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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٦ سپتمبر ٠٢
  

  راديو زمانه با بھرام رحمانیمصاحبۀ
   در ايران١٣٦٧ کشتار ۀدربار

  
 .اکنون دبيری انجمن قلم ايران در تبعيد را بر عھده دارد او ھم. بھرام رحمانی، نويسنده و فعال سياسی سوسياليست است

 .کشی متحد بودند ھای حکومت اسالمی در نسل ھمه جناح: بھرام رحمانی

 از سؤال، دو ۶٧عام زندانيان سياسی در تابستان سال  مناسبت بيست و ھشتمين سالگرد قتل ای به دهبرای آماده کردن پرون

 :مندان پرسيده شده است برخی بازماندگان و دغدغه

ھا و پايمال  قربانی شدن آن تر به ، بيش۶٧شدگان تابستان   از جمله اعدام۶٠شدگان دھه  ھای اعدام ھا و يادمان در يادآوری

 ئیھا  داشتند و نه مردمی منفعل، که انسانئیھا شدگان احتماال آرمان اما اين کشته. شود شان اشاره می وق انسانیشدن حق

ھا و آن  ھای آن که چون آرمان ھا شکست خوردند يا اين شود؟ چون آن ھا يادی نمی ھای آن چرا از آرمان. اند فعال بوده

  ھم شکست خورده است؟جريان وسيع اجتماعی که خاستگاه آن افراد بود

کردند که بر  گرفتند با مخالفان خود ھمان می دست می ورز بودند و اگر آنان قدرت را به شدگان ھم خشونت گويند کشته می

 در اين سخن تا چه حد انصاف و حقيقت نھفته است؟. خود آنان روا داشته شد

هللا حسينعلی  از جلسه آيت  تازه انتشار يافته باره فايل صوتی شده تا در اند خواسته ھا پاسخ داده از کسانی که به اين پرسش

شود ھم  که سندی تاريخی محسوب می» ھيات مرگ«منتظری، قائم مقام وقت رھبر سابق جمھوری اسالمی با 

  .نظر کنند اظھار

 

  :پاسخ بھرام رحمانی

 کشی متحد بودند ھای حکومت اسالمی در نسل ھمه جناح
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شدگان  در حالی که اعدام.  اشاره شده است  پرداخته نشده يا کم و ضعيف۶٧باختگان سال  ی جانھا  آرمان موافقم که به

خواه و با تجربه  ترين و جسورترين و پرشورترين جوانان و کادرھای انقالبی و آرمان ، انقالبی۶٧ويژه سال   به۶٠دھه 

حتی . انگيز بود برانگيز و شگفت شان تحسين بارزهھا در جامعه و اطرافيان خود، قابل احترام و م آن. زمان خود بودند

شان محکم ايستادند و  ھای ھا بر سر مواضع سياسی و آرزوھا و آرمان ھای مخوف حکومتی، آن دادگاه گواھی اسناد بی  به

 .بھايش را نيز با جان و دل پرداختند

 برای کشتار مخالفان و حذف نوانديشان اش خصوص بايد توجه کنيم که خشونت حکومت اسالمی از رھبری آن تا بدنه به

 ھمين دليل حکومت اسالمی در اين بيش از سه دھه و نيم حاکميت خود، ھمواره تالش  به. يافته بود و دگرانديشان سازمان

شان را نيز تحمل  ھای طوری که حتی انتقادھای خودی خواه را از بين ببرد به  ھای انقالبی و آزادی کرده است ھمه چھره

برخی اعضا . مبارزه مسلحانه روی آورده بودند ھا لزوما و ھمه جا به اين بدان معنا نبود که برخی سازمان. رده استنک

شدگان سال  گرا نيز در ميان قربانی ھای ھم ھای طرفدار قدرت سياسی حاکميت و سازمان و کادرھا و ھواداران سازمان

 . قرار داشتند۶٧

دور    و انقالب شکست خورده است، بهئیھای عاشق مبارزه و رھا ھای آن انسان  که آرمان مبنی بر اينئیبنابراين ادعاھا

شدگان نيز شکست را نپذيرفتند و سر موضع سياسی خود آگاھانه پافشاری  حتی خود اعدام. از ھر گونه واقعيت است

آگاه و منصفی چنين ادعاھای کذبی را بنابراين ھيچ انسان . کردند و آگاھانه نيز بھايش را با جسم و فکر خود پرداختند

ھا، يعنی مبارزه در راه تحقق آزادی، برابری، عدالت  عالوه بھترين ياد از اين عزيزان ادامه راه آن به. پذيرد نمی

 .داری است اجتماعی و رفع تبعيض و ستم و استثمار سرمايه

 يک کميسيون سه نفره متشکل  نيان سياسی به سرنوشت زنداتعييندانيد تشخيص بر سر موضع بودن و  طور که می ھمان

. قتل رسيدند شان به  خاطر باورھای زندانيان صرفا به از قاضی شرع، دادستان و نماينده وزارت اطالعات محول شد و

خدا معتقدی؟ بھشت و  آيا مسلمان ھستی؟ به«: شد ھای تفتيش عقيده حکومت اسالمی از جمله پرسيده می در اين دادگاه

 .ھا و نظاير اين» خوانی؟ ا باور داری؟ نماز میدوزخ ر

سوی  جا به شدند تا از آن اتاق ديگری منتقل می  ھاشان برای ھيات مرگ قابل قبول نبود، بالفاصله به زندانيانی که پاسخ

