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  نامه ها و بيانيه هاي
   کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي

 نام خداوند جان و خرد ب

 ١٣٧٨در تيرماه : مقدمه
و در پي قتلهاي زنجيره 

، به ١٣٧٧اي آذرماه 
پيشگامي و همت 
خانواده هاي قربانيان 
اين قتلها و تني چند از 
شخصيتهاي سياسي و 
فرهنگي مستقل و مورد 

کميته دفاع از حقوق قربانيان " د خانواده ها، کميته اي بنام اعتما
 : با اهداف زير تاسيس گرديد" قتلهاي زنجيره اي

  تحقيق و بررسي به منظور کمک به کشف تمام موارد قتلهايي -١
شناخته شده اند، تعيين مشخصات " قتلهاي زنجيره اي" که به عنوان 

ت وقوع قتلها، مشخصات و و شمار قربانيان، زمان و مکان و کيفي
انگيزه ي آمران و عامالن آنها به منظور روشنگري و اطالع رساني 

 . به جامعه و نهادها و مراجع قانوني ذيربط

  فعاليت در جهت احقاق حقوق انساني و قانوني اولياي دم، -٢
اجراي عدالت، برخورد قانوني با تمام آمران، عامالن و 

 و فتاوي مربوط به اين قتلها، صادرکنندگان احتمالي احکام
جلوگيري از فرار عوامل پشت پرده ي اين قتلها از پيگرد قانوني، 
پيشگيري از لوث شدن جنايات و سرانجام گردآوري ادله و کمک 
وکالي پرونده هاي تشکيل شده براي تدارک دفاع از حقوق 

 . قربانيان

 زمينه   تالش در راستاي ريشه يابي اجتماعي و دست يابي به-٣
هاي اجتماعي تعرض اشخاص و محافل غير مسئول به حقوق و 
آزاديها و امنيت عمومي مردم و کوشش در جهت از ميان بردن 

 . اين زمينه ها

  همکاري با سازمانهاي مستقل و غير دولتي مدافع حقوق بشر -٤
 . اعم از ملي و بين المللي براي تحقق اهداف فوق

تيب حروف الفبا عبارتند از خانمها اعضاي موسس اين کميته به تر
 : و آقايان

، محسن حکيمي، )مختاري(فرزانه ي اسکندري، مريم حسين زاده 
فريبرز رئيس دانا، ناصر زرافشان، حسين شاه حسيني، سيما صاحبي 

، احمد صدر حاج سيد جوادي، آرش فروهر، پرستو )پوينده(
سرخي، فروهر، منصور فرهومند، کاظم کردواني، علي اصغر گل

 . سياوش مختاري و علي اکبر معين فر

در راستاي اهداف فوق و با توجه به اطالع رساني بسيار محدود، 
 " ٧٧مبهم و جهت دار مرجع رسيدگي به پرونده هاي قتلهاي آذر

از اول آذر ماه " کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي
 چند نامه به مسئوالن و  تاکنون شماري بيانيه خطاب به مردم،١٣٧٨

هر . پيام هايي به مناسبت دومين سالگرد قتلها منتشر کرده است
چند در سال گذشته بخشهايي از نخستين بيانيه ها و نامه ها در 
مطبوعات منتشر شدند، ليکن با تعطيلي گسترده ي مطبوعات در 
آغاز امسال امکان اطالع رساني کميته بسيار محدودترشد، بطوريکه 

 .ياري از مردم از ديدگاهها و خواسته هاي کميته بي خبرندبس
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و " روز جان باختگان آزادي بيان" مناسبت اول آذر به عنوان ب 

دومين سالگرد قتلهاي آذر فرصتي به دست داد تا با انتشار دوباره 
اين بيانيه ها، نامه ها و پيامها، اين بي خبري را در حد مقدورات 

 . بران کنيمخود ج

 ١٣٧٩ آذرماه -کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

 بيانيه شماره يکم 

 مردم شريف ايران 

با همه ي . قريب يکسال از وقوع آخرين قتلهاي زنجيره اي ميگذرد
تالش خانواده هاي مقتوالن و وکالي آنان و حمايت وسيع افکار 

حاکمه ي عادالنه آنها عمومي، شناسايي آمران و عامالن و م
با توجه به نگراني عميق مردم ايران . تاکنون صورت نگرفته است

و خانواده ها از رکود حاکم بر جريان رسيدگي، به رغم وعده هاي 
مسئوالن قضايي کشور و با توجه به اينکه پيگيري اين پرونده حق 

" قانوني و انساني همه ي مردم ايران است، کميته اي با عنوان 
به منظور حقيقت " ميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره ايک

يابي و کمک به کار وکالي پرونده ي قتلها و نهايتا اجراي عدالت 
اين کميته مرکب است از خانواده ها و ياران . تشکيل شده است

 قربانيان و عالقه مندان به قانون روايي و اجراي عدالت در اين
 
 

"کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي
به منظور حقيقت يابي و کمک به کار وکالي
پرونده ي قتلها و نهايتا اجراي عدالت تشکيل

اين کميته مرکب است از خانواده. شده است
ها و ياران قربانيان و عالقه مندان به قانون

 .شورروايي و اجراي عدالت در اين ک

" بيانختگان آزاديروز جان با" اول آذر  

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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ز مطلعين و آگاهان مسائل مربوط به اين قتلها بدين وسيله ا.  کشور
. تقاضا ميشود در صورت تمايل با اين کميته همکاري کنند

  . پشتيباني همه ي آزاد انديشان اين مرز و بوم را خواهانيم
 کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

 ١٣٧٨جوادي  يکم آذرماه  احمد صدر حاج سيد

 بيانيه شماره دوم 

 در ١٣٧٧آئين سالگرد و بزرگداشت جان باختگان آذرماه سال 
حالي برگزار ميگردد که جامعه ما، تشنه ي آگاهي از ماهيت و 
انگيزه هاي اين جنايات فجيع و هويت عامالن و آمران آنها، 
همچنان در انتظار محاکمه و مجازات عوامل پنهان و آشکار اين 

عات منتشره از طرف سازمان از آنجا که اطال. ماجرا به سر مي برد
قضايي نيروهاي مسلح ضد و نقيض و ابهام آميز بوده و از دسترسي 

 وکالي اولياي دم پرونده نيز تاکنون جلوگيري شده است، کميته 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضروري ميداند که " دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي
اده ي ايران به خواستهاي خود را در پيشگاه مردم هوشيار و آز

 : شرح زير اعالم کند

  از آنجا که به موجب ماده ي يک قانون مجازات جرائم -١
 و قانون ٧١نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 

 رسيدگي به پرونده حاضر خارج از ١١/٨/٧٦تمديد آن مصوب 
صالحيت محصور سازمان موصوف است، ارجاع پرونده را به مرجع 

 . الحيت خواهانيمقضايي ذيص

  با توجه به اين که کساني به دخالت خود در اين ماجرا يا -٢
اطالع خود از مندرجات اين پرونده اقرار کرده اند، همچنين به 

، "فدائيان اسالم ناب محمدي" موجب بيانيه هاي منتشره به امضاي 
باند سعيد امامي و " که حسب اعالم سازمان قضايي از طرف 

منتشر ميشده است، کساني براي قتلها حکم و " يمصطفي کاظم
مجوز صادر کرده اند، ضروري است با تمام اين عناصر برخورد 

قانوني و قاطع به عمل آمده و ضمن تعقيب و انجام تحقيقات جدي 
 . از آنان، اين عناصر به جامعه معرفي شوند

  الزم است حق قانوني اولياي دم و وکالي آنان براي بررسي -٣
درجات پرونده رعايت و پرونده براي مطالعه در دسترسي آنان من

 . قرار گيرد

 خواه به عنوان دفاع از -  نظر به اين که اقدام متهمين پرونده-٤
 ذاتا در عداد جرائم - نظام جمهوري اسالمي و خواه عليه نظام 

سياسي است، محاکمه ي متهمان بايد در دادگاه علني و با حضور 
 . ام گيردهيئت منصفه انج

  پيگرد و انجام تحقيقات جدي از مسئوالن رده هاي باالتر که -٥
بر کار و وظايف سعيد امامي و ساير متهمين پرونده نظارت مستقيم 

  . داشته اند مورد درخواست موکد ما است
 ١٥/٩/٧٨  -کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

 بيانيه شماره سوم 

 هم ميهنان عزيز 

به رغم فقدان اطالع رساني شفاف در باب تحوالت اخير پرونده ي 
قتلهاي زنجيره اي و تغيير قاضي و ضابطان پرونده، سخنان اخير 
معاون اول قوه ي قضائيه و وزير اطالعات و نيز اعتراض برخي از 
خانواده هاي متهمان در ديدار با عده اي از نمايندگان مجلس نشان 

ازمان قضايي نيروهاي مسلح به عنوان مي دهند که مسئوالن س
مرجع رسيدگي به پرونده طي مدت مسئوليت خود در مورد اين 
پرونده کوشيده اند با گرفتن اعترافات از متهمان از طريق شکنجه 
و تهيه ي فيلم اعترافات کذايي پرونده را از مسير اصلي خود 

نگاهي به . منحرف و در جهت مورد نظر خويش هدايت کنند
حبه هاي دادستان قبلي و رئيس فعلي سازمان قضايي نيروهاي مصا

مسلح و نيز اطالعيه هاي اين سازمان سمت و سوي اين مسير 
آقاي نيازي در اين مصاحبه ها و . انحرافي را کامال روشن ميکند

اطالعيه ها هميشه بر اين نکات اصرار کرده است که اوال قتلهاي 
 يعني قتلهاي پروانه ٧٧ زنجيره اي فقط به چهار قتل پائيز

اسکندري، داريوش فروهر، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده 
ثانيا مسئوالن باالتر از سعيد امامي و مصطفي . منحصر ميشود

کاظمي در اين قتلها نقشي نداشته اند و ثالثا براي قتلها هيچ حکم و 
 . فتوايي صادر نشده است

 مردم آزاده ي ايران 

) آغاز(از همان " حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره ايکميته دفاع از " 
تشکيل خود تاکيد کرده است که اين به اصطالح اطالع رساني 
مرجع رسيدگي به پرونده، بيان کننده ي حقايق امر نيست و در 
جهت لوث کردن ماهيت حقيقي پديده قتلهاي زنجيره اي جريان 

ي نيروهاي مسلح بهمسئوالن سازمان قضاي
عنوان مرجع رسيدگي به پرونده طي مدت
مسئوليت خود در مورد اين پرونده کوشيده
اند با گرفتن اعترافات از متهمان از طريق
شکنجه و تهيه ي فيلم اعترافات کذايي
پرونده را از مسير اصلي خود منحرف و در

 .جهت مورد نظر خويش هدايت کنند

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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اعضاي خود با تکيه اين کميته چه در بيانيه ها و چه از زبان . دارد
بر اطالعات موثق و مستند همواره پافشاري کرده است که قتلهاي 
زنجيره اي به مشي حاکم بر وزارت اطالعات براي سرکوب دست 

 شروع شده و عمدتا در زمان رياست جمهوري ١٣٦٧کم از سال 
آقاي هاشمي رفسنجاني و وزير اطالعات ايشان آقاي فالحيان انجام 

 از - چنين، کميته با توجه به شواهد و قرائن بسيار هم. گرفته است
جمله گفته هاي خود متهمان چه پيش از دستگيري و در اطالعيه 

و چه پس از " فدائيان اسالم ناب محمدي" هاي گروه موسوم به 
 قانون ٢٢٦بازداشت و به صورت دفاع از قتلها با استناد به ماده ي 

 قتلها با حکم و فتوا  اعالم کرده است که -مجازات اسالمي 
عالوه بر اينها، کميته تاکيد کرده است که با . صورت گرفته اند

توجه به ماده يک قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، سازمان 
 . قضايي نيروهاي مسلح صالحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد

 هم ميهنان 

روهاي اکنون که از يک سو نارضايي از عملکرد سازمان قضايي ني
مسلح حتي به سطح رياست جمهوري، مسئوالن قوه قضائيه و وزير 
اطالعات کشيده شده و از سوي ديگر خانواده متهمان نيز به 
شکنجه ي متهمان، گرفتن اعترافات غير قانوني، محروميت از 
مالقات و نداشتن وکيل، اعتراض کرده و از لزوم پاسخگويي 

 سابق اطالعات سخن کساني چون آقاي دري نجف آبادي وزير
کميته دفاع " گفته اند، با توجه به تاييد صحت ديدگاهها و مواضع 

در باب انحراف پرونده، " از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي
ضروري مي دانيم بار ديگر بر لزوم در ميان گذاردن حقايق اين 
فاجعه ملي با مردم و صدور قرار عدم صالحيت از سوي مرجع 

پرونده براي ارجاع آن به دادگاهي صالح، علني، با رسيدگي به 
حضور هيئت منصفه و وکيل براي متهمان تاکيد کنيم، زيرا عمل 
متهمان در هر حال از مصاديق بارز جرم سياسي است و طبق اصل 

 قانون اساسي بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه و ١٦٨
  . در محاکم دادگستري رسيدگي شود

 ٢٢/١٢/٧٨ -ع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي کميته دفا

 بيانيه شماره چهارم 

 هم ميهنان عزيز 

پديده حذف مخالفان که سالها به صورت قتلهاي سياسي آشکار و 
نهان توسط طيفي از نيروهاي درون حاکميت پي گرفته ميشد، با 
حساستر شدن شرايط سياسي جامعه، چهره هاي اصالح طلب درون 

ترور آقاي سعيد حجاريان . ا نيز هدف قرار داده استنظام ر
. سرآغاز تسري اين پديده به درون جناح اصالح طلب نظام است

قرائن و شواهد نشان ميدهد که کارگرداني اصلي اين ترور بر عهده 

ي همان طيف قدرتمندي است که نه فقط دستور قتلهاي زنجيره اي 
ي اين قتلها را از مسير را صادر کرده بلکه کوشيده است پرونده 

کميته . "اصلي منحرف و در راستاي مورد نظر خود هدايت کند
در بيانيه هاي پيشين " دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي

خود هشدار داده بود که انحراف پرونده ي قتلهاي زنجيره اي از 
اين کميته در . مسير اصلي خود عواقب ناگواري خواهد داشت

 تاکيد کرده بود که در مورد اين پرونده اطالع ٣ شماره ي بيانيه ي
رساني شفاف وجود ندارد، حقايق از چشم افکار عمومي پنهان نگه 

 چه پيش از - داشته ميشود و حتي اعترافات صريح متهمان 
فدائيان اسالم ناب "دستگيري و در چارچوب اطالعيه هاي  

ن حکم و فتوا  در زمينه داشت-و چه پس از دستگيري " محمدي
 .ناديده گرفته ميشود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

عالوه بر اينها، در راستاي تالش خشونت طلبان براي کتمان حقايق 
ترور اخير، اطالع رساني از سوي مطبوعات مورد تهديد قرار 

روزنامه نگاران به خاطر انجام وظايف اجتماعي خود به . ميگيرد
 هاي چهره ها و جريانهاي دادگاه کشيده ميشوند و قدرت نمايي

 . ادامه مي يابد" دخمه اي" و " محفلي" و " خودسر" موسوم به 

 مردم آزاده ي ايران 

 ما نگراني شديد خود را نسبت به امنيت و آزادي آحاد مردم ايران 
به ويژه فعاالن سياسي، روشنفکران، روزنامه نگاران و دگرانديشان 

 به ويژه از آن رو ضروري است تاکيد بر اين نکته. اعالم ميداريم
که در وقايع سالهاي اخير شاهد بوده ايم که به جاي آنکه آمران 
اصلي قتلها و حمله به کوي دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز دستگير 
و مجازات شوند، قربانيان خشونت در جايگاه متهم نشانده شده و به 

ن نظام به علت زنداني کردن اصالح طلبان درو. بند کشيده شده اند
افشاي حقايق قتلهاي زنجيره اي، بازداشت و محکوميت دانشجويان 
به دليل مقاومت در برابر هجوم بخشي از نيروهاي انتظامي و 

 اين کميته چه در بيانيه ها و چه از زبان
بر اطالعات موثق و مستنداعضاي خود با تکيه 

همواره پافشاري کرده است که قتلهاي زنجيره
اي به مشي حاکم بر وزارت اطالعات براي

 شروع شده و١٣٦٧سرکوب دست کم از سال 
عمدتا در زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي
رفسنجاني و وزير اطالعات ايشان آقاي

 .فالحيان انجام گرفته است

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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گروههاي فشار در جريان حمله به کوي دانشگاه و محکوميت 
رهبران حزب ملت ايران به سبب افشاي آمران قتلها و حمايت از 

. له ي اين تالشها براي قلب حقايق استجنبش دانشجويي، از جم
اگر اقدامات جدي و پيگير براي معرفي و محاکمه ي آمران و 
عامالن واقعي قتلها و تهاجمات و ترور اخير صورت نگيرد، جامعه 

ما . شاهد وقايع مشابه گسترده تر و سازمان يافته تري خواهد بود
م و در نهايت نگراني، هشياري و همدلي، همکاري شما مرد

مطبوعات و فعاالن سياسي و طرفداران آزادي و حاکميت مردم را 
 . خواهانيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براي افشاي " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" 

حقايق و اطالع رساني شفاف و بموقع و کمک به اجراي عدالت، 
ري همگان به ويژه نويسندگان، حقوقدانان و مطبوعات را به يا

  . ميطلبد
 ١٧/١/٧٩ -کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

 بيانيه شماره پنجم 

 هم ميهنان عزيز 

در شرايطي که تاکنون در جريان رسيدگي به پرونده ي قتلهاي 
زنجيره اي، بسياري از حقوق قانوني اولياي دم رعايت نشده و در 

 ي پرونده و درخواست پاسخ به ابهام ها و سوالهاي متعدد در باره
مکرر خانواده هاي قربانيان اين قتلها هيچ اطالع شفاف و توضيح 
قانع کننده اي ارائه نشده است، خبرهاي تازه تر و نگران کننده 

 : تري مي رسد

ميگويند آثار و مدارک جرم و اوراق پرونده را از ميان برده اند، از 
کرده اند و پرونده را متهمين پرونده همگي را به جز دو نفر آزاد 

از مرجعي که تاکنون شانزده ماه زمان صرف تحقيق در باره ي آن 
کرده، گرفته اند و به مرجع ديگري سپرده اند در اين ميان هيچ 
يک از مسئوالن رسمي نه اين موارد را صراحتا تاييد يا تکذيب 

ميکنند و نه در اين مورد يه هيچ يک از موارد ديگر حتي به اولياي 
آيا اين اطالعات صحت . دم و خانواده هاي قربانيان پاسخ مي دهند

دارد؟ اگر واقعا صحت دارد چه کسي مسئول لوث کردن اين 
پرونده ي ملي است؟ به چه دليل متهمين آزاد شده اند و دليل 
دست به دست شدن اين پرونده و پنهان نگاه داشتن تحوالت آن از 

ردم چيست؟ آيا اين اقدامات شکات و خانواده هاي قربانيان و م
دهن کجي آشکار نه تنها به خانواده هاي قربانيان بلکه به تمامي 
مردم ايران نيست؟ گذشته از اين تجارب شانزده ماهه ي گذشته 
نشان داده است که مجموعه ي حاکميت و از ميان مسئوالن 
رسمي، بخشي فاقد اراده و تمايل و بخش ديگري توانايي الزم براي 

ورد اصولي و ريشه اي با اين پرونده هستند، اکنون تعرض برخ
جديدي براي امحاي کامل آثار و مدارک پرونده و لوث کردن 

 . ماجرا آغاز شده است

خود " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" از اين رو 
. را موظف ميداند، شما هم ميهنان عزيز را از ماوقع آگاه کند

ا که در اين پرونده ملي اولياي اصلي دم هستيد طلب کميته از شم
ياري ميکند و از همه ي ايرانيان ميخواهد که به هر طريق ممکن و 
در حد توان در جهت افشاي مساله و خنثي کردن تعرض تازه اي 

  . که براي لوث کردن روند دادخواهي آغاز شده است، اقدام کنند
 ٢٩/١/٧٩ -زنجيره اي کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي 

 بيانيه شماره ششم 

 هم ميهنان عزيز 

با وجود گذشت بيش از شانزده ماه از تشکيل پرونده ي قتلهاي 
زنجيره اي، اولياي دم قربانيان اين فاجعه ملي و وکالي آنان 
کوچک ترين اطالعي از کم و کيف رسيدگيهاي انجام شده،ماهيت 

 از قاتلين و ساير مندرجات آمرين اين قتلها، اطالعات بدست آمده
پرونده ندارند و هيچ يک از حقوق قانوني آنان، از جمله حق 

 که مرجع -حضور در تحقيقات و ارائه دالئل و شهود تحقيق آنان 
 رعايت نشده است، تا حدي که -تحقيق مکلف به بررسي آنهاست 

اگر شکات بخواهند حتي دادخواست ضرر وزيان بدهند که طبيعي 
ساده ترين حق آنها است، نه تنها نمي دانند چه کسي را ترين و 

خوانده ي اين دادخواست قرار دهند، بلکه حتي نمي دانند اين 
با اين همه . دادخواست باالخره به کدام مرجع بايد تسليم شود

بالتکليفي اکنون که نزديک به يک سال و نيم از تاريخ شروع 
ي پيگيري منتخب رسيدگي به اين پرونده گذشته است کميته 

روساي قواي مجريه و قضائيه اعالم ميکند که مسئولين رسيدگي 
 .قبلي به بيراهه رفته اند و موجب تضييع و اتالف وقت شده اند

ظرف شانزده ماه گذشته پيوسته و مکرر اعتراض کرديم و تذکر 

 از-کميته با توجه به شواهد و قرائن بسيار
جمله گفته هاي خود متهمان چه پيش از

"اطالعيه هاي گروه موسوم به دستگيري و در 
و چه پس از" فدائيان اسالم ناب محمدي

بازداشت و به صورت دفاع از قتلها با
 قانون مجازات٢٢٦استناد به ماده ي 

 اعالم کرده است که  قتلها با حکم-اسالمي 
 .و فتوا صورت گرفته اند

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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داديم که کار رسيدگي به طور جدي و شفاف انجام نمي شود اما 
و تذکرات اعتنا نکرد و اکنون مسئولين تازه کسي به اعتراضات 

صراحتا ميگويند، مسئولين قبلي به بيراهه رفته اند و تضييع وقت 
کرده اند و معلوم نيست که سال ديگر مسئولين بعدي نيز نگويند 
کساني که اکنون پرونده را در اختيار انحصاري خود گرفته اند و 

 و اطالع از جريان کار باز هم مانع دسترسي اولياي دم به پرونده
. شده اند يا به خطا رفته اند و موجب تضييع و اتالف وقت شده اند

در اين ميانه امحاي آثار و دالئل و مدارک جرم که بديهي ترين 
نتيجه ي اين ناتواني ها، ندانم کاري ها يا اقدامات عمدي است به 

 عهده ي چه کسي خواهد بود؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م و باز تکرار ميکنيم که امحاي دگرانديشان در قالب بارها گفته اي
يک سياست کالن سالهاي سال مورد عمل بوده است و از اين رو 
قربانيان اين جريان شوم منحصر به چهار جان باخته ي آذر ماه 
نيستند و اين ماجرائي نيست  که با تصميم چند عنصر خودسر 

 پرده ي اين صورت گرفته باشد و تا آمرين و چهره هاي پشت
قتلها شناسائي و به جامعه معرفي نشوند، اين غده ي چرکين 

 . همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد

بارها گفته ايم و باز هم مي گوئيم که شواهد نيرومند بسيار حاکي 
از اين است که اين قتلها بي حکم و فتوا انجام نگرفته است و تا 

ي خالف شرع و قانون تحت صادرکنندگان اين گونه احکام و فتاو
تعقيب قرار نگيرند، اين غده چرکين باز هم تن بيمار جامعه ما را 

 . خواهد فرسود

از ناحيه مردم " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتل هاي زنجيره اي" 
مورد سوال و تحت فشار است که آيا اکنون اسناد چند فقره از اين 

 کرده و کار رسيدگي آنها قتلها را در طول اين ماهها جمع آوري
را به کجا رسانده است؟، تا چه حد در جريان پرونده است؟، به چه 
ميزان با مراجع مسئول تبادل اطالعات کرده است؟، چه کمکي به 
بازماندگان مقتولين کرده است؟، در مورد متهماني که اخيرا آزاد 

نين شده اند و دالئل آزادي آنان چه اطالعي دارد و آيا آزادي چ

کساني که رسما به اقدام عليه نظام متهم شده بودند، چه توجيهي 
براي هيچيک . دارد؟ و سرانجام نتيجه اين پرونده چه خواهد شد؟

از اين پرسشها پاسخ روشن و قانع کننده اي وجود ندارد و معلوم 
ما از همه هم ميهنان . نيست اين بالتکليفي تا کي بايد ادامه يابد

سيدگي ريشه اي و عادالنه به اين پرونده ملي و خود ميخواهيم ر
قطع ريشه اي اين فتنه را به طور جدي از مسئولين امر در کليه 
سطوح بخواهند زيرا امنيت فردي و اجتماعي مردم جز با شناسايي 

  . واقعي عامالن و آمران و انگيزه هاي اين قتلها ميسر نخواهد بود
 ١١/٢/٧٩ - زنجيره اي کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي

 بيانيه شماره هفتم 

 هموطنان عزيز 

روز گذشته سخنگوي قوه ي قضائيه در پاسخ واحد مرکزي خبر، از 
برگزاري دادگاه قتلهاي زنجيره اي در آينده بسيار نزديک و 

اين اطالع رساني . دعوت از اولياي دم اين پرونده خبر داده است
ي مسئوالن قوه ي قضائيه محدود که حاصل تصميم آخرين جلسه 

است در شرايطي اعالم ميشود که متعاقب يک دوره سکوت نسبي 
و ابهام آميز يکباره از سه هفته پيش دور تازه اي از خبرهاي 
مربوط به فاجعه ي قتلهاي زنجيره اي به موازات گفتگوهاي تامل 

 :   جناحي آغاز شده است-برانگيز و مجادالت سياسي 

ه ها از تشکيل قريب الوقوع يک دادگاه نخست برخي روزنام
. غيرعلني با حضور سه متهم براي رسيدگي به اين پرونده خبر دادند

هيئت منتخب "سپس معاون اول رئيس قوه ي قضائيه اعالم کرد که 
رياست جمهوري مواردي را دنبال ميکرد که ارتباطي به قتلها 

مدتي بعد ." دنداشت بلکه مسائل خانوادگي متهمان را پيگيري ميکر
آقاي رئيس جمهور ضمن مصاحبه ي تلويزيوني اظهار داشت که 

 -  هيئت رئيس جمهور بيش از هفت٧٧در مسئله قتلهاي آذر "
وقتي معلوم شد که دست اندرکاران ... هشت روز وجود نداشت 

اين قتلها چه کساني بودند کار پيگيري واگذار شد به سازمان 
ئتي از رياست جمهور وجود قضائي نيروهاي مسلح و ديگر هي

رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح  در روزنامه هاي ." نداشت
رسالت و کيهان اظهارات رئيس جمهور را مورد ترديد قرار داده و 

برخي درصدد هستند نقش چشمگير رئيس جمهوري و " ميگويد 
کميته هاي منتخب ايشان را در اين پرونده بدون توجه به واقعيات 

به دنبال وي مشاور اجتماعي ." ات موجود پوشيده بدارندو مستند
اگر قرار باشد خالف واقعيت گفتن " رئيس جمهور اظهار کرد که 

اگر چه امروز به دليل . ها ادامه يابد، واقعيت ها را منتشر ميکنم
اگر :" وزير اطالعات ميگويد." مصالح نظام آن را کتمان کرده ام

 دهند من آمادگي دارم که براي کشف پرونده را در اختيار ما قرار

بارها گفته ايم و باز تکرار ميکنيم که امحاي
دگرانديشان در قالب يک سياست کالن

هاي سال مورد عمل بوده است و از اينسال
رو قربانيان اين جريان شوم منحصر به چهار
جان باخته ي آذر ماه نيستند و اين ماجرائي
نيست  که با تصميم چند عنصر خودسر صورت

 گرفته باشد

ه قتلهای زنجيره ایويژه نام
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که اين خود نشان ." همه ي زوايا و ابعاد پرونده همکاري کنم
ميدهد به نظر وزير اطالعات، زوايا و ابعاد اين پرونده هنوز کشف 

همچنين حسينيان، فردي که در ميان مسئولين رسيدگي . نشده است
د که به اين پرونده هيچ گونه سمتي ندارد عرصه ي مجادله ش

آقاي رئيس جمهور يک وزيري را فرستاد نزد من و پيغام داد که "
حاال که اين پرونده به اينجا رسيده ما از شما ! آقاي حسينيان

خواهش ميکنيم سکوت بکنيد، مصاحبه نکنيد، حرف نزنيد، من هم 
از آن طرف ديگر مي خواهم آهسته آهسته فتيله اين جريان 

کشند تا بعد خودم رسيدگي کنم و اين قتلهاي زنجيره اي را پائين ب
 �مضامين تکان دهنده ي مجادالت سياسي ." پرونده را تمامش کنم

جناحي جاري که طي آن هر طرف، طرف مقابل را تهديد ميکند 
که اطالعات ناگفته را افشا خواهد کرد، حاکي از آن است که هر 

 ي اين دو طرف اطالعات و ناگفته هاي افشا نشده ي بسيار در باره
گوئي در اين ميانه تنها اولياي دم و مردمند که نسبت . پرونده دارند

به اين فاجعه ملي نامحرمند و اين پرونده وجه المصالحه ي نيروهاي 
 .مختلف سياسي قرار گرفته است

 به عالوه بحث هاي جاري، همه پيرامون مسائل شکلي و غير 
 براي رسيدگي به ماهيتي است، از اين قبيل که تاکنون چند هيئت

اين پرونده تشکيل ميداده اند، رئيس جمهور بر کار رسيدگي 
نظارت داشته يا نداشته و مسائلي از اين دست که در هيچ يک از 

گوئي تالشي در کار . آنها اصل و ماهيت موضوع مطرح نميشود
است که با اين بحثهاي حاشيه اي اصل موضوع در محاق فراموشي 

 . قرار گيرد

 ان هم وطن

در اين دوره " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" 
حساس، خود را موظف ميداند اعالم کند، آنچه اولياي دم اين قتلها 
و مردم تشنه آگاهي از آن هستند مسائل شکلي و انحرافي پرونده 
نيست بلکه اين است که قربانيان جريان موسوم به قتلهاي زنجيره 

 مشخصات آنها چيست، به چه گناهي کشته شده اند، اي چند نفرند،
قاتالن و عامالن اين قتلها چند نفرند، اين جريان از چه زماني و طي 
چه مدتي در کشور ادامه داشته است، آمرين و تصميم گيرندگان 
اصلي چه کساني هستند و در چه سطوحي از مسئوليت قرار داشته 

است و تاکنون براي اند، ريشه هاي اين مفسده ي شوم در کج
روشن شدن پاسخ اين پرسشها و تعقيب قانوني کساني که در اين 

يقينا تا . جريان درگير بوده اند چه اقداماتي صورت گرفته است
زماني که به اين پرسشهاي اوليه و حساس و هميشه مطرح در 

بست خارج نخواهد شد و جامعه پاسخ داده نشود اين پرونده از بن 
 ي پرونده که حتي اظهارات مسئوالنر شرايط کنوند دادگاهي که

هم حکايت از نقض تحقيقات آن دارد، تشکيل ميشود نمي تواند 
 . پاسخي قانع کننده براي اين پرسشها باشد

کميته نهايتا تاکيد دارد که اگر نتيجه کار دادگاه انحراف از 
 جريان واقعيات و پايمال شدن خون قربانيان اين فاجعه ملي باشد،
انگيزه اي براي شرکت اولياي دم و وکالي آنان در چنين 

  . دادگاهي باقي نخواهد ماند
 ١٥/٦/٧٩ -کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيانيه شماره هشتم 

 هموطنان عزيز 

براساس آخرين اعالم قاضي پرونده ي قتلهاي زنجيره اي، اين 
يفرخواست براي هجده متهم به دادگاه ارسال پرونده با صدور ک

