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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جون ٢۴

  شھيد؟ه جالد است که کًواقعا
ان در دھه شصت ش  و ترورھای حکومتھا ھا و کشتارھا و اعدام دفاع از جنايت ای در سخنانی کم سابقه، به علی خامنه

ويژه در برخورد با مخالفان و اعدام آنان پرداخته و موج تازه انتقادھا از اعدام گسترده زندانيان سياسی در دھه شصت  به

 .تعبير کرده است» شھيد و جالد« جای تغييررا به تالش برای 

شان است که او در  ی کليت حکومتگر کاری و حشی کاری و تبه کشی و جنايت ای، عمال اقرار به آدم اين سخنان خامنه

 حکومت اسالمی ايران، از مسؤول که ھيچ عنصر و مقام و تأکيدالبته با اين . راس آن قرار دارد و مجرم اصلی است

 .گری مبرا نيست کشی و غارت جرايم تروريستی و آدم

 ايران است اران حکومت اسالمیک داران و تبه ای سردسته چماق علی خامنهسيد که گفت توان می قاطع و محکم واقع در

جای شھيد و جالد «ھا درباره دھه شصت،  ن، انتقاد کرده و گفته در قضاوتمسؤوالمواضع بعضی از  که به اين شکل به

  واقعا کی جالد است کی شھيد؟» .عوض نشود

اين دھه «:  گفتکرد، درباره دھه شصت هللا خمينی بر سر مزار او صحبت می روز درگذشت آيت ای که در سال خامنه

العاده مھم و حساس، و در عين حال ناشناخته است که اخيرا به وسيله  کننده در سرنوشت ايران و ايرانی، فوق تعيين

  »..گيرد برخی بلندگوھا و صاحبان بلندگوھا مورد تھاجم قرار می

يران، در ھمدان گفت که جمھور حکومت اسالمی ا سئيدر جريان تبليغات انتخابات رياست جمھوری، حسن روحانی، ر

 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، ٣٨ را که در طول ئیھا کنند آن روز انتخابات يک بار ديگر مردم ايران اعالم می

 ».قبول ندارند

گيری درباره اعدام جمعی  ھای اصلی تصميم اش به ابراھيم رئيسی بود که يکی از مقام او نامی از کسی نبرد اما اشاره

 .ان سياسی ايران در دھه شصت بوده استزنداني

در ايران توصيف » ترين تروريسم خشن«و دھه » ھای بزرگ ھای بزرگ و پيروزی آزمون« را دھه ۶٠ای دھه  خامنه

  ». ھزار انسان ارزشمند به شھادت رسيدند١٧تا «کرد و گفت در طول چند سال 

 جالد عوض نشود؛ ملت ايران مظلوم واقع شد، ھا درباره دھه شصت، جای شھيد و در قضاوت«: او اضافه کرد

اما ملت ايران بر . کردند دميدند، در حق ملت ايران جفا می ھا می ھايشان که دائما در آن ھا و منافقين و پشتيبان تروريست

 ».ھا را خنثی کرد ھای آن ھا پيروز شد و توطئه آن
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 يک حقيقتی بارھا تکرار نشود و با جزئيات و اگر«ابراز نگرانی کرد و گفت » تحريف وقايع انقالب«او از 

 ».مرور وجود دارد خصوصيات ذکر نشود، گمان تحريف اين حقيقت به

را نامناسب » ھا  بردن برخی دستگاهسؤالزير «ای درباره تبليغات رياست جمھوری، سخنان بعضی نامزدھا و  خامنه

ای اما   خامنه.پوشی کنند نشان بدھند و چشم» جنبه« خود و نامزدھا بايد از» ھا گذشته است گذشته«توصيف کرد و گفت 

  .نشان دادند» ظرفيت« از خود ١٣٨٨طور نتيجه گرفت که بازندگان اين انتخابات بر خالف انتخابات سال  اين

ای در  ای، آخوندھا و مقامات ريز و درشت بسيج شدند تا سخنان رھبرشان در سطح گسترده به دنبال اين سخنان خامنه

 !کشی يعنی تبليغ و ترويج تروريسم و آدم. معه تبليغ و ترويج کنندجا

را رد کرده و »  سال اعدام٣٨«ه ايران، انتقاد حسن روحانی از سابقه ئيگوی قوه قضا ای، سخن غالمحسين محسنی اژه

  ».ايم و من بعد ھم برخورد خواھيم کرد کنيم که با اين مجرمين برخورد کرده افتخار می«: گفته است

س جمھور ئيه، بدون نام بردن از حسن روحانی، رئيای با خبرگزاری ميزان، وابسته به قوه قضا ای در مصاحبه اژه

 . را عليه او مطرح کرده استئیھای او پاسخ داده و انتقادھا برخی گفته کنونی، به

شما اگر با فساد «: و گفتحسن روحانی در مناظره ابراھيم رئيسی را به ضعف در مبارزه با فساد متھم کرد و به ا

 ھزار ميلياردی که يک سويش قاضی بود که عزل شد و يک طرفش ھمکار شما بود که فرار کرد ١٢مخالفی در پرونده 

  ».و يه سمتش ھم فردی است که االن در ستاد شما است

و از »  خالف و کذب استه دردولت قبل با فساد مبارزه نکردهئيکه قوه قضا اين«گويد  ای می اما غالمحسين محسنی اژه

 .نژاد، اشاره کرده است که با جرايم مالی زندانی است جمله به محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی

  .ای داشته که روحانی مانع از رسيدگی به آن شده است رئيسی ھم متقابال گفت يکی از نزديکان حسن روحانی پرونده

کسانی گفتند اگر فالن کس را قبل از انتخابات احضار «:  ارديبھشت، گفت٢۴شنبه  ه امروز، يکئيگوی قوه قضا سخن

کنيم، اما قوه قضائيه تسليم نشد و اگر اتھامات اين فرد ثابت شود، قطعا با وی برخورد  کنيد، ما اعالن جنگ می

 ».شود می

ه با فساد اداری ھم در ئيوه قضا در برخورد با فساد نيز دفاع کرده و گفته است که قئیای از کارنامه دستگاه قضا اژه

 .دولت قبلی و ھم در دولت فعلی برخورد کرده است

اند، که قوه  اعدام شده» ھا و مافيای مواد مخدر مفسدين، تروريست«ه در اعدام ھم گفته که ئيای درباره سابقه قوه قضا اژه

 .کند ه به آن افتخار میئيقضا

اوايل انقالب اين قضات ... ه زبان آوردند که گذشته خودشان روشن استانه کسانی مسائلی را بتأسفم«: او گفته است

شدند و ھمين کسانی که خودشان قائل بودند  ھا شھيد می دادگاه انقالب و مردم جان بر کف بودند که به وسيله تروريست

 ».کنند ھای ديگری را مطرح می که بايد افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف

خواھان به دار کشيدن » تر  بيشتأثير«مطرح شد که خود حسن روحانی، طی سخنانی برای در ھمين روزھا، 

 .در نماز جمعه است» گرھا توطئه«

گيرنده  ھای تصميم  داشته و از جمله يکی از مقامئیھای باال يتمسؤول ايران ئیابراھيم رئيسی، سه دھه در دستگاه قضا