تاالر ھای دار را در اوين در حسينيه برپا کرده بودند و در زندان گوھر دشت در  چوبه. ھای دار فرستاده شوند چوبه

 .سخنرانی

ھا با ھمديگر  اند و امروز که جناح ھای آن مرتکب جنايت عليه بشريت شده در ھر صورت حکومت اسالمی و ھمه جناح

دانيم و  مان می ھا را ھمه واقعيت اين قتل. کاھد شان عليه بشريت نمی دارند چيزی از جنايت مشترک بر سر قدرت دعوا

 .نی ھستندشناسيم که چه کسا قاتالن را ھم می

ھای مختلف چپ و  سازمان مجاھدين خلق ايران و شماری نيز از سازمان ھا وابسته به شماری از قربانيان اعدام

حصار و گوھردشت  ھای تھران، يعنی اوين، قزل زندان  درصد مربوط به٨٠ھا قريب  در ھمين ليست. کمونيستی بودند

ن مشخصی داشتند و بسياری از اين زندانيان حتی روز پايان دوران شدگان احکام محکوميت زندا بسياری از کشته. بودند

حکمی که  يعنی دستگاه سرکوب و کشتار حکومت اسالمی به . ھا را اعدام کردند شان مشخص بود، اما آن محکوميت

 .دادگاه و دادستان انقالب خودش صادر کرده بود اھميتی نداد و ھمه را کشتند

سال از  ٣٧حدود . اند ھا اعتراف نکرده انجام اين اعدام  حکومت اسالمی ايران ھنوز بهنمسؤوالسال،  ٢٨پس از گذشت 

سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز،   ھا بدون وقفه به گذرد اما سران آن در تمامی اين سال حاکميت جمھوری اسالمی می

 .اعدام و ترور مخالفان مشغول بوده و ھستند
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ھا   و وحشت و ترور، در تمام شھرھای کشور ھزاران زندانی سياسی در زندانھای خون و گلوله حقيقتا در آن سال

. رفتند شمار می ھای زيبای انسانی به بودند که نسلی از پرشورترين نوجوانان و جوانان راه آزادی و برابری و آرمان

سری و   نه روسری نه تو چون نان و آزادی و برابری، زن و مرد برابرند،ئینسلی که با سرودھای انقالبی و شعارھا

 از ھر گونه قيد و ستم، نابرابری و استثمار بودند و توانستند با قدرت مردمی و توانای خود ئی، در پی آزادی و رھا…

ويژه کارگران قھرمان صنايع نفت، حکومت پھلوی را سرنگون کرده و برای جشن   و اعتصاب و اعتراض کارگران به

آزادی و تالش در جھت حفظ و تداوم   شان به پايان جرم عشق بی  ھا تنھا به اما آن. ندميدان بياي  به» بھار آزادی«

ھای مرگ حکومت اسالمی قرار گرفتند يا  گروه در مقابل جوخه  دستاوردھای انقالبی که آغاز کرده بودند، گروه

ع و وکيل مدافع، ھزاران قلب تپنده که ای، بدون حق دفا ھای دو سه دقيقه در جريان محاکمه. ھای دار آويخته شدند چوبه به

 . و آزادی و منافع مردم نداشتند از تپش ايستادندئیرھا  ھيچ جرمی جز عشق به

شدگان کم نبودند زندانيانی که حتی حکم محکوميت و زندان خود را نيز سپری کرده بودند ولی چون از  در ميان اعدام

قول خود زندانيان،  چنان در زندان نگاه داشته شده بودند و به بان بر مواضع خويش پايدار بودند ھم نظر زندان

 .کردند می» کشی ملی«

ترين حقوق انسانی، مقابل  کشی حاکم بودند و بدون رعايت کم ھای رزمنده و جسور، اسير دستگاه آدم ھمه اين انسان

 .ھای اعدام قرار داده شدند جوخه

عام زندانيان آزاد شده بودند دوباره  ھای پيش از آغاز قتل ھا و ماه الدر برخی شھرھا، بسياری از زندانيانی که در س

 . اعدام شدند۶٧دستگير و در کشتار 

طلب، کمونيست و مبارزان  خواه، برابری ھای سراسر کشور مملو از ھزاران جوان آزادی در چنين شرايطی، زندان

زندانيانی که . شدند ی و غيرانسانی حاکم محسوب میانقالب ھای ضد برد برنامه انقالبی بود که خطری جدی برای پيش

ھای خونين  چنين تجربه دوران مبارزه سخت عليه خفقان و سرکوب  و ھم۵٧ و ۵۶ھای پرتالطم  تجربه انقالب سال

ھا مبارزه عليه حکومت اسالمی را نيز داشتند و مورد احترام و اعتماد بسياری از مردم بودند، مانعی بزرگ در  سال

حل مشکل «انسانی  در نتيجه برای حل اين معضل طرح ضد. ھای ضدانسانی حکومت اسالمی بودند  تحقق سياستمقابل

هللا خمينی قرار گرفت تا  رھبری روح در دستور کار باالترين مقامات وقت جمھوری اسالمی به » زندانيان سياسی

 .زندانيان سياسی را که اسير بودند از سر راه خود بردارند

چه  در نتيجه، آن .ھا سازمان يافت تا بقای حاکميت تضمين شود زندان» تکانی خانه«جمعی برای  ھای وحشيانه دسته اعدام

