قربانيان بود« به خاطر دارد كه ،گرديد

  ».همراه خواهرش، سحر، اعدام كردنداو را به . ني بود در سنين نوجوامجاهدين خلق
  .)ترجمه از منبع انگليسي (225 زيرنويس. ، ركلم 226
  .294. ، ص80زيرنويس. ؛  نگاه كنيد به مصداقي، رك91. ، ص6زيرنويس . جنايت عليه بشريت، رك 227
  .91. ، ص6زيرنويس . جنايت عليه بشريت، رك 228
  ).كند مي امير سحرخيزي نقل قول از شهادتنامهكه  (92. همان، ص 229
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 سپس در عرض چنـد دقيقـه او را          . گفت مطالبي خوديكي از زنان بازگشت و به دوستان وحشت زده          . را بردند 
  230.چند روز بعد تمام زنان مجاهدين را احضار كردند. براي هميشه بردند

 15س بود نيز خاطرات مـشابهي دارد، امـا او روز       ، يكي از زنان چپگرا كه در آن زمان در اوين محبو           آزادشهال  
 خـداحافظي   طبق آزاد، به زنان گفتند كه با همبند هاي خود         . داند ميمرداد را تاريخ شروع احضار زنان مجاهدين        

 فريبكاري هاي مقامات را در پي اين جريانات نسبت به بازماندگان، اينطور             آزاد. كنند و صبح زود آنها را بردند      
  :كند ميتعريف 

 بـه شـكل     اني به زندان  دي رساندن خبر و تهد    ي برا مي رژ وهي ش كي هم   نيا.  از آنها را برگرداندند    يكي
كردند كـه اشـتباه      يبعد وانمود م  . كردند ي آن را باز احضار م     داد يطرف خبر را كه م    .  بود ميمستقريغ

   231.افتاد ي ميتفاقا چه اتديخبر را بدهد و بگوآن شخص دادند تا  ي فرصت مي به زندانيشده، ول

 و  آزادامـا وقـايع آنـشب       .  به زندانيان چپگرا گفتند كه به زنان مجاهدين اوراق انتقال به گوهردشت داده شده             
  :ه اتفاقات ديگري در حال وقوع استديگران را متوجه كرد ك

 9:30ت  همان شب سـاع   . دادند ي جمع شده بودند و شعار م      اني از زندان  يكي زمان، توابها دور     هميندر  
 را در داخـل زنـدان       كي شـل  ي بـود كـه صـدا      يمـا مـدت   . كي شل ي پاسدارها آمد و بعد صدا     يصدا
  232.كردند ي را اعدام نمي باز كسي فضادر گري چون دم،يديشن ينم

  : قدرت درك واقعيت را سلب كرده بودهنوز هم ناباوري و

 كـه   ميكـرد  ي و تصور م   ميدانست يم.  كنند جادي رعب و حشت ا    يخواهند فضا  ي كه آنها م   مي كرد فكر
 را اعـدام خواهـد      ي كه تعداد  ميمان باور داشت    با آنكه در دل    يول. كند ي م ي و خطرناك  ي كار جد  ميرژ

 ي بخش يها و حالت اضطرار   كي شل ني هم كه—مي به هم ربط ده    ميتوانست ي حركات را نم   ني ا يكرد، ول 
   233. كنندجادياخواستند وحشت  ي كه فقط مميكرد يتصور م.  برنامه هستندنياز هم

                                                            
خاطراتي از زندان زنان در : حقيقت ساده«، ) رها. م(طور كلي نگاه كنيد به منيره برادران ه ؛ همچنين ب102زيرنويس . مصاحبه با برادران، رك 230

بخشي از اين كتاب به انگليسي ترجمه شده و در وب سايت ). 1997 (287. ، ص»جمهوري اسالمي ايران
php.82-document/english/org.iranrights.www://httpقابل دسترسي است .  

  .98زيرنويس . ، ركآزادنگاه كنيد به مصاحبه با  231
ما با يكديگر . در ساختمان ما بودند صدا كردندتمام مجاهديني را كه «: كند مي منيره برادران فضاي ترس آلود مشابهي را بيان .همان 232

. كرديم ميكردند آرام بمانند و ما آنجا  بهت زده در راهرو ايستاده بوديم و با چشمهاي خيره رفتن آنها را نظاره  ميآنها سعي . خداحافظي كرديم
مرگ بر منافقين، «زدند  ميوقتي فرياد . رفتند مي رژه شنيديم و پاسدارها در بيرون ساختمان زندان ميآنشب ما صداي شليك گلوله را از اوين 

دانستيم كه در اينطرف ديوارهاي زندان حادثه اي در حال وقوع است، حادثه اي بسيار  ميما . صدايشان خيلي ترسناك بود» مرگ بر كفار
  ).ترجمه از منبع انگليسي (102 زيرنويس. مصاحبه با برادران، رك» .ترسناك

  .98زيرنويس . ، ركدآزامصاحبه با  233
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 مـشابهاً،   234. به ياد دارد كه نگهبانها به بردن هواداران مجاهدين ادامه دادند تا ديگر هـيچكس بـاقي نمانـد                   آزاد
يك از زنان مجاهديني كه در بند ملي كـش او بودنـد،              زنداني چپگراي ديگري به نام مهيار به ياد دارد كه هيچ          

 در 236. پايـان يافـت  1367لين موج اعدامها در حدود اواخر مرداد  مانند گوهردشت، در اينجا هم او   235.بازنگشتند
  237.ها و اعدامها دوباره آغاز شد و چپگراها را در بر گرفتيل شهريور، بازجويي ها، شالق زدناوا

ي ها ه نماينده مخصوص سازمان ملل متحد در ايران درباره اتهامات اعدام بر اساس اظهارات خانواد              ،1368در سال   
از مقامات اداري، قباله    ] آنها[« اظهار كرده بودند كه      ها هخانوادبرخي از   . ين زنداني گزارشي ارائه داد    زنان مجاهد 

قبل از اعـدام     زندانيان زني بود كه ظاهراً       دربارهاين مدارك   . ازدواج دختران زنداني شان را دريافت داشته بودند       
  238».مورد تجاوز جنسي قرار گرفته بودند

  چپگــرايان

 29 يـا    28روغني، يكي از اعضاء عاليرتبه حزب توده، گفتگوي خود با يك زنـداني غيرسياسـي را  در                   محمود  
  :كند مي كميسيون مرگ اينطور بازگو دربارهمرداد 

 شده كه از نيي تعيني امام خمي از سويئتي هكي. تان باشد  تا حواسميتان بگو ي برايزي چكي نياآقا
 را  ي اسـالم  ي جمهـور  ؛يستي ن اي و   يمسلمان هست : لش هم سه تا است    اؤس.  دارد اري اخت ياعدام تا آزاد  

  239.دي خداحافظ و مواظب خودتان باش؟ي نداراي و ي حزب ات را قبول دار،ي نداراي و يقبول دار

در .  بردنـد  والقدر، يك مأمور مخفي توده كه بعدها اعدام شد را نـزد دندانپزشـك             اعيل ذ همانروز، روغني و اسم   
 را كه نام زندانيان بر روي آنهـا نوشـته           ييها ه، روغني در سالن انباشته اي از كيس        سلول خود  هنگام بازگشت به  

ته شد كه پيش از رفتن بـراي         گف ،دو روز بعد هنگامي كه به هم سلولي روغني، كيومرث زرشناس          . شده بود ديد  
ا كه ديده بود احتماالً متعلق       ر ييها ه را  بسته بندي كند، روغني متوجه شد كه تمام آن كيس            اعدام كيسه وسايلش  

 بـاقي   ه راجع به كميسيون مرگ شنيده بود شـكي بـراي وي            آنچ دربارهديگر  . به زندانيان اعدام شده بوده است     
   240.، همه احضار شدند و هرگز بازنگشتند، غير از دو تن از هم سلولي هاي اوروز بعد كه اول شهريور بود. نماند

                                                            
  .همان 234
مصاحبه با «: از اين به بعد [)موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران() 2009 ژوئن 12(مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با مهيار  235

  ].»مهيار
  .152زيرنويس . ؛ پويا، رك297. ، ص80زيرنويس. ، ركمصداقي 236
  .212 .، ص1زيرنويس . آبراهاميان، رك؛  306. ، ص4زيرنويس . خاطرات منتظري، رك 237
 دربارهحقوق بشر، گزارش ته گزارش نماينده ويژه كمي« حقوق بشر، ته، كمي]ECOSOC[شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد   238

 Commission on Human Rights, Report by the Special Representative of the Commission[» وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران
on Human Rights, Report on the Human Rights Situation in the Islamic Republic of Iran[ سند سازمان ملل27، پاراگراف ،A/44/620 ) 2 
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كند كه يكي از زندانيان غير سياسي كه روابط          ميز رهبران حزب توده، تعريف      ، يكي ديگر ا   ييدكتر فريبرز بقا  
 او گفت كه آنها با      241. كميسيون مرگ به او اعالم خطر نمود       درباره شهريور   5خوبي با پاسدارها داشت در روز       

» خوانيـد؟  مـي  آيا نماز » «آيا مسلمان هستيد؟  «:  و سؤاالتي را كه خواهند پرسيد، تكرار كرد        ،آيند ميهليكوپتر  
 از اعـضاء    كـه يكـي   (  شهريور، يكي از هم بند هاي بقـايي        6عد،  روز ب » آيا جمهوري اسالمي را قبول داريد؟     «

  242. را بردند و هرگز بازنگشت)عاليرتبه حزب توده بود

قي ، مسئول انتظامي امنيتي اوين، به اطا      ييتوسط حاجي مجتبي حلوا   او   چشمبند زده و     يي شهريور، به بقا   8در روز   
  : را برداردبند خوداو را بر روي يك صندلي نشاندند و به او گفتند چشم. برده شد

بعداً مطلع شدم كه اسم وي      —نبودم، ولي آن موقع با او آشنا        ديدماشراقي هم   . نيري را شناختم  
 عهده گرفته بود هـم      بهضمناً حاج ناصر، زندانباني كه مسئوليت بازجويي من را          . اشراقي است 

و  بـازجويي همـه اعـضاي حـزب تـوده            يت بود و مسئول   5بند  رئيس  او  . ر داشت آنجا حضو 
  243.را داشتديگر چپگرايان 

نيري در وسط نشـسته     .  داراي يك ميز و چهار صندلي       بود و  209 به ياد دارد كه آن اطاق سلولي در بخش           ييبقا
نيري نـام   .  در پشت ايستاده بود    يياحلو. بود و اطراف او را مدير داخلي اوين، اشراقي و ناصر احاطه كرده بودند             

از او پرسيدند كه آيا عضو حـزب تـوده          . وي پاسخ داد كه شيعه است     . او را پرسيد و اينكه آيا او مسلمان است        
. سپس از او پرسيدند كه آيا ماركسيـسم را قبـول دارد           » .نه«او پاسخ داد    . كند ميد  يياست و آيا اين حزب را تأ      

 دستگير شـده بـود مرتبـاً         ييدر ابتدا كه بقا   . خواند مي باالخره از او پرسيدند آيا نماز        ».نه«وي مجدداً پاسخ داد     
او شك داشت كه شايد كميسيون اين موضوع را . ديگر نماز نخواندخواند، اما پس از انتقال به اوين  مينمازش را 

هنگامي كه علت را پرسـيدند،  . ندخوا ميداند و بنابراين با صداقت پاسخ داد و گفت كه او در حال حاضر نماز ن           ب
وقتي كه پرسيدند چرا ناپاك است،      . اظهار داشت كه اطاقي كه او در آن اقامت دارد از نظر مذهبي ناپاك است              

توجيح  با خود فكر كرد كه اين        وي. كند مي زندگي   ييوي گفت زيرا در آنجا او با يك ماركسيست و يك بها           
  244.تواند قانع كننده باشد مي

 بدون در نظر گرفتن اينكه آيـا كـسي   توصيه نمود كه  توضيح داد كه او اين مطلب را درست نفهميده و           اشراقي  
 چهـار عـضو     . بايد آنرا اقامه نمايد    شود ميبرد يا خير، هنگامي كه به نماز خوانده          ميسر  ه  در محيطي گناه آلود ب    

 كوتاه، اشراقي به او گفت كه او        ييتگوپس از گف  .  ساكت ماند  يي بقا  بودند و  كميسيون با يكديگر در حال نجوا     
                                                            

 وي به همراه ،پس از انقالب.  در تهران متولد گرديد و هنگامي كه در آلمان دانشجو بود به حزب توده پيوست1319 در سال ييفريبرز بقا 241
 او يك عضو ،تا آن  زمان. پسرش و همسر آلماني اش به ايران بازگشت تا در دانشگاه بهشتي پزشكي تدريس كند و در حزب توده نيز كار كند

وي همچنين به .  از جمله تماس و هماهنگي با اعضاء حزب توده در سراسر جهان، عهده داشتبه بسياري عاليرتبه حزب شده بود و مسئوليتهاي
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  فكر كرد كه منظور آنان اعدام است، اما در حقيقت زندگي           ييبقا.   خواهند برد كه بتواند نماز بخواند      ييرا به جا  
  245. كمتر از ده دقيقه به طول انجاميداين جلسه تفتيش عقيده تماماً. ود نجات يافته بوي

. آن هفت يا هشت تن ديگر از اعضاء حـزب تـوده نيـز در انتظـار بودنـد               را به اطاقي برد كه در        يي بقا ييحلوا
 آنها را دائماًتوانستند بفهمند چرا  ميبسياري از آنان تا آن زمان سه بار نزد كميسيون مرگ احضار شده بودند و ن               

توده اي را پيش از      معتقد است كه زندانيان      ييبقا. پرسند ميبرند و هر بار همان سؤالها را از آنان           ميآورند و    مي
 زيرا بر طبق قانون اسالم پيش از آنكه بتوان شخـصي را بـه               ،آنكه اعدام كنند سه بار نزد كميسيون مرگ بردند        
و بايد بين هر بار پرسش از او، يـك     (را انكار كرده باشد     خود  عنوان مرتد اعدام كرد آن فرد بايد سه بار عقيده           

  246).فاصله زماني باشد

را از اعـدام قريـت      آنهـا   موقعيتي نبود كه     اما   ،را در طي اين هفت سال نديده بود       اشخاص  اين   بسياري از    ييبقا
جويا شد كمه آيا سـرطاني       خالي كه روي پوستش بود پرسيد و         دربارهاز او   آنها  يكي از   . شان مطلع سازد   الوقوع

 و روغني را به يك      ييه، بقا  دقيق 45 تا   30پس از حدود     .دانست چقدر به اعدام نزديك است      مي ن او—است يا نه  
. خواهند زنده بمانند بايد نماز بخواننـد  مي به روغني اخطار كرد كه اگر ييدر آنجا بقا .  بردند 209سلول در بخش    

 را به حضور نيري بردند كه بـا او صـحبت            يي و روز پس از آن بقا      ،بعد از دو روز روغني را از آن سلول بردند         
 پاسخ داد كـه     ييبقا. ان چيست ييچند عدد سالح داشته است و نظرش راجع به بها          پرسيد كه    يينيري از بقا  . كند

   247.اعتقاداتي داشته باشندتوانند چنين  ميان چگونه يي بهاكرد كه درك نمياو هرگز اسلحه اي نداشته و نيز 

. سـت  با كميسيون مرگ براي دومين بار مالقات نمود، بـه آنهـا گفـت كـه نمـاز خوانـده ا             ييهنگامي كه بقا  
 ييخواند و بقا   ميكه اشراقي ابتدا     طوريه  ب( ص اسالم آوردن را بخواند    كميسيون از او خواست كه دعاي مخصو      

.  بردنـد  بار ديگر او را به سـلول خـود        ). كرد مي دستش را روي قلبش گذاشته بود پس از او تكرار            حالي كه در  
ه از اين قتل عام جان سالم ب      بودند و    ديگري برده     بعداً مطلع شد كه او را به بند        يي و بقا  ،روغني هرگز بازنگشت  

اين بار پيش از مالقـات بـا كميـسيون بـراي مـدت              .  براي بار سوم احضار شد     ييدو روز بعد بقا   . در برده است  
هنگامي كه هنوز در انتظار بود موقع اذان ظهر شد و در نزديك محلي كـه اعـضاء                  . طوالني در سالن منتظر ماند    

  248. را اجرا نمودنمايشي تمام عيار از نماز خواندن او هم خواندند مي كميسيون مرگ نماز

در عوض يكي از نگهبانان او را به اطاق ديگري برد و در             . او ديگر هرگز كميسيون مرگ را براي بار سوم نديد         
ـ  ييبقا.  آمد و از اوضاع او پرسيد      ييحلوا. آنجا او را مجبور كرد كه با چشمبند در گوشه اي بايستد             ييه حلـوا   ب
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 249.كنـد  مـي يادآوري كرد كه چه خدمات پزشكي در حق او انجام داده و از او پرسيد كه چرا با وي بدرفتاري                     
سـپس بـه    اين صـف     .تا در انتهاي يك صف مخصوص بايستد       را به طرفي هدايت كرد       يي بقا  در پاسخ  ييحلوا

 پـس از ورود  يي نخستين كاري كه بقا .شد مي هدايت   زب توده بودند  داخل اطاقي كه در آن بسياري از اعضاء ح        
 موضوعات حزبي نپرسند و مجدداً      دربارهزندانيان از او    تا  (به اطاق كرد اين بود كه  خود را مسلمان معرفي كرد             

. را برايش آوردند  او   و نگهبانها كتابهاي پزشكي       را نهايتاً به سلول خود برگرداندند      ييبقا). دچار مشكالت نشود  
 اش را به وي باز      ود كه هر گاه كتابهاي پزشكي     ه باعث آسودگي وي شد، زيرا او متوجه شده ب         اين كار بي انداز   

   250. ديگر در معرض خطر نيستنشانه آن بود كهگرداندند به  مي

 كه بـه    يياو فضاي شديداً امنيتي حاكم بر راهروها      .   شهريور احضار گرديد   8 نيز در روز     ،، روغني ييدوست بقا 
  :كند ميشد را اينگونه توصيف  ميي اطاق بازجويي منته

 209 ي بود كه بـه بهـدار      ي در كيآنجا  .  نگه داشتند  واري همه ما را رو به د      دم،يها رس   پله ي باال يوقت
.  داد دي كل كي گري از نگهبانها به نگهبان د     يكيبعد  .  قفل دارد  روني در از ب   ني كه ا  دميشد و د   يوارد م 

ـ  را به ا   يگري د ديبعد آن نگهبان كل   . خل باز كرد   را گرفت و در را از دا       ديآن نگهبان كل    نگهبـان   ني
 از نگهبان   يكياگر  .  سمت خود را نداشتند    يدهاينگهبانها كل .  را باز كرد   روني نگهبان قفل ب   نيداد و ا  
  251.داد ي سمت او را مدي كلگري نگهبان ددي داخل برود بااي و رونيخواست ب يها م

زنداني كه بيشتر براي بازجويي و شكنجه مورد استفاده قـرار           ( ته مشترك روغني معتقد است كه نگهبانها از كمي      
او صداي دو تن از نگهبانان بد نام كميته مشترك به نامهاي حاج موسي و حاج شريفي را .  آمده بودند)گرفت مي

روغنـي  . دادنـد  مـي اين نگهبانها زندانياني كه منتظر بازجويي بودند را مورد آزار و ضرب و شتم قـرار                 . شناخت
  :دهد ميتوضيح 

د كه چرا   زن ي زند و آنها را كتك م      يها محكم م   با لگد به سر بچه    . زند يها را م    بچه ي مجتب ي حاج دميد
. ي را برسـان   يامي پ ي خواست يگري كه به د   يعني سرفه كردن    ؟ي و چرا سرفه كرد    يداندرسرت را برگ  

ـ     يطرف ستون  كه به    ي قسمت كي بردند و در     گراني را جلوتر از د    بتيمن و ه   ـ  نيي پـا  ه كه بـه پل  ي م
 كينزد. كردند ي اعدام م  ليشد افراد را با جرثق     ي بود كه گفته م    ييظاهراً آنجا جا  . نيخورد گفتند بنش  

  252.كرد يدرد مبه شدت من كمرم . دي كنواري و رو به دديني چهار زانو بنشني زميگفتند رو. ميستاديا

                                                            
 با ت به اندازه كافي ترياك تهيه كندتوانس مي را هنگامي كه نيي كمك كرده بود، و اعتياد حلواوي مشكالت پزشكي درباره يي به حلواييبقا 249

.  بوديي به حلواكرد ميهاي مورفيني كه نصف از تزريق بيش از نويسد كه هنگامي كه در زندان بود مي ييقاب. كرد ميتزريق مورفين  برطرف 
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 روغني را شناخت و به او اخطار نمود بـه           )هبانان كميته مشترك  يكي از نگ  (هنگام انتظار در سالن، حاج شريفي       
گذاشت چون روغني سيد     ميروغني معتقد بود كه اين نگهبان به وي احترام          . كميسيون پاسخ هاي نامناسب ندهد    

گرفـت   مـي  و كميسيون صورت ييتوانست به مكالمه اي كه در داخل اطاق بين بقا        مي روغني همچنين    253.است
 يگفت كه االن چند سال است كه دستش به چاقو          ي كه م  دمي را از داخل دادگاه شن     ييمن صدا  «: گوش فرا دهد  

ـ  ن يياق جز ب  ي كه كس  دميفهم.  من آشنا بود   يصدا برا .  نخورده يجراح ـ پـنج سـال بـود كـه او را ند          . ستي  دهي
  254»!بودم

او ميـز   . را بـردارد   نـد چـشمبند   پس از مدتي انتظار در سالن، روغني را به داخل اطاق بردند و به وي دستور داد                
  :يا پنج نفر بر سر آن نشسته بودندآورد كه چهار  ميبزرگي را به خاطر 

هـا   آمـد و بچـه     ي چون در زندان م     را هم شناختم   ياشراق. شناختم چون در دادگاه اولم بود      ي را م  يرين
 رضا را كـه     يان، حاج  زند سئير.  سابقه زندان شاه را هم داشت      ياشراق.  است ي اشراق نيگفتند كه ا   يم

  255. را نشناختمگرانيد.  هم در آن جا بودميشناخت ي و مميديد يهر روز م

روغني به هر   . سپس پرسيد آيا روغني مسلمان است و آيا به جمهوري اسالمي اعتقاد دارد            .  را پرسيد   او نيري نام 
سـپس از او    . دادمنفـي   ست، پاسخ    معتقد ا  وقتي از او پرسيدند آيا به حزب خود       . دادمثبت  دو اين سؤاالت پاسخ     

سر برده است، و آيا هرگز در زنـدانهاي رژيـم شـاه              ه  پرسيدند چند فرزند دارد، آيا هرگز در خارج از كشور ب          
  :روغني گفت. خواند ميدر آخر از او پرسيدند چرا در زندان نماز ن. محبوس بوده است

ـ كـه در آن      هـستم    يي مـن جـا     آقا يحاج! واهللا«: گفتم.  ناجور است  يلي كه اوضاع خ   دميد  چكسيه
.  آمديري گوش نكي نزدي كه اشراقدميبعد د. » مشكل استي كمييخواند و خواندن نماز به تنها  ينم

 صحبت  ينجوري است كه ا   ي مورد ني سوم ني ا ، آقا يحاج«:  گوش او گفت   ي تو دمي كه من شن   يطور
خواننـد و    ي كه همه نماز م    يبندبه   فرستم يمن شما را م   «: دستور داد  نگفت و بعد     چي ه يرين» .كند يم

  256.» خوردي ضربه شالق خواه10 ي را انجام ندهي كه هرگاه واجبات شرعي تعهد بدهنجاي اديتو با

ظاهراً زندانيان را   .  روغني قول داد نماز بخواند و سپس او را به فضاي باز بردند تا كمي هواي تازه استنشاق كند                  
در . نزد كميسيون مرگ بازگردند كمي فرصت فكر كردن داشته باشـند     مجدداً   بردند تا پيش از آنكه     ميبه آنجا   

دانـست   مـي آورد كه از اينكه      مياو به ياد    .  پيوست ييآنجا روغني به ديگر اعضاء حزب توده از جمله دكتر بقا          
جود اين،  با و . كرد مي، از جمله هيبت معيني در حال اعدام شدن هستند، احساس درماندگي             بسياري از رفقاي وي   
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 را با يكي او گفتگوي خود. كند ميكردند خطر فوري آنها را تهديد  مينتصور  هنوز هم تعدادي زنداني بودند كه       
  :آورد ميطور به ياد  از اعضاء ارشد حزب توده اين

بعد .  از من كرده بودندييالهاؤجواب دادم كه چه س.  كردندي كه از شما چه سؤال     ديجوردن از من پرس   
ـ          يو.  از او كرده بودند    يي كه چه سؤالها   دميساز او پر    سـؤاالت را    ني جواب داد كه از آنهـا هـم هم
ـ ا گفتم كه من با شما هم      همن به آن  «: جوردن گفت . كردند  راسـت   هـم ام و حـاال       صـادق بـوده    شهي

ـ پاچخوانم   ي كه نماز م   مياگر به شما بگو   . من هشتاد سال دارم   . ميگو يم ـ  يلوس مـن نمـاز    .  شـود  ي م
  257.»ستمي و مسلمان نخوانم ينم

آنها اين افراد را سه بـار بـراي         . اينها كارشان تمام است   «  آرام به پشت روغني زده و گفت       ييدر آن هنگام بقا   
 روغني بعداً   258».اينها كارشان يكسره است   . پرسش فرستاده اند و هر بار اينها تأكيد كرده اند كه مسلمان نيستند            

آنشب . جا آورد و ديگر براي دومين بار نزد كميسيون مرگ فرستاده نشد را به خودقول داد كه تعهدات مذهبي 
  259.ندنماز خواندهر دو  ملحق شد و يي بردند كه در آنجا به دكتر بقا209او را به سلولي در بند 

او به ياد دارد كه اين سخنراني       . شد شنيد  مي مرداد اردبيلي را كه از طريق بلندگو پخش          14نماز جمعه    آزادشهال  
اما در آن هنگام به علت قطع ارتباط كامل زندانيان          . سبب برانگيختن ترس و دلهره در ميان زندانيان گرديده بود         

  :به غرب ايران اطالع نداشت) فروغ جاويدان(با جهان خارج، وي از حمالت نظامي مجاهدين 

گفتند  يلند شد كه م    ب ي جماعت كي ي بار صدا  كيبعد  . گذرد ي چه م  روني كه در ب   ميدانست ي نم ما اصالً 
ـ  ستي ن ادميخطبه دوم را    .  بود بي ما عج  ي برا  واقعاً ني ا .»نيمرگ بر مجاهد  « يـادم   خوانـد، امـا      ي ك
 كه كشته شده مـا ده تـا از آنهـا را             ي از برادر پاسدار   كي هر   يبه ازا  «:ن شخص گفت  يد كه آ  آ مي
  260.»ميكش يم

ـ  ميزندان اوين پخش    راديو براي آخرين بار در        كه  هنگامي ،آن شب كمي ديرتر    نيدن خبـر حملـه   شد، او از ش
  : خيلي متحير شدارتش آزاديبخش ملي

 نهايا«:  چه؟ بعد اعالم كردند    ي برا يرژه نظام .  چه است، جنگ كه تمام شد      گري د ني ا ميما به هم گفت   
تـازه مـا آن موقـع       . كه در جبهه جنگ شكست مفتضحانه خوردنـد       ...  هستند   نياجساد منفور مجاهد  

  261.اند  حمله كردهني كه مجاهدميشدمتوجه 
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در سـخنراني   . كردند كه آنها ممكن است هدف قـرار گرفتـه باشـند            ميگويد بسياري از زندانيان باور ن      مي آزاد
ي ارتش آزاديبخش ملي شـركت      ها هزندانيان مجاهدين كه در حمل    . اردبيلي چپگراها هدف آشكار و علني نبودند      

 «با وجود اين، او و ديگران معتقد بودند كـه           .  قرار گيرند  يي هدف انتقامجو  انستندتو مي و بنابراين آنها ن    ،نداشتند
  262.» زندان را تمام كنندهي خواستند قضيآنها م— فقط بهانه بودنيا

 بريـده   وي و هم سـلولي هـايش      ماه  مردادمنيره برادران، يك زنداني چپگراي ديگر در اوين، به ياد دارد كه در              
گويد كه مطالب منـدرج      مياو  .  كه محل نگهداري توابين بود دريافت كردند       2هاي رديف   روزنامه اي را از سلول    

  :در اين كاغذ وجود تهديد را آشكار نمود

» باطل«ي  ها ه، پس از لعن و طعن بسيار به گرو        ييدر آن بريده نوشته بود سخنگوي شواري عالي قضا        
پـس از منـافقين     «ي گفتـه بـود      و. بـراي آنـان گرديـده بـود       » اشد مجازات «كمونيست، خواستار   

  263.»، اكنون نوبت كمونيست هاست)مجاهدين(

 خبـر شـد كـه زنـان را از           او بـا  . كند كه در اوايل شهريور شالق زدن زنان چپگرا آغاز شد           ميبرادران تعريف   
ن موقع  پس از يك يا دو هفته او زندانياني را ديد كه تا آ            . زنند مي بيرون آورده و در راهرو شالق        سلولهاي خود 

 زده بودند و اكنـون بـه         به آنها شالق   .را تمام كرده بودند اما در زندان انفرادي نگاهداشته شده          دوره محكوميت 
در جلسه محاكمه شان بـه آنهـا        «گويد   ميبرادران  .  آنها پذيرفته بودند نماز بخوانند    . گشتند مي باز   سلولهاي خود 

