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 بھرام رحمانی

٠٩.٠٧.١٠ 

  

  

   چه گذشت؟١٣٧٨ ماه سال ]سرطان[ تيـر١٨ روز
  

 و امنيتی ئی قضامقامات انتظامی و. ی تر می شودپوليسھر چه به ھجدھم تير نزديک می شويم فضای جامعه 

 ١٨ ۀحکومت اسالمی در تھران و ھم چنين شھرستان ھا، به منظور مرعوب کردن دانش جويان و جوانان در آستان

  . را احظار و تھديد کرده اندئین دانش جوتير، بسياری از فعاال

را احضار ... يف وتكنيک، ملى، شرتاكنون شماری از دانش جويان دانشگاه ھاى تھران، عالمه، علم و صنعت، پلى 

  .گيردليس امنيت تھران صورت مى وبخشی از اين تھديدات از سوی پ.  اندو تھديد كرده

» يونس رحمانی فرزند رئيس«و » امان اله پوريان فرزند ملنگ«ھم چنين اعدام دو شھروند بلوچ به نام ھای 

 تير ماه در ١۴ نفر روز دوشننبه ۴، اعدام »محاربه و افساد فی االرض«سحرگاه يکشنبه سيزدھم تير ماه، به اتھام 

ھشت سال و نيم  زندان برای پروين جمالزاده، به زندان مرکزی اصفھان، صدور يک حکم قصاص در اسالمشھر، 

دادگاه ليال توسلی، يکی از شاھدان زير گرفتن يک شھروند توسط ماشين دليل شرکت در تظاھرات ھای سال گذشته، 

ن تظاھرات ھای سال گذشته، اعدام قريب الوقوع محمدرضا حدادی، نوجوانی که پيش از نيروی انتظامی در جريا

 دانشگاه ھا، تادانرسيدن به سن قانونی مرتکب قتل شده است، اجباری شدن حضور نماينده حراست در سفرھای اس

ار، با آن امرار ن سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه معلق شده از ک آتش کشاندن اتوبوس شخصی که فعاالبه

معاش می کردند، احضار بيش از شصت دانشجوی دختر دانشگاه آزاد قم به دليل عدم رعايت حجاب، حکم سنگسار 

خانم محمدی آشتيانی، فشار بر مجيد توکلی، دانش جوی زندانی و ديگر دانش جويان دربند، احضار تعدادی زيادی 

 از  انبوه وحشی گری ھای حکومت اسالمی در ئی، تنھا نمونه ھا اطالعاتۀاز دانش جويان دانشگاه تبريز به ادار

 تير صورت ١٨ تير است که برای زھرچشم گرفتن از جامعه و با ھدف جلوگيری از اعتراضات احتمالی ١٨مقطع 

  .می گيرند
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 ١۵صبح روز سه شنبه .  آذر است١۶ ايران، يکی از روزھای مھم ھم چون ئی تير در تاريخ جنبش دانش جو١٨

، عابرانی که به دکه ھای روزنامه فروشی ھا سر می کشيدند، ديدند که روزنامه سالم با تيتری ١٣٧٨تير ماه 

  »سعيد اسالمی پيشنھاد اصالح قانون مطبوعات را داده است«: درشت نوشته است

 داغ تر از ، نوشت، در آن روزھا، که بحث تصويب قانون جديد مطبوعات در مجلس پنجم٧٨ تير ١۵روزنامه سالم 

او که سال . ھميشه بود، کم تر کسی را می شد پيدا کرد که درباره سعيد اسالمی يا امامی چيزی نشنيده باشد يا نداند

، به عنوان متھم رديف اول معرفی ١٣٧٧ز ئيی در پائھا معاون وزير اطالعات بود، در پی وقوع قتل ھای زنجيره 

  .... شد که در زندان با استفاده از داروی نظافت خودکشی کرده استاما پس از مدتی گفته. و بازداشت شده بود

سعيد امامی که به دنبال آن روزھا . له جرقه ای شد تا دانش جويان دانشگاه تھران دست به اعتراض بزنندأاين مس

 پی ربودن نويسندگانی چون مختاری و پوينده و ھم چنين داريوش فروھر و ھمسرش پروانه فروھر که با ضربات

در پی چاقو به طرز فجيعی در منزل خود به قتل رسيده بودند، جنازه مثله شده مختاری و پوينده در حاشيه کالن 

