
انتقال محمد مقیسه، یکی از جنایتکاران علیه بشریت به دیوان عالی کشور

ایرج مصداقی

  سال خدمت به دیوان عالی کشور منتقل شد و سید احمد زرگر۴۰در خبر آمده است که محمد مقیسه به پاس 

 با حدود یک سال تأخیر، جانشین موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقالب مرکز شد که به مجلس شورای

 .اسالمی رفته و ریاست کمیسیون قضایی را به عهده گرفته

• قاضی محمد مقیسه

 این نام در ماه های آینده در دادگاه رسیدگی به جنایات حمید.  عجین شده است۶۷نام محمد مقیسه با کشتار 

 حمید نوری مجبور به پاسخگویی در. نوری که در استکهلم برگزار می شود، بیش از پیش شنیده خواهد شد

۱.مورد اوست

 . در روستای کوچک مقیسه در دل کویر اطراف سبزوار است۱۳۳۵شیخ محمد مقیسه، متولد حدود سال 

 نام خانوادگی. بوده است(  خانوار۲۲۱) نفر ۶۴۴، ۱۳۸۵روستایی که جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 

 نویسنده این مقاله از تاریخ مهاجرت او به تهران اطالعی ندارد. او در واقع از این روستا گرفته شده است

 پدر او درجه دار ژاندارمری بود و تعدادی از بستگانش در. اما او همچنان لهجه اش را حفظ کرده است

 .جبهه های جنگ کشته شده اند
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 بخشی از سهام.  دچار عارضه مغزی شد و مدتی در بیمارستان پارس بستری شد۹۰مقیسه در ابتدای دهه  

 .این بیمارستان پس از انقالب مصادره شد و متعلق به دادستانی انقالب اسالمی است

  به دلیل زندگی با یک جنایتکار و آزار و اذیت های وی به بیماری روحی و۶۰همسر وی از اواسط دهه  

  .افسردگی شدید مبتال شد و در بیمارستان پارس تحت درمان قرار گرفت

  که نویسنده در ایران بود، او در خانه ای۱۳۷۳تا سال .  مسلح به سالح کلت کمری شد۶۰او در دهه  

 .مصادره ای در خیابان ملک زندگی می کرد

  همچون ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی و غالمحسین محسنی اژه ای و سید  حسین۶۰مقیسه در دهه  

 مرتضوی زنجانی و دیگر روحانیون مشغول کار در دادستانی انقالب اسالمی و دستگاه امنیتی مطلقاً از

  . کت و شلوار می پوشید لباس روحانیت استفاده نمی کرد و همیشه

 او در بسیاری از دادگاه ها نیز با.  نیز همچنان از پوشیدن لباس روحانیت اجتناب می کرد۷۰مقیسه در دهه  

 .لباس شخصی حضور می یافت

  دادستان مشهد و یکی از اعضای اصلی هیأت کشتار در این شهر۶۷مقیسه  دیگری اما در دوران کشتار 

 گفته می شد فرزندش را در جوانی مرگ ربود و او خود. او سپس به معاونت بنیاد مستضعفان رسید. بود

 . را پس می دهم که جان جوانان مردم را گرفتم۶۷اینجا و آنجا مطرح می کرد که تقاص کشتار 

 تعداد زیادی از افراد خانواده  مقیسه یا در جبهه های جنگ کشته  شده اند یا در مصاف با مجاهدین در سال های

. به قتل رسیدند۶۰اولیه  دهه  

 یکی از بستگان نزدیک مقیسه، موسی الرضا مقیسه، دادستان و قاضی دادگاه های بروجرد و دورود که نقش

. توسط مجاهدین کشته شد۱۳۶۳عمده ای در سرکوب و جنایت در لرستان داشت، در فروردین 



•  موسی الرضا مقیسه،

دادستان و حاکم شرع بروجرد

 برادر موسی الرضا مقیسه، محمدتقی مغیثی است که مدت ها دادستان سبزوار،  رئیس شورای سرپرستی

 زندان های کشور، دادستان کل استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان لرستان، مشاور ارشد نخست

 وزیر، معاون حقوقی بنیاد شهید، قاضی دادسرای انتظامی قضات و مستشار دادگاه های تجدیدنظر دیوان

.عدالت اداری بوده است

  و رئیس۱۳۶۰یک محمدرضا مقیسه هم در این میان هست که یکی از جان به در بردگان انفجار هفت تیر 