شده و ممکن است دادگاه آن به صورت علني برگزار شود و اين 
در حالي است که قبال دو روزنامه با گرايش سياسي مشخص از از 
. رسيدگي غيرعلني در دادگاهي با حضور سه متهم خبر داده بودند

ر از سوي اين کميته در همان زمان اعالم کرد که طرح اين خب
روزنامه هاي ياد شده از يک سو نوعي گمانه زني و زمينه سنجي 
افکار عمومي و از سوي ديگر تالشي براي خط دادن به مراجع 
قضايي ذيربط و نوعي اعمال فشار به آن مراجع از جانب مجموعه 

 . اي است که پاي آن در پرونده قتلهاي زنجيره اي در ميان است

که براي آنها کيفر خواست صادر شده و هويت هجده متهم کنوني 
نقش و نوع دخالت آنان در قتلهاي زنجيره اي هنوز براي ما روشن 

اما همانگونه که بارها اعالم کرده ايم در قتلهاي زنجيره اي . نيست
اوال پاي آمراني باالتر از رده امثال سعيد امامي و مصطفي کاظمي 

. راد نيز بايد پاسخگو باشنددر ميان است و مسئوالن باالتر از اين اف
ثانيا قرائن و شواهد بسيار نشان ميدهد که اين قتلها با حکم و فتوا 

از اين رو اميدواريم که آمران اصلي و نيز . صورت گرفته است
صادرکنندگان اين گونه احکام و فتاوي در شمار متهمان فعلي 

آقاي رئيس جمهور يک وزيري را فرستاد"
حاال که! نزد من و پيغام داد که آقاي حسينيان

اين پرونده به اينجا رسيده ما از شما خواهش
سکوت بکنيد، مصاحبه نکنيد، حرفميکنيم 

نزنيد، من هم از آن طرف ديگر مي خواهم
آهسته آهسته فتيله اين جريان قتلهاي
زنجيره اي را پائين بکشند تا بعد خودم
 رسيدگي کنم و اين پرونده را تمامش کنم

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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نان  چ�پرونده و بدون مالحظه سمت و موقعيت و نفوذ هيچ مقامي 
 مورد تعقيب قانوني قرار گرفته �که مقتضاي کار قضايي است 

 . باشند

اما اگر پرونده اي که به دادگاه ارسال شده در محدوده ي مجرمان 
دست چندم اين جنايات و به منظور سرشکن کردن جرم و مآال 
برگزاري دادگاههايي نظير دادگاه کوي دانشگاه و ترور حجاريان 

تن متهمان به يکديگر و در واقع ايجاد رعب براي دست مريزاد گف
بيشتر در جامعه و دهن کجي به افکار عمومي سير کند، براي 
جامعه و نسل کنجکاوي که ناظر بر اعمال همگان هستند و در 
چنين پرونده ملي و مهمي قضاوت نهايي را خواهند کرد، چنين 
 روشهايي هيچگاه توجيه نخواهد شد و اين پرونده همچنان در

 .عرصه ي جامعه مفتوح باقي خواهد ماند

در مورد علني بودن 
دادگاه که قاضي پرونده 
آن را به عدم اخالل در 
امنيت و نظم عمومي 
مشروط کرده است خود 
را موظف مي دانيم که 
تاکيد کنيم هيچ عاملي 
به اندازه ي اعتماد مردم به نظام حاکم، امنيت ملي را تضمين نمي 

 خطري به اندازه ي بي اعتمادي توده ي مردم کند و بر عکس هيچ
از اينرو علني برگزار . به نظام حاکم ، امنيت ملي را تهديد نمي کند

کردن دادگاه اين پرونده ملي که نشانه محرم دانستن مردم در 
مسائل مربوط به سرنوشت عمومي آنان است، موجب تقويت 

برعکس، غير . اعتماد مردم به نظام و تضمين امنيت ملي خواهد شد
علني کردن چنين دادگاهي که نشانه ي نامحرم دانستن مردم در 
امور مربوط به خود آنهاست، موجب سستي اعتماد مردم به نظام 

کدام امنيت . ميگردد که بزرگترين آفت امنيت و مصالح ملي است
ملي از امنيت خاطر مردم باالتر و کدام مصالح ملي از آرامش خاطر 

ان مشروعيت نظام حاکم بر آنان مهم تر است؟ ما مردم و بدين س
معتقديم که از قضا بنا به مصلحتي چون حفظ امنيت و مصالح ملي، 
پرونده اي همچون پرونده ي قتلهاي زنجيره اي حتما بايد در يک 
دادگاه علني مورد رسيدگي قرار گيرد زيرا تنها آگاهي و نيروي 

 سوزي چون قتلهاي مردم قادر است با ريشه هاي فجايع امنيت
زنجيره اي برخورد کند و اينگونه دمل هاي چرکين را از پيکر 

هم از اين روست که افکار عمومي که ضمن سکوت . جامعه بزدايد
خويش به کليت ماجرا وقوف دارد، تشنه ي اطالعات موثق و 
مشخص آن هم از زبان متهمان واقعي است و ميخواهد بداند چه 

ايجاد جامعه اي است که در آن همگان بتوانند عامل يا عواملي مانع 
عقايد و انديشه هاي خود را آزادانه بيان کنند بي آنکه جانشان به 

 . خطر بيفتد

در پايان بار ديگر اعالم ميکنيم که روشهايي که به هر دليل مردم 
را از دانستن حقايق قتلهاي زنجيره اي محروم سازد و يا به هر نحو 

و يا انحراف حقايق را فراهم سازد و آمران زمينه ي لوث کردن 
اصلي و فتوا دهندگان را از تيررس اجراي عدالت برهاند، هيچ 
انگيزه اي براي مشارکت اولياي دم و وکالي آنان باقي نمي 

  . گذارد
 ١٠/٧/٧٩ -کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بيانيه شماره نهم

 هم ميهنان عزيز 

اخبار و اطالعات منتشره ي رسانه هاي خبري در ماه اخير در زمينه 
ي پرونده ي قتلهاي زنجيره اي و اعترفات عوامل اجرايي اين قتلها، 

، بر قتل مجيد شريف و بهروز دواني نيز ٧٧عالوه بر چهار قتل آذر 
 . تاکيد دارند

فاع از حقوق کميته د" اين مطلب مويد همان امري است که 
از آغاز کار بر آن پاي فشرده است " قربانيان قتلهاي زنجيره اي

که قربانيان قتلهاي زنجيره اي به مراتب بيش از چهار نفري هستند 
بنا بر همين اخبار، پس از قرار . که رسما در پرونده مطرح شده اند

موقوفي تعقيبي که به علت فوت سعيد امامي در مورد او صادر شده 

اما همانگونه که بارها اعالم کرده ايم در
قتلهاي زنجيره اي اوال پاي آمراني باالتر از

امامي و مصطفي کاظمي دررده امثال سعيد 
ميان است و مسئوالن باالتر از اين افراد

ثانيا قرائن و شواهد. نيز بايد پاسخگو باشند
بسيار نشان ميدهد که اين قتلها با حکم و

از اين رو. فتوا صورت گرفته است
اميدواريم که آمران اصلي و نيز صادرکنندگان
اين گونه احکام و فتاوي در شمار متهمان

علي پرونده و بدون مالحظه سمت وف
 چنان که�موقعيت و نفوذ هيچ مقامي 

 مورد تعقيب�مقتضاي کار قضايي است 
 . قانوني قرار گرفته باشند

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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، تمامي اعترافات و تحقيقاتي که از وي بعمل آمده از اوراق است
پرونده حذف شده، به صورتي که حتي يک برگ از تحقيقات 

اين تصميم . انجام گرفته از وي در مجموعه پرونده وجود ندارد
ضمن تقويت شبهات مطرح در جامعه، با تمام موازين قضايي نيز 

که جريان آمريت مغاير است و در اين مرحله حساس، ميرود 
قتلهاي زنجيره اي را از مصطفي کاظمي به باال قطع کند و باز اين 
حرکت بر روي پرونده، در حالي انجام ميگيرد که سازمان قضايي 

، سعيد امامي را طراح اصلي ٧٨نيروهاي مسلح در اطالعيه ي مرداد 
 . قتلهاي زنجيره اي معرفي کرده است

ي انجام تحقيقات تکميلي به اکنون که پرونده از دادگاه برا
دادسراي نظامي عودت داده شده است، کمترين خواست اولياي دم 
و افکار عمومي ناظر بر اين پرونده ي ملي اين است که در مورد 
همه ي قربانيان قتلهاي زنجيره اي تحقيقات جدي انجام گيرد و 
، آمران اصلي قتلها تا رسيدن به ريشه هاي اين جريان شوم اجتماعي

بي ترديد بدون اجابت اين خواست حداقل، . مورد تعقيب واقع شوند
پرونده ي قتلها تا روزي که شرايط براي روشن شدن همه ي 
زواياي آن و اجراي عدالت فراهم گردد، همچنان در محضر جامعه 

  . و مردم مفتوح باقي خواهد ماند
 ٢١/٨/٧٩ -کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

 
 ي زنجيره اي قتل هاي اصل و کارگزارانآمرين

به رئيس " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" نامه 
 جمهوري اسالمي ايران 

 جناب آقاي خاتمي، رياست محترم جمهوري اسالمي ايران 

مايليم احساس دوگانه خود را در مورد سير اخير پرونده ي قتلهاي 
سو به دنبال تحرکات غير عادي و نگران زنجيره اي که از يک 

کننده ي برخي محافل سياسي قدرتمند و از سوي ديگر در پي 
اعالم موضع اميدوار کننده جنابعالي در باره ي اشراف و نظارت 
شخص شما بر اين پرونده به وجود آمده است، صميمانه با شما در 

 . ميان بگذاريم

 جناب آقاي خاتمي 

ناظر منصفي مي داند که اوال اين قتلها محدود اکنون ديگر حتي هر 
 نمي شود، ثانيا اين قتلها بدون احکام و ٧٧به چهار فقره قتل آذر 

فتاوي خالف قانون و خالف شرع صورت نگرفته است، ثالثا 
افرادي باالتر از متهمان اعالم شده در اين ماجرا دخيل بوده اند و 

ت رسيدگي به اين رابعا سازمان قضايي نيروهاي مسلح صالحي
ليکن جنابعالي خود آگاهيد که سيري که اين . پرونده را ندارد

پرونده طي کرده است در جهت پنهان ساختن اين حقايق و يا 
دست کم مسکوت گذاشتن آنها بوده و تحرکات نگران کننده ي 

 . فوق نيز در راستاي تشديد همين انحرافي است

خالف مسيري است که شما اما ما بر اين باوريم که اين مسير، 
شجاعانه بر آن پاي فشرده ايد و سرفصل آن همانا بيانيه ي تاريخي 

بيانات اخير شما .  است٧٧ دي ماه ١٥وزارت اطالعات در تاريخ 
مبني بر اجراي تمهيداتي براي اشراف و نظارت شخص شما بر اين 
پرونده ي ملي در کنار اين گفته ي صريح و موکد شما که آنچه 

 رخ داده ديگر در دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي کشور به هيچ قبال
وجه تکرار نخواهد شد، اين اميدواري و دلگرمي را در ما و 
هرشنونده اي ايجاد ميکند که پرونده به مسير اصلي خود يعني 

 . کشف حقيقت ماجرا و اجراي عدالت باز گردد

 جناب آقاي خاتمي 

که به همت " ن قتلهاي زنجيره ايکميته ي دفاع از حقوق قربانيا" 
خانواده هاي مقتوالن، حقوقدانان و شخصيتهاي معتمد خانواده ها 
تاسيس شده است، از اين حرکت شجاعانه ي شما قاطعانه پشتيباني 
ميکند و بر اشراف و نظارت پيگير شما به عنوان رئيس قوه ي 
ن مجريه و مسئول حسن اجراي قانون اساسي بر کار فرو بسته اي

بي ترديد، تحقق . پرونده ي ملي و سرنوشت ساز تاکيد مي ورزد
اين حرکت دليرانه که فضاي صميمانه ي گفت و گوي اخير شما 
با دانشجويان آن را نويد مي داد، فصل روشني را براي آرامش 

 . جامعه ي ملتهب امروز رقم خواهد زد

ر جهت الزم مي دانيم که آمادگي کميته را براي همراهي با شما د
خارج ساختن پرونده ي قتلهاي زنجيره اي از بن بست کنوني، 
اجراي عدالت و بدين سان برداشتن گامي بلند در جهت پايان دادن 

  . به نقض حقوق بشر در ايران اعالم کنيم
  ٩/٧٨  /٣٠ - کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي  

به " اي زنجيره ايکميته دفاع از حقوق قربانيان قتله" نامه 
 نمايندگان ششم مجلس شوراي اسالمي 

نوزده ماه از وقوع قتلهاي پائيز مي گذرد و هنوز پرونده ي اين 
استحضار داريد که پس از اطالعيه ي . قتلها راه به جايي نبرده است

 وزارت اطالعات و اذعان به دست اندرکار بودن ٧٧ دي ماه ١٥

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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اين وزارتخانه در " ليت ناشناسخودسر، کج انديش، و مسئو"افراد 
مورد قتلها، پرونده اي تشکيل و برخالف صالحيت قانوني به 

 . سازمان قضايي نيروهاي ملح ارجاع شد

صرف نظر از نحوه ي اطالع رساني طراحي شده اين سازمان 
قضايي، به دليل سير انحرافي پرونده، رسيدگي به آن به بن بست 

ده زير نظر و مديريت روساي قواي  پرون٧٨رسيد و در اواخر سال 
ليکن از آن پس نيز هيچ گونه . قضائيه و مجريه قرار گرفت

اطالعي در مورد اين پرونده به اولياي دم و وکالي آنان داده نشده 
کميته ي تحقيق و تفحص مجلس پنجم نيز به رغم تالش . است

شمار اندک نمايندگان اصالح طلب آن، با مانع روبه رو شد و 
  . ي در اين زمينه انجام ندادکار

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

اکنون مجلس ششم با اکثريت نمايندگان اصالح طلب تشکيل شده 
بسياري از اين نمايندگاه در زمان نامزدي خود، با تعهد به . است

تامين امنيت شهروندان به ويژه پيگيري پرونده ي قتلهاي زنجيره 
ار اين گونه اي وارد عرصه ي رقابت انتخاباتي شده و به اعتب

. تعهدات اجتماعي به نمايندگي مجلس محترم برگزيده شده اند
 با ١٣٧٨ که از تير ماه سال �توقع مردم از جمله اعضاي اين کميته 

حضور خانواده ها، وکال و شخصيتهاي سياسي و فرهنگي تشکيل 
 اين است که نمايندگان مجلس نظارت و پيگيري پرونده ي �شده 

را در اولويت کاري مجلس قرار دهند و بدين قتلهاي زنجيره اي 
سان گامي در جهت روشنگري اين فجايع نفرت انگيز، معرفي 

  . آمران و عامالن و لذا نفي خشونت و تامين امنيت بردارند
  ٥/٤/٧٩ -کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

به رئيس " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" نامه 
 قوه قضائيه 

 آقاي رئيس قوه ي قضائيه 

خانم شيرين عبادي وکيل شجاع پروانه و داريوش فروهر در هفتم 
تير هفتاد و نه، به دستور شعبه ي شانزده دادگاه عمومي بازداشت 
شده و در بيست و پنجم تير تحت محاکمه تامل برانگيز غير علني 

فت که فروهرها به همراه از آذر ماه هفتاد و ه. قرار گرفته است
نويسندگان آزاديخواه، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده، به 
دست عامالن جنايتکار قتلهاي زنجيره اي کشته شدند و چيزي جز 
ابهام و سردرگمي از جريان رسيدگي به پرونده قتلها دستگير 
خانواده ها، وکالي مدافع و مردم شريف ايران نشده است، اين 

تمند با تالش پيگير در راه کشف حقيقت و براي وکيل شراف
 . کمک به اجراي عدالت لحظه اي را فروگذار نکرده است

ايشان همچنين وکيل عزت ابراهيم نژاد جان باخته ي کوي 
بازداشت غير موجه و . دانشگاه در تيرماه هفتاد و هشت هستند

دفاع اعتراض برانگيز اين بانوي ارزشمند، تکاليف ايشان در جريان 
. از حقوق قربانيان قتلها و براي کشف حقيقت، بر زمين مي ماند

اين در حالي است که اقدام ايشان از سوي حقوقدانان برجسته و 
آگاهان سياسي و اجتماعي امري مصاب تلقي و در مقام کسب 
داليل له موکلين و در راستاي وظايف قانوني و همسو با موازين 

 . حقوقي تشخيص داده شده است

آقاي رئيس، با اين اوصاف بازداشت و محاکمه ي خانم شيرين 
عبادي و آقاي دکتر محسن رهامي وکيل دانشجويان کوي دانشگاه 
که هم پرونده ي ايشان هستند، باالخص غيرعلني بودن دادگاه 
آنان، ظن قوي برخورد خاص سياسي دستگاه قضايي را برمي 

ادي پرونده اين همچنين بازداشت ايشان و سير غيرع. انگيزد
نگراني را به وجود مي آورد که بازداشتها، محاکمات و حذف 
آزادي ها روزنه باقي مانده ي اميد براي افشاي آمران و عامالن 
قتلهاي زنجيره اي را ببندد و مردم را نسبت به دستگاه قضايي 

 . کشور بيش از پيش بدبين کند

 آقاي رئيس قوه قضائيه 

 چقدر هم که کوتاه مدت به سود جناحي پي آمد چنين روالي، هر
خاص باشد، طبعا به اعتبار قضات شريف آسيب مي رساند و به 
ضرر فرآيند اصالحات مسالمت آميز و توسعه ي امنيت کشور 

از شما که مسئول حفظ استقالل قوه ي قضائيه هستيد مي . است
خواهيم اجازه ندهيد عدالت ورزي قوه قضائيه و اجراي قانون بيش 

ز اين بازيچه مسايل سياسي شود و به تبع آن وکالي وظيفه ا
  . شناسي چون عبادي و محسن رهامي در بند باشند
  ٢٦/٤/١٣٧٩ -کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

به " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" تلگرام 
 رئيس قوه قضائيه 

  جناب آقاي رئيس قوه قضائيه
  

اوال آمران:شواهد و قرائن بسيار نشان ميدهد که
و عامالن اين قتلها، به مراتب بيش از اين سه

ثانيا قتلهاي زنجيره اي محدود به چهار. نفرند
ثالثا اين پرونده،.  نمي شود٧٧ل پائيز فقره قت

پرونده اي ملي است و دادخواهي آن مساله ي
تمامي ملت ايران است و منحصر به خانواده

 .هاي فروهر ها و پوينده و مختاري نمي شود

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای

  بيانروز جان باختگان آزادي" اول آذر  
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به گزارش خبرگزاري ايسنا قرار است دادگاه متهمان قتلهاي 
 و به ٧٧زنجيره اي با حضور سه متهم، براي چهار فقره قتلهاي پائيز 

 . صورت غيرعلني برگزار شود

اوال آمران و عامالن اين : شواهد و قرائن بسيار نشان ميدهد که
جيره اي ثانيا قتلهاي زن. قتلها، به مراتب بيش از اين سه نفرند

ثالثا اين پرونده، .  نمي شود٧٧محدود به چهار فقره قتل پائيز 
پرونده اي ملي است و دادخواهي آن مساله ي تمامي ملت ايران 
است و منحصر به خانواده هاي فروهر ها و پوينده و مختاري نمي 

رابعا پرونده اي با اين اهميت را پس از گذشت نزديک به دو . شود
نمي توان به اين سادگي لوث و دادگاه آن را سال وقت گذراني 
 . غيرعلني برگزار کرد

 آقاي رئيس قوه ي قضائيه 

خبر فوق، گفته ي دبير شوراي امنيت ملي در چندين ماه پيش را به 
ياد مي آورد مبني بر اينکه پرونده ي قتلها ي زنجيره اي بايد به دو 

هر چه بخش اطالعاتي و قضايي تجزيه شود و بخش قضايي آن 
ناگفته پيداست که . زودتر مورد رسيدگي و اعالم حکم قرار گيرد

براساس اين سناريو جنبه اطالعاتي اين پرونده که در واقع بخش 
اصلي اين پرونده است براي هميشه از چشم مردم ايران دور خواهد 
ماند و صرفا وجه قضائي پرونده، آن هم در چارچوب برنامه هاي 

 .  و حقيقت قتلهاي زنجيره اي را ميگيردنمايشي، جاي واقعيت

بديهي است که با اين روند ريشه هاي اين مفسده از بين نميرود و 
 . آزادي و امنيت مردم همچنان دستخوش تعرض باقي مي ماند

 آقاي رئيس قوه ي قضائيه 

از آنجا که تشکيل چنين دادگاهي جز لوث کردن حقيقت قتلها، 
سبت به اجراي عدالت، تاييد خشونت ايجاد ياس و نوميدي بيشتر ن

و تجاوز به حقوق شهروندان و برباد دادن بازمانده ي حيثيت 
دستگاه قضايي ثمري ندارد، اين کميته از شما به عنوان باالترين 
مسئول قوه ي قضائيه قاطعانه ميخواهد که چنين روندي را متوقف 

 . کنيد

 براي شرکت طبيعي است که در چنين شرايطي هيچگونه زمينه اي
  . اولياي دم و وکالي آنان در چنين دادگاهي وجود ندارد

 ١٧/٥/٧٩ -کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

 � محسن حکيمي -)مختاري( مريم حسين زاده �فرزانه اسکندري 
 سيما - حسين شاه حسيني-  ناصر زرافشان-فريبرز رئيس دانا

 -  پرستو فروهر� سيدجوادي  احمد صدر حاج- )پوينده(صاحبي 
 سياوش - علي اصغر گلسرخي-  منصور فرهومند- آرش فروهر

  علي اکبر معين فر-مختاري
 

بمناسبت " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" پيام 
 دومين سالگرد قتل دکتر مجيد شريف 

حقيقت هيچگاه براي هميشه پنهان نمي ماند و آنان که ميکوشند 
براساس اخبار . ن پرده افکنند جز روسياهي نصيبي نخواهند بردبر آ

انتشار يافته در مورد اعترافات متهمان پرونده ي قتلهاي زنجيره اي، 
اکنون ديگر روشن شده است که مجيد شريف و نيز پيروز دواني 

  . در شمار قربانيان قتلهاي زنجيره اي هستند
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
که چندي " ربانيان قتلهاي زنجيره ايکميته ي دفاع از حقوق ق" 

 به همت خانواده ها و ياران ٧٧پس از آخرين قتلهاي پائيز 
داريوش فروهر، پروانه اسکندري، محمد مختاري و محمدجعفر 
پوينده و وکالي منتخب آنان تشکيل شده است از همان آغاز کار 
ار خود با تکيه بر شواهد و قرائن بسيار همواره تاکيد کرده که شم

قتلهاي زنجيره اي به مراتب بيش از چهار قتل اعالم شده از سوي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و قدمت اين قتلها به عنوان 
شيوه سرکوب غير رسمي مخالفان و آزادي خواهان به سالهاي دهه 

همچنين، اين کميته پيوسته تاکيد کرده است که . ي شصت ميرسد
ورت گرفته اند و مفتيان و آمران اصلي اين قتلها با حکم و فتوا ص

آنها را بايد در رده هايي باالتر از رده ي متهمان اعالم شده و در 
 . پرونده جست و جو کرد

ما ضمن بيان همدردي صميمانه با خانواده ي داغدار زنده ياد دکتر 
مجيد شريف، اعالم مي کنيم اکنون که پرونده ي قتلها براي رفع 

 دادسراي نظامي عودت داده شده است، قتلهاي نقص از دادگاه به
شريف و دواني نيز بايد به طور جدي مورد رسيدگي قضايي قرار 
گيرند و در صورتي که تغيير کيفرخواست از نظر شمار مقتوالن به 
لحاظ قانوني امکان پذير نيست، براي اين دوجان باخته نيز پرونده 

کميته ي دفاع از حقوق قربانياناعضاء
 قتلهاي زنجيره اي 

 مريم حسين زاده�فرزانه اسکندري 
 فريبرز رئيس� محسن حکيمي -)مختاري(

- حسين شاه حسيني- ناصر زرافشان-دانا
 احمد صدر حاج-)پوينده(سيما صاحبي 

- آرش فروهر- پرستو فروهر�سيدجوادي 
- علي اصغر گلسرخي-منصور فرهومند
  علي اکبر معين فر-سياوش مختاري

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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اجراي عدالت . ودي جداگانه تشکيل و کيفرخواست جديد صادر ش
  . در مورد تمامي قتلهاي زنجيره اي خواست ملت ايران است

  ٢٦/٨/٧٩ -کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 
بمناسبت " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" پيام 

 سالگرد قتل پروانه و داريوش فروهر 

و " جان باختگان آزادي بيانروز "با گراميداشت اول آذر به عنوان 
با احترام به پروانه اسکندري و داريوش فروهر، آزادگان ميهن 
دوستي که در آستانه ي همين روز به دست خفاشان شب پرست 
دشنه آجين شدند، بار ديگر در اين سوگ همگاني خود را همدرد 
ملت ايران مي دانيم و در آئين بزرگداشت آن دوجان باخته 

  .شرکت ميکنيم

با اين که از اين کشتار دلخراش که يکي از هولناکترين ضربه ها 
را به روح مردم ايران و وجدان عمومي وارد آورد، دو سال ميگذرد 
اما هنوز تب و تاب ملي براي شناسايي و مجازات آمران و مفتيان 

در پي همين تب و تاب بوده . و عامالن آن فروکش نکرده است
ترقي، مطبوعات، گروه ها و انجمن هاي است که نيروهاي سياسي م

عدالتخواه، نويسندگان، هنرمندان، آزادانديشان و ميهن دوستان 
کميته . " ايران و جهان به انحاي گوناگون به دادخواهي برآمده اند

نيز از آغاز کار خود " ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي
ان ديگر به تالش و تاکنون پا به پاي دادخواهان و آزادي خواه

جست و جو براي يافتن حقيقت اين قتلها، کمک به تامين آزادي 
 . و امنيت ملي و دفاع از حقوق قربانيان ادامه داده است

" زنجيره اي" با مطرح شدن پرونده ي ملي قتلهاي سياسي موسوم به 
براي تشکيل دادگاه، بار ديگر يقين حاصل شد که اين قتلها به 

 نبوده و متهمان به دو قتل ديگر نيز اعتراف ٧٧ چهار قتل آذر
ما براساس شواهد و مستندات کافي کماکان بر اين . کرده اند

باوريم که اين قتلها با حکم و فتوا انجام گرفته و آمران اصلي آنها 
. را بايد در رده هايي باالتر از متهمان اعالم شده جست و جو کرد

 قدرتمندي همچنان بي وقفه در در مقابل، به نظر ميرسد که جريان
پي ايجاد انحراف در پرونده و اغتشاش در افکار عمومي به منظور 

چه بسا . پنهان کردن چهره ي مفتيان و آمران اصلي اين قتلها است
هدف نهايي اين جريان آن باشد که قربانيان را در جايگاه متهمان 

ريزاد بنشاند و به متهمان به خاطر انجام تکاليف خود دست م
 . بگويد

در مقطع حساس و خطير کنوني، وظيفه ي تمام آزاديخواهان به 
ويژه دوستداران پروانه و داريوش فروهر اين است که با تمام توان 
در برابر اين جريان که براي انحراف پرونده و تبرئه متهمان 

 . ميکوشد، بايستند و آن را افشا کنند

با خانواده هاي فروهرها و در پايان، بار ديگر همدردي خود را 
همه ي جان باختگان راه آزادي انديشه و بيان و ملت آزاده ي 
ايران اعالم ميداريم و متعهد ميشويم که کماکان بر دفاع خود از 

  . حقوق همه ي قربانيان قتلهاي زنجيره اي پاي فشاريم
 اول آذر -کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

١٣٧٩  
بمناسبت " کميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي" م پيا

 دومين سالگرد قتل محمد مختاري و محمد حعفر پوينده 

دومين سالگرد قتل جانگداز نويسندگان آزاديخواه، محمد مختاري 
و محمد جعفر پوينده را به مردم ايران بويژه خانواده ها و ياران 

يشان و عدالت طلبان سراسر جهان داغدار آن عزيزان و به آزاداند
تسليت ميگوئيم و ياد و نام جان باختگان راه آزادي را گرامي مي 

  .داريم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و پس از دشنه آجين ١٣٧٧در روزهاي دوازدهم و هجدهم آذر ماه 
کردن فروهرها در آستانه ي اول آذر، جالدان دژخيمي که از 

 برخاسته بودند، اعماق ظلمت و تاريک انديشي و سياهي شب
مختاري و پوينده را در روز روشن ربودند و با خود به درون 

افکار عمومي، حتي پيش از . سياهچال ها بردند و خفه کردند
اطالعيه ي وزارت اطالعات مبني بر پذيرش ارتکاب قتلها توسط 
ماموران اين وزارتخانه، براساس تجربه و عقل سليم خود بخوبي به 

ت فجيع پي برده بود و پاسخ اين پرسش را حقيقت اين جنايا
روشن مي دانست که چه کساني ممکن است نويسندگان 
دگرانديش، فعاالن کانون نويسندگان ايران و طرفداران پيگير 

اما آنچه وجدان . آزادي انديشه و بيان را به قتل رسانده باشند
عمومي را سخت جريحه دار کرده اين است که اگر طبق قانون نه 

  رانديشي، نه عضويت در يک تشکل صنفي و نه دفاع از آزاديدگ
   ۴۱  بقيه در صفحه

روز جان"با گراميداشت اول آذر به عنوان 
و با احترام به پروانه" باختگان آزادي بيان

اسکندري و داريوش فروهر، آزادگان ميهن
دوستي که در آستانه ي همين روز به دست
خفاشان شب پرست دشنه آجين شدند، بار

ود را همدردديگر در اين سوگ همگاني خ
ملت ايران مي دانيم و در آئين بزرگداشت

 . آن دوجان باخته شرکت ميکنيم
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  گزارش به ملت                                 پرستو فروهر
 

غروب يكشنبه ، يكم آذرماه 
 از خبرنگار يكي از ١٣٧٧

راديوهاي فارسي زبان خبر حمله 
. به پدر و مادرم را دريافت كردم

بان يكي از چند دقيقه بعد از ز
دوستان آنان البالي هق هق 
گريه اش شنيدم كه پدر و مادرم 
. در حريم خانه شان به شيوه ي وحشيانه اي به قتل رسيده اند 

خشونت نمايان در اين جنايتها چنان تكان دهنده بود كه از همان 
ابتدا سيلي از توصيفهاي جانخراش در بيان چگونگي اين قتلها در 

 . به زبان روانه گشترسانه ها و زبان 

در آن غروب فرزندانم بيتاب زاري ميكردند، برادرم مشت و سر بر 
ديوار ميكوفت و هر صدايي كه به گوشمان ميرسيد با هق هق 

شانه هايمان همگي زير آوار اين فاجعه . گريه و دشنام همراه بود 
 . ي انساني ميشكست

ر فرودگاه غروب سه شنبه سوم آذرماه هنگام ورود به تهران د
مهرآباد ، در صف كنترل گذرنامه ، غريبه اي با چشماني به اشك 
نشسته آرام به من نزديك شد و نجوا كرد مطمئن باشيد كه كار 

 . خودشان است

ابتدا در اداره ي . در تهران ما روند عادي شكايت را پيش گرفتيم 
 آگاهي ، بارها و بارها تكرار كرديم كه داريوش و پروانه فروهر
دشمنان شخصي نداشتند ، كه آنها مال و اموالي نداشتند كه طمع 
كسي را برانگيزد ، كه كردها دشمنان آنان نبودند، كه عزيزترين 
دوستانشان بودند ، كه از ميان ياران قديمي شان در حزب ملت 
ايران كسي از سر رقابت گروهي آنها را نكشته است و جملگي به 

ريوش و پروانه فروهر تحت كنترل زندگي دا: اصرار گفتيم كه 
دائمي دستگاه اطالعاتي بوده است، كه سر طناب ضخيم اين 

 . جنايتها درون اين دستگاه حكومتي بسته است

روز چهارشنبه براي تحويل گرفتن پيكر بي جان پدر و مادرم به 
پزشك قانوني تهران رفتيم ، هيچ يك از دوستان آنان را كه همراه 

