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 گفتار پیش
ي بقا و تیتثب که گذرد یم رانیا دری اسالمي ورجمه استقرار از دهه چهار

 از. است نبوده ممکن بشر حقوق ي شدهی سازمانده و گسترده نقض بدون آن
 فهرست در ردست،یز مقامات از نفر هزاران تای اسالمي جمهور مقامات نیباالتر

 محسوب تیبشر هیعل تیجنا آنها ازی برخ که اند داشته دستی اقدامات ازیی بلندباال
  . شوند یم

ی حقوقي ها پرونده که استي جلد پنج مجموعه ک ی،"تیجنا ي چهره"
ي براي ابزار دادن قرار دسترس در هدف با را بشر حقوق ناقضان نیا از نفر پانصد

 در و حاضر حال در افراد نیا هیعل تیشکا و پرونده لیتشک ،یحقوقي ها يریگیپ
-تیمسئول فهرست ،یشخص اطالعات لشام ها پرونده نیا. است آورده هم گرد نده،یآ
 آن در مقامات نیا از ک یهر که بشر حقوق نقض موارد نیتر مهم ازی برخ و ها 

 دری چاپ شکل به بار نینخستي برا "تیجنا ي چهره". شود یم اند، داشته دست
 مبارزه بشر حقوق نقض آمران و عامالن تیمصون رفعي برا کهی کسان همه اریاخت

 ستمیس نیا هیعل خودی اسیس وی حقوق مبارزه در آن از تا ردیگ یم قرار کنند، یم
  . کنند استفاده آن عوامل و

 حقوق ناقض صد پرونده شماست،ي رو شیپ که مجموعه نیا اول جلد در
 سیئر ،یروحان حسن ،یاسالمي جمهور رهبر ،يا خامنهی دعلیس ازجمله بشر

 سیئر ،یجانیالری آمل قصاد ،هییقضا قوه سیئر، یسی رئمی ابراهدیس جمهور،
 از تن 25 .دارند قرار سابق ریوز نخست ،يموسو نیرحسیم ه،ییقضا قوه پیشینِ

 ،ییقضا مناصب در تن 50 ،يرهبر نظر ریزي نهادها در بشر حقوق ناقضان نیا
 مرتکب مجلس،ی ندگینما زمان در آنان از تن ک یوی دولتي ها  شغل در نفر 36

  1.اند شده بشر حقوق نقض
 سرکوب جمله از بشر حقوق نقض موارد ازي بلند فهرست در افراد نیا

 ،1396 ماهي د و 1388 سال انتخابات از پس ،70 و 60 دهه دری مردم اعتراضات
 انیزندان شکنجه و قتل ،67 سال و انقالب از پس اول دهه دری جمع دستهي ها اعدام

 سرکوب ،تیجنس بری مبتني ها خشونت وی جنس شکنجه خصوص به وی اسیس
 خارج در مخالفان ترور ،70 دههی اسیسي ها قتل انیجر در شان،یدگراند و مخالفان

                                                
ي جمهور رهبر نظر ریزي نهادها ا یوی دولت ،ییقضا مختلف مناصب در نفر 100 نیا ازی برخ 1

 .اند شده بشر حقوق نقض مرتکبی اسالم
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 انقالب انیجر در انیدانشجو دکردنیناپد و کشتار زندان، داخلي ها قتل ران،یا از
 احکامي اجرا و صدور آن، از پس و 70 دههیی دانشجو اعتراضات وی فرهنگ

 حقوق گسترده نقض سال، 18 ریز افراد يبرا اعدام و بدني اعضا قطع سنگسار،
 اعتراضات سرکوب ،یاسالم حجاب کردني اجبار قیطر از خصوص به زنان
ي ها تیاقل حقوق نقض بلوچستان، و ستانیس و کردستان دری کیاتني ها گروه
 آنان، هیعلی پراکن نفرت ان،یحیمس وي گناباد شیدراو ان،یبهائ جمله ازی مذهب

ی خصوص میحر نقض نگاران، روزنامه وی اسیس ،یصنف ،یمدن فعاالن بازداشت
 گسترده مصادره و اطالعات، به آنانی دسترس کردن محدود و نترنتیا کاربران

 ذکر انیشا. اند  دست داشتهیاسالمي جمهوری دتیعق وی اسیس مخالفان اموال
 دست باال موارد در که بشر حقوق ناقض مسئول صد نیا از نفر 23که است

  . هستندی روحان اند، داشته
 مورد در را افراد نیای حقوقي ها پرونده نکهیا بر عالوه ،"تیجنا ي چهره"

ي ریتصو کرده،ی بررس اند داشته دست آن در که بشر حقوق نقض موارد ازی برخ
  .دهد یم دست به تیمصون لهأمس بودن گسترده ازی کل

 يجمهور نمسئوالی شگیهم و مکرري ادعاها بر استی نقض مثال کتاب، نیا
 موارد نیا اًیثان و است محدود افراد حقوق نقض موارد اوالً نکهیا بری مبنی اسالم

 "تیجنا ي چهره". است افتاده اتفاق خودسر عناصر ازی برخ دست به زین محدود
 و يجد نقض در هموارهی اسالمي جمهور مقامات نیباالتر چگونه که کند یم اثبات

-ریز آمران و عامالن بر خود تیمسئول واسطه به ا یماًیمستق بشر حقوق دیشد
 حقوق ناقضان که دهد یم نشان نیهمچن کتاب نیا. اند داشته دست شان دست

 به بیقر تیاکثر بلکه اند، نشده پاسخگو خود اعمال برابر در فقط نه رانیا در بشر
  .اند افته یعیترف آنها اتفاق

 تنها ،آمده جلد نیا در شان يها پرونده که بشر حقوق ناقض صد انیم از
 در نقشش لیدل به فقط تهران، استان سابق دادستان ،يمرتضو دیسع نفر، کی

 انتخابات از پس اعتراضات شدگان بازداشت از تن سه مرگ به که زكیکهر عیوقا
 و مهیجر تومان هزار 200 خدمت، از انفضال به و محاکمه د،یانجام 1388 سال

 یمرخص در را آن از مدت چه تاکنون ستین مشخص که شد محکوم حبس سال دو
 مثال، عنوان به ،اند نشده پاسخگو چگاهیه تنها نه ماندهیباق نفر 99 اما. است بوده

 در مرگ اتیه عضو و دزفول انقالب دادستان عنوان به کهیی آوا رضایعل دیس
ي گورها در آنان دفن وی اسیس انیزندان از تن ده چند اعدام مسئول ،67 سال
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 ا یو است؛ دهیرسی اسالمي جمهوري دادگستر وزارت مقاوم به ست،ا یجمع
 نیا از شیپ اطالعات،ي آور فن و ارتباطاتی فعل ریوزی جهرمي آذر جواد محمد
  .است بودهی اسیس انیزندان ازی برخي بازجو

 حقوق ناقض 100 نیا از ران،یا در بشر حقوق ناقضان مطلق تیمصون وجود با
 مشمول بشر حقوقي جد نقض در داشتن دست لیدل به نفر 41 تاکنون بشر،

 به آنها ورود تیممنوع شامل ها، مجازات نیا. اند شدهی الملل نیبي ها مجازات
 نیا در آنانی احتمالي ها ییدارا شدن مسدود و کایآمر ایی یاروپاي کشورها
 سییر ،یجانیالری آمل صادق چونی مقامات فهرست، نیا در. شوند یم کشورها

 صادق وی اسالمي جمهوري مایس و صدا سابق ریمد سرافراز، محمد ه،ییاقض قوه
  . خورد یم چشم به کشور اسبق ریوز ،یمحصول

 حقوق گسترده و دیشد نقض که دهد یم نشان نیهمچن "تیجنا ي چهره"
ی تمام و رانیایی ایجغراف پهنه در و ستین رانیا ازی خاص مناطق به محدود بشر،

 بشر حقوق نقض موارد ازی برخ به نیهمچن کتاب نیا. اردد انیجر آني ها استان
 مخالفان هیعل عمدتاً وی اسالمي جمهور مقامات توسط رانیاي مرزها از خارج که

  . دارد اشاره شده انجام خود
 یحقوقي ها پرونده لیتشک لیتسه که خود هدف لیدل به "تیجنا ي چهره"

 زنده کتاب نیا انتشار زمان در هکی مقامات به تنها است، بشر حقوق ناقضان هیعل
 ازی برخ تنها کتاب نیا در شده منتشر اطالعات نیهمچن. است پرداخته اند بوده

  .ردیگ یبرم در اند بوده آن مسئول نفر صد نیا که راي بشر حقوق نقض موارد
 خود کهی طیشرا در بشر، حقوق ناقضان درباره اطالعاتي آور جمع و قیتحق

 داشتن انکار و بشر حقوق نقض وقوع انکار دری سع همواره متحکوي نهادها و آنان
 اطالعات به افتن یدست. است دشوار و پرچالشي کار اند، داشته را آن دری نقش هر

-تیمسئول و مشاغلی تمام زین و التیتحص زانیم تولد، محل و سال مانندی شخص
یی آزما یراست .است بوده رممکنیغی گاه و سخت اریبس افراد نیا از ک یهري ها 

 در. است بوده کار نیا گرید چالش زین ناقضان نیا درباره شده منتشر اطالعات
یی آزما یراست قابل و شده منتشر رموثقیغ منابع از کهی اطالعات موارد ازي اریبس

 نقض انیقربان و شاهدانی همراه با متعدد، موارد در. اند شده حذف اند، نبوده
 م،یا آورده دست به ناقضان از که رایی ها عکس ا یعاتاطال میا توانسته بشر حقوق

ي ها یژگیو ازی ک یواقع در. میشو مطمئن آن صحت از و میکنیی آزما یراست
ی شاهدان تیروا از ،يا کتابخانه مطالعه بر عالوه که است نیا "تیجنا ي چهره"



8 پیشگفتار

 رانیاي برا عدالت نزدي بعدی حقوقي ها يریگیپي برا آنها شهادت کامل متن که
 استفاده بشر حقوق نقض در مختلف مقامات داشتن دست اثباتي برا است، محفوظ

  . است شده
ی پرچالش و سخت کار نیچن در که میواقف امر نیا بری خوب به همه، نیا با
 اند مانده دور ما چشمان از که باشند موجودی مدارک و اسناد است ممکن همواره

 در که گرفت خواهند قرار دسترس در کتاب نیا انتشار از بعد کهي اسناد ا یو
ی تمام از ما خواهش ن،یبنابرا. شد خواهند اضافه مجموعه نیا بهي بعدي ها چاپ

 کهی مقامات دربارهي شتریب اسناد و اطالعات اگر که است نیا کتاب خوانندگان
 لیم يا قیطر از دارند، بشر حقوق ناقضان ریسا ا یو آمده مجموعه نیا در نامشان

 گرید مسئول 400 از شیبي ها پرونده. بگذارند انیم در ما با رانیاي برا التعد
 ي چهره"ي بعدي جلدها در دهه، چهار نیا در تیجنا نیعامل ا یو بشر حقوق ناقض

  .شد خواهد منتشر "تیجنا
 را خود تمرکز ،1389 سال در سیسأتي ابتدا از رانیاي برا عدالت سازمان

 سازمان نیا. است گذاشته بشر حقوق نقض آمران و عامالن تیمصون لهأمس بر
 اسناد و اطالعاتي آور جمع جز به که استی رانیاي بشر حقوق مجموعه تنها

 یعن ین،یآمر و نیعامل به مربوط اطالعات بشر، حقوق فاحش نقض انیقربان درباره
 مرتب طور به وي آور جمع هم را اند شده جرائم نیا مرتکب کهیی نهادها ا یاشخاص

 عدالت. است کرده منتشر "بشر حقوق ناقضان اطالعات بانک" در نیال آن شکل به
 يکشور اي یا منطقهي ها زمیمکان و نهادها به مختلف مقاطع در نیهمچن رانیاي برا

 فهرست در نهادها و اشخاص نیای اسام دادن قرار بری مبنی شنهاداتیپ مختلف
 مرکز (نهاد ک یو 1فرد 12 کنونتا و است داده ارائهي بشر حقوقي ها مجازات

ي ها فهرست در رانیاي برا عدالت شنهادیپ براساس) افته یسازمان جرائمی بررس
 فیتوق و کشورها نیا به آنها ورود تیممنوع مشمول که اند گرفته قرار کایآمر و اروپا
  .شود یم شان ییدارا

                                                
 از است عبارت مقامات نیای اسام :  

 ،یاستیکی مرتض ،يآباد خرم عبدالصمد ،يعماد درضایحم سرافراز، محمد ،يعسگری عبدالعل
 اسداهللا تبار، يموسو رضا دیس ،يجعفر رضا ،ياحمد رشته بهرام دیس ،يموسو محمدباقر دیس

 .اقدمي دیرش اشرفی عل وي جعفر
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ی سیگلان رسانه(ي و یت پرس رانیمد از تن دو تیشکا پرونده در نیهمچن
 در آنها دادن قرار بری مبن اروپا هیاتحاد میتصم هیعل) یاسالمي جمهور زبان

 "ثالث شخص" عنوان به رانیاي برا عدالت ،يبشر حقوقي ها مجازات فهرست
 که داد ارائه دادگاه به راي اسناد و کرد دایپ رایی اروپا دادگاه در حضور اجازه
ی اطالعات وی تیامني ها دستگاه با کینزدي همکار دري و یت پرس کرد، ثابت

 مرتکبی اسیس انیزنداني اجبار اعترافات پخش و ضبط دری اسالمي جمهور
 اد یمدارك و لیدال به استناد به اروپا دادگاه. است شده بشر حقوق دیشد نقض
 رضادیحم وی اسالمي جمهوري مایس و صدا وقت سیئر سرافراز محمد تیشکا شده
 يها مجازات ستیل در همچنان آنها نام و کرد رد راي و یت پرس رانیمد ازي عماد

  .ماندی باقي بشر حقوق
 اعتماد، با که استی شاهدان و انیقربانی تمام وامدار رانیاي برا عدالت

 مجموعه نیا. اند گذاشته ارشیاخت در را بشر حقوق ناقضان درباره خود اطالعات
 رانیاي برا عدالت سابق و یفعل محققان و همکاران زهیپرانگ کار بدون نیهمچن

 محمد خواه، نیحس میمر ار،یبختي مهد :از میدار ژهیو سپاس. آمد ینم هم گرد
  .یصب دیحم و ایسونیگ آذر، سارا ،یمهران مایش ،يرین

  
  

 نیامي شاد و صدري شاد
  رانیاي برا عدالت سازمان رانیمد



 



11 ی جهرمي آذرمحمدجواد

  جهرمی آذري محمدجواد
  

  آوري اطالعات وزیر ارتباطات و فن
  
  

 در ، در شهر جهرم1360متولد سال 
رشته مهندسی برق تحصیل کرده 

    .است
  

 ها مسئولیت
 1388 تا 1384 سال از اطالعات وزارت فنی کارشناس -
 1393 تا 1388 مقررات تنظیم سازمان ارتباطی هاي سیستم امنیت مدیرکل -
 1395 تا 1393 رایتل ارتباطی خدمات شرکت غیرموظف مدیره هیات عضو -
 1395 تا 1393 زیرساخت ارتباطات شرکت مدیره هیات عضو -
 ارتباطات شرکت مدیره هیات رئیس و اطالعات آوري فن و ارتباطات وزیر معاون -

 کنون تا 1395 از زیرساخت
 مجازي فضاي عالی شوراي مقررات تنظیم عالی کمیسیون عضو -
 مجازي ايفض عالی شوراي محتواي تولید ارتقاي عالی کمیسیون عضو -
  رادیویی ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون ناظر عضو -
 کشور بحران ستاد ارتباطات کمیته عضو -
 ارتباطات خصوص در فرهنگی و اجتماعی صیانتی، وظایف اجراي طرح مجري -
 ارتباطات آوري فن و
  عراق و ایران ICT مشترك کمیسیون مسئول -
 هروسی و ایران ICT مشترك کمیسیون مسئول -

                                                
 قابل ،1396 مرداد 30 آنالین، همشهري ،)-1360( جهرمی آذري محمدجواد :نامه زندگی 

 B3v1VZ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 قابل ،1396 مرداد 17 جوان، خبرنگاران باشگاه تصاویر، +جهرمی آذري محمدجواد بیوگرافی 

  N5SVBT2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی



12 ي جنایت چهره

  APT اجالس در ایران اسالمی جمهوري نماینده -
  تا کنون 1396 مرداد 29آوري اطالعات از  وزیر ارتباطات و فن -
 

  بشر حقوق نقض موارد از برخی
  و ییبازجو شنود، در مشارکت. 1

 نگاران روزنامه و یاسیس فعاالن منزل شیتفت
 در یجهرم يرآذ جواد محمد ،يبشر حقوق ينهادها از یبرخ قاتیتحق براساس

 کرده یم تیفعال سمع استراق و شنود نهیزم در اطالعات وزارت در خود کار دوران
 وزارت یفن مجموعه از يعضو را خود موضوع نیا بیتکذ بای جهرم يآذر 1.است

  2".است یمهندس کامالً مجموعه کی" نیا که گفته و دانسته اطالعات
 که نیا از یاجتماع يها شبکه در ننگارا روزنامه و یاسیس انیزندان یبعض نیهمچن

 و يریدستگ زمان در ای و بوده شان دوستان ای آنان يبازجو بازداشت زمان در يو
 یجهرم يآذر توسط زین موضوع نیا 3.اند داده خبر داشته حضور منزل شیتفت

  4.است شده بیتکذ
 
   حق از شهروندان کردن محروم. 2

  نیال آن یارتباط يابزارها و اطالعات به آزادانه یدسترس
 فیلترینگ با اطالعات آوري فن و ارتباطات وزیر عنوان به جهرمی آذري محمدجواد

 اینترنت شبکه در اختالل ایجاد و »اینستاگرام« و»تلگرام« اجتماعی هاي شبکه
 ایرانی شهروندان آزادانه دسترسی از ،1396 ماه دي سراسري اعتراضات حین کشور،

 .است کرده جلوگیري اطالعات به

                                                
 ی دسترس قابل ،2017 آگوست 117 شهروند، ارتباطات، وزارت نامزدی جهرمي آذر مخدوش سابقه

  archives/com.shahrvand://https/87067: ینترنتیای نشان در
 شنود «درباره ارتباطاتي شنهادیپ ریوز حاتیتوض کرد؟ یم چه اطالعات وزارت دری جهرمي ذرآ« 

   :ینترنتیای نشان دری دسترس قابل ،1396 مرداد 22 آفتاب، اطالعات، وزارت در
http://www.aftabir.com/news/article/view/2017/08/13/1748983 

 »ینترنتیای نشان دری دسترس قابل ،1396 مرداد 23 تون،یز ابهام، دری جهرمي آذر بودن »بازجو:   
http://zeitoons.com/33480 

 قابل ،1397 اسفند 7 فردا، ویراد ،»شیتفت ویی بازجو تهمت«ي ریگیپ بهی جهرمي آذر دیتهد 
  : ینترنتیای نشان دری دسترس

https://www.radiofarda.com/a/iran-azari-jahromi-communication-ministry/28682199.html 
5 In crackdown on protests, Iranian regime targets freedom to inform, Reporters without 
Borders, 3 January 2018, Available at: → 



13 ی جهرمي آذرمحمدجواد

 بسیاري دسترسی سراسري، اعتراضات روز سومین با زمان هم ،1396 دي 10 از
 براي کاربران اکثر و شد مواجه فراگیر اختالالتی با اینترنت به ایرانی کاربران از

 اجتماعی هاي شبکه زمان، هم .شدند ان پی وي از استفاده به ناگزیر اینترنت به اتصال
 .شدند فیلتر نیز اینستاگرام و تلگرام
 در که هستند ایران در اجتماعی هاي شبکه ترین محبوب اینستاگرام و تلگرام

 مرتبط وقایع و تجمعات درباره رسانی اطالع در مهمی نقش1396 ماه دي اعتراضات
 .کردند ایفا آن با

 و داشت عضو ونیم میلیون یک از بیش که »نیوز آمد« تلگرامی کانال دیگر ازطرف
 درخواست به کرد می منتشر را معترضان ویدئوهاي و سراسري اتاعتراض اخبار
 مدیرعامل ،دوروف پاول .شد مسدود اول بار براي تلگرام مسئوالن از جهرمی آذري

 .کرد عنوان »خشونت به دعوت« را کانال این مسدودکردن علت ،تلگرام
 آمد« تلگرامی کانال جایگزین عنوان به »مردم صداي« تلگرامی کانال آن از پس
 مقامات تلگرام، مسئوالن توسط کانال این مسدودنشدن دلیل به .شد انداري راه »نیوز

 .کردند فیلتر را تلگرام ایران
 که این از بعد« :کرد توئیت چنین باره این در ،تلگرام مدیرعامل دوروف، پاول

 هاي کانال دیگر و مردم صداي کانال شدن بسته براي ایران هاي مقام درخواست
 تلگرام به ایرانیان اکثر دسترسی کردیم، رد علنی صورت به را آمیز مسالمت تراضیاع
 ».کردند قطع را

 مخالف تلگرامی هاي کانال خواندن »تروریستی« با 1396 دي 13 در جهرمی آذري
 او آنچه به منوط را رسان پیام این از فیلترینگ رفع شرط ایران، اسالمی جمهوري

  .دانست بود خوانده »تروریستی موارد حذف«

                                                                                              
https://rsf.org/en/news/crackdown-protests-iranian-regime-targets-freedom-inform 

 شدند، مختل اینستاگرام و تلگرام /کشور سراسر در اینترنت به دسترسی در گسترده اختالل 
 .4l2TUY2/ly.bit://https :تیاینترن نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 10 تابناك،

 ،در دسترسی قابل ،1396 دي 10 سیما، و صدا خبرگزاري شد، محدود اینستاگرام تلگرام 
 .C12AOW2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی

3 Pavel Durov, Twitter, Available at: https://bit.ly/2CltMse 
 قابل ،1396 دي 13 سی، بی بی ،'تروریستی موارد حذف' :تلگرام فیلتر رفع براي ایران شرط 

 .f8CreL2/in.bbc://https :اینترنتی نشانی در دسترسی



14 ي جنایت چهره

 علیرضا آوایی سید
  

  وزیر دادگستري
 
  

؛ داراي  در شهر دزفول1335متولد 
 ؛مدرك فوق لیسانس حقوق خصوصی

 کنون در مناصب مختلف  تا1358از 
    .رددا قضائی مسئولیت

  
  

 ها مسئولیت
  1362 تا 1358 از دزفول انقالب و عمومی دادستان -
  1365 تا 1362 از ردستانک انقالب و عمومی دادستان -
  1367 تا 1365 از دزفول انقالب و عمومی دادستان -
  1373 تا 1367 از اهواز انقالب و عمومی دادستان -
  1377 تا 1373 از لرستان استان دادگستري کل رئیس -
  1381 تا 1377 از مرکزي استان دادگستري کل رئیس -
  1384 تا 1381 از اصفهان استان دادگستري کل رئیس -
  1393 اردیبهشت تا 1384 از تهران استان دادگستري کل رئیس -
  1394 تا 1393 از کشور عالی دیوان قاضی -
  1394 از کشور کل احوال ثبت سازمان رئیس و کشور وزیر معاون -
 تا 1395 تیر از قبلی سمت حفظ با جمهور رئیس ویژه بازرسی دفتر رئیس -

  1396 مرداد

                                                
 سابقه سال 38 با وزیري /دوازدهم دولت دادگستري وزارت براي روحانی گزینه آوایی رضاعلی 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 مرداد 17 خبرآنالین، قضائی،
https://bit.ly/2Tcs9Ex 

 دسترسی قابل ،1396 مرداد 17 ایرنا، ستري،دادگ پیشنهادي وزیر تا دزفول دادستانی از آوایی 
 News/fa/ir.irna.www://http/82624797 :اینترنتی نشانی در



15 یی آوارضای علدیس

  کنون  تا1396مرداد  26  وزیر دادگستري از-
 

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
  60 دهه در سیاسی مخالفان اعدام و محاکمه در مشارکت. 1

 اجراي و زندان اعدام، احکام صدور در دزفول دادستان عنوان به آوایی علیرضا سید
 موثري نقش 60 دهه هاي سال در اسالمی جمهوري سیاسی مخالفان مورد درها  آن

  .است داشته
 شهادتی طی ،60 دهه در دزفول یونسکو زندان سیاسی زندانیان از ،مطیعی محمد

 :است گفته سیاسی زندانیان محاکمه در آوایی نقش از ایران، براي عدالت نزد
 این .داشت حضور من خود دادگاه توي و بود دادستان 60 سال از آوایی

 .کمتر هم شاید ادد نمی وقت ما به بیشتر دقیقه 5 حدود نهایت در ]آوایی[
  ...خوند رو حکم بعد و کرد سوال چهارتا یک .دادیار یک با بود ]آوایی[ این

 
  1367 سال در سیاسی زندانیان کشتار و مرگ هیات در عضویت. 2

 اي کمیته عضو ،1367 سال در دزفول انقالب دادستان عنوان به آوایی علیرضا سید
 یا و سیاسی عقاید ي درباره السو چند از پس که بود »مرگ هیات« به موسوم
 .گرفت میها   آنماندن زنده یا اعدام به تصمیم زندانیان، مذهبی

 فتواي با ایران در سیاسی زندانی هزار چندین ،1367 سال شهریور و مرداد در
ها   آنتمامی .شدند اعدام اطالعاتی و قضائی مقامات تصمیم و خمینی اهللا روح

 محکومیت دوران گذراندن حال در و بودند شده محکوم زندان مجازات به این از پیش
 زندانیان .بود رسیده پایان به نیز آنان از برخی محکومیت دوران و بودند خود

 در جمعی یا ونشان نام بی گورهاي در آنان پیکر و شدند اعدام مخفیانه سیاسی
 .است شده دفن ایران سراسر

 1367 سال در سیاسی زندانیان کشتار بردگان در به جان معدود از آشوغ، محمدرضا
 در بود، شده محکوم اعدام به »مرگ هیات« توسط که دزفول، یونسکو زندان در

 :گوید می »مرگ هیات« در آوایی حضور درباره ایران براي عدالت نزد خود شهادت

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 مرداد 29 مهر، خبرگزاري شد، دادگستري وزیر آوایی:   

https://bit.ly/2FMu6V0 
 نشانی این در "رنج خاك" اي چندرسانه پلتفرم به جمعی، گورهاي درباره بیشتر اطالعات براي 

  com.painscapes://https :کنید مراجعه اینترنتی
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 عفو ]ن[زندانیا به خواد می عفو هیات یک گفتند ما به ]1367[ مرداد 8 روز
 .زندان محوطه به بردند و کردند صف به رو ما همه روز ونهم در که بده

 و بودیم هم بسته چشم .بود نفر 100 تا 80 بین حدوداً بگم شاید بود زیاد تعداد
 هم ما .بود اي منصفه هیات نه و دفاعی حق نه داشتی وکیل نه دیگه اونجا
 گرفته هیات همین و دادستان خود از .قبل از داشتیم زندانی حکم همه

 ...نفر به نفر کردند شروع ...ما زندان از بود گذشته هم سال چندین و بودیم
 شما که کرد سوال من از و رسید من به نوبت .کردیم می بلند رو بند چشم ما

 مسلمان ما گفته پدرم .هستم مسلمان من بله گفتم منم هستید؟ مسلمان
 من خب .مانیمسل تو گفته پدرم من، !بله گفتم گفته؟ پدرت گفت .هستیم

 دونم نمی واال گفتم جنگی؟ می اسالم براي االن مسلمانی اگه تو گفت .مسلمونم
 مشکلی اگر جنگم می ایران براي بله گفتم جنگی؟ می ایران براي گفت .چیه
 به کسی اگر حاال گفت بعد جنگم می ایران براي من بیاد پیش ایران براي

 .جنگم می باشم آزاد و باشه الزم اگر بله گفتم میري؟ تو کنه حمله ما کشور
 براي مین رو بري االن حاضري مسلمانم من گی می تو اصالً !نه که گفت بعد

 تا که ام دیوانه من مگه .کنی می شما که سوالیه چه این گفتم که اسالم؟
  !مین روي برم باید شدم مسلمان

 نشسته بود ]شاهرودي[ احمدي محمدحسین]االسالم حجت[ شرع حاکم
 ]از[ .بود لیست تا دو یه .بود نشسته ]وقت دادستان[آوایی علیرضا بعد .بود

 گفت بعد .لیست اون تو بگذارش گفت اطالعات مامور .افراد اسامی صورت
 نفر چند و .. ].شد[ دیگه هاي بچه نوبت بعد و پایین بکش رو بندت چشم
 عداما حکم ها اون و کردند صحبت اي دقیقه یک حد همین در و بودند دیگه

  .کردند صادر رو
 قضات هیات همچنین رابرتسون، جفري نچو بشري حقوق المللی بین وکالي
 سیاسی زندانیان کشتار ،الملل بین عفو سازمان و تریبونال ایران مردمی دادگاه
 .اند دانسته بشریت علیه جنایت مصداق را1367 سال در ایران

                                                
 1390 فروردین برومند، بنیاد رابرتسون، جفري ،1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار، 

  pdf.5_doc/library/attachments/org.iranrights.www://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 17 تریبونال، ایران تریبونال، ایران دادگاه حکم:   

https://bit.ly/2DaFCH7. 
 20199 دسامبر4 الملل، بین عفو ایران، حکومت توسط بشریت علیه جنایت استمرار ؛67 کشتار، 

  ← :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 مصداق را 1367 سال در ایران سیسیا زندانیان کشتار قربانیان نیز ملل سازمان
 زندانیان کشتار قربانیان شدن شناخته رسمیت هب .است دانسته »قهري ناپدیدشدگی«

 ایران اسالمی جمهوري دولت قهري، ي ناپدیدشده عنوان به 1367 سال در سیاسی
 براي را قربانیان هاي خانواده حق که کند می موظف المللی بین قوانین اساس بر را

 آن مسئوالن و کند ادا شان عزیزان دفن محل و سرنوشت درباره حقیقت ندانست
 مداوم نقض قهري ناپدیدشدگی الملل بین حقوق نظر از .دهد قرار تعقیب تحت را

 یا پیدا ناپدیدشده فرد که زمانی تا و است المللی بین جرم یک و بشر حقوق
 مشمول ،دهه ندچ گذشت وجود با حتی نشود، معلوم کامل طور به اش سرنوشت

 .شود نمی زمان مرور

  
 1388 سال انتخابات از پس اعتراضات سرکوب در مشارکت. 3
 عنوان به آوایی علیرضا سید ،88 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس وقایع در

 به »نمایشی هاي دادگاه« برگزاري در مهمی نقش تهران استان دادگستري رئیس
 نتایج به معترضان براي مدت طوالنی هاي حبس و اعدام احکام صدور منظور

 بازداشتگاه به 88 تیرماه 18 در معترضان از تعدادي انتقال .است داشته انتخابات
 بر آوایی تصدي دوران مهم حوادث از آنان از تن سه کم دست مرگ و کهریزك

  .است تهران دادگستري
 مقابل که را ترضانمع از زیادي تعداد ایران انتظامی نیروي ،1388 تیرماه 18 در

 ،مرتضوي سعید دستور با را آنان و کرد دستگیر بودند، کرده تجمع تهران دانشگاه

                                                                                              
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1395132018PERSIAN.PDF  

 براي عدالت شناخت، رسمیت به قهري ناپدیدشده عنوان به را 67 کشتار قربانیان ملل سازمان 
 3FEPPO2/ly.bit://https :نترنتیای نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان 11 ایران،

 خبرگزاري ،1388 آبان 8 انتخابات، از پس حوادث متهمان از نفر 3 براي اعدام حکم صدور 
 RLZlpG2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل فارس،

 مشمول بدوي احکام از بخشی شد صادر اخیر حوادث شدگان بازداشت از تعدادي قطعی احکام 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 آذر 15 ایسنا، شدند، جریمه به تبدیل و تخفیف برائت،

https://bit.ly/2B1f1eu 
 در دسترسی قابل ،1393 آبان 24 ایران، براي عدالت مرتضوي، سعید :ربش حقوق ناقض پرونده 

  :اینترنتی نشانی
https://justice4iran.org/persian/human-rights-violator-s-profiles/saeed-mortazavi/ 
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 به فر حیدري اکبر علی و دهنوي زارع حسن او، معاونان و تهران وقت دادستان
 بازداشت این از تن سه کم دست میان این در که کرد منتقل کهریزك بازداشتگاه

 اثر در کامرانی محمد و فر جوادي امیر االمینی، روح محسن اسامی به شدگان
 .باختند جان شده اعمال هايشکنجه

 رئیس عنوان به آوایی کهریزك، فاجعه گردسال با زمان هم ،1389 تیر 17 در
 »نظام رویه بودن صحیح« بر کیهان روزنامه با اي مصاحبه طی تهران دادگستري

 .کرد کیدتا کهریزك پرونده به رسیدگی در
  

  بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن
 نقش دلیل به را آوایی علیرضا سید اروپا اتحادیه کنون، تا 1390 مهرماه 18 از

 قرار بشري حقوق هاي مجازات لیست در ایرانی شهروندان حقوق نقض در موثر
 ریاست مقام در آوایی علیرضا سید اروپا، اتحادیه بیانیه اساس بر .است داده
 بازداشت حقوق رعایت عدم« ،»خودسرانه هاي دستگیري« مسئول تهران گستريداد

  .است کرده نقض را بشر حقوق و است بوده »اعدام شمار افزایش« و »شدگان

                                                
 1390 آبان 8 ایران، براي عدالت ،)حداد حسن( دهنوي زارع حسن :بشر حقوق ناقض پرونده، 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://justice4iran.org/persian/j4iran-activities/hassan-haddad/ 

 قابل ،1390 اردیبهشت 11 ایران، براي عدالت فر، حیدري اکبر علی :بشر حقوق ناقض پرونده 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی

https://justice4iran.org/persian/j4iran-activities/ali-akbar-heydarifar/ 
 دسترسی قابل ،1389 دي 1 سی، بی بی کهریزك، بازداشتگاه در ها شکنجه از جزئیاتی انتشار 

  :اینترنتی نشانی در
http://www.bbc.com/persian/iran/2010/12/101221_u02_bb_kahrizak 

 آزاد دانشگاه پرونده به بهشتی شهید قضائی مجتمع :تهران استان دادگستري کل رئیس 
   ،1389 تیر 17 کیهان، کند، می رسیدگی

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2117625 
 مهر20 فردا، رادیو شد، منتشر اروپا اتحادیه تحریم مورد ایرانی مسوول و مقام 29 میاسا 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390
https://www.radiofarda.com/a/f4_eu_release_names_iranians_sanction/243574
33.html  
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  محمدحسین 
 احمدي شاهرودي

  
  عضو مجلس خبرگان رهبري

  
  

در کشور ( در شهر نجف 1337متولد 
    .تحصیالت حوزوي دارد  واست) عراق

  
 ها یتمسئول

 تا 1358 از خرمشهر اسالمی تبلیغات سازمان در »مرکزالدراسات« مسئول -
 1360 خرداد

 1361 تا 1360 خرداد از خوزستان استان انقالب هاي دادگاه بازجوي -
 1362 سال اواسط تا 1361 از خوزستان استان شرق هاي دادگاه شرع حاکم -
 1365 تا 1361 از بویراحمد و کهگیلویه استان انقالب هاي دادگاه شرع حاکم -
 بهمن تا 1362 سال اواسط از خوزستان استان انقالب هاي دادگاه شرع حاکم -

 1367 سال
 1379 احتماالً تا 1370 از اسالمی آزاد دانشگاه 6 منطقه در رهبري نهاد رئیس -
  1388 تا 1379 از کشور سراسر قضات استخدام و گزینش کل مدیر -
 کنون  تا1385 از  رهبريعضو مجلس خبرگان  -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 1367 سال در سیاسی زندانیان کشتار و مرگ هیات در عضویت

   سال در خوزستان استان شرع حاکم عنوان به شاهرودي احمدي محمدحسین
  

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1394 دي 1 هورنیوز، شاهرودي، احمدي محمدحسین اهللا آیت:   

https://bit.ly/2DbG0VV 
 همان. 
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 درباره سوال چند از پس که بود »مرگ هیات« به موسوم اي کمیته عضو ،1367
 .گرفت میها   آنماندن زنده یا اعدام به تصمیم زندانیان، بیمذه یا و سیاسی عقاید

 فتواي با ایران در سیاسی زندانی هزار چندین ،1367 سال شهریور و مرداد در
 پیشها   آنتمامی .شدند اعدام اطالعاتی و قضائی مقامات تصمیم و خمینی اهللا روح

 خود محکومیت دوران نگذراند حال در و بودند شده محکوم زندان مجازات به این از
 سیاسی زندانیان .بود رسیده پایان به نیز آنان از برخی محکومیت دوران و بودند

 ایران سراسر در جمعی یا ونشان نام بی گورهاي در آنان پیکر و شدند اعدام مخفیانه
 .است شده دفن

 تسنیم خبرگزاري با اي بهمصاح در شاهرودي احمدي محمدحسین ،1396 مرداد در
 سیاسی زندانیان کشتار در کلیدي نقش و مرگ هیات در خود حضور ییدأت نضم
 شبی نیمه )دانم نمی را آن دقیق تاریخ( 67 سال همان در« :گوید می 1367 سال در
 در که دادند را اي نامه من به و آمدند وقت دادستانی و اطالعات مدیرکل که بود
 هایی آن بود این نامه متن .منافقین با برخورد بر مبنی بود امام از حکمی نامه آن
 عهده به آن تشخیص که هستند اعدام به محکوم دارند، موضع سر پافشاري که

 ».است اطالعات مدیرکل و شرع حاکم دادستان، یعنی نفره سه هیات اکثریت راي
 زندانیان رکشتا گرماگرم در ،1367 مرداد 23 در شاهرودي احمدي محمدحسین

 مرگ هیات اعضاي میان نظر اختالف رحط با خمینی اهللا روح به اي نامه در سیاسی،
 و »مالك« تا خواهد می خمینی از زندانیان، »بودن سرموضع« تشخیص ي درباره

 برخورد ي درباره نامه این از بخشی در .کند مشخص موضوع این براي »معیاري«
 دزفول در ثالم باب من« :است آمده دزفول یونسکو زندان زندانیان با مرگ هیات

 محمدرضا و آسخ احمد بهزادي، مصطفی رنجبر، طاهر هاي نام به زندانیان از تعدادي
 افشاگري و مصاحبه نوع هر به حاضر و کردند می محکوم را منافقینکه   اینبا آشوغ

                                                
 نشانی این در "رنج اكخ" اي چندرسانه پلتفرم به جمعی، گورهاي درباره بیشتر اطالعات براي 

 com.painscapes://https :کنید مراجعه اینترنتی
 ساز اهللا منتظري در نوار حاشیه رد ادعاي آیت/ بریم منافقین گفتند آزاد شویم دست به اسلحه می/ 
 نشانی در دسترسی قابل ،1396 مرداد 17 تسنیم، خبرگزاري کنم، می دفاع امام 67 حکم از

 foZflB2/ly.bit://https :اینترنتی
 حضرت به احمدي آقاي االسالم حجت خوزستان اسالمی انقالب دادگاه شرع حاکم نامه متن 

 اهللا آیت رسمی سایت وب منافقین، درباره له معظم حکم اجراي چگونگی مورد در خمینی امام
 ssncvr2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1367 مرداد 23 منتظري،



21 ي شاهرودي احمدنیحمدحسم

 نماینده بودند، زندانیان جمع در موضع اعالم یا و ویدئو و تلویزیون و رادیو در
 بر را منافقین و حق بر را اسالمی جمهوري که شما کرد والسها   آناز اطالعات

 و جنگ و جبهه در اسالمی جمهوري نفع به االن همین حاضرید دانید می باطل
 نماینده کردند، نفی بعضی و تردید اظهار بعضی کنید، شرکت غیره و ها گلوگاه

 حق نظام راه در که نیستند حاضر چون هستند موضع سر ها این گفت اطالعات
 ».بجنگند

 سال در سیاسی زندانیان کشتار بردگان در به  جان معدود از ،آشوغ محمدرضا
 براي عدالت نزد آن کامل متن که شهادتی در دزفول، یونسکو زندان در 1367
  :دهد می شرح چنین را مرگ هیات با مواجهه است، محفوظ ایران

 عفو ]ن[زندانیا به دخوا می عفو هیات یک گفتند ما به ]1367[ مرداد 8 روز
 تعداد .زندان محوطه به بردند و کردند صف به رو ما همه روز همون در که بده

 و بودیم هم بسته چشم .بود نفر 100 تا 80 بین حدوداً بگم شاید بود زیاد
 هم ما .بود اي منصفه هیات نه و دفاعی حق نه داشتی وکیل نه دیگه اونجا
 و بودیم گرفته هیات همین و دادستان خود از .قبل از داشتیم زندانی حکم همه

 بند چشم ما ...نفر به نفر کردند شروع ...ما زندان از بود گذشته هم سال چندین
 مسلمان شما که کرد سوال من از و رسید من به نوبت .کردیم می بلند رو

 گفت .هستیم سلمانم ما گفته پدرم .هستم مسلمان من بله گفتم منم هستید؟
 تو گفت .مسلمونم من خب .مسلمانی تو گفته پدرم من، !بله گفتم ؟گفته پدرت

 براي گفت .چیه دونم نمی واال گفتم جنگی؟ می اسالم براي االن مسلمانی اگه
 پیش ایران براي مشکلی اگر جنگم می ایران براي بله گفتم جنگی؟ می ایران
 حمله ما کشور به کسی اگر حاال گفت بعد جنگم می ایران براي من بیاد
 که گفت بعد .جنگم می باشم آزاد و باشه الزم اگر بله گفتم میري؟ تو کنه

 که اسالم؟ براي مین رو بري االن حاضري مسلمانم من گی می تو اصال !نه
 شدم مسلمان تا که ام دیوانه من مگه .کنی می شما که سوالیه چه این گفتم
  !مین روي برم باید

 نشسته بود ]شاهرودي[ احمدي محمدحسین]االسالم حجت[ شرع حاکم
 ]از[ .بود لیست تا دو یه .بود نشسته ]وقت دادستان[آوایی علیرضا بعد .بود

 گفت بعد .لیست اون تو بگذارش گفت اطالعات مورأم .افراد اسامی صورت
 نفر چند و ]...شد[ دیگه هاي بچه نوبت بعد و پایین بکش رو بندت چشم

                                                
 همان. 
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 اعدام حکم ها اون و کردند صحبت اي هدقیق یک حد همین در و بودند دیگه
 .کردند صادر رو
 در 1367 سال در سیاسی زندانیان کشتار زمان در که ،)دال( عالسوند ابراهیم

 حضور درباره ایران براي عدالت نزد شهادتی طی است، بوده زندانی اهواز فجر زندان
 :دگوی می اهواز فجر زندان در مرگ هیات در شاهرودي احمدي محمدحسین

 هاي زندان سازمان وقت رئیس( صرامی حیاط، توي بردند می رو بند ]زندانیان[
 سوا بندي هر از اونجا تعداد یه .کرد می صحبت باهاشون اومد می )خوزستان

 فرستادند کردند سوا که رو ها اون .بند دوباره فرستادند رو تعدادي یه و کردند
 یک هاي محاکمه .کردند مهمحاک رو ها این دوباره سري یک بعد .انفرادي
 درشت و ریز پرونده با صرامی و بود شرع حاکم احمدي آقا حاج ...اي دقیقه
 .بود هم خشنی آدم خیلی .بود آشنا هم همه

 قضات هیات همچنین رابرتسون، جفري چون بشري حقوق المللی بین وکالي
 سیاسی ندانیانز کشتار ،الملل بین عفو سازمان و تریبونال ایران مردمی دادگاه
 .اند دانسته بشریت علیه جنایت مصداق را 1367 سال در ایران

 مصداق را 1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار قربانیان نیز ملل سازمان
 کشتار قربانیان شدن شناخته رسمیت به .است دانسته »قهري ناپدیدشدگی«

 جمهوري دولت قهري، ي ناپدیدشده عنوان به 1367 سال در سیاسی زندانیان
 هاي خانواده حق که کند می موظف المللی بین قوانین اساس بر را ایران اسالمی
 کند ادا شان عزیزان دفن محل و سرنوشت درباره حقیقت دانستن براي را قربانیان

 ناپدیدشدگی ل،المل بین حقوق نظر از .دهد قرار تعقیب تحت را آن مسئوالن و
 فرد که زمانی تا و است المللی بین جرم یک و بشر حقوق مداوم نقض قهري

                                                
 1390 فروردین برومند، بنیاد رابرتسون، جفري ،1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار، 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf  

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 17 تریبونال، ایران تریبونال، ایران دادگاه حکم:   
https://bit.ly/2DaFCH7. 

 2019 دسامبر 4 الملل، بین عفو ایران، حکومت توسط بشریت علیه جنایت استمرار ؛67 کشتار، 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1395132018PERSIAN.P
DF  

 براي عدالت شناخت، رسمیت به قهري ناپدیدشده عنوان به را 67 کشتار قربانیان ملل سازمان 
 3FEPPO2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان 11 ایران،
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 گذشت وجود با حتی نشود، معلوم کامل طور به اش سرنوشت یا پیدا ناپدیدشده
  .شود نمی زمان مرور مشمول ،دهه چند
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 سعید اسدي
  
  

   کشورعالی دادیار دادسراي دیوان
  

  
 ها مسئولیت

  1396 داسفن 2 تا 1386 مهر از بندرعباس انقالب و عمومی دادستان -
ها و اجراي  دادیار دادسراي دیوانعالی و مدیر کل نظارت بر امور ضابطین، زندان -

 کنون  تا1396 اسفند 3احکام در دادستانی کل کشور از 
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 دار عهده بندرعباس شهرستان انقالب و عمومی دادستان عنوان به اسدي سعید

 از دعوي اقامه و بهائی، شهروند ،رضوانی عطااهللا قاتالن ای قاتل قانونی تعقیب
 انجام بر مؤثر نظارت در اش وظیفه ندادن انجام دلیل به او .بود عمومی جنبه جهت

 و رضوانی عطااهللا قتل آمران و عامالن مجازات و شناسایی منظور به تحقیقات
 .است شده بشر حقوق نقض مرتکبها   آنبه دادن مصونیت

                                                
 ایسنا، بندرعباس، انقالب و عمومی دادستان انتصاب گرفت؛ صورت قضاییه وهق رییس حکم با 

 QNpX7T2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1386 مهر 17
 »ترسیدس قابل ،1396 اسفند 2 مهر، خبرگزاري شد، بندرعباس دادستان »ابوالهادي ابوالفتح 

 MkMlBg2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 شد، منصوب کشور کل دادستانی در احکام اجراي و ها زندان ضابطین، امور بر نظارت مدیرکل 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 اسفند 3 کشور، کل دادستانی
http://www.dadsetani.ir/print_news.php?id=550 

 عدالت مسئوالن، با تلفنی تماس براي ایران براي عدالت فراخوان کجاست؟ رضوانی عطااهللا قاتل 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 مرداد 31 ایران، براي

https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/where-is-the-murder-
of-a-rezvani/ 
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 شهریور دوم در بندرعباس، بهائی جامعه خادمین هیات سابق عضو رضوانی، عطااهللا
 صورت به قتل، از پیش ها مدت از او .شد کشته ناشناس افراد گلوله ضرب به 1392

 از رفتن براي و بود شده تهدید امنیتی نهادهاي سوي از غیرمستقیم و مستقیم
 .بود فشار تحت بندرعباس

 خانواده اذیت و آزار و تهدیدها و رضوانی عطااهللا لقت پرونده به رسیدگی عدم
 .است کرده محتمل بسیار را قتل این بودن دولتی فرضیه آن، از پس

 چگونگی و قتل از قبل رخدادهاي به مربوط جزییات دانستن از رضوانی خانواده
 از ،بندرعباس دادستان جمله از مسئول، قضائی مقامات و اند شده محروم قتل

  کشته چگونگی و چرایی به مربوط جزییات شدن روشن براي الزم داماتاق انجام
 خودداري شان تحقیقات نتایج از او خانواده کردن مطلع و رضوانی عطااهللا شدن
 .اند کرده
 دهد می نشان رخداد این از پس نخست روزهاي از رضوانی عطااهللا قتل پرونده مرور

 و شناسایی براي بدیهی و الزم تاقداما پرونده این مسئول قضائی مقامات که
 به توان می موارد این جمله از .اند نداده انجام را قتل این آمران و عامالن محاکمه

 .کرد اشاره رضوانی عطااهللا همراه تلفن مکالمات فهرست به راجع تحقیق عدم
 را رضوانی عطااهللا که فردي آخرین میدانی، دکتر خانه سرایدار میرزایی، کریم
 که فردي با خانه ترك از پیش رضوانی آقاي که بود گفته بود، دیده مرگ از پیش

 اي دقیقه 40 تا 30 بین طوالنی تلفنی تماس یک بود گرفته تماس همراهش تلفن با
 مالقات قرار تلفنی تماس همین طریق از ضارب رفت می گمان که حالی در .داشت

 قدم نخستین براي پرونده یلوک و خانواده باشد کرده هماهنگ را رضوانی آقاي با
 چون .شدند رضوانی آقاي همراه تلفن هاي تماس فهرست شدن مشخص خواهان

 وزارت سوي از فقط مساله این پیگیري بود، رفته سرقت به قتل از پس همراه تلفن
 نتایج هنوز سال چند گذشت با ولی بود ممکن قضائی مقامات دستور با و ارتباطات

 .است نشده مشخص بررسی این
 محل هاي خیابان دوربین کردن چک و قتل این در شده استفاده اسلحه بودن خاص
 اطالعاتی شد می آن طریق از که بود مواردي دیگر از رضوانی آقاي اتومبیل تردد

 این از کدام هیچ با رابطه در الزم تحقیقات اما آورد دست به قتل این با رابطه در
 .است شده گذاشته مسکوت تحقیقات نقص رغم علی پرونده و نگرفته صورت موارد

 دالیل به رضوانی آقاي که بودند کرده اعالم ابتدا همان از رضوانی خانواده عالوه به
 شده تهدید بندرعباس امنیتی نهادهاي و مقامات سوي از بارها عقیدتی و مذهبی
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 لمسئو مقامات ولی .است بوده تهدیدها همان راستاي در مشکوك قتل این و بود
 اجراي و رضوانی آقاي شده ریزي برنامه قتل بر مبنی روشن شواهد وجود با پرونده

 جمله از انحرافی و غیرمنطقی هاي فرضیه طرح با اي، حرفه افراد یا و فرد توسط آن
 خود اصلی مسیر از را تحقیقات انجام مالی و شخصی هاي انگیزه یا خودکشی

 .کردند منحرف
 قانون به موسوم انقالب و عمومی هاي دادگاه کیلتش قانون اصالح قانون طبق

 متهمان تعقیب جرم، کشف دار عهده دادسرا ،1381 سال مصوب دادسراها احیاي
 .است دادستان عهده به آن ریاست و است عمومی جنبه جهت از دعوي اقامه و

 تحقیقات شروع براي بازپرس به پرونده ارجاع در فقط دادستان وظیفه پرونده این در
 توسط تحقیقات انجام بر تا است داشته قانونی وظیفه دادستان و شد نمی خالصه
 قانون 5 ماده مطابق .کند حاصل اطمینان تحقیقات تکمیل از و نظارت بازپرس

 تواند می شود بازپرس تحقیقات در نقص متوجه دادستان که صورتی در مزبور
 این در .بداند کامل را خود تحقیقات بازپرسکه   اینولو بخواهد را آن تکمیل
 در را مراتب و کرد می اجرا را دادستان تقاضاي بایست می پرونده بازپرس صورت
 نظارت وظیفه به بندرعباس دادستان پرونده این در .کرد می قید مجلس صورت

 بدون پرونده است داده اجازه و نکرده عمل بازپرس توسط تحقیقات انجام بر خود
  .شود گذاشته وتمسک الزم تحقیقات انجام
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 حسین اشتري
  

  فرمانده نیروي انتظامی 
  یجمهوري اسالم

  
 از سال ؛متولد شهر اصفهان است

تولد و تحصیالت وي اطالع دقیقی 
    .در دست نیست

 
 ها مسئولیت

 پاسداران سپاه اطالعات و حفاظت سازمان هادي امام دانشگاه رئیس -
 خرداد تا اسالمی جمهوري یانتظام نیروي امنیت و اطالعات پلیس رئیس -

1393 
 18 تا 1393 خرداد 7 از اسالمی جمهوري انتظامی نیروي فرمانده جانشین -

  1393 اسفند
 کنون  تا1393 اسفند 18از ی فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اسالم -
 

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 ایرانی هروندانش حق سلب بر افزون ،1396 ماه دي اعتراضات طی انتظامی نیروي
 آتش چون باري خشونت هاي روش اتخاذ با آمیز مسالمت تجمعات برگزاري براي

 اعتراضات این آور اشک گاز شلیک و شتم و ضرب غیرمسلح، معترضان بر گشودن
 .است کرده سرکوب را مردمی

                                                
 قابل ،1393 اسفند 19 آنالین، جم جام انتظامی، نیروي فرمانده ششمین سوابق به نگاهی 

 .SYcVTB2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 خرداد 7 سیما، و صدا خبرگزاري شد، انتظامی نیروي فرمانده جانشین اشتري حسین سردار 

 .FAvucx2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393
3 Iran: Investigate Killings of Protesters,Human Rights Watch, 2 January 2018, 
Available at:  
https://www.hrw.org/news/2018/01/02/iran-investigate-killings-protesters.  
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 -برخورد در ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي هفرماند عنوان به اشتري حسین
 1396 ماه دي اعتراضات جریان در خود امر تحت نیروهاي غیرقانونی و نخش هاي

 .است مسئول
 دستگیري وعده تلویزیونی وگوي گفت یک طی 1396 ماه دي 16 همچنین او

 .است داده آینده در اند شده شناسایی که را معترضانی
  
 اصفهان قهدریجان در نفر 6 شدن کشته. 1
 1396 ماه دي 11 در نفر 6 یاسالم جمهوري سیماي و صدا خبرگزاري گزارش به
 .شدند کشته )اصفهان توابع از( قهدریجان در انتظامی نیروي مستقیم شلیک با

 ،)است فالورجان فرماندار نظر زیر قهدریجان( فالورجان فرماندار هدایت، اصغر
 انتظامی نیروي شد مدعی اسالمی جمهوري سیماي و صدا با اي مصاحبه طی

 هدف قهدریجان کالنتري و بسیج پایگاه به »مسلحانه حمله« دلیل به ار معترضان
 در شده پخش فیلم در حتی که شود می مطرح حالی در ادعا این .است داده قرار

-بخش در( .ندارد وجود معترضان بودن مسلح بر مبنی شواهدي نیز خبر شبکه
   .)کنند می پرتاب نتريکال سمت به را زا آتش مواد معترضان از تعدادي فیلم از هایی 

  
  لرستان استان دورود، شهر در نفر 2 شدن کشته. 2

 معترضان از تن 2 شدن کشته یاسالم جمهوري سیماي و صدا رسمی خبرگزاري
  .کرد گزارش دورود شهر در1396 دي 10 در را

 ماه  دي 10 اسالمی، شوراي مجلس در دختر پل شهر نماینده کاظمی، حمیدرضا
 به انتظامی نیروي شلیک »اعتمادآنالین« خبري تارنماي با وگویی گفت در 1396

                                                
 سی، بی بی شود، می برخورد اند شده شناسایی اخیر هاي ناآرامی در که کسانی با :ایران پلیس 

 AHO7su2/in.bbc://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 17
 1396 دي 12 سیما، و صدا خبرگزاري فیلم، + اغتشاشگران قصد نتري،کال کردن سالح خلع، 

 0Dckel2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 همان. 
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 12 خبر، شبکه ،...بیگانه خط و فروکش:   

https://bit.ly/2HogOjo 
 دي 10 سیما، و صدا خبرگزاري فیلم، +دورود اغتشاشات در معاند و تکفیري هاي گروه پاي رد 

  oKgsHa2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396
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 و برخورد جز راهی« :است کرده تایید را دورود در نفر دو شدن کشته و معترضان
 ریخته ها خیابان به و کردند هنجارشکنی گذشته شب که کسانی با پلیس شلیک
  ».نداشت وجود بودند

                                                
 کردند؟ می آرامشان باید چطور بگویید شما /نداشت هنجارشکنان به لیکش جز راهی پلیس/ 

 کنید، آرام کنند می تعرض عمومی اموال به که را الابالی آدم تا چهار بگوییم توانیم نمی
 VXirHZ2/ly.itb://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 10 آنالین، اعتماد
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 مرتضی اشراقی
  

   مرکزستري دادگعضو کانون وکالي
  
  
  

 گلپایگان شهر متولد اشراقی مرتضی
   1.تاس خورشیدي 30 دهه در
  

 ها مسئولیت
 1368 تا 1365 )احتماالً( از تهران انقالب دادستان -
  1368 سال در اداري عدالت دیوان اول شعبه دادرس -
  عضو کانون وکالي دادگستري مرکز -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
  1367 سال در سیاسی زندانیان کشتار و مرگ هیات در عضویت. 1

 به موسوم اي کمیته عضو 1367 سال در تهران دادستان عنوان به اشراقی مرتضی
 زندانیان مذهبی یا و سیاسی عقاید درباره سوال چند از پس که بود »مرگ هیات«

 .گرفت میها   آنماندن زنده یا اعدام به تصمیم
 فتواي با ایران، در سیاسی زندانی هزار چندین ،1367 سال شهریور و مرداد در

ها   آنتمامی .شدند اعدام اطالعاتی و قضائی مقامات تصمیم و خمینی اهللا روح
 دوران گذراندن حال در و بودند شده محکوم زندان مجازات به این از پیش

                                                
 محسن تارنماي ،67 تابستان در سیاسی زندانیان شده ریخته ناحق به هاي خون دادخواهی 

   1UxdQL2/ly.bit://https :اینترنتتی نشانی در دسترسی قابل کدیور،
 در دسترسی قابل ،1395 مرداد 20 سی، بی بی هستند؟، کجا منتظري هشدارهاي مخاطبان 

   :اینترنتی نشانی
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/08/160810_montazeri_meeting_profile 

 دادگستري وکالي کانون کز،مر وکالي کانون عضو دادگستري یک پایه وکیل اشراقی مرتضی 
 PNESPw2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل مرکز،
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 .بود رسیده پایان به نیز آنان از برخی محکومیت دوران و بودند خود محکومیت
 یا ونشان نام بی گورهاي در آنان پیکر و شدند اعدام مخفیانه سیاسی دانیانزن

 .است شده دفن ایران سراسر در جمعی
 رهبر مقام قائم و دولت با مخالف تقلید مراجع از منتظري، علی حسین تر پیش
 نزندانیا کشتار در اشراقی مرتضی نقش به خود اطراتخ کتاب در ایران، سابق

 .بود کرده اشاره 1367 سال در سیاسی
 سال در سیاسی زندانیان کشتار دربردگان به جان متعدد هاي شهادت بر عالوه

 در گمر هیات اعضاي با منتظري علی حسین جلسه صوتی فایل نتشار ابا ،1367
 وقت نماینده( پورمحمدي مصطفی اشراقی، مرتضی مسئولیت ،1367 مرداد 24

 جانشین( رئیسی ابراهیم و )وقت شرع اکمح( نیري علی حسین ،)اطالعات وزارت
 هاي زندان در سیاسی زندانی هزاران براي اعدام حکم صدور در )دادستان وقت
  .رسید اثبات به انکارناپذیري شکل به گوهردشت و اوین

 وقت جانشین( رئیسی ابراهیم حضور در منتظري حسینعلی صوتی، فایل این در
 نیري حسینعلی ،)اطالعات وزارت وقت دهنماین( پورمحمدي مصطفی ،)دادستان

