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30 minutes to 6 am in October 2009, a minor, Behnoud Shojaee, was executed in Iran after being 
found guilty of hitting his friend in a mass quarrel with a fatal knife blow. His sentence caused a great 
deal of controversy in the country, since by law the decision to execute Behnoud had to be taken by 
the mother of the victim. Drawing on this event as the basis of her documentary, Mania Akbari 
interviews a series of men and women in order to highlight and attempt to understand both 
forgiveness and its opposite, revenge. Unsurprisingly, there are no straight answers, but rather a 
process of self-discovery (for interviewees, filmmaker and viewers) as the questions explore the limits 
of these two diametrically opposed notions. Questioning to what extent this act of punishment 
represents justice or simply a perpetuation of violence, Akbari intersperses the interviews with 
fragments of films made by key figures in the history of Iranian cinema that focus on violence, revenge 
and death. Films such as Roozhaye Bi Taghvim by Mehrdad Oskouei, Shahr-E-Ziba by Asghar 
Farhadi, Gavaznha by Masoud Kimiai, Gheisar by Msoud Kimiai and Ganje Qarun by Syamak Yasemi 
Many, if not all, of these extracts show the importance and strength of the family in Iran, as origin and 
perpetrator of this kind of revenge. Tellingly, when one of the interviewees strongly condemns the 
mother who does not pardon the kid, another, a very young woman, wonders what kind of pressures 
her family may have exerted on her. By juxtaposing images of these household Iranian films with 
interviewees’ testimonies (some derived from personal experience, others merely speculative), Akbari 
draws attention to how we understand, and how art (here specifically cinema) functions as a 
representation of society. Since these films depict a society in which violence and revenge are deeply 
engrained, to what extent are they critical or implicated; do they interrogate or simply create a 
spectacle? If the latter, do they simply perpetuate the problem? Filmed against Akbari’s own 
photographic work in Akbari’s studio, the interviewees range from her own son, a student, to a 
filmmaker, art collector, architect, butler, housewife, pyschotherapist, sociologist, graphic Designer, 
lawyer, painter, linguist and film critic. None of these people are introduced or given an identity until 
the very end of the film, when the credits include a photograph alongside their names and job 
descriptions. This anonymity is crucial, as it puts the focus on the issues being discussed – the 
details of Behnoud’s case only become apparent as the film proceeds. Moreover, without ‘experts’ to 
offer some sort of guidance (a staple of talking heads documentaries), the viewer also gets caught in 
a game of guessing about respondents and their motives, creating a (necessarily) more complicated 
process of identification and/or rejection. This finely judged disorientation is further enhanced by the 
form of the film itself. With no introduction to the participants, the viewer is confronted at first with what 
feels like a machine gun-like montage of sentences from their testimonies. Edited together in random 
order, it’s only afterwards that each individual is permitted to develop their own point of view. It’s a 
formal strategy that highlights the problematic nature of any judgement based on a swift assessment. 
30 Minutes to 6 AM clear aim is to be as objective and inclusive as possible - even if the filmmaker is 
openly opposed to violence – clearly signalled by the variety of people interviewed, in terms of 
profession, gender and age. Yet perhaps the most interesting point raised in Akbari’s film is also the 
elephant in the room: how our sense of grief, guilt, humility, social responsibility and violence differs 
greatly in the shift from an individual experience to the collective. It is therefore no coincidence that 
these interviews are conducted with a group of people, who (not always talking from personal 
experience) are participating as individuals in a collective debate on what is at the end of the day an 
individual’s isolated decision. The upshot is a questioning of the deeply problematic notion of the 
collective.
by Mar Diestro Dopide
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(۱۹ مھر ماه ۱۳۸۸ و ۳۰ مھر )، وبالگ محمد مصطفایی  (۱۹ مھر ماه ۱۳۸۸  خبر اعدام آقای بھنود شجاعی فرزند بھزاد، در خبرگزاری فارس 
) انتشار یافت (۱۹ مھر ماه ۱۳۸۸ ) ، ایسکانیوز  .ماه ۱۳۸۸

