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  ۱۳۶۷اعدام هاي جمعي سال                   يرواند آبراهاميان
در  ديعقاش يتفت

ن روز جمعه ينخست
، ۶۷ر ماه ي ت۲۸
، بدون يم اسالميرژ
، يهشدارچ يه

ارتباط ناگهان 
 زندان بسته شد، يدرها.  خارج قطع کردياي را با دني اصليزندانها

ورود . دي گرديف منتين شده تلفنييش تعي از پيمالقاتها و تماسها
ون از سلولها خارج شد و يزيو و تلويمطبوعات ممنوع اعالم شد، راد

 ي داروهايان و حتي زنداني براي ارسالياز قبول نامه، بسته ها
ان ي نگران زنداني ممانعت بعمل آمد و از اجتماع خانواده هاياتيح

 لونا پارک يحيدر برابر زندان ها بخصوص در کنار پارک تفر
، ي قانونين، دادگاههايافزون برا.  شديرين، جلوگيان اوجنب زند

 ي و جستجويريگي اعالم نشده را آغاز کردند تا از پيالتيتعط
 از يبرخ.  بعمل آورنديريشگي، پيافتن اطالعي يخانواده ها برا

ت اله يافتن آي ي وحشت زده و با شتاب خود را برايخانواده ها
  .د، به قم رساندند بوي که هنوز قائم مقام رهبريمنتظر

 خارج که تماس آنان يايان را با دنيتنها ارتباط زندانه زندانبانان ن
ان در يزندان.  مجاور هم قطع کرده بودنديگر و سلول هايکديرا با 

 مشترک يمحل ها.  خود محبوس بودندي سلولهايواريچهار د
 و ي، بهدار)ه هاينيحس (ي سخنرانيچون آموزشگاه ها، سالنها

به نگهبانان و کارگران . ان بسته شدندي زنداني به رويملگ جاطيح
 يدا خودداريان اکي دستور داده شده بود تا از صحبت با زندانيافغان
ن ي، مجاهدياسير سيان غي کامال از زندانياسيان سياساسا زندان. کنند

 دراز يتهاي که محکومين، آنهائير توابين از غيان، توابياز چپ گرا
 سبکتر جدا شده يت هاي با محکوميتي محکوممدت داشتند از

و ابداع يک راديان با استفاده از استعداد خود ي از زندانيکي. بودند
دن اخبار يان است سردرآورد، اما با شنيکرده بود تا از آنچه در جر

. شودي مطرح نميچ گزارشي زندان هيو متوجه شد که از خبرهايراد
ب ين ترتيبه ا. ه بودندار کرديآنها به ظاهر سکوت مطلق اخت

ران به لحاظ محتوا، يخ ايز که تا آنزمان در تارياقدامات خشونت آم
 از يداد حتين رويا. ديسابقه بوده، آغاز گرديشکل وشدت ب

پرده . رفتي و جو ترور آن زمان هم فراتر م۵۷ سال يرخدادها
 در يزي چي خبرنگاران غربيسکوت آنچنان کارآمد بود که حت

ان ي از آن بميک هم سخنيدند و محافل آکادمينن باره نشيا
  .زنندي نمين باره حرفيهر چند آنها هنوز هم در ا. اوردندين

 يني، خمم يق آن ناآگاه هستيش از اعدامها که از زمان دقيدرست پ
 فتوا ي آن را نوعير در نوع خود که برخينظي بيدر نهان فرمان

ن به ير اعدام مجاهدژه با دستويت ويک هئيل ي تشکيدانند، برايم
ات تهران يه. کنديان به نام مرتد صادر ميعنوان محارب و چپگرا

 شخص امام، ي از سويندگانيشد شامل نمايل مي نفر تشک۱۶که از 
، ي، دادستان کل، دادگاه انقالب، وزارت دادگستريس جمهوريرئ

 يسرپرست. ن و گوهر دشت بودنديت زندان اويرياطالعات و مد
 گذارده شده بود که دو ياشراق) حجت اله(ت اله ي آت بر عهدهيهئ
. ي و حجت االسالم  مبشريريژه داشت، حجت االسالم نيار ويدست

ن به ياز او) کوپتريهل(ات توسط بالگرد ين هي ايدر پنج ماه بعد
" ات مرگيه"ات را ين هينام ا. گوهر دشت در رفت و آمد بود

  .جاد شده بوديهم ا مشابه در شهرستانها يتشکل. گذاشته بودند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. ودمن آنان آغاز نين و توابيات تهران کار خود را با مجاهديه

ان که اقدامات آنها به ينان دادن به زندانين مرحله با اطميمقدمه ا
 است و به ي عفو عمومي اعطايست و فقط برايمفهوم محاکمه ن

. ديغاز گردد جدا شوند، آير مسلمانان باين منظور مسلمانان از غيهم
اگر پاسخ .  شدي سئوال مي سازمانيسپس از آنها در باره وابستگ

 خود استفاده يف تعلقات گروهيدر توص" مجاهد"دهنده از واژه 
" منافق"اگر واژه .  شدي کرد، پرسش و پاسخ همانجا متوقف ميم

ا يآ"ر ي نظي خود را با سئواالتيات پرسش هاي برد، هيرا بکار م
ا حاضر به يآ"، "د؟ياران سابق خود هستي يفشما حاضر به معر

د به ما در يا حاضريآ"، "د؟ين هستي آنان در برابر دوربيمعرف
د هواداران  يا حاضريآ"، "د؟ي آنها کمک کنيريب و دستگيتعق
 ي را به ما معرفيکين تاکتيا توابيآ"، "د؟ي کني را به ما معرفيمخف
 ي رفته و از رود به خط مقدم جبهه هايا حاضريآ"، "د؟ي کنيم
  . دادي، ادامه م"د؟ين دشمن عبور کنياديم

آيا شما حاضر به معرفي ياران سابق خود"
آيا حاضر به معرفي آنان در برابر"، "هستيد؟

آيا حاضريد به ما در"، "دوربين هستيد؟
آيا"، "تعقيب و دستگيري آنها کمک کنيد؟

حاضريد هواداران  مخفي را به ما معرفي
کتيکي را به ما معرفيآيا توابين تا"، "کنيد؟

آيا حاضريد به خط مقدم جبهه ها"، "مي کنيد؟
 رفته و از روي ميادين دشمن عبور کنيد؟
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 ها چشم بسته ين بازجوئي مراحل اين در تماميان زندان اويزندان
ان گوهر دشت اجازه داشتند يحال آنکه زندان.  ماندندي ميباق

 به چالش ي، برايهدف پرسش ها، بروشن. ننديات را ببي هياعضا
.  شده بودنديان طراحي زندانخواندن شرافت، احترام و عزت نفس

 که از بند ما به يک نفر از پنجاه مجاهدي يسد حتي نويرها م
 نفر ۱۹۵سد ي نوي ميگريشاهد د.  رفته بودند، بازنگشتنديبازجوئ

سد ي نوي ميگريد.  گوهر دشت بازنگشتند۲جاهد بند  م۲۰۰از 
 را به يشتري مصمم بود تا درحد ممکن شمار بيريحجت االسالم ن

 کرد ي تالش ميلي مي با بياشراقن حال ي مرگ بکشد، در عکام
  .ن شمار بکاهديتا از ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي براي دادند فوريت بخش نمي رضاي که پاسخ هاينيمجاهد
ن ياز آنان همچن.  شدنديژه ميت نامه خود روانه اتاق وينوشتن وص
، يص خصويا عکس هاي شان، مانند انگشتر، ساعت يلوازم شخص
 يسپس آنها را، با چشم بسته، به چوبه دار م.  شديگرفته م
 قرار ه ينين در بخش متروکه حسي دار زندان اويچوبه ها. سپاردند
ده ي اعدام زندان گوهر دشت در سالن سرپوشيداربست ها. داشت

ان در يقربان.  قرار داشتي تئاتر در جوار کارخانه جعبه سازيآمف
 پانزده يمرگ برخ.  شدنديخته مي آو شش نفره به داريدسته ها

ران يز کردن در اي حلق آوي روش سنت- دي انجاميقه به طول ميدق
ن انداختن محکوم توسط گشودن يي پاي به جايدن قربانيباال کش

با گذشت چند روز اول، جالدان خسته از .  اوستير پايچه زيدر
ن را رباران محکوماي تير برايدان تي ميياد درخواست برپايکار ز
 منطبق نبودن آن با دستورات يبا درخواست مذکور بر مبنا. دادند
البته، . ن، مخالفت شديان بردن کفار و مرتدي از مي اسالم برايشرع

 نگاه داشتن ياز به مخفين عمل ني ايل واقعياد، دليبه احتمال ز
  .کامل آن و انجامش در خفا بوده است

 يگر منتقل مي ديکزن به مراي شد مجاهديان گفته ميبه چپگرا
 يليت عبور تريان گوهر دشت هنگام روي از زندانياما گروه. شوند
خچال دار و نگهبانان ماسک دار که در حال ورود و خروج ي يها

البته .  شوندين مي بودن اوضاع ظنير عادي تئاتر بودند، به غياز آمف
ن بود که استفاده از ماسک به علت ي دانستند ايآنچه آنان نم

 از نگهبانان در مقابل يکي.  دستگاه  سردکن سردخانه بوديبخرا
نظافت زندان " شود آنها فقط مشغول ي مي مدعيپرسش زندان

ن کار را يست اي بايا زود مير ي ديم تازه ايرا هر رژيهستند ز
 نگهبان را يان تا مدت ها بعد منظور دو پهلويزندان". بکند
ان به هنگام آوردن غذا با  زندي از کارگران افغانيکي. افتنديدرن

ان ياما زندان.  دهديان نشان ميز شدن را به زندانيدست خود حلق آو
 کردند ي تصور ميعده ا. افته بودندي را درني بعد، منظور ويتا مدت

 آنان تصور قتل عام يبرا.  استينيمنظور او خبر دادن مرگ خم
سازمان رفتن قطعنامه ي با پذي به تازگيني که خمي در زمانيجمع

ن يران و عراق خاتمه داده و به هميملل به جنگ هشت ساله ا
ان يهمانند زندان.  آمديار مشکل ميخاطر جشن و سرور برپا بود، بس

 با مرگ آنها ييشناد آي تردي ها، بي نازي کار اجبارياردوگاه ها
 ي از بازماندگان اظهار ميکي.  بروز فاجعه آماده نساخته بوديرا برا

ا ي يان، آزاديام از اقدامات در جريداشت او در آن ادارد که بر
  . همزمان با جشن خاتمه جنگ بوديعفو و

با . ان معطوف کرديات توجه خود را به چپگرايور هي شهر۵پس از 
 مسلمانان از ي جداسازين که اقدامات مذکور فقط براين تضميا
مان ا مسليآ:" شديده ميرد، از آنها پرسي گير مسلمانان انجام ميغ

 و يد کتاب آسمانيا قرآن مجيآ"، "د؟يا به خدا معتقديآ"، "د؟يهست
ا يآ"، "؟يا به بهشت و دوزخ باور داريآ"، "کالم خداوند است؟

د يا حاضريآ"، "د؟يحضرت محمد را به عنوان رسول اهللا قبول دار
 اعتقاد يا حاضر به نفيآ"، "د؟ي کني را نفيخيسم تاريالي ماتريعلن

ا در ماه مبارک رمضان يآ"، "د؟ين هستيقابل دوربگذشته تان در م

درست پيش از اعدامها ، خميني در نهان فرماني
بينظير در نوع خود که برخي آن را نوعي فتوا

هيات(ميدانند، براي تشکيل يک هئيت ويژه 
عنوان محارببا دستور اعدام مجاهدين به ) مرگ

هيات تهران. و چپگرايان به نام مرتد صادر ميکند
 نفر تشکيل ميشد شامل نمايندگاني از۱۶که از

سوي شخص امام، رئيس جمهوري، دادستان کل،
دادگاه انقالب، وزارت دادگستري، اطالعات و
.مديريت زندان اوين و گوهر دشت بودند

اشراقي) حجت اله(سرپرستي هئيت بر عهده 
ذارده شده بود که دو دستيار ويژه داشت، حجتگ

در پنج. االسالم نيري و حجت االسالم  مبشري
از) هليکوپتر(ماه بعدي اين هيات توسط بالگرد 

نام. اوين به گوهر دشت در رفت و آمد بود
.گذاشته بودند" هيات مرگ"اين هيات را 

  . بودتشکلي مشابه در شهرستانها هم ايجاد شده
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د را مطالعه يا قرآن مجيد و ي خوانيا نماز ميآ"، "د؟يري گيروزه م
ر يا غي شما مسلمان باشد يد هم سلولي دهيح ميترج"، "د؟ي کنيم

رش خداوند، رسول او، قرآن يد در برابر پذيا حاضريآ"، "مسلمان؟
در زمان "، "د؟يا امضاء کن رير شهادت نامه ايامت زيد و قيمج

 کرد، روزه ي خواند، قرآن مطالعه ميا پدر شما نماز مي آيکودک
 ي منظور خطرناک پرسش آخر را درک ميعده کم"  گرفت؟يم

 .کردند
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي به خصوص برا- اتي، هيد قرون وسطيش عقايان تفتهمانند دور
 يني سنگي پرسش ها-ندگانه بودي بينيمات دي که با تعليانيدانشجو

 ها، يان را هم چون غربيرانين پرسش ها، ايا.  ساختيرا مطرح م
 هرگز تا آن يين پرسش هايچن.  کرديج ميت مشابه گيدر موقع

انه، ي خاورمير کشورهاي در سايران، و حتي ايزمان در دادگاهها
 کند و کاو در اعتقادات و يعنيط، ين شرايا. مطرح نشده بودند

 و ياسي سي هايق در وابستگي تحقي افراد به جايذهب ميباورها
تنها نکات . ق کلمه بودي دقيد به معنايش عقاي آنان تفتيسازمان

 ي انقالبيشه مورد نظر دادگاه هايقات مسائل همين تحقيب در ايغا
 يوابستگ"و " يجاسوس"، "ترورسم"، "يخرابکار"، "انتيخ"ل ياز قب

 يدر سال ها"ان يي از فدايکي نظر بنابر اظهار. بود" به جهانخواران
در سال . مي اعتراف کني خواستند به جاسوسيش، آنها از ما ميپ

رت، ي، با حيگري ديي فدا"مياوري خواستند ما اسالم بي، آنها م۱۳۶۷
د کامال به اعتقادات ي رسي او، به نظر مي دارد که بازجوياظهار م

  . تفاوت بودي بي ويتهاي و فعالي سازماني هاي، وابستگياسيس
ن ظاهر يات مستقر در اوي که در مقابل هييان چپگراين زندانينخست

ا دوران ي سبک داشتند و يتهايا محکومي بودند که ييشدند آنها
 ها ين امر به فهرست اعداميا. افته بوديت شان خاتمه يمحکوم
ن روز به هالکت ي که در نخستييآنها.  دادي مي تصادفيظاهر
 که در يي سبک، آنهايت هايدند با محکوم بويدند، افراديرس

 حکم ابد ي و حتي طوالنيتهاي زنده ماندند محکومي بعديروزها
 از يکيدر زندان گوهردشت، . ه بوديرت قابل توجين مغايا. داشتند
درنگ متوجه يده بود، بي را دي آموزشينارهايان چپ که سميزندان
 فرستادن او سراسر شب را صرف.  شودي پرسش ها مينيت دياهم
 کند يوار مي مورس از پس ديان با رمزهاير زنداني به ساييام هايپ

او به  آنان .  دهدي آنان هشدار ميش رويو نسبت به مخاطرات پ
بودن " يخصوص "ي برمبنايي از پاسخگويچي کند که سرپياخطار م

مهم .  گرددي تواند به منزله ارتداد تلقي خود ميد به خوديعقا
 نمازخوان و يداد که چنانچه افراد توسط پدرانترازآن، اوهشدار

 ي نمي کسيقرآن خوان و مسلمان بزرگ نشده باشند، از نظر قانون
ک ي اگر در يمسلمان اسم. تواند آنان را مرتد به شمار آورد

د با اسالم يافته باشد، ابتدا بايخانواده به تمام معنا مسلمان پرورش ن
د و مستحق مرگ شناخته ن آشنا گردد سپس با رد آن مرتيراست
و  يمرتد فطر: ه، مرتد بر دو قسم استيبه استناد حوزه علم. شود

 يگري مستحق فرصت دي مجازاتش مرگ و اوليدوم. يمرتد مل
  .است
 که ي ها تمام شب را، به تبادل نظر بر سر مواضعيان بند چپيزندان
تا  مصمم بودند يبرخ. د در قبال پرسش ها اتخاذ کنند، گذراندنديبا
شان را بر تن ين لباس هاي آماده ساختن خود بهتريرند و برايبم

 ي به نشانه فرهنگ مرسوم مقاومت، کراوات مي حتيکي. کردند
.  بدهنديکي تاکتيرند پاسخ هاي گيم ميگران تصمي ديول. زند
 يکيند فقط ين پاسخ ها، به عنوان نمونه، آن بود که بگوي از ايکي

 فقط به ين جوابيالبته چن. قد بوده استن آنان مسلمان معتياز والد
. نشان درگذشته باشندي آمد که والديان مين دسته از زندانکار آ

 يات اعالم داشت که او در کشور ملحد اتحاد شوروي به هيکي
 -ير مذهبي سخت غ-اد آورد که پدري به يگريد. بزرگ شده است

ن صورت يار يد کرده بود در غيش برحذر داشته و تهدياياو را از ن
ند، يگر آن بود که بگويد" يکيپاسخ تاکت. "ه اش خواهد کرديتنب

 بلکه به خاطر کمبود فرصت جهت ي اعتقادينه به خاطر تضادها
گر ي ديکي. ده اندي غفلت ورزيني معاش از اعتقادات ديتالش برا

برآورد عفو بين الملل جمع کل قربانيان کشور
رقم واقعي هر چه....  اعالم داشته و۲۵۰۰را 

باشد، ميزان اعدامي ها از شمار کشته شدگان
 که شامل افراد درگير در قيام۱۳۵۷سال 

.مسلحانه هم مي شدند، بمراتب بيشتر است
بانيان بيرحمانه به قتل، تمام قر۱۳۶۷در سال 
  .رسيدند

در زندان گوهر( تن اعدامي ۶۱۵از ميان .... 
۱۰۸ نفر توده اي، ۹۰ نفر مجاهد، ۱۳۷، )دشت

 نفر فدايي اقليت و از۲۰تن فدايي اکثريت، 
، راه کارگر۳۰ نفر، کومله ۲۱ساير طيف فداييان 

 نفر اعالم شده۱۲ و ديگر چپگرايان ۳، پيکار ۱۲
 نفر باقيمانده هم۱۸۲ي هاي وابستگ. است

  .نامعلوم است
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ند آنها چپگرا ين، آن بود که بگوين بي، در ايکي تاکتياز پاسخ ها
ن رو به وجود پروردگار، يستند و از هميست نيسهستند، اما مارک

 يات گفته بود که او مي به هيکي. امت باور دارنديغمبر و روز قيپ
ک مسلمان هم باشد يت کامل در حزب توده، ين عضويتواند در ح

