
  جالدان  ةقضايي در اسناد يك جنايت هولناك در زندان سپيدار اهواز عليه بشريت
  ١٣٩٩واليت فقيه در فروردين  در زمان رياست رئيسي بر قوة قضايية 

 
  

  و اسامي زندانيان ٩٩فروردين  ١١در  شورش زندان سپيدار زنداني در ١٦كشتار 
  “ سرقت داروهاي بهداري”  فوت ” بر اثر مصرف متادون“ با  و سند سازي تحت عنوان

فروردين در اثر    ۱۱شمار زندانياني كه در زندان سپيدار اهواز روز  اعالم كرد:«   ۱۳۹۹فروردين    ۲۰دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران در اطالعيه  
محمد    ،یمحمد تامول   وند،يحاج  رضا ي)،  عليی(ماهرو  شداديسجادپ   ،ی اهللا مختار   ضيف :رسدنفر مي   ۱۰پاسداران جان باختند دست كم به  شليك 

خانم مريم رجوي نسبت به جنايت  زمان  هم ».  )ی(مغينم  یخرسان  درضايشاهين زهيري و س   ی،، مجيد زبيد  خفاجیلفته، محمد سالمات، علي  
ها هشدار داد و خواستار اقدام فوري دبيركل، شوراي امنيت، شوراي حقوق بشر و كميسرعالي حقوق بشر ملل متحد و  زندانعليه بشريت در  

  گرديد.كرونا از نجات جان زندانيان از كشتار و اتحاديه اروپا براي 
را به اطالع    ۱۳۹۹فروردين    ۱۱زنداني در زندان سپيدار اهواز در    ۱۶اسناد كشتار  اكنون كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت  

ها در اطالعية دبيرخانه شورا در  زنداني قرباني كه اسامي آن ۴كما اينكه هنوز سندي از    .آمار واقعي قطعًا بيشتر استرساند.  ميعموم هموطنان  
    فروردين اعالم شده بود،در دست نيست.  ۲۰

در  )  ۲۰۲۰آوريل    ۲و    ۱(   ۹۹فروردين    ۱۴و    ۱۳در روزهاي  كه از زندان اهواز به دست آمده، رئيس زندان سپيدار    زير  در سندهاي كامپيوتري 
هر  كند. ذكر مي  » سرقت داروهاي بهداري « «بر اثر مصرف متادون» پس از  را نفر  ۱۶علت مرگ  به دستور قضاييه رژيم  گزارش كامالً يكسان ۱۵

    . )پيشداد و محمدرضا مغينميسجاد  ( قيد شده است از قربانيان نفرها اسم دو در يكي از گزارش  اماگزارش مربوط به يك زنداني است 
  در همه اين اسناد تحت عنوان گزارش فوت، با ذكر نام و نام فاميل و نام پدر زنداني، عطف به يك نامه با شماره مشخص، نوشته است: 

کننده در شورش مذکور بوده که پس از  شرکت   انياز جمله زندان  ادشدهي  ۹۹/ ۰۱/ ۱۱زندان در مورخ    نيا  انيزندان  یبا توجه به شورش دسته جمع 
بر اثر مصرف متادون فوت نموده   ظاهرًا  ی،بهدار  ی زندان حمله نموده و با سرقت داروها   نيا  ی اموال زندان و آتش زدن، به واحد بهدار  ب يتخر

 ی و جسد نامبرده به سردخانه پزشک  دهي اهواز ارسال گرد  ی دادسرا  کي محترم کش   یبه قاض  ليتشک  یاست. لزومًا درخصوص نامبرده پرونده مقدمات
  گردد. ی به حضورتان اعالم م يیقضا  ی است. مراتب جهت هرگونه بهره بردار دهيگرد ليوتح یقانون

 شده است. نوشته فقره ديگر فقط «مصرف متادون»  ۱۵در مورد علت فوت فيض اهللا مختاري «مصرف متادون و مسموميت» و در مورد  

  زنداني جان باخته به شرح زير است: ۱۶اسامي 
 فيض اهللا مختاري -١

 عبدالرضا بگعان -٢

 ناصر زبيدی  -٣

 افشين کريم پور -٤

 امين کريمی -٥

 شاهين زهيری -٦

 عليرضا علي مرادی  -٧

 سجاد پيشداد-٨

 محمد رضا مغينمي -٩

 مجيد زبيدی -١٠

 ايمان جمشيدی فرد   -١١

 محمد تامولی -١٢

 رسول عباسی چادگانی   -١٣

 رحيم عليزاده-١٤

  ی مکوندسروش -١٥
  ميثم حسابی جونقانی -١٦

كندكميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت منتشر مي   



  
  

  

  



  
  

  



 
  

ارسال  هاي مختلف دادگاه و دادياري و بازپرسي و اجراي احكام كيفري  شعبههاي سردژخيم زندان سپيدار براي  چنان كه در سندها پيداست نامه
دست  كه  مي شده  محسوب  جرم  شريكان  آن  اين    شوند. اندركاران  بشريت،در  عليه  هولناك  اژه خامنه   جنايت  و  رئيسي  و  رديف  اي  در  بايد  اي 

  مورد حسابرسي قرار بگيرند.  نخستين 
  

  شوراي ملي مقاومت ايران 
  كميسيون امنيت و ضد تروريسم 
  )٢٠٢٢سپتامبر  ١٢(  ١٤٠١شهريور  ٢١

  

  
  
  
  

                  
  

              
  


