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الف( اوليای دم آقای داريوش فروھر به اسامی -١ :خانم پرستو  -٢آقای آرش شھرت ھردو
فروھر)فرزندان مقتول(
ب( اوليای دم خانم پروانه مجد اسکندری به نامھای  -١خانم پرستو  -٢آقای آرش شھرت ھردو
فروھر )فرزندان مقتوله(  -٣خانم نصرت الزمان دارابيان )مادر مقتوله(
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مقتول و قيمۀ فرزند محجور مقتول به نام سھراب مختاری نيشابوری(  -٢آقای سياوش مختاری
نيشابوری )فرزند مقتول(

د( اوليای دم آقای محمد جعفر پوينده به نامھای  -١خانم صديقه صاحبی )ھمسر مقتول(  -٢آقای
ميرزا حسن آخوندی اشکذری )پدر مقتول(  -٣دوشيزه نازنين پوينده ) فرزند مقتول(
متھمان :ھيجده نفر به اسامی مندرج در بند الف رای به شرح ذيل با وکالت آقايان منصور سلطانی راد
و سيد مرتضی عليزاده طباطبائی
اتھامات :حسب مورد آمريت در چھار فقره قتل مقتوالن صدر الذکر – مباشرت در قتل و معاونت در
آن به شرح مذکور در بند الف رأی
گردش کار :پس از ارجاع پرونده به اين دادگاه و ثبت به کالسۀ باال و اجرای تشريفات قانونی و اصدار
قرار رفع نقايص و فرستادن پرونده به دادسرای نظامی تھران ،با اعادۀ آن دادگاه طی دوازده جلسه
مبادرت به دادرسی نموده و بعد از وصول لوايح آخرين دفاع از سوی آقايان وکالی مدافع متھمان در
مھلت اعطائی به آنان ،دادگاه در تاريخ  ٢٩/١٠/٧٩ختم رسيدگی را اعالم نموده و با دوباره خوانی
پرونده در فرجه قانونی اينک ضمن استعانت از خداوند سبحان و وجدان به شرح آتی رای صادر می
کند.
>> رای دادگاه <<
الف – متھمان و اتھام ھر يک طبق کيفر خواست
بر اساس کيفر خواست فاقد شمارۀ مورخ  ٢٨/۴/٧٩صادره از دادسرای نظامی تھران و اصالحيه
مورخ  ٢٢/١٠/٧٩آن متھمان اين پرونده و اتھام ھر يک بدين شرح است -١ :آقای سيد مصطفی
کاظمی فرزند علی ،بازداشت با قرار بازداشت موقت ،متھم است به آمريت در قتل آقايان داريوش
فروھر ،محمد علی مختاری نيشابوری ،محمد جعفر پوينده و خانم پروانه مجد اسکندری  -٢آقای
مھرداد عاليخانی فرزند علی اصغر ،بازداشت با قرار بازداشت موقت ،متھم است به آمريت در قتل

مقتوالن فوق الذکر  – ٣آقای )علی( رضا روشنی فرزند محمد علی ،بازداشت با قرار بازداشت موقت
 ،متھم است به مباشرت در قتل آقايان محمد علی مختاری نيشابوری و محمد جعفر پوينده  -۴آقای
محمود جعفر زاده فرزند محمد ،بازداشت با قرار بازداشت موقت ،متھم است به مباشرت در قتل آقای
داريوش فروھر  -۵آقای علی )مصطفی( محسنی فرزند عباس ،بازداشت با قرار بازداشت موقت ،متھم
است به مباشرت در قتل خانم پروانه مجد اسکندری  -۶آقای حميد رسولی فرزند حسين ،آزاد با توثيق
وثيقه ،متھم است به معاونت در قتل آقای داريوش فروھر و خانم پروانه مجد اسکندری  -٧آقای
مرتضی حقانی فرزند ابوالقاسم ،آزاد با معرفی کفيل ،متھم است به معاونت در قتل آقايان محمد علی
مختاری نيشابوری و محمد جعفر پوينده  -٨آقای محمد عزيزی فرزند اسماعيل آزاد با معرفی کفيل،
متھم است به معاونت در قتل آقای داريوش فروھر و خانم پروانه مجد اسکندری  -٩آقای ايرج آموزگار
فرزند محمد حسين ،آزاد با معرفی کفيل ،متھم است به معاونت در قتل آقای داريوش فروھر و خانم
پروانه مجد اسکندری و آقای محمد جعفر پوينده  -١٠آقای ابوالفضل مسلمی فرزند عباس ،آزاد با
معرفی کفيل ،متھم است به معاونت در قتل آقای داريوش فروھر و خانم پروانه مجد اسکندری -١١
آقای محمد حسين اثنی عشر فرزند نظر علی ،آزاد با معرفی کفيل ،متھم است به معاونت در قتل آقای
داريوش فروھر  -١٢آقای علی صفائی پور فرزند نعمت ﷲ ،آزاد با معرفی کفيل ،متھم است به معاونت
در قتل خانم پروانه مجد اسکندری  -١٣آقای عليرضا اکبريان فرزند احمد ،آزاد با معرفی کفيل ،متھم
است به معاونت در قتل آقای داريوش فروھر و خانم پروانه مجد اسکندری  -١۴آقای مرتضی فالح
فرزند ابراھيم ،آزاد با معرفی کفيل ،متھم است به معاونت در قتل آقای داريوش فروھر و خانم پروانه
مجد اسکندری  -١۵آقای مصطفی ھاشمی فرزند اسماعيل ،آزاد با معرفی کفيل ،متھم است به معاونت
در قتل آقای داريوش فروھر و خانم پروانه مجد اسکندری  -١۶آقای علی ناظری فرزند خير علی ،آزاد
با معرفی کفيل ،متھم است به معاونت در قتل آقايان محمد علی مختاری نيشابوری و محمد جعفر پوينده
 -١٧آقای اصغر سياح فرزند موسی ،آزاد با معرفی کفيل ،متھم است به معاونت در قتل آقای داريوش
فروھر و خانم پروانه مجد اسکندری و آقای محمد جعفر پوينده و سرانجام  -١٨آقای خسرو براتی

فرزند لطف ﷲ ،آزاد با معرفی کفيل ،متھم است به معاونت در قتل آقايان داريوش فروھر ،محمد علی
مختاری نيشابوری ،محمد جعفر پوينده و خانم پروانه مجد اسکندری.
)توضيح اين که مشخصات بيشتر و جامع متھمان در کيفر خواست صادره منعکس است(.
ب – کيفيت تشکيل پرونده و کشف اجساد مقتوالن به نقل از کيفر خواست
– ١به حکايت پروندۀ متشکله در مجتمع قضائی امور جنائی تھران در تاريخ  ١/٩/٧٧کالنتری ١٠٩
اعالم کرده ماموران آن کالنتری با دريافت گزارشی مبنی بر ورود سارق يا سارقان به ساختمان
مسکونی پالک  ٢٢واقع در خيابان ھدايت ،کوچۀ مرادپور در محل حضور يافته و حين ورود به طبقه
اول ساختمان با جسد آقای داريوش فروھر مواجه شده و در بررسی بيشتر در طبقۀ فوقانی ساختمان با
جسد خانم پروانه مجداسکندری برخورد کرده اند .فرمانده کالنتری پس از اطالع به اتفاق معاون
انتظامی خود در صحنه حاضر گرديده و نسبت به ھدايت نيروھا برای حفظ صحنه و آثار احتمالی به
جا مانده اقدام نموده و مراتب را به استحضار قاضی محترم ويژۀ قتل رسانيده که ايشان نيز شخصا ً در
محل حادثه حاضر گرديده و ضمن ترسيم کروکی ،مشاھدات خويش را مکتوب و دستوراتی برای
شناسائی قاتالن و بررسی ھمۀ جانبۀ حادثه صادر نموده اند .ماموران اداره آگاھی و کالنتری و اکيپ
تشخيص ھويت به بررسی حادثه و جمع آوری و ضبط آثار جرم و شناسائی عوامل آن مبادرت کرده
اند .بررسی اوليه حکايت از کشف چند عدد دستمال آغشته به مواد خفه کننده )بيھوش کننده( و آثار
ضربات چاقو در قفسه سينه آقای داريوش فروھروخانم پروانه مجد اسکندری داشته و پس از انتقال
اجساد مقتوالن طبق دستور مقام قضائی به پزشکی قانونی تھران ،معاينات و آزمايشھای الزم به عمل
آمده که در نتيجه به کار بردن مواد و داروی سمی را در قتل منتفی دانسته و علت مرگ آن دو را
ضربات متعدد با جسم نوک تيز و برنده به قفسۀ سينه و شکم و پارگی قلب و ريه تشخيص و اعالم
نموده است .ماموران انتظامی پيگيری کننده طی گزارش مبسوط مورخ  ٨/٩/٧٧با تشريح اقدامات

