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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ١٣
  

   ۶٠ ۀاعتراض زندانيان سياسی دھ
 !»ماجرای نيمروز«به تحريف تاريخ در فلم 

 

چنين انتشار آن در شبکه مجازی، تعدادی از زندانيان  نماھا و ھمدر سي» ماجرای نيمروز «ئی سينمافلمپس از اکران  

تحريف « اعتراض کرده و آن را فلمشدگان به نحوه پرداخت وقايع در اين  ھای اعدام سياسی دھه شصت و خانواده

  .اند خوانده» واقعيت

 و پنجمين دوره  است و در سی١٣٩۵ساخته محمدحسين مھدويان محصول سال » ماجرای نيمروز «ئی سينمافلم

 جايزه از جمله سيمرغ بلورين ۴ رشته نامزد دريافت جايزه سيمرغ بلورين شد که در نھايت ٩٩ فجر در فلمجشنواره 

  . به آن تعلق گرفتفلمبھترين 

  
 تحريف شده و سفارشی حکومت از يک دوره پرتنش سياسی ايران در دھه ئیروايتی سينما» ماجرای نيمروز «فلم

  .اجرای درگيری نيروھای امنيتی حکومت اسالمی ايران را با سازمان مجاھدين خلق روايت کرده استشصت است و م

 که به حوادث مھم انقالب فلم اکران عمومی شد و با توجه به فضای سياسی تاريخی ،١٣٩۶نوروز » ماجرای نيمروز«

رگان ھای امنيتی حکومت اسالمی توانست به پردازد و با تبليغات وسيع سپاه پاسداران و ديگر ا  می۶٠در ابتدای سال 

  . ميلياردی دست يابد۵فروش نزديک به 
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 فجر سال گذشته ھم مورد توجه قرار گرفت و توانست پنج سيمرغ بلورين را از آن خود فلمچنين اين اثر در جشنواره  ھم

 .اين رويداد شود» مردمی« منتخب فلمکند و 

 سی و پنجمين دوره را فلم فجر، سيمرغ بلورين بھترين فلمای ايران جشنواره سرانجام ھيئت داوران بخش مسابقه سينم

  .اھدا کردند» ماجرای نيمروز« جنجالی فلمبه 

محمد جواد ظريف وزير خارجه حکومت اسالمی ايران، رضا صالحی اميری وزير فرھنگ و ارشاد، علی ربيعی 

س جمھوری اسالمی ايران ھم مراسم اختتاميه ئيروزير کار، معصومه ابتکار و شھيندخت موالوردی دو معاون 

 . فجر حضور داشتندفلمجشنواره 

 به حدی مورد پسند حکومت و سپاه پاسداران و اطالعات قرار گرفت که ظريف نيز از جمله کسانی بود که برای فلماين 

، سيمرغ بلورين اين » ملی از نگاهفلمبھترين «اھدای جايزه به روی صحنه رفت و بعد از اعالم نام برنده مسابقه 

 .اھدا کرد» ماجرای نيمروز«کننده  جشنواره را به تھيه

پرداز، حسين مھری، محيا  فر، مھدی زمين مھرداد صديقيان، احمد مھرانفر، ھادی حجازی» ماجرای نيمروز«در 

به ايفای نقش دھقانی، ليندا کيانی، اميراحمد قزوينی، اميرحسين ھاشمی و جواد عزتی با حضور مھدی پاکدل 

  .پردازند می

ھا  ھا و در پستوی خانه ھا و کوچه ھای پر آشوب تھران، در پيچاپيچ خيايان در محله:  آمده استفلمدر خالصه داستان اين 

 آيا اين جستجو را فرجامی ھست؟. سرگردان و حيران

 است که البته آن زمان فلم اين  گذارتأثيرھای  بغل کردن فرزند خردسال مسعود رجوی توسط يک پاسدار نيز از صحنه

   . چنين نبودفلمگفتند اين پاسدار در حين نجات جان فرزند رجوی به قتل رسيد اما در  می

ھادی : برداری فلممحمد حسين مھدويان و ابراھيم امينی، مدير : نامه فلمتوان به  می» ماجرای نيمروز«از عوامل توليد 

: وحيد کاشی، دستيار اول کارگردان: کيا، برنامه ريز سعيد شرفی: توليدفر، مدير  ئیحبيب خزا :بھروز، موسيقی

 .اشاره کرد سيد محمود رضوی :کننده عبدالرحيم صاحب الفصول، و تھيه

 حوزه ھنری انقالب اسالمی و ئی فارابی، سازمان سينمائی محصول مشترک موسسه سيمای مھر، بنياد سينمافلماين 

  .موسسه تصوير شھر است

  
 »ماجرای نيمروز «فلمل عوام
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 در ايران، ترورھا و نيز دستگيری اعضا و برخی از سران سازمان ١٣۶٠به وقايع سال » ماجرای نيمروز «فلم