 کردند، جامعه به ئیزيزان از دست رفته خود را در پزشک قانونی شناساع تھران پيدا شد و نزديکان آن ھا شھر

راضات گسترده ای در داخل و خارج کشور راه افتاد تا در پی اين جنايانت ھولناک، اعت. شدت نگران و ملتھب بود

سپس . اين که حکومت اسالمی مجبور شد اعالم کند اين جنايات را مامورين رده باالی امنيتی حکومت انجام داده اند

 سعيد امامی، نامی مخوف و. بود) اسالمی(تنی چند از اين مامورين را دستگير کردند که يکی از آن ھا سعيد امامی 

ی، در مرکز بحث مردم کوچه و ئزيرا نام او پس از افشای ماجرای قتل ھای زنجيره .  برای جامعه ايران بودئیآشنا

بر اين اساس تيتر روزنامه سالم شوک بزرگی در جامعه به . خيابان و رسانه ھا و ارگان ھا و سران حکومت بود

  .وجود آورد

س ئيس جمھور و مھدی کروبی نيز رئيدست داشتند و خاتمی ربان حکومتی قدرت را در لدر اين دوره اصالح ط

  .مجلس بود

، به دليل چاپ سند »سالم«ول روحانی ؤوزارت اطالعات تحت نظر دولت اصالح طلب خاتمی، از مدير مس

  .محرمانه، به دادگاه ويژه روحانيت شکايت برد

 پر حادثه شد که به مدت شش روز جامعه ئیبه اين ترتيب، يک تيتر تکان دھنده روزنامه سالم، نقطه آغاز ماجرا

  .ايران را لرزاند

غروب روز بعد، يعنی پنج شنبه معلوم شد که روزنامه سالم تعطيل شده است و شب آن روز آبستن رويدادھای تکان 

 .، نامه فوق محرمانه سعيد امامی در روزنامه سالم انتشار يافت١٣٧٨ تير ١۵به اين ترتيب که .  ديگری شدۀدھند

، ١٣٧٨ تير ١٧. ، مجلس شورای اسالمی کليات طرح اصالح قانون مطبوعات را تصويب کرد١٣٧٨ تير ١۶

  . روزنامه سالم توقيف شد

، در )امير آباد شمالی(پنج شنبه شب، تعدادی از دانش جويان ساکن کوی دانشگاه تھران در خيابان کارگر شمالی 

دانش جويان، خواستار رفع .  مطبوعات دست به تجمع زدنداعتراض به توقيف روزنامه سالم و تصويب قانون

  . توقيف از سالم و عدم تصويب طرح اصالح قانون مطبوعات در مجلس شدند

ماموران نيروی انتظامی و پس از مدتی، نيروھای . ادامه اعتراض از محوطه کوی دانشگاه به خيابان کشيده شد

. ھا معروفند، نيز خود را به اطراف دانشگاه تھران رساندند» یلباس شخص«ی ديگری که به ئموزش ديده و حرفه آ

دانش جويان پس از . نيمه ھای شب، درگيری مختصری ميان دانش جويان و ماموران نيروی انتظامی روی داد
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مقاومت در مقابل تعرض نيروی انتظامی و لباس شخصی ھا، يکی از سربازان نيروی انتطامی را به گروگان با 

  . ظاھرا ماجرا تمام شده به حساب می آيد.  می برند و پس از مدتی، رھايش می کنندئیخل خوابگاه دانشجوخود به دا

نيروھای انتظامی، که گفته می شود لباس شخصی ھا نيز آنان را ھمراھی می کردند، در نخستين ساعات بامداد 

 به بعد اتفاقاتی که به سرعت روی می از آن لحظه. ، وارد محوطه کوی دانشگاه می شوند١٣٨٧ تير ماه ١٨جمعه 

  . تير را به عنوان يک روز تاريخی اعالم جرم عليه کليت حکومت اسالمی و سران آن ثبت کرد١٨دھند 

در يورش امشب نيروی انتظامی و لباس شخصی ھا به کوی دانشگاه بسياری از دانش جويان مورد ضرب و شتم 

ح نمانده که کوی دانشگاه، به حدی به ھم ريخته و تخريب شده است که چيزی به صب. قرار گرفتند و بازداشت شدند