 بود که توسط میرحسین« ۸۸کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات »

.او از بستگان نزدیک شیخ محمد مقیسه است که به شش سال زندان محکوم شد. موسوی تشکیل شد

  در شعبه  یک ب اوین۶۱ و ۶۰یکی از بستگان او که میانسال بود و پیشانی بلندی داشت هم در سال های 

  .بازجو بود و در شکنجه و آزار و اذیت نویسنده این مقاله نیز گاه مشارکت می کرد

 به بازجویی و شکنجه  زندانیان« ناصریان» در شعبه  سه اوین با نام مستعار ۶۰محمد مقیسه در سال 

.مشغول بود و در بی رحمی و قساوت، زبانزد

  که نام اصلی اش از سوی نویسنده این مقاله فاش شد، همچنان از نام مستعار۷۰او تا اواسط دهه  

 بعد از آن بود که از نام. استفاده می کرد و در دادستانی انقالب نیز به همین نام شناخته می شد« ناصریان»

۲.استفاده کرد« قاضی مقیسه»



  تالش زیادی به خرج می داد که تصویرش منتشر نشود اما در نهایت موفق نشد و۱۳۹۶مقیسه تا سال 

 .عاقبت عکس او انتشار یافت

 ، پس از انتقال موسوی، دادیار ناظر زندان قزلحصار به زندان قصر، مسئولیت دادیاری این۶۴در سال 

 واحد یک)، پس از انتقال آخرین زندانیان سیاسی واحد سه قزلحصار ۶۵زندان را به عهده گرفت و در آبان 

.به اوین و گوهردشت، مسئولیت دادیاری زندان گوهردشت را به عهده گرفت(  تخلیه شده بود۶۵خرداد 

 در زندان گوهردشت، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی به او پیوست و این دو به همراه عرب، دیگر

 .دادیار زندان با مشارکت یکدیگر به جنایت مشغول شدند

• آخوند مرتضوی زنجانی

 ، پس از آن که سید حسین مرتضوی زنجانی، رئیس زندان گوهردشت به۶۶محمد مقیسه در نیمه دوم سال  

 اوین منتقل شد و ریاست این زندان را به عهده گرفت، توأمان مسئولیت سرپرستی زندان گوهردشت و

.دادیار ناظر زندان را به عهده داشت و به همین دلیل دست  بازتری در سرکوبی زندانیان پیدا کرد

  پس از انتقال زندانیان گوهردشت به اوین، دادیار ناظر زندان اوین شد و در این پست۶۷مقیسه در بهمن 

 از آنجا که مقیسه چهره  منفوری بود، در. و حسنی او را همراهی می کردند( حمیدرضا نوری)حمید عباسی 

  او را از دادیاری زندان که برخورد مستمر با خانواده ها داشت برداشتند و سیروس شیخ پور را که۶۹سال 



 شیخ پور هم اکنون معاون قضایی،. چهره ای متعادل تر داشت به جای وی در سمت دادیاری اوین گماردند

.و امور مجلس سازمان زندان های کشور است اجرای احکام

• سیروس شیخ پور

 مقیسه پس از ترک دادیاری اوین به ریاست ساختمان دادستانی اوین که در شمال این زندان قرار داشت

 او در مقام قاضی مدتی در خیابان. رسید و سپس یکی از مسئوالن دادگاه انقالب اسالمی در خیابان معلم شد

 وزرا رئیس شعبه  منکرات بود و به مسائلی همچون برگزاری پارتی ها، عدم رعایت حجاب و ماهواره و …

  دادگاه۲۸سر آخر وی ترفیع مقام یافت و به عنوان یکی از قضات عالی رتبه  به ریاست شعبه  . می  پرداخت

  بود که سر زبان ها۸۸نام وی پس از سرکوب جنبش . انقالب رسید و نقش مهمی در سرکوب و جنایت یافت

 .افتاد

  تالش زیادی برای شکستن اعتصاب غذا و حرکت های۶۷ و ۶۶مقیسه همراه حمید نوری بین  سال های 

 او در دوران یاد شده شخصاً در بند حضور پیدا می کرد و با بیرون کشیدن افراد،. اعتراضی زندانیان داشت

.با زور و کابل و مشت و لگد آن ها را مجبور به شکستن اعتصاب غذا می کرد

 . شد۱۳۶۶فشارهای وی در زندان گوهردشت منجر به خودسوزی علیرضا طاهرجویان در تابستان 

  دستگیر شده بود، به ادعای خودش سیاسی۶۰علیرضا طاهرجویان که در موج دستگیری های گسترده دهه 