ه يحزب با سرما:" کردين مورد اعمال نمي در ايضيرا حزب تبعيز
 از يکي جا است که نيه ايطنز قض. " مخالف بود، نه با خدايدار

مان هم بود، از ي با ايان وابسته به حزب توده که مسلمانيشبه نظام
در امور "ن مبنا که دولت حق دخالت ياو بر ا. ان بودينخستن قربان

.  کردي به پرسش ها خودداريياز پاسخگو"  افراد را ندارديشخص
ان يژه زنداني و- ني زندان او۶ان بند يب تمام زندانيبرعکس، به تقر

 به اتفاق به دادن -  پانزده سالي بااليت هايحزب توده با محکوم
 به کند و يت اهللا اشراقيدر کل، آ.  دادندي رايکي تاکتيپاسخ ها

 ي پرداخت و آنها را به همان شکل ميکاو در پاسخ ها نم
  .رفتيپذ
  
  
  
  
  
  
  

ن و ي اوي ها در دادگاههاييبازجو. قات تا سه ماه ادامه داشتيتحق
 بود يان شفاهي از زنداني برخييبازجو.  گرفتيشت انجام مگوهرد
 قادر يبرخ.  گرفتي پرسشنامه انجام ميگر توسط نوعي ديو برخ

ک يگر توسط ي ديان برخينند؛ بازجويان خود را ببيبودند بازجو
ت ي رضاي که پاسخ هاييآنها. وار کاذب از آنان جدا بودنديد

.  شدندي ميي راهنما در سمت راستي دري دادند به سويبخش م
 درب چپ ي دادند به سوير قابل قبول مي غي که پاسخ هاييآنها
به ) ت بخشيپاسخ دهندگان رضا(گروه اول .  شدنديت ميهدا

 شد، ي داده مي خود بازگردانده و به آنها دستور نمازگزاريسلولها
 ضربه ۱۰ نمودند ي مي خوددارينيض دي که از انجام فرايافراد

 خوردند و روزانه حد شالق ي نوبت نماز نخواندن مشالق بابت هر
آنها که در امتحان موفق نشده .  کرديد تجاوز مي ضربه نبا۵۰ها از 

ل ي تحوي کوتاه براي شدند و فقط توقفيخته ميبودند به دار آو
 يدر شلوغ.  کردنديت نامه خود، مي و نگارش وصيلوازم شخص

 درب اشتباه زنده ي سوت بهيش آمده بود که چند تن با هدايها، پ
 شوند يادآور ميط ين شرايدو تن از بازماندگان ا.  ماندنديم

ن ين امر که چنيرا قبول ايپرسشنامه را به مسخره گرفته بودند ز

ار يشان بسين کند، برايي تواند سرنوشت آنها را تعي ميپرسشنامه ا
  .دشوار بود

زنان .  بودده تريچي کرد به مراتب پين مييآنچه وضع زنان را تع
 دار يدرنگ به چوبه هايب" ن مسلح با خدايمحارب"مجاهد به عنوان 

 که به عنوان مسلمان يي آنهاي حت- شدند، زنان چپگرايسپرده م
افتند تا به اعتقادات ي يگر ميد" يفرصت "-معتقد بزرگ شده بودند

در نگاه حکام شرع، زنان مسئول کامل . شنديندي خود بيالتقاط
 توانند ي م-ني شامل ملحد-ستند و زنان سرکشيکردار خود ن
افت کنند تا راه ي که به مصلحت آنان هست درييمجازات ها

 شان اصالح يله اطاعت از مردان ارشد زندگي را به وسيزندگ
 نماز نخواندن پنج ضربه ي براي، زنان چپييپس از بازجو. ندينما

ردان  مي کردند، پنج ضربه کمتر از آنچه برايافت ميشالق در
 از آنها، يکي.  نمازخوان شدندياري، بسيپس از مدت. ن شده بودييتع

ند و خود را در حال ي بيد هنوز مدام کابوس مي گويدهسال بعد، م
 يبرخ. ابدي يجه پشت کردن به آمال خود مينماز خواندن و در نت

 يدن آب هم خودداري از نوشيدست به اعتصاب غذا زدند و حت
 ضربه شالق ۵۵۰ روز و ۲۲پس از گذشت  از آنها يکي. کردند

 اعالم کردند، هر يمقامات زندان مرگ او را خودکش. درگذشت
  ".م نماز نخواندن را خود او گرفته بوديتصمچه باشد 
، چه در بند مردان و چه در بند زنان رو به ي واقعي هايخودکش

ر يغ و ساين باورند که مسئوالن به عمد تي بر ايبرخ. ش بودنديافزا
 را ي گذاشتند تا امکان خودکشي را در بندها جا ميل خودزنيوسا

 از يکي، "۱۳۶۷ پس از يزندگ" با عنوان يدر مطلب. سرعت ببخشند
 توان به عنوان نمونه ي کند ميف ميبازماندگان، آنچه را که توص

 : دانستي روان- ي عاطفي پس از ضربه هاي روحيبارز حالت ها
 يت از تکرار مجدد آن، افسردگبت، وحشيرش مصي در پذيناتوان
ه يرفتن و توجين گناه، از زنده ماندن و پذيد، احساس سنگيشد

کابوس "ن حالت را به ياو ا. ش خودي پي، حتيکي تاکتيپاسخ ها
سد تا ياتش را بنوي خورد تجربي کند و قسم ميه ميتشب" کافکاگونه

   .  ستنديگر نزد ما ني که دياني قربانيباشد برا" ينيشاهد ع"
ما . ده کشتار بزرگ همچنان نامعلوم استيچي کامل ابعاد پيبررس

بنابر . مي مختلف داري در حوزه هايشمار  انگشتينيشاهدان ع
 بوده که از يم، اصفهان تنها شهرستان مهمي دانين ميقيآنچه به 
 اصفهان، يدر آن زمان زندانها. ن فاجعه قسر در رفته استيگزند ا

م در يبعالوه رژ.  شدندي اداره مي منتظرروانير نظر پيهمچنان، ز
ان را ي اعدامي اسام۱۳۶۰ و ۱۳۵۷ ي، برخالف سالها۱۳۶۷سال 

د داشته و هنوز هم دارد که يمنتشر نساخته است و همواره تاک
  .وسته استي هرگز بوقوع نپيين اعدامهايچن

 تا۵۰۰۰شاهدي ديگر شمار را ميانگيني ميان
 تن از چپگرايان و بقيه۱۰۰۰ نفر مي داند؛ ۶۰۰۰

برآورد ديگري اين شمار را به. از مجاهدين
مي رساند و اعدامهاي گوهردشت را،" هزاران"

 . تن برمي شمارد۱۵۰۰به تنهايي، حدود 
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 يشاهد.  کندي ذکر م"هزاران تن"دامها را در حوزه رها شمار اع
 تن ۱۰۰۰ داند؛ ي نفر م۶۰۰۰ تا ۵۰۰۰ان ي مينيانگيا مگر شمار ريد

ن شمار را به ي ايگريبرآورد د. نيه از مجاهديان و بقياز چپگرا
، حدود يي گوهردشت را، به تنهاي رساند و اعدامهايم" هزاران"

 يدي جديبا استفاده از اطالعات تازه، بررس.  شماردي تن برم۱۵۰۰
.  تن اعالم کرده است۱۲۰۰۰ا ن راي گوناگون، شمار قربانياز نواح

 اعالم ۲۵۰۰ان کشور را ين الملل جمع کل قربانيبرآورد عفو ب
 يتهاي به فعاليان را چون بطور رسمي از قربانياريداشته و تعداد بس

رقم . خطاب کرده است" ان وجدانيزندان متهم نشدند، يضد دولت
ن سال  ها از شمار کشته شدگايزان اعدامي هر چه باشد، ميواقع

 شدند، بمراتب يام مسلحانه هم مير در قي که شامل افراد درگ۱۳۵۷
  .دنديرحمانه به قتل رسيان بي، تمام قربان۱۳۶۷در سال . شتر استيب

ان را انتشار داده و در حد ي تن از قربان۶۱۵ يت اساميان اکثرييفدا
 و محل اعدام آنان را هم ياسيا سي ي سازماني  هايامکان وابستگ

ست، يچ وجه کامل نين فهرست به هي ايول. اخته استروشن س
ن و ي اوي زندان هاي مشخص از بندهاييرا تنها بخشهايز

 نفر ۱۳۷، ي تن اعدام۶۱۵ان ياز م. ردي گيگوهردشت را در برم
 يي نفر فدا۲۰ت، ي اکثريي تن فدا۱۰۸، ي نفر توده ا۹۰مجاهد، 

، ۱۲اه کارگر ، ر۳۰ نفر، کومله ۲۱ان ييف فداير طيت و از ساياقل
 ي هايوابستگ.  نفر اعالم شده است۱۲ان يگر چپگراي و د۳کار يپ

  .مانده هم نامعلوم استي نفر باق۱۸۲
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خود منتشر ساخته ي تن از شهدا۸۰ در باره يادنامه ايحزب توده 
 حزب که چهار تن ي افسر نظام۲۰رنده ين صورت در برگيا. است

 مهندس، ۴ا در زندان گذرانده بودند،  سال ر۲۵در زمان شاه، مدت 
 مدارک ي داراياري بس- کادر حزب۱۱ کارگر، ۱۲ متخصص، ۱۲
 ۲ پزشک، ۲ دانشجو، ۵ آموزگار، ۸، ي از شورويليه تحصيعال

ان ياز م( ن افرادي تن از ا۱۰. شودي کارمند دولت م۲حسابدار و 

 يته مرکزيعضو کم)  اعترافاتيز گردهايشرکت کنندگان م
ن افراد متولد تهران، ي تن از ا۱۷به لحاظ محل زادگاه، . دندحزب بو

 نفر از استان ۱۴ تن متولد مازنداران، ۱۵جان، ي نفر متولد آذربا۱۶
.  نفر اهل خوزستان بودند۷ نفر متولد کردستان و ۹، يمرکز

 تن در ۲۳، يست سالگي نفر در ب۱۱ :ن بودي آنان چنينسن يانگيم
 ۱۹، ي نفر در پنجاه سالگ۱۰، يالگ تن در چهل س۱۴، ي سالگيس

 نفر در هشتاد ۱ و ي نفر در هفتاد سالگ۵، ينفر در شصت سالگ
  . در برنداشتيد هرگز مالحظه سنيش عقاين شکل از تفتيا. يسالگ
 دوره يبرخ.  در زندان بودند۱۳۶۲ان از سال ي از قربانيبرخ

  هنوز محاکمه نشدهيعده ا.  کرده بودنديت خود را سپريمحکوم
ر ي به نسبت سبک دستگيب همه آنها باجرمهاي به تقريول. بودند

شتر اعدام شده ين داشتند پي سنگي که جرمهاييآنها. شده بودند
 به ياديک تفاوت وارونه، شباهت زي، با ۱۳۶۷کشتار سال . بودند

  يکايدر آمر. ن معاصر داشتي التيکايآمر" مفقود شدگانمورد 
ک به ي کاتوليسايه رغم حضور کلد بيش عقاي تفتين، روشهايالت

ن روشها به کار ي، اين سنتيران، در نبود چنياما در ا. کار نرفت
ران ي حضور خود را در اييد قرون وسطايش عقايتفت. گرفته شد
  .ان ساخته بوديمعاصر نما
ذر همان سال آگاه  آ۴ا از اعدام ها تا مدتها پس از خانواده ه

، آنها در ياباني خي هايي از گردهمايري جلوگيبرا. نشدند
. افتندي ين فاجعه آگاهين هفته از اي مجزا در طول چنديگروهها

 ينها به طور مشخص دستور داده شده بود که حق برگزاربه آ
 با تلفن خبر يبه برخ.  را ندارندي چهل روز سوگواريمراسم سنت

 هم به زندان ي بعض- محليته هايشتر آنها به کميب. داده شده بود
 خود يت نامه زنداني و وصي احضار شده بودند تا لوازم شخص-نياو

 ي براياسيب سي که آسييت نامه هايتنها، وص. رنديل گيرا تحو
  .  شديل داده ميخانواده ها تحو حکومت نداشت، به

آنها . ش تر از آذر ماه نگران اوضاع بودنديار پيان بسيبستگان زندان
 و خاوران، - يستان اصل گور- نام و نشان بهشت زهراي بيگورها

 ها يياد شرق تهران که در مجاورت گورستان بهايگورستان تازه بن
ژه مسلمانان و يبهشت زهرا گورستان و. ده بودنديواقع شده را د

 اجازه - چون مسلمان بودند- نيمجاهد. ن بوديژه ملحديخاوران و
 -يني ديل بي به دل- ستهاياما مارکس. دفن در بهشت زهرا را داشتند

قانون نجاسات .  شدندي به خاک سپرده ميد در محل جداگانه ايبا
 يات، در موقع مرگ هم به قوت خود باقيدرست به مانند زمان ح

ان کشته شده در زمان ساواک يي از فداي جنازه برخيم حتيرژ. بود
مسئوالن نام کافرستان و لعنت آباد را . را هم به خاوران انتقال داد

اما سوگواران، چون در آنجا . ن گذارده بودندهم بر گورستان خاورا

عيين مي کرد به مراتبآنچه وضع زنان را ت
محاربين"زنان مجاهد به عنوان . پيچيده تر بود
بيدرنگ به چوبه هاي دار سپرده" مسلح با خدا

 حتي آنهايي که به-مي شدند، زنان چپگرا
-عنوان مسلمان معتقد بزرگ شده بودند

ديگر مي يافتند تا به اعتقادات" فرصتي"
، زناندر نگاه حکام شرع. التقاطي خود بينديشند

 مسئول کامل کردار خود نيستند
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 ي گل سرخ کاشته بودند، عنوان گلزار خاوران را برايدسته ها
ر ي گورستان توان چشمگيران کنونيدر ا. دنديگورستان برگز

  . از محل دفن مردگان دارديشتريب
 کشتار يک دهه، اهداف فراسوي حاال، پس از گذشت يحت

.  مانده استي از ابهام باقيپرده ا همچنان در ۱۳۶۷ سال يهمگان
ن واکنش ي اويدر مقابل اعتصاب غذاها ايم ي اعتقاد دارند رژيبرخ

. ديت زندانها را حل نماياد جمعيخواست مشکل ازديا مينشان داد و 
 يبرخ. بود" ي تکانخانه" از ي شکلي گروهيگر، اعدامهاي ديبه معان

ن ي مخالفيردن صدا خاموش کين اعدامها فقط برايگر معتقدند ايد
  .  شده بوديو گسترش جو وحشت در جامعه طراح

رش قطعنامه سازمان ملل ين مسئله را مرتبط به پذيگر اي ديعده ا 
دن جام ينوش" که خود او آن را به ي دانند؛ اقدامي مينياز جانب خم

 گسترده ين انگاشت، اقدام به اعدامهايبر اساس ا. ه کرديتشب" زهر
ده ي فاينه و بي از جنگ پرهزي ناشيتن خشم ها منحرف ساخيبرا
 خرمشهر، يش، در زمان آزاد سازي که او قادر بود شش سال پيا

ن مسئله يگر اي دياما بعض.  بوديگريبه آن خاتمه دهد، به سمت د
ران از ين به خاک اي مجاهدي از حمله گسترده نظاميرا ناش
 يابي ارزيني خميرش قطعنامه از سوي، به محض پذي غربيمرزها

  .کرده اند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موشکافانه يک بررسيه ها، بر اساس ين نظريدر هر صورت، ا
 هشت ي طيگريشتر از هر زمان دي ب۱۳۶۷زندان ها درسال . ستين

در همان زمان، برحسب اتفاق قزل حصار، . سال گذشته خلوت بود
م مشکل ي، اگر رژيوانگه.  شده بودي خالياسيان سياز وجود زندان

 ين و افرادي توابي با آزادي توانست براحتيبود جا داشت، مکم
 باز يشتري بي کرده بودند، جايت شان را سپريکه دوران محکوم

ژه حل يات وي هييش از برپايار پيمسئله اعتصاب غذاها بس. کند
نه ين گزي و سرپوش گذاردن بر کل ماجرا، ايپنهان کار. شده بود

 يشت در اجتماع طراح گسترش جو وحيکه کشتار بزرگ برا
 بود، ياگر هدف ارعاب اجتماع.  سازدي اساس ميشده بود را ب

 اعدامها را با ۱۳۶۰ و ۱۳۵۷ يد هم چون سال هاي بايت ميحاکم
  . ساختيع برمال ميغات وسيتبل

ژه ي کشور، بويبوده، اما برا" زهر "يني خميد برايآتش بس شا
ن که از آغاز يهدبر تجاوز مجادر برا.  بوديان، رحمت الهينظام
 بر يهي حکومت، توجي کامل بود، ممکن است، برايزيه آبروريما

ه کننده کشتار ي توجيميچ عقل سلي آنها باشد، اما با هياعدام گروه
 -ن هم بودنديان که مخالف مجاهديگران، مثل چپگرايع ديوس

 تواند ي نم-هم نشده بودند" ه خدايام عليق"بخصوص که متهم به 
 که جنگ را خاتمه داده و تجاوز يتين، حاکميهمچن. باشد

 ي ثباتي از بي تواند به چنان سطحين را در هم شکسته، نميمجاهد
     . بزنديده باشد که دست به آنچنان اقدام حاديرس

ژه قرار يات وي در برابر هيان در حالي از چپگراياري در اساس بس
 از يشافت عفو به خاطر جشن و سرور نايگرفتند که انتظار در

 مذکور ي رسد اعدامهايجه، به نظر ميدر نت.  جنگ را داشتندخاتمه
  . حساب شده بودي شتاب و هراس که حاصل نقشه اينه از رو

 يروهايگر نهفته باشد؛ در مجموعه ني دييد در جاي، شايپاسخ واقع
ن درک ي به اينيصلح با عراق موجب شد تا خم. تيدرون حاکم

رنده ي در برگ-  که هواداران اويياتکان نقطه يبرسد که باارزش تر
و ) دگم(يان جزميادگراي ها، اصالح طلب ها، بنيمعتدل ها، افراط
را دور هم نگهداشت، از دست داده ) ستيپوپول(انيمصلحت گرا

 خود ي جسميضي و مريافته بود که با ناتوانين درياو همچن. است
شان را از  يانش رهبر اصليجه حامي از صحنه خارج و در نتيبه زود

 يت هاي دانست که شخصياو در ضمن م. دست خواهند داد
 يت، همچون حجت االسالم رفسنجانيپرنفوذ معتدل درون حاکم

ون برقرار يسي با عناصر معتدل اپوزي، هم روابطيدوارند روزيام
  . ندياء نمايکنند و هم پل رابطه با غرب را مجددا اح

 قرار يش رويهبرد را پ دو رايني، خمي ظاهريجاد همبستگي ايبرا
 قتل يفتوا. ي و کشتار دسته جمعي قتل سلمان رشديفتوا: داد
 کشاند که هرگونه ي کامل مي نه تنها کشور را به انزوايرشد
 يان مينده از ميز با غرب را در آي مسالمت آميستي به همزيديام