که در خواب بودند را مامورين حکومتی با پتک درھا و ديوارھای اتاق خواب دانش جويانی . باورکردنی نيست

 دانش جويانی که سراسيمه از خواب بيدار شده. تخريب کرده و به درون اتاق ھا گاز اشک آور پرتاب می کردند

در نتيحه اين . ن پرتاب می شدندئيبه پا» يا زھرا«و » يا حسن«بودند با تختخواب ھايشان از طبقات باال با شعارھای 

تھاجم وحشيانه نيروھای امنيتی و انتظامی حکومت، کوی دانشگاه به ويرانه ای تبديل شده بود و حتا برخی از اتاق 

اجمان کوی دانشگاه را ترک کردند و دانش جويان زخمی را در نزديکی ھای صبح، مھ. ھا طعمه حريق نيز شده بود

اتاق ھای به ھم ريخته و مملو از گاز اشک آور و دود و آتش رھا کردند و تعداد بی شماری را نيز دستگير کرده و 

  .با خورد برده بودند

روز جمعه به ويژه خبر يورش شبانه نيروھای امنيتی و انتظامی حکومت اسالمی به سرعت در جامعه پيچيد و 

  .مردم پايتخت اولين ساعات صبح خود را با خبر تکان دھنده يورش به دانشگاه آغاز کردند

  

   
  

روز جمعه، دانش جويان دانشگاه ھای تھران و شھرستان ھا با ريختن به خيابان ھا جواب دندان شکنی به جانيان 

ھا که با حمايت و پشتيبانی مردم آزاديخواه کوچه و بازار نيز ھمراه بود درگيری در خيابان . حکومت نشان می دھند

  .پنج روز ادامه می يابد

اھرات و اعتراضات به ساير ظ اما موج ت.امير آباد شمالی، مرکز درگيری ھا و خبرسازترين نقطه ايران است

يتی و لباس شخصی ھا در سراسر نيروھای ضدشورش، انتطامی و امن. خيابان ھای کالن شھر تھران نيز کشيده شد
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. شھر حالت جنگی به خود گرفته است. ن به پرواز درآمدندا معترضھليکوپترھا در باالی سر. شھر مستقر شدند

  .روزنامه ھای طرفدار دولت در روز، گاه تا سه نوبت چاپ می شوند

وی دانشگاه بوده، در رسانه ھا بر اساس آخرين خبرھا، کشته شدن يک نفر، عزت ابراھيم نژاد که آن شب مھمان ک

برای . ن پرتاب شده بودند ضربه مغزی ديده بودندئيبسياری از دانش جويانی که از طبقات باال به پا. تشر می شودنم

  . چشم خود را در اثر برخورد گاز اشک آور از دست دادمحسن جمالی، دانش جوی پزشکی که  مثال،

  . کردءوزير علوم استعفا.  خسارت به کوی دانشگاه سخن به ميان آوردندلایرمقامات دانشگاه تھران، از ميلياردھا 

آيت هللا . ظاھرا ھمه سران حکومت از محکوميت حوادث روی داده و حمله به خوابگاه دانش جويان سخن گفتند

 اتفاق خامنه ای، رھبر حکومت اسالمی، با رياکاری دانش جويان را فرزندان خود خواند و گفت که قلبش از اين

 روانه ئیجوسرکوب اين خيزش دانشاما ھمه نيروھای وحشی و سرکوبگرشان را برای . جريحه دار شده است

  .خيابان ھا کردند

شليک گاز اشک آور و آتش ھای برافروخته، .  تير ماه، دانشگاه تھران را دود فرا گرفته است٢٢غروب سه شنبه 

  .س می کندچشم ھا را می سوزاند و نفس ھا را در سينه جب

دانشگاه تھران، در محاصره نيروھای سرکوبگر تا دندان مسلح حکومت است و دانش جويان در کوی دانشگاه در 

نيروی انتظامی و لباس شخصی ھا از ميدان انقالب و دانشگاه، راھی کوی دانشگاه . تله شکارچيان آدم گير کرده اند

  .ينندشده اند و دانش جويان نيز به داخل کوی عقب می نش

 حزب هللا با عکس ھای ۀجماعت ھميشه در صحن. ر کرده استيي تير، ظاھر خيابان ھای تھران تغ٢٣چھارشنبه 

