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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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 Human rights  بشر حقوق

  
 بھروز سورن

 ٢٠١۶ اگست ١۵

  

 !سکوتی که شکسته شد! آب در النه مورچگان

  
عام زندانيان   مرگ و صادرکنندگان احکام قتلھيأت با منتظریرفت با انتشار نوار ديدار  ھمانطور که انتظار می 

 و برخی از آنان که ھيأت واکنش ھای بسياری از سوی اعضای اين ،١٣۶٧سياسی در زندانھا درتابستان سال 

 ۀيت و ارزش بسيار اين نوار عالوه بر جنباھم . صورت گرفت،خون آغشته استه سرانگشتانشان از آندوره ھنوز ب

که از )  مرگ زندانھای تھرانھيأتاعضای (سنديت آن اين است که اعترافات از زبان خود آمرين جنايت بزرگ است 

ه ثيرگذاری آن بر افکار عمومی و بأ تۀکه دامن ضمن اين. پستوی جلسه ای بسيار سری و محرمانه بيرون زده است

  . لحاظ صوتی بودن آن بسيار باالسته  تر بويژه نسل ھای جوان

وقت معاون (، ابراھيم رئيسی )دادستان وقت(، مرتضی اشراقی )حاکم شرع وقت(حسينعلی نيری :  مرگھيأتاعضای 

  .)بوده اند) وقت وزارت اطالعات در زندان اوين ۀنمايند(و مصطفی پورمحمدی ) دادستان

دستاورد تا کنونی انتشار . توان مبحثی جدا در آينده باز کرد يط کنونی میبرای بررسی چرائی انتشار اين نوار در شرا

 ناچار به موضعگيری  که ھنوز در قيد حيات ھستندرا ولين اين جنايت بزرگ ؤاين نوار صوتی آنست که بسياری از مس

بر ) قم ( ای اطالعاتی باز ھم ھمانطور که پيش بينی می شد اين نوار با فشارھا و تھديد ھ. و زبان گشودن کرده است

  .احمد منتظری فرزندش از روی سايت منتظری حذف شد

 ترکيدن گرفت و دور تازه ای از مباحثات و برخوردھای سياسی حول و حوش اين قتل عام ،به ھر رو بغض فروخفته 

 و نادرست جلوه نا گفته پيداست که جانيان حکومتی تالش خواھند کرد تا اين افشاگری را بی اھميت. آغاز شده است

  . کنندهرا به انحاء مختلف توجي دھند و در صدد کتمان آن برآيند و يا آن
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 ۀبنابر گزارش ھا تنھا روی صفح. بازتاب اين افشاگری در رسانه ھای داخلی و خارجی بسيار گسترده بوده است

اين مطلب . نيده شده است دھھا ھزار بار ش،منتظری و در طول روز ھای اوليه و پيش از مسدود شدن نوار صوتی

ويژه مردم ايران به نقطه ای مبھم و کور از تاريخ حاکميت جمھوری اسالمی است ه  حساسيت افکار عمومی بۀنشاندھند

  . مسکوت مانده بود،که تا کنون و بنابر مصلحت ھای حکومتی 

ه ون از افشای اين واقعه و طرح آن ب اصالح طلبان و اعتداليۀ مھم در انتشار اين نوار صوتی اين است که آيا جبھۀنکت

 چنين نيست زيرا اغلب رھبران اين جبھه خود را ھنوز پيرو راه خمينی ً بھره مند خواھند شد؟ قطعا،عنوان يک سند

تمامی رھبران اين . جالد می دانند و به بنيان ھای مذھبی و سياسی جمھوری ننگين اسالمی خود را پايبند می شمارند

و خاتمی از ) محمدی در کابينه دولت روحانی استپور(، روحانی  رفسنجانی، کروبی،سویطيف از جمله مو

عام زندانيان سياسی در تابستان سال شصت و ھفت بوده اند و به انحاء مختلف  از   خونين شصت و قتلۀزمامداران دھ

  . ان خمينی ھستند مرگ و رھبرشھيأتعام مطلع بوده وحداقل سکوت کرده اند و شريک جرم  وقوع اين قتل

  : يکی از آنان مدعی است که . وقاحت و بی شرمی برخی از قاتالن حد و مرزی نمی شناسد

  . گذاشتيم با شھامت امضای خود را پای احکام می

آيا اين شھامت است که شما در موضع قدرت باشيد و  در معيت ماشين نظامی سرکوب و تعدادی از مراقبان مسلح خود 

 کنيد؟ آيا دختری که به او بارھا التماس کرديد که چند خط بنويسد و ءخالفان بی سالح و اسير خود را امضااحکام اعدام م

زندانيان ! يا پاسخ نهآ بيش از شما بزدالن حکومتی شھامت نداشت؟ ، تسليم خواست شيطانی شما نشد و اعدام شد،ننوشت

   شما نبوده است؟ۀ جنايت کارانی شما و امضاۀکام وحشيان جسورانه تر و با شھامت تر از اح،سياسی اسير و بی دفاع

صحنه . ثری بازی خواھد کردؤاين نوار در طرح مجدد و آپديت سازمان مجاھدين در سطح سياسی و بين المللی نقش م

