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 رضا صرامی
  
  

  
 ها مسئولیت

  1375 تا اردیبهشت 1364هاي استان خوزستان از سال  رئیس سازمان زندان -
  

 موارد نقض حقوق بشر برخی از
هاي استان خوزستان در کشتار زندانیان   زندانرضا صرامی در مقام رئیس سازمان

 .گیر داشته  است  نقش تصمیم1367سیاسی زندان فجر اهواز در تابستان سال 
، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتواي 1367در مرداد و شهریور سال 

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

. محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود
نامونشان یا  زندانیان سیاسی مخفیانه اعدام شدند و پیکر آنان در گورهاي بی

 .جمعی در سراسر ایران دفن شده است
است،   در زندان فجر اهواز زندانی بوده68 تا 65هاي  ه طی سال، ک مهري القاسپور

نزد 1367درباره نقش رضا صرامی در کشتار زندانیان سیاسی این زندان در سال 
 :عدالت براي ایران چنین شهادت داده است

ها خاموش شد و  مرتبه چراغ بود، ساعت ده شب یک] 1367[تقریباً تیرماه 
هاي خوزستان بود، از بلندگوهاي زندان   زندان، که آن زمان رئیس"صرامی"

                                                
 ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خوزستان، قابل دسترسی تاریخچه و اهداف، اداره کل زندان 

 FGKJAT2/ly.bit://https :نشانی در
 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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تان را نابود  ما همه.. و المنافقین الکفار": شروع کرد به داد و فریاد و گفت
بعد بالفاصله بعد از این صحبتی که  ".بریم تان را از بین می کنیم و همه می

 و ]مپناه گرفتی[یادم است که همه ما زیر پنجره . کرد شروع به تیراندازي کردند
خواهیم از خودمان در مقابل  اختیار یک حالتی گرفته بودیم که مثالً می بی

 کرد فردا صبح "صرامی"بعد از همین صحبتی که . تیراندازي دفاع کنیم
 ها بعد بازجویی .تان را سر کنید تان آماده باشید و چادرهاي آمدند گفتند همه

 .]انجام شد[د زندان فجر در خو] ها اعدام  و67هاي سال  جوییباز. [شروع شد
بازجویی آخري که پس دادیم . ها ادامه پیدا کرد طوري بازجویی سه روز این

 .بند بود با چشم
 همین سواالت» صرامی«بعد . فردا صبح اولین نفري را که صدا کردند من بودم

را پرسید که خدا را قبول داري، سازمانت را قبول داري و جمهوري اسالمی 
من هم گفتم که من جمهوري اسالمی را قبول ندارم، خدا را . را قبول داري

 .هم قبول ندارم، جریانم را هم قبول دارم
» سکینه دلفی«و » پروین باقري«من و . دوباره گفتند بیایید بیرونروز بعد

دوباره ما را به . بند زدند و گفتند بروید بازجویی و یک خانم دیگر را چشم
 و دوباره همان سؤاالت را پرسید] صرامی. [یز نشاندندمن را پشت م. اتاقی بردند

 سکینه«الاقل این  .ها دفاع کردند سؤال کرد و آن» سکینه دلفی«و » پروین«از 
 ].ند[اصالً مجاهد نبود» پروین باقري«شد و  که با من بازجویی می» لفید
اعدام » زینب«اعدام شد، » نادره«اعدام شد، » زهرا«اعدام شد، » سکینه«
دانم  می... ها اعدام شدند اعدام شد، بچه» مهرداد«اعدام شد، » پروین«د، ش

 هاي همه بچه].  شدنداعدام[هاي زن مجاهد که با ما بودند  که دوازده نفر از بچه
 شد ولی او تمام شده بود و باید آزاد می] زینب[حکم .مجاهد را اعدام کردند

 .اندند و دو ماه بعد اعدام شدرا برگرد
طی  نیز 67، دیگر زندانی سیاسی زندان فجر اهواز در سال )دال( یم عالسوندابراه

 در 1367 سال در سیاسی عدالت براي ایران درباره کشتار زندانیانشهادتی نزد 
 :گوید زندان فجر اهواز می

اومد باهاشون صحبت  بردند توي حیاط، صرامی می بند رو می] زندانیان[
ر بندي سوا کردند و یه تعدادي رو فرستادند یه تعداد اونجا از ه. کرد می

بعد یک سري دوباره . ها رو که سوا کردند فرستادند انفرادي اون. دوباره بند
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صرامی با پرونده ریز و ... اي هاي یک دقیقه محاکمه. ها رو محاکمه کردند این
 .ودخیلی آدم خشنی هم ب. درشت همه هم آشنا بود

هیات قضات  همچنین ون جفري رابرتسون،چ المللی حقوق بشري وکالي بین
، کشتار زندانیان سیاسی الملل سازمان عفو بین  ودادگاه مردمی ایران تریبونال

 .اند را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته1367ایران در سال 
 مصداق را 1367در سال  ایران سیاسی زندانیان سازمان ملل نیز قربانیان کشتار

 شدن قربانیان کشتار رسمیت شناخته به .دانسته است » قهريناپدیدشدگی«
 به عنوان ناپدیدشده قهري، دولت جمهوري اسالمی1367 درسال سیاسی زندانیان

هاي قربانیان  کند که حق خانواده المللی موظف می اساس قوانین بین ایران را بر
  مسئوالنشان را ادا کند و براي دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان

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

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

                                                
 1390فروردین 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 ایتجن 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 مانساز 

 3FEPPO2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان 11 ایران،
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 غالمرضا ضیائی
  
  
  شهر کرج ئیس زندان رجاییر
 
  

  
 ها مسئولیت

  کنون  تا1396شهر کرج از مهر  رئیس زندان رجایی -
  

 موارد نقض حقوق بشر برخی از
شهر کرج، در نقض حقوق اولیه  رئیس زندان رجایی عنوان غالمرضا ضیائی به

ثري داشته ؤسیاسی نقش م -زندانیان و تحت فشار قراردادن زندانیان عقیدتی
زندانیان  شهر همچنان اغلب از زمان انتصاب او به ریاست زندان رجایی. است

 در شرایطی وخیم و نامناسب اند و محروم خدمات درمانی  ازسیاسی -عقیدتی
 .گذرانند دوران حبس خود را می

شهر کرج بیشتر براي نگهداري زندانیانی که مرتکب  زندان رجاییکه   اینوجودبا
شود، سازمان  اند استفاده می  و قاچاق مواد مخدر شدهجرایمی چون قتل، تجاوز

 بسیاري از آنان را ،سیاسی -ها براي تحت فشار قراردادن زندانیان عقیدتی زندان
 .کند به این زندان منتقل می

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 مهر 15 ایسنا، کرد، تغییر شهر رجایی زندان مدیر:   

https://bit.ly/2FAzkCq 
 کمپین شهر، رجایی زندان در تحصیل، از محروم دانشجوي خلوصی، واحد چندساعته هوشی بی 

 8lHulF2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 11 ایران، بشر حقوق
 قابل ،1396 دي 22 زمانه، رادیو است، نامناسب همچنان زندانیان وضعیت :شهر رجایی زندان 

 com.radiozamaneh.www://https/376385 :اینترنتی نشانی در دسترسی
 زمانه، رادیو زندان، غذاي جیره نگرفتن تحویل با شهر رجایی زندان زندانیان از شماري اعتراض 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 28
https://www.radiozamaneh.com/377381 
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، ممانعت از دسترسی جمعی زندانیان شهر همواره با اعدام دسته ایینام زندان رج
محرومیت  و به طور کلی ، ضرب و شتمدتهدی ،خدمات درمانی زندانیان به

   .گره خورده استن شا زندانیان از حقوق اساسی
 

   هاي حقوق بشري مجازات لیست در قرارگرفتن
 آمریکا متحده ایاالت داري خزانه وزارت

نقض  غالمرضا ضیائی را به دلیل داري آمریکا ، وزارت خزانه1396دي 22در 
 .هاي حقوق بشري خود قرار داد مجازاتگسترده و شدید حقوق بشر در لیست 

از  به نقش غالمرضا ضیائی در محرومیت زندانیانه، خان در بیانیه این وزارت
هاي غیرقانونی در زندان  خدمات درمانی، تعرضات جنسی به زندانیان و اعدام

 .تشهر اشاره شده اس رجایی
مریکا توقیف و از هاي احتمالی غالمرضا ضیائی در آ بر اساس این تحریم، دارایی

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

                                                
 قابل ،1395 مرداد 12 سی، بی بی شهر، اییرج زندان در مذهب سنی زندانیان از گروهی اعدام 

 SQzLwk2/in.bbc://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
  ساله مبتال به سرطان خون زندان رجایی شهر در آستانه مرگ قرار دارد،86حسن طفاح زندانی  

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 بهمن 28 ایران، بشر حقوق کمپین
https://bit.ly/2HeBs5n 

 کمپین شهر، رجایی زندان اعدام به محکوم زندانیان سوي از مرگ به عابدینی سعید تهدید 
 cL6QQD2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 آذر 14 ایران، بشر حقوق

 نّیِ زندانیان شتم و ضربتایمز اخیر، هاي اعدام به زندانیان اعتراض پی در شهر رجائی زندان س 
 QOMNZt2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 مرداد 17 اسرائیل،

 1 سی، بی بی خواند، آور خفقان را شرایط الملل بین عفو شهر؛ رجایی زندانیان غذاي اعتصاب 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 شهریور

 http://www.bbc.com/persian/iran-41021108 
6 Treasury Sanctions Individuals and Entities for Human Rights Abuses and 
Censorship in Iran, and Support to Sanctioned Weapons Proliferators ، U.S. 
DEPARTMENT OF THE TREASURY, 12 January 2018, Available at:  
https://bit.ly/2D9EPb2 
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 حسین طائب
  
  

  رئیس سازمان اطالعات سپاه
  
  

 در تهران 1342حسین طائب متولد 
     .دارد او تحصیالت حوزوي. است

  
 ها مسئولیت

  تهران10 در سپاه منطقه 1361اسداران از سال عضویت در سپاه پ -
 الیت در سپاه قمفع -–
 فعالیت در سپاه مشهد -
 1374معاونت ضد جاسوسی وزارت اطالعات در دوران علی فالحیان تا سال  -
 1374اي از سال  تر سید علی خامنهکننده دف معاون هماهنگ -
 به(  فرهنگی امام حسینستاد مشترك سپاه و فرمانده دانشکدهمعاون فرهنگی  -

 ) سال3مدت
 1384تا سال  1378 از ین اطالعات سپاهجانش -
  1388مهرماه   تا1387 تیرماه از نیروي مقاومت بسیج فرمانده -
  کنون  تا1388 مهر ازریاست سازمان اطالعات سپاه  -

                                                
 قابل ،1387 تیر 23 فارس، خبرگزاري بسیج، مقاومت نیروي فرمانده نامه زندگی از مختصري 

 in2R9R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 اینترنتی نشانی در ،1388 مهر 13 روزآنالین، ، بودمانوس باتوم با که فرماندهی برکناري:  

http://www.roozonline.com/persian/sotun/sotun-tem/archive/2009/october/05/article/-
8d4eec1b3e.html 

 1زیرنویس . ك.ن. 
 نشانی در دسترسی قابل ،1395 آذر 18 فرارو، بسیج، جدید دهفرمان سیاسی رفتار سابقه 

 h3WfYv2/ly.bit://https :اینترنتی
 نشانی در دسترسی قابل ،1388 مهر 14 الف، اطالعات، سازمان به سپاه اطالعات معاونت ارتقاء 

 html.4kk15nyu49.vdcauanm/ir.alef.old://http?54822 :اینترنتی
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  برخی ازموارد نقض حقوق بشر
 مشارکت در سرکوب منتقدان جمهوري اسالمی. 1

 ،1384 تا 1378هاي  طائب هنگام تصدي جانشینی اطالعات سپاه، طی سالحسین 
 .نقش موثري در نقض جدي حقوق بشر منتقدان جمهوري اسالمی داشته است

اي که حسین طائب جانشین اطالعات سپاه بود، حفاظت اطالعات ناجا به  در دوره
. بودند» زياطالعات موا«همراه حفاظت اطالعات قوه قضائیه و سپاه از ارکان 

رسمی   قانونی و غیر  ، تشکیالتی است غیر»اطالعات موازي«تشکیالت موسوم به 
 .جمهوري محمد خاتمی به وجود آمد که در دوران ریاست

-بار و نقض حقوق اصالح اعضاي نهادهاي اطالعاتی موازي مسئول ارعاب خشونت
 نگاران،  نهادها روزنامهاهداف اولیه این. طلبان، دگراندیشان سیاسی و منتقدین بودند 

 .بود ها و فعاالن دانشجویی نویس وبالگ
 توان هاي سازمان اطالعات موازي از ابتداي تشکیل تا کنون را می ترین پروژه اصلی

، پروژه سرکوب )طلب مطبوعات اصالح(» هاي دشمن پایگاه«پروژه قتل عام 
که به (» اسد اقتصاديمف«کنی  ، پروژه ریشه)ها ملی مذهبی(» براندازان قانونی«

پرونده مؤسسه آینده و (» نظرسازي«، پروژه )پرونده شهرام جزایري منحصر شد
-پرونده سیامک پورزند و سینما(» تهاجم فرهنگی«، پروژه مقابله با )عباس عبدي

سرکوب اعتراضات دانشجویی خرداد و (، پروژه مقابله با اغتشاشات خیابانی )گران
-و پروژه وبالگ) ادي از فعاالن مطبوعاتی و دانشجویی و برخورد با تعد82تیر 

  .دانست نویسان 
 
 )1378تیر (مشارکت در سرکوب اعتراضات کوي دانشگاه . 2

 78 تیر 17شنبه  در پی توقیف روزنامه سالم از سوي دادگاه روحانیت در پنج
این تجمع اعتراضی با . دانشجویان تجمعی اعتراضی در داخل کوي ترتیب دادند

                                                
 1389 بهمن 26 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز ایران، موازي اطالعاتی نهادهاي :پنهانی ارعاب، 

 FJYGPe2/ly.bit/:/https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
  1384 اردیبهشت 19، امضا محفوظ، خبرنامه گویا، )قسمت اول(درباره سازمان اطالعات موازي، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://news.gooya.com/politics/archives/028463.php 
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 دانشجویان، سابقه نیروهاي اعتراضی همراه شد و نیروها با ورود به کوي رکوب بیس
 تیر رخ 18اما بخش اصلی ماجرا در سحرگاه روز . را دستگیر و مضروب کردند

به همراه » اهللا انصار حزب«و » لباس شخصی«داد، زمانی که نیروهاي موسوم به 
 داخل کوي شدند و به ضرب و اي ناگهانی نیروهاي امنیتی و انتظامی در حمله

. هایی از کوي دانشگاه پرداختند شتم دانشجویان تا سرحد مرگ و تخریب بخش
، »نژاد عزت ابراهیم«اي به نام  در این حادثه به گفته مقامات رسمی سرباز وظیفه

که مهمان یکی از دانشجویان بود، کشته شد و چشمان دانشجوي دیگري به علت 
آمیز با دانشجویان تا  اعتراضات و برخوردهاي خشونت. دضربات وارده تخلیه ش

 فر و سعید زینالی سه دانشجوي فرشته علیزاده، تامی حامی.  تیر ادامه یافت23روز 
اکبر . نیستها   آن سال هیچ خبري از سرنوشت19دیگري هستند که با گذشت 

ن محمدي، دانشجوي دیگري که در جریان کوي دانشگاه دستگیر شد، در زندا
 .جان باخت

یحیی رحیم صفوي، فرمانده سابق سپاه پاسداران، نقش سپاه را در سرکوب این 
 حسین طائب در این دوران جانشینی .کرده است تایید اعتراضات دانشجویی

ست که شماري از آمده ا ها زارشگ در برخی. را بر عهده داشت اطالعات سپاه
توسط حسین طائب خبر  از بازجویی 1378 تیر 18دستگیرشدگان حوادث 

 بازداشت شد، در 1379 علی افشاري، از فعاالن دانشجویی که سال .اند داده
 هایش به عنوان از حضور طائب در بازجویی مرکز اسناد حقوق بشر شهادت خود به

دانشجویی به گفته این فعال . دهد آمیز او خبر می ئیس بازجوها و رفتار خشونتر
 موازي  وزارت اطالعات اخراج شده بود و به اطالعاتطائب به دلیل بدرفتاري از

 .پیوسته بود

                                                
 خارجی سیاست در نباید ها نظامی ما /بود دانشگاه کوي حادثه به سپاه ورود مخالف خاتمی 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 مرداد 11 آنالین، قدس کنیم، پیدا ورود
https://bit.ly/2DtS0SR 

 نشانی در دسترسی قابل ،1388 مهر 13 آنالین، روز ،!بود مانوس باتوم با که فرماندهی برکناري 
  :اینترنتی

http://www.roozonline.com/persian/sotun/sotun-
item/archive/2009/october/05/article/-8d4eec1b3e.html 

 در دسترسی قابل ،1390 اردیبهشت 14 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز افشاري، علی شهادتنامه 
 vs1Tae2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
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  مشارکت در سرکوب اعتراضات پس . 3
 1388 از انتخابات ریاست جمهوري سال

گرفتن اعتراضات   به بسیج منتقل شد و با شدت1384حسین طائب در سال 
 اندهی به سمت فرم1388خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوري در خردادماه 

آمیز با اعتراضات خیابانی  بسیج نقش مهمی در برخوردهاي خشونت. بسیج رسید
بارزترین نقش بسیج در کشتار . ها داشت ها نفر از معترضان در خیابان و مرگ ده

 اتفاق افتاد، زمانی که پس از تظاهرات 1388 خردادماه سال 25معترضان در روز 
بسیج به سوي معترضان در میدان آزادي آرام میلیونی معترضان، از سوي پایگاه 

 . نفر در این اتفاق جان خود را از دست دادند8آتش گشوده شد و حداقل 
-نبودن نیروهاي مقاومت بسیج، سازمان رغم ادعاي حسین طائب مبنی بر مسلح علی

 بر طبق شهادت شاهدانن المللی حقوق بشر در ایرا ین بینکمپ ،هاي حقوق بشري 
اي تحت فرماندهی حسین طائب را در بازداشت و ضرب وشتم عینی نقش نیروه

نیز با توجه به بان حقوق بشر  سازمان دیده همچنین  .کنند یید میأمعترضان ت
اي از مقامات ایران  اند در بیانیه شهادت شاهدانی که با این سازمان مصاحبه کرده

در ها   آنشناختن خواستار بررسی نقش فرماندهانی چون حسین طائب و مسئول
فیلم ضارب و که   اینبا .جریان دستگیري، آزار و ضرب و شتم معترضان شد

لحظات تیراندازي به صورت گسترده در اینترنت پخش شد، هیچ اقدامی علیه او 
که افراد لباس شخصی هم بخشی از نیروهاي آن (نیروهاي بسیج . صورت نگرفت

گرم در جریان اعتراضات بودند و تنها نیروهاي مسلح به سالح ) روند به شمار می
  .شدگان وقایع بر عهده این نهاد است مسئولیت تمامی کشته

 
 پرونده ترانه موسوي. 4

، شایعه 1388 ترانه موسوي، دختري که پس از انتخابات ریاست جمهوري سال
 اي هاي وابسته به مخالفان دولت بازتاب گسترده دستگیري، تجاوز و مرگ او در رسانه

                                                
 خرداد 7 ایران، بشر قوقح 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/#sec3 

 بشر حقوق بان دیده کنید، بررسی را انتخابات از پس ارهايآز در امنیتی مسئولین نقش :ایران 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 مرداد 23 ایران،

https://www.hrw.org/fa/news/2009/08/14/237530  
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هاي مخالف دولت،  به گفته برخی رسانه. رنوشتی پر از معما پیدا کردداشت، س
روي مسجد قبا دستگیر  به ترانه موسوي در روز هفتم تیر در تجمع اعتراضی رو

چند روز بعد با خانواده او تماس گرفته شد و گفته شد که ترانه به علت . شد
 بیمارستان امام تصادف دچار پارگی رحم و مقعد شده است، اما در مراجعه به

خمینی کرج خانواده او نشانی از ترانه نیافتند و چند روز بعد جنازه سوخته او در 
کردن ماجرا  به گفته دوستان ترانه خانواده او از علنی. بین کرج و قزوین یافته شد

. خودداري کردند و تشییع جنازه او بدون حضور دوستان و آشنایان برگزار شد
امکان تجاوز، به علت سکوت خانواده بازتاب گسترده و بحث این جریان با وجود 

 هاي بودن دوستان و افرادي که مدعی دیدن ترانه در میان بازداشتی ترانه و ناشناس
ردید بسیاري همراه شد تا زمانی که مهدي جریان مسجد قبا بودند، با شک و ت

رئیس مجلس از  1388  رفسنجانی در مرداداي به هاشمی نامه کروبی با نوشتن
-خبرگان خواست با تشکیل یک هیات به برخی شایعات و نحوه برخوردها با بازداشت

: اشاره کردبدون بردن نام از ترانه،  نامه او در بخشی از این. شدگان رسیدگی کند 
 بازداشتی با اند که برخی افراد با دختران شده مطرح نموده اي از افراد بازداشت عده«

 اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان شدتی تجاوز نموده
قوت گرفت و شدن نامه کروبی شایعات مربوط به ترانه  با مطرح .»گردیده است
  تهیه.  کردا تهیه گزارشی سعی در رد ادعاي مهدي کروبیب 20:30بخش خبري

کانادا ر اي مدعی شدند دختر آنان که د کنندگان گزارش با مراجعه به خانواده
 در کروبی. کند صاحب عکسی است که در اینترنت منتشر شده است زندگی می

» سناریونویسی و دروغگویی« مرداد مسئوالن دولتی را به 25اظهاراتی در روز 
 متهم ساخت و از جمله گفت که کسانی که در برنامه تلویزیونی گفته بودند دخترشان

شود از سوي  وي نیستند که گفته میزنده است اعضاي خانواده همان ترانه موس
 مرادي، کرد که حسین شاهمهدي کروبی اعالم . ماموران امنیتی به قتل رسیده است

یکی از طراحان اصلی «است که » طائب«و در نتیجه باجناق » حسینی«داماد 
: نوشت مرادي شاه حسین و خطاب به» نمایش خودساخته ترانه موسوي است

 باجناق گرامی شما که وارد این معرکه شده است در گذشتهدانید که  شما بهتر می«

                                                
 خبرنامه شدگان، بازداشت آزار و تجاوز پیرامون اشمیه به کروبی مهدي تاریخی نامه بازنشر 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 مرداد 18 گویا،
https://news.gooya.com/politics/archives/2014/11/188999.php 
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، چرا که رئیس اند نیز سوابق و تجربیاتی از این قبیل در وزارت اطالعات داشته
دولت وقت به خاطر همین رفتار و عملکردش بود که ایشان را از وزارت اطالعات 

 ».اخراج کرد
طلبان، سرکوب تظاهرات  بنا بر گزارش جرس، سایت اینترنتی نزدیک به اصالح

از سوي قرارگاه ثاراهللا که زیر نظر طائب فعالیت ) 1388 هفتم تیرماه(مسجد قبا 
رنگی از  هاي سیاه  بنا به این، دستگیرشدگان آن روز با ون.کرد، صورت گرفت می

. بود  متعلق به قرارگاه ثاراهللاهاي سیاه انحصاراً صحنه منتقل شدند که این ون
که مقر  ،ز محل دستگیري به مرکز قرارگاه ثاراهللا در خیابان سئولها ا بازداشتی

  .شخص طائب نیز است، انتقال داده شدند
  
  مشارکت در بازداشت و شکنجه فعاالن فضاي مجازي، . 5

  و دینیاتنیکی مدنی، -نگاران، فعاالن سیاسی روزنامه
 جمهوري بعد از افشاي نقش حسین طائب در سرکوب اعتراضات انتخابات ریاست

 و افشاگري نقش او در ماجراي ترانه موسوي از سوي مهدي کروبی، 1388سال 
م رئیس سازمان اطالعات به مقا 1388مهر در  او از مقام فرماندهی بسیج عزل و

این سازمان که تا پیش از آن با عنوان معاونت اطالعات سپاه شناخته . سپاه رسید
آمیز  د برخورد خشونتدر رون بازتري ست دشد، با تبدیل به یک سازمان مجزا می

 .با مخالفان در ایران پیدا کرد
طور مشخص نهادي امنیتی است که به موازات وزارت  سازمان اطالعات سپاه به

به او  فقط، شود اطالعات قرار دارد و تحت نظر رهبر جمهوري اسالمی اداره می
 .ود نداردپاسخگو است و هیچ نظارت بیرونی دیگر بر این سازمان وج

                                                
 قابل ،1388 مرداد 29 سی، بی بی داد، پاسخ موسوي ترانه "منسوبان" راضاعت به :کروبی 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی
http://www.bbc.com/persian/iran/2009/08/090820_he_ir88_taraneh_mousavi 

 مه18 نو، عصر در بازنشرشده جرس، است، قطعی موسوي ترانه ماجراي در طائب حسین نقش 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،2010

http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=9871 
 نینشا در دسترسی قابل ،1388 مهر 14 الف، اطالعات، سازمان به سپاه اطالعات معاونت ارتقاء 

 html.4kk15nyu49.vdcauanm/ir.alef.old://http?54822 :اینترنتی
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سزایی  حسین طائب به عنوان فرمانده سازمان اطالعات سپاه، مشارکت مهم و به
 و  مذهبی،اتنیکی مدنی، -نگاران، فعاالن سیاسی را در دستگیري و شکنجه روزنامه
 براي یافته  از آن جمله، وي در شکنجه سازمان.فعاالن فضاي مجازي داشته است

 پروژه ،"نفوذي آمریکا"نگاران به اتهام  زنامهبازداشت رو اعترافات تلویزیونی،
به   کانال تلگرامی157 از میان بردن ،بوك علیه برخی کاربران فیس" عنکبوت"

بازداشت چندین نفر به  و سیاسیبازداشت فعاالن  ،"مستهجن بودن"اتهام 
 . مسئولیت داشته استبه دست اطالعات سپاه» انحراف مذهبی«اتهام 

 
  هاي حقوق بشري  ر لیست مجازاتقرارگرفتن د

 داري ایاالت متحده آمریکا اتحادیه اروپا و وزارت خزانه
می حسین طائب، فرمانده وقت بسیج طی تصمی 1390در تیرماه ا اتحادیه اروپ

مستضعفین، را به دلیل مشارکت نیروهاي تحت امرش در ضرب و شتم، قتل، 
در  1388 یاست جمهوري سالدستگیري و شکنجه معترضان به نتایج انتخابات ر

                                                
 1390 خرداد 13 ایران، براي عدالت تلویزیونی، اعترافات براي یافته سازمان شکنجه گرداب؛، 

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

 وله، دویچه ،"آمریکا نفوذي" اتهام به سپاه، اطالعات توسط ایران در نگاران روزنامه بازداشت موج 
 FWrfIn2/ly.bit://https :اینترنتی ینشان در دسترسی قابل ،1394 آبان 12

 1393 بهمن 11 سی، بی بی ایران، در بوك فیس کاربران برخی علیه سپاه "عنکبوت" پروژه، 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/01/150131_l45_revolutionary_guard_fa
cebook_iran 

 اسفند 5 فردا، رادیو کردیم، متالشی را تلگرامی مستهجن کانال 157 :سپاه اطالعات سازمان 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395

https://www.radiofarda.com/a/f4_revolutionary_guards_discover_157_telegram
_channel/28327294.html 

 قابل ،1393 آذر 9 کلمه، اطالعات، ارتوز نام به سپاه ماموران سوي از سیاسی فعاالن بازداشت 
 klm/1393/09/09/com.kaleme.www://https-203907/ :اینترنتی نشانی در دسترسی

 دمردا 4 فردا، رادیو سپاه، اطالعات دست به »مذهبی انحراف« 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 
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سفر حسین طائب به این  بر اساس این تحریم،. ر دادهاي خود قرا فهرست تحریم
  .هاي او در این کشورها مشمول توقیف قرار خواهد گرفت منوع و داراییکشورها م

 ، با اشاره به نقش حسین1389نیز در مهر ا داري ایاالت متحده آمریک وزارت خزانه
 » خودسرانهبازداشت«و » قتل« ،»ضرب و شتم« فرمانده بسیج در طائب به عنوان

 هاي یست مجازاتل را در او ،1388سال  جمهوري ریاست معترضان به نتایج انتخابات
 .حقوق بشري خود قرار داد

هاي احتمالی حسین طائب در آمریکا توقیف و از  بر اساس این تحریم، دارایی
همچنین شهروندان ایاالت متحده حق . شود ورود او به این کشور جلوگیري می

 .اي با او نخواهند داشت گونه معامله هیچ

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1390 تیر 4 ایران، عصر اروپا، تحریم لیست در سپاه فرمانده سه نام 

  c7HtXL2/ly.bit://https :اینترنتی
2 New Executive Order Targeting Iranian Officials Responsible For Or 
Complicit In Serious Human Rights Abuses, U.S. DEPARTMENT OF THE 
TREASURY, 29 September 2010, Available at: 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg877.aspx  



228 ي جنایت چهره

 سید جالل طباطبایی
  

  آوري  فنمعاون پژوهش و 
  زدانشگاه تبری

  
  
    

  او مدرك کارشناسی از دانشگاه تبریز،. است1348تولد م سید جالل طباطبایی
دانشگاه ردینگ انگلستان کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس و دکتري از 

  ..در رشته فیزیولوژي تغذیه معدنی گیاه دارد
 

 ها مسئولیت
 1381استاد دانشگاه تبریز از سال  -
 آوري اطالعات دانشگاه تبریز به مدت سه سال مدیر فن -
 ریاست کتابخانه دانشگاه تبریز به مدت دو سال -
 معاون موسسه تحقیقات خاك و آب تهران -
 تا احتماالً 1389 بهمن 12 از ایی سازمان سنجش آموزش کشورمعاون اجر -

  1392آبان
   تا کنون1392ماه  از آبانز آوري دانشگاه تبری فن معاون پژوهش و -

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل تبریز، دانشگاه ،طباطبائی جالل سید شخصی سایت وب:   

https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?tabatabaei 
 نشانی در دسترسی قابل ،1389 بهمن 13 خبرآنالین، سنجش، سازمان جدید معاون هاي قول 

 bkhJ1W2/ly.tbi://https :اینترنتی
 قابل ،1389 بهمن 12 برنا، خبرگزاري شد، برگزار سنجش سازمان جدید معاون معارفه مراسم 

 3G2RTa2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 دسترسی قابل ،1392 آبان 26 ایلنا، شد، معرفی تبریز دانشگاه فناوري و پژوهش جدید معاون 

 QXxGwA2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
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 موارد نقض حقوق بشر برخی از
سید جالل طباطبایی به عنوان معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور، با 

 با اجراي دستورات هسته گزینش دانشجوي چارت تشکیالت این سازمان توجه به
ن مسئول سازمان سنجش آموزش کشور، در گسترش و نقض حق تحصیل بهائیا

 .است
 از جمله این موارد اخراج میثاق افشار دانشجوي بهائی رشته علوم سیاسی دانشگاه

ئی است که موفق به تحصیل از معدود دانشجویان بهاافشار . شهید بهشتی است
با  محرومیت از تحصیل این دانشجوي بهائی. رشناسی شده بوددر مقطع کا

به معاون شوراي انضباطی دانشجویان  اي به امضاي سید جالل طباطبایی نامه
دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر لغو پذیرش این دانشجو صورت گرفته است و این 

  .به طور رسمی از دانشگاه اخراج شده است١٣٩١ماه  دانشجو از اردیبهشت

                                                
  ،قابل1397 اردیبهشت 2چارت سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان سنجش آموزش کشور ، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی
http://craqe.com/index.php/site/g_content/fcontent/408 

 تیر 15 هرانا، سند، / تهران بهشتی شهید دانشگاه سیاسی علوم دانشجوي افشار، میثاق اخراج 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391

https://www.hra-news.org/2012/hranews/1-11621/ 
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 حسین طال
  
  

  شهردار اسالمشهر
  
  

او دکتراي .  است1348 سال متولد
    .پزشکی و دکتراي مدیریت بحران دارد

 
 ها مسئولیت

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی شهر و روستاهاي استان  -
 تهران

 و بویراحمدکهکیلویه  هاي ایالم، چهارمحال و بختیاري،  معاون وزیر صنایع در استان-
 مجلس شوراي اسالمی دوره نهم نماینده -
 عضو شوراي عالی حفاظت فنی کشور -
 مشاور وزیر کار -
 مدیر کل حراست وزارت کار و امور اجتماعی -
 مدیر دفتر نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در تهران -
 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت دخانیات ایران -
 1389  تا خرداد1386 فرماندار تهران از اردیبهشت معاون استاندار و -
 1389تا آذر  معاون فرماندار استان تهران -
 مشاور و معاون وزیر صنعت معدن و تجارت -
 3 انقالب اسالمیعضو جبهه پایداري -

                                                
 خبري پایگاه شوید، آشنا اصولگرایان مستقل نماینده طال حسین دکتر زندگینامه و سوابق با 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 بهمن 29 والیت، حامیان
http://ehavadar.com/fa/news-details/21152/ 

 همان. 
 اسالمی جمهوري در اصولگرا جریان در سیاسی سازمان یک اسالمی، انقالب پایداري جبهه 

ها   آن.اند کرده سیسأت را آن نژاد احمدي محمود دولت از شده رانده مقامات از برخی که است
   .خوانند می "انحرافی جریان" را هوادارانش و نژاد احمدي
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   .نکنو  تا1396ماه   دي16از  شهردار اسالمشهر -
  

  برخی ازموارد نقض حقوق بشر
  اضات پس از مشارکت در سرکوب اعتر

 1388جمهوري سال  ریاست انتخابات
 حسین طال به عنوان معاون فرماندار استان تهران نقش موثري در سرکوب اعتراضات

 در استان تهران داشته 1388و تجمعات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 
  .مداخله پلیس در تجمعات بعد از انتخابات بود او مسئول بازداشت و. است
 حدود«: گوید می 1388ل جمهوري سا ریاست باره اعتراضات بعد از انتخاباتدر وي

ها را آتش  ها در خیابان مطهري شروع شد و اتوبوس بعد از ظهر بود که تیراندازي
بعدها وقتی زمانی عضو انجمن پادشاهی را دستگیر کردند گفت ما براي . زدند

  ».ایم کشتار وسیع آموزش دیده
 جمهوري ریاست باره اعتراضات پس از انتخابات در1392ماه  در دي او همچنین

اي  توسط عده 1388  خرداد25مایی هسته اصلی راهپی«: گفته بود 1388سال 
من خودم رفتم داخل جمعیت . هاي نارنجی هدایت و ساماندهی شده بود با کتانی

شده بود و   خرداد حضور داشتم که به صورت واضح این جمعیت سازماندهی25
ها سازماندهی NGOهاي اجتماعی و  عدها دیدیم که این افراد تحت عنوان گروهب

 ».شده بودند و متأسفانه کارکردهاي سیاسی پیدا کرده بودند
با این که راهپیمایی بزرگ معترضان در سکوت و با آرامش نسبی برگزار شد در 

 اندازي و کشتهرو شد که به تیر موران امنیتی و انتظامی روبهأپایان، با خشونت م
  کشتههمان شب تلویزیون جمهوري اسالمی ایران رسماً. شدن چند نفر انجامید 
 .یید کردأ نفر را ت29شدن  شدن هفت نفر و زخمی 

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 19 تسنیم، خبرگزاري شد، امضا اسالمشهر شهردار حکم 

 2Dyq4U2/ly.bit://https :اینترنتی
 رسانی اطالع پایگاه تهران، مشکالت و فعلی مجلس ،88سال فتنه/رجانیوز با تفصیلی گفتگوي 

   :تیاینترن نشانی در دسترسی قابل ،1394 بهمن 17 طال، حسین دکتر
https://bit.ly/2CvgHwH 

 »از ها سفارتخانه برخی نمایندگان حضور/کردند هدایت را خرداد 25 راهپیمایی»ها نارنجی کتانی 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 دي 4 تسنیم، خبرگزاري ها،  آشوب ابتداي

https://bit.ly/2RclWXm 
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شدگان حوادث  ها نفر از زندانیان و کشته فرشته قاضی، خبرنگار، که با خانواده ده
 تعداد کشتهد به کرده بو خرداد مصاح25بعد از انتخابات و از جمله مقتوالن روز 

شوراي تامین «: داند شده توسط حکومت ایران می شدگان را بیشتر از رقم اعالم 
هاي   تن خبر داد، اما دستگاه29شدن   و زخمی7شدن  استان تهران از کشته

در واقع، .  زخمی چه سرنوشتی پیدا کردند29 اعالم نکردند که این حکومتی بعداً
 12هاي   با خانواده جان خود را از دست دادند و من شخصاًبعداًها   آنتعدادي از

نفر از کسانی که آن روز در خیابان آزادي تیر خوردند و کشته شدند صحبت 
  ».ام کرده

  به کوي دانشگاه تهران نیز تعداد زیادي از دانشجویان1388 خردادماه 24در حمله 
در حمله به  گفته بود که دفتر تحکیم وحدت. بازداشت و تعدادي نیز کشته شدند

 نیروهاي انصار و لباس شخصی .خوابگاه دانشگاه تهران پنج دانشجو کشته شدند
دهی گسترده و هماهنگ به دانشجویان ساکن در کوي دانشگاه تهران  با سازمان

این افراد مجهز به انواع سالح هاي سرد و گرم از جمله قمه و تبر . حمله کردند
 .بودند

 نیز چندین نفر از معترضان که به روایت نیروي) ماه دي 6( 1388ي در روز عاشورا
.  نفر بود کشته شدند و بیش از هزار نفر بازداشت شدند8ها   آنانتظامی تعداد

 شود همچنین در این روز ماشین نیروي انتظامی از روي یکی از معترضان رد می
 .شود که منجر به مرگ وي می

  
 هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا قرارگرفتن در لیست مجازات

 مله حسینمقام ایرانی از ج 29، )2011 اکتبر 10 (1390 مهر 18 درا اتحادیه اروپ
اند  طال را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته

                                                
  ،قابل دسترسی1389 خرداد 25سالگرد بزرگترین راهپیمایی اعتراضی پس از انقالب، بی بی سی ، 

   :اینترنتی نشانی در
http://www.bbc.com/persian/iran/2010/06/100613_l39_elec_anniv_15june_demonstration 

 دسترسی قابل ،1388 خرداد 27 سی، بی بی اند، شده کشته دانشجو هفت :وحدت تحکیم دفتر 
   اینترنتی، نشانی در

http://www.bbc.com/persian/iran/2009/06/090616_mm_ir88_shiraz_uni 
 قابل دسترسی1389 خرداد 21 به زمین ریخته شد، بی بی سی، 88هایی که پس از انتخابات  خون ، 

   اینترنتی، نشانی در
http://www.bbc.com/persian/iran/2010/06/100611_l17_elec_anniv_unrest_casualties 
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هاي این مقامات نیز در  کلیه دارایی. از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد
  .پا توقیف خواهد شدارو

 بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا حسین طال مسئول مداخله پلیس در سرکوب معترضان
 او به دلیل داشتن عملکرد خوب در سرکوب معترضان.  است1388بعد از انتخابات 

 2.بعد از انتخابات پاداش هم دریافت کرده است

                                                
 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
 همان.  
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  محمود 
 مشکینی زاده عباس

  
  
  
  

    . ان اردبیل استشهر است متولد مشکین
  

 ها مسئولیت
 عضو جامعه اسالمی دانشجویان -
 رئیس روابط عمومی استانداري اردبیل -
نژاد تا  در دوره استانداري احمدي اردبیل مدیرکل شهري و روستایی استانداري -

 1376سال 
 1378تا 1376مسئول کتابخانه استانداري اردبیل از سال  -
 1385 تا اواخر سال 1378سال از  سیما  ومدیر آموزش کارکنان صدا -
 نژاد اي ستاد انتخاباتی احمدي از همکاران رسانه -
 دبیر کمیسیون ماده ده احزاب در دولت نهم و دهم -
 1390مرداد  9 تا 1385 اسفند 22از  وزارت کشور مدیر کل سیاسی -
   1392 تا پایان دولت دهم در سال 1391ماه   آبان3از م استاندار ایال -

                                                
 قابل دسترسی1394 آبان 22سایت مشکین سالم،  زاده، وب نژاد تا محمود عباس از محمود احمدي ، 

 p?/ir.meshkinsalam.www://http=20123 :اینترنتی نشانی در
 قابل ،1385 اسفند 22 مهر، خبرگزاري شد، کشور وزارت سیاسی مدیرکل مشکین زاده عباس 

 RHJnNe2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 قابل ،1390 مرداد 9 رسالت، روزنامه شد، کشور وزارت سیاسی مدیرکل پورموسوي :مشکینی 

 ID?asp.npview/com.magiran.www://http=2327237 :اینترنتی شانین در دسترسی
 نشانی در دسترسی قابل ،1391 ماه آبان 3  ایران، عصر شد، ایالم استاندار مشکینی زاده عباس 

 dB2sDt2/ly.bit://https :اینترنتی
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  1393 مرداد 8از ه یر ستاد حقوق بشر قوه قضائیدب مشاور -
  

  موارد نقض حقوق بشر برخی از
  ممانعت از تجمع معترضان به نتایج . 1

 1388انتخابات ریاست جمهوري سال 
 به عنوان مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون مشکینی زاده محمود عباس

هاي عمومی  تظاهرات و سایر گردهماییوز براي مسئول صدور مج ماده ده احزاب
 تا پایان مسئولیتش به 1388او از سال . هاي احزاب رسمی کشور بود و همایش

 عالوه بر این او هر گونه. طور مداوم هر گونه تجمع غیرحکومتی را ممنوع کرده بود
 صدور مجوز قانونی براي اعتراضات را منع کرده بود و در بازداشت معترضان و

 .کننده در تجمعات علیه نقض حقوق آزادي مسئول بوده است افراد شرکت
 او مانع برگزاري تجمع معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوريبه عنوان مثال 

 راد و ابوالفضل قدیانی، نمایندگان شکوري علی.  شد1389 خرداد 22در 1388سال 
ی از مالقات خود در گزارش کننده مجوز راهپیمایی، هاي درخواست احزاب و گروه

تصمیم قطعی و نهایی در وزارت کشور بر عدم «: نوشتندر با مسئوالن وزارت کشو
  مخالفان».شود صدور مجوز است، ولی براي این تصمیم دالیل قانونی تراشیده می

اي متعهد شده بودند که در سکوت راهپیمایی کنند اما نمایندگان  دولت در نامه
 زاده مشکینی در مالقات با  که محمود عباسگفتندهپیمایی احزاب متقاضی را

-نامه مصوب دولت تأکید شده است که شعارهاي راه گفته بود که در آیینها  آن
» سکوت«پیمایی باید از قبل به اطالع وزارت کشور رسیده باشد و راهپیمایی در 

 اده مشکینیز این در حالی است که عباس .بینی نشده است نامه پیش در این آیین
براي » حضورا«نامه دولت نماینده رسمی هیچ حزبی  گفته بود که بر خالف آئین

همچنین او  .ارائه درخواست مجوز راهپیمایی به وزارت کشور مراجعه نکرده است

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1393 مرداد 8 دانا، راه شد، الریجانی مشاور مشکینی زاده عباس 

  ifQ5Cx2/ly.bit://https :اینترنتی
 .ستنی دست در موثقی اطالع دارد مسئولیت شده یاد سمت در هنوز ويکه   ایناز
 1389 خرداد 21 سی، بی بی دادیم؟، می راهپیمایی مجوز باید دلیل چه به :تهران استاندار، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
http://www.bbc.com/persian/iran/2010/06/100611_l01_elec_anniv_tamadon 
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 شدگان اعتراضات پس از انتخابات  مجوز برگزاري مراسم سالگرد کشته1389در سال 
  .کردرا صادر ن 1388 ریاست جمهوري سال

 
 هاي احزاب سیاسی تعلیق فعالیت. 2

 هاي سیاسی او مسئول هاي اعضاي گروه  کمیته قوانین درباره فعالیت10طبق ماده 
هاي احزاب  هاي عمومی و همایش صدور مجوز براي تظاهرات و سایر گردهمایی

 هاي دو حزب طرفدار میرحسین  فعالیت1389ماه  فروردین او در .رسمی کشور است
را به  ران اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی،جبهه مشارکت ایموسوي، 

  .تعلیق در آورد
 

 هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا مجازات لیست در قرارگرفتن
 مقام ایرانی از جمله محمود 29، )2011 اکتبر 10 (1390 مهر 18در ا اتحادیه اروپ

 هروندانه و شدید حقوق شمشکینی را به دلیل نقشی که در نقض گسترد زاده عباس
هاي  کلیه دارایی. اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد ایرانی داشته

 بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا .شود میتوقیف مشمول این مقامات نیز در اروپا 
تا کنون به طور مداوم هر گونه تجمع  1388مشکینی از سال  زاده محمود عباس

 . نوع کرده استغیرحکومتی را مم

                                                
 خرداد 29 ایران، عصر کرد، تایید را مجاهدین سازمان و مشارکت پروانه توقیف قضائیه قوه 

 vyEO6T2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389
 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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 کیومرث عزیزي
  
  

  فرمانده نیروي انتظامی 
  استان مرکزي

  

  
 ها مسئولیت

 1394 مرداد 13جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تا  -
  کنون  تا1394 مرداد 13فرمانده نیروي انتظامی استان مرکزي از  -
 

 موارد نقض حقوق بشر برخی از
ه نیروي انتظامی استان مرکزي مسئول مرگ کیومرث عزیزي به عنوان فرماند

جایی  از آن. ، است1396ماه  شدگان اعتراضات دي وحید حیدري، یکی از بازداشت
شده است   شهر اراك نگهداري می12که وحید حیدري در بازداشتگاه کالنتري 

 .بر اساس قانون نیروي انتظامی مسئول حفظ جان او بوده است
 دي 10جریان اجتماعات اعتراضی در اراك در روز ، در   ساله23وحید حیدري، 

 16.  اراك جان سپرد12 توسط نیروي انتظامی دستگیر شد و در کالنتري 1396
 فرزندشان در زندان خودکشی شود که  به خانواده حیدري اطالع داده می1396دي 

 .خواهند تا پیکر او را تحویل بگیرند کرده است و از ایشان می
 مدنی در اراك خانواده وحید حیدري تحت فشار شدید امنیتی به گفته یک فعال

  .دفن کنند مجبور شدند او را در مکانی که مورد نظر ماموران امنیتی بود،

                                                
 قابل ،1394 مرداد 13 تسنیم، خبرگزاري سوابق، + شد منصوب مرکزي استان انتظامی فرمانده 

 ANTVjj2/ly.bit://https :تیاینترن نشانی در دستیابی
 برند گرفتند و زدند و کشتند و حاال آبرویش را می«: باختن وحید حیدري در بازداشتگاه اراك جان«، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 19 ایران، بشر حقوق کمپین
https://bit.ly/2CTsW8f 
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 ماه  دي19شنبه  عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مرکزي، سه
گفت که  اعالم کرد و را خودکشی خواندن وحید حیدري علت مرگ او با قاچاقچی

 .است فیلم لحظه خودکشی او موجود
این اظهارات در حالی بیان شده است که تا کنون هیچ فیلمی از خودکشی وحید 

بودن او  رد ادعاي قاچاقچی نزدیکان وحید حیدري با .است حیدري منتشر نشده
  خودکشیاند که فرضیه خبر از وجود شکاف عمیقی روي سر پیکر وحید حیدري داده

 .کند  میوي را رد
 25کرد، در  محمد نجفی، وکیل دادگستري که پرونده وحید حیدري را دنبال می

 پیش از آن محمد دستگیر شد اش توسط نیروهاي امنیتی ماه و در منزل دي
در بازداشتگاه کشته  نجفی با رد فرضیه خودکشی وحید حیدري گفته بود که او

 .است شده

                                                
 در دسترسی قابل ،1396 دي 19 سی، بی بی ایران، در ها اعتراض بازداشتی دومین مرگ تأیید 

 FBWoRh2/in.bbc://https :اینترنتی نشانی
  ،قابل دسترسی در نشانی1396ي  د25محمد نجفی وکیل دادگستري بازداشت شد، رادیو فردا ، 

 DCdmuN2/ly.bit://https :اینترنتی
 برند گرفتند و زدند و کشتند و حاال آبرویش را می«: باختن وحید حیدري در بازداشتگاه اراك جان«، 

   :رنتیاینت نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 19 ایران، بشر حقوق کمپین
https://bit.ly/2CTsW8f 
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 عبدالعلی عسگري
  
  

   و سیمادارئیس سازمان ص
  
  

 مدرك ؛ است1337متولد سال 
     .مهندسی صنایع دارد دکتراي

  
 ها مسئولیت

 1370 تا 1362مشاور در دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی از سال  -
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سـازمان               -

 1373 تا 1370از سال  مراکز ایرانگردي و جهانگردي
 1380 تا 1373هاي رفاه و مشاور رئیس جمهور از سال  بنیانگذار شرکت فروشگاه -
 1383 تا 1380شناسی از سال  رئیس بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب -
ست معاون آموزشی سازمان و ریا و اسالمیمشاور رئیس صدا و سیماي جمهوري  -

 1383 سال در صداوسیمادانشکده 
 1393 تا 1383 رسانه در سازمان صداوسیما از سال آوري فنمعاون توسعه و  -
  کنون  تا1395 اردیبهشت 22رئیس سازمان صدا و سیما از  -
  

 موارد نقض حقوق بشر برخی از
عبدالعلی عسگري به عنوان رئیس صدا و سیماي جمهوري اسالمی مسئول پخش 

 اي رد، مصاحبهیکی از این موا. اعترافات اجباري زندانیان سیاسی و فعاالن مدنی است
 .با محمد قهرمانی، پدر سارو قهرمانی بوده است

                                                
 قابل ،1395 اردیبهشت 22 فارس، خبرگزاري نامه، زندگی +کیست؟ ملی رسانه جدید رئیس 

 .VDz4Cr2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 اردیبهشت 22عبدالعلی علی عسگري کیست، خبرگزاري مهر، / ئیس جدید صداوسیماآشنایی با ر 

 5RzJZV2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395
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ماه   در جریان اعتراضات سراسري دي1396 دي 12 ساله در 24سارو قهرمانی، 
گاه وزارت   در سنندج توسط وزارت اطالعات دستگیر شد و در بازداشت1396

 اش تحویل ه به خانواد1396ماه   دي23 روز بعد در 11پیکر او . اطالعات جان سپرد
 .داده شد

شدن سارو قهرمانی، پدر او محمد قهرمانی،  فقط یک روز پس از انتشار خبر کشته
شدن  در ویدئویی که از صدا و سیماي جمهوري اسالمی پخش شد با رد کشته

 »له حزب کومه«سارو در بازداشتگاه وزارت اطالعات گفت که سارو از اعضاي مسلح 
 .ه کشته شده استبوده و در یک درگیري مسلحان

، پدر سارو، )1396 دي 24(رفتن محمد قهرمانی  دوربین جلويیک روز پیش از 
خبرگزاري (خبرگزاري ایرنا  محمدابراهیم زارعی، فرماندار، در سخنانی مشابه به

شدن سارو قهرمانی ربطی به اعتراضات  گفت که کشته) رسمی جمهوري اسالمی
سارو [این فرد « :زئیات مرگ سارو گفت نداشته است و درباره ج1396ماه  دي

موران قرار داشت أوقتی به همراه یکی از مرتبطین خود تحت تعقیب م] قهرمانی
ریخته و سپس به سمت ماموران بدون توجه به فرمان ایست ماموران از محل گ

