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ــيج درجريان انتخابات: نيروهاى تحت امر او در  ــين طائب، فرمانده وقت بس 1- حس
ــتم مردم، قتل معترضان، زندانى كردن و شكنجه كسانى كه به صورت  جريان ضرب وش

مسالمت آميز تجمع كرده بودند مشاركت داشتند. 

2- غالمحسين محسنى اژه اى، وزير وقت اطالعات درزمان انتخابات و دادستان كل 
ــووليت وى مسوول زندانى كردن،  ــور فعلى: مقامات وماموران اطالعاتى تحت مس كش
ــكنجه و تالش براى اخذ اعترافات اجبارى دروغين تحت فشار از صدها تن از فعاالن  ش
حقوق بشر، مخالفان سياسى، روزنامه نگاران، دانشجويان و سياستمداران اصالح طلب 

هستند. 

3-اسماعيل احمدى مقدم، فرمانده نيروى انتظامى: نيروهاى تحت فرمان احمدى 
مقدم حمالت خشونت بار عليه معترضان كه به صورت مسالمت آميز تجمع كرده بودند، 
ــهروندان و همچنين حمله شبانه به خوابگاه دانشگاه  حمله و تخريب حريم شخصى ش

تهران را هدايت كردند. 

ــم كلى براى  ــان انتخابات: او حك ــتان وقت تهران درزم ــعيدمرتضوى، دادس 4- س
دستگيرى صدها فعال اجتماعى وسياسى، روزنامه نگار و فعاالن دانشجويى را صادر كرد. 
در برخى مواقع تاريخ حكم دستگيرى افراد كه امضاى وى را بر آن بوده است مربوط به دو 
روز قبل از انتخابات 22 خرداد 88 است. او همچنين مسوول فرستادن تظاهركنندگان 

ــدگان مورد شكنجه و  ــت ش ــت كه درانجا بازداش ــتگاه كهريزك اس خيابانى به بازداش
بدرفتارى قرارگرفته كه در نتيجه چهار كشته بر جاى گذاشته است. 

ــور محصولى  ــور در زمان انتخابات:  به عنوان وزير كش 5- صادق محصولى، وزير كش
مسووليت همه نيروهاى پليس و نيروهاى تحت امر دروزارت كشور به عهده داشته است. 
نيروهاى تحت امر او مسوول حمله به خوابگاه دانشگاه تهران درروزهاى پس از انتخابات 

به عهده دارند. 
ــعبه 15 دادگاه انقالب: درجريان دادگاه هاى  6- قاضى ابوالقاسم صلواتى رييس ش
ــى بعد از انتخابات صلواتى يكى از سه قاضى  پرونده هاى دستگيرشدگان دادگاه  نمايش
ــت. او بيش از يك صد تن از زندانيان سياسى، فعاالن حقوق  ــده بوده اس هاى برگزار ش
بشر و معترضان را به زندان هاى طويل المدت محكوم كرده است. حداقل 9 حكم اعدام 
ــط وى صادر شده است به نحوى كه عنوان « قاضى مرگ» را براى وى به ارمغان  نيز توس

آورده است. 

ــلح ايران: عالى ترين مقام  ــن فيروزآبادى رييس ستادكل نيروهاى مس 7- سيدحس
نظامى ايران كه مسووليت هدايت نيروهاى نظامى از جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
ــركوب نقش موثرى داشتند را به عهده داشته است.  و نيروى انتظامى راكه درجريان س
نيروهاى تحت نظر او سركوب بى رحمانه اى را عليه معترضان مسالمت آميز و دستگيرى 

وبازداشت هاى فله اى را به انجام رساندند. 

 كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران با انتشار اين گزارش در آستانه سالگرد انتخابات 
ــال پس از خشونت وسركوب بى سابقه در ايران،  نام  بحث برانگيز خرداد 1388 و يك س
15 تن از مقامات و افرادى كه درانجام سركوب بى رحمانه و يا ترويج وتحريك براى انجام 

خشونت عليه تظاهركنندگان و فعاالن جامعه مدنى مسوول هستند مطرح كرد. 

ــركوب پس از  ــونت: مجريان ومروجان س ــه اى، «مردان خش ــن گزارش .... صفح اي
ــوالن ومقامات ايرانى  ــووليت  15 تن از مس انتخابات» اطالعات جزيى از عملكرد يا مس
ــده و يا ترويج و تحريك براى اعمال خشونت عليه  ــت اعمال ش ــوليت سياس كه در مس
ــازد.  اين گزارش همچنين به صورت چندرسانه  ــتند فراهم مى س تظاهركنندگان هس
ــترس مى باشد. (لينك به وب  ــايت كمپين قابل دس اى در اينجا و همچنين روى وب س

سايت و صفحه فالش)

http://www.iranhumanrights.org/men-of-violence/

ــب قضايى مخالفان  ــتگيركردن وتعقي ــرعت براى دس اگرچه قوه قضاييه ايران به س
ــرد، اما هيچ قدمى براى  ــماركثيرى از دادگاه هاى غيرعادالنه اقدام ك ومعترضان درش
ــانى كه ارتكاب به اعمال بى رحمانه  ــوول نگاهداشتن كس مشخص كردن هويت و مس

كردند انجام نداده است. 

براساس اطالعاتى كه توسط منابع دولتى منتشر شده است حداقل 48 تن از معترضان 
ــته كشته شدند وچهار تن از  ــال گذش يا تظاهركنندگان در جريان تجمعات خيابانى س
ــكنجه جان باختند. براساس گفته هاى فعاالن  زندانيان در بازداشتگاه كهريزك زير ش
حقوق بشر ايران شمار كسانى كه درجريان سركوب كشته شدند بيشتر از آماراعالم شده 
ــت اما دولت خانواده هاى برخى از كشته شدگان را براى مطرح  توسط منابع رسمى اس

نكردن در سطح افكار عمومى ارعاب كرده است. 

كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران از جامعه بين المللى، به خصوص كشورهايى 
ــده دراين گزارش ممكن است به آنجا سفركنند  ــر نام برده ش كه پانزده ناقض حقوق بش
ويا داراى دارايى باشند، درخواست مى كند كه براى اين افراد ممنوعيت سفر ايجاد كند 
ــورها مى توانند شامل  كشورهايى  همچون  ــدود نمايد. اين كش و دارايى هاى آنها را مس

اعضاى اتحاديه اروپا، كانادا، امارات متحده عربى و مالزيا باشد.  

ــن از مقامات عالى رتبه  ــونت بار پس از انتخابات، چندين ت ــركوب خش درجريان س
ــتگاه هاى امنيتى و اطالعات و نيز دستگاه قضايى به صورت برجسته اى در انجام  دردس
ــتند. كمپين بين المللى حقوق بشر در  ــووليت مستقيم داش چنين سياست هايى مس
ايران خواستار تحقيقات جامع و تعقيب قضايى همه كسانى است كه درجريان سركوب 
خشونت بار بعد از انتخابات نقش داشتند، چه كسانى كه از طريق عملكرد مستقيم وچه 
كسانى كه از طربق زيردستانشان براى ارتكاب اعمال ياد شده مسوول هستند. همچنين 
ــتند كه درتحريك، ترويج و تشويق براى اعمال خشونت موثر بوده  افراد ديگرى نيز هس
اند. كمپين در گزارش به نام هاى تعدادى از افرادى كه به ترويج وتشويق اعمال خشونت 

پرداخته اند اشاره مى كند. 

رهبرايران، آيت اهللا سيدعلى خامنه اى به عنوان فرمانده نيروهاى مسلح وهمچنين 
عالى ترين مقامى كه اقتداركامل  در حوزه امنيتى و اطالعاتى و همچنين قوه قضاييه دارد 

بايد متعهد انجام تحقيقات و تعقيب قضايى افراد مسوول ياد شده باشد. 

تعدادافرادى كه مى توانستند در اين ليست قراربگيرند شايد به مراتب بيشتر از 15 تن 
ــد. اما تحقيقات كمپين با مرور سخنان و عملكرددستگاه هاى مختلف وحتى برخى  باش
ــانه ها 15 تن زير را در گزارش خود مدنظر قرارداده است. كمپين خود را متعهد مى  رس
داند تحقيقات خود را براى شناسايى و معرفى افراد ديگرى كه در اين زمينه ايفاى نقش 

كرده اند همچنان ادامه بدهد. 

پانزده نفرى كه در گزارش اخير كمپين مورد توجه قرار گرفته اند به شرح زير هستند:

خالصه
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ــزار نفر از مردم در  ــورى 22 خرداد 1388 صدها ه ــت جمه به دنبال انتخابات رياس
ــهرها در  ــالمت آميز درخيابان تهران وديگر ش اعتراض به نتايج انتخابات به صورت مس
ــالمت آميز شركت كردند. پس از آغاز تجمعات معترضان، قتل، خشونت و  تجمعات مس
ــر توسط نيروهاى حكومتى رخ داد كه برخى از آنها بدين شرح  نقض گسترده حقوق بش
هستند: ضرب وشتم گسترده واستفاده بيش از اندازه از زور و خشونت عليه آنانبا استفاده 
ــدن دهها تن و زخمى شدن صدها تن  ــنده سرد و گرم كه به كشته ش از سالح هاى كش
ديگر منجر شد؛ بازداشت بيش از 5000 تن از مردم، شكنجه و تجاوز بازداشت شدگان و 
درنهايت مرگ حداقل چهار تن از زندانيان تحت شكنجه؛ بازداشت هاى با انگيزه سياسى 
ــجويان، مدافعان حقوق بشر، فعاالن سياسى و جامعه  صدها تن از روزنامه نگاران، دانش
ــان  كه به  ــى تنها به دليل اعتقادات و افكارش مدنى و محاكمه آنها در دادگاه هاى نمايش
ــت شدگان  صدور احكام طويل المدت و همچنين احكام اعدام براى برخى از اين بازداش

منجر شده است. 
درجريان اين سركوب خشونت آميز چندين تن از مقامات عالى رتبه در دستگاه هاى 
ــووليت مستقيمى در اتفاقات رخ داده و سياست  اطالعاتى وامنيتى و نيز قوه قضاييه مس

هاى مربوط به سركوب به عهده داشتند. كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران خواستار 
ــانى است كه در اعمال خشونت هاى ياد شده  تحقيقات جامع و تعقيب قانونى همه كس
نقش مستقيم وغيرمستقيم داشتند ، كسانى كه به صورت مستقيم يا از طريق ماموران 

زيردست خود مسووليت چنين بيرحمى ها وقساوتى را به عهده داشتند. 

همچنين برخى ديگر مسوولين  رسمى دراين دوره  به تشويق، ترويج و تحريك براى 
ــر در ايران به معرفى برخى از  ــونت پرداختند. كمپين بين المللى حقوق بش اعمال خش
افراد اصلى كه هم در اعمال خشونت درحوزه مسووليتشان وهم در ترويج وتحريك براى 
ــته اند را در اين گزارش معرفى مى كند. رهبرايران آيت اهللا  ــونت نقش داش اعمال خش
ــيدعلى خامنه اى به عنوان فرمانده كل قوا كه مسووليت نيروهاى نظامى وانتظامى و  س
دستگاه هاى امنيتى و نيز قوه قضاييه  را به عهده دارد به صورت مستقيم مسوول دستور 
براى انجام تحقيقات و تعقيب قانونى كسانى كه در جريان خشونت هاى پس از انتخابات 

مسووليت داشته اند مى باشد

8- محمدعلى جعفرى، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى: نيروهاى تحت فرمان 
ــتقيم نقش مهمى در جريان خشونت هاى پس از انتخابات و دستگيرى  او به صورت مس
ــتمداران اصالح طلب، روزنامه نگاران و فعاالن اجتماعى-سياسى  دگرانديشان ، سياس

به عهده داشتند. 

ــووليت  ــالمى: او مس ــعبه 28 دادگاه انقالب اس ــه: رييس ش 9- قاضى محمدمقيس
رسيدگى به پرونده بسيارى از بازداشت شدگان و فعاالن سياسى  بعد از انتخابات خرداد 
ــت. او نه تنها احكام زندان طويل المدت بر اساس اتهامات بى  ــته اس 88 را به عهده داش
ــد از انتخابات صادر  ــه حكم اعدام براى معترضان بع ــاس صادر كرده بلكه حداقل س اس

كرده است.

ــت جمهورى  22  ــان: بعد از انتخابات رياس ــوراى نگهب 10- آيت آهللا جنتى دبيرش
خرداد 88 جنتى بى مهابا خواستار صدوراحكام اعدام براى معترضان بوده و لحن وى در 
ــخنرانى هايش هماهنگى كامل با نيروهاى سپاه پاسداران و نيروهاى امنيتى داشته  س
است. او كرارا معترضان را «محارب» خوانده، اتهامى كه مى تواند مجازات مرگ به همراه 
بياورد. جنتى مداوما خواستار مجازات اعدام براى معترضان از قوه قضاييه شده و اجراى 

چنين احكامى را حمايت كرده است. 

11- يداهللا جوانى رييس اداره سياسى سپاه پاسداران انقالب اسالمى: او كرارا از اعمال 
ــخت بازجويى (اعتراف گيرى اجبارى) عليه معترضان  ــونت و اعمال روش هاى س خش
ــى از كيفرخواست عليه معترضان را به  حمايت كرده است. اظهار نظرهاى جوانى بخش
ــت كه سپاه پاسداران در بازجويى هاى  خود اختصاص مى دهد كه نشان دهنده آن اس
ــت. (با توجه به اظهارات وى درمورد اعترافات  ــته اس بعد از انتخابات نقش كليدى داش

زندانيان سياسى)

ــينيان نماينده مجلس: او به صورت مداوم از اعمال خشونت عليه  12- روح اهللا حس

ــتار استفاده از مجازات مرگ عليه ناراضيان بوده است. او  مخالفان حمايت كرده و خواس
يكى از طراحان اليحه اى در مجلس بود كه با فوريت به مجلس ارايه شد كه به موجب آن 
زمان تجديد نظر براى افرادى كه به محاربه محكوم شده بودند را به 5 روز كاهش مى داد.  
ــتوركار مجلس خارج شد اما اقدام وى عملى صريح براى تسريع  اگر چه اين طرح از دس

اعدام معترضان مسالمت آميز بعد از انتخابات به شمار مى رود. 

13-على سعيدى نماينده رهبر درسپاه پاسداران انقالب اسالمى: سعيدى به صورت 
ــركوب هاى بعد از انتخابات و همچنين استفاده از  ــپاه پاسداران در س آشكار ازنقش س
ــهروندان ايرانى  دفاع كرده به نحوى كه چنين مواضعى او را به يكى از  ــونت عليه ش خش
بلندپايه ترين مقامات حكومتى تبديل كرده كه از عملكرد دستگاه هاى امنيتى اطالعاتى 

پشتيابى كرده و زمينه ادامه فعاليت هايشان را فراهم آورده است.

14- آيت اهللا محمد تقى مصباح يزدى عضو مجلس خبرگان رهبرى: پس از انتخابات 
ــت جمهورى وى به صراحت از اعمال خشونت شديد و يا حتى استفاده از مجازات  رياس
اعدام براى مبارزه با مخالفان قانونى سخن گفت و در ترويج و تشويق مجازات اعدام براى 
معترضان نقش مهمى را ايفا كرد.اگر چه آيت اهللا مصباح يزدى مسووليت ادارى در جريان 
برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جايگاه وى در نزد دستگاه 
ــاى امنيتى، اطالعاتى و قضايى بيم آن مى رود كه چنين نظرياتى يكى از داليل صدور  ه

احكام محاربه و اعدام مخالفان باشد.

ــوول روزنامه كيهان يكى از افرادى است كه از  ــين شريعتمدارى مديرمس 15- حس
ــتين روزهاى پس از انتخابات كانديداهاى اصالح طلب را به انقالب مخملى متهم  نخس
ــته است. تعريف  ــونت عليه معترضان نقش كليدى داش ــويق خش كرد و در ترويج و تش
ــت غالب وزارت اطالعات،  ــريعتمدارى از اتهام انقالب مخملى به زودى رواي وروايت ش
ــيج و نيروهاى انتظامى براى سركوب تجعات مسالمت آميز بعد از  سپاه پاسداران و بس

انتخابات شد

مقدمه
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ــين طائب فرمانده نيروى مقاومت بسيج،  پس از انتخابات رياست جمهورى 22  حس
ــبه نظامى اين نيرو را در جريان سركوب اعتراضات  ــووليت نيروهاى ش خرداد 88، مس
ــت. او  ــت به عهده داش ــته را از خود به جاى گذاش مردمى پس از انتخابات كه دهها كش
ــيدعلى خامنه اى رهبر جمهورى اسالمى ايران به اين سمت  تيرماه سال 87 توسط س

منصوب شده بود. 

ــاهدان  ــر در ايران با ش ــاس مصاحبههاى متعدد كمپين بين المللى حقوق بش  براس
ــالمت آميز مردمى   ــيج تحت فرمان طائب درجريان اعتراضات مس عينى، نيروهاى بس
ــركوب خيابانى به عهده داشتند و در  در هفته هاى بعد از انتخابات نقش عمدهاى در س
ــازمان يافته به معترضان و ضرب و جرح آنها و نيز انتقال به برخى مراكز بسيج و  حمله س
ــته اند.    شاهدان عينى بسيارى كه در اعتراضات  بازداشتگاه هاى غيرقانونى دست داش
شركت داشتند  به كمپين گفتند كه توسط نيروهاى بسيجى درجريان تجمعات پس از 

انتخابات كتك خورده اند.(1و 2)

ــال به قرارگاه پليس يا زندان در بازداشتگاه هاى غيرقانونى   برخى از آنها پيش از ارس
ــدند. طى مدتى كه انجا بوده اند به شدت موردضرب وشتم و تحقير  ــيج  نگهدارى ش بس

روحى وجسمى قرارگرفته اند و تهديد به مرگ شده اند.

ــب 25 خرداد با حمله به خوابگاه دانشگاه تهران به  ــبه نظامى درنيمه ش نيروهاى ش
مضروب كردن دهها تن از دانشجويان و تخريب وسايل آنها اقدام كردند. فيلم 18 دقيقه 
ــجويان به  ــيجى به خوابگاه دانش اى كه ماه فوريه از حمله نيروهاى پليس ونيروهاى بس
فضاى اينترنت درزپيدا كرد هيچ ترديدى درخصوص دخالت نيروهاى بسيجى در ورود 

غيرقانونى به محوطه كوى دانشگاه و ضرب وشتم دانشجويان باقى نمى گذارد. ( 3)

ــان فاش نشود به كمپين بين المللى حقوق  دو مقام سابق دولتى كه خواستند نامش
بشر در ايران گفتند كه حسين طائب پس از انتخابات  مسئوليت امنيت و برقرارى آرامش 
ــت داد را به عهده گرفت. اين دو  ــركوب اعتراضات مردمى تغييرماهي را كه درعمل به س
ــوابق امنيتى خود، يكى از افرادى  ــام همچنين به كمپين گفتند كه وى با توجه به س مق
بوده است كه پروژه اعتراف گيرى اززندانيان سياسى دستگير شده پس از انتخابات را در 

زندان اوين مديريت كرده است.
 

ــابق دولتى ياد شده همچنين به كمپين بين المللى حقوق بشر گفتند كه  دو مقام س
ــى از نيروهاى تحت امر طائب پيش از انتخابات براى برخورد با آنچه «شورشهاى  بخش
خيابانى» ناميده مى شود دوره ديدند. بسيارى از افراد تحت امر او درجريان درگيريهاى 
ــتفاده كردند. اين نيروها  ــرد عليه معترضان اس ــالح گرم وس بعد از انتخابات از انواع س
ــوول نگاهداشته نشدند. تنها درجريان  هيچگاه درمورد خشونتهاى صورت گرفته مس
تجمع ميليونى مردم در 25 خردادماه 1388، درجريان برخورد نيروهاى بسيجى ولباس 

شخصى مقامات گفتند كه ده تن كشته شدند.(4)

ــته شدند   در طى تظاهرات 30 خرداد 1388، مقامات دولتى ادعا كردند 11 نفر كش
ــدگان حد اقل 34 نفر بوده است.  ــته ش ــان ميدهد تعداد كش ولى تحقيقات كمپين نش
ــيج به دنبال انتقاداتى كه نسبت به نيروهاى تحت فرمان وى درجريان  (5) . فرمانده بس
ــد در توجيه اقدامات خشونت آميز بسيج گفته بود: « ورود  سركوبهاى خيابانى انجام ش
ــى مى تواند خيلى آسان وارد بسيج شود و با  ــيج بسيار راحت است. هر كس به نيروى بس
هدف خراب كردن وجهه بسيج، اقدامات زشت و ناشايسته اى انجام دهد تا نگاه مردم به 

فرزندان خود را تغيير دهد.» (6)

ــاهدان عينى نيروهاى بسيجى تحت امر حسين طائب  بنابر اسناد،تصاوير و اعالم ش
بخش گسترده اى از شليك مستقيم به سوى مردم و كشتار معترضان را از جمله شليك 
مستقيم از پايگاه بسيج مسجد لوالگر و حوزه 177 بسيج ناحيه مقداد در تهران به سوى 

مردم را بر عهده داشته اند كه منجربه كشته شدن تعدادى از مردم معترض شده است.

ــته شدن نداآقا سلطان، دختر27 ساله اى كه درتاريخ 30 خرداد 88 مورد  پس از كش
ــت گلوله قرار گرفت و نيز دهها تن ديگر از مردم معترض در جريان راهپيمايى هاى  اصاب
ــتار را به « اغتشاشگران» نسبت داد و ادعا كرد كه  مسالمت آميز،حسين طائب اين كش

عده اى با لباس بسيج و نيروى انتظامى دستگير شده اند.

ــلحه و  ــا اين ادعا كه«اخبار متعددي از واردات انواع اس ــيج در 8 تيرماه ب فرمانده بس
ــورهاي خارجي گزارش شده  ــني به داخل كشور از سوي گروه هاي مخالف و كش چاش
ــالح ها در انتخابات ايران  بود اما هيچگاه گمان نمي كرديم كه آنان مي خواهند از اين س
ــتفاده از اسلحه متهم كرد و ادعا كرد كه تعدادى  استفاده كنند» مردم معترض را به اس
از بسيجيان كشته شده اند و تعدادى نيز« دليل جراحات ناشي از اصابت سنگ، چوب و 

چاقوي اغتشاشگران به بيمارستان منتقل
شدند.»(7)

ــخنرانى در جمع بسيجيان در مشهد علت  اما يك ماه بعد در 8 مرداد ماه طى يك س
ــالمت آميز را در ادعاى متناقض  ــته شدن تعدادى از مردم در جريان اعتراضات مس كش
ــان به روند برگزاري  ــت « 25 خرداد جاري تعدادى از معترض ــرى عنوان كرد و گف ديگ
انتخابات در قالب اغتشاشات تهران درصدد حمله به يكي ازحوزه هاي مقاومت بسيج و 
خلع سالح آنجا بودند اگر اين اقدام انجام مي شد و سالح دست معترضان مي افتاد ديگر 

به راحتي نمي شد اين قائله را ختم كرد.در جريان
مقابله با اين دسته افراد حمله كننده به حوزه بسيج، تعدادى كشته شدند. »  (8)

ــوى، كه در يكى از تجمعات بعد از انتخابات حضور  پس ازپخش خبر قتل  ترانه موس
ــب را به كارگردانى  ــت جمهورى طائ ــت، مهدى كروبى، كانديداى معترض رياس داش
ــوه دادن اين قتل متهم كرد. دراين برنامه با خانوادهاى  برنامه تلويزيونى براى دروغ جل
ــده بود كه دران گفته ميشود دخترشان  ــتند گفت وگو ش كه دخترى به همين نام داش
ــت. . به گفته كروبى طائب از يكى از اقوام خود كه ترانه موسوى نام داشت براى  زنده اس
تكذيب خبر قتل دخترى به همين نام در جريان اعتراضات استفاده كردهبود. جزييات 
ــوى حقيقى همچنان در پرده ابهام باقيمانده است (9) اما دو منبع  سرنوشت ترانه موس
پزشكى كه در بيمارستان امام خمينى حضور داشته اند وجود او را در اين بيمارستان به 

كمپين تاييد كرده اند.

ــه كار مجلس ايران در  ــرى  نماينده محافظ ــاه 88، على مطه ــخ 19 مرداد م درتاري
ــاره به مديريت بحران پس از  ــته بود با اش جوابيهاى كه براى روزنامه تندروكيهان نوش
ــركوب معترضان سخن گفت.  ــين طائب در س ــووليت حس انتخابات به صراحت از مس
ــتيم اين  ــت: « ما مى توانس موضوعى كه طائب هيچگاه تكذيب نكرد. على مطهرى نوش
ــهادتها و قتلها و آسيبها اتفاق  ــيارى از اين ش بحران را به گونهاى مديريت كنيم كه بس
نيفتد. ميتوانستيم آن هيجان عظيم معترضان را كه به دنبال تبليغات انتخاباتى و خصوصا 
مناظرات نامناسب و گاه ناجوانمردانه به اوج خود رسيده بود با دادن چند مجوز تجمع و 
ادامه مناظرات دربارة روند انتخابات در صداوسيما به تدريج فروبنشانيم و با مردم عادى 
ــأله دار و دچار شبهه شده بودند و واقعا فكر ميكردند كه در انتخابات تقلب شده با  كه مس
احترام برخورد كنيم، آنگاه ميديديم كه مهار اين بحران به دليل رشد اجتماعى و هوش 

باالى مردم ما كار چندان مشكلى هم نبوده است.»(10)

ــت افرادى مانند طائب  وى در ادامه افزود: «اما وقتى ما مديريت بحران اخير را به دس
ميدهيم كه با باتوم بيشتر مأنوس است تا فكر و عقل و تدبير، نتيجه همين خواهد بود....» 

(11)

ــت كه تحقيقات جامعى درخصوص  ــر خواهان  آن اس كمپين بين المللى حقوق بش
ــترده،  ــتهاى گس ــين طائب درخصوص حوادث از انتخابات از جمله بازداش نقش حس
ــركوب تجمعات مردمى، حمله به منازل شخصى  ــخصى در س حضورنيروهاى لباس ش
ــدارى زندانيان در  ــات اجبارى، نگه ــت زندانيان، اعتراف ــاى افراد، آزار واذي وخودروه

حسين طائب
فرمانده   وقت    بسيج
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ــتهاى غيرقانونى، شليك به افراد غيرنظامى و كشتن دهها نفر ازمردم در تهران و  بازداش
ديگر شهرها است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متولد سال 1342 تهران، پس از رسيدن على خامنه اى به رهبرى، حسين طائب نيز 
ــد و چند سال معاون هماهنگ كننده دفتر  على خامنه اى  به « بيت رهبرى » منتقل ش
بود.پس از آن به مدت 3 سال معاون فرهنگى ستاد مشترك سپاه پاسداران و فرماندهى 
دانشكده امام حسين دانشكده اختصاصى سپاه را بر عهده داشت. طائب در دو سال گذشته 
ــپاه و بسيج ابتدا به عنوان قائم مقام  ــپاه و ادغام فرماندهى س پس از تغيير فرمانده كل س
ــد و پس از آن در سال 87  ــپاه(محمد على جعفرى) در بسيج منصوب ش فرمانده كل س

ــر كشور منصوب شد. وى پس از آنكه در اكتبر  از سوى وى به فرماندهى بسيج در سراس
2009 از فرمانده بسيج كنارگذاشته شد به سازمان تازه تاسيس اطالعات سپاه پاسداران 
پيوست.  سازمان اطالعات سپاه مسووليت بخش عمده اى از دستگيرى ها و بازجويى از 

فعاالن سياسى، مطبوعاتى و حقوق بشرى پس از انتخابات را به عهده داشته است. 

ــنجانى در وزارت اطالعات و زير نظر على   او در زمان رياست جمهورى هاشمى رفس
فالحيان به عنوان فرماندهى حفاظت اطالعات سپاه و معاونت ضد جاسوسى اين وزارتخانه 
ــاى ماجراى قتل هاى زنجيره اى در سال 77 (1998)، وى از وزارت  كار مى كرد. با افش
اطالعات پاكسازى مى شود. در وزارت اطالعات، او به يكى از خشنترين بازجويان شهرت 

داشته است.

