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مقدمهی گزارش یافتههای کمیسیون حقیقتیاب ایران تریبونال
جمهوری اسالمی ایران در دههی  ٣١۶٠دهها هزاران تن از شهروندان ایرانیی را هیه
دلیل اعتقادات و فعالیتهای سیاسیشان که در تقاهل ها عقاید و منافع رژیی ریرار
داشت ،دستگیر ،زندانی ،شکنجه و اعدام کرد .اشیتیا میبه یای کیه هیرای ایین
جنایات وجود داشت ،آنها را هسیار تکان دهندهتر میکند :هه طورمثال ،تجیاوز هیه
زنان پیش از اعدام معمول هود ،زیرا ط ق رهنمودهیای ریوانین «شیریعت» ،اعیدام
دختران هاکره مجاز نیست.
این روند در نهایت هه «فتوای» (حک اسالمی) خمینی ،در مرداد  ٣١۶1و رتلعیام
زندانیان سیاسی انجامید .در عرض دو ماه ،در مرداد و شهریور همان سال ،هیزاران
زندانی سیاسی اعدام شدند .کمیسیونی که هعدها هه کمیسیون مرگ معیرو شید،
از آنها چند سئوال پرسید و هعد آنها را هه اعدام محکوم کرد.
هه دلیل سانسور و سرکوب شدید در ایران ،شمار دریق زنیدانیانی کیه در تاهسیتان
٣١۶1اعدام شدند ،مشخص نیست .ها این حال تاکنون ،اسامی نزدیک هه پنچ هیزار
تن از آنها توسط خانوادهها ،احزاب سیاسی و سازمانهای حقو هشری ث ت شیده
است .شمار زیادی از آنها مدت محکومیت خود را سپری کرده هودند .هاور عمومی
هراین است که جمهوری اسالمی ایران هین سالهای  ٣١۶٠تا  ٣١۶1حدود هیسیت
هزار تن از مخالفان را اعدام کرده است .ایران تری ونال اسامی نزدیک هه هفده هزار
تن از آنان را در دو مجموعه ،گردآوری کرده است.
اجساد جانسپردگان را در گورهای دستهجمعی هینام و نشان دفن کردند .هسییاری
از خانوادهها هنوز نمی دانند عزیزانشان کُجا هه خیا سیپرده شیدهانید .جمهیوری
اسالمی ایران از دادن هرگونه اطالعاتی در مورد محل گورها خودداری میکنید ،هیا
این حال ،شماری از گورهای دستهجمعی توسط خانوادههای جانسیپردگان کشی
شده است .این مشکل ،نشانه تاثیرات این جنایات هر روی خانوادههای کسانی است
که ررهانی مستقی این کشتار هودند .همسران ،مادران ،پیدران ،خیواهران ،هیرادران،
دختران و پسران جانسپردگان آسیبهای شدید روانی و عاطفی دیدهاند.
جمهوری اسالمی ایران ،اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسیی در تاهسیتان ٣١۶1را
از مدتها ر ل ،در آذرماه  ٣١۶۶تدار دیده هیود .در اواسیط آذر  ٣١۶۶زنیدانیان
سیاسی را هار دیگیر هیازجویی و آنهیا را هراسیاع عقایید و مواسیع سیاسییشیان
ط قههندی و جدا کردند .هارجوییها محدود هه چند سئوال هود .از زندانیان پرسیده
میشد ،آیا هنوز هه سازمانهیای سیاسییشیان وفادارهسیتندآ آییا حاسیر هسیتند
مصاح ه کنندآ آیا حاسر هستند هاورهای خود را نفی کنند ،یا همیانگونیه کیه در
فتوای خمینی آمده است ،اظهار «ندامت» کنندآ زندانیان را در دیماه  ،٣١۶۶هیر
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م نییای پاسی هییایی کییه میییدادنیید ،هراسییاع مییدت حک ی و عقاییید «چپییی» یییا
«مبه ی»شان ط قههندی و از ه جدا میکردند.
کارزار ایران تری ونال یک جن ش اجتماعی اسیت کیه هیه اهتکیار گروهیی از افیراد،
متشکل از خانوادههای جانسپردگان دههی  ،٣١۶٠زندانیان سیاسی جیان هیدرهرده
از کشتارهای دستهجمعی این دهه ،فعالین سیاسی و کارگری ،فعالین حقو زنان،
حقو دانان ،دانشجویان ،فعالین حقو کودکان ،نویسندگان ،هنرمنیدان و فعیالین
حقو هشر تشکیل شد ،کیه از مهرمیاه  ٣١3۶جلسیاتی را هیرای ارزییاهی و امکیان
هرپایی «کمیسیون حقیقتیاب» و یک «دادگاه مردمی» هرگزار کردند.
هد این کارزار ،رسیدگی هه اعدامهای دستهجمعی و رتلعام زندانیان سیاسی در
دههی ٣١۶٠و محاکمه ی جمهوری اسالمی ایران هیه جیرم جناییت علییه هشیریت
است.
این روند پیشینه ی تاریخی دارد و از دادگاه راسل الهیام گرفتیه اسیت کیه توسیط
هرتراند راسل و ژان پل سارتر در جریان کارزار جهانیشان علیه جنایات آمریکیا در
جنگ ویتنام از  ٣6۶1تا  ٣6۶1هرگزار گردید.
هرچند که «ایران تری ونال» وظای مشاههی هرای خود رایل است ،امیا در مقایسیه
ها «دادگاه راسل» ها آزمون و وظیفه دشوارتری مواجیه اسیت .چگونیه مییتیوان در
آینده از این جنایات جلوگیری کرد ،در حالی که اجرای حک دادگیاه کیه از نتیای
کمیسیون حقیقتیاب استنتاج میگردد ،غیرممکن خواهد هودآ ما نمایندهی هییچ
دولتی نیستی و نمیتوانی کسانی را که مرتکب ایین جناییات علییه میردم اییران
شدند در جایگاه مته هه دادگاه هکشانی  .ما هراین هاورهستی که ایین محیدودیت
در وارع هرای میا فرتیت مناسی ی ایجیاد مییکنید .میا آزاد هسیتی هیدون هییچ
محدودیت حکومتی و یا التزاماتی از این دست ،تحقیقی جدی و تیاریخی را عملیی
کنی .
اواخر سال  ،٣١36فعاالن کارزار موفق شدند ،یک کمیتیهی هیینالمللیی راهب یردی
حقوری ،هرای هرپایی یک «دادگاه مردمی» هرای رسییدگی هیه جناییات جمهیوری
اسالمی ایران در دههی  ٣١۶٠تشکیل دهند .هعد از ماهها شیور و هحی  ،کمیتیهی
راهب ردی تصمی گرفت دادگیاه را در دو مرحلیه سیازماندهی کنید .مرحلیهی اول،
کمیسیون حقیقتیاب است که ه اکنون هرگزار شده است .مرحله دوم «دادگیاه»
است که توسط رضات هیطر هینالمللی اداره میشود .دادگاه ،جلسات خود را در
روزهای  51تا  51اکت ر ( ۴تا  ۶آهان  )٣١6٣در الهه هرگزار میکند.
جلسات کمیسیون حقیقتیاب ،در روزهای  ٣3تا  56(55خرداد تا 5تیر )٣١6٣در
مرکز اردام حقو هشر سازمان عفو هینالملل هرگزار شد.
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گزارشی از یافتههای کمیسیون حقیقتیاب تهیه شید کیه در آن اظهیارات شیهود
ث ت و اسارت زندانیان ،اعدام آنها وهی چنیین تییثیرات کشیتار هیرروی ررهانییان
گستردهتری را هه تورت ریشهای تشریح و فهرستی از جنایاتکاران گردآوری شد.
گزارش هه تشریح شرایطی میپردازد که چهگونیه افیراد معمیولی و غیرنییامی هیه
تورت خشونتآمیزی در خانههای خود و ییا در خیاهیانهیا دسیتگیر شیدند و هیه
اتهامات واهی هرای مدتهای مدیدی هیدون محاکمیه زنیدانی شیدند .زنیدانیان در
شرایط غیرانسانی نگهداشته مییشیدند .آنهیا کتیک مییخوردنید و تیا دم میرگ
وحشیانه شکنجه ی جسمی و روانی میشیدند .هییچکیدام از آنهیا در دادگیاههیای
متعار و منصفانه محاکمه نشدند.
هراساع روانین حقوری کیفری هینالمللی ،جنایت علیه هشریت هه عنوان هخشیی از
یک یورش گسترده و نیاممند علیه شهروندان غیرنیامی تعری میشود .گسیترده
یعنی سرکوب هه تورت «کالن» و متناوب ،در مقیاع هبزرگ ،ها خشونتی هییحید،
علیه شمار زیادی از مردم هه شکل دسیتهجمعیی پییش هیرده مییشیود .حملیهی
نطاممند ه چنین هه شرایطی خاص ،ماهیت هرنامهریزی شده وغیرتصیادفی هیودن
خشونت اشاره دارد.
کشتار زندانیان سیاسی در سال  ٣١۶1فراگیر و گسترده و هخشیی از ییک جناییت
سازماندهی شده هود که ها اعدامهای دستهجمعی در خرداد  ٣١۶٠آغیاز شید و تیا
سپتام ر  ٣١۶1که این کشیتار وحشییانه تیورت گرفیت ،ادامیه یافیت .از زاوییهی
جغرافیایی ،این جنایات در سراسر کشور انجام گرفت و تخمین زده میشود هیست
هزار نفر جان خود را در دههی  ٣١۶٠از دست دادند ،اگرچیه هنیوز تعیداد درییق
کشتهشدگان مشخص نیست .کشتار زنیدان سیاسیی در دهیهی ٣١۶٠هیه تیورت
نیاممند انجام شد.
ترفنیر از این که این کارزار هتواند مس ین این جنایات را هه دست عدالت هسپارد
یا نه ،ایران تری ونال هه دستاورد عییمیی دسیت یافتیه اسیت .ایین کیارزار ،هیرای
خانواده های جانسیپردگان و زنیدانیان سیاسیی جیان هیدرهرده از ایین شیقاوتهیا،
مورعیتی ایجاد کرده است که هتوانند در هارهی رنجی که کشیدهاند ،سخن هگوینید
و هه نوعی دادخواهی و تسکین رنجی که هنوز ها آنها است ،دست یاهند.
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الف -مقدمه
 .٣کارزار ایران تری ونال ،یک پروژهی مَردمی است که خانوادههای جانسیپردگان و
جان هدرهردگان از کشتار زندانیان سیاسی ایران در دههی ٣١۶٠خورشییدی ،آنرا
تشکیل دادهاند.
 .5کارزار ،یک کمیته هینالمللی راه بردی ٣حقوری هه ریاست پروفسور جیان کیوپر،
هه منیور سازماندهی دادگاه ایران تری ونال تشکیل داد.
 .١کمیته راه بردی هه خواست کارزار ،دادگاه را در دو مرحله سازماندهی کرد؛
مرحلهی اول :کمیسیون حقیقتیاب است ،که مسئولیتاش اخب شهادت شهود در
هارهی کشتار زندانیان سیاسی در ایران است ،و مرحله ی دوم :دادگاه است ،جیایی
که در آن هیئتی متشیکل از رضیات هیینالمللیی ،شیواهد و مسیتدالت در هیارهی
مسئولیت جمهوری اسالمی ایران را مورد هررسی ررار میدهد.
 .۴کمیته راه بردی حقوری ایران تری ونال ،از لوئیز اسمال ،آن هرلی ،ارییک دیویید،
ویلیام ش از ،دانیل تورپ و موریس کاپیتورن دعیوت کیرد هیه عنیوان کمیسییونر،
کمیسیون حقیقتیاب را تشکیل دهند .کمیسیون هه ریاسیت میوریس کیاپیتورن
تشکیل شد.
 .1کمیسیون حقیقتیاب ،جلسات خود را هه میدت پینچ روز هیه فاتیله روزهیای
 55-٣3ژوئن  5٠٣5در مرکز اردام حقو هشر سیازمان عفیو هیینالملیل در لنیدن
هرگزار کرد .این گزارش منعکس کننده نتای هه دست آمده از این جلسات است.
ب :جریان عمل
 .۶کمیسیون هیه میدت پین روز شیهادت  11شیاهد را اسیتماک کیرد 13 .نفیراز
آنها در مقاهل کمیسیون حضیور یافتنید و  ٣1نفیر از طرییق اسیکای شیهادت
دادند .پن نفر مایل هودند ناشیناع هماننید؛ هیرای حفاظیت ایین افیراد ،اطالعیات
شخصی و خانوادگی در اظهاراتشان حب شده است.
 ٣اعضای کمیته راه بردی حقوری :پروفسور جان کوپر ،پرفسور جفری نایس ،پروفسور اریک
دیوید ،پرفسور ریچارد فالک ،پروفسور پیام اخوان ،پروفسور کادر اسمال (فوت  ،)5٠٣٣دکتر
نانسی هورماشیا ،دکتر هدایت متین دفتری و آرای حمید ت ی.
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 .1هریک از شهود از ر ل اظهارنامه حقوری پبر کرده هودند که تیا حید زییادی هیه
تسریع رسیدگیها کمک کرد .شهود ،هه زهان فارسی شیهادت دادنید کیه همزمیان
توسط دو مترج ها تجرهه و حرفهای ترجمه میشد.
 .3شهود سوگند داده نشدند ،اما از آنها درخواسیت شید تیحت اظهیارات کت یی
خود را تییید کنند .شهود از حس ه کاری هسیار هاالیی هیا کمیسییون هرخیوردار
هودند و هه سئواالت مطرح شده توسط کمیسیون ها دریت و احسیاع مسیئولیت
پاس دادند.
 .6کمیسیون هراین هاور است که اظهارات شهود انعکاع تحیح و وارعی حیوادثی
هود که در سالهای  ٣١۶٠تا  ٣١۶1در ایران اتفا افتاد .اظهارات شهود نه تنها در
هسیاری از موارد مستقیماً یکدیگر را تییید میکردند ،هلکه مؤیید رونید کلیی نقی
حقو هشر در نیام حقوری و رانونی جمهوری اسیالمی اییران هودنید .شیهادتهیا،
روشهای هیرحمانه مشاههی در زمان دستگیری ،نحوهی شکنجههای اعمیال شیده
هر زندانی هعد از دستگیری ،دورهی هازداشت و زندان و نهایتاً شیوهای که هرییک از
شهود هیا "دادگیاه" مواجیه شیده هودنید ،را نشیان مییداد .عیالوه هیرآن ،شیهادت
خانوادههای جانسپردگان هیانگر این هود کیه چیهگونیه جمهیوری اسیالمی اییران
عزیزانشان را در محاکمات فرمایشی هه اعدام محکیوم کیرده و اعیدام کیرده اسیت.
خانوادهها هه طور ناگهانی هرای دریافت وسایل عزیزان اعدام شیدهشیان فراخوانیده
میشدند .در موارد هسیار محدودی اجساد عزیزانشان هه آنها تحویل داده شید .در
موارد زیادی جمهوری اسالمی ایران هرای تحویل اجساد هه خانوادهها از آنها پیول
گلوله درخواست کرده هود .هیچ یک از اجساد در مراحیل پاییانی کشیتار زنیدانیان
سیاسی در سال  ٣١۶1هه خانوادهها تحویل داده نشید و محیل دفین آنهیا پنهیان
مانده است.
 .٣٠اظهارات شهود ،ه چنیین رونید مشیاههی از مجیازات اعمیال شیده هیر جیان
هدرهردگان و خانوادههای جانسپردگان را روشن میسازد .همهی آنها هه طورمرتب
از سوی جمهوری اسالمی مورد آزار و اذیت ررار گرفتهاند .آنها از کار در نهادهیای
دولتی منع میشدند .فرزندان آنها اجازهی ادامه تحصیل نداشیتند .خیانوادههیا از
انجام مراس عزاداری و یادهود محروم هودنید؛ سینگ ر یر اعیدام شیدگان شکسیته
میشد و گردهمایی در گورستانها وحشیانه سرکوب میشد.
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 .٣٣شهادتها هه این گزارش الحا شدهاند(پیوست ال ) .هیر ییک از شیهادتهیا،
حاوی اظهارات کت ی و اظهارات شفاهی شهود و اطالعاتی است که هیه درخواسیت
کمیسیون در اختیار آن ررار گرفته است.
پ .وظیفهی کمیسیون حقیقتیاب
 .٣5وظیفییهی کمیسیییون اییین اسییت کییه یییک تحقیییق وارعییی هراسییاع مییدار
مستند هرای نق حقو هشیر در اییران انجیام دهید .هیه موجیب تصیمی کمیتیه
راه بردی ،نیر هه نق طوالنی مدت حقو هشر در ایران و این وارعیت که جنایات
دههی ٣١۶٠نشان دهنده هدترین دوره در تاری جمهوری اسالمی ایران است ،کیار
کمیسیون هاید هراین دوره متمرکز هاشد.
 .٣١کمیسیون اظهارات شاهدانی که هه کمیسیون معرفی شیدند را میورد هررسیی
ررار داد .شهود ،یا شاهدان مستقی وعینی هودند که در ایران در زندان هسیر هیرده
هودند ،و یا اعضای خانوادههیایی هودنید کیه از وسیعیت اعیدام عزیزانشیان آگیاهی
داشیتند .هیییچ نماینییدهای از سییوی جمهییوری اسییالمی ایییران در طییول هرگییزاری
کمیسیون در جلسات حضور نداشت.
ت .تاریخچه
 .٣۴انقالب ٣١11هه رانون اساسی رژی سلطنتی در ایران پاییان داد و موفیق شید
رژی شاه را در  55ههمن  ٣١11سارط کند .شورایی هه ره یری آییتاهلل خمینیی،
اداره مملکت را هرعهده گرفت .وی یک دولت مورت هه ریاست آرای مهدی هازرگان
تعیین کرد.
 .٣1از  55ههمن  11تا تصویب ریانون اساسیی جمهیوری اسیالمی در  ٣5آذرمیاه
 ٣١13نیام رانونی ایران هه ه ریخته و دچار هرج و مرج هود .حقو هشر از همان
روزهای اولیه استقرار دولت مورت ،نق شید ( هیه گیزارش سیاالنه سیازمان عفیو
هینالملل در مورد ایران هه تاری فوریه ٣63٠مراجعیه شیود) .تمرکیز کمیسییون
هر جنایاتی است که هین سالهای  ٣١۶٠تا  ٣١۶1هه اجرا در آمدهاند.
 .٣۶هناهر رانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،یک حکومت مبه ی تیسییس شید
که در آن هه ره ر ،ردرت نامحدود و غیرراهل کنترل تفوی شده اسیت .او ،یگانیه
مفسرروانین خدایی است و دستورات او مافو رانون و تمامی نهادهیای موجیود در
کشور است.
 .٣1هندهای  ٣6تا  ۴5رانون اساسی تضمین کننده هرخی حقو هرای مردم اییران
است .اگرچه این حقو هسیار پایین تراز اسیتاندارهای هیینالمللیی هیرای هرخیورد
یکسان ها تمامی شهروندان مستقل از نژاد ،جنسیت ،عقاید سیاسی و مبه ی آنها
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است ،ها این حال ،همیین حقیو محیدود هی از روزهیای اول تشیکیل جمهیوری
اسالمی ایران نادیده گرفته شد.
 .٣3ایران یکی از اعضای مؤسس سازمان ملل متحید و از امضیا کننیدگان منشیور
این سازمان است که هر اساع آن متعهد شده است ،ها ه کاری ها سازمان ملیل ییا
هه طور مستقل ،هرای ارتقای احترام جهیانی هیه حقیو هشیر و رعاییت آزادیهیای
اساسی هرای همهگان هدون در نیر گرفتن تفیاوت نیژادی ،جینس ،زهیان و دیین
اردام نماید .ایران هیه اعالمییه جهیانی حقیو هشیر در دهی دسیام ر  ٣6۴3رای
مث ت داده است .در هخشیی از ایین اعالمییه آمیده اسیت«:هیه رسیمیت شیناختن
کرامت ذاتی و حقو هراهر و مسل همهی اعضیای خیانواده هشیری ،اسیاع آزادی،
عدالت و تلح در جهان اسیت ».در ایین اعالمییه هی چنیین تصیریح شیده اسیت
که«،هرکس میتواند هی هیچگونه تمایزی ،هه وییژه از حیی نیژاد ،رنیگ ،جینس،
زهان ،دین ،عقیده سیاسی یا هیر عقییده دیگیری و هی چنیین خاسیتگاه ملیی ییا
اجتماعی ،مالکیت ،والدت یا هر ویژگی دیگری ،از تمام حقو و همهی آزادیهیای
ذکر شده در این اعالمیه ههرهمند گردد ».ایران ها استناد هه چندین مفاد اعالمییه
جهانی حقیو هشیر ،متعهید اسیت اتیول و ریوانین هیینالمللیی را رعاییت کنید.
ایران ه چنین هه میثا ) کنوانسیون( جهیانی حقیو سیاسیی و میدنی ،کیه در
چهارم آوریل  ٣6۶3امضاء شید و در  5۴ژوئین  ٣611هیه تصیویب رسیید ،متعهید
است .ایران در زمان تصویب این کنوانسیون ،هیچ شرطی را مطرح نکرد.
.٣3.٣عالوه هراین ،ایران ملزم هه رعایت ریوانین عیر هیینالملیل حیاک هرحقیو
کودکان مندرج دراعالمیه حقو کود است .این اعالمیه توسیط مجمیع عمیومی
سازمان ملل در  5٠نوام ر ٣616پبیرفتیه شید و در  ٣١ژویییه  ٣616هیه تصیویب
رسید و سپس جزیی از کنوانسیون حقو کودکان گردید ،کیه اییران هی آنرا در
سپتام ر  ٣66٣امضا کیرد و در ژویییه  ٣66۴هیه تصیویب رسیاند .در ایین میورد،
شرطی که جمهوری اسالمی ایران هرای تصویب این کنوانسیون ررارداد این هود که
"جمهوری اسالمی ایران این حق را هرای خود مفروض میدارد آن دسته از ریوانین
و هندهای کنوانسیون را که ها روانین اسالمی و هینالمللی ناسازگار هاشید ،هیه اجیرا
در نیاورد" .کمیسیون این شرط را هیا خواسیتههیا و اهیدا منیدرج در اعالمییه
حقو کود ناسازگار ارزیاهی کیرد و آنرا غیرراهیل اجیرا دانسیت .رواعید منیدرج
در اعالمیه حمایت از همه افراد در مقاهل ناپدیدسازی اج اری نیز ،که در هجده
دسام ر سال  ٣665توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد هه تصویب رسیید ،هیه
عنوان روانین عر و روانین هینالمللی در مورد ایران راهل اجرا اسیت .ایین ریوانین
در اعالمیه هیست دسیام ر  5٠٠۶حماییت از همیه افیراد در مقاهیل ناپدیدسیازی
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اج اری مت لور است .این اعالمیه را ایران نه امضا کیرده و نیه هیه تصیویب رسیانده
است .ها این وجود ،این روانین از طریق عر هینالملل هرای ایران الزام آور است.
 .٣3.5عالوه هراین ،ایران ملزم هه رعاییت ریوانین متعیار هیینالمللیی حیاک هیر
مسئولیت هینالمللی دولتها است و ه چنین هه مسئولیت فیردی عیاملین اعمیال
غیررانونی هراساع روانین هینالمللی متعهد است .این اردامات غیررانونی میتوانید
هه دلیل مسئولیت حکومت ایران و ه چنین مسئولیت افراد هیرای اعمیالی کیه هیر
ط ق روانین هینالمللی جرم محسوب میشود ،مستوجب تن یه هاشد .
 .٣6هالفاتله پیس از هیه دسیت گیرفتن ریدرت در ههمین  ،٣١11دولیت موریت
شماری از اعضای رژی ساهق را دستگیر کرد .آنهیا در فاتیله کوتیاهی در دادگیاه
اسالمی محاکمه شدند .شماری از آنها هدون طی پروسه حقیوری و ریانونی اعیدام
شدند .رژی اسالمی ،ه چنین در مقاهله ها خیزشهای غرب ایران(کردها) ،جنیوب
ایران (عربها) ،شمال ایران (ترکمنها) و شمال غرب ایران (آذریها) هیه خشیونت
متوسل شد .اعدام های خودسرانه و ردرت کنترل نشده رضیات اسیالمی منجیر هیه
ایجاد وحشت در ایران گردید ،که ها محدودیتهای تحمیلیی ناشیی از جنیگ نییز
ترکیب شد :جمهوری اسالمی ایران از شهریور  ٣١16درگیر یک جنگ تمیام عییار
ها کشور همسایهاش عرا هود.
 .5٠احزاب و سازمانهای سیاسیی کیه در اهتیدا هیه طورفعیال در انقیالب شیرکت
داشتند ،اعتماد خود هه جمهوری اسالمی ایران را از دسیت دادنید .تقری یاً همیهی
سازمانهای سیاسی از همان اهتیدای انقیالب هیه طیورعلنی هیه مخالفیت هیا رژیی
هرخاستند و در سرتاسر ایران ها خشونت سرکوب شدند .دهها هیزار نفیر از اعضیای
آنها دستگیر ،شکنجه و زندانی شدند؛ هیش از  ٣1٠٠٠نفیر هیه فاتیله سیالهیای
٣١۶٠تا ٣١۶1اعدام شدند.
 .5٣در پایان جنگ ایران و عرا در سال  ،٣١۶1شاخه نیامی سازمان مجاهیدین
خلق ایران از طریق عرا در داخل کشور هه حملیه نییامی دسیت زد .هعید از ییک
ن رد کوتاه ،این حمله هه شکست انجامید و تعداد هسیار زییادی از اعضیای سیازمان
مجاهدین خلق در این ن رد جان خود را از دست دادند.
 .55رژی از این اتفا هه عنوان ههانهای هرای تدور فتیوا توسیط آییتاهلل خمینیی
(سمیمه ال ( استفاده کرد ،که هر ط ق آن اعضای مجاهدین خلق کیه از "گناهیان
گبشته " خود یا هاورهای سیاسیشان توهه نکرده هودند و جمهوری اسیالمی اییران
را ر ول نداشتند ،هه مرگ محکوم شدند .کمیسییونی (کیه هعیدها هیه کمیسییون
مرگ معرو شد) در همهی زنیدانهیای اییران تشیکیل شید ،تیا هراسیاع فرمیان
آیتاهلل خمینی هررسی کنند کیه آییا زنیدانیان سیاسیی از "گناهیان" خیود توهیه
کردهاند یا هاید هه اعدام محکوم شوند .هرنامه ریزی (از آن جمله هسیتن زنیدانهیا)
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هرای تدور فتوا و هه اجرا در آوردن آن ،مدتها پیش از حملیه مجاهیدین تیورت
گرفته هود.
 . 5١کمیسیون مرگ کارش را ها اعضای سازمان مجاهدین در تاهستان  ٣١۶1آغاز
کرد .سپس هه سراغ گروههای چ  ،از جمله کمونیستها رفیت و آنهیا را نییز هیه
رتل رساند .هزاران نفر در سرتاسر ایران در یک دوره زمیانی سیه ماهیه ،از تییر تیا
شهریور  ،٣١۶1اعدام شدند .5این تاریخچه و پیش زمینهای از اظهارات شیهود در
مقاهل کمیسیون حقیقتیاب است.
ث .یافتههای کمیسیون
 .۷مشاهدات عمومی
 .5۴نتای حاتله از کار کمیسیون هراساع مدار و شواهد ارائه شده هیه ریرار
زیر است .سیوهشت نفر از شهود ،از شاهدان عینی هودند ،یعنیی آنهیا در همیان
دوره زمانی زندانی هوده و مستقیماً در معرض هدرفتاری هودند .سی وهفیت نفیر از
شهود نیز هه عنوان شهود غیرمستقی شهادت دادند ،آنهیا گیواهی دادنید کیه در
دوره زمانی یاد شده اعضای خانوادههایشان اعدام شدهاند .
همه ی شاهدان عینی گواهی دادند که شاهد اعدام و آزار و اذییت هی سیلولیهیا،
دوستان و همفکران خود و سایر موارد این چنینی هودهاند .هه این مفهوم آنها هی
شاهدان غیرمستقی محسوب میشوند .
 .2آیین دادرسی
 . 51کمیسیون از روش ویژه خود هرای دادرسی استفاده کرد .هه ایین تیورت کیه
شاهدان اظهارات کت ی خود را از ر ل در اختیار اعضای کمیسییون ریرار دادنید.
اظهارنامهها دراتل هه زهان فارسی نوشته شده هودند و هیرای تسیهیل کیار اعضیای
کمیسیون ،هه انگلیسی ترجمه شدند .اشکاالت مختصری در ت دیل تاری هرخیی از
شهادتها وجود داشت که هه دلیل سختی ت دیل تاری شمسی هیه مییالدی هیرای
هرخی از مترجمان رخ داده هیود .امیا در اظهیارات شیفاهی شیهود ،ایین اشیکاالت
تصحیح گردید .
 .5۶شهود توسط مشاور حقوری کمیسیون ،آرای حمید ت ی هه جایگاه فراخوانده
میشدند .هر شاهدی موظ هود تحت اظهارنامه ارائه شده خود را شیفاهاً تیییید
 5جانسپردهگان هه گروه های سیاسی چ و کمونیست و مسلمان تعلق داشتند .هرای اطالعات
هیشتر هه پاراگرا  ۴.1.٣همین گزارش مراجعه شود.
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کند .مشاور حقوری هراساع اظهارنامههای کت ی ،از شهود سئوال میکرد .اعضیای
کمیسیون نیز هیرای روشین تیر شیدن میواردی کیه الزم هیود سیئواالتی را مطیرح
میکردند.
 .51هه دلیل اینکه کمیسیون زمان محدودی هه هر شیاهد اختصیاص داده هیود ،از
شاهدان درخواست شد ،اظهارات خود را خالته هیان کنند و فقط هیه هییان نکیات
اساسی هسنده نمایند و پاس های خود را روی سئواالت مشیاور حقیوری و اعضیای
کمیسیون متمرکز کنند .شهود خیلی خوب ه کاری میکردند و هیا دیید مث یت و
جمالت روشن هه سئواالت اعضای کمیسیون پاس میدادند .هیه دلییل ترجمیهی
همزمان دادرسیها ،هیچ ییک از شیهود و ییا کمیسییونرهیا مشیکلی هیرای در
سئواالت و پاس ها نداشتند.
. 53سمیمه(ج) ،سندی است حاوی اطالعات هیشتر در هاره اعضای حکومت ایران،
روه رضائیه و ادارهی زندانها در دههی  ،٣١۶٠که توسط آریای هاهیک عمیاد ارائیه
شده است.
 .۶ساختار گزارش
 .2٢یافتههای کمیسیون شامل  ۳فصل است:
اسارت؛ شامل شرایط دستگیری؛ شیرایط شناسیایی؛ هیازجویی و دادگیاه؛ زنیدانی
شدن؛ و آزادی از زندان میشود .
اعدامها؛ شامل اعدامهای ر ل از فتوای سال  ٣١۶1و اعدامهای هعد از فتوای سیال
٣١۶1میگردد؛ ه چنین هرخی اطالعات در هاره اعدامهای فرارضایی ارائه گردید.
زندانها؛ شامل هررسی ساختار زندانها ،استفاده اسافه هر ظرفیت ،مراکز هیازجویی؛
و فساد در زندانها میگردد.
ررهانیان؛ شامل هرخورد ها زنان و کودکان ،میراث هدرفتاری؛ خودکشی در زندانهیا
و ه چنین واهستگی سیاسی ررهانیان است.
خانوادهها؛ شامل نحوهی هرخورد هیا خیانوادههیا توسیط حکومیت؛ حیق مالریات و
دسترسی هه زندانیان؛ خ ر مرگ؛ تحویل اجساد؛ تیثیر هر خیانوادههیا و درد و رنی
مستمرآنها است.
مجرمین؛ حاوی اطالعات در هاره آنهایی است کیه شیهود هیه عنیوان مقصیر و ییا
مسئوول این رساوتها از آنهیا نیام هیردهانید؛ رسیاوتهیایی کیه علییه شیهود ییا
خانوادههایشان تورت گرفته است.
 .١٠این گزارش ،هازتاب دهنده اظهارات وارعی و مستند شهود است که هه تیورت
کت ی و شفاهی هه کمیسیون ارائه شده است .هر گزارش واهسته هیه واریع امیر هیه
ه راه لیست اسامی شهود امضا کننده ،در هخش "ه" درج شده است.
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بخش ب:
یافتههای کمیسیون حقیقتیاب
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فصل  :۷اسارت
 ۷-۷دستگیریها
 ۷-۷-۷ناپدیدشدنهای ناگهانی
 ٣-٣-٣-٣شهود تییید کردند ،خانوادهها در مورد هازداشت عزیزانشان در هیاطالعی
کامل نگهداشته میشدند .دستگیرشدگان هه ندرت اجازه مییافتند اروام خویش را
از محل و شرایط هازداشت خیود هیاخ ر کننید .خیانوادههیا پیس از آنکیه متوجیه
میشدند عزیزانشان هه خانه نیامده و ناپدید شدهانید ،مج یور هودنید هیرای ییافتن
محل نگهداری آنها از مسئولین سئوال کنند .آنها هه زنیدانهیا و دوائیر مختلی
ارجاک داده میشدند ،هدون آن که جواب مناس ی دریافت کنند .حتیی در میوارعی
که خانوادهه ا هه همان زندانی که عزیزانشان در آن زندانی هودند مراجعه میکردند،
مسئولین از دادن اطالعات هه آنها خودداری میکردند یا اطالعات گمراه کننده هه
آنها میدادند.
 ۷-۷-2حمله به خانهها
 ٣-٣-5-٣آنان که شاهد دستگیریها هودند یا خود دستگیر شده هودنید ،سی عیت
هازداشتها را تشریح کردند .در هسیاری از موارع نیروهای امنیتی خانههایی را کیه
مینونین در آن زندگی میکردند ،محاتیره کیرده و تلفین ،آب و هیر آنرا رطیع
میکردند .یورشها معموالً در نیمههای شب ،زمانی کیه همیه در خیواب هودنید هیا
تهاج سنگین و تعداد زیادی پاسدار انجام میشد.
 ٣-٣-5-5شاهدان ها درت توسیح دادند که چهگونه سیایر اعضیای خیانواده میورد
سرب و شت ررار گرفته و هه ه راه عزیزانشان دستگیر میشدند .والدین ،هرادرهیا،
خواهرها و دیگر اروام نزدیک ه راه عزیزانشیان دسیتگیر و هیرای میدتی هازداشیت
میشدند .یورش هه خانهها معموالً ها تخرییب تعمیدی وسیایل خانیه تحیت عنیوان
جستجو هرای شواهد و مدار علیه فرد دستگیرشده انجام میشد .هرخی از اوریات
میمورین دستگیر کننده وسایل و پول را نیز س ط میکردند.
 ٣-٣-5-١دستگیریها ه چنین در محل کار افراد نیز اتفا میافتاد.
 ۷-۷-۶تله گذاری -تور
 ٣-٣-١-٣گاهی از اورات هازداشتها ها کمک زندانیانی که تحت شکنجه ه کاری
ها زندان انان را پبیرفته هودند ،انجام میشد .افراد از طریق ررارهیای هرنامیه رییزی
شده توسط ه سازمانی ساهق که از داخل زندان ها آنها تمیاع گرفتیه و تقاسیای
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دیدار در یک محل عمومی را میکردند ترتیب داده مییشید تیا مییمورین هتواننید
آنها را هرهایند.
 ٣-٣-١-5در یکی از موارد ،یک مخال سیاسی ،هعد از آنکه پاسیداران میادر او را
هه گروگان گرفتند تا رد او را هه دست آورند و مج ور هه تسلی اش کننید ،دسیتگیر
شد.
 ۷-۷-4قرار توقیف و مجوز رسمی برای بازداشت
 ٣-٣-۴-٣اکثر شهود شهادت دادند که هیچ سند رسمی هرای دستگیریهیا ارائیه
نمی شد و هیچ حک هازداشتی چه هه فرد تحت تعقیب و چه هیه خیانواده او نشیان
داده نمیشد .در موارد جزئی ،میموران هازداشت کننده اسناد مجوز هازداشیت ارائیه
میدادند اما راجع هه هازداشت توسیح داده نمیشید .در ایینگونیه میوارد رونوشیت
حک هازداشت هه فیرد تحیت تعقییب و اعضیای خیانواده داده نمییشید .میاموران
یونیفورم داشتند اما هرگز خیود را معرفیی نمییکردنید و میدار شناسیایی ارائیه
نمیدادند .در اغلب موارد محل هازداشت را هه خانوادههای هازداشت شدگان اطیالک
نمیدادند.
 ٣-٣-۴-5تعییدادی از شییهود شییهادت دادنیید کییه خییود آنهییا یییا اعضییای
خانوادههایشان فقط هه دلیل اینکه هه آنها مشکو هودنید ،دسیتگیر شیدند .در
یکی از موارد ،پاسداران ،مدار جرم را در محیل تع ییه کردنید تیا ههانیهای هیرای
هازداشت وجود داشته هاشد .یک خان شهادت داد ،هرادر وی را میاههیا هالتکلیی و
هی آنکه فعالیتهایش مشخص شود در زندان نگهداشتند .وی پس از آنکه تیواهی او
را شناسایی کرد محاکمه شد( .هرای معنی دریق کلمه تواب هه هنید ٣-۴-١رجیوک
شود)
 ٣-٣-۴-١در چندین مورد ،پاسداران از مَیردم خواسیتهانید هیرای پاسی هیه چنید
سئوال هه ه راهشان هروند ،اما هعید آنهیا را رهودنید ،هیه آنهیا چشیم ند زدنید و
هازداشتشان کردند.
 ۷-۷-5تاریخ دستگیریها
 ٣-٣-1-٣تاری اکثریت رریب هیه اتفیا دسیتگیریهیای گیزارش شیده هیه ایین
کمیسیون در سالهیای  ٣١۶٠تیا  ٣١۶5اسیت .هیشیترین دسیتگیریهیا در سیال
 ٣١۶٠انجام شده است .هیچ شاهدی هه طورمشخص در مورد هازداشتهای هعید از
سال  ٣١۶۴شهادت نداد.
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 ۷-2بازداشت
 ۷-2-۷مدت بازداشت
 ٣-5-٣-٣هازماندگان و اعضای خانواده ررهانیان ،مدتهای طوالنی هدون محاکمیه
در هازداشییت میییماندنیید .در هرخییی از مییوارد ،هازداشییتهییا تییا  ٣3مییاه هییه طییول
میانجامید .هازداشت شدگا ن طیی میدت هازداشیت هیه وکییل ییا مشیاور حقیوری
دسترسی نداشتند .هسیاری از زندانیان تا پس از دریافت حکی از حیق مالریات هیا
خانواده محروم هودند.
 ۷-2-2مکان بازداشت
 ٣-5-5-٣دستگیرشدگان مستقیماً هه زنیدان ییا هازداشیتگاه هیرده مییشیدند .از
کمیته مشتر در تهران هیشتر استفاده میشد .مراکز هازداشت مورت و مکانهیای
پرظرفیت ،شامل مدارع ،ساختمانهای آپارتمانی روهروی زندانها ،هاغهای هبیزرگ
و منازل مسکونی هود( .هرای اطالعات هیشتر هه هند  ١-5-۴رجوک شود).
 ۷-2-۶بازجوییها
 ٣-5-١-٣هازماندگان شهادت دادند در هازجوییها هه آنها چشم ند زده مییشید.
سئواالت هه تورت شفا انجام نمیگرفت .یکی از شهود را هه دلیل اینکه پرسییده
هود چرا دستگیرشده است ،ههشدت کتک میزنند و هه او توهین میکنند .هازداشت
شدگان در تمام مدت هیازجویی شیکنجه مییشیدند .هیرای تشیدید آزار زنیدانیان،
هازجوییها اغلب در ساعات آخر روز و گاهی ش انه انجام میگرفیت( .ر . .هیه -۶
)٣-5-۴
 ٣-5-١-5هازماندگان شهادت دادند که در دوران زندان شکنجه شدهاند .از آنجائی
که شاهدها نمی توانستند در اظهارات خود تفیاوت مییان هازداشیت ر یل و هعید از
محاکمات را مشخص کنند ،تخمین میدت زمیان درییق ایین آزارهیا مشیکل هیود.
کمیسیون هراین نیر است ،از آنجائی کیه ایین دوران هیه طیور وسییعی هیه عنیوان
مرحله هازجویی گزارش شده است ،اکثرا شکنجهها پیش از محاکمیه انجیام گرفتیه
است.
 ٣-5-١-١هه طور وسییعی گیزارش شیده از شیکنجه فیزیکیی هیرای تحیت فشیار
رراردادن زندانیان ،هرای گرفتن اعترا و تخلیه اطالعات ،هرای گرفتن اطالعیات در
هاره دیگران و اج ار آنها هرای انکارعقاید سیاسیشیان؛ در ییک میورد گفتیه شید،
هرای مج ور کردن یک زن هرای عیوض کیردن نیام "کفرآمییزش" ،اسیتفاده شیده
است.
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 ٣-5-١-۴یکی از شهود گزارش داد تدای کودکانی را که هیرای اعتیرا گیرفتن
شکنجه میشدند ،شنیده است.
 ٣-5-١-1از شکنجه فیزیکی ر یل از محاکمیه و شیکنجه روانیی پیس از محاکمیه
استفاده هسیار میشد .انواک شکنجههای زیر حدارل در یکی از مراحل هازداشیت ییا
زندان مورد استفاده ررار گرفته است.
 ۷-2-4شکنجه بدنی
 ۷-2-4-۷فلک کردن
 ٣-5-۴-٣-٣فلک کردن ،یکی از انواک هسیار دردنا شکنجه است که طیی آن هیه
ک پای زندانی کاهل زده میشود .زندانی را اهتدا دمر هه تخت میهستند ،پتویی هه
روی سرش می انداختند و جوراب یا پارچه کثیفی در دهان او فرو میکردنید .ایین
کار معمولترین نوک شکنجه در طی هازجویی هیود و عمیالً در میورد همیه هیه کیار
گرفته میشد .هازماندگان ،هدون استثنا اظهار میکردنید کیه هیرای فلیک کیردن از
کاهلهای الکتریکی که هه کلفتی نی اینچ میرسید ،استفاده میشد.
 ٣-5-۴-٣-5هعضی موارع اعضای تی شکنجه در حین شال زدن ،روی سر ،کمیر
یا سینه زندانی مینشستند .مچ پاهای زندانی را هیه تخیت مییهسیتند تیا اعصیاب
حساع پا ورم هکنند .در یکی از موارد ،زنی که چهار ماهیه هیاردار هیود در حیالتی
فلک شد که پاهای او تا اندازهای هاال هرده شده هودند و تنها هخش کوچکی از کمیر
او روی زمین ررار داشت .در یک مورد ،شاهد را وارونیه آوییزان کیرده هودنید و هیه
پاهای وی کاهل میزدند .یکی دیگر از شهود گزارش داد ،هرورت فریاد مییکشیید
هه سر او کاهل میزدند.
 ٣-5-۴-٣-١هه پاهای زندانی ،هه دفعات متعدد آنردر کاهل میزدند که پاهیایش
هیحس میشد .در این وسعیت ،شکنجه را هه طورمورت رطع میکردند تا حس هه
پاها هرگردد .هازجویان ،ها ریختن آب سرد روی پاها ،درجه حیرارت آنهیا را پیایین
میآوردند و ها سوراخ کردن پوست ک پا ها می یا ها مج ور کیردن زنیدانی هیه راه
رفتن روی سنگهای تیز یا ها لگد کوهیدن روی زمیین ،خیون را دوهیاره در پاهیای
وی هه جریان میانداختند .یکی از هازماندگان گزارش داد که در این فاتله هیه سیر
او سرهه وارد میکردند.
 ٣-5-۴-٣-۴این امر در تمام موارد هاع ورم شدید پا میشد .هه همین خاطر ،در
کمیته مشتر عمداً هه زندانیانی کیه پاهایشیان ورم کیرده هیود ،دمپیائی هزرگتیر
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میدادند .شهود ،گزارش دادند هعید از ایین شیکنجه ریادر ن ودنید راه هرونید .پاهیا
خونآلود هودند و شدیدا چر میکردند یا هه رانقرایا م تال میشدند.
 ۷-2-4-2شالق زدن
زندانیان هه عنوان هخشی از هازجوئیشان شال میخوردند .شهود ،از آن هه عنیوان
شال یا کاهل زدن نام می هردند ،که گاهی ها فلک کردن نییز متیراد هیود .کیامالً
روشن هود هه تمام هدن زندانیان ،از جمله سر ،تورت و پشتشان شال مییزدنید.
یکی از شهود گزارش داد که پاسدارها پس از ریختن آب سرد هه هدن ییک زنیدانی
مرد ،هه سمت او میدویدند و هه هیدنش شیال مییزدنید .گیزارش شیده کیه ایین
شکنجه هه طور طارت فرسایی دردنا هوده و آثار شال روی هدن افرادی که تحت
این شکنجه ررار گرفتند هاری میماند.
 ٣-5-۴-5-5در مرحله گبراندن دوران زندان از شال هیرای تن ییه زنیدانیانی کیه
نماز نمیخواندند ،استفاده میشد .راسی نیری دستور داده هود ،هه زندانیانی که در
زندان اوین در مقاهل کمیسیون مرگ ررار میگرفتند ،هاهت هیر وعیده نمیازی کیه
انجام نمیدادند ،پن سرهه شال زده شیود .ایین هیدان معنیی هیود کیه ،هرخیی از
زندانیان روزانه  51سرهه شال میخوردند.
 ۷-2-4-۶کتک زدن
 ٣-5-۴-١-٣کتک زدن یک امرعمومی هود .هازجویی همواره ها کتیک زدن هی راه
هود .زندانیان را هه خاطر خال های جزئی کتک میزدند و گاهی کامالً هدون دلیل،
آنها را میزدند .کتک زدن شامل ،مشت ،لگد ،سرهه وارد کیردن ،زدن هیا کتیاب و
دمپایی پالستیکی و فشردن گلو هود .یکی از شکنجهگران هه خاطر کفشهای نو
تیزش مشهور هود .پسری دیده شده هود که ها لگد از پلهها هه پیایین انداختیه شید.
یک شاهد ،از "اتیا فوت یال" نیام هیرد کیه در آن هیه وی چشیم ند زده هودنید و
پاسداران هه دور او حلقه زده هودند و هه او لگد میزدند.
 ٣-5-۴-١-5زندانیان در تمام نواحی هدن ،که شامل تورت ه میشد ،هیه میدت
طوالنی کتک میخوردند تا جایی که ییا هیهیوش هیه زمیین مییافتادنید ییا دچیار
تدمات جدی میشدند.
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 ۷-2-4-4قپانی
 ٣-5-۴-۴-٣هسیاری از شهود در حین هازجویی یا خود رپانی شیدهانید ییا شیاهد
رپانی دیگر زندانیان هودهاند .رپانی هه معنی آویزان کردن زندانی از هازوانش اسیت،
در حالی که یکی از دستانش از هاالی شانه هه طر کمر پییچ مییخیورد و دسیت
دیگراز پایین و پشت کمر هه هاال کشیده میشود ،مچ هردو دست هیا ییک دسیت ند
محک هه ه هسته میشوند و زندانی ها طناب یا زنجیراز سیق آوییزان مییشیود.
دست ندها ،ها هر حرکت زندانی ،سفتتر میشود و هنیاهراین هیه مییزان درد اسیافه
میگردد .در هرخی موارع این نوک شکنجه ها دمر خواهانیدن زنیدانی هیر روی زمیین
ر ل از هاال کشیدن او از پشت شیروک مییشیود .زنیدانیان ایین نیوک شیکنجه ،گیاه
ساعتها در این حالت هاری میمانند.
 ٣-5-۴-۴-١هنا هه گزارشات ،این نوک شکنجه هه طور فل کنندهای دردنا اسیت
و هاع دررفتگی یا شکستگی کت و در هرخی موارد جراحتهای دائمی میشود.
 ۷-2-4-5سرپا نگهداشتن
 ٣-5-۴-1-٣زندانیان را در هرخی از اورات مج ور میکردند هرای مدت طوالنی ،تا
حتی  15ساعت ،هی حرکت سرپا هایستند .انواک مختل آن شامل ایستادن هر روی
یک پا ییا ایسیتادن هیا پیای لخیت روی یی اسیت .ایین کیار ،گیاهی از اوریات هیا
شکنجههای روانی ه راه است :در یکی از موارد ،گزارش شده کیه زنیدانیان را هیا
چش هسته در مقاهل دییوار نگیه مییداشیتند و هیراز گیاهی ،یکیی از زنیدانیان را
میهردند هدون آنکه دیگر از او خ ری شود.
 ۷-2-4-۳جلوگیری از خوابیدن
 ٣-5-۴-۶-٣جلوگیری از خواهیدن هنگامی اجرا میشد ،که زندانیان را نیمه شب
هه هازجویی یا دادگاه میهردند.