 .پردازد مجاھدين خلق ايران می

. ھای حکومت را نيز درآورد  به حدی مشمئزکننده و سفارشی حکومت است که حتی صدای برخی از خودیفلماين 

 فجر، صادق زيباکالم، استاد دانشگاه در ايران، از نظر تاريخی آن را فلم در جشنواره فلماز اکران اين برای مثال، پس 

و درکی از آن دوره تاريخی آن به مخاطب » فقط فضای اکشن آن جذاب است«خواند که » يک کار کامال دولتی«

  .دھد نمی

در برابر ترورھا و «: اک حاکميت در دھه شصت بودچ ھای سينه گفته اين استاد دانشگاه که خود از حزب اللھی به

به وجود  ۶٧ھا کردند، ما ھم مثل شمر اعدام کرديم توی زندان اوين و بعد ھم که اعدام ھای سال   که آنئیھا گذاری بمب

  ».يمنم اين طرف سپيد بود، فرشته بود و آن طرف سياه و اھرئيتوانيم بگو نمی.  دو طرف بودند آمد؛ يعنی جنگی بود که

البته باز جای شکرش باقی است که حسب معمول که «:  کردتأکيد» علی معلم«وگوی تلويزيونی با  چنين در گفت وی ھم

ھا و سفارت انگليس نسبت داده  ، صھيونيستامريکاھر امر ناخوشايندی که از فردای انقالب در ايران اتفاق افتاده به 

  ».ی به ميان نيامده است حداقل پای استکبار جھانفلمشد، در اين  می

  
نامه برگزار شد،  فلمکه با حضور کارگردان، نويسنده » ماجرای نيمروز «فلمچنين در ايران، در جلسه نقد و بررسی  ھم

، از چماقداران ده شصت و استاد تاريخ دانشگاه و از اعضای سازمان مجاھدين انقالب اسالمی گفت که »ھاشم آقاجری«

که يک طرف تروريست است و يک طرف ھم در » يک نگاه سياه و سفيد«دھد جز  وان چيزی نمی به بيننده جفلماين 

  .حال مقابله با آن است

بينيم بلکه حتی روايتی که از سوی حاکميت در حال بيان  ، نه تنھا روايت طرف مقابل را نمیفلمما در اين «گفته او  به

  ».دھد ھای درون حاکميت را نشان می از گرايشاست، به نوعی نھايتا يک نوع سمپاتی نسبت به يکی 

نيم حقيقت را گفته است «.  را نگفته استئی را گفته، اما چيزھائیدر واقع چيزھا» ماجرای نيمروز «فلمگفته آقاجری،  به

  ».ولی نيم ديگر حقيقت را نگفته است

 گفت فلمدر اين » سويه نگاه يک«ا اشاره به محمد امين قانعی راد، استاد جامعه شناسی دانشگاه تھران نيز در اين جلسه ب

  .است» غايب«وجود ندارد و » روايت طرف مقابل«که در آن 

دادن فھمی از زندگی در « را فلمھدف از ساخت اين » ماجرای نيمروز«ھرچند محمد حسين مھدويان، کارگردان 

ا محمد حسين قانعی راد در اين جلسه گفت نبوده است، ام» تاريخی «فلمدانست و گفت که اين » شرايط خشونت و ناامنی

 اجازه نمايش فلمگرفت، اصال به اين  اگر يک يا دو مورد تحليل خاص تاريخی از طرف ديگر ماجرا صورت می«که 

  ».شد داده نمی
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  ».ئلبا ناديده گرفتن برخی از مسا«البته » از قضا بسيار نسبت به تاريخ متعھد بود «فلم کرد که بنابراين اين تأکيدوي

 فلمکنند، که نه تنھا اين  در حالی موضوع استنادات تاريخی آن را رد می» ماجرای نيمروز«نويسنده و کارگردان 

 چون محمد ئیھا پردازد؛ بلکه در آن شخصيت می» از منظر حکومت«طور کامل به شرح وقايع تاريخی   بهئیسينما

چنين موسی خيابانی و مسعود کشميری،  ری اسالمی و ھم، اسدهللا الجوردی ازمقامات جمھوئیبھشتی، محمدعلی رجا

  .از سران سازمان مجاھدين حضور دارند

  
در روزھای برگزاری اين جشنواره بھروز افخمی، مجری برنامه ھفت و نماينده مجلس ششم، برای بازارگرمی برای 

 که عليه فلم در خارج از ايران به اين خاطر دو تابعيتی بودن و زندگی  در تلويزيون ادعا کرد که داوران بهفلماين 

  .خواند»  جشنوارهفلمبه وضوح بھترين «روز را  چنين ماجرای نيم وی ھم. دھند مجاھدين خلق است، رای نمی