تی يدن به دامان شيوخ متحجر و اطالعاتتواند در سراشيب غل  اين سازمان را می، تاکنونیۀای که با سوابق شناخته شد

  . ندازد و فاجعه ای جديد را به مردم کشورمان تحميل کندسرعت بيه سعودی ب

لفه ھای تبليغاتی و انگيزه ساز پر اھميت ھمان نکته ھای مھمی است که از ؤ دفاع از ميھن و اينگونه م، ملیألۀمس

ايت اسالمی به ستوه آمده اند و مردم ايران اگر چه از جمھوری جن. ديدگاه رھبران اين سازمان باز ھم نھفته مانده است 

سر می برند اما ھرگز با طناب سلطان ھای رنگارنگ مالی و شيوخ متحجر ه اگر چه در سودای محو و سرنگونی آن ب

 غريبه ھا از نوع اطالعاتی ھای سعودی روانه نخواھند ۀکشورھای بيگانه و دنباله ھايشان از ھر جنس به چاه  ناشناخت

  .خواھند گفتشد و به آنھا لبيک ن

جوی سکاندار آتی ارابه آدم کشی جمھوری اسالمی نام برخی از سران رژيم  و  مرگ نزديک خامنه ای و جستۀشايع

اين زمينه سازی ھا با انتشار اين نوار و به روز کردن نقش اين جالد . از جمله رئيسی را بر سر زبان ھا انداخت

تار سراسری زندانيان سياسی بسيار دشوارتر شده و باالنس تبليغاتی  و در کش١٣۶٧زندانيان سياسی بی دفاع در سال 

  .زند رژيم را برھم می

پرتو اندازی بر يکی از تاريک ترين مقاطع سياسی دوران حاکميت . دعوا بر سر دستيابی به حقيقت و عدالت است

عام شدگان نظر   شمار قتلۀ در بارھنوز و پس از نزديک به سه دھه. استبداد است که در زندان ھای کشور اتفاق افتاد

ھر يک از . شمار قربانيان از دو ھزار تا سی ھزار سيال است. واحدی در ميان اپوزيسيون نظام حاکم نيز موجود نيست

اين زخم کھنه ايست که ھر تابستان . برد اين افشاگری ھا مردم ايران را در کشف حقايق آندوران يک گام به پيش می

  ! و قربانيان جنايات جمھوری اسالمی گرامی بادءياد تمامی اسرا. مشمول مرور زمان نيز نخواھد شدکند و  سرباز می

  .عام بزرگ است وليت پذيری در دفاع از قربانيان اين قتلؤفراموش نکردن و نبخشيدن عين مس
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  : منتشره در رسانه ھاینگاھی به واکنش ھا

در پخش نوار ناھنجار ) احمد منتظری(بينی گفته اقدام يک عنصر ناپاک امروز در واکنشی قابل پيش احمد علم الھدی 

با کمال ..... که رھبری او را پيرمرد مفلوک خواند، گستاخی و اعالم جنگ قطعی با امام است] حسينعلی منتظری[کسی 

له را أئی سريع اين مسضااميدواريم که دستگاه ق.  اين نوار بوديمۀکنند کند که ما پخش جسارت، يک تشکيالتی ھم ادعا می

  .پيگيری کنند چراکه اين اعالم جنگ با بنياد انقالب است

ای با خبرگزاری فارس تصريح   ديوان عالی کشور و عضو مجلس خبرگان، در مصاحبه۴١ ۀ، رئيس شعبعلی رازينی

علی رازينی، که .  است را به دنبال آورد، به دستور خمينی بوده١٣۶٧ھای تابستان  کرده است که محاکماتی که اعدام

تعدادی از منافقين در شرايطی بودند که جرايم جديدی داشتند که «: گويد  اين محاکمات شرکت داشته، میئیخود در برپا

دستور دادند اينھا دوباره محاکمه شوند و جمعی مرکب از قاضی و دادستان آمدند و در يک برھه، ھمه را ) ره(امام 

  .شدمحاکمه کردند و حکم صادر 

  .برای توضيح نياز به فرصت است: ۶٧ کشتار ۀ  دربارپورمحمدی

گويد، اين سخنان جديدی نيست و پيش از اين نيز در کتاب خاطرات  می" جماران"وگو با سايت   در گفتانصاری

  محتوای اين جلسه ناقص و مشحون از اغالط و تحريفات منتشر شده است«: افزايد او می. اند منتظری منتشر شده

او بارھا تالش کرد که آيت هللا : گويد دبير تشخيص مصلحت نظام ضمن دفاع از احمد خمينی میمحسن رضائی 

  .رو شدن با امام کنار روده منتظری از روب

 امام  ۀھای غلط و ناروا روان هللا منتظری از رھبری کوتاه شد، آنقدر نسبت وقتی ديگر دست آيت: خبرگزاری فارس

  ھای بيت منتظری از امام ِکشی ز واليت فقيه چندششان شود و ھمچنين انتقامشود تا سايرين ا می

