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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ دسمبر ٢٩

  
  ،»یئقتل ھای زنجيره « قتل ھای سياسی موسوم به ۀپروند

 !چنان باز است ھم
   

  ايران، نه تنھا در قوانين و سياست ھای آن، بلکه عيمقاً  وحشی گری ھا و جنايات حکومت اسالمیۀبی ترديد ھم

 !شان دارد» اسالم«ريشه در ايدئولوژی کھنه و پوسيده و خرافی آن، يعنی 

 که با بيم و اميد به سرعت ئیروزھا.  شرکت کرده بود آن روزھا را خوب به ياد دارد١٣۵٧نسل ما که در انقالب 

 توسط گارد شاھنشاھی و ساواک، آتش زدن سينما رکس ١٣۵٧ ]سنبله[يور شھر١٧وقايعی چون کشتار . سپری شدند

سندگان که در اوج گيری  انقالب در تبريز زده شده بود؛ ده شب شعر و سخن کانون نويۀآبادان و قبل از آن نيز جرق

 را راسخ تر و  انقالبيون عليه حکومخت پھلویۀ داشت ھمه و ھمه عزم و ارادئیسزا بتأثير و جوانان ئیجوجنبش دانش

مھم تر از ھمه، مردم با . قدرقدرتی شاه و ساواک مخوفش شکسته شده بود. ديگر ترس معنی نداشت. قاطع تر کردند

. ھمديگر آن چنان دوستانه و رفيقانه عليه دشمن مشترک شان، يعنی حکومت شاه متحد شده بودند که باور کردنی نبود

ليس در وه ھای پايانی حکومت شاه، با وجود اين که حضور ارتش و پحتا بر اساس گزارشات در آن روزھا و ھفت

. خيابان ھا و کوچه ھا، بسيار کم رنگ بود اما درگيری ھای مردمی و حتا دزدی در حد چشم گيری کاھش يافته بود

  . پيگير با ھدف سرنگونی حکومت پھلوی گرفته بودۀ ھمه را اتحاد و ھمبستگی و مبارزۀزيرا اصلی ترين دغدغ

.  آزادی بودندۀمردم تشن.  موتور انقالب بودۀدر واقع شعار آزادی، نان و عدالت اجتماعی متحد کننده و انرژی دھند

در آن روزھا، شايد کم تر کسی فکر می کرد از دل چرکين حکومت پھلوی، حکومت ديگری بيرون خواھد جھيد و 

  . تر و خشک را با ھم خواھد سوزاندئیمانند ھيوال

 ]دلو [ بھمن١٢از سوی ديگر، روح هللا خمينی، . ، ايران را ترک کرد١٣۵٧ ]جدی[ دی٢۶ شاه در تاريخ محمدرضا

   .سال تبعيد، به ايران بازگشت١۵، پس از ١٣۵٧

زمان ورود اين . ، ھواپيمای خمينی از فرودگاه شارل دوگل فرانسه به آسمان پرواز کرد۵٧شامگاه يازده بھمن 

کسی که در » .ھيچ«: و او پاسخ داد» چه احساسی داريد؟«: ، خبرنگاری از خمينی، پرسيدھواپيما به آسمان ايران

چنين شرايط بسيار حساس جامعه اش، ھيچ احساسی نداشته باشد بی ترديد حس انسانی نيز ندارد و تنھا به انتقام 

ن خود و ا مخالفۀيست ھا و ھمانتقام از بازماندگان حکومت سرنگون شده و انتقام از سکوالرھا، کمون! فکر می کند

  !حکومتش و ايدئولوژی پوچ و خرافی و ارتجاعی اش
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در چنين شرايطی، به محض اين که خمينی به تھران رسيد و موج استقبال از خودش را بين فرودگاه مھرآباد تھران و 

رص و ولع قدرت تمام در مدت کوتاه اقامتش در مدرسه علوی ديد مانند ھر ديکتاتوری دچار خودبزرگ بينی شد و ح

 چون اجباری کردن حجاب ئیاو، بی رحمانه فرمان ھا. وجودش را گرفت به طوری که لحن و زبانش خشن تر شد

اسالمی برای زنان، حمله به کردستان، به ترکمن صحرا، جنوب ايران و سيستان و بلوچستان، رسانه ھا، تجمعات، 

خمينی به خلخالی، . سياسی را يکی پس از ديگری صادر کردتشکل ھای دمکراتيک مردمی، سازمان ھا و احزاب 

ن حکومت را ان و منتقداموريت داد تا گروه گروه مخالفأآخوندی که به او نزديک تر بود و جنون آدم کشی ھم داشت م

  .رد مرگ بسپاۀدادگاه ھای مرگ خلخالی، چند دقيقه ای بيش تر طول نمی کشيد تا قربانی را به دست جوخ. اعدام کند

 نفر در رسانه ھا اعالم می ٢٠٠ نفر و ١٠٠، خبر اعدام ۵٧ ھای نخست انقالب   ما به ياد داريم که در آن سالۀھم

  . گرديد شد و ھر شب از تلويزيون نيز پخش می 

ربودن انسان ھا در کوچه و خيابان و رھا ساختن جسد قربانيان در بيابان ھا، به يک امر عادی سران و مقامات 

ای برای آمران و عامالن آن  ن، نه ھزينه ا شکل از ميان برداشتن مخالفزيرا به اين. اسالمی تبديل شده بودحکومت 

از طرف ديگر، تصفيه ھای شديدی نيز در درون حاکميت آغاز . يت آن را به عھده می گرفتمسؤولداشت و نه کسی 

  .شده بود

 تکان دھنده است و آمار دقيقی نيز در رابطه با عاً  توسط حکومت اسالمی، واق۵٧ نخست انقالب ۀکشتارھای دھ

، با فرمان خمينی و در مدت کوتاھی حدود پنج ھزار زندانی سياسی بی دفاع ١٣۶٧تنھا در سال . قربانيان وجود ندارد

  .را در زندان ھا قتل عام کردند

ی وحشيانه حکومت اسالمی و به اين ترتيب، واقعه قتل ھای زنجيره ای را نيز بايد در راستای ھمان سياست ھا

  . جامعه مورد بحث و بررسی قرار دادارعابترورھايش در داخل و خارج در جھت 

 رھبر به ای نامه نوشتن از پس تاريخی، ادبی آثار مشھور نويسنده سيرجانی سعيدی ١٣٧٣ سال ]ميزان[مھرماه در

