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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٦ سپتمبر ٠٤
  

  اعترافات جانيان حکومت اسالمی
 ! و وظايف ما ٦٧ در رابطه با کشتار زندانيان سياسی در سال 

   
چنان در فضای   است که ھم ودر عين حال بسيار دردناک برانگيز تاريخیسؤاليچيده و  بحثی پ٦٠ھای دھه  بحث اعدام

 . گردد سياسی ايران مطرح است و ھرگز فراموش نمی

. ، چند ھزار تن از مخالفان سياسی خود را در مدت دو ماه اعدام کرد١٣۶٧حکومت اسالمی ايران در تابستان سال 

ھای جمعی و در عمق کمی از خاک در گورستان خاوران، واقع در جنوب شرق  انالاجساد تعدادی از اين زندانيان در ک

  .ھا باقی نماند ای از آن تھران دفن شد و نشانه

  گذار و رھبر حکومت اسالمی ايران، در حالی هللا خمينی بنيان هللا روح  از سوی آيتئیاين زندانيان سياسی بر اساس فتوا

 ھيأت«ای با حضور   چند دقيقهئیھا ھا حکم زندان گرفته بودند، در دادگاه اری از آنکه پيش از آن محاکمه شده و بسي

  .، از جمله داشتن وکيل، بار ديگر محاکمه و اعدام شدندئیگونه حقوق قضا بدون ھيچ» مرگ
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ند که مربوط هللا منتظری، سندی تاريخی را منتشر کرد ، خانواده آيت١٣٦٧ھای ھولناک سال  گرد اعدام زمان با سال ھم

 ]اسد[ مردادماه٢۴در اين جلسه که روز   . است۶٧ھای سال  در اعدام»  مرگھيأت«ديدار وی در مقام نايب امام با  به

آن سال برگزار شده است، حسينعلی نيری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، مصطفی پورمحمدی نماينده 

  .يم رئيسی معاون وقت دادستان کشور حضور دارندوقت وزارت اطالعات در زندان اوين و ابراھ

 ٦٧سخن گفتن درباره کشتار   سران و مقامات حکومت اسالمی را وادار بهًاين نوار با ھر ھدفی انتشار يافت است عمال

ن بنابراين انتشار اين نوار و اظھارات جانيان حکومت اسالمی درباره آن، بار ديگر افکار عمومی مردم ايرا. کرده است

  س ھمه ايران تريبونالأطلب حکومت اسالمی و در ر اپوزيسيون سرنگونی. ، جلب کرده است٦٧کشتار  را به

تر از گذشته، اين   که اسناد فراوانی در اين مورد دارد بايد فعال)دئيضمائمی که در زير ھمين مطلب آمده توجه فرما به(

ديده و  کاه مادران داغ ھا و دردھای جان  فريادھا و رنجخصوص  ساله مردم ايران، به٣٧واقعه و جنبش دادخواھی 

. کشان برسانند بار از زبان و اقرار مستقيم خود آدم گوش جھانيان و اتفاقا اين ھا را رساتر از گذشته، به خانواده آن

 در کالبد ای تواند جان تازه فرصتی که طرح آن با صدای بلند می. بنابراين ما نبايد اين فرصت را از دست بدھيم

  !ھای اجتماعی داخل کشور بدمد اپوزيسيون خارج کشور و جنبش

 باختگان در مرداد و شھريور ھای جان بنابر انبوھی از گزارشات منابع مختلف و مشاھدات جان بدربردگان و خانواده

م آمارھای اعال. م شدنددادگاه اعدا نفر از زندانيان سياسی با برگزاری چند دقيقه ۵٠٠٠کم   ماه ھمان سال دست]سنبله[

چرا که ھنوز غير از عامالن کشتار . شود  میشامل ھزار نفر نيز ٣٠ بسيار متفاوت است و تا ٦٧ھای سال  شده از اعدام

ھای تھران محدود است و از  اعدام و آمارھای موجود نيز عمدتا به. ھا اگاھی ندارد آمارھا دقيق و محل دفن آن ، به٦٧

. ھای ناشناخته در سراسر شھرھای ايران وجود دارد در حالی که خاوران. العی در دست نيستھا چندان اط شھرستان

ھای  بار فايل صوتی اعتراض تر در کتاب خاطرات او مطرح شده بود اما برای اولين هللا منتظری پيش اگرچه مواضع آيت

هللا منتظری  ايل از سايت رسمی آيتن باعث شد که اين فمسؤوالھرچند فشار . منتشر شد»  مرگھيأت«او در مقابل 

  . استتأثير کامال بی  سانسورھا گونه ھای اجتماعی اين حذف شود اما در روزگار انقالب تکنولوژيک و شبکه

نواری . اند وزارت اطالعات و دادگاه کشيده دليل انتشار اين فابل به هللا منتظری را به از سوی ديگر، منتظری فررند آيت

ھای اين فايل، در کتاب خاطرات منتظری منتشر شده صحبتالبته .  در آرشيو دفتر منتظری خوابيده بود سال٢٧که حدود 

  .بود

هللا خمينی، رھبر سابق جمھوری  هللا حسينعلی منتظری، مرجع تقليد درگذشته شيعه و قائم مقام روح سايت رسمی آيت

منتشر کرده که در آن منتظری درباره  ين بار، يک فايل صوتی را برای اول١٣۶٨ تا سال ١٣۶۴اسالمی از سال 

 مسؤولهللا خمينی،   در حضور او افرادی ھستند که با حکم روح.کند  صحبت و انتقاد می۶٧ ھای سال کشتارھا و اعدام

  .رسيدگی به پرونده زندانيان سياسی و عقيدتی بودند

اند، در ماه محرم پافشاری  لول انفرادی منتقل شده زندانی که از بند عمومی به س٢٠٠شان بر اعدام  ھای ھا در صحبت آن

 .بند برگرداند شود اين زندانيان را دوباره به گويند که نمی کنند و می می

ھای زندانيان اجازه مالقات  خواھند برای مدتی به خانواده گويند و می چنين از ساعت کاری طوالنی خود می ھا ھم آن

 .کاسته شود» ھا هتعدادی از خانواد«بدھند تا اعتراض 

دانستن حق مردم «ھای منتظری منتشر شده، آمده است که اين فايل چون  در شرحی که ھمراه با فايل صوتی صحبت

هللا منتظری  آيت«:  ارائه شده است١٣۶٧ھای تابستان  تر ھم اسناد مکتوب مربوط به اعدام شود و پيش ، منتشر می»است

 مرداد ٢۴هللا خمينی، در تاريخ  آيت ھت توقف آن، عالوه بر نگارش دو نامه بهھا و در ج پس از اطالع از اين اعدام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

و ) معاون دادستان( ، ابراھيم رئيسی)دادستان( ، مرتضی اشراقی)حاکم شرع(  ديداری با آقايان حسينعلی نيری١٣۶٧

 خاطرات آمده  کتاب١۵۵داشتند که شرح آن در پيوست شماره ) نماينده اطالعات در اوين( مصطفی پورمحمدی

 .»گردد اينک فايل صوتی اين ديدار با امانتدارى و بدون ھيچ ويرايشی برای اولين بار منتشر مى .است

سياسی، کميسيونی متشکل از نماينده وزير اطالعات، - بر اساس اسناد و مدارک موجود، برای محاکمه زندانيان عقيدتی

ھا دو بار در ھفته با  آن .حسينعلی نيری قرار داشت گروهقاضی شرع و دادستان تشکيل شده بود و در راس اين 

کميسيون ھوابرد «ھمين دليل به  کردند و به وآمد می و زندان اوين رفت) گوھردشت( شھر ئیھليکوپتر بين زندان رجا

  .معروف شدند) کميسيون مرگ(  »مرگ

زندان اوين و گوھردشت محدود  ده و بهھا در سراسر کشور بو ھای حسينعلی منتظری اما گستره اعدام بر پايه صحبت

  .نبوده است

 از يکی از -ست و از اھواز آمده شود نام او احمدی که در ادامه مشخص می- ئی قضامسؤولاو از مراجعه يک مقام 

ھا برای  سؤالاو گفته است که در ادامه  ھای کشور خبر داده که از شرايط پيش آمده ناراضی و ناراحت بوده و به استان

اند که آيا  ی که اعالم کرده بر سر ھواداری از مجاھدين نيست، از او پرسيدهيشخيص بر سر موضع بودن زندانت

 حاضری در جبھه روی مين بروی؟

ھا که از من تازه مسلمان  سؤالزندانی ھم در جواب گفته است که مگر ھمه مردم حاضرند روی مين بروند و اين 

 .کنيد، وارد نيست می

 .اند و او اعدام شده است کرده» معامله بر سر موضعی«دنبال اين پاسخ با زندانی مورد نظر  ظری، بهگفته منت به

هللا  فرزند روح( »احمد آقا«ھای منتشر شده از حسينعلی منتظری اين است که  ھای قابل اعتنا در صحبت از ديگر نکته

 را مسألهو عقيدتی بوده و وزارت اطالعات ھم اين  گسترده زندانيان سياسی  ھا قبل، خواھان اعدام از مدت) خمينی

گذاری کرد و شخص احمد آقا ھم از سه چھار سال  اطالعات رويش نظر داشت و سرمايه«: ريزی کرده است برنامه

ھا چنين فکری  اين. خوان، ھمه بايد اعدام شوند خوان و اعالميه خوان، مجله گفت که مجاھدين از روزنامه پيش می

تنم شمردند و با اين جريانی که منافقين به ما حمله کردند، اين را جا انداختند پيش امام، غ حاال فرصت را مکردند و می

شود و در آينده چه  کجا منتھی می باالخره از امام نوشته گرفتند و دادند دست افراد و حاال اين به… حاال ھر جوری و 

 .»...معلوم نيست{شود  می

است که در جريان آن مجاھدين پس از پذيرش » فروغ جاويدان«غتنم، عمليات موسوم به منظور منتظری از فرصت م

هللا خمينی  دنبال آن دستور اعدام زندانيان سر موضعی از سوی روح ايران حمله کردند و به   از عراق به۵٩٨قطعنامه 

 .صادر شد

گويد که چون نسبت به آنان  حاضران می به دقيقه است، حسينعلی منتظری خطاب ۴٠در آغاز اين فايل صوتی که حدود 

 .»اگر غير شما بود، من اصال کار نداشتم«: زند ھا را می شناخت دارد اين حرف

اش  شدگان وجود ندارد، نه پسرخاله و اعدام» منافقين«کند که ھيچ نسبتی ميان او و   میتأکيد مسألهمنتظری سپس بر اين 

