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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ دسمبر ١۴
  

 !حد و حصر حکومت اسالمی ايران با آزادی بيان و انديشه دشمنی بی
   

گزاری مراسم کانون نويسندگان ايران بر سر مزار دو  امنيتی حکومت اسالمی ايران، مانع بر-ان اطالعاتی مأمور

ان وزارت اطالعات مأمور، توسط ١٣٧٧محمد مختاری و محمدجعفر پوينده در سال . عضو سرشناس اين کانون شدند

 .حکومت اسالمی ايران در تھران به قتل رسيدند

آزادی بيان و انديشه و تشکل راه انداخته ای را عليه  وقفه امان و بی حکومت اسالمی ايران، چھل سال است که جنگ بی

باخته نيز وحشت دارد و در اين جا نيز از  است اما با اين وجود، حتی اين حکومت از تجمع بر سر مزار نويسندگان جان

 . دارد جنگ ارتجاعی خود دست برنمی

تماعی و فرھنگی جامعه ھای سياسی، اج ھايش ھنوز نتوانسته جنبش گری حکومت اسالمی ايران، با ھمه اين وحشی

  . ايران را در ھم بشکند و مرعوب سازد

چنان محکم  کانون نويسندگان ايران، چه در چھل سال حاکميت جمھوری اسالمی و چه قبل از آن در حکومت پھلوی، ھم

ر اين راه و قاطع در راه تحقق اھداف و مبارزه خود در راستای آزادی بيان و انديشه و تشکل برای ھمگان ايستاده و د

 توسط حکومت اسالمی، حمله به ١٣۶٠از اعدام سعيد سلطانپور از سی و يکم خرداد . نيز قربانيان زيادی داده است

کشان اين حکومت، صدھا تن از فعالين فرھنگی و سياسی  دفتر کانون در تھران گرفته تا قتل فجيع پوينده و مختاری، آدم

از سال . اند ھا ھزار انسان آگاه و رزمنده را اعدام و يا در زير شکنجه کشته ده. اند را در داخل و خارج کشور ترور کرده

. اند در اين جامعه پھناور يک دفتر داشته باشد شصت تاکنون، حتی به ھيات دبيران کانون نويسندگان ايران، اجازه نداده

يشان نيز تشکيل گرديده از تھاجم و ھای شخصی اعضا ھا در خانه اند و ھر گاه جلسات آن حتی به اين بسنده نکرده

  !کار امام زمان در امان نمانده است کار و تبه حمالت سربازان گمنام و جنايت

  
 محمد جعفر پوينده، محمد مختاری
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ھر سال نيز با . دارد اد اين مختاری و پوينده، اين دو چھره نمادين را گرامی میھر ساله کانون نويسندگان ايران ي

کانون نويسندگان ايران، طی اطالعيه اعالم کرده امسال نيز . گردد ان امنيتی حکومت اسالمی مواجه میمأمورمزاحمت 

 مختاری و محمد جعفر پوينده گرد قتل سياسی محمد ، مراسم يادبود نوزدھمين سال١٣٩٦روز جمعه ھفدھم آذر است که 

چون سال پيش بر درھای  ان امنيتی ھممأمورھا برگزار کند اما   عضو کانون نويسندگان ايران بر مزار آن دو نويسنده

ورودی ايستاده بودند و از ورود اعضای کانون و ديگر کسانی که برای شرکت در اين مراسم آمده بودند جلوگيری 

  .کردند 

ھای شاخص ھيئت دبيران کانون نويسندگان   از جمله بعضی چھره- ، تعدادی از افراد حاضر پوليسو نيروھای امنيتی 

  .قرار گرفتند  دستگير شده و افرادی مانند مزدک زرافشان و ناصر زرافشان مورد ضرب و شتم شديد- ايران 

د پوينده و مختاری در گورستان امسال نيز به دعوت کانون نويسندگان ايران، فراخوانی برای شرکت در مراسم يادبو

مندان خواسته شده بود که در ساعت سه عصر روز  در اين فراخوان از عالقه. امامزاده طاھر شھر کرج منتشر شد

 و لباس پوليسنيروھای امنيتی، . شرکت کنند» خواھيم کنيم؛ داد می سکوت نمی«ھفدھم آذر، در مراسمی با عنوان 

اسم نه نفر از ھيئت دبيران و اعضای کانون نويسندگان که در محل حضور داشتند را ھا در ھمان لحظه اول مر شخصی

ھای گذشته، حتی تجمع محدود افراد  از ورود افراد به داخل گورستان جلوگيری کردند و بر خالف سال. بازداشت کردند

تری ھمراه بود و  با خشونت کماين مراسم گرچه نسبت به سال گذشته . در کنار ورودی گورستان را نيز تاب نياوردند

کنندگان، تعداد نيروھای وابسته به حکومت  کسی مورد ضرب و شتم قرار نگرفت اما طبق گزارشات و مشاھدات شرکت

 .تر بوده است ھا و اطراف گورستان از سال گذشته نيز پر بيش اسالمی در ورودی

وھای لباس شخصی نيز با چھره تيپيک خود که معموال نير.  با جليقه ضد گلوله و باتوم حضور داشتندپوليسنيروھای 

ھا در تمام  آن. ھای نامرتب ھستند در محل حضور پر تعداد داشتند ھای فربه و صورت پوشيده از ريش افرادی با شکم

 ٣٠ تا ٢۵نکته جديد حضور جوانانی بين . برداری از چھره افراد حاضر بودند لحظات با دوربين و موبايل مشغول فيلم

جوانانی که به صف نيروھای امنيتی . ھای اصالح شده در ميان نيروھای لباس شخصی بود سال با شلوار جين و صورت

 ... اند و پيوسته

 افراد در بين جمعيت قبال نيز مشاھده شده است اما در ئیعنوان خبرچين و برای شناسا گرچه حضور چنين افرادی به

ھا با فرياد از خانمی که در حال کار با گوشی تلفن  ر گزارشی آمده است يکی از آند. ھا بسيار فعال بودند اين مراسم آن

اين خانم به دليل برخورد بد اين لباس شخصی و احتماال از . ھمراه خود بود خواست تا گوشی تلفن خود را به او بدھد

 مشخصات توصيف شده به بالفاصله حداقل پنج نفر ديگر با ھمان شکل ظاھری و. روی ترس شروع به دويدن کرد

حضور جمعيت و جمع شدن افرادی که به قصد شرکت در . دنبال آن خانم دويده و او را با برخورد بسيار بدی گرفتند

حاضرين به . داشت پوينده و مختاری به محل آمده بودند مانع از بازداشت آن خانم و توقيف گوشی وی شد مراسم بزرگ

  .شدند او را نجات بدھنددور اين خانم حلقه زده و موفق 

خواھند گوشی  ای می  کردند که به چه اجازهسؤالشده  پوش با صورت اصالح کنندگان از اين جوانان جين بعضی از تجمع