كند كـه چگونـه    مي او بازگو .»ق است مگر آنكه توبه كنندزير شالگفته بودند كه مجازات زن كافر مرگ در   
پرسـيده  آنها  آنها گزارش كردند كه از      . ان را براي بازجويي بردند    ييهفت يا هشت زنداني وابسته به توده  و فدا         

در دادگاه بـه آنهـا گفتـه        «آنها پاسخ منفي داده بودند و       » خوانيد؟ ميآيا نماز   » «آيا مسلمان هستيد؟  «شده بود   
  264.» توبهاي شالق است ريشده بود مجازات زن كافر مرگ ز

وقتي صداي اذان بلند شد، آنها را بردند، حاكم شرع گفته بـود كـه از ظهـر آن روز شـالق شـروع                        
در . افكند سكوت همه جا سايه مي    . شديم پس آز آن هر بار با صداي اذان در جا ميخكوب مي           . شود مي

تخـت  روي  . آورند آنها را بيرون مي   . شود ا يك به يك باز مي     كردم كه در سلوله    ذهن خود مجسم مي   
 .انتظار براي نوبت بعـدي    . گردانند پيچد، به سلول بر مي     صفير شالع در راهروهاي دراز مي     . انندخواب مي

ه مراتب بدتر   گفتند انتظار ب   ميخودشان  . زدند، كمتر دردناك بود    اگر بيست و پنج شالق را يكجا مي       
 نيمه شب بـود  12فاصله آخرين شالق كه حوالي ساعت       . توانستند بخوابند  شبها نمي . از خود شالق بود   

گفتند بعدها عادت كردند كه در فاصله شـالق   مي.  صبح، كوتاه بود 4 يا   5/3تا نوبت روز بعد، ساعت      
  265.صبح تا ظهر كه طوالني تر بود، قدري بخوابند
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او به ياد دارد كه بيرون      . كرد برگزار مي هارشنبه جلسه   برادران معتقد است كميسيون مرگ روزهاي دوشنبه و چ        
  266.ي زنداني تا اواسط مهر ماه ادامه يافتها هبردن، بازجويي كردن، و شالق زدن گرو

بـرادران دختـران    . كردند ميبسياري از زنان زنداني اعتصاب غذاي خشك كرده و از خوردن غذا و آب  امتناع                 
ان بودند و تا اول يا دوم مهر ماه دست          يييباً تمامي آنها از هواداران توده و فدا       آورد كه تقر   ميجواني را به خاطر     

روحـي باعـث    آسيب هاي شديد جسمي و      . خودكشي در بين زنان زنداني معمول بود      . به اعتصاب غذا زده بودند    
پودرهاي پاك   را ببرند،  قرص خواب آور به مقدار بيش از حد استفاده نمايند، يا                شد كه بسياري مچ دست خود     

   267.كننده سمي بخورند

 استقامت و روحيه ديگـر زنـان        ه داخل بند  از ضربات شالق ب   ن به كلي فرو پاشيده و خورد شده         زندانيابازگشت  
 آزادبـر طبـق گفتـه       . گرداندند كه توبه كـرده باشـند       ميرا در صورتي باز      زندانيان   268.زنداني را تضعيف نمود   

بردند  مي به ياد دارد كه چگونه وقتي يكي از آخرين  زنان را آزاد» .م شدن بود به معناي تسلي  ] به بند [بازگشت  «
   :روبرو گرديد» يك مشكل الينحل شديد«وي با 

 شكنجه شـوند، و     شتري كه آنان ب   ميكرد ي آرزو م  قتي در حق  ، آنها مقاومت كنند   ميكرد ياگر آرزو م  
ـ  در  . ميخواند ي نوبت خود را فرا م     ميكرد يمبراي آنها    برگشت   ياگر آرزو   قـرار   ي بـد  يبرزخ روح

ـ  خـودش را دار زد و        يكي.  كردند يها خودكش   از بچه  ي زمان تعداد  نيدر ا . ميداشت  گـر ي نفـر د   كي
ـ  شـد ش   كي نوبت ما نزد   ياما وقت .  مخالف بودم  ي با خودكش  نم. ديرگش را بر    را در   ي شكـستها  شهي

 خودشـان كـرده     ي بـرا  يابه مـش  ي هم فكرهـا   گرانيد.  كردم تا خودم را خالص كنم      ي جاساز فميك
  269.بودند

او بـه   . بـرد  مي، مهيار، يك زنداني وابسته به حزب توده، در بند ملي كش در اوين به سر                 1367در طول تابستان    
 در نخستين روز، هفـده      270.آورد كه سه هفته پس از آنكه زنان مجاهدين را بردند چپگرايان احضار شدند              ميياد  

دوران محكوميت آنـان اغلـب دو       . آنها زندانيان معروف و مهمي نبودند     .  را بردند  يا هجده تن از زندانيان چپگرا     
  :كند ميمهيار تعريف .  سال داشتند30 تا 22سال و يا كمتر بود، و اكثر آنها بين 
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 دو  ياسـام . اسمها را مطابق الفبا هم نخواندند     .  احضار گروه اول نداشتند    ي برا يي مبنا چيمن فكر كنم ه   
 نگهبان زن وارد اتاق ما شـد و گفـت           كي.  بردند گري د يها  را از گروه   هيا خواندند و بق    ر يا نفر توده 

  271. وجود داشتيستيل.  دادگاهي آماده شوند براي و فالنيفالن

سه هفته بعد، مهيار و چهار تن ديگر از زندانيان ملي كش را چشمبند زده و با اتومبيل آنها را به محل ديگري در                 
 را  سپس در آنجـا مهيـار چـشمبند خـود         . سيدندچندين دقيقه طول كشيد تا به مقصد ر       . ردندداخل زندان اوين ب   

 را  يياو نيري، قاضي ارشد، و حلـوا      . برداشت و ديد كه چهار مرد بر سر ميزي  در يك اطاق كوچك نشسته اند               
نست اسامي آنها را بـه      چند تن ديگر از مقامات نيز حضور داشتند، اما مهيار نتوا          . كه كنار او نشسته بود، شناخت     

  : كرد مينيري بازجويي را اداره . ياد بياورد

بنده عضو حزب تـوده   «:  گفتم .»ديا  متهم شده  ي شما به چه جرم    ار،يخانم مه «:  به من گفت   يري ن يآقا
من االن پنج سال است كه در زندان هستم         «: گفتم ... »؟ي هست يهنوز هم توده ا   «:  گفت .» بودم رانيا

 كه هـستم   ميگوتوانم ب  ي خاطر نم  نيبه هم . ستي دانم مواضع حزب چ    يحزب ندارم، و نم    با   يو ارتباط 
ـ ا«:  گفـتم  »د؟يشما مسلمان هـست   .  هستند يا  هنوز توده  شانيا«: گفت» .ستمي ن اي  ي مـسئله شخـص    ني

پدر و  «: دي بعد پرس  .» است يشخصهم   مسئله   نيا«:  گفتم »د؟يخوان يشما نماز م  «: دي بازهم پرس  .»است
:  گفت .» آمدم اي به دن  عهي ش ده خانوا كيند و من در     هست عهيپدر و مادرم ش   «:  گفتم »؟طورا چ مادر شم 

  272.» مرتد استشانيا. خواند ي نماز نمشانيا«

ـ  من مسلمان هـستم      ديخورد تا بگو   ي كه مرتد شود آنقدر شالق م      يزن«: نيري با نقل قول از قرآن به او گفت          اي
نگهبـان كـه    .  دقيقه طـول نكـشيد     5اين جلسه بيش از     . طاق را ترك كند    سپس نيري به او دستور داد ا       .»رديبم

 به او چشم بند زده و او را به سلول            سپس .» دست زده بود   ي نجس زي به چ  ييگو«گوشه چادر مهيار را گرفته بود       
   273.انفرادي منتقل نمود

نگهبـان سـپس او را بـه        . ع ورزيد خواند، او امتنا   مياز او پرسيدند آيا نماز      . مهيار ظهر وقت نماز وارد سلول شد      
هنگامي كه وي دراز كشيد نگهبان اذان را        . طرف يك صندلي چوبي هدايت كرده و به او دستور داد دراز بكشد            

 بعـد از ظهـر،      5 يـا    4 سـاعت    274.كه آنجا را ترك كند    دستور دادند سپس مهيار را شالق زده و       . از حفظ خواند  
مهيار ديد كـه همـان      . دند آيا نماز خواهد خواند و او دوباره پاسخ رد داد          هنگام اذان بعدي، مجدداً از مهيار پرسي      

  :زد مينگهبان ديگران را نيز 
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 كي. دادند ي م روني وحشتناك ب  ي صداها يبعض. آمد يشان خون م   زد از بدن   ي از آنها را م    ي بعض يوقت
  او را   جـواب  ؟يخوان ي نماز م  اي آ دندياز او پرس  .  داشت دهي و چروك  ري صورت پ  يلي كه خ  دمي را د  يزن
  275.دخوان ي او را زدند متوجه شدم كه او هم گفته بود كه نماز نميوقت. شنيدمن

 بعد از ظهر و بـار       4 بعد از ظهر،     2 صبح،   4 شب،   12: خورد مي بار شالق    5براي بيست و چهار روز مهيار روزي        
اگـر  . شـد  مي ضربه شالق 25روزي زدند، كه مجموعاً  مي ضربه شالق  5هر بار او را     . آخر پس از غروب آفتاب    

مهيـار و   . دادنـد  مـي زدند، اما اين بار زنان شالق زدن را انجـام            ميچه در گذشته معموالً مردها زندانيان را شالق         
  276.بردند مي خواب رنج كمبودديگران از 

روز شـشم   . افـت ها ادامه ي   اما شالق زدن  . سعي كرد مقاومت كند    وستن به ديگر زنان در اعتصاب غذا      مهيار با پي  
اعتصاب غذا به نگهبانها گفت كه عادت ماهيانه وي شروع شده و مجازات شالق او را براي سه روز بـه حالـت                       

 مهيار به ياد دارد كه نگهبانها در طي سه روز استراحتي كه به وي داده بودند، شـالق زدن را                     277.تعليق درآوردند 
  278. داد كه شالق زدن زندانيان خاتمه يافته استيكي از نگهبانها به وي اطالع. متوقف نمودندكالً 

 نامه نوشته و    ي خود ها هها متوقف شد، به زندانيان گفتند كه براي خانواد        به ياد دارد كه همان شب شالق زدن        آزاد
 دانستند كه بستگان آنها    مي كه نامه دريافت نكرده بودند       ييها هبنابراين خانواد . آنها را براي مالقات دعوت كنند     

 شدند مي كه در بندهاي جداگانه اي در اوين نگاه داشته           ز زنان اجازه يافتند با شوهران خود      بعضي ا . دام شده اند  اع
اين خانم از شوهرش پرسيد كه چه بر سر         : دهد مي تجربه يكي از زنان زنداني را اينطور شرح          آزاد. صحبت كنند 

آنها  . من فقط يك ميمونم . من ديگر انسان نيستم   «: نموداظهار   ويآخر  .  آمده و او از دادن پاسخ امتناع ورزيد        او
  279.»مرا به هر نوعي بازي دادند

ه  و زندان براي زندانيان گل تهيه كـرد        ،ي محبوسين گفتند كه براي زندانيان شيريني بياورند       ها همقامات به خانواد  
  : كند مي تعريف آزاد. بدهندگل تحويل  ي خودها هخانوادبود تا آنها به 

كردنـد   يشان را رد و بدل م       اعدام شده  زاني عز ي لباسها گرانيدادند و د   ي به هم م   يني گل و شر   اي هدع
 ختيام به هم ر  بد شد، معده   يليخوردند حالم خ   ي م ينيها در بند شر     از بچه  ي تعداد يدر آن شب وقت   ... 

  280.ها م شده اعداي براتنجشن گرفيعني  خوردن آنان يني من شريبرا. اورميو مجبور شدم باال ب

عني يك هفتـه پـس از توقـف شـالق            از سر گرفته شد، ي     ها ه فقط وقتي كه مالقات با خانواد      اومهيار و خانواده    
 از  يبعض.  كه در زندان چه گذشته است      ميافتيما توسط پدر و مادرمان اطالع       «: ها، از وقوع اعدامها مطلع شدند     زدن

                                                            
  .همان 275
  . همان276
  .214نگاه كنيد به متن همراه زيرنويس  277
  .همان 278
  .98زيرنويس . ، ركآزادمصاحبه با  279
  .همان 280



 51

، نـصرت، بـدون      او  مطلع شد كه نـامزد      مهيار توسط پدرش   281.» زندان غش كرده بودند    رونيپدر و مادرها در ب    
  282. اعدام شده بود بشوداينكه حتي محكوم

ادامـه    كه زنده مانده بودند    ييآورد كه به دنبال اين مالقاتها مقامات به بازجويي از زندانيان چپگرا            مي به ياد    آزاد
ي امتناع پس از آنكه و. اع نمايد اعدام خواهد شد آنها او را تهديد كردند كه اگر از نوشتن توبه نامه امتن  283.دادند

يك نامه تصنعي به خانواده اش نوشته و در آن توضيح           «را بنويسد و يا     خود  وصيت نامه   ورزيد، به او گفتند كه      
  284».دهد كه خود مسئول اعدامش بوده است

در همـان شـب   . نمودنـد مهيار و پنجاه و هشت زنداني چپگراي ديگر در بند ملي كش را به گوهر دشت منتقل     
 او را براي يك هفته      از نوشتن توبه نامه خودداري نمود     پس از آنكه وي     . ورود مهيار، مردي از او بازجويي كرد      

 آنجـا بـه تحـت        و در  نهايتاً مهيار و ديگر زندانيان ملي كش را به اوين باز گرداندند           . به سلول انفرادي فرستادند   
 را  اومهيار حتي پس از آنكه مقامات سعي كردند خانواده          . وبه نامه ادامه دادند   فشار قرار دادن آنان براي نوشتن ت      

  285. عليه آنها از خود استقامت نشان داد در مقاومترا متقاعد سازند كوتاه بيايدوي وادار كنند تا 

  شيراز. 4,4
عـادل   .ادل آباد جاي دادنـد    طور دائم در زندان ع    ه  در شيراز، مركز استان فارس، تقريباً تمام زندانيان سياسي را ب          

 در طي حكومت محمد رضـا شـاه نوسـازي شـده             1350با حد اكثر تجهيزات امنيتي كه در دهه          بود   زندانيآباد  
طبقـه  . ، اين زندان سه طبقه داشت و زندانيان سياسي و غير سياسي را در خود جاي داده بود1367 در سال  286.بود

 شده بودند و توابين بود، طبقه دوم محل نگهـداري           ييكب تخلفات جز  طور كلي جايگاه زندانياني كه مرت     ه  اول ب 
ان، قاتالن، قاچاقچيان مواد مخدر و زنـدانيان        ييزندانياني بود كه تخلفات سنگين تري انجام داده بودند و شامل بها           

  287.شد ميسياسي 

 مقامـات سـعي     288. داشت زندان عادل آباد به عنوان يكي از موفق ترين مراكز بازپروري زندانيان سياسي شهرت             
كردند زندانيان را از طريق خواندن اجباري نماز و شكنجه، طوري بازپروري نماينـد كـه هنگـامي كـه آزاد                      مي
بر طبق اظهارات يكي از شهود عيني، زندانياني كه در ديگـر           . شوند ديگر تهديدي براي رژيم به حساب نيايند        مي

                                                            
  .254زيرنويس . مصاحبه با مهيار، رك 281
 را رد ان درخواستهاي مهيار براي مالقات در ديگر بندها مالقات كنند، اما مأموره داشتند با شوهران خودجازاگرچه بعضي از زندانيان زن ا 282

  .همان.  را نديد هرگز نامزد خود1367دام نصرت در سال  تا اع1362مهيار از سال . كردند 
  .98زيرنويس . ، ركآزادمصاحبه با  283
  .همان 284
 دستگير شده بود و براي طي يك دوره محكوميت سه ساله، شش سال در زندان نگاهداشته 1363وي در .  شد آزاد1369مهيار در مرداد . همان 285
  .شد
   .105 .، ص1زيرنويس .  آبراهاميان، رك286
 را نشان نقشه زندان عادل آباد() 2007 (30. ، ص»ان شيرازييجامعه اي در تنگنا، شرح مشقات بها«نگاه كنيد به مركز اسناد حقوق بشر ايران،  287
  .)دهد مي
ماجراي خود را پس از انتقال  (php.191-document/english/org.iranrights.www://http ، قابل دسترسي در)2204(» زندان شيراز«فريبا ثابت،  288

  ).كند ميمعروف بود، تعريف » زندان تبعيدي ها«از زندان اوين به عادل آباد، كه به 
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 19در آنجا آنهـا را در يكـي از          و  شدند   ميرزيدند به شيراز فرستاده     و ميزندانها از شركت در نماز يوميه امتناع        
، ها هبعضي از زندانيان ما. ساختند مي محبوس )كه به بند مجازات معروف بود( 49سلول حبس انفرادي و يا در بند 

  289.بلكه سالها در آنجا ماندند

 1367وميتي بودند كـه احكـامش پـيش از          ي محك ها هزندانيان اعدام شده در حال گذراندن دور      درصد   90تقريباً  
ديگر افراد  . به اتمام رسيده بود   آنها   بودند كه تا آن زمان دوره حبس         ييهابعضي از آنها ملي كش    . ادر شده بود  ص

عيلي اجهـانگير اسـم  .  اعضاء مجاهدين با مقامات همكاري كرده بودند       ييتوابين بودند و نيز افرادي كه در شناسا       
 در عادل آباد بود به يـاد دارد    خود در آن زمان در حال گذراندن دوران محكوميت ده ساله            كه) نام مستعار (پور  

  :در بردنده كه فقط تعداد كمي جان سالم ب

 وزارت اطالعـات  يروهـا ي از آنها را كه با ن      يتعداد.  كشتار و نفرت در امان نماندند      غي هم از ت   نيتواب
  290.ند، به بازداشتگاه منتقل كرده و اعدام كردندكرد ي ميهمكار ... ياسي افراد سي شناسائيبرا

او بـه يـاد     . يك از چپگرايان در شـيراز اعـدام نـشدند          عيلي پور خبر دارد، در آن تابستان هيچ       اتا آنجا كه اسم   
غير از يك نفر آنهـا، بقيـه      . آورد كه اولين گروه سي تا چهل نفري زندانيان در اوايل مرداد ماه احضار شدند               مي

. زندانيان گفت كه چه اتفاقي افتاده بـود        آن يك نفر بازگشت و به ديگر      . ضاء فعال مجاهدين بودند   همگي از اع  
شما به چه جرمي متهم شده ايد؟ آيا به سازمان خـود اعتقـاد              : سه سؤال پرسيده شد   آنان  وي به آنها گفت كه از       

آيـا  «ديگري نيز پرسـيده شـد ماننـد         داريد؟ آيا مايليد با ما همكاري كنيد؟ از برخي زندانيان، سؤاالت اضافي             
ند، با وجود آنكه بعضي از زندانيان به اين سؤال پاسخ مثبت داده بود     » حاضريد يك زنداني مجاهد را اعدام كنيد؟      

  291. در فهرست اعداميان باقي ماندهنوز هم نام آنها

دادسـتان دادگـاه   (مي آنها شامل حجت االسـالم اسـال  . كميسيون مرگ شيراز از مقامات محلي تشكيل يافته بود     
، يك نماينده وزارت اطالعات، و يك بازجو كـه مـسئوليت         )حاكم شرع شيراز  (، حجت االسالم مصيبي     )انقالب

 اين كميسيون در يك بازداشتگاه دور از محوطه زندان كه توسـط سـپاه               292.پرونده زندانيان به او محول شده بود      
پاسـداران  . داشـتند  مـي  و آنها را در سلولهاي انفرادي آنجا نگاه          شد از زندانيان بازجويي كرده     ميپاسداران اداره   

                                                            
مصاحبه با «: از اين به بعد [159article?php.spip/net.bidaran.www://http عيلي پور، قابل دسترسي دراگير اسممصاحبه منيره برادران با جهان 289
  . اعدام شد1367ت كه در سال  نام مستعار است و نام يكي از رفقاي شخص مصاحبه شونده اسعيلي پور يكاجهانگير اسم]. »عيلي پورااسم
.  براي شركت در تظاهرات و پخش جزوات براي يكي از سازمانهاي چپگرا دستگير نمودند1359عيلي پور را در سال امقامات ابتدا اسم. همان 290

 در زندان عادل آباد 1368ر  دخودعيلي پور تا زمان آزادي ااسم. او پيش از آنكه به ده سال زندان محكوم شود، قبالً چند بار دستگير شده بود
  .نگاهداري شده بود

  .همان 291
  .همان 292
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 ظاهراً مقامات مالقاتهاي خانوادگي را فقط بـراي         293.آوردند ميبردند و    مي ها هدائماً زندانيان را بين اين بازداشتگا     
  294.ي خارج از محوطه زندان احضار شده بودند قطع كرده بودندها هزندانياني كه به بازداشتگا

بود را براي بازجويي به يك بازداشتگاه ) اقليت(ان ييعيلي پور و يك زنداني ديگر كه عضو فدااماه آبان، اسمدر  
  :خارج از محوطه زندان احضار كردند

 اعدام خود   باي بودم تقر  دهي كه شن  ي اوائل آبان بود و اعدامها قطع شده بود اما ما با خبرهائ            اياواخر مهر   
.  بردنـد  ي هفته به بازجوئ   كيبعد از   .  نگه داشتند  ي سلول مجرد  كيا را در     م يمدت. ميدي د ي م يرا قطع 

داده بود،  » منافقانه« را   لها جهت كه پاسخ به سوا     ني از ما را به ا     يكي آن بود و     يالبته كتك هم چاشن   
:  گفـت  حاي با ضرب و شتم همراه بود و پس از آن، بازجو صـر             ي نخست بازجوئ  قيدقا... كابل زدند   
 شـما   مي كن ي ما صداقانه باشد، تالش م     ياگر پاسخ شما به پرسشها    . مي آورده ا  نجاي اعدام ا  يشما را برا  

 را ي اسـالم ي جمهور؟ي را قبول دارسميس مارك؟يمسلمان هست: سؤال كردند. ميرا از مرگ نجات ده 
  295؟يقبول دار

ل آباد باز گردانده شد، معتقد      عيلي پور كه پس از يك اقامت دو ماه و نيمه در بازداشتگاه به بند عمومي عاد                ااسم
است كه اولين گروه زندانيان را با آويختن از دار اعدام نمودند، اما قربانيان بعدي توسط شليك جوخه آتـش در                     

 250از حـدود    زند كه طي آن تابستان در شـير        مياو تخمين   . در خيابان زرهي كشته شدند    پايگاه نظامي چوگان    
  296. دادند را از دستزنداني سياسي جان خود

  تبريز. ۴٫۵
زنـدان  . تبريز، چهارمين شهر بزرگ ايران و مركز استان آذربايجان شرقي، در شمال غرب ايران واقع شده است                

 بند چهار براي زندانيان سياسي غير تـواب نگـاه           297.وسيله زندانيان تواب ساخته شده بود     ه   ب 1362تبريز در سال    
 4ها در بنـد     كنند كه درهاي سـلول     مي بازماندگان تعريف    .احي شده بود   بند تنبيه زندان طر    داشته شده و به عنوان    

و زندانيان اجازه داشتند يـك سـاعت در روز بـه     سه بار در روز مجاز بود   يياستفاده از دستشو  . معموالً بسته بود  
 را به   ييتختخواب باال . هر سلول در بند چهار داراي يك تختخواب سه طبقه بود          . هواي تازه دسترسي داشته باشند    

 بازمانـدگان   298.گرفتنـد  مـي  بودند را زير نظر       آن نشسته و زندانياني كه مسئول آنها       دادند كه غالباً در    ميتوابين  
دارند كه توابين زندانيان را از گفتگو بـا يكـديگر            مي زندان تبريز را دشوار توصيف كرده و اظهار          4شرايط بند   

                                                            
  .همان 293
  .همان 294
  .همان 295
  . نوشته شدهخودآورد اعدام شدند در شهادت نامه  مي فهرست نام پنجاه و سه زندانيي را كه او به ياد .همان 296
  .135 .، ص1زيرنويس .  آبراهاميان، رك297
مصاحبه با «: ن به بعداز اي  [196article?php.spip/net.bidaran.www://httpاردبيلي، قابل دسترسي در مصاحبه منيره برادران با غالمرضا  298

از   [190article?php.spip/net.bidaran.www://http ، قابل دسترسي درمصاحبه منيره برادران با محمد رضا متين؛ همچنين نگاه كنيد به ]»اردبيلي
  ].»مصاحبه با متين«: اين به بعد
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 هم زندانيان مجاهدين و هم زندانيان       4 آغاز شد، بند     1367ر سال    در غروب روزي كه اعدامها د      299.كردند ميمنع  
  300.چپگرا  را در خود جاي داده بود

 سـازمان ملـل    598همانند ديگر زندانيان در سراسر كشور، زندانيان تبريز نيز در ابتدا  از خبر پـذيرش قطعنامـه     
 بوده و گمان كردنـد      مه نشانه ضعف رژيم   يرش اين قطعنا  كردند پذ  ميبسياري فكر   . توسط ايران استقبال نمودند   

ـ  دربارهاما برخي از زندانيان     . زودي آزاد خواهند شد و يا شرايط زندان بهتر خواهد شد          ه  كه يا آنها ب    ي هـا  ه حمل
و گفتنـد   مـي  برخي با خوشحالي به يكديگر تبريك       حالي كه  در   .اديبخش ملي بينهايت مضطرب بودند    ارتش آز 

ت عالمت ديگري است كه رژيم به زودي سقوط خواهد كرد، برخـي ديگـر متوجـه                  اين عمليا  معتقد بودند كه  
 بـه او     مرداد اردبيلي  14خنراني  يكي از زندانيان به ياد دارد كه پخش س        . رفتار عصبي فزاينده پاسداران شده بودند     

  :داد مياز يك قتل عام قريب الوقوع  خبر 

 ي و سوزان مـرداد مـشغول هواخـور   زيز آفتاب ت داغ ااطي ما در حيساعت سه بعد از ظهر جمعه، وقت   
 بود  يلي اردب ي موسو آن امام جمعه    كنم يروز كه فكر م     نماز جمعه آن   يها ، خطبه مي روز بود  كساعتهي

ـ ي اردب يموسو. كردند ي و همه به دقت گوش م      شد ي بند پخش م   ي دفتر نگهبان  وياز راد  ـ  در يل  ي بررس
ـ   نكـه ي با زندانها وا   هي قض نيداخت به ارتباط ا    قطعنامه و تجاوز مجدد صدام پر      رشيمساله پذ   ني در هم

 يعني ني صورت گرفته است و ا     ياند و تحركات   ها به زندانبانان حمله كرده     ي جاها زندان  يمدت در بعض  
ـ   ي جمالت زنگ خطر را برا     ني ا دنيشن.  در ارتباط هستند   ني با متجاوز  انيزندان صـدا درآورد و    ه   ما ب

 در شـرف وقـوع      يچه حوادث . ستي خوش ن  ها در حال وقوع است كه قطعاً       در زندان  يمعلوم شد اتفاقات  
ـ ي س اني حمالت پس از قطعنامه و زندان      ني ب ي با ما بكنند؟ چه ارتباط     خواهند ياست؟ چه م    وجـود   ياس

  301دارد؟

پـس از تكميـل     . ي خرداد و تير زندانيان را وادار به پر كردن پرسـشنامه نكردنـد             ها هظاهراً مقامات تبريز تا ما    
شود كه در اوايل مرداد زندانيان تـك         ميگفته  . ، تقسيم بندي شدند   هاي خود ، زندانيان بر اساس پاسخ    ها هپرسشنام

. هاي انفرادي برده شده و در آنجا مورد بازجويي قرار گرفتند          به سلول تك احضار شده و ابتدا در وزارت اطالعات         
يـك  . و ديگـران را بـه زنـدان انفـرادي فرسـتادند           پس از بازجويي، برخي را به بندهاي عمومي باز گرداندنـد            

اين كميـسيون هـر روز چنـد تـن از           . كرد ميكميسيون مرگ از تهران بازجويي ها را در دادگاه انقالب اداره            
   302.نمود ميزندانيان محبوس در سلولهاي انفرادي را بازجويي و اعدام 
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ن خارج شد، زندانيان تبريـز هيچگونـه تماسـي بـا            هنگامي كه زندان تبريز وارد مرحله قطع ارتباط كامل با جها          
 امـا   303. و روزنامه و تلويزيون از آنها گرفتـه شـده بـود            ،شد ميدنياي آزاد نداشتند، به آنها اجازه مالقات داده ن        

 كه از مجاهدين بودند احضار شده و ديگر هرگز بازنگشتند           شان مي كه متوجه شدند هم سلولي هاي      زندانيان هنگا 
غالمرضا اردبيلي كه به علت كارش براي حـزب         . به ميزان گستردگي اين اعدامها مشكوك شدند      كم كم نسبت    

او دسـتور دادنـد از       و چند تن از هم سلولي هـاي       آورد كه يك روز به وي        ميتوده دستگير شده بود، به خاطر       
 پنج يـا شـش تـن از         هنگامي كه از پياده روي در حياط زندان بازگشتند، متوجه شدند كه           .  خارج شوند  سلول ها 

پارچه كفن سياه روي تختخوابهاي آنهـا را پوشـانده بـود و          يك  . ديگر در آنجا نبودند   آنها  مجاهدين هم سلولي    
ـ ا «: روي پارچه سياه كلمات زير نوشـته شـده بـود          . شان همه جا ريخته و پاشيده بود       وسايل  عاقبـت   سـت  ا ني
  304»!نيمنافق