ھا  ھای جشنواره و ترس آن به موضوع دو تابعيتی ، وابسته به سپاه پاسداران نيز در گزارشی »جوان«زمان روزنامه  ھم

  . پرداختفلماز حمايت اين 

ای فرمانده کل سپاه پاسداران درباره ماجرای نيمروز به خبرگزاری  فر، مشاور فرھنگی و رسانه حميدرضا مقدم

ما از اول انقالب درگير اين موضوع بوديم اما تا االن . اند را مطرح کرده» نفوذ«حضرت آقا بحث «: گفت» فارس«

مسعود «يک اشاره کوچک به » ماجرای نيمروز «فلمھمين در !  درباره عناصر نفوذی ساخته شده است؟فلمچند 

) ناخدا افضلی(  ارتشئیھا موضوع درباره نفوذ وجود دارد؛ مثال فرمانده نيروی دريا ده. کند دارد و عبور می» کشميری

خی کاری و بر ھای متعددی در سيستم داشتيم که برخی خراب نفوذی. را داشتيم که نفوذی حزب توده بود و اعدام شد

  ». نشان دھيمفلمھا را در قالب  بايد اين. کردند… کارھای امنيتی و

 از سوی سپاه فلمبودن اين » سفارشی«ھای سپاه پاسداران سبب شد تا برخی با اطمينان موضوع  حمايت مقامات و رسانه

  .پاسداران را مطرح کنند

را ساخته که به » ايستاده در غبار «ئی سينمافلمپيش از اين » ماجرای نيمروز «فلممحمد حسين مھدويان، کارگردان 

  .پردازد در جنگ ھشت ساله ايران و عراق می» هللا محمد رسول «٢٧فرمانده لشکر » احمد متوسليان«زندگی 

ی که به فلم. عھده داشت را ھم در سال گذشته به» سيانور «فلماست که تھيه کنندگی » بھروز رضوی« نيز فلمکننده  تھيه

، يکی از رھبران سازمان مجاھدين خلق که بعدھا با ديگر اعضای اين سازمان دچار » شريف واقفیمجيد«زندگی 

  .اختالف نظر شد، پرداخته است

» ماجرای نيمروز «فلماز عوامل » غالمعلی حداد عادل«، به ھمراه ...و باھنر و» الجوردی«خانواده جالد اوين 

  .محمدحسين مھدويان تقدير کردند
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درباره » ماجرای نيمروز«موضوع . کنم  فاخر تشکر میفلماز عوامل اين : ، پسر الجوردی گفتفلميش پس از نما

بھتر است پيوندی بين ادبيات فاخر . چنان در حال فعاليت ھستند ھاست ھم اين افراد به دليل نفاق که ذات آن. منافقين است

 .تر نشان دھيم ھا را بيش م شيوه مبارزه با آنالبالغه ايجاد کنيم تا بتواني در ھنر و کلمات قرآنی و نھج

. گذار امروز ماست که به نسل بعدی منتقل می شودتأثيرکنم چنين آثاری زبان  من فکر می: در ادامه پسر باھنر گفت

حرکت خوبی را شروع کردند و اميدوارم » ماجرای نيمروز«عوامل .  در سينمای ايران کم استئی ھافلمجای چنين 

  .ا کندادامه پيد

با ساخت چنين . نسل جديد شايد اطالع نداشته باشند که منافقين از کفار ھم بدتر ھستند: چنين پسر شيرودی اظھار کرد ھم

توان به نسل بعد نشان داد که با اين ھمه عداوتی که برای نظام انقالب اسالمی وجود داشته و دارد، چطور اين  اثاری می

 .کند  میچنان با قدرت ايستادگی نظام ھم

قدر زحمت کشيده ايم و نسل جديد  که ما برای حفظ انقالب چه اين.  چند پيام داردفلماين : غالمعلی حداد عادل نيز گفت

اين . سادگی حفظ شده است سادگی به پيروزی رسيده و نه به اين انقالب نه به. ھا را با پوست و گوشت خود لمس کنند اين

  .قدر از اين روزھا در انقالب را پشت سر گذاشتيم ا بدانيد چه ماجرای يک نيمروز است و شمفلم

  
 در سينما ئیھا فلمجای چنين .  ھستم٦٠باز ترور در سال  من جان: در ادامه اين مراسم گفت» علی آقا عبدالھی«پدر 

  .را ببينم» ماجرای نيمروز«خيلی خوشحالم که امروز فرصتی شد تا . خالی بود

 به رسم فلمھای فرھنگی و عوامل   تقدير و قدردانی شد و تمامی چھرهفلم از عوامل و بازيگران در پايان اين مراسم،

 .را امضاء کردند» ماجرای نيمروز«يادبود پوستر 

دار و  الھی و چماق حمله در برابر ابنوھی تظاھر کنندگان مخالف در سی خرداد شصت، از سوی نيروھای حزب