ھا  ت به تھديد متوسل شدند اما بعضی معترضان پيگيرانه از آنسؤاالھا در مقابل اين  آن. مردم را توقيف کنند

ی که سؤالھا چيست؟  يت آنمسؤول خود را نشان بدھند و اعالم کنند که ئیند مدارک شناسا ھستپوليسخواستند که اگر  می

 .در نھايت بدون پاسخ باقی ماند

کردند از  نکته بعدی اين بود که از سوی يک خانم و يک آقای جوان که خود را عضو کانون نويسندگان ايران معرفی می

جمعيت اين . شدگان آزاد شوند سته شد محل را ترک کنند تا بازداشتجمعيتی که قصدی برای متفرق شدن نداشتند خوا
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خواسته را رد کرده و بعضی از حاضرين اعالم کردند که به دعوت ھيئت دبيران کانون و برای شرکت در مراسم 

شدگان  تھا اين بود که تا وقتی بازداش معنای صحبت آن. کنند ھا محل را ترک می اند و فقط به درخواست خود آن آمده

 .کنند آزاد نشوند محل را ترک نمی

گير اين مراسم، که در واقع از برگزاری آن ممانعت به عمل آمد اين بود که به صورت مشھود و  از ديگر اتفاقات چشم

. ھای حاضر بيش از پسران و مردانی بود که برای شرکت در مراسم آمده بودند غيرقابل انکاری فعاليت دختران و خانم

 مشغول جر و بحث شديد شدند و حداقل دو مرتبه تالش کردن که جمعيت پوليسچندين بار با نيروھای امنيتی و ھا  آن

ھا  در دومين تالش آن. ان را تشويق کنند که دوباره به سمت درب اصلی گورستان حرکت کنندمأموررانده شده توسط 

يروھای امنيتی اقدام به آزاد کردن افراد بازداشت کمی بعد از حرکت جمعيت، ن. حاضران به دنبال آنان حرکت کردند

يک نيروی لباس شخصی ھمراه با آزاد شدگان به نزد جمعيت آمد و از آقای رضا خندان، عضو ھيئت . شده کردند

آقای خندان ضمن تشکر از . دبيران کانون نويسندگان ايران، در خواست کرد که از جمعيت بخواھد محل را ترک کنند

 »!سال آينده مجددا در اين محل ھمديگر را خواھيم ديد« فقط به اعالم اين نکته بسنده کردند که افراد حاضر

 
 

 :باره نوشته است کانون نويسندگان ايران با انتشار گزارشی، در اين

ه شرح ماجرا اين است که طبق روال ھر سال، امسال نيزکانون نويسندگان ايران از يک ھفته قبل، از طريق رسان«

م و يادشان را ئيآ باختگان راه آزادی گرد می ِ بر مزار جان١٣٩۶ آذر ١٧ھای اجتماعی اعالم کرد که در روز جمعه 

  .اما دوستداران اين کشتگان ستم، با ممانعت نيروھای امنيتی روبرو شدند. داريم گرامی می

انون نويسندگان، يک نفر از لباس شخصی  مانده بود که به محض ورود جمعی از دبيران ک١۵ھنوز چند دقيقه به ساعت 

  .مانع ورود دبيران و مردم شد» بنا به حکم دادستان کرج، مراسم لغو شده است«ھا با بيان اين که 

ان امنيتی آمد و با رضا خندان مأمور که يکی از دبيران مشغول صحبت با فرد لباس شخصی بود، يکی از ئیدر اثنا

سوی  سپس به.  برد و در خودرو نشاندئی احوالپرسی کرد و او را به سمت خودرومھابادی عضو ھيئت دبيران کانون

طولی نکشيد . اکبر معصوم بيگی، يکی ديگر از اعضای ھيئت دبيران، آمد و او را نيز به ھمين ترتيب در خودرو نشاند

  .ھا اضافه کردند که ناصر زرافشان را ھم به آن

را داخل خودرو ) عضو کانون( ان، محسن حکيمیمأمورسر مزار گرد آيد که جمعيت از در شرقی وارد گورستان شد تا 

عليرضا عباسی و عليرضا جباری دو عضو . بوس نيروی انتظامی منتقل کردند سپس ھر چھار نفر را به مينی. بردند

 جدا کردند و به شدگان بودند، از جمعيت ديگر ھيئت دبيران و چند نفر از مردم معترض را نيز که خواھان آزادی توقيف

  .بوس يادشده بردند و از مردم خواستند که گورستان را ترک کنند سوی مينی
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ان در حقيقت با گروگان گرفتن شماری از دبيران و اعضای کانون نويسندگان ايران و مردم، تصميم گرفته بودند مأمور

ايستادند و اصرار و اعالم کردند که تا جمعيت در بيرون از درھای گورستان . تا نگذارند مراسم يادبود شکل بگيرد

  .ساعتی بعد، بازداشت شدگان را آزاد کردند. رويم جا نمی بازداشت شدگان را آزاد نکنيد، از اين

ُان اين است که امسال بر خالف پار و پيرار، از نمايش آشکار و پرشمار خودروھا و مأمورنکته يادکردنی از رفتار 

د و با شگرد گروگان گيری مانع برگزاری مراسم شدند و يک بار ديگر نشان دادند که  خودداری کردنپوليسان مأمور

 آذر نيز از برگزاری مراسم ١٠کما اين که در جمعه گذشته . از ھرگونه مراسم و تجمع حتی در گورستان، ھراس دارند

اين برخوردھا . اند مسألهی پر يادبود علی اشرف درويشيان در تھران جلوگيری کرده بودند، زيرا در ھراس از جامعه

  ».شکل روشنی از اعمال خشونت و پامال کردن حقوق اوليه شھروندان است

 
  سنگ قبرھای مختاری و پوينده- ع جنازه پوينده ئيعکس از مراسم تش

از سوی نھادھا و مقامات سران و حکومت اسالمی » ای ھای زنجيره قتل«ھای فجيع موسوم به  ھر چند پرونده قتل

چرا که اسرار . چنان باز است ختومه اعالم شده است اما اين پرونده در نزد افکار عمومی آگاه جامعه ايران، ھمم

کارانه  کشان حکومتی برای رسيدن به اھدف جنايت آدم.  نشده استئیای ھنوز به صورت کامل رازگشا ھای زنجيره قتل

 انفجار گاز، تالش برای به دره انداختن اتوبوس نويسندگان و کاری ماشين و خود از چاقو، طناب، اسلحه و اسيد تا دست

ای در ايران مشخص نيست و  ھای زنجيره اند؛ تعداد دقيق قربانيان قتل کشی را به کار برده ھای آدم انواع و اقسام روش

نگاران و  مهھای متفاوتی که در اين زمينه توسط روزنا  نفر در فھرست٣٠٠ و ٢٠٠ تا ، ھشتاد١٠اعداد مختلفی از 

شان را پيگيری کنند و  اغلب بازماندگان قربانيان ترس دارند تا پرونده. محققان در اينترنت منتشر شده، موجود است