تـدريج كـه    ه  ب.  در تبريز اعدام شدند از مجاهدين بودند       1367 كه در    ييااردبيلي معتقد است كه تقريباً تمام آنه      
 305.هاي داخل بند منتقل نمودنـد  ه ديگر سلول  تعداد بيشتري از مجاهدين احضار شدند، نگهبانها زندانيان چپگرا را ب          

ـ   فرسـتاده بودنـد تـا در برابـر         بعضي از آنها را به جبهه     . تعدادي از مجاهدين ملي كش و تواب بودند        هاي  يورش
 در عمليات ضـد تروريـستي را اعـالم           شركت خود   با غرور  وبازگشته بودند   تعدادي از آنان     .مجاهدين بجنگند 

  306.نمايند مي

در ميـان مجاهـدين اعـدامي،     . كننـد  ميگزارشها تعداد زندانيان اعدامي در تبريز را بين شصت و هفتاد نفر ذكر              
باقيمانده انتقال يافتگان اروميه اي، به اروميـه      .  ريز منتقل گرديدند   از اروميه به تب    1366حدود بيست نفر در سال      

  307.بازگردانده شده و توسط جوخه آتش اعدام گرديدند

 به طول انجاميد و آنگاه به زندانيان اجازه داده شد با جهان خـارج     ،اعدام ها فقط چند هفته، يعني تا اوايل شهريور        
  :يافت مي كماكان افزايش 4شار از ناحيه توابين در بند اما با اين وجود، ف. تماس برقرار كنند

 اني زنـدان   و مكرراً  افتي شي افزا نيرتوابي بر غ  ني فشار تواب  جي بازگشت روزنامه و اخبار به تدر      رغميعل
 يشـد بـرا   يو از آنها خواسته م. دنديشن ي مني الوقوعشان را از تواببيشدند و مژده اعدام قر   ياحضار م 

 مدت  نيمرا در ا  ). بودنددر چند مورد هم موفق       (نديتوبه نامه نوشته و مصاحبه نما     نجات هرچه زودتر    
 راه انداختنـد    يري در اتاق درگ   ي و الك  يي كامال جز  يا  به بهانه  كباري ي منظور احضار نكردند ول    نيبه ا 

ـ           ي حالت عصب  ك ي  در ي نماز يو مرا به دخمه كشاندند و عل       ه  با مشت به من حمله كرد و گفت كه ب
 محتمل است كه مرا      كامالً گفتم يمن با خونسرد   .يرس ي اعمالت م  يكنند و به سزا    ي اعدامت م  يدزو

                                                            
. براي مثال نگاه كنيد به مصاحبه با اردبيلي، رك. شد مي در زندان تبريز چنين حقوقي داده نكنند كه در ابتدا ميشهود عيني ديگر ادعا  303
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ـ  احتمال اعدام تـو از مـن ب        ني تواب استي ر رغمي كه عل  يدان ياعدام بكنند اما خودت هم م       اسـت،  شتري
ـ  پر شي كه رنگ و رو    دميدر كمال تعجب د   . ران  را اعدام بكنند و بعد م     و   اول ت   است ممكن  بـا    و دي
...  دارنـد    نـان ي بـه مـا اطم     امالً دادگاه انقالب و اطالعات ك     ستي ن نطوري ا ري نخ دي كش ادي فر تيعصبان

 اتي عمل نيشدت وحشت زده است و ا     ه   هارت و پورت و الدرم بلدرم ب       رغمي عل چارهيمتوجه شدم كه ب   
ننـد بـا بـه      ك ي هم فكر م   دي است و شا   ني تواب ري او و سا   ي درمان وحشتها  اي هم پوشش    ينيترس آفر 

  308.كنند ياعدام فرستادن امثال من خطر مرگ را از خود دورتر م

، از حوادثي كه در حـال وقـوع بـود حتـي كـوچكترين          )اكثريت(ان  ييمحمد رضا متين، يك عضو سازمان فدا      
پس از تكميل پرسشنامه در خرداد ماه وي را به حبس انفرادي فرستادند، و تماس او با افراد                  . تصوري هم نداشت  

حتي همين تماس هم اينقدر نادر بود كـه    . بردند ميشد كه وي را به توالت و حمام          مي ييفقط محدود به نگهبانها   
نهايتاً در اواخر   . خورد به جاي توالت استفاده نمايد      ميوي به دفعات مجبور شد از همان كاسه اي كه در آن غذا              

  :او را براي تميز شدن بردند. مالقات او آمده استمرداد، يكي از نگهبانها به او اطالع داد كه يك نفر به 

 گـر، ي نفر د  كيمالقات من و    . آن موقع مالقات قطع بود    .  تواب رفتم مالقات   كي بعد به همراه     يمدت
 يهمراه مادر آن زنـدان    ه   مادر من ب   دميآنطور كه بعدها فهم   .  استثنا بود  كيكه او را هم آورده بودند،       

 ي جلـو  دنـد آم ي هر روز م   نكهياز ا  بعد— چپ بود و زنده است     يها  از گروه  يكيهوادار   كه—گريد
 ختـه يهمانجـا نفـت را ر     .  زندان ي با خودشان نفت برده بودند جلو      يگرفتند، روز  ي نم يزندان و خبر  

مقامـات زنـدان    . ميزن ي خودمان را آتش م    د،ي خودشان و گفته بودند اگر به ما مالقات نده         يبودند رو 
ـ  پ قهي بود،   ه خوشحال شد  يلي من خ  دنيمادرم كه با د   . القات بدهند ناچار شده بودند به ما م       را  راهنشي

. انـد   اعـدام كـرده    راني ا يپسرم تمام دوستانت را در زندانها     :  بود ني كه گفت، ا   يزي چ ني و اول  ديدر
ـ  از شپش و گرما بـا        زيدر آن روزها من به خاطر گر      . برگشتم به سلول    شـورت داخـل سـلول       كي

 مـرا   يوقت.  را باز كردند   سلول چهيفته بعد از مالقات، دو نفر پاسدار آمدند و در         حدود دو ه  . گشتم يم
 من شپشها و    ؟يپوش ي چرا لباس نم   ؟يكن ي نم تي را رعا  يچرا شئونات اسالم  :  گفتند دند،ي لخت د  مهين

ـ     ؟ي دار ييازهايچه ن : گفتند.  شده بود، نشان دادم    دهيت را كه دور سلول پاش     .د.ماده د   چي گفتم مـن ه
ـ  روز بعد از بازد    كي. اشتم در سلول ند   اتي امكان چيدر آن سه ماه من ه     .  ندارم زيچ  آنهـا، آمدنـد و      دي

ـ تعداد ز .  كاسته شده بود   يلي بند خ  انياز زندان . فرستند يرا به بند م   ن  گفتند كه م    را  ني از مجاهـد   يادي
  309. را هم آزاد كرده بودنديا اعدام كرده بودند و عده

  310.ثل متين را اعدام كنند ظاهراً يك حكم تعليق از تهران صادر شدپيش از آنكه مرتدهايي م

 مرا به دادگاه انقالب احضار كردند، در راهرو دادگاه          ي روز يلي به چه دل   دانم يدر سال شصت و نه نم     
اش آشـكار     درچهره سف كامالً أ؟ ت يا طرفم آمد و گفت تو هنوز زنده      ه   و ب  ديرا د ن  ام م  هي اول يبازجو
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 دسـتمان  ازگفت افسوس كه آن موقع   . كرد ي پنهان نم  را زنده بودن من و نفرت از من         سف از أبود، ت 
ـ   ي ولمي اعدامتان به تهران فرستاده بوددي تائي شما را براستيما ل. ير در رفت  صق  ي كار تمـام شـد، ول

  311.ميرس ي فرصت به حسابت منيدر اول. يا فكر نكن كه از خطر جسته

  دزفول. ۴٫۶
زندانيان سياسي در زندان يونسكو، واقع در مركـز         . ان خوزستان در جنوب غربي ايران است      دزفول شهري در است   

در طي حكومت شاه، ساختمان اين زنـدان مدرسـه اي بـود كـه توسـط سـازمان                   . شهر، محبوس گرديده بودند   
 زندان تبديل   پس از انقالب اين مدرسه را به      . شد مياداره  ) يونسكو( فرهنگي سازمان ملل متحد       و آموزشي، علمي 

، و زيـرزمين ايـن سـاختمان بـه          بخشي از اين زندان به دفتر دادستان انقالب اسالمي اختصاص يافت           312.كردند
  313.هاي بازجويي يا كنترل تبديل شداطاق

 متوجـه تغييـرات عمـده و چـشمگيري در           1367، يكي از هواداران مجاهدين، در طي تابستان         غمحمد رضا آشو  
مي كه خبر حمالت ارتش آزاديبخش ملي به زندان رسيد، مالقاتها قطع شد و بسياري                هنگا 314.زندان يونسكو شد  

 كـه   ،مقامات زندان تمامي زنـدانيان را گـرد آورده و قرائتـي            315.از زندانيان سابق يونسكو مجدداً دستگير شدند      
   316.كردندتمام آنها درخواست وي را رد . مسئول زندان بود، خواست كه چندين تن از آنان توبه نمايند

  : به ياد دارد كه مقامات به زندانيان گفتند يك هيئت عفو به زودي به آنجا خواهد آمدغآشو

 ستيبود كه گفتند روز سه شنبه مالقات ن        317 مرداد 15حدود  .  در كار نبود   ي دادگاه 1367اما در سال    
 يا ن روز جلـسه   در آ . اني زندان في تكل نيي تع ي برا ديآ ي م يني از طرف خم   ي عفو ئتي روز ه  نيو در ا  

بـا چـشمان و     . بردند ي هشت نفره به داخل دفتر م      يها ما را در گروه   .  شده بود  ليدر دفتر زندان تشك   
ـ        ي برا يا لحظه. نشاندند ي م يمكتي ن يدستان بسته، و آنجا رو     . كردنـد  ي سوال و پاسخ، چشمبند را باز م

پاسخها فقط  .  و بس  ني هم ؟ي برو ني مجاهد هي به جنگ عل   ي حاضر اي آ ست؟يجرمت چ :  بود نيسوال ا 
ـ   يدر گروه هشت نفر   .  نفر بود  66 تا   62 نيتعداد ما ب  .  اعدام ايعفو  . بود ي نه م  اي ي آر ديبا جـز  ه   ما، ب
  318. گرفتندعدام حكم اهي بچه سال، بقي زندانكي
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مشان در  نشان دهنده عدم تمايل آنها به همكاري و يا توبه بود ناشان ي كه پاسخ هاي متوجه شد كه زندانيانغآشو
عليرضـا  : او به ياد دارد كه افراد زير در هنگام بازجويي هاي كميسيون حضور داشتند             . شد مييك فهرست ثبت    

 را به    او ، هردوانه و يك مرد ديگر كه نام       )بازجو( شمس الدين كاظمي     319،)دادستان و بازجوي معروف    (ييآوا
مخالفـت نمـوده و نماينـده وزارت     ا مرگ وي  ، سه عضو اين كميسيون ب     غ در طي بازجويي از آشو     320.ياد ندارد 

  321.ها اعالم داشت مياطالعات رأي سرنوشت ساز خود را مبني بر گذاشتن نام وي در فهرست اعدا

 غآنچه اتفاق افتـاد را آشـو      . سه زنداني باقي ماندند   . ها، اكثر زندانيان به زندان اهواز منتقل شدند        پس از بازجويي  
  :دهد مياينگونه شرح 

 به كيما را . ميني و بنشمي را همانجا بگذارلمانيرا به دفتر زندان بردند و دستور دادند كه وسا        سپس ما   
 كه مرا رو بـه      دمي بازپرس دادگاه را شن    ،ي كاظم يصدا. نوبت من شد  . بردند ي م ي به اتاق كوچك   كي
گفت كه ده   . سمينو يمن گفتم كه نم   . ي هست ي تو اعدام  سيات را بنو    نامه تيوص:  نشاند و گفت   واريد
او . ستي ن ياجياحت: گفت. ام  ننوشته يزي كه من چ   دي برگشت، د  يوقت. گردد و رفت   ي بر م  گري د قهيدق

  322. نشاندنديروني را بستند و مرا در محوطه بمي دستها و چشمهاگرينفر د سه – و دو

ردند كه بـه طـرف      ابتدا آشوك و ديگر زندانيان فكر ك      . نگهبانها سپس زندانيها را سوار يك ميني بوس كردند        
روند، اما به زودي متوجه شدند كه اين ميني بوس در حال حركت به طرف انديمـشك و                   ميهفت تپه در اهواز     

  :رفتند ميآنها به طرف پايگاه نظامي پل كرخه —باشد ميدهلران 

 دهي دواري آنجا بودند، بر در و د كه قبالًييها يجي بس ادگاري.  فرستادند يدر پادگان ما را به حمام عموم      
در آنجـا   . مي و كفن بپوش   مي را درآور  مانيدستور دادند كه لباسها    323.به ما كفن و كافور دادند     . شد يم

ـ خواستم از پنجره حمـام خـودم را بـه ب          . ميديشن ي را هم م   ي دختران اعدام  ادي فر يصدا .  برسـانم  روني
 شـش پاسـدار     ايراه پنج    آمد به هم   يبازپرس كاظم . دمي خودم را دوباره پوش    ي كردم و لباسها   اطياحت
 را بستند و با مشت و لگد مـرا بـه            ميهمراه با فحش، دستها   .  به تنم است   لباسم كه هنوز    نديديد. گريد

 دسـتور داد كـه      يكاظم.  بوس كردند  ينيدوباره همه را سوار م    .  افتادم ني زم يآنجا رو . محوطه بردند 
  324.مرا همانطور با لباس اعدام كنند

زند كه تقريباً پنجاه يا شـصت        مياو تخمين   . ون پريدن از پنجره اتوبوس از اعدام گريخت        با بير  غدر پايان، آشو  
اي كه توسط حاكم شرع خوزستان، حجت االسالم         در نامه .  اعدام شدند  1367زنداني از زندان يونسكو طي تابستان       

ين را مـورد انتقـاد قـرار        كه در آن وي اعدام شتابزده هـواداران مجاهـد         ( خميني نوشته شد     اهللا آيت به   ،احمدي
                                                            

  .همان. رمانشاه رسيدبه رياست وزارت دادگستري استان كيي بعداً عليرضا آوا 319
  .130زيرنويس . ، ركييبقا. ر.غ. گويد كه محمد حسين احمدي هم در كميسيون مرگ حضور داشت مي يي بقا.همان 320
  .همان 321
  .139زيرنويس . ، ركغمصاحبه با آشو 322
  .شود ميكافور براي غسل جسد پيش از دفن  در گورستان اسالمي استفاده  323
  .139يس زيرنو. ، ركغمصاحبه با آشو 324
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برد كه  مي را به عنوان يك نمونه از زندانياني نام    غ نامه احمدي آشو   325. نقل گرديده است   غ ماجراي آشو  )دهد مي
  :احمدي معتقد بود به طور غير عادالنه براي اعدام فرستاده شدند

زادي، احمد راسـخ، و  به من باب مثال در دزفول، تعدادي از زندانيان به نام هاي طاهر رنجبر، مصطفي
كردنـد و حاضـر بـه هـر نـوع مـصاحبه و        محمد رضا آشوغ بودند با اين كه منافقين را محكوم مي

يا اعالم موضع در جمع زندانيان بودند، نماينده اطالعـات از   افشاگري ذر راديو و تلويزيون و ويدئو و
االن  طل مي دانيد، حاضريد همينكه شما جمهوري اسالمي را برحق و منافقين را بر با آنها سوال كرد

بعضي اظهـار ترديـد و    به نفع جمهوري اسالمي در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غيره شركت كنيد؟
نيستند كـه در راه   موضع هستند چون حاضر نماينده ي اطالعات گفت اينها بر سر. بعضي نفي كردند

ضر نيستند به جبهه برونـد، منافقنـد؟   اكثريت مردم ايران كه حا به ايشان گفتم كه پس. نظام بجنگند
 مردم اينها با مردم عادي فرق مي كند، در هر صورت با راي اكثريـت نامبردگـان   جواب داد حساب

  326.فرار كرد در مسير اجراي حكم) محمد رضا آشوغ(محكوم شدند فقط فرد اخير ) به اعدام(

    زنجان۴٫٧
در زندان زنجان كه در استان زنجان در شـمال غربـي ايـران              

 بين سي و پنج تا چهل تـن         شود كه  ميواقع شده، تخمين زده     
زندان زنجـان داراي    . زندانيان اعدام شدند  ) از حدود صد نفر   ( 

) اقليـت (ان  يي رحمت غالمي، يكي از اعضاء فـدا       .سه بند بود  
 در زندان زنجان محبوس بود،      1368 تا سال    1362كه از سال    

آورد كه يك سال قبل از اعدامها ساختار مديريت زندان تغيير يافت و شرايط به طور كلي سخت تر                    ميبه خاطر   
هاي زندانيان غير تواب جا بـه جـا   ين و سلول كه زندانيان را مرتباً بين سلولهاي توابوي همچنين اظهار داشت  . شد
   327.نمودند مي

 را از زندان خارج كردند و مالقاتهـا بـه   ها هها و روزنامعدامها در زندان زنجان، تلويزيونچند روز پيش از شروع ا     
ه شـد   ر شدند و به آنها گفت      زنداني احضا  25، حدود   مرداد 7 يا   6غالمي به ياد دارد كه  حوالي        . حال تعليق درآمد  

شدند، اگر چه برخي از آنان از طبقات         مياكثر اين زندانيان در زيرزمين نگاهداشته       . شان را جمع كنند    لكه وساي 
بيشتر زندانيان در زندان زنجـان ايـن        . بر طبق گفته غالمي، اين گروه فقط شامل مجاهدين بود         . فوقاني بند بودند  

اكنون با نگـاه بـه گذشـته،        . ديدند ميايط و يا آزادي زندانيان      ي احتمالي بهبود شر   ها هاحضارها را به عنوان نشان    
 دادنـد  مـي  كه بخشي از گروه اول زنـدانيان احـضار شـده را تـشكيل                ييهاآورد بعضي از تواب    ميغالمي به ياد    

  :شان مملو از هيجان بود وجود

                                                            
  .130زيرنويس . ، ركييبقا. ر.غ 325
  .157، پيوست 4زيرنويس . نگاه كنيد به خاطرات منتظري، رك 326
  .115زيرنويس . مصاحبه با غالمي، رك 327

  محمد محمدي ريشهري

. د وزير اطالعات بو1367در سال 
وي در حال حاضر به عنوان 

اي، براي  نماينده رهبر، خامنه
 .زيارت مكه مشغول خدمت است
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كه از آن روز در      يا خاطره... شود   يدانست كه به مسلخ برده م      ي نم يزندان.  است ني هم هي قض يتراژد
 يها  از بچه  يكي:  است كه  ني دردناك است ا   اري بس ميكنم، برا  يذهنم ثبت شده و هر بار به آن فكر م         

ـ   دانبانانزد و به زن    ي بند را م   فوني اسمها را خواندند و اسم او هم بود، زنگ آ          يتواب، وقت  داد  ي اطالع م
ـ  يزي چ ي زندان يوقت است   ي تراژد كي ني ا .»دي ما را ببر   ديائي ب ميما حاضر «كه   دانـد، داوطلبانـه     ي نم

  328.كند ي رفتن به مسلخ عجله ميزند و برا يزنگ م

  :بعضي از زندانيان احضار شده بازگشتند و زندانيان چپگرا را متوجه ساختند

 در آن فـضا      و طبعـاً   ميما چپ بـود   .  نداند كه چه بر آنها گذشته است       حي كدام از آنها به ما توض      چيه
ـ      يسلطه وحشت چنان بود كه كس     . ميحرم راز آنها باش    م ميتوانست ينم كـرد از آنهـا      ي هـم جـرات نم

ـ     و با نگاه   ي زبان ياما آنها با زبان ب    .  بكند ي سوال نيكوچكتر ـ  ه  هاشـان ب ـ    يمـا م  سلخگفتنـد كـه از م
  329.اند برگشته

ه به عمل آمده بـود   كه از چند تن از زندانيان مجاهد احضار شد ييها  بازجويي دربارهبا وجود اين، خبرها كم كم       
داند كه آيا مجاهدين زنداني واقعاً با يك كميسيون سه نفره مرگ روبرو شدند يا خيـر، و                   ميغالمي ن . پخش شد 

زنـدانيان  . يك از زندانيان چپگرا در زنجان احضار نـشدند         اين تا حدي به خاطر اين است كه او معتقد است هيچ           
 مالقاتهـاي خـانوادگي از      1367 تا آنكه در حدود اواخر آبان ماه         ،زنجان از وسعت اعدامها آگاهي كامل نداشتند      

  330.سر گرفته شد

  اصفهان ۴٫٨
 العظمـي   اهللا آيـت . هران واقع شـده اسـت     ت كيلومتري جنوب    340شهر اصفهان مركز استان اصفهان و در حدود         

 شهر اصـفهان قـرار       كيلومتري غرب  30منتظري در شهر نجف آباد در استان اصفهان به دنيا آمد، كه در حدود               
 زنداني محبوس در زنـدان دسـتگرد و         150 تا   140 حد اقل يكي از بازماندگان معتقد است كه در حدود            331.دارد

  332.ي اصفهان اعدام شدندها هديگر بازداشتگا

 مدتي كوتاه پـيش     دارد كه او به ياد    .  دستگير شد  انيي با فدا   به علت تماسهاي وي    1362بتدا در سال    رضا ساكي ا  
مدت كوتاهي بعد مجدداً    آنها   چندين گروه از زندانيان چپگرا و مجاهدين آزاد شدند، اگرچه            عالن آتش بس  از ا 

دو بخـش   ها، مقامات چندين بخش زندان دستگرد را به يكديگر پيوسـته و              پس از اين آزادي   . دستگير گرديدند 
 دربـاره  دادنـد كـه از آنهـا         ييهـا  هسشنام حدوداً در حوالي همان ايام، آنها به زندانيان پر         .بزرگتر تشكيل دادند  

                                                            
 . همان 328
 .  همان 329
  .همان 330
 .9. ، ص4زيرنويس . خاطرات منتظري، رك 331
 كند كه هيچ مياظهار  (215. ، ص1 زيرنويس. ، ركآبراهاميانگاه كنيد به اما ن.  98زيرنويس . همچنين نگاه كنيد به مصاحبه با ساكي، رك 332

 ).يك از زندانيان سياسي در اصفهان كشته نشدند
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االت هـم   اين سؤ . پرسيد مي و مجاهدين    آمريكا نسبت به جمهوري اسالمي، خميني، اياالت متحده         اعتقادات خود 
  333.براي مجاهدين و هم براي چپگرايان يكسان بود

ني را در تلويزيـون     ساكي به ياد دارد كه مدت كوتاهي پس از اتمام جنگ ايران و عراق، زندانيان علي شـمعخا                 
  :پس از آن موقعيت زندان تغيير پيدا كرد. كرد مي حمله مجاهدين صحبت دربارهمشاهده نمودند كه 

 كامال  رونيارتباط ما با ب   .  بستند شهي هم ي را برا  ي را بردند و در هواخور     ونيزيچند روز گذشت و تلو    
ـ ج. مالقات هم قطع شـد    .  روزنامه هم ندادند   گريد. قطع شد  ـ  رهي .  و غـذا را هـم كـم كردنـد          ارگي س

.  بودنـد  نيآنهـا از مجاهـد    . سه نفره بردنـد   - دو يها ها را در گروه    بعد بچه .  چه خبر است   ميدانست ينم
شان بودند و چه آنهـا را كـه          چه آنها را كه سرموضع    . شان را ببرند    تا همه  دي روز طول كش   20 بايتقر

  334.برند ي آنها را كجا مميدانست ينم. كردند، بردند ي ميهمكار

، همه به جز    1 ساكي به خاطر دارد كه تمام مجاهدين بخش          .»خدا به همه شما رحم كند     «: يك تواب به او گفت    
  335. اعدام شدند))اقليت(ان ييو يك تن از هواداران فدا(دو تن و يك چپگرا 

ري به عمل آمد و آنها      از آنان انگشت نگا   . در اواسط مرداد تعدادي زنداني از زندان اهواز به اصفهان منتقل شدند           
  :را به يك بند قرنطينه جداگانه فرستادند

ـ نگهبـان  . ي بردند هواخوري ساعتكي عصر ما را 6 ساعت ي حوالم،يدي كه به آنجا رس   يروز اول   كي
 كـه پنجـره شـان رو بـه          يگري د اني توانستند با زندان   هي سر او را گرم كردند و بق       يعده ا . سرباز بود 
.  شـده انـد    رآنها گفتند كه از ورود ما خبردا      .  بود يآنجا بند عاد  . رندياس بگ  شد، تم  ي باز م  يهواخور

 نماز جمعـه    يدر آنجا خطبه ها   .  بود هاني ك ايفكركنم روزنامه اطالعات    .  روزنامه هم به ما دادند     كي
ـ ا.  گردد دي اعدام با  ي دهند كه منافق زندان    يمردم شعار م  : او گفته بود  . مي را خواند  يلي اردب يموسو  ني
 از بچه هـا     يكي.  شد ي داده م  ياسيس اني زندان هي شعاربر عل  ني ا ي رسم بوني تر كي بار بود كه از      نياول

 بـود كـه در اهـواز        ني ا گرينشانه د .  نشانه بود  كي نيا. اندازندي راه ب  ي خواهند مجاهد كش   يم: گفت
 بـرو  پـسر : ه بود ، گفتي اسم احمد عشق تركها،بهي از زندانيكي به يموقع سوار شدن به اتوبوس سرام  

  336.يدررفت رصكه خوب ق

اعتـراض   كند كه گروه وي نسبت به انتقال       مي كه به دستگرد انتقال يافته بود تعريف         يك زنداني ديگر از اهواز    
). زيرا آنهـا از خوزسـتان بودنـد       (شود   مي اطالع دادند كه قوانين زندان اصفهان شامل آنها ن         كردند و به نگهبانان   

                                                            
ساكي نخستين سال حبس خود را در سلول انفرادي يك بازداشتگاه مخفي در شهرگذراند، اما بعداً به . 98زيرنويس . مصاحبه با ساكي، رك 333

 . آزاد گرديد1367وي عاقبت در بهمن . فتزندان دستگرد انتقال يا
 .همان 334
 . آزاد شدند پس از برگزاري مراسمي1367 بهمن  و آنها در،به باقيمانده زندانيان در بخش ساكي اجازه مالقات داده نشد. همان 335
موجود در () 2009 ژوئن 20( منوچهر ؛ همچنين نگاه كنيد به مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با126زيرنويس  . مصاحبه با منوچهر، رك 336

 .)آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران
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نها را بـه ديگـر زنـدانيان         امتناع ورزيدند به زندان انفرادي فرستاده شدند، اما نهايتاً آ          ول انتقال زندانياني كه از قب   
  337. ملحق نمودندهمبند خود

 نگهبانها هر روز به بند آمده و فهرستي از نام 1367يك شاهد عيني گزارش نموده است كه بين مرداد و دي ماه             
. ديد ميبردند و ديگر هرگز دوباره كسي آنها را ن         ميهبان اين زندانيان را     آنگاه نگ . خواندند مي نفر را    10افراد تا   

  338. شد اطالعي نداشتند ميدر آن زمان افرادي كه باقي مانده بودند از آنچه واقع 

   همدان۴٫٩
در .  كيلومتري جنوب غرب تهران واقـع شـده اسـت          360زندان مركزي همدان، مركز استان همدان، در حدود         

در متن ذيل، هادي امينيان، يكي از اعـضاء سـازمان راه            .  مرداد آغاز نمودند   8وها كار خود را روز      همدان، بازج 
  : دهد ميكارگر، مراحل بازجويي را شرح 

در آن شـب    . صورت گرفت  339 مردادماه همزمان با روز تولد امام رضا       8 شب   خي در تار  ي اساس رييتغ
 به همراه چند    ي وزارت اطالعات موسو   سي رئ ،ي زندان ملك  سي رئ ،يسي دادستان رئ  ،يميحاكم شرع سل  

نگهبان به داخل بند آمدند و از تك تك زندان خواستند نظر شان را در مورد سازمان شان و خواسـته                     
 نمود اما روز بعد تك تك افراد را فراخواندنـد و            ي م ي امر عاد  كي ن،يا.  دارند اني شان ب  ي صنف يها
 نام مرا هـم  اني را فراخواندند و در پا    گري د ي آنروز تعداد  يدافر.  از شب ادامه داشت    ي كار تا پاس   نيا

 ي به دفتر پاسدار بند بردند و پس از آن، همه را در اطـاق              ي بازپرس ي نوع اي» دادگاه«ما را به    . خواندند
  340. به بند فرستادندم،ي نفر بود15 را كه حدود ا شب مانيدر پا. خارج از بند نگه داشتند

ي هـا  ههمچنين، مقامات زنـدان تمـام دسـتگا       . ت، مالقاتهاي خانوادگي نيز متوقف گرديد     همزمان با اين جريانا   
 به داخل زندان جلوگيري كرده و دسترسـي بـه هـواي آزاد را ممنـوع                 ها هتلويزيون را بردند، از آوردن روزنام     

  341.شدزندانيان براي دو ماه با جهان خارج قطع ارتباط متعاقب آن، .  ساختند

هـا، مقامـات    پس از اين بازجويي . شدند مي براي بازجويي احضار     ري از بندي كه امينيان در آن بود       زندانيان بيشت 
. گرفتنـد   ديد و ضرب و شتم قرار     در حدود پنجاه زنداني را به زيرزمين فرستادند كه در آنجا آنها مرتباً مورد ته              