 نبود اما نمی خواست تن به رذالت دهد و عاقبت در اثر فشارهای ناصریان که می خواست او را به همکاری

 .وادار کند خود را در وسط بند به آتش کشید

  در۶۶در تابستان . در زندان گوهردشت بود( تقی عادلی)، یکی از ابداعات او و داوود لشکری «اتاق گاز»

 برخورد با زندانیانی که به ورزش جمعی می پرداختند ابتدا آن ها را با بدن عرق کرده به اتاق های بدون

 پنجره می بردند و با بستن زیر در و جلوگیری از جریان هوا، زندانیان پس از مدتی به خاطر تشنگی و

 پس از. تعرق زیاد از یک طرف و استنشاق هوای متعفن و سنگین دچار بی حالی و تنگی تنفس می شدند

 گذشت ساعت ها آن ها را از مقابل یک کولر بزرگ و سپس از میان تونلی که دو طرفش پاسداران با کابل و

 شلنگ و چوب ایستاده بودند عبور داده و در مسیر آن ها را به شدید ترین وجه مورد ضرب و شتم قرار

.می دادند

  در زندان گوهردشت۶۶حمید نوری یکی از همراهان اصلی مقیسه در جریان سرکوب زندانیان در تابستان 

 .بود

  در جریان انتخابات سومین دوره  مجلس شورای اسالمی، او و حمید نوری زندانیان۱۳۶۷در فروردین 

 زندانیانی که. سیاسی گوهردشت را بند به بند برای شرکت در انتخابات به قسمت مدیریت زندان بردند

 در. حاضر نبودند در انتخابات شرکت کنند ملزم شدند در برگه ای بنویسند در انتخابات شرکت نمی کنند

  از این برگه ها برای اثبات سرموضعی بودن زندانیان و صدور حکم اعدام علیه آنان۶۷جریان کشتار 

.استفاده شد

  او یکی از سازماندهان اصلی کشتار بود که در دادگاه ها نیز۶۷در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 

 .حضور می یافت و از هیچ کوششی برای باال بردن آمار تلفات فروگذار نمی کرد

 نویسنده این مقاله شاهد بود که او با نیرنگ حکم اعدام. او حتی درصدد فریب هیأت مرگ نیز بر می آمد

 همان ترفند را می خواست در مورد من به کار گیرد اما با: »محمود زکی را از حسینعلی نیری گرفت

.«تجربه ای که کسب کرده بودم دستش را خواندم

  به او تذکر داد که۶۷کینه  او نسبت به زندانیان مثال زدنی بود تا آنجا که یک بار نیری، رئیس هیأت کشتار 

.مسئولیت شرعی احکام با اوست

 هیچ  زندانی ای. در این دوران مقیسه شخصاً زندانیان را برای رفتن به دادگاه انتخاب و دسته بندی می کرد

ً  می شناخت از.  جان به در ببرد۶۷نبود که او بازجویش بوده باشد و از کشتار   تقریباً هر کسی را که شخصا

  در زندان گوهردشت بود و لحظه ای آرام و قرار۶۷او فعال ترین فرد در جریان کشتار . دم تیغ گذراند

.نداشت و می  کوشید پاسداران و کادر زندان را نیز در این کشتار هرچه بیشتر درگیر کند



 از آنجا که سال ها دادیار ناظر زندان های قزلحصار و گوهردشت بود به پرونده   زندانیان دسترسی داشت و

 در برخورد با آن ها شناخت کلی نسبت به وضعیت و روحیه  زندانی به دست آورده بود و نقش تعیین کننده ای

. داشت۶۷در کشتار سال 

  مرداد بعد از هر سری اعدام، حمید نوری نان خامه ای و شیرینی بین اعضای۱۵به دستور او در روز  

 نوری برای فشار هرچه بیشتر روی زندانیانی که در راهرو مرگ. هیأت مرگ و پاسداران تقسیم می کرد

 .بودند به آن ها نیز شیرینی و نان خامه ای تعارف می کرد

 محمد مقیسه در این روز از خوشحالی در راهرو مرگ دست هایش را در هوا باز کرده و به سبک بالرین ها

 او پس از خوانده شدن نام تعدادی زندانی با شور و شعف و گاه با خنده از عادل، مسئول. می رقصید