با اين حال ھر ساله برای چھار تن از قربانيان شناخته شده اين جنايت . ھا ھم کسی را برای پيگيری ماجرا ندارند بعضی

داشت پروانه و داريوش فروھر که ھر دو توسط نيروھای وزارت  مراسم بزرگ. دشو داشتی برگزار می مراسم بزرگ

گاه آنان  ای که قتل ھا، خانم پرستو فروھر در ھمان خانه اند به ھمت دختر آن اطالعات ايران کاردآجين و سالخی شده

 و نيروھای پوليسھای اين مراسم ھر ساله با حضور پر رنگ نيروھای لباس شخصی، نيرو. شود بوده است برگزار می

به اتھام  ای نيز برای پرستو فروھر در دادگاه امسال ھم پرونده. شود امنيتی ھمراه بوده و به اشکال مختلف برھم زده می

ھای  برگزاری اين مراسم تشکيل شده است با اين حال پرستو فروھر با پافشاری بسيار برای يادمان قربانيان قتل

 .شود  وی اکنون در ايران است و اجازه خروج به وی داده نمی.زار کردای مراسم سکوت برگ زنجيره

ھای محبوب فرھنگی، سياسی و  ھا و شخصيت ان امنيتی اسالمی ايران، اغلب از برگزاری مراسم يادبود چھرهمأمور

ين اشرف درويشيان، به ا گزارش خبرگزاری ايسنا، شھناز دارابيان ھمسر علی به. مردمی جلوگيری کرده است

 اول دسامبر در تھران برگزار -  آذر ١٠خبرگزاری گفته است که مراسم يادبود ھمسرش که قرار بود امروز جمعه 

  .شود، لغو شده است
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 ٣گر و از اعضای کانون نويسندگان ايران، مراسمی از ساعت  اشرف درويشيان، نويسنده و پژوھش قرار بود به ياد علی

اين خبر . ن اجتماعات ساختمان پاسارگاد واقع در شھرک غرب تھران برگزار شودو نيم بعد ازظھر روز جمعه در سال

 . آذر منتشر کرده بود۴را خبرگزاری ايسنا به نقل از ھمسر علی اشرف درويشيان در روز شنبه 

نی که با مديريت ساختما» يک نھاد« آذر، از سوی ١٠گفته خانم دارابيان، چند ساعت پيش از آغاز مراسم روز جمعه  به

 ».اين مراسم نبايد برگزار شود«اند که  اند و گفته قرار بوده مراسم در آن برگزار شود، تماس گرفته

 . سالگی بر اثر بيماری درگذشت٧۶ آبان در سن ۴علی اشرف درويشيان روز 

در سال وله  ای با دويچه وی در مصاحبه. علی اشرف درويشيان، عضو ھيات دبيران کانون نويسندگان ايران بود

 آزادی انديشه و بيان در مسألهما در تمام مواردی که «: ھای کانون نويسندگان ايران، گفته بود  درباره فعاليت،١٣٨۶

ھای   که در جامعه ما فعاليتئیھا کنيم و تمام فعاليت شود اعتراض می افتد يا در برابرش سد و مانعی ايجاد می خطر می

مربوط به آزادی انديشه و بيان اغلب ھستند و اعمال سانسور از طرف حکومت، ھا که  ، اعتصاب ھا اعتراضی، تحصن

مان يا مجمع عمومی برگزار   برای دفتر و دستکئیکنيم، با تمام اينکه واقعا جا ايم و مقاومت می ما در برابرش ايستاده

 ».کردن يا جمع شدن نداريم

اشرف درويشيان  شده علی داشت از پيش اعالم راسم بزرگروز دھم آذر ماه، م: کانون نويسندگان ايران، نوشته است

 امنيتی به مدير ساختمان امر کرده بود که مأمور نامی برگزار نشد؛ زيرا شب پيش از آن در تماسی تلفنی يک  نويسنده

ھيچ  یھيچ حکم و دادگاھی، ب وآمدی، بی ھيچ رفت به ھمين سادگی، بی! سالن را در اختيار برگزارکنندگان قرار ندھد

نام اين کار چيست؟ اقتدار؟ امنيت؟ . ای سرشناس و محبوب را لغو کردند داشت نويسنده  بزرگ  برنامهئیگو الزام به پاسخ

گان آن  کشته ای، که از قضا در سالگرد چھارتن از ستم ھای سياسی زنجيره اش قتل نيست که در سايه» اقتدار«اين ھمان 

  !کند؟ رانی می نيست که حتی فراتر از قوانين خود سيستم حکم» اقتدار«ن اين ھما! قرار داريم، انجام گرفت؟

شود؟ که با زير پا گذاشتن حقوق  ھا بر قرار می مسألهاين چگونه امنيتی است که با پاک کردن صورت . و اما امنيت

شود  ھايشان سنجيده می ادیمندی از آز شود؟ امنيت يک جامعه با ميزان امنيت مردم در بھره  میتأميناوليه و مسلم مردم 

ی نخست بايد امنيت مردم باشد؛  امنيت در درجه. گورستانی» آرامش«ھا و ايجاد فضای  نه با سرکوب عريان آزادی

 که مردم بايد از حق ئیجا» .مجوز«نياز به ھيچ  مردمی که حق دارند برای ھر امر خود آزادانه دور ھم جمع شوند؛ بی

حساب و کتاب بر قرار   قدرت و ثروت بیئی شود، آنجا امنيت حاکميت و فرمانرواتأمين» امنيت«خود دست بدارند تا 

  .است

  !بلکه ھراس است؛ ھراسيدن و ھراس افکندن» امنيت«است و نه » اقتدار«نام اين برخوردھا نه 

ھا و » لغو«گونه  ی اخير، بارھا با اين کانون نويسندگان ايران در طول نيم قرن فعاليت خود، به ويژه در سه دھه

ھای اساسی مردم  اين شيوه مستقيما آزادی. که بسياری از مردم ما چنان  ھا مواجه بوده است، ھم ھا و سرکوب جلوگيری

  .دھد و از نظر کانون نويسندگان ايران به شدت محکوم است را ھدف قرار می

کاھد؛ اما بر  ای نمی جتماعی او ذره اتأثيراشرف درويشيان از محبوبيت و  گمان مخالفت با بزرگداشت علی بی

  .افکند اند پرتوی روشن می سرکوبگرانی که در سايه ايستاده

  !ياد علی اشرف درويشيان گرامی باد

  ١٣٩۶ ]قوس[آذر ١٢، کانون نويسندگان ايران

حمد گرد درگذشت ا ھای وزارت اطالعات حکومت اسالمی، جلوگيری از برگزاری مراسم ھفدمين سال از ديگر نمونه

و مردم » ھا لباس شخصی«ان انتظامی و مأموراين مراسم صحنه درگيری .  بود١٣٩۶شاملو در تاريخ سوم مرداد 
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ای  کانون نويسندگان ايران بدين مناسبت بيانيه. زاده طاھر کرج بود کننده در مراسم شاعر، در مزار وی در امام شرکت