  . بوده است١٣۶٧ دسته جمعی زندانيان سياسی در سال هللا خمينی برای اعدام در اجرای فرمان آيت
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ھای کسانی مطرح بوده که  کرات در ارتباط با پرونده ه، نام او بهئييت ابراھيم رئيسی در قوه قضامسؤولدر طول دوره 

  .اند عليه حکومت ايران متھم شده» فتنه«به 

می بوده است و معموال نيز، با تالش برای حذف عليه حکومت اسال» توطئه از داخل«ھا، اتھام  موضوع اين پرونده

هللا منتظری يا رھبران سازمان مجاھدين انقالب اسالمی گرفته تا رھبران  از آيت- رقيب در داخل حکومت ئینيروھا

 .ادامه يافته است -١٣٨٨معترضان به انتخابات 

. اند بسيار خبرساز شده، ١٣۶٧در تابستان جمعی زندانيان سياسی  ھا، مواردی مانند اعدام دست از ميان اين پرونده

  . پرداخته شده است١٣٨٨چون پرونده تعرض جنسی به برخی دستگير شدگان  ھا ھم بعضی از آن به

 
 شده دستگير انتخابات از قبل ھا آن دوی ھر .شدند اعدام ١٣٨٨ بھمن در پور رحمانی آرش و زمانی علی محمدرضا

  ».اند شده دستگير اخير ھای آشوب جريان در قطعا« ھا آن که گفت شان اعدام از بعد رئيسی ابراھيم اما بودند،

عمليات خشن و انفجارھای متعدد در مراکز حساس و «پور متھم شد که قصد انجام  در دومين جلسه دادگاه، آرش رحمانی

اخالل و اغتشاش در «بال دن زمانی ھم متھم شد که به محمدرضا علی. را داشته است» گيری ھای رای مذھبی و نيز حوزه

  .بوده است» امريکائیانتخابات و ايام پس از انتخابات از طريق خط دھی نيروھای 

ه، آن را عامل ئيمتھم شدند که قوه قضا» انجمن پادشاھی ايران«چنين به ارتباط با گروھی به نام  اين دو نفر، ھم

زمانی، سپس  پور و محمدرضا علی آرش رحمانی. نست می دا١٣٨٧ فرودين ٢۴ای در شيراز در  گذاری در حسينيه بمب

 . به اجرا در آمد١٣٨٨ بھمن ٨شان در  به اعدام محکوم شدند و احکام
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پور در  ، مشخص شد که رحمانی١٣٨٨ھا در کنار معترضان به انتخابات  اين در حالی است که بعد از محاکمه آن

اند در اعتراضات صورت گرفته به  توانسته  و بنابر اين نمیاند زمانی در ارديبھشت ماه دستگير شده فروردين و علی

 . خرداد دخيل باشند٢٢انتخابات 

 روز بعد از اعدام ٥زمانی قبل از انتخابات،  پور و محمدرضا علی اما با وجود محرز بودن دستگيری آرش رحمانی

شايعه «ه بود، موکدا ئيون اول قوه قضاھا و يک روز بعد از مصاحبه الريجانی، ابراھيم رئيسی که در آن زمان معا آن

 .را رد کرد» شدگان در اغتشاشات اخير عدم حضور اعدام

: در شھر قم در جمع نيروھای بسيج و سپاه گفت» نشست سياسی بصيرت«گزارش خبرگزاری فارس، رئيسی در  به

ھای اخير دستگير شدند و  آشوبزودی اعدام خواھند شد قطعا در جريان   نفر ديگر که به٩دو نفری که اعدام شده و «

ھای ضد انقالب مرتبط بوده و با انگيزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور  ھر کدام به يکی از جريان

 ».اند يافته

زمانی،  پور در فروردين و محمدرضا علی  بود که در روز اعدام آرش رحمانیئیاظھارات ابراھيم رئيسی، تکرار ادعا

 .سرای عمومی و انقالب تھران ھم ذکر شده بوددر اطالعيه داد

ويژه در روز  ھای اخير به در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقالبی و ساختارشکنانه ماه«: در اين اطالعيه آمده بود

 نفر را به اعدام محکوم ١١ھای انقالب اسالمی تھران به اتھامات تعدادی از متھمان رسيدگی و  عاشورا، شعب دادگاه

 دادگاه تجديدنظر تأئيدپور که به  ھای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی نام  نفر از اين تعداد به٢حکم ... دکردن

 ».اجرا شد و محکومان به دار مجازات آويخته شدند) شنبه پنج( استان تھران رسيده بود، سحرگاه امروز

راستای اين ادعا بود که معترضان انتخاباتی، وابسته پافشاری بعدی ابراھيم رئيسی بر ادعای دادگاه انقالب، ظاھرا در 

 .اند خارج از کشور بوده» تروريستی«ھای  به گروه

ھای خود درباره آزار  ای و علی خلفی، نتيجه بررسی ، ابراھيم رئيسی، غالمحسين محسنی اژه٨٨شھريور  ٢١در 

: در اين نامه آمده بود.  منتشر کردندئیضاس دستگاه قئيای به صادق الريجانی ر شدگان را در نامه جنسی بازداشت

گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاھای مطرح شده بدون  ھيچ«

 ».باشد مستند و عاری از حقيقت می

 کسانی که در ادامه اقدامات با مباشرين و معاونين و با« داشتند که بايد تأکيدچنين  ای و خلفی، ھم رئيسی، محسنی اژه

ضد امنيتی عليه نظام پس از انتخابات دوره دھم رياست جمھوری و در راستای ادامه ھمان خط و جريان با نشر اکاذيب 

چنين  و ايراد تھمت و افترا عالوه بر تشويش اذھان عمومی به حيثيت و اعتبار نظام و بعضی از نھادھای نظام و ھم

 ».اند برخورد عادالنه و قاطع صورت گيرد ت بعضی از مردم شدهموجب ھتک حيثيت و حرم

 در ارتباط با پرونده کھريزک، مجددا اقدامات معترضان به انتخابات ،١٣٨٨ اسفند ٢رئيسی در اظھارنظر ديگری در 

جام دانست، ولی رفتارھای ان» گناه نابخشودنی ھم از طرف پروردگار و ھم از طرف نگاه مردم«و » ظلم بزرگ«را 

 .توصيف کرد» تخلفاتی که در برخورد با اين ظلم صورت گرفت«شده در کھريزک را 

کسانی که امروز واژه رأفت اسالمی و عفو را به کار «:  گفت١٣٨٨ بھمن ١٣رانی در  رئيسی از جمله در يک سخن

 ».داريم ه فتنه را از ميان برمیگران را تا انتھا ادامه داده و ريش برند بايد بدانند که ما راه برخورد با اغتشاش  می

 ،١٣۶٧ھای تابستان  هللا خمينی که نام رئيسی در آن مطرح شده، ماجرای اعدام ترين پرونده دوره رھبری آيت مھم

هللا منتظری از سوی   و در پی انتشار فايل صوتی اظھارات آيت١٣٩۵ مرداد ١٩دستور رھبر وقت بوده که از  به

  .تر افکار عمومی قرار گرفته است  توجه بيشفرزندش احمد منتظری، مورد
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زندان محکوم  ھای حکومت اسالمی به تر در دادگاه هللا منتظری از اعدام ناگھانی چند ھزار نفر که پيش در اين فايل، آيت