 کرد. آقای شجاعی، ۲۱ سالھ بود. او تنھا فرزند خانواده بود کھ  در ۱۴ سالگی مادرش را از دست داد و مادربزرگ وی از او نگھداری می
 پرونده او مربوط بھ یک دعوای دستھ جمعی در پارک ونک تھران در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۴ بود کھ منجر بھ قتل یک نوجوان ۱۷ سالھ شد. او
.در زمان وقوع قتل ۱۷ سالھ بود

 خواند و در زندان کھ خیلی از زندانیان جوان معتاد کرد. نماز می گوید کھ بھنود در زندان آرام بود و گریھ نمی یکی از ھمبندان او در باره می
 زد و کتاب دعای زرد رنگی داشت. او خیال ھمھ چیز شده بود و فقط خدا را صدا می گیرند، بھنود بی شوند و ھزار جور خالف تازه یاد می می
.خیلی مظلوم و ساکت بود و ھمھ شیفتھ او بودند

 ھای خبری داخل کشور، پس از اعالم حکم اعدام آقای شجاعی در ۴ مھر ماه ۱۳۸۵، تالشھای بسیاری برای توقف این حکم از طرف رسانھ
 فعالین مدنی، ورزشکاران و ھنرمندان معروف سینما و حتی ھئیت امنای مسجد کرمان آغاز شد و افکار عمومی بھ این حکم را جلب کردند.
 گران و فعالین مدنی صادر شد کھ در آن بھ سن کم آقای شجاعی در زمان دعوا ھائی نیز برای توقف این اعدام از طرف روزنامھ اعالمیھ و بیانیھ
.تاکید کردند و از مسئولین خواستند کھ حکم اعدام علیھ آقای شجاعی را متوقف کنند

 ای در اردیبھشت ماه این پرونده بھ علت سن کم متھم توجھ افکار عمومی خارج از کشور را نیز بھ خود جلب کرد. اتحادیھ اروپا با صدور بیانیھ
 المللی متھم اند، ایران را بھ نقض تعھدات بین ۱۳۸۷علیھ حکم اعدام برای محکومانی کھ کمتر از سن قانونی، قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده
 کرد و خواھان لغو مجازات اعدام آقای شجاعی شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز، بھ ایران ھشدار داد کھ با استناد بھ
 اند، ممنوع است و ھم چنین سازمان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، صدور حکم اعدام برای متھمینی کھ قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده
*.ای صدور حکم اعدام را علیھ آقای شجاعی محکوم کرد الملل نیز در بیانیھ عفو بین

دستگیری و بازداشت

 پس از درگیری روز ۲۷ مرداد ۱۳۸۴ در پارک ونک، پدر آقای بھنود، وی را برای اجرای عدالت و رسیدگی بھ این دعوا بھ مراجع قضایی
 تحویل داد. (اولیایی فرد در مصاحبھ با سایت روز)  تاریخ بازداشت وی روشن نیست، اما در آن زمان او ۱۷ سالھ بود و نزدیک بھ ۱۰ ماه تا
 رسیدن بھ سن ۱۸ سالگی در کانون اصالح و تربیت تھران بھ سر برد و پس از آن بھ زندان گوھر دشت منتقل شد و تا اجرای حکم در آن جا
 زندانی بود. او مدت چھار سال و نیم پس از دستگیری در زندان بسر برد. بھ گفتھ پدر وی، او مالقات داشت و ۲۰ دقیقھ از پشت شیشھ
 توانست با خانواده حرف بزند و ھر ۴۵ روز یک بار این مالقات حضوری بود. یکی از ھمبندان آقای شجاعی شرایط زندانشان را جھنم می
 ھای ضعیف مورد ھر گیرد و بچھ ھای گوناگون از جملھ ایدز، اعتیاد و افسردی قرار می داند. زندانی در معرض خطر امراض و بیماری می
(ای از شرایط بد زندان حرف زده است. (مصاحبھ بھنود شجاعی با صبا واصفی گیرند. آقای شجاعی نیز در مصاحبھ جور آزاری قرار می