1و2- گزارش شاهد عينى از ضرب وشتم معترضان توسط نيروهاى بسيجى:
http://www.iranhumanrights.org/2009/07/eyewitness9july/

اعترافات يك  بسيجى دراعمال خشونت:
http: / /www.channel4.com/news/art ic les/pol i t ics/

international_politics/iran+basij+member+describes+electio
n+abuse/3466142

3- منبع يوتوب 
http://www.youtube.com/watch?v=F52wtg1BROk

4- گزارشى از كشته شدن امير حسيين طوفان پور، كمپين بين المللى حقوق بشردر 
ايران، 7 مرداد 1388، 

http://persian.iranhumanrights.org/1388/05/toufanpour/
5- آمار كشته شدگان اخير بيش از آن چيزى است كه دولت ايران اعالم كرده است، 

كمپين بين المللى حقوق بشردر ايران،24 تير 1388،
http://persian.iranhumanrights.org/1388/04/deathtoll/

 6- وب سايت فرارو، 20 مرداد ماه 1388، 

 http://www.fararu.com/vdcexn8w.jh8opi9bbj.html
ــات پس از انتخابات به  ــيجى در اغتشاش ــيج: 8 بس 7 - «فرمانده نيروى مقاومت بس

شهادت رسيدند»، روزنامه كيهان، 9 تير 1388،  
http://www.kayhannews.ir/880409/14.HTM#other1403

ــيج كشور:راهبرد دشمن مقابل هم قراردادن ملت و  8-« فرمانده نيروى مقاومت بس
نخبگان است» ، روزنامه كيهان، 10 مرداد 1388،

http://www.kayhannews.ir/880510/14.htm#other1402
ــخ داد»،  بى بى سى فارسى، 29  ــوبان ترانه موسوى پاس 9-«كروبى به اعتراض منس

مرداد 88
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090820_he_

ir88_taraneh_mousavi.shtml
10- «پاسخ قاطع دكتر على مطهرى به كيهان»، 19 مرداد 1388،

http://ali-motahari.blogfa.com/post-17.aspx
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«كمپين بين المللى حقوق بشر خواهان  آن است كه تحقيقات جامعى 
درخصوص نقش حسين طائب درخصوص حوادث از انتخابات از جمله 
بازداشتهاى گسترده، حضورنيروهاى لباس شخصى در سركوب تجمعات 
مردمى، حمله به منازل شخصى وخودروهاى افراد، آزار واذيت زندانيان، 
اعترافات اجبارى، نگهدارى زندانيان در بازداشتهاى غيرقانونى، شليك به 
افراد غيرنظامى و كشتن دهها نفر ازمردم در تهران و ديگر شهرها است.»



«مردان خشونت»  مجريان ومروجان سركوب  بعد از انتخابات
«مردان خشونت»  مجريان ومروجان سركوب  بعد از انتخابات

8

ــال 1388 سمت وزارت  ــنى اژه اى هنگام انتخابات 22 خرداد س غالمحسين محس
ــتگيرى صدها  ــت. در جريان دس اطالعات را در دولت محموداحمدى نژاد به عهده داش
ــته سياسى و مطبوعاتى ، روزنامه نگاران و فعاالن مدنى اين  تن از شخصيت هاى برجس

وزارتخانه بازجويى و انجام تحقيقات از بازداشت شدگان را انجام داده است.

ــب 23 خرداد 1388، تنها درحالى كه 22 ساعت از انتخابات مى گذشت دهها  درش
ــالمى، حزب كارگزاران، گروه  ــوراى مركزى حزب مشاركت انقالب اس تن از اعضاى ش
ــه نگاران ومديران  ــت آزادى و جمعى از روزنام ــالمى، حزب نهض مجاهدين انقالب اس
ارشدستادهاى انتخاباتى ميرحسين موسوى و مهدى كروبى توسط نيروهاى اطالعاتى 

دستگير شدند. 

برخى از وكالى زندانيان سياسى به كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران گفتند كه 
موكالنشان براساس يك حكم جلب سفيد بدون اينكه هيچ اتهامى متوجه آنها باشد ويا 
اسم آنان در آن ذكر شده باشد دستگير شدند. درمورد برخى از افراد همچون عبدالفتاح 
سلطانى وكيل برجسته حقوق بشر حكم ياد شده حتى چندين روز پيش از انتخابات صادر 
شده بود. محسنى اژه اى بر نقش خود در كسب اجازه كلى و همگانى برخورد و بازداشت 
معترضان صحه گذاشته است. او درمصاحبه اى گفت: « من اين اجازه را از مقامات قضايى 
ــر عمومى مى دهم و اگر چنانچه اينها  ــه ام و گفتم كه اول تذكر مى دهم و بعد تذك گرفت
عمل نكردند ناگزير هستيم هم دستگير كنيم و هم قبل از محاكمه عوامل و عناصر اصلى 

را به مردم معرفى كنيم .» (1)

يك ماه پس از انتخابات محسنى اژه اى به صراحت رقابت انتخاباتى كانديداهاى اصالح 
طلب را تالش براى مقابله با جمهورى اسالمى دانست واز سياسى بودن دستگيرى هاى 
ــت. او تصريح كرد: « .... مي خواستند كه جمهوري اسالمي  بعد از انتخابات پرده برداش
ــائلي  ــتار مس ايران از درون تهي كنند. جريانات مختلفي كنار هم قرار گرفته كه خواس
ــت احمدينژاد و پيروزي موسوي بود. در هر صورت كساني كه پشت سر  جداي از شكس
ــوي بودند، بعضي از آنان به طور صد در صد مسائلي غير از مسائل انتخابات را دنبال  موس
مي كردند. بعضي از افرادي كه در ستاد موسوي و كروبي بودند، در طول ماههاي قبل از 
انتخابات، با سفارتخانهها بهويژه انگليس، بيش از صد بار تماس داشتند. بعضي از كساني 
كه عليه نظام اقداماتي انجام داده بودند يا خارج از كشور كار مي كردند، با چراغ سبزهايي 

كه نشان داده شد، برگشتند و در ستاد اين افراد فعاليت مي كردند.»(2)

چندين تن از شخصيت هاى برجسته سياسى كه پس از انتخابات دستگير شدند و پس 
از هفته ها ويا چندين ماه از زندان آزاد شدند به كمپين بين المللى حقوق بشر گفتند كه 
در جريان بازجويى ها تحت فشار قرارگرفته اند تا به اتهامات واهى كه عليه آنها وارد شده 
ــت كه در سخنرانى هاى وزير  بود اعتراف  اجبارى كنند. عمده اين اتهامات مواردى اس
اطالعات مطرح شده بود. غالب افراد بازداشت شده متهم شده بودند كه در سازماندهى 
تجعات مردمى دست داشتند، از كشورهاى خارجى دستور مى گرفتند و يا با سازماندهى 
ــته اند.  اين درحالى است كه غالب افراد دستگير  تجمعات تالش براى تضعيف نظام داش
شده در منزل و فاصله 72 ساعت اول بعد از انتخابات دستگير شدند و عليرغم ارايه اتهامات 
ــى كه طى ماه هاى پس از انتخابات برگزار شد  ــنگين عليه آنها در دادگاه هاى نمايش س
ــده هيچگاه اتهامات ياد نشده را نپذيرفتند و ماموران اطالعاتى و  بسيارى از افراد ياد ش

قضايى نيز از ارايه مداركى كه چنين اتهاماتى را تاييد كند ناتوان ماندند. 

در مرداد 1388 مهدى كروبى كانديداى رقيب محمود احمدى نژاد مستندات خود 
در خصوص تجاوزو آزار واذيت جنسى برخى بازداشت شدگان را با هياتى سه نفره از قوه 

قضاييه مطرح ساخت. (3)

ــتان كل كشور (پس از بركنارى از وزارت   درآن زمان محسنى اژه اى به عنوان دادس
ــنى اژه اى در مورد اظهارات كروبى گفت كه آنها  اطالعات) يكى از اعضاى آن بود. محس

« از اساس بى پايه» است. (4)

ــل در يك مورد يكى  ــان مى دهد حداق ــت كه تحقيقات كمپين نش اين درحالى اس
ازبازداشت شدگان--ابراهيم مهترى--(5) از پزشكى قانونى رسمى قوه قضاييه مبنى بر 
جراحت هاى ناشى از آزار جنسى به همراه داشته است. درهيچ كدام از موارد مطرح شده 
اظهارات قربانيان آزار جنسى مورد توجه قرارنگرفت و درعوض ماموران وزارت اطالعات 
ــان  قربانيان تجاوزرا تهديدكردند كه اگر اظهارات خود را پس نگيرند خود وخانوادهش

هزينه آن را پس خواهند داد.(6) 

ــتگيرى متهمان سياسى به ضرب  ــنى اژه اى از ابتداى دس نيروهاى تحت امر محس
ــتم وتهديد برخى از آنان پرداخته و حتى به جاى پرداختن به موارد اتهامى آنها را به  وش
ــخصى شان تهديد كردند. يكى از بازداشت شدگان پس از انتخابات به  افشاى زندگى ش
كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران گفت كه پروژه اعتراف گيرى از زندانيان سياسى 
در چندهفته اول پس از بازداشت آنها با تكيه بر ماه ها نظارت و عمليات شنود از برخى از 
ــخصيت هاى سياسى صورت گرفته بود تا دركمترين زمان و با اخذ اعترافات اجبارى  ش

اهداف سياسى مورد نظر وزارت اطالعات را دنبال كنند. 

ــار براى اخذ اعترافات اجبارى كه در دادگاه هاى نمايشى پس  به گفته اين منبع فش
از انتخابات خود را در مورد جمعى از بازداشت شدگان نشان داد، زندگى شخصى آنها را 
ــتماتيك بودن بازداشت و اعمال فشاربراى اعتراف  نشانه رفته بود. اين موضوع از سيس
ــى در عين ناديده گرفتن مقررات و قوانين  گيرى به منظور رسيدن به يك هدف سياس
ــت ها و نحوه برخورد با زندانيان بوده است. در يك مورد كمپين  قضايى حاكم بر بازداش
ــر درايران اطالع حاصل كرد كه براى اعتراف گيرى از يكى از افراد  بين المللى حقوق بش
ــده پس از انتخابات نوارهاى مكالمات او و نيز فيلم هايى كه توسط دوربين  ــتگير ش دس
ــته را به عنوان عاملى براى ساكت كردن متهم و نيز فشار  مخفى از آپارتمانى كه وى داش

روانى بر وى استفاده كرده اند. 

نحوه تحقيقات غيراخالقى درمورد برخى از روزنامه نگاران نيز رخ داده است. دريكى 
از موارد يكى از روزنامه نگاران آزاد شده به كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران گفت: 
« از همان ابتداى بازداشت متوجه شدم كه هيچ اتهام حقوقى عليه من وجود ندارد. مامور 
ــتيم. گفتن همين  اطالعات به من گفت كه ما به رابطه تو با يكى از همكارانت مطلع هس
ــت داشتن درناآرامى هاى  ــى كند. بنابراين يا به دس مى تواند زندگى ات را از هم متالش
ــرت در ميان مى گذاريم.» يكى  بعد از انتخابات اعتراف مى كنى يا اين موضوع را با همس
ــده به كمپين گفت: « طى دو هفته اول بازداشت  ــخصيت هاى سياسى دستگير ش از ش
ماموران اطالعاتى هيچ اتهام سياسى را من مطرح نكردند. همه تالش بازجويان برمحور 
ثابت كردن اتهامات غيراخالقى بود تا با ثابت كردن كردن آن حاضر شوم اتهامات سياسى 
ــه همين جهت بارها كتك  ــرم و جلوى دوربين ها اعتراف كنم. ب مورد نظر خود را بپذي
خوردم و تهديد شدم كه هم خودم و هم همسرم كارمان را ازدست خواهيم داد و مدتها در 
زندان خواهم ماند... وقتى حاضر نشدم به كارهاى نكرده زيرفشارطاقت فرساى بازجويى 
ــاعت در روز اعتراف كنم به مدت چهار هفته در سلول انفرادى هيچ بازجويى  هاى ده س
ــدم. بعد از آن اتهامات سياسى مربوط به حداقل شش هفت سال قبل پرسيده شد.»   نش
ــتگيرى اش بعد از انتخابات هيچ ربطى به ناآرامى هاى  او به كمپين گفت كه موضوع دس
پس از آن نداشت و تنها بهانه اى براى تسويه حساب سياسى بود: « دردادگاه درحالى به 
ــدم كه نه دفاعياتم موردتوجه قرارگرفت نه كارشناسان پرونده  ... سال زندان محكوم ش
ام براى اتهامات مطرح شده كمترين شاهدومدركى ارايه كردند. تصميم دادگاه از پيش 

تعيين شده بود.»

ــووليت وزارت اطالعات را به عهده داشت  ــنى اژه اى در طى چهارسالى كه مس محس
سركوب فعاالن جامعه مدنى، جنبش زنان و سازمان هاى دانشجويى مستقل در كشور 
را شدت بخشيد. موضوع « انقالب نرم» يا « انقالب مخملى» كه به كرات پس از انتخابات 
ــد، پيش از اين در جريان پرونده دستگيرى هاى  ــنيده ش از زبان وزير اطالعات ايران ش
ــترده فعاالن جامعه مدنى كه منجر به تعطيلى برخى از سازمان هاى غيردولتى وبه  گس
ــازمان ها مطرح شده بود. نيروهاى وزارت اطالعات با بستن  زندان افتادن مديران اين س

غالمحسين محسنى اژه اى 
وزيرسابق اطالعات و دادستان كنونى كل كشور
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ــال 1388 و موسسه راهى  ــگران داوطلب در س ــازمان هاى غيردولتى همچون كنش س
اتهامات مشابهى را به مديران آنها بدون ارايه مدرك در دادگاه زدند. 

ــنى اژه اى در يك كنفرانس  خبرى در 3 تير 1388  به صراحت از برنامه ريزى  محس
شده بودن دستگيرى هاى بعد از انتخابات خبر داد و بدون اينكه هيچ مدركى درخصوص 
ادعاى خود ارايه كند در رابطه با سركوب هاى هاى بعد از انتخابات گفت: « ناامني ها دو 
ــتاي اغتشاشاتي  ــت كه يك نوع آن به برنامه ريزي هايي كه به صورت نرم در راس نوع اس
كه امروز مشاهد مي كنيد طراحي مي شود كه اين موضوع بيش از دو سال قبل آغاز شده 
ــاني كرده  و بنده زماني در جلسه  ــت و وزارت اطالعات هم در اين خصوص اطالع رس اس
هيئت دولت عرض كردم كساني كه دستگير شده اند مرتبط با براندازي نرم و انقالب هاي 
ــان  مخملي بودند و برخي از اين افراد را هم نام بردم.» (منبع) اظهارات وزير اطالعات نش
مى دهد كه دستگيرى هاى انجام شده پس از دوم خرداد از قبل برنامه ريزى شده بوده و 
ادعاى مشاركت ويا مديريت تظاهرات توسط افراد ياد شده در جريان اعتراضات مردمى 

پس از انتخابات عمال بهانه اى براى دستگيرى هاى انجام شده بوده است. (7)

ــده كه در روزهاى نخست پس از انتخابات  يكى از چهره  هاى اصالح طلب دستگيرش
ــر در ايران  گفت: « اتهام براندازى و اتهام  ــد به كمپين بين المللى حقوق بش دستگيرش
ــد كه من اصال  در تظاهرات شركت  ــركت  در تجمعات درحالى مطرح ش مخملى ويا ش
ــتگيرى توسط ماموران  ــتم وبه علت بيمارى در خانه بسترى بودم. به  محض دس نداش
ــت. بازجويان اطالعات  ــدم كه انتخابات تنها بهانه اس اطالعات و ورود به اوين متوجه ش
صدها صفحه از صحبت هاى  تلفنى من، رفت وآمدهايم به مكان هاى مختلف، سخنرانى 
ــتند و گفتند  كه با چنين  پرونده اى به راحتى  10 تا 15 سال  هايم را جلوى  رويم گذاش
ــود واگر همكارى نكنى جان سالم به در نمى برى. من به آنها گفتم   زندان نصيبت مى ش

ــوان مجرمانه اى وجود ندارد.  هر  ــما تهيه كرده  ايد هيچ عن درهيچ يك از موادى  كه ش
ــت. يك بار با لگد از روى صندلى پرتم كردند و  ــتم به همراه  داش اعتراض من ضرب و ش
ــكل قلبى ام هر آن فكر مى كردم ممكن   بارها آب يخ به صورتم ريختند كه با توجه به مش

است سكته كنم.»
ــنى اژه اى روز 26 خرداد در توجيه بازداشت فعاالن سياسى ادعا كرد كه علت  محس
ــده «نفوذ گروه هاى ضد انقالب در ستادهاى  ــت چهرهاى شاخص و شناخته ش بازداش
ــت« آن عوامل هم  ــت ها را نيز پذيرفت و گف ــئوليت اين بازداش انتخاباتى » بوده و مس

شناسايى و دستگير شدند و االن در بازداشتند.»( 8)
وى همچنين همان روز معترضان به نتايج انتخاباتى را تهديد كرد و گفت: « اينجا اعالم 
ميكنم كه اين مسايل براى وزارت اطالعات مخفى نيست و اگر چنانچه اين روزها و شب 
ــور دردسر ايجاد كنند مطمئن  ها مجددا به خيابانها بريزند و بخواهند براى مردم و كش

باشند كه هم دستگير مى شوند هم به مردم معرفى مى شوند. » (9)

محسنى اژه اى همچنين برخى خبرنگاران خارجى را متهم كرد كه براى كشورهاى 
خارجى اطالعات جمع آورى مى كردند. اما درجريان دادگاه برخى از افراد دستگير شده 
همچون مازيارى بهارى، عليرغم اعتراف گيرى اجبارى تحت فشار از وى، هيچگاه جمع 

آورى اطالعات از افراد ياد شده مورد اثبات قرارنگرفت. (10)

كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران خواستارتحقيق كامل وبى طرفانه در خصوص 
نقش محسنى اژه اى درجريان دستگيرى گسترده، بازداشت هاى خودسرانه، آزارو اذيت 
وشكنجه، تالش براى اخذ اعترافات اجبارى از فعاالن سياسى و مطبوعاتى وفعاالن جامعه 
مدنى است. كمپين خواستارآن است كه سيستماتيك بودن و سياسى بودن دستگيرى 

هاى ياد شده مورد بررسى قرارگيرد.

ــنى اژه اى؛وزير اطالعات در چهار سال اول دولت  ــالم غالمحسين محس حجت االس
ــال 1335 در اژيه حوالى اصفهان است. وى  از بنيانگذاران وزارت  احمدى نژاد ،متولد س
اطالعات به ترتيب مسئول گزينش اين وزارتخانه در سال هاى 1363 و 1364، نماينده 
قوه قضائيه در وزارت اطالعات از سال 1364 تا 1367،و همين سمت در سال هاى 1370 

تا 1373 بوده است.
ــتان ويژه روحانيت تهران و از سال 1377 تا 1381 نيز  از سال 1374 تا 1377 دادس
ــمت رئيس مجتمع قضايى كاركنان دولت بود.از 23 مرداد 1384 تا 4 مرداد  با حفط س

1388 نيز وزير اطالعات دولت محمود احمدى نژاد بود. 

ــت جمهورى»، 26  ــايت مركزامورزنان وخانواده رياس ــنى اژه اى، وب س 1- «مصاحبه محس
خرداد 1388،

http://www.women.gov.ir/pages/?cid=6361
2-« تماس هاى مكرر برخى اعضاى ستاد»، وب سايت رجا نيوز، 27 تيرماه 1388،
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نيروهاى تحت امر محسنى اژه اى از ابتداى دستگيرى متهمان سياسى به 
ضرب وشتم وتهديد برخى از آنان پرداخته و حتى به جاى پرداختن به موارد 
اتهامى آنها را به افشاى زندگى شخصى شان تهديد كردند. يكى از بازداشت 
شدگان پس از انتخابات به كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران گفت كه 
پروژه اعتراف گيرى از زندانيان سياسى در چندهفته اول پس از بازداشت 
آنها با تكيه بر ماه ها نظارت و عمليات شنود از برخى از شخصيت هاى سياسى 
صورت گرفته بود تا دركمترين زمان و با اخذ اعترافات اجبارى اهداف سياسى 
مورد نظر وزارت اطالعات را دنبال كنند
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اسماعيل احمدى مقدم
فرمانده كل نيروى انتظامى

اسماعيل احمدى مقدم، از سال 1384 تاكنون، فرماندهى نيروى انتظامى ايران را به 
ــالمت آميز پس از انتخابات 22 خرداد 1388 نيروهاى  عهده دارد. در طى تظاهرات مس
ــتم و دستگيرى معترضين و حمله به  انتظامى تحت فرماندهى وى فعاالنه در ضرب و ش
ــجويان دانشگاه تهران و حمله به منازل و مجتمع هاى مسكونى و تخريب  خوابگاه دانش

گسترده منازل و خودروهاى معترضين نقش بارزى ايفا كردند.(1)

بنابر شواهد موجود به نظر ميرسد كه نيروهاى انتظامى تحت فرماندهى احمدى مقدم 
بطور برنامه ريزى و منظم براى سركوب طرفداران كانديداهاى مخالف محمود احمدى 

نژاد از قبل از روز انتخابات وارد عمل شدند.

ــه انتخابات برخى از  ــدم در روزهاى منتهى ب ــروى انتظامى تحت امر احمدى مق ني
ــوى و مهدى كروبى در تهران و شهرستان ها را به  ستادهاى انتخاباتى مير حسين موس
ــهرى اين دو كانديداى رياست  بهانه ايجاد اذدحام تعطيل كرد و بخش اعظم تبليغات ش
جمهورى را جمع آورى كرد. از ساعت 5 عصر جمعه 22 خرداد1388 در حالى كه انتخابات 
در جريان بود نيروى انتظامى از « مانور اقتدار در تهران » خبر داد و اعالم كرد كه اين مانور 
به منظور « برقرارى نظم و امنيت بيشتر در تهران بزرگ » در ميادين و معابر مهم پايتخت 

به اجرا در امده و تا پايان شمارش آرا در تهران ادامه خواهد يافت. (2)

ــى كه به «نوپو»  ــخصى نيروى انتظام ــاى ويژه و ماموران لباس ش ماموران يگان ه
ــتاد هاى مركزى و ساير ستاد هاى  ــامگاه 22 خرداد روز انتخابات به س شهرت دارند ش
ــين موسوى و مهدى كروبى در تهران هجوم برده و با ضرب و شتم اعضاى  اصلى ميرحس
ستادهاى انتخاباتى و بازداشت آن ها با استفاده از پرتاب گاز اشك آور به داخل ستادهاى 

انتخاباتى اين ستادها را از هواداران كانديداها تخليه و پلمپ كردند.

ــب هاى 23 تا 25 خرداد 1388 به  ــماعيل احمدى مقدم در ش ماموران تحت امر اس
تعدادى از خوابگاه هاى دانشجويى در تهران،شيراز، اصفهان و ساير شهرها كه بنابر قوانين 
ــت حمله كردند.تنها  جارى در ايران ورود نيروهاى نظامى و انتظامى به آن ها ممنوع اس
در حمله يگان هاى ويژه نيروى انتظامى به كوى دانشگاه تهران بنابر اعالم دفتر تحكيم 
وحدت به كشته شدن 5 دانشجو، مجروح شدن ده ها دانشجو و بازداشت نزديك به 300 
ــماعيل احمدى مقدم روز 10 تير به خبرگزارى ايسنا مسئوليت  دانشجو منجر شد.اس
حمله به كوى دانشگاه را پذيرفت وگفت«پليس با حكم وظيفه و قانون در ظرف 15 دقيقه 

كوى دانشگاه تهران را پاكسازى و افراد را بازداشت كرد. »(3)

درحمله نيروهاى پليس و لياس شخصى در25 خرداد ماه به خوابگاه دانشگاه تهران 
ــتند.  ــماعيل احمدى مقدم نقش اصلى را به عهده داش نيروهاى پليس به فرماندهى اس
فيلم 18 دقيقه اى كه توسط نيروهاى پليس و يا نيروهاى امنيتى حمله كننده به خوابگاه 
ــده بود و درژانويه 2010 به خارج از كشور درز كرد حاكى از  ــجويان تهران تهيه ش دانش
ــجويان است. (4- لينك به  ــونت آميز نيروهاى پليس عليه دانش رفتاربى رحمانه وخش

فيلم)

ــاى پس از انتخابات ماموران نيروى انتظامى و يگان هاى ويژه اين نيرو نقش  در روزه
قابل توجهى در سركوب راهپيمايى مسالمت آميز مردم در تهران و شهرستان ها و كشتار 
ــى اصالح طلب،روزنامه نگاران و  ــت چهره هاى سياس هاى خيابانى و همچنين بازداش
دانشجويان را بر عهده داشتند تا جايى كه اسماعيل احمدى مقدم در 10 تيرماه 1388 

به طور رسمى بازداشت 1032 نفر از سوى ماموران تحت امرش را تائيد كرد. (5)

ــگر»  ــان به نتايج انتخابات را « اغتشاش ــروى انتظامى همچنين معترض فرمانده ني
ــد و آن ها را به « انقالب مخملى» متهم كرد.او همچنين از برنامه ريزى قبلى نيروى  نامي
انتظامى براى برخورد با اعتراضات پس از انتخابات خبر داد و از مامورانش براى سركوب 

اعتراضات تشكر كرد. (6)

ــوى يگان هاى ويژه نيروى انتظامى و  ــكونى از س حمله به منازل و مجتموع هاى مس
تخريب گسترده منازل و خودروهاى مردم بخش ديگرى از برنامه سركوب نيروى انتظامى 

در هفته هاى پس از انتخابات بوده است. 

ــتند به كمپين بين  چندين تن از افرادى كه درتظاهرات بعد از انتخابات حضور داش
ــر در ايران گفتند كه در جريان تظاهرات مسالمت آميز روز 25 خرداد   المللى حقوق بش
1388 توسط ماموران پليس مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند درحالى كه به همراه هزاران 

نفر ديگر در تظاهرات شركت داشتند. 

ــط  درجريان ناآرامى هاى پس از انتخابات بيش از 5000 نفر از تظاهركنندگان توس
ــتم در  ــى از تظاهركنندگانى كه پس از ضرب و ش ــدند.  يك نيروهاى پليس دستگيرش
نزديكى ميدان آزادى تهران به همراه جمعى ديگر از تظاهركنندگان بازداشت و به يكى 
از قرارگاه هاى نيروى انتظامى در مركز شهر منتقل شده بود به كمپين گفت: « درمدت 
چهل ساعتى كه در زير زمين پاسگاه نيروى انتظامى بوديم مامورين پليس چندين بار به 
بهانه هاى مختلف از جمله درخواست براى رفتن به توالت با باتون مارا مورد ضرب وشتم 
قراردادند. روز آخر هنگام ناهار غذاى 5 نفر از ما را كه مقدارى برنج و خورشت بود جلوى 
ــت غذايمان را بخوريم و وقتى مقاومت كرديم با زدن باتون به  ما ريختند و گفتند با دس

سرهايمان مجبورمان كردند از روى زمين غذا بخوريم. »

يكى از شهروندان محله سعادت آباد تهران به كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران 
گفت كه نيروهاى پليس در جريان يكى از شب هايى كه مردم از پشت بام هاى خود شعار 
« اهللا اكبر» مى دادند به خانه آنها حمله كرده و با شكستن درب منزل وارد خانه آنها شدند: 
« پس از اينكه چهارمامور نيروهاى ضدشورش با لگد و باتون به درب زدند به زور وارد خانه 
شدند و به باالى پشت بام رفتند و در راه خودشان همه شيشه هاى راهروها را شكستند. 
ــاز نكردند ماموران  ــت درها را به روى آنها ب ــاختمان از ترس ووحش درحاليكه اهالى س
ــورش پليس اقدام به شكستن  وپرت كردن ديش هاى ماهوراه اى به داخل حياط  ضدش
كردند. » گزارش هاى مختلف رسيده به كمپين حاكى از نقض گسترده حريم خصوصى 
منازل افراد در جريان ناآرامى هاى پس از انتخابات تهران توسط پليس است. او ادعا كرد 
كه مشاعات (راهرو، بام، حياط ساختمان و ...) حريم خصوصى نيست و پليس براى ورود 

به آن ها نياز به مجوز ندارد. موضوعى كه با انتقاد حقوق دانان مواجه گرديد. 

