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کشتار بی امان زندانیان سیاس���ی در دهه ی ۶۰ و قتل عام سبعانه و غریانسانی شمار 
باورنکردنی آنان در تابس���تان ۶۷، زخمی ب���ر دل و جان آگاهان به این جنایت ها و 
شاهدان و بازماندگان آن جاودانگان بر جای نهاد  که مرهمی بر بهبودش هرگز یافت 
»می نشود«. آن چه ما بر دوش جان داریم، گران بارتر از نریو  مان است و پژواک صدای 

ناآرام ضمری، یگانه آرماِن آرام بخش مان.

هر یک از ما در حد توان خود، در بازتاب و انعکاس آن چه در آن زمان بر نسل ما و 
هم راهان مان گذشت، کوشیده ایم. من هم در تمام سال های بعد از زندان، نه تنها توان، 
که زندگی و خانواده و هستی خود را در این مهم، به کار  گرفته ام. خواسته ام که فریاد 
مانده در سینه ی آن نسل را در صدا نگاه دارم و به گوش جهان برسانم؛ خواسته ام که 
بر آن روزهای سیاه، نوری بتابانم تا وجدان های آگاه و جان های بیدار، بر آن بنگرند  و 
بدانند  که در آخرین دهه های قرن بیستم، در دوران تبلور تمدن و  کرامت حقوق انسان، 
بر انسان های آرمان خواه و پرشور میهن من چه گذشت؛ تنها خواسته  ی من این است: 

وجدان های آگاه، روزهای سیاه میهن مرا فراموش نکنند.

از تنگناها و سنگالخ ها در این راه، و همه ی آن چه بر سرم فرود می آید، باکی م نیست. 
شکوه این آرمان، بسی فراتر از حقارت های راه است. سرفرازی مرا در زندگی، و غنای 

آرمانم را، صدای همواره رسای یارانم ُمهر می زند؛ و همنی مرا بس.





نامه ی سرگشاده

نگارش  ١٨ مرداد  ١٣٨٨، بازبینی ٢٣ مرداد  ١٣٨٨

آقای   مهدی  کروبی 

آقـــای  کروبی، بالفاصله پس از خواندن نامه تان به  رفســـنجانی مطلبی که در پی 
می آید را نوشتم، پنج روز  است که با خودم کلنجار می روم آن را منتشر کنم یا نه؟ 
به ویژه که هجوم سنگني گماشتگان وىل فقیه در نهادهای دولتی و نمایشات نماز 

جمعه برعلیه شما با هدف جلوگريی از افشای واقعیت نیز آغاز شده است.
در طول هفته در تردید و دو دىل به سر می بردم به ویژه که در بحبوحه ی بیست و 
یکمني سالگرد کشتار ۶٧ به سر می بریم. قصد نداشتم و ندارم در این شرایط شما 
و تالش های تان را تضعیف کنم. مسري شما را درست ارزیابی می کنم. برای همني 
خامنه ای افســـار ائمه ی جمعه ی نزدیک به خودش را باز  کرده است. شما خود 
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بهرت می دانید جنایت کاری هم چون   ابراهیم نکونام کوچک تر از آن ست که به شما 
اســـائه ی ادب کند و خواستار دستگريی و شالق خوردن تان شود. اما دو چیز مرا 

وادار می کند این نامه را انتشار دهم:
تعهدم به عزیزانی که در زیر خروارها خاک سرد و سیاه خفته اند؛ هیچ منفعتی . ۱

در این دنیا نمی تواند مرا راضی کند چشـــم بر حق شـــان بپوشم. هم چنني 
تعلق خاطرم به هزاران مادر و همســـر و فرزندی که حاکمیت سیاه و ننگني 

جمهوری اسالمی زندگی عزیزان شان را پرپر  کرد.
 تعهدم به انســـانیت و ارزش های انسانی؛ دلم نمی خواهد هیچ کس را در . ۲

اردوی جنایت و جنایت کاران ببینم. اگر احساس کنم کسی می خواهد خود 
را حتا سرســـوزنی از این اردو  کنار  کشد، می کوشم کمکش کنم؛ اگر کسی 
بخواهد حتی اندکی از حق مردم دفاع کند سعی می کنم در این راه یاری اش 
دهم. پیش از این نیز چنني روی کردی داشتم. مواضع اخري شما مرا واداشت 
تا مواردی را با شما در میان بگذارم. این کار مسبوق به سابقه است، نخستني 

بار نیست که دست به چنني کاری می زنم.
 

بیست و پنج ســـال پیش در مهرماه ١٣۶٣،‑وقتی    الجوردی مصدر کار بود‑در 
زندان قزل حصار پس از مالقات با  حجت االسالم    انصاری نجف آبادی ‑معروف 
بـــه ناصری داماد‑،نماینده ی آیت اهللا منتظری، به اصرار او و با توجه به صداقتی 
که در آیت اهللا منتظری ســـراغ داشتم حاضر شدم گزارشی از زندان را برای ایشان 
بنویسم. فهرست وار آن چه را که دیده و از سرگذرانده بودم در دفرتچه ای چهل برگی 
و در هشتاد صفحه نوشته و تحویل نماینده ی ایشان دادم و چند روز بعد، از رسیدن 
گزارشم به ایشان اطمینان حاصل کردم. کتمان نمی کنم آن روز هم، مثل همني چند 
روز گذشته تردید داشتم که آیا نامه نوشنت به ایشان درست است یا نه؟ اما باالخره 
بر تردیدهایم فایق آمدم و امروز خوشـــحالم که چنني کاری کردم و به سهم خودم 
حقیقت را برای ایشـــان روشن کردم. امیدوارم در آینده از نوشنت نامه به شما هم 
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احساس خوشحاىل کنم.
در هنگام نوشنت گزارش به آیت اهللا منتظری دچار این ذهنیت نبودم که با روشنگری ام 
اوضاع زندان ها تغیري  کند و یا دار و گلوله و داغ و درفش و کابل و زنجري و قپانی 
و ده ها نوع شکنجه رایج در زندان های نظام به کناری نهاده شود. در گزارش خود 

نیز روی این مسئله تاکید  کردم.
هدف من در کنار تالش برای جدا کردن ایشان از  خمینی و جنایاتش، کوششم برای 
رهایی ایشان از چنربه ی نظام هم بود، از همراهی ایشان با  خمینی دل چرکني بودم؛ 
دلم نمی خواست با وارســـتگی که در او سراغ داشتم در ردیف جنایت کارانش 
ببینم و امروز از این که آیت اهللا منتظری خود را از این صف کنار  کشید، خوشحالم 
و از این که او برای نجات جان مخالفانش‑که من نیز یکی از آنان بودم‑این همه 
تالش به خرج داد، قدردانش هســـتم. هرجا که فرصتی یافتم یا بیابم بر این نکته 

تاکید کرده و می کنم.
آقای  کروبی، وقتی  انصاری نجف آبادی از من پرســـید از دســـت من چه کاری بر 
می آید با آن که می دانستم آن روزها آیت اهللا منتظری دست نسبتاً بازی دارند، فقط 
خواهان این شدم که سالم مرا به حجت االسالم  محمد محدث بندرریگی‑که در 
بند دیگری بود‑برساند. او انتظار داشت که من در جهت تسهیل و تخفیف پرونده 

و حکم خودم درخواستی داشته باشم؛ من دنبال منافع شخصی ام نبودم.
بعد از آن نامه، من هفت سال دیگر در زندان ماندم و شاهد جنایات بیش تری بودم. 

جنایت هایی که در تاریخ معاصر کم تر مشاهده شده است.

آقای کروبی، وقتی آیت اهللا منتظـــری با توجه به اطالعات دقیقی که از زندان ها و 
جنایات دستگاه امنیتی و اطالعاتی داشـــت، رو در روی  خمینی ایستاد، یکی از 
پیش قدمان پروژه ی برکناری ایشان، شما بودید؛ زعامت خامنه ای محصول تالش های 

شما و مخاطب نامه ی اخريتان بود. هر دو امروز نتیجه ی اعمال تان را می بینید.
نمی خواهم گذشته را به رخ شما بکشم و نقش تان را در آن چه پیش آمده یادآوری 
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کنم؛ به گذشته نقب می زنم تا از حق عزیزانم دفاع کنم.

آفتاب عمر شما آقای کروبی، لب بام است؛ چه خوب است که فکری برای عاقبت 
کار خود کنید. در روزهای اخري شما بارقه ای از حسن نیت خود را نشان داده اید، به 
سودتان است که این راه را ادامه دهید؛ قبل از هرچیز نامه ای بنویسید و با صراحت 
از آیت اهللا منتظری به خاطر اتهامات ناروایی که بیست و یک سال پیش به ایشان 
وارد کردید، پوزش بخواهید. این کم ترین کاری ســـت که می توانید انجام دهید و 
ابتدایی ترین قدمی ست که برمی دارید. این کار پای شما را برای برداشنت گام های 
بعدی باز می کند و راهی جدید پیش روی تان می گشاید. به پشت سرتان نگاه کنید. 
همان روزی که به اراده ی خامنه ای برای تثبیت کودتا نه گفتید، درهای جدیدی به 

روی تان گشوده شد؛ حتا چشم تان به حقایق باز شد.
آیت اهللا منتظری وقتی در مقابل امام و اســـتادش ایستاد از امروز شما جوان تر اما  
عاقل تر و پخته تر بود. مرگ حق است؛ دیر یا زود من و شما را نیز در خواهد ربود 

پیش از آن که دیر شود فکری کنید.
الزم است حساب خود را از آن چه در دو ماه گذشته اتفاق افتاده جدا کنید. شما 
از این بابت اقدامات مثبتی انجام داده اید؛ اما مطلقاً کافی نیســـت. شـــما و هر 
آن که کوچک ترین صداقتی دارد باید راه خود را از سی سال جنایت نظام که شما 
یکی از "استوانه"هایش بودید جدا کند. از مردم عذر تقصري بخواهید، سرنوشت 
خود را از "امام راحل" و... جدا کنید. شـــما را با ایشان در یک قرب نمی گذارند، 

هرکس مسئول اعمال خود است.
ببینید چه ولوله ای برعلیه شـــما به خاطر حق گویی تان راه انداخته اند، رجاله هایی 
جنایت کاری چون  علم الهدا شما را تروریست خوانده اند؛  احمد  خاتمی را مالحظه 
کنید. این ها محصول نظامی برکشیده از جهل و خون و جنایت هستند که سه دهه 
اســـت بر جان و مال مردم ما حکم می راننـــد. یادتان می آید آیت اهللا منتظری در 
بی صدایی بهار ۶٨، چقدر تنها بود، شما و دوستان تان آن روز میانه داران میدان علیه 
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ایشان بودید.
آقای  کروبی، برخالف آن چه شما و دوستان تان تبلیغ می کنید آن چه پس از کودتای 
بیست و دوی خرداد ٨٨ در کشور پیش آمد، پدیده ای خلق الساعه و جدید نیست؛ 

ریشه در گذشته ای تاریک و سیاه دارد.
ه شهیدِ قیام مردم به دست آمده، وىل شما  درست اســـت، تا کنون نام شصت و نُ
خود بهرت می دانید تنها در روزهای سی و یک خرداد و اول تريماه ۶٠ ده ها نفر به 
جرم شرکت در تظاهرات مردم تهران که مشابه تظاهرات اخري بود، اعدام شدند. 
حداقل دوازده دخرت بدون تشخیص هویت در دستگاه قضایی کشور، اعدام شدند. 
شیخ محمد   گیالنی‑که پس از کودتای اخري مدال "عدالت"جمهوری اسالمی برای 
سه دهه جنایت بر سینه اش درخشید‑، معتقد بود که وی کاری به نام و هویت افراد 
ندارد، بلکه به "هیکلی" که در مقابل او به عنوان متهم ایستاده کار دارد؛ به همني دلیل 
بدون آن که اطالعی از هویت افراد داشته باشد فرمان اعدام را صادر می کرد. آیا 
در فرهنگ شما به این عمل "کشتار وحشیانه" نمی گویند؟ چه خطایی از یک دخرت 
نوجوان دانش آموز در یک تظاهرات اعرتاضی‑از همان نوع که در دو ماه گذشته 
بارها اتفاق افتاده‑می توانست سر زده باشد  که مستحق چنني مجازات هایی باشد؟
کودکان زیر پانزده سال را اعدام کردند؛ به پرونده ی اعدام شدگان دهه ی ۶٠ رجوع 
کنید. کودک دوازده ســـاله ای هم چون  فاطمه  مصباح چه خطایی می توانســـت 
مرتکب شده باشد  که مستحق ایستادن در مقابل جوخه ی تريبارانش بدانید؟ آیا 
شما اجازه می دهید نوه دوازده سال تان شب، به تنهایی جایی بخوابد  که هم سن 
او را مقابل جوخه ی مسلسل ژث قرار دادند؟ آیا این جنایت علیه بشریت نیست؟ 
خطای فاطمه تنها این بود که حاضر نشد به پدر و مادر و خواهر و برادرانش‑ که 

مظلومانه کشته شده بودند‑اهانت کند.  
آقای  کروبی، یک بار دیگر به نامه ی مـــورخ مهرماه ۶۵ آیت اهللا منتظری به "امام 
راحل" رجوع کنید، یک بار دیگر مفاد آن را بخوانید و بیاندیشـــید. شما امروز از 
تجاوز به نوامیس مردم سخن گفته اید و هتک حرمت. به نکاتی از آن توجه کنید:
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 ... آیا می  دانید در زندان های جمهوری اســـالمی به نام اسالم جنایاتی 
شده که هرگز نظري آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟  
آیا می  دانید عده ی زیادی زیر شکنجه بازجوها مرده اند؟

آیا می  دانید در زندان مشهد در اثر نبودن پزشک و نرسیدن به زندانی های 
دخرتجوان بعدا  ناچار شدند حدود بیست و پنج نفر دخرت را با اخراج 

تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟ 
آیا می دانید در زندان شرياز دخرتی روزه دار را با جرمی مختصر بالفاصله 

پس از افطار اعدام کردند؟
آیا می  دانید در بعضی زندان های جمهوری اسالمی دخرتان جوان را به 

زور تصرف کردند؟
آیا می  دانید هنگام بازجویی دخرتان استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج 

است؟
آیا می  دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه های بی رویه  ، کور یا 
کر یا فلج یا مبتال به دردهای مزمن شده اند و کسی به داد آنان نمی رسد؟

آیا می  دانید در بعضی از زندان ها حتی از غسل و نماز زندانی جلوگريی 
کردند؟

آیا می دانید در بعضی از زندان ها حتی از نور روز هم برای زندانی دریغ 
داشتند این هم نه یک روز و دو روز، بلکه ماه ها؟

آیـــا می دانید برخورد با زندانی حتی پس از محکومیت فقط با فحش 
و کتک بوده؟ قطعاً به حضرتعاىل خواهند گفت این ها دروغ اســـت و 

فالنی ساده اندیش.
 

آیت اهللا منتظری اسري دست "منافقني" و عناصر مشکوک نبود، او ساده لوح نبود؛ 
کما این که شـــما هم نیستید. شما هم امروز برخالف تبلیغات دستگاه خامنه ای 
دروغ نمی گویید، خناســـان و وسوسه گران شـــما را محاصره نکرده اند، آدم های 
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مشکوک شما را دوره نکرده اند، تنها از حقایقی مطلع شده اید؛ شما هم آن گونه 
که بازجویان ٢٠٩ ادعا می کنند "ال جی" یا "لر گیج" نیستید. شما امروز حقایقی را 
به زبان می آورید که آیت اهللا منتظری بیســـت و سه قبل بر زبان آورد. آقای  کروبی، 

برشماست که از ایشان پوزش بخواهید.
 

آقای  کروبی! بنیان گذار بنیاد شـــهید! به آمار شهیدان قیام که از سوی نمایندگان 
ه نفر است، خود آقایان  آقای  موسوی به مجلس ارائه شده توجه کنید؛ شصت و نُ
هم مدعی هستند  که احتماال آمار واقعی بیش از این ست، شما هم می دانید که آمار 
کشته شـــدگان بیش از این ست، اما اگر همني را هم قبول کنیم، این رقم شما را به 
یاد چه رقمی می اندازد؟   عمادالدین باقی با توجه به دسرتســـی اش به آمار بنیاد 
شهید، تعداد ِ کشته شدگان هفده شهریور ۵٧ را که "جمعه ی سیاه" نام گرفت هشتاد 
و هشـــت نفر ذکر می کند و تأکید می کند که شـــصت و چهار نفر در میدان ژاله 
کشته شدند. آقای  کروبی، شما در طول سال های گذشته با توجه به آگاهی تان به 
موضوع، آمار فوق را تکذیب نکردید، چون خودتان می دانید این آمار واقعی ست. 
نام میدان ژاله و خیابان ژاله را تغیري دادید، آن را میدان شهدا نامیدید و یک عمر 
نانش  را خوردید؛ جنایات جمهوری اسالمی را چه بنامیم؟ کدام میدان و خیابان 

شهر را "شهدای"این بار قیام بنامیم؟ از خودتان خجالت نمی کشید؟ 
آقای  کروبی، دنیا پیشرفت کرده؛ امروز با سی سال پیش قابل قیاس نیست. آن موقع 
لغو حکم اعدام تابو بود و مثل امروز همگانی نشده بود، جنایت در مقابل چشم 
مردم دنیا اتفاق نمی افتاد. چند تا عکس از هفده شهریور هست؟ تنها چند عکس. 
اما امروز از لحظه به لحظه ی جنایت ها عکس و فیلم و تصویر هست؛ این، دست 
جنایت کاران را می بندند. ۶٩ شهید امروز، با توجه به پیشرفت دنیا خیلی فجیع تر 
از هفده شهریور ۵٧ است. این نظام روزانه به اندازه ی شهدای میدان ژاله و هفده 
شهریور آدم می کشت. باور کنید زخم زبان نمی زنم، وظایف تان را گوشزد می کنم. 
شما پس از  کشتار هفده شهریور ۵٧ به کم تر از سرنگونی شاه راضی نبودید، چرا ما 
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باید به کم تر از سرنگونی این نظام جنایت پیشه راضی باشیم؟
در نامه به رییس مجلس خربگان رهربی آورده اید:

 ...از دستگريی های بی حســـاب و کتاب، از ضرب و شتم و وارد کردن 
جراحات تا شـــهادت فرزندان این کشور، از حمله به خانه های مردم تا 
فاجعه ی خونني کوی دانشگاه و  برخوردهای خشن و وحشت انگیز حتی 
با خانم ها در سطح خیابان های شهر‑که تاکنون سابقه نداشته است‑ 

رخ داد که بسیار قابل تامل و پی گريی است.
آقای  کروبی واقعاً اعتقاد دارید چنني اعماىل"تاکنون ســـابقه نداشته است"؟ آیا 
دستگريی های بدون حساب و کتاب اتفاق تازه یی ست؟ اگر پاسخ تان آری ست، 
آدرس اینرتنتی تـــان را بدهید تا دوره ی چهارجلدی کتاب"نه زیســـنت نه مرگ" را 
بصورت فایل برای تان ارسال کنم، خاطرات دوران زندانم که در نزدیک به دوهزار 
صفحه نگاشـــته ام. به شرافتم سوگند که چیزی را گزافه نگفته و قصد جوسازی و 

دروغ پردازی هم نداشته ام.  
شاید منظورتان این بوده که چنني برخوردهایی با استوانه های نظام یا خودی ها سابقه 
نداشته است، اگر روی این مسئله تاکید کرده اید حق با شماست، مخالفتی ندارم. 
من با شما هم عقیده هستم. سکوت آن روز شما و حمایت آن روزتان از جنایت کاران 
باعث شد این شرت در خانه ی شما و دوستان تان هم بخوابد. چه بسا همني شرت فردا 
در خانه ی  ســـعید مرتضوی و بسیاری از فرماندهان سپاه و صاحب منصبان امروز 
نظام بخوابد. چه کسی فکرش را می کرد دوستان شما روزی به چنني عقوبتی دچار 
شوند؟ چه کسی فکر می کرد وقتی   احمد  خمینی نقشه ی حذف زندانیان سیاسی و 
آیت اهللا منتظری را می کشید در حال کندن گور خود است؟ چه کسی فکر می کرد 
وقتی  سعید امامی نقشه ی قتل   احمد  خمینی و دگراندیشان را می کشید حکم قتل 
خود را نیز صادر می کرد؟ "امام امت"وزارت اطالعات را تاسیس کرد که نظامش 
را حفظ کند، اما قاتل جان فرزندش شد. آیا کسی فکر این جای کار را می کرد. باور 

کنید من چنني تصوری نداشتم.
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م رنگرزی "نظام" یک شبه شناسنامه ی ایرانی پیدا کرد و  هاشـــمی عراقی که در خ
"شاهرودی" شد دلش خوش ست که قوه ی قضاییه را ترک می کند اما نمی داند اگر 

این نظام بماند این شرت روزی در خانه ی خود او و اطرافیانش هم خواهد خوابید. 
آقای  کروبی، وصلت خانوادگی با این و آن نجات بخش نخواهد شـــد. خود بهرت 
می دانید حکومت آخوندی ثابت کرده، چیزی که ندارد رحمت و مهر و عطوفت و 

گذشت و حلم و بردباری و قدرشناسی ست.

سال گذشته شما در مراسم سالگرد کشته شدن    الجوردی جنایت کار حضور یافتید 
و سنگ تمام گذاشتید. شما تنها نفری از "اصالح طلب "ها بودید  که در این مراسم 
شرکت داشت. من از میزان دوستی و ارادت شما به    الجوردی آگاهم. آیا نمی دانید 
او چه جنایاتی مرتکب شد؟ باور کنید صد  کهریزک را که روی هم بگذارید به گرد 

پای او و جنایاتش در اوین نمی رسد. قزل حصار و گوهردشت پیشکش.
یادم هست در ســـال ۶٠ برای بازدید به اوین تشریف آوردید، درست مثل حاال که 
نمایندگان مجلس برای الپوشانی جنایات، هیأت تشکیل می دهند و به بازداشتگاه ها 
می روند. اگر حرف های مرا در مورد اوین و جنایات    الجوردی و... قبول ندارید 
از  طاهر احمدزاده برپسید بعید می دانم با نزدیک نود سال سن، بخواهد دروغی 
سرهم کند؛  دکرت محمد ملکی که دم دست تان هست برپسید، خود بهرت می دانید 
این مرد شریف در دوران کهولت نیازی به دروغ گویی ندارد، منفعتی هم در کار 
نیست، هرچه ایشان گفت مورد قبول من هم هست؛ ایشان در سال ۶٠ در سالن 
یک آموزشگاه در حضور شما از وضعیت خود گفت و به عقوبت شدیدی دچار 
شد که تا مرگ فاصله ای نداشت. آقای  کروبی، تا این جا، راه را پیموده اید و من 
برای همني از شـــما قدردانی می کنم؛ بقیه اش را هم بروید و از مردم برای سی 
ســـال جنایت و کشتار طلب عفو و بخشش و  گذشت کنید، نه برای آن چه که در 
دو ماه گذشته اتفاق افتاده است؛ این دوماه، مجرد از آن چه در سی سال گذشته 

اتفاق افتاده نیست.
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نوشته اید:
آن چه در این میان مطرح است در  خصوص برخی از رفتارهای شناعت آمیز 
است که اگر به طور متواتر از افراد مختلف که در  روزهای اخري آزاد شده اند، 
نشنیده بودم، باورشان حداقل برای من و شما که در طول  قریب به نیم قرن 

سردی و گرمی روزگار را چشیده ایم سخت بود.
از برخوردهای خشن و بی محابا، بر سر مردم باتوم را خرد کردن، آن چنان 
که بعد از  گذشت قریب به چهل روز هم چنان اوضاع شان غريعادی است 

و عوارض آن روی بدن شان قابل مشاهده است.
آقای  کروبی، از رفتارهای "شناعت آمیز"گفته اید و خرب از قربانیانی داده اید  که"بعد 
از  گذشت قریب به چهل روز هم چنان اوضاع شان غريعادی است". ممنون از این 
که همني قدر هم به فکر افتاده اید. من کتابی نوشته ام به نام "دوزخ روی زمني"؛ در آن 
به داستان کسانی که در دوران حاکمیت شما و دوستان تان در قرب و قیامت و واحد 
مســـکونی به بند کشیده شدند اشاره کرده ام. باور کنید علی رغم سال ها تحقیق و 

تجربه ی شخصی نتوانستم حق مطلب را ادعا کنم. 
قربانیان واحد مسکونی تنها از میان دخرتان جوان و نوجوان انتخاب شده بودند. 
بعد از گذشت بیست و پنج سال از برچیدن آن و درمان های گوناگون در داخل و 
خارج از  کشور "هم چنان اوضاع شان غريعادی است".  فرزانه عمویی دم دست تان 
اســـت؛ او مادری بود که ســـالم تحول اوین داده شد و حاال بعید می دانم بتواند 
اوضاعی را که از سر گذرانده توضیح دهد. خودتان یا نماینده تان سری به امني آباد 

بزنید او را خواهید یافت.  
دوست گران قدرم مهری، بعد از بیست و شش سال وقتی خواب می بیند چهره ی 
بازجویش را به سن و سال امروزش می بیند، نه آخرین باری که او را بیست و پنج 
سال پیش دیده. یعنی بازجویش در درون اوست، همراه او پري می شود و موهایش 
سفید؛ و البته هر بار در خواب خشن تر هم می شود. آیا چنني پدیده ای را تا به حال 
به عمرتان شنیده یا خوانده اید؟ آیا برای خودتان پیش آمده کسی را که بیست سال 
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است ندیده اید به سن امروزش به خواب ببینید؟ 
آقای  کروبی، شما بازجویی شده اید و می دانید بازجویی و شکنجه و فضای وحشت و 
دلهره یعنی چه؟ چند ساعت یا چند شبانه روز را در اتاق هول آور بازجویی گذراندید؟ 
بعید می دانم مجموعاً یک روز شده باشد. دخرتانی که در واحد مسکونی به بند 
کشیده شدند چهارده ماه مداوم چنني شرایطی را داشتند. باور می کنید؟ اگر حرفم 
را باور ندارید از آیت اهللا منتظری و نماینده ی ایشـــان برپسید. آیت اهللا منتظری با 

اطالع از چنني وقایعی می گفت روی ساواک را سفید  کرده اید.
می دانید قرب و قیامت یعنی چه؟ من در کتابم توضیح داده ام؛ ماه ها در یک جعبه 
با چشم بند نشســـنت و دائم به نوحه های گوش خراش و صدای بلند قرآن و دعا و 
اعرتافات و  گریه های چندساعته ی کسانی که در زیر فشار طاقت فرسا شکسته اند 
گوش کردن و دائماً مورد شـــکنجه و تنبیه و آزار و اذیت قرار گرفنت. محروم بودن 
از اجازه  برای عطســـه و یا سرفه، اجازه جویدن نان خشک با صدا نداشنت. مورد 
ضرب و شتم شدید قرار گرفنت، در صورت دراز کردن پاها و یا گذاشنت سر روی زانو 
و اسرتاحت، تحت کنرتل بودن حتا در داخل توالت و... این ها مفهوم زندگی ست 
در قیامت و قرب. قرب و قیامت یعنی سرپا ایستادن متواىل بدون خواب، یعنی زندگی 

دائمی با چشم بند... 
حرف مرا باور ندارید؟ از   مجید انصاری برپسید؛ دستور داد از آن جا و قربانیانی که 
در قربها نشسته بودند فیلم برداری و عکس برداری کردند. اسنادش مسلماً در اختیار 
ایشان است. موضوع به اندازه ای فجیع و باورنکردنی بود که  شیخ مرتضی مقتدایی 
که امروز از حامیان اصلی کودتاچیان و از چهره های جنایتکار حوزه ی علمیه ی قم 
و یکی از رهربان حمله به بیت آیت اهللا منتظری ست، در زندان قزل حصار حضور 
یافت و از زندانیان عذرخواهی کرد و گفت عده ای می خواسته اند چهره ی اسالم 

را خراب کنند.
 

در نامه تان به رییس مجلس خربگان نوشته اید:



۱۲
نامه ی سرگشاده به آقای  مهدی  کروبی

 هتاکـــی و ابراز دشـــنام و فحاشـــی رکیک بـــه افراد و نثـــار نوامیس 
بازداشت شدگان و مردمی که برای نماز جمعه آمده بودند صورت گرفت. 
رفتارهایی که در فرهنگ دینی و اسالمی هیچ یک از  گروه ها جایی ندارد 
و نشان دهنده ی آن است که افرادی برای این کار استخدام  شده اند  که 
حتی با اصول بدیهی اســـالم آشنایی ندارند و البته شایعاتی نیز مطرح 

شده که  فعال به آن نمی پردازم.
افسوس که عفت کالم اجازه نمی دهد  کلماتی را که   حاج داوود رحمانی در توصیف 

دخرتان نوجوان و جوان و خانواده های محرتم  آن ها به کار می برد، توضیح دهم. 
واقعاً فکر می کنید برای اولني بار است چنني اتفاقاتی در جمهوری اسالمی افتاده 
اســـت؟ یک بار دیگر به صورت جلسات دادگاه  اسماعیل افتخاری باج گري شهرنو 
و "سرباز گم نام" اما در عني حال "خوش نام" اسالم که در دهه ی ۶٠ به عنوان فرمانده 
گروه ضربت کمیته ی منطقه ی ١٢برو و بیایی داشـــت و بعدها به وزارت اطالعات 
و... منتقل شد مراجعه کنید تا ببینید چه با زنان و دخرتان میهن مان کردند. در دادگاه 
"عدل اسالمی"مطرح شد که پس از تجاوز به بازداشتی های دخرت، جنازه را آتش زده 

و در نزدیک بهشت زهرا رها کردند. از آن جایی که چاقو دسته ی خودش را نمی برد، 
افتخاری امروز در جامعه آزاد است. واقعاً فکر می کنید آیت اهللا منتظری اطالعی از 

ماوقع نداشت و بی جهت به پر و پای "امام  خمینی" که مرادش بود پیچیده بود؟
نمی دانم یادتان هســـت یا نه؟ اما در ســـال ۶٠ و ۶١ فیلم اعرتافات   مریم شريدل 
از ســـیمای جمهوری اسالمی پخش شد. من دوبار فیلم مزبور را دیدم. یک بار از 

سیمای جمهوری اسالمی و یک بار از سیمای اوین.
مریم شـــريدل‑یکی از هواداران ســـاده ی مجاهدین که تعـــادل روحی و روانی 
نداشت‑در مقابل چشـــم میلیون ها بیننده اعرتاف کرد که در زیرزمني ساختمان 
معلمني وابسته به مجاهدین در خیابان تخت جمشید‑طالقانی‑،  علی محمد تشید 
یکی از اعضای مجاهدین با او روابط جنسی برقرار می کرده است. برادرش بهروز 
در ســـلول انفرادی ٢٠٩ با خشـــم و اندوه به    الجوردی‑دوست نزدیک شما که 
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هم چنان یاد و راهش را گرامی می دارید‑، گفت: 
اگر راست می گویی عکس تشید را به خواهرم نشان دهید، او حتی قادر 
به شناسایی عکس او نیســـت. اگر با مجاهدین مخالفید چرا با آبروی 

خانواده ها بازی می کنید؟
الجوردی که پوزخند فاتحانه ای می زد به بهروز گفت: 

ناراحت نباش! خواهرت "پاک" بود. 
آقای  کروبی اتهام خاصی در پرونده ی   مریم شريدل نبود، اگر باور ندارید از هیأتی 
بخواهید پرونده ی او را مطالعه کند. تنها به خاطر اعرتاف دروغی که زیر فشار کرده 
بود، با آن که تعادل روانی نداشت اعدام شد. بهروز هم اعدام شد. تا این جنایت 

مکتوم بماند.
 