 بر سر راه رهبران -يم حل ناشدنيي اگر نگو- بي مهيبرد و مانع
ک ياز آن مهم تر، .  دادين داشتند، قرار مد به آيان که امرينده ايآ

ش قرار ي را در بوته آزمايان ويمان حامي توانست ايحمام خون م
 را از مومنان ينش قادر بود معتقدان نه چندان جدين بيا. دهد
مان ين، عناصر سست ايون راستيم بند را از انقالبين ني، معتقديواقع

 ين مسئله آنان را مجبور ميا. جدا سازد يقيمانان حقيرا از هم پ

پل مسئولحاکميت همچنين به گاليندو
کميسيون ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر
ايران، اجازه داد تا ضمن دو سفر جداگانه به
.ايران حتي از زندان اوين هم ديدن کند
الجوردي در اوين همراه با گروه موسيقي به پل
خوش آمد گفت، ناگفته نماند که در اردوگاه
آشوويتز آلمان ها هم با ارکستر موسيقي به

 .بال هيات هاي صليب سرخ مي رفتنداستق
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د در کنار هم و ي ببرند که مردن و ماندن باين امر پيساخت تا به ا
ن روش آنها را در مقابل موارد حقوق يا. دست در دست هم باشد

ن اقدام، يت ايدر نها.  کردي ساکت مي فردي هايبشر و آزاد
درون ) کاليراد(يون افراطيشه، رابطه مذهبي هميک بار براي

 يخارج از نظام قطع م) سکوالر (ير مذهبيون غيجنبش را با افراط
 به خاطر ۱۳۶۲-۶۳ي حزب توده در سالهايدر اساس کادرها. کرد

ژه ي بو- داخل نظامي افراطياعتراف به روابط پنهان خود با جناح ها
به طور خالصه، کشتار، هم غسل . ر شکنجه رفتندي ز- ر کاريوز
  . بوديالتي درون تشکيپاکسازد با خون و هم يتعم
 را، از يت اهللا منتظريد، آيت به سرانجام رسين هدف با موفقيا

ش يدر طول سال پ. ، مجبور به استعفا ساختين رهبريسمت جانش
 مانند - از مسائليگر بر سر شماريون دي با روحانياز آن، منتظر
، ي شهريغات تابلوهاي ضد تبليتهاي، فعالي هاشميمحاکمه مهد

، ين حوزوين قضات و حکام شرع، مدرسييژه، تعي ويدگاههادا
ق مجلس يژه تحقي ويون هايسي زندانها و کميامامان جمعه، روسا

ن اختالفات ي ايول). ۳۱(دا کرده بوديدر امور زندانها، اختالف پ
چ يان، هي زنداني ها، حتير خوديغ.  ماندندي بسته باقيپشت درها

بر اساس . ان بود، نداشتندي از آنچه پشت صحنه در جريسرنخ
 مخالفان م هواداران،ي ها قادر نبوديما چپ:"يک زنداني ينوشته ها
ما به اشتباه . ميز دهي را، از هم، تميا مسئول زندان منتظري يروحان

  .مي برديخود مدتها بعد پ
او شتابان .  شدين تلنگر به منتظري مبدل به آخري جمعيکشتارها

ات يک نامه به هي و يني؛ دو نامه به خمبا نگارش سه نامه سرگشاده
رندگان نامه ياو خطاب به گ. را محکوم نمود" هزاران اعدام "- ژهيو

ن ي اقدامات مجاهديگر قربانيشتر از هر کس ديها نوشت که ب
ات ياو، آنگاه، ه.  را ترور کرده بودندينها پسر ورا آيمعاند بوده ز

ا تخلفات سبک که در  بين و متهمانيژه را به خاطر اعدام توابيو
 شدند، سرزنش کرده، متهم به يخ ميک دادگاه صالح فقط توبي

ژه را به خاطر گذاردن يات وين هياو همچن.  کندي از اسالم ميتخط
 ي درخواستن رفتن به رويان و حتيف شاق بر دوش زندانيتکال
ن، يعالوه بر ا. " دهدين، مورد مواخذه قرار مي ميدان هايم

 ي براير قانوني غين اعدامهاي از شهروندان اياريرنجاندن بس
 فراهم ي گسترده ايغاتيدشمنان ما در خارج از مرزها خوراک تبل

 را ي کند تا وي در خاتمه تقاضا ميمنتظر. " کند تا به ما بتازنديم
  .نده معاف کنندي آيرهبر" ريت خطيمسئول"از 
ازمند ي نتيمسئول"د ين پاسخ بگويشود در لفافه چنير مي ناگزينيخم

 تبرئه ي براينيخم. "د استيشتر از آنچه شما نشان دادي بيبردبار
 ي منتظرييشه در خصوص تواناي شد که همي خود، مدعياسيس

 ينش وير فشار مجلس خبرگان مجبور به گزيد داشته و زيترد
 هم شما و يل براين دلي دارد گبه همي اعالم مينيخم. شده است

نه هر دو ين زميم و در ايما مخالف بودهم من از ابتدا با انتخاب ش
ده بودند و يجه رسين نتي خبرگان به ايم، ولي کرديمثل هم فکر م

  ." آنها دخالت کنمي خواستم در محدوده قانونيمن هم نم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ياز نامه ها ي، شمارينشيت به صورت گزي بعد، حاکمي ماههايط

هدف .  سازديرا منتشر م ي و منتظرينيان خميرد و بدل شده م
 ينشياما آنچه گز.  بوديه استعفانامه منتظرين امر توجيح ايصر

 زد ي دور مي هاشمي مهدي گرد محور ماجراسمنتشر شد در اسا
است يجه از سي کرد، در نتيز مي پرهيو از طرح مسئله کشتار جمع

.  نموديت ميت که اعدامها در اصل رخ نداده، تبعي حاکميکل
گر ي جرات کرد تا بار دي منتظري سال بعد، وقتن، دهيهمچن

 در يشناختن و" منحط"ت با يش را مطرح سازد، حاکميانتقادها
ع ي به موضوع فجين مورد، او را مورد مواخذه قرار داد، وليچند

 به محض استعفا، درست يمنتظر.  نکردي اشاره اي جمعيکشتارها
دفتر او .  شدي محسوب مير خودي، غيعتمداريت اهللا شريمانند آ

نام او از .  برداشته شدي او از اماکن عموميل و عکس هايتعط
 را در شهر قم، ين، ويافزون بر ا.  حذف شدي همگانيرسانه ها

 حاال، پس از گذشت يک دهه، اهداف.....
 همچنان۱۳۶۷کشتار همگاني سال فراسوي 

برخي. در پرده اي از ابهام باقي مانده است
در مقابل اعتصاب اعتقاد دارند رژيم يا

غذاهاي اوين واکنش نشان داد و يا
ميخواست مشکل ازدياد جمعيت زندانها را

گر، اعدامهاي گروهيبه معاني دي. حل نمايد
دندبرخي ديگر معتق. بود"  تکانيخانه"شکلي از 

اين اعدامها فقط براي خاموش کردن صداي
مخالفين و گسترش جو وحشت در جامعه

عده اي ديگر اين مسئله را. طراحي شده بود
مرتبط به پذيرش قطعنامه سازمان ملل از
جانب خميني مي دانند؛ اقدامي که خود او آن

  .   تشبيه کرد" نوشيدن جام زهر"را به 
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 هنگام مرگ در خرداد ينيجه، خميدر نت.  کردنديحبس خانگ
 اراده ي بدون عناصر سست و بيتينان داشت که حاکمي، اطم۱۳۶۸
ا توسط ي خود را ي ماندند سرسپردگي باقآنها که.  گذاردي ميبرجا

ن به اثبات رسانده  از آيبانيا پشتي ي جمعيشرکت در کشتارها
ت به يحاکم .د دست کم گرفته شودي هرگز نباينينبوغ خم. بودند

 را متوقف ي جمعيبه اهداف خود، کشتارها محض نائل آمدن
ز ن واقعه اين برداشت که آغاز اي ايجه، نادرستيساخت و در نت

ات يت هيبا فروکش کردن فعال.  وحشت بوده، را ثابت کرديرو
افتند ي عزادار فرصت ي زندانها گشوده شد، خانواده هايژه، درهايو

 نسبت به حضور خانواده يت حتيحاکم. تا در گورستان، جمع شوند
. ت نشان ندادي خاوران و بهشت زهرا حساسيها در گورستان ها

س و ي را تاسياسيان سيفاع از زندان از خانواده ها، جامعه ديبرخ
ن امر باعث يا. منتشر ساختند" ييبانگ رها" با عنوان يخبرنامه ا

نامه يافت، زندگي يرون انتقال مي که اخبار زندان به بيشد تا در حال
ان ييت فداياد شده، حمايجامعه . ابدي هم انتشار يان اعداميزندان
ت، کومله، راه کارگر يثران اکيي ها، فداين، توده ايت، مجاهدياقل

ن به يت همچنيحاکم .و حزب دموکرات کردستان را همراه داشت
ژه سازمان ملل در امور حقوق بشر يون ويسيمسئول کمندوپل يگال
 از زندان يران حتيران، اجازه داد تا ضمن دو سفر جداگانه به ايا
 به يقين همراه با گروه موسي در اويالجورد. دن کندين هم دياو

 آلمان تزيخوش آمد گفت، ناگفته نماند که در اردوگاه آشووپل 
 يب سرخ مي صليات هاي به استقبال هيقيها هم با ارکستر موس

ن ير سرپرستان زندانها در اي و ساياز آن گذشته، الجورد. رفتند
 و ينيض دياوردن فرايان به جرم به جا نيق زدن زنداندوران شال
د بر توبه ين دوران، تاکيدر هم.  را متوقف ساخته بودندينمازگزار

 از ي خودداري براي متوقف شد و به انزجار نامه و تعهد کتبيعلن
با جار و .  شديات زندان قناعت ميسخن نگفتن در باره تجرب

 يت خبر صدور حکم عفو عمومي در نهايجنجال فراوان، الجورد
 ي به زودياسيان سي زندانيمفهوم که تمام ني را به ايگسترده ا

  .زاد خواهند شد را، اعالم کردآ
  
  
  
  
  

  
 همراه با توابينی که بعد در عکس مشخص شده است*  با عالمت  کهقصاب اوين

  ها اعدام شدند
ران مراسم گسترده نماز جمعه تهران يون ايزي تلو۱۳۶۸در سال 

ن و يورد که در آن مجاهدش درآيواقع در مرکز شهر را به نما
ست ي مارکسين نام آشنا و گروههاايسلطنت طلبان سابق، چپگرا

ادمانده ين در يشي پياسيان سي از زندانيکي. ده حضور داشتنديبر
چ يک صبح جمعه، بدون هي دهد که چگونه يخود شرح م

ن لباس خود را به تن کرده ي، به او دستور داده شد تا بهتريهشدار
 يي گردد و در محل تابلوي اعزام ميي به محل گردهمايو با اتوبوس

 بوجود آوردند که يرسانه ها چنان شبهه ا. ردي گيهم به دست م
 مورد عفو قرار خواهند ي، به زود"بخشوده شدند، چون "نيتواب"ن يا

 از شرکت يکياز " :ن بودي از روزنامه ها چنيکيعنوان . گرفت
ن اسالم ين افراد که به دي از ايکنندگان نقل شده است که برخ

سم را رها يک مقاومت کرده و مارکسبازگشته اند در مقابل ساوا
برگرفته از کتاب اعترافات شکنجه شدگان، ترجمه رضا شريفيها،  (.نکرده بودند

  .)انتشارات باران، سوئد

   

افرادي که محکوم به قتل عام و يا ديگر اعمالي که در
ماده سوم ذکر شده است،مي باشند، در دادگاه صالحيتدار
کشوري که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانين

 کشور و يا بوسيله دادگاه بين المللي که صالحيتآن
قضائي آن مورد قبول دولتهاي عضو باشد، مجازات

 )قتل عام(کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي متن ماده ششم .ميشوند
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  يدکترمحمد ملک
 *ماندگارفاجعه 

  الحق بسم
توان گفت در مرداد  با اطمينان مي......  

ترين و  قهساب  يكي از بي١٣۶٧ماهِ سال 
ر كشور ما اتفاق درين وقايع ت رحمانه بي

عام زندانياني بود كه دوران محكوميت خود را  افتاد و آن قتل
سالها آن را از افكار » نظام واليي«اي كه  فاجعه. گذراندند مي

 با انتشار ١٣٧٩عمومي مخفي نگه داشته بود تا باالخره در بهار سال 
واقعه بعد از . نظير افشا شد اهللا منتظري اين جنايتِ بي خاطراتِ آيت

 و عمليات ١٣۶٧ تير ٢٧ شوراي امنيت در ۵٩٨پذيرش قطعنامة 
اهللا منتظري در  آيت. در زندانها اتفاق افتاد) فروغ جاويدان(مرصاد 

اهللا  خاطرات خود در پاسخ به سؤالي در مورد نامة ايشان به آيت
  :گويد خميني در اين مورد مي

 اين بود كه در همان زمان اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنويسم
باره كلك مجاهدين را بكنند و  بعضي تصميم گرفتند كه يك

اي از امام  همين خاطر نامه اصطالح از دستِ آنها راحت شوند و به به
گرفتند كه افرادي از منافقين كه از سابق در زندانها هستند طبق 
 تشخيص دادستان و قاضي و نمايندة اطالعاتِ هر منطقه به رأي
اكثريت آنان اگر تشخيص دادند كه آنها سرِ موضع هستند اعدام 

يعني اين سه نفر اگر دو نفر از آنها نظرشان اين بود كه . شوند
فالن فرد سرِ موضع است ولو اينكه به يك سال يا دو سال يا پنج 

اين نامة منسوب به امام . شد سال يا بيشتر محكوم شده بايد اعدام مي
 اين نامه روزِ پنجشنبه نوشته شده بود روزِ شنبه تاريخ ندارد، اما

دستِ من رسيد و آن قاضي بسيار ناراحت  توسطِ يكي از قضات به
  .بود

العمل  خيلي نامة تندي بود كه در عكس. من نامه را مطالعه كردم
عملياتِ مجاهدين خلق در مرصاد نوشته شده بود و شنيده شد كه 

 اين براي همة قضات فرستاده البته چون. به خط حاج احمد آقاست
شده بود اشكال ندارد كه براي شما هم بخوانم تا واقعيت قضايا 

  .متن نامه به اين شكل است. گونه كه اتفاق افتاده روشن شود آن
  ۶٢٣اهللا منتظري، ص  خاطرات آيت
اهللا منتظري متن نامة منسوب به   خاطرات آيت۶٢۴در صفحة 

  .اهللا خميني آمده است آيت
ز ابالغ اين نامه آقاي سيد احمد خميني از پدرشان چند سؤال پس ا
  :شرح زير كنند به مي

  پدر بزرگوار حضرتِ امام مد ظله العالي

اهللا موسوي اردبيلي در مورد حكمِ اخير  پس از عرض سالم، آيت
اند كه تلفني در سه سؤال  حضرتعالي دربارة منافقين ابهاماتي داشته

  :مطرح كردند
اند و محاكمه  حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بودهآيا اين . ١

اند و هنوز  اند ولي تغيير موضع نداده اند و محكوم به اعدام گشته شده
هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است، يا آنهايي كه حتي محاكمه 

  اند محكوم به اعدامند؟ هم نشده
و مقداري از اند  آيا منافقين كه محكوم به زندانِ محدود شده.  ٢

باشند محكوم  اند ولي بر سر موضعِ نفاق مي زندانشان را هم كشيده
  باشند؟ به اعدام مي

هاي منافقيني كه  در مورد رسيدگي به وضع منافقين آيا پرونده. ٣
در شهرستانهايي كه خود استقاللِ قضايي دارند و تابع مركز استان 

توانند مستقالً   مينيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود
  عمل كنند؟

  فرزند شما احمد
اهللا خميني زير همان نامه با  در پاسخ به سؤالِ حاج احمد آقا، آيت

 :نويسد مهر و امضاء مي

 تعالي بسمه

در تمامِ موارد فوق هركس در هر مرحله اگر بر سرِ نفاق باشد 
در مورد . سريعاً دشمنان اسالم را نابود كنيد. حكمش اعدام است

ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام  رسيدگي به وضع پرونده
  اهللا الموسوي الخميني روح. گردد همان مورد نظر است

  ۶٢۵اهللا منتظري، ص  كتاب خاطرات آيت
اهللا موسوي اردبيلي،  اهللا خميني به سؤاالتِ آيت پس از پاسخ آيت

  :گويد اهللا منتظري مي آيت
ي كه آن زمان رييس شوراي عالي اهللا موسوي اردبيل بعد من به آيت

مگر قاضيهاي شما اينها را به پنج يا ده «: قضايي بودند پيغام دادم
وقت  اند؟ مگر شما مسئول نبودي؟ آن سال زندان محكوم نكرده

گويي كه اينها را مثالً در كاشان اعدام كنند يا  تلفني به احمدآقا مي
كردي كه  ميرفتي با امام صحبت  شما خودت مي» !در اصفهان؟

كسي كه مثالً مدتي در زندان است و به پنج سال زندان محكوم 
شده و روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده چطور ما او را 

اي مرتكب شده باشد كه براساسِ  اعدام كنيم؟ مگر اينكه جرم تازه
 ».آن جرم او را محاكمه كنيم

دند و برحسب گفتة باالخره مدتي مالقاتهاي زندانيان را تعطيل كر
متصديان با استناد به اين نامه حدودِ دو هزار و هشتصد يا سه هزار 
و هشتصد نفر زنداني ـ ترديد از من است ـ از زن و مرد را در 

خواندند، روزه  كشور اعدام كردند حتي افرادي كه نماز مي
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گفتند بگو غلط كردم، او  آوردند به او مي طرف را مي. گرفتند مي
گفتند پس تو سرِ موضع  گفت، مي خورد نمي شخصيتش برميهم به 

  ۶٢٨اهللا منتظري، ص  خاطرات آيت .كردند هستي و او را اعدام مي
اهللا منتظري در اعتراض به اعدامِ محكومين  پس از اين وقايع آيت

 و ٩/۵/۶٧اهللا خميني در تاريخهاي  در زندانها، دو نامه به آيت
 خاطرات آمده ۶٣۴ ـ ۶٣٠ت نويسند كه در صفحا  مي۵/۶٧/١٣

  . است
 باالخره آقاي منتظري يادداشتي خطاب به آقايان نيري قاضي 
شرع، اشراقي دادستان، رئيسي معاون دادستان، و پورمحمدي نمايندة 

  . نويسد اند مي اطالعات در اوين كه مأمور اجراي حكم بوده

  
  ۱۳۶۷ سال ي حکم اعدام زندانيان سياسي از ماموران اجرايتعداد

 :متن يادداشت را بخوانيد

  تعالي بسمه
ام، چه در زندان و  من بيش از همة شما از منافقين ضربه خورده.   ١

فرزند مرا آنان به شهادت رساندند، اگر بنا بر . چه در خارجِ زندان
ولي من مصلحت انقالب . جويي باشد من بيشتر بايد دنبال كنم انتقام