عالوه برحمله به منازل مردم، تخريب اموال عمومى و خودروهاى شخصى مردم توسط 
نيروهاى پليس، احمدى مقدم گفت كه اى ميل ها و پيامك هاى ارسال شده توسط مردم 
را نيز كنترل مى كند تا بدين ترتيب تحديد آزادى هاى شخصى افراد فرمانده نيروهاى 
ــخ 25 دى ماه 1388 به خبرنگاران  ــود. او در تاري انتظامى ايران وارد مرحله جديدى ش
گفت: « اى ميل ها و پيامك ها از جايى فرستاده مى شود كه كامًال در كنترل ما قرار دارد....
تصور نكنند كه آنتى پروكسى جلويش را مى گيرد و اين تصور اشتباه را نداشته باشند كه 

كنترل نمى شوند چراكه تاكنون در رابطه با آنها نيز مدارا مى شده است.» (7)

فرمانده نيروى انتظامى بارها به تهديدخشونت آميز مخالفان قانونى دولت پرداخت 
ــاه او گفت: «  دوره مدارا  ــع پليس با آنها تاكيد كرد. در تاريخ نهم دى م و بر برخورد قاط
تمام شده و چشم فتنه را كور خواهيم كرد. هر كس در اين گونه تظاهرات شركت كند با 

برخورد قاطع پليس مواجه خواهد شد.» (8)

عليرغم آنكه وى مقام انتظامى است نه مقام قضايى، در اقدامى تحريك آميز و مشوق 
خشونت او با عنوان كردن اينكه جرم دستگير شدگان محاربه است از مجازات مرگ براى 
كسانى كه دستگير مى شوند خبر داد: « افرادي كه در اغتشاشات دستگير شوند با آنان به 
عنوان مجرم برخورد قاطع خواهيم كرد و عمل افرادي كه در تجمعات آشوبگران شركت 
ــوند، محاربه است.» او همچنين با ناديده گرفتن حق تجمع  كرده و موجب ناامني مي ش
مسالمت آميز مردم گفت:«  دوره مدارا با آشوبگران و اغتشاشگران تمام شده و از اين به بعد 



بات
نتخا

د از ا
ب  بع

سركو
جان 

مرو
ن و

جريا
»  م

ونت
خش

دان 
«مر

 11

هر كس در اين گونه تظاهرات شركت كند پليس برخورد شديد و قاطعي خواهد داشت. 
عالوه بر اين دستگاه قضايي هم شدت برخورد خود را افزايش داده است.» (9)

درجريان تظاهرات عاشورا كه طى آن يك خودروى متعلق به نيروى انتظامى يكى از 
تظاهركنندگان را زير گرفت احمدى مقدم هيچگاه مسووليت چنين اقدامى را نپذيرفت 
و حتى از اينكه دراين خصوص تحقيقى به عمل آورد خوددارى كرد. وى همچنين براى 
اولين بار از گفت كه پليس مى تواند در تعقيب تظاهركنندگان حتى مى تواند وارد منازل 
مردم شود. او گفت كه پليس «هر ساختمانى كه به هر دليل، محل امنى براى اغتشاشگران 
شود، پليس براساس قانون، حق ورود به آن را دارد.» فرمانده ناجا گفت: «ماموران نيروى 
ــهود وارد اماكن شوند و نيازى به دستور نيست و هيچ  انتظامى اجازه دارند، در جرم مش

مشكلى در اين زمينه وجود ندارد.» (10)

كمپين بين المللى حقوق بشر در جريان گفت وگو با زندانيان آزاد شده از زندان، جمعى 
از تظاهركنندگان ونيز برخى فعاالن سياسى و حقوق بشر ايران به اين جمع بندى رسيده 
است كه درجريان سركوب تظاهركنندگان نيروهاى پليس، بسيج و نيروى هاى اطالعاتى 
ــد. فرمانده نيروى انتظامى خود بر اين نقش صحه مى  با يكديگر هماهنگ عمل كرده ان
ــذارد. وى پس از تظاهرات 22 بهمن (11 فوريه) گفت كه همكارى اين نيروها طى ماه  گ
ــده نيروى انتظامى، « خالء هايى  ــعه پيدا كرد.  به گفته فرمان هاى پس از انتخابات توس
كه ميان نيروى انتظامى، اطالعات، بسيج، سپاه و وزارت كشور وجود داشت از بين رفت 
ــيد و با يك مركز فرماندهى خوب و با حضور  و هماهنگى ها در 22 بهمن به اوج خود رس

هماهنگ از راس تا پائين ترين رده، يك فضاى امن و آرام محقق شد.» (11)

ــى فراكسيون خط امام مجلس شوراى   تنها دو ماه پس از انتخابات دبير كميته سياس
اسالمى خواستار «بركنارى» و يا « كناره گيرى» اسماعيل احمدى مقدم از سمت خود 

شد. 

« ضرب و شتم مردم بيگناه و ايراد خسارت عمدى به اموال و خودروهاى مردم توسط 
تعدادى از ماموران انتظامى» در حوادث پس از انتخابات ، « صدور دستور رهبر جمهورى 
اسالمى مبنى بر تعطيلى بازداشتگاه كهريزك (كه مسووليت آن به عهده نيروهاى پليس 
بود) » ، « اطالع گسترده مردم از جنايات و فجايعى كه در اين بازداشتگاه » صورت گرفته 
ــدگان » برخى از مواردى  ــانى با تعدادى از بازداشت ش ، و « برخورد غيرقانونى و غيرانس
است كه جمشيد انصارى دبير كميته سياسى فراكسيون خط امام مجلس  در تاريخ 21 
مردادماه 88،  از آن ها به عنوان داليل براى بركنارى اسماعيل احمدى مقدم از فرماندهى 

نيروى انتظامى نامبرد. (12)
ــن اقدام با توجه به  ــت خود گفته بود: « در اولي ــيد انصارى درتوضيح درخواس جمش
ــرتيپ احمدى مقدم در حوادث اخير بايد نسبت به بركنارى وى  مسئوليت مستقيم س
ــود.» وى درمقاله اى كه دروب سايت پارلمان نيوز نوشت حوادث رخ داده تحت  اقدام ش
ــنفكران ايران در تابستان 1998  ــووليت احمدى مقدم را با قتل هاى زنجيره روش مس
مقايسه كرد و از او خواست همانند وزير اطالعات وقت ايران درى نجف آبادى با پذيرفتن 
مسووليت آنچه رخ داده از سمت خود كناره گيرى كند. اين درحالى است كه احمدى مقدم 
هيچگاه نسبت به اقدامات صورت گرفته توسط نيروهاى تحت امرش پاسخگو نبوده است. 
اين نماينده مجلس در اين زمينه گفت: « امروز جامعه ايران ، بهت زده از فجايع و جناياتى 
ــئوليت سرتيپ احمدى مقدم رخ داده است به هيچ  وجه از اين  كه در مجموعه تحت مس

گونه توضيحات و شانه خالى كردن از مسئوليت ها قانع نمى شود.»(13)

ــاركت كه تعداد زيادى از سران عاليرتبه آن در زندان به سر مى برند    حزب  جبهه مش
ــدم در برخى موارد  ــردار احمدى مق ــى تحت امر س ــه نيروهاى انتظام ــده ك مدعى ش
ــى به  ــالق در صف هاى منظم حتى مجبور به فحاش ــدگان را «با كتك و ش بازداشت ش
ــاعت ها در هواى  ــا روى بدن آنها بنزين ريخته و س ــود و ناموس خود نيز ميكردند و ي خ
ــتانى در زير آفتاب نگه مى داشتند يا مجبور به ليس زدن كاسه توالت كالنترى  گرم تابس

مى كردند.» (14)

1- ويديوى  تخريب ماشين هاو خانه هاى شخصى توسط نيروهاى پليس در سايت يوتوب:
h t t p : / /www.you tube . com/wa tch?v=vVvgT l jYy -

Q&feature=related
2-« مانوراقتدارپليس درحال برگزارى است»، جام جم انالين، 22 خرداد 1388،

h t t p : / / w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r / n e w s t e x t .
aspx?newsnum=100909260513

ــخصى بودند»،  16 تير 1388 روزنامه اعتماد  ــگران هم لباس ش 3- «احمدى مقدم: اغتشاش
- بازانتشار در سايت ميهن-

http://www.mihan.net/y/1388/04/Mihan-04-16.htm#12
4- منبع سايت يوتوب- 

http://www.youtube.com/watch?v=F52wtg1BROk&feature
5- «اتهام اغلب دستگيرشدگان: اقدام عليه امنيت ملى»، بى بى سى فارسى، 13 تير1388،

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090704_mg_
ir88_arrest.shtml

ــفارت انگليس مركز هدايت آشوبهاى اخيربودند»، راوى:  ــى وس 6-« احمدى مقدم: بى بى س
پايگاه جمع آورى وذخيره سازى اخباركشور به نقل از ايرنا، 15 تير 1388، 

http://www.ravy.ir/content2684433.html
7- «احمدى مقدم: پيامك ها واى ميل ها كنترل مى شوند»، آفتاب نيوز، 25 دى 1388، 
http://www.aftabnews.ir/vdcb5wb9.rhbfgpiuur.html

8- دوره مدارا با اغتشاشگران به پايان رسيده است»، خبرگزارى فارس 9 دى ماه 1388، 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810090095

9- همان منبع
ــد مركزى خبر، 9 دى  ــد»، واح ــدت برخورد خواهد ش 10- «فرمانده ناجا: با ضدانقالب به ش

ماه 1388،
h t t p : / / w w w . i r i b n e w s . i r / D e f a u l t .

aspx?Page=MainContent&news_num=209827
11-  «احمدى مقدم: به موقع به حساب همكارى كنندگان با رسانه هاى خارجى مى رسيم»، 

بى بى سى فارسى، 1 اسفند 1388، 
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/02/100220_l01_

ahmadimoghadam.shtml
12- درخواست «كناره گيرى» احمدى مقدم ازنيروى انتظامى، راديوفردا، 21 مرداد 1388، 

http://www.radiofarda.com/content/f3_ahmadimoghadam_
police_Iran/1797905.html

13-همان منبع
ــد»، راديو زمانه، 7  ــالمى: «مى خواهند آثارجرم را پاك كنن ــاركت اس 14- بيانيه جبهه مش

مرداد 1388،
http://zamaaneh.com/news/2009/07/post_9912.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پى نوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــماعيل احمدى مقدم؛فرمانده كل نيروى انتظامى،متولد سال 1340 در تهران،   اس
ــداران انقالب اسالمى است كه تا سال 1384 سمت هايى  از فرماندهان سابق سپاه پاس
ــيح تهران وقائم مقامى فرماندهى كل بسيج را به عهده داشت. او در  چون فرماندهى بس
تابستان 1384 اندكى همزمان به به قدرت رسيدن احمدى نزاد از سوى على خامنه اى 

رهبر جمهورى اسالمى به فرماندهى كل نيروى انتظامى منصوب شد.

احمدى مقدم در طى چهارسال فرماندهى بر نيروى انتظامى طرحى با عنوان « امنيت 
اخالقى و اجتماعى » شامل برخورد و بازداشت هزاران زن و مرد جوان به اتهام بدحجابى 
را به اجرا در آورد. يگان هاى ويژه و گردان هاى ضد شورش در دوره فرماندهى او به سالح 
ــهرى را در تهران و شهرهاى  ــرفته مجهز شدند و چندين مانور ضد شورش ش هاى پيش

بزرگ به اجرا در آوردند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمپين بين المللى حقوق بشر در جريان گفت وگو با زندانيان آزاد شده از 
زندان، جمعى از تظاهركنندگان ونيز برخى فعاالن سياسى و حقوق بشر ايران 
به اين جمع بندى رسيده است كه درجريان سركوب تظاهركنندگان نيروهاى 
پليس، بسيج و نيروى هاى اطالعاتى با يكديگر هماهنگ عمل كرده اند. فرمانده 
نيروى انتظامى خود بر اين نقش صحه مى گذارد. وى پس از تظاهرات 22 بهمن 
(11 فوريه) گفت كه همكارى اين نيروها طى ماه هاى پس از انتخابات توسعه 
پيدا كرد.  به گفته فرمانده نيروى انتظامى، « خالء هايى كه ميان نيروى انتظامى، 
اطالعات، بسيج، سپاه و وزارت كشور وجود داشت از بين رفت و هماهنگى ها در 
22 بهمن به اوج خود رسيد و با يك مركز فرماندهى خوب و با حضور هماهنگ از 
راس تا پائين ترين رده، يك فضاى امن و آرام محقق شد.» 
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 سعيدمرتضوى دادستان وقت تهران، در جريان دستگيرى گسترده فعاالن سياسى، 
ــد. بسيارى از فعاالن  ــترده ش ــر مرتكب تخلفات گس روزنامه نگاران وفعاالن حقوق بش
سياسى، روزنامه نگاران، فعاالن حقوق بشر بدون آنكه جرمى مرتكب شده باشند بالفاصله 
در روزهاى بعد از انتخابات به صورت فله اى دستگيرشدندو در جريان بازداشت مورد آزار 

واذيت قرار گرفته و براى اعترافات اجبارى تحت فشارگذاشته شدند. 

ــيارى از فعاالن سياسى   به رسانه ها گفت  كه وقتى پرونده  صالح نيكبخت وكيل بس
بسيارى از موكالن خود را مطالعه متوجه شده است كه حكم بازداشت مشخصى در مورد 
اين افراد وجود ندارد و بازداشت آنها براساس يك حكم كلى كه چهار روز پيش از انتخابات 
ــده بود صورت گرفته است: «از طرف ديگر  22 خرداد88 توسط دادستان وقت صادرش
ــده بودند  ــتگير ش وقتى پرونده را مطالعه كردم، ديدم افرادى كه در محل كار خود دس
ــت كه ما آنها را حين درگيرى و دامن زدن به  در كيفرخواست صادره براى آنها آمده اس

اغتشاش دستگير كرده ايم.» (1)

ــتان تهران گفته شده بود هر كسى  ــده توسط دادس درحكم بازداشت كلى صادرش
ــتگيركنند. دربازداشت وكيل برجسته حقوق بشر  كه «مشكوك» تلقى مى شود را دس
محمدعلى دادخواه در 17 تيرماه 88، ماموران دادستانى ادعا كردند كه در دفتركار وى 
ــف كرده اند. موضوعى كه هيچگاه اثبات نشد. شيرين عبادى برنده  اسلحه و ترياك كش
جايزه صلح نوبل گفت كه استفاده از اين شيوه ها يكى از روش هاى غيرانسانى حكومت 

است. 
 

موضوع ديگر نقش سعيدمرتضوى درجريان ارسال بازداشت شدگان پس از انتخابات 
به بازداشت گاه كهريزك  عليرغم شرايط غيراستاندارد آن و نگهدارى بازداشت شدگان 
دركنار اشرار و مجرمين خطرناك و نيز شكنجه بازداشت شدگان است. سازمان قضايى 
ــلح در بيست و هفتم آذرماه در اطالعيه  اى كشته شدن سه نفر از دستگير  نيروهاى  مس
ــتگاه كهريزك را قتل عمد  به دليل ضرب و جرح دانسته و از مجرم  ــدگان  در بازداش ش
ــناخته شدن 12 نفر از متهمان در پرونده كهريزك خبر داده بود.  دراين گزارش آمده  ش
كه دستور اعزام بازداشت شدگان 18 تيرماه 88 به كهريزك را مرتضوى شخصا صادر كرده 
بود. (2و 3) در اثر رفتارهاى خشونت بار ماموران با بازداشت شدگان، محيط غيربهداشتى 
و ضرب و شتم بازداشتيها به دست ماموران و زندانيان شرور تحت امرشان؛ سه جوان به 
اسامى مرحوم محسن روحاالمينى، مرحوم امير جواديفر، مرحوم محمد كامرانى جان 
باختند. پس از ان مشخص شد كه فر چهارمى هم به نام رامين آقازاده تهرانى در كهريزك 

كشته شده است. (4)

ــن روح االمينى در اين رابطه گفت كه «كميته  ــين روح االمينى پدرمحس عبدالحس
ويژه مجلس در بررسى وضعيت بازداشت شدگان پس از انتخابات دهمين دوره رياست 
جمهورى ، در اعالم كشته شدن فرد چهارم به نام رامين آقازاده قهرمانى كه بر اثر جراحات 
ناشى از ضرب و شتم در كهريزك كشته شده است، غفلت كرده است.» دكتر عبدالحسين 
ــئوال كه چگونه شما از كشته  ــخ به اين س روح االمينى در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاس
شدن اين  خبردار شديد و اعضاى كميته ويژه مجلس از آن بى خبرند ، افزود: پرونده اين 
فرد نيز همچون سه نفر ديگرى كه در رابطه با موضوع كهريزك كشته شده اند در سازمان 
ــت و صرفا به دليل اينكه اين فرد مشهور نبوده است  ــلح مفتوح اس قضايى نيروهاى مس

،اعضاى كميته ويژه غفلت كرده اند.(5)

روز بيست و  دوم تير خبر «نگهدارى بازداشت  شدگان در كنار اراذل و اوباش  و ضرب و 
شتم بازداشت شدگان» به گوش آيت اهللا خامنه اى رسيد و او به سعيد جليلى دبير شوراى 
عالى امنيت ملى دستور داد كه همان روز «بايد بازداشتگاه كهريزك تعطيل و در صورت 
نياز، بازداشت شدگان همگى به زندان هاى رسمى منتقل گردند.» بعد از اين درخواست، 
ــوراى عالى امنيت ملى با آقاى مرتضوى دادستان وقت تهران تماس مى گيرد و  دبير ش
ــتور» را به وى ابالغ مى كند اما مرتضوى با اين استدالل كه» جا در زندانهاى ديگر  «دس

وجود ندارد» ازاجراى اين كار طفره مى رود كه آقاى جليلى تاكيد مى كند كه «در صورت 
نداشتن جا در ساير زندانها، بازداشت شدگان همين روز آزاد گردند.» (6)

ــق  در خصوص وقايع كهريزك بود  ــزارش هيأت ويژه مجلس ايران كه مامور تحقي گ
ــه مجلس قرار گرفت و 20 دى در جلسه  روز 16 دى ماه تكميل و در اختيار هيأت رييس
ــاره جنايات روى داده در  ــد.  يكى از بخش هاى اين گزارش درب علنى مجلس قرائت ش
بازداشتگاه كهريزك كه به كشته شدن سه تن از بازداشت شدگان (محسن روح االمينى، 
ــد، سعيد مرتضوى، دادستان پيشين تهران را  محمد كامرانى و اميرجوادى فر) منجر ش
آمر اعزام يك گروه  147 نفره از بازداشت شدگان اعتراضات روز 18 تير به اين بازداشتگاه 

معرفى كرده است.  (7)

ــى از اين گزارش اظهارات دادستان پيشين تهران درباره  اعضاى اين كميته در بخش
ــت و نقش مرتضوى را در  ــت شدگان (مننژيت) را خالف گويى دانس علت مرگ بازداش

جريان تخلفات اين بازداشتگاه پررنگ مى دانند. 

ــوى كميته  حقيقت ياب مجلس به عنوان  ــاى  رسمى نام سعيد مرتضوى از س با افش
«متهم كهريزك» او كه هفت سال بر مسند دادستانى تهران بود در 8 شهريور 88 از مقام 
خود عزل و به مقام «معاونت دادستان كل كشور» رسيد. مرتضوى در مراسم توديع خود 
ــتان جديد انقالب و عمومى تهران، اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست  و معارفه دادس
ــراى عمومى و انقالب تهران در  ــورى ايران را «فتنه بزرگ» خواند و گفت: «دادس جمه

اغتشاشات اخير كارنامه درخشانى داشته است.»(8)

ــوادث  پس از انتخابات و  ــزارش  هيئت ويژه مجلس ايران در مورد ح در پى قرائت گ
بازداشتگاه كهريزك،  برخى از خانواده هاى آسيب ديدگان بازداشتگاه كهريزك خواستار 
«سلب صالحيت قضايى از سعيد مرتضوى» شدند. در همين رابطه صالح نيكبخت وكيل 
خانواده ى اميرجوادى فر، يكى از كشته شدگان كهريزك روز 21 دى ماه گفت به همراه 
وكالى ديگر كشته شدگان قصد دارند از سعيد مرتضوى دادستان بركنار شده ى تهران 

و چند قاضى ديگر كه در اين موضوع دخالت داشته اند شكايت كنند.

غالمرضا اسداللهى، نماينده مجلس وعضوكميته پيگيرى حوادث بعداز انتخابات به 
ــراى انتظامى قضات در حال بررسى موارد  خبرگزارى مهر گفت: « در حال حاضر دادس

مطروحه در خصوص نقش سعيد مرتضوى در ماجراى كهريزك است.» (9)

21مهرماه مرتضوى پس از انتشار گزارش تحقيق و تفحص مجلس در خصوص جنايات 
كهريزك كه او را محورى ترين  فرد مسئول در انجام اين جنايت  ها دانسته بود نقش خود 
را  در اين ماجرا انكار كرد و  گفت: «بازداشت ها و اعزام متهمين به كهريزك كامال قانونى 
ــيدگى كننده به پرونده متهمين اغتشاشات اخير هيچ گونه  ــمى بوده و قاضى رس و رس
تخلفى مرتكب نشده و اگرهم تخلفى رخ داده در صالحيت دادسراى شهرستان شهر رى 

است و ارتباطى به تهران ندارد.»(10 و11)

ــه تنى كه در كهريزك جان باخته اند نيز  مرتضوى همچنين ادعا كرد:« حتى اين س
ــدند كه دو تن از آنها به  ــات مجروح شده و به كهريزك برده ش در درگيرى ها و اغتشاش
بيمارستان منتقل و يك تن نيز در راه جان باخت. كه اين بر مى گردد به مامورين انتقال 
ــه ما و قوه قضائيه ارتباطى ندارد.....اصال كهريزك از لحاظ لحاظ صالحيت قضايى در  و ب

حوزه قضايى شهر رى است و من دادستان شهر تهران هستم.»

اما رسول جاللى رييس كل دادگسترى كهريزك نيز با ردادعاى مرتضوى گفت:« از 
ــدگان را به اين بازداشتگاه معرفي كرده اند در تهران  آنجايي كه افرادي كه بازداشت ش
ــده در درگيري ها و اغتشاشات نيز در تهران بوده اند موارد به  بوده اند و افراد دستگير ش
ــود و ما از آن بي اطالع هستيم. نظارت و مديريت  ــتري كهريزك مربوط نمي ش دادگس

سعيدمرتضوى
دادستان وقت تهران
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بازداشتگاه كهريزك نيز به عهده ما نبود و از تعداد بازداشتى ها و انتقالى ها به زندان هاى 
ديگر هم بى اطالع هستيم.» (12)

ــت كه بنا به دستور قوه قضاييه هيچ كس بدون اجازه دادستان تهران  اين درحالى اس
نبايد به بازداشتگاه كهريزك ارسال مى شد (پرويزسرورى نماينده مجلس در گفت وگو 
با هفته نامه «پنجره»). چندين تن از كسانى موضع تجاوز در زندان ها را در تهران دنبال 
مى كردند به كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران گفتند كه سعيد مرتضوى همچنان 
زمانى كه موضوع تجاوز به زندانيان مطرح شد با تهديد افرادى كه به طرح ادعاهاى مربوطه 

پرداختند اقدام كرد و  به تالش براى ساكت كردن قربانيان پرداخت.

 اعمال منتسب به سعيدمرتضوى برخالف اصل 37، 38 و 39 قانون اساسى ايران است. 
ــى مى گويد كه اصل بربرايت است و «هيچ كس از نظر قانون مجرم  اصل 37 قانون اساس
شناخته نمى شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل 38 قانون اساسى 
نيز تصريح مى كند كه «هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است. 
اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى 
فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.» اصل 39 قانون 

اساسى نيز مى گويد: «هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، 
زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .»

ــوى درجريان  ــتند كه مرتض ــدگان بعد از انتخابات مدعى هس ــى از دستگيرش برخ
فشاربازجويان وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران براى اعتراف گيرى از 
ــت. برخى از دستگيرشدگان درگفت وگو با كمپين  از  متهمان نقش مستقيم داشته اس

آزار واذيت ماموران دادستانى درجريان دستگيرى وبازداشت خود گفتند.  

ــار اين گزارش، قوه قضاييه ايران از پاسخگو نگهداشتن سعيدمرتضوى  تا زمان انتش
ــر در ايران  خواستار تحقيق همه  ــت. كمپين بين المللى حقوق بش خوددارى كرده اس
جانبه و بى طرفانه در خصوص نقش مستقيم سعيدمرتضوى در بازداشت هاى خودسرانه، 
ــن، نگهدارى زندانيان درسلول انفرادى، ارسال  آزارواذيت زندانيان، بازجويى هاى خش
ــدن حداقل سه تن از بازداشت  ــت گاه كهريزك و كشته ش بازداشت شدگان به بازداش
شدگان در اين زندان است. كمپين بين المللى حقوق بشر همچنين خواستار رسيدگى 
ــت كه سعيد مرتضوى  ــت گاه هايى اس به ادعاهاى مربوط به تجاوز در زندان ها و بازداش

مسوول ارسال زندانيان به آنجا بوده است. 

مرتضوى متولد 1346 در شهرستان ميبد است و تاكنون مناصبى چون رييس دادگاه 
ــعبه 34 مجتمع قضايى  ــهر بابك ، رياست شعبه 9 دادگاه عمومى تهران، ش عمومى ش
كاركنان دولت و شعبه 1410 دادگاه مطبوعات، و دادستان تهران را برعهده داشته است. 
وى  از سال 1373 در معاونت سياسى دستگاه قضايى بكار گرفته شد. سعيد مرتضوى پس 
از بركنارى از دادستانى تهران به عنوان معاون غالمحسين محسنى اژه اى، دادستان كل 
كشور، منصوب شد، اما به در خواست احمدى نژاد به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق 

كاال و ارز منصوب شده است.

ــى خبرنگار عكاس  ــئوالن قتل زهرا كاظم ــعيد مرتضوى يكى از اصلى ترين مس س
كانادايى ايرانيتبار  است كه دو هفته بعد از دستگيرى در اثر آنچه «برخورد جسم سخت 
به سر» خوانده شد در زندان كشته شد . او حتا پس از انتشار گزارش هيات منتخب رييس 
ــتن او در قتل زهرا كاظمى- هرگز خود را ملزم به پاسخ  جمهور وقت مبنى بر دست داش

و توضيح نديد.
.مرتضوى با رياست بر شعبه 1410  و دادگاه مطبوعات  با اقدامى كه به «توقيف فله اى 
مطبوعات» در ارديبهشت ماه سال 1379 معروف شد صدها روزنامه را توقيف  كرد و ده 

ها روزنامه نگار را به زندان فرستاد. روزنامه نگاران زندانى را در اكثر موارد در سلول هاى 
انفرادى  نگهدارى مى كرد و محاكمات آنان به صورت غيرعلنى برگزار مى شد.  موريس  
ــيون  حقوق بشر سازمان ملل براى ايران درمصاحبه اى با  كاپيتورن نماينده ويِژه كميس
راديوزمانه گفت:«  من در گزارشى نوشتم كه آقاى مرتضوى بايد به به دادگاه فرستاده شود 

و معتقدم وى آبروى ايران را در عرصه بينالمللى به خطر انداخته است.» (13)
ــده  بود. در  ــئوليت هاى قضايى ش   از مقامات ايران خواهان بركنارى وى از همه مس
ــان“ كه تحت هدايت سعيد  ــال 1383 و در ماجراى معروف به “ پرونده وبالگ نويس س
ــهرام  مرتضوى انجام گرفت، اميدمعماريان، روزبه ميرابراهيمى، جوادغالم تيممى و ش
رفيع زاده گفتند كه با شكنجه و تهديد مجبور به اعتراف و مصاحبه شدند. به گفته ى اين 
ــت، شكنجه و اعتراف گيرى اجبارى از  وبالگ نويسان مرتضوى در كليه مراحل بازداش
ــت. او اين افراد را تهديد كرده بود كه اگر از شكنجه در زندان سخن  آنان نقش داشته اس
بگويند با تصادف ساختگى روبرو خواهند شد.  مرگ اميدرضا ميرصيافى، روزنامه نگار و 
وبالگ نويس جوان در 28 اسفند 1387 كه به دستور سعيد مرتضوى بازداشت و زندانى 
ــده بود نيز يكى از مرگ هاى مشكوك است كه در زمان تصدى مرتضوى بر دادستانى  ش

تهران اتفاق افتاد.
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تا زمان انتشار اين گزارش، قوه قضاييه ايران از پاسخگو نگهداشتن 
سعيدمرتضوى خوددارى كرده است. كمپين بين المللى حقوق بشر در 
ايران  خواستار تحقيق همه جانبه و بى طرفانه در خصوص نقش مستقيم 
سعيدمرتضوى در بازداشت هاى خودسرانه، آزارواذيت زندانيان، بازجويى 
هاى خشن، نگهدارى زندانيان درسلول انفرادى، ارسال بازداشت شدگان 
به بازداشت گاه كهريزك و كشته شدن حداقل سه تن از بازداشت شدگان 
در اين زندان است. كمپين بين المللى حقوق بشر همچنين خواستار رسيدگى 
به ادعاهاى مربوط به تجاوز در زندان ها و بازداشت گاه هايى است كه سعيد 
مرتضوى مسوول ارسال زندانيان به آنجا بوده است. 
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ــژاد در زمان انتخابات 22  ــور دولت اول محموداحمدى ن  صادق محصولى وزير كش
خرداد 1388است.  او در زمان حمله نيروهاى پليس وشبه نظامى به خوابگاه دانشجويان 
تهران در 25 خرداد 1388 كه با ضرب و شتم دانشجويان و بازداشت آنها دريكى از طبقات 
ــارات جدى به خوابگاه همراه بود مسووليت  زيرين ساختمان وزارت كشور و ايجاد خس

مستقيم داشت. 

