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 Human Rights  حقوق بشر

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٦ دسمبر ٠٢
  

  ی؛ئ ھای زنجيره قتل
 !چنان باز است   جنائی حکومت اسالمی، ھم  پرونده

  

خود، جز سانسور و سرکوب، ترور و اعدام، تبعيض و حکومت اسالمی ايران، در نزديک به چھار دھه حاکميت  

عبارت ديگر، اين  به. روزی ارمغان ديگری به جامعه ايران نياورده است طور کلی جز فالکت و سيه استثمار و به

دھنده سياسی، امنيتی، اقتصادی و فرھنگی خود، توانسته  ھای ھولناک و تکان ھا و پروژه تنھا با طرح تاکنون حکومت،

  .ميت ظالمانه خود را سرپا نگه داردحاک

يکی پس از ديگری ، ١٣٧٧ که در روزھای آذر ماه سال ئیھا ، ياد آن انسان»یئ زنجيرهھای  قتل«در ھجدھمين سالروز 

کار مامورين امنيتی، البته با دستور و فتوای سران رده باالی حکومت ربوده شدند، در  ھای درنده و تبه طعمه گرگ

  ! بات متعدد کارد به قتل رسيدند يادشان گرامی بادشان با ضر خانه

زاده و پسرکش کارون،  پيروز دوانی، حميد حاجی زاده، غفار حسنی، زال: ھا وجود دارد  از اين نوع قتلئیليست بلندباال

  ...مجيد شريف، پروانه فروھر، داريوش فروھر، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده و
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 آبان ٢٧ثبت رسيد، با قتل مجيد شريف در  نگاری معاصر ايران به در تاريخ» یئ ھای زنجيره قتل«ای که با نام  پديده

، داريوش فروھر و ھمسرش، پروانه اسکندری، در ١٣٧٧ آبان ٣٠ساعت يازده شب شنبه  . آغاز شد١٣٧٧]عقرب[

  .قتل رسيدند شکلی فجيع به شان به خانه

و فعال کانون نويسندگان، ناپديد و روز بعد جسد او در پشت کارخانه  آذر محمد مختاری، عضو سرشناس ١٢شنبه  پنج

 محمد جعفر پوينده، عضو ديگر فعال و سرشناس کانون نويسندگان، مفقود و ]قوس[ آذر١٨. سيمان شھر ری پيدا شد

  . آذر جسد وی در پل بادامک شھريار پيدا شد٢١شنبه 

اعدام «منتشر شد که طی آن » نواب  محمدی مصطفی سالم نابفدائيان ا« آذر دومين اعالميه گروه مجھول ٢٩در 

اين گروه، که . عھده گرفته بود داريوش فروھر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده را به» انقالبی

 افکار عمومی را از واقعيت و نقش حاکميت به جريان«بعدھا چند اعالميه مشابه منتشر کرد، و کوشيد خويشتن را 

 . گاه پذيرفته نشد بکشاند، ھيچ» غيرواقعی ديگری

» محفلی خودسر«عنوان کار  ھای فوق را به ای قتل ، وزارت اطالعات با صدور اطالعيه]جدی[ دی ماه١٦چھارشنبه 

طور مستقيم از  ، که به»چراغ«نام  ای به ، شيخ حسينيان در برنامه١٣٧٧ دی ٢٢شنبه  سه .در اين وزارتخانه اعالم کرد

پوشی اين جنايت شان در  ای برای پرده در نتيجه، خامنه. خواند» مرتد«و » ناصبی«لويزيون پخش شد، مقتولين را ت

  . گر خارجی منتسب نمود ھای توطئه سرويس ھا را محکوم کرد، البته آن را، به  دی، اين قتل٢٥خطبه نماز جمعه 

 وزارت اطالعات و مشاور وقت وزير اطالعات، دستگير ، معاون پيشين امنيت)اسالمی(  بھمن، سعيد امامی٥دوشنبه 

 -  ١٣٧٨ خرداد ٢٦چھارشنبه . آبادی، وزير اطالعات، استعفا داد هللا دری نجف  آيت١٣٧٧ ]دلو[ بھمن٢٠شنبه  سه. شد

.  صبح سعيد امامی با خوردن داروی نظافت در حمام بازداشتگاه اقدام به خودکشی کرد٩:١٥، در ساعت ١٩٩٩ جون

 صبح سعيد امامی در بيمارستان ٩:٤٠، ساعت ١٣٧٨ ]جوزا[ خرداد٢٩شنبه . ا به بيمارستان لقمان منتقل کردنداو ر

گران مرگ  بعدھا، بسياری از تحليل  . که ميزان مسموميت وی در حدی نبود که مرگش را سبب شود درگذشت در حالی

  .ارزيابی کردند» مشکوک«سعيد امامی را 

س ئير( هللا ھاشمی رفسنجانی و آيت) خاتمی و ناطق نوری و محمد يزدی( سه سران سه قوه، جل١٣٧٨شنبه اول تير 

و )  نيروھای مسلحئیس سازمان قضائير( و نيازی) وزير اطالعات( ، با حضور يونسی)مجمع تشخيص مصلحت نظام

مھم خود را در زمينه اين ای رھنمودھای  در اين جلسه، خامنه. ای تشکيل شد ن پرونده، در حضور خامنهمسؤوالسه تن 

