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 بهبهان، خوزستان   محل زندگی شاهد:

 پدرباخته: نسبت با جان

 فرفرزاد انصاری باخته: نام و نام خانوادگی جان

 ۱۳۷۰ باخته: تاریخ تولد جان

 بهبهان باخته: شدن جانمحل کشته

 ۱۳۹۸/ ۰۸/ ۲۵ باخته : شدن جانتاریخ کشته

 علنی   نوع شهادت در دادگاه:

 

متری باالتر از فلکه شیراز)فلکه بسیج( بهبهان، به  پنجاه  ، در  نود و هشتآبان  او بیست و پنج     .آور خانواده بودفرزاد نان

ل  سر و صدای تیراندازی را از داخو نیم،    حدود ساعت یک  ظهر آن روز مان کشته شد.  متری خانه صد و پنجاه  فاصله  

آشنایی در آن محل    هیچ.  خورد  جا بود که از پشت سر تیر دقیقه آنحدود بیست  چه خبر است.    که  رفت ببیندو    خانه شنید

کرده   ضبط این اتفاق را نبوده که ایمداربسته دوربینهم  در آن منطقه دانیم. همراه فرزاد نبوده و ما جزییات بیشتری نمی 

 .  است تیر خوردهو چطور من کجا  دانم دقیقا بچهبعد از دو سال من هنوز نمیباشد و بتوانیم به آن مراجعه کنیم. 

 

و بعدش هم تلفنش کال   جواب نداد   ، زنگ زدم  قدر به تلفن همراه فرزاد ظهر هرچ  تا ساعت چهار و نیم  دو  ساعت   از   من

ه  سپااول از همه به  گشتم.  دنبالش میجا  همهنداشتیم و   او  یزیش شده. خبری ازام یک چگفتم بچه  جا بود کهاین  خاموش شد. 

نداریم. تا    که چنین کسی را  است، گفتندشدگان  در بین کشتهفر  فرزاد انصاریو پرسیدم که آیا اسم    رفتم  منطقه  بسیجو  

 جا هم نبود.کردم اما اسمش آن شدگان را نگاهاسامی مجروحو رفتم  بیمارستان شهیدزاده بهسه بار   ،شب هفتساعت 

؟ گفتم سبزرنگ.  بود  یشرتش چه رنگپرسید تیایم به سردخانه{.  }که فرستاده  بدون اسم استنفر    رفتم گفتند یک  که  بار دوم

بدون نام    گویندمیکسی که    این   گفت نه این قرمز است. دوباره برگشتم خانه. بار سوم برادرم را فرستادم گفتم برو ببین

فرزاد  گفت خودش است.  و  مان راحت شود، که متاسفانه برادرم آمد  داخل سردخانه است کیست. حداقل دیگر خیالاست و  

 بود.

دانیم چقدر  دانیم چطور بردندش، نمیما هیچ اطالع دقیقی نداریم که وقتی فرزاد به بیمارستان رسیده زنده بوده یا نه، نمی

شب جسد را بردند اهواز برای  یازده آبان، ساعت  بیست و پنجد.  بهبهان پزشکی قانونی ندارد، بعد از تیرخوردن زنده بو

جسد    ششما فقط شنیدیم که    به ما هم هیچ اطالعی ندادند.  ای شلیک شده.از چه اسلحه  که تیر اینکالبدشکافی و شناسایی  

  و   نیروهای انتظامیبردند یا اطالعات   دش را نیروهایدانیم که جس حتی نمی  بار گذاشتند و بردند.یک ماشین پیکان  در را 

را هم با همان ماشین  نژاد و محمدحسین قنواتی  عبدهللااحسان دار،  پیکر مهرداد دشتی و برادرش، محمد حشم  بودند.سپاهی  

 انتقال دادند.

  متری شلیک شده بوده. چهل    تاپانزده  از فاصله بین    ،قانونی گفت که تیر از اسلحه کالشنیکف  یکارشناس اسلحه در پزشک

به ما نگفتند که چه کسی   بود، از باالی لب آمده بود بیرون. از پایین به باال.  پشت گردن خورده  به  گلوله از سمت راست

  که از آن روز و محل منتشر شده هم   ها و ویدیوهاییفیلمبرداری  در   دانم وطور که من میآن  به پسرم شلیک کرده، ولی

 . کردندسپاه و بسیج شلیک می نیروهای فقط مشخص است، آن روز 

ما  بیایید اهواز و جسدهایتان را خودتان ببرید.  امشب  آبان از فرمانداری بهبهان با ما تماس گرفتند، گفتند    بیست و هفت

 بیست و هشتم ظهر  یازده  هان با ما تماس گرفتند که ساعت  فرمانداری بهب  نرفتیم و خودشان جسد را آوردند. فردایش، از 

به ما ندادند. جسد را    ایریزیهیچ مراسم و برنامه  جسد را خاک کنید. فرصتکه  دو ساعت وقت دارید    گفتند فقط  بیایید.

نیاورید و شعار  بازی در  سعی کنید شلوغ: »گفتند  تحویل دادند،  به ما    قبرستان بهبهاندر  نیروهای اطالعاتی لباس شخصی  

مجبور بودیم ،  روی زمین نماند  عزیزمان  که جسدخاطر این  ما به  «ندهید. جسدتان را خاک کنید و مشکلی ایجاد نکنید.