شما تاکید داشته اید که:
 اما موضوعی را شنیده ام که هنوز از آن بر خود می لرزم. در دو روز اخري که 
این خرب را شنیده ام خواب از سرم ربوده شده است.حدود ساعت دو که 
خود را برای خواب  آماده می کردم، به بسرتم رفتم وىل خدا شاهد است که 
بدون ذره ای مبالغه، خوابم نربد،  تا ساعت چهار بامداد  که مجدداً بلند شدم 
کمی قرآن خواندم، دوش گرفتم تا آب کمی آرامم  کند، حتی نماز صبح را 

نیز خواندم و تا نزدیکی های طلوع آفتاب خوابم نربد.
افرادی این مطالب را به من گفته اند که دارای پست های حساس در این 
کشور  بوده اند. نريوهای نام و نشان داری که تعدادی از آن ها نیز از رزمندگان 
دفاع مقدس بوده اند. این افراد اظهار داشته اند اتفاقی در زندان ها رخ داده 
اســـت که چنان چه حتی اگر یک مورد نیز صدق داشته باشد، فاجعه ای 
است برای جمهوری اسالمی که تاریخ  درخشان و سپید روحانیت تشیع 
را تبدیل به ماجرای سیاه و ننگني می کند که روی بسیاری از حکومت های 

دیکتاتور از جمله رژیم ستم شاهی را سفید خواهد کرد.
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آقای  کروبی، اگر از این به بعد هم حساسیت تان راجع به نوامیس مردم جلب شده 
باشد جای قدردانی دارد، اما به یادتان می آورم که در گذشته به خاطر این که آیت اهللا 
منتظری در نامه اش به  خمینی نوشـــته بود "با اطالع کامل می گویم که اطالعات 
شما روی ســـاواک را سفید کرده"، ایشان را مالمت کردید، ساده لوح خواندید و 

زمینه ی برکناری شان را فراهم کردید؟ 
آقای  کروبی، "تاریخ درخشـــان و ســـپید روحانیت تشیع" دیری ست که "تبدیل به 

ماجرای سیاه و ننگني" شده. اقدامات نظام،گور آن را برای همیشه کنده است.
 

به گزارش نمایندگان آیت اهللا منتظری از زندان های جنوب کشور مراجعه کنید. آن ها 
بـــه صراحت از تجاوز به زنان زندانی خـــرب می دهند. در کتاب خاطرات آیت اهللا 
منتظری آمده است. مصاحبه ی ویدیویی خانم  نینا اقدم را دیده اید، به صراحت از 

تجاوز به خودش می گوید.
فراموش کرده اید سال گذشته همني فرمانده نريوی انتظامی که بایستی حافظ نوامیس 
مردم باشد چه کرد؟ یادتان هست با وجود سی و شش ساعت فیلم منکراتی که از 
وی برداشته شده بود  احمدی مقدم چگونه منکر دستگريی و خالف او بود؟ فقط 
در یک مورد که فیلمش موجود است شش زن را وادار کرده بود لخت مادرزاد در 
مقابلش رکوع و سجده روند. گماشتگان والیت فقیه نماز و رکوع و سجود را نیز 
به سخره گرفتند و وسیله ی عیش و نوش شان کردند، اما وقتی رسوایی به بار آمد، آه 

از نهاد هیچ "متشرعی"بلند نشد.
 

در ادامه ی نامه خود گفته اید:
گمان نمی کنم زندانیان دوران پانزده ساله ی مبارزات قبل از انقالب که 
از افراد توده گرفته تا گروه های مسلح مبارز التقاطی تا اعضای نهضت 
آزادی و مؤتلفه و حزب ملل اسالمی که در زندان با هم زندگی کرده اند، 

دیده یا شنیده باشند.
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آقای  کروبی چون از "افراد توده  گرفته تا گروه های مسلح مبارز التقاطی تا اعضای 
نهضت آزادی و مؤتلفه و حزب ملل اسالمی"نام بردید به اطالع تان می رسانم همه ی 
افرادی که تجربه ی زندان شاه و زندان نظام اسالمی را داشتند متفق القول  بودند  
که یک سال زندان شاه معادل یک روز زندان شما بود. باور کنید همگی علی رغم 
اختالف سلیقه و دیدگاه هایی که داشتند در این مورد هم عقیده بودند. از افسران 
پـــري و فرتوت حزب توده بگريید تا اعضای مجاهدین و گروه های چپ، از ملیون 
بگريید تا اعضای سابق حزب ملل اسالمی و حزب اهللا. اگر به گفته ام باور ندارید، 
آخر عمری برای آن که حقیقت بر شـــما روشن شود دیداری داشته باشید با  علی 
عمویی. او به قدر کافی هم زندان ساواک جهنمی را تجربه کرده و هم زندان "عدل" 
اسالمی را. هرچه او  بگوید مورد پذیرش من هم هست؛ آقای  کروبی هر که از زندان 
شاه جان به در برده بود را شما به مسلخ کشاندید. جنایت از این بزرگ تر که  سعید 
سلطانپور را از سر سفره عقد به قتلگاه بردید؟ هیچ می دانید  علی رضا سپاسی که 
سابقاً در  گروه حزب اهللا بود زیر شکنجه در زندان شما کشته شد؟ بسیاری از بچه 

مسلمان هایی که شما می شناختید زیر شکنجه کشته شدند.
" شـــما و  آقـــای  کروبی، آیـــا در "دوران مبارزات پانزده ســـاله ی قبل از انقالبِ
دوستان تان! سابقه داشت که جنازه ای را در سطل آشغال نشان تان دهند؟ در بیست 
ه بهمن ١٣۶٠، دو جنازه را که زیر شـــکنجه کشته شده بودند در میان آشغال های  و نُ
پشت بهداری زندان اوین، به من و   کیومرث زواره ای نشان دادند. یکی شان روی یک 

کپه آشغال افتاده بود و دیگری به صورت وارونه در یک سطل آشغال قرار داشت.
ه زندانی فدایی و مجاهد  آقای  کروبی جز فروردین ١٣۵۴، و داستان به رگبار بسنت نُ
در تپه های اوین، آیا شما و دوستان تان زندانی محکوم به زندانی را سراغ داشتید 

که اعدام شده باشد؟
 ســـعید متحدین را که از بهار ۵٨ زندانی بود و دوران محکومیت اش را ســـرپی 
می کرد، همراه با هشت نفر دیگر به بهانه ی واهی زدن سیلی به گوش یک پاسبان 
شهربانی، در مرداد ۶٠ اعدام کردند. اگر حرف مرا باور ندارید از آقای مريحسني 
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موسوی و خانم زهرا  رهنورد که از نزدیک در جریان هستند برپسید.
اگر به پرونده ها رجوع کنید خواهید دید عده ای از زندانیان چپ را به این بهانه که 
در زندان تشکیالت داشته اند، به اوین منتقل، و اعدام کردند. آیا شما با دوستان تان 
در زندان شاه تشکیل کالس و... نمی دادید؟ بحث و گفتگو نمی کردید؟ نشست 
و برخاست نداشتید؟ آیا ساواکی ها نمی دیدند؟ آن ها به این جرم، توطئه ای علیه 
شما کردند؟ آیا به جرم داشنت تشکیالت یا ارتباط با دوستان تان، کسی از میان شما 

حتی یک سیلی از ساواک  خورد؟
آقای  کروبی، هزاران نفر را در کشتار ۶٧ بدون آن که جرمی مرتکب شده باشند به 
دار کشـــیدند. آیت اهللا منتظری دردمندانه به  این بیداد اعرتاض کرد و شما همان را 
برای ایشان پاپوش کردید.  ناصر منصوری را که فلج قطع نخاعی بود روی برانکارد 
دار زدند.  کاوه نصاری را که در اثر ضربه ی مغزی گذشته اش را به خاطر نمی آورد و 
دچار حمله ی سخت صرع شده بود، با همان حال راهی قتل گاه کردند؛ خودش که 
نای رفنت نداشت،  ظفر جعفری افشار  که در همان صف بود، وی را قلم دوش کرد. 
عباس افغان تعادل روانی نداشت که اعدام شد. در سالن ٣ اوین هیچ زن مجاهدی 
را زنده نگذاشتند. آیا در حاکمیت "طاغوت" چنني ظلمی در حق زنان ایرانی شد؟
می خواستند زندانیان زن مارکسیســـت را به زور شالق پنج وعده ای نمازخوان و 
مســـلمان کنند. حکم آن را  حسني علی نريی که شما به او ارادت دارید صادر کرد. 
آن ها را در حاىل که دوران قاعدگی شـــان را می گذراندند نیز برای نماز خواندن 

شالق می زدند.  
آقای  کروبی، تحقیق کنید چنان چه برای تان مسجل شد زندانی قطع نخاعی را با 
داشـــنت حکم زندان روی برانکارد دار زده اند بر اساس اعتقادات خودتان طلب 
استغفار  کنید و در راه جربان خطای تان بکوشید. از این که با جنایت کاران همراه و 

هم قدم شدید پوزش بخواهید، تا دیر نشده طلب عفو و گذشت کنید.
 

آقای  کروبی شـــما بنیانگذار بنیاد شـــهید بودید و یک دهه بر آن حکم راندید. 
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هیچ کس بهرت از شما به آمار شهیدان قبل از انقالب و دوران انقالب واقف نیست. 
آمار  کشتار زندانیان بی دفاع‑تنها در سال ۶٧- را آیت اهللا منتظری در کتاب شان بني 
دوهزار و هشتصدنفر یا سه هزار و هشتصد نفر‑که البته به نظر من سه هزار و هشتصد 
نفر به حقیقت نزدیک تر است‑ذکر، و بر فراموشی آمار دقیق آن، تاکید کرده اند؛ 
این تعداد بیش از همه ی کشته شدگان دوران انقالب و اعدام شدگان تاریخ سی و 

هفت ساله ی حاکمیت محمدرضا پهلوی ست. 
عمادالدین باقی تعداد کل شهدای انقالب در فاصله ی قیام پانزده خرداد ١٣۴٢ تا 
بیست و دوم بهمن ١٣۵٧را سه هزار و صد و شصت و چهار نفر می داند که براساس 
آمار بنیاد شـــهید انقالب اسالمی و منابع دیگر تدوین شده است.١ یعنی  باقی به 
اعرتاف خودش عالوه بر آمار بنیاد شـــهید، سایر آمار را هم افزوده و به رقم باال 

رسیده است. 
آقای کروبی، چگونه با علم بر این واقعیت در بیســـت و یک سال گذشته خواب 
به چشـــمان تان می آمد در حاىل که مادران هنوز از قرب فرزندان شـــان خرب ندارند. 
االن فرصت هست برای آن چه در سی سال گذشته در کشور صورت گرفت و شما 

مسئول بخشی از آن بودید طلب عفو و بخشش کنید.
 

خطاب به  رفسنجانی نوشته اید:
این جانب این مطالب را برای شما می نویسم و مصرانه می خواهم روی این 
قضیه اقدام و به صورتی که صالح می دانید با حضرت آیت اهللا  خامنه ای 
مطرح فرمایید و با جدیت پیگري  شوید تا روشن گردد اگر چنني اتفاقی 
نیفتاده که ان شاءاهللا هم نیست و بعید می دانم  باشد، اعالم شود، چرا که در 
همني جامعه امروز و توسط خود بچه های بازداشتی در  رسانه ها و سایت ها 
در حال مطرح شـــدن است و معلوم نیست آیندگان چه قضاوتی با شاخ 
و برگ دادن آن خواهند کرد. هم چنان که جمهوری اسالمی و روحانیت 

1-www.emadbaghi.com/archives/000105.php
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مظلوم نیز مسئول آن شناخته خواهند شد. اگر هم خدای ناکرده رخ داده 
باشـــد، ســـریع با عوامل آن در هر جایگاهی برخورد و اعالم شود تا در 
شـــرایط فعلی که بازار شایعات داغ است، فرصت به فرصت طلبان داده 
نشود، هم چنان که الزم است ترتیبی اتخاذ  گردد تا این اقدام از سوی هیاتی 
عاىل رتبه صورت گريد تا افراد مورد بحث جرأت بیان حقایق را داشـــته 
باشند؛ چرا که  شنیده ام تهدید شده اند   که اگر مطلبی در این خصوص بیان 

نمایند، نابود خواهند  شد.
آقای  کروبی چه خوب که نامه را خطاب به خامنه ای که مسئول این جنایات است 
ننوشتید. این هشیاری شما را می رساند اما جمهوری اسالمی و "روحانیت مظلوم" 
سی سال است که مسئول جنایات فجیع به وقوع پیوسته در ایران شناخته می شوند. 
اگـــر فقط یک روز دار و شـــکنجه و اعدام و حضور گله وار نريوهای وحشـــی و 
خونخوار ســـپاه و بسیج و نريوی انتظامی و... کنار گذاشته و داوری به مردم سرپده 
شـــود خواهید دید نه از تاک، نشانی باقی خواهد ماند و نه از تاک نشان. شاید 
بـــا خواندن این نامه مرا نیز از "فرصت طلبانی" ببینید  که فرصت را برای حمله به 
روحانیت و نظام مغتنم شمرده اند. اما باور کنید این گونه نیست.  آفتاب عمرتان لب 
بام است. مرگ دیر یا زود همه ی ما را خواهد ربود تا فرصتی هست رشته های خود 

با سه دهه جنایت را بگسلید.
آقای  کروبی، آیا حاضر هســـتید هیأتی تشـــکیل دهید و مانند آیت اهللا منتظری به 
دردِدل زندانیان دهه ی ۶٠ و جنایاتی که در دوران  خمینی در زندان ها اتفاق افتاد 

رسیدگی کنید؟
 

شما مرقوم داشته اید:
عده ای از افراد بازداشت شده مطرح نموده اند  که برخی افراد به دخرتان 
بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در 
سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان 
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زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده اند به طوری که برخی دچار افسردگی  
و مشکالت جدی روحی و جسمی گردیده اند و در کنج خانه های خود 

خزیده اند.
آقـــای  کروبی، چه خوب که از قربانیان تجاوزات مأموران والیت فقیه یاد کردید. 
مطمئن باشید همني مورد، از نظر مردم دور نخواهد ماند. اما فراموش نکنید این 

نوع تجاوزات منحصر به دوماه گذشته و کهریزک و... نیست.
گزارش  ضیافت های پیش از اعدام برای تجاوز به دخرتان باکره در زندان های نظام 
اسالمی را قطعاً شنیده اید. توجیه شان این بود که آن ها به بهشت نروند. عده ای شان 
را عقیده بر این بود که دخرت باکره را نمی توان اعدام کرد. آیا خرب ندارید با شريینی 
و مقدار اندکی پول به عنوان مهریه و شـــريینی عروسی به خانه ی قربانیان رجوع 

می کردند؟
اگر یک مورد، تنها یک مورد صحت داشته باشد، آن را چه می نامید؟ چرا در سی 

سال گذشته کسی به فکر تحقیق در این مورد نیفتاد؟
 

پسر شما  حسني کروبی در مورد  کهریزک به دویچه وله گفته است:
می گفتند حشـــرات موذی در ســـلول بودند و آن جا را مدام سم پاشـــی 
می کردند. گاز اشـــک آور توی خود سوله زده اند. آن ها را روی هم پرت 
می کرده اند. از مســـائل جنسی هم گفتند. می گفتند با ما هر جور اذیتی 
توانستند، انجام دادند و خیلی کتک زدند. می گفتند ما را دوال می کردند 
و می گفتند شما خر هستید و یک آدم گنده ای سوار ما می شد و با کابل به 

پشت ما می زد که راه بروید.
آقای  کروبی، جهت اطالع شما و فرزندتان حسني می گویم که من و  بیست و یک 
نفر دیگر در محیطی به مساحت چهار مرت مربع‑اشتباه نمی کنم، فقط چهار مرت 
مربع‑ماه ها محبوس بودیم. در سلول مان مگس نمی توانست دوام آورد. اگر کتابم 
را بخوانید متوجه می شوید که چگونه در سلوىل به ابعاد یک مرت و شصت سانتی مرت 
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در دو مرت و نیم بیســـت و دو نفر می توانند بیش از یک ســـال زندگی کنند. ما در 
چنني اتاقی می خوابیدیم. به عقل هیچ تنابنده ای خطور نمی کند که چگونه این امر 
می توانـــد امکان  پذیرد. در کتابم آن را با جزییات توضیح داده ام؛ اگر باور ندارید 
آقای  عباس امريانتظام  کنار دست تان اند، از ایشان برپسید؛ از   مجید انصاری برپسید 
او شـــنیده است؛ از آقای  انصاری نجف آبادی نماینده ی آیت اهللا منتظری برپسید؛ 
صورت جلســـه ی دادگاه دوم من در سال ۶۴ را مالحظه کنید، در آن دادگاه، روی 
برگه ای با عنوان دادنامه، به عنوان آخرین دفاع همني مطلب را نوشـــتم و تحویل 
حاکم شرع دادم. بعید است گرفتار در اوین و زیر سلطه ی بازجویان و زندان بانان 

در دادگاهی که امکان تحقیق داشت، دروغ گفته باشم و یا جوسازی کرده باشم.
در شرایطی که توضیح دادم  مجتبی موسوی را به جرم سالم کردن به دوستی مجبور 
کردند دو هفته سرپا بایستد و بعد هم شیفتی اجازه می دادند دو ساعت بخوابد و 
بیدار بایستد. صدها نفر به چنني بلیه ای دچار شدند. از نماینده ی آیت اهللا منتظری 

برپسید برای تان توضیح خواهد داد.

بر اســـاس تعالیم "اسالم" ما حق نداشتیم دو نفری در یک لیوان آب بخوریم؛ با 
یک کربیت دو نفر نمی توانســـتند سیگارشان را روشن کنند؛ در یک ظرف حق 
نداشتیم قندمان را بریزیم؛ از یک صابون و شامپو حق نداشتیم دو نفری استفاده 
کنیم؛ از لباس گرم دیگری در صورت بیماری و نیاز نمی توانســـتیم استفاده کنیم. 
همه ی این ها را کمونی و خالف اســـالم می دانستند. در صورت عدم رعایت به 

مجازات های غريقابل تصور محکوم می شدیم.
از  حـــاج داوود رحمانی که مســـئول قزل حصار بود و زنده اســـت و هم چنان در 
مغازه اش مشغول کاسبی ، برپسید حتماً به شما خواهد گفت. خندیدن گناه بود؛ از او 
برپسید"گاودونی" کجا بود؛ از او برپسید آیا صحت داشت که ده ها نفر را هفته ها 
در توالت جای داده بود و روزی یک لیوان آب آبگوشت با دو عدد نان لواش به 
این عده داده می شد؟ اشتباه نکنید یک لیوان آب آبگوشت و دو نان لواش برای 
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این مجموعه، نه برای هر یک نفر!
 

آقای  کروبی، دوستان شما از یک هفته و دو هفته و یک ماه سلول انفرادی می نالند؛ 
می دانم، زندان انفرادی حتا برای یک روز هم وحشتناک ست و غريانسانی، به ویژه 
هنگامی که فرد خطایی را مرتکب نشده باشد؛ می دانید اما در دهه ی ۶٠، هزاران 
نفر‑نه روزها و هفته ها‑، که ماه ها و سال ها چنني شرایطی را تحمل کردند و خم بر 
ابرو نیاوردند؟ از بسیاری شان کوچک ترین خطایی سر نزده بود. سیاست    الجوردی 
بود که فکر می کرد با حبس زندانیان در ســـلول انفرادی آن ها به سرعت خواهند 

برید و به نکبت نظام تن خواهند داد. او به غلط، قیاس به نفس می کرد.
آقای  کروبی، من از خودم می گویم که بیش از یک سال انفرادی و قرب و قیامت را 
تجربه کرده ام. بخشی از دوران انفرادی ام را به دستور    الجوردی با جريه ی کتک و 

آزار و اذیت مداوم به ویژه در ماه های رمضان و محرم طی کردم.
آیا می توانید باور می کنید در سال ۶٠، به خاطر ضیق وقت و نبود امکانات و فشار 
پاســـداران، ما، دونفری به یک توالت می رفتیم و پشـــت به پشت سر یک توالت 

می نشستیم؟!
توجه شـــما را به جنایاتی که در ســـال ۶٠، زیر نظر    الجوردی جنایت کار و توسط 
توابی به نام  بهزاد نظامی در قزل حصار اتفاق افتاد جلب می کنم. از کســـانی که 
شاهد و ناظر ماجرا بودند برپسید. رابطه ی جنسی که چه عرض کنم، بیمار جنسی 
بود. بهزاد چند سال پیش به مرگ فجیعی در تهران مرد. اما حاج داوود رحمانی 
هنوز زنده است. دست نشاندگان والیت در زندان ها از انجام هیچ جنایتی فروگذار 

نمی کردند. 
 

در مصاحبه با سحام نیوز گفته اید:
افراد را در کهریزک لخت می کردند و چهار دست و پا می نشاندند و سوار 
بر آن ها می شدند و به آن ها می گفتند  که صدای حیوانات را دربیاورید. آخر 
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این مایه ی تأسف جمهوری اسالمی است. و یا این که برخی را دستگري 
کرده و آن ها را لخت کرده اند و روی هم خوابانده اند و آب بر روی آن ها 
ریخته اند. حتی شنیده ام که هنگامی که افراد را شکنجه می کردند به آن ها 

می گفتند با صدای بلند بگویید که مادرتان... است.
من هم با شما موافقم که این، روشی ست بیمارگونه، زشت و مایه ی تأسف؛ اما هیچ 
می دانید  هادی غفاری کاندیدای مورد حمایت شما در آخرین انتخابات مجلس، 
روز پنج مهرماه ۶٠، همني کار را با یک دخرت نوجوان مجاهد در مقابل بیمارستان 
فريوزگر انجام داد. او بر پشت خانم  سیمني سهندی که در آن زمان کم تر از چهارده 
سال داشت نشست و او را مجبور کرد که در وسط خیابان راه برود و صدای حیوان 
در آورد. می دانید در اوین با نشسنت بر پشت یک زندانی، او را به راه رفنت واداشته 
بودند تا جایی که کشـــکک زانوهایش دچار صدمه شد. آقای  کروبی، در وسط 
خیابان نشسنت بر پشت یک دخرت نوجوان وحشیانه تر است یا در کهریزک؟ برای 

وقوع این گونه جنایات در سی سال گذشته چه باید  گفت؟

در سال ۶٠  موسوی تربیزی و محمدی گیالنی و مشکینی می گفتند آن هایی که به 
خیابان می آیند و رو در روی "وىل فقیه" می ایستند، مرتکب "بغی" شده اند، محارب 
هستند و همان جا می شود با شهادت دو پاســـدار حکم اعدام شان را داد و اجرا 
کرد؛ می گفتند زخمی شان را می شود تمام کش کرد. این احکام تنها در مرحله ی 
حرف باقی نماند، تمام این جنایت ها را مرتکب شدند. به روزنامه های خودتان 
مراجعه کنید؛ همني توجیهاتی را می کردند که " احمد  خاتمی" امام جمعه ی موقت 
و جنایت کار تهران در روزهای گذشـــته، در پاسخ به نامه ی مستدل و وزین آقای 

محقق داماد  کرد.

آقای  کروبی، آن چه در کهریزک گذشت نمونه ی کوچکی ست از آن چه در دهه ی ۶٠، 
در اوین و قزل حصار و گوهردشت،  روزانه در جریان بود. جنایت کاران به دستور 
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و فتوای امثال  گیالنی و   مصباح یزدی عمل کرده اند.  گیالنی به صراحت گفت اگر 
متهمی زیر تعزیر کشته شود، کسی ضامن نیست. خون دستگريشدگان "هدر" بود؛ این 
را در روزنامه های دهه ی ۶٠ می نوشتند. از خودشان برپسید حتماً تکذیب نمی کنند. 
با همني احکام به جان زندانیان بی دفاع افتادند. چنان که امروز هم، همني فتواها 
زمینه ساز جنایت های صورت گرفته در کهریزک و دیگر بازداشتگاه های نظام است. 
دست پروردگان خامنه ای و   جنتی و  مصباح و مدرسه ی حقانی چنني احکامی را 
صادر می کنند. به عناصر دست چندمی که مجریان دستور مقامات هستند نباید 
پرداخت. جنایت کار بزرگ خامنه ای ست؛ شما که بهرت می دانید. از این که در این 
نظام جنایت و  کشتار مصدر کار بودید، عذر تقصري بخواهید. هیچ استفاده ای که 

نداشته باشد به آرامش روحی تان کمک می کند.
 

در مصاحبه با سایت سحام نیوز گفته اید:
هیچ گاه یادم نمـــی رود هنگامی که لطف اهللا میثمی به دســـتور مرحوم 
الجوردی بازداشت شـــده بود همسرش نزد من آمد و گفت که به خاطر 
شرایط فیزیکی اش نمی تواند حتا آشغال گوشه ی چشم خود را پاک کند. 
من پس از دیدار با همسر او به همراه  احمد آقا به نزد امام رفتم و عني کالم 
همسر  میثمی را مطرح کردم که امام فورا دستور آزادی او را صادر کردند. 
این درحاىل است که اکنون شنیده می شود که در برخی از زندان های ما 
رفتارهای بدی با زندانیان صورت می گريد به طوری که زنی که شنیده شده 
باردار است اینک دچار ناراحتی کلیه شده و یا زندانیان سیاسی را به بند 

معتادین منتقل می کنند .
آقای  کروبی شـــما را به وجدان تان که به  تازگی بیدار شـــده است سوگند می دهم 
نمک بر زخم ها نپاشـــید و از  خمینی و رحم و مروت آن سیاه دل سخن نگویید. 
اگر راســـت می گفت چرا وقتی این ظلم را در حق لطف اهللا میثمی شنید، دستور 
برکناری    الجوردی را نداد.  میثمی به چه جرمی مستحق زندان بود؟  خمینی که ظلم 



۲۴
نامه ی سرگشاده به آقای  مهدی  کروبی

بر  آیت اهللا الهوتی را دیده بود، چرا اجازه داد    الجوردی بر مسند قدرت بماند و 
جنایت کند؟ ایشان با پای خود به زندان رفت و صبح جنازه اش بريون آمد.

آقای  کروبی، آیا اولني باری ســـت که زن حامله به زندان افتاده است؟ نام چند زن 
باردار را به شـــما بدهم که مقابل جوخه ی اعدام ایســـتادند، کدام هیأت را برای 
رسیدگی به این امر تشکیل دادید؟ از ناراحتی کلیه ی این زن باردار گفتید. نام چند 
نفر را می خواهید بیاورم که با کلیه ی سالم به زندان رفتند و زیر فشار  کابل و شکنجه 
کلیه های شـــان از کار افتاد و به خاطر نبود دستگاه همودیالیز جان دادند، البته در 
نهایت دستگاهی برای این منظور به زندان آوردند؛ کلیه افراد را از  کار می انداختند 

و بعد برای به کارانداخنت آن از دستگاه همودیالیز استفاده می کردند.
ـــرم را از دســـت بیمار دیالیزی می کشیدند و می گفتند:  آقای  کروبی، می دانید س

"تخت شکنجه یا مصاحبه ی تلویزیونی"؟

آقای  کروبـــی، آیا اطالع دارید  که بازجویان در بهـــداری اوین، پنس را در زخم 
زندانی می چرخاندند؛ می دانید با چه شدتی باند را از روی پوست پا می کشیدند 
که گوشت و پوســـت هم با آن جدا می شد؟ آقای  کروبی،  دکرت شیخ االسالم زاده 
هنوز زنده است. شرایطی را برای او به وجود آورید تا در باره ی بخشی از جنایاتی 

که در بهداری اوین اتفاق افتاده توضیح دهد.
 خمینی دغدغه ی رسیدگی به کدام یک از این جنایت ها را داشت؟ یک مورد را 
مثال بزنید. در شـــهریور ۶١   دعایی و  هادی خامنه  ای و  هادی نجف آبادی گزارش 
جنایات صورت گرفته از سوی الجوردی رابه  خمینی دادند، و الجوردی دو سال 
و ســـه ماه دیگر هم چنان بر مسند قدرت ماند. مگر  سیدحسني موسوی تربیزی که 
خود در جنایت کاری و خشونت نمونه نداشت، خرب از خشونت بی حد    الجوردی 

نداد؟ مگر خواستار برکناری او نشد؟ آقای  کروبی، چشم های تان را باز کنید.

لطفاً از رحم و مروت  خمینی نگویید، یا پیش از آن، فرمان قتل عام زندانیان سیاسی 
را که به دستور وی انجام گرفت یک بار دیگر بخوانید. اگر در دسرتس تان نیست 
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به کتاب آیت اهللا منتظری رجوع کنید. فرمانی بی رحمانه تر و جنایت کارانه تر از این 
در تاریخ فقه و فقاهت صادر شده است؟

 
آقای  کروبی، فرزندتان حســـني در پاسخ به ســـئوال خربنگار دویچه وله که از وی 
پرسید: "چه مورد مشخصی ایشان‑منظورشان شما بودید‑شنید که خیلی منقلب 

شد؟" گفت:
ایشان مرتب با خانواده های زندانیان مالقات دارد. من نفهمیدم آن شب که 
این خرب را شنیده بود، کدام خانواده پیش او بوده، اما مادرم گفت آقاجانت 

خوابش نربد.
آقای  کروبی، چه خوب که با خانواده ی زندانیان و  کشته شـــدگان دیدار دارید؛ چه 
خوب که احساس مسئولیت کردید و به خاطر ظلمی که در حق خانواده ها شد یک 
شب خواب به چشمان تان نیامد؛ این مقدمه ی خوبی ست. من به خاطر همني یک 
شبی که خواب بر شما حرام شد از شما قدردانی می کنم. من و امثال من آدم های 
قدرناشناسی نیستیم. شاید این سرآغازی باشـــد برای شما، نرتسید، ادامه دهید، 
دل دل نکنید. خري شما در این است که از راهی که پا در آن گذاشته اید برنگردید.  

ثابت قدم باشید و جلو بروید.
 