ای و ھمه فجايع و جنايات متدد و  ھای زنجيره يعين اين جانيان که عامالن و آمران اصلی قتل. شان ارائه دادند جنايت

شان از اين مخمصه پيدا   خود و حاکميتئیای برای رھا  آيند دور ھم جمع شدند تا راه چاره شمار می شمار قبل از آن به بی

  . کنند

 تير ١٨در  ای، ھای زنجيره بيست روز پس از مرگ مشکوک سعيد امامی و در اوج تنش ناشی از جنجال قتلحدود 

  . منتشر شد» فدائيان اسالم ناب محمدی«، سومين اعالميه ١٣٧٨ مرداد ٢در روز . ، به کوی دانشگاه حمله شد١٣٧٨

وش و پروانه يھای آذر ماه را كه در آن دار ، قتلای هياني، وزارت اطالعات با انتشار ب١٥/١٠/١٣٧٧خ يسرانجام در تار

ن وزارت يمعدودی از عوامل خودسر ا ده بودند، بهيقتل رس عی بهيطرز فج نده بهيفروھر، محمد مختاری و محمدجعفر پو

م ح مقايدنبال دستورات صر  قانونی و به فهيوظ وزارت اطالعات بنا به«: ه آمده بوديانين بيدر بخشی از ا. نسبت داد

ت كاری خود قرار داد و موفق ي شوم را در اولو دهين پديكنی ا شهياست محترم جمھوری، كشف و ريمعظم رھبری و ر

 از ھمكاران ی معدودتأسفب قرار دھد و با كمال ير و تحت تعقي، دستگئی مزبور را شناسا د شبكهيگرد

وامل پنھان قرار گرفته و در جھت مطامع دست ع شك آلت  ن وزارت كه بیيش و خودسر اياند ناشناس، كج تمسؤولي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

انت به يكارانه نه تنھا خ تين اعمال جنايا. ھا وجود دارند ان آنياند، در م كارانه زده تين اعمال جنايا گانگان دست بهيب

 ران وارد آوردهياعتبار نظام جمھوری اسالمی ا  بزرگی به شود، بلكه لطمه محسوب می) عج( سربازان گمنام امام زمان

  .»است

ه يدان آمد و چند روز پس از اطالعين فردی بود كه به ميان اولينيهللا حس اما در مقابل تبليغات جناح دوم خرداد، روح

ان يب ، به»ھانيك«و مصاحبه با روزنامه » چراغ«نام برنامه  ونی بهيزيگوی زنده تلو و ك گفتيوزارت اطالعات، در 

 .پرداخت» ای ه ريھای زنج فتنه قتل«لش از يتحل

ری فكری يگ  منتشر شد، درباره جھت١٣٧٧ دی ماه ٢٢ھان كه در روز ياش با روزنامه ك ان در ابتدای مصاحبهينيحس

اسی از طرفداران جناح چپ استحاله ي شدند، از لحاظ سئیھا ن قتلي كه مرتكب چنئیروھاين: ر شده گفتيعناصر دستگ

 .شده و از ھواداران جدی آقای خاتمی بودند

ن از روی يممكن است كه مرتكب: ای مؤثر دانست و گفت رهيھای زنج ل را درباره قتلين چند تحليچن ان، ھمينيحس

 و مسؤولن كه يده باشند، اما با توجه به ايجه رسين نتيا ل خاصی بهيا داشتن تحلينی ي و احساسات دیاعتقادات مذھب

ن است كه افراد فوق چگونه به ي ای اساسسؤال بودند، ان دوم خرداديھا از افراد چپ ھوادار جر ن قتلي ایعامل اصل

 .گونه اقدامات مخالف شعارھای آقای خاتمی است نياند، در حالی كه ا دهيلی رسين تحليچن

شرطی وارد  ھر رو، اگر اين سخنان ھر دو جناح شريک در حاکيمت را مورد تجريه و تحليل قرار دھيم و به به

گويد و کدام يکی  رسيم که کدام يکی دروغ میئياين نتيجه م سادگی به را بيان کنيم بهھا نشويم و واقعيت  دعواھای آن

  .کنند ھا انکار نمی راست، در عين حال ھر دو طرف نقش حاکميت را در اين قتل

ازی بر عھده ياست آن را محمد ني مسلح که ریروھاي نئیسازمان قضا ، باالخره به١٣٧٧ماه  ن پرونده از اواخر دیيا

وش ين پرونده تنھا به چھار فقره قتل مربوط به داريگوی خود خبر داد که در ا و ن گفتيز در اولياو ن. شت، واگذار شددا

ازی دادستان نظامی تھران كه چند يمحمد ن.  خواھد شدیدگينده رسي و محمدجعفرپویفروھر و ھمسرش، محمدمختار

تا کنون :  کردتأکيدگوی مطبوعاتی خود  و  شد، در ھمان گفتدهيروھای مسلح برگزي نئیاست سازمان قضاير روز بعد به

چ حکم ينه ھين زمياند و در ا ھا مجوز و حکم شرعی داشته ن قتلياند که برای ارتکاب ا ک از متھمان ادعا نکردهيچ يھ

است، د يه مبسوط اليت دارد و ولی فقي صادر نشده است، چرا که در حکومت اسالمی که اسالم حاکمئیشرعی و قضا