با درز پيدا كردن ويديويى از اين حادثه كه توسط افراد حمله كننده به كوى دانشگاه 
درتاريخ 25 خرداد  درجريان اعتراضات پس از انتخابات گرفته  شده بود به يوتوب جاى 
ترديدى باقى نمى ماند كه نيروهاى لباس شخصى وپليس به صورت سازمان دهى شده 
در جريان اين حادثه دخيل بوده اند.  اين ويديو دلخراش كه توسط حمله كنندگان گرفته 
شده و توسط عناصرناشناسى 18 دقيقه از آن به بيرون از كشور درزپيدا كرده  به صراحت 
ــخصى در هماهنگى با يكديگرشبانه به  حاكى از آن است كه نيروهاى پليس و لباس ش
كوى دانشگاه حمله كرده و به وحشيانهترين شكلى به ضرب وشتم دانشجويان، توهين 
ــت كه در بخش  ــونت نيروهاى پليس به حدى اس ــتگيرى آنها اقدام كردند. خش و دس
هايى از اين فيلم نيروهاى لباس شخصى از پليس مى خواهند از كتك زدن دانشجويان 

دانشجويان خوددارى كنند.(1)

طبق گزارش هاى رسيده به كمپين، 50 دانشجويى كه در روز 24 خرداد بازداشت و 
ــور برده شدند، در مسير انتقال به وزارت كشور و در  به طبقه چهارم زيرزمين وزارت كش
اتاق زيرزمين وزارت كشور مورد شكنجه قرار گرفتند. آنها را در اتاق كوچكى انداختند و 
به هر بهانه اى آنها را با باتوم مى زدند، حتى براى دستشويى كه مدت آن 30 ثانيه تعيين 
شده بود و اگر بيشتر طول مى كشيد مورد ضرب و شتم قرار مى گرفتند. اين دانشجويان 

از شكنجه هاى جنسى نيز گزارش داده اند.

ــينى فرمانده معظم كل قوا در امور نيروى انتظامى با  در هفتم دى ماه 1387،  جانش
ــت وزير كشور، و توسط رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح و موافقت آيت اهللا على  درخواس
ــالمى كه بنابر قوانين فعلى ايران فرماندهى كل قوا را نيز  خامنه اى، رهبر جمهورى اس
ــن ترتيب غير از عزل و نصب فرمانده  ــد. به اي بر عهده دارد، به صادق محصولى واگذار ش
ــى خواهد ماند، نظارت  ــه همچنان در اختيار آقاى خامنه اى باق كل نيروى انتظامى ك
ــپرده  ــور دولت نهم س ــاير امور نيروى انتظامى به وزير كش و تصميم گيرى نهايى در س
ــت.  در نامه محصولى خطاب به رهبر جمهورى اسالمى آمده بود كه با توجه به  شده اس
ــور در تامين نظم و امنيت عمومى و ارتباط تنگاتنگ ميان  مسئوليت خطير وزارت كش
ــور و نيروى انتظامى اختيارات فرماندهى مقام رهبرى در امور ناجا را به وزير  وزارت كش

كشور تفويض كند.(2)

ــتم  ــجويان و ضرب و ش ــس در خوابگاه دانش ــور نيروهاى پلي ــب حض ــه اين ترتي ب
خشونتبارآنها و سپس ارسال آنها به بازداشتگاهى در زيرزمين وزارت كشور در زمانى رخ 
داد كه وى مسوول ناظر بر نيروهاى پليس بود. على الريجانى، رئيس اصولگراى مجلس 
ــور وقت (صادق محصولى) را  ــران، روز 26 خرداد ماه (دو روز پس از حادثه) وزير كش اي

ــت و از او خواهان پاسخگويى شد. مقصر خواندن صادق محصولى  مسئول اتفاقات دانس
ــط رئيس مجلس ايران منجر به آن شد كه آقاى محصولى به استاندار تهران دستور  توس
ــگاه را پيگيرى كند. (3) گزارش پيگيرى وزير كشور يا استاندار  دهد تا حادثه كوى دانش
تهران، تا زمان مسئوليت آقاى محصولى در وزارت كشور، منتشر نشد و صادق محصولى 
با شكل گيرى كابينه جديد محمود احمدى نژاد از وزارت كشور به ن وزارت رفاه منتقل 

شد.

ــواهد موجود در طبقه منفى چهار (زيرزمين) ساحتمان اصلى وزارت كشور  بنابر ش
زير نظر صادق محصولى بازداشتگاهى وجود داشت كه گزارش هاى متعددى از شكنجه 
ــتگيرى هاى بعد از انتخابات در آن منتشر شده  ــجويان در جريان دس معترضان و دانش
است. كاظم جاللى، نماينده مجلس و  سخنگوى كميته تعيين شده از سوى مجلس براى 
ــدههاى انتخابات رياست جمهورى اعالم كرده اطالعاتى  پيگيرى وضعيت بازداشت ش

درباره «بازداشتگاه منفى 4» وزارت كشور به اين كميته رسيده است.(4) 

نيروهاى پليس همچنين در جريان تجمعات مردمى پس از انتخابات به اعمال خشونت 
ــتفاده از باتوم و سالح گرم به مجروم كردن تظاهركنندگان  عليه مردم پرداختندو با اس
ــته شدن حداقل 48 نفر درجريان تجمعات بعد از  پرداختند. آمارهاى مقامات دولتى از كش
انتخابات خبرمى دهد. آمارى كه به گواه فعاالن حقوق بشر رقم واقعى آن به مراتب بيشتر از 

آمار اعالم شده است. 

صادق محصولى همچنين به دليل مسووليتى خود در قبال نيروى انتظامى، مسووليت 
ــتگاه كهريزك داشت كه در جريان  ــتقيم در جريان انتقال بازداشت شدگان به بازداش مس
بدرفتارى با بازداشت شدگان آنجا حداقل چهار تن كشته شدند. بازداشتگاه كهريزك  به دليل 
نداشتن استانداردهاى الزم و رعايت نشدن حقوق دستگيرشدگان وپس از كشته شدن محسن 
روح االمينى فرزند يكى از مقامات ارشد جمهورى اسالمى تعطيل شد، زيرنظر سازمان زندانها 

و قوه قضائيه اداره نميشدو مسووليت مستقيم آن با نيروى انتظامى بود. 

كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران خواستار تحقيقات مستقل درخصوص نقش مستقيم 
و غيرمستقيم صادق محصولى در جريان حمله به كوى دانشگاه، كشتارتظاهركنندگان، ضرب 
و شتم ردم درخيابان ها در جريان تجمعات، آزار واذيت بازداشت شدگان در زيرزمين وزارت 
كشور، بازداشتگاه كهريزك و ديگر بازداشتگاه ها پليس هستند كه در جريان دستگيرى هاى 
خيابانى بعد از انتخابات صدها نفراز تظاهركنندگان به آنها برده شده و مورد آزار واذيت 

جسمى و روحى قرار گرفتند. 

كمپين بين المللى حقوق بشر از اينكه گزارش كميته تحقيق مجلس در خصوص رفتار 
با بازداشت شدگان درزندان ها نامى از صادق محصولى به ميان نياورده ابراز شگفتى مى 
ــت تحقيقات مستقل درخصوص نقش نيروهاى وابسته به وى در زمان  كند و معتقد اس
حوادث بعد از انتخابات مى تواند پرده از حقايقى بردارد كه طى ماه هاى بعد از انتخابات 

كتمان شده است. 

صادق محصولى
وزير كشور وقت در زمان انتخابات رياست جمهورى

ــى عمران از دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه محل تحصيل آقاى  ــاله و متولد شهرستان اروميه، مركز استان آذربايجان غربى است. وى داراى درجه مهندس صادق محصولى50 س
ــت و از دانشگاه تهران نيز در رشته مديريت بازرگانى مدرك فوق ليسانس گرفته است. به نوشته ايرنا، آقاى محصولى با جهاد سازندگى همكارى داشته و پيش از اين  احمدى نژاد، اس
در سمت هاى فرماندار شهرستان اروميه، معاون استاندارى آذربايجان غربى، فرماندهى سپاه پاسداران منطقه 5 (آذربايجان شرقى و غربى)، فرماندهى لشگر 6 ويژه سپاه پاسداران، 

معاون طرح و برنامه وزارت دفاع، و دبير شوراى مشورتى مجمع تشخيص مصلحت نظام خدمت كرده است. وى هم اكنون وزير رفاه دولت محموداحمدى نژاد است.

ــال پيش از انتخابات، ستاد انتخاباتى احمدى نژاد را فعال كرد و در زمان انتخابات سال 88 به حمايت از محموداحمدى نژاد پرداخت. گفته مى شوداو يكى از منابع اصلى  وى يكس
ــت. او اگر چه شايعات درمورد ثروت 160 ميليارد دالرى خود را تكذيب كرده است (5).  با تشكيل دولت دهم، ضعف  تامين هزينه هاى كمپين انتخاباتى محموداحمدى نژاد بوده اس
مديريتى او در جريان خاموش كردن شعله اعتراضات كه به حمله به كوى دانشگاه، مجتمع سبحان، تيراندازى به سوى مردم، حبس معترضين در زيرزمين وزارت كشور ختم شد و موج 
خشم مردم سبب شد كه احمدى نژاد وى را به عنوان وزير كشور به مجلس معرفى نكند.  با اين همه وى در سمت مشاور باقى ماند و باالخره به عنوان وزير رفاه به مجلس معرفى شد.
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1- لينك به ويديوى حمله به كوى دانشگاه در 25 خرداد- يوتوب
www.youtube.com/watch?v=F52wtg1BROk
2- « امورانتظامى به محصولى تفويض شد»، جام جم آنالين، 9 دى ماه 1387،

http://jamejamonline.ir/archnewstext.
aspx?newsnum=100958250085

ــى فارسى، 4 اسفندماه  ــگاه : از نطفه تا نه ماهگى»، بى بى س 3- «حادثه كوى دانش
1388ُ

www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/02/100223_l07_

bbcvideo_bbcfootage.shtml
ــيدگى مى كنيم،  ــور رس ــى: به وضعيت زندان «منفى چهار» وزارت كش 4- « جالل

راديوفردا، 7 مردادماه 1388، 
www.radiofarda.com/content/f10_Illegal_Prisons_

Illegal_Conducts_Against_Protestors/1788302.html
5-« توضيح محصولى دباره رقم ميلياردى دارايى اش»، نياز روز، 23 آبان 1387،
http://www.niazerooz.com/News/page_206/19600
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حضور نيروهاى پليس در خوابگاه دانشجويان و ضرب و شتم 
خشونتبارآنها و سپس ارسال آنها به بازداشتگاهى در زيرزمين وزارت 
كشور در زمانى رخ داد كه وى مسوول ناظر بر نيروهاى پليس بود. على 
الريجانى، رئيس اصولگراى مجلس ايران، روز 26 خرداد ماه (دو روز 
پس از حادثه) وزير كشور وقت (صادق محصولى) را مسئول اتفاقات 
دانست و از او خواهان پاسخگويى شد. مقصر خواندن صادق محصولى 
توسط رئيس مجلس ايران منجر به آن شد كه آقاى محصولى به استاندار 
تهران دستور دهد تا حادثه كوى دانشگاه را پيگيرى كند.  گزارش 
پيگيرى وزير كشور يا استاندار تهران، تا زمان مسئوليت آقاى محصولى 
در وزارت كشور، منتشر نشد.
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ابوالقاسم صلواتى قاضى و رئيس شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمى و دادرس عليالبدل 
دادگاههاى عمومى تهران را مى توان «قاضى مرگ» ناميد.

ــدگان پس از  ــت ش ــماره يك صدور احكام اعدام براى بازداش قاضى صلواتى مرد ش
انتخابات است. وى حكم اعدام حد اقل 9 نفر ازمتهمان بعد از انتخابات را در دادگاه هاى 
ــت: رضا خادمى، حامد روحى نژاد، ناصر عبدالحسينى، آرش  ــى صادر كرده اس نمايش
ــا قنبرى، محمدامين وليان و  ــى، محمدرضا على زمانى، احمدكريمى، عبدالرض رحمان
اميررضا عارفى. حكم اعدام آرش رحمانى و محمدرضا على زمانى روز  8 بهمن ماه سال 

گذشته به اجرا در آمد. (1)

ــس از انتخابات 22 خرداد 1388 بود كه در طى آن بيش از  وى قاضى اولين دادگاه پ
ــى در شهريور 1388 محاكمه شدند. نحوه برگزارى اين  صد متهم در يك دادگاه نمايش
ــيدگى همزمان به بيش از صد پرونده بطور همزمان و در مدتى كوتاه توسط  دادگاه و رس

فقط يك قاضى--صلواتى-- نشانى از عدم قضاوت عادالنه وى ميباشد.(2)

قاضى صلواتى با صدور احكام سنگين حبس تعزيرى براى تعدادى از متهمان بازداشت 
ــده بعد از انتخابات، در مجموع بيش از 120 سال حبس تعزيرى را براى معترضان كه  ش
ــى تا معترضان عادى كه اتهام آنان تنها شركت در  از طيف هاى مختلف از فعاالن سياس

تجمعات اعتراضى بوده را صادر كرده است.

وكالى حقوق بشر به كمپين بين المللى حقوق بشر گفتند كه قاضى صلواتى سياسى 
ــالهاى اخير قوه قضاييه ايران به خود تجربه كرده است. به  ــت كه طى س ترين قاضى اس
گفته آنها نفوذ دستگاه هاى اطالعاتى بر تصميم گيرى وى چنان است كه حكمى خارج 

از اراده اين دستگاه هاى توسط وى صادر نمى شود. 
ــر كه پرونده چندين تن از زندانيان سياسى بعد از انتخابات   يكى از وكالى حقوق بش
را به عهده دارد به كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران گفت: « با وجود قاضى صلواتى 
هيچ نوع دفاعى از متهم معنى ندارد. قاضى صلواتى نه تنها به دفاعيات متهم و يا وكالى 
آنها گوش نمى دهد بلكه با جانبدارى از دادستان و دستگاه هاى اطالعاتى مسوول پرونده 
ــى براى اجراى عدالت باقى نمى گذارد. دادگاهى كه صلواتى قاضى آن باشد  هيچ شانس

نتيجه اش از پيش معلوم نيست و آن هم محكوميت سنگين متهم سياسى است. »

رضا خادمى كه در روز 23 خردادماه و تنها يك روز بعد از انتخابات رياست جمهورى 
در منزل پدرى دستگير شد، از جمله كسانى است كه توسط شعبه 15 دادگاه انقالب به 
رياست قاضى صلواتى به اعدام محكوم شده است. خادمى نيز به اتهام ”عضويت در سازمان 
مجاهدين خلق“ و ”حضور در اغتشاشات و هدايت كردن مردم“ مورد محاكمه قرار گرفته 

و در جلسه دادگاه از داشتن وكالى انتخابى محروم بوده است.

در دادگاه محمدامين وليان دانشجوى 20 ساله در حالى كه وى تنها پرتاب سه سنگ 
را در تظاهرات بعد از انتخابات پذيرفت او به حكم اعدام محكوم شد. (3)

ــد نه خانواده و نه وكيل وى به   درجريان دادگاه بدوى كه اين حكم براى وى صادر ش
ــتند. مجيد توكلى دانشجوى دانشگاه اميركبير نيز پس از ماه ها  پرونده دسترسى نداش
ــش ماه حبس تعزيرى و نيز 5 سال محروميت  ــت سال و ش دز زندان با حكم زندان هش
ــال ممنوعيت خروج از كشور توسط قاضى صلواتى مواجه شد. در تمام  از تحصيل و 5 س
مدت بازداشت به دستور قاضى صلواتى وى  از دسترسى به وكالى خود و همچنين ساير 
حقوق زندانيان از جمله تماس تلفنى، داشتن كتاب، روزنامه و  نيزحق مالقات با خانواده 

محروم بود. 

ــر گفتند كه قاضى  ــى به كمپين بين المللى حقوق بش  خانواده هاى زندانيان سياس
ــيارى از موارد از پذيرفتن وكالت نامه وكال، اعطاى اجازه مرخصى، اجازه  صلواتى در بس

مالقات هفتگى  كه همگى از حقوق اوليه زندانيان است خوددارى كرده است.

 اتهامات اقدام عليه امنيت ملى، فعاليت تبليعى عليه نظام، اجتماع و تبانى به قصد برهم 
زدن امنيت عمومى، اخالل در نظم عمومى از طريق بلوا و حركات غيرمتعارف و مشاركت 
در تخريب اموال عمومى و خصوصى، شركت در تجمعات غيرقانونى، ايجاد شبهه جعل 
ــلب اعتماد عمومى از حاكميت و نيز از جمله اتهاماتى بوده است  و تقلب در انتخابات، س
كه توسط قاضى صلواتى در شعبه 15 دادگاه انقالب و تعدادى ديگر از شعب اين دادگاه،  
ــت شده وارد شده است. اين درحالى است كه در جريان دادگاه هاى  به معترضان بازداش
ــواهد الزم براى  ــى بعد از انتخابات مقامات اطالعاتى و امنيتى از فراهم آوردن ش نمايش
ــود عاجز بودند با اين وجود با حضور قاضى صلواتى اين متهمان بودند  اثبات ادعاهاى خ

كه قربانى دادگاه هاى سياسى به رياست وى شدند. 
                      

ــلمان سيما، مسعود باستانى، حسام  مجيد توكلى، اميد منتظرى، عبداهللا مومنى، س
سالمت، شهاب الدين طباطبايى، مرتضى الويرى، مصطفى تاجزاده، محسن ميردامادى، 
داود سليمانى، عبداهللا رمضان زاده، محسن امين زاده، بهزاد نبوى، محمدعلى ابطحى، 
ــعيد، محمدپورعبداهللا، كيارش كامرانى، مهرداد ورشويى،  ــادات قاضى ميرس عذرا س
فرامرز عبداهللا نژاد، سعيد حدرى، مرتضى اليقى، قادر رحيمى و حسين باستانى نژاد از 
ــانى هستند كه از سوى قاضى صلواتى با احكام سنگين حبس تعزيرى مواجه  جمله كس

شده اند.

رسيدگى و صدور احكام سنگين براى متهمان پرونده مشهور به «انقالب مخملين» كه 
در سال 1387 با دستگيرى 4 پزشك و فعال دانشگاهى به نام هاى كاميار و آرش عاليي، 
سيلوا هارتونيان و محمد احسانى شروع شد، بيش از هر زمانى نام قاضى صلواتى را بر زبانها 
جارى ساخت. قاضى صلواتى بر اساس كيفرخواستى كامال سياسى و تنظيم شده توسط 
ــى وزارت اطالعات، متهمان اين پرونده را از 3 تا 6 سال حبس محكوم  اداره ضد جاسوس
كرد. درحالى كه بررسى هاى كمپين بين المللى حقوق بشر نشان مى دهد كه هيچ شاهد 

و مدركى براى صدور چنين احكامى عليه متهمان ياد شده وجود نداشته است. 

ــر را به اتهام  ــنده، روزنامه نگار و فعال حقوق بش ــعيد متينپور، نويس او همچنين س
ــالمى» به  ــام «تبليغ عليه نظام جمهورى اس ــال و به اته ــاط با بيگانگان» به 7 س «ارتب
يكسال و مجموعا به 8 سال حبس تعزيرى محكوم كرد. متينپور دوران محكوميت خود 
ــيد ابراهيم نبوى، نويسنده و  را در زندان اوين ميگذراند. صلواتى قضاوت پروندهاى از س
طنزنويس ايرانى را بر عهده داشته است كه به گفته  نبوى، براى او احضاريهاى صادر كرد 
ــدن وى در دادگاه، وكيل او، نعمت احمدى، را مدتى در بازداشت نگه  و پس از حاضر نش

داشته و مورد تهديد قرار داد.
ــى سالهاى گذشته بود كه  صلواتى از جمله قضات مطرح دادگاه هاى امنيتى وسياس
سايه وزارت اطالعات و ديگر دستگاه هاى امنيتى بر آنها ديده شده است. در اينكه قاضى 
صلواتى چگونه به دادگاه انقالب پيوسته و سوابق وى چيست اطالعات چندانى در دست 
نيست. وى پس از آنكه به رياست شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمى رسيد متهمان پرونده 
ــيارى را به زندان فرستاد و يا براى آنها حكم اعدام صادر كرد. وجه اشتراك تمام  هاى بس
پرونده هايى كه قاضى صلواتى به آنها رسيدگى كرده را بايد در صدور احكام سنگين، وجود 
نداشتن كيفرخواست هاى حقوقى و واجد صفت مجرمانه و بى اعتنايى به آيين دادرسى 
ــت كه همواره با اعتراض حقوقدانان مواجه بوده است. او اينك رسيدگى به  كيفرى دانس

پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات را در دست دارد.

كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران خواستار عزل بالفاصله صلواتى از مقام قضاوت، 
ــده و تحقيق و تفحص در مورد تخلفات  ــط وى صادر ش بازبينى تمامى احكامى كه توس
ــمارى كه وى به عموان قاضى و به خالف قوانين دادرسى قضايى مرتكب شده است  بيش

ميباشد.

ابوالقاسم صلواتى
رئيس شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمى
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ــترش ترورحكومتى، 19  ــانى از گس ــى نش 1- «اعدام هاى ناگهانى زندانيان سياس
ارديبهشت 1389، كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران، 

persian.iranhumanrights.org/1389/02/5executions/
2- دادگاه 100 تن از متهمان بعد از انتخابات، سايت فرارو، 10 مرداد ماه 1388، 
www.fararu.com/vdccpoqi.2bq4o8laa2.html

ــاله به خاطر پرتاب سنگ»، كمپين بين المللى  3- «احتمال اعدام دانشجوى 20 س
حقوق بشر در ايران، 19 بهمن 1388، 

 www.persian.iranhumanrights.org/1388/11/valian-

student-execution/
ــار حكم دادگاه متهمان انقالب مخملى نماينگر دادرسى ناعادالنه و توهم  4-«انتش
شناسايى جاسوسان در هر گوشه اى»، كمپين بين المللى حقوق بشردرايران، 8 خرداد 

،1388
www.persian. i ranhumanr ights.org/1388/03/

unfairconvictions/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلواتى از جمله قضات مطرح دادگاه هاى امنيتى وسياسى سالهاى 
گذشته بود كه سايه وزارت اطالعات و ديگر دستگاه هاى امنيتى بر 
آنها ديده شده است. در اينكه قاضى صلواتى چگونه به دادگاه انقالب 
پيوسته و سوابق وى چيست اطالعات چندانى در دست نيست. وى پس 
از آنكه به رياست شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمى رسيد متهمان پرونده 
هاى بسيارى را به زندان فرستاد و يا براى آنها حكم اعدام صادر كرد. 
وجه اشتراك تمام پرونده هايى كه قاضى صلواتى به آنها رسيدگى كرده 
را بايد در صدور احكام سنگين، وجود نداشتن كيفرخواست هاى حقوقى 
و واجد صفت مجرمانه و بى اعتنايى به آيين دادرسى كيفرى دانست كه 
همواره با اعتراض حقوقدانان مواجه بوده است. او اينك رسيدگى به 
پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات را در دست دارد.
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ــتادكل نيروهاى مسلح در ايران،  عالى ترين مقام  سيدحسن فيروزآبادى، رييس س
ــت كه عليرغم تصريح قانون اساسى ايران  مبنى برعدم دخالت  نظامى درجمهورى اس
نظاميون در سياست، پيش از انتخابات رياست جمهورى 22 خرداد 88 بارها به اظهارنظر 

سياسى درمورد انتخابات وجانبدارى از محموداحمدى نژاد پرداخت. 

ــلح جمهورى اسالمى ايران عاليترين مرجع نظامى نيروهاى  ستاد كل نيروهاى مس
مسلح در ايران است كه وظيفه سياست گذارى وفرماندهى كليه نيروهاى مسلح ايران از 
جمله ارتش، سپاه، نيروى انتظامى رابر عهده دارد. ستاد ياده شده زيرنظر على خامنه اى 
رهبر جمهورى اسالمى اداره و رييس آن نيز توسط وى انتخاب مى شود. با توجه به نقش 
بسيج، سپاه و نيروى انتظامى درسركوب معترضان سياسى چه در جريان تجمعات پس 
از انتخابات و چه در جريان دستگيرى هاى خودسرانه فعاالن سياسى، دانشجويى، حقوق 
ــر و روزنامه نگاران، كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران خواستار ايجاد تحقيقات  بش
ــتقل و بى طرف در خصوص نقش اين مقام عالى رتبه نظامى ايران در سركوب هاى  مس

خونين بعد از انتخابات رياست جمهورى است. 

ــر در خيابان هاى تهران  ــد از انتخابات و تظاهرات ميليون ها نف طى ناآرامى هاى بع
ــتگير شدند و دهها تن جان خود را در خيابان ها و يا در زندان هاى  بيش از 5000 نفر دس
ــپاه پاسداران مديريت بخشى از  جمهورى اسالمى از دست دادند. سازمان اطالعات س

دستگيرى هاى خودسرانه را به عهده داشت. 

ــدگان بعد از انتخابات به كمپين بين المللى حقوق بشر در  چندين تن ازدستگير ش
ايران گفتند كه نيروهاى اطالعات سپاه آنها را براى گفتن اعترافات اجبارى تحت فشار 
گذاشتند. نيروهاى بسيجى نيز طى هفته هاى بعد از انتخابات در حمله به تظاهركنندگان 
ــيجى  ــتند. همچنين نيروهاى بس ــهروندان درتهران نقش مهمى داش ــاى ش و خانه ه
درجريان دستگيريهاى خيابانى در كنار نيروهاى پليس به ضرب وشتم تجمع كنندگان 
پرداختند. در روز 25 خرداد، نيروهاى لباس شخصى دركنار نيروهاى پليس به خوابگاه 
دانشگاه تهران حمله كنند و دهها تن از دانشجويان را مورد ضرب و شتم قراردادند. (1)

سيدحسن فيروزآبادى درسال 1368 توسط رهبرايران به رياست ستادكل نيروهاى 
ــد. وى پيش از انتخابات به حمايت از محموداحمدى نژاد كانديداى  مسلح  منصوب ش
رياست جمهورى پرداخت و به صراحت گفت كه امكان ندارد كسى به جاى احمدى نژاد 
به رياست جمهورى انتخاب شود.  فيروزآبادى در سخنرانى پيش از انتخابات گفت «گروه 
ــته اند  ــتمداران فكر كردند فاصله اى بين دولت و مردم انداختند و توانس هايى از سياس
نظر مردم را جلب كنند، بنابراين در انتخابات رياست جمهورى مى توانند يك كانديداى 
ــاله احمدى نژاد را تمام كنند ولى اين اتفاق نمى  ــت جمهورى جديد معرفى و مس رياس
ــتباه مى كنند.»(2)او هيچگاه توضيح نداد كه چگونه پيش از اينكه آراى مردم  افتد. اش
به صندوق هاى راى ريخته شود چگونه از اينكه هيچ كانديداى ديگرى جز احمدى نژاد 

رانتخاب نخواهد شد مطمئن است. 