دادستان ( ، مرتضی اشراقی)حاکم شرع وقت( کند و مخاطب انتقادات او حسينعلی نيری شدت انتقاد می شده بودند به

منتظری به . ھستند) نماينده وقت وزارت اطالعات( و مصطفی پورمحمدی) معاون وقت دادستان( ، ابراھيم رئيسی)توق

دست  کند به ترين جنايتی که در جمھوری اسالمی شده و تاريخ ما را محکوم می بزرگ«: دھد اين چھار نفر ھشدار می

 ».نويسند  در تاريخ میکاران شما را در آينده جزو جنايت) نام(شما انجام شده و 

ھا باشد  هللا منتظری، سخنی که ناشی از تکذيب نقش خود در اعدام رئيسی و سه نفر ديگر ھم، در پاسخ به انتقادات آيت

 .اند گويند که در اجرای دستور رھبر وقت برای اعدام زندانيان، با احتياط عمل کرده آورند، بلکه می بر زبان نمی

انتشار فايل صوتى داراى «چون  ی، دادگاه ويژه روحانيت، احمد منتظری را بر سر اتھاماتی ھمدر پی انتشار فايل صوت

داد که حتی  اين موضوع، ظاھرا نشان می. به زندان محکوم کرد اما به نشر اکاذيب متھم ندانست» بندى سرى طبقه

 .کند فايل صوتی را رد نمیدادگاه ويژه روحانيت، که دادستان آن شخص ابراھيم رئيسی بود، صحت محتويات 

ھا عمدتا از زندانيان سازمان مجاھدين  که اعدامی  بر اينتأکيددر حقيقت، طيفی از حاميان حکومت اسالمی ايران، با 

شوند، که  اند، اساسا نه تنھا اقدام رئيسی و ھمکاران او را منکر نمی ھای چپ و مارکسيست بوده خلق و زندانيان سازمان

 .کنند ر کارنامه آنان محسوب میای مثبت د نقطه

ه در فشار بسيار سخت افکار ئيقوه قضا«:  گفت١٣۶٧ مرداد ١۴ھای نماز جمعه  هللا موسوی اردبيلی در خطبه آيت

شان معلوم، موضوعش معلوم و جزايش  ھا که محاکمه ندارند؛ حکم کنيد؟ اين ھا را محاکمه می عمومی است که چرا اين

  ».شوند شان زندانی می شوند و يک دسته ھا اعدام نمی ه در فشار است که چرا تمام اينيئقوه قضا. ھم معلوم است

ست که احمد خمينی از  ای  موسوی اردبيلی از خمينی به آن اشاره کرد، نامهسؤالهللا منتظری درباره  ای که آيت و نکته

هللا  ت ھمين است که آيتسؤاالی از يک. ت او را با پدرش مطرح کردسؤاالقول موسوی اردبيلی به پدرش نوشت، و 

 :کند منتظری اشاره می

د به مركز استان يستند، بايھائى كه خود استقالل قضائى دارند و تابع مركز استان ن ن در شھرستانيھاى منافق ا پروندهيآ«

 توانند مستقال عمل كنند؟ ا خود مىيارسال گردد 

 »فرزند شما، احمد

 :نوشته استن نامه ير ايهللا خمينی ز آيت

ًعا دشمنان اسالم را نابود يدر تمام موارد فوق ھر كس در ھر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سر«

 ».تر انجام گردد ھمان مورد نظر است عيھا در ھر صورت كه حكم سر  دگى به وضع پروندهيد، در مورد رسيكن

هللا خمينی در اين باره  ، در بيت آيت۶٧عام زندانيان در سال  تلگويد از سه چھار سال قبل از ق هللا منتظری می ايت

بعد از (  عمليات فروغ جاويدان مجاھدين۶٧عام زندانيان در سال  يعنی اين که وانمود شد دليل قتل. صحبت شده بود

 .جمعی بوده استھای  ای برای اعدام پايه است و فقط بھانه بود، بی) بس جنگ با عراق سرکشيدن جام زھر و پذيرش آتش

. طلب و دولت روحانی ھا اطالح کند که جناح عام دھه شصت دفاع می قدر از قتل گرا ھمان بينيم که امروز جناح اصول می

، بود که وزير دادگستری دولت حسن روحانی ٦٧عام  فکر و ھمکار رئيسی و عضو کميته مرگ در قتل پورمحمدی، ھم

نژاد، دو و يا  ھا در ايران نسبت به دوره رياست جمھوری احمدی  گذشته، اعداماست و به ھمين دليل نيز در چھار سال

  .سه برابر شده است
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کرد،   دفاع می١٣۶٧ھای تابستان  مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری دولت روحانی، که بدون اشاره مستقيم از اعدام

 .کنند» تطھير«دارند مجاھدين خلق را انتقاد کرد که گروھی قصد 

 صدور حکم اعدام در تابستان مسؤولنام مصطفی پورمحمدی پيش از اين به عنوان يکی از اعضای ھيئت سه نفره 

 .  اعالم شده است١٣۶٧

ای با حضور شماری از دانشجويان و  ھا برآمد و در جلسه تر نيز يک بار در مقام دفاع از آن اعدام پورمحمدی پيش

توانستيم  اگر جديت نيروھای انقالبی در آن زمان نبود، نمی«: ھا را ضروری توصيف کرد ھا آن اعدام مديران رسانه

تواند در  گفتم تا وقتی انسان در شرايط جنگ قرار نگيرد، نمی. ھا و مجاھدين خلق بايستيم مقابل ضدانقالب گروھک

قعيت ھای جنگ را درک کنيم، در جنگ اگر بخواھيد در بايد وا. ھا به درستی قضاوت کند خصوص حوادث آن سال

 ».کشيدن ماشه دشمن سکوت کنيد و حرکتی انجام ندھيد، مسلما کشته خواھيد شد

که کار ما بھترين تبليغ است و مبلغ ما، کار ماست،  اش در ھمدان، با بيان اين اش تازه رانی پورمحمدی در ادامه سخن

ھا  انه به دليل اين فضاسازیتأسفأس در جامعه نبايد اتفاق بيافتد و ظلم به جامعه است متوليد نااميدی و ي«: اظھار داشت

 ».در مردم ايجاد سؤال و نگرانی شده است

عرصه فرار مالياتی، فرار گمرکی، «:  کردتأکيدو » ه بيايدئيدولت بايد به کمک قوه قضا«او گفت که در مبارزه با فساد 

 ». کنيمکنترولخواری، تجاوز به اراضی و مراتع را سعی کرديم  ، زمينئیوتخلفات بانکی، تسھيالت، پولش

به تعبير ... دشمن«: او تصريح کرد. ای موسوم به برجام را تجلی اقتدار ايران دانست وزير دادگستری توافق ھسته

 ».انيمرس رھبری بدجنس و بدعھد است اما با ھمان قدرتی که امضا گرفتيم، اين امضاھا را به نتيجه می

زند   امروز دست و پا میامريکا«:  به پيروزی دست يافته است و افزودامريکااو ادعا که حکومت ايران در تقابل با 

کند که نگذارد اين اتفاقات بيفتد و  داری می  ميدانئی به تنھاامريکاھا را شکستيم و  المللی در تحريم چرا که مرزھای بين