ازی در خصوص اھداف متھمان از ين» . و شرع و قانون صادر کندئیستم قضايتواند حکمی خارج از س کس نمی چيھ

ن دادسرا ي در مورد مقتوالن پرونده دارند که مورد قبول ائین پرونده ادعاھايمتھمان ا«: ز گفتيات نين جنايارتکاب ا

 .»ست و متھمان طبعا از خودشان دفاع خواھند کردين

ن خبر يکن ايق خاتمی، پس از کشف عامالن حادثه، کار خود را متوقف کرد، ليته تحقيعی مدعی است كه كميعلی رب

در ھمان زمان جناب آقای «: ق گفتيته تحقيعی، از اعضای کمي، علی رب٧٩ور يدر شھر. صورت رسمی اعالم نشد به

مردم . کند د، ما را با مشکل مواجه میيالم انحالل نماته اعيشان فرمودند که اگر کميازی با بنده صحبت کردند و اين

ن جوی که در جامعه است، کار ما با مشکل مواجه يست و با اين پرونده نيس جمھور پشت ائيکنند که ر تصور می

س جمھوری عرض کردم و در واقع آقای ئيازی را خدمت آقای ريمن نظر آقای ن. دين را اعالم نکنيشما ا. شود می

د امامی و ھمسرش يان سعيته اعالم نشود، اما شواھد مانند انتخاب بازجويوری ھم متقاعد شدند که انحالل کمس جمھئير

 .داده است كارش ادامه می ته تا مدت نامعلومی بهين كميدھد كه ا ان نشان میيد حجارياز سوی سع

ران يان از مدينيهللا حس ھا، روح شكنجه آنق خاتمی و يته تحقيھای گسترده ماموران اطالعاتی توسط كم با ادامه بازداشت

هللا  روح. ای پرداخت رهيھای زنج قتل» فتنه«افشاگری درباره  دان آمد و در سخنانی بهيم تر به حيصورت صر دادستانی به
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سمت قائم مقامی دادستانی   به،١٣۶٢ شد و در سال ی حکومتاسالمئی وارد دستگاه قضا۶٠ان از ابتدای دھه ينيحس

.  است ھای او بوده گر پستيستان و بلوچستان از دينی دادستانی تھران و سيجانش.  اسالمی مشھد منصوب شدانقالب

ھای عمومی تھران،  کی از دادگاهيس ئيت، ريژه روحانيدادگاه و ۴س شعبه ئيت تھران، ريژه روحانيدادستان دادگاه و

 اطالعاتی حکومت - ئیھای حسينيان در دستگاه قضا تگر پسينده دادگاه انقالب در وزارت اطالعات از دين نمايجانش

 . شھری، قائم مقام دادستان انقالب اسالمی در وزارت اطالعات بود او در دوران وزارت ری. اسالمی است

 .ای بوده است رهيھای زنج  از انجام قتل زهيه مقام معظم رھبری، ھدف و انگيان، مدعی بود كه كودتا علينيحس

ھا، تا حدودی انحصار خبری را  ھای حکومتی و رقابت بين آن ھای نوظھور جناح ات و روزنامهآن روزھا، مطبوع

معروف شدند، حساسيت افکار عمومی نسبت » ای ھای زنجيره قتل« که سپس به  چندين قتل شکسته بود و اخبار مربوط به

 اين جنايت خود را ئیھا حال با اما و اگرھا را برانگيخت و سرانجام سران حکومت اسالمی اجبارا، در عين  اين قتل به

 .پذيرفتند

ھای  ھا و تحليل ای تا روزی که اطالعيه وزارت اطالعات منتشر شد، مقاله ھای زنجيره از روزھای نخست افشای قتل

 اما. ھا و جنايات انجام شده در وزارت اطالعات و دستگاه امنيتی کشور منتشر شد گوناگونی درباره چگونگی اين قتل

ھا  آن ای را به ھای زنجيره  پرونده قتلئیالی ھمين مطالب بود که روشن شد قتل چھار نفری که دستگاه قضا در البه

 .هللا خمينی صورت گرفته بود  بودند که از زمان رھبری روحئیھا محدود کرد، در امتداد قتل

ست که علی  ھا ھمه در حالی ای اين زنجيرهھای   درباره قتلئیھا با خبرھا و گزارش» صبح امروز«صحفه اول روزنامه 

 اطالعيه  خود،١٣٧٧ دی ماه ١٨ھا در نماز جمعه  ای، رھبر حکومت اسالمی، سه ماه بعد از افشای اين قتل خامنه

خوانده و گفته »  وزارت اطالعات اطالعيه شجاعانه«وزارت اطالعات مبنی بر پذيرش مسوليت چھار قتل سياسی را 

کسانى که . آور و حقيقتا در خور محکوم کردن بود يى که اتفاق افتاد حوادثى بسيار بد، زشت، نفرتھا اين قتل«: بود

ھاى بد و غيرقانونى  که قتل بود، جنايت بود؛ با روش  ھا عالوه بر اين اين. جا محکوم کردند ھا را محکوم کردند، به اين

  ».بود

ھا از نظر  ھا بودند که تحت پيگرد قرار گرفتند و پرونده قتل اين قتلدر عمل اما اين افشاگران و پيگيری کنندگان پرونده 