 جنایتی بزرگترین« :گوید می )وقت دادستان( اشراقی مرتضی و )وقت شرع حاکم(
 انجام شما دست به کند می محکوم را ما تاریخ و شده اسالمی جمهوري در که

  ».نویسند می تاریخ در جنایتکاران جزو آینده در را شما و شده
 تیر 22 روز در اي مصاحبه طی تهران انقالب دادستان عنوان به اشراقی مرتضی
 رابطه در« :است گفته یسیاس زندانیان کشتار درباره اطالعات روزنامه با 1367

 هستند، باغی یا و محارب افراد اینکه   اینجهت از منحرف هاي گروهک جرایم با
   دهد می هادام همچنان را خود تحقیقی و تعقیبی اقدامات اسالمی انقالب دادسراي

  

                                                
 نشانی این در "رنج خاك" اي چندرسانه پلتفرم به جمعی، گورهاي درباره بیشتر اطالعات براي 

 https://painscapes.com :کنید مراجعه اینترنتی
 آذر 25 سی، بی بی کرد، تأیید را 67 سال هاي اعدام در پورمحمدي نقش منتظري اهللا آیت 

 ssIxEY2/in.bbc://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1384
- مرداد 20سی، بی بی ،1367 سال هاي اعدام مورد در منتظري اهللا آیت صوتی فایل انتشار 

 3SVbNA2/in.bbc://https: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395
 اید، ؛ مرتکب بزرگترین جنایت شده67هاي  له منتظري درباره اعداملا انتشار فایل صوتی سخنان آیت 

 McrBMb2/ly.bit://https :ینترنتیا نشانی در دسترسی قابل ،1395 مرداد 19 آمریکا، صداي
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  ».است شده صادر حکم زیادي تعداد رابطه این در و
 قضات هیات همچنین رابرتسون، جفري چون بشري حقوق المللی بین وکالي
 سیاسی زندانیان کشتار ،الملل بین عفو سازمان و تریبونال ایران مردمی دادگاه
 .اند دانسته بشریت علیه جنایت مصداق را1367 سال در ایران
 مصداق را 1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار قربانیان نیز ملل مانساز

 کشتار قربانیان شدن شناخته رسمیت به .است دانسته »قهري ناپدیدشدگی«
 جمهوري دولت قهري، ي ناپدیدشده عنوان به1367 سال در سیاسی زندانیان
 هاي خانواده حق که کند می موظف المللی بین قوانین اساس بر را ایران اسالمی
 کند ادا شان عزیزان دفن محل و سرنوشت درباره حقیقت دانستن براي را قربانیان

 ناپدیدشدگی الملل، بین حقوق نظر از .دهد قرار تعقیب تحت را آن مسئوالن و
 ناپدید فرد که زمانی تا و است المللی بین جرم یک و بشر حقوق مداوم ضنق قهري
 چند گذشت وجود با حتی نشود، معلوم کامل طور به اش سرنوشت یا پیدا شده
  .شود نمی زمان مرور مشمول ،دهه

  
  بهائی شهروند یک حداقل اقتصادي حقوق نقض. 2

 رد با 1368 آبان در اداري، عدالت دیوان 1 شعبه دادرسعنوان   بهاشراقی مرتضی
 قوقح قطع پرورش، و آموزش اداره بهائی کارمند آبادي، نجف هائی عزت شکایت

 .است کرده ییدأت »بودن بهائی« دلیل به را او بازنشستگی مزایاي و

                                                
 با رابطه در تهران، اسالمی انقالب دادستان اشراقی، مرتضی مطبوعاتی مصاحبه از هایی گزیده 

 در دسترسی قابل ،1367 تیر 22 برومند، بنیاد تابستان، در 1367 سال در سیاسی زندانیان اعدام
 0o0sCa2/ly.bit://https :تینترنای نشانی

 1390 فروردین برومند، بنیاد رابرتسون، جفري ،1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار، 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf  
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 17 تریبونال، ایران تریبونال، ایران دادگاه حکم:   

https://bit.ly/2DaFCH7. 
 2019 دسامبر 4 الملل، بین عفو ایران، حکومت توسط یتبشر علیه جنایت استمرار ؛67 کشتار، 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1395132018PERSIAN.PDF  

 براي عدالت شناخت، رسمیت به قهري ناپدیدشده عنوان به را 67 کشتار نیانقربا ملل سازمان 
 3FEPPO2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان 11 ایران،
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 عزت[ برده نام« :است آمده اشراقی مرتضی توسط صادرشده حکم از بخشی در
 اتهام تفهیم از پس و حاضر هیات جلسه در 67/9/14 تاریخ در ]آبادي نجف هائی

 با تجدیدنظر هیات لذا هنمود اعتراف و اقرار وارده اتهام به کتباً ]بودن بهائی[
 شماره( تسجیل شماره به اطالعات اداره نام به توجه با و شاکیه اقرار به عنایت
 با و دانسته منطبق اداري تخلفات قانون 19 ماده 3 بند با را وي جرم )ناخوانا

 تایید مورد را تخلفات هیات بدوي راي قانون همان 10 ماده 3 بند از استفاده
 قانون به استناد به رسیدگی تشریفات در فوق مراتب به توجه با .است داده قرار

 صادره حکم بودن مخدوش بر که دلیلی شاکیه و نبوده وارد صادره راي در ایرادي
 این گردد می اعالم و صادر وي شکایت رد حکم لذا .است نداده ارائه نماید داللت
  ».باشد نمی ريادا عدالت دیوان در تجدیدنظرخواهی قابل و است قطعی حکم

                                                
 3 ستیزي، هائیب اسناد خانه آبادي، نجف هائی عزت بازنشستگی حقوق قطع و اخراج حکم تایید 

 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1368 آبان
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/tayyd-hkm-akhraj-w-qt-hqwq-
baznshstgy-zt-hayy-njfabady 
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  جاوید امانی
  

 کل سیرئیی قضا معاون
 هرمزگاني دادگستر

  

  
 ها تیمسئول

 1386 1سال از حداقل بندرعباس، انقالب و یعموم يدادسرا قتل ژهیو بازپرس -
 1395 2سال تا احتماالً

 1395 سال اواخر از احتماالً هرمزگان،ي دادگستر کل سیرئیی قضا معاون -
 تاکنون

  
 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 قضائی پیگیري مسئولیت که بندرعباس دادسراي قتل ویژه بازپرس امانی، جاوید
 انجام دلیل به است داشته عهده بر را بهائی، شهروند ،رضوانی عطااهللا قتل پرونده
 آمران و عامالن محاکمه و شناسایی براي الزم تحقیقات انجام در اش وظیفه ندادن

 .است شده بشر حقوق نقض مرتکب آنان، به مصونیت اعطاي و قتل این

                                                
 افتادند، دام به بندرعباس در ربایی آدم باند: داد خبر بندرعباس دادسراي قتل ي ویژه بازپرس 
 6WlRhe2/ly.bit://https :ینترنتیای نشان دری دسترس قابل ،1386 اسفند 6 سنا،یا
 سال در قتل فقره 4 وقوع/ سال 7 از پس قاتل یکي ریتگدس: بندرعباس قتل ژهیو بازپرس 

 NaPqEy2/ly.bit://https :ینترنتیای نشان دری دسترس قابل ،1391 ریت 17 سنا،یا ،يجار
 در یدسترس قابل ،1396 ریت19 زان،یم يخبرگزار ،یهرمزگان انیزندان از نفر 28 به عفو ياعطا 

 3Rzeue2/ly.bit://https: ینترنتیا یاننش
  قاتل عطااهللا رضوانی کجاست؟ فراخوان عدالت براي ایران براي تماس تلفنی با مسئوالن، عدالت

  :، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1395 مرداد 31براي ایران، 
https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/where-is-the-murder-
of-a-rezvani/ 
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 شهریور دوم در بندرعباس، بهائی جامعه خادمین هیات سابق عضو رضوانی، عطااهللا
 کشته از پیش ها مدت از او .شد کشته ناشناس افراد یا فرد گلوله ضرب به 1392
 دبو شده تهدید امنیتی نهادهاي سوي از غیرمستقیم و مستقیم صورت به شدنش

 .بود فشار تحت بندرعباس از رفتن براي و
 قانون به موسوم انقالب و عمومی هاي دادگاه تشکیل قانون اصالح قانون طبق

 با رابطه در مقدماتی تحقیقات انجام وظیفه ،1381 سال مصوب دادسراها احیاي
 دادستان، سوي از بازپرس به پرونده ارجاع با .است بازپرس عهده بر جرائم کلیه
 مطابق .شود می جرم ارتکاب عوامل شناسایی و تحقیقات انجام دار عهده رسبازپ

 و انتظامی نیروهاي از خود قانونی اختیارات از استفاده با تواند می بازپرس مزبور قانون
 حقایق شدن روشن به که مواردي به راجع بخواهد دولتی ادارات و رسمی مقامات
 را الزم اطالعات و کنند تحقیق کند، یم کمک جرم ارتکاب عوامل هویت و پرونده

 رسیدگی دادگستري ضابطین تحقیقات به تواند می همچنین بازپرس .کنند ارائه
 دستورات باشد الزم تحقیقات در تکمیلی یا آنان اقدامات در تغییري هرگاه و کند
 .کند صادر را الزم

 اقدامات ندرعباس،ب دادسراي قتل ویژه بازپرس امانی، جاوید جمله از قضائی مقامات
 وجود با و اند نداده انجام را قتل این آمران و عامالن محاکمه و شناسایی براي الزم

 توسط آن اجراي و رضوانی عطااهللا شده ریزي برنامه قتل بر مبنی روشن شواهد
 آن مبهم نکات شدن مشخص و پرونده مؤثر پیگیري از اي، حرفه افراد یا و فرد

 .اند کرده جلوگیري
 همراه تلفن مکالمات فهرست به راجع تحقیق عدم به توان می موارد این جمله از

 که فردي آخرین میرزایی، کریم هاي گفته اساس بر .کرد اشاره رضوانی عطااهللا
 تلفن با که فردي با خانه ترك از اوپیش بود، دیده مرگ از پیش را رضوانی عطااهللا

 اي دقیقه 40 تا 30 بین نیطوال تلفنی تماس یک بود گرفته تماس همراهش
 .بود اشتهد

 با مالقات قرار تلفنی تماس همین طریق از ضارب رفت می گمان که حالی در
 خواهان قدم نخستین براي پرونده وکیل و خانواده باشد، کرده هماهنگ را رضوانی

 که اآنج از .شدند رضوانی عطااهللا همراه تلفن هاي تماس فهرست شدن مشخص
 وزارت سوي از فقط مساله این پیگیري بود، رفته سرقت به قتل از سپ همراه تلفن

 .است نشده انجام کنون تا که بود ممکن قضائی مقامات دستور با و ارتباطات
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 محل هاي خیابان دوربین کردن چک و قتل این در شده استفاده اسلحه بودن خاص
 اطالعاتی شد می نآ طریق از که بود مواردي دیگر از رضوانی آقاي اتومبیل تردد

 کدام هیچ با رابطه در تحقیقات نتایج کنون تا اما آورد دست به قتل این با رابطه در
 .است نشده اعالم خانواده به موارد این از

 همچون غیرمنطقی هاي فرضیه طرح با همچنین پرونده، بازپرس امانی، جاوید
 منحرف را قاتتحقی مسیر سرقت و شخصی هاي انگیزه دلیل به قتل و خودکشی

 است حالی در این .است داشته پرونده این بستن بر سعی بار چند و است کرده
 صحنه بازرسی ماموران گزارش و است نشده پیدا قتل محل در اي اسلحه هیچ که

 .کند نمی تایید را خودکشی فرضیه جرم
 تاریخ در مالی، و شخصی هاي انگیزه دلیل به قتل و خودکشی فرضیه رد از پس
 و خانواده بود، گذشته رضوانی آقاي قتل از ماه 13 که حالی در 1393 مهر 22

 احضار بندرعباس انقالب و عمومی دادسراي بازپرسی دوم شعبه به او پرونده وکیل
 جریان از سرنخی هیچ کنون تا که گفتها   آنبه پرونده، بازپرس امانی، و شدند
 او .برد نخواهد جایی به راه ندهپرو این و است نشده پیدا رضوانی عطااهللا قتل

 را پرونده المال، بیت از دیه دریافت با که خواست رضوانی خانواده از همچنین
 بندرعباس، دادسراي قتل ویژه بازپرس امانی، جاوید بازپرس .کنند اعالم مختومه

 نپذیرفتن و پرونده پیگیري براي رضوانی خانواده اصرار برابر در
 پیگیري صورتی در فقط پرونده این که گفتها   آنبه وندهپر کردن اعالم مختومه
 چهارشنبه روز، آن فرداي .کنید شکایت او از و معرفی را قاتل شما که شد خواهد

 رضوانی خانواده منزل به بندرعباس دادسراي دوم شعبه از اي نامه مهرماه، 23
 )پرونده یشاک و رضوانی عطاااهللا پسر( رضوانی کوروش از آن در که شد ارسال

 فرد توسط قتل وقوع بر دلیلی چنانچه هفته، یک مدت ظرف که بود شده خواسته
 .دهد ارائه مذکور شعبه به دارد را افرادي یا
 کردند مراجعه امانی، پرونده، بازپرس دفتر به بارها رضوانی خانوادهکه   اینوجود با
 هاي درخواست از کدام هیچ به کنون تا اند، شده پرونده این بیشتر پیگیري خواستار و

  .است نشده داده اثر ترتیبها  آن

                                                
 1393 آبان 25 هرانا، پرونده، کردن اعالم مختومه قبول براي رضوانی عطاااهللا خانواده بر فشار، 

 b/hranews/2014/org.news-hra.www://https-155/ :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 ارتکاب عامالن قانونی تعقیب و تحقیقات انجام اصلی مسئولعنوان   بهامانی جاوید
 گذاشته کنار را مذهبی عقاید دلیل به قتل اصلی فرضیه ،پرونده این در جرم
 ،الزم تحقیقات انجام از جلوگیري و تحقیقات کردن منحرف با نهایت در و است

 مانع و است گذاشته مقتول خانواده عهده بر را قاتالن یا قاتل شناسایی مسئولیت
 .است شده عدالت اجراي
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 محمد ایمانی یامچی
  

نظر استان  قاضی شعبه ششم تجدید
  آذربایجان شرقی

  
از  و میه درس خوانده استدر حوزه عل

    .است اوایل انقالب وارد دادگستري شده
  

 ها مسئولیت
  1357 بانقال از پس اولیه هاي سال در غربی آذربایجان استان در شرع حاکم -
  شرقی آذربایجان استان نظر تجدید ششم شعبه قاضی -
 

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 استقالل گرفتن ندیده با تجدیدنظر دادگاه قاضی عنوان به یامچی ایمانی محمد

 همچنین و طلب هویت و اجتماعی نی،مد فعاالن علیه صادرشده آراي قضاوت،
 امنیتی هاي پرونده در خصوص به او .است کرده ییدأت عیناً را دادگستري وکالي

 موسی که اي گونه به ،دهد نمی بدوي دادگاه در صادرشده حکم در تغییري هیچ
 اجتماعی و مدنی فعاالن وکالت سابقه که دادگستري یک پایه وکیل لو، خلیفه برزین

 هاي پرونده در ایمانی« :است گفته ایران براي عدالت با مصاحبه در ،دارد را نآذربایجا
 .کنیم می ییدأت پله در را ها پرونده این ما گفت می و داد نمی صحبت اجازه امنیتی

 ».شود می ییدأت ]اش بدوي کمح[ و شود نمی باز جلدش امنیتی پرونده یعنی
 به »ازدواج از خارج جنسی بطهرا« جرم به که زنی آشتیانی، محمدي سکینه

 وکالي لو، خلیفه برزین موسی و کیان هوتن جاوید بود، شده محکوم سنگسار
 قاضی که هستند کسانی جمله از دانشجویی، فعال توقیر، افسانه و دادگستري

 را بدوي دادگاه حکم و داشت عهده بر راها   آنتجدیدنظر دادگاه یامچی ایمانی
 .کرد ییدأت عیناً ،بدوي مرحله در شده انجام تخلفات تندرنظرگرف و تغییر بدون

                                                
 دادگستري یک پایه وکیل لو، خلیفه برزین موسی با ایران براي عدالت مصاحبه. 
 همان. 
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 با زشتی و نامناسب بسیار برخورد ایمانی محمد« لو، خلیفه برزین موسی گفته به
  ».ندارد ابایی هیچها   آنبه آشکار توهین از حتی و داردها   آنوکالي و سیاسی متهمان

 
 آشتیانی محمدي سکینه پرونده. 1

 »ازدواج از خارج جنسی رابطه« جرم به که زنی آشتیانی، محمدي سکینه بدوي حکم
 دادگاه شش شعبه در یامچی ایمانی قاضی سوي از بود، شده محکوم سنگسار به

 تجدید مرحله در که است حالی در این .شد ییدأت شرقی آذربایجان استان تجدیدنظر
 گرفته نادیده بدوي ي مرحله در که پرونده این حقوقی هاي پیچیدگی به فقط نه نظر
 محمدي سکینه فرزند و المللی بین جامعه هاي درخواست نشد، رسیدگی بود شده

 .ماند پاسخ بی هم پرونده رسیدگی روند در بازبینی بر نیمب او وکالي و آشتیانی
 وکیل سوي از مطروحه حقوقی ایرادات درنظرگرفتن بدون یامچی ایمانی محمد

  .کرد ییدأت را آشتیانی مديمح سکینه سنگسار غیرانسانی حکم او
 
   لو خلیفه برزین موسی و نکیا هوتن جاوید پرونده. 2

 و سیاسی فعاالن وکالت که وکالیی علیه که هایی پرونده در یامچی ایمانی محمد
 .است کرده ییدتاً را بدوي احکام اًعین بود، شده تشکیل گرفتند می عهده به را مدنی

 ها رسانه با مصاحبه و شان موکالن از دفاع و خود حرفه انجام دلیل به صرفاً وکال این
 سیاسی و اجتماعی ،مدنی فعاالن از اغلب که ،شان موکالن درباره رسانی اطالع براي

 شان علیه یا است شده ابطال شان پروانه شدند، تهدید امنیتی نهادهاي سوي از بودند،
 نفوذ با اغلبها   آنعلیه صادرشده احکام .است شده تشکیل قضائی هاي پرونده

 وکیلی دو لو خلیفه برزین موسی و کیان هوتن جاوید .است بوده امنیتی نهادهاي
 ایمانی قاضی سوي از تجدیدنظر دادگاه در عیناًها   آنبدوي حکم هک هستند
 .شد تایید یامچی

                                                
1 Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip 
Alston, Human Rights Council, A/HRC/4/20/Add.1, Available at:  
http://extrajudicialexecutions.org/application/media/A_HRC_4_20_Add_1.pdf  
2 ‘We are ordered to crush you’; Expanding Reprsssion of Dissent inn Iran, Amnesty 
International, 2012, P. 30, Available at: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/24000/mde130022012en.pdf.  

 15 ایران، براي عدالت است، شده سپرده فراموشی به ندانز در آشتیانی محمدي سکینه وکیل 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 اردیبهشت

https://justice4iran.org/persian/reports/javid-houtan-kian-2/ 
 آذر 24 گلوبال، ایران ،1390 سال شهریورماه دوم دستگیرشدگان پرونده از لیتحلی و گزارش 

 node/info.iranglobal://http/13201 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391
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 دو و )آشتیانی محمدي سکینه پسر( قادرزاده سجاد با همراه کیان هوتن جاوید
 تبریز، در دفترش در )1389 آبان 6( 2010 اکتبر 10 تاریخ در آلمانی خبرنگار

 شکنجه شدت به بازداشت دوران در او .شد دستگیر ،مطبوعاتی مصاحبه یک حین در
 اند، سوزانده می سیگار آتش با را او پاهاي و ها بیضه کیان، هوتن گفته طبق .شد
 هایش دندان و داشتند می نگه ردس هواي در ها ساعت را او کردندو می خیس را او بدن

 .دان شکسته هم را
 ممنوعیت سال ده و وکالت پروانه ابطال حبس، سال یازده به ابتدا کیان هوتن جاوید
 محکومیت فقط نظر، تجدید دادگاه در و آن از پس .شد محکوم کشور از خروج
  .دش ییدأت اًعین دیگر هاي مجازات ولی یافت تقلیل سال شش به او حبس

 
 توقیر افسانه پرونده. 3

 مرکزي شوراي عضو و تبریز دانشگاه کشاورزي رشته دانشجوي ،توقیر افسانه
 و شد بازداشت تبریز در 1391 خرداد اول دانشگاه، این شناسی آذربایجان کانون

 رحیم قاضی ریاست به تبریز انقالب دادگاه یکم شعبه .بود بازداشت در روز 23
 تجدید زا پس صادره حکم .دکر محکوم تعلیقی حبس سال یک به را او حملبر

 شرقی آذربایجان استان تجدیدنظر دادگاه ششم شعبه در نامبرده نظرخواهی
 هاي فعالیت دلیل به صرفاً توقیر افسانه .شد یدأیت عیناً بدوي حکم و شد بررسی

 .شد محکوم حبس سال یک به اش دانشجویی و اجتماعی

                                                
 ایران، براي عدالت است، شده سپرده فراموشی به زندان در آشتیانی محمدي سکینه وکیل 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 اردیبهشت15
https://justice4iran.org/persian/reports/javid-houtan-kian-2/  

 2015 اکتبر17 هرانا، خبرگزاري رمان،د تحت و وکالت از محروم همچنان کیان؛ هوتن جاوید، 
  a/hranews/2015/org.news-hra.www://https-2610/ :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

 سی، یب بی اروپا، اتحادیه هاي تحریم فهرست در ایران سایبري پلیس و وي تی پرس شبکه رئیس 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 اسفند 22

http://www.bbc.com/persian/iran/2013/03/130312_l57_eu_iran_sanction_huma
nrights.shtml  

 نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 1 کوچه، رادیو شد، تایید توقیر فسانها حبس حکم 
 article/com.radiokoocheh://https/196041 :اینترنتی
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 حسن بابایی
  

ح و برنامه معاونت مدیر کل طر
  راهبردي قوه قضائیه

  
  

 الملل دکتراي حقوق بین حسن بابایی
    .دارد

  
 ها  مسئولیت

 80 دهه اوایل در سنندج انقالب دادگاه تحقیق قاضی -
 1387 سال از کم دست سنندج انقالب و عمومی دادگاه یک شعبه قاضی -
 16 از کردستان تاناس دادگستري جرم وقوع از پیشگیري و اجتماعی معاون -

 کنون تا 1389 اسفند
 قضائیه قوه جرم وقوع از پیشگیري و اجتماعی معاونت شوراي ثابت عضو -
 کردستان استان دادگستري کل رئیس فرهنگی مشاور -
  تهران تجدیدنظر دادگاه مستشار -
 تا 1397ماه  مدیر کل طرح و برنامه معاونت راهبردي قوه قضائیه از یکم دي -

  کنون
                                                

  ،ل دسترسی، قاب1394 اسفند 4آشنایی با دکتر حسن بابایی، جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی 
 4MqxAx2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 وکالي گروه تهران، تجدیدنظر محترم قضات از بابایی حسن دکتر آقاي جناب از اي خاطره 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 تیر 27 پارس،
http://parslawyersgroup.ir/iframe.php?id=237&name=legal 

 حل شوراي کردستان، استان دادگستري جرم وقوع از پیشگیري و اجتماعی معاون انتصاب 
  TgwIOf2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل کردستان، استان اختالف

  ،قابل دسترسی1394 اسفند 4آشنایی با دکتر حسن بابایی، جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی ، 
 4MqxAx2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 1397 بهمن 10 موج، خبرگزاري شد، صوبمن قضائیه قوه راهبردي برنامه و طرح مدیرکل، 

  MFIgYG2/ly.bit://https: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 سنگین احکام بهها   آنمحکومیت و کردستان مدنی و سیاسی فعاالن محاکمه
 بابایی حسن توسط بشر حقوق نقض موارد از برخی جمله از اعدام و تبعید حبس،

 شهادت اساس بر .است سنندج انقالب و عمومی دادگاه یک شعبه قاضی عنوان به
 جلسات در متهمان وکالي حضور از ها دادگاه از بسیاري در بابایی سیاسی، زندانیان
 از پس و کوتاه جلسات طی اغلب حبس سنگین احکام و کرد می ممانعت محاکمه

 بابایی حسن سوي از که افرادي از بسیاري .است شده صادر مختصر سوال چند
 لیهع اعتراف به مجبور و بودند شکنجه زیر بازپرسی فرایند طی اند شده محاکمه

 این اساس بر راي صدور و مسئله این به دادگاه قاضی توجهی بی .اند شده خود
 موارد همین اساس بر .اوست سوي از زندانیان حقوق نقض موارد دیگر از اعترافات

  .است مسئول سیاسی و مدنی فعاالن بشر حقوق نقض سبب به بابایی حسن
 
 یاسیس و مدنی فعاالن براي حبس و اعدام احکام صدور. 1

 اهللا حبیب و پناهی حسین انور جمله از سیاسی فعاالن براي اعدام حکم صدور
 استان در کاشمر شهر زندان به تبعید و زندان سال 30 حکم صدور لطیفی،
، پژاك حزب در عضویت و محاربه اتهام به باقی شاکر براي رضوي خراسان

 پور، لطیف اهللا فلط فتاحیان، احسان لطیفی، اهللا حبیب محکومیت فعالنی چون
 کردستان زیست محیط و فرهنگی فعاالن و صادقی صفیه احمدي، امیر گلی، یاسر

  .هستند بابایی حسن توسط بشر حقوق نقض از هایی نمونه
 

 لطیفی اهللا حبیب پرونده. 1,1
 ،لطیفی اهللا حبیب اي چنددقیقه دادگاه یک طی ١٣٨٧ تیرماه 10 در بابایی حسن
 کردستان جمعیت« زیستی محیط سازمان و »شاهو« ،»وه هژیان« هاي انجمن عضو
 .کرد محکوم اعدام به را او و دانست محارب پژاك در عضویت ماتها به را ،»سبز

 در او و شد گرفته اقرار شکنجه رزی او از سیاسی زندانی این خواهر گفته اساس بر

                                                
 در دسترسی قابل ،1389 دي 5 سی، بی بی نکنید، اعدام را لطیفی اهللا حبیب :الملل بین عفو 

  :اینترنتی نشانی
http://www.bbc.com/persian/iran/2010/12/101225_u02_amnesty_latifi  

 1397 مرداد 4 هرانا، حبس، سال یازدهمین در لطیفی، اهللا حبیب وضعیت آخرین از گزارشی، 
 a/hranews/2018/org.news-hra.www://https-16312/ :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 و نپذیرفت را لهأمس این دادگاه حال این با .کرد رد را اعترافاتش تمامی دادگاه
 را او اجباري اعترافات سیاسی زندانی این شکنجه به نکردن رسیدگی بر عالوه
  .داد قرار اعدام حکم صدور مبناي

 
 فتاحیان احسان پرونده .1,2

 آویخته دار به 1388 آبان 20 که کردستان له کومه حزب عضو فتاحیان، احسان
 .داشت عهده بر بابایی حسن را شا پرونده قضاوت که بود زندانیانی از یکی شد،

 سنندج، اطالعات اداره بازداشتگاه در بازداشت زمان مدت طی فتاحیان احسان
 که بود شده گفته او به و بود فشار تحت شدت به تلویزیونی، اعترافات اخذ براي

 نوشت اعدامش از قبل که اي نامه در او »کنیم می اعدامت نکنی را کار این اگر«
 »فرسا طاقت شکنجه« و خورده کتک ماه سه مدت به بازداشت از پس هک بود گفته

 .است کرده تحمل را
 علیه مسلحانه اقدام طریق از محاربه« اتهام به را سیاسی زندانی این بابایی حسن
 واقع رامهرمز شهر رد تبعید با مأتو تعزیري حبس سال 10 به »کشور ملی امنیت

 تبدیل اعدام به تجدیدنظر دادگاه در حکم این اما .کرد محکوم خوزستان استان در
 و شکنجه طریق از اعتراف به اجبار ،بشر حقوق نقض دلیل به بابایی حسن .شد

  .است مسئول فتاحیان احسان براي محاربه حکم صدور
 

 پور اهللا لطف اهللا لطف پرونده .1,3
 همکاري اتهام به فتاحیان احسان با همراه 1387 سال در که پور اهللا لطف اهللا لطف

 از نهایت در شد، شکنجه سنندج در بازداشت ماه سه طی و دستگیر، له کومه با
 اسناد سازمان با اي مصاحبه در او .شد محکوم زندان سال 16 به بابایی حسن سوي

 بدون کشید، طول دقیقه 15 تا 10 او دادگاه کل که است گفته ایران بشر حقوق
                                                

 قابل ،1389 دي 3 هرانا، نکنند، باور مردم نیست، تروریست برادرم :لطیفی اهللا حبیب خواهر 
 hranews/2010/org.news-hra.www://https/1-4852/ :اینترنتی نشانی در دسترسی

 قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1388 آبان 19شود؟، روزآنالین،  آیا احسان فتاحیان اعدام می ،: 
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-dffd7ce779.html 

 قابل ،1388 آبان 19 وله، دویچه اعدام، آستانه در سیاسی زندانی فتاحیان، احسان رنجنامه 
 zN6u9R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 آبان 20 سی، بی بی شد، اعدام نفتاحیا احسان:   
http://www.bbc.com/persian/iran/2009/11/091111_he_fattahian_executed 
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 اجازه که پرسید او از سوال سه فقط دادگاه قاضی و شد حاضر دادگاه در وکیل
  .نداد متهم به نیز را دفاع وها   آنبه پاسخگویی

 
 گلی یاسر پرونده .1,4

 که است بوده سیاسی زندانیان دیگر از سنندج، دانشجویی فعاالن از گلی، یاسر
  .است کرده ممانعت دادگاه در وکیلش حضور از پرونده قاضیعنوان   بهبابایی حسن

 
 صادقی صفیه پرونده .1,5

 یک در بود، دهش بازداشت 1389 سال که را، صادقی صفیه همچنین بابایی حسن
 زندان سال 15 به پژاك در عضویت طریق از محاربه اتهام به ایی چنددقیقه جلسه

 محروم تعیینی وکیل داشتن حق از محاکمه پروسه طی صادقی صفیه .کرد محکوم
  .بود شده نجهشک بازداشت دوران در و بود
 

 احمدي امیر پرونده .1,6
 اجازه بابایی حسن که است گفته نیز له، کومه سازمان اعضاي از احمدي، امیر

 هاي جواب و سوال از پس و است نداده را دادگاه جلسه درها   آنوکیل حضور
  .است کرده وممحک سنگین احکام به راها   آنکوتاهی

 
 کردستان زیست محیط و فرهنگی فعاالن محاکمه. 2

 کردستان در زیست محیط و فرهنگی فعاالن براي ناعادالنه و سنگین احکام صدور
 حقوق نقض موارد از دیگر برخی اجباري اعتراف برايها   آنقراردادن فشار تحت و

 1390 آبان که را، گروه این اعضا از تن سه او .است بابایی حسن سوي از بشر

                                                
 دسترسی قابل ،1391 خرداد 17 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز ور،پ اهللا لطف اهللا لطف شهادتنامه 

 WcThoQ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 نشانی در دسترسی قابل ،1391 خرداد 9 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز گلی، یاسر شهادتنامه 

  pJpm5R2/ly.bit://https :اینترنتی
 30 ایران، بشر حقوق کمپین کُرد، سیاسی زندانی زن یک براي زندان سال 15 حکم صدور 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 خرداد
https://persian.iranhumanrights.org/1391/03/safieh_sadeghi/ 

 در دسترسی قابل ،1391 مرداد 18 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز احمدي، امیر شهادتنامه 
 C73u0B2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
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 احزاب با ارتباط طریق از ملی امنیت علیه قداما اتهام به بودند، شده بازداشت
 این طی بابایی حسن .کرد محکوم تعزیري حبس به اسالمی جمهوري مخالف
 کامران و زندان سال دو به را گویلی اکبر زندان، سال چهار به را خسروي وریا حکم،

 .کرد محکوم زندان سال سه به را رحیمی
 ماه چند ،اسالمی جمهوري به متعلق ،وي تی پرس زبان انگلیسی خبري کانال
 این که کرد اعالم آنان اعترافات پخش با سیاسی زندانی سه این بازداشت از پس
 که است حالی در این .اند شده بازداشت گذاري بمب و بمب حمل جرم به افراد
 منتشر اجباري اعترافات اخذ براي افراد این قرارداشتن فشار تحت و شکنجه خبر
 .بود شده

                                                
 1391 تیر 31 هرانا، تعزیري، زندان الس 9 به زیست محیط و فرهنگی فعال سه محکومیت، 

 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 /11796-1/hranews/2012/org.news-hra.www://https 
 بلقا ،1391 اردیبهشت 3 ایران، براي عدالت شود، متوقف باید ويتی پرس پخش !کات 

take-cut-english/reports/persian/org.iran4justice://https- :اینترنتی نشانی در دسترسی
/air-the-off-tv-press 
 دي 14 کردپا، اطالعات، در کُرد زیست محیط فعاالن از تن دو پاي و کتف شدن شکسته 

 idame/farsi/net.kurdpa.www://http/1947 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390
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 مصطفی برزگر گنجی
  
  

سرپرست اداره کل نظارت بر امور 
  زندان و اجراي احکام

  
  

 ها مسئولیت
  1395 دي 14 تا 1386 سال از مق انقالب و عمومی دادستان -
   کنون تا 1395 ماه دي از رکشو عالی دیوان دادسراي دادیار -
 تا 1395ماه   سرپرست اداره کل نظارت بر امور زندان و اجراي احکام از دي-

  3کنون
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 هاي بازداشت در قم انقالب و عمومی دادستانعنوان   بهگنجی برزگر مصطفی

 در او .است مسئول زندانیان قصاص و اعدام احکام ياجرا و شکنجه خودسرانه،
 90 سال ابتداي از خصوص به و داشته مشارکت مرگ هاي مجازات اجراي افزایش

  .است داده افزایش قم شهر در را خشونت و زور دکاربر
  

  ءعام مال در اعدام و اعدام احکام اجراي
   امامت مدعی یک جمله از نفر 5 اعدام از 1387 ماه دي 1 در گنجی برزگر مصطفی

  

                                                
 دسترسی قابل ،1390 دي 14 مهر، خبرگزاري شد، برگزار قم دادستان معارفه و تودیع مراسم 
  sJP5Mt2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 1زیرنویس . ك. ن 
 و تأمینی اقدامات و ها زندان کل اداره آباده، زندان از کشور کل دادستانی بازرسی هیأت بازدید 

 sv00Hp2/ly.bit://https :، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1396 بهمن 19تربیتی استان فارس، 
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 به نفر دو مخدر، مواد قاچاق اتهام به شدگان اعدام از نفر دو او گفته به .داد خبر
 و شدند شناخته االرض فی مفسد »امامت ادعاي« اتهام به نفر یک و تجاوز اتهام

 علیرضا شد اعدام امامت اتهام به که شخصی .شدند آویز حلق قم مرکزي زندان در
 اتهام اسالمی، جمهوري دولت رسمی ارگان ایران، روزنامه که بود ساله، 41 پیغان،

 600 کتاب یک لفؤم او که بود داده گزارش و کرد عنوان »پرستی خرافه« را او
 در پرستی خرافه ترویج حال در زن 29 و مرد 21 گردآوري به متهم و اي صفحه

 .بود اسالمی جمهوري مذهبی پایتخت
 محمد نام به فردي که بود داده خبر مهر خبرگزاري نیز 1386 سال شهریورماه در

 در بودن »زمان امام ادعاي« اتهام به »درویش« به مشهور ابوجسی زاده حسین
 پنج که بود کرده اعالم گنجی برزگر مصطفی .است شده اعدام قم در الءعامم

 .برند   می سر به بازداشت تحت »زمان امام مدعیان« عنوان به قم در نیز دیگر نفر
 در مخدر مواد با مرتبط متهم هشت اعدام از 1389 ماه دي 12 در او همچنین

 کرده عفو تقاضاي بار دو افراد، این از کدام هر گفت و داد خبر قم مرکزي زندان
 اصالح به همچنین گنجی .نرسید ییدأت بهها   آنتقاضاي نیز بار دو هر که بودند
 و نقل و حمل مجازات« :افزود و کرد اشاره مخدر مواد با مبارزه تشدید قانون
 کراك چون روانگردان، مواد دیگر همانند نیز شیشه گرم 30 باالي فروش و خرید

   ».است شده گرفته نظر در عداما هرویین، و
 

 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن
 جمله از ایرانی مقام 29 ،)2011 اکتبر 10( 1390 مهر 18 در ااروپ اتحادیه
 حقوق شدید و گسترده نقض در که نقشی دلیل به را گنجی برزگر مصطفی

 کلیه .کرد محروم اتحادیه این هايکشور به ورود از اند داشته ایرانی شهروندان
  .شود می توقیف اروپا در نیز مقامات این هاي دارایی

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1387 دي 1 فردا، رادیو شد، اعدام قم شهر در امامت مدعی یک 

 AYPNND2/ly.bit://https :اینترنتی
  ،قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1386هریور  ش20یک رمال در قم اعدام شد، خبرگزاري مهر ،:   

https://bit.ly/2DrmQeT 
  ،قابل دسترسی 1389 دي 11اعدام هشت قاچاقچی با سابقه مواد مخدر در زندان مرکزي قم، ایرنا ،

 DoHWdZ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 21 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم دوم فهرست 

 Et9Dim2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 اسفند
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 خودسرانه هاي بازداشت مسئول گنجی برزگر مصطفی اروپا اتحادیه مصوبه اساس بر
 مجازات از استفاده افزایش در او .است قمی شدگان بازداشت از نفر چندین شکنجه و

 افزایش را خشونت و زور کاربرد 1390 سال ابتداي از و است داشته مشارکت مرگ
 .است داده
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  محمد   علی
 بشارتی جهرمی

  
مشاور سیاسی رئیس مجمع 

  متشخیص مصلحت نظا
  

 مدرك ؛ شهر جهرم1323متولد 
    .الملل دارد دکتراي روابط بین

  
 ها مسئولیت

 جمهوري مخالفان بازجویان اولین از و خمینی اهللا روح از استقبال ستاد عضو -
 اسالمی

  1357 سال در پاسداران سپاه گذاران بنیان از و فرماندهی شوراي اولین عضو -
 1358 سال در )احتماالً( سپاه تحقیقات و اطالعات مسئول -
  1363 تا 1359 از یاسالم شوراي مجلس اول دوره نماینده -
  1372 تا 1363 از خارجه امور وزیر مقام قائم -
 1376 تا 1372 از اسالمی هوريجم کشور وزیر -
  1380 تا 1376 از منظا مصلحت تشخیص مجمع رئیس امنیتی مشاور -

                                                
 9 انتخاب، کنیم، می پشت مردم به داریم سرعت به :هاشمی کشور وزیر بشارتی، محمد علی 

 VeFG0S2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 بهمن
 ایستاد، ها کارگزارانی جلوي رفسنجانی /کشید می چک مرتب که بود پاسی و آس مهاجرانی 

 8tBs5T2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 تیر 21 فارس، خبرگزاري
 اردیبهشت3بازوي مکتبی، همشهري،  -به مناسبت دوم اردیبهشت سالگرد تأسیس سپاه پاسداران  

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1384
http://images.hamshahrionline.ir/hamnews/1384/840203/world/siasatw.htm 

 نشانی در دسترسی قابل اسالمی، شوراي مجلس هاي پژوهش مرکز جهرمی، بشارتی محمد علی 
 show/member_parliament/fa/ir.majlis.rc://http/762319 :اینترنتی

 است قتل از باالتر کروبی و موسوي جرم"/88 فتنه از بشارتی آه و اشک با همراه روایت"، 
 AYJtG2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 دي 22 تسنیم، خبرگزاري
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  کنون  تا1380از م مشاور سیاسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظا -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 جهرم در »تانق گروه« هاي جنایت در مشارکت. 1

 جهرمی بشارتی محمد علی رهبري به گروهی انقالب از پس هاي ماه نخستین در
 شهر، این جمعه امام هی،لال آیت حسین و بود انقالب پاسداران سپاه سسانؤم از که

 شکنجه از پس و ربود می را سیاسی مخالفان بعدترها که دادند شکل را گروهی
 مثله ابوالفضل، شازده امامزاده مجاورات در رضوان بهشت قبرستان غسالخانه در
 کشاورزي هاي زمین هاي قنات هاي چاه در را پیکرشان و رساند می قتل به و کرد می

 2.بود شده خشک الیروبی عدم دلیل به بود ها مدت ها قنات این .انداخت می جهرم
 یک بهاییان، و مخالف سیاسی هاي سازمان هوادار چندین بر عالوه شود می گفته

 مردم بین که بودند گروه نای قربانیان از نیز گرا همجنس فرد یک و فروش تن زن
 برخی توسط ها قنات در جنازه چند کشف وجود با .بودند شد معرفی قنات گروه به
 پیکرهاي بقایاي زیاد احتمال به هنوز شد، گروه این کار توقف باعث که ها خانواده از

 3.دارند وجود منطقه این هاي قنات در دیگري زیاد
 کوهی در اش خانواده .بود گُلو نام به جنسی کارگر یک گروه این قربانیان از یکی

 قنات گروه .نداشتند اي خانه که بودند فقیر آنقدر .کردند می زندگی جهرم نزدیکی
 داشت پسري گُلو .کردند کورش و پاشیدند اسید گُلو صورت به ،“گناهانش”دلیل به

 مردان از تومان دو و تومان یک و نشست می خانه در دم ممدگُلو .ممدگُلو به معروف
-بهترین از یکی و پیوست قنات گروه به مادر، کورشدن بعد .گرفت می ولپ مشتري

-جمجمه کردن سوراخ و سیاسی مخالفان بدن اعضاي بریدن تکه تکه در شد هایشان 
 بود؛ برخورده لزجی چیز به و جیبش توي بود کرده دست بار یک .مته با هایشان 

                                                
 است قتل از باالتر کروبی و موسوي جرم" /88 فتنه از بشارتی آه و اشک با همراه روایت"، 

 AYJtG2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 دي 22 تسنیم، خبرگزاري
 هاي اي که زمین هاي اخیر و گسترش ساخت و ساز در آن، منطقه ن شهر جهرم در سالشد با بزرگ 

 .است گرفته قرار شهر فرهنگ و فاطمیه شهرك میان در بود آن در جهرم هاي قنات و کشاورزي
 در دسترسی قابل ،1396 اسفند 18 رنج، خاك آید، می قنات گروه که نگویید چیزي :جهرم 

   cities/com.painscapes://https/778 :اینترنتی نشانی
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 جیبش توي که بود تهرف یادش و آورده در پیش روز چند که بود قربانی یک چشم
  1.است گذاشته

 اسناد مرکز به خود شهادت در ،جهرم شهر سابق سیاسی فعاالن از الگر میترا
 اوایل[ بودم زندان در من که زمانی« :گوید می گروه این بارهرد ایران بشر حقوق

 با ابتداها   آن.بود شده کشته قنات گروه توسط حمید  ام پسرخاله ]1360 تابستان
 کردند کمک او به مردم بعد .بمیرد تا کردند رهایش خیابان در و زدند را او چاقو

 حتی که بودند وحشتناك قدر آن قنات گروه این .رساندند بیمارستان به را او و
 ام، پسرخاله درمان از بعد .زدند می چاقو با نیز را کردند می کمک مجروح به که کسانی
 این اما شود، مرخص بیمارستان از بعد روز در تواند می و ابدی  می بهبود حمید،

 هاي اتاق از یک هر به و بوده مسلحها   آن.کند می حمله بیمارستان به دوباره گروه
 راها   آناز یکی حتی و کرده مضروب را آن بیماران و آورند می یورش بیمارستان

 دست به که را سرُم شوند می ام پسرخاله اتاق واردها   آنوقتی .کشند می اسلحه با
 او سپس .کنند می فرو چشمش در و آورند می در دستش از بود وصل ام پسرخاله

 اعتراضها   آنکار این به دکترها وقتی .کنند می خارج بیمارستان از تختش با را
 خدا ارتش اهللا، حزب ما .ندارید زدن حرف حق شما" گویند، میها   آنکنند می

 هاي قنات از را حمید جسد توانستند ژندارمري نیروهاي عدب روز سه .هستیم
 او بدن اعضاي .بود هویدا او بدن تمام بر شکنجه جاي ...کنند پیدا شهر از خارج
 و بودند آورده در را چشمش یک .بود شده سوزانده سیگار با بدنش تمام و مثله
  ».بود شده چاقو چاقو پشتش تمام

 شهادت در است، جهرم اهالی از خود که عینی نشاهدا از یکی نیا، شیخ صولت
  :است گفته رابطه همین در ایران براي عدالت نزد خود

 دختر .است ها سال آن هاي جنایت عوامل از دیگري مشهور نام بشارتی... 
 .گفت می اش دایی از خودش .نیست یادم فامیلش .بود زندان ما با خواهرش

 غفوري حمید نام به بودند، کرده تکه تکه را جهرم هاي بچه از یکی موقع همان
 کرده اش تکه تکه را جنازه .دهند می تحویل اش خانواده به را اش جنازه که

                                                
  ،قابل دسترسی2015 مه 27گُلو، فاحشه شهر جهرم، اگر دادخواهی برآرد خروش، شادي صدر ، 

   golou/2015/05/27/com.wordpress.daadkhahi://https/: اینترنتی نشانی در
 نشانی در دسترسی قابل ،1389 بهمن 21 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز الگر، میترا :شهادتنامه 

 O5CGEc2/ly.bit://https :اینترنتی



52 ي جنایت چهره

 جریان در .کنند چالش شان خانه باغچه در که خواهند می ازشان و بودند
 از یکی و داشت دست من دایی که گفت بشارتی خواهر بچه او، شدن کشته
  1...انداخته می قنات توي را ها بچه که گفت می .بود غفوري حمید کشتن عوامل

 در شهر این چپ سیاسی فعاالن از و است جهرم اهل که نیز رحمانیان ابراهیم
 :دهد می شهادت چنین ایران براي عدالت نزد بود زمان آن

 در .بود زاده امام یک ها قنات کنار .کردند می شکنجه بردند می را ها آن ...
 شکنجه و بردند می جا آن راها   آن.شورند می مرده که هست جایی قبرستان

ها   آنبعد .کردند می تیراندازي و بردند می قنات سر بعد .زدند می و کردند می
 .دانست نمی کسی را مردند می زمانی چهها   آنکه  این.قنات در افتادند می

 از کیی دیگر شب سه دیگر، یکی دیگه شب دو زدند، می را یکی امشب ثالًم
 فدائی هاي بچه از و مجاهدین هاي بچه از مثالً .آوردند می را دیگر هاي بچه

 هر .کرد نمی فرق ،افراد خیلی ،گرا همجنس هاي آدم عادي، هاي آدم اقلیت،
 از راها   آنباید اوضاع این در دانستند می که بود دستشان در ها این را کس
 .انداختند می قنات نای در آوردند می را ها این کنند، جدا بقیه

 چیزي تا و بودند وحشت و رعب در شهر مردم همه قنات گروه وجود دلیل هب
   .آید می قنات گروه که نگویید چیزي گفتند می شد می

 آن به اول و گرفته را 2»هنري منوچهر« نام به مجاهدین هاي بچه از یکی
 سوراخش سوراخ دریل با بعد بودند، بسته را او جا آن بودند، برده شورخانه مرده

  3.انداختند قنات در را او آوردند بعد و کردند
 و قوم از یکی .رفت طرف آن و طرف این و تهران رفت هنري منوچهر پدر... 

 خالصه و کرد پیدا را او .بود نگهبان شوراي هاي دان حقوق از هایش  خویش
 موقع آن از .آمدند جهرم به همها   آن.بفرستند جهرم به را هیئتی توانستند

 آوردند بیرون قنات از هم را منوچهر جنازه .گرفتند را قنات گروه این جلوي
 چه دانیم نمی ما .شد چه نشد معلوم ها جنازه از خیلی ولی .کردند دفن و

  4.دادند نمی اش خانواده دست را اي جنازه هیچ دانیم می فقط شدند

                                                
 2013 ایران، براي عدالت نیا، شیخ صولت شهادت  
 آموز بوده است  و دانش ساله17 چهر هنري در زمان قتل،منو. 
 2017 ایران، براي عدالت رحمانیان، ابراهیم شهادت  
 همان.  
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 در صدر بنی ابوالحسن ولیمسئ مدیر به که "هجرت در اسالمی انقالب" روزنامه
 60 جسد که نویسد می 1362 اردیبهشت 2 شماره در شود می منتشر پاریس
 موسوي که آمده مطلب این در .است شده کشف جهرم هاي قنات در سیاسی زندانی

 این در که تخلفاتی و جهرم پرونده به اي اشاره جمعه نماز هاي خطبه در اردبیلی
 1.است کرده شده انجام شهر

 دیگر اشکال عریان، ترور هاي شیوه این از غیر که دیگو می شاهدان از دیگر کیی
 ،1359 سال در بود شده تشکیل کمیته یک« :ها اخراج و ها تصفیه بود؛ هم سرکوب

 رئیس و مهربان حاج میمنه، نصراهللا آتشی، جمالی، ابراهیم بشارتی، محمد علی از
 اسامی هاشان اطالعیه در که »جهرم شهر تصفیه کمیته« نام به ناپاسدار سپاه وقت

که   اینبدون .زدند می شهر دیوار و در به را آن و کردند می اعالم را شدگان تصفیه
 پاسخ کرد، می دنبال را مسئله کسی هم اگر .کنند روشن را ها اخراج این دلیل

 تصفیه بیشترین ".شده اخراجت باعث که اي کرده کار چه بگو خودت" :شنید می
   ».بود هم دیگر هاي شغل در .بود پرورش و آموزش در
  
 اسالمی شوراي مجلس »شکنجه شایعه بررسی هیات« در عضویت. 2
 هاي خانواده مکرر هاي نامه ارسال و مراجعات دلیل به ،1360 سال آغازین هاي ماه در

 موضوع طرح و مجلس نمایندگان به اسالمی جمهوري هاي زندان سیاسی زندانیان
 اهللا روح اسالمی، جمهوري رهبر سوي از هیاتی زندانیان، شکنجه و يبدرفتار
 محمد علی .شد ارسال تهران هاي زندان به موضوع این بررسی و بازدید براي ،خمینی
عنوان   بهبود اسالمی شوراي مجلس در جهرم نماینده زمان آن در که بشارتی
 آمده هیات این ررسیب نتیجه در .شد انتخاب هیات این در مقننه قوه نماینده

 وجه هیچ به ما هاي زندان و ها دادگاه بازپرسی و بازجویی بر حاکم نظام« :بود
 از و استثنایی طور به شده دیده نیز معدودي موارد اگر و نیست شکنجه بر مبتنی
 از بازپرسی و بازجویی روش به وارده اتهام و است بوده غیرمسئول افراد سوي
 ».باشد نمی صحیح وجه هیچ به رکشو مقامات از یکی طرف

                                                
 انقالب سایت ،1362 اردیبهشت در جهرم قنات در سیاسی زندانیان جسد 60 کشف خبر انتشار 

enghelabe.www://https- :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 اردیبهشت 7 اسالمی،
html.1362-60-8499/tarikhi/didgagha-21/tamas/com.eslami   

 نشانی در دسترسی قابل ،1386 خرداد بیداران، ،»قنات« جنایات دانھشا از تن سه با مصاحبه 
 146article?php.spip/net.bidaran.www://http :اینترنتی

 3 صفحه ،1395آذر24 اطالعات، روزنامه شد، ها زندان امور بررسی در مجلس، نماینده بشارتی 
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 خاطرات وها   آنخانواده و ها سال آن از دربرده به جان شاهدان شهادت که آن حال
 .است هیات این ادعاي مغایر کامالً منتشرشده هاي روایت و

 »هشتاد دهه در شکنجه« نام با گزارشی در الملل بین عفو سازمان ایرانِ بخش
 ترین شایع... « :نویسد می انقالب از پس اولیه ايه سال رایج هاي شکنجه درباره
 با زدن شالق شامل است، شده تشریح الملل بین عفو براي که شکنجه هاي شیوه
 آویزان دست مچ ناحیه از او که حالی در زندانی بدن هاي قسمت تمام بر کابل
 شامل دیگر هاي شیوه .است شده بسته تخت به که حالی در پا کف یا و است
 طرف به فشار با آب جریان بازکردن الکتریکی، شوك اتو، و سیگار با ندنسوزا

 »...است شده گزارش ساختگی هاي اعدام و زندانی
 
 »مجاز رغی هاي آرایش و البسه مصادیق تعیین« نامه آیین تصویب. 3

 محمد علی تصدي زمان در زمجا غیر هاي آرایش و البسه مصادیق تعیین نامه آیین
 .رسید تصویب به کشور وزارت در 1375 شهریورماه در و کشور زارتو در بشارتی
 و فردي هاي آزادي تحدید و تبعیض بارز مصادیق از نامه آیین این مواد از بسیاري

 این از بخشی در مثال براي .آید می شمار به زنان ویژه به شهروندان اجتماعی
 البسه انواع فروش و وزیعت تولید، واردات، در مجاز غیر مصادیق« ذیل نامه آیین
 چنگ و شیپور ویولون، گیتار، مانند موسیقی آالت که هایی لباس... « :است آمده

 .باشد شده الصاق یا و نصب بافته، دوزي، تکه گلدوزي، چاپ،ها   آنروي امثالهم و
 شده سوراخ کفش مانند معنا بی و پوچ و فکاهی تصاویرها   آنروي که هایی لباس

 گلدوزي، چاپ، ،معتاد هاي آدم تصاویر باشد، آمده بیرون آن از شصت انگشت که
 و عاشقانه عباراتها   آنروي که هایی لباس .باشد شده الصاق یا و نصب دوزي، تکه

 گلدوزي، چاپ، مشابه کلمات و الفاظ و دارم دوستت ببوس، مرا مانند مبتذل
 3»...باشد شده الصاق یا و نصب بافته، دوزي، تکه

                                                
1 TORTURE IN THE EIGHTIES ، Amnesty international ، 1 January 1984 ، 
https://www.amnesty.org/download/Documents/200000/act400011984eng.pdf 

 نشانی در دسترسی قابل ،1375 شهریور غیرمجاز، هاي آرایش و البسه مصادیق تعیین نامه آیین 
 cP9SaI2/ly.bit://https :یاینترنت

 همان.  