دادگاه

 اولین جلسھ دادگاه آقای شجاعی ، در تاریخ ۲۶ بھمن ۱۳۸۴ در شعبھ ۷۴ دادگاه کیفری استان تھران بھ ریاست قاضی این شعبھ برگزارشد. در
 این جلسھ، نماینده دادستان، پدر و مادر مقتول نیز حضور داشتند. در ابتدا نماینده دادستان بھ شرح کیفرخواست پرداخت و در خاتمھ گفت، با
 توجھ بھ گزارش پلیس، شکایت اولیای دم و نظریھ پزشکی قانونی برای متھم تقاضای اشد مجازات را دارد. پس از آن پدر و مادر مقتول
 خواستار اعدام متھم در مالءعام شدند. و سپس بھ آقای شجاعی اجازه داده شد کھ از خود دفاع کند. و در پایان جلسھ دادگاه، قاضی و چھار
(مستشار وارد شور شدند. (ایسکانیوز ۲۶ بھمن ۱۳۸۴) آقای شجاعی وکیل داشت. (روز آنالین ۲۱ مھر ۱۳۸۸

 شنبھ ۴ مھر ماه ۱۳۸۵ در ھمان شعبھ ۷۴ دادگاه کیفری تشکیل شد. قاضی نیز تغییر نکرده بود. آخرین جلسھ دادگاه آقای شجاعی، در تاریخ سھ
 در ابتدا نماینده دادستان بھ تشریح کیفر خواست پرداخت. والدین نیز برای قاتل پسرشان کماکان حکم مرگ خواستند. بھ بھنود نیز اجازه داده شد
 کھ از خود دفاع کند. در این روز وکیل مدافع آقای شجاعی نیز حضور داشت و بھ دفاع از او پرداخت. و دو شاھد نیز در دادگاه حضور داشتند
(و شھادت دادند. در پایان نشست نیز قاضی و چھار مستشار وارد شور شدند. (ایسکانیوز ۴ بھمن ۱۳۸۵

 بھ دلیل محروم بودن آقای شجاعی از داشتن وکیل بعد از تائید حکم در دادگاه تجدید نظر (وکیل او پس صدور حکم و تائید آن توسط دادگاه
  منبی بر رسیدگی مجدد پرونده و اعاده دادرسی را در تاریخ ۱۰ مرداد کیفری، از وکالت وی کناره گیری کرد)، خود او تقاضای اعمال ماده ۱۸
 دھد کھ برای اعمال ماده ۱۸ اقدام ۱۳۸۷ نوشتھ و بھ شعبھ ۷۴ دادگاه کیفری استان فرستاد و رئیس شعبھ در زیر درخواست وی دستور می
 باشد، ارسال گردد. بھ عبارت دیگر این دستور حاکی از آن بود کھ بر طبق این ماده، پرونده بھ مرجع ذیصالح کھ ھمان دادستان کل کشور می
 شود. اما بھ این خواستھ قانونی آقای شجاعی ترتیب اثر داده نشد و حق وی مبنی بر اعاده دادرسی و درخواست رسیدگی مجدد نادیده گرفتھ شد.
((وبالگ محمد مصطفائی

اتھامات
(قاضی واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تھران اتھام آقای بھنود شجاعی را «قتل عمد» عنوان کرد. (خبرگزاری فارس ۱ دی ۱۳۸۶

 در شرایطی کھ حداقل تضمین ھای دادرسی رعایت نمی شود و متھمین از یک محاکمھ منصفانھ محرومند، صحت جرایمی کھ بھ آنھا نسبت داده
.می شود مسلم و قطعی نیست

مدارک و شواھد
 در مدارک علیھ آقای شجاعی، «گزارش پلیس»، «شکایت والدین مقتول»، «اعترافات متھم» و «شھادت شاھدان عینی» و «گزارش پزشکی
(قانونی» عنوان شد. دو نفر از شاھدین متھم را عامل قتل معرفی کردند. (ایسکانیوز

 ھای شدید و استفاده از سلولھای سازمانھای بین المللی حقوق بشر بارھا دولت جمھوری اسالمی ایران را بھ خاطر اعمال سیستماتیک شکنجھ
 اند و صحت اعترافاتی کھ تحت فشار از متھمان گرفتھ شده است را مورد پرسش قرار انفرادی جھت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده
.اند داده