چھار قتل داريوش و پروانه فروھر، و محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، اعضای کانون   تنھا محدود بهئیدستگاه قضا

  .نويسندگان ايران شد

  .ھا مورد بازخواست قرار نگرفتند ھا در دادگاه نظامی تھران محاکمه شدند اما آمران قتل  قتلئیعوامل اجرا

سرانجامی نرسيد اما  راديو زمانه گفته که اين پرونده به ای به ھای زنجيره ھای قربانيان قتل ناصر زرافشان، وکيل خانواده

اين ترتيب مانند  به. جامعه ابالغ شد  مطرح و بهمسألهحداقل کاری که انجام شد اين بود که گم و لوث نشد بلکه صورت «

سياری از مسائل ديگری از ھمين دست در تاريخ معاصر ايران، اگر موجباتی فراھم شود ابعاد مختلف آن باز و ب

  ».دادرسی خواھد شد

افشای اسرار «اتھام  ھا به  قتلئی روز پيش از برگزاری دادگاه عوامل اجرا١٠ و حدود ٧٩زرافشان، آذر ماه سال 

ای بوده و  ھای زنجيره گويد که علت بازداشتش پيگيری پرونده قتل او می. بازداشت شد» پرونده و تشويش اذھان عمومی

صورت تلفنی و حضوری، مستقيم و غيرمستقيم  قبل از بازداشت بارھا به«: اين موضوع صراحتا به او گفته شده است

محمد ھادی مروی، ( ه بودئيحتی محمد ھادی مروی که معاون وقت قوه قضا. کردند که از پرونده کنار برويد تھديد می

البته با لحن مشفقانه و )  درگذشت١٣٨۶ شھريور ١٨ه بود که ئيمعاون اول محمود ھاشمی شاھرودی در قوه قضا
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توانستم بگويم امروز  خورد و ای کاش می  سال برايت آب می١٠اند و  من گفت که خواب سنگينی برايت ديده دوستانه به

  ».گفت از اين پرونده بکشيد بيرون ه ھستم میئيمن که معاون قوه قضا  و بهآمدم، توی ماشين چه کسی بود صبح که می

ناصر زرافشان . ه ھم رسيده بودئيس قوه قضائيای بودند تا سطح ر ھای زنجيره تھديد کسانی که پيگير پرونده قتل

ب تصادف يا سناريو شاھرودی بر حس) محمود ھاشمی( آقای. ه مقابل ھم استئيس قوه قضائياتاق معاون و ر«: گويد می

له بايد جمع شود گفتم من وکيل اوليای دم در پرونده ھستم . ٔآمد و با لحنی متفاوت با لحن آقای مروی به من گفت که مسا

ھا  که قتل ھا وجود دارد مبنی بر اين اقارير صريحی در پرونده از ناحيه عوامل قتل. کنم ام را می ای وکالتی و کار حرفه

کند اگر برحسب  ای رسيدگی می گويد وقتی قاضی به يک پرونده قانون صراحتا می. اين چھارتاستتر از  بسيار بيش

ست و در ھمين پرونده ابتر که بسياری از  تصادف به جرم يا جرايم ديگری برخورد کرد مکلف به شروع رسيدگی

ست و ھيچ  بحث حقوقی و قانونیشود؟ اين  چرا رسيدگی نمی. صفحاتش برداشته شده، اقارير بسيار مفصلی وجود دارد

. ای بدھند ای آمدی؟ فکر کردم نظرش اين است که وسيله آقای شاھرودی از من پرسيد با چه وسيله. جنبه ديگری ندارد

کنی؟ صحبت  گفت اگر االن رفتی و در ماشينت ترياک بود چه می. ام با ماشين خودم آمده. تشکر کردم گفتم وسيله ھست

ھا درباره پرونده که انجام وظيفه  مصاحبه.  ھم که بازداشت شدم تحت عنوان افشای اسرار دولتیبعد. تند شد و آمدم

  ».ای وکالتی من بود را گفتند افشای اسرار دولتی و پنج سال زندان دادند حرفه

. ھايشان را نيز گرفت البته اين حمالت ھيستريک حکومت محدود به زرافشان بنوده و خيلی زود دامن خودی

ھا داشتند توقيف و  ای که تا حدودی نقشی اساسی در افشای قتل ھای سالم، خرداد و صبح امروز، سه روزنامه زنامهرو

  .نگاران پيگير اين پرونده ھم زندانی شدند روزنامه

 از سوی سعيد عسگر از نيروھای بسيج ھدف ،١٣٧٨ روزنامه صبح امروز در اسفند ماه مسؤولسعيد حجاريان، مدير 

  . راه رفتن را از دست دادئیھر چند اين ترور ناکام ماند اما حجاريان قدرت تکلم و توانا. قرار گرفت و ترور شدگلوله 

او .  روزنامه خرداد بازداشت و از سوی دادگاه ويژه روحانيت به پنج سال زندان محکوم شدمسؤولعبدهللا نوری، مدير 

 ئیگو ھا مطرح کرده پاسخ  روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتلچه آن«: در جلسه دادگاه روزنامه خرداد اعالم کرد