آقای  کروبی،  بهناز شرقی شبِ عید برای دیدار با  برادرش شهنام به قزل حصار آمده 
بود. سرش را جلوی چشم  فرزند شش ساله اش نیما الی در آهنی زندان گذاشتند و 
له کردند. آب هم از آب تکان نخورد. برادرش را می خواستند مجبور کنند اعرتاف 
کند منافقني این بال را سر خواهرش آورده اند. مثل همني اعرتافاتی که این روزها 

می بینید؛ اما آن بچه ها و آن نسل کجا و این حضرات کجا.
می دانید مادرش چه ها کشـــید...؟ بهناز تنها دخرت مادرش بود. مادر درگذشت و 
مجازات جنایت کاران را ندید، احساسش اما به نظام را می توانید در شعرهایش 

بیابید. من هم یادواره ای از او نوشتم که در اینرتنت انتشار یافت. 
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آیا دیداری با آیت اهللا  گلزاده غفوری از دوســـتان و همراهان سابق خود داشته اید؟ 
دخرت ایشان مریم و دامادشان علی رضا حاج صمدی در قتل عام ۶٧ اعدام شدند. 
ایشان بیش از هشتاد سال سن دارند، اما اطالعی از قرب فرزند و دامادشان ندارند. 

آیا این حکم نظام عدل و داد اسالمی ست؟ همان که شما مدعی اش هستید؟ 
آقای  کروبی، بعد از کشتار ۶٧ شما دو دوره رییس مجلس این نظام بودید؟  آیا به 

دل ایشان و امثال ایشان هرگز  گوش کرده اید؟ دردِ
 رضا و مریم محمدی بهمن آبادی هردو اعدام شـــدند؟ پدرشـــان در تصادف با 
موتورسیکلت فوت کرد و مادرشان سال گذشته دق کرد. آن ها تا لحظه ی مرگ از 

محل دفن فرزندان شان خربی نداشتند.
خانواده ی  سیداحمدی که دو فرزندشان محسن و محمد در سال ۶٧ اعدام شدند 
هنوز از محل دفن فرزندان شـــان بی خرباند. پدرشان درگذشته و مادرشان بیمار 

است.
خانواده ی مريزایی دو فرزندان شـــان در تهران، در کشتار ۶٧ جان دادند؛ کجا به 
خاک سرپده شده اند؟ معلوم نیست. پدرشان جان داد، در کتاب آیت اهللا منتظری از 

پدرشان یاد شده است. چند نفر دیگر را می خواهید نام بربم.
صدها زندانی مارکسیست که بعضی های شان با شما در زندان شاه هم بند بودند 
در کشتار ۶٧ اعدام شدند؛ قرب هیچ کدام مشخص نیست. آیا با خانواده های آن ها 

دیدار کرده اید؟

آقای  کروبی، در توجیه کشتار ۶٧، پیش تر در پاسخ به  احمد منتظری فرزند آیت اهللا 
منتظری گفتید که زندانیان در زندان شـــورش کرده و تواب ها را کتک زده بودند! 
گريم که چنني کرده بودند؛ آیا باید به خاطر کتک زدن چند تواب، هزاران نفر را در 

سراسر کشور به دار می کشیدند؟ انصاف تان کجا رفته است. 
شما که ادعای جنایت کاران را در باره ی کشتار ۶٧ پذیرفتید و تکرار  کردید، امروز 
چرا ادعای آن ها را که می گویند می خواستید انقالب مخملی کنید نمی پذیرید؟ 
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چرا توجیه آن ها برای بدرفتاری با زندانیان و شکنجه و تجاوز و... را نمی پذیرید؟

آقای  کروبی تا دیر نشـــده طلب عفو و بخشـــش کنید و برای جربان گذشته قدم 
بردارید. این شاید آخرین فرصت برای شما باشد. تا دیر نشده بجنبید.

 
 

 

 





نامه ی سرگشاده

١٨ تريماه ١٣٨٩

 آقای  مريحسني موسوی

مطلب جدیدی که تحت عنوان "یادداشـــتی پريامون قطع نامه ی ١٩٢٩ شـــورای 
امنیت" نگاشـــته اید حاوی نکات مثبتی ست و در بسیاری موارد دست روی درد 
گذاشته اید؛ به این دلیل است که نکاتی را در این نامه متذکر می  شوم. به نظر من 

عدم روشنگری در مورد آن چه ما را به این جا کشانده جفا به حقیقت است.
توضیح آن چه که بر ما رفته و می رود برای مردمی که نزدیک به هشتاد درصد آن ها 
وقایع نخستني ده سال انقالب را به یاد نمی آورند الزم و ضروری ست، چرا که آن چه 
می دانند و یا شنیده  و خوانده اند، مربوط است به تفسري رسمی و مخدوش شما و 
دوستان تان، و یا جناح مقابل و رقبای تان از وقایع مربوطه، که تناسبی با واقعیت و 
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آن چه پیش آمده، ندارد.
آقای موســـوی، امروز هیجده تريماه است. یازده سال از جنایتی که نظام والیت 
فقیه با همراهی آقای  خاتمی بدان دســـت زد و ســـتمی که در حق دانشجویان و 
نريوهای آزادی خواه رفت، می گذرد. آقای  خاتمی به فشار وىل فقیه تن داد و طی 
اطالعیه ای از مردم خواست از "اغتشاشگران" فاصله گريند تا نريوهای سرکوب گر 
به وظایف شـــان عمل کنند؛ و به این ترتیب به یاری ســـرکوب گران شتافت. شما 

به درستی در یکی از مواضع اخريتان روی نتایج این سرکوب دست گذاشته اید.

در شـــرایط کنونی این نوشته را علريغم خواست و میل قلبی ام می نگارم، به دلیل 
همني شرایط، نمی توانم سکوت کنم و آن چه بر نسل ما رفته را بازنگویم.

همـــان نیازی مرا به نگارش این نامه وامی دارد که در مردادماه گذشـــته،‑پس از 
انتشار نامه ی افشاگرانه ی آقای  کروبی خطاب به هاشمی رفسنجانی‑به یاد آوری 

نکاتی چند به ایشان ناگزیرم کرد. 
در نامه ی ســـال گذشـــته به آقای  کروبی نیز متذکر شـــدم که هدف من تضعیف 
تالش های شما و ایستادگی تان در مقابل  خامنه ای و کودتاچیان نیست. به نظر من 
بیش از آن که از شـــما انتظار می رفت ایستادگی کرده و به خواست های وىل فقیه 
نظام تن نداده اید، تا جایی  که از "کشتی نظام" که حاال به "قایقی" تبدیل شده پیاده 
شدید. می دانم تا کجا از سوی  خامنه ای و کودتاچیان تحت فشارید، محدودیت های 
شما را نیز درک می کنم، خوشحالم که به جای  خاتمی، شما و   کروبی که مقاوم ترید  
کاندیدا شدید. اما برای باز شدن راه پیش روی تان، ذکر نکاتی را ضروری می دانم.  

هدف من از نوشنت این سطور چنان که شما در مطلب خود خطاب به دولت کودتا 
نوشـــته اید، نه "نمک بر زخم"، که بازخوانی وقایعی ست که کشور ما را در لبه ی 
پرتگاه قرار داده. "تجاهل در این زمینه" چنان که شـــما هم در نوشته تان به درستی 

تأکید کرده اید "پی آمدهای آن را وخیم تر خواهد ساخت".
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آقای موسوی، شما و همسرتان خانم  رهنورد نسبت به سال گذشته و پس از دیدار 
با  خامنه ای و اعالم  آمادگی برای کاندیداتوری پست ریاست جمهوری اسالمی، 
پیشرفت  قابل توجهی داشته اید، و من همني را به فال نیک می گريم و خود را راضی 

به نوشنت این نکات می کنم.
شانس و اقبال نصیب شما و مردم ایران شد که در انتخابات کذایی، شما و  آقای 
م رنگ رزی  کروبی از صندوق انتخابات یا بهرت است بگویم صندوق مارگريی و خ
والیت فقیه بريون نیامدید. بريون  آمدن احتماىل شما یا آقای  کروبی از صندوق، 
بدتریـــن گزینه برای مردم ایران بود. تصورش را بکنید چنان چه امروز در مســـند 
ریاست جمهوری اسالمی بودید می بایستی روز و شب مجیز والیت فقیه را بگویید 
و "بی تدبريی" های او را توجیه کنید و مواظب باشید  کسی خطوط قرمز  را رد نکند؛ 
خامنه ای نیز با اتکا به شما و با اشاره به شرکت چهل میلیون نفر در"انتخابات آزاد"! 
تســـمه از گرده ی مردم می کشید و کسی را یارای نفس کشیدن نبود. هرجا هم که 
طبق ارزیابی  خامنه ای پای تان را کج می گذاشتید،کفن پوشـــان و اراذل و اوباش 
را به ســـراغ تان می فرستاد و بحران پشت بحران برای تان پدید می آورد. مردم هم 
سرخوده و ناامید از اعتمادی که به شما کرده بودند به گوشه ای خزیده و در خود 

فرو می رفتند.
اشـــتباه  خامنه ای یا بهرت اســـت بگویم از در دیگ افتادن او از حول هلیم، باعث 
ایجاد شکاف بزرگی در حاکمیت شد،که سود آن در نهایت به جیب مردم و جنبش 

ترقی خواهانه ی ایران می رود.
آقای موســـوی، دل به"دوران طالیی امام راحل"بسنت، و تأکید بر "پیشرفت "های 
دهه ی اول انقالب! و"دوران درخشـــان دفاع مقـــدس" دردی از ملت ایران دوا، 
و نريویی برای شما بســـیج نمی کند و راهی پیش روی تان نمی گشاید. نريوهای 
حامی شما هر روز بیش تر از قبل وارفته می شوند و یورش های جناح مقابل تشدید 

می شود.  
شما به درستی نوشته اید:
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سرانجام و متاسفانه قطع نامه ی ١٩٢٩ شورای امنیت صادر شد. قطع نامه و 
قطع نامه هایی که می توانست با تدبري و عقالنیت بر کشور ما تحمیل نشود. 
تاکید بر این واقعیت نمک پاشیدن روی زخم نیست؛ بلکه از آن روست که 

تجاهل در این زمینه پی آمدهای آن را وخیم تر خواهد ساخت. 
آقای موسوی آیا قطع نامه های مربوط به مسائل هسته ای کشور، تنها قطع نامه هایی 
است که شـــورای امنیت مورد تصویب قرار داده است؟ آیا در موارد قبلی به کار 
بردن "تدبري و عقالنیت" از سوی شما و دوستان تان باعث نمی شد  که مصائب و 

نتایج ناگوار آن بر کشور و مردم ما تحمیل نشود؟
تأکیـــد می کنم در این شـــرایط خطري که مصیبت از در و دیـــوار می بارد، قصدم 
"نمک پاشیدن روی زخم نیست" اما نمی شود چشم بر واقعیات ببندم و آن چه بر 

سر کشور و مردم مان آمده را نادیده بگريم. نمی توانم حقیقت را به نسل جدیدی که 
از گذشته هیچ به خاطر ندارد، نگویم؛ نسلی که در صورت سکوت، من و امثال مرا 

نخواهند  بخشید. 
 

به خاطر شـــما می آورم نخستني قطع نامه ی شورای امنیت که در مورد ایران صادر 
شد، قطع نامه ی ۴۵٧ به تاریخ چهار دسامرب سال ١٩٧٩-آذر ١٣۵٨ خورشیدی‑بود. 
این قطع نامه در مورد پرونده ی گروگان گريی کارمندان سفارت آمریکا بود که در 
آن ضمن اشاره به مفاد کنوانسیون "وین" درباره ی ارتباطات دیپلماتیک سال ١٩۶١ 
و هم چنني کنوانسیون ارتباطات کنسوىل سال ١٩۶٣ وظایف دولت ایران را یادآور 

شده بود.
در تاریخ ســـی و یک دسامرب ١٩٧٩ ‑ســـی آذر ١٣۵٨-قطع نامه ی شماره ی ۴۶١ 
صادر شد که در آن، ضمن تکرار مفاد قطع نامه ی ۴۵٧، از دبريکل خواسته شده بود 
شخصاً به ایران سفر کند. آیا شما و دوستان تان وقعی به منافع مردم ایران در آن زمان 
گذاشتید؟ آیا گروگان گريی کارمندان سفارت آمریکا تبعات سنگینی برای کشور و 

مردم نداشت؟ آیا مردم ما هنوز از آثار آن رنج نمی برند؟
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به درستی تأکید کرده اید:
 این که بگوئیم این قطع نامه چون یک دســـتمال اســـتفاده شده است، 
مصائب ناشی از سیاست های پر هیاهو وعوام فریبانه را تخفیف نخواهد 
داد. البته در این میان، فحش و توهني به کشـــورهای دیگر ممکن است 
مصرف داخلی برای عده ای کم اطالع داشـــته باشـــد اما در واقعیت 
بريونی جز بدتر کردن اوضاع تاثريی نخواهد داشت. مگر تردید داریم 
که مسئوالن این کشورها همواره منافع خود را  در چهارچوب منافع ملی 
کشورشان تعریف می کنند و نه متاسفانه مانند برخی از سیاستمداران ما 

که منافع خود وجناح خود رابه جای منافع ملی جا می زنند.
آقای موسوی، آیا "مصائب ناشی از سیاست های پرهیاهو و عوام فریبانه "ی دهه ی 
اول انقالب اســـالمی را فراموش کرده اید؟ چه کسی مدعی بود که "آمریکا هیچ  

غلطی نمی تواند بکند" آیا این ادعاها عوام فریبانه نبود؟
آیا گروگان گريی، انقالب فرهنگی و جنگ با عراق ناشی از "سیاست های پرهیاهو 
و عوام فریبانه" نبود؟ با گروگان گريی چه مسئله ای از مردم ایران را حل کردید؟ مگر 
نه این که برای تحکیم قدرت و از میدان به در کردن رقبا، ملتی را به گروگان آمریکا 
بردید و خسارت  های عظیم مادی و معنوی نصیب مردم ایران کردید. "مصائب ناشی" 
 از آن را چه کسی متحمل شد؟ مطمئناً شما و دوستان تان دچار مصائب آن نشدید چرا 
که با توسل به آن، رقیب را به کناری زده و قدرت و منافع ناشی از آن را در ید خود 

گرفتید؛ مردم ایران بودند که بهای سنگني آن را با جان و مال شان پرداختند.
آقای موسوی، فراموش نکرده ایم که شما و دوستان تان در حزب جمهوری اسالمی 
و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و روحانیت و حوزه ی علمیه ی قم "منافع خود 

وجناح خود رابه جای منافع ملی"جا زدید.
انقالب فرهنگی که به درســـتی بایستی از آن به عنوان کودتای فرهنگی و فاجعه ی 
فرهنگی نام برد، چه مشکلی از مردم ایران را حل کرد؟ جز از این که با به کارگريی 
"سیاســـت های پرهیاهو و عوام فریبانه" فرهنگ کشـــور را به قهقرا بردید و بهرتین 
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سرمایه های کشور را خانه نشني، یا فراری از کشور و آواره در دنیا کردید. آیا لحظه ای 
در خلوت خود به "مصائب ناشی" از آن اندیشیده اید؟ می دانید وقتی دانشگاه ها 
گشوده شد چند درصد از دانشـــجویان قبلی یا به جوخه های اعدام سرپده شده 
بودند، یا در زندان ها در زیر شکنجه و اسري دست شقاوت پیشه ها بودند و یا فراری 

و آواره و خانه نشني؟  
آقای موســـوی چنان چه به یاد نمی آورید به آماری که در نظام جمهوری اسالمی 

انتشار یافته توجه کنید: 
آمار رسمی سال تحصیلی ۵٩-١٣۵٨، شمار دانشجویان را صد و هفتاد 
و چهارهزار و چهارصد و هفده نفر نشـــان می دهد، همني رقم در سال 
تحصیلی ۶٢-١٣۶١پس از بازگشـــایی دانشگاه صد و هفده هزار و صد 
و چهل و هشـــت نفر اعالم شـــد. به عبارت دیگر،پنجاه و هفت هزار و 
ه دانشجو از ادامه ی تحصیل باز ماندند و شمار  دویســـت و شصت و نُ
فارغ التحصیالن از ۴٣،٢٢١چهل و ســـه هزار و دویست و بیست و یک  
نفر در ســـال ۵٩-١٣۵٨ به پنج هزار و هفتصد و نود و ســـه نفر در سال 

۶٢-١٣۶١کاهش یافت.١
پس از سه دهه، هنوز مردم ما تبعات آن "انقالب فرهنگی" و "ستاد"ی را که برای 
پیش برد آن تشکیل داده بودید متحمل می شوند. عاقبت شرت انقالب فرهنگی پشت 
در خانه ی شما و دوستان تان نیز خوابید و شما نیز به جرگه ی قربانیان آن پیوستید. 
آیا الزم نمی بینید از آن تربی جویید؟ آیا معتقدید بريون ریخنت اساتید و نخبگان 
دانشگاه، توسط شما و دوستان تان درست بود و حاال که نوبت به خود شما رسیده 

غلط است؟
 

آقای موسوی، آیا با "تدبري وعقالنیت" نمی شد مانع از جنگ ایران و عراق شد؟
چه کســـی و چه شـــعارهایی زمینه ســـاز تجاوز عراق به خاک میهن مان شد؟ آیا 

١-ماه نامه ی تحلیلی آموزشی لوح، شماره ی ٧، صفحه ی ۵۶.
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این "امام"، که شـــما از دوران سیاه حاکمیت او به عنوان "دوران طالیی امام" یاد 
می کنید، درست پس از پريوزی "انقالب اسالمی" بر طبل برپایی بلوا و آشوب در 

عراق و تشکیل امرپاتوری اسالمی نکوبید؟مگر او نبود که گفت:
ما باید به شدت هرچه بیش تر انقالب خود را به جهان صادر کنیم و این 

طرز فکر را که  قادر به صدور انقالب نیستیم، کنار بگذاریم.
مگر نه این که به تأسی از شعارهای او سرمایه های مردم ایران را در لبنان و فلسطني 

و کشورهای آفریقایی و عقب مانده به باد فنا دادید؟

هری نماینده ی امام تان در  آقای موســـوی، به خاطرتان می آورم  حجت االسالم م
کویت در تاریخ هفت اســـفند ١٣۵٧به همراه هیأتی از شـــیعیان کویت به دیدار 
خمینی آمدند؛ وی در آن دیدار بر لزوم متشکل شدن "کشورهای اسالمی در زیر 
یک دولت و یک پرچم" تاکید ورزید و اظهار داشت:  "یک دولت بزرگ اسالمی 

باید بر همه ی دنیا غلبه کند."١
آقای موسوی، شما به عنوان سردبري روزنامه ی جمهوری اسالمی این "سیاست های 

پر هیاهو وعوام فریبانه" را منتشر می کردید.
همراه امام شما در عراق،  آیا محمدباقر صدر نبود که فتوا داد:

 بر همه ی ملت مبارز و مســـلمان عراق، واجب کفایی است که به قیام 
مسلحانه بر ضد حزب بعث و سردمداران آن، اقدام کنند و مسئوالن این 
حزب کافر را ترور نمایند تا خود را از چنگال این دژخیمان خون خوار 

نجات دهند.٢

آیا فراموش کرده اید پنج ماه قبل از حمله ی عراق به ایران تیرت بزرگ عنوان اصلی 
روزنامه ی کیهان که به تازگی با یورش اراذل و اوباش حزب اللهی به   ســـیدمحمد 

خاتمی و  ماشاءاهللا شمس الواعظني رسید، چه بود؟:
١-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ٣١ فروردین ١٣۵٩ و اول اردیبهشت ١٣۵٩.

2-www.tebyan-ardebil.ir/description.aspx?id=6862
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امام ارتش عراق را به قیام دعوت کرد.١

 
آقای موســـوی، به گذشـــته برگردید و تیرتهای روزنامه ی  جمهوری اسالمی را که 
به مدیریت خودتان منتشـــر می شد در این زمینه و تحریکات علیه دولت عراق و 

زمینه سازی آغاز جنگ مالحظه کنید.
آیا توقع داشتید وقتی"ارتش عراق را به قیام" دعوت می کنید، یا فتوای "قیام مسلحانه 
بر ضد حزب بعث و سردمداران آن" و "ترور مسئوالن این حزب کافر" می دهید از 
"مصائب ناشی" از آن برخوردار نشوید؟ آیا مردم ایران بهای"سیاست های پرهیاهو 

و عوام فریبانه"ی  خمینی و شما و دوستان تان را نرپداختند؟

آقای  حسني زاهدی خود به نقل از    مهندس بازرگان می   نویسد: 
روزی در سال ١٣۵٩ از شورای انقالب از من خواستند برای مشورت در 
مسئله ی مهمی در جلسه ی شورا شرکت  کنم. وقتی به جلسه رفتم دیدم 
آقای  دعایی ســـفري ایران در عراق نیز در جلسه حضور دارد. گفتند آقای 
دعایی  گزارشی دارند. آقای دعایی بیان کرد که در ماه های اخري هر چند 
وقت یک بار و گاهی هرهفته مرا به  وزارت امورخارجه احضار و با ارائه ی 
مدارکی به دخالت ها و کوشـــش ایران برای اخالل و آشفتگی در عراق 
 اعرتاض می نمایند و من توضیح می دهم که این ها کار دولت ایران نیست 
و گروه های خود ســـرند  که دنبال قدرت  نمایی هســـتند و نظایر این نوع 

استدالل ها برای رفع اعرتاض.
اما هفته ی گذشته   صدام حســـني مرا احضار  کرد و پس از  بیان اعرتاض 

١-روزنامه ی کیهان، ٣٠ فروردین ١٣۵٩.
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شـــدید به دخالت ها و اخالل ها گفت این وضـــع برای من قابل تحمل 
نیست. شما بروید تهران و به آقای  خمینی بگویید من اولني دولتی بودم که 
جمهوری اسالمی را به رسمیت شناختم و اگر اجازه بدهند من‑صدام‑

 خودم شخصاً به ایران می آیم تا با مذاکره اختالفات مان را حل کنیم اگر 
مایل نیستند با من مذاکره کنند من یک هیئت  عاىل رتبه به ایران می فرستم و 
یا دولت ایران یک هیئت عاىل برای مذاکره به عراق بفرستد تا اختالفات 
فیمابني حل  شود زیرا ادامه ی این وضع برای من قابل تحمل نیست و من 
برای خاتمه دادن به این وضع به ایران حمله ی نظامی  خواهم کرد. سپس 

آقای  دعایی تاکید  کرد که این آدمی است که حمله خواهد کرد.
 

آقای  زاهدی در ادامه می نویسد:
شـــورای انقالب تصمیم می گريد که آقای دعایی به اتفاق آقای    مهندس 
بازرگان و آقای  دکرت بهشتی برای بیان ماجرا  و تعیني تکلیف به دیدار رهرب 
انقالب بروند. در این دیدار ابتدا آقای دعایی شرح کامل ماجرا ونهایتاً 
تهدید صدام را  بیان می کند رهرب انقالب در پاسخ به او می گویند محلش 
نگذارید. سپس آقای    مهندس بازرگان به استدالل می پردازد  که باید توجه 
کرد که امروزه موقعیت ما به علت اعمال تندی که شده ومواضع تندتری 
که اتخاذ گردیده اســـت در  بني ملل جهان چندان مطلوب نیست و اگر 
 گرفتار جنگ شویم کسی از ما حمایت نخواهد کرد بلکه از طرف مقابل

 ما حمایت خواهند کرد.
ازاین گذشـــته وضعیت ارتش به علت اعدام بسیاری از فرماندهان عاىل 
و درجات پایني تر و  اهانت های بســـیاری که به ارتش و ارتشیان از افراد 
وگروه های مختلف شـــده و می شود وضع بسیار نامناسبی دارد  و به کلی 
فاقد روحیه ی الزم اســـت. از این گذشته تســـلیحات نظامی ما عمدتاً 
امریکایی است و با مشکالت میان دو کشور  دیگر دسرتسی به لوازم یدکی 
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مشکل و شاید غريممکن باشد. براین ها باید اضافه کرد که جهان غرب و 
حتی کشورهای عربی محال است بگذارند ما پريوز شویم. بنابراین باید از 
وقوع جنگ جلوگريی کنیم. رهرب انقالب در  پاسخ می گویند  گفتم محلش 
نگذارید. مجدداً آقای  دکرت بهشتی شروع به استدالل می کند اما آیت اهللا 
خمینی تا سخن او  پایان گريد تحمل نمی کنند واز جای شان برمی خیزند و 
برای بار سوم تکرار می کنند  که گفتم محلش نگذارید و به طرف  در اندرونی 
حرکت می کنند . آقای دعایی که بسیار ناراحت شده بود می گوید آقا من به 
بغداد نخواهم رفت. آقای  خمینی که نزدیک در اندرونی رسیده بودند پس 
از تأمل کوتاهی روی شان را بطرف دعایی برگردانده و می گویند  وظیفه ی 
شرعی ات می باشد که بروی و بدون این که منتظر پاسخ شوند به قسمت 
اندرونی وارد می شوند. به شورای  انقالب برمی گردند و آقای دعایی بسیار 
ناراحت بوده در حاىل که گریه می کرده اســـت می گوید به خدا قسم او 
‑صدام‑حمله خواهد کرد. هیچ کس کاری نمی تواند بکند و مدتی بعد 

عراق به ایران غافل گريانه حمله می کند.١
 

آقای موسوی، در آن تاریخ شما عضو شورای انقالب بودید،  سیدمحمود دعایی 
هم زنده است آیا چنني چیزی حقیقت نداشت؟ آیا با "تدبري و عقالنیت" نمی شد 

جلوی وقوع جنگ را گرفت؟ 
آقای موســـوی، در دوران جنگ هشت ســـاله که هفت سال آن شما نخست وزیر و 
گرداننده ی کشور بودید، یازده قطع نامه از سوی شورای امنیت صادر شد؛ به کدام یک 
از آن هاگردن گذاشتید؟ مگر نه آن که آن ها را ورق پاره می خواندید؟ به آرشیوهای تان 
رجوع کنید. مگر نه این که عاقبت وقتی "امام "تان مجبور به پذیرش قطع نامه ی ۵٩٨ 

شد، از  آن به عنوان "نوشیدن جام زهر" یاد  کرد؟
مگر نه این که دولت شما و دولت های  رجایی و باهرن به تمام درخواست های"جنبش 

1-http://www.iranliberal.com/soton%20e%20azad/Zahedi_Gang.htm
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غري متعهد"، "سازمان کنفرانس اسالمی" جواب رد  داد؟ مگر نه این که شورای امنیت، 
 اوالف  پالمه نخســـت وزیر فقید ســـوئد را که یکی از چهره های خوش نام دنیای 
سیاست بود به عنوان میانجی انتخاب کرد. به کدام ندای خريخواهانه پاسخ مثبت 
دادید؟ پس از فتح خرمشهر همه چیز برای دست یابی به صلح و منافع مردم ایران 
و دریافت خسارات جنگ آماده بود؟ چه کسی با "سخرنانی های عوامانه" پاسخ 

خريخواهی ها را داد؟
شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم را چه کسی می داد، آیا "عوامانه" نبود. آیا 

این شعارها منافع مردم ایران را تأمني می کرد؟
 

آقای موسوی، شما به درستی تأکید می کنید:
برای این جانب مانند روز روشن است که این قطع نامه بر امنیت و اقتصاد 
کشور ما اثرخواهد گذاشت. تولید ناخالص را پایني خواهد آورد، بی کاری 
را بیش تر خواهد کرد، مردم را در تنگنای مشـــکالت بیش تر معیشـــتی 
واجتماعی قرار خواهد داد، فاصله ی ما را ازکشورهای در حال رشد جهان 
به ویژه کشورهای همسایه ی رقیب بیش تر خواهد ساخت و آخرین میخ را بر 
تابوت چشم انداز بیست ساله خواهد  کوبید. کدام عقل سلیم است که نداند  
کشـــورما امروز پس از صدور قطع نامه آسیب پذیرتر و منزوی تر از گذشته 

شده است؟
آقای موسوی، آیا کشور ما پس از گروگان گريی کارمندان سفارت آمریکا "آسیب پذیرتر 
و منزوی تر"نشـــد؟ آیا جنگی که شـــما و  خمینی و اعـــوان و انصارش"نعمت" 
می خواندید"بر امنیت و اقتصاد کشور" تأثري نگذاشت؟ "تولید ناخالص" را پایني 
نیاورد؟ "بیکاری" را بیش تر نکرد؟ "مردم را در تنگنای مشکالت بیش تر معیشتی 
و اجتماعی" قرار نداد؟ "فاصله ی ما را از کشـــورهای درحال رشـــد جهان به ویژه 
کشورهای همسایه ی رقیب بیش تر" نکرد؟ ترکیه و شیخ نشني های خلیج فارس و... 

چه زمانی از ما "فاصله"  گرفتند؟



۴۰
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آقای موسوی مطمئن باشید  که  خامنه ای و احمدی نژاد هم توجیه های آن روز شما را 
می کنند و با علم بر قضایا به تزویر و ریا و فریب و دروغ متوسل می شوند.

 آقای موسوی،"کدام عقل سلیم است که نداند کشور ما" به خاطر جنگ ضدمیهنی 
با رژیم فاشیســـتی عراق و "صدور انقالب" به این کشـــور و تشـــکیل امرپاتوری 
اســـالمی سرمایه های عظیم مادی و انسانی خود را از دست داد. آیا هزار میلیارد 
دالر خسارت ماىل که می شد در سایه ی به کارگريی "تدبري و عقالنیت" از آن پرهیز 
کرد کم چیزی ســـت؟ آیا کشته و زخمی شدن صدها هزار تن از جوانان کشورمان 

بی تدبريی نبود؟   
 

آیا شـــما و دوســـتان تان به ندای حق طلبانه ی آیت اهللا منتظری پاسخ دادید؟ آیا از 
اعمال تان توبه کردید؟ سخرنانی ایشان را به یاد شما می آورم:

 بعد از ده ســـال باید عمل کرد خود را حساب کنیم... باید حساب کنیم 
در ظرف این ده سال که جنگ را به ما تحمیل کردند آیا جنگ را خوب 
طی کردیم یا نه، دشمنان ما که این جنگ را تحمیل کردند آن ها پريوز از 
کار درآمدند. چقدر نريو از ایران و از دست ما رفت و چقدر جوان هایی 
از دســـت دادیم که هر کدام یک دنیا ارزش داشتند و چه شهرهایی از ما 
خراب شد. باید این ها بررسی شود و ببینیم اگر اشتباهی کرده ایم این ها توبه 
دارد و اقال متنبه شویم که بعداً تکرار نکنیم. چقدر در این مدت شعارهایی 
دادیم که غلـــط بود و خیلی از آن ها ما را در دنیا منزوی کرد و مردم دنیا 
را به ما بدبني کرد و هیچ لزومی هم برای این شعارها نداشتیم. این ها راه 
عاقالنه تری داشته و ما سرمان را پایني انداختیم و گفتیم همني است که ما 
می گوییم بعد هم فهمیدیم که اشتباه کرده ایم. باید بفهمیم که اشتباه کرده ایم 

و بعد بگوییم خدایا و ای ملت ایران، ما این جا اشتباه کرده ایم...
ما در جنگ خیلی اشتباه کردیم و خیلی جاها لج بازی کردیم و شعارهایی 

دادیم که می دانستیم نمی توانیم آن را انجام دهیم...