تعقيبی انجام شده ،ناتوانی خود را در شناسائی عوامل حادثه با ذکر داليل آن اعالم کرده و طريق
وصول به حقيقت و کشف موضوع را در بررسی ابعاد سياسی آن دانسته اند.
 -٢در مورد کشف جسد اقای محمد علی مختاری نيشابوری حسب پروندۀ متشکله در دادگاه عمومی
شھر ری ماموران پاسگاه انتظامی امين آباد در تاريخ  ١٣/٩/٧٧حين گشت زنی در محدودۀ کارخانه
سيمان ری در کنار جاده منتھی به شھرک فيروزآباد با جسد مردی حدوداً  ۴٠ساله که روی سينه بر
زمين قرار گرفته بوده برخورد نموده و با حفظ صحنه و گزارش موضوع به قاضی محترم کشيک
دادگستری شھرستان ری و اخذ دستور و نمايندگی قضائی ،کروکی محل را ترسيم نموده و با بررسی
ھای اوليه از ظاھر جسد چون مدرک نشان دھنده ھويت مقتول را به دست نياورده اند ،جسد را به
عنوان مجھول الھويه به پزشکی قانونی فرستاده اند .تالش ماموران انتظامی و پزشکی قانونی برای
تشخيص ھويت جسد نتيجه نداشته تا اينکه در تاريخ  ٢٨/٩/٧٧آقای سياوش مختاری نيشابوری فرزند
مقتول که از تاريخ خروج پدر خود برای خريد از منزل ) ١٢/٩/٧٧ساعت  (١٧تا تاريخ ياد شده از
وی بی اطالع و در جستجوی پدر بوده ،جسد او را در پزشکی قانونی شناسائی کرده است ضمنا ً
پزشکی قانونی تھران با انجام معاينات و آزمايشھای الزم و کالبد شکافی نتيجه آزمايشات سم شناسی را
منفی اعالم نموده و علت مرگ مقتول را فشار به عناصر حياتی گردن توسط جسم سخت و رشته مانند
)خفه کردگی( و عوارض ناشی ار آن دانسته است.
 -٣در مورد کشف جسد آقای محمد جعفر پوينده نيز پرونده مشابھی در دادگاه عمومی شھريار تشکيل
شده ،که حسب محتويات آن ماموران پاسگاه انتظامی دھموير شھريار در تاريخ  ١٩/٩/٧٧مقارن
ساعت  ٩ :۴۵با تماس تلفنی مردی ناشناس به وجود جسدی در زير پل بادامک راه آھن آگاھی يافته و
به محل اعزام شده و با جسد مردی حدوداً  ٣٢ساله برخورد کرده اند و بعد از حفظ صحنه و گزارش به
مقام قضائی با اخذ نمايندگی قضائی از قاضی محترم شعبه  ۶دادگاه عمومی شھريار ،معاينه اوليه از
ظاھر جسد انجام و با ثبت مشاھدات خود و ترسيم کروکی چون مدرک شناسائی ھويت مقتول را پيدا

نکرده اند ،جسد را به عنوان مجھول الھويه به سرد خانه بھشت رضوان شھرستان شھريار منتقل نموده
اند .در تاريخ  ٢١/٩/٧٧قاضی محترم دادگاه به اتفاق رئيس پاسگاه انتظامی و پزشک قانونی در محل
نگھداری جسد حاضر شده و با معاينه ظاھری آن مشاھدات خويش را مرقوم و جسد را برای
کالبدشکافی و معاينات و آزمايشھای الزم و سم شناسی به سازمان پزشکی قانونی تھران اعزام نموده
اند .در ھمان تاريخ  ٢١/٩/٧٧روزنامه ايران با چاپ عکس مردی با ھويت اقای محمد جعفر پوينده
 ۴۵ساله اعالم کرده وی از تاريخ  ١٨/٩/٧٧مفقود گرديده است که ماموران با احراز تعلق عکس چاپ
شده به جسد مراتب را به خانواده او خبر داده و خانم صديقه صاحبی ھمسر مقتول پس از حضور در
پزشکی قانونی جسد ھمسر خويش را شناسائی کرده است .علت مرگ آقای محمد جعفر پوينده نيز پس
از انجام معاينات و آزمايشھای الزم و کالبد شکافی از سوی پزشکان قانونی تھران ،فشار به عناصر
حياتی گردن توسط جسم سخت رشته مانند )خفه کردگی( و عوارض ناشی از آن تشخيص و اعالم شده
است.
 -۴پرونده ھای متشکله در مراجع قضائی سابق الذکر پس ازمکاتباتی که بين رئيس محترم وقت
دادسرای نظامی تھران و رئيس محترم سابق سازمان قضائی نيروھای مسلح با رئيس محترم پيشين قوه
قضائيه و رئيس محترم وقت دادگستری کل استان تھران صورت گرفته ،با صدور قرار عدم صالحيت
از جانب دادگاھھای عمومی مربوط ،به شايستگی دادسرای نظامی تھران به دادسرای مزبور واصل
گرديده و پس از يک سلسله اقدامات به شرح منعکس در پرونده ھای تجميع شده ،در نھايت به صدور
کيفر خواست مورخ ٢٨/۴/٧٩انجاميده و در تاريخ  ٨/۶/٧٩توسط معاون محترم دادستان نظامی تھران
به دادگاه ارسال و در تاريخ  ٩/۶/٧٩حسب ارجاع معاون محترم سازمان قضائی نيروھای مسلح برای
رسيدگی به اين شعبه واصل گرديده است.
ج -جريان پرونده بعد از وصول به اين دادگاه

پس از وصول پرونده در شش جلد و مشتمل بر  ١٣۵٧صفحه به اين شعبه ،دادگاه در ھمان تاريخ
) (٩/۶/٧٩دستورات الزم برای اقدامات قانونی به دفتر محکمه صادر نموده و توجھا ً به ذيل ماده ١١
قانون دادرسی نيروھای مسلح مصوب  ١٣۶۴ناظر به قانون آيين دادرسی کيفری در اجرای ماده ٩
قانون تشکيل دادگاھھای جنائی مصوب  ١٣٣٧اخطار الزم به متھمان پرونده برای معرفی وکيل مدافع
در فرجه قانونی به عمل آمده و پس از معرفی وکيل تعيينی از جانب اغلب آنھا )که به تناوب انجام شده(
و انتخاب وکيل تسخيری از سوی دادگاه برای متھمانی که مبادرت به معرفی وکيل تعيينی نکرده بودند
)که البته با معرفی بعدی وکيل تعيينی از جانب متھمان مزبور – جز متھم رديف دوم -سمت وکيل
تسخيری منتفی گرديده( طبق مفاد ماده  ١٢قانون اخير الذکر اقدام و به وکالی اوليای دم مقتوالن – که
بعضا ً مانند خانم نصرت الزمان دارابيان مادر خانم پروانه مجد اسکندری سه نفر از وکالی دادگستری
را به عنوان وکيل خويش به دادگاه معرفی نموده و برخی ھم دو وکيل و سرانجام بعضی از اولياء دم
نيز يک وکيل داشته اند و ھيچ يک از آنان بدون وکيل نبوده اند -و به وکالی متھمان ابالغ شده که در
مھلت قانونی با مطالعه پرونده ھر ايرادی به نظرشان ميرسد اعالم کند و پس از انقضای مھلت ده
روزه وکالی مدافع اولياء دم مقتوالن و وصول لوايح اعتراضيه آنان ) که ھم به صالحيت دادگاه ايراد
نموده و ھم نقايصی را در تحقيقات اعالم کرده بودند( و ھمچنين پس از انقضای مھلت تمديد شده )جمعا ً
بيست روزۀ( وکالی مدافع متھمان که فقط از جانب وکيل تعيينی متھم رديف اول – اليحه ای داير به
ايراد به صالحيت دادگاه و وجود برخی نقايص ،واصل گرديده  ،دادگاه در اجرای ماده  ١۴قانون مورد
اشارۀ باال در تاريخ دوشنبه  ٩/٨/٧٩با تشکيل جلسه مقدماتی اداری در وقت فوق العاده ايرادھای
مندرج در لوايح واصله از وکالی طرفين را بررسی و به شرح دادنامه شماره  ٩/٨/٧٩ – ٢۶۵با رد
ايراد عدم صالحيت دادگاه )به شرح استداللی که در آن دادنامه منعکس است( مستنداً به مادۀ ٢٠١
قانون آيين دادرسی کيفری ناظر به ماده  ٢۶قانون آيين دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب در امور
مدنی مصوب ) ١٣٧٩جايگزين ماده  ۴۶قانون منسوخ آيين دادرسی مدنی مصوب  (١٣١٨قرار
صالحيت و شايستگی خويش را برای رسيدگی به ماھيت اتھامات تمامی متھمان صادر نموده و نسبت