 نامه ارسال با نويسندگان کانون اعضای از نفر ۶٢ تعداد وی، دستگيری از پس .شد دستگير ايران اسالمی حکومت

 اين البته .شدند سيرجانی سعيدی اتھامات مورد در شفاف توضيحات ارائه خواستار قضائيه قوه وقت سئير به ای

   .ماند جواب بی نامه

 با ای بيانيه مختاری محمد منزل در ای جلسه تشکيل با نويسندگان کانون سال، ھمان مھر ٢٣ روز در بعد چندی

 چنين ھم و ايران جامعه روشنفکری جامعه توجه ،»ايم نويسنده ما« نام با بيانيه اين .کردند منتشر ءامضا ١٣۴

   .کرد جلب خود به را جھان

   نويسنده١٣۴نامه سرگشاده 

  ١٣٧٣ ]عقرب[ آبان٢١ 

 »ما نويسنده ايم«

ويری را که دولت و بخشی از جامعه و حتی اما مسايلی که در تاريخ معاصر در جامعۀ ما و جوامع ديگر پديد آمده، تص

برخی از نويسندگان از نويسنده دارند، مخدوش کرده است، و در نتيجه ھويت نويسنده و ماھيت اثرش، و ھمچنين 

 .حضور جمعی نويسندگان دستخوش برخوردھای نامناسب شده است

بھه و توھم، ماھيت کار فرھنگی و علت ار اينرو ما نويسندگان ايران وظيفه خود می دانيم برای رفع ھر گونه ش

 .ن کنيمييحضور جمعی خود را تب

حق . ما نويسنده ايم، يعنی احساس و تخيل و انديشه و تحقيق خود را به اشکال مختلف می نويسيم و منتشر می کنيم

 زقيق يا نقد، و نيلمنامه، تحز شعر يا داستان، نمايشنامه يا فطبيعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته مان ـ اعم ا
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ايجاد مانع در راه نشر اين آثار، . ترجمۀ آثار ديگر نويسندگان جھان ـ آزادانه و بی ھيچ مانعی به دست مخاطبان برسد

اگر چه پس از نشر راه قضاوت و نقد آزادانه دربارۀ آنھا . به ھر بھانه ای، در صالحيت ھيچ کس يا ھيچ نھادی نيست

 .بر ھمگان گشوده است

می که مقابله با موانع نوشتن و انديشيدن از توان و امکان فردی ما فراتر می رود، ناچاريم به صورت جمعی ـ ھنگا

رو شويم، يعنی برای تحقق آزادی انديشه و بيان و فکر و مبارزه با سانسور، به شکل جمعی ه صنفی با آن روب

 :بکوشيم، به ھمين دليل معتقديم

زيرا نويسنده در چگونگی . فی نويسندگان ايران متضمن استقالل فردی ماستحضور جمعی ما، با ھدف تشکل صن

ھمآھنگی و ھمراھی او در مسايل مشترک . خلق اثر، نقد و تحليل آثار ديگران، و بيان معتقدات خويش بايد آزاد باشد

و افکار شخصی يا يت اعمال مسؤولھمچنان که . يت او در برابر مسايل فردی ايشان نيستمسؤولاھل قلم به معنای 

 .سياسی يا اجتماعی ھر فرد بر عھده خود اوست

با اين ھمه، غالبأ نويسنده را نه به عنوان نويسنده، بلکه به ازای نسبتھای فرضی يا وابستگيھای محتمل به احزاب يا 

دگان در يک در نتيجه حضور جمعی نويسن. گروھھا يا جناحھا می شناسند و بر اين اساس دربارۀ او داوری می کنند

 .تشکل صنفی ـ فرھنگی نيز در عداد احزاب يا گرايشھای سياسی قلمداد می شود

دولتھا و نھادھا و گروھھای وابسته به آنھا نيز بنا به عادت، نويسنده را به اقتضای سياست و مصلحت روز می 

يا توطئه ھای داخل و خارج سنجند، و با تفسيرھای دلبخواه حضور جمعی نويسندگان را به گرايشھای ويژه سياسی 

حتی بعضی افراد، نھادھا و گروھھای وابسته، ھمان تفسير ھا و تعبيرھای خود ساخته را مبنای . نسبت می دھند

 .اھانت و تحقير و تھديد می کنند

ونه از اين رو تأکيد می کنيم که ھدف اصلی ما از ميان برداشتن موانع راه آزادی انديشه و بيان و نشر است و ھر گ

 . آن صاحب ھمان تعبير استمسؤولتعبيرديگری از اين ھدف، نادرست است و 

يت آنچه در داخل مسؤولپس .  می کندءيت ھر نوشته ای با ھمان کسی است که آن را آزادانه می نويسد و امضامسؤول

شود، فقط بر عھدۀ يا خارج از کشور به امضای ديگران، در موافقت يا مخالفت با ما نويسندگان ايران منتشر می 

 .ھمان امضاء کنندگان است

بديھی است که حق تحليل و بررسی ھر نوشته برای ھمگان محفوظ است، و نقد آثار نويسندگان الزمۀ اعتالی فرھنگ 

ملی است، اما تجسس در زندگی خصوصی نويسنده به بھانۀ نقد آثارش، تجاوز به حريم اوست و محکوم شناختن او 

ھمچنانکه دفاع از حقوق انسانی و مدنی . القی و عقيدتی خالف دموکراسی و شئون نويسندگی استبه دستاويزھای اخ

 .ھر نويسنده نيز در ھر شرايطی وظيفه صنفی نويسندگان است

 حاصل آنکه

اين . حضور جمعی ما ضامن استقالل فردی ماست، و انديشه و عمل خصوصی ھر فرد ربطی به جمع نويسندگان ندارد

 . دموکراتيک به يک تشکل صنفی مستقليعنی نگرش

ما را نويسنده ببينيد و حضور جمعی ما را حضور . ما نويسنده ايم: مئيپس اگر چه توضيح واضحات است، باز می گو

 .صنفی نويسندگان بشناسيد

 ، حسن اصغری،ئیمنوچھر آتشی، امير حسين آريانپور، داريوش آشوری، شھين احمدی، مسعود احمدی، شيوا ارسطو

محمد رضا اصالنی، جھانگير افکاری، اصغر الھی، مفتون امينی، سيد عبدهللا انوار، منصور اوجی، پرويز بابائی، علی 