پس از اينكه مهدى كروبى كانديداى رياست جمهورى سال 88 نسبت به اين سخنان 
ــار نامه اى اعتراض كرد فيروزآبادى در پاسخ به كروبى گفت: « مطمئن باشيد در  با انتش
انتخابات دخالت نخواهم كرد.» اما اظهار نظرهاى سياسى و متهم كردن مخالفان توسط 
ــت.  او پس از انتخابات و درجريان  ــته اس اين مقام عالى رتبه نظامى همچنان ادامه داش
سركوب تجمعات مردمى معترضان به صراحت از دخالت نيروهاى بسيجى درسياست 
ــع پس از انتخابات را « فتنه  ــت. او پس وقاي و برخورد با مخالفان حكومت دفاع كرده اس
آمريكا، انگليس و اسراييل» خواند.(3)  وصل كردن اعتراضات مردمى پس از انتخابات به 

ــورهاى خارجى پس از انتخابات به كرات از سوى نيروهاى اطالعاتى و امنيتى مورد  كش
ــط نيروهاى شبه نظامى و  ــتفاده قرارگرفت و بهانه سركوب مردم و مخالفان  را توس اس

اطالعاتى فراهم كرد. 
ــت آورد: « با تمام توان ايستاده ايم  او درنامه اى كه به امام زمان پس از انتخابات نوش
تا نظام بماند.» او پيش از اينكه دستگاه هاى قضايى در خصوص دستگيرشدگان پس از 
ــتار و حمله به  انتخابات اظهارنظركنند،  تظاهركنندگان بعد از انتخابات را متهم به كش
مسجد وپايگاه هاى بسيج متهم كرد. او دراين نامه آورده است: « با تمام توان ايستاده ايم 
تا نظام بماند.« وى در اين نامه حركت اعتراضى مردم را « مخملى» خواند و مردم را متهم 
ــجد كرد و نوشته بود: «فتنهاي با ظاهري مخملي و باطني خشك و زبر و  به حمله به مس
خشن كه فرهنگ و مردم سرزمينم را هدف قرار داده بود، تصادفي نبود كه در 30 خرداد 
88، 30 خرداد سال 60 را بازسازي كردند. با تخريب، كشتار و آشوب به پايگاههاي بسيج 
ــت كه تاريخ هاى ياد شده جمعى از  ــجد خدا يورش آوردند .»(4) اين درحالى اس و مس
تظاهركنندگان كشته شدند و نيروهاى پليس و وزارت اطالعات و بسيج هيچ گاه نسبت 
ــلح نبودند  و مورد اصابت گلوله قرارگرفته بودند  به كشته شدن تظاهركنندگان كه مس

پاسخگو نگه داشته نشدند. 

فيروزآبادى در حالى به صورت مداوم به اظهارنظرسياسى در طرفدارى از دولت و متهم 
كردن مخالفان دولت پرداخت كه  بر اساس اصول 143, 151 و 79 قانون اساسى نظاميان 
حق هيچ گونه دخالتى در مسايل سياسى و حكومتى را ندارند. همچنين بخشنامه رييس 
ــلح ايران تصريح مى كند كه « مداخله، شركت يا فعاليت  ــازمان قضاى نيروهاى مس س
ــته بندي ها، مناقشه هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي  كاركنان نيروهاي مسلح در دس
ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين به شش ماه تا 3 سال حبس محكوم مي گردند. (ماده 40 

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب( 82/10/9 ).»

ــالگرد پيروزى انقالب فيروزآبادى به تهديد مخالفان  ــبت س ــخنرانى به مناس درس
ــاني كه به مردم ستم كردهاند و به  پرداخت و آنها را تهديد به مجازات كرد: « راه توبه كس
ــته بودند فقط اظهار پشيماني نيست بلكه بنا بر  تضعيف نظام در نقطه حساس،كمر بس
ــرع بايد اين عده براي جبران عملكرد زيانبار خود و تمكين به قانون،  حكم عقل و راي ش

تن به مجازاتي كه شرع و قانون تعيين كرده است، بدهند.» (5)

به دنبال سخنان فيروزآبادى بود كه برخى از دستگيرشدگان پس از انتخابات به اعدام 
محكوم شدند وبسيارى از سياستمدارانى كه به صورت خودسرانه دستگير شدند به زندان 
ــى كه احكام  ــدند. حداقل دو تن از وكالى زندانيان سياس هاى طويل المدت محكوم ش
طويل المدت دريافت كردند به كمپين بين المللى حقوق بشردرايران گفتند كه احكام 
ــده توسط قوه قضاييه به سفارش وزارت اطالعات و نيز اطالعات سپاه پاسداران  صادر ش
بوده است. به گفته اين وكال احكام صادر شده توسط قوه قضاييه دقيقا شبيه توصيه هايى 

است كه نهادهاى نظامى و اطالعاتى دراين خصوص داشته اند. 

ــر در ايران خواستار ضمن درخواست تحقيق و تفحص  كمپين بين المللى حقوق بش
بى طرفانه نسبت به نقش سرلشگر فيروزآبادى در مديريت خشونت هاى بعداز انتخابات 
و نحوه مديريت نيروهاى سپاه، بسيج و پليس مى باشد. سرلشگر فيروزآبادى به صورت 
مستقيم مسوول نيروهاى ياد شده كه بدون ترديد نقش مهمى در سركوب هاى خشونت 
بار بعد از انتخابات و نقض گسترده حقوق بشر داشتند بوده است و بايد در خصوص اتفاقات 

ياد شده پاسخگو باشد. 

سيدحسن فيروزآبادى
رييس ستادكل نيروهاى مسلح ايران
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1-لينك به ويديوى كوى دانشگاه- يوتوب: 
http://www.youtube.com/watch?v=F52wtg1BROk

ــلح از آقاى احمدى نژاد»، سايت فرارو، 8  2-«حمايت رييس ستاد كل نيروهاى مس
بهمن 1387، 

http://www.fararu.com/vdcgxu9q.ak9y74prra.html
3- نامه كروبى به فيروزآبادى، فردا نيوز، 8 بهمن ماه 1387، 

http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=74040

4- فيروزآبادى رنج نامه منتشر كرد، تابناك، 21 تيرماه 1388، 
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=55204

ــده اى پرعظمت مى  ــه به آين ــتوارتر از هميش ــگرفيروز آبادى: ايران اس 5- « سرلش
انديشد»، 10 بهمن ماه 1388، خبرگزارى ايرنا- لينك: 

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=928750

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پى نوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران خواستار ضمن درخواست 
تحقيق و تفحص بى طرفانه نسبت به نقش سرلشگر فيروزآبادى در 
مديريت خشونت هاى بعداز انتخابات و نحوه مديريت نيروهاى سپاه، 
بسيج و پليس مى باشد. سرلشگر فيروزآبادى به صورت مستقيم مسوول 
نيروهاى ياد شده كه بدون ترديد نقش مهمى در سركوب هاى خشونت 
بار بعد از انتخابات و نقض گسترده حقوق بشر داشتند بوده است و بايد 
در خصوص اتفاقات ياد شده پاسخگو باشد. 
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سرلشگر محمدعلى جعفرى
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى

ــداران انقالب اسالمى مسووليت  ــپاه پاس ــگرمحمدعلى جعفرى فرمانده س  سرلش
ــى اصالح طلب و  ــخصيت هاى سياس ــتگيرى هاى ش ــتقيم بخش عمده اى از دس مس
ــتگير  ــه نگاران پس از انتخابات و نيز پروژه اعتراف گيرى اجبارى از متهمان دس روزنام
شده براى مقاصد سياسى را به عهده دارد. همچنين عليرغم انكار وى، نيروهاى بسيج كه 
ــپاه محسوب مى شوند نقش مستقيمى درجريان حمله نيروهاى پليس  زيرمجموعه س

و لباس شخصى به كوى دانشگاه در 25 خرداد ماه به عهده داشتند.

درجريان درگيرى هاى پس از انتخابات ميان معترضان مردم و نيروهاى پليس، بسيج 
و سپاه طبق آمارهاى رسمى حداقل 48 نفر كشته شدند و تعداد بسيارى نيز زخمى شدند. 
ــت كه تظاهركنندگان غيرمسلح بودند و استفاده از اسلحه براى متوقف  اين درحالى اس
 (Execissive use of force)كردن معترضان از مصاديق استفاده بيش از حد از زور

براى متوقف كردن تجمعات مردمى به حساب مى آيد. 

ــتقيم سپاه  ــپاه درفروردين 89 به نقش مس محمد پاكپور فرمانده نيروى زمينى س
درسركوب تظاهرات مردمى بعد از انتخابات اعتراف كرد. او در جمع نيروهاى سپاه گفت: 
«سپاه در اتفاقات سال 88 رو سفيد از ميدان به در آمد و در بدنه سپاه هيچ ترديدى به وجود 

نيامد و اشرارى كه ميخواستند ضربه بزنند، توسط سپاه و بسيج كنترل شدند.» (1)

چندين زندانى آزاد شده پس از انتخابات به كمپين بين المللى حقوق بشر گفتند كه 
ــتانى و بازجويى و تحقيقات آن توسط اداره اطالعات سپاه  دستگيرى آنها توسط دادس
پاسداران انجام شده است.  بسيارى از زندانيانى كه در اختيار اداره اطالعات سپاه پاسداران 
ــس از انتخابات، مورد بدررفتارى و آزارو اذيت  قرارگرفته بودند، به خصوص در دو ماه پ
جسمى و روحى قرارگرفته و براى اعترافات اجبارى تحت فشار گذاشته شدند. بازجويان 
ــش در اعتراضات مردمى پس از انتخابات را  ــراف عليه خود و همكاران وپذيرفتن نق اعت

شرط آزادى آنها دانسته بودند. 

ــالمى مخالفان دولت و معترضان مردمى را متهم  اگرچه مقامات عالى جمهورى اس
مى كنند كه پس از انتخابات درجريان تجمعات گسترده قصد براندازى نظام جمهورى 
اسالمى ايران را داشته اند، اما كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران شواهد متعددى در 
دست دارد كه نشان مى دهد مسووالن سپاه و برخى ديگر از ارگان هاى جمهورى اسالمى 

پيش از انتخابات خود را براى برخورد با مخالفان در پس از انتخابات آماده مى كردند. 

ــى برجسته آزاد شده پس از انتخابات به كمپين بين المللى  يكى از چهره هاى سياس
ــخصيت هاى مطرح اصالح طلب پيش از  ــتگيرى ش ــر در ايران گفت كه دس حقوق بش
انتخابات طراحى شده بود. به گفته وى به محض ورود به زندان با پرونده قطورى مواجه شد 
كه حاصل ماه ها تعقيب و مراقبت نيروهاى اطالعات سپاه پاسداران بوده است. اظهارات 
ــان دهنده سيستماتيك بودن دستگيريهاى  افراد مختلف دستگير شده به روشنى نش
بعد از انتخابات، اعمال خشونت به منظور اعتراف گيرى براى مقاصد سياسى وسركوب 

تجمعات مردمى است. 

ــر در ايران گفتند كه  ــر همچنين به كمپين بين المللى حقوق بش وكالى حقوق بش
نيروهاى اطالعات سپاه پاسداران به صورت مستقيم از قضات دادگاه هاى انقالب خواسته 

اند كه احكام شديدى براى معترضان پس از انتخابات صادر كنند. 

ــمار مى روند به عنوان بازوى عملياتى  ــيجى كه زيرمجموعه سپاه به ش نيروهاى بس
ــه به تظاهركنندگان و دربرخى موارد  خيابانى اين نيرو همراه با نيروهاى پليس با حمل
ــتقيم به آنها و نيز حمله به خانه هاى مردم در جريان تجمعات روزانه بعد از  ــليك مس ش
انتخابات به صورت گسترده به اعمال خشونت پرداختند. محمدعلى جعفرى 7 مهرماه 
ــابق نيروى مقاومت بسيج گفت كه  ــم توديع سرداز حجازى فرمانده س 1386 در مراس

بسيج از سپاه جدا نيست. او گفت: «  اگر ماموريت سپاه دفاع از دستاوردهاى انقالب است 
وظيفه بسيج هم همين است زيرا بسيج و سپاه هيچ گاه قابل تفكيك از يكديگر نيستند. 
وى همچنين بر اين نكته تكيه كرد كه «ماموريت اصلى سپاه مقابله با تهديدهاى داخلى 

است.»(2)

جعفرى بعد از انتخابات معترضان را به تالش براى انقالب مخملى متهم كرد.  موضوع 
ــورى در متهم كردن  ــوولين عالى رتبه جمه ــط مس انقالب مخملى كه بعدا كرارا توس
ــته اصالح طلب و دو كانديداى معترض رياست جمهورى مطرح  سياستمداران برجس
ــد، حتى پيش از انتخابات توسط مقامات مختلف سپاهى نظامى طرح شده بود (نگاه  ش

كنيد به پروفايل يداهللا جوانى) 

سردار جعفرى سركوب و خشونت هاى به كار گرفته شده را در قالب مقابله با انقالب 
ــته اند از  ــالمى توجيه كرد. او گفت مخالفان تالش داش مخملى عليه نظام جمهورى اس
طريق انتخابات انقالب مخملى كنند: « خيلي ها ميگويند نگوييد انقالب مخملي چراكه 
وقوع انقالب در ايران ممكن نيست، گفت: ولي همين اتفاق در خيلي از كشورها از بستر 
ــپس براى اثبات ادعاى خود به  ــي انجام گرفته است.» جعفرى س انتخابات و دموكراس
ــاره كرد:«  بعضي از آقاياني كه چند وقتي است دستگير  ــدگان اش اعترافات دستگيرش
ــتهاند كه به صراحت اعالم ميكنند در گذشته نيز همين هدفها  شدهاند، اعترافاتي داش
دنبال ميشده، اما به شكل ديگر.» او همچنين گفت: « اين اتفاقات از ماهها قبل طراحي 
ــد كه دنبال تغيير رفتار در جمهوري  ــده بود و حتي در گفتار دشمنان نيز اعالم ميش ش

اسالمي هستند كه اين تغيير رفتار به معناي همان عدول از مباني انقالب است.» (3)

اين درحالى است كه كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران به اخبار موثقى از جريان 
فشارهاى شديدروحى وجسمى بر زندانيان سياسى دست پيدا كرده است كه نشان مى 
دهد براى برخى از اعتراف گيرى هايى كه جعفرى به آنها اشاره مى كند مقامات اطالعات 
ــپاه با تهديد در مورد افشاى برخى اسرار زندگى شخصى افراد يا تهديد به زندان هاى  س

طويل المدت آنها را وادار به اعتراف گيرى كرده اند.  

ــت جمهورى ايران و محمدعطريان فر يكى  ــابق رياس محمدعلى ابطحى معاون س
ــورو روزنامه نگار دو نفرى بودند كه زير بار فشارهاى روحى  ــابق وزارت كش ازمقامات س
ــديد مجبور به اعتراف به فعاليت هايى شدند كه مرتكب نشده بودند. پخش  وجسمى ش
ــازمان هاى حقوق بشرى و رهبران اصالح طلب ايران  اعترافات آنها اعتراضات شديد س
را به همراه داشت. جعفرى درپاسخ به اعتراضات مطرح شده به اعترافات اجبارى گفت: 
ــايد برخي بگويند كه اين اعترافات منتشر شده همچون سخنان آقاي ابطحي بر اثر  « ش
فشار و زور بوده است، اين افراد مدعي چارهاي ندارند جز اينكه دروغ بگويند. آقاي ابطحي 
ــدن از آن  ــي كه در زندان بود با خروج از جوي كه ديگر بر او حاكم نبوده و دور ش در مدت
ــتان خود، با بحث آزاد، تحولي در او به وجود آمده و اين سخنان را گفته است. البته  دوس
ايشان روزي بيرون خواهد آمد و آن موقع نيز ميتوانيد در مورد استداللهاي وي اظهارنظر 

كنيد. چراكه دانستن حق مردم است، مردم بايد بدانند.» (4)

درپاسخ به طرح اعترافات اجبارى شخصيت هاى اصالح طلب فراكسيون اقليت اصالح 
ــتاربرخوردقوه قضاييه با اظهارات وى شد. اين فراكسيون اعترافات  طلب مجلس خواس
ــت واقدامات سپاه پاسداران را قابل پيگرد  زندانيان درزندان را فاقدوجاهت قانونى دانس

قانونى دانست. در بخشى از نامه فراكسيون اقليت مجلس امده بود: 

«اين اتهامات سخيف كه در راستاى تداوم راهبرد فرار به جلو براى سرپوش گذاشتن 
بر مداخله مؤثر نظاميان در انتخابات صورت گرفت، بر مبناى اعترافات ادعايى تعدادى از 
فعاالن سياسى زندانى بيان شده كه اعتبار و صحت اعترافات مورد ادعا و همچنين قانونى 
ــده براى اين زندانيان كراراً از سوى گروههاى مختلف در داخل  بودن دادگاه تشكيل ش
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ــت كه نسبتهاى ناروا و اتهامات  ــور مردود اعالم شده است و ترديدى نيس و خارج از كش
دروغى كه براساس اين اعترافات به چهرههاى خدوم انقالب و بزرگان اصالحطلب وارد 
شده، نه تنها فاقد هرگونه ارزش و اعتبار بوده و در حد پاسخگويى نيست، بلكه قابل پيگرد 

قانونى نيز هست.» (5)

در هفدهم شهريور ماه، مجمع روحانيون مبارز يكى از تشكل هاى سياسى-مذهبى 
ــداران تسليم مقامهاى قضائى خواهد  ــكايتى از فرمانده سپاه پاس ايران اعالم كرد كه ش

كرد.

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نيز به عنوان يك تشكل مذهبى برجسته 
ــه اقدامات نيروهايش براى  ــور نيز درواكنش به اظهارات جعفرى مبنى بر توجي دركش
«حفظ نظام»  با انتشار بيانيه اى گفت: « «حفظ نظام با لشكركشى و دندان نشان دادن و 

دستگيريها و خشونتهاى ناروا و غير اسالمى و غير انسانى حاصل نميشود.» (6)

ــته شدن دهها تظاهركننده به  جعفرى همچنين درحالى كه هيچگاه نسبت به كش
ــت نيروهاى تحت امر خود ويا پليس هيچگاه پاسخگو نبود ادعا كرد كه تنها 9 تن از  دس
ــدند. محمدعلى جعفرى در حالى در شهريور ماه 88 از كشته  تظاهركنندگان كشته ش
شدن 9 نفر از «مخالفين» سخن گفت  كه پيشتر فرهاد تجرى، عضو كميته ويژه مجلس 
ــدگان بعد از انتخابات، آمار كشتهشدگان را 30 نفر  براى رسيدگى به مسائل بازداشتش
اعالم كرده بود. به اين تعداد طى ماه هاى پس از ان و به خصوص بعد از تظاهرات روز عاشورا 
ــد. اين درحالى است عليرضا بهشتى، سخنگوى  كه ده كشته برجاى گذاشت افزوده ش
ــوى و كروبى براى پيگيرى وضعيت بازداشتشدگان همان زمان با  كميته مشترك موس
ارائه فهرستى به مجلس اعالم كرد كه براى اين كميته كشته شدن 69 نفر در رويدادهاى 

پس از انتخابات محرز شده است.(7)

ــيج را نيز بر عهده دارد، به حمله به  ــداران كه هدايت نيروهاى بس فرمانده سپاه پاس
كوى دانشگاه تهران در 25 خرداد ماه امسال نيز پرداخت و نقش بسيجيها را در اين واقعه 

ــازماندهى شده  ــيجى ها به صورت غيرس به صورت كامل نفى نكرد. او گفت برخى از بس
در جريان حمله به خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران (كوى دانشگاه) دست داشته اند. 
ــت كه تحقيقات درخصوص عامالن حمله وحشيانه به كوى دانشگاه كه  اين درحالى اس
ــترده اموال  ــت و دهها نفر را روانه زندان كرد و به تخريب گس دهها زحمى به جاى گذاش
دانشجويان در خوابگاه شان منجر شد تا كنون كه يك سال از اين وقايع مى گذرد منجر 

به معرفى هيچ فرد يا نهادى به عنوان مسوول اين وقايع نشده است. 

فرمانده سپاه پاسداران در اين زمينه گفت: «بررسيهاى انجام شده از سوى حفاظت و 
اطالعات سپاه نشان ميدهد كه نيروهاى بسيجى در اين حادثه حضور نداشتند هر چند 
ــت تعداد كمى از بسيجيان كه سازماندهى نشده بودند در اين قضيه وارد شده  ممكن اس
ــند، ولى در بين نيروهاى لباس شخصى و خودسر بهندرت شاهد بسيجيان بوديم و  باش

عمده آنها لباسشخصيهايى بودند كه ربطى به بسيج نداشتند.»

ــخگويى و تحقيق وتفحص  ــتار پاس ــر در ايران خواس كمپين بين المللى حقوق بش
ــالمى در خصوص نقض سيستماتيك حقوق  قضايى فرمانده سپاه پاسداران انقالب اس
ــركوب مخالفان سياسى، شكنجه و آزار واذيت  بشر، طراحى از پيش انجام شده براى س
ــتار مردم درخيابان ها توسط نيروهاى تحت  زندانيان براى اخذ اعترافات اجبارى، كش
ــع رخ داده به منظور  ــردن حقايق و واژگون نمايش دادن وقاي امر، تالش براى مخفى ك
ــاى خود، اعمال نفوذ درتصميم گيرى هاى قضات براى صدور احكام  تبرئه كردن نيروه
سنگين براى زندانيان سياسى  و نيز ترويج خشونت از طريق سخنرانى ها واعالم نظرهاى 

بعد از انتخابات خود است. 

با توجه به شواهد موجود براى كمپين هيچ جاى ترديدى نيست كه سردارجعفرى يكى 
از اصلى ترين مسووالن سركوب مردم و اعمال خشونت سيستماتيك عليه تظاهركنندگان 
وفعاالن سياسى است و به همين جهت براى رسيدگى به موارد ياد شده با تشكيل كميته 
اى مستقل و بى طرف بايد نقش وى مشخص شده  و در برابر آن مسوول نگاه داشته شود 
ــتاد و به تعميق  تا از تكرار فجايعى كه جان دهها تن را گرفت و هزاران نفررا به زندان فرس

خشونت سيستماتيك در جامعه ايران انجاميد جلوگيرى كند. 

سرتيپ پاسدار محمدعلي جعفري،  متولد دهم شهريور ماه سال 1336 از شهرستان 
ــت.  او دوران تحصيالت ابتدايي تا مقطع دبيرستان را در شهرستان يزد به پايان  يزد اس
رساند.در سال 1356  در دانشگاه تهران رشته معماري قبول شد. در سال 1358 به عنوان 
ــگاه تهران حضور داشت و در اشغال سفارت  ــكده در انجمن اسالمي دانش نماينده دانش
امريكا در تهران نيز فعال بود.محمدعلي جعفري پس از شروع جنگ به عنوان يك بسيجي 
ــال 1360 به عضويت سپاه پاسداران انقالب اسالمي درآمد تا پايان  به جبهه رفته و در س
جنگ به صورت پيوسته و به عنوان فرمانده قرارگاه هاي عملياتي غرب و جنوب مشغول 
ــنگرد، فرماندهي تيپ  ــمت هايي چون معاونت عمليات سپاه سوس خدمت شد و در س
عاشورا و فرماندهي قرارگاه قدس و قرارگاه نجف خدمت كرد.جعفري پس از پايان جنگ 

براي ادامه تحصيل به دانشگاه بازگشت و در سال 1371 موفق به اخذ مدرك كارشناسي 
ارشد در رشته معماري شد.او همچنين دوره فرماندهي و ستاد كه يكي از دوره هاي عالي 
ــت را در سال هاي 71 و 72 در دانشگاه جنگ سپاه گذراند و مدتي نيز در دوره  نظامي اس
هاي دافوس سپاه به تدريس پرداخت.وي هم زمان با تحصيل به عنوان مسئول عمليات 
ستاد مشترك و جانشين نيروي زميني سپاه مشغول خدمت بود و از سال 1371 مسئوليت 
فرماندهي نيروي زميني سپاه را به مدت سيزده سال بر عهده گرفت كه در پنج سال آخر 
آن، مسئوليت فرماندهي قرارگاه ثاراهللا تهران نيز بر عهده وي بود. آخرين مسئوليتي كه 
ــال 1384 تاكنون از سوي فرماندهي كل قوا سيدعلى خامنه اى به وي محول شده،   از س

راه  اندازي مركز راهبردي سپاه است. (8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پى نوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران خواستار پاسخگويى و تحقيق 
وتفحص قضايى فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى در خصوص 
نقض سيستماتيك حقوق بشر، طراحى از پيش انجام شده براى سركوب 
مخالفان سياسى، شكنجه و آزار واذيت زندانيان براى اخذ اعترافات 
اجبارى، كشتار مردم درخيابان ها توسط نيروهاى تحت امر، تالش براى 
مخفى كردن حقايق و واژگون نمايش دادن وقايع رخ داده به منظور 
تبرئه كردن نيروهاى خود، اعمال نفوذ درتصميم گيرى هاى قضات 
براى صدور احكام سنگين براى زندانيان سياسى  و نيز ترويج خشونت از 
طريق سخنرانى ها واعالم نظرهاى بعد از انتخابات خود است. 
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قاضى محمدمقيسه
رييس شعبه 28 دادگاه انقالب اسالمى

قاضى محمدمقيسه رييس شعبه 28 دادگاه انقالب اسالمى از جمله قضاتى است كه 
پس از انتخابات رياست جمهورى خرداد ماه 88 قضاوت پرونده برخى از فعاالن سياسى 
و تظاهركنندگان را به عهده داشته و عالوه بر زندان هاى طويل المدت احكام اعدام براى 

معترضان صادر كرده است. 

ــر در ايران با وكالى حقوق  ــت وگوهاى كمپين بين المللى حقوق بش اطالعات و گف
بشر، خانواده زندانيان سياسى و زندان آزاد شده گواه آن است كه تقريبا در همگى پرونده 
ــى قرارگرفته و حكم آن صادر شده است، چه  ــط قاضى مقيسه موردبررس هايى كه توس
ــى به يك جريان عادالنه دادرسى بى  احكام زندان وچه احكام اعدام، متهمان از دسترس
ــه در جريان دادرسى در غالب موارد هيچ توجهى به  بهره بوده اند. به عالوه قاضى مقيس

دفاعيات متهمان و نيز وكالى آنها نداشته است. 

چندين تن از وكالى حقوق بشر كه پرونده هاى زندانيان سياسى را بعد از انتخابات به 
عهده داشته اند به كمپين گفتند كه راى هاى صادرشده از سوى قاضى مقيسه هيچ منباى 
ــيار نزديك به سخنان بازجويان به متهمانشان در مورد طول مدت  حقوقى نداشته و بس
زندان و يا احيانا اعدام بوده است. در يكى از اين موارد قاضى مقيسه يك جوان دانشجوى 
ــرد. تنها مدركى كه عليه وى در  ــاله به نام محمدامين وليان را به اعدام محكوم ك 20 س
ــه سنگ درجريان يكى از تظاهرات  ــد اعترافات زندانى مبنى بر پرتاب س دادگاه ارايه ش
ــت. اين حكم در دادگاه تجديد نظر به سه سال تقليل يافت.  كمپين همان زمان  بوده اس
خواستار تعليق قاضى مقيسه از خدمت و بررسى دوباره همه پرونده هايى كه وى پس از 
انتخابات قضاوت كرده بود شد. اما مقامات قضايى بدون توجه به خطاهاى آشكار ونقض 

مكرر قانون توسط وى اجازه دادند كه وى به كار خود ادامه دهد. 