  ».تیراندازي کردند که در درگیري کشته شدند
 ییدأطور کامل ت در شرایطی به ،، پدر سارواظهارات تلویزیونی محمد قهرمانی

اساس شهادت   بود که برهاي محمدابراهیم زارعی، فرماندار سنندج کننده گفته
موران وزارت اطالعات أیکی از نزدیکان سارو، محمد قهرمانی تحت فشار شدید م

 جلوي دوربین رفته است؛ فشارهایی که همچنان محمد قهرمانی را از انجام مصاحبه
  .دارد از میها ب با رسانه

  

                                                
 اشتها ند فرد کشته شده در سنندج عضو گروهک تروریستی بود و ارتباطی با ناآرامی«: فرماندار«، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 24 ایرنا، خبرگزاري
https://bit.ly/2QSZO3Z 

  ،قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1396 دي 24موضع پدر سارو قهرمانی درباره پسرش، تابناك ،:   
https://bit.ly/2CqkXxq 

  اش مقابل دوربین نشاندند، کمپین شده کشتهسارو قهرمانی؛ پدر عزادار را براي شهادت علیه پسر 
 1Fuedm2/ly.bit://https :قابل دسترسی در نشانی اینترنتی ،1396 دي 25 ایران، بشر حقوق
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 سید محمود علوي
  
  

  ت جمهوري اسالمیوزیر اطالعا
  
  

  
 تحصیالت ؛)در استان فارس( در شهر المِرد 1333سید محمود علوي متولد سال 

  1.دارددکتراي فقه و مبانی حقوق اسالمی   و مدركحوزوي
  

 2ها مسئولیت
 1358 تا 1357نماینده ستاد مرکزي انقالب اسالمی در جنوب فارس از سال  -
 1359 تا 1358اهللا خمینی در المرد از سال  روح نماینده دفتر -
 هاي اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شوراي اسالمی نماینده دوره -
مخبر و سخنگوي کمیسیون شوراها و امور داخلی، کمیسیون خاص وظیفه  -

ل هاي او عمومی و کمیسیون خاص وظایف و اختیارات ریاست جمهوري در دوره
 و دوم مجلس شوراي اسالمی

 )دوره چهارم(نایب رئیس کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شوراي اسالمی  -
نامه داخلی مجلس شوراي  هاي سیاست خارجی و آیین نایب رئیس کمیسیون -

 )دوره پنجم(اسالمی 
 ) چهارم و پنجمهاي دوره(رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کویت در مجلس  -
 )پنجمدوره (یس گروه دوستی پارلمانی ایران و مراکش در مجلس رئ -
معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی  -

  1370 تا 1368هاي  سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در سال
                                                

 1396 مرداد 17 جوان، خبرنگاران باشگاه تصاویر، + علوي محمود االسالم تحج بیوگرافی، 
 .7FEaly2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

 همان. 
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 1379 سال اي از خامنهبا حکم سید علی  رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش -
 1388تا سال 

 نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبري -
  کنون  تا1392وزیر اطالعات جمهوري اسالمی از مرداد  -
 

  موارد نقض حقوق بشر برخی از
  ، سیاسی -فعاالن مدنیدستگیري و شکنجه . 1

  آمیز  هاي مذهبی و همچنین سرکوب اعتراضات مسالمت اقلیت
  1396ماه  يسرکوب اعتراضات د. 1,1

 دانشجویان، 1396ماه  وزارت اطالعات در اعتراضات سراسري هفتم تا هفدهم دي
 .کردند دستگیر کرد اي می معترضان و افرادي که تصاویر این اعتراضات را رسانه

ها تن از فعاالن  وزارت اطالعات ده) 1396 دي 7(زمان با اعتراضات سراسري  هم
 دي 15پروانه سلحشوري، نماینده مجلس، در . دانشجویان منتقد را دستگیر کرد

گفت وزارت اطالعات  »جامعه نو«تارنماي خبري با وگویی  طی گفت 1396
 . است1396ماه   تن از دانشجویان در جریان اعتراضات دي90متولی دستگیري 

- هاي این وزارت اي به تشریح فعالیت  طی بیانیه1396 دي 20وزارت اطالعات در 
هایی از این  در بخش. تاي برخورد با اعتراضات سراسري پرداختخانه در راس

 :بیانیه آمده است
 گیري از گزارشات مردمی، برخی وزارت اطالعات توانست با رصد اطالعاتی و بهره«

موران ناجا با سالح سرد و أعوامل آشوب، اغتشاش، قتل و ضرب و شتم مردم و م
ندگان نظم و امنیت عمومی جامعه زن گرم، تخریب و سرقت اموال عمومی و برهم

 :شود را دستگیر کند که به برخی از این اقدامات اشاره می
کنندگان مردم براي حضور در اغتشاشات  دستگیري شماري از تهییج و تحریک -

 ،ها در فضاي مجازي در برخی استان
هاي ضد انقالب  کنندگان تصاویر آشوب و اغتشاش به رسانه دستگیري ارسال -

 ».مجازينشین از طریق فضاي  خارج
  

                                                
 1396 دي 15 نو، جامعه است، دانشجویان بازداشت متولی اطالعات وزارت :سلحشوري پروانه، 

 FvZvuN2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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در جریان اعتراضات در 1396ماه   دي12 ساله، در 24همچنین سارو قهرمانی، 
سنندج از سوي وزارت اطالعات دستگیر شد و در بازداشتگاه وزارت اطالعات 

اش تحویل داده   به خانواده1396ماه   دي23 روز بعد در 11پیکر او . جان سپرد
 .شد

 شدن سارو قهرمانی، پدر او، محمد قهرمانی، انتشار خبر کشتهفقط یک روز پس از 
شدن  در ویدئویی که از صدا و سیماي جمهوري اسالمی پخش شد با رد کشته

» له حزب کومه«گاه وزارت اطالعات گفت سارو از اعضاي مسلح  سارو در بازداشت
 یکاناساس شهادت یکی از نزدبر. تبود و در یک درگیري مسلحانه کشته شده اس

موران وزارت اطالعات جلوي دوربین أمحمد قهرمانی تحت فشار شدید مو، سار
ها  رفته است؛ فشارهایی که همچنان محمد قهرمانی را از انجام مصاحبه با رسانه

  ».دارد باز می
  

  بازداشت و شکنجه کارگران معترض. 1,2
 جهشکن و بازداشتدر  موران وزارت اطالعات، تحت امر سید محمود علوي،أم

 .اند تپه نقش کلیدي داشته کارگران معترض شرکت نیشکر هفت
تپه، در حساب  نمایندگان کارگران هفتاز   اسماعیل بخشی،1397ماه   دي14در 

 او در این یادداشت از محمود. شده است اینستاگرام خود نوشت که در زندان شکنجه
ر یک برنامه تلویزیونی  جمهوري اسالمی، خواسته است تا دعلوي، وزیر اطالعات

در «: توشته اسن هایش درباره شکنجه پاسخ بدهد و در بخشی از آن به پرسش
روزهاي اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و 

توانستم تکان بخورم و آنقدر   ساعت در سلولم از جایم نمی72لگد گرفتند که تا 
 ». خوابیدن هم برایم زجرآور بود،زده بودند که حتی از تاب درد

                                                
 اش مقابل دوربین نشاندند، کمپین شده سارو قهرمانی؛ پدر عزادار را براي شهادت علیه پسر کشته 

 1Fuedm2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 25 ایران، بشر حقوق
 1388 فروردین 6 وله، دویچه تپه، هفت نیشکر کارگران سندیکاي مدیرعامل نامعلوم سرنوشت، 

 .UTX3Hi2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 دسترسی قابل ،1397 دي 14 زمانه، رادیو کردند، ام شکنجه مرگ رحدس تا :بخشی اسماعیل 

 com.radiozamaneh.www://https/427221 :اینترنتی نشانی در
 14 فردا، رادیو ،»باشد پاسخگو اطالعات وزیر« بازداشت؛ و شکنجه از بخشی اسماعیل روایت 
 .RWmftC2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 يد
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تپه در اعتراض به  آمیز کارگران شرکت نیشکر هفت موج تازه اعتراضات مسالمت
عدم دریافت چهار ماه حقوق و مطالبات قانونی و همچنین نحوه مدیریت این 

نخستین اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت .  آغاز شد97شرکت در آبان 
.  به دلیل عدم دریافت سه ماه دستمزد انجام شد84 تپه در سال نیشکر هفت

ترین کارخانه تولید شکر در ایران است، پس از  مشکالت این شرکت، که قدیمی
 تشدید شد و اعتراضات متعدد کارگران 94واگذاري به بخش خصوصی در سال 

  .را به دنبال داشته است
 

  بازداشت و نقض حقوق شهروندان بهائی. 1,3
هاي وسیع شهروندان  ات تحت هدایت سید محمود علوي بازداشتوزارت اطالع

از جمله این . بهائی را به دلیل باور مذهبی آنان در دستور کار خود داشته است
در سه شهر بهارستان، شیراز و ئی  بها شهروند17بازداشت  توان به ها می بازداشت

   .کرج در ظرف کمتر از یک ماه اشاره کرد
 

 هاي آنان ت فعاالن مدنی و خانوادهآزار و اذی. 1,4
رسانی  دلیل اعتراض به بازداشت همسرش، نسرین ستوده، و اطالع رضا خندان، به

 پیش .بازداشت شد توسط وزارت اطالعات 1396درباره این موضوع در شهریور 
گرفتن وکالت زنان  از آن نسرین ستوده، وکیل دادگستري، به دلیل برعهده

  . بازداشت شده بود97ري در خرداد معترض به حجاب اجبا
 
 ترورهاي خارج از کشور. 2

وزارت اطالعات تحت مدیریت محمود علوي ترورهاي مخالفان جمهوري اسالمی 
 و شده در کشورهاي دانمارك ترورهاي انجام. در خارج از کشور را از سر گرفته است

                                                
 مهر 3 ایران، بشر حقوق کمپین ماه، یک طی ایران شهر سه در بهایی شهروند 17 بازداشت 

 .s5VVzo2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397
 دولت اطالعات وزارت و قضائیه  قوه توسط مدنی فعاالن خانواده اعضاي اذیت و آزار افزایش 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 شهریور 13 ایران، بشر حقوق کمپین روحانی، حسن
https://bit.ly/2wQCrkl.  

  را محکوم کرد، "طرح ترور در خاك دانمارك"بحران روابط ایران و دانمارك؛ اتحادیه اروپا 
   نشانی در دسترسی قابل ،1397 آبان 9 فارسی، سی بی بی

http://www.bbc.com/persian/iran-46043518  
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 ، اتحادیه اروپانسهریزي براي انجام عملیات تروریستی در خاك فرا  و برنامههلند
را بر آن داشت تا بخشی از وزارت اطالعات و دو تن از کارکنان این وزارتخانه، از 

هاي  گروه«را در فهرست ) معاونت وزارت اطالعات(جمله سعید هاشمی مقدم 
  .دقرار ده» تروریستی

                                                
 18 زمانه، رادیو د،دار دست هلند در ایرانی شهروند دو ترور در اسالمی جمهوري :هلند دولت 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 دي
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 بهمن9 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 وزارت از بخشی اروپا اتحادیه 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 بهمن9 آمریکا، صداي مرزي، برون

https://ir.voanews.com/a/iran-eu-terror-/4733568.html  
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 حمیدرضا عمادي
  
  
  
  

  
 ها مسئولیت

   1394  تا بهمنوي مدیر اتاق خبر شبکه تلویزیونی پرس تی -
  

  برخی ازموارد نقض حقوق بشر
 وي و شخصی حمیدرضا عمادي به عنوان مدیر اتاق خبر شبکه تلویزیونی پرس تی

هاي مختلفی از  حقیقی و حقوقی به دلیل تهیه و پخش اعترافات اجباري گروه
 ...نگاران و فعاالن سیاسی، فعاالن کرد و عرب و شدگان از جمله روزنامه بازداشت

-این اعمال مصداق نقض آشکار موازین بین.  حقوق بشر شده استرتکب نقضم
 حق برخورداري از دادگاهمنع شکنجه، حق حفاظت از حریم خصوصی و المللی در  

 . استیقانون یدادرس و منصفانه
کانادایی، حمیدرضا  -نگار و فیلمساز ایرانی طبق شهادت مازیار بهاري، روزنامه

 وي در مدتی که او پس از انتخابات است که از طرف پرس تیعمادي خبرنگاري بوده 
 .ر زندان اوین بازداشت بود با او مصاحبه کرده است د1388 ریاست جمهوري سال

یید کرده است که در طول مصاحبه عمادي و بازجویش أمازیار بهاري همچنین ت
 درباره سواالتبا هم ) اي مخفی شده بود تا بهاري نتواند او را ببیند که پشت پرده(

هاي مازیار بهاري تبادل نظر کردند تا مطمئن شوند تمام موارد که از شب  و پاسخ
 .قبل براي این اعتراف اجباري نوشته شده بود، گفته شود

                                                
 بهمن 19 فردا، رادیو ،»جنسی آزار« اتهام بررسی براي وي تی پرس کارکنان از تن دو تعلیق 

 PI2p1T2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394
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 پوند جریمه  صدهزاروي را براي پخش این مصاحبه تلویزیون پرس تی» آفکام«
و خواسته مازیار بهاري رغم میل  این مصاحبه در زندان تحت فشار و علی. کرد
 .برداري شده بود فیلم

 زندانی سیاسی و عقیدتی از 18کم   اعترافات دست1392 تا 1388هاي  طی سال
بر اساس تحقیقات عدالت براي ایران تمامی این . وي پخش شده است پرس تی

 اعترافات تحت فشار، آزار و یا شکنجه گرفته شده است و بدون رضایت این زندانیان
 .وي پخش شده است رس تیاز پ

 انگلیس 4کانادایی و خبرنگار نیوزویک و کانال -نگار ایرانی مازیار بهاري، روزنامه
در تهران؛ زانیار و لقمان مرادي، زندانیان سیاسی کرد؛ احمد دبات و سجاد بیت 
عبداهللا، زندانیان سیاسی عرب؛ سکینه محمدي آشتیانی، زندانی زن محکوم به 

یان، وکیل حقوق بشري؛ جمال قزاقی، زندانی سیاسی کرد؛ سنگسار؛ هوتن ک
، هادي راشدي نگار؛ مرضیه رسولی، پرستو دوکوهکی و سهام بورقانی، روزنامه

 مدیر مدرسه در شهر رامشیر و موسس یک سازمان غیردولتی براي توسعه فرهنگ
 دولتی ، دبیر دبیرستان و موسس یک سازمان غیرهاشم شعبانی و زبان عربی؛

 براي توسعه فرهنگ و زبان عربی؛ طاها حیدریان، فعال سیاسی عرب؛ سمکو خلقتی،
، علی چبیشات، خالد موسوي و سلمان چایانی اي اراك و سیسات هستهأکارمند ت

 ها از شبکه  آناعترافات اجباري زندانیان سیاسی عرب از جمله افرادي هستند که
 . شده استوي، تحت مدیریت محمد سرافراز، پخش پرس تی
از جمله دستگیرشدگان   اعترافات تلویزیونی برخی زندانیان سیاسیوي پرس تی

گروه تروریستی «هایی چون  ها پیش از برگزاري دادگاه ایشان و در برنامه عرب را ماه
                                                

 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 طچبیشا 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. 
 در دسترسی قابل ،1389 دي 12 ایران، براي عدالت شود، متوقف باید وي تی پرس پخش !کات 

 .farsi-presstv/publication/persian/org.iran4justice://https/ :اینترنتی نشانی
 عدالت نزد عرب، سیاسی زندانیان خانواده اعضاي و کرد سیاسی زندانیان بهاري، مازیار شهادت 

 .ایران براي
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 .پخش کرده است »در ایران گروه تروریستی االحوازي«و » االحوازي در خوزستان
 .اند وح تحت شکنجه گرفته شدهاین اعترافات دروغین به وض

و سلمان چایانی، سه  هاي علی چبیشات، خالد موسوي همچنین تصاویر خانواده
شان  با وعده مالقات با عزیزانها   آنخبري از ها بی زندانی سیاسی که پس از مدت

 بدون اخذاند، نیز  وي تحت فشار گذاشته شده براي آمدن جلوي دوربین پرس  تی
 .وي پخش شده است  پرس تیازها   آنرضایت

 پخش«ا اساس راي دادگاه اروپایی در پرونده سرافراز و عمادي علیه شوراي اروپ بر
وي، بدون انجام اقدامات الزم  اي مانند پرس تی اعترافات اجباري توسط شبکه

ساختن عموم از از شرایط خاص ضبط این اعترافات و بدون دریافت  جهت مطلع
تواند همکاري در برنامه  ونده پیش از پخش آن، میش رضایت اشخاص مصاحبه

 شده و یا زندانی دادن اشخاص بازداشت نشان مقامات حکومتی ایران جهت گناهکار
شده در  یابد که اعترافات گرفته این امکان مخصوصا در شرایطی تحقق می. باشد

 استفاده نهایت به عنوان ادله اثبات جرم علیه متهمان در برابر دادگاه صالح مورد
قرار گرفته تا آراي دادگاه در رابطه با وجود یک جرم کیفري و مجازات مربوطه را 

توان نتیجه گرفت که پخش اعترافات اجباري در یک  بنابراین، می. توجیه کنند
در (وي، از آنجا که اعترافات مورد نظر را براي عموم  شبکه خبري مانند پرس تی

 ».تواند ناقض حق دادرسی عادالنه باشد کند، می پخش می) المللی سطح ملی و بین
  

 فایل صوتی وي، با پخش یک  شینا شیرانی، مجري پرس تی1395ماه  در فروردین
اطالعات مربوط به آزار جنسی و تهدید از سوي حمیدرضا عمادي، سردبیر ارشد 

 ط در پی این اتفاق رواب. را به عرصه عمومی کشاندانگلیسی ساعته 24این کانال 
  که عمادي از شغل خود معلق شده است و د وي اعالم کر عمومی شبکه پرس تی

  

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،»ایران در االحوازي تروریستی گروه« درباره مستندي:   

https://www.youtube.com/watch?v=RIEIgyeiS8Q 
 براي عدالت وي، تی پرس ارشد مدیران از عمادي حمیدرضا درباره اروپا عدالت دادگاه حکم 

   :اینترنتی نشانی در سیدستر قابل ،1395 فروردین16 ایران،
https://justice4iran.org/persian/j4iran-activities/european-court-hamidreza-emadi/ 

 در دسترسی قابل روزآنالین، سیما، و صدا ارشد مدیر توسط زن مجري جنسی آزار صوتی فایل 
   :اینترنتی نشانی

https://www.facebook.com/584634201565095/videos/vb.584634201565095/1180294028
665773/?type=2&theater 
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   .هاي اجتماعی دست به تحقیق خواهد زد شده در شبکه درباره موضوعات مطرح
 

 هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا قرارگرفتن در لیست مجازات
ترافات به دلیل پخش اع  حمیدرضا عمادي را1391 اسفند 21در  اتحادیه اروپا

قرار   بشريهاي حقوق لیست مجازات نگاران و زندانیان سیاسی در باري روزنامهاج
هاي حمیدرضا عمادي در اروپا توقیف و از ورود او  بر اساس این تحریم دارایی. داد

 .شود به اروپا جلوگیري می
وي از تصمیم یادشده  محمد سرافراز و حمیدرضا عمادي، دو مدیر ارشد پرس تی

عدالت براي ایران درخواست ورود به پرونده . گاه عدالت اروپا شکایت کرندبه داد
را به عنوان شخص ثالث تسلیم دادگاه کرد که دادگاه در تصمیمی جداگانه، به 

 ترین دالیل تصمیم اتحادیه هاي عدالت براي ایران یکی از مهم که گزارش دلیل این
در . این درخواست را قبول کرداروپا براي تحریم سرافراز و عمادي بوده است، 

هاي  یید کرد که تصمیم اتحادیه اروپا براي اعمال مجازاتأنهایت این دادگاه ت
وي مطابق قوانین بوده است و این دو نفر  حقوق بشري علیه مسئوالن پرس تی

 الورودي به کشورهاي اروپایی و سایر ضوابط محدود همچنان مشمول ممنوع
 .کننده هستند

                                                
 بهمن 19 فردا، رادیو ،»جنسی آزار« اتهام بررسی براي وي تی پرس کارکنان از تن دو تعلیق 

 PI2p1T2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،9413
2 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 

 براي عدالت کرد، محکوم بشر حقوق نقض دلیل به را سیما و صدا مدیران اروپا عدالت دادگاه 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 آذر19 ایران،

https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/the-european-court-
of-justice2/ 
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 الکمالی  عینمحمدقاسم
  
  

هاي عمومی و  رئیس کل دادگاه
  انقالب شهرستان سمنان

  
 ها مسئولیت

کم طی  رئیس دادگاه انقالب و قاضی شعبه دادگاه انقالب شهر سمنان دست -
 1392 تا 1390هاي  سال

 معاون آموزش دادگستري و مشاور فرهنگی رئیس کل دادگستري استان سمنان -
 1395رداد تا خ استان سمنان

  تا1395 خرداد 4از  هاي عمومی و انقالب شهرستان سمنان رئیس کل دادگاه -
  کنون

  
 برخی ازموارد نقض حقوق بشر

الکمالی به عنوان قاضی دادگاه انقالب شهر سمنان براي پیروان  محمدقاسم عین
زندان صادر کرده است که  دیانت بهائی، به دلیل اعتقاد و باور مذهبی آنان، احکام

 :شود هایی از این احکام اشاره می زیر به نمونهدر 
ئی شهروند بها ،پویا تبیانیان صدور حکم شش سال و شش ماه حبس براي -

 .»تبلیغ علیه نظام«و » اقدام علیه امنیت ملی«ساکن سمنان، به اتهام 
                                                

 است، قضائیه هاي نیروي انسانی قوه سالمت توأم با تعهد و دینداري از ویژگی: رئیس دادگستري سمنان 
 VYewuk2/ly.bit://https :، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1391 اردیبهشت 31ایسنا، 

 اردیبهشت 26ترین وظیفه شوراهاي حل اختالف ایجاد صلح و سازش است، خبرگزاري شبستان،  مهم 
 News/detail/ir.shabestan.www://http/38831 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390

 1395 خرداد 4 میزان، خبرگزاري شدند، منصوب سمنان استان قضائی دستگاه جدد معاونین، 
 5FxMwc2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

 ،5  تارنگار حقوق بشر ایران،گزارشی از وضعیت پویا تبیانیان، زندانی بهائی در زندان مرکزي سمنان 
 com.humanrightsiniran://https/1395/33543/ :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 بهمن
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ئی ساکن شهروند بها ،فنائیانعادل  شش سال حبس تعزیري براي صدور -
 .»تبلیغ علیه نظام«و » قدام علیه امنیت ملیا«اتهام به  سمنان،

شهروند  ،فنائیانانیسا  حکم چهار سال و چهار ماه حبس تعزیري براي صدور -
 .»اتهام تبلیغ علیه نظام«شهر سمنان، به  بهائی

شهروند بهائی  ،ترانه ترابی حکم پنج سال و ده ماه حبس تعزیري براي صدور -
 .سمنانشهر 

، شهروند بهائی شهر آئین زهره نیک ل حبس تعزیري برايصدور حکم هفت سا -
 .سمنان

ساکن  بهائیشهروند  ،صدور حکم یک سال حبس تعزیري براي سپهر سبحانی -
 .شهر سمنان

ساکن شهر  صدور یک سال حبس تعزیري براي خدیجه نبوي، شهروند بهائی -
 .سمنان

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 خرداد 29 هرانا، شد، آزاد زندان از فنائیان عادل:   

https://bit.ly/2CrB9yu 
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 27 زمانه، رادیو زندانی، هاي زوج:   

https://www.radiozamaneh.com/53533 
 دسترسی قابل ،1390 اسفند 2 هرانا، تعزیري، حبس ماه 10 و سال 5 به ترابی ترانه محکومیت 

 hranews/2012/org.news-hra.www://https/1-10217/  :اینترنتی نشانی در
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ، ،1391 مرداد 5 فردا، رادیو آیین، نیک زهره با مالقات:   

https://www.radiofarda.com/a/b22-molaghat-zohreh-nikaeen/27285345.html  
 1391 تیر 2 هرانا، سمنان، در تعزیري حبس ماه 31 به بهایی شهروند دو قطعی محکومیت، 

 hranews/2012/org.news-hra.www://https/1-11478/ :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 پرور غالمحسین غیب
  
  

   بسیج مستضعفین سازمان فرمانده
  
  
  

     .است در شیراز1341متولد 
 

 ها مسئولیت
 60هاي دهه   فجر شیراز در سال19لشکر  عضو -
 1380مسئول آموزش نیروي زمینی سپاه پاسداران در سال  -
 1385 تا 1380 کربال سپاه پاسداران در مازندران از 25فرمانده لشکر  -
 1387 تا 1385 فجر سپاه پاسداران از 19فرمانده لشکر  -
 1395 تا آذر 1387فرمانده سپاه پاسداران استان فارس از  -
 کنون  تا1394از آذر  فرمانده قرارگاه مرکزي امام حسین سپاه پاسدارن -
  کنون  تا1395 آذر 17سازمان بسیج مستضعفین از  فرمانده -
  

 موارد نقض حقوق بشر برخی از
ماه  ضات سراسري ديپرور طی اعترا نیروهاي بسیجی، تحت امر غالمحسین غیب

انتظامی در برخورد خشن با معترضان با نیروي ) 1396 دي 17 تا 7( 1396
 .اند همکاري تنگاتنگی داشته

                                                
 پرور، غیب سردار مجاهدت دهه یک از تصاویري /بسیج سازمان جدید رئیس سوابق با آشنایی 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 آذر 18 شیرازه، تحلیلی خبري پایگاه
https://bit.ly/2AQqHk6. 

 خبرگزاري بسیج، به فراجغرافیایی نگاه تا سپاه در آموزشی هاي مسئولیت از پرور؛ غیب سردار 
 .hQ2FGE2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 آذر 17 فارس،

 1394 آذر 29برگزار شد، خبرگزاري دفاع مقدس، ) ع(مراسم معارفه فرمانده قرارگاه امام حسین، 
 TRRXpd2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 دي 10اي در مورخ  اسماعیل کوثري، جانشین قرارگاه ثاراهللا تهران، طی مصاحبه
درباره همکاري نیروهاي بسیج با نیروي انتظامی در خبرگزاري ایلنا   با1396
با همت بلند نیروي انتظامی و عزیزان بسیج که «: رد با معترضان گفته استبرخو

 از بعد از ظهر دیروز به کمک عزیزان نیروي انتظامی رفتند امنیت خوب و پایداري
 ».در سطح شهر تهران برقرار شده است

قرارگاه ثاراهللا سپاه پاسداران قرارگاهی امنیتی است که زیر نظر مستقیم فرمانده 
 .مین امنیت تهران را بر عهده داردأشود و وظیفه ت ه اداره میسپا

همچنین رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران، طی 
یید أت پرور در برخورد با معترضان را وگویی نقش بسیج و غالمحسین غیب گفت

یج براي هایی از بس هایی از بخش ها درخواست در برخی از شهرستان«: کرده است
پرور، رئیس محترم  کمک به ناجا صورت گرفته است که از طریق سردار غیب

 ».هاي الزم صورت گرفت و به دوستان کمک کردند سازمان بسیج، هماهنگی

                                                
 ناجا کمک به دیروز بعدازظهر از بسیج /شدند شناسایی بدانند المال بیت اموال کنندگان بتخری 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 10 ایلنا، خبرگزاري رفت،
https://bit.ly/2SSSV4B 

 نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 12 یوز،ن مشرق اخیر، اغتشاشات به سپاه سخنگوي واکنش 
 McyTiV2/ly.bit://https :اینترنتی
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 احمد فاضلیان
  

رئیس دادگستري و رئیس شعبه 
  اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز

  
 از سال تولد و تحصیالت ؛متولد همدان

     . در دست نیستاو اطالعی
  

 ها مسئولیت
 تجدیدنظر، معاون ارزشیابی قضات و معاون قضائی  دادگاه7رئیس شعبه  -

            1385 شهریور 21دادگستري استان گلستان تا 
 اردیبهشت 15 تا 1385 شهریور 21رئیس کل دادگستري استان گلستان از  -

1394 
 15 از  تجدیدنظر استان البرزرئیس دادگستري و رئیس شعبه اول دادگاه -

  کنون تا1394اردیبهشت 
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر 
 نقض حقوق شهروندان بهائی . 1

 احمد فاضلیان به عنوان رئیس وقت دادگستري استان گلستان به دلیل پیگیري
 هاي شدید فیزیکی توجهی به شکواییه شهروندان بهائی مبنی بر شکنجه نکردن و بی

 .در زمان بازجویی، مرتکب نقض حقوق بشر شده استو روانی 

                                                
 شهریور 15 نو، گلستان تحلیلی خبري پایگاه شد، البرز دادگستري کل مدیر فاضلیان احمد 

 S9BaBe2/ly.bit://https: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394
 نشانی در دسترسی قابل ،1385 شهریور 21 نیوز، شمال گلستان، دادگستري کل رئیس معرفی 

 1FBtzW2/ly.bit://https: اینترنتی
 ري استان البرز، خبرآنالین،فاضلیان رئیس کل جدید دادگست: از سوي رئیس قوه قضائیه منصوب شد 

 ASZHAp2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 اردیبهشت 15
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زمان در   تن از شهروندان بهائی به صورت هم19 تعداد 1391 مهرماه سال 26
شدگان  استان گلستان بازداشت شدند و طی یک پروسه یک ساله تعداد بازداشت

هاي سنگین آزاد  گروه اولی که به صورت موقت و با قید وثیقه.  تن رسید32به 
 اي مفصل به ریاست دادگستري گلستان  طی نامه1391 آذرماه 9، در تاریخ شدند

 »مرجع و ضابط قضائی«نوشتند که بازجویان وزارت اطالعات و افرادي که خود را 
 هاي شدگان را تحت شکنجه اند، عالوه بر رفتارهاي غیرقانونی، بازداشت معرفی کرده

 .اند شدید قرار داده
 داشتن شدگان، نگه دار، کوبیدن بر سر و صورت بازداشت کردن از سطح شیب آویزان

هاي طوالنی و کوبیدن بر  شده در زیر باران براي ساعت شدگان شکنجه بازداشت
شده  هایی است که شهروندان بهائی بازداشت بخشی از شکنجه فقطها   آندهان

 .اند اي به احمد فاضلیان خواهان رسیدگی به آن شده در گلستان طی نامه
 اي که خطاب به احمد فاضلیان نوشته شده آمده است که زنان بازداشت ر شکواییهد

شده به صورت  بسیاري از زنان بازداشت. اند شده مورد آزارهاي جنسی قرار گرفته
بردند که چندین مرد در  بند به اتاقی می را با چشمها   آنشدند، شبانه بازجویی می

کرد و مردان دیگر در اطراف زن حضور  ی میبازجویها   آنیکی از. آنجا حاضر بود
هاي شبانه، بردن متهم به اتاقکی در گوشه  بودن زمان بازجویی طوالنی. داشتند

و ها   آنکردن حیاط، ضرب و شتم، تهدید به آزار و اذیت دختران نوجوان، متهم
شدن بازجویان به متهمان زن از جمله  شان به روابط غیراخالقی و نزدیک دختران

 .شد شدگان وارد می ارهایی بود که براي گرفتن اعتراف از بازداشتفش
اینجا قانون معنا «کردند که  را تهدید می شدگان بازجویان همچنین بازداشت

خواهیم انجام  باید هر آنچه می. معنا است ندارد و حقوق بشر و حقوق متهم بی
رب و شتم و شده،ض و پاسخ اعتراض و اصرار به رعایت حقوق بازداشت» دهید

 .شکنجه بوده است
نویسندگان این نامه از رئیس دادگستري استان گلستان خواسته بودند براي 

 ها همچنین آن. بررسی این پرونده و صدور احکام عادالنه اقدامات الزم را انجام دهد
 .شده بودند» با مقرراتها   آنهاي بازجویی و انطباق اصالح روش«خواستار 
در باالي نامه  ،حمد فاضلیان، رئیس دادگستري استان گلستاناکه   اینبا وجود

شدگان، دستور پیگیري داده بود اما این دستور  گزارش شکنجه گروه اول بازداشت
گاه پیگیري نکرد و تا کنون پس از گذشت بیش از چند سال نیز هیچ  خود را هیچ

 .پیگیري از سوي مقامات مسئول در این زمینه انجام نشده است
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 ها به رئیس کل دادگستري استان شدگان و نامه آن هاي گروه اول بازداشت شاگرياف
باعث   اماشدگان را کاهش داد  بازداشتدیگرِگلستان، اگرچه شدت ضرب و شتم 

 ها مجبور به اقرار به اظهاراتی که متهمان زیر این شکنجه. ها نشد توقف شکنجه
به دادگاه ارسال شد و رئیس ها   آنشده بودند در زمره مستندات پروندهها  آن

ها هیچ اقدامی براي پیگیري  دادگستري گلستان با وجود اطالع از این شکنجه
 .این موضوع انجام نداد

شدگان این پرونده را بر  وحید مشگانی فراهانی، که وکالت شماري از بازداشت
ده در ش گوید که شهروندان بهائی بازداشت عهده دارد، به عدالت براي ایران می

شده قرار  هاي اعمال شان نیز قاضی پرونده را در جریان شکنجه جلسات دادگاه
شرایط تحکم و فشار و به « ها در دادند و گفتند که اظهارات مندرج در بازجویی

اي براي اثبات   اما قاضی دادگاه با این بهانه که ادلهبوده است» دور از آزادي اراده
 نبودن رفت و رئیس دادگستري نیز اقدامی در زمینه معتبرپذی این ادعاها ندارد آن را ن

 .اند، انجام نداد اظهاراتی که تحت شکنجه و فشار اخذ شده
 شهروند 24 در نهایت، محسن قنبري، قاضی شعبه دو دادگاه عمومی گرگان، این

هشت تن دیگر از . سال حبس تعزیري محکوم کرد193بهائی را در مجموع به 
ن پرونده نیز پیش از این از سوي محمد مقیسه در مجموع به ای شدگان بازداشت

شان در   سال حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت45
  .زندان رجایی شهر کرج هستند

 
 1396ماه  سرکوب معترضان پس از اعتراضات دي. 2

 پس 1396ماه   دي12احمد فاضلیان به عنوان رئیس دادگستري استان البرز، در 
 از تجمعات اعتراضی، از دستگیري تعداد زیادي از معترضان در استان البرز و برخورد

او همچنین با نقض آشکار حق برگزاري تجمعات . قاطع قضائی با آنان خبر داد
از امروز تا «:  کردتهدید ن را براي برگزاري هرگونه تجمعیشهروندا آمیز، مسالمت

 از سوء استفاده آشوبگران و معاندان اجازه برگزارياطالع ثانونی به منظور جلوگیري 
شود و هر نوع تجمع مصداق حرکت  هیچ نوع تجمع صنفی و غیرصنفی داده نمی

   ».غیرقانونی و علیه امنیت کشور بوده و با مسببان آن برخورد خواهد شد

                                                
 1396 دي 12 مهر، خبرگزاري ممنوع، صنفی تجمع برگزاري /البرز در ناامنی عوامل بازداشت، 

 387Dio2/ly.bit://https  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 اللهی رضا فرج
  
  

   32قاضی و رئیس شعبه 
  ردیوان عالی کشو

  
 ها مسئولیت

 1391 سال تا کرج شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی قاضی -
  کنون  تا1391از ر  دیوان عالی کشو32قاضی و رئیس شعبه  -
  

 برخی ازموارد نقض حقوق بشر
  زندانیان سیاسی یید احکام اعدامأت. 1

یید احکام متعدد أ دیوان عالی کشور در ت32ئیس شعبه رعنوان   بهاللهی رضا فرج
 .ثري داشته استؤسیاسی نقش ماعدام زندانیان 

ال عرب پنج فع ، فعاالن اینترنتی وپور و وحید اصغري سعید ملک احکام اعدام
 .ها هستند  اعداماز جمله این سسه الحوارؤعضو م

رضا فرج اللهی مسئول نقض شدید حقوق زندانیان سیاسی از طریق عدم تحقیق 
   احکام اعدام تأیید و  عادالنهیدرباره اعمال شکنجه، عدم رعایت معیارهاي دادرس

  

                                                
 قانون آیین دادرسی چگونه در مجلس 48تبصره ماده ! /هجمه علیه دستگاه قضا براي اجراي قانون 

، قابل دسترسی در 1397 خرداد 20طرح و به تصویب شوراي نگهبان رسید، خبرگزاري میزان، 
 HpNzwm2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی

 هاي حقوق بشري یافته سپاه پاسداران را در فهرست تحریم مرکز جرائم سازمان: عدالت براي ایران 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 فروردین 5 ایران، براي عدالت ،!دهید قرار

https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/gerdab/ 
 قابل ،1391 دي 25 ایران، براي عدالت شود، لغو باید "الحوار" موسسه عضو پنج اعدام حکم 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی
https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/alhewar/ 
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 .است فعاالن سایبري و فعاالن مدنی
 فوق لیسانس(، هادي راشدي )مهندس شیالت و معلم مدرسه(محمدعلی عموري 

دبیر ادبیات عرب و دانشجوي (، هاشم شعبانی )شیمی کاربردي و دبیر شیمی
 دیپلم کامپیوترفوق (، جابر آلبوشوکه )کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز

 سسانؤ، از م)شکن شاغل در یک شرکت سنگ(و مختار آلبوشوکه ) و سرباز وظیفه
و اعضاي فعال الحوار، در حالی به اتهام محاربه و انجام عملیات مسلحانه و اقدام 

اللهی   دیوان عالی کشور به ریاست رضا فرج32علیه امنیت ملی، از سوي شعبه 
 اعالم اند که در جلسات متعدد دادرسی صریحاً  شدهبه اعدام با چوبه دار محکوم

ها شکنجه شدید مجبور به انجام اعترافات دروغین درباره  اند که پس از ماه کرده
 2.اند داشتن در عملیات مسلحانه و براندازي نظام جمهوري اسالمی شده دست

 را اعدام چهار فعال اهوازي  حکم1391ماه  اللهی در بهمن همچنین رضا فرج
 ،1366، عبدالرضا امیر خنافره متولد 1361غازي عباسی متولد  .تأیید کرده است

  از ساکنان شهر شادگان1364 و جاسم مقدم متولد 1359لد عبداالمیر مجدمی متو
 در اهواز توسط نیروهاي اطالعات دستگیر 1388اهواز هستند که در تابستان 

 دادگاه انقالب اهواز به اتهام محاربه در شعبه یک 1391ماه  ها در فروردین آن. شدند
  دیوان32االرض از طریق حمله مسلحانه به اعدام محکوم شدند و شعبه  و فساد فی

یید أ ت1391ماه   بهمن25اللهی این حکم را در  عالی کشور به ریاست رضا فرج
 19یید حکم از سوي دیوان عالی کشور، در روز أ ماه پس از ت5با این حال . کرد

 .ه این حکم به محکومان ابالغ شده استتیرما
 :ارسال شده آمده استنامه منتسب به این چهار نفر که از داخل زندان در بخشی از 

هاي اطالعات؛ دادگاه ما در سال   سال بالتکلیفی در بازداشتگاه3بعد از گذشت «
 تشکیل شد که در مجموع بیشتر از دو ساعت و نیم طول نکشید و ما بدون 1391

                                                
 "طلب هویت فعاالن حقوق نقض پیرامون ایران براي عدالت مستند گزارش مرگ؛ با "گو و گفت 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 اسفند 2 ایران، براي عدالت عرب،
https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/english-deathly-
struggle-of-ahwazi-arab-activists-detailed-in-new-report-justice-for-iran-calls-
for-increased-international-support/  

 همان.  
 ي جدي درباره روند دادرسی ها یید چهار حکم اعدام در اهواز توسط دیوان عالی کشور و پرسشأت
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 مرداد 2 ایران، بشر حقوق کمپین ها، آن محاکمه و

https://persian.iranhumanrights.org/1392/05/execution_ahvaz/ 
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بتوانیم از خود دفاع کنیم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد که  این
  1».االرض به اعدام محکوم شدیم فی

 من غازي عباسی از أهالی فالحیه«: آمده استنامه همین در جاي دیگري از 
 ماه در بازداشتگاه 11دستگیر شدم در مدت 1388/6/1 که در تاریخ) شادگان(

هاي عدیدي به من نسبت داده شده که در این مدت در معرض  اطالعات اتهام
ها تا کنون بر بدنم  انواع شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفتم که آثار این شکنجه

  2».مانده است
 

 یید حکم اعدام متهمان نوجوانأت. 1,2
ماه  در فروردین ستایش قریشی را نام  ساله افغان به6امیرحسین پورجعفر، دختر 

 ساله بود در 16ل او در زمان ارتکاب این قتکه   اینبا وجود. قتل رساند به 1395
شهر   سال داشت، در زندان رجایی18که کمتر از   و در حالی1396ماه   دي14

 .اعدام شد
 1395مـاه     دي 20اللهی، رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کـشور، در              رضا فرج 

باره گفتـه    اي در این    و طی مصاحبه  ا. یید کرد أت امیرحسین پورجعفر را   اعدام حکم
 امیرحسین« دادگاه کیفري استان تهران در مورد محکومیت 7دادنامه شعبه «: بود
راجع به قتل عمدي و زناي به عنف و جنایت بر میت با لحاظ اصـالحاتی بـر      » .پ

 دیـوان عـالی کـشور    32 قانون مجازات اسالمی در شعبه       382  و 133اساس مواد   
 ».ابرام شده است

                                                
 در همه براي بشر حقوق همه شادگان، اهل اعدام به محکوم زندانی 4 بودن زنده در ابهام متداو 

   :اینترنتی نشانی این در دسترسی قابل ،1392 آذر 11 ایران،
http://www.iranhrc.org/?lan=fa&p=905  

 حقوق کمپین شد، منتقل اهواز کارون زندان قرنطینه به اعدام به محکوم زندانی عباسی، غازي 
 : اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ایران، بشر

https://persian.iranhumanrights.org/1392/07/ghazi_abbasi/  
 از محاکمه قاتل ستایش قریشی تا اجراي حکم، خبرگزاري /  بسته شدپرونده جنایت ورامین

 yScN3B2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 17 میزان،
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 علی فرهادي
  
  

سرپرست معاونت نظارت و 
بازرسی امور اقتصادي سازمان 

  کشوربازرسی کل 

  
 ها مسئولیت

 1393 شهریورماه 10 تا 1385دادستان عمومی و انقالب کرج از سال  -
رئیس منطقه یک  و مدیر کل بازرسی تهران در سازمان بازرسی کل کشور -

 1395 تا مردادماه 1393ه از شهریورما سازمان بازرسی کل کشور
 19 از سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور -

  تا کنون 1395مرداد 
از  کشور سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادي سازمان بازرسی کل -
  کنون تا 1396 اردیبهشت 6
  

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1393 شهریور 10 مهر، خبرگزاري شد، معارفه کرج جدید دادستان 

 RVNwML2/ly.bit://https  :اینترنتی
 همان. 
 دارد، وجود کشور در همچنان فساد ایجاد هاي زمینه /سفیدهاست یقه دادستان بازرسی سازمان 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 شهریور 16 فارس، خبرگزاري
https://bit.ly/2HmdLrV 

 کشور کل بازرسی سازمان همگانی نظارت و حقوقی معاونت سرپرست عنوان به فرهادي علی 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 مرداد 19 کشور، کل بازرسی سازمان شد، منصوب

https://bazresi.ir/index.aspx?pageid=618&newsview=1931 
 سازمان اقتصادي امور بازرسی و نظارت معاونت سرپرست عنوان به سمت حفظ با فرهادي علی 

 دسترسی قابل ،1396 اردیبهشت 6 کشور، کل بازرسی سازمان شد، منصوب کشور کل بازرسی
 newsview&618=pageid?aspx.index/ir.bazresi://https=2378  :اینترنتی نشانی در
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 برخی از موارد نقض حقوق بشر
المللی  نقض قواعد بینان عمومی و انقالب کرج با علی فرهادي به عنوان دادست

 سال در نقض حقوق بشر 18و صدور حکم اعدام براي افراد زیر  دادرسی عادالنه
 .مسئول است

 در دوران مسئولیت علی فرهادي در دادستانی کرج احکام اعدام بسیاري از زندانیان
 .ر شده استقانونی صاد این احکام در یک روند غیرشفاف و فرا. اجرا شد

: گوید می  نفر در کرج12 با اشاره به اعدام 1386علی فرهادي در دهم مردادماه 
-  نفر از اشرار با مشارکت دادسراي کرج و زندان اوین براي عبرت12اعدام علنی «

 ».آموزي سایرین طی هفته اخیر انجام شده است
 دانیان مرتبط با موادحصار کرج هفت نفر از زن در ندامتگاه قزل 1389ماه  در بهمن

گفته علی فرهادي حکم اعدام این افراد در دادگاه  به. مخدر به دار آویخته شدند
عالی کشور تایید و با تنفیذ صادق الریجانی،  انقالب اسالمی کرج صادر، در دیوان

 .رئیس قوه قضائیه ایران، اجرا شده است
  که در هنگاممالسلطانیعلیرضا  همچنین صدور و اجراي حکم اعدام فردي به نام

 ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده است در زمان تصدي او بر دادستانی کرج صورت
اعالم کرده بود به  تارنماي خبرآنالین این اعدام در حالی اجرا شد که. گرفته است

 خبرآنالین نوشته. شود  اعدام نمی سال سن دارد فعال18ًکه متهم کمتر از  دلیل این
 ماه سال  است و اعدام او تا روز چهارم دي1372ماه  تهم متولد چهارم ديبود فرد م

 .جاري به تعویق خواهد افتاد
انتقاد   سال در ایران18همواره محافل حقوق بشري از اعدام نوجوانان کمتر از 

 به کنوانسیون حقوق کودك پیوسته است و متعهد 1373ایران در سال . اند کرده
 .نوانسیون استبه رعایت مفاد این ک

                                                
 10 ایران، عصر اشرار، از نفر12 اعدام و وافورسازي محل یک عامالن بازداشت :کرج دادستان 

 HzcqxT2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1386 مرداد
 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

 شهریور 29 زمانه، رادیو شد، خواهد اجرا عام مالء در فردا سال 18 از کمتر نوجوان یک اعدام 
  com.radiozamaneh.www://https/36378 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390
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 علی فرهادي در این باره گفته . سه نفر در کرج اعدام شدند1392 در اسفندماه
اجراي این احکام در مألعام نشانه اقتدار نیروي انتظامی و دستگاه قضائی و «: بود

درازي  درس عبرتی براي کسانی است که به ناموس و مال و جان مردم دست
  ».کنند می
  

 هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا جازاتقرارگرفتن در لیست م
 علی فرهادي را به دلیل داشتن مسئولیت در 1391 فروردین 4در ا اتحادیه اروپ

 و صدور حکم اعدام براي افرادي» نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضائی«
اند از ورود به کشورهاي   سالگی مرتکب جرم شده18که پیش از رسیدن به سن 

  .شود  میمشمول توقیفهاي او در اروپا   همچنین دارایی.حروم کردم این اتحادیه

                                                
 در دسترسی قابل ،1392 اسفند 7 فارس، خبرگزاري البرز، استان در عنف به متجاوزان مجازات 

 nBi3RA2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
 7 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم سوم هرستف 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 خرداد
https://justice4iran.org/persian/publication/documents/list3/ 
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 حسن فیروزآبادي سید
  
  

  مشاور عالی فرماندهی نظامی 
  رهبر جمهوري اسالمی ایران

  
  

او مدرك . آباد مشهد است  در روستاي مال1330آبادي متولد  سید حسن فیروز
   .دارد دکتراي دامپزشکی

 
 ها ئولیتمس

 موسس جهاد سازندگی خراسانعضو هیات  -
 مسوول هیات واگذاري زمین شمال خراسان -
 عضو هیات علمی دانشگاه تهران -
  با حکم رجایی1360احمر جمهوري اسالمی ایران در سال  مسئول جمعیت هالل -
وزیر   با حکم نخست1361عضو شوراي مرکزي جهاد سازندگی کشور در سال  -

 سابق
 1364وزیر در سال معاون امور دفاعی نخست  -
 وزیر در قرارگاه خاتم االنبیاء جانشین نخست -
 مسئول ستاد امداد و درمان جنگ -
 .ه. م. ها و دفاع غیرعامل و پدافند ش مسئول امور پناهگاه -
دبیر کمیسیون مهندسی صنعتی جنگ دولت و مسئول کمیته ساخت موشک  -

 زمین به زمین
                                                

 بر »فتح« نشان 3 با ایران سرلشکر ترین جوان /فیروزآبادي سردار متفاوت فرم لباس ماجراي 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 تیر 15 فارس، خبرگزاري سینه،

https://bit.ly/2U2Op3N 
 دسترسی قابل ،1391 تیر 30 جوان، خبرنگاران باشگاه بشناسیم، تربیش را فیروزآبادي سرلشکر 

 gBc0TT2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 اي پدافند شیمیایی، میکروبی و هسته.  
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 تی جنگ و صدها طرح صنعتی و موشکیمسئول کمیته تحقیقات مهندسی صنع -
 جانشین رئیس ستاد فرماندهی کل قوا -
  1395 تیر 8 تا 1368از سال ح رئیس ستاد کل نیروهاي مسل -
 عضو شوراي عالی امنیت ملی از بدو تأسیس تا کنون -
 کنون  تا1375عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از  -
  تا1395 تیر 8اسالمی ایران از مشاور عالی فرماندهی نظامی رهبر جمهوري  -

  کنون
 

 برخی از موارد نقض حقوق بشر 
  هاي فردي و اجتماعی شهروندان  نقض آزادي. 1

 بهائی و محرومیت آنان از حقوق اقتصادي خود
حسن فیروزآبادي، فرمانده وقت کل ستاد نیروهاي مسلح،   سید1384در سال 

ي نظامی و امنیتی کشور از جمله به بسیاري از نهادها» خیلی محرمانه«اي  نامه
وزارت اطالعات، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نیروهاي مقاومت بسیج سپاه 

 ه با استناد به دستوراو در این نام .ارسال کرد... پاسداران، فرمانده نیروي انتظامی و
 از ع و کاملیگزارش جام... «خواهد،  اي، از کلیه این نهادها می سید علی خامنه

 )اعم از سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی] (بهائیان[هاي این فرقه  کلیه فعالیت
 ».ارسال دارند جهت شناسایی کلیه افراد این فرقه تهیه و به ستاد نیروهاي مسلح

ر این دستورالعمل به روشنی اختیارات کاملی را به نهادهاي نظامی و امنیتی کشو
 هاي فردي، اجتماعی و قانونی بهائیان اعطا کرده ديبراي تحدید، نقض و کنترل آزا

 است که ممنوعیت کسب و کار و داشتن شغل از مصادیق بارز نقض این حقوق
  .است

                                                
 جوان، نگارانخبر باشگاه شد، برگزار باقري سرلشکر معارفه و فیروزآبادي سرلشکر تودیع مراسم 

 0wNq3W2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 تیر 15
 نشانی در دسترسی قابل ،1396 مرداد 23 ایرنا، زمان، گذر در نظام مصلحت تشخیص مجمع 

 News/fa/ir.irna.www://http/82631616 :اینترنتی
 آثار نشر و حفظ دفتر قوا، کل فرماندهی نظامی عالی مشاورت به فیروزآبادي سرلشکر انتصاب 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 تیر 8 اي، خامنه اهللا آیت
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=33632 