دفاعیات
 در ھر دو دادگاه آقای شجاعی از خود دفاع کرد و اتھام قتل عمد را رد کرد و اظھار داشت کھ در دفاع از خود دست بھ شیشھ نوشابھ شکستھ
 برده است. قصد او ترساندن طرف مقابل بود و نھ کشتن کسی. مقتول بھ مادر او کھ فوت کرده بود، توھین کرد و او نیز عصبانی شد و یک
 ضربھ بھ مقتول وارد آورد. در دادگاه وکیل مدافع وی در دفاع از موکلش گفت کھ در درگیری آن روز ھمھ کسانیکھ در دعوا دخیل بودند، چاقو
(داشتند. و تقاضا کرد کھ دادگاه اظھارات شاھدان را نیز بشنوند. (ایسکانیوز ۱۹ مھر ۱۳۸۸

 تقریبا دو سال بعد از صدور حکم و تایید آن توسط دادگاه تجدید نظر، دو وکیل دیگر در اردیبھشت ماه ۱۳۸۷ دفاع از آقای شجاعی بھ عھده
(گرفتند. (مصاحبھ آقای اولیایی فرد با سایت روز آنالین) (وبالگ محمد مصطفائی

 ای کھ از طرف ھر دو وکیل آقای شجاعی در دفاع از او گفتند، ابھامات و ایراداتی در پرونده او وجود داشت و قضات دادگستری بھ دو الیحھ
(اند. (روز آنالین ای نکرده وکال در رابطھ با این ایرادات بھ رئیس قوه قضاییھ و دیوان عالی کشور ارائھ شد، توجھ

 آنھا نھ تنھا عمد بودن قتل را زیر سئوال بردند بلکھ بھ کاستیھای تحقیقات دادگاه نیز اشاره کردند و تاکید کردند، آقای شجاعی نھ تنھا بھ دلیل سن
.کم نباید اعدام شود بلکھ وی از امکانات کافی برای دفاع از خود نیز محروم بوده است

  منبی بر رسیدگی مجدد ھا آورده شد این بود کھ موکل آنھا بھ دلیل نداشتن وکیل خودش نامھ تقاضای اعمال ماده ۱۸ ای کھ در الیحھ اولین مسئلھ
.تواند بھ درستی دفاع کند ای در این مورد، نمی پرونده و اعاده دادرسی را نوشتھ است و یک نوجوان ۱۷ سالھ بدون داشتن تجربھ

 ھا این بود کھ قتل عمد با تصمیم گیری از قبل صورت نگرفتھ است و شھود در دادگاه شھادت دادند کھ یک ضربھ از مسئلھ دیگر در این الیحھ
 طرف بھنود بھ مقتول در ناحیھ پستان چپ، وارد آمده است. در صورتیکھ در بند سوم گزارش پزشکی قانونی، ورود دو ضربھ با فاصلھ متفاوت
 بھ مقتول گزارش شده است. در نتیجھ با توجھ بھ اینکھ مقتول در یک نزاع جمعی بھ قتل رسید و متھم نیز پس از وارد کردن ضربھ اول متواری
 شده است، می توان احتمال داد کھ در قتل مقتول از دو نوع آلت استفاده شده باشد و ضارب دیگری نیز وجود داشتھ است. اما ھیچ گونھ تحقیقی
 از طرف شعبھ ۷۴ دادگاه کیفری استان تھران و ھم چنین شعبھ ۳۳ دیوان عالی کشور با توجھ بھ این گزارش، در خصوص ضربھ دوم کھ مورد
 تایید پزشکی قانونی ھم بوده است، انجام نشده است. مسئلھ دیگر کھ مسئولیت کیفری متھمین یا مجرمین را منتفی می کند، موضوع دفاع مشروع
 است کھ مراجع رسیدگی کننده بھ پرونده در این خصوص نیز ھیچگونھ تحقیقی نکردند. در صورتی کھ مراجع قضایی یکی مسئولیتھایشان این
 داد کھ او از خود دفاع آوری کنند. در پرونده متھم دالیل بسیاری وجود دارد کھ نشان می است کھ ھر دلیلی را کھ بھ نفع یا ضرر متھم است جمع
 کرده است و یک ضربھ چاقو بھ مقتول وارد کرده است، ھر چند او از کرده خود پشیمان بود و تقاضای عفو و بخشش از والدین مقتول دارد.
((وبالگ محمد مصطفائی