باباچاھی، محمد رضا باطنی، رضا براھنی، شاپور بنياد، محمد بھارلو، سيمين بھبھانی، مھين بھرامی، محمد بيابانی، 

، روئين پاکباز، باقر پرھام، حسن پستا، عليرضا پنچه ای، احمد ، شھرنوش پارسی پورئیبيژن بيجاری، بھرام بيضا
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پوری، حسن پويان، محمد پوينده، چنگيز پھلوان، بھروز تاجور، احمد تدين، گلی ترقی، فرخ تميمی، عليرضا جباری، 

چی، کامران جمالی، ھاشم جواد زاده، محمد جواھر کالم، شاپور جورکش، رضا جوالتی، جاھد جھانشاھی، رضا چاپ

امير حسن چھل تن، ھوشنگ حسامی، غفار حسينی، خسروحمزوی تھرانی، ضياء الدين خالقی، محمد تقی خاوری، 

علی اصغر خبره زاده، ابوتراب خسروی، محمد رضا خسروی، عظيم خليلی، محمد خليلی، سيمين دانشور، علی اشرف 

راوندی، فريبرز رئيس دانا، نصرت رحمانی، درويشيان، محمود دولت آبادی، خشايار ديھيمی، اکبر رادی، مرتضی 

، کاظم سادات اشکوری، فرشته ئیمنيرو روانی پور، قاسم روبين، اسماعيل رھا، ابراھيم رھبر، عباس زرياب خو

ساری، غالمحسين سالمی، محمد علی سپانلو، جالل ستاری، فرج سرکوھی، عليرضا سيف الدينی، احمد شاملو، محمد 

 پور، ساناز صحتی، عبدالرحمن صدريه، عمران صالحی، فرزانه طاھری، مسعود طوفان، شريفی، محمد تقی صالح

، ئی، ھادی غبرائی، غزاله عليزاده، مھدی غبرائیھوشنگ عاشورزاده، شيرين عبادی، عبدالعلی عظيمی، حشمت عال

ھر کريم زاده، بيژن سودابه فضايلی، محمد قاضی، مھدی قريب، آزيتا قھرمان، مھرانگيز کار، مديا کاشيگر، منوچ

کلکی، سيما کوبان، عبدهللا کوثری، جعفر کوش آبادی، منصور کوشان، ليلی گلستان، ھوشندگ گلشيری، شھال الھيجی، 

شمس لنگرودی، جواد مجابی، محمد محمد علی، احمد محمود، عباس مخبر، محمد مختاری، حميد مصدق، محمود 

دنی پور، کيومرث منشی زاده، الھام مھريزانی، جمال ميرصادقی، معتضدی، علی معصومی، شھاب مقربين، شھريار م

، محسن ميھن دوست، کيوان نريمانی، غالمحسين نصيری پور، صفورا نيری، محمد وجدانی، اسماعيل ئیاحمد ميرعال

 .ھمتی، کورش ھمه خانی، حميد يزدان پناه، ابراھيم يونسی

، جمھوری اسالمی، جھان اسالم، رسالت، سالم، کيھان، اطالعات، ابرار: رونوشت برای روزنامه ھا و مجالت

ھمشھری، آدينه، ادبستان، ادبيات داستانی، اطالعات بين المللی، ايران فردا، باژ، پيام امروز، تکاپو، جامعۀ سالم، 

چيستا، دنيای سخن، دوران، روزگار وصل، زنان، زنده رود، شباب، شعر، صفحۀ اول، فروغ آزادی، کادح ادبی، 

گو، گيله وا، معيار، مناطق آزاد، نشر دانش، نگاه پنجشنبه  و ، گردون، گفتئیک، کيان، کيھان فرھنگی، کيھان ھواکل

 .، نگاه نو، وارليق)ضميمۀ خبر(

و ساير ) ھمۀ شاخه ھا(وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، خبرگزاری جمھوری اسالمی ايران، انجمن قلم جھانی 

 .کانونھای نويسندگان جھان

 .يۀ امضاھا نزد گرد آورندگان محفوظ استکل

  

 خودکشی وی که شد ادعا و شد کشته اطالعات وزارت زندان در سيرجانی سعيدی ،١٣٧٣ ]قوس[آذر ۶ در سفانهأمت

 اسالمی حکومت رھبر نظر زير مستقيما که کيھان روزنامه جانب از آميز تھديد مقاالت ، مدتی از پس .است کرده

   .شدند نتشرم و چاپ شود می اداره

   .شد کشته مشکوکی طرز به ايران نويسندگان کانون عضو و نويسندگان از ،ئیعال مير احمد کوتاھی مدت از پس

 و انقالب ضد منافق، را منتقد نويسندگان سيما و صدا در آن پخش و »ھويت« نام با مستندی ساخت دوره اين در

  .کردند معرفی غيره و اسرائيل به وابسته

 بازمی کوه از که حالی در نويسندگان، کانون اعضای از و دانشگاه مدرس حسينی غفار ،٧۵ سال آبان ٢٠ تاريخ در

 و کرد سکته و آورده باال خون بود، کرده تعارف او به راه بين در ناشناس فردی که مسمومی شکالت خوردن با گشت

   .درگذشت

 بودند شکسته را پاھايش و ھا دست که شد کشته حالی در اتوبان در کانون عضو ديگر تفضلی احمد ،٧۵ ماه دی ٢۴

   .شد عنوان قتل اصلی علت بود شده وارد او سر به ديلم با که ای ضربه و
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 اعضای با گسترده روابط علت به را زاده زال ابراھيم که بود نگذشته وحشيانه جنايت اين از کوتاھی بسيار زمان

  .رساندند قتل به تداش را کشور از خروج قصد که حالی در کانون

 اش ساله ده پسر ھمراه به نويسندگان کانون عضو و کرمان اھل شاعر زاده حاجی حميد ،١٣٧٧ سال ماه مھر اول در

  .شدند کشته چاقو متعدد ضربات با فجيعی طرز به  کارون

 تھديد و ئیبازجو مورد ھمواره آن، دبيران تأھي و بود فشار تحت شديداً  ايران، نويسندگان کانون ھا دوره اين ھمه در

 کردند اعالم وقت جمھور سئير خاتمی سيدمحمد به ای نامه در نويسندگان، کانون اعضای که اين تا گرفتند می قرار

