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منت شهاد تنامه “حسین مختار زیبائی” زندانی سابق سیاسی در ایران، قربانی شكنجه و یكی از بازماندگان 
“قتل عام هزاران زندانی سیاسی توسط رژیم ضد بشری اسالمی حاكم بر ایران ” در كنفرانس مربوط به 
یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ كه توسط “گروه تالش برای نهادینه شدن حقوق بشر  

د ر ایران (مهر ایران)” در اول سپتامرب ۲۰۰۲ در “لس انجلس” برگزار شد. 
 

خانمها و آقایان محرتم 
قبل از هرچیز عالقه مند م  از حضور شما در این كنفرانس تشكر نمایم. همچنین از دوستانم  ممنونم كه با 

تالشهای خود این امكان را برایم فراهم نمود ند تا د ر اینجا حضور داشته باشم. 
 

اگر چه صحبت د ر باره یكی از وحشتناكرتین كابوسهای زند گی ام خیلی سخت میباشد، ولی من آنرا  جهت 
افشاء چهره واقعی رژیم مالها د ر ایران، تقدیم به آنهائی مینمایم كه جانهایشان را باختند و یا د ر حال 

حاضر د ر زندانها زجر میكشند.
 

بدلیل كمبود وقت، عمده صحبتهایم را به قتل عام سال ۱۹۸۸ اختصاص داده و د ر این رابطه پاره ای 
اطالعات اولیه را د ر مورد خودم در اختیارتان خواهم گذاشت. 

 
د ر مجموع بیش از شش سال از عمرم را د ر زندانها و بازداشتگاههای سیاسی رژیم اسالمی ایران د ر 

تهران ـ اوین گذراندم. طی  آن دوران  شكنجه های وحشیانه بازجویان سرویسهای مخفی رژیم را تحمل 
نموده و بعدها قادر به خروج از ایران و كسب عنوان پناهنده سیاسی كمیساریای عالی پناهندگان سازمان 

ملل متحد (دفرت آنكارا ـ تركیه) شدم. 



 
از حد فاصل زمان ورودم ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰ به ایاالت متحده آمریكا، تا ماه گذشته، تحت ۲۴ عمل جراحی جهت 

درمان آسیبهای وارده كه نتیجه شكنجه ها در زندان اوین میباشد ، قرار گرفته و در حال حاضر ناتوان 
جسمی بوده و بخشی از شنوائی ام را نیز از دست داده ام.

 
در۱۹۸۱ كه رژیم اسالمی ایران پدرم آقای “علی مختار زیبائی” را اعدام نمود، ایشان فقط ۴۰ سال داشت، 

همان سنی كه من در حال حاضر هستم. ایشان افسر نیروی هوائی جمعی پایگاه یكم شكاری مهرآباد ـ 
تهران بود. در آنزمان من حدودا ۱۸ ساله بودم. 

 
از ۱۹۸۱ تاریخ اعدام پدرم تا ۱۹۸۶، رژیم در تعقیب من بود و من بدلیل شرائط زند گی مخفی قادر به 

حضور در كنار خانواده ام نبودم. 
 

در ۱۹۸۶ دستگیر و تا ۱۹۹۱ در زندان نگهداشته شدم.طی آن سالها  وحشیانه ترین شكنجه ها را تحمل 
نمودم بطوریكه زمان آزادیم در ۱۹۹۱ ، سمت چپ بدنم نیمه فلج بود. وقتیكه از زندان آزاد شدم با  

خانواده ام بیگانه بودم، چرا كه طی زمان تحمل زندان اكرثا به خانواده ام  اجازه مالقات با من داده نمیشد، و 
این یكی از انواع شكنجه هائی  بود كه رژیم اسالمی عموما برای شكنجه همه زندانیان سیاسی اعمال میكرد. 

 
من یكی از حدودا ۹۰۰ بازمانده قتل عام تقریبا ۳۰۰۰۰ زندانی بی پناه سیاسی میباشم كه توسط رژیم 

اسالمی اعدام شد ند. اغلب این قربانیان در فاصله زمانی كمرت از ۱۰ روز بین “جوالی” و “آ گوست” ۱۹۸۸ 
كشته شدند. این كشتارها با بكارگیری شیوههائی مثل “دار زدن” ، “تیرباران” و یا حتی انفجار “نارنجك و 

تی ان تی” در تپه های اطراف “اوین” صورت پذیرفت.

جالب استكه بدانید حاكمان امروز، مسئولین آن قتل عام میباشند، زیرا همه آنها در آفرینش آن جنایت 
وحشتناك با یكدیگر همكاری داشتند.

 



خاتمی، رفسنجانی و خامنه ای، مغز های متفكر آن قتل عام بوده و باید به پای میز محاكمه كشیده شوند، 
آنچه كه ملت ایران نهایتا آن را به سرانجام خواهد رساند.

 
عالوه بر تجربیات شخصی ام، من، شاهد شكنجه های روحی و جسمی دیگر زندانیان سیاسی توسط این 

رژیم بوده ام. 
 