روزھای قبل دانش جويان . آيت هللا خامنه ای در خيابان ھا راه افتاده اند و در حمايت از وی و نظام شعار می دھند

اما امروز صحنه . کس ھای او را می سوزاندندمعترض عليه حکومت و شخص خامنه ای شعار می دادند و ع

  .عوض شده است

شب در کوی دانشگاه و در ميان ويرانه ھای خواب گاه ھا، سکوت مرگ حاکم بوده و دانش جويان در اتاق ھای 

نيروھای سرکوبگر حکومت، ھم چنان . ناامن خود، پناه گرفته بودند و به روزھای گذشته و آينده فکر می کردند

  .در محاصره خود دارندکوی را 

عزت هللا ابراھيم نژاد، فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه چمران اھواز و يکی از قربانيان حمله انصار حزب 

ھای سياسی در دوران  او فعاليت . هللا و نيروی انتظامی به خوابگاه دانش جويان در کوی دانشگاه تھران است

 و ئیعوامل قتل وی، نه تنھا ھيچ گاه شناسا. ی پس از قتلش به چاپ رسيد داشته و دفتر شعری ھم از وئیجودانش

  .شد» اقدام عليه امنيت ملی«معرفی و محاکمه نشدند، بلکه خود او پس از مرگش توسط دادگاه انقالب متھم به 

 ھای  درگيریول برد انجمن اين دانشگاه بود که در ميان ؤ دانشگاه الزھرا و مسئیّفرشته عليزاده، فعال دانش جو

 تير ١٨ به خوابگاه دانش جويان در کوی دانشگاه تھران در وقايع پوليس نظاميان انصار حزب هللا  پس از حمله شبه

  .است  معتقدند که وی کشته شدهئیمنابع دانش جو.  ناپديد شد٨٧
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 ھمايشی که در دانشگاه اميرکبير  تير در١٨ سال پس از واقعه ۴علی اکبر موسوی خوئينی، نماينده مجلس ششم، 

را به عھده نمی  وليت آن ؤ امنيتی ربوده شد و ھيچ نھادی مستھران برگزار شده بود، گفت عليزاده توسط ماموران

 وی در تالش برای پيگيری ۀخانواد. مادر فرشته عليزاده، بر اثر فشارھای روحی سکته قلبی کرد و درگذشت. گيرد 

 نفر در واقعه حمله به ٧مجموعه فعاالن حقوق بشر اعالم کرده اند . مان ملل برآمدندسرنوشت او از طريق ساز

بنابراين، ھيچ آمار دقيقی در مورد کشته شده ھا و زخمی ھا و دستگيرشدگان اعالم نشده . اند کوی دانشگاه کشته شده 

  . است

قتل ھای زنجيره «يت ھای پشت پرده ھيچ کس و جريانی به اندازه خامنه ای و خاتمی و دولت وقت وی، از واقع

  .آگاھی ندارد» یئ

در حالی که .  کرده اندءسای رده باالی خود را اجراؤن وزارت اطالعات، دستورات فرماندھان و رادر واقع مامور

گفته می شود علی خامنه ای رھبر . س حکومت جا خوش کرده اندأی، در رئ ھای زنجيره  ن اصلی قتل عامال

 توسط پرسنل ، قربانعلی دری نجف آبادی وزير وقت اطالعات دستور قتل ھا را صادر کرده وحکومت اسالمی،

وزير اطالعات (وزارت اطالعات و سعيد امامی، معاون امنيتی اين وزارتخانه در زمان تصدی علی فالحيان 

، )مد خاتمیاولين وزير اطالعات در دولت مح(و دری نجف آبادی ) جمھوری ھاشمی رفسنجانی دوران رياست

  .  درآوده اندءمعاون وقت وزارت اطالعات و مھرداد عاليخانی به مرحله اجرا) کاظمی(مصطفی موسوی 

س جمھور وقت تيمی ئيمحمد خاتمی، ر. ھا را خودسر ناميد ای عوامل قتل سابقه  وزارت اطالعات، طی اطالعيه بی

اين تيم پس از يک ماه . ول رسيدگی به پرونده کردؤعات و بدون حضور وزير وقت را مسخارج از وزارت اطال

ر دری نجف ييتغ. ھا را اعالم و عوامل را دستگير نمود داشتن مقامات بلندپايه وزارت اطالعات در قتل  تحقيق دست 