 وارونه نشان داده مسأله فلمدر حالی که در اين . روع شد و بعد درگيری باال گرفتنيورھای امنيتی حکومت اسالمی ش

ای در  اند و اسلحه ھمه شواھد تاريخی می گويند که اسلحه را نيروھای حاکميت بر روی تظاھر کنندگان کشيده. شده است
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دگان تحميل کرد و جامعه را به جنگی نابرابری که حاکميت در آن روز به تظاھرکنن. دست تظاھرکنندگان نبوده است

  .خاک و خون کشيد

کند که سازمان مجاھدين خلق، خشونت و ترور را آغاز کردند در حالی که ھزاران سند و شاھد   طوری وانمود میفلم

دھند حکومت اسالمی از ھمان روزھای به قدرت رسيدنش سرکوب  عينی و تصوير وجود دارد که ھمگی نشان می

 .غاز کردانقالب مردم را آ

ھا، به بسياری از زندانيان  آن. خو بودند و ھنوز ھم ھستند تمامی بازجوھای حکومت اسالمی خشن و متجاوز و درنده

، بازجوھا مھربان ھستند و خشونتی به خرج فلمتجاوز جنسی کردند و در زير شکنجه کشتند در حالی که در اين 

  . دھند نمی

ھا و  ھای حکومت اسالمی، با نوشتن و يا تعريف خاطرات خود در کنفرانس گاه ھزاران زنده جان بدربرده از قتل

شان به اطالع افکار عمومی  ھای خود و ھمبندان دھنده از شکنجه ھای تکان  و تلويزيونی، روايتئیميزگردھای راديو

 از زندانيان آزاد شده از ، ھزاران تن...آثار شکنجه بر روی دست و پاھا و کمر و بدن و. اند مردم ايران و جھان رسانده

حتی اگر حکومت اسالمی صد تا . ھا را از ياد نخواھند برد ھا اين شکنجه ھای حکومت اسالمی، آشکار است و آن زندان

  .  تبليغی ھم در اين مورد بسازد و نمايش دھد موفقيتی به دست نخواھد آوردفلم

برای نمونه سعيد سلطانپور . فکرانش اعدام کردند ی و ھماز فردای سی خرداد شصت ھزاران زندانی را اسدهللا الجورد

شاعر انقالبی و کمونيست و عضو ھيت دبيران کانون نويسندگان ايران، که چند ماه قبل از واقعه سی خرداد دستگير 

  . ھا زندانی سياسی پيکاری و مجاھد و غيره اعدام شد  خرداد به ھمراه ده٣١شده در 

ھشتی نقل شده که خشونت نکنيد در حالی که ايکی از محورھای اصلی قبضه قدرت و سرکوب هللا ب  از آيتفلمدر اين 

ه ئياو دستگاه قضا. ھا خود بھشتی بوده است انقالب مردم و راه انداختن رعب و وحشت و خشونت در جامعه و زندان

ه کار ئيو او بود که در راس قوه قضا. او بود که الجوردی را به آن جايگاه مخوف رساند. شنجه و اعدام راه انداخته بود

  . کرد ھا را نظارت و دستور صادر می قرار گرفته کشتار و سرکوب و اعدام

اين حرفی است که بازجو به دختر مجاھد ! دد ھا را نجات می کند که با لو دادن دوستان، جان آن  توصيه میفلماين 

در آن . شود  فشارھای ھولناک آن دوره، سرپوش گذاشته میھا و ، به حجم وسيع اعدامفلمدر اين . زند بازداشتی می

 . بانان اعدام شدند گران و زندان ھا نيز با وجود ھمکاری با شکنجه دوره، حتی بسياری از تواب

شد و حکومت به اين جنايت خود  ھا چاپ می ھا در روزنامه ھا که ھر روز تصوير چندين نفر از آن شمار اعدام تعداد بی

  .قدر مضحک و غيرواقعی است کرد حال معلوم است که حرف از اثبات اتھام چه افتخار می

شدگان  ھای بازداشت ھا پس از آن بسياری از خانواده  و حتی تا ماه۶٠ھا در شش ماھه اول پس از خرداد  در اوج اعدام

تواند تقاضای   که تواب می ادعا شدهفلمدر حالی که در اين . شدت نگران بودند خبر و به شان بی از سرنوشت عزيزان

  !تقاضای مرخصی او بررسی شده اما به دليل حفظ جان او مخالفت شده است. مرخصی بکند

در اين قلم اسمی از . چه انجام داده مبرا کنند انگار تالشی ھست که او را از آن.  بسيار کم استفلمحضور الجوردی در 

 . شود  در آغوش الجوردی نيز نشان داده نمیتصوير آخر از فرزند رجوی. خلخالی برده نشده است

موسی . ای در زعفرانيه، بيست نفر از نيروھای سازمان مجاھدين در آن خانه کشته شدند در عمليات حمله به خانه