به برخی نقايص تحقيقاتی که راسا ً به نظر دادگاه رسيده يا در لوايح اعتراضيه واصله از جانب وکالی
طرفين مطرح گرديده و به تشخيص دادگاه موثر و وارد بوده ) و از جمله لزوم تبيين و بررسی درباره
صحت يا عدم صحت اظھارات و ادعای متھمان رديف اول و دوم که صدور دستور قتلھا را به وزير
سابق اطالعات نسبت داده اند و اظھار نظر مقتضی قضائی درباره اين اتھام( قرار رفع نقايص و
تکميل تحقيقات صادر و نقايص ديگر مورد ايراد وکالی طرفين را )که يا خارج از اتھامات مقيده در
کيفر خواست بوده و دادگاه طبق نص صريح ماده  ١از مواد الحاقی به قانون آيين دادرسی کيفری نسبت
به آنھا نه تکليف رسيدگی داشته و نه چنين حقی را و يا اگر مرتبط با چھار فقره قتل موضوع کيفر
خواست بوده از چنان درجه ای از اھميت برخوردار نبوده که در تشخيص و رای دادگاه موثر باشد(
مردود اعالم کرده است و پرونده د رھفت جلد مشتمل بر  ١۴٩١برگ برای اجرای قرار رفع نقايص
به دادسرای نظامی تھران فرستاده شده و آقای بازپرس محترم آن دادسرا )که دارای ابالغ خاص برای
اين پرونده بوده( تا جايی که توان داشته در اجرای تصميم اين دادگاه اقدام و از جمله نسبت به اتھام
حجت االسالم و المسلمين آقای قربانعلی درّی نجف آبادی وزير سابق اطالعات مبنی بر صدور دستور
قتلھای موضوع کيفر خواست به لحاظ عدم کفايت دليل در تاريخ  ٢۴/٨/٧٩قرار منع تعقيب صادر
نموده که چون مورد موافقت آقای معاون محترم دادستان نظامی تھران )در اظھار نظر به ھمان تاريخ(
قرار نگرفته پرونده در تاريخ ٢۵/٨/٧٩از سوی آقای بازپرس نزد دادستان محترم نظامی تھران
فرستاده و با پی نوشت مورخ  ٢۶/٨/٧٩يکی ديگر از معاونان محترم ايشان نزد معاونت محترم ارجاع
اين سازمان ارسال شده و با ارجاع آن در تاريخ  ٢٨/٨/٧٩برای رسيدگی به شعبه سوم دادگاه نظامی
يک تھران )به قائم مقامی دادگاه نظامی دو( دادگاه مرجوع اليه با تحقيق از آقای قربانعلی دری نجف
آبادی )که مشاراليه به قيد سوگند صدور ھرگونه دستور قتلی را انکار و ادعای متھمان رديف  ١و  ٢را
تکذيب نموده( و نيز تحقيق از حجت االسالم و المسلمين آقای نيازی رئيس محترم سازمان قضائی
نيروھای مسلح ) که ايشان نيز ادعای متھم رديف دو مبنی بر نقل قول از آقای دری نجف آبادی توسط
خود در زمان تصدی رياست دادسرای نظامی تھران را تکذيب کرده اند( طی دادنامه شماره ٨٣۶

مورخ  ٢٨/٨/٧٩با تائيد نظر آقای بازپرس داير به منع تعقيب آقای دری نجف آبادی حل اختالف و
پرونده را اعاده نموده اند که در تاريخ  ١/٩/٧٩پرونده در ھشت جلد مشتمل بر  ١۵٨١برگ به اين
دادگاه برگردانيده شده و در تاريخ  ٢/٩/٧٩با تشکيل جلد نھم دستور تعيين وقت دادرسی و احضار
متھمان و دعوت اوليای دم مقتوالن و وکالی طرفين و معاون محترم دادستان صادر و مطابق آن اقدام
و وقت دادرسی به روز شنبه  ٣/١٠/٧٩ساعت  ٨:٣٠صبح معين گرديده است .پيش از حلول وقت
رسيدگی کليه اوليای دم مقتوالن طی اليحه ای که در تاريخ چھارشنبه  ٣٠/٩/٧٩به اين دادگاه واصل
شده ،به طور دسته جمعی و ھماھنگ تمامی وکالی خود را )که تا روز قبل از وصول اليحه مزبور
نيز با حضور در دفتر محکمه پرونده را برای مطالعه و تھيه يادداشت در اختيار داشته اند( عزل و
اعالم کرده اند چون نقايص مورد نظر آنھا رفع نشده اند از شرکت در جلسات دادرسی خودداری
خواھند کرد .اين دادگاه با مالحظه اين که شکايت خانم پرستو فروھر )در برگ  ٧٩پرونده( و شکايت
آقای آرش فروھر و تقاضای صريح قصاص قاتالن والدين خود و اشد مجازات درباره سايرين )در
برگ  ١٧۵پرونده( و نيز شکايت و تقاضای خانم نصرت الزمان دارابيان مبنی بر مجازات قاتالن
دخترش پروانه مجد اسکندری )در برگ  ١٨و  ۶٩٩پرونده ( و شکايت آقای سياوش مختاری و
تقاضای صريح وی بر قصاص مباشران و اشد مجازات برای آمران قتل پدرش )در برگ ۴٧٩و
۴٨٢و  ۴٨٣و  ۵٢٣پرونده ( و ھمچنين شکايت خانم مريم حسين زاده تنباکويی )ھمسر آقای محمدعلی
مختاری نيشابوری به قيموميت از سوی آقای سھراب مختاری نيشابوری فرزند محجور مقتول( و
تقاضای صريح قصاص برای عامالن قتل شوھرش و اشد مجازات برای آمران و ساير متھمان )در
برگ  ۴٩٠و  ۵٢۴پرونده( و شکايت دوشيزه نازنين پوينده و تقاضای صريح قصاص کليه دست اندر
کاران قتل پدرش )در برگ  ۵۶٩پرونده( و شکايت و تقاضای صريح آقای ميرزا حسن آخوندی
اشکذری )پدر آقای محمد جعفر پوينده که محمد جعفر بعداً نام خانوادگی خود را تغيير داده( مبنی بر
قصاص قاتالن فرزندش )در برگ  ۶٨۴پرونده( و سرانجام شکايت خانم صديقه صاحبی ھمسر آقای
محمدجعفر پوينده که )ھر چند طبق ذيل ماده  ٢۶١قانون مجازات اسالمی در قصاص و عفو و اجرا

اختياری نداشته( صريحا ً تقاضای قصاص قاتالن شوھر خويش را نموده ) در برگ  ۵۴۵و  ۵۴۶و
 ۵۶٨پرونده( موجود بوده است و عدم شرکت آنان در جلسه دادرسی به منزله گذشت از شکايت
مطروحه قبلی نسبت به بعد حق الناس موضوع تلقی نمی گردد و با استصحاب بقای آنھا برای شکايات
پيشين ،عدم حضورشان را در جلسه رسيدگی مورخ  ٣/١٠/٧٩مانع يا موجب تاخير دادرسی تشخيص
نداده و در وقت مقرر با انعقاد جلسه رسيدگی ،چون آقای حبيب اعرابی وکيل تسخيری متھم رديف دو
با ابالغ قانونی اخطاريه )و اعالم احتياطی تلفنی توسط آقای مدير دفتر اين محکمه به وکيل ھمکار دفتر
وکالت او( بدون اعالم جھت يا جھات رد قانونی و نيز بدون اعالم عذر موجه احتمالی در جلسه حاضر
نگرديده بود برای جلوگيری از اطاله رسيدگی فی المجلس آقای منصور سلطانی راد وکيل تعيينی متھم
رديف اول را به سمت وکيل تسخيری متھم رديف دوم نيز انتخاب و نصب نمود و پس از استماع نظر
و استدالل معاون محترم دادستان نظامی تھران ،چون علنی بودن دادرسی را موجب اخالل در امنيت و
نظم عمومی تشخيص داد ،مستنداً به بند  ٣ماده  ٣٢٧قانون آيين دادرسی کيفری واصل  ١۶۵قانون
اساسی قرار دادرسی غير علنی را صادر نمود و وارد رسيدگی به منوال مقرر در ماده  ٢۴به بعد
قانون تشکيل دادگاه ھای جنائی گرديد و طی دوازده جلسه در تاريخ ھای منعکس در پرونده و با تنظيم
جمعا ً  ١٢٨برگ صورتمجلس دادرسی و صرف بيش از  ۴۵ساعت برای محاکمه و با وصول ١١۴
برگ لوايح دفاعيه و آخرين دفاع از سوی برخی متھمان و وکالی مدافع آنان در تاريخ  ٢٩/١٠/٧٩ختم
رسيدگی را اعالم نمود و اينک در فرجه قانونی رای خود را انشاء می کند.
د – معلومات مبنای رای دادگاه
 – ١حفظ نظام جمھوری اسالمی ايران از اوجب واجبات بوده و اين امر جز با حفظ نظم در تمامی
شؤون جامعه امکان پذير نيست و تنھا طريق حفظ نظم که به عنوان مقدمه واجب ،فرض و الزم
تلقی می شود رعايت و اجرای ھمه جانبه قانون از سوی آحاد مردم و مسئوالن نظام است اعم از
قانون اساسی که قانون مادر و به مثابه ميثاق ملی است و قوانين عادی و موضوعه مملکتی ) که

اصل  ۴قانون اساسی بر لزوم عدم مغايرت آنھا با موازين شرع مقدس تصريح دارد .(.بنابراين ھر
گونه اقدام مغاير قانون ،نتيجه اخالل در نظم الزم در جامعه را – خواسته يا ناخواسته – در پی
دارد و ماالً موجب ھرج و مرج و تضعيف و وھن نظام کشور می گردد.
 – ٢قتل عمدی نفس محترمه از مصاديق اعالی جنايات و خالف بين قانون و شرع است و از
معاصی کبيره تلقی شده و خداوند متعال اوليای دم را سلطان بر استيفای قصاص از قاتل قرار داده
و به عالوه کفارۀ جمع نيز برذمه قاتل مستقر می گردد .بديھی است قتلھای دفاعی ) در شرايط
تحقق دفاع مشروع( و قتلھای کسانی که طبق حکم دادگاه صالحيتدار قانونی ) با رعايت کليه
حقوق از جمله حق داشتن وکيل مدافع و اعمال طرق عادی و فوق العاده اعتراض در ديوان عالی
کشور و نيز ممنوعيت صدور حکم غيابی در صورتی که موضوع اتھام ازحقوق ﷲ باشد( محکوم
به قصاص نفس يا اعدام گردند از قاعده کلی مزبور مستثنی است.