 ۷-2-4-۱قبر
 ٣-5-۴-1-٣زندانیان وادار میشدند هرای ساعتها در جع یهای هیه شیکل تیاهوت
چم اتمه هزنند (ر ر ،هه آن ریامت نیز گفته میشد) .این شکنجه ها آیات ررآنی کیه
ها تدای هلند از هلندگو پخش میگردید ه راه هود .زندانیانی را که در ایین حالیت
نگهداشته میشدند ،هه طورمتناوب کتک مییزدنید و هیه سیر و تورتشیان شیال
میزدند .زندانیان را ماهها در این جع هها نگه میداشتند.
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 ۷-2-4-8جوجه مرغی
 ٣-5-۴-3-٣جوجه مرغی روی زندانیان ارومییه و مهاهیاد اجیرا مییشید .در ایین
شکنجه ،زندانیانی را که هه آنها پاهند زده هودند و دستهایشیان از پشیت سیر ییا
کمر هسته شده هود ،مج ور هه چم اتمه زدن و پریدن میکردنید .در تیورت عیدم
پریدن و یا تکرار مستمر آن ،این شکنجه معموالً ها شال زدن ه راه هود.
 ۷-2-4-٢کالغ پر
 ٣-5-۴-6-٣کالغ پر نیز هر روی زندانیان ارومیه و مهاهاد اجرا مییشید .ایین کیار
شامل دست ند زدن زندانیان هه پشت سرشان ،و وادار کردن آنها هه پریدن هه جلیو
در حالت چم اتمه هود.
 ۷-2-4-۷۱انواع دیگر شکنجههای بدنی
 ٣-5-۴-٣٠-٣انواک دیگر شکنجههای هدنی شامل فشردن هیضهها ،سیوزاندن هیدن
ها فند  ،سیگار و اتوی داغ ،رطع اعضای هدن ،هستن زنیدانیان هیه چوهیهدار هیرای
مدت طوالنی در زمستان و تاهستان و فرو کردن خودکار هه داخل هینی زنیدانی هیه
وحشیانهترین شکل هود.
 ٣-5-۴-٣٠-5شهود ،گزارشات زیادی از نمونههای دیگر شکنجه دادند که اشیکال
آن مشخص نگردید.
 ۷-2-5شکنجه روانی
 ۷-2-5-۷سلول انفرادی
 ٣-5-1-٣-٣زندانیان مرت اً و در هرزمانی هیه خیاطر کوچیکتیرین هیی اطیاعتی و
گهگاه هیهیچ دلیلی ها خطر رفتن هه انفرادی مواجه هودند .در هرخی موارد ،این امر
چند سال طول میکشید .زندانیان در سلولهای کوچک ( 5مترمرهیع) نگیهداشیته
میشدند و هه ندرت اجازه هیرون آمدن داشتند .از سلولهای انفیرادی ،غال یاً هیرای
مجازات زندانیانی استفاده میشد که زندان انان را ناراسیی کیرده هودنید .انفیرادی،
هرخی موارع ها شکنجه جسمی ه راه هود.١
 ١هعضی از شهود (ش  ،5١ش  ،53ش  ،۴٠ش  ،)1۶از اتطالح سلول انفرادی هرای سلولهای
هسیار کوچکی که در آن یک نفر یا هیشتر ه سلول هودند استفاده میکردند .دریقا مشخص ن ود،
که منیور این شهود از "از سلول انفرادی" چه هود ،اما این کمیسیون مواردی را استماک کرد که
سلولها هر اساع شواهد ،مطمئنا انفرادی هوهاند.
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 ۷-2-5-2اعدامهای مصنوعی
 ٣-5-1-5-٣هراز گاهی زندانیان تحت اعدام ساختگی ریرار مییگرفتنید .آنهیا را
مج ور میکردند ها خداحافیی و نوشتن وتییتنامیه ،خیود را هیرای اعیدام آمیاده
کنند .هه یکی از شهود مرت ا گفته میشد ،هزودی اعدام میشود ،اما او هعید متوجیه
شد هازجو فقط میخواسته او را آزار هدهد .هه زندانیان چشم ند میزدند و آنهیا را
هه خط میکردند و میهستند و هعد پاسدارها ها گلولههای وارعی شلیک میکردنید.
هعضیها را وارعا اعدام میکردند و آنهایی کیه اعیدام سیاختگی را تجرهیه کردنید،
کسانی هودند که رصد اعدامشان را نداشتند( ،در یک مورد گزارش شیده اسیت) هیا
نشانهایی که دور گردن آنها انداخته هودند ،از دیگران متمایز شده هودند.
 ٣-5-1-5-5استفاده از گلولههای خالی هرای اعیدام سیاختگی نییز گیزارش شیده
است.
 ۷-2-5-۶شاهد شکنجه
 ٣-5-1-١-٣زندانیان را مج ور میکردند هیه تیدای زنیدانیان دیگیر کیه شیکنجه
میشدند ،گوش کنند یا هنگام شکنجه آنها حضور داشته هاشند .هیرای نمونیه ،دو
هرادر در حضور ه شکنجه شدند .در زندان سیلماع ،تیدای زنیانی کیه شیکنجه
میشدند ،از هلندگو پخش میشد .چندین تن از هازماندگان شهادت دادند کیه ایین
تجرهه از شکنجه هرای آنها دردناکتر هوده است.
 ٣-5-1-١-5در یک مورد گزارش شد ،یک گروه از زندانیان را پییش از اعیدام ،در
مقاهل سایر زندانیان رژه هردند.
 ۷-2-5-4زندانی کردن اطفال
 ٣-5-1-۴-٣کودکانی که ه راه مادرانشان دستگیر شده هودند ،اغلب در هیازجویی
مادرانشان یا در اتا مجاور حضور داشتند .میادران در زیرشیکنجه ،مج یور هودنید
تدای کریه فرزندانشان را گوش کنند.
 ۷-2-5-5تهدید و ارعاب
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 ٣-5-1-1-٣زندان انان و هازجویان آشکارا هه زندانیان میگفتند شیکنجه و اعیدام
خواهند شد ،مگر آنکه ه کاری کنند .این ه کاری شامل اعدام زندانیان دیگر ه
میشد .یکی از زنان زندانی هاردار را تهدید کرده هودند آنردر او را کتیک خواهنید
زد تا جنیناش سقط شود .یکی از هازماندگان گزارش داد ،هازجویش ،او را در حالی
که حلقه دار هه گیردنش آویختیه هودنید و مج یورش کیرده هودنید روی چهارپاییه
هایستد ،تهدید کرد هه زیر چهارپایه لگد خواهد زد .هیرای درهی شکسیتن روحییه
زندانیان در ارومیه هه آنها ل اعهای خونین زندانیان اعدام شده را نشان میدادند.
 ٣-5-1-1-5هه زندانیان مرت اً در ارت اط ها اعتقادات سیاسی ،وسیعیت میبه ی و
جنسیتشان توهین میشد .اغلب هه آنها گفته میشد نجس هستند.
 ٣-5-1-1-١در ایام نوروز ،هه زندانیان در ت ریز گفته شد ،غبایی که میخورند ،از
گوشت زندانیان اعدام شده تهیه شده است.
 ۷-2-۳رفتار ظالمانه ،تحقیرآمیز و غیرانسانی
 ۷-2-۳-۷زندانهای پر ازدحام
 ٣-5-۶-٣-٣هسیاری از زندانیان در فضای هسیارتنگ سلولهای انفیرادی هیا دیگیر
زندانیان نگهداشته میشدند .سلولها هه حدی تنگ هودند کیه زنیدانیهیا هایید هیه
نوهت میخواهیدند ،هه نحوی که مانند "ساردین" در یک سلول ها یک توالیت کنیار
یکدیگر سروته میخواهیدند .زندانیان ،هنگام توالت ناچار هودنید پیای خیود را روی
سر ه سلولیشان هگبارند .این ازدحام گاهی اورات ها مجازات شال و پس گیرفتن
امکانات محدود زندانیان ه راه هود .یکی از دالیل این ازدحام ،کثرت زندانیان هیش
از گنجایش زندانها هود.