 ھمسر موسی خيابانی، محمد مقدم و ھمسرش مھشيد فرزان ھسا، عباسعلی ئیخيابانی، اشرف ربيعی، آذر رضا

 سنماری، تھمينه رحيم نژاد و ھمسرش طه ميرصادقی فاطمه نجاريان و ھمسرش شاھرخ جابرزاده و ھمسرش ثريا
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شميم، ناھيد رأفتی و ھمسرش حسن مھدوی، محمد معينی، کاظم مرتضوی، خسرو رحيمی، مھناز کالنتری، حسن 

  .پورقاضی، سعيد سعيدپور و حسين بخشافر

و کشتن موسی خيابانی و اشرف و ديگران، خبرنگارھا واقعيت آن دوره اين چنين است که پس از عميات زعفرانيه 

کند و بچه رجوی را در بغلش به  رانی می شدگان سخن آيند و الجوردی در برابرشان و در باالی اجساد کشته می

  .دھد خبرنگاران نشان می

 اين است که با تحريف تاريخ، وجھه ديگری به حکومت اسالمی بدھد و جنايات اين حکومت را فلمتالش اصلی 

شان را  طلب و بازجويان در مقابل اپوزيسيون اين حکومت به خصوص مجاھدين خلق را خشونت. پوشی نمايد پرده

اما حکومتی که . برای خود باز کنداند جايگاھی  کم در نزد نيروی جوانی که آن دوره را نديده مھربان نشان دھد تا دست

ھا در معرض نمايش مردم  ھا به دار آويخته و ساعت ھا انسان نزديک به چھل سال جنايت کرده و حتی در خيابان

چون قصاص دست و پا بريده و چشم درآورده؛ شالق زده و  گذاشته؛ با تکيه به قوانين ارتجاعی و وحشيانه اسالمی ھم

 . بفريبندئیھا فلمبر جامعه حاکم کرده است بعيد است جوانان را با چنين سانسور و اختناق شديد 

خواھند اين  اند؛ انگار می ھای جنگ با عراق، برای مقابله با مجاھيدن به تھران فراخونده شده کمال و صادق که از جبھه

 مخالف تالش برای زنده کمال صراحتا. تر از جنگ با عراق است طور وانمود کنند که جنگ حکومت با مجاھدين مھم

چنان معتقد است نبايد مثل خودشان  گرچه مسعود ھم. شان را کشت ھاست و معتقد است بايد ھمه دستگير کردن آن

  . برخورد کرد و بايد حرف زد

بعد يک روز که از ! کند، با حرف و نه با لگد  میئیمسعود ھم عضو تيم است؛ دور از فضای ذھنی کمال، بازجو

استفاده کرده و برای دختر توابی که قصد انفجار قطار مسافربری را داشته و قبل از انفجار دستگير شده و اختياراتش 

بيند که دختر تواب را  کند، به چشم می توبه کرده، شرايط مالقات با مادر و خواھرش را در حياط زندان فراھم می

  . کشد خواھرش در حياط زندان با انفجار انتحاری می

آورند و ھق   برادر پاسدارش را می وگوست، اما روزی بعدتر جنازه سوخته و پوست کنده چنان به دنبال گفت ممسعود، ھ

ھمين مسعود است که در حمله به خانه تيمی موسی خيابانی در زعفرانيه . نشيند اش روی پرده سينما می ھق گريه

  .رسد که بايد خشونت به خرج داد تيجه میاو ھم به ن» .ھر چه زودتر بريزيد و بکشيد«گويد که  صراحتا می

گويد که افراد را زنده دستگير کنيم و کمک کنيم برگردند، به  کند که ديگر تيم ھم که گاھی می  تا آن جا غلو میفلماين 

در نھايت در حمله به اين خانه تيمی . ھای تيمی مجاھدين ساکن است کالسی سابقش دل بسته که حاال فھميده در خانه ھم

  . کند آورد، دختر به او شليک می ن میئياش را پا بيند، اسلحه وقتی از دختر مجاھد را می

...  

که اتفاقات واقعی سال شصت و درگيری ميان مجاھدين و نيروھای امنيتی » ماجرای نيمروز«ی چون فلمبه اين ترتيب، 

  .دھد يخ دھه شصت ارائه میحکومت اسالمی شکل گرفته، در نھايت، تصويری ناقص و تحريفی بزرگ از تار

در واقع در غياب شرايط مطلوب برای شناخت تاريخ دھه شصت، ماجرای نيمروز، به خصوص در رابطه با شکل 

  .دادن فھم تاريخی نسلی که اتفاقات دھه شصت را نزيسته، اھميت زيايد برای حاکميت دارد

 در چھار دھه گذشته، بخش مھمی از تالش .تاريخ دھه شصت ايران، تاريخ خشونت و وحشت حکومت اسالمی است