آبادی وزير وقت اطالعات توسط خاتمی و جايگزينی يونسی شبھه ھا را در جامعه بيش تر دامن زد که سرنخ اصلی 

اگر اين جنايت ھولناک در يک کشور ديگری روی می . بوددر در دست وزير اطالعات وقت ئی ی زنجيره قتل ھا

اما به دليل اين که حکومت اسالمی، با تھديد و ترور، سانسور و اختناق، . داد امکان نداشت که دولت بر کار بماند

ر چندانی در ييه است چنين مسايلی، تغسرکوب و آدم کشی، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار، بنيان گذاری شد

  .چنين حکومتی، تنھا با قدرت مردم از حاکميت رانده می شود. حاکميت به وجود نمی آورد
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گرچه در مجموع، قتل ھا در طول چندين سال اتفاق افتاده و تعداد قربانيان به بيش از ھشتاد نويسنده، مترجم، شاعر، 

 و ھنگام به قتل رسيدن دو نويسنده سرشناس، يک ١٣٧٧ در اواخز سال رسد، فعال سياسی و شھروندان عادی می

  .  ماه به عنوان يک بحران جدی مطرح شدند٢فعال مطرح سياسی و ھمسرش در عرض 

 بازداشت شد ولی نام او و ساير متھمان بازداشت شده به رسانه ھا راه نيافت تا ٧٧سعيد امامی، پنجم بھمن ماه سال 

 در حد مديرکل را در ئی اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت ھا٧٨ی خرداد آن که آخرين روزھا

 نيروھای مسلح ئیس وقت سازمان قضائير. وزارت اطالعات بر عھده داشتند در برخی از روزنامه ھا انتشار يافت

ی با توجه به عامالن اصل«: سعيد امامی را يکی از چھار عامل اصلی قتل ھای زنجيره ای معرفی کرد و گفت

نيازی، کم ترين » .انی، خسرو براتی و سعيد امامی ھستندخ گرفته مصطفی کاظمی، مھرداد عاليتحقيقات انجام

با توجه به مدارک موجود و اعتراف ھای صريح سعيد امامی، «مجازات سعيد امامی را اعدام اعالم کرد و گفت 

  ».به دادگاه می رفت حکم او اعدام بودوی ھيچ گونه راه فراری نداشت و اگر با اين اتھامات 

 ای مدعی شد که   نيروھای مسلح طی اطالعيهئی، دادستان مجتمع قضا١٣٧٨ خرداد ٣١چند ماه بعد، در تاريخ 

معرفی شده بود، در زندان اوين، ھنگام » قتل ھای خودسرانه«ول اصلی ؤسعيد امامی که باالترين عضو و مس

اساس گفته پزشکان خوردن داروی ه  که بئیاما از آن جا. است ، خودکشی کردهاستحمام، با خوردن داروی نظافت

 ھای امامی در ئیشود و ھيچ مطلبی از اعترافات و بازجو نظافت، معموال به مرگ شخص مسموم منجر نمی 

شک و ترديدھا بر اين است که سران حکومت . دسترس عموم قرار داده نشد، اين خودکشی را کسی باور نکرد

معرفی کردند و سپس او را قربانی » ول اصلی قتل ھای خودسرانه ؤباالترين عضو و مس«، نخست او را المیاس

ھمان موقع روزنامه . را برای ھميشه مختومه اعالم کنند» یئقتل ھای زنجيره «کردند تا به زعم خود پرونده 

کان بيمارستان لقمان حال امامی را  خرداد، پزش٢٧ھمشھری، روزنامه شھرداری تھران نوشت که روز پنج شنبه 

 که برای اطمينان، خواسته بودند که  اما در حالی. خوب توصيف کرده و برای او اجازه مرخصی صادر کرده بودند

او دو ساعت ديگر ھم در بيمارستان بماند، بر اثر ايست قلبی و در فاصله ھمان دو ساعت، سعيد امامی از دنيا رفته 

 دادند او برای اين که بسياری از مسائل مربوط به قتل ھا و وزارت اطالعات حکومت اسالمی بسياری احتمال. بود

  .است را مطرح نکند در زندان کشته شده 

ول دانستند، بلکه از او به عنوان ؤوھرھا، مختاری، پوينده و شريف مسمطبوعات ايران، امامی را نه تنھا در قتل فر