 . ه درون راه ندادند من آمده بودند ب

مرا به انتهاي راهرويي بردند كه به حياط پشتي اين اداره ختم ميشد 
سپس روي دو . و آنجا آمبوالنسي با در باز منتظر ايستاده بود 

برانكارد كنار هم ، پيچيده و پتوهاي جورواجور، پيكر پدر و مادرم 
 زدند تا پتوها را از روي گوشه اي از صورتشان كنار. را آوردند 

به اصرار ايستادم كه تا . من پاي ورقه اي را امضاء كنم 

پس از مدتي جدل . زخمهايشان را نبينم تحويل نخواهم گرفت 
باالخره تنها لحظه اي پتوها را كنار زدند تا بدنهاي مثله ي پدر و 

حتي مهلت اشكي يا بوسه اي بر . مادري را به فرزندي نشان دهند 
 . نشد زخمي بر من ارزاني 

برانكاردها را از زير دستهاي پررعشه ام كشيدند و با عجله وارد 
آمبوالنسها كردند و مرا از محوطه بيرون راندند تا پشت در كه 

 . دستهاي صبور دوستان پدر و مادرم مانع از افتادنم شد

در گزارش كتبي پزشك قانوني نوشته شده بود كه بر سينه ي 
 ضربه ٢٤ بر سينه ي مادرم حداقل ضربه ي دشنه و١١پدرم حداقل 

دوستان پدرم كه بهنگام شستن پيكر بيجان او . ي دشنه خورده بود 
حاضر بودند ، ميگفتند كه دست راستش شكسته بود ، ضربه هاي 
دشنه بر پهلويش نيز خورده بود و روي بدنش خون مردگيهايي 

 . داشت كه در گزارش پزشك قانوني ذكر نشده بود

خانه ي پدر و مادرم را كه از روز كشف جنايت به هفت روز بعد 
بهانه ي انگشت نگاري و رديابي قاتالن اشغال كرده بودند به ما 

. ردپاي كينه بر اين خانه نيز هزاران داغ زده بود . تحويل دادند
. انگار همه چيز در گرداب وحشيگري چرخيده و بلعيده شده باشد 

ما كه چرا اين خانه اينگونه مأمورين كالنتري در مقابل سوالهاي 
بهم ريخته و غارت شده است جوابي نداشتند و با شرمساري تكرار 

قاضي پرونده نيز تنها . مي كردند كه تنها مسئول تحويل خانه اند 
به قبول شكايت رسمي ما از وضعيت خانه اكتفا كرد و هيچ 

 . نگفت

سم ج. اين تصوير پايان زندگي داريوش و پروانه فروهر است 
سالخورده شان مثله شد و تاريخ و هويت زندگي شان به غارت 

 . رفت

اما آنچه از خود برجاي نهادند پژواك فرياد آزاده شان بود كه 
ميهن محبوبشان را لرزاند و خون دامنگيرشان كه داغ ننگ ابدي بر 

در چهل روزي كه در ايران ماندم آنچه را كه در . ستمكاران زد 
م پس از غارت باقي مانده بود دوباره در قفسه خانه ي پدر و مادر

ها چيدم و هر روز پذيراي مردم غريبه و آشنايي بودم كه باراني از 
اشك بر اين قتلگاه ميريختند و در آغوش تساليشان اين درد 

 . مشترك انگار تقسيم ميشد

. در اين چهل روز گرداب حريص فاجعه دو قرباني ديگر گرفت 
تاري و پس از او محمدجعفر پوينده رها شده پيكر بيجان محمد مخ

در خيابانهاي دور افتاده اي پيدا شد و فرزندان آنان نيز براي 
 . تحويل گرفتن پيكر پدرهايشان به پزشك قانوني خوانده شدند

در اين مدت هر از گاهي قاضي پرونده ي قتل براي تحقيق 
از واپسين ازهمسايگان و اطراف خانه ، نزد ما مي آمد تا در يكي 
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روزهاي اقامت من در ايران كه در خانه مان با صدايي آرام به من 
گفت كه اطمينان يافته است كه قتل پدر و مادرم سياسي بوده 
است و روز بعد از آن در تماس با ما گفت كه پرونده براي 

  .رسيدگي به مرجع ديگري فرستاده خواهد شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مراسمي كه در سوگ قربانيان در اين چهل روز در يكايك 
برگزار شد هزاران هزار ايراني گرد آمدند و فرياد اعتراض 

 .سردادند

در روز خاكسپاري پدر و مادرم وقتيكه تابوتهاي پيچيده در پرچم 
سه رنگ آنان بر زمين ميدان بهارستان نهاده شد تا شادروان دكتر 

ايي از خشم سحابي بر پيكر آنان نماز بگزارد ، جمعيت همچون دري
 . و عزا پشت سر او موج ميزد

 . در اين روز تهران بار ديگر فرياد مرگ بر استبداد سر داد

 را ميتوان بي شك نقطه ي عطفي در واكنش مردمي در ٧٧آذر 
در اين روزهاي تلخ ، . دفاع از حقوق دگرانديشان در ايران دانست 

د عليرغم موج ترس ، وجدان زخم خورده ي ملت بانگ فريا
برآورد و شرمسار از ستمي كه بر دگرانديشان در ايران رفته بود 

 . پرچم دادخواهي برافراشت

ابعاد اعتراض را شكست و از اعالميه ها ، مصاحبه ١٣٧٧فاجعه آذر 
ها و يا كردارهاي اعتراضي بيرون از كشور به درون توده ي مردم 

 . ، در خيابانهاي جاي جاي ايران كشاند

ي در ايران كه از همان نخستين لحظه هاي پخش اين تالش مردم
خبر قتل فروهرها با موج خشم و اعتراض در سطح جهاني ، چه از 
سوي ايرانيان مقيم خارج و چه از سوي افكار عمومي ديگر 
كشورها ، سياستمداران و نهادهاي سياسي خارجي و سازمانهاي 

ين مدافع حقوق بشر همراه شد و سبب گشت كه در واكنش به ا
اعتراض فراگير براي اولين بار در اطالعيه اي رسمي از سوي 

حكومت اعالم شود كه در اجراي اين جنايتها مأموران وزارت 
اطالعات و امنيت جمهوري اسالمي مسئول بوده اند و اين صحه اي 
بود بر داوري عمومي كه از همان ابتدا انگشت اتهام به سوي 

راي نخستين بار در ايران از اهرمهاي قدرت نشانه كرده بود و ب
تريبون مسجد فخرالدوله در مراسم چهلم داريوش و پروانه فروهر 
از سوي يكي از اعضاي حزب ملت ايران آشكارا عنوان شده بود و 

 . فرياد تاييد جمعيت هزاران نفري حاضر را بهمراه داشت

اين اعتراف رسمي يكماه ونيم پس از اولين قتلها در ابتدا موجي از 
اميد و خوشبيني در ميان ايرانيان و بويژه محافل بين المللي را دامن 
زد كه با افشاي كامل حقايق در مورد اين جنايتها ، بافت خشونت 

 . تنيده در نهادهاي حكومتي در ايران رسوا و قطع خواهد شد

گرچه از همان اطالعيه شان پيدا بود كه درصدد هستند ، مجرمان 
ند مأمور خودسر و برداشتهاي نادرست آنان اين جنايتها را به چ

اما جامعه ي ايراني تسليم اين توضيح نشد و از . محدود جلوه دهند 
. تالش براي آشكار شدن ابعاد اصلي اين جنايتها باز نايستاد 

تالشهاي پيگيرانه ي مطبوعات در ايران كه آزاديهاي نسبي بدست 
 خارج از ايران كه آورده بودند و معترضان چه در داخل و چه در

از هر امكاني براي گسترش موج اعتراض بهره جستند ، در اين 
راستا بود كه ابعاد و خط و ربط فكري و سازماني اين جنايتها را 
بشكافند و سوالهاي فروخورده در مردم را به زبان بياورند و طلب 

  . پاسخ از مسئوالن كنند

 
 از همان ابتدا ٧٧اما مسئولين قضائي پرونده ي قتلهاي سياسي پائيز 

، روند تحقيقات را زير پوشش دفاع از امنيت ملي ، از افكار 
عمومي و حتي از ما بازماندگان قربانيان و وكاليمان مخفي داشتند 

تنها هدفش خاموش و يا به ضد ونقيض گوييهايي پرداختند كه 
 . كردن عطش دادخواهي و حقيقت جويي در افكار عمومي بود

تناقض برخورد مرجع رسيدگي كننده با اين پرونده از همينجا 
از يك سو حوزه ي باند جنايتكار و بستر فكري و . نمايان شد 

سازماني اين جنايتها را به عده اي خودسر و عمليات محفلي آنان 
از سوي ديگر از پاسخگويي به تمامي سواالت محدود ميدانستند و 

 .مطرحه در جامعه به بهانه ي دفاع از امنيت ملي طفره ميرفتند

پس از اعالم ارجاع پرونده به دادسراي نظامي اعتراض حقوقي كه 
به اين روند غيرقانوني انجام شد ، ثمري نداشت و مسئوالن قضائي 

ف شده در تحقيقات دليل اين ارجاع را موارد مشابه و مدارك كش

وشته شدهدر گزارش كتبي پزشك قانوني ن
ضربه ي١١بود كه بر سينه ي پدرم حداقل 
 ضربه٢٤دشنه و بر سينه ي مادرم حداقل 

دوستان پدرم كه بهنگام. ي دشنه خورده بود 
شستن پيكر بيجان او حاضر بودند ، ميگفتند كه
دست راستش شكسته بود ، ضربه هاي دشنه
بر پهلويش نيز خورده بود و روي بدنش خون

 كه در گزارش پزشكمردگيهايي داشت
 . قانوني ذكر نشده بود
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همچنين . عنوان كردند بدون آنكه هيچ توضيحي در اينباره بدهند
تمامي سوالهاي وكالي ما و خود ما درباره ي تحقيقات عليرغم حق 

  .قانوني مان در اطالع گيري با سد سكوت آنان روبرو ميشد
  پس از اعالم مرگ يكي از متهمان سعيد امامي به٧٨در تابستان 

م تا شايد از مسئوالن پرونده براي انبوه سوالهاي بيجواب  ايران آمد
اما در مراجعه هاي مكرر به دادستاني . مانده مان پاسخي بگيرم 

نظامي تنها پاسخي كه شنيدم اين بود كه تحقيقات ادامه دارد و 
در اين تابستان دادستاني . ستگاه قضائي در پي كشف حقايق استد

والني ، پرونده را ملي اعالم كرد ، نظامي در اطالعيه ي مبهم و ط
پيدا شدن رد پاي جاسوسان خارجي مطرح شد و سخن از توطئه اي 
بر ضد سران نظام رفت ولي جواب به سوالهاي ساده ما حتي در 

  .مورد چگونگي انجام قتلها داده نشد
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

در يك ديدار با دادستان نظامي چند روز پس از انتشار اين اطالعيه 
م شيرين عبادي وكيل خانواده ما چگونگي مرگ سعيد امامي ، خان

را با ذكر داليل به زير سوال برد، دادستان نظامي در جواب عنوان 
كرد كه از سعيد امامي اعترافهاي طوالني در پرونده موجود است و 

وي همچنين گفت بالغ بر . با مرگ او تحقيقات دچار ابهام نشده 
اره ي چگونگي مرگ او ضميمه چهل صفحه گزارش باليني درب

ولي با درخواست ديدن اين مدارك از سوي وكيل . پرونده است 
ما موافقت نكرد و آنرا موكول به پايان تحقيقات نمود كه هيچگاه 

در ديدار بعدي قول داد كه بخشهايي از پرونده را براي . عملي نشد 
. د مطالعه در اختيار وكال قرار دهد كه اين قول نيز عملي نش

درپاسخ به پرسش من كه آيا در تاييد ارتباط اين جنايتكاران با 
سازمانهاي جاسوسي بيگانه به دليل و مدرك عيني دست يافته اند 

 : يا نه گفت 

خير اين يك تحليل است ولي قطعيت دارد و حاضر به توضيح 
 دوباره به ايران آمدم تا در مراسم يكمين ٧٨در پائيز. بيشتر نشد
حضور گسترده ي مردم در . تل پدر و مادرم شركت كنم سالگرد ق

اين مراسم اين بار نيز با فريادهاي مرگ بر استبداد و دادخواهي 
 .همراه بود

در اين سفر نيز مراجعه هاي پياپي من به دادستاني نظامي همچنانكه 
 .پيگيري دائم وكالي ما هيچ ثمري بهمراه نداشت

ا كه شايعه ي گم شدن پرونده در  دوباره به ايران آمدم زير٧٩بهار
مطبوعات ايران پخش شده بود و مراجعه هاي وكالي پرونده براي 

بارها و بارها به . تماس با مرجع رسيدگي كننده بي نتيجه مانده بود
دادستاني نظامي مراجعه كردم و سپس به قوه قضائيه و هر بار از 

 اي به رياست قوه اداره اي به اداره ي ديگر فرستاده شدم تا در نامه
قضائيه با توضيح اين روند غير انساني از وي تقاضاي معرفي 

سرانجام در . مسئول رسيدگي به پرونده قتل پدر و مادرم را كردم 
وقت مالقاتي با قاضي ويژه ي اين پرونده بار ديگر به تكرار 

وي نيز تنها به تكرار گفته هاي . سوالها و اعتراضهايمان پرداختم 
قبلي كفايت كرد، كه پافشاري دستگاه قضائي در كشف مسئول 

حقايق از ما بيشتر است و او نيز به بهانه ي حفظ امنيت ملي هيچ 
اما گفت كه پايان تحقيقات و تشكيل دادگاه نزديك . پاسخي نداد 

در مورد سندها و نوشته هايي كه از خانه ي پدر و مادرم . است 
وي نيز نوشتم كه نتيجه ي غارت شده بود شكواييه اي كتبي به 
 .پيگيري شان هيچگاه به ما اعالم نشد

سرانجام پس از نزديك به دو سال به زمينه چييني هاي پشت پرده 
و موضعگيريهاي ضد و نقيض از سوي مسئوالن ، اعالم پايان 
تحقيقات و تشكيل دادگاه در شرايطي انجام شد كه اندك 

 محدود شده بود و با آزاديهاي مطبوعات در ايران بيش از پيش
يورشهاي پياپي به معترضان جو ترس و سرخوردگي از بيان سوالها 

اين شرايط زمينه ي آماده . و ترديدها بيش از پيش مسلط گشته بود
اي بود تا با تحميل برداشتي تحريف آميز و محدود كننده از 
گستره و عمق اين جنايتها ، نمايشي به نام دادرسي را به صحنه 

 .ندبياور

ابتدا با اعالم پايان تحقيقات مهلت ده روزه و غير قابل تمديدي 
من دوباره به . براي وكالي ما مشخص شد تا پرونده را بخوانند 

ايران آمدم تا با خواندن اين پرونده شايد سرانجام پاسخي به انبوه 
 . پرسشهاي جانكاهم بيابم

در : گفت در نخستين جلسه ي ديدار با قاضي دادگاه وي به من 
اين پرونده در ارتباط با خانواده شما دو حكم قصاص وجود دارد و 
براي اجراي حكم قصاص در مورد قاتل مادرتان موظوف به 

اين گفته ها كه مانند زهري بر . پرداخت نيمي از ديه هستيد 
زخمهاي من پاشيده شد آشكار كننده ي شيوه ي برخورد ايشان با 

 . اين پرونده ي ملي بود

 تابوتهايدر روز خاكسپاري پدر و مادرم وقتيكه
پيچيده در پرچم سه رنگ آنان بر زمين ميدان
بهارستان نهاده شد تا شادروان دكتر سحابي بر
پيكر آنان نماز بگزارد ، جمعيت همچون دريايي

 . از خشم و عزا پشت سر او موج ميزد
در اين روز تهران بار ديگر فرياد مرگ بر

 . استبداد سر داد
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هلت ده روزه ي ما آغاز شد ومن نيز به همراه وكاليمان هر روز م
. در دادستاني نظامي به خواندن برگ برگ اين پرونده نشستم 

پرونده اي كه عليرغم تمامي نواقصش بوضوح آشكار كننده ي 
شيوه هاي مخوف و غير انساني حاكم در برخورد با دگرانديشان 

  .بود
  : ٧٧ پائيز اما نقايص پرونده قتلهاي سياسي

ارجاع پرونده به دادسراي نظامي برخالف ادعاي مسئوالن تنها پس 
از دستور كتبي رئيس قوه قضائيه انجام گرفته بود و هيچ مدركي 

 . دال بر پايه ي قانوني اين ارجاع در پرونده موجود نبود

بسياري از صفحه هاي بازجوييها و ديگر مدارك از پرونده خارج 
مله بازجوييهاي سعيد امامي ، يكي از متهمان كه از ج. شده بود 

زماني از سوي دادستان نظامي تهران متهم اصلي اين جنايتها معرفي 
همينطور گزارش باليني در مورد چگونگي مرگ او نيز . شده بود 

  . ضميمه ي پرونده نبود
در اعترافات ديگر متهمان 
نقش سعيد امامي در اين 
جنايتها بسيار مبهم باقي 

انده بود اما هيچ سوالي م
كه روشن كننده ي اين 
نقش باشد از سوي 
بازجويي كنندگان مطرح 

 . نشده 

مجموعه ي بازجوييهاي 
مصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني از متهمان اصلي اين پرونده ، تا 

 .  از پرونده خارج شده بود٧٩قبل از سال 

صه به چند  ، تنها خال٧٧بازجويي ديگر متهمان به تاريخ زمستان 
سطر اعتراف به شركت در قتلها بود كه آنان نيز يكي پس از 

 .ديگري به قيد كفالت آزاد شده بودند

مصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني با ذكر داليل و شواهد 
گوناگون مدعي شده اند كه دستور اين قتلها را از وزير وقت 

 بودن اين آنها همچنين براي اثبات سازماني. اطالعات گرفته اند 
جنايتها و نقش فرمانبر خويش، از موردهاي مشابه ديگري از 

از جمله از توطئه ي . جنايت بر ضد دگرانديشان نام برده اند 
 . در اين موارد تحقيقات اساسي انجام نشده بود. اتوبوس ارمنستان 

عده اي از متهمان پرونده مدعي هستند كه حذف فيزيكي 
 نيز به ٧٧لي آنان بوده و قبل از پائيز دگرانديشان جزء وظايف شغ
اينان براي تاييد اين گفته ها يشان هر . چنين اعمالي دست زده اند 

مسئوالن پرونده چنين اعترافهاي . يك شواهدي را ذكر كرده اند 

هولناكي را ناديده گرفته و حتي يك سوال در اين موردها در 
 .پرونده موجود نبود

 متهمان حاكي از آن است كه قتل برداشت حاكم بر مجموعه ي
براي آنان راهي قانوني و مشروع براي خاموش كردن مخالفتهاي 

اين برداشت پرورش فكري و . سياسي دگرانديشان بوده است 
اما مجموعه ي تحقيقات موجود . سازماني خاصي را طلب مي كند 

در پرونده از كنار اين مسئله كليدي بدون هر گونه تحقيقي در 
حتي در يكي از متهمان روشن . يشه يابي گذشته است جهت ر

عنوان داشته كه از نظر او قتلي اتفاق نيفتاده و فقط حذف دو عنصر 
. بوده كه طبق دستور انجام شده ) پدر و مادرم ( خائن و كثيف 

اين متهم بدليل نبود دليل كافي در مورد حضور مؤثر در صحنه ي 
 .جنايتها تبرعه شده است

رونده در برگه هاي بازجويي رسمي ، خود را با نامهاي متهمان پ
عده اي از . متفاوت و مشخصات پرسنلي گوناگون معرفي كرده اند 

آنان مدعي هستند كه مخفي داشتن هويت اصلي خود را با 
صالحديد مسئول پرونده انجام داده اند كه اين خود نشانه ي بارز 

 . يق استتباني متهم و بازجو براي مخدوش كردن حقا

بازجوييهاي موجود در پرونده به شيوه ي تك نويسيهاي طوالني 
در جواب سوالهاي كلي انجام شده و در موارد متعدد ضد و نقيض 
گوييهاي متهمان حتي سوالي كه افشاگر اين تناقضهاي واضح باشد 
مطرح نشده است كه اين شيوه نيز بار ديگر نمايانگر تباني متهم و 

 .بازجو ميباشد

 ٧٧ر پرونده گزارشي از دادستان نظامي تهران مربوط به زمستان د
در اين گزارش وي كتبا . در مورد وضعيت پرونده موجود است 

توضيح داده كه در مورد قتلها در دو نشست چند ساعته با وزير 
وقت اطالعات گفتگو كرده و توضيح داده كه متن اين گفتگوها 

اين .  ، ضميمه ي پرونده است به همراه نوارهاي ضبط شده از آنها
 . مدارك مهم از پرونده حذف شده بود

توضيحاتي كه دادستان نظامي تهران در مورد نحوه ي ورود به خانه 
و نحوه ي قتل پدرو مادرم در مصاحبه ي مطبوعاتي خود در سي ام 

 عنوان كرد در هيچيك از بازجوييها از سوي هيچيك از ٧٧ديماه 
 معلوم نيست كه دادستان نظامي به استناد متهمان عنوان نشده و

همچنين در مورد انگيزه ي . كدام اعتراف اين مطالب را بيان كرده 
اين قتلها كه در اطالعيه هاي بعدي سازمان قضائي نيروهاي مسلح 
ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بيگانه و يا توطئه بر عليه سران نظام 

ونده از سوي متهمان بيان مطرح شد در هيچ بازجويي موجود در پر
نشده است و اين خود نشانگر جوسازيهاي هدفدار از سوي مسئوالن 

 . پرونده ميباشد
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درمورد شيوه ي قتل پدر و مادرم مدارك و شواهد همچنان در 
 . تناقض با اعترافات متهمان باقي مانده است

پس از پايان مهلت پرونده خواني وكالي ما هر يك در اعتراضيه 
والني موردهاي نقص پرونده را اعالم كردند و تقاضاي هاي ط

من خود در دو نامه به رئيس قوه . تكميل تحقيقات را نمودند 
قضائيه مهمترين نقصها را برشمردم به اميد آنكه در اين روند نا 

اما عليرغم آنكه حتي قاضي پرونده بر . عادالنه تغييري ايجاد شود 
شته بود با هيچ يك از موارد چند مورد از اين نقصها صحه گذا

 .نقص برخوردي افشاگرانه و ريشه اي نشد

قاضي پرونده در 
مورد بازجوئيهاي 
سعيد امامي كه 
حذف آن از 
پرونده را خود 
وي نيز از موارد نقص اعالم كرده بود ، به من گفت كه اين 
بازجوئيها را خوانده و هيچ ارتباطي با موضوع پرونده ندارد و 

ز نظر وي لزومي براي آنكه ما اين اعترافات را بخوانيم بنابراين ا
در مورد روند غير قانوني ارجاع پرونده به دادسراي . وجود ندارد 

نظامي به اصل واليت فقيه استناد كرد و هيچ پرسشي را مجاز 
ندانست ، در مورد مجموعه ي مدركهاي تصويري از صحنه ي 

ش از صد عكس و دو جنايت در خانه ي پدر و مادرم ، شامل بي
 . گم شده: نوار ويديويي كه از پرونده حذف شده بود ، گفت 

در بقيه ي موردها نيز با اصرار بر اينكه ربطي به جرم مطرح در 
پرونده نداشته و يا در محدوده ي كيفر خواست نمي گنجد نقايص 

 .پرونده را ناديده گرفت

ردي كه برشمردم اساسي ترين نقص اين پرونده كه با استناد به موا
در كليت آن ساختگي، پرتناقض و تحقيقات آن همراه با 
خالفكاري هاي غيرقانوني انجام شده، محدود كردن حوزه ي جرم 

 .و مجرمان است

جرم مطرح در اين پرونده نه قتل عادي كه توطئه ي سازمان يافته 
 . بر عليه آزادي و جنايت سازمان يافته ي ضد بشري است

تراضهاي وكالي ما و ما و همچنين ناباوري افكار اما تمامي اع
عمومي به اين صحنه سازي ها آنان را از برپايي نمايش دادگاه 

 . بازنداشت

 از مهر تاييد شدن بر ٧٧ما بازماندگان قربانيان قتلهاي سياسي پائيز 
اين فريب سر باز زديم و اعالم كرديم كه صالحيتي براي اين 

 . اين دادگاه فرمايشي شركت نمي كنيمدادرسي نمي شناسيم و در 

همزمان شكوايه اي از سوي سه خانواده ي فروهر ، مختاري ، 
پوينده به كميسيون اصل نود مجلس نوشتيم و در فرصت بعدي اين 
شكواييه را بصورت مفصل تر توضيح داديم، در دو نشست 
حضوري در اين كميسيون با استناد به رونوشتهايي كه از پرونده 

شتيم موارد اعتراض خويش را مفصال توضيح داديم و نمايندگان دا
حاضر هر بار تعهد كردند كه در چارچوب امكاناتشان ما را در 

در اين راستا اگرچه هر از گاهي . دادخواهي مان ياري دهند 
اعتراضاتي از آنان در مطبوعات انعكاس يافت اما نتيجه ي پيگيري 

خورد دستگاه قضايي با اين پرونده آنان تغيير اساسي در شيوه ي بر
 . ي ملي بهمراه نداشت

اما مسئوالن قضايي پرونده از پيش بردن هدفشان كه بستن اين 
دادگاه پشت درهاي بسته رأي به . پرونده ي ملي بود باز نايستادند 

محكوميت مأمورين اجرائي قتلها داد و از بررسي ريشه اي اين 
عبيري مي تواند داشته باشد جز آنكه و اين چه ت. جنايتها سر باز زد

عده اي مأمور فدا شدند تا دستور دهندگان اين جنايتها از دستهاي 
 .عدالت و چشمهاي عدالتخواه مردم دور بمانند

اما به عبث پنداشتند زيرا كه اين روند هيچگونه پذيرشي در ميان 
مردم نيافت و هر چه تالش كردند رسوايي اين نمايش در نزد 

 . عمومي بيشتر شدافكار

اين دادگاه با محكوم كردن سه تن از مأموران اجراي قتلها به 
مجازات قصاص و واگذاري مسئوليت اجراي اين احكام برعهده ي 
خانواده هاي قربانيان ، با محدود كردن حوضه ي مجازات دراين 
پرونده ي ملي به انتقام جويي شخصي بازماندگان مقتوالن از مشتي 

ئي قتلها بريدگي خويش از انسانيت و اخالق را بوضوح مأمور اجرا
 .آشكار كرد

اين دادگاه و احكام آن بي حرمتي نابخشودني است بر كشتگان 
زندگي و مرگ آنان متعلق . اين قتلها كه جان در راه آزادي باختند

به تمامي مردم است و متعلق به تاريخ مبارزات آزاذيخواهانه ملت 
 .نتقامجويي بستگانشانايران و نه وسيله ي ا

اين دادگاه و احكام آن ظلم مضاعفي است بر ما بازماندگان 
تالش ما در پيگيري اين جنايتها هيچگاه براي گرفتن . مقتوالن

اجازه ي اعدام متهمان اين پرونده ي ساختگي از دستگاه قضائي 
 . نبوده است

مسئوليت رأي هاي دادگاهي را كه ما صالحيت آن و درستي 
قاتش را به رسميت نشناخته ايم برشانه هاي ما تلنبار كردند و تحقي

 . همه ي اينها زير نام دادرسي

  اين روند ، اين دادگاه و احكام صادره ي آن در واقع مجازات
 ۴۱ بقيه در صفحه
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 گزارش به ملت

 )همسر محمد جعفر پوينده(سيما صاحبي 

 
بود که همسرم سراسيمه خبر مفقود شدن ١٣٧٧ آذر ماه ١٢درست 

.  کرديبايد کار: " گفتيم.  را به اطالعم رسانديمحمد مختار
 پس از ي دست گذاشت تا نويسندگان را يکينبايد دست رو

 را با يک قطعيت خاص ياو واژه دستگير.".  دستگير کننديديگر
 ي گنجيد که غير از دستگيري در ذهن او نمي گويعنوان ميکرد،

 نيز در يممکن است نويسندگان اين مرز و بوم سرنوشت ديگر
 آن روز جمعه بود و من و همسرم در يفردا. پيش داشته باشند
 کرديم که ي برديم و از خود سؤال مي بسر مييک تشويش دائم

 ين حدس مچو. در نوبت بعد قرعه به نام کدام نويسنده خواهد بود
 که مدتهاست شروع شده و با کشته شدن يزديم که اين قافله ا

 به اوج خود يمجيد شريف و داريوش فروهر و پروانه اسکندر
 .رسيده است، ممکن است همچنان ادامه يابد

 توانستيم اين معما را حل کنيم که ي در واقع در ذهن خود نميول
 ي شدن محمد مختار ممکن است بين اين قتلها و مقثوديچه ارتباط

 از ي آذر همسرم با جمع۱۵روز يکشنبه . وجود داشته باشد
 داشت و در آن پيرامون يدوستانش در کانون نويسندگان ديدار

 حفظ ساير ي براي تدابيري و نيز بررسيمفقود شدن محمد مختار
 .  به بحث نشستندينويسندگان در برابر خطرات آت

 اين را داشت که نويسندگان را ي مگر کانون نويسندگان تواناييول
 .در برابر تهديدات حمايت کند

 ي و مستقل بودند و رسميتشان همين علنيآنها تشکيالت علن
 نبودند که به محض يآن ها که يک تشکيالت سياس. بودنشان بود

 يمخف.  شده و به فعاليت خود ادامه دهندياحساس خطر، مخف
نابراين بسيار ضربه پذير  اصال در ذات اين تشکيالت نبود و بيکار

، همسرم به ي قراري التهاب و بيدر همين روزها. و شکننده بود
بود و " پرسش و پاسخ در باره حقوق بشر"دنبال چاپ کتابش 

 آذر چهلمين سالگرد ١٨ کرد که اين کتاب درست در يتالش م
 . حقوق بشر بود به چاپ برسديتصويب اعالميه جهان

 حق يهر فرد: "  حقوق بشر گفته شدهين اعالميه جها١٩در ماده 
 از ي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسيآزاد

همسرم با قلم ... ".  نداشته باشد و يداشتن عقايد خود بيم و نگران
 خود او و همه يخود اين ماده را در کتابش ترجمه کرده بود ول

بيم و .  بردنديم بسر ي دائمينويسندگان دوروبرش در بيم و نگران
نوشته " ما نويسنده ايم"  نفر١٣٤ از آنچه در نامه موسوم به ينگران

بودند و از عقايد خود به عنوان نويسنده، دفاع کرده بودند، بيم و 
 در دفاع از ١٣٧٧ از آنچه در نشريه جامعه سالم شهريور ماه ينگران

 در  از آنچهيمنشور کانون نويسندگان نوشته بودند، بيم نگران
 ي کميته تدارکات مجمع عمومي در احضار دسته جمع١٣٧٧مهرماه 

کانون نويسندگان توسط دادگاه انقالب در دفاع از کانون و مواضع 
 . آن بيان کرده بودند

، همسرم صبح زود به قصد رفتن به ١٣٧٧ آذر ١٨سرانجام در روز 
 در آن.  از خانه خارج شدي فرهنگيسر کار خود در دفتر پژوهشها

 التهاب، دوستان نويسنده اش به او توصيه کرده بودند که يروزها
چون دژخيم مرگ در خيابانها . تنها در خيابان رفت و آمد نکند

ر اصرا. دگان را يک به يک شکار کند کشيد، تا نويسنيانتظار م
:"  گفتيم.  اينکه تنها به سر کار نرود، کارساز نبوديمن برا

..."  کنند و ي کنند، محاکمه مان مينهايت آنست که دستگيرمان م
 گنجيد که اين بار قرار است که ي هيچگاه در ذهنش نميول

 بسيار تراژديک تر به پايان برسد، در ذهنش يداستان به گونه ا
 گنجيد که رفيقش را که پنج شنبه بعدازظهر، ربوده بودند، ينم

ابان اين اولين بار نيست که محمد را در خي:"  گفتيم.کشته باشند
اين بار هم مثل دفعات .  برندي کنند و به نقاط نامعلوم ميدستگير م

 توام با يخوشبين." قبل بعد از چند روز آزادش خواهند کرد
 کردم اين حرفها ياحساس م.  توانستم درک کنمياضطرابش را نم