۴۱
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ما خیلی جاها لج بازی کرده ایم و گویی به حرف و تذکرات افراد عاقل در 
روزنامه هـــا، رادیو تلویزیون و اعالمیه های خارج و داخل که راهنمایی و 
وساطت می کردند در بعضی مسائل نداده ایم و قبول نمی کردیم و توجه 
نداشتیم اما حاال چیزهایی که قابل جربان است باید جربان کنیم و مواظب 
باشـــیم که حالت لجاجت، گوش نکردن به حرف و نصیحت دیگران، 
خودمحوری ها، کنار زدن نريوهای خوب، بی اعتنایی به افراد، منزوی کردن 

افراد دل سوز و فشار آوردن به بعضی مردم را کنار بگذاریم...
رادیو و تلویزیون در دست چند نفر انحصاری نباشد که هرجا را خواستند 
سانسور کنند. وقتی کار به جایی می رسد که صحبت من طلبه که از اول در 
انقالب بوده ام و دل سوز انقالب بودم و هستم سانسور شود وای به حال 
دیگران. این ها را باید فکر  کرد که یعنی چه. رسانه های گروهی مال ملت است 
و همه ی ملت انقالب کردند. این معنی ندارد که دو یا سه نفر تصمیم گرينده 

باشند و برای همه تصمیم بگريند ...
یکی از خواسته های ما آزادی بود اما نه به معنی فساد و فحشاء. به این معنی 
که اگر  کسی انتقاد دارد بکند. تا کسی حرفی زد نباید برای او پرونده سازی 
کرد... زندان پر کردن دردی را دوا نمی کند، فکرغلط را نمی توان زندانی 

کرد...١  
 

آقای موسوی، یادتان رفته آیت اهللا منتظری چه گفت و برای چه همه  ی مسئولني را 
به توبه فراخواند:

وقتی که انقالب پريوز شد یک غرور مخصوص هم بیت امام ‑رحمة اهللا 
علیه‑و هم ما و هم دیگران را فرا گرفت، اصال در ذهن همه ی ما این 
بود که گویا عالم را مسخر کرده ایم، ما می گفتیم مسئله، مسئله ی اسالم 
اســـت و ایران و عربستان ندارد، انقالب اسالمی است و امام هم رهرب 

١- روزنامه ی کیهان، ٢٣ بهمن ١٣۶٧ خورشیدی.
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جهان اســـالم است، ما هم حامیان اسالمیم... این حالت غرور را برای 
عد سیاست خارجی شعارها همه بر اساس  همه ی ما ایجاد کرد و لذا در ب
صدور انقالب و این که انقالب مرز نمی شناسد و این قبیل مسایل متمرکز 
بود. این شعارها کشورهای هم جوار را به وحشت انداخت و این فکر برای 
آن ها ایجاد شد که این ها به این شکل که پیش می روند فردا نوبت ماست ...١

مگر آقای موسوی، این شما و دوستان تان و از جمله آقای  کروبی نبودید که به خاطر 
مواضعی از این دست، زمینه ی برکناری آیت اهللا منتظری و خانه نشینی ایشان را فراهم 
کردید؟ مگر شما نبودید  که به دستور "امام" با صدور بخش نامه ای دستور دادید  
که عکس های آیت اهللا منتظری را از ادارات دولتی پایني بکشند؟ و مگر  عبداهللا 
نوری نبود که باز هم به فرمان "امام" فرماندهی خراب کردن دیوار "بیت " ایشان را 

به عهده گرفت. 
آقای موسوی، شمایی که امروز چشم تان به بخشی از حقایق باز شده آیا به توصیه ی 
آیت اهللا منتظری نسبت به "اشتباهاتی" که مرتکب شدید "توبه" کردید؟ ظاهر امر که 
حاکی از توبه نیست. شما هم چنان بر طبل تو خاىل "دوران طالیی امام" می کوبید.
آقای موسوی آیا کشور ما‑چنان چه خطاب به کودتاچیان می گویید‑تنها در چند 
سال گذشـــته"در دام لفاظی های مغرورانه ومیان تهی دولتیان شان افتاده"است؟ 
و"سرنوشـــت شوم و ترحم برانگیز" کشـــور ما مربوط به چند سال گذشته و دوران 

احمدی نژاد است؟ احمدی نژاد ادامه ی کدام سیاست هاست؟ 
 

آقای موسوی، شما و همراهان تان هم چنان عوام فریبانه از "دفاع مقدس هشت ساله" 
می گویید؛ شـــماکه خود می دانید این عنوان از اســـاس دروغ است، چرا بر آن 
پافشاری  می کنید؟شما که خود یکی از متصدیان جنگ خانمان سوز و ضد میهنی 
ایران و عراق بودید، آیا نمی دانید همه ی دوران جنگ، "دفاع مقدس" نبود؟  شما 

١-منت کامل خاطرات حسني علی منتظری، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا،  ٢٠٠١.
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نمی دانید این جنگ به دو دوره ی دو ساله و شش ساله تقسیم شده بود که از اساس 
ماهیتی دوگانه و متفاوت داشت.  

آیا ماهیت دوره ی اول جنگ که پس از تجاوز نريوهای عراقی در شهریور ١٣۵٩ 
آغاز شـــد و تا آزادسازی خرمشـــهر در خرداد ١٣۶١ ادامه یافت و جنبه ی تدافعی 
داشـــت، با دوره ی دوم جنگ یعنی از ٣ خرداد ١٣۶١ تا آخر تريماه ١٣۶٧که در 
آن قصد اشغال عراق و ســـرنگونی دولت   صدام حسني را داشتید یکی بود؟  آیا 
ایـــن دوره از جنگ "دفاع مقدس" بود یا "تهاجم مقدس"؟ تا کی می خواهید به 

عوام فریبی ادامه دهید؟
 

با نگاهی دوباره به خاطرات  هاشمی رفسنجانی، مالحظه کنید چه فرصت هایی را 
از مردم ایران گرفتید: 

دیشب در جلســـه ی شورای عاىل دفاع شرکت کردم، گزارش جبهه ها و 
بحث در باره ی تهیه ی مهمات ضروری و پیشنهادات  پالمه بود. خروج 
عراقی هـــا از خاک ایران را پذیرفته، مذاکـــره درباره ی مرزها منجمله 
اروندرود می خواهد و حضـــور نريوهای ناظران بني المللی در مرزها و 

پرداخت غرایم جنگی به دو طرف از طرف دولت های داوطلب.١

چه کسی امکان صلح و دریافت غرامت در سال ۶٠ را از مردم ایران و عراق گرفت 
و بر طبل جنگ طلبی کوبید؟

آقای موسوی، ای کاش یک بار در نوشته تان به گذشته اشاره  می کردید و اشتباهات 
غريقابل جربان خود و دوستان تان را یادآور می شدید و طریق دیگری برای حکومت 

پیشنهاد می  کردید تا الاقل تأثريی در شنونده و خواننده می داشت.
ای کاش یک بـــار نتایج وخیم اعمال خود را به احمدی نـــژاد و  خامنه ای یادآور 
می شدید و از آن ها می خواستید از راهی که در پیش گرفته اند باز گردند. با توجه به 
١-عبور از بحران، کارنامه و خاطرات ١٣۶٠، هاشمی رفسنجانی،  دفرت نشر معارف انقالب، چاپ سوم،  

١٣٧٨، صفحه ی ۴٩۶.
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آن چه که در گذشته انجام داده اید فکر می کنید  کسی در حاکمیت، شما را جدی 
می گريد؟

کدام انتقاد را نسبت به سرکوب، دستگريی، اعدام و شکنجه و قتل عام در دهه ی 
اول انقالب، کدام انتقاد یا نگاه منفی را داشته اید  که حاال انتظار دارید  خامنه ای 
و احمدی نژاد و ســـپاه و دستگاه حاکمه ی خون ریز را از راهی که در پیش گرفتند 
باز گردند؟ به نتایج وخامت بار و فاجعه انگیز کدام یک از عمل کردهای خود اشاره 

کردید و دیگران را از تکرار آن برحذر داشتید؟
چـــرا آیت اهللا منتظـــری در دل و ضمري مردم جای گرفت؟ چـــون قبل از هرچیز 

اشتباهات خود را متذکر می شد و از آن ها تربی می جست.
 

آقای موسوی، فراموش کرده اید قصد داشتید خانه ی کعبه را در موسم حج اشغال 
کنید؟ فراموش کرده اید عوامل حکومت و سپاه پاسدارانی که مدعی هستید امروز 
شیوه  ی کارشان تغیري کرده، بدون آگاهی حجاج در ساک های آن ها مواد منفجره 
گذاشته بودند؟ یادتان هست موجبات کشته شدن بیش از چهارصد زایری را که 
به عشـــق زیارت"خانه خدا"و به جا آوردن مناسک حج به مکه رفته بودند فراهم 
کردید؟ یادتان هست به جای عذر تقصري خواسنت از مردم، همسرتان خانم  رهنورد 
برای قربانیان شعر ســـرود و از جنایت مأموران سعودی در "پل حجون"  گفت و 
حقایق را کتمان  کرد؟ شـــاید امروز مانند کشتار ۶٧ مدعی شوید مسئولیت انجام 
این کار با دولت نبود، گريم که حق با شما باشد اما مگر نه این که شما پس از این 
جنایت،   محســـن مريدامادی‑که امروز در زندان "والیت" اسري است و از عوامل 
اصلی توطئه ی یادشده بود‑نه تنها مؤاخذه نشد، که با عنایت پست باالتری، از 

جانب شما به استانداری خوزستان منصوب شد؟ 
 

آقای موسوی، به درستی نوشته اید "حفظ امنیت ملی بدون پشتوانه ی شهروندانی 
آزاد و آگاه ممکن نیست." آقای موسوی، لطفاً کاله تان را قاضی کنید، کدام گام 
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را شـــما در دولت خـــود و در "دوران طالیی امام" در جهـــت "آزادی و آگاهی" 
مردم ایران برداشـــتید؟ مگر نه این که هرچه بود در جهت تحمیق مردم و رشد و 
اشاعه ی خرافه و فرهنگ عزا و نوحه و مرگ بود. مگر نه این که در همان دوران 
نیز عقب افتاده ترین اقشار جامعه، حامی شما و شعارهای تان بودند؟ به ترکیب نماز 
جمعه ها نگاه کنید. به "وزرای شعار" نماز جمعه  ها و سطح شعور و آگاهی آن ها 

توجه کنید.
یکی از وزراری آموزش و پرورش دولت شـــما  علی اکرب پرورش بود، آیا در او و 

امثال او جز بالهت و جهالت چیزی سراغ دارید؟ 
آیا کار مربیان"امور تربیتی"در مدارس، تربیت یک نسل"آزاد و اگاه"بود، یا کنرتل 
و جاسوسی و سرکوب دانش آموزان مدارس؟ آقای موسوی، فراموش کرده اید هر 
وامانده و بی کار حزب اللهی را تحت عنوان مسئول و مربی امور تربیتی به مدارس 
گســـیل داشتید؟ آیا یادتان رفته اختناق و سرکوب را در محیط مدرسه و دانشگاه 
حاکم کردید؟ آیا جز این است که بسیج از روز تأسیس آن، مجمع عقب افتاده ترین 
اقشار جامعه بود؟ آیا شما که پیش تر هم در محیط دانشگاهی رشد پیدا کرده بودید، 
با حسینیه ی ارشاد آشنا بودید و کشورهای خارجی را دیده بودید از این مهم غافل 

بودید؟ آیا از میزان آگاهی و شناخت متصدیان امور باخرب نبودید؟ 
  

آقای موسوی، یادتان رفته برای رنگ لباس کارمندان دولت هم بخش نامه صادر 
می  کردید؟ به یکی از آن ها که در پی می آید توجه کنید: 

بســـمه تعاىل... در جلسات هم آهنگی پیگريی رعایت حجاب اسالمی 
مرکب از نمایندگان تام االختیار وزارتخانه ها وسازمان های دولتی که در 
نخست وزیری تشکیل گردیده است، فرم پوشش به شرح زیر به تصویب 

رسیده است و جهت رعایت به کلیه ی همکاران ابالغ می شود:
پوشش کامل اسالمی جهت اســـتفاده ی خواهران کارمند به شرح ذیل 

می باشد:
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الفـ  مانتو و شلوار مدل ساده، 
گشاد و بلند از پارچه ضخیم و 

از یک رنگ.
ب ـ مانتو شلوار مورد استفاده 
از رنگ های ســـنگني انتخاب 
گـــردد. رنگ های ســـرمه ای، 
قهوه ای، طوســـی، و مشـــکی 

ارجح است.
جـ  از مقنعه ی جلوبسته و مدل 
ســـاده و یک رنـــگ و بـــدون 

هرگونه تزیني، در رنگ هایی که جلب توجه نکند و تقلیدی از فرهنگ 
غرب نباشد استفاده شود.

دـ  کفش از مدل ســـاده با پاشنه ی معموىل مناسب جهت محل کار با 
رنگ های مناسب.

‑ جوراب به رنگ های سنگني. ه
وـ عدم اســـتفاده از زیورآالتی که در شأن خانم های کارمند نیست و نیز 

عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایش.
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آیا درک شما از "آزادی" این ست که حتی حق دارید رنگ و نحوه ی  لباس پوشیدن 
مردم را هم معني کنید؟ آقای موسوی چه تعداد از مردم ایران پس از اجرای چنني 
بخش نامه هایی به خاک سیاه نشستند؟ آیا در تنهایی به این مسائل فکر کرده اید؟  
چه پاسخی برای مردم ایران و مادران و پدران نسلی که امروز در خیابان های تهران 
آزادی را فریاد می کند دارید؟  آقای موسوی شما شادی و نشاط را از مردم ایران 
دریغ کردید، شما نوحه و عزا و ماتم و مصیبت در جامعه اشاعه دادید؛ از نظر من 
این بزرگ ترین جنایت در حق مردم است. ما فقط یک بار فرصت "زندگی"  داریم 
و شما آن را از چند نسل دریغ کردید. بخود آیید، این جرمی کوچک نیست. پیش 

از آن که به استقبال مرگ که گریزی از آن نیست بروید روی این نکته تأمل کنید.
 

آقای موسوی، خطاب به دولت کودتا می گویید: 
ما در شرایطی محکوم می شویم که به سادگی ازجنایات در سرزمني های 
اشغال شده ی فلسطني وبمب های هسته ای آن غمض عني می شود وحق 

استفاده ی صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای از ما دریغ می گردد. 
آقای موسوی، دست از این سیاست عوام فریبانه بردارید  که  هرجا به مانعی برخورد 

می کنید پای اسرائیل را به میان می کشید.
"جنایات اسرائیل در سرزمني های اشغال شده" چه ربطی به سیاست های خانمان برانداز 

جمهوری اسالمی دارد؟ چرا هنوز که هنوز است به مردم دروغ می گویید؟ جنایاتی 
که اسرائیل در زندان هایش مرتکب شده به گرد پای جنایاتی که اتفاقاً  در دوران 
صدارت شما در زندان ها اتفاق افتاد نمی رسد. این را نه امروز می گویم؛ در مهرماه 
سال ۶٣ به آقای    انصاری نجف آبادی‑حجت االسالم ناصری‑نماینده ی آیت اهللا 

منتظری گفتم. 
موضوع از این قرار بود که روزنامه ی جمهوری اســـالمی عکسی از بازداشت گاه 
"خیام "را انتشار داده و ادعا کرده بود که "صهیونیست"های جنایت کار زندانیان را 

از شب تا صبح بدون خواب در بازداشتگاه مزبور سرپا نگاه داشته  اند. 
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من با اشـــاره به خرب مزبور به آقای  انصاری نجف آبادی گفتم چند نفر را در این 
بندها دیده  اید که نه یک شـــب تا صبح، بلکه روزها و هفته ها بدون خواب سرپا 

ایستاده اند؟ از او پرسیدم آیا واقعاً  به روز جزا اعتقاد دارید؟ 
از شدت ناراحتی و اندوه نمی دانست چه بگوید؛ جز آن که گفت من دست شما را 

می بوسم، به شما ظلم شده است.

آقای موسوی، اسرائیل تاکنون چند فلسطینی را به جوخه ی اعدام سرپده است؟ 
ســـخن گفنت از "جنایات اسرائیل در سرزمني های اشغال شده" توسط کسی، که در 
دوران صدارتش‑تنهـــا در عرض یک ماه و اندی‑هـــزاران زندانی حکم دار که 
سال ها تحمل زندان کرده و بعضاً  مدت  ها از پایان محکومیت شان گذشته بود، به 
چوبه ی  دار سرپده شدند، شرم آور است. الاقل طبق اعتقادات خودتان و توصیه ی 

آیت اهللا منتظری توبه کنید، اظهار اعتذار و پشیمانی کنید.
می توانید آمار بگريید، در دوران طوالنی انتفاصه که بارانی از سنگ بر سر و روی 
ســـربازان اسرائیلی می بارید، چند فلسطینی کشته شدند و در چند روز تظاهرات 
تهران در سال گذشته چند نفر؟ اسرائیل کدام یک از سنگ پران ها را به "محاربه" و 
اعدام محکوم کرد؟ یادتان باشد در دوران حاکمیت شما کودکان دوازده، سیزده 

ساله نیز به جوخه ی اعدام سرپده شدند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از کدام جنایت اسرائیل و یا نقض حقوق بشر 
در سرزمني های اشغاىل چشم پوشی کرد؟ هنوز که هنوز است این سرزمني ها دارای 
گزارشـــگر ویژه هستند. در حاىل که جمهوری اسالمی به مدد سیاست خائنانه ی 
دولت  خاتمی و دوستان شما قادر شد از تصویب قطع نامه ی نقض حقوق بشر در 
ایران و تداوم مأموریت گزارشگر ویژه ی نقض حقوق بشر در کشور ما جلوگريی کند.

آقای موسوی، در سیاه ترین روزهای حاکمیت جمهوری اسالمی یعنی در دهه ی 
۶٠  سعید رجایی خراسانی نماینده ی دولت شما در سازمان ملل متحد برای توجیه 
جنایات انجام گرفته از سوی دولت جمهوری اسالمی بارها رطب و یابس به هم 
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بافت و از همني سیاســـت اســـتفاده کرد. به ســـخرنانی های او در کمیته ی سوم و 
مجمع عمومی سازمان ملل مراجعه کنید و ببنید چگونه با افتخار اعالم می کند که 

دولت شما وقعی به "اعالمیه ی جهانی حقوق بشر" نمی گذارد.
در دوران هشت ساله ی حکومت تان آیا هیچ گاه به توصیه های سازمان های حقوق 

بشری توجهی کردید؟ 
وقتی همسر شما امروز از نفی اعدام می  گوید، این انتظار در جامعه ی ایران هست 
که اشـــاره ای هم به دوران صدارت شما داشـــته باشد که طی آن ده ها هزار نفر به 
جوخه ی اعدام ســـرپده شدند؛ و یک قلم آن، اعدام نزدیک به چهار هزار تن در 

عرض یک ماه و اندی بود.

آقای موسوی، مرور گذشته دست کم برای آگاهی شخصی تان سودمند است؛ چه 
بسا موارد بســـیاری را فراموش کرده باشید. اما برای ناظری چو من که "مصائب 
ناشی" از  سیاست های نابخردانه ی شما و دوستان تان را با پوست و گوشت خود 

لمس کرده ام، این  موارد فراموش شدنی نیست.
شـــما بهرت از هر کس می دانید که دولت جمهوری اســـالمی به دنبال "استفاده ی 
صلح آمیز از تکنولوژی هســـته ای" نیست و دنیا هم با چنني روی کردی مخالفتی 

ندارد. شما از مقاصد حکومت و باندهای سیاه آن به خوبی آگاهید.
شـــما بهرت از هر کس می دانید وقتـــی در دهه ی ۶٠ و در دوران حاکمیت شـــما 
ســـنگ بنای سیاست "اتمی شـــدن" گذاشته شـــد به دنبال تنها چیزی که نبودید 
"اســـتفاده ی صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای" بود. شما خود واقف اید  که  محسن 

رضایی فرمانده سپاه پاسداران در نامه اش به  خمینی در سال ۶٧، بر فقدان "سالح 
اتمی" و نیاز به آن تأکید  کرده بود.

شـــما آقای موسوی، خیلی خوب می دانید  کشـــور و دولتی که قادر به بازیابی و 
امحای زباله های خانگی نیست، کشوری که نمی تواند "زباله های بیمارستانی"را 
به طور بهداشتی از بني بربد، قادر به استفاده صلح آمیز و بدون خطر از تکنولوژی 
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هسته ای و امحای زباله های اتمی که جان مردم را به خطر می اندازد نیست.
به دلیل حضور سی ساله تان در حاکمیت به خوبی آگاه اید کشوری که با پشتوانه ی 
غنی و سرشـــارِ نفـــت و گاز قادر به تولید بنزین مصرفی خود نیســـت و در طول 
سی سال گذشته سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه نکرده، برای دوران بعد از اتمام 
نفت کشور برنامه ریزی نمی کند؛ کشوری که مردم اش در سرمای زمستان به خاطر 
بسته شدن شـــري گاز ارساىل کشورهای همسایه از سرما به خود می لرزند، به دنبال 
استفاده ی صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای و ایجاد فرصت برای مردم ایران پس از 
پایان نفت و گاز نیست؛ کشوری که به خاطر تعلل و پافشاری روی سیاست اتمی، از 
سرمایه گذاری خارج محروم ست و نفت و گاز حوزه های مشرتک اش را کشورهای 
خارجی به تاراج می برند، دلش به حال آینده ی مردم نمی سوزد و به دنبال حل و 

فصل نیازهای مردم در د ه ها سال دیگر نمی رود. 
شما بهرت از هرکسی می دانید دولت و والیت فقیهی که به جنگ مردم خود رفته، 

به دنبال "استفاده ی صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای" نیست. 
آقای موســـوی، کشوری که از جراثقال برای به دار کشـــیدن جوانان و از چاقوی 
جراحی برای درآوردن چشم استفاده می کند از "تکنولوژی هسته ای"، "استفاده ی 
صلح آمیز" نمی کند. فکر می  کنید عقل و شعور رهربان دنیا و مؤسسات عریض و 

طویل شان به اندازه ی بسیجی های نظام ست؟چرا واقعیت ها را  کتمان می  کنید؟
شما می دانید یکی از دالیل برکشیدن احمدی نژاد توسط  خامنه ای و سپاه پاسداران 

رسیدن به سالح اتمی در کوتاه مدت بود.

آقای موسوی، به درستی تأکید کرده اید:
١- اولني وضروری ترین راه حل و حتی فوری ترین آن اطالع رسانی صادقانه 
به ملت است. این حق مردم است که ماهیت قطع نامه و تحریم های دیگری 
که در حال افزوده شدن به آن است بشناسند. باید آن ها بدانند این تحریم ها 
چه اثری بر ســـفره ی آن ها و روی نرخ بی کاری و تورم و تولید وپیشرفت 
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کشور و امنیت می گذارد. صرفاً گفنت این که این قطع نامه یک ورق پاره 
است مشکل مردم و کشور را حل نمی کند. اگر قرار است مردم در مقابل 
بحرانی که ناخواسته در حال ورود به آن هستند مقاومت کنند ضرورت 
دارد کـــه اعتماد آن ها جلب شـــود و اعتماد جز ازطریق راســـت گویی 

حکومت و شفافیت اطالعات بدست نمی آید.
آقای موســـوی،کاله تان را قاضی کنیـــد. آیا شـــما در دوران جنگ ضد میهنی 
"اطالع رســـانی صادقانه به ملت" کردید؟  کی و کجا؟ آیا به آن ها گفتید که جنگ 

"چه اثری بر ســـفره ی آن ها و روی نرخ بی کاری و تورم وتولید و پیشرفت کشور 

و امنیت مـــی گذارد"؟کی و کجا چنني کاری کردید؟  آیا این حق مردم نبود که از 
ماهیت جنگ و مصائب ناشی از آن مطلع شوند؟

آیا کسانی را که بر این نکات پافشاری می کردند دشمن و وابسته و... نخواندید؟ 
آیا آن ها را از حق حیات و فعالیت سیاسی محروم نکردید؟

آیا واقعاً تعبري  خمینی از جنگ که گفت "یک دزدی آمده یک سنگی انداخته و 
واقعی بود؟ امام شما ادعا کرد:

١
فرار کرده"

ملت ایران نباید خیال کند که جنگی شروع شده است و حاال فرض کنید 
که دست و پای خودمان را گم کنیم. نه این حرف ها نیست یک چیزی 

آوردند و یک بمبی این جا انداختند و فرار  کردند و رفتند٢. 
این اطالع رسانی واقعی در باره جنگ بود؟

این که  خمینی به دروغ مدعی بود "جنگ با ایران جنگ با اسالم است، جنگ با 
قرآن است، جنگ با رسول اهللا ‑ص‑است." ٣ تحمیق مردم برای پر کردن جبهه ها 

و راهی شدن به بهشت موعود نبود؟
 

آقای موســـوی، آن چه شما در بند دوم نوشته تان آورده اید متني و منطقی ست، اما 
١-صحیفه ی نور، مجموعه ی بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شـــرعی و نامه های ســـید 

روح اله خمینی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ج ١٣ : ١٩١.
٢-پیشني، ج ١٣ : ٩١.
٣-پیشني،ج ١٣ : ٩٣.
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تناسبش را با اقدامات قبلی شما  در دوران صدارت تان متوجه نمی شوم: 
٢- ازمواردی که الزم اســـت مردم حتمـــا بدانند خطرات امنیتی قابل 
پیش بینی ناشی از قطع نامه ی جدید است. بسیاری از ملت ما نمی دانند 
مسريی که با ندانم کاری و گزافه گویی های بی مورد درآن افتاده ایم تا چه 
حد خطرناک است. این که کسانی بخواهند با بذله گویی و رجزخوانی 
خیال خود ومردم را راحت کنند خیانت به مردم است. اگر می خواهیم 
آمادگـــی مردم را به عنوان مهم ترین عامل بازدارندگی در مقابل خطرات 
احتماىل قراردهیم باید در حد ممکن پی آمدهای احتماىل امنیتی شرایط 
موجود را به اطالع آن ها برســـانیم. اگر این اقدام برای مسئوالن کشور 
دشوار است حداقل رســـانه های غريدولتی آزاد گذاشته شوند که بدون 
اغراق و دل سوزانه اطالعات و تحلیل های الزم را به مردم انتقال بدهند.

بله این حق مردم ســـت که "خطرات امنیتی" ناشـــی از صدور قطع نامه  را بدانند؛ 
آقای موسوی اما کشور ما چنان که اشاره کردم در اثر"ندانم کاری و گزافه گوئی های 
بی مورد"  خمینی‑و اعوان و انصارش که شـــما هم جزو آنان بودید‑در مســـري 

خطرناکی نیافتاد. آیا بهایش را به سنگینی نرپداختیم؟   
آیا شما در دوران صدارت خود در ارتباط با خطرات جنگ و تبعات ناشی از آن 
اجازه دادید "رسانه های غريدولتی بدون اغراق و دل سوزانه اطالعات و تحلیل های 
الزم را به مردم انتقال بدهند"؟ آیا وزارت ارشاد شما که در کنرتل  معادیخواه و سپس 

سیدمحمد  خاتمی بود اجازه چنني کاری را می داد؟

یک مورد را به من نشان دهید  که شما و دوستان تان اجازه داده باشید خريخواهی های 
مهندس بازرگان که نان و نمکش را خورده اید و وىل نعمت شما بود، در حاکمیت 
شما به گوش مردم رسیده باشـــد؟ دشمنان تان را نمی گویم،    مهندس بازرگان را 
بـــه خاطرتان می آورم که الاقل در خريخواهی اش برای نظام جمهوری اســـالمی 

نمی توان شک کرد.
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آقای موسوی، در بند سه نوشته تان آورده اید:
٣-... چه اشـــکاىل دارد هم چـــون پرونده ی گروگان هـــای امریکایی، 
تصمیم گـــريی در مورد اصول حاکم بر سیاســـت هســـته ای کشـــور به 
تصویب مجلس برسد، نه آن که مجلس در آخر کار با مصوبات فرمایشی 
خراب کاری های تصمیم گريان را توجیه نماید. چرا باید چند نفر پنهان از 
نظر مردم در مورد پرونده هایی که به سرنوشت همه ی ملت مربوط است 
تصمیم بگريند؟ مگر قرار نبود مردم حاکم بر سرنوشت خود باشند؟ چرا 
فکر کنیم که مردم باید با هرچه ما تصمیم گرفتیم موافق باشند؟ آیا اصل 
مربوط به رفراندوم جنبه ی زینتی دارد که هر زمان برای حل مسائل مهم 
کشور به آن اشاره می شود توفانی از اتهام و توهني راه می افتد؟ آیا جای 
آن نیست که در موارد حساس نظر ملت را از این طریق پشت سر تصمیمات 

مهم قرار دهیم؟
 

جای شکرش باقی ست الاقل مدعی نشدید سیاست اتمی رژیم خواست و هدف 
مردم ایران ست و این برنامه به غرور ملی مردم تبدیل شده است. خانم  شريین عبادی 
که مدتی در خارج از  کشور سخنگوی خودخوانده و مدافع سیاست های اتمی رژیم 
به ویژه در آمریکا و اروپا بودند، در مقاله ای که در روزنامه ی معترب لس آنجلس تایمز 
انتشار یافت‑همراه با  محمد سهیمی یکی از اعضای البی جمهوری اسالمی در 
آمریکا‑بدون آن که کوچک ترین تخصصی در امر اقتصاد و فیزیک و برق و انرژی 

داشته باشد مدعی شده بودند: 
در حاىل که اکثریت ملت ایران با تندروهای ایران مخالف بوده و خواهان 
برکناری آنان هســـتند، با این حال همني اکثریت عظیم مردم از برنامه ی 
هسته ای رژیم حمایت می کنند زیرا گذشـــته از به صرفه بودن اقتصادی 
آن، این برنامه ی هسته ای تبدیل به دلیلی برای غرور یک ملت با تاریخی 
پرافتخار گردیده است... بجز یک رژیم دست نشانده توسط غرب، هیچ 



۵۴
نامه ی سرگشاده به  آقای مريحسني موسوی

رژیمی با هر گرایشی در ایران جرئت متوقف کردن برنامه ی انرژی هسته ای 
ایران را ندارد.

البته  خانم عبادی نیز وقتی کار به بحران کشـــید ادعاهای قبلی را فراموش کرد و 
خواهان رفراندوم هسته ای شد!