از نظر ما . فتوا صادر کردهاست که ھم قدرت داشته و ھم ظاھرا ) قربانعلی دری نجف آبادی( وزير اطالعات وقت

آيا تالش نشد که . … است  خطر انداخته گو باشد چون امنيت ملی را به ھا پاسخ خاطر قتل وزير اطالعات وقت بايد به

ھا در حد چند پرسنل عادی اطالعات باقی بماند؟ آيا طرح اوليه آن نبود که نقش عامالن بر مال نشود؟ آيا ھمه  پرونده قتل

له قتل ی صرف اين نمیھای فعل کوشش له از سعيد امامی فراتر نرود و مسا ٔشود که مسا ھا به ھمان چھار مقتول محدود  ٔ

، وقتی برخی دانشمندان شيعه و …ھای مشکوک مسکوت گذاشته شد  ھای گذشته بسياری قتل وقتی در سال… بماند؟ 

اما حال که …  کسی اعتراض و پيگيری نکرد؟ طور در برابر ھمه اين فجايع سنی به داليل نامعلوم از بين رفتند، چه

له ھستند نشينان را به صدا درآورده  محفلئیمحفل مطبوعات رسوا   ».ٔاند، برخی درصدد پاک کردن صورت مسا

ای بود و  ھای زنجيره نگار پيگير قتل ھای خرداد و ھمبستگی ديگر روزنامه حميد کاويانی، دبير سرويس سياسی روزنامه

 مدتی مفقود شد و بعد از آزادی ،١٣٧٩او در سال . را نوشت» جوی محفل جنايتکاران و در جست«تاب در اين زمينه ک

  .در بخش روانی بيمارستان امام خمينی در تھران بستری شد

ھا نيز بسته شد و از نظر سران حکومتی، اين ماجرا با  اندکی بعد که بساط مطبوعات مستقل برچيده شد، پرونده اين قتل

 حکومت ئیھای جنا اما اين پرونده مانند ھمه پرونده. عنوان مباشر، معاون و آمر قتل پايان داده شد به  نفر١١ت محکومي

ھا در باالترين  ترديد تا زمانی که عاملين و عامرين اصلی اين قتل رو، بی اسالمی، در نزد افکار عمومی باز است از اين

علنی برگزار  دادگاه متھمان غير. چنان باز است اھند شد اما اين پرونده، ھممحاکمه کشيده نخو رده حکومتی قرار دارند به
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ديگر  و ھای سعيد امامی ئیبازجو ھا بعد متن ھا چيزی نشنيد تا اين که سال شد و افکار عمومی از انگيزه اصلی قتل

  .بيرون درز کرد و در تاريخ ثبت شد متھمان به

تر  ھا تعريف کردند تا ھر چه بيش ھای ديگری از اين قتل ، حتی روايتنژاد در دوره رياست جمھوری محمود احمدی

 منتشر شد که قتل فروھرھا را ١٣٨٨در اين زمينه، حتی خبر ديگری ھم در سال  .افکار عمومی را منحرف سازند

 .يک سازمان تروريستی در ترکيه نسبت داد به

ه بود که کار حذف فيزيکی و ديگر کارھا از قبيل  گفتئیھا در بازجو بر اساس گزارشات، يکی از مباشران قتل

برای «: شده است  از طرف وزارت اطالعات مشخص می١٣٧٠، از سال …دستگيری، انتقال متھم و مراقبت ثابت و 

دانستند که برای ھر قسمت  ن، ھمه میئيما مشخص شده بود و جزء وظايف قسمت ما بود و از خود وزير گرفته تا پا

دادگاه تخلفات اداری  اتھام سرپيچی از دستور به  و تنظيم شده که بايد بر اساس آن عمل شود و گرنه بهای تھيه برنامه

شد، چه در داخل و چه در خارج و تنھا در اين مورد  که اين نوع کارھا در وزارت زياد انجام می و اين. شديم معرفی می

تمام برادران در ھر کاری که شرکت . ست ت بسيار عادیاين امور در تشکيالت اطالعا. آمد بود که به اين صورت در

مجددا بايد بگويم که قتل اتفاق نيافتاده بلکه حذف دو عنصر . دادند کردند با وضو بوده و با ذکر، ماموريت انجام می می

اند و  جام دادهھای بسياری ان ھا را تيم اين نوع ماموريت. پليد بوده که دستور آن از سوی مقامات تشکيالت صادر گرديده

 .»انجام دستورات تشکيالت اطالعات ھستم اند و بنده ھم موظف به ھا ھم جوايز بزرگ دريافت کرده برای آن

ھای  اعدام هللا خمينی که به دھد پس از اجرای حکم معروف روح ست که نشان می ترين سندی کنون محکم ھا تا اين اعتراف

صورت تشکيالتی راھبرد حذف فيزيکی مخالفان را  ات حکومت اسالمی به انجاميد، وزارت اطالع۶٧جمعی سال  دسته

اند، در دستور کار قرار داده بود تا کسانی را که احيانا  ای که ماموران اين دستگاه در اعترافات خويش گفته شيوه به

 .اين شيوه از سر راه بردارند ھا اعدام کنند، به نتوانسته بودند در زندان

وزيری که از سوی . مقام وزارت رسيد هللا خمينی، علی فالحيان، قائم مقام وقت وزارت اطالعات به ا پس از مرگ روح