 بودند آن نويسندگان از ھم پوينده جعفر محمد و مختاری محمد که نامه اين به ھرگز اما .است خطر در شان جان که

   .نشد داده پاسخی

   .شد پيدا وی جسد بعد روز چند و شد ناپديد مترجم و نويسنده شريف مجيد، ٧٧ آبان ٢٨ تاريخ در

 و فجيع طرز به ،اسکندری مجد پروانه ھمسرش و فروھر داريوش ،٧٧ آبان ٣٠ تاريخ در يعنی روز، ٣ فاصله به

  .يدندتغل خون به چاقو ضربات با ای يانهوحش

 چند و ناپديد منزل از خروج از پس ايران نويسندگان کانون فعاالن از  مختاری محمد، ٧٧ آذر ١٢ جشنبهپن تاريخ در

  .شد پيدا ری شھر آباد امين در وی جسد بعد روز

 و شد ربوده مختاری نزديک يار و نويسندگان کانون فعاالن از پوينده جعفر محمد جنايت، اين از پس کوتاھی مدت

   .شد پيدا تھران شھريار در بودند کرده خفه را او مسی سيم با که حالی در وی جسد شب ھمان

  .شد جلب قربانيان اين وضعيت پيگيری به جامعه عمومی افکار توجه پوينده، و مختاری قتل از پس

 تالطم به حکومتی، ھای رسانه تا گرفته تقو جمھور سئير خاتمی محمد و اسالمی حکومت رھبر ای خامنه علی از

 ترفندھا اين از کدام ھيچ اما .کنند تبرئه شان اطالعات وزارت و شان حکومت و خودشان شده ئیبھا ھر به تا افتادند

 و جانی حکومت يک عنوان به ھايش جناح و عناصر ھمه با ايران، اسالمی حکومت کليت چنان ھم و نشدند واقع ثرؤم

  !است شده معروف تروريست

، ھر کدام به سرنوشت ھای مختلفی دچار شدند و يا »ما نويسنده ايم«سفانه به اين ترتيب، امضاء کنندگان بيانيه أمت

  .اجبارا کشور را ترک کردند

وريسن ھای حکومت اسالمی، به اين نتيجه رسيدند که ئمی و اعتراضات، احتماال سران و تبر اثر فشار افکار عمو

وزارت اطالعات . نبست داده شود» خودسر«مور أاطالعيه توسط وزرات اطالعات منتشر شود و اين قتل ھا به چند م

ای از اعضای آن وزارت خانه در  ای قبول کرد که عده  ، طی اطالعيه ١٣٧٧ دی ١۵حکومت اسالمی در تاريخ 

  . اند  ھا دست داشته طراحی قتل

، آيت هللا خامنه ای، نماز جمعه تھران ١٣٧٧ دی ماه ١٨سه روز پس از انتشار بيانيه وزارات اطالعات، روز جمعه، 

وزارت اطالعات يک تجربه سخت را از سر ... «: کيد کردأاو، ت. ده و درباره اين قتل ھا نيز سخن گفتندرا اقامه کر

گذراند و نقطه ضعفی را که در پيکره اش وجود داشت، صادقانه به اطالع مردم رساند و به نظر من شجاعت برادران 

  ».وزارت اطالعات در بيان اين حقيقت قابل تحسين است

اين افراد در داخل کشور «: رانی، ھم چنين در مورد نويسندگان به قتل رسيده نيز ادعا کرد اين سخنخامنه ای در

معروف و جزو روشنفکران درجه يک نبودند و مردم از کتاب ھا و نوشته ھا و آثار فکری آن ھا خبری ندارند، 

 ئیيشنامه از پيش طراحی شده ای نباشد، آشنابنابراين چگونه ممکن است دستی که آن ھا را به قتل رسانده است، تابع نما

بنده با مسائل گوناگون و جريانات سياسی اجازه نمی دھد که باور کنم اين قتل ھا را عناصری انجام دادند که با نظام 

  )١٣٧٧ماه   دی ٢٠اسالمی،   جمھوریۀروزنام(» . ای ندارند و نمی خواسته اند، عليه آن کار کنندمسأله
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س مرکز اسناد انقالب ئي هللا حسينيان، ر  وزارت اطالعات و ھم چنين يادداشت روزنامه سالم، روح نيهبا انتشار بيا

 جمھوری  سئي ھا، از طرفداران جدی ر نيروھای مرتکب قتل« کيھان، ادعا کرد که   با روزنامهئیگو و اسالمی در گفت

به دنبال نمايش  .ن ادعای خود را بار ديگر تکرار کرداي» چراغ«حسينيان، با حضور در برنامه تلويزيونی » .اند بوده 

با اين حال، . ت دولت منع شدأس سازمان صدا و سيما از حضور در ھيئياين برنامه از صدا و سيما، علی الريجانی، ر

ده و ای بار ديگر از مواضع خود دفاع کر او، با انتشار اطالعيه . حسينيان ھم چنان در تکرار سخنان خود اصرار داشت

ای با روحانيت مبارز شرق  س مجلس وقت نيز در جلسه ئيناطق نوری، ر. ھايش در آينده خبر داد گری ء افشاۀاز ادام

او، ھم . دنبال تسويه حساب بودند عنوان دگرانديش در وزارت اطالعات نفوذ کرده و به  کيد کرد که افرادی به أتھران ت

  ».است ھای معاونت امنيت ملی وزارت اطالعات بوده  کی از بخش يکی از دستگير شدگان، مدير ي «:چنين گفت

سردار رحيم «: در اين نامه آمده است. در اين ميان، نامه ای بود که خامنه ای خطاب به سردار رحيم صفوی نوشته بود

لبته بعدھا ادعا ا» . ھا را از بين ببريد صفوی اين دگرانديشان و نويسندگان روشنفکر، معاند و مرتد ھستند؛ شما اين

  .کردند که دست خط خامنه ای جعل شده است

، حجة االسالم پروازی از سردمداران سابق حزب هللا، اظھارنظرھای مختلفی )س جمھورئيمشاور ر(سعيد حجاريان 

  .کردند و ھر کدام طرف مقابل را متھم به اين قتل ھا نمودند

دری نجف آبادی، بارھا در .  دادءت، از سمت خود استعفابھمن ماه قربانعلی دری نجف آبادی وزير اطالعات وق

  . ھای صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطالعات، بی اطالع است  ھا گفته بود از قتل مصاحبه