و  ۶٠کشی دھه  اوال نسل: مثابه يک جنايت تاريخی در آن مقطع بحرانی بر جامعه ما تحميل شد اين است که که به 

ھای  ج آن کشتار بود، تعرضی وحشيانه برای سرکوب جنبش که نقطه او۶٧عام زندانيان سياسی در تابستان سال  قتل

ای  المللی و منطقه داری ايران و حاميان بين ترين نيازھای حکومت سرمايه يکی از مھم سياسی ايران، پاسخی به  -  اجتماعی

 .سفره خالی مزدبگيران و محرومان در دوران پس از جنگ بود درازی شديدتر به در پايان جنگ و دست

کارانه رھبرشان،  ھا و عناصر حکومت اسالمی با فتوای جنايت دھند ھمه جناح  اسناد و شواھد موجود نشان میتمامی

 .نظر و متحد بودند کشی ھم دھی و اجرای اين پروژه نسل خمينی، در سازمان

 دوره حضور گيری حاکميت و دولت آن ھای تصميم امروزی که در باالترين ارگان» طلبان اعتدال«و » طلبان اصالح«

اين واقعيت غيرقابل انکار تاريخی،   با توجه به. کشی ايفا کردند ھای مستقيم و کليدی در تحقق اين پروژه آدم داشتند، نقش

اجبار يا مصلحت روز    که امروز بهئیھا حتی آن. شود ھا محسوب می ، خط قرمز آن۶٧سخن گفتن درباره کشتار 
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 ئیاند يا اگر ھم در جا  درباره اين واقعه مھم تاريخی ايران، مھر سکوت بر لب زدهاند باز ھمچنان خارج کشور آمده  به

 .پوشی کنند شان را توجيه يا پرده شوند تا نقش خود و حکومت دروغ و افترا متوسل می  در اثر فشار سخنی بگويند به

ای   کسانی بودند و چه گرايشات سياسی چه۶٠طور کلی دھه   و به۶٧شدگان سال   عقيده من، جدا از اين که اعدام اما به

بنابراين .  آنان مدافع انقالب و بسط و گسترش آن و خواستار آزادی، برابری و عدالت اجتماعی بودند داشتند، ھمه

، با حمله ۵٧شان بعد از انقالب  قدرت رسيدن  حکومت اسالمی و ماشين سرکوب آن، از ھمان روزھای نخست به

کردستان، آذربايجان، ترکمن صحرا، خوزستان،   ھای مستقل، اجتماعات، احزاب سياسی، حمله به آزادی زنان، رسانه به

سرکوب و کشتار و ترور زد و ھمه    در سرتاسر ايران، دست بهئیھای صحرا  دادگاهئیسيستان و بلوچستان و برپا

 . کشتار کرد۶٧عناوين مختلف دستگير کرده بود، در تابستان  کسانی را که به

ف اصلی گردانندگان اين کشتارھا، نابودی ھمه کسانی بود که مدافع آزادی و برابری فردی و جمعی و سکوالريسم ھد

، دردھا و آرزوھای مشترکی داشتند و ھمه ۶٧و قربانيان سال   ۶٠بنابراين، کمابيش ھمه زندانيان سياسی دھه . بودند

 .سر داده بودند» آزادی«فرياد مشترک 

عنوان  ، ھنگامی که منتظری را به١٣۵٨خمينی در شھريور . مينی نفر دوم حکومت اسالمی ايران بودمنتظری بعد از خ

االسالم و المسلمين  خدمت جناب مستطاب حجت. الرحيم هللا الرحمن بسم« : امام جمعه تھران منصوب کرد، چنين گفت

 عمری مجاھدت و پاسداری از اسالم مرحوم مجاھد بزرگوار آقای طالقانی، پس از. آقای منتظری دامت افاضاته

که مجاھدی  -  عھده ھمه ماست و من شما را  تکليف پاسداری از اسالم به. رحمت خداوند پيوست و ما را سوگوار کرد به

 ٢١(  …» برای دژ محکمی که آن فقيد سعيد پاسدار آن بود انتخاب و منصوب نمودم - دانم بزرگوار و فقيھی عاليقدر می

 .)١٣٨۵شھريور 

با اين انتخاب، او شخص دوم کشور بعد . ست  منتظری، اعالم قائم مقام رھبری او در مجلس خبرگان رھبری اوج قدرت

 :ايشان تنفيض شد از خمينی شد و بخش زيادی از اختيارات حکومتی و اداره کشور از سوی خمينی به

  عزل و نصب قضات سراسر کشور-

 منتظری   سوی خمينی به ارجاع بسياری از احتياطات فقھی از-

 … ھا و ھای نمايندگان رھبری در نھادھای انقالبی و وزارتخانه  بسياری از عزل و نصب-

 کرده تعيينعنوان وصی خود در ھمه امور   خود، منتظری را به۵٨ دی ماه ٢٩نامه مورخ  در نھايت خمينی در وصيت

 .بود

 . نمايان شد و باال گرفت١٣۶۵ در سال اما اختالف جدی خمينی و منتظری بر سر مھدی ھاشمی و

ھای  اعتصاب منتظری و انعکاس وسيع آن در اخبار رسانه ، مھدی ھاشمی بازداشت شد که به١٣۶۵/ ٧ /٢٠در تاريخ 