ء مجاهدين كه محكوميت آنهـا قـبالً بـه          ها، سه تن از اعضا     كند كه در نخستين روز بازجويي      ميامينيان تعريف   
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 احـضار    تن ديگر از اعضاء مجاهـدين را       12سپس آنها   . حبس هاي طويل المدت تخفيف يافته بود، احضار شدند        
  342.آنها ديگر هرگز ديده نشدند. خود بردند آنها را با جمع كنند، و  رانموده، به آنها گفتند وسايل خود

وقـايع جـاري از جملـه     آنها را در رابطه بـا        را پر كردند كه نظر       ييها هپرسشنامدر اوايل شهريور، بقيه زندانيان      
.  را پاسـخ داده و امـضاء نمودنـد   هـا  هزندانيان پرسـشنام . پرسيد ميعمليات نظامي اخير مجاهدين در غرب ايران       

گري را فرا خوانـده و    روز بعد، نگهبانها زنداني دي    . امينيان معتقد است كه اعدامها هنوز در آن هنگام ادامه داشت          
زنداني مزبور كه  احمد ريحاني نام داشت، هفت سال از محكوميت خود را در زندان سـپري                  . او را با خود بردند    

س ، رئـي ييحـاج بابـا  .  اما هرگز كسي دوباره او را نديد    . باقي مانده بود   كرده بود و نوزده روز ديگر از حكمش       
   343.را  به دفتر وي بفرستند) و افراد ديگري كه برده شده بودند (ل ريحانيزندان همدان، دستور داد كه وساي

سه روز بعد، يك بـازجو      .  احضار گرديد و به وي گفتند كه او هم اعدام خواهد شد            1367ز  ييامينيان در اواخر پا   
اه ديگر او براي حدود سه م. وقتي نمانده بودبه نام حامد به سلول وي آمد و به او گفت كه ديگر براي اعدام وي 

.  مالقات داشته باشد تا آنكه باالخره از زندان آزاد شـد         خوددر زندان باقي ماند، و اجازه يافت يك بار با خانواده            
است كه در حدود سي و دو زنداني سياسي در همدان اعدام شدند، و اكثر آنها توسط جوخه آتـش                     امينيان معتقد 

تمام زندانيان اعدام   .  در همدان اعدام شدند     از زنان مجاهد زنداني     تن او معتقد است كه  حد اقل دو       . تيرباران شدند 
هم بعضي  .  تخفيف داده شده بود    شان برخي از آنها حتي طول دوره حبس       و   ،شده ابتدا به حبس محكوم شده بودند      

  344.دستگير شده بودندمجدداً در طول تابستان آزاد شده و 

  اهــــواز  ۴٫١٠
اين استان با استان بـصره در عـراق و نيـز            . در جنوب غرب ايران واقع شده است      اهواز مركز استان خوزستان و      

كه به اهواز منتهـي     زندان فجر كه محل نگهداري زندانيان سياسي است در جاده اصلي            . خليج فارس هم مرز است    
ه پاسـداران   قرار گرفت توسط سپا    مورد استفاده    1362 اين زندان كه براي نخستين بار در سال          .واقع شده شود   مي
، يـك بخـش اداري، يـك مـسجد          )L( اين زندان شامل سه بند به شكل حرف ال           ،1367در سال   . شود مياره  اد

  345.يكي از اين بندها متعلق به زنان بود. بزرگ، يك اطاق مالقات، و سلولهاي انفرادي بود

 بعـضي   346.تش كشته شـدند    زنداني سياسي توسط جوخه آ     60 و   57زنندكه بين    ميبازماندگان زندان فجر تخمين     
 بعضي ديگر معتقدنـد كـه تعـداد كمـي           حالي كه  در   347 در اهواز اعدام نشد،    ييگويند كه هيچ زنداني چپگرا     مي
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ي نمـاز   ها هها و خطب   مانند ديگر زندانها، پخش سخنراني     درست ه  348.از آنها اعدام شدند   ) شايد در حدود سه تن    (
 زندانيان اهواز را هيجان زده و نيز نگـران  داد ميخش ملي خبر ي ارتش آزاديبها هجمعه كه از پايان جنگ و حمل    

ها به تمايل و جانبداري سياسي زندانيان بستگي       ا اظهار داشت كه تفاوت عكس العمل      يك زنداني چپگر  . ه بود نمود
  : داشت

هـدف بـراي    به همين جهت، شك ما برانگيخته شد، چرا كه در شرايط خطـر، زنـدانيان آسـانترين   
حتـي  ... مـي گفتنـد    مجاهدين اما سرمست از باده پيروزي بـه همـديگر تبريـك   . دسركوب هستن

مجاهـدين   هم كه رهبري رجوي را قبول نداشتند ولي توبه نكرده بودند، پذيرفته بودند كـه  مجاهديني
  349.در آستانه پيروزي هستند

اتفاق افتاد، زندانيان )  مرداد7يا  6(روز پس از قطع ارتباط كامل زندانيان با جهان خارج كه در پنجشنبه يا جمعه              
  :را از يكديگر مجزا نمودند

را به كناري زدنـد و   با خشونت موكت. در اتاق با لگدي باز شد و صرامي با عده اي نگهبان وارد شد
 60مـا دوبـاره بـه سـال     : نشست و گفـت  صرامي پشت ميز. يك ميز و صندلي بر زمين قرار دادند

  350.شوند باره محاكمهبرگشته ايم و همگي بايد دو

از زنـدانيان خواسـتند شـعار بدهنـد     . نمود ميگذشت و زندانيان را تقسيم بندي  مي از ميان بخشهاي زندان  سرامي
ورزيدند و يا    مي كه از دادن شعار امتناع       ييآنها.  »درود بر خميني  «و  » مرگ بر مجاهدين  «،  »مرگ بر رجوي  «

برخـي از  .  شده و از ديگر زنـدانيان جـدا شـدند      ييشناسا» خمينيمرگ بر   «و  » درود بر رجوي  «دادند   ميشعار  
يكي از بازماندگان اين گروه معتقـد اسـت كـه           . زندانيان براي انتقال به زندان دستگرد در اصفهان انتخاب شدند         

  351.مانند را اعدام كنند مي كه در اهواز ييمقامات قصد داشتند آنها

يك زنـداني كـه در      . ، آنها با كميسيون مرگ اهواز روبرو گرديدند       ي مختلف ها هپس از تقسيم زندانيان به دست     
ـ             يي به علت همدستي با فدا     1362سال   ن ان دستگير گرديده بود تركيب كميسيوني كه از وي بازجويي كرد را اي

  :آورد ميطور به خاطر 

 يك مـردي  .زندان بود شفيعي، كه از روساي. مثال از من سه نفر بازجوئي كردند. مقامات محلي بودند
در  .بود و آقائي كه از دادگاه انقالب بود بود عرب، كه اگر درست به خاطر داشته باشم، نامش عباس

خشونت و جالدي معـروف   بين اينها دو نفر ديگرهم، سرامي كه اهل دزفول بود و مهدي زاده، كه به
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اي نوجوانان خيلي رفت و مهدي زاده به بنده .بودند و با دادگاه انقالب كار مي كردند، حضور داشتند
  352.اخالقي دارد آمد داشت و معروف بود كه فساد

هاي كشور از زندانيان اهواز نيز پرسيده شد آيـا آنهـا بـه              اد دارد كه درست همانند ديگر بخش      همان زنداني به ي   
مرگ از او   سپس اعضاء كميسيون    . خوانند ميجمهوري اسالمي وفادار هستند، آيا آنها مسلمان هستند و آيا نماز            

وي و ديگر زندانيان از انجام اين .  را محكوم نمايدمصاحبه اي شركت كرده و در آن حزب خودخواستند كه در 
وي خواسـتند پـس از      وي را براي بار دوم نزد اين كميسيون فرا خواندند، و اعـضاء آن از                . كار امتناع ورزيدند  

  353.وي درخواست آنان را پذيرفت و آزاد شد. ند از انجام فعاليتهاي سياسي خودداري كآزادي از زندان

 پيش از ترك آنجا توسط كميسيون مرگ مورد بـازجويي قـرار             ه عاقبت به اصفهان منتقل گرديدند     زندانياني ك 
دهد كه زنـدانيان يـك بـه يـك احـضار             ميوي توضيح   . در ميان اين گروه بود    ) نام مستعار (منوچهر  . گرفتند

پرسيدند، اما سـؤاالت مربـوط    مي )از ديگر چپگرايان پرسيده شده بودبا آنچه (شدند و از آنان سؤاالتي مشابه    مي
داد  مـي اگـر زنـداني پاسـخ       . پرسيدند به چه سازماني تعلق داريـد       مي از آنان فقط     354.به مجاهدين تفاوت داشت   

پرسـيدند آيـا هنـوز هـم بـه           مي، از آنها    »منافقين«داد   مياگر پاسخ   . يافت مي، پرس و جو خاتمه      »مجاهدين«
  355.كنند يا نه ميد ييپرسيدند آيا مسعود رجوي را تأ مياز بعضي ها . ايدئولوژي اين سازمان معتقد هستند يا خير

آنهـا را بـه     . ع ورزيدنـد  تا آنجا كه منوچهر اطالع دارد، تمام چپگرايان و مجاهدين از تغيير موضع خـود امتنـا                
مرتد هستند  و مجازات ارتداد مـرگ  « به چپگرايان گفت كه  آنها سراميداندند و در آنجا      باز گر  اطاقهاي خود 

و شما هم از منافقين هستيد و مجـازات منـافقين هـم مـرگ               «وي سپس رو به مجاهدين كرده و گفت         » .است
خود را بر   مدت كوتاهي پس از آنكه وي اطاق را ترك كرد نگهبانان دستور دادند كه چپگرايان اسامي                 » .است

  356.بنويسندخود ل يروي وسا

 كه از شهرهاي خوزستان و اطراف آن      زندانيان چپگرا را به مسجد زندان بردند و در آنجا آنها به ديگر زندانياني               
. بسياري از زندانيان از اعراب بومي بودنـد       .  پيوستند يمان، شوشتر و ماهشهر آمده بودند     از جمله دزفول، مسجد سل    

زندانيان را به يكديگر دسـتبند زده و مجبـور نمودنـد سـوار              . هرمطمئن بود اعدام خواهد شد    در آن هنگام منوچ   
آنها را مجبور كردند چند بار براي        منوچهر به ياد دارد كه در طول اين سفر        . اتوبوسي شوند كه عازم اصفهان بود     
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شدند نگهبانها آنهـا     ميادي روبرو   ها آنها با مردم ع     در طي اين توقف     كه  هنگامي. استراحت از اتوبوس پياده شوند    
  357.كردند ميمعرفي »  جنگياسراي«را 

نمودنـد كـه     مـي ي زندانيان اهواز كه به اصفهان منتقل شده بودند از اين انتقال اطالع نداشتند و گمان                 ها هخانواد
ن فجـر بـاز      روز اقامـت در اصـفهان، انتقـال يافتگـان را بـه زنـدا               50 تا   40پس از   .  اعدام شده اند   شان عزيزان
 اما نهايتاً آنها نيـز بـه بخـش عمـومي     ، چندين تن از زندانيان را مستقيماً به زندان انفرادي فرستادند       358.گرداندند
در طي اين نخستين مالقاتها با  اعضاء .  پس از حدود چهار ماه مالقاتهاي خانوادگي از سر گرفته شد     359.بازگشتند
 )به عالوه تعداد چشمگيري از توابين     (ند تقريباً تمام مجاهدين غير تواب        بود كه زندانيان چپگرا دريافت     ها هخانواد

 مادر منوچهر بـه وي گفـت تمـامي زنـدانيان            361. ملي كش بودند   شدگان چندين تن از كشته   360.اعدام شده بودند  
  362.مسجد سليمان كشته شده بودند

مقامـات زنـدان    )  انقـالب اسـالمي    سـالگرد ( بهمن   22يكي از بازماندگان به ياد دارد كه يك هفته قبل از روز             
آنها به زندانيان اطالع دادنـد كـه بـه          .  را به آنها بدهند    خوددرخواست كردند كه زندانيان آدرس و شماره تلفن         

تمام آنها را بـه زنـدان       . زندانيان مجدداً امتناع ورزيدند   .  اما فقط به شرط آنكه توبه كنند       ،زودي آزاد خواهند شد   
  363. فروردين  آزاد شدند12ا بعداً در روز انفرادي فرستادند، ام

  زاهدان ۴٫١١  
 كيلومتري  1605 و تقريباً در     ،، كه مركز استان سيستان و بلوچستان است واقع شده         زندان زاهدان در شهر زاهدان    
اين زندان در سال    . شد ميبخش سياسي زندان زاهدان توسط وزارت اطالعات اداره         . جنوب شرق تهران قرار دارد    

 مقامات تعدادي از زندانيان را بـه        ،1365ز  ييدر تابستان و پا   .  داراي حدود چهل تا پنجاه زنداني سياسي بود        1365
عالوه بر آن، چندين . مشهد منتقل نمودند و حدود بيست تن از زندانيان سياسي اوليه در زندان زاهدان باقي ماندند  

تا اوايـل دي مـاه      . ر كشور به زاهدان منتقل شده بودند      زنداني سياسي ديگر هم بودند كه از ديگر زندانهاي سراس         
  364. انتقال يافته بودندشده و زندانيان آن به ديگر بندها بخش زندانيان سياسي منحل ،1365

 توافق آتش بـس ميـان       كند كه پس از    مي شهادت بازماندگان ديگر زندانها را بازگو        يكي از بازماندگان زاهدان   
  :غييرات عمده اي شدند ت آنها متوجهايران و عراق
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اسـالمي روزي فـضاي     و ماجراي مرزي بين نيروهاي مجاهدين و جمهوري598بعد از قبول قطعنامه 
  365.نكرد بلندگوها كار. تلويزيون را خاموش كردند. زندان منقلب شد

اهـدين  پنج تن از مج   —به زودي پس از آن شش زنداني احضار شدند        . اجازه مالقاتهاي خانوادگي نيز لغو گرديد     
بعضي از  . ان به زودي بازگشت و گفت كه او را اشتباهاً برده بودند           يياين عضو فدا  ). اقليت(ان  ييو يك تن از فدا    

  :زندانيان زاهدان هم بعداً به بند بازگشتند

وضع شـان ژوليـده و صورتـشان        . در وضعي بسيار نامناسب بودند، ديديم كه با زيرشلواري مي آيند          
  366.اصالح نكرده بود

كه شامل افراد بومي استان سيستان و       ) نمايندگان سه ارگان  (ها توضيح دادند كه توسط يك كميسيون سه نفره          آن
ي آنان تصميم بگيرد و بنـابراين       ها ه پروند دربارهاين كميسيون قادر نبود     . شد، بازجويي شده بودند    ميبلوچستان ن 

راد مورد بازبيني قرار گرفت و آنها را مجدداً به زاهدان           ي اين اف  ها هدر اوين پروند  . آنان را به زندان اوين فرستاد     
گويد هيچيك  مياما به هر حال يك شاهد عيني . مشخص نيست چند زنداني در زاهدان  اعدام شدند. باز گرداندند

  367.از افرادي كه از زندانهاي ديگر به زاهدان منتقل شده بودند،  از نزد كميسيون مرگ باز نگشت

  مشهد ۴٫١٢
 مشهد مركز استان خراسـان بـود و         1367در سال   .  كيلومتري شرق تهران قرار گرفته است      850در حدود   مشهد  

زندان مشهد، وكيل آباد، داراي يك بند براي زندانيان سياسي بـود            . باشد مياكنون دومين شهر پر جمعيت ايران       
شد كه يكي    ميد شامل سه بخش مجزا      بر اساس گفته زندانيان، اين بن     .  سا خته شده بود    1358كه چند سال قبل از      

   368.از آنها داراي سلولهاي انفرادي بود

آورد همـه چيـز پـس از         مي وكيل آباد زنداني بود، به ياد        2رضا فاني يزدي، يك بازمانده چپگرا، كه در بخش          
  :پذيرفتن آتش بس تغيير يافت

بعـد از خاموشـي     .  شـب بـود    .يكباره همه چيز تغيير كرد    ...  598چند روزي بعد از پذيرش قطعنامه       
 ما را به. خواندند— را2يعني ساكنين بند —صدا در آمد و اسامي همه ما را ناگهان بلندگوهاي بند به

. زده رو به ديوار نشاندند بند كرد، بردند و چشم راهروي سراسري بند كه همه بندها را به هم متصل مي
به كدام جريـان سياسـي تعلـق     :د، از جمله اينكهبو هايي دادند كه شامل چندين سوال به همه ما برگه
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آيا ؟ نسبت به جمهوري اسالمي چيست،   ] تان[نظر؟  ]يدا[ شده  و در اتهام با چه جرياني دستگير       ]داريد[
  369؟در خارج از كشور است] شما[ كسي اعدام شده و يا يكي از بستگان ]شما[از وابستگان 

ها را از بند بيرون بردند، دسترسي بـه         تلويزيون.  جهان خارج قطع شد    د با ، ارتباط بن  ها هروز پس از توزيع پرسشنام    
هاي زنـدان و  يزدي بـه يـاد دارد كـه حتـي پزشـك     . د نيز قطع گرديها ه قدغن شد، و ارتباط با خانواد     ها هروزنام

  370.مأموران شهرداري هم از ورود به بند او ممنوع گرديدند

حدوداً در همان زمان، مقامات زندان شـروع    
بـر طبـق گفتـه      . به احضار زندانيان كردند   

. يزدي، احضار در سه مرحلـه اتفـاق افتـاد         
اولين گروه شامل نه تن از مجاهـدين بـود          

 احـضار   هـا  هكه روز پس از توزيع پرسشنام     
گروه دوم چند روز پس از آن احضار   . شدند

ـ        ر از زنـدانيان    شدند و حدوداً شامل صـد نف
 100 زنداني فقط حـدود  400پس از آنكه گروه سوم رفت، از حدود . يك هفته بعد گروه سوم را بردند      . شدند مي

تقريباً تمام مجاهدين را برده بودند و بيـشتر زنـدانيان بـاقي مانـده از                .  باقي ماند  )يا چيزي در همين حدود    (نفر  
  371.چپگرايان بودند

  :ي احضار شدند، مقامات زندان شروع به احضار چپگرايان كردندپس از آنكه مجاهدين زندان

از ما را نيز صدا زدند   نفر23هاي سازمان نگذشته بود كه  چند روزي پس از بردن سومين گروه از بچه
داديار ناظر زنـدان در  . ها را به بند يك بردند بچه  به يك اتاق قرنطينه منتقل كردند و ساير2و از بند 

 ها در راهرو پشت بند داشت به او گفته بود كه شما سـاكنين  با يكي از بچه بطور اتفاقيديداري كه 

درك واصـل خواهـد     شما را هـم بـه   اين بار كه هيات به مشهد بيايد،«. قرنطينه گروه بعدي هستيد
بود و در سمت داديار نـاظر زنـدان    اي است كه حاجي ولي پور كه طلبه جواني  اين عين جمله.»كرد
  372.دوستان ما گفته بود ول بند سياسي بود، عينا به يكي ازمسئ

 منتظري مبني بر متوقـف نمـودن اعـدام زنـدانيان سياسـي،             اهللا آيتيزدي معتقد است كه  به علت اصرار مداوم          
با وجود اين، چندين تن از اعضاء سابق مجاهدين كه سازمان خـود             . چپگرايان هرگز نزد كميسيون مرگ نرفتند     

بسياري از زندانيان مجاهدين حد اقل هفت سـال         . ه و به سازمانهاي چپگرا پيوسته بودند اعدام شدند        را ترك گفت  

                                                            
 .همان 369
 .همان 370
 .همان 371
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  اكبر هاشمي رفسنجاني  

مجلس و  جانشين فرمانده  سخنگوي 1367در سال 
وي در حال حاضر رئيس مجمع . كل قوا بود

تشخيص مصلحت نظام و معاون سخنگوي مجلس 
هنگامي كه از وي در باره . خبرگان مي باشد

دند،  پرسي1367كشتار زندانيان سياسي در تابستان 
 كه در چند ماه گذشته كمتر رفسنجاني پاسخ داد

 .اند  زنداني سياسي اعدام شده1000از
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ديگران ملي كش بودنـد امـا       .  را به اتمام رسانند    دند، و نزديك بود دوره محكوميت خود      در زندان به سر برده بو     
  373.آزاد نشده بودند

يـك از    يزدي معتقد است كه بـه هـيچ       .  از سر گرفته شد    1367مالقاتها در وكيل آباد در حدود اواخر آبان ماه          
 بـه زنـدان   هـا  ه اعضاء خانوادها هبراي هفت .  اعدام شده بودند    در مشهد گفته نشد كه عزيزان آنها       ها هاعضاء خانواد 

ز  را به زندانهاي ديگر منتقل نموده انـد و آنهـا بـا             گفتند كه عزيزان آنها    ميكردند و مقامات به آنها       ميمراجعه  
ل زنـدانيان اعـدام شـده بـه          چيـك از وسـاي     يزدي از اينكه هيچگونه وصيت نامه اي  و يا هي          . خواهند گشت 

تا بـه   .  محل دفن زندانيان ندادند    درباره هيچگونه اطالعاتي    ها هبه خانواد .  داده شود اطالعي ندارد    ي آنها ها هخانواد
 كه بسياري معتقدنـد اعـداميان در        ييباد مشهد، جا  ي مفقودين در محل گورستان لعنت آ      ها هامروز، اعضاء خانواد  

  374.شوند ميآنجا دفن شده اند، جمع 

  رشت ۴٫١٣  
 كيلـومتري شـمال     324اين شهر در حدود     . رشت مركز استان گيالن و بزرگترين شهر حاشيه درياي خزر است          

. د زندانيان سياسـي شـد      مرداد، عبداللهي، رئيس زندان رشت، وارد بن       7هنگام غروب روز    . غرب تهران واقع شده   
بر طبق گفته احمد موسوي، يكي از بازماندگان، عبداللهي .  گرديد3  رفت و سپس وارد سالن 1وي ابتدا به سالن  
  375»!تمام شما بايد كشته شويد «:به زندانيان گفت

.  كـرد   شب، نگهبان رمضان كشاورزي وارد بند شده و شروع به فراخواندن تعدادي از اسـامي               9روز بعد، ساعت    
نيم ساعت بعد نگهبان ديگري     .  فراخوانده شدند  10، و يك تن از اطاق       2 تن از سالن     يك،  1 نفر از سالن     چهارده

حـدود  )  مرداد 9(صبح روز بعد    . ل از بند بيرون برده شدند     يآمد و نام ده زنداني ديگر را خواند كه به همراه وسا           
 و  1ادامه يافت تا آنكه از حدود شصت زنداني در سـالن            ها  اين احضار . م شد  صبح اسامي بيشتري اعال    11ساعت  

 از توابين بودند گفتند تا دو مـاه ديگـر            كه بيشتد آنها   2ا به زندانيان سالن     نگهبانه. ، فقط هفت تن باقي ماندند     3
  376.هيچگونه مالقاتي نخواهند داشت

 به شدت مورد ضرب و شـتم        يييرزاعيلي و م  ابه نامهاي اسم   موسوي را به زندان انفرادي برده و توسط دو مأمور         
  .  روز باز گرداندند15وي را پس از . قرار دادند

 10 باقي مانده ي اتاق  هم زمان با من، كريم، حسن، محمود و محمد كه هر چهار نفر مجاهد و از افراد
نـدگي در   فرم بـه ز  مانده از نود نفر اعتصابيون لباس  منتقل شدند و ما نه نفر باقي1بودند، به راهروي 

  . ادامه داديم1راهروي 
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 از مجاهدين بازگشته به آنان گفت كه او ييك.  تن باقي ماندند25 فقط 1 زنداني سالن 120وي به ياد دارد كه از 
) رئـيس زنـدان رشـت     (توسط چهار تن كه شامل نمايندگان دادستاني و وزارت كشور، يك بازجو و عبداللهي               

 بازجويي، يك عالمت منفي جلوي اسم او      موسوي متوجه شد كه پس از       . بود، مورد بازجويي قرار گرفته      شدن مي
او فكر كرد كه اين بدان معناست كه وي اعدام خواهد شد، اما بعداً دريافت كه  در حقيقـت عالمـت                      . گذاشتند

  377.مثبت به معناي اعدام زنداني بوده است

سياسي گوناگون بودند و اغلب  از ارتبـاط بـا   دهد كه چون زندانيان احضار شده داراي عقايد        ميموسوي توضيح   
امـا اكنـون بـا نگـاه بـه          . دندافتاد نبو  ميكردند، آنها قادر به درك شدت آنچه كه اتفاق           مييكديگر خودداري   

  :يابد مي، وي بعضي از عالئم آشكاري كه حاكي از وقوع اعدامها بود را در گذشته

هايي دال بر انتقام گـرفتن    اي از مسئوالن نظام سخنرانياگرچه در آغاز تخليه ي زندانيان از بند، پاره
از جمله موسـوي اردبيلـي،      . مجاهدين ايراد كرده بودند   » فروغ جاويدان «از زندانيان به تالفي عمليات      

 خواستار قتـل عـام  » مرصاد« مرداد ماه بعد از عمليات 7در نماز جمعه ي   ديوان عالي كشور، رييس

بر اعدام و قرباني شدن   و گمان هيچ گونه شواهدي مبني ن همه ما به جز حدسزندانيان شده بود، با اي
از زنـدان، دوران محكوميـت را مـي گذراندنـد      زندانيان بي گناه كه بدون دخالت در اتفاقات بيرون

وقتي روي پاره اي مشكالت بند . صورت سربسته تهديدهايي مي كردند نگهبان ها نيز گاه به. نداشتيم
كه شما  شكر كنيد كه همين را داريد و هنوز زنده هستيد، كاري نكنيد: كرديم مي گفتند ي م اعتراض

   378. دوستان تان بفرستيم را هم پيش

شان  ن از آنان فقط چند روزي به آزادي   كه زندانيان در رشت به دار آويخته شدند و چندين ت          موسوي معتقد است    
دانيان در سالن بند مشغول راه رفتن بودند كه ناگهـان بـه آنـان         در حدود يك ماه بعد، وي و ديگر زن        . مانده بود 

  . باز گردند خوددستور داده شد به سلول هاي

با پتو پوشانده شـده تـا    10بعد از دو ساعت كه اجازه دادند بيرون بياييم ديديم تمام پنجره هاي اتاق 
تمام ساك هاي بچه هـا  . اه كنيمتوانستيم به داخل نگ دور از چشم نگهبان. كسي نتواند داخل را ببيند

 فكر اين كه بچه ها را اعدام كرده باشـند مـا را  .  چيده بودند10در داخل اتاق  را به بند برگردانده و

  379.دچار خفقان كرده بود
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     امتناع نموده و مراسم سوگواری را ها هدولت از دادن اطالعات به خانواد. ۵  
  سازد میممنوع 

ران براي مخفي نگاهداشتن اين اعدامها، خبر آن پس از شروع اين كشتارها به زودي به                عليرغم تالشهاي رژيم اي   
ي زندانيان كه با كاركنان دولت تمـاس داشـتند اطالعـاتي دريافـت        ها هدر همان اوايل، خانواد   . بيرون درز كرد  

 با امضاء   مكن است رسيدي  د به اين اميد كه م     آوردن مي اقالمي براي زندانيان به زندان       ها هبعضي خانواد  380.كردند
—گرفتنـد  مـي مقامات زندان اغلب اين اقالم را       .  هنوز زنده است   ابت كند عزيز آنها   زنداني دريافت كنند كه ث    

  381. بدهندكترين خبري راجع به محل عزيزان كوچها هبدون اينكه به خانواد—لباس، شير خشك، و دارو

 اما اين شكايت ها فايـده اي نداشـت چـون منتظـري و               382 منتظري شكايت كردند،   اهللا آيت به   ها هبعضي خانواد 
 محـل   درباره ديگران به مقر وزارت دادگستري رفته و درخواست اطالعات           383.جناحش نيز ديگر نفوذي نداشتند    

دارد كه مدت   ان كه در زندان اوين محبوس شده بود به خاطر           ييهمسر يكي از اعضاء فدا    . نمودند مي عزيزان خود 
 نگـران كننـده     بسيار مرداد دريافت كرد كه      12 نامه اي به تاريخ      ات او با وزير دادگستري    كوتاهي پس از مالق   

  :بود

خاطرات با تو بودن در ذهنم نقش بسته و مثل يك لوح سنگي جـاوداني               «: در نامه من نوشته شده بود     
از . اشـيد اميدوارم خوب ب  ...  مدت ها است كه از ديدار آخر ما مي گذرد           ... است كه نابود نمي شود      

تو با او از طـرف      . در مالقات هاي كوتاه نمي شود زياد با پسرمان صحبت كنم          . پسرمان مراقبت كن  
مي تواني به جاي من برايش نامـه بنويـسي و بـرايش             ... ببين به چه عالقه دارد      . من هم صحبت كن   

  .»بخواني

  384. مشابه دريافت داشتندييها هي ديگر نامها هخانواد

نماينده ويژه سازمان   (، نماينده ويژه سازمان ملل متحد براي ايران در كميسيون حقوق بشر             1367در تير و مرداد     
هاي گـزارش شـده ابـراز     اعـدام دربـاره  به وزير امور خارجه ايران فرستاده و نگراني خـود را           ييهاتلگراف) ملل
عفو بين الملل   .  را محكوم نمود    در شهريور ماه، سازمان عفو بين الملل اعدام دسته جمعي زندانيان سياسي            385.نمود

                                                            
 .122زيرنويس . مصاحبه با يزدي، رك 380
 .13 .، ص2زيرنويس . عفو بين الملل، رك1990 گزارش؛ همچنين نگاه كنيد به 120زيرنويس . احبه با سپيده، ركمص 381
 .120زيرنويس . مصاحبه با سپيده، رك 382
 .98زيرنويس . مصاحبه با ساكي، رك 383
 .120زيرنويس . مصاحبه با سپيده، رك 384
 Paul Lewis, U.N. Says Human Rights[، نيويورك تايمز »راسر ايران ادامه داردس گويد نقض حقوق بشر در ميسازمان ملل « پاول لوئيس، 385