طلبان  اين سمت منصوب شد و رای اعتماد خود را از مجلسی گرفت که بخشی از اصالح اکبر ھاشمی رفسنجانی به

 .امروز، در آن اکثريت داشت

گيری حکومت اسالمی از سوی گروه  شونت از ھمان ابتدای شکلدھند که خ نشان می از سوی ديگر، شواھد تاريخی

واسطه قدرت معنوی و  هللا خمينی به نقش روح. ھای مذھبی حاکم و در راس آنان شخص خمينی تئوريزه شده بود

بسياری از . ھای کالن حکومت اسالمی غيرقابل انکار است گيری شخصيت کاريزماتيکش، در بسياری از تصميم

گانه، در دوره حيات خمينی در مسائل کالن از  د مھدی بازرگان، نخست وزير موقت گرفته تا سران قوای سهمديران مانن

 .توانست شيوه برخورد با مخالفان خويش را انتخاب کند راحتی می با چنين قدرت و اختياراتی، او به. گرفتند او فرمان می

ابع صوتی و تصويری متعددی در دسترس است که گويای نوع ھای اجتماعی من اين روزھا اما به لطف اينترنت و شبکه

ست که  منابعی که گويای چگونگی تئوريزه شدن خشونت از سوی رھبری. شان است نگاه حاکمان وقت به مخالفان

 .کرده است نيت رفتار می بوده و در مقابل مخالفانش با حسن» مظھر رحمت و عطوفت«باور ھوادارانش  به

رسد به بعد از کشتارھای کردستان و گنبد، يعنی حدود چھار ماه پس از پيروزی انقالب تعلق  ظر مین که به در ويدئی

اگر ما از اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را «: گويد دارد، خمينی با چنين لحنی با مخالفانش سخن می

عات را شکسته بوديم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات طور انقالبی عمل کرده بوديم، قلم تمام مطبو خراب کرديم، به

ھای فاسد را ممنوع اعالم کرده بوديم و روسای  فاسد را تعطيل کرده بوديم و روسای آنان را محاکمه کرده بوديم و حزب

ين را درو پا کرده بوديم و مفسدين و فاسد ھای بزرگ بر ھای دار را در ميدان سزای خود رسانده بوديم و چوبه آنان را به
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کنم از اين  هللا، حزب مستضعفين و من توبه می يک حزب آن ھم حزب. …آمد  ھا پيش نمی کرده بوديم، اين زحمت

 »... .اشتباھی که کردم

کوشد تا از جايگاه رھبری  او نه تنھا نمی. کند جويانه تھديد می هللا خمينی، در ادامه مخالفان را به برخورد انتقام روح

شکل علنی رسميت  آرامش دعوت کند، بلکه تروريسم دولتی را به ا را مديريت کند و مخالفان را بهھ خويش خشونت

کنون در حکومت اسالمی به  کند که از آن زمان تا ھا و فتواھای مداوم صادر می بخشد و برای سرکوب مخالفان، حکم می

 .اند اجرا گذاشته شده

حکومت اسالمی . ای شد  وارد مرحله تازهئیجو موج سرکوب و انتقام، ١٣۶٠در واقع پس از آغاز جنگ و حوادث سال 

مند  شکلی سيستماتيک و ھدف که از يک ثبات نسبی برخوردار شده بود، دستگاه امنيتی را بازسازی کرد و اين بار به

- ، ملی ھا ليبرال. پس از سرکوب مخالفان مسلح، نوبت به مخالفان قانونی رسيد.  با مخالفان رفتئیرويارو به

 .منزوی، بازداشت و ممنوع از فعاليت شدند) …اعضای جبھه ملی، خلق مسلمان، نھضت آزادی و (ھا مذھبی 

اتھام کودتا منزوی شد و ھوادارانش در حزب خلق  کاظم شريعتمداری به يکی از مراجع تقليد برجسته وقت، يعنی محمد

که از دوره رضاشاه در ايران فعاليت داشت و اتفاقا از حتی حزب توده . ترين شکلی سرکوب شدند مسلمان به خونين

آن بود منحل، اعضای برجسته آن بازداشت يا متواری و » ضدامپرياليست«حاميان سرسخت حکومت اسالمی و امام 

 . اعدام شدند۶٧ھا در سال  تعدادی از آن

ترين شبکه تروريستی حکومت  گمھدی ھاشمی، فرمانده بزر. ھايشان نيز رحم نکرد خودی حکومت اسالمی، حتی به

نيز برخوردار بود، پس از افشای ماجرای ) منتظری( اسالمی در خارج از کشور که از حمايت قائم مقام رھبری وقت

اتھام انتساب به  ھمين دليل، بسياری از ھواداران حسينعلی منتطری به به. مک فارلين بازداشت، محاکمه و اعدام شد

خود  که نوبت به حاشيه رانده شدند تا اين ه اطالعاتی جمھوری اسالمی تصفيه شدند و بهمھدی ھاشمی از سوی دستگا

 .منتظری رسيد

 با ۶٧عام زندانيان سياسی در سال  ويژه قتل اين ترتيب، اين ترورھای داخل و خارج کشور، کشتارھای دھه شصت، به به

نه شده در حکومت اسالمی بوده، گرچه در ھر دوره  نه استثناھا، بلکه يک سياست مدون و رويه نھاديفرمان خمينی،