 دفاع دیگری کھ از متھم شد این بود کھ او نوجوانی در سن ۱۷ سالگی کھ فاقد بلوغ فکری و عدم رشد عقلی بوده است و اساسا آقای شجاعی با
 مقتول آشنا نبوده است و ھیچ گونھ قصد قبلی برای انجام قتل نداشتھ و قتل صرفا بر اساس تصادف صورت گرفتھ و عنصر سوءنیت کھ از
 گذارد کھ او با قصد باشد در این ماجرا نقشی نداشتھ است. آقای شجاعی در دفاعیات خود در دادگاه بر این امر صحھ می عناصر ھر جرمی می
 قبلی بھ آنجا نرفتھ است و اتفاق زمانی رخ داد کھ در این دعوا مقتول بھ مادر او کھ فوت کرده بود، فحش داد و او عصبانی شد و دست بھ این
 ای بھ مادر مقتول نوشتھ است، کھ او عامل اصلی درگیری در دعوا نبود و آنچھ اتفاق افتاد یک حادثھ بود. او یک عمل زد. و ھم چنین در نامھ
.یی نیست و با نقشھ اینکار را نکرده است. و از مادر مقتول خواست کھ از قصاص او گذشت کند قاتل حرفھ

 المللی را امضا و در مجلس المللی حقوق مدنی و سیاسی کھ ایران ھر دو سند بین وکال با رجوع بھ ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین
 تصویب کرده است و ھم چنین ماده ۹ قانون مدنی ایران کھ مجازات مرگ را برای کودکانی کھ در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر ۱۸ سال باشد
 را ممنوع کرده است، مطرح کردند کھ آقای شجاعی در زمان دعوا ۱۷ سال سن داشتھ است و بھ ھمین خاطر عدم رعایت این قوانین، نقض
(شود. (روزنامھ اعتماد ملی قانون تلقی می

 ی دیوان عالی کشور بر اساس بند ۵ (در صورتی كھ پس از صدور حكم قطعی، واقعھ جدیدی حادث یا ابھامات و ایرادات ارائھ شده در الیحھ
 ظاھر شود یا دالیل جدید ارائھ شود كھ موجب اثبات بی گناھی محكوم علیھ باشد) و بند ۶ (در صورتی كھ بھ علت اشتباه قاضی، كیفر مورد حكم
 متناسب با جرم نباشد)ماده ۲۷۲ (قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب در امور كیفری، موارد تجویز اعاده دادرسی احكام قطعی
 ای بھ رئیس قوه قضائیھ، از وی خواستھ دادگاھھا اعم از این كھ حكم صادره بھ مرحلھ اجرا گذاشتھ شده یا نشده باشد) بود و ھم چنین در الیحھ
 شد بھ عنوان مجتھد در مقام اجتھاد و رئیس قوه قضائیھ اعمال قدرت کند و دستور رسیدگی مجدد بھ پرونده آقای شجاعی را بدھد، یا اینکھ با
 فرد با فرشتھ توجھ بھ آمادگی ضمنی والدین برای گرفتن دیھ، پرونده را بھ یک حوزه شورای حل اختالف رجوع دھد. (مصاحبھ محمد اولیایی
(قاضی

حکم
 بھ حکم شعبھ ۷۴ دادگاه کیفری تھران در تاریخ ۱۰ مھر ماه ۱۳۸۵، آقای بھنود شجاعی بھ اعدام محکوم شد. این حکم در تاریخ ۹ تیر ماه
 ۱۳۸۶مورد تائید شعبھ ۳۳ دیوان عالی کشور قرار گرفت. در ساعت ۵ نیم بامداد روز یکشنبھ ۱۹ مھر ماه ۱۳۸۸ این حکم در حضور پدر،
 مادر، برادر، خواھر مقتول، دو وکیل متھم و تعدادی از مسئولین زندان، در سالن چھار زندان اوین در تھران بھ اجرا در آمد و او بھ دار آویختھ
 شد. در بیرون از زندان نیز بیش از ۲۰۰ نفر در انتظار توقف اعدام جمع شده بودند. مادر مقتول تقاضای بخشش را بھ زمانی موکول کرد کھ
.طناب دار را بھ گردن متھم بیاندازند. اما آنھا رضایت ندادند و در اعدام آقای شجاعی شرکت کردند