 .ھا رفاقتی داشته است ويش و نه قوم و خويشش و نه با اينبوده و نه پسر عم» منافقين زندان«جزو 

ھا  پسر من را ھم اين. ھم در زندان، ھم بعد زندان. ام ھا ضربه خورده بيش از ھمه من از اين « :گويد او در ادامه می

چه برای من  ذالک آن عولی م. دانم ھا را ھمه من می اين. اند شھادت رسانده ھا به اند، بزرگان ما را اين شھادت رسانده به

 .»کند که تاريخ چه قضاوتی می هللا خمينی و اين  مھم است آبروی اسالم و انقالب و آينده کشور و آينده شخص آيت
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برخالف برخی آقايان «چه در دل دارد را پيش خود نگه دارد،  تواند آن گويد که نمی اين مرجع تقليد شيعه، در ادامه می

 .»نندک که با سياست رفتار می

ھا انجام  چه آن گويد که آن  معروف است، می۶٧کشتار  ھای گسترده که به   محاکمه و اعداممسؤولاو در جمع افراد 

ترين جنايت در جمھوری اسالمی است که از اول انقالب تا آن زمان انجام شده و در عين حال  اند در نظر او بزرگ داده

 .داند  میئیھای خوب و متدين دستگاه قضا م، چھرهن اين اقدامسؤوالعنوان  افراد حاضر را به

کند  کاران نوشته خواھد شد و اضافه می جزو جنايت آينده و در تاريخ شان در گويد که نام حاضران می منتظری خطاب به

 .ھا باشد که شايد اين استراتژی آن

انه متأسف«: گويد کند و می انتقاد میھم ) عبدالکريم موسوی اردبيلی( س وقت دستگاه قضای جمھوری اسالمیئياو از ر

آيد   ما کسی قرار گرفته که خودش با اين چيزھا مخالف است و بعد میئیس دستگاه قضاأبدبختی ما اين است که در ر

ھا را در شھرستان  پرسد که اعدام می...  بکندسؤالخواھد از امام  دھد و وقتی ھم می در نماز جمعه آن جور شعار می

 ؟» در استانشروع کنيم يا

  پرسد در مرکز استان اعدام کنيم يا در شھر خودشان؟ کند اين است که می آقای موسوی اردبيلی ھنری که می: منتظری

ھای زندانيان نگرانند  خانواده گويد که ھايش می قائم مقام وقت رھبر سابق جمھوری اسالمی در بخش ديگری از صحبت

 کنند ھا برخورد می باالخره خانواده. ھا را قطع کرديد تيلفونھا و  اه مالقاتدو م«: ھای زيادی ناراحت ھستند و قاضی

. ای کرده باشد بگيريم اعدامش کنيم که فعاليت تازه ده سال، حاال بدون اين شش سال به ايد به يکی را محکوم کرده…

ما مراجعه کردند و ناراحت  بعضی از قضات به . ما غلط استئیمعنيش اين است که ما گه خورديم و ھمه دستگاه قضا

   ».بودند

هللا خمينی نوشته است اشاره دارد  روح  ھم که درباره اين موضوع بهئیھا نامه ھای خود به حسينعلی منتظری در صحبت

اند اما  مخالف بوده» امام«گويد که ھمه رفقايش با نامه نوشتن به  پردازد و می ھا می ات مطرح شده در اين نامهئيبه جز و

 .ھا را نوشته است کرده، اين نامه يتی که احساس میمسؤولدليل  بهاو 

ھا نوشته، از جمله اين که  آن عنوان اتمام حجت خطاب به  مورد را به١٠گويد که  حاضران در جلسه می منتظری به

 .است» مصلحت اسالم و کشور و قضاوت تاريخ«خاطر  يت او بهمسؤولاحساس 

شوند، موجب  منافقين ملحق می ھا را آزاد کنيم به مجرد اين که اگر آن«کند که  ين اشاره میا گانه به او در اين موارد ده

مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باغی «چنين اين که  و ھم» شود ھا نمی آن صدق عنوان محارب و باغی به

 .»کند نمی

جو «بايد در جو سالم و خالی از احساسات باشد اما قضاوت و حکم  کند که  میتأکيدهللا خمينی،  قائم مقام وقت روح

 .»اجتماعی االن ناسالم است

شرحی از روند ) احتماال مصطفی پورمحمدی( ھای حسينعلی منتظری، يکی از حاضران در جلسه در ميانه صحبت

: صحبت شده استگويد که در مواردی چندين بار با افراد اعدام شده  دھد و می محاکمه و اجرای احکام صادر شده می

کرارا داشتيم که سه بار با او . مورد داشتيم که چھار بار با او صحبت کرديم. ھا را آورديم توی اتاق تک اين ما تک«

 .»صحبت کرديم

اند، حکم   نرسيده درصد١٠٠ قطعيت شود که افراد تا در مورد بر سر موضع بودن زندانی به ھا گفته می در اين صحبت

 .اند اعدام امضا نکرده
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تان  االن خدمت«: ماند پاسخ می  بیسؤالطور شده که او بر سر موضع شده که اين  پرسد فکر کرديد چه منتظری می

و … اتفاق آرا بوده سه امضا  گيری به ايم، تماما مواردی بوده که تصميم مواردی که تا به حال اجرا کرده. کنم عرض می

کردند و با برخی از برادران ديگری که در زندان بودند  احتياط میحتی در برخی از موارد جناب حاج آقا اشراقی 

 ۴٠ و از اين باالتر حدود… االن موارد متعددی داريم که دو امضا دارند و ما اصال اجرا نکرديم . کردند مشورت می

دند، يا پسری بوده که خواھرش ھا يا تنھا فرزند خانه بو که اين لحاظ اين ايم و فقط به اتفاق آرا امضا کرده مورد داريم که به

 ١٧، ١۶ھا وقتی آمدند زندان حدود  نفر ھم داريم که اين ٢۶ايم و حدود  اعدام شده يا برادرش اعدام شده اجرا نکرده

 .»...شان شده  سال٢۴، ٢٣شان بوده و االن حدود  سال

اتمام حجت بشود و در روز آخر  است تا با افراد  ، در مواردی حکم اجرا نشده»کميسيون مرگ«گفته اين عضو  به

 .ھا را معلوم کنند تکليف آن

» در مورد دخترھا«شنود که  کند و پاسخ می اعدام زنان اعتراض می ھا حسينعلی منتظری نسبت به در ميانه اين صحبت

افتاده  اتفاق نمیاند تا دو خط بنويسد و برگردد زندان که اين  خواسته کشيده و از زندانی می التماس می در مواردی کار به

کند و  نوشت که چون سازمان منافقين دارد با اين نظام مبارزه می کرديم که اگر اين می اين ھم اکتفا می ما به«: است

مبارزه با نظام ھم  ، ولی چون اعتقاد به)گفتيم که بنويسد او می اين را ھم به( اينجانب اگر چه اعتقاد به اين نظام ندارم

 .»کرديم اين ھم ما اکتفا می به. ازمان جدا شدماز س… ندارم، لذا 

چه که  اند و حتی با آن نقل شده» کميسيون مرگ«در بردگان  ست که از جان به ئیھا اين روايت اما در تقابل با روايت

 .کند ھم در تعارض است  ديگر شنيده و روايت میئیھای قضا منتظری از برخی مقام

کنيد که با اين کار انقالب را  و شما، خيال می) هللا خمينی روح(» آقا«گويد که   میھا، منتظری در واکنش به اين صحبت

 .خورد گناه کشته بشود انقالب ما شکست می ھا بی کنم که اگر يک نفر ھم در اين کنيد اما من فکر می تضمين می

تر از شما اعتقاد  انقالب ھم کم به. يمتوانم نظرم را نگو فھمم نمی چه را می من آن«: گويد ھايش ھم می او در پايان صحبت

نويسند آقای  سوزد که در تاريخ می احمد آقا گفتم که دلم برای شخص آقای خمينی می به. سوزد دلم برای انقالب می. ندارم

خواست واليت فقيه  من دلم نمی. شود مردم از واليت فقيه چندششان می. نويسند در آينده می. جوری بوده خمينی اين

 .»جا برسد ينا به

  .خواھد تصوير آقای خمينی در تاريخ يک چھره سفاک خونريز باشد  دارد که نمیتأکيدمنتظری 

چنان قائم مقام رھبری بود بنابراين نبايد کسی شک کند که او عليه  هللا منتظری، ھم  کنيم که در آن زمان آيتتأکيدبايد 

 به اعدام ھای فردی و جمعی و ترورھای داخل و خارج  نه تنھا اعتراضی٦٥منتظری تا سال . حکومت بوده است

ھای درون حکومت با برکناری بازرگان  اما ھنگامی که درگيری جناح.  می کرددتأئيدکشور نداشت، بلکه ھمه آن ھا را 

 رفسنجانی، منتظری و اطرافيان او را  -ای  س جمھور وقت آغاز شد تيم خامنهئيصدر ر ت و سپس بنیقنخست وزير و

تر از ھمه منتظری نفر دوم حکومت  مھم. ت فشار قرار داده بودند مخالفت منتظری نيز با جناح رقيبش شديدتر شدتح

او نه . ھای خونين و ھولناک دھه شصت نقش مستقيم داشت اسالمی پس از خمينی بود و در ھمه جنايات و سرکوب

کرد   میتأکيدھا مثلث مرگ انتقاد داشت و ھمواره  روی زيادی مخالف حکومت اسالمی و نه مخالف اعدام بود و فقط به

عبارت ديگر وی  به. زند حکومت و اسالمی ضربه می ھا را در ماه رمضان و محرم قطع کنيد و اين نوع اقدامات به اعدام

  . دار نشود فکر بقاء و مصلحت حکومت و ايدئولوژی اسالمی آن بود که در نزد افکار عمومی خدشه به

توانست مقابل اعدام  شد، شايد می خمينی زودتر و در زمان خودش منتشر می  ھای منتظری به ن نوار يا نامهواقعا اگر اي

 گامی بر عليه عنوان يک سند تاريخی درونی حکومت، اما اين نوار در حال حاضر به. برخی از زندانيان را بگيرد
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ھمين دليل سران کنونی  ندی غيرقابل انکار است و بهاين نوار که صدا و زنده است س. فراموشی اين جناتی تاريخی است

 .اند شان اقرار کرده اين جنايت حکومت پرده به  را توجيه کنند تا حدودی بی٦٧چون گذشته، کشتار  حکومت نتوانستند ھم

اطالع  و بهھای اعدام شدگان و جان بدربردگان افشا کردند   را قبل از منتظری، خانواده٦٧نبايد فراموش کنيم که کشتار 