 ۷-2-۳-2شرایط بهداشتی نامناسب
 ٣-5-۶-5-٣هه زندانیان سه هار در روز و آن ه هه مدت هسیار کوتیاه اجیازه داده
میشد هه دستشویی هروند .یکی از هازماندگان هه یاد دارد ،یکهار که همزمان مورد
سرب و شت ررار گرفته هود ،از نوهت دستشویی هاز ماند و مج ور شد تا ت ح خیود
را نگهدارد .هعضی از شهود گزارش دادند ،هه آنها حتیی از ایین هی کمتیر اجیازه
توالت رفتن داده میشد ،هه طوری که زندانیان مج ور میشدند در شیشههای مرها
و اتا های انتیار دادگیاه ادرار کننید .نگه انیان هیه زنیدانیان مییگفنتید هیه روی
دوستانشان یا در لیوان آب خوریشان ادرار کنند.
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 ٣-5-۶-5-5زنییدانیان هییه لحییاظ ههداشییتی در شییرایط هسیییار هییدی نگ یهداشییته
میشدند .آنها از حق داشتن تیاهون و دوش گیرفتن محیروم هودنید ،کیه موجیب
هسیاری از هیماریهای پوستی شده هود .در موارعی کیه اجیازه دوش گیرفتن داده
میشد ،آب سرد هود .سلولها پر از موش و ل اعهیا پیر از شیپش هودنید .یکیی از
هازماندگان گزارش داد ،مبالیی که هرای هازدید آمیده هیود ،هیه دلییل هیوی مشیمئز
کننده وارد سلول نشد.
 ۷-2-۳-۶عدم دسترسی به کمکهای پزشکی
 ٣-5-۶-١-٣هازمانییدگان تییییید کردنیید ،هییه زنییدانیانی کییه هییه خییاطر شییکنجه
زخمیشد ه هودند اجازه دسترسی هه مداوای پزشکی داده نمیشید( .ر.ج .هیه -١-٣
 )۴هه زندانیان ،که شامل کودکان نیز میشد ،حتی پس از دیدن دکتر اجازه میداوا
و دسترسی هه دارو داده نمیشد .یکیی از شیاهدان زن گیزارش داد ،داروهیای او را
س ط کردند که هه او هرای ه کاری فشار وارد کننید .در ییک میورد گیزارش شید،
زندانیانی که هه مداوای پزشکی فوری نیاز داشتند توسط زندان انان کتک خوردنید.
دو نفر از شاهدانی که هر اثر اتیاهت گلولیه مجیروح شیده هودنید ،تیییید کردنید از
مداوای آنها جلوگیری شده هود.
 ٣-5-۶-١-5هرخی معالجات پزشکی انجام میشد .در اوین ییک درمانگیاه وجیود
داشت .اگرچه هه پوست پای یک زن که هر اثیر شیکنجه تیدمه دییده هیود ،پیونید
زدند ،اما او را دوهاره هرای شال زدن هه پایش هردند .خانوادهای مج ور شدند ،ییک
سند زمین هه عنوان وثیقه هه گرو هگبارند و دو میلیون تومان نقد هیه پردازنید کیه
اجازه داده شود یک زندانی هرای معالجه هه هیمارستان اعزام شود.
 ۷-2-۳-4مصاحبه های تلویزیونی
 ٣-5-۶-۴-٣زندانیان هرای شرکت در مصاح ههیای تلویزییونی تحیت فشیار ریرار
میگرفتند .در مصاح ه از آنها خواسته میشد ،اعترا یا از عقایید سیاسیی خیود
توهه کنند .یکی از شهود گفت که این کار هیرای متمیایز کیردن زنیدانیان و خیورد
کردن روحیه آنها انجام میشد.
 ۷-2-۳-5جلوگیری از دادن غذا
 ٣-5-۶-1-٣هازماندگان تییید کردند ،هه آنها غبای هسیار مختصر ها ارزش غبائی
پایین میدادند ،که فقط از گرسنگی نمیرند .گاهی اوریات هیرای آنکیه زنیدانیان را
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تن یه کنند ،از جیره غبای آنها ک میکردند .ورتی زنیدانیان در راهروهیا منتییر
میماندند ،جیره آب و غبای آنها ساعتها هه تعویق میافتاد.
 ۷-2-۳-۳عدم وجود پوشاک مناسب
 ٣-5-۶-۶-٣زندانیان را تعمداً هرای مدتهای طوالنی در معیرض سیرما و گرمیای
هیرون ررار میدادند .گاهی اورات آنها را هدون ل اع در معرض سرمای زییر تیفر
ررار میدادند .سلولها سرد هودند و زندانیان ها یک پتیوی هسییار نیاز روی کی
هتونی سلول می خواهیدند.
 ۷-2-۳-۱تعلیمات مذهبی
 ٣-5-۶-1-٣هازماندگان شهادت دادنید ،آنهیا را مج یور مییکردنید در جلسیات
تعلیمات مبه ی (یا شستشوی مغزی) که از آنهیا هیه نیام "ارشیاد اسیالمی" ییاد
میشد شرکت کنند .زندانیانی که در این جلسات ،که هه نیرات خمینیی در میورد
اتول اسالم میپرداخت ،شرکت نمیکردند ،تن یه میشدند .از هلندگوها ها تیدای
هسیار هلند ،تالوت آیات رران و تدای شکنجه هه عنوان هخشی از تجرهه " ریامت"
پخش میشد .یکی از شهود گواهی داد کیه در زنیدان تهیران پیس از سیال ٣١۶1
فقط مطالب مبه ی هرای خواندن در دسترع زندانیان ریرار مییگرفیت .زنیدانیان
هرای نماز خواندن تحت فشار ریرار مییگرفتنید .هیه زنیدانیانی کیه پیس از آمیدن
کمیسیون مرگ در سال  ٣١۶1از نماز خواندن امتناک میکردند ،شال میزدند.
 ۷-2-۳-8بیگاری
 ٣-5-۶-3-٣زندانیان را در مهاهاد و ارومیه در حالی که هیه یکیدیگر زنجییر شیده
هودند ،مج ور هه هیگاری میکردند .زنان زنیدانی را مج یور مییکردنید ،در کارگیاه
دوزندگی که توسط الجوردی در زندان اوین تاسیس شده هود کیار کننید .در ایین
کارگاه ،ها اموال و ماشیین آالت سی ط شیده ،ل یاع تولیید مییشید کیه هعیداً در
فروشگاههای دولتی در ایران و کشورهای عرهی فروخته میشد .هه زنیدانیان م لیغ
یک و نی ریال هاهت دوختن هر تکه ل اع پرداخت میشد .این م لیغ نییز ،توسیط
پاسداران هاهت استفاده از امکانات زندان از آنها گرفته میشد.
 ۷-2-۳-٢متفرقه
 ٣-5-۶-6-٣انواک دیگر رفتار ظالمانه ،تحقیرآمییز و غیرانسیانی شیامل چشیم ند
زدن هه مدت طوالنی هه ویژه در زمان انتقیال ییا هیازجویی ،نگهیداری زنیدانیان در
سلولهای تاریک و نمنا  ،اج ار زندانیان هه اهدای خون هه سرهازان مجروح شیده
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در ج هه پیش از اعدام ،خواهاندن زنیدانیان مییان اجسیاد مردگیان هعید از شیال
خوردن ،اج ار زنیدانیان هیه لخیت شیدن ،ممنوعییت تیح ت کیردن هیا دیگیران،
ممنوعیت جلسات مطالعاتی در زندان ،ممنوعیت مالرات ها همسر هه دلییل اینکیه
ازدواج آنها اسالمی شناخته نمییشید ،نگهیداری زنیدانیان سیاسیی هیا زنیدانیان
خطرنا در یک سلول ،خوراندن غیبا هیه زور ،اج یار زنیدانیان هیه حمیل اجسیاد
زندانیان اعدام شده ،مج ور کردن زندانیان هه اندازه گییری راهیرو  ١٠٠متیری هیا
چیوب ک رییت و ممانعیت از شیرکت زنیدانیان در مجلیس تیرحی فرزنیدان فیوت
شدهشان .هرخی از زندانیان را مج ور مییکردنید نیام مادرشیان را هیا ماژییک روی
پایشان هنویسند ،که در اسالم هه معنی کسی است که حرامزاده است .
 ۷-۶محاکمه
 ۷-۶-۷محل اتاق دادگاه
 ٣-١-٣-٣تقری اً تمام محاکمهها در دادگاههایی که در زندان ررار داشیتند ،انجیام
میگرفت؛ یکی از زندانیان در یک دادگاه مورت در دفتری که در آن سوی خیاهیان
ررار داشت ،محاکمه شد .او را ها چشم ند هه آنجا هردند .یکی دیگر در یک خانیه
مسکونی محاکمه شد و محاکمه دیگری هه تورت عمومی در ییک مسیجد هرگیزار
گردید.
 ۷-۶-2تشریح جریان دادرسی
 ٣-١-5-٣از تمام شواهدی که هه کمیسیون ارائه شد ،هه غیر از یک مورد ،هه هیچ
یک از زندانیان سیاسی اجازه دفاک یا استفاده از وکیل داده نشد .هه شاهدی که در
دادگاه نیامی محاکمه گردید وکیل داده شد ،اما هرگاه که مدعی علیه میخواست
تح ت کند وکیلش هه او میگفیت خفیه شیود و حیر نزنید .هیه او هرگیز اجیازه
تح ت ها دادگاه داده نشد .شمار زیادی از شهود گواهی دادند ،هیچگاه در دادگیاه
هه آنها حق دفاک از خود یا وکیل داده نشد.
 ٣-١-5-5هرخی از شهود تییید کردند ،در زمان محاکمه چشم ند هیه چشمشیان
هوده است.
 ٣-١-5-١اکثریت رریب هه اتفا محاکمات کمتر از  1دریقه هه طول میانجامیید.
طوالنیترین محاکمه که توسط یک ش اهد عینی هه استماک این کمیسیون رسیید،
کوتاه تر از  ٣٠دریقه هود.
 ٣-١-5-۴سه نفر از شاهدان گواهی دادند که در جریان محیاک هییچ دادسیتانی
حضور نداشته است.
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 ٣-١-5-1دادرسی هه تورت شفاهی انجام میشد و هه جیز در ییک میورد ،هییچ
کیفرخواستی هه زندانیان سیاسی ارائه نمیشد .احکام نییز هیه تیورت شیفاهی هیه
زندانیان سیاسی اعالم میشد .هه یکی از شاهدان زن حک کت ی دادنید کیه امضیا
کند ،اما هعداً آنرا از او گرفتند .هه او رونوشیت حکی هی داده نشید .در چنیدین
مورد ،رضات در جریان محاکمه هه مدعی علیه میگفتند ،هاید اعدام شود ،ها اینکیه
هنوز حک نهایی تادر نشده هود .یکی از ه سلولیهای یکی از شاهدان در زنیدان
یونسکو ،۴هه او گفته هود ،زندانیانی که در این زندان هه اعدام محکیوم شیدند ،تنهیا
زمانی از حک اعدام خود هاخ ر شدند که هرای اعدام هرده شدند.
 ٣-١-5-۶یکی از رضات احکام اعدام را هیه درخواسیت پسیر  1سیالهاش کیه روی
زانوی او نشسته هود و از پدرش میخواست زندانی را اعدام کند ،تادر میکرد.
 ٣-١-5-1اغلب اتهامات علیه مخالفیان سیاسیی مرهیوط مییشید هیه هیواداری و
ه کاری ها گروههای سیاسی مخال و عضویت در آنها؛ در اختیار داشتن ،چیاپ و
توزیع ادهیات آنها؛ و شیرکت در تییاهراتهیای علییه رژیی هیود .هرخیی نییز هیه
اتهامهای امنیتی و حمل اسلحه مته شده هودند کیه شیامل عضیویت در سیازمان
مجاهدین میشد .احکام شامل؛ زندان کوتاه مدت تا اعدام هود و در هرخی موارد هیا
شال ه راه هود.
 ٣-١-5-3رضات ها خواندن اتهامات هرای متهمیان ،کیار خیود را آغیاز مییکردنید.
گاهی نیز از متهمان دو سه سئوال میپرسیدند ،که عموماً محدود هود هه سئوال در
مورد هویت آنها ،نحوهی پاس گویی هه اتهامات و یا اینکیه آییا حاسیر هسیتند از
گبشته خود اظهار ندامت کنند و اسیالم را هیه آغیوش هگیرنید .هیه اسیتثنای ییک
راسی ،که معرو هود هرای کسانی که اتهامات علیه خیود را مییپبیرفتنید ،اعیدام
تادر میکرد و هرای کسانی که اتهامات خود را نمییپبیرفتنید ،حی س اهید تیادر
میکرد ،هیچ گزارشی در هاره رضیاتی کیه پاسی متهمیان در دادرسییهیای چنید
دریقهای را مورد توجه ررار داده هاشند ،شنیده نشید .یکیی از رضیات ،هیه یکیی از
زندانیان سیاسی که اتهاماتاش را نمیپبیرفت گفیت ،ممکین اسیت در آینیده در
راهطه ها این اتهامات مقصر شناخته شود .راسی دیگری هه زندانیان گفت ،او لیست
 5١٠نفر را دارد که هاید حک اعدامشان را تادر کنید و هیرایش مهی نیسیت کیه
آنها گناهکارند یا هیگناه.