 .کنند از او حمايت می» المللی نی، شورای امنيت و نھادھای بينتواند بگويد جامعه جھا ديگر نمی

کرد؟ امروز يک  ھا چه می  نظام بايد با اين.بود»  حاصل مديريت امام۶٧ھای سال  اعدام«: علی خمينی، صريحا گفت

حجاب برخورد  ا بیکنيد؟ چرا با منافقين برخورد کرديد؟ چرا ب ھا برخورد می گويند چرا با اين اند و می سوز شده عده دل

. شد کرد، محکم ھم بايد برخورد می ھا؟ بايد مبارزه می کرد نظام با اين ھا برخورد کرديد؟ چه می کرديد؟ چرا با کودن

 ».الحمدهللا شد و کشور آرامش را ديد

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  
چه امام  آن«: ، گفته بود٢٠١٦ اوت ٩ -١٣٩٥ مرداد ٢٩تر احمد خاتمی، امام جمعه تھران در نماز جمعه روز  پيش

اگر آن روز آن . انقالبی و خدمتی بزرگ به ملت مسلمان ايران بود  صورت داد کاری فقھی، قرآنی، ۶٧راحل در سال 

امنيت امروز ما مديون آن حرکت   داشتيم، امنيت نداشتيم،ھای فراوانی خدمت جانانه را امام نکرده بود امروز گرفتاری

  ».انقالبی امام است

چنانی عليه بنده  ھای فتوشاپی آن عکس«ھای غربی برای تخريب او  خاتمی در ادامه مدعی شده است که در رسانه

 ».کنم درست کردند که خودم ھم در خواب ببينم وحشت می

هللا  هللا آملی، آيت ه تا آيتئين سابق قوه قضامسؤوالی ارشد حکومت اسالمی، از ھا ھا و چھره در واقع بسياری از مقام

 ١٣۶٧ھای وسيع سال  ای سپاه پاسداران از اعدام الھدی و تا مشاور رسانه آ احمد علم مصباح، حسين شريعتمداری، آيت

يا » هللا منتظری در دفتر آيت) جاھدينم(نفوذ منافقين «هللا منتظری را ناشی از  ، انتشار نوار صوتی آيت دفاع کرده

 .اند توصيف کرده» ھماھنگی اين دفتر با دشمنان جمھوری اسالمی«

ھای حکومت  ھای مقام ھا و اھانت هللا منتظری انتشار نوار را اقدامی در افشای دروغ اين در حالی است که دفتر آيت

 . است ای مرتبط دانسته  امکانات رسانههللا منتظری خوانده و پخش آن را به گسترش اسالمی عليه آيت

 گفت که ١٣۶٧ھای سال  هللا منتظری در اعتراض به اعدام ه در واکنش به انتشار فايل صوتی آيتئيس قوه قضائير

ھای محارب کامال آشکار  ھا بر حسب موازين شرعی و قوانين انجام شده و قابل خدشه نيست و حکم گروه احکام دادگاه

  .است

 
 صادق آملی الريجانی
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، ١٣٩٥ مرداد ٢٥ه حکومت اسالمی، روز دوشنبه ئيس قوه قضائيھای ايران، صادق آملی الريجانی، ر گزارش رسانه به

 مسؤول ١٣۶٧هللا منتظری به ھيئتی که در سال  ، به انتشار فايل صوتی اعتراض آيتئین عالی قضامسؤوال  در جلسه

  .اسی ايران بود واکنش نشان دادصدور احکام اعدام برای زندانيان سي

ھا بر حسب موازين شرعی و قوانين انجام شده است قابل  چه از احکام دادگاه آن«:  گفت۶٧ھای سال  او در دفاع از اعدام

 ».ھای محارب کامال آشکار است خدشه نيست و حکم گروه

 ايران بر سر اقتدار و امنيت خود جمھوری اسالمی«صادق الريجانی، در بخش ديگری از سخنان خود تصريح کرد که 

 ».ای نخواھد کرد گونه مسامحه ھيچ

 ۶٧ھای سال  طلب از حکومت اسالمی خواست که به خاطر اعدام ھای شاخص اصالح زاده، يکی از چھره مصطفی تاج

ھای قربانيان  وادهچنين از خان زاده، ھم  تاج.بطلبد و از ملت ايران عذرخواھی کند» حالليت«شدگان  ھای اعدام از خانواده

  . شد، ھر چند اين جنايت را فراموش نکنند۶٧ھای سال  خواھان بخشش عامالن اعدام

روند و اکنون  ھا راه را کج می انه برخیتأسفم«: زاده گفت اما صادق الريجانی در واکنش امروز خود به سخنان تاج

ھای متمادی  شان در طول سال ند که فرزندانخواھی از کسانی دار زنند و ادعای پوزش ھای عجيب و غريبی می حرف

 ».ھای شريف اين کشور را به خاک و خون کشيدند انسان

برخی نيز در داخل به نحوی در حال ھمگامی با اين جريان و تشويش اذھان عمومی ھستند؛ «: ه افزودئيس قوه قضائير

گونه امور امنيتی  گونه تشويش اذھان عمومی در اينچنان با اقتدار عمل خواھد کرد و ھر  ه ھمئياما بايد بدانند قوه قضا

 ». خواھد داشتئیمسلما پيگرد قضا

برای » سوزان نظام و نويسندگان و سخنوران دل«صادق الريجانی در سخنان خود ھم چنين خواستار به ميدان آمدن 

 در پی به انحراف کشاندن تاريخ لوحانه با سخنان و ادعاھای سخيف و ساده«کسانی شد که » ھای شيطانی نغمه«مقابله با 

  .ھستند» انقالب

خمينی » تيزبينی « هللا منتظری را نتيجه هللا خمينی برای برکناری آيت او در بخش ديگری از سخنان خود تصميم آيت

کردند  در کنار الھی بودن ايشان موجب شد که برخی، کسانی را که گمان می) ره(تيزبينی حضرت امام«: خواند و گفت

سرعت برکنار کنند و اگر نبود آن تيزبينی، امروز جمھوری اسالمی ايران مسير ديگری  شوند به ھا ولی فقيه میبعد

 ».داشت

 نيز قاطعانه در مقابل کسانی که ضمن تالش برای تحريف تاريخ انقالب اسالمی در ئیدستگاه قضا«: گفته الريجانی به

  ».اره کردن جامعه انقالبی و متدين ايران ھستند، خواھد ايستادصدد ايجاد خالءھای امنيتی و دو دستگی و پاره پ

  
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

  
جبھه « نوشت که يکی از نمايندگان عضو ٢٠١٦ اوت ٣٠- ١٣٩٦ شھريور ٩شنبه  روز سه» خبرآنالين«خبرگزاری 

 و نامه او به مصطفی ۶٧ھای سال  در جلسه علنی مجلس در تذکری به سخنان علی مطھری در مورد اعدام» پايداری

 .پورمحمدی واکنش نشان داد

ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری، از او درباره  امهس مجلس، اخيرا در نئير علی مطھری، نايب

 . توضيح خواسته بود۶٧ جمعی سال  ھای دسته اعدام

اظھارات «: شنبه در تذکری خطاب به مطھری گفت سيد حسين نقوی حسينی، از نمايندگان عضو جبھه پايداری، روز سه