 – ٣چون جمھوری اسالمی ايران دارای تشکيالت قضايی است و قاضی )حتی اگر مجتھد مطلق
باشد (.برای اشتغال به امر قضا بايد از جانب رئيس محترم قوه قضائيه به نيابت از سوی ولی
معظم فقيه در پستی از پستھای قضائی نصب گردد و در چار چوب قوانين قضاوت کند ،تنھا مقامی
که حق دارد حکم به کشتن کسی )که مرتکب جرم موجب قصاص نفس يا اعدام شده باشد( صادر
کند قاضی دادگاه صالحيتدار است که پس از قطعيت حکم ،رسما ً به مرحله اجرا گذاشته می شود و
جز قاضی صالح در دادگاه صالحيتدار ھيچ مقامی حتی چنانچه واجد درجه اجتھاد باشد ،نمی تواند
حکم به قتل بدھد زيرا بديھی است که احراز يا عدم احراز شرايط قانونی و شرعی بزه موجب قتل،

از امور موضوعی و منوط به تشخيص قضايی و مستلزم لمس ماھيت قضيه و استماع و بررسی
شان تشخيص
مدافعات متھم با رعايت جميع شرايط و مقرارت است و مجتھد و مفتی در مقام فتوی ِ
موضوع را ندارد.

 – ۴بنابرمراتب باال آنچه در کتابھای فقھی مبنی بر عدم احتياج اجرای برخی از حدود به حکم
حاکم شرع و وجوب آن بر شنونده آمده است قطعا ً از زمان و مکانی که حکومت اسالمی سيطره و
بسط يد دارد منصرف بوده و در جايی که حکومت بر پايه موازين اسالمی استوار و مستقر است.
اجرای ھر حدی از حدود )ھمانند اجرای ھر مجازات ديگری( نياز به سير مراحل قانونی دارد .در
ھمين راستا مالحظه می شود که مقام معظم رھبری مدظله العالی در يکی از سخنرانيھای خويش با
اشاره به موضوعی که در يک نشريه دانشجويی )به نام موج( رخ داده بود و يکی از سرداران
نيروی انتظامی مطلبی مبنی بر اجرای حد شرعی اظھار کرده بود ،صريحا ً تشخيص و احراز
موضوع و تعيين مجازات را از وظايف دستگاه قضايی اعالم فرمودند .اھميت حفظ نظم در جامعه
و احتزاز از خشونت غير قانونی در نظر معظم له تا آن جا است که حتی کراراً نھی از منکر را
نيز – که از واجبات عمومی و ھمگانی مسلمانان است و مراتب و درجاتی دارد .به نھی زبانی
محدود نموده اند ومراتب باالتر را به دستگاھھای مسئول قانونی مربوط دانسته اند .بديھی است
مبنای اين ديدگاه چيزی غير از حفظ نظم و جلوگيری از بروز تصفيه حسابھای شخصی و
خصوصی به بھانه نھی از منکر نيست.

 – ۵بنيانگذار فقيد جمھوری اسالمی ايران به شرح مساله  ٣٩صفحه  ٢٢٩کتاب ”موازين قضايی
از ديدگاه امام خمينی )ره( در پاسخ اين استفتاء که  “ :آيا غير مسلمانان که در مملکت ايران
زندگی می نمايند از اھل کتاب يا غير آنھا اگر مرتکب جرمی بشوند که حد يا تعزير دارند مانند
سرقت و زنا يا جاسوسی يا افساد يا محاربه يا قيام عليه حکومت و ھمانند اينھا ،آيا مانند مسلمانان
بايد مجازات شوند …؟“ چنين فتوی داده اند ”کفار مزبور در پناه اسالم ھستند و احکام اسالم مانند
مسلمانھای ديگر درباره آنھا جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است “.با اين وصف
وقتی حضرت امام راحل )قدس سره( غير مسلمانان مقيم اين کشور را محقون الدم دانسته اند .به
طريق اولی احترام خون مسلمانان کشورمان جايگاه ويژه ای دارد و خون مسلمان باطل نمی شود
و ھدر نمی رود مگر به حکم قاضی صالح در دادگاه صالحيتدار که در بند  ١باال گذشت.

 – ۶با توجه به اين که حکم اسالم از حيث ترتب آثار شرعی بر ظاھر افراد نظارت دارد و ھر
چھار مقتول اين پرونده به حسب ظاھر حال آنان مسلمان بوده و خونشان احترام داشته ،ترديدی
نيست که اگر کسی مدعی خالف اين ظاھر باشد بايد آن را طبق موازين اثبات کند و يا حکمی از
دادگاه صالحيتدار قانونی مبنی بر محکوميت آنان به اعدام با قيد جرمی که مرتکب شده اند ارايه
نمايد که درما نحن فيه در مورد ھيچ يک از مقتوالن چنين اموری اثبات يا ارايه نگرديده است.

 – ٧قتل مقتوالن موضوع کيفر خواست نه تنھا از سوی مقام معظم رھبری مدظله العالی و رئيس
جمھوری محترم و ساير مسئوالن بلند پايه کشورمان ،که حتی از سوی آحاد مردم محکوم شده و
غير از ظلمی که در حق اوليای دم آنھا به عمل آمده ،موجبات خدشه بر حيثيت نظام و دستگاه

امنيتی کشور نيز فراھم گرديده زيرا تحمل مقتوالن با ھر فکر و عقيده و عملکردی نشانه سعه
صدر جمھوری اسالمی ايران تلقی می شده است و اگر دشمن ھم شمرده شوند به قول مقام معظم
رھبری دشمن بی خطر بوده اند مضافا ً به اين که ھر دشمنی را بدون احراز جرم موجب مجازات
قتل در محکمه صالحيتدار با رعايت حقوق مسلم قانونی او نمی توان از بين برد.

ه – موارد استدالل رای

با التفات به مبانی و معلومات باال و با عنايت به شکايات مطروحه از سوی اوليای دم مقتوالن و
گزارشھای مراجع انتظامی محل کشف اجساد و تحقيقات دادگاھھای عمومی تھران و شھر ری و
شھريار و نيز تحقيقات دادسرای نظامی تھران و با مالحظه گزارشھای معاينه اجساد مقتوالن
توسط پزشکان قانونی )سه نفر( در سازمان پزشکی قانونی کشور و تعيين علت مرگ ھر يک به
شرح اوراق  ٨١تا  ٨۵و  ٣٠٠و  ٣٠١و  ۵٠٨و  ۵٠٩و  ۵١٠و  ٧٣١تا  ٧٣۴و  ٧٣۶پرونده و
با لحاظ اعترافات و اقارير و اظھارات متھمان مشروحه ذيل در مرحله تحقيق مقدماتی در دادسرای
نظامی تھران و با مقارنه و تطبيق اقارير و اظھارات متھمان زير در جلسات دادرسی اين دادگاه
که به برخی از محورھای آن اشاره می شود -١ :متھم رديف اول در جلسه سوم دادرسی مورخ
 ١٠/١٠/٧٩صريحا ً اظھار نموده “ :من جايگاه قانونی برای آمريت داشته ام“ )برگ  (١۶٩٧بنابر
اين آنچه بعداً در اليحه آخرين دفاع مورخ  ٢٠/١٠/٧٩خود نوشته به اين عبارت  “ :من از
جايگاھی برخوردار نبودم که حکم حذف بدھم “ )برک  (١٨٨٠انکار بعد االقرار و نامسموع است.
 -٢وی در برگ  ١٩٧٢ذيل قرار ابقای قرار بازداشت موقت خود نوشته“ آمريت در من خالصه

نمی شود و ھمان طور که توضيح داده ام به سعيد اسالمی بر ميگردد“ بنابراين ادعای او در اليحه
آخرين دفاع که نوشته ” :آمريت تنھا در آقای دری وجود دارد و خود را تنھا در حد معاونت در
اين حذفھا می دانم) “.برگ  (١٨٨١عليه فردی که قرار منع تعقيب او )به شرحی که قبالً اشاره
شد( دردادگاه نظامی يک تھران )شعبه سوم( قطعی شده غير مسموع و غير قابل پذيرش است ٣ .
– مشاراليه در جلسه سوم دادرسی نزد اين دادگاه اقرار صريح دارد که” :من به صادق گفتم زنش
)منظور ھمسر آقای فروھر است( را بزنيد البته ليستی که اسامی چندين نفر در آن بود در اختيار
آقای صادق بود ولی اين من بودم که تصميم می گرفتم و به او می گفتم کداميک را حذف کنيد و
صادق دستور مرا اجرا می کرد) “.برگ  (١۶٩٩و نيز ادعا و اقرار کرده که” :با اصرار آقای
دری ] اين ادعايی است که به علت فقد دليل کافی و صدور قرار منع تعقيب آقای دری ثابت نشده [
و علی رغم موضع رييس جمھوری دستور ادامه حذف فيزيکی ] منظور بعد از قتل آقای فروھر و
ھمسرش بوده [ را به آقای صادق مھدوی دادم و مختاری و پوينده را من معين کردم که مبادرت به
حذف آنھا بکنند) “.برگ  (١٧٠۶بنا براين آنچه در اليحه آخرين دفاع خود نوشته که ” :آنچه در
خصوص حذف فيزيکی آقای فروھر و خانم پروانه اسکندری و آقای محمد مختاری و محمد جعفر
پوينده بوده بر اساس دستور آقای درّ ی و اولويت بندی آقا صادق مورد موافقت من قرار گرفته
است“ )برگ  (١٨٧٩و نيز اظھار بی اطالعی از وجود ليست اسامی  ۴٠تا  ۴۵نفره در اختيار
آقای صادق مھدوی – متھم رديف دوم – )برگ  (١٨٧٨خالف واقع است -۴ .اقرار متھم
موصوف در جلسه سوم دادرسی اين دادگاه به اين که آقای صادق مھدوی از جايگاه تشکيالتی او