 در درونش عمق فاجعه را ي زند ولي من مي آرامش روحيرا برا
 . حدس زده بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يم. نازنين پريشان بود.  شب از سر کار به خانه برگشتم۸ساعت 
 ي هيچ خبري گشته ولي به خانه برم۵گفت که پدرش بايد ساعت 

 اعالميه جهاني حقوق بشر گفته١٩در ماده 
هر فردي حق آزادي عقيده و بيان: " شده

دارد و اين حق مستلزم آن است که کسي از
داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد

همسرم با قلم خود اين ماده را در... ". و 
 کتابش ترجمه کرده بود
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 را ابراز کنم، همه چيز را يبدون آنکه به نازنين چيز. از او نيست
 زنگ زدم تا شايد او را ي به خانه محمد مختاريوقت. تا ته خواندم

ديگر .  با خبر شدميخبر پيدا شدن جسد مختاردر آنجا بيابم از 
 را که در پيش يهمه حدسهايم به يقين تبديل شد و سرنوشت شوم

. ديگر تمام شد.  چشمم مثل برق گذشتي همسرم بود از جلويرو
 که بر دوش من يديگر من مانده بودم و بار مسئوليت سنگين

 ير خود نم ايجاد شده بود که قبال ديدر من توان. گذاشته شده بود
 . ديدم

 که در توانم بود يتا آنجاي. دوستان نزديکش را با خبر کردم
 ها را سر زدم و صبح روز ي اطراف کارش و کالنتريبيمارستانها

 در دست و دست در دستان لرزان يبعد خسته و کوفته با نامه ا
در نامه از رئيس جمهور .  شدمينازنين، روانه دفتر رياست جمهور

به عنوان رئيس قوه مجريه از همه امکانات خود " مخواسته بود
 که يما را به تمام اصرار..." دريغ نکند ... جهت يافتن همسرم 
 نامه را گرفتند و گفتند ي راه ندادند ولي خاتميکرديم به دفتر آقا

 .که جواب خواهند داد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يم يمن جواب فور. جواب خواهيد داد:" و من نااميدانه گفتم
 ي آنها بيول."  خواهمي جان همسرم را ميمن حفاظت فور. خواهم

 .اعتنا ما را روانه خانه کردند

 خود ساخته بودم، نقش بر آب ي که در ذهن براياميد بيهوده ا
 ي ساعته، توانم را کم کم از بين م٢٤ ي و دوندگي خوابيب. شد
نه شايد هنوز روز.  کردم هنوز بايد بدومي احساس ميول. برد
هر .  بودي قانونيآخرين اميدمان پزشک.  وجود داشته باشدياميد

 جان ناشناسان را در ي متعفن و بيپيکرها.  زدميروز به آنجا سر م
 دادند و ي که بيشتر به سالخ خانه شباهت داشت، نشانم ميمکان
 ي ديدم، احساس مي من پيکر همسرم را در ميان آنها نميوقت

 يکم کم داشتم ب. ر ذهنم وجود دارد ديکردم هنوز روزنه اميد
 بعدازظهر تلفن ۷ آذر ساعت ١٧ شدم تا اينکه در روز يجان م

 ي زدند و مي شهريار کرج زنگ مي انتظامياز نيرو. زنگ زد
 که من ي را يافته اند که مشخصاتش با مشخصاتيگفتند که جسد

 توانستم گريه ينم.  کندي مي کل داده ام، برابري نظاميبه نيرو
 .نمک

 از ي باالخره خبريبعد از سه روز اضطراب توام با دوندگ
 از دوستانش روانه شهريار کرج يبا يک. سرنوشتش پيدا شده بود

اميدوارم که جسدش پيدا شده :  گفتيدر ميان راه دوستش م. شدم
 ي و اميد به اينکه يک روزيباشد واال بايد يک عمر در بالتکليف

 رحمانه يموقع اين جمله به نظرم بدر آن ."ي گردد، بسر ببريبرم
 را ديدم و اينکه خانواده ي بعدها که سرنوشت پيروز دوانيبود ول
 هستند، تازه مفهوم آن ي جانش نيز راضي به يافتن جسد بياش حت

 صبح که جسد ۸ديگر بماند که آن شب تا . جمله را درک کردم
ما  شد، چه بر ي تهران توسط برادرم شناسايي قانونيدر پزشک
 توام با هق يهيچ از آن ايام به خاطر ندارم جز فريادها. گذشت

:"  گفتمي که به اصرار به برادرم مي قانونيهق گريه هايم در پزشک
 ي ديدن پيکر بي خودم تواناييول" ؟ي کني که اشتباه نميمطمئن

 خواستم مرگ يجان همسرم را نداشتم و با اين کار در حقيقت م
 در حالت بهت مرگ همسرم بودم که تلفن هنوز. او را انکار کنم

 زد و خبرنگاران بودند که در آپارتمان يها پشت سر هم زنگ م
 بيرحمانه ي آمدند و آنها خيلي رفتند و مي مان، ميکوچک قديم

 که اتفاق افتاده بود، ي به واقعيت تلخيمرا از حالت بهت و ناباور
 که نخوابيده بودم  شبانه روز بود۴با آنکه .  دادنديمرتبا هشدار م

 هنوز توان آن را داشتم که با فرياد توام با اشک جواب يول
 مظلوميت اين نويسندگان که تنها به يخبرنگاران را بدهم و صدا

 رحمانه صدايشان را در گلو خفه يجرم بيان عقايد شان اينگونه ب
 آذر بود که ١٨همان روز . کرده بودند، به گوش جهانيان برسانم

 لرزان يب همسرم به ديدن من آمد و با صداناشر کتا
 که ي حقوق بشر در همان روزيباالخره کتاب اعالميه جهان:"گفت

 انتشار اين يو من هم زمان."  خواست، چاپ شديمحمد جعفر م
 حقوق بشر و قتل يکتاب، چهلمين سالگرد تصويب اعالميه جهان

دن اين  طرح کري دانستم و او را قرباني ارتباط نميهمسرم را ب
 عقيده و ي که در رابطه با آزادياعالميه در ايران بويژه آن مفاد

 که ما درگير تدارک يدر همان روزهاي. دانستميبيان بودند، م
. مراسم تشييع جنازه همسرم بوديم، ناصر زرافشان پيش من آمد

 ديدم و گفت که وکالت پرونده ي اولين بار بود که او را ميبرا
 پذيرد و در راه روشن شدن حقايق اين يبانه مقتل همسرم را داوطل
 ي و جهانياعتراضات داخل . دريغ نخواهد کرديقتلها از هيچ کوشش

فشارها از سطح نشريات .  به خود گرفتيعليه اين قتلها دامنه وسيع

اميدوارم که:در ميان راه دوستش مي گفت
ا شده باشد واال بايد يک عمر درجسدش پيد

بالتکليفي و اميد به اينکه يک روزي برمي
در آن موقع اين جمله به."گردد، بسر ببري

نظرم بي رحمانه بود ولي بعدها که سرنوشت
پيروز دواني را ديدم و اينکه خانواده اش
حتي به يافتن جسد بي جانش نيز راضي

 دمهستند، تازه مفهوم آن جمله را درک کر
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 ي و کانون هاي مستقل بين المللي و کميسيونهاي و خارجيداخل
 درون مردم کوچه و نويسندگان در سراسر جهان فراتر رفت و به

 شدن اين جريان و نقش مهم نشريات يتوده ا. بازار کشيده شد
، دولت را بر آن داشت تا ي خواه و خبرنگاران شجاع داخليآزاد

 اين جنايات را بر عهده ي، مسئوليت اجرايدر يک اطالعيه رسم
 در ياين اعتراف رسم.  بگذاردي اسالميوزارت اطالعات جمهور

 در ميان ايرانيان و ي بود که بذر خوشبينيه عطف نقط١٣٧٧ ماه يد
 اولين بار پرونده ي قربانيان ايجاد کرد که باالخره برايخانواده ها

 يول.  شودي پيگيري قرار است به صورت جدي در سطح مليسياس
 نتيجه ما و وکاليمان به ي ما با مراجعات مکرر و بياين اميد واه

 به اين ي دليل قانع کننده ا که پرونده بدون هيچي نظاميدادسرا
 يمسئولين قضاي.  زود از بين رفتيمرکز ارجاع داده شده بود، خيل

 ما را در جريان ي، ما و وکاليپرونده به بهانه دفاع از امنيت مل
 کردن روند يروند تحقيقات انجام گرقته، ندادند و با طوالن

ن از  به مرور زماي داشتند اين فاجعه مليتحقيقات در حقيقت سع
 قربانيان ي که در دل خانواده هاي پاک شود و آتشيحافظه تاريخ

 از طريق يدر اين دوره هر از گاه. ايجاد شده، فروکش کند
 غير واضح و پر از تناقض از ي حکومت، گزارشاتي رسميتريبونها

 از اين گزارشات در ي شد و در يکيروند تحقيقات، اعالم م
.  کرده استي، خودکشيامام اعالم شد که سعيد ١٣٧٨تابستان 

 ي نامي قبليبدون آنکه ما و يا ملت ايران در طول گزارشات رسم
 اعالم شد که سعيد يبعدها در نشريات داخل. از اين فرد شنيده باشند

 ي وزارت اطالعات بوده و در برنامه ريزي، معاون امنيتيامام
 .  داشته استي در وزارت اطالعات نقش کليدي سياسيقتلها

 و همسرم محمد ي، نخستين سالگرد کشتار محمد مختار٧٨ آذر در
آن روز . جعفر پوينده را در مسجد فخرالدوله تهران برگزار کرديم

 يناصر زرافشان گرداننده برنامه بود و حضور گسترده مردم نشان م
  ي شان اين قتلها را به فراموشيداد که هنوز مردم در حافظه تاريخ
  .نسپرده اند

  ي زنجيره اي از کارگزاران قتلهاي يکينياز
 بعد از نزديک به ١٣٧٩باالخره در مهرماه 

 مطلق از ي خبريدو سال انتظار و ب
پرونده، اعالم کردند که تحقيقات به پايان 

 روز فرصت ١٠ خانواده يرسيده و وکال
 .دارند تا پرونده را مطالعه کنند 

ربانيان نقص  قي خانواده هاي روزه، وکال١٠بعد از پايان مهلت
از مهمترين .  پرونده را به رئيس دادگاه ارائه دادندي اساسيها

 که ي بود،شخصي اعترفات سعيد امامينقايص پرونده حذف کل

 او، ي اش پس از اعالم خودکشي در مصاحبه تلويزيوني نيازيآقا
 يول.  ماند حکم او اعدام بوديعنوان کرد که اگر او زنده م

 به پرونده ندارد، يجيه رئيس دادگاه که ربطاعترافات او با اين تو
 ياينکه چطور اعترافات شخص.  هميشه از پرونده حذف شديبرا

 ي قتلهاي يک وزارتخانه بوده و در برنامه ريزيکه معاون امنيت
 کند که ي اعالم مي نيازي داشته و خود آقاي نقش کليديسياس

 يده ندارد، سؤال به پروني ماند، حکم او اعدام بود، ربطياگر زنده م
 .است که تنها خود رئيس دادگاه بايد به ملت ايران پاسخ دهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

بالخره پرونده جهت تکميل تحقيقات و رفع نقايص مجددا به 
 ي متاسفانه پرونده بدون رفع حتيول.  فرستاده شدي نظاميدادسرا

 از نقايص ذکر شده توسط وکاليمان، مجددا به دادگاه ييک
 ما يول.  اعالم کرد٧٩ ماه ي د۳ را يت و دادگاه زمان دادرسبرگش

 ي قربانيان در اعتراض به رفع نشدن نقايص اساسيخانواده ها
 ي از شرکت در دادگاه خودداري دسته جمعيپرونده در اقدام

 روز قبل از تشکيل دادگاه، ناصر زرافشان به ١٠درست . کرديم
 توسط شعبه يان عموم اسرار پرونده و تشويش اذهياتهام افشا

 دستگير شد و من را نيز که در اعتراض به ي نظاميويژه دادسرا
 ي دومين سالگرد عزيزانمان اطالعيه اياجازه ندادن به برگزار

البته من را همان شب با وثيقه . صادر کرده بوديم، دستگير کردند
 من و محسن ي را براي در دادگاه انقالب، پرونده ايآزاد کردند ول

 ي که از دوستان همسرم بود، تشکيل دادند وگفتند که مييمحک
 ياين بود روزها.  دفاع از خودمان وکيل انتخاب کنيميتوانيم برا

 ي از وکالي ناصر زرافشان يکيدستگير: پرالتهاب قبل از دادگاه
 قربانيان پرونده و ي خانواده هاي از اعضاي يکيپرونده و دستگير

 بسته و بدون حضور خانواده يت درهابا اين وضعيت دادگاه در پش
 .  آنان برگزار شديها و وکال

، ي به اين پرونده مليبعد از نااميد شدن ما از قوه قضائيه در رسيدگ
 را روانه کميسيون اصل نود مجلس کرديم تا شايد قوه يشکوائيه ا

در دو .  دهديمقننه حداقل ما را در راه روشن شدن حقايق يار

دم ولي شبانه روز بود که نخوابيده بو۴با آنکه
هنوز توان آن را داشتم که با فرياد توام با
اشک جواب خبرنگاران را بدهم و صداي
مظلوميت اين نويسندگان که تنها به جرم
بيان عقايد شان اينگونه بي رحمانه صدايشان
را در گلو خفه کرده بودند، به گوش جهانيان

 برسانم

نجيره ایويژه نامه قتلهای ز
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ايندگان کميسيون اصل نود به موارد نقص  با نمينشست حضور
 پرونده، اشاره کرديم و از آنها خواستيم به عنوان ي اساسيها

 انجام دهند و ي در زمينه اين پرونده ملينمايندگان ملت کار
 . گزارش آن را به ما و به ملت ايران ارائه دهند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعالم شد و  ي زنجيره اي دادگاه قتلهاي هايدر همين گير ودار را
 که عمل قتل را انجام داده ي کساني قصاص برايدادگاه سه را

 به ي و مهرداد عاليخاني کاظمي مصطفيبودند و دو حبس ابد برا
 بقيه متهمان صادر يعنوان آمران اين قتلها و مجازات حبس ابد برا

 در حوزه ي بود که انگار سه قتل عادي ها به گونه ايرا. کرد
 ها هيچکدام در سطح يک پرونده يو را انجام شده يخصوص
 که در باره احکام دادگاه نوشته يدر توضيح.  نبودي و مليسياس

شده بود نيز اين مسئله بيشتر آشکار بود که انگار سه قتل نفس 
 و انگار نه ي دادگستري عاديصورت گرفته مثل بقيه پرونده ها

 اين يها ترين وزارتخانه ي از کليديانگار که اين قتلها را يک
ناصر زرافشان در .  وزارت اطالعات انجام داده استيمملکت يعن

 آن روزها به چاپ يگزارشات خود به ملت که در نشريات داخل
 را که مرتکب عمل قتل ي کسانيرسيد، اعالم کرد که قاتلين يعن

 ي تا زمان تشکيل دادگاه يعني ميليون تومان۱۰شده بودند با وثيقه 
 ي سال آزاد کرده بودند و تازه در حوالدر مدت نزديک به دو

 شود آن هم به ي قاتلين صادر ميتاريخ دادگاه قرار بازداشت برا
 پرونده در نشريات انعکاس پيدا ي که توسط وکاليعلت اعتراضات

 تا ي ميليون تومان١٠اينکه يک قاتل بتواند با قرار وثيقه . کرده بود
. ه قضائيه ايران است آزاد باشد، خود از عجايب قويزمان دادرس
 موقت ناصر زرافشان وکيل ي آزادي است که براياين در حال

 .  در خواست شده بودي ميليون تومان٤٠پرونده وثيقه 

آنها در يک نامه يک .  ما از قوه مقننه بودي سال نااميد٨٠سال 
 تا ي خواهند کرد ولي پاسخ دادند که به شکايت ما رسيدگيخط

 روشن ي از تالش آنان برايک صفحه ا يک گزارش ييامروز حت
 .  قربانيان نرسيده استيشدن پرونده به دست ما خانواده ها

 در دادگاه انقالب به پرونده من و محسن ٨٠در ارديبهشت سال 
 .  برائت صادر کردي شد و دادگاه راي رسيدگيحکيم

 سال ۵ به ي دادگاه ناصر زرافشان برگزار شد و و٨١در ارديبهشت 
 ناصر ي را٨١در مرداد ماه. و ضربات شالق محکوم شدزندان 

 شد و ما شاهد روانه شدن او به زندان بوديم و او نيز يزرافشان قطع
 که به خاطر روشن کردن يدر حقيقت به ساير روزنامه نگاران
 .  شده بودند، پيوستيحقايق اين پرونده در مطبوعات، زندان

 در ايران و ٧٧ائيز  پي سياسيبه بن بست رسيدن پرونده قتلها
 از ي دردناک محکوميت زرافشان يکيآميخته شدن آن با تراژد

 قربانيان را بر آن داشت تا دست به ي پرونده، ما خانواده هايوکال
 دراز کنيم و از کميسيون حقوق بشر ي مجامع بين الملليسو

سازمان ملل بخواهيم اين پرونده را تا روشن شدن حقايق بازگو 
 .  نمايدينشده، رسيدگ

 اين اقدام خانواده ها، توسط پرستو فروهر در مراسم ياعالم رسم
 و داريوش فروهر در يسالگرد کشتار بزرگان پروانه اسکندر

 است ي اين پرونده در ابعاد بين المللي بر پيگيريحقيقت سرآغاز
 و همانطور که بارها اعالم کرديم 

ارش آن به ملت  تمام حقايق آن و گزياين پرونده تا زمان افشا
 . مفتوح خواهد ماند

  
  :کميته دفاع از حقوق بشر در ايران منتشر کرده است

 رد، گزارش کامل ناظران حقوق بشر  "مثل مرده در تابوت" -١
 )۱۳۸۲خرداد  (۲۰۰۴ ژوئن - ايران

، گزارش کامل آمبئي "ماموريت در جمهوري اسالمي" -٢
عقيده و ليگابو نماينده ويژه سازمان ملل در مورد آزادي 

  بيان در ايران
  حقوق بشر سازمان ملل مهمترين قراردادهاي بين المللي -٣

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

 سازمان عفو بين المللي در ۲۰۰۳متن کامل گزارش سال  -۵
 مورد حقوق بشر در ايران

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

 سازمان عفو بين المللي در ۲۰۰۱متن کامل گزارش سال  -٧
 مورد حقوق بشر در ايران

نامه ها و بيانيه هاي کميته دفاع از حقوق قرباتيان قتلهاي  -٨
 زنجيره اي

 متن کامل دفاعيه ناصر زرافشان در دادگاه تجديد نظر -٩
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 روزه، وکالي خانواده١٠بعد از پايان مهلت
هاي قربانيان نقص هاي اساسي پرونده را

از مهمترين. به رئيس دادگاه ارائه دادند
نقايص پرونده حذف کلي اعترفات سعيد

 امامي بود

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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  يين قهاردکتر نظام الد
 يدکتركاظم سام

  داغي كه هرگز كهنه نمي شود
 چهارشنبه دوم آذر سال ١١ :٣٠ساعت 
، شخصي كه بر خود غالم همتي ١٣٧٦

نام نهاده بود، در واپسين ساعات كار 
طبابت دكتر كاظم سامي وارد مطب 
وي شده و از همسر ايشان كه در روزهاي زوج مطابق معمول، به 

ب مشغول بود، براساس وقت قبلي تقاضاي تنظيم اوقات و امور مط
 . مالقات با دكتر را مي كند

در فاصله كوتاهي پس از راهنمايي وي به داخل مطب، با شنيدن 
) مطب(به پايين) منزل(فريادهاي دكتر سراسيمه از طبقه باال 

مراجعه كرده و آن مرد را دشنه به دست و خون آلود دركنار فرق 
قاتل كه تصور . ن دكتر مشاهده مي كندشكافته و پيكر غرق به خو

زن سامي : مي كرد، همسر ايشان منشي دكتر است از او مي پرسد
� و م انتقام خلق كرد را از او بگيرمكجاست؟ مي خواه��. 

در پي تحقيقات مسئوالن امنيتي وانتظامي مشخص مي شود كه 
قاتل، فردي به نام محمود جليليان است كه به دليل تخلفات مكرر 
اداري، دوراني كه دكتر سامي رياست سازمان هالل احمر را عهده 
دار بوده است از اين سازمان اخراج و پس از استعفاي مرحوم سامي 
از رياست سازمان و انتخاب دكتر فيروز آبادي، مجدداً دعوت به 

 . كار مي شود

 جنازه مردي كه علي الظاهر ١٤ :١٥روز پس از حادثه، در ساعت 
دكشي در حمام برليان اهواز جان سپرده بود، پيدا مي به دليل خو

محمود (شود كه حدود بيست روز بعد مشخص مي گردد وي 
 . است) قاتل دكتر(همان غالم همتي ) جليليان 

بنابراخبار جرايد در آن زمان، قاتل تعدادي شناسنامه جعلي، چند 
� پاسپورت، مقداري فشنگ و� .با خود به همراه داشته است

ن زمان ـ دوره وزارت آقاي محتشمي در وزارت كشور ـ از آ
تاكنون ، معماي پر رمز و راز قتل دكتر سامي همچنان بدون پاسخ 

مانند بسياري ديگر از . و پراز ابهام و سوال برجاي مانده است
موارد قتلهاي زنجيره اي، شايدروزي فرا رسد كه پرده از راز اين 

گ سامي و ديگر قربانيان، هرگز معماها برافتد ولي يقيناً داغ مر
 .كهنه نمي شود

 شادروان دكتر  پانزده سال از فاجعه جانگداز فقدان شهادت گونة
 موجودي بي رحم ٦٧در اوايل آذرماه سال . كاظم سامي مي گذرد

و مادون انسان در حالي كه دكتر مشغول طبابت و نسخه نويسي 
وده ناگهان به او بود و هيچگونه وسيلة دفاعي نداشت، بادشنة آل

از اين . حمله كرد و مغز متفكر آن انسان شريف را از هم شكافت
رو دوستان و ياران دكتر سامي، مرگ او را علي وار دانستند و 

، آن سفاك بي رحم، )ع(قاتلش را به ابن ملجم قاتل حضرت علي 
 . تشبيه كردند

د و مقتدايش بو) ع(زنده ياد شهيد دكتر كاظم سامي، حضرت علي 
همچون امام و پيشواي خود به شهادت رسيدو همچون آن حضرت 
پس از دو روز مبارزه براي زندگي دعوت حق را لبيك گفت و به 

  .سراي باقي شتافت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و چيزي كه بر . انگيزة اين جنايت فجيع هرگز روشن نگرديد
پيچيدگي و ابهام اين فاجعه افزود مرگ مشكوك قاتل، به فاصله 

از سوي مقامات قضائي . وز،در يكي از حمامهاي اهواز بودچندر
در حالي . علت مرگ قاتل دكتر سامي خودكشي با طناب اعالم شد
 . كه گزارش پزشك قانوني بر خالف اين امر گواهي دارد

. طي آن گزارش و آن چنان كه جسته و گريخته به گوش رسيد
ير طبيعي به روش ديگري به مرگ غ! قاتل قبل از خودكشي شدن 

به هرحال علت و انگيزة هردوي اين مرگها . از دنيا رفته بود
باقي ماند تا در روزي يا . ناشكافته، ناگفته و نهفته باقي ماند

روزگاري ديگر پرده از روي حقيقت كنار رود و همراه ديگر قتل 
 . هاي مشابه رازها آشكار گردد و آمرين اصلي رسوا گردند

 ايران يكي از فرزندان اليق، باهوش و با مرگ دكتر كاظم سامي
شهيد فقيد، يكي از با . زيرك و كاردان خود را از دست داد

تقواترين و پاك دامن ترين مردان اين سرزمين بود و براي دوران 
سازندگي و پيشرفت پس از جنگ و درجهت رفع نابساماني هاي 
اقتصادي و اجتماعي آمادگي داشت كه مديريت و لياقت بارزي 

مرحوم دكتر سامي با كوشش و پشتكار دوران . ازخود بروز دهد
  سخت تحصيل را گذارنده بود و با رنج و زحمت مردم محروم 

 ۴۲ بقيه در صفحه

  

از آن زمان ـ دوره وزارت آقاي محتشمي در
وزارت كشور ـ تاكنون ، معماي پر رمز و راز
قتل دكتر سامي همچنان بدون پاسخ و پراز

مانند. ابهام و سوال برجاي مانده است
بسياري ديگر از موارد قتلهاي زنجيره اي،
شايدروزي فرا رسد كه پرده از راز اين

قيناً داغ مرگ سامي ومعماها برافتد ولي ي
 .ديگر قربانيان، هرگز كهنه نمي شود

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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 ي اژه اي محسني به خط و امضاي قتل پيروز دوانيفتوا
 از جمله نفرات يپيروزي دوان

نخستي بود كه پس از 
 يانتخابات رياست جمهور

ت معروف به  در ليس٧٦سال 
 قرار يسعيد امام" قتل درماني"

 قتل ي كه برايليست. گرفت
 ياعضاي آن از چند روحان

 ماجراي قتل فروهرها، يفتوا گرفته شده بود اما پس از افشا
 . مختاري، پوينده، مجيد شريف ادامه آن ناممكن شد

 ي درجمهور٦٠ دهه ي و زنداني از فعاالن سياسي يكيپيروز دوان
 از زندان انتشارات پيروز را ي كه پس از آزاد بودياسالم

 و ي دستگيرياز طريق اين انتشاراتي، ماجرا.  كرديبنيانگذار
 تحت عنوان رنجنامه ي فرج اهللا سركوهياعترافات فرودگاه

 يت اله منتظري آي متن سخنرانيپيروز دوان.  منتشر شديسركوه
 ياديوها او شد را تكثير و در اختيار ريکه منجر به حصر خانگ
 . خارج از كشور قرار داد

 كه پس از شنيدن خبر قتل فرزندش به بستر يمادر پيروز دوان
 از قول او ي ربوده شدن پيروز دوانيمرگ رفت، در روزها

 قرار ي تحقيق پيرامون قتل وي را نقل كرد كه بعدا مبناياطالعات
 : او گفت . گرفت

 خيابان ربوده شد و  دو ماه پيش از قتل، يكبار دريپيروز دوان" 
 به خانه بازگشت كه بشدت مضروب ي ساعت در حال٤٨پس از 
پيروز را زده و از او تعهد گرفته بودند تا انتشاراتي پيروز . شده بود

آن .  اطالعيه و اعالميه ندهديرا تعطيل كند و تحت هيچ عنوان
 انقالب در وزارت ي نماينده دادستاني اژه ايموقع آقاي محسن

 انجام ي و امنيت بود و هنوز انتخابات رياست جمهوراطالعات
 ي ربودن و اعترافات فرج سركوهيبعد از انتخابات ماجرا. نشده بود

منتشر كرد كه در " رنجنامه " بنام يپيش آمد و پيروز يك جزوه ا
.  انتشار يافته و تكثير شده بوديآن نامه افشاگرانه فرج سركوه

 رنجنامه يدست نوشته ها و جزوه هايكبار آقايان آمدند به خانه و 
را بردند و از پيروز هم خواستند تا خودش را به وزارت اطالعات و 

 يپسرم از آن به بعد كمتر در خانه م.  كنديدادگاه انقالب معرف
 انتخاب ي خاتميآقا. خوابيد و بيشتر خانه دخترم و دوستانش بود

 يا دستگير  توانستند مثل گذشته احضار ويشده بود و ديگر نم
پيروز .  پيش آمدي منتظري سخنراني آقايكنند، تا اينكه ماجرا

 خارج از ي را تكثير كرد و در اختيار راديوهاينوار اين سخنران
در جريان تكثير همين نوار چند بار به خانه تلفن . كشور گذاشت

 كنيم يكردند و به ما گفتند به پيروز بگوئيد اينبار احضارش نم
 از خانه خارج شد و ١٠يك روز ساعت .  كنيميمبلكه خفه اش 

.  گرددي بعد از ظهر بر م٥گفت مي رود خانه خواهرش و حدود 
چند ساعت بعد دخترم تلفن كرد و سراغ پيروز را گرفت كه ما 

غروب هم . گفتم آمده نزد تو اما او گفت كه پيروز نرسيده است
ما مدت ها .  نشدي ديگر هم از او خبريبه خانه بازنگشت و روزها

 ي كه مراجعه كرديم اظهار بي اطالعي و امنيتيبه هر مرجع قضائ
 فروهر پيش آمد و معلوم شد يكردند تا آنكه ماجراي قتل آقا
 ." پيروز را پيش از آنها كشته اند

 هم در جريان محاكمه خود و هم در طول دوران ياكبر گنج
 قتل پيروز  هايش در مطبوعات چند بار اشاره مستقيم بهيافشاگر

 كرد، بويژه هنگام آخرين دفاعياتش در دادگاه اما با آنكه يدوان
 را در اين ارتباط ببرد از ي خواهد نام محسني اژه ايمشخص بود م

 . اين اقدام صرفنظر كرد

 زنجيره اي ي كه در جريان پرونده قتل هاي و ديگرانياكبر گنج
 از ي برند به يكي را ابتدا مي دانند كه پيروز دوانيقرار دارند م

 كه حاال نام آنها شده است ي امامي تيمي سعيخانه ها
در آنجا پس از چند روز .  و غير قانونيي مخفيبازداشتگاهها
 اژه اي در يدو روز بعد از قتل محسن.  كشندي را ميشكنجه و
 نويسد و در اختيار ي به خط خود مي اين قتل فتوائيتوجيه دين

 به خود ي و مذهبي ظاهر قضائيقتل دوان گذارد تا يسعيد امامي م
 از پارك ملت دفن يپس از چند روز جنازه را در گوشه ا. بگيرد

 مطبوعات ي و پرسش هايكردند و در برابر مراجعات خانواده و
 ي مربوط به قتل هاي هايدر اوج افشاگر. مهر سكوت بر لب زدند

ه از  در باره محل دفن جنازي و بدست آمدن اطالعاتيزنجيره ا
 شده ي زنجيره اي، جنازه متالشيزبان عاملين بازداشت شده قتل ها

 ي شبانه از پارك ملت به بهشت زهرا منتقل و نام ويپيروز دوان
 .  از دفتر اين گورستان عظيم ثبت شديدر گوشه ا

در حال حاضر دكتر ناصر زرافشان كه وكيل خانواده قربانيان قتل 
 پيگيري قتل پيروز يده دوانهاي زنجيره ايست، از سوي خانوا

 را در ي را نيز برعهده دارد اما معلوم نيست پرونده قتل دوانيدوان
 ي قرار داده اند يا نه؟ ناصر زرافشان اكنون خود نيز زندانياختيار و
 شك او اكنون مطلع ترين فرد خارج از حاكميت درباره ياست و ب
 مجلس ٩٠اصل بايد ديد كميسيون .  استي قتل پيروز دوانيماجرا

 به قتل اين فعال ي كار رسيدگيكه با مراجعه خواهر پيروز دوان
 در اختيار دارد و حاصل ي را آغاز خواهد كرد، چه اطالعاتيسياس
 . منتشر خواهد كردي و در چه سطحي خود را چه زماني هايبررس
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 ينقاتل از ييک قتلهاي زنجيره اي در سخنان

  حسينيان) خسرو(روح اهللا  
زير سخنراني روح اهللا حسينيان متن 

در رابطه با قتل هاي زنجيره اي و 
 تير در مدرسه ١٨وقايع مرتبط به 
اين سخنراني شايد . حقاني قم است

يکي از معدود مواردي است که 
يکي از سردمداران قتل و جنايت 
در رژيم جمهوري اسالمي بدون 

. سخن مي گويدهيچ شرم و پرده پوشي و با افتخار به اين آدم کشي ها 
" پرونده هاي امنيتي"وي که يه گفته خود مسئول و قاضي بسياري از 

مهم در طول سالها بوده و از نزديک با شکنجه وحشيانه زندانيان و شکنجه 
گران آشنائي و همکاري نزديک داشته است در اشاره به بازجويان 

يک امر متهمان پرونده قتل هاي زنجيره اي از شکنجه متهمان به عنوان 
  . قتل سعيد امامي سخن مي گويدعادي و نيز