ھا و احزاب و نھادھای سياسی و اجتماعی بر اين امر  شان و سازمان فکران ھا و ھم زندانيان سياسی دھه شصت، خانواده

 از اين .آميز حکومت اسالمی در مواجھه با مخالفانش، مقاومت کنند متمرکز بوده که در برابر فراموشی رفتار خشونت

. ھای گذشته را به تصوير بکشد ھای رسمی حکومتی اسالمی در دھه  ماجرای نيمروز، روايتفلميد بتوان گفت نظر، شا
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گری حکومت اسالمی در دھه شصت،  دھد که وحشی ی، نشان میفلمچه مشخص است، نفس ساختن چنين  آنعالوه  به

 .ھنوز ھم در افکار عمومی جامعه زنده است و ھنوز به روز است

شود، تروريسم و خشونت دولتی را خمينی بينان گذاشت و  نشان داده می» ماجرای نيمروز «فلمچه در  نبرخالف آ

لحاظ سياسی، مقدم بر  لحاظ تاريخی و ھم به ھم به... ھا و شده از طريق حزب جمھوری اسالمی، کميته ھای اعمال سياست

ھا،   دموکرات کردستان ايران، چريکله، حزب ھا و احزاب مخالف حکومت اسالمی از کومه خشونت سازمان

  .ھاست ھا در آن سال ھا، مجاھدين و چريک ھا، مائوئيست ھا، راه کارگری ھا، رزمندگانی پيکاری

در واقع اين .  رفته و در حوزه سياسی حکومت اسالمی ايران استئی، فراتر از حوزه ھنری و سينمائی سينمافلماين 

  . ھا حکومت اسالمی است ليغی و ترويجی و روايتنوع سينما، يکی از ابزارھای مھم تب

، در پاسخ به سئالی ١٣۵٧الب ايران در سال در اوايل انق اوريانا فاالچی چنين در مصاحبه با خمينی، ھمدر حالی که 

، گفت که کشتن اين افراد شبيه بريدن گرا جنس ھم شده و کشتن مردان زنای محصنه درباره تيرباران زنی که مرتکب

  .شود اشد که باعث جلوگيری از نفوذ بيماری به سراسر بدن میب می قانقاريا انگشت افراد مبتال به

ھای زنانی که اين   لب ھا به الھی آيا حزب. يکی از اولين فتواھای خمينی، عليه زنان و اجباری کردن حجاب اسالمی بود

 زنان و مردان در  ؟ آيا بهشان نکوبيدند ھا را با پونز بر پيشانی فتوا را قبول نداشتند تيغ نکشيدند؟ آيا روسری برخی از آن

صورت برخی از  ھا را نکشتند؟ آيا سرکوب سيستماتيک زنان و اسيدپاشی به ھا تجاوز نکردند و زير شکنجه آن زندان

» ای ھای زنجيره قتل«ھای حاکميت اسالمی در جريان نبوده است؟ جامعه ما شاھد وقايع ھولناک  زنان، در ھمه سال

  نبوده است؟

 شوند؟ چنين وحشيانه سرکوب شدند و ھنوز ھم سرکوب می خرج داده بودند که اين  بهزنان چه خشونتی

 نگذشته بود که خمينی در ۵٧ھنوز حدود شش ماه از انقالب .  است ھای خود خمينی گيری تر از موضع چه سندی مھم

طور انقالبی عمل  ه بهاشتباھی که ما کرديم اين بود ک« :رانی علنی دستور کشتار مخالفان را صادر کرد يک سخن

طور انقالبی عمل کرده  اگر ما از اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب کرديم، به… نکرديم 

ھا را  بوديم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بوديم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل کرده بوديم و روسای آن

 سزای خودشان رسانده بوديم،  ھا را به ھای فاسد را ممنوع اعالم کرده بوديم و روسای آن  و حزبمحاکمه کشيده بوديم به

ھا پيش  ھای بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده بوديم، اين زحمت ھای دار را در ميدان  و چوبه

کنم از اين اشتباھی که   و من توبه می… خواھم   یمن از پيشگاه خدای متعال و از پيشگاه ملت عزيز، عذر م. آمد  نمی

  ) ١٣۵٨ مرداد ٢۶رانی  ، سخن٩صحيفه امام، جلد (  .»کردم

 »انقالب فرھنگی« ، که به»استادان و دانشجويان ضدانقالب«ھا از  فرمان خمينی و با ھدف تصفيه دانشگاه چنين، به ھم

و بسياری از متحدان  .ھا اخراج شدند  از دانشگاهئیبھا و ليبرالمشھور شد، بسياری از دانشجويان و استادان چپ، 

 ١٣۶٧در تابستان سال . ساله با عراق نمود خمينی، ايران را درگير جنگی ھشت. ِپيشين خود را سرکوب يا اعدام کرد