فقيه و حكومتِ اسالمي را در نظر  و اسالم و كشور و حيثيت واليت
  .گيرم گيرم، من قضاوتِ آيندگان و تاريخ را در نظر مي مي
عام بدونِ محاكمه، آن هم نسبت به زنداني و اسير  گونه قتل اين.   ٢

كند و آنان  نفع آنهاست و دنيا ما را محكوم مي قطعاً در درازمدت به
بارزه با فكر و ايده از م. كند را بيشتر به مبارزة مسلحانه تشويق مي

  .طريق كشتن غلط است
را با دشمنان خود در فتح مكه و جنگ ) ص(روش پيغمبر .   ٣
پيامبر با عفو و گذشت برخورد . ُوازَن ببينيد به چه نحو بوده است ه

روشِ اميرالمؤمنين . گرفت» رحمه للعالمين«كرد و از خدا لقب 
  .مالحظه كنيدَل را پس از شكستِ آنان  َم با اهل ج) ع(
بسياري از افرادِ سرِ موضع را رفتار بازجوها و زندانبانها، آنان .   ٤

  .را به سرِ موضع كشانده واالّ قابل انعطاف بودند
شوند  مجرد اينكه اگر آنها را آزاد كنيم به منافقين ملحق مي.   ٥

اميرالمؤمنين . شود موجب صدقِ عنوانِ محارب و ياغي بر آنان نمي
ت به ابن ملجم هم قصاص قبل از جنايت انجام نداد با نسب) ع(

  .اينكه خودش فرمود او قاتل من است

كند و  مجردِ اعتقاد، فرد را داخلِ عنوانِ محارب و ياغي نمي.   ٦
  .شود ارتداد سران فرضاً موجب حكم به ارتداد به سمپاتها نمي

ال «شد ّ سالم و خالي از احساسات با قضاوت و حكم بايد در جو.   ٧
ّ  االن با شعارها و تحريكات جو. »يقضي القاضي و هو غضبان

اجتماعي ما ناسالم است، ما از جنايت منافقين در غرب ناراحتيم به 
وانگهي اعدامِ آنان بدونِ . ايم جانِ اسرا و زندانيانِ سابق افتاده

فعاليت جديد زير سؤال بردنِ همة قضات و همة قضاوتهاي سابق 
ايد به چه مالك  كه به كمتر از اعدام محكوم كردهكسي را . است

ايد فردا در  كنيد؟ حاال مالقاتها و تلفنها را قطع كرده اعدام مي
  ها چه خواهيد گفت؟ جواب خانواده

من بيش از همه به فكرِ حيثيتِ حضرتِ امام و چهرة  -.٨
دانم موضوع را به چه نحوي به ايشان  باشم و نمي فقيه مي واليت
اند، اين همه ما در فقه بحث احتياط در دماء و اموال  رسانده
  ايم، همه غلط بود؟ كرده

 من چندين نفر از قضاتِ عاقل و متدين را ديدم كه ناراحت -٩
شود و  گفتند تندروي مي بودند و از نحوة اجرا شكايت داشتند و مي

جهت حكمِ اعدام اجرا  كردند كه بي هاي زيادي را ذكر مي نمونه
  .شده است

 در خاتمه مجاهدينِ خلق اشخاص نيستند يك سنخ فكر و - ١٠
برداشت است، يك نحو منطق است و منطقِ غلط را بايد با منطقِ 

. شود شود بلكه ترويج مي با كشتن حل نمي. صحيح جواب داد
  .شاءاهللا موفق باشيد ان

  ۶٣۶ـ۶٣۵اهللا منتظري، ص  كتاب خاطرات آيت
به نكتة بسيار جالبي هم اشاره اهللا منتظري در خاطراتِ خود  آيت
دهندة اين واقعيت است كه برنامه و هدفِ كشتار  كنند كه نشان مي

تنها مجاهدين كه افراد غيرمذهبي و همة آنها كه   نه۶٧مردادِ سال 
آقاي .گرفت نقد و انتقادي بر حاكميت داشتند را نيز در بر مي

تي يك نامة باالخره اين جريان گذشت بعد از مد :گويد منتظري مي
در . ديگر از امام گرفتند براي افراد غيرمذهبي كه در زندان بودند

.  نفر غيرمذهبي و كمونيست در زندان بودند۵٠٠آن زمان حدودِ 
هدفِ آنها اين بود كه با اين نامه كلكِ آنها را هم بكنند و 

دستِ آقاي  اتفاقاً اين نامه به. اصطالح از شرشان راحت بشوند به
دنبال  به. جمهور بود آن زمان ايشان رييس.  رسيده بوداي خامنه

هاي آنان ايشان با متصديان صحبت كرده بود كه  مراجعة خانواده
بعد . خواهيد بكنيد دست نگه داريد اين چه كاري است كه مي

چنين  از امام يك«: با عصبانيت گفت. ايشان آمد قم پيشِ من
   .....گفتم»  تندتند اعدام كنندخواهند اينها را اند و مي اي گرفته نامه

   بقيه در صفحه آخر
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گزارش رسمي نماينده ويژه 
 يون حقوق بشر سازمان ملل کميس

 پيرامون  کشتار زندانيان سياسي
-  سازمان ملل بشرگزارش موقتي که توسط نماينده ويژه حقوق

 براي مجمع عمومي تهيه شده شامل اطالعاتي )پروفسور گاليندوپل(
نگر نقض آشکار حقوق بشر از جمله ناديده گرفتن است که نشا

طبق اين گزارش تعداد زيادي از . حق حيات در ايران ميباشد
زندانيان که از اعضاء گروههاي مخالف حکومت اسالمي بودند، در 

از آن .  اعدام شدند١٩٨٨خالل ماههاي جوالي، آگوست و سپتامبر 
تي در باره موج زمان به بعد، نماينده ويژه بطور مکرر اطالعا
اين اطالعات از . اعدامهاي زندانيان سياسي دريافت نموده است

. منابع مختلفي مثل سازمانهاي غير حکومتي بدست آمده است
عالوه بر اين، نماينده ويژه صدها نامه و دادخواست از افراد و 
شخصيتهاي مختلف سراسر جهان از جمله اعضاء پارلمان استراليا، 

 جمهوري فدرال ايرلند، انگلستان، ايرلند شمالي و فرانسه، آلمان،
همچنين اعضاء پارلمان اروپا، اتحاديه هاي تجاري و مقامات کليسا 

آنها ضمن ابراز نگراني و تاسف عميق خود . دريافت نموده است
در رابطه با موج گسترده کشتار زندانيان سياسي از سازمان ملل 

اين اعمال وحشيانه و غير درخواست کردند تا براي متوقف نمودن 
 .انساني که نقض آشکار حقوق بشر است، اقدام نمايند

. تا کنون از تعداد دقيق قربانيان اين فاجعه اطالعي در دست نيست
 زنداني اعدام شده را دريافت ١٠٠٠نماينده ويژه اسامي بيش از 

 زنداني سياسي اعالم شده ١٠٩٣نام و نشان تعداد . (کرده است
اما بعضي ازمدارک و شواهد نشانگر آن ) رش استضميمه گزا

در . است که احتماال تعداد قربانيان بالغ بر چندين هزار نفر ميباشد
اين رابطه، نماينده ويژه سازمان ملل در باره اعدام زندانيان سياسي 

 مکررا با مقامات ١٩٨٨در خالل ماههاي جوالي تا سپتامبر 
آنها خواسته است تا بطور جمهوري اسالمي مذاکره نموده و از 

 زنداني سياسي که در معرض ١٥٠جدي از کشتار تقريبا بيش از 
 .اعدام قرار داشتند، جلوگيري نمايند

اکثر قربانيان اين فاجعه را اعضاء يا هواداران سازمان مجاهدين 
خلق ايران تشکيل ميدادند اما در ميان آنان اعضاء گروههاي 

ن فدائيان خلق، راه کارگر و مخالف مانند حزب توده، سازما
 روحاني نيز وجود ١١سازمان کومله در کردستان ايران و همچنين 

براساس اظهارات بعضي از شاهدان، بسياري از قربانيان . داشتند
پيش از اعدام محکوميت خود را در زندان سپري ميکردند و بعضي 

.  شدندديگر، از زندانياني بودند که مجددا دستگير، زنداني و اعدام

بنابراين برخالف ادعاي مقامات ايراني، بنظر نميرسد که اين 
اشخاص در فعاليتهاي خشونت آميز عليه حکومت ايران مانند حمله 

 ١٩٨٨سازمان مجاهدين به بخش غربي اين کشور در جوالي 
طبق بعضي از گزارشها بسياري از زندانيان اعدام . شرکت داشته اند

براين اساس، . حکوميت خود بوده اندشده در حال گذراندن مدت م
جمهوري اسالمي اصول قرارداد بين المللي حقوق مدني و سياسي را 

بسياري از اعدامها بصورت مخفيانه و پنهاني . زير پا گذاشته است
انجام گرفته و بعضي ديگر نيز در مالء عام تيرباران و يا به دار 

  ... آويخته شدند و

و بين  سازمان عف١٩٨٨گزارش سال 
  ١٣٦٧الملل  پيرامون کشتار بزرگ سال 

پس از هشت سال جنگ ميان دو کشور ايران و 
 طرفين با اعالم آتش بس موافقت ١٩٨٨عراق، سرانجام در اگوست 

چند ماه پس از آن اعدام زندانيان سياسي در سطحي وسيع . نمودند
يکي از وقايع مهم اين دوره تهاجم نظامي ارتش . آغاز شد
از داخل کشور عراق ) مترجم. گروه رجوي( ملي ايران آزاديبخش

ارتش آزاديبخش ملي توسط گروه مخالف . به غرب ايران ميباشد
رژيم جمهوري اسالمي، موسوم به سازمان مجاهدين خلق ايران در 

 نفر از ١٥اندکي پس از اين تهاجم حداقل . عراق تشکيل شده است
 هاي غربي ايران هواداران و اعضاء سازمان مجاهدين در شهر
اجساد آنها ساعتها . دستگير شده و در مالء عام بدار آويخته شدند

يت به نمايش درآمد و عکسهاي اعدام شدگان در عبا همان وض
دامنه اين اعدامها به زندانها . مطبوعات رسمي کشور منعکس گرديد

 ١٢٠٠از اواخر جوالي تا اواخر دسامبر حداقل . نيز کشيده شد
شمار واقعي اين اعدام شدگان احتماال . سي اعدم شدندزنداني سيا

 . خيلي بيشترازاين تعداد ميباشد

رتش آزاديبخش ملي روند عفو زندانيان سياسي در اپس از حمله 
مطبوعات کشور مورد انتقاد شديد قرار گرفت زيرا روزنامه ها ادعا 

 زنداني ٣٠٠ميکردند که شرکت کنندگان دراين تهاجم ازميان 
 اصالح شده اي بوده اندکه به مناسبت پنجمين سالگرد سياسي

 .انقالب اسالمي در ماه فوريه مورد عفو قرار گرفتند

گزارشات مبني بر اعدام زندانيان سياسي از سراسر کشور دريافت 
بسياري از قربانيان اين فاجعه در تهاجم ماه جوالي هيچ . گرديد

عدام به حبسهاي طويل تعداد زيادي ازآنها پيش از ا. نقشي نداشتند
المدت محکوم شده بودند و تعدادي نيز بدون محاکمه در بازداشت 

 به اتهام پخش ١٩٨٠-٨١بعضي از آنها نيز در سال . بسر ميبردند
جزوات و روزنامه هاي مربوط به سازمان مجاهدين و يا شرکت در 
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تظاهرات سياسي به حبس هاي کوتاه مدت محکوم شده و حتي 
. محکوميت خود همچنان در زندانها باقي ماندندپس از اتمام 

آندسته از زندانياني که آزاد شدند، طبق گزارشات رسيده مجددا 
در اکثر اين موارد شواهد و مدارکي . بازداشت و سپس اعدام شدند

در دست نيست تا نشان دهد که قربانيان اين فاجعه با رعايت 
ه و اعدام شده موازين حقوقي و قضائي و تشکيل دادگاه محاکم

ممنوعيت مالقات خانواده هاي زندانيان سياسي از ماه . باشند
آگوست ارزيابي در باره وسعت اعدامها و عمق اين فاجعه را 

اما اطالعاتي که از طيف هاي گسترده . مشکل تر ساخته است
گروههاي مخالف رژيم و خويشاوندان قربانيان اين فاجعه بدست 

مقامات دولتي و گزارشات شاهدان اين آمده و نيز اطالعيه هاي 
فاجعه همه و همه اعدام صدها زنداني سياسي را به روشني اثبات و 

 . تائيد مي نمايد

براساس بسياري از گزارشها، خانواده هاي زندانيان سياسي براي 
اطالع يافتن از وضعيت زندانيان خود به جستجو در زندانها، ادارات 

همسر يکي از زندانيان وضعيت . اختنددولتي و حتي گورستانها پرد
در جستجوي يافتن جسد :" خود را اينگونه توصيف کرده است

در . شوهرم به گورستان خاوران واقع در جاده خاوران تهران رفتم
حالي که بي صبرانه يکايک گورهاي بي نام و نشان را دنبال 

شروع به کنار زدن خاکها و . ميکردم، چشمانم به قبري افتاد
دستهاي زني از زير خاک . گريزه ها کردم، حالم منقلب شدسن

در اطالعيه هاي صادره از سوي مقامات ايراني در  ..."نمايان شد و
در ماه . باره اعدام زندانيان سياسي مطالب ضد و نقيض وجود داشت

آگوست، آيت اهللا موسوي اردبيلي رئيس شوراي عالي قضائي 
ان حکومت جمهوري اسالمي ظاهرا ادعا نمود که اعدام  مخالف

براساس بعضي از گزارشها در اکتبر همان سال . متوقف خواهد شد
اما ساير . آيت اهللا منتظري از اعدام زندانيان سياسي انتقاد کرد

مقامهاي حکومت اسالمي اعدام تعداد زيادي از زندانيان سياسي را 
انکار کرده و اين نوع گزارشات را تبليغات و توطئه دشمنان 

زندانيان سياسي  .خارجي و مخالفين جمهوري اسالمي قلمداد نمودند
گروه گروه در دادگاههائي که هيچ يک از موازين و معيارهاي 
بين المللي و قضائي و حقوقي در آنها رعايت نشده محاکمه و 

زندانيان سياسي در . بعضي نيز به مرگ محکوم گرديدند
بدون شاهد و امکان دادگاههاي فرمايشي رژيم جمهوري اسالمي 

اين محکوميتها اغلب براساس اقرار و . دفاع از خود محاکمه ميشدند
به اين معنا که . اعترافات زندانيان در زير شکنجه صادر ميشد

زندانيان را در دوران بازجوئي تحت بدترين شکنجه هاي روحي و 

 جسمي قرار ميدادند تا آنها را وادار به اعتراف نموده و براساس اين
 .اعترافات دروغي و اجباري آنها را به اعدام محکوم نمايند

در ماه مارس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل طي گزارشي 
نگراني و تاسف عميق خود را نسبت به خشونتهاي ضد بشري در 

نماينده ويژه سازمان ملل گزارش موقت خود را . ايران ابراز نمود
کتبر همان سال به مجمع در باره وضعيت حقوق بشر در ايران در ا

در گزارش نماينده ويژه چنين آمده . عمومي سازمان ملل ارائه نمود
گسترش موج اعدام زندانيان سياسي از ماه جوالي تا سپتامبر :" است
 و نقض حقوق بشر در ايران موجبات نگراني سيستم قضائي ١٩٨٨

 . و حقوقي بين المللي را فراهم نموده است

  کتاب خاطرات                      منتظري آيت اهللا حسينعلي 
اتهام حمايت از 
 منافقين و ليبرالها

مساله ديگري : س
که به شما نسبت 
داده شده است اين 
است که شما از منافقين و ليبرالها حمايت ميکرده ايد، اصوال مبناي 
اين نسبت چيست؟ آيا حضرتعالي موضعگيري خاصي داشتيد که 

 ا به شما داده اند؟ اينها چنين نسبتي ر

بعد از جريان مرصاد نامه اي از امام گرفته بودند که منافقين سر : ج
موضع را در زندانها اعدام کنند و پس از تعطيل کردن مالقاتهاي 
زندانيان به طور کلي با اين نامه چنانکه نقل شد حدود دوهزار و 

 به اين  اعدام کردند، من راجع- ترديد از من است - هشتصد نفر را 
موضوع دو تا نامه به امام نوشتم که ظاهرا همين ها زمينه اين اتهام 

 . شده است

من هميشه زندانبانها و مسئولين زندان را از برخورد غيراسالمي با 
زندانيان برحذر مي داشتم، من به زندانها نماينده مي فرستادم که 

ت شود و به زندانها را بازرسي کنند که اخالق اسالمي در آنها رعاي
زندانيان ظلم نشود و حقوق آنها پايمال نگردد، درست است که 

 به - يک کسي زنداني ما شده ولي نبايد به او ظلم بشود هرچند 
 از منافقين باشد، آقايان انصاري نجف آبادي و -قول آقايان 

محمدي يزدي مدتها نماينده من در زندانها بودند و به شکايات 
ردند، خالصه من با تندرويها مخالف بودم زندانيان رسيدگي ميک

هم " منافق"نسبت به هر کسي که ميخواست باشد، حتي تعبير به 
ان :" اين حديث در کتاب جهاد وسائل الشيعه است. صحيح نيست

لم يکن ينسب احدا من اهل حربه الي الشرک و ال الي ) ع(عليا
 حضرت ):"١"(هم اهواننا بغوا علينا: النفاق و لکنه کان يقول



  ايرانر نشريه کنفدراسيون سراسری حقوق بشر د، پيک ۱۳۶۷عام زندانيان سياسی سال ويژه نامه قتل  ١٣ص ۱۳۸۳ اول شهريور -۶ ش-سال اول
 

 

هيچيک از کساني را که با او مي جنگيده اند به شرک و ) ع(علي
اينان برادران ما هستند که بر : نفاق متهم نمي کرد بلکه مي فرمود

، حاال ما با اندک چيزي افراد را به انواع "ما طغيان کرده اند
 . برچسبها متهم مي کنيم

يان از در باره حمايت از نهضت آزادي هم يک روز خود اين آقا
امثال آقاي مهندس بازرگان تعريف و تمجيد مي کنند و آنها را تا 
عرش باال مي برند و امام ميگويد هر کسي با آنها مخالفت کند از 
واليت خدا دور است، يک روز هم به اين شکل برخوردهاي 
ظالمانه مي کنند که در مجالت و روزنامه هاي خودشان عليه آنها 

 با اين افراط و تفريطها مخالف بودم، همين مرتب چيز بنويسند، من
نهضت آزادي خيلي افراد متديني در بين آنها هستند، خود امام يک 
روز به من گفتند که من ميشناسم خيلي افراد متدين در بين اينها 

مثال همين آقاي مهندس بازرگان واقعا آدم متعبد و متديني . هست
ينيه ارشاد ناهار بودند، ما يک وقت در يک جلسه اي در حس