از اين افراد . ولين عالی رتبه وزارت اطالعات را دستگير کردؤ نيروھای مسلح تنی چند از مسئیدادستان مجتمع قضا

امی معاون امنيت وزارت اطالعات حکومت اسالمی، مصطفی کاظمی مشاور عالی وزارت می توان به سعيد ام

 .س گروه ضربت وزارت اطالعات جمھوری اسالمی اشاره کردئياطالعات جمھوری اسالمی و اکبر خوش کوش ر

 نيروھای مسلح، چنين عنوان شد که سعيد ئی در اطالعيه سازمان قضا. سعيد اسالمی دستگير شد٧٧ بھمن ۵در تاريخ 

ی، با ھدف مخدوش کردن چھره نظام و منزوی کردن جمھوری اسالمی در ئ ھای زنجيره  امامی، طراح اصلی قتل

، ھم چنين ادعای متھمان در روزھای اول بازداشت را ئیسازمان قضا. است  ھا را انجام داده  الملل، اين قتل جامعه بين 

  .اساس دانست اند، بی  ن مافوق انجام داده مسؤوال ھا را به دستور  دند قتل کر که ادعا می

 چنان که اعالم  سعيد امامی، آن!) يا خودکشی نمود؟(، در زندان فوت کرد ١٣٧٨ سال ]جوزا[سعيد امامی، خرداد ماه

شدت مشکوک به نظر اما اين خودکشی به .  شد در ھنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده بود می

 خرداد، پزشکان بيمارستان لقمان حال امامی را خوب ٢٧شنبه  ھمشھری نوشت که روز پنج وزنامهر.  رسيد می

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

اين . يست قلبی و در فاصله ھمان دو ساعت سعيد امامی از دنيا رفته بودساعت ديگر ھم در بيمارستان بماند، بر اثر ا

 گويند خودکشی   اند، نمی  گويند او را کشته بسياری از مردم می«: چنين بود که کورش فوالدی، نماينده مجلس، گفت 

  ». است کرده

اری از جمله انجمن علوم پس از اعالم خبر خودکشی سعيد امامی بر اثر خوردن داروی نظافت کارشناسان بسي

آزمايشگاھی و خانم شيرين عبادی از جمله وکالی مقتولين اعالم نمودند که بر اساس آزمايشات بسيار و متعددی از 

گيرد مشاھده شده که تماما فاقد سم  داروھای نظافتی که در بازار ايران مورد استفاده استحمام کنندگان قرار می 

الوه بر اين اگر ھم فرض کنيم که واجبی کشنده بود بايد به معده و روده تاکثر می ع. آرسنيک بوده و مھلک نيست

دليل ايست قلبی، چيز ديگری است و آن ھم ! گذاشت و علت مرگش نيز خونريزی شديد داخلی می شد نه ايست قلبی؟

  !تزريق آمپول ھوا به قربانی
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 اعتراف اخذ برای را او مرگ پای تا خاتمی و ای نهخام اطالع با و دستگير نيز را اسالمی ھمسر بازجويان، حتا

 کل برای بلکه خاتمی، دولت برای تنھا نه بزرگی ئیرسوا آن، تصاوير انتشار و شکنجه اين افشای .کردند شکنجه

  .زد رقم اسالمی جمھوری حاکميت

 از و آمد وزيری ...ادفرست من برای مھم پيامی شکنجه، جريان شدن کشف از پس خاتمی، آقای« :گويد می حسينيان،

 مصاحبه شما جريان اين مورد در که است کرده خواھش شما از و رسانده سالم شما به خاتمی آقای :گفت خاتمی قول

  ».کنم می جورش و جمع را پرونده خودم بکشند، پائين را فتيله خواھم می ھا روزنامه از مقابل، طرف از ھم من .نکنيد

ی ئ ھای زنجيره  تر در مقام عامالن قتل  ، نام چھار نفری که چھار ماه پيش )اسالمی(امامی با انتشار خبر خودکشی سعيد 

، نيازی دادستان نظامی تھران، با ٧٨ خرداد ٣٠شنبه يک.  دانست اعالم شد  ھا را نمی بازداشت شده بودند و کسی نام آن

 عنوان چھارتن از  يخانی و خسرو براتی به، مھرداد عال)موسوی(، مصطفی کاظمی )اسالمی(اعالم نام سعيد امامی 

  .ی خبر دادئھای زنجيره  عامالن قتل 

 ھا که اکثر آن ھا قاتالن و عوامل چھار قتل  ، دادگاھی غيرعلنی فقط برای متھمان چھار سری از قتل١٣٧٨در سال 

  .ت غيرعلنی صادر گرديدھا برگزار شد و احکامی ھم به صور روشنفکران بودند و نه آمران و دستور دھندگان قتل 

 از دو سال تا حبس ابد ئی ھا  ھا نبود، به حبس  متھم پرونده که البته سعيد امامی در ميان آن١٨در دادگاه، در نھايت 

 .محکوم شدند

 ھا، مصطفی کاظمی و مھرداد عاليخانی را به اتھام آمريت در قتل داريوش و پروانه  کننده به پرونده قاضی رسيدگی 

ھم چنين علی روشنی، کسی که طناب . محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، به چھار بار حبس ابد محکوم کردفروھر، 

. به دوبار حبس ابد محکوم شد. را به گردن محمدجعفر پوينده و محمدعلی مختاری انداخته و اين دو را خفه کرده بود

 ضربه کارد بر بدن داريوش و پروانه فروھر، ٢۵و  ضربه ٢۶ترتيب به اتھام زدن  محمود جعفرزاده و علی محسنی به 

  .به قصاص نفس محکوم شدند

ابوالفضل . حميد رسولی، مجيد عزيزی و مرتضی فالح نيز به استناد معاونت در جرم، به دو فقره حبس ابد محکوم شدند

شت، ھفت، ھفت، ھشت،  ترتيب به ھ  ھاشمی و علی ناظری نيز به پور، مصطفی  ئی عشر، علی صفا مسلمی، محمد اثنی

اصغر سياح و خسرو براتی، ھمکاری خود در اين ماجرا را تکذيب کردند و گفتند . و دو و نيم سال حبس محکوم شدند

آن دو اما مشارکت در قتل .  اند  اطالع کلی داشتهاند و از موضوع صرفاً  که ھنگام قتل فروھرھا بيرون از خانه بوده 