 .غرب منجر شد

پس از بازداشت مھدی «: شھری، از مقامات اطالعاتی وقت، در کتاب سنجه انصاف نوشته است محمد محمدی ری

اگر «منتظری پيش از اين تھديد کرده بود که . برای ممانعت از تحقيق و پيگيری اتھاماتش افزايش يافتھاشمی فشارھا 

رغم اين که امام از منتظری خواسته بودند  به. »امام مرا تحت فشار قرار دھد، حساب خود را از نظام جدا خواھم کرد

العملی از  کند، الاقل سکوت کند و عکس  معرفی نمیوزارت اطالعات  واسطه عذر شرعی مھدی ھاشمی را به  که اگر به

ھای خود را قطع کرد و برای مدتی حتی  خود بروز ندھد، اما پس از بازداشت مھدی ھاشمی، منتظری تمام مالقات

ھای بيگانه بر ضد  اين اقدام باعث فضاسازی رسانه. ن رده اول کشور نيز امکان مالقات با وی را نداشتندمسؤوال

 ».سالمی شدجمھوری ا
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هللا  که ميان آيت رسد حاکی از اين  میئیھا از ايران گزارش«: ، اعالم کرد١٩:۴۵، ساعت ۶۵/ ٢/٨سی،  بی راديو بی

علت اين اختالف ھنوز روشن نيست، اما اين . هللا خمينی و شخص او اختالفاتی بروز کرده منتظری، جانشين منتخب آيت

ھای رسيده از  گزارش… ه در سطح باالی رھبری روحانيت ايران وجود دارد ای است ک دھنده چند دستگی ماجرا نشان

 «.اند هللا منتظری در قم بازداشت شده ای از مشاوران آيت داخل ايران، حاکی از آن است که اخيرا عده

ی هللا منتظری نتيجه جنگ قدرت بين او و سيد احمد خمينی و ھاشم برکناری آيت«: ۶۵/ ٨ /۵روزنامه لوموند، 

هللا منتظری و  زيرا ھاشمی، داماد آيت. رسد منتظری شخصا ھدف قرار گرفته است نظر می بار به اين. رفسنجانی است

 .س دفتر و ھمکار اوستئير

دھنده تالطم   جانشين رھبر انقالب ايران، نشانتعيينرحمانه بر سر  مبارزه بی«… : ۶۵/ ٨ /٩فرانکفورتر روندشاو، 

 ».استشديد اوليه حکومت مالھ

که عمامه مشکی وی مانع از دستگيری او  اين«: نويسد  دستگيری مھدی ھاشمی اشاره کرده و می اين روزنامه سپس به

 ».نشد، نشانگر اختالف شديد مالھاست که فقط با اعمال خشونت قابل حل است

ای، ھاشمی  دعلی خامنهيک باند چھار نفره با ھمکاری سيداحمد خمينی، سي«: ۶۵/ ٨ /١٧روزنامه دی ولت آلمان، 

 ».…هللا منتظری را کنار زده و رھبری را تحت اختيار خود بگيرند رفسنجانی و ميرحسين موسوی سعی دارند آيت

طاھری، امام جمعه وقت اصفھان درباره مالقات خود با منتظری چنين : تالش دوستان برای شکستن اعتصاب منتظری

قدر حرف زدم که  آن. غروب مانده بود که با ايشان مالقات کردم ساعت بهدو . قم رفتم  از اصفھان به«: گفته است

مان  ھای حرف. بس است ديگر: گفت. آيم روم، ولی فردا پيش از ظھر می گفتم باشد، می. منتظری گفت وقت نماز گذشت

 ».من ھنوز حرف دارم: گفتم. را زديم

 تأئيدشناسم و او را  بطی کرده و من، مھدی ھاشمی را میر امام کار بی«: در اين مالقات بوده که منتظری گفته است

 «.کنم می

خدمت آقای  به. …وقتی بيرون آمدم، اطرافيان دور مرا گرفتند و گفتند ما ھم حرف داريم «: طاھری روايت کرده است

حداقل برای : تمگف. فايده ندارد: آقای مشکينی گفت. برويد با ايشان صحبت کنيد! مشکينی رفتم و اصرار کردم که آقا

 ».…ايشان پذيرفتند و رفتند. که حجت را تمام کنيد اين

سيداحمد . ن رده اول کشور حضور داشتندمسؤوالمالقاتی ترتيب يافت که در آن . در نھايت اما خمينی خود اقدام کرد

گواری شما را خواستند و امام با کمال بزر«: دھد  منتظری چنين شرح می ای خطاب به خمينی اين ديدار را بعدھا در نامه

 شما گفته  از ابتدا معلوم بود که به.  شرکت کرديد-که سران قوا و نخست وزير بودند-ای در منزل اينجانب  شما در جلسه

امام در اين جلسه . بودند زير بار ھيچ پيشنھادی نرويد تا آقا مھدی را آزاد کنند، چرا که با ھمه با خشونت برخورد کرديد

آيا شما ماھا را دشمن خود :  شما گفتند به. سيار از شما خواستند که اعتصاب خود عليه نظام را بشکنيدبا تواضع ب

کنم که اين  من از شما خواھش می: بعد با حالت بسيار صميمی و گرم فرمودند. دئيتوانيد بگو دانيد؟ يقينا اين را نمی می

. من مخلص شما ھستم. شما دارم  من ارادت به: فرمودند. کرديدقبول ن. کارھا را کنار بگذاريد و مشغول کار خود شويد