 قتل گاه« بندشان»منظور از . شان منتقل کند«بند»فروشگاه زندان گوهردشت می خواست آن ها را به 

 .زندانیان بود

  مرداد، هیأت مرگ، حکم اعدام ناصر منصوری را که فلج قطع نخاعی بود۱۵با تأکید مقیسه بود که روز 

.صادر کرد و او را روی برانکارد برای اعدام بردند

 کاوه در اثر ضربه  مغزی. همچنین فشارهای او منجر به بازگرداندن کاوه  نصاری از بند و اعدام او شد

 هنگام. حافظه اش را از دست داده بود و به خاطر بیماری صرع شدید و پیشرفته و سیاتیک، نیمه فلج بود

 اعدام نیز به خاطر حمله  صرع قادر به راه  رفتن نبود و ظفر جعفری افشار، او را قلمدوش به سمت قتلگاه

.برد

  نفر از زندانیان بند یک کنار جهاد زندان گوهردشت را به بهانه   اینکه می خواهد۳۰ مقیسه متجاوز از 

 بندشان را عوض کند به دادگاه برد و آن ها بدون اطالع از ماهیت سؤاالتی که اعضای هیأت مرگ

  با دریافت حکم عفو،۶۶می پرسیدند، روانه  جوخه  اعدام شدند؛ در حالی که تعدادی از آن ها در اسفند  ماه 

.زیر نظر مقیسه انزجارنامه نوشته و مصاحبه های ویدئویی مرسوم در زندان جهت آزادی نیز کرده بودند

 در روزهایی که هیأت مرگ در زندان گوهردشت مشغول کشتار بود، مقیسه نهایت سعی و تالشش را

 او به دلیل اشرافی که. می کرد آن ها را هرچه بیشتر در زندان نگاه دارد تا احکام اعدام بیشتری صادر کنند

. در دادگاه های اوین نیز شرکت می کرد۶۷روی پرونده  زندانیان داشت در جریان کشتار 

 مقیسه بارها با عصبانیت در راهرو مرگ خطاب به پاسدارانی که از کشتار خسته شده بودند فریاد می زد من

 خودم متهم آماده کنم و خودم پروند ه ها را دادگاه ببرم و خودم آدم از توی بندها سوا کنم؟ پس فالنی و فالنی،

کجایید و چرا نیستید؟

 او می کوشید به هر نحو که شده زندانیانی را که در دادگاه اول حکم اعدام نگرفته بودند دوباره به دادگاه برده

 به همین منظور او در دفترش نام این دسته از زندانیان را نوشته و پس از. و حکم  اعدامشان را بگیرد



ً  علیه شان در دادگاه شهادت می داد و زندانی را در  برخورد آن ها را دسته بندی و تفکیک می کرد و شخصا

.تنگنا قرار می داد

 ۶۷در دو موردی که نویسنده خود شاهد بود، او قادر به گرفتن حکم شالق از نیری، رئیس هیأت کشتار 

 بودند توصیه  کرد( مجتبی اخگر و جواد تقوی قهی)او به پاسدارانی که مأمور زدن شالق به متهمان . شد

.مقیسه خود استاد شالق زدن است. نشوند و حسابی نواخته شوند« حرام»مواظب باشید که شالق ها 

:همچنین

  شالق زدن پس از آن  که اواسط. من شاهد بودم حمید نوری برای زدن شالق به تن مجتبی اخگر پیشقدم شد»

 مقیسه در. صدای فریاد مجتبی اخگر در راهرو مرگ پیچید، مقیسه شخصاً به محل شالق زدن مراجعه کرد

.« جواد تقوی قهی را دوباره به تور انداخت و اعدام کرد۱۳۶۸شهریور 

  در حالی که اعدام زندانیان سیاسی مجاهد پایان یافته بود و به خاطر ماه محرم۱۳۶۷ مرداد ۲۸روز جمعه 

 و نزدیک شدن به عاشورا و تاسوعا اعدام ها موقتاً متوقف شده بود، او در حالی که از بی خوابی و سردرد

 وقتی هفته  بعد. روی پا بند نبود همچنان می کوشید در برخورد با زندانیان قربانیان جدیدی را شکار کند

 هیأت برای کشتار زندانیان چپ به گوهردشت بازگشت او زندانیان مجاهدی را که در این فاصله انتخاب