  .افکار عمومی رساندند

ھای مطرح  سی است که يکی از نامزدئيپورمحمدی که ھم اکنون در ساختار قدرت و دولت حضور دارد و ديگری ھم ر

 ٦٧گری آن در سال  ، نه اولين جنايت حکومت اسالمی، بلکه اوج وحشی٦٧کشتار . ای است برای رھبری پس از خامنه

در واقع اما اين کشتار . دست جوخه مرگ حکومت سپرده شده بودند ز ھزاران فعال سياسی بهقبل از اين واقعه ني. بود

  . برای سران حکومت اسالمی، اقدامی استراتژيک و سياسی بود

***  

ھای سياسی  ن و چھرهمسؤوالای، منشا اظھارنظرھای گوناگونی از سوی برخی   دقيقه٤٠انتشار اين فايل صوتی 

 .حکومت اسالمی شد

 بر فرمودند خداوند« :گفت لرستان استان اداری شورای جلسه در  روحانی، حسن دولت دادگستری وزير رمحمدیپو

 خون و خاک به را شما بتوانند اگر که چرا کرد رحم نبايد منافقان به و کنند نمی رحم شما به ھا آن چون نکنيد رحم کفار

 ملت و خدا دشمنان مقابل در و کرديم اجرا را منافقين با رابطه در خدا دستور که کنيم می افتخار ما .کشيدند که کشند می

  .»کرديم مقابله و ايستاديم قدرت با

 :گفت و داد نشان واکنش منتظری هللا آيت از منتشرشده صوتی فايل به قضائيه، قوه سخنگوی ای اژه محسنی غالمحسين

 موازين از تخطی ترين کوچک امام دانستند می دشمن و ستدو ھمه که بودند موازين به مقيد چنان آن ما بزرگوار امام«

 آن مرکزيت و کرد قيام رسمی حکومت يک عليه گروھی يک اگر که دارند قبول استثنا بدون فقھا ھمه .کنند نمی اسالمی

 فايل آن چگونه که اين و شوند مجازات بايد که است روشن شان تکليف داد ادامه حکومت آن عليه تجاوزات به و بود باقی

  ».ھستند بررسی حال در ربط ذی مراجع شده پخش صوتی

 جريان يک ھم فايل اين انتشار رسد می نظر به« نوشته او از نقل به ای اژه  محسنی نشست از گزارشی در خبرآنالين

 که »تفاقيها وقايع« روزنامه خبرنگار سؤال به او ».است امروز و ديروز کاران جنايت تطھير مقام در و است استکباری

 و ابھام« :داد پاسخ »کند؟ تشريح را ۶٧ ھای اعدام در احتمالی قصورات و ابھامات است آماده هئيقضا قوه آيا« پرسيد

  .»کند مطرح دارد، ابھامی کسی اگر و ندارد وجود ما ناحيه از ابھامی ھيچ .نشده مطرح کسی سوی از اجمالی

 بيانيه اين در .کرد محکوم را منتظری هللا آيت صوتی فايل انتشار ای، هبياني صدور با رھبری خبرگان مجلس دبيرخانه 

 در عليه تعالی هللا رضوان خمينی امام حضرت انقالبی و تاريخی تصميم درک ای عده برای ھم ھنوز شايد«  :است آمده

 نشان و ۶٧ سال در منافقين گروھک اعضای برخی و سران عادالنه محاکمه و منافقين با مسامحه بدون و جدی برخورد

 جوانان و پيران ھای دل خون و ھا مجاھدت ثمره که اسالمی نظام حفظ در الھی مرد آن دورانديشانه و عميق فھم دادن

 و نموده کور را فتنه چشم موقع، به تصميم آن با حساس، برھه آن در )ره(راحل امام .باشد دشوار است مملکت اين

 سلب را است زجرکشيده و مظلوم ملت اين خون به آغشته مرفق، تا دستش که گروھکی گری فتنه و ئیخودنما فرصت

 مملکت اين در داعش جنايات از بدتر جناياتی ميھن، و خلق از دفاع نام به که تروريستی و فاسد گروھکی .کردند

  ».نمود خويش سبعانه اقدامات داغدار را زيادی ھای خانواده و شد مرتکب

 شده ايجاد جديد موج از شديد تأسف ابراز با نظام مصلحت تشخيص مجمع جلسه در رفسنجانی، ھاشمی اکبر هللا آيت 

 پاريس شھردار اخيرا که ئیجا تا دارد، ادامه موج اين خارجی معاند ھای رسانه ھمه در تقريبا« :گفت امام به حمله برای
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 مقطع، اين در تروريستی گروه اين از ايتحم که است کرده برگزار زمان آن اعدام ھای صحنه بازسازی از نمايشگاھی

 .»دارد تأمل و تعجب جای

 دانست امام چھره تخريب از فراتر را اخير اتفاقات جلسه، اين در )روحانی( جمھور سئير حقوقی معاون انصاری، مجيد 

 به را منافقين تروريستی سازمان که است وقوع شرف در المللی بين سطح در پيچيده ای توطئه شود می احساس« :گفت و

 گروھک اين جنايات مورد در الملل بين سطح در حقوقی و فقھی لحاظ از بايد و کنند معرفی مدنی مشروع سازمانی

 .»شود انجام تری بيش کارھای تروريستی،

هللا منتظری،  گيری درباره انتشار نوار آيت هللا محمد ری شھری، وزير اطالعات دولت ميرحسين موسوی در موضع آيت

تقاضای مرگ ) ره( شان درافتاد و امام در اواخر عمر پربرکت) ره( شود که ھنوز در اين بيتی که با امام معلوم می«: گفت

اين نواری که اخيرا از سايت رسمی . کنند منافقين کمک می خودش را از خدای متعال نمود، ھنوز کسانی ھستند که به

 با چند تن از قضات مطرح کرده و ۶٧صورت محرمانه در سال   بهآقای منتظری، منتشر شد، مطالبی است که ايشان

دست آل سعود مفلوک دادند تا با  به ترين موقعيت قرار دارند و دست اکنون در شرايطی که منافقين در بدترين و ضعيف

ھای  نتظری صحبتدرباره جريان آقای م. شود نظام اسالمی ضربه بزنند، اين نوار منتشر می پيمانی نفاق و وھابيت به ھم

تری در خصوص باند خطرناک  ام که منتشر خواھد شد و در کتاب سنجه انصاف نيز اطالعات بيش جامعی انجام داده

  .»شده است مھدی ھاشمی مطرح

فايل صوتی،  ، بدون اشاره مستقيم به١٣٩٥ مرداد ٢۵س قوه قضائيه ايران روز دوشنبه ئيهللا صادق الريجانی، ر آيت

تشويش اذھان عمومی در « را ۶٧ھای تابستان  هللا منتظری حمله کرد و سخنان او در مورد اعدام آيت بهطور ضمنی  به

 .خواند» امور امنيتی

ھا بر حسب موازين شرعی و قوانين انجام شده، قابل خدشه نيست و حکم  چه از احکام دادگاه آن«: صادق الريجانی گفت

 .»ًھای محارب کامال آشکار است گروه

سپاه پاسداران بازگشته، در  ست به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام که مدتی ، از فرماندھان جنگ وئی رضامحسن

مداری مجاھد و ايثارگر بود که مانند شمعى پای ملت  سيداحمد خمينی، سياست«صفحه اينستاگرامش نوشته است که 

 .»ايران و امام سوخت

احمد «بينی کرده بوده که پس از مرگش به  هللا خمينی پيش ه روح در بخش ديگری از يادداشتش نوشته است کئیرضا

ھا به ايشان و   بردن امام دور جديدى از حملهسؤالل برای زير ئيسعود و اسرا سی و آل بی امروز، بی«: ھجوم کنند» آقا

 .»اند سيد احمد را شروع کرده

 بھمن  ٦-   ١٩٨٩  ژانويه ٢٦ تاريخ به گزارشی طی وپل،گاليند رينالدو پروفسور ايران امور در ملل سازمان ويژه نماينده

 در و تھيه ھا خانواده و ايران سياسی احزاب و ھا سازمان سوی از که ای نفره ھزار ليست ارائه ضمن، ١٣٦٧  ماه

 ١٩٨٨ - ١٣٦٧ه ما دی -دسامبر تا مرداد  -ژوئيه از افراد اين شود می فتهگ « که کرد اعالم بود، شده گذاشته وی اختيار

 که است بوده نفر ھزار چندين قربانيان تعداد« قوی احتمال به « :گزارش اين به بنا اند شده اعدام اسالمی جمھوری توسط

  )١( .»اند بوده خلق مجاھدين سازمان اعضای از آنان تر بيش

انتشار فايل صوتی  ه به، نخستين فردی بود که با بيان اين جمل»امام خمينی«ه نشر آثار مؤسسس ئيمحمد علی انصاری ر

عضو دفتر . معروف واکنش نشان داد و يادآور شد که محتوای اين جلسه ناقص و مشحون از اغالط و تحريفات است

انصاری اين . طور واضح و شفاف برای شنونده سخنان وی معلوم نيست ادعا کرد که فلسفه وجودی اين جلسه به خمينی،
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ايشان القاء   دانست که اطرافيان موذی بهئیھا ز انصاف و ھمراه با پيش داوریهللا منتظری را به دور ا سخنان آيت

  .اند کرده

ھا با منافقين نشست و   سال وقتی که سردمداران استکبار و تکفيری٢٨انتشار اين نوار بعد از «: عضو دفتر خمينی گفت

  .»ھاست  برای آنئیبرخاست می کنند، احياء آنان و مشروعيت زا

 تأکيداشاره و » )ره( امام ايمان و اعتقاد و محبت مردم به«م حسن خمينی، نوه خمينی؛ در سخنان خود بر االسال حجت

چنين در کنايه ای بيان  او ھم دھند چه اميد و ھدفی دارند؟   اين است کسانی که اين نقطه را ھدف قرار میسؤال«کرد 

امام و انقالب بغض دارند و تا آخر نيز  سانی ھم نسبت بهبغض داشتند، ک) ع(علی کرد که ھمان طور کسانی که نسبت به

  .»ھا قرار داده است خواھند داشت اما خداوند آن محبت را دل

 داشت و گفته استک ٦٠اتفاقات دھه  سيد علی خمينی، ديگر نوه امام پيش از جنجالی شدن اين موضوع اشاراتی به

ھا کسانی بودند که در مقابل حکومت ايستادند  چرا اعدام کرديد؟ آنسوزانند که  ای برای منافقين دل می امروز يک عده«

