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جمعی صورت گرفت،  های دسته اعدام ۸۸۰۰دور از تهران، جایی که در سال ( کیلومتر ۰۰۴۴)به سه هزار مایل  نزدیک

جدیدی را برمال کند که باعث بغرنج شدن زندگی رئیس جمهور تازه تواند کشفیات  یک محاکمه برای انجام قتل در سوئد می

 .منتخب ایران خواهد شد

 

 
 

 

سپری کردن حکم زندان ده  سرگرم و و عضو یک گروه کمونیستی بود ساله ۸۰ یاش، او دانشجوی به روایت خانواده بنا

 .ش کردنداعدامکیل مدافع وی فراخواندندش و بدون محاکمه و برای حضور دربرابر کمیسیون که اش  ساله

به . محل قبرش را احتد و نه ان نه وصیتی از او دریافت کرده ند،تحویل گرفتش را ا گویند که نه جنازه اش می اعضای خانواده

 .اعدام بوده است مرگعلت مده، در آن نیا اند و نیز یک گواهی مرگ که ها یک کیسه و یک ساعت مچی داده آن

 

 سال در که گویند می بشر حقوق های سازمان دیگر و الملل بین عفو که است زندانی 0۴۴۴ تخمین به از یکی بازرگان بیژن

 .شدند اعدام ۸۸۰۰

 بازرگان آقای مرگ با رابطه در که قتل و جنگی جنایات خاطر هب را ایران ییقضا سابق مقام یک ،سوئدی دادگاه یک اکنون

 بردارد در رئیسی ابراهیم منتخب جمهور رئیس برای زیانباری و عمومی پیامدهای ویژه به پرونده این .کند می محاکمه است

  .داشت مشارکت جمعی دسته های اعدام آن در افراد زندگی و مرگ ی درباره گیری تصمیم در که
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 الملل بین قانون از اصلی جهانی، صالحیت اصل اساس بر شد؛ اعالم رسما   شنبه سه روز ساله، 0۸ نوری، حمید م،مته علیه

 از نظر صرف کند؛ قضاوت ،بزرگ و فاحش جنایات متهمین علیه نظری لحاظ به تواند می ملی دادگاه هر آن موجب به که

  .باشد گرفته صورت کجا در جنایات این اینکه

 نزدیک در رئیسی آقای جمهوری ریاست آغاز از بعد هفته یک از کمتر ،(ماه مرداد ۸۸) آگوست ماه ۸۴ روز او ی محاکمه

 آینده سال (اردیبهشت) آوریل تا رود می انتظار که محاکمه .شود می آغاز ،تهران از دور (کیلومتر ۰۰۴۴) مایل هزار سه به

 آن است کوشیده وی که داردبر در تاریخی ی دوره یک در رئیسی آقای نقش از ای تازه جزئیات افشای خطر ،بکشد درازا به

  .انگاردبی نادیده یا و دهد جلوه کوچک را

 طناب   به زندانی صدها آن در که زندانی ؛کرد می وظیفه انجام گوهردشت زندان دادستان معاون دستیار عنوان به نوری آقای

 .شدند سپرده دار

  .است مخالفین علیه ،اسالمی جمهوری های سرکوب ترین ناشفاف و و ترین وحشیانه از یکی نمایانگر جمعی های     اعدام این

 .است بشریت علیه جنایات مصداق جنایات این که گویند می المللی بین بشری حقوق های هگرو

 کند می زندگی استکهلم در و کرده مهاجرت سوئد به و است ساله 0۸ داروساز یک که بازرگان آقای خواهر بازرگان، الله

 هم و حسابرسی برای هم شود؛ روشن باید حقیقت !توانیم نمی ما ولی کن، فراموش و ببخش گویند می ما به برخی» :گوید می

 «.شود اعالم مختومه پرونده کهاین برای

 
 گواهی مرگ آقای بازرگان. علت مرگ ذکر نشده است.



 صادر را اعدام احکام و ندداد می قرار پرسش مورد را زندانیان که بود ای نفره چهار یسیونکم عضو ساله، 0۴ رئیسی، آقای

 را کمیسیونی تشکیل فرمان که ،خمینی هللا روح هللا آیت ،انقالب گذار بنیان دستور به او که است گفته رئیسی آقای .ندکرد می

 .است کرده عمل بود داده ها اعدام تسهیل برای

 کرده دنبال وار سایه ایران در قدرت مراتب سلسله در را او ترفیعات همواره سیونکمی آن در او فعالیت به مربوط اتهامات

 .کشیدبر جمهوری ریاست مقام به (ماه خرداد) ئنوژ ماه انتخابات از پیش قضائیه قوه ریاست از را او که ترفیعاتی .است