 یکی از وکالی آقای شجاعی در مصاحبھ با صدای آمریکا گفت، خانواده مقتول نبود کھ موکل او را اعدام کرد، آنھا فقط ابزاری برای اعدام
.بھنود بودند. بھنود را قوه قضائیھ و قوانین ارتجاعی ایران اعدام کرده است

 ھای منتشر شده، از سختی و مشقت زندان و ھم چنین در باره روزھایی کھ برای اجرای حکم بھ سلولھای آقای شجاعی در مصاحبھ و نامھ
 نویسد، «آن شب بھ انتظار صبح ایی از وضعیت روحی خود می انفرادی منتقل شده بود و فشارھایی کھ بر او آمده، حرف زده است. او در نامھ
 نویسد، وقتی او را برای (صبح آخر زندگیم) بھ ھمھ چیز فکر می کردم، نمی دانید کھ چھ بر من گذشت و تا صبح چھ کشیدم. و در ادامھ می
 آمد، قرار بود با دست بستھ جان دھم. کردم.صدای زنجیرھا می اجرای حکم صدا کردند، نمازم را خواندم، آخرین نماز بود و بعد باید حرکت می
 نویسد، «شما اکنون وقت دارید یک تحقیق کنید و ببینید، آنانکھ بر امر قصاص تاکید داشتھ اند چقدر سخت است» و رو بھ پدر و مادر مقتول می
 بعد از اجرای حکم چھ حالی پیدا کرده اند، اگر من در غفلت مرتکب آن عمل شدم و در سنی کھ خوب و بد را از ھم تشخیص نمی دادم شما چھ،
 شما فقط بھ خاطر انتقام می خواھید این کار را انجام بدھید.» (آخرین نامھ منتشر نشده بھنود شجاعی در وبالگ محمد مصطفائی) بھ گفتھ خود او
 ھای او ۱۴ نفر اعدام شدند. بیش از ۵ بار، یک روز مانده بھ اجرای حکم، سھ بار برای اجرای حکم بھ پای چوبھ دار رفت و در مقابل چشم
 شود و اعدام او بھ تعویق افتاده برد، بھ او اطالع دادند کھ حکم اجرا نمی زمانی کھ او در سلولھای قرنطینھ زندان اوین در انتظار اعدام بسر می
 پرسد، آیا دوست دارد کھ حکمش است. (مصاحبھ بھنود شجاعی با صبا واصفی) در آخرین مصاحبھ در جواب بھ سئوال مصاحبھ کننده کھ می
 گوید، «نھ. نھ. واقعا دیگھ نمی خواھم بھ تعویق بیفتد. ولی می خواھم کھ مادر احسان برایم مادری کند. می دانم این بار ھم بھ تعویق بیافتد، می
 کھ عزیزشان را از دست دادند، می دانم درد بزرگی است ولی دلم می خواھد یک کمی فکر کنند من اصال قصد قبلی نداشتم» و در ادامھ
 گوید، «من از ۱۷ سالگی در زندان بودم. از بچگی مادر نداشتم. بدبختی زیاد کشیدم. از ۱۷ سالگی تا االن ۴ سال و نیم عمرم را در زندان می
 پیش یک مشت خالف کار گذراندم. بھ خدا بھ اندازه تمام عمر یک آدم من تنبیھ شدم. از خدا می خواھم دشمن آدم ھم گرفتار چنین جایی نشود. از
 خواھد از تھ دل بھ آن ھا ولی دم می خواھم با خودش فکر کند اگر جریان برعکس بود دلش بھ چی رضایت می داد، ھمان کار را بکند. دلم می
 ھا می خواھم، می دانم گذشت کردن در چنین حالی خیلی بگویم تا آخر عمر بردگی می کنم. می دانم در خواست بزرگی است، چیز زیادی از آن
 سخت است اما این جا ھر کسی قصاص کرده پشیمان شده است. اگر ھر کدام از شاکی ھا فقط یک ھفتھ در زندان زندگی کنند نھ تنھا خودشان
(رضایت می دھند بلکھ از ھمھ شاکی ھا رضایت می گیرند.» (مصاحبھ بھنود شجاعی با صبا واصفی