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 دي 13 آسو، مسلح، نیروهاي کل ستاد:   
https://www.aasoo.org/fa/documents/17 
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  مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از . 2
 1388انتخابات ریاست جمهوري سال 

عضو  ینهمچن روهاي مسلح وآبادي به عنوان رئیس کل ستاد نی فیروز سید حسن
 امنیت ملی، مشارکت موثري در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ي عالیشورا

-همایش سیاست« در 1392 دي 11او در.  داشته است1388ریاست جمهوري سال 
 :گفت بودن معترضان کید بر خائنأبا ت» گذاري نیروهاي مسلح

 از پیش طراحی] 88سال  جمهوري ریاست حوادث پس از انتخاب [88فتنه سال «
. ریزي و سازماندهی بودند گران مشغول برنامه بود و از شش ماه قبل فتنهشده 

گیري براندازان هم  مبتنی بر ارتباطات مستمر با دشمن و جهتها   آناقدامات
) ص(و فرهنگ اسالم ناب محمدي) ره(حذف انقالب اسالمی، نهضت امام راحل

ه اسالم، انقالب، امام محور، خادم دشمن و خائن ب گران شیطان بنابراین فتنه. بود
  ».و والیت فقیه بودند

 
  هاي حقوق بشري  قرارگرفتن در لیست مجازات
 داري ایاالت متحده آمریکا اتحادیه اروپا و وزارت خزانه

سید حسن ) 2011 اکتبر 10 (1390  مهر18تصمیم مورخ طی  اتحادیه اروپا
  شهروندان ایرانیه در نقض گسترده و شدید حقوقفیروزآبادي را به دلیل نقشی ک

هاي او نیز  کلیه دارایی. داشته است از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد
 .در اروپا توقیف خواهد شد

» هدایت و نظارت« به دلیل سید حسن فیروزآباديبیانیه اتحادیه اروپا  بر اساس
 مالاع«، 1388سال  جمهوري ریاست اتگر پس از انتخاب بر نیروهاي نظامی سرکوب

معترضان توسط نیروهاي تحت امرش تحریم » رحمانه سرکوب بی«و » خشونت
 .شده است

، با اشاره به مسئولیت 1391نیز در آذر ا داري ایاالت متحده آمریک وزارت خزانه
 ترین مقام نظامی در هدایت نیروهاي نظامی سید حسن فیروزآبادي به عنوان عالی

                                                
 قابل ،1392 دي 11 ایسنا، شد، مردم عمومی انسجام حصولم دي نهم اهللا یوم:فیروزآبادي 

 8FwkNs2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 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



266 ي جنایت چهره

عتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري بار ا  خشونتسرکوب«در سپاه و بسیج 
 18حمله به کوي دانشگاه تهران در «و » زندانیان سیاسیبدرفتاري با «، »1388

  .بشري خود قرار دادهاي حقوق  او را در لیست مجازات» 1388تیر 
هاي احتمالی سید حسن فیروزآبادي در آمریکا توقیف  بر اساس این تحریم دارایی

همچنین شهروندان ایاالت متحده . شود این کشور جلوگیري میو از ورود او به 
 .اي با او نخواهند داشت گونه معامله حق هیچ

                                                
1 U.S. DEPARTMENT OF THE TREASUR, Press Center, 13 December 2013, 
Available at:  
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1383.aspx 
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 عباس قاسمی
  
  

  دادستان عمومی و انقالب اراك

  
 ها مسئولیت

 1395معاون دادستان اراك تا فروردین  - 
 3 تا 1395 استان مرکزي از فروردین سرپرست معاونت اجتماعی دادگستري -

  1395بهمن 
  کنون  تا1395 بهمن 3از  دادستان عمومی و انقالب اراك -
 

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
دادستان عمومی و انقالب اراك از انجام مسئولیت قانونی  عنوان عباس قاسمی، به

خود مبنی بر پیگیري مرگ مشکوك وحید حیدري و کشف دالیل و عوامل در 
 .راك خودداري کرده است شهر ا12گاه کالنتري  بازداشت

 دي 10 ساله، در جریان اجتماعات اعتراضی در اراك در روز 23وحید حیدري، 
بر مبناي .  اراك جان سپرد12 توسط نیروي انتظامی دستگیر و در کالنتري 1396

قانون ماموران کالنتري مسئولیت حفظ جان و سالمتی وحید حیدري را بر عهده 
دالیل مرگ وحید حیدري را به طور شفاف و علنی دادستان نه فقط . اند داشته

پیگیري نکرده  است، با طرح ادعاهایی که تا کنون اثبات نشده علت مرگ او را 
 .خودکشی اعالم کرده است

                                                
 1395 فروردین 16 ایسنا، شد، منصوب مرکزي استان دادگستري اجتماعی معاونت سرپرست، 

 VMS1Dc2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
  1395 بهمن 30المللی قرآن،  به عنوان دادستان اراك معارفه شد، خبرگزاري بینعباس قاسمی، 

 FAVGUk2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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فرزندشان در زندان  شود که  به خانواده حیدري اطالع داده می1396 دي 16در 
به گفته . ا تحویل بگیرندخواهند تا پیکر او ر خودکشی کرده است و از ایشان می

یک فعال مدنی در اراك خانواده وحید حیدري تحت فشار شدید امنیتی مجبور 
 .دفن کنند شدند او را در مکانی که مورد نظر ماموران امنیتی بود

 ماه  دي19شنبه  عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مرکزي، سه
را خودکشی اعالم کرد و گفت که   مرگ اوخواندن وحید حیدري علت با قاچاقچی

است که   این اظهارات در حالی بیان شدهاست فیلم لحظه خودکشی او موجود
 .تا کنون هیچ فیلمی از خودکشی وحید حیدري منتشر نشده است

بودن او خبر از وجود شکاف عمیقی  دعاي قاچاقچیرد ا نزدیکان وحید حیدري با
 .کند اند که فرضیه خودکشی وي را رد می روي سر پیکر وحید حیدري داده

 25کرد، در  محمد نجفی، وکیل دادگستري که پرونده وحید حیدري را دنبال می
پیش از آن محمد  .دستگیر شد اش توسط نیروهاي امنیتی ماه و در منزل دي

ر بازداشتگاه کشته د  با رد فرضیه خودکشی وحید حیدري گفته بود که اونجفی
 .تاس شده

                                                
 رندب گرفتند و زدند و کشتند و حاال آبرویش را می«: باختن وحید حیدري در بازداشتگاه اراك جان«، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 19 ایران، بشر حقوق کمپین
https://bit.ly/2CTsW8f 

 در دسترسی قابل ،1396 دي 19 سی، بی بی ایران، در ها اعتراض بازداشتی دومین مرگ تأیید 
 FBWoRh2/in.bbc://https :اینترنتی نشانی

  ،قابل دسترسی در نشانی 1396 دي 25محمد نجفی وکیل دادگستري بازداشت شد، رادیو فردا ،
 DCdmuN2/ly.bit://https :اینترنتی

 1زیر نویس . ك.ن 
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 رج کاظمیتو
  
  

فضاي تولید و تبادل  رئیس پلیس
  تهران) فتا(اطالعات 

  
 ها مسئولیت

 )فتا(پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات  معاون مبارزه با جرایم -
  یافته پلیس سایبري کشور رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان -
  کنون تا 1396 آبان 30 از تهران) فتا( فضاي تولید و تبادل اطالعات رئیس پلیس -
 

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
رتبه سازمان مبارزه با   از مقامات عالی1390کم از سال  تورج کاظمی که دست

 قضن بوده  است، همواره در) فتا(جرایم فضاي تولید و تبادل اطالعات پلیس ایران 
  یـترسو تحدید دس دستگیري فعاالن مجازي ،حریم خصوصی کاربران اینترنت

 .است  همدستی و مشارکت موثري داشتهکاربران به اینترنت

                                                
  قابل دسترسی در نشانی1390 تیر 20همشهري آنالین، هکر در کشور،  100شناسایی بیش از ، 

 CXa28T2/ly.bit://https :اینترنتی
 اردیبهشت 29 فتا، پلیس همسریابی، سایت پوشش در ازدواج متقاضی نفر هزار دو از سرقت 

 RDm6RC2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394
 30 جوان، خبرنگاران باشگاه کردند، تغییر بزرگ تهران امداد یگان فرمانده و فتا پلیس رئیس 

 RFTmCV2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان
 کمپین کاربر، یک شخصی اطالعات افشاي براي اینترنتی شرکت بر فتا پلیس انونیغیرق فشار 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 اردیبهشت 18 ایران، بشر حقوق
https://persian.iranhumanrights.org/1393/02/bayan-fata/ 

 خرداد 7 مهر، خبرگزاري تهران، استان غرب در غیرقانونی نویسان وبالگ دستگیري و شناسایی 
 H8FSJM2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391

 از استفاده با همزمان جرم کشف هزینه باالرفتن VPN/ را .ان .پی .وي از استفاده جرم دولت 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 اردیبهشت 22 مهر، خبرگزاري کند، مشخص

https://bit.ly/2RHc90A 
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از بهمن ) فتا(سازمان مبارزه با جرایم فضاي تولید و تبادل اطالعات پلیس ایران 
صیانت از منافع، اسرار و اقتدار «و » صیانت از هویت دینی« و با هدف 1389

 .تشکیل شد» ملّی
 بارزه با جرائم پلیس فتا، به روشنی، تورج کاظمی، معاون وقت م1390در آذر 

براي کنترل بهتر در تبادل  »هکرها«پلیس فتا از توانایی و تخصص اعالم کرد 
  .کند استفاده میهاي خطرناك  اطالعات و حمله به سایت

 
 تحادیه اروپاا هاي حقوق بشري ازاتمج تلیس در قرارگرفتن

از جمله تورج نی  ایرامقام 17 ،1391 فروردین 4اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ 
کاظمی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی 

کلیه دارایی هاي این . اند، از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد داشته
  .شود می مشمول توقیفمقامات نیز در اروپا 

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1390 آذر 5 سی، بی بی گیرد، می خدمت به را هکرها ایران پلیس 

   :نتیاینتر
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/11/111126_l08_iran_police_hackers_co
operation 

 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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 بهروز کمالیان
  
  

هاي حفاظت  مسئول نیروها و گروه
 انقالب اسالمی در بخش گروه از

  امنیتی سایبري آشیانه
    

 

  .افزار است آموخته رشته مهندسی نرم  و دانش1362بهروز کمالیان متولد سال 
  

  ها مسئولیت
هاي حفاظت از انقالب اسالمی در بخش گروه امنیتی  مسئول نیروها و گروه -

  سایبري آشیانه
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
 هاي یان به عنوان مدیر گروه امنیتی آشیانه مسئول هک بسیاري از سایتبهروز کمال

اندازي شد که بعدها   راه1380این سایت در سال . مخالف جمهوري اسالمی است
از جمله افراد فعال در گروه » آشیانه«اعضاي . به تیم امنیتی آشیانه تبدیل شد

 مین امنیت دیجیتال نظامأآشیانه مرکز ت. هستند» ارتش سایبري ایران«موسوم به 
مخالفان داخلی  هاي هک سایت  واز وظایف این واحد دفع حمالت سایبري. است

  .طلبان سسات اصالحؤو خارجی و م
 
  مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از . 1

 1388انتخابات ریاست جمهوري سال 
 يبریت اینترنتی نیروهاي دفاعی سایسا ،)2009 ژوئن سال 21(1388 خرداد 31در 

 . را منتشر کرد1388 نفر از معترضان به انتخابات ریاست جمهوري 26تصاویر 
                                                

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 آذز 22 نیوز، فرد گذرد، می چکونه هکر یک زندگی :  
https://bit.ly/2D0UFCi  

 نشانی در دسترسی قابل ،1388 خرداد 21 گرداب، ،)اول لیست( کنید شناسایی را اغتشاشگران 
  6Sly7R2/ly.bit://https :اینترنتی
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همچنین این سایت در . ثر بودؤاین تصاویر در شناسایی این شهروندان بسیار م
 منتشر  را از تصاویر معترضان دو لیست دیگر1388  دي14 و  تیر10 روزهاي

  .کرد
 
 سالمی ایرانهاي مخالف و منتقد جمهوري ا هک سایت. 2

 .کند هاي منتقد و مخالف حکومت نیز فعالیت می کردن سایت گروه آشیانه در هک
  این سایت. هک شد1388 آذر 25در روز گاه موج سبز آزادي  وببه عنوان نمونه 

 .طلبان بود هاي حامی اصالح سایت از مجموعه
ه و از دسترس حمله یت اینترنتی رادیو زمانسا  به1388ماه   بهمن9این گروه در 

هکرهاي ایرانی پس از حمله به سایت این رادیو، که . کاربران اینترنتی خارج شد
ارتش «: در هلند مستقر است، این پیام را در صفحه اصلی آن منتشر کرده بودند

دهد که در دامان اربابان  فروش هشدار می سایبري ایران به تمام مزدوران وطن
  ».اردگذ را راحت نمیها   آنخود نیز

در برخی از نقاط دنیا قطع  ئیترتو هگا دسترسی به وب  امکان1388  آذر27در 
شد و کاربران به جاي سایت اصلی به پیامی با ترجمه ضعیف به زبان انگلیسی 

که دارد کند  آمریکا فکر می«. تغییر مسیر داده شدند که ترجمه آن چنین بود
کند، اما این طور نیست؛ این ما  میاش کنترل و مدیریت  اینترنت را با دسترسی

 کنیم؛ بنابراین، سعی نکنید هستیم که اینترنت را با قدرتمان کنترل و مدیریت می
حاال کدام کشور است که در فهرست تحریم ... مردم ایران را تحریک کنید که

 ».خداحافظ. چپانیم توي لیست را میها   آناست؟ ایران؟ آمریکا؟ ما

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 12 گرداب، ،)دوم لیست( کنید شناسایی را اغتشاشگران 

 oVz2FV2/ly.bit://https :اینترنتی
 1388 دي 14 ،)سوم لیست(کنید شناسایی را حسینی عاشوراي شکنان حرمت و اغتشاشگران، 

 CEtDjR2/ly.bit://https :اینترنتی انینش در دسترسی قابل
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 آذر 25 خبرآنالین، شد، هک سبز موج سایت:   

https://bit.ly/2sGXGCJ 
 دسترسی قابل ،1388 بهمن 14 فردا، رادیو شد، اندازي راه رهدوبا »زمانه رادیو« اینترنتی سایت 

   :اینترنتی نشانی در
https://www.radiofarda.com/a/F11_Iranian_Cyber_Army_Radio_Zamaneh/194
6778.html 

 قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1388 آذر 27رتش سایبر ایرانیان توئیتر را هک کرد، تابناك، ا ،:   
https://bit.ly/2CyH9FA 
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صفحه اول آن تصویري در . هک شد ایت خبرنامه امیرکبیرس 1388 بهمن 17در 
 .جایگزین شده بود» اهللا هم الغالبون فإن حزب«و » )ع(یا حسین«منقش به پرچم 

از سوي   سایت وابسته به آن95سایت صداي آمریکا و  1389ماه   اسفند3در روز 
ها   سایتها با مراجعه به این ن هک شد و مخاطبان این سایتارتش سایبري ایرا

 .مواجه شدند» توانیم ایم که می ثابت کرده«با آرم ارتش سایبري و جمله 
کرد از  که اخبار جنبش سبز را منتشر می نیوز جرس سایت 1388 بهمن 23در 

 نهایی به عنوا در صفحه اصلی سایت جرس نیز پیام. سوي ارتش سایبري هک شد
 بهمن برگزار شد و 22می که در به احترام رفراندو« :دالیل هک سایت قرار دادند

مردمی که رأي دادند و به احترام ملتی بزرگ و وطنی به نام ایران بیشتر از این 
برند و از شما به عنوان  مهره افرادي که خود در آمریکا در امن و امان به سر می

  ».کنند، نباشید مهره استفاده می
 

 ه اروپاهاي حقوق بشري اتحادی قرارگرفتن در لیست مجازات
مقام ایرانی از جمله بهروز  29) 2011 اکتبر 10 (1390 مهر 18در ا اتحادیه اروپ

را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی  کمالیان
 هاي این مقامات راییکلیه دا. اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد داشته

  .دنیز در اروپا توقیف خواهد ش
در دفع حمالت سایبري مخالفان  بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا بهروز کمالیان

طلبان و دیگر مخالفان مسئول  هاي اصالح کردن سایت داخلی و خارجی و هک
سایت اینترنتی نیروهاي دفاعی ) 2009  ژوئن21 (1388 خرداد 31 در. است
 را 1388 جمهوري سال  نفر از معترضان به انتخابات ریاست26ري تصاویر سایب

 .این تصاویر در شناسایی معترضان بسیار کاربردي بود. منتشر کرد

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 بهمن 16 کلمه، شد، هک امیرکبیر خبرنامه سایت:   

https://www.kaleme.com/1388/11/16/klm-10661/ 
 قابل ،1389 اسفند 2 آمریکا، صداي آمریکا، صداي هاي وبسایت به ایران سایبري ارتش حمله 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی
https://ir.voanews.com/a/voa-cyberattack-2011-02-21-116608413/134727.html 

 قابل ،1388 بهمن 23 سی، بی بی ایرانی، معترضان اینترنتی هاي سایت به تازه اینترنتی حمله 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی

http://www.bbc.com/persian/iran/2010/02/100212_l06_jaras_kalameh_hacking 
 21 ایران، براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم دوم فهرست 

 Et9Dim2/ly.bit://https :ینترنتیا نشانی در دسترسی قابل ،1390 اسفند
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 ابوطالب کوشا
  
  

عضو اصلی هیات تخلفات اداري 
  وزارت نفت 

  
  

الملل از  او مدرك دکتراي حقوق بازرگانی بین.  است1336ابوطالب کوشا متولد 
ت فکري از دانشگاه تورین تراي حقوق مالکیدانشگاه گالسکو انگلستان و فوق دک

 .ایتالیا دارد
  

 ها مسئولیت
 1365 تا 1361حداقل از  )شامل بندر انزلی(دادستان انقالب غرب گیالن  -
 1374مشاور حقوقی شرکت مهندسی و توسعه نفت از سال  -
 1383 سال و شوراي پژوهشی از سال 6عضویت در شوراي آموزشی به مدت  -
 تا 1375 می دانشکده علوم قضائی و خدمات اداري ازیار و عضو هیات عل استاد -

 کنون
 تا 1379مقام مدیر حقوقی شرکت مهندسی و توسعه نفت از سال  مشاور و قائم -

 1386سال 
 تا 1380مشاور حقوقی شرکت پشتیبانی و ساخت کاالي نفت تهران از سال  -

1386 
 تا 1386ال مدیریت حقوقی و قراردادي شرکت مهندسی و توسعه نفت از س -

1388 
 1388 تا 1385از آبان ) یهائوابسته به قوه قض(رئیس دانشکده علوم قضائی  -
 کنون  تا1389عضو هیات امنا دانشگاه علوم قضائی از سال  -
  سال5گذاري به مدت  مدیر و مشاور حقوقی شرکت بیمه صادرات و سرمایه -
  نفتعضو گروه مذاکرات بیع متقابل شرکت مهندسی و توسعه -
 1389رئیس کمیته تحصیل اراضی شرکت مهندسی و توسعه نفت در سال  -
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 1390در سال ) متن(مشاور مدیرعامل شرکت دولتی مهندسی و توسعه نفت  -
 )هیمرکز امور وکال و کارشناسان قوه قضائ (وکیل دادگستري -
 اکنون ا ت1394عضو اصلی هیات تخلفات اداري وزارت نفت از سال  -
  کنون  تا1394قوقی شرکت ملی نفت ایران از سال مشاور ح -
 الملل آریا پیشرو سسه مشاورین حقوق بینؤمدیره م عضو و رئیس هیات -
  کنون  تا1395 بهمن 11از ی ئرئیس گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضا -
  

  برخی از موارد نقض حقوق بشر
 1360مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در دهه . 1

در اعدام  1360  گیالن در دههدادستان انقالب غرب ب کوشا به عنوانابوطال
او در دوره دادستانی غرب استان گیالن، . ثر داشته استؤزندانیان سیاسی نقش م

و حکم اعدام . دادخواست اعدام بسیاري از مخالفان حکومت را صادر کرده است
 کوشا دادستان غرب اي صادر شده است که ابوطالب افراد زیر در دورهتیرباران 

 :بوده است) شامل بندر انزلی (استان گیالن
، حیدر اورهن 1361  خرداد سال27، علی نیانی در 1361علی اشکانی در سال 

، 1361 به اتهام هواداري از مجاهدین، بهروز، حسن و حسین دالور در تابستان
 مجاهدین،سازمان  ، بهروز پورمحمد، عضو1363 اعدام سید محمد علوي در خرداد

، سنجر و جعفر شفق، بحرین عابدین، عبدالحسین ماجدي، 1360 در اوایل دهه
، فریدون صنوبر، )باقر( حسن عزیزیان، عباس آبدین، محسن افسرده، علی داوري

   .علیرضا عریانی، محمدرضا محمدیان و ابراهیم معصومی
ابوطالب  .آویز شدند غلب این افراد به اتهام هواداري از مجاهدین تیرباران یا حلقا

 ذوق، عضو سازمان فداییان  در بازجویی محمد خوش1362در سال  کوشا همچنین
 .شته و ناظر شکنجه او از سوي مسئوالن زندان بوده است، حضور دا)اقلیت(

                                                
 دکتر شریعت باقري طی حکمی آقاي دکتر ابوطالب کوشا را به عنوان رئیس گروه حقوق خصوصی 

 قابل ،1395 بهمن 11 اداري، خدمات و قضائی علوم دانشگاه کرد، منصوب قضائی علوم دانشگاه
 ASITcN2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی

 است شده آوري جمع سوئد ،کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران لیست اساس بر ها  نام این. 
 ی زندان  دوازدهخاطرات دندان، تیز بلند کابوس"در ، "جنایت عظیم"ذوق،  محمد خوش

 .1382 ،سوئدباران  نشر ،شیدا بهروز به کوشش "سیاسی
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 دوست نزد عدالت براي ایران، ابوطالب کوشا همچنین بر اساس شهادت شایسته وطن
 زاده را که به اتهام هواداري از مجاهدین ز یوسفمسئولیت رسیدگی به پرونده مهنا

ابوطالب کوشا به مهناز . در بندر انزلی دستگیر شده بود به عهده داشته است
او شرط رهایی از اعدام را توبه و ازدواج . پیشنهاد کرده بود که با وي ازدواج کند

 1361رماه  آذ8زاده با رد این درخواست در  مهناز یوسف. با وي تعیین کرده بود
 در این زندان 1361 وي تنها زنی است که در سال. در زندان بندر انزلی اعدام شد

 .اعدام شده است
یک «: نویسد می زاده احمد موسوي در کتاب خاطرات خود درباره مهناز یوسف

. اي صحبت کردیم چند جمله. بار به طور اتفاقی در دستشویی با هم روبرو شدیم
 تمام دوران زندان را تا قبل از اعدام. یزنقش، مقاوم و استوار بودالعاده ر دختري فوق

او را وادار به که   اینبراي. هاي انفرادي به تنهایی یا دو نفره به سر برد در سلول
 بعدها من در زندان رشت مدتی. توبه کنند، نیروي زیادي گذاشتند اما موفق نشدند

بعد از اعدام اجازه ندادند ": گفت او می. آشنا شدم] با او[بند بودم و  با پدر او هم
 توي حیاط خانه دفن  راجنازه مهناز توي گورستان شهر دفن بشه و به ناچار او

 »".کردیم
بعدها که «: دهد دوست نیز نزد عدالت براي ایران چنین شهادت می شایسته وطن

شد،  یجایی که پاهایش بسته م درست این. آزاد شدم، عکس جنازه مهناز را دیدم
که   اینشدن با طناب و  کبود بود؛ از تصویر جسد آثار ضرب و جرح و بستهکامالً

گفت که  مقاومت کرده بود، معلوم بود و دوستی که خودش جسد را دیده بود می
جسدش را هم به این دلیل به خانواده داده . اش تیراندازي شده بود به آلت جنسی

رود، هنوز خبر نداشته دخترش را اعدام  بودند که وقتی مادرش براي مالقات می
 .دهد زند و یک جعبه شیرینی بهشان می یکی در همان زندان صدایشان می. اند کرده

: گوید  بعد مادرش می".ام من با دخترتان ازدواج کرده. حاللم کنید": گفته بود
 که بعد از چند روز جسد را ".کنم که جسدش را به من بدهی وقتی حاللت می"

  ».دهند  نشان میبهشان

                                                
 موسوي احمد رسد می نظر به .کند می ذکر زادگان یوسف مهناز را زندانی این نام موسوي احمد 

 هاي  زیرا نام این زندانی در تمامی فهرست، است کردهزاده اشتباه در ذکر نام خانوادگی مهناز یوسف
 .تاب موسوي با این شخص مطابقت داردزاده ثبت شده و سایر مشخصات ذکرشده در ک موجود، یوسف

 23 ص ،2005 اول، چاپ سوئد، باران، نشر رفیق، خیر به شب موسوي، احمد. 
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  حمایت از سرکوب اعتراضات پس از . 2
 1388انتخابات ریاست جمهوري سال 

ابوطالب کوشا یکی از کسانی است که با تکیه بر موقعیت خود به عنوان حقوقدان 
 در موجه و قانونی نشان) وابسته به قوه قضائیه ایران(و رئیس دانشکده علوم قضائی 

 پس از انتخابات ریاست. ی مردمی نقش داشته استهاي اعتراض دادن سرکوب جنبش
ها پس  اي از اعتراضات خیابانی آغاز شد که تا ماه ، مجموعه1388جمهوري سال 

 .باري سرکوب شد این اعتراضات به شکل خشونت. از انتخابات ادامه داشت
 بود که اعتراضات یاد قدانانبیانیه جمعی از حقو کنندگان ابوطالب کوشا جزو امضا

در این بیانیه، اعتراضات مردمی آشوب، اغتشاش و اقدام . ده را محکوم کردندش
 .علیه امنیت ملی خوانده شده است

هاي نمایشی که در آن،  در مردادماه همین سال و پس از برگزاري جلسات دادگاه
نگاران مجبور به بیان اعترافات دروغ علیه  تعداد زیادي از فعاالن سیاسی و روزنامه

خواستار مجازات آنان به  اي  دیگران شده بودند، ابوطالب کوشا در مصاحبهخود و
 .شده بود» سران اغتشاشات«عنوان 

اي  ، با اشاره به اعتراضات دانشجویی، در مصاحبه1388ابوطالب کوشا، در مهرماه 
 با دانشجویانی که درصدد«: سرکوب خواهند شدکه دانشجویان معترض  اعالم کرد

ممکن است ... ی و اخالل در فضاي دانشگاه باشند، برخورد خواهد شدآفرین التهاب
دشمنان و عوامل نفوذي قرار گیرد ریزي  ثیر برنامهأهاي دانشجویی تحت ت محیط

را شناسایی کرد تا از طریق ها   آنکه این افراد هرگز تابع منطق نیستند و باید
 ».برخورد الزم انجام شودها   آنقانونی با

 

                                                
 169 تیر 1 فارس، خبرگزاري کردند، محکوم را خیابانی هاي اردوکشی و اغتشاشات حقوقدان 

 V1HJDr2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388
 قابل ،1388 مرداد 10 فارس، خبرگزاري شود، اعمال قاطعیت با باید اغتشاشات سران مجازات 

 printnews/com.farsnews.www://https/8805100667 :اینترنتی نشانی در دسترسی
 21 فارس، خبرگزاري شد، خواهد برخورد آفرینان التهاب با دانشگاه حرمت حفظ براي :اکوش 

 CISOSl2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 شهریور
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 ریجانیصادق ال
  
  

  رئیس مجمع تشخیص 
  مصلحت نظام

  
 )در کشور عراق( شهر نجف 1339متولد 

    .تحصیالت حوزوي دارد او .تاس
  

  ها مسئولیت
 کنون  تا1376عضو مجلس خبرگان رهبري از  -
 1388 مرداد  تا احتماال1384ًاي از  علی خامنه عضو شوراي نگهبان با حکم سید -
 1397 اسفند 16 تا 1388د مردا رئیس قوه قضائیه از -
 کنون  تا1388عضو شوراي عالی امنیت ملی از مرداد  -
 کنون  تا1388عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مرداد  -
 کنون  تا1388از مرداد  عالی انقالب فرهنگی عضو شوراي -
 کنون  تا1390د اسفن عالی فضاي مجازي از عضو شوراي -
 کنون  تا1394دي   صادق ازرئیس هیئت امناي دانشگاه امام -
 3کنون  تا1397 دي 9رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از  -
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
ترین مقام قضائی در   تا کنون، به عنوان عالی1388صادق آملی الریجانی از مرداد 

طور مستمر توسط  ایران، مسئول اصلی انواع مختلف نقض حقوق بشر است که به
                                                

 مرداد 24 حوزه، نیرسا اطالع پایگاه الریجانی، صادق روایت به قضائیه قوه رئیس نامه زندگی 
 xBA6sS2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388

 قابل ،1394 اسفند 9 میزان، خبرگزاري الریجانی، آملی صادق اهللا آیت نامه زندگی به نگاهی 
  print/fa/com.mizanonline.www://https/141967  :اینترنتی نشانی در دسترسی

 قابل ،1397 دي 9 ایسنا، خبرگزاري شد، نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس الریجانی آملی 
 IU4H8B2/ly.bit://https: اینترنتی نشانی در دسترسی
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 او همچنین مستقیما در زمینه اجراي احکام اعدام. ائی انجام شده استدستگاه قض
  .و قطع عضو مسئول است

 
 صدور استیذان براي اجراي احکام اعدام. 1

تمامی احکام اعدام و قطع عضو باید با کسب اجازه رئیس قوه قضائیه  جا که از آن
 مسئول  مستقیماًکنون، صادق الریجانی  تا1388انجام شود، از مرداد ) استیذان(

 .اجراي این احکام بوده است
هاي اخیر، ایران آمار بیشترین  ها در سال اعدام توجه به آمارهاي منتشرشده از با

  .کل جهان به خود اختصاص داده است اجراي اعدام نسبت به جمعیت را در
 

 جمعی هاي مخفی و دسته اعدام. 1,2
چه  ئی، صدور و اجراي احکام اعدامي صادق الریجانی بر دستگاه قضااز زمان تصد

 گیري انجام طور چشم  عقیدتی و چه براي دیگر زندانیان، به-براي زندانیان سیاسی
 .استشده 

، در ایران اعدام سیاسی نداریمکه   اینبرخالف اظهارات صادق الریجانی مبنی بر
عدام ا. اند چندین زندانی سیاسی از زمان ریاست وي بر قوه قضائیه اعدام شده

هولی، مهدي اسالمیان،  فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم
) عبدالرحمان(حیدریان، ناصر ) علی( آقایی، طه جعفر کاظمی و محمدعلی حاج

پور  اهللا گلپري رفی و حبیباحیدریان، عباس حیدریان، علی شریفی، شیرکو مع
 .برخی از این موارد است

اي ایران، تعداد کثیري از زندانیان بدون طی مراحل قانونی، ه در بسیاري از زندان
 .اند جمعی اعدام شده و دسته» به طور مخفیانه«ها،  حضور وکیل و اطالع خانواده بی

 :جمعی اشاره شده است هاي مخفیانه و دسته هایی از این اعدام در ادامه به نمونه
، بدون اعالم رسمی انیانبیش از صد تن از زند ،1389 تا مرداد 1389از خرداد 

 .آباد مشهد و به طور محفیانه اعدام شدند در زندان وکیل

                                                
 1397بهمن 10اعدام سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران دروغ بزرگ است، رادیو فردا، : انیالریج، 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://www.radiofarda.com/a/f10-sadegh-larijani-political-execution-iran-big-
lie/24974726.html  

 المللی بین کمپین اند، شده اعدام مخفیانه که زندانیانی از تن 101 نام افشاي :بار اولین براي 
 ← :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 دي 15 بشر، حقوق
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حصار کرج، به  قزل ن تن از زندانیان زندا25 در یک روز،  فقط1390 تیر 12در 
  .طور پنهانی و گروهی اعدام شدند

 شهر در زندان رجاییی جمع زمان و دسته طور هم ی به زندان24 ،1388 مرداد 8در 
  .ج اعدام شدندکر
 طور گروهی در زندان بهی  تن از زندانیان عقیدت18کم  ، دست1395 مرداد 12در 

   .شهر اعدام شدند رجایی
 

 اعدام کودکان. 1,3
از معدود کشورهاي جهان است  وجود امضاي کنوانسیون حقوق کودکان، ایران با

 9پسران و  سال براي 15(ات کیفري را منطبق بر قوانین شرعی که سن مجاز
 تعیین کرده است و همچنان به صدور حکم اعدام براي کودکان) سال براي دختران

 .دهد ادامه می
که   اینبا وجود صدور حکم اعدام براي کودکان، مسئوالن قضائی ایران با بیان

شود، همواره اعدام کودکان را  حکم اعدام پس از رسیدن به سن قانونی اجرا می
 .اند رد کرده
با رد ادعاي ئی اي با مسئوالن قضا  در جلسه1393  آبان21ریجانی در صادق ال

 سال دروغ محض است؛ اما ما دلیلی 18اعدام کودکان زیر «: اعدام کودکان گفت
 25شود و اکنون به  نداریم وقتی شخص هفده و نیم ساله جنایتی مرتکب می

  ».سالگی رسیده است حق اولیاي دم براي قصاص را نادیده بگیریم
عالوه بر موارد متعدد اجراي احکام اعدام نوجوانانی که پیش از رسیدن به سن 

سالگی، حداقل 18سال محاکمه و محکوم شده بودند به محض رسیدن آنان به 18

                                                                                              
https://persian.iranhumanrights.org/1390/10/executions_vakilabad/  

 در زندانی 25 جمعی دسته و پنهانی اعدام :کرج حصار قزل زندان در نشده اعالم هاي اعدام ادامه 
 :سترسی در نشانی اینترنتی، قابل د1390 دي 15المللی حقوق بشر،  روز دوازدهم تیر، کمپین بین

https://persian.iranhumanrights.org/1390/04/ghezelhesar_executions/ 
 نشانی در دسترسی قابل ،1388 مرداد 14 فارسی، سی بی بی ، کرجدر نفر24 جمعی دسته اعدام 

 execution_mass_si_2009/08/090805/iran/persian/com.bbc.www://http: اینترنتی
 1395 مرداد 13 فارسی، وله دویچه شهر، رجایی زندان در سنت اهل زندانیان جمعی دسته اعدام، 

 4cak7B2/ly.bit://https: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 قابل ،1393 آبان 21 جوان، خبرنگاران باشگاه است، محض دروغ سال18 زیر کودکان اعدام 

 https://www.yjc.ir/fa/print/5039251: اینترنتی نشانی در دسترسی
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 سال سن داشتند با استیذان از صادق الریجانی 18در دو مورد، افرادي که زیر 
 .اند اعدام شده

شی را به قتل ااهللا داد ، طی یک درگیري روح1390 تیر 26یرضا مالسلطانی در عل
  سال سن داشت،18که کمتر از  حکم اعدام، در حالیپس از صدور   روز40رساند و 

منش، معاون وقت  پس از آن، علی رضوان. عام در شهر کرج اعدام شدءدر مال
 :رضا مالسلطانی هنگام اعدام گفتعلی بودن  سال18یید زیر أبا ت، دادستان کرج

هاي قمري محاسبه  مالك عمل در قانون بلوغ شرعی است که بر اساس ماه«
 » .گردد می

 1395در فروردین  ستایش قریشی را  ساله افغان به نام6امیرحسین پورجعفر، دختر 
 دي 14 ساله بود در 16 او در زمان ارتکاب این قتلکه   اینوجود با. قتل رساندبه 

  .شهر اعدام شد ل داشت در زندان رجایی سا18 و در حالی که کمتر از 1396
کم  دست ،1394 تا 1384هاي  طی سال، الملل ان عفو بینگزارش سازماساس  بر

دلیل ارتکاب جرم در زمان کودکی،  نفر به 160 اند و نوجوان اعدام شده م مجر73
  . در صف اعدام قرار دارند

 
 صدور اجازه براي اجراي احکام قطع عضو. 2

المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران، جمهوري  اي میثاق بینرغم امض علی
 بر. کند انسانی قطع عضو را اجرا می و غیر هاي خشن اسالمی همچنان مجازات

 اساس قوانین ایران، اجراي این احکام تنها پس از کسب اجازه از رئیس قوه قضائیه
ضائیه، موارد ز زمان تصدي صادق الریجانی بر قوه قا .ممکن است) استیذان(

توان به موارد زیر  متعددي از احکام قطع عضو اجرا شده است که از آن جمله می
 :اشاره کرد

                                                
 1390 شهریور 30 فردا، رادیو شد، اعدام »قانونی سن زیر« ایران مردان ترین قوي از یکی قاتل، 

 : اینترنتی انینش در دسترسی قابل
https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_publicly_hanged_teen_murderer/243351
97.html 

 اینترنتی نشانی در ترسیدس قابل ،1396 دي 14 فردا، رادیو شد، اعدام قریشی ستایش قاتل: 
https://www.radiofarda.com/a/Iran-executed-death-penalty-of-setayesh-
ghoreishi-killer/28954802.html  

 1394 بهمن 6 زمانه، رادیو ایران، دولت هاي الپوشانی از الملل بین عفو گزارش ن؛نوجوانا اعدام، 
 com.radiozamaneh.www://https/257942: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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  )1392در سال (  تن از زندانیان در اصفهان5اجراي حکم قطع عضو براي  -
  اجراي حکم قطع پا و دست دو تن از زندانیان در شیراز -
  اهشهراجراي حکم قطع دست و پاي یک زندانی در م -
  اجراي حکم قطع دست یک زندانی در مشهد -
  5اجراي قطع انگشتان دو زندانی در ارومیه -
  انگشت یک زندانی در ساري اجراي حکم قطع چهار -
 اجراي حکم قطع دست یک زندانی در کرمانشاه -
  

  هاي حقوق بشري  قرارگرفتن در لیست تحریم
 متحده آمریکاداري ایاالت  اتحادیه اروپا و وزارت خزانه

، صادق آملی الریجانی را به دلیل نقض گسترده 1391اتحادیه اروپا در فروردین 
. از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد و شدید حقوق شهروندان ایرانی

 .هاي احتمالی او نیز در اروپا توقیف خواهد شد کلیه دارایی
  اي احکام اعدام، شالق، قطع ازداشت فعاالن سیاسی و مدافعان حقوق بشر و اجرب

  

                                                
 شهریور 16 نو، عصر خبري یتحلیل سایت اصفهان، در گذشته سال در دست قطع مورد 5 انجام 

 print/fa/com.asriran.www://https/354407:  اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393
 1390 آذر 20 فرارو، تحلیلی خبري سایت وب شیراز، در سارق یک دست و پا قطع حد اجراي، 

 print/fa/com.fararu://https/98261: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 قابل دسترسی1389 فروردین 26سی فارسی،  بی قطع دست و پاي یک سارق در جنوب ایران، بی ، 

 : اینترنتی نشانی در
http://www.bbc.com/persian/iran/2010/04/100414_u04_amputation 

 قابل ،1396 دي 28 آمریکا، صداي مشهد، زندان در گوسفندان سرقت به متهم یک دست قطع 
  https://ir.voanews.com/a/iran-cut-hand-/4213949.html: اینترنتی نشانی در دسترسی

  ،قابل دسترسی1395 دي 6قطع انگشتان دست دو زندانی در ارومیه، سازمان حقوق بشر ایران ، 
 /https://iranhr.net/fa/articles/2738: اینترنتی نشانی در
 1390 بهمن 8 فرارو، تحلیلی -خبري سایت وب ساري، در سارق یک دست انگشت چهار قطع، 

 print/fa/com.fararu://https/139800: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
  ،قابل دسترسی1389 آذر 10قطع دست یک سارق در کرمانشاه، سایت تحلیلی خبري عصر نو ، 

 print/fa/com.srirana.www://https/354407: اینترنتی نشانی در
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به آن اشاره ا تحریم او است که در بیانیه اتحادیه اروپ عضو و سنگسار از دالیل
 .است شده

با اشاره به نقش  1396 ماه  دي22داري ایاالت متحده آمریکا، نیز در  وزارت خزانه
کردن حقوق  پایمال عنوان رئیس قوه قضائیه در مهم صادق آملی الریجانی به

هاي غیرانسانی و  شهروندان ایرانی، اجراي اعدام براي کودکان و اجراي مجازات
هاي حقوق بشري خود قرار  تحقیرآمیزي چون قطع دست، او را در لیست تحریم

 .ددا
هاي احتمالی صادق آملی الریجانی در آمریکا توقیف  بر اساس این تحریم، دارایی

همچنین شهروندان ایاالت متحده . دشو و از ورود او به این کشور جلوگیري می
 .اي با او نخواهند داشت گونه معامله حق هیچ

                                                
 براي عدالت تارنماي ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي تحریم سوم فهرست 

 : اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ایران،
https://justice4iran.org/persian/publication/documents/list3/ 

 دسترسی قابل ،1396 دي 22 داري، خزانه وزارت تارنماي آمریکا، داري خزانه وزارت هاي تحریم 
 :اینترنتی نشانی در

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0250 
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 نوراحمد لطیفی
  
  

سرپرست مرکز آموزشی و درمانی 
  هحضرت فاطم

  
  

  
   . مدرك فوق تخصصی جراحی پالستیک و زیبایی دارد؛ در زابل1330متولد 

  
  ها مسئولیت

   1360در سال ی مدیر کل شوراي عالی پزشک -
  1363 تا 1360معاون وزیر بهداري از سال  -
  دانشگاه علوم پزشکی زابلء عضو هیات امنا -
  1369 تا 1368 از ایران پزشکی علوم دانشگاه درمانی و آموزشی مقام قائم -
 1370 تا 1369 سال از یپزشک دانشکده سرپرست و دانشگاه درمان معاون -
 از یپزشک دانشکده سرپرست و رانیا یپزشک علوم دانشگاه یآموزش نعاوم -

 1374 تا 1370 سال
 1375 تا 1374 سال از رانیا یپزشک علوم دانشگاه یپزشک دانشکده سیرئ -
  1376 تا 1375 سال از دانشگاه شوراي در دانشگاه استیر مقام قائم -
 1384 تا 1376 از کیپالست یجراح تخصص فوق و یجراح بخش اریدانش -

                                                
 در دسترسی قابل ،1394 آذر 19 پزشکی، اطالعات سایت خونه مریض لطیفی، نوراحمد دکتر 

 0Hb51S1/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
 دکتر نوراحمد لطیفی، تارنماي مرکز فوق تخصصی آموزشی، درمانی جراحی ترمیمی و پالستیک 

 https://bit.ly/2BfjBFR: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان 8 فاطمه، حضرت
 شود، می افتتاح زابل در ) محکم( مادرزادي ناهنجاریهاي با کودکان از حمایت سسهؤم زودي به 

 نشانی در دسترسی قابل ،1395 آبان 15 زابل، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
 i7Wjuj2/ly.bit://https :اینترنتی
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 1386 تا 1384 از رانیا یپزشک علوم دانشگاه یآموزش معاونت -
    تا کنون1394 آذر 10از ه سرپرست مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطم -
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
  با استناد به فتواي1361نوراحمد لطیفی به عنوان معاونت وزارت بهداري، در سال 

با صدور بخشنامه  یان،المال به بهائ بودن پرداخت بیت علماي شیعه مبنی بر حرام
عالوه بر ممنوعیت پرداخت حقوق و مزایا، و ابالغ آن به کارگزینی وزارت بهدارس 

از صدور گواهی انجام به خدمت و حتی تحویل مدارك تحصیلی به بهائیان شاغل 
 .در این وزارتخانه جلوگیري کرده بود

 العظمی ...رت آیتطبق فتواي اکثر مراجع منجمله حض«: در این بخشنامه آمده بود
باشند  امام خمینی پرداخت حقوق به افرادي که وابسته به فرقه ضاله بهائیت می

باشد لذا برقراري ارتباط و  المال دولت جمهوري اسالمی ایران ممنوع می از بیت
پرداخت حقوق و مزایاي از طریق الیحه قانونی خدمت نیروي انسانی درمانی و 

 با راي انقالب جمهوري اسالمی ایران به افراد مذکور شو58]/؟/[24بهداشتی مصوب 
چون امکان برقراري ارتباط از طریق الیحه . فتاوي علماي اعالم مغایرت دارد

توان براي  باشد گواهی انجام خدمت نیز نمی الذکر مقدور نمی مذکور به افراد فوق
 »...آنان صادر کرد

اي اقتصادي براي بهائیان، به ه این بخشنامه عالوه بر ایجاد تبعیض و محرومیت
دلیل عدم تحویل مدارك تحصیلی کارکنان بهائی، براي کاریابی این شهروندان 

در پایان این بخشنامه تصریح شده است که وزارت بهداري . ایجاد مانع کرده است
  .کند اي به دولت، مشکل وجود بهائیان در ادارات دولتی را برطرف می با ارائه اصالحیه

                                                
 س(فاطمه حضرت درمانی و آموزشی مرکز سرپرست عنوان به لطیفی نوراحمد دکتر انتصاب(، 

 نشانی در دسترسی قابل ،1394 آذر 10 ایران، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
 newsview&650=pageid&1=siteid&=fkeyid?/ir.ac.iums.old.ibv://http=21646 :اینترنتی

 در ستیزي بهائی اسناد خانه اند، شده اخراج کار از که بهائیانی درباره بهداري وزارت بخشنامه 
 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1361 اردیبهشت 30 ایران،

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/bkhshnamh-wzart-bhdary-
drbarh-bhayyany-kh-az-kar-akhraj-shdhand 
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 محبیمصطفی 
  
  

  هاي استان تهران مدیرکل زندان

  
 ها مسئولیت

 1395 خرداد 26معاون قضائی دادستان تهران تا  -
  کنون  تا1395هاي استان تهران از خرداد  مدیرکل زندان -
  

  برخی از موارد نقض حقوق بشر
هاي استان تهران مسئول حفظ امنیـت و   مصطفی محبی به عنوان مدیر کل زندان 

 سینا قنبري، یکی از معترضـان    . اش است   هاي تحت مدیریت    نیان در زندان  سالمت زندا 
هـاي    ، در زندان اوین که یکـی از زنـدان         1396ماه    شده در اعتراضات دي     بازداشت

 .تحت مسئولیت اوست جان باخته است
 توسـط  1396 دي 10، در جریـان اعتراضـات سراسـري در      ساله22سینا قنبري،  

شـش روز    . قرنطینه زندان اویـن منتقـل شـد     4به بند   نیروي انتظامی دستگیر و     
هاي استان تهران، گفت کـه   مصطفی محبی، مدیر کل زندان  ) 1396 دي   16(بعد  

 .شی کرده استآویز و خودک او در دستشویی قرنطینه زندان خود را حلق
یید خودکـشی  أبا ت ،نتظري، دادستان کل کشور محمدجعفر م  ،1396 دي   21در  

ردي که خودکـشی کـرده اسـت معتـاد     ف«: جمع خبرنگاران گفت  سینا قنبري در    
 ».بوده است و فیلمش هم موجود است

                                                
 در دسترسی قابل ،1395 خرداد 6 اقتصاد، دنیاي کرد، تغییر تهران استان هاي زندان کل مدیر 

 RuprNZ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
 1396 دي 21 ایسنا، ها، زندان در اخیر هاي خودکشی درباره کشور کل دادستان توضیحات، 

 Mf6CQa2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل



287 ی محبیطفمص

پس از ادعاي محمدجعفر منتظري، دادستان کل کـشور، مبنـی بـر وجـود فـیلم                  
خودکشی سینا قنبري، علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهـران در مجلـس شـوراي        

عا در کانـال  اد این  با رد1396من  به16اسالمی، پس از بازدید از زندان اوین، در     
از این فیلم در جاهاي مختلف به اشتباه بـه نـام فـیلم    «: تاش نوش تلگرام شخصی 

که فیلم حاوي ساعاتی از وضعیت       شود درحالی   خودکشی سینا قنبري نام برده می     
هاي بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی کـه منجـر        محوطه سرویس 

 ». فیلمی از خودکشی وجود نداردلم وجود ندارد و اساساًبه مرگ شده در فی
 المللی اي با کمپین بین نسرین ستوده، وکیل برجسته ایرانی، در مصاحبه  همچنین

 ،وعده آزادي به زندانیان ات امنیتی با دادنحقوق بشر در ایران گفته است که مقام
 .دتشویق کردن» متادون«آنان را به دریافت 

از تـوئیتی    نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی، نیز در        محمود صادقی،   
طبـق  « :خوراندن اجباري دارو به زندانیان از جمله سینا قنبـري خبـر داده اسـت              

شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تمـاس           اعالم بستگان یکی از بازداشت    
را مجبـور بـه خـوردن    هـا     اش اظهار داشته مسئوالن او و دیگر بازداشتی     با خانواده 

  »...کرده کردند که حالشان را بد می هایی می قرص
گروه مستقلی مورد تحقیق قرار  گاه از سوي وقایع منجر به مرگ سینا قنبري هیچ   

 .نگرفته است

                                                
 هاي اخیر، پایگاه اطالع رضا رحیمی، نماینده تهران از مرگ سینا قنبري زندانی ناآرامی روایت علی 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 بهمن 15 جماران، خبري و رسانی
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 دسترسی قابل ،1396 دي 28 ایران، بشر حقوق

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 26 صادقی، محمود توئیتر صفحه:   
https://bit.ly/2Mdw94S 
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 صادق محصولی
  
  
  
  
  

  
و فوق  مهندسی عمران او لیسانس.  در ارومیه است1338 فروردین 19متولد 

   .دارد انیمدیریت بازرگ لیسانس
  

 ها مسئولیت
 فرماندار ارومیه -
 1361 آذربایجان شرقی و غربی در سال 5منطقه  سپاه فرمانده -
 آذربایجان غربی معاون استاندار -
 سی سپاه پاسدارانمسئول بازر -
 مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیر شوراي مشورتی در -
 1388مرداد  12 تا 1387ماه   آبان28وزیر کشور در دولت نهم از  -
 1390ماه   اردیبهشت27 تا 1388ماه   آبان25وزیر رفاه در دولت دهم از  -
  

  ربرخی از موارد نقض حقوق بش
  مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از  .1

 1388 انتخابات ریاست جمهوري سال
او . هدایت نیروي انتظامی بوده است وزیر کشور مسئول عنوان صادق محصولی به

 آمیز و بازداشت فعاالن و دانشجویان در جریان اعتراضات اي خشونتمسئول برخورده

                                                
 در دسترسی قابل ،1387 آبان 28 آنالین، همشهري ،)-1338( محصولی صادق :نامه زندگی 

 1R7WbI2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
 همان. 