ايرج آموزگار، مرتضی حقانی و .  سال حبس محکوم شدند١٠ و ۶ ترتيب به  بنابراين، به. مختاری و پوينده را پذيرفتند

 . ھا را انکار کرده بودند تبرئه شدند  رضا اکبريان نيز که نقش خود در قتل علی

 پس از اخذ ديپلم رياضی برای تحصيل ١٣٥٦ در شيراز فرزند علی اکبر امامی در سال - ١٣٣٦سعيد امامی، متولد 

 درست چند روز بعد از رفراندوم جمھوری اسالمی به ايران باز ١٩/١/١٣٥٨شد و تا ) واشنگتن (امريکاھی را

 او سر ١٣٦١ از او و سوابق شان اطالعات چندانی در دست نيست اما به يک باره در سال ١٣٦١تا سال . بازگشت

در سال . آورد  زمان حکومت اسالمی در وزيری، يعنی تنھا ارگان اطالعات و امنيتی آن از واحد اطالعات نخست

وزيری و سپاه و کميته و ارتش   که تمامی ارگان ھای اطالعاتی و امنيتی حکومت، يعنی از اطالعات نخست ١٣٦٣

س وزارت اطالعات قرار گرفت، امامی را به أبعد از اين که ری شھری در ر. ادغام و وزارت اطالعات شکل يافت

شھری، در اين  او، تا پايان وزارت ری . ونت خارجی وزارت اطالعات انتخاب کردسمت مديرکل شرق و غرب معا

در زمان وزارت فالحيان نيز او ھم چنان از عناصر عمده وزارت اطالعات بوده است تا آن که به سمت . سمت ماند

يانی وزارت فالحيان، به اما در سال ھای پا. شد  ترين رکن وزارت اطالعات برگزيده  معاون امنيت يعنی اصلی و کليدی

 را نوعی توبيخ به خاطر شکست پروژه ئیبسياری اين جابه جا. سمت معاونت بررسی وزارت اطالعات انتخاب گرديد
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  ھای سعيد امامی از جمله ارسال موشک به بلژيک و به دره انداختن اتوبوس حامل نويسندگان عازم ارمنستان می 

آبادی، او از اين معاونت خلع و به  نخف   انجامد و با آمدن دری  ی به طول نمیبه ھر رو، اين سمت دير زمان. دانند

وزارت اطالعات تا اين آخرين سمت اداری او در .  گردد سمت مديرکل حوزه مشاوران وزارت اطالعات منصوب می

 . ش بودھنگام بازداشت

اشاره کرد که عين نامه و طرح او » اتاصالح قانون مطبوع«شود به طرح  از آخرين طرح ھای او در اين سمت می 

  .را روزنامه سالم به چاپ رسانيد و بالفاصله توقيف شد

» فضاسازی فرھنگی«:  موضوع١٦/٧/٧٧رخ ؤحوزه مشاوران وزارت اطالعات م: متن آن نامه بدين شرح است

  ٤١/خ/٢٨١شماره 

  مقام محترم وزارت

  با سالم

برای » ...آبادی، مختاری و  گلشيری، چھل تن، دولت «ری نظير ھمان طوری که مستحضريد فعاليت گسترده عناص

مطرح نمودن کانون و ايجاد وجھه و پشتيبانی جھانی برای آن مشکالت امنيتی را برای جمھوری اسالمی ايران و به 

دن  در راستای به وجود آورئیھا وجود جريانات قانونی موازی و ايجاد کيس . خصوص وزارت به دنبال خواھد داشت

  . تواند از پيامدھای امنيتی موضوع بکاھد انشعاب و ايجاد اختالف در بين ايشان می

ھای موجود نيست چرا که تنھا در رابطه با صاحبان  اصالح قانونی مطبوعات فعلی جواب گوی نياز کنونی و دسيسه 

لف، ؤع نويسنده، مترجم، مھنگی قشر وسيحال آن که ما در عرصه فر.  کند  تکليف میتعيين مسؤولامتياز، مدير 

 توان   النشر نمودن می  القلم يا ممنوع را داريم که تنھا با برخوردی انفرادی و قانونمند ممنوع... گزارشگر، شاعر و

نويس طرح   پيش ٩٣٢ شود معاونت محترم   به اين نياز پيشنھاد میئیبرای پاسخ گو. از ھجمه ايشان جلوگيری نمود

را با ھمکاری سازمان ھای ذيربط پيگيری نمايد تا از اين طريق در راستای قانونمند » ١١٤يثاق م«ای نظير  يا اليحه 

  .ھای امنيتی اھرم الزم را داشته باشيم کردن حوزه 

به شرط داشتن صالحيت نظير (ی بودن کار و کسب الزم آن برای ئبايست مباحثی نظير حرفه  در اين طرح می 

  .لف شناختؤوان به فرد مذکور کد نظام فرھنگی داد و او را به عنوان مترجم يا مت که می ) پزشکان و يا وکال

ی اين افراد رسيدگی نموده و محکوميت الزم را صادر ئ  که به تخلفات حرفه) از نوع انتظامی(تشکيل دادگاھی صنفی 

  .رج نمود ھای خودی را تقويت و عناصر معاند را از صحنه خا  توان تشکل نمايد از اين طريق می

  .تحت پوشش خود بگيرد... ھای کتاب، مطبوعات، تئاتر، سينما، موسيقی و تواند حوزه اين نظام فرھنگی می 

  ١٠٤با احترام 

 ھای سوم و يا چھارم مطرح حکومت اسالمی به خصوص  به اين ترتيب، ترديدی نيست که سعيد امامی، يکی از چھره

 ترين ارکان امنيتی حکومت  سعيد امامی، بيش از دو دھه در اصلی. شد در عرصه امنيتی و اطالعاتی محسوب می 

ن، به اين سمت ھای مھم ار و زندان و شکنجه و اعدام مخالفاو، در تعقيب و تھديد و ترو. اثرگذار و فعال بوده است

 اش، حتا با او و خانواده. رسيده بود و در واقع يکی از محرم ترين و نزديک ترين عناصر کليدی به شمار می رفت

ھم چنين . خانواده خامنه ای رفت و آمد خانوادگی داشتند و عکس ھايشان نيز در سايت ھای اينترتی منتشر شده است

بی امان با کمونيست ھا و «و مبارزه » غرب ستيزی«کارنامه دو دھه فعاليت امامی در حکومت اسالمی، مملو از 