 ».ن واليت ھستندنايب رئيس مجلس يعنی مواضع مجلس، اين مجلس سربازا

س مجلس نيز چنين مواضعی را در ئياين نماينده مجلس شورای اسالمی گفت، مستحق است که علی مطھری، نائب ر

 را ئیاستكبار جھانی آن فايل صوتی كذا«ھم در شرايطی که، به گفته نقوی حسينی،  قبال مجاھدين خلق داشته باشد، آن

 ».برداری كند كند تا بھره منتشر می

انه جناب آقای نقوی ھم نامه من را نخوانده بودند و مغالطه تأسفم«: مطھری در پاسخ به اظھارات اين نماينده گفتعلی 

ای از منافقين بودند،  شھادت رساند شاخه گروه فرقان كه پدرم را به. كار بودن منافقين كه ترديدی نيست در جنايت . كردند

 ».رجوی بوداكبر گودرزی رھبر گروه فرقان دوست نزديك 

ای  مسألهكال حرف من در آن نامه اين بود كه وقتی . سوزتر از مادر شود خواھد دايه دل آقای نقوی نمی«: مطھری افزود

ھای داخلی و خارجی مطرح  برای برخی از مردم ايجاد شده است، شايد نزديك به يك ماه است كه اين موضوع در رسانه

 ».ندن بايد بيايند توضيح دھمسؤوال است، 

د پاسخ دھيد ئيبيا... كار بودند ن به جای شعار دادن در مورد اينكه منافقين جنايتمسؤوال«: رئيس مجلس تاكيد كرد نايب 

 با كمال احتياط عمل شده است و حكم ھم حكم شرعی بوده و به كسی ھم ظلم نشده است يا اگر كسانی ۶٧كه در سال 

 ».كنيم كنيم و حتی اگر قصوری ھم رخ داده باشد جبران می ری میاعتراض دارند اعالم كنند ما بررسی و پيگي

ن كشور صحبت كردند و ھمه فقط در مورد مسؤوال نفر از ١۵ و ١٠«: ن کشور گفتمسؤوالمطھری خطاب به 

آقای پورمحمدی ھم آمدند و تا حدودی . ما گفتيم توضيح دھيد و پرونده را ببنديد. كار بودن منافقين حرف زدند جنايت

اند يعنی چی؟ جز  كنيم و اما اين حساسيت عجيب و غريبی كه اين آقايان پيدا كرده توضيح دادند و از ايشان ھم تشكر می

 ». ھدف ديگری برای من متصور نيست كه مقاصد سياسی داشته باشند، اين
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. در اھواز خبر دادند ١٣۶٧شدگان سال  الملل، از احتمال تخريب گورستان اعدام در چنين شرايطی، سازمان عفو بين

  .گزارش اين سازمان، قرار است جاده کنار اين قبرستان تعريض شده و خود گورستان نيز به فضای سبز تبديل شود به

 
 يک کارگر .اند  اعدام شده۶٧ جسد است که ھمگی در تابستان سال ۴۴بر اساس اين گزارش گورستان مزبور حاوی 

 که به اين قبرستان رفته بودند اطالع داده که قرار است جاده کنار گورستان تا لب قبرھا ئیھا ساختمانی به خانواده

 .تعريض شود و سپس خود محوطه اصلی گورستان نيز به فضای سبز تبديل شود

با تخريب گورھای «: اره گفته استب ماگدالنا مغربی، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل در اين

شان را از  ھای گذشته طور بدخواھانه و عامدانه تالش دارند که آثار جنايت رسد مقامات به جمعی در اھواز به نظر می

شان در زمينه حقيقت، عدالت و جبران خسارت محروم   را از حقوق١٣۶٧ھای قربانيان کشتار سال  بين ببرند و خانواده

 ».تعرض آشکار نسبت به عدالت است که بايد فورا متوقف شوداين يک . کنند

شدگان، از   کرده که مقامات ايران بايستی به جای محو کردن آثار کشتهتأکيدچنين  الملل، ھم  سازمان عفو بينمسؤولاين 

 .اين گورھا مراقبت کنند تا زمانی که تحقيقات مستقل در اين زمينه ممکن شود

کومت اسالمی ايران، مقدومت بی نظيری از خود رد مقابل تعرض وحشيانه حکومت کردستان در دھه نخست ح

ھای ايران تبديل گرديد، بلکه حتی طيف  خواھان و کمونيست اسالمی نشان داد و به اين ترتيب، نه تنھا به سنگر آزادی

ھا ھم مانند بنی  ، خود آن١٣٦١ھای پس از   اکثريتی که با حکومت اسالمی ھمکاری داشتند ھنگامی که در سال- ای  توده

صدر و مجاھدين مورد تعرض حکومت قرار گرفتند بسياری از طريق کردستان توانستند از کشتارھای حکومت 

له سوسياليست در آن دوره، يک تاريخ مبارزاتی درخشان و ماندگاری به تاريخ ايران به ارمغان  کومه. اسالمی بگريزند

  .اين مبارزه طبقاتی در در تاريخ ثبت شده استبھای  آمورده است و تجارب گران

باخته راه   ھای شھرھای کردستان، با خون ھزاران رزمنده جان ھای خيابان فرش ھا و روستا و سنگ ھا و دشت ھمه کوه

  .آزادی و سوسياليست رنگين شده است

 مانند بيجار، قروه، ئیدر شھرھا» دلعنت آبا« با نام ئیھا شدگان دھه شصت عمدتا در قبرستان در کردستان، پيکر اعدام

 که کم و بيش در ئیھا ن قبرستا. در تھران» خاوران« شبيه گورستان ئیخاک سپرده شدند؛ جاھا ، به...سنندج، کرمانشاه و

  .شوند تمام شھرھای عمده کردنشين ديده می

خاک سپرده   نيز بوده است بهھا ھای عمومی که محل اجرای احکام آن برخی از قربانيان در کنار برخی از قبرستان

 .اند شده
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 نام و نشان اعدام  اند، تصاويری از قبرھای بی ھا منتشر کرده ن   که احزاب اپوزسيون ازاين دست گورستائیھا در فيلم

 .اند شود که تنھا با چند تکه سنگ از يکديگر جدا شده شدگان ديده می

شود که برخی  ھا ديده می ری از افراد اعدام شده بر روی سنگدر مواردی، مشخصاتی محدود به اسامی کامل يا اختصا

تر آراسته شده که  ھای زينتی و مشخصات بيش ھا به مرور زمان با سنگ  ھم در ميان آنئیقبرھا. اند ھا شکسته شده از آن

 .باختگان انجام شده است ھای جان ھای بعد توسط خانواده رسد در سال نظر می به

 : فرمان زير را عليه مردم کردستان صادر کرد، خمينی،١٣۵٨مرداد 

 الرحيم الرحمن  ّهللا بسم«

دھم که به   به رئيس کل ستاد ارتش، و رئيس کل ژاندارمری اسالمی، رئيس پاسداران کل انقالب اکيدا دستور می

قيب نمايند، و آنان نيروھای اعزامی به منطقه کردستان دستور دھند که اشرار و مھاجمين را که در حال فرار ھستند تع

را دستگير نموده و با فوريت به محاکم صالحه تسليم کنند؛ و تمام مرزھای منطقه را با فوريت ببندند که اشرار به خارج 