زندان یونسکو هه این دلیل نامیده شده هود زیرا در ساختمانی ررار داشت که ر ال توسط یونسکو
استفاده میشد.
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 ٣-١-5-6شهود گزارش دادند ،محاکمات در وارع یکی از مراحیل هیازجویی هیوده
است .یکی از زندانیان را هعد از آنکه هرای کاهش حکمش تحت فشار ریرار دادنید
در هاره دوستانش گزارش هدهد ،اعدام کردند .دادستان ،هه مادر یک زنیدانی گفتیه
هود ،تا مورعی که پسرش اعترا نکند و دیگرآنرا لو ندهد ،هه پروندهاش رسییدگی
نخواهد شد.
 ٣-١-5-٣٠گاهی اورات متهمان در دادگاه هیا حکی راسیی و ییا توسیط خیود او
وحشیانه کتک میخوردند .یکی از رضات هرای مرعوب کردن یک مته  ،حک کرد
هه او تد سرهه شال هزنند.
 ٣-١-5-٣٣هعضی از رضات هه شواهدی تکیه میکردند که هنا هه ظن روی شیهود،
تحت شکنجه یا در نتیجه آن دریافت شده هود.
 ٣-١-5-٣5کمیسیون ،فقط یکهار شنید ،متهمی از اتهامات خود م را شده هاشد،
اما در این مورد ه پاسدار زندان حک راسی را رد کیرد و میته دوهیاره محاکمیه
شد.
 ۷-4زندان
 ۷-4-۷ادامه شکنجه
 ٣-۴-٣-٣در هسیاری از موارع ،زندانیان هعد از دریافت حک زندان رفتار ظالمانیه،
تحقیرآمیز و غیرانسانی که در ( )٣-5-۴-۶تشریح شده را تجرهه کردند.
 ۷-4-2آزار جنسی
 ۷-4-2-۷آزار جنسی زنان
 ٣-۴-5-٣-٣هنا هه گزارشیات ،تجیاوز هیه زنیان در زنیدانهیا هیه طیور گسیترده و
سیستماتیک انجام میشد .یکی از شهود گزارش داد ،مبالها در زندان اوین مجالس
عیاشی هرگزار میکردند .زنهیا حتیی تیا ییک هفتیه ناپدیید مییشیدند و هرگیاه
میخواستند در هاره آزارشیان تیح ت کننید ،کتیک مییخوردنید .در ییک میورد،
زندانیان شکایت کردند ،در جریان یورش هه خانههایشان ،زمیانی کیه مییموران هیه
آنها دسترسی پیدا نمیکردند ،خواهران و مادرانشان را مورد تجاوز ررار میدادند.
 ٣-۴-5-٣-5آذر آل کنعان تشریح کرد که چهگونه هازجویش هه شیکلی وحشییانه
هه او تجاوز کرده است .هازجو از اول هه وی گفتیه هیود ،او را تحقییر خواهید کیرد و
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دره خواهد شکست .هعد از تجاوز ،آذر سعی کرد خودکشی کنید .آذر ،هی چنیین
راجع هه زن دیگری گزارش داد که هه دلیل شکنجه و تجاوز تعیادل روانیی خیود را
ازدست داد و هه هیمارستان روانی هرده شد.
 ۷-4-2-2آزار جنسی مردان
 ٣-۴-5-5-٣هراساع گفته یکی از زندانیان ،پاسداران هرشب هه ه سیلولی او کیه
پسری تقری اً شانزده ساله هود تجاوز میکردند .در هاره تجاوز هه مردان در زندانهیا
و مناطق جنگی هه ندرت گزارش شده اسیت .کمیسییون هیراین عقییده اسیت کیه
تجاوز هه مردان هیش از آنچه که هه آن اشاره شد ،رواج داشته است.
 ۷-4-۶توابین و همدستان
 ٣-۴-١-٣یکی از دالیل عمده شکنجه و هدرفتاری در زندان ،ت یدیل زنیدانی هیه
تواب (ه کار زندان ان) هوده است.
 ٣-۴-١-5از تواهین هرای شناسایی مخالفان سیاسی اسیتفاده مییشید .هیه همیین
منیور ،هرخی موارع آنها را از زندانی هه زندان دیگر منتقل میکردند .از اطالعیاتی
که هعد از شکنجه و ه کاری از آنها اخب میشید ،هیرای محکیوم کیردن زنیدانیان
سیاسی و گاهی اعدام آنها استفاده میشد .تواهین هه سازمانهیای امنیتیی کمیک
میکردند مخالفین را دستگیر کنند .از آنهیا هیه عنیوان طعمیه هیرای دسیتگیری
دوستان سیاسی ساهق خود استفاده میشد .آنها ،دوستانشان را هیه ههانیه دییدار
فریب میدادند و هه تله میانداختند.
 ٣-۴-١-١تواهین در شکنجه و آزار دیگر زندانیان سیاسی ه دست داشتند .آنها
را کتک و شال میزدند .مواردی گیزارش شیده کیه تیواهین ،کیه هرخیی از آنهیا
خردسال هودند ،دراعدام زندانیان سیاسی شرکت میکردند و تیر خالص میزدند.
 ٣-۴-١-۴گزارش شده که رفتار ها تواهین در زنیدان هیهتیر از هقییه هیود؛ آنهیا در
سلولهای در هاز نگهداشته میشدند .اما یکی از شاهدان گواهی داد ،پیس از آنکیه
در کتاهخانه یک تواب زن مج ور شد فعالیتهیای سیاسیی خیود را تعریی کنید،
اعدام شد.
 ۷-5آزادی
 ۷-5-۷شرایط آزادی
 ٣-1-٣-٣تعداد راهل مالحیه ای از هازماندگان گیزارش دادنید ،زمیانی کیه میدت
حک زندانشیان سیپری شید ،هیرای آزادیشیان شیرایط سیختی تعییین کردنید.
زندانیانی که شرایط آزادی را نمیپبیرفتند ،آنها را در زندان نگه میداشیتند و در
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هرخی موارع مدت زندان آنها را خودسرانه افزایش میدادند .در یک پرونده ،میادر
یک زندانی که هه خاطر اعتراض هه هدرفتاری ها پسیرش در زنیدان ،دسیتگیر شیده
هود ،ها این شرط که رول هدهد دیگر اعتراض نکند ،از زندان آزاد شد.
 ٣-1-٣-5از زندانیان خواسته میشد ،گروههای سیاسی مخیال رژیی را محکیوم
کنند ،هیه خطیای خیود اعتیرا کننید و کت ی ًا ییا از طرییق مصیاح ه تلویزییونی،
اعتقاداتشان را پس هگیرند .این کمیسیون ه چنین شواهدی را اسیتماک کیرد کیه،
یکی از شرایط آزادی این هود که زندانیان تعهد هدهند فعالیت سیاسی نکنند.
 ٣-1-٣-١آزادی هرخی از زندانیان مشیروط هیه تحوییل وثیقیه ملکیی و تضیمین
سامن هود.
 ٣-1-٣-۴هرای هسیاری از زندانیانی که آزاد شدند ،شرط گبشته هودنید ،سیالهیا
خود را هه دستگاههای رضایی معرفی کنند و راجع هه زندگی و فعالیتهایشان هیه
تورت منی گزارش هدهند.
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فصل  :2اعدامها
 2-۷اعدامهای قبل از سال ۷۶۳۱
 5-٣-٣شهود گزارش دادند ،تعدادی هیشماری از زندانیان سیاسی طی سالهیای
٣١۶٠تا  ٣١۶1اعدام شدند .این شواهد از طر خانوادههایی ارائه شد که رسیماً از
اعدام عزیزانشان مطلع شده و هرخی از آنها نیز اجساد را دیده هودند .ه چنیین از
طر زندانیانی که ه سلولیشان را هرای اعدام احضار کرده هودنید؛ زنیدانیانی کیه
تدای گلولهها را میشنیدند و تیرهای خالص را مییشیمردند و زنیدانیانی کیه در
معرض اعدام مصنوعی ررار گرفته و شاهد اعدام دیگران هودند.
 5-٣-5اعدامهیا در سرتاسیر اییران انجیام گرفتیه اسیت؛ اویین ،ت رییز ،رزلحصیار،
گوهردشت ،آمل ،وکیل آهاد ،عادل آهاد ،یونسکو ،مهاهاد ،ارومیه ،خوی ،رشت ،سیقز،
سنندج و هندرع اع( .هه سمیمه ب رجوک شود).
 5-٣-١شهود اسامی تدها زندانی اعدام شده را هه کمیسیون ارائیه دادنید .آنهیا
گزارش دادند ،زندانیان زیادی که هرایشان شیناخته شیده ن ودنید ،اعیدام شیدند.
اعدامهای ر ل از سال ٣١۶1معموالً هیا حکی دادگیاه تیورت مییگرفیت .پیس از
تیاهرات هزرگ علیه رژی در ماههای خرداد و تیر سال  ،٣١۶٠اغلب زندانیانی کیه
هه مرگ محکوم شیدند ،هیه عضیویت در سیازمان مجاهیدین خلیق ییا شیرکت در
تیاهرات سد حکومتی مته شده هودند .در چندین مورد ،مدت هازداشت (ر یل از
اعدام) هه اندازهای کوتاه هود که امکان محاکمه وارعی نمییتوانسیت وجیود داشیته
هاشد .هرخی در  5تا  ١روز هعد از دستگیری اعدام شیدند .هیه نیدرت هیه هسیتگان،
راجع هه روندی که منجر هه اعدام عزیزانشان شده هود اطالک مییدادنید .شیواهدی
دال هر روند رانونی در دسترع نیست .هیچکدام از شهود هه اینکه آیا زنیدانیان هیه
وکیل دسترسی داشتهاند اشارهای نکردند .هستگان ،رادر ن ودنید وکیلیی اسیتخدام
کنند که از زندانیان دفیاک کننید .خیانوادههیا در اغلیب میوارد از محیل نگهیداری
عزیزانشان هیخ ر هودند تا اینکه خ ر اعدامشان را دریافت میکردنید .هییچ سیند
کت یای هه خانوادههای ررهانیان داده نمیشد.
 5-٣-۴هسیاری از زندانیان توسط جوخه آتش تیرهاران شدند .هسیاری دیگر نیز هه
دار آویخته شدند .هرخی از سق های کوتاه دار زده شدند و هه تدری جیان دادنید.
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هرخی را از جرثقیل آویزان کردند .شهود از اعدامهیای زییاد هیا وسیایل ناشیناخته،
گزارش دادند .یکی از شهود جواز مرگی را نشان داد که در آن در جواب هه "دلییل
مرگ /هیماری" نوشته شده هیود "رگ یار گلولیه"؛ در جیواب "دکتیر /هیمارسیتان"
نوشته شده هود "دفتر دادستانی -تهران".
 5-٣-1هعضی از زندانیان زیر شیکنجه کشیته شیدند .گیزارش ییک کال دشیکافی
تیکید کرد که شکنجه هه اندازهای شدید هوده که مییتوانسیت سی ب میرگ شیده
هاشد.
 2-2قتلعام سال ۷۶۳۱
 5-5-٣تعداد زیادی از زندانیان در سال  ٣١۶1کشته شدند .تقری اً همیهی آنهیا
دوران محکومیت خود را سپری کرده هودند و هرخیی هایید آزاد مییشیدند .پیس از
آنکه جمهوری اسالمی هجوم نیروهای مجاهدین از عرا هه خا ایران را متوری
کرد ،آیتاهلل خمینی فتوایی تادر کرد (سمیمه ال ) که هه دن ال آن کمیتههیایی
تشکیل گردید (" کمیسیونهای مرگ"  )5-5-۴و زندانیان مجاهید را کیه هنیا هیه
تشخیص آنها محارب [در جنگ ها خدا] هودند را هه مرگ محکوم کرد .اعدامهیای
هعدی شامل زندانیان هقیه گروههای سیاسی شد.
 5-5-5هه نیر میرسد ،اعدامهای سال  ٣١۶1اغلب هه تیورت حلیق آوییز انجیام
گرفته است ،اگرچه روش هسیاری از اعدامها هه این کمیسیون گزارش نشده است.
 5-5-١مدتها ر ل از اعدام ،ارت اط زندانها را ها هیرون رطع و مالراتها را ممنوک
کردند (هرای اطالعات هیشتر هه پاراگرا  1-5-۴رجوک شود).
 2-2-4کمیسیون مرگ
 5-5-۴-٣زندانیان در مقاهل آنچه که هعداً هه عنوان " کمیسیون مرگ" معیرو
شد ،ررار گرفتند .رژی هه عمد از این کمیسیون هه عنوان " کمیسیون عفیو" نیام
هرد تا زندانیانی را که فکر میکردند این هیئت هرای آزاد کردن آنها تشکیل شیده
است ،فریب دهد.
 5-5-۴-5هریک از کمیسیونهای مرگ ،متشیکل هیود از ییک حیاک شیرک ،ییک
دادستان ،نماینده وزارت اطالعات و شمار دیگری از مقامات حکومتی .زنیدانیان در
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زندانهای گوهردشت و اوین توسط یک کمیسیون میرگ محاکمیه شیدند( .هیرای
اطالعات هیشتر در هاره اعضای کمیسیونها ،هه فصل  ۶رجوک شود).
 5-5-۴-١از زندانیان هه فاتله چند دریقه دو یا سه سئوال راجع هه اینکه آییا هیه
اسالم معتقد هستند ،آیا حاسرند از نیرات سیاسی خود هرگردنید و آییا جمهیوری
اسالمی را ر ول دارند ،پرسیده میشد .کسانی را که جوابهیایشیان خیوش آینید
کمیسیون ن ود ،هیرون میهردند و اعدام مییکردنید  .یکیی از شیهود گیزارش داد،
حک اعدام "ملحدین" (آنهایی که پدری غیر مسلمان دارند) متور شد تا شیاید
از ترع مرگ ،اسالم را هپبیرند .آنهایی که ر ول نمیکردند ،هیرای هروعیده نمیاز
روزی  1هار و هر هار  1شیال مییخوردنید( .هیه میاده  ٣-5-۴-5-5رجیوک شیود).
"مرتدین" (افرادی که مسلمانزاده و از دین هرگشته هودند) ،حتی آنهایی ه کیه
ر ول کرده هودند هه اسالم هرگردند ،اعدام شدند.
 2-۶قتلهای دیگر
 2-۶-۷قتلعام جهرم
 5-١-٣-٣عصمت وطن پرست ،در مورد رتلعام هولنا در جهرم در سال ٣١۶٠
شهادت داد .پیس از آنکیه ،محمیود وطین پرسیت (هرادرعصیمت وطین پرسیت)،
استاندار ورت استان فیارع ،از دسیت هیردن در انتخاهیات  ٣١۶٠مجلیس هیه نفیع
کاندیدای هازنده ،محمد هشارتی امتناک کرد ،آییتاهلل سیدحسین آییتاللهیی ،امیام
جمعه جهرم ،حک رتلعام همهی اعضای خیانواده وطین پرسیت را از من رمسیجد
تادر کرد.
 5-١-٣-5هعد از فتوای آیتالهی ،چنیدین نفیر از اعضیای خیانواده محمیود وطین
پرست ،هه شیوه های مختل از جمله ،از طریق هیه تیلیب کشییدن ،از پنجیره هیه
پایین انداختن ،زنده زنده پوست کندن ،ها ریچی تکه تکه کردن و پشت تاکسی هه
روی آسفالت کشیدن ،اعدام شدند.
 5-١-٣-١حتی کودکان  6ساله خانواده را دسیتگیر کردنید .سیایرین نییز پیس از
دستگیری ،زیر شکنجه یا در جریان رتلعام زندانیان سیاسی در سال  ٣١۶1کشته
شدند.
 5-١-٣-۴مدت کوتاهی هعد از آنکه اهالی جهرم از یک کانال آب هوی تعفین هیه
مشامشان رسید ،اجساد هفده کود در آب پیدا شد.
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 2-۶-2آتش سوزی در زندان رشت
 5-١-5-٣هفت زندانی سیاسی در آتیش سیوزی در زنیدان رشیت کشیته شیدند.
زندانیان ،یک ساعت هعد از شروک آتش سوزی در آتش سوختند و طی ایین میدت
پاسداران هیچ اردامی هرای اطفای حریق انجام ندادند.
 2-۶-۶قتلعام در کردستان
 5-١-١-٣در جریان ییک رتیلعیام در سیال  ،٣١13تیدها کیرد توسیط تیاد
خلخالی در فرودگاه سنندج هه رتل رسییدند .در سیال  ،٣١۶٠کودکیان در مقاهیل
مدرسهشان کشته شدند .یکی از شهود گواهی داد ،در حمله هه کردستان سر میادر
هبزرگ او از هدنش جدا شد.
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فصل  :۶زندانها
 ۶-۷بازبینی
 ١-٣-٣کمیسیون شهادت  ١5زندانی را کیه در دهیهی ٣١۶٠هیه زنیدان انداختیه
شده هودند را شنید .شاخص عملکرد زندانهای ایران ،کمیسیون را تخت تاثیر ررار
داد .هه این دلیل که نص این زندانیان هه موارد منحصر هه فردی استناد کردند که
همهی  11شاهد در هاره آنها گواهی دادند .شکنجه و اعدام در همیهی زنیدانهیا
گزارش شده است.
 ١-٣-5در هعضی موارد ،دستگیرشدگان ر ل از انتقال هه زندان ،هه هازداشتگاههیای
مورت هرده میشدند ،اما در خیلی از موارع هعد از دسیتگیری مسیتقیماً هیه زنیدان
منتقل میشدند .هعد از آن ،انتقال زندانیان هه زندانهای دیگر کشیور امیری کیامالً
عادی هود هدون آنکه دلیل روشنی هرای این انتقیال وجیود داشیته هاشید .رژیی  ،از
اماکن غیررسمی نیز هرای نگهداری زندانیان سیاسی استفاده میکرد.
 ١-٣-١نقشه سمیمه ب ،تقسی هندی زندانهیای اییران را نشیان مییدهید :ایین
زندانها در همهی شهرهای هبزرگ ایران وجود دارند ،هیشتر در شیمال ،در مرکیز و
مناطق مرزی عرا و ترکیه و ساحل دریای خیزر و شیماری نییز خیارج از نیواحی
مبکور در دیگر مناطق ایران.
 ۶-2زندانهای اصلی
 ۶-2-۷زندان عادل آباد
 ١-5-٣-٣زندان عادل آهاد شیراز ،یکی از مکانهای شکنجه در دههی  ٣١۶٠هود،
و ه چنین محلی هود هرای اعدام زندانیان سیاسی هوسیله جوخه آتش و طناب دار.
تعداد هسیار زیادی از مجاهدین و چ گرایان در ایین زنیدان در جرییان رتیلعیام
زندانیان سیاسی در سال  ٣١۶1اعدام شدند.
 ۶-2-2زندان اوین
 ١-5-5-٣زندان اوین در تهیران یکیی از هبزرگتیرین زنیدانهیای اییران در دهیهی
٣١۶٠هود؛  ۴1شاهد ( هیشتر از  ۶٠درتد شاهدان) در این میورد شیهادت دادنید.
زندانیان در زندان اوین تحت شکنجههای گوناکون از جملیه ،شیال هیه کی پیا و
سایر رفتارهای وحشیانه از ر یل حی س انفیرادی و سیلولهیای پرجمعییت ،واریع
میشدند .اعدام زندانیان سیاسی هرای یک دهه هوسیله جوخیه آتیش در تپیههیای
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زندان اوین تیورت مییگرفیت .زنیدان اویین هی چنیین در سیال ٣١۶1مهمانیدار
کمیسیون مرگ هود ،که شمار زیادی از زندانیان سیاسی را رتلعام کرد.
 ١-5-5-5هند  ٣زندان اوین مشهور هود هه هند "ملی کیشهیا" و هیرای زنیدانیان
سیاسی استفاده میشد که ها وجود اینکه مدت حک زندان خیود را سیپری کیرده
هودند ،اما هه این دلیل که شروط آزادی را که هه آنها تحمییل مییشید نپبیرفتیه
هودند ،هنوز در زندان هودند.
 ١-5-5-١هند  ،١ویژه زندانیان سیاسی هیود .سیلول شیماره  5ایین هنید ،کیه هیه
"سلول تغریها" معرو هود ،محل نگهداری زندانیان زیر هجده سال هود.
 ١-5-5-۴هند  5٠6را "هه روز ریامت" توتی میکردند  .از این هنید کیه دارای
سلول های انفرادی است ،هرای شکنجه و هازجویی استفاده میکردند .در یک میورد
زندانیان را هرای تن یه هه این هند فرستادند .یک شیاهد گیزارش داد کیه ایین هنید
دارای چهار اتا هارجویی هود :یکی هرای کمونیستها ،یکی هرای مجاهیدین ،یکیی
هرای سلطنت طل ان و مجرمین ارتصادی و یکی ه هرای زندانیان عمومی .این هند
هوسیله سپاه پاسداران اداره میشد.
 ۶-2-۶زندان قزلحصار
 ١-5-١-٣زندان رزلحصار در کرج وارع است و در دو واحد یک و سه ایین زنیدان،
زندانیان سیاسی نگهداری میشدند ،که هه طوردائ در معرض شکنجه و رفتارهیای
وحشیانه و گسترده ررار داشتند .اعدام در رزلحصیار گیزارش نشیده اسیت .اگرچیه
مرگ زیر شکنجه و خود کشی در آن زندان اتفا افتاده است ،اما رویه معمول این
هود که زندانیان را هرای اعدام هه زندان اوین منتقل میکردند  .هند  3واحد سه این
زندان هه هند" کافران" مشهور هود و هرای نگهیداری زنیدانیان کمونیسیت اسیتفاده
میشد .از هندهای شش و هفیت هیردو واحید هیرای نگهیداری زنیدانیان چی گیرا
استفاده میشد .هیش از ظرفیت این هندها ،زندانیان در آنها ان اشته هودند .زنیدان
رزلحصار در سال  ٣١۶۴هسته شد و زنیدانیان آن هیه سیایر زنیدانهیا انتقیال داده
شدند.
 ۶-2-4زندان گوهردشت
 ١-5-۴-٣زندان گوهردشت در کرج یک زندان استثنایی در خصوص شکنجههای
وحشیانه و رفتارهای هیرحمانه ها زندانیان هود که هه گزارش چنید تین از شیاهدان،
شماری از زندانیان در این زنیدان ،تعیادل روانیی خیود را از دسیت دادنید .حی س
انفرادی هه یک رویه عادی در این زندان هدل شده هیود .تعیداد زییادی از زنیدانیان
گوهردشت ،در سال  ٣١۶1هعد از آنکه کمیسیون مرگ از آنها چند سئوال کوتاه
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کرد ،در "آمفی تاتر" این زندان هه دار آویخته شدند .اکثریت زندانیان مح یوع در
این زندان اعدام شدند ،هه طوری که هعد از اعدامها  ،هازماندگان  ۶هند در یک هنید
جا گرفتند.
 ۶-2-5زندان تبریز
 ١-5-1-٣گزارش رسیده که زندانیان در این زندان تحت شکنجه ررار گرفتیهانید.
هسیاری از زندانیان سیاسی در آغیاز دهیهی  ٣١۶٠در ایین زنیدان حلیق آوییز ییا
تیرهاران شدند.
 ۶-2-۳زندان اُرومیه
 ١-5-۶-٣زنیدان اُرومیییه در دهییهی ٣١۶٠مشییهور هیود هییه اعمییال شییکنجههییای
وحشیانه جسمی و روانی و رفتارهای ظالمانه و ه چنین اعدامهای دستهجمعی در
آغاز دهه  .٣١۶٠گزارش شده است ،در ییک مقطیع در زنیدان ارومییه ،سیه هراهیر
ظرفیت آن زندانی هوده است.
 ۶-2-۱زندان وکیل آباد
 ١-5-1-٣زنیدان وکیییل آهییاد در مشییهد وارییع شیده اسییت .اییین زنییدان ،یکییی از
مکانهایی هود که تعداد هیشیماری از هیواداران سیازمان مجاهیدین خلیق در آغیاز
دههی  ٣١۶٠و در جریان رتلعام سال  ٣١۶1در آن حلق آوییز شیدند .شیکنجه و
اعمال هی رحمانه هه عنوان رفتار رای در این زندان گزارش شده است .در شیامگاه
رتلعام سال  ،٣١۶1زندان وکیل آهاد دارای سه هخش هود :هند ییک :در هنید ییک،
زندانیان تازه وارد ،تواهین و زندانیان هالتکلی نگهداری میشدند .هنید دو :در هنید
دو ،زندانیان مارکسیسیت ،ههیایی و مجاهیدینی نگهیداری مییشیدند کیه از نییر
زندان انان "امیدی هه تغییر آنها ن ود" .هند ررنطینیه :در هنید ررنطینیه ،زنیدانیان
مجاهد و مارکسیست در دو اتا در هسته از هقیه زندانیان ،جدا شده هودند .دو هنید
اخیر ،در رتلعام سال  ٣١۶1از " اعضای سازمان مجاهدین خلق خالی شد".
 ۶-2-8زندانهای اصلی دیگر
 ١-5-3-٣زندانهای هبزرگ دیگر که شیکنجه و اعیدام زنیدانیان سیاسیی در آنهیا
گزارش شده است ،ع ارتند از زنیدان دسیتگرد در اتیفهان ،زنیدان دییزل آهیاد در
کرمانشاه و زندان کارون در اهواز.
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 ۶-۶زندانهای کوچک
 ١-١-٣اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای آمل ،زندان مالیک اشیتر(الهیجیان)،
زندان سنندج ،زندان یونسکو(دزفیول) ،زنیدان هنیدرع اع ،زنیدان نییروی درییایی
رشییت ،زنییدان سییپاه (مسییجد سییلیمان) و زنییدان ملییک آهییاد در مشییهد ،هییه اییین
کمیسیون گزارش شده است.
 ١-١-5در زندان عشرت آهاد (تهران) ،سقز ،هندر انزلی ،چالوع و خیوی شیکنجه
اعمال میشد .کمیسیون ،گواهی شکنجه دراغلب زندانها را استماک کیرد .تجیاوز
در چندین زندان از جمله در زندان مریوان هه کمیسیون گزارش شیده اسیت ( هیه
 ٣-۴-5رجوک شود) .زندانیان در زندان سمنان ها رفتارهای وحشیانه روهیرو هودنید.
زندانیان در زندان مهاهاد شکنجه و هرای اعدام هه زندان ت ریز منتقل میشدند( .هیه
 ١-5-1رجوک شود)
 ١-١-١زندانیان سیاسی ه چنین در زندانهای فجیر(دزفیول) ،کامییاران ،زنیدان
رصر (تهران) ،زندان حشمتیه (تهران) و سردشت نگاه داشته میشدند.
بازداشتگاهها