.کرده بود به دادگاه برد و حکم اعدامشان را گرفت

 مقیسه آن روز از شدت خستگی و بی خوابی و سردرد پس از پاسخ انحرافی نویسنده این مقاله به سوال او،

:او را با کس دیگری اشتباه گرفته و گفته است به سلولش بازگردانده شود

 پس از توقف .او آن قدر خسته بود که متوجه نشد خودش چند دقیقه پیش من را از سلول بیرون کشیده است»

 کوتاه مدت اعدام ها در دهه  اول محرم، من از الی نرده  جلوی سلولمان که به سختی کمی آن را کج کرده

 بودیم و می توانستیم محوطه  روبه روی سلول را ببینیم، او را دیدم که با لشکری، مسئول انتظامی زندان قدم

 می زد و با عصبانیت سلول های ما را نشان می داد و ظاهراً خشم  و ناراحتی اش را از زنده  ماندن ما با او در

.«میان می گذاشت

 پس از پایان پروژه  کشتار نیز او همچنان فعال بود و لحظه ای از تهدید زندانیان و اعمال فشار روی آن ها

 وی در سخنرانی تهدید آمیزی که در بند ما داشت به صراحت عنوان کرد که روح هللا خمینی. باز نمی ایستاد

.حکم اعدام همه را داده است و آن ها اجازه دارند هر گاه که تشخیص دادند، حکم را اجرا کنند

:او همچنین اضافه کرد

 ،۱۰ما به شما حکم های “کیلویی”، . آن اوایل که ما شما را دستگیر کردیم، خیلی هایتان هیچ کاره بودید»

 هدف ما این بود که شما در زندان بمانید تا ما.  سال دادیم برای اینکه نمی دانستیم فردا چه می شود۲۰، ۱۵



 .هیأت آمد، همه را به “درک” واصل کردیم. بتوانیم ضد انقالب را از بین برده و شما را تعیین تکلیف کنیم

 اگر نظر من باشد باید همه  شما را به “درک” واصل می کردیم؛ برای این که در این. شما در این میان مانده اید

.«هفت سال مار خورده و افعی شده اید و برای نظام خطرناک هستید

 وی شخصاً در زدن کابل برای مجبور کردن زندانیان چپ به نماز خواندن شرکت می کرد و از این که قادر

.، به خود می بالید« سال به مهر برساند۴۰سر زندانیان توده ای را پس از »شده 

  در۶۷ به منظور فشار روی زندانیان جان به در برده از قتل عام ۱۳۶۷ بهمن ۲۲به ابتکار او به مناسب 

.محلی که زندانیان را دار می زدند، مالقات حضوری با خانواده هایشان دادند

  و به منظور اعمال فشار بیشتر به سلول انفرادی۶۷زندانیانی که به دستور او پس از پایان پروسه  کشتار 

 برده شده  بودند، در برابر تهدیدات او پرسیده بودند ما را به چه جرمی می خواهی اعدام کنی؟ او در پاسخ با

خونسردی گفته بود مگر دوستانتان را که اعدام کردیم جرمی مرتکب شده بودند؟ 

 به دلیل ارتکاب چنین جنایاتی بود که او یکی از قاضیان ارشد و مورد اعتماد دستگاه قضایی شد و در دو

 شاید در تاریخ سابقه نداشته باشد که یک. دهه گذشته انواع و اقسام پرونده های مهم را به او ارجاع می دادند

 شکنجه گر پس از طی کلیه  مدارج شکنجه گری، تبدیل به قاضی شود و در مورد جان و مال زندانیان تصمیم

 .بگیرد

 بر اساس شهادت متهمان و وکالیی که در سال های اخیر با مقیسه سر و کار داشته اند، او ضدیت عجیبی با

 هر متهمی که وکیل داشته باشد از نظر او منفورتر است و در. وکال و حضور آن  ها در پروسه  دادرسی دارد

.پرونده  او اثر منفی می گذارد

 او که سابقه  بازجویی و شکنجه  گری دارد مطلقاً حاضر به شنیدن دفاع متهمان نیست و از آن ها انتظار دارد

 او به خوبی تفکر حاکم. به جای دفاع از خود اظهار پشیمانی و التماس کرده و درخواست عفو و گذشت کنند

.بر دستگاه قضایی نظام را نمایندگی می کند

.است« قاضی»توهین کردن و ناسزا گفتن به متهم در جریان دادگاه یکی از ویژگی های او به عنوان 