55 ی بهراممحمدکاظم

  بهرامی ممحمدکاظ
 

 رئیس دیوان عدالت اداري کشور
  

  
  

 ها مسئولیت
 1395 اردیبهشت 28 تا 1383 زا کشور مسلح نیروهاي قضائی سازمان رئیس -
  کنون تا 1395 اردیبهشت 28 از رئیس دیوان عدالت اداري کشور -
 

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 1388 سال جمهوري ریاستپس از انتخابات  اعتراضات سرکوب در مشارکت

 سرکوب در کشور مسلح نیروهاي قضائی سازمان رئیسعنوان   بهبهرامی محمدکاظم
 آرام تجمعات در که 1388 سال جمهوري ریاست ت انتخابا از پس اعتراضات

 .است مسئول اند داشته شرکت
 آمیز مسالمت تظاهرات 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس روز سه

 هاي بازداشت و خونریزي و خشونت با انتخابات نتیجه به اعتراض در شهروندان
 نفر 300 شدگان بازداشت تعداد راهپیمایی این در .رسید پایان به گسترده
 غیر راهپیمایی در شرکت« دلیل به نانآ از زیادي تعدادي که شد زده تخمین
 .شدند حبس تحمل به مجبور و دادگاهی »قانونی

 اطراف هاي خیابان و جمعه نماز در حضور با معترضان 1388 خردادماه 29 در
 امنیتی و انتظامی نیروهاي سوي از خشونت با که دکردن راهپیمایی دانشگاه

                                                
  ،اردیبهشت 28دادستان نظامی تهران رئیس سازمان قضائی نیروهاي مسلح شد، خبرگزاري تسنیم 

 AXJzOd2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395
  فروردین 14، خبرگزاري مهر، 96هاي مختومه دیوان عدالت در سال   درصدي پرونده35افزایش 

 yijN5R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397
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 به دست تهران هاي خیابان در معترض هزاران نیز خرداد 30 در .شد رو روبه
 کریمخان انقالب، هاي خیابان امنیتی نیروهاي و شورش ضد پلیس .زدند تظاهرات

 .داشتند کنترل تحت شدت به را آزادي خیابان و کشاورز بلوار فردوسی، میدان زند،
 هاي رسانه .شدند شدید شتم و ضرب بسیج نیروي و پلیس سوي از کنندگان تظاهرات

 هاي بیمارستان به تیراندازي اثر بر که دادند مجروحانی از خبر خارجی و داخلی
 کارکنان ،خبري هاي سایت نوشته به بنا همچنین .شدند منتقل ها خیابان این اطراف

 هاي گزارش برخی ولی کردند ییدأت را نفر 19 کم دست مرگ خبر ها بیمارستان
 .کردند اعالم تن 150 را شدگان  کشته رقم نشده ییدأت

 بازداشت نگار روزنامه زیادي تعداد و شد کشته سلطان آقا ندا 1388 خرداد 30 در
 همگی که کردند تجمع پراکنده صورت به کنندگان تظاهرات خرداد 31 در .شدند

 به ها سرکوب این .بود همراه شورش ضد پلیس و بسیج نیروهاي شدید خشونت با
 احضار را اتحادیه این عضو شورهايک تمام در ایران سفراي اروپا اتحادیه که بود حدي
 اي گسترده هاي راهپیمایی 1378 تیر 18 سالگرد با زمان هم تیرماه 18 در .کرد

 ها اعتراض نیز 1388 ماه مرداد در .گرفت پاسخ خشونت با همگی که گرفت صورت
 تظاهراتی 1388 آذر 16 در .داشت پی در را معترضان از زیادي گروه بازداشت
 نفر 200 از بیش تظاهرات این جریان در .شد برگزار دانشجو زرو در اعتراضی
  .شدند بازداشت

 
 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات ستلی در قرارگرفتن

 محمد جمله از انیایر مقام 29 )2011 اکتبر 10( 1390 مهر 18 در ااروپ اتحادیه
 ایرانی هروندانش حقوق شدید و گسترده نقض در که نقشی دلیل به را بهرامی کاظم
 مقامات این هاي دارایی کلیه .کرد محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود از اند داشته

 بهرامی، محمدکاظم اروپا اتحادیه بیانیه اساس بر .شد خواهد توقیف اروپا در نیز
 ریاست انتخابات به معترضان سرکوب در ایران، مسلح نیروهاي دادگاه ئیسر

   .است داشته نقش داشتند شرکت آرام تجمعات رد که 1388 سال جمهوري

                                                
 در دسترسی قابل ،1390 خرداد 24 آمریکا، صداي انتخابات، یک حاصل مدنی نافرمانی سال دو 

  :اینترنتی نشانی
 https://ir.voanews.com/a/roya-maleki-2011-06-14-123832729/152595.html 

 21 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم دوم فهرست 
 Et9Dim2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 اسفند



57 ي پورمحمدیمصطف

 مصطفی پورمحمدي
  

  همشاور رئیس قوه قضائی
  
  

 تحصیالت ؛ در شهر قم1338متولد 
  .حوزوي دارد

  
  

 ها مسئولیت
 از خراسان و هرمزگان خوزستان، هاي استان در انقالب هاي دادگاه دادستان -

 1365 تا 1358
 1366 تا 1365 از کشور غرب در بانقال هاي دادگاه نظامی دادستان -
 1369 تا 1366 از اطالعات وزیر مشاور -
 1370 تا 1369 از اطالعات وزیر جانشین -
 1378 تا 1370 از اطالعات وزارت خارجی امور مسئول -
 1384 تا 1379 از صادق امام دانشگاه در سیاسی علوم مدرس -
 کنون تا 1381 از اسالمی جمهوري رهبر اجتماعی سیاسی، امور رئیس -
 1387 اردیبهشت تا 1384 مرداد از کشور بازرسی سازمان رئیس -
  1396 مرداد تا 1392 مرداد از ایران اسالمی جمهوري دادگستري وزیر -
  کنون تا 1396 مرداد 31از ه مشاور رئیس قوه قضائی -
  

                                                
  جدول+پذیرد؟ می دیگري مسئولیت او یا یابد می ادامه دادگستري در »پورمحمدي« وزارت 

 Ivv00R2/ly.bit://https :اینترنتی شانین در دسترسی قابل ،1396 تیر 25 تابناك، عملکرد،
 در دسترسی قابل ،1396 مرداد 31 مهر، خبرگزاري شد، قضائیه قوه رئیس مشاور پورمحمدي 

 FPcabo2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
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 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 مشهد رد جوان زنان گسترده هاي اعدام در مشارکت. 1

 و ،منتقل مشهد به بندرعباس از پورمحمدي مصطفی 1360 سال ماه شهریور در
 .شد خراسان استان کل دادستان

 اعدام مشهد آباد وکیل زندان در جوان زن چندین ،1360 ماه دي اول هفته در
- نزدیکان به اعدامی دختران هاي خانواده از برخی ها اعدام این از پس بالفاصله .شدند
 که شواهدي .است شده تجاوزها   آندختران به اعدام از پیش که فتندگ شان

 خواهر دو و مطلبی سیما شده، اعدام دختران از تن سه نزدیکان از ایران براي عدالت
 هاي دادگاه درها   آنکه دهد می نشان است آورده دست به مجاوریان میترا و ماندانا

 از یکی .بودند شده محکوم اعدام به و محاکمه وکیل داشتن بدون و اي چنددقیقه
 مجاوریان میترا و ماندانا اعدام خبر اعالم از پس روز چند زندان )پاسداران( ماموران

 که کند می اعالم شیرینی و گل دادن با و کند می راجعهمها   آنخانواده منزل به
 بر نیز بیمطل سیما .اند کرده ازدواجها   آندختران با اعدام از پیش پاسدار برادران

  .است شده تجاوز من به که بود نوشته خود پاي روي
 1360 سال شهریور درها   آناز یکی که یسیاس زندانیان از تن دو شهادت اساس بر
 علی دي اواخر تا شهریور دوران تمام در اند، شده محاکمه 1360 ماه دي در دیگري و

 و است شده صادر او دست هب جوان زنان اعدام احکام کلیه و بود شرع حاکم رازینی،
 کیفرخواست صدور مسئول استان انقالب دادستانعنوان   بهپورمحمدي مصطفی

   .است بوده ها اعدام اجراي بعدتر، و زندانیان این علیه
 
 1367 سال در سیاسی زندانیان کشتار و مرگ هیات در عضویت. 2

 اي  کمیته عضو1367 سال در اطالعات وزارت نماینده عنوان به پورمحمدي مصطفی
 مذهبی یا سیاسی عقاید درباره سوال چند از پس که بود »مرگ هیات« به موسوم

 .گرفت میها   آنماندن زنده یا اعدام به تصمیم زندانیان

                                                
 4 ،اي آخر، مستندي درباره تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، عدالت براي ایرانه مستند لحظه 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 تیر
https://www.youtube.com/watch?v=zAAHiMVVYuw 

 19 ایران، براي عدالت ،60 دهه در زن زندانیان جنسی شکنجه -اول گزارش عقوبت؛ بی جنایت 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 آذر

https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/cwp-1/ 



59 ي پورمحمدیمصطف

 فتواي با ایران، در سیاسی زندانی هزار چندین ،1367 سال شهریور و مرداد در
ها   آنتمامی .شدند اعدام اطالعاتی و قضائی مقامات تصمیم و خمینی اهللا روح

 محکومیت دوران گذراندن حال در و شده محکوم زندان مجازات به این از پیش
 زندانیان .بود رسیده پایان به نیز آنان از برخی محکومیت دوران و بودند خود

 در جمعی یا ونشان نام بی گورهاي در آنان پیکر و شدند اعدام مخفیانه سیاسی
 .است شده دفن ایران سراسر
 سال در سیاسی زندانیان کشتار دربردگان به جان متعدد هاي شهادت بر عالوه

 مرگ هیات اعضاي با منتظري علی حسین جلسه صوتی فایل انتشار با ،1367
 وقت جانشین( رئیسی ابراهیم پورمحمدي، مصطفی حضور ،1367 مرداد 24 در

 )وقت دادستان( اقیاشر مرتضی و )وقت شرع حاکم( نیري علی حسین ،)دادستان
 .شد برجسته انکارناپذیري صورت به مرگ هیات در
 وقت جانشین( رئیسی ابراهیم حضور در منتظري علی حسین صوتی، فایل این در

 نیري حسینعلی ،)اطالعات وزارت وقت نماینده( پورمحمدي مصطفی ،)دادستان
 جنایتی رینبزرگت« :گوید می )وقت دادستان( اشراقی مرتضی و )وقت شرع حاکم(

 انجام شما دست به کند می محکوم را ما تاریخ و شده اسالمی جمهوري در که
 ».نویسند می تاریخ در جنایتکاران جزو آینده در را شما و شده
 مقام قائم تنها و دولت با مخالف تقلید مراجع از منتظري، علی حسین نیز تر پیش
 عام قتل در پورمحمدي طفیمص نقش به دخو خاطرات کتاب در خمینی، اهللا روح

  .بود کرده اشاره 1367 سال در سیاسی زندانیان
 انکار همواره را مرگ هیات در خود حضور پورمحمدي مصطفیکه   اینوجود با

 لرستان استان اداري شوراي جلسه در سخنانی طی 1395 شهریور در ،بود کرده

                                                
 نشانی این در "رنج خاك" اي چندرسانه پلتفرم به جمعی، گورهاي درباره بیشتر اطالعات ايبر 

 https://painscapes.com :کنید مراجعه اینترنتی
 مرداد 20سی، بی بی ،1367 سال هاي اعدام مورد در منتظري اهللا آیت صوتی فایل انتشار 

 3SVbNA2/in.bbc://https: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395
 اید، ؛ مرتکب بزرگترین جنایت شده67هاي  له منتظري درباره اعداملا انتشار فایل صوتی سخنان آیت 

 McrBMb2/ly.tbi://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 مرداد 19 آمریکا، صداي
آذر 25 سی، بی بی کرد، تأیید را67 سال هاي اعدام در پورمحمدي نقش منتظري اهللا آیت 

 .ssIxEY2/in.bbc://https: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1384
 نداشتم امنیتی پست روز یک اطالعات وزارت در /است دروغ 60 دهه هاي اعدام در دخالتم/ 

  ← زند، انتخاب،  کاندیداتوري هاشمی و خاتمی کنترل چرخه قدرت و ثروت را برهم می



60 ي جنایت چهره

 که کنیم می فتخارا ما« :گفت سیاسی زندانیان کشتار در خود نقش پذیرش با
 مقابل در و کردیم اجرا را ]خلق مجاهدین[ منافقین با رابطه در خدا دستور

 ».کردیم مقابله و ایستادیم قدرت با ملت و خدا دشمنان
 قضات هیات همچنین رابرتسون، جفري چون بشري حقوق المللی بین وکالي
 سیاسی زندانیان کشتار ، الملل بین عفو سازمان و تریبونال ایران مردمی دادگاه
 .اند دانسته بشریت علیه جنایت مصداق را1367 سال در ایران

 مصداق را 1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار قربانیان نیز ملل سازمان
 کشتار قربانیان شدن شناخته رسمیت به .است دانسته »قهري ناپدیدشدگی«

 جمهوري دولت قهري، دشدهناپدی عنوان به 1367 سال در سیاسی زندانیان
 هاي خانواده حق که کند می موظف المللی بین قوانین اساس بر را ایران اسالمی
 کند ادا را شان عزیزان دفن محل و سرنوشت درباره حقیقت دانستن براي قربانیان

 ناپدیدشدگی الملل، بین حقوق رنظ از .دهد قرار تعقیب تحت را آن مسئوالن و
 فرد که زمانی تا و است المللی بین جرم یک و بشر قحقو مداوم نقض قهري

 گذشت وجود با حتی نشود، معلوم کامل طور به اش سرنوشت یا پیدا ناپدیدشده
 .شود نمی زمان مرور مشمول ،دهه چند

 
 سیاسی هاي قتل و ایران از خارج در اسالمی جمهوري مخالفان ترور. 3

 )اي زنجیره هاي قتل( به موسوم دگراندیشان و روشنفکران
   وقت وزیر جانشین( اطالعات وزارت معاونت تصدي هنگام پورمحمدي مصطفی

  

                                                                                              
 xL9v7L2/ly.bit://https: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392  اردیبهشت14 →

 اجرا منافقین درباره را خدا دستور کنیم می فتخارا /کنند می زندگی خواري و خفت با منافقان 
  : اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 شهریور 7 تسنیم، خبرگزاري کردیم،

https://bit.ly/2FLN8u3 
 1390 دینفرور برومند، بنیاد رابرتسون، جفري ،1367سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار، 

 https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 17 تریبونال، ایران تریبونال، ایران دادگاه حکم:   

https://bit.ly/2DaFCH7. 
 2019 دسامبر4 الملل، بین عفو ایران، حکومت توسط بشریت علیه جنایت استمرار ؛67 کشتار، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1395132018PERSIAN.PDF  

 براي عدالت شناخت، رسمیت به قهري ناپدیدشده عنوان به را 67 کشتار قربانیان ملل سازمان 
 3FEPPO2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان 11 ایران،
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 جمهوري نظام منتقدان قتل در موثري مشارکت ،)آبادي نجف دري قربانعلی اطالعات،
 .است داشته کشور از خارج و داخل در اسالمی

 و عاتاطال وزیر جانشینعنوان   بهاطالعات وزارت در پورمحمدي تصدي زمان در
-برنامه در خانه وزارت این مأموران اطالعات، وزارت خارجی امور مسئول آن از پس

 دولت اسالمی جمهوري مخالف هاي سازمان سران از تعدادي ترور و دستور ریزي، 
 قاسملو عبدالرحمان جمله از اروپا در اپوزیسیون شده شناخته هاي شخصیت و ایران

 )1371( شرفکندي صادق ،)1370( بختیار شاپور ،)1369( رجوي کاظم ،)1368(
 .اند داشته دست )1371( فرخزاد فریدون و

 روشنفکران و نویسندگان سیاسی، منتقدان از تعدادي 1377 پائیز در همچنین
 اسکندري پروانه و فروهر داریوش .رسیدند قتل به کوتاهی فاصله با ایرانی برجسته

 محمد شریف، مجید و بودند ایران لتم حزب رهبران و سیاسی پرسابقه فعاالن از
 شناخته دگراندیش نگاران روزنامه و نویسندگان از پوینده محمدجعفر و مختاري

 محمد وقت، جمهوري سئیر دستور و عمومی افکار فشار دلیل به .بودند شده
 که کرد قبول اي اطالعیه انتشار با 1377 ماه دي 15 در اطالعات وزارت خاتمی،
 عنوان به راها   آناما اند  داشته دست ها قتل این طراحی در ارتوز این ماموران

 شک بی که وزارت این خودسر و اندیش کج ناشناس، مسئولیت همکاران از معدودي«
 اعمال این به دست بیگانگان مطامع جهت و گرفته قرار پنهان عوامل دست آلت

 ها قتل این در تنداش دست اتهام به نفر 18 .کرد معرفی »اند زده جنایتکارانه
 که کرد اعالم مسلح نیروهاي قضائی مجتمع دادستان نهایت در و شدند بازداشت

 نام به اطالعات وزارت رتبه عالی مسئوالن از یکی ها قتل این پشت متفکر مغز
  .است کرده خودکشی حبس در نیز امامی و است امامی سعید

                                                
 قابل دسترسی 1384 آذر 24بان حقوق بشر،   ایران، دیدهکابینه امنیتی دولت جدید: ها آمران قتل ،

   :اینترنتی نشانی در
https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iran1205/iran1205_farsi.pdf 

 قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1388 آذر 2اي، بی بی سی،  هاي زنجیره تلبازخوانی پرونده ق ،:  
http://www.bbc.com/persian/iran/2009/11/091123_ag_shn_chain_assassinations 
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 پیرعباسی) عباس( یحیی
  
  

ي عمومی ها دادگاه قاضی یکی از
  کیفري تهران

  
  

 ها مسئولیت
 1388 سال تا خانواده دادگاه قاضی -
 ماه بهمن تا 1388 انتخابات از بعد از انقالب دادگاه 28 و 26 هاي شعبه قاضی -

1392 
  1392ماه  مناز به هاي عمومی کیفري تهران دادگاه قاضی یکی از -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 سیاسی ،مدنی فعاالن براي مدت طوالنی هاي حبس و اعدام احکام صدور

 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس اعتراضات شدگان بازداشت و
 حبس در انقالب دادگاه 28 و 26 هاي شعبه قاضیعنوان   بهپیرعباسی )عباس( یحیی

 داشته نقش 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس شدگان بازداشت اعدام و
 احکام و بود انتخابات از بعد هاي پرونده به کننده رسیدگی قضات از کیی او .است
 .است کرده صادر معترضان از شماري براي سنگینی و مدت بلند هاي حبس و اعدام

 اي دقیقه چند هاي محاکمه برگزاري بسته، درهاي پشت دادگاه جلسات برگزاري
 رعایت عدم شدگان، شتبازدا در وحشت ایجاد ضروري، حقوقی روال کردن طی بدون

 شدگان بازداشت کردن محروم و زمان هم دادستانی و قضاوت طریق از قاضی استقالل
 پیرعباسی قاضی که هایی پرونده در که است مواردي جمله از وکیل به دسترسی از

                                                
  قابل دسترسی1392 بهمن 9 دادگاه انقالب به ریاست قاضی پیرعباسی، کلمه، 26انحالل شعبه ، 

 klm/1392/11/09/com.kaleme.www://https-172988/ :اینترنتی نشانی در
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 چندین آراي« دادگستري وکالي برخی گفته به .است شده اعمال کرده رسیدگی
 ».بود کیهان روزنامه هاي سرمقاله و سیاسی هاي بیانیه همچون او اي صفحه

 شده بررسی انقالب دادگاه 26 شعبه در شان موکالن پرونده که وکالیی گفته به
 ماموران اختیار در انقالب دادگاه 28 و 15 هاي شعبه همانند شعبه این است

 مطبوعاتی و سیاسی مدنی، فعاالن براي حکمی همان اغلب و بود اطالعات وزارت
 .بودند گفته سیاسی زندانیان به بازجویی اتاق در بازجوها که شد می درصا

 براي وکالت از محرومیت سال 20 و برازجان شهر به تبعید زندان، سال 18 صدور
 ستانشهر در تبعید در حبس سال 10( زندان سال15 صدور ؛سلطانی بدالفتاحع

 حسین براي تعزیري سحب سال 15 صدور ؛نبوي ضیا براي شالق ضربه 74 و )ایذه
 حبس، سال 11 صدور ؛خانجانی نوید براي تعزیري حبس سال 12 صدور ؛رونقی

 نسرین براي یرانا از الخروجی ممنوع سال 20 و وکالت از محرومیت سال 20
 حبس سال 8 صدور ؛محمدي نرگس براي تعزیري حبس سال 11 صدور ؛ستوده

 حبس ماه 4 و سال 7 صدور مسیحی؛ کشیش ،ینیعابد سعید براي تعزیري
 20 و حبس سال 6 صدور ؛امویی احمدي بهمن براي شالق ضربه 34 و تعزیري

                                                
 قابل ،1385 اسفند 13 وله، دویچه شد، محکوم زندان سال 18 تحمل به سلطانی عبدالفتاح 

 FKyyDZ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 بهمن 28 فردا، رادیو دار، ستاره یک اضافه حبس:   

https://www.radiofarda.com/a/zia-nabavi-imprisoned-student-who-released-
four-years-after-his-sentenced-ended/29045731.html 

 در دسترسی قابل ،1393 مهر 17 وایر، ایران خبرنگار،-شهروند :جرم ملکی، رونقی حسین 
 old/news/fa/com.iranwire://https/1440 :اینترنتی نشانی

 از محروم دانشجوي و بشر حقوق فعال خانجانی نوید براي زندان سال 12 سنگین محکومیت 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 بهمن 11 ایران، بشر حقوق کمپین تحصیل،

https://persian.iranhumanrights.org/1389/11/navid_khanjani_12_years/ 
 نشانی در دسترسی قابل ،1389 دي 20 وله، دویچه ستوده، نسرین براي سنگین کیفر از انتقاد 

 SL15sE2/ly.bit://https :اینترنتی
- قابل ،1390 اسفند 16 وله، دویچه دانست، سیاسی و ناعادالنه را حکمش محمدي نرگس 

  LO0Uab2/ly.bit//:https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 در دسترسی قابل ،1392 فروردین 2 سی، بی بی شد، عابدینی سعید آزادي خواهان کري جان 

   :اینترنتی نشانی
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/03/130322_u01_kerry_abedini.shtml 

 قابل دسترسی1388 دي 22یعقوب به قاضی پرونده همسر دربندش، ایران امروز،  نامه ژیال بنی ، 
 1/20646news/php.index/net.emrooz-iran.www://http/ :اینترنتی نشانی در
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 6 صدور فیلمساز؛ ،پناهی رجعف براي کشور از خروج و فیلمسازي از محرومیت سال
 فعال و دادگستري وکیل صدر، شادي براي شالق ضربه 74 و تعزیري حبس سال

 ضربه 76 و ایران غربی جنوب در ایذه به تبعید ،زندان سال 6 صدور زنان؛ جنبش
 براي تعزیري حبس سال 6 صدور بشر؛ حقوق فعال ،نظرآهاري شیوا براي شالق
 محرومیت سال 30 و تعزیري حبس سال یک صدور و نگار، روزنامه خسروانی، نازنین

 کاماح از بخشی فقط نگار، روزنامه ،یعقوب بنی ژیال براي نگاري روزنامه شغل از
 .است پیرعباسی قاضی سوي از صادرشده
 امرآبادي مهسا و عارفی پیمان طاهري، محمدعلی یازرلو، هانی خسروي، غالمرضا

 سنگین احکام به پیرعباسی سوي از که هستند عقیدتی و سیاسی زندانیان دیگر از
  .اند شده محکوم

 
 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در گرفتن قرار
 )عباس( یحیی ،)2011 آوریل 13( 1390 ماه فروردین 23 در ااروپ یهاتحاد

 انقالب دادگاه 28 و 26 هاي شعبه ریاست زمان درکه   ایندلیل به را پیرعباسی
 انتخابات از بعد معترضان از شماري براي اعدام و حبس بلندمدت احکام صادرکننده

 کلیه همچنین .کرد ممحرو اتحادیه این کشورهاي به ورود از است بوده 1388
   .شد توقیق مشمول اروپا در او هاي دارایی

  
 تهران اسالمی انقالب دادگاه 26 شعبه انحالل

 یحیی و شد منحل تهران اسالمی انقالب دادگاه 26 شعبه 1392 ماه بهمن در
 گزارش به .شد منتقل تهران کیفري عمومی هاي دادگاه از یکی به پیرعباسی

                                                
 حبس، سال یک :اف رسول محمد حبس، سال 6 پناهی جعفر :تجدیدنظر دادگاه کمح اعالم 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 مهر 23 کلمه،
https://www.kaleme.com/1390/07/23/klm-76847/ 

 27 ایران، پیک ایذه، زندان در تبعید با توام حبس سال شش به نظرآهاري شیوا محکومیت 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 شهریور

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=21921  
 یعقوب، بنی ژیال  براي نگاري روزنامه از یتمحروم سال 30 و قطعی حبس سال یک حکم تایید 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 آبان 3 کلمه، نگار، روزنامه
https://www.kaleme.com/1389/08/03/klm-36329/ 

 1390 فروردین 25 سی، بی بی اروپا، اتحادیه وسطت ایرانی شده تحریم هاي مقام تازه فهرست، 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/04/110414_l26_eu_sanctions_human_rights_names 
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 انحالل دالیل از یکی امنیتی هاي پرونده شدن کم ستري،دادگ وکالي از شماري
 ریاست به پیرعباسی انتصاب حال این اب .است شده عنوان انقالب دادگاه 26 شعبه

 او براي رتبه تنزل شود، می بررسی آن در کیفري هاي پرونده که عمومی دادگاه
 نیز گذشته در دارند اعتقاد نظران صاحب از برخی همچنین .شود می محسوب

 هاي مجازات فهرست در بشر حقوق نقض در شان نقش دلیل به که مقاماتی از برخی
 از خارج که هایی پست به و ل،عز خود هاي سمت از اند گرفته قرار بشري حقوق
 .اند شده گمارده است بشر حقوق فعاالن و ها رسانه توجه
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 پور مجید تراب
  
  
  

  
  

 ها مسئولیت
  60 دهه اواسط تا 1360 آباد، عادل زندان رییس -
 هاي سال از دبویراحم و کهگیلویه و فارس استان هاي زندان سازمان کل مدیر -

  1374 کم دست تا 60 دهه میانه
 1396 شهریور تا کم  دست فارس استان دیه مردمی ستاد رئیس -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
  
 سیاسی زندانیان آزار و شکنجه. 1

 و کهگیلویه و فارس استان هاي زندان سازمان کل مدیرعنوان   بهپور تراب مجید
 .است داشته موثري مشارکت و نقش سیاسی زندانیان شکنجه در بویراحمد

 شهادتی در، است بوده زندانی شیراز آباد عادل زندان در 60 دهه در که،نیا شیخ صولت
 :گوید می پور رابت مجید توسط زندانیان شدن  شکنجه درباره ایران براي عدالت براي

 بود اتاق دو و چهل هم طبقه هر در .داشت طبقه سه شیراز آباد عادل زندان
 که بود شده مشخص یا بود زده حرفی یا که کسی وقت هر .داشت میله که

                                                
 1374 بهمن نور، تخصصی مجالت پایگاه تربیت، و اصالح سوال5 مقابل در ها زندان مدیران، 

 WLYc5T2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 1396 شهریور 15 سیما، و صدا خبرگزاري فیلم، + فارس در غیرعمد جرائم زندانی 155 آزادي، 

 k3ea4T2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 همان. 
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 بیایید تان هاي سلول از گفتند می ما به است موضعش روي ]کسی[ مثالً
 گذاشتند می را توابینی ونچ ...پایین طبقه کف بایستید، ها میله دور بیرون،

 جا هوادار هنوز را خودشان ها این نفوذي، توابین گفتیم میها   آنبه ما که
 که بعد .کشیدند می حرف ها بچه از و کردند می نفوذ ها بچه در و زدند می
 به رفتند می باشیم، داشته اطالع ماکه   اینبدون اند، موضع سر فهمیدند می

 ]ها[تواب اول ...آوردند می را ها بچه از یکی .دادند می اطالع ]زندان مقامات[
 آوردند می ها وقت گاهی اتاقش، توي زدند، می بدجور خیلی را این رفتند می
 .زد می را ها این معموالً پور تراب مجید بود، هم سیمانی که اول طبقه کف

 داشت، هم باالیی سن زد، بدجور خیلی را الهه مادر بار یک مثالً خاص طور به
 که است الهه شدن تنبیه براي این گفتند .بود باال هم الهه زدند، آوردند

 آباد عادل زندانی هم مادرش زدند، آوردند را مادرش است، موضع روي هنوز
 نزدیک که است یادم دقیقاً آوردند، مالقاتی از یا آوردند سپاه از حاال .نبود
 را ما و زد شالق را این دشخو پور تراب مجید و آنجا آوردند که بود، ظهر
  .ببینم بایستیم حتماً که کرد وادار

 بروید .بود آمده گویا فریده ،]زندان به[ آمده امام دختر گفتند ]روز یک[
 و بودند پسرها طرفش آن .بودند زده پرده که بود هم بزرگی سالن .او سخنرانی

 طوس کرد، می صحبت داشت که ]خمینی دختر[ او .دخترها طرفش این
 بر مرگ گفت پسرها از یکی .زد می حرف خمینی از داشت هایش صحبت
 دیگر، هاي بچه از تا دو با بلند نژاد عبدالعلی فاطمه هم طرف این از خمینی،
 با تا سه این آید، نمی یادم را کوچکش اسم که استواري و خراسانی مرضیه

 دندز را ردهپ و شد شلوغ جا همان از ...شد شلوغ .خمینی بر مرگ گفتند هم
 دانم نمی سالن همان از دختر و پسر هاي تواب از تا چند با پور تراب مجید و

 از بود، دستشان کلنگ حتی آوردند، کجا از را چیزها این دانم نمی زنجیر،
 که بود کوچک در یک هواخوري از و هواخوري به بیرون آمدیم که سالن

 ها تواب بقیه و بدجور خیلی دندز را تا سه این همان از چهار، بند به خورد می
 که بودند زده قدر آن درآمد، سرش از که اش مقنعه و چادر .طور همین هم

 از یکی دست تو مو قدر آن که است یادم قشنگ من که کندند را موهایش
 پیراهنش بود، برادرها مال که 1 بند مسئوالن از چندتا ...بود ها تواب این
 .کردند اذیت و زدند را این قدر نآ .بود داپی زیرش لباس که بود تکه تکه

 دیگر .گفتن خمینی بر مرگ یک خاطر به فقط .بردنش بند از موقع همان
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 .رفته بین از شکنجه زیر که زدنش قدر آن گفتند بند به ]بعد[ .نیاوردنش هم
  .رفته بین از شکنجه زیر نژاد عبدالعلی فاطمه که گفتند ما به ها بچه

  
 1367 سال در سیاسی زندانیان داماع در مشارکت. 2

 رئیس عنوان به ،١٣۶٧ سال در سیاسی زندانیان کشتار زمان در پور تراب مجید
 زندانیان کشتار در کلیدي نقشی شیراز آباد عادل زندان و فارس هاي زندان سازمان
 .است  داشته 1367 سال در سیاسی

 فتواي با ایران، در سیسیا زندانی هزار چندین ،1367 سال شهریور و مرداد در
ها   آنتمامی .شدند اعدام اطالعاتی و قضائی مقامات تصمیم و خمینی اهللا روح

 محکومیت دوران گذراندن حال در و بودند شده محکوم زندان مجازات به این از پیش
 .بود رسیده پایان به نیز آنان از برخی محکومیت دوران و بودند خود

 کشتار زمان در شیراز آباد عادل زندان اسیسی دانیانزن از پور، اسماعیل جهانگیر
 سیاسی زندانیان از تن 200 به نزدیک دارد باور ،1367 سال در سیاسی زندانیان

 درباره ایران، براي نزدعدالت شهادتی در او .شدند اعدام ١٣۶٧ تابستان در مرد
 :گوید می پور تراب مجید

 .ها زندانی به آزار و اذیت و رآوردنفشا در بود شده موفق خیلی پور تراب مجید«
 هاي زندان آباد، عادل بر عالوه که بود گرفته تصمیم ها زندان امور اداره بالطبع

 قرار ایشان سیطره زیر هم را بویراحمد و  کهگیلویه و برازجان بوشهر، شبیه دیگر
 و .بود زندان داخلی رئیس او که پور تراب خلیل داشت دیگر برادر یک ...بدهد
 کرده اشغال را هایی سمت نسبت به اصطالح به هم آقا این خویشان و اقوام بقیه

 پور، تراب خلیل داماد .بود زندان دفتر رئیس پور، تراب مجید داماد جمله از .بودند
 3».بود بانوان 1 بند مسئول پور تراب خواهر .بود 4 بند انتظامات مسئول
   قضات هیات همچنین برتسون،را جفري چون بشري حقوق المللی بین وکالي

  

                                                
 1392 ایران، براي عدالت نیا، شیخ صولت شهادت 
 قابل ،1374 بهمن نور، تخصصی مجالت پایگاه مجرمین، با انسانی ارتباط تأثیر :منتخب خاطره 

  8c1Cso2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 1396 ایران، براي عدالت پور، اسماعیل جهانگیر شهادت  
 1390 فروردین برومند، بنیاد رابرتسون، جفري ،1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار، 

  pdf.5_doc/library/attachments/org.iranrights.www://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 سیاسی زندانیان کشتار ،الملل بین عفو سازمان و تریبونال ایران مردمی دادگاه
 .اند دانسته بشریت علیه جنایت مصداق را1367 سال در ایران

 مصداق را 1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار قربانیان نیز ملل سازمان
 کشتار قربانیان شدن شناخته رسمیت به .ستا دانسته »قهري ناپدیدشدگی«

 اسالمی جمهوري دولت قهري، ناپدیدشده عنوان به 1367 سال در سیاسی زندانیان
 را قربانیان هاي خانواده حق که کند می موظف المللی بین قوانین اساس بر را ایران
 نمسئوال و کند ادا شان عزیزان دفن محل و سرنوشت درباره حقیقت دانستن براي

 نقض قهري ناپدیدشدگی الملل، بین قحقو نظر از .دهد قرار تعقیب تحت را آن
 پیدا ناپدیدشده فرد که زمانی تا و است المللی بین جرم یک و بشر حقوق مداوم

 مشمول ،دهه چند گذشت وجود با حتی نشود، معلوم کامل طور به اش سرنوشت یا
 .شود نمی زمان مرور

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 17 تریبونال، ایران تریبونال، ایران دادگاه حکم:   

https://bit.ly/2DaFCH7. 
 2019 دسامبر 4 الملل، بین عفو ایران، حکومت توسط بشریت علیه جنایت استمرار ؛67 کشتار، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1395132018PERSIAN.PDF 

 براي عدالت شناخت، رسمیت به قهري ناپدیدشده عنوان به را 67 کشتار قربانیان ملل سازمان 
 3FEPPO2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان 11 ایران،
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 مرتضی تمدن
  
  
  
  
  

مدرك  ؛ استر شهرکردد 1338متولد 
  .کارشناسی ارشد مدیریت دارد

  
  

 ها مسئولیت
 1362 تا 1358 از بختیاري و چهارمحال استان سازندگی جهاد عضو -
 1362 سال در بختیاري و چهارمحال استان اسالمی تبلیغات سازمان عضو -
 1365 تا 1362 از بختیاري و چهارمحال استان فرماندار -
 1372 تا 1365 از بختیاري و چهارمحال استان آب انسازم رئیس -
 1376 تا 1372 از بختیاري و چهارمحال استان اسالمی ارشاد و فرهنگ مدیرکل -
 1379 تا 1376 از قم استان صداوسیماي سازمان رئیس -
 1383 تا 1379 از خراسان استان صداوسیماي سازمان رئیس -
 1387 تا 1383 از یاسالم شوراي مجلس در شهرکرد نماینده -
  1387 مهر تا 1378 خرداد از رجمهو رئیس اقتصادي مشاور -
  1392شهریور  تا 1387از مهر  استاندار تهران -

                                                
 قابل دسترسی1387 فروردین 19شود، دنیاي اقتصاد،   جمهوري می عاون پارلمانی رئیس تمدن م ، 
 1QYJij2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 17 فارس، خبرگزاري شوم، نمی مسئولیتی هیچ کاندیداي /تهران استاندار میلیونی 3 حقوق 

 Dmzhso2/ly.bit://https: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،2139 فروردین
 در دسترسی قابل ،1387 خرداد 28 آنالین، جم جام شد، جمهور رئیس مشاور تمدن مرتضی 

 newsnum?aspx.2newstext/ir.jamejamonline.1www://http=100941368302 :اینترنتی نشانی
 نشانی در دسترسی قابل ،1387 مهر 16 اقتصاد، دنیاي شد، تهران استاندار تمدن مرتضی 

 0aOy2T2/ly.bit://https :اینترنتی
 در دسترسی قابل ،1392 شهریور 20 ایرنا، شد، برگزار تهران استاندار معارفه و تودیع مراسم 

 k2wf0T2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
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 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 تجمعات و اعتراضات سرکوب در موثري نقش تهران استاندار عنوان به تمدن مرتضی

 )تهران استان در(1388 سال يجمهور ریاست انتخابات از پس آمیز مسالمت
 تهران، استان مینأت شوراي رئیس و استاندار عنوان به تمدن مرتضی .است داشته
 دستگیري در مهمی سهم آمیز مسالمت اجتماعات براي مجوز صدور عدم بر افزون

 .است  داشته آمیز مسالمت تجمعات و معترضان با برخورد و
 دانشگاه کوي 1378 تیر 18 حوادث ردسالگ دهمین با مصادف ،1388 تیر 18 در

 و درخواست تیر 18 روز تجمعات براي مجوزي هیچکه   اینبیان با تمدن مرتضی تهران،
 چنانچه اگر«: گفت و داد خبر کنندگان تجمع با شدید برخورد از است، نشده صادر
 ضد تحرك ضدانقالب هاي شبکه فراخوان به دادن گوش با بخواهند معدودي افراد

  ».شد خواهند له ما هوشیار مردم هاي گام زیر باشند داشته یتیامن
 

   بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن
 آمریکا متحده ایاالت داري خزانه وزارت و اروپا اتحادیه
 مرتضی جمله از ایرانی مقام 29 )2011 اکتبر 10(1390 مهر 18 در ااروپ اتحادیه

-داشته ایرانی شهروندان حقوق شدید و گسترده نقض در که نقشی دلیل به را تمدن
 نیز مقامات این هاي دارایی کلیه .کرد محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود از اند 

  مسئول دلیل به تمدن مرتضی اروپا اتحادیه مصوبه اساس بر .شد توقیف اروپا در
 سال يجمهور ریاست انتخابات نتایج به »معترضان سرکوب و دستگیري« در بودن

  .است شده تحریم کروبی مهدي و موسوي میرحسین »کردن صلأمست« و 1388
 به را تمدن مرتضی1393 خرداد در نیز اآمریک متحده ایاالت داري خزانه وزارت
 میرحسین آزار« ،»آمیز مسالمت تجمعات و بیان آزادي براي محدودیت ایجاد« دلیل

   جریان در همراه هاي تلفن ارتباطات قطع دستور« و »کروبی مهدي و موسوي
  

                                                
  1388 تیر 18تیر درخواست و صادر نشده است، خبرآنالین، 18هیچ مجوزي براي تجمع در روز، 

 a6QZFf2/ly.bit://https :اینترنتی نینشا در دسترسی قابل
 21 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم دوم فهرست 

 Et9Dim2/ly.bit//:https :اینترنتی نشانی در دستیابی قابل ،1390 اسفند
 21 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم دوم فهرست 

  Et9Dim2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 اسفند
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  .داد قرار خود بشري حقوق هاي مجازات فهرست در »اعتراضات
 از و توقیف آمریکا در تمدن مرتضی احتمالی هاي دارایی تحریم این اساس بر

 حق متحده ایاالت شهروندان همچنین .شود می جلوگیري کشور این به او ورود
  .تداش نخواهند او با اي معامله گونه هیچ

                                                
1 Treasury Sanctions Iranian Official for Human Rights Abuses, U.S. 
DEPARTMENT OF THE TREASURY, May 23, 2014, Available at: 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2411.aspx  
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 )كتور (مرتضی تورگ
  
  

  معاون امنیتی دادستان تهران
  
  
  

   . در اهواز است1356متولد سال 
  

  
 ها مسئولیت

 اندیمشک انقالب دادگاه رئیس -
  1388 اسفند تا زاهوا انقالب و عمومی هاي دادگاه کل رئیس قضائی معاونت -
  1388 اسفند احتماالً تا 1387 آبان 13 از زاهوا انقالب دادگاه رئیس -
 احتماالً تا 1388 بهمن 28 از اهواز خاص جرایم ویژه قضائی مجتمع سرپرست -

 1388 اسفند
   اسفند از )خواري زمین ویژه دادسراي( تهران سه ناحیه دادسراي سرپرست -

  

                                                
 30، ایران وایر،!آفرید تا کمیته اخالق فدراسیون فوتبال با قاضی تورك  زنجانی و مهاز دادگاه بابک 

 features/fa/com.iranwire://https/18485 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 شهریور

 خرداد 23 مهر، خبرگزاري پایتخت، بزرگ خواري زمین در مختلف هاي دستگاه کارکنان پاي رد 
 VZA12T2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391

 مهر، خبرگزاري آورد، نمی امنیت مردم براي اسلحه نگهداري /اندیمشک حادثه متهمان محاکمه 
  70ScFj2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی لقاب ،1388 اردیبهشت 16

 آبان 13 فارس، خبرگزاري است، ضدانقالب تحرکات برابر در دفاعی سپر اهواز انقالب دادگاه 
 HvYAwj2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1387

  ،قابل دسترسی1388 بهمن 29وضعیت وقوع جرایم در اهواز بحرانی شده است، خبرگزاري مهر ، 
 M6MwSc2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
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 1392 فروردین 26 تا 1388
 یمقدس شهید( تیامن دادسراي سرپرست و تهران دادستان امنیتی معاون -

  کنون تا 1391 اسفند 27 از )اوین در مستقر
  کنون  تا1395 مرداد 3از ل رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبا -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 در موثري نقش تهران و اهواز در اش قضائی هاي سمت سبب به تورگ مرتضی

 در قاللاست نداشتن و سیاسی زندانیان بر فشار است؛ داشته بشر حقوق نقض
 حقوق نقض موارد از برخی جمله از قضائی احکام صدور در گیري تصمیم و قضاوت

 .اوست سوي از بشر
 
 اهواز انقالب دادگاه ریاست زمان در بشر حقوق نقض. 1

 از بشر حقوق نقض موارد از برخی مدنی فعاالن براي حبس سنگین احکام صدور
 یک شعبه مثالعنوان   به.است اهواز انقالب دادگاه ریاست زمان در تورگ سوي

 عابدینی، ابوالفضل 1388 اسفندماه در تورگ مرتضی ریاست به اهواز انقالب دادگاه
 .کرد محکوم تعزیري حبس سال11 به را بشر، حقوق و مدنی فعال

 همکاري« تورگ مرتضی عابدینی، ابوالفضل وکیل فرد، اولیایی محمد گفته به
 ».است داشته سیاسی فعالین براي احکام صدور در امنیتی سیستم با تنگاتنگی

                                                                                              
 نشانی در دسترسی ابلق ،1388 اسفند 8 تابناك، تهران، دادسراهاي جدید سرپرست 2 انتصاب 

 r3CAoE2/ly.bit://https :اینترنتی
 دسترسی قابل ،1392 فروردین 26 ایسنا، شد، خواري زمین دادسراي سرپرست منصوري قاضی 

 p3RWFd2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 قابل ،1391 اسفند 27 مهر، خبرگزاري شد، معرفی تهران 1 ناحیه دادسراي جدید سرپرست 

 OhiX1R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 اسفند 27 ایسنا، شد، امنیت دادسراي سرپرست سمت حفظ با خواري زمین دادسراي سرپرست 

 ARwOEv2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،9113
 در دسترسی قابل ،1395 مرداد 3 ایسنا، شد، منصوب فوتبال فدراسیون اخالق کمیته رئیس 

 4haGMl2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
 1389 اردیبهشت 21 هرانا، شد، محکوم قطعی حبس سال یازده به نصر عابدینی ابوالفضل، 

 hranews/2010/org.news-hra.www://https/1-429/ :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل



75 )تورك( تورگ یمرتض

 اسفندماه در او عابدینی، ابوالفضل وکیل فخرالدین، احمد وحید شهادت اساس بر
 منزل دیوار و در از مسلح مامور سی بیست« که شد بازداشت حالی در1388

 بدینیعا ».بودند کرده بازداشت را او شتم و ضرب با و رفته باال اش شخصی
 داشته فخرالدین احمد وحید با کارون زندان از که تلفنی تماس طی همچنین

 ها رسانه در شده منتشر اخبار .است شده »شتم و ضرب« که کرد اعالم است
 بازداشتگاه در اولیه بازداشت ایام در سیاسی زندانی این که است آن از حاکی

 شتم و ضرب یآب کولر تسمه و بلکا با امنیتی مامورین توسط بارها اهواز امنیتی
 .دبو شده

 اهواز در 1388 اسفند 12 نگار، روزنامه و بشر حقوق فعال عابدینی، ابوالفضل
 دول با ارتباط اتهام به حبس سال پنج به را او اهواز انقالب دادگاه .شد بازداشت
 هاي رسانه با مصاحبه طریق از نظام علیه تبلیغ اتهام به حبس سال پنج متخاصم،

 ایران در بشر حقوق فعاالن مجموعه در عضویت اتهام به حبس لسا یک و بیگانه
 .بود کرده محکوم
 هنري فرهنگی انجمن عضو و فرهنگی فعال رحیمی، موسوي )اهللا روح( پژمان
 دادگاه اول شعبه سوي از 1388 ماه دي در که است مدنی فعاالن دیگر از، سایه

 سال دو شامل حبس سال پنج به تورگ مرتضی قضاوت با اهواز شهر نقالبا
 وکیل ابوطالبی، پیام .بود شده محکوم تعلیقی حبس سال سه و تعزیري حبس
 و دانسته »حقوقی اساسی ایرادات« داراي را حکم این رحیمی، موسوي پژمان

  .بود شده آن در تجدیدنظر خواهان
 
 اوین دادسراي پرستیسر تصدي زمان در بشر حقوق نقض. 2
 از پیش که وظایفی 1388 سال در )اوین( مقدس هیدش دادسراي اندازي راه با

 دادسرا این عهده بر بود شده تعریف انقالب دادسراي امنیت شعبه براي این
                                                

 مهر 18 هرانا، فخرالدین، احمد وحید با وگو گفت در ابدینیع ابوالفضل وضعیت آخرین بررسی 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390

https://www.hra-news.org/2011/hranews/1-8856/ 
 در دسترسی قابل ،1389 فروردین 22 ،هرانا اوین، زندان بهداري به عابدینی ابوالفضل انتقال 

 abedini/hranews/2010/org.news-hra.www://https-3/ :اینترنتی نشانی
 کارگر، راه وبالگ حبس، سال 5 به سایه هنري فرهنگی انجمن عضو رحیمی، پژمان محکومیت 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 دي 11
https://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/01/01/nawi-10/  
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 متهمان احکام اجراي کیفرخواست، صدور بازپرسی، و تحقیق تعقیب، .شد گذاشته
 سایر و مرخصی درباره گیري تصمیم همچنین و ملی امنیت علیه جرائم ارتکاب به
 دادسرا این وظایف جمله از استان جغرافیایی محدوده در سیاسی زندانیان کاناتام

 هاي پرونده تهران دادستان دستور اساس بر 1390 شهریور اول از همچنین .است
 سرپرست تشخیص صورت در نیز »ها شرارت و مسلحانه هاي سرقت عنف، به تجاوز«

 .شود می ارجاع دادسرا این به مقدس شهید دادسراي
 شد رسیدگی دادسرا این درها   آنپرونده که افرادي بیشتر تشکیل، ابتداي در

 به متهمان برخی پرونده و بودند 1388 سال انتخابات از پس شدگان بازداشت
 نیز بودند شده آورده اوین زندان به دیگر شهرهاي از که ملی امنیت علیه جرائم

 .شد می رسیدگی دادسرا این در
 براي عدالت نزد کهها   آنوکالي و سیاسی زندانیان از رخیب شهادت اساس بر

 اوین 209 بند از و دارد »آور رعب« فضایی اوین دادسراي ،است محفوظ ایران
 دادسرا رئیس که اند داده شهادت سیاسی زندانیان برخی همچنین .است تر امنیتی

 تهدید را نزندانیا »خود قضائی قدرت از سوءاستفاده« با آشکار و مشخص طور به
 ورود از ممانعت .کند می وارد »قانون خالف بر و جدید اتهامات«ها   آنبه و کند می

 مواردي از دیگر یکی نده،پرو روند پیگیري امکان نداشتن و دادسرا این داخل به وکال
 .است شده اشاره آن بهها   آنوکالي و سیاسی زندانیان سوي از که است

 عهده بر را اوین دادسراي سرپرستی 1392 اهم فروردین از که تورگ مرتضی
 در مدت این طی که بشر حقوق و قانون خالف اقدامات برابر در است گرفته
 بر .است مسئول گرفته صورت سیاسی زندانیان و شدگان بازداشت هاي پرونده
 هاي زندانی قانونی غیر تبعید و انتقال سیاسی زندانیان از یکی گزارش اساس

 »زندانیان هاي خانواده زندگی محل از دور و بدنام« هاي زندان به اوین از سیاسی
 .است شده انجام او مسئولیت مدت طی شد، می انجام پیش هاي دوره از که

 برخی در اوها   آنخانواده و سیاسی زندانیان برخی شهادت اساس بر این بر عالوه
 .است داشته شنق سیاسی زندانیان بر فشار اعمال در مستقیم صورت به موارد
 غیر تبعید به دادن پایان از مانع که است افرادي از یکی مشخص طور به تورگ
 منبه .است اوین زندان به او بازگشت و نگار، روزنامه امویی، احمدي بهمن قانونی

                                                
 تهران انقالب و عمومی دادسراي نواحی در ها پرونده اختالف حل و وظایف شرح دستورالعمل، 

 Gvq51S2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل آنالین، قضاوت ،1395 خرداد 21
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 ریاست انتخابات از پس اعتراضات پی در 1388 خردادماه 30 امویی احمدي
 تعزیري حبس سال پنج به دادگاه ويس از و شد بازداشت 1388 سال جمهوري

 ضد گارد حمله به اعتراض از پس 1391 خرداد 22 تاریخ از او .شد محکوم
 زندان از پابند و دستبند با 350 بند در صابر هدي بزرگداشت مراسم به شورش

  .است شده تبعید شهر رجایی زندان به اوین
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 اسداهللا جعفري
  
  

  کل دادگستري  رئیس
  خراسان شمالی

  
 ها مسئولیت

 قم دادستان معاون -
 با مقابله و پیشگیري ستاد دبیر و مازندران مرکز انقالب و عمومی دادستان -

 1396 آذر 19 تا 1386 اردیبهشت از مازندران خاص جرائم
  کنون  تا1396 آذر 19کل دادگستري خراسان شمالی از  رئیس -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 و صدور در مازندران استان انقالب و عمومی دادستان نوانع به جعفري اسداهللا
 نقش بهائی شهروندان حقوق نقض و تضییع عضو، قطع اعدام، احکام اجراي

 .است شده بشر حقوق نقض مرتکب و داشته ثريؤم
 سرکوب در شمالی خراسان دادگستري کل رئیس عنوان به همچنین جعفري، اسداهللا

  .است داشته جدي ارکتمش نیز 1396 ماه دي اعتراضات
 
  اعدام احکام اجراي. 1

 ساري تانیدادس بر جعفري اسداهللا تصدي هنگام اعدام احکام از متعددي موارد
 :کرد اشاره زیر هاي پرونده به توان می جمله آن از که است  شده اجرا

 1393 رشهریو ساري، زندان در زندانی یک اعدام حکم اجراي -

                                                
 قابل دسترسی1396 آذر 19کل دادگستري خراسان شمالی منصوب شد، خبرگزاري مهر،  رئیس ، 
 sJfZHr2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 در دسترسی قابل ،1393 شهریور 2 نیوز، شمال تصاویر،+شد اجرا ساري در قاتل مرد اعدام حکم 

 sid&print?php.index/com.shomalnews.www://http=102735  :اینترنتی نشانی
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  1394 تاردیبهش ساري، زندان در ندانیز سه اعدام حکم اجراي -
 1394شت اردیبه  زندانی در زندان ساري،دواجراي حکم اعدام  -
 1394 دخردا ساري، زندان در زندانی دو اعدام حکم اجراي -
 1394 يد ساري، زندان در زندانی سه اعدام حکم اجراي -

 زندانی، دو اماعد حکم اجراي حاشیه در ،1390 اردیبهشت 16 جعفري، اسداهللا
 عنوان به قضائی اهدستگ« :گفت و کرد کیدأت اعدام مجازات اجراي ضرورت بر

 قانونی وظایف به مردم مطالبات اساس بر و قانون حکم به حاکمیت از مهمی بخش
 ».کرد خواهد عمل قاطعانه خود

 
 دست قطع مجازات اجراي. 2
 ساري شهر زندان در زندانی یک دست انگشت چهار قطع حکم ،1391 بهمن 8 در

 عضو، قطع مجازات که گفت اي مصاحبه طی جعفري اسداهللا آن از پس .شد اجرا
 .دارد بازدارندگی جنبه
 جمهوري ایران، توسط سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق امضاي رغم علی

  .کند می اجرا را عضو قطع انسانی غیر و خشن هاي مجازات همچنان اسالمی
  
  مذهبی باورهاي دلیل به بهائی شهروندان حقوق نقض و دستگیري. 3

 تفتیش بازداشت، در آنان حقوق نقض ،مذهبی باورهاي دلیل  به بهائیان دستگیري
 تحت که است بشر حقوق نقض موارد از برخی جمله از آنان قضایی تعقیب و منازل

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 اردیبهشت 15 ایران، عصر ساري، در مجرم 3 اعدام:   

https://www.asriran.com/fa/print/394602 
  ،ترسی در نشانی اینترنتی، قابل دس1394 اردیبهشت 15اعدام دو قاچاقچی در ساري، عصر ایران: 

https://www.asriran.com/fa/print/164754 
 نشانی در دسترسی قابل ،1394 خرداد 10 ایران، عصر مخدر، مواد جرم به ساري در نفر2 اعدام 

 print/fa/com.asriran.www://https/398682 :اینترنتی
  ،قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1394 دي 21اعدام سه قاچاقچی در زندان ساري، عصر ایران ،:   

https://www.asriran.com/fa/print/443527 
 قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1394 اردیبهشت 15م دو قاچاقچی در ساري، عصر ایران، اعدا ،:  

https://www.asriran.com/fa/print/164754 
 در رسیدست قابل ،1391 بهمن 8 فارس، خبرگزاري ساري، در دار سابقه سارق انگشت 44 قطع 

 printnews/com.farsnews.www://https/13911108001034 :اینترنتی نشانی
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 اهللا عنایت ،یغما خوان فاران جمله از بهائی، شهروندان بر جعفري اسداهللا دادستانی
 مطلبی سهیال و ائیانعط مسعود ،محبوبی سارا ،گلپور میرزا اهللا وجیه ،سنایی
  .است افتاده اتفاق

 
 1396 ماه دي اعتراضات سرکوب در مشارکت. 4
 خراسان استان دادگستري رئیس عنوان به جعفري اسداهللا ،1396 دي 19 در

 داد، خبر١٣٩۶ دي اعتراضات از پس تن 17 دستگیري از که آن از پس شمالی،
 »مجازي هاي شبکه« در فعالیت دلیل به آنان از برخی که کرد اعالم صراحت به

 و نامید »اغتشاشات اصلی لیدرهاي« را معترضان این جعفري .اند شده دستگیر
  .داد را آنان با قضائی قاطع برخورد وعده

 
 بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن

 ثرؤم نقش دلیل به را جعفري اسداهللا ،1391 اسفند در تصمیمی طی ااروپ اتحادیه
 داده قرار بشري حقوق هاي مجازات فهرست در ایرانی، شهروندان حقوق نقض در

 شود می محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود از وي مصوبه، این اساس بر .است
 .شد خواهد توقیف نیز اروپا اودر هاي دارایی کلیه و

                                                
 آبان 20 مذاهب، و ادیان بان دیده ساري، در بهائی تحصیل از محروم دانشجوي یک دستگیري 

 RMRcRZ2/ly.bit://https :رنتیاینت نشانی در دسترسی قابل ،1393
 بهمن 7 مطبوعات، آینه در بهائیان بهائی، شهروند یک منزل به ساري اطالعات ماموران یورش 

 Aptm2S2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390
 دسترسی قابل ،1390 اردیبهشت 15 سی، بی بی شد، گردانده تنکابن شهر سطح در بهائی یک 

   :اینترنتی نشانی در
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/05/110504_u01_bahai-iran.shtml 

 در دسترسی قابل ،1390 فروردین 22 خبرنورد، ساري، بهائی شهروند محبوبی سارا دستگیري 
 html.5752_post-blog/2011/04/com.blogspot.khabarnavard://http :اینترنتی نشانی

 1387 آذر 22 بشر، حقوق المللی بین کمپین کنید، آزاد را مازندران در شده شتبازدا بهائیان، 
 2WcdnQ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

 همان. 
 17 قابل ،1396 دي 19 مهر، خبرگزاري شدند، بازداشت بجنورد در اخیر اغتشاشات اصلی لیدر 

 3UanMd2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
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 مازندران، دادستان عنوان به جعفري اسداهللا که است آمده ااروپ اتحادیه بهمصو در
 آنان کردن زندانی« و »بهائیان حقوق نقض«، »غیرقانونی هاي دستگیري« دلیل به
  .تاس شده مجازات »انفرادي هاي سلول در
 

                                                
1 -COUNCIL REGULATION (EU) No 359/2011 of 12 April 2011, EUR-Lex, 
14 April 2011, Available at: 
https://eur-lex.europa.eu/content/welcome/about.html 
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 رضا جعفري
  

مشغول به کار در دادسراي 
  سمت نامعلوم  بات انتظامی قضا

  
  ؛  است1346متولد 
 کارشناسی ارشد حقوق  مدركداراي

    .استشناسی  جزا و جرم
  

 ها مسئولیت
 1383 ماه دي تا 1382 تیرماه از اردبیل انقالب و عمومی دادستان -
 اردبیل استان دادگستري قضائی معاون -
 اردبیل استان دادگستري بازرسی سرپرست -
 قضائیه قوه کارگزینی مدیرکل -
 تا 1384 از تهران انقالب و عمومی دادسراي در قضات انتظامی دادسراي مورأم -

  1390 آذرماه
 دادسراي )31 ناحیه( اي رایانه جرائم به رسیدگی ویژه دادسراي سرپرست -

  1390 آذرماه 12 تا 1387 آذرماه از تقضا انتظامی
  تا1390سمت نامعلوم از آذرماه  بات مشغول به کار در دادسراي انتظامی قضا -

  کنون
 

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 در اي رایانه جرائم به رسیدگی یژهو دادسراي سرپرست عنوان به جعفري رضا

 .است داشته موثر نقش مجازي فضاي فعاالن بازداشت

                                                
 ها، ها و پورنوگراف ماه مبارزه با جانیان، هرمی 70صداي یک مقام قضائی پس از  سرو خداحافظی بی 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 آذر 15 رجانیوز،
http://www.rajanews.com/news/93068 

 همان. 
همان . 
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 ویژه دادسراي تهران، انقالب و عمومی دادستان مرتضوي، سعید 1386 پاییز در
 نخستین عنوان به را جعفري رضا و دکر ایجاد را اي رایانه جرائم به رسیدگی
 باقی سمت این در آن از بعد سال سه تا جعفري رضا .گمارد کار به آن سرپرست

 تعداد دستگیري با همزمان اي رایانه جرائم به رسیدگی ویژه دادسراي ایجاد .ماند
 هاي سایت وب محتواي تولید و مدیریت اندازي، راه اتهام به شهروندان از زیادي
 پروژه( اسالمی جمهوري مخالف هاي وبالگ و ها سایت وب نیز و فارسی يپورنو

 تشکیل، از پس بالفاصله دادسرا این .بود پاسداران سپاه اطالعات سوي از )گرداب
 و موقت بازداشت احکام صدور شامل که را گرداب پروژه به مربوط قضائی امور

  بازداشت از تحقیق و پرسیباز بازداشت، از بعد ماه چندین تا گاهیها   آنتمدید
 .گرفت عهده به شد می آنان براي کیفرخواست صدور و شدگان
 اعالم را گرداب پروژه شدگان بازداشت کامل تعداد هیچگاه پاسداران سپاه هرچند

 جعفري رضا .است شده ذکر نفر 65 از بیشها   آنتعداد منابع از برخی در اما نکرد
 30 قالب در نفر 50 از بیش را شدگان ازداشتب تعداد تلویزیونی اي مصاحبه در

 از نهایت در است، آمده گرداب سایت وب در آنچه اساس بر .کند می اعالم پرونده
 اي رایانه جرائم به رسیدگی ویژه دادسراي در جعفري رضا نظر تحت بازپرسان سوي
 گفته و شد صادر )مجرمیت قرار( کیفرخواست متهم، عنوان به نفر، 45 براي

 انقالب دادگاه از )اعدام حکم( مجازات اشد افراد این از نفر 7 براي حداقل شود یم
 .است شده درخواست

 ردابگ پروژه در که »پرشیا ایکس« و »آویزون« هاي سایت وب مدیران از یکی
 وثیقه قید با او، علیه مدرکی نشدن یافت دلیل به بعد، هفته یک و شد دستگیر

 براي عدالت نزد زمان آن در اي رایانه جرائم به سیدگیر دادسراي درباره شد آزاد
 دادسراي به الف 2 بند از دوبار بازداشت مدت طول در« :دهد می شهادت چنین ایران

 بود اتاقی آنجا .بردند دادسرا دوم طبقه به مرا اول دفعه .شدم برده اي رایانه جرائم
 هر در .کردند می کار پشتش افرادي و بودند گذاشته کامپیوتر ردیف دو در که

 از صفحاتی من به آنجا در اما بود شده داون ما سایت .بود کامپیوتر تا 8-7 ردیف
 را افرادي واقعی اسامی خواستند می و دادند نشان را سایت از هایی پست آرشیو

 اسامی اعالم براي ها بازجویی در وي ».ببرم نام بودند کرده شرکت ها بحث در که
 .شد شتم و ضرب و تهدید و گرفت قرار روانی فشار در یادشده

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 فروردین گرداب، برنامه ویژه شوك مستند:   

https://www.youtube.com/watch?v=meNAp1qxEpA&feature=related 
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 مشغول قضائی مقامات گرداب پروژه زندانیان از برخی کتبی هاي شهادت اساس بر
 و ایران کیفري دادرسی آیین قوانین کرات به اي رایانه جرائم دادسراي در کار به

 رقرا مثال، عنوان به .اند کرده نقض را منصفانه دادرسی المللی بین معیارهاي
 بازداشت از پس سال چند یا ماه چندین تا شدگان بازداشت از برخی موقت بازداشت

 محمد خصوص به یادشده دادسراي بازپرسان و است شده تمدیدها   آنسوي از
-پرونده از بسیاري به رسیدگی که دادسرا، این اول شعبه بازپرس موسوي، مهدي

 و شدگان بازداشت مکرر هاي درخواست رغم علی داشت، عهده بر را یادشده هاي 
 .است نکرده موافقت کفالت یا وثیقه به بازداشت قرار تبدیل با آنان، هاي خانواده
 ها شکنجه جریان در پرونده بازپرس که هستند مدعی همچنین زندانیان از برخی

 .است داشته حضور اجباري گیري اعتراف و
 به موسوي محمدمهدي از پرونده، این شدگان بازداشت از یکی اصغري، وحید
 شکایت داد می دستورها   آنبه و بود همکار گران شکنجه با که بازپرسی عنوان
 پور، ملک سعید .نیست دست در اثري شکایت این نتیجه از اما .است کرده

 بازداشت طول در« :نویسد می خود نامه در نیز پرونده، این دیگر شده داشتباز
 انواع تحت سپاه سایبري پدافند گروه توسط ابتدایی هاي ماه مخصوصاً موقت،

 در ها شکنجه این از برخی که ام گرفته قرار جسمی و روانی، روحی هاي شکنجه
 اقاریر از زیادي بخش .است گرفته صورت موسوي آقاي پرونده، بازپرس حضور

 وعده و ام خانواده و خود تهدید جسمی، و روانی روحی، شکنجه فشار، اثر در من،
 بازجوها دیکته و خواسته مطابق واقع، خالف مطالب به اقرار صورت در ریعس آزادي
 بازجوها حضور با نیز بازپرس حضور در اقرارها که این توضیح .است گرفته انجام

 تحت اقرار اعالم از جلوگیري جهت ها، شکنجه شدت شدن تر وخیم به تهدید و
 ».گرفت می صورت بازپرس به فشار

 متهمان حقوق نقض در جعفري رضا سرپرستی تحت ئیقضا مقامات فقط نه
 اول روزهاي در که متعدد تلویزیونی هاي مصاحبه در نیز وي خود اند، داشته نقش
 شده پخش اسالمی جمهور دولتی تلویزیون مختلف هاي شبکه از 1388 سال

                                                
 قابل1390 خرداد 13یافته براي اعترافات تلویزیونی، عدالت براي ایران،  گرداب؛ شکنجه سازمان ، 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی
 https://justice4iran.org/persian/publication/gerdab-farsi/#_Toc436323973 

 همان. 