دعوت داشتيم، ده بيست نفر بوديم، مرحوم شهيد مطهري هم بود، 
اول ظهر که شد ديديم آقاي مهندس بازرگان نيست، بعد ديديم در 
يک گوشه اي سجاده اش را انداخته دارد نمازش را ميخواند، آقاي 
مطهري گفت براي ما آخوندها همين ننگ بس که ايشان مهندس 

نمازش را ميخواند و ما اينجا نشسته ايم داريم حرف است اول وقت 
خوب در بين اينها از اين افراد بسيار هستند و به اين . مي زنيم

شکل هم نيستند که حاال چشم بسته حرف يکي را قبول کنند، 
باالخره خودشان فکر و نظر دارند و بايد با منطق صحيح با آنها 

صحيح است بايد گفتگو کرد يا اگر در مواردي حرف آنان 
تنظيم " هويت"پذيرفت، متاسفانه در اين اواخر يک برنامه به نام 

کردند و در تلويزيون با آبروي بسياري از بندگان خدا بازي 
کردند، در صورتي که آبروي مسلمان همچون مال و جان او 

باالخره من با اين . محترم است و هتک او از گناهان بزرگ است
 که با اين قبيل افراد مي شد مخالف بودم و شکل افراط و تفريطها

نظرم هم اين بود که به حيثيت انقالب و شخص امام خدشه اي وارد 
من يکبار به احمدآقا هم اين مطلب را گفتم که شما حاالي . نشود

امام را نگاه ميکنيد من ميخواهم تا پنجاه سال تا صد سال ديگر هيچ 
ينکه يک چنين چهره اي که سوژه اي نسبت به امام نباشد، براي ا

در موقعيت مرجعيت آمده است و يک انقالب به اين عظيمي را 
رهبري کرده است نبايد در اذهان ملکوک شود، در آخرين مالقاتم 

حضرتعالي با آن چهره ملکوتي و نورانيتي :" هم من به امام گفتم
که وارد کشور شديد و همه طبقات نسبت به شما عالقه داشتند ما 

ت داريم همان چهره براي شما باقي بماند و کارهاي خالف دوس
) ع(و امرالمومنين) ص(به شما نسبت داده نشود، در زمان پيغمبر

نيز بسا خالفهايي انجام ميشده ولي بدون اطالع آنان و هيچ وقت 
به آنان نسبت داده نمي شد ولي االن در زندانها با زندانيان با 

  !" ند نظر امام اين استخشونت برخورد ميکنند و ميگوي
 تاکيد بر پرهيز از اعدام زنان و دختران محارب 

در نشريات منافقين خارج از کشور نوشته اند که حضرتعالي : س
فتوا داده ايد که دختران محکوم به اعدام منافقين را قبل از اجراي 
حکم صيغه کنند و بعد حکم را در مورد آنان اجرا کنند، بفرماييد 

   نسبت دروغ چه بوده است؟منشاء اين

  
  به دست جالدان رژيم اعدام شدندمجاهد  توابدختران از يبسيار

اين قضيه نظير آن قضيه است که کسي در مقام داستان سرايي : ج 
امامزاده يعقوب را در شهر مصر در باالي منار شغالي :" گفت
ه، امامزاده نبوده پيغمبر زاده بود:" ، يک شنونده به او گفت"دريد

يعقوب نبوده يوسف بوده، مصر نبوده کنعان بوده، منار نبوده چاه 
!" بوده، شغال نبوده گرگ بوده و تازه اصل قضيه هم دروغ بوده

حاال داستان از اين قرار است، تمام تالش من بر اين بود که زنان و 
دختران را اعدام نکنند چون در آنوقت بسياري از کسانيکه در 

 خلق دستگير ميشدند دختر بودند و اينها را به ارتباط با مجاهدين
:" عنوان محارب اعدام ميکردند، من يک روز به امام عرض کردم

آقا همينطور که در فتاواي فقها آمده که مرتد زن اعدام نميشود در 
مورد محارب هم بعضي از فقها گفته اند که محارب زن نبايد اعدام 

است، بله اگر قاتل باشد حکم شود و اين مسئله در بين فقها خالفي 
قاتل اعدام است چه مرد باشد و چه زن فرقي نمي کند ولي در 
مورد غير قتل، در محارب و مرتد به اين شکل نيست، شما دستور 
بدهيد که اين دختران را اعدام نکنند، اينها معموال فريب خورده 

 ياد آنها اند، يک اعالميه به آنها داده اند خوانده اند، شعارهاي تندي
داده اند و اينها هم که اکثرا اهل تشخيص نيستند، تحت تاثير قرار 
گرفته اند، مدتي زندان به اينها بدهيد بلکه متوجه اشتباهات خود 

خوب به آقايان بگوييد :" امام فرمودند." بشوند و بعد آزاد شوند
من هم از قول امام به مسئولين ." دختران منافقين را اعدام نکنند

کيالت قضايي، به مسئولين اوين و جاهاي ديگر گفتم دختران تش
منافقين را اعدام نکنيد، به قضات هم گفتم ديگر حق نداريد براي 
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دختران حکم اعدام بنويسيد، اين حرفي بود که من گفتم، بعد 
آمدند اين طرف و آن طرف اين طور وانمود کردند که فالني 

! ا را صيغه کنيد بعد اعدام کنيدگفته دخترها را اعدام نکنيد اول آنه
در خارج از کشور هم منافقين اين را دست گرفته بودند، اصل 

 . جريان همين بود که من عرض کردم

ما تالش داشتيم که زنان و دختران غير از آنان که مرتکب قتل 
شده اند اعدام نشوند، من در همان زمان هم اين دروغ تبليغاتي 

دم، اما خوب آنها به تائيد يا تکذيب مجاهدين خلق را تکذيب کر
من کاري نداشتند، حرف خودشان را ميخواستند بزنند و باالخره 
نظر من اين بود که زنان اعدام نشوند و چون نوعا در رابطه با 
مجاهدين دختران در زندان بودند تعبير به دختران کردم ولي 

  . شياطين کالم مرا تحريف کردند
  رويه اعتراض به اعدامهاي بي

در ارتباط ) رضوان اهللا(حضرتعالي گويا نامه اي به امام خميني : س
با اعدام منافقين در زندانها پس از حمله منافقين به جمهوري 

 نوشتيد، در اين -  فروغ جاويدان -اسالمي ايران در عمليات مرصاد 
ارتباط بفرماييد که قضايا چگونه بود و چه ضرورتي ايجاب ميکرد 

 ه را بنويسيد؟ که اين نام

بله همانگونه که فرموديد پس از اينکه مجاهدين خلق با : ج
پشتيباني عراق به کشور جمهوري اسالمي ايران حمله کردند 
عمليات مرصاد انجام گرفت و تعدادي از آنها در درگيري کشته 
شدند، تعدادي هم اسير شدند که البد محاکمه شدند و صحبت ما در 

 آنچه باعث شد من آن نامه را بنويسم اين بود مورد آنها نيست، اما
که در همان زمان بعضي تصميم گرفتند که يکباره کلک مجاهدين 
را بکنند و به اصطالح از دست آنها راحت شوند، به همين خاطر 
نامه اي از امام گرفتند که افرادي از منافقين که از سابق در زندانها 

ماينده اطالعات هر هستند طبق تشخيص دادستان و قاضي و ن
منطقه، با راي اکثريت آنان اگر تشخيص دادند که آنها سر موضع 
هستند اعدام شوند، يعني اين سه نفر اگر دو نفر از آنها نظرشان اين 
بود که فالن فرد سر موضع است ولو اينکه به يک سال يا دو سال 

سوب يا پنج سال يا بيشتر محکوم شده بايد اعدام ميشد، اين نامه من
به امام تاريخ ندارد، اما اين نامه روز پنج شنبه نوشته شده بود، روز 
شنبه توسط يکي از قضات به دست من رسيد و آن قاضي بسيار 
ناراحت بود، من نامه را مطالعه کردم خيلي نامه تندي بود که در 
عکس العمل عمليات مجاهدين خلق در مرصاد نوشته شده بود و 

اج احمد آقاست، البته چون اين نامه براي شنيده شد که به خط ح
همه قضات فرستاده شده بود اشکال ندارد که براي شما هم بخوانم 

تا واقعيت قضايا آنگونه که اتفاق افتاده روشن شود، متن اين نامه 
  : به اين شکل است

متن نامه آيت اهللا روح اهللا خميني در ارتباط با اعدام منافقين سر 
 موضع زنداني 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

از آنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر 
چه ميگويند از روي حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از 
اسالم ارتداد پيدا کرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و 
جنگهاي کالسيک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با 

اي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه همکاريه
ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهاني و 

نان از ابتداي تشکيل نظام جمهوري اسالمي ضربات ناجوانمردانه آ
تاکنون، کساني که در زندانهاي سراسر کشور بر سر موضع نفاق 
خود پافشاري کرده و ميکنند محارب و محکوم به اعدام مي باشند 
و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اکثريت آقايان حجت 

راقي و جناب آقاي اش) قاضي شرع(االسالم نيري دامت افاضاته 
و نماينده اي از وزارت اطالعات ميباشد، اگر چه ) دادستان تهران(

احتياط در اجماع است و همين طور در زندانهاي مراکز استان 
کشور راي اکثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقالب و يا داديار 
و نماينده وزارت اطالعات الزم االتباع مي باشد، رحم بر محاربين 

ت، قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول ساده انديشي اس
ترديد ناپذير نظام اسالمي است، اميدوارم با خشم و کينه انقالبي 
خود نسبت به دشمنان اسالم رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، 
آقاياني که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و 

ترديد در . باشند" اراشداء علي الکف" ترديد نکنند و سعي کنند 
مسائل قضائي اسالم انقالبي ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا 

 . والسالم. مي باشد

  روح اهللا الموسوي الخمين
 : اين نامه تاريخ هم ندارد اما در پشت آن حاج احمد آقا نوشته است

 پدر بزرگوار حضرت امام مد ظله العالي 

بيلي در مورد حکم اخير پس از عرض سالم، آيت اهللا موسوي ارد
حضرتعالي در باره منافقين ابهاماتي داشته اند که تلفني در سه 

 : سئوال مطرح کردند

  آيا اين حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بوده اند و -١
محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولي تغيير موضع نداده 

شده است، يا آنهايي که اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا ن
 حتي محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدامند؟ 
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  آيا منافقيني که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداري  از -٢
زندانشان را هم کشيده اند ولي بر سر موضع نفاق مي باشند محکوم 

 به اعدام مي باشند؟  

منافقيني   در مورد رسيدگي به وضع منافقين آيا پرونده هاي -٣
که در شهرستانهائي که خود استقالل قضائي دارند و تابع مرکز 
استان نيستند بايد به مرکز استان ارسال گردد يا خود ميتوانند 

 مستقال عمل کنند؟ 

 فرزند شما، احمد 

 : زير اين نامه نوشته شده

 بسمه تعالي 

در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد 
ش اعدام است، سريعا دشمنان اسالم را نابود کنيد، در مورد حکم

رسيدگي به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سريعتر انجام 
  .گردد همان مورد نظر است

  
 در يندن مدت محکوميت خود به حکم خمينارگذ از توابين و با يبسيار

  خته شدند بدار آوي۱۳۶۷تابستان 

دبيلي که آن زمان رئيس شوراي بعد من به آيت اهللا موسوي ار
مگر قاضيهاي شما اينها را به پنج يا :" عالي قضايي بودند پيغام دادم

آنوقت ! مگر شما مسئول نبودي! ده سال زندان محکوم نکرده اند
تلفني به احمد آقا ميگويي که اينها را مثال در کاشان اعدام کنند يا 

ميکردي که در اصفهان؟ شما خودت مي رفتي با امام صحبت 
کسي مثال مدتي در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و 
روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده چطور ما او را اعدام 
کنيم؟ مگر اينکه جرم تازه اي مرتکب شده باشد که بر اساس آن 

 ." جرم او را محاکمه کنيم

 و بر حسب گفته باالخره  مدتي مالقاتهاي زندانيان را تعطيل کردند
متصديان با استناد به اين نامه حدود دوهزار و هشتصد يا سه هزار و 

 از زن و مرد را در کشور - ترديد از من است - هشتصد نفر زنداني 
اعدام کردند، حتي افرادي که نماز ميخواندند، روزه ميگرفتند، 
طرف را مي آوردند به او ميگفتند بگو غلط  کردم، او هم به 

ش بر ميخورد نمي گفت، مي گفتند پس تو سر موضع شخصيت
در همين قم يکي از مسئولين قضايي ! هستي و او را اعدام ميکردند

آمد پيش من و از مسئول اطالعات قم گله ميکرد که ميگويد 

تندتند اينها را بکشيم از شرشان راحت شويم، من ميگويم آخر 
ي در حکم اينها پرونده هاي اينها را بررسي کنيم يک تجديد نظر

بکنيم، ميگويد حکم اينها را امام صادر کرده ما فقط بايد تشخيص 
او هم نمي ! موضوع بدهيم، به بعضي افراد ميگويند تو سر موضعي؟

داند که قضيه از چه قرار است ميگويد بله، فوري او را مي برند 
 . اعدام ميکنند

ميم  باالخره من احساس کردم که اين شيوه درستي نيست تص
گرفتم يک نامه به امام بنويسم، اتفاقا آقاي آسيدهادي هاشمي و 
آقاي قاضي خرم آبادي اينجا بودند با آنها مشورت کردم، گفتند 
اين کار را نکنيد چون امام از دست منافقين پس از جريان مرصاد 
عصباني هستند و اگر شما يک چيزي بنويسيد ايشان ناراحت 

فتند ولي من همينطور ناراحت بودم، نماز ميشوند، آنها بلند شدند ر
ظهر و عصر را خواندم، فکر ميکردم که باالخره به من ميگويند 
قائم مقام رهبري، من در اين انقالب سهيم بوده ام، اگر يک نفر 
بيگناه در اين جمهوري اسالمي کشته شود من هم مسئولم، باالخره 

و هدوا الي :" با قرآن مجيد استخاره کردم اين آيه شريفه آمد
، آيه )٢٢(سوره حج "(الطيب من القول و هدوا الي صراط الحميد

، "به گفتار نيکو هدايت شدند و هدايت شدند به راه پسنديده):" ٢٤
  : پس از اين بود که نشستم اين نامه را نوشتم

نامه به آيت اهللا روح اهللا خميني در اعتراض به اعدام محکومين در 
  ٩/٥/٦٧زندانها، مورخه 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 محضر مبارک آيت اهللا العظمي امام خميني مدظله العالي 

پس از عرض سالم و تحيت، به عرض مي رساند راجع به دستور 
اخير حضرتعالي مبني بر اعدام منافقين موجود در زندانها، اعدام 
بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيرا است و ظاهرا 

وئي ندارد ولي اعدام موجودين از سابق در زندانها اوال در اثر س
شرايط فعلي حمل بر کينه توزي و انتقامجوئي ميشود و ثانيا 
خانواده هاي بسياري را که نوعا متدين و انقالبي مي باشند ناراحت 
و داغدار ميکند و آنان جدا زده ميشوند و ثالثا بسياري از آنان سر 

از مسئولين تند با آنان معامله سر موضع موضع نيستند ولي بعضي 
مي کنند و رابعا در شرايط فعلي که با فشارها و حمالت اخير صدام 
و منافقين، ما در دنيا چهره مظلوم به خود گرفته ايم و بسياري از 
رسانه ها و شخصيتها از ما دفاع مي کنند، صالح نظام و حضرتعالي 

 شود و خامسا افرادي که نيست که يکدفعه تبليغات عليه ما شروع
به وسيله دادگاهها با موازيني در سابق محکوم به کمتر از اعدام 
شده اند اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه اي بي 
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اعتنائي به همه موازين قضايي و احکام قضات است و عکس العمل 
 . خوب ندارد

ما در سطح مقدس و سادسا مسئولين قضائي و دادستاني و اطالعات 
اردبيلي نيستند و اشتباهات و تاثر از جو بسيار و فراوان است و با 
حکم اخير حضرتعالي بسا بي گناهاني و يا کم گناهاني هم اعدام 

 . ميشوند، و در امور مهمه احتمال هم منجز است

و سابعا ما تا حال از کشتنها و خشونتها نتيجه اي نگرفته ايم جز 
ا عليه خود زياد کرده ايم و جاذبه منافقين و ضد اينکه تبليغات ر

انقالب را بيشتر نموده ايم، بجاست مدتي با رحمت و عطوفت 
 . برخورد شود که قطعا براي بسياري جاذبه خواهد داشت

و ثامنا اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار داريد اقال دستور دهيد 
 باشد نه مالک اتفاق نظر قاضي و دادستان و مسئول اطالعات

اکثريت و زنان هم استثنا شوند مخصوصا زنان بچه دار و باالخره 
اعدام چندهزار نفر در ظرف چند روز هم عکس العمل خوب ندارد 
و هم خالي از خطا نخواهد بود و بعضي از قضات متدين بسيار 
: ناراحت بودند و بجاست اين حديث شريف مورد توجه واقع شود

درئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان ا): " ص(قال رسول اهللا 
کان له مخرج فخلوا سبيله فان االمام ان يخطي في العفو خير من ان 

 والسالم عليکم و ادام اهللا ظلکم " يخطي في العقوبه
  حسينعلي منتظري   ٩/٥/٦٧ -١٤٠٨ ذي الحجه ١٦

 که احمد آقا در -و منظور من از زنان بچه دار زنان آبستن نبود 
 بلکه منظور زناني بود - نامه اش سوژه و معرکه عليه من گرفته رنج

که داراي چند بچه بودند و با کشتن آنها بچه هاي آنها بي 
سرپرست مي شدند، و باالخره اين نامه را نوشتم و دو نسخه از آن 
فتوکپي گرفتم، نسخه اصل را فرستادم براي امام و يک نسخه را هم 

ون شوراي عالي قضايي مسئوليت اين براي شوراي عالي قضايي، چ
قضيه را به عهده داشت و ميبايست ميرفتند با امام صحبت ميکردند، 

من :" بعد که نامه ها را فرستادم به آقاي سيدهادي تلفن زدم و گفتم
نامه اي نوشتم و خدمت امام فرستادم، شما به آقاي محمدعلي 

بگيرند بدهند خدمت انصاري در دفتر امام تلفن بزنيد که آن نامه را 
:"  گفتم" مگر بنا نشد شما چيزي ننويسيد؟:" ، ايشان گفت"امام

حاال اينکه مي گويند بيت ايشان ." باالخره من نوشتم و فرستادم
بخصوص آقاي سيد هادي در اين قضيه نقش داشته حرف بي 

 . اساسي است چون بيت من با نامه نوشتن من مخالف هم بودند

ي از قضات خوزستان به نام حجه السالم آقاي چند روز بعد هم يک
محمد حسين احمدي پسر آيت اهللا آقاي آشيخ علي اصغر احمدي 

در آنجا :" شاهرودي آمد پيش من خيلي ناراحت بود مي گفت
تندتند دارند اعدام مي کنند، به يک شکلي نظر اکثريت درست مي 

اراحت کنند، خوب تشخيص نمي دهند، اينها از عمليات منافقين ن
، من عين مطالب ايشان را نيز "هستند و افتاده اند به جان زندانيان