 و نود ميالدی شامل ترور سعيدی سيرجانی، واقعه ترور ميکونوس، عمليات ھای دھه ھشتاد يکی از عوامل قتل 

 تن از نويسندگان و روشنفکران و مرگ غيرمنتظره احمد خمينی فرزند ٢١ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل 

  .روح هللا خمينی نام بردند

ناريوھای مختلفی را در جامعه ی سئبرای انحراف افکار عمومی از واقعيت ھای پشت پرده قتل ھای زنجريره 

ی با حضور حجت ئ   ھای زنجيره  شش تن از متھمان قتل    اعترافات    فيلم، ١٣٨٧ بھمن ۵در تاريخ . س دادندانعکا

ھا، در يکی از جلسات  دار رسيدگی پرونده قتل   مسلح و عھدهیا نيروھئیس سازمان قضائياالسالم نيازی ر

متھمان در اين فيلم .  ھای متفاوتی را در بر داشت العمل ندگان پخش شد که عکس غيرعلنی مجلس پنجم، برای نماي

  .مدعی ھمکاری با اف بی آی، سازمان سيا و موساد شده بودند

ی، بدون حضور خانواده مقتوالن و وکالی آن ھا نيز به صورت غيرعلنی تشکيل ئدادگاه متھمان قتل ھای زنجيره 

ه پس از استماع نظر و استدالل معاون دادستان نظامی تھران، چون علنی بودن س دادگاه اعالم کرد کئيشد و ر
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ين دادرسی ئ قانون آ٣٢٧ ماده ٣مستند به بند دادرسی را موجب اخالل در امنيت و نظم عمومی تشخيص داد، 

  .رسی غيرعلنی را صادر نموده است  قانون اساسی قرار داد١۶۵و اصل  كيفری،

 يا اعضای خانواده ء به صورت غيرعلنی و بدون حضور ھيچ يک از وکال٧٩ دی ٣٠ تا ٣دادگاه در فاصله 

  .يس شعبه دادگاه نظامی يك تھران برگزار شدئقتوالن به رياست محمدرضا عقيقی رم

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

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

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

ول وقت حراست بھشت زھرای تھران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمدجعفر پيونده ؤعلی روشنی مس

به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده عضو اداره عمليات وزارت اطالعات را به جرم مباشرت در قتل 

ھم چنين علی محسنی، ديگر عضو اداره عمليات وزارت . داريوش فروھر به يك فقره قصاص نفس محکوم شدند

 فقره قصاص نفس پس از به يك) ھمسر داريوش فروھر(اطالعات را به جرم مباشرت در قتل پروانه اسکندری 

  .پرداخت نصف ديه كامل به قاتل محكوم شد

حميد رسولی و محمد عزيزی از مديران ميانی وزارت اطالعات ھر دو به جرم آمريت و صدور دستور در راستای 

  .اجرای دو فقره قتل آقای داريوش فروھر و خانم مجداسكندری به دو فقره حبس ابد محكوم شدند

م معاونت در قتل به ده سال زندان و اصغر سباح به شش سال زندان محکوم شدند و ساير خسرو براتی به جر

 پور و علی ناظری به دو و ئیمتھمان شامل ابوالفضل مسامی، مصطفی ھاشمی، محمدحسن اثنی عشر، علی صفا

  .نيم تا چھار سال زندان محکوم گرديدند

را تبرئه کرد و متھمان ھمگی به غير از خسرو براتی از  نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطالعات ٣دادگاه 

  .اعضای رسمی وزارت اطالعات بودند

دگاه در ديوان عالی کشور نقض شد  و  محمد عزيزی و علی أی رای دئبا اعتراض وکالی متھمان قتل ھای زنجيره 

ازات محکومان به قصاص نيز به ر عنوان اتھام مواجه شدند و مجييروشنی در شعبه پنجم دادگاه نظامی تھران به تغ

  . سال زندان محکوم شدند١٠دليل آنچه گذشت خانواده مقتوالن ذکر شد به 

از سوی ديگر، حکومت اسالمی به دليل اين که پرونده اين ترورھا را به طور کلی ببندد و ھر کسی حرفی در مورد 