 
آقای موســـوی، آیا هنوز معتقدید در مورد پرونده ی گروگان ها حاکمیت تصمیم 
اصوىل گرفت؟ آیا "نمایندگان مردم" در این کار دخیل بودند یا از قبل نمایندگان 
جمهوری اسالمی و از جمله آ قای  کروبی در مذاکرات ژنو با تیم انتخاباتی  رونالد 

ریگان به توافق رسیده بود؟
آیا قرارداد منعقده در الجزایر که توسط  بهزاد نبوی تصویب شد ملت ما و سرمایه های 
کشورمان را به مدت سه دهه،گروگان دولت  آمریکا نکرد. آیا منابع ملی را به باد 
فنا نداد؟ چگونه به خود اجازه می دهید به خیانت هایی که در حق مردم ایران برای 

کسب قدرت صورت گرفته لباس عافیت بپوشانید؟
 

یادتان هست آیت اهللا منتظری در همان سخرنانی معروفی که به مناسبت ٢٢ بهمن 
١٣۶٧ داشتند به صراحت تأکید کردند: "این معنی ندارد که دو یا سه نفر تصمیم 

گرينده باشند و برای همه تصمیم بگريند..."
"توبه " ای که آیت اهللا منتظری می گفت برای چه زمانی ست؟ بزرگداشت شأن ایشان 

در عمل به توصیه های شـــان اســـت یا صدور یک اطالعیه ی خشک و خاىل به 
هنگام وفات شان.

مجلســـی که از آن دم می زنید، آیا در ســـال ۵٩ "خراب کاری های تصمیم گريان" را 
در ارتباط با "گروگان گريی" توجیه نکرد؟ چرا شما وقتی نوبت به خودتان می رسد 
بدیهیات را هم نفی می کنید. این شیوه ی درستی نیست و راه به سر منزل مقصود 

نمی برد. 
آیا در نظام جمهوری اسالمی"مردم حاکم بر سرنوشت خود" شدند؟ از روز پريوزی 
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"انقالب اسالمی" تا کنون کی و کجا مردم «حاکم بر سرنوشت خود» بودند؟ مگر 

تئوری والیت فقیه نفی حاکمیت مردم بر سرنوشـــت خود نیست؟ چرا به مردم 
دروغ می گویید؟ مگر والیت فقیه هم  چون سرپرســـتى امور صغار و محجوران 
و اموال بدون صاحب نیست؟ مگر رابطه ی والیت فقیه با مردم هم چون رابطه ی 
گوسفند و چوپان نیست؟ مگر این "امام" شما نبود که در "دوران طالیی" صفت 
"مطلقه"را هم به والیت فقیه چسباند؟ مگر نه این که وىل فقیه "به خاطر والیتی که 

دارد می تواند در باره ی اموال و نفوس مردم تصمیم بگريد و فرمان دهد"؟١ 

در سی سال گذشته کی و  کجا نظام جمهوری اسالمی "برای حل مسائل مهم کشور" 
به رفراندوم و آرای مردم رجوع کرده است؟

مگر در ســـال ۶٠،  بنی صدر رییس جمهوری قانونی کشور برای حل بحران عمیق 
سیاســـی کشـــور خواهان برگزاری رفرنداوم نشد. مگر "امام"  شـــما با روحیه ی 

مستبدانه ای که داشت در ٢۵ خرداد ١٣۶٠ در پاسخ به او نگفت:
همـــه ی ملت بگوید بله،من مخالفت می کنم. اگر ســـی و پنج میلیون 

بگویند بله، من می گویم نه.
آیا صدارت خود شما محصول نپذیرفنت پیشنهاد  بنی صدر برای برگزاری رفراندوم 
و کودتا علیه اولني ريیس جمهوری قانونی کشـــور و انداخنت کشـــور در چرخه ی 

خشونت و خون و جنون نبود؟
آیا به هنگام عقب نشینی عراق از مرزهای میهن و آمادگی جامعه ی بني المللی برای 
تأمني خســـارات جنگی ایران، برای ادامه ی جنگ و  کشورگشایی "نظر مردم" را 
جویا شدید؟ آیا ادامه ی جنگ ضدمیهنی جزو "موارد حساس" نبود؟ آیا "نظر ملت" 

نبایستی "پشت سر تصمیمات مهم" قرار می گرفت؟
آیـــا هنگام پذیرش یک باره قطع نامه ی ۵٩٨ در ٢٧ تريماه ۶٧ "نظر مردم" را جویا 
شدید؟ شـــما که تا یک هفته ی قبل مدعی بودید "مردم" خواهان ادامه ی جنگ 

١-منشور جاوید، استاد جعفر سبحانی، جلد دوم، صفحه  ی ٣٢١.
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هستند.  خمینی دو هفته قبل از آن می گفت "صلح با صدام خیانت به رسول اهللا" 
است. آیا تصمیمی مهم تر از شروع، ادامه و پایان جنگ هم هست؟ آن هم یکی 
از طوالنی ترین جنگ های قرن بیستم. مگر نه آن که در همان دوره هم هرکجا که 
کارتان گري می کرد و نیاز به "پشتیبانی ملت" بود مشتی اراذل و اوباش و اجامر را 
تحت عنوان "امت حزب اهللا" و "امت همیشـــه در صحنه" بسیج کرده و به صحنه 
می آوردید. پس چرا امروز  که کودتاچیان از همان شـــیوه ی مألوف علیه خودتان 

استفاده می کنند صدای تان در  آمده است.
 

آقای موسوی در بند چهار نوشته تان دست روی نکات درستی گذاشته اید:
۴- ...یک دولت نامشـــروع و سرکوب گر ودر حال جنگ با ملت خود 
نمی تواند در مقابل تهدیدات بیگانه مقاومت نماید. در چنني حالتی یا باید 
به بیگانگان باج دهد و یا کشور را در آستانه ی خطرات مهلک افکند. در 
این وضعیت ایجاد دورنمای اطمینان بخش برای انتخابات آزاد و رقابتی 
و غري گزینشـــی و آزادی مطبوعات و رسانه ها و آزادی زندانیان سیاسی 
ورســـیدگی جدی به خانواده های شهدا وآسیب دیدگان یک امر حیاتی 
است. اگر سرمایه ی ما در هم آوردی با شرایط خطري کنونی، ملت است 
باید به ملت و آراء و نظرات آن احرتام گذاشت و در هر تصمیمی اکنون 
قبل ازهمه به تاثريات آن بر زندگی کارمندان و  کارگران و معلمان و اقشار 
حقوق بگري و مستضعف اندیشید. این عادالنه نیست که اقشار تهی دست 
و جوانان جویای کار، چوب تصمیمات مستبدانه و ماجراجویانه دولت را 
بخورند. و در عني حال همه شاهد باشند یک عده عربده کش چماق دار 
که به جان ومال وآبروی مردم در روز روشن افتاده اند به عنوان طرفداری از 
دولت در روز روشن از به توپ بسنت مجلس سخن بگویند. آیا این است 

شیوه ی اداره ی جهان؟
آقای موســـوی تأکید شـــما روی برگزاری "انتخابات آزاد و رقابتی و غري گزینشی 
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و آزادی مطبوعات و رســـانه ها و آزادی زندانیان سیاســـی و رســـیدگی جدی به 
خانواده های شهدا و آسیب دیدگان" از نقاط روشن و درخشان نوشته ی شماست و 
"حیاتی" خواندن آن امری  مهم و در عني حال تأمل برانگیز. نمی دانم اما منظورتان 

از " انتخابات آزاد و رقابتی و غريگزینشی" چیست؟ اگر منظورتان آن چیزی ست که 
در "دوران طالیی امام" و صدرات شما صورت می گرفت که نه "آزاد" است و نه 

"رقابتی" و نه "غريگزینشی".

آقای موسوی شرتسواری دوالدوال نمی شود. در سایه ی قانون اساسی جمهوری اسالمی 
که شما سنگ آن را به سینه می زنید و با وجود شورای نگهبان و والیت فقیه هیچ 
انتخاباتی نمی تواند"آزاد و رقابتی و غريگزینشی" باشد. لطفاً یک نمونه از آن را که 

در سی سال گذشته اتفاق افتاده یادآوری کنید.
مگر نه این که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۵٨ به حکم "امام"،  مسعود رجوی 
که مورد حمایت کلیه ی نريوهای سیاســـی و مرتقی و اقلیت های مذهبی و قومی 
قرار گرفته بود از  کاندیداتوری محروم شد؟مگر نه این که در دوران حاکمیت امام 
بســـیاری از جمله    مهندس بازرگان و افراد نهضت آزادی از شرکت در انتخابات 
محروم شـــدند؟ مگر وزارت کشـــور دولت شـــما پیش تاز محروم کردن افراد از 

کاندیداتوری نبود؟ 
آقای موسوی، تیغ سیاست حذفی که بعدها برگردن شما و دوستان تان فرود آمد به 
وسیله ی شما و دستگاه های تحت نظارت شما و دوستان تان تیز شده بود. معلوم بود 
روزی شما را هم شامل می شود. واضح و روشن ست که در آینده بخش دیگری از 

همني نظام را که امروز هلهله ی شادی فتح سر می دهد قربانی خواهد کرد. 
آقای موســـوی، الزم ســـت روشـــن کنید منظورتان از " انتخابات آزاد و رقابتی و 
غريگزینشی"چیست و چه کسانی را شامل می شود. سابقه ی شما و مسئوالن نظام 
از  خمینی گرفته تا... در این موارد روشن نیست. یادتان هست "امام" در پاریس چه 
وعده  وعید هایی در باره ی آزادی سیاسی و اجتماعی می داد؟ یادتان هست در بدو 
ورود به کشور گفت  محمدرضا شهرها را ویران کرد و گورستان ها را آباد؛ و وعده ی 



۵۸
نامه ی سرگشاده به  آقای مريحسني موسوی

آب و برق و اتوبوس مجانی می داد؟

لطفاً توضیح دهید: آیا مخالفان شـــما هم  می توانند در انتخابات پیشنهادی شما 
شرکت کنند؟ این انتخابات را چه نهادی برگزاری می کند؟ والیت فقیه، شورای 
نگهبان، دولت احمدی نژاد یا نهاد های بني المللی و از جمله سازمان ملل متحد و 

ارگان های بی طرف؟
آیا شـــما هم مانند   عطاءاهللا مهاجرانی که از دســـت زنان صیغه ای و عقدی خود 
و برای پرهیز از باز شـــدن پرونده های بیش تر و آبروریزی  های افزون تر به "دولت 
فخیمه"و"بالد کفر" پناه آورده و پیش تر مدعی بود قصد رمان نویسی دارد و فعال 
به "سخن گوی سبز" تبدیل شده و مدعی ست کسی که رأی نداده حق نظر ندارد، 

هستید؟ 
اگر امروز نظرتان تغیري کرده، آقای موسوی الزم ست این تغیري را به آگاهی همگان 
برســـانید؛ الزم ست با صداقت اعالم کنید که ما این راه غلط را رفتیم و متأسفانه 
شاهد نتایج فاجعه بار آن هستیم. این گونه سخن تان به دل می نشیند و تصور بر این 

نمی رود  که دوباره قصد فریب ملت در میان است.

آقای موسوی، چه  خوب که برای ایجاد دورنمای اطمینان بخش"خواهان آزادی 
مطبوعات و رســـانه ها و آزادی زندانیان سیاسی و رسیدگی جدی به خانواده های 
شهدا و آسیب دیدگان"شده اید. منظورتان را اما از آزادی مطبوعات و رسانه ها درک 
نمی کنم. آیا این آزادی درخواســـتی مشمول من و امثال من هم می شود؟ یا فقط 

مربوط به آزادی مطبوعات و رسانه های دوستان و همراهان شماست؟ 
آقای موسوی، تعریف تان از زندانی سیاسی چیست؟ آیا این تعریف، فقط دوستان 
خود شما را شامل می شود؟ آیا شما و دوستان تان هم چنان مانند دهه ی ۶٠، زندانیان 
سیاسی واقعی را ضد انقالب، خائن، تروریست، منافق، ملحد، کافر، مرتد، باغی، 
یاغی و... می دانید؟  این ها دقیقاً القابی ســـت که امروز حاکمیت نصیب شما و 
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دوستان تان می کند. آقای موسوی شما و دوستان تان به لقب "منافقان جدید"، بدتر 
از قبلی ها متهم شده اید.

مگر نه این که "امام "تان پس از پایان جنگ به جای "ایجاد دورنمای اطمینان بخش" 
و "آزادی مطبوعات و رســـانه ها و آزادی زندانیان سیاســـی و رسیدگی جدی به 
خانواده های شهدا و آسیب دیدگان" ، فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را داد؟ مگر نه 
این که برنامه ریز این جنایت بزرگ، وزارت اطالعات دولت شما و وزیر اطالعات 
کابینه ی شما بود؟ مگر نه این که آیت اهللا منتظری به نقل از حکام شرع درگري در 
ماجرا به صراحت می گویند در همه ی شهرها و در همه هیأت هایی که برای کشتار 

زندانیان سیاسی تشکیل شده بود نماینده ی وزارت اطالعات حرف اول را می زد؟

آقای موسوی، نه دولت شما، نه دولت آقای  رفسنجانی و نه دولت آقای  خاتمی 
‑رسیدگی که چه عرض کنم حتا‑اجازه ی سوگواری به خانواده های آسیب دیدگان 

را هم ندادند.
آقای موســـوی، نه دولت شـــما و نه هیچ کدام از دولت هایی که امروز اپوزیسیون 
داخلی نظام را تشکیل می  دهید، محل دفن بسیاری از قتل عام شدگان کشتار ۶٧ 
را مشخص نکردند. نگاهی به خاوران کنید. شرم نمی کنید دم از قربستان بقیع و 

ظلمی که بر امامان  شیعه رفته می زنید؟ 
آقای موسوی، نپذیرفنت مسئولیت قتل مخالفان، سیاست تازه ای نیست، ده ها نفر از 
دوستان و رفقای من توسط جوخه های مرگ نظام ربوده و بی رحمانه کشته شدند، 
اما نظام از پذیرش مســـئولیت آن ســـر باز زد. مادران و پدران شان هنوز ناباورانه 
چشمان شان به عبث، به در است. این همه شقاوت به یک باره پدید نیامده، مسئولیت 

خودتان را فراموش نکنید.
 محسن رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران در دولت شما یکی از عوامل اصلی جنایاتی 
بود که در دهه ی اول انقالب در کشور اتفاق افتاد و  بشارتی جانشني وزیر خارجه ی 
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دولت شما و وزیر کشور دولت هاشمی رفسنجانی از فردای انقالب دست در خون 
داشت؛ بسیاری از وزرای دولت شما چون  احمد توکلی و... مستقیماً در شکنجه 
و زجرکش کردن زندانیان سیاسی دست داشتند؛ استانداران و فرمانداران شما در 
خون و شـــکنجه و اعدام دست داشتند؛ بسیاری از کسانی که با شما حشر و نشر 
داشتند بزرگ ترین جنایتکاران علیه بشریت بودند و جنایتی نمانده بود که مرتکب 
نشـــده باشند. آیت اهللا منتظری که شما او را بزرگ داشته اید با صراحت نوشت و 
به  خمینی تأکید کرد با اطالع کامل می گویم "اطالعات شما روی ساواک شاه را 

سفید کرد" آقای موسوی این وزارت اطالعات زیرِ نظر شما بود. 
آقای موسوی، نمی توانید از خودتان رفع مسئولیت بکنید.

 
آیا خرب محاکمه ی  ژنرال بیدال را که در چند روز گذشته انتشار یافت خوانده  اید:

به گزارش خربگزاری آسوشیتدپرس از بوینس آیرس،  خورخه رافائل بیدال 
دیکتاتور سابق آرژانتني که رئیس یکی از خون بارترین حکومت های نظامی 
در آمریکای جنوبی بود به اتهام جنایت علیه بشریت در حدود بیست و پنج 
ســـال پیش، روز جمعه محاکمه می شود.  بیدال که اکنون هشتاد و چهار 
ساله است به اتهام قتل سی و یک زندانی سیاسی که پس از  کودتای تحت 
رهربی وی به جوخه ی اعدام سرپده شدند، دادگاهی می شود. در آن زمان 
دولت نظامی اعالم کرد که این افراد در حال فرار از زندان کشته شده اند.١ 

آقای موســـوی یک بار دیگر به خرب دقت کنید: بیدال هشتاد و چهار ساله است. 
جنایت بیست و پنج سال پیش اتفاق افتاده است. به اتهام قتل سی و یک زندانی 
سیاسی که مدعی بودند در حال فرار از زندان کشته شدند، محاکمه می شود. معنای 

جنایت علیه بشریت را درک می  کنید؟
آقای موســـوی، هزاران نفر در زندان  های سراسر کشور به بهانه ی خمینی ساخته ی 

شورش در زندان و محاربه و ارتداد، به جوخه ی اعدام سرپده شدند. 

1-www.radiofarda.com/content/f35_Argentina_ex_Dedicator_Trial/2089628.html
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جل الخالق! شـــورش نه در یک زندان، که هم زمان در کلیه ی زندان های کشـــور! 
آن هم توسط پريمردهایی که گاه به سختی راه می رفتند. خودتان از این همه بالهت 

و ادعاهای سخیف خنده تان نمی گريد؟

آقای موســـوی تا دیر نشده فکری برای آینده کنید. باور کنید بیدال وقتی جنایت 
می  کرد هیچ گاه فکر نمی کرد در هشتاد و چهار سالگی هم عدالت دست از سر او 
بر ندارد. باور کنید تنها اکتفا کردن به این که "ببخشید و فراموش نکنید" مشکل شما 
و دوســـتان تان را که در جنایت دست داشتید حل نخواهد کرد. بایستی به اقدامی 

فراتر از این دست زنید.
یک بار دیگر به عکس های گذشـــته و قیافه ی  پاسداران و  کسانی که سنگ شما 
و حزب شـــما را به سینه می زدند توجه کنید و دوباره به عکس های انتشاریافته ی 
کســـانی که امروز به تجمع  های سیاسی حمله می کنند و برای شما و دوستان تان 
مزاحمت ایجاد می کنند نگاه کنید. این عکس متعلق به سال ۵٩ است. تصدیق 
می کنید  که هیچ چیز عوض نشده است؟ نگاه کنید "امت حزب اهللا" و "امت همیشه 

در صحنه"ی شما با مردم چه می کردند؟
 

 
 

 آقای موســـوی، در نگاه شما آیا باید فقط خانواده های دوستان و همراهان شما 
مورد "رســـیدگی جدی" قرار گريند؟ رسیدگی که چه عرض کنم آیا حق خانواده ها 
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هســـت که از مرگ عزیزان شان با خرب شوند؟ آیا حق آنان هست که از محل دفن 
عزیزان شان آگاه شوند؟ 

از    عماد الدین باقی که معتمدتان هست برپسید که دست روی سرنوشت شش نفر 
از این دسته افراد  گذاشته بود. وزارت اطالعات دولت  خاتمی علیه او شکایت کرد 
و  رضایی نماینده ی این وزارتخانه در دادگاه به دروغ علیه باقی شـــهادت داد و 
زمینه ی محکومیت او را فراهم کرد. کارگزار بیدادگاه، نماینده ی دولت  خاتمی بود. 

پاپوش برای باقی را آن ها درست کرده بودند.

شـــما خواهان استفاده از نريوهای کارآمد در مذاکرات هسته ای هستید. دو نفر از 
آن ها  سیدحسني موسویان و  سريوس ناصری  هستند؛ یکی به "آمریکای جنایت کار" 
و دیگری به اتریش پناه آورده اند. آیا نمی دانید هر دوی  آن ها دست شـــان به خون 
 آغشـــته اســـت؟  اوىل در ترور میکونوس در برلني، دســـت داشته و به هنگام قتل 
بی رحمانه و جنایت کارانه  فریدون فرخزاد دارای مسئولیت بوده و دومی در ترور 
دکرت   کاظم رجوی در ژنو و فراهم کردن اسباب فرار متهمان دست داشته است؛ و 

اگر نبود مالحظات دیپلماتیک، هر دو باید دستگري و محاکمه می شدند.
 

آقای موسوی، شما نوشته اید:   
۶- سپاه امروز در گري مسائل سئوال برانگیزی است. از سویی اسلحه سپاه و 
بسیج به جای دشمن در مقابل مردم قرار گرفته و در سرکوب و دستگريی ها 

و بازجویی های نريوهای سیاسی و معرتضني نقش درجه اول دارند.
تجاهل می کنید یا  اطالع ندارید؟ آیا فراموش کرده اید در روز سی خرداد ۶٠ سپاه 
پاسداران اطالعیه داد و رسماً  اعالم کرد که به اذن وىل فقیه به روی تظاهرکنندگان 
آتش می گشاید؟ آیا فراموش کرده اید که این سپاه و بسیج بودند که حتی به تظاهرات  
قانونی و با مجوز، حمله می کردند و کُشـــته روی دســـت مردم می گذاشتند؟ آیا 
فراموش کرده اید پس از سرکوب سی خرداد، این سپاه پاسداران و  کمیته  ها بودند که 
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در مقابل مردم ایستاده و نقش اصلی را "در سرکوب و دستگريی ها و بازجویی های 
نريوهای سیاسی و معرتضني" به عهده داشتند. آیا نمی دانید بزرگ ترین ضربه ها 
به نريوهای سیاسی را سپاه پاسداران زد؟ آیا نمی دانید اصلی ترین و مخوف ترین 
شکنجه های کشـــور در همني پایتخت، در ٢٠٩ اوین و  کمیته ی مشرتک و پادگان 
وىل عصر در اختیار سپاه پاسداران و بخش امنیت آن بود؟ آیا نمی دانید شکنجه، 
اجبار به مصاحبه، تشـــکیل میزگردهای تلویزیونی و... همه و همه توســـط سپاه 

پاسداران صورت می گرفت؟
اگر مدعی هســـتید نمی دانید از آقای   محســـن مريدامـــادی،  حجاریان،  الویری، 
بهزاد نبوی، علی ربیعی، محمدرضا تاجیک، محســـن آرمني، فریدون وردی نژاد، 
عرب سرخی و... گردانندگان اصلی حزب مشارکت و مجاهدین انقالب اسالمی 

برپسید.
نگفتم از  حسني فدایی، محمدباقر ذوالقدر،  احمد توکلی،  محسن رضایی، شمخانی 

و روح  االمینی و... برپسید که امروز در جناح شما حضور ندارند.
آقای موسوی آیا سپاه پاســـداران و نريوهای سرکوب گر آن از سال گذشته به این 
طرف "در ســـرکوب و دستگريی ها و بازجویی های نريوهای سیاسی و معرتضني 
نقش درجه اول" پیدا کرده اند؟ مگر نه آن که در دهه ی سیاه ۶٠ و دوران صدارت 
شما در تمامی شهرها و قصبات، مراکز سپاه پاسداران بودکه به زندان و شکنجه گاه 

و کشتارگاه تبدیل شده بود؟
آیـــا فراموش کرده اید در بســـیای از شـــهرها هتل های جلب ســـیاحان و مراکز 
شريوخورشید و کاخ های جوانان توسط سپاه پاسداران به شکنجه گاه و زندان و 

بازداشتگاه تبدیل شده بود؟
 

در پایان نوشته تان به درستی تأکید کرده اید:
جنبش ســـبز هم چنني از طریق آگاه سازی همه جانبه ی اقشار اجتماعی 
و نخبگان، به ســـرکوب گران اجـــازه نخواهد داد بـــا ایجاد وضعیت 
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اضطراری در کشور و استقبال از درگريی های نظامی از پاسخ گویی و 
مسئولیت پذیری فرار کند و به تشدید سرکوب و ارعاب مخالفان برپدازد و 
یا در خفا برای تامني منافع کوتاه مدت خود بر سر منافع عاىل ملی تن به 

سازش های خفت بار دهد.
نکات یادشده، هم با اهمیت است و هم راه گشا. امیدوارم افرادی هم چون خانم 
شـــريین عبادی هم این نکته را بخواند. وی از منرب وضع و خطابه در بزرگ ترین 
مسجد آمریکا در دیربورن، در مقام یک کاندیدای عملیات "استشهادی" گفته بود:

اگـــر آمریکا درس هایش را از عراق نیاموخته اســـت و به حمله به ایران 
می  اندیشد، با وجود همه ی انتقاداتی که در کشورمان می  کنیم، تا آخرین 
قطره  ی خون مان از کشورمان دفاع می  کنیم و به یک سرباز بیگانه اجازه 
نخواهیـــم داد که پا بر خـــاک ایران بگذارد. ...اگر الزم شـــود، بیش از 
یک میلیارد جمعیت جامعه  ی مسلمانان در جهان همه  ی اختالفات شان را 
فراموش کرده و متحد می  شوند و اجازه نمی دهند که تئوری اشتباه جنگ 

تمدن ها رخ بدهد.١
شريین عبادی کاش با خواندن مطلب شما الاقل بخود آید و متوجه شود که این 
دولت احمدی نژاد و نظام والیت فقیه است که خواهان درگريی نظامی به منظور 
فرار از پاسخ گویی و مسئولیت پذیری ست. هرچند بعید می دانم در شرایط جدید 
ایشان و دیگرانی چون  داریوش همایون که در هیأت یک بسیجی، آمادگی خود را 
برای جنگیدن در رکاب نظام در صورت حمله ی نظامی اعالم کرده بودند، آمادگی 
چنني کاری را داشته باشند چرا که با این پرسش روبرو می شوند شمایی که برای 
ایران جان بر کف نهاده اید، چرا ســـال گذشته به کشور بازنگشتید تا در کنار مردم 

ایران از حقوق شان در مقابله با کودتاچیان دفاع کنید؟
آقای موسوی برای جلوگريی از اطاله ی کالم اظهار امیدواری می کنم بر روی آن چه 

که در پایان مطلب تان به آن اشاره کرده اید بایستید. 

1-www.news.gooya.com/politics/archives/047594.php



با آقای علی افشاری

١٨ آبان ١٣٨٩

فردا را چگونه باید ساخت؟ 

آقای   علی افشاری در مقاله ای که در سایت  گویا تحت عنوان "به هوش باشیم که 
فردا خیلی دیر است" انتشار داده، از جمله به مقاله های مشرتک    مهدی اصالنی و 

من خطاب به    حمید دباشی و  برادران  صدری هم پرداخته است. ١
بخشی از مطلب ایشان اختصاص دارد به "سبزها"، آقای  نیک فر و         اکرب گنجی. در 

نوشته ی زیر تالش می کنم تنها به مواردی برپدازم که به من مربوط می شود.
من با آوردن منت دقیق گفته های آقای افشـــاری به موارد مطرح شده از سوی او، 
جز به جز، پاســـخ می دهم تا سو ءتفاهمی پیش نیاید. پیشاپیش از درازای مطلب 
که در سه فصل عرضه می شود پوزش می طلبم تا شائبه ی شتاب زدگی و مغشوش 

1-http://news.gooya.com/politics/archives/2010/11/113073.php



۶۶
فردا را چگونه باید ساخت؟

بودن آن نرود. توضیح آن که هر جا در این مقاله از اســـالم پناهان، منادیان اسالم 
و... یاد می شـــود. مقصود جریان های مختلف "اســـالم"گرای وابســـته به نظام 

جمهوری اسالمی ست. 

مسئولیت افراد در  کشتار ۶٧ و وظیفه ی منادیان "اسالم"

علی افشاری: شیوه ی استدالل آنان [اصالنی و مصداقی] کامال بی اساس است 
و ابهامـــات زیادی دارد. دالیل آن ها برای مرتبط کردن این موضوع ها اعتبار 
ندارد. هیچ ربطی بني قتل عام زندانیان سیاســـی در سال ١٣۶٧ و مخالفت با 

نظریه ی دین خویی     آرامش دوستدار وجود ندارد!
مصداقی: ما در مقدمه ی مقاله ی "هان ای شـــرم! ســـرخی ات پیدا نیست"، شرح 
مختصری از آن چه را که بر سرمان رفته است آورده ایم. آیا حق نداشتیم قاتالن و 
شکنجه گران خود و دوستان مان را معرفی کنیم؟ آیا نباید می گفتیم دوستان ما را به 

جرم نخواندن نماز و عدم اعتقاد به اسالم به دار  کشیدند؟ 
آیا یکی از نویسندگان این مقاله    مهدی اصالنی نیست که این درد را هم چنان با 
خود دارد که با شالق و کابل و شکنجه، پس از آن که رفقای شان را به دار کشیدند 
مجبورشان  کردند روزی چند وعده پشت سر یکی از جانیان نماز بخوانند؟ اگر 
این درد را در قالب کلمات ریخت بایستی او را مورد هجوم قرار دهیم که به "اسالم 

عزیز" توهني شده است؟ 
انصاف و مروت  کجا رفته اســـت؟ من اگر به تنهایی مطلبی می نوشـــتم چه بسا 
متفاوت می بود. اما وقتی نوشـــته ای را با دوستی که زخم سالیان را همراه دارد، 
مشرتکاً امضا می کنیم، حساسیت ها و دردهای او را در نظر می گريم.    مهدی اصالنی 
داغ عزیزانی را دارد که به جرم "ارتداد" طناب کُش شـــدند؛ آیا نباید دست روی 
دیدگاهی بگذارد که داغ بر دلش نهاد؟ اگر من و ما را به اتهام محاربه با "اسالم" 
به داغ و شکنجه بستند و بر دارمان آویختند، او و دوستانش را به جرم "اندیشه" و 

بیان آن، به چنني سرنوشتی درپیچیدند. 
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بگذارید مروری داشته باشیم بر آن چه در مقاله ی اول مان نوشتیم:
ما دو تن از زندانیان سیاسی دهه ی شصت می باشیم و به هنگام دست  گريی 
بـــا دو تفکـــر و جهان نگری متفـــاوت قریب به پانزده ســـال از جوانی  
غارت شده مان را در زندان های مختلف حکومت اسالمی گذرانده ایم. ما 
جان بدر بردگان نیمه جانی هستیم که شاهد قتل تبه کارانه ی نزدیک ترین 
پاره های تن مان بوده ایم. استخوان هزاران جان جوان در خاک پشته های 
ر. و آن همه جان  ر پ اسالمی شیار شد و خاطره ی عظیم ملتی در گورستان ها پ
و جوان، البته به یاری و مدد "اسالم عزیز"! توسط اصالح  شده و ناشده از 
ایران دریغ شد. ما در دوران حبس خود شاهد دو کشتار جمعی شنیع در 
زندان های اسالمی بوده ایم. جوان کُشی سال ۶٠ و اسري کُشی تابستان ۶٧. 
از قضا در هر دو دوره ی موردبحث، کسانی از چپ های مسلمان دیروز و 
اصالح طلبان امروز در مصدر مناصب کلیدی امنیتی‑ قضایی قرار داشتند. 
مکث بر این مهم و برخی اسامی نه از سر تیز کردن شمشري  انتقام که با نیت 

تاخت زدن "یاد" با "فراموشی" اهمیت دارد. 
ما را با کار به دستان امروزین کاری نیست، که تمامی قدرت مداران دین خو 
در تمامی کشتارهای نظام اســـالمی از فردای بهمن  یخ زده در پشت بام 
مدرسه ی علوی، کردکُشی و ترکمن کُشی، و تک تريهای شمارش شده در 
اوین، تمام کُش کردن های خیابانی و اعدام های جمعی شبانه ، پس از سی 
خرداد ۶٠ و ســـپس کشتار جمعی زندانیان سیاسی تابستان ١٣۶٧، فرود 
آوردن هجده ضربه ی کارد بر تن تب دار  پروانه فروهر، طناب کُشی شاعر و 
شرم ساری جربان ناپذیر  کهریزک، ردپای خونینی از ساز  و کار "اسالم عزیز" 
در نگاه به فکر مخالف دیده می شود. ما در طول سالیان تبعید خود جدا از 
انتشار خاطرات زندان، به قدر بضاعت دانسته های مان در شناساندن نظام 

جهنمی زندان اسالمی کوشیده ایم.١

1-www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=27156
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خوب است مروری گذرا به گذشته داشته باشیم و وقایع و موضع گريی ها را بررسی 
کنیم  . 