IMEST .Y.N, Abuses are Continuing Throughout Iran[ ،3 قابل دسترسي در  10.اي. ، ص1988 نوامبر ، 
& Iran=sq&2=scp?html.iran-throughout-continuing-are-abuses-rights-human-says-un/world/1988/11/03/com.nytimes.www://http

nyt=st. 
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 دريافت نموده اسـت كـه اظهـار      ييها ه اما گزارش كرد كه نام     ،اذعان نمود كه اطالعات چنداني در دست ندارد       
  386. اعدام شده اندي سياسيها هدارند هواداران مجاهدين و ديگر گرو مي

م تيرماه رژيم علناً مجاهدين را باطل       ، روزنامه نيويورك تايمز گزارش نمود كه از زمان هجو         1367در مرداد ماه    
بـر اسـاس گـزارش هـا، در پاسـخ عليرضـا             . دانسته و تعداد زيادي از هواداران مجاهدين را اعدام نموده اسـت           

: دي است بر ميـزان نفـوذ ايـن سـازمان          ييجعفرزاده، يك سخنگوي مجاهدين گفت كه اعمال دولت گواه و تأ          
 مـان  ما هميـشه در مبـارزات     .  ده كنند از تاكتيك هاي مناسب استفا    مجاهدين آموخته اند كه در صورت لزوم        «

  387».شكل مبارزه در درجه دوم اهميت قرار دارد. نحوه عمل خود را تنظيم كرده ايم

 تعداد نسبتاً كمي از 388.هاي ايران از سر گرفته شده بود      مالقاتها در بسياري از زندان    ) آنو يا اواسط    (تا اوايل مهر    
 به آنهـا تحويـل      ييها هل زندانيان را در كيس    يمي كه براي مالقات به زندان مراجعه كردند و وسا          هنگا ها هخانواد

 و در نتيجه انجـام      ، در بيرون زندانها انجاميد    ييها اين كار به شورش    389. مطلع شدند  شت عزيزان خود  دادند از سرنو  
  390.آن متوقف گرديد

 391. كردنـد  مرگ عزيزان خوددرباره ها هع نمودن خانواد مقامات از طريق تماس تلفني شروع به مطل  ،در آبان ماه  
 را در جستجوي مـدفن هـاي        ها همقامات خانواد :  اخبار كاذب داده شد    ها هحتي در آن هنگام نيز به بعضي خانواد       

گفتنـد كـه وي اعـدام     مي هنوز زنده بود يا به بعضي از والدين كه فرزند آنها      و   392فرستادند؛ ميتخيلي به بيابانها    
  ه اي كـه محـل نگهـداري معتـادان اسـت     شان را به جزير  كه عزيزان گفته شدها ه به بعضي خانواد 393.استشده  

  394.فرستاده اند

سپيده به ياد   .  بود اداري يك تماس تلفني از جانب مقامات به معني آغاز يك كابوس             ها هبراي بسياري از خانواد   
خواستند كه بـراي    وي  تلفن كرده و از     منزل پدر شوهر او     ادستاني تهران به     آذر ماه از دفتر د     2دارد كه در روز     

هنگامي كه به اوين رفتند، خانواده وي و ديگـران را بـه وزارت دادگـستري                .  به اوين بيايد   »مالقات با كميته  «
ه ، نزديـك جـاد  »مركـز كميتـه  «كـريم آبـاد،   (در آنجا آنها را به محل ديگري فرستادند و مقامات    ،فرستادند

                                                            
يوست عفو پ، ]Urgent Action, Amnesty Int’l, Iran: Political Execution[» اعدام سياسي: ايران«، سازمان عفو بين الملل، »اقدام فوري «386
 ).موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) (1988 سپتامبر MDE 13/14/88 ) 2الملل بين
 .)ترجمه از منبع انگليسي (30زيرنويس. ، رككاوول 387
 .89زيرنويس . كمصاحبه با اطيابي، ر؛ 230زيرنويس . براي مثال نگاه كنيد به برادران، رك 388
 خبر دادند ها هدارد كه مدتي پس از  از سر گيري مالقاتها، به تعداد كمي از خانواد مياظهار  (400-401. ، صص230زيرنويس . برادران، رك 389

 ). را به آنها دادنددر آنجا وسايل عزيزان. يد به زندان بيايندكه با
 كردند، اما ها ه مقامات شروع به مطلع نمودن خانواد1367اگرچه در مهر و آبان . 14 .، ص2زيرنويس . الملل، رك عفو بين 1990گزارش  390

 .د نشده استييتاريخ دقيق تظاهرات بيرون زندانها تأ
، كار، »از آن روزهاي تلخ«؛ 120زيرنويس . ؛ همچنين نگاه كنيد به مصاحبه با سپيده، رك)2004 (235. ، ص80زيرنويس . مصداقي، رك 391

 .14 .، ص2زيرنويس . عفو بين الملل، رك1990گزارش ؛ )1996 اوت 19 (7. ، ص142شماره 
 .98زيرنويس . مصاحبه با ساكي، رك 392
 .122زيرنويس . همان؛ همچنين نگاه كنيد به مصاحبه با يزدي، رك 393
 .98زيرنويس . مصاحبه با ساكي، رك 394
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 هـا  ه به خانواد   بازگشتند  كه  هنگامي.  گفتند كه روز ديگري باز گردند      ها هخانوادمات در خاوران به     مقا). خاوران
فقط يكي از اعضاء خانواده اجازه داشت به        . ي ديگر بايستند  ها ههاي جداگانه و دور از خانواد     شد كه در صف   گفته  

  : شد خبر به سرعت گفتههنگامي كه به داخل رفتند. رد شوداطاق مقامات وا

دانيد بـراي چـه      شما مثل اين كه مي      «: وقتي وارد شدم گفت   . هر دو نشسته بودند   . دو نفر آنجا بودند   
ما نمـي دانـيم     .  ماه ديگر حكمش تمام مي شود و شايد آزاد شود          2شوهر من   . نه«: گفتم» آمده ايد؟ 

ساك و  . رتان اعدام شده  شوه«:   گفت  .»اند كه اينجا بيائيد و ما آمده ايم        به ما گفته    . جريان چه است  
يعني چه ايـن    «: گفتم. اشاره به حمله مجاهدين كرد    ...  جر و بحث كردم      .»وسايل اش را بگير و برو     

و . جوري است؟ شوهرم كه دادگاه رفته و دو سال حكم دارد و دو ماه ديگر حكمش تمام مـي شـود                    
دانـيم   ما همين قدر مي   «:  گفت »اين چيزها به آن چه مربوطه؟     . در ثاني، مجاهد نبوده و كاري نكرده      

او به فكر شما نبود و به زن و به بچـه خـود فكـر نمـي                  . كه شما بايد به فكر خود و بچه خود باشيد         
  395. »...او قلبش بزرگتر از آن بود. بلي«:   گفتم.»كرد

 به .رار داشت معموالً در يك كيسه پالستيكي قاين وسايل . را دريافت كردنديل عزيزان خود   وسا ها هاكثر خانواد 
 وجـود    و رفتند مي طفره   ها ه به سؤاالت خانواد   يي مقامات از پاسخگو   396.آنها دستور داده شد كه سوگواري نكنند      

  397. را با زور و به سرعت از اين مركز بيرون راندندها هخانواد. كردند ميوصيت نامه و حتي محل دفن را انكار 

.  در مقابل زندان عادل آباد شيراز دست به تظاهرات زدند          ها هوادكند كه خان   مييكي از بازماندگان شيراز تعريف      
كند  مياو گزارش   . تظاهر كنندگان با خشونت مورد حمله و ضرب و شتم مقامات وزارت اطالعات قرار گرفتند              

  398.كه پس از دستگيري هاي مكرر، چند تن از اعتراض كنندگان در اثر ضرب و شتم به قتل رسيدند

صادر نمود كه در طي     يك گزارش مقدماتي      نماينده ويژه سازمان ملل در حقوق بشر در ايران         ،1367در مهر ماه    
 6تن از مجاهـدين زنـداني در روز          200وي گزارش نمود كه     . تابستان آن سال موجي از اعدامها صورت گرفته       

ه به گورستان بهشت زهرا  زنداني سياسي اعدام شد860 مرداد اجساد 25 و 23مرداد در اوين اعدام شده اند، و بين 
 طـي آن  . آذر ماه وي با نماينده دائم ايران در سازمان ملل مالقـات نمـود  8در روز   399.در تهران برده شده است    

  ارتش آزاديبخش ملي تهيه شـده بـود        كرد با ارائه يك نوار ويديو كه توسط نماينده         نماينده ايران سعي    مالقات،  
ي ارتـشي،   هـا  ه بود كـه رژ    يياين نوار مجموعه ويديو ها    .  بي اعتبار سازد   اطالعات ارائه شده توسط مجاهدين را     

فتـه ايـن    بر طبق گ  . داد ميهاي جنگ و اظهارات رهبران ارتش آزاديبخش ملي را نشان           آموزشهاي نظامي، ميدان  

                                                            
 .120زيرنويس . مصاحبه با سپيده، رك 395
: از اين به بعد) [2006 (87. ، ص»خاطرات انقالب و اميد: بيداري ايران« به شيرين عبادي با آزاده معاوني،  همان،؛ همچنين نگاه كنيد396
 ].»بيداري«

 .120زيرنويس . مصاحبه با سپيده، رك 397
 .289زيرنويس . عيلي پور، ركا مصاحبه با اسم398
 شروع شد، وضعيت حقوق 1364 گزارشهاي ساالنه كه از سال كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد طي يك سري. 385زيرنويس . لوئيس، رك 399

 .همان. بشر در ايران را مورد رسيدگي قرار داده بود
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اهـاي  ايـن حقيقـت بنفـسه تمـام ادع        « پخش شده و     ها هها مرتباً در داخل ايران از رسان      نماينده دائم، اين ويديو   
  400».سازد ميمجاهدين را بي اعتبار 

او مكرراً اعـالم نمـود كـه بـسياري از مـردم در طـول                . هاي جمعي را انكار نمود    نماينده دائم ايران وقوع اعدام    
ـ    « لزوم دفاع ايران از      دربارهي ارتش آزاديبخش ملي كشته شده اند و         ها هحمل  خـود » تتماميت ارضي و حاكمي

 كـه از داخـل      ييآنها «اشاره اي به   علي خامنه اي در بين عموم با         1367آذر ماه   با وجود اين، در     401.سخن گفت 
پيوند داشته و در داخل خاك جمهـوري اسـالمي ايـران حمـالت مـسلحانه بـه راه       ] مجاهدين[زندان با منافقين    

  402.اعدامها را توجيه نموداين ، »اندازند مي

اين آدمي كه توي    ...  اني كه مستحق اعدامند   ما در جمهوري اسالمي مجازات اعدام را داريم براي كس         
ي مسلحانه كردند بـه داخـل مرزهـاي جمهـوري             زندان، از داخل زندان با حركات منافقين كه حمله        

ارتباط دارد، او را به نظر شما بايد برايش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش بـا آن دسـتگاه                    ... اسالمي  
بـا ايـن مـسئله      . كنيم   به اعدام است و اعدامش هم مي       مشخص شده، بايد چه كارش كرد؟ او محكوم       

  403.كنيم شوخي كه نمي

نه او و نه ديگـران كـه چنـين          
نمودنـد، هرگـز     مي ييها هتوجي

توضيح ندادنـد چگونـه چنـين       
 وجود داشته است يـا      ييپيوندها

چگونه زنـدانياني كـه مـدتهاي       
ــد   ــوده ان ــدان ب ــوالني در زن ط

ـ     توانست  ييهاه اند در چنين يورش
ــد ــركت كننـ  1369 در 404.شـ

 االسالم نوري كـه در آن       حجت

                                                            
حقوق بشر تحويل داده شد، ته ، كه به كمي5. ، ص»گزارش وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران« حقوق بشر، تهنماينده ويژه كمي 400

dds-documents://http-، قابل دسترسي در ]» نماينده ويژه1989گزارش «: از اين به بعد) [1989ژانويه  CN/E) 26.4/1989/26 سند سازمان ملل 
entOpenElem? pdf.8910357G/pdf/89/103/57G/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny.    
 از نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران به 1989 فوريه 28نامه مورخ «، ]ECOSOC[  نگاه كنيد به شوراي اقتصادي واجتماعي سازمان ملل متحد401

، 6 زيرنويس. ، رك»افشاري«؛ همچنين نگاه كنيد به )1989 فوريه A/44/153 ) 28، سند سازمان ملل2-3، صص »سازمان ملل، خطاب به دبير كل
 .116. ص
 . 12. ، ص2زيرنويس . عفو بين الملل، رك 1990 گزارش 402
تاريخ  (id?php.1page/com.irajmesdaghi.www://http=36قابل دسترسي در ، »1367نگاهي ديگر به قتل عام تابستان «ايرج مصداقي،  403

 ).2009 اوت 7دسترسي 
 .115. ، ص6زيرنويس . افشاري، رك 404

  مير حسين موسوي
 نخست وزير جمهوري اسالمي 1367در طي قتل عام 

وي در اين اواخر، انتخابات پر از كشمكش . ايران بود
رياست جمهوري را در مقابل رئيس جمهور احمدي 

نشجوياني در مراحل پيش از انتخابات، دا. نژاد باخت
كه در سخنراني هاي انتخاباتي وي شركت كرده 

و از وي مي خواستند كه » 67«بودند، فرياد مي زدند 
.  در باره نقش خود در اين كشتار جمعي توضيح دهد

در پاسخ به اين نگراني ها، يكي از طرفداران موسوي 
اد بوديم، اما ما راه و دوستان من، در شروع انقالب اسالمي ما همگي مثل احمدي نژ«: پاسخ داد

 .»روشمان را تغيير داديم
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تجاوزين، عمليـاتي در  به منظور پوشاندن شكست م    « به نماينده ويژه سازمان ملل گفت كه         وزير كشور بود  زمان  
دهي شده كه اتهام بزنند متجاوزين دستگير شده در ميدان هاي جنگ همراه با اعضاء زنداني همـان                  خارج سازمان 

  405.»گروه به طور جمعي اعدام شده اند

بـراي  «ال و نيم پس از اعدام شوهرش، شخصي به سپيده تلفن كرده و پرسيد آيا وي نياز به گواهي فوت                     يك س 
 وصيتنامه و محل دفـن شـوهرش پرسـيد،          درباره سپيده مجدداً از او       كه  هنگامي. دارد» انجام امور اداري مربوطه   

  :ادامه داددوباره حرفهاي سابق را نماينده دولت 

ه مي فهمند   اينها چ ... بي دين بوده و محل دفن ندارد        . وصيت نامه ندارد  . بودهكمونيست  ] شوهر شما [
  406. براي آنان اهميت نداردكه اهميت دفن چه است؟

وقتـي سـپيده ايـن      . كرد مي را عوامل طبيعي ذكر       علت مرگ شوهر وي    گواهي فوتي كه براي سپيده صادر شد      
روز بعد او را مجبور ساختند به دفتـر         . ي وي روبرو گرديد    با تهديدها  را به مأمور مربوطه خاطرنشان كرد     مطلب  

تا هفت سال بعد او اغلـب، و بـا   .  و وي را تا غروب نگاهداشته و مورد بازجويي قرار دادندبروددادستاني تهران  
  407.گرفت چشم بسته، مورد بازجويي قرار 

ند ظالمانه اجراي مراسـم سـوگواري را از          آگاه نمود   را از اعدام عزيزان خود     ها ه مقامات خانواد   كه  هنگاميحتي  
 ها هبه خانواد 409.»گريه و زاري در طول راه و در خانه شروع شد«كند كه    مي سپيده تعريف    408.آنان دريغ داشتند  

 اگرچـه  411. و سال اول410دستور داده شد كه حق اجراي مراسم تشييع جنازه و يا يادبود ندارند، حتي مراسم چهلم      
ي بعضي ديگر مورد تهـاجم قـرار        ها هتند مراسمي به طور خصوصي برگزار نمايند، اما خان         توانس ها هبعضي خانواد 

  412.گرفت

 توانستند آن را با يك سنگ قبر كه داراي نام و تاريخ تولـد               و بعداً از محل دفن باخبر شدند        ها هبعضي از خانواد  
 به 414. دفن كرده بودند  گيري و حبس   بعضي از زندانيان را فرسنگها دور تر از محل دست          413.بود عالمتگذاري كنند  
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 قابل دسترسي در ]» نماينده ويژه1990گزارش «: از اين به بعد) [1990 فوريه CN/E) 12.4/1990/24 داده شد، سند سازمان ملل
OpenElement? pdf.9010478G/pdf/90/104/78G/GEN/UNDOC/doc/org.un.ny-dds-documents://http. 

 .120زيرنويس .  مصاحبه با سپيده، رك406
اگرچه اين مدت زمان تعليقي براي سه سال بود، وي را . يا آزادي مشروط بود» مجازات تعليقي«ام اعدام شوهرش، سپيده تحت در هنگ. همان 407

 . همان. مجبور ساختند براي هفت سال خود را به كميته معرفي كند
 .289زيرنويس . ي پور، ركعيلامصاحبه با اسم؛ 120زيرنويس . ؛ مصاحبه با سپيده، رك87. ، ص396زيرنويس . بيداري، رك 408
 .120زيرنويس .  رك،مصاحبه با سپيده 409
در سنت مذهبي شيعه معمول است كه چهل روز پس از درگذشت يك فرد، در .  15. ، ص2زيرنويس . عفو بين الملل، رك 1990 گزارش 410

. ش سياسي قابل مالحظه اي در سقوط رژيم شاه داشتي عزاداري چهل روزه نقها ه در دوران انقالب ايران، اين دور.نشينند ميروز چهلم به سوگ 
 53-59. ، صص]CHARLES KURZMAN, THE UNTHINKABLE REVOLUTION IN IRAN[نگاه كنيد به چارلز كورزمن، انقالب باور نكردني ايران 

 ).دهد مي  اهميت سوگواري چهلم قربانيان در دوران انقالب ايران توضيح درباره) (2004(
 87. ، ص396زيرنويس . بيداري، رك 411
 .120زيرنويس . مصاحبه با سپيده، رك 412
 .289زيرنويس . عيلي پور، ركامصاحبه با اسم 413
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را در  » عدم اعتمـاد بـه دولـت       «اين حركات . دادند مي محل دفن عزيزان     دربارهبعضي از مردم اطالعات كاذب      
 يـك پـدر در      416. را نيافتنـد    هرگز محل بقاياي اجساد عزيزان خـود        برخي از مردم   415.داد مي افزايش   ها هخانواد

هنگامي كه حاكم شرع از دادن اطالعـات بـه وي           .  به خودكشي نمود   تالش براي يافتن محل دفن پسرش تهديد      
داد كـه چگونـه از       مي زني ديگر توضيح     417. خود را از پنجره به بيرون انداخته و كشت         ين پدر خودداري نمود ا  

  418.كند تا بقاياي شوهرش را بيابد ميفرط استيصال با دستان خالي قبرها را 

 اگرچه  زنـدانها محـل دفـن ايـن اجـساد را تعيـين                419.ن اجساد پخش شد   تدريجاً شايعات مربوط به محلهاي دف     
به (» لعنت آباد«شد كه زندانيها را در گورهاي جمعي در قسمت  ميطور برداشت  طور كلي اين ه  كردند، اما ب   مي

 در  420. دفن كرده بودنـد    )انيان سياسي اختصاص داده شده بود     كه براي زند  (قبرستانها  ) »محل نفرين شده  «معني  
اسـت و  ي دور افتاده در جنوب شرق تهران  كه بخش421تهران بسياري از اجساد را در گورهاي جمعي در خاوران   

بعد . رود، دفن كرده بودند    مي به كار    422)شود ميان نيز   ييكه شامل بها  (معموالً براي دفن زندانيان سياسي و كفار        
طـور توصـيف     سپيده اين محـل را ايـن      . شدند مي روزهاي جمعه در آنجا جمع       ها ه، خانواد از افشاءگري اعدامها  

  :كند مي

زماني كـه مـن بـه    .  دو تا كانال بزرگ را در آنجا كنده بودند67قبل از اعدام هاي دسته جمعي سال      
آن قدر آنهـا را سـطحي       . ولي برجستگي آنان كامال مشخص بودند     . آنجا رفتم كانال ها پر شده بودند      

استخوان، پارچه لباس، دم پايي و شانه سر روي زمين پيـدا مـي              دفن كرده بودند كه گاهي بقاياي از        

                                                                                                                                                                                 
 .98زيرنويس . مصاحبه با امينيان، رك 414
 .98زيرنويس .  مصاحبه با ساكي، رك415
 .13. ، ص2زيرنويس . ، رك»عفو بين الملل1990گزارش  «؛ همچنين نگاه كنيد به 122زيرنويس .  مصاحبه با يزدي، رك416
 .122زيرنويس . مصاحبه با يزدي، رك 417
 . 13. ، ص2زيرنويس . عفو بين الملل، رك 1990 گزارش 418
يك گور  (289زيرنويس . عيلي پور، ركامصاحبه با اسم؛ همچنين نگاه كنيد به 347زيرنويس . براي مثال نگاه كنيد به مصاحبه با علي، رك 419

 ).موسوم است» لعنت آباد«كند كه به  ميز را توصيف جمعي در گوشه قبرستان شيرا
عيلي ا؛ همچنين نگاه كنيد به مصاحبه با اسم347زيرنويس . ؛ مصاحبه با علي، رك13. ، ص2زيرنويس . عفو بين الملل، رك 1990 گزارش 420

 .122زيرنويس . ؛ مصاحبه با يزدي، رك289زيرنويس . پور، رك
 MDE، فهرست راهنماي عفو بين الملل » در زندان 1988بيستمين سالگرد كشتار جمعي  : ايران«   نگاه كنيد به عفو بين الملل، 421

dd11-3de6-0311e59f/en/13/118/2008MDE/asset /library/en/org.amnesty.www://http-، قابل دسترسي در  2008 اوت 19، 13/118/2008
pdf.en82008 1311mde/69a15d85ea43-e5e8 ،كشتار دربارهاز محل گور خاوران براي تحقيق : ايران«  ؛ همچنين نگاه كنيد به عفو بين الملل 

، قابل دسترسي در 2009 ژانويه 13/006/2009DE M ،21الملل  ، فهرست راهنماي عفو بين»جمعي، محافظت كنيد
pdf.eng130062009mde/803b1810dc52605a-dd11-0b7e-9ba2f4c4/ en/13/006/2009MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http   

 ).2009 اوت 10تاريخ دسترسي (
، قابل دسترسي در )1997نقطه (» گلستان خاوران، داستان يك گور جمعي«، )رها. م( نگاه كنيد به منيره برادران 422

 php.190-document/english/org.iranrights.www://httpياد » لعنت آباد«بنيادگرايان از خاوران با نام . 91. ، ص396زيرنويس .  بيداري، رك؛
توضيح  (120زيرنويس . مصاحبه با سپيده، رك.  خاوران نشنيده بودنددرباره چيزي 1988 تا پيش از قتل عام ها هبسياري از خانواد. همان. كنند مي
 اعدام گرديده بودند، دفن 60اسي كه در اوايل دهه در سمت چپ، زندانيان سي.  دفن گرديده اندييدهد كه در سمت راست خاوران افراد بها مي

 .)شده بودند
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نيروهاي امنيتي خيلي زيادي پياده و سواره در        ... اجازه نداشتيم به خاك دست بزنيم و يا بنشينيم          .  شد
  423.چند ماشين سياه هم بيرون محوطه بودند. آنجا بودند

بـراي سـوگواري آمـده بودنـد حملـه      زدنـد و بـه مردمـي كـه      مـي  در گورستان خاوران گـشت       424پاسدارها
 كه توسط عـزاداران بـه آن محـل آورده و يـا سـاخته شـده بـود را تخريـب                       ييمقامات عالمتها 425.كردند مي
 به تجمع خود     از دست داده بودند    1367ني كه در     در سوگ كسا   ها ه عليرغم تمام اين موانع، خانواد     426.كردند مي

  427.در خاوران ادامه دادند

ي اين  ها هدر طي چند سال گذشته، خانواد     
 428 شهريور 7افراد سعي كرده اند در روز       

ــدامها  ( ــن اع ــالگرد اي ــد س كــه معتقدن
در سـال   . اري نماينـد   سـوگو  )باشـد  مي

ــداقل ،1384 ــادبود  2000 ح ــن در ي  ت
سالگرد اين اعـدامها در خـاوران جمـع         

بــسياري از آنهــا توســط پلــيس . شــدند
 حد اقل   ،1386 در سال    429.بازداشت شدند 

هشت تن در درگيري هاي مربـوط بـه         
يكي از ايـن گورسـتانها توسـط وزارت         

هـا يـا در     تمام آن . اطالعات زنداني شدند  
 مانند  آنهاي اين افراد تفتيش شده و مايملك شخصي         ها هاكثر خان .  دستگير گرديدند   در محل كار خود    منزل و يا  

 كه در گورسـتان حاضـر نـشده بودنـد را بـراي              ها هبرخي از اعضاء خانواد   . كامپيوترهاي دستي توقيف گرديد   
  430. اين بازداشت ها بردنددربارهعنوان مجازات براي انجام مصاحبه ه يا ببازجويي

                                                            
 .120زيرنويس . مصاحبه با سپيده، رك 423
 FREDERIC WEHERY ET[» ربررسي نقش سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران در داخل كشو: ظهور پاسداران«فردريك وهري و همكاران،  424

AL., THE RISE OF THE PASDARAN: ASSESSING THE DOMESTIC ROLE OF IRAN’S ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARDS CORPS[ )2009.( 
 .120زيرنويس . ؛ همچنين نگاه كنيد به مصاحبه با سپيده، رك473. ، ص230زيرنويس . برادران، رك 425
 .473. ، ص230زيرنويس . برادران، رك 426
 .15 .، ص2زيرنويس . ، رك»الملل عفو بين 1990گزارش 427
 MDE 13/118/2008 ،19الملل  ، فهرست راهنماي عفو بين» در زندان1988بيستمين سالگرد كشتار جمعي  : ايران«الملل،  يد به عفو بين نگاه كن428

e5e8-dd11-3de6-0311e59f/en/13/118/2008MDE/asset /library/en/org.amnesty.www://http-، قابل دسترسي در 2008اوت 
pdf.en82008 1311mde/69a15d85ea43  ) 2009 اوت 10تاريخ دسترسي.( 
 In Tehran, a Somber Crowd Recalls Iran’s[س و، ايران فوك»آورد ميدر تهران جمعيت اندوهگين، خاطره بدترين قتل عام ايران را به ياد « 429

OCUSFRAN I, Worst Massacre[ ،3 3585، 2005 سپتامبر=id&view=task&content_com=option?php.index/en/com.iranfocus://http. 
 Urgent Action, Amnesty Int’l, Fear of Ill[ بد رفتاري با زندانيان احتمالي عقيدتي درباره، سازمان عفو بين الملل، نگراني »رياقدام فو« 430

Treatment/Possible Prisoner of Conscience[  فهرست راهنماي عفو بين الملل ،MDE 13/128/2007)  2 2007 نوامبر.( 

  ي خامنه ايآيت اهللا سيد عل
  

 رئيس جمهور  بود 1367در سال 
و به عنوان رهبر ايران جانشين 

هنگامي كه . آيت اهللا خميني شد
از او در باره اعدامها پرسيدند، 

ما در «: اي پاسخ داد خامنه
جمهوري اسالمي مجازات اعدام 
را داريم براي كساني كه مستحق 

دان با حركات اين آدمي كه توي زندان، از داخل زن...  اعدامند
ي مسلحانه كردند به داخل مرزهاي جمهوري  منافقين كه حمله

ارتباط دارد، او را به نظر شما بايد برايش نقل و نبات ... اسالمي 
 »ببرند؟
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 در بيستمين سالگرد اين قتل عام، حكومت ايران نيروهاي گشت انتظامي را در اطـراف خـاوران                  ،1387در سال   
 افرادي كه از اطاعت فرمان نيروهاي انتظامي سـر پيچـي نمودنـد              431.مستقر نمود و مراسم يادبود را مختل نمود       

 در طـي چهـار روز       432.را بازداشت نمود  پليس حدود هفده تن     . مورد تهديد و حمله قرار گرفته و دستگير شدند        
كه خبرنگار  ( فعال حقوق مدني، سولماز ايگدر       433.نخست، هيچگونه خبري راجع به افراد دستگير شده منتشر نشد         

 روز در بازداشـت و      13 پس از گذرانـدن      ،)باشد ميوب سايت طرفدار حقوق زنان و مدافع حقوق زنان و اطفال            
 حميـده نبـوي     1387 در مهر ماه     434.مريكا وثيقه گذاشتند، آزاد شد    آ دالر   000،100مبلغ  او  بعد از آنكه خانواده     

چاشمي، يكي ديگر از فعاالن طرفدار حقوق زن، ظاهراً به جرم دست داشتن در فعاليتهاي مربوط بـه خـاوران در               
  435.دو ماه قبل به زندان افتاد

 تـا آنكـه در آن زمـان در تالشـي            ،اخت دسترسي مردم به خاوران را غير ممكن س        1387ماه   دولت ايران تا دي   
ايـن تخريـب،    . گورستان را با بلدوزر صـاف كـرد       قسمتي از    1367آشكار براي از بين بردن شواهد اعدامهاي        

 اين نخـستين    436.ي حقوق بشر در داخل كشور برانگيخت      ها هي قربانيان و نيز گرو    ها هاعتراضاتي را توسط خانواد   
بابك عماد، رئيس انجمن زنـدانيان سياسـي ايـران،          .  خريب خاوران داشت  باري نبود كه دولت ايران سعي در ت       

ي قربانيان با   ها ه براي تخريب اين گورها صورت گرفته بود اما خانواد         ييپيش از اين نيز تالشها    «توضيح داد كه    
  437».كمال شجاعت در مقابل آنان مقاومت نمودند

  نقض قوانين داخلی و حقوق بين الملل. ۶ 
، به عالوه جلـوگيري ايـن حكومـت از          1367دام، و شكنجه زندانيان توسط حكومت ايران در سال          بازجويي، اع 

 و نيز تعهـدات ايـران در        ، نقض مستمر قوانين داخلي ايران     ي قربانيان به اجساد عزيزانشان    ها هدست يافتن خانواد  

                                                            
قابل دسترسي در ] Human Rights First[ حقوق بشراول ، »ون امضاءتقويم تاريخ كمپين يك ميلي «431

6i=c&57=item?aspx.page_iran_hrd/iran_hrd/defenders/org.humanrightsfirst.www://http) 2009 اوت 10 تاريخ دسترسي .( 
 سپتامبر 5، گويا نيوز، »اطالعي از سرنوشت بازداشت شدگان مراسم خاوران در گفتگوي راديو زمانه با عبدالفتاح سلطاني و ناصر زرافشان بي« 432

 ).2009 اوت 7تاريخ دسترسي   (php.2008/09/076190/archives/politics/com.oyago.news://http، قابل دسترسي در 2008
، »بي خبري از بازداشت شدگان روز جمعه  خاوران، سولماز ايگدر، خبرنگار كانون زنان ايراني در زندان، كانون زنان ايراني«  نگاه كنيد به  433

 ).2009 اوت 7تاريخ دسترسي   (php.2008/09/076090/archives/politics/com.gooya.news://http، قابل دسترسي در 2008 سپتامبر 3گويا نيوز، 
 Protest Iranian Government’s Repression of Women[، اول حقوق بشر »به سركوب زنان نويسنده توسط حكومت ايران اعتراض كنيد «434

Human Rights First, Writers[ ،html.igdar_090808alert/iran_hrd/defenders/org.humanrightsfirst.www://http)  اوت 7تاريخ دسترسي 
2009.( 

 :Amnesty Int’l Iran[» در سيمين سالگرد انقالب ايران، حقوق بشر توجه عموم را جلب نموده است: ايران«و بين الملل،  نگاه كنيد به عف435
Human Rights in the Spotlight on the 30th Anniversary of the Iranian Revolution[ فهرست راهنماي عفو بين الملل ،MDE 13/010/2009 ،5 

a29b-dd11-8c6f-ff36ed90/en/13/010/2009MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http-سترسي در ، قابل د2009فوريه 
html.fa130102009mde/bb517ba27125. 