289 ی محصولصادق

شده از سوي  هاي اعمال خشونت  و1388 ریاست جمهوري سال پس از انتخابات
 .می علیه معترضان بوده استنیروي انتظا

سال  جمهوري ریاست نیروهاي پلیس در جریان تجمعات مردمی پس از انتخابات
مردم دست زدند و با استفاده از باتوم و سالح گرم به اعمال خشونت علیه  1388

 کنندگان صدها نفر از تظاهرات .کنندگان شدند شدن تظاهرات باعث کشته و مجروح
 .اذیت و شکنجه جسمی و روحی شدند پلیس انتقال یافتند و آزار وهاي  به بازداشتگاه

 اه دانشجویاننظامیان به خوابگ صادق محصولی در زمان حمله نیروهاي پلیس و شبه
در ها   آن که با ضرب و شتم دانشجویان و بازداشت1388 خرداد 25تهران در 

یکی از طبقات زیرین ساختمان وزارت کشور و ایجاد خسارات جدي به خوابگاه 
 دانشجویی بود که 50 بازداشت مسئول او. همراه بود، مسئولیت مستقیم داشت

 زیرزمین وزارت کشور برده شدند و  خرداد بازداشت و به طبقه چهارم24در روز 
. در مسیر انتقال به وزارت کشور و در اتاق زیرزمین وزارت کشور شکنجه شدند

 زدند، ها را با باتوم می اي آن ختند و به هر بهانهاین دانشجویان را در اتاق کوچکی اندا
  ثانیه تعیین شده بود که اگر بیشتر طول30رفتن مدت زمان  حتی براي دستشویی

 هاي جنسی نیز گزارش این دانشجویان از شکنجه. شدند کشید ضرب و شتم می می
 شتگاهیبازدا ساختمان اصلی وزارت کشور) زیرزمین(در طبقه منفی چهار . اند داده

 هاي متعددي از شکنجه معترضان زیر نظر صادق محصولی وجود داشت که گزارش
. بات در آن منتشر شده استهاي بعد از انتخا و دانشجویان در جریان دستگیري

شده از سوي مجلس براي  کاظم جاللی، نماینده مجلس و سخنگوي کمیته تعیین
بازداشتگاه «اعالم کرده بود که اطالعاتی درباره ، ها شده پیگیري وضعیت بازداشت

  .وزارت کشور به این کمیته رسیده است» 4منفی 
 
 وقایع بازداشتگاه کهریزك. 2

وري اسالمی ایران، وزیر کشور مقام ناظر بر نیروي انتظامی از نظر قوانین جمه
-شدگان به بازداشت به همین دلیل، صادق محصولی در جریان انتقال بازداشت. است
 .تقیم داردمسئولیت مس خصوص کهریزك، هاي پلیس به گاه

                                                
 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/#sec7 
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 ، نیروي انتظامی تعداد زیادي از معترضان را که مقابل دانشگاه1388 تیرماه 18 در
، دادستان سعید مرتضوي را با دستورها   آنان تجمع کرده بودند، دستگیر وتهر

داشتگاه به باز فر اکبر حیدري علی و حسن زارع دهنوي معاونان او، وقت تهران و
شدگان  کم سه تن از این بازداشت کهریزك منتقل کردند که در این میان دست

و محمد کامرانی در اثر شکنجه فر  االمینی، امیر جوادي هاي محسن روح  به نام
رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز، به فاصله کوتاهی پس از  .کشته شدند

 بازداشتگاه کهریزك. آزادي از کهریزك، بر اثر جراحات دوران بازداشت در گذشتند
نشدن حقوق دستگیرشدگان و پس  به دلیل نداشتن استانداردهاي الزم و رعایت

االمینی، فرزند یکی از مقامات ارشد جمهوري اسالمی،  سن روحشدن مح از کشته
  .شد کهریزك زیر نظر مستقیم نیروي انتظامی اداره می. تعطیل شد

 
 هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا قرارگرفتن در لیست مجازات

مقام ایرانی از جمله صادق  29) 2011 اکتبر 10 (1390 مهر 18در ا اتحادیه اروپ
لیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی را به د محصولی

 هاي این مقامات کلیه دارایی. اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد داشته
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا صادق محصولی به . ز در اروپا توقیف خواهد شدنی

هاي دانشگاه  خوابگاهمسئول حمله به  دلیل مسئولیت در هدایت نیروي انتظامی
و شکنجه دانشجویان در زیرزمین ) 2009ژوئن 14 (1388 خرداد 24تهران در 

 در یز در بازداشتگاه کهریزكشده ن سایر مخالفان دستگیر. ساختمان وزارت کشور بود

                                                
 در دسترسی قابل ،1393 آبان 24 ایران، براي عدالت مرتضوي، سعید :بشر حقوق ناقض پرونده 

   :اینترنتی نشانی
https://justice4iran.org/persian/human-rights-violator-s-profiles/saeed-mortazavi/ 

 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/ 

 قابل دسترسی در 1389 دي 1ها در بازداشتگاه کهریزك، بی بی سی،  انتشار جزئیاتی از شکنجه ،
 kahrizak_bb_02u_2010/12/101221/iran/persian/com.bbc.www://http :نشانی اینترنتی
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شد که تحت امر  شرایط وخیم در بازداشت بودند که از سوي نیروهایی کنترل می
  .کردند محصولی فعالیت 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
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 مصطفی محمدنجار
  
  

مشاور عالی رئیس ستاد کل 
 نیروهاي مسلح

  
  
    

  مدرك کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایـی  ؛ در شهر تهران است    1335متولد  
  .دارد

  
 ها مسئولیت

مسئول ارزشیابی استان سیستان و بلوچستان در فرماندهی کل و ستاد مرکزي  -
 سپاه

 1360مسئول تعاون کل سپاه  -
 افزار وزارت سپاه مقام گروه جنگ ئمقا -
 مدیریت صنایع حدید -
، شهید )ع(فنی صنایع، کالهدوز، امام علی  -مسئول گروه تجهیزات و پشتیبانی -

 رجایی
- معاون اجرائی مدیرعامل سازمان صنایع دفاع در گروه صنایع تسلیحاتی و مهمات -

 1386-1365سازي و متالوژي ساصد 
 روه صنایع تسلیحاتی ساصدرئیس هیات اجرائی گ -
 رئیس گروه صنایع تسلیحاتی ساصد -
 1388 تا مرداد 1384وزیر دفاع از مرداد  -

                                                
 قابل ،1387 فروردین 16 آنالین، همشهري ،) -1335( نجار محمد مصطفی :نامه زندگی 

 A5Cvgc2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
همان . 
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 1392 تا مرداد 1388وزیر کشور از مرداد  -
 تا 1388 آبان 17 ی ازجانشین رهبر جمهوري اسالمی در امور نیروي انتظام -

   1392مرداد 
  کنون  تا1392شهریور  از  مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح-

  
 برخی از موارد نقض حقوق بشر

اي در امور  مصطفی محمدنجار به عنوان وزیر کشور و جانشین سید علی خامنه
ثري در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست ؤنیروي انتظامی، مشارکت م

 .داشته است) 1388ماه   دي6(ویژه در حوادث عاشورا  ، به1388جمهوري سال 
اعتراضات در شهرهاي مختلف ایران با واکنش شدید و خشن  ،1388 دي 6در 

 مک طی این اعتراضات، فقط در تهران، دست. نیروهاي امنیتی و انتظامی مواجه شد
شدگان   سال هنوز نه فقط آمار دقیقی از کشته8با گذشت .  نفر کشته شدند11
شدگان  قلی علت مرگ کشته، هیچ دادگاه یا نهاد مست  اعالم نشده1388ماه   دي6

 .را پیگیري نکرده است
 که محمدنجار پس از جلسه هیات دولت با بیان این مصطفی ،1388ماه   دي10در 

 وزارت کشور« :گفتد  انتخابات را بیگانگان در دست دارنمدیریت اعتراضات پس از
 با کسانی که اغتشاش کنند و به جان، مال و امنیت مردم آسیب بزنند قاطعانه

کند و اغتشاشگران و عده معدودي که به قصد محاربه با خدا، رسول  برخورد می
هاي مسئول به ویژه  اند این برخورد قاطع از سوي دستگاه خدا و امام او برخاسته

   ».دستگاه قضائی را مشاهده خواهند کرد
 

                                                
 و حفظ دفتر انتظامی، نیروي امور رد قوا کل فرماندهی جانشین عنوان به کشور وزیر انتصاب 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 آبان 17 اي، خامنه اهللا آیت آثار نشر
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=8379 

 1392 شهریور 17 تسنیم، خبرگزاري شد، مسلح یروهاين کل ستاد رئیس عالی مشاور نجار، 
 PD6Ctd2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 دي 10 اقتصاد، دنیاي عاشورا، حوادث گزارش:   
https://bit.ly/2CxMn4k 
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  ي حقوقها مجازات لیست در قرارگرفتن
 یکاآمر دهمتح ایاالت يدار خزانه وزارت بشري

با اشاره به نقش مصطفی آمریکا  متحده ایاالت داري خزانه وزارت 1389در مهر 
کشور، در سرکوب به عنوان جانشین رهبر در امور انتظامی و وزیر  محمدنجار

ها و دستگیري  شدن ده ، که به کشته1388سال )  دي6(اعتراضات روز عاشوراي 
 .قوق بشري خود قرار دادهاي ح زاتلیست مجا او را در صدها نفر منجر شد،

هاي احتمالی مصطفی محمدنجار در آمریکا توقیف و  بر اساس این تحریم دارایی
ه حق متحد همچنین شهروندان ایاالت. شود از ورود او به این کشور جلوگیري می

 .اي با او نخواهند داشت گونه معامله هیچ

                                                
1 Fact Sheet: New Executive Order Targeting Iranian Officials Responsible For 
Or Complicit In Serious Human Rights Abuses،U.S. DEPARTMENT OF THE 
TREASURY, 29 September 2010, Available at:  
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg877.aspx 
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 مهدي محمدي
  
  
  
 
  

  
 ها مسئولیت

  کنون  تا1396 فروردین 25از  )رچکق(ري رئیس زندان شهر -
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
رئیس زندان قرچک، در آزار و محرومیت زندانیان از  عنوان مهدي محمدي به

نقش مهمی ها   آنحداقل امکانات بهداشتی و درمانی و ضرب و شتم و شکنجه
 .داشته و مسئول است

هاي پزشکی و  میت از مراقبتنگهداري در شرایط نامناسب و غیرانسانی و محرو
 هاي معمول و مستمر نقض حقوق زندانیان در زندان درمانی ضروري، از جمله رویه

 آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین که مدتی را در زندان. قرچک است
 :کند شرایط زندان قرچک را چنین توصیف می ه،اي سرگشاد نامه قرچک گذراند، در

...  استفراغ و،جایی بدون خون. م این زندان امري است فاقد معنابهداشت در تما«
 تمام زندان شور است و در هر بند فقط یک شیر آب مخصوصآب . قابل رؤیت نیست

اغلب زندانیان . زننده است آشامیدن وجود دارد که البته بیشتر از آب شور آسیب
.  و پا هستندحتی یک دندان سالم هم ندارند و دچار ورم شدید شکم و دست

هزینه خدماتی چون دندانپزشکی با زندانی است و سایر خدمات پزشکی یا وجود 
  شود در  ندارد یا باشد هم خیلی کند و همراه با توهین و تحقیر است و خالصه می

  

                                                
 رحمانی سکان هدایت زندان زنان را به محمدي سپرد، / مدیر ندامتگاه ندامتگاه شهرري تغییر کرد

  :7FyWUQ2/ly.bit://https :ی در نشانی اینترنتیقابل دسترس، 1396 فروردین 25خبرگزاري فارس، 
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   1».آور شدید و متادون هاي خواب قرص
تهران ، تعدادي از دراویش گنابادي در خیابان گلستان هفتم 1396 بهمن 30در 

طور  آمده براي جامعه دراویش و همین ها و موانع پیش در اعتراض به محدودیت
این تجمع . کیشان خود، تجمع کرده بودند اهللا ریاحی، یکی از هم بازداشت نعمت

 با یورش پلیس و نیروهاي امنیتی به خشونت کشیده شد؛ تعداد زیادي از دراویش
 بازداشت. از آنان بازداشت شدندمورد ضرب و جرح قرار گرفتند و صدها تن 

 .شدگان زن را به زندان قرچک منتقل کردند 
 نیروهاي گارد ویژه زندان، زنان درویش گنابادي محبوس را 1397 خرداد 23در 

رسانی از  که پس از حوادث گلستان هفتم بازداشت شده بودند به دلیل اطالع
 2.دم کردنوضعیت ناگوار زندان قرچک با باتوم و شوکر ضرب و شت

سه تن از زنان درویش گنابادي محبوس در زندان قرچک ورامین در ششم آذر 
ي، رئیس به دستور مهدي محمد ، پس از مطالبه وسایل شخصی خود،1397

، شکوفه »مجذوبان نور« بر اساس گزارش تارنماي .ضرب و شتم شدندن زندا
 قرچک محبوس هستند زندان 7یداللهی، الهام احمدي و سپیده مرادي که در بند 

- خواستار اعاده وسایل شخصی» هاي عفونی آلودگی شدید زندان به بیماري«به دلیل 
 .شان توسط مسئوالن زندان شده بودند

الهام احمدي، درویش گنابادي زندانی در زندان قرچک، پس از انتشار یک فایل 
ماه  ديصوتی درباره شرایط سخت و ناگوار زندانیان در زندان قرچک، هجدهم 

 . ضربه شالق محکوم شد148 به  شکایت مهدي محمدي با1397
 

                                                
 ،نامه آتنا دائمی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؛ نگاهی از درون به زندان زنان قرچک در ورامین 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 آذر 19 هرانا،
https://www.hra-news.org/letters/a-645/ 

 خرداد24اند، بی بی سی،  زنان درویش در زندان قرچک مورد ضرب و شتم گارد زندان قرار گرفته  
  iran/persian/com.bbc.www://http-44480778 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397

 تحقیر را دراویش خواهند می :روشن علیرضا | قرچک زندان در گنابادي دراویش زنان به حمله 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 آذر 6 آمریکا، صداي کنند،

https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights-darvish/4675493.html 
  قابل دسترسی 1397 دي 18 ضربه شالق محکوم شد، هرانا، 148الهام احمدي، درویش گنابادي به ،

 a/hranews/2019/org.news-hra.www://tpsht-18661/ :اینترنتی نشانی در
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 سعید مرتضوي
  
  
  

  
 در رشته حقوق ؛ وارد دستگاه قضائی شد1369 از سال ؛ در یزد1346متولد سال 

  .شناسی مدرك دکترا دارد جزا جرم
  

 ها مسئولیت
 ئیس دادگستري شهر بابکدادیار و سپس ر -
 1373می تهران در سال عمو دادگاه 9ریاست شعبه  -
 ئی رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت مجموعه قضا34قاضی شعبه  -
 1410 دادگاه مطبوعات شعبه قاضی -
 1388 تا آذر 1382دادستان کل تهران از اردیبهشت  -
 1389 تا آذر 1388معاون دادستان کل کشور از شهریور  -
  1391ر  تا تی1389ز آذر رئیس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز ا -
   1391مرداد   تا1390از اسفند ی مین اجتماعأرئیس صندوق ت -
  1391بهمن  تا 1390از مرداد  مین اجتماعیأرئیس سازمان ت -

                                                
 خبرگزاري شد، منصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد رئیس عنوان به مالکی فداحسین 

  SdEkUt2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 تیر 24 فارس،
 25 سی، بی بی کرد، لغو دوباره را اجتماعی مینأت بر مرتضوي ریاست حکم اداري عدالت دیوان 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 دي
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/01/130114_me_mortazavi_edalat_edari.shtml 

 3 سی، بی بی اجتماعی، تامین سازمان در مرتضوي سعید تثبیت براي ایران دولت جدید مصوبه 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن

http://www.bbc.com/persian/iran/2013/01/130122_l39_mortazavi_social_security_majlis.
shtml  



298 ي جنایت چهره

  1392ر  تی27  تا 1391 اسفند3 مین اجتماعی ازأسرپرست سازمان ت -
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
 قاضی دادگاه مطبوعات بشر در مقامبرخی از موارد نقض حقوق . 1

ترین قاضیان  دنامبه لحاظ نقض حقوق بشر در ایران یکی از ب سعید مرتضوي
- نشریه و بازداشت بسیاري از روزنامه120توقیف . جمهوري اسالمی ایران است

نگاران و مدیران مطبوعات بخشی از کارنامه او طی هشت سالی است که قضاوت  
 .بر عهده داشت ادادگاه مطبوعات ر در

-هاي اصالح روزنامه 1376با آغاز دوران ریاست جمهوري محمد خاتمی در سال 
اي   سید علی خامنه1379 در اردیبهشت. طلب پا به عرصه مطبوعات ایران نهادند 

طلب موضع تندي گرفت و در پی این  در دیدار با جوانان علیه مطبوعات اصالح
ها نشریه و  زمان ده وي دستور توقیف همسخنان رهبر جمهوري اسالمی، مرتض

 .طلب را صادر کرد روزنامه اصالح
 نشریه را 120 سال ریاست خود بر دادگاه مطبوعات 8سعید مرتضوي در طول 

 بسیاري از مدیران و نویسندگان 1379مرتضوي از بهار تا تابستان . توقیف کرد
-یی مطبوعات اصالحمهم مطبوعات کشور را بازداشت و زندانی کرد و دوره طال

هاي نشاط، عصر آزادگان، آزاد، مشارکت، آفتاب امروز،  روزنامه. طلب را نابود کرد 
شده از سوي  هاي توقیف صبح امروز، آریا، بیان، فتح و گزارش روز از جمله روزنامه

از سعید مرتضوي شکایات متعددي در دادگاه انتظامی قضات در رابطه . او هستند
ها مقصر شناخته  این پرونده او در برخی ازکه   اینبا وجود. او شدبا احکام صادره 

 .گاه پیگیري نشد شد اما نتایج این دادگاه هیچ
 و بسیاري از مدیران مسئول، سردبیران. کرد ها را توقیف نمی مرتضوي اما فقط روزنامه

نگاران سروکارشان با مرتضوي افتاد و با احکام حبس و جزاي نقدي و  روزنامه
                                                

 نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 3 ایرنا، شد، اجتماعی تامین سازمان سرپرست مرتضوي 
 DW3fCH2/ly.bit://https :اینترنتی

 دسترسی قابل ،1392 مرداد 27 ایلنا، رفت، مرتضوي /اجتماعی تأمین جدید سرپرست انتصاب 
  FwFwfr2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 »اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 آذر 30 ایسنا، امروز، تا دیروز از »مرتضوي سعید:   

https://bit.ly/2ANmi1a 
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محاکمه سه نفر از مدیران شرکت جامعه روز، . رو شدند هاي کاري روبه حرومیتم
 .ساز شد ها جنجال در آن سال» نوروز«روزنامه  سردبیر روزنامه نشاط و مدیرمسئول

 به حذف مالقات به مدت سه ،در شکوائیه برخی خانواده زندانیان مطبوعاتی از او
ها معتقد بودند  خانواده. شاره شده بودماه و قطع تماس تلفنی بیش از چهار ماه ا

 تضويسعید مر حتی بعد از دستور ویژه هاشمی شاهرودي در خصوص این زندانیان
 .حاضر به تمکین نشده است

  
 برخی از موارد نقض حقوق بشر در مقام دادستان تهران . 2

هاي گسترده کارگران، زنان،  مرتضوي به عنوان دادستان تهران، در بازداشت
او همچنین . نامیده شدند نقش داشت» اراذل و اوباش«شجویان و کسانی که دان

عباس پالیزدار طی . بود» باند پالیزدار«عامل دستگیري افراد زیادي تحت عنوان 
هاي سنگینی را متوجه افراد طراز  سیناي همدان اتهام سخنانی در دانشگاه بوعلی

با این عنوان د زیادي از افراد را مرتضوي تعدا. اول نظام جمهوري اسالمی کرده بود
 بازداشت غیرقانونی و انفراديدر  ها  دستگیر کرد و مدت، ارتباط بودندکه با پالیزدار

 .نگاه داشت
 در ایران بوده است و در بسیاريجریان اطالعات موازي  مرتضوي یکی از افراد اصلی

نویسان  ونده وبالگهاي این مجموعه از جمله پرونده سیامک پورزند و پر از پروژه
 هاي  نام سعید مرتضوي و اقدامات فرا قانونی او در پرونده.نقش آشکار داشته است

کانادایی، در زندان اوین  -مشهوري چون پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی
 نگاران او در بازداشت گسترده فعاالن سیاسی و روزنامه. تهران نیز به میان آمده است

 گاه ت و پرونده بازداش1388 پس از انتخابات ریاست جمهوري سال طلب اصالح
  .کهریزك هم نقش کلیدي داشته است

 

                                                
 همان. 
 قابل ،1387 تیر 1 فردا، رادیو پالیزدار، با همکاري اتهام به بازرسی سازمان مدیرکل بازداشت 

 html.452874/latest_Palizdar_2f/a/com.radiofarda.www://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 قابل دسترسی1393 اردیبهشت 18غالمحسین رمضانی، عدالت براي ایران، : پرونده ناقض حقوق بشر ، 

  :اینترنتی نشانی در
https://justice4iran.org/persian/human-rights-violator-s-profiles/golamhosen-ramazani/ 
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 کاظمی) زیبا(پرونده زهرا. 3
 در حال تهیه 1382کانادایی، در روز دوم تیرماه سال -زهرا کاظمی، عکاس ایرانی

 ل از سويشدگان مقابل زندان اوین بدون ارائه دلی عکس از تجمع خانواده بازداشت
 او بدون استناد به هیچ. ماموران دادستانی تهران به ریاست مرتضوي، بازداشت شد

مدرك و بدون طی هیچگونه روند قانونی به جاسوسی متهم شد و در حالی که 
 چنین  از سوي دادستانی اعالم شد کهدریافت کرده بود مجوز فعالیت در ایران را

 .مجوزي نداشته است
 اعظم، شهرام شهادت. شد يمغز مرگ دچار مارستانیب در بعد وزر 4 یکاظم زهرا

 آثار از یحاک کرد نهیمعا را یکاظم زهرا که اهللا، هیبق مارستانیب اورژانس پزشک
 جمجمه به يجد بیآس و متعدد يها یشکستگ وجود د،یشد شتم و ضرب شکنجه،

 یکاظم زهرا به که دیگو یم رانیا يبرا عدالت نزد یشهادت در پزشک نیا. اوست
 نیب یتناسل ي هیناح -نوامیپر ي هیناح آن یوقت": است شده تجاوز مرگ از شیپ

 نیا مشخصاً گرید نیا شده، پاره الّک هم با همه -ندیگو یم  را عقب و جلو ي فاصله
 3".اند کرده فرو را یجسم کی که است

، محسن آرمین، نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون تحقیق درباره این قتل
نقش و دخالت فرا قانونی سعید  ماجراي دستگیري و بازجویی از زهرا کاظمی و

خانم زهرا کاظمی روز دوم تیرماه مقابل زندان «: کند را چنین بیان میي مرتضو
شدگان بود، با  هاي بازداشت از تجمع خانواده اوین، وقتی که در حال تهیه عکس

ایت حریم خبرنگاري، توجه به  به جاي رعمرتضوي. شود ضرب و شتم دستگیر می
ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلفی  آبرو و حیثیت کشور و بهانه

اند، حکم بازداشت وي را صادر  که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده
پس از دو روز بازجویی یعنی در چهارم تیرماه، وي را به نیروي انتظامی . کند می

                                                
 تیر 30 همشهري، روزنامه کاظمی، زهرا مرگ موضوع گیري پی درباره ویژه کمیته گزارش 

 VTnQjd2/ly.bit://https  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1382
 آبان 6 سی، بی بی کاظمی، زهرا مرگ خصوص در مجلس90 اصل کمیسیون گزارش متن 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1382
http://www.bbc.com/persian/iran/story/2003/10/031028_v-iranisnakazemi.shtml 

 عدالت بود، شده شکنجه افتهی سازمان شکل به یکاظم زهرا: اعظم شهرام دکتر نامه شهادت 
   :ینترنتیا ینشان در یدسترس قابل ،1393 ریت 6 ران،یا يبرا

https://justice4iran.org/persian/issues/sexual-torture-issues/shahram-azam/ 
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گوید که به هنگام  زهرا کاظمی به بازجویان نیروي انتظامی می. دهند تحویل می
. بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

 و شود بعد از ظهر همان روز وي به دستور مرتضوي به دادستانی اوین عودت داده می
 به گفته مقامات.  تحویل بگیردخواهند او را پس از چند ساعت از وزارت اطالعات می

کند که بازداشت او ضرورت ندارد، ایشان را  وزارت اطالعات، این وزارت اعالم می
اما مرتضوي . کنیم جا از او بازجویی می به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان

هنگام زهرا کاظمی به . کند گرفتن وي می  وزارت را ملزم به تحویلپذیرد و نمی
  شب وي را به بیمارستان12پنجم تیرماه ساعت . کند ی ابراز ناراحتی میبازجوی

 صبح روز بعد یعنی روز ششم، حالش 6 و ساعت کنند منتقل می ]اهللا االعظم بقیه[
علت . شود رود و دچار مرگ مغزي می وخیم شده و به علت خونریزي به کما می

هرا کاظمی تا ز. خونریزي ضربه مغزي و شکستگی جمجمه تشخیص داده شد
شود  داري می رغم مرگ مغزي در دستگاه تنفس مصنوعی نگاه  تیرماه علی19روز 

سعید مرتضوي پس از درگذشت وي، . شود و پس از این تاریخ مرگ او اعالم می
خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطالع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیر 

کند و از  را احضار می] ین خوشوقتمحمدحس[هاي خارجی این وزارت  کل رسانه
وي . اي فوت وي را به علت سکته مغزي اعالم کند خواهد طی مصاحبه وي می

گیرد تا خبر  پس از مصاحبه مدیرکل مذکور، چند بار با خبرگزاري تماس می
به گفته خانواده زهرا کاظمی دادستانی اصرار به . مصاحبه را سریعا مخابره کند

  ».استدفن سریع وي داشته 
قانونی مرتضوي در انتشار اطالعات خالف واقع در این پرونده  نقش و اعمال فرا

در جلسه   مجلس و همچنین نطق محسن آرمین90در گزارش کمیسیون اصل 
 . مجلس ششم شوراي اسالمی به صراحت و به طور عمومی افشا شده است340

داشتن  دست ی، نیززاده، یکی از وکالي مدافع خانواده زهرا کاظم محمد سیف
  : گوید و مید کن مرتضوي در قتل این خبرنگار را تأیید می

در اثر تحریک یکی از . جاي دو ضربه روي جمجمه خانم کاظمی وجود داشت«
قضات که گفته بود اگر شما قادر نیستید دوربین را بگیرید من خودم اقدام کنم، 

دان به زهرا کاظمی وارد آقاي محمد بخشی یک ضربه در هنگام ورود به داخل زن

                                                
  قابل دسترسی در نشانی1392 آذر 26درباره مرتضوي توجه نشد؟، بهار، 82چرا به هشدار سال ، 

 swPEME2/ly.bit://https :اینترنتی
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 هوش کند و خانم زهرا کاظمی بی کند و یک قاضی دیگر هم از پشت او را بغل می می
 شب مرتضوي ضربه دیگر مربوط به صبح روز پنجم است که نیمه. افتد شود و می می

رود و  با یکی از معاونانش و یک مأمور براي تحقیقات از زهرا کاظمی به زندان می
برند و به  جا به بیمارستان می افتد که او را از همان  اتفاقی میمشخص نیست چه

  ».شود مرگ مغزي غیرقابل برگشتی دچار می
در دادگاهی که براي رسیدگی به این قضیه تشکیل شد فردي به نام احمدي، که 

او بعدا از . عمد متهم شد پایین وزارت اطالعات بود، به قتل شبه از کارمندان رده
 مرحوم کاظمی به علت  تبرئه شد و در حکم دادگاه ذکر شد که احتماالًاین اتهام

دیدگی او ناشی از این امر  ناشی از اعتصاب غذا افتاده است و ضربافت قند خون 
 .تاس
  
 نویسان پرونده وبالگ. 4

 هاي امنیتی نویسان به بهانه نگاران و وبالگ  چندین نفر از روزنامه1383در تابستان 
نویسان از سوي نیروهاي امنیتی از آغاز  بازداشت وبالگ .ستگیر شدندو اخالقی د

در طی شهریور تا آبان . هاي جدي بوده است عدالتی همراه با اعمال خشونت و بی
هاي خبري اینترنتی بازداشت و  اندرکاران سایت نویس و دست  وبالگ21 1383

اپی در داخل ایران به دنبال اعتراضات پی. گاهی مخفی شکنجه شدند در بازداشت
شدگان آزاد شدند اما مرتضوي شخصا چهار نفر از  المللی بازداشت و در سطح بین

 نویسان را که بعدا محاکمه شدند مجبور به اعترافات دروغین در برابر دوربین وبالگ
 .تلویزیون کرد

 زاده، سینا مطلبی، حنیف مزروعی، امید معماریان، روزبه میرابراهیمی، شهرام رفیع
زاده از جمله کسانی بودند که در  عباسقلی غالم تمیمی، فرشته قاضی و محبوبه

سعید مرتضوي از طریق تحت فشار قراردادن این . این پرونده بازداشت شدند
را ها   آنگرفت برخی از افراد که بیشتر با اتکاء به مسائل شخصی آنان صورت می

 . به جرایم خود اعتراف کنندهاي مطبوعاتی وادار کرد در دادگاه و در مصاحبه
                                                

 دسترسی قابل ،1388 شهریور 9 فردا، رادیو حدیث، و حرف پر هاي پرونده دادستان مرتضوي؛ 
   :اینترنتی نشانی در

html.1811257/sacked_Mortazavi_Said_Judge_7F/a/com.radiofarda.www://https  
 ایران، بشر حقوق اسناد مرکز ی،کاظم زهرا عکاس، خبرنگار مرگ :ایران در مجازات از مصونیت 

 DgUdBe2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 بهمن 20
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شدگان را از هر گونه تخلفی مبرا دانست و پرونده   تن از بازداشت17قوه قضائیه 
 زاده و غالم تمیمی را براي محاکمه امید معماریان، روزبه میرابراهیمی، شهرام رفیع

 تمشارک«ها  اتهام آن .را به زندان و شالق محکوم کرد  نفر4هر  به دادگاه فرستاد و
عضویت در « ،»زدن امنیت کشور و تشکیل گروه در داخل کشور با هدف برهم

زدن امنیت کشور فعالیت  هایی در داخل و خارج کشور که با هدف برهم جمعیت
 فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی«، »کنند می

 »نیوزانونی مثل امروز و گویاهاي غیرق ها و سایت از طریق نگارش مقاله در روزنامه
نگار پس از آزادي  این چهار روزنامه. اعالم شد» رادیوهاي بیگانه«و مصاحبه با 

هاي جسمی و  موقت از زندان اعالم کردند که در دوران بازداشت تحت خشونت
 هاي روحی بودند و تمام مدت بازداشت را بدون دسترسی به وکیل و خانواده در سلول

 نامه روزبه امیرابراهیمی و امید معماریان در شهادت. داشته شده بودندانفرادي نگه 
تضوي پس از کنند که مر اشاره می مرکز اسناد حقوق بشر منتشر شد خود که در

. را تهدید کرده استها   آنها رفته بود، نویسان در زندان افشاي آنچه بر این وبالگ
هاي ایران تصادف  اري در خیابانپیغام داده بود که افراد بسیها   آنمرتضوي به

میرند و خبرنگاران از این امر مستثنا نیستند و همچنین شهرام  کنند و می می
هاي خود  زاده که سه فرزند کوچک داشت را تهدید کرده بود که زندگی بچه رفیع

 .را به خطر انداخته است
  
 گاه کهریزك وقایع بازداشت. 5

 در ایران که 1388هوري دوره دهم در سال پس از برگزاري انتخابات ریاست جم
ها و سرکوب  اعتراضات بسیاري به نتایج آن صورت گرفت، موجی از دستگیري

طلب در روزهاي پس از  هاي اصالح بازداشت چهره. اعتراضات در ایران آغاز شد
 با حکم سعید مرتضوي در ایران عمدتا1388ً انتخابات ریاست جمهوري سال

ز این افراد در همان روز انتخابات و پیش از آغاز اعتراضات برخی ا. صورت گرفت
، 1388 خردادماه 22در . دستگیر شدند و بسیاري از آنان همچنان در زندان هستند

                                                
 قابل دسترسی1385 آذر 20بان حقوق بشر،  نویسان، دیده گران را محاکمه کنید نه وبالگ شکنجه ، 

 news/fa/org.hrw.www://https/2006/12/11/230944 :اینترنتی نشانی در
 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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ها   آن.گروهی به ستاد میرحسین موسوي در قیطریه حمله و آن را پلمب کردند
 25داد  و بام24 همچنین در شب .دارندحکم شفاهی از مرتضوي  گفتند می

  و پیش از تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به نتایج انتخابات1388خرداد 
، نیروهاي امنیتی به کوي دانشگاه حمله کردند و به 1388 سال جمهوري ریاست

شده به  اگرچه بسیاري از معترضان شناخته. ضرب و شتم دانشجویان پرداختند
 تر ها بسیار سخت نام در خیابانزندان اوین منتقل شدند، وضعیت براي معترضان گم

هایی چون سوله کهریزك منتقل  بعد از دستگیري به مکانها   آنبسیاري از. بود
 .شدند می

 که بر مبناي گزارش طلبان، سایت نزدیک به اصالح ، وببر اساس گزارش جرس
   :قرار نهایی تحقیق بازپرسی سازمان قضائی نیروهاي نظامی تهیه شده است

شدگان تحت   به منظور نگهداري بازداشت1386کهریزك در سال بازداشتگاه «
 کیلومتري بخش کهریزك در جنوب تهران ایجاد 15عنوان اراذل و اوباش در 

شده و   زیر نظر بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اداره میشده، مستقیماٌ
ه صورتجلسه با توجه ب. ها نظارتی بر بازداشتگاه مذکور نداشته است سازمان زندان

بازداشتگاه مذکور دو قرنطینه داردکه  1388/5/31 تحقیق و معاینه محلی مورخ
اند  شده نگهداري می ماه در آن تیر18شدگان  بازداشت اي که مساحت قرنطینه

 ».ده است متر و فاقد نور و تهویه و آب آشامیدنی مناسب بو65حدود 
هاي  با نامها   آنگ سه نفر ازگاه پس از مرگ چند زندانی، که مر این بازداشت
هاي رسمی  فر و محمد کامرانی از سوي مقام االمینی، امیر جوادي محسن روح

االمینی، که فرزند مشاور محسن  مرگ محسن روح. یید شد، به شهرت رسیدأت
رضایی، یکی از کاندیداهاي انتخابات بود، باعث شد که ماجراي سوله کهریزك در 

شدن این زندان را  اي حکم بسته دا کند و سید علی خامنهمیان مقامات بازتاب پی
 همچنین، کمیته ویژه مجلس از سوي شوراي. صادر کند» نبودن استاندارد«به علت 

 عالی امنیت ملی و مجلس شوراي اسالمی، به منظور بررسی حوادث پس از انتخابات
 ز انتخاباتمرتضوي از سوي کمیسیون ویژه مجلس درباره حوادث بعد ا. تشکیل شد

                                                
 در دسترسی قابل ،1388 خرداد 22 اي، اف ار قیطریه، در موسوي میرحسین ستاد به حمله 

 asp.5968_article/114/articles/actufa/fr.rfi.1www://http :اینترنتی نشانی
  ،1389 آبان 9قرار نهایی بازپرس دادسراي نظامی در رابطه با پرونده کهریزك، عدالت براي ایران، 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://justice4iran.org/persian/publication/documents/kahrizak-ducument-1/ 
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 و از جمله درباره بازداشتگاه کهریزك در بخش مربوط به پرونده کهریزك به عنوان
گاه کهریزك   تیرماه به بازداشت18روز ن شدگا تکننده دستور انتقال بازداش صادر

  .معرفی شده است
نوشت که سید ك اي درباره کهریز امهن ویژه  در1388 شهریور 28مجله پنجره در 

 تیر دستور تعطیلی این زندان را صادر کرده بود اما مرتضوي 22اي در  علی خامنه
ها جا به اندازه کافی موجود نیست از این کار طفره  در سایر زندانکه   اینبا بیان

علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران و مدیرمسئول این نشریه، در مجلس  .رود می
اه کهریزك بر عهده آقاي مرتضوي اعالم کرد که مسئولیت کلیه حوادث بازداشتگ

 به کهریزك 1388 تیرماه 18شدگان  او اعالم کرد که دستور اعزام بازداشت. است
 . صادر کرده بودرا مرتضوي شخصاً

پایین زندان محاکمه   تن از مسئوالن رده12در کیفرخواست دادگاه این زندان 
 به قصاص» شرت در قتلمبا«دو استوار نیروي انتظامی در این میان به جرم . شدند

 ها نیستند شدگان اعالم کردند راضی به اعدام آن محکوم شدند، اما بازماندگان کشته
 .شان هستند قتل فرزندان» آمران«و در عوض خواهان محاکمه و مجازات 

 اند که به درخواست دو تن از متهمان شهادت دادهکیفرخواست دادگاه  در بخشی از
کنند که در برگه  روند و از او درخواست می گاه میمرتضوي نزد پزشک بازداشت

 زند و  پزشک از این کار سر باز می.فوت زندانیان علت مرگ را مننژیت ذکر کند
کنند که او نیز  به پزشک وظیفه در بهداري، رامین پوراندرجانی، مراجعه میها  آن

ر ساختمان  د1388این پزشک وظیفه بعدها در آبان . زند از این کار سر باز می
 جعفري(کمیسیون تفحص مجلس و دادستانی . بهداري نیروي انتظامی در گذشت

 علت مرگ او را مسمومیت دارویی اعالم کردند و برخی از مسئوالن مدعی) تهرانی
ها اعالم کردند که او خودکشی کرده است و  سایت برخی وب. سکته قلبی او شدند

                                                
 دسترسی قابل ،1390 بهمن 24 سی، بی بی قضائی، دستگاه در مرتضوي سعید تعقیب قرار لغو 

   :اینترنتی نشانی در
http://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120213_l39_ezhei_mortazavi_javanf
ekr_bbc.shtml 

 دسترسی قابل ،1388 مهر 14 سی، بی بی برانگیخت، را مرتضوي خشم که روایتی و کهریزك 
   :اینترنتی نشانی در

http://www.bbc.com/persian/iran/2009/10/091006_ka_kahrizak_mortazavi 
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 مهر 9 ایران، براي عدالت کهریزك، کیفرخواست:  

https://justice4iran.org/persian/publication/documents/kahrizak-2/ 
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ت درباره شهاد م کردند که او به علتهاي هوادار جنبش سبز اعال برخی از سایت
 و پیش از مرگ هم درباره نداشتن امنیت جانی وقایع کهریزك به قتل رسیده است

پیکر این پزشک تحت تدابیر شدید امنیتی و  .با دوستانش صحبت کرده است
 .اش به خاك سپرده شد خانوادهکالبدشکافی به  بدون اجازه
ایی بازپرس دادسراي نظامی به موارد شکنجه  و در قرار نه1388 آذر 5در تاریخ 

متهمان در بدو ورود به که   اینمواردي از جمله. در کهریزك اشاره شده است
 راند و با زندانیان اراذل و اوباش در یک بند قرا بازداشتگاه لخت مادرزاد شده

 ساراند یا مانند حالت سنگ اند، برخی از آنان به صورت برعکس آویزان شده گرفته می
ضرب و شتم با . اند ها بدون آب و غذا به حال خود رها شده در خاك دفن و ساعت

 نفر از آنان 37 متري، در حالی که 65 نفر در یک فضاي 160لوله آب، نگهداري 
اند،  متهمان موسوم به اراذل و اوباش بودند که خود در آزار سایرین نقش داشته

بع ورود هوا به آن بوده است، وجود سه دریچه کوچک من اي که فقط فضاي بسته
 دو دستشویی براي کلیه زندانیان که یکی خراب و دیگري فاقد در بود، نبود حمام،

 .غذاي اندك و نبود بهداشت از دیگر شرایط این بازداشتگاه بوده است
  گفته بود که سعید1392ماه  ن آبا27 مقدم، فرمانده پلیس ایران، اسماعیل احمدي

 چاقو،«گفته است که دستگیرشدگان حوادث بعد از انتخابات  رار میمرتضوي با اص
 »اراذل و اوباش«و میان  شتگاه کهریزكباید در بازدا و» اند قمه و زنجیر داشته

  .سعید مرتضوي این اتهام را رد کرده استاما  .نگهداري شوند
 

                                                
 جان پسر من به خاطر پسر تو در خطر است، کلمه، : االمینی مادر پزشک کهریزك خطاب به روح

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 آبان 27
https://www.kaleme.com/1388/08/27/klm-3454/ 

 سی، بی بی شوند، نگهداري اوباش میان انتخاباتی معترضان کرد اصرار مرتضوي :پلیس فرمانده 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 آبان 27

http://www.bbc.com/persian/iran/2013/11/131118_l39_ahmadi_moghadam_pol
ice_mortazavi 

آبان 29اظهارات احمدي مقدم درباره حادثه کهریزك صحت ندارد، بی بی سی، :  سعید مرتضوي 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392

http://www.bbc.com/persian/iran/2013/11/131120_l03_mortazavi_ahmadi_mog
haddam 
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 تان، دادسحکم تعلیق سعید مرتضوي: روند دادگاه و بازداشت سعید مرتضوي
 ، معاون امنیت وقت دادستان تهران و)مشهور به حداد( حسن دهنوي سابق تهران،

 ، دادیاري که دستور انتقال معترضان در وقایع پس از انتخاباتفر علی اکبر حیدري
  به دلیل1389 مرداد 24ریاست جمهوري را به بازداشتگاه کهریزك صادر کرد، روز 

زداشتگاه کهریزك از سوي دادسراي انتظامی تخلفاتشان در پرونده مربوط به با
پس از آن پرونده رسیدگی به اتهام سه قاضی مرتبط با پرونده . قضات صادر شد

کهریزك، براي ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسراي کارکنان دولت 
شدن مرتضوي از قوه قضائیه او به قوه   بالفاصله پس از کنارگذاشته. فرستاده شد

 نژاد سمت رئیس  رفت و تا آخرین روزهاي ریاست جمهوري محمود احمديمجریه
مین أستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال و پس از آن ریاست و سرپرستی سازمان ت

 .اجتماعی را بر عهده داشت
 در دادگاه بدوي در رابطه با 1392مرتضوي و دو قاضی دیگر این پرونده تیرماه 

 سال انفصال از 5ه انفصال دایم از خدمات قضائی و اتهام بازداشت غیرقانونی ب
دادگاه همچنین مرتضوي را به عنوان متهم ردیف . خدمات دولتی محکوم شدند

ار  هز200به پرداخت  »گزارش خالف واقع«اول این پرونده در خصوص اتهام 
 در مرحله 1393این پرونده در اردیبهشت  .جریمه نقدي محکوم کردن توما

 آبان 24همچنین دیوان عالی کشور . ادگاه تجدیدنظر قرار داشتبررسی در د
بر اساس . یید کردأاز شغل قضاوت را ت د مرتضويحکم انفصال دائم سعی 1393

                                                
  ،قابل دسترسی در 1389 آبان 23پرونده مرتضوي به دادسراي کارکنان دولت رفت، بی بی سی ،

 shafiei_mortazavi_ka_2010/11/101114/iran/persian/com.bbc.www://http :نشانی اینترنتی
 قابل 1390 آبان 8، عدالت براي ایران، )حسن حداد(حسن زارع دهنوي : پرونده ناقض حقوق بشر ،

 haddad-hassan/activities-iran4j/persian/org.iran4justice://https/ :رنتیدسترسی در نشانی اینت
 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/ 

 سی، بی بی ،'شد محکوم جریمه تومان هزار 200 پرداخت و خدمت از انفصال به' مرتضوي سعید 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 تیر 11

http://www.bbc.com/persian/iran/2013/07/130702_l03_kahrizak_sentence 
 دسترسی قابل ،1393 آبان 24 سی، یب بی شد، محروم قضاوت از دائم طور به مرتضوي سعید 

  :اینترنتی نشانی در
http://www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141115_mgh_mortazavi_verdict 
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 .م او به پنج سال ممنوعیت از داشتن کارهاي دولتی نیز محکوم شده استاین حک
میشه از براي ه با حکم قطعی دیوان عالی کشور 1393 آذر 22سعید مرتضوي، 
 .قضاوت منع شد

 دیوان عالی کشور پس از صدور این حکم، احکام انفصال سعید مرتضوي از خدمات
از سوي . شده ایراد گرفت یید کرد اما به جریمه نقدي وضعأقضائی و دولتی را ت

شدگان کهریزك  دیگر مرتضوي در آن دادگاه از اتهام معاونت در قتل بازداشت
االمینی شکایت دیگري را با  گاه اول خانواده محسن روحبه دنبال داد. تبرئه شد
. فرزند خود علیه دادستان پیشین تهران ثبت کردند» معاونت در قتل«موضوع 

 شروع شد که 1394ماه  رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوي در اردیبهشت
 هزار تومانی مرتبط 200که جریمه (در جریان آن دو اتهام تنظیم گزارش دروغ 

 )االمینی محسن روح(و معاونت در قتل ) ا آن از سوي دیوان عالی کشور رد شده بودب
 .رسیدگی شد

 وي از دو اتهام معاونت در 1394 مرداد سال 28در پی رسیدگی به پرونده در 
 با اعتراض خانواده  امادر پرونده کهریزك تبرئه شد قتل و تنظیم گزارش خالف واقع

 دیوان عالی هم . دیوان عالی کشور ارجاع شد38این پرونده به شعبه االمینی  روح
 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 22این پرونده را براي رسیدگی مجدد به شعبه 

دنظر در ارتباط با وقایع بازداشتگاه کهریزك روز دادگاه تجدی جلسه .ارجاع داد
 وکیل مدافع خانواده 96در پنجم آذرماه .  کار خود را آغاز کرد1396 مهر 18

االمینی از محکومیت سعید مرتضوي به تحمل دو سال حبس به جرم  محسن روح
 میر. االمینی در پرونده بازداشتگاه کهریزك خبر داد معاونت در قتل محسن روح

 دادگاه تجدیدنظر صادر و 22مجید طاهري گفت که این حکم از سوي شعبه 

                                                
 قابل ،1393 آذر 23 مهر، خبرگزاري ،شد ابالغ مرتضوي سعید خدمت از انفصال حکم اجراي 

 MewTXm2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 بی بی شد، تبرئه کهریزك پرونده در 'دروغ گزارش' و 'قتل در معاونت' اتهامات از مرتضوي 

   :یاینترنت نشانی در دسترسی قابل ،1394 مرداد 28 سی،
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/08/150819_l39_mortazavi_aquitted 

 مهر، خبرگزاري کشید، دوم جلسه به مرتضوي از شکایت و کهریزك حادثه پرونده به رسیدگی 
 T6SO2U2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،9513 شهریور 9
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گفته طاهري دادگاه  به. ابالغ شده استبه وکیل شاکی » به صورت الکترونیکی«
مرتضوي، براي او یک درجه تخفیف قائل » اظهار ندامت«نظر با توجه به تجدید

 خبرنگاران در بیرون .است هش داده سال به دو سال کا5از  شد و محکومیت او را
 من در این نظام زندان نخواهم«: اند که گفته بود دادگاه از سعید مرتضوي نقل کرده

 ».فتر
 گفته بود که هفته گذشته و با 1396میرمجید طاهري همچنین دوم اسفندماه 

شده مطرح شد که پرونده هنوز براي اجراي احکام ارسال نشده  هاي انجام پیگیري
براي  هاي شعبه احتمال دارد ظرف سه هفته آینده این حکم بر اساس گفته. است

خبر  مرتضويابالغ حکم به   از1396 او دهم اسفندماه .اجراي احکام ارسال شود
-ها گزارش در پی این حکم رسانه .شود  اجرا میبه زودي داد و گفت که این حکم

 اي، غالمحسین محسنی اژه. هایی از ناپدیدشدن سعید مرتضوي منتشر کرده بودند 
حکم جلبش صادر شده «: سخنگوي قوه قضائیه ایران، به خبرنگاران گفته بود

 ».دانم چطور است اند، حاال نمی انه گیرش نیاوردهولی هنوز متأسف
رگزاري میزان، وابسته به خب 1397ماه   اردیبهشت2 روز در 50در نهایت پس از 

 د که مرتضويگزارش دا قوه قضائیه، به نقل از رئیس کل دادگستري استان مازندران
می  دادسراي عمو».شناسایی و بازداشت شده است در یکی از شهرهاي شمالی«

 ماه و انقالب اسالمی تهران نیز اعالم کرد که او عصر روز یکشنبه دوم اردیبهشت
  . به زندان اوین تحویل داده شده است1397

  
                                                

 مهر، خبرگزاري کشید، دوم جلسه به مرتضوي از شکایت و کهریزك حادثه پرونده به رسیدگی 
 T6SO2U2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 شهریور 9
 قابل سی، بی بی ،1397 اردیبهشت 2 سی، بی بی شد، دستگیر ایران شمال در مرتضوي سعید 

 iran/persian/com.bbc.www://http-43854800 :اینترنتی نشانی در دسترسی
 2 مهر، خبرگزاري است، نشده ارسال احکام اجراي به هنوز مرتضوي سعید حبس لسا دو حکم 

 2Th8RW2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 اسفند
 نینشا در دسترسی قابل ،1396 اسفند 10 زمانه، رادیو شد، ابالغ مرتضوي سعید حبس حکم 

 com.radiozamaneh.www://https/384047 :اینترنتی
 قابل سی، بی بی ،1397 اردیبهشت 2 سی، بی بی شد، دستگیر ایران شمال در مرتضوي سعید 

 iran/persian/com.bbc.www://http-43854800 :اینترنتی نشانی در دسترسی
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  ي بشر حقوقي ها میتحر ستیل در قرارگرفتن
 کایآمر متحده االتیاي دار خزانه وزارت و اروپا هیاتحاد
 دیشد و گسترده نقض لیدل هب را يمرتضو دیسع ،1391 نیفرورد در اروپا هیاتحاد

- ییدارا هیکل. کرد محروم هیاتحاد نیاي کشورها به ورود از یرانیا شهروندان حقوق
 .شد خواهد فیتوق اروپا در زین اوی احتمالي ها

 معترضان انتقال و دانشجو و نگار روزنامه فعال، صدها گسترده بازداشت احکام صدور
 آنان از تن سه مرگ باعث که زكیکهر اهگ بازداشت به 1388 انتخابات جینتا به

 .است شده اشاره آن به اروپا هیاتحاد هیانیب در که است او میتحر لیدال از شد،
 يمرتضو مشابه،ی لیدال به1389 مهر در زین کا،یآمر متحده االتیاي دار خزانه وزارت

 .داد قرار خودي بشر حقوقي ها میتحر فهرست در را
 از و فیتوق کایآمر دري مرتضو دیسعی احتمالي ها ییرادا م،یتحر نیا اساس بر

 حق متحده االتیا شهروندان نیهمچن. شود یمي ریجلوگ کشور نیا به او ورود
 .داشت نخواهند او باي ا معامله گونه چیه

                                                
 ي برا عدالتي تارنما ،یرانیا مقامات هیعل اروپا هیاتحادي بشر حقوقي ها میتحر اول فهرست
 :ینترنتیا یدرنشانی دسترس قابل ران،یا

https://justice4iran.org/persian/publication/documents/eu-series-1/ 
 ینشان دری دسترس قابل ،1389 مهر 7 ،يدار خزانه وزارتي تارنما کا،یآمري دار خزانه وزارتي ها میتحر 
 :ینترنتیا

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg877.aspx 
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  سید صولت 
 مرتضوي باباحیدري

  
  

  مدیرعامل سازمان موقوفات 
  يآستان قدس رضو

  
 ها مسئولیت

 باحیدربا مسئول بسیج -
 فارسان بخشدار مرکزي -
 بیرجند فرماندار -
 ها مدیر کل اقدامات تأمینی سازمان زندان -
 ها مدیرکل امور اداري و مالی سازمان زندان -
 روزنامه حمایت مدیر مسئول -
 نگاران مسلمان انجمن روزنامه دبیر اجرایی -
 نگاران مسلمان دبیر انجمن روزنامه -
 بیخراسان جنو استاندار -
و رئیس ستاد انتخابات ن ایراجمهوري اسالمی معاون سیاسی وزارت کشور  -