اھمال در اين امر، . دھم که سران اشرار را با کمال قدرت دستگير نموده و تسليم نمايند  ًو اکيدا دستور می. نگريزند

 .رد مؤاخذه شديد خواھد شدتخلف از وظيفه و مو

 »الخمينی الموسوی  ّهللا  روح١٣۵٨  مرداد ٢٧ - ٩٩ شھر رمضان ٢۴والسالم 

 صورت گرفت؛ زمانی که خمينی دستور مشھور خود را برای ١٣۵٨ مرداد سال ٢٧ھای کردستان بعد از  اوج اعدام

 .مداخله نظامی تمام عيار در کردستان صادر کرد

 .ھای سنگين به جنگ با نيروھای مسلح کردستان رفتند ن دستور با تجھيزات کامل و سالحنيروھای مسلح پس از اي

الھی  ھای حزب گروه! ».ھای سنگين مسلح شود سپاه پاسداران به سالح«: دانند  اکثريتی شعار می-ای طيف توده

پرست  پرست، شھوت ت، قدرتپرس خور، پول کشان و با کليد بھشت به گردن و با تحريک و تشويق آخوندھای مفت عربده

و گردن کلفت و در راس ھمه خمينی، از سراسر ايران راھی کردستان شدند و انگار ھمه عوامل حکومت اسالمی، در 

 .کشتار مردم کرد با ھم مسابقه گذاشته بودند

له  دھی کومه ازمانبعد از حمله به کردستان و مقاومت جسورانه و تحسين برانگيز مردم کردستان، به ويژه با ھدايت و س

ای خود  کشان حرفه دستور خمينی، صادق خلخالی با تيم آدم ھای حزب دموکرات کردستان ايران، به کاری و با وجود ساز

 .  انقالب راھی کردستان شدتأسيسس دادگاه تازه ئيعنوان ر به

خلخالی خود در يکی از . دارداسناد و گزارشات زياد و مستندی درباره کشتارھای حکومت اسالمی در کردستان وجود 

من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانيان و سرسپردگان رژيم شاه را «: بحث برانگيزترين اظھاراتش گفته است

اعدام کردم وصدھا نفر از عوامل غائله ھای کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچيان مواد 

 ».مخدر را ھم کشتم

ورود ارتش به شھر . بود» کوچ اعتراضی« نفر در مريوان در رابطه با ٩ھای خلخالی اعدام  کی از مشھورترين اعدامي

بر اساس .  با خروج اعتراضی مردم اين شھر برای جلوگيری از وقوع جنگ روبرو شد۵٩مريوان در مرداد ماه 

بعدھا در اين .  اردوگاھی در خارج از اين شھر رفتندمدت دو ھفته به ھای موثق تقريبا تمام ساکنان مريوان به گزارش

 . نفر از جمله دو برادر عضو يک خانواده تيرباران شدند٩رابطه 

تر در پاوه بود و بعد به مريوان رسيد سپس به سنندج، سقز و ديگر شھرھا رفت و افراد بسياری را به  خلخالی که پيش

 بدون امکان دفاع صادر ئی سرپائیھا ھای عمومی و با طرح پرسش انھای اعدام سپرد؛ احکامی که غالبا در مک جوخه

  .آمد جا ھم به اجرا در می شد و در موارد زيادی ھمان می
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. شد ھا، عالوه بر نشريات رزمنداگن کردستان، در نشريات سراسری کشور ھم منتشر می اخبار برخی از اين اعدام

 .ھا را اعالم کردند  در آن روزھا شماری از اعدام مانند آيندگان، اطالعات و کيھانئیھا روزنامه

عالوه بر اسناد احزاب . گردد  برمی۵٧ھای انقالب سال  ھا و سال نخستين ماه ھای دھه شصت در کردستان به زمينه اعدام

 ای نيز از اولين ھا، در روزھای ملتھب پس از انقالب تصاوير تکان دھنده ھای کردستان و اخبار رسانه و سازمان

 .ھای سياسی کردستان به جا مانده که ابعاد آن را جھانی کرد اعدام

. ھا، ناصر سليمی سمت راست با دست شکسته و چشمان بسته در قاب ايستاده است در يکی از مشھورترين اين عکس

 در شماره دوم، مجله فرانسوی پاری ماچ،. در کنار او برادران ناھيد ھستند، گلوله خورده، معلق مانده ميان زمين و ھوا

 ١٣۵٨اعدام در پنجم شھريور . را برای اين عکس برگزيد» ھای هللا کردھا، زير گلوله« عنوان ١٩٧٩ سپتامبر سال ٢١

 .گان بيشتر از اعضای احزاب چپ گرای کردستان بودند اعدام شده. در محوطه فرودگاه سنندج صورت گرفته بود

  .اند ه وابستگی حزبی و سياسی نداشتهگون ھا افرادی ھم ھستند که ھيچ در ميان آن

  
ترين عکس از اوايل  افشاگرانه«عنوان  اين عکس متعلق به عکاس ايرانی، جھانگير رزمی است؛ عکسی که از آن به

، بعدھا با اين عکس مشھور شد و ١٣۵٨رزمی، عکاس روزنامه اطالعات در سال . ياد شده است» انقالب ايران

 .دھنده، جايزه پوليتزر را از آن خود کرد لق آن تصوير تکانخاطر ثبت اين لحظه و خ به

 در کردستان اتفاق افتاد، بسيار فراتر از آمار و ارقامی است که ١٣٥٧ھای اول بعد از انقالب  ابعاد جنايتی که در سال

 .اند نشريات سراسری و حتی مطبوعات خود احزاب کردی منتشر کرده

تمامی قدرت را با سرکوب خونين انقالب و نيروھای انقالبی  ت اسالمی بهاز آغاز دھه شصت و زمانی که حکوم

موج دستگيری فعاالن سياسی و مدنی در اين دوره به اتھامات . ھا در کردستان آغاز شد گرفت، دور ديگری از اعدام

 . بودمختلف که عمدتا مرتبط با عضويت و ھواداری احزاب کرد است، در طول حيات حکومت اسالمی کم نظير

. ھای اعدام سپرده شدند  به طناب دار و جوخهئیتر دستگير شدگان اين دوره، اين بار، با محاکمه در يک نھاد قضا بيش

 . ھا جان خود را از دست دادند ھا نيز بر اثر شکنجه و اعمال خشونت در زندان تعداد زيادی از آن

ھای کردستان با مجازات مرگ  ی از زندانيان در زندان، شمار ديگر١٣۶٧ھای جمعی تابستان سال  زمان با اعدام ھم

 .ھا نيز مانند موارد قبلی اطالعی در دست نيست روبرو شدند که از تعداد دقيق آن

ھای سراسری  ھای آغازين انقالب و پس از آن دھه شصت در کردستان که از اساس با اعدام ھای سال دليل اصلی اعدام

له سوسياليست بود که   اجتماعی به رھبری کومه- ک جنبش سياسی فراگير سياسی در دھه شصت تفاوت داشت، وجود ي
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.  ھای تشکيالتی، شوراھا و کميته ھای مردمی، فعاليت سياسی و نظامی داشتند ھای حزبی و فعاليت تر در سازمان بيش

ه ابعاد آن بسيار فراتر دھد ک ھای زيادی از مردم کردستان، نشان می  نظامی مطالبات بخش- اما وسعت سرکوب سياسی 