ی را دستگير ئھای قربانيان قتل ھای زنجيره آن زد بالفاصله صدايش را خاموش کند ناصر زرافشان، وکيل خانواده 

زرافشان، تنھا به دليل پيگيری اين پرونده که به کل جامعه ايران مربوط بود حدود پنج سال زندان را . و زندانی کرد

  .تحمل کرد

ای نھادھ« طلبان از عنوان  اصالح.  دادند برخی منابع از کنترل شخص خاتمی و وزرايش توسط اين نھادھا خبر می

برای اين تشکالت استفاده کرده و خواستار برخورد با آن شدند و جناح ھای حکومتی ھمديگر را » موازی اطالعاتی

  .متھم در دست داشتن در اين قتل ھا کردند

هللا خمينی به ميرحسين   کند روح  شھری، در کتاب خاطرات خود نقل می الزم به يادآوری است که محمد محمدی ری

ھا ھر کس را که خواستی منصوب کن اما در  در مورد ھمه وزارتخانه«زير وقت پيام داده بود که موسوی نخست و

س ئياز آن پس و در دوران علی خامنه ای نيز اين رويه حفظ شده و ر» .مورد وزارت اطالعات با من ھماھنگی کن

گر مشورت و تبادل نظز مستتقيم  وزرای اطالعات و مقامات ارشد آن، با ھمديئیجمھور و رھبر در مورد جا به جا

  .دارند
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عالوه بر بيت رھبری، حفاظت اطالعات .  امنيتی وجود دارد-در حکومت اسالمی، ارگان ھای مختلف اطالعاتی 

در تھديد و ترور و دستگيری و شکنجه ... سپاه، حفاظت اطالعات نيروی انتظامی، حفاظت اطالعات قوه قضائيه و

  .  طرق مختلف به اعمال کنترل امنيتی می پردازندمخالفين فعاليت دارند و از

اول بار توسط سعيد امامی مطرح » تھاجم فرھنگی و لزوم مقابله با آن«کيد شده است که پروژه أدر منابع مختلف ت

شد و مدت پانزده سال با حمايت سران حکومت و روحانيون محافظه کار او اجرای عملياتی را در داخل و خارج 

  .ن حکومت در داخل و خارج کشور ترور شدندا زيادی از مخالفۀدر اين دوره بود که عد. ه داشتکشور به عھد

، رابطه دوستانه و نزديک تری با ھمديگر )ای فرزند دوم خامنه (» آقا مجتبی « وگفته شده است که سعيد امامی

  .ندداشت

س ئيس جمھوری وقت، مھدی کروبی رئيال اين است که چرا ھنوز ھيچ کدام از آقايانی چون محمد خاتمی رؤس

د وقت و غيره ھنوز در اير ارشزمعاون سياسی وزارت کشور وقت، مھاجرانی و مجلس وقت، مصطفی تاج زاده

مورد واقعيت ھای پشت پرده ربودن و کشتن نويسندگان، مثله کردن فروھرھا، حمله به کوی دانشگاه و ھزاران 

ه چال ھا زير شديدترين شکنجه ھا قرار دادند و اکبر محمدی از اين معترضی که در آن روزھا دستگير و در سيا

  ، سخنی به ميان نمی آورند؟...ی کشته شد وکدانش جويان دستگير شده بود که در زندان به طرز مشکو

جنايت کاری مداوم جناح حاکم حکومت از ديروز تا به امروز تا حدودی برای ھمگان آشکار شده است به ويژه در 

اما در اين ميان، جناح اصالح طلب حکومتی و حاميان آن .  با سرکوب ھا و کشتارھا و ترورھای سال گذشتهرابطه

در داخل و خارج کشور دست به توھم پراکنی می زنند در حالی که ھر دو جناح حکومتی دست کم تا پنج سال پيش 

، ۵٧ھای سال ھای نخست انقالب بھمن در ھمه سياست ھای غيرانسانی و وحشيانه حکومت اسالمی از جمله کشتار

 و سرکوب و کشتار دانش جويان آزادی خواه و چپ و ١٣۶٩انقالب فرھنگی و تھاجم به دانشگاه ھا در سال 

، ھشت سال جنگ ايران و عراق و به ويژه قتل عام چندين ھزار زندانی سياسی در ۶٢ تا ۶٠کمونيست، کشتارھای 