 . کرده استتغييرمقتضای زمان  ھای اجرای آن به شيوه

او اخيرا در . بازخوانی تاريخچه جمھوری اسالمی بپردازد ست که کوشيده تا به طلبانی زاده از جمله اصالح مصطفی تاج

يت مسؤول را محکوم کرده و ۶٧ھای  ده، گرچه اعدامزا تاج. ، نوشته است»در ضرورت«نام   بهئیھا سلسله يادداشت

ھا را استثنا  پذيرفته، اما اين اعدام) معاون محمد خاتمی، وزير وقت ارشاد( عنوان يکی از اعضای دولت خويش را به

 کارانی روايت مجاھدين خلق يا محافظه دھد و تنھا به او ھيچ تحليلی از علت وقوع اين جنايت نمی. توصيف کرده است

 .پردازد تقی مصباح يزدی می چون ھواداران محمد

گيری نھاد سرکوب  کند و ھيچ سرنخی از چگونگی شکل  را پاک میمسألهھای اين چنينی، تنھا صورت  در واقع تحليل

 .دھد در ساختار اين حکومت نمی

نام جمھوری  کنون به  که تاست ئیھا نقطه عطف ھمه جنايت ۶٧ھای  اعدام«: کند که زاده اقرار می اما در عين حال تاج

ای  ھای زنجيره ای که نطفه آن در مدرسه رفاه بسته شد و تا قتل ھای سازمان يافته جنايت. ثبت رسيده است اسالمی به

 .»يافته ادامه يافت و حاال در آزار و اذيت پيوسته زندانيان سياسی و فعاالن مدنی تجلی يافته است شکلی سازمان به
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ھای محمد مختاری و  ضمن تجديد پيمان با آرمان، ١٣٩۵ آذر ٩ در تاريخ ایايران، با انتشار بيانيهکانون نويسندگان 

ھا در امامزاده طاھر کرج، يادشان را گرامی خواھد   آذر ماه، بر مزار آن١٢محمدجعفر پوينده اعالم کرد روز جمعه 

  .داشت

 ھنوز در ئیاما روشنا.  گذشت١٣٧٧ ز خزان ھولناک سالھجده سال ا«: در بيانيه کانون نويسندگان ايران، آمده است

يافته و  ھای سازمان ھای قتل ھا و برگ بار شاخه ز مرگئيھر چند در آن پا. ست ِھای تو در تو و تاريک ابھام زندانی پرده

چنان برجا  مھای رويکرد ارتجاعی کشتار و حذف مخالفان و دگرانديشان نه تنھا ھ  عقيدتی نمايان شد، اما ريشه- سياسی

حذف فيزيکی مخالفان و . ھای پاگرفتن حاکميت جديد پی گرفت توان تا نخستين سال مانده است بلکه سير آن را می

پيام نمايندگان ستم . ای شکل گرفت که رعب و وحشت را در بدنه جامعه بپراکند گونه منتقدان در بسياری از شھرھا به

 تبليغاتی ساخت -سپس برای زمينه سازی فرھنگی! کنيم  در گلو خفه میای را ھر صدای آزادی خواھانه: روشن بود

خواھان با  ِدور تازه سرکوب آزادی. ھای تلويزيونی بر ضد روشنفکران مستقل در دستور کار قرار گرفت برنامه

بت گاه نو آن. از سوی کارگزاران امنيتی در سيمای جمھوری اسالمی آغاز شد» ھويت«ھای ننگينی چون  برنامه

احضار و تھديد نويسندگان، شاعران و ھمه روشنفکران مستقلی رسيد که در پی تجديد فعاليت نھاد مستقل اھل قلم،  به

دره انداختن اتوبوس حامل نويسندگان در سفر ارمنستان و ربودن  طرح ناکام به. کانون نويسندگان ايران، بر آمده بودند

   .ای رساند اوج ھای تازه ی را بهيکی از فعاالن کانون، اين چرخه وحشت افکن

موج ديگری ) ای ھای زنجيره قتل موسوم به (٧٧ز ئيھای سياسی پا قتل. اما ھنوز چرخه مرگ و ھول تکميل نشده بود

خواه  کارانه دو نويسنده آزادی ھای تبه با آشکار شدن قتل. خواھان به راه انداخت برای حذف فيزيکی دگرانديشان و آزادی

 نويسندگان ايران، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، اعتراض ھمه جانبه آزادی خواھان و روشنفکران و عضو کانون

کار افتاده بود و داريوش فروھر و پروانه اسکندری  البته کمی پيش از آن، گردونه جنايت و تاريکی به. متعھد باال گرفت

چھار قتل  کند و با پذيرفتن و محدود کردن اين کشتارھا بهدستی  حاکميت ابتدا کوشيد پيش. را وحشيانه سالخی کرده بود

اما . جلوه دھد» خودسر«يافته را نتيجه ی انحراف مشتی  ھا بکاھد و روند مستمر سرکوب سازمان از عمق اين جنايت

ھا مخالف  ای نه چندان دور، از ريختن خون ده رحم و خشن دستگاه امنيتی، در گذشته آرام آشکار شد که عامالن بی آرام