  .ھا و احزاب سياسی بوده است از سازمان

کردن جامعه   که حکومت برای محکم کردن پای خود در کردستان پيش گرفت تالش برای مذھبیئیھا يکی از تالش

پيشمرگان «نام  بر اين اساس سپاه پاسداران، در ھمان دوره گروھی مذھبی به. عمدتا سکوالر و چپ کردستان بود

دھد گفتمان مردم کرد و نيروھای فعال در آن، رنگ   در حالی که شواھد آن دوره نشان می. کردتأسيسرا » مسلمان کرد

نمايندگی شيخ عزالدين حسينی بخشی از قيام مردم کردستان در  روحانيون کردستان آن زمان به.  مذھبی نداشتئیو بو

 دين ئی اين طيف گفتمان سکوالر داشتتد و عميقا معتقد به جدا.ھر دو دوره حکومت ھای پھلوی و اسالمی بعدی بودند

زاده، که گروھی اسالمی و معتقد به تشکيل حکومت  ھرچند گروه مکتب قرآن به رھبری احمد مفتی. از دولت بودند

 داليل،  به ھمين.اسالمی بود ابتدا موافق حکومت شد اما او ھم بعدھا به بخشی از مخالفين حکومت اسالمی تبديل شدند

 .حتی در ھمين دوره، بسياری از روحانيون کردستان نيز با قلع و قمع خلخالی روبرو شدند

 تنھا يک ھفته قبل از صدور دستور مداخله تمام عيار نظامی در کردستان ، يعنی١٣۵٨ مرداد ٢١خمينی، در روز 

ھا از اسالم  اين«: طار داد و گفتاخ» دشمن مشترک«گذشته بود که به گروھی از آموزگاران مسلمان در مورد يک 

خواھند که اسالم نباشد، گرچه ھر چيز ديگری باشد و اين توطئه  ھا می اين. ترسند ھا از قوانين اسالم می اين. ترسند می

 اسالم است و مسأله، مسأله. ھا را بپذيريم توانيم تا آخر تحمل کنيم و توطئه از آن وقتی که توطئه شد ديگر ما نمی. است

 ».توانيم مسامحه کنيم ما نمی.  مصالح مسلمين و اسالمسألهم

ھای حکومتی وارد کردستان شدند و جنگ  طلبانه و ارتجاعی خمينی، نيروی چند روز پس از اين اظھارنظر جنگ

  .طلب و آزاده کردستان تحميل کردند خونينی را بر مردم حق

  
 ھای مخوف زندان اوين الجوردی يکی از چھره

کلی  گری و سرکوب و سانسور و ترور اعدام و استثمار حکومت اسالمی، تاکنون موفق نشده به ھمه وحشیاما اين 

 طبقاتی ھم در داخل و ھمه در –در نتيجه مبارزه سياسی . جامعه را ساکت کند و حکومتش را به جزيره امن تبديل نمايد

ان تاريخ ھمانند حکومت پھلوی نفرستد دساکت خارج، ھم نان ادامه دارد و تا روزی که اين حکومت ر ابه گورست

  .نخواھد شد

ھر . بود» ايران تريبونال«دھی  ھای سياسی در خارج کشور عليه کليت حکومت اسالمی ايران، سازمان يکی از پروژه

توجه ناپذير و و پيگير و بدون  خورد اما فعالين آن خستگی دھی به چشم می چند که کمبودھا و اشکاالت نيز در سازمان

به انتقادات غيرموجه و غيرسازنده و گاھی نيز با اتھامات ناروا، به فعاليت خود ادامه دادند و آن را به سرانجام 

  . رساندند
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ھمراه بازماندگان و خانواده قربانيان اين جنايت ھولناک و حاميان سياسی خود در  ، مادران خاوران به٢٠١٢در سال 

ھدف اين دادگاه مردمی آشکار . دھی کردند سابقه کارزار ايران تريبونال را سازمان داخل و خارج کشور، در اقدامی بی

کردن حقيقت تاريخی از طريق فرايندی معتبر و دقيق و شکستن تابو و سکوت و انکار تحميل شده از سوی حاکمان 

المللی را   بينئیگاه جناجا که حکومت اسالمی ايران حقانيت داد از آن. ايران در طول بيست و پنج سال گذشته بود

ياب، البته بدون جايگاه حقوقی رسمی مانند دادگاه راسل، ايجاد شود  نپذيرفته است، تصميم بر آن شد که يک کميته حقيقت

قضات برجسته از سراسر دنيا از جمله قاضی يوھان کريگلر، . ھايش در دادگاه به اطالع افکار عمومی برسد تا يافته

از . اساسی آفريقای جنوبی که از سوی نلسون ماندال منصوب شده است، به اين دادگاه دعوت شدندس دادگاه قانون ئير

س کميسيون حقيقت و آشتی ملی آفريقای جنوبی، ھم پيامی برای پشتيبانی از اين دادگاه صادر کرد که از منظر ئيجمله ر

  .افکار عمومی جھان، بسيار مھم بود

 ١٠٠ در لندن و الھه تشکيل شد، دادگاه گواھی حدود ٢٠١٢ای ژوئن و اکتبر سال ھ سرانجام در دو جلسه که در ماه

 . ای از گرايشات سياسی، ملی و مذھبی را مورد بررسی قرار داد شاھد عينی از طيف گسترده

باختگان و يا جان بدربردگان بودند فضای بسيار احساسی در اين دو نشست ايجاد  ھای جان شاھدان که جزو خانواده

  . کردند

د چند ئيلطفا برای من بگو. ت دادگاه جواب دادسؤاالعنوان شاھد به  بود که به» ملکه مصطفی سلطانی«برای مثال، خانم 

دست جمھوری اسالمی  چند نفر از خواھر و يا برادرھای شما به.  بردر و سه خواھر بوديم١٢خواھر و بردار بوديد؟ ما 

چھار برادرم را اعدام کردند و يکی را در . ن را جمھوری اسالمی از بين برده استپنج نفر از برادران م. از بين رفتند

ستم از جمله مردم  ھا مدافع حقوق زنان و محرومان و مردم تحت ھا را توضيح دھيد؟ آن لطفا تعلق سياسی آن. راه کشتند

الی به پدرم گفته بود مطمئن باشيد خلخ. پدرم خلخالی را مالقات کرد. ھنگامی که خلخالی به مريوان آمد. کرد بودند

روز دوم . اما فردا، برادران مرا با پنج نفر ديگر اعدام کردند. ھا در پادگان زندانی بودند آن. کنيم ھايتان را آزاد می بچه

 مرداد به کردستان آمد و در ھمه ٢٨خلخالی پس از حمله .  نفر آوردند٩جنازه دو برادرم امين و حسين را ھمراه با 

برادرم فواد سلطانی، . او، در کردستان به قصاب مردم کرد معروف است. ھرھای کردستان عده زيادی را اعدام کردش

دو برادر ديگرم نيز در . له بود با حمله نيروھای جمھوری اسالمی جان خود را از دست داد گذاران کومه يکی از بينان

من از شاھدانی . له اعدام شدند عنوان کادرھای کومه دو نفر ديگر بهتبريز دستگير شدند که ماجد و امجد از برادر من با 

ھا را  موسوی تبريزی، اعدام آن. شان کردند که در زندان بودند آزاد شدند گفتند برادران من بدون ھيچ دادگاھی اعدام