 .شود تحقیق رئیسی آقای ی گذشته ی  درباره که است کرده درخواست رسما   الملل بین عفو

 ولی ،است برخوردار دیپلماتیک مصونیت از جمهور رئیس عنوان به کشور از خارج به سفر صورت در رئیسی آقای گرچه

 با شتعامل هنگام به درست هم آن آورد؛ وجود به او برای آوری رنج ی آزاردهنده مشکالت تواند می کم دست سوئد مورد

 .جهان

 او چنانچه است، ناچار داد قرار ها تحریم فهرست در بشر حقوق نقض خاطر به را رئیسی آقای پیش سال دو که متحده ایاالت

 ملل سازمان میزبان کشور عنوان به باشد، داشته حضور نیویورک در متحد ملل عمومی مجمع در سپتامبر ماه در بخواهد

 که اند خواسته بایدن جمهور رئیس از جمهوریخواه سناتور شش وجود این با .کند اعطا را آمریکا به ورود ویزای او به متحد

 دیپلماتیک ی صحنه بزرگترین این در حضور برای ایرانی ی رتبه عالی مقامات دیگر و رئیسی آقای جانب از ویزا  درخواست

 .کند رد را دنیا

 گفتن برای حرفی سوئد ی  محاکمه ی درباره که داشت اظهار خود سخنگوی ی واسطه به ،متحد ملل در ایران نمایندگی تئهی

 .است روشننا هنوز ۸۸-کووید گیری همه خاطر به ،عمومی مجمع در شرکت برای رئیسی آقای سفر های برنامه و ندارد

 .تاینترن ی وسیله به یا و شخصا   یا کند؛ حبتص مجمع این در است قرار رئیسی آقای ولی

 صورت جهانی صالحیت اساسبر که جنائی ی محاکمه یک در که ست ایرانی متهم اولین نوری آقای رسد می نظر به

 به بلژیک در تازگی به و فرانسه آلمان، در ایرانی ُعمال و مقامات :گویند می حقوقی کارشناسان .شود می محاکمه ،گیرد می

 در که جنایاتی خاطر به هرگز ولی ؛اند شده محکوم کشورها این داخل در چنینی این های طرح و تروریسم و قصد سوء خاطر

 .اند نشده کشیده دادگاه میز پشت اند،  شده مرتکب ایران داخل

 متهم مقامات» مصونیت مرولق شکستن نظر از محاکمه این :گوید می لندن، در بشر حقوق ی برجسته وکیل یک صدر، شادی

 .است مهم بسیار «دیگر یجاها در چه ـ ایران در چه -بشری حقوق جدی های ی   تعد به

 :داشت اظهار نوری آقای علیه اتهام موارد اعالم ضمن در ،کارلسن لیندهوف کریستینا خانم ،سوئد عمومی دادستان

 بیش و سوئد قلمرو از جخار در اعمال این چندهر که دهند می نشان شد، کیفرخواست این به منجر که ای گسترده تحقیقات»

 «.گیرند قرار قانونی گردپی مورد سوئد در توانند می اما است، گرفته صورت پیش دهه سه از

 و زندانیان ی عامدانه رساندن قتل به ،جمعی دسته های اعدام در شرکت به مظنون متهم :که دارد می اظهار دادستان ی بیانیه

 گذاشتن زیرپا و است ژنو کنوانسیون زا تخطی اعمال این :گویند می سوئدی مقامات .هاست آن با انسانی غیر رفتار و شکنجه

 .آن مفاد

 شناخته .KM.E. " ک .ای .ما" نام به بیشتر اکنون که بودند خلق، مجاهدین مخالف، مسلح گروه یک اعضای زندانیان بیشتر

 که ییها جرم به شده اعدام زندانیان بیشتر که اند گفته بشر حقوق فعالین .بودند چپ سیاسی های گروه نیز [بسیاری] .شود می

 .بودند خود زندان ی دوره کردن سپری سرگرم و بودند نشده محکوم ،دارند مرگ حکم ایران قانون در



 
 

 .است آمده الملل بین عفو گزارش یک در شدند اعدام (۸601) ۸۸۰۰ سال در که زندانیانی از نفر یازده تصاویر

 

 

 کشور این به خانوادگی یدارد یک برای که هنگامی ؛شد دستگیر استکهلم فرودگاه در (۸6۸۰) ۸۴۸۸ سال در نوری آقای

 با وی که کنند نمی قبول هم ها آن و دهند می اطالع مقامات به را ماجرا ،بودند آگاه او سفر ی برنامه از که فعاالنی ،ودب آمده

 دربردگان به جان قربانیان، ی خانواده عضو ها ده با مصاحبه به و آورند می روی تحقیق به ها آن .بگذرد مرز از ودیعه گذاشتن