ال يکلف هللا نفسا اال : با کمال خشونت گفتيد.  کار خود مشغول شويد د و بهئياز اين مريد و مخلص خود قبول بفرما

اند و آقای  ن انداختهئيشان را پا ديدم ھمگان از شرم و حيا سرھای. دوستان نگاه کردم  در اين ھنگام من به. وسعھا

واليت فقيه ھستيد و  شما گفتيم که شما قائل به آقای رفسنجانی و من، در جلوی امام به. شان بود ای، اشک در چشمان خامنه

دھيد؟ باز ھمان   حرف امام نمی ، چرا گوش به)البته تا آن موقع ( ايد صفحه پيرامون آن مطلب نوشته ٧٠٠ قول خودتان  به
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مجموعه آثار يادگار ( ».کردند شما نگاه می  هللا نفسا اال وسعھا را بر زبان آورديد و امام با خونسردی بهجمله ال يکلف

 ).١٩٩امام، صفحه 

 نداشته ۶٧کشتار سال  ھای باال، دعوای اصلی منتظری و خمينی ربطی به اخبار و اسناد و گزارش  در ھر صورت بنا به

 را ١٣۶٧ تيرماه ٢٨ شورای امنيت در ۵٩٨تا اين که خمينی پذيرش قطعنامه  ود،و حدود دو سال پيش از آن آغاز شده ب

اين معنا که حکومت اسالمی از موضع ضعف و شکست خاتمه جنگ با عراق   نوشيدن جام زھر تشبيه کرد؛ احتماال به  به

جنگ . تر بود دھنده ر و تکانت مراتب وحشتناک  جنگی که به. را پذيرفت اما سران آن، جنگ ديگری را تدارک ديده بودند

 .با زندانيان که ھيچ سالحی در اختيار نداشتند جز جسم و افکارشان

ھا   ھياتی که متشکل از نماينده دادستانی، نماينده وزارت اطالعات و رياست زندان خمينی، در حکم يک فتوای رسمی به

ھای چپ و  سازمان و افراد وابسته به» محاربه«اتھام   بود فرمان داد تا اعضای سازمان مجاھدين را در زندان به

 .اعدام کنند» }بودن{مرتد «جرم   کمونيست را به

وقت رسما از طرف مقامات حکومت اسالمی اعالم  کاری صادر شده بود و ھيچ اين حکم با رعايت تمام موازين مخفی

ھای جاری حکومت اسالمی از جمله شدت  هللا منتظری بر سر اختالفاتی که در آن دوران بر سر سياست نشد، اما آيت

 .ای نداشت ھا در زندان پيش آمده بود، از اين حکم پرده برداشت اما زمانی که ديگر دير شده بود و ھيچ نتيجه عمل

او در . گذاران اصلی حکومت اسالمی و واليت فقيه و نايب خمينی بود تر از ھمه منتظری شاگرد خمينی و از بنيان مھم

عالوه ايشان مخالفتی با سرکوب زنان، حمله   به.  و حاکميت جمھوری اسالمی نقش مھمی داشت۶٠ھه ھمه وقايع د

ھا و اجتماعات و نھادھای دموکراتيک و احزاب سياسی نداشت و مخالف   رسانه صحرا و حمله به کردستان و ترکمن به

ھا  سازی و بستن دانشگاه او با پاک.  نبود۶٠ ھای ھولناک خلخالی با فرمان خمينی و کشتارھای پس از خرداد سال اعدام

 .ھای کالن حکومت اسالمی مخالف نبود تر سياست ھا مخالفت نکرد و با بيش و اسالميزه کردن آن

ھای اسالمی  ھای دادگاه روی زياده مخالفت نکرد و صرفا به» قتل عمد«عنوان  به» نفس اعدام«عالوه منتظری ھرگز با  به

 داشت تأکيداعدام نکنيد و ھمواره » مبارک رمضان«گفت که در ماه   می۶٧يا در سال . نتقاد داشتھا ا در نحوه اعدام

 .ضرر اسالم و حکومت اسالمی است اين نوع برخوردھا به

عام زندانيان  ھای ضدانسانی حکومت از جمله طرح قتل شک منتظری در مقام نايب امام خمينی، از تمامی طرح بی

 مھم اما اين است که چرا آن را علنی نکرد تا شايد جلوی آن کشتار ھولناک گرفته شود؟ حاال لسؤا. سياسی خبر داشت

ويژه  او اتکا کرد، به دارو آورده است دستش درد نکند، اما چرا بايد اين ھمه به که وی پس از مرگ سھراب نوش

ارھا از انتشار و علنی کردن پيام  سال پس از آن کشت٢٧کنند؟ واقعا چه کسی   که خود را چپ معرفی میئینيروھا

طلب  ھا؟ يا اپوزيسيون سرنگونی اند؟ يا خانواده آن ھا خوابيده برد؟ عزيزانی که در خاوران صوتی منتظری سود می

نفع   اين اقدام در راستای دعواھای جناحی و در بھترين حالت به. کدام ھيچ! ھا و سکوالرھا؟ نه حکومت اسالمی؟ چپ

 .طلبان حکومتی است  اصالحرفسنجانی و جناح

باختگان در   در واقع کسانی که ادعا دارند نيروھای چپ و جان. شود ای از حقيقت ديده نمی عقيده من، در اين ادعا ذره به