  .ردانتقاد ک» سرکوب و تحميل سکوت و سکون«منتشر و از 

 ھم را درھا .کنند برگزار را شاملو احمد داشت بزرگ ندادند اجازه ايران نويسندگان کانون به گذشته، سال مثل ھم امسال

 را ھا آن از تعدادی پوليس کنندگان، شرکت و کانون اعضای فشار با اما .نشود امامزاده وارد کسی که بودند بسته

  .کرد بازداشت

 برگزار به را خود يتیمأمور حکم و ئیشناسا کارت نشدند، حاضر و کردند حمله دممر به شخصی لباس با انمأمور

  .دھند ارائه کنندگان

 گرد سال ھفدھمين مراسم برگزاری مانع پوليس که گفت ھا رسانه به ايران، نويسندگان کانون گوی سخن خندان رضا

 را کانون دبيران ھيئت عضو آبتين، بکتاش هجمل از کننده شرکت سه امنيتی نيروھای چنين ھم .شد شاملو احمد مرگ

 .کرد بازداشت

 و  اعتراضی اشعار دليل به که است ايران نويسندگان کانون اعضای از و سرشناس مترجم و شاعر شاملو، احمد

 مراسم به ،١٣٧٩ مرداد دوم در او مرگ گرد سال .بود حکومت مخالف روشنفکران از دولتی، سانسور با مخالفتش

 فروردين در کرج طاھر زاده امام در او قبر سنگ .است شده تبديل سياسی فعاالن و شعرا و نويسندگان ئیگردھما

 نيروھای سوی از نسبی کترول با شاملو احمد سالگرد مراسم ١٣٩۴ سال تا .شد تخريب ناشناس افراد توسط ١٣٨۵

 جمعيت و بسته را مراسم محل درب اسممر شدن شروع از پيش انمأمور گذشته سال دو در ولی شد می برگزار امنيتی

  .اند کرده متفرق يا بازداشت را

 نوشته شاملو احمد توصيف در ئیگردھما اين به دعوت بيانيه در و ماه تير نھم و بيست روز ايران نويسندگان کانون

 اما بودند بريده را شپاي که اش؛ رفته ياد از شکوه جويای را انسان و خواست می رھا و آباد را جھان که او ياد« :بود

 يادگار به ما برای ھرآنچه برای و برابری و آزادی عدالت، برای بود؛ ايستاده زمين استوای بر استوار و پا به ھمچنان

  ».است  نھاده

  
 در که است ويراستاران و مترجمان نويسندگان، از متشکل غيردولتی دموکراتيک نھاد يک ايران، نويسندگان کانون

 و نويسندگان کانون .کرد موجوديت اعالم سانسور با مبارزه و نويسندگان صنفی يابی تشکل ھدف با رسما ،١٣۴٧ سال

 ئیقضا تعقيب و سانسور از سرکوب، مختلف درجات با ٧٠ و ۶٠ ھای دھه طی ويژه به و تشکيل ابتدای از آن اعضای

 جريان در که اند بوده نويسندگان کانون اعضای جمله از مختاری محمد و پوينده محمدجعفر .اند بوده روبرو قتل تا گرفته

 بود كه ئیھا ن حلقه از مرگينده آخري مرگ محمد جعفر پو.رسيدند قتل به اطالعات وزارت توسط ای زنجيره ھای قتل

  .ای معروف شد رهيھای زنج بعدھا به قتل

  :کند د مختاری را چنين بازگو میخانی، يکی از قاتالن وزارت اطالعات ماجرای ربودن و قتل محم مھرداد عالی
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رود و در مورد  آبادی وزير اطالعات می  موسوی يکی از کارمندان وزارت اطالعات نزد دری نجف٧٧ آذر ٩روز 

  .دھد قتل داريوش فروھر و ھمسرش گزارشی ارائه می

کند که کار کانون را ھر چه  ی متأکيدگويد که کار کانون نويسندگان را انجام بدھد و  خانی می پس از آن موسوی به عالی

ھای فعال کانون نويسندگان، ھوشنگ گلشيری، منصور کوشان،  ترين سوژه ھفت پرونده از مھم. تر شروع کنيد سريع

شود که  قرار می. گيرد تن در دستور کار حذف فيزيکی قرار می اشرف درويشيان، محمدعلی سپانلو، پوينده و چھل علی

 تلفن محمد مختاری از طريق يکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار داريوش به  شماره. ھا شروع بشود ترين از مھم

آيد و از سمت شمال به جنوب خيابان  ، مختاری با لباس اسپرت از کوچه بيرون می١٧حدود ساعت … آيد دست می

ا سريعا به ناظری زنگ زدم و  نماز محل را ترک کرده بود لذ در اين ساعت ناظری جھت اقامه. کند آفريقا حرکت می

مختاری برای خريد در حوالی محل سکونت خود . خبر دادم سوژه بيرون زد، خودش و روشن را سريع به محل برسانند

  .در حال برگشتن به منزل بود که علی و رضا رسيدند. دقيقه خريدش طول کشيد حدود بيست . بيرون آمده بود

خسرو پشت . رضا و علی پياده به دنبال مختاری به راه افتادند. ای پارک کند هاز خسرو خواستم که تاکسی را در گوش

يک کوچه مانده به منزلش علی . من در صندلی جلو قرار گرفتم. فرمان پژو نشست و به سمت شمال آفريقا حرکت کرد

در . ختمان شديمداخل سا… و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دادستانی وی را سوار اتومبيل کردند

  .ھمان اتاق اول از وی خواستند روی زمين بنشيند

ناظری سريعا طناب مربوطه را از . ای و مسلط عمل نمودند بسيار حرفه. ھمه کار را روشن و ناظری تمام کردند

ردن او طناب را به گ.  سفيد برداشت، چشم و دست او را از پشت سر بست مقاديری پارچه. کابينت داخل اتاق در آورد

در اين حالت ناظری .  را کشيد او را به روی شکم خواباند و حدود چھار يا پنج دقيقه طناب را تنگ کرد و آن. انداخت

 سفيد گرفته بود تا بدين وسيله از ريختن خون به زمين و ايجاد سروصدای احتمالی  دھان سوژه را با يک پارچه

 افسريه يک مسير فرعی به  در جاده. ادند که کار تمام شده استھا تشخيص د اين دو از روی ناخن. جلوگيری کند

  .ای توسط وزارت اطالعات به قتل رسيد ھای زنجيره  در ماجرای موسوم به قتل٧٧کارخانه سيمان تھران منتھی 

ای، يعنی قتل فروھا، مختاری و پوينده را پذيرفت و  ھای زنجيره ناگفته نماند که حکومت اسالمی فقط چھار فقر از قتل

  . مابقی را به عھده نگرفت

در . اشاره کرده است  مورد قتل مشکوک در دوران سعيد امامی ٣۴ای مفصل به  بعدھا ناصر زرافشان طی مقالهاما 