يعنی قائم مقامی معاونت امنيت خبر داشته ،نشانگر کذب اظھار قبلی او در جلسه دوم دادرسی است
که گفته ” :تا زمان دستگيری کسی نمی دانست که من قائم مقام امنيت ھستم“ )برگ  -۵ (١۶٨۴با
وصف آن که متھم مورد بحث به شرح برگ  ١٧٠۵نزد اين دادگاه اقرار نموده که از موضع
گيری مورخ  ۵/٩/٧٧رئيس جمھوری محترم اسالمی ايران در محکوميت قتلھا آگاھی داشته ،اين
که طبق اقرار وی در برگ  ١٧٠۶در تاريخ ) ٩/٩/٧٧چھار روز بعد از اعالم موضع رياست
محترم جمھوری( دستور ادامه حذف فيزيکی را با تعيين آقايان مختاری و پوينده به متھم رديف دوم
داده است ،حکايت از عدم طرفداری وی از رييس جمھوری محترم دارد و نيز با وصف آن که
مقام معظم رھبری مد ظله العالی در سخنرانی مورخ  ٢٣/٩/٧٧صريحا ً قتلھای موضوع اين
پرونده را محکوم فرموده در حالی که طبق مستفاد از مندرجات برگ  ١٧٣۴متھمان رديف  ١و ٢
حتی تا روز پنجشنبه ) ٢۶/٩/٧٧يعنی سه روز پس از اعالم محکوميت قتلھا از سوی مقام معظم
رھبری( در تکاپوی ترور برخی اعضای کانون نويسندگان در استانھای گيالن و فارس بوده اند،
نشانگر عدم التزام عملی متھمان به تبعيت از ولی فقيه است – ۶ .متھم رديف اول در برگ ١۶٧٩
نزد اين دادگاه اقرار نموده که ]در بحث قتلھای موضوع کيفر خواست يا به قول وی حذفھا [ ”اصالً
مساله سلسله مراتب مطرح نيست“ و متھم رديف دوم نيز در برگ  ١٧٣٩و  ١٧۴٠در جلسه
دادرسی اين محکمه معترف است که نه کار اطالعاتی و نه موضوع حذف چھار مقتول پرونده از
نظر تشکيالتی به او ) که رييس اداره چپ نو بوده( ربطی نداشته است و ھمين اقرار به عالوه بی
اطالعی مدير کل چپ )که مقام مافوق او بوده( و نيز بی اطالعی معاون وقت امنيت و گذاشتن

قرار مالقاتھا با مسئول اداره عمليات امنيت در خارج از محل کار و برخی قراين ديگر کافی برای
اثبات غير قانونی و غير تشکيالتی بودن انجام قتلھای موضوع کيفر خواست است .بويژه آن که
متھم رديف دوم در برگ  ١٧۴٣در پاسخ سوال دادگاه اقرار دارد که در اساسنامه وزارت
اطالعات و قوانين مربوطه

ماده ای راجع به اين که حذف فيزيکی افراد در زمره وظايف وزارت باشد نديده است -٧ .متھم
رديف  ٢در برگ  ١٧۴۵اقرار نموده که موسوی به متھم رديف  ٨دستور داده ھر آنچه وی
)مھرداد عاليخانی( به آنھا اعالم می کند انجام بدھند )بديھی است معنی ”اعالم می کند“ چيزی جز
”دستور می دھد“ نيست(  -٨اقرار متھم موصوف در برگ  ١٧٢۵پرونده مبنی بر اين که ھميشه با
صدای بلند نزد آقای نيازی دادستان وقت نظامی تھران خنده سر می داده حکايت از عدم تاثير
قتلھای موضوع کيفر خواست در وجدان و ضمير وی دارد -٩ .اقرار مشار اليه به نقش بر جسته
خود از حيث اشراف اطالعاتی بر سوژه ھای اوپوزيسيون الئيک و وصل خود توسط متھم رديف
اول به متھم رديف  ٨و حضور فعال در صحنه ھر چھار قتل و دادن گزارش ھر قتل بالفاصله به
متھم رديف اول و نيز اعتراف به اين که اگر پيش از انجام قتلھا دستور توقف عمليات را می داد
الاقل در ھمان موقع قتلھا صورت نمی گرفت به شرح اوراق دادرسی جلسه مورخ  ١٢/١٠/٧٩و
سعی واضح او در اليحه آخرين دفاع خويش برای مرمت اثر اقراری که به ضرر خود نموده
)برگ  (١٩١٠و اعتراف صريح به اراده و اختيار خود در اقداماتی که در راستای قتلھای
موضوع کيفر خواست انجام داده است -١٠ .اقرار متھم رديف  ٣در برگ  ١٧۶٨به اين که ”علت
مباشرت من در دو فقره قتل مختاری و پوينده دستور شفاھی آقای موسوی بود … مرا به صادق
مھدوی وصل کرد و گفت ھر طوری صادق دستور داد عمل کنيد و من ھم بر ھمين اساس اقدام
نمودم … در خصوص اين دو مقتول آقای موسوی اسمی نبرد و اقای صادق آنھا را تعيين و به من

معرفی کرد و من می دانستم که آقای صادق ھم از طرف آقای موسوی دستور دارد  ..وقتی آقای
صادق به من دستور حذف مختاری و پوينده را داد طبيعی بود که جز طناب وسيله ای در اختيار
ما نبود “  -١١متھم رديف  ۴در برگ  ١٧٧١اقرار دارد که ”در اجرای دستور مسئول مافوقم
)متھم رديف (٨که به صورت شفاھی از طريق سلسله مراتب به اين جانب ابالغ شد  ..مبادرت به
حذف داريوش فروھر از طريق وارد آوردن ضربات کارد نمودم .يقين دارم که اقای رسولی مدير
کل پشتيبانی عملياتی – اطالعاتی معاونت امنيت به مسئول اداره عمليات دستور داده بود ولی
جزئيات بيشتر که آيا دستور آقای موسوی يا آقای وزير وجود داشته يا نداشته را نمی دانم“ و در
برگ  ١٧٧۴در پاسخ اين سوال که چه کسی به شما دستور داد با کارد بکشيد؟ پاسخ داده“آقای
فالح به من دستور داد“  -١٢اقرار صريح متھم رديف  ۵که ضمن بيان نحوه قتل خانم پروانه مجد
اسکندری گفته ”به خاطر اجرای دستور مسئول باالترم )يعنی متھم رديف ( ٨انجام داده ام“ )برگ
 (١٧٧٣و نيز ”قبل از ورود ما به منزل فروھرمتھم رديف  ٨به ما گفته بود و دستور داده بود با
کارد او را حذف کنيد … انگيزه ای جز اجرای دستور مقام مافوق )يعنی متھم رديف

نداشته ام“

)برگ  -١٣ (١٧٧۴متھم رديف  ۶در برگ  ١٧٧۶اقرار دارد ”بنده به متھم رديف  ٨دستور دادم
که در اين عمليات حذف تحت امر آقای موسوی عمل کند … دخالت خود را در قضيه قتل فروھر
و ھمسرش يعنی در حد صدور دستور به مسئول اداره عمليات تحت امر خود برای اجرای
دستورات آقای موسوی با اعتقاد به اين که دستور اقای دری ھم پشت سر او است ) اين قسمت
ادعای ثابت نشده می باشد( قبول دارم و انکار نمی کنم… بعد از حذف فروھر و ھمسرش فردا
صبح آن روز متھم رديف  ٨در محل کار شفاھا به من گزارش داد که ديشب فروھر و زنش را
زديم و با کارد زد يم“و نيز در مقام آخرين دفاع باز اعتراف کرده ”به رييس اداره عمليات دستور
داده ام در جريان حذف مقتوالن با آقای موسوی ھمکاری کند و ھر دستوری ايشان به آنھا می دھد
اجرا کند“ )برگ  -١۴ (١٨٨۴متھم رديف  ٨در برگ  ١٧٨۴و  ١٧٨۵نزد اين دادگاه اقرار
نموده :در قضيه حذف فروھر و ھمسرش من به دستورمدير کل مافوقم آقای رسولی به آقای

موسوی وصل شدم … آقای موسوی به من گفت برای اين که دسترسی به من ممکن است مشکل
باشد شما برای اقدام درباره اين حذفھا با آقای صادق مھدوی ھماھنگ کنيد و ھرچه ايشان گفت و
ھر سوژه ای که معين کرد حذف کنيد… چند روز بعد آقای صادق با من تماس گرفت و جای
ديگری قرار گذاشتيم )در ميدان اختياريه( و گفت بايد فروھر حذف شود و اسمی از ھمسرش
نياورد بعد از گرفتن آدرس از صادق جدا شديم و رفتيم برای شناسائی آدرس … .وقتی به صاذق
گزارش کردم که فروھر از منزل کم بيرون می آيد به نظرم روز شنبه  ٣٠/٨/٧٧بود که آقای
صادق گفت ھر طور شده بايد وارد منزل فروھر شويد و خودش و ھمسرش را با کارد حذف کنيد
… بعد از تيم بندی نفرات وارد منزل فروھر شده و مبادرت به حذف او و ھمسرش نمودند ….من
به سر تيمھا دستورات الزم را داده ام و در صحنه ھم ھرچه سر تيم بگويد افراد تيم بايد عمل کنند
… .از نظر کلی دستور مدير کل خودم آقای حميد رسولی برای من مالک بود “.و در پاسخ اين
سوال که آيا دستور شخص صادق مھدوی برای به فعليت در آوردن حذف سوژه ھا برای شما الزم
بوده يا نه ؟ گفته است بلی دستور ايشان برای من الزم و موثر بوده و اگر او می گفت عمليات
انجام نشود انجام نمی دادم .مجددا سوال شده بنابراين شما پيش از عمليات دستور شخص آقای
صادق را ھم برای خود الزم می دانستيد؟ و متھم پاسخ مثبت داده است )ھمان برگھا(  -١۵متھم
رديف  ١٠ضمن اقرار صريح به نقش خود در ورود به منزل آقای فروھر تحت پوشش مامور
آگاھی و بردن ھمسر وی به طبقه باالی ساختمان و نگھداشتن دستھای او برای بيھوش کردن
مشاراليھا توسط متھم رديف  ،١۵اضافه کرده )پس از بردن ھمسر آقای فروھر به طبقه باال( بعد
از دقايقی آقای فالح )متھم رديف  ( ١۴که سر تيم عمليات داخل منزل بود آمد باال و از قول آقای
صادق گفت عمليات را شروع کنيد … مشاراليه در اليحه دفاعيه خود به مھدور ال ّدم بودن مقتوالن
)آقای فروھر و ھمسرش( اشاره داشته ولی در پاسخ سوال دادگاه در اين زمينه اظھار نموده
شناختی نسبت به آنھا نداشته و نمی تواند بگويد مھدور الدم بوده اند )برگ  (١٧٨٧و نيز در برگ
 ١٨٠٢در اليحه تقديمی به دادگاه نوشته “ بعد از ظھر روز شنبه  ٣٠/٨/٧٧از سوی متھم رديف