  : در نامه اي بدين شکل براي امام منعکس کردم
نامه مجدد به امام خميني در اين مورد، مورخه : ١٥٤پيوست شماره 

١٣/٥/٦٧   

 به دار آويخته ي سياسي هزاران زنداني الخميني به حکم روح اله موسو
 شدند

  الرحمن الرحيم بسم اهللا

  محضر مبارک آيت اهللا العظمي امام خميني مدظله العالي 
 براي رفع مسئوليت ٩/٥/٦٧پس از سالم و تحيت، پيرو نامه مورخه 

شرعي از خود به عرض مي رسانم سه روز قبل قاضي شرع يکي از 
استانهاي کشور که مرد مورد اعتمادي مي باشد با ناراحتي از نحوه 

مسئول :  حضرتعالي به قم آمده بود و مي گفتاجراي فرمان
  از يکي از زندانيان -  ترديد از من است - اطالعات يا دادستان 

تو حاضري : براي تشخيص اينکه سر موضع است يا نه پرسيد
سازمان منافقين را محکوم کني؟ گفت آري، پرسيد حاضري براي 
ن جنگ عراق به جبهه بروي؟ گفت آري، پرسيد حاضري روي مي

وانگهي از ! بروي؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روي مين بروند
من تازه مسلمان نبايد تا اين حد انتظار داشت، گفت معلوم مي شود 
تو هنوز سر موضعي و با او معامله سر موضع انجام داد و اين قاضي 
شرع مي گفت من هر چه اصرار کردم پس مالک اتفاق آراء باشد 

 و نقش اساسي را همه جا مسئول اطالعات نه اکثريت، پذيرفته نشد
حضرتعالي مالحظه . دارد و ديگران عمال تحت تاثير مي باشند

فرماييد که چه کساني با چه ديدي مسئول اجراي فرمان مهم 
 . حضرتعالي که به دماء هزاران نفر مربوط است مي باشند

   حسينعلي منتظري- ١٣/٥/٦٧والسالم عليکم و رحمه اهللا و برکاته 

اين نامه دوم من راجع به اين موضوع بود، بعد من ديدم آنها دارند 
کارشان را ادامه مي دهند، اول محرم شد من آقاي نيري که قاضي 
شرع اوين و آقاي اشراقي که دادستان بود و آقاي رئيسي معاون 
دادستان و آقاي پورمحمدي که نماينده اطالعات بود را خواستم و 

 حداقل در محرم از اعدامها دست نگه داريد، گفتم االن محرم است
ما تا االن هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام :" آقاي نيري گفت
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کرده ايم، دويست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقيه جدا کرده 
من بسيار ...! ايم کلک اينها را هم بکنيم بعد هر چه بفرماييد و 

يادداشت کرده بودم در اين ناراحت شدم و رئوس مطالبي را که 
جلسه با آنها صحبت کردم و بعد يک نسخه از آن را به آنها دادم 
که براي شما مي خوانم و اين همان چيزهايي است که حاج احمد 
آقا در رنجنامه روي قسمتهايي از آن معرکه گرفته است، در 

  : صورتي که اين نامه نيست بلکه يادداشت است
داشت خطاب به آقايان نيري قاضي شرع، اشراقي ياد: ١٥٥پيوست شماره 

دادستان، رئيسي معاون دادستان، پورمحمدي نماينده اطالعات در اوين براي 
  ٢٤/٥/٦٧اجراي حکم امام، مورخه

 بسمه تعالي 

 من بيش از همه شما از منافقين ضربه خورده ام، چه در زندان و -١
ساندند، اگر بنا بر چه در خارج زندان، فرزند مرا آنان به شهادت ر

انتقام جويي باشد من بيشتر بايد دنبال کنم، ولي من مصلحت 
فقيه و حکومت اسالم را انقالب و اسالم و کشور و حيثيت واليت 

  . گيرم، من قضاوت آيندگان و تاريخ را در نظر مي گيرمدر نظر مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ي و اسير  اينگونه قتل عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندان-٢

قطعا در دراز مدت به نفع آنهاست و دنيا ما را محکوم مي کند و 
آنان را بيشتر به مبارزه مسلحانه تشويق مي کند، مبارزه با فکر و 

 . ايده از طريق کشتن غلط است

را با دشمنان خود در فتح مکه و جنگ ) ص( روش پيغمبر -٣
 و گذشت برخورد هوازن ببينيد به چه نحو بوده است، پيامبر با عفو

روش اميرالمومنين . گرفت" رحمه للعالمين" کرد و از خدا لقب 
 . با اهل جمل را پس از شکست آنان مالحظه کنيد) ع(

 بسياري از افراد سر موضع را، رفتار بازجوها و زندانبانها، آنان -٤
 . را به سر موضع کشانده و اال قابل انعطاف بودند

 آزاد کنيم به منافقين ملحق مي شوند  مجرد اينکه اگر آنان را-٥
موجب صدق عنوان محارب و باغي بر آنان نمي شود، امير 

نسبت به ابن ملجم هم قصاص قبل از جنايت انجام ) ع(المومنين
 . نداد با اينکه خودش فرمود او قاتل من است

 مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باغي نمي کند و -٦
 .  موجب حکم به ارتداد سمپاتها نمي شودارتداد سران فرضا

"  قضاوت و حکم بايد در جو سالم و خالي از احساسات باشد -٧
االن با شعارها و تحريکات جو " اليقضي القاضي و هو غضبان

اجتماعي ما ناسالم است، ما از جنايت منافقين در غرب ناراحتيم به 
دام آنان بدون جان اسرا و زندانيان سابق افتاده ايم، وانگهي اع

فعاليت جديد زير سئوال بردن همه قضات و همه قضاوتهاي سابق 
است، کسي را که به کمتر از اعدام محکوم کرده ايد به چه مالک 
اعدام مي کنيد؟ حاال مالقاتها و تلفنها را قطع کرده ايد فردا در 

 جواب خانواده ها چه خواهيد گفت؟ 

 امام و چهره واليت  من بيش از همه به فکر حيثيت حضرت-٨
فقيه مي باشم و نمي دانم موضوع را به چه نحوي به ايشان رسانده 
اند، اين همه ما در فقه بحث احتياط در دماء و اموال کرده ايم همه 

 غلط بود؟ 

 من چندين نفر قضات عاقل و متدين را ديدم که ناراحت بودند -٩
مي شود، و و از نحوه اجرا شکايت داشتند و مي گفتند تندروي 

نمونه هاي زيادي را ذکر مي کردند که بي جهت حکم اعدام اجرا 
 . شده است

 در خاتمه مجاهدين خلق اشخاص نيستند يک سنخ فکر و - ١٠
برداشت است يک نحو منطق غلط را بايد با منطق صحيح جواب 
داد، با کشتن حل نميشود بلکه ترويج مي شود، ان شاء اهللا موفق 

   م - ح. باشيد
ج احمدآقا در رنجنامه روي بند دهم خيلي معرکه گرفته که حا 

چرا گفته اي کار منافقين يک نحو منطق است، در صورتي که 
کساني که فريب شعارهاي منافقين را خورده اند و فرضا چند 
اعالميه پخش کرده اند با کساني که در عمليات مرصاد شرکت 

 . ه نامه رسميداشتند فرق دارند و اصل آن هم يادداشت است ن
باالخره اين مطالب را من برايشان خواندم بعد يک نسخه از آن را 

االن دهه محرم است، يک : " هم به آنها دادم و شفاهي به آنها گفتم
اگر امام هم اصرار دارند :" ، بعد به آنها گفتم"مقدار دست نگه داريد

 و شما يک عده از آنها را که در زندان شيطنت مي کنند و تبليغ
فعاليت دارند مجددا با روش صحيح بازجويي کنيد و آنها را درست 
محاکمه کنيد و پس از محاکمه به اعدام محکوم شدند اعدامشان 

  کنيد،

پس از مدتى آقاى نيرى كه قاضى بود و
: به آنها گفتم تعدادى از آقايان را خواستم و

احترام ماه   االن ماه محرم است حداقل به
از اعدامها) ع (محرم و احترام امام حسين 

٧٥٠ما تا به حال : ايشان گفت . جلوگيرى كنيد
اعدام كرده ايم و دويست   نفر را در تهران

نفر را هم براى اعدام جدا كرده ايم ، كلك
 !!اينها را بكنيم بعدا هر چه بفرماييد
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 در اين صورت الاقل کسي نمي گويد کسي را که به پنج سال 
و " زندان محکوم شده است جمهوري اسالمي اعدام کرده است

قاي ري شهري و احمدآقا منتقل مي طبيعي بود که اين مسائل به آ
. شد و آنها از اين برخوردها و بازخواستهاي من ناراحت بودند

باالخره در آن جريان طبق گزارشهايي که به من دادند حدود 
  .دوهزار و هشتصد يا سه هزار و هشتصد نفر را اعدام کردند

  
 سه تن از عاملين ي و سيد احمد خميني، محمد ريشهرياسد اله الجورد

  ۱۳۶۷ سال يقتل عام زندانيان سياس

يادم هست آقاي اسالمي که دادستان انقالب فارس بود يک پرونده 
اي را آورده بود پيش من مربوط به دختري که مي خواسته اند او 
را اعدام کنند، مي گفت من با اعدام او مخالف بودم اما با اکثريت 
آراء او را اعدام کردند، در اين پرونده دختر قبل از اعدامش 

طوري : خطاب به پدر و مادرش گفته بودوصيت کرده بود و 
نيست اين پيش آمدها هست شما نسبت به انقالب بدبين نباشيد 

، که خود آقاي اسالمي از اعدام ...قرآن و نهج البالغه را بخوانيد و
حجه االسالم آقاي حسينعلي انصاري که . شدن او خيلي متاثر بود

رادر بودند که نماينده من در زندانها بود مي گفت شش يا هفت ب
اينها نماز مي خواندند، روزه مي گرفتند، خيلي هم متعبد بودند، مي 
گفتند ما با منافقين هم مخالف شده ايم، اما به اينها مي گويند بايد 
مصاحبه کنيد، اينها مي گويند ما حاضر نيستيم مصاحبه کنيم ما 
حاضريم چيزي بنويسيم ولي مصاحبه تلويزيوني نمي کنيم اين 

اي ما شکست است و اينها را به اين بهانه گفتند که سر موضع بر
هستند و پنج يا شش نفر آنان را اعدام کردند و فقط يک نفر از 

 . آنان را که فلج شده بود باقي گذاشتند، به اين شکل کار مي شد

باالخره اين جريان گذشت بعد از مدتي يک نامه ديگري از امام 
بي که در زندان بودند، در آن زمان گرفتند براي افراد غير مذه

حدود پانصد نفر غير مذهبي که در زندان بودند، هدف آنها اين بود 
که با اين نامه کلک آنها را هم بکنند و به اصطالح از شرشان 
راحت بشوند، اتفاقا اين نامه به دست آقاي خامنه اي رسيده بود، 

 خانواده هاي آن زمان ايشان رئيس جمهور بود، به دنبال مراجعه
ايشان با متصديان صحبت کرده بود که اين چه کاري است که مي 
خواهيد بکنيد دست نگه داريد، بعد ايشان آمد قم پيش من با 

از امام يک چنين نامه اي گرفته اند و مي خواهند :" عصبانيت گفت

چطور شما االن براي کمونيستها :" ، گفتم"اينها را تندتند اعدام کنند
فکر افتاده ايد؟ چرا راجع به نامه ايشان در رابطه با منافقين به اين 

!" مگر امام براي مذهبيها هم چيزي نوشته؟:" گفتند" چيزي نگفتيد؟
پس شما کجاي قضيه هستيد، دو روز بعد از نوشته شدن آن :" گفتم

نامه به دست من رسيد و اين همه مسائل گذشته است، شما که 
حاال من !" يد چطور خبر نداريد؟رئيس جمهور اين مملکت هست

نمي دانم ايشان آيا واقعا خبر نداشت يا پيش من اين صحبتها را مي 
  .کرد

  
  
  
 
  
پس در واقع هدف شما از اين برخوردها و نوشتن اين نامه ها : س

يک اقدام انساني و نوعي مصلحت بيني براي نظام و انقالب و بيان 
 . يک حکم شرعي بوده است

ا همين طور است، هدف من دفاع از مجاهدين خلق بله، دقيق: ج
نبود، هدف من پايداري بر ارزشهايي بود که خودمان آنها را قبول 
داشتيم و نبايد حب و بغض ها باعث خدشه دار شدن آنها مي شد، 
هدف من محفوظ ماندن شخصيت امام و چهره واليت فقيه بود که 

جرد هواداري از نبايد به نام آن بعضي کارها انجام مي شد، م
مجاهدين شرعا مجوز اعدام نيست و در جمهوري اسالمي حقوق 

نکته ديگري را که من همين جا مي . همه طبقات بايد حفظ شود
خواهم عرض کنم اين است که چه کسي باعث شد که اين نامه 

به دست راديو بي بي سي برسد و ) ٩/٥/٦٧نامه مورخه ( من 
 قضيه، در ايام عيد نوروز يعني حدودا پس از هشت ماه از گذشتن

، از بي بي سي پخش ٦/١/٦٧شب پنجم عيد يک روز قبل از نامه 
شود بدون اينکه هيچ توضيحي راجع به کلي جريانات داده شود و 
جو احساسات را به عنوان دفاع فالني از منافقين باال ببرد و زمينه 

اينکه من آن  منسوب به امام را فراهم نمايد، با ٦/١/٦٨نوشتن نامه 
نامه را فقط براي امام و شوراي عالي قضايي فرستاده بودم و در اين 
مدت آن را به احدي نداده بودم، البته بعضي آن نامه را در همان 
زمانها در دانشگاه تهران در دست آقاي سيد حميد روحاني ديده 

من حدس مي زنم دستهايي در کار بوده که زمينه را براي ! بودند
 .   گيري نهايي آماده مي کرده استنتيجه 

  غوغاي برکناري: کتاب خاطرات آيت اهللا حسينعلي منتظري، فصل دهم

  

باالخره در آن جريان طبق گزارشهايي که......
به من دادند حدود دوهزار و هشتصد يا سه

 .هزار و هشتصد نفر را اعدام کردند

 کميته دفاع از حقوق بشر در ایران
www.polpiran.com 
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 با مجله ي منتظريآقا ) ١٩/١٠/٨٢(مصاحبه مجدد 
  ١٣٦٧ سال ياسيان سيدر مورد کشتار زندان" نامه"

اعدام     نفر را در تهران٧٥٠ما تا به حال 
ى اعدام نفر را هم براكرده ايم و دويست 

من آنجا به احمدآقا گفتم به !  ميجدا كرده ا
امام بگوييد وزارت اطالعات شما روى 

مردم از . ساواك شاه را سفيد كرده است 
و تندى هاى حكومت سابق به تنگ آمده بودند كه انقالب    ظلم ها

   ميليون بشكه صادرات٦كردند وگرنه ايران در آن زمان روزى 
ف و ميل اطرافيان شاه و خودش بسيار بود نفت داشت و هرچند حي 

آيت اهللا خمينى در بهشت زهرا  . رسيد اما به مردم هم چيزى مى
 شاه قبرستانها را آباد كرد، آيا او بيشتر اعدام كرد يا ما؟: فرمودند

شما از چه برهه اى از زمان احساس كرديد مسير دارد : نامه    
 شود؟ عوض مى

من مفصل در . زمان خود آيت اهللا خمينى از : آيت اهللا منتظرى    
است و همه آنها     كه بخشى از خاطرات من-كتاب خاطرات خودم 

من چند ماه يك بار .  مطالب را بيان كرده ام - را بيان نكردم 
كردم و كارهاى خالف  مى   رفتم و مسائل را بيان خدمت ايشان مى

قضات نزد من آمد در رابطه با اعدامها يكى از . شدم  را متذكر مى
بر اساس دستورى كه از امام صادر "   :و بسيار ناراحت بود و گفت 

شما مجاهدين خلق را كه در زندان هستند و : شده به ما گفته اند
من خيلى در فكر فرو رفتم تا اين ". اعدام كنيد   باشند سر موضع مى

ه با كه قصد كردم نامه اى به ايشان در رابطه با اعدامها بنويسم ك
ايشان كه آن روز . سيدهادى هاشمى مطرح كردم    آقاى حاج

با اين كار ممكن است : مسئول دفتر بود مخالفت كرد و گفت 
گفتند امثال ايشان به  با اين كه مى. دست شما ناراحت شود   امام از

كردم اين    من با قرآن استخاره. دهند ولى او مخالف بود من خط مى
هدوا الى الطيب من القول و هدوا الى صراط و : (آيه شريفه آمد

زنگ زدم كه نامه را من    نامه را كه نوشتم به آقاى هاشمى) الحميد
خواهم به دست امام برسد و يك  نوشته ام و يك نسخه آن را مى
قضايى ، كه مجددا با اظهار    نسخه آن به دست شوراى عالى

يرى كه قاضى بود پس از مدتى آقاى ن . مخالفت ايشان مواجه شدم 
االن ماه محرم است : و تعدادى از آقايان را خواستم و به آنها گفتم 

از اعدامها ) ع (احترام ماه محرم و احترام امام حسين    حداقل به
   نفر را در تهران٧٥٠ما تا به حال : ايشان گفت . جلوگيرى كنيد

ايم ، اعدام كرده ايم و دويست نفر را هم براى اعدام جدا كرده  
  !!كلك اينها را بكنيم بعدا هر چه بفرماييد

 ي سياس عام زندانيان  قربانيان قتليها  خانوادهي نامه  
   رئيس جمهوري به محمد خاتم۱۳۶۷سال 

  
   ، زمان فوت و محل دفن عزيزان ما را اعالم نماييدياسام
 ۱۳۸۲ شهريور ٤شنبه  سه

  ايران ي اسالميرياست محترم جمهور

به مسئولين ذيربط ارائه شده " رساند كه متن زير قبال يمبه استحضار 
 به ي دريافت نشده است جهت پيگيري از آنجا كه پاسخياست ول

 از اعدام يتاريخ فوت و محل دفن بسيار: رسانيم  ياطالع شما م
 كه ١٣٦٧ به ويژه جان باختگان سال يشدگان پس از انقالب اسالم

 ي دفن كردند برايمع دسته جيجنازه هايشان را در گورها
 ي داغدارشان مشخص نشده و هيچيك از ارگانهايها خانواده

 يا  كه عدهي از مكانهائييك .مربوطه در اين زمينه پاسخگو نيستند
 را در آن به ي سياسي احزاب و گروههاياز دگرانديشان و اعضا

 جنب �اند مزار خاوران   دفن كردهي يا دسته جمعيشكل انفراد
ها مشترك بوده و  ي است كه با گورستان بهائ�نه قبرستان ارام

 روبرو هستند يا  عديدهي داغدار با محدوديتها و فشارهايها خانواده
 :از جمله 

 . بر خاك مزار را ندارندي اجازه هيچگونه نشانه گذار�الف 

 يها يابد و بر جنازه يها هر روز گسترش م ي گورستان بهائ�ب 
 .شود يعزيزان ما مرده دفن م