سيد خسرو بشارتی، دکتر تفتی و ھمسر و دو فرزندش، سعيدی «: خورد  اين افراد به چشم میليست ناصر زرافشان، نام

، ئی، دکتر احمد ميرين صياد، کاظمی، احمد ميرعالئیسيرجانی، حسين برازنده، مال محمد ربيعی، شيخ محمد ضيا

 عبدالعزيز بجه، جواد صفار، فخرالسادات برقعی، مولوی عبدالملک مالزاده، کشيش ديباج و کشيش ميکائيليان، دکتر

جالل مبين زاده، زھرا افتخاری، مرتضی عليان نجف آبادی، امير غفوری، سيد محمود ميالنی، مجيد رنجبر، احمد 

اش، پيروز   ساله٩زاده و کودک  ، حميد حاجیئیزاده، عباس نوا تفضلی، صانعی و ھمسرش، غفار حسينی، ابراھيم زال

   )٢١/١٢/٧٨نامه آبان،  ھفته(  »؛٧٧ھای پائيز   قربانی قتلدوانی، مجيد شريف و چھار تن

ريختد تا دولت را واردا به استعفا کنند  ھا می افتاد؛ مردم به خيابان ھا در يک جامعه نيمه دمکراتيک اتفاق می اگر اين قتل

اما به دليل . دادند قرار میتوجھی به جان و امنيتی و زندگی شھروندان مورد محاکمه و مواخذه  دليل بی و سران آن را به

ی پوليس -اين که جامعه ايران از چھل سال پيش با به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، زير شديدترين فشارھای امنيتی 

بار تاکنون نيز ادامه دارد تازه سران و مقامات حکومت اسالمی، پس از افشای اين  قرار گرفته و اين وضعيت فاجعه

انجام شده تا » بيگانگان و دشمنان اسالم«ھا از سوی  ای ادعا کرد اين قتل گرفتند؛ خامنه» حق به جانب«ھا موضع  قتل
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س جمھوری وقت ادعا کرد ئيخاتمی ر! دار کنند را خدشه... چھره حکومت اسالمی، سپاه پاسداران، وزارت اطالعات و

 را مسألهناح اصلی حاکميت تالش کردند اين ھای وابسته به دو ج سپس رسانه... ھا عليه دولت او بوده است و که اين قتل

ی در افکار عمومی مترقی جامعه تأثيرترين  کدام از اين ترفندھا من اما ھيچ. به يک سوژه تبليغاتی به نفع خود تبديل کنند

زيرا اين حکومت، به اندازه کافی سرکوب و سانسور، جنايت و ترور، تزوير و . ما و ھم چنين جامعه جھانی نداشت

. ھا را ته تنھا جدی نگيرد، بلکه بر عليه کل حاکميت موضع بگيرد ھای آن وغ از خود نشان داده بود که کسی حرفدر

 مردم ايران به قدرت رسيده بود؛ انقالبی که ١٣٥٧حکومتی که چھل سال پيش با سرکوب وحشيانه دستاوردھای انقالب 

ن ئياين چھل سال اجازه نداده است آب خوش از گلوی مردم پابرای نان، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بود و در 

  !تواند اعتماد مردم را جلب کند برود ھرگز نمی

ھا نيز  وقتی برای تقديم اليحه بودجه به مجلس رفته بود در جمع خبرنگاران درباره قتل ، خاتمی ٧٨اواخر آذر ماه 

ھا بسيار  پرونده قتل«: ، گفت»ھا قرار داريد؟  پرونده قتلآيا شما در جريان«او در پاسخ به اين پرسش که . صحبت کرد

کنند  دوستانی که در اين سازمان ھستند تالش می. مھم است و کارھای آن در دست سازمان قضائی نيروھای مسلح است

ه ئيس قوه قضائيتری حاصل گيرد با تفاھم ر که دقت و اطمينان بيش تا پرونده را به سرانجام برسانند، اما اخيرا برای اين

تری نسبت به پرونده پيدا کنيم و به نتيجه مطلوبی که مردم را راضی کند،  ايم تا اشراف بيش تدابيری انديشيده

  )١٣٧٨ بيست و پنجم آذر -روزنامه ھمشھری(  ».برسيم

عامل و يا . تمند و طراحی شده وجود داش کارانه، يک برنامه ھدف دانستند که پشت اين سناريوی سياه و جنايت ھمه می

بنابراين، افکار عمومی مترقی . ھا را ھرگز دتسگير و محاکمه و به جامعه معرفی نخواھند شد عواملين اصلی اين قتل

ھا، نه به وعده و وعيدھای و ادعاھای سران و  ای و وکالی آن ھای زنجيره ھای قربانيان قتل ويژه خانواده جامعه، به

 کردند و نه دستگيری و محاکمه تعدادی از اعضای ئیھای نماشی آن اعتنا ادگاهه و دئيين قوه قضامسؤولمقامات و 

ھا محکم و قاطع خواھان معرفی و محاکمه عاملين اصلی اين ترورھا که در راس  آن. وزارت اطالعات را پذيرفتند

ود را اجرا کرده ين دست چندم وزارت اطالعات که دستوارت روسای خمأمورحاکميت قرار داشاتد و دارند بودند نه 

  . بودند

يت يافته بودند که آن را در جامعه مأمورحتی پيش از صدور اطالعيه معروف وزارت اطالعات، مطبوعات حکومتی 

  . جا بياندازند و نگذارند سرنخ از دست حاکميت خارج شود

 نماز جمعه تھران  پشت تريبون،٧٧ دی ماه ١٨ای به عنوان خطيب نماز جمعه روز  در چنين شرايطی، حتی خامنه

تی ضد و نقيض، سؤاالاو با طرح » .اى در صددند از وزارت اطالعات انتقام بگيرند عده«: شرمانه ادعا کرد رفت و بی

 دشمنان ما بودند؛ اما -  اين دو مرحوم - فروھر و ھمسرش «: ھا دور کند تالش کرد باز ھم افکار عمومی را از واقعيت

 و نه - دانستيم   که ما آن را مى-نه به جايى وابسته بودند . ھا ھيچ ضررى نداشتند اين. خطر ضرر و بى دشمنان بى

 تأثيرشناخت؛ کسى که با او آشنايى نداشت؛ کسى که تحت نفوذ و  را نمى) فروھر(کسى از مردم که او ... اقتدارى داشتند

خطرى بود؛ انصافا آدم نانجيبى ھم  بىايشان معروفيتى در ميان مردم نداشت؛ نفوذى نداشت؛ دشمن . ھاى او نبود حرف

ھای نانجيبى  البته ما دشمنانى ھم داريم که انصافا نجيب نيستند؛ اما مرحوم فروھر و مخصوصا عيالش نه؛ آدم. نبود

تواند براى نظام کار  مى! تواند دوست نظام باشد؟ کشد، آيا مى حاال شما فکر کنيد، کسى که مثل فروھر را مى. نبودند

