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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بھروز سورن

 ٢٠١٧ جوالی ١٩

   

  "علی فالحيان"نام ه جنايتکاری بی مرز ب

  
کنند و  کوتاه پس از اين واقعه گروھھای چند نفره مسلح به افراد مسلح نزديک می شوند و آنھا را خلع سالح می 

در حقيقت طرح خلع . ی که فالحيان از بانيان آن ھا ستئھمان کميته ھا. انتقال می دھند) مساجد(تسليحات را به کميته 

. سالمی از ھمان روز پيروزی انقالب شروع می شودسالح عمومی مردم و تشکيل نيروی مسلح سرکوب رژيم ا

کند و تا به امروز در مناصب مختلف  وليت ھای خود را در نقش حاکم شرع شھر آبادان آغاز میؤفالحيان جنايتکارمس

 افتخارات وی سازماندھی مزدوران و لباس شخصی ھا تحت عنوان کانون اسالمی ۀاز جمل. دھد حکومتی ادامه می

  . شھر آبادان برای مقابله با نفوذ چپ در ميان کارگران استبيکاران در 

*****  

و ابدی ! ارتش آھنين. ياد دارمه  را ب١٣۵٧روز ھجوم نظامی گارد شاھنشاھی به خيابانھای اصلی شرق تھران در سال 

. پيچی می کردندشاھنشاھی رمقی برايش نمانده بود و بسياری از پرسنل آن به دالئل متفاوت از فرمان مافوق خود  سر

  . دست مردم افتاده بوده از منابع بسياری از جمله ھمافران تسليحات زيادی ب

 نظامی اين گارد نيز با نفربرھا و ۀاراب.  شاه  دوخته شده بودۀ چشمھای اطرافيان سلطنت ھم اکنون به گارد سرسپردۀھم

حرکت در آمده ه  آنجا به سمت ميدان فوزيه سابق بسوی خيابان تھران نو و ازه  ب،تانک ھا و ھلی کوپتر ھای در پرواز

  . کميته ھای انقالب بسرعت شکل می گرفتند و مساجد محل مکان استقرار آنھا شده بود. بود

 ما رساند و با چھره ای خسته و وحشت ۀمحمد ھمافر پس از مقاومتی سنگين از درون فرودگاه مھرآباد خود را به محل

امانتی او را روی شانه می . خواھم بروم کمی بخوابم می: گويد دھد و می من میه را ب ژ ث ھمراه خود ۀزده اسلح

 به بام بلندترين ساختمان ،مراه يکی از دوستان که فعاالنه از ابتدای اعتراضات جنبش را ھمراھی کرده ھاندازم و به

 شنيدن ھمھمه ھا و شعار ھا و فرياد با. گيرم روم و بر بام آن حرکات ھلی کوپترھای نظامی را تحت نظر می محله می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 بوی آتش و دود و خون و بنزين به مشام می. ھا حول و حوش خيابان تھران نو به مردم حاضر در صحنه می پيوندم

بر تعداد حاضران در خيابان و اطرافش ھر . زخمی ھا توسط جوانان به خارج از صحن خيابان حمل می شوند. رسد

  لحظه اضافه می شود

مکانھای ساخت بطری ھای ...  تجاری و ، بانکی،گ ھا و بام ھای ساختمان ھای مجاور خيابان اعم از مسکونیپارکين

در صف اول مقاومت و . عھده گرفته انده ب  آن راۀمولوتوف شده اند و دختران جوان و مادران سالخورده تدارک و تھي

ه خيابان جوانان ھستند و تعدادی از معتادان محله که پرتاب مولوتوف ھا به تانک ھا و بر بام ساختمان ھای مشرف ب

از تقاطع خيابان وحيديه تا ميدان فوزيه تانک ھای سوخته .  در ميان آنان ديده می شوند،تلخی روزگار را مزه کرده اند

  . شوند توسط مولوتوف ھا با فاصله از يکديگر ديده می

ن مسلح در اشوند و توسط حاضر روی تانک از آن خارج می آتش بر ۀسرنشينان آنھا يکی پس از ديگری با مشاھد

کوکتل مولوتوف ھا کارائی دارند و . خيابان به کميته ھای نوپا که در مساجد در حال شکل گيری بودند منتقل می شوند

دی ھجوم تانک ھای گارد شاھنشاھی را درھم می شکنند و اين پايانی است قطعی بر پرونده حاکمان وقت که خود را اب