ــام جعفركاظمى و  ــى به ن ــى، دو تن از متهمان سياس درجريان دادگاه هاى نمايش
محمدعلى حاج آقايى ابتدا در شعبه 28 دادگاه انقالب توسط قاضى مقيسه با اتهام محاربه 
براى تماس و همكارى با سازمان مجاهدين ونيز تبليغ عليه نظام محاكمه شدند. دادگاه 

بدوى هر دو نفر را مجرم شناخت و به مرگ محكوم كرد.(1) 

يكى از وكالى پرونده هاى زندانيان پس از انتخابات به كمپين بين المللى حقوق بشر 
ــات متعددبا او داشته ايم نشان مى دهد اين است كه او از درك  گفت: « آنچه كه درجلس
ــاده ترين مفاهيم قضايى عاجز است و تنها ماشين صدور حكم هاى سنگين و بى پايه  س

است. هيچ قاضى شريفى حاضر نمى شود به تاييد احكام وى بپردازد.»

ــتگاه هاى اطالعاتى را اجرا مى  ــفانه چندقاضى كه اوامر دس اين وكيل افزود: « متاس
كنند با ناديده گرفتن شواهد ومدارك پرونده ودفاعيات متهمان ووكال به انشاى احكام 
ــى از بخش هاى وزارت  ــن كار قوه قضاييه  ايران را تبديل به يك ــى مى پردازند. اي سياس

اطالعات كرده است.»
ــه به  ــال تقليل يافت قاضى مقيس ــه س ــا يك هفته پس از آنكه حكم وليان به س تنه
ــجويى ايران به نام هاى بهاره هدايت و  ــاى راى براى دو تن از فعاالن برجسته دانش انش
ــدى پرداخت. او بهاره هدايت را به 9 سال ونيم و ميالداسدى را به 7 سال زندان  ميالد اس
ــت كه به گفته همسر خانم هدايت هيچ مدركى كه دال بر  محكوم كرد. اين درحالى اس

ــرش باشد وجود نداشته است. برخالف قانون وكالى اين  عمل مجرمانه در پرونده همس
متهمان نيز نتوانسته اند در دادگاه از موكالن خود دفاع كنند.  عدم تناسب احكام صادر 
شده با اتهاماتى كه به متهمان وارد شده يكى ديگر ازمواردى است كه به كررات در پرونده 
ــده و حكم درمورد آنها صادر شده به چشم مى  هايى كه توسط قاضى مقيسه بررسى ش
ــاى احكام زندان ياد شده از قوه قضاييه ايران خواست  خورد. كمپين بار ديگر پس از انش
ــايبه سياسى بودن احكام ياد شده قاضى  ــديد ش تا به دليل نقض مكرر مواد قانونى و تش
مقيسه را از خدمت تعليق كند و هياتى از قضات مستقل را مسوول بررسى پرونده هايى 
كه توسط وى مورد بررسى قرارگرفته بود قراربدهند. قوه قضاييه تا زمان انتشار اين متن 

از اين كار خوددارى كرد. (2)

محمد مصطفايى وكيل حقوق بشر درايران كه وكالت برخى از زندانيان سياسى را پس 
ــوولين قضايى به تخلفات اين قاضى  ــته است در نامه اى به مس از انتخابات به عهده داش
ــترى در نامه  خود به رييس قوه قضاييه در خصوص  ــت. اين وكيل دادگس پرداخته اس
ــالمى تهران نوشته است: « با كمال تاسف،  ــعبه 28 دادگاه انقالب اس تخلفات رييس ش
قاضى شعبه بيست و هشتم دادگاه انقالب اسالمى تهران جناب آقاى مقيسه در پرونده 
هاى متعددى كه بعضا وكالت آنها را به عهده داشته ام بر خالف قانون به خصوص قوانين 
ــهروندى و  ــى كيفرى و قانون حفظ حقوق ش پايه اى و امرى از جمله قانون آيين دادرس
آزاديهاى مشروع عمل نموده و حقوق بسيارى از متهمينى كه پروندهايشان به وى ارجاع 
شده است را نقض كرده اند. به عنوان مثال بازداشت هاى غير قانونى متهمين در صورتى 
كه قانون مقرر نموده است؛ بازداشت متهمين نمى بايست بيشتر از حداقل مجازات مقرر 
ــت موقت در زمان انتضاء موضوع قرار، عدم صدور  ــد، عدم فك قرار بازداش در قانون باش
دستور مالقات وكال با موكلين خود درزندان و نيز جهت انعقاد وكالتنامه، عدم ابالغ صحيح 
زمان دادرسى و مهم تر از آن ابالغ اوراق قضايى و دادن رونوشت و فتوكپى دادنامه، سلب 
حق دفاع منصفانه متهمين از جمله موضوعات مهمى است كه ضرورت دارد نسبت به آنها 

و ديگر موارد احتمالى در اين شعبه توجه و نظارت ويژه به عمل آيد.»(3)

ــى ام فروردين ماه 1389، تعدادى از زندانيان سياسى زندان اوين، در نامه اى  روز س
سرگشاده كه متن آن در اختيار «پايگاه اطالع رسانى جرس» قرار گرفته است، با تشريح 
ــى و روحى كه در مدت بازداشت  ــمى، جنس ــوار خود و شكنجه هاى جس وضعيت دش
ــده اند، از روحانيون و مراجع درخواست كرده اند كه نسبت به نقض دادرسى  متحمل ش
عادالنه در دادگاه ها و رفتارهاى غيرانسانى و غيرقانونى بازجويان و قضات دادگاه اعالم 

موضع كنند.(4)

عدم دسترسى و اجازه انتخاب آزادانه وكيل، در طى مراحل دادرسى كه ناقض دادرسى 
ــت كه در آخرين نامه ى زندانيان سياسى به آن اشاره  عادالنه است، از ديگر مواردى اس
ــت. آنان با ذكر مصاديق متعددى از تهديدهاى مكرر قضات، مبنى بر اين كه  ــده اس ش
ــد، به پرونده هاى مورد  ــنگين تر مواجه خواهند ش در صورت معرفى وكيل با احكام س
ــعبه 28 دادگاه انقالب به رياست قاضى مقيسه» اشاره كرده اند. برخى از  بررسى در «ش
متهمان نيز با فشار نهادهاى امنيتى به عزل وكيل تعيينى و قبول وكيل تسخيرى وادار 

شده اند.(4)
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قاضى مقيسه يك جوان دانشجوى 20 ساله به نام محمدامين وليان 
را به اعدام محكوم كرد. تنها مدركى كه عليه وى در دادگاه ارايه شد 
اعترافات زندانى مبنى بر پرتاب سه سنگ درجريان يكى از تظاهرات 
بوده است. اين حكم در دادگاه تجديد نظر به سه سال تقليل يافت.  
كمپين همان زمان خواستار تعليق قاضى مقيسه از خدمت و بررسى 
دوباره همه پرونده هايى كه وى پس از انتخابات قضاوت كرده بود شد. 
اما مقامات قضايى بدون توجه به خطاهاى آشكار ونقض مكرر قانون 
توسط وى اجازه دادند كه وى به كار خود ادامه دهد. 



«مردان خشونت»  مجريان ومروجان سركوب  بعد از انتخابات
«مردان خشونت»  مجريان ومروجان سركوب  بعد از انتخابات

24

آيت اهللا احمد جنتى
دبير شوراى نگهبان

آيت اهللا احمد جنتى، دبيرشوراى نگهبان ايران از جمله روحانيونى است كه بى محابا 
از اعمال خشونت عليه معترضان قانونى دولت دفاع كرده و خواستار مجازات اعدام براى 
ــت. وى از مروجين و حاميان عمده خشونت ميباشد  . او بارها قوه قضاييه را  آنها شده اس
ــتفاده از مجازات مرگ براى مخالفان حكومت كرده و حتى از اينكه چنين  تشويق به اس

احكامى به اندازه كافى صادر نمى شود انتقاد كرده است. 

احمدجنتى يكى از بلندپايه ترين مقامات جمهورى اسالمى است كه بازداشت شدگان 
ــالب مخملى» متهم كرد. اتهامى كه هيچگاه مقامات  پس از انتخابات را به تدارك « انق
قضايى موفق به اثبات آن نشدند. اما بهانه اى شد براى نيروهاى اطالعاتى و قضايى ايران 
ــا صدها نفر را زندانى كنند. دهها تن از تظاهركنندگان بعد از انتخابات ايران در خيابان  ت
ــدند. افرادى چون جنتى از معترضان حكومت به  ــته ش هاى تهران به ضرب گلوله كش
ــدفى االرض» نام بردند. اتهامى كه مى تواند مجازات مرگ را براى افراد به  عنوان « مفس

همراه بياورد. 

جنتى كه يكى از تندروترين روحانيون ايرانى به شمار مى رود پس از انتخابات همركاب 
با برخى از فرماندهان سپاه پاسداران از اعتراف گيرى درون زندان ها خبر داد. در تاريخ 12 
ــومين نماز جمعه پس از انتخابات 22 خرداد 1388،  اعتراضات  به نتايج  تيرماه، او درس
انتخابات را «آشوب» خواند و گفت: « عدهاى هم دستگير شدند و اعترافات اينها هم دارد 

گرفته ميشود و هرچقدر از آن كه به مصلحت باشد به مردم گفته خواهد شد. (1) 

چندين تن از زندانيانى كه پس از انتخابات دستگيرو پس از هفته ها از زندان آزاد شدند 
ــر گفتند كه توسط مقامات امنيتى براى اخذ اعترافات  به كمپين بين المللى حقوق بش
اجبارى عليه خود و يا همكاران اصالح طلب خود تحت فشار گرفته و بعضا مورد شكنجه 
ــمى قرار گرفتند. تنها چندهفته پس از سخنان جنتى بود كه درتاريخ 10  روحى و جس
ــيدمحمدخاتمى از جمله  ــرداد ماه 88،  اعترافات برخى از مقامات عالى رتبه دولت س م
ــت جمهورى در دادگاه هاى نمايشى  كه به  سيدمحمدعلى ابطحى، معاون سابق رياس
ــانه هاى طرفدار دولت و  ــالح طلبان پرداخته بودند از رس ــراف عليه خود و ديگر اص اعت

تلويزيون جمهورى اسالمى پخش شد. (2)

ــپاه  ــو با فرماندهان س روايت احمدجنتى از تظاهرات مردمى بعد از انتخابات همس
ــات امنيتى و مبتنى بر « انقالب مخملى» خواندن اعتراضات مخالفان بود. جنتى  ومقام
ــد كه اين  ــورهاى خارجى مدعى ش ــالمى به كش با متصل كردن مخالفان جمهورى اس
ــرده بودند.»  اين درحالى بود  ــورها « پيش از انتخابات انقالب مخملى را طراحى ك كش
ــى را به عهده داشتند به  ــرى كه پرونده بسيارى از زندانيان سياس كه وكالى حقوق بش
كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران گفتند كه حكم بازداشت بسيارى از موكالنشان 
پيش از انتخابات صادر شده بود. همسويى كامل احمدجنتى با روايت نيروهاى سپاهى 
و اطالعاتى در انقالب مخملى خواندن اعتراضات پس از انتخابات و متهم كردن مخالفان 
سياسى به انقالب مخملى بدون آنكه در هيچ دادگاهى حكمى عليه انان داده شود، يكى 
ــت كه شائبه سيستماتيك بودن  واز پيش طراحى شده بودن سركوب بعد  از مواردى اس

از انتخابات را تشديد ميكند. 

عالوه بر آن، در تاريخ جمعه  9 بهمن 1388  احمد جنتى به طرفدارى از احكام اعدام 8 
بهمن دوتن از متهمان پرداخت و خواستار ادامه صدور واجراى حكم اعدام شد.

ــرى  و وكالى متهمانى كه احكام اعدام   اين   درحالى بود كه سازمان هاى حقوق بش
ــى آنها داراى نارسايى هاى كلى  دريافت كرده بودند به كمپين گفتند كه  مراحل دادرس
بوده و از شرايط دادگاه هاى عادالنه و بى طرفانه به دوره بوده و نيز و مجازات هاى مطرح 
شده با اتهاماتى كه عليه افراد وشواهدى كه در پرونده هاى آنها وجود داشته است تناسبى 
ــت.  جنتى خطاب به رييس قوه قضاييه ايران گفت: «شما روحيه ضد ظلم،  ــته اس نداش
ــس بياييد براى رضاى خدا همين طور كه دو نفر را صريح اعدام  انقالبى و واليى داريد. پ

كرديد، و دست شما هم درد نكند، مردانه بايستيد.» (3)

يك روز پيش از سخنان جنتى، پنجشنبه 8 بهمن، محمد على زمانى و آرش رحمانى 
ــده بودند، در زندان  پور كه در دادگاه هاى بعد از انتخابات محاكمه و به اعدام محكوم ش
اوين اعدام شدند. وكيل اين دو تن به كمپين بين المللى حقوق بشر گفت كه كه موكالنش 
براى پذيرفتن اتهاماتى كه مرتكب نشده بودند تحت فشارقرارگرفتند و در جريان دادگاه 
وى به آنها دسترسى نداشته است. حكم اعدام درحالى اعدام شد كه نه وكال و نه خانواده 

هاى متهمين از آن اطالع داشتند. 

ــايل كشوراعدام هاى  ــويق كرد كه براى حل مس جنتى همچنين قوه قضاييه را تش
بيشترى صورت دهد. او گفت دليل اعتراضات بعد از انتخابات آن بوده كه در حوادث مشابه 
در گذشته اعدام هاى بيشترى صورت نگرفته است. جنتى گفت: « هر جا سستى و ضعف 
داشته ايم، ضربه خورده ايم، مثل 18 تير (اشاره به اعتراضات دانشجويى سال 1378) كه 
ضعف نشان داديم. بايد پرسيد دستگاه قضايى چند نفر را اعدام كرد كه عاشورا به وجود 

آمد؟ مى گويم اگر ضعف نشان دهيد، آينده بدترى در انتظار شماست.» (4) و (5)

ــونت عليه حمايت كرد و گفت:« خدا رحم نكند به كسانى  او به صراحت از اعمال خش
ــدان فى االرض رحم مى كنند. جاى رافت نيست و جاى غلظت است. همان  كه به مفس
طور كه در زمان پيامبر پيمان شكنان را كشتند. ما نه مى توانيم افراط در مجازات داشته 

باشيم و نه تفريط در مجازات.»

ــورا جنتى در نماز جمعه تهران   روز جمعه   11 دى ماه 88، پس از تظاهرات روز عاش
ــتار اشد مجازات براى آنها شد. او تظاهر كنندگان را  بار ديگر با حمله به مخالفين خواس
«مصداق بارز مفسد فى االرض» توصيف كرد و گفت كه اين افراد بايد به همين اتهام در 
دادگاه هاى انقالب محاكمه و مجازات شوند. چنين اتهامى مجازاتى معادل مرگ طبق 
قوانين جمهورى اسالمى را براى افراد به همراه مى آورد. او گفت كه اگر پس از تظاهرات 
عاشورا در 9 دى ماه معترضان به اعتراضات خود ادامه بدهند  «نبايد آنها را امان داد و بايد 
مجازات شوند كه در اين راستا دستگاه قضايى بايد سرعت عمل داشته باشد و بايد قاضى 

هاى انقالبى پنجاه و هفتى، قاطع و نه وامانده را به اين قضايا اختصاص دهند.» (6)

ــى مرداد 1388 جنتى به تحريك قوه قضاييه براى دستگيرى رهبران سياسى  در س
ــده تحت تعقيب مقامات قضايى باشند ويا  اصالح طلب پرداخت بدون آنكه افراد ياد ش
ــته باشند. او در نماز جمعه تهران پرسيد: «  چرا سران دستگير  پرونده اى دردادگاه داش
نشدند؟ چرا آنهايى كه همه ميدانند ريشه فتنه و امالفساد بودند دستگير نشدند؟» (7) 

ــى صالحيت  ــوراى نگهبان كه بررس جنتى عليرغم آنكه به عنوان يكى از فقهاى ش
كانديداهاى رياست جمهورى را به عهده دارد  بايد جانب بى طرفى را نگهدارد، بى مهابا 
ــخن از مجازات گفتن   ــه حمايت از محمود احمدى نژاد و همچنين محكوم كردن و س ب
ــت. عدم بى طرفى و اقدامات جنتى حتى نمايندگان محافظه كار مجلس ايران را  پرداخ
نيز به سخن واداشت. على مطهرى نماينده مجلس ايران جنتى را متهم كرد كه با اعالم 
حمايت از محموداحمدى نژاد «اشتباه» كرده است. او به خبرگزارى كار ايران (ايلنا) گفت :  
«به نظر من برخى از اعضاى اين شورا همچون محمد يزدى، احمد جنتى و محمد مومن و 
همچنين غالمحسين الهام به دليل موضعگيريهاى انتخاباتيشان، مرتكب اشتباه شدند. 
از آنجا كه شوراى نگهبان در مقام داور است، داور نبايد به طرفدارى از يكى از طرفين دعوا 

اظهار نظر كند. اما متاسفانه آنها از نامزدى محمود احمدينژاد حمايت كردند.» (8)

ــد جنتى كه جايگاهى مانند  ــرى همچنين تلويحا از اينكه اظهارات فردى مانن مطه
يك « داور» در يك «بازى» دارد باعث برانگيختن مخالفان شده است گفت: «وقتى داور 
قبل از برگزارى يك بازى از تيم خاصى طرفدارى كند، طبيعى است كه تماشاگران اين 

بازى دچار ابهام شوند.» (9)



بات
نتخا

د از ا
ب  بع

سركو
جان 

مرو
ن و

جريا
»  م

ونت
خش

دان 
«مر

 25

ــفارت بريتانيا قطعا محاكمه خواهند شد»، 12 تيرماه 1388،  1- جنتى : كاركنان س
راديو فردا، 

http://www.radiofarda.com/content/F8_JANATI_
FRIDAY_PRAYING/1768680.html

2- مشروع اعترفات ابطحى در دادگاه، خبرگزارى فارس، 10 مرداد ماه 1388، 
h t t p : / / w w w . f a r s n e w s . c o m / n e w s t e x t .

php?nn=8805100778
3- « جنتى: دونفر را اعدام كرديد، دست شما دردنكند»،بى بى سى فارسى،  9 بهمن 

 ،1388
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100129_

l17_jannati_execution.shtml
4- همان منبع

5- ويديوى سخنان آيت اهللا جنتى در يوتوب،
http://www.youtube.com/watch?v=47fdryOR-rc

ــدت عمل بيشتر عليه معترضان، بى بى  6- »توصيه مقامات جمهورى اسالمى به ش
سى فارسى،  11 دى ماه 1388،

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100101_
he_larijani_jannati.shtml

7- « جنتى: چرا سران دستگيرنشدند»، بى بى سى فارسى، 30 مرداد 1388، 
h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / p e r s i a n /

iran/2009/08/090821_m_jannati.shtml
ــدند»، تابناك، 6 تيرماه  ــتباه ش ــرى: يزدى، جنتى، الهام ومومن دچار اش 8- «مطه

،1388
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=53180

ــوراى نگهبان اشتباه بود، بى بى سى فارسى، 6 تيرماه  9- مطهرى: نقض بى طرفى ش
 ،1388

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090627_
brief_mutahari.shtml

كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران خواستار تحقيقات گسترده در مورد نقش آيت 
ــونتهاى حكوتى پس از انتخابات ميباشد. در طى اين  اهللا جنتى در تشويق و ترويج خش

تحقيقات مستقل و بيطرفانه وى بايستى در قبال نقش خود و دامن زدن به نقض فاحش 
حقوق بشر مسوول نگاه داشته شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پى نوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جنتى قوه قضاييه را تشويق كرد كه براى حل مسايل كشوراعدام 
هاى بيشترى صورت دهد. او گفت دليل اعتراضات بعد از انتخابات 
آن بوده كه در حوادث مشابه در گذشته اعدام هاى بيشترى صورت 
نگرفته است. جنتى گفت: « هر جا سستى و ضعف داشته ايم، ضربه 
خورده ايم، مثل 18 تير (اشاره به اعتراضات دانشجويى سال 1378) كه 
ضعف نشان داديم. بايد پرسيد دستگاه قضايى چند نفر را اعدام كرد كه 
عاشورا به وجود آمد؟ مى گويم اگر ضعف نشان دهيد، آينده بدترى در 
انتظار شماست."
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ــى سپاه پاسداران انقالب اسالمى از جمله نظاميانى  يداهللا جوانى، رييس اداره سياس
ــت جمهورى به مراتب از اعمال خشونت عليه معترضان  است كه پس از انتخابات رياس
ــويق و ترغيب خشونت پرداخت. پس از  ــخنان خود به تش حكومت حمايت كرد و در س
ــى برجسته در روزهاى بعد از انتخابات 22  دستگيرى دهها تن از شخصيت هاى سياس
خرداد 1388،  شايعاتى مبنى بر فشار دستگاه هاى امنيتى واطالعاتى بر روى زندانيان 
سياسى براى اخذ اعترافات اجبارى از آنها منتشر شد.  جوانى در رسانه ها براى اولين بار 

اين شايعات را تاييد كرد  و خواستار پخش تلويزيونى اين اعترافات  شد. (1)

ــده در بازجوييها طبق  ــه به اينكه تا پايان تحقيقات پرونده جزييات مطرح ش  با توج
ــر شود و يا در اختيار نهادهاى غيرمرتبط قرار گيرد، اظهارات جوانى و  قانون نبايد منتش
ــده توسط برخى از شخصيت هاى زندانى  پس از نقل قول وى از متن اعترافات مطرح ش
برجسته همچون محمدعلى ابطحى، معاون سابق رياست جمهورى، و محمدآقايى از ديگر 

شخصيت هاى سياسى حاكى از نفوذ سپاه پاسداران در جريان روند دادرسى بود.   

چندين زندانى آزاد شده پس از انتخابات به كمپين بين المللى حقوق بشر گفتند كه 
ــتانى و بازجويى و تحقيقات آن توسط اداره اطالعات سپاه  دستگيرى آنها توسط دادس
پاسداران انجام شده است.  بسيارى از زندانيانى كه در اختيار اداره اطالعات سپاه پاسداران 
ــس از انتخابات، مورد بدررفتارى و آزارو اذيت  قرارگرفته بودند، به خصوص در دو ماه پ
جسمى و روحى قرارگرفته و براى اعترافات اجبارى تجت فشار گذاشته شدند. بازجويان 
ــش در اعتراضات مردمى پس از انتخابات را  ــراف عليه خود و همكاران وپذيرفتن نق اعت

شرط آزادى آنها دانسته بودند.   

اودريادداشتى كه در خبرگزارى ايرنامنتشر كرد خواستار انتشار اعترافات اجبارى از 
ــد  نوشت كه «ضرورى است كه كسانى كه دستگير شدند اعترافات  زندانيان سياسى ش

آنان براى مردم پخش گردد». (2)

او در26 مرداد88، خواستار محاكمه ميرحسين موسوى كانديداى رياست جمهورى 
شد و به افشاى اعتراف گيرى از هدايت آقايى عضو حزب اصالح طلب كارگزاران،  كه هنوز 
ــه محاكمه وى برگزار نشده بود اشاره كرد. او گفت كه آقايى در اعترافات خود بيان  جلس
ــتراتژى اصالح طلبان و كانديداهاى مخالف دولت ن تسلط بر قدرت به هر  كرده كه  اس

قيمتى بوده است.  اين چهره سياسى چندماه بعد به 5 سال زندان محكوم شد. (3)

  او دستگيرشدگان را متهم كرد كه اقدام به « براندازى نرم» آنچنان كه در كشورهاى 
ــاه بعد در  ــن موضوع چند م ــود كرد. اي ــه رخ داده ب ــياى ميان ــتقالل يافته اس تازه اس
كيفرخواستى كه عليه 100 تن از دستگيرشدگان مطرح شد تكرار شد. عمال مواردى كه 
ــخنان بعد از انتخابات در محكوم كردن معترضان به كار برد بخش گسترده  جوانى در س
اى از كيفرخواست ياد شده را به خود اختصاص مى داد. همين موضوع شايبه دخالت سپاه 
پاسداران در جريان دستگيرى ها و پروژه اخذ اعترافات اجبارى و نيز نفوذ بر قوه قضاييه 

براى صدور احكام نامتناسب با اتهامات زندانيان را شدت مى بخشد.   

ــط مسوولين عالى رتبه جمهورى در متهم  موضوع انقالب مخملى كه بعدا كرارا توس
ــته اصالح طلب و دو كانديداى معترض رياست جمهورى  ــتمداران برجس كردن سياس
ــده بود كه شاپبه  ــط اين مقام نظامى طرح ش ــد، حتى پيش از انتخابات توس مطرح ش
ــده با مخالفان دولت حتى پيش از انتخابات را  ــازمان يافته و برنامه ريزى ش برخورد س

تشديد مى كند.  

 دو هفته پيش از انتخابات هفته نامه صبح صادق، ارگان سپاه پاسداران به نقل از يداهللا 
ــى سپاه پاسداران نوشت: «فراخوان عمومى از هواداران براى  جوانى، رئيس اداره سياس
استفاده از رنگ سبز به صورت روسرى، مانتو، كاله، مچبند و.... اهدافى فراتر از ايجاد يك 

شور و نشاط انتخاباتى در جامعه و بين هواداران را دنبال ميكند.»

ــپاه پاسداران گفته بود« سپاه مسئوليت   او پيش از انتخابات در جمع فرماندهان س
دفاع از انقالب و مقابله با تهديدات را دارد و اين تهديدات بسته به ماهيتي كه دارد روش 

هاي مقابله اي سپاه را شكل خواهد داد.»  (4)

 او كمتر از يك ماه پس از انتخابات در همايش هاديان و مسئوالن سياسى سپاه عمال 
از اعمال خشونت عليه معترضان حمايت كرد و گفت: « ما قبل از انتخابات در يك گزارش 
تحليلي در صبح صادق با پيش بيني تالش گروه هاي ضد نظام، انقالب مخملي را پيش 
بيني كرده بوديم كه هوشياري مردم اين توطئه ها را ناكام و در نطفه خاموش مي كند. در 
اين انتخابات با فتنه عميق روبه رو شديم؛ فتنه اي كه عامل پيدايي آن نفاق جديد است. 
حوادث قبل و پس از انتخابات چهره نفاق جديد را آشكار ساخت و در آينده اين چهره ها 
بيشتر براي مردم شناخته خواهند شد. در اين حوادث چشم فتنه آسيب ديد اما كور نشد 
و اكنون بايد چشم فتنه را كامًال كور كرد و از حدقه درآورد و كور كردن چشم فتنه هم با 

نورافشاني به پشت اين صحنه ها امكان پذير است». (ايرنا 14 تير 1388) (5)  

به گزارش خبرگزارى فارس يداهللا جوانى با انتشار مقاله اى در هفته نامه صبح صادق 
خواستار مجازات معترضان شد و با متهم كردن آنها به تالش براى انقالب مخملى گفت: 
«هر جريان و هر فرد با هر سابقه و موقعيتى كه بخواهد در همراهى با آمريكا اين شيطان 
ــالمى را تغيير دهد و به جاى آن يك نظام غيردينى مستقر سازد، بايد به  بزرگ، نظام اس
عنوان يك جريان برانداز و خيانتكار مجازات گردد. در متن كيفرخواست با استناد به اسناد 
و مدارك در اختيار و موجود و همچنين اعترافات متهمين و بازداشت شدگان اغتشاشات 
پس از انتخابات دهم، تصريح شده كه جريانى با حمايت غرب و به ويژه آمريكا با استفاده از 

بستر انتخابات رياست جمهورى، قصد كودتاى مخملى در ايران داشتند.» (6)

ــداران در حوادث بعد از انتخابات گفت:« سپاه  ــكار به دخالت سپاه پاس جوانى به آش
پاسداران با عدم مداخله در جناحهاى سياسى و دسته بنديهاى حزبى با حضور حداكثرى 

خود توانسته است نقش مثبت و اثر گذارى در انتخابات داشته باشد.» (7) 

 مطابق قانون اساسى جمهورى اسالمى دخالت نظاميان در سياست غيرقانونى است. 
حمايت يداهللا جوانى از اعمال خشونت عليه معترضان قانونى به عنوان يك مقام نظامى، 
افشاى محتويات بازجويى متهمان پيش از برگزارى دادگاه، برنامه ريزى براى برخورد با 
مخالفان دولت پس از انتخابات او را در رديف مروجان خشونت و دست اندركاران سركوب 

پس از انتخابات قرار مى دهد.   