۶-4
 ١-۴-٣در اهتدای دههی  ،٣١۶٠خیلی از دستگیرشدگان اهتدا در هازداشتگاههیای
مورتی که هه کمیته معرو هودند نگهداشیته مییشیدند .هعید ،آنهیا را هیه زنیدان
منتقل مییکردنید  .کمیتیهای کیه هیشیتر از همیه از آن نیام هیرده شید" ،کمیتیه
مشتر " است که ،زندانیان آن هه زندان اوین منتقل میشدند .هه این کمیته ،هنید
 ١٠٠٠و زندان توحید ه گفته میشد .شال زدن هه ک پیا در کمیتیه مشیتر
در هنگام هازجویی هازداشت شدگان هصورت معمول اعمال میشد و این تنها یکیی
از شیوههای شکنجه در این زندان هود .در پائیز سال  ،٣١۶٠زندانیان سیاسی را هیه
علت کم ود جا در زندان اوین ،در کمیتههیای دیگیر هی  ،از جملیه کمیتیه وزرا و
کمیته فردوسی نگهداری میکردند
 ١-۴-5دستگیرشدگان را غال اً در هازداشتگاههایی که توسیط سیپاه پاسیداران در
مراکز شهرها اداره میشد ،نگهداری میکردند .سیپاه پاسیداران ،از سیاختمانهیای
دولتی ساهق که اکنون هه مراکز نیروهای امنیتیی ت یدیل شیده هودنید ،هیه عنیوان
هازداشتگاه استفاده میکرد .در همهی این مراکز شکنجه اعمال میشد که گیزارش
شد در یک مورد هه مرگ منتهی شده است.
 ١-۴-١از پایگاههای نیامی نیز هرای نگهداری زندانیان سیاسی استفاده مییشید.
کمیسیون شهادت دو پرسنل نیامی را که در چنین مراکزی هه اتهام فعالیت علییه
رژی در دوران خدمتشان دستگیرشده هودند ،استماک کرد .کمیسیون ،هی چنیین
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گزارش یک شهروند غیرنیامی را که در یک مرکیز نییامی در ارومییه نگیهداشیته
میشد ،استماک کرد.
 ١-۴-۴از هازداشتگاه کوهسنگی در مشهد هرای اعدام زندانیان سیاسی هیا طنیاب
دار استفاده میکردند .
 ۶-5بازداشتگاههای غیررسمی یا ساختمانهای مازاد
 ١-1-٣شهود در هاره استفاده گسترده از ساختمانهای مازادی گواهی دادنید کیه
هییرای نگهییداری زنییدانیان سیاسیییای اسییتفاده میییشیید کییه مقامییات حکومییت
نمیخواستند آنها را در زندانهای رسمی نگهداری کنند.
 ١-1-5دهیرستان محمدرسا شاه ساهق در شهر رشت ،هیه ییک زنیدان زیرزمینیی
ت دیل شده هود .این ساختمان ،محل اعیدام اعضیای سیازمان مجاهیدین خلیق در
سالهای ٣١۶١و ٣١۶1هود.
 ١-1-١یک زندانی سیاسی ،گواهی داد که هرای یک شب در"هاغ هزرگ ناتیرخان
رشقایی" که هه عنوان زندان مورت مورد استفاده ررار میگرفت ،زندانی هوده است.
 ١-1-۴در زمستان سال  ،٣١۶٠هه علت آنکه تعیداد زنیدانیهیا از ظرفییت زنیدان
اوین هسیار هیشتر شده هود ،از آپارتمانهیایی کیه در خیاهیان روهیروی زنیدان ریرار
داشتد ،هه عنوان هازداشتگاههای غیررسمی استفاده میشد .هازداشت شدگان ،ماهها
در این آپارتمانها نگهداری میشدند تا هه زنیدان اویین منتقیل و نهایتیاً محاکمیه
شوند.
 ١-1-1یک شاهد میگوید ،در یک خانه تیمی که توسط کمیتیه انقیالب اسیالمی
اداره میشد ،نگهداری و شکنجه شده است .وی گواهی میدهد ،یکی از دالیل این
کار این هود ،در تورت مرگ زندانی در زیر شیکنجه خیارج از محیل زنیدان اویین،
آنها مج ور هه گزارش مرگ ن ودند.
 ١-1-۶در تاهستان سال  ٣١۶٠زندانیان سیاسی را پیش از آنکه هیه زنیدان اویین
منتقل کنند ،هه مدت یک هفته در اتط لی در تالح آهاد نگه میداشتند.
 ۶-۳فساد در زندانها
 ١-۶-٣در یک مورد هه کمیسیون گزارشد ،که یک مامور زنیدان اویین هیا ادعیای
اینکه یک زندانی هنوز زنده است از خانوادهی او اخاذی میکند؛ او رول مییدهید
پولی را که از خانواده زندانی میگیرد هه او هرساند .در یک تولیدی ل اع در زنیدان
اوین ،پاسدارها پولی را که هه زندانیها در مقاهل کارشان داده میشد ،از آنها پیس
میگرفتند .آنها ادعا میکردند که این پولها هاهیت اسیتفاده از امکانیات زنیدان از
آنها گرفته میشود .یکی از شاهدان ،گیزارش داد کیه مقامیات ریول دادنید حکی
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اعدام هرادرش را در مقاهل دریافت سه میلیون تومان هه ح س اهد تقلیل دهند ،امیا
ها این حال وی اعدام گردید.
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فصل  :4قربانیان
 4-۷زنان
 ۴-٣-٣آزار جنسی زنان هصورت گسترده در زندانهای ایران اعمال میشد .زنان
مج ور هه پوشیدن چادر سیاه در زندان مییشیدند و در تیورت اعتیراض هیه ایین
شیوه ،مورد تن یه ررار میگرفتند .مردان و زنان عموماً هه یک شکل و تحت شرایط
مشاههی شکنجه و یا نگهداری میشدند؛ سلولهیا هراسیاع جنسییت مجیزا شیده
هودند .هعضی از هازجویان زنان زندانی را " ناپا " میدانستند و از تماع هیا آنهیا
پرهیز میکردند  .هعضی از زنان را در کیسه میکردند و میزدند .هازجویی هه ییک
زندانی زن گفته هود فقط هه یک طر هرگه هازجویی دست هزنید تیا اینکیه هیازجو
هتواند هه طر دیگر آن دست هزند.
 4-2خردساالن
 ۴-5-٣زندانیان خردسالی که با پدر و مادر خود در زندان بودند.
 ۴-5-٣-٣کودکان ک سن و سال و نیز اطفال ها مادرانشان در زنیدان و در همیان
سلولها و ها همان شرایط نگهداشته مییشیدند .کمیسییون ،هییچ گیواهی دال هیر
محاکمه هچهها هنگامی که ها والدینشان در زندان هودند استماک نکیرد .در هعضیی
موارد علیرغ آنکه مادرانشان تقاسای آزادی آنها را داشتند ،ه چنیان در زنیدان
نگهداشته میشدند .در یک مورد گزارش شید ،زنیدان انان در ییک میورد هیه زنیان
زندانی گفته هودند که کودکانشان را ه هه نحوی زندانی تلقی میکنند.
 ۴-5-٣-5شواهدی دال هر سوء تغبیه در میان کودکانی که در زنیدان هودنید و در
مواردی هی اعتنایی عمدی مسئولین نس ت هیه تقاسیای عاجیل در میورد نییاز هیه
مداوای پزشکی موجود است .در ییک میورد گیزارش شید کیه نگه انیان زنیدان از
هازکردن در سلول ،هعد از آنکه دختر چهار سالهای از هیاالی ییک تختخیواب سیه
ط قه هه پایین سقوط کرد و دچار هیهوشی شده هود ،امتناک ورزیدند.
 ۴-5-٣-١هعضی از هچهها شاهد شکنجه مادرانشان هودنید .درحیالی کیه ییک زن
شکنجه میشد ،هازجویش کود یازده ماهه او را در کنیار او در شیکنجهگیاه نگیاه
داشته هود .در چندین مورد در حالی که زنان تازه از شیکنجه هرگشیته و خیونین و
مالین هودند ،کودکانشان را در کنارشان رها میکردند .
 ۴-5-٣-۴در دو مورد گزارش شد ،که کودکان هازیهایی را اجرا میکردند کیه از
زندگی در زندان آموخته هودند ،تنها هه این دلیل که هیچ تماسی هیا دنییای خیارج
نداشتند .یکی از این هازیها این هود که خود را در چادر میپوشاندند و ادای کسی
را که هه مالرات میرفت در میآوردند.
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 ۴-5-5زندانیان سیاسی کم سن و سال
 ۴-5-5-٣کودکان ک سن و سال را هرای جرائ سیاسی زندانی میکردند  .هعضی
از اینها  ٣۴تا  ٣۶سال سن داشتند .در یک مورد هه کمیسیون گیزارش شید ،ییک
کود یازده ساله هه دلیل حمل هولتن یک حزب سیاسیی مخیال دسیتگیر شیده
هود .حدارل سه شاهد تییید کردنید زمیانی کیه کی سین وسیال هودنید در زنیدان
شکنجه شدهاند .شاهد دیگری ،شخصاً شیاهد شیکنجه کودکیان هیوده اسیت .ییک
شاهد شهادت داد که کودکان ها دوازده سال سن هه تواب ت دیل شیدند و آنهیا را
مج ور میکردند ه هندیهای خود را اعدام کننید .زنیدان اویین ییک هنید را هیه
زندانیان سیاسی" ک سن و سال " اختصاص داده هود.
 ۴-5-5-5یک شیاهد گیواهی داد کیه آییتاهلل گیالنیی هعید از آنکیه گروهیی از
دستگیرشدگان  ١٠خرداد را که از افشای هویت خود خیوداری کردنید ،هیه اعیدام
محکوم کرد ،هه آنها گفت« :هرای اعدامتان نیازی هه دانستن سنتان ندارم».
 ۴-5-١اعدام زندانیان کم سن و سال
 ۴-5-١-٣زندانیان ک سین و سیال از اعیدامهیای دهیهی  ٣١۶٠هرحیبر ن ودنید.
حدارل ،از تیاهرات ١٠خرداد ،ه چون سایر زندانیهیا ،حلیق آوییز شیدند ،جلیوی
جوخه آتش ررار گرفتنید و حتیی در زییر شیکنجه کشیته شیدند .هیه کمیسییون
گزارش شد ،جوانترین زندانی اعدام شده پسر یازده سالهای هود ،که در زندان ت ریز
حلق آویز شد.
 4-۶میراث تضییع حقوق
 4-۶-۷مرارتهای جسمی
 ۴-١-٣-٣شکنجه ،تیدمات هولنیاکی هیر روی همیهی زنیدانیان هیاری گباشیت.
زندانیان ،هر اثر زدن کاهل هه ک پاهایشان رادر هه راه رفتن ن ودند .پاهایشان زخ
میشد و ورم میکرد و زخ ها عفونی میشدند .هعضییهیا خیون ادرار مییکردنید.
هعضییی از زنییدانیان هراثرشییکنجه ،روی تییندلی چییرخدار رییرار گرفتنیید ،هرخییی
استخوانهایشان شکسته شد و تدمه هه ستون فقرات جزو معمیولتیرین تیدماتی
هود که هه زندانیان وارد میشد .از کیار افتیادن کلییه هیه علیت شیکنجه در سیطح
وسیعی هه کمیسیون گزارش شد .چندین مورد که منجر هه از دسیت دادن هخشیی
از هینایی و یا شنوایی زندانیان گشت ،هه ایین کمیسییون گیزارش شید .شیاهدان
زندانی ،در هاره شیوک هیماریهای پوستی در میان زنیدانیان گیواهی دادنید .سیایر
مشکالت سالمتی که در دوران زندان هه وجیود آمدنید ،ع یارت هونید از :از دسیت
دادن دندان ،خونریزی معده ،درد مفاتل ،دیسک کمر ،نارساییهای رل یی ،از کیار
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افتادگی شش و فلجی .یکی از شاهدان زندانی گزارش داد ،یکی از زنیدانیان دچیار
همهی این مشکالت شده هود .هعضی از شهود هیه سیوء تغبییه هییش از انیدازه تیا
حدی که خانوادههای زندانیان رادر هه شناخت آنها ن ودنید ،گیواهی دادنید .ییک
زندانی زن ،نهایتاً هه دلیل آنکه داروهایش را س ط کردند ،غده تیرویید خیود را از
دست داد.
 4-۶-2مرارتهای روانی
 ۴-١-5-٣سوء رفتار ها زندانیان سیاسی ،آثیار عمییق روانیی هیر روی هازمانیدگان
(زندانیان سیاسی جان هدرهرده از زندانهای جمهوری اسالمی) هیه جیای گباشیته
است .اختالالت ناشی از هدخواهی که شامل کاهوعهیای وحشیتنا شی انه اسیت،
هصورت گستردهای هه کمیسییون گیزارش شیده اسیت .شیهود ،تیرع از تیاریکی،
افسردگی ،سوءظن و جنون را هه عنیوان نتیای روانیی هیدرفتاریهیای دراز میدت،
تصدیق کردند.
 4-4خود کشی
 ۴-۴-٣کمیسیون ،گزارش موارد متعددی از خود کشی زندانیان را دریافت کرد.
هعضی از آنها هعد از آن کیه هیه دلییل عیدم خوانیدن نمیاز شیال خیورده هودنید،
خودکشی کردند .هرخی از شیوههای خودکشی ع ارت هودنید از زدن رگ دسیت و
هریدن شک ها شیشه شکسته ،غر کردن ها هستن سنگ هه پاهیا ،نوشییدن داروی
نیافت .زنان از چادرشان هرای حلق آویز کردن خود اسیتفاده مییکردنید .یکیی از
شاهدها گواهی داد ،هعد از آنکیه میورد تجیاوز ریرار گرفیت ،او را ترغییب کردنید
خودکشی کند.
 ۴-۴-5دو نفر هرای اجتناب از دستگیری ،ها جویدن کپسول سیانور اردام هه خیود
کشی کردند .یکی از آنها ،دختر چهار سالهاش را وادار کیرد همیان کیار را انجیام
دهد تا م ادا زندانی شود.
 4-5گروهبندیهای سیاسی
 ۴-1-٣شاهدان ،از طی های گسترده سیاسی ،گزارش دادند کیه خیود و اعضیای
خانواده و آشنایانشان هخاطر عقاید سیاسی و مخالفتشان ها رژی جدیید اسیالمی
تحت پیگرد ررار گرفتند .گروههایی که مورد پیگرد رژی ررار گرفتنید ع ارتنید از:
سازمان مجاهدین خلق ایران ،سیازمان چرییکهیای فیدایی خلیق اییران(ارلییت)،
چریکهای فدایی خلق ایران ،سازمان چرییکهیای فیدایی خلیق اییران(اکثرییت)،
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران(شانزده آذر) ،سازمان چریکهای فدائی خلیق
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ایییران(اکثریییت-جنییاح چ ی ) ،اتحادیییه کمونیسییتهییای ایییران ،اتحییاد م ییارزان
کمونیست(سهند) ،سازمان انقالهی زحمتکشان کردستان ایران (کومهلیه) ،سیازمان
کارگران انقالهی ایران(راه کارگر) ،حزب توده ایران ،حیزب رنج یران اییران ،حیزب
دمکرات کردستان اییران ،فرریان ،سیازمان رزمنیدگان هیرای آزادی ط قیه کیارگر،
سازمان پیکار هرای رهایی ط قه کارگر .کمیسیون  ،اذعان دارد که این اسیامی هیه
هیچ وجه لیست کامل تمامی سازمانهایی که تحت پیگرد ررار گرفتند ،نیست.
 ۴-1-5تعداد زیادی از شهود ،عالوه هر پیگردهای سیاسیی ،از ت عیی میبه ی و
رومی ،هه ویژه علیه کردها و ههاییها که احساع میکردند هه دلیل تعلقاتشان هیا
سرکوب ویژهای مواجه هودند ،گزارش دادند.
 ۴-1-١تعقیییب شییوندگان سیاسییی ،در اوائییل ده یهی  ٣١۶٠در هرخییی مییوارد از
کارشان در دوایر دولتی اخراج شدند.
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فصل :5خانوادهها
 1-٣برخورد وحشیانه با خانوادهها
 1-٣-٣اعضای خانوادههای زندانیان سیاسی ،هیه هرخوردهیای خشین و وحشییانه
توسط میمورین رژی گواهی دادند .هه واهستگان و اعضای خانواده ،هنگام یورش هیه
خانییههییا حملییه فیزیکییی میییشیید .آنهییا هازداشییت میییشییدند و مییورد هییازجویی
ررارمیگرفتند .مادری که هه شدت هرخورد اعتراض کرده هود ،از اتوهوع هیه پیایین
پرتاب شد .یکی از شاهدان شهادت داد ورتیی کیه خیواهرش هیرای مالریات او هیه
زندان رفته هود ،سرش هین دو در آهنی گیر میکند و له میشود و نگه انان از هیاز
کردن در امتناک میکنند .شاهد دیگیری ،تیحنهای را کیه پاسیداران میادر هیزرگ
سالخوردهاش را در جلوی چشمان وی هه زمین پرتاب کردند ،هازگو کرد.
 1-٣-5هرای دیدن شواهدی م نی هر رتل انتقیام جویانیه خیانوادههیای مخالفیان
سیاسی رژی هه هخش 5-١-٣مراجعه کنید.
 5-2حق مالقات در زندان
 1-5-٣خانوادهها را تحت فشار ررار میدادند ،تا از واهستگان زندانیشان هخواهنید
اعترا کنند و یا در مورد دوستان خود اطالعات هدهند .یک شیاهد تعریی کیرد،
اجازه مالرات حضوری تنها هه کسیانی داده مییشید کیه هیا زنیدان انان هی کیاری
میکردند .
 1-5-5هه کمیسیون گزارش شد ،مالراتها پشت یک شیشه و از طریق ارت اط ها
گوشی تلفن تورت میگرفت .ط ق اظهارات خانوادهها ،نگه انی که در آنجا هیود،
مکالمات را گوش میکرد و اگر تح تی در راهطه ها نحیوهی هیدرفتاری هیا زنیدانی
ذکر میشد ،ها خشونت مالرات را رطع میکرد.
 1-5-١مالرات ،معموالً هرهفته یا دو هفته یکهار تورت میگرفت .خانوادههیا تیا
مدتهای مدیدی از مالرات ها واهسیتگان زنیدانیشیان محیروم هودنید .شیماری از
خانوادهها مج ور هودند تا زمان تدور حک  ،هرای مالرات ها واهستگان زنیدانیشیان
ت ر کنند .هه هرخی اتالً مالرات داده نمیشد .در هیشتر موارد ،هه خانوادههایی که
واهستگان زندانیشان هه اعدام محکوم میشدند ،فقط یکهار و آنه پیش از اجرای
حک هرای خداحافیی مالرات داده میشد (این شیوه در زندان وکییل آهیاد هسییار
مرسوم هوده است) .هعضی از خانوادهها فقط هعد از تقاساهای مستمر و مکرر موفق
49

هه دریافت حق مالرات میشدند .مدت مالریات کوتیاه هیود و طیوالنیتیرین میدت
مالرات گزارش شده ٣٠ ،دریقه هوده است .زندانیان را هه ارصا نقاط کشور منتقیل
میکردند و این مسئله هاع دردسرهای زیادی هرای خیانوادههیا مییشید .یکیی از
شاهدان گواهی داد خانوادهاش هرای مالرات ها زندانیشان میهایید ٣٠٠٠کیلیومتر
راه را طی میکردند .شاهد دیگری گزارش داد ،گاه اتفیا مییافتید ،هعید از چهیار
ساعت سفر ،هه او مالرات نمیدادند ،تنها هه این خیاطر کیه چنید دریقیه دیرتیر از
ساعت مالرات رسیده هود.
 1-5-۴در تاهستان  ،٣١۶1ارت اط همهی زندانها را ر ل از کشتار ها هیرون رطیع
کردند .اهتدا ،زندانیان را هراساع تعلق سیاسی و مدت حک شان از ه جدا کردنید.
هعد مالراتها را هدون هیچ توسیحی رطع کردند .هواخیوری روزانیه ممنیوک شید و
دیگر کسی را هیه درمانگیاه ن ردنید .تلویزییونهیا را جمیع آوری کردنید و ارت یاط
زندانیان ها خارج از زندان را تماماً رطع کردند.
 5-۶اعالم اعدامها
 1-١-٣خ ر اعدامها را ها سنگدلی تمام هه خانوادهها میدادند .هه هعضییهیا ،خ یر
اعدام را زمانی میدادند که هه مالرات میرفتند .تعدادی از خیانوادههیا ،ورتیی کیه
کیسه ل اعها را هه دستشان میدادند متوجه اعدام عزیزانشیان مییشیدند .خ یر
اعدامها را اغلب از طریق تلفن هه خانوادهها اطالک میدادند .در هسیاری مواریع ،هیه
ویژه در اوایل دههی  ،٣١۶٠خانوادهها از طریق روزنامهها از اعدام عزیزانشان مطلع
میشدند .یک شاهد اظهار داشت ،لیست اسیامی زنیدانیان اعیدام شیده در هییرون
زندان نصب شده هود .هعضی از خانوادهها هعد از اعدام ،از محکوم شدن زندانیشیان
هه مرگ اطالک پیدا میکردند .هرای هعضیها ،این نخستین خ ری هیود کیه در هیاره
واهستگانشان هعد از دستگیری دریافت میکردند.
 1-١-5خانوادهها ه چنین گزارش دادند ،اطالعات الزم در مورد اعدامها هه آنهیا
داده نمیشد و یا حتی هه عمد هه آنها اطالعات غلط داده میشید .در ییک میورد
گزارش داده شد ،دو ماه هعد از اعدام عزیزانشان خ ر را هیه خیانواده اطیالک دادنید.
هعضی از نگه انان زندان ،پولهایی را که خانوادهها هرای زنیدانیهایشیان هیه آنهیا
می دادند ،تا مدت ها هعد از مرگ زندانی از خانوادهها ر ول میکردند .میادران را از
زندان هه خانه میفرستادند و هه آنها میگفتند ،هاید یکی از هسیتگان میبکر هیرای
کسب خ ر هه زندان هرود .هعضی اورات هیه خیانوادههیا سیا هیای محتیوی امیوال
زندانی اعدام شدهای را میدادند که متعلق هه عزیز اعدام شده آنها ن ود.
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 5-4حق تدفین و سوگواری
 1-۴-٣در خیلی از موارد اجساد زندانیان اعدام شده را ،تنهیا هیه شیرط پرداخیت
«پول گلوله» ( ،وجهی هرپایه تعداد گلولههایی که هرای اعدام اسیتفاده شیده هیود)،
دادن تعهد کت ی هرای هرگزار نکردن مراس تدفین و گیرفتن امضیاء از خیانوادههیا
م نی هراینکه عزیزان اعدامیشان هه دالیل ط یعیی فیوت کیردهانید ،تحوییل داده
میشد.
 1-۴-5شمار زیادی از خانوادهها هیچورت اجساد عزیزانشیان را دریافیت نکردنید.
خیلی از این اجساد در گورهای دسیتهجمعیی در خیاوران و ههشیت زهیرا میدفون
شدهاند .هه هسیاری از خانوادهها حتی محل دفن عزیزانشان اطالک داده نشده است.
در اواخییر دهییهی  ،٣١۶٠هعیید از آنکییه دفیین زن یدانیان اعییدام شییده در گورهییای
دستهجمعی متداول شد ،تقاسا هرای پرداخت «پول گلوله» متور شد.
 1-۴-١کمیسیون شواهد گستردهای م نی هرعدم رعاییت رسیوم و آداب تیدفین
مناسب و یا اسالمی ،استماک کرد .اجساد را روزها نگه میداشتند .گورهای جمعیی
هعضی از اورات ک عمق هودند تا حدی که ،اجساد در سطح دیده میشیدند .نقیاط
دفن اغلب غیرراهل تشخیص هودند .کشته شدگان ها ل اعهایشان دفن مییشیدند.
اجساد را شستشو نمیدادند .یکی از شاهدان گزارش داد ،هه خانواده وی اجازه داده
نشد ،از مبرده شوی خانه محل هرای شستن جسد عزیز اعیدام شیدهشیان اسیتفاده
کنند .هخشهایی از جسد یکی از زندانیان اعدام شده که ه راه اجساد چند زندانی
دیگر روی تپههای اطرا زندان رها شده هود ،توسط حیوانات وحشی خورده شیده
هود.
 1 -۴-۴خانوادهها گزارش دادند ،هعید از آنکیه اجسیاد هیه آنهیا هرگردانیده شید،
ه چنان آرامش را از آنان سلب کرده هودند .هه هسیاری از این خانوادهها که اجساد
زندانیان اعدام شدهشیان را تحوییل گرفتنید ،اجیازه مراسی سیوگواری داده نشید.
هعضیها که مراس میگرفتند ،مراس شان توسط پاسداران مسلح مورد حمله واریع
و هه خشونت کشیده میشد .پاسداران ها اتوهوع هه محل سوگواری اعزام میشدند.
در یک مورد گزارش شد ،پاسداران مسلحی که هرای هیره زدن مراسی سیوگواری
رفته هودند ،هه زور اسلحه هرادر نوجوان ررهانی را رهوده و ها خیود هردنید .ایین پسیر
جوان را یک ماه در زندان نگهداشتند و ههشدت شکنجه کردند.
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 1-۴-1یک خانواده هه کمیسیون گزارش داد ،هه آنها اجازه ندادند روی ر ر عزییز
اعدام شدهشان ،سنگ ر ر یا نشان هگبارند .دیگران گفتند ،سنگ ر ر عزیزان جیان
هاختهشان را خرد کردهاند .اجساد اعدامشدگان را در مکانهایی که هه آنها "لعنت
آهاد" و "رطعه منافقین" میگفتند ،دفن کردند .هه هسیاری از اجساد ،اجیازه دفین
در گورستانهای محلی نمیدادند ،هیه ایین خیاطر روی تپیههیا و ییا در ر رسیتان
ههائیان دفن میشدند.
 5-5درد ورنج خانوادهها
 1-1-٣فرزندان زندانیان سیاسی ،از "دستگیری و هازداشت" والدین خود ههشدت
تدمه دیدهاند .سیه نفیر شیهادت دادنید ،توسیط ریییس دهیرسیتان در راهطیه هیا
نس تشان ها زندانیان مورد پرسش ررار گرفتهاند و هه هعضیها حتی اجازه ث تنیام
در مدرسه داده نشده اسیت .زن جیوانی شیهادت داد ،هیه علیت آنکیه در جرییان
هح های خانوادگی در هاره اعدامها ررار میگرفته است ،ها اینکه شش سال هیشتر
نداشته است ،هه یک آدم هزرگسال ت دیل شده هود.
 1-1-5هه کمیسیون گزارش شد ،تالمیات ناشیی از دسیتگیری و اعیدام عزییزان،
تاثیراتی زیادی و هعضاً جانکاه هر سالمت اعضای خیانواده گباشیته اسیت .در ییک
مورد هه کمیسیون گزارش شد ،در نتیجه فشارهایی که هه خانوادهها وارد میشید،
شش عضو یک خانواده دچار سکته رل ی شدند.
 1-1-١شاهدان گواهی دادند ،تجرهیات ناشی از فشار هرخانوادهها ،هه سالمت روانی
آنها و خویشانشان تیدمه وارد کیرده اسیت .افسیردگی در چنیدین خیانواده هیه
کمیسیون گزارش شد.
 1-1-۴اعضای خانوادهها گزارش دادنید ،هنیوز از اخیتالل در خیواب ،از جملیه از
هیخواهی و کاهوع رن میهرند .سحر محمدی ورتی مادر خود را از دست داد تنهیا
پنچ سال داشت .وی شبها هه هنگام خواب ،دچار کاهوع میشود .در یکی از ایین
کاهوعها ،هنگامی که خانه آنها مورد یورش ررار میگیرد ،او نمیتواند مادر خیود
را پنهان کند .او آرزو مییکنید ،او را هی دسیتگیر کننید تیا از پاسیداران هخواهید
مادرش را اعدام نکنند .در کاهوع دیگری ،عزیزانش را در ییک جوخیه آتیش ریرار
میدهند و او را مج ور میکنند ،یکی از آنها را که نمیخواهد اعدام شود ،انتخاب
کند.
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فصل  :۳عامالن
 -۶ورتی از شهود اسامی اشخاتی که مسئول هدرفتاری و اعدام زنیدانیان سیاسیی
در ایران هودند ،پرسیده شد ،آنها کلییت جمهیوری اسیالمی را مسیئول دانسیتند.
آنها مشخصاً هلند پایهترین ره ران جمهوری اسالمی را مسیئول دانسیتند .آنهیا،
ره ر ورت جمهوری اسالمی ،آیتاهلل روحاهلل خمینی ،رییس جمهور وریت و ره یر
فعلی جمهوری اسالمی ،آییتاهلل علیی خامنیهای ،نخسیت وزییر وریت میرحسیین
موسییوی و رییییس مجلییس ایییران ،اک ییر هاشییمی رفسیینجانی را مقصییر دانسییتند.
کمیسیون حقیقیتییاب ،اط العیات جیامعی هیا جزیییات درییق در میورد مقامیات
جمهییوری اسییالمی ،توسییط شییهود دریافییت کییرد کییه اطالعییات موثییق در مییورد
مسئولیتهای شخصی آنها داشتند.
 ۳-۷قضات
 ۶-٣-٣آیتاهلل محمد مهدی گیالنی ،حاک شرک زندان اوین هود؛ جایی کیه در آن
زندانیان را هه مرگ محکوم میکرد .او هین سالهای  ٣١۶٠و ٣١۶١ریییس دادگیاه
انقالب اسالمی هود .هعد از تیاهرات  ١٠خرداد ،گیالنیی ،زنیدانیان را هیدون آنکیه
حتی نام خود را تایید کنند ،هه مرگ محکوم میکرد .او ،میگفت« :من هرای آنکیه
شما را هه اعدام محکوم کن هه نام یا سن شما نیاز نیدارم .شیما شورشیی و اشیاعه
دهنده فساد هر روی زمین هستید».
 ۶-٣-5حسینعلی نیری یکی از هیدنامتیرین رضیات در دهیهی ٣١۶٠هیود .او هیه
عنوان راسی دادگاه انقالب اسالمی در اوین ( و ریییس کیل دادگیاه در سیالهیای
 ،) ٣١۶3-٣١۶١زندانیان هیشماری را هیه اعیدام محکیوم کیرد .او در فتیوایی کیه
خمینی در سال  ٣١۶1هرای کشتار زنیدانیان سیاسیی تیادر کیرد ،هیه مسیئولیت
کمیسیون مرگ هرگزیده شد .هه عنوان رییس کمیسیون مرگ در زندانهای اویین
و گوهردشت ،شمار زیادی از زندانیان سیاسی را هه مرگ محکوم کیرد .آنهیایی را
که نکشت ،دستور داد هه سرب شال تا حد مرگ ،هه اسالم روی هیاورند .نییری در
حال حاسر معاون رییس دیوان عالی رضایی جمهوری اسالمی ایران است.
 ۶-٣-١محمد مهدی ریشهری ،راسی شرک دادگاههای انقالب اسیالمی و ریییس
کل دادگاههای نیامی جمهوری اسالمی در سالهیای اولییه دهیهی  ٣١۶٠هیود .او
هعداً ،مدعیالعموم و سپس وزیر اطالعات در دوران کشتار  ٣١۶1هیود .او ،در حیال
حاسر نماینده ره ر جمهوری اسالمی در امور ح است.
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 ۶-٣-۴مالُ رتیلزاده ،رییس شع ه دادگستری مازندران هیود .او زنیدانیان سیاسیی
زیادی را در این استان هه اعدام محکوم کرد .او اکنون دارای مقام اجرایی دردییوان
عالی ایران است.
 ۶-٣-1علی م شری حاک شرک در زندان اوین هود .او زندانیان زیادی را هیه میرگ
محکوم کرد .در یک مورد هه کمیسیون گزارش شد ،او ییکهیار هیه ییک زنیدانی
میگوید حک اش اعیدام اسیت درحیالی کیه ایین حکی نهیایی او ن یود .او عضیو
کمیسیون مرگ در زندانهای اوین و گوهردشیت هیود .او ،در حیال حاسیر ریییس
دادگاه انقالب اسالمی تهران است.
 ۶-٣-۶حاج آرا علوی ،در سالهیای اولییه دهیهی  ،٣١۶٠ریییس دادگیاه انقیالب
اسالمی اتفهان هود .یکی از ررهانیان او ک یری غییاثی هیود .او ک یری غییاثی را در
سال  ٣١۶٣هه مرگ محکوم کرد .در پرونده ک ری غیاثی نوشته شده است که ایین
شخص هه خاطر آنکه حاسر نشد عقاید مارکسیستی خیود را رد کنید و هیه دامین
اسالم هرگردد ،اعدام شد.
 ۶-٣-1عندلیب در شیراز ،هه خاطر احکام دوگانهای که تادر میکرد معرو هیود:
در موارد نادر ،زندانیانی که اتهامات خود را نفی میکردند هه ح س اهد و آنهیایی
که اتهام خود را می پبیرفتند ،هه اعدام محکوم میکرد.
 ۶-٣-3کرمانی مقدم حاک شرک زندان مهاهاد هیود .او زنیدانیان هییشیماری را هیه
اعدام محکوم کرد .در یک مورد ،هه یک زندانی گفته هود که او سهمیه اعیدام 5١٠
نفر را در مهاهاد دارد و هرای وی اهمیت ندارد که آنها گناهکار هستند یا هیگنیاه.
آنها هاید اعدام شوند زیرا پیشیمرگان کیرد  5١٠پاسیدار را در جرییان ییک ن یرد
مسلحانه کشته هودند .در جریان محاکمه یک زندانی(یکی از شهود) ،پسیر  1سیاله
کرمانی مقدم در حالی که روی زانوی پدر نشسته هود ،هه وی گفته هود ایین را هی
اعدام کن .پدر در جواب گفته هود ،هاشه پسرم او را ه اعدام میکن .
 ۶-٣-6حجتاالسالم سیدحسین موسوی ت ریزی حاک شرک زندان ت رییز هیود .او
زندانیان زییادی را هیه اعیدام محکیوم کیرد .او دادسیتان کیل انقیالب اسیالمی در
سالهای  ٣١۶1-٣١۶٠هود.
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 ۶-٣-٣٠علی رازینی ،راسی شرک زندان مشهد هود .او زندانیان سیاسی هیشیماری
را در مشهد هه اعیدام محکیوم کیرد .او ریییس دادگیاه انقیالب اسیالمی تهیران در
سالهای  ٣١۶۶-٣١۶١هود .هعد از آن ،رییس سازمان رضایی نیروهای مسلح شد.
 ۶-٣-٣٣راسیان شرک دیگر ع ارتنید از :جیواهری(ارومییه)؛ حیاج آریا رامنیدی (
سقز)؛ ناتریان تلواتی( رزلحصار)؛ و حجتاالسالم احمدی( زندان کارون) .رضاتی
که هیشتر از همه حک اعدام میدادند و هه تراحت در استشهادات مطیرح شیدند،
ع ارتند از :سلیمی (مشهد)؛ حجتاالسالم امانی؛ ردیانی( دادگیاه انقیالب اسیالمی
ارا ) ،نورهخش ( زندان عادل آهاد)؛ حمید رشید فر(جانشین راسیی ،عیادل آهیاد)
دهقان و حجتاالسالم حافیی.
 ۳-2مقامات زندان
 ۶-5-٣اسداهلل الجوردی ،رییس زندان اوین در سالهای اولیه دههی ٣١۶٠هود .او
زندانیان را تهدید میکرد ،شخصاً آنها را کتیک مییزد و شیکنجه مییکیرد و هیه
خاطر اینکه هه او احترام نمیگباشیتند ،تن ییهشیان مییکیرد .او هیین سیالهیای
 ٣١۶١-٣١16رییس دادگاه انقالب اسالمی تهران هود .الجوردی ،سیسیت هیگیاری
را در زندان اوین مقرر کرد؛ سیست کار اج اری هرای زندانیان سیاسی .او در نقیش
دادستان ،در چندین پرونده شرکت داشت .او هه چنان هیدنامی شیهرت یافیت کیه،
میتوان نام او را خیلی کوتیاه مصیدا اذییت و آزار دانسیت .او هعیدها هیه ریاسیت
سازمان زندانها منصوب شد .الجوردی ،توسط اعضای سازمان مجاهدین خلیق در
سال  ٣١11ترور شد.
 ۶-5-5محمد مقیسهای(" ناتیریان") ،معیاون زنیدان رزلحصیار هیین سیالهیای
 ٣١۶۴-٣١۶٠و هعیید از آن رییییس زنییدان گوهردشییت شیید .او یکییی از اعضییای
کمیسیون مرگ در زندان گوهردشت هود .ط ق اظهارات یک شیاهد ،او تصیمیمات
راسی نیری را هیرای آزادی هعضیی زنیدانیان نادییده مییگرفیت .او هی چنیین در
مقطعی ،هه عنوان دادیار زندان گوهردشت کار مییکیرد .مقیسیهای امیروز یکیی از
مقامات عالی رت ه در روه رضائیه ایران است.
 ۶-5-١سعید حسین مرتضوی ،رییس زندان اوین در کشیتار  ٣١۶1هیود .او ،ری ال
زندان گوهردشت را اداره میکرد .یک شاهد گیزارش داد کیه ،او زنیدانیان را میورد
تجاوز ررار میداد.
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 ۶-5-۴اسییماعیل شوشییتری ،عضییو کمیسیییون مییرگ هییود .او در جریییان کشییتار
زندانیان سیاسی در تاهستان ٣١۶1رییس سازمان زندانهیا هیود .محمید اسیماعیل
شوشتری ،وزیر دادگستری در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و محمید خیاتمی
هود.
 ۶-5-1مجت ی حلوایی عسگر ،رییس امنییت زنیدان اویین هیود .او ،زنیدانیان را در
سال  ٣١۶1هه کمیسیون میرگ هیدایت مییکیرد .حلیوایی ،زنیدانیان را شخصیاً
شکنجه و تن یه هدنی میکرد .او زندانیان را ،هیه وییژه در اتیا محاکمیه هیه میرگ
تهدید میکرد.
 ۶-5-۶آیت اهلل ع دالکری موسوی اردهیلی ،رییس هخش رضایی زندان اویین هیود.
گزارش شده که او هه زندان انان اجازه مییداد هرگونیه کیه دلشیان مییخواهید هیا
زندانیان زن رفتار کنند .او در زمان کشیتار زنیدانیان سیاسیی در تاهسیتان ،٣١۶1
رییس دیوان عالی کشور و رییس شورای عالی رضایی جمهوری اسالمی هود.
 ۶-5-1حاج داوود رحمانی ،رییس زنیدان رزلحصیار هیود .او ،زنیدانیان را شیکنجه
میکرد .گزارش شده ،ها زدن یک رفل آهنیی هیه سیر ییک زنیدانی ،او را هیه رتیل
رسانده است .او هعدها در سال  ٣١۶١هیه پسیت اداری در رسیمت آزادی زنیدانیان
زندان اوین منتقل شد.
 ۶-5-3تقی عادلی ("داوود لشکری") ،معاون هخش انتیامیات زنیدان گوهردشیت
در سال  ٣١۶1و رییس هخش امنیتی این زندان در دوران کشتار  ٣١۶1هیود .او در
مقاطعی نیز سرپرست زندان گوهردشت هیود .داود لشیکری ،در کمیسییون میرگ
شرکت میکیرد و علییه زنیدانیان گیواهی مییداد .او هی چنیین در زمیان کشیتار
٣١۶1سمت اجرایی داشت .تقی عادلی ،عضو کمیسیون مرگ در زندان گوهردشت
هود.
 ۶-5-6ولی پور ،در دوران کشتار ،٣١۶1رییس زندان وکیل آهاد و عضو کمیسیون
مرگ این زندان هود .او ر الً دستیار راسی مشهد هود.
 ۶-5-٣٠حاجی امین ،رییس هازداشتگاه کمیته مشتر
 ۶-5-٣٣تانع علی شفیعی ،رییس زندان فجر هود.
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هود.