چرا دروغ . اند و اعدام کردند  ھزار کشته شده٣٠ ھزار، ٢٠ھا  گويند اين کرد می ھا را نمی و جناياتی کردند که داعش آن

  ».رود گذرد، عددھا باال می سال که می سال به. دئيگو می

بايد در مورد منافقين که «: مدرسين در خصوص لزوم برخورد با خائنين چنين گفتهللا مصباح يزدی عضو جامعه  آيت

گناه و افتادن در دامن صدام و آمريکا و بعد  گير بود، زيرا ترور ھزاران نفر از مردم بی خيانتشان ثابت شده است سخت

  .»ھا خائن ھستند ھم عربستان سعودی، ثابت کرده که آن

دھنده وجود ردپای منافقين در بيت   سپاه اقدام احمد منتظری در نشر سخنان پدرش را نشانای فرمانده کل مشاور رسانه

ھای جاسوسی   کرد که احمد منتظری در اين اقدام دانسته يا نادانسته دقيقا در پازل سرويستأکيدمرحوم منتظری خواند و 

  .آمريکا و انگليس ايفای نقش کرد

لزوم عزل منتظری از جايگاه قائم مقام  ه در يکی از جلسات اين قوه، با اشاره بهئيضاس قوه قئيهللا آملی الريجانی، ر آيت

در کنار الھی بودن ايشان موجب شد که برخی، ) ره(تيزبينی حضرت امام«:  کرد و در اين رابطه گفتتأکيدرھبری 

ود آن تيزبينی، امروز جمھوری سرعت برکنار کنند و اگر نب کردند بعدھا ولی فقيه می شوند به کسانی را که گمان می

  .»اسالمی ايران مسير ديگری داشت

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، با بيان اين نکته که اين پرونده در حال بررسی است خطاب به  االسالم  حجت

د آن اسناد يئبيا«: تری نيز در اختيار دارد گفت احمد منتظری که در مصاحبه راديوھای بيگانه گفته بود اسنادی بيش

ھا را  ھای اين جنايت دست عوامل بومی اتفاق افتاد و پرونده جنايات سيدمھدی اسناد جنايات اصفھان و قھدريجان که به

کنيد ما آن اسناد را داريم و آن اسناد موجود  اگر شما منتشر نمی. بگذاريد ھمه بدانند شما چه جنايتی کرديد. منتشر کنيد

  .»است

عنوان  نشر سخنان منتظری از وی به س مجلس شورای اسالمی، در يادداشتی در واکنش بهيئعلی مطھری نايب ر

  .»سوز انقالب نام برد و اطالعات او را ناقص برشمرد فردی خيرخواه و دل«

اند در اين خصوص  چنين پيشنھاد داد که آقايان رئيسی، نيری و پورمحمدی که در متن قضيه در آن زمان بوده او ھم

اگر قصوری ھم در نحوه «: مطھری در اين رابطه ادعا کرد. دھند و موضوع را برای مردم روشن نمايندتوضيح ب

ھا با مخالفان خود  طور کلی انقالب اسالمی ما در مقايسه با ساير انقالب ولی به. اجرای حکم اتفاق افتاده عذرخواھی شود

  .»جلوه داده شودتری برخورد کرده است و نبايد چھره آن مخدوش  با رافت بيش
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: ھا ادعا کرد ، در خصوص اين اعدام٥٧ انقالب ئیھای ابتدا در سال) کشور( هللا موسوی تبريزی، دادستان کل انقالب آيت

ھا و  ايشان داد تا وضعيت زندان  بهھيأت که آقای منتظری برای ايشان نوشت، اجازه تشکيل يک ئیھا امام پس از نامه«

 بار ليستی از زندانيان که توسط اين شورا تھيه شده ٣ يا ٢ور بررسی کنند و پس از آن حداقل زندانيان را در سراسر کش

  .»مورد عفو قرار گرفتند) ره(هللا منتظری قرار گرفته بود، توسط امام خمينی  آيتتأئيدو مورد 

وابع شھرستان ری هللا محمد محمدی ری شھری، در سخنرانی پيش از خطبه نماز جمعه شھرستان قيامدشت از ت آيت

صورت محرمانه در  اين نواری که اخيرا از سايت رسمی آقای منتظری، منتشر شد، مطالبی است که ايشان به«: گفت

ترين موقعيت قرار دارند   با چند تن از قضات مطرح کرده و اکنون در شرايطی که منافقين در بدترين و ضعيف٦٧سال 

پيمانی نفاق و وھابيت به نظام اسالمی ضربه بزنند، اين نوار منتشر  با ھمدست آل سعود مفلوک دادند تا  و دست به

   .»شود می

بيند  ای نه تنھا امام خمينی آسيبی نمی از رھگذر چنين ترفندھای ناشيانه«: گويد  میمسألهاين  مسيح مھاجری در واکنش به

شود و   انقالب اسالمی روشن میگيرد بسياری از زوايای تاريک تاريخ  که صورت میئیھا بلکه با روشنگری

  .»گردد ھای سوءاستفاده دشمنان نظام جمھوری اسالمی يکی بعد از ديگری مسدود می روزنه

ايشان منتقل شده  هللا منتظرى ناشى از اطالعات غلطى بوده که مغرضانه به سخنان آيت«: هللا موسوی بجنوردی گفت آيت

  » .راى ايشان ھم معلوم شدھا ب گونه که بعدا بسيارى از آن بود، ھمان

بوده است به فايل ) کشور( دادستان کل انقالب١٣٦٣سيدحسين موسوی تبريزی که در زمان حيات خمينی تا سال  

آقای منتظری در «:  واکنش نشان داد و گفت١٣٦٧هللا منتظری درباره اعدام ھای سال  صوتی منتشر شده از سخنان آيت

 به امام نوشته و خواسته بود که شرايط زندانيان مورد بررسی قرار گيرد و اگر ئیھا امه مرحله درباره امور زندانيان ن٢

آقای منتظری دادند و پس از آن   اين اجازه را به١٣٦٢امام در سال . مشکالتی در اين زمينه وجود دارد، مرتفع شود

رم آبادی شکل گرفت تا برای ی متشکل از آيات ابطحی کاشانی، محمدی گيالنی، سيدجعفر کريمی و قاضی خھيأت

ھای کشور بروند  ھا به تمامی زندان چنين بررسی شرايط عفو آن ھا در زندان و ھم بررسی وضعيت زندانيان و شرايط آن

  .»و اوضاع را بررسی کنند

دارند در دادند مبنی بر اين که منافقين قصد ) ره(امام ھای پايانی جنگ اطالعاتی به در سال«: موسوی تبريزی ادعا کرد

بايد از آقای ری شھری که وزير اطالعات وقت «: او در ھمين رابطه اضافه کرد. »سه مرحله عليه کشور توطئه کنند

 وقت ھم بر عھده مرحوم آقای نجفی، آقايان موسوی اردبيلی، ئیيت شورای عالی قضامسؤولالبته . بودند، بپرسيد

  .»ھا بود  و موسوی خويئنیئیموسوی بجنوردی، مقتدا

امام وقتی ديدند ايشان «: گويد هللا منتظری را مقصر آزادی زندانيان دانسته و در ھمين رابطه می حميد روحانی، آيت

 عفو را مسألهعھده آقای منتظری گذاشت و گفتند که اين   را بهمسألهدوست دارد که در ھمه کارھا دخالت داشته باشد اين 

وظيفه خود عمل نکرد بلکه عملکرد  قای منتظری در پرونده عفو ھم نه تنھا بهاما ما ديديم که آ. ھم شما پيگيری کنيد

  .»ايشان خيلی فراز و نشيب داشت

كمك  بار به نيای را ا ن اقدامات تازهيط كه منافقين شراين نوار صوتی در ايانتشار ا«: طلب اعتماد نوشت روزنامه اصالح

  »د كرد؟يز باياند، حمل بر چه چ دولت عربستان آغاز كرده

ای در اين ارگان در يادداشت خود احمد منتظری را پادوی   کيھان و نماينده خامنهمسؤولحسين شريعتمداری مدير 

سی و نشست منافقين در پاريس با حضور  بی ھا خواند و گفت که انتشار فايل و مصاحبه احمد منتظری با بی انگليسی

  .» است٨٨ سال ئیآمريکا- لیئينه اسراوزير سابق اطالعات عربستان ھمه و ھمه ادامه فت
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 سخن گفت که با انتشار اين سخنان ئی روزنامه جمھوری اسالمی، در يادداشتی از شخصيتھامسؤولمسيح مھاجری مدير

از «:  روزنامه جمھوری اسالمی در اين رابطه چنين نوشتمسؤولمدير . سعی دارند برای خود اعتباری دست و پا کنند

اگر سخنی ھست با کسانی است که بر . توان داشت ز ضربه زدن، انتقام گرفتن و لجن پراکنی نمیدشمن انتظاری غير ا

پيروزی  انقالبی که امام خمينی آن را به ھای خام خود درصدد ضربه زدن به اند و با خيال سر سفره نظام جمھوری نشسته

آن تعلق دارند اعتباری  ای که به برای خود و مجموعهتوانند  کنند از اين طريق می اين افراد تصور می. آيند رساند بر می

  !»کسب کنند و از امام خمينی و ادامه دھندگان راه آن يگانه دوران انتقام بگيرند

هللا منتظری  البته فرزندان آيت « :، در سرمقاله اين روزنامه نوشت»جوان« روزنامه مسؤولعبدهللا گنجی، مدير

ای در  هللا خامنه کنند که آيت ير کنند، چرا که ھم خودشان از قول پدر نقل می تفس١٣٩۵ را در ١٣۶٧توانند  نمی

هللا  گذارد، پس معارضه فرزندان آيت  صحه میمسأله نقشی نداشت و ھم ميرحسين موسوی بر اين ١٣۶٧تصميمات 

دنبال احيای منافقين  ان بهبرخی بر اين باورند که آن. تواند داشته باشد منتظری جز انتقام از شخص امام دليل ديگری نمی

ناپذير از امام  يتمسؤولای مخدوش و  شايد اين تحليل قابل تامل باشد، اما نگارنده بر اين باور است که ارائه چھره. ھستند

هللا منتظری که به تعبير خودش از  آيت بهھشدارھای امام . و توليد حقانيت برای پدر و خود، اساس اين اقدام شيطانی است

ای شتری ايجاد کرده است و منتظر فرصت  هللا منتظری کينه خاست، در برخی از فرزندان آيت ای گداخته برمی سينه

  ».ھا ھستند برای ھويدا کردن آن کينه

انتشار اين فايل صوتی چه «: بررسی انتشار اين نوار پرداخته است و درباره آن نوشته است خبرگزاری فارس امروز به