الملل  ، فهرست راهنماي عفو بين» كشتار جمعي، محافظت كنيددربارهاز محل گور خاوران براي تحقيق : ايران«نگاه كنيد به عفو بين الملل،  436
13/006/2009MDE  ،21 0-، قابل دسترسي در2009 ژانويهb7e-9ba2f4c4/ en/13/006/2009MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http

pdf.eng130062009mde/803b1810dc52605a-dd11. 
 No Peace for Victims of Iranian Revolution, WESTMINSTER[، وست مينستر نيوز آنالين »براي قربانيان انقالب ايران آرامشي نيست «437

NLINEOEWS N[ ،10 1184، 2009 مارس=p?/wordpress/com.westminsternewsonline.www://http. 
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هاي اجباري همچنين جنايـت بـر       اعدامها، شكنجه، و ناپديد شدن    . تقبال قوانين بين المللي حقوق بشر بوده و هس        
  438.عليهذا، مرتكبين بايد از جهت كيفري پاسخگو باشند. آيد ميعليه بشريت به حساب 

  موارد نقض قوانين بين المللی حقوق بشر. ۶٫١
رژيم ايران هم از جهت نحوه اجرا و هم از جهت توجيهي كه براي بازجويي ها، اعـدام هـا و شـكنجه زنـدانيان               

اين رژيم همچنين بر اساس قوانين بين المللي، حقوق زندانيان . نين بين المللي را نقض نموده استسياسي دارد، قوا
اگرچـه جمهـوري اسـالمي در مـواردي     . را براي آزادي بيان و تجمع، و نيز پرداخت غرامت، نقض كرده است          

 اما هيچگونـه حقـي      439ايد،محدود اجازه دارد از برخي از تعهدات بين المللي خود در زمينه حقوق بشر عدول نم               
 مسلمي است كـه حتـي در        حق«حق حيات،   .  نداشت حقوق شهرون خود  براي انحراف از وظايف خود در حفظ        

مـشابهاً  . 440»كند، هيچگونه عـدول از آن جـايز نيـست          ميهاي اجتماعي كه حيات ملت را تهديد        زمان ضرورت 
 441. انديشه، وجدان، و عقايد مذهبي وجـود نـدارد      هيچگونه اجازه اي براي لغو تضمينهاي بين المللي براي آزادي         

ضمانت هاي يك محاكمه عادالنه هرگز نبايد تحت الـشعاع اقـدامات            «كميته حقوق بشر اظهار داشته است كه        
  442.»باشد ميانحرافي قرار گيرد كه هدفش ناديده گرفتن حفظ حقوق مسلم افراد 

  کشتارهای جمعی شتابزده . ۶٫١٫١
للي حقوق مدني و سياسي كه ايران نيز يكي از امضاء كنندگان آن است، حق مسلم حيات را                  ميثاق بين الم   6ماده  

 اگرچه مجازات اعدام بر طبق قوانين بين المللي ممنوع نگرديده،           443.سازد ميكه متعلق به هر انساني است، مطرح        
توان به دليـل جرمـي كـه     ميمتخلفين زير هجده سال را ن.  استگرديدهنهايت محدود   اما حق اعدام متخلفين بي    

                                                            
گيرند، از جمله اعدام كنندگان، نگهبانان، اعضاء  ميمورد پيگرد قرار  بين المللجنايي  هم عاملين مستقيم و هم غير مستقيم بر طبق قانون 438

 به موقع اجرا گذاشته شده 2002 ژوئيه 1، از تاريخ 28، 25 بين المللي رم، مواد جنايي دادگاه معاهدهنگاه كنيد به . كميسيون مرگ و رؤساي آنان
 ].»رم معاهده«: از اين به بعد [ A/CONF.183/9است، سند سازمان ملل 

از بعضي از » كند و وجودش به طور رسمي اعالن گرديده ميهاي عمومي كه حيات ملت را تهديد در مواقع ضرورت«رهاي عضو مجازند  كشو439
 بخش، 999، معاهدات سازمان ملل شماره 1966 دسامبر 16، 4)1 ( ماده،ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي. تعهدات بين المللي  عدول كنند

اقداماتي كه از ميثاق حقوق مدني عدول كنند تنها در صورتي مجازند كه «در مواقع مناقشات مسلحانه ]. »ميثاق حقوق مدني«: از اين به بعد[ 171
: 29 كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسير كلي شماره .»اين وضعيت، تهديدي براي حيات ملت باشد، و تا آن ميزان كه تهديد محسوب شود

، قابل دسترسي در )2001 اوت 31 (2. ص ،Add/1.Rev/21/C/CCPR.11 ، سند سازمان ملل4)3 ( ماده،تهاي اضطراريوضعي
pdf.0144470G/FILE$/200517361ae5612c7f4b3974be4eba0/71/nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www://http  بنابراين حتي اگر هم حق حيات يك

افراد اعدام . توانست هيچگونه توجيهي براي عدول از اين قانون باشد مي ن1988تعهد قابل نسخ بود، يورش مسلحانه ارتش آزاديبخش ملي در ژوئيه 
 .ورش قبالً و پيش از شروع اعدامها دفع شده بودشده، از قبل در زندان بودند و هر گونه خطر نظامي ناشي از اين ي

 6. ، ص HRI/GEN/1/Rev.1، سند سازمان ملل 1، پاراگراف )6ماده (» حق حيات: 6تفسير كلي شماره « كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، 440
 ].»6تفسير كلي شماره «: از اين به بعد [html.a45388400/docid/refworld/org.unhcr.www://http، قابل دسترسي در )1982 آوريل 30(

، سند سازمان ملل 3، 1، پاراگرافها »آزادي عقيده، انديشه و مذهب: 18، ماده 22تفسير كلي شماره « كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، 441
4.Add/1.Rev/21/C/CCPRقابل دسترسي در )1993 ژوئيه 30 (1-2. ، صص ،html.22fb453883/docid/refworld/org.unhcr.www://http]   از اين

 ].»22تفسير كلي شماره «: به بعد
، » و حق استماع عادالنهها ه و محكمها هحق تساوي در برابر دادگا: 14، ماده 32تفسير كلي شماره « كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، 442

، قابل دسترسي در )2007 اوت 23 (2. ، صGC/C/CCPR/32، سند سازمان ملل 6پاراگراف 
html.2,0f2b2b478,,,RALGENE,type/refworld/org.unhcr.www://http] 32تفسير كلي شماره «: از اين به بعد«.[ 

اين حق بايد به . حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است«: كند مي اعالم 6ماده . 6)2(، ماده 439زيرنويس . ، رك»ميثاق حقوق مدني« 443
نبايد باريك بينانه » حق ذاتي حيات«. 6)1(همان، ماده » .ختتوان خودسرانه از زندگي محروم سا ميهيچ فردي را ن. موجب قانون حمايت بشود

 .6، پاراگراف 440زيرنويس . ، رك»6تفسير كلي شماره «. دارد كه در اين جهت اقداماتي انجام دهند ميتفسير شود؛ بلكه كشورها را موظف 



 80

 6 عالوه بر آن، مـاده       444.توان اعدام نمود   ميزنان باردار را هم ن    همچنين،  . همرتكب شده اند به اعدام محكوم كرد      
توان براي مهمترين جنايات، و بر طبق قانوني كـه در زمـان وقـوع       ميمجازات اعدام را فقط     «كند كه    ميمطرح  

 كه توسـط يـك   يييك قضاوت نها«توان به دنبال  ميجازات اعدام را فقط   م» .جرم معتبر بوده است، تنفيذ نمود     
 امضاء كنندگان اين ميثاق همچنين توافق نموده اند كه شخصي كه            445.اجرا نمود » دادگاه ذيصالح صورت گيرد   

  446.به اعدام محكوم شده حق  ارائه استيناف يا درخواست عفو دارد

 ميثاق بين المللي حقوق     6ران تعهدات اين كشور را در قبال ماده         كشتار جمعي زندانيان سياسي توسط حكومت اي      
 و تصميم بـراي     ،اين اعدامها با هر جنايتي كه مرتكب شده بودند متناسب نبود          . مدني و سياسي نقض نموده است     

 ينجدي تـر  «بسيار فراتر از آنچه كه براي       . يك از اقدامات احتياطي مورد نياز انجام شد        اعدام بدون رعايت هيچ   
در نظر گرفته شده باشد، هزاران زنداني اعدام شدند و مجازات اعـدام             » يياقدام استثنا «و به عنوان يك     » جنايات

هاي گـسترده   اين اعدام . خاص خود را داشتند   اعتقادات سياسي و مذهبي     كه  اساساً يك تنبيه اجباري براي گروه       
 محكوميت دراز مدتي را به جرم ارتكاب اعمالي طي          يها هدر مورد زندانيان عاري از خشونتي اعمال شد كه دور         

. شـدند  مـي آمد، مطابق قانون ايران جرائم عمـده اي محـسوب ن           ميكردند كه حتي اگر هم تخلف به حساب          مي
 18ي حبس به دليل جرائمي بودند كه در سن زيـر        ها هبسياري از قربانيان افرادي بودند كه در حال گذراندن دور         

  447.دسال مرتكب شده بودن

  شــــکنجه . ۶٫١٫٢
 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز كنوانسيون منع شـكنجه و رفتارهـا يـا            7شكنجه صراحتاً طبق ماده     

  در ايـن كنوانـسيون، شـكنجه بـه     448. منع شده است  )كنوانسيون منع شكنجه   (مجازاتهاي ظالمانه يا تحقير آميز    
تعريـف شـده    » د يا رنج شديد، چه جسمي و چه روحي گـردد          هر گونه عمل عمدي كه سبب توليد در       «عنوان  
كند، كنوانسيون منـع شـكنجه ملـزم         مي هيچگونه دليلي براي اعمال شكنجه مطرح ن       7 ماده   حالي كه  در   449.است
 و تبعيض   يي اين دالئل شامل ايجاد رعب، زورگو      .دارد كه وارد آوردن درد حداقل به يكي از دالئل زير باشد            مي

                                                            
 .6)5(، ماده 439زيرنويس . ، رك»ميثاق حقوق مدني «444
بدون در نظر گرفتن اينكه آيا اين نوع « ي مرگ اجباري به نفسه ممنوع هستند زيرا اينگونه مجازاتها متهمان را مجازاتها. 6)2(همان، ماده  445

تامپسون عليه سنت » .كنند ميخاص مجازات در شرايط مربوط به متهم مذكور مناسب است يا خير، از اساسي ترين حقوق، يعني حق حيات محروم 
   CCPR/C/70/D/806/1998، سند سازمان ملل  1998/806، نامه شماره ]Thompson v. St. Vincent and the Grenadines[ ها ييوينسنت و گرانادا

، قابل دسترسي در )2000 مه 12 ( 8,2پاراگراف 
Opendocument?9190e3003e12569fc312940ca1d1f7e0/4/nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www://http)  تحميل دهد كه يك سيستم قانوني  ميتوضيح

 ).شود مي محسوب 6)1(ط حاكم بر وضعيت ارتكاب تخلف، نقض ماده در نظر گرفتن شرايمجازات اعدام بر گروه خاصي از جرائم بدون 
 .6)4( ماده ،439زيرنويس . ، رك»ميثاق حقوق مدني «446
 منتظري كميسيون مرگ را مورد انتقاد قرار ميدهد كه با اعدام متخلفين خردسالي كه در يك دادگاه اهللا آيت، 1367در سومين نامه اش در سال  447

 .گرفتند، قانون اسالم را نقض كرده است ميقانوني فقط مورد مؤاخذه و توبيخ قرار 
؛ كنوانسيون منع شكنجه و رفتارها يا مجازاتهاي ظالمانه يا تحقير آميز، قطعنامه مجمع 7ماده ، 439زيرنويس . ، رك»ميثاق حقوق مدني« 448

؛ )A/39/51)  1984،  سند سازمان ملل متحد  197. ، ص51، مدرك شماره 39، پيوست، سوابق رسمي مجمع عمومي شماره 46/39عمومي شماره 
كنوانسيون «: از اين به بعد [htm.cat/law/English/org.ohchr.2www://http ترسي در، قابل دس85. ، ص1465سري معاهدات سازمان ملل شماره 

 ].»منع شكنجه
 . 1، ماده 448زيرنويس . ، رك»كنوانسيون منع شكنجه« 449
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 استفاده از رفتارها و مجازاتهاي  ظالمانه، غير انساني و تحقير آميزرا منع              ها هناً هر دوي اين معاهد    ضم450.باشند مي
  452.آيند ميهاي سيستماتيك جزء شكنجه به حساب  بنابراين ضرب و شتم451.كنند مي

تنـاع   كه از خواندن نماز و رعايت ديگر قواعد اسـالمي مـورد نظـر دولـت ام                 يي زندانيان چپگرا  ،1367در سال   
هاي برنامه ريزي شده براي مجبور ساختن زنـدانيان  اين شالق زدن . ندشد ميورزيدند، هر روز مكرراً شالق زده        مي

به پذيرش آداب اسالمي، شكنجه محسوب شده و نقض ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز كنوانـسيون                 
  .باشد ميمنع شكنجه 

  بازجويی ها  . ۶٫١٫٣
 كه خواستار    ميثاق حقوق مدني   14فته شده توسط كميسيون مرگ، تعهدات ايران در قبال ماده           مراحل به كار گر   

 453» مستقل و بيطرف كه طبق قانون تشكيل شـده باشـد           ،يك دادخواهي منصفانه و علني در يك دادگاه صالح        «
 يعنـي   ،ثناء باشند است«اين محاكمات ويژه بايد     454.مصداق دارد  محاكم ويژه    درباره 14ماده  . كند مياست را نقض    

توان  ميي چنين محاكمه اي الزم بوده و لت بتوان نشان داد كه برگزاربه مواردي محدود باشند كه طبق اثبات دو
كه در ارتباط با يك گروه خـاص از افـراد و            جيه نمود، و نيز در مواردي باشد        آن را با اثبات و دالئل جدي تو       

   455.»ر به انجام محاكمه نباشندي مدني معمول قادها هتخلفات مربوطه دادگا

ه  ب 1367سازد، شرايطي كه در سال       مي اوليه يك استماع عادالنه را مطابق حقوق بين الملل مطرح             شرايط 14ماده  
اين شرايط عبارتند از پيشگيري از پيگرد مجدد افراد، و نيز تمام مقتضياتي             . كلي توسط رژيم ايران نقض گرديد     

يعني اين قانون كه يك فرد      —پيشگيري از پيگرد مجدد   . عادالنه بايد فراهم شود   كه براي يك محاكمه علني و       
 در  456.يك اصل پايه اي عدالت در سراسر جهـان اسـت          —توان چند بار محاكمه نمود     ميرا براي همان تخلف ن    

بـراي  اين زندانيان غالباً    .  محكوم ساخت  ، كميسيون مرگ زندانيان سياسيي را بازجويي و به مرگ         1367تابستان  
 غير خشونت آميز مانند توزيع روزنامه و جـزوه، شـركت در تظـاهرات و جمـع آوري اعانـه بـراي                       ييهاتخلف

 اهللا آيتهمانطور كه   . ي زندانيان،  قبالً محاكمه شده و در حال طي كردن دوران محكوميت خود بودند              ها هخانواد
                                                            

 .همان 450
 .16، ماده 448زيرنويس . ، رك»نوانسيون منع شكنجهك«؛ 7، ماده 439زيرنويس . ، رك»ميثاق حقوق مدني «451
 ,MANFRED NOWAK[» تفسيري بر معاهده حقوق مدني و سياسي: معاهده سازمان ملل در حقوق مدني و سياسي« نگاه كنيد به منفرد نوواك، 452

U.N. COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS: CCPR COMMENTARY[را ارائه ها هت  تمام اين پروندفهرس) (1993 (161، 131. ، صص 
 ).دهد مي
احترام كامل به تضمين هاي «اظهار داشته است  كه ) HRC(كميته حقوق بشر .  14)1 (، ماده439زيرنويس . ، رك»ميثاق حقوق مدني«    453

، 442زيرنويس . ، رك32»ي شماره تفسير كل» «.انجامد، بويژه داراي اهميت است مييك محاكمه عادالنه در محاكماتي كه به صدور حكم اعدام 
 . 59پاراگراف 

 .22، پاراگراف 442زيرنويس . ، رك32»تفسير كلي شماره   « 454
 .  همان 455
براي .  هم بيان شده، در معاهدات اصلي بين المللي حقوق بشر  نيز ذكر گرديدهne is bid idem  موضوع پيگرد مجدد كه همچنين به عنوان  456

، ژورنال رسمي سال 50، ماده »منشور حقوق بنيادين اتحاديه اروپا«؛ 14)7(، ماده 439زيرنويس . ، رك»يثاق حقوق مدنيم«مثال نگاه كنيد به 
2000) 364/01C ( قابل دسترسي در ،html.70b3b6ae3/docid/refworld/org.unhcr.www://http .   ماده)ميثاق حقوق 14)7 

ن دادرسي كيفري هر ييتوان براي جرمي كه به علت اتهام آن بموجب حكم قطعي صادره طبق قانون آ ميهيچكس را ن«: دارد ميمدني اظهار 
 ».كشوري محكوم يا تبرئه شده است  مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد
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بس محكوم نموده بودند، و با محاكمـه مجـدد          ي ح ها همنتظري هم متذكر شد، قضات قبالً زندانيان را به طي دور          
  457.)چه برسد به اعدام اين افراد(شد  ميآنها هيچ نتيجه معقولي عايد ن

ايـن  . كنـد  مـي هاي الزم براي اجراي يك محاكمه عادالنه را ترسـيم            خطوط اصلي تضمين   14 ماده   3اگراف  پار
ارده بر عليه خود آگاه شوند، به آنها وقت         خطوط كلي شامل فراهم نمودن شرايطي است كه متهمان از اتهامات و           

و تسهيالت كافي براي تهيه دفاعيه خود داده شود، مشاوره حقوقي براي دفاع از آنان فراهم گردد، حق بررسـي                    
شهودي كه بر عليه آنها وجود دارند را داشته باشند، و اينكه مجبور نشوند بر عليه خود شهادت داده يـا اعتـراف                       

 مجرميـت و    دربـاره كند كه هر كس كه مجرم اعالم بـشود حـق دارد              مي ملزم   14 ماده   5ف   پاراگرا 458.نمايند
 خاصي كه با امور امنيتـي و مـسائل           ييبه غير از موارد استثنا    459.محكوميت خود به دادگاه عاليتري استيناف دهد      

  460.خصوصي ارتباط دارد، محاكمات بايد علني بوده و احكام صادره نيز علناً اعالم شوند

يـك از شـرايط    هـيچ داراي هاي مرگ علني نبوده و جويي هاي انجام شده توسط كميسيونباز، 1367ر تابستان  د
 با دنياي   شان گرفتند كه ارتباط   مي انجام   يياين بازجويي هاي مخفيانه در زندانها     . اساسي يك محاكمه عادالنه نبود    

 دربـاره مقامات  . اطات را قطع كرده بودند    ال ديگر ارتب  ، تلويزيونها، و تمام اَشك    ها هتلفنها، روزنام . خارج قطع بود  
مطبوعات ايران كه شـديداً توسـط       . ي زندانيان اطالع نداده بودند    ها هبازجويي ها و اتهامات وارده عمداً به خانواد       

  .دولت تحت كنترل بودند، اجازه نداشتند اين بازجويي ها يا اعدامها را گزارش كنند

 كه به منظور گرفتن اعترافات اجباري براي توجيه اعـدامها   ند زور و اجبار بود    ا شامل تمام مراحل اين بازجويي ه    
كنند، و به آنها هيچ فرصتي بـراي         ميبه زندانيان نگفته بودند چرا آنها را بازجويي         .  طراحي شده بود   ها هو شكنج 

بلكـه بلعكـس، بـه      .  داده نشد  ودتهيه دفاعيه، برخورداري از مشاوره حقوقي، يا ارائه شهود و اسناد در دفاع از خ              
بـه آنهـا گفتنـد كـه ايـن          — ماهيت اين دادرسي هـا اطالعـات نادرسـت داده شـد            دربارهبسياري از زندانيان    
 كه فقط چند دقيقـه      ييكميسيونهاي مرگ اغلب بر اساس نشستها     . هاي عفو هستند   كميسيون كميسيونهاي  مرگ  

گرفتند كه آيا زنداني بايد اعـدام        ميپرسيدند، تصميم    ميال  ؤو در طي آن از زنداني فقط چند س        به طول انجاميده    
  . شود يا خير

                                                            
 .303-04. ، صص4زيرنويس . ، رك»خاطرات منتظري«   457
اين اقدامات احتياطي بايد بر حسب فقدان هر گونه «؛ بر طبق نظريه كميته حقوق بشر14)3(، ماده 439زيرنويس . ، رك»ميثاق حقوق مدني«   458

 نظر فشار نادرست رواني يا جسمي مستقيم و يا غير مستقيم از ناحيه مقامات تحقيق كننده، نسبت به متهم، با هدف گرفتن اعتراف به گناه، در
 .41، پاراگراف 442زيرنويس . ، رك32»تفسير كلي شماره » «.گرفته شود

 .14)5(، ماده 439زيرنويس . ، رك»ميثاق حقوق مدني«   459
 28، پاراگراف 442زيرنويس . ، رك32»تفسير كلي شماره «؛ همچنين نگاه كنيد به 14)1(، ماده 439زيرنويس . ، رك»ميثاق حقوق مدني«   460
علني بودن جلسات استماع دادگاه ، شفافيت تشريفات حقوقي را مطمئن . ات كيفري بايد علي االصول علناً و شفاهاً اجرا گرددتمام محاكم«(

 بايد اطالعات مربوط به زمان و مكان محاكمات شفاهي را در ها هدادگا. باشد ميساخته ودر نتيجه عامل مهمي براي حفظ  منافع فرد و جامعه 
 ).».دهند و امكانات كافي براي حضور مردم عالقمند فراهم نماينددسترس عموم قرار 
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زندانيان اغلب به فاصله چند ساعت و حتي چند دقيقه پس از تكميل بازجويي توسـط كميـسيون مـرگ اعـدام                      
لمللـي   چه برسد به استينافي كه با معيارهاي قوانين بين ا          ،هيچ فرصتي براي فرجام خواهي وجود نداشت      . شدند مي

  .حقوق بشر تطابق داشته باشد

  نقض حقوق آزادی بيان و تجمع   . ۶٫١٫۴
جمهوري اسالمي همچنين بر اساس قوانين بين المللي، حقوق زندانيان را در ارتباط با آزادي عقيده، بيان، و تجمع                   

مدني و سياسـي     ميثاق بين المللي حقوق      22 و   19 و   18اين حقوق در مواد     . و مشاركت سياسي نقض نموده است     
  : گويد مي 18ماده . درج گرديده اند

اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يـك         . هر كس حق آزادي فكر، وجدان و مذهب دارد        
طـور  ه  مذهب يا عقيده به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه ب              

جراي آداب و اعمال و تعليمات      طور علني يا در خفا در عبادات و ا        ه  فردي يا جمعي، خواه ب    
  461.باشد ميمذهبي 

داشتن اعتقادات خداشناسانه، الحادي، و كفرآميز، و نيز حق ابراز نكردن هر «حقوق بين الملل حق انسان را براي 
 يـا   463 دولتها نبايد افراد را مجبور به ابراز عقايد مـذهبي نماينـد،            462.دارد ميرا محفوظ   » گونه عقيده و يا مذهب    

  464.نان را مجبور به پذيرفتن يك عقيده يا مذهب خاص نماينداينكه آ

 حق برگـزاري  22 ماده حالي كه در   465كند، ميحمايت  »  با مزاحمت  قيده، بدون مواجه  داشتن ع « از حق    19ماده  
توانند تجمعي را ممنوع سازند و افراد را به دليـل عـضويت            مي دولتها   466.دهد مياجتماعات را مورد حمايت قرار      

حقيقتـاً بـراي    «كه   انهاي مذهبي يا الحادي از جهت كيفري تحت پيگرد قرار دهند، اما فقط در صورتي              در سازم 
... پيشگيري از يك خطر واقعي و نه فرضي براي امنيت ملي و يا سيـستم دمكراسـي ضـرورت داشـته باشـد و                 

  467.»اقدامات ماليم تر براي نيل به اين هدف كافي نباشد

                                                            
... حق آزادي انديشه، وجدان و مذهب «نظر كميته حقوق بشر بر اين است كه . 18)1(، ماده 439زيرنويس . ، رك»ميثاق حقوق مدني«   461

شود، چه فرداً ابراز شده باشد و چه  ميبه عقايد مذهبي وسيع و عميق است؛ و شامل آزادي فكر در تمام موضوعات، اعتقادات شخصي، و پايبندي 
 .1، پاراگراف 441زيرنويس . ، رك22تفسير كلي » .بصورت جمعي و همراه با ديگران باشد

 .2، پاراگراف 441زيرنويس . ، رك22  تفسير كلي شماره  462
 .3  همان، پاراگراف  463
 .18)2(، ماده 439زيرنويس . ، رك»قوق مدنيميثاق ح«؛ همچنين نگاه كنيد به 5  همان، پاراگراف  464
 .19)1(، ماده 439زيرنويس . ، رك»ميثاق حقوق مدني«   465
 .22  همان، ماده  466
، سند سازمان ملل  2002/1119، نامه شماره ]Jeong-Eun Lee v. Republic of Korea[چيانگ يون لي بر عليه جمهوري كره  467

1119/2002/D/84/C/CCPR قابل دسترسي در )2005 اوت 23 (7,2، پاراگراف ،
OpenDocument?En.1119.2002.D.84.C.CCPR)/Symbol/(nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www://http)    گيرد كه منع عضويت دريك   مينتيجه
ميثاق حقوق «؛ همچنين نگاه كنيد به ) مغايرت دارد22، حق آن فرد در آزادي تجمع نقض كرده و با شرايط مذكور در ماده سازمان سياسي

 .22)2(، ماده 439زيرنويس . ، رك»مدني
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 را  18هاي مذكور در ماده      مذهبي توسط كميسيون مرگ، محافظت     ندانيان چپگراي غير  بازجويي، شكنجه و اعدام ز    
 شالق زده و اعدام كردنـد، بلكـه بـه           ادات مذهبي يا ديگر عقايد آنها     نه تنها زندانيان را به علت اعتق      . نقض كرد 

  عقايد مـذهبي   تاكردند   يم را آشكار ساخته و آنها را وادار         آنها را مجبور ساختند كه افكار خود      طور غير قانوني    
رسـد   مـي نظر  ه   را هم نقض كردند، زيرا حتي اگر هم ب         22 و   19هاي مرگ مواد    كميسيون. رژيم ايران را بپذيرند   

توانستند هيچگونه  مي نمحبوسكه يك حزب سياسي خاص خطري براي امنيت ايران محسوب شود، اين زندانيان              
 كافي بود تا دولـت را       ييوجود زنداني كردن افراد خود به تنها      همان وضع م  . خطري براي امنيت ملي توليد كنند     