 ٨مسئول مافوق بنده به من ابالغ شد و دستور داده شد که به ماموريت فوق به ھمراھی تعدادی از
برادران عمليات بروم و در ادامه دستورشان اظھار داشتند که دستور از سوی مدير کل برادر
رسولی ابالغ شده و ايشان ھم از حاج اقا موسوی قايم مقام معاونت امنيت دستور دارند و ايشان ھم
از سوی وزير وقت حاج آقا دری دستور دارند“  -١۶متھم رديف  ١١ضمن قبول اتھام خود در
نگھداشتن يک دست آقای فروھر ھنگام بيھوش کردن وی توسط متھم رديف  ١۵و تشريح نحوه
زدن کارد به او از سوی متھم رديف  ،۴در برگ  ١٨٠۶اقرار کرده“ مسئول مستقيم من متھم
رديف  ٨بوده که دستور کلی برای انجام حذفھا را او به من داده و بعد تيم بندی شديم و در صحنه
عمل يعنی در منزل فروھر ما به دستور آقای فالح عمل کرديم .ضمنا ً متھم رديف  ٨ھم دستور را
از آقای رسولی )متھم رديف  (۶گرفته بود … .آقای موسوی ھم به آقای رسولی دستور داده بود.
در جريان کار ھم آقای صادق مھدوی برای ھماھنگی به عنوان رابط اقای موسوی و ما دستوراتی
را که الزم بود می داد -١٧ “.متھم رديف  ١٢در برگ  ١٨٠٩اقرار نموده ”در صحنه حذف خانم
فروھر به دستور رييس مستقيم خود )متھم رديف

حضور پيدا کرده ام و داخل منزل که شده ايم

آقای فالح سر تيم ما به من و متھم رديف  ١٠دستور داد برويم طبقه باال که به اتفاق خانم فروھر
تحت پوشش بازرسی و تفتيش منزل رفتيم باال و وقتی آقای فالح )متھم رديف  (١۴ھم بعد از
دقايقی آمد من پرسيدم شروع بکنيم يا نه فالح گفت شروع کنيد … .من از پشت گردن و دھان او
را گرفتم و متھم رديف  ١٠ھم دستھايش را گرفت و متھم رديف  ١۵ھم با گاز آغشته به مواد
بيھوشی جلوی دھان و بينی او گرفت و بيھوش شد …“  -١٨متھم رديف  ١۴در برگ ١٨١۴
ضمن اقرار به اتھام خود اظھار داشته “ در اين دو عمليات يعنی حذف داريوش فروھر و ھمسرش
به عنوان سر تيم در داخل منزل بوده ام و بين کارشناسان عمليات تقسيم کار کرده و ھماھنگی الزم
را به وجود آوردم .البته من ھم به دستور رييس مستقيم خودم )متھم رديف

دخالت کردم … بعد

از آن )يعنی تمام شدن کار فروھر( من رفتم به طبقه باال و به آقای صفايی پور گفتم شروع کنيد“ .
 -١٩متھم رديف  ١۵ضمن اقرار به گرفتن مواد بيھوش کننده جلوی دھان و بينی آقای داريوش

فروھر و ھمسرش گفته است “ آنچه برای من مھم بود دستور رييس مستقيم خودم )متھم رديف
بود“ )برگ  -٢٠ (١٨١٧متھم رديف  ١۶با اقرار به اتھامات خود در برگ  ١٨٣٢گفته است“ :
من مستقيما ً دستور از آقای موسوی گرفتم .زير مجموعه آقای حقانی )متھم رديف  (٧بودم  ..از
قبل به حوزه معاونت امنيت مامور به خدمت شده بودم  ..و آقای حقانی در اين قضيه ،ھيچ
دستوری به من نداده است“ – ٢١ .متھم رديف  ١٧در خصوص معاونت در قتل آقای محمد جعفر
پوينده به تعقيب او با موتور سيکلت و خبر دادن به صادق مھدوی به وسيله تلفن ھمراه يک رھگذر
به منظور ربايش او اقرار دارد و تصريح کرده به دستور مستقيم صادق مھدوی ھمکاری کرده
است و در پاسخ به اين سوال دادگاه که آيا از موسوی ھم دستور گرفتيد؟ گفته است >> خير فقط
صادق به من دستور داد) <<.برگ  -٢٢ . (١٨٣۴متھم رديف  ١٨نيز در خصوص اتھام معاونت
در قتل آقايان محمد علی مختاری نيشابوری و محمد جعفر پوينده در برگ  ١٨٣٧اقرار صريح
نموده و نقش خود را در رانندگی وسيله نقليه حامل سوژه ھای ربايش شده و انتقال به محل قتل و
سپس انتقال جسد آنھا در صندوق عقب اتومبيل تحت رانندگی خود به محل ھای تخليه اجساد
توضيح داده و دستور آقای صادق مھدوی را مبنای ھمکاری خود دانسته است .بنا بر مراتب فوق )
که در  ٢٢بند مورد اشاره قرار گرفت( و نظر به اين که از جانب آقايان وکالی مدافع متھمان
صدر االشاره نيز دفاع موثری که مفيد به حال موکالنشان باشد به عمل نيامده و عمده دفاع آقايان
وکال در نسبت دادن صدور دستور قتلھای موضوع کيفر خواست به آقای وزير سابق اطالعات
است که با تاييد نظر آقای بازپرس پرونده مبنی بر منع تعقيب وی در شعبه سوم دادگاه نظامی يک
تھران در اين دادگاه قابل استماع نيست و اعتراضات مفصل متھم رديف  ٢نسبت به قرار منع
تعقيب مشاراليه نيز موقعيت قانونی ندارد زيرا قرار مزبور که با تاييد دادگاه ياد شده قطعی گرديده
قابل اعتراض در حدود ماده ) ١٧١بند  (٢قانون آيين دادرسی کيفری نمی باشد و اگر ھم قابل
اعتراض بود از سوی اوليای دم مقتوالن می توانست مورد اعتراض قرار گيرد و متھم رديف ٢
سمتی برای اعتراض به قرار مزبور نداشت .از ھمه اين اعتراضات گذشته .اصوالً اين دادگاه

چون از موارد پيش گفته به نحو متعارف بر آمريت و صدور دستور قتلھای موضوع کيفر خواست
از جانب متھمان رديفھای  ١و ٢و  ۶و  ٨و ) ١۴ھر يک به شرحی که متعاقبا ً قيد می شود (.علم و
قطع حاصل نموده و عنوان اتخاذ شده در کيفر خواست برای متھمان رديفھای  ۶و  ٨و  ١۴را
مردود و عمل آنھا را نيز از مصاديق صدور دستور قتل می داند  ،حتی اگر فرضا ً وزير سابق
اطالعات نيز به صدور دستور انجام قتلھا اقرار می کرد و عليه وی کيفر خواست صادر می گرديد
 ،اين دادگاه در فرض مزبور و به شرط احراز آمريت مشاراليه حکم به مجازات ايشان به حبس ابد
صادر می نمود بدون اين که حکم مزبور در حق ساير متھمانی که در زنجيره صدور و انتقال
دستور غير قانونی مفروض وزير به عامالن قتل قرار گرفته اند تاثيری داشته باشد ،زيرا صدور
دستور قتل از جانب ھر مقامی )جز قاضی صالح در دادگاه صالحيتدار( غير قانونی بوده و اين
بحث خارج از بحث سبب و مباشر در موجبات ضمان در قانون مجازات اسالمی است که اقوی
بودن سبب موجب رفع ضمان و مسئوليت از مباشر می گردد .در مورد متھمان رديف  ٣و  ۴و ۵
نيز دادگاه بر گناھکاری آنان و ھمچنين بر گناھکاری بقيه متھمانی که در بندھای  ٢٢گانه باال به
شماره رديف آنھا اشاره و در خصوص رديفھای  ١٧و  ١٨فقط اتھامات قيد شده آنھا از سوی اين
محکمه احراز گرديده ،علم و قطع حاصل کرده و اقوی دليل را بر غير قانونی بودن قتلھای
موضوع کيفر خواست و مردود و بی اساس بودن ادعای متھمان موصوف بر قانونی و شرعی
دانستن عمل خود اين می داند که با وصف آن که اجرای حکم اعدام دارای آيين نامه مخصوصی
است که در زمان رييس محترم پيشين قوه قضاييه نيز اصالحاتی در آن به عمل آمده است  .چگونه
قابل تصور خواھد بود که برای اجرای حکم قانونی و شرعی متھمان به طور رسمی و علنی اقدام
نکرده اند و با توسل به خدعه و فريب و ورود به منزل دو مقتول اول و دوم با جعل عنوان و
استفاده از سند مجعول و نيز ربايش دو مقتول سوم و چھارم با استفاده از حکم جعلی و بستن چشم
آنھا مبادرت به ارتکاب قتلھای موضوع کيفر خواست به طرز فجيع و تکان دھنده نموده اند .بنا به
مطالب باال با احراز مجرميت و گناھکاری ھر يک از متھمان پيش گفته ،در بند بعد درباره ھر