 تير و غيره حاکميت را بين خود تقسيم کرده بودند و طبيعتا در ھمه ١٨ ۀعی، واقئ، قتل ھای زنجيره ١٣۶٧سال 

اکنون که بخشی از جناح اصالح طلبان به حاشيه حاکميت رانده شده اند اما باز ھم در . جنايات آن نيز سھيم بودند

االتی که در ؤنار سمورد جنايت پشت پرده سه دھه حکومت سخنی به ميان نمی آورند و يا با توجيه و رياکاری از ک

االتی که در دوره تبليغات انتخابات رياست جمھوری ؤاز جمله س. اين مورد از آن ھا می شود به سرعت می گذرند

 می ١٣۶٧سال گذشته از ميرحسين موسوی به عنوان يکی از نامزدھا در رابطه با کشتار زندانيان سياسی در سال 

خواه، فرقی نمی کند که خواه و انسان دوست و عدالت، برای ھر فرد آزاديدورانی که او نخست وزير بود بنابراين. شد

مثال در دوره نخست وزيری ميرحسين موسوی سرکوب و کشتار مردم، شکنجه و اعدام، تھديد و ترور دولتی بيش 

 جامعه اين نوع بحث، برای انحراف افکار عمومی مردم از واقعيت ھا در مقابل. تر بوده و در دوره خاتمی کم تر

ھزار نفر، ھم چه و  نفر اعدام شده باشد ١٠چه ھر کسی که در قدرت است در زمامداری اش . گذاشته می شود

اين اساس، حکومت اسالمی در کليت ه ب. به وجود نمی آورد که حاکميت جنايت کار است» جرم«فرقی در اصل 

 که بايد با قدرت اجتماعی مردم از حاکميت و آدم کش استپيشه خود و با ھمه سران و جناح ھايش حکومتی جنايت 

  .زير کشيده شودبه 

، به داليل مختلف انتظار چندانی وجود ندارد که اعتراضات گسترده ای در  تير١٨در يازدھمين سالگرد رويداد 

و داليلی از قبيل امنيتی کردن فضای جامعه و به ويژه دانشگاه ھا، تعطيلی دانشگاه ھا . داخل کشور صورت گيرد

در ھر صورت خود دست اندرکاران جنبش .  و غيره از جمله اين داليل ھستندئیخالی کردن خوابگاه ھای دانش جو
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اما روشن است .  نيز بايد پرھيز نمايندئی بايد انجام دھند و از چه کارھائی بھتر می دانند که چه کارھائیدانش جو

، قتل ھای ۶٧، کشتار زندانيان سياسی در سال ]سقو[ آذر١۶، چدر روزھای مھمی چون اول ماه مه، ھشت مار

تر از ھر زمانی حساس تر است که جامعه نسبت به تحوالت سياسی و اجتماعی بيش ...  ور تي١٨ی، ئزنجيره 

ھد و مترقی روابط خود را بيش تر و محکم ع، جنبش کارگری، جنبش زنان، روشنفکران متئیجون جنبش دانشفعاال

که در مقابل پيشرفت و گسترش جنبش ھای را تبادل نظر با ھمديگر مھم ترين موانعی تر کنند و با مشورت و 

بشناسند و راھگارھای پشت سر گذاشتن اين موانع را نيز مورد بحث و بررسی قرار دھند و دارند، اجتماعی وجود 

. عطوف دارندمھم تر از ھمه به امر سازمان دھی جنبش ھای اجتماعی و روشنگری اجتماعی توجه بيش تری م

 پراکنده و موضعی و آکسيونی آن، بلکه در مباره ای متحد و متشکل و سازمان ۀچون قدرت ھر جنبشی نه در مبارز

  .يافته و ھدف مند و آگاھانه و پيگير با افق و چشم انداز راديکال و سوسياليستی اش است

  ٢٠١٠ جون ششم - ١٣٨٩پانزدھم تير 

  

  :يادداشت

ه " رحمانی"الت تخنيکی نتوانستيم نوشتۀ ارزشمند ھمکار گرامی ما آقای از اينکه به نسبت مشک ن ب ر از اي را زودت

  . اميد است پوزش ما مورد پذيرش قرار گيردنشر برسانيم،

                                                      پيروز و کامگار باشيد

 AA-AAران تخنيکی پورتال                                             ھمکا