من شاهد بودم  كودكانی را در حال تماشای والد ینشان كه تحت شكنجه قرار داشتند. همچنین شاهد 
كودكانی كه تماشاگر اجساد آویزان والد ینشان از جراثقالها بودند. و این داستان دنباله داری استكه حتی هم 

اكنون در خیابانهای تهران و دیگر شهر ها واقع میگردد.

موارد بیشماری بود كه كودكان بهمراه مادران خود سالها در سلولهای زندان زند گی میكردند. این كودكان 
از داشنت ابتدائی ترین نیازهای هر كودكی جهت زنده ماندن محروم بودند. 

 
مادرانی را میشناختم كه در زندان از مقداری پنیر حل شده در آبگرم، بعنوان جایگزینی برای شیر، جهت  
تغذ یه كودكان خود بهره میجستند زیرا كه بدنهای شكنجه شده آنها در آن شرائط نامناسب روحی از تولید 

شیر بازمانده بود. 
 كسی نمیداند پس از قتل عام۱۹۸۸، چه بر سر شمار زیادی از آن كودكان آمد؟ 

 
رژیم اسالمی سالها مشغول كار بر پروژه قتل عام همه زندانیان سیاسی بود. خمینی دستور نابودی همه 

زندانیان سیاسی را صادر نموده بود، بدون اینكه دلیل خاصی مطرح باشد. تصمیم بر كشتار همه آنها گرفته 
شده بود. حتی مواردی بود كه پاسداران از “هئیت مرگ” برای آوردن فوج دیگری از زندانیان به حضور آنها 
جهت بررسی پرونده شان  سئوال مینمودند، و جواب این بود”الزم نیست آنها را به هئیت بیاورید، همه شان 

را بكشید”. 
 

در یازدهم ژانویه ۱۹۸۸، آنها، همه زندانیان را در اتاقهای دربسته قرار داده و مالقات زندانیان با 



خانوادههایشان ممنوع اعالم شد. د ر واقع د ر اولین روزهای ژانویه، سخنگویان زندان اعالم كردند” ما این 
فرصت را به مردم  نخواهیم داد كه شما را از زندانها آزاد كرده و همچون قهرمانان شما را ستایش كنند”.  

 
همه ما میدانستیم، چه واقعه ای د ر حال وقوع میباشد و هر كس برای مردن آماده  میشد، زیرا راه دیگری 

برای آنها كه موافق مالها د ر ایران نیستند وجود ندارد.
 

از ژانویه تا جوالی ۱۹۸۸ همه امكانات موجود شامل روزنامه، تلویزیون، رادیو، امكان استحمام، مالقات با 
خانوادهها گرفته شد، و بعضا حتی اكرثاوقات غذا هم، داده نمیشد.  

 
د ر هر اتاق با مساحت تقریبی ۲۴ مرت مربع، بیش از ۴۵ زندانی جا ی داده شد. نهایتا از ۲۹ و یا ۳۰ جوالی 

آنها قتل عام را شروع كر د ند. خیلی از قربانیان از روزها پیش از اعدامشان گرسنه و خیلی از آنها د ر لحظه 
اعدام تشنه بودند. 

 
قتل عام تا اكترب ۱۹۸۸ ادامه داشت ولی آنها بیش از ۹۰ در صد زندانیان را طی ۱۰ روز اول كشتند. بسیاری 
اوقات، ما، صدای مسلسلهای سنگین را میشنیدیم كه د ر حال شلیك به زندانیان د ر سالن مخصوص اعدام 

زندان بودند. اینها، عالوه بر دار زدن با جراثقالها و دیگر ادوات ویژه دار زدن بود.  
 

با شنیدن صدای انفجار از تپه های اطراف زندان اوین، ما فهمیدیم كه عالوه بر تیرباران و دار زدن، آنها د ر 
حال كشتار جمعی زندانیان با انفجار نارنجك و تی ان تی میباشند.  

 
د ر آگوست و سپتامرب ۱۹۸۸ دو بار، مرا به حضور” كمیته مرگ “ بردند. بار اول، تنها سئوال این بود كه 

”نظر شما د ر مورد اعدام پدرتان چیست”؟ من پاسخ دادم، خودتان را جای من بگذارید و فرض كنید كه شما 
پدرتان اعدام شده و اجازه دهید من از شما همین سئوال را بسم، هر آنچه كه پاسخ شما باشد، پاسخ من 

هم به سئوال شما همان است.
قبل از اینكه جمله ام را تمام كنم، وزیر اطالعات وقت گفت” بكشیدش”.  



با د ر نظر گرفنت آن دستور، زنده ماندن من یك معجزه بود، یكی از دوستان پدرم كه فرد قدرتمندی د ر رژیم 
محسوب میشد، توانسته بود نامه ای كه حامل دستور آزادیم از زندان با امضاء منتظری بود را د ر پرونده ام 

یافته و با استناد به آن از مرگ من جلوگیری نماید. منتظری جانشین وقت خمینی بود. 