 حکم اعدام بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی، هوشیار

  در قزلحصار اعدام شدند توسط وی صادر۹۱محمدی شش تن از زندانیان سلفی که در تاریخ هفتم دی ماه 

.شده بود

  دستگیر شدند با حکم وی به اتهام۸۸ شهریور ۲۷جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که در تاریخ 

.“محاربه” از طریق همکاری و ارتباط با مجاهدین و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” اعدام شدند



 بر اساس بیانیه دادستانی تهران متهمان . را نشان داد۶۰او به این ترتیب کینه  خود علیه زندانیان دهه  

 تهیه تصویر و فیلم از»و « توزیع تصاویر و پالکارد مربوط به سازمان مجاهدین خلق»مبادرت به 

.کرده بودند« درگیری ها

 توسط« گروه یاران»معروف به « محفل ملی غیر رسمی بهائیان ایران»و « سران فرقه بهائیت»پرونده  

  سال زندان محکوم شدند در حالی که هیچ  یک۲۰وی مورد رسیدگی قرار گرفت و هفت تن از آنان به 

.فعالیت سیاسی نداشتند

.وی همچنان به صدور احکام ظالمانه علیه هموطنان بهایی مشغول است

  بود و احکام بی رحمانه  زیادی صادر۸۸اصلی رسیدگی به پرونده  متهمان جنبش « قاضیان»او یکی از 

.کرد

 در سال های اخیر او عالوه بر رسیدگی به پرونده های متهمان سیاسی، احکام ظالمانه  متعددی را علیه فعاالن

 .رسانه ای و ژورنالیست ها صادر کرده است

 برای شناخت روحیه  او کافی ست بدانیم حکم صادره شده از سوی وی برای اعدام محمدامین ولیان در دادگاه

.تجدیدنظر به سه سال زندان تقلیل یافت

 در دیوان عالی کشور« مضلین»با آن که حکم صادره از سوی او برای اعدام سعید ملک پور، متهم پرونده  

 بازگردانده شده بود، مقیسه بدون توجه به دفاعیات متهم و اسنادی که ارائه داد« نقص در تحقیقات»به علت 

 و درخواست وی برای حضور یک متخصص کامپیوتر در دادگاه، دوباره به خاطر فشارهای سپاه پاسداران

 واقعی پرونده های سیاسی هستند او را به اعدام محکوم کرد که مخالفت های« قاضیان»و بازجویان که 

 پس از تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور، متهم ناگزیر از. زیادی در سطح  بین المللی برانگیخت

 .کارهای خود توبه کرده و درخواست عفو کرد تا حکم وی به حبس ابد تغییر یافت

 بیانگر بی رحمی به کار گرفته شده« انجمن پادشاهی»مرور پرونده  حامد روحی نژاد، متهم پرونده  مربوط به 

  به ویژه در ارتباط با بیماران است که همچنان ابعاد آن برای۶۷از سوی مقیسه و دیگر جانیان در کشتار 

.مردم ایران ناشناخته باقی مانده است

 حامد روحی نژاد پس از خروج غیرقانونی از کشور و سفر به کردستان عراق و بازگشت به ایران با

 ، چند جلسه بازجویی شد و اجازه یافت که به دانشگاه برگردد۱۳۸۷هماهنگی وزارت اطالعات در زمستان 

  ناگهان و شبانه با یورش مأموران اطالعات در منزل۱۳۸۸وی در اردیبهشت  ماه   .و درسش را ادامه دهد

 انجمن پادشاهی»مسکونی اش دستگیر و به همراه محمدرضا علی زمانی و احمد کریمی به همکاری با 

.که در تاریخ یاد شده وجود خارجی نداشت متهم شد« ایران



  در جلسه محاکمه دومین۱۳۸۸ مرداد ۱۷در کیفرخواستی که معاون دادستان عمومی و انقالب تهران روز 

  قرائت کرد، از محمدرضا علی زمانی، احمد کرمی، حامد ۸۸  گروه از متهمان حوادث پس از انتخابات

 روحی نژاد، آرش رحمانی پور و امیررضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران و

 ! نام برده شد۸۸« فتنه»مسببان 

 حامد روحی نژاد در حالی که از بیماری ام اس پیشرفته رنج می برد و دچار مشکالت شدید در راه  رفتن،