  .و ازلی می پندارند

کنند و   مسلح به افراد مسلح نزديک می شوند و آنھا را خلع سالح میۀکوتاه پس از اين واقعه گروھھای چند نفر

در . ی که فالحيان از بانيان آن ھا در شھر آبادان استئھمان کميته ھا. انتقال می دھند) مساجد(تسليحات را به کميته 

 مردم و تشکيل نيروی مسلح سرکوب رژيم اسالمی از ھمان روز پيروزی انقالب حقيقت طرح خلع سالح عمومی

کند و تا به امروز در  وليت ھای خود را در نقش حاکم شرع شھر آبادان آغاز میؤمسکار تالحيان جنايف. شروع می شود

 ھا تحت عنوان  افتخارات وی سازماندھی مزدوران و لباس شخصیۀاز جمل. دھد مناصب مختلف حکومتی ادامه می

کانون اسالمی بيکاران در شھر آبادان برای مقابله با نفوذ چپ در ميان کارگران و مشارکت در طرح ضد بشری مالک 

  .جر برای دستگيری دگر انديشان استأو مست

   

   مورچگانۀآب در الن

تار زندانيان سياسی در  کشۀشد انتظار داشت که واکنش ھای بسياری در زمين پس از انتشار نوار صوتی منتظری می

يکی پس .  از سوی آمران و حکومتيان جمھوری اسالمی صورت گيرد۶٧ويژه قتلعام آنان در تابستان ه  شصت و بۀدھ

ت مرگ در زندان أکه برخی از آنان ھي جالب اين.  در اين زمينه شکستندًقسمااز ديگری ظاھر شدند و سکوت خود را 

  !ی از اعدام تعدادی از زندانيان سياسی را بر دوش خود گرفته بودندئ رھاۀظيفت عفو خواندند و گويا وأھا را ھي

 امام راحل شان انداختند که از ميان آنھا رفته است و جز نامی ۀوليت اين کشتارھا را بر عھدؤ مسۀنوعی ھمه اين افراد ب

 زندانيان سياسی اعدام ۀبدين معنا که بر طبق فرمان خمينی جالد قرار بوده ھم. ننگين از خود برجای نگذاشته است

  . فرين تالش داشتند عده ای از آنھا را از مجازات مرگ برھانندآشوند و اين گروه مرگ 

که دخالت خود را در اين جنايات انکار   با حسين دھباشی ضمن آنمصاحبهيو صفتان علی فالحيان است  اين دۀاز جمل

کند که  داند و اقرار می   تعلق نظری و تشکيالتی به سازمان مجاھدين را برای اعدام زندانی سياسی مکفی می،کند می

د که در صحن خيابان ھا نيز اين مجازات اعمال کن او ھمچنين اعتراف می. اين امر سوای کيفرخواست متھم بوده است

  . می شده است

اگر چه اين نکات برای ھمگان روشن بوده است اما اھميت موضوع اينجاست که اين اعترافات از زبان آمران قتل ھای 

ن ھا با ت مرگ زنداأھمان نکته که در نوار صوتی ديدار ھي.  خونين انجام می پذيردۀبيشمار دگر انديشان در اين دھ
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 مطرح نشده است اين است که اگر چه حکم اعدام برای مصاحبهآنچه در اين . منتظری مورد توجه عمومی قرار گرفت

 شده است اما چرا زندانيان سياسی ءوابستگان سازمان مجاھدين بر اساس حکم شرع بر مصداق محارب و باغی اجرا

  چپ و غير مجاھد را قتلعام کردند؟ 

االت از سوی دھباشی با ؤويژه در کشاکش طرح سه شده و در تعدادی از صحنه ھا فالحيان و ب منتشر یدر ويدئو

 ۀ دربارصحبت او در حين ۀخنده ھای مشمئز کنند. رود مالد و از پاسخ طفره می انگشت چشم و ابروی خود را می

طور تلويحی از فعاليت ھای ه او ب. کشتار زندانيان سياسی بی دفاع در زندان ھا ھر انسان با وجدانی را منقلب می کند

گويد و ھمچنين فعاليت ھای اين سازمان در خارج از   رياست خود میۀاقتصادی و مال آور سازمان اطالعات در دور