سپاس خداوند را که اين توفيق را به بنده عنايت کرد که به 
بزرگي  اي که حق  خدمت دوستان و عزيزان خودم، محصلين مدرسه

بر گردن ما دارند و ما تا پايان عمر و حياتمان خودمان را مديون 
خدمت اين عزيزان  داد که خدا اين توفيق را . دانيم اين مدرسه مي

اميدوار هستم در اين مدت کوتاهي که در خدمت عزيزان . برسم
آن است، خداوند بر اين  چه که مصلحت آخرت ما در  هستم، آن

   . بنده جاري کند و ان شاء اهللا در قلوب همه ما هم موثر بگردد
ها  در مدرسه فيضيه فرموديد که قضيه قتل«: سوال فرموده بودند که

ها به عهده  قتل گيري  رگز روشن نخواهد شد، به علت اين که پيه
اگر . شود کساني است که روشن شدن قضيه به ضرر ايشان تمام مي

ها مثل اين که  قضيه قتل . »بفرماييد  است توضيح بيشتري ممکن
خواهيم فرار کنيم، راه فراري  گريبان ما را گرفته، هر چه ما مي

اجازه بدهيد من اطالعات بيشتري  رتان، عرضم به حضو. وجود ندارد
ها در اختيار دوستان قرار بدهم که  را در رابطه با ماجراي قتل

سؤاالتي که قطعا سؤاالت بعدي هم در اين  جواب خيلي از اين 
مان را هم  رابطه هست، روشن خواهد شد و شايد بيشتر وقت مجلس

البي که کنم که دقت بفرماييد چون مط اما خواهش مي . بگيرد
در  اي است متصل به هم و بايد همه را  کنم، همه سلسله عرض مي

   . نظر گرفت تا ان شاء اهللا نتيجه نهايي را بتوانيم بگيريم
ها آغاز بشود، من بيوگرافي آقاي موسوي  قبل از اين که اين قتل

کاظمي است، در  اش آقاي  معروف به آقاي کاظمي البته اسم اصلي
هايي که  کنند و اطالعيه که آقاي نيازي ميهايي  اين مصاحبه

کاظمي يا به اعتبار ما آقاي  دهد، به سيدمصطفي  سازمان قضايي مي
از . آقاي موسوي بچه استان فارس است). موسوي شيرازي(موسوي 

اطالعات در سپاه تشکيل شد، در اطالعات سپاه بود  همان زماني که 
قاي منتظري، هادي و و از همان زمان متهم بود که با دستگاه آ

بعد از اين که وزارت اطالعات . مهدي هاشمي در ارتباط است 
تشکيل شد،  تشکيل شد و اداره کل اطالعات هم در استان فارس 

ايشان به عنوان مسؤول اداره کل اطالعات فارس انتخاب شدند که 
فارس هم شروع شد و ايشان  درگيري دروني از همان جا در استان 

  . هاي چپ استان فارس هست در همان زمان، از بچهمعروف بود 
  
  
  

جمعه شيراز به اوج خود رسيد که ناچار  درگيري بين ايشان و امام 
شدند آقاي موسوي را از شيراز به تهران منتقل کنند و در وزارت 

در جريان انتخابات به شدت . گرايي معروف بود به چپ هم که بود 
کرد و اين حمايت هم به قدري  از جناب آقاي خاتمي حمايت مي

ران خود آقاي خاتمي هم افراطي شده بود که بعد ديگر حتي طرفدا 
ها  در اين ماجرا، مدتي قبل از اين که اين قتل .  ميشدندناراحت

رسد، ناگفته  شروع بشود، آقاي موسوي خدمت آقاي خاتمي مي
براي معاونت امنيت هم از طرف رياست جمهوري، آقاي  نماند که 

معاون  موسوي پيشنهاد شده بود به آقاي دري که ايشان به عنوان 
اما به عنوان . امنيت نصب شود اما به ادله مختلف پذيرفته نشد

قبل از . منصوب شدند معاون معاون امنيت يا جانشين معاون امنيت 
ها به وقوع بپيوندد، ايشان خدمت رئيس جمهوري  اين که اين قتل

گويد که در وزارت  کند و مي مي م رسد و مطلبي را اعال مي
اي را به  خواهند عده اطالعات سناريويي در حال تدوين است و مي

ها خبري  هنوز از قتل. سقوط دولت شما بشود قتل برسانند تا باعث 
هم نبود و حتي با يکي از مشاورين رياست جمهوري هم تماس 

رش موجود گرفته و اين جريان را گفته، که خوشبختانه نوا تلفني 
ها  قتل . ها شروع شد بعد از مدتي قتل. است و ضبط شده اين مکالمه

گيري  وقتي که فروهر و خانمش کشته شدند، رئيس جمهور موضع
رياست  گيري کردند، خصوصا  کرد، مسؤولين ديگر موضع

جمهوري موضع تندي گرفت و هيأت هم از آن زمان شروع به 
پيوست که  يگري هم به وقوع هاي د بالفاصله بعدش قتل. کار کرد

کرد که چرا واقعا چنين  از همان اول اين ماجرا را مشکوک مي
از اين که ماجراي  بعد . آيد اتفاقاتي دارد پشت سر هم به وجود مي

ها به اوج خود رسيد، خود آقاي موسوي رفت به دفتر رئيس  قتل
انجام شده و کشفي هم  ها توسط من  جمهور و گفت که اين قتل

حتي دو سه روز ايشان . خود ايشان رفتند گفتند. صالً در کار نبودا
شود آقاي  گفتند دروغ است، مگر مي مي گرفتند و  را تحويل نمي

مان يک زباباجون، آخه ما خودمان گفتم آخه 
 .ان بوديمبقاتل بوديم، يک زماني زندان
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موسوي دوم خردادي طرفدار جبهه دوم خرداد چنين کاري را 
. گفتند باز اين سناريو است پذيرفتند و مي نمي مرتکب شده باشد؟ 

نکته بسيار مهمي در  . کرد که پذيرفتندقدر اصرار  آنتا باالخره 
بازجويي، آقاي موسوي مطرح کرده است که باز من عرض 

آقاي موسوي علت و  . کنم، آخرين حرفش هم همين است مي
کند، عين عبارت است که من حفظ  ها را چنين بيان مي انگيزه قتل

تحليل ما از اوضاع جاري روز اين  « : گويند که ام، ايشان مي کرده
اي غير از امام است و آقاي خاتمي هم به دليل  بود که آقاي خامنه

آورده و بيست ميليون پشتيبان دارد،   ميليون راي ٢٠اين که 
شويم  ها را مرتکب مي صدر است و ما اين قتل قدرتش بيشتر از بني

اندازيم و جنگ بين اين دو منجر به  اي مي خامنه و به گردن آقاي 
 يا ١٥درست  . » در مقابل خاتمي خواهد شداي شکست آقاي خامنه

 روز بعد از دستگيري آقاي موسوي، بنده براي اتمام حجت ١٦
آقاي ابطحي بدون . کنم رفتم دفتر آقاي خاتمي که با ايشان مالقات 

کم و کاست تحليلش از اوضاع همين بود و با صراحت به ما اعالم 
  ز امام است و آقاي اي غير ا خامنه فالني ببين، آقاي «: کرد، گفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ميليون ٨اي  خاتمي بيست ميليون نفر پشت سر دارد، آقاي خامنه
درگيري به وجود بيايد، شما مطمئن باشيد که  رأي آورد و اگر 

شما ببينيد کسي که خوشبختانه . »اي پيروز نخواهد شد آقاي خامنه
دم، اين را نقل چند روز بعدش که رفتم در سپاه سخنراني کر من 

که چرا  قول کردم که آقاي ابطحي هم رسيد به من و گلگي کردند 

يک مطلبي را که من در جلسه خصوصي گفتم آمدي عمومي 
گفتم . انکار بکنند خوشبختانه کسي هم بود که نتوانند بعدا . گفتي

کنيد عليه رهبري، حاال من اين مطلب را در  شما داري توطئه مي
اي نگويم؟ به هر حال اين بر ين ور و آن ور يک جلسه خصوصي ا

شود که کسي که مرتکب قتل شده  من بسيار مهم بود که چطور مي
زنند  محترم رياست جمهوري، اين حرف را مي و مسؤول دفتر مقام 

آيا جز اين هست که بايد يک جريان فکري حاکم بر اين 
گو  منشأيي غير از يک منشأ واحد اين دو سخن جريانات باشد؟ آيا 

گيري کردم که خب حاال   بعد پيو اين دو نفر بايد داشته باشند؟
خواستند اين ماجرا را گردن مقام معظم رهبري  مي طوري  چه

گويند که خود آقا  خب قطعا نمي. ها را مرتکب شدند قتل. بيندازند
گويند که  گفتند که آقاي موسوي در بازجويي مي. و کشته آمده 

اين  م سپاه ها را به کردن سپاه بيندازيم و بگويي قرار بود ما اين قتل
کار را کرده و معلوم بود که سپاه زير نظر فرماندهي کل قوا هست 

که آقاي  و وقتي که به گردن سپاه بيافتد معنايش اين است 
درست اين مطلبي را که آقاي . اي چنين چيزي را دستور داده خامنه

 ماه رمضان در ٢١شب  کند،  اش اعتراف مي موسوي در بازجويي
آيت اهللا طاهري، هنگام سخنراني يکي از آباد  مسجد حسين

در مسجد حسين آباد » روحانيون مجمع «روحانيون جناح چپ 
دست خط مقام معظم رهبري، واقعا ديدني است، . افتد اتفاق مي

البته وقتي دقت . رهبري را جعل کردند خط مقام معظم  دست
اما تالش کردند که . خط نيست فهميم که آن دست کنيم مي مي
که خطاب به سردار رحيم صفوي، که سردار  ک هم باشد نزدي

رحيم صفوي اين دگرانديشان و نويسندگان روشنفکر، معاند و 
يعني همان کاري را که . ها را از بين ببريد شما اين مرتد هستند؛ 

خوشبختانه اين فرد . ها انجام بدهند قرار بوده در ماجراي اين قتل
يدمهدي هاشمي است که دستگير دستگير شده، يکي از وابستگان س 

باز دوباره اين دو  . شده و اعتراف هم کرده است به جعل اين نامه
تا واقعه را وقتي که کنار هم گذاشتم، اينها را خدمت مقام معظم 

مطلب را که گفتم خدمت  اين دو . رهبري هم من عرض کردم
وقتي کنار هم گذاشتيم که آن آقا در . ايشان هم عرض کردم

طريق سپاه و بيرون از زندان هم  کند که ما از  ن اعتراف ميزندا
شود و  شود و شايعه علمي مي آيد؟ اين برنامه اجرا مي درست مي
من فهميدم که بايد يک ماجرايي . شود جعل مي شود و حتي  اجرا مي

در همين حين ماجراي آقاي پروازي پيش . پشت اين قضيه باشد
اهللا همکاري  هاي حزب  است با بچهاي آقاي پروازي يک طلبه . آمد
منشعب شد  اهللا و ايشان  هاي حزب بعدا درگير شدند با بچه. کرد مي

اهللا فعاليت کردن و حرف زدن و  هاي حزب و شروع کرد عليه بچه

سؤال کردم که سعيد اسالمي توسط چه چيزي
گفتم. »دارو«خودکشي کرد؟ ايشان فرمودند 

هاي اطالعات رفتند  نفر از بچه٧٠ببينيد،  
.خانه و جنازه ايشان را ديدند داخل غسال
استفاده گويند دارو هم  خواهم، مي معذرت مي
چند بسته. دش را هم تميز کرده بودکرده و خو

.»يک بسته«گويند  شما به ايشان داديد؟ مي
ماند که بسته چقدر باقي مي گويم خب يک  مي

گويند، دکترها خورده باشد و مرده باشد؟ مي
گفتم آخه. اند که محلول يک استکان گفته

باباجون، آخه ما خودمان يک زمان قاتل 
 .بوديمبان  بوديم، يک زماني زندان
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سعيد حجاريان، آقاي  آلود آقاي  از اين موقعيت گل. صحبت کردن
ن سخنگوي زاده معاون وزير امور خارجه، آقاي محسن آرمي امين

نفر و يک نفر ديگر هم آقاي  مجاهدين انقالب اسالمي، اين سه 
شناسم، که چه کسي است،  شناسم، هنوز هم نمي افشار که من نمي

کنند و  برند و تحريکش مي بنده خدا را مي آيند اين طلبه  مي
اهللا تا به حال چه کارهاي  گويند بيا و بگو که اوالً حزب مي

داده و ثانياً بيا و بگو اينها با دستور رهبري  آميزي انجام  خشونت
اهللا  کند و يک ليستي از کارهايي را که حزب اين شروع مي. بوده
گويد  اند، مي اند، کجا چه کار کرده سينما آتش زده اند، کجا  کرده

ايم، فالني گفته  گفت که ما از آقا اجازه گرفته نمکي مي که مثالً ده
آقاي سعيد حجاريان شخصيت خيلي بااليي . ايم اجازه گرفته که ما 

رئيس  هستند، باالخره مشاور رئيس جمهور بود آن زمان، مشاور 
گويندهايش و  کند و اين مي نشيند اين نوار را پياده مي جمهوري مي

عوامل به قول خودشان  کنند و همه اين  گويد را حذف مي فالني مي
انجام داديم و گويند ما به دستور رهبري  آميز را مي خشونت
سخنراني «فرستادند به نام  کند، و براي من هم  اي چاپ مي جزوه

و پخش کردند و از » حجةاالسالم پروازي در جمع رزمندگان بسيج
خدا، خود بازجويي آقاي پروازي را نگاه  آن طرف آمدند اين بنده 
گويد که من رفتم اعتراض کردم به آقاي  کردم، آقاي پروازي مي

بنا نبود شما چنين چيزي را منتشر بکنيد، بعد  که آقا اوالً حجاريان، 
هاي مرا تحريف کرديد، آمديد بعضي قسمتش را  هم چرا صحبت

گذاريم  گويند خب حاال يک تکذيبيه بده ما مي مي. کرديد حذف 
گذارند و  در خبرگزاري جمهوري اسالمي، و سر بنده خدا کاله مي

گويد  گرداند و مي رميدوباره بهش ب. نويسد يک چيزي مي 
کند و سه چهار دفعه  اينجايش را حذف کن، آن حذف مي

گذارند و آخر کار  برندش و سرکارش مي آورند و مي طور مي همين 
برساند و  اهللا تو را به قتل  گويند که قرار است حزب بهش مي

خواهد دستگيرت کند، بيا فرار کن و  دادگاه ويژه روحانيت هم مي
کارهايش را هم  ايم و  براي تو جا درست کردهما در آلمان 

تا تبريز هم آقاي پروازي را . ايم که بروي پناهنده بشوي کرده
به آلمان پناهنده  بردند و شايع شد همان موقع که يک روحاني 

ها آن قدر حماقت کردند که اين را  شده، هنوز پناهنده نشده، اين
خب ما هم حساس . شده شايعه کردند که يک روحاني پناهنده 

گفتند يک  فقط مي. کرديم، کي است بوديم و مدام سؤال مي
پناهنده شده و قرار است که چند روز  روحاني است که به آلمان 

اين طلبه بيچاره . ديگر با راديو کلن يک مصاحبه داشته باشد
بوده، بچه اهل جبهه بوده، آنجا عقل و دينش  باالخره آدم متديني 

گويد حاال اين چه کاري است، حاال اينجا من  يشود و م مانع مي

تري هم عليه جمهوري اسالمي  کردم، بروم کار خالف کار خالفي 
گردد و مستقيما خودش را به دادگاه ويژه  بکنم که چي، برمي

کند و واقعا اين  کند و ماجرا را تعريف مي روحانيت معرفي مي 
ت آقا رسيد و خدم)... نوار گويا نيست(توطئه که قرار هم شد

آقا هم سفارش . گريه کرد و عذرخواهي کرد و گفت ماجرا را 
يژه کرده بود که حاال اشتباهي هم کرده، شما هم در دادگاه و

. قرار شد سعيد حجاريان را دستگير بکنند . کاري به او نداشته باشيد 
هايي را فرستادند  اما متأسفانه تا به گوش آقاي خاتمي رسيد، واسطه

ظاهرا خدمت مقام معظم رهبري هم رسيده بود که خالصه   و حتي
دستگير  شود براي رياست جمهوري،  اين مشاور هست و بد مي

نکردند و اما اميدوار هستيم به هر حال يک روزي اين . نکنيد
خاطر اين  پرونده رو بيايد و سعيد حجاريان به ميز محاکمه به 

 ماها يک چنين واقعا اگر هر کدام از. توطئه کشيده بشود
بنده . خاتمي کردند براي اين آقاي  برخوردي را کرده بوديم چه مي

بالفاصله . حدود يک ماه پيش آمدم در مدرسه فيضيه صحبت کردم
عليه رئيس جمهور در  رفتند خدمت آقا گله کردند که فالني رفته 

مدرسه فيضيه صحبت کرده، که دفتر وقتي با من تماس گرفت که 
خب باالخره . عليه ايشان حرف نزدم  گفتم من چيزي اي؟ چي گفته

. ها و ادعاهاي ايشان نقد داريم ما حرف داريم، ما نسبت به حرف
اگر آزادي نيست که بفرماييد . مدعي آزادي هستند خود ايشان هم 

اگر هم هست، خب ما هم به . خون بگيريم آزادي نيست و ما خفه
ايستي آزاد باشيم و حرفمان اندازه سعيد حجاريان و آقاي کروبي ب 

اگر تهمت  . زنيم، برخورد قانوني بکنند اگر هم خالف مي. را بزنيم
ربط  اگر حرف بي. مان را بگيرند و بيندازند زندان زنيم، يقه مي
چه حرفي است  آخر . زنيم به قول خودشان بيايند جواب بدهند مي

وسيله گويند تلويزيون يک  زنم مي که من در تلويزيون حرف مي
اگر در خانه خودم حرف  فيضيه خانه من است، من . عمومي است

اين آقايان مدعي آزادي اين . نزنم، پس کجا بايد بروم حرف بزنم
به هر . مقابل مخالفين خودشان قدر بي تحمل و نابردبار هستند در 

حاال عرض من اين . حال نگذاشتند سعيد حجاريان دستگير بشود
دار جريان توطئه سعيد حجاريان، محسن   است که در همين گير و

زاده، مشاورين و معاونين و مسؤولين عليه رهبري به  آرمين و امين
ها هم شروع کردند اتهام اين  روزنامه. و طرح شد وقوع پيوست 

خواهم شروع کنم از  حاال من نمي. ها را گردن رهبري انداختن قتل
ادي بود، کامالً هاي دو خرد هر کس اهل خواندن روزنامه اول؛ 

خواهند بگويند که  مشخص بود همه القايشان اين هست که مي
تا منجر به دستگيري سعيد  . ها رهبري بوده است نه اين قتلپشتوا 

ها مخالف رئيس  خب سعيد اسالمي به قول خود اين. اسالمي شد
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ماجرايي که آقاي موسوي سردمدارش  چطور تو يک . جمهور بود
 جمهور، يکي از مخالفين رئيس جمهور آمدند بوده و موافق رئيس

به هر . کنم قانوني را مرتکب شدند؟ من نفي نمي چنين کار خالف 
حال کسي بوده که مسؤول امنيت کشور بوده مسؤول امنيت 

اطالعات بوده، شايد صدها عمليات برون مرزي در رابطه  وزارت 
، در ٧٤د سال با منافقين، من جمله بمباران پايگاه منافقين در بغدا

حين سخنراني که شايعه شد مسعود رجوي هم کشته شده، فرمانده  
عمليات داشت و  خيلي . عمليات همين آقاي سعيد اسالمي بود

اي هم نبود در اين اواخر و در  ايشان کاره. اعتقادش هم همين بود
مشاور بود، مشاوري هم که  ها، ايشان به عنوان  زمان وقوع قتل
کسي . کرد اي از او نمي ه بود و کسي هم استفادهديگر منزوي شد

حق داشت دستش باشد، خود آقاي  که مسؤول بود و پرونده 
آورد به عنوان معاونِ  دست مي ها را به بود که اين پرونده» موسوي«

هر حال ايشان دستگير شد و مدتي بعد هم آمدند  به . معاون امنيت
 از اين جريانات، جناب بعد. و اعالم کردند که آقا خودکشي کرده

يک روز تماس با من گرفتند و گفتند که من » نيازي«  آقاي 
خواهم اطالعاتي در رابطه با اين پرونده در خدمت شما قرار  مي

دانستند  که شما، به قول خودشان چون من را فرد دلسوزي مي بدهم 
ي قرار. کنند خواستند من را از اشتباه خارج  که در اشتباه هستم، مي

. ايشان آمدند توضيح دادند. گذاشتيم در منزل يکي از دوستان
خوشبختانه جناب  . کرد توضيحاتي که تمام تحليل بنده را ثابت مي

آقاي بهرامي يکي از قضات سازمان قضايي آقاي بهرامي، ايشان 
هايش را آقاي نيازي کرد، گفتم  صحبت من بعدا که همه . هم بودند

هايي که آقاي نيازي زد،  اشيد، اين حرفآقاي بهرامي شما شاهد ب
بروم مصاحبه کنم و بگويم و اگر ايشان انکار کرد،  فردا اگر من 
گفتم آقاي نيازي انگيزه اين . من شروع کردم به سؤال. شاهد باشيد

اي داشتند؟  ها چه انگيزه ها چه بوده، واقعا اينها از اين قتل قتل 
کافي  تم قصد براندازي گف. فرمودند که قصد براندازي داشتند

جوري  آيم يک حکومتي را همين به عنوان انگيزه بنده نمي. نيست
باشم، يا حکومت را  بنده بايد باالخره يک منافعي داشته . ساقط بکنم

من بعد به دست بگيرم، يا قوم من به دست بگيرد، يا پدر من شاه 
يا حزب حکومت برسند، يا جناح من  بشود، يا باند من باالخره به 

آيد يک حکومتي را قصد  جوري که آدم نمي همين. من
گفت قصد براندازي، درست همان  . اش را داشته باشد براندازي

گويد تحليل ما اين  گفت آقاي موسوي مي. حرفي که عرض کردم
غير از امام است، آقاي خاتمي هم بيست  اي  بود که آقاي خامنه

و درگيري بشود، آقاي ميليون پشتيبان دارد و اگر بين اين د
شويم  ها را مرتکب مي خواهد خورد و ما اين قتل اي شکست  خامنه

خواهم، گفتم شيخ  گفتم، معذرت مي. اندازيم و گردن رهبري مي
گويد نه  آيد و مي اين چه قصد براندازي است؟ براندازي مي ساده 

اي نه آقاي خاتمي يک حکومت ديگري، يک ژريم  آقاي خامنه
آيد بگويد که رهبري بايد از  نمي.  يا يک فرد ديگريديگري و 

اين را چرا درست . بين برود، ولي رئيس جمهور سرجايش باشد
کنيد؟ ايشان جواب مرا  کنيد؟ چرا درست سوال نمي تحليل نمي 

جرياني  دادند که مصلحت نيست که ما اين قضيه را وارد بحث 
ما اين وظيفه ا. گفتم آقا مصلحت نيست حرف درستي است. کنيم

مطالب صحيح به  تو نيست، وظيفه تو تحقيق درست و ارائه 
شما . دانند که بايد چه کار بکنند مسؤولين سياسي است، آنها مي
بکند و کشف واقعيت بکند و اين  قاضي هستيد قاضي بايد تحقيق 

وقتي .  استيدهد؟ گفت بله معنايش برانداز اصالً چه معنايي مي
اش واليت فقيه است، وقتي که اين  خيمه نظام اسالمي عمود 

ين هيچ معناي گفتم آخر ا. شود شکسته بشود، يعني نظام ساقط مي
اين همان حرفي است که بنده دارم گلوي خودم را  . ندارد براندازي 
يابي بکنيد و  گويم بابا بياييد اين جريان را ريشه کنم مي پاره مي
ها را مرتکب   اين قتلکه چه جناحي نفعش بوده است که ببينيد 
واقعا نتوانستند جواب . ايشان اين جوري جواب ما را دادند. شود

گويد انگيزه ما اين بود که  هنوز هم آقاي موسوي مي. بدهند 
هم  رهبري در مقابل رئيس جمهور شکست بخورد و آقاي بهرامي 

ست و اين شروع کردند حمايت کردن که حرف فالني درست ا
در مورد جاسوسي، گفتم آقاي نيازي چه .  استغير از براندازي

دليلي شما براي جاسوسي داريد؟ ايشان فرمودند که آقاي سعيد 
 سال آخر دبيرستان و اول دانشگاه در ٥٧ و ٥٦سال  اسالمي در 

آمريکا درس خواندند و در منزل دايي ايشان که وابسته نظامي 
ه دليل ديگري سؤال کردم، غير از اين چ. در آمريکا بوده ايران 

داريد؟ باز فرمودند که تحليل سياسي قطعي ما اين است که 
گفتم شما قاضي هستيد، حق نداريد تحليل . جاسوس بوده است 

دليل . واگذار بکنيد ها  تحليل سياسي را بايد به سياسي. سياسي بکنيد
قضايي شما چيست؟ بعد شروع کردم به اشکال کردن، گفتم ببينيد 

سعيد اسالمي چند سالش بود؟   آقاي ٥٧ و ٥٦ل آقاي نيازي، سا
 آمريکا چهل هزار ٥٧ تا بهمن ٥٧ و ٥٦گفتم سال .  سال١٩گفت 

ارتش و ساواک ما داشت و آيا عاقالنه است که  مستشار نظامي در 
شان يک مملکت در دستشان  آمريکا با چهل هزار مستشار که همه

 آمريکا مشغول به اي که آن هم در  ساله١٩بيايد يک جوان  بوده، 
. است تحصيل است، جاسوس بکند؟ گفت به هر حال اين تحليل ما 

آبروي کسي که خدمت به جمهوري . ها را نزنيد گفتم اين حرف
بعدا . اين است گوييد تحليل ما  بريد و بعدا مي اسالمي را کرده مي
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دهيد؟ گفتم دليل ديگري داريد؟ گفت در  جواب خدا را چه مي
کردم آقاي نيازي همه  حتي من خيال . ليل ما اين استاين رابطه تح

سؤال کردم آقاي نيازي به هر حال من هم . ادلّه خودش را نگفته
ترين جاها  سخت. قضاوت کردم  سال ١٨قاضي بودم در اين کشور 

هيچ کس هم . ها هم بنده رسيدگي کردم ترين پرونده و امنيتي
ها را رسيدگي  ترين پرونده تياندازه من امني تواند ادعا بکند به  نمي
يکي سر پل هست که دارد و . جاسوس دو تا دليل دارد. کرده

سر پل به اين معنا که بنده يا کسي که . جاسوسي يکي هم ابزار 
جاسوس است بايد اطالعات را از اينجا بگيرد و به شخص ثالثي 

گفتم آيا . منتقل بکند که او به مرکز جاسوسي خودش مخابره کند 
هنوز  گفتم آيا شناسايي کرديد که . پلي گرفتيد؟ گفتند نهسر

گفتم آيا ابزار و ادواتي گرفتيد؟ گفتند . دستگير نکرديد؟ گفتند نه
کنيد؟ من  مي آييد چنين ادعايي  طوري مي گفتم آخر پس چه. نه

خواهد به من  خيال کردم که آقاي نيازي واقعا همه اطالعات را نمي
بعد از اين مالقات رسيدم و  ي رفسنجاني خدمت آقاي هاشم. بگويد

همين . آقاي هاشمي فرمودند که نه. همين تحليل خودم را ارائه دادم
گفتم من خيال کردم که شايد آقاي نيازي  جمله را هم گفتم، 

نخواسته همه ادلّه جاسوسي را به من بگويد، گفتند نه اتفاقا خدمت 
 سه قوه تشکيل جلسه معظم رهبري هم که بوديم، وقتي سران مقام 

کردند و من  ها مطرح  اش را همين دادند آقاي نيازي ادله جاسوسي
ها دليل بر جاسوسي نيست و  ايراد گرفتم و گفتم آقاي نيازي اين

بدهند و آخر هم مقام معظم  آقاي نيازي هم تا پايان نتوانستند پاسخ 
ي آقاي هاشمي  رهبري فرمودند که آقاي نيازي باالخره شبهه

عبارتي بود که آقاي هاشمي طرح  اين عين . جواب داده نشد
   . کردند

پرونده در مسير غيرطبيعي . کننده اينجاست بعد مطلب بسيار ناراحت
کساني هستند؟  ها چه  بازجوهاي اين. گيرد خودش متأسفانه قرار مي

من حاال کاري ندارم به . هاي چپ وزارت اطالعات دو نفر از بچه
يک نفر به نام . دو نفر را شناسم اين  من خوب مي. ها سابقه اين

هايي هستند که  مجتبي و يک نفر به نام مهدي، اين دو نفر بازجويي
بود، زماني که من مسؤول رسيدگي به  اي که دستشان  هر پرونده

ها  هايي که اين هاي وزارت اطالعات بودم، وقتي که پرونده پرونده
ها اول  اين.  اول بازجويي بکنيدگفتم از بودند، مي بازبيني کرده 

آوردند، آخر سر هم هيچ چيزي از آن  سوژه را پدر يارو را در مي
ها ندارم؛ ولي اين دو نفر از  گفتم من کار به اين. آورند نمي در 
اي  پرونده چه طور شما اين . هاي چپ وزارت اطالعات هستند بچه

ايشان . هاي چپ ايد دست بچه را که اين قدر حساس هست داده
کردم و ديدم بله،  ها را که من تحقيق  فرمودند که گفتند که اين

خواهند  متأسفانه باز پرونده دست همان جناحي افتاده است که نمي
ها آمدند يک راستي را  اين حرف کشف شود اين مسأله و بعد از 

کسي را انتخاب کردند، يک فردي را که با اين . هم انتخاب کردند
هاي وزارت  به قول خود بچه. دشمن خوني بود سالمي آقاي سعيد ا
. گفتند بارها اين سعيد اسالمي از دست اين گريه کرد اطالعات مي

همه . همين آقا را اين اواخر گذاشته بودند براي بازجويي او حاال 
، مشاور امنيتي رئيس »علي ربيعي«کارها را آقاي عباد آقاي 

آقاي يونسي هم که وزير دادند، حتي جناب  جمهور انجام مي 
اطالعات بودند، از اين ماجرا خبر نداشتند که اين بازجوها را 

گذاشتند، بعدا که رفتند و شروع به کار کردند، فهميدند که اين  
. پرونده بازجوها را از باال گفتند که بگذاريد براي رسيدگي به اين 

ري اگر قوه قضايي ما يک قوه مقتد. اين ضعف قوه قضايي ماست
که خودشان متهم  داد پرونده در دست جناحي باشد  بود، اجازه نمي

وقتي من اعتراض کردم به آقاي نيازي . هستند به اصل اين ماجرا
گذاشتيد؛ ايشان فرمودند که  که چرا شما آمديد اين بازجوها را 

گفتم . هاي متدين هستند ها چپ هستند اما چپ درست است اين
دين هستند، وقتي که من از يک جناحي  بي گويم  برادر، من نمي
هر چند هم متدين . خواهد عليه جناح خودم در بيايد باشم دلم نمي

بنده را بگذاريد، بنده هم . روم دنبال آن براي کشف نمي باشم، 
گراياني که مثالً تو  روم دنبال متدينين و به قول خودم اصول نمي

 بايد باشد که کسي. روم دنبال ديگري مي. جريان هستند اين 
. بياورند واقعا حق مطلب و واقع قضيه را بخواهد در . طرف باشد بي

کنند و جناحي عمل  اين که افرادي که خودشان جناحي فکر مي
معظم رهبري  گويند که مقام  کنند، ايشان در جواب من مي مي

آقاي خاتمي مطمئن بشوند، اطمينان آقاي خاتمي «فرمودند که 
. که ما اينها را بگذاريم مر هست که باعث شد اين ا» .جلب بشود

خودشان که نخواستند، گذاشتند برايشان و يکي . يعني ما قبول کنيم
رهبري فرمودند که اين سرنخ خارجي دارد،  هم اين که مقام معظم 

گفتم برادر عزيز، مقام معظم . باالخره ما بايد اين را کشف کنيم
 اين بنده خدا سعيد اسالمي که دارد، نگفتند که رهبري فرمودند 