 ۶-5-٣5زمان محمودی ،رییس سپاه مسجد سلیمان هود.
 ۶-5-٣١حاج کرهالیی ،معموالً والدین را هه هنگام مالرات در زندان اوین ه راهیی
میکرد .یکهار ،هعد از آنکه ،مادر یکی از شهود هیه رفتیارش هیا والیدین زنیدانیان
اعتراض کرد ،وی را از اتوهوع هه هیرون پرتاب کرد.
 ۶-5-٣۴اک ر ک یری ارانی (فکور) هین سالهای  ٣١۶1-٣١۶۴رییس زنیدان اویین
هود.
 ۶-5-٣1داود هیات (میث ) از سال ٣١۶١تا ٣١۶1رییس زندان رزلحصیار هیود و هیه
مدت یک سال مدیریت زندان اوین را هه عهده داشت.
 ۶-5-٣۶خلیل تراب پور ،رییس داخلی زندان عادل آهاد در شیراز هود.
 ۳-۶دادستانها
 ۶-١-٣مصطفی پورمحمدی ،دادستان چندین محاکمیه نمایشیی هیود .او یکیی از
اعضای هدنام کمیسیون مرگ زندانهای اوین و گوهردشت هیود .او نماینیده وزارت
اطالعات در کمیسیون مرگ هود .مصطفی پورمحمدی ،معاون وزییر اطالعیات هی
هود .محمدی ،در کاهینه احمدی نژاد ،وزییر کشیور هیود .او در حیال حاسیر مشیاور
امنیت ملی ره ر(خامنهای) جمهوری اسالمی است.
 ۶-١-5مرتضی اشراری ،یکی دیگر از اعضا هدنام کمیسیون میرگ در زنیدانهیای
اوییین و گوهردشییت اسییت .او در کمیسیییون مییرگ ،هییه عنییوان نماینییده وزارت
دادگستری و دادستان دادگاه انقالب اسالمی تهران عمل میکرد .او توسط آییتاهلل
خمینی در فتوای  ٣١۶1هیه عضیویت کمیسییون میرگ در تهیران منصیوب شید.
اشراری در حال حاسر ،رییس یکی از شع ات دیوان عالی جمهوری اسالمی است.
 ۶-١-١اهراهی رییسی ،عضو کمیسیون مرگ زندانهای اوین و گوهر دشت هود و
هه عنوان دادستان تهران علیه گروههای سیاسی عمل میکرد .او در سال  ٣١۶3هیه
سمت ریاست دادگاه انقالب اسالمی تهران منصوب شید و در حیال حاسیر معیاون
رییس روه رضائیه است .وی ر ل از آن ،معاون دادستان و سپس دادسیتان دادگیاه
کرج و رییس دفتر هازرسی دولت هود.
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 ۶-١-۴حمید ("ع اسی") نوری ،دستیار دادستان و عضو کمیسیون میرگ زنیدان
گوهردشت کرج هود.
 ۶-١-1سییایر دادسییتانهییا ع ارتنیید از گرامییی (دادگییاه انقییالب اسییالمی ارا )،
خیری(مهاهاد) ،رن یری (عیادل آهیاد) ،حجیتاالسیالم موحید (کیارون)؛ سییاالدین
میرعماد (شیراز ،تهران ،هندرع اع) ،رازینی (خراسان).
 ۳-4شکنجه گران و بازجویان
 ۶-۴-٣هادی غفاری هازجو و شکنجهگیر زنیدان اویین هیود .او هیه عنیوان یکیی از
دژخی ترین هازجوها توتی شده است .ییک شیاهد گیزارش داد ،غفیاری او را هیه
خاطر اینکه از تعوی نام ترکیاش سرهاز زده هود ،تید سیرهه شیال زد .غفیاری
ه چنین در یک مقطع راسی شع ه  ۶زندان اوین هود.
 ۶-۴-5سیدع اع اهطحی ،یکی از محافیان الجوردی و عضو هیئت اجرایی زندان
اوین هود .او توسط جوخه آتش ،گروهی از زندانیان سیاسی را اعدام کرد و شیماری
را نیز مورد اعدام مصنوعی ررار داد.
 ۶-۴-١تهرانی ،هازجوی سازمان اطالعات و هی چنیین عضیو کمیسییون میرگ در
زندان وکیل آهاد هود.
 ۶-۴-۴اسییامی هرخییی دیگییر از شییکنجهگییران ع ارتنیید از؛ حییاجی ههییرام ،ناتییر
یاراحمدی ،حاجی اهراهی (ت ریز) ،کری کله پز (ت رییز) ،محمیدهادی یاراحمیدی،
حاج عزیز ،حاج ح یب رشیتی ،سیرواز نیوریزی ،ههیزاد نییامی(رزلحصیار) ،حسین
هتولی(سقز) ،حاجی اسماعیلی(سقز) ،هادی اسیماعیلی (مهاهیاد) .شیاهدان ،اسیامی
شکنجه گران هیشتری را اعالم کردند که عموما دارای اسامی مستعار ییک کلمیهای
هستند.
 ۳-5سایر اعضای کمیسیون مرگ
 ۶-1-٣مجید تراب پور ،عضو کمیسیون مرگ اسیتانهیای فیارع و کهگیلوییه و
هویر احمد هود.
 ۶-1-5مصطفی محمدی ،عضو کمیسیون مرگ زندان گوهردشت هود.
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 ۳-۳سایر عامالن
 ۶-۶-٣سردار سپاه ن ی رودکی ،فرمانده لشکر نوزده فجر ،مسئول اعیدام هییش از
تد زندانی سیاسی درسال  ٣١۶٠در پادگان چوگان شیراز هود (در زمان اعیدامهیا،
فرمانده یکی از گردانهای سپاه در شیراز هود) .او نمانیده شیراز در مجلس هفت و
یک دوره مشاورعالی شهرداری تهران در زمان رالی ها هود.
 ۶-۶-5تاد خلخالی ،ملقب هه رصاب کردستان ،مسئول اعدامهای هیشیماری ،از
جمله ا عدام تیدها کیرد در فرودگیاه سینندج در سیال  ٣١13هیود .در جیواب هیه
مطال ات هرای توسیح اعمال خود ،او ه چون ساحرههای دادگاههای ررون وسیطی
هه یکی از شاهدان ،همسیر یکیی از محکیوم شیدگان هیه اعیدام ،گفتیه هیود« :اگیر
شوهرت هیگناه هاشد هه ههشت میرود و اگر گناهکار هاشید ،جیزای اعمیال خیود را
دیده است ».خلخالی ،هه گورکنهای ر رسیتان شییراز دسیتور داد ،تیا آنجیا کیه
میتوانند گور آماده کنند .مدت کوتاهی هعد از آن ،شصت جسد هیه آنهیا تحوییل
داده شد.
 ۶-۶-١محمدعلی هشارتی ،دستور رتلعام جهرم را تیادر کیرد ( .هیرای اطالعیات
هیشتر هیه هخیش  5-١-٣مراجعیه شیود) .او هعیداً نماینیده مجلیس ،معیاون وزییر
امورخارجه و وزیر کشورشد.
 ۶-۶-۴آیتاهلل سیدحسن آیتاللهی(امام جمعه ورت جهرم) ،فرمان رتلعام جهیرم
را تادر کرد .او از من ر مسجد ،فرمان دستگیری اعضیای خیانواده وطین پرسیت را
تادر کرد و گفت« :اینها نیازی هه محاکمه ندارند(».هرای اطالعات هیشتر هه -١-٣
 5مراجعه شود)

59

بخش ج :نتیجهگیری
هرپاییه میوازینی کیه کمیتیه راه بیردی حقیوری اییران تری ونیال هیرای کمیسیییون
حقیقتیاب تعیین کرده است ،از این کمیسیون درخواست شده هه عنیوان راسیی
تحقیق عمل نماید و از یافتههای حقیقی ذکر شده در هاال نتای حقیوری اسیتنتاج
کند.
این نتیجهگیریها ،تصمیمات کمیسیون هستند ،و نه دادستان و نه تری ونال را هیه
لحاظ حقوری پای هند و متعهد نمیسیازند .نتیجیهگییریهیای موجیود ،اسیتنتاج
حقوری از یافتههای حقیقی هستند .هناهراین ،نتیجه گیریها کوتیاه هسیتند و وارد
عمق نشده و شرح و هسط نمییاهند .ساختار نتیجه گیریها هه شرح زیر است.
جنبهی حقوقی رویدادها

-۷
 -2انطباق رویدادها
جنبهی حقوقی رویدادها

-۷
ال ؛ هزاران ایرانی از آزادیهایشان محیروم شیدند ،ب؛ در شیرایط هسییار سیخت
دستگیر شدند ،ث؛ مورد هیرحمانهترین هدرفتاریها ررار گرفته و شال خوردند ،د؛
در دادگاههای فرمایشی محاکمه ،ذ؛ و اعدام شدند ،ر؛ هسیاری از آنها ،میدتهیای
طوالنی تا پیش از آنکه خانوادههایشان از وسعیت آنهیا هیا خ یر شیوند ،ناپدیید
شدند ،ز؛ در موارد متعددی ،کودکان نیز دستگیر و زندانی شدند.
الف :محرومیت از آزادی
هیچ یک از محرومیتهای ایجاد شده که گزارش آن هه کمیسیون رسید (،سیمیمه
 " )٣-٣هراساع مالحییات منط یق هیا راهکارهیای حقیوری منیدرج در "میاده ١
اعالمیه جهانی حقو هشر و کنوانسیون جهیانی حقیو میدنی و سیاسیی" انجیام
نگرفتهاند .هه هیان دیگر ،از آنجا کیه هییچ ییک از محرومییتهیای انجیام گرفتیه
هراساع م انی حقوری ایران استوار ن وده است ،هر یک از این محرومیتهیا "حیق
آزادی و امنیت (همان من ع)" دستگیرشدگان را نقص کرده است.
عالوه هرآن ،کودکیان هیدون هییچ م نیای حقیوری از آزادی محیروم گشیته و ایین
محرومیت از آزادی ،م انی حقوری مندرج در عیر حقیو هیینالملیل را ،کیه هیه
کودکان مرهوط میشود ،نقص کرده است (.ماده)٣3-٣
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ب :دستگیری در شرایط سخت
شرایط هسیارسخت هازداشتها(ماده  ،)5-٣کمیسیون را هه این نتیجیه رسیاند کیه
ررهانیان این هازداشتها تحت "رفتارهای غیرانسانی ،هیرحمانه و تحقیرآمیز" ریرار
گرفتهاند که نارص ماده پن اعالمیه جهانی حقو هشیر و میاده هفیت کنوانسییون
جهانی حقو مدنی و سیاسی است.
ت :شالق و بدرفتاری های بیرحمانه
شال زدن و هدرفتاریهای انجام گرفته در زندانهای ایران که توسط  11شیاهد (
مواد  )1-۴-5-٣هه کمیسیون گزارش شد ،مقیاع شکنجههایی است کیه ،ط یق
ماده پن اعالمیه جهانی حقو هشر و ماده هفت کنوانسیون جهانی حقو مدنی و
سیاسی شکنجه ممنوک اعالم شدهاند.
ث :محاکمههای فرمایشی
محاکمههیای فرمایشیی ( میاده  ،) ٣-١نیه تنهیا "رفتیاری غیرانسیانی ،ظالمانیه و
تحقیرآمیز" هودهاند و میاده  1کنوانسییون جهیانی حقیو میدنی وسیاسیی زیرپیا
گباشتهاند ،هلکه نارص حق هرخورداری از "محاکمیههیای عادالنیه و علنیی توسیط
هیئت رضات کارآمد ،هیطر و مستقل ،کیه هراسیاع (میاده  ٣٠اعالمییه جهیانی
حقو هشر و ماده  ٣۴هند ٣کنوانسیون جهانی حقیو میدنی و سیاسیی) ،تشیکیل
شده هاشند ،نیز هودهاند.
ج :اعدامها
اعدامها فرارضایی (ماده  5-٣-5و )١و نارص حق حیات هودهانید (میاده  ١اعالمییه
جهانی حقو هشر و ماده  ۶هند  ٣کنوانسیون جهانی حقو مدنی و سیاسی).
چ  :ناپدید شدنهای اجباری
در شرایطی که هستگان دستگیرشدگان را در هی اطالعی کامل از سرنوشت عزیزان
خود نگه میداشتند(ماده  ،)٣-٣-٣این دستگیریها تا زمانی که اطالعیی در میورد
سرنوشت دستگیرشدگان هه هسیتگانشیان داده نمییشید ،ناپدیید شیدن اج یاری
محسوب میگردند .هناهراین ،در چنین شرایطی ،اینگونه دستگیریها نه تنها فیرد
دستگیر شده ،هلکه هستگان وی را ه تحت تاثیر ررار داده است" ،رفتیار ظالمانیه،
غیرانسانی و تحقیرآمیز" هوده و تخل از ماده  1اعالمیه جهانی حقو هشر و میاده
 1کنوانسیون جهانی حقو میدنی و سیاسیی محسیوب مییگیردد .ایین رفتارهیا،
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ه چنین تخطی از عر حقو هینالملل است که از کلیه اشخاتیی کیه هیه طیور
اج اری ناپدید شدهاند ،حمایت میکند(ماده  ٣3هند .)٣
.
 2انطباق رویدادها
هازداشتها ،ناپدید شدنها ،روشهای شکنجه" ،محاکمات" و اعدامها ،آنگونه کیه
توسط شاهدان هیان شده است ،در کلیه زندانها و هازداشیتگاههیای اییران ،چیه در
مشهد ،شیراز ،تهران یا مهاهاد ،ماهیت مشاهه داشتهاند .شهادت شیاهدان نشیان داد
س عیت و هیرحمی گسترده هه کار گرفته شده است ،اهتیداییتیرین حقیو انسیانی
رعایت نشده است و اعدام های فرارضایی هه تورت مشاهه در سراسر کشور هه اجیرا
در آمده است.
کمیسیون حقیقتیاب ،هه این نتیجه میرسد که زیرپیا گباشیتن حقیو هشیر در
ایران توسط یک ردرت مرکزی ،هه تورت یکپارچه طرح ریزی شیده و هیه اجیرا در
آمده است .هناهراین ،جمهوری اسالمی ایران تنها ردرت مسئول این اعمال است.
حقایقی که توسط کمیسیون حقیقتیاب عنوان شدهاند ،هه دست عمال و مییموران
حکومت ایران از ر یل " ،رضات" " ،دادستانها" ،مسئوالن زندانها ،شکنجهگیران
و هازجویان هه اجرا در آمدهاند( .فصل  .)۶چون این افراد عمال حکومت هستند ،در
نتیجه ،جمهوری اسالمی ایران در هراهر جامعه جهانی مسئول این اعمیال شیناخته
میشود (ماده یک ،مسئولیت کشورها در مورد اعمال متخلفانیه هیینالمللیی(سیال
 ،)5٠٠٣که مورعیت اتول عر حقو هینالملل را کسب کرده است).
شناخته شدن (جمهوری اسیالمی) اییران ،هیه عنیوان مسیئول اتیلی ایین اعمیال،
مسئولیت افرادی را که هیه طورمسیتقی در ایین اعمیال دسیت داشیتهانید ،نفیی
نمیکند( .ماده .)13
این گزارش ،هه اتفا آراء توسط کمیسیونرها در تاری  ١٠ژوئیه  5٠٣5هه تصویب
رسید.
امضاء
موریس کاپیتورن
رییس کمیسیون حقیقتیاب ایران تریبونال
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بخش د :ضمائم

ضمیمه الف :فتوای روحاهلل خمینی
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متن فتوای روحاهلل خمینی
«از آنجا که منافقین خائن هه هیچ وجه هه اسالم معتقد ن وده و هر چه میگوینید
از روی حیله و نفا آنهاست و هه اررار سران آنها از اسالم ارتداد پیدا کردهانید ،هیا
توجه هه محارب هودن آنها و جنگ کالسییک آنهیا در شیمال و غیرب و جنیوب
کشور ها ه کاری حزب هع عرا و نیز جاسوسیی آنهیا هیرای تیدام علییه ملیت
مسلمان ما و ها توجه هه ارت اط آنان ها استک ار جهانی و سرهات ناجوانمردانیه آنیان
از اهتدای تشکیل نیام جمهوری اسالمی تاکنون ،کسانی که در زندانهیای سراسیر
کشور هرسر موسع نفا خود پافشاری کرده و می کنند ،محارب و محکوم هه اعیدام
می هاشند و تشخیص موسوک نیز در تهران هیا رای اکثرییت آراییان حجیتاالسیالم
نیری دامیت افاسیاته (راسیی شیرک) و جنیاب آریای اشیراری(دادسیتان تهیران) و
نمایندهای از وزارت اطالعات میهاشد .اگرچه احتیاط در اجماک است .و همینطیور
در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آرایان راسی شرک ،دادسیتان انقیالب
و ییا دادییار و نماینیده وزارت اطالعیات الزم االت ییاک مییهاشید .رحی هرمحییارهین
سادهاندیشی است .راطعیت اسالم در هراهر دشمنان خدا از اتول تردید ناپبیر نیام
اسالمی است .امیدوارم ها خش و کینه انقالهیی خیود نسی ت هیه دشیمنان اسیالم
رسایت خداوند متعال را جلب نمایید .آرایانی که تشخیص موسوک هیه عهیده آنیان
است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار هاشند .تردید در
مسائل رضایی اسالم انقالهی نادیده گرفتن خون پا و مطهر شهدا میهاشد.
واالسالم» روحاهلل خمینی
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ضمیمه ب  :نقشه زندانهای ایران

فهرست
عادل آهاد
آمل
هندرع اع
هندرانزلی
چالوع
دستگرد

گوهردشت
حشمتیه
کامیاران
کارون
خوی
مهاهاد

سقز
سنندج
سردشت
سمنان
ت ریز
"یونسکو"

رزلحصار
نیروی دریائی رشت
فجر
مسجد سلیمان
رشت
اوین

دیزل آهاد
عشرت آهاد

ملک آهاد
مالک اشتر

ارومیه
وکیل آهاد

مریوان
رصر
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بخش ه :منابع
منابع فصل (۷اسارت)
 - ۷-۷دستگیریها
 ۷-۷-۷ناپدید شدنهای ناگهانی
٣-٣-٣-٣

ش ،1١ش ،٣1ش ،١۶ش ،11ش ،٣1ش،٣3ش،٣6ش ،١١ش ،١۶ش،۴٣
ش ،۴۴ش٣٣

 ۷-۷-2یورش به خانهها
 ٣-5-٣-٣-5ش ،۶5ش ،1۴ش ،11ش ،5ش ،1ش ،15ش ،1٣ش ،٣1ش،11
ش ،5٠ش ،۴6ش ،5۴ش ،53ش ،١1ش ،56ش ،٣6ش ،۶3ش،۶1
ش ،1٠ش ،1ش١3
 ٣-٣-5-١ش ،۶1ش٣٠
 ۷-۷-۶تله گذاری
٣-٣-١-٣
٣-٣-١-5

ش ،15ش ،١5ش ،٣۶ش ،5٣ش٣٠
ش۶6

 ۷-۷-4احکام و اسناد رسمی دستگیریها
٣-٣-۴-٣
٣-٣-۴-5
٣-٣-۴-١

ش ،٣6ش۶1
ش ،١١ش ،15ش ،١5ش ،56ش ،٣۴ش٣٠
ش ،53ش ،51ش ،13ش ،۶5ش1٠

 ۷-۷-5تاریخ دستگیریها
 :٣616 ٣ -٣-1-٣ش 1۴
 : ٣63٠ش ،15ش ،٣۴ش5١
 :٣63٣ش ،1١ش ،٣5ش ،۶5ش ،1۴ش ،11ش ،5ش ،3٣ش،٣1
ش ،5٠ش ،53ش ،3٣ش ،1۴ش ،٣٠ش ،١5ش ،٣٠ش،۶5
ش ،٣ش ،١5ش ،۶٠ش ،۶٣ش ،١٣ش ،۴۶ش ،۶۴ش،۶3
ش ،1٣ش ،1۶ش11
 :٣635ش ،5۴ ،١۶ش ،١1ش ،٣6ش ،۶1ش ،5٣ش ،51ش٣٣
 :٣63١ش ،۶ش ،1ش ،56ش ،٣٠ش ،15ش ،٣۶ش ،15ش،۴1
ش1۴
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:٣63۴
:٣631