 كه برما معلوم نيست ي ديگري از عزيزان ما را در مكانهايبسيار
 داغدار از مسئولين يها ما بازماندگان و خانواده .دفن كرده اند

 :خواهيم كه  يمربوطه مصرانه م

 . ، زمان فوت و محل دفن عزيزان ما را اعالم نمايندي اسام� ١

 ير از دفن اموات ديگر بر خاك جان باختگان ما جلوكي� ٢
ها ناخواسته برما تحميل گرديده و ما را از  چراكه اين امكان. نمايند

توان  ي مي تازه درگذشتگان بهائي برايول.  نيستيآن گريز
 . ديگر در اختيارشان گذاشتي انديشيد و محليا چاره

 ي در مزار و محل خاك سپاري و گلكاري مانع نشانه گذار� ٣
  .عزيزان ما نشوند

 يون حقوق بشر سازمان ملل متحدكميس: رونوشت به 

   گزارشگران محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد
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  يدادخواه                                           نوريزاده . ن
 شانزدهمينبمناسبت 

سالگرد قتل عام 
زندانيان سياسي سال 

 کشتار زندانيان ١٣٦٧
. ن ميباشد يکي از بزرگترين جنايات تاريخ ايرا١٣٦٧سياسي سال 

اين جنايت که بحق بايد آنرا يک فاجعه ملي ناميد به حکم آيت 
اله خميني و با پادرمياني سران سه قوه وقت رژيم يعني سيد علي 
خامنه اي، رئيس جمهور، علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس 

  .مجلس و موسوي اردبيلي، رئيس ديوان عالي قضائي انجام گرفت
ل انکاري وجود دارد که وقوع جرم را به  اسناد و شواهد غير قاب

 صفحه اي نماينده ويژه ٤٢سهولت اثبات ميکند، از آنجمله گزارش 
وقت کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد آقاي رينالدو 

 ١٠٩٣در اين گزارش رسمي نماينده ويژه نام )  ١.(گاليندوپل است
.  استزنداني سياسي قتل عام شده را با تارخ و مکان ذکر کرده

)E/CN.4/1989/26 ( همچنين آيت اله منتظري قائم مقام وقت
رهبري در کتاب خاطرات خود ضمن آوردن حکم قتل، از طرف 

" نفاق" آيت اله خميني مبني بر قتل عام زندانيان سياسي که بر سر 
کتاب خاطرات .(، به چگونگي ماجرا پرداخته است)٢.(ايستاده اند

، غوغاي برکناري وپيوستهاي ١٠ل آيت اله حسينعلي منتظري، فص
 و نيز ١٣٦٧بازماندگان زندانيان سياسي سال ). ١٥٥ و ١٥٤

گورستانهاي دستجمعي که در اطراف و اکناف کشور مانند خاوران 
از ديگر ) ٣(وجود دارد و اعترافات رسمي مقامات بلند پايه رژيم 

شواهد و اسنادي است که صحت اين جرم بزرگ را تائيد ميکند و 
در . بدينوسيله ميتوان مرتکبين و مجرمين را بدست عدالت سپرد

اين نظر ترديدي نيست که دادخواهي و نه خونخواهي قتل عام 
 خواه ناخواه بايد در فرداي ايران زمين انجام ٦٧زندانيان سياسي 

  . گيرد
  
  
  
  
  
  
  
 
  

بديهي است وقتي سخن از دادخواهي ميرود، منظور آن دادخواهي 
به . ريق مجاري اصول انساني و قانوني صورت گيرداست که از ط

عبارت ديگر در فرداي روشن ايران، سخن از کينه و عداوت و 
انتقام نخواهد بود بلکه با يک رفتار قانونمند و رعايت تمام شئون 
انساني و حقوقي و تشکيل دادگاه جزائي ملي، به محاکمه متهمين 

ا از اين طريق اجراي سران جمهوري اسالمي پرداخته خواهد شد ت
در اين ميان . عدالت که زمان و مکان نمي طلبد، انجام گردد

همواره سئوالي که مطرح است، اينستکه وظيفه ما چيست و امروز 
را چه بايد کرد؟ آيا بايد به انتظار دادخواهي فردا نشست؟ اگر 
چنين است پاسخ ما به نسل فردا چه خواهد بود؟ پاسخ به اين 

است، ما چاره اي جزء هموار کردن راه پر فراز و پرسش روشن 
نشيب عدالت در پيش روي نداريم و اين مهم بدون بستن کمر 

 . همت يکايک ما امکان پذير نيست

امروزه که سرزمين ما دچار آفت استبداد مذهبي گشته است، 
دادخواهي اين جنايت بزرگ در رژيمي که بازجو،  مدعي العموم 

 ميسر نيست در نتيجه يکي از راهکارهاي و قاضي يک فرد است،
 ساله رژيم جمهوري ٢٤اصولي و ممکن دادخواهي عليه جنايات 

اسالمي بطور اعم و کشتار زندانيان سياسي بطور اخص، تسليم 
  .نمودن شکايات به دادگاههاي ذيصالح  بين المللي است

در اين نوشتار به معرفي اجمالي مراجع قانوني و بين المللي که 
يتوان بواسطه آنها طرح دادخواهي و شکايت نامه را تنظيم کرد و م

  . به دادگاههاي جزائي سراسر دنيا تسليم نمود، پرداخته ميشود
 : دادگاه جزائي بين المللي: الف

هدف از تشکيل دادگاه جزايي بين المللي، محاکمه سران 
کشورهايي است که مرتکب جرايمي ميشوند که بعنوان جنايات 

اين جنايات شامل . صلح و امنيت انسانها محسوب شده استعليه 
. دو بخش عمده يعني جنايات ضد بشري و جنايتهاي جنگي است

جزييات تقسيم بندي جنايات و شرح کامل آن در گزارشهاي 
اجماال جنايات ضد . سازمان ملل و اسناد کنفرانس رم مندرج است
دگي ميکند از قرار بشري که دادگاه جزايي بين المللي به آنها رسي

 : زير است

 انواع تجاوز جنسي و اجبار - ٣ شکنجه -٢) قتل عام( نسل کشي -١
 -٥ زنداني کردن افراد بر خالف معيارهاي بين المللي -٤به فحشا 

 -٦تبعيد افراد به داليل مذهبي، مسلکي مغاير با اصول بين المللي 
 . محاکمه افراد به داليل سياسي، نژادي و مذهبي

در ) ٧٧ خرداد ٢٧ (١٩٩٨ جوالي ١٧هده اين دادگاه در معا
کنفرانس جهاني شهر رم به بحث گذاشته شد و عليرغم مخالفت 

 بسمه تعالي 
هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد

سريعا دشمنان اسالم را. حکمش اعدام است
در مورد رسيدگي به وضع پرونده ها. نابود کنيد

در هر صورت که حکم سريع تر انجام گردد،
 روح اله موسوي خميني. همان مورد نظر است
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 کشور عضو تصويب ١٦٠ کشور از ١١٥شديد آمريکا با راي 
 . گرديد

نماينده دايمي رژيم جمهوري اسالمي در سازمان ملل اساسنامه 
امضاء نمود و ) ٢٠٠٠ر  دسامب٣١ (١٣٧٩ دي ١١دادگاه را در تاريخ 

 گانه اين معاهده بين المللي ٢٨رژيم را يک قدم در برابر مواد 
 اساسنامه، دادگاه زماني ١١طبق ماده .  متعهد و مسئول ساخت

قدرت اجرايي پيدا ميکند که عالوه بر تصويب اساسنامه دادگاه 
 دولت، قوانين و مقررات اساسنامه ٦٠توسط مجالس قانونگزاري 

 اساسنامه، از ١٧ و ١رسي جرايم يک دولت نيز طبق مواد  بريبرا
بنابراين با استناد به . نهاد قانونگزاري آن دولت گذشته باشد

اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي نميتوان عليه حاکمان رژيم 
جمهوري اسالمي اعالن جرم نمود زيرا اين اساسنامه به تصويب 

 .مجلس شوراي اسالمي رژيم نرسيده است

  
 ،فاجعه ملي  به حکم آيت اله خميني و با پادرمياني سران سه قوه وقت رژيم اين

علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس و سيد علي خامنه اي، رئيس جمهور، 
 .موسوي اردبيلي، رئيس ديوان عالي قضائي انجام گرفت

دومين دليل براي عدم کارآيي دادگاه جزايي بين المللي جهت 
رسيدگي به شکايات جرايم رژيم اينست که دادگاه  جزايي بين 
المللي داراي محدوديت است، بدن معني که دادگاه به طرح 

که قبل از شروع کار رسمي و قابليت اجرا پيدا کردن آن جناياتي 
. صورت گرفته است، نميپردازد) ٨١ تير ١٠ (٢٠٠٢يعني اول ژوئيه 

 از مواردي است که ١٣٦٧براي مثال کشتار زندانيان سياسي سال 
نميتوان آنرا در دادگاه  جزايي بين المللي مطرح نمود زيرا اين 

درآمدن دادگاه بوقوع پيوسته جنايت هولناک قبل از به رسميت 
اهميت عمده اين دادگاه نقش بازدارنده آن ميباشد و .  است

هشداري دائمي است که جنايات ضد بشر بدون مکافات و مجازات 
  . نخواهد ماند

 کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني -ب
 : يا تحقير آميز

 از ٣٩/٤٦ قطعنامه شماره  طي١٩٨٤ دسامبر ١٠اين کنوانسيون در 
 ٢٠سوي مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد و پس از اينکه 

دولت مفاد آنرا در مجامع قانونگزاري خود به تصويب رساندند، در 
کنوانسيون ضد .  قابليت اجرايي پيدا کرد١٩٨٧ ژوئن ٢٠تاريخ 

.  بخش تدوين شده است٣ ماده در ٣٣شکنجه شامل يک مقدمه و

امه بعد از اينکه عمل شکنجه را تعريف نموده است، اين پيمان ن
آثار حقوقي صالحيت و مسئوليت دولتها، نحوه حل اختالفات، 
انصراف و تشکيل کميته منع شکنجه و وظائف آنها را توضيح داده 

 در مورد کليه ٢٠٠٢ فوريه ٨بنابر آمار سازمان ملل در تاريخ . است
ي را امضاء کرده اند، از  سند مهم بين الملل١٢کشورهاي عضو که 

 کشور کنوانسيون ضد شکنجه و ١٢٨ کشور عضو، ١٨٩مجموع 
رفتار يا مجازات خشن، غير انساني و تحقير آميز را امضاء کرده 

. نام دولت جمهوري اسالمي در ميان امضاء کنندگان نيست. اند
بنابراين با عدم پذيرش اين کنوانسيون از جانب جمهوري اسالمي، 

ه آن براي پيگيري نقض حقوق بشر در ايران و اعالم جرم استناد ب
عليه آمران و عامالن شکنجه در ايران  بنابر مواد اين کنوانسيون 

  . منتفي است
 :  کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي-ج

 ١٩٦٦ دسامبر ١٦ در تاريخ ٢٢٠٠ -اين ميثاق طي قطعنامه شماره آ
 مارس ٢٣ل رسيد و در تاريخ به تصويب مجمع عمومي سازمان مل

اين ميثاق مشتمل بر يک مقدمه و .  قدرت اجرايي پيدا کرد١٩٧٦
 ماده است و در واقع فهرستي از حقوق مدني و سياسي مشخص ٥٣

تر، روشنتر و بيشتر از آنچه در اعالميه جهاني حقوق بشر آمده 
است، در اين ميثاق ذکر شده  و دولتهاي عضو به اجراي آن متعهد 

 اين کنوانسيون، چگونکي تشکيل ٤١ و ٤٠ ،٢٨طبق ماده . ده اندش
يک کمييته حقوق بشر براي رسيدگي به شکايات افراد عليه دولت 
طرف ميثاق که مفاد کنوانسيون را زير پا گذاشته است شرح داده 

همزمان با تصويب اين کنوانسيون، يک پروتکل . شده است
 شکايت افراد از دولتهاي اختياري به آن تصويب شد و امکان طرح

متبوعشان داير بر نقض حقوق آنها و رعايت نکردن حقوق 
 . شناخته شده در ميثاق را در اين کميته ايجاد کرد

طبق ماده يک پروتکل، هر دولت عضو ميثاق بين المللي حقوق 
مدني و سياسي که به عضويت اين پروتکل در ميآيد، در واقع 

راي دريافت و رسيدگي به صالحيت کميته حقوق بشر را ب
شکايات افراد تحت حکومت خود که مدعي اند  آن دولت حقوق 
. شناخته شده در ميثاق را رعايت نکرده است، به رسميت ميشناسد

بنابر ماده دوم، هر فردي که مدعي است حقوق شناخته اي که در 
ميثاق آمده در مورد او نقض شده است و مراحل طرح شکايت و 

راجع داخلي را پيموده و نتيجه اي حاصل نکرده است رسيدگي در م
و يا امکان طرح شکايت در داخل وجود ندارد، ميتواند به کميته 

دولت ايران کنوانسيون و پروتکل . حقوق بشر شکايت کند
 امضاء نموده و در تاريخ ١٣٣١ آذر ٢٧اختياري مذبور را در تاريخ 
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 رسانده است و  آنرا به تصويب مجلس شوراي ملي١٣٣٤ آذر ٣٠
بنابر . در اين بين هيچگونه حق شرط و تحفظي قائل نشده است

مفاد اين کنوانسيون تا زمانيکه دولتي اعالم انصراف از کنوانسيون 
را نداده است، مفاد کنوانسيون به قوت خود باقي است، بنابراين 

 . دولت جمهوري اسالمي متعهد به اين ميثاق ميباشد

 باال نتيجه گرفته ميشود اينستکه کليه افرادي آنچه از مطالب فشرده
که حقوق مدني و سياسي آنها در نظام جمهوري اسالمي نقض 
گرديده است، خود و يا به نيابت از شخص متوفي، ميتوانند به 
استناد بر مواد کنوانسيون حقوق مدني و سياسي و پروتکل اختياري 

  و هدف ازطرح آن شکايت نامه اي  با نام و نشان و مورد شکايت
آن و نيز اينکه اين شکايت از طريق ديگر مراجع بين المللي 
رسيدگي نشده است و شکايت کنند تمام راههاي ممکن و قابل 
اجرا و وصول تعقيب شکايت را طبق قوانين داخلي طي کرده و 
نتيجه اي نگرفته است و يا امکان طرح شکايت وجود نداشته است، 

يته حقوق بشر سازمان ملل متحد تسليم تنظيم کند و آنرا به کم
  . دارد

گزارش نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در باره ايران، رينالدو ) ١(
  ١٩٨٨گاليندوپل 

 : متن فتواي خميني) ٢(

  بسمه تعالي 

سريعا دشمنان . هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است
ر مورد رسيدگي به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم د. اسالم را نابود کنيد

 . سريع تر انجام گردد، همان مورد نظر است

 روح اله موسوي خميني 

      ٢٠/٩/١٣٦٧کيهان . اظهارات سيد علي خامنه اي و موسوي اردبيلي) ٣(

چشم انداز طرح شكايت عليه آمران و مسئوالن اعدام 
  اه هاي بين الملليدادگ  در٦٧هاي دسته جمعي تابستان 

    
، چندين هزار نفر از زندانيان سياسي ١٣٦٧در تابستان : ليلي صدر

ايران در زندانيان سياسي ايران در زندان اوين و ديگر زندان ، در 
طول مدت کوتاهي در زندان اوين و ديگر زندان ها در طول مدت 

يان کوتاهي توسط توسط کميته اي که به فرمان آيت اهللا خميني، بن
آيت اهللا . گذار جمهوري اسالمي تشکيل شده بود، به قتل رسيدند

منتظري در خاطرات خود اصالت دستخط موجود آقاي خميني در 
آقاي : مورد انجام اين کشتار را زير سوال برده است و مي گويد

خميني در آن زمان بيمار بوده و نمي توانسته چنين دستخطي و 
 هاشمي اخير در مصاحبه اي که آقاي. فرماني صادر کرده باشد

اين طور نيست و : درسايت دولتي بازتاب منتشر شده، مي گويد
. آقاي خميني تا دو روز پيش از مرگش کامال مسلط بر اوضاع بود

، قتل عامي ١٣٦٧از سوي ديگر کشتار زندانيان سياسي در سال 
است که از نظر حقوق بين الملل و کنوانسيون هاي جهاني تحت 

 جنايت عليه بشريت طبقه بندي مي شود که در دادگاه بين عنوان
المللي قابل پيگرد است و تالش هايي در سراسر جهان از سوي 
فعاالن حقوق بشر جريان دارد تا اين موضوع در دستور کار دادگاه 

دکتر رامين . بين المللي رسيدگي به جنايات عليه بشريت قرار گيرد
الت کنتيکت، درباره اظهارات احمدي، فعال حقوق بشر مقيم اي

آقاي هاشمي و ميزان مسئوليت عاملين و آمرين اين کشتار به 
  . پرسش هاي علي سجادي پاسخ گفته است

 آقاي هاشمي رفسنجاني در گفتگويي با عنوان از :علي سجادي
نصب تا عزل آيت اهللا منتظري، اشاره اي کرده اند به خاطرات 

 ايجاد شبهه مريض بودن امام در آيت اهللا منتظري و گفته اند که
ماه هاي آخر عمر و مشکل بودن ارتباط، شيطنت آميز و نادرست 

 سه روز آخر عمر کامال �حقيقت اين است که امام تا دو . است
همه اين حرف ها سوء ظن . بر امور مسلط بودند و روابط عالي بود

 به اشاره ايشان. است که شياطين القا مي کنند و دروغ مي گويند
 چيست؟

 عرضم به حضورتان که ):فعال حقوق بشر(دکتر رامين احمدي 
 نظام تصميم گرفت به هر حال، يعني کساني که ١٣٦٧در سال 

موضع تصميم گيري بودند در آن دوره و قدرت داشتند، تصميم 
گرفتند که به فاصله يک هفته اين ها زندان اوين را ارتباطش را با 

رتباط را اين ها از بين بردند از جمله خارج قطع کنند، هر گونه ا
ارتباط تلفني را، و بعد به فاصله يک هفته نزديک به هشت هزار 

حدود هشت هزار زنداني سياسي را که اکثرشان روزهاي (نفر را 
آخر زنداني بودنشان را طي مي کردند و مي بايست آزاد مي شدند 

آن دستخطي  آقاي منتظري ادعا مي کند که ).را به قتل رساندند
که از آقاي خميني امروز در دست است و مبني بر اين است که 
يک کميته سه نفره مسئول شده است از طرف امام که اين کشتار 
را انجام بدهد، اين جعلي است و آقاي خميني مريض بوده اند در 
آن روزها و به خاطر بيماريشان نمي توانستند که همچنين دستوري 

ور در واقع از طرف اطرافيان ايشان و به امضاي را بدهند و اين دست
ايشان در اختيار آن کميته قرار گرفته است که منجر به قتل عام 

 .زندانيان شد

پس به عبارت ديگر آقاي رفسنجاني اين جا دارند از .: س.ع
 خودشان رفع مسئوليت مي کنند؟
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واهللا اين امر به هر حال ولو اين که آقاي : دکتر رامين احمدي
خميني مريض بوده است، از آقاي هاشمي رفسنجاني نمي تواند 