خواهند سر تو را  آنها مي. است، نگفتند توي وزارت اطالعات است
بمالند که بله ما مثالً پيرو دستور مقام معظم رهبري يا منويات  شيره 

جاسوس هم  نه آقا . مقام معظم رهبري دنبال کشف جاسوس هستيم
ن آيد داخل وزارت، خارج از اي هست، قطعا جاسوس هم نمي

و اين کار را انجام  ممکن از طريق غيرمستقيم نفوذ کردند . هست
   . دادند

اش سؤال کردم که سعيد اسالمي توسط چه  راجع به خودکشي
 نفر ٧٠ببينيد،  گفتم . »دارو«چيزي خودکشي کرد؟ ايشان فرمودند 

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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. خانه و جنازه ايشان را ديدند هاي اطالعات رفتند داخل غسال از بچه
استفاده کرده و خودش را هم  گويند دارو هم  اهم، ميخو معذرت مي

يک «گويند  چند بسته شما به ايشان داديد؟ مي. تميز کرده بود
ماند که خورده باشد  بسته چقدر باقي مي گويم خب يک  مي. »بسته

. اند که محلول يک استکان گويند، دکترها گفته و مرده باشد؟ مي
 يک زمان قاتل بوديم، يک باباجون، آخه ما خودمان گفتم آخه 
.  تاکنون صدها نفر واجبي خوردند و نمردند.بان بوديم زماني زندان

گوييد که بالفاصله  چه طور با يک استکان آن هم که شما مي آخه 
گويد نه  مي برديد به بيمارستان و شستشو داديد، اين خورد و مرد؟ 

گرفتند با حتي تماس هم .  روز زنده ماند و خوب شده بود٤نمرد، 
کردند که ايست قلبي  ما که بياييد و ببريدش که يک مرتبه اعالم 
گفتم آخه جاي تحقيق . پيدا کرده و بياييد و ببريد که تمام کرد

شايد، شايد خط بهش دادند همان  گويم نخورده،  اوالً من نمي. دارد
بازجوهايي که چپ بودند و کساني که پرونده دستشان است، اين 

ديم، چون خودش هم گفت،  بيرون نجاتت مي ن، بيا کار را بک
گفت آقا به داد من برسيد،  کرد و مي گفت آنجا داد و بيداد مي

توي بيمارستان داد و . کنند ام مي درآوردند، کشتنم، شکنجه پدرم را 
اند  آورده اند و بعد  شايد واقعا همين خطي به او داده. کرد فرياد مي

تحقيق کنيد، بررسي . ش زدند، سکته کردهبيمارستان، آمپول هوا به
ما . خودکشي کند آخه سعيد اسالمي آدمي نبود که . کنيد
اي آقاي  کننده به هر حال جواب قانع. شناختيم سعيد اسالمي را مي

بيني  همين هم پيش. نداشتند و ندارند نيازي واقعا براي اين مسأله 
 سعيد اسالمي يکي از عواملي هم که باعث شد بنده به ختم. شده

هست که همان وقتي که اين جريان اتفاق افتاد به  بروم همين 
گويند سعيد اسالمي از جناح راست بود،  دوستان گفتم که اينها مي

ها هم زير سر ايشان بود و  متهم شماره يک هم بود و همه قتل 
. بکنند خودشان کشتنش که قضيه را تمام کنند و سرنخ را قطع 

هاي دوم خردادي  دانم اهل روزنامه شما نمي. همين جور هم شد
شروع کردند اين  خوانيد يا نه، از روز خودکشي تا آخر  هستيد، مي

بر عکس ما بايد مدعي ! را القاء کردن که سعيد اسالمي را کشتند
دوي خرداد بوده، اگر کشتند،  باشيم، بگوييم آقا پرونده در دست 

د؟ اما آنها واقعا عين اين ها کشتند، چرا کشتن همان دوم خردادي
گويند و مدعي  وجود آوردند حاال مي جريان دانشگاه خودشان به 

. »صبح امروز«دانم پريروز خوانديد يا نه در روزنامه  نمي. شدند
دانشگاه به وجود آمد که جناح راست، جناح  گويد اين جريان  مي

فتي، هر شرا واقعا پررويي، بي. کار، دست به يک کودتا بزند محافظه
اين قبيل آخر تا چه حدي، که خودشان يک ماجرايي را  چيزي از 

شوند و همه اينها واقعا  به وجود بياورند و خودشان هم مدعي مي

داند به کي درد  برادران آدم نمي. پيرو و دنبال همان قضايا هست 
چند  . آقاي سعيد حجاريان، من واقعا در جريان نبودم. دل بکند

ردم و گفتم اين سعيد حجاريان که خط و وقت پيش شک ک
دوستان گفتم و  خطوط اصلي را داده ببينيم کي هست، به بعضي از 

اش نگاه کرديم، سعيد حجاريان خانمش هشت سال به  به پرونده
خلق قبل از انقالب محکوميت  خاطر عضويت در سازمان مجاهدين 

يک کسي حاال . برادر خانمش ده سال محکوميت دارد. زندان دارد
شود، همه خط و  رئيس جمهوري مي آيد مشاور  جوري مي اين

دهد، کميته شايعه و کميته اجرايي را او هدايت  خطوط را آن مي
کند و آن ماجراها و اين اتفاقات را دارد براي  مي کند و درست  مي

کس هم نيست که به  هيچ. آورد کشور هر روز بحران به وجود مي
 داد اين حکومت برسد، به داد اين انقالب ملت برسد، به داد اين 

. بگويند برسد که بابا بياييد اقالً سابقه اين سعيد حجاريان را به مردم 
واقعا بنده آن تحليلي را که از اول داشتم با آخرين اطالعاتي که 

ها و  قتل آقاي نيازي به بنده دادند، همان تحليل است و اين 
م يکي از روحانيون مجمع را خواهم حتي نا ماجراها، معذرت مي

ها  را در اين قتل برده آقاي موسوي و گفته ما بعضي از کارهايمان 
آيند اين آقا را احضارش  خب چرا نمي. ها مشورت کرديم با اين

مطلب را؟ اگر از  بکنند و با او برخورد بکنند و در بياورند اين 
. ندآورد زد، پدرش را در مي جناح راست کسي اين حرف را مي

اسالمي رهبري اين قدر  داند که چرا در حکومت  واقعا آدم نمي
اين همه عليه رهبري . البته عزت و ذلت دست خداست. مظلوم باشد

کردند، ديديد که تا مردم احساس  اينها فعاليت کردند، تبليغ 
نگراني کردند، چگونه از رهبري حمايت کردند و چه جمعيتي در 

توانم ادعا بکنم که بعد از   بنده ميشک بي تهران آمده بود که 
آيد، بعد از  بيست و دوي بهمن که هر سال جمعيت فراواني مي

تاکنون چنين جمعيتي ) ره(امام و تشييع جنازه امام فوت حضرت 
عزت و ذلت . به حمايت رهبري و نظام و انقالب جمع نشده بودند

ن چيزي به هر حال آ. اي داريم اما ما هم يک وظيفه. دست خداست 
خواهم گفت و  ام،  رسد گفته که بنده به نظرم رسيد و به نظر مي

به هر حال يک . اي هم نيست دانيد که اينها خرج هم دارد چاره مي
جان داده، يک کس هم بايد  کسي دست داده، يکي پا داده، يکي 

. آبرو و شخصيت خودش را بگذارد و بيايد و از رهبري دفاع بکند
در زماني که حکومت مال اسالم  شود که  ميواقعا آدم غمگين 

... من يک نکته ديگري هم. است، باز اسالم اينقدر مظلوم است
مفهوم نيست، ظاهرا سوال اين است . کند مي يکي از حضار سوال (

که در چنين شرايطي چرا مقام معظم رهبري با اين جريان برخورد 
اقعا بهترين آيد که و مقام معظم رهبري به نظر مي) کند؟ نمي 

های زنجيره ایويژه نامه قتل
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مقام  فرض کنيد يک سال قبل همين موقع . درايت را نشان دادند
خواست خودش را وارد صحنه بکند و درگير  معظم رهبري مي

هم آمادگي  هاي حتي شماها  افتاد؟ آيا ذهن بشود، چه اتفاقي مي
مقام معظم رهبري با درايت . جور نبود داشت تا مثالً االن؟ قطعا اين

جوري نيست که  ده را، باالخره اين پرونده هم کامل اين پرون
يک روزي اين جريانات کشف خواهد شد و . هميشه مخفي بماند

» من غير ال يحتسب«هميشه  رسوائيان رسوا خواهند شد و خدا هم 
کنم هيچ حدس  خود بنده واقعا عرض مي. حامي و پشتيبان است

و خود من آيند  دانستم جمعيتي مي جمعي، مي زدم يک چنين  نمي
اگر دويست هزار جمعيت، به هر حال رهبري است، ولي خيلي 

واقعا يک دستي غيبي پشت اين انقالب . ها بود اين حرف بيش از 
هم  زمان حضرت امام . کنند رهبري هم صحيح دارند عمل مي. است

حضرت امام تا نهايت آن جايي که امکان داشت، . همين طور بود
هم امام  کردند و تا آن روزهاي آخر  صدر حتي حمايت مي از بني
صدر  صدر، رئيس جمهور ما، پسر مالي بني بني«: فرمودند مي

اي که  با، جمله مصلحت هم نيست که حاال نظام » .همداني است
خود مقام معظم رهبري به من فرمودند اين که رهبري يک 

تواند  رو که نمي اي دارد که دولت و رئيس جمهور خودش  وظيفه
 درگير شود، و به من هم اين اخطار را کردند و گفتند که شما بيايد

بايد از کيان دولت حمايت  دانيد، ولي بنده به هر حال  خودتان مي
بکنم و اگر بخواهم چيزي بگويم، البته ايشان تأکيد کردند و 

انقالب و اسالم قرار نگرفته  فرمودند تا زماني که دولت روياروي 
 که مثل حضرت امام از دولت حمايت دانم من وظيفه خودم مي

مواظب خودتان باشيد، اگر عليه  بکنم و شما يک وقتي خالصه 
. شود دولت و رئيس جمهور چيزي گفتيد، به خودتان مربوط مي

 اسفند بود، اين ١٥ايستادم و روزي که  خب من پاي همه چيزها 
نشدني، همين اعتراض شما را من به مرحوم بهشتي  خاطره فراموش

کفايت سياسي را ... دادند مرگ بر  بودند و شعار مي ردم و آمده ک
صدر هم جرأت  طرح کرد، تصويب کرد و حتي موافقين بني

 و مخالفت بکنند و رأي ممتنع دادند و به راحتي و خير نکردند 
حاال من از ماجراي روز  . خوشي قضيه حل شد و تمام شد

شما عرض بکنم، که دفتر آقا مطلبي را خدمت ) ٧٨/٤/٢٠(يکشنبه
معظم رهبري حساس هست و خودش  شما مطمئن باشيد که مقام 

ببينيد توي جريان . کند دارد به خوبي هدايت و رهبري مي
انتهايي که شرکت کرده بود،  جمعيت بي واقعا ]  تير٢٣[چهارشنبه 

من يک ساعت تمام در يک خيابان جمعيت با سختي عبور کردم، 
اين جمعيت، . اين خيلي پيام داشت! د؟خاتمي بو يک عکس آقاي 

عصر روز يکشنبه در هيأت . هاي مقام معظم رهبري بود همه عکس

روزنامه سالم : يک. گيرد شود و سه تا تصميم مي دولت بحث مي 
االختيار  تام فرماندهي : سه. آقاي لطفيان بر کنار شود: دو. باز شود

    .نيروهاي انتظامي به دست وزير کشور سپرده شود
اي بود همش براي همين و وزارت اطالعات را  اين ماجراها توطئه

کرد و گفت  که اينها داغون کردند، وقتي سعيد حجاريان سخنراني 
که ما سنگرهاي نظام را يکي بعد از ديگري در حال فتح کردن 

کردم گفتم مواظب باشيد  من آن زمان هشدار دادم، مصاحبه . هستيم
وزارت اطالعات را . ريان معنادار استاين حرف آقاي سعيد حجا
قدر با آن  که از همان اول اين سپاه را . داغون کردند و گرفتند

برخورد کردند که به اصطالح خودشان، نظرشان اين است که 
. اين نيروي انتظامي مانده بود. کردند فرماندهان را وادار به سکوت 

امي را زير سلطه ها هم براي اين بود که نيروي انتظ همه اين نقشه
حتي آقاي . دانيم واقعيت دارد يا ندارد نمي. بدهند خودشان قرار 

زاده را در نظر گرفتند به عنوان فرمانده نيروي انتظامي منصوب  تاج
اين سه تا اصل را هيأت دولت تصويب ). خنده حضار(بکنند 

گيرند که سه نفر از وزراء با آقا  کند و با دفتر آقا تماس مي مي
سه نفر را . آقاي يونسي، آقاي شمخاني و آقاي مظفر. دارند  کار
آقا  . کنند مطالب را خدمت آقا مطرح مي. فرستند خدمت آقا مي
فرمايند که آقاي يونسي تو چرا آمدي شکايتت را پس گرفتي؟  مي

است شما  يعني چه روزنامه سالم باز بشود؟ آخه چه کشوري 
بايد سر از روزنامه سالم در او » محرمانه«درست کرديد، که نامه 

است؟ شما اصالً مديريت  ها بزنند، اين چه مديريتي  بياورد، روزنامه
نشيني کرديد  تا يک خطري احساس کرديد آمديد و عقب. نداريد

اما يکي ديگر . اين آقاي يونسي. گرفتيد و شکايت خودتان را پس 
 مرتکب آقاي لطفيان چه گناهي. اين که آقاي لطفيان را برداريد

کند که آقاي لطفيان بايد  داريد، دليلي ثابت مي شده؟ اگر دليل 
کنم و اگر  من بر مبناي شرع عمل مي. برداشته شود، خب بگوييد

گناهي هم دليل است، خب بگوييد، پس بايد وزير کشور هم  بي 
نقش داشته که  همان اندازه آقاي لطفيان در اين قضيه . برداشته شود

ر کشور داشته، خب آن هم بايد برداشته شود و به قول شما وزي
دست وزارت کشور، کجا وزارت  ام به  ثالثاً، من فرماندهي را سپرده

. کشور دستور داده، تمرّد کرده نيروي انتظامي که من برخورد کنم
چنان با قدرت  خالصه مقام معظم رهبري آن . يک مورد شما بياوريد

کنند که اينها  ت برخورد ميبا اين سه نفر نمايندگان هيأت دول
دهند و آقاي خاتمي  گزارش را به آقاي خاتمي مي روند و  مي

اگر . خب فردا هم که قرار است آقا صحبت بکنند. کند وحشت مي
  همين برخوردي را که در جلسه خصوصي کردند، فردا هم در  

  ۴۲ بقيه در صفحه
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             در ارتباط با ه ناصر زرافشانمتن كامل اليحه دفاعي 
 قتلهاي زنجيره اي

 
 سال ٥ دكتر ناصر زرافشان كه از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح به 

 ضربه شالق محكوم شده است، تقاضاي تجديدنظر خود را به ٥٠ زندان و 
متن كامل اليحه ي دفاعيه كه از سوي ناصر . دادگاه مربوطه ارائه كرد

  : ه است به شرح زير استزرافشان در اختيار دادگاه قرار گرفت
 :  دادگاه تجديد نظر استان تهران٣٦ ي  رياست محترم شعبه

محترما و در تعقيب تجديدنظرخواهي خود نسبت به دادنامه بدون 
ي سازمان قضايي  شماره و بدون تاريخي كه از سوي قاضي ويژه

ي اول دادگاه عمومي تهران  نيروهاي مسلح زير عنوان دادرس شعبه
ادگاه انقالب عليه اينجانب صادر شده است، ذيال جهات و و شعبه د

  : رساند داليل تجديدنظر خواهي خود را به شرح زير باستحضار مي
 از جهت نقض اصول و موازين عمومي و شكلي . ١

اساسا تشكيل اين پرونده نقض اصل قانوني بودن جرم و ) الف
ه وششم قانون اساسي صراحت دارد ك اصل سي. مجازات است

حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به �
قانون به كسي اجازه جعل جرم جديد كه در � موجب قانون باشد

اما . دهد بيني و براي آن مجازاتي تعيين نشده است، نمي قانون پيش
ي قضاييه   رياست قوه١٠/٨/٧٩ ي مورخ  اين پرونده در اجراي بيانيه

ي  هاي جاري پيرامون پرونده مه دادن به بحثو به منظور خات
اي تشكيل شده است، نه به دليل ارتكاب فعل يا  هاي زنجيره قتل

حتي مندرجات خود . ترك فعلي كه قانون آنرا جرم شناخته باشد
هم به روشني شاهد ) ٢ ص (و متن راي صادره ) ١٨ برگ (پرونده 

ي مورخ  نيهي حاضر در اجراي بيا اين واقعيت است كه پرونده
 رياست قوه قضاييه تشكيل شده نه به استناد قانون و به ١٠/٨/٧٩ 

. دليل وقوع هيچ يك از اعمالي كه قانون آنها را جرم شناخته است
اي جرم  هاي زنجيره ي قتل نفس بحث و تحليل پيرامون پرونده

ي قضاييه منع شده و  ي رياست قوه نيست، اما همين كار در بيانيه
حال آن كه جرائم . ستوجب تعقيب اعالم گرديده استانجام آن م

را از قبل قانون تعيين و احصا كرده است و هيچ مقامي حق ندارد 
افزون بر عناوين و جرائمي كه قانون احصاء كرده جعل جرم كند، 

اگر . يا براساس دستور و بيانيه كسي را تحت تعقيب قرار دهد

و به حكم قانون كسي مرتكب جرمي شود، تعقيب او خودبخود 
ي عليحده ندارد، و به  شروع خواهد شد و نيازي به دستور و بيانيه

عكس هم اگر كسي مرتكب جرمي نشده باشد، تنها با دستور و 
افشاي (عناوين جزايي . توان او را مورد تعقيب قرار داد بيانيه نمي

يا عناوين ديگري كه بعدا در ) تبليغ عليه نظام(و ) اسرار دولتي
ده مطرح شده هم، به شرحي كه در ذيل توضيح داده خواهد پرون

مورد استفاده � كاله شرعي�هايي است كه به عنوان  شد، پوشش
قرار گرفته تا اين برخورد را يك اقدام قضايي و قانوني جلوه دهد، 

جرم نيست � اي هاي زنجيره ي قتل ي پرونده بحث درباره�زيرا نفس 
هايي را  ني كه چنين بحثو براي پوشش قانوني تعقيب كسا

اند، راه ديگري وجود نداشته است، جز اين كه آنها را با  كرده
 . ي قانوني تحت تعقيب قرار دهند عناوين مجرمانه

 كه ٧٩  كه قتلهاي زنجيره اي به وقوع پيوست تا پاييز ٧٧ از پاييز 
وگو  ها بحث، گفت اين بيانيه صادر شد، صدها نفر در مورد اين قتل

اند و طي مدت دو سال اين موضوع بطور مستمر  يل كردهو تحل
. ترين موضوع بحث مطبوعات و غالبا تيتر اول آنها بوده است داغ

هيچ يك از اين صدها نفر نيز تحت تعقيب قرار نگرفته و محكوم 
ي   بيانيه٧٩ در پاييز . اند اند زيرا اصوال مرتكب جرمي نشده نشده

ي قضاييه صادر شد   رياست قوهمورد بحث با اين مضمون از سوي
اي بحث  هاي زنجيره ي قتل ي پرونده كه از اين پس هر كس درباره

اي كه عليه  و تحليل كند مورد تعقيب قرار خواهد گرفت؛ و پرونده
اينجانب تشكيل شده، متعاقب اين بيانيه و در اجراي آن تشكيل 

ده و شده است و اين واقعيت حتي در اوراق و مندرجات خود پرون
اگر بحث و تحليل پيرامون . در متن راي صادره نيز برمال شده است

ي آن صدها  بايستي همه) كه نيست(اي جرم باشد  هاي زنجيره قتل
ها بحث و  ي اين قتل نفري هم كه پيش از صدور اين بيانيه درباره

گرفتند، و اگر به عكس اين  اند، تحت تعقيب قرار مي تحليل كرده
 نداشته و پيش از تشكيل پرونده براي اينجانب جزايي عمل وصف 

طي دو سال در سطح جامعه مورد بحث همگان بوده باشد، تشكيل 
 . اين پرونده و تعقيب اينجانب نيز پايه قانوني ندارد

عالوه بر آنچه گفته شد، حتي در اين فرض هم كه منع عامه مردم 
 باشد، از بحث و تحليل پيرامون يك پرونده ملي توجيهي داشته

موقعيت وكيل شكات پرونده با ديگران تفاوت دارد، زيرا قانون 
وكيل را موظف و مكلف ساخته است كه در صورت ناقص بودن 
تحقيقات، اين نقائص را با ذكر جهات و دالئل آن تذكر دهد و 

توان وكيل را بعلت  انجام تحقيقات تكميلي را بخواهد و قانونا نمي
تاكيد بر اين نكته . حت تعقيب قرار داداش ت انجام وظايف قانوني

الزم است كه قانون، صرف ايراد نقص و درخواست انجام تحقيقات 

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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سازد وقتي  داند و صراحتا وكيل را موظف مي تكميلي را كافي نمي
بيند و به اين دليل خواهان انجام  تحقيقات پرونده را ناقص مي

ضيح جهات و تحقيقات تكميلي است، اين درخواست را بايد با تو
باين ترتيب از يك طرف قانون . داليل و موارد نقص مطرح سازد

  اينجانب را موظف به ايراد نقص و ذكر داليل و جهات و موارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مشخص نقص تحقيقات كرده است و از طرف ديگر بيانيه رياست 
 از اين كار منع كرده نب را همراهي همگان ي قضاييه اين جا قوه

سي  بي ي اينجانب با بخش فارسي راديو بي آنچه طي مصاحبهاست، 
ي امر و  و راديو فرانسه يا مطبوعات داخلي عنوان شده و در پرونده

در راي صادره مستند تعقيب اينجانب قرار گرفته، چيزي جز 
ي  ايرادات و موضع اينجانب در قبال پرونده نيست كه در زمينه

 هيچ گونه مقرراتي وجود ندارد نقص تحقيقات بدادگاه ارايه شده و
كه وكيل را از مطرح ساختن نظرات و موضع او در پرونده يا 

به جا . مندرجات لوايحي كه به دادگاه مي دهد، منع كرده باشد
ي  است يادآوري شود كه داليل نقض راي صادره در پرونده

اي از سوي ديوان عالي كشور هم عمدتا همان  هاي زنجيره قتل
كه قبال از طرف اينجانب بعنوان نقص پرونده مطرح جهاتي است 

گرديده است و مستند تعقيب اينجانب قرار گرفته و تكرار آنها در 
ي  تر كردن پرونده اينجا هم البد افشاي مجدد اسرار دولتي و سنگين

 . حاضر است

ي راي  كننده از جهت عدم صالحيت قاضي و دادگاه صادر) ب
ي  كليه) دادرسي كيفري  قانون آيين٢٤٠ ي  موضوع بند د ماده(

ي متشكله عليه اينجانب تاكنون طي كرده است  مراحلي كه پرونده
از احضار اوليه تا صدور حكم عليه اينجانب از سوي بازپرس شعبه 

 دادسراي نظامي تهران صورت گرفته كه فاقد صالحيت براي ١٣ 
نده ي اتهاماتي است كه در پرو رسيدگي و صدور حكم در زمينه

ي صالحيت دادگاه عمومي و دادگاه  مطرح شده و قانونا در حوزه
ي  مرجع ياد شده مدعي است كه با ابالغ ويژه. انقالب قرار دارد

ي قضاييه، در اين پرونده بعنوان دادرس دادگاه عمومي  رياست قوه
به فرض صحت اين ادعا، صدور . و دادگاه انقالب عمل كرده است

ي ذيل  س و توجيه قانوني است زيرا تبصرهچنين ابالغي فاقد اسا
هاي عمومي و  ي اجرايي قانون تشكيل دادگاه نامه  آيين٨ ماده 

ي قضاييه  را به رياست قوه� ابالغ خاص�انقالب كه اختيار صدور 
هاي عمومي است و اجازه صدور چنين  دهد، مختص دادگاه مي

. دهد  نميي قضاييه ابالغي را براي بازپرس نظامي به رياست قوه
 : تفصيل و داليل امر به شرح زير است

 قانون اساسي احصاء ١٥٨ ي قضاييه را اصل  اختيارات رياست قوه
ي لوايح قضايي، و  كرده است كه شامل ايجاد تشكيالت، تهيه

باين ترتيب . باشد استخدام و عزل و نصب قضات طبق قانون مي
هاي آنها  صالحيتها و تشكيل و تعيين  تعيين انواع مختلف دادگاه

از سوي ديگر اصل . خارج از اختيارات رياست قوه قضاييه است
ها و تعيين  يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي تشكيل دادگاه

صالحيت آنها را منوط به حكم قانون دانسته است كه وراي 
بديهي است صالحيت . ي قضاييه است اختيارات شخص رياست قوه
مومي، دادگاه انقالب و دادگاه نظامي و حدود اختيارات دادگاه ع

بهمين . قانونا با يكديگر متفاوت و از يكديگر منفك شده است
بيني كرده  دليل هم، قانون تشكيل اين سه مرجع متفاوت را پيش

ها وجود نداشت  اگر اين تفكيك و تفاوت در صالحيت. است
هاي عمومي، انقالب و نظامي بعنوان سه مرجع  تشكيل دادگاه

اوت و جداگانه ديگر ضرورت و معنايي نداشت، بلكه يك متف
توانست كار اين سه مرجع   مي-  با هر اسم و عنوان -دادگاه واحد 
هاي دادگاه عمومي و انقالب  بنابراين ادغام صالحيت. را انجام دهد

هاي اين هر دو در دادسراي نظامي  در يكديگر و ادغام صالحيت
اما رياست . انون اساسي استخالف قانون و نقض آشكار اصول ق

ي قضاييه با صدور دو ابالغ ويژه يكي بعنوان دادرس دادگاه  قوه
عمومي و ديگري بعنوان دادرس دادگاه انقالب براي يكي از 

گانه اين سه مرجع متفاوت را در  هاي سه بازپرسان نظامي، صالحيت
دادرسي كيفري   آئين٢٤٩  ماده ٢ تبصره . هم ادغام كرده است

صالحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به «احت دارد كه صر
مراجع غير دادگستري، وصالحيت دادگستري عمومي نسبت به 

هاي ذاتي آنان  دادگاه انقالب و دادگاه نظامي از جمله صالحيت
 . »است

ي مورد بحث با اين  بيانيه٧٩ در پاييز 
ي قضاييه صادر مضمون از سوي رياست قوه

ي شد كه از اين پس هر كس درباره
اي بحث و تحليل هاي زنجيره ي قتل پرونده

كند مورد تعقيب قرار خواهد گرفت؛ و
اي كه عليه اينجانب تشكيل شده، پرونده

جراي آن تشكيلمتعاقب اين بيانيه و در ا
شده است و اين واقعيت حتي در اوراق و
مندرجات خود پرونده و در متن راي صادره

 نيز برمال شده است
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نامه   آيين٨ ي ذيل ماده  از سوي ديگر اختياري كه بموجب تبصره
ي  ومي و انقالب در زمينههاي عم اجرايي قانون تشكيل دادگاه

ي قضاييه داده شده است  به رياست قوه� ابالغ خاص�صدور 
 -  بنا به متن خود اين تبصره -مختص دادگاه عمومي است تا 

رياست قوه قضاييه بتواند قضات دادگاه عمومي را متناسب با تجربه 
و تبحر آنها براي رسيدگي به امور كيفري، حقوقي، خانوادگي، 

يايي، پزشكي، دارويي و امور متنوع ديگري كه به هر اطفال، در
هاي عمومي قرار دارد، تعيين و منصوب  حال در صالحيت دادگاه

توان باستناد اين اختيار قانوني، به بازپرس  وجه نمي نمايد؛ و بهيچ
دادسراي نظامي ابالغ داد كه بجاي دادرس دادگاه عمومي رسيدگي 

 ٨ ي ماده  تيار موضوع تبصرهبعبارت ديگر اخ. و حكم صادر كند
نامه مورد بحث مختص قضات دادگاه عمومي است و قانون  آيين

مجوز صدور اين ابالغ را براي قضات مراجع اختصاصي، از جمله 
 مورد ٨ زيرا ماده . بازپرس دادسراي نظامي، به كسي نداده است

هاي عمومي است و   ناظر به دادگاه-  به صراحت متن آن -بحث 
ي مربوطه به  ي ذيل اين ماده نيز به تبعيت از اصل ماده تبصره
ي  ي شمول تبصره هاي عمومي خواهد بود، چون اصوال دامنه دادگاه

عنوان . رود ي شمول خود ماده فراتر نمي ذيل يك ماده از دامنه
هاي عمومي  عمومي قانون مورد بحث نيز كه قانون تشكيل دادگاه

ن دارد كه بطور كلي مقررات و انقالب است بوضوح داللت بر اي
 . شود هاي نظامي نمي اين قانون شامل دادگاه

نامه اجرايي   آيين٨ براي رفع هر گونه شبهه در اين مورد، متن ماده 
هاي عمومي و انقالب و تبصره ذيل آن كه  قانون تشكيل دادگاه

ي  هاي خاص براي رياست قوه متضمن اختيار صدور اينگونه ابالغ
 : شود عينا نقل ميقضاييه است 

ي قضايي، براساس تشكيالت   دادگاه عمومي در هر حوزه-٨ ماده 
ي قضايي نسبت  رييس حوزه. باشد مصوب، داراي شعب متعددي مي

 . ها اقدام خواهد كرد به تقسيم كار بين شعب و ارجاع پرونده

ي قضايي هر يك  تواند در هر حوزه  رييس قوه قضاييه مي- تبصره 
متناسب با تجربه و تبحر آنها، با ابالغ خاص براي از قضات را 

رسيدگي به امور كيفري، حقوقي، خانوادگي، اطفال، دريايي، 
 . پزشكي و دارويي، صنفي و امثال آن تعيين و منصوب نمايد

ايراد از اين جهت وارد است كه بازپرس دادسراي نظامي قاضي 
توان پست يك  ايستاده است و با يك ابالغ ويژه خالف قانون نمي

 . قاضي نشسته را به او داد

 شاكي اينجانب حسب -از حيث نقض اصل بيطرفي قاضي ) ج
ي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، و قاضي  مندرجات صريح پرونده

پرونده نيز كه بايد با عدالت و بيطرفي بين طرفين قضاوت كند 

 سازمان قضايي. بازپرس همين سازمان قضايي نيروهاي مسلح است
نيروهاي مسلح بعنوان شاكي، يك شخص حقيقي ذي شعور نيست 

اي براي  ي اين سازمان اراده دهنده كه جدا از اشخاص حقيقي تشكيل
بلكه اعضا و . شكايت عليه اشخاص و تعقيب آنان داشته باشد

 اقدام به عمل حقوقي -  اما بنام سازمان -مسوولين اين سازمان 
عمال شاكي و قاضي يكي است و ي حاضر  لذا در پرونده. كنند مي

ترين موازين قضايي است؛ و پوششي هم  اين خالف آشكار ابتدايي
كه با كلمات و تغيير اسامي براي پنهان ساختن اين اقدام خالف 

بعبارت ديگر، اين . دهد قانون ساخته شده است چيزي را تغيير نمي
م كه آنه� ابالغ ويژه�ي خاص، با صدور يك  كه در اين پرونده

دادرس دادگاه �غيرقانوني است، عنوان اين آقاي بازپرس به 
تغيير يافته، تاثيري در واقعيت قضيه ندارد؛ زيرا پست � عمومي

ثابت و سازماني مشاراليه، بازپرس سازمان قضايي يعني كارمند و 
هدف از . تابع همان دستگاهي است كه شاكي پرونده است

اين زمينه وضع و مقرر ساخته ها و مقرراتي كه قانون در  بيني پيش
  .طرفي دادگاه و رعايت عدالت است است، تضمين و تامين بي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پذيرد كه بازپرس  بيني مي  كدام عقل سليم و وجدان منصف و واقع
اي كه شاكي و مدعي آن  سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پرونده