ش ،۴6ش13
ش ،6ش ،٣3ش۶۶

 ۷-2بازداشت
 ۷-2-۷مدت زمان بازداشتها
 ٣-5-٣-٣ش ،۶5ش ،5١ش ،١3ش ،۴۶ش ،1۶ش ،11ش ،13ش ،۶1ش،۶6
ش ،٣۶ش ٣3( ،۴6ماه)؛ ش ،1۴ش ( 11هدون مالرات)

۷-2-2

محل بازداشتها

 ٣-5-5-٣ش ،٣١ش1٠؛ ش ،1ش ،5٠ش ،۴6ش ،1۴ش ،۶1ش ،۶1ش(٣۶
مشتر ) ش ،5٠ش ،53ش( 1۴ازدحام)

۷-2-۶

بازجویی

 ٣-5-١-٣ش ،6ش ،۴١ش ،٣٣ش ،۶٣ش ،1٠ش13
 ٣-5-١-5مورد ندارد
 ٣-5-١-١ش ،۶5ش ،5۴ش( 1٠لو دادن)؛ ش ،15ش ،1ش (،۴6اعترا )؛
ش ،51ش ،١3ش ،۴١ش ،11ش ،١١ش ،13ش،1٠
ش(٣١اطالعات)؛ ش ،53ش ،1ش ،13ش (٣۶توهه)؛ ش( 11
تغییرنام)
 ٣-5-١-۴ش51
 ٣-5-١-1مورد ندارد

 ۷-2-4شکنجه جسمی
 ٣-5-۴-٣فلک کردن
 ٣-5-۴-٣-٣ش ،۶5ش ،٣٣ش ،11ش ،1۴ش ،١٣ش۶۶
 ٣-5-۴-٣-5ش ،1ش ،15ش ،٣١ش ،۴5ش٣۶
 ٣-5-۴-٣-١ش ،۶5ش ،٣٣ش( ،٣١ش ،)۴5ش15
 ٣-5-۴-٣-۴ش ،5٠ش ،١١ش15
 2-4-2-۷شالق زدن با کابل
 ٣-5-۴-5-٣ش ،1ش ،15ش ،5٠ش ،1ش ،15ش ،11ش ،51ش ،١3ش،۴١
ش ،5٣ش ،۶1ش ،٣5ش ،۴6ش ،5٠ش۴۴
 ٣-5-۴-5-5ش ،5١ش ،١٣ش ،۴6ش15
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 ٣-5-۴-١کتک زدن
 ٣-5-۴-١-٣ش ،11ش ( 13هازجویی)؛ ش ،۴٠ش ،1٠ش ،۶5ش ،16ش( ۶٣
تن یه)؛ ش ،1٠ش ( 11خودسرانه)؛ ش "( ۶٠اتا فوت ال")
 ٣-5-۴-١-5ش ،51ش ،۶١ش ،1٠ش ،15ش ،13ش ،1ش ،۶1ش ،5۴ش،۶5
ش ،۴5ش ،51ش ،1ش ،1ش ،16ش ،١٣ش1٣؛ ش ،١٣ش،۶٣
ش ،15ش ،١6ش ،٣٣ش ( ۶٣هیهوش)؛ش ،١۴ش ،۴٠ش،۴5
ش ،٣١ش (۴جراحات)؛ ش ( 1۶ها لگد از پله پایین انداختن)
 ۷-2-4-4قپانی
 ٣-5-۴-۴-٣-١ش ،۶5ش ،۴1ش ،1ش ،٣٣ش ،11ش ،5٠ش ،١٣ش،١6
ش ،٣۶ش ،1٣ش ،٣5ش ،1٣ش1۶
٣-5-۴-1

سر پا نگهداشتن

 ٣-5-۴-1-٣ش ،۶5ش ،٣5ش ،55ش1٠
 ۷-2-4-۳محرومیت از خواب
 ٣-5-۴-۶-٣ش ،15ش ،1۶ش ،15ش۶٣
 " ۳-4-2-۷قبرها"
 ٣-5-۴-1-٣ش ،۶5ش ،5٠ش ،55ش ،١٣ش١3
جوجه مرغی
۷.2.4.8
 ٣-5-۴-3-٣ش٣5
٣-5-۴-6

کالغ پر

 ٣-5-۴-3-٣ش٣5
 ۷-2-4-۷۱شیوههای دیگر شکنجه فیزیکی
 ٣-5-۴-٣٠-٣ش(1هیضهها)؛ ش ،1ش ،٣1ش(15سوزاندن)؛ ش (١۶رطع عضو)؛
ش (٣5چوهه دار)؛ ش (٣٣رل خودنویس)
 ٣-5-۴-٣٠-5ش ،1ش ،٣ش ،5ش ،1ش ،3ش۴5
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۷-2-5

شکنجه روانی

 ۷-2-5-۷زندان انفرادی
 ٣-5-1-٣-٣ش ،51ش ،٣۶ش ،٣٠ش ،1ش ،۴ش ،٣5ش ،15ش ،۴1ش،۴3
ش ،15ش ،۴٠ش ،1٠ش ،11ش ،13ش ،16ش ،۶٣ش ،٣3ش،5٠
ش ،5١ش ،١١ش ،51ش ،56ش ،١٣ش ،53ش ،١1ش ،١3ش،۴٣
ش ،۴١ش ،۴۶ش۶6
 ۷-2-5-2اعدام مصنوعی
 ٣-5-1-5-٣ش ،٣5ش ،۴3ش ،1۶ش ،16ش ،5۴ش ،53ش ،۶١ش،٣٣
ش ،1٠ش1٠
 ٣-5-1-5-5ش٣٣
 ۷-2-5-۶مشاهده شکنجه
 ٣-5-1-١-٣ش ،٣۶ش ،٣5ش ،51ش ،15ش ،۴1ش ،15ش ،۴6ش ،1۶ش،55
ش ،١٣ش1٠
 ٣-5-1-١-٣ش۶٣
 ۷-2-5-4بازداشت کودکان
٣-5-1-۴

ش ،۴6ش51

 ۷-2-5-5تهدید وایجاد رعب و وحشت
 ٣-5-1-1-٣ش ،۶ش ،٣5ش ،۴3ش ،15ش ،13ش ،16ش ،5٠ش ،١٣ش،١3
ش ،1٠ش ،۶١ش ،٣١ش ،٣۶ش۶1؛ ش۶٣؛ ش٣5
 ٣-5-1-1-5ش ،11ش ،۶٣ش ،۶5ش ،53ش ،۶1ش ،5٠ش13
 ٣-5-1-1-١ش1
 ۷-2-۳برخورد تحقیرآمیز ،غیرانسانی و ظالمانه
 ۷-2-۳-۷ازدحام در زندان
 ٣-5-۶-٣-٣ش ،٣٣ش ،15ش ،1۶ش ،11ش ،5۴ش ،١3ش ،١6ش ،۴٠ش1٠
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 ۷-2-۳-2شرایط بد بهداشتی
 ٣-5-۶-5-٣ش ،٣٣ش ،5۴ش ،5٣ش ،5١ش ،١٣ش ،53ش ،١3ش،۴١
ش ،۴۴ش ،٣۶ش ،۶5ش51
 ٣-5-۶-5-5ش ،1۴ش ،٣5ش ،۴6ش ،1۴ش ،1۶ش ،۴١ش ،۴۴ش5٣
 ۷-2-۳-۶عدم ارائه کمکهای پزشکی
 ٣-5-۶-١-٣ش ،٣5ش ،51ش ،1ش ،1۶ش ،5٠ش ،١6ش ،۴٠ش ،٣١ش۴1
 ٣-5-۶-١-5ش ،1۴ش51
 ۷-2-۳-4مصاحبه تلویزیونی
 ٣-5-۶-۴-٣ش ،۶5ش ،1۴ش ،1ش ،١5ش ،11ش ،5٠ش ،۴5ش ،1۴ش٣١
 ۷-2-۳-5ممانعت از دادن غذا
 ٣-5-۶-1-٣ش ،5٠ش ،51ش ،١3ش ،۶5ش ،٣٣ش51
 ۷-2-۳-۳قرار گرفتن در معرض مسائل مختلف
 ٣-5-۶-۶-٣ش ،5١ش ،1۶ش ،11ش5۴
 ۷-2-۳-۱القائات مذهبی
 ٣-5-۶-1-٣ش ،٣5ش ،٣۶ش ،۴١ش ،1۶ش ،۶٣ش ،5١ش ،١٣ش ،۴6ش15
 ۷-2-۳-8کار اجباری
 ٣-5-۶-3-٣ش ،٣5ش۴٠
 ۷-2-۳-٢متفرقه
 ٣-5-۶-6-٣ش ،1ش ،1ش ،٣٣ش ،٣١ش ،٣۶ش ،5٠ش ،5١ش ،51ش،51
ش ،53ش ،١6ش ،۴3ش ،۴6ش ،15ش ،13ش ،۶٠ش،۶٣
ش ،۶5ش ،1٠ش(15چش هسته)؛ ش ،٣5ش( ،1تاریک و
مرطوب)؛ ش(5خون)؛ ش( 1میان اجساد)؛ ش (1عریان)؛ ش13
(سکوت)؛ ش(۶٣مطالعه)؛ ش(5٠ازدواج هه رسمیت شناخته نشده)؛
ش (۴١جنایتکاران)؛ ش(۶1تغدیه اج اری)؛ ش ،5۴ش( 16هلند
کردن اجساد)؛ ش (٣١مراس تشییع جنازه)؛ ش ،١6ش( 16
ش( ،5٠اسامی پراکنده)
72

 ۷-۶محاکمه
 ۷-۶-۷اتاق محاکمه
 ٣-١-٣-٣ش ،٣5ش ،1ش11

 ۷-۶-2تشریح مراحل دادرسی
٣-١-5-٣

٣-١-5-5
٣-١-5-١
٣-١-5-۴
٣-١-5-1

٣-١-5-۶

ش ،۶5ش ،1۴ش ،5ش ،1٠ش ،۶6ش ،16ش ،٣3ش ،5١ش،١5
ش ،۴6ش ( 1۴عدم دسترسی هه وکیل)؛ ش ( ۶٣دادگاه نیامی)؛
ش ،٣1ش ،۶1ش ،13ش ،٣5ش ،5٠ش ،55ش ،53ش ،١٣ش،۴۴
ش ،15ش ،1۶ش ( 1ن ود حق دفاک)
ش ،١ش ،٣۶ش ،١٣ش ،١3ش ،۴١ش ،15ش ،1۶ش۶1
ش ،1۴ش ،٣1ش ،٣5ش ،5٠ش ،55ش ،5۴ش ،١٣ش ،١6ش،۴١
ش ،15ش ،1۶ش ،11ش ،1٠ش۴۶
ش ،1٠ش ،٣5ش۴١
ش ،1ش ،٣5ش ،5٠ش ،١٣ش ،۴1ش ،۴6ش ،1۶ش (53استثنا)؛
ش(١٣امضای حک )؛ ش ،١٣ش ،۶1ش ،۴١ش ( حک غیروارعی)؛
ش (۴1اطالک داده نشد)
ش1

 ۷-۶-2-۱جرائم سیاسی
 پناهندگی :ش5 پشتی انی :ش ،١ش ،۴ش ،1ش ،٣٠ش ،٣1ش ،5٣ش ،5١ش،5۴ش ،56ش ،١۴ش ،١۶ش،۴5
ش ،۴۶ش ،15ش ،1۴ش ،۶٠ش ،۶5ش ،۶1ش ،11ش ،15ش،11
ش1۴
 ادهیات :ش ،5٣ش ،5١ش ،١٣ش ،١6ش ،16ش ،۶5ش ،۶1ش1٠ ه کاری :ش ،1ش ،۴٠ش1۴ اتهامات امنیتی :ش ،٣٣ش ،١٠ش ،١3ش1۴ احکام :ش ،٣ش ،٣5ش ،٣3ش ،5٠ش ،١1ش١۶ ٣-١-5-3ش ،٣ش ،۶5ش ،1۴ش ،1ش ،13ش ،۴١ش ،5٠ش11
 ٣-١-5-6ش ،٣ش53

 ٣-١-5-٣٠ش ،٣٣ش ،٣5ش ،1٠ش ،5۴ش ،55ش۴١
 ٣-١-5-٣٣ش ،1ش ،5١ش۴۶
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 ٣-١-5-٣5ش5١
 ۷-4زندان
 ۷-4-۷ادامه شکنجه
 ٣-۴-٣-٣مورد ندارد
 ۷-4-2آزار جنسی
 ۷-4-2-۷آزار جنسی زنان
 ٣-۴-5-٣-٣ش ،٣٣ش ،53ش ،1٣ش11
 ٣-۴-5-٣-5ش51
 ۷-4-2-2آزار جنسی مردان
 ٣-۴-5-5-٣ش1
 ۷-4-۶توابین و همکاران
٣-۴-١-٣
٣-۴-١-5
٣-۴-١-١
٣-۴-١-۴

۷-5

ش٣٣
ش ،۴1ش ،15ش ،1۶ش ،53ش ،١3ش ،١۴ش ،۴١ش٣۶
ش ،۶5ش١٣
ش ،۶5ش٣١

رهایی از زندان

 ۷-5-۷شرایط آزادی
٣-1-٣-٣
٣-1-٣-5
٣-1-٣-١
٣-1-٣-۴

ش ،٣۶ش ،5١ش ،١3ش ،13ش۶٣
ش ،۶5ش ،1۴ش ،١٣ش ،۴6ش٣۶
ش ،٣۶ش ،1٠ش ،5۴ش۴6
ش ،1۶ش.1۴
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منابع فصل ( 2اعدامها)
 2-۷اعدامهای قبل ازسال ۷۶۳۱
 5-٣-٣هه فهرست اطالعات در  5-٣-۴-1نگاه کنید
 5-٣-5هه فهرست اطالعات در  5-٣-۴-1نگاه کنید
 5-٣-١هه فهرست اطالعات در  5-٣-۴-1نگاه کنید
 5-٣-۴تیرهاران :ش ،۶5ش ،1۴ش ،٣ش ،٣5ش ،11ش ،15ش ،16ش،٣1
ش ،٣3ش ،5۴ش ،51ش ،١٣ش ،53ش ،١3ش ،١6ش،۴٠
ش ،۴١ش۴۶ریا ،ش ،1٣ش ،٣١ش.١
حلق آویز :ش ،۶ش ،۴1ش ،١5ش ،۶٠ش ،5١ش ،١1ش ،١۴ش،۴٣
ش۴5
ش ،۶5ش ،1١ش ،1۴ش ،11ش ،5ش ،٣5ش ،۴1ش ،1٣ش،۴3
کلی:
ش ،15ش ،1٠ش ،1۶ش ،16ش ،۶٣ش ،5٠ش ،55ش،5١
ش ،51ش ،3ش ،١6ش ،۴١ش ،۴۶ش ،۶3ش ،1٠ش،۶١
ش ،٣١ش٣٠
"رگ ار گلوله" :ش( ٣1شواهد هیشتر)
 5-٣-1ش ،1ش ،16ش ،1١ش ،١١ش ،51ش ،١3ش ،٣6ش ،۴٠ش ،۴1ش۶3

 2 -2کشتار ۷۶۳۱
 5-5-٣هه موارد ذیل توجه کنید
 5-5-5حلق آویز :ش ،٣1ش ،٣۶ش ،6ش ،15ش ،1٠ش ،13ش ،5٣ش،56
ش ،١3ش ،١6ش ،١۴ش ،۶۶ش ،۶1ش ،٣١ش ،٣٠ش١

کلی:

ش ،٣۶ش ،1ش ،3ش ،15ش ،۴6ش ،1۴ش ،1۶ش،16
ش ،5١ش ،١3ش ،۴5ش ،۴۴ش ،۶1ش ،۶3ش۶6

 2-2-۶کمیسیون مرگ
ش ،۴ش ،۴6ش ،1۴ش ،13ش ،۶٠ش ،٣3ش ،5٣ش،5١
ش ،56ش ،١٣ش ،۴۶ش ،۶۶ش ،١ش15
2-۶

قتلهای دیگر

 2-۶-۷قتلعام در جهرم
 5-١-٣-٣-۴ش١1
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 2-۶-2آتش سوزی در زندان رشت
 5-١-5-٣ش١١

 2-۶-۶کشتار در کردستان
 5-١-١-٣ش ،55ش5۶
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منابع فصل  (۶زندانها)
 ۶-۷بازنگری
 ۶-2زندانهای اصلی
 ۶-2-۷زندان عادل آباد
 ١-5-٣-٣ش ،٣٠ش ،53ش ،١1ش ،۴١ش1١
۶-2-2
١-5-٣-5

١-5-5-5
١-5-5-١
١-5-5-۴

زندان اوین
ش ،١ش ،6ش ،٣٠ش ،٣٣ش ،٣۴ش ،٣1ش ،٣۶ش ،٣1ش،٣3
ش ،5٠ش ،5٣ش ،55ش ،5١ش ،51ش ،5۶ش ،51ش،56
ش ،١٣ش ،١٣ش ،١١ش ،١۴ش ،١۶ش ،١3ش ،١6ش،۴٠
ش ،۴٣ش ،۴۶ش ،۴1ش ،۴3ش ،۴6ش ،1٣ش ،15ش،1۴
ش ،1۶ش ،11ش ،16ش ،۶٣ش ،۶5ش ،۶۴ش ،۶1ش،۶۶
ش ،۶1ش ،۶3ش ،1٠ش ،1٣ش ،1١ش1۴
ش ،١3ش۴6
ش ،5١ش۶5
ش ،١ش ،51ش ،51ش ،١٣ش ،١6ش ،۴6ش ،15ش11

 ۶-2-۶زندان قزلحصار
 ١-5-١-٣ش ،١ش٣٣ریا ،ش ،٣۴ش ،٣۶ش ،5٠ش ،55ش ،5١ش،١٣
ش ،۴3ش ،۴6ش ،15ش ،1۴ش ،1۶ش ،11ش ،16ش،۶٠
ش۶5
 ١-5-۴زندان گوهردشت
 5-١-۴-٣ش ،١ش ،٣٣ش ،٣۴ش ،٣1ش ،5٣ش ،55ش ،5١ش،56
ش ،١٣ش ،١١ش ،١۴ش ،١3ش ،١6ش ،۴۶ش ،۶٠ش،۶۶
ش۶3
 ۶-2-5زندان تبریز
 ١-5-1-٣ش ،1ش ،۶ش ،55ش ،5۴ش ،١3ش ،۶۶ش1٠
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 ۶-2-۳زندان اُرومیه
 ١-5-۶-٣ش ،1ش ،۶ش ،3ش ،٣5ش ،5٣ش1٠
 ۶-2-۱زندان وکیل آباد
 ١-5-1-٣ش ،۴ش ،٣١ش ،٣۶ش ،١5ش ،۴5ش ،13ش۶٣
 ۶-2-8زندانهای اصلی دیگر
 ١-5-3-٣ش ،۴۴ش(۴1دستگرد)؛ ش ،۶۶ش(15دیزل آهاد)؛ ش(۴1کارون)
 ۶-۶زندانهای کوچک
 ١-١-٣ش ،51ش(۴٠آمل)؛ ش(1زندان مالک اشتر)؛ ش ،3ش ،55ش،51
ش(15سنندج)؛ ش(۴1زندان یونسکو)؛
ش(5١هندرع اع)؛ ش ،1ش(١١زندان نیروی دریائی رشت)؛
ش(١٠زندان سپاه ،مسجد سلیمان)؛ ش ،٣١ش ( ۴5ملک آهاد)
 ١-١-5ش(١عشرت آهاد)؛ ش(5۴سقز)؛ ش(51هندرانزلی)؛ ش(1چالوع)؛
ش(1٠خوی)؛ ش(51مریوان)؛
ش(۴6سمنان)؛ ش ،۶ش(٣٣مهاهاد)
 ١-١-١ش(۶6زندان فجر)؛ ش(55کامیاران)؛ ش ،51ش ،۶٣ش(۶3رصر)؛
ش(۶٣حشمتیه)؛ ش(5۴سردشت)
 ۶-4بازداشتگاهها
 ١-۴-٣ش ،1ش ،٣٠ش ،٣٣ش ،٣۶ش ،5٠ش ،5۶ش ،۴6ش ،1۴ش،۶1
ش(۶1کمیته مشتر )؛ ش (١3کمیته فردوسی)؛ ش(1۶کمیته وزرا)
 ١-۴-5ش ،٣١ش ،٣1ش ،٣۶ش ،٣3ش ،١1ش ،11ش ،13ش1٠
 ١-۴-١ش ،1۴ش ،۶5ش٣5
 ١-۴-۴ش ،٣١ش ،٣۶ش13
 ۶-5مراکز و زندانهای غیر رسمی
 ١-1-٣مورد ندارد
 ١-1-5ش1
 ١-1-١ش53
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 ١-1-۴ش11
 ١-1-1ش۴١
 ١-1-۶ش٣1
 ۶-۳فساد در زندانها
 ١-۶-٣ش ،1٣ش ،۴٠ش1٠
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منابع فصل  ( 4قربانیان)
 4-۷زنان
 ۴-٣-٣ش ،15ش(١٣چادر)؛ ش ،١6ش(5٠نجس)
 4-2خردساالن
 4-2-۷بازداشت خردساالن با والدینشان
 ۴-5-٣-٣ش ،۶1ش ،1۶ش ،۴5هرای شرایط خواب هه ش 15مراجعه کنید.
ش(5٠شفاعت)؛ ش ،15ش ،51ش (۴٠زندانی سیاسی محسوب
شدن)
 ۴-5-٣-5ش(51سوء تغبیه)؛ ش ،51ش(15درمان)
 ۴-5-٣-١ش ،51ش ،۶3ش ،۶5ش ،5٠ش ،51ش۶1
 ۴-5-٣-۴ش ،٣١ش ،51ش۴5
 4-2-2خردساالن به عنوان زندانی سیاسی
 ۴-5-5-٣ش ،5۴ش ،١5ش ،١٣ش ،۶٠ش ،۶5ش ،١1ش ،51ش۶5
 ۴-5-5-5ش ،١6هرای شواهد هیشتر در مورد سن زندانیها در زمان تدور
حک  ،هه ش ۶٠و ش 5۴مراجعه کنید.
 4-2-۶اعدام زندانیان کم سن و سال
 ۴-5-١-٣ش ،5١ش ،۶٠ش ،1۶ش ،15ش ،٣5ش ،5ش ،١٣ش،۶
ش ،۴5ش ،٣١ش١3
 4-۶میراث اذیت و آزار
 4-۶-۷صدمات جسمی
 ۴-١-٣-٣ش ،٣١ش ،٣۶ش ،15ش (۶1رادر هه راه رفتن ن ودن)؛ ش،1۶
ش ،١3ش ،۴3ش(51عفونت)؛ ش٣١؛ ش(٣۶خون ادرار کردن)؛
ش ،5٠ش(1۴تندلی چرخ دار)؛ ش ،55ش(۶٠شکستن آرواره)؛
ش(١١شکستن انگشتها)؛ ش(1٣شکستن پاها)؛ ش،5۶
ش(٣٣شکستن دندهها)؛ ش ،۴6ش ،1۶ش(۶٣آسیب نخاک)؛ ش،5٠
ش ،5٣ش ،١3ش ،51ش(۴٠از کارافتادگی کلیه)؛ ش ،۴١ش،1۴
ش(١3ناهینایی/ناشنوایی)؛ ش ،1۴ش ،1۶ش(5٠هیماریهای
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پوستی)؛ ش (5٠دندانها)؛ ش(1۴متفرره)؛ ش ،1۶ش ،1۴ش،١۶
ش ،۴1ش(5٠سوء تغبیه)؛ ش(5٠تیرویید).
 4-۶-2صدمات روانی
 ۴-١-5-٣ش ،56ش١٣؛ ش ،۴ش ،٣٣ش ،1۶ش ،5۴ش(15اخییییییییتالالت در
خواب)؛ ش(۴١تاریکی)؛ ش(۶۶افسردگی)؛ ش ،۶۶ش (۶1سوء ظن)؛ ش،١٣
ش(١5عدم تعادل روانی)
 4-4خودکشی
 ۴-۴-٣ش ،۶1ش/15ش (۴6مورد مشاهه) ،ش ،١٣ش ،5١ش ،1٠ش،١٣
ش51
ش ،۴١ش۶۶
۴-۴-5
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منابع فصل  ( 5خانوادهها)
 5 -۷برخورد وحشیانه با خانوادهها
 1-٣-٣ش (53حمله)؛ ش(٣٠هازداشت)؛ ش(5٣هازجویی)؛ ش (٣3اتوهوع)؛
ش(11درب)؛ ش(۴3مادر هزرگ ها)
 1-٣-5مورد ندارد
 5-2حق مالقات در زندان
 1-5-٣ش ،٣3ش ،١٠ش1١
 1-5-5ش ،11ش٣3؛ ش ،11ش ،٣٣ش5۶
 1-5-١ش ،۴۶ش ،۶1ش ،۴6ش ،٣٣ش(11تناوب)؛ ش ،۴3ش ،٣5ش،۴1
ش ،1۶ش ،۶٠ش ،٣1ش ،5۴ش ،11ش ،۴٣ش ،5۶ش(11کوتاه یا
محدود کردن حق مالرات)؛ ش ،١5ش ،٣ش ،5ش ،11ش"(۴۴مالرات
خداحافیی") ،ش ،١۶ش(1١شفاعت)؛ ش ،١٠ش ،۴۴ش،٣٣
ش(5مدت)؛ ش ،11ش(5۶مسافت طوالنی)
 1-5-۴ش ،6ش ،٣٣ش ،5٣ش ،٣۶ش ،۴6ش ،15ش ،1۴کلی
 5-۶آگاه سازی از مرگ
 1-١-٣ش ،11ش(5٣عدم حساسیت)؛ ش ،١۴ش ،۶۴ش(٣۶رفتن هه مالرات)؛
ش ،5ش ،۶ش ،6ش( ١۶کیسه ل اع ها)؛ ش ،11ش ،1۴ش،١١
ش ،۴٣ش ،۴۶ش ،۶۴ش ،1٣ش(5٣تلفن)؛ ش ،٣5ش ،15ش،٣1
ش(١٠رسانههای محلی)؛ ش(٣پوستر)؛ ش6؛ ش (11تا هعد)؛ ش،5۴
ش (٣5اخ ار دست اول)؛
 1-١-5ش ،۶ش ،١١ش ،٣ش (15خودداری از دادن اطالعات حیاتی)؛
ش(۴۶اطالعات غلط)؛ ش(۴٣تاخیر)؛ ش ،1۴ش ،١۴ش(٣مادران)؛
ش(5٣اموال اشت اه)
 5-4حق خاکسپاری و سوگواری
 1-۴-٣ش ،١٠ش ،1١ش ،11ش ،۴١ش ،3ش ،٣1ش ،١1ش"(53پول گلوله")؛
ش ،5۶ش ،1۴ش(٣٠امضای مدار )
 1-۴-5ش ،٣ش ،5ش ،۶ش ،15ش ،1١ش ،56ش ،۴5ش(1١عدم تحویل
اجساد)؛ ش ،6ش ،٣3ش ،١۶ش ،۴1ش ،۶۴ش ،۶1ش ،۶۶ش،۴1
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1-۴-١