وقتی    محمدی گیالنی بی پروا فریاد بر می آورد که: 
اسالم اجازه می دهد این ها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می کنند 
دستگري شوند و در کنار دیوار، همان جا گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی 
الزم نیســـت به محاکم صالحه بیاورند. برای این که محارب بودند... 
اسالم اجازه نمی دهد  که بدن مجروح این گونه افراد باغی به بیمارستان 

برده شود، بلکه باید تمام کشته شود. 
هیچ یک از مدعیان "اســـالم" این گونه فرامني را توهني به "اسالم" و "فقه" معرفی 

نکرد؛ من دردمندانه شاهد پرپر زدن عزیزانم بودم. 

وقتی  سیدحسني  موسوی تربیزی، از بی رحم ترین و جنایت پیشه ترین حکام شرع و 
شکنجه گران نظام، در مطبوعات و رادیو تلویزیون حاضر شد و "حکم اسالم" را 

به شکل زیر صادر  کرد:
یکی از احکام جمهوری اسالمی این است که هر کس در برابر این نظام 
     امام عادل بایستد،کشـــنت او واجب است و زخمی اش را باید زخمی تر 
کرد که کشته شود... این حکم اسالم است، چیزی نیست که تازه آورده  

باشیم. ١
دل هیچ یک از مدعیان "اسالم" به درد نیامد؛ من شقاوت و بی رحمی را به چشم 

دیدم و به جان لمس کردم. 

وقتی  علی  مشکینی رییس مجلس خربگان رهربی و یکی از مدرسني "اخالق" نظام 
جمهوری اسالمی به صراحت اعالم می کرد:

هرکس در خیابان و در هرجای دیگر علیه حکومت اسالمی قیام کرد، در 

١- روزنامه ی کیهان، ٢٩ شهریور ١٣۶٠.
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همان جا باید حکم اعدامش صادر شود... ١ 
کسی معرتض او نشد که قیام علیه جائر و مستبد حق هر انسان است و به خاطر آن 

فرد با "سید الشهدا" محشور می شود.  

وقتی   محمدی   گیالنی به صراحت اعالم کرد اگر کســـی زیر شکنجه بمريد، کسی 
ضامن نیســـت؛ و دست شـــکنجه گران را برای اعمال حداکثر وحشی گری باز 

گذاشت، کسی نگفت که این حکم، خالف "اسالم" است.
  حتا اگر زیر تعزیر آن ها جان هم بدهند،کســـی ضامن نیســـت که عني 

فتوای      امام است.
من پرپر شدن عزیزانم در زیر کابل را به چشم دیدم؛ من جنازه ی آن ها را در سطل 

آشغال با چشمان خودم دیدم. 

وقتی    گیالنی به صراحت اعالم کرد:
تعزیر باید پوســـت را بدرد و از گوشـــت عبور کند و استخوان را درهم 

بشکند. 
کسی آن را خالف "اسالم" نخواند. 

دوســـتان و رفقـــای من با این احکام زیر شـــکنجه  جان دادند. من شـــاهد این 
تبهکاری ها و جنایت ها بوده ام. من که می دیدم شـــکنجه گران وضو می گرفتند و 
کابل بر بدن زندانی بخت برگشته فرود می آوردند، آیا می توانم سکوت کنم؟ زنده  
بودنم بهر چیســـت؟ آیا می توانم شب سر بر بالني بگذارم؟ من که می دانم در ماه 
محرم و رمضان بیش تر شکنجه شدم و آزار و اذیت دیدم؛ من که می دانم    حاج داوود 
رحمانی و  حاج  اکربی شکنجه گران قزل حصار و واحد مسکونی پس از بازگشت 

از سفر حج  خوی وحشی گری شان تشدید شد؛ چگونه سکوت کنم؟

١-روزنامه ی کیهان، ٧ بهمن ١٣۶٠.
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    گیالنی پس از ارتکاب هزاران جنایت از سوی            آیت اهللا  منتظری به نمایندگی در 
دانشگاه ها انتخاب شد. 

بسیاری از آنانی که از به کار بردن کلمه ی اسالم در نامه ی مشرتک    مهدی اصالنی 
و من برآشـــفته می شوند، وقتی این دستور العمل ها تحت نام اسالم صادر می شد 
اعرتاضی نکردند. ایـــن گوی و این میدان؛ "صدری" ها اعرتاض  آن روزشـــان را 
نشان دهند.  صدری هایی که امروز از نامه ی     آرامش دوستدار به   هابرماس برآشفته  
می شوند اعرتاض شان را نسبت به سخنان    گیالنی،  موسوی تربیزی،  مشکینی و ... 
که احکام فقه و اسالم را چنني جنایت کارانه بیان می  کردند و به مرحله ی اجرا در 

می آوردند، بیاورند .  

علی افشاری: مگر باید همه ی مدافعان چپ و مکاتب کمونیستی را به خاطر 
جنایات   استالني مورد ســـرزنش قرار داد! و به این دلیل در ادعایی غلط، 
کمونیست را معادل قتل عام میلیونی انسان ها در نظر گرفت! اساساً داوری 
در خصوص این نظریه خارج از حوزه مجادالت سیاســـی و یا عملکرد 
تاریخی نظام سیاسی در برخورد با مخالفانش دارد. دفاع از اسالم سیاسی، 
حکومـــت دینی و نظریه ی والیت فقیه لزوماً به معنای تایید جنایت علیه 
بشریت "کشتار ١٣۶٧" و سرکوب خونني زندانیان سیاسی در ادوار مختلف 

حیات جمهوری اسالمی و یا قتل های زنجريه ای نیست.
مصداقی: آقای افشاری به گونه ای با نویسندگان مقاله  ی مشرتک که یکی از آن ها 
من هستم صبحت می کند  که گویا من مدافع کمونیسم و یا مارکسیسم رایج هستم و 

سیاه کاری های   استالني را به یاد من می آورد. 
البته اگر بخواهم در مورد   استالني صحبت کنم حتماً از جنایاتی که توسط او به نام 
"کمونیسم" و "سوسیالیسم علمی" صورت گرفته خواهم گفت؛ چنان که از "اسالم 

عزیز"          خمینی گفتم.          خمینی هر جنایتی را که مرتکب شد تحت نام "اسالم عزیز" 
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عملی کرد. برای همني هم در مقاله مزبور، آگاهانه، از "اســـالم عزیز" که از سوی 
خمینی به کار برده می شد بارها یاد شده و به عمد در "گیومه" آمده است. 

در مقاله ی مزبور، آن جایی  هم که از نظام اســـالمی یاد شـــده، نظام مورد ادعای 
خمینی و عنوانی که این نظام دارد، مورد نظر بوده است. وقتی این  نظام خود را 
  اسالمی می خواند آیا ما حق داریم آن را به دلخواه مان چیز دیگری بخوانیم و یا مثال
بگوئیم نظام "ضداسالمی"؟ آیا آن وقت خرده نخواهند گرفت که    مهدی اصالنی 
‑که در عمرش به جز چند باری که به زور داغ و درفش ســـرش به مهر رسیده و 
معلوم نیســـت زیر لب چه  خوانده‑چه کاره است که در باره ی اسالمی بودن یا 

نبودن نظام و مسئوالن آن صحبت کند؟ 
در نگاه من مارکسیسم لنینسم رایج در کشورمان نیز چیزی جز "دین معاصر" نیست که 
پیغمربی چون  مارکس دارد و کاشف و امامی چون  لنني و پريوان آن هم دست کمی 

از "دین خویان" اسالمی، یهودی، مسیحی، بهایی و ... ندارند. 
برای آن ها سخنان  لنني و  مارکس و  انگلس همان قداستی را داشت یا هنوز دارد که 
سخنان منسوب به پیامرب و ائمه و خلفا و موسی و عیسی و بها ء اهللا برای پريوان شان. 
قداست کتاب های  مارکس و  لنني نیز همانند کتاب های آسمانی ادیان توحیدی ست. 
به نظر من همان قدر که هیچ  فرد منصفی همه ی مدافعان اســـالم را مسئول کشتار 
۶٧ و جنایات صورت گرفته از ســـوی رژیم نمی داند، با توجه به تجربه ای که از 
ســـر گذرانده ایم، هیچ فرد منصف و آگاهی نیز پیدا نمی شـــود که تردیدی در این 
واقعیت  داشـــته باشد  که "نظریه ی والیت فقیه" به "جنایت علیه بشریت، کشتار 
١٣۶٧، سرکوب خونني زندانیان سیاسی در ادوار مختلف حیات جمهوری اسالمی 

و یا قتل های زنجريه ای" راه می برد.  
هم چنـــني باور دارم نمی توان بـــه نظریه ی "دیکتاتوری پرولتاریـــا"، هرچند نوع 
خوش خیم آن، "دیوار آهنني" و رهربی بالمنازع از نوع   استالني اعتقاد داشت و به 

شیوه های او برای اداره ی کشور متوسل نشد.  
آن چه در سی و دو سال گذشته بر ما رفته، محصول حکومت مذهبی و ایدئولوژیک 
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و"نظریه ی والیت فقیه" و سرپدن جان و مال مردم به دست عقب مانده ترین اقشار 
جامعه است. 

با تجربه ای که ملت ما از ســـر گذرانـــده ، توجیه نوع خوش خیم حکومت دینی و 
"نظریه ی والیت فقیه" منطقی نیست. حتی            آیت اهللا  منتظری و         بنی صدر هم که از 

جمله حامیان و تئوریسني های آن بودند، از آن اعالم برائت کردند. 
فرقی نمی کند که والیت فقیه در چه پوششـــی ارائه شود، بدون تردید به جنایت 
و حق کشی و پایمال کردن حق حاکمیت مردم راه می برد. والیت، آن هم مطلقه، 
عالوه بر عرصه ی سیاســـی، بر زندگی خصوصـــی آدمی نیز حکومت می کند و 

بنابراین بسیار بدتر از سلطنت خودکامه است. 

تناقضی را که            آیت اهللا  منتظری به آن دچار بود، نمی توان مالکی برای تأیید داوری 
آقای  افشـــاری پنداشـــت. نحوه ی برخورد            آیت اهللا  منتظری هم بیش تر ناشی از 
خصوصیات اخالقی و شخصیتی ایشان بود و نه لزوماً باورهای شان. او در میان 
مراجع تقلید و فقهای شیعه، یک استثنا بود که نمی توان به عنوان قاعده از وی یاد 
کرد.            آیت اهللا  منتظری اگر جانشني   استالني هم بود، با توجه به  خصوصیات فردی که 
داشت چه بسا پس از مدتی با آن جنایات همراه نمی شد. چنان که بعد از همراهی 
اولیه با          خمینی و جنایات او، در نهایت راهش را جدا کرد و به صراحت گفت با 

خمینی حاضر است تا لب جهنم برود اما داخل آن نمی  شود.  
با این حال           به ســـبب رابطه ی چهل ســـاله اش با          خمینی، تالش کرد او را بیمار یا 
مسلوب  االختیار نشان دهد و مسئولیتش را در کشتار ۶٧ و دیگر جنایات زیر سؤال 
بربد. او سعی می کرد اطرافیان          خمینی را متهم به عدم صداقت و نادرستی کند و 
نه خود او را. چرا که در این صورت به باورهایش خدشـــه وارد می شد؛ "     امام" و 

"مقتدا"یش روی   شاه و ساواک او را سفید  کرده  بود. 
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نگاهی دوباره به "اسالم رحمانی" و ضعف های آن 

علی افشـــاری: فردی می تواند مدافع قرائت هایی از اســـالم باشد  که 
مدعی تصرف قدرت سیاسی است اما نه از خشونت سیاسی دفاع کند 

و نه بدان دست یازد. 
مصداقی: در عالم واقع چنني چیزی امکان ناپذیر اســـت. تاریخ و تجربه ی بشری 
خالف آن را ثابت کرده است. حکومت دینی، بار ِکجی است که به سرمنزل مقصود 
نخواهد رسید. سیســـتمی که بر پایه ی قرائت های مذهبی بنا شود جز به قهقرا و 
ارتجـــاع راه نخواهد برد. فرقی نمی کند این قرائت مربوط به کدام دین و آیني و 
مکتب و مرام باشـــد. تجربه ی بشریت را باید سرلوحه قرار داد و از ساده انگاری 

دست برداشت. 
دکرت مصدق و هم        مهندس بازرگان هر دو مسلمان بودند. اوىل در دادگاه تاریخی اش 
خود را مسلمان و پريو "     امام حسني" خواند و دومی یکی از ایدئولوگ های اسالمی 
بـــود؛ هیچ یک از آنان اما به دنبال ایجاد حکومت دینی نبودند، قائل به اجرایی 
کردن فرامني فقهی در حکومت نبودند، هیچ کدام برای به کرسی نشاندن یکی از 

قرائت های اسالم مبارزه و  کوشش نکردند. 
از این گذشـــته تجارب سیاســـی آن ها مربوط به پیش از به قدرت رسیدن "اسالم 
سیاسی" بود. تردیدی نیست اگر مصدق زنده بود و اگر بازرگان در یک محیط باز 
و آزاد امکان صحبت داشت، یا فرصتی می یافت که عقایدش را به کرسی بنشاند به 
هیچ وجه زیر بار حکومت دینی نمی رفت.  آقای بازرگان در همان سال های ۶٣-۶١، 
در سیاه ترین دوران، با همه ی محدودیت ها نظریات          خمینی و نیز حکومت دینی 

را در کتاب "انقالب ایران در دو حرکت" نقد کرد و با آن به مخالفت برخاست.
بازرگان معتقد به حکومت عرفی بود؛ خواست او به رفرم واقعی در سیستم پهلوی 
از همني اعتقاد سرچشمه می گرفت. بخش زیادی از برخوردهایش پس از انقالب 
برای پایني آوردن شـــرتی بود که به باالی بام برده بودند و البته ثمری نداشـــت و 

نخواهد داشت؛ چرا که این شرت، به راحتی پایني بیا نیست.
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خمینی در قرائتش از اسالم، پیش از "تصرف قدرت سیاسی" از "خشونت سیاسی" 
دفاع نمی کرد، حتی در مبارزه با رژیم   شاه نیز با کاربرد "قهر" مخالف بود؛ شعار 
"خون بر شمشري" پريوز است می داد و مردم بر سر مسلسل  سربازان گل می گذاشتند. 

اما همني          خمینی پس از  کسب قدرت سیاسی، به وحشیانه ترین شکل خشونت نه 
تنها در ابعاد سیاسی که فرهنگی و اجتماعی و... هم دست زد و در اولني روزهای 

تصدی قدرت سعی کرد به زور، حجاب بر سر زنان کند. 
در نگاه من اشاعه ی "اسالم سیاسی" در هر شکلی، به ضرر آینده ی کشور، سرنوشت 
بشریت، و حتی اعتقادات و دلبستگی های مردم و در نهایت خود دین و "اسالم" 
است. شاهد هستیم امروز در کشور ما آن چه که پیشرفت کرده "بی دینی" از یک سو، 

و "خرافه گرایی" و جهالت از سوی دیگر است. 
مـــن در جلد چهارم کتاب خاطراتم  بـــر این اعتقاد تأکید کرده ام که "دعوت ما از 
روحانیون و تحریک و تحریص آنان به دخالت در امور سیاســـی و مشارکت در 
مخالفت با رژیم سلطنتی حاکم بر ایران" از اساس اشتباه و فاجعه بار بوده است.  
ما بایستی و باید تالش می کردیم و تالش کنیم که آن ها را هرچه بیش تر از سیاست 
و مداخله در امور سیاســـی دور کنیم. منافع زودگذر را نبایستی به منافع درازمدت 
ترجیح داد، همراهی امروز آن ها برای ما در  آینده، دوباره مشکل ساز خواهد شد. به 

سلسله ی روحانیت نباید اعتماد  کرد. گذشته را چراغ راه آینده بدانیم. 
پس از تجربه ی مشـــروطیت و به ویژه کودتـــای ١٣٣٢ و نقش ارتجاعی نريوهای 
مذهبی و روحانیت، ما نبایستی دوباره دست به دامان آن ها می شدیم. باید به نريوی 

خودمان باور داشته باشیم و دست نیاز به سوی آن ها دراز نکنیم. 
ثمره ی تالش های   شـــریعتی و مجاهدین برای به میدان آوردن "اسالم" مرتقی‑و 
به تعبري خودشان زدودن زنگار  از اسالم ارتجاعی‑را          خمینی و مرتجعني بردند و 
نتیجه اش را ملت ما سی و دو سال است با پوست و  گوشت شان لمس می کنند. 
نباید به خاطر استفاده از پایگاه اجتماعی روحانیت و استفاده از نفوذ آن ها پای شان 
را به میان می کشـــیدیم. متأســـفانه نه مجاهدین و نه نريوهای چپ و نه رژیم   شاه 
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درس درســـتی از "قیام پانزده خرداد" و خطـــرات آن نگرفتند. از آن پس بود که 
نقش نريوهای ارتجاعی و واپس گرا در مبارزه با رژیم   شـــاه بارز شد و به صورت 
گسرتده به زندان ها راه یافتند. نتیجه ی صداقت و خريخواهی و میهن پرستی و ... که 
بنیان گذاران مجاهدین و نهضت آزادی و   شریعتی به خرج دادند همراه با دست 
بازی که رژیم   شـــاه برای تبلیغ و ایجاد شبکه در اقصی نقاط کشور به روحانیون 
داده بود، موجب پا گرفنت "اسالم عزیز"          خمینی شد. از نردبانی که نريوهای مرتقی 

گذاشته بودند          خمینی باال رفت. آزموده را دوباره نباید آزمود. 
نـــان دین را در هر جامعه ای روحانیون آن می خورند، منافع باال آمدن و به قدرت 
رســـیدن دین، پیش و بیش از همه، بی تردید به جیب روحانیون آن دین می رود. 

"روحانیت اسالم" عقب مانده ترین بخش های جامعه را نمایندگی می کند. 

تردیدی ندارم چنان چه روحانیت هم از قدرت برکنار شـــود، ما مشکالت خاص 
خود را خواهیم داشت؛ دمکراسی یک شبه برقرار نخواهد شد، یک روند طوالنی 
و نفس گري است و به آگاهی جامعه و گردانندگان نظام اداری و سیاسی کشور، و 
به زمان، نیاز دارد، معذالک تجربه ی تاریخی به بشریت و انسان مدرن آموخته که 

دست متولیان دین و مذهب را از حکومت و سیاست لزوماً باید جدا کرد. 
اگر پایداری و ماندگاری مذهب هم مورد نظر ماست، باید دست آن از حکومت 
و سیاست کوتاه شود؛ دل سوزان مذهب باید به این مهم بیاندیشند، مذهب مسئله ی 

شخصی افراد است و در حوزه ی شخصی افراد نباید دخالت کرد. 

به باور من نظام جمهوری اسالمی را نمی توان با حربه ی "اسالم" تغیري داد. رژیم 
جمهوری اسالمی برعقب مانده ترین نريوها متکی ست و با پوىل که مثل اعالمیه 
پخش می کند آن  نريوها هیزم آتشـــی می شـــوند  که نظام به پا می کند، اختیار و 
رهربی شان در دست روحانیت و مداحان و حوزه  ی علمیه ی قم و مراجع تقلید و... 
است. از استثناها که بگذریم الاقل در یک سال و نیم گذشته که پایه های نظام با 
تظاهرات های میلیونی به لرزه در آمد، کوچک ترین همراهی با جنبش نکردند؛ چرا 
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که منافع شان در نظام والیت فقیه تأمني می شود. 
وظیفه ی ماست که قوی شویم و زمینه های تضعیف اندیشمندان سکوالر و الئیک 

را فراهم نیاوریم؛ حتا اگر اشتباه کنند.

بـــا همه ی احرتامی که من برای            آیت اهللا  منتظـــری قائل بودم، با وجود صداقت و 
درستی که در ایشان سراغ داشتم، با عالقه ی قلبی که به ایشان داشتم اما هرگز تردید 
نداشتم که "اسالم رحمانی"            آیت اهللا  منتظری به سنگسار معتقد و باورمند است؛ در 
صورتی که باعث "وهن اسالم"  شود خواهان توقف آن می شود و یا شرایط ثبوت 
جرم را سخت و دشوار معرفی می کند وىل با خود مجازات وحشیانه ی سنگسار 
مخالفت نمی کند و مجازات جایگزین برای سنگســـار را غلط و غرياســـالمی 
می داند؛ چون معتقد است در سنگســـار قربانی امکان فرار دارد در حاىل که در 

تريباران و حلق آویز نه. 
"اســـالم رحمانی"             آیت اهللا  منتظری هم انســـان را مالک بدن خود نمی شناســـد. 

"اســـالم رحمانی"           آیت    منتظری هم از قطع ید و شالق زدن که دنیای معاصر آن را 

بربریت می خواند، دفاع می کند اما حداکثر شـــرایط اجرای آن را متفاوت از آن چه 
رایج است می بیند. هم چنني به قوانني ارتجاعی "قصاص" و حدود و دیات معتقد 

است. 
"اسالم رحمانی"            آیت اهللا  منتظری معتقد به ارتداد است. کسی که اسالم آورده و یا 

مسلمان زاده است نمی تواند دین اش را عوض کند، نمی تواند آگاهی و شناخت 
جدید را با جدیت و همیت تبلیغ کند و نمی تواند ضعف های دین قبلی را توضیح 
و تشـــریح کند؛ چرا که به آن انگ توطئه زده و فرد را از هســـتی ساقط می کنند. 
"اسالم رحمانی"             آیت اهللا  منتظری فتوای          خمینی علیه  سلمان رشدی را تأیید می کند.

"اســـالم رحمانی"            آیت اهللا  منتظری هم کافر را در ردیف ادار و مدفوع و خوک و 

سگ و... دانسته و نجس معرفی می کند. 
در نگاه            آیت اهللا  منتظری، زن نه تنها نصف مرد ارث می برد، بلکه بدون اجازه ی 
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همسر حق خروج از خانه و حتی شرکت در مراسم کفن ودفن پدرش را هم که فقط 
یک بار انجام می گريد ندارد. 

یک کلمه در "اسالم رحمانی"            آیت اهللا  منتظری نمی  یابید  که آزادی پوشش را مجاز 
شمارد. یک کلمه در "اسالم رحمانی"            آیت اهللا  منتظری نمی یابید که موسیقی، به ویژه 
نـــوع "غنایی" آن در جامعه قانونی بوده و از همني منظر، حقوق آن به رســـمیت 

شناخته شود. باله و رقص که جای خود دارد. 
در "اســـالم رحمانی"            آیت اهللا  منتظری جایی برای آواز زنان و یا شـــرکت آنان در 
تورنمنت های بني المللی با استانداردهای جهانی نیست. اگر روزی زنان خواستند 

در مسابقات شنا شرکت کنند حتماً  بایستی با روسری و... باشد. 
"اسالم رحمانی"            آیت اهللا  منتظری  اجازه ی اختالط آزاد بني زن و مرد را نمی دهد. 

ه سال هجری برای  مرد را مجاز به داشـــنت چهار همسر می شناسد؛ سن بلوغ را نُ
دخرت و پانزده ســـال هجری برای پسر می شناسد؛ خیلی که ارفاق کند چند ساىل 
ســـن مربوطه را این طرف و آن طرف می کند؛ صیغه ، یا "فحشای شرعی" را مجاز 
می  شـــمرد؛ حق حضانت را از مادر ســـلب می کند؛ حق قضاوت و ریاست را از 
آن زنـــان نمی داند؛ به برابری زن و مرد معتقد نیســـت‑می دانم    آیت اهللا صانعی 
نوآوری هایی در این زمینه کرده است‑. این "اسالم" هم اجازه نمی دهد ایران برای 
پیشرفت از امکانات گسرتده و بالقوه ی خود در صنعت توریسم، استفاده کند چرا 

که دغدغه ی بروز اعمال خالف شرع از توریست ها را دارد. 

در خلوت خود رساله ی عملیه ی            آیت اهللا  منتظری را‑به عنوان شاخص و راهنمای 
"اسالم رحمانی"‑مطالعه کنید؛ کجای آن با دنیای امروز و حقوق اولیه ی انسانی 

می خواند؟ اگر معتقدان            آیت اهللا  منتظری خواستند دستورالعمل ها و فتوای ایشان 
را اجرا کنند، آیا چیزی بهرت از آن چه امروز شـــاهدش هستیم با کمی تغیري حاصل 

می شود؟
آیا تصور می کنید پريوان            آیت اهللا  منتظری آن چه را که ایشان به صراحت منکر اعالم 
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می کنند، آزاد خواهند کرد؟ به عنـــوان مثال مردم ما آیا در حاکمیت آن  ها، دوباره 
این امکان را خواهند یافت که از صدای امثال  مرضیه و  گوگوش و هایده یا رقص 
جمیله و  محمد خردادیان و... لذت بربند؟ آیا خانواده های ایرانی دوباره این امکان 
را خواهند داشت که کنار هم در گرمای تابستان به دریا بروند و یا در رستوران ها و 
تفرج گاه ها مشروبات الکلی بنوشند؟ آیا اجازه دارند در ماه مبارک رمضان تظاهر 

به "روزه خواری" کنند؟
در نامه ی اعرتاضی            آیت اهللا  منتظری نســـبت به کشتار ۶٧ در تاریخ ٩مرداد ١٣۶٧ 
ایشـــان مخالفتی با کشتار مجاهدین اسري در  کوچه  و خیابان های شهرهای غربی 
کشور نداشته و آن را تأیید کرده و می نویسند:  "اعدام بازداشت شدگان حادثه ی اخري 
را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهراً  اثر سویی ندارد"؛ یعنی ایشان "اسري کشی" را 

تأیید می کنند. 
قانون اساســـی جمهوری اسالمی دست پخت "اسالم رحمانی"             آیت اهللا  منتظری 
و همراهان ایشـــان است. بسیاری از جنایت کاران به ویژه حکام شرع ‑و تأکید 
می کنم جنایتکارترین  های شـــان مثل    گیالنی در بني  سال های ۵٨ تا ۶٧ با احکام 

رسمی            آیت اله  منتظری به جنایت مشغول بودند. 
با این همه من            آیت اهللا  منتظری را یک استثنا در بني مراجع تقلید شیعه و حاکمان 
کشـــورمان می شناســـم. به ایشـــان عالقمند بودم و از این که مدافع حق  حیات 
مخالفان شان بودند، همواره قدردانی کرده ام؛ از این که هرجا به یقني رسید اشتباه 
کرده با صدای بلند اشـــتباه خود را اعالم کرد، بزرگش می دارم؛ از این که جاه و 
جـــالل مقام او را نگرفت، احرتامش را واجب می دانم؛ از این که از کینه جویی و 
شقاوت پرهیز می کرد دوستش داشتم؛ به خاطر همه ی این ها در از دست دادنش 
غمگني شـــدم. اما به دالیلی که ذکر کردم مایل نیستم کشور بر اساس دیدگاه های 
ایشان اداره شود و برای "اسالم رحمانی" ایشان هم تبلیغ نمی کنم بلکه در هرموقعیتی 
و به ضرورت، آن را بی رحمانه نقد  می کنم، زیان های فاجعه بارش را برمی شمارم 
و نشان می دهم که چگونه در چنني حکومتی، حتا جزئی ترین و پیش پاافتاده ترین 
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حقوق فردی نیز، رعایت نخواهد شد و نمی تواند رعایت شود. مشکل جامعه ی 
ما صرفاً مخالفت با کشـــتار ۶٧ و زنده ماندن تعدادی اسري نیست، مشکل اصلی 
جامعه  ی ما کاسنت از بار فشار بر زندانیان نیست، مشکل جامعه ما ساده زیست بودن 

یا نبودن رهربان نیست. 

آیت اهللا  منتظری از آبان ١٣۵٧ که از زندان آزاد شد تا فروردین ١٣۶٨ که به فرمان 
خمینی عزل شد صدها نماینده برای اجرایی کردن " اسالم رحمانی"  که به آن باور 
داشت انتخاب کرد. "رحمانیت" به جای خود، چند نفر از آنان، از انسانیت بویی 
برده بودند؟ کدام انسان فرهیخته ای در دفرت ایشان مشغول به کار بود؟ غري از این 
است که  دری  نجف آبادی قاتل که در مقام قاضی شرع، احکام اعدام بسیاری را 

صادر کرده بود تا هنگام عزل رییس دفرت ایشان بود؟ 
با کدام ابزار قرار بود "اســـالم رحمانی" اجرایی شود؟ ابزار کار            آیت اهللا  منتظری با 
         خمینی یک سان بود؛ ایدئولوژی راهنمای آن ها یک سان بود؛ آدم هایی که قرار بود 
فرامني را اجرا کنند یک سان بودند؛ تنها یک چیز یک سان نبود، شخصیت بی بدیل 
           آیت اهللا  منتظری،که نمی توانست چندان مؤثر باشد. او به تنهایی نمی توانست کاری 
کند. از استثناها که بگذریم، بدنه ی سیستمی که وی بدان وابسته بود فاسد، بی رحم، 

کینه جو، متعصب و شقاوت پیشه بود.  
"اسالم رحمانی" قبل از هر چیز باید با "اسالم شقاوت و بی رحمی"، و نماد و شاخص 

آن یعنی          خمینی مرزبندی کند و بدون کوچک ترین مســـامحه ای زشتی های آن را 
عیان کند؛ که نمی کند. 