 اظهارات او در مورد اعترافات زندانيان پيش از محاكمه آنها  حاكى از برنامه ريزى شده 
بودن دستگيرى زندانيان براى متهم كردن آنان به انقالب مخملى است.   

ــر در ايران خواستار روشن شدن نقش يداهللا جوانى در  كمپين بين المللى حقوق بش
ــى مخالف دولت و چگونگى دسترسى او به اعترافات  ــت مخالفان سياس جريان بازداش

زندانيان و سازمان دهى سركوب هاى پس از انتخابات است.

يداهللا جوانى
رئيس اداره سياسى سپاه پاسداران انقالب اسالمى
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- « افشاى اعترافات هدايت آقايى و برنامه هاى دولت موسوى از سوى سردار جوانى،، 
آفتاب نيوز، 26 مردادماه 1388، 

http://www.aftabnews.ir/vdcfxyd1.w6d0jagiiw.html 
2- « اداره سياسى سپاه: اعترافات را پخش كنيد، آفتاب نيوز، 30 تيرماه 1388، 
http://www.aftabnews.ir/vdceo78o.jh8zpi9bbj.html  

3- منبع 1
ــووالن تبليغات و فرهنگ سازمان سپاه،  4-گزارش صبح صادق از اولين همايش مس

نشريه صبح صادق،
http://sobhesadegh.ir/1388/0399/M05.HTM#m1  

ــه، دهم ژوپن  ــى را در نطفه خفه خواهد كرد»، راديوفرانس ــپاه انقالب مخمل 5- « س
،2009

http://www.rfi.fr/actufa/articles/114/article_6805.asp
ــات اخير»، خبرگزارى فارس، 20  ــيه برگزارى دادگاه متهمان اغتشاش 6- «درحاش

مرداد ماه 1388،
 h t t p : / / w w w . f a r s n e w s . c o m / p r i n t a b l e .

php?nn=8805181344
7- همان منبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پى نوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 او كمتر از يك ماه پس از انتخابات در همايش هاديان و مسئوالن سياسى 
سپاه عمال از اعمال خشونت عليه معترضان حمايت كرد و گفت: " ما قبل از 
انتخابات در يك گزارش تحليلي در صبح صادق با پيش بيني تالش گروه 
هاي ضد نظام، انقالب مخملي را پيش بيني كرده بوديم كه هوشياري مردم 
اين توطئه ها را ناكام و در نطفه خاموش مي كند. در اين انتخابات با فتنه 
عميق روبه رو شديم؛ فتنه اي كه عامل پيدايي آن نفاق جديد است. حوادث 
قبل و پس از انتخابات چهره نفاق جديد را آشكار ساخت و در آينده اين 
چهره ها بيشتر براي مردم شناخته خواهند شد. در اين حوادث چشم فتنه 
آسيب ديد اما كور نشد و اكنون بايد چشم فتنه را كامًال كور كرد و از حدقه 
درآورد و كور كردن چشم فتنه هم با نورافشاني به پشت اين صحنه ها امكان 
پذير است". (ايرنا 14 تير 1388) 
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روح اهللا حسينيان
تالش براى تسريع اعدام مخالفان

ــط نيروهاى پليس، لباس  ــه بعد از انتخابات توس ــونت هاى صورت گرفت اعمال خش
ــانه هاى نزديك به دولت و برخى چهره هاى  ــيجى با حمايت برخى از رس شخصى و بس
ــى و مطبوعاتى همراه بود. در واقع اين افراد با سخنان خود در  ــته مذهبى، سياس برجس
مجلس، مطبوعات و نيز جامعه سياسى عمال به مشروعيت بخشيدن به اقدامات غيرقانونى 
صورت گرفته در برخورد با مخالفان توسط نيروهاى امنيتى و نيز قوه قضاييه كمك كرده 
ــتانداردهاى دادگاه هاى  ــا تقاضا براى مجازات زودهنگام معترضانى كه از حداقل اس و ب
عادالنه محروم بودند، در فراهم كردن فضاى حمايت در فضاى عمومى درجهت فشاربه  
قوه قضاييه براى اعمال خشونت، صدور احكام سنگين و درنهايت اعدام سريع مخالفان 

نقش مهمى داشتند. 

ــونت عليه مخالفان دولت پرداختند روح اهللا  درميان افرادى كه به ترويج اعمال خش
ــينيان است. وى به همراه 35 نفر از نمايندگان مجلس طرحى را تقديم مجلس اين  حس
كشور كردهاند كه به موجب آن متهمانى كه توسط دادگاه 'محارب' شناخته شوند، براى 
ــت. طى ماه هاى گذشته دادگاه  ــت تجديدنظر تنها 5 روز فرصت خواهند داش درخواس
انقالب حداقل به 10 تن از معترضان دستگير شده درجريانان تظاهرات بعد از انتخابات 
ــت و تا كنون دو تن از افرادى كه حكم محارب دريافت كرده بودند  حكم محارب داده اس

اعدام شدند. 

ــوراى اسالمى (پارلمان نيوز) روز دوشنبه  پايگاه خبرى فراكسيون اقليت مجلس ش
14 دى 1388  از طرحى دوفوريتى خبر داد كه 36 نفر از نمايندگان حامى دولت به ابتكار 

روح اهللا حسينيان مطرح كرده اند.

ــا در صورت تصويب اين طرح،  ــكوت ماند ام اگر چه اين طرح طى هفته هاى بعد مس
ــى و انقالب، مهلت  ــى دادگاه هاى عموم ــا الحاق يك تبصره به ماده 236 آئين دادرس ب
ــم مربوط به اخالل در نظم  ــت تجديدنظر از حكم دادگاه بدوى در مورد «جرائ درخواس
ــت روز به پنج روز تقليل خواهد  ــود» از بيس ــناخته ش عمومى چنانچه متهم محارب ش

يافت.

اين درحالى است كه سازمان هاى حقوق بشرى از جمله كمپين بين المللى حقوق بشر 
در ايران بارها روند دادرسى به پرونده معترضان بعد از انتخابات را مورد انتقاد قرار داده و 
ــتانداردهاى بين المللى دادگاه هاى عادالنه وبى طرفانه برشمردند. در  آن را به دور از اس
ــت درهاى بسته دادگاه حكم محاربه دريافت كردند،  غالب پرونده هايى كه متهمان پش
ــى به وكيل انتخابى محروم بوده و بعد از شرايط دشوار زندان و بدون  متهمان از دسترس
آنكه دفاعيات آنها نقشى در جريان دادرسى داشته باشد به چنين احكام سنگينى محكوم 
شدند. در يكى از اين پرونده ها، محمدامين وليان، جوانى كه جرم او تنها پرتاب سه سنگ 

در جريان يكى از تظاهرات بعد از انتخابات بود به اعدام محكوم شد. 

ــنهادى نمايندگان دليل توجيهى خود را چنين عنوان كرده  در مقدمه اين طرح پيش
اند: «با توجه به حوادث اخير ( بعد از انتخابات دهم) و ضرورت رسيدگى فورى به اتهامات 
ــوبگران و مجازات مجرمين و بازدارندگى آن از اهميت خاصى برخوردار است، [اين]  آش

طرح دو فوريتى تقديم مى گردد.»

ــادران، و فاطمه آليا از  ــايى، محمد كامران، الياس ن ــينيان، حميد رس روح اهللا حس
نمايندگان اصولگراى حامى دولت از امضا كنندگان اين طرح دو فوريتى بودند. 

در پى تقديم اين اليحه به مجلس، منتقدان دولت و برخى از نمايندگان مجلس از تهيه 
كنندگان اين طرح انتقاد كردند. على مطهرى، از اعضاى فراكسيون اصولگراى مجلس، 
ــنبه 15 دى (5 ژانويه) در گفت و گو با پارلمان نيوز گفت: «اين طرح ناشى از  ــه ش روز س
ــينيان است.» او در توصيف  روحيات افراطى و تند برخى از طراحان مخصوصا آقاى حس
ــينيان گفت كه وى عالقه خاصى به اعدام دارد و افزود: « زمانى  ويژگى هاى روح اهللا حس

كه ايشان قاضى بود، حكم هاى اعدام بسيارى صادر مى كرد.»

روح اهللا حسينيان يكى از افرادى است كه از سعيدامامى متهم رديف اول پرونده قتل 
هاى زنجيره اى سال 1998 دفاع كرد. او از اين معاون وزير اطالعات كه پس از دستگيرى 
ــد كه در حمام خودكشى كرده است به عنوان يك نابغه امنيتى ياد كرده و گفته  گفته ش
ــعيد امامى يك شخصيت مقتدر و قوى اطالعاتى بود.» او از فردى حمايت كرد  است»س
كه به گفته روح اهللا حسينيان»اعتقاد داشت كه مخالفان جمهورى اسالمى را بايد از دم 

تيغ گذراند.»

ــناد انقالب اسالمى را بر عهده  ــينيان در سالهاى گذشته رياست مركز اس  آقاى حس
داشته است. وى در ارديبهشت ماه سال 1386 به سمت مشاور امنيتى وسياسى محمود 

احمدى نژاد منصوب شد. 

كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران معتقد است كه اظهارات افرادى همچون روح 
اهللا حسينيان در فراهم آوردن جو حمايت از اعمال خشونت رسمى تاثيربه سزايى داشته 
و در كنار ديگر شخصيت هاى مذهبى، سياسى و مطبوعاتى تندروبه نوعى مشروعيت را 
ــتگاه قضايى براى صدور احكام غيرقانونى اعدام پديد آورده است. كمپين بين  براى دس
المللى حقوق بشر در ايران با قرار دادن نام روح اهللا حسينينان در اين پروژه، ياداورى مى 
ــونت پرداخته و يا به صورت  ــتقيم به اعمال خش كند كه نه تنها افرادى كه به صورت مس
ــده موجب صدمه و يا حتى مرگ معترضان سياسى شدند، بلكه افرادى  سازمان دهى ش
كه با سخنانى غيرمسووالنه در جهت ترويج خشونت رسمى تالش كردند در اذهان مردم 

و تاريخ خواهند ماند. 
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حجة االسالم روح اهللا حسينيان در 1334 در شيراز متولد شد. در پنج سالگى به همراه 
خانواده به يكى از روستاهاى آباده به نام صغاد، مهاجرت كرد و تحصيالت خود را تا سوم 

ــتان در همان روستا به پايان رساند. وى در سال 1349 وارد حوزه علميه قم شد و  دبيرس
تا سال 59 در مدرسه حقانى درس خواند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران با قرار دادن نام روح اهللا 
حسينيان در اين پروژه، يادآورى مى كند كه نه تنها افرادى كه به صورت 
مستقيم به اعمال خشونت پرداخته و يا به صورت سازمان دهى شده 
موجب صدمه و يا حتى مرگ معترضان سياسى شدند، بلكه افرادى كه با 
سخنانى غيرمسووالنه در جهت ترويج خشونت رسمى تالش كردند در 
اذهان مردم و تاريخ خواهند ماند. 
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حجت االسالم على سعيدى
نماينده رهبر ايران در سپاه پاسداران

حجت االسالم على سعيدى، نماينده رهبرايران در سپاه پاسداران از جمله چهره هايى 
است كه در جريان رويدادهاى پس از انتخابات كه به دستگيرى هزاران نفر و كشته شدن 
ــركوب  ــپاه در جريان س دهها تن از تظاهركنندگان انجاميد از نقش نيروهاى نظامى س

مردم و استفاده از خشونت دفاع كرده است. 

او در دى ماه 1388 در جريان همايش «شيوه دفاعى در جنگ نرم» در حالى كه فعاالن 
حقوق بشرى و جامعه مدنى ايران خواهان مسوول نگاه داشتن افراد وسازمان هايى بودند 
ــوى آنها گلوله گشودند و دهها نفر را به  كه درجريان تجمعات مسالمت آميز مردم به س
ــاندند، به حمايت از خشونت هاى رخ داده با بهانه آنچه وى « حفظ نظام» خواند  قتل رس
پرداخت. او همچنين استفاده از خشونت و كشتار بيشتر مردم را براى حفظ حكومت قابل 
قبول دانست. او در اين همايش با اشاره به آماركشته شدگان سه جنگ امام اول شيعيان 

در صدر اسالم گفت: « ميارزد براى حفظ حكومت، 75 هزار نفر كشته شوند.» (1)

ــالمى  ــوول در جمهورى اس ــخنان يك مقام مس ــعيدى صريح ترين س اظهارات س
درجريان وقايع پس از انتخابات در توجيه كشتن مخالفان براى مقاصد سياسى به شمار 
ــايه توجيه نظرى وتيوريك افرادى مانند  مى رود. سپاه پاسداران انقالب اسالمى، در س
سعيدى پس از انتخابات در دستگيرى، بازداشت، بازجويى، اعتراف گيرى و اعمال نفوذ 
ــنگين براى فعاالن سياسى نقش  ــتگاه قضايى به منظور صدور احكام شديد و س بر دس

مستقيم داشته است.

ــعيدى به عنوان منصوب مستقيم رهبرى  با توجه به اهميت جايگاه سياسى على س
ــبزى  ــركوب مخالفين با توجيه « حفظ نظام» به مانند چراغ س ايران، حمايت وى از س
براى نيروهاى سپاهى و بسيجى براى اعمال خشونت و سركوب مردم درجريان تجمعات 

مسالمت آميز و نيز فشارگسترده برمخالفان سياسى به شمار مى رود.

بسيارى از زندانيان سياسى به كمپين بين المللى حقوق بشر درايران گفتند كه پس 
ــمى وروحى قرارگرفته و براى اعتراف به كارهاى  ــت مورد بدرفتارى وآزارجس از بازداش
ــار قرارگرفتند. يكى از اين افراد كه دو روز پس از انتخابات و درحالى كه  نكرده مورد فش
ــركت نداشت، به جرم شركت دراين تجمعات، دستگير شده  در هيچ يك از تظاهرات ش
ــتگيرى، با  ــر در ايران گفت: « ازهمان ابتداى دس بود، به كمپين بين المللى حقوق بش
توهين و بى احترامى تالش مى كردند كه روحيه ام را خرد كنند. در بازجويى هاى هفته 
اول، بازجوى كه از اطالعات سپاه پاسداران بود بارها با سيلى و لگد از من مى خواست به 
ــازماندهى تظاهرات مردمى اعتراف كنم. ولى من بعد از روز انتخابات به  مشاركت در س
دليل بيمارى اصال خانه مان را ترك نكرده بودم. آنها گفتند كه اگر به اعتراف عليه رهبران 
ــت خواهم داد وهيچ گاه نمى توانم در مقاطع  اصالح طلب اعتراف نكنم كار خود را از دس

عالى به تحصيل ادامه بدهم.»

ــر درايران گفتند كه نيروهاى  ــاهد عينى به كمپين بين المللى حقوق بش چندين ش
بسيجى وسپاهى درجريان تجمعات مردمى پس از خرداد سال 88 به تظاهركنندگانى 
ــتم قرار  كه آرام در خيابان حركت مى كردند حمله كرده و آنها را با باتوم مورد ضرب و ش

دادند. 

ــر در ايران گفتند كه  ــر همچنين به كمپين بين المللى حقوق بش وكالى حقوق بش
نيروهاى اطالعات سپاه پاسداران به صورت مستقيم از قضات دادگاه هاى انقالب خواسته 

اند كه احكام شديدى براى معترضان پس از انتخابات صادر كنند. 

ــالمى مخالفان دولت و معترضان مردمى را متهم  اگرچه مقامات عالى جمهورى اس
مى كنند كه پس از انتخابات درجريان تجمعات گسترده قصد براندازى نظام جمهورى 
اسالمى ايران را داشته اند، اما كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران شواهد متعددى در 
دست دارد كه نشان مى دهد مسووالن سپاه و برخى ديگر از ارگان هاى جمهورى اسالمى 

پيش از انتخابات خود را براى برخورد با مخالفان در پس از انتخابات آماده مى كردند. 

درميان همه شواهد مى توان به اظهارات على سعيدى اشاره كرد كه  پيش از انتخابات 
از برخورد با مخالفان سياسى دولت خبرداده بود. او پيش از انتخابات در جمع فرماندهان 
سپاه پاسداران ادعا كرد كه اصالح طلبان قصد براندازى سياسى را دارند و مدعى شد كه 
ــت و خواستار جلوگيرى از  ــى « براندازى انتخاباتى» اس يكى از راه هاى براندازى سياس
چنين رخدادى شد. ايراد اتهام براندازى درايران مى تواند مجازات مرگ را براى متهمين 
ــته باشد. چنانكه حداقل 13 نفر از معترضات پس از انتخابات درجريان  آن به همراه داش
دادگاه هاى نمايشى كه از هيچ يك از اصول دادگاه هاى بى طرفانه و عادالنه بين المللى 
ــا جنگ عليه دولت ويا خدا حكم اعدام دريافت  برخوردار نبود به جرم اتهام «محاربه» ي

كردند كه دو تن از آنها در جريان يك روندمخفى كارانه اعدام شدند. 

با اينكه دخالت نيروهاى نظامى در امورسياسى طبق قانون اساسى ايران ممنوع است، 
سعيدى با استفاده از جايگاه سياسى خود و نيز موقعيتى كه انتصاب  توسط رهبرى به وى 
مى بخشيد،  با تيوريزه كردن ضرورت حضور سپاه در سياست و مجادالت پس از انتخابات 
مقدمات سركوب مخالفان را توجيه قانونى بخشيد. او با تاييد دخالت سپاه پاسداران در 
ــنامه سپاه پاسداران دليل مداخله  سركوب بعد از انتخابات با استناد به فصل دوم اساس
اين نيروى نظامى با اعتراضات مردمى و دستگيرى هاى گسترده شخصيت هاى سياسى 
را  « مبارزه قانونى با عوامل و جريانهايى كه در صدد خرابكارى، براندازى نظام جمهورى 
ــالمى، و يا اقدام عليه انقالب اسالمى ايران ميباشند « و مبارزه قانونى با عواملى كه با  اس
توسل به قوه قهريه درصدد نفى حاكميت قوانين جمهورى اسالمى باشند.؛ اين درحالى 
است كه در جريان تجمعات مردمى اين نيروهاى لباس شخصى و پليس بودند كه كرارا 
ــتفاده كردند. عالوه بر ان صدها تن از  ــالح گرم در برابر تظاهركنندگان بى دفاع اس از س
دستگيرشدگان اساسا هيچ گاه در تجمعات حاضرنبودند و در منزلهاى خود دستگيرشدند 

و بسيارى از آنها هيچ نوع سابقه اقدام عليه جمهورى اسالمى را نداشتند. (2)

سعيدى درتشريح اينكه نيروهاى سپاهى درچه حوزه هايى درجريان سركوب نقش 
داشتند گفته است:  «در جريانات اخير پس از انتخابات سپاه پاسداران در هر جا كه نظام با 
تهديدي مواجه شد به صورت منطقي و قانوني وارد شدند، در بخش اطالعات ياريگر وزارت 

اطالعات بودند و در بخش امنيت ملي به نيروهاي انتظامي كمك كردند …»(3)

اوهمچنين با تيوريزه كردن نقش سپاه درحوادث بعد از انتخابات، به عملكرد سپاه در 
قبال آنچه وى « تهديد» خواند « نمره اعالء »داد.(4) 

حجت االسالم سعيدى همچنين كشتار مردم را ريختن خون در راه اسالم اعالم كرد و 
« با طرح اين پرسش كه آيا نبايد در برابر عدهاي كه تحت تاثير غرب به خيابانها ميآيند و 
شعار ميدهند ايستاد و اسالم را حفظ كرد؟ » با مشابه سازى سركوب مردم با جنگ صفين 
در صد اسالم در مورد اينكه چه كسى مسئول خون هاى ريخته شده مردم است گفت « 
ــت كه در زمان جنگ تحميلي از قم به امام رسيد كه جنگ را  اين حرف مثل پيغامي اس
تمام كنيد جواب اين خونها را چه كسي خواهد داد امام پاسخ دادند جوابي را كه حضرت 

علي در جنگ صفين براي حفظ اسالم داد را خواهيم داد. »
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ــو زمانه، 22 دى ماه  ــوند، رادي ــته ش 1- مى ارزد براى حفظ حكومن 75 هزارنفركش
 ،1388

http://zamaaneh.com/news/2010/01/_75_2.html
ــداران وبسيجيان مى پرسند چرا سيد حسن خمينى با طراحان آشوب ها مراوده  پاس

و در كنار آنها قرار دارد، رجا نيوز، 7 اسفند 88، 
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=45433

ــانه اى در يزد، يزدفردا- 5 اسفند  ــعيدى نماينده ولى فقيه در نشست رس ــوم-  س :س
،1388

http://www.yazdfarda.com/news/21773.html

گفتگوى حجت االسالم سعيدى با خبرگزارى ايلنا،5 مرداد 1389،
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=67483

ــالم موحدى كرمانى نماينده سابق ولى  ــين حجت االس سعيدى، تا سال 84 جانش
ــيدن محموداحمدى نژاد وى از سوى  ــپاه پاسداران بود. پس از به قدرت رس فقيه در س
ــد. دفتر  ــه در اين نيروى نظامى منصوب ش ــمت نماينده ولى فقي ــى خامنه اى به س عل
سياسى سپاه پاسداران كه به گفته چندين منبع مختلف يكى از مراكز اصلى در طراحى 

ــت تحت نظر وى فعاليت مى كند. وى پيش  ــركوب مردم در بعد از انتخابات بوده اس س
ــكل هاى محافظه كار  ــابق جامعه روحانيت به عنوان يكى از تش از اين همچنين عضوس

روحانيون بوده است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پى نوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعيدى در دى ماه 1388 در جريان همايش «شيوه دفاعى در جنگ 
نرم» در حالى كه فعاالن حقوق بشرى و جامعه مدنى ايران خواهان 
مسوول نگاه داشتن افراد وسازمان هايى بودند كه درجريان تجمعات 
مسالمت آميز مردم به سوى آنها گلوله گشودند و دهها نفر را به قتل 
رساندند، به حمايت از خشونت هاى رخ داده با بهانه آنچه وى « حفظ 
نظام» خواند پرداخت. او همچنين استفاده از خشونت و كشتار بيشتر 
مردم را براى حفظ حكومت قابل قبول دانست. او در اين همايش با اشاره 
به آماركشته شدگان سه جنگ امام اول شيعيان در صدر اسالم گفت: « 
ميارزد براى حفظ حكومت، 75 هزار نفر كشته شوند.» اظهارات سعيدى 
صريح ترين سخنان يك مقام مسوول در جمهورى اسالمى درجريان 
وقايع پس از انتخابات در توجيه كشتن مخالفان براى مقاصد سياسى به 
شمار مى رود.
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آيت اهللا مصباح يزدى

درجريان صدور احكام براى معترضان انتخاباتى دستگير شده پس از انتخابات، بيش 
از ده تن از زندانيان حكم محاربه يا جنگ با خداويادولت اسالمى محكوم شدند. در مورد 
پرونده يكى از افراد محكوم شده به نام محمدامين وليان وى تنها به دليل پرتاب سه سنگ 
ــدام دريافت كرد. آيت اهللا مصباح يزدى از روحانيون هوادار  در جريان تجمعات حكم اع
ــدن مخالفان دولت به ترويج اعمال  ــدفياالرض خوان دولت بارها پس از انتخابات با مفس

خشونت عليه آنها اقدام كرد. 

پس از انتخابات رياست جمهورى برخى از شخصيت هاى مذهبى و سياسى به صراحت 
از اعمال خشونت شديد و يا حتى استفاده از مجازات اعدام براى مبارزه با مخالفان قانونى 
سخن گفتند. با توجه به اينكه در بسيارى از قتل هاى صورت گرفته بعد از انقالب ردپاى 
ــود، كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران  فتاوى برخى از روحانيون تندرو ديده مى ش
خواستار آن است كه نقش آيت اهللا مصباح يزدى به عنوان يكى از تندروترين روحانيون 
ــونت و نيز استفاده از مجازات اعدام  طرفدار دولت در تئوريزه كردن موضوع اعمال خش
ــود. در تحقيقات ياد شده بايد مشخص شود كه مبناى  براى سركوب مخالفان روشن ش

صدور احكام محاربه بر فتاوى شرعى كداميك از روحانيون تندرو بوده است. 

ــال 88 درديدار با  مصباح يزدى، عضو مجلس خبرگان رهبرى، در اواخر مرداد ماه س
ــيجيان در موسسه امام خمينى در قم كه رياست آن را بر عهده دارد گفت:«  جمعى از بس
ــده  ــود به عامل او تبديل ش وقتي رييس جمهوري از جانب رهبري نصب و تاييد مي ش
ــوري حكم ولي فقيه را  ــت جمه ــود.... وقتي رياس و از اين پرتو نور بر او نيز تابيده مي ش
ــت.» به اين ترتيب او تصريح مى كند  دريافت كرد اطاعت از او نيز چون اطاعت از خداس
كه اعتراضات مسالمت آميز مردمى پس از انتخابات رياست جمهورى به نتيجه انتخابات 
ــالمى عمال به  و انتقاد از محمود احمدى نژاد به عنوان رييس منتخب رهبر جمهورى اس
معناى مخالفت با خداست كه از نظر شرعى و قانونى در ايران با حكم محاربه همراه است 

و مجازات اعدام را به دنبال دارد. (1)

ــهد (26 تيرماه 88) يعنى تنها يك ماه بعد از انتخابات  او درسخنرانى ديگرى در مش
اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات را «فتنه» خواند وگفت عده اى كه با واليت فقيه مخالف 

بوده اند با «شورش»  قصد «انقالب مخملى» داشته اند. (2)

او شش ماه پس از انتخابات و چند هفته پيش از صدور احكام دادگاه بازداشتشدگان بعد 
از انتخابات كه برخى از افراد با حكم محاربه مواجه شدند در ديدار با جمعى از فرماندهان 
ــت و به صراحت اعتراضات مردمى پس از انتخابات  ــپاه در ديماه 88 پارا فراتر گذاش س
ــانى كه درجريان اعتراضات حضورداشتند  ــادفى االرض ناميد. به اين ترتيب كس را فس
ــان اعدام خواهد بود. او اعتراضات مردمى را  مفسدفى االرض محسوب شده و مجازاتش
ــدور حكم اعدام براى معترضان با  ــونت و ص «فتنه» ناميد و با تيوريزه كردن اعمال خش
ــور اتفاق افتاد در  ــت: « فتنهها و حوادثى كه در ماههاى اخير در كش نظرفقهى خود گف
ــعارها، حركات و  ــت و آخرين آنها هم نخواهد بود البته نوع ش ــابقه نيس طول تاريخ بيس
ــها تفاوت ميكند كه همه آن ها تحت عنوان يك فساد يا افساد فياالرض مشترك  پوشش

هستند.»(3) 

ــدگان پس از  ــرار براى برخورد با معترضان و دستگيرش آيت اهللا مصباحيزدى با اص
ــى عادالنه به دور بودند روز سى دى  انتخابات، در حالى كه غالب آنها از يك روند دادرس

ماه در بيت آيت اهللا خامنه اى درسخنانى به صراحت از برخورد با تظاهركنندگان سخن 
ــخنان كه بعد از اعتراضات مردمى روز عاشورا كه به گفته منابع دولتى 10  گفت. اين س
كشته برجاى گذاشت انجام مى شد با توجه به جايگاه مذهبى مصباح يزدى در نزد دستگاه 
هاى امنيتى و قضايى به منزله دستور برخورد به حساب مى آمد. وى گفت: « روز عاشورا 
عدهاى به ساحت امام حسين(ع) جسارت ميكنند آن وقت برخى هيچ عكسالعملى نشان 

نميدهند و سكوت پيشه ميكنند كه محكوم است.(4)

ــد. او از  ــزدى از روحانيون مورد عالقه محموداحمدى نژاد مى باش آيت اهللا مصباح ي
ــار نامه اى از وى  ــت كه در دوره اول و دوم انتخابات محمودبا انتش جمله روحانيونى اس

حمايت كرد. (5)

ــگار طرفدار اصالحات، كه در  ــال 1379 ميالدى، اكبر گنجى روزنامهن در ماه آذر س
كتاب پرفروش و جنجالبرانگيز به افشاگرى درباره عوامل پشت پرده قتلهاى زنجيرهاى 
ــكيل شده بود مصباح يزدى را محرك  پرداخته بود، در دادگاهى كه براى محاكمه او تش
ــترى» خواند. نوشته  و صادركننده فتواى قتلها يا به اصطالح، «مراد عاليجنابان خاكس
است: «آيت اهللا مصباح يزدى فتواى قتل و كشتار روزنامه نگاران را داده اند. او همچنين 
ــم آغاجرى و روحانى معروف احمد  نامه اى براى رهبر ايران براى تنفيذ حكم اعدام هاش

قابل فرستاد.»