  .ها مطابق حقوق بين الملل اجازه نداشتند زندانيان را بازجويي، شكنجه و اعدام نمايند، و كميسيونحفظ نمايد

  ناپديد شدنهای اجباری . ۶٫١٫۵
 از ناپديـد شـدنهاي اجبـاري        اخيراً سازمان ملل متحد يك كنوانسيون بين المللـي بـراي محافظـت تمـام افـراد                

)ICPAPED(    اين كنوانـسيون ممنوعيـت هـاي       .  كشورهاي عضو افتتاح نموده است     طد توس يي براي امضاء و تأ
مذكور در اعالميه جهاني حقوق بشر در مورد ناپديد شدنهاي اجباري و محافظت تمامي افراد از ناپديد شـدنهاي                   

 مقرراتي را نيز براي پيشگيري از ناپديد شدنهاي اجباري و مبارزه            اجباري را تدوين نموده است، اما عالوه بر آن        
 468.با مصونيت عاملين چنين وقايعي شامل نموده است

را به عنوان محروميت از آزادي فرد توسط دولت يا افرادي كه از             » ناپديد شدن اجباري شخص   «اين كنوانسيون   
 دربـاره باشند، و نيز فقدان اطالعـات   مي شناخته شده طرف دولت داراي اختيارات و پشتيباني بوده و براي دولت    

كه نتيجتـاً ايـن     ( و عدم اذعان دولت به محروم ساختن آنان از آزادي            ،سرنوشت يا محل نگهداري چنين افرادي     
ه تواند شخص مفقود االثر باشد، ب مي» قرباني «469.كند مي تعريف )دهد مياشخاص را خارج از حمايت قانون قرار 

 اين قانون خواسـتار     470.خص ديگري كه در نتيجه اين مفقود شدن اجباري مستقيماً لطمه خورده باشد            عالوه هر ش  
در 471. وضعيت و سرنوشت شخص ناپديد شده اطـالع دهنـد  دربارهآن است كه به هر يك از قربانيان حقيقت را       

 را محتـرم شـمرده و       اجساد اين افراد  «خواهد كه    ميصورت مرگ شخص ناپديد شده، اين كنوانسيون از دولتها          

                                                            
 مان ملل، سند ساز177/61 مجمع عمومي قطعنامه از  ناپديد  شدنهاي  اجباري،  كنوانسيون  محافظت  تمام  افراد    نگاه كنيد به468

61/177/RES/A)  20 قابل دسترسي در )2006 دسامبر ،htm.convention-disappearance/law/english/org.ohchr.2www://http ]از اين به بعد :
گزارش گروه كاري در مورد «نگاه كنيد به شوراي اقتصادي اجتماعي، كميسيون حقوق بشر، ؛ همچنين ]»كنوانسيون ناپديد شدنهاي اجباري«

، قابل دسترسي )2004 دسامبر 23 (14. ، صCN/E.4/2005/65 ،  سند  سازمان  ملل40-42فهاي ، پاراگرا»ناپديد شدنهاي اجباري يا غير اختياري
cgi/org.unhcr.www://http- در

4/2005/65%20%22.CN/E%22=query;amp&0=skip;amp&400e66d42=docid;amp&search=page?rwmain/refworld/vtx/texis/bin. اگرچه 
آن را تصويب نموده اند، اما اين كنوانسيون ) كه ايران جزو آنها نيست(د نياز براي تصويب اين كنوانسيون فقط سيزده كشور  از بيست عضو مور

، )ICPAPED(، كنوانسيون ناپديد شدنهاي اجباري »مجموعه معاهدات سازمان ملل«.  براي امضاء گشايش يافته است2007 فوريه 2فقط از 
IV=no_mtdsg&TREATY=src?aspx.ViewDetails/Pages/org.un.treaties://http-ترسي در وضعيت كنوانسيون قابل دس

en=lang&4=chapter&16. 
 .2، ماده 468زيرنويس . ، رك»كنوانسيون ناپديد شدنهاي اجباري  469
 .24)1(همان، ماده    470
 .24)2(همان، ماده    471



 85

 كميته حقوق بشر همچنين متذكر شده است كه ناتواني و يا امتناع دولـت               472.» بازگرداند به عزيزان خود  آنها را   
 ميثاق بـين المللـي   7 محل جسد فردي كه اعدام شده، نقض اصل دربارهدر اطالع رساني به اعضاء خانواده قرباني      

  473.كند ميتهاي ظالمانه، غير انساني يا تحقيرآميز را منع حقوق مدني و سياسي است كه رفتار يا مجازا

مريكا، اخيراً حكم داد كه منع ناپديد شدنهاي اجباري و وظيفه دولتها براي تحقيق و               آدادگاه حقوق بشر قاره اي      
ن مجازات مسئوالن به مرحله اصول و ضوابط الزم الرعايه حقوق بين الملل رسيده است و بنابراين مطابق حقوق بي

 اين دادگاه دائمـاً متوجـه       474. توانند از آن انحراف ورزند     ميالملل اين وظيفه آنچنان بنيادين است كه كشورها ن        
با اعدامهاي مخفي و بدون محاكمه و به دنبال آن،  پنهـان             «اين نكته بوده است كه ناپديد شدنهاي اجباري غالباً          

 دولتها بايد براي مطلع نمـودن نزديكـان فـرد           475.»تنمودن جسد براي حذف آثار فيزيكي جرم، همراه بوده اس         
 از تمام امكاناتي كـه در       ) تعيين محل جسد   در صورت لزوم  ( اتفاق افتاده    براي عزيز آنها  كه  آنچه  و  ناپديد شده   

  476.اختيار دارند استفاده نمايند

م شده در طول تابستان و       را براي پيشگيري از ناپديد شدنهاي اجباري هزاران زنداني اعدا          خودايران وظيفه اساسي    
 يي اعدامها در حال وقوع بود، رژيم از پاسـخگو          كه  هنگامي. گيرد مي ناديده گرفته و كماكان ناديده       1367ز  ييپا

                                                            
اين . كند كه توسط يك متخصص به گروه كاري ناپديد شدنهاي اجباري ذكر شد مي را عنوان يي نگرانيها24ماده . 24)3(همان، ماده   472

 شوراي .»بت به دريافتن حقيقت، تعريف شوددقيقاً مفهوم و نتايج قانوني حق اعضاء خانواده شخص ناپديد شده نس«متخصص گفت الزم است 
، سند 80، پاراگراف »حقوق مدني و سياسي، شامل سؤاالت مربوط به ناپديد شدن و اعدامهاي شتابزده«اقتصادي اجتماعي، كميسيون حقوق بشر، 

قابل دسترسي در ]) Manfred Nowak[تهيه شده توسط منفرد نواك ) (2002 ژانويه 8 (34. ، صCN/E.4/2002/71سازمان ملل 
-cgi/org.unhcr.www://http

4/2002/71.CN/E=query;amp&0=skip;amp&50c3ce6d3=docid;amp&search=page?rwmain/refworld/vtx/texis/bin.  
 28 (10,2، پاراگراف CCPR/C/77/D/886/1999، سند سازمان ملل 1999/886، نامه شماره ]Schedko v. Belarus[» شدكو عليه بالروس«  473

 Opendocument?5600d33004d1256bbcec92d62c6cc0/399/nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www://http، قابل دسترسي در )2003آوريل 
-84، پاراگرافهاي 153شماره ) سري سي(بشر قاره امريكا كميته حقوق ] Goiburú et al. v. Paraguay[» گويبرو و همكاران عليه پاراگوئه   «474
 كنوانسيون قاره 3  ، دادگاه مقدمه و ماده pdf.ing_153_seriec/articulos/casos/ocsd/cr.or.corteidh.www://http، قابل دسترسي در )2006 (83

 .كرد ميكند، را ترجمه شفاهي  مي ناپديد شدنهاي اجباري، كه اينگونه ناپديد شدنها را ممنوع دربارهاي امريكا 
 165، پاراگراف 5شماره ) سري سي(قاره امريكا ،كميته حقوق بشر ]Godínez-Cruz v. Honduras[» كروز عليه هندوراس-گودينز   «475
والكوئز رودريگز عليه «همچنين نگاه كنيد به ، pdf.ing_05_seriec/culosarti/casos/docs/cr.or.corteidh.www://http، قابل دسترسي در)1989(

 در ، قابل دسترسي)8198 (157، پاراگراف 4شماره ) سري سي(كميته حقوق بشر قاره امريكا ]Honduras.Rodríguez v-Velásquez  [»هندوراس
pdf.ing_04_seriec/articulos/casos/docs/cr.or.corteidh.www://http باماكا والكوئز عليه گوآتماال«؛ «]. Velásquez v-Bámaca

Guatemala[، در، قابل دسترسي)2000 (301، پاراگراف 70شماره ) سري سي(مريكا آكميته حقوق بشر قاره  
pdf.ing_70_seriec/articulos/casos/docs/cr.or.corteidh.www://http 
 ، قابل دسترسي)1997 (90، پاراگراف 34شماره ) سري سي(ره امريكا كميته حقوق بشر قا،]Castillo-Páez v. Peru[» كاستيلو پائز عليه پرو  «476
Oroza -Trujillo[» اوروزا عليه بوليوي-تروجيلو« ؛ همچنين نگاه كنيد به pdf.ing_34_seriec/ulosartic/casos/docs/cr.or.corteidh.www://http در

Bolivia. v[ ، قابل دسترسي در)1997 (90، پاراگراف 34شماره ) سري سي(مريكا آكميته حقوق بشر قاره ، 
pdf.ing_92_Seriec/articulos/casos/docs/cr.or.corteidh.www://http . اگرچه كنوانسيون اروپا در مورد حقوق بشر، ذكري از ناپديد شدنهاي

 محل شخص ناپديد شده، نقض حقوق مربوط به دربارهوان نموده است كه ارائه ندادن اطالعات  هم عنكند، اما دادگاه حقوق بشر اروپا  مياجباري ن
كميته حقوق بشر قاره  94/25782، پيوست شماره ]Taş v. Turkey[» تس عليه تركيه«. در امان بودن از رفتارهاي غير انساني يا حقارت آميز است

 ، اروپاكميته حقوق بشر قاره ، 94/23531، پيوست شماره ]Tımurtaş v. Turkey[» يهتيمورتاس عليه ترك«؛ )2000 (80 ، پاراگرافاروپا
هاي ، پاراگرافاروپاكميته حقوق بشر قاره  ،94/25782، پيوست شماره ]Turkey. Cyprus v[» قبرس عليه تركيه «؛)2001 (96-98هاي پاراگراف

58-157) 2001(  ،
1=table&externalbydocnumber=source&hbkm=portal&697331=documentId&html=action?asp.view/197tkp/int.coe.echr.cmiskp://http

8149D4D1763ACCBCD468A2FE1FF132746. 
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سپس رژيم با گفتن اين مطلب به       . نمود مي سرنوشت و محل عزيزانشان خودداري       درباره ها هبه پرسشهاي خانواد  
 در حقيقـت آنهـا اعـدام شـده          حالي كه در  (ه زندانهاي ديگر منتقل شده اند        كه عزيزانشان ب   ها هبعضي از خانواد  

 گفت كه عزيزانشان اعدام     ها هحتي در مواردي كه دولت نهايتاً به خانواد       . كرد مي را گمراه    ها ه اين خانواد  )بودند
  .شده اند، در بيشتر موارد از دادن اجساد و يا حتي تعيين محل دفن اجساد خودداري نمود

 را از برگزاري مراسم ترحيم ممنوع ساخته و حتـي عالمتهـاي كـوچكي كـه                 ها همت ايران همچنين خانواد   حكو
 حالي كه  در   ها هاعضاء خانواد . گذاشته شده بود را از بين برد       بر روي محل گورهاي جمعي     ها هتوسط اعضاء خانواد  

 و حكومت اخيراً محل اين گورها در        مشغول بازديد از محل قبرهاي دسته جمعي بودند، دستگير و بازجويي شدند           
  .خاوران را با بلدوزر تسطيح نمود

 450 گروه كاري سازمان ملل متحد در مورد ناپديد شدنهاي اجباري ايـران را از وجـود بـيش از                     ،1369تا سال   
افتـه   افـزايش ي   عـدد  350بيش از   اين موارد   ،  1366 در مقايسه با     .مورد بارز ناپديد شدنهاي اجباري مطلع ساخته      

ها  يك از ايـن پاسـخ   اما گروه كاري متوجه شد كه هيچ     ، مورد پاسخ داده   265 ايران به    ،1370  در سال     477.است
، دولـت ايـران بـا عـدم در          ها ه در مورد هر يك از اين پروند       478. را واضح و روشن نكرد     ها هوضعيت اين پروند  

  .دهد ميحقوق بين الملل ادامه اختيار گذاري اطالعات و يا دادن اطالعات اشتباه به نقض كماكان 

  نقض حق پرداخت غرامت  . ۶٫١٫۶
دولت ايران كماكان به ناديده گرفتن تعهدات خود براي به مجازات رساندن اشخاصي كه مسئول نقض حقوق ياد  

اطمينان حاصل نمايد كـه هـر       «ايران بايد   . دهد ميشده در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بوده اند ادامه             
 تفـسير كلـي     479.»مورد تعرض قرار گرفته، از غرامت مؤثري برخوردار شـود         ... فردي كه حقوق و آزادي اش       

                                                            
، »گزارش گروه كاري در مورد ناپديد شدنهاي اجباري يا غير اختياري«   مقايسه كنيد بين  شوراي اقتصادي اجتماعي، كميسيون حقوق بشر، 477

، قابل دسترسي در )1991 ژانويه CN/E) 17.4/1991/20، سند سازمان ملل 216پاراگراف 
as&3=ri&11!~224710!~3100001=full=uri&bib=profile&15588.S762735E76Y12=session?jsp.ipac/20ipac/8080:org.un.unbisnet://http

horizon!~=source&search=menu&124subtab=pect ،گزارش گروه كاري در مورد «  ، و شوراي اقتصادي اجتماعي، كميسيون حقوق بشر
، قابل دسترسي در )1987 دسامبر CN/E) 31.4/1988/19، سند سازمان ملل 129، پاراگراف »ناپديد شدنهاي اجباري يا غير اختياري

4/1988/19.CN/E=m?asp.ws/asp/journal/Docs/org.un.www://http  . ناپديد«حصول اطمينان كامل از اينكه يك شخص كي به طور رسمي «
نگاه كنيد به دفتر كميسرياي عالي سازمان ملل در حقوق بشر، . شود مشكل است زيرا سازمان ملل بر روي گزارش خود آن فرد تكيه دارد مي

قابل دسترسي در ) 2004مه ) (دوره دوم (6، شماره 6-7. ، صص»ناپديد شدنهاي اجباري يا غير اختياري«، )دوره دوم (6برگه اطالعات شماره 
html.bd4794774/docid/refworld/org.unhcr.www://http. 

، 206، پاراگراف »گزارش گروه كاري در مورد ناپديد شدنهاي اجباري يا غير اختياري«شوراي اقتصادي اجتماعي، كميسيون حقوق بشر،    478
، قابل دسترسي در  )1991 دسامبر CN/E) 30.4/1992/18 سند سازمان ملل

as&1=ri&12!~268611!~3100001=full=uri&bib=profile&15588.S762735E76Y12=session?jsp.ipac/20ipac/8080:org.un.unbisnet://http
horizon!~=source&search=menu&124subtab=pect . مورد ديگر 15 مورد، هويت شخص مورد نظرنامعلوم است، در 247رژيم پاسخ داد كه در 

د باقيمانده فرد مورد فرد مورد نظر مرده است اما هيچگونه اطالعات ديگري در اين باره نداد، در دو مورد، فرد مورد نظر زنده است، و در بقيه موار
 .باشد مينظر زنداني جنگي در عراق 

 صادره توسط كميته حقوق بشر، 31بر طبق برداشتي كه از تفسير كلي  شماره . 2)3) (الف(، ماده 439زيرنويس .    ميثاق حقوق مدني، رك479
 ملي، –كنند  مي يا بخش عمومي، در هر سطحي كه عمل ، و ديگر مقامات دولتي)هيياعم از مجريه، مقننه، و قضا(تمام شعبات دولت «آيد  ميبر 

كميته حقوق بشر . شود ميو اين شامل تمام كشورهاي عضو اين ميثاق »  متناسب با سمت خود، در اين مسئوليت شريكند–ناحيه اي، يا محلي
ميثاق بين المللي حقوق : پيمان گذاشته شده، ماهيت تعهدات حقوقي كلي كه بر عهده كشورهاي عضو اين 31]80[سير كلي شماره سازمان ملل، تف
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كند كه كشورهاي عضو اين ميثاق بايد اطمينان حاصل نمايند كه افـراد              مي ميثاق حقوق مدني تصريح      31شماره  
عدم چنين اقـدامي،    . كشيده شوند مسئول موارد نقض تعهدات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به محاكمه              

مـرتكبين را از مـسئوليت      « كشورها مجاز نيستند     480.آيد ميخود بنفسه يك مورد نقض اين توافقنامه به حساب          
  481.معاف نمايند» خودشخصي 

ـ                   ودن تمـام زنـدانيان     پيش از آغاز بازجويي ها، دولت ايران با كم جلوه دادن شدت اعدامها و سعي در مرتبط نم
خوبي برنامه ريزي شده اي را در جهت        ه  هاي نظامي ارتش آزاديبخش ملي، يك سلسله عمليات ب        ورشسياسي به ي  

 دولت ايران هيچگونه حركتي در جهـت        ،از آن هنگام تا كنون    . آغاز نمود  اشتباه و گمراه كننده      دادن اطالعات 
رود  مـي بـوده و تـصور       افرادي كه در پـستهاي قـدرت         ،بلكه بلعكس . تحقيق يا مجازات مرتكبين ننموده است     

بـراي مثـال، پـور    .  بوده باشند هنوز هم در ايران بر مسند قدرت تكيـه زده انـد  1367مستقيماً مسئول اعدامهاي  
ـ                   عنـوان  ه  محمدي، يك عضو كميسيون مرگ تهران، در حدود دو دهه بعد توسط رئيس جمهور احمدي نـژاد ب

  482.وزير كشور برگزيده شد

  جنايت بر عليه بشريت . ۶٫٢
ها، شكنجه و ناپديد شدنهاي اجباري مسلماً شامل تعريف جنايت بر عليه بشريت، آنطور كه مطـابق حقـوق                عداما

 بين المللـي    جناييدادگاه   ،)»ICTY«( بين الملل براي يوگسالوي سابق       جناييمتداول بين الملل و توسط دادگاه       
 اين  .شود ميشرح داده شده، ) »معاهده رم«(رم  بين المللي جنايي، و نيز قانون موضوعه دادگاه )»ICTR«(رواندا 

كنند كـه    ميجنايات كه در ابتدا در كنوانسيون هيگ و نيز منشور نورنبرگ تصريح شده اند، شرايط زير را قيد                   
و بـا  ) 3(كـار گرفتـه شـود    ه  بكه بر عليه يك جمعيت غير نظامي   ) 2(يك حمله گسترده يا سيستماتيك      ) 1(

 هيچ نوع قاعده مرور زمان در ارتباط با جنايات          483.اهيت اين حمله صورت گرفته باشد     اطالع كامل مرتكب از م    
  484.بر عليه بشريت وجود ندارد

                                                                                                                                                                                 
، قابل دسترسي در  )2004 مه Add/1.Rev/21/C/CCPR) 26.13، سند سازمان ملل 4مدني و سياسي، پاراگراف 

OpenElement?pdf.0441956G/PDF/04/419/56G/GEN/UNDOC/cdo/org.un.daccessdds://http ] 31تفسير كلي شماره «: از اين به بعد«.[ 
طور قابل مالحظه اي ناشي از موارد نقضي است كه بر طبق ه اين تعهدات ب«. (18، پاراگراف 479زيرنويس . ، رك31تفسير كلي شماره    480

 ).»قتل هاي شتابزده يا خودسرانه...  شوند، مانند  ميب قوانين داخلي يا حقوق بين الملل، جنحه محسو
، سري معاهدات سازمان 2187. ، ص1998 ژوئيه 17، 27 بين المللي، ماده ييي جناها ه  همان؛ همچنين نگاه كنيد به معاهده رم در مورد دادگا 481

 ].»معاهده رم«: از اين به بعد[، 90ملل شماره 
، قابل دسترسي در )2005 (3-8. ، صص»1384زراي قتل و« سازمان ديده بان حقوق بشر، 482

pdf.1205iran/1205iran/mena/backgrounder/legacy/org.hrw.www://http. 
، IT-94-1-T، پرونده شماره  ]Prosecutor v. Tadic[» دادستان عليه تاديك «؛ همچنين نگاه كنيد به7، ماده 481زيرنويس .    معاهده رم، رك483
، قابل دسترسي در )1997 مه 7 (646، پاراگراف ]Opinion and Judgment[» نظريه و حكم قاضي«

htm.e970507tj-tad/judgement/2trialc/tadic/icty/org.un.www://http)  دارد كه ميتوان گفت كه جنايت بر عليه بشريت اتفاق افتاده  مياظهار
 ).»اگر كه اعمال مورد بحث يا در ميزان وسيعي و يا بطريق سيستماتيك اتفاق افتاده باشند«است  

،  1968 نوامبر 26، » زمان در موارد جنايات جنگي و جنايت بر عليه بشريتكنوانسيون عدم شمول قاعده مرور«طور كلي نگاه كنيد به ه    ب484
cgi/org.unhcr.www://http- ، قابل دسترسي در73 سازمان ملل سري معاهدات

-non%20the%20on%20Convention=query;amp&0=skip;amp&37818b6ae3=docid;amp&search=page?rwmain/refworld/vtx/texis/bin
crimes%20war%20to 20%limitations%20statutory%20of%20applicability ؛ كميته حقوق بشر سازمان ملل، در نظر گرفتن گزارشهاي

، سند 9اسپانيا، پاراگراف :  كميته حقوق بشرييمشاهدات نها: ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي:   اين پيمان40كشورهاي عضو بر اساس ماده 
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دهد كه حملـه در   مييعني شرح   — جنبه كمي دارد   )است» گسترده«كه اينگونه اعمال داراي ماهيتي      (اين شرط   
اصطالح تعداد قربانيان اسـت يـا تعـداد افـراد     گر چه بر سر اينكه آيا مقصود از اين  ا—چه مقياسي انجام گرفته   

صـورت  » سيستماتيك«طور  ه  كه اينگونه اعمال ب   ( اين شرط    485.هدف قرار گرفته شده اختالف نظر وجود دارد       
و غير محتمل بودن وقوع تصادفي       سازمان يافته اعمال خشونت بار    «يعني بر ماهيت    — جنبه كيفي دارد   )گيرد مي
شانگر يك خط مشي از قبل برنامه ريزي شده حكومت براي ارتكاب بـه چنـين    سندي كه ن  486.داللت دارد » آن

 و در ديگـر مواقـع       487جناياتي باشد گاهي اوقات به عنوان يك عامل جنايت بر عليه بشريت تفسير شده اسـت،               
 هدف از اين شرط كه اينگونه       488.تعبير گرديده است  » سيستماتيك«فقط به عنوان پشتيباني مستند از يك حمله         

مجزا كردن  يك حركت تصادفي، كه به عنوان بخشي از يك نقـشه يـا                «ال گسترده يا سيستماتيك باشند،      ماع
  .باشد مي 489»خط مشي گسترده تري، ارتكاب نيافته

صورت » جمعيت غير نظامي  «همچنين براي اينكه حمله جنايت بر عليه بشريت محسوب شود، بايد بر عليه يك               
در منازعـات نقـش فعـالي ايفـاء          «شـود كـه    مـي از جمله به افرادي اطالق      » غير نظامي «اصطالح  . گرفته باشد 

شـوند   ميي سازمان يافته مقاومت     ها هاعضاء ارتش و اعضاء گرو    شامل   موارد استثناء اين شرط فقط       490.»كنند مين
اراي يـك   دهـا بايـد       گـروه  همچنين، ايـن  . شوند ميباشد رهبري    كه مسئول زيردستان آنها مي    كه توسط فردي    

ليـات  عمبايد  علناً اسلحه حمل كنند، و      بايد  كه از فاصله دور قابل تشخيص است،        عالمت ثابت و مشخص باشند      

                                                                                                                                                                                 
cgi/org.unhcr.www://http-سي در ، قابل دستر)2009 ژانويه CO/ESP/C/CCPR) 5/5سازمان ملل 

5/CO/ESP/C/PRCC=query;amp&0=skip;amp&82b40ae49=docid;amp&search=page?rwmain/refworld/vtx/texis/bin  
 225. ، ص]GERHARD WERLE, PRINCIPLES OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW[»  بين الملليياصول حقوق جنا«   گرهارد ورل، 485
 2 (580 ، حكم، پاراگراف ICTR-96-4-T، پرونده شماره   ]Prosecutor v. Akayesu[» دادستان عليه آكايسو«؛ همچنين نگاه كنيد به )2005(

» دادستان عليه گامبو«. htm.001akay/judgement/Akayesu/cases/ENGLISH/org.ictr.www://http، قابل دسترسي در )1998بر سپتام
]Prosecutor v. Gombo[ پرونده شماره ،ICC-01/05-01/08معاهده رم در مورد اتهامات وارده ) ب(و ) الف( قسمتهاي 61)7( ماده   تصميم مطابق

icc.www://http-، قابل دسترسي در )2009 ژوئن 15 (83توسط دادستان بر عليه ژان پير بمبا گامبو، پاراگراف 
pdf.169954doc/doc/iccdocs/int.cpi.  
، )هيئت منتخب(، حكم IT-96-23& IT-96-23/1-A ، پرونده شماره ]Prosecutor v. Kunarac et. al[» دادستان عليه كوناراك و همكاران   «486

دادستان عليه « ؛ pdf.e020612aj-kun/judgement/appeal/kunarac/icty/org.un.www://http ، قابل دسترسي در)2002 ژوئن 12 (94پاراگراف 
دور حكم جلب ژان پير بمبا  درخواست دادستان مبني بر صدرباره ،  تصميم ICC-01/05-01/08، پرونده شماره ]Prosecutor v. Gombo[» گامبو

دادستان «؛  pdf.tENG-14-08-01-05-01-ICC/cases/library/int.cpi-icc.wwwold://http ، قابل دسترسي در)2008 ژوئن 10 (33گامبو، پاراگراف 
، قابل )2008 دسامبر 18  (2165 ، حكم و تعيين مجازات، پاراكراف ICTR-98-41-T ، پرونده شماره ]Prosecutor v. Bagosora[» عليه باگوسورا
  . html.2,0ff4fb102,494d2f469,2212af463,topic/refworld/org.unhcr.www://httpدسترسي در 

 .7)2)(الف(، ماده 481زيرنويس . ، رك»معاهده رم   «487
 Prosecutor[» دادستان عليه ماوونيي«؛ 98 ، پاراگراف IT-96-23& IT-96-23/1-A، پرونده شماره  ]Kunarac et al[» كوناراك و همكاران   «488

Muvunyi. v[پرونده شماره ، T-A55-2000-ICTRقابل دسترسي در )2006 سپتامبر 12 (512گراف ، پارا ،
html.0,d529abd48,,,ICTR,publisher/refworld/org.unhcr.www://http. 

، سوابق رسمي مجمع 1996 ژوئيه 26، 6. ، ص»ت  اين كميسيون فعاليتهاي چهل و هشتمين نشسدربارهگزارش كميسيون حقوق بين الملل    «489
،  كتاب دوم حقوق بين ]1996[، چاپ مجدد در )1990   (A/51/10 ، سند سازمان ملل47. ، ص)10ماره ش(، مدرك 51عمومي سازمان ملل شماره 

ترسي در ، قابل دس)قسمت دوم (Add/1996/A.SER/4.CN/A.1 ، سند سازمان ملل1ل، نامه شماره المل
pdf.10_51_A/english/documentation/ilc/org.un.untreaty://http. 
از  (48اراگراف ، رأي و حكم كوريگندام، پICTR-00-60-T، پرونده شماره  ]Prosecutor v. Bisengimana[» دادستان عليه بيسنگيمانا  «490
، قابل دسترسي در )1998 سپتامبر 2 (582  ، حكم، پاراگراف T-4-96-ICTRكند، پرونده شماره   مينقل قول » دادستان عليه آكايسو«

pdf.eng%20-%20jgt%20bisengimana/docs/org.ictrcaselaw.www://http.   