  .ھا اعدام شدند او در زندان »حکم حکومتی« نفر از زندانيان سياسی به ۴٠٠٠بيش از 

ھای  طلب و نه تروريست، بلکه اين حکومت اسالمی و دار و دسته  نه ضدانقالب بودند و نه خشونت۶٠قربانيان دھه 

خاک و  بخش مردم ايران را به یئخواھانه و رھا ضدانقالب و وحشی بودند که عمال انقالب آزادی… اسالمی و ملی و 

 . داری و ستم و استثمار را حفظ و بازتوليد کنند طور کلی منافع سيستم سرمايه خون کشيدند تا منافع خود و به
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کنند حکومت اسالمی ايران  اکنون ما انبوھی از اسناد و شواھد و افراد را در پيش روی خود داريم که ھمگی اثبات می

 قدرت رسيدنش بقای خود را در سانسور و اختناق و سرکوب و ترور و اعدام سيستماتيک   بهاز ھمان روزھای نخست

 .نشينی و اصالح نيست  عقب وجه حاضر به  ھيچ ديده و به

 مبارزه راديکال و  کار نبايد دست به گويند در مقابل اين حکومت جانی و تبه گفتند يا ھنوز ھم می بنابراين کسانی که می

 دارند يا چشم خود را بر تحوالت تأکيد» بدون خشونت«و » آميز مسالمت« مبارزه   اصطالح به و بهانقالبی زد 

شان  اند يا واقعا موقعيت و منافع شخصی و طبقاتی اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی و تجارب ايران و جھان بسته

   .اند در تحوالت درون ھمين حاکميت و حفظ نظم موجود تشخيص داده

  
  مسعود رجوی در ديدار با خمينی

  ...گويند رجوی با خمينی ديدار داشته و مسعود رجوی و موسی خيابانی نامزد انتخابات مجلس بودند و ، نمیفلمدر اين 

سازی و حرکت  فلمدر تالش است با تکنيک » سيانور«و ھمتايش » ماجرای نيمروز« مثل ئیھا فلمحکومت اسالمی، در 

ھا منحرف سازد و خود را بر حق  ری و شيوه روايت تاريخی، افکار عمومی جامعه را از واقعيتدوربين و قدرت بازيگ

  .و اپوزيسيون را ناحق و بدنام نشان دھد

ھای مستبد  حکومت! ھای حکومت اسالمی شرکت داشتند ھای دھه شصت، ھمه عناصر و جناح در کشتارھا و اعدام

قدرت سياسی را صرفا در انحصار خود و حقيقت را نيز حق انحصاری داری از نوع حکومت اسالمی ايران،  سرمايه

ھا، بلکه با  مردم و حمايت و آرای آن ، نه با اتکا بهئیھا چنين حاکميت. دانند ايدئولوژيک و قوانين ارتجاعی خود می

ھای  عموما حکومت. دھد بقاء خود ادامه می ھای سرکوب به  و ارتش و ديگر ارگانپوليسياری  سانسور و اختناق و به

جويانه مردم،  طلبانه و عدالت خواھانه و برابری ھای متشکل و متحد آزادی ديکتاتوری در ھمه نقاط جھان، کليه فعاليت

برند؛  ھای مستقل و غيره را از بين می ھا و احزاب، نھادھای دمکراتيک، رسانه اجتماعی، سازمان -  ھای سياسی جنبش

، در ئیتنھا دفاع و به ھا اعدام کرده و يا ترور نموده تا شھروندان بی ربه را در زندانکادرھای سياسی و مردمی با تج

  .برابر حکومتی قدرقدرت قرار گيرند و جرات اعتراض نداشته باشند
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من حاکم شرع بودم و «: کشی داشت در يکی از بحث برانگيزترين اظھاراتش گفته است هللا خلخالی که جنون آدم آيت

ھای کردستان و گنبد و  چند نفر از جانيان و سرسپردگان رژيم شاه را اعدام کردم و صدھا نفر از عوامل غائلهپانصد و 

ھائی كه كردم نه  اكنون در مقابل اين اعدام... خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر را ھم کشتم

ھا سزاوار اعدام بودند كه به چنگم  خيلی!  معتقدم كه كم كشتممند و نه دچار عذاب وجدانم، تازه پشيمانم و نه گله

  » …نيفتادند

مسجد . ھای مذھبی و سياسی روی آورد هللا کاشانی و فدائيان اسالم شد و به فعاليت اسدهللا الجوردی، جذب افکار آيت

جا  او در آن. اسی اشتعال داشتخواند و ھم به فعاليت ھای مذھبی و سي سيدعلی پاتوق او بود که ھم درس علوم قديمه می

 .با صادق اسالمی و سيدحسن شاھچراغی آشنا شد

 
ھای سياسی  فعاليت. ھای موتلفه اسالمی شد ھيأتدھنده جمعيت   مسجد سيد علی بعدھا يکی از از سه گروه تشکيلھيأت