دومین بار د ر سپتامرب ۱۹۸۸ مجددا مرا به همان محل “بخش ۲۰۹ زندان اوین” بردند. آن روز، من صدای 
شهید “داوود زرگر” را میشنیدم كه فریاد میزد”پاسداران، من منتظر مرگ هستم، من آماده ام برای مردن، 

آیا شما ترسیده اید”؟ 
 

همچنین صدای شهید “رضا بهمن آبادی” را كه د ر سلول مرگ خود سرود آزادی را میسرود. 
اما تكاندهندهرتین صحنه، دیدن چند كودك بود كه برای مادرانشان گریه میكردند، زنانی كه میرفتند زندگی 

خود را فدیه آرمانهای ایدئولوژیك و سیاسی خود نمایند. 
 

حتی بعد از آزادیم از زندان هیچیك از دوستانم از سرنوشت بسیاری از آن كودكان اطالعی نداشت. 
 

د ر ۱۹۹۰، برای اولین بار نماینده كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت كنرتل وضعیت زندانها به 
ایران آمد. 

رژیم اسالمی، همه ما ۹۰۰ بازمانده قتل عام را مخفی نمود، و پاسداران و دیگران را بجای زندانیان سیاسی 
به هیئت سازمان ملل معرفی كرد.  

خوشبختانه از آنجائیكه هیئت كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از قبل تعدادی اسامی و عكس زندانیان 
سیاسی را بهمراه داشت و بویژه كه یكی از زندانیان سیاسی مد نظر هیئت سازمان ملل بود و از طرفی هم 

رژیم قادر به جعل فرد دیگری بجای این فرد نبود، هیئت كمیسیون حقوق بشر توسط این فرد توانست محلی 
را كه رژیم زندانیان سیاسی را د ر آنجا مخفی نموده بود را یافته و كارتكسهاو پروندههای الزمه را جهت 

حفظ جان ۹۰۰ زندانی سیاسی باز مانده از قتل عام را تشكیل دهد. 
و این داستان همیشگی همه  بازماندگان میباشد، و حتی هم اكنون بسیاری از آن بازماندگان د ر زندانهای 

رژیم هستند. 



تعدادی از آنها هم توسط عوامل سرویسهای اطالعاتی رژیم اسالمی با بكار گیری شیوه قتلهای سری و 
مشكوك از قبیل حوادثی مانند تصادف و غیره، كشته شدند. 

    
فریاد من امروز، بازتاب ناچیزاشكهای آن كودكان معصوم میباشد. فریاد من امروز پژواك كوچك خروش 

ملت ستمدیده ایران است. 
تنها و آخرین درخواستم از ملت آمریكا. از آنها كه به مهربانی و آزادی ایمان دارند. آنها كه برای حیات بشری 

ارزش قائلند، از شما درخواست میكنم كه به خاطر تمامی انسانیت و به خاطر میلیونها انسانیكه د ر ایران 
زجر میكشند، از حكومت و دولتمردان خود بخواهید حمایت از این رژیم تروریستی، فاشیستی و ضد 

بشری را متوقف كنند. و بدینوسیله از تالشهای خلق ایران جهت كسب آزادی و دمكراسی حمایت بعمل 
آورید. 

اسامی اعضاء “هیئت مرگ” بشرح زیر میباشد: 
خمینی، خاتمی، خامنه ای، رفسنجانی، آخوند نیری، مرتضی اشراقی، آخوند ابراهیم رئیسی، آخوند 

اسماعیل شوشرتی، آخوند محمد ریشهری، حسن حبیبی، آخوند محمد موسوی خوئینیها، عباس مجید 
قدوسی، قاسم كبیری، ابراهیمی، حمید كریمی، قاسمی، محمد صادقی، مجید فرانك، حاجی كربالئی، حاجی 

ناصر، حسنی، حداد، حاجی شیرینی، ناصر آقائی، حاجی مراد، عباس تیموری، عباس شیرازی، اسداهللا 
الجوردی، عباس فتوت، عباس خزائی، رمضانی، مجید سرلك، شریفی منش، زرین گل، حمزه الوندی، 

جهانگیر اسماعیلی، محمد الهی، هاشم ایلخانی، موسوی، صابری، حاجی رضائی، امجد، علی رضوانی، عطا 
فروغی، دكرت میرزائی، سید عباس ابطحی، عرب، داوود لشكری، حمید عباسی، مجید تربیزی، خاكی، بیات، 

مرتضی رویانی، علی جاسم عادل، حاجی خانی، غالمی، عباس كولیوند، رحیمی، نجفی، فاطمه جباری، 
محمدی، نظری، علیان، زینتی، اكربی.

 
سرنگون باد رژیم اسالمی حاكم بر ایران و همه حامیان جهانی آن.  

 
 خانمها و آقایان محرتم، یكبار دیگر از همه توجهات شما صمیمانه سپاسگزارم. 



خدا یارتان 
ارادتمند شما  

حسین مختار زیبائی 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

 