، ئیزاده، احمد تفضلی، غفار حسينی، احمد ميرعال يادان سعيدی سيرجانی، ابراھيم زال چون زنده خواه ديگر ھم و آزادی

  ...» .اند خود راه نداده ھيچ بيمی به... زاده، مجيد شريف و پيروز دوانی، حميد و کارون حاجی

ِباختگان  در ھجدھمين سالگرد قتل جان«:  کرده استتأکيدچنين کانون نويسندگان ايران، در پاراگراف آخر بيانيه خود، 
ھای پاک و  کند که با آرمان راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، کانون نويسندگان ايران بار ديگر اعالم می

ستثنا، بر ھمان پيمان ھيچ حصر و ا آزادی انديشه و بيان بی يابی به  خود برای دست ی ياران از دست رفته خواھانه آزادی

ی  ھای سه دھه گذرد و تا محاکمه و مجازات آمران و عامالن جنايت دم از دادخواھی در نمی است که بود، ھرگز حتا يک

 ١٢ھمين مناسبت، روز جمعه  به. نشيند کشی دمی از پای نمی اخير و برچيده شدن تمامی بساط شکنجه و آزار و آزادی

ر، بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوينده در گورستان امامزاده طاھر کرج گرد  بعد از ظھ٣آذر ماه، ساعت 

  .»داريم م و يادشان را گرامی میئيآ می

گذرد اما عامالن و آمران اين   در ايران می٧٧ز ئيپا ای منتھی به ھای سياسی و زنجيره سال از قتلاکنون ھيجده سال 

حتی پرستو فروھر، فرزند . اند ه نيز نشستهئيھای مھمی مانند ارگان قضا ارگانھا نه تنھا آزاد ھستند، بلکه بر سر  قتل

يعنی حتی برگزاری . ای، به دادسرای اوين احضار شده است ھای زنجيره شدگان قتل پروانه و داريوش فروھر، از کشته
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ھا  وکيالن پيگير پرونده اين قتلنگاران و  چنين روزنامه ھم. ھا در ايران ممنوع است داشت برای قربانيان اين قتل بزرگ

 .اند اند و تحت فشار قرار گرفته  سال گذشته زندانی شده١٨در طول 

اند و به کسانی  خانه ما را بسته  صبح امروز کوچه منتھی به١٠ انه از ساعتتأسفم«: پرستو، به راديو زمانه گفته است

ھر صورت اين اعمال ممنوعيت است و اگر اين شرايط  به. دھند شرکت در مراسم ھستند اجازه ورود نمی مند به که عالقه

ادامه پيدا کند عمال امکان برگزار کردن مراسم وجود نخواھد داشت چرا که قرار نيست مراسم يادبود در خانه خالی 

  .»برگزار شود

 تأسف«: فتاقدام صورت گرفته و منع افراد از حضور در اين مراسم يادبود گ پرستو فروھر با اعتراض شديد به

داشت را ھم   سال ھنوز ما حتی حق برگزار کردن مراسم بزرگ١٨ که بعد از خورم و بسيار ھم معترضم به اين می

 .»نداريم

کشی، شکنجه و اعدام، تجاوز و  تير غير از زبان زور و قلدری، چاقوکشی و ھفت سران حکومت اسالمی ايران، ًنھايتا

دھی سانسور و سرکوب و وحشت آفرينی،  مند و غير از طراحی و سازمانفھ غارت اموال عمومی زبان ديگری نمی

  .ھنر ديگری ندارند

ھای مردمی  اند و در دادگاه چنان بر اريکه قدرت تکيه زده ما وظيفه داريم تا روزی که جانيان حکومت اسالمی، ھم

جايع را بازخوانی کنيم و نگذاريم از ذھن قدر اين وقايع و ف اند بايد آن گوی اين ھمه جنايت خود عليه بشريت نشده جواب

؛ »ببخشيد و فراموش کنيد«: گويند گاه می در واقع کسانی که گاه و بی. افکار عمومی جامعه ايران و جھان پاک شود

اند و يا اين که ھرگونه   چه مستقيم و چه غيرمستقيم در جنايات اين حکومت شريک بودهئیھا  ست که يا دوره سخن کسانی

  . کنند کارانه اين حکومت دنبال می ی را در داخل ساختار جنايتتغيير

گيری نيست بلکه بر عکس، روشن شدن حقايق پشت پرده نزديک به چھار دھه جنايت  روشن است که ھدف ما، انتقام

ان گذرد؛ اين حق طبيعی جامعه است که ھمه زوايای پنھان اين وقايع را بداند و عامالن و عامر حکومت اسالمی می

ھای مردمی و عادالنه محاکمه کند تا در آينده جامعه ايران، نه تنھا اين نوع گرايشات سياسی  اصلی آن را در دادگاه

دست ھيچ شاه و  شان را به  وجه سرنوشت خود و جامعه ھيچ جرات فعاليت در جامعه را نداشته باشند، بلکه مردم آگاه به

ھای سياسی، فرھنگی و  ھا و کانون ھا و شوراھا و انجمن  از طريق تشکلشيخی و حزبی واگذار نکنند و خود مستقيما

  !شان، کليه امور جامعه را اداره کند اجتماعی

  

  ٢٠١۶مبر  يکم دس- ١٣٩۵ ]قوس[شنبه يازدھم آذر پنج

 

 