ــيج يكى از مساجد  همچنين در واقعه قتلهاى محفلى كرمان، تعدادى از اعضاى بس
ــتگير شدند (سال 1383)(6) و اين افراد در بازجوييها و در دادگاه  كرمان به اتهام آن دس
ــخنرانى محمد تقى مصباح يزدى، در يكى از مساجد  اعالم كردند كه پس از شنيدن س
كرمان به اين نتيجه رسيدهاند كه از نظر شرعى وظيفه دارند افراد مهدورالدم را بكشند. 
مصباح يزدى طى نامهاى به دادگاه، صدور فتوى مشخصا براى قتل 5 نفر در كرمان را رد 
كرد اما ايراد سخنرانى عمومى پيرامون امر بهمعروف و لزوم اقدام شخصى بسيجيان در 

اجراى امر بهمعروف را تاييد نمود. (7)

كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران خواستار تحقيق بى طرفانه در خصوص وجود 
ــى  ــوى آيت اهللا مصباح يزدى مبنى بر اعدام مخالفان سياس يا عدم وجود فتواهايى از س
است. با توجه به اينكه نام مصباح يزدى در جريان قتل هاى زنجيره اى سال 1988 و نيز 
ــعيد حجاريان درسال 2000 به عنوان صادر كننده فتواى قتل آمده بود، كمپين  ترور س
ــود چنين فتوايى كه مى تواند جان  ــر در ايران با ابراز نگرانى از وج بين المللى حقوق بش
افراد ديگرى را نيز طعمه خود كند، خواهان بررسى ادعاهاى گسترده اى است كه دراين 

زمينه مى شود. 

از منظر كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران سخنان آيت اهللا مصباح يزدى مصداق 
ــونت از طريق سخنرانى در محافل عمومى و تحريك احساسات  بارز ترويج و اشاعه خش
ــتفاده از جايگاه مذهبى خود  ــيدن به خشونت به وسيله اس ــروعيت بخش مذهبى و مش
است. اگر چه آيت اهللا مصباح يزدى مسووليت ادارى در جريان برخورد با معترضان بعد 
از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جايگاه وى در نزد دستگاه هاى امنيتى، اطالعاتى 
ــى از داليل صدور احكام محاربه و اعدام  ــى بيم آن مى رود كه چنين نظرياتى يك و قضاي

مخالفان باشد.
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ــت»، رجانيوز، 21  ــت از رييس جمهور، اطاعت از خداس ــت اهللا مصباح: اطاع 1- «آي
مرداد 1388،

http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=88589
ــل پيدايش فتنه، 26 تيرماه  ــانى آثارآيت اهللا مصباح يزدى: عوام 2- پايگاه اطالع رس

،1388
http://mesbahyazdi.org/farsi/?speeches/lectures/

lectures31.htm
ــاددنيا به يهوديان وصهيونيست ها تعلق دارد»،  3- «مصباح يزدى: عمده مراكز فس

آفتاب نيوز، 16 دى ماه 1388،
 http://www.aftabnews.ir/vdchqknw.23nxmdftt2.html

ــوز، 1 بهمن ماه  ــورا»، آفتاب ني ــزدى به وقايع عاش ــش آيت اهللا مصباح ي 4- «واكن

،1388
http://www.aftabnews.ir/vdcbsgb9.rhbaapiuur.html

5- «چرا از مصباح وشاگردانش مى ترسند؟»، رجانيوز، 18 آبان ماه 1388، 
 http://rajanews.com/detail.asp?lang_id=&id=39383

ــت مصباح يزدى؛ برخورد با مخالفان چون پلنگ تير خورده»، راديو فردا،  6- « بازگش
17 آبان ماه 1388،

http://www.radiofarda.com/content/F8_mesbah_
returns/1848977.html

7- «متهمان قتل هاى محفلى كرمان: مصباح يزدى گفت....»، گويا نيوز، 21 مهرماه 
 ،1383

http://news.gooya.com/politics/archives/017329.php

ــى در شهر  ــال 1313 شمس آيتاهللا محمد تقى مصباح يزدى كه در يازدهم بهمن س
يزد متولد شد، بنيانگذار و مدير موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، عضو مجلس 
ــوراى عالى انقالب فرهنگى، عضو  خبرگان رهبرى در جمهورى اسالمى ايران، عضو ش
ــين حوزه علميه قم، رئيس شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع) و يكى  جامعه مدرس
ــت. پس از پيروزى انقالب 1357 ايران او در تأسيس دفتر  ــاتيد حوزه علميه قم اس از اس
ــگاه و در جهت اصالح و بازسازى نظام حوزه نقش فعالى ايفا كرد.  همكارى حوزه و دانش
وى هم اكنون رييس مؤسسه علمى پژوهشى امام خمينى و همچنين رييس شوراى عالى 

مجمع جهانى اهل بيت و عضو جامعه مدرسين حوزه علميه  قم مى باشد. او در سال 1369 
ــتان خوزستان در دومين دوره مجلس خبرگان  به عنوان نماينده مجلس خبرگان از اس

رهبرى و در دورههاى بعد نيز از تهران به نمايندگى مجلس خبرگان برگزيده شد.

از سخنان جنجال برانگيز وى  در ترويج سيستماتيك خشونت توسط حكومت براى 
سركوب مخالفان مى توان به اين عبارت توجه كرد: «اگر تحقق اهداف اسالمى بجز از راه 

خشونت امكان پذير نباشد اين كار ضرورى است.« صبح امروز، 17 تير 1378)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پى نوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از منظر كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران سخنان آيت اهللا مصباح 
يزدى مصداق بارز ترويج و اشاعه خشونت از طريق سخنرانى در محافل 
عمومى و تحريك احساسات مذهبى و مشروعيت بخشيدن به خشونت 
به وسيله استفاده از جايگاه مذهبى خود است. اگر چه آيت اهللا مصباح 
يزدى مسووليت ادارى در جريان برخورد با معترضان بعد از انتخابات 
نداشته است، اما با توجه به جايگاه وى در نزد دستگاه هاى امنيتى، 
اطالعاتى و قضايى بيم آن مى رود كه چنين نظرياتى   در  صدور احكام 
محاربه و اعدام مخالفان نقش ايفا كرده باشد
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حسين شريعتمدارى
مديرمسوول روزنامه كيهان

حسين شريعتمدارى مديرمسوول كيهان يكى از چهره هايى است كه پس از انتخابات 
ــمارش آراى كانديداهاى رياست جمهورى  ــال 88 همزمان با ش ــت جمهورى س رياس
ــه طراحى انقالب مخملى عليه حكومت متهم كرد.  روايت  كانديداهاى اصالح طلب را ب
ــط سپاه پاسداران  ــريعتمدارى از انقالب مخملى روايت غالبى بود كه پس از آن توس ش
انقالب اسالمى، وزارت اطالعات،  بسيج و پليس براى سركوب معترضان پس از انتخابات 
ــد. آنچه در اين بخش مى آيد تنها بخش بسيار اندكى از اقدامات روزنامه  به كار گرفته ش
كيهان ومدير مسوول آن حسين شريعتمدارى در تشويق عليه خشونت عليه معترضان، 
متهم كردن منتقدين دولت، تحريك نيروهاى امنيتى و نيروهاى هوادار دولت براى اعمال 

خشونت و درنهايت پرونده سازى براى مخالفان دولت به شمار مى رود. 

روزنامه كيهان در 24 خرداد 1388 با انتشارمطلبى نوشت كه اطالعات دريافتى اين 
روزنامه نشان مى دهد كه «  مجموعه تحركات پراكنده انجام شده در شهر تهران طي 24 
ساعت پس از انتخابات رياست جمهوري محصول طراحي اتاق عمليات آشوب و اغتشاش 
ــبت به شخصيت هاى  ــت.» كيهان پس از آن با ايراد اتهام نس اصالح طلبان در تهران اس
اصالح طلب نوشت: « بنابر آخرين گزارش ها اين اتاق طي 24 ساعت گذشته و با حضور 
ــن امين زاده و مصطفي تاج زاده مكرراً تشكيل جلسه داده و در حال برنامه ر  مؤثر محس
يزي براي دروغ پراكني و شايعه سازي و همچنين سازماندهي اراذل و اوباش براي آشوب 

هاي خياباني است.» (1)و (2)

تنها ساعاتى پس از انتشارروزنامه دهها شخصيت سياسى اصالح طلب و برخى روزنامه 
نگاران، مسووالن ستادهاى انتخاباتى ميرحسين موسوى و مهدى كروبى، كانديداهاى 
ــتگير و روانه زندان شدند. برخى از چهره هاى  ــط مقامات قضايى دس اصالح طلب، توس
ــر در ايران گفتند كه برگه بازداشت آنها  ــتگير شده به كمپين بين المللى حقوق بش دس
ــتگيرى افرادى بود . امضاى حكم جلب  ــمى از آنها نداشت و يك حكم كلى براى دس اس
ــط دادستان تهران- سعيد مرتضوى- توسط  كلى بدون نام افراد ويا اتهام مشخص توس
چندين تن از دستگيرشدگان از جمله عبدالفتاح سلطانى وكيل برجسته حقوق بشر در 

ايران تاييد شده است. 

ــات مردمى بارها با  ــس از انتخابات و درجريان تجمع ــريعتمدارى طى روزهاى پ ش
متصل كردن تجمعات مردمى به كشورهاى خارجى از انتخابات به عنوان ضربه به دشمن 

يادكرد. (3) 

ــط وزارت اطالعات  ــان از حوادث بعد از انتخابات پس از آن توس روايت روزنامه كيه
وسپاه پاسداران به عنوان روايت اصلى از حوادث بعد از انتخابات براى سركوب مخالفان، 
دستگيرى آنان، شكنجه و آزار واذيت در بازداشتگاه ها، اخذ اعترافات اجبارى و درنهايت 

احكام طويل المدت زندان به كار گرفته شد. 

روزنامه كيهان روز سه شنبه 25 خرداد ماه عمال ناآرامى هاى خودجوش مردمى پس 
ــده» ناميد و پاى خود را به جاى وزارت اطالعات وسپاه  ــازمان دهى ش از انتخابات را «س
ــت كه عواصل اصلى گرداننده تجمعات با كانون هاى اطالعاتى بيرون از  گذاشت و نوش
ــتند. اين روزنامه هيچگاه براى ادعاهاى خود مدركى  كشوربه صورت كامل مرتبط هس

ارايه نكرد. 

ــوب ها  ــه در26خرداد 1388 با عنوان « اتاق فرمان آش ــش از مقاله اين روزنام دربخ
ــت» آمده است: «يكي از مهم ترين مباحثي كه بايد در مورد ناآرامي هاي اخير در  كجاس
ــت كه اين آشوب ها كامًال سازماندهي شده است و هم پول  تهران به آن پرداخت اين اس
فراوان و هم نوعي برنامه ريزي منسجم در پس صحنه آن وجود دارد. با توجه به شباهت 
تمام و كمال برنامه هاي اجرا شده توسط برخي عناصر خاص قبل و بعد از انتخابات به مدل 
هاي انقالب هاي رنگي انجام شده در آسياي ميانه و اروپاي شرقي و هم چنين وجود قرائن 
فراوان در مورد هماهنگ بودن آشوبگران و مزدور بودن بخش مهمي از آنها، اين ديدگاه 

ــت كه عوامل اصلي گرداننده اين آشوب ها با كانون هاي اطالعاتي  اكنون قوت يافته اس
بيرون از كشور به طور كامل مرتبط هستند و البته شناسايي و برخورد با آنها نيز با جديت 
در حال پي گيري است. مشكل اصلي طراحان اين آشوب ها اكنون اين است كه اوال آشوب 
ــده و فقط در چند منطقه شمال تهران محدود مانده و ثانياً 25  ها به هيچ وجه فراگير نش
ــا نخواهند  ميليون نفري كه به آقاي احمدي نژاد راي داده اند تا ابد اين صحنه ها را تماش

كرد و اشارتي كافي است تا طومار همه اغتشاش گران درهم پيچيده شود.» (4)

ــه چندماه پس از  ــون مازياربهارى ك ــتگيرى روزنامه نگارانى همچ ــان با دس همزم
ــد و چندى پس از آن با خروج از كشوربه شرح  دستگيرى مجبوربه اعترافات اجبارى ش
ــده پرداخت، اين روزنامه بارها به متهم  ــمى و روانى براخذ اعتراف ياد ش فشارهاى جس
كردن روزنامه نگاران براى جاسوسى براى سرويس هاى خارجى پرداخت. در واقع روزنامه 
ــتگاه هاى اطالعاتى و  ــى از دس كيهان طى روزهاى پس از انتخابات عمال به عنوان بخش
امنيتى در برخورد وسركوب روزنامه نگاران با طرح ادعاهايى كه هيچ گاه در دادگاه اثبات 

نشد عمل كرده است. (5)

اين روزنامه همچنين در طى روزهاى پس از انتخابات با انتخاب تيترهاى تحريك آميز 
ــين موسوى» (6 )عمال به تحريك نيروهاى  همچون « موج خونخواهى مردم از ميرحس
ــب كردن  اطالعاتى و امنيتى براى برخورد با مخالفان پرداخت. روزنامه كيهان با منتس
مسووليت كشته شدن دهها تن از معترضان در خيابان ها به كانديداى معترض اتهامات 
ــد. با اين حال كمپين بين المللى  ــدى را مطرح كرد كه هيچ گاه در دادگاه ثابت نش جدي
ــت روزنامه كيهان در اين ايام با اتهامات گسترده اى كه عليه افراد  حقوق بشر معتقد اس
ــى مطرح كرد نقش مهمى در زمينه سازى و تشديد برخورد نيروهاى  و گروه هاى سياس
اطالعاتى و امنيتى برعليه مخالفان ايفا كرده است. از جمله اين روزنامه در روز مى نويسد 
كه براى تجمعات مردمى پس از انتخابات بين تظاهركنندگان ومعترضان پس از انتخابات 
پول توزيع شده است. اين روزنامه همچنين نزديكان ميرحسين موسوى را متهم به دخيل 
ــن كانديداى اصالح طلب بعد از  ــن اقدامات كرد. بخش عمده اى نزديكان اي بودن در اي

انتخابات دستگير شدند.  اين روزنامه مى نويسد: 

ــت كه موج خونخواهي مردم از ميرحسين موسوي روز به روز  «در پي اين جنايات اس
ــين نمي تواند در پوشش شركت در مجالس ختم قربانيان و يا  افزايش مي يابد و ميرحس
ــمع روشن كردن و... از زير بار مسئوليت اين فجايع شانه خالي  حركات كودكانه نظير ش
ــخگويي به اين سؤال بگريزد كه اگر نبود اصرار او به قانون شكني- كه حتماً  كند و از پاس
ــتندات قابل اعتنا ندارد- آيا زمينه و فضا و شرايط  ــت او از مس دليلي جز خالي بودن دس
ــت كه اخبار و  ــد يا خير؟ اين در حالي اس الزم براي اين همه جرم و جنايت فراهم مي ش
ــوبگران روزهاي اخير پول هاي كالني توزيع شده  قرائن مفصلي وجود دارد كه ميان آش
و برخي افراد كه تمامي آنها شناسايي شده اند مشغول سازمان دهي اراذل و اوباش براي 
ايجاد ناامني در خيابان ها بوده اند. تمامي اين اقدامات در چارچوب حمايت از ميرحسين 
موسوي انجام شده و در موارد مهمي از آن اعضاي رسمي ستاد او و اصالح طلبان نزديك 

به او دخيل بوده اند.»(7)

ــخصيت هاى مطبوعاتى همچون مازياربهارى خبرنگار  درجريان اعتراف گيرى از ش
ــالح طلب، روزنامه كيهان به  ــين مهدوى خبرنگارروزنامه هاى اص نيوزويك و اميرحس
صورت گسترده به انعكاس آن پرداخت. اين درحالى است كه سازمان هاى حقوق بشرى 
و وكالى مستقل پس از انتخابات اعتبار چنين اعترافاتى را رد كردند. روزنامه كيهان در 
ــار اعترافات اميرحسين مهدوى پيش بينى كرد كه اعترافات  يكى از مطالب خودبا انتش
ــيارى را به انجام پروژه  او « اولين اعترافات» از اين نوع خواهد بود. موضوعى كه توجه بس
اعتراف گيرى بر روى زندانيان جلب كرد. طى هفته هاى پس از انتشار اين مطلب با پخش 
اعترافات و جلو تلويزيون آوردن ديگر اصالح طلبان مشخص شد پيش بينى كيهان درست 

بوده و موضوع اعتراف گيرى به صورت جدى در زندان درجريان بوده است. (8)
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ــه كيهان، 24 خرداد ماه  ــبكه عنكبوت در تدارك عمليات انتحارى»، روزنام 1- « ش
 ،1388

http://kayhannews.ir/880324/2.htm#other206
2- «اعتراف زهرا رهنورد به تدارك آشوب(خبرويژه)»، كيهان 24 خردادماه 1388، 

http://kayhannews.ir/880324/2.htm#other208
3-«روح دن كيشوت»، كيهان، 25 خرداد 1388، 

http://kayhannews.ir/880325/2.htm#other204
4-»يك تيرو 3 نشان(يادداشت روز)، كيهان، 26 خرداد 1388، 

http://kayhannews.ir/880326/2.htm#other200
5-« حلقه هاى 3 گانه در شبكه رسانه اى آشوبگران»، كيهان، 2 تيرماه 1388،

http://kayhannews.ir/880402/2.htm#other208

ــوى»، كيهان،  ــين موس 6-«گزارش خبرى كيهان موج خونخواهى مردم از ميرحس
3 تيرماه 1388،

http://kayhannews.ir/880403/3.htm#other307 
7- همان منبع

8-« افشاگرى عضومركزيت سازمان مجاهدين غافلگيرمان كرد(خبرويژه)»، كيهان، 
8 تيرماه 1388،

http://kayhannews.ir/880408/2.htm#other209
9-« ارباب حلقه ها»، كيهان، 7 تيرماه 1388،

http://kayhannews.ir/880407/2.htm#other200
10-همان منبع

مديرمسوول كيهان، بدون آنكه افرادى مانند ميرحسين موسوى ويا خاتمى و يا كروبى 
ــط هيچ دادگاه صالحه اى محاكمه شوند از همان پس از انتخابات گفت كه اعتراض  توس
كانديداهاى مخالف را پيش بينى كرده و آن چيزى نيست جز طرحى كه از سوى بيگانگان 
به آنها ديكته شده است. اظهارات مدير مسوول روزنامه كيهان نشان دهنده آن است كه 
ــده بود. اظهارات مديرمسوول  برخورد با معترضان از چند ماه پيش از انتخابات مطرح ش
روزنامه كيهان شباهت هاى بسيارى با كيفرخواست  دادگاه 100 تن از دستگيرشدگان 
پس از انتخابات است كه چند ماه پس از انتشار اين مطلب در دادگاه خوانده شد وشباهت 
هاى بسيار اظهارات مدير مسوول كيهان با موارد مطرح شده دركيفرخواست بيش از هر 
چيز شايبه هماهنگى و يا همكارى مدير مسوول اين روزنامه با نهادهاى اطالعاتى و يا نقش 
تاثير پذيرى دستگاه هاى امنيتى از اين روزنامه كه در نهايت به برخورد با مخالفان كه دهها 

كشته و صدها مجروح از خود به جاى گذاشت را بيش از پيش تقويت مى كند. (9)

مديرمسوول كيهان خود به شگفتى افرادى كه پيش بينى وى را در اينكه آشوبى بعد 
از انتخابات در راه است را با طرح اتهاماتى كه تا كنون هيچ كدام از آنها در دادگاه عليه افراد 

مورد اشاره وى مطرح نشده است چنين بيان مى كند:

«بسياري از آنان كه روز چهارشنبه 20 خرداد، كيهان را مالمت مي كردند، چرا درباره 
آشوب هاي بعد از شكست ميرحسين موسوي در انتخابات، گزارش داده است و با گاليه 
ــيدند «از كجا معلوم كه آشوبي در راه باشد»؟! از روز شنبه 23 خرداد در تماس  مي پرس
ــيدند «كيهان از كجا مي دانست كه دار  هاي تلفني و حضوري خويش با تعجب مي پرس
ــوب دارند»؟ و پاسخ ما اين است كه نه شق القمر كرده ايم! و نه  و دسته موسوي قصد آش
ــته است. همه  ــگويي از نوع غيبگويي! كيهان فقط نگاهي گذرا به فرايند ماجرا داش پيش
كساني كه ماجراي اخير را از چند ماه قبل تاكنون با دقت دنبال كرده باشند و همسويي 

غيرقابل انكار مدعيان اصالحات با مقامات و محافل آمريكايي و اسرائيلي را زيرنظر گرفته 
ــند، بدون كمترين ترديدي به اين نتيجه قطعي مي رسند كه شيپور بدصداي فتنه  باش
ــوي مرزها دميده مي شود و فقط بلندگوي آن در ستاد موسوي نصب شده  اخير از آن س
ــناد غيرقابل انكار فراواني ارائه كرده ايم و در مقابل به جاي  ــت. دراين باره تاكنون اس اس

انكار و استدالل فقط فحش و ناسزا شنيده ايم كه بگذريم...» (10)

همچنين دراين مقاله  مديرمسوول كيهان ميرحسين موسوى را به محاكمه و مجازات 
احتمالى به جرم آنچه وى « قتل مردم بى گناه، برپايى آشوب وبلوا و مخصوصا همكارى با 
سرويس هاى بيگانه براى تضعيف نظام جمهورى اسالمى» مى خواند متهم كرده است. 

موارد ياد شده تنها بخش اندكى از اظهارنظرات و مواضع مديرمسوول روزنامه كيهان 
ــت كه طى روزهاى پس از انتخابات مطرح شده است. كمپين بين المللى حقوق بشر  اس
ــريعتمدارى در برنامه ريزى و هدايت  در ايران خواستار مشخص شدن نقش حسين ش
ــتفاده از اين روزنامه به منظور ترويج خشونت  ــركوب پس از انتخابات و نيز اس جريان س
عليه معترضان قانونى و ايراد اتهام و تهمت و افترا عليه مخالفان قانونى، حمايت از اعمال 

خشونت عليه معترضان مى باشد. 

كمپين بين المللى حقوق بشر همچنين خواهان آن است كه با توجه به سوابق امنيتى 
ــتگيرى  ــتقيم وى درپرونده هايى مانند پرونده دس ــوول كيهان و دخالت مس مديرمس
ــابه، رابطه وى با دستگاه هاى امنيتى  وبالگنويسان در سال 84 و ديگر پرونده هاى مش
ــده و نقش وى در تاثير بر افكار عمومى براى پياده كردن نيات و برنامه هاى  مشخص ش

دستگاه هاى اطالعاتى به منظور رسيدن به اهداف سياسى مشخص شود. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پى نوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس از انتخابات رياست جمهورى سال 88 همزمان با شمارش 
آراى كانديداهاى رياست جمهورى كانديداهاى اصالح طلب 
را به طراحى انقالب مخملى عليه حكومت متهم كرد.  روايت 
شريعتمدارى از انقالب مخملى روايت غالبى بود كه پس از آن توسط 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى، وزارت اطالعات،  بسيج و پليس براى 
سركوب معترضان پس از انتخابات به كار گرفته شد. آنچه در اين 
بخش مى آيد تنها بخش بسيار اندكى از اقدامات روزنامه كيهان 
ومدير مسوول آن حسين شريعتمدارى در تشويق عليه خشونت عليه 
معترضان، متهم كردن منتقدين دولت، تحريك نيروهاى امنيتى و 
نيروهاى هوادار دولت براى اعمال خشونت و درنهايت پرونده سازى 
براى مخالفان دولت به شمار مى رود.
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ــر در ايران با  ــى حقوق بش ــن بين الملل  كمپي
ــالگرد انتخابات  ــار اين گزارش در آستانه س انتش
ــال پس از  ــرداد 1388 و يك س ــث برانگيز خ بح
خشونت وسركوب بى سابقه در ايران،  نام 15 تن از 
مقامات و افرادى كه درانجام سركوب بى رحمانه 
ــونت عليه  ــك براى انجام خش ــا ترويج وتحري و ي
ــوول  ــدگان و فعاالن جامعه مدنى مس تظاهركنن

هستند مطرح كرد. 

ــونت:  اين گزارش .... صفحه اى، «مردان خش
ــس از انتخابات»  ــركوب پ مجريان ومروجان س
اطالعات جزيى از عملكرد يا مسووليت  15 تن از 
مسوالن ومقامات ايرانى كه در مسوليت سياست 
ــراى اعمال  ــج و تحريك ب ــده و يا تروي اعمال ش
خشونت عليه تظاهركنندگان هستند فراهم مى 
سازد.  اين گزارش همچنين به صورت چندرسانه 
اى در اينجا و همچنين روى وب سايت كمپين قابل 

دسترس مى باشد. 

www.iranhumanrights.org/
men-of-violence

ــرعت براى  ــران به س ــوه قضاييه اي ــه ق اگرچ
دستگيركردن وتعقيب قضايى مخالفان ومعترضان 
ــماركثيرى از دادگاه هاى غيرعادالنه اقدام  درش
كرد، اما هيچ قدمى براى مشخص كردن هويت و 
ــتن كسانى كه ارتكاب به اعمال  مسوول نگاهداش

بى رحمانه كردند انجام نداده است. 
ــط منابع دولتى  ــاس اطالعاتى كه توس براس
ــت حداقل 48 تن از معترضان  ــده اس ــر ش منتش
ــان تجمعات خيابانى  ــا تظاهركنندگان در جري ي
ــدند وچهار تن از زندانيان  سال گذشته كشته ش
در بازداشتگاه كهريزك زير شكنجه جان باختند. 
براساس گفته هاى فعاالن حقوق بشر ايران شمار 
كسانى كه درجريان سركوب كشته شدند بيشتر از 
آماراعالم شده توسط منابع رسمى است اما دولت 
خانواده هاى برخى از كشته شدگان را براى مطرح 
نكردن در سطح افكار عمومى ارعاب كرده است. 

كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران از جامعه 
بين المللى، به خصوص كشورهايى كه پانزده ناقض 
ــده دراين گزارش ممكن  ــر نام برده ش حقوق بش
ــفركنند ويا داراى دارايى باشند،  ــت به آنجا س اس
ــت مى كند كه براى اين افراد ممنوعيت  درخواس
سفر ايجاد كند و دارايى هاى آنها را مسدود نمايد. 
اين كشورها مى توانند شامل  كشورهايى  همچون 
اعضاى اتحاديه اروپا، كانادا، امارات متحده عربى 

و مالزيا باشد.

ــتند در اين ليست  تعدادافرادى كه مى توانس
قراربگيرند شايد به مراتب بيشتر از 15 تن باشد. اما 
تحقيقات كمپين با مرور سخنان و عملكرددستگاه 
هاى مختلف وحتى برخى رسانه ها 15 تن زير را در 
گزارش خود مدنظر قرارداده است. كمپين خود را 
متعهد مى داند تحقيقات خود را براى شناسايى و 
معرفى افراد ديگرى كه در اين زمينه ايفاى نقش 

كرده اند همچنان ادامه بدهد.

كمپين بين المللى حقوق بشر
www.persian.humanrights.org