  .ھمسرم جعفر شفيعی را نيز با يک تصادف در کردستان عراق کشتند. صادر کرده بود

او در . ، به دليل ھواداری از مجاھدين دستگير شده بود۶٠بود که بعد از سال » محمدرضا آسو«نام  هشاھد دگری ب

اما .  که در پاريس داده عمل خواھد کردئیھا کرديم قول ما از خمينی استقبال کرديم و فکر می: سخنان خود گفت

. دو بار دستگير شدم و پنج سال در زندان بودممن . ھا را بست ھا را شکست و زبان محض اين که وارد ايران شد قلم به

کرديم مرتب شکنجه  اگر نمی. کردند تا با بازجويان ھمکاری کنيم ما را وادار می. تمام دوران در زير شکنجه بوديم

سپس به ما کفن . ما تعدادی زندانی بوديم که شبانه به پادگان ولی عصر دزفول بردند نخست گفتند دوش بگيريم. شديم می

بوس در حال حرکت بود پنجره را  بوس کردند که من توانستم دستم را باز کنم و در حالی که مينی پوشاندند و سوار مينی

 . نفر را در اين پادگان اعدام کردند۴۴ھمان شب . باز کردم و خودم را به بيرون پرت نمودم

بود که چندين ) ساکن استکھلم( » وطن پرستعصمت«يکی ديگر از شواھد، سخنان ھولناکی به دادگاه ارائه داد، مادر 

يک شاھد . وی توضيح داد که چگونه خواھرش به دار آويختند. ھا از دست داده است عضو خانواده خود را در اين اعدام
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داری دادن به پسر  ھمراه جمعی از زندانيان، در حال دل ديگر گواھی داد که شوھرش پيش از به دار آويخته شدن به

در روايت دردناک ديگری، مادری با در دست داشتن عکس چھار . زد ای بود که مادرش را صدا می لهچھارده سا

  ...فرزندش که ھمگی اعدام شده بودند به جايگاه شھود آمد و 

جنايت عليه «المللی، مشمول  ، تحت قانون بين١٣۶٠جمعی دھه  ھای دسته دادگاه در آخر به اين نتيجه رسيد که اعدام

  .خاطر آن محاکمه شود وده و حکومت اسالمی ايران بايد بهب» بشريت

  
  الھه

موضوع اعدام در حکومت اسالمی از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدنش با اعدام برخی از مقامات سياسی و 

ھا به تمام شھرھا و روستاھای ايران نيز  شده پھلوی آغاز شد و طولی نکشيد که اين اعدام نظامی حکومت سرنگون

شدند که مخالف و يا حتی منتقد  عوامل حکومت تازه به قدرت رسيده اسالمی ھر کسی مشکوک می. کشيده شد

زندانيان سياسی در حکومت اسالمی . کردند رحمی تمام دستگير و زندانی و شکنجه و اعدام می شان است با بی حکومت

بسياری از زندانيان زير . ر بودند و ھنوز ھم نيستندنه حق دفاع از خود داشتند و نه از حق داشتن وکيل مدافع برخوردا

کشی داشت  خلخالی آخوندی که جنون آدم. ای بودند  و دو سه دقيقهئیھا عمدتا صحرا دادگاه. شکنجه و تجاوز جان دادند

 ئیخلخالی به ھر شھر و روستا. يت داشت تا ھر کسی را دلش خواست فردی و جمعی اعدام کندمأموراز سوی خمينی 

 و جوابی، سؤالکرد و دستگيرشدگان را حتی گاھی بدون   بر پا میئیھای صحرا رسيد بالفاصله دادگاه ه پايش میک

 اھا روسری زنان با ھدف تحميل حجاب اجياری اسالمی ب ھا در خيابان حزب الھی. سپرد  ھای مرگ می دست جوخه به

دی و غيره  ھا و نشر کتاب و فيلم و سی نسور شديد بر رسانهھا را بستند و سا روزنامه. کوبيدند شان می پنز به پيشنانی

اوج بربريت حکومت . چنان مداوم ادامه دارد جناياتی که ھنوز ھم با افت خيزھای کم و زادی، اما ھم. برقرار کردند

 را  چندين ھزار زندانی سياسی١٣٦٧اسالمی در پايان جنگ خانمانسوز ھشت ساله ايران و عراق، در تابستان سال 

ھای  در دھه شصت، ھمه جناح. ھای شھرھای دفن کردند مخفيانه اعدام کردند و مخفيانه نيز قربانيان خود را در خاوران

ھايشان ھم در  گری رومزه مستقيم و غيرمستقيم نقش داشتند که اکنون برخی و عناصر حکومت اسالمی در اين وحشی

کم از يک جناح حکومت  سی، دست بی المللی مانند بی زبان بين سیھای فار چنان در رسانه کنند و ھم خارج زندگی می

  . کنند اسالمی دفاع می
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کاری اين حکومت  گری و جنايت پيوندد، بلکه ھمواره وحشی شود و نه به تاريخ می بنابراين اين دھه، نه فراموش می

ا با سرنگونی کليت اين حکومت جانی و تنھ. شود ھا در افکار عمومی زنده نگه داشته می ويژه توسط مادران خاوران به

ھای داغ ديده و  ھای خانواده ھا و زخم  يک جامعه نوين و انسانی و عادالنه و مرفه، شايد از کمی دردھا و رنجئیبرپا

کند عمال نمک  عبارت ديگر، ھر کسی از اين حکومت و يا يک جناح آن دفاع می به. مردم آزاده تسکين پيدا خواھد کرد

  .ايستد پاشد و در کنار دشمنان تاريخی جامعه آزاده ايران و انسانيت می ھا می ای مادران خاورانھ بر زخم

ھا و تا ھمين امروز و فرداھای ديگر  طی اين سال.  در تاريخ ايران، فراموش نشدنی استشصتبه اين ترتيب، دھه 

 حتی در. شصت ھزاران نفر اعدام شدندھای  سال. گذرانند شان روزگار می ھزاران خانواده با ياد بستگان اعدام شده

ھا، دوران  گروه اعدام شدند که بسياری از ان هللا خمينی، زندانيان سياسی گروه  که با فرمان آيت،۶٧سال مقطع 

، براساس ٦٧ھای اعدام سپرده شدند و از مردادماه تا اواسط آذر  کردند طی سه ماه به جوخه شان را سپری می محکوميت

  . ھزار اعدام شدند۴موجود بيش از آمارھای 

سو تثبيت حکومت و از سوی ديگر، خالی  ھا و اعدام، از يک گری ھدف اصلی حکومت اسالمی از اين ھمه وحشی

اما با . کردن جامعه از کاردھای رزمنده و انقالبی و با تجربه و محبوب جامعه بود که تا حدودی در اين راه موفق گرديد

از اين رو، اين . خواست تثبيت کنند شان می طوری که دل الفين را خفه کند و حکومتش را آناين وجود نتوانست مخ

تر شده  مندتر  و با تجربه  تا به به امروز ادامه دارد و روزبروز نيز قدرتئی طبقاتی با افت و خيزھا-مبارزه سياسی 

 .است

  ٢٠١٧ جون بيست و سوم - ١٣٩۶ ]سرطان[جمعه دوم تير

 

 