ھای خبری انتشار اين صوت متوجه نظام  ھا و واکنش  اول تحليل دھد؟ شايد اليه چيزی را ھدف قرار می

پيام پنھان انتشار اين فايل . شود جا ختم نمی  وقت باشد؛ اما کار تنھا به اينئیاسالمی ايران و دستگاه قضا جمھوری

هللا منتظری در اين فايل صوتی توضيح ندھد؛ و آن ھم اين است که   پايانی آيت لهصوتی را شايد ھيچ چيز بھتر از جم

  .»طور شود شود ما دوست نداشتيم اين شان می مردم از واليت فقيه دارد چندش«

رجا نوشته . انتقاد شديد از انتشار اين نوار پرداخته است خبرگزاری فارس به سايت رجا نيوز، در موضعی نزديک به

اش از اعدام منافقين  شود، صوت سخنان انتقادی هللا منتظری که توسط فرزند وی اداره می دوشب قبل سايت آيت«: است

سرعت و در يک کمپين تبليغاتی از   به فايلی که.  را منتشر کردئیين قضامسؤول با جمعی از ٦٧ مرداد ٢٤در ديدار 

گرد اعدام منافقين پس از  ای که برای سال  ضاسازی چندروزهھای ضدانقالب تبديل شد و ف تيتر رسانه پيش آماده شده به

  .»راه انداخته بودند را رونقی تازه بخشيد مرصاد به

هللا حسينعلی منتظری  انتشار فايل صوتی آيت ھای حکومت اسالمی به سازمان بسيج مستضعفين، در ادامه واکنش مقام

منطبق بر موازين حقوقی، فقھی، قانونی، «و » کامال صحيح «ھا ، گفته است که اين اعدام۶٧ھای سال  درباره اعدام

  .بوده است» المللی و داخلی اسالمی، بين

شدگان سال   شھريور در حاشيه يک اجالس در مشھد، اعدام٩شنبه  گزارش خبرگزاری ايرنا، محمدرضا نقدی روز سه به

 و سازماندھی برای براندازی نظام جمھوری اسالمی تبانی با صداميان«جرم  گفته وی، به ناميد که به» منافقانی« را ۶٧

 .اعدام شدند» ايران

گذار حکومت اسالمی دانست و گفت که اين فتواھا دارای مبانی   را بر اساس فتوای خمينی، بنيان۶٧ھای سال  وی، اعدام

 .محکم فقھی و حقوقی است

کنند که کار  ی ھستند، اظھارنظر میبرخی از اشخاصی که فرزند آدم بزرگ و مشھور«: محمدرضا نقدی افزود

 .»اشتباھی است
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 ھيأت هللا خمينی در حکم روح  بوده و بهئیسال عضو شورای عالی قضا ١٠مدت   به١٣۶٠از سال  موسوی بجنوردی که

داند  نمى« عفو و بخشودگی زندانيان ھم عضويت داشته است، از انتشار اين فايل صوتی انتقاد کرده و گفته است که

منافقين « گفته او  که بهئی، آن ھم در روزھا»ای برخوردار است از چه پشتوانه عقلى، ملى و شرعى ر اين سخنانانتشا

 .»صدد احياى جريان نفاق ھستند اند و عمال در جالد و آدمکش، آلت دست حکام سعودى شده

و در حاکميت جمھوری اسالمی کاران تندر ھای گذشته ھدف حمله و نقد محافظه موسوی بجنوردی اما خود در طول سال

 . رد شد١٣٩۴ بوده و حتی صالحيتش برای نامزدی در آخرين دوره انتخابات مجلس خبرگان در سال

گاه  هللا موسوی اردبيلى ھيچ آيت«: ھايش که در سايت جماران منتشر شده گفته است او در بخش ديگری از صحبت

ترين  ترين و مھربان مرحوم حاج احمد آقا ھم پاک .يده داشتاش عمل نکرد و ھميشه شجاعت ابراز عق مخالف عقيده

 .»چه درباره ايشان مطرح شده با ھيچ معيارى سازگار نيست شخصيت سياسى در دوره خود بود و آن

 اند شکل گرفته  از افرادی که از چند و چون اين اتفاقات اطالع داشتهئیبا اظھار نظرھای صورت گرفته ليست بلند باال

آقايان موسوی اردبيلی،  دھد ابعاد ماجرا را بايد ری شھری وزير اطالعات وقت وسوی تبريزی پيشنھاد میاست؛ م 

شود برخی از مطلعين مانند آقای نجفی،   البته او يادآور می.ھا پرسيد و موسوی خوئينیئیموسوی بجنوردی، مقتدا

  .اند ن آن ماجراھا بوده وقت ھم ديگر در قيد حيات نيستند اما در جريائیشورای عالی قضا

ماجرا روشنگری کنند  دھد نيری، رئيسی و پورمحمدی اظھار نظر و نسبت به در ھمين رابطه علی مطھری پيشنھاد می

  .يک درگيری بين او و تعدادی از نمانيدگان مجلس تبديل شده است که اين موضوع به

 ھا اين .آمدند ھا اين «:گفت تھران جمعه نماز ھای خطبه در کشور، عالی ديوان وقت سئير اردبيلی، موسوی هللا آيت

 بسيار فشار در هئيقضا قوه .ھستند آتشی چنان ھا اين عليه مردم .دانند می تر پست حيوان از را ھا اين مردم که دانند نمی

 دم از ايدب آقا: گويند می مردم … شوند می زندانی شان دسته يک شوند، نمی اعدام ھا اين چرا که عمومی افکار سخت

 بايد من تر بيش ھمه از عمومی، افکار فشار طرف اين از … مسائل سلسله يک گرفتار طرف آن از قاضی شوند، اعدام

 پرونده بيار، پرونده .کنيم می محاکمه تا بيست تا بيست تا، ده تا ده ما .کرد آسان را ما کار که کنم تشکر بدبخت اين از

  )٢( .»شود تمام مسأله مرتبه يک بروند بين از اش ھمه کاش ای رفته، بين از خمسش گويند می متسفم .ببر

 راه منافقين غربی کشورھای و اروپا در که غريبی و عجيب و کذب تبليغات اين« :گفت وقت جمھور سئير رفسنجانی

 عمليات جريان در هک را افرادی که است اين برای است، شده اعدام ايران در ھا اين از نيرو ھزار چندين که اند انداخته

 ھميشه دنيا تمام در . باشد ناپذير اصالح عناصر مخصوص بايد سرکوب .کنند توجيه را دنيا اند، داده دست از مرصاد

 برای بايد وحشت حالت اين .کنيم سرکوب بايد ما را ھا آن .نيست ھا آن سرکوب جز راھی ھيچ که ھستند ئیھا انسان

 )٣( .»باشد ناصالح و خائن انسانھای

   :گفت چنين تھران دانشگاه در پاسخ و پرسش جلسه در ای خامنه

 ملل سازمان بشر حقوق کارشناسان به ندادن اجازه و بشر حقوق مسائل به اسالمی جمھوری توجھی بی علت: سؤال«

 !ايران؟ در مشکوک ھای اعدام علت و چيست مسأله اين بررسی برای

 ھمان درست ايران، در جمعی دسته ھای اعدام اما و …رادارد گانه بی راديوھای سؤال ھمان لحن سؤال اين: جواب

 داخل از زندان، توی که آدمی اين … گويد می را ھمين ھم منافق راديو البته گذارد، می بيگانه راديوھای که یتأثير

 شما نظر به را او د،دار ارتباط … اسالمی جمھوری مرزھای داخل به کردند مسلحانه حمله که منافقين حرکات با زندان،

  )٤( »...ببرند نبات و نقل بايد
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اندازد تا صدای ماشين کشتار زندانيان سياسی در  ترفند ديگری که در ھمان دوره، خمينی با جار و جنجال زيادی راه می

صادر جامعه نپيچد و ھم از روشنفکران نيز زھرچشم گرفته شود او فتوای سلمان رشدی نويسنده ساکن انگلستان را 

کار  حتی سران حکومت اسالمی، طلب. گردد اين ماجرا جلب می تر افکار عمومی داخل و خارج کشور به کند که بيش می

کنند اين نظر را جا بياندازند که غرب نه تنھا نبايد در امور داخلی ايران دخالت  شده و مستقيم و غيرمستقيم تالش می

ری در ايران را دارد بايد ممنون ھم باشند که ما ايران اسالمی را از شر گزا کند، بلکه اگر عاقل است و فکر سرمايه

   !؟...ايم و ھا آدم نبودند و ما ھيچ آدمی را اعدام نکرده ايم که برای ھمه خطر بالقوه اند؛ آن کسانی راحت کرده

***  

ھا  ھا و کمونيست د پس چرا چپعمليات مجاھدين نسبت دھند در حالی که اگر چنين بو ھا سعی دارند اين کشتار به برخی

ھای سراسر ايران از وجود زندانيان سياسی بود  سازی زندان را اعدام کردند؟ فتوای منتشرشده خمينی، فتوای پاک

ھا را از زندانيان سياسی   حکومت از پيش طراحی شده بوده و منتظر فرصت مناسبی بودند تا زندان بنابراين ھدف مھم

تر و ھدفمند و مخفی حکومت ديد نه يک واقعه  ھای کالن کارانه را بايد در کنار سياست جنايتاين اقدام . خالی کنند

از جمله اين واقعه تلخ تاريخی، ربط مستقيمی به پايان جنگ ايران و . گيری از مجاھدين خلق ايران صرفا اتفاقی و انتقام

اجتماعی در  -   احتمال بروز اعتراضات سياسیھم در موقعيت شکست و  سازمان ملل آن٥٩٨عراق و پذيرفتن قطعامنه 

  .کشور دارد

طور جدی مطرح بود که اگر ھزاران زندانی سياسی را که اوال تجربه زيادی در   بهمسألهبرای خمينی و نزديکانش، اين 

ھا  ين دھی اعتراضات و انقالب داشتند و از سوی ديگر، مورد احترام بخشی از جامعه بودند را آزاد کنند ا سازمان

  .ھا، خطرناک بودند ھر کدام از زندانيان سياسی از نظر آن. توانند خطری برای حکومت ايجاد کنند می

ت معاونت وزارت اطالعات يروا به«مھدی خزعلی، گفته است . دھنده است در اين ميان سخنان خزعلی از ھمه تکان

  .»در آن مقطع اعدام شدند ھا   ھزار نفر در تھران و استان٢٠ب يقر

ھای مختلف بوده است، در  يتمسؤولھا در حکومت اسالمی ايران دارای  مھدی خزعلی پسر آخوند خزعلی که سال