1-۴-۴
۴-۴-1
موهن)؛

ش ،۶ش ،۴3ش ،1٣ش ،15ش ،٣1ش ،5٠ش (١۶گورهای
دستهجمعی)؛ ش ،۴٣ش ،1۴ش(5٣نگفتند کجا)
ش ،١5ش(۴٣تحویل ندادن جنازه هرای چند روز)؛ ش ،٣٠ش،5٠
ش(۴1ک عمق)؛ ش ،15ش ،۴3ش(۴1غیر راهل شناسایی)؛ ش،5٠
ش(1١ها ل اع)؛ ش ،1١ش(١5نشستن)؛ ش(٣سگها)
ش ،5٣ش ،١3ش ،١5ش( ۴٣عدم اجازه عزاداری)؛ ش ،٣ش،۴1
ش ،۴3ش(٣1ها خشونت هه ه زدن)
ش ،٣١ش ،٣1ش ،3ش(1١گورهییا)؛ ش ،٣1ش ،٣١ش(۶١هخییشهییای
ش ،١5ش(١٠محلی)

 5-5درد و رنج خانوادهها
 1-1-٣ش ،53ش ،۴3ش۴٣
 1-1-5ش ،1ش ،١1ش ،11ش ،1٣ش۴۴
 1-1-١ش ،١3ش ،۴٣ش ،١۴ش ،١١ش۶۶
ش ،11ش ،۴٣ش ،١۴ش۴3
 1-1-۴ش ،١1ش ،11ش ،56ش۴3
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منابع فصل ( ۳عامالن)
 ۳-۷قضات
 ۶-٣-٣آیتاهلل محمد مهدی گیالنی :ش ،٣۴ش ،51ش ،١3ش ،١6ش،۴٠
ش ،۶٠ش۶3
 ۶-٣-5حسینعلی نیری :ش ،١ش ،٣۴ش ،٣1ش ،٣3ش ،١٣ش ،١۴ش،١1
ش ،١3ش ،١6ش ،۴6ش ،1۶ش11
 ۶-٣-١محمد محمدی ریشهری :ش ،١6ش1۴
 ۶-٣-۴مالُ رتیلزاده :ش٣3
 ۶-٣-1علی م شری :ش ،٣۴ش ،٣1ش ،5٠ش۴1
 ۶-٣-۶حاج آرا علوی :ش11
 ۶-٣-1عندلیب :ش۴١
 ۶-٣-3کرمانی مقدم :ش ،1ش۶
 ۶-٣-6حجتاالسالم سید حسین موسوی ت ریزی :ش ،١6ش1٠
 ۶-٣-٣٠علی رازینی :ش ،٣١ش ،٣۶ش13
 ۶-٣-٣٣جواهری :ش1
حاجی آرا رامندی :ش5۴
ناتریان ،تلواتی :ش٣٣
حجتاالسالم احمدی :ش۶6
سلیمی :ش٣١
حجتاالسالم امانی :ش1٠
ردیانی :ش5
نورهخش :ش١1
حمید رشید فر :ش١1
دهقان :ش١٠
حجتاالسالم حافیی :ش۶٣
 ۳-2مقامات زندان
 ۶-5-٣اسداهلل الجوردی :ش ،5ش ،٣٠ش ،٣٣ش ،5٣ش ،51ش ،١٣ش،١3
ش ،۴٠ش ،۴3ش ،1٠ش ،16ش ،۶٠ش ،۶٣ش،۶5
ش ،۶1ش ،۶3ش1١
 ۶-5-5محمد مقیسهای :ش ،١ش ،5١ش١1
 ۶-5-١سیدحسین مرتضوی :ش ،٣٣ش ،۴6ش۶۶
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 ۶-5-1اسماعیل شوشتری :ش۴1
 ۶-5-1مجت ی حلوایی عسگر :ش ،۴6ش15
 ۶-5-۶آیتاهلل ع دالکری موسوی اردهیلی :ش ،٣5ش١3
 ۶-5-1حاج داود رحمانی :ش ،٣٣ش ،١۶ش ،1۶ش ،11ش۶5
 ۶-5-3تقی عادلی :ش۴1
 ۶-5-6والی پور :ش ،٣١ش ،٣۶ش ،13ش۶٣
 ۶-5-٣٠حاج امین :ش ،5٠ش۶1
 ۶-5-٣٣تانع علی شافعی :ش۶6
 ۶-5-٣5زمان محمودی :ش١٠
 ۶-5-٣١حاج کرهالیی :ش٣3
 ۶-5-٣۴اک ر ک یری ارانی :ش15
 ۶-5-٣1داود هیات :ش١1
 ۶-5-٣۶میث  :ش١1
۳-۶
۶-١-٣
۶-١-5
۶-١-١
۶-١-۴
۶-١-1

دادستانها
مصطفی پورمحمدی  :ش ،١ش ،٣3ش ،١۴ش ،١1ش ،۴5ش13
مرتضی اشراری :ش ،١ش ،٣1ش ،5١ش ،١۴ش ،١1ش۴6
اهراهی رییسی :ش ،١ش ،١۴ش١1
حمید ("ع اسی") نوری :ش۴1
گرامی :ش5
خیری :ش ،1ش۶
رن ری :ش53
حجتاالسالم موحد :ش۶6
سیالدین میرعماد :ش١1
میرفندرسکی :ش١5

 ۳-4شکنجهگران و بازجویان
 ۶-۴-٣هادی غفاری :ش ،٣٣ش ،١6ش11
 ۶-۴-5سیدع اع اهطحی :ش ،3ش16
 ۶-۴-١هازجو تهرانی :ش۴
 ۶-۴-۴ناتر یارحامدی :ش۶3
حاج اهراهی  :ش5۴
کری کله پز :ش5۴
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محمدهادی یاراحمدی :ش۶6
حاج عزیز :ش۶6
حاج ح یب رشتی :ش۶6
سرواز نوریزی :ش٣١
ههزاد نیامی :ش١3
حسن هتولی :ش5۴
حاجی اسماعیلی :ش5۴
 5-۳سایر اعضای کمیسیون مرگ
 ۶-1-٣مجید تراب پور :ش1٠
 ۶-1-5مصطفی محمدی :ش١
 ۳-۳سایر عامالن
 ۶-۶-٣سردار سپاه ن ی رودکی :ش1٠
 ۶-۶-5تاد خلخالی :ش ،۴ش ،55ش ،١1ش15
 ۶-۶-١محمدعلی هشارتی :ش١1
 ۶-۶-۴آیتاللهی :ش١1
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اطالعات اضافی در باره ی آمران و عامالن کشتار زندانیان سیاسیی در
دهه ی ۷۶۳۱
اعضای شورای عالی قضائی ،سال ۷۶۳۱تا ۷۶۳8
 -۱رئیس دیوانعالی کشور :ع دالکری موسوی اردهیلی.
 -5دادستان کل کشور :محمد مهدی رهانی املشی(فوت کرده است)
 -١سه راسی مجتهد هه انتخاب رضات کشور که ع یارت هودنید از :محمید میؤمن،
ع داهلل جوادی آملی و مرتضی مقتدائی.
علی ردوسی ،رهانی املشی و جوادی آملی اولین کسانی هودند کیه هیه ر ی رضیات
کشور هه شورای عالی رضائی راه یافتند .محمد مؤمن و مرتضی مقتیدائی هیه جیای
ردوسی که در شهریور  ٣١۶٠کشته شد و رهانی املشی که هه دادستان کیل کشیور
رسید ،هه شورای عالی رضائی راه یافتند.
در سال  ٣١۶٣اهوالفضل میرمحمدی و محمد موسوی هجنوردی جایگزین میؤمن و
جوادی آملی شدند.
در  ٣6دیمییاه  ،٣١۶٣یوس ی تییانعی کییه از شییورای نگه ییان اسییتعفا داده هییود،
جایگزین رهانی املشی شید .در  ٣۶تیرمیاه  ،٣١۶۴مقیام دادسیتانی کیل کشیور از
یوس تانعی هه سیدمحمد موسوی خوئینیهیا انتقیال یافیت .تیانعی و موسیوی
خوئینی ها از این موسع هه ترکیب شورای عالی رضائی نییز راه یافتنید .سیخنگوئی
شورای عالی رضائی هه عهدهی مرتضی مقتدائی هود.
دادستانی کل انقالب ،دادستانی انقالب اسیالمی مرکیز ،دادگیاه انقیالب
اسالمی مرکز
 -٣دادستان کل انقالب علی ردوسی هود که پس از اسیتعفای هیادوی در تاهسیتان
 ٣١13هه این پست گمارده شد.
پس از کشته شدن وی در شهریور  ،٣١۶٠سیدحسین موسوی ت ریزی جایگزین او
شد .پس از هرکناری موسوی ت ریزی در سال  ،٣١۶۴پست دادستانی کیل انقیالب
نیز از هین رفت و مراکز استانها دارای پست دادستانی انقالب شدند ،هیدون آنکیه
دادستانی کل در کار هاشد.
 -5ریاست دادستانی انقالب اسالمی مرکز در سالهای  ،٣١۶۴-٣١16هیه عهیدهی
سیداسداهلل الجوردی هود.
علی رازینی در دیماه  ٣١۶١جانشین وی شد .مرتضی اشیراری در ههیار  ٣١۶1هیه
جای رازینی انتخاب شد و تا سال  ٣١۶3این پست را هه عهیده داشیت .از شیهریور
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 ٣١۶3سیداهراهی رئیسی که معاون رازینی و اشراری هود ،هه ایین سیمت گمیارده
ش د.
راسیالقضات و حاک شرک دادگاههای انقالب اسالمی مرکز هین سالهیای -٣١۶٠
 ٣١۶١محمد مهدی گیالنی هود .ایین مسیند از سیال  ٣١۶١تیا  ٣١۶3در اختییار
معاونش حسینعلی نیری ررار گرفت.
محمیید مهییدی گیالنییی ،حسییینعلییی نیییری ،علییی م شییری ،اهوالقاسی رامنییدی،
غالمحسین ره رپور ،غالمحسین محسنی اژهای ،علیی رازینیی و علیی یونسیی ،از
رضات شرک معرو دادگاههای انقالب اسالمی هودهاند.
دادگاه انقالب اسالمی ارتش ،سازمان قضائی نیروهای مسلح
ریاست دادگاه انقالب اسالمی ارتش از سیال  ٣١13تیا  ٣١۶5هیه عهیدهی محمید
مهدی ریشهری و معاونت یونسی ها نام مستعار ادریسی هود.
دادستانی انقالب اسالمی ارتش در طی این مدت در اختیار لطی اهلل اتیاهکی ریرار
داشت.
از اهتدای سال  ٣١۶1سازمان رضائی نیروهای مسلح از ادغام سازمان رضائی ارتش،
دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی ارتش و دادسرا و دادگاه انقالب اسیالمی و عمیومی
پاسداران هه وجود آمد و ریاست آن هه علی رازینی سپرده شد.
ترکیب قوهی قضائیه پس از تصویب متمم قانون اساسی  ۷۶۳8تا ۷۶۱8
در سال  ۷۶۳8هعد از تصویب مت رانون اساسی توسط مجلس خ رگیان و از هیین
رفتن شورای عالی رضائی و ایجاد پست ریاست ریوه رضیائیه ،ع یدالکری موسیوی
اردهیلی از ریاست دیوان عالی کشور و شورای عیالی رضیائی کنیاره گییری کیرد و
محمد یزدی که در انتخاهات سال  ٣١۶1از مجلس شورای اسیالمی هرکنیار مانیده
هود و هه عضویت شورای نگه ان در آمده هود ،از سیوی خامنیهای هیه ریاسیت ریوه
رضائیه منصوب شد .در این دوران ،ترکیب روه رضائیه هه شرح زیر هود:
 -٣محمد یزدی ،رییس روه رضائیه؛
 -5محمد محمدی ریشهری ،دادستان کل؛ پس از کناره گیری وی از این پسیت،
اهوالفضل موسوی ت ریزی(فوت کرده است) جایگزین وی شد .موسیوی ت رییزی تیا
آن مورع ریاست دیوان عدالت اداری را هه عهده داشت؛
 -١سیداهراهی رئیسی دادستان انقالب اسالمی مرکز .او سپس هه ریاست هازرسیی
کل کشور رسید و در آخرین تحوالت روه رضائیه هه معاونت این روه منصوب شد.
روسای زندان اوین
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هعد از کشته شدن محمد کچوئی در  3تیر  ،٣١۶٠ریاسیت زنیدانهیای دادسیتانی
انقالب اسالمی ،پستی که متعلق هه کچوئی هود ،هه اهوالفضل حاج حیدری از سیران
مؤتلفه ها نام مسیتعار «حسینی» رسیید و هعید از او ایین پسیت را در سیال ٣١۶٣
حاجی محمد جواهریفرد که در زندان ها نام مستعار «مهدوی» شناخته مییشید،
تصاحب کرد .اندکی پیش از هرکناری الجوردی ،محمد امانی معاون وی هه ریاسیت
اوین رسید.
ریاست اوین در سیالهیای  ٣١۶١و  ٣١۶۴هیه فیروتن رسیید کیه ادعیا مییکیرد
دانشجوی خارج از کشور هوده است .پس از او ،میدتی اک یر ک ییری آرانیی هیا نیام
مستعار«فکور» که هازجوی شع ه هفت هود ،هه ریاست اوین رسیید(.)٣١۶1-٣١۶۴
در سال  ،٣١۶1میث هه ریاست اوین دست یافت و هه علت عدم توانیایی در ادارهی
زندان ،این پست در سال  ٣١۶۶هیه سیدحسیین مرتضیوی واگیبار شید کیه سیاهق ًا
ادارهی زندان گوهردشت را هه عهده داشت .وی تا سیال  ٣١۶1و مقطیع رتیلعیام
زندانیان سیاسی در این پست هاری ماند و پس از آن از اوین رفت .در پیائیز ،٣١۶1
فروتن دوهاره هه ریاست زندانهای گوهردشت و اوین رسید ،اما ریاسیت وی دولیت
مستعجل هود و پیس از او ،زمیانی(موسیوی واعییی) از مسیئوالن وزارت اطالعیات
تهران ،سرپرستی زندان را در سال  ٣١۶3هه عهده گرفت .پس از زمانی ،ها انتخیاب
الجوردی هه ریاست زندانها ،وی«پیشوا» سرهازجوی ساهق شیع ه ییک را هیه ایین
سمت گمارد .در تمام این سالها ،میدیریت داخلیی اویین هیا حسیین حسیینزاده،
شوهر خواهر کچوئی هود که در زندان شاه هه «آرای هیگناه» معرو هود.
ریاست زندان گوهردشت در سالهای  ٣١۶١-٣١۶٣هه عهدهی مرتضی تیالحی هیا
نام مستعار «ت حی» و معاونت او ها محمدی هود که پیشتر شاگرد رناد هود .پیس
از هرکناری الجوردی در سال  ،٣١۶١این پست هه سعادت رسید و سیپس در سیال
 ٣١۶۴ریاست این زندان هه عهدهی مرتضوی گبارده شد .او در سال  ،٣١۶۶هعید از
اینکه هه ریاست زندان اوین منصوب شد ،از این زنیدان رفیت و سرپرسیتی زنیدان
مدتی هه عهده داود لشکری و ناتریان هیود و پیس از رتیلعیام زنیدانیان ،ریاسیت
زندان هرای مدت کوتاهی هه فروتن رسید .وی ه زمان ،مسئولیت زندانهای اویین
و گوهردشت را هه عهده داشت .از سال  ٣١۶١هیه هعید ،داود لشیکری در مقیاطعی
سرپرستی زندان را هه ه راه مسئولیت انتیامی و امنیتی زندان هه عهده داشت.
رزلحصار هه وسیلهی حاج داود رحمانی اداره میشد و معاونش حیاج احمید هیود و
واحد یک رزلحصار نیز هه مدیریت محمد خاموشی اداره میشد کیه مسیتقیماً زییر
نیر حاج داود رحمانی هود .هعد از هرکنیاری حیاج داود رحمیانی از ریاسیت زنیدان
رزلحصار ،میث هه ریاست این زندان رسید و این پسیت را تیا انحیالل رزلحصیار در
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سال  ،٣١۶1در دست داشت؛ معاون وی انصاری هود که ریاست واحد یک را نیز هیه
عهده داشت.
هین سالهای  ٣١۶5تا  ،٣١۶١زندانها زیر نیر شورای سرپرسیتی زنیدانهیا اداره
میشد و مسئولیت آن نیز ها اهوالقاس سرحدیزاده هود .در ایین دوران ،محکومیان
سیاسی در زندانهایی کیه زییر نییر دادسیتانی انقیالب اداره مییشید ،نگهیداری
میشدند و شورای سرپرستی زندانها در این میان ردرتی نداشت .در سیال ،٣١۶١
مجید انصاری هه عنوان نمایندهی شورای عالی رضائی هه زنیدانهیا راه یافیت و هیا
تغییر ساختار شورای سرپرستی زندانها و ت دیل آن هه سازمان زندانها و اردامات
امنیتی ،در سال  ٣١۶۴هه ریاست این سیازمان هرگزییده شید و ایین ریاسیت را تیا
مجلس سوم هه عهده داشت .وی هرای ث تنام جهت شیرکت در انتخاهیات سیومین
دورهی مجلس شورای اسالمی ،از ریاست سازمان زندانها اسیتعفا داد و اسیماعیل
شوشتری که کرسی نمایندگیاش را از دست داده هود ،هعد از چند ماه هه جای وی
هه ریاست سازمان زندانها هرگزیده شد .پس از انتخاب محمد یزدی هه ریاست روه
فضائیه در سال  ٣١۶3و تشکیل دولت رفسنجانی ،شوشتری هه وزارت دادگسیتری
رسید و سیداسداهلل الجوردی هه ریاست سازمان زندان گمارده شد.
مسئوالن وزارت اطالعات و صاحبمنصبان اطالعاتی و امنیتی
ریشهری وزیر اطالعیات  ٣١۶١تیا  .٣١۶3ر یل از آن ،او ریییس دادگیاه ارتیش و
حاک شرک شع ه یک دادگاه ارتش هود.
فالحیان از سال  ٣١۶٠نماینده کمیته مرکز در دادسیتانی انقیالب اسیالمی ،ریائ
مقام کمیته مرکز ،رائ مقام وزیر اطالعات و از سال  ٣١۶3تا  ٣١1۶وزیز اطالعیات
هود.
اتغر حجازی از سال  ٣١۶١در معاونت خارجی وزارت اطالعات هیود .هعید از سیال
 ٣١۶3گردانندهی هخش امنیتی دفتر خامنهای هود.
غالم حسین گلپایگانی ،یکی از گردانندگان دادگاه انقالب ارتش و از معاونین وزارت
اطالعات و رییس دفتر خامنهای از سال  ٣١۶3تاکنون است.
روح اهلل حسینیان ،حاک شرک و نماینده دادسیتانی در وزارت اطالعیات در دهیهی
 ٣١۶٠هود.
حسین شریعتمداری ،هازجوی وزارت اطالعات هود .او مسئول هخش فرهنگی زندان
رزلحصار در سیالهیای  ٣١۶١تیا  ٣١۶1هیود و هی زمیان در هیازجوئی و شیکنجه
زندانیان سیاسی شرکت میکرد .او اکنیون نماینیده خامنیهای در روزنامیه کیهیان
است.
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علی رهیعی ،هازجو ،مدیرکل آذرهایجان غرهی وزارت اطالعات و شیکنجهگیر زنیدان
اوین در دههی  ٣١۶٠هود.
محسن آرمین ،هازجو و شکنجهگر هند دویستونُه زندان اوین در دههی  ٣١۶٠هود.
سعید حجاریان ،از هنیانگباران وزارت اطالعات و مسئوالن اطالعات نخستوزیری
هود.
حسین فدائی ،هازجو و شکنجهگر هند دویستونُه زندان اوین در دههی  ٣١۶٠هود.
محسن میردامادی ،هرای یک دورهی طوالنی ،مسئول هخیش اطالعیات و امنییت و
اولین معاون رواهط هینالملل سپاه پاسداران هود.
فریدون وردینژاد ،مسئول هخیش اطالعیات و امنییت سیپاه پاسیداران در دهیهی
 ٣١۶٠هود که در دستگیری و شکنجه فعیاالن سیاسیی هیهطیور مسیتقی شیرکت
داشت.
خسرو تهرانی ،مسئول اطالعات نخستوزیری در سالهیای نخسیت دهیهی ٣١۶٠
هود.
حمید اسماعیلی ،ها نیام مسیتعار«حامید» سیرهازجو و شیکنجهگیر شیع هی شیش
هازجویی زندان اوین در دههی  ٣١۶٠هود.
محمد مهرآیین ،هازجو و شکنجهگر شع ه هفیت هیازجویی زنیدان اویین در دهیهی
 ٣١۶٠هود.
احمد ریریان ،معاون اجرایی سیداسداهلل الجوردی هود.
صاحب منصبان نظامی که در سرکوب مخالفیان و میردم در دهیهی ۷۶۳۱

دست داشتند
محسن رسائی
علی شمخانی
یحیی رحی تفوی
محسن رفیق دوست
مرتضی رسائی
محمد هارر ذوالقدر
صاحبمنصبان سیاسی
سیدعلی خامنهای
علیاک ر هاشمی رفسنجانی
میرحسین موسوی
علیاک ر ناطق نوری
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علیاک ر محتشمی
علیاک ر والیتی
ههزاد ن وی
محمد یزدی
احمد جنتی
مهدی کروهی
ع داهلل نوری
اعضای هیئت مرگ در سال ۷۶۳۱
اعضای هیئت میرگ در زنیدان گوهردشیت ،تشیکیل یافتیه از ایین افیراد هیود-٣ :
حسینعلی نیری -5 ،مرتضی اشراری -١ ،مصطفی پورمحمیدی هیا نماینیده وزارت
اطالعات -۴ ،سیداهراهی رئیسی.
سیداهراهی رئیسی هه عنوان معاون امنیتی «گروهکها» دادستان انقالب مرکز ،در
هیئت مرگ حضور داشت.
ه چنین:
 -1اسماعیل شوشتری(رییس سازمان زندانها) -۶ ،محمد مقیسهای(ها نام مستعار
ناتریان) -1 ،تقی عادلی(ها نام مسیتعار داود لشیکری» -3 ،حمیید نیوری(دادییار
زندان ،ها نام مستعار ع اسی) ،هیئت مرگ را ه راهی میکردند .گفته میشود کیه
علی م شر ی و اهوالقاس رامندی ،حکام شرک زندان اوین نیز در هعضی از محاکمات
شرکت کردند.
ناتریان ،داود لشکری و حمید ع اسی ،هیشتر حکی شیاکی و شیاهد را داشیتند و
کارشان تالش هرای گرفتن حک اعدام هرای زندانیان از هیئت میرگ هیود؛ کسیانی
که حق رای داشتند و مستقیما در هارهی اع دام و یا هرخورد هیشتر ها زندانیان ،نیر
میدادند .اعضای اتلی هیئت مرگ هنا هه حک خمینیی ،ع یارت هودنید از :نییری،
اشراری و نمایندهی وزارت اطالعات.
در دادگاه کرج ،مهدی نادری فرد(فوت کرده است) و فیاتح هیه عنیوان دادسیتان و
مسئول اطالعات کرج ،هه اعضای هیئت افزوده میشدند و هه کمیک نییری ،راسیی
شرک میشتافتند و در هقیهی موارع ،آتش هیار معرکه هودند.
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در اوین ،سیدحسین مرتضوی ،مجت ی حلوائی ،حسین حسیینزاده و سیید مجیید
سیائی ،جای ناتریان و لشکری را میگرفتند 1.ناتریان هه خیاطر شیناختی کیه از
زندانیان داشت در هعضی از محاکمات اوین نیز شرکت میکرد.
در زندان گوهردشت ،ناتریان در نقش سرپرست و دادیار زندان وارد عمل میشید
و لشکری هه عنوان مسئول انتیامات و امنیتی زندان در محاکمات حاسر هود و هیر
نقل و انتقال زندانیان هه نزد هیئت مرگ و هه محل اعدام ،نیارت داشت.
در اوین ،مرتضوی و حسنزاده از موسع رییس و مدیر زندان وارد عمل میشیدند و
مجت ی حلوائی عسگر هه عنوان مسئول امنیتی و انتیامی زندان ،هه شکار افیراد در
هندها میپرداخت و آنها را هرای هردن هه نزد هئیت مرگ ،دسیتههنیدی مییکیرد.
حداد و سیدمجید سیائی نیز از موسع دادیار زندان و کسانی کیه هیه پرونیدههیای
زندانیان دسترسی داشتند ،در محاکمات شرکت میکردند.
موسی واعیی ها نام مستعار «زمانی» هه عنوان مسئول اطالعیات اویین ،در جرییان
کار محاکمات هسیار فعال هود و هماهنگی امور زیر نیر او انجام میگرفت.
مجید مالجعفر ها نام مستعار مجیید ردوسیی ،اجیرای احکیام اعیدام را پییگییری
میکرد و نقش فعال و هدایتکنندهای در اعدام زندانیان داشت.

 1حداد(حسن زارک دهنوی) و سید مجت ی سیائی در سالهای اخیر راسی و رییس شع هی 5۶
دادگاه انقالب اسالمی هودند و پروندهسازیهای سیاسی-امنیتی را پیگیری میکردند.
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