 . او در موتلفه گسترش يافت و در ترورھای اين گروه نقش داشت

 به نوشل لوفاتو رفت و پس امريکاچندی از سفر او نگذشته بود که از .  سفر کردامريکا به الجوردی در مقطع انقالب

  . هللا خمينی به ايران باز گشت از ديدار آيت

 بدين ترتيب پای .حکم انتصاب الجوردی به عنوان دادستان انقالب تھران توسط حجت االسالم علی قدوسی صادر شد

ديری . رحمانه مخالفان سياسی باز شد نجام کارھای اطالعاتی و محاکمه و کشتار بیھا و ا الجوردی به مديريت زندان

  . ھای اپوزيسيون تبديل شد نگذشت که او ارتقاء جايگاه يافت و به چھره اصلی و مخوف در برخورد با نيرو

ين سابق مسؤولی از ، مرتضی صالحی، داود رحمانی، حسين ھمدانی و محمدعلی امانئیاحمد قديريان، سيداسدهللا جوال

  .ھا و دادسراھای انقالب استان تھران و ياران الجوردی بودند زندان
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طلب،  خواه و برابری زنان آزادی  مردم ايران، با يورش به١٣٥٧حکومت اسالمی ايران، با سرکوب خونين انقالب 

ران، زنان، دانشجويان، روشنفکران ھای دمکراتيک کارگ ھای سياسی، تشکل ھا، احزاب و سازمان تجمعات، روزنامه به

کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان، تھران  زمان در اولين بھار آزادی با حمله به  و ھم

  .ھای ديکتاتوری خود را محکم کرد گام پايه به و غيره گام

 

 
  الجوردی-  خمينی - خلخالی 

 تنھا حکومتی در جھان است که رھبر وقت آن خمينی، رسما و علنا تروريسم ه،ک به چھار دھه گذشتحکومتی که نزدي

چنين فتوای ترور سلمان رشدی نويسنده  ترور در داخل و خارج کشور و ھم دولتی را با کشتار ھزاران زندانی سياسی،

ھای اجتماعی  د و در شبکهزن ای که امروز از داعش سر می کارانه در واقع اعمال جنايت. انگليسی را صادر کرد - ھندی

  .دھد چنان ادامه می گردد حکومت اسالمی ايران، سی و نه سال پيش آغاز کرده و امروز نيز ھم منتشر می

ھيچ وجه فراموش شدنی  طی دھه شصت وقايع مھم و ھولناک سياسی، اجتماعی و فرھنگی در جامعه ما روی داده که به

ھم در شرايطی که بسياری در تالشند که اين تاريخ  آن.  برخوردارندئیسزا نيستند و از اھميت تاريخی و اجتماعی به

چنان بر جامعه ما  کش آن بتوانند ھم فراموشی سپرده شود تا حکومت جانيان و باندھای مافيای و تروريستی و آدم به

 ٦٧ھای اين دوره که کشتار  مھا و اعدا در سرکوب.  ماجرای نيمروز اين تاريخ را تحريف کنندفلميا مانند . حاکميت کنند

طلبان  گرايان و اطالح ھای حکومتی از اصول اوج بربريت سران حکومت اسالمی و در راس ھمه خيمنی بود ھمه جناح

حتی حزب توده و اکثريت و نھضت آزادی و غيره . ھا و غيره نقش داشتند مذھبيون و ليبرال - و اعتداليون گرفته تا ملی

قدر بدنام و  بنابراين، حکومت اسالمی، آن. کردند اما نھايت خودشان نيز قربانی شدند ايت مینيز از اين جنايات حم

توانند اين چھره کريه و وحشيانه خود را    نمیئیھا فلمگذاری در چنين  ماھيت وحشيانه و غيرانسانی دارد که با سرمايه

 .بزک کنند و بپوشانند

در تھران، دفن کرده است تا » خاوران«جمعی، از جمله گورستان  ستهشدگان را در گورھای د حکومت اسالمی اعدام

قدری قوی بود که حتی مادرانی  عزم حکومت برای مسکوت گذاشتن موضوع به. ردپای اين جنايت گسترده دنبال نشود

ان خاوران مادر. کرد رفتند، با ضرب و شتم و زندانی می شان می را که برای عزاداری بر سر گورھای نمادين فرزندان

اند اين فاجعه تاريخی فراموش شود و فراموش ھم ، تاکنون نگذاشته١٣٨٨ و مادران پارک الله در سال ١٣۶٧در سال 

ھا و ھمه نيروھای آزاده آرام و قرار نخواھند  ترديد تا زمانی که بساط اين حکومت جانی برچيده نشود آن بی! نخواھد شد

  !گرفت

  ٢٠١٧ جوالی دوازدھم - ١٣٩٦ ]نسرطا[چھارشنبه بيست و يکم تی

 

 