 :چنين اعتراف کرده است  در اينترنت گذاشته شده، اين٦٧ شھريور درباره کشتارھای سال ٥ که روز ئی مصاحبه

ز يظی كه باز ھم آن احكام نيد و غلي با احكام شدشدن ر شدن محاكمهي دستگ٦٠ و در دھه ٦٠ن ھوادار در سال ياما ا«

اش  بيه كه در جيك اعالمي طرف با   سال حبس٦ سال و ٥ھا  سال قانون نبود به) نامفھوم( ش واقعا منصفانه وياريبس

ه ه در خوابگاه دانشجوی طب بود اعدام شديك اعالميھا، با  اری از افراد در آن سالي بس  سال حبس گرفته است،٥داشت 

كردن   و تند محاكمه می عيلی سري كه خئیھا ن دادگاهيدالحن شما با ھميم اما با تمام احكام شديھا رو دار نيھمه ا. است

م ياوريھا ب  از سلول ھا رو نيم اياوري ب ای ن كه ما بھانهيشدند ا  آزاد مییستيبا حبس محكوم شده بودن و می  به ھا نيا

   محاكمه كه ني ا .ت نشده استيھا رعا ني دادرسی در ا ني آئ كه نيتر ا ای ندارد و مھم هيچ توجيم ھيزياويرون و بدار بيب

 تأئيدن حكم رو يوان ايوانی برود قضات ديخواھی بكنند د  فرجام لی داشته باشنديای بشود حكمی ابالغ بشود وك عادالنه

ونی كه يست آقاي اصال شدنی ن  كرده استعيينتن دادرسی ئي كه آئیھا ستی انجام شود و زمانين مراحل كه بايكنند ا

  ھا نيد نظرخواھی ھمه ايتجد) نامفھوم( ت ھمان ابالغي برای حكم اعدام حداقل زمان رعا ميحكم عمل كرد ند ما بهيگو می

ب يت معاونت وزارت اطالعات قريروا به  ھزار نفر٤ب يت آقای منتطری قريتی، روايروا  به ماه كيامكانش بود ظرف 

 ھزار ٣٣ب يتی كسی مثل آقای ملكی قريروا  ھزار نفر مال تھران ھست و به٤عنی ي ھا  ھزار نفر در تھران و استان٢٠

دا يھا اطالع پ ا خانوادهيل شد آيھاشون تحو ا جنازهيھا آ نيخته شدن ايدار آو ماه و چندروز سی و چند روز به كينفر ظرف 

ن كار يد اما چه كسانی اير پا گذاشتيھا حقوق شھروندی است كه شما ز نيھمه ا. ديل دادي تحو ھا خانواده ا قبری بهيكردن آ
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س آستان قدس است، و يکی شون ئيقطعا بايستی اين سه نفری که االن يکی شون وزير است، يکی شون ر رو كردن؟

  .گو باشند رياست دادگاه انتظامی قضات را داره، بايد پاسخ

 فرھنگی و كارشناس فرھنگی زندان مسؤولس زندان و ئيخاطرات ر كه بخواھم به نيز اقبل ا... «: ديگو وی در ادامه می

خواستند  ھا می نيھا ا عنی چرا در آن ماهيكنم  آن بپردازم، فكر می شود و به دھنده است و مو بر تن آدم راست می كه تكان

 مقتدری كه با انقالب خودش نظام سلطنت ك ويزماتيد، رھبر كارين است كه امام جام زھر را نوشيت ايكنند، واقع چه 

جنگ   سال دفاع گفته است، جنگ٨را برقرار كرده و در طول   ساله رو سرنگون كرده و نظام جمھوری اسالمی٢٥٠٠

گذارد، ناچار شده است در آخر جنگ بعد از دو  جنگ تا رفع كل فتنه از جھان و راه قدس از كربال می روزی، جنگيتا پ

ن برای يد پوتيگو ند فرمانده سپاه میيب گر، وقتی كه میيمای مسافربری ما رو زدند و مسائل ديكه ھواپ ني اای بعد از ھفته

ای بكند و جام زھر  مصلحت مملكت اقدام شجاعانه شود به م، ناچار میيم، برای رزمندگان مون نداريسربازان مون ندار

ر آقای توسلی يتعب گر بهيزی نخورد، بعد از آن ديامد، چيرون نيش بد دو روز امام از اتاقيگو را بنوشد، اما بعد از آن می

ان يكنم اطراف كامال عوض شده بود من فكر می ط يعام ظاھر نشد، و شرا د، بعد از آن در مالءيخند امام رو ند كسی لب

ن بود كه يرشان ايھا تعب  آنكند، حاال داشان میيبا رفتن امام خطراتی تھد دانستند كه  زمان می ن آنمسؤوليامام و باالخره 

خواستند با  م و میيد ھستين نظام مورد تھدمسؤوليای از نظام باشد كه ما  شان تجربه د در دليكند اما شا د میينظام رو تھد

  .ك امام دو كار بزرگ بكننديزماتيت كاريته شخصياتور

آمد و  آباد می ف نجفيشد، ط ف عوض میيط كار یآمد رو  زدن قائم مقام رھبری كه باالخره اگر آقای منتظری می-١

ھای  لیيد احمد آقا و خيای و آقای ھاشمی و س د آقای خامنهينداشتند، شا گر يگاه، ديگاه و پايد جاين شامسؤوليلی از يخ

دمھدی ھاشمی كه اعدام يت آقای منتظری و برادر سيشد، ب ت میيدادند و ب رو از دست می شون  گاهيگاه و پايگه جايد

  ...».ھم قصه دارد كه چه چگونه اعدام شد  بود و آنشده

. ھای درونی حکومت ربط دارد بندی  جناح در ھر صورت حاال اين نوار با چه ھدفی منتشر شده است امر ما نيست و به

سطخ ھا در  اين اعدام اند که به اما انتشار اين نوار باعث شد که جانيان حکومت اسالمی ايران، با ھم مسابقه گذاشته

عبارت ديگر، منتظری  به. ھا اعتراض داشت روی زياده در واقع منتظری مخالف اعدام نبوده، بلکه به. وسيعی اقرار کنند

که زمانی نفر دوم بعد از خمينی بود و اين حد از مسايل درونی حاکميت را برمال کرده است جايگاھش را با ديگران 

ھای  ر حاکميت ھستند عمدتا چنين مسايلی را در رابطه با کشمکش و رقابتترديد کسانی که د اما بی. متفاوت کرده است

اما از نظر . تری بگيرند کشانند تا امتياز بيش ھا می رسانه شان را ھر از چند گاھی به ھای اقتصادی جناحی ھمانند فساد

ھای  بندی حلت و منفعت جناحوجدان آگاه جامعه ايران، اين نوع مسايل فقط در حد افشاگری مطرح است نه از زاويه مص

گيری و اقرار  موضع کم اين خاصيت را داشت که سران کنونی حکومت را وادار به اين نوار ھم دست. درونی حکومت

نشين و تحت  ھای آخر عمر خود، خانه اما اين واقعيت را ھم نبايد انکار کرد که منتظری در سال.  کرده است۶٧کشتار 

ھمين دليل، جايگاه او با ساير جانيان حکومت اسالمی  ا از حکومت جدا کرد بود و بهنظر بود؛ عمال حساب خود ر

  .متفاوت است

شنيدند اکنون  عام زندانيان سياسی را می المللی تنھا از طريق اپوزيسيون اين قتل در چنين شرايطی، اگر جوامع بين

در حال حاضر وزير دادگستری شيخ حسن روحانی ويژه از زبان پورمحمدی که  ، به٦٧مستقيما از زبان جانيان کشتار 

شمول جھانی، جمھوری اسالمی مرتکب جنايت  شده و جھان ھا و قوانين شناخته بنابراين طبق معيارھا و ارزش. است

قوانين  المللی و در راس ھمه سازمان ملل، اگر به پس زمان آن رسيده است که جوامع بين. عليه بشريت شده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

دليل جنايت عليه بشريت در بايکوت سياسی قرار دھند  ھستند موظفند حکومت اسالمی ايران را رسما بهخودشان پايبند 

  . ھر کشوری پای گذاشتند دستيگر و محاکمه شوند و سران آن به

ھرگونه فروش . ھای اين حکومت تعطيل گردند و در سطح دفتری کارھای اداری مراتجعين را انجام دھند بايد سفارتخانه

حکومت اسالمی موظف . ھای صمعی و بصری به حکومت اسالمی ممنوع گردد ح و تجھيزات شکنجه و دستگاهسال

  .جنايت عليه بشريت قرار دھد المللی رسيدگی به ھای بين گردد عاملين و عامرين اين جنايت را معرفی و در اخيتار دادگاه

ر عرصه زندانيان سياسی و ايران تريبونال که اسناد ھای فعالی د فعالين سياسی، اجتماعی، فرھنگی و حقوقی، کانون

نه بايکوت اقتصادی که تجربه ( فراوانی در اين مورد تھيه کرده است با ھدف بايکوت سياسی حکومت اسالمی ايران

در اين راستا بايد يک کمپين عمومی و روشنگری . ، وارد فاز جديدی از فعاليت شوند)ضرر مردم است نشان داده به

، محکم و با صدای بلند بر سرنگونی کليت حکومت اسالمی ئیھای حقوقی و قضا دھی گردد و عالوه بر فعاليت نسازما

المللی از  ھمه مجامع بين بايد پرونده جنايات حکومت اسالمی را به.  گرددتأکيدکار  مثابه يک حکومت جنايت به

 تعيين ئیھا ھيأتافکار عمومی ببريم و در ھمه کشور ھا گرفته تا سازمان ملل و  ھای کارگری و پارلمان کنفدراسيون

ھای  گوش افکار عمومی و نھادھای مدافع حقوق بشر و تشکل گردد تا اقرارھای جديد سران حکومت اسالمی را به

  . کارگری، سياسی، فرھنگی و اجتماعی برسانند

ھا با حکومت اسالمی ايران و با در نظر  داری جھانی و روابطه حسنه دولت سيستم موجود سرمايه شود بدون توھم به می

محاکمه کشيدن سران حکومت  گرفتن اختالفات سياسی بين گرايشات مختلف سياسی ايران، يک کمپين جدی با ھدف به

دھی کرد  المللی و غيره با عزم و اراده محکم سازمان ھا بيدار انسانی، نھادھای بين اسالمی در نزد افکار عمومی، وجدان

  .دو پيش بر

ھای حکومت اسالمی که دست کم در دھه نخست حاکميت جمھوری اسالمی  محاکمه کشيدن ھمه جناح ھدف اين کمپين به