  1392 مهر 10 تا 1388کشور از سال 
 1392 شهریور 12 از )رحمانی فضلی( مشاور ارشد وزیر کشور -
 1396 مرداد 31 تا 1392 مهر 7از  شهردار مشهد -

                                                
 دسترسی قابل ،1392 شهریور 10 سی، بی بی شد، منصوب ایران کشور وزارت سیاسی معاون 

   :نترنتیای نشانی در
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/09/130901_l51_interior_ministry_appointment 

  ،بل دسترسی در ، قا1392 شهریور 12مرتضوي مشاور ارشد وزیر کشور شد، خبرگزاري مهر
 MmmSYj2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 مهر 1 ایلنا، شد، مشهد شهردار مرتضوي صولت:   
https://bit.ly/2U0z97q 

 در دسترسی قابل ،1396 مرداد 31 مهر، خبرگزاري بود، بزرگی افتخار شهدم مردم به خدمت 
 FBVDIC2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
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  تا کنون1396ي از تیر مدیرعامل سازمان موقوفات آستان قدس رضو -
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
تضوي به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور، مشارکت موثري در سرکوب صولت مر

 . داشته است1388اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 
آمیز با تظاهرات اعتراضی مردم علیه نتایج  در جریان برخوردهاي خشونت

ها نفر کشته، صدها تن  ، ده1388وري در سال شده انتخابات ریاست جمه اعالم
شدگان نیز زیر  شماري از بازداشت. زخمی و هزاران نفر نیز بازداشت شدند

 6در شهرهاي مختلف ایران، به خصوص در  اعتراضات. شکنجه به قتل رسیدند
. ، با واکنش شدید و خشن نیروهاي امنیتی و انتظامی سرکوب شد1388دي 

 سال، هنوز نه فقط 9با گذشت .  نفر کشته شدند11کم  فقط در تهران، دست
، هیچ دادگاه یا نهاد   اعالم نشده1388ماه   دي6شدگان  آمار دقیقی از کشته

  .شدگان را پیگیري نکرده است مستقلی علت مرگ کشته
 

 اتحادیه اروپا هاي حقوق بشري مجازات لیست در قرارگرفتن
 دلیل صولت مرتضوي باباحیدري را به سید 1391 فروردین 4در اتحادیه اروپا 

رادي که براي حقوق قانونی خود از جمله حق آزادي اف هدایت روند سرکوب
همچنین . اند، از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد بیان اعتراض کرده

   .هاي او در اروپا توقیف خواهد شد دارایی

                                                
 خبرگزاري رضوي، قدس آستان موقوفات سازمان مدیرعامل مرتضوي صولت سید سخنرانی 

 DlCjNv2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی رد دسترسی قابل ،1397 آبان 20 تسنیم،
 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 ،1393 خرداد

https://justice4iran.org/persian/publication/documents/list3/ 
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 حیدر مصلحی
  
  

 سیاسی -عقیدتیدفتر جانشین 
  قوا کل ندهیفرما

  
  
    

   .رددا  مدرك کارشناسی ارشد رشته الهیات؛ شهرِ شهرضا1336متولد 
 

 ها مسئولیت
 مسئول عقیدتی، سیاسی کمیته انقالب اسالمی تهران -
 مسئول سیاسی بخش خارجی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم -
 جنوب و  عملیاتیمناطق - قرارگاه کربال سپاهدرمسئول سیاسی نمایندگی امام  -

 غرب کشور
  عملیاتی جنوب و غرب کشورمناطق - در قرارگاه کربال سپاهه امامنمایند -
  عملیاتی جنوب و غرب کشورمناطق - قرارگاه خاتم سپاهامام در هنمایند -
 پاسداران تهرانفقیه در نیروي زمینی سپاه  نماینده ولی -
 رانسپاه پاسدانماینده ولی فقیه در نیروي مقاومت بسیج  -
  تهراننماینده ولی فقیه در نیروي هوایی سپاه پاسداران -
 عضو شوراي نمایندگان ولی فقیه در مناطق اهل سنت -
 رئیس شوراي برنامه ریزي مدارس علمیه اهل سنت  -
  اصولگرایان5+6عضویت در گروه  -
 تهران  تهران و شهر، استانعضو هیات مرکزي نظارت شوراي نگهبان -
 ی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریهنماینده ول -

                                                
 مـرداد 27 فارس، خبرگزاري اطالعات، وزارت نهایی گزینه مصلحی هاي  فعالیت سوابق به نگاهی 

 HmVESI2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388
 نـشانی  در دسترسـی  قابـل  ،1390 اسـفند  9 جوان، خبرنگاران باشگاه کیست؟، مصلحی حیدر 

 sCLoey2/ly.bit://https :اینترنتی
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 1392د  تا مردا1388وزیر اطالعات جمهوري اسالمی از مرداد  -
آذر از  هاي مشارکت روحانیت در دفاع مقدس رئیس سازمان نشر آثار و ارزش -

 کنون  تا1392
  کنون تا 1397 شهریور 22 از قوا کل فرماندهی سیاسی -عقیدتیدفتر جانشین  -
  

 رخی از موارد نقض حقوق بشرب
ي نقش و مشارکت موثري در برخوردها حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطالعات

 آمیز با اعتراضات و بازداشت و شکنجه معترضان در وقایع پس از انتخابات خشونت
 . داشته و مرتکب نقض حقوق بشر شده است1388 سال جمهوري ریاست

ره به نقش کلیدي وزارت اطالعات در با اشا 1389او طی سخنانی در شهریور 
اعتراضات  [88یان فتنه پس از جر«: گفت آمیز سرکوب این اعتراضات مسالمت

 توانست متناسب ]وزارت اطالعات[، ]1388 سال جمهوري پس از انتخابات ریاست
هاي دشمنان خارجی و داخلی ملت ایران، خود را بازسازي کند و  با حجم توطئه

 ».هاي نظام، آن فتنه را خنثی کند با کمک سایر نهادها و سازمانبا اقتدار کامل و 
  

  هاي حقوق بشري  قرارگرفتن در لیست مجازات
 داري ایاالت متحده آمریکا اتحادیه اروپا و وزارت خزانه

حیدر مصلحی ) 2011 اکتبر 10 (1390  مهر18طی تصمیم مورخ  اتحادیه اروپا
اند   شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتهل نقشی که در نقض گسترده ورا به دلی

                                                
 خبرگـزاري  نژاد،  احمدي پیرامون منیتیا پروسه تشریح /خودش روایت به مصلحی عزل جزئیات 

 ATTFiY2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 اردیبهشت 16 فارس،
 نشانی در دسترسی قابل ،1392 آذر 27 مشرق، مصلحی، حیدر براي فیروزآبادي سرلشکر حکم 

 ZShl3R2/ly.bit://https :اینترنتی
 االسالم مصلحی جانشین دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا شد، خبرگزاري تسنیم، حجت 

 avAM1G2/ly.bit://https: اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 شهریور 22
 1389 شهریور 13 فردا، رادیو شد، بازسازي و ترمیم ،88 فتنه از پس اطالعات وزارت :مصلحی، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://www.radiofarda.com/a/f6_Iran_Moslehi_Intellegence_Ministry_Reshuff
le/2148441.html 
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هاي این مقامات نیز در  کلیه دارایی. از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد
 .اروپا توقیف خواهد شد

استفاده مداوم و گسترده  حیدر مصلحی به دلیلا اتحادیه اروپبیانیه  بر اساس
 هاي خودسرانه بازداشت«و » هبزارهاي آزار و اذیت و شکنجا«نیروهاي تحت امر او از 

 تحریم شده 1388 سال جمهوري ریاست به نتایج انتخابات »مخالفان و معترضان
  .است

کید بر نقش حیدر أ، با ت1389نیز در مهر ا داري ایاالت متحده آمریک وزارت خزانه
 ریاست مصلحی به عنوان وزیر اطالعات در سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات

 هاي سوء استفاده« و » هاي روانی شکنجه«، »ضرب و شتم« ، 1388ال س جمهوري
  زندان اوین، که تحت کنترل وزارت اطالعات209شدگان در بند  بازداشتاز  »جنسی

  .بوده است، را از دالیل دیگر این تحریم به شمار آورده است
 و از هاي احتمالی حیدر مصلحی در آمریکا توقیف بر اساس این تحریم، دارایی

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

                                                
 21 ایـران،  براي عدالت ایرانی، مقامات علیه اروپا اتحادیه بشري حقوق هاي  تحریم دوم فهرست 

 Et9Dim2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 اسفند
2 Fact Sheet: New Executive Order Targeting Iranian Officials Responsible For 
Or Complicit In Serious Human Rights Abuses ، U.S. DEPARTMENT OF THE 
TREASURY ، September 29, 2010 ،  
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg877.aspx 
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 بیگی مهدي معصوم
  
  

فرمانده نیروي انتظامی استان 
  ناصفها

  
 ها مسئولیت

 1392کم از  دستی جانشین پلیس پیشگیري نیروي انتظامی جمهوري اسالم -
  1396د  مردا18تا 
  کنون  تا1396 مرداد 18از ن فرمانده نیروي انتظامی استان اصفها -
 

  برخی از موارد نقض حقوق بشر
بیگی به عنوان فرمانده نیروي انتظامی استان اصفهان مسئول اصلی  مهدي معصوم

 برخورد نیروهاي تحت امرش در قتل، ضرب و شتم و سرکوب معترضان در اعتراضات
 . بوده است1396ماه  سراسري دي

 1396 دي 11در  نفر  6ی،به گزارش خبرگزاري صدا و سیماي جمهوري اسالم
 .کشته شدند) از توابع اصفهان( قهدریجان با شلیک مستقیم نیروي انتظامی در

 )شود قهدریجان زیر نظر فرماندار فالورجان اداره می(اصغر هدایت، فرماندار فالورجان 
مدعی شد نیروي انتظامی معترضان را به دلیل  اي با صدا و سیما طی مصاحبه

 .به پایگاه بسیج و کالنتري قهدریجان هدف قرار داده است» حمله مسلحانه«
                                                

 13 مقدس، دفاع خبرگزاري بود، اسالمی انقالب بطن در دیگر انقالبی جاسوسی، ي النه تسخیر 
 .U5z6TQ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 آبان

 1396 مرداد 18 جوان، خبرنگاران باشگاه شد، اصفهان استان پلیس رئیس بیگی معصوم سردار، 
 .sf5VZP2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

 1396 دي 12 ،سیما و صدا خبرگزاري فیلم، + اغتشاشگران قصد کالنتري، کردن سالح خلع، 
 0Dckel2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

 همان. 
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نیز  شده در شبکه خبر فیلم پخش شود که حتی در این ادعا در حالی مطرح می
 هایی از فیلم تعدادي در بخش. (بودن معترضان وجود ندارد ر مسلحشواهدي مبنی ب

 .)کنند زا را به سمت کالنتري پرتاب می معترضان مواد آتشاز 
 و برقراري ها نیروي انتظامی اصفهان با حضور گسترده در خیابان، 1396  دي13از 

آمیز شهروندان استان اصفهان  جو به شدت امنیتی از برگزاري تجمعات مسالمت
 .جلوگیري کرد

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 12 خبر، شبکه ،.....بیگانه خط و فروکش:   

https://bit.ly/2HogOjo 
 1396 دي 13حضور پرتعداد نیروهاي انتظامی در اصفهان، صداي آمریکا، : روز ششم اعتراضات، 

 RTlKRg2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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 فر حمیدرضا مقدم
  
  

ن معاونت فرهنگی سپاه پاسدارا
 انقالب اسالمی

  
  

  
   . فارغ التحصیل دکتري علوم استراتژیک است؛1341متولد 

 
 ها مسئولیت

  کنون  تا1396 آبان 7از ی مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسالم -
 1390مرداد  تا 1386ماه  از دي مدیرعامل خبرگزاري فارس -
 عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی -
 عضو جهاد سازندگی -
  عضو حزب جمهوري اسالمی -
 کنون ات 1390از شهریور  معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی -

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل طلوع، فرهنگی موسسه فر، مقدم حمید:   

http://toluehagh.ir/user/moghadamfar/ 
 دسترسی قابل ،1396 آبان 4 ایرنا، شد، اسالمی آزاد دانشگاه فرهنگی مشاور فر مقدم حمیدرضا 

 News/fa/ir.irna.www://tpht/82709381 :اینترنتی نشانی در
 در دسترسی قابل ،1386 دي 4 تابناك، سال؟، پنج از پس فارس مدیرعامل خداحافظی علت 

 print/fa/ir.tabnak.www://https/3814 :اینترنتی نشانی
 دسترسی قابل ،1390 مرداد 4 برنا، شد، فارس رگزاريخب عامل مدیر موسوي الدین نظام سید 

 6n4FLP2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 عنوان این با واحدي سپاه در اما فعالند دشمن با سایبري جنگ در بسیجی ها میلیون :فر مقدم 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 شهریور 19 پارسینه، نداریم،
https://www.parsine.com/fa/print/47523 

 باشند، نژاد احمدي احتمالی هاي فتنه مراقب انقالبی، نیروهاي :پاسداران سپاه کل فرمانده مشاور 
   :اینترنتی نشانی رد دسترسی قابل ،1396 اسفند 9 فردا، رادیو

https://www.radiofarda.com/a/29067475.html 
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 برخی از موارد نقض حقوق بشر
 هاي نزدیک رسانه  شروع به کار کرد، از1381ماه سال  همنب خبرگزاري فارس که از

اي سپاه  سانهاز آن به عنوان بازوي ر برخی. به سپاه پاسداران انقالب اسالمی است
 نژاد، رئیس جمهور پیشین، نیز در یک کنفرانس يحتی محمود احمد. کنند یاد می

 .پاه اعالم کردوابسته به س  این خبرگزاري را1391خبري در مهرماه 
 شود مین میأهاي فرهنگی سپاه پاسداران ت بودجه خبرگزاري فارس از طریق کمک

با توجه به . این ارگان نظامی را دارندو اغلب مدیران این رسانه سابقه عضویت در 
 ها وابستگی هاي نظامی در ایران، تا مدت شدن جزئیات بودجه دستگاه محرمانه تلقی

 1387ماه سال  شد اما در خرداد فارس به بودجه سپاه، خبري غیررسمی تلقی می
، وابسته به محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه شود که گفته می» تابناك«سایت 

 .یید کردأت  این خبر رادر گزارشی رسماًبود 
 ثري در اشاعه و نشر اتهام علیه مخالفان جمهوري اسالمیؤخبرگزاري فارس نقش م

شود و  چاپ و پخش اعترافاتی که تحت فشار از زندانیان سیاسی اخذ می. دارد
ابعاد دیگر نقض حقوق و ها   آنها قبل از وقوع حتی گاهی درج اخبار دستگیري

به عنوان مدیر عامل ، فر حمیدرضا مقدم که هاي فردي در این رسانه است آزادي
 .استآن این خبرگزاري، مسئول 

ها و اخبار مربوط به توهین به اعتقادات بهائیان،   درج مصاحبهخبرگزاري فارس با
 هاي هاي واهی بدون ارائه دلیل و مستند مبنی بر همکاري بهائیان با دولت زنی اتهام

دادن مداخله در  بریتانیا علیه منافع جمهوري اسالمی ایران و نسبتاسرائیل و 
 همگی مواردي هستند که 1388آمیز پس از انتخابات سال  هاي اعتراض درگیري

 .را فراهم آورده است» باور مذهبی«بستر افزایش خشونت و فشار بر بهائیان به دلیل 
 دادن  براي دهشتناك جلوهاي ایران کمپین رسانه« جهانی بهائیان در گزارشجامعه
هاي وابسته و یا نزدیک   عملکرد گسترده رسانهنقش و به طرح و بحث »بهائیان

                                                
 قابل دسترسی در نشانی1391 مهر 12نژاد و خبرگزاري فارس، دیروز و امروز، انتخاب،  احمدي ، 

 print/fa/ir.entekhab.www://http/78501 :اینترنتی
  ،قابل دسترسی1388 آبان 4رسانه برتر جمهوري اسالمی توسط نظامیان اداره می شود، روزآنالین ، 

  :اینترنتی نشانی در
http://www.roozonline.com/english/news3/newsitem/article/-6553442ad5.html 
3 Inciting Hatred Iran’s media campaign to demonize Bahá’ís, Bahá’í International 
Community, October 2011, Available at: https://bit.ly/2FO0jLI  
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به حکومت جمهوري اسالمی ایران پرداخته است که در انجام مصاحبه و درج 
کردن پیروان دیانت بهائی به وابستگی به دول خارجی  مقاالتی با محتواي متهم

همواره تهدیدي براي استقالل و « ین کشورها راکه جمهوري اسالمی ایران ا
 .خود معرفی کرده است» تمامیت

 به شرح 1389در خبرگزاري فارس، مورخ اول آبان شده  منتشر قسمتی از مطلب
گو با خبرنگار  و االسالم والمسلمین محسن غرویان در گفت حجت ...«: زیر است

:  دیدار با مردم قم گفتفارس، در مورد هشدارهاي اخیر مقام معظم رهبري در
یکی از هشدارهاي مقام معظم رهبري، رشد بهایئت بود که مقام معظم رهبري با 

 هاي انحرافی حساس هاي علمیه نسبت به فرقه این هشدار در صدد بودند که حوزه
باشند، خصوصاً بهائیت و وهابیت که هر دو فرقه استعماري هستند که توسط 

  »...کل گرفته استروسیه و انگلیس در ایران ش
دادن الفاظ  ضمن نسبت 1391شهریور  26و یا در مطلب منتشرشده در تاریخ 

وضوح سعی در   خواندن پیروان دیانت بهائی، به»دملح«و » کافر«آمیز و  توهین
 :بودن آن شده است دادن این دیانت به کشورهاي دیگر و ساختگی وابسته جلوه

 هاي گیري فرقه زمان با شکل در قرن اخیر همنوسازي و گسترش فرقه اسماعیلیه «
رسد، نزدیکی   در ایران بوده است، به نظر می»بابیت«و » بهائیت«استعماري 

هاي بهاییت و فرقه اسماعیلیه، مدرن، کامالً حساب شده و تحت  شعارها و آموزه
چون بهائیان البته ما به هیچ وجه کافران ملحدي ... یک مدیریت پشت پرده باشد

 »...دانیم نمیردیف   با فرقه اسماعیلیه مسلمان همرا
 شده اتهاماتی بدون ارائه دلیل مبنی و یا در مطلبی دیگر از قول یک بهائی مسلمان

 بدون ارائه هرگونه (هاي اسالمی طرح شده بر تنفر پیروان بهائی از مسلمانان و آیین
به گزارش « :ستده اداده ش هاي ناشایست به پیروان این دیانت و نسبت) مستند

ز ظهر امروز در جمع شماري از پیش ا خبرگزاري فارس از سمنان، مهناز رئوفی

                                                
 قابل ،1389 آبان 1 فارس، خبرگزاري بود، خواهند یکدیگر پشتیبان علمیه هاي حوزه و دولت 

 mF8H3S2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 شهریور 26 فارس، يخبرگزار ، بهائیت با عملیاتی هاي شباهت /آقاخانیه فرقه تبلیغی هاي روش 

 Y4VA1B2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391
3 The Bahá’ís of Semnan - A Case Study in Religious Hatred, Bahá’í World 
News Service, October 2012, Available at:  
https://news.bahai.org/human-rights/iran/semnan/incitement-hatred  
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 فرقه بهائیت از عاشورا و روحانیت: احمر این شهر افزود مردم سمنان در سالن هالل
: وي تصریح کرد. کند ساختن آن، علیه بشریت تبلیغ می متنفر است و با مضحکه

 روزهاي اول و دوم محرم را به جشن و پایکوبی  معموالًپیروان فرقه ضاله بهائیت
رئوفی ... کنند گذرانند و علت آن را متولد شدن باب و بها در این روز اعالم می می

فرقه ضاله بهائیت تشکلی پر از تناقض در تعالیم خود دارد و داراي ادعاهاي : فتگ
 نشانده و پرورش دستکه بهائیت در حقیقت  وي با بیان این. دروغین بسیاري است

  »...هاي طوالنی مدت انگلیس و روسیه است یافته سیاست

                                                
 بهمن 13 فارس، خبرگزاري میکنند، حمایت و رهبري را بهائیت فرقه غربی هاي دولت و آمریکا 

 UfCCPM2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1387
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 محمد مقیسه
  
  

  دگاه  دا28رئیس شعبه 
 انقالب اسالمی تهران

  
  

  
متولد سبزوار است و  ) و ناصریانرهاي مستعار حاج ناص با نام (محمد مقیسه

 .دارد تحصیالت حوزوي
  

 ها مسئولیت
 1364 تا سال 1360سال دادیار زندان اوین از  -
 1365 تا سال 1364حصار از سال  دادیار ناظر زندان قزل -
 1367 تا 1365از سال  دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت -
 1369 تا 1367دادیار زندان اوین از سال  -
 70 در اوایل دهه رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران -
  کنون  تا80قالب اسالمی تهران از اوایل دهه  دادگاه ان28رئیس شعبه  -
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
   اند  جان به در برده67هاي سال   اعدامکه از شهادت زندانیان سیاسی بر اساس

  

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 دي 10 کلمه، قاضی، سه این:   

https://www.kaleme.com/1389/10/10/klm-42448/ 
 قابل ،1393 مرداد 5 نیوز، مشرق است؟، هاشمی مهدي پرونده به گیرسید مسئول کسی چه 

 MmHxvz2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 دي 9 لویی، خدابنده محمد هاي یادداشت هشتم، قسمت ـ بیایید عام قتل روزهاي به من با 

   :اینترنتی انینش در دسترسی قابل ،1394
http://ruziruzegari.blogspot.com/2015/12/blog-post.html 

1به زیرنویس . ك. ن. 
 1393 تیر 22 خشنود، جمال زندان خاطرات ایران، بهار ،!گیالنی محمدي با مرگ بیدادگاه در، 

 O4Hhub2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی لقاب
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-ن به عنوان دادیار زندان گوهرهاي مستعار حاج ناصر و ناصریا محمد مقیسه با نام
  . داشته است1367در سال دشت نقش مهمی در کشتار زندانیان سیاسی 

-نکردن استاندار محمد مقیسه همچنین به دلیل صدور احکام سنگین حبس و رعایت
همچنین  هاي قضاوت عادالنه در محاکمه بسیاري از فعاالن سیاسی و مدنی و

 مرتکب نقض حقوقجلسات دادگاه  ها در توهین و بدرفتاري با متهمان و وکالي آن
اش در دهه   متهم است که به سبب مناصب قضائیاو همچنین .بشر شده است

-حصار، گوهر هاي قزل  در شکنجه و اعدام بسیاري از زندانیان سیاسی در زندان60
 .نقش داشته است دشت و اوین

  
 1367کشتار زندانیان سیاسی در سال . 1

، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتواي 1367در مرداد و شهریور سال 
ها پیش  تمامی آن.  خمینی و تصمیم مقامات قضائی و اطالعاتی اعدام شدنداهللا روح

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

نشان یا جمعی در سراسر  نام و ي بیمخفیانه اعدام شدند و پیکر آنان در گورها
 .ایران دفن شده است

 دربرده از کشتار زندانیان به هاي متعدد از زندانیان سیاسی جان براساس شهادت
در زندان گوهردشت کرج نزد عدالت براي ایران، محمد 1367 سال در سیاسی

 نان را پیش ازهاي آ دادیار زندان، پروندهعنوان   بهمقیسه با نام مستعار ناصریان و
 علی نیري، مرتضی اشراقی، مصطفی که به مقابل هیات مرگ، متشکل از حسین این

کرد و در بسیاري از جلسات هیات  پورمحمدي و ابراهیم رئیسی، ببرند، آماده می
 .مرگ با زندانیان حضور داشته است

   الس در سیاسی زندانیان بردگان کشتار در به زادگان از جان شهادت اصغر مهدي
  

                                                
 حقوق کمپین است، کرده نقض را متهمین از بسیاري حقوق مقیسه قاضی :مصطفایی محمد 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 فروردین 31 ایران، بشر
https://persian.iranhumanrights.org/1389/01/mostafaie/ 

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 دي 10 کلمه، قاضی، سه این:   
https://www.kaleme.com/1389/10/10/klm-42448/ 

 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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دهد که چگونه مقیسه سعی داشته است تا  در زندان گوهردشت نشان می 1367
 : تعداد بیشتري از زندانیان اعدام شوند

 ...شنبه، شش مرداد آمدند و یک تلویزیون کوچک داشتیم از ما گرفتند روز پنج
 پاسداري به نام علی آمد گفت شما مالقات... صبح شنبه ما روز مالقاتمون بود

 ها به نام علیرضا  یکی از بچه10ساعت ...  مرداد بود8این صبح شنبه . دنداری
 .ساعت یازده سید محمد مروج رو صدا کردند. غضنفرپور مقدم رو صدا کردند

ها   دقیقه یکی از بچه20 و 12ساعت . هاي کرج و شهریار بودند ها بچه این
بسته داره از  چشمها رو   تا از زندانی5از همون دریچه دید که داوود لشکري 

بعد از چند ... بره سمت سرویسی که بغل در خروجی بود زیر فرعی ما می
 این ،کرد  ماشین تردد می، بزرگ بود، یک در قرمز داشت هواخوري،دقیقه

تونستیم پشت در رو  ما دیگه نمی. در رو باز کردند و بچه ها رو بردند بیرون
آن طرفش یک سیلو بود که . ولی پشت در یک جاده آسفالت بود. ببینیم

.  تا رو بردند داخل سیلو5یک در قرمز کوچک داشت و بعد دیدیم که این 
 کردم دیدم جوري نگاه می من همین. بعد به دنبالش یک سري دیگه رو بردند

 وقتی وارد.  تا پاسدار از همین سیلو در آمدند18که ساعت یک و نیم حدود 
لباس روشون رو در آورده بودند و هواخوري شدند از در بزرگ دو تاشون 

 یکی پاسدار. یکی همین پاسدار علی بود. لباس زیرشون هم خیس خیس بود
ها رو واسه  ها صحنه این. خانی که مسئول مالقات زندان گوهردشت بود

کردند از ناصریان تا لشکري تا مسئول فروشگاه همه  همدیگه تعریف می
ی که بغل فرعی ما بود و داستان رو بخش ها آمدند توي پاس این. جمع بودند
ها رو برده  که بچه. شنیدیم ما به گوش می ایستادیم می. کردند تعریف می

ها شروع به  بچه. خواستند اعدام کنند بودن آنجا نماز خونده بودند بعد می
 و جا گرفته بودند به چوب و لگد زده بودند همون. ها کرده بودن شعاردادن و این

ها   این...اند کاري کنیم منافق ها هر گفتند که این می. ام کردندها رو اعد این
ما هم . جا اعدام کردند ها رو بردند همون  تا از بچه19تا غروب همون روز 
 4من روز دوشنبه تا ساعت ... خوان همه رو اعدام کنند گفتیم که دیگه می

 غروب .ها بودم که به آن مسیر رفتند  سري از همین بچه15 تا 10شاهد 
وقتی که ناصریان امد از من سوال کرد اتهامت .. .بود دیگه هوا تاریک بود

گفت که چطور . من گفتم که منافقین. چیه من نگفتم هوادار یا مجاهدین
 ناصریان. یک دونه زد توي سرم من حرف نزدم. گفتی شد تا روز قبل هوادار می
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کرد که اتهامش رو  یکی از کارهایش این بود که هر زندانی رو تحریک می
 جا بودم بعد دیدم که پاسدارها من دیگه تا شب آن. بگه هوادار، بعد ببره دادگاه

دیدم شب شده و یک پاسداري بود گفتم من چه کار باید . آیند سراغم نمی
 بعد از یک ساعت. کنیم گفت االن وضعت رو مشخص می. کنم وضعم نامشخصه

ها برد توي سلول  هم صدا کرد با آندیدم که دو نفر رو داره میاره من رو 
شنبه  فرداش که سه. شب ما توي انفرادي بودیم. انفرادي که شب قبل بودیم

 روز چهارشنبه دوباره این ریل... یک روز تعطیل بود.  من رو صدا نکردندباشه
ناصریان . کرد لشکري فرم پر می. ادامه داشت ما رو آوردند توي راهروي اصلی

 اتهام ،فرم .برد دادگاه گفت هوادار یا مجاهد سریع می  کی میهر. کرد سوال می
هم همین  روز چهارشنبه. و نام پدر و میزان حکم و مال کدام شهر هستی بود

 ها رو هیستریک بچه. کرد آنجا دیگه ناصریان بیشتر تحریک می. روند ادامه داشت
ی از آن رفتند دادگاه آنجا به یک نوع میهایی که  یا حتی بچه. دکر می

 گفت این منافق سر رفت توي دادگاه می آمدند، او می ی کوتاه مموضعشون
 خواست موضع هست و در بند مسئول تشکیالته و به نیري و اشراقی و بقیه می

اکثر افرادي . کردند که همین کار رو هم می. بقبوالند که این حکمش اعدامه
  .کردند رفتند دادگاه رو حکم اعدام براشون صادر می که می

زندانی سیاسی 12 و حداقل زندانی سیاسی مرد صدهابر اساس آمارهاي موجود، 
در زندان گوهردشت اعدام  1367 سال در سیاسی زندانیان زن در جریان کشتار

 عضویت یا یاشدند که اتهام آنان عضویت یا هواداري از سازمان مجاهدین خلق 
  . کمونیست بودهاي سیاسی سوسیالیست یا هواداري از سازمان

هیات قضات همچنین  چون جفري رابرتسون، المللی حقوق بشري وکالي بین
 کشتار زندانیان سیاسی ل،المل سازمان عفو بین و دادگاه مردمی ایران تریبونال

 .اند را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته1367ایران در سال 
   مصداق را 1367در سال  رانای سیاسی زندانیان سازمان ملل نیز قربانیان کشتار

  

                                                
 2017 الملل، بین عفو و ایران براي عدالت زادگان، مهدي اصغر 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
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 17 تریبونال، ایران تریبونال، ایران دگاهدا حکم:   

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

   :ینترنتیا نشانی در دسترسی قابل
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1395132018PERSIAN.PDF  
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 شدن قربانیان کشتار رسمیت شناخته به .دانسته است » قهريناپدیدشدگی«
به عنوان ناپدیدشده قهري، دولت جمهوري  1367 سال در سیاسی زندانیان

هاي  کند که حق خانواده المللی موظف می اساس قوانین بین اسالمی ایران را بر
شان ادا کند  قت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزانقربانیان را براي دانستن حقی

الملل، ناپدیدشدگی  از نظر حقوق بین .و مسئوالن آن را تحت تعقیب قرار دهد
 المللی است و تا زمانی که فرد ناپدید ري نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بینقه

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

 
  صدور احکام حبس سنگین براي . 2

 دلیل باورهاي مذهبی آنان شهروندان بهائی به
عهده داشته است  محمد مقیسه در دو دهه اخیر محاکمه بسیاري از بهائیان را بر

و به دلیل صدور احکام سنگین حبس براي شهروندان بهائی مرتکب نقض حقوق 
 .بشر شده است

 سال حبس تعزیري براي هر 20مدیران جامعه بهائی و صدور اکمه هفت تن ازمح
  سال حبس تعزیري براي هفت تن از بهائیان استان گلستان45ها، صدور  کدام از آن

 سال حبس تعزیري براي 11اي، صدور حکم  در یک جلسه دادگاه هشت دقیقه
ط با موسسه آموزشی عادل نعیمی، از شهروندان بهائی، محاکمه هفت بهائی مرتب

 7هاي تعزیري بین   سال حبس تعزیري و صدور احکام حبس30عالی بهائیان به 
ها شهروند بهائی بخشی از برخی از موارد نقض حقوق بشر از   سال براي ده3تا 

  .سوي این قاضی است
 

   سال حبس140محکومیت هفت تن از مدیران جامعه بهائی به . 2,1
کنندگان امور بهائیان در ایران  ، هفت تن از اداره1389 در مردادماه محمد مقیسه

 الدین  جمال: سال حبس تعزیري محکوم کرد20ها را به  کدام از آن را محاکمه و هر
آبادي، سعید رضایی، عفیف نعیمی، بهروز توکلی و وحید  خانجانی، فریبا کمال

  دستگیر1387اه م  اردیبهشت25شان در  تیزفهم با هجوم نیروهاي امنیتی به منازل
 1386 اسفندماه 15تر در  شدند و مهوش ثابت، متهم دیگر این پرونده، نیز پیش

 .دستگیر شده بود

                                                
 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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 مدیران جامعه بهائی در این پرونده با لیست بلندي از اتهامات سنگین مواجه شدند
، »اندازي و گسترش تشکیالت غیرقانونی راه«توان از  که از جمله این اتهامات می

فعالیت تبلیغی «، »کردن چهره جمهوري اسالمی ایران مخدوش«، »سیجاسو«
آوري  مشارکت در جمع«، »همکاري با رژیم غاصب و اشغالگر قدس«، »علیه نظام

، »زدن امنیت کشور هم شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر بندي اسناد طبقه
اجتماع و «و » کشورزدن امنیت  تبانی و اجماع با هدف برهم«، »االرض افساد فی«

 .نام برد »تبانی به منظور اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی
  

   سال 45اي و  دادگاه هشت دقیقه. 2,2
  حبس براي هشت شهروند بهائی استان گلستان

شده در  بازداشت هفت تن از بهائیان 1392محمد مقیسه در چهارم اردیبهشت 
 سال حبس 45 در مجموع به اي دگاه هشت دقیقهدا استان گلستان را در یک

تعزیري  سال حبس 10بر اساس این حکم فرهاد فهندژ، به . تعزیري محکوم کرد
 و و پیام مرکزي، فوآد فهندژ، سیامک صدري، کوروش زیاري، کمال کاشانی

، »تبلیغ علیه نظام«فرهمند ثنایی هر کدام به پنج سال حبس تعزیري به اتهام 
عضویت در تشکیالت غیرقانونی «و » رقانونی بهائیتشکیل و اداره تشکیالت غی«

  .محکوم شدند »بهائی
 

   سال حبس براي هفت تن از اساتید 30. 2,3
  و مسئوالن موسسه آموزشی عالی بهائیان

مسئوالن دانشگاه  سال حبس تعزیري براي هفت نفر از اساتید و 30صدور حکم 
 از دیگر احکام »الی بهائیانارتباط با موسسه آموزش ع«مجازي بهائیان به اتهام 

 .صادره از سوي محمد مقیسه است

                                                
 اردیبهشت 24 سی، بی بی جنجالی، بازداشت از پس سال هفت بهائی، هفت پرونده به نگاهی 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/05/150513_u04_bahais_prison 

 در دسترسی قابل ،1393 خرداد 1 هرانا، الریجانی، محمدجواد به بهائی زندانی یک همسر نامه 
 CsoCLb2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی

 3مهر 26 نیوز، بهائی ،)کامل گزارش(+ گذشت گلستان استان بهائی شهروند 8 بازداشت از سال 
 8APvRN2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394
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 سال زندان، محمود 5، وحید محمودي و کامران مرتضایی به بر اساس حکم
 سال و 4بادوام، رامین زیبایی و فرهاد صدقی از مدرسان این موسسه آموزشی به 

 هر موسسه آموزشی عالی بهائیان نوشین خادم دستیار و ریاض سبحانی مشاور
 . سال زندان محکوم شدند4یک به 

 5 تا 3ها بهائی را به احکام حبس  محمد مقیسه همچنین در دو دهه اخیر ده
 ،عزیزاهللا سمندري اساس احکام صادره از سوي مقیسه، بر .سال محکوم کرده است

کدام به پنج  هر ارنگ اتحاديس و واحد خلوصی ،ایقان شهیدي ،حقار نیما
شهاب دهقانی  ،نسیم باقري ،فواد خانجانی ،الهام فراهانی ي،سال حبس تعزیر
پیام  ،شمیم فراهانی  سال حبس تعزیري و4کدام به  هر و شاهرخ طائف

                                                
 1390 مهر 27 سی، بی بی بهائیان، عالی آموزشی موسسه با مرتبط بهائی هفت محکومیت، 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/10/111019_l21_bihe_uni_jail_iran 

 قابل ،1391 مهر 15 مذهبی، ملی شهر، رجایی زندان به اوین زندان از هائیب زندانی دو انتقال 
 v1sxNX2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی

 قابل ،1389 بهمن 15 ایران، پیک بهائی، شهروند حقار، نیما براي تعزیري حبس سال 5 صدور 
 ID?aspx.Content/com.peykeiran.www://https=28194 :اینترنتی نینشا در دسترسی

 در دسترسی قابل ،1391 فروردین 17 مذهبی، ملی حکم، اجراي براي شهیدي ایقان احضار 
 MeqKuv2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی

 در دسترسی قابل ،1391 خرداد 17 هرانا، شد، محکوم تعزیري حبس سال 5 به خلوصی واحد 
 hranews/2012/org.news-hra.www://https/1-11275/ :اینترنتی نشانی

 ایران از گفتند می من به ها بازجوي در :حکمش اجراي براي بهائی شهروند یک راحضا دنبال به 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 تیر 19 ایران، بشر حقوق کمپین ،!بروید باید

https://persian.iranhumanrights.org/1393/04/sarang-ettehadi/ 
 قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1393 بهمن 24هاي بهائی در زندان، رادیو زمانه،  ولنتاین زوج ،:  

https://www.radiozamaneh.com/205372 
 قابل ،1389 دي 13 ملی، همبستگی شد، محکوم ريتعزی حبس سال چهار به خانجانی فواد 

 RRGkBh2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 قابل ،1392 آبان 5 ایران، ملیون تعزیري، حبس سال چهار به بهائی شهروند یک محکومیت 

 iran/org.melliun://https/29636 :اینترنتی نشانی در دسترسی
 خود، محکومیت دوران گذراندن براي زندان به خانجانی فؤاد و طائف شاهرخ آقایان بازگشت 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 بهمن 22 بهائی، جامعه خبري سرویس
https://news.persian-bahai.org/2012021112 

 از گفتند می من به ها بازجوي در :حکمش اجراي براي بهائی شهروند یک احضار دنبال به 11
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 تیر 19 ایران، بشر حقوق کمپین ،!بروید باید ایران

https://persian.iranhumanrights.org/1393/04/sarang-ettehadi/ 
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هرکدام به سه سال حبس  )اتحادي(نسیم اشرفی و دیدار رئوف ، اغصانی
  .اند وم شدهتعزیري محک

 
 نتخابات ریاست، معترضان به نتایج افعاالن اتنیکیمحاکمه . 2,4

 نگاران ، فعاالن سیاسی، مدنی و روزنامه1388 سال جمهوري
نگاران،  محمد مقیسه در دو دهه اخیر نقش قابل توجهی نیز در محاکمه روزنامه

 و فعاالن سیاسی، مدنی و کاربران فضاي مجازي داشته و شمار فعاالن اتنیکی
 او همچنین. کوم کرده استمدت مح هاي طوالنی زیادي از آنان را به اعدام و حبس

 1388 سال جمهوري بسیاري از معترضان به رخدادهاي پس از انتخابات ریاست
 .را به احکام سنگین محکوم کرده است

حکم اعدام براي جعفر  صدور ،مذهب  فعال کرد سنی30حکم اعدام براي  صدور
، نژاد  ی، حامد روحشهرام احمدي ،پور سعید ملک ،آقایی محمدعلی حاج، کاظم

  سال حبس18صدور حکم  ،بوکی  فعال فیس8 سال حبس براي 127صدور حکم 

                                                
 اسفند7، خبرنورد، !صدور حکم سه سال زندان و جریمه نقدي براي پیام اغصانی شهروند بهائی  

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389
http://khabarnavard.blogspot.com/2011/02/blog-post_26.html 

 ،اعالم حکم سه سال حبس تعزیري براي دیدار رئوفی، شهروند بهائی، بهائیان در آیینه مطبوعات 
 sVH1Cq2/ly.bit://https اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 اسفند 25

 نشانی در دسترسی قابل ،1393 اردیبهشت 16 هرانا، شد، بازداشت بهائی شهروند اشرفی نسیم 
 HhYkAU2/ly.bit://https :اینترنتی

 قابل ،1393 اردیبهشت 7 روزآنالین، شده، تبدیل اطالعات هشعب به قضائیه قوه :عبادي شیرین 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-2d3e94d4bb.html 
 اعدام امروز بامداد آقایی حاج محمدعلی و کاظمی جعفر سیاسی زندانی دو جمله زا نفر شش 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 بهمن 4 ایران، بشر حقوق سازمان شدند،
https://iranhr.net/fa/articles/1612/ 

 نشانی در دسترسی قابل ،1390 بهمن 10 سی، بی بی ،'شد تایید' پور ملک سعید اعدام حکم 
 sepah_malekpour_10u_2012/01/120129/iran/persian/com.bbc.www://http :اینترنتی

 قابل دسترسی1394 آبان 4دام و ارسال آن به اجراي احکام، هرانا، شهرام احمدي؛ تائید حکم اع ، 
 a/hranews/2015/org.news-hra.www://https-2702/ :اینترنتی نشانی در
 اینترنتی نشانی رد دسترسی قابل ،1388 دي 25 کلمه، نژاد، روحی حامد اعدام حکم لغو:   

https://www.kaleme.com/1388/10/25/klm-8370/ 
 اردیبهشت1بوکی، کمپین حقوق بشر ایران،  صدور حکم قطعی براي شش نفر از هشت فعال فیس  

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394
https://persian.iranhumanrights.org/1394/02/facebook-case-sentence/ 



330 ي جنایت چهره

 سال و 9سال و شش ماه حبس براي فاطمه اختصاري، ١١ ،براي وحید اصغري
، شناس  سال حبس براي امید علی، 10شش ماه حبس براي مهدي موسوي

 ، 8 اسدي سال حبس براي میالد7سال و شش ماه حبس براي بهاره هدایت، 9
  سال و سه ماه حبس براي نغمه شاهسوندي7 و ي مجید توکلیسال حبس برا

  .د مقیسه براي فعاالن مدنی و سیاسی استبخشی از احکام صادره از سوي محم
-اند، از تند هایی به ریاست محمد مقیسه محاکمه شده اغلب کسانی که در دادگاه

در واکنش به اعتراض برخی وکال به . دان ها و بدرفتاري او سخن گفته خویی، اهانت
 .ید به اخراج از دادگاه و حتی زندان کرده استوکال را تهد محمد مقیسه، او

  
  هاي حقوق بشري قرارگرفتن در لیست مجازات

به محمد مقیسه را ، )2011 لی آور13 (1390 ماه نی فرورد23 اروپا در هیاتحاد
 به انتخابات ریاست جمهوري سال معترضاني ها دادگاه نقض حقوق بشر دردلیل 
براساس این مصوبه ورود او  .هاي حقوق بشري قرار داد  در فهرست مجازات1388

                                                
 قطعی، حکم بدون بازداشت سال هفت :اصغري وحید پرونده در بشر حقوق نقض موارد گزارش 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی ابلق ،1394 دي 2 ایران، براي عدالت
https://justice4iran.org/persian/reports/vahid-asghari/ 

 20 فردا، رادیو شدند، محکوم شالق و مدت طوالنی زندان به اختصاري فاطمه و موسوي مهدي 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 مهر

https://www.radiofarda.com/a/f9-iranian-poets-mehdi-mousavi-fatemeh-ekhtesari-
sentenced-jail-lash/27302538.html 

 کمپین!رزندم برگزار نشده استهنوز پس از هفت ماه دادگاه تجدیدنظر ف: شناس مادر امید علی ، 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 آذر 25 ایران، بشر حقوق

https://persian.iranhumanrights.org/1394/09/omid-alishenas/ 
  اردیبهشت29 سال حبس محکوم شدند، کلمه، 7یم و میالد اسدي به  سال و ن9بهاره هدایت به  

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389
https://www.kaleme.com/1389/02/29/klm-19876/ 

 بهمن 13 کلمه، انقالب، دادگاه در روگل مهدیه و هدایت بهاره توکلی، مجید دوباره محاکمه 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389

https://www.kaleme.com/1389/11/13/klm-46006/ 
 خرداد 4 ین،روزآنال اند، آورده ما سر چه فهمد می دنیا شویم کشته زندان در :شاهسوندي نغمه 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-4e46d06981.html 

 اینترنتی نشانی در ترسیدس قابل ،1389 دي 10 کلمه، قاضی، سه این:   
https://www.kaleme.com/1389/10/10/klm-42448/ 
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به کشورهاي این اتحادیه ممنوع و اموال او در کشورهاي اتحادیه اروپا مشمول 
 .توقیف خواهد شد

                                                
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, Available at:  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0001:0011:EN:PDF. 
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 شاهی محمد ملک
  
  
  

  
  ها مسئولیت

 1395ا آبان آباد ت جانشین فرمانده انتظامی خرم -
  1397د  خردا21 تا 1395فرمانده انتظامی شهر دورود از آبان  -
  

  برخی از موارد نقض حقوق بشر
 ،)در استان لرستان(شاهی به عنوان فرمانده نیروي انتطامی شهر دورود  محمد ملک

مسئول اصلی برخورد نیروهاي تحت امرش در شلیک مستقیم به معترضان و 
 .نان بوده استشدن دو تن از آ کشته

شدن دو  ز کشتهخبرگزاري رسمی صدا و سیماي جمهوري اسالمی ا که پس از آن
حمیدرضا کاظمی،  د،شهر دورود خبر دا در 1396 دي 10در تن از معترضان 
با  وگویی دختر در مجلس شوراي اسالمی، در همان روز طی گفت نماینده شهر پل

شدن  انتظامی به معترضان و کشتهشلیک نیروي  »ناعتمادآنالی«ي تارنماي خبر
راهی جز برخورد و شلیک پلیس با کسانی « :یید کرده استأدو نفر در دورود را ت

 ».نداشت ها ریخته بودند وجود که شب گذشته هنجارشکنی کردند و به خیابان

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 خرداد 21 ایرنا، شد، معرفی دورود انتظامی فرمانده:   

https://bit.ly/2MdBt8m 
 همان.  
 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 ،6139
 کردند؟ می آرامشان باید چطور بگویید شما /نداشت هنجارشکنان به شلیک جز راهی پلیس/ 

 آنالین،  کنید، اعتمادکنند آرام توانیم بگوییم چهار تا آدم الابالی را که به اموال عمومی تعرض می نمی
 VXirHZ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 10
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 مجتبی ملکی
  
  
مقام دادگستري کل استان  قائم -

  يخراسان رضو
  
  
    
   .است) واقع در استان لرستان(دشت کوهمتولد شهر او 
 

 ها مسئولیت
 آباد  دادگاه عمومی و انقالب خرم17ریاست شعبه  -
 ریاست اولین دوره شوراي حل اختالف کرمانشاه -
 1395 تا آذر 1386دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه از  -
   تا کنون1395از آذر ي مقام دادگستري کل استان خراسان رضو قائم -
  

 از موارد نقض حقوق بشربرخی 
مجتبی ملکی به عنوان دادستان کرمانشاه در صدور و اجراي احکام پرشمار اعدام 

در ادامه به برخی از این . ثري داشته و مسئول استؤعام نقش مءو اعدام در مال
 .موارد اشاره شده است

مه و ، هفت نفر که به اتهام تهیه و توزیع انواع مواد مخدر محاک1389 دي 13در 
  هشتم آذرماه.عدام شدندا به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزي کرمانشاه

عام اعدام ءیدان آزادي کرمانشاه در مالدو نفر به اتهام تجاوز به عنف در م ،1390
                                                

 1395 آبان 26 فردا، آباد خرم شد، رضوي خراسان دادگستري مقام قائم لرستانی قاضی یک، 
 tYCT6U2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

 کانون عکس،+رضوي خراسان استان کل دادگستري مقام قائم عنوان به کوهدشتی یک انتصاب 
 ir.kanoonsobhan://http/8251-1206/ :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 آذر 3 سبحان،

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 دي 13 سی، بی بی شدند، اعدام ایران در نفر هشت:  
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/01/110103_l03_execution_iran 
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مجتبی ملکی در حاشیه اجراي این مراسم گفت که اعدام عاملی است . شدند
او همچنین از اعدام . زنند  اعمالی میگرفتن کسانی که دست به چنین براي عبرت

شش نفر در صبح همان روز در زندان مرکزي کرمانشاه با اتهامات مرتبط با مواد 
 .ده بودخبر دا مخدر

مجتبی ملکی جرم . ، هفت نفر در کرمانشاه اعدام شدند1392ماه  در سوم بهمن
» قتل«گر را و جرم دو تن دی» قاچاق مواد مخدر«پنج نفر از این اعدامیان را 

 .اعالم کرد
عام ء دو نفر با اتهام قتل در میدان آزادي کرمانشاه در مال1393 مرداد 16در 

باره گفت که مراسم اعدامی که امروز صبح در  مجتبی ملکی در این. اعدام شدند
میدان آزادي شهر کرمانشاه اجرا شد نمونه عینی تالش دستگاه قضائی استان 

  .است  روانی جامعهبراي حفظ امنیت روحی و
 

 هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا قرارگرفتن در فهرست مجازات
ثر در ؤ تا کنون اتحادیه اروپا مجتبی ملکی را به دلیل نقش م1390 مهرماه 18از 

. هاي حقوق بشري قرار داده است نقض حقوق شهروندان ایرانی در لیست مجازات
ی در مقام دادستان عمومی و انقالب مجتبی ملکبیانیه اتحادیه اروپا،  بر اساس

بوده است و به همین دلیل » هاي مرگ اصلی افزایش مجازات«کرمانشاه مسئول 
  .قرار گرفته استتحریم  در فهرست

                                                
 قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1390 آذر 10فر در کرمانشاه اعدام شدند، بی بی سی، هشت ن ،:   

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/12/111201_l44_ermanshah_execution 
 دسترسی قابل ،1392 بهمن 9 فردا، رادیو گذشته، ماه طی ایران در »تن 18« مک دست اعدام 

 html.25246445/iran_executions_18_12f/a/com.radiofarda.www://https :اینترنتی نشانی در
 مرداد 16 مهر، خبرگزاري بودند، سنگدل و جنایتکار قاتالنی کرمانشاه در وزامر هاي اعدامی 

 WatOMP2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393
 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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 محمدجعفر منتظري
  
  

  ردادستان کل کشو
  
  
 تحصیالتقم است و   در1327 متولد او

     .حوزوي دارد
 

 ها مسئولیت
 1359اسالمی از سال قاضی دادگاه انقالب  -
 1367ئی نیروهاي مسلح در سال سازمان قضا مؤسس -
- 1368یت در سازمان قضائی نیروهاي مسلح تا سال الفع 
 تا 1369ماه   بهمن9اي از  از سوي سید علی خامنه بازرس ویژه قوه قضائیه -

 1370اردیبهشت 
 1378 تا 1368وزارت دادگستري از سال  معاون پارلمانی -
 1384 تا سال 1380اون اول دادستان کل کشور از سال مع -
 1388 تا سال 1384از سال ) هاشمی شاهرودي(مشاور رئیس وقت قوه قضائیه  -
 1385 -1384اي در سال  بازرس ویژه قوه قضائیه از سوي سید علی خامنه -
 اي احتماالً هاي قوه قضائیه از سوي سید علی خامنه رئیس هیات شناسایی آسیب -
 1386ر سال د
 1395 فروردین 15 تا 1388رئیس کل دیوان عدالت اداري از شهریورماه  -
 1395 فروردین 15 تا 1388رئیس شعبه اول دادگاه انقالب از شهریورماه  -