 89

يك جمعيت غير نظامي بـا حـضور اعـضاء          با وجود اين،    اما  491.دهند  را مطابق قوانين و آداب جنگ انجام         خود
 بر طبـق حقـوق      492.يابد ميه اند تغيير ن   ي سابقي كه اسلحه خود را به زمين گذاشت        ها هي مقاومت يا رزمند   ها هگرو

  493.هاي اضطراري نيز اكيداً ممنوع استر دادن غير نظاميان حتي در وضعيتمتداول بين الملل، هدف قرا

اعـدام، شـكنجه و ناپديـد شـدنهاي         —هر يك از جنايات نهفته اي كه به وسيله جمهوري اسـالمي انجـام شـد               
 زيرا كه هر يك بخشي از يك حملـه          ،گردند ميت محسوب   هر كدام يك مورد جنايت بر عليه بشري       —اجباري

  .گسترده و سيستماتيك بر عليه يك جمعيت غير نظامي بود

  اعدامـــها

 اين كشتارها در تالشي هماهنگ شده       494.شدند زيرا كشتارهاي عمدي بودند     مياين اعدامها واضحاً قتل محسوب      
مدت چند ماه، در چندين زندان در سراسر كـشور صـورت            براي تخليه زندانها از تمامي زندانيان سياسي، در طي          

اگرچه تعيين شمار   .  و هم از جهت تعداد قربانيان، بسيار گسترده بودند         يي هم از جهت جغرافيا    ،كشتارها. گرفت
ـ   . رسيد ميتوان گفت كه اين تعداد به هزاران         ميراحتي  ه  دقيق قربانيان مشكل است، اما ب      ه صـورت   كـشتارها ب

 اهللا آيت كه از باالترين مقام رسمي، يعني رهبر         يي زيرا به دنبال فتوا    ،انجام شدند ) رنامه ريزي شده  ب (سيستماتيك
فرمان خميني براي اعدام . خميني صادر شد، فرمان قتل و اجراي آن توسط مقامات عاليرتبه دولتي صورت گرفت

يـز توضـيحات منتظـري از مراحلـي كـه            و ن  ،در بردند ه  زندانيان توسط اظهارات افرادي كه از اين واقعه جان ب         
 بسيار فراتر از يك ها هسازد كه اين حمل ميبستند، آشكار  مي به كار يسيونهاي مرگ براي اجراي اهداف خودكم

  .حادثه اتفاقي بودند

 شان با احزاب سياسـي     قربانيان اين حمله گسترده و برنامه ريزي شده اكثراً زندانياني بودند كه براي سالها ارتباط              
بنابراين شـكي بـاقي     .  قطع شده بود و مدتها قبل از حمله ارتش آزاديبخش ملي از عراق، زنداني شده بودند                خود

  495.ماند كه اين حمله نسبت به يك جمعيت غير نظامي صورت گرفته بود مين

  شكنجــــــه

                                                            
، قابل دسترسي در )2004 ژوئيه 29 (112 ، حكم، پاراگراف A-14-95-IT ، پرونده  شماره]Blaskic. Prosecutor v [»دادستان عليه بالسكيك«  491

Blaskic=query;amp&0=skip;amp&4eb0f4146=docid;amp&search=page?rwmain/refworld/vtx/texis/bin-cgi/org.unhcr.www://http.  
 .113   همان، پاراگراف 492
 .109   همان، پاراگراف 493
در «.شخص است و يا سبب شدن براي كشتن چنين شخصي»  كشتار عمدي«مطابق آنچه كه در معاهده رم تعريف گرديده به معناي » قتل  « 494

، ديگر نحوه انجام چنين كشتني، »صورتيكه مرتكب قتل، بدون مالحظه نسبت به حفظ حرمت زندگي فرد، آسيب جدي به قرباني اش رسانده باشد
 .233. ، ص485زيرنويس . ورل، رك. ربطي به موضوع ندارد

شدند، حضور آنها سبب  ميشمرده » گروه مسلح مقاومت «جود در حقوق بين الملل، اعضاء يكني، برابر تعاريف مو  حتي اگر مجاهدين زندا 495
كه ثابت شود اين فجايع در پاسخ به يورش  همچنين در صورتي. شد، زيرا آنها غير مسلح بودند مياز بين بردن وضعيت غير نظامي ساكنان زندان ن

 .  آنها را جنايات جنگي محسوب كردتوان مياه ارتش عراق به داخل ايران صورت گرفته است، هاي ارتش آزاديبخش ملي به همر
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  جسمي و چـه روحـي،      ايجاد درد يا رنج بسيار شديد، چه      «: بر طبق معاهده رم، تعريف شكنجه از اين قرار است         
عامداً، به شخصي كه تحت بازداشت است يا تحت كنترل فرد متهم قرار دارد؛ شكنجه به مواردي كه درد يا رنج                     

ون  بر خالف كنوانـسي    496».گردد ميطور ذاتي ناشي از مجازاتهاي قانوني باشد اطالق ن        ه  صرفاً تصادفي بوده و يا ب     
شامل دردي  «و بنابراين تعريف آن     » گزيند ميله و هدف را برن    يك رابطه وسي  «منع شكنجه، سياست معاهده رم      

  497 .»خصوصي توليد شده باشد، براي مثال صرفاً به دالئل خودسرانهه شود كه حتي بدون هيچ هدف و منظور ب مي

، زندانيان سياسي را هم خودسرانه و هم براي مجبور كردن آنها به انجام يك سـري آداب مـذهبي                    1367در سال   
طور گـسترده و هـم سيـستماتيك        ه  اين شالق زدنها به هر يك از اين دو دليل كه بوده باشد، هم ب              . دندشالق ز 

  .شود محسوب مي جنايت بر عليه بشريتانجام گرفت و 

  ناپديد شدنهاي اجباري زندانيان

بشريت شناخته   مطابق معاهده رم  به عنوان جنايت بر عليه           1367 در سال    د شدنهاي تحميلي يا اجباري افراد     ناپدي
شبيه تعريفي است كه در دوره جديد كنوانسيون        » ناپديد شدنهاي اجباري افراد   « تعريف معاهده رم از      498.دوش مي

اين تعريف همچنين مستلزم آن اسـت كـه            .بين المللي محافظت تمام افراد از ناپديد شدنهاي اجباري آمده است          
 كه از طرف دولت داراي اختيارات و پشتيباني بوده و براي            محروميت از آزادي فرد توسط دولت يا افرادي باشد        

 سرنوشت يا محل نگهداري چنين افرادي، و عدم اذعان          دربارهباشند، و نيز فقدان اطالعات       ميدولت شناخته شده    
  499.دهد ميدولت به محروم ساختن آنان از آزادي، كه نتيجتاً اين اشخاص را خارج از حمايت قانون قرار 

 بـراي   هـا  ه، ندادن اجازه به خانواد     محل نگهداري عزيزان   درباره ها هيم ايران از دادن اطالعات به خانواد      امتناع رژ 
، خودداري از تعيين هويت قبرهاي زندانيان اعدام شده، و تحويل ندادن بقايـاي اجـساد بـه اعـضاء                    دفن عزيزان 

  .كند ميافراد از ناپديد شدنهاي اجباري نقض  تعهدات ايران را در قبال حقوق بين الملل در مورد حفظ ها هخانواد

  موارد نقض قوانين ايران. ۶٫٣ 
عمليات برنامه ريزي شده رژيم ايران براي بازجويي، شكنجه و اعدام زندانيان سياسي در سراسر ايران، بسياري از                  

هاي مذكور در قانون    تد دو مورد از بنيادي ترين محافظ      شاي. موارد مذكور در قانون اساسي ايران را نيز نقض كرد         
دارد كـه     مـي  اعـالم    22اصـل   .  بودنـد  39 و   22وقوع پيوست، اصول    ه   ب 1367اساسي ايران كه در طي قتل عام        

مگر در مواردي كـه قـانون تجـويز    » حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است   «

                                                            
  .7)2)(يي (، ماده481زيرنويس . معاهده رم، رك   496
 .244. ، ص485زيرنويس .   ورل، رك 497
 .7)1)(آي (، ماده481زيرنويس . معاهده رم، رك   498
در . 2، ماده 468زيرنويس .  را با كنوانسيون ناپديد شدنهاي اجباري، رك7)1)(آي (ماده، 481زيرنويس . معاهده رم، رك  مقايسه كنيد  499

 .خارج نمايد» براي مدت زمان طوالني از محافظت قانون«شود كه مرتكب قصد دارد تا شخص را  ميمعاهده رم اين شرط قيد 
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 501»تگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شـده      هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دس          «39  اصل    500.كند
  .سازد ميرا ممنوع 

توان به صرف  ميتفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را ن«گويد  مي كه 23كميسيون هاي مرگ همچنين اصل 
 هزاران تـن از مجاهـدين و چپگرايـان        .  را نيز نقض نمود    502» داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد        

شالق زده شدند و اعـدام      خود  از كنار گذاشتن عقايد ايدئولوژيك، سياسي يا مذهبي         ه دليل امتناع    زنداني، صرفاً ب  
  .گرديدند

به منظـور دادخـواهي بـه       «گويد تمام شهروندان حق دارند       مي كه   34هاي مرگ همچنين الزامات اصل      كميسيون
حكم به مجـازات و اجـراء آن         «رد كه دا مي مقرر   36 اصل   . را نيز اجرا ننمود    503» رجوع نمايند  ي صالح ها هدادگا

رسـيدگي  «دارد كه  مي ملزم 168 عالوه بر آن، اصل    504.»بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد          
  505.»گيرد ميبه جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت 

 را  در برابر شكنجه براي تمام شهروندان از جمله زنـدانيان سياسـي      ييهافظت اينكه قانون اساسي ايران محا     باالخره
 لحـن ايـن     506.سازد ميرا ممنوع   » و يا كسب اطالع    هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار      «38اصل  . كند ميمقرر  

  507.ردهاي بين المللي مشابهت دا با استاندارداصل صريح و خالي از ابهام بوده و از جهت چگونگي و فراگيري

                                                            
 ].»قانون اساسي«: از اين به بعد [22، ماده 1368، اصالح شده در 1358مصوب ] [1358[  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  500
 .39  همان، اصل  501
 .23  همان، اصل  502
 .34   همان، اصل 503
  .36   همان، اصل 504
، قابل دسترسي در 36-44، مواد ]1379، اصالح در  سال 1365مصوب [، 1364، »قانون مطبوعات«؛ همچنين نگاه كنيد به 168   همان، اصل 505

pdf.EN%20-%20amendments%202000%20with%20law%20Press%20Iranian/Codes/pdfs/English/httpdocs/org.iranhrdc://http.  اصل
اما عليرغم اين .  كند ميرا تعريف » تخلفات سياسي«ند كه دولت به منظور محافظت از زندانيان سياسي، ك مي قانون اساسي ايران قيد 168

بر طبق گفته حقوقدان ايراني، مهرانگيز . دستورالعمل، دولت قادر نبوده است قوانيني را از تصويب بگذراند كه اين مورد خاص را عنوان نمايند
اسي به رژيم اجازه داده است كه از اين وضعيت سوء استفاده نموده و تحت پوشش قانون دگرانديشان كار، ضعف دولت در تعريف تخلفات سي

، قابل دسترسي در 14-15. ، صص»تجزيه و تحليل حقوقي: خاموش كردن صداي دگرانديشان«مهرانگيز كار، . سياسي را نابود سازد
pdf.report_full/mehrangiz/Reports/pdfs/Persian/httpdocs/org.iranhrdc://http)  ،1386انتشار توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران.(  
 .38، اصل 500زيرنويس .    قانون اساسي ايران، رك506
 .7، ماده  439 زيرنويس .   براي مثال نگاه كنيد به ميثاق حقوق مدني، رك507
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  نتيجه گيری
بازماندگان و تحليلگـران    . ماند ميدر يادها     داستاني تكان دهنده از قساوت و وحشيگري است كه         1367قتل عام   

دالئل گوناگوني براي اين فتوا و اعدامها مطرح نموده اند، كه تمامي آنها بر پايه مالحظات همگـراي سياسـي و                     
كند نشان دهد، اگرچه آن وقايع ممكن است صـدور ايـن             ميي  همانطور كه اين گزارش سع    . عملي استوار است  

پيش از آنكه ايران با آتش بس موافقت        باشد كه    نشان دهنده آن مي   فتوا را موجب شده باشد، اما شواهد فراواني         
 قتل عام زندانيان سياسي طرح ريزي و تدارك شده          اقب حمالت ارتش آزاديبخش ملي قرار بگيرد،      نمايد و يا متع   

 معتقد كه( منتظري اهللا آيترژيم از مدتها قبل نظريه . اين اعدامها فقط چند روز پس از صدور فتوا شروع شد. بود
 را كنـار    )توان با آزاد نمودن زندانيان بازپرورش يافته حـل نمـود           مي مشكل جمعيت بيش از حد زندانها را         بود

يك جمهوري اسـالمي    — ساخته خود را   مصمم بود كه   )كه در بستر مرگ بود    (در عوض، خميني    . گذاشته بود 
 از كـشور گريختـه       مخالف حذف شده بودند و رهبـران آنهـا         اگرچه احزاب . حفظ كند —بدون وجود مخالفان  

.  بايد اعدام شوند و وقت تنگ بـود        ، يعني زندانيان سياسي   ،بودند، رژيم معتقد بود كه اين آخرين حضور مخالفان        
 نيـز رو بـه      و ا يي سرطان و ناراحتي قلبي، بيمار و در حال مرگ بود وبينـا            در آن تابستان، خميني در اثر ابتال به       

  .   زوال گذاشته بود

در .  مرتكبين بايد پاسخگوي اعمالـشان باشـند   .توان فراموش نمود   مي را ن  1367درسهاي آموخته شده از قتل عام       
ـ              حالي كه  تگيري، شـكنجه و كـشتار       اين گزارش در جريان انتشار است، دولت ايران با وحشيگري در حال دس

حكومـت شـروع بـه برگـزاري        . افرادي است كه معتقد است جمهوري اسالمي را مورد تهديـد قـرار داده انـد               
 خـرداد   22محاكمات نمايشي جمعي از صدها فعال، وكيل و ديگر افرادي كه در تظـاهرات پـس از انتخابـات                    

اند، اكثر آنها را از داشتن وكيل محروم نموده اند، برخي را مجبور به اعتراف كرده   . دستگير شده اند، كرده است    
مركز اسناد حقوق بشر ايران اميدوار است كه اين گزارش، صرف نظـر             . و بدون شك اكثر آنها شكنجه شده اند       

ن ايراني و جهانيان در تالشهاي خود براي پيـشگيري از           كند، به شهروندا   مياز اينكه چه كسي بر ايران حكومت        
  .ياري دهد فجايع بيشتر،
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1پيوست   
  ليست قربانيان



 

  
  اسم و شهرت قربانيان

 در زندان 1367تا به امروز، هيچ سازمان و نهادي نتوانسته است يك ليست جامع از همه كساني كه در  كشتار سال 
دولت . راي جمع آوري اين معلومات با چالشهاي متعددي روبرو بوده استتالشها ب. هاي ايران جان باختند را تهيه كند

مركز اسناد حقوق بشر . ايران نقش خود را در برنامه ريزي، اجرا و كتمان اين جنايات تا به امروز پنهان مي نمايد
ان اسناد مربوط به ايران با ساير نهادها همصدا از دولت ايران مي خواهد براي تدوين يك ليست دقيق از همه قرباني

 .   را دسترس همگان قرار دهد1367كشتار سال 

اما عليرغم اين همه چالشها، سازمان ها و افراد متعددي مصرانه تالش كرده اند تا نام جان باخته گان هرگز از خاطره 
ست منابع و داده مركز اسناد حقوق بشر ايران كوشيده ا. ليست ذيل نمايانگر نسبي اين تالشها است. ها زدوده نشود

مركز اسناد حقوق بشرايران . هايي را كه در تدوين اين ليست ها از آن استفاده شده است تا حد امكان نشان دهد
  . صحت اين داده ها را تأييد و يا رد نمي كند

  منابع انگليسي
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 در باره وضعيت حقوق بشر در ايران، نماينده ويژه كميسيون حقوق بشرسازمان 1989در گزارش ساليانه خود در سال 
اين معلومات در همكاري با سازمانهاي .  اعدام شدند1367ال  زنداني را ذكر كرد كه در س1000ملل اسامي بيشتر از 

غيردولتي كه در ارتباط با شورايي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل قرار داشتند و سازمانهاي فعال در رابطه با كشتار 
  .  تدوين شده بود1367سال 

-e5e8-dd11-3de6-0311e59f/en/13/118/2008MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http

pdf.en131182008mde/69a15d85ea43 

دانيان نوشت كه اين  سازمان عفو بين الملل در گزارش خود به مناسبت بيستمين سالگرد كشتار زن1387در سال 
  .  اعدام شدند1367 زنداني در زندانهاي ايران در سال 5000 تا 4500سازمان معتقد است كه بيشتر از 

-9381-dd11-e5ee-6bf289a5/en/13/021/1990MDE/asset/library/en/org.styamne.www://http

pdf.en130211990mde/8a3d83f29bdd 

 2000 نوشت كه اين سازمان اسامي بيشتر از 1990سازمان عفو بين الملل در گزارش ساليانه خود درباره ايران در سال 
  . شدند را ثبت كرده است اعدام 1367زنداني سياسي را كه از مرداد  تا دي سال 
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 4525تدوين شده است و در آن از ) مهر(اين ليست توسط گروه تالش براي نهادينه شدن حقوق بشر در ايران 
  .اعدامي نام برده شده است

http://www.scribd.com/doc/2469298/Crime-Against-Humanity 

pdf.Humanity_Against_Crime/books/links/org.mojahedin.www://http 

اعدام شدگان را اين هردو ليست توسط كميته روابط خارجي شوراي مقاومت ملي ايران تدوين شده است و شمار 
  .  نفر قلمداد مي كند3208

  منابع فارسي
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و پيوندي با يك ليست تهيه شده به زبان انگليسي ارائه اين وبسايت يك ليست نسبي از اسامي قربانيان ارائه مي دهد 
  .  قرباني نام مي برد4415اما اين ليست از . مي دهد كه دقيقا مشابه ليستي است كه توسط مهر تدوين شده است
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 قرباني مي شود كه گفته مي 3210 تدوين شده است و دربرگيرنده 1378اين ليست توسط مجاهدين در تابستان سال 
  .  اعدام شدند1367شود از اعضاي مجاهدين در تابستان سال 
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اسناد نسل كشي كمونيستها، انقالبيون و : 67كتاب سياه « تدوين و در 1367 -اين ليست توسط گفتگوهاي زندان
  .  زنداني ذكر مي كند4799نشر شد و شمار كشته شدگان را » زندانيان سياسي ايران

pdf.67edami/Victims1988/pdfs/Persian/httpdocs/org.iranhrdc://http 

تدوين كننده اين ليست كانون زندانيان سياسي ايران در تبعيد مي باشد كه آن را در سيمينار بين المللي استاكهلم نشر 
   . زنداني اعدام شده نام مي برد2367نمود و از 
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    .  زنداني اعدام شده نام مي برد4672مانند منابع ديگر از . منبع تدوين كننده اين ليست روشن نيست



 

  
  

2ست پيو  

  1367مرتكبين قتل عام 



 

  رهبران سياسي
  

  آيت اهللا روح اهللا خميني
وي يك .  صادر كرد1367آيت اهللا خميني، رهبر جمهوري اسالمي ايران، شخصاً فتواي كشتار زندانيان را در سال 

  . در گذشت) 1368(سال بعد از اين حادثه 
  

  آيت اهللا سيد علي خامنه اي
او . ، خامنه اي كشتارها را علناً توجيح كرد1367در دي .  بود1367مهور ايران در سال آيت اهللا خامنه اي ريئس ج

اين آدمي كه توي زندان، از ... اعدامند ما در جمهوري اسالمي مجازات اعدام را داريم براي كساني كه مستحق«: گفت
به  ارتباط دارد، او را... ي اسالمي  مسلحانه كردند به داخل مرزهاي جمهورٔحمله داخل زندان با حركات منافقين كه

شده، بايد چه كارش كرد؟ او محكوم به  نظر شما بايد برايش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص
 رهبر نظام جمهوري 1368خامنه اي در سال » .كنيم اين مسئله شوخي كه نمي با. كنيم اعدام است و اعدامش هم مي

  . اسالمي ايران شد
  

  ميرحسين موسوي
در حال .  معلوماتي در دست نيست1367در باره نقش او در كشتار سال .  نخست وزير بود1367موسوي در سال 

وي همچنان يكي از نامزدان انتخابات رياست جمهوري سال . حاضر، وي عضو شوراي تشخيص مصلحت نظام است
  .  بود1388

  
  اكبر هاشمي رفسنجاني

در پاسخ به يك سؤالي درباره كشتار . نجاني سخنگوي پارلمان و فرمانده عمومي ارتش بود هاشمي رفس1367در سال ،
اكنون وي رئيس شواري .  زنداني اعدام شده اند1000 وي گفت كه در چند ماه گذشته كمتر از 1367زندانيان در سال 

  . تشخيص مصلحت نظام و معاون سخنگوي شوراي نخبگان مي باشد
  

  يمحمد محمدي ري شهر
وي همچنان در مقام . درحال حاضر نماينده رهبر در امور حج مي باشد.  بود1367ري شهري وزير اطالعات در سال 

  . قاضي در دادگاه انقالب و دادگاه ويژه روحانيت انجام وظيفه نموده است
  

  
  



 

  قوه قضاييه 
  

  آيت اهللا سيد عبدل كريم موسوي اردبيلي
قوه ": در آن زمان، اردبيلي در يك سخنراني گفت.  بود1367اردبيلي رئيس قضات و مسئول شوراي قضايي در سال 

ديگر از آوردن و بردن . بايد از دم اعدام شوند. شوند كه چرا اينها اعدام نمي... قضاييه در فشار بسيار سخت است 
  . ز قضات در جمهوري اسالمي مي باشداردبيلي اكنون يكي ا» .پرونده محكومين خبري نخواهد شد

  
  اسداهللا الجوردي

با ختم اعدامها او به وظيفه .  دادستان دادگاه انقالب تهران بود1367در سال » قصاب اوين«اسداهللا الجوردي مشهور به 
  .  ترور شد1377الجوردي در شهريور سال . قبلي خود، يعني رياست زندان اوين برگشت

  
  محمد اسماعيل شوشتري

شوشتري از سال .  بود و در كميسيون مرگ تهران شركت مي جست1367شوشتري رئيس سازمان زندانها در سال 
  .  در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي وزير اطالعات بود1384 تا 1368

  
  

  اعضاي كميسيون مرگ 
  

  نيري) جعفر(حسينعلي 
از نيري به عنوان رئيس كميسيون مرگ نام برده مي شود و او .  بود1367نيري رئيس دادگاه انقالب تهران در سال 

  . در حال حاضر نيري معاون رئيس قضات دادگاه عالي مي باشد. رياست كميسيون مرگ را در تهران به عهده داشت
  

  مرتضي اشراقي
. ن مرگ نام برده مي شود بود و در فتواي خميني از وي به عنوان عضو كميسيو1367اشراقي دادستان تهران در سال 

  . اكنون وي قاضي دادگاه عالي مي باشد
  

  مصطفي پور محمدي
او نمايندگي وزارت اطالعات را در كميسيون مرگ به عهده .  معاون وزير اطالعات بود1367پورمحمدي در سال 

  .محمدي در مقام مشاور امنيتي ملي رهبر انجام وظيفه كرده است. داشت
  



 

  علي مبشري
 قاضي زندان اوين بود و در غياب نيري مسئوليت قضاء را در كميسيون مرگ تهران به 1367ي در سال علي مبشر

  . وي در مقام رئيس دادگاه انقالب تهران انجام وظيفه نموده است. عهده داشت
  

  ابراهيم رئيسي 
در كميسيون مرگ تهران  بود و در غياب اشراقي به عنوان عضو 1367ابراهيم رئيسي معاون دادستان تهران در سال 

  . وي مسئوليت رئيس هيئت بازرسان دولت را به عهده گرفته است. حضور مي يافت
  
  

  مسئولين زندان
  

  سيد حسين مرتضوي
 مرتضوي به عنوان رئيس زندان اوين در كميسيون مرگ حضور و نقش خيلي مهمي در انتخاب زندانيان براي اعدام 

  . وه قضاييه ايران داردمرتضوي اكنون نقش مهمي در ق. داشت
  

  ) ناصريان(محمد مغيثه اي 
وي .  بود و در كار كميسيون مرگ گوهردشت شركت مي جست1367ناصريان مسئول زندان گوهردشت در سال 

  . نقش خيلي تعيين كننده در انتخاب زندانيان اعدام شده در آن زندان داشت
  

  داود لشكري
او در كميسيون مرگ گوهردشت حضور . و بازجوي زندان گوهردشت بود معاون امنيتي 1367 داود لشكري در سال 

  . داشت
  

  سيد حسين حسين زاده
 بود، و در انتخاب و فراخواندن زندانيان به نزد 1367حسين زاده زندانبان اوين و شخص دست راست مرتضوي درسال 

  . كميسيون مرگ نقش داشت
  
  
  
  



 

  مجتبي حلوايي عسگر
مطابق شهادت گواهان، حلوايي مسئول بازجويي هاي اوليه .  بود1367ان اوين در سال حلوايي مسئول امنيتي زند

گفته مي شود كه حلوايي منظماً زندانيان را بازجويي و . زندانيان قبل از حضور در نزد كميسيون مرگ در اوين بود
  .شكنجه مي كرد

  
  سرامي

سيون مرگ خوزستان حضور داشت و نقش مهمي در سرامي در كمي.  بود1367سرامي مسئول زندان خوزستان در سال 
  . انتخاب زندانيان اعدام شده آن استان داشت

  
  مهدي زاده

گفته مي شود كه مهدي زاده زندانيان را . مهدي زاده يكي از مقامات قضايي دادگاه انقالب و زندان فجر اهواز بود
  . آن استان حضور مي يافتبازجويي و شكنجه مي كرد و به عنوان مشاور در كميسيون مرگ در 

  
  شفيعي

  .  بود و در كميسيون مرگ اهواز شركت مي كرد1367شفيعي يك افسر عاليرتبه در زندان اهواز در سال 
  

  قرائتي
  .  بود1988قرائتي مسئول زندان دزفول در سال 

  
  عليرضا آوايي 

  . فول شركت مي جستآوايي بازجو و شكنجه گر زندان يونسكو در دزفول بود و در كميسيون مرگ دز
  

  عبداللهي 
  .  بود1367عبداللهي رئيس زندان رشت و عضو كميسيون مرگ رشت در سال 

  
  ملكي 

مطابق شهادت بازماندگان، ملكي بازجويي هاي ابتدايي را قبل از آن كه .  بود1988ملكي رئيس زندان همدان در سال 
  . زنداني به نزد كميسيون مرگ فرستاده شود انجام مي داد

  
  



 

  حجت االاسالم اسالمي
 بود و در كار كميسيون مرگ شيراز در زندان عادل آباد شركت مي 1367اسالمي دادستان دادگاه انقالب در سال 

  . جست
  

  مصيبي
 بود و در كميسيون مرگ شيراز در زندان 1367حجت االسالم مصيبي قاضي دادگاه ويژه روحانيت  شيراز در سال 

  .عادل آباد شركت مي كرد



 

  
  

  3 پيوست

   صادر گرديد1367فتوايي كه توسط آيت اهللا خميني در تيرماه   



 

 



 

  
  

  4 پيوست

  )1367 مرداد 6(پاسخهاي خميني به سؤالهاي آيت اهللا موسوي اردبيلي   



 

 



 

  
  

  5 پيوست

  )1367 مرداد 9(نامه اول آيت اهللا منتظري خطاب به آيت اهللا خميني   



 

 



 

  
  

  6 پيوست

  )1367 مرداد 13(م آيت اهللا منتظري خطاب به آيت اهللا خميني نامه دو  



 

 



 

  
  

  7 پيوست

نامه سوم آيت اهللا منتظري خطاب به آقايان نيري، اشراقي، رئيسي و پورمحمدي     
)1367 مرداد 24(  



 

 



 

  
  

  8 پيوست

)كه توسط شاهد به مركز اسناد حقوق بشر ارائه شده(تقويم امير اطيابي در زندان     



 

 تقويم امير اطيابي كه در زندان 
  عالمت گذاري شده بود

اطيابي از بازماندگان زندان 
هنگامي كه . باشد گوهردشت مي

 در 1367اطيابي در طول تابستان 
برد، هر گاه  زندان به سر مي

متوجه حمل اجساد در 
شد يك  كاميونيهاي زندان مي

عالمت روي اين تقويم اضافه 
  . كرد مي 

  

ك مربع را براي هر اطيابي ي
. زد ديد عالمت مي كاميوني كه مي
 مرداد او يك 9براي مثال، در 

مربع را عالمت زد زيرا كاميوني 
 مرداد، او 12در . را مشاهده كرد

دو مربع را عالمت زد كه نشان 
دهنده اين بود كه دو كاميون را 

  .ديده بود
  

بعد از آزادي وي از زندان، او 
را به » 2«و » 1«هاي  شماره

  .تقويم اضافه نمود
  

دهد كه در  تقويم اطيابي نشان مي
اواخر مرداد اعدامها متوقف 

 شهريور، اولين 5در . گرديدند
گروه زندانيان به كميسيون مرگ 

  .احضار گرديدند
  

 19اطيابي به خاطر دارد كه در 
اي كه اعدامها در آن اجرا  اين مالقاتها در همان محوطه. ند آبان مقامات زندان به بازماندگان اجازه ديدار با بستگان خود را داد9مهر و 

  .گرديده بودند انجام گرفت
 

  . آزاد شد1367وي در زمستان .  مهرماه مالقات داشت19اطيابي بعد از احضار به كميسيون مرگ جان سالم به در برده و با فاميل خود در 
 



 

  
  
  

  9 پيوست

همراه با تصوير هوايي زندان گوهردشت (طرح زندان گوهردشت توسط امير اطيابي   
) گرفته شده1388كه از سايت گوگل ارت در مردادماه   



 

 
 طرح زندان گوهردشت که توسط امير اطيابی نقاشی و به مرکز اسناد حقوق بشر ارائه گرديده: تصوير باال

    گرفته شده١٣٨٨تصوير هوايی زندان گوهردشت که از سايت گوگل ارت در مردادماه : تصوير پايين



 

  



  :پردازند گزارشهاي آينده مركز اسناد حقوق بشر ايران به مستندسازي موارد زير مي

 كه توسط جمهوري اسالمي دستگير، بازداشت فعال اينترنت و وبالگنويسشهادتنامه چهار  •
 و شكنجه گرديدند

 1367قتل عام سال شهادتنامه بازماندگان  •

 خرداد 22بيش از انتخابات رئيس جمهوري  جمهري اسالمي ايران نقض حقوق بشر توسط •
1388   
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