  ».دگرانديشان و مخالفان داخلی و خارجی است

، کسی را قانع »چھره نظام«ی به عوامل خارجی و خدشه دار کردن ئر چنين شرايطی، نسبت دادن قتل ھای زنجيره د

نکرد و کارساز ھم نبود بنابراين، شايد ھم مصلحت اسالم و حکومت اسالمی در اين اقدام بود که امامی را واجبی خور 
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زنجيره ببندند و نگذارند ابعاد و واقعيت ھای پشت پرده آن کنند تا به خيال باطل شان، بدينوسيله پرونده قتل ھای 

  .برای جامعه روشن شود

 منتخب محمد ئی جلد توسط گروه اول تحقيق و بازجو١٨ خود، که در  ای  صفحه ٩٧٠ ھای ئیسعيد امامی، در بازجو

 ملی، علی يونسی  دبيرخانه شورای عالی امنيتئیس جمھور و مدير اجرائيعلی ربيعی مشاور امنيتی ر(خاتمی 

، ثبت شده است خود در نگاھی گذرا ) نيروھای مسلح، سرمدی معاون وقت وزير اطالعاتئیس وقت سازمان قضائير

من از آغاز انقالب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسالمی و مقام واليت «: گويد  اش می  به زندگی

ھرچه را که به . ام  بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده بوده و ھستم، ھيچ گاه بدون کسب اجازه و يا

  .دانم من خود را گناھکار نمی . ام نم ارائه کرده مسؤوال ام به عنوان پيشنھاد به  صالح نظام و اسالم دانسته

 تکليف شده است و حکم مجازات آن ھا مثل ھميشه به ما.  اند  اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده کسانی که حذف شده

  ... ايم اجرای تکاليف شرعی بوده است نه قتل و جنايت ما آن چه کرده

.  االسالم علی فالحيان به من داد حکم اعدام داريوش فروھر و پروانه اسکندری را به روال معمول ھميشگی حجت

 پيش قرار بر اين بود که عوامل از مدت ھا. احکام اعدام ساير محاربين قبال در زمان وزارت فالحيان صادر شده بود

حکم .  کردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند  تھاجم فرھنگی را در ايران پياده می ثر فرھنگی وابسته که توطئهؤم

 تن از آن عناصر ٧ نفر از نويسندگان از مدت ھا پيش مشخص و احکام قبال صادر شده بود که در مورد ٢٩حذف 

وقتی حکم اعدام فروھر به ما ابالغ شد پرسيديم که تکليف احکام .  شده بودء فالحيان اجرااحکام در دوره وزارت علی

شود که حاج آقا دری نيز گفتند ھرچه سريع تر اقدام شود بھتر است و  معطل مانده اعضای کانون نويسندگان چه می 

آبادی  آقا دری نجف  ان امور از طريق حاج اين بار نيز مثل ماقبل انجام شد با فرق اين که به جای ابالغ از سوی فالحي

  ». شد ھماھنگ می

نمايد آيا اعدام ھا رويه امنيتی داشت و با   می سؤال ھنگامی که بازجو از وی ٣٨٤ پرونده صفحه ١٦و اما در جلد 

عموال و فالحيان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، اما م«:  گويد او، در جوب می» حفظ نظام از واجبات است«حکم 

هللا  هللا خوشوقت آيت  او اين احکام را از آيت . کرد در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی 

 کرد و به دست ما می  ای دريافت می االسالم محسنی اژه   نيز از حجت یهللا جنتی و گاھ هللا خزعلی، آيت  مصباح، آيت 

مثال وقتی با خبر شديم که حاج . مانديم رسانديم و بعد ھم منتظر دستور می  ت می ما فقط به آقايان اخبار و اطالعا. داد 

آن را ارجاع داديم و بالفاصله .  کند ن نظام و حتی به واليت امر اھانت میمسؤوالاحمد آقا در جلسات خصوصی به 

ما ھم . ای ايشان نوار تھيه کنيددستور آمد که ھمه رفت و آمدھای ايشان را زير نظر بگيريد و از مکالمات و مالقات ھ

. سفانه حاج احمد آقا به راه يک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشتأمت. به مدت يک سال ھمين کار را کرديم

دو روز . وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فالحيان به من ابالغ کرد مضطرب شدم و حتی به ترديد فرو رفتم

ای و بادامچيان ھم آن جا بودند البته بعدا  هللا مصباح رفتيم، آقايان محسنی اژه  حيان به ديدار آيت بعد ھمراه با آقای فال

حاج آقا خوشبخت ھم از بيت آمدند آن جا و نظر جمع بر اين بود که نبايد به کسانی که با ولی امر مسلمين خصومت 

  »... کنند، رحم کرد می

موری بدون مجوز فرمانده خود و فرمانده بدون اجازه مافوق خود، أ ھيچ مسعيد امامی، به خوبی روشن می کند که

پس فرمان قتل ھای زنجيره . به اين دليل روشن که موقعيت خود را به خطر می اندازد. دست به قتل و ترور نمی زند

ارت اطالعات نيز مورين وزأرين مقامات حکومتی صادر شده و متورھا و قتل ھای سابق از سوی باالی نيز ھمانند ترئ

  .به وظايف خود، که ھمان آدم کشی است عمل کرده اند
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سازماندھی شده، » سيا«ھدف قتل ھای اخير که توسط «: طی يادداشتی نوشت برای نمونه روزنامه جمھوری اسالمی، 

با گرفتن مجوز باشد تا بتوانند   سران اين جمعيت می ئی نما احيای کانون نويسندگان از طريق جو تبليغاتی و مظلوم

روزنامه (» .فعاليت مجدد، از اين کانون به عنوان اھرم بزرگ فرھنگی غرب در اين کشور استفاده کنند

  )١٣٧٧ماه   يکم دی - اسالمی جمھوری

اند، ديگر   و اسرائيل شده امريکاآن ھا که در سال ھای اخير، وکيل مدافع «: از طرفی کيھان نيز طی يادداشتی نوشت

 و اسرائيل امريکا دشمنان انقالب گردی بنشيند، به ھمان سرعت که از ئی با اظھارات شان بر دامن کبرياحاضر نيستند

اشاره کيھان به اتھاماتی )  آذر ٢۴(» .خوانند  شريک جرم می  کنند، برخی از دستگاه ھای دولتی را تلويحاً  رفع اتھام می