يک با قيد مواد استناد به حکم به محکوميت صادر می گردد .و اما درباره متھم رديف  ٧چون
برای دادگاه ارتکاب ھيچ فعلی که از مصاديق ماده  ۴٣قانون مجارات اسالمی تلقی شود از جانب
او احراز نشده و آنچه وی در مقام آخرين دفاع بيان داشته و دفاعيات آقای وکيل وی نسبت به مشار
اليه موجه می باشد و ھمچنين درباره اتھام متھمان رديفھای  ٩و  ١٠و  ١٧و  ١٨مبنی بر معاونت
در قتل آقای داريوش فروھر و ھمسرش چون دادگاه مدافعات آنان و وکيل ايشان را وارد دانسته و
خصوصا ً با معاينه محل استقرار آنھا در شب واقعه در مقابل بيمارستان امير اعلم و سنجش فاصله
آن مکان تا ابتدای کوچه ای که منزل مقتوالن در انتھای آن قرار داشته ) که ھر چند به خالف
اظھار متھمان دو کيلومتر يا بيشتر فاصله نداشته و فاصله آن دو نقطه حدود ھشتصد متر است (.و
باالخص راه داشتن پنج خيابان فرعی ديگر به خيابان ھدايت در حد فاصل خيابان سعدی تا مقابل
کوچه منزل مقتوالن به شرحی که در صورتجلسه مورخ  ٢٩/١٠/٧٩اين دادگاه در ظھر برگ
 ١٩٨٢ذکر شده امکان مراقبت و ديده بانی توسط متھمان موصوف را نيز منتفی تشخيص داده و
خالصه اين که عمل ارتکابی آنان قابل تطبيق بر ھيچ يک از بند ھای ماده  ۴٣قانون مجازات
اسالمی نبوده و ھمچنين درباره اتھام ديگر متھم رديف  ٩مبنی بر معاونت در قتل آقای محمد
جعفر پوينده نيز دفاع وی موجه بوده و ھيچ دليل محکمه پسندی بر تحقق فعلی که از مصاديق
معاونت در قتل باشد از جانب مشار اليه در پرونده امر مالحظه نمی گردد ،بنابراين اين دادگاه
مجرميت متھمان موصوف را احراز ننموده و در بند آتی نسبت به انان حکم مقتضی صادر می
کند.
و – قسمت حاکمه رای و مستندات قانونی آن
نظر به آنچه در بند باال ذکر و استدالل شد درباره ھر يک از متھمان به طور عليحده ذيالً انشای
حکم ميگردد.

 – ١متھم رديف اول آقای سيد مصطفی کاظمی به جرم آمريت و صدور دستور چھار فقره قتل
موضوع کيفر خواست مستنداً به ذيل ماده  ٢١١قانون مجازات اسالمی به چھار فقره حبس ابد
محکوم است.
 – ٢متھم رديف دوم آقای مھرداد عاليخانی نيز به جرم آمريت و صدور دستور چھار فقره قتل
موضوع کيفر خواست مستنداً به ذيل ماده  ٢١١قانون مجازات اسالمی به چھار فقره حبس ابد
محکوم است.
 – ٣متھم رديف سوم آقای علی )رضا( روشنی به جرم مباشرت در قتل آقايان محمد علی مختاری
نيشابوری و محمد جعفر پوينده مستنداً به صدر ماده  ۵٧قانون مجازات اسالمی ) وبا رد استناد
معاون محترم دادستان نظامی تھران به ذيل ماده مرقوم( و بند الف ماده  ٢٠۶و صدر ماده  ٢٠٧و
بندھای  ١و  ۴ماده  ٢٣١و صدر ماده  ٢۶۴و ماده  ٢۶۵به دو فقره قصاص نفس محکوم است که
پس از استيذان از رياست محترم قوه قضاييه به نيابت از سوی مقام معظم رھبری مدظله العالی و
مشروط به توديع يا تامين سھم الديه آقای سھراب مختاری نيشابوری ) فرزند محجور مقتول( از
جانب وارث کبير و رشيد طالب قصاص يعنی آقای سياوش مختاری نيشابوری )توجھا ً به رای
وحدت رويه  ٣١مورخ  (٢٠/٨/۶۵به مرحله اجرا گذارده شود.
 – ۴متھم رديف چھارم آقای محمود جعفرزاده به جرم مباشرت در قتل آقای داريوش فروھر
مستنداً به مواد فوق الذکر از قانون مجازات اسالمی به يک فقره قصاص نفس محکوم است که
فرزندان مقتول پس از استيذان از رياست محترم قوه قضاييه حق اجرای حکم درباره محکوم عليه
را خواھند داشت.
 – ۵متھم رديف پنجم آقای علی )مصطفی( محسنی به جرم مباشرت در قتل خانم پروانه
مجداسکندری مستنداً به مواد مذکور در بند  ٣باالمضافا ً به ماده  ٢٠٩قانون مجازات اسالمی

محکوم است به يک فقره قصاص نفس و اوليای دم مقتوله با پرداخت نصف ديه کامله به قاتل پس
از استيذان از رياست محترم قوه قضاييه حق اجرای حکم در مورد محکوم عليه را دارند.
 – ۶متھم رديف ششم آقای حميد رسولی به جرم آمريت و صدور دستور در راستای اجرای دو
فقره قتل آقای داريوش فروھر و خانم پروانه مجداسکندری ضمن ر ّد عنوان اتھامی و ماده استنادی
از سوی معاون محترم دادستان نظامی تھران مستنداً به ذيل ماده  ٢١١قانون مجازات اسالمی به
دو فقره حبس ابد محکوم است.
 – ٧متھم رديف ھفتم آقای مرتضی حقانی از اتھامات معاونت در قتل آقايان محمد مختاری
نيشابوری و محمد جعفرپوينده به لحاظ عدم احراز گناھکاری وی و فقد دليل کافی و محکمه پسند
عليه نام برده به استناد اصل  ٣٧قانون اساسی تبرئه ميگردد.
 – ٨متھم رديف ھشتم آقای محمد عزيزی به جرم آمريت و صدور دستور در راستای اجرای دو
فقره قتل آقای داريوش فروھر و خانم پروانه مجد اسکندری ضمن ر ّد عنوان اتھامی و ماده
استنادی از سوی معاوم محترم دادستان نظامی تھران ،مستنداً به ذيل ماده  ٢١١قانون مجازات
اسالمی به دو فقره حبس ابد محکوم است.
 – ٩متھم رديف نھم آقای ايرج آموزگار از اتھامات معاونت در قتل آقايان داريوش فروھر و محمد
جعفرپوينده و خانم پروانه مجداسکندری به لحاظ فقد دليل کافی و قانع کننده وجدان عليه وی،
مستنداً به اصل  ٣٧قانون اساسی تبرئه می شود.
 – ١٠متھم رديف دھم آقای ابوالفضل مسلمی به جرم معاونت در قتل آقای داريوش فروھر و خانم
پروانه مجداسکندری مستنداً به بند  ١و  ٢ماده  ۴٣و بخش دوم ماده  ۴٧و صدر ماده  ۵٧و ذيل
ماده  ٢٠٧قانون مجازات اسالمی به تحمل ھشت سال حبس تعزيری محکوم است.

 – ١١متھم رديف يازدھم آقای محمد حسين اثنی عشر به جرم معاونت در قتل آقای داريوش
فروھر مستنداً به بند  ٣ماده  ۴٣و صدر ماده  ۵٧و ذيل ماده  ٢٠٧قانون مجازات اسالمی به تحمل
ھفت سال حبس تعزيری محکوم است.
 – ١٢متھم رديف دوازدھم آقای علی صفائی پور به جرم معاونت در قتل خانم پروانه
مجداسکندری مستنداً به مواد مذکور در بند  ١١باال به تحمل ھفت سال حبس تعزيری محکوم است.
 – ١٣متھم رديف سيزدھم آقای عليرضا اکبريان از اتھامات معاونت در قتل آقای داريوش فروھر
و خانم پروانه مجداسکندری به لحاظ عدم کفايت دليل اثباتی عليه وی مستنداً به اصل  ٣٧قانون
اساسی تبرئه می گردد.
 – ١۴متھم رديف چھاردھم آقای مرتضی فالح به جرم آمريت و صدور دستور در راستای اجرای
دو فقره قتل آقای داريوش فروھر و خانم پروانه مجداسکندری ،ضمن رد عنوان اتھامی و ماده
استنادی از سوی معاون محترم دادستان نظامی تھران مستنداً به ذيل ماده  ٢١١قانون مجازات
اسالمی به دو فقره حبس ابد محکوم است.
 – ١۵متھم رديف پانزدھم آقای مصطفی ھاشمی به جرم معاونت در قتل آقای داريوش فروھر و
خانم پروانه مجد اسکندری مستنداً به بند  ٢ماده  ۴٣و بخش دوم ماده  ۴٧و صدر ماده  ۵٧و ذيل
ماده  ٢٠٧قانون مجازات اسالمی به تحمل ھشت سال و نيم حبس تعزيری محکوم است.
 – ١۶متھم رديف شانزدھم آقای علی ناظری به جرم معاونت در قتل آقايان محمد علی مختاری
نيشابوری و محمد جعفرپوينده مستنداً به بند  ٣ماده  ۴٣و بخش دوم ماده  ۴٧و صدر ماده  ۵٧و
ذيل ماده  ٢٠٧قانون مجازات اسالمی و با رعايت بند  ۵ماده  ٢٢قانون مزبور به لحاظ وضع
خاص وی به تحمل دو سال و نيم حبس تعزيری محکوم است.