هللا منتظری به عنوان قائم   با انتخاب آيتءھم نوشت که خمينی از ابتداخبرگزاری ميزان وابسته به قوه قضائيه ايران 

  .مقام خود مخالف بوده است

نتظرى ناشى از اطالعات غلطى بوده که مغرضانه به ايشان سخنان آيت هللا م: در ادامه گفتآيت هللا موسوی بجنوردی 

   بسيارى از آنھا براى ايشان ھم معلوم شدًمنتقل شده بود، ھمانگونه که بعدا

  : اين محاکمات را نقض موازين حقوقی و قانونی خوانده و اضافه کرده است: تاج زاده

ازماندگان قربانيانی که عضو مجاھدين خلق نبودند، پوزش ھای اعدام شدگان آن فاجعه از جمله ب به سھم خود از خانواده

  طلبم می

کنيد، چرا با منافقين برخورد  گويند چرا با اينھا برخورد می امروز يک عده دلسوز شدند می:  خمينیۀعلی خمينی نو

کرد،  ايد مبارزه میکرد نظام با اينھا؟ ب چه می. ھا برخورد کرديد حجاب برخورد کرديد، چرا با کودن کرديد، چرا با بی

  .الحمد شد و کشور آرامش را ديد. شد محکم ھم بايد برخورد می

که انتشار فايلی که پيشتر متن آن   علميه قم با بيان اينۀسيد حسين موسوی تبريزی دبير مجمع محققين و مدرسين حوز

من معتقدم : اتفاق نمی افتاد، گفتدر خاطرات آيت هللا منتظری منتشر شده ضرورتی نداشته و ندارد و ای کاش اين 

  انتشار اين فايل به ضرر کشور است و صالح نبود که منتشر شود

  : گاردينۀروزنام

   سياه، در ھواپيمای سقوط کرده استۀعامھا، شبيه پيدا شدن جعب  قتلۀسخنان منتظری دربار: گاردين

عام  تی منتظری، فراخوانھا برای تحقيق در قتلفايل صو” با عنوان یا  طی مقاله]اسد[مرداد٢١گاردين روز پنجشنبه 

 را به جعبه ۶٧هللا منتظری راجع به اعدامھای  بازماندگان، سخنان آيت«: نوشت“  را زنده کرد۶٧زندانيان سياسی سال
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ران هللا منتظری به مقامھای رژيم اي شود که آيت در اين نوار شنيده می. کنند سياھی که از ھواپيما سقوط کرده تشبيه می

  .» دست شما انجام شده است به... گويد بزرگترين جنايت در جمھوری اسالمی می

عام  ھزاران نفر از حاميان سازمان مجاھدين خلق و نيروھای چپ در قتل۶٧در تابستان «: گاردين در ادامه افزود

 در ايران قرار ئی سانه اين واقعه در معرض يک محاصره ر،در دوران مادون اينترنت. زندانيان سياسی اعدام شدند

  .عام صربرنيکا، توجه نادری به آن در خارج صورت گرفت گرفته بود و خالف ساير وقايع در اين رديف از جمله قتل

تنھا يک مقام ارشد رژيم ايران بود که جرأت صحبت از اين واقعه در زمان خودش را داشت و آن حسينعلی منتظری 

  ... داشتبود که در خط جايگزينی خمينی قرار

منتظری تعداد زيادی نامه برای خمينی نوشت که طی آن اعدامھا را محکوم کرده بود و متعاقب آن، از چشم خمينی افتاد 

  .»  با محدوديتھای زيادی مواجه شد٨٨ًو بعدا ھم تحت بازداشت خانگی قرار گرفت و تا زمان فوتش در آذر 

عام در تابستان تيره و تار، وبسايت رسمی منتظری که  لگرد اين قتلوھشتمين سا اين ھفته در بيست«به نوشته گاردين 

 با ۶٧ است که او در ئی دھنده جلسه شود يک فايل صوتی را منتشر ساخت که نشان توسط خانواده و حاميانش اداره می

  . درگير در اعدامھای دستجمعی برگزار کرده بودئیقضات ارشد و مقامھای قضا

گويد از   منتظری به حضار شامل قاضی شرع و دادستانھا می،العاده تند و صريح  فوقیا يوهدر اين فايل صوتی به ش

 به دستان شما انجام شده ،نظر من بزرگترين جنايت در جمھوری اسالمی که بخاطر آن تاريخ، ما را محکوم خواھد کرد

  .عنوان جنايتکاران در تاريخ ثبت خواھد شد است و نام شما به

 سال پيش، ابعاد ٢٨دھنده منتظری در مالقات با اعضای کميته مرگ در  انتشار نوار سخنان تکان: ينسازمان مجاھد 

 تاکنون بايد ءدھد سرکردگان رژيم از ابتدا کند و نشان می  را فاش می١٣۶٧ عام زندانيان سياسی در سال  جديدی از قتل

کشی در مقابل   اجرای يک فرمان نابودی جمعی و نسلھا و در ترين جنايت عليه بشريت آن ھم در زندان به خاطر فجيع

  عدالت قرار گيرند

  :منبع اينجا 

  

 

 
 