او حداقل از پروتکل توکيو به اين طرف . سلب مسئوليت بکند
انواع و اقسام قوانين و مقررات بين المللي داريم که اين ها به هر 
حال موقعي که قرار باشد که ايشان محاکمه بشود در يک دادگاه 

  .ه بشريت، اين ها مطرح خواهد شدبين المللي به خاطر جنايت علي
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اگر که ايشان هم حتي در موضع رهبري نبود اما اين امکان را 
داشت که از کشتار دسته جمعي زندانيان اوين جلوگيري بکند و 
نکرد، همان مسئوليتي را دارد که آقاي خميني داشته است در 

به  ئوليت ايشان رابنابراين اين امر به هيچ وجه مس. صدور فرمان
. عنوان مرد شماره يک کشور در واقع در آن دوره، از بين نمي برد

ايشان بايد ثابت بکند که نه فقط آقاي خميني به هر حال مريض 
نبود و در سالمت کامل اين حکم کشتار را داد، بلکه بايد اثبات 
بکند که خودش به هيچ وجه نمي توانست مانع کشتار دسته جمعي 

 .ان در اوين بشودزنداني

 اگر خاطرتان باشد، آيت اهللا خلخالي هم نوشت صريحا و .:س.ع
   چند بار هم گفت که همه قتل هايي که انجام داده است و همه 
اعدامهائي که کرده است، به دستور مستقيم آيت اله خميني بوده 

فکر نميکنيد که اين الگوئي است که آقاي رفسنجاني هم . است
 اهللا ستفاده ميکند، منتهي اين دفعه بعد از مرگ آيتدارد از آن ا

 خميني؟

 بله، به هر حال اين يک الگوي خيلي شناخته :دکتر رامين احمدي
شده است براي اغلب اين جنايتکاراني که در موارد جنايت عليه 
بشريت در دادگاه بين المللي محاکمه مي شوند، هميشه اين اولين 

ويند که کس ديگري فرمان داد، يعني اين که مي گ. دفاع است
ولي به هر حال . آمر شخص ديگري بود، و ما مامور بوديم و معذور

پروتکل هايي که امروز در اختيار است، من مي توانم از همين 
امروز به حضرات بگويم که اين دفاع دفاع بسيار ضعيفي خواهد 

که مللي  اين دادگاه بين ال.:س.ع .بود در آن دادگاه بين المللي
 گوييد، چه جور دادگاهي خواهد بود؟مي

واهللا همان جوري که مي دانيد دادگاه بين : دکتر رامين احمدي
المللي و پروتکل اين دادگاه هميشه مورد به مورد و از کشور به 
کشور فرق مي کرده است و آخرين موردي را که سراغ داريد که 

به هر . يچ بودمي دانيم به هر حال معروف شد، دادگاه آقاي ميالسو
حال ما مي دانيم که يک سري از کشورها، از جمله مثال کشور 
آمريکا با اين پروتکل مخالف هستند و دليل اين که مخالف 
هستند براي اين که فکر مي کنند که عده اي هستند از 
سياستمداران سابق آمريکا که ممکن است به اين دادگاه کشيده 

لمللي در واقع هماهنگي کاملي بنابراين در صحنه بين ا. بشوند
. وجود ندارد براي اين که در مورد تمام کشورها اعمال بشود
 مقدمات اين دادگاه براي ايران هنوز آماده نيست، براي اين که به

خصوص در اين مورد، مورد زندانيان زندان اوين يا کشتار اوين، 
دارکش اما به هر حال م. هنوز مقدمات اين دادگاه فراهم نشده است

به نظر مي آيد که به اندازه کافي به خارج آمده است و اين نويد را 
مي دهد همين مدارکي هم که تا امروز وجود دارد و مطالبي که در 
اين باره نوشته شده است که ما در آينده چنين دادگاهي را بتوانيم 

 .داشته باشيم

 آيا تالش هايي در جريان هست براي برگزاري چنين .:س.ع
 دگاهي با براي فراهم آوردن مقدمات برگزاري چنين دادگاهي؟دا

 بله، من فکر مي کنم که اغلب فعاالن حقوق :دکتر رامين احمدي
 تحقيق کرده اند و با ١٣٦٧بشر ايران که راجع به کشتار اوين 

خانواده ها مصاحبه کرده اند و مدارک جمع کرده اند، در واقع 
انواده راهم مي کنند و تمام خدارند مقدمات چنين دادگاهي را ف

ن کشتار از دست داده اند، بايد سعي آهايي که عزيزانشان را در 
کنند تا آن جا که ممکن است به دقت خاطرات آن آخرين روزها 
را بنويسند و روي کاغذ بياورند و اين را به فعالين حقوق بشر در 

دادگاه داخل از ايران و يا در خارج منتقل بکنند تا مقدمات اين 
  .زودتر فراهم شود

آقاي هاشمي رفسنجاني نمي تواند سلب
 به هر حال موقعي که قرارو ا .......مسئوليت بکند
 محاکمه بشود در يک دادگاه بينباشد که ايشان

، مطرحالمللي به خاطر جنايت عليه بشريت
 اگر خاطرتان باشد، آيت اهللا خلخالي همخواهد شد

نوشت صريحا و چند بار هم گفت که همه قتل
هايي که انجام داده است و همه اعدام هايي که
کرده است، به دستور مستقيم آيت اهللا خميني

نيد که اين يک الگوييفکر نمي ک. بوده است
است که آقاي رفسنجاني هم دارد از آن استفاده

 مي کند،
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  )قتل عام(کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي
  ١٩٤٨ دسامبر ٩ -صدو هفتاد و نهمين گردهمائي

  
 ٩کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي که در  :مقدمه

 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، ١٩٤٨دسامبر 
 اعالميه جهاني کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب

اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و . حقوق بشر تصويب شد
 ١٩٤٦ دسامبر ١١اين مقدمه با اشاره به قطعنامه .  ماده است١٩

مجمع عمومي، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللي جنايت بزرگ 
شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و 

ون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون کنوانسي.متمدن دارد
 امضاء ١٣٢٨ آذر ١٧بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ 

 بدون هيچگونه حق شرط و ١٣٣٤ آذر ٢٠نموده و در تاريخ 
اين کنوانسيون .  به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده استيتحفظ

 رژيم ها از بين مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللي با تغيير
نميرود و هر دولتي مستلزم رعايت مقرراتي است که رژيم قبلي 

اين الزام تنها در صورتي انجام نخواهد . آنرا امضاء کرده است
. گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمي و قانوني آنرا فسخ نمايد

 کشور به عضويت اين ١١٥ سازمان ملل متحد، ١٩٩٦طبق آمارسال 
ده اند و تعدادي از آنها به برخي از مقررات کنوانسيون درآم

از جمله حق شرطي که اين . کنوانسيون حق شرط قائل شده اند
 در مورد درخواست ٩کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده 

تفسير در صورت بروز اختالف از ديوان بين المللي دادگستري و 
ه دادگاه  در مورد ارجاع رسيدگي به موضوع ب٦قسمت دوم ماده 
 .بين المللي است

عضويت دولت جمهوري اسالمي و تعهدات آن به اين کنوانسيون 
اين . بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد

موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل 
 از دست داده اند و با تعاريف ١٣٦٧عام زندانيان سياسي تابستان 

در اين  ) Genocide(  و قانوني که از قتل عام حقوقي
کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که 
مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند 
و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که 

رسمي و مقامات در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي 
عالوه . دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود

بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند 
با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعالميه جهاني حقوق بشر و 

که ) ٢٨ و ٧ ، ٦مواد (ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 
ي اسالمي آنها را بطور رسمي پذيرفته و متعهد به دولت جمهور

اجراي مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظي شده است ميتوانند 
و ارسال آن به کميته ) ١(جهت دادخواهي با تنظيم شکايت نامه 
 .حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند
 ١٣٨١ شهريور ۱۰  -کميته دفاع ازحقوق بشر در ايران 

 شکايت نامه کميته حقوق بشر سازمان ملل در سايت يرسمفرم ) ١(
موجود )  www.polpiran.com (کميته دفاع ازحقوق بشر در ايران

 .است

  )قتل عام(کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعيمتن 
  :دولتهاي طرف کنوانسيون

 ١١ با توجه به اعالميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ -
 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين ١٩٤٦دسامبر 

المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و 
 .محکوم شده به وسيله ملل متمدن است

 با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام تلفات بسيار -
 .سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است

 به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان  با اطمينان-
 .از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز

  :بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه ميگردد
 ماده اول

دولتهاي عضو، تائيد ميکنند، قتل عام چه در زمان صلح و يا چه در 
زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب ميشود و همچنين آنها 

د ميکنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات تعه
  .نمايند

 ماده دوم

کشتار : در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معني ميباشد
دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام 
يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، 

 :اطالق ميشود

 کشتن اعضاي يک گروه: الف

صدمات جدي جسمي يا روحي به اعضاء يک گروه وارد : ب
 کردن 
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قرار دادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که : ج
منجر به از بين رفتن قواي جسمي آن گروه، بطور کلي يا جزئي 

 .ميگردد

 اقدامات تحميلي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه : د

  انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر : ه
 ماده سوم

 :اعمال زير قابل مجازات ميباشند

 قتل عام: الف

 توطئه براي قتل عام: ب

 تحريک مستقيم و علني در انجام قتلها: ج

 کوشش براي انجام قتل عام: د

  شرکت در امر قتل عام: ه 
 ماده چهارم

مورد ديگري که در ماده افرادي که مرتکب قتل عام ميشوند يا هر 
خواه اين افراد از . سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد

حاکمان مسئول و قانوني و يا مقامات رسمي دولتي و يا افراد 
  .خصوصي باشند

 ماده پنجم

دولتهاي عضو، ضرورت تصويب مقررات کنوانسيون حاضر را در 
نسيون ميسر مراجع قانونگذاري خودشان تعهد ميکنند تا اجراي کنوا

آنها بويژه تعهد ميکنند که مجازات هاي موثري براي . گردد
اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده 

  .سوم ذکر شده است را در قوانين خود تصويب نمايند
 ماده ششم

افرادي که محکوم به قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم 
شند، در دادگاه صالحيتدار کشوري که جرم ذکر شده است،مي با

در آن واقع شده است و مطابق قوانين آن کشور و يا بوسيله دادگاه 
بين المللي که صالحيت قضائي آن مورد قبول دولتهاي عضو باشد، 

  .مجازات ميشوند
 ماده هفتم

عمل قتل عام و ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است، از 
دولتهاي . ين، جرم سياسي محسوب نميشودلحاظ استرداد مجرم

عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانين کشور خود و قراردادهاي 
  .موجود با استرداد مجرمين موافقت نمايند

 ماده هشتم

هريک از دولتهاي عضو ميتوانند از نهادهاي صالحيت دار سازمان 
اسب ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات من

 .براي جلوگيري و از بين بردن قتل عام را مورد بررسي قرار دهند

 ماده نهم

اگر اختالفي بين دولتهاي عضو در مورد تفسير يا اجراي مواد اين 
کنوانسيون بوجود آيد و يا مسئله اي مربوط به مسئوليت دولتي، 

و يا ديگر اعمالي که در ) شرکت داشته است( که در اين جنايت
آمده است، به درخواست هر يک از طرفين اختالف، ماده سوم 

  .موضوع به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع ميشود
 ماده دهم

متنهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي کنوانسيون 
 ١٩٤٨ دسامبر ٩حاضر داراي اعتباري يکسان ميباشد و در تاريخ 

  .الزم ا الجرا خواهند بود
 ماده يازدهم

 براي امضاء اعضاء ١٩٤٩ دسامبر ٣١نسيون حاضر تا تاريخ کنوا
سازمان ملل و نيز دولتهاي غير عضوي که بوسيله دبير کل 

 .دعوتنامه اي براي امضاء دريافت کرده اند، مفتوح خواهد بود

 به مرحله اجراي قانوني برسيد، مقررات يکنوانسيون حاضر، وقت
 .خواهد شدتصويب آن نزد دبير کل سازمان ملل سپرده 

الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غير عضوي که 
، ١٩٥٠دعوتنامه مذکور را دريافت کرده است بعد از اول ژانويه 

مقررات سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل به . پذيرفته ميشود
  .امانت سپرده خواهد شد

 ماده دوازدهم

 خطاب به دبير هر دولت عضوي ميتواند در هر زمان بوسيله نامه
کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسيون حاضر به تمام و يا هر 

اين درخواست به سبب اداره مناسبات خارجي . قلمروي باشد
  .دولتهاي عضوي که مسئوليت دارند، صورت خواهد گرفت

 ماده سيزدهم

در هنگام سپرده شدن اولين بيست سند تصويب يا الحاق، دبير کل 
تهيه و تنظيم خواهد نمود و " ابالغيه اي شفاهي" سازمان ملل، 

رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر 
 . ارسال خواهد کرد١١داشتن ماده 

 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند ٩٠کنوانسيون حاضر 
 .تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل قابليت اجرا پيدا ميکند

ب يا الحاق که بعد از تاريخ ذکر شده اخير انجام گيرد، هر تصوي
 روز پس از اينکه مقررات تصويب يا الحاق سپرده شود، الزم ٩٠

  .االجرا خواهد شد
 ماده چهاردهم

 سال يعني از روزي که الزم االجرا ١٠کنوانسيون حاضر به مدت 
 ٥ سال به ٥پس از آن هر. گرديد، به اعتبار خود باقي خواهد ماند
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 ماه قبل از پايان مدت، کنوانسيون ٦سال، در صورتي که حداقل 
 .تمديد ميگردد) خود بخود(توسط دولتهاي عضو فسخ نشود، 

اعالن فسخ از طرف دولت عضو بوسيله نوشتن نامه خطاب به دبير 
  .کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت

 ماده پانزدهم

به ) متعاهد(و اگر در نتيجه اعالن فسخ، تعداد دولتهاي عض
 دولت برسد، قرارداد مزبور از ١٦کنوانسيون حاضر به کمتر از 

  .تاريخ آخرين اعالن فسخ ، از درجه اعتبار ساقط ميگردد
 ماده شانزدهم

درخواست تجديد نظر در مورد کنوانسيون حاضر، بوسيله تذکر 
کتبي که دولت عضو خطاب به دبير کل بعمل مي آورد، در هر 

  .باشدزمان ميسر مي 
 ماده هفدهم

دبير کل سازمان ملل مراتب ذيل را جهت اطالع همه اعضاء 
 متذکر ١١سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 

 :خواهد شد

  ١١امضاءها، تصويب ها و الحاق هاي دريافتي بنابر ماده : الف

 ١٢تذکرات دريافتي بر طبق ماده : ب

 ١٣انسيون حاضر بنابر ماده زمان الزم االجرا شدن کنو: ج

 ١٤انصرافهاي دريافتي بنابر ماده : د

 ١٥فسخ کنوانسيون بنابر ماده : ه 

  ١٦تذکرات دريافتي بنابر ماده : و
 ماده هيجدهم

رونوشت اصلي کنوانسيون حاضر در بايگاني سازمان ملل به امانت 
يک رونوشت گواهي شده کنوانسيون به تمام . سپرده خواهد شد

، ١١ازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده اعضاء س
  .ارسال خواهد شد

 ماده نوزدهم

کنوانسيون حاضر در زمان الزم االجرا شدن آن بوسيله دبير کل 
  .سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد

  ۱۰بقيه از صفحه 
ايد؟ چرا  ها به اين فكر افتاده چطور شما االن براي كمونيست«

» امة ايشان در رابطه با اعدامِ منافقين چيزي نگفتيد؟راجع به ن
پس «گفتم » !اند؟ ها هم چيزي نوشته مگر امام براي مذهبي: گفتند

شما كجاي قضيه هستيد؟ دو روز بعد از نوشته شدن، آن نامه به 
دستِ من رسيد و اين همه مسائل گذشته است، شما كه 

حاال من » !د؟جمهور اين مملكت هستيد چطور خبر نداري رييس

دانم ايشان آيا واقعاً خبر نداشت يا پيشِ من اين صحبتها را  نمي
  ۶٣٩اهللا منتظري، ص  خاطرات آيت .كرد مي

آنچه در خاطرات آقاي منتظري آمده اين سؤال را در ذهن خواننده 
كند كه با توجه به ادعاي بعضي از زندانياني كه در سالِ  ايجاد مي

در  جمعي جانِ سالم به از جريانِ اعدام دستهاند و   در زندان بوده۶٧
در بهمن ) به نقل از آقاي منتظري(اند قرار بود كلك زندانيان  برده

ها و   كنده شود و مقدمات كار از جمله لغو مرخصي۶۶ماه سال 
نيز فراهم شده بود آيا � انتقال زندانيان به زندانهاي مورد نظر و 

جراي اين تصميم نبوده است؟ با اي براي ا جريان مرصاد تنها بهانه
توان هزاران نفر را تنها به جرم  كدام منطق شرعي يا عرفي مي

  !اعدام كرد؟» اظهار عقيده«
  هموطنانِ آگاه؛

 به دلِ هزاران خانوادة ايراني نهاد ۶٧زخمي را كه فاجعة مرداد ماه 
. تفاوتي از آن عبور كند تواند با بي مي» نظام واليي«تا كي 

نظير  ا كساني بايد پاسخگوي اين كشتار تاريخي و بيكسي ي چه
باشند؟ مطمئن باشيم روزي همة آمران و عامالنِ اين جنايت در 

  ١٣٨٣مرداد  والسالم .پيشگاهِ خدا و خلق بايد پاسخگو باشند
 نام مقاله از نشريه پيک ميباشد* 

  
  
  
  
  
  

  :کميته دفاع از حقوق بشر در ايران منتشر کرده است
، گزارش کامل ناظران حقوق بشر "مثل مرده در تابوت" -۱

 )۱۳۸۲خرداد  (۲۰۰۴ ژوئن -  ايرانرد

، گزارش کامل آمبئي "سالميماموريت در جمهوري ا" -۲
ليگابو نماينده ويژه سازمان ملل در مورد آزادي عقيده و 

  بيان در ايران
  حقوق بشر سازمان ملل مهمترين قراردادهاي بين المللي -۳

 سازمان عفو بين المللي در ۲۰۰۴متن کامل گزارش سال  -۴
 مورد حقوق بشر در ايران

مللي در  سازمان عفو بين ال۲۰۰۳متن کامل گزارش سال  -۵
 مورد حقوق بشر در ايران

 سازمان عفو بين المللي در ۲۰۰۲متن کامل گزارش سال  -۶
 مورد حقوق بشر در ايران

 سازمان عفو بين المللي در ۲۰۰۱متن کامل گزارش سال  -۷
 مورد حقوق بشر در ايران

نامه ها و بيانيه هاي کميته دفاع از حقوق قرباتيان قتلهاي  -۸
 زنجيره اي

  ناصر زرافشان در دادگاه تجديد نظرمتن کامل دفاعيه -۹

www.polpiran.com 