ِآشنايى من با مسائل سياسى اين بيست ساله و قبل از اين در . کنم من اين را باور نمى! نين چيزى معقول است؟چ! کند؟
ھاى گوناگونى که از اطراف دنيا ھميشه   آشنايى با اشخاص، آشنايى با جريانات سياسى، آشنايى با توطئه- دوران انقالب 

خواھند  اى ندارند و نمى مسألهِکنم اين کار عناصرى است که با نظام دھد که من باور   اجازه نمى-ايم  در جريانش بوده
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اند، افرادى باشند که  ممکن است عواملى که جزو وزارت بوده... ھا را پيدا کنند  بايد بگردند اين.عليه نظام کار کنند

 پيدا کرد و نبايد به اين آسانى ھا را ھا قرار گرفته باشند؛ بايد گشت و عوامل و سرنخ  آنتأثيرفريب خورده باشند و تحت 

  ».از آن گذشت

ھای  چنين تبليغات رسانه ای و اطالعيه وزارت اطالعات و سخنان خاتمی و ربيعی و غيره و ھم اما اين سخنان خامنه

شان منحرف  کدام نتوانستند افکار عمومی آگاه جامعه را از تشخيص درست ھا، ھيچ ھا و جناحی نشان دادن اين قتل آن

سوی کل حاکميت گرفته بودند و  سوی دعواھای جناحی و يک جناح، بلکه به چرا که مردم انگشت اتھام را نه به. ندساز

  .کنند ھنوز ھم به اين موضع خود قاطعانه پافشاری می

ھای درون  ھا نتيجه نوعی تصفيه  احتمال داد که قتل،١٣٧٧ آذر ١٠جمعيت موتلفه اسالمی در روزنامه آريا در تاريخ 

، به ١٣٧٧ آذر ٢٣الھی و چماقدار معروف، در روزنامه ايران در تاريخ  نمکی، اين حزب مسعود ده. گروھی باشد

جمعيت ايثارگران انقالب . ھا را از ميان دگرانديشان پيدا کنند نيروھای امنيتی و اطالعاتی توصيه کرد که عامالن قتل

ھا دانست، و  ه سيدمھدی ھاشمی را يکی از متھمان احتمالی قتلای گرو  آذر ھمان سال با صدور بيانيه٢۶اسالمی، در 

ھای  ، روزنامه کيھان خبری در مورد ارتباط يکی از دستگيرشدگان در رابطه با قتل١٣٧٧ دی ١٧سه ھفته بعد در 

  .منتشر کرد» باند مھدی ھاشمی«ای با  زنجيره

 خود قرار داد و تأثيربوعاتی ايران را کامال تحت ھا بعد، فضای مط ای از زمان برمالشدن تا سال ھای زنجيره قتل

نگاه مطبوعات برخی از اين . پردازند چنان می ھا پرداخته و ھم ھای سياسی گوناگون به اين قتل نشريات زيادی از طيف

متی، ھا را غيرحکو ھا نيز کوشيدند تا عوامل اين قتل ھا بود، برخی روزنامه مطبوعات به عامالن داخلی و حکومتی قتل

  .عامل بيگانگان و دشمنان و مخالفان حکومت اسالمی معرفی کنند

ای نوشت که دخالت مستقيم يا غيرمستقيم دشمن در اين  هللا خامنه ، روزنامه کيھان به نقل از آيت١٣٧٧ آذر ٢۴در 

  .د انتقاد کرددانن ھا شريک می ای نظام جمھوری اسالمی را در اين قتل که عده حوادث آشکار خواھد شد؛ و از اين

ای ويژه،  ھا و وعده دروغين محمد خاتمی برای مجازات عاملين آن، کميته با توجه به حساسيت شديد جامعه نسبت به قتل

 نيروھای مسلح؛ علی سرمدی، معاون وزير اطالعات و علی ئیس وقت سازمان قضائيمرکب از علی يونسی، ر

  ...ھا شدند و  پيگيری قتلمسؤولت ملی  دبيرخانه شورای عالی امنيئی اجرامسؤولربيعی، 

ای که قبال نظير آن در ھيچ   طی اطالعيه،١٣٧٧ دی ١۵نھايتا، وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در تاريخ 

ای از اعضای آن وزارتخانه در  خانه جمھوری اسالمی ديده نشده بود به صورت رسمی اعالم کرد که عده وزارت

  .اند ھا دست داشته طراحی قتل

ھا گفته  آبادی بارھا در مصاحبه نجف. آبادی وزير اطالعات وقت از سمت خود استعفا داد ھمن ماه قربانعلی دری نجفب

 نيروھای ئیدادستان مجتمع قضا. اطالع است ھای صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطالعات، بی بود که از قتل

توان به سعيد امامی مشاور  از اين افراد می. ير کردرتبه وزارت اطالعات را دستگ مسلح تنی چند از مسولين عالی

، مصطفی کاظمی معاون )در زمان تصدی فالحيان( وزارت و معاون سابق امنيت وزارت اطالعات جمھوری اسالمی

س گروه ضربت وزارت اطالعات جمھوری ئيکوش ر ھا و اکبر خوش امنيت وزارت اطالعات در زمان انجام قتل

  .اسالمی اشاره کرد

شريعتمداری نمانيده رھبر در روزنامه   ،١٣٧٧ دی ماه سال ٢١ از صدور اطالعيه به نام وازرت اطالعات، در پس

االسالم حسينيان ترتيب داد تا کشتار دگرانديشان توجيه  ای را با دوست و ھمکارش حجت کيھان، مصاحبه
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نيز روی » چراغ«عات ساخته در برنامه راديو و تلويزيونی ی وزارت اطال  سناريوی که ھمان شب  شود،

  :گونه اعالم کرد االسالم حسينيان حمايت خود از قاتلين را اين رفت، حجت  صحنه

يا بواسطه تحليل خاص، اين    احساسات دينیتأثيرھا از روی اعتقادات مذھبی و تحت  ممکن است مرتکبان قتل... «

مقتوالن نيز از ...  القايات بيرونی واقع شده باشندتأثيرھا تحت  رسد اين بچه نظر می به... آقايان را به قتل رسانده باشند

) ع( ای ديگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطھار ھا حتی مرتد بودند و عده طوری که بعضی از آن مخالفان نظام بودند به

  »...کردند جسارت می

ای، و  ھای زنجيره يعنی قتل» درون مرزی«و با افتخار به عمليات   اعالم کرد» اھل فکر«حسينيان سعيد امامی را 

(  ھا نفر از مخالفين حکومت اسالمی در خارج کشور توسط سعيد امامی ، يعنی کشتار صد»برون مرزی«  عمليات

  :، چنين اشاره داشت)اسالمی

بوده چون ھا  در مورد سعيد امامی من تحليل خودم اين است که سعيد اسالمی به احتمال زياد در جريان اين قتل... «

بايد از دم تيغ گذرانده بشوند و در اين زمينه ھم   سعيد اسالمی واقعا اعتقادش اين بود که مخالفين جمھوری اسالمی