  ! دست داشتند، است نه يک جناحی از آن٦٧ويژه در کشتار زندانيان سياسی در سال  به

ھمين دليل ترجمه  به.  کردکاران جلب اين مواضع جنايت برد اين کمپين؛ نخست بايد افکار عمومی را به  در پيش-

ھای مدافع حقوق بشر و احزاب  ھای کارگری، سازمان ھا، تشکل ھا به زبان محلی و ارسال آن به رسانه ھای آن گفته

  ھا؛ سياسی، پارلمان

  ...ھای مختلف و  برای ديدار مستقيم با نھادھا و سازمانئیھا  پيگيری آن با اعزام ھيت-

ھای اين حکومت  يعنی سفارتخانه. حکومت اسالمی ايران) صد البته نه اقتصادی( اھداف کمپين؛ بايکوت سياسی*

تجارب تاکنون نشان داده که بايکوت اقتصادی . انداختن کارھای اداری مراجعين مانند ويزا و غيره دفاتری برای راه به

 تمام عواقب آن مستقيما رسد اما بايکوت سياسی ھيچ ضرری به مردم نيم زند و مردم می بيش از حاکميت ضررش به

  .گردد متوجه حکومت می

  حکومت اسالمی ايران؛ ھای شکنجه و جاسوسی به  عدم فروش سالح، دستگاه-

در اين مورد مھم است که . شوند تحت تعقيب قانوين قرار گيرد  نمايندگان حکومت اسالمی به ھر کشوری وارد می-

ربانيان و فعالين سياسی و فرھنگی و وکالی داوطلب تشکيل شوند تا  متشکل از جان بدربردگان و خانواده قئیھا کميته

  ...کنند بالفاصله مجرمين حکومت اسالمی تحت تعقيب قرار گيرند و دادگاھی مراجعه می در ھر کشوری به

ی قوانين خودشان نيز اھميت داری حتی به  ھای سرمايه ھا سرپا ھستند و دولت نھايت روشن است که تا روی که حکومت

ما با اين آگاھی و . دھند دليل جنايت عليه بشريت تحت تعقيب قرار نمی دھند و سران و مقامات حکومت اسالمی را به نمی

ھا، اين کمپين سياسی و اجتماعی را پيش ببريم که اوال  داری کنونی و دولت عملکرد سيستم سرمايه بدون توھم به
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سوما در ھر سطحی، حکومت . کند  داخل کشور را تقويت میاجتماعی -  ھای سياسی اعتراضات و مبارزات جنبش

  .دھد المللی در تنگنا قرار می اسالمی را در خارج کشور و در سطح بين

ست که نيروھای  برای اين که چنين کمپينی در سطح گسترده و با حمايت سياسی و اجتماعی و مالی قرار گيرد ضروری

شان سکتاريسم و خودمحوربينی را کنار  اختالفات  غيرسازمانی با آگاھی بهخواه سازمانی و طلب و آزادی چپ و برابری

  .بگذارند و در اين کمپين مشخص حضور فعال داشته باشند

ويژه    که در ايران ترويبال شرکت داشتند بهئیبرد چنين کمپينی فعال کردن ھمه نيروھا اما به نظرم بھترين شکل پيش

ھای ايران  ست که فعاليت ئیچنين وکال بدربردگان و فعالين سياسی و اجتماعی و ھمھای اعدام شدگنا و جان  خانواده

توانند در نخستين اقدامات پرونده  اندرکارن و فعالين و وکالی ايران تريبونال می دست. سرانجام رساندند تريبونال را به

جای احمد شھيد  وق بشر، که اکنون بهفعال پاکستانی حق» عاصمه جھانگير«سنگين حکومت اسالمی را در اختيار خانم 

کميسيون حقوق بشر سازمان  انتخاب شده است و از اين خانم درخواست کنند که پرونده محاکمه حکومت اسالمی را به

ھايش  دليل فعاليت در پاکستان بود که به» جنبش وکال«عاصمه جھانگير از رھبران . ملل و اجالس عمومی آن ببرند

عنوان گزارشگر ويژه آزادی مذھب و عقيده سازمان ملل  اين فعال حقوق بشر سابقه فعاليت به. ستمدتی در حبس بوده ا

ين مسؤول توان ھمين ارتباط را به می .ايران انتقاد کرده است ان بهئيرا دارد و از جمله بارھا در مورد نقض حقوق بھا

  ...اروپا والملل، گزارشگران بدون مرز، کميسيون حقوق بشر اتحاديه  عفو بين

اش ھم  ھدف اصلی. کند حکومت اسالمی ايران، ھنوز ھم زندانيان سياسی را مخفی و علنی و جمعی و فردی اعدام می

. کند  در راستای مرعوب کردن جامعه و سر پا نگاھداشتن حکومت جھل و جنايت و ترور خود اعدام میھا، از اين اعدام

ھای اول انقالب و مقابله با مردم آزاده و نيروھا و  شرايط بحرانی سالھای دھه شصت نيز حفظ حکومت در  ھدف اعدام

ھای  اعدام.  بود که حکومت سلطنتی را سرنگون کرده بودند و با حاکميت ارتجاعی جديد مخالف بودندئیھا جنبش

کارگری که  ھم با پايان يافتن جنگ ايران و عراق و در ھراس از گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات ۶٧تابستان 

ھای حکومت اسالمی در  به عالوه ھمه جناح. ھا در شرايط جنگی ممکن نبود صورت گرفت ديگر سرکوب آن

رو طبيعی است که در کشمکش و رقابت ميان  ، سھيم بودند از اين٦٧ويژه کشتار سال  کشتارھای دھه شصت به

موضع کنونی . شود  يک خط قرمز محسوب میھا ھای آدمکش حکومت اسالمی، طرح اھداف و داليل سياسی اعدام جناح

، نبايد ...ای و جانيان حکومت اسالمی در مورد نوار منتظری از ھاشمی رفسنجانی و مطھری گرفته تا پورمحمدی و اژه

اين حکومت در کليت خود . ی در عزم و اراده اپوزيسيون در جھت سرنگونی کليت اين حکومت بگذاردتأثيرترين  کم

  !ھايشان است نه برای مردم آزاده پذير ھم باشد برای خودی  است و اگر ھم با انتخابات اصالحئی و مافياکار جانی و تبه

طور عاجل نيز آزادی ھمه زندانيان سياسی و  اجتماعی در حال حاضر و به - ھای سياسی اما خواست و ھدف جنبش

 روشن است که در اين ميان، پرونده .اجتماعی، لغو مجازات اعدام و معرفی و محاکمه عاملين و آمرين است

 و رقم آن ٦٧ھای  شدن اھداف و داليل اعدام کارانه حکومت اسالمی تا سرنگونی آن و محاکمه جانيانش و روشن جنايت

  .اند باز خواھد ماند  که دفن شدهئیھا و مکان

حقوق  کند؛ به  سرکوب میطور سيتماتيک کند؛ زنان را به کشی می حکومت اسالمی ايران، سی و ھفت سال است آدم

جويان،  کند و يک آپارتايد جنسی تمام عيار برقرار کرده است؛ اعتراضات کارگران، زنان، دانش کودکان تعرض می

ھای ملی و مذھبی  کشد؛ اقليت خاک و خون می نگاران را به وکال، فعالين حقوق بشر، ھنرمندان و روشنفکران و روزنامه

طور کلی اکثريت جامعه ايران را در معرض فقر و بيکاری  کند و به وان و پير را اعدام میکند؛ کودک و ج را کشتار می
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فروشی،  ھای بدن، کودک فروشی، فروش کليه و ديگر ارگان ھای اجتماعی چون اعتياد، تن و انواع و اقسام آسيب

  .قرار داده است... بزھکاری، خودکشی و

  . غايت غيرانسانی و نژادپرستانه دارد ھای به ھا، ساست ويژه افغان ان بهاين حکومت در رابطه با مھاجرين و پناھجوي

اکنون  کند و ھم طلبی و تروريسم را تقويت می حکومت اسالمی با دخالت در امور داخلی کشورھای ديگر، عمال جنگ

، ...در جنگ داخلی سوريه و عراق و يمن حضور دارد و در امور داخلی کشورھای چون لبنان، بحرين و

  .کند طلبانه برخورد می خشونت

کس  ويژه نيروی جوان کنونی را تباه کرده و ھيچ  از جامعه ايران، بهئیھا نھايت حکومت اسالمی ايران، زندگی نسل

ھا و سران  چرا که فساد اقتصادی و جنايت عليه بشريت تمام ارگان. اصالح اين حکومت ندارد ترين اميد و نگاھی به کم

  .توان آن را دور انداخت ن فراگرفته و درمان پذير نيست و تنھا با يک عمل جراحی میئيتا پاآن را از باال 

  

  :منابع

 بشر حقوق خانه کتاب گاليندوپل، ،١٩٨٩ ژانويه ٢٦ گزارش -١

  ١٣٦٧ شھريور ٩ رسالت روزنامه -٢

  ١٣٦٧ آذر ١٣  رسالت روزنامه -٣

  ١٣٦٧ آذر ١٦ رسالت روزنامه -٤

  ٢٠١٦ مبرسپت سوم -  ١٣٩٥ ]سنبله[شھريور سيزدھم شنبه

  :ضمائم

  !صادر شد» محکوميت کليت حکومت اسالمی« دادگاه ايران تريبونال، با ئیی نھاأر* 

  بھرام رحمانی

، ٢٠١٣ فوريه ١٠ برابر با ١٣٩١ بھمن ٢٢در تاريخ » بياينه کارزار مردمی ايران تريبونال در رابطه با حکم دادگاه«

گذرد، قضات  اکنون که بيش از سه ماه از تشکيل دادگاه الھه می«: ز اين بيانيه آمده استدر بخشی ا. منتشر شده است

المللی و با توسعه جرم جنايت عليه بشريت عليه جمھوری اسالمی  ھای حقوقی بين ايران تريبونال، طبق قوانين و عرف

  .»ت عليه بشريت محکوم نمودارتکاب جناي عنوان يک حکومت، جمھوری اسالمی را در تماميت آن به ايران به

المللی، با  با اميد به اين که فعاالن جنبش دادخواھی، در عرصه داخلی و بين«:  شده استتأکيددر پايان اين بيانيه، چنين 

  .خواھانه خود بردارند ھای بعدی را در جھت اھداف عدالت در دست داشتن اين حکم، قدم

ھای مردمی توسط مردم در ساير مناطق جھان، در جھت رسميت بخشيدن  با اميد به روزی که، شاھد برگزاری دادگاه

  .ھای سرکوبگر و متجاوز باشيم حق خود در مقابل حکومت به

  .گويد ھای مردم ايران و جھان تبريک می توده کارزار ايران تريبونال، اين پيروزی را به