85 ي جعفررضا

 براي که کند می اعالم اي، رایانه جرائم ویژه دادسراي اقدامات توضیح ضمن است،
 اعدام مجازات درخواست االرض، فی فساد عنوان به پورنو، هاي سایت یرانمد

 سایت 250 با .کند می مدیریت دارد سایت زیادي تعداد که فردي« :کرد خواهند
 رو محارم با نامشروع روابط اونجا آد می داره، ارتباط دنیا اخالقی غیر و مستهجن

 را بهائم با طی و دهد، می یحترو را کودکان با خالف عمل آد می ده، می ترویج
 خودمون، پیامبر به کنه، می اهانت ما دین مقدسات به آید می دهد، می ترویج دارد

 و بره، می سوال زیر رو عزاداري دستجات کنه، می توهین داره الهی پیامبران به
 من نظر به ما، مقدسات به کنه می نثار هست خودشون نأش در که چیزي اون
 عنوان به دنیا در چیزي هیچ دیگر باشد نداشته االرض فی افساد عنوان این اگر

 حکمش خب کردیم مشخص را موضوع ما وقتی .داشت نخواهیم االرض فی افساد
 ما درخواست... است اعدام مجازاتش و حکم االرض فی افساد .است مشخص هم
 يجا یک قطعا نشه اعمال مجازاتی چنین ها این براي اگر یعنی .است همین هم
... هستیم ها این کار پیگیر ما قطعا و ماست قانون از اشکال یا دارد اشکال ما کار
 حریم به ها این چون کرد خواهیم برخورد ها این با ترحمی گونه هیچ بدون ما

 االرض فی افساد موجبات و کردند بازي مردم اعتقادات با شدند، وارد مردم خصوصی
 ».کردند فراهم جوامع در را
 عنوان همین با دقیقاً شده یاد هپروند متهمان از نفر 7 شود می گفته یتنها در

  .شدند محکوم اعدام به االرض فی فساد اتهامی
 پخش 1388 نفروردی 30 در که تلویزیونی مصاحبه یک در همچنین جعفري

 حتی و اند کرده اعتراف بیگانه عوامل با ارتباط به متهمان تمام« :است گفته شده
 صورت به اند، کرده دریافت خارجی عوامل از افراد این که هایی پول و ها چک

 هم مکاتباتی و مکالمات این، بر عالوه .است موجودها   آنهاي پرونده در مستند
 هایشان پرونده در مدرك عنوان به اند، داشته بیگانه عوامل با اینترنت طریق از که

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 فروردین گرداب، برنامه ویژه شوك مستند:   

https://www.youtube.com/watch?v=vnNdvH_rT3g 
 پور، ملک سعید پور، هاشم احمدرضا :است زیر شرح به و مشخص نفر هفت این از تن پنج اسامی 

 فراوان، تالش غم ر علی دیگر نفر دو اسامی اما سختی سی حسن و علیزاده مهدي اصغري، وحید
 .است پوشیده ما بر همچنان
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 پرونده این متهمان با که گوید می مصاحبه این در همچنین او ».دارد وجود
 .کرد خواهند برخورد ترحمی هیچ بدون
 تحت که نویسد می خود شکواییه در، پرونده این متهمان از یکی اصغري، وحید

 1000 ماهیانه کند اعتراف دروغ به که است شده وادار شدید بسیار هاي شکنجه
 او .است کرده می دریافت دستمزد نرم جنگ براي آمریکا دولت از دالر 3000 تا

 شیعه امامان و نظام سران و رهبر تمسخر هاي عکس دریافت خاطر به« :نویسد می
 تشویش و رهبري به توهین و امامان به توهین اتهامات اتفاقی، و اجبار به میلم، اي در

 به ها میل اي آن دریافت که حالی در .بستند من به ها بازجویی در عمومی اذهان
 و بودن گوگل استراتژیست و گوگل هاي آگهی خاطر به .ستا نبوده خودم اختیار

 مشروع نا مال تحصیل اتهام وجو، جست آوري فن عظیم موسسه آن از پول دریافت
 ]خلق مجاهدین سازمان[ منافقین عضو من که دارند اصرار شدیداً... !اند زده بنده به

 همین کذب به بزرگم اتهام و کنم می فعالیت آنان فرهنگی شاخه در و هستم
 تمالقا راها   آناز یک هیچ و ام نداشتهها   آنبا ارتباطی هیچ که حالی در !است

 »!ندارم آنان از شناختی  و ام نکرده
 طبق کشور کل دادستانی ،1388 تیرماه در اي رایانه جرائم قانون تصویب از پس

 مصادیق یینتع براي را کارگروهی بود، گذاشته اش عهده بر قانون این که اي وظیفه
 ماه بهمن 11 در کارگروه این .داد تشکیل مجازي فضاي و ها سایت وب در مجرمانه

 مجازات مشمول و جرم اسالمی، جمهوري در که را اینترنتی محتواهاي 1388
 مجرمانه عمل عنوان 40 از بیش فهرست این اساس بر .کرد تصویب شود می شناخته

 عمومی، اخالق و عفت علیه محتوا تولید شامل که شد شناخته اینترنتی فضاي در
 و عمومی و دولتی نهادهاي و مقامات علیه محتوا اسالمی، مقدسات علیه محتوا

 گروه و دسته جمعیت، تشکیل مثل اعمالی .شود می ملی امنیت علیه محتوا نیز
 اساس به که محتوایی کشور، امنیت زدن برهم هدف با )سایبر( مجازي فضاي در

 اساسی، قانون اصول علیه محتوا انتشار کند، وارد لطمه ایران یاسالم جمهوري

                                                
 به دارهش"، "فرهنگی ناتوي پروژه خوردن کلید" :اي رایانه جرایم دادسراي سرپرست با وگو گفت 

 30 ایسنا، ،"مضلین پروژه متهمان برخی اتهام االرض فی افساد"،"مستهجن هاي سایت کاربران
 AVXfcb2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 فروردین

 1390 خرداد 13 ایران، براي لتعدا تلویزیونی، اعترافات براي یافته سازمان شکنجه گرداب؛، 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

 https://justice4iran.org/persian/publication/gerdab-farsi/#_Toc436323973 
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 اختالف ایجاد و ملی وحدت در اخالل ایران، اسالمی جمهوري نظام علیه تبلیغ
 نفع به تبلیع ،اتنیکی و نژادي مسائل طرح طریق از ویژه به جامعه اقشار مابین
 نسبت هجو و هانتا ایران، اسالمی جمهوري نظام مخالف هاي سازمان و ها گروه

 .شود می عمومی و حکومتی هاي سازمان و نهادها مقامات، به
 از عبور هاي روش آموزش و ها فیلترشکن انتشار مصوبه این در مثال، عنوان به

 و تارنماها مجرمانه محتواي به )لینک( ارتباط و بازانتشار فیلترینگ، هاي سامانه
 ها گروه به وابسته هاي رسانه و شده قیفتو نشریات مسدودشده، اینترنتی هاي نشانی

 و ملی امنیت علیه محتوا تولید مصادیق جمله از قانونی غیر و منحرف جریانات و
 .است شده شناخته دولتی نهادهاي و مقامات

 او نظارت تحت دادسراي که کند می اعالم جعفري رضا مصوبه، این تصویب پی در
 بسیار فزارهایی نرم و ابزار با ها سایت وب تمامی کردن رصد حال در آن اجراي براي

 عدم دلیل را الزم افزارهاي نرم و تجهیزات نبود مصاحبه این در او .است پیشرفته
 از پس اعتراضات جریان در وي نظر از که داند می هایی سایت با مناسب برخورد

  .دکردن می منتشر کذب اخبار1388 سال جمهوري ریاست انتخابات
 

 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست رد قرارگرفتن
 به را جعفري رضا جمله از ایرانی مقام 17 ،1391 ماه فروردین 4 در ااروپ اتحادیه

 ورود از اند داشته ایرانی شهروندان حقوق شدید و گسترده نقض در که نقشی دلیل
 اروپا در نیز مقامات این هاي دارایی کلیه .کرد محروم اتحادیه این کشورهاي به

 و بازداشت مسئول جعفري رضا اروپا اتحادیه مصوبه اساس بر .است شده توقیف
 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس نگاران روزنامه و نویسان وبالگ از بازجویی

  .است 1388

                                                
 قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1390 آذر 27رمانه، پلیس فتا، فهرست مصادیق محتواي مج ،:   

https://www.cyberpolice.ir/page/2551 
 1389 آبان 14 آزاد، ایران اینترنتی، هاي شبکه و ها سایت بر نظارت و کنترل از اي تازه دور، 

 WecSoq2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 7 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم سوم فهرست 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ، ،1391 خرداد
https://justice4iran.org/persian/publication/documents/list3/ 
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 رسول جلیلی
  
  

ي عضو شوراي عالی فضاي مجاز
  اي با حکم سید علی خامنه

  
  
    

 تان فارس است و مدرك دکتراي علوم کامپیوتر گرایش شهر اقلید اس1340متولد 
   .هاي عامل دارد سیستم

  
 ها مسئولیت

 معدن و صنعت وزارت پیشرفته صنایع افزار نرم گروه عضو -
 1374 از شریف صنعتی دانشگاه کامپیوتر مهندسی دانشکده علمی هیات عضو -
 کنون تا
 از "فشری فزارگسترا امن" شرکت مدیره هیات رئیس و سسؤم هیات عضو -

  کنون تا 1381
  کنون  تا1390اي از  با حکم سید علی خامنهي عضو شوراي عالی فضاي مجاز -

  

                                                
 شهریور 10 تابناك، اسامی، + کنند؟ می گیري تصمیم ایران مجازي فضاي براي کسانی چه 

 w1zM7S2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393
 قابل ،1390 شهریور 8 شریف، صنعتی دانشگاه کارآفرینی مرکز جلیلی، دکتر آقاي با مصاحبه 

 html.12644-sp-201/1/ir.sharif.karafarini://http :اینترنتی نشانی در دسترسی
  ،قابل دسترسی 1391 فروردین 29اعضاي حقیقی شوراي عالی فضاي مجازي را بشناسیم، افتانا ،

 FHvJmY2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 14 اي، خامنه اهللا آیت آثار نشر و حفظ دفتر مجازي، فضاي عالی شوراي اعضاي انتصاب حکم 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 رشهریو
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=30658 
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 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 اینترنت آزادي حق نقض در مشارکت. 1

 و فشری افزارگستر امن هاي شرکت اندازي راه با 1381 سال از کم دست جلیلی
 به ایرانی کاربران دسترسی و اطالعات کنترل مکانا کردن فراهم در آسا پیک

 این محصوالت .است داشته نقش اینترنتی اجتماعی هاي  شبکه و ها سایت
 و ها خانه وزارت از بسیاري سوي از اینترنتی هاي سایت فیلترینگ براي شرکت
  .است استفاده حال در دولتی هاي سازمان

 
  ایران در اینترنت محتواي سانسور در مشارکت. 2

- سیاست نظارت، وظیفه که است نهادي ترین عالی مجازي فضاي عالی شوراي
 کنترل، اصلی مسئول و دارد عهده به را مجازي فضاي در سازي تصمیم و گذاري

 جلیلی رسول .است ایران در مجازي فضاي کاربران تعقیب و فیلترینگ سانسور،
-فرا نهادي عنوان به ،مجازي فضاي عالی شوراي در عضویت با 1390 سال از

 مجازي فضاي در نظام کلی هاي گیري تصمیم و گذاري سیاست مسئولیت دستگاهی
 در و است مجازي فضاي کنترل زمینه در گیران تصمیم زمره در دارد، عهده بر را

 .است داشته مشارکت اسالمی جمهوري سوي از بیان آزادي نقض با رابطه
 اي، خامنه علی سید دستور به و 1390 داسفن 17 در مجازي فضاي عالی شوراي

 قوه رئیس جمهور، رئیس .است شده تشکیل ایران، اسالمی جمهوري رهبر
 اعضاي از پاسداران سپاه فرمانده و اطالعات وزیر کشور، کل دادستان قضائیه،
 عالی شوراي اعضاي همه است گفتنی .هستند مجازي فضاي عالی شوراي حقوقی
 .شوند می تعیین ایران اسالمی هوريجم رهبر سوي از مجازي

-فیس همچون اجتماعی هاي شبکه و ها سایت وب از بسیاري گذشته هاي سال طی
 در مجازي فضاي عالی شوراي و اند شده فیلتر ایران دولت سوي از یوتیوب و بوك 

  .است داشته نقش ها تصمیم این از بسیاري
 

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل شریف، افزارگستر امن شرکت: /ir.amnafzar://tpht 
 اسفند 17 مجازي، فضاي ملی مرکز مجازي، فضاي عالی شوراي اعضاي انتصاب و تشکیل حکم 

 OUp9AY2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390
 رسانی اطالع پایگاه ساله، چهار دوره یک براي مجازي فضاي عالی شوراي جدید اعضاي انتصاب 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 شهریور 14 اي، خامنه علی سید دفتر
http://www.leader.ir/fa/content/13542 
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   هاي مجازات لیست در قرارگرفتن
 آمریکا متحده ایاالت داري خزانه رتوزا بشري حقوق
 سیسأت او سوي از که شریف افزارگستر امن و آسا پیک شرکت دو و جلیلی رسول
 بشر حقوق نقض سانسور، درها   آننقش یا ارتباط« دلیل به 1391 آبان اند، شده

 داري خزانه وزارت هاي تحریم فهرست در »تروریسم از حمایت و ایران دولت سوي از
 :است آمده آمریکا متحده ایاالت داري خزانه وزارت بیانیه در .گرفتند قرار اآمریک

 بر نظارت به مربوط تجهیزات به دستیابی دنبال به 1387 بهمن از جلیلی رسول«
 اقدامات در فعاالنه نیز 1390 سال اواخر از و بود )اس ام اس( کوتاه پیام تبادل
 شریف افرازگستر امن شرکت .است داشته نقش تاینترن سانسور براي ایران دولت

 عهده بر را اش مدیره هیات ریاست و است آن سسانؤم از یکی جلیلی رسول که
 دسترسی محدودکردن در موثري نقش »سپر« فیلترینگ افزار نرم تولید با دارد،
  ».دارد اطالعات جریان به ایرانی کاربران آزاد

                                                
1 U.S. TREASURY DEPARTMENT OFFICE OF PUBLIC AFFAIRS, U.S. 
DEPARTMENT OF THE TREASURY, 9 November 2012, Available at:  
https://bit.ly/2HnL7Xc 
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 یداهللا جوانی
  
  

  هسپا سیاسی معاون

  
ارشد علوم سیاسی از دانشگاه  کارشناسیمدرك  و  استاصفهان  در1341 متولد

   .استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی داردتهران و دکترا در رشته مدیریت 
  

 ها مسئولیت
  1359 سال در نکردستا سپاه بسیج مسئول -
  1359 سال از یاسالم انقالب پاسداران سپاه رسمی عضو -
  1390 آذر تا 1378 از هسپا سیاسی معاون -
 1396 اسفند 27 تا 1390 آذر از هسپا در فقیه ولی نماینده عالی مشاور -
  کنون  تا1396 اسفند 27از ه سپا سیاسی معاون -

                                                
 در دسترسی قابل ،1393مهر26 اعتماد، روزنامه نیستیم، کار محافظه انقالب از پاسداري در 

   :اینترنتی نشانی
https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2018/06/JAVANI-1.pdf  

 ،اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 مهر 26 اعتماد، روزنامه درامد:   
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3044703 

 همان. 
  ،قابل دسترسی1396 اسفند 27سردار جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران شد، خبرگزاري مهر ، 

 Mokikz2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 مهر 19 میزان، زاريخبرگ کیست؟، جوانی سردار:   

https://bit.ly/2MmYupw 
 4زیرنویس . ك.ن 
 همان. 
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 بشر حقوق نقض موارد از برخی
  پس از معترضان سرکوب در مشارکت. 1

 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات
 برخورد در اسالمی انقالب پاسداران سپاه سیاسی دفتر رئیس عنوان به جوانی یداهللا

 انتخابات از پس وقایع در معترضان شکنجه و بازداشت و اعتراضات با آمیز خشونت
 روز دو ،1388 خرداد 20 در او .است داشته نقش 1388 سال جمهوري ریاست

 تالش به را نژاد احمدي محمود مخالفان انتخابات، دوره دهمین برگزاري از پیش
 براي حرکتی هر« که بود داده هشدار و کرد متهم »مخملی انقالب« انجام ايبر

 ».شد خواهد خفه نطفه در ایران در مخملی انقالب
 دستگیري خواستار 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از بعد جوانی یداهللا

 از استفاده و زور به توسل موافقان از همیشه او .بود خاتمی و کروبی موسوي،
 بر قضاوت مانند، 1388 سال انتخابات از پس معترضان علیه بازجویی هاي شیوه

 از مخالفان قانونی غیر شتم و ضرب از او همچنین .بود، تلویزیونی اعترافات حسب
 .است کرده حمایت انتظامی امنیتی نیروهاي و بسیج به نزدیک افرادي سوي

 جلوگیري براي نوردره و کروبی، موسوي خانگی حصر از 1396 مرداد 31 در او
 جا، به تصمیم یک حصر« :گفت و کرد دفاع کشور ثباتی بی و ناامنی بحران، از

 ترین عالی سوي از کشور امنیت حفظ و ملی منافع تأمین ستايرا در و قانونی
  ».است ملی امنیت تأمین مرجع

 
 1396 ماه دي اعتراضات سرکوب در مشارکت. 2

 تظاهرات 1396 دي11 در سپاه در فقیه ولی ایندهنم مشاور عنوان به جوانی یداهللا
 شعارها و اند آمده میدان به که افرادي« :گفت و نامید اغتشاش و آشوب را ماه دي

 مجازي فضاي و اي ماهواره هاي شبکه تأثیر تحت همه شد انجام که هایی تخریب و

                                                
 قابل ،1388 خرداد 20 سی، بی بی کرد، متهم 'مخملی انقالب' به را موسوي هواداران سپاه 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی
http://www.bbc.com/persian/iran/2009/06/090610_si_ir88_sepah_velvetrevolution  

 نشانی در دسترسی قابل ،1396 مرداد 31 فارس، خبرگزاري شود، برگزار فتنه سران دادگاه اگر 
 NCyw7U2/ly.bit://https :اینترنتی
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 ها آشوب صحنه پشت که کند می مشخص آمریکا رهبران گیري موضع و .است بوده
   ».چیست

 
 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن

 را جوانی یداهللا جمله از ایرانی مقام دههف ،1390 فروردین 23 در اروپا اتحادیه
 از اند داشته ایرانی شهروندان حقوق شدید و گسترده نقض در که نقشی دلیل به

 در نیز مقامات این هاي دارایی کلیه .کرد محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود
 عالی مقامات از جوانی یداهللا اروپا اتحادیه بیانیه اساس بر .است شده توقیف اروپا

 و کروبی موسوي، آقایان دستگیري خواستار که است ایران قضائی دستگاه اداري
 دستگیر علیه بازجویی هاي شیوه از استفاده و زور به توسل از او .بود خاتمی
 اعترافات حسب بر قضاوت مانند( 1388 سال انتخابات از پس وقایع رد شدگان

 افراد سوي از مخالفان شتم و ضرب از او همچنین .کرد می حمایت )تلویزیونی
 .کرد می حمایت انتظامی امنیتی نیروهاي و بسیج به متصل عادي

                                                
 دي 11 مهر، خبرگزاري سازد، می نمایان را ها آشوب صحنه پشت آمریکا رهبران گیري موضع 

 N7r47R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396
 21 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم دوم فهرست 

 Et9Dim2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 اسفند
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 محمدصالح جوکار
  
  

معاون حقوقی و پارلمانی سپاه 
  ن پاسدارا

  
  
    

   . دکتراي تهدیدات امنیت ملی از دانشگاه دفاع ملی؛یزد  در شهر1336متولد 
  

 ها مسئولیت
 1362 سال در یزد اسالمی انقالب کمیته گذاري پایه -
 یزد بسیج مسئول -
 یزد استان سپاه فرمانده -
 هرمزگان سپاه فرمانده -
 بختیاري و چهارمحال سپاه فرمانده -
 فرهنگیان و زانآمو دانش جهادي هاي گروه تشکیل -
 13903 مرداد تا کشور کل فرهنگیان و آموزي دانش بسیج سازمان رئیس -
 1373 سال در یزد االنبیاء خاتم آموزشی مجتمع گذار پایه -
 1378 سال در آموزي دانش والیت طرح گذاري پایه -
 1394 تا 1390 سال از اسالمی شوراي مجلس نهم دوره در یزد مردم نماینده -
 کنون تا 1378 سال از یزد حسین امام دانشگاه رئیس -

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 آبان 2 ،24 خبر اتاق کیست؟، جوکار صالح محمد:   

http://www.otaghkhabar24.com/news/20770 
 همان. 
 اي همچون طرح مشکات هاي ویژه آموزي طرح محمدصالح جوکار در زمان ریاست بر بسیج دانش 

 آموزان  حجاب، طرح ترویج گفتمان امام و رهبري در دانشجهت اغناي ذهن معلمان در باره عفاف و
  .است داده شکل را عترت و قرآن هاي جشنواره برگزاري و آموزي دانش والیت طرح فرهنگیان، و
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  کنون  تا1396 آذر 19از ن معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسدارا -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
   از پس اعتراضات سرکوب در مشارکت. 1

 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات
 در 1388 لسا در آموزي دانش بسیج سازمان رئیس عنوان به جوکار محمدصالح

 جمهوري ریاست انتخابات نتایج به معترضان با آمیز خشونت برخورد و بازداشت
 روز براي آموزي دانش بسیج تدبیر از 1388 آبان 6 در او .داشت نقش 1388 سال
 13 روز در خورده فریب اي عده تجمع خصوص در که گفت و داد خبر آبان 13

 دشمن روانی جنگ و کنند سوءاستفاده هللا ایام و فضاها این از دارند قصد که آبان
  .است شده اندیشیده تدابیري شده شروع است مدتی رابطه این در نیز
 
 اي رسانه فعاالن و نگاران روزنامه بازداشت از حمایت. 2

 مجلس نمایندگان از تعدادي همراه به 1391 ماه بهمن 14 در جوکار محمدصالح
 و »موقع به« را اي رسانه فعال و نگار روزنامه 17 بازداشت در اطالعات وزارت اقدام

 تاطالعا وزارت از ملی امنیت کمیسیون که کرد اعالم و کرد توصیف »مقتدرانه«
 .کرد خواهد حمایت

 فعال و نگار روزنامه 17 اطالعات وزارت 1391 ماه بهمن 11 و 9، 8 روزهاي در
 نگاران روزنامه این دبو گفته ایران اطالعات وزارت .کرد بازداشت را اي رسانه

 اي رسانه اردوگاه به متصل اي رسانه هاي شبکه ترین بزرگ از یکی« شده بازداشت
 »تعقیب و نظر تحت ها ماه« از پس وزارتخانه این مورانأم که هستند »استکبار
  .اند شده کشفش به موفق گروه این گرفتن

 
                                                

  ،قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1396 آذر 19جوکار معاون حقوقی و پارلمانی سپاه شد، ایلنا ،:   
https://bit.ly/2B0v6AV 

 قابل دسترسی1388 آبان 5آبان، عصر ایران، 13آموزي براي برخورد با تجمع  تدبیر بسیج دانش ، 
 MpKwmF2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 بهمن 14 فردا، رادیو نگاران، روزنامه بازداشت براي اطالعات وزارت از مجلس نماینده چند تقدیر 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391
https://www.radiofarda.com/a/f9-iran-mps-supported-detention-of-
journalists/24891019.html  
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 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن
 جمله از ایرانی مقام 29 )2011 اکتبر 10( 1390 مهر 18 در پاارو اتحادیه

 شهروندان حقوق شدید و دهگستر نقض در که نقشی دلیل به را جوکار محمدصالح
 هاي دارایی کلیه .کرد محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود از اند داشته ایرانی

 اروپا اتحادیه بیانیه اساس بر .شود می فتوقی مشمول اروپا در نیز مقامات این
 و آموزان دانش سرکوب در آموزي دانش بسیج فرمانده عنوان به جوکار محمدصالح
 داشته اساسی نقش مخالف نگاران روزنامه و فعاالن بازداشت و ترضمع دانشجویان

  .است
 دلیل به اروپا اتحادیه هاي تحریم لیست در نامش قرارگرفتن به واکنش در جوکار
 افتخار خود براي را اروپا اتحادیه سوي از تحریم« :است گفته بشر حقوق نقض

 ».کردم انتخاب که است صحیحی مسیر از نشان این و دانم می

                                                
 21 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم دوم فهرست 

 Et9Dim2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 اسفند
 فارس، خبرگزاري ام، شده بازنشسته سپاه از است ماه 3/دانم می افتخار را اروپا اتحادیه تحریم 

 HrxJBD2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 آبان 26
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 علی چهارمحالی
  
  

  رئیس زندان اوین

  
  

 ها مسئولیت
 4 تا تهران استان تربیت و اصالح و سالمت معاون و اوین زندان قضائی معاون -

 1395 مرداد
  کنون  تا1395 مرداد 4ئیس زندان اوین از ر -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 مرگ و اذیت ،آزار ،شکنجه در اوین، زندان رئیس عنوان به چهارمحالی علی

 .است مسئول و داشته نقش سیاسی زندانیان
   یکی قنبري، سینا .است اوین زندان در زندانیان سالمت حفظ اصلی مسئول وي

  

                                                
 در دسترسی قابل ،1395 مرداد 4 میزان، خبرگزاري شد، معرفی اوین زندان جدید رئیس 

 .ClHGdU2/ly.bit://https :یاینترنت نشانی
 آمریکا، صداي اند، آورده  سهیلسر بالیی دانم می :فرزندش وضعیت از  سهیل اعرابیمادر نگرانی 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397مهر11
https://ir.voanews.com/a/iran-shoehi-arabi/4598384.html 

 2018 دسامبر2 هرانا، خبرگزاري اوین، دادسراي به ایرایی گلرخ و دائمی آتنا مجدد احضار، 
  a/hranews/2018/org.news-hra.www://https-18086/ :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

 شد، برگزار ترك فعال دو اتهامات به رسیدگی دادگاه /اوین زندان رئیس از نوري ابراهیم شکایت 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،2018 دسامبر20 هرانا، خبرگزاري

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18377/  
 همان. 
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 تحت که اوین زندان در ،1396 ماه دي اعتراضات در شده بازداشت معترضان از
  .است باخته جان اوست مسئولیت

 توسط 1396 دي 10 در سراسري اعتراضات جریان در ، ساله 22 قنبري، سینا
 بعد روز شش .شد منتقل اوین زندان قرنطینه 4 بند به و دستگیر انتظامی نیروي

 او که گفت تهران، استان هاي زندان کل مدیر محبی، مصطفی )1396 دي 16(
 .است کرده خودکشی و آویز حلق را خود زندان قرنطینه دستشویی در
 خودکشی ییدأت با کشور کل دادستان منتظري، محمدجعفر 1396 دي 21 در

 معتاد است کرده خودکشی که فردي« :گفت خبرنگاران جمع در قنبري سینا
 ».است موجود هم فیلمش و است بوده
 فیلم وجود بر مبنی کشور، کل دادستان منتظري، محمدجعفر ادعاي از پس

 شوراي مجلس در تهران مردم نماینده رحیمی، علیرضا قنبري سینا خودکشی
 کانال در ادعا این رد با 1396 بهمن 16 در اوین، زندان از بازدید از پس اسالمی،

 فیلم نام به اشتباه به مختلف جاهاي در فیلم این از« :نوشت شا شخصی تلگرام
 از ساعاتی حاوي فیلم که حالی در شود می برده نام قنبري سینا خودکشی

 ماجرایی یا سرویس داخل و بوده زندان بهداشتی هاي سرویس محوطه وضعیت
 وجود خودکشی از فیلمی اساسا و ندارد وجود فیلم در شده مرگ به منجر که

  ».ندارد
 المللی بین کمپین با اي مصاحبه در ایرانی، تهبرجس وکیل ستوده، نسرین همچنین

 زندانیان به آزادي وعده دادن با امنیتی مقامات که است گفته ایران در بشر حقوق
 .کردند تشویق »متادون« دریافت به را آنان

 از توئیتی در نیز ،اسالمی شوراي مجلس در تهران مردم نماینده صادقی، محمود
 اعالم طبق«:بود داده خبر قنبري سینا جمله از دانیانزن به دارو اجباري خوراندن

                                                
 1396 دي 21 ایسنا، ها، زندان در اخیر هاي خودکشی درباره کشور کل ستانداد توضیحات، 

 Mf6CQa2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 پایگاه اخیر، هاي ناآرامی زندانی قنبري سینا مرگ از تهران نماینده رحیمی، علیرضا روایت 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 بهمن 15 جماران، خبري و رسانی اطالع
https://bit.ly/2QRzNST 

 کمپین اوین، در شدگان بازداشت به دارو اجباري خوراندن معترضان؛ معتادانگاري براي اي پروژه 
 QFd7Hd2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در رسیدست قابل ،1396 دي 28 ایران، بشر حقوق



99 ی چهارمحالیعل

 با تماس چند طی او کرد، فوت زندان در که شدگان بازداشت از یکی بستگان
 خوردن به مجبور را ها  بازداشتی دیگر و او مسئوالن داشته اظهار اش خانواده

  »...کرده می بد را حالشان که کردند می هایی قرص
 تحقیق مورد مستقلی گروه سوي از هیچگاه قنبري یناس مرگ به منجر وقایع
 .است نگرفته قرار

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 26 صادقی، محمود توئیتر صفحه:   

https://bit.ly/2Mdw94S 
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  محمدي حاج عزیز
 )نوراهللا عزیزمحمدي(
  
  

 و عضو وکیل پایه یک دادگستري
  کانون وکالي دادگستري مرکز

  
  

 وارد 1350 در سال  وداردحقوق قضائی  وي لیسانس ؛ در تهران1327 متولد
  .دستگاه قضائی کشور شد

  
 ها یتمسئول

 »شهربابک« مستقل بخش دادگاه رئیس -
 1368 سال تا 1361 سال از سیرجان شهرستان دادگستري رئیس -
 1368 سال در تاکستان دادگستري رئیس -
 کرمان استان در دادیار - 
 »قدیم« شهرستان دادرس -
 کرمان »بافت« شهر دادگاه رئیس -
 رفسنجان دادگاه رئیس -
 سیرجان دادستان -
 1388 سال در اوین دادسراي یک شعبه رسبازپ -
 سال احتماالً تا 1382 سال از تهران استان کیفري 71 شعبه قاضی و رئیس -

1395 
 3 و عضو کانون وکالي دادگستري مرکزاکنون وکیل پایه یک دادگستري هم -

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 مهر 30 تابناك، ان،ایر قاضی ترین جنایی هاي ناگفته:   

https://bit.ly/2AYoFOZ 
 همان.  
 مرکز دادگستري وکالي کانون سایت وب صفحه این در محمدي عزیز نوراهللا به مربوط اطالعات 

  https://bit.ly/2GrBZir :است شده درج
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  بشر حقوق نقض موارد از برخی
 سنگسار حکم صدور. 1
 مورد یک در حداقل وي ،)محمدي حاج عزیز( عزیزمحمدي نوراهللا شخص گفته به

 تسنیم خبرگزاري با گویی و گفت در او .است کرده صادر زن یک براي سنگسار حکم
 ...بود معروف یخانوادگ قتل نیتر عیفجعنوان   بهکه پرونده ]این در...[« :است گفته

 را پرونده نیا ...شد زن کی رجم و نفر 2 اعدام نفر، 4 قتل به منجر هم سرانجام
 فرزندانم و همسر یحت که بود ییها پرونده از دسته آن جزو رود؛ ینم ادمی وقت چیه

  ».داشتند حضور اش حاکمهم جلسه در هم
 اجرا که بوده سنگساري حکم آخرین سنگسار، این کرده ادعا گو و گفت این در وي

  .است نکرده مشخص را آن تاریخ اما است شده
 
   شده بازداشت معترضان براي کیفرخواست صدور. 2

 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس وقایعدر 
 دادسراي اول شعبه بازپرس عنوان به )محمدي حاج عزیز( عزیزمحمدي نوراهللا
 ریاست انتخابات از پس وقایع در معترضان براي کیفرخواست صدور در اوین

 سیاسی فعالیت جرم به که معلمی قنبري، عبدالرضا جمله از 1388 سال جمهوري
 .است داشته نقش شد محکوم مرگ به و دستگیر

 نور پیام دانشگاه استاد و پاکدشت هاي دبیرستان از یکی دبیر قنبري، عبدالرضا
 نیز وي پرونده .شد بازداشت اش تدریس محل دبیرستان در 1388 ماه دي 14 در
 را وي ابتدا از که بود محمدي حاج بازپرس ریاست به اوین دادسراي اول شعبه در

 خلق مجاهدین سازمان با ارتباط و محاربه به او .بود کرده تهدید اعدام به بارها
 محکوم اعدام به انقالب، دادگاه 15 شعبه قاضی صلواتی، قاضی سوي از و متهم

 رسیدگی صالحیت کشور، عالی دیوان رویه وحدت راي اساس بر که حالی در .شد
 به باید ها پرونده این و شده گرفته تجدیدنظر هاي دادگاه از محاربه، هاي پرونده به

 جاي به قنبري آقاي پرونده شود، رسیدگی آنجا در و ارجاع کشور عالی دیوان

                                                
 قابل دسترسی در نشانی1393 آبان 19، خبرگزاري تسنیم، !اي که قاتل پدرش را بخشید قاضی ، 

 GWA7Ds2/ly.bit://https :اینترنتی
 قابل ،1389 اردیبهشت 21 وله، دویچه نظامی، فضاي اجساد، ندادن تحویل بستگان، دستگیري 

 RHrZIv2/ly.bit://https :ترنتیاین نشانی در دسترسی
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 شعبه، این رئیس زرگر، و رفت تجدیدنظر دادگاه 36 شعبه به کشور عالی دیوان
 عالی دیوان قضات توسط او اعدام حکم 91 سال در .کرد ییدأت را اعدام حکم
 تبعید صورت به حبس سال 15 به اي محاکمه طی 92 سال اوایل در و قضن کشور

 دادگاه در نیز نهایت در او حکم  .دش محکوم بوشهر استان برازجان زندان در
 تحمل از بعد و یافت کاهش تبعید بدون زندان سال 10 هب 54 شعبه تجدیدنظر

  .شد زگرداندهبا کرج شهر رجایی زندان به برازجان زندان در تبعید سال یک
 
 سال18 زیر متهمان براي اعدام احکام صدور. 3

 کیفري دادگاه 71 شعبه قاضی عنوان به )محمدي حاج عزیز( عزیزمحمدي نوراهللا
 عنوان به .است قانونی سن زیر افراد براي اعدام حکم صدور مسئول تهران استان
 ارتکاب زمان در که شیري ستار نام به فردي براي 1384 خردادماه در او نمونه
   .کرد صادر اعدام حکم داشت سال 17 جرم

  
 قصاص و اعدام احکام صدور. 4

 پرونده 4000 از بیش قاضی مقام در )محمدي حاج عزیز( عزیزمحمدي نوراهللا
 این از بسیاري .است کرده صادر قصاص حکم 3000 و کرده بررسی را قتل

 قاتل چون مهمی هاي وندهپر قاضی او .است شده اجرا عام مالء در نیز احکام
 همه در که است بوده... و مدیریت پل آباد، سعادت جنایت کرج، در زنان سریالی

  .است داده قصاص و اعدام به حکمها  آن
 

 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن
 زعزی جمله از ایرانی مقام 29 )2011 اکتبر 10( 1390 مهر 18 در ااروپ اتحادیه

 شهروندان حقوق شدید و گسترده نقض در که شینق دلیل به را محمدي حاج
 هاي دارایی کلیه .کرد محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود از اند داشته ایرانی

                                                
 دسترسی قابل روزآنالین، ،1392 اردیبهشت 3 اعدام، زیر بقیه شد، نقض قنبري عبدالرضا حکم 

 wa30CB2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل برومند، بنیاد شیري، ارست سرگذشت، یک:  

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7847/sattar-shiri 
 3000 جم  قاتل پدرم را بخشیدم، جام/ الترین پرونده س روایتی از فجیع/ حکم قصاص صادر کردم

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 فروردین 5 آنالین،
http://jamejamonline.ir/online/2328877377647339053 
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 عزیز اروپا اتحادیه بیانیه اساس بر .شد خواهد توقیف اروپا در نیز مقامات این
 گاهداد 71 شعبه قاضی و اوین رد مستقر دادسراي بازپرس عنوان به محمدي حاج

 ریاست انتخابات به معترضان از نفر چندین محاکمه در تهران استان جنایی
 قنبري، عبدالرضا محاکمه در خصوص به او .است داشته نقش 1388 سال جمهوري

 بوده مسئول شد، محکوم مرگ به و دستگیر سیاسی فعالیت جرم به که معلمی
   .است

                                                
 قابل ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات لیهع اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم دوم فهرست 

 Et9Dim2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
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 محمدرضا حبیبی
  
  
  یس کل دادگستري یزدرئ

  
  

 ها مسئولیت
 فریدن منطقه در شهر فریدون دادستانی در فعالیت -
 1393 شهریور 5 تا سال 6 از بیش اصفهان انقالب و عمومی دادستان -
  کنون تا 1393 شهریور 5 از رئیس کل دادگستري یزد -
  

  بشر حقوق نقض موارد از برخی
 صفهانا انقالب و عمومی دادستان مقام در. 1

 مواد با مرتبط اتهامات با نفر 4 اعدام از 1389 ماه دي 18 در حبیبی محمدرضا
  .داد خبر اصفهان زندان در مخدر

 محمد و عبداهللا هاي نام به برادر دو براي اعدام احکام صدور مسئول همچنین او
 برادر دو این پرونده بشر، حقوق فعانمدا برخی گفته به .است شورباریکی فتحی

                                                
 1393 شهریور 5 فارس، خبرگزاري کرد، خداحافظی اصفهان دادگستري از حبیبی محمدرضا، 

 FOJsaE2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 قابل ،1393 شهریور 3 مهر، خبرگزاري گرفت، انتصاب حکم یزد دادگستري جدید کل رئیس 

 FNcnvQ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 1389 دي 18قاچاقچی مواد مخدر در زندان اصفهان، ایسنا،  4اعدام : دادستان اصفهان خبر داد، 

 FNEwDa2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 در دسترسی قابل ،1390 اردیبهت 27 سی، بی بی اصفهان، در 'محاربه' جرم به نفر دو اعدام 

   :اینترنتی نشانی
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/05/110517_l21_execution_isfahan_fathi 
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 داخل از خودشان هاي نامه و خانواده هاي گفته اساس بر و داشت بسیاري بهاماتا
 براي دو این .شدند اعتراف به مجبور شدید هاي شکنجه تحت برادر دو این زندان،

 براي اقدام نظام، مخالف هاي گروه با ارتباط جمله از مطروحه اتهامات پذیرش
 جسمی شدید هاي شکنجه تحت لحانهمس سرقت و خدا با محاربه مسلحانه، رزهمبا

 مازنداران در اما بودند اصفهان ساکن برادر دو این .گرفتند قرار بازجویان روحی و
 شد می برگزار مازندران در باید دادگاه وکال، گفته به که حالی در و شدند دستگیر

 زندگی آبادان در جنگ زمان در برادر دو این همچنین .شد منتقل اصفهان به
 همین در را هایی نامه نیز متخصص دکترهاي .بودند روانی بیماري دچار و دندکر می

 محمدرضا برادر، دو این اتهام به رسیدگی حین در اما نوشتند قاضی به خصوص
ها   آناعدام حکم و نکرد توجهیها   آنروانی و روحی سالمت وضعیت به حبیبی

 .شدند اعدام 1390 ماه اردیبهشت 27 در برادر دو این .کرد تائید را
 شهریورماه در اصفهان دادستانی سمت از تودیعش مراسم در حبیبی محمدرضا

 :گفت و کرد اشاره گذشته سال یک در سارقان تدس قطع فقره پنج به ،1393
 باسابقه سارقان از شرعی حد عنوان به ید قطع فقره پنج گذشته سال یک طی«

 به اما است، نشده اي رسانه رونیبی هاي دشمنی دلیل به که شده اجرا دانزن در
 میزان و گذاشته جامعه بر را خوبی تأثیر اقدام این انتظامی نیروي مأموران اعتراف

   ».است داده کاهش را جنایت و جرم
 
  یزد استان دادگستري کل ئیسر مقام در .2

 احکام اجراي مسئول یزد استان دادگستري کل رئیس سمت در حبیبی محمدرضا
 .است بوده مالعام در داماع و قصاص

 :داد خبر عام مالء در زندانی یک اعدام از 1394 فرودین 23 در او مثال عنوان به
 برخورد باشند جامعه امنیت و نظم مخل که کسانی با جدیت با قضائی دستگاه«

 امنیت احساس به خود شیطانی امیال واسطه به افرادي دهد نمی اجازه و کند می
  ».نمایند دوار اي خدشه جامعه

                                                
 همان 
 قابل دسترسی1393 شهریور 17وله،  پنج مورد قطع دست طی سال گذشته در اصفهان، دویچه ، 

 2AUHUc2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 نشانی در دسترسی قابل ،1394 فروردین 23 فرارو، شد، اعدام مهریزي ساله 9 آموز دانش قاتل 

 FCFinb2/ly.bit://https :اینترنتی
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 اجراي« :بود گفته عام مالء در زندانی دو اعدام اعالم با 1395 اسفندماه 18 در او
 از تخطی با توانند می کنند می فکر که کسانی تمام به است هشداري حکم این

 خود براي شکنی قانون با و ببرند پیش را خود کار مردم آرامش به خدشه و قانون
   ».کنند کسب سودي

 
 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در رفتنقرارگ

 جمله از ایرانی مقام 29 )2011 اکتبر 10( 1390 مهرماه 18 در ااروپ اتحادیه
 شهروندان وقحق شدید و گسترده نقض در که نقشی دلیل به را حبیبی محمدرضا

 هاي یدارای کلیه .کرد محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود از اند داشته ایرانی
  .است شده توقیف اروپا در نیز مقامات این
 محاکمه در مشارکت دلیل به حبیبی محمدرضا اروپا اتحادیه بیانیه اساس بر

 ماه اردیبهشت در فتحی عبداهللا محاکمه مانند ناعادالنه، هاي اهدادگ در متهمان
 روانی و روحی سالمت وضعیت به او اتهام به رسیدگی حین در که طوري ،1390

 .است گرفته قرار اروپا اتحادیه تحریم فهرست در است نکرده توجهی او
 خود افتخار باعث را امر این ،اروپا اتحادیه تحریم به واکنش در حبیبی محمدرضا

 اجراي که چرا شدم، خوشحال بسیار اروپا اتحادیه اقدام این از من« :گفت و دانست
 کفار و معاندین لیست در مرا میاسال انقالب مقررات به عمل و منور شرع احکام
  ».ام کرده عمل اسالم حکم به من و است داده قرار اسالم

                                                
 قابل دسترسی1395 اسفند 18شود، فرارو،  تل زرگر یزدي فردا در مالء عام اجرا میحکم اعدام قا ، 

 MmPmRL2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 21 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم دوم فهرست 

 Et9Dim2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،9013 اسفند
 قابل دسترسی1393 شهریور 17وله،  پنج مورد قطع دست طی سال گذشته در اصفهان، دویچه ، 

 2AUHUc2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در



107 )ي حجاززاده نی محمد حسدیس (ي محمد حجازدیس

سید محمد حجازي 
  سید محمد (

 )زاده حجازي حسین
  

ستاد مشترك سپاه  رئیس
  پاسداران انقالب اسالمی

  
 انشگاهد از دولتی مدیریت ارشد کارشناسی مدرك او ؛اصفهان شهر 1335 متولد
   .دارد تهران

 
 ها مسئولیت

 کشوري چهارم منطقه سپاه فرمانده جانشین -
 کشوري دوم منطقه سپاه ستاد مسئول -
 غرب و میانی هاي جبهه در سلمان عملیاتی قرارگاه جانشین -
 عراق و ایران جنگ دوران پایان تا سپاه قدس قرارگاه فرمانده جانشین -
 نگج پایان از پس مقاومت نیروي کننده هماهنگ معاون -
 حسین امام دانشگاه علمی هیات عضو -
  1386 شهریور 29 تا 1376 اسفند 20 از جبسی مقاومت نیروي فرمانده -
  1387 خرداد 2 از هسپا کل فرمانده جانشین -
 از سپاه فرمانده جانشین سمت حفظ با نپاسدارا سپاه ثاراهللا قرارگاه فرمانده -

  1388 مهر 12 احتماالً تا 1387 تیر 23

                                                
 خرداد 4 مهر، خبرگزاري شود، می برگزار امروز آبرمند سردار و حجازي سردار معارفه مراسم 

 ATkiVm2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1387
 همان. 
 نشانی در دسترسی قابل ،1387 خرداد 2 آفتاب، شد، سپاه کل فرمانده جانشین حجازي، سردار 

 html.2dftt6nm23.nq6vdchv/ir.aftabnews://http :اینترنتی
 فارس، خبرگزاري بسیج، مقاومت نیروي جانشین همدانی و سپاه ثاراهللا قرارگاه فرمانده حجازي 

 5MkGOe2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1387 تیر 23
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 12 از مسلح نیروهاي کل ستاد صنعتی تحقیقات و پشتیبانی و آماد معاون -
  1393 ریت 1 تا 1388 مهر

  کنون  تا1386 شهریور 29از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی  رئیس -
 

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 کلیدي نقش پاسداران سپاه ثاراهللا قرارگاه فرمانده عنوان به حجازي محمد سید

 .است داشته1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس اعتراضات سرکوب در
 فرمانده مستقیم نظر زیر که است امنیتی قرارگاهی پاسداران، سپاه ثاراهللا قرارگاه

 شرایط در تهران امنیت مینأت وظیفه کنون تا 1374 سال از و شود می اداره سپاه
  .دارد عهده بر را بحرانی

 
 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در فتنقرارگر
 به را حجازي محمد سید ،)2011 اکتبر 10( 1390 مهر 18 در اروپا اتحادیه

 از است داشته ایرانی شهروندان حقوق شدید و ردهگست نقض در که نقشی دلیل
 یفتوق اروپا در نیز او هاي دارایی کلیه .کرد محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود

 .شد خواهد
 ثاراهللا قرارگاه وقت فرمانده حجازي، محمد سید ،اروپا اتحادیه مصوبه اساس بر

 سال جمهوري ریاست انتخابات به معترضان سرکوب« دلیل به پاسداران، سپاه
 مدارك و اسناد انتشار ممنوعیت براي بهداشت وزیر به نگاري نامه« و »1388

 .است شده تحریم ،»صدومینم پزشکی

                                                
 د سردار انتصابتحقیقات و پشتیبانی و آماد معاون معاونت به حجازي زاده حسین محمد سی 

 ابلق ،1388 مهر 12 اي، خامنه اهللا آیت آثار نشر و حفظ دفتر مسلح، نیروهاي کل ستاد صنعتی
  :اینترنتی نشانی در دسترسی

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=20061 
  ،قابل دسترسی1393 تیر 1حجازي رفت؛ عبداللهی معاون ستاد کل نیروهاي مسلح شد، مشرق ، 

 ZgeN6W2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 1386 شهریور 29 مهر، خبرگزاري شد، سپاه مشترك ستاد رئیس حجازي محمد سید سردار، 

 DoCAPH2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 21 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم دوم فهرست 

 Et9Dim2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 اسفند



109  مطلقینی حسبهرام

 هرام حسینی مطلقب
  
  

فرمانده دانشکده و پژوهشکده 
سپاه  )دافوس(ی علوم دفاع

  پاسداران انقالب اسالمی

  
 ها مسئولیت

  1390 آبان 17 تا 1388 اسفند 4 از نتهرا استان سیدالشهدا سپاه فرمانده -
 14 تا 1390 آبان 17 از البرز استان مجتبی حسن امام سپاه فرماندهی -

 1393 اردیبهشت
سپاه پاسداران  )دافوس( فرمانده دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی اکنون هم -

  انقالب اسالمی
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 ردهايبرخو در تهران استان سیدالشهدا سپاه فرمانده عنوان به مطلق حسینی بهرام

 سال جمهوري ریاست انتخابات به معترضان بازداشت و اعتراضات با آمیز خشونت
 .است شده بشر حقوق نقض مرتکب و داشته نقش 1388

                                                
 4هان،کی روزنامه تهران، استان سیدالشهداء سپاه فرمانده عنوان به مطلق حسینی سردار انتصاب 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 اسفند
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2046690  

 قابل دسترسی در نشانی1391 آبان 17نیوز،  سردار نصیري فرمانده سپاه سیدالشهدا شد، مشرق ، 
 65MiZs2/ly.bit://https :اینترنتی

 سمت به حسینی استاد سردار معارفه /اند شده تربیت سپاه در کشور اجرایی مدیران بهترین 
   :، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1393 اردیبهشت 14فرماندهی سپاه استان البرز، خبرگزاري مهر، 

https://bit.ly/2DlbvNB 
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 بهمن 30 ایرنا، است، ناپذیر شکست دژ اسالمی ایران:   

http://www.irna.ir/fa/News/82837086 
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 سرکوب در سیدالشهدا سپاه محوري نقش به اشاره با 1390 ماه اردیبهشت در او
 هاي سپاه از یکی تفکیک از قبل سیدالشهدا سپاه« :گفت 1388 سال اعتراضات

 مورد سپاه این عملکرد .درخشید خوش 88 سال فتنه جریان در و بود محوري
 نام و کردند خطر احساس سپاه این وجود با دشمنان و گرفت قرار مسئوالن یدتأی
  ».کردند ثبت خود اي گزینه دو و سی لیست در را آن
 

 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن
 جمله از ایرانی مقام 32 ،)2011 آوریل 13( 1390 فروردین 23 در ااروپ اتحادیه

 شهروندان قوقح شدید و گسترده نقض در که نقشی دلیل به را مطلق حسینی بهرام
 هاي دارایی کلیه .کرد محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود از اند داشته ایرانی

 بهرام اروپا اتحادیه بیانیه اساس بر .شد خواهد توقیف اروپا در نیز مقامات این
 سرکوب در تهران اناست سیدالشهدا لشکر فرماندهی مقام در مطلق حسینی

 .داشت کلیدي نقشی 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس اعتراضات

                                                
 قابل ،1390 اردیبهشت 25 فارس، خبرگزاري درخشید، وشخ88 فتنه در سیدالشهدا سپاه 

 FYnMZS2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
2 COUNCIL REGULATION (EU) No 359/2011 of 12 April 2011 concerning restrictive 
measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in 
Iran،eur-lex,12 April 2011, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0359-
20140412 



111 يا  خامنهی علدیس

 اي علی خامنه سید
  

  وري اسالمی رهبر جمه
  
  

 در 1318اي متولد  سید علی خامنه
او تحصیالت حوزوي . مشهد است

   .دارد
  

  
 ها مسئولیت

 1359 تیر تا 1357 دي از اسالمی انقالب شوراي عضو -
 دفاع وزارت انقالب امور اونتمع -
 1358 اسفند 5 تا1358 آذر 3 از پاسداران سپاه سرپرستی -
 تهران جمعه امام -
 1360 مهر تا 1358 اسفند از اسالمی شوراي مجلس نماینده -
 1368 خرداد تا 1360 مهر از جمهور رئیس -
 1368 خرداد تا 1366 بهمن از نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس -
   تا کنون1368مهوري اسالمی از خرداد رهبر ج -
  

  بشر حقوق نقض موارد از برخی
 فرهنگی انقالب خونبار حوادث و ها دانشگاه تعطیلی. 1

 حوادث و ها دانشگاه تعطیلی در انقالب شوراي عضو عنوان به اي خامنه علی سید
 به موسوم( اسالمی جمهوري مخالف دانشجویان اخراج و ها دانشگاه در بار خشونت
  .است هکرد ایفا مهمی نقش )فرهنگی انقالب

                                                
 نشر و حفظ دفتر اي، خامنه حسینی علی سید العظمی اهللا آیت حضرت نامه زندگی به گذرا نگاهی 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 فروردین 1 اي، خامنه اهللا آیت أثار
http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=26142 
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 را مخالف دانشجویان ،1359 فروردین 29 جمعه نماز هاي خطبه در اي خامنه
 النه ها دانشگاه در که هایی گروه این« :کرد فراهم راها   آنسرکوب زمینه و تهدید
 لیهتخ را ها دانشگاه باید هستند زدن ضربه حال در اسالمی حکومت علیه و اند کرده

 یعنی آن اصلی صاحبان به را است شده فسادي مراکز که مراکز این اگر .بکنند
 ».کرد خواهد پاسداري را مراکز این و رفت خواهد خود ملت این برنگردانند، ملت
 در رفسنجانی هاشمی سخنرانی شدن کشیده خشونت به و ماندن تمام نیمه از پس
 را تبریز دانشگاه امام خط پیرو ویاندانشج تبریز، دانشگاه در 1359 فروردین 26
 »انقالب ضد« و »گرا چپ« که دانشجویانی خروج خواهان و درآوردند خود تصرف به

 عالی شوراي اعضاي ،1358 فروردین 29 در .شدند دانشگاه از شدند می نامیده
 هاي گروه دفاتر تعطیلی براي خمینی، اهللا روح با اي جلسه برگزاري از پس انقالب

 ها دانشگاه١٣۵٩ خرداد 15 از و کرد مقرر قانونی مهلت دانشگاه در سیاسی
 محسوب »یفرهنگ انقالب« سرآغاز ها، دانشگاه تعطیلی این .شدند اعالم تعطیل

 از تن صدها اخراج و سال دو از شتریب مدت به ها دانشگاه یلیتعط که شود یم
 .داشت یپ رد را مخالف و شیدگراند انیدانشجو از تن هزاران و استادان

 یلیتعط و یفرهنگ انقالب ، اهوازشاپور يجند دانشگاه جمله از ها دانشگاه از یبرخ در
 يسو از منصوب مقامات و پاسداران سپاه که خورد گره يخونبار عیوقا با دانشگاه

 شاهد که سابق سیاسی فعال شرحانی، اصل منصور .داشتند نقش آن در ینیخم
 را وقایع آن آغاز ایران براي عدالت نزد شهادتی در دهبو شاپور جندي دانشگاه وقایع
  :آورد می یاد به چنین

 يجلو را اش جماعت نماز آمد یجنت ]احمد[دانشگاه، اناتیجر از قبل روز دو
 .نبودند قادر ببندند را دانشکده خواستند یم .کرد اجرا يکشاورز ي دانشکده

 نیا که دیبرس ملت يآ که داد را اعالم نیا ویراد و ونیزیتلو پشت بعد
 نیبدتر .دیکن کمک دییایب .سوزانند یم را قرآن دارند ها نید یب و ستیکمون

 دانشگاه از اصالً که یبوم مردم که بود نیا دمید آنجا من که ییها صحنه
 کنند یم فکر و نیحس امام يبرا زده نهیس عمر کی که مردم بودند، دور

 کردند یم شانیها وانت سوار را ها نیا خب ست،ین خدا یعنی ستیکمون
  .زدند یم و نبود آماده چماق با شان همه .دانشگاه در آوردند یم

                                                
 فروردین 30 شنبه کیهان، روزنامه اند، خائن دهند، می سوق بیکاري به را افراد که کسانی امروز 

 https://bit.ly/2DBYPSs :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،5 صفحه ،1359



113 يا  خامنهی علدیس

 در شاپور جندي دانشگاه خونبار وقایع شاهد و اخراجی دانشجوي بقایی، غالمرضا
 آن از مفصلی شرح فرهنگی انقالب ستاد اعضاي از سروش، عبدالکریم به اي نامه

 رهبري به اللهی حزب" نیروهاي هجوم درباره ملهج از وي 1.است داده را وقایع
 دانشجویی هاي سازمان دفاتر اشغال و دانشگاه به اردیبهشت 2 روز در جنتی، احمد

 و سبز يها وارهید پشت از ها، نخل انیم از مییایب خود هب تا« :نویسد می سیاسی و
 پارك يها نیماش فاصل حد از کرده، نیکم يها بام پشت از شمشادها، يآشنا
 اطراف در و شیخو ي خانه در که یانیدانشجو به شد آغاز شقاوت کیشل شده،
 از عدفا در يزیغر واکنش کی از بعد .بودند کرده تجمع شگامیپ انیدانشجو دفتر
 دنبال و دندیدو یم طرف هر از شده ریغافلگ انیدانشجو ،یخال دستان با و خود
 يها کناره به را خود ها نخلستان پشت از يا عده .گشتند یم یپناه جان و یپناه
 ییگو اما .رساندند است، شده واقع یدانشگاه شهر يانتها در که کارون رود

 کرده ینیب شیپ را فرار يها محل قبالً ها، نخل انیم در کرده نیکم مهاجمان
 ساتور با ای گلوله با ای ریمس نیا در يشماریب گروه .بستند انیدانشجو بر راه .بودند

 کارون، رودخانه ي کناره در و ریمس نیا يانتها در .درآمدند يپا از دشنه و
 کارکنان از یبرخ فاجعه از بعد يروزها در قضا از و ستا واقع اهواز ي»قصابخانه«

 آب از را انیدانشجو ي شده دهیدر و خورده گلوله اجساد قصابخانه نیهم
 ...داند ینم یکس سال، 23 از بعد و اکنون نه و روز آن نه نفر؟ چند .رندیگ یم
 دندید خود چشم با روز آن که من همانند یکسان هستند زنده ندارم يدیترد یول

 از یکی »شگامیپ آموز دانش« ساله، چهارده ي»یاتیح طاهره« نهیس چگونه که
  2»...شد دهیدر اوباشان از یکی ي قمه با اهواز يها رستانیدب

 از پس روزهاي در و حمله این یانجر در دانشجویی و سیاسی فعاالن از بسیاري
 شهرداري تاالر به را آنان از تعدادي 3.شدند کشته و زندانی و شکنجه دستگیر، آن

                                                
 1 یکنفر، گوبال بقایی، غالمرضا فرهنگی، انقالب جریان در اهواز دانشگاه به حمله از روایتی 

   Z1GqRw2/ly.bit://https: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،2013 مارس
 همان.  
 است آمده چنین معتمدي مهناز باختن جان مورد در پیکار نشریه اردیبهشت 29 شماره در: 
 کانون به اسالمی انقالب بیدادگاه محل از را اسیر دختران و زنان اي عده که حالی در هنگام شب"

 تا کانون ورود درب مسیر در کردند، می منتقل )سلیمان مسجد جاده در واقع( زرگان کارآموزي
 هاي چراغ ضمن در .بدوند کنند، نگاه خود عقب به که آن بدون کنند می وادار را ها آن آسایشگاه،

 ← اي از پاسداران و اوباشان براي ترساندن هطرفین مسیر را خاموش کرده و در میان درختان عد
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 خواسته مقابل در ،1359 اردیبشهت 4 روز در .کردند زندانی جا آن در و بردند اهواز
 آنان از تن دو حداقل و گشودند آنان روي به را شدن،آتش آزاد براي دانشجویان

   1.باختند جان تیراندازي از ناشی جراحت اثر رد
 این 2.کرد اجرا و صادر اعدام حکم شدگان بازداشت از برخی براي انقالب دادگاه
 خلق فدایی هاي چریک سازمان فداییان از نریمیسا اسماعیل دکتر جمله از دادگاه

 وطئهت در شرکت و یطراح و شاپور يجند دانشگاه يریدرگ در شرکت ماتها به" را
 جرح و ضرب و قتل فقره چند به منجر که يشهردار سالن از انیزندان فرار و

 یاسالم يجمهور مقابل در يریگ موضع و متهم سوابق" چه آن با توجه با" ،"دهیگرد
 به بود خوانده "پرونده در موجود قرائن ریسا و هیقض نیمطلع و شهود شهادت و

 سالن ئهتوط و اهواز شاپور يجند شگاهدان حادثه عوامل نیثرترؤم از یکی" عنوان
  3.کرد اعدام 1359 تیر 6 در "يشهردار
 مسئله یبررس يبرا کانون آن يها تالش به يا هیاطالع در تهران ارانیدست کانون

 زیادي دتعدا باها   آنيها تماس زین و سایمینر دکتر یگناه یب مدارك يآور جمع و
 مدارك یبررس يبراها   آنيتقاضا و اي خامنه علی سید جمله از مسئول مقامات از
  4.است هکرد اشاره یعلن دادگاه کی در

 در ارانیدست و پزشکان مختلف يها گروه اعتصاب و اعتراض سایمینر دکتر عداما
 االسالم حجت اهواز، جمعه امام .داشت یپ در را رازیش و تهران اهواز، يشهرها
 از اسالم در" :گفت شهر نیا فتن صنعت کارکنان وحدت نماز اجتماع در ،يطاهر
 طیشرا در آنکه ضمن ستین یفرق چیه یروحان و کارگر دکتر، نیب يفریک لحاظ
   و شتریب مهندس ای و پزشک یروحان جرم فریک گناه ارتکاب لحاظ از يمساو

  

                                                                                              
 رفیق و رسد می گوش به تیراندازي صداي دویدن حین در .بودند نشسته کمین در ها آن →

 به" :زدند می فریاد زندانیان، میان در بیشتر وحشت ایجاد براي پاسداران .افتد می زمین به مهناز
 29نشریه پیکار، . ؛ براي اطالعات بیشتر رك".یمزن اگر بایستید، شما را را هم می برنگردید، عقب

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،18 و 20 صفحه ،55 شماره ،1359اردیبهشت 
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/sazmane_peykar_-
peykar_055.pdf  

  ،قابل دسترسی در نشانی1393 اردیبهشت 4روزهاي خونین انقالب فرهنگی در اهواز، اخبار روز ، 
   ayIdess?jsp.article/com.rooz-akhbar.www://http=59505: اینترنتی

 11 صفحه ،1359 تیر 11 اطالعات، روزنامه نریمیسا، اعدام قبال در ها واکنش و اظهارات  
 همان.  
 همان.  
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   1".است کرده اقدام آن به عالمانه و دانسته که رایز است تر نیسنگ
 
 انقالب هاي دادگاه و سراهاداد به بوطمر انونق تصویب. 2

 هاي دادگاه و دادسراها نامه آیین که بود انقالب شوراي عضو اي خامنه علی سید
 سرکوب رسید، تصویب به قانونی الیحه قالب در که نامه آیین این .شد تصویب انقالب
  .کرد نهادینه قضائی دستگاه در را اسالمی جمهوري منتقدان و نمخالفا

 
 1367 سال در سیاسی انزندانی کشتار. 3
 فتواي با ایران، در سیاسی زندانی هزار چندین ،1367 سال شهریور و مرداد در

ها   آنتمامی .شدند اعدام اطالعاتی و قضائی مقامات تصمیم و خمینی اهللا روح
 محکومیت دوران گذراندن حال در و بودند شده محکوم زندان مجازات به این از پیش
 بود رسیده پایان به نیز آنان از برخی حکومیتم دوران و بودند خود

 قضات هیات همچنین رابرتسون، جفري چون بشري حقوق یالملل بین وکالي
 سیاسی زندانیان کشتار ،الملل بین عفو سازمان و تریبونال ایران مردمی دادگاه
 .اند دانسته بشریت علیه جنایت مصداق را1367 سال در ایران

 مصداق را 1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار نیانقربا نیز ملل سازمان
 کشتار قربانیان شدن شناخته رسمیت به .است دانسته »قهري ناپدیدشدگی«

 جمهوري دولت قهري، ناپدیدشده عنوان به 1367 سال در سیاسی زندانیان
 هاي خانواده حق که کند می موظف المللی بین قوانین اساس بر را ایران اسالمی

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل برومند، بنیاد یادبود، نریمیسا، اسماعیل :سرگذشت یک:  

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4890/esmail-narimisa 
 خرداد 27 اسالمی، شوراي مجلس هاي پژوهش مرکز انقالب، دادسراهاي و ها دادگاه نامه آیین 

 version_print/law/fa/ir.majlis.rc://http/98140 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1358
 1390 فروردین برومند، بنیاد رابرتسون، جفري ،1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf  

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 17 تریبونال، ایران نال،تریبو ایران دادگاه حکم:   
https://bit.ly/2DaFCH7. 