برای اشـــاعه و تبلیغ "اسالم رحمانی" نظر من و آقای افشاری مالک نیست. این 
نشانه ها قبل از هر چیز بایستی در حوزه های دینی وجود داشته باشد. آیا در حال 
حاضر نشانه های"اســـالم رحمانی" در حوزه ی علمیه ی قم و نجف را در نظرات 

  آیت  اهللا  موسوی اردبیلی و    آیت اهللا صانعی و   آیت اهللا سیستانی باید دنبال کنیم؟ 
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اوىل را که            آیت اهللا  منتظری برای اداره ی دستگاه قضایی، "خري الموجودین" معرفی 
می کند، مسئول کشتار و شـــکنجه ی هزاران زندانی سیاسی در دهه  ی ۶٠ و اداره   
کننده ی یکی از سرکوب گرترین سیستم های قضایی بوده است؛ و دومی دادستان 

کل کشور در سیاه ترین روزهای این نظام. ما هر دو را در حاکمیت آزموده ایم.
البته به لحاظ سیاســـی من از هر تغیريی هرچند اندک استقبال می کنم و مطمئناً  

مخالفتی با آن نخواهم کرد. 

علی افشاری: حتی اعدام های وسیع ١٣۶٧ رویدادی محتوم و جربی در 
جمهوری اسالمی نبود. همان گونه که در بازگویی خاطرات آمده است، 
ممکن بود معادالت به گونه ی دیگر رقم می خورد و به همان دالیلی که 
در نیمه راه متوقف گشـــت، اساساً شروع نمی شد. از سوی دیگر ماهیت 
غافلگري کننده ی آن برای زندانیان نشان می دهد که بروز آن جنایت امری 

غريمتعارف و خاص بوده است نه قاعده ی رفتاری.
حال چه برسد به قرائت های رحمانی، دموکراتیک و به قول آقایان نرم از 
اسالم. اتفاقاً روی کرد انسانی و رستگارطلبانه به اسالم به خوبی امتحان 
خود را در آن اتفاق شـــوم پـــس داد. مخالفت جانانه و محکم  آیت اهللا 
منتظری در آن ماجرا تري خالص را به پیوند او با حاکمیت زد و آن بزرگوار 
بدون اندک تردیدی هزینه ی اعرتاضش را پرداخت و از قدرتی صرفنظر 
کرد که فقط ســـکوت را می طلبید و وی می توانست حتی توجیه کند  که 
چون مسئله را با وی در جریان نگذاشته اند و او نقشی در تصمیم سازی و 
اجرای آن فرمان ننگني نداشته است ،لذا مسئولیتی نیز متوجه وی نخواهد 
بود. وىل او چنني نکرد تا افتخاری باشـــد برای جریان اسالم رحمانی و 

حقیقت گرا که پیامربش را رحمة للعالمني می خواند.
بر خالف نظر آقایان، اسالم نرم نه تنها نقشی در آن فاجعه نداشت بلکه در 
مقابل آن ایستاد و تاوانش را هم مردانه تحمل کرد. تاوانی که از عهده ی هر 
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کس و جریانی ساخته نیست که پا در قدرت داشته باشد و به خاطر دفاع از 
حقوق مخالفانش از آن دست کشد. 

مصداقی: آقای افشاری متأسفانه به گونه  ای موضوع "قاعده  ی رفتاری" و "جنایت 
غريمتعارف" را مطرح می کنند  که گویا تا آن موقع جنایتی از سوی مقامات رژیم 
صورت نگرفته بود و این جنایت خالف قاعده ی مرســـوم آن ها بوده است. اگر 
زندانیان پیش بینی جنایت بزرگ ۶٧ را نمی کردند از آن رو بود که در تاریخ معاصر 
فقط یک بار چنني فاجعه ای صورت پذیرفته بود، آن هم در پایان جنگ جهانی دوم 

در ژاپن. 
آقای افشـــاری، عدم شـــناخت صحیح زندانیـــان سیاســـی از ماهیت به غایت 
جنایت کارانه و شقاوت بار          خمینی را به حساب "غريمتعارف" بودن جنایت صورت 
گرفته نگذارید. این موضوع نباید پوئن مثبتی برای رژیم تلقی شود، بلکه بایستی 
پوئن منفی در حساب زندانیان سیاسی شناخته شود که پس از تحمل هفت سال 
مرارت و رنج و سختی و شکنجه و بی رحمی نتوانسته  بودند میزان ددمنشی          خمینی 

و "اسالم عزیز" را درک کنند. 

آقای افشـــاری چنان چه دقت بیش تری در خاطرات انتشـــار یافتـــه ی زندانیان 
می کردند داوری دیگری در مورد رفتارهای "متعارف" رژیم می داشتند. با این حال 
چنان چـــه در کتاب خاطرات، مقاالت و ده ها مصاحبه  و  گفت وگو  که در ارتباط 
با کشـــتار ۶٧ داشته ام، نه تنها در ارتباط با کشتار ۶٧ مسئولیتی را متوجه            آیت اهللا 
منتظری نکرده ام بلکه همواره تقدیرکننده ی نقش مثبت ایشان در این ماجرا بوده  ام. 
باعث تعجب است که آقای افشاری غريمستقیم مرا متهم به این کرده اند که            آیت اهللا 
منتظری و "اسالم نرم" را مسئول فاجعه ی ۶٧ معرفی کرده ام! نه تنها من، که بسیاری 
از اشخاص و  گروه های غريمذهبی نیز            آیت اهللا  منتظری را در این جنایت مسئول و 
دخیل ندانســـته اند بلکه برعکس، مخالفت ایشان و چشم پوشی شان از قدرت را 

ستوده اند.
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آقای افشـــاری در این فراز از نوشته شان مدعیان "اسالم نرم" در ایران را مشخص 
نکرده اند. نمی دانم "اسالم خواهان نرم" مورد نظر ایشان در حاکمیت بودند و یا در 
بريون حاکمیت. اگر منظورشان از "اسالم خواهان نرم"، بخشی از حاکمیت است 
که امروز از کشـــتی نظام به بريون پرتاب شده اند، من آن ها را مسئول بزرگ ترین 
جنایات علیه بشریت می دانم و اگر منظورشان نريوی دیگری است که باید مشخص 

کنند. من با نريویی که دست در خون و جنایت نداشته مشکلی ندارم. 
به جز            آیت اهللا  منتظری چه کسی در میان مدعیان "اسالم نرم" در حاکمیت به طور 
کامل و بدون چون و چرا جنایت بزرگ ۶٧ و دیگر جنایات شنیع رژیم در دهه ی 

۶٠ را محکوم کرده است؟  

  علی افشـــاری: رویکرد متفاوت اســـالم نرم فقط به این رویداد محدود 
نمی شـــود. دوران کم شـــدن فشار بر زندانیان سیاســـی پس از برکناری 
                 الجوردی از مدیریت زندان ها که در خاطرات زندانیان سیاسی به دوران 
زنگ تفریح معروف است و خود این آقایان در کتاب های خاطرات شان 
مفصل به آن پرداخته اند، دیگر محصول تالش های این جریان است. باز 
هم می گویم قضـــاوت در خصوص یک هویت به بحث نظری پريامون 
اســـتواری دعاوی و نظریات آن ارتباط دارد نه آن که پای رفتار سیاسی 

برخی از مدعیان یک هویت را پیش کشید و بعد آن را به همه تعمیم داد.
مصداقی: می گویند اهل جهنم از ترس مار غاشیه به افعی پناه می برند. 

یکی از  کســـانی که دوران "نیمه ی ۶٣ تا نیمه ی ۶۵" زندان قزل حصار را "زنگ 
تفریح" زندان معرفی کرده اســـت، من هستم. البته من رنج بردن قربانیان از مرگ 
فاجعه بار ناشی از سنگسار را هم در مقایسه با شکنجه های سبعانه ای که قربانیان در 
شکنجه گاه های نظام در دهه ی ۶٠ متحمل می شدند مانند شرکت در مجلس جشن 
و ســـرور می خوانم. این مقایسه نه به مفهوم رنج آور نبودن مرگ در اثر سنگسار، 
بلکه فاجعه بار نشان دادن بی حد و حصر شکنجه های مرسوم در زندان های نظام 
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اســـت. آقای افشاری "دوران زنگ تفریح " زندان را به گونه ای مطرح کرده اند  که 
گویا خاطره نویســـان از زنگ تفریح مرسوم در مدارس صحبت  کرده اند. حال آن 
که این شرایط در مقایسه با قرب و قیامت و واحد مسکونی و زندگی در سلول های 

مجرد قزل حصار و ... "زنگ تفریح" نامیده شده است. 
پیش تر در زندان قزل حصار، هیجده تا بیســـت و دو نفر در یک سلول چهار مرت 
مربعی محبوس بودیم؛ و در دوران "زنگ تفریح" این تعداد به هفت یا هشت نفر 
کاهش می یافت. من به عنوان یکی از معتقدان به دوران "زنگ تفریح" به صراحت 
اعالم کرده و می  کنم که قتل عام زندانیان سیاسی از دل همني "زنگ تفریح" درآمد. 
 " از فحوای کالم آقای افشـــاری استنباط من این است که منظور ایشان از "جریان

مربوطه "اصالح طلب "های نظام هستند. 
برای رفع سوءتفاهم به آگاهی ایشان می رسانم که پیش برندگان خط "زنگ تفریح" 
در زندان      حسني شریعتمداری،  حسن شایان فر،        مجید انصاری، همه،  از تأییدکنندگان 
کشتار ۶٧ هستند.  میثم مســـئول زندان قزل حصار در آن دوره، یکی از متصدیان 
بی رحم زندان شرياز در سال های اولیه ی دهه ی ۶٠ بود و دادیار ناظر زندان دوران 
"زنگ تفریح"؛  ناصریان‑محمد مقیســـه‑یکی از مسئوالن اصلی کشتار ۶٧ در 

تهران و قاضی شعبه ی ٢٨ دادگاه انقالب اسالمی امروز است. در کتاب خاطراتم 
به اندازه ی کافی در مورد چهره های مورد نظر آقای افشاری توضیح  داده ام. من از 
نزدیک و با چشم های خودم نقش هر دو جناح و "جریان" نظام را در جنایت علیه 
بشریت دیده ام. اگر روی این موضوع حساس هستید و عالقه ای به یافنت حقیقت 

دارید شما را به خواندن کتاب خاطراتم ارجاع می دهم.١

علی افشاری: از سوی دیگر اگر آمران وعامالن آن جنایت به نام دفاع از 
دین خدا طناب دار بر گردن انسان های بی گناه انداختند که معلوم نیست چه 
قدر در ادعای شان صادق بودند و چه بسا قدرت طلبی و خودپسندی شان 

1- http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=185



محرک اصلی بود و خدا و دین اسالم را ملعبه قرار داده بودند ، اما در 
آن س���وی میدان، اکثریت قربانیان نیز مسلمان بوده و دل در گرو قرائت 
دیگری از اس���الم داشتند و تا آخرین نفس پای بند به باورهای مذهبی 
بودند. آقای مصداقی به عنوان کس���ی که مجازات هایی را در زندان به 
خاطر مشارکت در برپایی اعیاد مذهبی متحمل شده است، باید بهتر از 
هر کس دیگر بداند، حداقل هشتاد درصد قربانیان سال ۱۳۶۷ که به قول 
شاملو از "زنده ترین زندگان" بودند عضو سازمان مجاهدین خلق بوده به 
اس���الم و مذهب شیعه اعتقاد داشتند. در آن واقعه ی سیاه دو قرائت از 
اسالم رو در روی هم دیگر قرار گرفت نه تمامیت اسالم در برابر نیروهای 
غیرمذهبی. همین اتفاق در مورد زنان زندانی نیز افتاده است. بیش ترین 
پرداخت هزینه و اعدام را زنان مذهبی در طول تاریخ جمهوری اسالمی 
تجرب���ه کرده اند. اکثر آنانی که اعدام ش���دند با حجاب بودند امری که 

عمدتًا به آن توجه نمی گردد. 
مصداقی: من نه نکیر و منکر هستم و نه خداوند متعال یا شورای نگهبان که در ارتباط 
با میزان پای بندی افراد نسبت به ادعایی که دارند داوری کنم؛ اما می دانم جانیان به 
قصد "قربة  الی اهلل" لگد آخر را در شکم دوستان من زدند تا حلق آویز شوند. در دوران 
شکنجه  و تعزیر هم شاهد بودم که به نام "علی"و"حسین" و "خدا" و پیغمبر ضربات را 
کوبنده تر فرود می آوردند و با اشاره به زیارت عاشورا احکام اعدام را برای کسانی که 
روزنامه خوانده بودند و یا در هفت تیر خندیده بودند، اجرا می کردند. تردیدی ندارم 
که میزان پای بندی الجوردی و امثال او به "اسالم" مورد ادعای شان اگر بیش تر از 

معتقدان به انواع دیگر اسالم نبود الاقل کم تر از آن هم نبود.

نکته ی حیرت انگیز این که آقای افش���اری در مورد قربانیان اصلی کش���تار ۶۷ و 
اعتقادات مذهبی شان به کسانی اشاره می کند که من بیش از هر  کس در مورد آن ها 
نوشته ام و روی اعتقادات و باورهای شان تأکید کرده  و بهای آن را نیز پرداخته ام. چه

فردا را چگونه باید ساخت؟
84
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کسی بیش از من در ارتباط با حق زنان مجاهد مطلب نوشته است؟ تأسف آور این 
که در مورد آمار کشته شدگان سال ۶٧ و هویت ایدئولوژیک  آن ها به آمار انتشاریافته 
از ســـوی من، تکیه، و از حرف خودم علیه خودم استفاده می شود. شوربختانه آن 
که آقای افشـــاری به من یادآوری می کنند  که "تمامیت اســـالم در برابر نريوهای 

غريمذهبی" قد علم نکرده بود. گویا من چنني ادعایی کرده ام. 
البتـــه تردیدی ندارم کـــه قرائت های متفاوت "اســـالم سیاســـی" در قدرت، از 
"اســـالم مرفهني بی درد" گرفته تا "اســـالم پابرهنه  ها و سیلی خورده ها"، از اسالم 

"اصالح طلب ها" گرفته تا "اسالم رحمانی"، از معتقدان "فقه پویا و جواهری گرفته" تا 

"فقه سنتی و اسالم فقاهتی" مسئول یک دهه کشتار در زندان های جمهوری اسالمی 

هستند و در این راه مسلمان و غريمسلمان، مذهبی و غريمذهبی نمی شناختند. هرکس 
که قدرت آن ها را به چالش گرفته بود از دم تیغ  گذراندند. و اتفاقاً تا مدت ها با 
توده ای ها و اکثریتی ها و تروتسکیست ها همراهی و همیاری می کردند و در سی 
سال گذشته نیز انواع اســـالم های موجود در حاکمیت با نريوهای غريمذهبی و 
به ویژه "کفار" در سطح بني المللی ساخته اند. در فلسطني هم با "کفار"ی چون  احمد 
جربئیل و  ابوموسی می ساختند تا دمار از روزگار "مسلمان  هایی" چون  عرفات و... 

در آورند. 
ظاهراً آقای افشاری هم تردیدی ندارد که باالخره  این "اسالم عزیز"          خمینی بود که 

تاب دیگر اسالم ها را نیاورده و معتقدان به آن را از دم تیغ گذراند. 
خوشحال می شوم بدانم کدام یک از معتقدان به "اسالم رحمانی" در میان "جریانی" 
که می شناسیم زندانیان مجاهد را مسلمانانی می شناسد که برای پیگريی حق و دفاع 
از "اســـالم" در مقابل          خمینی ایستادند؟ مگر نه این که معتقدان "اسالم رحمانی" 

همچنان بر طبل "دوران طالیی       امام" می کوبند و حسرت آن دوره را می خورند؟
 

از آقای    کدیور که خود را جانشني            آیت اهللا  منتظری می شناسد و در واشنگنت اقامت 
دارد و از شـــالق و شکنجه ی دستگاه امنیتی نظام به دور است و خطر جانی هم 
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ایشان را تهدید نمی کند، بخواهید نظرشان را راجع به زندانیان مجاهد اعالم کنند. 
آیا آن ها را سد سدید "اسالم" در مقابل "اسالم" ریایی          خمینی می داند؟ آیا دعوای 
مجاهدین و رژیم را دعوای دو قرائت از اسالم می داند؟ اگر آری، از ایشان سؤال 
کنید در دعوای بني این دو "اسالم" در کنار کدام یک ایستاده اند؟ آیا او هم چنان از 

"حضرت       امام          خمینی" به بزرگی یاد نمی کند؟  

یک جا به من نشان دهید که            آیت اهللا  منتظری پیش تاز "اسالم رحمانی" همان ها را 
که در مقاله ی خود "زنده ترین زندگان" نامیده اید، بزرگ بدارد،که هیچ؛ مسلمان 
شناخته باشد. خیلی که به آن ها امتیاز داده باشد "فریب خورده"شان نامیده است. آیا 
" مدعی، بني کسانی که شما "زنده ترین  شک دارید که ایشان و همه ی "اسالم پناهان

زندگان"شان می نامید، و     گیالنی جنایتکار، دومی را انتخاب می کنند؟ 
آیا فراموش کرده ایم            خاتمی یکی از مدعیان "اســـالم رحمانی" چگونه      الجوردی 
جنایتکار را که به دست دو تن از همان "زنده ترین زندگان" به مجازات رسید "سرباز 
ه ماه قبل از انتخابات بیست و دوم خرداد ٨٨، در سوگ  اسالم" خواند و       کروبی نُ
دهمني سالگرد از دست رفنت                  الجوردی نشست؟ آیا ندیده اید   موسوی و... با چه 

لفظی از آن "زنده ترین زندگان" یاد می کنند؟ 
من تردید ندارم که قاتالن به نام اســـالم و خدا و  پیغمرب و ائمه، دلدادگان آن ها 
و "زنده ترین زندگان"را به مسلخ بردند؛ تردید ندارم که رفقایم را به نام اسالم در 

گورهای دسته جمعی و انفرادی مدفون کردند. 

از غرياسالمی بودن اعمال          خمینی و حامیانش صحبت می شود، در حاىل که هیچ  
مرجع تقلید شیعه ای را پیدا نمی کنید  که حکم بر نامسلمانی و یا انحراف          خمینی از 
اسالم داده و یا دست کم با فتوای قتل عام ۶٧ مخالفت کرده باشد. اکثریت قریب 
به اتفاق معتقدان به مارکسیسم و سوسیالیسم اما قبل از هر چیز نه تنها جنایت های 
صورت گرفته از ســـوی   استالني و  پل پت را محکوم می کنند بلکه آن ها را اساساً  

مارکسیست و سوسیالیست نمی خوانند. 
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هیچ یک از جریان  های حاکمیت که خود را معتقد به "اســـالم رحمانی" معرفی 
می کنند، رســـماً حکم بر غرياســـالمی بودن اعمال          خمینی نداده است. حساب 
مردمـــی از جنس مادر و مادر بزرگ من و باورهای شخصی شـــان را جدا کنید 
اما یک جمله از  سروش و     کدیور و... حتی در خارج از کشور بیاورید که حکم بر 
نامسلمان بودن          خمینی داده باشند تا چنان چه جنایت صورت گرفته از سوی او را 

به "اسالم عزیز"ش منتسب کردیم منصف نبوده باشیم. 
یک نفر از مدافعان "اسالم رحمانی" را که روز و شب راجع به جنایات صورت گرفته 
از سوی   رژیم پهلوی صحبت می کنند نشان دهید  که از          خمینی و اعمال او فاصله 
گرفته باشد و با صراحت و بدون چون و چرا جنایات او را محکوم کرده و بابت 

همراهی خود با          خمینی پوزش خواسته باشد. 
به جز            آیت اهللا  منتظری یک نفر از مراجع تقلید شیعه در قم و نجف و کربال و مشهد 
و شرياز و گلپایگان و کاشـــان و... را نشان دهید که دست کم بعضی از کارهای او 
را غرياســـالمی یا ضداسالمی معرفی، و آن ها را محکوم کرده باشد. حتا            آیت اهللا 
منتظری هم جنایات را به او نسبت نمی دهد. هیچ  فتوایی از "آیات عظامی" که در 

حصر بودند، مبنی بر غرياسالمی بودن اعمال          خمینی در دست نیست. 
این را هم اضافه کنم که من به "مارکسیسم رحمانی" هم که حاضر نباشد علناً و بدون 
چون و چرا علیه   استالني، پل پوت و دیگر جنایت کارانی که به اسم "مارکسیسم "، 
طبقه ی کارگر و... مردم را تنها به جرم بیان اندیشه و مخالفت با ایشان، کشتار  و در 
سیاه چال ها و اردوگاه های کار اجباری زنده به گور کردند، موضع بگريد، باور ندارم. 

تاریخ نشـــان داده هرحکومت ایدئولوژیکی چه از نوع اســـالمی، مســـیحی و 
مارکسیســـتی سرکوب و کشتار را وسیله ی اصلی رسیدن به مقاصد خود قرار داده 
است. تاریخ و تجربه ثابت کرده حکومت های دینی به دنبال ایجاد جهنم خدا روی 
زمني هستند و نه بهشت خدا روی زمني. رفنت به دنبال ایجاد بهشت روی زمني در 
تضاد با داشنت قدرت و بهره مند شدن از نعمات آن است. کتاب دوزخ روی زمني 
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را که به تشریح "ایدئولوژی شکنجه" می پردازد را من سال ها پیش از آن که موضوع 
"الهیات شکنجه" مطرح شود، بنا به تجربه ام از زندان های جمهوری اسالمی نوشتم.  

نقد نگاه   علی افشاری به " صدری" ها و پاسخی به دعاوی ایشان

  علی افشاری: برخورد شتاب زده و مغشوش آقایان  اصالنی و مصداقی 
حکایت دیگری از رنج و مالل امروزین جامعه ی ما است. آن ها که هر دو 
سالیان زیادی از بهرتین دوران زندگی شان در دوران مخوف زندان های 
دهه ی شصت تباه شده است و از جنایت کشتار گسرتده ی تابستان ١٣۶٧ 
زندانیان سیاسی جان سالم به در برده اند و از این منظر در خور تقدیر هستند، 
به بهانه ی حمایت از     آرامش دوســـتدار ، منتقدین وی را به وابستگی به 
جمهوری اسالمی متهم کرده اند و به نوعی آنان را در اعدام های فراقضایی 

سال ١٣۶٧ مسئول دانسته اند.
 مصداقی: در کجای نوشـــته ی    مهدی اصالنی و من، منتقدین     آرامش دوستدار و 
به ویژه آن سه نفر‑ دباشی و صدری ها‑ و یک نفر‑  اکرب   گنجی‑"به نوعی مسئول 
اعدام های فراقضایی سال ١٣۶٧ " معرفی  شده اند؟ کاش آقای افشاری جمله ای 
از ما را که چنني مفهومی از آن برداشـــت می شود، می آوردند تا صحت گفته شان 

مشخص باشد.١
آقای دوســـتدار به عنوان یک متفکر، منتقدان فراوانی دارد و اتفاقاً  مخالفت با 
نظرات و آرای وی جزو حقوق  بدیهی آن هاست، اما آیا مخاطب مقاله ی ما همه ی 
منتقدان آقای دوستدار هســـتند؟ آیا بر نویسنده ی محرتم پوشیده است که اتفاقاً  
در میان کســـانی که هیچ  اعتقادی به خدا و اسالم و پیامرب و... ندارند، دوستدار 
منتقدانی دارد؟ آیا درست است که روی سخن  ما‑که متوجه ی   گنجی و  صدری ها 

و دباشی است‑به "منتقدان" دوستدار تعمیم داده شود؟ 
در مقاله ی دوم تنها به ذکر این نکته اشـــاره شـــده است که      احمد  صدری پس از 

1-www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=27317
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قتل عام زندانیان سیاسی به اتهام "معاند" و "محارب" و "مرتد"، به قم سفر کرده، برای 
سازمان "حوزه و دانشگاه" سخرنانی کرده و سپس با        مصباح یزدی و "دانش پژوهان 
حوزه ی قم و بنیاد باقر العلوم" دیدار ی داشته  است. البته هویت گردانندگان سازمان 
"حوزه و دانشـــگاه" برای ما نامشخص است. در صورت توضیح      احمد  صدری 

در این مورد، می توان در ارتباط با گذشته ی آنان نیز روشنگری کرد و نشان داد که 
افراد مزبور تا چه حد در کشتار و شکنجه دست داشتند. برای مثال    محمدی گیالنی 
نماینده ی            آیت اهللا  منتظری در دانشـــگاه ها یکی از مسئوالن خط وحدت "حوزه 
و دانشـــگاه"، از بزرگ ترین جنایت کاران علیه بشریت و قاضی القضات رژیم در 

سیاه ترین روزهای آن ست. 

چنان که نوشته ایم آیا دیدار مزبور یازده سال بعد از آغاز یکی از دهشتناک ترین و 
خونني ترین دوره های تاریخ میهن  مان و بعد از کشتار ۶٧ به وقوع نپیوسته است؟ آیا 
زعمای قم و       مصباح یزدی و گردانندگان سازمان "حوزه و دانشگاه"در این جنایت ها 
ســـهیم نبوده اند؟ آیا نقش اینان آن هم پس از یازده سال از وقوع فاجعه ای در آن 

ابعاد گسرتده، بر کسی پوشیده بوده است؟
اگرچه من همه ی مســـئوالن نظام جمهوری اسالمی و به ویژه   موسوی و کروبی و 
همه ی کســـانی که امروز ســـعی می کنند خود را مربا از کشتار ۶٧ نشان دهند "به 
نوعی" مســـئول این کشتار ۶٧ می دانم، اما آن سه نفر را "به نوعی" مسئول کشتار 

۶٧ نمی دانم. 
منطقی نیست که "مسئولیت" افراد در جریان کشتار ۶٧ لوث شود. از نظر من این 
کار، کمکی به روشن شـــدن حقیقت و تالش بـــرای اجرای عدالت نمی کند. به 
لحاظ فردی بارها روی اهمیت روایت صحیح تاریخ و به ویژه مسئولیت عامالن 
کشـــتار ۶٧ تأکید، و از جریان ها و شـــخصیت های سیاسی به خاطر عدم دقت و 
یا سهل انگاری های شان در این مورد خاص انتقاد کرده  ام.  صدری ها و دباشی که 
سهل است، من اتهام مشارکت مستقیم                  الجوردی یکی از بزرگ ترین جنایت کاران 
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علیه بشریت در کشتار ۶٧ را هم بصورت مکتوب رد کرده ام. 
در موضوع اخري به همراه    مهدی اصالنی،      احمد  صدری را فردی معرفی کرده ایم 
که به دفعات با جنایت کاران و  کسانی که به نوعی در کشتار ۶٧ و دیگر جنایات 
رژیم مســـئول بوده اند دیدار کرده است. اگر چنني ادعایی غلط است ما را روشن 

کنید تا آن را تصحیح کنیم. 
احمد  صدری پیش از حضور در بارگاه  استاد  مصباح هم نخبگان و سفريان اعزامی 
حوزه ی علمیه ی قم به کانادا را همراهی کرده و در جلســـات آن ها با کانادایی ها 
شـــرکت داشته است. یعنی وی رنج سفر از شیکاگو تا کانادا را هم برخود هموار 
کرده است. در آن جا خربی از "مشایعت مادر برای زیارت قم" هم در کار نیست. در 
مالقات با      مصباح یزدی روی این جلسات مشرتک در کانادا هم تأکید شده است. 

 
اگر چه در مقاله  ی "آفرین بر نظر پاک خطاپوشـــش باد" ذکری از  گنجی نیامده 
است اما الزم است توضیح دهم که از نظر من        در کشتار ۶٧،  اکرب گنجی مسئولیت 
اخالقی دارد و نه حقوقی، و تا به این امر اعرتاف نکند و از قربانیان و خانواده های 
آنان پوزش  نطلبد، ادعاهای وی در مورد  کشتار ۶٧ فاقد ارزش است.  گنجی جدا 
از مســـئولیت هایش در سپاه پاسداران، وزارت ارشاد و سفارت رژیم در ترکیه، در 
سال ۶٨پس از برکناری            آیت اهللا  منتظری، مسئولیت بزرگداشت          خمینی در آنکارا را 
بر عهده داشت. دوستان و رفقای او از صاحب منصبان وزرات اطالعات در دوران 
کشتار ۶٧ و پیش از آن بوده اند. او با جنایت کاران نشست و برخاست و حشر و 
نشر داشته است و اگر به قبح اعمال انجام شده در آن دوران باور داشت، به لحاظ 

اخالقی می باید خود را در این جنایت سهیم می دانست و پوزش می خواست. 

این که      احمد  صدری تا پیش از بیست و دوم خرداد ١٣٨٨ وابسته به جمهوری اسالمی 
و یا مدافع "انقالب اسالمی" بوده یا نه را بهرت است به عهده ی خود او بگذاریم و 

از زبان وی سخن نگوییم. 
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او الاقل در دیدار با     مصباح یزدی خود را همراه "انقالب اسالمی" و     مصباح یزدی 
و حوزه ی علمیه ی قم و نظام جمهوری اسالمی فرض کرده و این امر سال ها پس 
از جنایات رژیم جمهوری اسالمی به وقوع پیوسته.  صدری در مالقات مزبور گفته 

است: 
... االن در دنیا بعضی از افرادی که در حیطه های فکری دیگری هستند 
ت بسیار  مطالعه ی دقیق اسالم و ایران را شروع کرده اند، وىل آن ها با نی
ت این که چگونه می توانیم  کینه توزانه به سراغ اسالم آمده اند. یعنی با نی
با این مسأله ی انقالب اسالمی و یا اسالم در بیفتیم و این ها معاندین و 
مخالفني و دشمنان ما هستند. ... این ها معاندین ما هستند، این ها یک 
  مشت دانشمندانی هستند  که نتایج تحقیقات شان را نه در خدمتِ فهم
میان فرهنگی به کار می برند، بلکه به دلیل این که می خواهند با ما بجنگند 

مطالعه  می کنند. 

صدری در محضر     مصباح یزدی در حاىل که به جرم "ارتداد" از  کشته ها پشته ساخته  
بودند از "سنت عقل، تعقل، جدی گرفنت سؤال ها" در حوزه ی علمیه ی قم و محافل 
وابسته به    مصباح یزدی سخن گفته  و هم چنان بر این نظر باقی ست و سخنی در رد 

آن نگفته، یا من ندیده ام. 