                                                
  ،قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1395 فروردین 16دادستان جدید کل کشور کیست؟، ایسنا ،:   

https://bit.ly/2FPAuLg 
 همان.  
 االسالم کاظم صدیقی االسالم جعفر منتظري و آقاي حسین دادگر و حجت حکم مأموریت به حجت 

 در ، قابل دسترسی1369 بهمن 9اي،  اهللا خامنه ، دفتر حفظ و نشر آثار آیت براي بازرسی در قوه قضائیه
 id?content-message/ir.khamenei.farsi://http=2415 :اینترنتی نشانی
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 کنون  تا1388رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت از شهریورماه  -
  کنون تا 1395 فروردین 15 ازر دادستان کل کشو -
  

 ارد نقض حقوق بشربرخی از مو
 نقض حقوق شهروندان بهائی. 1

محمد جعفر منتظري به عنوان رئیس دیوان عدالت اداري در نقض حقوق بهائیان 
 .از تحصیل نقش موثر داشته استها   آنکردن به خصوص محروم

شکایتی علیه سازمان  آموزان بهائی عدادي از دانشتکه   این پس از1393در سال 
ر منتظري راي داد که محمدجعف لت اداري تسلیم کردندسنجش به دیوان عدا

شعبه یک دیوان عدالت اداري که . توانند به دانشگاه بروند آموزان بهائی نمی دانش
 شود در این راي تازه با استناد به مصوبه محرمانه از سوي رئیس این دیوان اداره می

ر رد داوطلبان  شوراي عالی انقالب فرهنگی، اقدام سازمان سنجش د1368سال 
بهائی را مطابق با شرایط عمومی گزینش و آموزش خواند و شکایت داوطلبان 

 در این مصوبه به بهائیان فقط حق داشتن تحصیالت ابتدایی و .بهائی را رد کرد
 .اند از تحصیل در دانشگاه ممنوع شدهها   آنمتوسطه داده شده است و
م دادستان کل کشور نیز نسبت  در مقا1395 خرداد 15محمدجعفر منتظري در 

 او در سخنانی بهائیت را .آن هشدار داد ئیان و پیامدهاي قانونیبها به ارتباط با
عاقالنه نیست بیاییم این افراد را در «: دانست و گفت» ساخته انگلیس و اسرائیل«

 به گفته او افرادي» .ها مراوده و رفت و آمد داشته باشیم جامعه مطرح کنیم و با آن
 او گفته بود بهادادن. گیرند باید منتظر عواقب قانونی باشند که با بهائیان ارتباط می

  .است» خنجر به قلب امام زمان«به بهائیت 
 

                                                
 بی بی ،1395 فروردین 15 شد، منصوب کشور کل دادستان سمت به منتظري محمدجعفر 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل سی،
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160403_nm_larijani_montazeri 

 اسفند 21 هرانا، داد، راي دانشگاه در بهائیان تحصیل عدم به اداري عدالت دیوان یک شعبه 
 a/hranews/2015/org.news-hra.www://https-15/ :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393

  ،1395 خرداد 16هشدار دادستان کل کشور؛ ارتباط با بهائیان پیامد قانونی دارد، صداي آمریکا ،
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights-justice/3362577.html 
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 مشارکت در کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضاي مجازي. 2
شوراي عالی  نتظري به عنوان دادستان کل کشور از اعضاي اصلیمحمدجعفر م

ترین نهادي است که وظیفه   فضاي مجازي، عالیشوراي عالی . مجازي استفضاي
 مسئول سازي در فضاي مجازي را به عهده دارد و گذاري و تصمیم نظارت، سیاست

 .فیلترینگ و تعقیب کاربران فضاي مجازي در ایران استاصلی کنترل، سانسور، 
گفته بود  جازيباره فیلتر فضاي مدر 1395 اسفند 27محمدجعفر منتظري در 

شود، اما این   هزار کانال تلگرام فیلتر می20 تا 16ن هر هفته چیزي حدود در ایرا
او گفته بود . تعداد فیلترینگ هنوز کافی نیست و باید شبکه ملی به وجود بیاید

هاي تلگرامی بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق  که فیلترینگ این شبکه
اي را به  دولت دو سال پیش بخشنامه« گفته وي به. گیرد مجرمانه صورت می

رسان تلگرام را ممنوع  هاي مختلف ابالغ کرده و در آن استفاده از پیام دستگاه
 ».اعالم کرده که متأسفانه این بخشنامه مغفول مانده است

اي،  دستور سید علی خامنه  و به1390 اسفند 17شوراي عالی فضاي مجازي در 
 رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، . ایران، تشکیل شدرهبر جمهوري اسالمی

دادستان کل کشور، وزیر اطالعات و فرمانده سپاه پاسداران از اعضاي حقوقی 
عالی مجازي  گفتنی است همه اعضاي شوراي. عالی فضاي مجازي هستند شوراي

  .شوند تعیین می از سوي رهبر جمهوري اسالمی ایران
 
 1396ماه  ان ديمشارکت در سرکوب معترض. 3

 دادستان کل جمهوري اسالمی در سرکوب و سرپوش عنوان محمدجعفر منتظري به
ها   آننکردن مرگ مشکوك  و پیگیري1396ماه  نهادن بر مرگ معترضان دي 

 .نقش داشته است
  زنندگان  با برهم برخورد شدید دستگاه قضائی و امنیتی ماه از  دي12منتظري در 

  

                                                
 رادیو نیست، کافی و شود می فیلتر تلگرام کانال هزار 20 تا 16 هفته هر :کشور کل دادستان 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 اسفند 27 فردا،
https://www.radiofarda.com/a/f9-iran-filtering-telegram-channals/28376031.html 

  ،اسفند 17حکم تشکیل و انتصاب اعضاي شوراي عالی فضاي مجازي، شوراي عالی فضاي مجازي 
 OUp9AY2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390

 ،رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی اعضاي جدید شوراي عالی فضاي مجازي را منصوب کردند 
 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1394 شهریور 14 اي، خامنه اهللا آیت دفتر رسانی اطالع پایگاه

13542/content/fa/ir.leader.www://http 
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 شوند و اقدام به تخریب ه مرتکب جرم میهایی ک آن«:  و گفتامنیت و نظم خبر داد
  دستگاه قضائی و امنیتی اطالعاتی بارسانند قطعاً کنند و آسیب به مردم می می
او از مردم خواست تا معترضان را به نیروهاي » .برخورد شدید خواهد کردها  آن

 رهابودن«: د و گفتاو به فضاي مجازي در کشور نیز اشاره کر. امنیتی معرفی کنند
هاي  فضاي مجازي و دراختیاربودن این فضا در دست دشمن، براي همه عرصه

ها چه  گونه که در این جریانات اخیر دیده شد که این زندگی ما مضر است همان
 ».کنند هایی می ها چه کار دیدند که اگر فضا باز باشد اینمردم ... هایی دارند شرارت
ضاي بسته علیه گرانی و ف در ایراناعتراضات اخیر  شد کهماه مدعی   دي14او در 

طراح اصلی این پروژه، «شده و گفت که » طراحی«سیاسی در خارج از کشور 
یک آمریکایی به نام مایکل اندریا، مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیاي 

ه انداخته و را اعتراضات در ایران را به» اتاق عملیات«او گفته بود . است» آمریکا
اي در این اتاق  نیز نماینده» ها گراها و چپی ها، برخی ملی طلب منافقان، سلطنت«

  .عملیات داشتند
 
 مرگ معترضان بازداشتی . 4

 هاي یید دو خودکشی در بازداشتگاهأ با ت1396ماه   دي21محمدجعفر منتظري در 
معتاد بوده است و تهران و اراك ادعا کرد فردي که در زندان اوین خودکشی کرد 

 ماتبود که به ادعاي مقا  ساله22سینا قنبري   این زندانی.فیلمش هم موجود است
ماه در دستشویی قرنطینه زندان اوین خودکشی کرد و  قضائی روز شانزدهم دي
 .اش تحویل داده شد ماه به خانواده جسدش روز نوزدهم دي

،  خودکشی سینا قنبريپس از ادعاي محمدجعفر منتظري مبنی بر وجود فیلم
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی، پس از بازدید از 

                                                
 12 زمانه، رادیو است، مضر ما براي مجازي فضاي آزادي که داد نشان اخیر وقایع :کل دادستان 

 com.radiozamaneh.www://https/374847 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي
 دي 14 فردا، رادیو کردیم، »شناسایی« را اعتراضات »اصلی طراح« :کشور کل دادستان ادعاي 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396
https://www.radiofarda.com/a/montazeri-says-michael-dandrea-behind-iran-
unrest/28954988.html  

  فیلمش هم موجود است«: باختگان در زندان جان» معتادبودن«و » خودکشی«اصرار دادستان بر« ،
  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 دي 21 ایران، بشر حقوق کمپین

https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/sina-ghanbari-vahid-heydari-death/  
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: نوشت اش کانال تلگرام شخصی  با رد این ادعا در1396 بهمن 16زندان اوین، در 
ز این فیلم در جاهاي مختلف به اشتباه به نام فیلم خودکشی سینا قنبري نام ا«

هاي  که فیلم حاوي ساعاتی از وضعیت محوطه سرویسشود در حالی  برده می
بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم 

 ». فیلمی از خودکشی وجود نداردوجود ندارد و اساساً
اشاره کرد   متهم در اراكخبر خودکشی یک منتظري همچنین بدون ذکر نام به

یروي انتظامی بود و پزشکی دکشی کرد در زندان نفردي که در اراك خو و گفت
ها وي هم خودکشی  قانونی در حال تحقیق در این زمینه است و بنابر گزارش

اي بود که روز   ساله23 اشاره دادستان به وحید حیدري، دستفروش .کرده است
 منتقل شد اما روز شانزدهم 12ماه در شهر اراك بازداشت و به کالنتري  دهم دي

 اش را با این عنوان که در بازداشتگاه خودکشی کرده ماه مقامات انتظامی جنازه دي
نیز اعالم  وحید حیدري مقامات انتظامی درباره. اش تحویل دادند است، به خانواده

ده و به دلیل حمل مواد مخدر بازداشت شده و با پیچیدن لباس کردند او معتاد بو
این در حالی است که عموي .  استدور گردنش در بازداشتگاه خودکشی کرده

اش  ماه به کمپین حقوق بشر ایران گفت برادرزاده وحید حیدري روز نوزدهم دي
همچنین تا کنون . در بازار دستفروش بوده و اهل اعتیاد یا مواد مخدر نبوده است

یکی از بستگان وحید . هیچ فیلمی از خودکشی وحید حیدري منتشر نشده است
  سرششکافی ده سانتی در ناحیه ست هنگام تحویل جنازهحیدري نیز گفته ا
 محمد نجفی، وکیل .کشی داشته باشدتوانسته ربطی به خود دیده است که نمی

کرد، با رد فرضیه خودکشی  دادگستري که پرونده وحید حیدري را دنبال می
  .در بازداشتگاه کشته شده است وحید حیدري گفته بود که او

 

                                                
 اران،جم اخیر، هاي ناآرامی زندانی قنبري سینا مرگ از تهران نماینده رحیمی، رضا علی روایت 

 QRzNST2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 بهمن 15
 را آبرویش حاال و کشتند و زدند و گرفتند« :اراك بازداشتگاه در حیدري وحید باختن جان 
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 دراویش گناباديسرکوب اعتراضات . 5
 محمدجعفر منتظري به عنوان دادستان کل کشور در دستگیري، شکنجه، محاکمه

 ماه  بهمن30پس از اعتراضات  صدور احکام حبس سنگین براي دراویش گنابادي و
 . نقش داشته و مسئول است1396 اسفندماه 1و 

 یافته یایه  گفته بود که دستگاه قضائی عالئم و نشانه1396 اسفندماه 2او در 
 او دراویش. ت دراویش ریشه در خارج از کشور دارنداعتراضا دهند است که نشان می

اي از عناصري که خود را وابسته  عده«: نامید و گفت» اراذل و اوباش«معترض را 
دانستند و در حقیقت افرادي هستند که از این پوشش  به گروهی از دراویش می

 ر ناهنجار اغتشاشاتی ایجاد کرده و سبب مزاحمتاستفاده کردند، در یک حرکت بسیا
 ».براي مردم شدند
 در اعتراض به محاصره خانه رهبرشان 1396 ماه ام بهمن روز سی دراویش گنابادي

 در خیابان هفتم پاسداران تهران تجمع کردند که این تجمع با دخالت نیروي انتظامی
 هاي هایی که در شبکه فیلماساس  بر .موران لباس شخصی به آشوب کشیده شدأو م

موران لباس شخصی و گارد ویژه نیروي انتظامی به أاجتماعی منتشر شده است، م
آور و باتوم به دراویش و حتی   هاي پاسداران با گاز اشک تعداد فراوان در خیابان
ها حتی صداي شلیک گلوله به کرات  در این فیلم. کردند مردم معمولی حمله می

اي که به دراویش پناه  شده هاي تخریب هاي زخمی و آپارتمان شنیده شد و صورت
که تصاویري در اینترنت پخش شد از آپارتمانی . دادند نیز به وضوح مشخص است

 مورانأهایش شکسته و حتی بخشی از خانه سرایدار آپارتمان نیز از سوي م شیشه
اشیده شده هاي خون که بر روي زمین و دیوار پ تخریب شده و تصاویري از لکه

 .است
 از تاریخ«: ودبه کمپین حقوق بشر ایران گفته ب فرهاد نوري، فعال حقوق دراویش،

 زن درویش در 11 درویش در زندان بزرگ تهران، 350اول اسفندماه تا کنون، 
 زندان قرچک ورامین و چهار نفر در بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور در روندي غیر

 هاي این تعداد بازداشت به گفته او خانواده» .برند یقانونی در بازداشت به سر م

                                                
 قابل ،1397 تیر 3 وله، دویچه زندانی، درویش 34 براي تعزیري حبس سال 114 حکم صدور 
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هایی که در  اطالعی ندارند و آنها   آن روز است که از وضعیت40شده بیش از  
به . برند تحت فشار و شکنجه براي اعتراف هستند اداره آگاهی شاپور به سر می

م تفهیم شده پس از بازداشت دو اتها گفته فرهاد نوري به تمام دراویش بازداشت
 اخالل« ها به دو اتهام اولیه ها داده شده آن اي که به همگی آن طبق برگه. شده است

نمایی و تهدید با سالح گرم و سرد و تمرد از  در نظم عمومی با تظاهر و قدرت
جتماع و تبانی به قصد ا« و »تخریب اموال عمومی و خصوصیدستور پلیس و 
  .شدندمتهم  »علیه امنیت ملی

 
 ونده قتل محمد راجیپر. 6

 محمدجعفر منتظري مرگ محمد راجی، از دراویش گنابادي که در زمان بازداشت
ها کشته شده و جسد او براي  کشته شد، را تکذیب کرد و گفت که او در درگیري

طیبه  این در حالی است که. شناسایی در پزشکی قانونی نگهداري شده است
 در این باره گفت که مأموران 1396اه  اسفندم13در  راجی، دختر محمد راجی،

اند که به همراه  نیروي انتظامی در تماس تلفنی از خانواده محمد راجی خواسته
عکس و مدارك شناسایی او به اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران مراجعه 

هاي طیبه راجی پس از مراجعه یکی از بستگان او به اداره  بر اساس گفته. کنند
در » بر اثر ضربات وارده«شدگان  اند که یکی از بازداشت  مأموران خبر دادهآگاهی،
 به گفته طیبه راجی، مأموران سپس در تماس تلفنی با فردي که از طرف. کماست

. اند که آقاي راجی فوت شده است خانواده به اداره آگاهی مراجعه کرده بود، گفته
 شدیداً«زداشت در اول اسفندماه طیبه راجی همچنین گفت بود که پدرش هنگام با

و » دست خود را تکان داد«داشت اما » حال وخیمی«شده بود و » ضرب و شتم
  .بعد از آن هیچ تماسی با خانواده نداشته است

 

                                                
 بشر حقوق کمپین ها، آن اتهامات مبناي بودن نامشخص و زندانی دراویش موقت بازداشت ادامه 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی ابلق ،1397 فروردین 12 ایران،
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 1396 اسفند 13 فردا، رادیو درگذشت، بازداشت دوره در گنابادي، دراویش از راجی، دمحم، 
 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل

https://www.radiofarda.com/a/one-of-gonabadi-dervishes-died-of-injuries-
sustained-during-his-arrest/29078030.html 



342 ي جنایت چهره

 اعدام محمد ثالث. 7
 ناعادالنه محمدجعفر منتظري به عنوان دادستان کل کشور در شکنجه، محاکمه

 .و اعدام محمد ثالث مسئول است
زمان با درگیري و خشونت   هم1396ماه   بهمن30محمد ثالث متهم بود که روز 

مأموران پلیس با دراویش گنابادي در محدوده خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس 
 د خردا28 روزاو  .ها را کشته است به سمت گروهی از مأموران رانده و سه نفر از آن

 در پرونده. هاماتش را نپذیرفته بود، اعدام شدکه ات با آن شهر کرج، در زندان رجایی
در بخشی که   اینها و ابهامات بسیاري وجود داشت از جمله محمد ثالث ناروشنی

 »ادله بزه انتسابی«دارابودن گواهینامه رانندگی پایه یک به عنوان ، از کیفرخواست
 حضوراست، موضوع معرفی و » اصل برائت«ذکر شده است که در تناقض آشکار با 

 هیچ مالقاتی بین وکیل تسخیري و ،وکیل تسخیري و تعیینی رعایت نشده است
متهم وجود نداشته است و بازسازي صحنه جرم بدون حضور متهم و وکیل او در 

  .محل آگاهی تهران و نه در محل وقوع جرم انجام شده است
 
 دفاع از دستگیري و محکومیت معترضان به حجاب اجباري. 8

تظري به عنوان دادستان کل کشور در بازداشت و صدور احکام محمدجعفر من
 .حبس براي معترضان به حجاب اجباري نقش دارد

مسئله  اسالمی جمهوري سیماي و صداگوي ویژه خبري شبکه دو  و گفت او در
خواند و به » سیاست شیطانی دشمنان«ي در ایران را اعتراض به حجاب اجبار

نظام جمهوري اسالمی در مقابل حرکتی «داد که دختران خیابان انقالب هشدار 
 ».ماند که گناه و حرام مسلم است ساکت نمی

 در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که گفته 1396 بهمن 11 همچنین وي در
 500وثیقه  اند راي یکی از دخترانی که در خیابان حجاب خود را برداشتهبود ب

مسئله را بسیار امر جزئی و غیرقابل توجه این «: یلیون تومانی تعیین شده، گفتم
 دانم چرا که اکثر به اتفاق بانوان ما یا محجبه چادري هستند یا حجاب اسالمی می

 پاکدامنی و ها اگر حجاب درست و کاملی ندارند، قطعاً درستی دارند یا برخی
این . دهند که مورد نظر دشمن است عفاف الزم را دارند و حرکتی را انجام نمی

                                                
 20 زمانه، رادیو زندانیان، غیرعادي مرگ توجیه براي ایران دادستان تلویزیونی وگوي گفت 
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شان را  اي که افراد زندگی طبیعی گانه است که دختر جوانی در نقطه رکتی بچهح
روند در خیابان ناگهان روسري خود را بردارد و خود را  کنند و راه خود را می می

موریت داشته باشند که از او فیلم بگیرند و بالفاصله در أنشان دهد و برخی م
  کنند بیشتر از نادانی و فریب  را میکسانی که این کار. فضاي مجازي منتشر کنند

او برداشتن روسري  ».شود خوردگی و از روي القائاتی است که از خارج کشور می
 دهند  و حرکاتی را انجام میحجابی افرادي که بی«: را اقدام مجرمانه دانست و گفت

ن یک بانوي مسلمان نیست، از نظر قانون مرتکب جرم شده و تحت أکه در ش
 ».تندتعقیب هس

  
 بازداشت فعاالن محیط زیست و مرگ کاووس سیدامامی. 9

محمدجعفر منتظري به عنوان دادستان کل کشور در بازداشت، شکنجه و مرگ 
 .یکی از فعاالن محیط زیست مسئول است

 دادستان تهران خبر بازداشت گروهی از فعاالن محیط 1396ماه   بهمن19در 
ساعاتی بعد از اعالم این خبر خانواده . کرداعالم » جاسوسی«زیست را به اتهام 

شدگان بود، اعالم کردند  کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست که جزو بازداشت
 اند که آقاي سیدامامی در زندان خودکشی کرده ها گفته هاي قضائی به آن که مقام

ماه بازداشت  فرزند کاووس سیدامامی او در تاریخ چهارم بهمنطبق نوشته  .است
 »خودکشی« ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان  بهمن19د و در تاریخ ش

 .اند شده
دادستان تهران علت مرگ کاووس سیدامامی را خودکشی اعالم کردو ادعا کرد او 

اند و همچنین اعترافات   او کردهشدگان علیه بقیه بازداشت به دلیل اعترافاتی که
 .خود علیه خودش دست به این کار زده است

  سیدامامیکاووس» خودکشی«  اسفند، با اشاره به19در  محمد جعفر منتظري
این فردي که خودکشی کرد و متهم به جاسوسی بود، در یک «: در زندان گفت

ها از فرصت بوده منت هاي الزم هم شده و مراقبت یمحل مناسب نگهداري م
 15دقیقه که از استفاده کرده و شاید از غفلت مراقب استفاده کرده و ظرف چند 

خودکشی «او گفته بود » .دقیقه بیشتر به طول نکشید، خودکشی کرد16الی 
                                                

 11 سی، بی بی است، خوردگی فریب و نادانی از بیشتر روسري برداشتن :ایران کل دادستان 
  iran/persian/com.bbc.www://http-42884981 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 بهمن
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 با این حال ».زندانیان در همه جاي دنیا به ویژه در کشورهاي غربی شایع است
الخروج  نوعمم ر کاووس سید امامی، رامریم مبینی، همس دستگاه امنیتی ایران

اند از  که به تازگی ایران را ترك کرده فرزندان کاووس سیدامامی .کرده است
 .دهند افزایش فشارها بر اعضاي خانواده براي سکوت درباره مرگ او خبر می

مصاحبه با کمپین حقوق بشر وکیل خانواده کاووس سیدامامی، در  پیام درفشان،
 موارد اولیه معاینه جسد. ایم ما نظریه اولیه پزشکی قانونی را دیده«: در ایران گفت

 ها در نقاط مختلف بدن، جاي تزریق د که خیلی مشهود است مثل میزان کبوديبو
دهد فوت چه زمانی اتفاق  پوستی روي جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می

علت دقیق مرگ را عنوان نکرده و به این شکلی عنوان کرده بود که دور . افتاده
علت مرگ را که  ین اولی. شود گردن آثار کبودي ناشی از فشار جسم دیده می

 ثیر دارویی ارادهأخفگی یا سکته یا مسمومیت دارویی معرفی کند یا بگوید تحت ت
 ».گیر هستیم ایم و پی مختل شده، مواردي است که ما مطرح کرده

                                                
 اسفند 20 زمانه، رادیو زندانیان، غیرعادي مرگ توجیه براي ایران دادستان تلویزیونی گفتگوي 

 com.radiozamaneh.www://https/385640 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396
 اسفند 17 زمانه، رادیو کردند، جلوگیري ایران از سیدامامی همسر خروج از فرودگاه نمأمورا 

 com.radiozamaneh.www://https/385220 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396
 کمپین ،»قضائی« نه است »امنیتی«مموکل کردن الخروج ممنوع :سیدامامی کاووس همسر وکیل 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 فروردین 30 ایران، بشر حقوق
https://bit.ly/2J71XWc  
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 غالمرضا منصوري
  
  
  

  
 ها مسئولیت

  دادسراي کارکنان دولت9رئیس شعبه  -
  1392روردین  ف26 تا رسانهسرپرست دادسراي فرهنگ و  -
 1392از فروردین  )خواري دادسراي زمین(تهران  3سرپرست دادسراي ناحیه  -
 کنون تا
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
 دادسراي فرهنگ و رسانه مسئول 9غالمرضا منصوري به عنوان بازپرس شعبه 

او در صدور حکم . هاي اینترنتی است فیلترینگ سایت نگاران و بازداشت روزنامه
در )  نفر16در مجموع بیش از (هاي گروهی  نگاران و دستگیري بازداشت روزنامه

اند  شاهدان عینی به عدالت براي ایران گفته.  نقش داشته است1391ماه  بهمن
 عصر 7اي از ماموران وزارت اطالعات، از ساعت   نفره12 تا 8هاي جداگانه  که تیم

در . نامه را آغاز کردند ه و یک هفتهزمان به دفتر چهار روزنام یکشنبه، هجوم هم
 موران امنیتیأاي بود که مورد هجوم قرار گرفت، م روزنامه اعتماد، که اولین روزنامه

 هاي هاي خبرنگاري و گوشی هاي ورودي و منع ورود و خروج، کارت پس از بستن راه

                                                
 در دسترسی قابل ،1391 آبان 13 رسا، خبرگزاري شود، کن ریشه رسانه در بداخالقی غلط باور 

 SXyenX2/ly.bit://https :نترنتیای نشانی
 دسترسی قابل ،1392 فروردین 26 ایسنا، شد، خواري زمین دادسراي سرپرست منصوري قاضی 
 p3RWFd2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 همان. 
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.  کردندنگاران و تحریریه تصویربرداري موبایل کارکنان را جمع کردند و از روزنامه
اند  مسئول روزنامه، رسانده پس از آن احکام بازداشت را به رویت الیاس حضرتی، مدیر

مشابه . و افرادي را که قرار بود بازداشت شوند به دفتر مدیرمسئول فرا خواندند
در روزنامه بهار تیم . هاي دیگر نیز انجام شده است همین عملیات در روزنامه

تصویربرداري ها   آننگاران را جمع کرده، از ي روزنامههاي خبرنگار بازداشت، کارت
هاي موجود در تحریریه را به دقت بازرسی کرده  تاپ کرده و کامپیوترها و لپ

: مورها گفتأیکی از م«: یکی از شاهدان عینی به عدالت براي ایران گفت. است
 ها روي میز، کامپیوترها خاموش، جلوي هر کسی هم یه کارت شناسایی گوشی

-عملیات بازرسی و بازداشت روزنامه» .بعد در همین حالت ازمون فیلم گرفتند. باشه
پس از پایان . نگاران در هر روزنامه حدود دو تا سه ساعت به طول انجامیده است 

شان، به  ها، به منظور تفتیش و ضبط وسایل شخصی موران با بازداشتیأعملیات م
 اند در مواردي که حکم بازداشت ی تایید کردهچندین شاهد عین. اند ها رفته منزل آن

 دادسراي فرهنگ و 9ارائه شده است، امضاي غالمرضا منصوري، بازپرس شعبه 
 .پایین برگه بوده استدر  رسانه،

 ، دستور توقیف روزنامه شرق و بازداشت1391غالمرضا منصوري همچنین در مهر 
 .بوددلیل چاپ یک کاریکاتور داده  مدیرمسئول آن را به

                                                
 با ارتباط به اعتراف براي زندانی نگار روزنامه 16 بر فشار اعمال از ایران براي عدالت انینگر ابراز 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 15 ایران، براي عدالت سی، بی بی
https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/journalist-mass-arrest/ 

 قابل ،1391 مهر 5 فردا، رادیو ،»طراح احضار و مدیرمسئول بازداشت قرار« شد؛ توقیف شرق 
  :اینترنتی نشانی در دسترسی

https://www.radiofarda.com/a/f8-shargh-banned/24721095.html 
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 زاده سید محمدرضا موالی
  
  

  دبیر شوراي فرهنگ عمومی کشور
  
  
  
    . در خرمشهر است1339متولد سال او 

 
  ها مسئولیت

در  )سال سوم از دوره پنجم(رئیسه دائم مجلس شوراي اسالمی  منشی هیات -
 1377سال 

 ر ایران در الجزایرسفی -
از ) دو دوره(سالمی ایران نماینده مردم اهواز خوزستان در مجلس شوراي ا -

 1379 تا 1371
 1385د فناس تا 1384از آبان  مدیرکل سیاسی وزارت کشور –
از ی الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع معاون امور مجلس، حقوقی و بین -

  1392تا آبان  1387مهر 
  تا1392معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آبان  -

 1394مرداد 

                                                
 نشانی در دسترسی قابل اسالمی، شوراي مجلس هاي پژوهش مرکز زاده، موالی محمدرضا سید 

 show/member_parliament/fa/ir.majlis.cr://http/761458 :اینترنتی
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1384 آبان 21 آفتاب، کشور، وزارت در جدید انتصابات:   

http://aftabnews.ir/fa/print/24584 
 قابل ،1385 اسفند 22 مهر، خبرگزاري شد، کشور وزارت سیاسی مدیرکل مشکین زاده عباس 

 RHJnNe2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 1392 آبان 26 فارس، خبرگزاري شد، منصوب رفاه و کار تعاون، وزارت در اشتهاردي جایگزین، 

 9Htdbs2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 »1394 مرداد 11معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت رفاه شد، خبرگزاري فارس، » حیدریان، 

 MsorEe2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
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  1396 تا تیر 1395از خرداد د مشاور وزیر ارشا -
  کنون  تا1396از تیر  دبیر شوراي فرهنگ عمومی کشور -
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
ارت کشور در نقض حقوق مدیرکل سیاسی وز زاده به عنوان سید محمدرضا موالی

 .شهروندان بهائی مشارکت موثري داشته است
، )و با امضاي او(زاده  ید محمدرضا موالیاز سوي س اي ، نامه1385 مرداد 24در 

 این .هاي سراسر کشور ارسال شده است به معاونان سیاسی امنیتی استانداري
 با ظرافت و ...« ها خواسته است تا هاي سیاسی امنیتی استانداري نامه از معاونت

در . کنند » ...نترل و مدیریترا ک] بهائیان[ها   آنحساسیت رفتارهاي اجتماعی
اي اجتماعی و ه تحت پوشش فعالیت... «: ین نامه همچنین آمده استصدر ا

چنین دستورالعملی به » .نمایند اقتصادي اقدام به ترویج و تبلیغ مرام بهائیت می
 حق انتخاب هاي فردي و اجتماعی بهائیان، مشخصاً سلب و نقض آزادي، تحدید

 . منجر شده استشغل و فعالیت اقتصادي

                                                
 قابل دسترسی در نشانی 1395 خرداد 22دیرکل دفتر وزارتی منصوب شد، ایرنا، مشاور وزیر و م ،

 News/fa/ir.irna.www://http/82108409 :اینترنتی
 مهر، خبرگزاري شد، شاهمرادي جایگزین زاده موالی /کشور عمومی فرهنگ شوراي دبیر تغییر 
 YPI9Wh2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 تیر 32
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 دي 13 آسو، کشور، وزارت:   

https://www.aasoo.org/fa/documents/20 
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 محمد موحدي آزاد
  
  

 تدادستان انتظامی قضا
  
  

  
   . حوزوي در رشته فقه و اصول دارد تحصیالت و در قم است1339متولد او 
  

 ها مسئولیت
 هاي انقالب اسالمی ورامین و پاکدشت رئیس دادگاه -
 سرپرست دادسراي انقالب ورامین -
 معاون دادستان انقالب استان تهران -
 1394 تا 1370 دادگاه انقالب اسالمی تهران از 20یاست شعبه ر -
  1394تا مرداد ن معاون قضائی رئیس کل دادگستري استان تهرا -
  1394تا مردادماه ت دادستان ویژه دادگاه روحانی -
 1394 تا مردادماه 1384از سال تهران  دادگاه تجدیدنظر 54ریاست شعبه  -
   1395د  خردا8تا  1390خردادماه  زا می تهرانریاست دادگاه انقالب اسال -

                                                
 دسترسی قابل ،1394 مرداد 31 میزان، خبرگزاري بشناسید، بیشتر را قضات انتظامی دادستان 

 2ELh3T2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
همان . 
 ملی، امنیت خالف اتاظهار اتهام؛ /یونسی براي تامین قرار صدور :تهران روحانیت ویژه دادستان 

 mcWi2Q1/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 اسفند 27 انتخاب،
 دسترسی قابل ،1395 خرداد 8 مهر، خبرگزاري شد، منصوب تهران انقالب دادگاه جدید رئیس 
 llqL4R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1395 خرداد 8سی،  بی رئیس دادگاه انقالب تهران تغییر کرد، بی ،:   

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/05/160528_l45_tehran_revolutionary_court_head  
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  کنون  تا1394از مردادماه ت دادستان انتظامی قضا -
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
 نقض حقوق شهروندان بهائی . 1

  با صدورتهران دادگاه تجدیدنظر 54محمد موحدي آزاد در مقام رئیس شعبه 
 ها، مرتکب نقض حقوق باور مذهبی آنبراي شهروندان بهائی به دلیل  حبس احکام

 .بشر شده است
آبادي، مهوش ثابت، سعید رضایی،  هاي فریبا کمال ه نامبئی هفت مدیر جامعه بها
 الدین خانجانی، عفیف نعیمی و وحید تیزفهم در اردیبهشت بهروز توکلی، جمال

  دادگاه انقالب به ریاست محمد مقیسه هر28بازداشت شدند و در شعبه  1387
جاسوسی، فعالیت تبلیغی «ها   آناتهامات . سال حبس محکوم شدند20کدام به 

احکام حبس .  شدعنوان »اندازي و گسترش تشکیالت غیرقانونی علیه نظام و راه
 دادگاه تجدیدنظر به ریاست محمد موحدي 54شدگان در شعبه  این بازداشت

 . سال حبس تغییر کرد10آزاد به 
 بهائی و دانشجوي محروم از تحصیل، پس از حوادث عاشورايشهروند فواد خانجانی، 

 بازداشت شد و محمد مقیسه او را به چهار سال حبس تعزیري محکوم 1388
 دادگاه تجدیدنظر به ریاست محمد موحدي آزاد 54 این حکم در شعبه .کرد
  .یید شدأ تعیناً

مبشر، پس از خواهر فواد خانجانی، نیز به همراه همسرش، بابک ی، لوا خانجان
 بازداشت و در دادگاه انقالب به دو سال حبس تعزیري 1388حوادث عاشوراي 

این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر به ریاست محمد موحدي آزاد . محکوم شد
 . تأیید شدعیناً

                                                
  ،قابل دسترسی1394 مرداد 24محمد موحدي آزاد دادستان انتظامی قضات شد، خبرگزاري مهر ، 

  8FRpWu2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 سال زندان، آزاد شد، کمپین10گرفتن حکم  ز رهبران جامعه بهائیان ایران با پایانوحید تیزفهم ا  

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 فروردین 1 ایران، بشر حقوق
https://persian.iranhumanrights.org/1397/01/bahai-leader-of-released-after-10years-prison/ 

 در دسترسی قابل ،1394 آذر 23 زمانه، رادیو شد، آزاد زندان از بهائی شهروند خانجانی، فواد 
 com.radiozamaneh.www://https/251173 :اینترنتی نشانی

 آینه در بهائیان تجدیدنظر، دادگاه در تحصیل از محروم بهائی شهروند خانجانی، لوا حکم تأیید 
 DshJet2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 اسفند 20 مطبوعات،
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به همراه همسرش، » تدریس در دانشگاه آنالین بهائیان«به اتهام ی، فاران حسام
 دستگیر شدند و در دادگاه ابوالقاسم 1390یورماه کامران رحیمیان، در شهر

محمد موحدي آزاد این حکم . صلواتی به چهار سال حبس تعزیري محکوم شدند
  .یید کردأ ت عینا1391ًصادرشده را در تابستان 

دانشجوي محروم از تحصیل و از فعاالن احقاق حقوق شهروندي و ي، ایقان شهید
عضویت در « دستگیر شد و به اتهام 1388اه حق تحصیل براي بهائیان، اسفندم

 »تبلیغ علیه نظام جمهوري اسالمی ایران«، »گروهک غیرقانونی کمیته حق تحصیل
 سال حبس تعزیري 5در دادگاه محمد مقیسه به » عضویت در جامعه بهائی«و 

  .این حکم را محمد موحدي آزاد در دادگاه تجدید نظر عینا تایید کرد. محکوم شد
 
  یید احکام حبس بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات أت. 2

 فعاالن سیاسی و مدنی ، وکال و1388ریاست جمهوري سال 
 دادگاه تجدیدنظر با تایید احکام 54محمد موحدي آزاد به عنوان رئیس شعبه 

 شدگان در جریان اعتراضات پس از انتخابات زندان براي بسیاري از بازداشت
 وکال و فعاالن سیاسی و مدنی مرتکب نقض حقوق 1388 ،سال جمهوري ریاست

 .بشر شده است
 توان به صدور احکام زندان شده توسط موحدي آزاد می ییدأاحکام ت از جمله

براي امیرخسرو دلیرثانی، بهاره هدایت، پیمان عارف، مسعود باباپور، ارسالن 
  محمدامین هادوي، ، امید کوکبی ، میالد اسدي،نبويضیا  ابدي، مهدیه گلرو،

  

                                                
 در دسترسی قابل ،1395 فروردین 27 فرهنگ، رادیو شد، آزاد اوین زندان از حسامی فاران 

 htm.2419/archive/nu.radiofarhang.www://http :اینترنتی نشانی
 قابل ،1391 فروردین 23 مذهبی، ملی رفت، اوین به ساله پنج حکم اجراي براي شهیدي ایقان 

 CLRVsn2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 قابل ،1389 مرداد 3 سی، بی بی ایران، دانشجویی فعاالن براي سنگین احکام ییدأت و صدور 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی
http://www.bbc.com/persian/iran/2010/07/100725_l17_student_sentences  

 نشده زندانی است، کمپین هشتمین سال زندان ضیا نبوي؛ فعال دانشجویی که براي جرم مرتکب 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395مهر 19 ایران، بشر حقوق

https://persian.iranhumanrights.org/1395/07/zia-nabavi-31/ 
 10 فردا، رادیو شد، تایید دیگر بار »کشور عالی دیوان نظر خالف بر« کوکبی امید حبس سال 

  :اینترنتی ینشان در دسترسی قابل ،1393 دي 18
https://www.radiofarda.com/a/b22-omid-kokabi-verdict/26783339.html 
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 .اشاره کرد زاده یفمحمد س احمد زیدآبادي و
  ریاستخواندن اعتراضات شهروندان پس از انتخابات محمد موحدي آزاد با اغتشاش

خصوص دو شعبه تجدیدنظر را در  ، اقدام دادگاه انقالب و به1388جمهوري سال 
 برگرداندن« و 1388سال  جمهوري ریاست پس از انتخابات» هاي کردن آشوب جمع«

 دستگاه قضائی،«دانسته بود و از عملکرد » ثیرگذارأشدت ت آرامش به شهر تهران به
 اغتشاشات و مخالن«در برخورد و مقابله با » وزارت اطالعات، سپاه و نیروي انتظامی

 .حمایت کرده بود» امنیت اجتماعی نظم و

                                                
 رادیو بشر، حقوق فعال و دعاوي وکیل زاده، سیف محمد سید براي زندان ماه شش حکم تأیید 

 LMNG1R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392 مهر 10 فرانسه،
 دسترسی قابل ،1394 مرداد 31 میزان، خبرگزاري بشناسید، بیشتر را قضات انتظامی دادستان 

 2ELh3T2/ly.bit://pshtt :اینترنتی نشانی در
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 تبار سید رضا موسوي
  
  
  
  
درك  م ورم استه ج1343متولد او 

لیسانس علوم قضائی از دانشکده علوم 
    یه داردائقض قوه قضائی

  
 ها مسئولیت

کاال  در امور قاچاق(هاي انقالب  ر مربوط به دادگاهمعاون دادستان شیراز در امو -
 )جرائم امنیتیو مواد مخدر و 

 1386 تا مردادماه 1385دادستان عمومی و انقالب جهرم حداقل از اوایل سال  -
 1392 آبان 15تا  1386از مرداد  ادسراي عمومی و انقالب شیرازرست دسرپ -
  1393در سال مدیر ارزشیابی قضات استان فارس  -
  1393در سال ز ان انتظامی قضات شیرانماینده دادست -
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
 عاونتبار به عنوان سرپرست دادسراي عمومی و انقالب شیراز و م سید رضا موسوي

جمعی، تفتیش منزل و صدور  آزار و اذیت، بازداشت دستهدادستان شیراز، در 
 . بهائی شیراز مسئول استکیفرخواست براي شهروندان 

                                                
 دسترسی قابل ،1385 خرداد 23 اعتماد، روزنامه شد، محاکمه جهرم خانوادگی عام قتل عامل 

 ID?asp.npview/com.magiran.www://http=1100763 :اینترنتی نشانی در
 در دسترسی قابل ، ،1392 آبان 15 شیرازه، شد، معرفی شیراز قالبان دادسراي جدید سرپرست 

 TaQtXt2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393 تیر 12 ایرنا، شد، کشوري نمونه جهرمی قاضی یک:   

https://bit.ly/2FWb1io 
 دسترسی قابل ،1394 دي 4 ایرنا، کرد، نام ثبت دهم مجلس براي شیراز دادستان سابق معاون 

 NID&46=LIDSS&5=NSID?aspx.Default/ir.isna.fars://http=37493 :اینترنتی نشانی در
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 نفر از جوانان بهائی که در طرحی داوطلبانه 54، تعداد 1385 سال  اردیبهشتدر 
ل درآمد شیراز مشغو هاي کم بضاعت محله و خودجوش به آموزش کودکان کم

رها ثابت به . بازداشت شدند» تبلیغ علیه نظام جمهوري اسالمی«بودند، به اتهام 
همراه هاله روحی و ساسان تقوا، دو جوان دیگر از این گروه، به چهار سال زندان 

 تن دیگر به یک سال حبس تعلیقی به شرط 51تعزیري محکوم شدند و آن 
اه سال بعد رها ثابت، هاله م آباندر . »هاي تبلیغات اسالمی شرکت در کالس«

 هاي به زندان روحانی و ساسان تقوا از سوي وزارت اطالعات شیراز فراخوانده شدند و
 افراد بیشتر این . شیراز منتقل شدند"پالك صد"گاه بدنام  انفرادي بازداشت

 . گذراندندگاه این بازداشتهاي انفرادي  در زندان مدت حبس خود را
پس از  (1388ماه  خرداد24در تاریخ  ي که به صورت عمومیا هاله روحی در نامه

من هاله روحی، یک زندانی  «به نام) ماه بازداشت در بازداشتگاه پالك صد هجده
روز فقط ده تا بیست در طول ... «: نویسد  منتشر کرده است، می»سیاسی هستم

 زمان آن زنم و دقیقه در فضایی محصور به نام هواخوري که سقف ندارد، قدم می
کند، گاهی هشت صبح ، گاهی دوازده ظهر و امکان  را هم زندانبان تعیین می

آیا براي فردي که بیست و چهار ساعت . شدن مدت هواخوري نیز نیست طوالنی
کند؟ من امکان استفاده از  در اتاقی دربسته است، ده دقیقه فضاي باز کفایت می

من . تواند هر روز از تلفن استفاده کند تلفن را ندارم، در صورتی که هر زندانی می
امروز اگر من یک زندانیم با . گیرم تمام آنچه قبل از صدور حکم بوده را نادیده می

من مثل یک زندانی رفتار کنید، اگر من یک زندانیم مرا به زندان ببرید، به من 
 ندگی اجتماعیبه من اجازه استفاده از تلفن، ارتباط با افراد، ز. اجازه هواخوري بدهید

آیا زمانی . را در مورد من اجرا کنیداگر من زندانیم حقوق یک زندانی . بدهید... و
هاي  ها آنجا را جزو زندان سازمان زندان بردید،) پالك صد(که مرا به بازداشتگاه 

 »ها شرایط آنجا را به عنوان زندان قبول دارد؟ آیا سازمان زندان! شناخت؟ خود می

                                                
 در دسترسی قابل ،1395 آذر 5 وایر، ایران شیراز، در بهائی شهروندان جمعی  دسته بازداشت 

 features/fa/com.iranwire://https/19572 :اینترنتی نشانی
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 مهر 6 نا،هرا شد، آزاد بهائی مدنی فعال ثابت، رها:  

https://www.hra-news.org/2011/hranews/1-8716/ 
  ،قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1388 خرداد 24من هاله روحی، یک زندانی هستم، ایرانیان ،:   

https://bit.ly/2RJvVIJ  



355 تبار ي رضا موسودیس

 هاي محروم شیراز به خدمات اجتماعی  از جوانان بهائی که در محلهرها ثابت، یکی 
ت خود را در از مدت محکومی مدت سه سال و نیم، داوطلبانه مشغول بوده است

تش او در شهاد. گذرانده است اه پالك صد شیرازدر بازداشتگ یک سلول انفرادي
  : گوید  عدالت براي ایران مینزد

آقاي جابر بانشی خودش به پدرم گفته بود که ن کل استان فارس دادستا... 
آباد تا  ، از دربان زندان عادل]شیراز[آباد  عادل] زندان[اگر دخترتان را ببرم 

پالك [شوند، به خاطر همین من دخترتان را اینجا  رئیس زندان بهائی می
یعنی سه سال و . این سه سال و چهار ماه طول کشید. ام نگه داشته] صد

انفرادي اش   همهکالً...  را آنجا نگه داشتند در شرایط بازداشتیچهار ماه من
 گفتند ما چون هیچ پرسنلی خودشان هم می. زنی نبود] نگهبان[هیچ ... بود،

 من از صدایش تشخیص... بان هم همان بازجو بود زندان... .که زن باشد نداریم
من ... ود،اینطوري ب. کند ادم این همانی است که ازم سوال جواب مید می

شان  هاي من همه دستی  بغلشنیدم، مثالً هاي مرد را می صداي بقیه زندانی
داد و بیداد . پسرهاي جوان یا مردهایی بودند که دستگیرشان کرده بودند

ها   آنزدند و از آن طرف هم، کردند، تو در لگد می کردند، سر و صدا می می
 ...گفتند بد و بیراه بهشان می] ها زندانبان[

و  نیروهاي امنیتی در یک اقدام هماهنگنیز  1390 ماه سال بهمن 14 در تاریخ
همزمان، با حمله به منزل بیش از سی تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز بیش 

پیام تسلیمی، مژده فالح، مژگان عمادي، نیما . نداز یازده نفر را بازداشت کرد
، فائزه تشکر، نورا فالح و ژینوس دهقان، سینا ساریخانی، یکتا فهندژ، سام جابري

 ي  ماهه9ژینا دهقان دختر . اند گاه پالك صد شیراز منتقل شده فنائیان به بازداشت
 همچنین منزل تعداد دیگري. ژینوس فنائیان نیز در میان افراد بازداشتی بوده است

ناه، پ از بهائیان از جمله مهران پیمانی، ماندانا کمالی، یکتا فهندژ، ایمان رحمت
طاهره نوروزي، سیما سبتو و سعید دهقان از سوي نیروهاي امنیتی تفتیش و 

دي، عکس و کتاب ضبط  تعدادي از وسایل شخصی ایشان از جمله کامپیوتر، سی
و شتم بسیار خشن و همراه با ضرب  مورانأدر چند مورد عملکرد و رفتار م .شد

  رت موسوي تبار به عنوان  تمامی این موارد نقض حقوق بشر تحت نظا.بوده است
  

                                                
 دسترسی قابل ،1390 بهمن 15 هرانا، شیراز، ساکن بهائی شهروندان از زیادي شمار بازداشت 

 hranews/2012/org.news-hra.www://https/1-10073/ :اینترنتی نشانی در
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  .دادستان انقالب و عمومی شیراز اتفاق افتاده است
 

  یه اروپااتحاد ق بشريهاي حقو مجازات لیست در قرارگرفتن
تبار را به دلیل نقشی که در  ، سید رضا موسوي1391  اسفند21اتحادیه اروپا در 

ر فهرست نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی بهائی داشته است د
او از  انیه اتحادیه اروپابی بر اساس. قرار داده است» ناقضان جدي حقوق بشر«

هاي احتمالی وي در  ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم است و کلیه دارایی
 .اروپا توقیف شده است

                                                
1 COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 206/2013 of 11 
March 2013, EUR-Lex, March 11, 2013, Available at: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32013R0206  
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 میرحسین موسوي
  
  
  
  
  

  
 لیسانس او فوق. است) از توابع آذربایجان شرقی( در شهر خامنه 1320متولد 

   .معماري و شهرسازي دارد
  

 ها مسئولیت
 1361 تا 1357عضو شوراي مرکزي حزب جمهوري اسالمی از سال  -
 1359 تا 1358عضو شوراي انقالب اسالمی از سال  -
 1360 تا 1358رئیس دفتر سیاسی حزب جمهوري اسالمی از سال  -
 1360 تا 1358مقام دبیرکل حزب جمهوري اسالمی از سال  قائم -
 1360 تا 1358سردبیر روزنامه جمهوري اسالمی از سال  -
 1361 تا 1360وزیر امور خارجه از سال  -
 1368 تا 1360وزیر از سال  نخست -
 1360رئیس ستاد انقالب فرهنگی در سال  -
 1368 تا 1360رئیس شوراي اقتصاد از سال  -
 1368شهریور  تا 1360 آذر 13  ازرئیس بنیاد مستضعفان -

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1387 آذر 11 خبرآنالین، نگاه، یک در موسوي میرحسین نامه زندگی   

 https://bit.ly/2WjRspZ :اینترنتی
 ت بنیاد مستضعفان،انتصاب ریاست بنیاد مستضعفان حکم انتصاب آقاي میر حسین موسوي به ریاس 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1360 آذر 13 خمینی، اهللا آیت پرتال
https://bit.ly/2sIWUp1 

 آثار نشر و حفظ دفتر جانبازان، و مستضعفان بنیاد ریاست به رفیقدوست محسن آقاي انتصاب 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1368 شهریور 15 اي، خامنه اهللا آیت

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=329 
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  1385 تا اسفند 1366از بهمن م عضو مجمع تشخیص مصلحت نظا -
 1390تا خرداد  1375عالی انقالب فرهنگی از سال  عضو شوراي -
 1376 تا 1368مشاور سیاسی رئیس جمهور از سال  -
 1384 تا 1376مشاور عالی رئیس جمهور از سال  -
 1388تا دي  1378رئیس فرهنگستان هنر از سال  -
  

 از موارد نقض حقوق بشربرخی 
 اجباري کردن حجاب در ادارات دولتی. 1

بوط قوانین مروزیر در نقض حقوق زنانی که  نخست عنوان میرحسین موسوي به
 .کردند، نقش داشته است به حجاب اجباري را رعایت نمی

 حفظ و مراعات«را درباره  اي بخشنامه  میرحسین موسوي1364ماه  در اردیبهشت
هاي دولتی و  ها، موسسات، سازمان خانه خطاب به کلیه وزارت» حجاب اسالمی

مراعات « این بخشنامه با تاکید بر ضرورت .نهادهاي انقالب اسالمی صادر کرد
هاي اجرایی کشور، از برخورد  حجاب اسالمی براي زنان شاغل در دستگاه» دقیق

  .داد قاطع با متخلفان خبر می
 
  و عقیدتی جمهوري اسالمیمصادره اموال مخالفان سیاسی. 2

در مصادره ) 1368-1360 (میرحسین موسوي به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان
   5.ثري داشته استؤاموال مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوري اسالمی مشارکت م

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1396 مرداد 23 ایرنا، زمان، گذر در نظام مصلحت تشخیص مجمع   

 http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=82631616 :اینترنتی
 حذف از :فرهنگی انقالب عالی شوراي جدید اعضاي براي رهبري حکم در دار معنی تغییر سه 

   :ترسی در نشانی اینترنتی، قابل دس1390 خرداد 17موسوي تا عضویت افتخاري جنتی، عصر ایران، 
https://www.asriran.com/fa/print/168332 