 2019 دسامبر 4 الملل، بین عفو ایران، حکومت توسط بشریت علیه جنایت استمرار ؛67 کشتار، 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1395132018PERSIAN.PDF  
 براي عدالت شناخت، رسمیت به قهري ناپدیدشده عنوان به را 67 کشتار قربانیان ملل سازمان 

 3FEPPO2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان 11 ایران،
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 کند ادا شان عزیزان دفن محل و سرنوشت درباره حقیقت دانستن براي را ربانیانق
 ناپدیدشدگی الملل، بین حقوق نظر از .دهد قرار تعقیب تحت را آن مسئوالن و

 فرد که زمانی تا و است المللی بین جرم یک و بشر حقوق مداوم نقض قهري
 گذشت وجود با حتی ود،نش معلوم کامل طور به اش سرنوشت یا پیدا ناپدیدشده

 .شود نمی زمان مرور مشمول، دهه چند
 از و بود مصلحت تشخیص مجمع رئیس و جمهور رئیس اي خامنه زمان، آن در

 زندانیان کشتار در کشور، اجرایی مقام باالترین عنوان به الملل، بین حقوق نظر
 تحقیق وظیفه همچنین او .شود می محسوب مسئول 1367 سال در سیاسی

 داشته را آن عامالن و آمران پاسخگوکردن و بشر حقوق شدید نقض این بارهدر
  .شود می محسوب مسئول نیز وظیفه این انجام عدم دلیل به که است

 1367 سال در سیاسی زندانیان کشتار از دفاع در اي خامنه ،1367 آذرماه در
 مجازات میاسال جمهوري در ما !نه کردیم؟ لغو را اعدام مجازات ما مگر« :گفت
 از زندان، توي که آدمی این... اعدامند مستحق که کسانی براي داریم را اعدام
 مرزهاي داخل به کردند مسلحانه حمله که منافقین حرکات با زندان داخل

 ببرند؟ نبات و نقل برایش باید شما نظر به را او دارد، ارتباط... اسالمی جمهوري
 به محکوم او کرد؟ کارش چه باید ه،شد مشخص دستگاه آن با ارتباطش اگر

  ».کنیم نمی که شوخی مسئله این با .کنیم می هم اعدامش و است اعدام
 
 رهبري دوران در بشر حقوق نقض. 4

 راتاختیا که است کشور مقام ترین عالی رهبر اسالمی جمهوري اساسی قانون طبق
 از ارشد مسئوالن زا بسیاري و تعیین را نظام کلی هاي سیاست او .رددا فراوانی
 رئیس و اعضا سیما، و صدا رئیس نگهبان، شوراي فقهاي قضائیه، قوه رئیس جمله
 مسلح، نیروهاي کل ستاد مذهبی، نهادهاي نظام، مصلحت تشخیص مجمع

 .کند می وبمنص نیز را انتظامی نیروي و ارتش پاسداران، سپاه ارشد فرماندهان

                                                
 قابل ،1392 شهریور 21 سی، بی بی ،60 دهه هاي اعدام درباره ایران وقت مقامات گیري موضع 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/09/130912_25_anniversary_authoriteis_speech_nm 

 قابل ،1368 فروردین 1 اي، خامنه اهللا آیت دفتر رسانی اطالع پایگاه قانون، نگاه از رهبري 
 law/fa/ir.leader.www://http :اینترنتی نشانی در دسترسی

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 اردیبهشت 22 سی، بی بی ایران، رهبر منصوبان تمام:   
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160409_l26_l45_ir_leader_power_chart 
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 و علوم اطالعات، وزراي مانند دولت کابینه وزراي از برخی موارد، این بر افزون
 .شوند می انتخاب رهبر هماهنگی با نیز کشور
 نهادهایی توسط که بشري حقوق نقض موارد همه در اي خامنه علی سید این بنابر

 انجام سیما و صدا و سپاه اطالعات سازمان اطالعات، وزارت قضائیه، قوه مانند
  .است داشته مستمر مشارکتی و دستی هم است، شده

 
 قضائی دستگاه در بشر حقوق نقض. 5
 اند، بوده اي خامنه علی سید منصوبان از کنون تا 1368 از که قضائیه قوه سايؤر

 از .دان داشته نقش وعض قطع و اعدام احکام همه اجراي در مستقیم و ویژه طور به
 حقوق نقض در وقفه بی اسالمی انقالب هاي دادگاه گذشته، دهه سه طی دیگر طرف
 مخالفان و بشر حقوق فعاالن وکال، نگاران، روزنامه سیاسی، و مدنی کنشگران ها، اقلیت

  .اند داشته محوري نقش سیاسی
 
 امنیتی نهادهاي در بشر حقوق نقض. 6

 حذف و حقوق نقض کلی طور به و سازي پرونده شکنجه، خودسرانه، هاي بازداشت
 ابتداي از که است اي رویه مدنی شگرانکن و بشر حقوق مدافعان سیاسی، مخالفان
 .است شده اجرا امنیتی نهادهاي توسط توقف بدون اي خامنه علی سید رهبري

 گرفت، عهده بر را اسالمی جمهوري رهبري اي خامنه علی که نخستی هاي ماه از
 اسالمی جمهوري مخالف هاي گروه سران از تعدادي ترور اطالعات وزارت نیروهاي

 )1371( شرفکندي صادق بختیار، شاپور قاسملو، عبدالرحمان .کردند اجرا اروپا در را
 اروپا در که بودند اسالمی جمهوري سرشناس مخالفان جمله از فرخزاد فریدون و

 .رسیدند قتل به اطالعات وزارت ماموران توسط
 روشنفکران، نویسندگان، از تن ها ده نیز 1377 پائیز تا 1370 دهه آغازین هاي سال از

 قتل به کشور داخل در اطالعات وزارت توسط سیاسی مخالفان و دگراندیشان
 فروهر، داریوش میرعالئی، احمد سیرجانی، سعیدي قتل میان، این در .رسیدند

 توجهات پوینده محمدجعفر و مختاري محمد شریف، مجید اسکندري، پروانه
 .کرد جلب خود به را بیشتري

                                                
 دسترسی قابل ،1393 دي 29 اطالعات، روزنامه قضائیه، قوه حقوقی کل اداره با پاسخ و پرسش 

 kOTV4G2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
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 به و ،1377 پائیز در دگراندیشان و وشنفکرانر سیاسی هاي قتل افشاي دنبال به
 انتشار با 1377 دي 15 در اطالعات وزارت ها، رسانه و عمومی افکار فشار دلیل

 دست ها قتل این طراحی در خانه وزارت این مورانأم که کرد قبول اي اطالعیه
   .کرد معرفی »خودسر و اندیش کج« عوامل عنوان به راها   آناما اند  داشته

 
 دانشجویان سرکوب. 7

-سرکوب در قوا، کل فرمانده عنوان به اي خامنه علی سید امر تحت مسلح، نیروهاي
 18 در نمونه، طور به .اند داشته کلیدي نقش دانشجویی اعتراضات خونین هاي 

 نیروي مورانأم ،»سالم« روزنامه توقیف به دانشجویان اعتراض از پس ،1378 تیر
 گاه خواب به حمله با ها، شخصی لباس به موسوم یامنیت نیروهاي و انتظامی

 .دادند قرار شتم و ضرب مورد را دانشجویان تهران، دانشگاه کوي در دانشجویان
 تیر 23 تا دانشجویان بازداشت و خیابانی اعتراضات با بار خشونت برخوردهاي

 براساس و دستگیر دانشجو 300کم دست حوادث این طی .یافت ادامه 1378
  .شدند کشته نفر 7 بشري حقوق هاي سازمان هاي گزارش

 
 سیما و صدا در بشر حقوق نقض. 8
 همکاري دلیل به اند شده انتخاب اي خامنه توسط که وسیما صدا سازمان سايؤر

 نقض در اجباري اعترافات پخش و امنیتی هاي هدستگا با سازمان این تنگاتنگ
 .اند داشته نقش و مشارکت بشر حقوق جدي
 روي با عقیدتی یا سیاسی مخالفان تلویزیونی اعترافات پخش و بطض اگرچه

 اواسط از و اي خامنه رهبري زمان در اما خورد کلید اسالمی جمهوري کارآمدن
 حاصل که ،»هویت« چون تلویزیونی هاي برنامه ساخت خورشیدي، 1370 دهه

 اعترافات شپخ و تهیه بود، کیهان روزنامه و سیما و صدا اطالعات، وزارت همکاري
 سیما و صدا هاي برنامه در معمول بخشی به را دگراندیشان و منتقدان اجباري
 روشنفکران، نویسندگان، سیاسی، فعاالن از بسیاري گذشته دهه سه طی .کرد تبدیل

 جسمی و روحی هاي شکنجه قربانی ...و کارگري فعاالن مذهبی، ،فعاالن اتنیکی
  .اند شده سیما و صدا از آن پخش و وربیند مقابل در اعترافات ضبط منظور به
  
  1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس اعتراضات سرکوب. 9

   سال جمهوري ریاست انتخابات نتایج به اعتراضات آغاز از پس اي خامنه علی سید
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 نتایج در تقلب هرگونه رد با 1388 خرداد 29 نمازجمعه هاي خطبه در ،1388
 .کرد صادر را آنان با برخورد فرمان و تهدید را معترضان صراحت به انتخابات،

 کردند بازداشت را معترضان از تن هزاران اطالعاتی، و امنیتی نیروهاي آن از پس
 انقالب هاي دادگاه در .شدند کشته، گمنامی در شکنجه، زیر یا و خیابان در تن ها ده و

  .شد صادر مدت النیطو هاي حبس و اعدام سنگین احکام معترضان، براي نیز
 معترضان از زیادي تعداد اسالمی، جمهوري انتظامی نیروي ،1388 تیرماه 18 در
 تجمع تهران دانشگاه مقابل که را 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات نتایج به

 تهران وقت دادستان مرتضوي، سعید دستور با را آنان و کردند دستگیر بودند کرده
 کهریزك گاه بازداشت به فر حیدري اکبر علی و دهنوي عزار حسن او، معاونان و

 در سه هر که، کامرانی محمد و فر جوادي امیر االمینی، روح محسن .کردند منتقل
 توجه که هستند قربانیانی جمله از شدند، کشته شکنجه زیر کهریزك گاهبازداشت
   .کردند جلب را بشري حقوق هاي سازمان و ها رسانه

 
 بهائی هروندانش حقوق نقض. 10

 »نجس« را بهائیان وایی،فت صدور با اسالمی جمهوري رهبر مقام در اي خامنه
 .است شده پیروانش و دیانت این با مقابله خواستار و خواند

 فرهنگی، انقالب شورایعالی مصوبه ییدأت اب اي خامنه علی سید نیز ،1369 اسفند در
 دولتی ادارات در آنان تخداماس ممنوعیت و تحصیل از را ها بهائی محرومیت

  .کرد تثبیت و تضمین
 
 1396 ماه دي اعتراضات سرکوب. 11
 از بسیاري در خیابانی تجمعات قالب در اي گسترده اعتراضات ،1396 ماه دي در

 و اسالمی جمهوري سرنگونی خواهان موارد، غالب در که گرفت شکل ایران شهرهاي

                                                
 انقالب، فرزانه رهبر امامت به )1388/3/29( تهران تاریخی جمعه نماز هاي طبهخ کامل متن 

 FBezra2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 تیر 3 فارس، خبرگزاري
 6 لندن، کیهان اسالمی، انقالب از پس ستیزي بهائی به کوتاه نگاهی سرکوب؛ یک هاي ریشه 

 aQ6Ueo2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 خرداد
 در ستیزي العمل محرمانه شوراي عالی انقالب فرهنگی براي مقابله با بهائیان، خانه اسناد بهایی دستور 

 RLfnjH2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در رسیدست قابل ،1369 اسفند 6 ایران،
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 و پوسترها معترضان شهرها، از برخی در .بود قدرت از اي خامنه علی رفتن کنار
   .زدند آتش را اي خامنه هاي تمثال

 امنیتی و انتظامی نیروهاي سوي از بسیار، خشونت و سرعت به اعتراضات این
 از متعدد هاي گزارش و شدند بازداشت ایران سراسر در نفر هزاران .شد سرکوب
- بازداشت در یا خیابان در معترضان از تعدادي .شد منتشر شدگان بازداشت شکنجه

  .شدند کشته گاه
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  علی  قربان
 آبادي نجف دري

  
  

 عضو مجلس خبرگان رهبري
  
  

  
 آباد اصفهان  در نجف1324 آبان متولدآبادي فرزند حاج اسداهللا  علی دري نجف قربان
  .او تحصیالت حوزوي دارد. است

 
 ها مسئولیت

 اراك در اسالمی انقالب کمیته در مسئولیت -
 بختیاري و چهارمحال استان در خمینی اهللا روح نماینده و شهرکرد جمعه امام -
 بختیاري و چهارمحال استان در اسالمی انقالب دادستان -
 پنجم و چهارم اول، دوره در اسالمی شوراي مجلس نماینده -
 سال 15 از بیش )جمهوري ریاست در مستقر( گزینش لیعا هیات دبیر -
 االنبیاء خاتم قرارگاه ستاد در عضویت -
 رزمندگان به سرکشی در )اي خامنه علیسید ( وقت جمهوري رئیس نماینده -

 ساله هشت جنگ اثر در دیده آسیب مناطق و اسالم
 جنگ و جبهه پشتیبانی ستاد در تهران جمعه امام نماینده -
 منصوب( قم اسالمی علوم جهانی مرکز علمی هیات دبیر و مدیره تهیا ریاست -
 )سال 5 مدت به اي خامنه علیسید  سوي زا
 از اي خامنه علی سوي از منصوب ( بیت اهل جهانی مجمع عالی شوراي در عضویت -

 البیت اهل مجمع فرهنگی معاونت نیز مدتی و )امروز تا1368 سال در تأسیس اول

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 اسفند 11 میزان، کیست؟، آبادي نجف دري:   

https://bit.ly/2Rq63S5 
 همان.  
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 1373 سال از ري شهر موقت جمعه امام -
 1367 سال در قطعنامه ذیرشپ از پس کشور بازسازي مشورتی مجمع مسئول -
 خمینی اهللا روح طرف از
 تهران و ایالم استان از خبرگان مجلس نمایندگی دوره دو -
 حج در اي خامنه علی و خمینی اهللا روح عثهب در عضویت -
 جمهوري ریاست ژیکاسترات تحقیقات مرکز تکنولوژي و اقتصادي معاونت -
 اعتبار و پول شوراي در تعضوی و ارز بازار تنظیم کمیته در عضویت -
 ساله پنج دوره دو در نظام مصلحت تشخیص مجمع در عضویت -
 1377 بهمن 21 تا 1377 سال زا ایران اسالمی جمهوري اطالعات وزیر -
 جمهوري رئیس تصادياق مشاور -
 ملی امنیت عالی شوراي اقتصادي کمیته ریاست -
 اداري عدالت دیوان یاستر -
 طرف از دوره یک کاشان و اصفهان صنعتی هاي نشگاهدا امناي هیات عضو -

 وقت جمهور رئیس رفسنجانی، اکبرهاشمی
 جمهوري ریاست طرف از مرکزي قهمنط هاي دانشگاه امناي هیات عضو -
 1359 هاي سال از تهران مهدیه امناي هیات عضو -
 یاسالم شوراي مجلس در آوري فن انجمن مسئول و رایانه ندا نايام هیات عضو -

 پنجم و چهارم هاي دوره در
 تفسیر ستاد عضو -
 1388 شهریور تا 1382 مرداد از کشور کل دادستان -
  متوالی سال 3 در یبهای شیخ کنگره رئیس -
 1388 سال در )تن 72 سالگرد( تاریخ هاي جاودان کنگره رئیس -
 1388 سال انتخابات از پس وقایع بررسی نفره سه کمیته عضو -
 کنون  تا1394برگان رهبري از اسفند عضو مجلس خ -
علی سید  حکم در استان مرکزي و امام جمعه اراك با  نماینده ولی فقیه-

  کنون تا 1388  مهر10اي از  خامنه
 

                                                
 10 مهر، خبرگزاري شد، اراك جمعه امام و مرکزي استان در فقیه ولی مایندهن آبادي نجف دري 

 Jc2FBf2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 مهر
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  بشر حقوق نقض موارد از برخی
 ایران اسالمی جمهوري اطالعات وزیر مقام در. 1

 دگراندیشان و روشنفکران سیاسی هاي قتل. 1,1
 هاي قتل وقوع در 1377 سال در اطالعات وزیر عنوان به آبادي نجف دري علی قربان

 ثرؤم نقش »اي زنجیره هاي قتل به موسوم« دگراندیشان و روشنفکران سیاسی
 روشنفکران سیاسی هاي قتل فشايا پی در 1377 بهمن 21 تاریخ در او .است داشته

 .کرد استعفا دگراندیشان و
 داریوش و ایران، نویسندگان کانون اعضاي ده،پوین محمدجعفر و مختاري محمد
 سیاسی هاي قتل قربانی 4 ایران، ملت حزب رهبران اسکندري، پروانه و فروهر

 جمهوري اطالعات وزارت .هستند تهران در 1377 پاییز دگراندیشان و روشنفکران
 نای »خودسر« کارکنان از گروهی که کرد اعالم اي بیانیه انتشار با ایران اسالمی

 شریف، محمد قتل .اند داشته دست دگراندیش و منتقد 4 این قتل در وزارتخانه
 آذر 9 که شریعتی، علی آثار مجموعه تدوین دفتر اعضاي از و مترجم و نویسنده

 و شد پیدا قانونی پزشکی در سال همان آذر 16 در او جسد و ناپدید1377
 او از اثري هرگز و شد مفقود سال همان شهریور سوم که دوانی پیروز همچنین

 و روشنفکران سیاسی هاي قتل پرونده ء جز اسالمی جمهوري سوي از نشد پیدا
 .نشد محسوب دگراندیشان

 سیاسی هاي قتل پرونده که اسکندري، پروانه و فروهر داریوش فرزند فروهر، پرستو
 است، خوانده تهران نظامی دادگاه یک شعبه در را دگراندیشان و روشنفکران

 مسئول تنها نه اطالعات وقت وزیر عنوان به آبادي نجف دري آقاي« :گوید می
 به او و دادند انجام را هایی جنایت چنین آن درون از افرادي که بود ارگانی رسمی
 به متهمان سوي از بارها پرونده درون در بلکه داشت مسئولیت سازمانی لحاظ
 او نام شدند، مطرح وردهندهدست و اول ردیف متهم عنوان به که متهمی دو ویژه

 دستور که گفتند مدارك و شواهد آوردن با واضح خیلیها   آن.است شده مطرح
 صحیح پیگیري ایشان مورد در ولی بوده آبادي نجف دري آقاي وقت، وزیر دهنده،
 2».نشد انجام قضائی

                                                
2016وامبر  ن22سی فارسی،  بی کنند؟، فرشته قاضی، بی اي چه می هاي زنجیره هاي پرونده قتل  چهره، 

  features-iran/persian/com.bbc.www://http-38064804: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 همان.  
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 ولی بود شده نوبت چند در هایی پرسش صرفاً آبادي نجف دري از« وي گفته به
 که بود مختصر برگ چند فقط دادند، ما دست به خواندن براي که چیزي آن

 را ایشان که پرسشی هیچ ولی بودند کرده نفی را خودشان نقش ایشان صرفاً
 این بر مبنی دادند می ارائه متهمان دیگر که مدارکی و شواهد تمام با بکند مواجه

 ».نداشت وجود داده، را ها قتل دستور ایشان که
 از که عالیخانی هم و کاظمی هم« :گوید می باره این در الهیجی یمعبدالکر

 شرعی حکم که گفتند شان هاي بازجویی در بودند اطالعات وزارت هاي کلمدیر
  ».کرد صادر بود، آبادي نجف دري که اطالعات وزیر را ها قتل
 و روشنفکران سیاسی هاي قتل شدن علنی از بعد اسالمی جمهوري که حالی در
 و خودسر عوامل ماجراجویی به را آن که بود تالش در ها رسانه در راندیشاندگ

 در سالم روزنامه کند، محدود 1377 آذرماه در مختاري و پوینده فروهرها، قتل
 وزارت توسط رسیده قتل به افراد تعداد 1378 تیرماه دوم تاریخ به مفصلی گزارش

 تفضلی، احمد دکتر قتل از رسمی روایت گونه هیچ .کرد اعالم تن 70 را اطالعات
 از 70 دهه در شود می گفته که دیگر نفر ها ده و زاده زال ابراهیم و برازنده حسین

 خواهیداد بدون ها قتل این پرونده .ندارد وجود رسیدند قتل به اطالعات وزارت سوي
  .است مانده سرانجام بی قانونی رسیدگی و
 
  ایران اسالمی جمهوري کل دادستان مقام در. 2

 کاظمی زهرا )زیبا( پرونده. 2,1
 مسئولیت انجام از خودداري با کشور کل دادستان عنوان به آبادي نجف دري علی قربان

 این عوامل و دالیل کشف و اظمیک )زهرا(زیبا قتل پیگیري بر مبنی خود قانونی
 .است شده بشر حقوق نقض مرتکب موضوع

 ارائه بدون 1382 سال تیر دوم روز در کانادایی، -ایرانی عکاس کاظمی، زهرا
 عکس تهیه حال در مرتضوي، ریاست به تهران دادستانی ماموران سوي از دلیل

 استناد بدون او .شد بازداشت اوین زندان مقابل شدگان بازداشت خانواده تجمع از
 در و شد متهم جاسوسی به قانونی روند گونه هیچ طی بدون و مدرك هیچ به

                                                
 اطالعات وزیر آبادي نجف دري هشتم، بخش :سال هفت از پس اي زنجیره هاي قتل بر مروري 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1384 آذر 8 فردا، رادیو دهد، می استعفا
https://www.radiofarda.com/a/314099.html 
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 شد اعالم دادستانی سوي از بود کرده دریافت را ایران در الیتفع مجوز که حالی
 مرگ دچار بیمارستان در بعد روز 4 کاظمی زهرا .است نداشته مجوزي چنین که

 مصنوعی تنفس دستگاه در مغزي مرگ رغم علی تیرماه 19 روز تا که شد مغزي
 اعظم، شهرام شهادت .شود می اعالم او مرگ تاریخ این از پس و شود می داري نگه

 حاکی است کرده معاینه را کاظمی زهرا که اهللا، بقیه بیمارستان اورژانس پزشک
 به جدي آسیب و متعدد هاي شکستگی وجود شدید، شتم و ضرب شکنجه، آثار از

 مرگ از پیش کاظمی زهرا به که است گفته همچنین پزشک این .اوست جمجمه
 .است شده تجاوز

 که احمدي نام به فردي شد تشکیل پرونده این به یرسیدگ براي که دادگاهی در
 از بعدا او .شد متهم عمد شبه قتل به بود اطالعات وزارت پایین رده کارمندان از

 علت به کاظمی مرحوم احتماالً که شد ذکر دادگاه حکم در و شد تبرئه اتهام این
 امر این از ناشی او دیدگی ضرب و است افتاده غذا اعتصاب از ناشی خون قند افت
  .است
 را حادثه این شهر خمینی در اي  سخنرانی در 1395 مهرماه 2 در آبادي نجف دري

 که زمانی در« :کند مبرا آن از را خود کرد سعی و دانست »افراد بعضی غفلت«
 اي حادثه اثر بر خانم یک افراد از بعضی غفلت اثر بر بودم کشور کل دادستان

 اثر بر کانادا دولت .شد ایران با کانادا دولت رابطه قطع موجب موضوع این و فوت
 زهرا شدن کشته ادامه در او ».کرد زیادي کارشکنی ما نظام علیه غفلت، همین

 همراه به زیادي سوء آثار« که اشتباهی کرد، توصیف »اشتباه« یک را کاظمی
 ،دیگرسو از و کند ایجاد زحمت نظام و کشور براي سو یک از است ممکن و دارد

   ».شود دشمنان سوء استفاده موجب
 

                                                
 تیر 30 همشهري، روزنامه کاظمی، زهرا مرگ موضوع گیري پی درباره ویژه کمیته گزارش 

 VTnQjd2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در سترسید قابل ،1382
 فروردین 11 سی، بی بی بود، گرفته قرار تجاوز و شکنجه مورد کاظمی زهرا :ایرانی پزشک 

 c0FraA2/in.bbc//:https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1384
 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز کاظمی، زهرا عکاس، خبرنگار مرگ :ایران در مجازات از مصونیت 

 IC2Cky2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 بهمن 20
 در دسترسی قابل ،1395 مهر 2 وله، دویچه رد،ندا اثري دیگر مرتضوي توبه :آبادي نجف دري 

 HlQxlM2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
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  بهائیان بازداشت و حقوق نقض در مشارکت. 2,2
 شهروندان حقوق نقض در کشور کل دادستان مقام در آبادي نجف دري علی قربان
 .است داشته نقشها   آنبراي محدودیت ایجاد و بازداشت بهائی،

 هاي نام به »یاران« منا به هیاتی اعضاي از تن شش 1387 اردیبهشت 25 تاریخ در
 و توکلی بهروز رضایی، سعید نعیمی، عفیف خانجانی، الدین جمال آبادي، کمال فریبا
 نیروهاي همزمان یورش در داشتند، عهده بر را بهائیان امور رهادا که تیزفهم، وحید

 همچنین .شدند منتقل اوین زندان به و شدند دستگیر تهران در شان منازل به امنیتی
 بازداشت مشهد در 1386 اسفند اواسط در پیشتر ثابت مهوش نام به آنان از یکی
 .بود شده

 دستگیر بهائیان از تن 7 که کرد اعالم تهران امنیت دادسراي 1387 بهمن 23 در
 محاکمه نظام علیه تبلیغ و مقدسات به توهین اسرائیل، براي جاسوسی اتهام به شده 

 غیرقانونی را بهائیان فعالیت آبادي نجف دري علی قربان آن پی در .شد خواهند
 محسنی غالمحسین به خطاب يا امهن در 1387 ماه بهمن 27 در او .کرد اعالم

 داشتن که ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون به اشاره با اطالعات، وزیر اي، اژه
 ادآز مرام، و عقیده یک داشتن« :بود گفته داند می آزاد افراد براي را اي عقیده هر

 و تبلیغ یا و سازي جریان دیگران، افکار تحریف منظور به آن ابراز و اعالن ولی
 نخواهد مجاز مشابه عناوین و دیگران اذهان تشویش و اغواگري قصد به تظاهر

 تشکیالت که است آن از حاکی مدهآ دست به قرائن و امارات مستندات،... بود
 داراي بوده، مستقیم ارتباط رد ایران ملت خارجی دشمنان با ]بهائیت[مذبور

 به نیز ایران در و است صهیونیستی رژیم با مستحکمی و دیرینه پیوندهاي
 مردم اعتقادي هاي پایگاه تخریب و نفوذي هاي فعالیت و اطالعات آوري جمع

 و غیرقانونی ها رده تمامی در بهائیت ضاله فرقه تتشکیال... نمایند می مبادرت
 اسالمی نظام و اسالم باها   آنضدیت و اسرائیل بهها   آنیوابستگ و بوده غیررسمی

 نوع هر با است الزم و است مستند و مدلل ملی امنیت برايها   آنخطر و محرز
 مقررات طبق نمایند، عمل اصل از بدل حکم در که نیز جایگزین تشکیالت

   ».شود برخورد
 

                                                
 1387 بهمن 27 فارس، خبرگزاري است، ممنوع و غیرقانونی بهائیت ضاله فرقه هاي فعالیت، 

 RqfaSN2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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   پس اعتراضات سرکوب در مشارکت. 2,3
 1388 سال جمهوري ریاست انتخاباتاز 

 برخوردهاي در اسالمی جمهوري کل دادستان عنوان به آبادي نجف دري علی قربان
 برگزاري ،1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس اعتراضات با آمیز خشونت

 کهریزك به شدگان بازداشت انتقال و اعتراضات دوره اولین از بعد نمایشی هاي دادگاه
 .است داشته ثرؤم نقش ها  آنشکنجه و کشتار و

 که ایران در 1388 سال در دهم دوره جمهوري ریاست انتخابات برگزاري از پس
 برخوردهاي و ها دستگیري از موجی گرفت، صورت آن نتایج به بسیاري اعتراضات

 و 1388 خرداد 25 بامداد و 24 شب در .شد آغاز ایران در اعتراضات با خشن
 دانشگاه کوي به امنیتی نیروهاي انتخابات، نتایج هب مردم گسترده تظاهرات از پیش
 معترضان از بسیاري اگرچه .پرداختند دانشجویان شتم و ضرب به و کردند حمله

 ها خیابان در گمنام معترضان براي وضعیت شدند، منتقل اوین زندان به شده شناخته
 سوله ونچ هایی مکان به دستگیري از بعدها   آناز بسیاري .بود تر سخت بسیار

 .شدند می منتقل کهریزك
 جسمی و روحی آزار و شدگان بازداشت با بدرفتاري درباره هایی گزارش که حالی در
 غیرقانونی و غیرمتعارف هاي روش کاربرد آبادي نجف دري بود، شده منتشرها  آن
 در شدگان بازداشت هاي اعتراف بارهرد و دکر ردها   آناز اعتراف گرفتن براي را

 رویدادهاي زمینه در دستگیرشده متهمان که هایی اعتراف«:بود گفته نمایشی دادگاه
 مبهمی نکته و نبود قانونی رویه خالف کردند بیان دادگاه در اخیرا انتخابات، از پس
 ها بازداشتگاه در ما که جا آن تا« :بود گفته ادامه در او ».شود نمی دیده آن در

 قانونی و متعارف رویه خالف بر اعترافات این که بگوییم توانیم نمی داشتیم حضور
 و بود خواهدن دادگاه قضاوت مبناي تنهایی به ها اعتراف این... است گرفته صورت
   ».گرفت خواهد تصمیم ها پرونده محتواي اساس بر قاضی

 
 کهریزك بازداشتگاه وقایع. 2,4

 بازداشت، رد اسالمی جمهوري کل دادستان عنوان به آبادي نجف دري علی قربان
 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس شدگان بازداشت قتل و شکنجه انتقال،
 .است داشته نقش 1388

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1388 مرداد 15 سی، بی بی بود، قانونی ها اعتراف :آبادي نجف دري 
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 معترضان از زیادي تعداد اسالمی جمهوري انتظامی نیروي 1388 هتیرما 18 در
 بازداشتگاه به را آنان و دستگیر بودند کرده تجمع تهران دانشگاه مقابل که را

 کهریزك به شدگان بازداشت این انتقال از پس روز چند فقط .کرد منتقل کهریزك
 بدرفتاري و جرح و ضرب اثر بر کامرانی محمد و فر جوادي امیر االمینی، روح محسن

 پس کوتاهی فاصله به نیز، کارگر نجاتی احمد و قهرمانی رامین .رسند می قتل به
 .تندگذش در بازداشت دوران جراحات اثر بر کهریزك، از آزادي از
 شکنجه موارد به نظامی دادسراي بازپرس نهایی قرار در 1388 آذرماه 5 تاریخ در
 به ورود بدو در متهمانکه   اینجمله از مواردي .است شده اشاره کهریزك در

 قرار بند یک در "اوباش و اراذل" زندانیان با و اند شده مادرزاد لخت بازداشتگاه
 سنگسار حالت مانند یا اند شده آویزان وارونه تصور به آنان از برخی اند، گرفته می
 با شتم و ضرب .اند شده رها خود حال به غذا و آب بدون ها ساعت و دفن خاك در

 آنان از نفر 37 که حالی در متري، 65 فضاي یک در نفر 160 نگهداري آب، لوله
 اند، داشته نقش سایرین آزار در خود که بودند اوباش و اراذل به موسوم متهمان

 وجود است، بوده آن به هوا ورود منبع کوچک دریچه سه فقط که اي بسته فضاي
 نبود بوده، در فاقد دیگري و خراب یکی که زندانیان کلیه براي دستشویی دو

 .است بوده بازداشتگاه این شرایط دیگر از بهداشت نبود و اندك غذاي حمام،
 ادعا این با شهر خمینی در يا  سخنرانی در 1395 مهرماه 2 در آبادي نجف دري

 نشوند منتقل کهریزك بازداشتگاه به زندانیان است داده دستور1388 سال که
 این به زندانیان انتقال دستور »غیرخودسرانه یا و خودسرانه« مرتضوي که گفت

 که است آن از حاکی تلویحاً گیري موضع این .است کرده صادر را بازداشتگاه
 ناهنجار و بد وضعیت از1388 سال در اسالمی جمهوري یانتظام و قضائی مقامات

 مکان این به را معترضان وضعیت این به علم با طبیعتاً و اند داشته اطالع کهریزك
  .اند کرده منتقل

  
 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن

 جمله از یرانیا مقام 32 ،)2011 آوریل 13( 1390 فروردین 23 در اروپا اتحادیه
 حقوق شدید و گسترده نقض در که نقشی دلیل به را آبادي نجف دري علی قربان

                                                
 در دسترسی قابل ،1395 مهر 2 وله، دویچه ندارد، اثري دیگر مرتضوي توبه :آبادي نجف دري 

 HlQxlM2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
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 کلیه .کرد محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود از اند داشته ایرانی شهروندان
 .شد خواهد توقیف اروپا در نیز مقامات این هاي دارایی

 دادستان عنوان به آبادي نجف دري علی قربان« :است آمده ااروپ اتحادیه هبیانی در
 پس اعتراضات دوره اولین از بعد نمایشی هاي دادگاه برگزاري مسئول کشور کل

 حقوق از متهمان ها دادگاه این در .بود 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از
 داشته نقش کهریزك جنایات در همچنین او .بودند محروم وکیل داشتن و خود
  ».است

                                                
1 COUNCIL REGULATION (EU) No 359/2011 of 12 April 2011, Available at: 
https://bit.ly/2AOHhAH  
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 علی رازینی
  
  

   دیوان عالی کشور41رئیس شعبه 
  
  

 در شهرستان 1332متولد دوم خرداد 
    . او تحصیالت حوزوي دارد؛رزن همدان

  
 ها مسئولیت

 1360 تا 1359 از تهران اسالمی انقالب دادگاه قاضی -
 1360 بجنورد شهر در انقالب دادگاه قاضی -
 1363 تا 1360 از مشهد شهر در انقالب دادگاه ریاست -
 1365 احتماالً تا1363 ماه دي از الجوردي اسداهللا از بعد تهران انقالب دادستان -
 1366 سال در سپاه سیاسی عقیدتی رئیس -
 1391 خرداد 16 تا 1366 خرداد 25 از روحانیت ویژه دادگاه شرع حاکم -
 1372 تا 1366 سال از کشور مسلح نیروهاي قضائی سازمان ریاست -
 1367 سال در جنگ تخلفات به رسیدگی هویژ دادگاه ریاست -
 1373 تا 1372 سال از قضائی علوم دانشکده ریاست -
 1378 تا 1373 زا تهران استان دادگستري کل ریاست -
 1383 تا 1378 از احتماال کشور عالی دیوان اجرایی معاونت -
 1388 شهریور تا 1383 سال از اداري عدالت دیوان رئیس -

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل رازینی، علی اهللا آیت آقاي جناب بیوگرافی رس،پ همدان:   

http://www.hamedanpress.ir/?p=election&i=1&e=205 
 خمینی، امام پرتال ت،روحانی ویژه دادگاه شرع حاکم سمت به رازینی علی آقاي انتصاب حکم 

 Wsf4Cm2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1366 خرداد 25
 1391 خرداد 16 فارس، خبرگزاري شوند، می سلیمی و رازینی جایگزین منتظري و رئیسی، 

 https://bit.ly/2DbEN0X :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 1395 خرداد تا 1385 از رهبري خبرگان مجلس در همدان نماینده -
  13933 شهریور تا 1388 2مرداد 28 از قضائیه قوه قضائی و حقوقی معاون -
 سید مستقیم حکم با کشور هاي دانشگاه در رهبري نمایندگان شوراي عضو -

 اي خامنه علی
 علی سید حکم با )الزهرا جامعه( خواهران اسالمی علوم مرکز امناي هیأت عضو -

 اي خامنه
 الزهرا جامعه به وابسته معارف دانشکده موسس هیأت عضو -
 تهران اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت عضو -
 همدان رزن، نور پیام دانشگاه مؤسس هیأت عضو -
   دیوان عالی کشور41اکنون، رئیس شعبه  هم -
  

  بشر حقوق نقض موارد از برخی
 شصت دهه در میاسال جمهوري سیاسی مخالفان سرکوب. 1

 بجنورد در سیاسی زندانیان اعدام و حبس شکنجه، بازداشت،. 1,1
 جمهوري مخالف سیاسی هاي ن  سازما سرکوب گرفتن شدت با و 1360 سال در

 عنوان به و شد منتقل خراسان استان شمال در بجنورد شهر به رازینی علی اسالمی،
 این با همکاري به متهمان يبرا را سنگینی احکام بجنورد انقالب دادگاه قاضی
 .کرد صادر خلق مجاهدین گروه به وابستگان براي اعدام احکام خصوص به و ها گروه

  
 مشهدبازداشت، حبس و اعدام زندانیان سیاسی در . 1,2
 در اسالمی جمهوري منتقد سیاسی هاي گروه سرکوب در رازینی علی موفقیت پی در

 مشهد انقالب دادگاه قاضی و شرع کمحا عنوان به 1360 سال در او بجنورد،

                                                
 فارس، خبرگزاري نیست، دهد، می انجام دولت بر مجلس که نظارتی معناي به خبرگان نظارت 

 3DS5FA2/ly.bit://https اینترنتی، نشانی در دسترسی قابل ،1394 آذر 27
 نشانی در دسترسی قابل ،1388 مرداد 28 آنالین، همشهري قضائیه، قوه در جدید انتصابات 

  Vu7CpQ2/ly.bit://https :اینترنتی
 شهریور 18 جوان، خبرنگاران باشگاه شد، برگزار قضائیه قوه حقوقی معاون معارفه و تودیع 

  VTJnIr2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393
 قدر این /کرد را انقالب دادگاه سال 100 کار شبه یک هوانیروز /ندارند فرقی منافقین و داعش 

 کنم، می افتخار ام گذشته به /کردیم امضا را حکمش زیر شد اعدام هرکس که داشتیم شهامت
 CrOmai2/ly.bit://https ،1395 مرداد 19 فارس، خبرگزاري
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 بازماندگان از بسیاري شهادت به .کرد صادر را زیادي اعدام احکام و شد منصوب
 یا مرگ کننده تعیین که دقایقی شد؛ می انجام دقیقه چند در رازینی هاي محاکمه
 .بود متهم زندگی

 اعدام مشهد آباد وکیل زندان در جوان زن نچندی 1360 ماه دي اول هفته در
 به اعدامی دختران هاي خانواده از برخی ها اعدام این از پس بالفاصله .شدند

 شواهدي .تاس شده تجاوزها   آندختران به اعدام از پیش که گفتند شان نزدیکان
 مطلبی، سیما شده، اعدام دختران از تن سه نزدیکان از ایران براي عدالت که

 هاي دادگاه درها   آنکه دهد می نشان است هآورد دست به مجاوریان میترا و ماندانا
 یکی .بودند شده محکوم اعدام به و محاکمه وکیل، داشتن بدون و اي دقیقه چند

 میترا و ماندانا اعدام خبر اعالم از پس روز چند زندان )پاسداران( ماموران از
 الماع شیرینی و گل دادن با و کرد مراجعهها   آنهاي خانواده منزل به مجاوریان

 سیما .اند کرده ازدواجها   آندختران با اعدام از پیش پاسدار برادران که بود کرده
  .است شده تجاوز من به که بود نوشته خود پاي روي بر نیز مطلبی

 سال شهریور درها   آناز یکی که سیاسی زندانیان از تن دو شهادت اساس بر
 اواخر تا شهریور دوران تمام در اند، شده محاکمه 1360 ماه دي در دیگري و 1360

 او دست به جوان زنان اعدام احکام کلیه و بود شرع حاکم رازینی علی ماه، دي
 تمامی بر استان انقالب دستاندا مقام در پورمحمدي مصطفی و بود شده صادر

  .است داشته نظارت ها اعدام این
 

   هاي مجازات و شکنجه. 1,3
 تهران رد سیاسی زندانیان برايحبس و اعدام 

 دادستانی سمت از الجوردي اسداهللا برکناري دنبال به و 1363 سال در رازینی علی
 اساس بر .شد منصوب سمت این در او جانشین عنوان به تهران، انقالب دادگاه

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 تیر 5 ایران، براي عدالت آخر، هاي لحظه:   

https://www.youtube.com/watch?v=zAAHiMVVYuw 
 اسالمی جمهوري در زن سیاسی زندانیان علیه نسیج خشونت و شکنجه عقوبت بی جنایت 

 نشانی در دسترسی قابل ،1390 آذر 19 ایران، براي عدالت انتشارات ،60 دهه :اول گزارش
 ROuVCm2/ly.bit://https :اینترتی



133 ینی رازیعل

 دوره در سیاسی زندانیان و مخالفان اعدام و شکنجه ،سیاسی زندانیان شهادت
 .است شده می دنبال مستمر طور به رازینی دادستانی

 دادستان، عنوان به او که کند می تصریح گو و گفت رادیو با اي مصاحبه طی رازینی
، شصت دهه دراوایل تهران انقالب دادستان الجوردي، اسداهللا روش روي دنباله
 بود قاطعی و سرسخت بسیار آدم الجوردي شهید مرحوم« :گوید می او .است بوده

 نظرات و کرد می عمل بود، امام ییدأت مورد که را نظام کلی هاي سیاست اًطبع و
 قضائی عالی شوراي به ایشان .نداشت ایشان در ثیرأت خیلی منتظري آقاي انتقادي

 نظر مورد که را دیگري فرد و بشود عوض الجوردي آقاي که بودند آورده فشار
 هپرد پشت هاي رایزنی جریان در من .کنند تعیین دادستان عنوان به بود، ایشان

 این ثیرأت تحت تعویض اصل درها   آنکه دونم می قدر همین اما نیستم،ها  آن
 فردي .ندادند قرار را ایشان نظر مورد فرد آن اما کردند قبول و شدند واقع لهأمس
 هاي سیاست و باشد الجوردي شهید مرحوم قماش همین از که دادند قرار را

 .باشد داشته خصوص به را ها گروهک و مجرمین با قاطع برخورد و امام حضرت
 ».دادند من به را پیشنهاد این و خواستند مشهد از را من بنابراین

  
   روحانیت، ویژه دادگاه بر ریاست. 2

  منتقد روحانیون براي حبس و اعدام حکم صدور
 ،1391 خرداد تا 1366 خرداد از روحانیت ویژه دادگاه ریاست عنوان به رازینی علی
 داشته اسالمی جمهوري نظام منتقد و دگراندیش روحانیون کوبسر در ثريؤم نقش
 تجدید دادگاه قضات از هاشمی مهدي براي اعدام حکم صدور با رازینی علی .است
 نظام علیه تبلیغ جرم به حبس نیم سال و یک حکم که بود نیز کدیور محسن نظر

 1378 الس در را عمومی اذهان تشویش و اکاذیب نشر و اسالمی جمهوري مقدس

                                                
 1396 مرداد 24 سی، بی بی پیشین، سیاسی زندانیان از شماري واکنش و ادعا چهار ؛60 دهه، 

 persian/com.bbc.www://http/40860455 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 نشانی این در اما نیست دسترسی قابل گو و گفت رادیو سایت وب روي دیگر مصاحبه این 

 https://bit.ly/2FQsKIP :کنید گوش آن به توانید می اینترنتی
 دانست، می »محارب فوق« را آنان امام که باندي /هاشمی مهدي سید پرونده از هایی ناگفته 

 MC7stX2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 دي 1 فارس، خبرگزاري
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 سال 7 به را اشکوري یوسفی حسن قاضی، مقام در همچنین وي .کرد صادر
 ما« :ودب گفته عقاید، تفتیش بر مبنی او اعتراض به پاسخ در و کرد محکوم زندان
    »!کنیم عقاید تفتیش که ایم نشسته اینجا

 
 سنگسار حکم اجراي و صدور. 3

 1370 ماه آبان در مسلح، نیروهاي قضائی سازمان ریاست عنوان به رازینی، علی
 .است کرده صادر سنگسار حکم انتظامی نیروي پرسنل از تن 3 براي

 تجاوز« اتهام به ضابطی، اصغر علی ناجا، یکم استوار عالیی، رشید ناجا، سوم ستوان
 نیروهاي به نسبت بدبینی جو ایجاد« ،»غیرقانونی بازداشت در شرکت« ،»عنف به

 به بعدها سنگسار این فیلم .شدند محکوم سنگسار به »ردستو لغو « و »مسلح
  نام با و حکم ابالغ با مراسم که حالی در شد، پخش اینترنت در گسترده صورت
 انتظامی نیروي پرسنل و وي حضور در و دهنده راي عنوان به رازینی علی از بردن
  .دشو می اجرا

 
 سال جمهوري تریاس انتخابات از پس اعتراضات سرکوب در مشارکت. 4

  کروبی مهدي و رهنورد زهرا موسوي، میرحسین حصر و 1388
 از پس اعتراضات سرکوب در قضائیه قوه حقوقی معاون عنوان به رازینی علی

 مهدي( اعتراضات این رهبران حصر و 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات
 .است داشته مشارکت )رهنورد زهرا و موسوي میرحسین کروبی،

 میرحسین فراخوان آخرین از پس روز دو ،1389 بهمن 28 در خنانیس طی او
 به منجر که تونس، و مصر مردم از حمایت در مردم خیابانی حضور به موسوي

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1378 تیر 5 کدیور، محسن وبسایت دنظر،تجدی دادگاه حکم متن 

 p?/com.kadivar://https=1092 :اینترنتی
 محکوم حبس سال هفت به را نواندیش روحانی اشکوري، یوسفی حسن روحانیت ویژه دادگاه 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1381 مهر 22 فردا، رادیو کرد،
https://www.radiofarda.com/a/1137811.html 

 اشکوري، یوسفی حسن سایت وب کیفرخواست، اتهامات از دفاع الیحه -برلین کنفرانس اسناد 
   :رنتیاینت نشانی در دسترسی قابل ،1390 اردیبهشت 12

http://yousefieshkevari.com/?p=1816 
4 Horrors of stoning captured on film،Washington Times ، December 9, 2002 ، 
https://bit.ly/2FDSY0a 
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 کروبی و موسوي محاکمه بر کیدأت با است، شده امروز به تا او خانگی حبس
ها  ن آاز یکی که دارد مختلفی وظایف افراد محاکمه براي قضائیه قوه« :گفت

 براي خود وظیفه از قضائیه قوه که بدانند مردم اما است بازداشت و دستگیري
 عدول ]1388 سال جمهوري ریاست انتخابات به اعتراضات[ فتنه سران محاکمه
    ».کرد خواهد محاکمه را افراد این مناسب زمان در و کرد نخواهد

                                                
 قابل ،1389 بهمن 28 ایران، روزنامه شوند، می محاکمه قطعاً فتنه سران :کشور کل دادستان 

 ID?asp.npview/com.magiran.www://http=2243848 :اینترنتی نشانی در دسترسی
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 داوود رحمانی
  
  

  
  

 هفده( شهباز خیابان در 1324 سال متولد داوود، حاج به معروف رحمانی داوود
 آهنگري به خود تولد محل همان حوالی در که او .است تهران شرق در )شهریور
 با آشنایی واسطه به سپس و شد انقالب کمیته وارد انقالب از پس داشت اشتغال

 63 تابستان در وي .رسید حصار قزل زندان ریاست به تهران، وقت دادستان الجوردي،
 و شد برکنار مختلف سیاسی فشارهاي اثر در الجوردي اسداهللا برکناري از پس و

 نشده  ییدأت هاي شنیده از برخی بازگشت؛ رانته بازار در خود سابق کار به بعدها
  .است نشین خانه حاضر حال در بیماري دلیل به وي که است این از حاکی

  
 ها مسئولیت

 1363 تا تیر 1360ن تابستا حصار کرج از رئیس زندان قزل -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 اعدام، در 60 دهه اوایل در حصار قزل زندان رئیس عنوان به رحمانی داوود حاج

  .است داشته موثري نقش زندانیان شکنجه و حبس

                                                
 شماره اول، سال حصار، قزل زندان داخلی نشریه :”رجعت“ نشریه رحمانی، داوود حاج با مصاحبه 

 .1360 سال دوم نیمه احتماال اول،
 و زندان از پس حصار، قزل زندان زندانیان از و ایران براي عدالت شاهدان از نوبري، معمار سیبا 

 1360 ماه آبان در سیبا .است رفته آهنگري در او مالقات به حصار قزل ریاست از داوود حاج عزل
 .است بوده مشترك کمیته و اوین حصار، قزل هاي زندان در اش آزادي زمان تا و شود می دستگیر

 پیوستن دلیل به اما است بوده سال 12 او حکم که شود می آزاد حالی در 1364 شهریور در سیبا
 .شود می آزاد و عفو ماه، 10 و سال 4 از بعد توابین جرگه به او
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 عمومی هاي شکنجه. 1
 حاج .است معروف وحشت دوران به حصار قزل زندان در داوود حاج ریاست دوران
 الجوردي، اسداهللا حکم با 1363 تیرماه تا 1360 تابستان فاصله در که حمانیر داوود

 در اي مطلقه قدرت و بود حصار قزل زندان رئیس تهران، هاي زندان سازمان رئیس
 را گوناگونی هاي روش است، داشته زندان این در سیاسی زندانیان بر شکنجه اعمال
 )ها دستگاه یا قبرها مانند(ها   آناز برخی که است گرفته کار به زندانیان شکنجه براي

 .اند بوده فرد منحصربه اجرا گستردگی و شکل در
 جعبه، تابوت، تخت، قیامت، همان یا( قبر شکنجه شیوه 1362 سال در داوود حاج

 نئوپان هاي تخته میان در باید زندانی آن در که روشی .کند می ابداع را )دستگاه
 80 حدود ارتفاع و عرض و متر 2 طول به( اند کرده احاطه را او طرف سه از که

 بایست نمی هم خوردن غذا هنگام در که- مطلق سکوت در و بند چشم با )سانتیمتر
 گونه هیچ بدون و مستمر صورت به -رسید می گوش به ظرف با قاشق برخورد صداي

 مدتاً که عفرسا طاقت شکنجه این .نشست می حالت یک در زندانیان سایر با تماسی
 تا یافت می ادامه زندانی مقاومت به بسته شد، روي زندانیان سیاسی زن اعمال می

 خود دوستان و گروه علیه انزجار اعالم به حاضر و بشکند او مقاومت که زمانی
 قربانیان از بسیاري که دارد ادامه قدر آن تر مقاوم زندانیان براي شکنجه این .بشود

 مدت تمام در .دهند می دست از همیشه براي را خود روانی و روحی سالمت آن
 بریده که افرادي مصاحبه بعدترها یا قرآن اذان، مذهبی، هاي سخنرانی بلندگوها از

 و حواس تمامی گرفتن اختیار تحت هدف شکنجه، این در .شود می پخش بودند
 شنوایی حس حالی در و اوست اراده و تفکر تمامی آن طبع به و زندانی تحرك

 و شود می محدود کامالً او دیگر حواس که کند می دریافت را مطالب این نیزندا
 .است گر شکنجه اختیار تحت

 1363 سال بهار در که است افرادي از ایرانی، نویسنده پور، پارسی شهرنوش
 شخص که نویسد می »زندان خاطرات« کتاب در او .است کرده تجربه را قیامت

 به خود داوود حاج که نامی برود، »دستگاه« به باید گوید می او به داوود حاج

                                                
 سوي از که زن سیاسی زندانیان بشر حقوق شدید نقض موارد زمینه در بیشتر اطالعات براي 

 علیه جنسی خشونت و شکنجه عقوبت بی جنایت .رك ت،اس شده می اعمال رحمانی داوود حاج
 دي 19 ایران، براي عدالت ،60 دهه :اول گزارش اسالمی جمهوري در زن سیاسی زندانیان
 other/persian/org.iran4justice://https/13593/ :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390



138 ي جنایت چهره

 در« :داند می سازي تواب یا و سازي آدم دستگاه راها   آنکه زیرا است، داده ها تخت
 با نخست زندانی .بود نشسته دیوار به رو بند، چشم و چادر با زندانی، یک گور هر

 و داشت لهفاص آن از سانتیمتر بیست حدود که بود نشسته دیوار از اي فاصله
 جریان همین و بود نشسته دیوار از متر 2 فاصله با گور، انتهاي در بعدي زندانی

 را زیگزاگ یک هم به نسبت زندانیان ترتیب بدین .داشت ادامه دیوار انتهاي تا
 1».دادند می تشکیل
 از ،زلفی فرزانه .شود نمی محدود دستگاه به داوود حاج ابداعی هاي شکنجه
 که حصار قزل زندان در خود زندان دوران طول در ایران، براي عدالت شاهدان
 هواخوري بدون دیگر، نفر 16 همراه به را ماه 7 مدت بود، نیم و سال دو به نزدیک

 و 4 بند در را حصار قزل در خود زندان اول نیم و سال یک او .گذراندند توالت در
 تخته سه سلول 12 از متشکل مجرد بند .گذراند »مجرد« بند یا 8 بند در سپس

 40 سلول هر در تقریباً یعنی نفر، 450 حدود فرزانه شدن زندانی زمان در و بود
 به رفتن رايب مرتبه سه روزي جز به -سلول از خروج و هواخوري امکان بدون نفر

 هواخوري حق جمله از امتیازاتی 1360 فروردین در .اند بوده بند در -دستشویی
 حق زندانیان مقابل در اما شود؛ می اعطا 8 بند زندانیان به ها سلول در بازشدن و

 هرگونه داوود حاج قول به و جمعی دسته خواندن روزنامه جمعی، دسته هواخوري
 .دهند می دست از را »کمونی« فعالیت

 قبیل از اتهاماتی دلیل به دیگر نفر 16 حدود و فرزانه سال، همان فروردین 20 در
 کنند می وادار راها   آنو شوند می منتقل »هشت زیر« به یگروه هاي فعالیت انجام

 و داد می کشیکها   آنسر پشت پاسدار یا تواب یک .بایستند پا سر ساعت 36 تا
 بعد .زد می لگدها   آنبه... و دیوار با کردن پیدا تماس یا زانوها شدن خم صورت در

                                                
 1996، نشر باران سوئد، 298. پور، خاطرات زندان، ص شهرنوش پارسی 
 1360 سال تیرماه 10( سالگی 16 سن در است، ایران براي عدالت شاهدان از که زلفی، فرزانه( 