زدند،  سرکوب مردم می رسيدند دست به قدرت می  ورز بودند يا اگر به ھای حکومت اسالمی خودشان نيز خشونت زندان

طلب و در راس ھمه محافل  ذبی دارند که عمدتا از سوی گرايشات ليبرال، ضدچپ و اصالحادعای نادرست و ک

 .شود کار حکومت اسالمی تبليغ و ترويج می رنگارنگ تبه

ای   جنبه علمی و منطقی سياسی و اجتماعی است و ھيچ» قصاص قبل از جنايت« قول معروف   بهئی عالوه چنين ادعا به

 .ندارد
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جنبش مستقل خود يعنی   ويژه به به.  کمبودھای زيادی داشتند۵٧ چپ و کمونيست در دوران انقالب ترديد نيروھای بی

، … و روشنفکران و سکوالريسم و ئیھای اجتماعی مانند جنبش زنان و جنبش دانشجو جنبش کارگری و ديگر جنبش

تی سازمان مجاھدين خلق در دوران ح. محکم و مداوم و متحد پافشاری نکردند و در نھايت ھم بھای گزافی پرداختند

 دوران، سازمان مجاھدين کمابيش در صف   با مجاھدين امروز تفاوت ماھوی و عميقی دارد، چرا که آن۵٧انقالب 

 .انقالبيون قرار داشت و روابطه نسبتا خوبی ھم يا نيروھای چپ بر قرار کرده بود

گردن   سازی برای اين کشتارھا را به  يا بخش اصلی زمينهخواھند تقصير اصلی ھدف کسانی که می: تحليل من اين است

- ھا بيندازند اھداف خاص سياسی ھا و سوسياليست طلب ويژه سرنگونی  ھای سياسی اپوزيسيون به مبارزان و سازمان

 ھم روشن دليلش. دھند  ماھيت ضدانسانی حکومت اسالمی اھميت الزم را نمی ھا عامدانه و آگاھانه به اين. طبقاتی دارند 

خطز بياندازد سخت  شان را به ھا با انقالب مردمی و احتمال پيشروی جنبش کارگری سوسياليستی که منافع آن. است

 .مخالفند

دانند که فقط شمار اندکی از  خوبی می شدگان و بسياری از شھروندان آگاه جامعه ايران، به ھای کشته اما خانواده

جرم پخش   سن و سال تنھا به شدگان کم تعداد زيادی از اعدام. ھای مسلحانه بودند شدگان در ارتباط با عمليات دستگير

ھای مرگ قرار  ، در مقابل جوخه… با مبارزان و ئیفروشی، دوستی و آشنا خوانی، نشريه اعالميه، ھواداری، روزنامه

 .اند ن آوردهزبا  شان به  را برخی عناصر حکومتی نيز در اظھارنظرھایمسألهحتی اين . داده شدند

 اسلحه  انديش دست به خواه، سوسياليست و حتی مذھبی دگر شود که گويا اگر نيروھای سياسی آزادی  مطرح میئیادعاھا

ھا و بعد از آن دھه  ھای آن سال ھا و تجربه داد؛ در حالی که واقعيت بردند حکومت نيز اين ھمه خشونت نشان نمی نمی

 .کنند جا رد می  را يکیئطور کلی چنين ادعاھا تاکنون، به

ھای زنانی که اين   لب ھا به الھی آيا حزب. يکی از اولين فتواھای خمينی، عليه زنان و اجباری کردن حجاب اسالمی بود

 زنان و مردان در  شان نکوبيدند؟ آيا به ھا را با پونز بر پيشانی فتوا را قبول نداشتند تيغ نکشيدند؟ آيا روسری برخی از آن

صورت برخی از  ھا را نکشتند؟ آيا سرکوب سيستماتيک زنان و اسيدپاشی به ا تجاوز نکردند و زير شکنجه آنھ زندان

» ای ھای زنجيره قتل«ھای حاکميت اسالمی در جريان نبوده است؟ جامعه ما شاھد وقايع ھولناک  زنان، در ھمه سال

 نبوده است؟

 شوند؟ شيانه سرکوب شدند و ھنوز ھم سرکوب میچنين وح خرج داده بودند که اين زنان چه خشونتی به

ھای حکومت  کشی و تروريسم ريشه در ماھيت و ذات ايدئولوژی اسالمی و اھداف و سياست گری و آدم بنابراين وحشی

ھا و صدھا فعال سياسی که در داخل و خارج کشور ترور  ھا، شريف ھا، پوينده مگر فرخزادھا، مختاری. اسالمی دارد

 ورز بودند؟  دوش داشتند و خشونت ه بهشدند، اسلح

دست مھاجمان حکومتی  ھای کشور و اسالميزه کردن اين مراکز علم و دانش به سازی دانشگاه آيا دانشجويانی که در پاک

 تير در خواب ١٨خرج داده بودند؟ آيا دانشجويانی که بامداد  کشته يا دستگير، زندانی، شکنجه و اعدام شدند خشونتی به

ھا بيدار شدند و با شعار   درون اتاق  آور به شان با پتک و پرتاب نارنجک اشک ھای  و با شکسته شدن درھای اتاقبودند

خرج داده   ن پرتاب شدند و ضربه مغزی شدند، خشونتی بهئيپا ھای طبقات باال به از پنجره »يا زھرا، يا علی، يا حسين«

ھای وحشيانه نيروھای امنيتی  ن جنايت حکومتی اعتراض کردند و با حملهاي ھا به بودند؟ آيا دانشجويانی که در خيابان