طرف  لث بيسازمان متبوع خود او است، بتواند مانند يك مرجع ثا
طرفي  عمل كند و حتي در حالتي كه خود نيز مايل به حفظ بي

باشد، با محظورات ناشي از موقعيت سازماني خود مواجه نباشد؟ لذا 
ي حاضر شاكي و قاضي در واقع يكي است و صدور  در پرونده

هم براي اين آقاي بازپرس گذشته از آن كه نقض � ابالغ ويژه�
ي ذيل آن است، مغاير اصل  ر و تبصرهالذك  سابق٨ آشكار ماده 

صدور ابالغ ويژه در چنين موردي در . بيطرفي قاضي هم هست
براي اين � كاله شرعي�واقع دور زدن قوانين و دست و پا كردن 

  . اقدام غيرقانوني است

ال شاكي و قاضي يكيي حاضر عم در پرونده
ترين است و اين خالف آشكار ابتدايي

موازين قضايي است؛ و پوششي هم كه با
كلمات و تغيير اسامي براي پنهان ساختن
اين اقدام خالف قانون ساخته شده است

بعبارت ديگر، اين. دهد چيزي را تغيير نمي
ي خاص، با صدور يك كه در اين پرونده

 غيرقانوني است،كه آنهم � ابالغ ويژه�

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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 از جهت مضمون و ماهيت اتهامات مطروحه ) ٢

ي  دربارهبشرحي كه ذيال خواهد آمد اوال اظهارات اينجانب ) الف
ي تحقيقات است نه افشاي  پرونده ايرادات قانوني نسبت به نحوه

مندرجات پرونده، و ثانيا اگر مندرجات پرونده هم بازگو شده بود، 
بندي شده  هاي قضايي بطور عموم در عداد اسناد طبقه نه پرونده

اي  هاي زنجيره ي قتل دولتي قرار دارند و نه به خصوص پرونده
بندي شده است تا بتوان  اوصاف قانوني اسناد طبقهواجد شرايط و 

بحث پيرامون مندرجات آنرا مصداق قانون مجازات افشاي اسرار 
دولتي دانست و از اين رو استناد دادگاه بدوي به مقررات قانون 
مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي خالف قانون 

وع و داليل آن توضيح موض. و راي صادره مترصد نقص است
 : بشرح زير است

 بحث وكيل در مورد ناقص بودن تحقيقات و داليل و موارد - اوال 
 -  مثال مطبوعات -اين نقص، ولو در مرجعي غير از دادگاه مربوطه 

� افشاي اسرار دولتي�مطرح شود، مانع قانوني ندارد و به بهانه 
وكيل پيرامون ايرادات قانوني . توان آنرا مورد تعقيب قرار داد نمي
ي رسيدگي به پرونده خواه نا خواه پيرامون پرونده و مسايل  نحوه

ي  اگر وكيلي نسبت به جريان دادرسي و نحوه. گيرد آن صورت مي
توان  اقداماتي كه در پرونده انجام گرفته است، ايراد داشته باشد نمي

ز انتظار داشت كه در مقام بيان اين ايرادات و داليل و موارد آن، ا
هاي آپارتماني بحث  ي پرورش گل هاي جراحي معده يا نحوه روش
چنين بحثي ناگزير حول محور پرونده و چگونگي انجام . كند

و اينگونه ايرادات اسناد . تحقيقات در آن صورت خواهد گرفت
ي استنادي  ي دولتي نيست كه طرح آنها مصداق ماده بندي شده طبقه

. ها حق و وظيفه وكيل استدر راي صادره باشد؛ بلكه طرح آن
و نامربوط در امر جزايي معمول و � ناچسب�اينگونه تفسيرهاي 

 . مجاز نيست

 تعريف كلي اسناد دولتي اعم از محرمانه و سري را كه -ثانيا 
مجازات انتشار و افشاي �افشاي آنها جرم است ماده يك قانون 

صه و دهد و اوصاف مشخ بدست مي� اسناد محرمانه و سري دولتي
نامه   آيين٥ معيار تميز اينگونه اسناد از اسناد معمولي را نيز ماده 

 حسب تصريح -قانون ياد شده بوضوح و دقت معين كرده است 
اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا �ماده يك ياد شده 

هاي  اطالعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت
هاي  ي و وابسته به دولت و شركتها و موسسات دولت وزارتخانه

ي انجام  و بديهي است كه ايرادات اينجانب به نحوه� ...دولتي 
ها يا اطالعات مربوط به  نوشته�تحقيقات در پرونده از مقوله 

 ٥ از طرف ديگر ماده . نيست� ...ها  هاي وزارتخانه وظايف و فعاليت

موضوع اين ي تشخيص اسناد  نامه همين قانون در بيان نحوه آيين
نوع و �: كند كه قانون و براي تميز آنها از اسناد معمولي تصريح مي

ي هر سند در صدر و ذيل هر سند، و اگر سند درچند صفحه  طبقه
صفحات . شود تهيه شده باشد در صدر و ذيل همه صفحات درج مي

گذاري و تعداد كل صفحات نيز در روي  يك سند به ترتيب شماره
وقتي نص قانوني حتي صرف درج . �شود هر صفحه منعكس مي

داند و با دقت و تفصيل مقرر  بندي را هم كافي نمي مهر طبقه
دارد كه اگر سند در چند صفحه باشد هم بايد در صدر و ذيل  مي

بندي آن سند درج و تعداد كل صفحات  همه صفحات نوع و طبقه
ه اي را ك توان پرونده نيز روي هر صفحه منعكس شود، چگونه مي

بندي بر اوراق آن نخورده است سري يا  حتي يك مهر طبقه
محرمانه دانست؟ آيا اين تصريحات قانوني با اين تفصيل و دقت 

صورت گرفته يا بايد ناظر و حاكم بر � كاغذ سياه كردن�براي 
كه در اين ماده آمده است � چند صفحه�موارد مربوطه باشد؟ قيد 

شود و از جمله همه  يك ميمنطقا شامل هر تعداد صفحه بيش از 
گيرد و تعدد   در بر مي-  در صورت لزوم -اوراق يك پرونده را 

با اين . هاي پرونده رافع مسووليت و تكليف قانوني نيست برگ
 مورد ٥ اوصاف و بخصوص با توجه به صراحت و تفصيل ماده 

بندي  بحث و ضوابط روشني كه اين ماده براي تشخيص اسناد طبقه
اينجانب صراحتا و با يقين كامل اعالم  كرده است،شده تعيين 

اي مطلقا واجد اوصاف قانوني  ي قتل هاي زنجيره كنم كه پرونده مي
بندي شده نيست و استناد دادگاه بدوي به مقررات قانون  اسناد طبقه

اساس و فاقد توجيه است؛ به  مورد بحث در مورد اين پرونده بي
ماتي با يقيني كه نسبت به اين همين دليل در جريان تحقيقات مقد

ي پرونده  واقعيت داشتم درخواست صدور و اجراي قرار معاينه
قاضي رسيدگي كننده از صدور و اجراي چنين . مزبور را كردم

قراري تن زد، اما موضوع را از رياست شعبه پنجم دادگاه نظامي 
جواب اين . كرد استعالم كرد يك كه به پرونده رسيدگي مي

: اين جواب شامل دو قسمت است. در خور توجه استاستعالم 
يكي وضعيت عيني و واقعي خود پرونده از لحاظ ضوابط قانون 

 كه در واقع جواب استعالمي -بندي شده است  تشخيص اسناد طبقه
:  و حاكي است-باشد  هم كه بعمل آمده همين قسمت مي

د اي از نظر قضايي فاق هاي زنجيره ي مشهور به قتل پرونده�
، و قسمت �بندي براي اصحاب دعواي قتل و وكالي آنها است طبقه

دوم اظهارنظر و تمايل سياسي و شخصي رييس دادگاه مزبور است 
به قسمت اول اضافه شده و حاكي است افشاي اطالعات � اما�كه با 

بديهي است كه قانون اتخاذ . اين پرونده خالف موازين است
بندي شده هست يا نه، به  د، طبقهتصميم در اين باره را كه يك سن
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نظر شخصي رييس دادگاه موكول نكرده، بلكه آنرا تابع ضوابط 
 مورد بحث ٥ قانوني معيني ساخته است كه اين ضوابط هم در ماده 

تعيين شده، اما با مالحظه اين پاسخ رييس دادگاه پرسش ديگري 
قه شود كه اگر پرونده طبق اعالم صريح ايشان فاقد طب مطرح مي

 باز هم طبق اظهار -بندي است، به چه دليل افشاي اطالعات آن 
 خالف موازين است؟ اين كدامين موازين است كه نام و - ايشان 

  كند؟ نشان مشخص ندارد اما قانون را نقض مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منطقي جواب رييس شعبه پنجم نظامي يك به -قالب انتزاعي 
اين پرونده از نظر قضايي داراي گرچه «: استعالم مزبور چنين است

اين گونه » !بندي هست بندي نيست، ولي داراي طبقه طبقه
اي و فراقانوني كه با نقص تلويحي  برخوردهاي دو پهلو، سليقه

برخورد و . گيرد برخورد قضايي و قانوني نيست قوانين صورت مي
نگرش قضايي و قانوني يك نوع برخورد است، برخوردهاي سياسي 

از لحاظ ضوابط . عاتي برخوردهايي كامال متفاوت با آنيا اطال
بندي شده هست يا  قانوني، اين پرونده يا واجد شرايط اسناد طبقه

اما در اظهارنظر اين آقاي رييس دادگاه هر چه توجه به . نيست
تر، تاكيد بر مالحظات امنيتي و  قانون و ضوابط قانوني ضعيف

 . اطالعاتي شديدتر است

ضي رسيدگي كننده به پرونده اينجانب وقتي اين پاسخ بهرحال قا
بويژه . يابد اي را دو پهلو و ضعيف مي هاي زنجيره رييس دادگاه قتل

بندي است، طي  كه در آن صراحتا اعالم شده پرونده فاقد طبقه
استعالم ديگري اين بار به رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح 

ه عقيده و نظر شخصي هيچ شود، بدون توجه به اين ك متوسل مي
گيرد و اگر قبال تشريفاتي كه  مقامي جاي ضوابط قانوني را نمي

براي طبقه بندي كردن پرونده ضروري است طي نشده و اقدامات 

 ٥ قانوني الزم بعمل نيامده باشد و پرونده فاقد شرايط مندرج درماده 
مسوول نامه مربوطه باشد، اظهار عقيده بعدي اين يا آن مقام  آيين

در توجيه اين . دهد امري شخصي است و چيزي را تغيير نمي
استعالم دوم از رياست سازمان قضايي، آقاي بازپرس نظامي در 

نامه استناد كرده است كه حاكي است در   آيين٣ راي خود به ماده 
مورد اسناد سري عالوه بر مسوول واحدي كه سند را تهيه كرده 

هم براي سري شناختن يك سند جلب موافقت رييس هر سازمان 
غافل از اين كه اين جلب موافقت مربوط به . ضروري است

بندي كردن يك سند انجام  اي است كه تشريفات قانوني طبقه مرحله
بندي كردن اسناد و  شود و بعبارت ديگر ناظر به تشريفات طبقه مي

نقش و حدود دخالت هر يك از مسوولين در تشريفات مزبور 
گر اصوال اين تشريفات صورت نگرفته و سندي اما ا. است
ي رييس  توان براساس اظهار عقيده بندي نشده باشد، بعدا نمي طبقه

بندي شده بحساب آورد، زيرا  سازمان يك سند عادي را سند طبقه
شود مندرجات  مالك، وضعيت پرونده در زماني است كه ادعا مي
ن پرونده فاقد آن افشا شده و حسب مقررات صريح قانوني اگر اي

بندي بوده باشد بحث پيرامون مندرجات آن مشمول  مهر طبقه
 . مقررات افشاي اسرار دولتي نيست

ي دولتي اعم از  بندي شده  مضمون و موضوع اسناد طبقه-ثالثا 
ي يك قانون مورد بحث تعريف شده  محرمانه و سري در ماده

وع نوشته يا اسناد دولتي عبارتند از هر ن�بموجب اين ماده . است
هاي  اطالعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليت

هاي  ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت وزارتخانه
هاي قضايي كه حاوي تحقيقات و اظهارات  اما پرونده� ...دولتي 

ها يا اطالعات مربوط  نوشته�طرفين پرونده يعني آحاد مردم است 
ها و موسسات دولتي و وابسته  ي وزارتخانهها به وظايف و فعاليت

به دولت نيست و از لحاظ مضمون خارج از شمول تعريفي است 
بندي شده  كه قانون از اسناد دولتي بدست داده است، صفت طبقه

هاي  بموجب مقررات اين قانون خاص اسناد دولتي است نه پرونده
 را قانون ي دولتي بندي شده ي نگاهداري اسناد طبقه نحوه. قضايي

نامه  و آيين� مجازات اسناد و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي�
هاي قضايي و  ي نگاهداري پرونده كند، و نحوه اين قانون تعيين مي

ي افراد ذينفع از آنها و اينكه اصوال چه كساني حق اطالع  استفاده
رات ها و استفاده از آنها را دارند را مقر از مندرجات اين نوع پرونده

دارسي مدني به تفصيل مشخص  قانون آيين دادرسي كيفري و آيين
اي  هاي قضايي اصوال مقوله به اين ترتيب پرونده. كرده است
دهند كه  را تشكيل مي� ي دولتي بندي شده اسناد طبقه�متفاوت با 

هستند نه تابع قانون و ) دادرسي آيين(تابع قانون خاص خود 

قبال نيز بمن گفته شده بود كه اگر خودم....
با استعفا از اين پرونده كنار نكشم به طرق

.ام در پرونده خواهند شد ديگر مانع مداخله
ان شب در پادگانبه اين ترتيب هم

حشمتيه حدس زدم كه قرار فردا پس از
تفهيم اتهام قرار بازداشت خواهد بود و

هاي ي جلسات دادگاه قتل پيش از خاتمه
اي هم تبديل اين قرار به وثيقه و زنجيره

عمال. آزادي از زندان در كار نخواهد بود
 .نيز كارها به همين گونه جريان يافت

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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تكاليف و اختيارات و حدود . شدهبندي  نامه اسناد طبقه آيين
برداري وكيل را هم از پرونده، آيين دادرسي كيفري تعيين  بهره
ها و تفسيرهاي  بندي شده، اين بدعت كند نه قانون اسناد طبقه مي

  ي قضاييه رواج يافته است راه قوهاي و نوظهوري كه اخيرا در  سليقه
  .....وز هموارترهاي سياسي از دستگاه قضايي را هر ر سو استفاده 

  .ميسازد

  
 اطالعات و ي وزراي و ريشهري، فالحي، نجف آبادييونس

  ي زنجيره اي قتلهايامنيت رژيم و عامالن اجراي
هاي قضايي  هاي عمومي و كلي پرونده  مراتب فوق، تفاوت-رابعا  

ي دولتي از منظر قانون و با توجه به مضمون  بندي شده با اسناد طبقه
 عالوه بر اين مالحظات، و بطور اخص در مورد اما. آنها بود
اي، تلقي مندرجات اين پرونده بعنوان  هاي زنجيره ي قتل پرونده

از راي صادره در مورد اينجانب و . اسرار دولتي جاي تامل دارد
هاي  شود كه قتل گيري حاصل مي مواد استنادي آن اين نتيجه

" ا و موسسات دولتيه فعاليت هاي وزارتخانه"ي  اي در زمره زنجيره
گيري خالف موضع رسمي نظام در مورد اين  بوده است و اين نتيجه

موضع رسمي نظام در قبال اين پرونده كه بارها اعالم . پرونده است
اي كار يك محفل و فاسد و  هاي زنجيره شده اين است كه قتل

اما . هاي كالن آن ندارد خودسر است كه ربطي به نظام و سياست
ي عملكرد همين محفل فاسد و  ادره بحث اينجانب دربارهدر راي ص

ي تحقيقاتي كه از آنها بعمل آمده، افشاي اسرار  خودسر و نحوه
اي بحساب آمده است كه  هاي ماده دولتي قلمداد شده و از مصداق

ها و اطالعات مربوط به وظايف و  نوشته"موضوع آن افشاي 
"  و وابسته به دولتها و موسسات دولتي هاي وزارتخانه فعاليت
ي راي اين است كه  بعبارت ديگر استنباط قاضي صادركننده. است

ها و  هاي وزارتخانه فعاليت"اي، بحث  هاي زنجيره بحث قتل
سوال اين است كه اگر قاتلين يك گروه . است" موسسات دولتي

فاسد و خودسر هستند، چرا براي پنهان داشتن عملكرد و اقارير و 
شوند  ي مملكتي برخوردار مي  مزاياي دستگاه حاكمهاظهاراتشان از

و آيا هر كس راجع به پرونده اين محفل بسته و خودسر حرفي 
ساكت كرد؟ و " افشاي اسرار دولتي"بزند، بايد او را با عنوان 

است يا " افشاي اسرار دولتي"باالخره بحث پيرامون اين پرونده 
  خودسر فاسد؟ هاي يك محفل بسته و  ي فعاليت بحث درباره

ي كشف سالح و مهمات جنگي و مشروب الكلي از   در زمينه- ب 
 دفاتر وكالت اينجانب 

مروري بر جريان بازداشت اينجانب و حوادث هفته اول پس از آن 
بهتر از هر بحث و استدالل مجرد حقوقي، ماهيت اين اتهام را 

ه ضمنا هيچ يك از مواردي كه ذيال در اين زمين. كند روشن مي
توضيح داده خواهد شد ادعاي شخصي اينجانب نيست و تماما متكي 

 ١٦/٩/٧٩ روز . به مندرجات پرونده و سوابق مضبوط در آن است
اي به اينجانب ابالغ شد مبني بر  در دفتر كار اينجانب، اخطاريه

 به - يعني چهار روز بعد - ٢٠/٩/٧٩  صبح روز ٩ اينكه ساعت 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح  (!) ٣٢٠ عنوان متهم در اطاق شماره 

چهار روز بعد يعني در وقت مقرر با مراجعه به محل . حضور يابم
دادسراي سازمان ( دادياري نظامي ١٣ يادشده كه معلوم شد شعبه 

است، پس از مباحثاتي سرانجام از سوي ) قضايي نيروهاي مسلح
ب تفهيم شد كه الذكر اتهام افشاي اسرار دولتي به اينجان داديار فوق

بعدا اتهام تبليغ (به تفصيل در مقابل اين اتهام دفاع و آنرا رد كردم 
ماال بعدازظهر همان روز ). عليه نظام نيز به اتهام قبلي اضافه شد

 يك قرار وثيقه دويست ميليون ريالي عليه اينجانب صادر ٢٠/٩/٧٩ 
 و به ي مزبور، بازداشت و بعلت خودداري اينجانب از توثيق وثيقه

ي اينجانب  در روزهاي بعد دوستان و خانواده. اوين اعزام شدم
اند و سرانجام قرار قبولي وثيقه و  ي مورد بحث را سپرده وثيقه

.  صادر شده است٢٣/٩/٧٩ دستور آزادي اينجانب روز چهارشنبه 
بديهي است قانونا با صدور قرار قبولي وثيقه، ديگر موجبي براي 

د نداشته و در اين حالت در صورتي كه ي بازداشت وجو ادامه
. زنداني آزاد نشود، اين امر مصداق بارز بازداشت غير قانوني است

اي دارد و   كه تشريفات ساده-اما عمال بجاي آزادي از زندان اوين 
با ابالغ دستور آزادي به زندان از طرف مرجع بازداشت كننده، 

مورين عمليات سازمان  ما- شود  زنداني از همان محل زندان آزاد مي
قضايي نيروهاي مسلح به زندان اوين آمدند و پس از تصفيه حساب 

الحفظ با خود به  مرا از زندان اوين تحويل گرفتند و تحت
بازداشتگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح واقع در زيرزمين اين 

هيچگونه اطالعي نيز در اين باره كه وثيقه سپرده . سازمان بردند
ار قبولي وثيقه و دستور آزادي اينجانب صادر شده است شده و قر

 . به من داده نشد

باين ترتيب زنداني با انتقال به بازداشتگاه سازمان قضايي نيروهاي 
، و اين در حالي بوده است كه خبر آزادي (!)مسلح آزاد شد 

اينجانب نيز بعلت توثيق وثيقه در اغلب جرائد آن تاريخ درج شده 
دتي مرا از بازداشتگاه بيرون آوردند و اعالم كردند پس از م. است

من اعالم آمادگي . كه بايد از محل كار شما هم بازرسي بعمل آيد
كردم و همراه با چهارنفر ديگر از مامورين عمليات سازمان قضايي 

. بقصد دفتر براه افتاديم. و.ام.نيروهاي مسلح بوسيله يك اتومبيل بي
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هاي مكرر يكي از آن مامورين با  ساما در بين راه پس از تما
هدف، سرانجام در خيابان مفتح توقف  هاي بي سيم، و دور زدن بي

سيم را نيز در  كردند و فردي كه رانندگي اتومبيل را بعهده و بي
اختيار داشت پياده شد و اين بار پس از آن كه از اتومبيل فاصله 

يم يا موبايل س كافي گرفت مدتي حدود ده دقيقه تا يك ربع با بي
پس از بازگشت آن فرد به اتومبيل از حالت . صحبت كرد

بالتكليفي او و ساير مامورين آشكار بود كه نقص و مشكلي در 
سيم  فردي كه با بي. كار وجود دارد كه هنوز برطرف نشده است

كرد از من پرسيد آيا مراجعه به محل كار شما در اين  صحبت مي
 آمد ساير ساكنين ساختمان براي ساعت روز با توجه به رفت و

شما اشكالي ندارد و از جهت رعايت شوون شما آيا بهتر نيست 
اين كار به شب موكول شود؟ جواب دادم از لحاظ من مشكلي 

با اين حال رفتن به دفتر براي بازرسي متوقف شد و . وجود ندارد
 . دمجددا مرا به بازداشتگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح بازگرداندن

مامورين عمليات سازمان قضايي خود نيز در جريان فعل و انفعاالتي 
گرفت نبودند، زيرا از اين كه كار آنان به تاخير  كه صورت مي

كردند شب را بايد براي انجام اين كار  افتاده بود و احساس مي
حدود ساعت ده شب مجددا . درگير باشند عصبي و ناراحت بودند

از من خواستند شرحي بنويسم كه به تقاضاي به دنبال من آمدند و 
بهرحال براي بار ! خود من اين بازرسي به شب موكول شده است

ها  دوم بقصد دفتر براه افتادند و اين بار در ميانه راه در ميدان گل
سيم  مدتي حدود نيم ساعت توقف كردند تا گروه ديگري كه با بي

 ملحق شد و دو گروه با آنان در ارتباط بود نيز رسيد و به آنان
  . عازم دفتر شدند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

نام ( ها كه در اختيار شخصي  در بازرسي از دفتر در يكي از اطاق
 كه مدتي بود با دفتر -بود ) شخص در متن دفاعيه آمده است

 يك قبضه سالح كمري، يك خشاب -اينجانب همكاري داشت 
شد مشروب رنگ كه بعدا اعالم  مهمات، يك بطري بزرگ مايع بي

الكلي بوده است، و همه در يك كارتون در كنار هم درست در 

در اين مدت و بخصوص در ! وسط اطاق قرار گرفته بود، كشف شد
بازداشتگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح چند بار به اين سوال كه 

ها و  علت به تعويق افتادن كار بازرسي از دفتر و رفت و برگشت
اي براي  كننده  كرده بودم، اما پاسخ قانعها چيست، فكر كشي وقت

اما اكنون كه پس از كشف اين سالح و مهمات مرا . يافتم آن نمي
منتقل كردند با مرور و بررسي ) حشمتيه(به يك بازداشتگاه نظامي 

با سپردن : آنچه اتفاق افتاده بود همه چيز به روشني قابل درك بود
داشت اينجانب وجود نداشته وثيقه قبلي ديگر موجبي براي ادامه باز

قبال نيز بمن گفته شده بود كه اگر . شدم است و بايستي آزاد مي
خودم با استعفا از اين پرونده كنار نكشم به طرق ديگر مانع 

به اين ترتيب همان شب در . ام در پرونده خواهند شد مداخله
پادگان حشمتيه حدس زدم كه قرار فردا پس از تفهيم اتهام قرار 

هاي  ي جلسات دادگاه قتل داشت خواهد بود و پيش از خاتمهباز
اي هم تبديل اين قرار به وثيقه و آزادي از زندان در كار  زنجيره

فرداي . عمال نيز كارها به همين گونه جريان يافت. نخواهد بود
 به اتهام نگهداري سالح و مهمات جنگي ٧٩/٩/٢٤ شنبه  آنروز پنج

ات عليه اينجانب صادر شد و با صدور قرار بازداشت ممنوع المالق
اين قرار اينجانب كه روز قبل مثال از زندان اوين آزاد شده بودم 

مجددا با قرار بازداشت ممنوع المالقات يكماهه، اين بار به (!) 
جلسات دادگاه .  اوين منتقل شدم٢٤٠ هاي انفرادي بند  سلول
ه آغاز شد و به ي اصلي از يك هفته بعد يعني روز دوم ديما پرونده

مدت بيست روز ادامه يافت و دو روز پس از خاتمه جلسات 
دادگاه نيز اينجانب با تبديل قرار بازداشت مزبور به يك قرار وثيقه 

 ادامه غير قانوني بازداشت  !چهارصد ميليون ريالي آزاد شدم
 ساعته ٢٤  طي آن ٢٤/٩/٧٩  تا ٢٣/٩/٧٩ اينجانب از تاريخ 
اري غيرقانوني اينجانب در يك پادگان يا بالتكليفي و نگهد

بازداشتگاه نظامي گرچه تماما خالف قانون است، اما در برابر 
اي  كليت آنچه در پرونده روي داده است موارد جزيي و حاشيه

 . است كه ذكر آنها چندان اهميتي ندارد

اطاقي كه كارتون محتوي سالح و مهمات و مشروب در آن قرار 
بود كه از مدتي قبل همكاري (...) شخصي به نام داشت، دراختيار 

با دفتر اينجانب را شروع كرده بود و پس از اين وقايع و بازداشت 
اينجانب، بكلي ناپديد شد و باحتمال قوي دسترسي به اطاق مزبور 

شهود معرفي شده از . هم از طريق فرد ياد شده عملي شده است
يي نيروهاي مسلح ي سازمان قضا طرف اينجانب به قاضي ويژه

آقايان علي شمس، جمشيد نجفي و خانم مريم مرادي هستند كه هر 
شناختند و اطالع  هاي كاري وي را بخوبي مي سه نفر به مناسبت

كامل داشتند كه اطاق مورد بحث نيز دراختيار او بوده است و هر 

ي حاضر تاوان وكالت اينجانب در پرونده
اي و تالش براي هاي زنجيره ي قتل پرونده

كشف و احراز حقايق مربوط به اين پرونده
 زماني خاص، يعنياست و در آن مقطع

، براي جلوگيري از دخالت و٧٩ زمستان 
اي هاي زنجيره حضور اينجانب در دادگاه قتل

 .بجريان افتاده است
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ي امر بوضوح و صراحت در اين باره شهادت  سه نفر هم در پرونده
 اما در راي صادره، موارد شهادت جمشيد نجفي و علي .اند داده

شمس بطور كلي ناديده گرفته شده و به اظهارات وارونه مريم 
 صادره يدر را. اند مرادي را هم پس از حدود يكسال استناد كرده

 : اين بار آمده است كه

پس از آزادي، آقاي زرافشان افراد ديگري را بعنوان شاهد ادعاي «
معرفي نمود كه يكي از آنان منشي دفتر (...) حضور خود مبني بر 

خانم مرادي وجود اين فرد را . مشاراليه بنام خانم مريم مرادي بود
متعاقبا گزارشي به دادگاه ... تاييد و مشخصات وي را اعالم كرد

در دفتر آقاي (...) واصل شد مبني بر اينكه فردي بنام آقاي 
رادي از اين موضوع مطلع بوده زرافشان شاغل نبوده و خانم مريم م

كه بر اين مبنا نيابتي به دادگستري اهواز ارسال و تحقيق از 
حاكي است كه وي ... تحقيقات بعمل آمده . مشاراليه تقاضا شد

اظهارات سابق خود را تغيير داده و وجود فردي بنام آقاي كريمي 
  ).  راي صادره١٠ ص (» كرده است... را انكار 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
مريم مرادي كه سال قبل وجود حسين كريمي را تاييد و ! باعج

مشخصات او را هم بدادگاه اعالم كرده است بغتتا و خودبخود به 
شناسد و با وجود اين  رسد كه كسي را به اين اسم نمي اين نتيجه مي

كه خود او با دادگاه ارتباطي ندارد و بدادگاه مراجعه نكرده يا اين 
ها است كه از  اه اطالع نداده و حتي مدتكشف جديد را به دادگ

كند، اما دستگاه ديگري  اين شهر هم رفته و در اهواز زندگي مي
يابد كه عقيده مريم مرادي عوض شده و چون اين  اطالع مي

البد مدعي است خود به سراغ مريم مرادي نرفته و " دستگاه ديگر"
بوده " يبالغ علم"فشار و تهديدي در كار نبوده، پس بايد صاحب 

باشد كه از هزار كيلومتر فاصله از اين نظر جديد خانم مريم مرادي 
مطلع شده و آنرا به دادگاه هم منعكس ساخته است و دادگاه هم 
فورا براي مستند كردن اين اطالع جديد به دادگاه عمومي اهواز 

ي  اما همين دادگاه شهادت حاضر و آماده(!). دهد  نيابت قضايي مي
بيند و به آن  كه در پرونده پيش روي آن قرار دارد نميشهودي را 
مريم مرادي . موضوع در خور تامل بيشتري است. توجه ندارد

بعنوان يك شاهد به روال قانوني مورد تحقيق قرار گرفته و 
پس از . اطالعات خود را در اختيار دادگاه قرار داده و رفته است

ناگهان از خارج از . تآنهم دادگاه ديگري از او خبري نداشته اس
رسد كه فردي به  جريان دادرسي و پرونده، گزارشي به دادگاه مي

نام كريمي در دفتر زرافشان شاغل نبوده و مريم مرادي از اين 
اندكي مكث بر اين بخش از راي صادره . موضوع اطالع دارد

كارگرداناني را كه خارج از عوامل قانوني دادرسي و اصوال خارج 
قضاييه در كار قضايي دخالت و نظارت دارند و براي ي  از قوه

ضابطين قضايي را ماده . كند كنند افشا مي مردم پرونده سازي مي
دادرسي كيفري حصر و احصا كرده است و حتي   قانون آيين ١٥ 

حق مداخله "همين ضابطين قانوني هم به تصريح اكيد قانون خود 
 قضايي يا ماموريتي كه از در تحقيقات را ندارند مگر به دستور مقام

 قانون آيين دادرسي ٢٥ ي  ماده" (طرف وي به آنان ارجاع شود
 ). كيفري

ي عواملي غير از ضابطين دادگستري  اساسا پرونده حاضر به وسيله
تشكيل شده و در تشكيل و گردش كار آن تا صدور راي روشي 

ال هاي عمومي و انقالب اعم خارج از ضوابط آيين دادرسي دادگاه
حتي در . تاريخ حاضر منجر شده است شماره و بي و ماال به راي بي

متعاقبا گزارشي به ... «متن همين راي هم به كرات به عباراتي نظير 
برابر گزارش بعدي واجا ... «يا » ...دادگاه واصل شد مبني بر اينكه 

ي ساخته شدن اين پرونده  خوريم كه نحوه بر مي)  راي١٠ ص (» ...
ي پنهاني برخي  دهد و از نوعي رابطه آن را نشان ميو سير 
هاي غير از ضابطين قضايي حكايت دارد كه همين رابطه  دستگاه

در حالي . گيري در پرونده قرار گرفته است ماال به مبناي تصميم
كه در نظام قانوني كشف و تعقيب جرايم و تحقيقات جزائي اوال 

شود تا چنانچه داليلي  الغ مينتيجه تحقيقات مامورين به متهم نيز اب
در رد آنها و دفاع از خود دارد ارايه كند و حق دفاع كه 

ترين حق اوست لگد مال نشود و ثانيا، حتي ضابطين قانوني  طبيعي
اند به وي  هم، پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده

از تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند مگر ماموريت جديدي 
 آيين دادرسي ٢٥ ماده (طرف مقام قضايي به آنان ارجاع شود 

 ). كيفري

اين كدام مرجع است كه خارج از ضابطين قانوني و قضايي مرجع 
ها و  دهد؟ منبع اين گزارش كند و به آن خط مي قضايي را اداره مي

شان و جايگاه آنها در تحقيقات جزايي از ديدگاه قانون چيست؟ و 
 قالل قضايي همين است؟ آيا مفهوم است

در مورد خانم مريم مرادي الزم به توضيح است كه نامبرده فقط 
چند ماه پيش از احضار و بازداشت اينجانب كار خود را در اين 

اينجانب نيز از همان روزي كه وكالت
ام از اولياي دم اين پرونده را بعهده گرفته

ز حقوق قربانيانتبعات احتمالي دفاع ا
ام و آگاهانه به مظلوم اين پرونده آگاه بوده

اي كه در قبال مردم و تاريخ وطنم وظيفه
 .ام ام عمل كرده بعهده داشته

ه قتلهای زنجيره ایويژه نام
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دفتر شروع كرده بود و اينجانب خود در زمان بازداشت اصرار به 
ده ام و پس از آزادي نيز خود او را پيدا كر تحقيق از مشاراليه داشته

ام و اظهارات  و بعنوان يكي از شهود به بازپرسي نظامي معرفي كرده
حقيقي و طبيعي و غير اجباري او همان است كه در اين مرحله 

 بيان كرده است زيرا در اين مرحله اكراه و ٧٩ يعني اواخر سال 
ي امر اگر در  با اين سابقه. اجبار و فشاري در كار نبوده است

اي پنهان كردن وجود داشت، چرا خود اين واقعيت امور چيزي بر
كردم و چرا او را به مرجع ياد  همه اصرار به انجام تحقيق از او مي

 و در اهواز ٨٠ كردم؟ اما اظهاراتي كه در زمستان  شده هدايت مي
وهشتم  زيرا برابر اصل سي. از او اخذ شده فاقد ارزش قانوني است

ر و سوگند مجاز نيست و قانون اساسي اجبار شخص به شهادت، اقرا
چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و 

 . متخلف از اين اصل طبق قانون بايد مجازات شود

خانم مريم مرادي در آبانماه هشتاد در حالي كه بشدت مضطرب 
بود طي يك تماس تلفني با دفتر اينجانب اطالع داد كه او را زير 

اينجانب نيز در . كنند و استمداد كرد يد ميفشار قرار داده و تهد
همان زمان موضوع را به برخي مراجع قانوني ذيربط منعكس ساختم 

اما پس از مقاومت در اين مرحله و . كه سوابق آن موجود است
اش را به  حتي پنهان ساختن خود از چشم ماموريني كه او و خانواده

ز مراجعات و تهديدها اي ا ستوه آورده بودند، يكماه بعد دور تازه
شود و ماال او را به شعبه پنجم دادگاه عمومي اهواز  آغاز مي

سازند اظهارات  كشانند و تحت عنوان نيابت قضايي وادار مي مي
بديهي است حتي در صورتي كه اكراه و . خود را پس بگيرد

اجباري هم در كار نبود، با توجه به اينكه اظهارات مشاراليها در دو 
فاوت، در عرض يكديگر و ناقض يكديگر است، قانونا هر نوبت مت

دو از اعتبار ساقط و نتيجه حداكثر اين است كه نامبرده بعنوان 
ي  اما در پرونده. يكي از شهود از عداد داليل اينجانب خارج شود

امر شهادت ساير شهود كال ناديده گرفته شده و با استناد به 
منتفي و سالح و مهمات به .) (..اظهارات اخير مريم مرادي وجود 

همزمان با اين تحوالت در تهران . اينجانب منتسب گرديده است
نيز خانم نوشين تركمان يكي ديگر از همكاران پاره وقت دفتر 
اينجانب را پيدا كردند و مدتها او را كه كارمند يك سازمان دولتي 
 است با تهديد به اخراج و از دست دادن كار خود و بازداشت و

خواستند مطالبي را كه به او  زندان زير فشار قرار دادند و از او مي
كنند بعنوان شاهد در پرونده اظهار كند كه مشاراليها  ديكته مي

اظهارات . مقاومت كرد و عليرغم فشارها و تهديدها تسليم نشد
ي امر موجود است و عنداللزوم  خانم نوشين تركمان در پرونده

بشرح فوق در . ي به مشاراليها وجود داردبراي تحقيق نيز دسترس

پرونده امر كوچكترين دليلي بر انتساب سالح و مهمات و مشروب 
ي يد نيز با توجه  مكشوفه به اينجانب وجود ندارد و توسل به اماره

به داليل موجود در پرونده و بخصوص شهادت شهود توجيه قانوني 
 اثبات بزه كافي نيست و ندارد، مضافا بر اينكه اماره به تنهايي براي

ي استناد راي  در زمينه. يابد ي ديگر قابليت استناد مي در كنار ادله
بنظر «: ي اداره تشخيص هويت باين مضمون كه صادره به نظريه

هاي كمري  رسد غالف مشكي رنگ ياد شده مورد استفاده سالح مي
» يا مشخصاتي نظير سالح كمري برتاي ارسالي قرار گرفته است

هاي نظير   بايد گفت اين اظهارنظر بروشني ناظر به نوع سالحهم
سالح كمري برتا است و هيچگونه داللتي بر فرد سالح مورد بحث 

ها بصورت انبوه و  ندارد و با توجه به اين كه توليد اين سالح
ميليوني با حجم و اندازه و مشخصات فيزيكي يكسان صورت 

 داللتي بر ارتباط بين فرد ي موصوف هم هيچگونه گيرد و نظريه مي
سالح مورد بحث با غالف مزبور ندارد، استناد دادگاه بدوي به آن 

و واقعيت امر همانگونه كه از لحظه رويت . است" تنگي قافيه"از 
ام اين  اين سالح و مهمات و مشروب تا كنون بر آن تاكيد ورزيده
ه و در است اين اشيا هيچگونه تعلق و ارتباطي به اينجانب نداشت

شرايطي در دفتر اينجانب قرار داده شده كه اينجانب هيچگونه 
ام و طبعا  اي نسبت به محل كار خود نداشته حضور و سلطه

 .   مسووليتي نيز در اين زمينه بعهده ندارم

 و كالم آخر اينكه 

هاي  ي قتل ي حاضر تاوان وكالت اينجانب در پرونده پرونده
 احراز حقايق مربوط به اين اي و تالش براي كشف و زنجيره

، براي ٧٩ پرونده است و در آن مقطع زماني خاص، يعني زمستان 
هاي  جلوگيري از دخالت و حضور اينجانب در دادگاه قتل

اينجانب نيز از همان روزي كه . اي بجريان افتاده است زنجيره
ام از تبعات احتمالي  وكالت اولياي دم اين پرونده را بعهده گرفته

ام و آگاهانه به   از حقوق قربانيان مظلوم اين پرونده آگاه بودهدفاع
ام عمل  اي كه در قبال مردم و تاريخ وطنم بعهده داشته وظيفه
كنم  اگر امروز اين چند برگ را تقديم دادگاه حاضر مي. ام كرده

ي تجديدنظر و در دادگاه  بخاطر آن است كه چنانچه در مرحله
ي  اق حق وجود داشته باشد، من بوظيفهحاضر تمايل و توانايي احق

خودعمل و حجت را تمام كرده باشم و اال جامعه و مردم كه 
اي و داور نهايي اين  هاي زنجيره اولياي دم واقعي قربانيان قتل

اي و چه  هاي زنجيره پرونده هستند چه راجع به پرونده اصلي قتل
 : به قول خواجهاند، اما  راجع به اين پرونده راي خود را صادر كرده

 بازي چرخ بشكندش بيضه در كاله آنرا كه عرض شعبده با اهل راز كرد 

 فردا چو پيشگاه حقيقت شود پديد شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد 

  ٢٠٠٢ ژوئن ١٢ � ١٣٨١ خرداد ٢٢چهارشنبه 

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای
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  ياميرفرشاد ابراهيم

 ! مردنش هنوز زود بوديبرا

 ي سيرجاني اکبر سعيديروايت قتل عل

 اکبر ي عليماجرا 
 ي از زماني سيرجانيسعيد

 در يآغاز شد که و
 در ۱۳۶۸مرداد سال 

روزنامه اطالعات مقاله 
 ياز آن جا بود که شاخک ها. »نکته« را منتشر کرد با عنوان يا

 در آن مقاله يسيرجان.  شدندي نرم نرمک متوجه ويمحفل اطالعات
فل نشينان را  گذاشته بود که اعصاب محي موارديدست بر رو

 حکومتيان ي و نابخرديساده انديش : چونيمختل کرده بود، موارد
مضموم و ناپسند بودن به خارج از  در هشت سال جنگ با عراق

 از ترور و يدور ، به داخل انديشيدنيکشور فکر کردن به جا
 .اداره مملکت بدون فکر و درايت يگروگان گير

 موضوع رابطه با آمريکا

 که ظاهرا در نظر بوده تا زهر آن مقاله گرفته يتپس از گذشت مد
 باز ي مقاله ا۱۳۶۹ در بهار سال يشود، اين بار عطااهللا مهاجران

. »مذاکره مستقيم«دوباره در همان روزنامه اطالعات نوشت به نام 
 گسترده از مخالفت را به همراه ياين دو مقاله ضمن آن که موج

 و ي پيرامون سيرجانيتخود داشتند، باعث شدند تا تور امني
 ي اژه اياز آن جمله بود که با حکم محسن.  دقيق تر شوديمهاجران

 ي سعيدي ويژه شنود وزارت اطالعات، تمام مکالمات تلفنيقاض
 . شودي مي ضبط و بررسي و عطاءاهللا مهاجرانيسيرجان

 ۱۳۷۱ ي کند و در خالل سال هاي به همان مقاله بسنده نميسيرجان
 ي و پليسي امنيتي، به شدت فضاي سرگشاده ايه ها با نام۱۳۷۲و 

 کشاند و به زير يحاکم بر فرهنگ و مطبوعات را به چالش م
 در ي وي همپاي برد، غافل از آن که اگر عطاءاهللا مهاجرانيسوال م

 از ي و هم نظر است، وي هم راي ها و جلسات با ويشب نشين
 ياستفاده م بودن عاقبت االمر ي رفسنجانيمصونيت گارد هاشم

 . بيش نيستي مخالف و منتقدي نويسنده اي ويکند، ول

 توسط معاونت ۱۳۷۲ اسفند ۲۳ در تاريخ ي سيرجانينهايتا سعيد
 وزارت يامنيت وزارت اطالعات بازداشت و به گروه اجتماع

 در يمديريت گروه اجتماع.  شودياطالعات جهت تحقيق سپرده م
 نيز يه است و شريعتمدار بوديآن زمان به دست حسين شريعتمدار

  بازداشتي براي طريق بتواند محملبسيار مشتاق بود تا از اين

 که اقدام به نگارش نامه ي فراهم نمايد، به طوريعطاءاهللا مهاجران
 : نمايدي به شرح زير ميا

  وزارت اطالعاتيگروه اجتماع

 ۱۸/۱/۱۳۷۳: مورخ

 م/۱۹/ج/۳۴۵شماره 

 يعطاءاهللا مهاجران: موضوع

 ۱۰۴نت محترم معاو

 با سالم

 ي سعيدي که مستحضر هستيد، به دنبال تحقيق از آقايهمان طور
 خاص برخورده ايم که حضور پررنگ عطاءاهللا ي به نکاتيسيرجان
 شود که نامبرده ي باشد و بسيار ديده مي در آن مشهود ميمهاجران

 در رابطه با ايشان داشته است، فلذا ي آمرانه و محرکانه اينقش
 و مدارک موجود يشمند است با عنايت به ريز مکالمات تلفنخواه

 ادامه کار ي را برايپس از کسب نظر مقامات محترم دستور مقتض
  خيريبا تشکر و التماس دعا .صادر نمائيد

 کسب اطالع و اجازه، موضوع ي فالحيان برايمتعاقب نامه فوق، عل
 کند يمطرح مرا )  دولتيمعاون پارلمان (يتخلف عطاءاهللا مهاجران

 فالحيان يعل.  گيرديکه مورد مخالفت دولت و اعتراض قرار م
 عصر همان روز ي گردد ولياز هيات دولت باز م» يدست خال«

 خبر مذکور و مکالمات ي به طور شيطنت آميزيمحفل اطالعات
 . نمايدي کيهان منتشر مي را در روزنامه ي و سيرجانيمهاجران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ي بوده به سنگ مي که بازداشت مهاجرانيمحفل اطالعاتتير اول 
حسين  (ي گروه اجتماعيخورد و پس از آن با همکار

 گيرد از مجموع فيلم ي در نظر مي، محفل اطالعات)يشريعتمدار
 که تا به حال اخذ نموده، به همراه اعترافات ي اعترافات متهمانيها

 از ي سيرجانيسعيد.  بسازدي تلويزيوني مستندي سيرجانيسعيد
 از ي و از آن جا نيز به يکيزندان توحيد به بازداشتگاه پل روم

دو تيم .  شودي امن وزرات اطالعات در ولنجک منتقل ميخانه ها
 که با ييک تيم فن.  شوندي مي سيرجاني سعيديمسئول کار بر رو

آقای محسنی خود از آيت اهللا خوشوقت حکم
حذف سيرجانی را گرفت که همان شب پس

و اکبر خوش... از آن که به اطالعم رسيد با 
پرسنل. يداهللا رفتيم به خانه ی امنکوش و 

آن ها که از خانه. عمليات را فرستاديم
رفتند، يداهللا قرص آرام بخشی به وی داد و

 .با آمپول هوا کارش را تمام کرد... بعد
رفتيم و يداهللا همان شب... من و اکبر و

 »...جنازه را تحويل تعاون وزارت داد
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 ي مي اقرار تصويري و گاها شکنجه از ويعمليات روان گردان
 و زيرنظر مسعود ي انتظاميز اطالعات نيرواين تيم ا(گرفتند 

 گزينش شده و در اختيار وزارت يصدرالسالم و محمدرضا نقد
، تيم ديگر که از عوامل وزارت اطالعات )اطالعات قرار گرفته بود

 تا به آخر آن ي سيرجاني متمايل به چپ بوده که سعيديو نيروها
پنج ساعت چهل و . شمرده استيم»  خوديدوستان و رفقا«ها را 

 زيرنظر حسين ي سيرجانيبرنامه در چندين محور اعترافات از سعيد
 ضبط شده و بدست عوامل توليد مستند ي و سعيد اماميشريعتمدار

 اطالعات ي داراي سيرجانياما سعيد.  شوديسپرده م» هويت«
 ي و دو تن از افرادي بوده و رو در رو با حسين شريعتمدارياضاف

 بوده و در ارتباط با معاونت امنيت ييرجان نزديک سيکه از رفقا
 غالب اين اقارير که بنا به يوزارت اطالعات بوده اند، و در ثان

 در دانشگاه همدان، ده ها ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ در ي سعيد اماميگفته 
 ي را داشتند که جامعه هنوز آمادگي سيرجانيساعت اعتراف سعيد

آور خواهد بود، که  ها نيز اعجاب ي بسياريشنيدنش را ندارد و برا
 و ي روحي اين اعترافات البته با ضرب و شتم و شکنجه هايتمام

 از ي که در اثر اين شکنجه ها يکي همراه بوده، به طوريجسمان
 حال ي ضعيف و بي از کار افتاده و آن سيرجاني سيرجانيکليه ها

 يشده بود که با آن که به مدت سه ماه در اختيار تيم تصويربردار
 و ي و زرد شدن رنگ صورت وي به علت ضعف مزاجيولبوده، 

 نيمه تمام تعطيل ي، کار تصويربرداريالغر شدن شديدا محسوس و
 . شوديم

 ي از مصاحبه هايش با زبان ايما و اشاره و زيرکي در يکيسيرجان
 يتلنگر سفت... «:  گويدي کند و ميبه اين ضرب و شتم ها اشاره م

د بگويم که در تمام نوشته ها و پس باي...  خورديبه روح من م
 »... بودهي از لج بازي من رگه هاييگفته ها

 زنده از ي بوده اند که باعث شده تا سيرجاني اين ها عوامليهمه 
 ضمن آن که يسعيد امام.  خالص نشوديدست محفل اطالعات
 ي چگونگي اطالعات استان اصفهان ماجرايپيشتر در جلسه شورا

را با آب و تاب تمام شرح »  سفتينگرهاتل« و آن يقتل سيرجان
 : نمايدي خود دوباره به آن اشاره ميداده بود، در اوراق بازجوي

شايد هم .  در اواخر کار واقعا بريده و بيمار شده بوديسيرجان ...«
...  نموده بود، شايد هم ازي بسيار زياده روي در تعزير ويتيم فن

 خوب نبود و ضبط يجانحال سير.  دانم اهللا اعلمي بوده، نميو
 را در خانه ييک ماه ديگر و.  نيز ديگر موثر نبوديويدئوي
 . گرفته شدي کرديم تا که قرار بر حذف وينگهدار

  گذاشته شد؟ياين قرار چگونه و از چه طريق: س

 را ي خود از آيت اهللا خوشوقت حکم حذف سيرجاني محسنيآقا
و اکبر ... يد با گرفت که همان شب پس از آن که به اطالعم رس

پرسنل عمليات را .  امنيخوش کوش و يداهللا رفتيم به خانه 
 ي به ويآن ها که از خانه رفتند، يداهللا قرص آرام بخش. فرستاديم
 .با آمپول هوا کارش را تمام کرد... داد و بعد

رفتيم و يداهللا همان شب جنازه را تحويل تعاون ... من و اکبر و
 »...وزارت داد

 شود و ي منتشر مي سيرجاني خبر فوت سعيد۶/۹/۱۳۷۳خ در تاري
 که کانون نويسندگان و دوستان يچند روز بعد از آن هنگام

 برپا کنند، ي مراسمي وي گيرند براي تصميم مي سيرجانيسعيد
 از نويسندگان و فعاالن اين جمع از جمله دکتر سيمين يتعداد

حسين ميرزا صالح  و غالمي سپانلو، سيمين بهبهانيدانشور، محمدعل
 امن وزارت ي از خانه هايو صالحيار را احضار و چشم بسته به يک

 خود با حضور در ميان يسعيد امام.  کنندياطالعات منتقل م
 يهيچ نوع خبر، سخن و مراسم:  کند کهينويسندگان اعالم م
 نبايد شنيده و ديده شود، و پس از ي سيرجانيدرباره مرگ سعيد
، صالحيار ي وي و نبايدهاي سعيد امامي در پيپ يهشدار و انذارها

:  گويدي مي پرسد پس ما چه بکنيم؟ که در جواب سعيد اماميم
 .برويد روزنامه کيهان را بخوانيد، آن جا نظرات نظام منعکس است

 پس از گذشت بيش از ده ماه بازداشت و ي، سعيد سيرجانيآر
 و يد امام سعيي و دسايس محافل اطالعاتي در پي پيشکنجه ها

 که بعضا امروز فرياد حق طلبانه شان گوش فلک را کر يرفقاي«
 .ناجوانمردانه کشته شد» کرده

 اگر چه از اولين ها نبود، اما از زمره آغازين يمرگ سيرجان
 ي بوده و قتل هاي، امامي باند فالحيان، محسني سياسيترورها
 ستاره ي در پي مشهور شد، پي زنجيره اي بعد که به قتل هايچند
 دنباله دار آسمان ادبيات و فرهنگ و سياست ايران را به زمين يها

 ايران، هرگز يکشاند و خاموششان کرد، اما کهکشان آزاديخواه
 .نام و نشان آن ها را فراموش نخواهد کرد

 : نوشتي پ

 يسايه سعيد« که با يقبل از انتشار اين نوشتار، در گفتگوي. ۱
 ارائه اصل اين اسناد در يود را برا خيداشتم، آمادگ» يسيرجان

 ي اکبر سعيدي اعتراض به قتل علي براييک دادگاه بين الملل
 ي اعالم آمادگي اعالم نمودم که چنانچه مرجع قضاييسيرجان

 . باشمينمايد، اين جانب کماکان حاضر به شهادت و ارائه اسناد م

 يددار مطالب و نام ها خوي از درج بعضيبه لحاظ رعايت موارد. ۲
 اين ي و اعترافات سعيد امامي اصليشده است، که البته در نسخه 

  . باشديچنين نم
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  ۱۱بقيه از صفحه 
انديشه و بيان هيچکدام جرم نيست، چرا کساني که هيچ جرمي 
مرتکب نشده اند بايد کشته شوند؟ و به طور مشخص فتوا و دستور 

 اين قتلها را چه کساني صادر کرده اند؟ 

سف، رسيدگي به چنين مساله روشني دو سال است که با کمال تا
در پيچ و خم داالنهاي دادسرا و دادگاه و درگيري هاي جناحي و 
سياسي گير کرده و در اين مدت، در کنار اطالع رساني بسيار 
محدود، مبهم و جهت دار مرجع رسيدگي به پرونده، هر از 

بل خود را به چندگاهي افرادي از اين يا آن جناح سياسي جناح مقا
افشاي حقيقت تهديد کرده اند، بي آنکه دغدغه ي آن را داشته 
باشند که مردم اينگونه نامحرم پنداشتن خود را توهيني آشکار تلقي 

مهم تر آنکه مرجعي که صالحيت قانوني آن براي . ميکنند
رسيدگي به اين پرونده ي ملي محل انکار است ميخواهد دادگاهي 

 تازه آن هم بدون حضور ٧٧ه چهار قتل پاييز فقط براي رسيدگي ب
 به قول رئيس �آمران اصلي و صادرکنندگان حکم و فتوا و در 

حال آنکه . پرونده تشکيل دهد" جمع کردن" براي �قوه ي قضائيه 
چه کسي است که نداند اوال قتلهاي زنجيره اي به اين چهار قتل 

ده ي متهمان اعالم منحصر نمي شوند، ثانيا پاي آمراني باالتر از ر
شده در ميان است و ثالثا اين قتلها بدون حکم و فتوا صورت 

 . نگرفته اند

در آستانه ي تشکيل چنين دادگاهي، ضمن گراميداشت اول آذر، 
و اعالم همدردي مجدد با ملت " روز جان باختگان آزادي بيان"

دم ايران بويژه بازماندگان تمام قتلهاي زنجيره اي بار ديگر به مر
آزاده و شريف ايران هشدار ميدهيم که پرونده ي ملي قتلهاي 
زنجيره اي در شرف لوث شدن کامل است و وظيفه ي تمام 
آزاديخواهان اين سرزمين و نهادهاي مدافع حقوق بشر است که با 
همه ي توان در برابر لوث کردن پرونده بايستد و نگذارند حقوق 

 . ايمال شودطبيعي قربانيان قتلهاي زنجيره اي پ

 ١٧/٩/١٣٧٩ -کميته ي دفاع از حقوق قربانيان قتلهاي زنجيره اي 

  ۱۶ از صفحه بقيه 
  .جمعي يكايك ماست به جرم دادخواهي آزادگانمان

ما خواستار مجازات اعدام براي هيچكس نيستيم ، ما خواستار 
ما خواستار افشاي . دادرسي واقعي اين جنايتهاي ضد بشري هستيم 

در واكنش به احكام قصاص ، مادربزرگم ، برادرم و . يمحقايق هست
من در نامه هاي رسمي به ديوان عالي كشور اعالم كرديم كه 
تقاضاي مجازات اعدام براي دو متهمي كه محكوم به قصاص شده 
اند را نداريم تا مبادا اين بار نيز با توطئه اي برگشت ناپذير از 

 مبادا كساني را بكشند و سوي مسئوالن پرونده روبرو شويم ، تا
 . بگويند كه براي احقاق حق ما چنين كرده اند 

اما مخالفت ما با حكم اعدام ، دستاويز دستگاه قضايي شد تا در 
دادگاهي كه ما حتي از تشكيل آن مطلع نشديم ، مجازات عده اي 
ديگر از متهمان اين پرونده را نيز چنان كاهش دهند كه به آزادي 

همچنين براي خاموش كردن صداي اعتراض به اين . د آنان بيانجام
روند غير عادالنه اقدام به محاكمه و سپس دستگيري ناصر زرافشان 
وكيل اين پرونده كردند كه هيچ گناهي جز پافشاري شجاعانه بر 

 . حق و عدالت نداشته است

زهرخند بر سرانجام اين روند رسوا بايد زد كه مجازات وكيل مدافع 
انيان ، را سنگين تر از مجازات متهمان به شركت در قتل حقوق قرب

نشريه هايي كه در ايران تالش . در اين پرونده ي ملي رقم زد 
صادقانه و پيگيري در راه افشاي ابعاد و بستر فكري و سازماني اين 
جنايتها كردند توقيف شدند ، نويسندگانشان به زندان و يا خاموشي 

خشم عمومي به فرياد اعتراض نيانجامد كشيده شدند تا ناباوري و 
ناصر . اما آمران قتلهاي سياسي به پاي ميز محاكمه كشيده نشدند 

زرافشان به جرم دادخواهي به زندان و شالق محكوم شد و وزيري 
كه زير دستانش را به مأموريت قتل فرستاده بود رأي برائت 

 . گرفت

و تا زمانيكه در  دادرسي نشده ٧٧پرونده ي قتلهاي سياسي پائيز 
يك دادگاه صالحه ، در نظارت كامل افكار عمومي رسيدگي نشود 
و تمامي كسانيكه در شكلگيري اين جنايتها دست داشته اند به پاي 

 .ميز محاكمه كشيده نشوند ، باز خواهد بود

قتل سياسي بگونه ي يكي از كثيف ترين جناياتهاي ضد بشري 
درمان اين . بر جاي گذاشته زخمهاي عميقي از جامعه ي ايراني 

 . زخمها تنها در تالش پيگير جامعه در راه دادخواهي است

درمان اين زخمها در اصراري صادقانه و بدور از هرگونه سازش بر 
و اين تالش انساني آبستن پااليش جامعه از . سر حقايق است 

 .دوربسته ي خشك انديشي و خشونت خواهد بود 

اندگان قربانيان قتلهاي سياسي نشسته ، زخمي كه بر قلب ما بازم
نگاهمان به زندگي . مانند داغي بر سرنوشتمان تا ابد همراه ماست 

خشم را مثل . از پس اين درد ، گاه دلمرده و گاه عصيان زده است 
طفل بيمارمان در آغوش از روزي به روز ديگر مي كشيم و بغض 

 .در گلويمان پاره اي از پيكرمان شده است

بار ستمي را كه بر عزيزان . سهم تلخ ما از ايراني بودن است اين 
آزاده مان رفت ، بار سوگ و درد خويش را با غرور بر شانه 
 هايمان مي كشيم و اميد به عدالت را البالي زخمهاي دلمان پاس 

 .ميداريم
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اما تسالي اين درد تنها در هم صدايي و همسويي در راه دادخواهي 
 . است

رد تنها در تالشي فراگير است براي رسيدن به تسالي اين د
همبودي انساني در ميهنمان، رها از گلوله ها ، طنابها ، شالقها و 
دشنه هاي خشك انديشي و استبداد و تنها در اين تالش سهم 

 .پرغرور خود از ايراني بودن را مي سازيم

 . ياد آنان زنده باد كه در راه آزادي ايران جان باختند

  ۲۱ صفحه بقيه از
 . آشنايي كامل داشت

از اين رو در كسوت پزشكي هم فداكاري و از خود گذشتگي بي 
شائبه اي نشان مي داد و بيماراني كه به او مراجعه مي كردند و يا 
توسط او تحت درمان قرار مي گرفتند از وجدان پاك و طبابت بي 

مان دكتر سامي مسلماني با اي. آاليش او خرسند و راضي مي گشتند
و پاك نهاد بود و به اعمال مذهبي و شعائر اسالمي ايماني وافر 

هيچگاه عبادات خالصانه اش ترك نمي گرديد و در . داشت
دستگيري از نيازمندان از هيچ لحاظ چه با قلم قدم يا دم مسيحا نفس 

در دستگيري از محتاجان كوشا و همواره . خود كوتاهي نمي كرد
در مبارزات سياسي و اجتماعي با رژيم . پيش قدم بود آن فقيد سعيد

 .پهلوي دست كمي از مبارزان و مجاهدان صادق آن زمان نداشت

در دوران انقالب اسالمي . به همين دليل چند سالي در زندان گذراند
هم چون يك مومن فروتن به انقالب مردم و رهبر خود، آنچه در 

قالب در طبق توان داشت براي پيشبرد پيروزي و به ثمر رسيدن ان
 . اخالص نهاد

وبعد از انقالب نيز بدون هيچ گونه ترديد مسئوليت سنگين وزارت 
بهداري را به عهده گرفت و انقالبي ترين برنامه براي رفع كمبودها 

آن مرحوم به . و نابساماني هاي بهداشتي و درماني كشور ارائه داد 
كالت تذكر است، در تمام مدت وزارت و بعداً هم در كسوت و

مجلس از حقوق بيت المال استفاده نكرد و كليه خدمات اجتماعي 
و مردمي را مجاني عرضه مي داشت و در نهايت جان خود را هم 

 .به رايگان فدا كرد

از دكتر كاظم سامي دو فرزند باهوش وذكاوت باقي مانده كه 
هردو با تاسي از پدر در زير سايه مادري فداكار مراتب و مدارج 

 طي كرده و در مقام پزشك متخصص و دندانپزشك به عملي را
 .خدمت هموطنان خود مشغولند

با آرزوي موفقيت بيشتر براي بازماندگان آن شهيد سعيد و تقاضاي 
رحمت الهي براي روح پر فتوح آن مرحوم، به پاس جاودان 

 . ساختن خاطره دكتر كاظم سامي بايد اذعان كرد

  صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را

 تا دگر مادر گيتي چوتو فرزند بزايد

  ۲۹بقيه از صفحه 
باقي  جلسه سخنراني عمومي بکنند، ديگر هيچ چيزي از دولت 

شبانه دست به دامن آقاي هاشمي شدند و آقاي هاشمي را . ماند نمي
کوتاه بيا و آبرويمان را  فرستادند خدمت آقا که آقا باالخره فردا 

. خواهم با دولت خودم در بيفتم  که نمينه من«: نبر که آقا فرمودند
کنند؟ من باالخره تمام  برخورد مي منتها آقايان چرا اين طوري 

دولت کار . تالشم بر اين است که کشور آرامش داشته باشد
کنم که حل  دولت را من دارم کمک مي مشکالت . خودش را بکند

خودشان اما آقايان به جاي اين که مشکالتشان را حل کنند، . بشود
هر حال مقام معظم ب » .کنند خودشان مشکل درست مي ي آيند برا مي

رهبري، شما مطمئن باشيد که در جريان امور هست و راه صحيح و 
شاء اهللا حقايق براي مردم، مؤمنان  ان . اند با درايتي انتخاب کرده

واليت و رهبري جزء اصول . شما مطمئن باشيد. روشن بشود
شما مطمئن باشيد . يعيان آميخته و ممزوج شدهش مذهب تشيع و با 

پيش بيايد، مردم » واليت«که هر گاه خطري براي اصل انقالب 
شود که ما وظيفه خودمان  اما اين دليل نمي. صحنه خواهند بود در 

که  را نشناسيم و دست روي دست بگذاريم و به آگاهي دادن 
 جامعه است، هاي امروز در سطح ترين وظيفه و رسالت طلبه بزرگ
به نماز هم  . کنم چون وقت نيست من عذرخواهي مي. نپردازيم

دانم که سؤال  از اين که زياد صحبت کردم و مي. خواهيم برسيم مي
سال درسي آينده در مدرسه  اميدوار هستم که در . هم باقي است

تري باشد که در  شهيدين خدمتتان برسيم و آنجا وقت بيش
 .  و برکاتهوالسالم عليکم و رحمة اهللا . م کردخدمتتان استفاده خواهي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

   اعالميه جهاني حقوق بشر۱۹ماده 
هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد، اين

دي در داشتن عقايد بدونحق شامل آزا
مداخله و مزاحمت و آزادي در طلب و
کسب و نشر اطالعات و افکار از طريق هر

 .رسانه اي و بدون مالحظات مرزي است

 " بيانروز جان باختگان آزادي" اول آذر  

ويژه نامه قتلهای زنجيره ای