 .بودند کرده ثبت را جمعی های اعدام جزئیات و ها شهادت دراز سالیان که بشر حقوق فعاالن و

 به را او دیئسو مقامات که چرا .کند می تکذیب را اتهامات تمام او که است گفته سوئدی های رسانه به نوری آقای وکیل

 نام و است نگتنواش شهر در بشر حقوق طرفدار گروه یک که برومند عبدالرحمان بنیاد .اند گرفته یدیگر کس جای و اشتباه

 در ،رسید قتل به (۸61۸) ۸۸۸۸ سال در که است برگرفته ایران در دموکراسی طرفدار ایرانی وکیل یک نام از را خود

 یوکیل ی وسیله به گزارش ینا .کرد منتشر (۸601) ۸۸۰۰ سال جمعی یاه اعدام ی بارهدر گزارشی (۸6۰۸) ۸۴۸۴ سال

 .است هشد تهیه ،بود یرالئونس مورد در المللی بین تریبونال رئیس زمانی و است مستقر انگلیس در که

 که است هداد نشان بعدی تحقیقات که داشت اظهار ،است بنیاد ییاجرا مدیر که برومند، عبدالرحمن آقای دختر برومند، رویا

 .است بوده گوهردشت زندان   دادستان   معاون   راست دست   ،شود  می شناخته نیز عباسی حمید اسم با که نوری آقای

 فعالی نقش کذائی مرگ یسیونکم برای اسامی فهرست کردن آماده در او چون دیگرانی و نوری آقای :که گفت برومند رویا

 یک از را ها آن و آوردند می بیرون شان های سلول از بسته چشم ،بود آمده لیست در شان نام که را زندانیان آنگاه و ندداشت

 بازجویی زندانیان از آنجا در رئیسی آقای منجمله کمیسیون، اعضای که دندبر می اتاقی به گذراندند می تاریک راهروی

 .کردند می

 به وفاداری ابراز و شان رفقای کردن محکوم به شان تمایل اظهار ،شان سیاسی عقاید به راجع زندانیان از سیونکمی این

 .نه یا بماند زنده باید زندانی هک گرفت می تصمیم درجا کمیته که داشت اظهار برومند خانم .کرد می الؤس اسالمی جمهوری

 محاکمه به اسالمی جمهوری که است این سر بر بلکه ؛نیست فرد یک سر بر سوئد ی پرونده اهمیت» برومند خانم نظر به

 هایی تجنای چنین تکرار از محاکمه این که امیدواریم ما و است آمده ها آن شکار به شبحی چون ماجرا این .است شده کشیده

 «.کند جلوگیری

 .تگرف صورت (تهران غرب کیلومتری ۸۸ یا مایلی ۸۸) کرج گوهردشت   زندان در نیز و اوین زندان در جمعی های اعدام

 حسینیه به معروف و بود بازجویی اتاق مجاور ی محوطه در که شدند می آویخته دار به ییها لوله از محکومین گوهردشت در

 به مخفی نقاط در جمعی گورهای در اجساد .گرفت می قرار استفاده مورد روزانه عبادت و مذهبی مراسم برای عموال  م که

 .شدند می سپرده خاک



 خانم .دهند شهادت سوئد دادگاه در نوری آقای علیه بازرگان، آقای خواهر منجمله شاکی، 6۴ حدود که رود می انتظار

 ۸6 او ،کردند بازداشت سالگی ۸6 نس در را او برادر که وقتی .کند می فکر برادرش به روز هر او که گوید می بازرگان

 .کردند اعدام را او برادر دستگیری از پس سال پنج اما .ببیند را وی بار یک سالی که داشت اجازه فقط و داشت سال

 

 

 .است شده گرفته او دستگیری از قبل روز چند که فامیلی عکس یک در بازرگان آقای

 او که برادری .کند می صحبت بود خواهر دلسوز و یحام که یبزرگتر برادر عنوان به او از مصاحبه یک در بازرگان خانم

 .کرد می ییراهنما او دوستانش و مدرسه ی درباره و برد می رستوران و سینما به را

 هستند برادرش اعدام مسئول که کسانی از یکی برابر در روزی اگر است هکرد فکر خود با سالیان که گوید می بازرگان خانم

 .گوید  می چه ها آن به بگیرد، قرار

 .استکهلم در یدادگاه در (ماه مهر ۸1) اکتبر ماه ۸۸ :رسد فرامی زودی به روز آن

 او با آنچه از .بزن حرف ای کرده آنچه از بزن حرف :بگویم و کنم نگاه چشمانش توی خواهم می» گوید می بازرگان خانم

 «.کشتی را آدم همه این چگونه بگو .بزن حرف کردی
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