 – ١٧متھم رديف ھفدھم آقای اصغر سياح از اتھامات معاونت در قتل آقای داريوش فروھر و خانم
پروانه مجداسکندری به لحاظ عدم احراز گناھکاری وی و عدم کفايت دليل مقنع وجدان عليه نام
برده ،مستنداً به اصل  ٣٧قانون اساسی تبرئه می شود و به جرم معاونت در قتل آقای محمد
جعفرپوينده به استناد بند  ٣ماده  ۴٣و صدر ماده  ۵٧و ذيل ماده  ٢٠٧قانون مجازات اسالمی به
تحمل شش سال حبس تعزيری محکوم است.
 – ١٨متھم رديف ھيجدھم آقای خسرو براتی از اتھامات معاونت در قتل آقای داريوش فروھر و
خانم پروانه مجد اسکندری به لحاظ کافی نبودن دليل اثباتی و عدم حصول قناعت وجدان بر
گناھکاری وی ،مستنداً به اصل  ٣٧قانون اساسی تبرئه می گردد و به جرم معاونت در قتل آقايان
محمد علی مختاری نيشابوری و محمد جعفرپوينده به استناد بند  ٢و  ٣ماده  ۴٣و بخش دوم ماده
 ۴٧و صدر ماده  ۵٧و ذيل ماده  ٢٠٧قانون مجازات اسالمی به تحمل ده سال حبس تعزيری
محکوم است.
بديھی است مدت بازداشت قبلی آن دسته از محکومان به حبس تعزيری که در اين پرونده سابقه
بازداشت داشته باشند ،مستنداً به تبصره ماده  ١٨قانون مجازات اسالمی در مقام اجرای حکم از
ميزان حبس تعزيری آنان کسر و محاسبه خواھد گرديد .ضمنا ً چون مجازات قصاص نفس و حبس
ابد که حسب مورد درباره رديفھای اول تا پنجم و ششم و ھشتم و چھاردھم مورد حکم قرار گرفته
از بعد حق الناسی قضيه است و از سوی اوليای دم مقتوالن ذيربط قابل عفو و گذشت می باشد در
فرضی که ھمگی اوليای دم مقتوالن )بسته به جرم ھر کدام از محکوم عليھ ٌم مورد سخن( از حق
قصاص خود نسبت به قاتالن و از حبس ابد آمران و دستور دھندگان منجزاً گذشت کنند الزم است
بار ديگر پرونده امر برای اعمال ماده  ٢٠٨قانون مجازات اسالمی و تبصره آن )از حيث اخاللی
که در نظم جامعه به علت ارتکاب جرايم احرازی حاصل شده است( به دادگاه فرستاده شود زيرا
حکم محکمه بايد منجزوه غير معلق باشد و از ھم اکنون نمی توان برای فرض گذشت کليه اوليای

دم مقتوالن که معلوم نيست محقق خواھد شد يا نه – بر اساس ماده اخير الذکر تعيين مجازات کرد.
اين رای که درباره ھر ھيجده نفر مارّالشاره به طور عليحده لفظا ً انشا گرديد حضوری و در حدود
مقررات قانون تجديد نظر آرای دادگاه ھا مصوب  ١٣٧٢ظرف بيست روز پس از ابالغ برای
اشخاصی که ساکن ايران ھستند و دو ماه پس از ابالغ برای کسانی که خارج از کشور می باشند با
پرداخت ھزينه دادرسی  ،از جانب محکوم عليھم و اوليای دم مقتوالن و دادستان محترم نظامی
تھران ) حسب مورد و با لحاظ بند  ٢ماده  ٢١قانون مزبور( قابل تجديد نظر خواھی است و مرجع
نقض يا ابرام آن ديوان عالی محترم کشور خواھد بود .در پايان ذکر اين نکته را الزم ميداند که با
وجود قرائنی در پرونده داير به اين که آقايان سيد مصطفی کاظمی و مھرداد عاليخانی با طرح و
ھماھنگی قبلی و ارائه تحليلھای خاص از وضعيت اوپوزوسيون داخل کشور سعی در کشيدن پای
وزير سابق اطالعات به موضوع قتلھای زنجيره ای داشته ) به طوری که آقای کاظمی در اين
محکمه اقرار کرده است که وی بدواً در جلسه  ٢٢/٨/٧٧در منزل وزير با حضور آقای عالی
خانی پيشنھاد داده که اعضای کانون نويسندگان را می توان يکجا جمع کرد و به رگبار بست (.از
حيث اتھام >> اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرايمی بر ضد امنيت داخلی کشور<< موضوع ماده
 ۶١٠قانون مجازات اسالمی و صدق يا عدم صدق عنوان محاربه و افساد در زمين نيز پرونده
جای بررسی و امعان نظر بيشتر دارد ،ولی چون طبق نص صريح ماده يک از مواد الحاقی به
قانون آيين دادرس کيفری اين محکمه خارج از اتھامات قيد شده در کيفر خواست تکليف و نيز حق
رسيدگی ندارد ،بنابراين موجبی برای ورود به اتھام جديد عليه نام بردگان از سوی اين دادگاه نمی
باشد.
مقرر ميگردد دفتر :فوراً دادنامه ثبت و ماشين نويسی شود تا در جلسه مورخ  ٨/١١/٧٩به
اشخاصی که در محکمه حاضر می شوند )محکوم عليھم و متھمان تبرئه شده و وکالی مدافع آنھا و
معاون محترم دادستان نظامی تھران( ابالغ گردد و نيز با ابالغ رو نوشت رای به اوليای دم

مقتوالن پرونده از موجودی کسر و با تکميل برگ شماری و ومھور کردن ظھر اوراق آن به
مھردادگاه ،برای اقدامات قانونی بعدی به دايره اجرای احکام دادسرای نظامی تھران ارسال گردد.
رئيس شعبه پنجم دادگاه نظامی يک تھران

محمّد رضا عقيقی

 ٢٣فوريه ٢٠٠٩

فرق بين خاتمی و احمدینژاد چيست؟ و چه فرقی است بين کسانی که به اين دو نفر معتقدند؟ ذکر اين نکته در ابتدای مطلب الزم است که اين دو
نفر را به عنوان دو تفکر اصلی در قدرت کشور آوردهام .چرا که طيف احمدینژاد روی کار است و اگر بتواند دوباره خواھد آمد و طيف خاتمی
ھم روی کار بوده و دوباره خواھد آمد ،وگر نه کروبی و قاليباف و الريجانی و معين و … ھمه در يکی از اين دو طيف جای دارند ،با اندکی
تفاوتھا .غير از اين دو طيف ھم سادهدلی است باور کنيم که انديشهيی غير از اين دو بتواند در ھرم قدرت کشور جای گاھی داشته باشد.
وقتی میشود کسانی ھوادار احمدینژاد باشند و انديشه و کارھای وی را قبول کنند ،به راحتی ھم میتوان اين را باور کرد که ھستند کسانی که
دوباره به خاتمی رای بدھند .طرفداران احمدینژاد نمیبينند و باور دارند ،ولی طرفداران خاتمی ديدهاند و فراموش کردهاند و باور دارند.
احمدینژادیھا در اصولشان ثابت عقيدهاند و بر آنچه که میگويند بودهاند و خواھند بود ،اما طرفداران خاتمی بسته به شرايط ،از سر
استيصال و ناچاری ،از روی انديشهھای قدرتطلبانه و يا سادهدلی و ژست رفتار دموکراتيک گرفتن میخواھند در انتخابات شرکت کنند.
بياييد برای لحظهيی ”قتلھای زنجيری“ و ”فاجعهی کوی دانشگاه“ و ”توقيف روزنامهھا“ و ”زندانی“ شدن صدھا فعال سياسی و مدنی و
مطبوعاتی را فراموش کنيم .غير از اينھا خاتمیھا و ھوادارانشان در  ٨سال رياست جمھوری و دورهی اصالحطلبی چه کردند که ھنوز باقی
است و ھنو

صادق ھدايت در بستر مرگ
عکسی از ھنگام خودکشی صادق ھدايت در پاريس آيا او نيز از وضعيت آن زمان جامعه خويش و اينکه می ديد
چگونه مردم را بازی می دھند خسته و نا اميد بود؟ شايد جواب اين سوال را بھتر باشد در بوف کور جستجو نمائيد.
برخی اوقات است که مرگ از زندگی در ميان مشتی عوام فريب که به نام مردم و به کام خويش حکومت می کنند شايد
بد نباشد.حال نامش را اصالح طلب حکومتی بگذاريم يا اصول گرا آنچه که به مردم می رسد ھيچ است!