بدهیم. آن  چیزی انجام  را  پیکر رانگوییم و سریع کارمان  قبرستان  ها شب خودشان  بودند و ما اطالع    به همان  آورده 

.  گذاشتیمما باید جسد کفن شده را در قبر میفقط    ،انجام داده بودندهم  را    غسل و کفن کردنی مربوط به  نداشتیم. همه کارها



رفتم  ،  که جسد را تحویل بگیریمجانبازان و شهدا خاک کنم. قبل از این  خانواده  قطعهپسرم را در  من خودم دوست داشتم  

شود  شوند، نمیها حساب میسیاسی  وها جز گر بوده است و ایناغتشاش  پسر شماگفتند نه،  اما  بنیاد شهید و امور ایثارگران،  

 در این قطعه خاکش کنید. 

تشکیل دادیم ولی هنوز  ای برای شکایت }از قاتالن پسرم{پرونده  ،روز بعد رفتیم دادگستری بهبهان ۱۰همان اوایل شاید 

اطالعات منطقه   ما را به اداره،  شکایت کردیمند. همان اول که  اهای به ما ندادنتیجه  و  نداریماز روند پرونده  خبری  هیچ  

ما اول گفتیم که باید کسی که شلیک کرده را پیدا کنید و به ما تحویل بدهید. مان پرسیدند.  ی شکایتدعوت کردند و  درباره

 گفتیم ما اول دنبال قاتل هستیم.   دهیم،شان را میدیه و رویمگفتند دنبالش می خواهیم.مان را میما فقط قاتل بچه 

از بهبهان آمدند.    گذشته بود که چند نفر از طرف سپاه آمدند به ما سر زدند. از اهواز وشدن فرزاد  از کشتهروز    ۱۰حدودا  

ها هم فقط آمده بودند ا به دست بیاورید، این ر   شدگانی کشتهخانواده   رهبر دستور داده بود دلگویا  چیز خاصی نگفتند.  

 سری زده باشند.  

 

پخش  زبان خارج از کشور{  های فارسی}از رسانههای خودم  های دخترم و مصاحبههمان اول خبررسانی کردیم، مصاحبه

گفتند اگر حرف بزنی  میکنند؟ به دخترم  ها برایتان چه کار میتماس گرفتید، آن  هااین رسانهشد. از اطالعات گفتند چرا با  

 کنیم، با کسی تماس نگیر، با خارج ازایران تماس نگیر.ات میزندانی

چهلم توانستیم راحت مراسم سوگواری برگزار کنیم. ولی برای سالگرد خیلی اذیت کردند. نگذاشتند کاری کنیم. بعد   برای

، نیروهای اطالعات سپاه و اش نوشتیم{}و در آنجا هم درباره فضای مجازی رفتیمبه یک مقدار  مهایو بچهن که ماز این

نیروهای انتظامی    فرماندار و فرمانده با حضور  لگرد، شورای تامین بهبهان یک جلسه  اذیت کردند. برای سا   ما رااطالعات  

هایم حداقل بیست نفر هستیم،  خانواده خودم و بچهمن با  . گفتم  بروند  قبرستان  داخل گذاریم  نفر بیشتر نمی  ۱۰گفتند  گذاشت و  

همین محدودیت نتوانستم در قبرستان مراسم    خاطر کنم. بهبرگزار نمی  ، اصال مراسمنفر باشیم  ۱۰  فقط  اگر قرار است

 . برای اعالمیهخیلی محدود بودخاطر کرونا  بههم  یک مراسم گرفتم که آنداخل خانه  سالگرد برای پسرم بگیرم و فقط  

بترحیم   هم  کردند.ازخواستسالگرد  به علت   مان  بودیم  نوشته  نمی ما  سالهای خاص  مراسم  قبرستان    گردتوانیم  در  را 

 . «خاص»برگزار کنیم. شورای تامین گفتند چرا نوشتید 

. قبل از تجمع دخترم  ه بودندبهبهان تجمع کردمان کردند. چندوقت پیش مردم دوباره در  سال اخیر خیلی اذیتدر همین یک

در آن    اصال  تذکر دادند. شب تجمع، دخترمبه او    اطالعاتاز طرف  چند بار    که   چیزی نوشته بود  ازی فضای مجدر  

در روز    هفت.  بازداشت کرداو را   نیروی انتظامی یک پارکی بود که    در .  ، حضور نداشتای که مردم جمع بودندمنطقه 

اطالعات   طرف  از تهدیدها هم  کنیم. اکثرا  می  اتیزندانکه  کردند  می   شزندان اهواز بود. بعد از آن دیگر هر روز تهدید

ما را در بهبهان به دادگاه خواستند و یک بار تهدیدم کردند که »ساکت باش، وگرنه برای دخترت  بهبهان بود. چند بار  

چند بار از    م را هم بازداشت کردند.است. دو تا برادر  آزادبا قرار وثیقه    هم دخترم   . االنزنیم.«پانزده سال حکم زندان می

زنم در بازداشت  یکی از برادرهایم همین االن که من با شما حرف میشان را بگیر. تذکر دادند که جلوی به من اطالعات

 اند. است و هفده روز پیش دستگیرش کرده

  

 