 ھای بسیاری صورت گرفت و با اینکھ توانستند بارھا اجرا حکم را بھ تعویق بیاندازند اما موفق نشدند، از برای توقف اعدام آقای شجاعی کوشش
 اجرا حکم وی جلوگیری کنند. از جملھ سھ نفر از سینما گران ایرانی برای کسب رضایت از والدین مقتول با آنھا تماس گرفتند و ھم چنین در
 ای وقت تقاضا کردند کھ این اعدام را متوقف کند. این نگاران ایرانی آنرا امضا کرده بودند از رئیس قوه قضاییھ ای کھ ۲۰۰ نفر از روزنامھ نامھ
 گروه کھ بھ گروه صلح و سازش معروف شدند پس از گرفتن رضایت از والدین کھ بھ گرفتن دیھ رضایت داده بودند، با افتتاح شماره حسابی در
 آوری دیھ، بھ این حساب پول واریز کنند. دادسرای امور جنایی تھران، پس از مدتی سھ نفر از سینماگران فراخوانی از ھمھ خواستند، برای جمع
 ی مقتول صورت گرفتھ ی قتل تھران در این باره گفت کھ احضار این سھ ھنرمند بر اساس شکایت خانواده را بھ دادگاه فراخواند و بازپرس ویژه
 اند و خواست آنھا اجرا قصاص برای متھم است. بازپرس ویژه در ادامھ گفت، این حساب با دستور ی مقتول تقاضا دیھ نکرده است. چون خانواده
 ای در تلویزیون شبکھ سیمای قضایی مسدود شده است و از شھروندان خواست کھ پولی بھ حساب واریز نکنند. برادر مقتول نیز در مصاحبھ
 ایران، مستندی در باره پرونده آقای شجاعی کھ بعد از اعدام او ساختھ شد، اظھار کرد کھ این گروه با فراخوان ملی و جمع آوری پول با آبرو و
(حیثیت آنھا بازی کردند. (فیلم مستند «آژیر» از گروه مستند شبکھ یک سیما جمھوری اسالمی
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 خبر دستگیری و محاکمھ آقای شجاعی، در ایسکانیوز باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران (۲۶ بھمن ۱۳۸۴، ۴ مھر ۱۳۸۵، ۱ دی ۱۳۸۶، ۷*
 بھمن ۱۳۸۶)، خبرگزاری فارس (۱ دی ۱۳۸۶، ۱۷ اردیبھشت ۱۳۸۶، ۸ تیر ۱۳۸۷)، بیانیھ اتحادیھ اروپا (۱۵ اردیبھشت ۱۳۸۷)، روزنامھ
 اعتماد ملی (۱۶ اردیبھشت ۱۳۸۷، ۱۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱ شھریور ۱۳۸۷)، روزنامھ اعتماد (۸ بھمن ۱۳۸۶، ۱۶
 اردیبھشت ۱۳۸۷، ۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۵ آذر ۱۳۸۷، ۲۷ مرداد ۱۳۸۸)، ایسنا (۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۳۰ مرداد ۱۳۸۷، ۲۸
 مرداد ۱۳۸۸، ۱۵ مھر ۱۳۸۸، ۱۸ مھر ۱۳۸۸)، جام جم (۹ تیر ۱۳۸۷)، کارگزاران (۱ مرداد ۱۳۸۷)، بی بی سی (۲۹ مرداد ۱۳۸۷)، روز
 آنالین (۴ دی ۱۳۸۷، ۲۱ مھر ۱۳۸۸، ۷ آبان ۱۳۸۸)، عصر ایران (۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶ فروردین ۱۳۸۹)، وبالگ محمد مصطفائی (۲۷
 مرداد ۱۳۸۸)، آفتاب یزد (۱۶ مھر ۱۳۸۸)،  فیلم مستند "آژیر" از گروه مستند شبکھ یک سیما جمھوری اسالمی (۱۳۸۸) انتشار یافت. چند
.ھای آقای شجاعی نیز در رسانھ منتشر شد مصاحبھ با ھم بندی