زودی به فارسی ترجمه و در دسترس فارسی  ه به ماده است ک١٧٠ صفحه و ۵١حکم دادگاه ايران تريبونال، مشتمل بر 

  .»زبانان قرار خواھد گرفت

اين دستاورد مھم . واقعا اين يک دستاورد بزرگ و مھم برای ھمه مردم آزاده و نيروھای سرنگونی طلب و چپ است

 که ئیاھ دربردگان از کشتارھای حکومت اسالمی، بخشی از خانواده حاصل مبارزات و تالش ھای پيگير جان به

طلب  ھای اجتماعی برابری ھا اعدام کرده است، فعاالن سياسی، فعاالن جنبش حکومت اسالمی در دھه شصت عزيزان آن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٧

… ھای فرھنگی، ھنری، کودکان و ، فعاالن عرصهئیجو جو مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش و عدالت

  .است

ھا و  گرايشات مختلفی فعاليت داشتند اما اين تريبونال مستقل از سازمانبا وجود اين که در درون کارزار ايران تريبونال 

تر از ھمه نتيجه آن بسيار مھم است که نه يک  مھم. ھا مبارزات خود را با حمايت مردمی پيش برده است احزاب و دولت

. محکوم کرده استدليل جنايت عليه بشريت  عنصر و يا عناصری و جناحی از حکومت اسالمی، بلکه کليت آن را به

چرا که برای اولين بار در تاريخ يک دادگاه . الملل نيز اين يک دستاورد مھمی است عالوه در عرصه حقوق بين به

ھای آلمانی گرفته تا دادگاه  تاکنون از دادگاه فاشيست. المللی حکومتی را که بر سر کار است محکوم کرده است بين

دليل جنايت  عنوان افراد و به ھايشان به را پس از سقوط حکومت…  صرب وکاران حکومت پل پوت، پينوشه، جنايت

در حالی که ھنوز حکومت اسالمی بر سر کار است اما دادگاه ايران تريبونال، کليت آن را . اند عليه بشريت محکوم کرده

  .دليل جنايت عليه بشريت محکوم شده است به

جرم جنايت عليه  ت دھه شصت و محاکمه حکومت اسالمی ايران را بهاين ترتيب، دادگاه ايران تريبونال، جنايا به

المللی در رابطه با  با وجود اين که قوانين حقوقی بين. شمول محکوم کرده است بشريت، با اتکا به قوانين حقوقی جھان

توان  ين نمیطبق اين قوان. جرم جنايت عليه بشريت، دارای نقص ھای اساسی ھستند ھا، به ويژه به محاکمه حکومت

ارتکاب جنايت عليه بشريت محکوم  ھا را محاکمه کرد، بلکه فقط می توان عناصر حکومتی را به ھا و حکومت دولت

  .نمود

طور جامع مدون نشده  اجراء درآمد، به  به٢٠٠٢اگرچه جنايت عليه بشريت تا پيش از تصويب قانون رم که در ژوئيه 

، جنايت عليه بشريت را تعريف کرد و خواستار اجرای آن ١٩٨٠ملل در سال ال بود، يک ارگان دائمی عرف حقوق بين

المللی، ھيچ تعريفی از کارکرد اين قوانين در مقابله با جنايات دولتی ارائه  با اين حال، ھيچ يک از قوانين بين. شد

  .ھای مسلحانه اند، مگر در مورد جنگ و درگيری نکرده

برد يک دادخواھی جھانی و محکوميت  ه دادخواھی مردمی است و با ھدف پيشکارزار ايران تريبونال که يک پروژ

جرم جنايت عليه بشريت شکل گرفت طبيعتا، بايد ھرگونه حکمی منطبق با اين دادخواھی  جمھوری اسالمی ايران به

شکاالت جدی بود و از اين رو، در حکم مقدماتی دادگاه ايران تريبونال، پنچ توصيه ذکر شده بود دارای ا. مردمی باشد

گفته وکالی تريبونال، اعالم  منطبق با اھداف دادخواھانه کارزار ايران تريبونال نبود، اما برای ھمه مسلم بود که بنا به

رو، اعالم کرده بودند که حدود دو تا سه ماه زمان الزم دارند تا  از اين. حکم در پايان دادگاه الھه، يک حکم مقدماتی بود

، رای مقدماتی ئیدر عرصه حقوقی و قضا. د را براساس قوانين جھان شمول تدوين و انتشار دھند خوئیرای نھا

ھای  اين نتيجه رسيد توصيه دادگاه ايران تريبونال، حدود سه ماه کار کرد تا اين که به.  متفاوت باشدئیتواند با رای نھا می

  .دليل جنايت عليه بشريت محکوم کند مت اسالمی را به، کليت حکوئیحکم مقدماتی خود را کنار بگذارد و در حکم نھا

ھای خود  اکنون قضات ايران تريبونال، مضمون و شکل واکنش به محکوميت حکومت اسالمی را محدود به توصيه

دربردگان و ھمه مردم  ھای جان سپردگان، جان به عھده فعاالن ايران تريبونال، خانواده نکرده و امر دادخواھی را به

دانند، از مجامع و نھادھای حقوقی  ای که صالح می ھر شيوه خواه و آزاده ايران و جامعه بشری گذاشته اند تا به عدالت

  .المللی دادخواھی کنند بين

ھا و احزاب سياسی، فرھنگی و اجتماعی که در جھت سرنگونی  تواند به فعالين سياسی و سازمان اسناد اين دادگاه می

کنند از جمله در عرصه حقوقی و در تنگنا قرار دادن سفرھای   و ترور اسالمی مبارزه میکليت حکومت جھل و جنايت

يعنی عالوه بر مبارزه پيگير در جھت سرنگونی حکومت اسالمی، در مخالفت با . خارجی حکومت اسالمی کمک کند
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ايکوت سياسی حکومت رسد ب کاری و گرانی و فقر به مردم می ھای اقتصادی ايران که ضررش با گسترش بی تحريم

ھای  چنين عدم فروش سالح و دستگاه ھا و ديگر مراکز آن و ھم ھا و کنسولگری خانه اسالمی را با طرح تعطيلی سفارت

ھای سمعی و بصری جاسوسی، پيگيرد قرار دادن سران و عناصر و مقامات حکومت اسالمی در  شکنجه، دستگاه

  .سناد مطرح کردرا با اتکا به ھمين ا… شان و سفرھای خارجی

اندرکاران کارزار تريبونال ايران، به مدت پنج سال در عرصه ھای مختلفی چون تبليغات، ديدار با وکالی  دست

دھی دو دادگاه در لندن و الھه و تھيه  آوری کمک مالی، سازمان ھا به ايران تريبونال، جمع سرشناس و جلب نظر آن

معنای واقعی بايد گفت خسته نباشيد و شايسته  کوشند به  ھم در اين راستا میاسناد و مدارک و غيره تالش کردند و ھنوز

  .قدردانی و تشکر ھستيد

ھا ھم  آن ھای خارجی و نيروھای ارتجاعی وابسته به اميد روزی که کليت حکومت اسالمی ايران، نه با دخالت قدرت به

رقراری يک جامعه آزاد و برابر و عادالنه سرنگون چون عراق و افغانستان و ليبی، بلکه با قدرت مردمی و با ھدف ب

چنين فقر و فالکت  ھا ھزار تن از مردم ايران و ھم گردد تا ھمه عاملين و عامرين سرکوب و سانسور و کشتار ده

ديده و سرکوب شده  مان، در دادگاه علنی و عادالنه با حضور مردم ستم اقتصادی و اجتماعی اکثريت مردم جامعه

  .ندمحاکمه شو

  ٢٠١٣ برورینھم ف - ١٣٩١ ]دلو[شنبه بيست و يکم بھمن

  

دھندگان و  از سازمان» بابک عماد«قلم رفيق عزيزم   خوشبختانه در چنين شرايطی، کتاب ايران تريبونال به*

 صفحه، توسط نشر باران ۴٠٠اين کتاب با بيش از . اندرکاران فعال و اصلی ايران تريبونال، منتشر شده است دست

  .شر شده استمنت

تواند برای ھر فعال سياسی و اجتماعی و حقوقی آموزنده و راھنمای  ويژه تجارب آن می اين کتاب بسيار ارزنده است به

  .خوبی باشد

  :بابک عماد، در پيش درآمد اين کتاب درباره آن چنين نوشته است

وقفه،   سرانجام بعد از پنج سال تالش بیای است که ھای دادخواھانه اين کتاب، نه يک رمان، بلکه روزنگار فعاليت«

  .تشکل دادگاه مردمی ايران تريبونال منجر شد به

خواه  ھای بعد و مردم عدالت  برای نسلئیھای مختلف و الگو عنوان منبعی برای تحقيق در زمينه تواند به اين مجموعه می

  .کشورھای ديگر مورد استفاده قرار گيرد

اجرا   دادخواھانه مردمی در ايران و جھان است که توسط کسانی سارماندھی شده و بهايران تريبونال، نخستين تالش

اھميت . ھای ايران رخ داده است  در زندان١٣۶٠ی  اند که در دھه درآمده است که خود در معرض جناياتی قرار گرفته

  .تر از ھمين رو است اين حرکت دادخواھانه بيش

ايران و بيش از يک ميليارد نفر در سراسر جھان در جريان دادخواھی و کشتار چنين شد که چھل ميليون نفر در ... 

  .» قرار گرفتند۶٠ی  ھزاران زندانيان سياسی در دھه

دھندگان کانون زندانيان سياسی  بابک عماد که خود در ايران زندانی سياسی بوده در خارج کشور نيز يکی از سازمان

شمار حکومت اسالمی را  ھم از طريق ايران تريبونال، ھمواره پرونده جنايات بیدر استکھلم است و ھم از اين طريق و 

ھای مبارزاتی و دادخواھی خانواده ھای  ترين پروژه در نزد افکار عمومی زنده نگه داشته و ايران تريبونال يکی از مھم

.  آغاز و پايانی روشن داشتشدگان و جان بدربردگان و فعالين سياسی و اجتماعی ما در خارج کشور است که اعدام
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تقابل با حکومت اسالمی  دوست را به جو و انسان ترديد ھر انسان عدالت خواندن اسنادی که از اين طريق جمع شده بی

  .کشاند می

نظرم اين کتاب، يک سند زنده از جنايات حکومت اسالمی است که خواندن و داشتن آن برای فعال سياسی، اجتماعی  به

  !خواه ضروری است ھای عدالت مه انسانو فرھنگی و ھ

 

 

 
 