  ،قابل دسترسی1388 دي 2میرحسین موسوي از ریاست فرهنگستان هنر برکنار شد، رادیو فردا ، 
   :اینترنتی نشانی در

https://www.radiofarda.com/a/o2_iran_fires_opposition_leader/1911161.html 
 هاي دولتی در مورد حفظ و مراعات حجاب اسالمی، ها و سازمان خانه وزیر به وزرات بخشنامه نخست 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1364 شتاردیبه 23 اطالعات، روزنامه
https://pbs.twimg.com/media/DbnSUaQXkAEUVm9.jpg  

 دیگر سساتؤم به مستضعفان بنیاد اموال از بخشی انتقال( موسوي حسین میر آقاي به نامه(، 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1363 مرداد 15 خمینی، هللا آیت جامع سایت

http://emam.com/posts/view/3478 
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ا و ه  تعیین سیاستشده، صرف اموال مصادرهطبق اسناد موجود، موسوي درباره 
 جهی برخورداریاد مستضعفان از اختیارات قابل توهمچنین عزل و نصب مدیران در بن

  به طور نمونه قبرستان بهائیان آمل موسوم به گلستان جاوید، در زمان.بوده است
 هنگام تودیع .ریاست موسوي بر بنیاد مستضعفان، به نفع این بنیاد مصادره شد

کت  شر800 ، این بنیاد1368میرحسین موسوي از بنیاد مستضعفان در شهریور 
 .سترا در اختیار داشته ا

اهللا خمینی، براي مصادره اموال   با فرمان روح1357بنیاد مستضعفان در اسفند 
کمی پس از آن این بنیاد . سیس شدأخاندان شاهنشاهی و مقامات رژیم سابق ت

همچنین مصادره اموال بهائیان، یهودیان، مخالفان جمهوري اسالمی و هر کسی 
  .ی به حکومت شاه پیوند داد آغاز کردشد به طریق را که می

 
 1367کشتار زندانیان سیاسی در سال . 3

 1367 سال در سیاسی وزیر در کشتار زندانیان میرحسین موسوي به عنوان نخست
 .مند درباره آن مسئول است کاري نظام و پنهان

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

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

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

 که حکم حبس داشتند در تابستان که همسر و برادرش با وجود این، عصمت طالبی
ها به دفاتر  از مراجعه خانواده در شهادتی نزد عدالت براي ایران اعدام شدند، 1367

                                                
 صفحه ،1360 بهمن3 اطالعات، روزنامه مستضعفان، بنیاد به وزیر نخست العمل دستور هفت 
  oIH4Rk2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،2
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 دي 12 آسو، آمل، بهائیان گورستان مصادره:   

https://www.aasoo.org/fa/print/documents/47 
  قابل دسترسی در نشانی1388 آبان 17جم آنالین،  ام، جام ماند براي وصیتنامه ها می حرفخیلی ، 

 NewsPrint/Shared/ir.jamejamonline://http/670467020105337329 :اینترنتی
 نشانی این در "رنجخاك" اي چندرسانه پلتفرم به جمعی، گورهاي ارهدرب بیشتر اطالعات براي 

  com.painscapes://https :کنید مراجعه اینترنتی
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 در سیاسی دانیانزن کردن کشتار قفمسئوالن وقت جمهوري اسالمی براي متو
از این کشتار گفته ) میرحسین موسوي(وزیر  و اطالع دفتر نخست1367 سال
  : است

ها قرار گذاشتیم، جلوي مجلس سنا  ها قطع شد با خانواده وقتی مالقات
 وزیري رفتیم که موسوي رفتیم، دفتر رفسنجانی بود، نامه دادیم، دفتر نخست

 ...گفتند حق ندارید... رون کردند از دفترآنجا ما را بی. وزیر بود آن موقع نخست
... ما اینجا اجازه نداریم شما را راه بدهیم که ما پافشاري کردیم با مادرها

  ده نفريتقریباً. ، چند نفر دیگر هم بودیممادر ریاحی بود، مادر سرحدي بود
وزیري بعد از اصرارهایی که ما  تو دفتر نخست. شدیم، مادر خودم هم بود می

نامه نوشتیم، امضا . م، دوباره گفتند حاال که اینجوري است نامه بدهیدکردی
دادیم . یابان نشستیم و نامه نوشتیمتو خ... کردیم، البته بیرون از محوطه

هاي زندانیان سیاسی هستیم، قطع مالقات  وزیري که ما خانواده دفتر نخست
ري کنید که کا. خواهیم شدیم، یک عده اعدام شدند، یک جوابی از شما می

ما این نامه را . کنند دانستیم دارند اعدام می می. ها گرفته شود جلوي اعدام
وزیري، یک آقایی درآمد و این نامه را دریافت کرد و از ما  بردیم دفتر نخست

 .از نامه فهمید .سوال کرد، ما گفتیم ما خانواده زندانیان سیاسی چپ هستیم
هاي چپ کاري ندارند، فقط مجاهدها را  با بچه":  این جمله را گفتدقیقاً

 ...شود شتند اعدام دارد مییعنی خبر دا» ...]کنند اعدام می[
، وزارت خارجه دولت میرحسین موسوي و سفراي 67هاي پس از کشتار  در ماه

ایران در سازمان ملل و کشورهاي مختلف به طور هماهنگ و قاطعانه وقوع این 
وزیر وقت ، الملل، عبداهللا نوري ته سازمان عفو بین به گف.کشتار را انکار کردند

وزیر وقت امور خارجه، محمدحسین لواسانی و منوچهر ، کشور، علی اکبر والیتی
، سیروس 1369 و 1368 هاي معاونان وزیر امور خارجه به ترتیب در سال، متکی
  نمایندهنماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، محمد جعفر محالتی،، ناصري

                                                
 دسترسی قابل ،1397 شهریور 13 ایران، براي عدالت ،67 کشتار درباره طالبی عصمت شهادت 
 4hO-s2EWWts=v?watch/com.youtube.www://https :اینترنتی نشانی در
 قابل ،2018 دسامبر 12 الملل، بین عفو وقت، دولتی مقامات توسط 67 کشتار حقایق تحریف 

   :اینترنی نشانی در دسترسی
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1395672018PERSIAN.PDF  
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کاردار ، دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورك، محمدمهدي آخوندزاده بستی
از جمله مقامات فعال ، ایران در اتاوا کاردار، ایران در لندن و محمدعلی موسوي

 .اند در این زمینه بوده
الملل در گزارش خود جزئیات مربوط به اقدامات این مقامات را  سازمان عفو بین

چطور وقوع کشتار را از اساس انکار ها   آن کرده و نشان داده است کهتشریح
خواندند یا   می"پروپاگانداي سیاسی"ها را  هاي مربوط به اعدام کردند، گزارش می

 شده در حین درگیري نظامی با نیروهاي سازمان هاي گزارش کردند که مرگ ادعا می
هاي رسمی  چنین در پاسخاین مسئوالن هم. مجاهدین خلق اتفاق افتاده است
 "جعلی"شده  قربانیان ثبت کردند که برخی از خود به سازمان ملل متحد ادعا می

 و مشغول به تحصیل در دانشگاه هستند هستند و اصال وجود خارجی ندارند یا زنده
اند یا در عراق اسیر  یا کار در ایران هستند یا به کشورهاي خارجی پناهنده شده

 .اند ه علل طبیعی فوت کردهجنگی هستند یا ب
با ش تلویزیونی اتریاي با یک شبکه  مصاحبه ، موسوي در1367همچنین در آذر 

، قتل عام زندانیان سیاسی که 1367 سال در سیاسی دفاع از کشتار زندانیان
پیش از عملیات فروغ جاویدان بازداشت و محاکمه شده بودند و دوران حبس 

  .گذراندند، رد کرد خود را می
   ایننگاران با تاکید بر  میرحسین موسوي در نشستی با روزنامه1389در تابستان 

 از آن اطالعی نداشت و در اجراي آن نقشی ایفا نکرد، 67در زمان کشتار که 
 ]آور پیامد زیان[، هر کدامش تالی فاسد60به هر حال بازکردن مسائل دهه «: گفت
من در آن موقع، به . ین مسائل رد بشوممن همیشه سعی کردم که از کنار ا. دارد

 3»...وزیر موظف بودم که از کلیت نظام دفاع بکنم عنوان نخست
 با وجود این، اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوي در زمان انتخابات

 کند که موسوي از اواسط اذعان میی سی فارس بی وگویی با بی در گفت ،1388سال 

                                                
 همان. 

2 Mir Hossein Mousavi interview, 1988 – English subtitles ©ORF, Amnesty 
International, 12 December 2018, Available at:  
https://amnestymedia.org/mousavi-dec-12-with-copyright-english/  

 اگر ورود به مسائل دهه شصت شروع شود، دیگر پایانی نخواهد داشت، عدالت: میرحسین موسوي 
   :ترنتیاین نشانی در دسترسی قابل ،1397 مهر 7 ایران، براي

https://justice4iran.org/persian/latest-developments/mirhossein/ 
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 جانبه این کشتار ها باخبر بوده است؛ اما با وجود این، انکار همه اماز اعد 1367 مرداد
  .در دستور کار وزارت امور خارجه او و کارکنانش قرار داشته است

هیات قضات  همچنین ن جفري رابرتسون،چو المللی حقوق بشري وکالي بین
یان سیاسی  کشتار زندانل،المل سازمان عفو بین و دادگاه مردمی ایران تریبونال

 .اند را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته1367ایران در سال 
 مصداق را 1367در سال  ایران سیاسی زندانیان سازمان ملل نیز قربانیان کشتار

 شدن قربانیان کشتار رسمیت شناخته به .دانسته است » قهريناپدیدشدگی«
ري، دولت جمهوري به عنوان ناپدیدشده قه1367 سال در ایران سیاسی زندانیان

هاي  کند که حق خانواده المللی موظف می اسالمی ایران را براساس قوانین بین
شان ادا کند  قربانیان را براي دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان

 الملل، ناپدیدشدگی قهري از نظر حقوق بین .و مسئوالن آن را تحت تعقیب قرار دهد
شده  المللی است و تا زمانی که فرد ناپدید یک جرم بینض مداوم حقوق بشر و نق

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

                                                
 قابل ،1397 آذر 26 سی، بی بی بود؟، خبر با 67 تابستان هاي اعدام از موسوي میرحسین آیا 

 persian/com.bbc.www://http/46551306 :اینترنتی نشانی در دسترسی
 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 لقاب

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

 براي عدالت ت،شناخ 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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 حسین موید عابدي
  
  
  
  
  

بیجار در استان   روستاي خشکمتولد
    .گیالن است

  
 ها مسئولیت

 1364 تا 1360ی از سربازجو و رئیس زندان بندر انزل -
 1366اشتغال به کار در دادستانی استان گیالن در سال  -
 67رئیس اطالعات استان گیالن در سال  -
تا حداقل  1380 از سال مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در استان گیالن -
 1393ال س
سازي دهکده ساحلی در بندر انزلی از خرداد  مدیره شرکت آپارتمان عضو هیات -

  تا کنون1390
سازي دهکده ساحلی در  مدیره شرکت آپارتمان اکنون، نایب رئیس هیات هم -

  بندر انزلی
 

  برخی ازموارد نقض حقوق بشر
  مشارکت در شکنجه، تجاوز به دختران . 1

 باکره و اعدام زندانیان سیاسی بندرانزلی
اوایل دهه حسین موید عابدي به عنوان رئیس و سربازجوي زندان بندر انزلی در 

 .ثر داشته استؤ در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی نقش م60

                                                
 قابل ،1393 فروردین 20فارس، خبرگزاري کشور، در برکت بنیاد اقتصادي طرح140 اجراي 

 FWbVeT2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل بندرانزلی، ساحلی دهکده شرکت مدیره هیات اعضاي و مدیر:   

https://bit.ly/2RhApkU 



364 ي جنایت چهره

 گیر در برخی  روابط بوروکراتیک هنوز به صورت چشم60هاي نخست دهه  در سال
به همین دلیل در این . هاي ایران، از جمله زندان بندر انزلی، حاکم نبود از زندان

زندانیان امري دشوار بوده ها تفکیک نقش سربازجو و رئیس زندان براي  زندان
ها مقام اول و سربازجوي  حسین موید عابدي به روایت زندانیان آن سال. است

 .لقب داده بودند» حسین فاشیست«ها او را  زندانیان آن سال. زندان بندر انزلی بود
هاي زندانیان سیاسی، حداقل دو زندانی در اثر شدت شکنجه در  بر اساس نوشته
 .اند ی جان سپردهزندان بندر انزل

از هواداران سازمان مجاهدین و از ، بختیار) فرانوش(جان محمدعلی  بدن نیمه
شود   به بهداري انزلی منتقل می1361زندانیان زندان بندر انزلی، در آذرماه سال 

 آذر 19آلود در  رغم تالش پزشکان وي با دو دست شکسته و بدن خون و علی
   .سپارد  جان می1361

 در زندان بندر انزلی و 1360ساجدیان نیز ، قبل از او و در سال ) احمد(عابدین 
در زمان فوت هر دو نفر، . گذشته بودناشی از شکنجه در  بر اثر جراحات وارده

  .حسین موید عابدي، سربازجو و رئیس زندان انزلی بوده است
مان  به اتهام هواداري از ساز1362ذوق، که در مرداد  به شهادت محمد خوش

هاي فدایی خلق در بندر انزلی دستگیر شد بود، حسین موید عابدي در  چریک
 حضور  شخصا1362ًبازجویی و شکنجه بسیار شدید وي به وسیله کابل در سال 

 .داشته است
در زندان انزلی بخش مردان و زنان بسیار نزدیک به یکدیگر قرار داشته است، به 

 رسیده سئوالن زندان با زنان به گوش مینحوي که در بند مردان، صداي صحبت م
اند و  زندانیان زن در زندان بندر انزلی از داشتن نگهبان زن محروم بوده. است

از . اند گذاشته هاي خود را باالجبار با نگهبانان مرد در میان می تمامی درخواست
 قوت  شایعه تجاوز به دختران باکره محکوم به اعدام در زندان انزلی60اواخر سال 

به همین دلیل زندانیان از . شود گیرد و باعث نگرانی زندانیان بند زنان می می
شایسته . خواهند که در این زمینه پاسخگوي آنان باشد حسین موید عابدي می

 به 1361 عدالت براي ایران، روزي را در اوایل سال شهادتی نزددوست در  وطن
                                                

 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل برومند، بنیاد بختیاري، )فرنوش( محمدعلی سرگذشت یک:   
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4102/mohammad-ali-farnush-bakhtiari 

 سوئد بهروز، شیدا، زندان، خاطرات :دندان تیز بلند کابوس عظیم، جنایت ذوق، خوش محمد: 
 77 ص ،1382 باران نشر
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 حسین موید عابدي، درباره موضوع آورد که زندانیان زن سوالی کتبی از یاد می
وي سوال و جواب زندانیان و . ازدواج دختران باکره قبل از اعدام مطرح کردند

 :کند گونه روایت می رئیس زندان را این
ها در نماز جمعه این مسئله   بود که یکی از امام جمعه61کنم بهار  فکر می

 و بر ما حالل است،را مطرح کرد که زن زندانی به عنوان اسیر جنگی است 
 بود که یک روز حسین موید عابدي، که آن موقع 61همان اوایل سال بعد 

داشت . پرسید شما چه مشکالتی دارید  بود، براي بازدید آمد ورئیس زندان
طوري  کنید و سازمان منافقین این زد که شماها دارید اشتباه می ف میحر

. اند را چنین حرفی زدهطوري است که ما اعتراض کردیم که چ است و آن
طوري مطرح کردیم که  ال را اینؤس. ال را کتبی نوشتیم و بهش دادیمؤس

کنیم در حالی که دختران باکره  نمیاید دختران باکره را اعدام  شما گفته
 که ما دختران باکره را اعدام اید شما درست شنیده«: او گفت. اند اعدام شده

ود قبل از اعدام باید به عقد یکی از کسی که بخواهد اعدام ش. کنیم نمی
 ...برادرها در بیاید

تجاوز به  حسین موید عابدي از معدود مقامات جمهوري اسالمی است که مسئله
 دوست درباره شایسته وطن. یید کرده است تاً صراحتاًدختران باکره قبل از اعدام را

و در دوران  61 سالگی در اردیبهشت 20، دختري که در سن هزاد مهناز یوسف
مسئولیت حسین موید عابدي اعدام شده است، نزد عدالت براي ایران شهادت 

  : دهد می
جایی که  درست این. بعدها که آزاد شدم، عکس جنازه مهناز را دیدم«

 کبود بود؛ از تصویر جسد آثار ضرب و جرح و شد، کامالً پاهایش بسته می
 معلوم بود و دوستی که مقاومت کرده بود،که   اینبسته شدن با طناب و
. اندازي شده بود اش تیر گفت که به آلت جنسی بود میخودش جسد را دیده 

 به خانواده داده بودند که وقتی مادرش براي جسدش را هم به این دلیل
اند، یکی در همان  دخترش را اعدام کردهرود، هنوز خبر نداشته  مالقات می

حاللم «: گفته بود. دهد بهشان می یزند و یک جعبه شیرین زندان صدایشان می
وقتی حاللت ": گوید  میبعد مادرش» .ام من با دخترتان ازدواج کرده. کنید
که بعد از چند روز جسد را بهشان  ".کنم که جسدش را به من بدهی می

  .دهند نشان می
  



366 ي جنایت چهره

  مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در . 2
 در زندان نیروي دریایی رشت1367سال 

 وید عابدي به عنوان نماینده وزارت اطالعات در زندان نیروي دریایی رشتحسین م
 .ثر داشته استؤنقش م 1367 در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان

اهللا خمینی، رهبر جمهوري اسالمی  ، بر پایه فتوایی از روح1367در تابستان سال 
. ایران اعدام شدندهاي مختلف  ایران، هزاران نفر از زندانیان سیاسی در زندان

 ها یا در حال گذراندن دوران محکومیت حبس خود بودند یا حتی مدت همگی آن
و به دلیل خودداري از انجام مصاحبه و  بودند محکومیت خود را به اتمام رسانده

 یک از حال هیچ  در هر.اعالم انزجار از مواضع سیاسی خود در زندان مانده بودند
-در زندان نیروي دریایی رشت، که بزرگ. ام محکوم نشده بودها در دادگاه به اعد آن

 در گیالن بود، نیز اعدام 1367ترین مرکز نگهداري زندانیان سیاسی در سال  
 .جمعی زندانیان سیاسی اتفاق افتاده است دسته

 120به شهادت احمد موسوي، که خود در آن زمان در زندان رشت حبس بود، از 
 نفر در روزهاي مختلف 95 زندان رشت، بیش از 1در بند نفر زندانی سیاسی مرد 

 ها بازنگشتند؛ یک از آن  فرا خوانده شدند که غیر از دو نفر، هیچ1367در مرداد سال 
تعدادي نیز بودند که دو هفته قبل از شروع . محکومیت حبس داشتندها   آنهمه

در شرف ها   آن.بودابالغ شده ها   آنکشتار، تقلیل حکم یافته و حتی رسماً هم به
 .آزادي بودند

  مردان، هفتاد و پنج نفر، از بند انفرادي3ذوق از بند شماره  به شهادت محمد خوش
 .اند  نفر اعدام شده75 نفر و از زندان مالک اشتر الهیجان نیز 30بیش از 

 نفره زندانیان سیاسی زن در رشت فقط 30دوست از بند  به شهادت شایسته وطن
ه ماندند و بقیه در دو نوبت براي اعدام فرا خوانده شدند در حالی که نه  نفر زند4

شهین سامی . دانستند که قرار است اعدام شوند و نه زندانیان دیگر نمیها   آنخود
 ساله 17، 1365شهین سامی که در زمان دستگیري در سال . بودها   آنیکی از

او در دادگاه . شود ا خوانده می مرداد از بند فر9 سالگی و در روز 19بود در سن 
 .به بیست سال حبس محکوم شده بود

                                                
 گفتند می »کش ملی« گروه این به زندانیان. 
 252 -243 ص ،1383 استکهلم، باران، نشر موسوي، احمد رفیق، خیر به شب.  
 بهروز، شیدا، زندان، خاطرات :دندان تیز بلند کابوس عظیم، جنایت )1382( محمد، ذوق، خوش 

 191 ص سوئد، ،1382 باران نشر :سوئد
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 احمد موسوي هیات مرگ در رشت از مقامات محلی تشکیل هاي نوشتهاساس  بر
 فر شامل نماینده دادستانی، نماینده اطالعات، بازجوي پرونده وچهار ن شده بود و

دت زندانیان مختلف  بر اساس آنچه از شها.شده است می رئیس زندان،ی، لهعبدال
 1367  نفر از زندانیان سیاسی در استان گیالن در مردادماه300آید بیشتر از  بر می

 .اند عام شده قتل
دوست نزد عدالت براي ایران حسین موید عابدي  اساس شهادت شایسته وطن بر

جمعی زندانیان  به عنوان نماینده وزارت اطالعات، یکی از مسئوالن کشتار دسته
 وي کشتار زندانیان سیاسی در مرداد. دان نیروي دریایی رشت بوده استدر زن

  : کند را در بند زنان زندان نیروي دریایی رشت چنین روایت می 1367
 و ک طاووسیفران خواستند؛» دادگاه«ال یا به اصطالح ؤفقط دو نفر را براي س

 بعد که ها را بردند و  مرداد این8 صبح روز 10 و 9ساعت  .یم واحديمر
ناس بودند ها ناش و دو نفر که براي این عابدي] حسین موید[گفتند  برگشتند

کردند براي  ها فکر می ال کرده بودند که اینؤبند سه س  چشمها بدون از این
 ؟نظرت در رابطه با سازمان منافقین چیست": ها بود ها این الؤس. آزادي است

 به مصاحبه هستید یا  و حاضر؟نظرت در مورد جمهوري اسالمی چیست
.  شهریور آزاد شود16اش مانده بود و قرار بود   فرانک یک ماه به آزادي"نه؟

این دو نفر نیز به همراه .  سال حکم داشت10مهناز تازه دستگیر شده بود و 
 نفر دیگر، از جمله شهین سامی که در مقابل این دادگاه یا هیات مرگ 24

  .قرار نگرفته بودند، اعدام شدند
 مرداد، 9شب   بعد از نیمه2 نفر و حوالی ساعت 20 مرداد، 8بعد از ظهر 

 آخرین لحظه اتفاقاً. بقیه را از اون بند بردند؛ شهین جزو این گروه دوم بود
 ها هنوز چادر سرشان من با شهین حرف زدم؛ از کنار پنجره و در حالی که اون

در دلهره بودم ولی من . برند ازش پرسیدم که شما رو کجا می. کردند می

                                                
 خبرگزاري شد، منصوب کل ستاد کننده هماهنگ معاونت سمت به »بداللهیع علی« خلبان 

  U8FKoJ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 تیر 15 مهر،
 ابلق ،1387 فروردین 19 ایران، خلق مجاهدین سازمان طاووسی، فرانک شهید مجاهد یاد با 

 martyrs/org.mojahedin.martyrs://https/19680 :اینترنتی نشانی در دسترسی
 1387 فروردین 19 ایران، خلق مجاهدین سازمان واحدي، )فخري( مریم شهید مجاهد یاد با، 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
https://martyrs.mojahedin.org/martyrs/19940  
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برند و  ها رو می اینکه   اینکردم براي اعدام باشد من بیشتر به  فکر نمیاصالً
 .کردم مانم فکر می من تنها می

 مرداد اعدام کردند اما 9دوست اعتقاد دارد که شهین را همان شب  شایسته وطن
اند یا  دهمطمئن نیست که شهین و سایر زنان اهل بندر انزلی را در رشت اعدام کر

هاي بندر  هاي بچه گوید که به خانواده شهین و سایر خانواده او می. در بندر انزلی
انزلی سنگ قبري در گورستان بندر انزلی به عنوان مکان دفن فرزندانشان نشان 

-گاه آن سنگ قبرها را به عنوان گور فرزندان ها هیچ داده شده است؛ برخی از خانواده
 .اند شان نپذیرفته

 عدالت براي ایران از منابع موثق نقل قول شهادت نزددوست در  یسته وطنشا
براي مادر شهین یک کسی یک جعبه شیرینی برده بود و گفته بود «: کند می

 ».قبل از اعدام با دخترت ازدواج کردم
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 اصغر میرحجازي سید علی
  
  
  
  

  
 ها مسئولیت

 عضو حزب جمهوري اسالمی -
  1368 تا 1363ت اطالعات از معاون امورخارجی وزار -
  کنون  تا1368 ی از بیت رهبر جمهوري اسالمسیاسی -معاون امنیتی -
 

 برخی ازموارد نقض حقوق بشر
  سیاسی رهبر جمهوري اسالمی،-اصغر میرحجازي به عنوان معاون امنیتی سید علی

 آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوري مشارکت مهمی در سرکوب اعتراضات مسالمت
و » بیت رهبر«با توجه به برخورداري از جایگاه ویژه در .  داشته است1388سال 

مبنی بر ابالغ دستورات رهبر جمهوري اسالمی به ن ادهاي پیشیروید بر اساس
اصغر میرحجازي، او در انتقال فرامین سید علی  نهادهاي مختلف توسط سید علی

ظور سرکوب معترضان، نقش اطالعاتی به من -هاي امنیتی اي به دستگاه خامنه
  .ثري داشته استؤکننده و م تعیین

                                                
 کیست؟، زاده کوچک نظر مورد »حجازي« رهبري؛ دفتر بلندپایه مقام به دلواپس نماینده کنایه 

 j3MpId2/ly.bit://https :اینترنتی درنشانی دسترسی قابل ،1394 مهر 21 آنا،
 قابل ،1394 مهر 21 سی، بی بی برجام، اجراي تصویب از قبل شب جلسه و حجازي اصغر علی 

  :اینترنتی درنشانی دسترسی
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/10/151013_l51_hejazi_barjam_bill 

 دسترسی قابل ،1389 آذر 25 فردا، رادیو کیست؟، اي خامنه اهللا آیت بیت در فرد قدرتمندترین 
   :اینترنتی نشانی در

https://www.radiofarda.com/a/f2_iran_khamenei_house_office_vahid_mojtaba
_golpayegani_hejazi_most_powerful/2250346.html 
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 اي، رهبر جمهوري اسالمی، یک هفته پس از اعالم نتایج انتخابات سید علی خامنه
 خرداد با رد هرگونه تقلب در نتایج 29هاي نمازجمعه  ، در خطبه1388سال 

را » يخونریز«انتخابات، به صراحت معترضان را تهدید و مسئولیت هرگونه 
  .کرد متوجه رهبران اعتراضات

 
  هاي حقوق بشري  قرارگرفتن در لیست مجازات
 داري ایاالت متحده آمریکا اتحادیه اروپا و وزارت خزانه

، سید علی اصغر میرحجازي را به دلیل نقش در 1391در فروردین  اتحادیه اروپا
اتحادیه  این از ورود به کشورهاي ض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانینق

 .توقیف خواهد شدنیز در اروپا  هاي احتمالی او کلیه دارایی. محروم کرد
 علی اصغر میرحجازي سید توسط »1388هاي سرکوب اعتراضات سال  هدایت طرح«

 که به دستور رهبر جمهوري اسالمی انجام شده، از دالیل تحریم او است که در
  .تبه آن اشاره شده اسبیانیه اتحادیه اروپا 

  با دالیلی مشابه بیانیه1392نیز در خرداد ا داري ایاالت متحده آمریک وزارت خزانه
 .هاي حقوق بشري خود قرار داد را در لیست مجازات اتحادیه اروپا، او

اصغر میرحجازي در آمریکا سید علی  هاي احتمالی بر اساس این تحریم، دارایی
همچنین شهروندان ایاالت . شود  میتوقیف و از ورود او به این کشور جلوگیري

 .اي با او نخواهند داشت گونه معامله متحده حق هیچ

                                                
 انقالب، فرزانه رهبر امامت به 1388/3/29 تهران تاریخی جمعه نماز هاي خطبه کامل متن 

 FBezra2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1388 تیر 3 ارس،ف خبرگزاري
 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/ 
3 United States Takes Action to Facilitate Communications by the Iranian 
People and Targets Iranian Government Censorship, U.S. DEPARTMENT OF 
THE TREASURY, 30 May 2013, Available at:  
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1961.aspx. 
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 علی نجفی حکم
  
  
  
  
  
  
    

   .و مدرك لیسانس علوم اجتماعی دارد؛ 1351متولد 
  

  ها مسئولیت
 1371دبیر آموزش و پرورش از سال  -
 تا 1387ر  شهریو12معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهریار از  -

 1389سوم اسفند 
 1391 مرداد 31 تا 1389مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار از سوم اسفند  -
 1392 تا تیر 1388البدل شوراي اسالمی شهریار از آذر  عضو علی -
  1392ر  تی16اکنون عضو شوراي اسالمی شهریار از  هم -
  

 برخی ازموارد نقض حقوق بشر
 رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار در نقض علی نجفی به عنوان حکم

 .حقوق شهروندان بهائی نقش موثري داشته است
خطاب به ه ي محرمانا نامه بخش علی نجفی با تنظیم ، حکم1389 آبان 14در 

و  (آموزان مدیران مدارس تابعه شهرستان شهریار، دستور داده است تا اطالعات دانش

                                                
 رسانی شوراي اسالمی شهر شهریار، شهریار، پایگاه اطالععلی نجفی عضو شوراي اسالمی شهر  حکم 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 فروردین 8

https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2018/06/Hekam-Ali-Najafi-0000.pdf 
 هاي شهرداري مشخص اعضاي کمیسیون هاي تخصصی و نمایندگان شوراي شهر شهریار در سازمان 

 IU8QXe2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 شهریور 9 شهریارنگار، شدند،
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آوري  صورت نامحسوس، ظرف یک هفته جمعبهائی به ) هاي دبستانی حتی پیش
  .و به کارشناسی حراست آموزش و پرورش ارسال شود

                                                
  ستیزي آوري شود، خانه اسناد بهائی آموزان به صورت محرمانه و غیرمحسوس جمع دانشاطالعات 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 آبان 14 ایران، در
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/atlaat-dansh-amwzan-bh-swrt-mhrmanh-
w-ghyr-mhsws-jm-awry-shwd 
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 محمدعلی نجفی
  
  
  

  
 ها مسئولیت

 اطالعات و امنیت عمومی نیروي انتظامی پلیس عمومیرئیس نظارت بر اماکن  -
  1388 تا اردیبهشت سال 1383کم از سال  تهران، دست

  1388ي  د12  تا1388اردیبهشت سال دبیر شوراي اصناف کشور از  -
  

 برخی ازموارد نقض حقوق بشر
 پلیس اطالعات و امنیت ئیس نظارت بر اماکن عمومیر محمدعلی نجفی به عنوان

ثري ؤمومی نیروي انتظامی تهران، در نقض حقوق شهروندان بهائی نقش مع
 .داشته است

اسالمی ایران است نظارت بر اماکن عمومی از وظایف نیروي انتظامی جمهوري 
در زمان تصدي . کند که زیر نظر پلیس اطالعات و امنیت عمومی فعالیت می

 بررسی صالحیت افراد«با عنوان اي  بخشنامه محمدعلی نجفی بر اداره اماکن تهران
-به روساي پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان» گروهکی و فرقه ضاله بهائیت

ر این بخشنامه ضمن دستور مبنی بر منع صدور د .هاي تابعه ابالغ شده است 
مجوز فعالیت براي بسیاري از مشاغل به بهائیان، بر شناسایی بهائیان شاغل در 

                                                
 دسترسی قابل ،1388 اردیبهشت 4 ایسنا، شد، کشور اصناف شوراي دبیرکل نجفی محمدعلی 

 hOeJ1U2/ly.bit://tpsht :اینترنتی نشانی در
 در دسترسی قابل ،1388 دي 12 ایسنا، شد، منصوب کشور اصناف شوراي جدیدي کل دبیر 

 P7WvTe2/ly.bit://https: اینترنتی نشانی
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 دي 12 آسو، کسب، جواز صدور از ممانعت:   

https://www.aasoo.org/fa/documents/45 
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 هایی از این دست به روشنی العمل صدور دستور. هاي مختلف تاکید شده  است صنف
 .در محدودکردن و نقض حق کسب و کار بهائیان تاثیر بسزایی داشته است

 ان را از انجامبهائی شمردن پیروان دیانت بهائی،»ناپاك«و » نجس«نامه با این بخش
-تعیین محدودیت. مشاغل مرتبط با ارائه خدمات خوراکی و خدماتی منع کرده است

، ممانعت از حضور بهائیان ) شغل30شامل ممنوعیت (هاي شغلی براي بهائیان  
از کسب براي بهائیان، در مشاغلی که درآمدهاي زیادي دارند، عدم تمدید جو

 که ممنوعیت فعالیت بهائیان در مؤسسات فرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادي و بیان این
کار داشته باشند از موارد دیگر  بهائیان نباید در یک خیابان یا منطقه مشترکا

 .مذکور در این بخشنامه است
 



375 يآباد می نعیغالمعل

 آبادي غالمعلی نعیم
  
  
  
  
  

 و ؛ در شهر دامغان1323متولد 
    .حوزوي داردتحصیالت 

  
  ها مسئولیت

 1369 تا آذرماه 1358مام جمعه دامغان از ا -
ماه  آذر13از  جمعه بندرعباس نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام -

  تا کنون1369
 1394تا اسفند  1377از  نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان -
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس   نماینده ولیآبادي، غالمعلی نعیم

 ، شهروند بهائی، بارها در سخنان خود نیروهاي تندرويعطااهللا رضوانی پیش از قتل
 مذهبی را تحریک به اقدام علیه بهائیان کرده بود و در تهییج فضا براي قتل عطااهللا

 . استنقش داشته رضوانی و حمله به دیگر شهروندان بهائی
 عطااهللا رضوانی، عضو سابق هیات خادمین جامعه بهائی بندرعباس، در دوم شهریور

شدنش،   ها پیش از کشته او از مدت.  به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد1392

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل بیوگرافی، آبادي، نعیم غالمعلی ااهللا آیت بیوگرافی:  

http://biographyha.com/12947/biography-gholam-ali-naeem-abadi.html 
 همان. 
 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/ 

 قابـل  ،1389 ادمـرد  21 برومند، بنیاد آن، خونبار نتایج و آبادي  نعیم اهللا  آیت ستیز  بهائی خطب 
 document/library/fa/org.iranrights.www://https/2770 :اینترنتی نشانی در دسترسی



376 ي جنایت چهره

و  او. به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوي نهادهاي امنیتی تهدید شده بود
 . از بندرعباس بروندها تحت فشار بودند که اش مدت خانواده

آبادي علیه بهائیان، عطااهللا  پراکنانه غالمعلی نعیم هاي نفرت به دنبال سخنرانی
 ساي به امام جمعه بندرعبا رضوانی و دو تن دیگر از شهروندان بهائی با ارسال نامه

از او خواسته بودند تا حقوق شهروندان بهائی را محترم بشمارد و از تحریک مردم 
: در این نامه نوشته بودندها   آن.هاي نمازجمعه خودداري کند  در خطبهعلیه آنان

ما بهائیان چنین افرادي . کنید صحت ندارد هایی که شما علیه ما می این صحبت«
 شما امام جمعه شهر هستید و سخنان شما باعث تحریک. گویید نیستیم که شما می

مقام امام جمعه نباید علیه ما شما در . شود اي براي آزار و اذیت بهائیان می عده
 ».چنین صحبت کنید

در رابطه با سخنان امام جمعه علیه  شکایت به مقامات انتظامی با ها همچنین آن
 .ان هشدار داده بودند که چنین سخنانی موجب تنش و خونریزي خواهد شدیئبها

  :ودهاي خود درباره بهائیان گفته ب امام جمعه بندرعباس در یکی از سخنرانی
-  خوب، زیبا و فریبنده افراد و جامعه را در خطرناكهاي ظاهراً یک عده شیاد از راه«

 هاي هاي باطل و مسلک هاي باطل، راه گذاران مرام بنیان. دهند ترین خطرات قرار می
او . »! اند"یمکرون السیئات"ها مصداق  این. انحرافی همه از این نمونه هستند

 چپاول دارایی غیر«، »مشروعیت ازدواج با محارم«ه همچنین بهائیان را متهم ب
 .نامیده بود» میکروب جامعه«را ھا   آنکرده و» بازي حقه«و » ها بهایی

 و مصاحبه با "بهائیت دین نیست"آبادي همچنین با تالیف کتاب  غالمعلی نعیم
در  آبادي نعیم .پراکنی علیه بهائیان پرداخته  است هاي دولتی به نفرت خبرگزاري

را یک ها   آندانسته و» فاسد«ئیان را عقاید بها هایش جدیدترین مصاحبه یکی از
 .عنوان کرده است» در خدمت بیگانگان«و » جریان جاسوسی«

                                                
 قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1392 شهریور 5شده و عقیدتی بوده، روزآنالین،  قتل سازماندهی ،:   

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-a96e82fe81.html 
  ،قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1392 شهریور 2یک سرگذشت، عطااهللا رضوانی، بنیاد برومند ،:   

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7460/ataollah-rezvani 
 قابـل  ،1389 مـرداد  21 برومند، بنیاد آن، خونبار نتایج و آبادي  نعیم اهللا  آیت ستیز  بهائی خطب 

 document/library/fa/org.iranrights.www://https/2770 :اینترنتی انینش در دسترسی
 اقدام فائزه هاشمی مورد نفرت جامعه اسالمی است، خبرگزاري/ رود ها نمی مسلمان به دیدار بهائی 

 Dquwya2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی بلقا ،1395 اردیبهشت 29 ، تسنیم
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 سیدمرتضی نوربخش
  
  

  وعضو هیات مرکزي گزینش دانشج

  
شناسی فرهنگی نظري   او دکتراي رشته جامعه؛ شهر گلپایگان1335متولد سال 

  .ه تهران دارداز دانشگا
  

  ها مسئولیت
  1374 تا 1367 س ازکارشناس آموزش در دانشگاه تربیت مدر -
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت عضو هیات علمی سازمان -

 1379در سال ) ها دانشگاه
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (مدیر روابط عمومی سازمان سمت  -

 1379 تا 1371از ) ها دانشگاه
 آوري از س دبیرخانه هیات مرکزي گزینش استاد وزارت علوم تحقیقات و فنرئی -

 1387 تا شهریور 1379
 تا 1379 آوري از تا کنون مدیر کل گزینش دانشجو وزارت علوم تحقیقات و فن -

 کنون
 آوري وف و نهی از منکر وزارت علوم تحقیقات و فنعضو شوراي امر به معر -

 کنون  تا1381خرداد  سته گزینش سازمان سنجش آموزش کشور ازمدیر ه– 
 اردیبهشت قزوین از " غیردولتی-غیرانتفاعی" سرپرست مؤسسه آموزش عالی البرز -

 کنون تا 1387
 کنون  تا1383مدیر گروه علوم اجتماعی مؤسسه البرز قزوین از مهر  -

                                                
 در دسترسی قابل نوربخش، مرتضی سید دکتر وبالگ نوربخش، مرتضی سید دکتر بیوگرافی 

 com.blogfa.hnorbakhs-dr://http/ :اینترنتی نشانی
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 از) آوري قات و فنبا حکم وزیر علوم تحقی(و عضو هیات مرکزي گزینش دانشج -
  کنون تا 1381خرداد 

  
 برخی از موارد نقض حقوق بشر

مرتضی نوربخش به عنوان مدیر هسته گزینش سازمان سنجش آموزش کشور و 
ها در نقض  عضو هیات مرکزي گزینش دانشجو با ممانعت از ادامه تحصیل بهائی

 .داشته استشان نقش موثر  حقوق پیروان این دیانت به دلیل باورهاي مذهبی
 و دانشجویان ادیان ساختگی... «: عالم کرده استدر یک نشست خبري ا ًاو صراحتا

 ها را ندارند و اگر در دانشگاهی هاي غیررسمی کشور حق تحصیل در دانشگاه اقلیت
کنند باید براي تأیید صالحیت به هیات مرکزي گزینش دانشجو  تحصیل می

هاي مذهبی غیررسمی که  ان ادیان و اقلیتدانشجویهاي  پرونده.. .فرستاده شوند
هاي کشور مشغول به تحصیل هستند براي تأیید صالحیت عمومی  در دانشگاه

 ».باید به هیات مرکزي گزینش دانشجو ارسال شود
شان نادیده  یی که حقوق بهائیان به دلیل باور و اعتقاد مذهبیها یکی از زمینه

بسیاري از جوانان بهائی . ق تحصیل استاز حها   آنکردن شود، محروم گرفته می
ها  پس از پایان دوره تحصیالت متوسطه زمانی که در آزمون ورودي دانشگاه

رو  شوند و با مواردي همچون نقص پرونده روبه کنند، پذیرفته نمی شرکت می
 .شوند شوند و در نهایت از ادامه تحصیل در سطح دانشگاهی محروم می می

ور که در ایران متصدي برگزاري آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش کش
ها در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري  ورود به دانشگاه

انجام امور مربوط به تعیین شرایط و «: نویسد یدر بخشی از وظایف خود م است
هاي آموزشی  ها و سیاست ها و برنامه ضوابط پذیرش دانشجو با توجه به طرح

 ».گیرد  صورت می"دبیرخانه گزینش دانشجو"سط کشور تو

                                                
 قابل دسترسی1396 آذر 19شدن دانشجویان در سال جاري کذب است، ایسکانیوز،  دار خبر ستاره ، 

 aYJ6RL2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 21 فارس، اريخبرگز ندارند، را کشور هاي دانشگاه در تحصیل حق ساختگی ادیان دانشجویان 

 Mreabe2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1389 خرداد
 در دسترسی قابل کشور، آموزش سنجش سازمان دانشجو، گزینش مرکزي هیات دبیرخانه 

 aspx.aboutus/org.sanjesh.sd://http اینترنتی، نشانی
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برگ «دبیرخانه هیات مرکزي گزینش دانشجو، در فرم شماره دو خود به نام 
 پذیرش غیر(ها  مشخصات بررسی صالحیت عمومی داوطلبان ورود به دانشگاه

کند و ارسال این فرم جزو مدارك  ال میؤدرباره دین داوطلبان س» )متمرکز
 کردن دانشجویانی دار اعالم  همچنین ستاره.هاست رودي دانشگاهشرکت در آزمون و

در مقاطع ها   آناند و ممانعت از ادامه تحصیل  داشتهکه فعالیت مدنی و سیاسی
 .گیرد باالتر هم از سوي هیات مرکزي گزینش دانشجو صورت می

از »  نقص پرونده«مرتضی نوربخش در جواب اعتراض داوطلبان بهائی که با عنوان 
اند، گفته بود کاري از او ساخته نیست زیرا مصوبه شوراي  ادامه تحصیل بازمانده

 .انقالب فرهنگی راه ادامه تحصیل بهائیان را بسته است
زاده،  دالرام صادق  از ادامه تحصیل1394اردیبهشت سال  به عنوان نمونه در
شتی، به ی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهدانشجوي کارشناس

 .دلیل اعتقاد به دیانت بهائی جلوگیري شد
زاده از مرتضی نوربخش پرسیده است که چرا صالحیت عمومی او رد  دالرام صادق
 شده است؟

 .دانی که و بهائی هستی، میت «–
کنید؟ اگر چنین  ئیان را از تحصیل محروم میاي بها نامه  آیا شما طبق آیین–

اساسی است و اگر نیست رفتار شما غیرقانونی نامه شما خالف قانون  است آیین
 ».است

 کنی؟ گویی کار غیرقانونی می به کارمند دولت می«: نوربخش برافروخته شده است
 .ام دستور شما محروم از تحصیل شده من به –
 .گیرم  من تنها تصمیم نمی–
 ». ئیس هیاتی هستید که نامه محرومیت از تحصیل مرا فرستاده است شما ر–

                                                
 مرکزي هیئت دبیرخانه ها، دانشگاه به ورود داوطلبان عمومی صالحیت بررسی مشخصات برگ 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل دانشجو، گزینش
http://kish.ut.ac.ir/documents/79135476/865104a7-c174-482e-b7df-f50c7774d813 

 قابل ،1389 آذر 13 ایران، بشر حقوق کمپین تائید، تا تکذیب از :دانشجویان کردن دار ستاره 
   :اینترنتی نشانی در دسترسی

https://persian.iranhumanrights.org/1389/09/students_deny_accept/ 
 دسترسی قابل ،1394 آذر 16 زمانه، رادیو تحصیل، از محروم بهائیان میان در ممتاز دانشجوي 

 com.radiozamaneh.www://https/249985 :اینترنتی نشانی در
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سال گذشته، بار دیگر با اعالم  20ها داوطلب بهائی به روال  ده 1395 سال در
سسات عالی ایران ؤها و م از انتخاب رشته و تحصیل در دانشگاه» نقص پرونده«

 نفر 129هاي داوطلبان مشخص شده است که حداقل  در پیگیري. محروم شدند
شدن، به دلیل  اختهاز این شهروندان پس از قبولی در آزمون سراسري و مجازشن

 .اند اعتقاد به دیانت بهائی، تحت عنوان نقص پرونده از تحصیل باز مانده
یک شهروند بهائی که تا کنون چندین دفعه در آزمون سراسري ثبت نام کرده 
 ولی هر سال به بهانه نقص پرونده از تحصیالت عالیه بازمانده است، درباره چگونگی

فر دیگر من و دو ن«: گفت» وایر ایران«  به1395اه اش در شهریورم پیگیري پرونده
دشت کرج مراجعه کردیم اما به طور شفاهی  ابتدا به سازمان سنجش مشکین

هایی را با انشا و خط خودمان  نامه] ما[... .بودن مشکل اصلی ما است گفتند بهائی
 فقط باید اي ندارد و ها فایده خانه دادیم اما گفتند این نامهنوشتیم و تحویل دبیر

در سازمان سنجش کرج یک ! گیري و بررسی شود نامه چاپی را امضا کنیم تا پی
 نفر بهائی وجود داشت که به بهانه نقص پرونده محروم از 129لیست از اسامی 

 ».هایمان تیک زدند اسامی ما را پرسیدند و کنار اسم. تحصیل شده بودند
ائی، معاون بخش گزینش دانشجو، به ما آقاي نعیم«: اند ها دوباره پیگیري کرده آن

از ایشان تقاضاي . اعالم کردند نقص پرونده به خاطر اعتقادات مذهبی ما است
 بررسی کردیم زیرا از نظر قانون، هر فرد فارغ از عقیده، مذهب و نژاد، حق تحصیل

 در پاسخ گفتند طبق مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی که بهائیان را ممنوع. دارد
 گیري فراوان، متوجه پس از پی. کنیم ز تحصیالت دانشگاهی کرده است، عمل میا

شدیم تنها فردي که دسترسی به پرونده بهائیان دارد، مرتضی نوربخش، مدیر 
  تا کنون81ماه  ایشان از خرداد. هسته گزینش سازمان سنجش آموزش کشور است

  با ایشان مالقات کردیم،.شدن سه دولت، همچنان این سمت را دارا هستند با عوض
 اند توان کرد و همین که بهائیان توانسته گفتند فعال کاري براي رفع این مشکل نمی

شرکت در کنکور چه . در آزمون شرکت کنند، به خاطر اقدامات ایشان بوده است
این . اي براي یک جوان بهائی دارد وقتی اجازه تحصیل در دانشگاه را ندارد فایده

  موجب صرف وقت و هزینه بسیار است و از طرف دیگر، جنبه تبلیغاتیفقط براي او

                                                
 دسترسی قابل ،1395 مهر 14وایر، ایران دانشگاهی، تحصیالت از بهائی شهروند 129 محرومیت 
  features/fa/com.iranwire://https/1867314 :اینترنتی نشانی در



381  نوربخشیدمرتضیس

 ها کنکور دانشگاهدر  دهد بهائیان هم در ایران مثل سایرین دارد که به دنیا نشان می
 ».کنند شرکت می

 دهد مینیز نشان  96شدگان کنکور سراسري سال  نتایج منتشرشده و اسامی قبول
-ها بازمانده قلیت بهائی در ایران از ورود به دانشگاهکه باز هم عده زیادي از جوانان ا

رانا از نقض حقوق دوباره بهائیان به دنبال اعالم نتایج کنکور خبرگزاري ه .اند 
 که مشخصات» عده زیادي از جوانان بهائی«بر این اساس . سراسري خبر داده است

ها   به دانشگاه نفر از آنان احراز شده است، در شهرهاي مختلف ایران از ورود21
شده از تحصیل در   نفره از اسامی بهائیان محروم21ستی لی هرانا. اند محروم شده

 را منتشر کرده است که 96ها به دنبال اعالم نتایج کنکور سراسري سال  دانشگاه
یک نفر براي یازدهمین بار و دیگري براي دومین بار است با واژه ها   آندر میان

 .شوند و از تحصیل محروم میرو  به نقص پرونده رو
 

                                                
 1396 شهریور 28 زمانه، رادیو ماندند، باز دانشگاه به ورود از هم باز بهائیان :کنکور نتایج اعالم، 
 com.radiozamaneh.www://https/359327 :اینترنتی نشانی در دسترسی بلقا
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 حسن نیکبخت
  
  

  
 ها مسئولیت

 1392تا اردیبهشت ) از توابع استان اصفهان( فرمانده انتظامی شهر نطنز -
  تا1392از اردیبهشت ) از توابع استان اصفهان(فرمانده انتظامی شهر فالورجان  -

 کنون
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
از ) در استان اصفهان(نیروي انتظامی شهر قهدریجان بر اساس تقسیمات استانی 

 به عنوان حسن نیکبخت. شود سوي فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان اداره می
 1396 دي 11 نفر در 6شدن  ی شهرستان فالورجان در قبال کشتهفرمانده انتظام

 .با شلیک مستقیم نیروي انتظامی در قهدریجان مسئول است
 ،)قهدریجان زیر نظر فرماندار فالورجان است(اندار فالورجان اصغر هدایت، فرم

مدعی شد نیروي انتظامی معترضان را به دلیل اي با صدا و سیما  طی مصاحبه
 . به پایگاه بسیج و کالنتري قهدریجان هدف قرار داده است"حمله مسلحانه"

نیز ر  فیلم پخش شده در شبکه خبشود که حتی در این ادعا در حالی مطرح می
هایی از فیلم  در بخش. (بودن معترضان وجود ندارد شواهدي مبنی بر مسلح

  .)کنند زا را به سمت کالنتري پرتاب می تعدادي از معترضان مواد آتش

                                                
 ،برگزاري مراسم معارفه و تودیع فرمانده نیروي انتظامی شهرستان نطنز، سازمان تبلیغات اسالمی 

 .VWROmr2/ly.bit://https :یاینترنت نشانی در دسترسی قابل ،1392 اردیبهشت 12
 1396 دي 12 سیما، و صدا خبرگزاري فیلم، + اغتشاشگران قصد کالنتري، کردن سالح خلع، 

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

https://bit.ly/2HogOjo 
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 ريعلی نی حسین
  
  

  رئیس دادگاه انتظامی قضات
  

  
تحصیالت حوزوي دارد و پس از انقالب در دستگاه قضائی جمهوري اسالمی وي 
  .ول به کار شده استمشغ

  
  ها مسئولیت

 1368 تا 60اي دهه هاي انقالب تهران از ابتد شرع و قاضی دادگاه حاکم -
عضو هیات امناي ستاد   وخمینی اهللا روح دستور مسئول مصادره اموال به -
 1379کم آذر  تا دست 1368یبهشت از ارد جرایی فرمان اماما

 1392 شهریور 18 تا 1368 از سال مقام دیوان عالی کشور احتماالً قائم -
  تا کنون1392 شهریور 18رئیس دادگاه انتظامی قضات از  -
 