 هاي ایران در مسجد سلیمان دستگیر موزي به اتهام هواداري از اتحادیه کمونیستآ و در دوران دانش
 قصر، ،)مرداد 28 تا تیر ماه 2( سلیمان مسجد هاي زندان در را1364 سال اواخر تا و شود می
 .گذراند می) تا زمان آزادي(سلیمان  و مسجد) به مدت ده ماه1362 آبان 20از (حصار، گوهردشت  قزل

  دهد جا می نفره 18 زندانی را در دو سلول 500، حاج داوود حدود 1360اواخر پاییز سال همچنین، 
 .شوند می هوش بی و خورد می هم به هوا گرماي اثر بر اي عده حال ساعت چند از بعد که نحوي به
 قزل در اما .است زندان در اعدامی زندانیان روزهاي آخرین گذران براي مجزا بندي هشت، زیر  
 .است شده می محسوب تنبیهی بند هشت زیر صارح



139 ی رحمانداوود

 .شوند می منتقل توالت یک به بند چشم و چادر با نفر 17 این خوابی بی ساعت 36 از
 بود متشکل که گفت می »آب لب بند« یا »گاودانی« آن به داوود حاج که محلی

 این در ماه 7 مدت به نفر 17 این .باریک بسیار راهروي یک و توالت کابین سه از
 گذشته در که اخباري حداقل همان به دسترسی بدون شوند، می قرنطینه ها توالت

 و هواخوري حق یا اند کرده می دریافت تلویزیون اخبار یا ها مهروزنا برخی طریق از
 در داوود حاج مستقیم حضور و نقش .خواب براي پتو یک و نمیر و بخور غذایی با

 .کند می متمایز زندان روساي سایر از را او که است اي نکته زندانیان ي ها شکنجه تمام
  .ندشو می منتقل گوهردشت به گروه این ماه 7 از بعد

 
 زن زندانیان علیه جنسی خشونت و شکنجه. 2
 دلیل به و غیرجنسی دالیلی با زنی که نبود تصور قابل رحمانی داوود حاج نظر از

 حساسیت داوود حاج .شود سیاسی فعالیت و مبارزه وارد مستقل درك و تفکر داشتن
 زنان که بود مهم او براي خصوص به داشت؛ زنان از گرفتن مصاحبه درباره اي ویژه

 تهمینه شهادت به .اند داشته جنسی رابطه تشکیالتشان مردان با که کنند اعتراف
 کرد وادار قبرها در دنبر از بعد را کردستان، هاي روستا از یکی جنم، از زنی او پگاه
 وجود بارداري ضد قرص له کومه هاي پایگاه در همیشه که کند اعالم اي مصاحبه در

 هاي شیشه که را دختري بار یک داوود حاج ارسی مژده زا شهادتی در یا .داشت
 به را او و کند می صدا را بود کرده پاك اند بوده مردان دیگرش سمت که سالنی
 مردان به هایش سینه دادن نشان قصد به او بود معتقد زیرا زند می کتک شدت
 جرم به ار زندانی زنان بارها او پروانه شهادت در .است کرده پاك را ها شیشه

 براي آنان که بود معتقد چون بود، گرفته شلنگ و کابل و کتک باد به خندیدن
 و کرد می تحقیر را زنان داوود حاج .خندند می که است مرد پاسداران »کردن حشري«

 کرد می مجبور را ها  آنها مصاحبه تمام در و دانست می »مردان از اي زائده« راها  آن
 .اند شده سیاسی کار وارد نامشروع روابط ایجاد قصد به که کنند اعتراف

                                                
 1361 هاي سال مبارزان، اتحادیه از هواداري اتهام به ایران، براي عدالت شاهدان از پگاه، تهمینه 
 .است گذرانده حصار قزل و گوهردشت اوین، هاي زندان در را 1370 تا
 قزل و اوین زندان در را 1369 تا 1361 هاي سال که ایران، براي عدالت شاهدان از ارسی، مژده 
 .بود شده دستگیر اقلیت فدایی هاي چریک از هواداري اتهام به است کرده سپري حصار 

 این به و بود پیکار گروه از هواداري به مشکوك ایران، براي عدالت شاهدان از علیزاده، پروانه 
 ماه 3 که کرد سپري زندان رد را ماه 7 او .شد بازداشت 60 شهریور در و سالگی 23 سن در اتهام
 .است گذشته حصار قزل در آن ماه 4 و اوین در دوران این
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 و شد می محسوب شکنجه یک حصار قزل در بودن زن اصوالً رضوي میترا شهادت به
 که بود دوم دست عنصر یک عنوان به آنان به داوود حاج دید همین دلیل به این
 زنان به او حرف اصوالً ».خوردند می کار یک درد به تنها« داوود حاج خود قول به

 .بفرستید جبهه به و بزایید پسر باید فقط شما که بود این همیشه هم تواب
 شخصی تجربه« :گوید می ایران براي عدالت نزد شهادتی در نیز شیرزادي نیلوفر

 زنان مقابل در آشکار کامالً لمپنیزم شدم، حصار قزل وارد وقتی که بود این من
 نظر از که بود این دید می آدم اوین در که چیزي آن حال هر به .دیدم را زندانی

 این به تو با .هستی االرض فی مفسد یا انقالب ضد باالخره تو درجاتی، درها  آن
 و انقالب ضد عنوان به حتی من به حصار قزل در اما .کردند می برخورد عنوان
 آن نماینده عنوان به رحمانی داوود حاج با ما تماس اولین .کردند نمی نگاه مفسد

 توي گشتیم، می شوهر دنبال که بودیم اي عده یه ما که بود این زندان در هنگفر
 و کنیم مرتفع رو مردمون رفقاي جنسی غرایض خواستیم می تیمی هاي خونه
 خواستین می که شما گفت می بارها و بارها راحت خیلی .بودیم زندان تو اونجا حاال

 اوین توي که اي درجه اون یحت یعنی .بود بهتري هاي راه خب کنین پیدا شوهر
 ».نداشتیم میترس اینجا شناختند می رسمیت به رو ما

 و عینک با رنگی، چشمان با قدبلند، زنان روي خاصی حساسیت داوود حاج
 به زندان در مقاومت اصلی دهندگان  خط و رهبران را آنان و داشت باال تحصیالت

 .داد می قرار تنبیه و فشار تحت ار آنان دیگران از بیشتر و زودتر و آورد می حساب
 محجوب و زیر به سر او کرد می فکر و آمد می خوشش دختري از اگر فرزانه شهادت به

 خوان کتاب و فکر روشن عینکی، زنان بود معتقد اما نداشت، کاري او با است
 بلکه نداشت اهمیتی او براي زندانی جرم اصوالً و آمد می بدشها   آناز و هستند
 او آزار یا کتک مشمولها   آنکه شد می باعث افراد از او خود هاي بندي  تقسیم

 به فقط را آنان و کرد می انتخاب مستعار هاي نام زندانیان براي او .بگیرند قرار

                                                
 حزب از هواداري اتهام به1361 فروردین در ایران، براي عدالت شاهدان از یکی رضوي، میترا 

 زندانی )توحید( مشترك کمیته زندان در1362 سال ماه اردیبهشت تا او .شود می دستگیر رنجبران
 .است بوده اوین سپس و حصار قزل در 1369 سال در اش آزادي زمان تا آن از پس و تاس بوده

 قابل ،1386 مرداد انتظاري، مینا زندان خاطرات و مقاالت مجموعه ،!هفت و شصت هاي شراره 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی

http://mina-entezari1.blogspot.com/2007/08/blog-post_2449.html 
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 .داشتند سکسیستی و جنسیتی بار بعضاً که هایی نام کرد، می صدا نام همان
 .آمد می بدش خیلی من از دداوو حاج« :گوید می شهادتش در علیزاده پروانه

 بیا گفت می شکنجه، براي کرد می انتخاب و آمد می که کسانی جزء همیشه
 من چشمان هم علتش .بودم من بگیرد، چشم زهرکه   اینبراي برویم، بیا برویم،

 .هستی شیطان بچه تو گفت می من به .آمد می بدش خیلی سبز هاي چشم از .بود
 توي نداشتم حق من آمد می داوود حاج اگر یعنی .هستید شیطان زادگان از شما

 را من چشمان بود متنفر بود، پایین باید سرم کنم، نگاه داوود حاج ێها چشم
 ».داشت رنگ این با خاصی دشمنی یک .ببیند
 به ضربه واردآوردن داشت، عمومیت حصار قزل زندان در که هایی شکنجه از یکی
-درشت فردي را او زن زندانیان که داوود حاج .است بوده زندانی زنان تناسلی اندام

 جمعی طور به نیز و شخصاً خود اند، کرده توصیف بزرگ پاهاي و ها دست با هیکل 
 جمله از دیگر آزارهاي و ها شکنجه با همراه و کراراً حصار قزل زندان مرد کارکنان با

 .است ردهک می وارد ضربه زندانی زنان تناسلی هاي اندام به کالمی آزارهاي
 فعاالن گسترده هاي دستگیري آغاز از پس ماه دو یکی ،1360 سال شهریور در

 یزندان کوچک هاي شهرستان بیشتر که جایی آن از ایران، سرتاسر در سیاسی
 حومه در حصار قزل زندان به ها شهرستان این از را زندانی زنان ،ندنداشت زنان براي
 و محاکمه خود شهرهاي در زنان این بیشتر .کردند منتقل تهران نزدیک و کرج شهر

 هاي بازداشتگاه از خود حبس دوران گذراندن براي و بودند شده حبس به محکوم
 .شدند می منتقل حصار قزل زندان به ها شهرستان در کمیته و سپاه

 ما بود، 60 شهریور« :گوید می ایران براي عدالت نزد شهادتش در زلفی فرزانه
 .بودیم نفر  سه چهار هزارحدود .آنجا بودند برده تازه را شهرستان هاي بچه

 با خودشان که بود دراز آنقدر .کرد می جدا هم از را بندها که بود طویلی راهروي
 را مسیر این باید گفتند و آنجا بردند را ما .رفتند می آن آخر تا اول از دوچرخه

 یک .داشتند قلبی اراحتین که داشتیم مسن مادرهاي بینمان ما... بروید خیز سینه
 و بروید خیز سینه باید گفتند خالصه .بود ما بین فاطمه اسم به ساله نه دختر
 .برگردید و بروید خیز سینه را مسیر تمام باید گفتند می .نیست مستثنی هم کس هیچ

                                                
 هایی نام :است مثال این ذکر از ناگزیر ایران براي عدالت اسامی، این زن ضد بار شدن روشن براي 

 خطاب اسامی این به فقط راها   آنداوود حاج زندانیان، اعتراض رغم علی که »گنده کون« نظیر
 .است هکرد می
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 با پاسدار تا هشت هفت مرتب نداشتیم، انرژي دیگر و رفتیم می که همانطور بعد
 هم دیگر هاي بچه .کردم خونریزي من خود .ما پاي وسط دندز می پوتینشان
 براي آنجا فاطمه .رسید نمی ها بچه همه به بهداشتی نوار دیگر اصالً .همینطور

 احساس بدنم در رو درد کنم می صحبت دارم که هم االن هنوز... شد پریود بار اولین
 یک توي دارند بند مچش و چادر با زن تا 300 از بیشتر کن تصور یعنی... کنم می

 باید گویند می و زنند می لگد مانند می آخر کهها   آنبه و روند می خیز سینه راهرو
- فحش یا !سلیطه :گفتند می و ما پاي وسط زدند می پوتینشان با مدام .جلو بروي
 احمد، حاج .شنیدم می را ها فحش جور این که بود بار اولین من .این مثل هایی
 رفتیم  می سریع قدر این باید .داد می فحش که بود کسانی از یکی د،داوو حاج معاون

 مادري اون .زدند می بهمان دوباره ماندیم می آخر اگر چون برسیم صف اول به که
 ».گرفت قلبشان دیگر هاي بچه از خیلی و گفتم که

 بعد و خیزها سینه در که کسانی از یکی که آورد می یاد به همچنین زلفی فرزانه
 شده اعدام آن از بعد روز چند که بود روستا توده مینا خورد، کتک بسیار آن از

 از یکی خوابی بی .دادند خوابی بی و داشتند نگه پا سر را ما روز آن فرداي« :است
 هاي حالت دچار همه ها بچه .گذاشت می ثیرأت واقعاً و بود شان متداول خیلی کارهاي

 مینا به و آمد هم روز آن .داد می گیر ها بعضی به داوود حاج... بودند شده روانی
 آن سري یک و بند طرف این سري یک ما .داد گیر دیگر نفر یک و روستا توده
 توده مینا داوود حاج .بودیم شده داشته نگه ایستاده ها، سلول کنار بند، طرف
 لگدزدن؛ باسنش توي و پشتش به کرد شروع و وسط آوردش و کرد صدا را روستا
 ]بودیم بند توي چون[ بود برجسته مانتو روي از کمی روستا توده مینا باسن
 هم بعد .برود و کند جمع را وسایلش گفتند هم فردایش .بود نپوشیده چادر

 که هم یکی آن... داشت حکم سال یک فقط که حالی در شد، اعدام که شنیدیم
 و داشت ییزیبا بسیار هیکل و صورت زد، باسنش به خیلی داوود حاج روز آن

 آزارشان و بود حساس رویشان زیباییشان خاطر به داوود حاج که بود کسانی جزو
 ».داد می
 و ساله 21 دستگیري هنگام در خلق، مجاهدین سازمان هوادار روستا، توده مینا
 و آرام بسیار دختري را او زلفی فرزانه .است بوده معلم کرج روستاهاي از یکی در

 وي برومند، بنیاد سایت در منتشرشده اطالعات اساس رب .کند می توصیف متین
 وي حکم و محاکمه جزئیات از .است شده تیرباران کرج در 1360 شهریور 12 در

 .نیست دست در دقیقی اطالع
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 محدود حصار قزل زندان در تناسلی هاي اندام به ضربه واردآوردن و خیزبردن سینه
 ایران براي عدالت نزد شهادتش در يشیرزاد نیلوفر .است نبوده بار یک همان به

 آیند می شب اون دونستیم می شد، می قصد سوء بیرون اون بابایی هر به« :گوید می
 به[ اینجاشون بستند می داشتند اضافی پارچه و روسري چی هر ها بچه .سراغمون

 از و خیز سینه بره می رو ما ]داوود حاج[ که دونستیم می ].کند می اشاره شکم زیر
 رو واحد طول .زنه می رو ]کند می اشاره شکم زیر به مجدداً[ اینجاها .زنه می تپش
 با .خوردیم می کتک چیز همه با و رفتیم می خیز سینه بسته چشم ما هشت زیر تا

 گذاشتند می رو پاشون پاسدارها از بعضی حتی .لگد کابل، چوب، تفنگ، قنداق زنجیر،
 از سري یک .موندي عقب چرا که زدند می بعد کنند متوقف رو ما که ما پاي روي
 از بیشتر برند پیش بقیه با تونستند نمی شون فیزیکی توانایی خاطر به که ها بچه
 براي بودي مجبور... زدند پشت از بار چندین رو من خود... خورند می کتک همه
 بزنی، جلو اگر دونستی می بعد بزنی، جلو ات دستی بغل دوست از نخوريکه  این

 هاي شکنجه با همراه ]تناسلی هاي اندام به ضربه[ اتفاق این قدر این... خوره می ناو
 خاطر به دردش، خاطر به ما، خود که بود خورده گره هم در قدر این بود، دیگه

 که کنیم تحمل که کردیم می سعی فقط و بود ما روي که وحشتناکی استرس
 » ...نبودیم تفکیک به قادر نشکنیم،

 ایستادن حصار قزل زندان در رایج دیگر تنبیهات از یکی شد گفته هک طور همان
 در که اردوان سودابه .است بوده دادن خوابی بی و دیوار به رو بند چشم و چادر با

 حصار قزل زندان »نهایت بی هاي شب« از شد برده حصار قزل به اوین از 1360 سال
 در او .کند می یاد زن زندانیان زدن کتک و دادن خوابی بی موارد از یکی عنوان به

 خود که بود اصطالحی نهایت بی هاي شب« :گوید می ایران براي عدالت با مصاحبه
 چیزهایی ها بچه که بود قرار این از قضیه .کرد می استفاده ]رحمانی داوود[ حاجی

 اسم به توابی که گزارشی اساس بر که شان شخصی وسائل یا ها کاردستی مثل
 بود شده ضبط بود، داده بود حصار قزل زندان 8 بند مسئول که ادهز حاجی سهیال

 و کرده رو کار این کی :پرسید و آمد هم حاجی .بودند برداشته سهیال اتاق از را
 بندها که درازي راهروي توي برد را همه هم حاجی .نگفت چیزي کسی طبیعتاً

 پاسدار چند با و یستادندا چادر و بند چشم با دیوار، به رو و کرد می وصل هم به را
 حاجی .زدند می آمد می دستشان که چیزي هر با .ما زدن کتک به کرد شروع دیگر
 زدند می و دادند می فحش طور همین و داره ادامه نهایت بی تا ها شب این گفت می
 بودند افتاده نفس از که بودند زده آنقدر دیگر که شب نیمه از بعد 4 و 3که   اینتا
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 روي سرد، خیلی راهروي توي خستگی و درد شدت از جا همان هم ما .رفتند می
 زندانبانان خودکه   اینتا کشید ولط شب ده تنبیه این... شدیم می ولو زمین
 ».شدند خسته

 با حصار قزل زندان در زدن کتک و دادن خوابی بی زندانیان، از برخی شهادت اساس بر
 حالت، این در زندانیان .است بوده اههمر تناسلی هاي اندام به ضربه واردآوردن

 به خستگی رفع براي نداشتند حق و شدند می داده خوابی بی متوالی، هاي ساعت
   .شوند نزدیک دیوار
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 عبدالرضا رحمانی فضلی
  
  

  وزیر کشور جمهوري اسالمی 
  
  

  
  

 او مدرك ؛)در استان خراسان شمالی( در شهرستان شیروان 1338سال  متولد
 از یزي و کارشناسی ارشد جغرافیاي سیاسیر اي جغرافیا گرایش برنامهتحصیلی دکتر

  .دانشگاه تربیت مدرس دارد
  

 ها مسئولیت
 فردوسی دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزش معاون -

 1370 تا 1368 سال از مشهد
 سال زا مشهد فردوسی دانشگاه ادبیات دانشکده شبانه دوره رئیس و موسس -

 1370 تا 1369
 استان شیروان، انتخابیه حوزه اسالمی، شوراي مجلس چهارم دوره نماینده -

 1375 تا 1371 سال از شمالی خراسان
 ایران اسالمی جمهوري سیما و صدا سازمان مقام قائم -
 ایران اسالمی جمهوري سیما و صدا سازمان ریزي برنامه معاون -
 ایران اسالمی جمهوري سیما و صدا سازمان يها استان و مجلس امور معاون -
 ایران اسالمی جمهوري سیما و صدا سازمان سیاسی معاون -
 فرهنگی انقالب عالی شوراي در سیما و صدا سازمان نماینده -

                                                
 در دسترسی قابل ،1396 مرداد 17 جوان، خبرنگاران باشگاه تصاویر، + فضلی رحمانی بیوگرافی 

 6RPhXV2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
 ترسی، قابل دس1392 مرداد 24، همشهري آنالین، )- 1338(عبدالرضا رحمانی فضلی : نامه زندگی 

 .ANoeqA2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
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 کاال قاچاق با مبارزه مرکزي ستاد در سیما و صدا سازمان نماینده -
 بهداشت وزارت سالم، هرهايش پروژه هماهنگی شوراي در سیما و صدا نماینده -
 پزشکی آموزش و درمان و
 1382 سال در اقیانوسیه و آسیا هاي تلویزیون و رادیو اتحادیه خبر حوزه رئیس -
 جمهوري سیما و صدا سازمان جمهوري ریاست انتخابات ستاد نهم دوره رئیس -

 )1385 :سیما و صدا سازمان در فعالیت پایان سال( ایران اسالمی
 سال شش مدت به دولت رسانی اطالع شوراي یتهکم عضو -
 ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد فرهنگی معاون -
 رسانی اطالع شوراي ریاست و ها استان اقتصادي توسعه و الملل بین امور معاون -

 1386 تا 1385 سال از ایران اسالمی جمهوري کشور وزارت
 وزارت ،)اکو( اقتصادي هاي همکاري سازمان عضو و کشور وزراي اجالس رئیس -

 کشور
 به ملی امنیت عالی شوراي اجتماعی و اي رسانه فرهنگی معاون و مقام قائم -

 1386 سال از ماه 18 مدت
 کنون تا 1387 سال از کشور محاسبات دیوان کل ریاست -
 از بهشتی شهید دانشگاه زمین علوم دانشکده تکمیلی تحصیالت شوراي عضو -

 نکنو تا 1387 سال
 مهر از )اکوساي( اکو عضو کشورهاي حسابرسی عالی موسسات سازمان رئیس -

 1392 مهر تا 1389
  کنون  تا1392وزیر کشور جمهوري اسالمی از مرداد  -
  کنون  تا1392 از مهر اي در نیروي انتظامی جانشین سید علی خامنه -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 در اي خامنه یعل سید جانشین و کشور یروز عنوان به فضلی رحمانی عبدالرضا

 صدور ظیفهو همچنین و است انتظامی نیروي هدایت مسئول ،انتظامی نیروي
 .دارد عهده بر را آمیز مسالمت اجتماعات براي مجوز

                                                
 1392 آبان 25 فارس، خبرگزاري شد، انتظامی نیروي در قوا کل فرمانده جانشین کشور وزیر، 

 .RPizdm2/ly.tbi://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 علیه انتظامی نیروي سوي از شده اعمال هاي خشونت مسئول فضلی رحمانی
 حق و است )1396 دي 17 تا 7( 1396 ماه دي سراسري اعتراضات در معترضان
 .است کرده نقض را آمیز مسالمت تجمعات برگزاري براي ایرانی شهروندان

 شهروندان حق سلب بر افزون شده، یاد سراسري اعتراضات طی انتظامی نیروي
 چون باري خشونت هاي روش اتخاذ با آمیز مسالمت تجمعات برگزاري براي ایرانی
 این آور اشک زگا شلیک و شتم و ضرب ،غیرمسلح معترضان بر گشودن آتش

 .است کرده سرکوب را مردمی اعتراضات
- مسالمت اعتراضی تجمعات براي مجوز صدور عدم بر افزون فضلی رحمانی عبدالرضا

 شرکت غیرقانونی تجمعات در تا داد هشدار معترضان به ،1396 دي 9 در آمیز،
 .نکنند زحمت ایجاد دیگران و خودشان براي و نکنند

                                                
1 Iran: Investigate Killings of Protesters, Human Rights Watch  ، 2 January 2018, 
Available at:  
https://www.hrw.org/news/2018/01/02/iran-investigate-killings-protesters. 

 دسترسی ابلق ،1396 دي 9 سی، بی بی اعتراضی، هاي تجمع مورد در ایران کشور وزیر هشدار 
 .APrpOu2/in.bbc://https :اینترنتی نشانی در
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 حسین رحیمی
  
  

  فرمانده نیروي انتظامی تهران

  
 ها مسئولیت

 80 دهه اولیه هاي سال در مرکزي استان انتظامی فرمانده جانشین -
 1389 شهریور تا 1388 تیر از لرستان استان انتظامی فرمانده -
 1393 فروردین تا 1389 شهریور از تهران راهور پلیس رئیس -
 17 تا 1393 فروردین از بلوچستان و سیستان استان یانتظام نیروي فرمانده -

 1396 مرداد
  کنون  تا1396 مرداد 17فرمانده نیروي انتظامی تهران از  -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 اعتراضات طی تهران، انتظامی نیروي فرمانده رحیمی، حسین امر تحت نیروهاي
 شلیک شتم، و ضرب چون هایی روش کارگیري به با 1396 دي 17 تا 7 سراسري

 .کردند سرکوب را مردم اعتراضی تجمعات معترضان دستگیري و آور اشک گاز
 در معترضان با آمیز خشونت برخورد از پس انتظامی نیروي 1396 دي 9 روز در

 حمایتی شعارهاي سردادن دلیل به ،)تهران دانشگاه روبروي( تهران انقالب خیابان
 را آنان از تن چند و حمله تهران دانشگاه انشجویاند به معترضان، از دانشجویان

                                                
 درنشانی دسترسی قابل ،1396 مرداد 16 آنا، خبرگزاري بشناسیم، را تهران جدید پلیس رئیس 

 .RTWtpW2/ly.bit://https :اینترنتی
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 دانشگاه داخل به آور اشک گاز شلیک با پلیس همچنین .کردند دستگیر و مضروب
 .شد دانشجویان دیدن آسیب باعث تهران
 در معترضان از نفر 450 حداقل ،1396 دي 11 تا دي 9 از روز، سه ظرف فقط

 انتظامی نیروي 1396 يد 13 از و شدند دستگیر میانتظا نیروي سوي از تهران
 برگزاري از امنیتی شدت به جو برقراري و ها خیابان در گسترده حضور با تهران

  .کرد جلوگیري تهرانی شهروندان آمیز مسالمت تجمعات

                                                
 دي 9 سی، بی بی توئیتر شده، منتشر تهران دانشگاه جلوي آور اشک گاز شلیک از که تصاویري 

 .RTm7oQ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396
 شد، سیاسی که دياقتصا شعارهاي پلیس؛ خشونت و ایران شهرهاي در خیابانی اعتراضات ادامه 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 10 ایران، بشر حقوق کمپین
https://bit.ly/2VRWdXP. 

 دستگیر /گران اغتشاش با پلیس مداراي علت /شدگان بازداشت پاالیش براي هایی تیم استقرار 
 الف، سایت دادگاه، در متهمان از شده گرفته هاي فیلم پخش شوند؛ می محاکمه زودي به شدگان

 .5Cqtws2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 12
 ورادی دیگر، شهرهاي در تظاهرات ادامه تهران، در امنیتی تدابیر تشدید اعتراضات؛ روز ششمین 

 .Wo5AbS2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 13 فردا،
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  محسن رضایی 
 )سبزوار رضایی میرقائد(
  
  

 تشخیص مجمع عضو و دبیر
  مصلحت نظام

  
  

 نامه زندگی
 حوالی اللی، 1333 متولد میرقائد، رضایی سبزوار اصلی نام اب رضایی محسن
 .است تهران دانشگاه اقتصاد دکتراي التحصیل فارغ او .است سلیمان مسجد

 در.  بود شمسی50در دهه  "منصورون"چریکی اسالمی  گروه وي عضو بلندپایه
 .کرد ازدواج بود "منصورون" گروه اعضاي از که خدنگ، معصومه با 1353 سال

 رضایی علی .است ایستادگی جبهه مرکزي شوراي عضو رضایی، لیع او، فرزند
 مصطفوي زهرا فرزند خمینی، اهللا روح نوه( بروجردي لیلی فرزند طباطبایی هدي با
 وکیل نظام، مصلحت تشخیص مجمع دبیرخانه جوانان و بانوان کمیته رئیس و

 )جمهوري ریاست دهم نتخاباتا در بانوان امور در رضایی محسن مشاور دادگستري،
 )طباطبایی صادق و مرتضی برادر ،خمینی احمد زن برادر( طباطبایی عبدالحسین و

 مهدیه و زهرا سارا، هاي نام به دختر سه همچنین رضایی محسن .است کرده ازدواج
 پسر .است دادسرا بازپرس و حقوقدان رئیسی، اهللا روح رضایی، سارا همسر .دارد
 دوبی در هتلی در 2011 نوامبر در سالگی سی سن در رضایی، داحم وي، دیگر

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل منصورون، گروه سایت وب منصورون، گروه درباره:   

http://mansurun.ir/site/?r=site/page&view=about 
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1385 مرداد 1 سازگارا، محسن انحراف، وسه سپاه:   

http://www.sazegara.net/persian/archives/2006/07/060723_154435.html 
 خبرگزاري خبرگان، مجلس نماینده عکاسی /ایستادگی جبهه در رضایی محسن فرزند عضویت 

 sP274G2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 تیر 28 مهر،
 در دسترسی قابل ،1388 خرداد 20 آنالین، همشهري اي، دهدا انجام را تکلیفت تو پدر گفتم 

  q8RITv2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
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-مسجد شهر نماینده رضایی امیدوار او برادر .است کرده فوت مشکوکی طرز به
  .است بوده اسالمی شوراي مجلس هشتم و هفتم ششم، دوره در سلیمان

 
 ها مسئولیت

 صف هاي روهگ همراه به منصورون، گروه عضو عنوان به خمینی اهللا روح محافظ -
 1357 سال در موحدین و
 57 زمستان در سپاه اساسنامه تدوین نفره 12 هیات عضو -
 در ماه 3 مدت به اسالمی انقالب مجاهدین سازمان مرکزي شوراي در عضویت -

 1358 سال
 واحد این فرمانده اولین و و سپاه سیاسی هاي بررسی و اطالعات واحد سسؤم -
 1360 تا 1358 سال از
 1376 تا 1360 از اسالمی نقالبا پاسداران سپاه اندهفرم -
 )پاسداران سپاه دریایی و هوایی مینی،ز نیروي( سپاه گانه سه نیروهاي مؤسس -
 انقالب پاسداران سپاه به هوابست اهللا بقیه و حسین امام دانشگاه دو اسیسأت -

 اسالمی
  1368 تا 1367 از ااالنبی خاتم سازندگی قرارگاه فرماندهی -
 هاي سیاست ایران، ساله 20 انداز چشم سند تخصصی هاي میسیونک مسئول -

 اساسی قانون 44 اصل کلی هاي سیاست و خارجی گذاري سرمایه جذب در نظام
 نظام مصلحت تشخیص مجمع در
 در رهبري و امام خط فهرست در اسالمی شوراي مجلس نمایندگی کاندیداي -

 1378 سال
 )کرد گیري کناره انتخابات از قبل روز دو( جمهوري استری انتخابات کاندیداي -

 1384 سال در
 1388 سال در جمهوري ریاست انتخابات کاندیداي -
 ملی دفاع عالی دانشگاه پردازي نظریه هاي کرسی کمیته رئیس -

                                                
 1394 خرداد 26 رضایی، محسن دکتر رسانی اطالع پایگاه رضایی، محسن دکتر نامه زندگی، 

 ir.rezaee://http/ :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
  ،قابل دسترسی 1389 خرداد 19قطعنامه جدید شوراي امنیت علیه ایران تصویب شد، بی بی سی ،

   :اینترنتی نشانی در
http://www.bbc.com/persian/iran/2010/06/100609_l10_u01_un_iran_resolutionshtml 
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  کنون  تا1376مصلحت نظام از سال  تشخیص مجمع عضو و دبیر -
 تا 1394ماه  از فروردینق امام صادبازگشت به سپاه و تدریس در دانشگاه  -

  کنون
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 انقالب از پس اول دهه در سیاسی مخالفان سرکوب در مشارکت. 1

 دستگیري، در انقالب اوایل در سپاه اطالعات واحد مسئول عنوان به رضایی محسن
 مهوريج مخالف سیاسی هاي سازمان هواداران یا اعضا اعدام و حبس شکنجه،
 .است داشته نقش اسالمی
 اطالعات واحد مسئول پاسداران، سپاه فرماندهی سمت احراز از پیش رضایی محسن

 گرفته شکل اسالمی جمهوري مخالف هاي گروه با مقابله منظور به که بود سپاه
 اطالعات وزارت با بخش یک :شد تقسیم شاخه سه به 1363 سال در بعدها و بود

 اطالعات صرفاً که جدیدش، وظایف با را سپاه اطالعات واحد دیگر بخش شد، ادغام
 باقی سپاه اطالعات حفاظت عنوان به هم سوم بخش و داد تشکیل بود، نظامی

 .ماند
 نهادهایی ترین اصلی از یکی دیگر شهرهاي از بسیاري و تهران در سپاه اطالعات

 هاي سازمان قالب در اًعمدت که را ایران اسالمی جمهوري مخالفان سرکوب که بود
 .داشت عهده به کردند می فعالیت خلق مجاهدین سازمان یا مارکسیستی سیاسی

 کشور امنیت و اطالعات سازمان( ساواك مراکز و ها ساختمان از بسیاري سپاه
 عنوان بهها   آناز بسیاري از و بود گرفته اختیار در را )پهلوي شاه محمدرضا رژیم

 تهران، در .کرد می استفاده سیاسی فعاالن شکنجه و بازجویی محل و بازداشتگاه
 اختیار در اوین زندان 209 بند ،1363 سال در اطالعات وزارت تشکیل از پیش تا

 .بود سپاه
 89 بهمن در »فردا امروز، دیروز،« تلویزیونی برنامه با مصاحبه در رضایی محسن
 ایران شهرهاي تمام 60 سال« :گوید می دوره این در مخالفان با برخورد درباره

 روشن سال این در انقالب نیروهاي موتور و بود زدوخورد درگیر استثناء نبدو
 نگه را تهران یا بجنگیم ها عراقی با باید آیا که دانستیم نمی واقعاً سال این در .شد

                                                
 19 فارس، خبرگزاري ،)ع(حسین امام دانشگاه در تدریس و سپاه به رضایی محسن بازگشت 

  9Thlau2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 فروردین
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 تحمیلی جنگ در اسلحه کمبود با طرف یک از 60 سال تیر در که چرا .داریم
 در قضائیه قوه و مجلس مجاور و تهران هاي خیابان طرف یک از و بودیم مواجه
 ».بود انفجارات و بمب آماج

 و کشور از خارج در اسالمی جمهوري مخالفان ترورهاي از اي مجموعه همچنین
 زندانیان کشتار و ها دستگیري کردستان، اعتراضات سرکوب همراه به داخل، در

 رخ ارانپاسد سپاه در رضایی محسن فرماندهی زمان در ،1360 دهه در سیاسی
 در است، پاسداران سپاه اولیه اعضاي از خود که سازگارا، محسن .است داده

 به ورود از بعد رضایی محسن که دارد می اظهار ایران براي عدالت با مصاحبه
 و متفکر مغز صورت به بود قرار که را سپاه تحقیقات و اطالعات بخش سپاه،
 عمل سپاه براي نظامی اطالعات واحد صورت به داکثرح و باشد سپاه ریز برنامه

 .گرفت قرار آن سأر در خود و درآورده امنیت سازمان یک صورت به کند
 با مقابله براي هایی ارگان باید سپاه که کرد مطرح جنگ زمان در او همچنین
 .باشد داشته نظام مخالفان
 اول هاي سال یعوقا در سپاه نقش درباره سخنرانی یک در رفسنجانی هاشمی

 با مؤثر درگیري در سپاه تشکیل مثبت آثار اولین« :بود گفته انقالب از سپ
 متواري و دادند شکست راها   آنتدریج به که بود انقالب ضد شورشی نیروهاي

 ، کردستان بود، کرده ایجاد عرب خلق که خوزستان در فتنه هاي کانون .کردند
 منهدم و متالشی سپاه فرزندان حضور با ردیگ جاهاي و بلوچستان صحرا، ترکمن

 همان در را ارزشش و داد نشان را خودش سپاه .شد حفظ کشور یکپارچگی .شد
 ».کرد اثبات شهري درون برخوردهاي و اولیه هاي گام

 ابتداي همان از« :گوید می کردستان قیام سرکوب در خود نقش ییدأت در رضایی
 58 سال در حتی و گذاشتم می میان در امام با را مسائل سپاه عاتاطال تشکیل

 مسئوالن از کدام هیچ به امام پزشک عارف دکتر و بود بستري بیمارستان در امام که
 را اطالعات و شدم می نزدیک امام به من اما داد نمی را بیمارستان در حضور اجازه

 کگروه و کودتاچیان با درگیري اوج که سال این در .گفتم می امام گوش در

                                                
 در دسترسی قابل ،1389 بهمن 21 الف، فردا، امروز دیروز برنامه در رضایی محسن سخنان 

  html.y22a6kj0yt.n0vdcdns/ir.alef.old://http?95389 :اینترنتی نشانی
 اسالمی، انقالب پاسداران سپاه مهندسی همایش تتاحاف مراسم در رفسنجانی هاشمی سخنرانی 

 1381 آذر 27



154 ي جنایت چهره

 در که داد رخ بلوچستان و سیستان و کردستان رد عجیبی مسائل بود، فرقان
 نبود مالقات امکان که اوقات برخی و بود شده زیادتر امام با ام رابطه ها زمان این

 ».نوشتم می ایشان خدمت را حوادث
 گروگان عنوان به )1361 مرداد تا 1360 خرداد( سال یک از بیش که، کمانگر توبا
 دو در اند، بوده له کومه نیروهاي دست در که پاسداران از تن چند شدن آزاد يبرا

 در ساواك سابق مقر در سپاه زندان در دیگري و کامیاران نشور ده در یکی زندان،
 زندان در بار سه که وي .است داده شهادت رضایی محسن علیه است، بوده سنندج

 ها، زندان مسئوالن سایر و وي سوي از است، شده مواجه رضایی با سنندج در سپاه
 که  اینیا و بپذیرد را پاسداران از یکی با ازدواج باید یا که شده مواجه تهدید این با

 .است بوده باردار و هلأمت زمان آن در وي که است حالی در این .شود می اعدام
  :گوید یم ایران براي عدالت نزد خود شهادت در کمانگر توبا

 در اصالً و نشدم تسلیم اي رابطه هیچ در من کردند کاري هر اهم شش از بعد«
 خودش حاال که رضایی محسن این .نگفتم چیزي تشکیالتی یا کاري رابطه هیچ

 هاي زندان در شصت سال موقع آن کند، می کاندید ایران جمهوري رئیس براي را
 صحبت ییرضا محسن با ها این .آمد او .کردستان هاي زندان کالً بود؛ سنندج

 است این جرمم هستم، زندان در ماه شش من که بودند گفته او به .بودند کرده
 نه که است ماه شش و است له کومه ام خانواده تمام و هستم له کومه خودم که

 ازدواج ها این از کدام هیچ با حاضرم نه و بزنم حرفی هیچ ها این به شدم حاضر
 توي هفته یک جا آن .سنندج ساواك نزندا بردند را من ماه شش از بعد .کنم
 من آمد رضایی، محسن آقاي همان بار سه هفته این توي بودم، تکی سلول یک

 بودم، زندانی من که بودند ده همان توي که هایی جاش از یکی .کرد دادگاهی را
 که دومش روز ولی بودند نبسته را من چشم اصالً اول روز .ترجمه براي آوردند

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل هابیلیان، فرقان، گروه:   

http://www.habilian.ir/fa/vije/vijenameha/Vijenameha/v018_forghan/page10_15.html 
 در دسترسی قابل ،1389 بهمن 21 الف، فردا، امروز دیروز برنامه در رضایی محسن سخنان 

 html.y22a6kj0yt.n0vdcdns/ir.alef.old://http?95389 :اینترنتی نشانی
 اسالمی جمهوري در زن سیاسی زندانیان علیه جنسی خشونت و شکنجه عقوبت بی جنایت 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 دي 19 ایران، براي عدالت ،60 دهه :اول گزارش
https://justice4iran.org/persian/other/13593/ 

 گفتند می »جاش« کردند می همکاري اسالمی جمهوري مقامات با که کردهایی به کرد فعاالن. 
 .است »خر کره« معناي به کردي در واژه این
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 است، تو جرم هم این هستی، زندان توي ماه شش گفت بودم سلول اتاق توي من
 پرت و چرت هاي حرف له کومه مورد در خیلی خالصه هستی، له کومه خودت تو

 گیریم می دیگري از پس یکی را همه باش مطمئن حتماً گفت و داد فحش گفت،
 .شوي می اعدام دیگري از پس یکیها   آنبا هم تو و تو پیش آوریم می را همه و

 .ندارم مشکلی من کنید اعدام !نیست مهم !باشد گفتم هم من
 بودند، بسته را چشمم پایین، بردند را ما که دوم روز .بود ماهم شش بودم، حامله

 که اي طبقه هر از بودیم، سنندج ساواك توي .رفتیم پایین خیلی که دانم می ولی
 .زندان کنار و گوشه تمام از آمد، می دختران کشیدن جیغ صداي رفتیم می پایین
 را خودم مرگ روز هر و بودم زندان ده اون توي که ماهی شش این توي من اصالً

 اي طبقه هر از بعد .بودم نشده ناراحت هفته یک این اندازه به دیدم، می چشمم جلوي
-عقیده هم کشند، می جیغ که شان همه ها این ببین گفت می رفتیم، می پایین که هم

 تجاوز بهشان و شوند می شکنجه دارند ولی هستند، اي له کومه تند،هس تو هاي 
 .گفت می محسن .شود می
 چشمم .بودند آورده را نفر یک کنم صحبت فارسی توانستم نمی چون موقع آن من

 تو با" :گفت او .بود ما با رضایی محسن .بود گرفته را دستم هم نفر یک بود، بسته
 تجاوز واژه او نگفتم، هیچی هم من ".نزنی حرف اگر کرد خواهیم را کار این هم
 هاي عقیده هم از تو، فکران هم از زنند، می جیغ که هایی این که گفت .کرد استفاده را

 نشستم اتاقی، یک توي بردند را من ولی .نگفتم هیچی من .هستند اي له کومه تو،
 و لسوا من از شب، هشت ساعت تا .است صبح نه ساعت گفتند .صندلی روي

 محسن .مانی می اینجا گفتند .بخورم ندادند هم آب ذره یک حتی .کردند جواب
 سر همه این خودت باشی، تر قوي توانی نمی هستند که هایی آن از خیلی تو :گفت

 بدتر ها این از که باشد راحت خیالت فقط چیست، دانی می و شنوي می را صدا و
 تا بمانی زنده بگذاریم است ممکن کنیم، می کار یک فقط.. .کرد خواهیم تو به

 .نکردیم نکردیم، هم اگر ،]کنیم صبر[ توانستیم موقع آن تا اگر .بیاید دنیا به ات بچه
 .رفتند بین از که هایی انسان تمام مثل نیست، مهم گفتم هم من .نیست مهم
 که شدم ناراحت خیلی و داشتم که چیزي تنها فقط نداشتم ترسی هم اصالً واقعاً
  .نشنوي را جیغ و هوار و صدا و بروي پایین طبقه از توانستی نمی تو اصالً

 دانستند می چون .ببینیم را کسی و بشم رو روبه کسی هیچ با گذاشتند نمی سفانهأمت
 یک آن توي .نبود کسی هیچ سفانهأمت و شناسیم می را همدیگر ماها همه که

 یک که کوچک سلول یک توي فقط بودم، تنها بودم سنندج زندان توي که هفته
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 هفته، یک این از بعد .آنجا نبود کسی هیچ و بود تویش تخت یک و دستشویی
 بودي که دهاتی زندان همان به را تو ما" :گفت و آمد رضایی محسن آخر، روز

 شدنت فارغ از قبل یا که کردم صحبت زندان آن رئیس با من ولی گردانیم برمی
 یا کنند، اعدام را تو بعد بیاید دنیا به ات بچه ارندبگذکه   اینیا بکنند اعدام را تو

 مسلمان برادران از یکی با توانی می داري، هم راحتی خیلی دیگر راه یککه  این
 .نگفتم هیچی هم من ".کنی ازدواج

 بدون بار یک .هستم رضایی محسن شاکی خودم من« :کند می کیدأت کمانگر توبا
 شناختم می را او صدایش روي از دیگر که بند شمچ با بار دو و دیدم را او بند چشم

 ».ست رضایی محسن همان که
 اند بوده بازداشت سنندج زندان در زمان همان در که مرد زندانی دو با مصاحبه

 قرارگاه از مکرراً پاسداران، سپاه فرمانده عنوان به رضایی، محسن که کند می ثابت
 نه قرارگاه این .است کرده می بازدید داشته قرار ارومیه در که سیدالشهدا حمزه
 امنیتی امور در بود، کشور غربی هاي استان در جنگ به مربوط امور مسئول فقط

 سایر و رضایی محسن .است داشته صالحیت نیز مخالف سیاسی هاي گروه جمله از
 زندان از شده، یاد قرارگاه به مربوط امور به رسیدگی راستاي در سپاه فرماندهان

 دلیلی به زندانی اگر که باورند این بر شوندگان مصاحبه .اند کرده می بازدید نیز سنندج
 بود، می مهم اند داشته دست در را کردستان امنیتی امور که سپاه مقامات براي

 .بشود نیز وي پرونده وارد خود بازدیدهاي از یکی در توانست می رضایی محسن
 دلیل به هم و له کومه در همسرش موقعیت دلیل به هم کمانگر توبا رسد می نظر به

  .است داشته سپاه مقامات براي اي ویژه اهمیت ها، آن مبادله و ها گروگان موضوع
 
  کشور از خارج ترورهاي در مشارکت. 2

 تروریستی عملیات تعدادي در جنگ از پس هاي سال در همچنین پاسداران سپاه
 رستورانی در ،1371 شهریور 26 در له،جم از .داشت دخالت ایران مرزهاي از از خارج

 ایران کردستان دموکرات حزب رهبران از تن سه برلین شهر در میکونوس نام به
 پرونده این دادگاه .رسیدند قتل به تروریستی عملیاتی در ایشان دوستان از یکی و

 که رسیدند نتیجه این به آلمان مقامات نهایت در و کشید طول نیم و سال سه
                                                

 اسالمی جمهوري در زن سیاسی زندانیان علیه جنسی خشونت و شکنجه عقوبت بی جنایت 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 دي 19 ایران، براي عدالت ،60 دهه :اول گزارش

https://justice4iran.org/persian/other/13593/ 
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 در صدر بنی ابوالحسن .است داشته دخالت ها قتل این در مستقیماً رانای دولت
 از یکی که، »ویژه امور کمیته« نام به اي کمیته وجود بر شهادت دادگاه، جریان
 اي کمیته .داد، است سیاسی ترورهاي انجام بر نظارت و سازي زمینه آن هاي نقش

 به .است آن در رورهات پذیرش ساسیا شرط رفسنجانی و اي خامنه موافقت که
 وزارت سابق اطالعاتی رتبه عالی مورأم مصباحی، ابوالقاسم یا »سی« شاهد شهادت

 اصلی منابع از و شد ییدأت او هاي شهادت از بسیاري صحت بعدها که اطالعات،
 :از بودند عبارت کمیته این ثابت اعضاي رفت، می شمار به آلمان دادستانی

 میرحجازي اصغر اش نماینده یا رهبر اي، خامنه علی -
 نماینده عنوان به پسرش، هاشمی، محسن یا )رفسنجانی هاشمی( رجمهو رئیس -
 بود، والیتی، خارجه امور وزیر همان زمان آن در که خارجی سیاست امور مسئول -
 اطالعات وزیر فالحیان، علی -
 اتاطالع وزیر اولین ،)نیک محمدي محمد( شهري ري محمد -
 پاسداران سپاه فرمانده یی،رضا محسن -
 وقت انتظامی نیروهاي رئیس اللهی، سیف رضا -
 نگهبان شوراي عضو خزعلی، ابوالقاسم -
  
 در یهودیان مرکز ساختمان در انفجاري در )1373 تیر 27( 1994 ژانویه در

 از پیش سال دو .شدند زخمی نفر 300 از بیش و کشته نفر 85 آیرس، بوینس
 .شد نفر 29 شدن کشته به منجر که شد منفجر اسرائیل ارتسف در بمبی نیز آن

 تعدادي رابطه همین در و دانستند انفجارها این عامل را ایران اسرائیل و آرژانتین
 قرار تعقیب تحت اینترپل سوي از 1386 سال در اسالمی جمهوري سران از

 وزیر و وقت قدس سپاه فرمانده وحیدي، احمد همراه به رضایی محسن .گرفتند
 وزیر فالحیان، علی ایران، پیشین جمهوري رئیس رفسنجانی، هاشمی اکبر دفاع،

 رایزن ربانی، محسن پیشین، خارجه امور وزیر والیتی، اکبر علی پیشین، اطالعات
 در ایران وقت سفیر پور، سلیمان هادي آرژانتین، در ایران سفارت پیشین فرهنگی

                                                
 بهمن 21 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز سیاسی، ترور یک تحلیل و تجزیه :میکونوس در قتل 

 TcRRZw2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389
 ،اسن؛ نیما، نشر میکونوس، دادگاه اسناد :کار جنایت سیستم ،1379 دیگران، و مهران پاینده 

 آلمان
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 دادستانی که هستند کسانی، سفارتخانه وقت سوم دبیر اصغري، احمدرضا و آرژانتین
 رفسنجانی، هاشمی براي حکم این صدور با البته .بودها   آنبازداشت خواستار آرژانتین
 .نشد موافقت پور سلیمان و والیتی
 هاي شرکت ثبت و 1368 سال در االنبیا خاتم قرارگاه تاسیس با رضایی محسن
 که هایی فعالیت بود؛ نیز اقتصادي هاي فعالیت به سپاه ورود ساز زمینه اقماري،

 سازي، جاده گاز، نفت، صنعت جمله از ایران اقتصاد از اي گسترده بخش امروز
 مه ماه در .است آن اختیار در غیره و خودرو تولید سازي، موشک سازي، سد

 رستم آن فرمانده و آن زیرمجموعه هاي شرکت االنبیاء، خاتم قرارگاه 2010
 شوراي نیز سال همین ژوئن 9 در .گرفتند قرار آمریکا دولت متحری تحت قاسمی
 زیرمجموعه مؤسسه چهار و قرارگاه این اي قطعنامه صدور با ملل سازمان امنیت

 40 همراه به را سازان ایمن مشاور مهندسین و فاطر رهاب، مکین، هاي نام به آن
 این اساس بر .داد قرار خود هاي تحریم فهرست در دیگر ایرانی مؤسسه و شرکت

 مسئوالن و شود مسدود باید خارجی هاي بانک در ها شرکت این هاي دارایی قطعنامه
 .ندارند المللی بین مسافرت حقها  آن

                                                
 جنایت فراموش شدة جمهوري اسالمی علیه بشریت، بنیاد برومند: بمب گذاري آمیا در آرژانتین، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 تیر 27
https://www.iranrights.org/fa/library/document /636  

  ،قابل دسترسی1389 خرداد 19قطعنامه جدید شوراي امنیت علیه ایران تصویب شد، بی بی سی ، 
   :اینترنتی نشانی در

http://www.bbc.com/persian/iran/2010/06/100609_l10_u01_un_iran_resolution
shtml 
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 منش علی رضوان
  
  

 مستشار دادگاه تجدیدنظر کرج

  
  ها مسئولیت

  1395حداقل تا آخر اسفندماه  معاون دادستان کرج -
  تجدیدنظر کرج هم اکنون، مستشار دادگاه -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی

 افراد براي اعدام حکم صدور در کرج دادستان معاون عنوان به منش رضوان علی
 .است شده بشر حقوق نقض مرتکب سال 18 زیر
 قتل، به متهم ،مالسلطانی علیرضا اعدام درباره منش رضوان علی نمونه عنوان به
 فرد این سن درباره فارس خبرگزاري به بود سال 18 سن زیر اعدام زمان در که

 قمري تقویم روزه، 365 شمسی تقویم نه افراد سن مالك که گفت شده اعدام
 هاي ماه اساس بر که است شرعی بلوغ قانون در عمل مالك« :است روزه 355

 بنابر و بود دهکر عمر سال 18 از بیش نظر این از قاتل .گردد می محاسبه قمري
 البته .نداشت وجود قصاص حکم اجراي براي قانونی یا و عیرش منع هیچ این

 سن سال 18 از کمتر ماه دو حدود شمسی هاي ماه نظر از مالسلطانی علیرضا
 بلوغ اساس بر ما و نیست شمسی سن قانون در عمل مالك است طبیعی و داشت

                                                
 15 میزان، خبرگزاري دادستان، معاونان حضور با کرج زندانیان قضائی مشکالت به رسیدگی 

 k9eM4T2/ly.bit://https: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 بهمن
 شمسی تقویم جاي به را قمري تقویم قضائیه قوه :چهارشنبه درصبح ساله 18 زیر متهم اعدام 

 نشانی در دسترسی قابل ،1390 شهریور 30 ایران، بشر حقوق کمپین داد، قرار سن تعریف مبناي
 dadashi_execution/1390/06/org.iranhumanrights.persian://https/ :اینترنتی
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 به نیز نهایت در و تایید دارش قاضی 15 توسط حکم این... کنیم می عمل شرعی
 ».است رسیده قضائیه قوه رئیس تایید

 تاریخ از که بود گفته مخدر مواد با مبارزه نشست در 1389 سال در همچنین او
  .است اعدام شیشه مواد گرم 6 از بیش حمل جرم بعد به بهمن 28
 

 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن
 در که نقشی دلیل به را منش رضوان یعل 1391 ماه فروردین 4 در ااروپ اتحادیه

 اعدام حکم صدور« همچنین و »قضائی دادرسی روند در بشر حقوق شدید نقض«
 محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود از است داشته »سال 18 زیر افراد براي
  .گیرد می قرار توقیف مشمول اروپا در او هاي دارایی همچنین کرد

                                                
 قابل ،1389 اسفند 15 برنا، خبرگزاري شد، اعالم شیشه مواد گرم 6 از بیش حمل مجازات 

 Bx2V0R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 قابل ،1391 فروردین 6 سی، بی بی اروپا، اتحادیه توسط شده تحریم ایرانی مقام 17 اسامی 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی
http://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120325_l38_eu_persons_iran_sanction 

 7 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم سوم فهرست 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 خرداد

https://justice4iran.org/persian/publication/documents/list3/  
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 علی رضوانی غالم
  
  

  
 ها سئولیتم
 1391 شهریور 23 تا 1388ماه  از دي  معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیالن-
 در زمان معاونت( دبیر شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیالن -

  )استاندار گیالن
 تا 1391 مهرماه 22 از دبویراحم و کهگیلویه ستانداريا امنیتی سیاسی ونمعا -
 1392 مهرماه 6
 یازدهمین رهبري، خبرگان مجلس دوره چهارمین براي استان انتخابات ستاد ئیسر -

  روستا و شهر اسالمی شوراهاي دوره چهارمین و جمهوري ریاست دوره
 

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 نوکیشان مجازات بر تاکید با گیالن استاندار معاون عنوان به رضوانی علی غالم

 .است شده بشر حقوق نقض مرتکب مسیحی
                                                

  ،قابل دسترسی1391 شهریور 23معاون سیاسی امنیتی استانداري گیالن عزل شد، شاهد شمال ، 
 oX9S0S2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 زیر محترم کشور دبیر شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیالن منصوب شد، با حکم و

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل شهریور، 13 گیالن، تحلیل
http://tahlilegilan.blogfa.com/post/16  

 1391 مهرماه 22 ایسنا، شد، منصوب بویراحمد و کهگیلویه انداراست امنیتی و سیاسی معاون، 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=10783 
 مهر، خبرگزاري رفت، امنیتی و سیاسی معاون /بویراحمد و کهگیلویه رياستاندا در تغییر اولین 
 r4VT3R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 مهر 6
 و،دانشج خبرگزاري بویراحمد، و کهگیلویه گانه شش هاي کمیته و انتخابات ستاد روساي انتصاب 

 nTC2FM2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 فروردین 19
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 یوسف درباره فارس خبرگزاري با وگو گفت در 1390 مهرماه در او نمونه عنوان به
 دایرکننده و صهیونیست یک ندرخانی یوسف« :گفت زندانی، کشیش ندرخانی،

 قیامت روز در کنند می انتخاب را دیگري دین که کسانی حساب... است فساد نهخا
 کاري هیچ کردند انتخاب دیگري دین که کسانی با اسالمی کشور... خداست با

 را اي عده که نیست این او جرم و است مجرم فرد این .دارد کار خداوند بلکه ندارد
 اعدام و جرم موضوع .دارد امنیتی جرایم بلکه است کرده دعوت مسیحیت دین به

 نظام در کسی دین، انتخاب خاطر به و نیست او دین به مربوط و اعتقادي فرد، این
 ».دارد امنیتی جرم و است صهیونیست یک او بلکه شود نمی اعدام ام

 از دو هر که همسرش و انجیلی کلیساي پیرو ایرانی کشیش ندرخانی، یوسف
 .شدند بازداشت رشت شهر در 1388 سال در بودند هگروید مسیحیت به اسالم

 ایجاد« ،»مسیحیت به مسلمانان سایر دعوت« ،»دین ترك« به را ندرخانی دادگاه،
 کرده متهم »اسالم با آشکار مخالفت ابراز« و »خود خانه در مخفی کلیساي یک
 دادگاه در 1389 شهریورماه یکم تاریخ در ارتداد جرم به او اعدام حکم .بود

 دیوان 1390 سال تیرماه هفتم تاریخ در اما شد تأیید گیالن استان نظرتجدید
 .شود می نقض اعدام حکم ندرخانی فیوس توبه شرط به که کرد اعالم کشور عالی

 النیگ يفریک دادگاه 11 شعبه ،1392 شهریور در المللی بین فشارهاي متعاقب
 »یندرخان وسفی« و ندانست وارد را ارتداد اتهام پرونده، به مجدد رسیدگی در

 نیا به توجه با و شد محکوم حبس سال 3 به تیحیمس يبرا غیتبل اتهام به تنها
  2.شد آزاد بالفاصله بود، زندان در را ذشتهگ سال 3 او که
 

 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن
 در مسئولیت« دلیل به را رضوانی غالمعلی 1391 فروردین 4 در ااروپ اتحادیه

 این کشورهاي به ورود از »قضائی دادرسی روند در بشر حقوق شدید نقض
  .دش خواهد توقیف مشمول اروپا در او هاي راییدا همچنین .اتحادیه محروم کرد

                                                
 1390 آبان 8 فارس، خبرگزاري است، فساد خانه دایرکننده و صهیونیست یک ندرخانی یوسف، 

 f6CyDB2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
» یاینترنت نشانی در دسترسی قابل ،2012 سپتامبر 9 تابناك، شد، آزاد »ندرخانی یوسف:   

https://bit.ly/2GiwiD4 
 7 ایران، ايبر عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم سوم فهرست 

 RDEcOo2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 خرداد
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 غالمحسین رمضانی
  
  

رئیس شوراي راهبردي حفاظت 
  اطالعات نیروهاي مسلح

  
 ها مسئولیت

 از )ناجا( اسالمی جمهوري انتظامی نیروي اطالعات حفاظت سازمان ریاست -
  1384 شهریور 6 تا 1379 شهریور 27

 1384 شهریور 6 تا 1379 ورشهری 27 از ناجا اطالعات معاون -
  1387 اسفند تا 1385 اردیبهشت 17 از هسپا اطالعات حفاظت ئیسر -
  1388 آبان تا 1387 اسفند از نپاسدارا سپاه کل فرمانده اطالعات نتمعاو -
   1390 فروردین تا 1388 آبان از پاسداران سپاه امنیت و حفاظت سازمان فرمانده -
 1390 روردینف از دفاع زارتو اطالعات حفاظت ئیسر -
  رئیس شوراي راهبردي حفاظت اطالعات نیروهاي مسلح -
  

                                                
 پایگاه انتظامی، نیروي اطالعات حفاظت سازمان ریاست به رمضانی عبدالحسین آقاي انتصاب 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی ابلق ،1379 شهریور 27 اي، خامنه اهللا آیت دفتر رسانی اطالع
https://bit.ly/2WcUwUY 

 نیرو، این اطالعات و حفاظت سازمان رئیس و سپاه کل فرمانده جانشین معارفه مراسم برگزاري 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1385 اردیبهشت 17 اطالعات، روزنامه

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1059288 
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 آبان 4 الف، پاسداران، سپاه در تغییرات ترین تازه:   

http://old.alef.ir/vdcjahei.uqeixzsffu.html?55947 
 همان.  
 1390 فروردین 28 فردا، رادیو شد، برکنار ایران، دفاع وزارت اطالعات حفاظت سازمان رئیس، 

 html.4746969/a/com.ardaradiof.www://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 نیست دست در دقیقی اطالع سمت این از او تودیع زمان از 
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان 15 نیوز، مشرق سینه، بر راست و چپ دست: 

 https://bit.ly/2DOgFBE 
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 بشر حقوق نقض موارد از برخی
   از گیري اعتراف و شکنجه بازداشت،. 1