  .بود که به سوی وزارت اطالعات نشانه گرفته شده بود

 پنج سال در صدھا ترور س وسپاه پاسداران و وزارت اطالعات و سربازان گمنام امام زمان حکومت اسالمی در اين س

يس، ، قبرس، ايتاليا، سويدنلمان، سوا و بمب گذاری در داخل ايران، ترکيه، پاکستان، عراق، اتريش، ئیو آدم ربا

 بر مسؤولبه خصوص تسلط تام سران و مقامات . اشته انددست د... ، عربستان و ارجنتاينفرانسه، لبنان، سوريه، 

 ھای حساس ديگر ھم چون  زيرا اين وزارت خانه، بر وزارت خانه. وزارت اطالعات بسيار حساس تر و مھم تر است

ن حکومت، يا مسؤوالدفاع، کشور و خارجه با گماشتن رايزن و نماينده نظارت داشته و يا در غالب سفرھای خارجی 

. مورين امنيتی به ھمراه آنان بوده اند و يا نمايندگان امين خويش را از اين وزارت خانه با خود ھمراه کرده اندأخود م

ن سياسی و فرھنگی شناخته شده کشور، با ھيچ منطقی رت اطالعات و اقدام به ترور فعاالبنابراين، نفوذ در وزا

  .عمومی پيش کشيده شده استسازگاری نداشته و با ھدف توھم پراکنی و انحراف افکار 

 فروھرھا ھر دو ۀی اين است که بر اساس گزارشات دست کم در خانئ قتل ھای زنجريره ۀ مھم در واقعۀمسأليک 

يعنی در . موران خود بودندأجناح وزارت اطالعات شنود گذاشته و شاھد تکه تکه شدن آن ھا توسط ضربات چاقوی م

  خامنه ای و رفسنجانی و فالحيان و در سوی ديگر، مصطفی کاظمی مدافع بیيک سو سعيد امامی غالم حلقه به گوش 

 مشترک اين ۀاما نقط. چون و چرای خاتمی را می بينيم و يا خسرو براتی فردی که ميان گرايشات اين دو قرار داشت

راه انداختن فضای ن و دگرانديشان و ان، ھمواره از ميان برداشتن مخالفافراد وزارت اطالعات و سازمان متبوع شا

بی جھت نيست که . رعب و وحشت و ترور و کشتار در راستای حفظ حاکميت و ايدئولوژی وحشيانه شان بوده است

اما اين بار شرايط .  وزارت اطالعات نيز نشان می دھد که ھيچ کشفی در کار نبوده است١٣٧٧ دی ماه ١٥ ۀاطالعي

سالمی نمی توانست به طور کلی با ترفندھای سابق قتل ھای زنجيره  کرده بود و حکومت اتغييرداخل ايران و جھان 

يعنی . شان، قربانی کردن سعيد امامی بود» اسالمی عزيز«و » نجات حکومت«پس بھترين راه . ی را انکار کندئ

ت هللا زمانی که اعترافات سعيد امامی به نقش ھاشمی در قتل ھای سياسی و به قتل رساندن سيداحمد خمينی، فرزند آي

  .ديگر زنده ماندن سعيد امامی برای کل حاکميت خطرناک بود. خمينی رسيد در واقع حکم قتل خود را نيز صادر کرد

  ھا و شکنجه  ئیمرگ او و انتشار بازجو. ھای اساسی درون حکومت بود مرگ سعيد امامی در زندان، يکی از بحران 

بعدھا فھيمه دری نوگورانی . در ايران شد» سربازان واليت « ای در ميان  ھای گسترده ھای ھمسرش موجب نگرانی

از گوشه و کنار شنيدم توجيه آوردند که بنا به «: گو با مرکز اسناد انقالب اسالمی گفت و ھمسر سعيد امامی، در گفت

. ا کند دانم، مصلحت نظام نيست که ظلم رواج پيد منتھا من خودم شخصا اين ھا را مصلحت نظام نمی. مصلحت نظام

  ».آورد ولی با ظلم نه چون مملکت با کفر دوام می .  شود  ھای نظام سست می پايه

عنوان آن . نژاد منتشر شد  و در سايت نوسازی، از سايت ھای حامی محمود احمدی ١٣٨٩گو در سال  و اين گفت 

منتشر شده » نی يک حق پايمال شدهبازخوا«ان کلی  نامه با عنو بود که در يک ويژه » د امامیيد سعيت شھي والئیفدا «

  .بود
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 اين ترورھا را به طور کلی ببندد و ھر کسی حرفی در مورد آن ۀاز سوی ديگر، حکومت اسالمی به دليل اين که پروند

زد بالفاصله صدايش را خاموش کند ناصر زرافشان، وکيل خانواده ھای قربانيان قتل ھای زنجيره ای را دستگير و 

 ايران مربوط بود حدود پنج سال زندان را تحمل ۀافشان، تنھا به دليل پيگيری اين پرونده که به کل جامعزر. زندانی کرد

  .کرد

س مجلس وقت، مصطفی تاج ئيس جمھوری وقت، مھدی کروبی رئيچرا ھنوز ھم محمد خاتمی ر  اين است کهسؤال

 ربودن ۀه در مورد واقعيت ھای پشت پردد وقت و غيرشاير اروز زاده، معاون سياسی وزارت کشور وقت، مھاجرانی

و کشتن نويسندگان، مثله کردن فروھرھا، حمله به کوی دانشگاه و ھزاران معترضی که در آن روزھا دستگير و در 

از اين دانش جويان دستگير شده بود که در يکی سياه چال ھا زير شديدترين شکنجه ھا قرار دادند و اکبر محمدی 

  ، سخنی به ميان نمی آورند؟... کشته شد وزندان به طرز مشکوکی

اما به دليل اين که . اگر اين جنايت ھولناک در يک کشور ديگری روی می داد امکان نداشت که دولت بر سر کار بماند

حکومت اسالمی، با تھديد و ترور، سانسور و اختناق، سرکوب و آدم کشی، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار و با 

چنين .  چندانی در حاکميت به وجود نمی آوردتغييرافات اسالمی، بنيان گذاری شده است چنين مسايلی، ايدئولوژی خر

  .حکومتی، تنھا با قدرت مردم از حاکميت رانده می شود

  

  ٢٠١٣مبر  بيست و ھفتم دس- ١٣٩٢ ]جدی[عه ششم دیجم

 

 