.شنوایی، بینایی و … بود، توسط مقیسه به اعدام محکوم شد

  سال زندان و تبعید به زندان زنجان که فاقد امکانات درمانی برای۱۰در دادگاه تجدید نظر این حکم به 

:مقیسه در قبال درخواست مرخصی استعالجی به پدر حامد گفته بود. چنین بیماری است تغییر یافت

!«شما خواسته نامعقولی دارید چون پسرتان باید اعدام می شد»

  نفری که توسط اتحادیه اروپا به خاطر۳۲ به لیست ۱۳۹۰به دلیل همین جنایات بود که نام او در فروردین 

 .نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفتند اضافه شد

 ارجاع پرونده  مهدی هاشمی به او اما نشان دهنده  اعتماد دستگاه قضایی و امنیتی و بیت رهبری به این

 :علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد نظر مقیسه روی این پرونده می گوید. جنایتکار علیه بشریت بود

 تعبیر خود آقای مقیسه به آقای نیری که نوارش را پیاده کرده و برای رهبری فرستاده، این بوده که در»

 پرونده ای که درست کردند، کیفرخواستش کامالً آبکی است و فقط اوراق فتوکپی جمع کردند که هیچ

 نه رشوه ای در کار است و نه. قاضی ای نتواند از آن سر در بیاورد و هیچ سندی برای ادعاهایشان ندارند

۳.«این گونه است. فسادی انجام شد

 .با این حال مقیسه به فرموده حکم سنگینی علیه مهدی هاشمی صادر کرد

 . سال زندان هم یکی از شاهکارهای قضایی قاضی مقیسه بود۱۶محکومیت گوگوش به 

 همچنین یکی از احکام غیرمتعارف او حکم محکومیت هشت  جوانی بود که برخی صفحات فیس بوکی را

.اداره می کردند

  سال۱۲۷گزارش داد که این عده توسط قاضی مقیسه مجموعا به ( ایرنا)خبرگزاری جمهوری اسالمی 

 اجتماع و تبانی علیه امنیت»اتهامات این جوانان که نام و هویتشان مشخص نیست . حبس محکوم شده اند

 .بیان شده است« ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص

 دو متهم اول. ایرنا گزارش داده که متهمان از شهرهایی چون یزد، شیراز، تهران، کرمان و آبادان هستند

  هزار تومان۳۰۰ روز حبس با پرداخت یک میلیون و ۹۱ سال و ۱۹ روز و ۹۱ سال و ۱۸این پرونده به 



  سال۱۶ و ۱۱، هشت، ۲۰، ۱۴، ۲۱باقی متهمان نیز به .  ضربه شالق محکوم شده اند۵۰جزای نقدی و 

.حبس محکوم شده اند

 یکی از بدعت های قضایی او محکومیت نسرین ستوده به پنج  سال زندان به اتهام جاسوسی بود، در حالی که

 پیام درفشان و محمد مقیمی، وکالی نسرین ستوده از قاضی مقیسه به. چنین اتهامی در کیفرخواست او نبود

 دادسرای انتظامی قضات شکایت کردند اما چنانچه انتظار می رفت به سرانجامی نرسید چرا که ریاست این

۴. است۶۷دادگاه با حسینعلی نیری، رئیس هیأت کشتار 

 . از قاضی مقیسه به دلیل نشر اکاذیب در مورد پرونده اش شکایت کرد۱۳۹۸نسرین ستوده در فروردین 

  ضربه شالق۱۴۸ سال و شش ماه زندان و ۳۳ در مصاحبه ای حکم ۹۷مقیسه در روزهای پایانی سال 

 در این مصاحبه هفت اتهام او را به دو اتهام. نسرین ستوده در پرونده  دومش را هفت سال اعالم کرده بود

 تقلیل داده و اتهام توهین به رهبری را بدون اینکه چنین اتهامی در پرونده  او وجود داشته باشد در

۵.مصاحبه اش گنجانده بود

 . ضربه شالق نیز محکوم کرده بود۱۴۸مقیسه، نسرین ستوده را به تحمل 

 بر اساس گزارش کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه، قاضی مقیسه در جریان حضور متهمان این پرونده

 در دادگاه، اعالم کرد که احکام صادره علیه متهمان پرونده هفت تپه بسیار خداپسندانه و عادالنه بوده و با

.صدور این حکم ها آخرت خود را خریده  است

 افراد عادی و خانواده  متهمان از شنیدن میزان قساوت او و خونسردی اش هنگام صدور جنایتکارانه ترین