اعتراف ضمنی به استفاده . کند ئيد اما نقش اين وزارت و خودش را انکار میأرا ت) بخوانيد ترور مخالفان رژيم(کشور 

  . بودمصاحبهبرای پيشبرد امور سازمان اطالعات نيز از نکات اقراری ديگر اين از عناصر ساواک 

   را اينجا ببينيد مصاحبه

  )از فيسبوک ( ات علی فالحيان ي با جنايیآشنا

 حقانی در حد خارج فقه و ۀ علميۀ مدرسۀدانش آموخت:  شھرستان نجف آباد، تحصيالت١٣٢٨: فالحيان، متولدعلی 

  اصول

 ۀباختران و خراسان، قائم مقام وزارت اطالعات در دو دور ،حاکم شرع دادگاه ھای انقالب اسالمی آبادان :سوابق

 ۀ روحانيت، وزير اطالعات در دو دورۀتان ويژ، دادسءوزارت ری شھری، رئيس دفتر بازرسی فرماندھی کل قوا

  . انتخابيه اصفھانۀدولت ھاشمی رفسنجانی و عضو فعلی مجلس خبرگان رھبری از حوز

که  ، فالحيان پيش از آن!علی فالحيان، بدون استثناء در تمامی جنايت و توطئه ھای جمھوری اسالمی شريک است

 حقانی در مناصب قضائی دستی بر کانون ۀالتحصيالن مدرس ديگر فارغپايش به وزارت اطالعات برسد بيشتر در کنار 

آتش و توطئه داشته است و مدتی ھم در کميته ھای انقالب اسالمی دارای سمت فرماندھی بوده است اما عمده 

به  ری شھری اين چنين ورود وی را ،رسد  ھای وی از زمانی است که به سمت قائم مقامی وزارت اطالعات می فعاليت

  :دھد وزارت اطالعات توضيح می

ھا ھم موذيانه  سيس بود و خيلیأخوب در کوران حوادث پيچيده ای بوديم و وزارت اطالعات ھم نھادی انقالبی و تازه ت«

طبيعی بود که  ،توطئه ھای داخلی و خارجی و جنايات زيادی ھم بود ،ترورھا ،کردند در مسير اين راه سنگ اندازی می

حتياج داشتيم که ھم اقتدار الزم را داشته باشد و ھم جسارت و ھم توان کار اطالعاتی که به نظر من به وجود کسی ا

بھترين فرد در آن زمان آقای فالحيان بود که ايشان را برای پست قائم مقامی وزارت که در اصل ستون سازمان وزارت 

  )١(… »اطالعات بود برگزيديم

و ھم ) شما بخوانيد قساوت(دارد و ھم جسارت ) شما بخوانيد خودسری(ھم اقتدار اين چنين بود که فالحيان فردی که 

 که قائم مقام و يا به قول ١٣۶٨ الی ١٣۶٣ھای  وی در خالل سال، شود  وارد وزارت اطالعات می! توان کار اطالعاتی

ست که به خاطر بضاعت آقای ری شھری ستون وزارت اطالعات بوده است بی شک اقدامات عديده ای را انجام داده ا

  :کنيم ھا را با ھم بازخوانی می شود و آن ھا اشاره می خاطر فقط به شمه ای از آن

 مخالفان جمھوری اسالمی و دگر باشان و ۀ راه اندازی بازداشتگاه مخوف امنيتی توحيد برای بازداشت و شکنج-

  .دگرانديشان

فعال جمھوری اسالمی در داخل و خارج از کشور آغاز شد نام ی که با طرح حذف مخالفان آرام و ئھای زنجيره   قتل-

  …کسانی ھمچون اويسی و بختيار و رضا مظلومان در ابتدای اين ليست بوده است
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  .ھای سياسی کشور  در زندان١٣۶٨ و ١٣۶٧ھای   رقم زدن قتل عام و نسل کشی سال-

  .ور سياسی کشۀ هللا منتظری از صحنت تالش شبانه روزی برای حذف آي-

  . روحانيتۀ تالش و اھتمام برای برپائی دادگاه ويژ-

  )٢( طرح و نظارت بر ترور دکتر مصطفی چمران -

  .١٣۶٩ اعزام سعيد امامی و کاظم الھوتی به کشور فرانسه برای مذاکره با سران سازمان مجاھدين خلق در سال -

  …ی و بازداشت و قتل سياسی وئھا مورد آدم ربا  ده-
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