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
  67و کشتار زندانیان سیاسی در سال   مرگهیاتعضویت در . 1

  اي   ، عضو کمیته1367حاکم شرع تهران در سال  ري به عنوانعلی نی حسین
  

                                                
 در دسترسی قابل ،1395 مرداد 20 سی، بی بی هستند؟، کجا منتظري هشدارهاي مخاطبان 

 aNccRm2/in.bbc://https :اینترنتی نشانی
 اهللا آیت جامع سایت ،)المال بیت غارتگران پرونده به رسیدگی( کشور عالی دیوان رئیس به نامه 

 RXsfCJ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1368 اردیبهشت 19 خمینی،
 آذر 9 شریعتمداري، محمد رسانی اطالع پایگاه ،)ره( امام فرمان اجرایی ستاد امناء اتهی حکم 

 FCRXFQ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1376
 شهریور 18 ایسنا، شد، عالی دیوان مقام قائم کریمی و قضات انتظامی دادگاه رئیس نیري 

 8GM4RP2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1392
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ال درباره عقاید سیاسی و یا ؤبود که پس از چند س» هیات مرگ«موسوم به 
 .گرفت میها   آنماندن مذهبی زندانیان تصمیم به اعدام یا زنده

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

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

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

 ،1367 سال در سیاسی دربردگان کشتار زندانیان به تعدد جانهاي م عالوه بر شهادت
 24در  منتظري با اعضاي هیات مرگ علی ار فایل صوتی جلسه حسینانتش با

ري، مصطفی پورمحمدي، نماینده وقت وزارت علی نی ، نقش حسین1367 مرداد
اطالعات، ابراهیم رئیسی، جانشین وقت دادستان و مرتضی اشراقی، دادستان 

هاي اوین و  صدور حکم اعدام براي هزاران زندانی سیاسی در زندان ت، دروق
 .گوهردشت به صورت انکارناپذیري ثابت شد

اهللا  مقام روح منتظري، از مراجع تقلید منتقد و تنها قائم علی تر نیز حسین پیش
ري به عنوان فردي که در قتل علی نی به حسیند تاب خاطرات خودر ک خمینی،
  . نقش کلیدي داشته است اشاره کرده بود1367یان سیاسی در سال عام زندان

 علی منتظري در حضور ابراهیم رئیسی حسین علی در این فایل صوتی، حسین
، )نماینده وقت وزارت اطالعات(، مصطفی پورمحمدي )جانشین وقت دادستان(

: دگوی می )دادستان وقت(و مرتضی اشراقی ) حاکم شرع وقت(ري علی نی حسین
کند به  بزرگترین جنایتی که در جمهوري اسالمی شده و تاریخ ما را محکوم می«

 ».نویسند دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می

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

 https://painscapes.com :کنید مراجعه اینترنتی
 مرداد 20سی، بی بی ،1367 سال هاي اعدام مورد در منتظري اهللا آیت وتیص 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 سیدستر قابل ،1384
 اید، ؛ مرتکب بزرگترین جنایت شده67هاي  له منتظري درباره اعداملا انتشار فایل صوتی سخنان آیت 

 McrBMb2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 مرداد 19 آمریکا، صداي
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هیات قضات  همچنین ،چون جفري رابرتسون المللی حقوق بشري وکالي بین
، کشتار زندانیان سیاسی الملل سازمان عفو بین و دادگاه مردمی ایران تریبونال

 .اند را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته1367ایران در سال 
 مصداق را 1367در سال  ایران سیاسی زندانیان سازمان ملل نیز قربانیان کشتار

شدن قربانیان کشتار  رسمیت شناخته به .دانسته است » قهريناپدیدشدگی«
ان ناپدیدشده قهري، دولت جمهوري به عنو 1367 سال در سیاسی زندانیان

هاي  کند که حق خانواده المللی موظف می اسالمی ایران را براساس قوانین بین
شان ادا کند  براي دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان را قربانیان

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

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

  
 نقض حقوق اقتصادي شهروندان بهائی . 2

صانعی و  با پیشنهاد مهدي کروبی و حسن 1368ري در اردیبهشت علی نی حسین
 منصوب "المال گران بیت هاي غارت رسیدگی به پرونده"خمینی براي  اهللا یید روحأت

، 1379 کم تا سال اي و دست علی خامنه رهبري سید  پس از آن و در دوران.شد
 در .نیري به عنوان عضو هیات امناي ستاد اجرایی مشغول فعالیت بوده  است

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

  pdf.5_doc/library/tachmentsat/org.iranrights.www://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391 بهمن 17 تریبونال، ایران تریبونال، ایران دادگاه حکم: 
7DaFCH2/ly.bit://https. 
 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 هريق ناپدیدشده عنوان به را 67 کشتار قربانیان ملل سازمان 
 3FEPPO2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 آبان 11 ایران،

 اهللا آیت جامع سایت ،)المال بیت غارتگران پرونده به رسیدگی( کشور عالی دیوان رئیس به نامه 
 RXsfCJ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1368 اردیبهشت 19 خمینی،

 آذر 9 شریعتمداري، محمد رسانی اطالع پایگاه ،)ره( امام فرمان اجرایی ستاد امناء هیات حکم 
 FCRXFQ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1376
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ه اموال یکی از شهروندان بهائی به دلیل ري در مصادرعلی نی همین دوران حسین
 .ثري داشته استؤاش نقش م باورهاي مذهبی

ري، ستاد اجرایی علی نی یید حسینأ دادگاه انقالب و ت3بر اساس حکم شعبه 
 فرمان امام تمام اموال خانم شعاعیه میرآفتاب، شهروند بهائی، را مصادره کرده

ه به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال شده، بار اي که در این  در بخشی از نامه.است
خانم شعاعیه میرآفتاب به اتهام وابستگی به فرقه ضاله و مضله «: آمده است

بهائیت و فعالیت براي تشکیالت غیرقانونی یادشده و خروج از استیذان جمهوري 
در شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران محاکمه  1369/3/2 اسالمی در تاریخ

شده   به مصادره کلیه اموال اعم از موارد شناخته21025اد حکم شماره و به استن
و غیر آن و آنچه به اسم خود یا دیگران نموده است محکوم و در اجراي فرمان 

ري رسید یید جناب آقاي نیأالشریف به ت حضرت امام قدس سره 1368/3/6 مورخ
 ».اده شده استو کلیه اموال وي در اختیار وکالي منتخب ولی فقیه قرار د

  

                                                
 آذر 16 ایران، در ستیزي بهایی اسناد خانه میرآفتاب، شعاعیه اموال مصادره و محکومیت ابالغیه 

 I1zY4S2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1370
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 میثم نیلی
  
  

رئیس هیئت مدیره انتشارات 
  سروش

  
  
    

  التحصیل کارشناسی رشته کشاورزي است  و فارغ1359 متولد وي
  

  ها مسئولیت
   تا کنون1385 از خردادز مدیرمسئول سایت رجانیو -
 تا کنون 1390کم از آذر  دست ع ناشران انقالب اسالمیمجم مدیرعامل -
فتر امور فرهنگی وزارت کار با حکم وزیر کار و امور اجتماعی از مدیر کل د -

 1390 تا آبان 1389اردیبهشت 
 تا کنون 1391مهر عضو شوراي مرکزي جبهه پایداري از  -
 1388 تا شهریور 1384از مرداد  مشاور جوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -

                                                
 1390 خرداد 3 فارس، خبرگزاري ازمنکر، نهی و معروف امربه آن هدف و عدالت رجا، گفتمان، 

 zxm19R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 نشانی در دسترسی قابل ،1390 آذر 7 مهر، خبرگزاري آیند، می هم گرد اسالمی انقالب ناشران 

 R4k6RB2/ly.bit://https :اینترنتی
 بهائیت و گري اشرافی گري، اباحه ها پهلوي گفتمان /بخش 4 در »اندرزگو شهید« جایز اعطاي 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1396 اسفند 6 فارس، خبرگزاري است،
https://bit.ly/2MjSIop 

 نشانی در دسترسی قابل ،1391 مهر 12 فرارو، پایداري، جبهه مرکزي شوراي اعضاي معرفی 
 hXA2AR2/ly.bit://https :اینترنتی

 مهر 10 تسنیم، خبرگزاري پایداري، جبهه مرکزي شوراي جدید عضو 17 سوابق با آشنایی 
 HjHwJQ2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395

 نشانی در دسترسی قابل ،1389 خرداد 13 فرارو، رسیدند؟، کجا به نژاد احمدي جوان مشاوران 
 Ryfcbg2/ly.bit://https :اینترنتی
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 نژاد مسئول کمیته سیاسی ستاد انتخاباتی احمدي -
 دبیر کل جامعه اسالمی دانشجویان -
  تا کنون1397 دي 8رئیس هیئت مدیره انتشارات سروش از  -
  

 برخی از موارد نقض حقوق بشر
 پراکنی علیه آنان هاي مذهبی با نفرت نقض حقوق اقلیت. 1

آمدن دولت اول  کار رسانی رجا یا رجانیوز چند ماه پس از روي پایگاه اطالع
 .هاي دولت آغاز به فعالیت کرد ویکرد دفاع و تبیین سیاستو با ر نژاد احمدي

آبادي با انتشار مقاالت متعددي به نشر  رجانیوز تحت مدیریت میثم نیلی احمد
اتهامات خالف واقع بدون ارائه مستند، زمینه افزایش فشار و نقض حقوق بهائیان 

 .شان فراهم کرده است را به دلیل عقیده و باور مذهبی
 اي ایران براي دهشتناك جلوه مپین رسانهک« انی بهائیان در گزارشجامعه جه

هاي وابسته و یا  لکرد گسترده رسانهبه طرح و بحث نقش و عم »دادن بهائیان 
نزدیک به حکومت جمهوري اسالمی ایران مانند رجانیوز پرداخته است که در 

  تارنماي رجانیور،در مطلب منتشرشده در« :ادامه به مواردي از آن اشاره شده است
دادن دیانت بهائی به تفکرات  ؛ تالش براي مرتبط جلوه1391 فروردین 24مورخِ 

زاده و از خانواده نوکران  تمادي که فردي بهائیرها اع... ": صهیونیستی آمده است
  با همکاري رسمی دربار انگلیس2010و خدمتکاران دربار شاه مخلوع است در سال 

ز همان ابتدا لقب خواهرخوانده را که ا "من و تو"شبکه   دیگرو چند نفر از عوامل
کشید راه اندازي کرد تا این شبکه از همان ابتدا با  سی فارسی را یدك می بی بی

 »...صهیونیستی و ضد ایرانی پا به عرصه وجود بگذارد -تفکري بهائی

                                                
 تیر 2 فارس، خبرگزاري بود، غربی دموکراسی لیبرال به نه پاسخ تیر سوم در مردم راي :نیلی 

 CEfZNN2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1386
 دسترسی قابل ،1397 دي 8 مهر، خبرگزاري سروش، انتشارات شرکت جدید مدیرعامل انتصاب 

 uStk1D2/ly.bit://https: اینترنتی نشانی در
3 Inciting Hatred: Iran's media campaign to demonize Baha'is, Bahá’í 
International Community, 1 Feb 2011, Available at: https://bit.ly/2AR4Dpo 

  فروردین24سند، رجانیوز، + اعتقاد راسخ به فرقه ضاله بهائیت شرط استخدام در شبکه من و تو  
 news/com.rajanews.www://http/105720 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1391
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ده از منتشر شده است ضمن استفا 1390ن  فروردی17اریخ در ت یا در مطلبی که
آمیز براي اشاره به دیانت بهائی و بهائیان به اقدام بعضی از شعب  الفاظ توهین

 در بخش مذهب اعتراض کرد و آن را "بهائی"دانشگاه آزاد براي قراردادن گزینه 
ی واحدهاي برخ...  «: بیان کرده است"یید این مکتب انحرافیأاقدامی براي ت"

اسالم، یهودي، کلیمی، زرتشتی و مسیحی، نام دانشگاه آزاد در کنار ادیانی مانند 
فرقه ضاله و انحرافی بهائیت را نیز درج کرده و به نوعی آن را جزء ادیان به شمار 

 هاي مذهبی این در حالی است که بهائیت جزء هیچ یک از ادیان و فرقه. آورده است
است نبوده و یک فرقه سیاسی انحرافی ایجاد شده توسط رژیم سلطنتی انگلیس 

  » .هاي اشغالی است که مأمن اصلی آنان نیز در حال حاضر در سرزمین
 تارنماي رجانیوز مطالبی با مضمون 1390 بهمن 15مطلب دیگري به تاریخ  در

 ترویج نفرت و انزجار از دیانت بهائی را بدون ارائه مدرك و دلیل بازنشر کرده
بهائیت دین ... «: رداخته استاحترامی و توهین به پیروان این دین پ است و به بی

-ابداعی استعمارگران براي به بندکشیدن اعتقادات مسلمانان و به منظور اختالف
توان به نفی خاتمیت حضرت محمد  از اعتقادات بهائیان می. سیس شدأافکنی ت 

آله، نفی وجود بهشت و جهنم و رد شرایع اسالم اشاره   و علیه اهللا مصطفی صل
توان   علماي شیعه پیروان این فرقه استعمارساز کافر بوده و نمیاز نظر تمام. کرد

فتاواي فوق در مورد . داد و ستد کرد و در قبرستان مسلمانان دفن نمودها   آنبا
بهائیت مختص به تشیع نبوده بلکه اهل سنت نیز پیروان این فرقه ضاله را نجس 

  »...شمارند می
  
 1396 ماه مشارکت در سرکوب اعتراضات دي. 2

متعلق به مرکز ( تارنماي گرداب نیوز با بازنشر مطلب  رجا1396ماه   دي11در 
شرکردن تصویر شهروندان و منت ،)پاسداران یافته سپاه بررسی جرائم سازمان

 .شناسایی کنند خواهد که این افراد را معترض از مخاطبان خود می

                                                
 قابل دسترسی1390 فروردین 17نشگاه آزاد در تایید فرقه ضاله بهائیت، رجانیوز، اقدام عجیب دا ، 
 news/com.rajanews.www://http/67369 :اینترنتی نشانی در
 سترسی در نشانی، قابل د1390 بهمن 15خلیفه، رجانیوز،  اعضاي فرقه ضاله بهائیت در آغوش آل 

 news/com.rajanews.www://http/99044 :اینترنتی
 در دسترسی قابل گرداب، اسالمی، انقالب پاسداران سپاه سایبري امنیت فرماندهی ما، درباره 

 about/fa/ir.gerdab://https :اینترنتی نشانی
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هد آغاز شد و به سرعت ماه در مش  دي7هاي خیابانی در ایران از روز  اعتراض
 1396ماه   دي17 روز و تا 10مدت  این اعتراضات به. سراسر کشور را فرا گرفت

ها شهر کوچک و بزرگ ایران شعارهایی را  کنندگان در ده ادامه یافت و تظاهرات
ماه   دي13از . رتبه آن سر دادند هاي عالی ضد حکومت جمهوري اسالمی و مقام

شدت امنیتی در شهرهاي بزرگ کشور اعتراضات سراسري   با برقراري جو به1396
 .رنگ و پراکنده شد کم

  هزار نفر از معترضان بازداشت شدند و حداقل4بر اساس آمارهاي رسمی نزدیک به 
 .اند  نفر از آنان در خیابان و توسط ماموران دولتی کشته شده25

                                                                                              
 قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1396 دي 11عکس، رجانیوز، + گران را شناسایی کنید اغتشاش ،:   

https://bit.ly/2MhhkhK 
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 هادي هاشمیان
  
  
 
  

  
 ها مسئولیت

  1393شت اردیبه تا استان مازندران  تجدیدنظر24 رئیس شعبه -
هاي عمومی و انقالب  رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس کل دادگاه -

 1394 تا اردیبهشت 1393دیبهشت از ار شهرستان ساري
 20 ن ازرئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستري استان گلستا -

   تا کنون1394خرداد 
  

 حقوق بشربرخی از موارد نقض 
توجهی به  هادي هاشمیان به عنوان رئیس کل دادگستري استان گلستان با بی

 و همچنین نقض حقوق خودخواست شهروندان بهائی محکوم به حبس مبنی بر 
 .گرفتن شکنجه متهمان در روند بازجویی مرتکب نقض حقوق بشر شده است نادیده

زمان در  ئی به صورت هم تن از شهروندان بها19 تعداد 1391 مهرماه سال 26
شدگان  اي یک ساله تعداد بازداشت استان گلستان بازداشت شدند و طی پروسه

اتهاماتی با طرح  شدگان زداشتاز این با  تن24 ،1394ماه  دي.  تن رسید32به 
 عضویت، تشکیل و اداره تشکیالت غیر«و » همکاري با دول متخاصم«همچون 

                                                
 1393 بهشتاردی 16 نیوز، شمال شد، معرفی ساري انقالب و عمومی هاي دادگاه کل رئیس، 

  sAADJN2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل
 نشانی در دسترسی قابل ،1394 خرداد17 ایرنا، گلستان، استان دادگستري کل رئیس انتصاب 

 News/fa/golestan/ir.irna.www://http/81637069 :اینترنتی
 24 دسترسی قابل ،1394 بهمن 8 سی، بی بی شدند، محکوم زندان به گلستان استان در بهائی 

 golestan-bahais-01u_2016/01/160128/iran/persian/mco.bbc.www://http :اینترنتی نشانی در
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هاي تحت نظارت هادي هاشمیان  ن که از مجموعهدر دادگاه انقالب گرگا» قانونی
 . سال حبس تعزیري محکوم شدند193 است به

اي، ضمن  پرونده با تنظیم نامه شدگان پس از صدور این حکم، برخی بازداشت
 »تطابق اتهامات«عدم  کید برأخود و ت» مذهبی«و » اجتماعی«هاي  توضیح فعالیت

 از هادي هاشمیان، ریاست دادگستري» روندهمستندات پ«مطروحه در دادگاه بدوي با 
 .در دادگاه تجدیدنظر را درخواست کردند» رسیدگی منصفانه«کل استان گلستان، 

 بر اساس تحقیقات عدالت براي ایران، گروه اول از متهمان این پرونده که به صورت
  طی1391 آذرماه 9هاي سنگین آزاد شده بودند، در تاریخ  موقت و با قید وثیقه

اي مفصل به ریاست دادگستري گلستان نوشته بودند که بازجویان وزارت  نامه
اند، عالوه بر  معرفی کرده» مرجع و ضابط قضائی«اطالعات و افرادي که خود را 
 .اند هاي شدید قرار داده شدگان را تحت شکنجه رفتارهاي غیرقانونی، بازداشت

 داشتن شدگان، نگه ورت بازداشتدار، کوبیدن بر سر و ص کردن از سطح شیب آویزان
هاي طوالنی و کوبیدن بر  شده در زیر باران براي ساعت شدگان شکنجه بازداشت

هایی است که در این نامه درباره آن نوشته  فقط بخشی از شکنجهها   آندهان
 .شده است

اي که خطاب به رئیس وقت اداره دادگستري گلستان نوشته شده  در شکواییه
 بسیاري. اند شده مورد آزارهاي جنسی قرار گرفته  که زنان بازداشتبود، آمده است

بند به  را با چشمها   آنشدند، شده به صورت شبانه بازجویی می از زنان بازداشت
کرد و  بازجویی میها   آنیکی از. بردند که چندین مرد در آنجا حاضر بود اتاقی می

هاي شبانه،  ودن زمان بازجوییب طوالنی. مردان دیگر در اطراف زن حضور داشتند
به اتاقکی در گوشه حیاط، ضرب و شتم، تهدید به آزار و  شده بازداشت بردن فرد

شان به روابط  و دخترانها   آنکردن شدگان، متهم بازداشت اذیت دختران نوجوان
زن از جمله فشارهایی  شدگان شدن بازجویان به بازداشت غیراخالقی و نزدیک

  .شد وارد میها   آنبه شدگان ن اعتراف از بازداشتبود که براي گرفت
گرفتن این درخواست قانونی و سرباززدن از دریافت و  هادي هاشمیان با نادیده

شکایت  عدم تحقیق در موردکردن افراد به دالیل عقیدتی و  ، زندانیاین نامهثبت 
ست به عنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شده ا،  شکنجهشدگان درمورد بازداشت

 .و باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد

                                                
 همان. 
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  سید محمدرضا 
 هاشمی گلپایگانی

  
  
  
  

  
   . او دکتراي مهندسی پزشکی دارد؛ در نجف1325ماه سال   دي14متولد 

  
 ها مسئولیت

  تا کنون1363ی انقالب فرهنگی از سال عضو شوراي عال -
  1372سال  تا 1364 فروردین 27از دبیر شوراي انقالب فرهنگی  -
 رئیس گروه فنی و مهندسی ستاد انقالب فرهنگی -
 و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیرمعاون آموزشی  -
 1376 تا 1372 و آموزش عالی از سال وزیر فرهنگ -
  عضو هیات ممیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر -
 عضو هیات امناي فرهنگستان علوم -
  اه صنعتی امیرکبیردسی پزشکی دانشگمدرس دانشکده مهن -
 

                                                
 اسالمی جمهوري سیماي و صدا ها، ه چهر سایت وب گلپایگانی، هاشمی محمدرضا سید دکتر 

 https://bit.ly/2DBafWL :اینترنتی نشانی این در دسترسی قابل ایران،
 همان  
 سید و رفسنجانی هاشمی اکبر آقایان( هنگیفر انقالب شورایعالی دبیر و رئیس نایب انتخاب 

 دسترسی قابل ،1364 فروردین 27 فرهنگی، انقالب عالی شوراي ،)گلپایگانی هاشمی محمدرضا
 HhO5Cy2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در
 قابل امیرکبیر، صنعتی دانشگاه ،)الفبا ترتیب به( امیرکبیر صنعتی دانشگاه ممیزه هیات اعضاي 

  :اینترنتی نشانی در دسترسی
 http://edu.aut.ac.ir/iCMS/bd/?f=public&s=members1&l=1 
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 برخی از موارد نقض حقوق بشر
سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی به عنوان دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی در 

 1369 اسفندماه 6او در تاریخ . وثر داشته استنقش م ممانعت از تحصیل بهائیان
 ائیان،، درباره تعیین نحوه برخورد جمهوري اسالمی با بهسندي محرمانه با امضاي

داشته و مرتکب ها   آننقش موثري در تثبیت ممانعت از تحصیالت دانشگاهی
 .نقض حقوق بشر شده است

 گذاري بندي مذاکرات و پیشنهادات این شورا درباره سیاست در نامه فوق نتایج جمع
 اي، رهبر جمهوري به استحضار علی خامنه» مسائل بهائیان«دولت وقت در خصوص 

اي که از سوي مدیر کل  در بخشنامه محرمانه. انده شده استاسالمی ایران، رس
 ممنوعیت تحصیل افراد«حراست مرکزي وزارت علوم تحقیقات و فناوري، با عنوان 

 ها و مراکز آموزش عالی کشور صادر ، خطاب به کلیه دانشگاه»ها بهائی در دانشگاه
 .تناد کرده استشده است دقیقا به همین مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی اس

گذارى، تعیین خط مشى،   مرجع عالى سیاستی شوراى عالى انقالب فرهنگ
گیرى و هماهنگى و هدایت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى کشور در  تصمیم

االجرا و در  هاى کلى نظام است و تصمیمات و مصوبات آن الزم چارچوب سیاست
  .حکم قانون است

آموزان بهائی تا زمانی که  لی انقالب فرهنگی دانشبر اساس این مصوبه شوراي عا
نام خواهند شد و با سلب آزادي  اند در مدارس ثبت نکرده» اظهار«مذهب خود را 

-دانش» المقدور حتی«آموزان براي انتخاب محل آموزش، تاکید شده است که  دانش
ئل کادر قوي و مسلط بر مسا«آموزان بهائی به مدارسی ارجاع داده شوند که  

 این مصوبه الگو و مستند اصلی سلب حق تحصیل بهائیان در ایران.  دارند»عقیدتی
 .بوده است

  دیوان عدالت اداري این مصوبه را مبناي رد شکایت دانشجویان بهائی قرار داده 
  

                                                
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1395 دي 13 آسو، بهائیان، مسئله:   

https://www.aasoo.org/fa/documents/16 
 قابل ،1385 ایران، در ستیزي بهائی اسناد خانه ها، دانشگاه در بهائی افراد تحصیل ممنوعیت 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی
-dr-bhayy-afrad-thsyl-mmnwyt/archive/fa/org.bic.iranbahaipersecution://https

danshgahha 
 اینترنتی نشانی در دسترسی قابل فرهنگی، انقالب عالی شوراي: AWrvUA2/ly.itb://https 
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به علت  رزیتا تشکر و  شایان مقیمی فیروزآبادهایی که کم شکایت است و دست
اند را حسن مهدوي،   عدالت اداري ارسال کردهتحصیل به دیوانمحرومیت از 

پور، رئیس شعبه دوم  رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداري و میرنقی قاضی
 .اند دیوان عدالت اداري، با استناد به این مصوبه رد کرده

رد شکایت  در حکم شعبه چهارم دیوان عدالت اداري به ریاست حسن مهدوي در
در خصوص دادخواست آقاي شایان مقیمی «: ه استآمد ی فیروزآبادشایان مقیم

فیروزآباد، به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و دانشگاه علوم پزشکی 
،  و ادامه تحصیل1385شهید صدوقی یزد، به خواسته قبولی در امتحان کنکور سال 

وبه وضعیت نامبرده با مصکه   اینبا توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به
 شوراي عالی انقالب فرهنگی تطبیق و مردود شناخته شده است و اعتراض موجهی
ندارد که تخلف از مقررات را ثابت نموده و خواسته وي را موجه سازد بنابراین 

گردد این  باشد، لذا حکم به رد شکایت صادر می بودن شاکی محرز نمی حق ذي
 ». قانون دیوان قطعی است7راي مطابق ماده 

مستندا به مصوبه شماره «: پور در رد شکایت رزیتا تشکر گفته است رنقی قاضیمی
 شوراي انقالب فرهنگی که به تنفیذ مقام عظماي 1369/12/6 مورخ 1327دوم 

 ».نمایند والیت نیز رسیده است حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعالم می
 دوي شکایت او را بررسییکی از دانشجویان بهائی محروم از تحصیل، که حسن مه

گوید که حسن مهدوي از  در شهادت خود نزد عدالت براي ایران می کرده است،
تکلیف شما مشخص است و «: همان ابتدا و پیش از صدور حکم به او گفته بود

گوید که مهدوي مدام  این دانشجوي بهائی می» توانید بکنید خیلی کاري نمی
تبلیغ که   ایناي و پاسخ من مبنی بر ت را کردهکرد که شما تبلیغ بهائی اصرار می

 .فایده بود بودن من خبر نداشتند بی هایم از بهائی ام و حتی همکالسی نکرده
شدن مشکل  حسن مهدوي از این دانشجوي بهائی خواسته بود که براي حل

محرومیت از تحصیلش بنویسد که مسلمان است و در پاسخ این دانشجو مبنی بر 
                                                

 اردیبهشت 30 هرانا، اداري، عدالت دیوان توسط علوم وزارت از بهائی دانشجوي یک شکایت رد 
 bcp78R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1393

 نشانی در دسترسی قابل ،1386 يد 26 محبان، بهائی، دانشجوي تشکر رزیتا اخراج از گزارش 
 html.2229_post-blog/2008/01/com.blogspot.mohbban://http :اینترنتی

 اردیبهشت 30 هرانا، اداري، عدالت دیوان توسط علوم وزارت از بهائی دانشجوي یک شکایت رد 
 bcp78R2/ly.bit://https :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،3931
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ما از دانشگاه مدارك «:  اساس اسناد و مدارك موجود گفته بودصدور حکم بر
 ».رود خواهیم ولی تکلیف شما تقریبا مشخص است و حرفت پیش نمی می

یکی دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل در شهادت خود نزد عدالت براي ایران 
 گفته بود که پس از رد شکایتش از سوي دیوان عدالت اداري کشور نیز پیگیر

هاي مکرر به سازمان سنجش،  اما مراجعه. حقش براي بازگشت به دانشگاه بود
هاي علوم پزشکی را تحت پوشش دارد،  وزارت علوم و وزارت بهداشت، که دانشگاه

 نژاد و حسن روحانی تمام فایده بود و در زمان ریاست جمهوري محمود احمدي بی
 ها اگر کارمندها باشند این پیگیريدر «: گوید او می. پاسخ مانده است  مراجعاتش بی

بودن است، اما کارمندهاي  گویند محرومیت شما از تحصیل به خاطر بهائی می
 ».دانید گویند دلیلش را خودتان بهتر می کار معموال می کهنه

از تحصیل در   به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی1395حنان حر در مهرماه سال 
 . بابل محروم و از دانشگاه مذکور اخراج شدک دانشگاه نوشیروانیرشته مکانی

 این در. فرد رد شد به ریاست اسمعیلی ان عدالت اداري دیو40در شعبه  دادنامه او
بهائیان عالوه بر  ،مطابق مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی«: حکم آمده است

 ».اند محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیالت دانشگاهی منع شده
 هاي و ممنوعیت اشتغال در پست» بودن ابراز بهائی«ت منوعیت استخدامی در صورم

مهمی همچون معلمی از موارد دیگري است که در این سند به تصویب رسیده 
 این مصوبه به صورت محرمانه براي دفتر رهبر جمهوري اسالمی ایران ارسال. است

یید کرد و در زیر آن نوشته اي با امضاي این سند آن را تا شده بود و علی خامنه
از توجه و اهتمام آقایان . رسد مصوبه شوراي عالی محترم کافی به نظر می«: بود

 ».متشکرم

                                                
 هرانا، اسناد، / ندارند دانشگاهی تحصیالت حق ایران در بهائیان کرد؛ تاکید اداري عدالت دیوان 
 :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1397 خرداد 8
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 )معاذاللهی(مسعود والیتی 
  
  
  
  

  
 ها مسئولیت

 2 تا 1389کم از   دستکرمان انقالببازپرس شعبه هفتم دادسراي عمومی و  -
  1391مهر 

 1395ر  آذ7  تا1391 مهر 2از  نوجدادستان عمومی و انقالب که -
  1395از آذر ن  استان سیستان و بلوچستا1مستشار دادگاه کیفري  -
 اکنون قاضی دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان هم -
 اکنون قاضی هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دادگستري استان سیستان  هم-

 و بلوچستان
  

                                                
 نشانی در دسترسی قابل ،1391 مهر 2 فارس، خبرگزاري شد، کهنوج دادستان والیتی مسعود 

 eDU8sA2/ly.bit://https :اینترنتی
 قابل ،1395 آذر 7 کهنوج، فرمانداري سایت وب فرماندار، حضور با اداري شوراي جلسه اريبرگز 
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 ق بشربرخی از موارد نقض حقو
به عنوان بازپرس شعبه هفتم دادسراي عمومی و ) معاذاللهی(مسعود والیتی 

با صدور دستور بازداشت موقت، پیروان دیانت بهائی را  حقوق انقالب کرمان
 ...و یپزشک امکانات به یدسترسعدم ، لیوک به یدسترسعدم منزل،  شیتفت

 .است که نمونه هایی از آن در ادامه آمده است کرده نقض
، اعضاي »فرین راسخی«و » فرحناز نعیمی«، »بختیار راسخی «1390 دي 16در 

داشت روز جوانان  یک خانواده بهائی ساکن کرمان، به دلیل برگزاري مراسم گرامی
 گاهدر بازداشت روز 80بیش از  و به مدت بازداشت بهائی ایران در منزل خود

  . تصمیمی گرفته شوددرباره پرونده ایشانکه   ایننگهداري شدند بدون
، فرحناز نعیمی پس از )دختر دیگر این خانواده( بر اساس شهادت روژین راسخی

شود که به دستور بازپرس پرونده،  چند روز از بازداشت دچار خونریزي معده می
، نه فقط امکان برخورداري از معالجه و امکانات درمانی )معاذاللهی(مسعود والیتی 
  .شود المالقات نیز اعالم می ممنوعشود،  از او سلب می

                                                
 راسخی، فرین خانم و )راسخی( نعیمی فرحناز خانم راسخی، بختیار آقاي دستگیري :کرمان 

   :اینترنتی نشانی در دسترسی قابل ،1390 بهمن 22 بهائی، جامعه خبري سرویس
https://news.persian-bahai.org/2012021101 
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, 123, 121, 61  یقربانعلي، آباد  نجفيدر

124 ,126 ,127 ,128 ,129  
 189  فرزاد دالرام،
  275  نیحس و حسن بهروز، دالور،

 216  نهیسک ،یدلف
  351  رخسرویام ،یرثانیدل

  123  پیروز دوانی،
  13  پاول دوروف،
  247, 196  پرستو ،یدوکوهک

  183  هوتن ،یدولت
  355  نایژ دهقان،
  355  دیسع دهقان،
  355  ماین دهقان،
  196   جمشید،دهقانی
  196   جهانگیر،دهقانی

  328  شهاب ،یدهقان
  329  دارید رئوف،

  320  مهناز ،یرئوف
  150  اهللا روح ،یسیرئ
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, 174, 59, 31, 5, 3  میابراه دیس ،یسیرئ
175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,323 ,
384  

, 68, 60, 32, 22, 16  جفري رابرتسون،
115 ,176 ,217 ,325 ,362 ,385  

  341  محمد ،یراج
  173  راحله پور، یراحم

, 132, 131, 130, 58, 3  علی رازینی،
133 ,134  
  398  بختیار راسخی،

  398  نیروژ ،یراسخ
  398  فرین راسخی،

  258, 247, 196  يهاد ،يراشد
  157  محسن ،یربان

  61  کاظم ،يرجو
, 140, 139, 137, 136, 3  داوود رحمانی،
143 

  52  میابراه ان،یرحمان
  177  آرش پور، یرحمان

, 146, 145, 3  عبدالرضا فضلی، رحمانی
147 
  355  مانیا پناه، رحمت
  188  عدنان پناه، رحمت

  222  ییح ی،يصفو میرح
  نیحس ،یمیرح
  339, 338, 287, 98  رضایعل ،یمیرح

  45  کامران ،یمیحر
  351  کامران ان،یمیرح

  247, 196  هیمرض ،یرسول
  150  احمد ،ییرضا
  151  دواریام ،ییرضا
  150  سارا ،ییرضا

  350, 326, 126  دیسع ،ییرضا
  150  یعل ،ییرضا

  )سبزوار (،)میرقائد رضایی( محسن رضایی،
3 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,

156 ,157 ,158 ,304 ,319 
 281, 160, 159, 3  علی منش، وانرض

, 36, 35, 34, 25, 24  رضوانی، عطااهللا
375 ,376  
 162, 161, 3  علی غالم رضوانی،

  36  کوروش ،یرضوان
  140  ترایم ،يرضو

  303, 302, 165, 164  شهرام زاده، عیرف
  357   محسن  قدوست،یرف

, 166, 164, 163, 3  غالمحسین رمضانی،
299 

  20  طاهر رنجبر،
, 290, 128, 119, 18  محسن االمینی، روح

304 ,308 
, 170, 169, 168, 5, 3  حسن روحانی،
171 ,172 ,244 ,396 

  354  هاله ،یروح
  329  حامد نژاد،  یروح

  296  رضایعل روشن،
  63  نیحس ،یملک یرونق

  180  فرهاد رهبر،
  186, 178, 134 زهرا رهنورد،

  360  )مادر(ی احیر
  296  اهللا نعمت ،یاحیر
  157  محمد ،)کین يمحمد (يشهر ير

, 290, 119, 18  حسن ،)حداد(دهنوي زارع
307  
 180, 3  اصغر زارعی،
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  240  میمحمدابراه ،یزارع
 305  رضایعل ،یزاکان
  124  میابراه زاده، زال

  102  زرگر
  106  زرگر یزدي

  203  نیعبدالحس کوب، نیزر
  142, 141, 138  فرزانه ،یزلف
  183  شاهرخ ،یزمان

  73  بابک ،یزنجان
  184, 183, 182, 3  یمحمدعل ،يا رهیزنج

  327  کوروش ،ياریز
  328  نیرام ،ییبایز

, 3  )حسین نژاد(نژاد، محمد حسین  زیبایی
185  

  352  احمد ،يدآبادیز
  222, 192, 191  دیسع ،ینالیز

  364  )احمد (نیعابد ان،یساجد
  189, 188, 3  محمود سید ساداتی،

  355  نایس ،یخانیسار
  153, 150  محسن سازگارا،

, 193, 192, 191, 3  ساالرکیا، محمود
194 

  367, 366  نیشه ،یسام
  355  مایس سبتو،
  328  اضیر ،یسبحان
  251   سپهر،یسبحان

  287, 244, 98, 63  نینسر ستوده،
  204, 203 اهللا عزت ،یسحاب

  213  رضا سراج،
, 196, 195, 9, 8, 7, 3  محمد سرافراز،
197 ,198 ,247 ,249 

  360  )مادر (يسرحد

  207, 113  میعبدالکر سروش،
, 203, 117  اکبر علی سیرجانی، سعیدي
204  
  242  پروانه ،يسلحشور

  183, 63  عبدالفتاح ،یسلطان
  157  يهاد پور، مانیسل

  201, 200, 3  سهراب سلیمانی،
  53  قاسم ،یمانیسل
 174, 130  یمیسل

  328  زاهللایعز ،يسمندر
  80  اهللا تیعنا ،ییاسن
  344, 343  کاووس ،یدامامیس
  167, 85  حسن ،یسخت یس
  157  رضا ،یالله فیس
  352, 301  محمد زاده، فیس

  330  نغمه ،يشاهسوند
  348, 224  نیحس ،يمراد شاه

  117, 61  صادق ،يشرفکند
, 205, 203, 202, 3  نیحس ،يعتمداریشر

207 ,208  
  385, 383  محمد ،يعتمداریشر
  209  میمر ،يعتمداریشر
  253  رمضان ف،یشر
  117, 61  دیمج ف،یشر
  178  میابراه ،یفیشر
  279  یعل ،یفیشر

  258, 247, 196  هاشم ،یشعبان
   275  جعفر و سنجر شفق،
  235  یعل راد، يشکور

  351, 328  قانیا ،يدیشه
  68, 66, 52, 51  صولت ا،ین خیش
  275  بهروز دا،یش
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  248  نایش ،یرانیش
  143, 140  لوفرین ،يادرزیش
  102  ستار ،يریش

  183, 182, 77  يهد صابر،
  379  دالرام زاده، صادق
  44, 42  هیصف ،یصادق

, 213, 212, 211, 210, 3  محمد صادقی،
214 

  287, 99, 98  محمود ،یصادق
  385  حسن صانعی،

  64, 51, 9  يشاد صدر،
  327  امکیس ،يصدر
  328  فرهاد ،یصدق

  335  کاظم صدیقی،
  216, 215, 22  یصرام
  215, 3  رضا ،یصرام
  351  ابوالقاسم ،یصلوات

  275  دونیفر صنوبر،
  134  اصغر یعل ،یضابط

  219, 218, 3  غالمرضا ضیائی،
, 223, 222, 221, 220, 3  حسین طائب،

225 ,226 ,227 
  328  شاهرخ طائف،

  360, 359  عصمت ،یطالب
  367  فرانک ،یطاووس
  64  یمحمدعل ،يطاهر

229, 228, 3   جالل سید طباطبایی،
   

  150  نیعبدالحس ،ییطباطبا
   150  صادق و یمرتض ،ییطباطبا
  150  يهد ،ییطباطبا
 219  حسن طفاح،

  233, 232, 231, 230, 3  نیحس طال،

  275  نیبحر ن،یعابد
  219, 63  دیسع ،ینیعابد
 74  ابوالفضل نصر، ینیعابد

  153  )دکتر (عارف
  351  مانیپ عارف،

  64  مانیپ ،یعارف
  124  یخانیعال

 329  شیرین عبادي،
  302 محبوبه زاده، یعباسقل
  236, 235, 4  محمود ،ینیمشک زاده عباس
  259, 258  يغاز ،یعباس

  68, 67  فاطمه نژاد، یعبدالعل
  367, 108  یعبدالله

  221  عباس ،يعبد
  183  بهزاد گل، عرب

  275  رضایعل ،یانیعر
  )عزیز (نوراهللا ،)حمديم حاج (عزیزمحمدي

3 ,100 ,101 ,102  
 237, 4  کیومرث عزیزي،

  275  حسن ان،یزیعز
  239, 8, 4  عبدالعلی عسگري،

  80  مسعود، انیعطائ
  141, 139  پروانه زاده،یعل
  222  فرشته زاده،یعل
  167, 85  يمهد زاده،یعل

  216, 22  ابراهیم ،)دال (عالسوند
  208  انید ،ییعال
  134  دیرش ،ییعال
  279  نیریش ،یهول علم
  275  محمد دیس ،يعلو
  244, 243, 241, 4  محمود دیس ،يعلو
  177  محمدرضا ،یزمان یعل
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  330  دیام شناس، یعل
  192  حیمس نژاد، یعل

, 248, 246, 198, 8, 4  درضایحم ،يعماد
249  

  355  مژگان ،يعماد
  258  یمحمدعل ،يعمور

 250, 4  محمدقاسم ،یالکمال نیع
  324  رضایعل فرپور،غضن
  51  دیحم ،يغفور
  303, 302, 164  جواد ،یمیتم غالم
  253, 252, 4  غالمحسین پرور، غیب

 256, 255, 254, 4  احمد فاضلیان،
  43, 42  احسان ان،یفتاح
  104  محمد و عبداهللا ،یکیشوربار یفتح

  328  الهام ،یفراهان
  328  میشم ،یفراهان
 259, 258, 257, 4  رضا اللهی، فرج

  117, 61  دونیفر فرخزاد،
  123  پرستو فروهر،
  ,117, 61  وشیدار فروهر،

 262, 261, 260, 4  علی فرهادي،
  67  دهیفر

  355  مژده فالح،
  355  نورا فالح،
  220, 204, 157  یعل ان،یفالح
  251  سایان ان،یفنائ
  355  نوسیژ ان،یفنائ
  251  عادل ان،یفنائ

  327  فرهاد فهندژ،
  327  فوآد فهندژ،
  189  کتا ی،يسعد فهندژ

, 264, 263, 4  حسن دیس ،يروزآبادیف
265 ,266  
  40  سجاد قادرزاده،
  117, 61  عبدالرحمان قاسملو،

  268, 267, 238, 4  عباس ،یقاسم
  302, 232, 123  فرشته ،یقاض
 395  یرنقیم پور، یقاض
  235  ابوالفضل ،یانیقد

  183  فرشاد پور، قربان
  281, 259  شیستا ،یشیقر

  247, 196 جمال ،یقزاق
, 287, 286, 99, 98, 97  نایس ،يقنبر

338 ,339  
  103, 102, 101  عبدالرضا ،يقنبر
  256  محسن ،يقنبر

  290, 128  نیرام ،یقهرمان
  243, 240, 239  سارو ،یقهرمان
  243, 240, 239  محمد ،یقهرمان
  327  کمال ،یکاشان

  270, 269, 4  تورج کاظمی،
  329, 279  جعفر ،یکاظم
  332, 28  درضایحم ،یکاظم
, 299, 125, 124  زهرا) بایز (،یکاظم

300 ,301 ,302  
, 290, 128, 119, 18  محمد ،یکامران

304 
 207  محسن ور،یکد
  63  جان ،يکر

, 186, 178, 165, 134, 71  يمهد ،یکروب
224 ,225 ,385  

  383  یمیکر
  350, 326, 126  بایفر ،يآباد کمال
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  355  ماندانا ،یلکما
 273, 271, 4  بهروز کمالیان،
  156, 154  توبا کمانگر،
  279  فرزاد کمانگر،

  253  لیاسماع ،يکوثر
 369  زاده کوچک
  277, 276, 275, 274, 4  ابوطالب کوشا،
  351  دیام ،یکوکب
  279  اهللا بیحب پور، يگلپر
  351, 330, 182  هیمهد گلرو،
  203  هوشنگ ،يریگلش
  51, 50  گُلو
  4, 42  اسری ،یگل

  207  یگنج
  45  اکبر ،یلیگو

, 136, 133, 132, 130  اسداهللا ،يالجورد
137  

, 278, 261, 166, 4  صادق الریجانی،
279 ,280 ,281  

  327  محمدجواد ،یجانیالر
 51  ترایم الگر،

  124  میعبدالکر ،یجیاله
  324  داوود ،يلشکر
  44, 43  اهللا لطف پور، اهللا لطف

 43, 42  اهللا بیحب ،یفیلط
  285, 284, 4  نوراحمد ،یفیلط

  360  نیمحمدحس ،یلواسان
  275  نیعبدالحس ،يماجد
  297  نیفداحس ،یمالک

  350  مبشر، بابک
  344  میمر ،ینیمب

  360  منوچهر ،یمتک

  183  دیسع پور، نیمت
  132, 58  ترایم و ماندانا ان،یمجاور
  258  ریعبداالم ،یمجدم
  80  سارا ،یمحبوب

  286, 98, 4  یمصطف ،یمحب
, 178, 126  نیغالمحس ،يا اژهی محسن

192 ,309 
 290, 289, 288, 7, 4  صادق محصولی،

  360  جعفر محمد ،یمحالت
  294, 293, 292, 4  یمصطف محمدنجار،

  222اکبر ،يمحمد
  207  دیمج ،يمحمد

 296, 295, 4  مهدي محمدي،
  63  نرگس ،يمحمد

, 40, 39, 38  سکینه آشتیانی، محمدي
196 ,247  

  275  محمدرضا ان،یمحمد
  322  یالنیگي محمد
  210  این يمحمد

  328  دیوح ،يمحمود
  123, 117, 61  محمد ،يمختار

  247, 196  لقمان و اریزان ،يمراد
  296  دهیسپ ،يمراد

  328  کامران ،ییمرتضا
, 290, 119, 83, 17, 6, 4  سعید مرتضوي،
297 ,298 ,299 ,300 ,302 ,303 ,
305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,310  

  312, 4  صولت دیس ،يدریباباحي مرتضو
  327  امیپ ،يمرکز

  324  محمد دیس مروج،
  302  فیحن ،یمزروع
  256  دیوح ،یفراهانی مشگان
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  157  ابوالقاسم ،یمصباح
  323  محمد ،ییمصطفا
  150  زهرا ،يمصطفو

 315, 314, 313, 4  حیدر مصلحی،
  132, 58  مایس ،یمطلب
  80  الیسه ،یمطلب
  302  نایس ،یمطلب

  15  محمد مطیعی،
  279  رکویش ،یمعارف
  207  عباس ،یمعروف

  113  مهناز ،يمعتمد
  316, 4  يمهد ،یگیب معصوم
  275  میابراه ،یمعصوم
  136  بایس ،ينوبر معمار
  303, 302, 164  دیام ان،یمعمار
  258  جاسم مقدم،
 319, 318, 4  فر، حمیدرضا مقدم

, 4  )ناصر حاج(محمد ،)ناصریان(سهمقی
256 ,322 ,323 ,326 ,327 ,328 ,
329 ,330 ,350 ,351 
  395  شایان فیروزآباد، مقیمی

  281, 261, 159  رضایعل ،یمالسلطان
  329, 257, 167, 85, 84  دیسع پور، ملک
 332, 4  محمد شاهی، ملک

 334, 333, 4  مجتبی ملکی،
  179  احمد ،يمنتظر

, 179, 176, 59, 31  علی نحسی منتظري،
384  

, 287, 286, 98, 4  محمدجعفر منتظري،
335 ,336 ,337 ,338 ,340 ,341 ,
342 ,343 

 346, 345, 4  غالمرضا منصوري،

, 365, 364, 363, 4  نیحس ،يعابد دیمو
366 ,367  

  348, 347, 4  محمدرضا دیس زاده، یموال
, 351, 350, 349, 4  محمد آزاد،ي موحد

352  
  367, 366, 276  احمد ،يسومو

  225, 223, 166  ترانه ،يموسو
  248, 247, 197, 196  خالد ،يموسو
  نیالد نظام دیس ،يموسو
  361  یمحمدعل ،يموسو
  84  يمحمدمهد ،يموسو
  330, 84  يمهد ،يموسو

, 178, 134, 71, 5, 4  موسوي، میرحسین
186 ,213 ,236 ,304 ,357 ,358 ,
359 ,360 ,361 ,362 

  53  یلیاردبي وموس
356, 353, 8, 4  رضا سید تبار، موسوي

   
  75  )اهللا روح(پژمان ،یمیرح يموسو

  207, 49  یمهاجران
  73  دیآفر مه

  395  حسن مهدوي،
  325, 323  اصغر زادگان، يمهد
  150  هیمهد

  216  مهرداد
  386  هیشعاع رآفتاب،یم
  369, 4  اصغر یعل دیس ،يرحجازیم
  203  نیغالمحس رزاصالح،یم
  80  اهللا هیوج گلپور، رزایم
 35, 25  میکر ،ییرزایم
  117  احمد ،یرعالئیم
  309  يطاهر د،یرمجیم
  53  نصراهللا منه،یم
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  360  روسیس ،يناصر
  251  جهیخد ،ينبو

  351, 63  ضیا نبوي،
) محمدحسین (،)نژاد زیبایی (←نجات 

  حسین
  290, 128  احمد کارگر،ی نجات

  371, 4  علی حکم نجفی،
  339, 268, 238  محمد ،یجفن

  373, 4  یمحمدعل ،ینجف
 162  وسفی ،یندرخان

  189  هیروح، مانینر
  115, 114  لیاسماع سا،یمینر
 109  )سردار (يرینص

  64  شیوا نظرآهاري،
  376, 375, 4  یغالمعل ،يآباد مینع

  380  نعیمائی
  326  عادل ،یمینع

 350, 326, 126  عفیف نعیمی،
  398  فرحناز ،یمینع

  192, 191  اکرم ،ینقاب
  192  محمدرضا ،ينقد

  377, 4  مرتضی سید نوربخش،
  355  طاهره ،ينوروز
 97  ابراهیم نوري،

  360  عبداهللا ،ينور
  340  فرهاد ،ينور

  275  یعل ،یانین
, 323, 176, 59, 31, 4  علی حسین نیري،

383 ,384 ,385 ,386  
  251  زهره ن،یآئ کین

 382, 4  حسن نیکبخت،
  388, 387, 4  میثم یلی،ن

  367  )يفخر (میمر ،يواحد
  157  احمد ،يدیوح

  167  شهروز وزیري،
, 365, 364, 276  ستهیشا دوست، وطن

366 ,367 ,368  
  279  فرهاد ،یلیوک

  157  اکبر علی والیتی،
  398, 397, 4  مسعود ،)معاذاللهی (والیتی

  33, 32  عزت آبادي، نجف یهائ
  351, 183  نیمحمدام ،يهادو

  167, 85  احمدرضا پور، هاشم
 376  فائزه ،یهاشم
  157  محسن ،یهاشم
  322, 133  يمهد ،یهاشم

 392, 391, 4  هادي هاشمیان،
, 157, 153, 112  اکبر ،یرفسنجان یهاشم

158 ,203 ,204 ,224 ,393  
  335, 299  يشاهرودی هاشم
, 4  محمدرضا دیس ،یگانیگلپای هاشم

393 ,394  
  245, 173  دیسع مقدم،ی هاشم

 382, 316, 28  اصغر ت،یهدا
  351, 330, 182  بهاره ت،یهدا

  107  یهمدان
  52  منوچهر ،يهنر

  40, 39, 38  دیجاو ان،یک هوتن
  64  یهان ازرلو،ی
  296  شکوفه ،یداللهی
  189  فرهود ،یزدانی
  365, 276  مهناز زاده، وسفی
  134  حسن ،ياشکوری وسفی
349  یونسی



 



 



 

  