داليل نامعلومی در زندان جان باختند، دست   رو شدند و صدھا تن دستگير و زندانی شدند و مانند اکبر محمدی به به رو

  زده بودند؟ عمل مسلحانه و خشونت به
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تقلب آشکار انتخابات رياست جمھوری و حتی حبس خانگی  به در اعتراضات خيابانی ٨٨کشتارھای سال : نمونه ديگر

 .… سران خودشان مانند کروبی و موسوی و رھنورد و

نگاران، فعاالن  ھای حاکميت جمھوری اسالمی فعاالن کارگرای، زنان، وکال، روزنامه در اين سياست و در اين سال

ھا  ھا در زندان شوند و سال دستگير و زندانی می … ھای مذھبی و آزادی زبان مادری، حقوق بشر، محيط زيست، اقليت

شوند يا در  ھای روحی و جسمی قرار داده می ھای تنگ و تاريک و غيربھداشتی و زير انواع و اقسام شکنجه و سلول

شوند،  زنند و اعدام می گرايان شالق می جنس ھم ، به…شوند و  دار آويخته می خورند، به انظار عمومی شالق می

زنند و  دھند شالق می کنند و مھمانی می شان شادی می التحصيلی رگران و دانشجويان و جوانانی که در جشن فارغکا به

 اند؟ اين افراد چه خشونتی از خود نشان داده. …

ھای سياسی، با تمام قدرت راه سانسور و سرکوب و  جای سلطه و حاکميت خود از راه  واقعيت اين است که حکومت به

از ) توانند می( توانستند ھای سياسی چگونه می در چنين شرايطی مبارزان انقالبی و احزاب و سازمان. ا برگزيداختناق ر

 ئیکردند و در جاھا جنگی نابرابر و تحميلی کنار بکشند و پرچم سفيد تسليم باال ببرند؟ آيا مقاومت نمی  در ئیرويارو

ھای صدھا ھزار  وپ و تانک و ھواپيما و ھليکوپترھا و جنگندهمقاومت مسلحانه در برابر ت مانند کردستان دست به

تری راه  کردند نيروھای جانی حکومتی فجايع انسانی بزرگ زدند؟ آيا اگر چنين می نيروی سرکوبگر آن نمی

در کردستان … دفاع قارنا، ايندرقاش و  گناه و بی جمعی مردم بی  کشتارھای دستهمسؤولانداختند؟ چه کسانی  نمی

 ورزان بود يا حکومت؟ کار خشونت… جمعی در مھاباد، سنندج و  ھای دسته ند؟ آيا اعدامھست

ھای امنيتی حکومت  کنند، ھمواره با تھديد ارگان ھای تبعيديان سياسی که در ايران زندگی می آيا آن بخش از خانواده

 اند؟ انی از حق شھروندی خود محروم شدهاند که اين چنين غيرانس ھا چه جرمی مرتکب شده رو نيستند؟ آن به اسالمی رو

کنند؟ از  شان را غارت می برند و اموال شان يورش می ھای   خانه و مغازه اند که به  خرج داده ھا چه خشونتی به ئیبھا

 .… شوند و  می شوند، زندانی ھا اخراج می دانشگاه

 اند؟ تلر و فاشيسم تجربه نکردهھا را مردم آلمان و جامعه جھانی در دوران حاکميت ھي آيا اين شيوه

گری و خشونت را بايد در ذات و ايدئولوژی حاکميت مورد  گويد که اين وحشی ما می در واقع علم و منطق و آگاھی به

 .بحث و بررسی قرار دھيم

، ١٣۶٠ھای خود را آغاز کرد تا اين که از خرداد  حکومت اسالمی از ھمان روزھای نخست بھار آزادی، سرکوب

نگاران، ھنرمندان، کارگران،  ھای دموکراتيک و مردمی، نويسندگان، روزنامه ير خود را از رو بست و ھمه تشکلشمش

 زندان افکند و  شان را به ھای سياسی را منحل کرد، اعضا و ھواداران چنين احزاب و سازمان زنان، دانشجويان و ھم

 .ت در پيش بگيرندکه ناگزيرشان کرد راه تبعيد و مھاجر اعدام کرد يا اين

 با حکومت پرھيز کردند يا حتی با حکومت ھمکاری کردند با خشونت و ئیھا که خواسته يا ناخواسته از رودررو آيا آن

 رو نشدند؟ به اعدام رو

ھای  کنندگی فعاليت سازمان دستانه حکومت اسالمی را در آن دوره با طرح تحريک  که واکنش تدافعی يا پيشئیادعاھا

 اندازه عمر اين   سال، يعنی به٣٧کنند که عملکردھای وحشيانه حکومت اسالمی،  کشند، فراموش می ش میسياسی پي

 .جمعی در جريان است ھای دسته حکومت در جريان بوده و ھنوز ھم با اعدام

در يک  نگذشته بود که خمينی ۵٧ھنوز حدود شش ماه از انقالب . ست ھای خود خمينی گيری تر از موضع چه سندی مھم

. …طور انقالبی عمل نکرديم  اشتباھی که ما کرديم اين بود که به« :سخنرانی علنی دستور کشتار مخالفان را صادر کرد

طور انقالبی عمل کرده بوديم، قلم تمام  اگر ما از اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب کرديم، به
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محاکمه  ھا را به جالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل کرده بوديم و روسای آنمطبوعات را شکسته بوديم و تمام م