 مدنی فعاالن و نگاران روزنامه نویسان، وبالگ
 محمد جمهوري ریاست و اصالحات دوران طی موازي اطالعات سازمان تشکیالت

 اطالعاتی امنیتی، نهادهاي شامل تشکیالت این .مدآ وجود به )1383-1376( خاتمی
 بخشی همچنین و انتظامی نیروي سپاه، همچون رهبري، نظارت تحت هاي سازمان و
 مطبوعات فشار دلیل به اصالحات دوران در که است اطالعات وزارت نیروهاي از
 .بودند شده تصفیه مدنی جامعه و

 عهده بر را آن فرماندهی رمضانی غالمحسین که زمانی در ناجا اطالعات حفاظت
 مخفیانه هاي فعالیت دوران، این در .بود کشور موازي اطالعات از بخشی داشت،

 ابزارهاي بر کنترل ابقاي براي تالش در را کاران محافظه موازي، اطالعاتی نهادهاي
 مسئول موازي تیاطالعا نهادهاي اعضاي .کرد  می یاري ایران رژیم فشار اعمال
 اولیه اهداف .بودند منتقدین و سیاسی دگراندیشان طلبان، اصالح سرکوب و ارعاب

 .بودند دانشجویی فعاالن و نویسان وبالگ نگاران، روزنامه نهادها این
 با همراه ابتدا از »نویسان وبالگ« به معروف پرونده در شدگان بازداشت با رفتار
-وبالگ از تن یک و بیست 1383 آبان تا شهریور طی در .است بوده خشونت اعمال

 بازداشتگاهی در و بازداشت اینترنتی خبري هاي سایت اندرکاران دست و نویسان 
 و داخلی اعتراضات دنبال به شدگان بازداشت .شدند شکنجه و حبس مخفی

 .شدند آزاد المللی بین
 امید اما دانست، رامب تخلفی گونه هر از را شدگان بازداشت از تن 17 قضائیه قوه

 از تن چهار تمیمی، غالم جواد و زاده رفیع شهرام ،میرابراهیمی روزبه معماریان،
 اتهام .شدند تلویزیونی اعتراف به مجبور و محاکمه پرونده، این شدگان بازداشت

 کشور، امنیت زدن برهم هدف با کشور داخل در گروه تشکیل و مشارکتها  آن

                                                
 نام امنیتی دالیل به که است مطلع فرد یک با ایران رايب عدالت مصاحبه حاصل فوق اطالعات 

 .است محفوظ ایران براي عدالت نزد ایشان
 1389 بهمن 26 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز ایران، موازي اطالعاتی نهادهاي :پنهانی ارعاب، 

 FJYGPe2/ly.bit/:/https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 بهمن 26 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز ایران، اینترنتی فعاالن قراردادن هدف :اجباري اعتراف 

 WawyJT2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389
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 امنیت زدن برهم هدف با که کشور خارج و داخل رد هایی جمعیت در عضویت
 تشویش قصد به اکاذیب نشر نظام، علیه تبلیغی فعالیت کنند، می فعالیت کشور
 مثل غیرقانونی هاي سایت و ها روزنامه در مقاله نگارش طریق از عمومی اذهان

 از پس رنگا روزنامه چهار این .بود بیگانه ايرادیوه با مصاحبه و »گویا« و »امروز«
 جسمی هاي شکنجه تحت بازداشت دوران در که کردند اعالم زندان زا موقت آزادي

 در خانواده و وکیل به دسترسی بدون را بازداشت مدت تمام و بودند روحی و
 در حکم این درباره زاده رفیع شهرام .بودند شده داشته نگه انفرادي هاي سلول
-اصلی کرده انشاء خود حکم در که گونهآن امضاءکننده، قاضی« :نوشت خود وبالگ

 اعترافات" همان قاضی نظر مورد "اقرار" .است بوده "متهمان اقاریر" استنادش ترین 
 ما و من از دیگر، مرکزي در شده طراحی ازپیش سناریوي بر بنا که است "اجباري

 سلول در طوالنی نگهداري بند، دست و بند چشم روانی، و جسمی شکنجه تحت
 فشارهاي شتم، و ضرب خانواده، و خود تهدید مخفی، گاهی بازداشت يانفراد
 موجود و وجود هر و وکیل به دسترسی عدم و مطلق خبري بی فرسا، طاقت روانی
  ».شد اخذ غیرقانونی بازداشت ماه چند طول در دیگري زنده

 
   پس اعتراضات سرکوب در مشارکت. 2

 1388 سال جمهوري ریاست انتخاباتاز 
 ریاست انتخابات شده اعالم نتایج علیه مردم اعتراضی تظاهرات سرکوب یانجر در

 نیز نفر هزاران و زخمی تن صدها کشته، نفر ها ده ایران، 1388 سال جمهوري
 قتل .رسیدند قتل به شکنجه زیر نیز شدگان بازداشت از شماري .شدند بازداشت

 محرز بودند، کهریزك اهبازداشتگ در عمدتا که ها، شکنجه زیر در نفر 4 کم دست
 یاد انتخابات نامزدهاي از یکی کروبی، مهدي که اطالعاتی اساس بر .است شده
 شده تجاوز زندان در شده بازداشت پسران و دختران از تعدادي به کرد افشا شده،

                                                
 قابل ،1385 آذر 20 ایران، بشر حقوق بان دیده نویسان، وبالگ نه کنید محاکمه را گران شکنجه 

 news/fa/org.hrw.www://https/2006/12/11/230944 :اینترنتی نشانی در دسترسی
 بهمن 26 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز ایران، اینترنتی فعاالن قراردادن هدف :اجباري اعتراف 

 WawyJT2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389
 بهمن 21 زاده، رفیع شهرام وبالگ گذشت؟، چه ما بر نویسان؛ وبالگ پرونده از هایی ناگفته 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1387
http://aknoononline.blogspot.com/2009/02/blog-post_09.html 
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 تجاوزهاي و شکنجه اثر در شدگان، بازداشت این از یکی ساله، 28 موسوي ترانه .است
 .شد سوزانده جسدش و درسی قتل به مکرر

 همان خردادماه خیابانی، اعتراضات شدید سرکوب پی در و 1388 شهریورماه در
 قضائیه، قوه رئیس الریجانی، صادق به اي نامه در بشر حقوق بان دیده سازمان سال،

 آمیز خشونت برخوردهاي این در مسئول مقامات برخی نقش درباره که خواست او از
 اي کمیته پاسداران، سپاه اطالعات حفاظت فرمانده مضانی،ر غالمحسین جمله از

 .دهد تشکیل طرف بی و مستقل
 اطالعات، وزارت انندم رسمی نیمه و رسمی هاي ارگان بشر، حقوق بان دیده نوشته به

 که شتنددا اختیار در مخفی طور به را هایی مکان پاسداران سپاه و انتظامی نیروي
  .نددش می بازجویی و نگهداري سیاسی شدگان بازداشت آن در
 
 گرداب پرونده. 3

 از بیش شکنجه و بازداشت در سپاه عاتاطال معاون عنوان به رمضانی غالمحسین
 فارسی پورنوي هاي سایت وب مدیریت و اندازي راه اتهام به که کسانی از نفر 45

 .است مسئول بودند شده بازداشت
 زیرمجموعه عنوان به 1386 سال در »یافته سازمان جرائم به رسیدگی مرکز«

 به معروف مرکز، این پروژه اولین .است شده سیسأت پاسداران سپاه اطالعات
 و اندازي راه اتهام به که بود کسانی از نفر 45 از بیش دستگیري ،)مضلین( گرداب

 ماه چند .بودند گرفته قرار تعقیب تحت فارسی پورنوي هاي سایت وب مدیریت
 از داشتند قصد که کردند اعتراف تلویزیونی هاي برنامه درها   آندستگیري، از پس

 دولت از و کنند سست را اسالمی جمهوري نظام هاي پایه جوانان فاسدکردن طریق
 و سال یک حدود .کردند می دریافت پول پورنو هاي سایت گرداندن براي آمریکا

 و شکستند را ودخ سکوتها   آنهاي خانواده یا شدگان بازداشت از برخی بعد نیم
 .برداشتند پرده بود کرده اعتراف به مجبور راها   آنکه شدیدي هاي شکنجه از

                                                
 شهریور 7 وله، دویچه کند، اقدام بشر حقوق نقض مهار براي الریجانی :بشر حقوق بان دیده 

 VwYn8U2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388
 حقوق هاي تحریم فهرست در را پاسداران سپاه یافته سازمان جرائم مرکز :ایران براي عدالت 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 فروردین 5 ایران، براي عدالت ،!دهید قرار بشري
https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/gerdab/ 
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 سختی سی حسن و علیزاده مهدي پور، هاشم احمدرضا اصغري، وحید پور، ملک سعید
 محکوم اعدام به که هستند پاسداران سپاه »گرداب« یا »مضلین« پرونده متهمان از

 .بودند شده جسمی و روانی روحی، شکنجه پرونده این شدگان بازداشت .بودند شده
 پرونده، این متهمان از تن سه وزیري، شهروز و اصغري وحید پور، ملک سعید
 انفرادي حبس تحمل بر عالوه که دهند شهادت دادگاه در حاضرند اند کرده اعالم

 جرح و ضرب سپاه بازجویان سوي از است، شده توهینها   آنبه مدت، طوالنی
 و خانواده با طوالنی مدت براي و است شده گرفته اجباري اقرارها   آناز اند،  دهش
 .اند نداشته تماس شان کیلو

 تهران دادسراي و صلواتی قاضی به که اي شکواییه از بخشی در اصغري وحید
 تحویل اوین از غیرقانونی طور به مرا شبانه ها ماه ها آن« :است آورده شد، اعالم

 مجهول مکان در که »شرکت« رمز اسم به سپاه مخفی گاه شکنجه به و گرفته
 خاطر به و بردند می بند دست و بند چشم با کند، می عمل قانونی فرا و دارد قرار

 در من گذاشتن به شروع بود پرونده ازه سوءاستفاد و انحراف ایجاد که شان هدف
 بند دست با همراه( حمام انو و چال سیاه و موذي حیوانات با تاریک و تنگ کمد

 من روي و سر روي اکسیژن و هوا ضد و کننده خفه هواي هاي کیسه و )پابند و
 به شدیدا مرا و )ابوغریب و گوانتانامو مخصوص هاي کیسه عین دقیقاً( انداختند

 و طناب با کردند آویزان پایین سمت به و سر کاسه حاالت به و بسته چوب
 ».زدند می سیلی و شالق و بند دست

 اتهام همین به سپاه اطالعات هاي زندان در بیشتري افراد تن، شش این از غیر به
 نیافته راه زندان از خارج به هنوزها   آننشان و نام متاسفانه که هستند حبس در

 به سختی سی حسن و پور هاشم احمدرضا، پور ملک سعید اعدام حکم .است
 .است یافته تقلیل ابد حبس

                                                
 دسترسی قابل ،1389 فروردین 24 هرانا، قربانیان، شکواییه در پاسداران سپاه هاي شکنجه شرح 

 gerdab/hranews/2010/org.news-hra.www://https-2/  :اینترنتی نشانی در
 قابل ،1392 شهریور 4 خبرآنالین، حبس، به مستهجن هاي سایت گرداننده 2 اعدام حکم تغییر 

 RbpvwW2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 فروردین 28 گویا، خبرنامه خواهرش، زبان از سیاسی، زندانی پور، ملک سعید وضعیت آخرین 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391
https://news.gooya.com/politics/archives/2012/04/139078print.php 
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 حسن روحانی
  
  

  رئیس جمهور 
  
  

  
  

  تحصیالتوي. است) از توابع استان سمنان(در شهر سرخه  1327  آبان21متولد 
 حقوق اساسی از دانشگاهقضایی از دانشگاه تهران و دکتراي  حوزوي، لیسانس حقوق
 ..عضو کانون وکالي دادگستري مرکز است و؛ کلدونیان گالسکو دارد

  
 ها مسئولیت

 1379 تا 1359 سال از اسالمی شوراي سمجل دوره پنج نماینده -
 1362 تا 1359 سال از سیما و صدا سازمان سرپرستی شوراي عضو -
 1367 تا 1361 سال از دفاع عالی شوراي در عضویت -
 سال از آن اجرایی کمیسیون رئیس و جنگ پشتیبانی عالی شوراي در عضویت -

 1367 تا 1365
 1364 تا 1362 سال از جنگ فرماندهی معاونت -
 1366 تا 1364 سال از االنبیا خاتم مرکزي قرارگاه ستاد ریاست -
 1370 تا 1364 سال از کشور کل هوایی پدافند فرماندهی -
 1368 تا 1367 سال از قوا کل فرماندهی جانشین معاون -
 1384 تا 1368 سال از ملی امنیت عالی شوراي دبیر -
 1384 تا 1368 سال از ملی امنیت یعال شوراي در اي خامنه علی سید نماینده -
 کنون تا 1370 سال از نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو -

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 خرداد25 خبر، شبکه کیست؟، روحانی دکترحسن:   

https://bit.ly/2UfMvN2 
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 کنون تا 1379 سال از رهبري خبرگان مجلس عضو -
 و 1385 تا 1380 سال از خبرگان مجلس اجتماعی -سیاسی کمیسیون ریاست -
 کنون تا 1392 سال از
  کنون  تا1392رئیس جمهور از مرداد  -
 

  بشر حقوق نقض ردموا از برخی
 ارتش در شاغل زنان براي حجاب کردن اجباري. 1

 که کرد اعالم 1357 اسفندماه در، انقالب رهبر خمینی، اهللا روحکه   ایناز پس
 براي قانونی هنوز که زمانی در باشند، داشته حجاب باید دولتی ادارات در زنان

 حجاب کردن ياجبار گام پیش یروحان حسن بود، نشده تصویب اجباري حجاب
  .شد آن تابع ادارات و رتشا در زنان

 :گوید می باره این در خود خاطرات کتاب در روحانی
 و شد گذاشته من عهده به ارتش، به مربوط ادارات در حجاب شدن اجباري طرح«

 که را ارتش مشترك ستاد در مستقر کارمند زنان همه اول، گام در جهت بدین
 از گذاشتیم قرار آنان با وگو گفت از پس و کردم جمع بودند، نفر سی به نزدیک
 همگی که کارمند زنان .شوند حاضر خود کار محل در روسري با روز آن فرداي

 ولی کردن، شلوغ و غرزدن به کردند شروع بودند، حجاب بی نفر سه یا دو جز به
 زا است موظف ورودي درب مقابل دژبان صبح فردا از :گفتم و ایستادم محکم من

 از پس .کند جلوگیري ارتش مشترك ستاد محوطه به حجاب بی هاي خانم ورود
 و رفتم تپه دوشان پادگان به آغاز در .رسید گانه سه نیروهاي به نوبت ارتش، ستاد
 حجاب درباره و جمع سالنی در بود زیاد همها   آنتعداد که را زن کارمندان همه

 :گفتم قاطعانه من اما انداختند راه صدا سرو خیلی ها زن جا آن در .کردم صحبت
 گوییم نمی ما که دادم توضیح بعد ».نیست جایز آن از سرپیچی و است دستور این«

 پوشاندن و روسري از استفاده سر بر سخن نیست، مطرح چادر بحث کنید، سر چادر

                                                
 قابل ،1396 بهمن 11 آپارات، حجاب، کردن اجباري در نقشش از روحانی حسن گویی خاطره 

 7TdygZ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 قابل ،1396 فروردین 5 جوان، خبرنگاران باشگاه اجباري، حجاب درباره روحانی حسن نظر 

 print/fa/ir.yjc.www://https/6026773 :اینترنتی نشانی در دسترسی
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 فردا از ایم داده دستور دژبان به گفتم هم جا آن در نهایت، در .است گردن و سر
 نیز دریایی نیروي و زمینی نیروي در .ندهند راه پایگاه به را حجابی بی زن هیچ
 بحث کشاندن و روایات و آیات خواندن با و کردم صحبت زن کارمندان براي

 لزوم درباره مختلف دالیل ارائه و جامعه سالمت و اجتماعی مسائل به حجاب
 الزامی حجاب رعایت بخشنامه، با نیز آخر دست و کردم تبیین را موضوع حجاب،

 همه نوروز، تعطیالت از پس و داشت مثبت نتیجه ها تالش این حمداهللا به .شد
 و ها خانه وزارت در .آمدند می خود کار محل به روسري با ارتش در کارمند زنان

 زنان همه و شد عملی حجاب تدریج به نیز صداوسیما حتی و دولتی هاي سازمان
 زنان از شماري هنوز رفراندوم روزهاي در البته .آمدند می بیرون خانه از روسري با

 معضلِ این ولی شدند، حاضر راي هاي صندوق پاي در برهنه سر با و بودند حجاب بی
 ».رسید مناسبی سامان به و شد جور و جمع زود خیلی اجتماعی

 
 دانشجویی جنبش اعتراضات سرکوب در مشارکت. 2

 دانشجویی اعتراضات سرکوب در ملی منیتا شوراي دبیر عنوان به روحانی حسن
 نماز در 1378 تیرماه سوم و بیست او .داشت مهمی نقش 1378 تیرماه 18 در

 شد، داده قاطع دستور عناصر این برخورد به نسبت دیروز« :گفت تهران جمعه
 هر طلب، فرصت عناصر این حرکت گونه هر تا شد صادر قاطع دستور غروب دیروز
 ».شوند سرکوب و شود برخورد قاطعیت با و دتش با باشد که کجا
 مورانأم »سالم« روزنامه توقیف به دانشجویان اعتراض از پس ،1378 تیرماه 18 در

 خوابگاه به حمله با ها شخصی لباس به موسوم امنیتی نیروهاي و انتظامی نیروي
 .ندداد قرار شتم و ضرب مورد را دانشجویان تهران، دانشگاه کوي در دانشجویان
 ماهتیر 23 تا دانشجویان بازداشت و خیابانی اعتراضات با آمیز خشونت برخوردهاي

 اساس بر و دستگیر دانشجو 300 کم دست حوادث این طی .یافت ادامه 1378
  .شدند کشته نفر 7 بشري حقوق هاي سازمان هاي گزارش

                                                
 قابل ،1396 فروردین 6 جوان، خبرنگاران باشگاه اجباري، حجاب درباره روحانی حسن نظر 

  news/fa/ir.yjc.www://https/6026773: دسترسی در نشانی اینترنتی
  نیوز، ، جهان1387 تیر 23سخنرانی حسن روحانی، دبیر شوراي امنیت ملی در دانشگاه تهران در 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 تیر 23
https://www.youtube.com/watch?v=wNd4iVL1bg4 
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  اطالعات وزارت توسط بشر حقوق نقض در مسئولیت. 3
 متعدد موارد در جمهور رئیس عنوان به روحانی حسن کنون، ات 1392 مردادماه از

 اوست، دولت اجزاي از که، اطالعات وزارت توسط شده انجام بشر حقوق نقض
  :کرد اشاره زیر موارد به توان می جمله آن از .است مسئول

 
 1396 ماه دي اعتراضات سرکوب. 3,1

 به سرعت به و دش آغاز مشهد در١٣٩۶ ماه دي هفتم در سراسري اعتراضات
 شهرهاي در گسترده صورت به اعتراضات این .کرد سرایت ایران مناطق دیگر

 بر .شد سرکوب باري خشونت شکل به و یافت ادامه ماه دي هفدهم تا مختلف
 از تن ها ده و دستگیر نفر 4000 حدود اعتراضات این در رسمی منابع اساس
 .شدند کشته بسیج نیروهاي و پلیس سوي

 را اعتراضات این سخنانی در روحانی حسن ،1396 ماه دي اعتراضات همیان در
 را معترضان با برخورد وعده و دانست خارجی کشورهاي هاي تحریک از ناشی

 و جویاندانش ،معترضان اطالعات وزارت اعتراضات، این دادن روي زمان در .داد
  .کرد دستگیر کردند می اي رسانه را اعتراضات این تصاویر که افرادي

 
 مذهبی هاي اقلیت حقوق نقض و بازداشت .3,2

 شهروندان و گنابادي دراویش وسیع هاي بازداشت روحانی دولت اطالعات وزارت
 این جمله از .است داشته خود کار دستور در آنان مذهبی باور دلیل به را بهائی

 و شیراز بهارستان، شهر سه در اییبه شهروند 17 شتبازدا به توان می ها بازداشت
 .کرد اشاره ماه یک از کمتر ظرف در کرج

                                                
 1396 دي 11 زمانه، رادیو کردند، تحریک را اي عده ما هاي موفقیت دلیل به دشمنان :روحانی، 

 com.radiozamaneh.www://https/374694 :اینترنتی ینشان در دسترسی قابل
 دي 20 ایسنا، طلب، آشوب عناصر با برخورد در جدید اقدامات درباره اطالعات وزارت توضیح 

 F9zW5S2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396
 در دسترسی قابل ،1396 دي 10 وله، دویچه تهران، در گنابادي دراویش از تن پنج بازداشت 

 FNvpTS2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
 مهر 3 ایران، بشر حقوق کمپین ماه، یک طی ایران شهر سه در بهائی شهروند 17 بازداشت 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397
https://persian.iranhumanrights.org/1397/07/7-bahai-arrests-in-three-cities-of-iran/ 
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 در روزها براي که گنابادي دراویش اعتراضات خونبار سرکوب پی در همچنین
 دراویش، قطب خانه که تهران پاسداران هفتم گلستان خیابان در 1396 ماه بهمن

 .شدند دستگیر معترضان از نفر صدها داشت ادامه است، آن در، تابنده نورعلی
  .گرفتند عهده بر راها   آنشکنجه و بازجویی امر اطالعات وزارت مورانأم

 خشونت و درگیري با زمان هم 1396 بهمن 30 روز که بود متهم ثالث محمد
 اتوبوس با تهران، پاسداران خیابان محدوده در گنابادي دراویش با پلیس مأموران

 28 روز او .است کشته راها   آناز نفر سه و رانده مأموران از گروهی سمت به
 .شد اعدام بود، نپذیرفته را اتهاماتش که آن با کرج، شهر رجایی زندان در خرداد

که   اینجمله از داشت وجود بسیاري ابهامات و ها ناروشنی ثالث محمد پرونده در
 ادله« عنوان به یک پایه رانندگی گواهینامه بودن دارا کیفرخواست از بخشی در
 موضوع است، »برائت اصل« با آشکار تناقض در که است شده رذک »انتسابی بزه

 بین مالقاتی هیچ، است نشده رعایت تعیینی و تسخیري وکیل حضور و معرفی
 حضور بدون جرم صحنه بازسازي و است نداشته وجود متهم و تسخیري وکیل
 .است شده انجام جرم وقوع محل در نه و تهران آگاهی محل در او وکیل و متهم

 
 مدنی فعاالن و معترض کارگران شکنجه و بازداشت .3,3

-  اعترف و شکنجه ،بازداشت روحانی، حسن امر تحت اطالعات، وزارت مورانأم
 به متعلق سیاسی زندانیان و مدنی فعاالن معترض، کارگران از اجباري گیري
 به وانت می میان آن از .اند کرده اجرا و پیگیري جدي طوري به را اتنیکی هاي گروه
 تپه، هفت کارگران سندیکاي نماینده بخشی، اسماعیل هاي پرونده به نمونه طور

                                                
 1388 فروردین 6 وله، دویچه تپه، هفت نیشکر کارگران سندیکاي مدیرعامل نامعلوم تسرنوش، 

  UTX3Hi2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 دسترسی قابل ،1397 دي 14 زمانه، رادیو کردند، ام شکنجه مرگ سرحد تا :بخشی اسماعیل 

  com.radiozamaneh.www://https/427221 :اینترنتی شانین در
 دي 18 آمریکا، صداي شدند، بازداشت اطالعات وزارت ماموران توسط تهران در مدنی فعال دو 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397
https://ir.voanews.com/a/arrested-iran/4733953.html  
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 عرب فعاالن و شصت دهه هاي جنایت از دادخواهی فعال پور، راحمی راحله
  .کرد اشاره اهوازي

 
 کشور از خارج در سیاسی مخالفان حذف .3,4

 گرفته سر از را کشور از خارج در مخالفان ترور اطالعات وزارت روحانی، دولت در
 انجام براي ریزي برنامه و هلند و دانمارك کشورهاي در شده انجام ترورهاي .است

 از بخشی تا داشت آن بر را اروپا اتحادیه ،فرانسه خاك در تروریستی عملیات
 مقدم هاشمی سعید جمله از وزارتخانه، این کارکنان از تن دو و اطالعات وزارت

 .دده قرار »تروریستی هاي گروه« فهرست در را )العاتاط وزارت معاونت(
 

                                                
 عدالت شد، بازداشت پور راحمی راحله اوین، ناپدیدشده نوزاد درباره حقایق رسمی تایید وجود با 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396شهریور20 ایران، براي
https://justice4iran.org/persian/news/raheleh-rahemipour-arrested/  

 قومی اقلیت سرکوب براي دستاویزي را اهواز مسلحانه حمله ایرانی، هاي مقام :الملل بین عفو 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 انآب11 ایران، براي عدالت اند، کرده عرب

https://justice4iran.org/persian/latest-developments/amnesty-arab-minorities/  
 کرد، محکوم را 'دانمارك خاك در ترور طرح' پاارو اتحادیه دانمارك؛ و ایران روابط بحران 

   :نتیاینتر نشانی در دسترسی قابل ،1397 آبان9 فارسی، سی بی بی
http://www.bbc.com/persian/iran-46043518 

 زمانه، رادیو دارد، دست هلند در ایرانی شهروند دو ترور در اسالمی جمهوري :هلند دولت 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 دي18

https://www.radiozamaneh.com/427808  
 بازداشت خلق مجاهدین نشست »گذاري بمب طرح« هاي مظنون همراه هم ایرانی دیپلمات یک 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 بهمن 9 آمریکا، صداي شد،
https://ir.voanews.com/a/belgium-germany-iran-arrest-opposition-
attack/4463435.html  

 عملیات براي تالش و قتل به اتهام کرد؛ تحریم را ایران اطالعات زارتو از بخشی اروپا اتحادیه 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 بهمن 9 آمریکا، صداي مرزي، برون

https://ir.voanews.com/a/iran-eu-terror-/4733568.html  
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 سید ابراهیم رئیسی
  
  

  رئیس قوه قضاییه
  

.  در شهر مشهد است1339متولد آذر 
 مدرك دکتراي ؛او تحصیالت حوزوي

    .داردفقه و حقوق 
  

 ها مسئولیت
 1359 سال در کرج انقالب دادگاه دادیار -
 1360 تا 1359 لسا از کرج انقالب دادگاه دادستان -
 ماه 4 مدت به 1360 سال در همدان و کرج انقالب دادگاه همزمان دادستان -
 1363 تا 1361 سال از همدان انقالب دادستان -
 1367 تا 1364 سال از تهران انقالب دادستان جانشین -
 1373 تا 1368 سال از تهران دادستان -
 فقیه ولی اختیار در اموال موضوع ،امام فرمان اجرایی ستاد امناي هیات در عضویت -
 1383 تا 1373 سال از کشور کل بازرسی سازمان رئیس -
 1393 شهریور تا 1383 سال از قضائیه قوه اول معاون -
 1395 نوردیفر تا 1393 شهریور از کشور کل دادستان -
 کنون تا 1391 خرداد از روحانیت ویژه دادگاه دادستان -

                                                
 »قابل ،1396 فروردین 15 جماران، خبري و رسانی اطالع پایگاه کیست، »رئیسی ابراهیم سید 

 R0u9TR2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 شهریور 2 ایران، عصر شد، کل دادستان رئیسی و اول معاون اي اژه :قضائیه قوه در انتصابات 

 9Ef6Fu2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393
 نشانی در دسترسی قابل ،1395 فروردین 15 مهر، خبرگزاري شد، منصوب کشور کل دادستان 

 8ew1QQ2/ly.bit://https :اینترنتی
 1391 خرداد 16 فارس، خبرگزاري شوند، می سلیمی و رازینی جایگزین منتظري و رئیسی، 

 X0DbEN2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 کنون تا 1376 سال از تهران مبارز روحانیت معهجا مرکزي شوراي عضو -
   کنون تا 1385 از يرهبر خبرگان مجلس در جنوبی خراسان استان مردم نماینده -
 اسالمی جمهوري حزب دفاتر تأسیس در مشارکت کشور گزینش عالی هیات عضو -

 شتیهب محمد سید دستور به خراسان جنوب در
 )نصر کوي( تهران در اهرانخو الزهرا فاطمه علمیه حوزه مؤسس -
 کشور منکر از نهی و معروف به امر احیاي ستاد دبیر نخستین -
  13972اسفند   تا1394تولیت آستان قدس رضوي از اسفند  -
   تا کنون1397 اسفند 16 رییس قوه قضاییه از -
   تا کنون1397 اسفند 21 نایب رییس مجلس خبرگان رهبري از -
  

  بشر حقوق نقض موارد از برخی
 1367 سال در سیاسی زندانیان کشتار و مرگ هیات در عضویت. 1

 عضو ،1367 سال در تهران دادستان وقت جانشین عنوان به رئیسی ابراهیم سید
 درباره سوال چند از پس که بود استان این در »مرگ هیات« به موسوم اي  کمیته
 .گرفت میها   آنندنما زنده یا اعدام به تصمیم زندانیان مذهبی یا سیاسی عقاید

 گوهردشت و اوین هاي زندان در را سیاسی زندانی هزار از بیش اعدام حکم هیات این
 .کرد صادر

 فتواي با ایران، در سیاسی زندانی هزار چندین ،1367 سال شهریور و مرداد در
ها   آنتمامی .شدند اعدام اطالعاتی و قضائی مقامات تصمیم و خمینی اهللا روح

 دوران گذراندن حال در و بودند شده محکوم زندان مجازات به این از پیش
 .بود رسیده پایان به نیز آنان از برخی محکومیت دوران و بودند خود محکومیت

 یا نشان و نام بی گورهاي در آنان پیکر و شدند اعدام مخفیانه سیاسی زندانیان
 .است شده دفن ایران سراسر در جمعی

                                                
 در دسترسی ابلق ،1396 فرودین 21 جوان، خبرنگاران باشگاه رئیسی، ابراهیم سید نامه زندگی 

 .QUkqZW2/ly.bit://https :نشانی
 د ابراهیم رئیسی به تولیت آستان قدس رضوي علیه انتصاب حجتع اطالالسالم، پایگاه   االسالم سی

 HfIsih2/ly.bit://https، 1394 اسفند 17اي،  اهللا علی خامنه رسانی دفتر آیت
 نشانی این در "رنج خاك" اي رسانه چند پلتفرم به جمعی، گورهاي درباره بیشتر اطالعات براي 

  com.painscapes://https :کنید مراجعه اینترنتی
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 سال در سیاسی زندانیان کشتار دربردگان به جان ددمتع هاي شهادت بر عالوه
 مرگ هیات اعضاي با منتظري علی حسین جلسه صوتی فایل تشاران با ،1367
 پورمحمدي مصطفی رئیسی، ابراهیم نقش ،1367 مرداد 24 در تهران استان

 مرتضی و )وقت شرع حاکم( نیري علی حسین ،)اطالعات وزارت وقت نماینده(
 .شد ثابت انکارناپذیري صورت به مرگ هیات در )وقت اندادست( اشراقی

 اهللا روح مقام قائم تنها و منتقد تقلید مراجع از منتظري، علی حسین نیز تر پیش
 زندانیان کشتار در رئیسی ابراهیم نقش به خود خاطرات کتاب در خمینی،
 .بود کرده اشاره 1367 سال در سیاسی

 وقت جانشین( رئیسی ابراهیم حضور در ريمنتظ علی حسین صوتی، فایل این در
 نیري علی حسین ،)اطالعات وزارت وقت نماینده( پورمحمدي مصطفی ،)دادستان

 جنایتی بزرگترین« :گوید می )وقت دادستان( اشراقی مرتضی و )وقت شرع حاکم(
 انجام شما دست به کند می محکوم را ما تاریخ و شده اسالمی جمهوري در که

 ».نویسند می تاریخ در جنایتکاران جزو آینده در را شما و شده
 قضات هیات همچنین رابرتسون، جفري چون بشري حقوق یالملل بین وکالي
 سیاسی زندانیان کشتار ،الملل بین عفو سازمان و تریبونال ایران مردمی دادگاه
 .اند دانسته بشریت علیه جنایت مصداق را1367 سال در ایران

 مصداق را 1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار ربانیانق نیز ملل سازمان
 کشتار قربانیان شدن شناخته رسمیت به .است دانسته »قهري ناپدیدشدگی«

                                                
 مرداد 20سی، بی بی ،1367 سال يها اعدام مورد در منتظري اهللا آیت صوتی فایل انتشار 

 .3SVbNA2/in.bbc://https :نشانی در دسترسی قابل ،1395
 آذر 25 سی، بی بی کرد، تأیید را67 سال هاي اعدام در پورمحمدي نقش منتظري اهللا آیت 

 .ssIxEY2/in.bbc://https :نشانی در دسترسی قابل ،1384
 شده جنایت بزرگترین مرتکب ؛67 هاي اعدام درباره منتظري لهلا آیت سخنان صوتی فایل انتشار 

 bMcrBM2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 مرداد 19 آمریکا، صداي اید،
 1390فروردین برومند، بنیاد رابرتسون، جفري ،1367 سال در ایران سیاسی زندانیان کشتار، 

  pdf.5_doc/library/attachments/org.iranrights.www://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 17 تریبونال، ایران تریبونال، ایران ادگاهد حکم:   

https://bit.ly/2DaFCH7. 
 2019 دسامبر 4 الملل، بین عفو ایران، حکومت توسط بشریت علیه جنایت استمرار ؛67 کشتار، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1395132018PERSIAN.PDF  

 براي عدالت شناخت، رسمیت به قهري ناپدیدشده عنوان به را 67 کشتار قربانیان ملل سازمان 
 3FEPPO2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان 11 ن،ایرا
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 جمهوري دولت قهري، ناپدیدشده عنوان به 1367 سال در سیاسی زندانیان
 يها خانواده حق که کند می موظف المللی بین قوانین اساس بر را ایران اسالمی
 کند ادا شان عزیزان دفن محل و سرنوشت درباره حقیقت دانستن براي را قربانیان

 ناپدیدشدگی الملل، بین حقوق نظر از .دهد قرار تعقیب تحت را آن مسئوالن و
 فرد که زمانی تا و است المللی بین جرم یک و بشر حقوق مداوم نقض قهري

 گذشت وجود با حتی نشود، معلوم کامل طور به اش سرنوشت یا پیدا ناپدیدشده
  .شود نمی زمان مرور مشمول ،دهه چند

 
   مخالفان اعدام و شکنجه بازداشت، در مشارکت. 2

  1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پسدر وقایع 
 در موثري مشارکت و نقش قضائیه قوه اول معاون عنوان به رئیسی ابراهیم سید

 .است داشته1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس اعتراضات سرکوب
 جمهوري ریاست انتخابات از پس اعتراضات سرکوب جریان در و 1388 تابستان در

 آرش و زمانی علی محمدرضا اسامی با سیاسی زندانیان از تن دو ،1388 سال
 محکوم اعدام به حالی در مسلحانه اقدامات براي ریزي برنامه اتهام با پور رحمانی

 هاي ماه در و انتخابات برگزاري از پیش آنان شد مشخص کمهمحا از پس که شدند
 از پس اعتراضات براي توانستند نمی و بودند شده دستگیر اردیبهشت و فروردین

  زمانی و علی محمدرضا اعدام حکم .دکنن »اقدام « یا »ریزي برنامه« خرداد
  

 .دش اجرا 1388 بهمن 8 در پور رحمانی آرش
 و زمانی علی محمدرضا دستگیري اثبات رغم علی رئیسی، یمابراه 1388 بهمن 13 در

 اي مصاحبه طی ،1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پیش پور رحمانی آرش
 و شده اعدام که نفري دو« :گفت بصیرت سیاسی نشست« در فارس خبرگزاري با
 جریان در قطعاً شد خواهند اعدام زودي به حکم قطعیت صورت در که دیگر نفر 9

   مرتبط انقالب ضد هاي جریان از یکی به کدام هر و شدند دستگیر اخیر هاي آشوب
  

                                                
 قابل ،1388 بهمن 8 سی، بی بی شدند، اعدام 'ایران انتخاباتی اعتراضات متهمان' از تن دو 

 .QQCqUO2/in.bbc://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
2 ‘SHOCKING’ EXECUTION OF IRAN PROTESTERS CONDEMNED, 
Amnesty International, 28 January 2010, Available at:  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2010/01/039shocking039-execution-
iran-protesters-condemned-20100128/  
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 ».اند یافته حضور اغتشاشات در نظام براندازي و نفاق انگیزه با و بوده
 انتخابات، نتایج به معترض کاندیداهاي از یکی کروبی، مهدي 1388 مرداد 7 در
 ،1388 انتخابات از پس نشدگا بازداشت از برخی به جنسی تعرض نکرد مطرح با

  .شد موارد این به قضائی مقامات رسیدگی خواستار
 قوه وقت معاون( رئیسی ابراهیم از متشکل هیاتی تعیین با قضائیه قوه آن از پس

 رئیس( خلفی علی و )کشور وقت دادستان( اي اژه محسنی غالمحسین ،)قضائیه
 21 در .کرد موارد این به سیدگیر مسئول را آنان )قضائیه قوه ریاست حوزه وقت

 تعرض هرگونه رد با قضائیه قوه رئیس به اي نامه طی هیات این ،1388 شهریور
 تنها نه که رسید بندي جمع این به هیات« :نوشتند شدگان بازداشت به جنسی

 وجود کروبی آقاي ادعاي مورد افراد به جنسی تجاوز بر دال مدرکی گونه هیچ
 ادعاها بلکه باشد می حقیقت از عاري و مستند بدون شده رحمط ادعاهاي و نداشته

 که شده تنظیم عمومی افکار انحراف براي و ساختگی کامالً شده ارائه مدارك و
 بررسی دست در موضوع یابی ریشه براي امنیتی و قضائی مراجع طریق از مراتب

 ».شد اهدخو اعالم عمومی افکار تنویر جهت متعاقباً آن نهایی نتیجه که بوده
 صورت حالی در شدگان بازداشت به جنسی تعرض بر مبنی قضائیه قوه هیات انکار

 براي قضائیه قوه نمایندگان توسط جنسی هاي شکنجه این قربانیان که گرفت
  .بودند گرفته قرار شدیدي فشارهاي تحت شان هاي شهادت تکذیب

 اي گیرانه سخت و تند مواضع کشور، کل دادستان عنوان به رئیسی ابراهیم سید
 به نسبت و داشته کروبی مهدي و رهنورد زهرا موسوي، میرحسین به نسبت

                                                
 خبرگزاري شد، ارجاع تهران دادسراي به مقرر وقت در رسیدگی براي هاشمی فرزندان پرونده 

 .k7MdbY2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 بهمن 13 فارس،
 قابل ،1388 مهر 21 فردا، رادیو ،»تجاوز ادعاي« خاطر به کروبی مهدي علیه پرونده تشکیل 

 .rYj2Fx2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 قابل ،1388 شهریور 21 الف، سایت کروبی، اظهارات مورد در قضایی فرهن سه هیئت گزارش 

 Dn2Fyt2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 11 سی، بی بی کرد، تاکید ها گاه بازداشت در جنسی تجاوز شواهد مستندبودن بر کروبی 

 .NDc8SX2/in.bbc://https :اینترنتی نشانی در رسیدست قابل ،1388 شهریور
 زندان، در جنسی تجاوز کنندگان افشا از یکی شریفی؛ ابراهیم دوستان و خانواده بر شدید فشار 

 انینش در دسترسی قابل ،1388 شهریور 29 ایران، بشر حقوق کمپین تجاوز، انکار تائید براي
 ssWPFN2/ly.bit://https :اینترنتی
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 دوشنبه جمله از است؛  داده نشان شدیدي هاي واکنش آنان حصر رفع هاي زمزمه
 :داشت اظهار حصر تداوم ضرورت بر تاکید با رئیسی ابراهیم ،1393 ماه دي 8
 خانگی حصر و است کرده رفتار رافت با فتنه سران با اسالمی جمهوري نظام«

  ».استها   آنخود امنیت تأمین منظور بهها  آن
 
   زندان سال 21 حکم صدور. 3

  روحانیت ویژه دادگاه در منتظري احمد براي
 حکم صدور در »روحانیت ویژه دادگاه« دادستان عنوان به رئیسی ابراهیم سید
 .است داشته نقش منتظري احمد براي زندان سال 21
 مرداد 19 در مرگ هیات با يمنتظر علی حسین هجلس صوتی فایل انتشار از پس

 روحانیت ویژه دادگاه در او منتظري، علی حسین فرزند منتظري، احمد توسط 1395
 .شد محکوم لباس خلع و تعزیري حبس سال 21 به

                                                
 1393 دي 8 فارس، خبرگزاري است، کرده رفتار رافت با فتنه سران با اسالمی جمهوري نظام، 

 JsJGfB2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 دسترسی قابل ،1395 مرداد 19وي، تی در مرگ، هیات با منتظري اهللا آیت جلسه صوتی فایل 

 PBpdc55Tv4t=v?watch/com.youtube.www://https :اینترنتی نشانی در
 در دسترسی قابل ،1395 آذر 7 سی، بی یب شد، محکوم لباس خلع و زندان به منتظري احمد 

 iran/persian/com.bbc.www://http-38122215 :اینترنتی نشانی
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 اصغر زارعی
  
  
  

  
  

  ها مسئولیت
   1390 ماهتا تیر  1384 رماهز تیا  کل حراست مرکزي وزارت علوم ازمدیر -
 1392ماه   آبان7تا  1390ئیس سازمان حراست کل کشور از تیرماه ر -
 استاد دانشگاه -
  هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد شهري ایران عضو -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 آوري، فن و تحقیقات علوم وزارت مرکزي حراست کل مدیر عنوان به زارعی اصغر

 حراست بر او مدیریت هنگام .است داشته موثر نقش بهائیان تحصیل از ممانعت در
 ممنوعیت« عنوان با محرمانه اي بخشنامه آوري، فن و تحقیقات علوم وزارت مرکزي
 مرکزي، حراست مدیرکل طرف از و امضا با ،»ها دانشگاه در بهائی افراد تحصیل
 .است شده ارسال کشور الیع آموزش مراکز و ها دانشگاه کلیه به خطاب

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ایران، عصر ،1390 مهر 12 شد، منصوب علوم وزارت حراست مدیرکل 

  Dwzutf2/ly.bit://https :اینترنتی
 »دسترسی قابل ،1392 آبان 7 فارس، خبرگزاري شد، کشور کل حراست سازمان رئیس »اخوان 

 FTyErX2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 است، اسالمی آزاد دانشگاه تعالی براي خوبی صتفر و عطف نقطه رهبر فرهاد دکتر انتصاب 

 02Bt3S2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 مرداد7 ایسکانیوز،
 شهري، مدیریت و اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامه ایران، شهري اقتصاد روي پیش هاي چالش 
 cJ83Ug2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 تیر 3
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 6 تاریخ به فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوبه به اشاره با ،فوق بخشنامه در
 یا و دانشگاه به ورود حین در چنانچه بهائی اشخاص« :است آمده 1369 اسفند
 ».گردند اخراج دانشگاه از بایست می هستند، بهائی که شود مشخص تحصیل حین

 در 1385 سال پاییز در که دانشجویانی از نیمی بهائی، یالملل بین جامعه گفته به
 1385 تحصیلی سال طول در تدریجی طور به کردند نام ثبت ایران هاي دانشگاه

 اخراج بهائی دانشجویان تعداد سازمان این .شدند اخراج ها دانشگاه از 1386 تا
 128 دحدو 1386 تا 1385 تحصیلی سال در فقط را ایران هاي دانشگاه از شده
 .است شمرده بر نفر

 پگاه شد، محروم دانشگاه در تحصیل از خود مذهب دلیل به که بهائیانی از یکی
 ]85 سال[ سراسري آزمون در که گفت سی بی بی با وگو گفت در او .دارد نام

 شده پذیرفته شیراز دانشگاه )نظري گرایش( اقتصادي علوم رشته در ها دانشگاه
 مدیریت بود، دانشگاه در تحصیل آغاز روزهاي نخستین که مهرماه نهم در اما است

 که است کرده اعالم او تحصیل محل دانشکده به اي نامه طی دانشگاه آموزشی
 قبول را نامه این چون« :گوید می پگاه .شناسد می تحصیل از »منصرف« را وي

 هم را ها امتحان و داشتم حضور ها کالس در تحصیلی نیمسال طول در نداشتم
 حتی و کند نام ثبت من از نشد حاضر دانشگاه تحصیلی دوم نیمسال در اما دادم

 وجوي جست در گوید می او ».ندادند من به هم را نخست نیمسال تحصیلی کارنامه
 دانشگاه مسئوالن از مختلف، مقامات به تحصیل از او شناختن »منصرف« علت

 همه و کند می مراجعه معلو وزارت و سنجش سازمان مسئوالن تا گرفته شیراز
 بهائیان که کنند می استناد فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوبه به مسئوالن این

 .کند می ممنوع عالی آموزش از را

                                                
 قابل ،1385 ایران، در ستیزي بهایی اسناد خانه ها، دانشگاه در بهایی افراد تحصیل ممنوعیت 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/mmnwyt-thsyl-afrad-bhayy-dr-
danshgahha 

 »قابل ،1386 شهریور 7 فردا، رادیو ،»ایران هاي دانشگاه از بهایی دانشجوي128 اخراج 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی

https://www.radiofarda.com/a/f4_Bahaie_student_expell/409455.html 
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 اي محمدعلی زنجیره
  
  
 
  
  

  
  ها مسئولیت

  1393 مرداد 14تا ن راای هاي معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان -
  کنون  تا1393 مرداد 14از ا ه ن زندانمشاور عالی رئیس سازما -
  

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 هاي زندان سازمان منابع و مدیریت توسعه معاون عنوان به اي زنجیره محمدعلی

 .است بوده شان حقوق ازها   آنکردن محروم و سیاسی زندانیان آزار مسئول ایران
 عنوان به .است کرده صادر انفرادي سلول به را زندانیان از بسیاري انتقال دستور او

  :نمونه
 هدایت بهاره هاي نام به ناوی در زندانی انشجویید فعال دو 1390 ردینفرو 20 در -
 انفرادي هاي سلول به مسئول مقامات طرف از دلیل ذکر بدون گلرو مهدیه و

  .شدند منتقل
 برگزاري ولمشغ اوین زندان 350 بند زندانیان که هنگامی 1391 خرداد 22 در -

 حمله بند این به ویژه گارد نیروهاي بودند صابر هدي مرگ سال براي مراسمی

                                                
 قابل ،1393 مرداد 14 میزان، خبرگزاري شد، منصوب ها زندان سازمان رئیس عالی مشاور 

 tW5HmG2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 همان.  
 بی بی شهر، رجایی زندانیان ارتباطات محدودیت و اوین در انفرادي به سیاسی زندانی دو انتقال 

 FGWuru2/in.bbc://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 فروردین 23 سی،
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 برگزاري هنگام به .کردند منتقل انفرادي سلول به را زندانیان از اي عده و کردند
 بخش این وارد ویژه گارد نیروهاي از نفر 50 و شد قطع بند این برق مراسم این

 فر، جاللی سعید جمله از زندانیان از شماري حمله، این دنبال به .شدند زندان از
 منتقل انفرادي سلول به امویی احمدي بهمن و پور متین سعید پور، قربان فرشاد
 .شدند

 کارگري-سندیکایی فعاالن از زمانی، شاهرخ و بداقی رسول 1392 بهمن 26 در -
 شهر رجایی انزند سیاسی زندانی دو این .شدند منتقل اديانفر سلول به زندانی،

 آذر 17 در همچنین .بودند کرده اعتراض بند کتابخانه تفکیک و پلمب به کرج
 و چهل در که اوین، زندان 350 بند سیاسی زندانی برزگري، اسماعیل 1392
 هاي ولسل از یکی به روز 10 طی دوم بار براي بود خود غذاي اعتصاب از روز سومین
 .شد منتقل اوین زندان 240 بند انفرادي

 یکصد از بیش و اطالعات وزارت سپاه، اطالعات عوامل 1393 فروردین 28 در -
 ور حمله باتوم با اوین 350 بند زندانیان به ها زندان سازمان گارد سربازان از نفر

 از تن چهار کم دست انتقال و آنان از تن سی از بیش جرح و ضرب از پس و شدند
 از نفر دو و سی زندان، از خارج بیمارستان به شکستگی و خونریزي دلیل بهها  آن

 زاده، ابراهیم بهنام پور، متین سعید هادوي، محمدامین سلطانی، عبدالفتاح جمله
   .کردند منتقل انفرادي به را دولتی هوتن و گل عرب بهزاد

 
 اروپا اتحادیه بشري قوقح هاي مجازات لیست در قرارگرفتن

 جمله از ایرانی مقام 32 ،)2011 آوریل 13( 1390 فروردین 23 در ااروپ اتحادیه
 شهروندان حقوق شدید و گسترده نقض در که نقشی دلیل به را اي زنجیره محمدعلی

                                                
 '23 سی، بی بی صابر، هدي سالمرگ مراسم در 'انفرادي سلول به سیاسی زندانی چند انتقال 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 خرداد
http://www.bbc.com/persian/iran/2012/06/120612_saber_evin_amooee 

 1392 بهمن 28 زمانه، رادیو شدند، منتقل انفرادي سلول به زمانی، شاهرخ و بداقی رسول، 
 com.radiozamaneh.www://https/125470 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

 در دسترسی قابل ،1392 آذر 17 زمانه، رادیو انفرادي، سلول به برزگري اسماعیل دوباره لانتقا 
 com.radiozamaneh.www://https/113107 :اینترنتی نشانی

 'در دسترسی قابل ،1393 فروردین 28 سی، بی بی اوین، زندان 350 بند زندانیان به 'حمله 
 :اینترنتی نشانی
evin_attack_prison_nm_2014/04/140417/iran/persian/com.bbc.www://http 
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 هاي دارایی کلیه .کرد ممحرو اتحادیه این کشورهاي به ورود از اند داشته ایرانی
 محمدعلی اروپا اتحادیه بیانیه اساس بر .است شده توقیف اروپا در نیز مقامات این

 صادر و شان حقوق ازها   آنکردن محروم و زندانیان با بدرفتاري مسئول اي زنجیره
  .است انفرادي سلول به زندانیان از بسیاري انتقال دستور ي کننده

                                                
1 COUNCIL REGULATION (EU) No 359/2011 of 12 April 2011 concerning 
restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view 
of the situation in Iran ، EUR-Lex,14 April 2011, Available at: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0359-
20140412 
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  نژاد محمدحسین زیبایی
  )حسین نجات(

 
جانشین رئیس سازمان اطالعات 

  ن سپاه پاسدارا
  

  
  

 . استشهر شیراز  در1334حسین نجات متولد به نژاد، معروف  محمدحسین زیبایی
  .است داشته اشتغال امنیتی و اطالعاتی مختلف هاي سمت در انقالب ابتداي از او
 

 ها مسئولیت
 ]پاسدارن سپاه[ داخلی امنیت در فعالیت -
 پاسداران سپاه اطالعات حفاظت در فعالیت -
 و ایران جنگ پایان تا ارنپاسد سپاه االنبیا خاتم قرارگاه حفاظت در مسئولیت -

 عراق
 مسلح نیروهاي کل ستاد در مسئولیت -
 دفاع وزارت پارلمانی معاونت -
 پاسدارن سپاه بازرسی مسئول -
 سال 2 پاسداران سپاه برنامه و طرح مسئول -
 1375 دي تا 1373 سال از سپاه مشترك ستاد کننده هماهنگ معاون -
 سال 2 مدت به 1375 دي از سپاه مشترك ستاد جانشین -
 1379 مهر تا 1377 سال از احتماال ثاراهللا قرارگاه فرمانده -
 1389 تا 1379 سال از اي خامنه علی از حفاظت سپاه امر؛ ولی سپاه فرمانده -
 ملی امنیت عالی شوراي دبیرخانه اجتماعی -سیاسی مسئول -

                                                
 در دسترسی قابل ،1396 شهریور 31 تسنیم، خبرگزاري مقدس، دفاع از نجات سردار خاطرات 

  CSWHEh2/ly.bit://https  :اینترنتی نشانی
 قابل ،1379 مهر 17 ایسنا، شد، برگزار تهران ثاراهللا قرارگاه یدجد فرمانده معارفه مراسم 

 Ljw3AW2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
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 پاسداران سپاه فرمانده اجتماعی و فرهنگی معاون -
  کنون  تا1395 از دين سپاه پاسدارایس سازمان اطالعات جانشین رئ -
  

   بشر حقوق نقض موارد از برخی
 دانشجویی اعتراضات سرکوب در مشارکت. 1

 برخوردهاي در پاسداران سپاه ثاراهللا قرارگاه فرمانده عنوان به نجات حسین
 .است تهداش مهمی نقش١٣٧٨ سال در دانشجویان اعتراضات با آمیز خشونت

 ماموران ،»سالم« روزنامه توقیف به دانشجویان اعتراض از پس ،1378 تیر 18 در
 دانشجویان خوابگاه به حمله با ها شخصی لباس و اسالمی جمهوري انتظامی نیروي

 ها ونتخش این .دادند قرار شتم و ضرب مورد را دانشجویان تهران، دانشگاه کوي در
 نژاد، ابراهیم عزت حادثه، این طی .یافت دامها 1378 تیر 23 تا دانشجویان بازداشت و

 در بود، رفته دانشگاه کوي به اش سابق هاي کالسی هم دیدار براي که وظیفه افسر
 .شد کشته تیر 18 شب

 عوامل و ها شخصی لباس تمامی تبرئه با قضائیه قوه وقایع این از پس سال دو
 دزدیدن « اتهام به ار ببرزاده اروجعلی نام به وظیفه سرباز یک انتظامی، نیروي
  .کرد محکوم حبس روز 91 به »تراش ریش

 
  جمهوري ریاست انتخابات از پس اعتراضات سرکوب در مشارکت. 2
 کروبی مهدي و رهنورد زهرا موسوي، میرحسین حصر و 1388 سال 
 و طراحی تا 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات نتایج به معترضان سرکوب از

 به نجات حسین کروبی، مهدي و رهنورد زهرا وسوي،م میرحسین حصر اجراي
 در او .است داشته حضور ملی امنیت شوراي در مهم گیرنده  تصمیم یک عنوان

 کشور دانشجویی بسیج مسئوالن جمع در سخنرانی یک طی 1396 ماهشهریور

                                                
  ،7حسین نجات به سمت جانشینی رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران منصوب شد، رادیو فردا 

   :اینترنتی نشانی در یدسترس قابل ،1395 دي
https://www.radiofarda.com/a/28199621.html 

 قابل ،1395 دي 7 وله، دویچه شد، سپاه اطالعات سازمان رئیس مقام قائم نجات سردار 
 3UbfgL2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی

 در دسترسی قابل ،1393 تیر 21 آفتاب، ،!تیر18 حادثه در »ببرزاده اروجعلی« محکومیت 
 4TeBag2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
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 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات نتایج به اعتراضات رهبران حصر درباره
 مطرح ملی امنیت عالی شوراي در و بررسی دبیرخانه در ]حصر[ وعموض این« :گفت
 که روحانی آقاي مانند افرادي که حالی در نکرد مخالفت هم نفر یک حتی و شد
 ستاد رئیس کشور، وزیر خارجه، وزیر قوا، رؤساي بودند، رهبري نماینده روز آن
 شوراي دبیرخانه که طور همان مخالف، نفر یک حتی بدون همه بودند عضو... و کل

 به را محاکمه کردند، تأیید را ها این بودن مجرم اصل کرد، اعالم ملی امنیت عالی
  ».کردند تأیید را حصر و )بود قضائیه قوه حق محاکمهکه   اینبا( ندانستند مصحلت

 
 مدنی -سیاسی فعاالن شکنجه و داشتباز در مشارکت. 3

 شکنجه و بازداشت مسئول ت،نجا حسین سرپرستی به سپاه اطالعات سازمان
 فعال و اتنیکی و مذهبی اقلیت ،مدنی -سیاسی فعال ،نگار روزنامه صدها
   .است داشتهمسئولیت  مجازي فضاي

                                                
 هاي ماه براي گران فتنه /نکرد مخالفت حصر با ملی امنیت عالی شوراي در هم نفر یک حتی 

 نشانی در دسترسی قابل ،1396 شهریور 22 فارس، خبرگزاري اند، کرده ریزي برنامه آینده
 AZljLp2/ly.bit://https :اینترنتی

 1394 آبان 12 ا،فرد رادیو ،»سپاه اطالعات« سوي از ایران در نگاران روزنامه بازداشت ادامه، 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

https://www.radiofarda.com/a/f4_arresst_iranian_journalists_wave_revolutiona
ry/27343197.html 

 قابل ،1393 آذر 9 کلمه، ،!اطالعات وزارت نام به سپاه ماموران سوي از سیاسی فعاالن بازداشت 
  klm/1393/09/09/com.kaleme.www://https-203907/ :اینترنتی نشانی در دسترسی

 مرداد 4 فردا، رادیو سپاه، اطالعات دست به »مذهبی نحرافا« اتهام به نفر چندین بازداشت 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396

https://www.radiofarda.com/a/f2-iran-irgc-intelligence-arrests-religious-group--
minority/28638963.html 

 بازداشتاتهامات و هویت تعداد، در ابهام سپاه؛ اطالعات توسط اي فله بازداشت ترین گسترده  
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 آبان 26 ایران، بشر حقوق کمپین شدگان،

https://persian.iranhumanrights.org/1394/08/irgc-arrests-internet-users/ 
 "1396 خرداد 16 وله، دویچه ،"است کرده بازداشت را اطالعات وزیر تلگرامی کانال مدیر سپاه، 

 Ltd5AR2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 اسفند 5 فردا، رادیو کردیم، متالشی را تلگرامی مستهجن کانال 157 :سپاه اطالعات سازمان 

 FRrAfl2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395
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 سید محمود ساداتی
  
  
  ئیس دادگاه انقالب شیرازر
  
  

  . در شهر استهبان1337متولد 
  

 ها مسئولیت
 اسالمی انقالب دادسراي دادیاري -
 فارس پاسداران انقالب و عمومی دادسراي يدادیار -
 کهگیلویه و بوشهر فارس، هاي استان نظامی دادستان و نظامی دادستان معاونت -
 بویراحمد و
 خوزستان و بویراحمد و کهگیلویه فارس، استان یک نظامی هاي دادگاه رئیس -
 و کهگیلویه و بوشهر فارس هاي استان مسلح نیروهاي قضائی سازمان رئیس -

 1386 سال تا بویراحمد
  شیراز انقالب دادگاه اول شعبه رئیس -
 تا کنون 1391از اسفندماه  ئیس دادگاه انقالب شیراز ر-
 

  بشر حقوق نقض موارد از برخی
  بهائی شهروندان حقوق نقض. 1

 دادگاه یسئر و شیراز انقالب دادگاه اول شعبه رئیس عنوان به ساداتی محمود سید
 .است مسئولها   آنبراي حبس احکام صدور و نای بهائمحاکمه در شیراز انقالب

  :ساداتی محمود سید سوي از صادره احکام براساس
   علیه تبلیغ« اتهام به1392 اردیبهشت در ،اییبه شهروند ،پناه رحمت عدنان -

  