 امنيت وزارت اطالعات بوده، شايد صدھا مسؤولبه ھر جال کسی بوده که مسيول امنيت کشور بوده، . تجربه داشت

هللا  روح( »... داشته٧۴۴جمله بمباران پايگاه منافقين در بغداد سال عمليات برون مرزی ودر رابطه با منافقين من 

  )١٣٧٨، سال ٢٣ و ١۶ھای  حسينيان، نشريه جبھه، شماره

اش را که ترک شود و در تمام  روزه. شناسيد، نماز او را نديديد که ترک شود شما ده سال يکی را به نيکی می... «

آمدند و خدمات او را در مورد امنيت تشريح   اسالمی کسی است که اگر میزندگی از انقالب دفاع کرده و ھمين آقای

سخنرانی در ( »...ترين شرايط نموده است فھميديم اين انسان چه خدمتی به کشور در بحرانی کردند آن وقت ما می می

  )١٣٧٨ تير ١٢ورامين، نشريه جبھه، شماره 

چون ربيعی و خود روحانی که  ونی شيخ حسن روحانی ھمنژاد و برخی وزاری کن مشاور سياسی و امنيتی احمدی

ھا و کشتارھای داخلی و ترورھای   که بر ھمه سرکوبئیھای طوالنی در راس شورای امنيت ملی بوده است؛ شورا سال

. شان به خون مخالفان و نويسندگان و ھنرمدان سکوالر کشور آلوده است خارج کشور نظارت داشته دارد دست ھمه

ھا در تقسيم قدرت و ثروتت ھمواره با ھمديگر دعوا و رقابت جدی دارند اما ھنگامی که به برخورد به مخالفين  گرچه آن

  .اند گردد يک دست و يک دل عمل کرده شان برمی حکومت

ھا نيز به صورت غيرعلنی تشکيل شد و  ای بدون حضور خانواده مقتوالن و وکالی آن ھای زنجيره دادگاه متھمان قتل

 دادگاه اعالم کرد که پس از استماع نظر و استدالل معاون دادستان نظامی تھران، چون علنی بودن دادرسی را سئير

 ١۶۵ن دادرسی کيفری و اصل ئي قانون آ٣٢٧ ماده ٣موجب اخالل در امنيت و نظم عمومی تشخيص داده، مستند به بند 

  .قانون اساسی، قرار دادرسی غيرعلنی را صادر نموده است

يک از وکال يا اعضای خانواده مقتوالن به   به صورت غيرعلنی و بدون حضور ھيچ،٧٩ دی ٣٠ تا ٣گاه در فاصله داد

  .س شعبه دادگاه نظامی يک تھران برگزار شدئيرياست محمدرضا عقيقی ر

عقيقی در  جلسه دادگاه محرمانه و غيرعلنی در نھايت شعبه يک دادگاه نظامی تھران به رياست قاضی ١٢با برگزاری 

حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنيتی وزارت اطالعات و مھرداد عاليخانی مديرکل وزارت اطالعات 

  .را به جرم آمريت و صدور دستور چھار فقره قتل به چھار بار حبس ابد محکوم کرد

 نيروھای ئیس سازمان قضائي رای با حضور نيازی ھای زنجيره ، فيلم اعترافات شش تن از متھمان قتل١٣٧٨در بھمن 

ای، سران سه قوه و در جلسه غير  هللا خامنه ھا، در جلساتی جداگانه برای آيت دار رسيدگی به پرونده قتل مسلح و عھده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

متھمان در اين فيلم مدعی . ھای متفاوتی را دربرداشت العمل علنی مجلس پنجم، برای نمايندگان پخش شد که عکس

  .سازمان سيا و موساد شده بودندآی،  بی ھمکاری با اف

 فاطمه دری نوگورانی، ھمسر سعيد امامی و تعدادی ديگر از ئی، فيلمی سه ساعته از مراحل بازجو١٣٨٠در خرداد 

اين فيلم، حکايت از شکنجه .  از آن بر روی اينترنت قرار گرفتئیھا ھا منتشر شد و بخش بازداشت شدگان پرونده قتل

ھای جاسوسی  ی اخذ اعترافات عجيب در مورد ضديت با جمھوری اسالمی، ارتباط با سرويسشديد اين زندانيان برا

بازجويان با تھديد و ضرب و شتم و نسبت دادن اتھامات اخالقی درصدد اثبات . بيگانه و فسادھای گسترده جنسی داشت

ھای  کنندگان فيلم شکنجه متھمان قتل  تھيه.ای با بيگانگان و سفر به اسرائيل بودند ھای زنجيره  قتلئیارتباط عامالن اجرا

 از متھمان به ويژه متھمان زن ئی داشتند که بازجوتأکيد، ١٣٨٠س جمھور در مرداد ئيای به ر ای طی نامه زنجيره

  .تر بوده که در فيلم موجود نيست ھای بسيار وحشتناک دارای صحنه

مد، پرونده از تيم جواد آزاده گرفته شد و به گروه ديگری ھا به وجود آ  که پس از انتشار فيلم شکنجهئیدر ادامه فضا

ھا آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و ھمکارانش به زندان  سپس، برخی از دستگير شدگان پرونده قتل. سپرده شد

دند تعدادی از بازداشت شدگان اين پرونده پس از آزادی به کميسيون اصل نود مجلس ششم مراجعه و اعالم کر. افتادند

کس به  ھا، ھيچ  پرونده قتلئیبا وجود اعترافات متھمان به جاسوسی، در حکم قضا. که در دوران بازداشت شکنجه شدند

  .متھم نشد» ارتباط با دولت متخاصم«يا » خيانت«، »جاسوسی«

ھای   راز قتلای از حدس و گمان نگه داشت و با مرگ او خودکشی و يا اجبار به خودکشی سعيد امامی ھمه را در مرحله

  .ای نيز دفن شد زنجيره

تر و درس خوانده مدرسه حقانی  چاک تر و سينه هللا حسينيان، از ھمه حراف اسالم روح از ميان جانيان حکومت، حجت

و روشنگران است؛   مدرسه حقانی، در واقع مدرسه تدريس عدم تحمل و کشتار دگرانديشان و روشنفکران. است

ای، پورمحمدی، نيری، حسينيان و برخی از آخوندھا درس  يان، رازينی، محسنی اژهمصباح يزدی، جنتی، فالح

 .ھای اين مدرسه ھستند خوانده

تعھد «شان به  س جمھور در حکمئير. نژاد منصوب شده بود هللا حسينيان، به مقام مشاور سياسی و امنيتی احمدی روح

اشاره کرده بود و نيز ابراز اميدواری كرده که » م حسينياناالسال دينی و انقالبی و سوابق و تجربيات ارزشمند حجت

گزاری و تعالی  وی در پرتو عنايات الھی و در جھت تحقق اصول چھارگانه عدالت گستری، مھرورزی، خدمت«

   ».جانبه كشور، موفق باشد ھمه

داند  به خوبی مینژاد که از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدن حکومت اسالمی حکومت اسالمی بود   احمدی