 سزای خودشان رسانده بوديم، و  ھا را به ھای فاسد را ممنوع اعالم کرده بوديم و روسای آن کشيده بوديم و حزب

ھا پيش  وديم، اين زحمتھای بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده ب ھای دار را در ميدان  چوبه

کنم از اين اشتباھی که   و من توبه می… خواھم   من از پيشگاه خدای متعال و از پيشگاه ملت عزيز، عذر می. آمد  نمی

 ).١٣۵٨ مرداد ٢۶، سخنرانی ٩صحيفه امام، جلد (  .»کردم

ھای  کومت اسالمی و دار و دستهطلب، بلکه اين ح  نه ضدانقالب بودند و نه خشونت۶٠عقيده من، قربانيان دھه   به

خاک و  بخش مردم ايران را به ئیخواھانه و رھا ضدانقالب و وحشی بودند که عمال انقالب آزادی… اسالمی و ملی و 

اما وقتی . داری و ستم و استثمار را حفظ و بازتوليد کنند طور کلی منافع سيستم سرمايه خون کشيدند تا منافع خود و به

ِشود، ديگر ترويج عدم خشونت نيست، بلکه ترويج تداوم و استمرار   نفع حکومت اسالمی تمام می ت بهتبليغ عدم خشون
 .بند است خشونت حاکمان قداره

کنند حکومت اسالمی ايران  اکنون ما انبوھی از اسناد و شواھد و افراد را در پيش روی خود داريم که ھمگی اثبات می

وجه  ھيچ  دنش بقای خود را در سانسور و اختناق و سرکوب سيستماتيک ديده و بهقدرت رسي از ھمان روزھای نخست به

 .نشينی و اصالح نيست  عقب حاضر به

 مبارزه راديکال و  گويند در مقابل اين حکومت جانی و تبھکار نبايد دست به گفتند يا ھنوز ھم می بنابراين کسانی که می

 دارند يا چشم خود را بر تحوالت اقتصادی، تأکيد» بدون خشونت«و » آميز متمسال«مبارزه   اصطالح به  انقالبی زد و به

شان در  اند يا واقعا موقعيت و منافع شخصی و طبقاتی سياسی، اجتماعی و فرھنگی و تجارب ايران و جھان بسته

 .اند تحوالت درون ھمين حاکميت و حفظ نظم موجود تشخيص داده

ھای   اعدام ال حاکميت خونين جمھوری اسالمی و ھمين روزھا که باز ھم بهس ٣٧نظر من پس از  رو، به  از اين

 لحاظ اقتصادی و زيست و زندگی در معرض انواع و اقسام  جمعی دست زده و اکثريت مردم ايران را نيز به دسته

خواه  رز و تحولسياسی و ھمه نيروھای مبا - ھای اجتماعی ھای اجتماعی قرار داده است، طبيعتا در مقابل جنبش آسيب

جانبه، ھدفمند و پيگير سياسی، اجتماعی، فرھنگی و  تر باقی نمانده است و آن ھم تشديد مبارزه ھمه آزاده يک راه بيش

 يک جامعه نوين آزاد و برابر و عادالنه و ئیحتی مسلحانه عليه کليت حکومت اسالمی، با ھدف سرنگونی آن و برپا

 .انسانی است

اکنون دولت شيخ حسن روحانی در اين است که   و ھم١٣۶٧ھای پس از کشتار  قاط مشترک دولتباور من، تمامی ن به

خواھی ھستند که ريشه آن   خواھی و عدالت طلبی و آزادی ھا ھمگی مدام در پی خفه کردن ھر گونه صدای حق آن

يعنی حکومتيان . گردد ی برمی رھبری خمين  به۵٧ھای نخست پس از پيروزی انقالب  ھای ھمان ماه سياست اھداف و  به

سفره خالی مزدبگيران، سرکوب  درازی به ھا، غارت اموال عمومی جامعه، دست ھا، شکستن قلم نبايد از بريدن زبان

ای غافل  حقوقی بر کودکان و جوانان، از شکنجه و اعدام و کشتار مخالفين خود، لحظه سيتسماتيک زنان، تحميل بی

 .باشند

ھای گذشته   چون دھه ، ھم١٣۶٧عام سال  گرد قتل ترديد در بيست و ھشتمين سال  کنم که بیتأکيدان اجازه بدھيد در پاي

باختگان آن دوره، ياد و  جويانه و انقالبی جان طلبانه، عدالت خواھانه، برابری ھای آزادی بکوشيم با پيگيری راه و آرمان

مان را زنده نگه داريم که در کشتار سيستماتيک   ان جامعهھای مبارزاتی نسلی از فداکارترين و جسورترين فرزند ارزش

بستگی عميق  جرم عشق و دل  دست جانيان حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، تنھا به  به۶٧عام سال   و قتل۶٠دھه 

 .شان را نثار کردند  داری و استثمارگران جان سيستم سرمايه  ، آزادی، برابری و کينه بهئیرھا به
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تر عليه حکومت اسالمی  جانبه تر و ھمه تر و عميق مان را ھرچه گسترده  گرد اين فاجعه مبارزه سياسی و طبقاتیدر سال

 .دھی کنيم و پيش ببريم ھای رنگارنگ آن سازمان و جناح

 ١٣٩۵ ]سنبله[شھريور ٠١
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