                                                
 مرداد 8 فارس، خبرگزاري کشوري، نمونه قاضی عنوان به شیراز انقالب دادگاه رئیس از تجلیل 

  news/com.farsnews.fars://http/13960507001766 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396
 قابل ،1392 خرداد 7 هرانا، 92 اردیبهشت و فروردین بهایی شهروندان حقوق نقض روزشمار 

 hranews/2013/org.news-hra.www://https/1-14305/ :اینترنتی نشانی در دسترسی
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  .شد محکوم زندان سال یک به »بهائی دیانت تبلیغ و نظام
 زندان سال یک به 1393 دمردا در، ئیبها ساله 18 شهروند ،یزدانی فرهود -

 اجتماعی هاي شبکه در شیرازي جوانان قرار پی در یزدانی فرهود .شد محکوم
 به منزل تفتیش از پس و شد بازداشت شیراز بعثت پارك داخل بازي آب براي

 .شد منتقل )100 پالك( اطالعات وزارت بازداشتگاه
 علیه تبلیغ« اتهام به را بهائی، وندشهر ،سعدي فهندژ یکتا 1395 تیرماه در -

 ،دالرام فرزاد و نریمان روحیه ؛تعزیري حبس سال 5 به »تبانی و اجتماع« و »نظام
 هاي گروهک در عضویت« و »نظام علیه تبلیغ« اتهام به را شیراز، ساکن بهائی زوج

 یننازن و بنگاله اهللا نعمت و تعزیري حبس سال پنج به یک هر »بهائیت غیرقانونی
  .کرد محکوم حبس سال 10 به جمعاً را بهائی، شهروندان ،بنگاله

 
 پاسارگاد کنندگان تجمع براي حبس احکام صدور. 2
 »کوروش روز« که روزي بزرگداشت براي زیادي شمار ،1395 ماه آبان هفتم در
 کیلومتري چند در هخامنشی، سلسله بنیانگذار آرامگاه پاسارگاد، در نامند می

 از زیادي تعداد امنیتی و انتظامی نیروهاي که شدند جمع فارس استان در شیراز
 .دندکر دستگیر را کنندگان تجمع این

 صدور با شیراز، انقالب دادگاه اول شعبه رئیس عنوان به ساداتی محمود سید
 مرتکب پاسارگاد، آمیز مسالمت تجمعات در کنندگان تجمع براي حبس احکام
 .است شده بشر حقوق نقض

 74 براي ساداتی، ریاست به شیراز انقالب دادگاه اول شعبه در ،1395 آذر 25 در
 صادر سال هشت تا یک از حبس احکام پاسارگاد، تجمع انشدگ بازداشت از نفر
 دادگاه رئیس« :بود گفته »ایران در بشر حقوق« سایت به مطلع، منبع یک .شد

                                                
  ،دسترسی در نشانی، قابل 1393 مهر 18بازداشت و محکومیت یک جوان بهایی در شیراز، هرانا 

 b/hranews/2014/org.news-hra.www://https-140/  :اینترنتی
 دسترسی قابل ،1395 تیر 21 هرانا، حبس، سال 5 به شیراز در بهایی شهروند یک محکومیت 

 a/hranews/2016/org.news-hra.www://https-6565/ :اینترنتی نشانی در
 قابل ،1396 اسفند 20 زمانه، رادیو شدند، محکوم زندان سال 10 به مجموعاً بهایی زوج یک 

 com.radiozamaneh.www://ttpsh/385651 :اینترنتی نشانی در دسترسی
 قابل ،1397 اردیبهشت 4 هرانا، بنگاله، نازنین و اهللا نعمت براي حبس سال 10 حکم صدور 

 a/hranews/2018/org.news-hra.www://https-15042/ :اینترنتی نشانی در دسترسی
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 با و کرده سلب را کیلو به شدگان بازداشت این دسترسی حق که شیراز انقالب
 در را حکم شفاهی طور به بود، داده آزادي وعدهها   آنبه نامه توبه درخواست

 ».است کرده ابالغها   آنبه زندان

                                                
 1395 آذر 25 سی، بی بی حبس، سال هشت تا سال یک پاسارگاد؛ در کنندگان تجمع احکام، 

 iran/persian/com.bbc.www://http-38328177 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 محمود ساالرکیا
  
  

  
  ها مسئولیت

 1389 تا سال 1384 از سال  احتماالًها  معاون دادستان تهران در امور زندان-
  1390در سال ت قل و سوخمعاون ستاد مدیریت حمل و ن -
 باشگاه پرسپولیس سرپرست حقوقی و ریاست کمیته انضباطی -
  وکیل پایه یک دادگستري و عضو کانون وکالي مرکز -
 

  بشر حقوق نقض موارد از برخی
 زینالی سعید قهري ناپدیدکردن در مشارکت. 1
 در الیزین سعید دانشگاه، کوي هاي درگیري و 1378 تیرماه 18 از بعد روز 5

 هاي پیگیري .شد منتقل نامعلومی محل به و شتبازدا مادرش هاي چشم مقابل
 بوده نتیجه بی کنون تا او سرنوشت و وضعیت خصوص در زینالی آقاي خانواده

 اعالم فارسی سی بی بی با گویی و گفت در زینالی، سعید مادر نقابی، اکرم .است
 الؤس دقیقه 10 براي را سعید دگفتن و آمدند اسلحه با مورأم سه« :بود کرده

 از بازداشت از بعد ماه سه یا دو .بود ساله 22 بازداشت زمان در سعید .برند می

                                                
 اجراي با کشور در سوخت مصرف ديدرص10 کاهش :داد خبر کشور سوخت ستاد معاون 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 تیر 2 ایسنا، ، یارانه هدفمندي
https://bit.ly/2RJy2MV 

 فروردین 31 فارس، خبرگزاري شد، شهر شوراي انتخابات نامزد تهران سابق دادستان معاون 
 s5TU0S2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392

 دادگستري وکالي کانون مرکز، وکالي کانون عضو دادگستري یک پایه وکیل ساالرکیا محمود 
 CywrPx2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل مرکز،
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 آن از بعد باشید، کارهایم دنبال و هستم خوب من گفت گرفت، تماس زندان
 حفاظت رئیس نقدي، محمدرضا و ساالرکیا محمود ».ندارم پسرم از خبري هیچ

 گفته به که هستند مسئوالنی جمله از 1378، سال در یانتظام نیروي اطالعات
 او به خطاب نقدي محمدرضا و .اند کرده صحبت فرزندش درباره او با نقابی خانم
 هاي گیري پی اما .اند کرده دستگیر ما عملیات هاي بچه را شما پسر که است گفته

 محسنی غالمحسین و نرسید اي نتیجه هیچ به نهایت در زینالی سعید خانواده
 .است نشده ییدأت او بازداشت که کرد عنوان قضائیه، قوه سخنگوي اي، اژه

 زینالی سعید پرونده جریان در تهران دادستانی معاون عنوان به ساالرکیا محمود
 کرده خودداري او خانواده به وي سرنوشت درباره اطالعات دادن از اما است بوده
 مرتضوي، آقاي پیش رفتیم بارها ما« :بود گفته، زینالی سعید مادر نقابی، اکرم .است

 برد می زمان و دارد امنیتی مورد شما بچه« گفت ما به ساالرکیا آقاي ایشان معاون
 من به مالقاتی» .بدهد مالقاتی یک شما به که خواستیم سپاه نماینده از ما ولی
 ».آوردند من چهب سر بالیی چه دانم نمی... فردا امروز فردا، امروز هیچ، ندادند، که
 اگر« :گوید می نژاد علی مسیح با اي مصاحبه در 1392 سال در ساالرکیا مقابل، در
 ما هم موقع آنکه   اینکما .دهند می پاسخ حتماً بگیرید تماس وقت مسئوالن با

 این حاال کنیم، گیري پی را قضیه پاسخگویی مقام در دانستیم می خودمان وظیفه
 دانم نمی دقیقاً و شدم بازنشست که است سال سه االن .آید نمی یادم خاص مورد
  ».بودیم داده خانواده این به پاسخی چه
 
 زندان در فراقانونی رفتارهاي و شکنجه انکار. 2

 بیانیه و ملل سازمان قطعنامه به اشاره با 1384 ماه دي 3 در ساالرکیا محمود
 نام به موضوعی که بود هگفت ایران در بشري حقوق مسائل درباره اروپا اتحادیه
 .شود می رعایت ها زندان در بانیزندان اصول کلیه و نداریم ها زندان در شکنجه

                                                
 10 فارسی، سی بی بی حکومت، ناپذیري مسئولیت و انکار ایران، در سیاسی ناپدیدشدگان 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 شهریور
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/08/160831_b33_bahai_iran_political 

 در دسترسی قابل ،1391 آذر26 زمانه، تریبون زینالی، سعید مادر با نژاد علی مسیح وگوي گفت 
 https://www.tribunezamaneh.com/archives/9250 :اینترنتی نشانی

 دهند، می پاسخ حتما بپرسید نالیزی سعید مورد در قضائیه قوه از :ها زندان امور سابق معاون 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل  ،1391 آذر 26 نژاد، علی مسیح ساوندکلود

https://soundcloud.com/frl-journalist/masih-alinejad-salarkia-zeynali 
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 و کنند می طی را خود محکومیت دوران دارند قضائی حکم و محکوم که مانیمته
 قسمت .ندارد وجود شکنجه و وحشت و رعب ایجاد مرحله این در وجه هیچ به

 ناحیه از صادره قرارهاي با افراد از دسته این و ندهست قرار تحت متهمان دیگر،
 تحقیقات حال در نیز افراد این پرونده و شوند می زندان روانه دادسراها قضات

 و شوند می آزاد وثیقه یا کفالت سپردن با نیز افراد این از اي عده .است مقدماتی
  .یستن ها زندان داخل در غیرمتعارف برخورد و اعمال انجام بر ضرورتی

 
   از پس اعتراضات سرکوب در مشارکت. 3

 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات
 بازداشت مسئول ها زندان امور در تهران دادستان معاون عنوان به ساالرکیا محمود
 و 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از بعد مدنی و سیاسی فعاالن از بسیاري
 هاي بازداشت و ها دستگیري از بسیاري .است بوده آرام تجمعات در کنندگان شرکت

 مشخص ها، خانواده یا وکیل اطالع بدون است شده انجام او نظر زیر که افراد این
  .است شده انجام مبهم شرایط در و بازداشت طول بودن

 اعتراضات گیري شکل و 1388 ماهخرداد در جمهوري ریاست انتخابات از پس او
 در شدگان دستگیر خصوص در را »خگوییپاس و رسیدگی« مسئولیت خیابانی،
 .داشت عهده بر نامید، می »اغتشاشات سران« راها   آناو که تظاهراتا،
 ،»جمهوریت« سایت فیلترینگ خبر اعالم با 1388 خردادماه 25 در ساالرکیا

 در اخالل و تشویش ایجاد اتهام به »انتخاب« و »آینده« ،»سوم موج« ،»نوروز«
 ایجاد لحاظ به انتخابات برگزاري حین در »نوروز«و »آینده« :گفت انتخابات امر

 .شدند فیلتر انتخابات در اخالل و تشویش

                                                
 ها نداریم جمعیت کیفري موضوعی به نام شکنجه در زندان: هاي دادستان تهران معاون امور زندان 
 ،1384 دي 3 ایسنا، شود، می رعایت ها زندان در بانی زندان اصول کلیه است داشته منفی رشد ما

 sEIaaM2/ly.bit://pshtt :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 اقدام به متهمان تنها ـ شدند آزاد اخیر ناآرامیهاي بازداشتیهاي اکثر ـ :تهران دادستان معاون 

   :، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1388 تیر 17علیه امنیت ملی در بازداشت به سر میبرند، ایسنا، 
https://bit.ly/2FEyYeK 

 1388 خرداد 25 اقتصاد، دنیاي انتخابات، زمینه در فعال سایت 5 فیلترشدن :مرتضوي معاون، 
 fT3n6S2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 تخریب و ملی امنیت علیه اقدام به متهمان که بود گفته 1388 تیرماه 18 در وي
 مواد مجرمان« از نفر 20 اعدام درباره و برند می سر به بازداشت در عمومی اموال
 مواد محکومان اعدامی افراد تمام" بود گفته »المللی بین نقاچاقچیا و مخدر
 نفر 20 این بین در و بود شده تنفیذ دیوان در و قطعی آنان احکام و بودند مخدر

 بودند، شده بازداشت تهران اخیر هاي ناآرامی در که افرادي وجه هیچ به اعدامی
 ".نداشتند وجود

 کشور هاي زندان در سیاسی زندانی ما بود گفته 1388 مرداد 6 در همچنین او
 کسانی را 1388 سال انتخابات از پس اعتراضات دستگیرشدگان وي .نداریم
  .برند می سر به زندان در »ملی امنیت علیه اقدام« دلیل به که نامید

 
 اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن

 جمله از انیایر مقام 29 ،)2011 اکتبر 10( 1390 مهر 18 در ااروپ اتحادیه
 شهروندان حقوق شدید و گسترده نقض در که نقشی دلیل به را ساالرکیا محمود
 هاي دارایی کلیه .کرد محروم اتحادیه این کشورهاي به ورود از است داشته ایرانی

 محمود اروپا اتحادیه بیانیه اساس بر .شد خواهد توقیف اروپا در نیز مقامات این
 در دگانکنن شرکت و سیاسی فعاالن گناه، بی افراد بازداشت دلیل به ساالرکیا
  .است شده بشر حقوق نقض مرتکب و است مسئول آرام تجمعات

                                                
 آنالین، همشهر هستند، شتبازدا در ملی امنیت علیه اقدام به متهمان :تهران دادستان معاون 

 9P5Dql2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 تیر 17
 در دسترسی قابل ،1388 مرداد 5 نیوز، آفتاب نداریم، کشور در سیاسی زندانی :مرتضوي معاون 

 html.gpiuur8rhb.9fb9vdcb/ir.aftabnews://http :اینترنتی نشانی
 21 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم دوم فهرست 

 Et9Dim2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 اسفند



195  سرافرازمحمد

 محمد سرافراز
  
  

  عضو شوراي عالی فضاي مجازي 
  

 التحصیل دکتراي  فارغ؛1340متولد سال 
     علوم سیاسی از دانشگاه بیروت

  
 ها ولیتمسئ

 1393 تا 1371 از سیما و صدا سازمان رزيم برون معاون -
 العالم و کوثر وي، تی هیسپان تلویزیونی هاي شبکه مدیر -
  1393 تا1386 از وي تی پرس شبکه مدیر -
 اردیبهشت تا 1393 آبان 17 از ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا رئیس -

1395   
  کنون تا 1390 اسفند عضو شوراي عالی فضاي مجازي از -
  
 بشر حقوق نقض موارد از رخیب
 عقیدتی -سیاسی زندانیان اجباري اعترافات پخش در مسئولیت. 1

 )1392 تا 1388( يو تی پرس تلویزیونی شبکه بر سرافراز محمد ریاست هنگام
 بر .است شده پخش شبکه این از عقیدتی و سیاسی زندانی 18 کم دست اعترافات

                                                
 قابل دسترسی در نشانی1393 آبان 17، همشهري آنالین، )-1340(نامه محمد سرافراز  زندگی ، 

 RYGHdm2/ly.bit://https :اینترنتی
 17 آنالین، نسیم ،سیما و صدا سازمان جدید ریاست "سرافراز محمد "کاري سوابق و نامه زندگی 

 dbmo2W2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 آبان
 »قابل ،1393 آبان 17 فارس، خبرگزاري حکم،+شد صداوسیما سازمان رئیس »سرافراز محمد 

 83Q1FA2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 در دسترسی قابل ،1389 دي 12 ایران، براي عدالت شود، متوقف باید وي تی پرس پخش !کات 

 farsi-presstv/tionpublica/persian/org.iran4justice://https/ :اینترنتی نشانی
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 فشار، تحت اعترافات این تمامی ایران براي تعدال تحقیقات اساس بر .است شده
 پخش وي تی پرس از زندانیان این رضایت بدون و است شده اخذ شکنجه یا آزار

 .است شده
 روزهاي نخستین در1393 آبان 24 نیز ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا

 حامد تصاویر پخش با سازمان این رئیس عنوان به سرافراز محمد کار به شروع
 اتهامات سنی، زندانیان ،جمشید دهقانی و انگیر دهقانیجه ،مالیی کمال ،مدياح

 طی زمان، همان در مذهب سنی زندانی چهار این .کرد منتشر راها   آنبه منتسب
 اتهامات دادن نسبت و برنامه این به دادند، انتقال بیرون به زندان از که اي نامه

 .بودند کرده اعتراضها   آنبه دروغین
 انگلیس 4 کانال و نیوزویک خبرنگار و کانادایی-ایرانی نگار روزنامه بهاري، مازیار

 بیت سجاد و دبات احمد کرد؛ سیاسی زندانیان مرادي، لقمان و زانیار تهران؛ در
 به محکوم زن زندانی آشتیانی، محمدي سکینه عرب؛ سیاسی زندانیان عبداهللا،

 کرد؛ یسیاس زندانی قزاقی، جمال بشري؛ حقوق وکیل کیان، هوتن سنگسار؛
 ،راشدي هادي نگار؛ روزنامه بورقانی، سهام و دوکوهکی پرستو رسولی، مرضیه

 و فرهنگ توسعه براي غیردولتی سازمان یک موسس و رامشیر شهر در مدرسه مدیر
 براي غیردولتی سازمان یک موسس و دبیرستان دبیر ،شعبانی هاشم عربی؛ زبان

 خلقتی، سمکو عرب؛ سیاسی فعال حیدریان، طاها عربی؛ زبان و فرهنگ توسعه
 ،چایانی سلمان و موسوي خالد چبیشات، علی و اراك اي هسته تاسیسات کارمند

 شبکه ازها   آناجباري اعترافات که هستند افرادي جمله از عرب، سیاسی زندانیان
 .است شده پخش سرافراز، محمد مدیریت تحت وي، تی پرس
 دستگیرشدگان جمله از سیاسی زندانیان برخی تلویزیونی اعترافات وي تی پرس
 تروریستی گروه« چون هایی برنامه در و ایشان دادگاه برگزاري از پیش ها ماه را عرب

                                                
 بهمن 9 ایران، براي عدالت شدند، اعدام اهوازي عرب زندانی دو شعبانی، هاشم و راشدي هادي 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392
https://justice4iran.org/persian/news/newshadi-rashedi-hashem-shabaninejad/ 

 همان. 
 براي عدالت اهوازي، عرب زندانی دو موسوي، خالد سید و چبیشاط علی مخفیانه دفن و اعدام 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 خرداد 23 ایران،
https://justice4iran.org/persian/news/execution-of-ahwazi-arab-activists/. 

 79671895 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل/com.vimeo://https. 
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 است کرده پخش »ایران در االحوازي تروریستی گروه« و »خوزستان در االحوازي
 اند، شده گرفته شکنجه تحت وضوح به که را دروغین اعترافات این آن در که

 .کند یم پخش
 سه چایانی، سلمان و موسوي خالد و چبیشات علی هاي خانواده تصاویر همچنین

 شان عزیزان با مالقات وعده باها   آناز خبري بی ها مدت از پس که سیاسی، زندانی
 اخذ بدون نیز اند شده گذاشته فشار تحت وي تی پرس دوربین جلوي آمدن براي

 .تاس شده پخش وي تی پرس ازها   آنرضایت
 پخش« ااروپایی در پرونده سرافراز و عمادي علیه شوراي اروپاساس راي دادگاه  بر

 جهت الزم اقدامات انجام بدون وي، تی پرس مانند اي شبکه توسط اجباري اعترافات
 رضایت دریافت بدون و اعترافات این ضبط خاص شرایط از از عموم ساختن مطلع

 مقامات برنامه در همکاري تواند یم آن، پخش از پیش شونده مصاحبه اشخاص
 .باشد زندانی یا و شده بازداشت اشخاص دادن نشان گناهکار جهت ایران حکومتی

 نهایت در شده گرفته اعترافات که یابد می تحقق شرایطی در مخصوصاً امکان این
 استفاده مورد صالح دادگاه برابر در شدگان بازداشت علیه جرم اثبات ادله عنوان به

 مربوطه مجازات و کیفري جرم یک وجود با رابطه در دادگاه آراي تا است گرفته قرار
 یک در اجباري اعترافات پخش که گرفت نتیجه توان می بنابراین، .کنند توجیه را

 در( عموم براي را نظر مورد اعترافات که آنجا از وي، تی پرس مانند خبري شبکه
  ».باشد عادالنه دادرسی حق ناقض واندت می کند، می پخش )المللی بین و ملی سطح

 
   آزاد دسترسی حق محدودکردن در مشارکت. 2
 مجازي فضاي کاربران تعقیب و اینترنت به

 کنون تا 1390 اسفند از مجازي فضاي عالی شوراي عضو عنوان به سرافراز محمد
 نقش مجازي فضاي کاربران تعقیب همچنین و فیلترینگ، سانسور، کنترل، در
  .است داشته ثريؤم

                                                
 ایران، اسالمی جمهوري سیماي و صدا رئیس سرافراز، محمد درباره اروپا عدالت دادگاه حکم 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 فروردین16 ایران، براي عدالت
https://justice4iran.org/persian/j4iran-activities/european-court-mohammad-sarafraz 

 قابل ،1396 آبان 11 ایران، براي عدالت مجازي، فضاي عالی شوراي :بشر حقوق ناقض پرونده 
 :اینترنتی نشانی در دسترسی

https://justice4iran.org/persian/human-rights-violator-s-profiles/supreme-council-of-
cyberspace/  
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- سیاست نظارت، وظیفه که است نهادي ترین عالی مجازي فضاي عالی شوراي
 کنترل، اصلی مسئول و دارد عهده به را مجازي فضاي در سازي تصمیم و گذاري

 .است ایران در مجازي فضاي کاربران تعقیب و ترینگفیل سانسور،
 خرداد مورخ ازي،مج فضاي عالی شوراي مصوبه از هایی بخش در نمونه طور به

 و »سازي ذخیره«بر ...)واتزاپ تلگرام،( اجتماعی هاي رسان پیام درباره 1396
 شده کیدأت کشور داخل در »رسان پیام فعالیت با مرتبط هاي داده پردازش«

  .است
 در کاربران اقدامات مسئولیت« :است  آمده مصوبه این از دیگري بخش در

 رسان پیام خدمت دهنده ارائه و است اربرانک خود عهده به اجتماعی هاي شبکه
 2».است مقامات با همکاري به موظف

  
  اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن

 گسترده نقض در که نقشی دلیل به را سرافراز محمد ،1391 اسفند اروپا اتحادیه
 اتحادیه این کشورهاي به ورود از است شتهدا ایرانی شهروندان حقوق شدید و

  .شد خواهد توقیف اروپا در وي احتمالی هاي دارایی کلیه .کرد محروم
 نیروهاي با وي تی پرس شبکه تنگاتنگ همکاري« ااروپ اتحادیه وبهمص اساس بر

 دالیل از »زندانیان اجباري اعترافات پخش« براي »قضائی مسئوالن و امنیتی
 .تاس شده عنوان سرافراز محمد تحریم
 یادشده تصمیم از، وي تی پرس ارشد مدیر دو عمادي، حمیدرضا و افرازسر محمد

 پرونده به ورود درخواست ایران براي عدالت .کردند شکایت اروپا عدالت دادگاه به
 به جداگانه، تصمیمی در دادگاه که کرد دادگاه تسلیم ثالث شخص عنوان به را

 اتحادیه تصمیم دالیل ترین ممه از یکی ایران براي عدالت هاي گزارشکه   ایندلیل
 این نهایت در .کرد قبول را درخواست این بود عمادي و سرافراز تحریم براي اروپا

 بشري حقوق هاي مجازات اعمال براي اروپا اتحادیه تصمیم که کرد ییدأت دادگاه

                                                
 خرداد 13 مجازي، فضاي ملی مرکز اجتماعی، هاي رسان پیام ساماندهی اقدامات و ها سیاست 

 RWHjQW2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396
 همان.  

3 COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 206/2013 of 11 
March 2013, EUR-Lex, 12 March 2013, Available at:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32013R0206. 
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 مشمول همچنان نفر دو این و است بوده قوانین مطابق وي تی پرس مسئوالن علیه
 .هستند کننده محدود ضوابط سایر و اروپایی کشورهاي به ديالورو ممنوع

                                                
 براي عدالت کرد، محکوم بشر حقوق نقض دلیل به را سیما و صدا مدیران اروپا عدالت دادگاه 

   :اینترنی نشانی در دسترسی قابل ،1394 آذر19 ایران،
https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/the-european-court-
of-justice2/ 
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 سهراب سلیمانی
  
  

سرپرست معاونت امنیتی و 
  ها انتظامی سازمان زندان

  
برادر قاسم سلیمانی  ؛1343متولد 

    .است فرمانده سپاه قدس
  

 ها مسئولیت
  1395 تا خرداد 1380از ن هاي استان تهرا مدیرکل زندان -
   تا کنون1395از خرداد ها  ونت امنیتی و انتظامی سازمان زندانسرپرست معا -

  
  بشر حقوق نقض موارد از برخی

 امنیتی ماموران همراهی با اوین زندان ماموران از تن ها ده 1393 فروردین 28 در
 زندانیان نگهداري محل که ،350 بند به زندانیان شخصی وسایل تفتیش بهانه به

 شتم و ضرب مورد را بند این زندانیان از زیادي شمار و کردند حمله ،است سیاسی
 بیمارستان، به مصدومان انتقال و درمان از ممانعت با آن از پس .دادند قرار شدید

 انفرادي هاي سلول به بودند دیده آسیب شدت بهها   آناغلب که زندانیان از تن 32
 .دشدن منتقل

                                                
 شهریور 2 فارس، خبرگزاري کند، می زندگی چگونه قاسم حاج /ایرانی سردار زندگی رازهاي 

 j8RQCl2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394
  1395 خرداد 5ران تغییر کرد، خبرگزاري تسنیم، هاي استان ته  سال؛ مدیرکل زندان15پس از، 

 Gn1RXj2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 در دسترسی قابل ،1395 خرداد 5 مهر، خبرگزاري کرد، تغییر تهران استان هاي زندان مدیرکل 

 7akZ0U2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
 معرفی را اوین 350 بند سیاسی زندانیان علیه خشونت اعمال مسئول مقامات ایران براي عدالت 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 اردیبهشت 11 ایران، براي عدالت کند، می
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 و پا و دست به زدن بند دست ها، آن صورت و سر موي تراشیدن زندانیان، تحقیر
 خبر بی و زندانیان شخصی اموال تخریب بند، دست با تخت به مجروحان بستن

 نقض موارد جمله از آنان وضعیت از شده مصدوم زندانیان هاي خانواده گذاشتن
 .است رخداد این در زندانیان حقوق

 اساس بر که تهران، استان هاي زندان وقت مدیرکل عنوان به سلیمانی سهراب
 عهده بر را ها زندان نامه آیین اجراي و زندانیان جان از حفاظت مسئولیت قانون
 رخدادهاي از پس زندانیان، از حفاظت براي وظیفه مانجا در کوتاهی بر افزون دارد،
 سوي از اوین 350 بند زندانیان شتم و ضرب و درگیري هرگونه اوین 350 بند

 این که شده انجام ساده بازرسی یک تنها« :گفت و دکر تکذیب را زندان مورانأم
   ».شود می انجام اي نوبه و ماهانه صورت به بازرسی

 
   بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن

 آمریکا متحده ایاالت داري خزانه وزارت
 را سلیمانی سهراب آمریکا، متحده ایاالت داري خزانه وزارت ،1396 فروردین 24
 بر .داد قرار بشري حقوق هاي مجازات لیست در بشر حقوق جدي نقض دلیل به

 شود می توقیف آمریکا در سلیمانی سهراب احتمالی هاي دارایی تحریم، این اساس
 .داشت نخواهند او با اي معامله گونه هیچ حق متحده ایاالت شهروندان و

 او توسط رویداد این »انکار« و »اوین 350 بند حوادث« در سلیمانی سهراب نقش
 ادامه با که ها زندان سازمان بر نظارت در وي »راهبردي و کنونی مسئولیت« و
 وزارت بیانیه در که است مواردي جمله از است، بوده همراه »زندانیان حقوق نقض«

 .است شده اشاره آن به  ایاالت متحده آمریکاداري خزانه

                                                                                              
https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/political-prisoner-evin-350-ward/ 

 فروردین 30 خبرآنالین، دهد، می اطالعیه اوین زندان حادثه درباره زودي به اطالعات وزارت 
 nUx6FK2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393

 قابل ،1396 فروردین 24 مهر، خبرگزاري کرد، تحریم را »سلیمانی قاسم« سردار برادر آمریکا 
 RXjkRx2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی

3 Treasury Takes Action to Target Serious Human Rights Abuses in Iran, U.S. 
DEPARTMENT OF THE TREASURY, 13 April 2017, Available at:  
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0043.aspx 
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 حسین شریعتمداري
  

سردبیر و مدیر مسئول روزنامه 
 اي ان و نماینده سید علی خامنهکیه

 در آن روزنامه
  

  
  

پیش  سیاسی زندانیان از او .است دماوند 1326 سال متولد شریعتمداري حسین
  .است بوده مشغول پزشکی رشته در تحصیل به دستگیري، از قبل .از انقالب بود

 
 ها مسئولیت

 عراق و ایران جنگ دوران در جنگ رماندهانف از و پاسداران سپاه عضو -
  1372 تا 1368 سال از اطالعات وزارت اجتماعی معاونت بخش مسئول -
در آن روزنامه اي  سردبیر و مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده سید علی خامنه -
  تا کنون 1372ماه   دي1 از
  

  بشر حقوق نقض موارد از برخی
  60 دهه در "سازي تواب" در مشارکت. 1

در " عنوان با خود  زندانخاطرات کتاب در، سابق سیاسی انیزند بهبهانی، فرهاد
 زندان در که برد می نام خود بازجوي عنوان به شریعتمداري از 3"آقا حاجی مهمانی

 بودن بازجو شریعتمداري حسین گرچه .است بوده معروف »حسین برادر «به

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 دي 2 ایسنا، نزدیک، نماي از شریعتمداري حسین:   

https://www.isna.ir/news/95100200978/ 
 1 اي، خامنه اهللا آیت آثار نشر و حفظ دفتر ، کیهان موسسه سرپرست و فقیه ولی نماینده انتصاب 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1372 دي
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=11205 

 1382؛ انتشارات امید فردا، تهران، آقا در میهمانی حاجی ؛اهللا داوران فرهاد بهبهانی و حبیب  
 1زیرنویس . ك.ن.  
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 اینجانب از تدعو« :نویسد می کیهان روزنامه در مطلبی در اما کرده تکذیب را خود
 گرفته صورت انصاري مجید جانب از گروهکی زندانیان با وگو گفت و بحث براي
 عناصر از توجهی قابل تعداد آن اثر بر که دانم می خود ایام ترین پربرکت جزء ...بود

 همچنین وي .بازگشتند ملت و انقالب آغوش به مردم و انقالب از بریده گروهکی
 صحبت براي او از که خاصی موارد در که گوید می تایمز كنیوریور با اي مصاحبه در
 به نبوده بازجو که موضوع این و است کرده همکاري شده درخواست زندانیان با

   .کند نمی ییدأت را بازجویان کار که نیست معنا این
 
 مخالفان و دگراندیشان سرکوب در اطالعات وزارت با همکاري. 2

 اطالعات وزارت بلندپایه مدیران از ،امامی عیدس همراه به شریعتمداري حسین
 از دگراندیشان، و نویسندگان با برخورد مسئول و رفسنجانی هاشمی دوران در

 در که هویت برنامه .بود 1375 سال در »هویت« تلویزیونی برنامه سازندگان
 چون روشنفکرانی شد پخش اسالمی جمهوري سیماي و صدا از قسمت چندین

 بیگانگان به وابسته را دیگر بسیاري و گلشیري هوشنگ و کوب ینزر عبدالحسین
 سیرجانی، سعیدي از که تلویزیونی اعترافات .کرد می معرفی کشور به خائن و

 ضبط شکنجه و فشار تحت زندان در میرزاصالح غالمحسین و سحابی اهللا عزت
 .است شده پخش برنامه مجموعه این در بود شده

 بارهدر رفسنجانی اکبرهاشمی با اي مصاحبه 1382 سال در نکیها روزنامه خبرنگار
 برنامه به اشاره با مصاحبه آن در .داد انجام اش جمهوري ریاست دوره سال هشت

 :]کیهان روزنامه خبرنگار[...« :آمده است شریعتمداري حسین نقش و »هویت«
 تلویزیون از ه،کرد که اعترافاتی بود گرفته قول شما از سحابی آقاي گویند می ضمناً
 توضیح شبهه دو این مورد در .شد پخش »هویت« برنامه در ولی .نشود پخش

 بفرمایید؟

                                                
 همان. 

2 Freed by Revolution, He Speaks for Iran’s Hard-Liners, Michael Slackman, The New 
York Times, 22 September 2007, Available at:  
https://www.nytimes.com/2007/09/22/world/middleeast/22shariamadari.html 

 دستري قابل ،1388 آذر 3 سی، بی بی کرد، خودکشی نظافت داروي با که مردي امامی، سعید 
 emami_ag_2009/11/091123/iran/persian/mco.bbc.www://http :اینترنتی نشانی در
 دسترسی قابل ،1390 خرداد 10 سی، بی بی ،'رفت پرامید زندانی' سحابی؛ اهللا عزت درگذشت 

 behnoud_sahabi_78l_2011/05/110531/nira/persian/com.bbc.www://http :اینترنتی نشانی در
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 اطالعی ایشان اعترافات از اصالً .بود نگرفته قولی من از اوالً ]:رفسنجانی هاشمی[
 پرونده هم مبارزه دوران در ما .بود من رفیق هم سحابی آقاي .بدهم قولی که نداشتم

 هم با همیشه .بود انقالب شوراي در هم پیروزي از بعد .بودیم زندان در هم با و
 اطالع بدون گرفتند، اطالعات وزارت که هم را گروهی .نداشتیم اختالفی و بودیم

 .بودم مخالف چیزها اینطور با اصالً من .گرفتند را نفر 90 حدود گویا .گرفتند من
 و دیدیم تلویزیون از ار هویت رنامهب... کرد می کارها این از اطالعات وزارت منتها
 که گفته او به کسی چه که بپرسید شریعتمداري آقاي از شما .نداشتیم خبر اصالً

 ».بسازد را برنامه آن
 اعترافات این و کردند اعتراف همفکرانشان و خود علیه هویت برنامه در که کسانی

 اعترافات کردند اعالم علناً آزادي از پس شد، پخش »هویت« تلویزیونی برنامه در
 در و 1369 سال در سحابی اهللا تعز اي نمونه در .است بوده بازجویی فشار تحت
 اطالعات، وقت وزیر، فالحیان علی نفوذ با معاون امامی، سعید مسئولیت زمان

 »کردن اعتراف« براي سنگین هاي بازجویی تحت ماه چند مدت به و بازداشت
 .تگرف قرار همفکرانش و خود علیه
 که است کسانی از دیگر یکی متفکر، و نویسنده سیرجانی، سعیدي اکبر علی

 الملل بین عفو سازمان .است شده پخش »هویت« برنامه در خود علیه او اعترافات
 انینگر ابراز بازداشت، طول در او شکنجه خطر و سالمت وضع از اي بیانیه در

 .شد عنوان »قلبی سکته« زندان در او مرگ هم نهایتا و بود کرده
 اجباري اعترافات اخذ براي فشار اعمال از دیگري نشانه نیز او از زیر قول نقل

 :است تلویزیونی
 ضبط را برنامه این بیایند که کنم خواهش خودم امشب من شد باعث که چه اون«

 یک قبل دقیقه ده شاید ولی شده شروع پیش روز دو از که است صحبتی کنند
 چیزهایی این که بکنم را صحبت این خواستم می خورد، من حرو به سفتی تلنگر

                                                
 گوي و گفت گروه دبیر :کننده مصاحبه کیهان روزنامه با رفسنجانی هاشمی هللا آیت مصاحبه 

 نشانی در دسترسی قابل ،1382 آبان 14 رفسنجانی، هاشمی اهللا آیت اسناد مرکز کیهان، روزنامه
 XA59CF2/ly.bit://https :اینترنتی

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 خرداد 10 سی، بی بی درگذشت، سحابی اهللا عزت:   
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/05/110531_l39_ezzatollah_sahabi_death 
3 IRAN: FEAR OF TORURE / FEAR OF DEATH PENALTY: ALI AKBAR 
SAIDI-SIRJANI, Amnesty International, 27 April 1994, Available at:  
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/003/1994/en/ 
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 شدیداً و دارد شدید بازي لج از هایی رگه همه نوشتم، من مدت این طول در که
  ».کار این از پشیمانم

 
  بهائیان علیه پراکنی نفرت. 3

 توسطها   آناز بسیاري که بهائیان ضد مقاالت گسترده انتشار با کیهان روزنامه
 جریانات در دخالت به بهائیان کردن متهم و است شده نوشته یعتمداريشر حسین

 براندازي قصد به 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس مردمی اعتراضی
 بر مبنی مختلف اتهامات اشاعه همچنین و ایران اسالمی جمهوري حکومت
 هوريجم دشمنان عنوان به( آمریکا و اسرائیل هاي دولت با بهائیان همکاري
 است کرده تالش اسالمی جمهوري حکومت ضد عملیات قصد به )ایران اسالمی

 .دهد جلوه ایران اسالمی جمهوري نظام بالفعل و خطرناك دشمنان را بهائیان تا
 حقوق نقض و فشار ایدئولوژیک و فکري بستر کردن فراهم به ها فعالیت این جمیع
 .مدانجا می اسالمی جمهوري حکومت سوي از بهائیان
 این بر عالوه .است نکرده ارائه دلیلی و سند گونه هیچ اتهامات این براي کیهان
 از پرهیز درباره بهائی دیانت اعتقادات اساس بر که اند کرده اعالم مکرراً بهائیان جامعه
 .کنند نمی شرکت اعتصابات و اعتراضی سیاسی هاي حرکت در سیاست، به ورود

  جلوه دهشتناك براي ایران اي رسانه کمپین" شگزار در بهائیان جهانی جامعه
 یا وابسته هاي رسانه گسترده عملکرد و نقش بحث و طرح به "بهائیان دادن

 3.است پرداخته ایران اسالمی جمهوري حکومت به نزدیک
 آمده گزارش این در که کیهان از هایی قول نقل از برخی به ادامه در نمونه براي
 .کنیم می اشاره است
 به توجه اب... « :نویسد می ماه دي پانزده مورخ اول صفحه مقاله در کیهان نامهروز

 ،)مهدویت با ویژه به( تشیع و امامت با بهائیت ساخته انگلیس فرقه دیرینه دشمنی
 عزاي حرمت هتک براي عاشورا روز در انحرافی و فاسد جریان این تحرکات

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 اردیبهشت 9 کوچه، رادیو مشکوك، آقازاده:   

http://radiokoocheh.com/article/103095 
 کند، سرویس خبري را افشا میدادن بهائیان  اي ایران براي دهشتناك جلوه گزارش کمپین رسانه 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 مهر بهائی، جامعه
https://news.persian-bahai.org/multimedia/slideshow.php?storyid=316 

 همان. 
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 علنی هاي وابستگی جریان، ینا سرانکه   اینضمن شود می تر فهم قابل حسینی
 ریاست براي پهلوي رژیم زمان در .دارند آمریکا و انگلیس صهیونیستی، رژیم به

 بهائی رحم بی و جنایتکار عناصر از ارتش و شهربانی ساواك، چون هایی دستگاه
 »...شد می استفاده

 تازه جزئیات« عنوان با اي مقاله در 1388 اسفندماه 24 تاریخ در کیهان همچنین
 سازي ثبات بی« طرح راستا این در...« :نویسد می »سیا سایبري شبکه انهدام از

 400 بودجه اختصاص با و تهیه سیا سازمان توسط میالدي 2009 سال در »ایران
 بخشی .شد عملیاتی و ابالغ »بوش« دستور با آمریکا، کنگره توسط دالري میلیون

 »سایبري جنگ« به موسوم »اطالعاتی جنگ« از جدید نوعی اندازي راه طرح، این از
 جمله از انقالب ضد هاي گروه کارگیري به با و میالدي 2006 سال از که بود

 دیگر، هاي گروهک برخی و طلبان سلطنت منافقین، بهائیت، صهیونیستی حزب
 به موسوم شبکه تأسیس راستا این در .گرفت قرار ها آمریکایی ویژه توجه مورد

 سیا سازمان توسط سال این در که است اقداماتی مهمترین از »پراکسی ایران«
 50 بر بالغ اولیه بودجه با و آمریکا خارجه امور وزارت ،IBB دفتر پوشش تحت

 »...شد انجام دالر میلیون
 نقش به را بهائی دیانت پیروان 1389 ماه اردیبهشت 15 در دیگري مطلب در یا

 به »ایران دشمنان با ارتباط« و »ماسال دین مقدسات به توهین« در داشتن
 شکنی حرمت جریان در است ذکر شایان... « :کند می متهم اسرائیل خصوص

 به بهایئ عناصر از تن چند )1388 ماه دي شش( عاشورا روز در اغتشاشگران
 چند .شدند بازداشت )ع(حسین امام عزاي شکنی حرمت کنندگان هدایت عنوان

 صهیونیستی رژیم براي جاسوسی جرم به بهائیت استعماري گروهک سران از تن
 تالش همواره خارج در گروه این سران .برند می سر به بازداشت در اکنون هم

 .کنند انکار و کتمان را موساد سرویس و صهیونیستی رژیم با ارتباط اند کرده
 را اي گسترده ارتباطات اخیر هاي سال طی ویژه به بهائیت ساخته انگلیس گروهک

 توان می عناصر این جمله از و زده هم به اصالحات مدعی افراطی عناصر برخی با

                                                
 قابل دسترسی1388 دي 15وي موسوي بهائی و تروریست از آب درآمدند، کیهان، مردان خداج ، 

 ID?asp.npview/com.magiran.w://http=2017180 :اینترنتی نشانی در
 1388 اسفند 24 کیهان، ،سیا سایبري شبکه انهدام از تازه جزئیات : کیهان اختصاصی گزارش، 

 ID?asp.npview/com.magiran.www://http=2057775 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 معروفی عباس و محمدي مجید گنجی، سروش، کدیور، مهاجرانی، چون کسانی به
 برخی .دارند اقامت... و کانادا آمریکا، انگلیس، کشورهاي در ویژه به که کرد اشاره

 شبکه به شده جذب عناصر این از شماري که است آن زا حاکی موثق خبرهاي
 هایی حوزه در علنی شکنی حرمت مورأم پول دریافت ازاي در بهائیت، جهانی

 والیت تخطئه قرآن، قداست و )ص(پیامبر رسالت انکار ،)عج(زمان امام انکار نظیر
 » ...اند شده رهبري و امام به اهانت سکوالریسم، ترویج فقیه،

 علی سید ایران، اسالمی جمهوري رهبر سوي از مستقیماً کیهان، روزنامه سردبیر
 حسین با که اي مصاحبه در تایمز نیویورك روزنامه .شود می منصوب اي، خامنه

 :نویسد می او درباره است کرده منتشر و داده انجام 2007 سال در شریعتمداري
 غیرقابل و امنیتی رادیکال، بلکه تندرو فقط نه .است تندرو ایران صداي او... «
 ترین افراطی از کلی دید شما به که است کیهان روزنامه مدیرمسئول او .عطافان

 هستند، قدرت سأر در که افرادي هاي برنامه و فکر طرز ایران، رهبران هاي دیدگاه
  ».دهد می
 
   امنیتی برخوردهاي زمینه آوردن فراهم. 4
 اسالمی جمهوري مخالفان و منتقدان با

 بسیاري در شریعتمداري حسین هاي سرمقاله وصخص به و کیهان روزنامه مطالب
 جمهوري مخالفان و منتقدان با امنیتی برخوردهاي گفتمانی و فکري بستر موارد از

 کیهان روزنامه که ادبیاتی و مطالب مثال، عنوان به .است کرده فراهم را اسالمی
 ،است کرده تولید 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات از پس اعتراضات از بعد

 کردن فراهم و خارجی کشورهاي به مردم اعتراضی حرکت دادن  ارتباط در سعی
 المللی بین کمپین« گزارش .است بوده فشار و بشر حقوق نقض زمینه و توجیه
 مروجان و مجریان :خشونت مردان« نام به گزارشی در »ایران در بشر حقوق

 اعتراضات هاي سرکوب رموث هاي چهره و عامالن معرفی به »انتخابات از پس خشونت
 در .هاست چهره این از یکی شریعتمداري حسین .است پرداخته انتخابات از پس
 از پس انتخابات از بعد حوادث از کیهان روزنامه روایت... « :است آمده گزارش این
 بعد حوادث از اصلی روایت عنوان به پاسداران سپاه و اطالعات وزارت توسط آن

                                                
 1389 اردیبهشت 15 کیهان، گران، فتنه با ها بهائی همکاري گسترش براي اورشلیم در مالقات، 

 ID?asp.npview/com.magiran.www://http=2082837 :اینترنتی نشانی در سترسید قابل
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 ها، بازداشتگاه در اذیت و آزار و شکنجه اعمال مخالفان، تگیريدس براي انتخابات از
 گرفته کار به زندان المدت طویل احکام صدور نهایت در و اجباري اعترافات اخذ
 ».شد
 و کیهان روزنامه گیري موضع و نقش درباره گزارش این از دیگري بخش در

 بازجویی فشار تتح متهمان که تلویزیونی اعترافات درباره شریعتمداري حسین
 همچون نگارانی روزنامه دستگیري با زمان هم« :است آمده اند، داده انجام خود علیه

 چندي و شد اجباري اعترافات به مجبور دستگیري از پس ماه چند که بهاري مازیار
 یاد اعتراف اخذ بر روانی و جسمی فشارهاي شرح به کشور از خروج با آن از پس
 براي جاسوسی براي نگاران روزنامه کردن متهم به بارها امهروزن این پرداخت، شده

 انتخابات از پس روزهاي طی کیهان روزنامه واقع در .پرداخت خارجی هاي سرویس
 سرکوب و برخورد در امنیتی و اطالعاتی هاي دستگاه از بخشی عنوان به عمال

 ».است کرده عمل نشد اثبات دادگاه در گاه هیچ که ادعاهایی طرح با نگاران روزنامه
  
 اعتراضات درباره کیهان در خود سرمقاله در شریعتمداري حسین دیگر، مثالی در

 در گروه این که جنایاتی« :بود گفته١٣٩۶ ماه بهمن در گنابادي هاي درویش
 است مقایسه قابل داعش وحشیانه جنایات با فقط اند شده مرتکب دراویش پوشش

 این که هستند داعش هاي تفاله از بخشی که گذارد نمی باقی تردیدي کمترین و
 روابط .اند شده کشیده بیرون دراویش بدنام شدت به هاي فرقه از یکی آستین از بار

 داستان بهائیان و اسرائیل مقامات با گنابادي هاي درویش رهبران آشکار و پنهان
 از همنتشرشد تصاویر به توان می -نمونه فقط و -نمونه عنوان به نیست، پنهانی
 عالیی دیان با گنابادي فرقه رهبران از یکی آزمایش مصطفی مشترك نشست
 آمریکا در پهلوي رضا با وي مالقات از تصویري یا و اسرائیل حیفاي بهائیان نماینده

 و گنابادي دراویش قطب سوي از نمایندگی به که کند نمی انکار آزمایش .کرد اشاره
 امروز کیهان در آن تصاویر که بود کرده کتشر ها نشست این در !نظر تبادل براي
 ».است شده چاپ

                                                
 خرداد 7 ایران، بشر حقوق کمپین انتخابات، از پس خشونت مروجان و مجریان :خشونت مردان 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389
https://persian.iranhumanrights.org/1389/03/men_of_violence_fa/#sec17  

 در دسترسی قابل ،1396 اسفند 1 کیهان، دراویش، پوشش در داعش وحشی هاي تفاله جنایت 
 news/fa/ir.kayhan://http/126685 :تیاینترن نشانی
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 قدرت با بایستی انتظامی نیروي شک بی« :گوید می مقاله همین در دیگر جاي در
 و کند برخورد کشور در داعش پیروان کالم یک در و اوباش و اراذل با قاطعیت و

 دارد وجود ملت این فرزندان و انتظامی نیروهاي در قدرت این که است طبیعی
 ».درآورند ملی امنیت زنندگان برهم روزگار از دمار گویان یاحسین که
 بهمن در گنابادي دراویش خیابانی اعتراضات سرکوب از پس هاي ماه و روزها در

 ثالث محمد نام بهها   آناز یکی حداقل و شدند بازداشت آنان از نفر صدها ،1396
 .شد اعدام بشري حقوق المللی ینب هاي سازمان فراوان اعتراضات وجود با

 معروف "انقالب خیابان دختران" به که زنان از تعداديکه   ایناز پس همچنین
 چوب سر بر را خود هاي روسري سکو باالي اجباري حجاب به اعتراض در شدند
 1396 اسفندماه هفتم در کیهان روزنامه شدند، دستگیر دلیل همین به و کردند

 نیروي مأمور رفتار »است کرده روشن را همه تکلیف قانون« نعنوا با اي مقاله در
 و درست را )انقالب دختران از یکی( شریعتمداري مریم با برخورد در انتظامی

 حجاب رعایت عدم جرم« :است نوشته و دانسته »فساد و منکرات با مبارزه«
 دمشهو جرایم با مواجهه در .گردد می محسوب "مشهود جرایم" زمره در شرعی

 و جرم عالئم و آثار حفظ جهت را مؤثري اقدام هر موظفند دادگستري ضابطین
 ».دهند انجام را متهم فرار از جلوگیري جهت اقدامی هر همچنین

 شود نمی محسوب مدنی اعتراض »حجاب کشف«که   اینبیان با کیهان روزنامه
 شکن قانون و مجرم افراد توقیف و فیزیکی تقابل اصوالً پلیس کار« :است افزوده
 پلیس دسترس از آن مانند یا سکو یک باالي رفتن با را خود که شخصی و است
 ».است پذیرفته شکنی قانون علت به را پلیس مقابله نحوه تبعات کند، می خارج
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 محمد صادقی
  

  سپاه انصارالحسین فرمانده
  
  
  

  
نین  همچ. محمد صادقی اطالعی در دست نیستاز سال، محل تولد و تحصیالت

  .مطمئن نیستیم که محمد صادقی نام واقعی این سرهنگ سپاه باشد
  

 ها مسئولیت
 تا 1386 از پاسداران سپاه یافته سازمان جرائم با مبارزه و بررسی مرکز مسئول -

 کنون
 کنون تا 1388 از اسالمی انقالب پاسداران سپاه اطالعات سایبري و فنی معاون -
  سپاه انصارالحسین فرمانده -
 

 بشر حقوق نقض موارد از برخی
 سازمان جرائم با مبارزه و بررسی مرکز رئیس عنوان به صادقی محمد سرهنگ

 مختلف هاي پروژه در بشر حقوق نقض موارد تمامی مسئول پاسداران، سپاه یافته
 نیا، محمدي معاونش، و او حال عین در .است سایبري فضاي فعاالن علیه مرکز این
 مختلف هاي رسانه با مرکز، این از نمایندگی به کنون تا که دان بوده کسانی تنها

 نخستین .اند داشته اي نوشته یا سخنرانی آن عملکرد درباره یا و اند کرده مصاحبه
 عنوان به کنون تا 1387 الس از که بود هایی مصاحبه در صادقی محمد علنی ظهور

 داده انجام پاسداران هسپا یافته سازمان جرائم با مبارزه و بررسی مرکز مسئول
 خبري ویژه گوي و گفت در حتی و ندارند را وي تصویر انتشار حق ها رسانه .است
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 او صداي فقط ،1388 اسفند 23 تاریخ در اسالمی جمهوري سیماي دوم شبکه
 مکانی در و تابلو بدون نیز یافته سازمان جرائم مرکز ساختمان .است شده پخش

 .است نامشخص
 1388 سال تحوالت به رسیدن با سپاه سایبري یافته سازمان ایمجر بررسی مرکز
 سال نخستین هاي ماه همان در .داد گسترش را خود اختیارات و نظارت حوزه

 ،»دارکوب« ،»عمیق فتنه« هاي عنوان با »گرداب« از غیر دیگري هاي پروژه 1388
 گسترده بازداشت که افتاد راه به اینترنتی هاي سایت فیلترینگ و »مرصاد«

 همراه به فرهنگی و مدنی سیاسی، بشر، حقوق هاي حوزه در را اي رسانه فعاالن
 با که بود خوانده »اي رسانه جنگ« نوعی را ها پروژه این صادقی محمد .داشت

 جمهوري ریاست انتخابات در تقلب بزرگ دروغ تکرار و انتخابات بردن زیرسوال«
 اغتشاشات خبري واقعی غیر پوشش خارجی، و داخلی هاي سایت در 1388 سال

 صداي فارسی، سی بی بی چون هایی شبکه توسط غیرقانونی تجمعات به دعوت و
 هاي شبکه و سیاسی هاي سایت در فحاشی و توهین و فردا رادیو آزادي، رادیو آمریکا،

 یوتیوب، روزآنالین، سی، بی بی گویانیوز، هاي سایت همچون اینترنتی اجتماعی
 ».است شده هدایت کشور بیرون از... و یترتوئ بوك، فیس

 مرکز کارهاي از یکی که کند می تصدیق پنجره نشریه با اي مصاحبه در صادقی
 پاسداران سپاه نظر از که است هایی سایت وب کردن هک یافته، سازمان جرائم

 مرکز و سپاه دخالت درباره مصاحبه این در او .کنند می تولید مجرمانه محتواي
 هاي سایت وب که کند می تصدیقکه   ایناز پس گرداب، پروژه در خود رام تحت
 عزم سپاه« :گوید می است رفته میان از و شده هک پاسداران سپاه سوي از پورنو

 بر هم حوزه این اصلی مأموریت .بشود حوزه این وارد که کرده جزم را خودش
 فعاالن شناسایی با ام .است سایبري شده سازماندهی جرایم با مبارزه مرکز عهده
 صوري قرار با را ها  بعضی حتی .دادیم پرونده تشکیلها   آنبراي جریان، این اصلی

 اند شده بازجویی افراد این همه .کردیم بازداشت و کشاندیم کشور داخل به خارج از
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   هم ها  بعضی و شده صادر حکم ها  بعضی براي .آمده دست به الزم اطالعات و
  

 ».ندهست حکم منتظر
 سایت وب ازها   آنچگونه که کند می مشخص مصاحبه این در صادقی محمد
 و کنند می استفاده غیررسمی جاسوسی شبکه یک ایجاد براي ابزاري عنوان به گرداب

 ایرانی شهروندان سیاسی هاي فعالیت درباره آن طریق از چگونه مثال عنوان به
 استفاده تجمعات در شرکت اديآز و بیان آزادي حق از که کشور از خارج مقیم
 :گوید می وي .کنند می کسب اطالعات دارند، را ایران به بازگشت قصد و اند کرده

 تان ذهن به شما که چیزي هر .داریم گزارش صد چند روزانه گرداب سایت در ما«
 و امنیتی و فرهنگی و سیاسی و گرفته اقتصادي از شود، می گزارش ما به برسد

 یک یا و باشد جاسوس که دارد شک دیگر نفر یک به نفر یککه  ن ایاز .اجتماعی
 شرکت اسالمی جمهوري علیه تظاهرات در و دیده استکهلم در مثال را کسی نفر

 ».شود می اسالمی جمهوري وارد دارد االن و است داشته
 منتشر گرداب سایت وب در که یادداشتی در شخصاً خود صادقی محمد سرهنگ

 انتخابات از پس اعتراضات در که را سایبري فعاالن از نفر پنج که دکن می اعالم شد
 او .اند کرده دستگیر و شناسایی اند، داشته شرکت 1388 سال جمهوري ریاست

 و شدگان بازداشت از نفر پنج خانوادگی نام اول و کوچک اسامی یادداشت، این در
 هاي سایت مدیریت و اندازي هرا« او مثال عنوان به .کند می اعالم راها   آناتهامات

 که شعارهایی و اغتشاشگران تجمع مراکز مورد در رسانی اطالع کشور، امنیت ضد
 دعوت فیلترشده، هاي سایت سایر به ورود براي فیلترشکن ایجاد بدهند، سر باید

 برادر، دو اتهامات جمله از را »آشوب و اغتشاش ایجاد و غیرقانونی تجمعات به
 .کند می نوانع .ب علی و حسن

 طبق کامپیوتر، مهندس و ساله 22 ل، .امید نام به دیگري شده بازداشت همچنین
 30 ارسال طریق از غیرقانونی تجمعات به دعوت به متهم صادقی محمد نوشته
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 ریاست انتخابات در تقلب درباره انبوه هاي میل اي ارسال و اینترنتی پیام هزار
 ستاد مسئوالن از پول دریافت به متهم همچنین او .است 1388 سال جمهوري

 .است شده موسوي میرحسین
 نوشته اساس بر که برق، مهندس الف، امیر نام به دیگر سایبري فعال یک اتهام

 دستگیر کارش محل در یافته سازمان جرائم مرکز نیروهاي سوي از صادقی محمد
 اینترنت انکاربر به فراخوانی ارسال و »سبز خاموشی هسته« ایجاد ،است شده
 .است کشور رسانی برق سیستم در اختالل ایجاد براي

 اسفندماه در تلویزیونی برنامه یک در حضور با همچنین صادقی محمد سرهنگ
 براي که سایبري فعاالن و بشر حقوق فعاالن مجموعه اعضاي دستگیري ،1388

 تالش تحکوم توسط شده فیلتر هاي سایت به ایران در اینترنت کاربران دسترسی
 .داند می خود امر تحت مرکز هاي موفقیت جمله از را )پراکسی ایران شبکه( کردند می
 .شود می معرفی »پاسداران سپاه سایبري و فنی معاون« عنوان به وي برنامه این در
 که حالی در است، بوده کنون تا وي تلویزیونی مصاحبه تنها که مصاحبه این در
 سراج، رضا و تهران، دادستان آبادي، دولت جعفري سعبا برنامه، دیگر مهمان دو

 معرفی سیاسی کارشناس عنوان به برنامه این در که دانشجویی بسیج سازمان رئیس
 کامپیوتر یک از تصویري روي بر صادقی صداي دارند، حضور استودیو در شود، می

 عهمجمو شبکه هم تلویزیونی، برنامه این در صادقی محمد سرهنگ .شود می پخش
 سایبري جنگ شبکه دو را پراکسی ایران اینترنتی شبکه هم و بشر حقوق فعاالن
 .اند شده »منهدم« وي امر تحت نیروهاي سوي از که کند می اعالم ایران علیه آمریکا
 حوزه در نگاران روزنامه و نویسان وبالگ شکنجه و ها بازداشت تمامی است گفتنی

 بشر قحقو کمیته در موجود هاي گزارش به استناد اب .دهد می رخ وي فرماندهی
 آن طی در که طرحی است، »2 عنکبوت« طرح مجري و مسئول او اروپا اتحادیه

 بودند پرداخته اینستاگرم ویژه به مجازي فضاي در مدلینگ به که زنانی از تن ها ده
 یاسالم حجاب رعایت عدم و فحشا اشاعه جرم به همگی و شدند بازداشت
  .شدند دادگاهی
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  اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي مجازات لیست در قرارگرفتن
 فاحش نقض« دلیل به را صادقی محمد ااروپ اتحادیه 1391 ماه فروردین 4 در

 نگاران روزنامه و نویسان وبالگ شکنجه و بازداشت در بودن مسئول و »بشر حقوق
 کشورهاي در او یاحتمال هاي دارایی تصمیم، این اساس بر .داد قرار تحریم مشمول

 جلوگیري اروپا اتحادیه عضو کشورهاي به او ورود از و شد مسدود اروپا اتحادیه عضو
  .شود می
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