- ۵٨ھای  و مخالفان سياسی سال   در ادامه کشتار دگرانديشان۵٧خواه  خواه و آزادی کشتارھای بزرگ انقالبيون عدالت

، ١٣۶٧عام زندانيان سياسی در سال  ويژه قتل ، به۶۴ تا ۶٢ھای  ، کشتارھای سال١٣۶٠، کشتارھای سال ١٣۵٧

... اتيک زنان و ترور مخالفين حکومت اسالمی در خارج کشور و، سرکوب سيستم١٣٧٧ای سال  ھای زنجيره قتل

  .اند شان بوده »جربيات ارزشمند«و » عنايت الھی«، »مھر ورز« از عملکرد اين حکومت ئیھا نمونه

 و ١٣۶٠ھای  اندر کار کشتارھای سال نژاد، دست اسالم پورمحمدی وزير کشو دولت مھرورز احمدی حجت

ھای  قتل«اندر کار  ای وزير اطالعات و صفار ھرندی وزير ارشاد اسالمی او، دست اژهاسالم محسنی  حجت  ،١٣۶٧

  ...اندر کار کشتار مخالفين حکومت اسالمی در خارج کشور و ، منوچھر متکی وزير امورخارجه دست»ای زنجيره

ای و ترور مخالفين  ھای زنحيره ، قتل١٣۶٧اندر کار کشتارھای  هللا حسينيان دست اسالم روح در اين ميان، حجت

  .بود» ...گزار و مھرورز، عدالت گستر، خدمت«ھا و اعضای پر نفوذ اين دولت  حکومت در خارج کشور، از چھره
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سعيد  رابطه با مرگ دوست و ھمکارش  ، به ھنگام سخن گفتن در»مدرسه حقانی«هللا حسينيان، اين تربيت شده  روح

تعھد دينی و سوابق و «، به »آخه باباجون ما خودمان يک زمان قاتل بوديم«ن که  به ايتأکيد، و با )سعيد اسالمی(  امامی

  :امامی، اين چنين اشاره کرده است» تجربيات ارزشمند و مھرورزی

گويند  چند بسته شما به ايشان داديد؟ می. دارو ھم استفاده کرده و خودش را تميز کرده بود) سعيد امامی( گويند می... «

گويند دکترھا گفتند که  ماند که خورده باشد و مرده باشد؟ می قدر باقی می خب از يک بسته چه: گويم ، می»يک بسته«

يک زمانی ھمه . يک زمانی زندانبان بوديم. گفتم آخه باباجون، آخه ما خودمان يک زمان قاتل بوديم. محلول يک استکان

د ئيگو طور با يک استکان که آن ھم شما می آخه چه. مردندتا کنون صدھا نفر واجبی خوردند و ن. اين چيزھا را گذرانديم

گويند نه نمرد چھار روز زنده ماند و خوب  که بالفاصله بردند به بيمارستان و شست و شو داديد، اين خورد و مرد؟ می

د ببريد که ئيو بياد ببريدش، که يک مرتبه اعالم کردند که ايست قلبی پيدا کرده ئيشده بود، حتی تماس گرفتند با ما که بيا

 که چپ ئیگويم نخورده، شايد، شايد خط بھش دادند، ھمان بازجوھا اوال من نمی. گفتم آخه جای تخقيق دارد. تمام کرد

جا  چون خودش ھم گفت آن. دھيم است بگويند اين کاررا بکن بيا بيرون، نجاتت می  شان بودند و کسانی که پرونده دست

توی بيمارستان داد و . کنند ام می  آقا به داد من برسيد، پدرم را در آوردند، کشتنم، شکنجهگفت کرد و می وبيداد می داد

اند و بعد آوردند بيمارستان آمپول ھوا بھش زدند، سکته کرده؟ تحقيق  شايد واقعا ھمين خط را به او داده. کرد فرياد می

روزنامه ( »....شناختيم سعيد امامی را  ما میآخه سعيد اسالمی آدمی نبود که خودکشی کند، . کنيد، بررسی کنيد

  )١٣٧٧ دی ماه ٢١  کيھان،

ھای ھولناک و فجيع به دعواھای جناحی و يا بيگانگان و خزعبالتی از قبيل ضربه زدن به  در واقع نسبت دادن اين قتل

نزد افکار عمومی باز است و ھا در  کس باور نکرد و دقيقا به ھين دليل، پرونده اين قتل دولت و حاکميت و غيره را ھيچ

شود  وصدای طنين  باختگان باز می ھای جان کم ھر سال بار اين پرونده توسط کانون نويسندگان ايران و خانواده دست

چنان دچار سرگيجه  ھا را آن طوری که آن آيد به انداز آن مانند پتکی بر سر سران و مقامات حکومت اسالمی فرود می

ھای  کنندگان مراسم ان امنيتی خود را به سراغ برگزارکنندگان و شرکتمأمورکند که ديوانه وار  ی مئیگو سياسی و ھذيان

  !گذارند شان را به نمايش می فرستند باز ھم عجز و ناتوانی و درماندگی خود و حکومت ، می...يادبود مختاری و پوينده و

ه ھنوز ھم سيد محمد خاتمی در اين مورد روشنگری گذرد، اتفاقی ک ای می ھای زنجيره  سال از قتلنوزدهنزديک به 

نکرده و حتی ربيعی که در دولت اول و دوم شيح حسن روحانی در راس وزارت کار قرار گرفته، در اين مورد مھر 

کند  ھاست در انگلستان زندگی می يا حتی کسان چون مھاجرانی وزير ارشاد دولت خاتمی که سال. اند سکوت به لب زده

دليلش روشن است ھمه سران . سی است ھرگز درا ين مورد روشنگری نکرده است بی گفتگوکنندگان ثابت بیو يک از 

تر نيز در کشتارھا و ترورھای دھه  ھا و ترورھا و کشتارھا و پيش ھای حکومت در ھمه اين قتل و مقامات و جناح

ھای  ای و بيان ناگفته ھای زنجيره  از قتلیئشصت داخل و خارج ايران شريک و سھيم بودند بنابراين، ھرگونه رمزگشا

 سال مراسم يادبود قربانيان با درگيری و ١٨و در طی اين . تواند به ضررشان تمام شود ھاست و می آن خط قرمز آن

ھاست که حکم قطعی و بی برگشت خود را عليه  اما ھمان طور که گفتيم بخش آگاه جامعه، سال. تنش ھمراه بوده است

ھای مردم  حقوقی ھا و ھمه جنايات ديگر و بی  اسالمی ايران صادر کرده و آن را عامل اصلی اين قتلکليت حکومت

ھای سياسی، اجتماعی و   که دير و يا زود توسط ھمين مردم و جنبشئیرا. داند و رای به رفتن آن داده است ايران می

  !ھا به مرحله اجر درخواھد آمد فرھنگی آن

  ٢٠١٧مبر  دوازدھم دس-  ١٣٩۶ ]قوس[رشنبه بيست و يکم آذ سه

 