.است« اسالمی»دچار حیرت و ناباوری می شوند در صورتی که او نماد کامل دستگاه قضایی  احکام

 علی مجتهدزاده، وکیل مدافع مسعود کاظمی، روزنامه نگار، در مورد موکلش نوشت که او در دادگاه از

 زبانت»و « باید دهانتان را پر از باروت کرد»، «خدا لعنتت کند»سوی مقیسه مورد توهین هایی از قبیل 

  ۶.قرار گرفت« بریده باد

:نویسنده خود خاطره ای برخوردهای این چنینی مقیسه دارد

  در حضور پدر و مادرم در دادیاری اوین، با خونسردی کامل خطاب به من و آن ها گفت۱۳۶۹در سال »

.« “خودم کشیدم باال”؛ یعنی آن ها را دار زدیم۶۷که زندانیان را در جریان کشتار 



• احمد زرگر

  دادگاه تجدیدنظر به ریاست احمد زرگر تأیید۳۶ سال گذشته اما اکثر احکام جنایتکارانه او در شعبه ۱۵طی 

 .حاال زرگر به ریاست دادگاه انقالب اسالمی مرکز رسیده است. شدند

  در دادستانی و دادگاه انقالب اسالمی فعال بوده و در زمره دانش آموختگان۱۳۵۸زرگر از فروردین 

. در زندان اوین به دار آویخته شد۶۷داوود زرگر، برادرزاده او در جریان کشتار . مدرسه حقانی است

 . معاونت منکرات و مواد مخدر دادستان انقالب اسالمی مرکز را به عهده داشت۶۰او در دهه  

 ارتقای مقام قاضی مقیسه و انتقال او به دیوان عالی کشور و تصدی پست مستشاری دیوان بیانگر ماهیت

 متعارف مقامات قضایی رژیم را دارد و نه حتی« سواد حقوقی»او که نه . جنایتکارانه دستگاه قضایی است

 ابتدایی ترین سطوح طلبگی را گذرانده، قرار است در مورد احکام قضایی ای که به دیوان عالی کشور

 این بار احکامی که در دادگاه انقالب اسالمی مرکز تحت نظر احمد زرگر صادر .می رود تصمیم گیری کند

 .می شوند در دیوان عالی کشور که مستشارش مقیسه است تأیید می شوند

• پانویسها



 مجاهدین پس از دستگیری حمید نوری در استکهلم با انتشار یک نوار صوتی متعلق به مقیسه، کوشیدند- ۱

 . را تخفیف داده، او را فردی غیر مؤثر در دفتر مقیسه معرفی کنند۶۰نقش حمید نوری در جنایات دهه ی 

  در گزارش هایی که برای مجاهدین نوشتم مطرح کردم که در۷۰نام او را برای اولین بار در دهه ی - ۲

 از آن جایی که مقیسه. سپس از سوی دیگران بدون اشاره به منبع تکرار شد. اسناد این سازمان انتشار یافت

.تهران رجوع می کردند به نام اصلی او پی بردم« پارس»و خانواده  اش به بیمارستان 

 این سازمان.  اشتباه من تکرار شده است۷۰در اسناد مجاهدین در دهه . مدت ها نام وی را مغیثه می نوشتم

 .بدون اشاره به منبع، اطالعات ارائه شده از سوی من را مورد استفاده قرار می داد

 نیز مغیثه آوردم چرا که نام روستای آن ها به سه شکل مقیسه ، مغیسه یا« نه زیستن نه مرگ»در چاپ اول 

 از آن جایی که می دانستم نام خانوادگی وی از روستای محل تولدش گرفته شده و. مغیثه در تاریخ آمده است

 هنوز نام خانوادگی. فامیلی تعدادی از اقوامش مغیثه نوشته می شد این شکل از نگارش را انتخاب کردم

 .بعضی از بستگان او مغیثه و مغیثی است

 قسمت)، «زمـانـه و زندگـی هاشمـی رفسنجـانی»مصاحبه علی اکبر هاشمی رفسنجانی با مؤلـف کتـاب  -۳

(دوم

شکایت وکالی نسرین ستوده از قاضی مقیسه -۴

نسرین ستوده رسما شکایت خود از قاضی مقیسه را به مسئولین زندان تحویل داد -۵

مسعود کاظمی، روزنامه نگار، به چهار سال و نیم زندان محکوم شد -۶

ازسایت زمانه
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