احمد  صدری به مالقات کســـی رفتـــه که از دوران   شـــاه و در حوزه ی علمیه به 
خشک مغزی و تحجر معروف بود. در سال ٧١ به دیدار          مصباح یزدی و مؤسسه اش 
می رود که به دشمنی با            آیت اهللا  منتظری و "اسالم رحمانی" و "روشنفکران مذهبی" 
شناخته شده بود.  متأسفانه صدری که به این موضوع بهرت از هر کس دیگری وقوف 
دارد، جایی که منافع اقتضا کند، لباس عافیت به تن " انجمن حجتیه" هم می پوشاند:

 ...در واشـــنگنت به دیدار احمد   صدری رفتم. از کســـانی که از نزدیک با 
این گروه [انجمن حجتیه] آشـــنا بود، گروهی که خیلی ها آن ها را مسئول 
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وحشیانه ترین حمالت علیه بهایی ها می دانند، اگر چه او نظر دیگری  دارد:
احمد  صدری استاد علوم اســـالمی دانشگاه لیک فارست درشیکا گو:  
هدف اصلی تشکیل این جمعیت که توسط یک فردی به نام  شیخ محمود 
توالیی معروف به  شیخ محمود حلبی ایجاد شده است، مبارزه ی علمی و 
مناظره ی منطقی با بهاییان بود. و این پاسخی بود که در واقع به طور نهادینه 
جامعه ی تشیع به این تبلیغ بسیار وسیع و بسیار تهاجمی که از سوی بهاییان  

از آن زمان داشت می شد.
گوینده  ی منت: اما در ایران این تصور هســـت که همه ی آزار و اذیت ها و 
حمالتی که به بهایی ها و خانه های شان و اماکن مقدس شان می شود کار 

انجمن حجتیه است.
احمد  صدری: در واقع اصال این صحت ندارد این را من با یک واسطه 
گفت من با آجر کردن نان  نقل می کنم، از ابتدا شیخ محمود حلبی رسماً
مردم مخالفم، و راه مبارزه با بهاییت این نیســـت که این ها دارند انجام 
می دهند، بلکه با حرف با استدالل با منطق هست، از راه مبارزه با چماق 

و اخراج و آدم کشنت و این ها نمی شود وارد شد.١

صدری برای تخطئه ی     آرامش دوســـتدار در مقاله ی "پاسخ به منتقدان" آن جا که 
منافعش حکم می کند لباس"ســـنتی"به  عقاید واپس گرایانه و ارتجاعی  مصباح 

پوشانده و او را هم سنگ دوستدار معرفی می کند.
آقای  مصباح هر چند وارد سیاســـت نمی شد‑چه قبل از انقالب و چه 
بعد از آن... تا انتخاب آقای            خاتمی در ١٩٩٧- وىل عقایدی سنتی داشت 
و مانند آقای دوستدار با روشنفکران مذهبی از قبیل   دکرت  شریعتی و  دکرت 

سروش بسیار مخالف بود.
معلوم نیست      احمد  صدری که می دانست    مصباح یزدی با "روشنفکران مذهبی از 

1-haghighat.mihanbb.com/printthread.php?tid=460
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قبیل   دکرت  شریعتی و  دکرت سروش بسیار مخالف بود" چرا به او دخیل بسته بود و 
خود را با او در یک جبهه می دید؟ 

امروز که  صدری به صف مخالفان "استاد  مصباح" پیوسته آیا می پذیرد که با     آرامش 
دوستدار و "منافقني کوردل" و "معاندین" هم جبهه شده است؟ 

صدری لزومی نمی بیند توضیح دهد ارتباط او و  مصباح چگونه برقرار شده بود و 
دو طرف چه منافعی از این ارتباط می بردند؟ تنها به این نکته بسنده می کند  که چرا 
به موضوع هیجده سال پیش اشاره می کنید؟ وی نمی گوید چرا همني ارتباط با 

آیت اهللا  منتظری که آن موقع در حصر هم نبودند برقرار نشده بود؟ 

در مقاله ی دوم در پاســـخ به      احمد  صدری که با شـــعبده  و فریب تالش کرده بود 
دستان آلوده به خون    مصباح یزدی و نظام را در سال ٧١ کتمان کند، به این موضوع 
اشاره کردیم که او در تاریخ یادشده، به دیدار مسئوالن نظامی رفته است که به تازگی 

از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود.  
مـــا در نامه ی اول خود به اشـــتباه تصـــور می کردیم که دیـــدار      احمد  صدری با 
مصباح یزدی در اواخر دهه ی ٧٠ خورشیدی صورت گرفته است و نه اوایل دهه ی 
٧٠. هرچه کوشیدیم به تاریخ دقیق این دیدار دست پیدا کنیم موفق نشدیم. به ویژه 
کـــه  صدری هـــم نهایت مخفی کاری را کرده و حرفی در مـــورد آن نزده بود. در 
سایت دانشگاه "لیک فارست" نیز نه تنها در مورد این دیدار و سخرنانی های فوق 
توضیحی نداده بلکه آگاهانه بخش  اعظم فعالیت های خود در ایران و از جمله 
تدریس را نیز مسکوت گذاشته است در حاىل که در ارتباط با فعالیت های خارج 
از کشورش این قاعده را رعایت نمی کند و مصاحبه با یک رادیوی محلی را هم 

از قلم نمی اندازد.  
دلیل اشـــاره به قتل عام شدگان ۶٧ هم از آن جایی ناشی می شد که      احمد  صدری 
در پاسخ خود به "منتقدان" ضمن تکذیب کشته شدن دو جامعه شناس معروف به 
هنگام دیدارش با    مصباح یزدی، تالش کرد چهره ی موجهی هم به مصباح سال ٧١ 
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بدهد و هم تغیريات فکری او را به دوران خاتمی ربط دهد.
ما در پاسخ خود به ادعاهای فریبکارانه ی  صدری، ضمن اعتقاد به درستی مضمون 
نوشته مان به قتل  ده ها جامعه شناس، فیلسوف، روانشناس، تاریخ شناس، اقتصاددان، 
حقوق دان، اندیشمند، استاد، هرنمند و... که در کشتار ۶٧ به دار آویخته  شده بودند 
اشـــاره کردیم تا شائبه ی بی گناهی"استاد  مصباح"و زعمای قم در سال ٧١ ایجاد 

نشود. کجای استدالل مان غلط است؟ 

در نگاه من،       احمد  صدری و دباشی به عنوان اعضای هیئت مشاوران"نایاک"، البی 
"بدنام" رژیم که در اسناد متعدد دادگاه واشنگنت پرده از روابط آن با نظام اسالمی ایران 

برافتاده، از منافع دولت جمهوری اسالمی در آمریکا پاسداری می کنند؛ بودجه ی آن را 
محافل نفتی و ماىل بني المللی و "امدادهای غیبی" تأمني می کنند. چگونه می توان 
پذیرفت که عضوی از اپوزیسیون، برنامه گذار و "مادریتور" سفري آن رژیم در سازمان 

ملل باشد! 

 جواد ظریف سفري رژیم در سازمان ملل که      احمد  صدری مدعی ست    حمید دباشی 
"فقط" یک بار "مادریتور" برنامه ی او بوده، نزدیک به دو دهه از طرف جنایت کاران 

مسئول مقابله با تصویب قطع نامه های نقض حقوق بشر در ایران از سوی کمیته ی 
سوم و مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بوده است. 

ظریف، از مسئوالن اصلی رژیم برای فریب گزارشگران بني المللی و نماینده ی ویژه 
سازمان ملل جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است. او تمام تالش 
خود را نزد    گالیندوپل و   کاپیتورن ‑گزارشگران ویژه ی سازمان ملل‑به کار می برد 

تا به شهادت  قربانیان رژیم توجهی نکنند. 
وی در جریان ســـفرهای    گالیندوپل و  کاپیتورن به ایران به منظور پوشاندن حقایق 

مربوط به نقض حقوق بشر هر بار دو مرتبه با آن ها مالقات کرده است. 
طبق اســـناد انتشار یافته ی دادگاه واشنگنت،  جواد ظریف یکی از مشاوران اصلی 
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"نایاک" در آمریکا بوده است. ظریف در نامه  های خصوصی خود به   تریتا پارسی 

مسئول این "بنگاه"، از وی با نام کوچک نام می برد که نشان دهنده ی نوع رابطه ی 
این دو اســـت. من مکاتبات او با  دباشـــی را ندیده ام که بدانم  ظریف وی را نیز 
با نام کوچک خطاب قرار می دهد یا نه؟ "نایاک" خطوط ترســـیم شده از سوی 
ظریف و  صادق خرازی ســـفري رژیم در فرانســـه را پیش می برده است. نگارش 
بخشـــی از مقاالت انتشار یافته ی  گنجی در سال های گذشته، به توصیه ی نایاک 
بوده است. افراد می توانند فریب نایاک و گردانندگان و شعارهای "ظاهر الصالح" 
آن را خورده باشند. اما بایستی این را به صراحت و علنی مشخص کنند و از آن ها و 

سیاست های شان فاصله بگريند. 
بپذیرید  که اعضای اپوزیسیون به کشور مربوطه رفت و آمد نمی کنند. چنان که      احمد 
صدری هم معرتف است پس از خرداد ٨٨ و پرتاب شدن به میان اپوزیسیون بلیت 
خود را پس داد. یعنی میانه  ی ایشان با جمهوری اسالمی سال گذشته شکرآب شده 

است. درست زمانی که بخشی از نظام، از کشتی آن پیاده شدند. 
مشکل من با صدری ها بر سر "اسالم" و دین و مذهب و  آیني مردم نیست؛ مشکل من 
سیاسی ست و نه ایدئولوژیک. آن ها با حربه ی "اسالم شناسی" و "جامعه شناسی"، 

هم سر مردم ایران کاله می گذارند و هم سر مردم آمریکا. 

"بنیاد باران" وابسته به            خاتمی، در بیست و پنجم فروردین ١٣٨٧ به نقل از      احمد 

صدری می نویسد: 
من خودم را فردی می دانم که روی دیواری نشسته و از طرفی برای طرف 
دیگر ترجمه می کند. این دو کشـــوری که به آن ها تعلق دارم، یعنی ایران 
و آمریکا، به شدت در جامعه ی جهانی کارهای شان پرسش برانگیز است 
و هرکاری که این دو کشور انجام  می دهند در جامعه ی جهانی به عالمت 
ســـئوال بزرگ تبدیل می شـــود و من به عنوان کسی که شـــهروند هر دو  
کشور است احساس می کنم که بدهکار یک نوع توضیح هستم که چرا 
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آمریکایی  ها این کار را کردند؟ چرا ایرانی ها این کار را کردند؟ احساس 
می کنم دو تا کاله می توانم ســـرم بگذارم، یکی کاله جامعه شناسی و 

دیگری کاله روشنفکری.١

اروپایی ها به خاطر سابقه ی استعمار و برخورد طوالنی مدتی که با کشورهای جهان 
سوم داشته اند این تیپ  آدم ها را بهرت از آمریکایی ها می شناسند؛ حنای این  آدم ها نزد 
اروپایی ها کم تر رنگ دارد. "صدری" ها در محضر افرادی چون مصباح یزدی و... 
از نفوذ خود و "اسالم" و "انقالب اسالمی" در جوامع غربی می گویند و وجهه ای 
کسب می کنند و وقتی  به غرب باز می گردند و بر  کرسی های"اسالم شناسی"تکیه 
می  زننـــد از روابط خود با چهره های شناخته شـــده ی فکـــری رژیم می گویند و 
تالش شـــان برای نزدیکی رژیم به غرب. در یک کالم به عنوان "جامعه شناس" و 
"روشنفکر" "دو تا کاله" یکی سر مردم ایران و دیگری سر مردم آمریکا می  گذارند.  

  علی افشاری: برخورد  گزینشی با مواضع افراد و مد نظر قرار دادن آن ها 
بدون تواىل زمانی کار کسانی است که یا از انصاف دورند و یا حقیقت امور 
برای آنان مهم نیست. افراد در زندگی شان دچار تحوالت بسیار می شوند. 
برای قضاوت درست باید ســـري تحوالت را در نظر گرفت و جغرافیای 
زمانی و مکانی موضع گريی ها را لحاظ کرد. سخنان کسی در هیجده سال 
پیش را نمی توان بگونه ای به خورد خواننده داد که گویی همني امروز از 
زبان او جاری شـــده است!   مصباح یزدی هیجده سال پیش، فرد کنونی 
نیست. همان گونه که نمی توان متعرض  تراب حق شناس شد که چرا چهار 

دهه پیش برای گرفنت تاییدیه پیش   آیت  اهللا          خمینی رفته است! 
مصداقـــی: اگر بخواهیم منصفانه پی جوی حقیقت باشـــیم آیا به مثاىل که آقای 
افشاری زده اند راه می بریم؟ آیا          خمینی سال ۵٢-۵١ که دستی در جنایت نداشت و 
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 به عنوان یک رهرب مذهبی در عراق به کار تدریس و مباحثه مشغول بود با خمینی 
دوران حاکمیت و کشـــت و کشتار یکی است؟ آیا نسبت کسی در سال  های پس 
از ۶٠ به دیدار و دستبوس خمینی و امثال او می رود با  کسی که در سال ۵١ با او 
دیدار کرده و یا وجوهات شرعی اش را پرداخته یکی ست؟ آیا دیدار اعضای کانون 
نویسندگان و یا رهربان مجاهدین با خمینی در اوایل سال ۵٨ که هنوز دستش به 
خون بی گناهان آغشته نشده بود و تالش برای تشویق او به مدارا و پرهیز از خشونت 
با کسانی که بعد ها به دیدار و دست بوس او رفتند یکی ست؟ اتفاقاً ابراهیم نبوی، 
اکرب گنجی، سروش و همه ی کســـانی که در سیاه ترین دوران رژیم به همکاری با 
جنایت کاران پرداختند، از همني حربه برای فرار از پاسخ گویی استفاده می کنند. 

حربه ی متهم کردن "همه" به حمایت از خمینی و "انقالب". 
آیا در دادگاه نورنربگ برای دوســـتان دوران نوجوانی و جوانی هیتلر هم پرونده 
درست  کردند؟ آیا به کسانی که در انتخابات عمومی به حزب "ناسیونال سوسیال" 

هیتلر رأی داده بودند خرده  گرفتند؟ 
احمد صدری اگر نسبت به گذشته ی خود واقعاً دچار تحول شده و نسبت به آن 
شرمســـار بود به خاطر دیدار با مصباح یزدی و دیگر جنایت کاران از خود انتقاد 
می کرد، نه آن که تالش کند لباس عافیت به تن مصباح یزدی هیجده سال پیش 
بپوشـــاند. به نظر من مصباح یزدی هیجده سال پیش که هیچ، مصباح یزدی سی 
ســـال پیش هم فرق کیفی ای با مصباح یزدی امروز نداشته است. فریب  ادعاها و 

توجیهات "صدری ها" را نخورید. 
در کتاب خاطرات مصباح یزدی آمده است که او در سال ۶٠ با تعطیل کالس های 
درس اش شـــاگردان نخبـــه  اش را برای مبارزه با گروه های سیاســـی و تشـــکیل 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی و قضایی به شهرستان ها  گسیل کرد. جنایت کارانی 
چون حســـني علی نريی، علی مبشری، غالم حسني رهربپور، ابراهیم رییسی، علی 
رازینی، محسنی اژه ای، روح اله حسینیان، و... که از دست پروردگان مراکز حوزوی 

وابسته به مصباح یزدی هستند.
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مصباح یزدی‑به اعرتاف خود‑، در دســـتگريی و کشـــنت بی رحمانه ی   آیت اهللا 
حبیب اهللا آشوری رفیق نزدیک    سید علی                 خامنه ای در شهریور ۶٠ دست داشته است. 
آشوری در سال ۵٩ برای مالقات با یکی از دوستانش به مجلس شورای اسالمی 
رفته بود که به تحریک    مصباح یزدی و همراهانش دستگري شد و تا حکم مرگش را 
نگرفتند از پای ننشستند. جرم آشوری نگاشنت کتاب "توحید" بود که با دیدگاه های 

مصباح یزدی خوانایی نداشت.  مصباح خود در این باره می گوید: 
در آن زمان یک عده از طلبه های بسیار متدین و انقالبی، کتاب "توحید" 
آشوری را که قاچاق بود می آوردند و پخش می کردند و مطالبش به ظاهر 
تفسري قرآن و نویسنده ی آن هم یک فرد روحانی بود و می گفتند وی پیش 
فالن شخصیت هم درس خوانده. طبعاً کسی هم که می خواست درباره ی 
انقالب اطالعاتی داشته باشد، تشویق می شد تا این کتاب را بخواند. یک 
نسخه از این کتاب دست ما افتاد. دو سه صفحه ای که خواندم، بهت زده 
شدم که چه جور کسی جرأت دارد به نام دین، چنني حرف هایی بزند. کتاب 
را دقیقاً مطالعه کردم و دیدم که سرا پا زهر است. عصر جمعه یک جلسه ی 
هفتگی در مدرسه داشتیم، من بودم در آن جلسه فریاد زدم و عمامه ام را بر 
زمني زدم که ما در حوزه باشیم و عمامه سرمان باشد و به نام روحانیت و با 

١
نام اسالم، چنني مطالبی پخش شود؟

مصباح یزدی پیش از انقالب هم بر همني ســـیاق عمل می کرد.    بهشتی به خاطر 
حضور او و نوع برخورد    مصباح یزدی با مخالفان، مدرسه ی حقانی را ترک کرد. 

به این داوری توجه کنید: 
وقتی  شهید   بهشتی، مدرسه ی حقانی را بواسطه ی مخالفت غريمنطقی 
جمعی از طالب با نظریات   دکرت شـــریعتی ترک کرد، در یکی از آخرین 
ســـخرنانی های خود در جمع طالب این مدرســـه گفت: "مدرسه ای که 

1-www.khabaronline.ir/news-105187.aspx
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بخواهد یک مشت انسان لجوج، پرخاش گر بی جا و متعصب تربیت کند 
که نتوانند با ھمه دو کلمه حرف بزنند چه ارزشی دارد؟١   

مصباح یزدی همان کسی ســـت که در دهه ی ۵٠ حکم ارتداد و تکفري  شریعتی را 
صادر کرده بود: 

در میان فضالی حوزه علمیه قم، اختالفات زیادی راجع به  شـــریعتی 
وجود داشت. برخی از  افراد قائل به ارتداد او بودند و حتی جواز قتل 

او را صادر کرده بودند.٢ 
خاطرات  شـــیخ محمد یزدی را بخوانید تا متوجه شوید  مصباح یزدی در جلسات 
جامعه ی مدرسني حوزه ی علمیه ی قم صریحاً شریعتی را تکفري می کرد و خواهان 

اعالم کافر بودن شریعتی از سوی این جامعه بود.
علی افشاری: در مواضع هر فرد می توان نکاتی را یافت که با ارزش های 
کنونی در تضاد اســـت. اوال باید مختصات زمانـــه موردنظر را در نظر 
گرفت. واکاوی چگونگی اعدام ســـران و صاحب منصبان   رژیم پهلوی 
در این خصوص بسیار راه گشا است. سازمان های سیاسی متبوع آقایان 
مصداقی و اصالنی بسان تمام نريوهای انقالبی آن روزگار از طرفداران 
دو آتیشه اعدام وابستگان رژیم گذشته بودند و کوچک ترین تزلزل در این 
راه را گناهی نابخشودنی و خیانت به انقالب می دانستند. اگرچه  آیتاهللا 
خمینی در تحلیل آخر مسئول آن اقدامات غري قابل دفاع است اما وی در 
این مســـري تنها نبود و چه بسا اگر آن کار را نمی کرد مورد هجمه و طرد 
نريوهـــای انقالبی قرار می گرفت. اگر به جای او دیگر نريوهای انقالبی 
چون سازمان مجاهدین خلق و یا ســـازمان فداییان خلق حکومت را در 
دست می گرفتند آیا صاحب منصبان طاغوت و ایادی امرپیالیسم جهانی 
را اعدام نمی کردند؟ ممکن بود به جای پشت بام مدرسه ی علوی، یکی از 

١- دکرت  شریعتی ،جستجوگری در مسري شدن، نوشته ی   دکرت   بهشتی، تھران، انتشارات بقعه،  ١٣٧٨خورشیدی.
٢-کتاب خاطرات آیت اهللا یزدی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص ٢٢٧.
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میدان های شلوغ شهر را انتخاب می کردند. کمی منصف باشیم و صادق. 
تاریخ را نمی توان دســـت کاری کرد و به گونه ای ســـخن گفت که انگار 
کُنش گران سیاسی همیشه رفتار و موضع شان مغایر با سخنان مورد پسند 
زمانه ی حال نبوده اســـت. آیا آقای  اصالنی قبول می کند کسی براساس 
مواضع سازمان متبوعش در دفاع از ماشني سرکوب دولتی در سال های 
آغازین دهه ی شـــصت‑قبل از ســـال ١٣۶۴-وی را به دست داشنت در 
بازداشت ها و اعدام فعاالن وابسته به مجاهدین خلق ،پیکار ،طوفان ،اتحاد 

کمونیستی، کومله و غريه متهم سازد؟
مصداقـــی:  با آن که معتقدم مســـئوالن امنیتی، نظامی، سیاســـی و قضایی نظام 
شاهنشـــاهی که در سرکوب، شکنجه، قتل، تجاوز و غارت سرمایه ها و اموال ملی 
شرکت داشتند می بایستی بدون اغماض مورد محاکمه ی عادالنه قرار می گرفتند 
و جواب گوی اعمال شـــان می شدند اما یک بخش از کتاب خود را تحت عنوان 
"تجربه  اندوزی از تاریخ" به موضوع دادگاه های شرعی غريعادالنه ی اول انقالب 

اختصـــاص داده  ام و از آن دوران به عنـــوان "جنون  جمعی" نـــام برده ام. به خاطر 
اعتقادی که به اهمیت موضوع داشتم به انتشار مطلب در کتابم هم بسنده نکردم 

بلکه آن را بصورت گسرتده در اینرتنت هم انتشار دادم. ١
...نگاهی گذرا به تاریخ ربع قرن اخري کشورمان، نشان می دهد که نطفه ی  
قتل عام زندانیان سیاسی، در فردای انقالب بهمن و در اولني ساعت های 
بامداد بیســـت و ششم بهمن ماه در پشت بام مدرســـه ی علوی، با اعدام 
 نعمت اهللا نصريی،  منوچهر خسروداد ،  رضا ناجی و  مهدی رحیمی چهار 
تن از امرای ارتش شاهنشاهی که نقش مهمی در سرکوب و  کشتار مردم 
ایران و نقض گسرتده ی حقوق بشر به عهده داشتند، بسته شد و پیوسته رو 

به رشد گذاشت!
 ...در بیست  و پنجم بهمن ماه ۵٧ بنا به  حکم "نایب      امام زمان"، " خمینی 

1-http://www.iranian.com/main/2008-65
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بت شکن"، دادگاهی بنیان نهاده شده که حاکم شرع اش   صادق    خلخاىل 
بود. این ســـنگ بنایی بود برای حاکم شدن "حکام شرع" بر جان و مال 
مردم میهن مان و انتخاب شیوه ای از حکومت که در  سال های آتی، نقش 
مخرب و ویران گر خود را به عیان نشـــان داد. با صدور این فرمان، دیوی 
پا به عرصه ی وجود نهاد که در ســـال های بعد تنوره اش ده ها هزار تن از 
شـــریف ترین فرزندان این میهن را به خاک و خون کشـــید. در آن شب با 
حکم          خمینی مشروعه خواهان، شریعت مداران و نريوهای واپس گرا که 
صحنه ی نربد را در جریان مشروطیت به مشروطه خواهان و نريوهای مدافع 
سکوالریسم و ترقی خواهی ســـرپده بودند، با یورشی همه جانبه تمامی 
سنگر های از دست داده را در چشم به هم زدنی فتح کرده و دست آوردهای 

هفتاد ساله ی نريوهای مرتقی را به باد فنا دادند. 
طرفه آن که نه تنها نريوهای"مرتقی"، "سکوالر"، "انقالبی" نیز از آن به عنوان 
"پريوزی عدالت" نام برده و به جشن و پای کوبی پرداختند، بلکه آیني نامه ی 

چنني دادگاهی نیز توسط حقوق دانان با سابقه  ی کشور نوشته شد. ما در 
این دوران از داشنت اندیشه ورزان شجاع و دوراندیشی چون  احمد کسروی 

محروم بودیم و یا صدای شان به جایی نمی رسید.
در روزهـــای بعد با حکم "      امام          خمینی" یک آخوند مرتجع به نام  احمد 
آذری قمی به دادســـتانی انقالب اســـالمی مرکز منصوب شد و  محمد 
  محمدی گیالنی نیز به یاری   صادق    خلخاىل پرداخت. همه ی ما ناظر بر 
امور بودیم و هیچ یک از ما و جریان های سیاسی لب به اعرتاض نگشودیم. 
گویی که قضاوت و داوری، شایسته ی اینان بود و تا آن زمان نیز که بر کنار 
بودند در حق شان اجحافی صورت گرفته که می باید جربان می شد. اتفاقاً 

نريوهای  انقالبی در آن مقطع، نقش کارگزار آنان را نیز پیدا کرده بودند. 
 ... دادگاه های چند دقیقه ای، بدون طی کردن آیني دادرسی، تشکیل شده و 
بدون فوت وقت، به اعدام محکومان می پرداختند. وقتی   صادق    خلخاىل 
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در مصاحبه ای مطبوعاتی با خربنگاران داخلی و خارجی شرکت کرده و 
رسماً بر طبق آن چه که پیش تر شیخ " حرعاملی" در "وسایل الشیعه" گفته 
بـــود، اعالم کرد که محکومان دادگاه انقالب پس از صدور حکم اعدام 
می باید بالفاصله اعدام شوند و آشامیدن آب و خوردن غذا از سوی آنان 
حرام است، کسی اعرتاضی به این گفته های وحشیانه نکرد.  ...هنگامی که 
خلخاىل حق اعرتاض زندانی نسبت به حکم صادره، برخورداری از وکیل 
مدافع، وجود هیئت منصفه در دادگاه و محاکمه طبق آیني دادرســـی را 
شیوه ای اروپایی خوانده و مخالفت خود را با آن ها اعالم کرد، نه تنها هیچ 
کس به اعرتاض و شکوه لب نگشود بلکه گروه های سیاسی حمایت هم 
کردند!  ... وقتی         هادی غفاری تري در گردن   هویدا شلیک کرد و او جان 
داد، کسی نسبت به این شیوه ی وحشیانه اعرتاضی نکرد. بعدها در رحم 

دخرتان نوباوه و بیضه ی جوانان میهن، تري شلیک کردند. 
سنگ بنای خاوران و دیگر  گورستان های بی نام و نشان کشور روزی گذاشته 
شد که در بهار انقالب، بهشت زهرا از دفن جنازه ی اعدام شدگان وابسته به 
رژیم پهلوی امتناع کرد و خانواده ی  آن ها مجبور به دفن عزیزان شـــان در 
دره های اطراف تهران شدند. بعدها این فاجعه  به شکل بسیار اسفناک تری 

بر سر خود ما آمد. 
هنگامی که  سرلشکر ایرج مطبوعی با نزدیک به یک قرن سن در مقابل 
جوخه ی اعدام ایســـتاد، چه کســـی اعرتاض کرد؟ در کجای دنیا جسم 
پريمـــردی این گونه فرتوت را با حکم قضایی به رگبار ژ‑ث می بندند و 
بانگ اعرتاض کسی بر نمی خیزد و سالمت سیاسی و روانی آن اجتماع، 
مورد شک قرار نمی گريد؟ سکوت آن روز ما باعث شد  که بعدها صدها 
نفر را روی برانکارد، روی پتو و به فجیع ترین شـــکل به قتل برســـانند. 
سکوت در برابر اعدام ظالمانه ی خانم  فرخ رو پارسا وزیر آموزش و پرورش 
نظام شاهنشـــاهی به جرم "اشاعه ی فســـاد"، راه را برای اعدام و  کشتار 
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هزاران دخرت نوجوان و دانش آموز و زن دانشجو، کارگر، کارمند، خانه دار، 
پري و جوان، متأهل و مجرد، باردار و بچه دار به جرم "مفســـد فی االرض 
و محارب با خدا" گشـــود. آیا اعدام  عاملی تهرانی که اگر  کارنامه اش با 
هر معیاری مورد بررسی قرار می گرفت جز بی گناهی چیزی نصیب اش 

نمی شد، از فرداهای شوم خرب نمی داد؟
حتا وقتی باندهای ســـیاه رژیم، خارج از چارچوب دادگاه های انقالب، 
به شکار قربانیان خود هم چون مداح مشهور  سیدجواد ذبیحی و گوینده ی 
توانـــای رادیو و تلویزیون،  تقی روحانی پرداختند، موضوع با ســـکوتی 

تأیید آمیز مواجه شد ...
آن چه در باال آمد، بخشی از مطلب طوالنی من در ارتباط با موضوع یادشده است. 
در این نوشته با ارائه ی فاکت های مختلف به چگونگی برخورد گروه های سیاسی 
در مورد دادگاه های اول انقالب اشـــاره  کرده ام. بیش از این چه باید می کردم تا 

مقبول نظر افتد.  

علی افشـــاری: در این جا سئوال دیگری نیز مطرح می شود که با توجه 
به ســـمت گريی آشکار آقای  دوستدار در حمایت از اقدامات  سلسله ی 
پهلوی و برخورد تند با نريوهای مدافع انقالب و به خصوص نريوهای 
چپ آیا نویســـندگان با شانه خاىل کردن از مسئولیت حمایت از اعدام 
نريوهای وابســـته به رژیم گذشـــته، در پی تاییـــد تلویحی موضع گريی 

حمایتی وی از  نظام پهلوی نبودند؟
مصداقی: با توجه به آن چه که در باال آوردم آیا سؤال و داوری ای که  آقای افشاری 

در مورد من کرده اند منصفانه است؟ 
من ســـخن گوی آقای دوستدار نیستم و الجرم دلیلی نمی بینم که به پرسش آقای 
افشـــاری در مورد نظرات ایشـــان پاسخ دهم. اما شـــخصاً هم  پهلوی اول و هم 
پهلوی دوم را در همه ی زمینه ها پیش روتر و مرتقی تر از نظام والیت فقیه می دانم 
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و جایگزینی آن ها با نظام والیت فقیه را حرکت به سوی قهقرا و ارتجاع می دانم. 
چنان چه در خاطراتم نیز اشاره  کرده ام معتقدم نريوهای سیاسی متأسفانه بني   بختیار 
و          خمینی،          خمینی را انتخاب کردند و کشور ما و منطقه در سی و دو سال گذشته 

هم چنان از نتایج فاجعه بار این انتخاب غلط رنج می برند. 
در مناقشه بني نمایندگان ارتجاع و مدرنیته، ما متأسفانه  ارتجاع را انتخاب کردیم 
و خام خیاالنه تصور کردیم که رهرب سنت گرایان مرتجع، مدرنیته را برای کشور به 
ارمغان خواهد  آورد. از نظر من جنایاتی که   شاه مرتکب شد قابل قیاس با جنایات 
نظام والیت فقیه و جمهوری اســـالمی نیست. این نظر در راستای دفاع از اعمال 
پهلوی ها نیست بلکه به منظور توصیف و تشریح منجالبی ست که در آن اسريیم. 
در نگاه من والیت مطلقه ی فقیه و جمهوری اســـالمی ادامه ی متحجرانه ی رژیم 
شاهنشاهی ست. در نگاه من هیچ گزینه ای برای کشور، مردم و حتی "اسالم"، بدتر 
از ادامه ی جمهوری اســـالمی نیست. من نکبت جمهوری اسالمی را با هیچ  چیز 

دیگری قابل مقایسه نمی دانم.  

طبیعی ســـت بني من و    حمید دباشی یکی از اعضای هیئت مشاوران "نایاک" و 
امضا کنندگان "نامه ی سه نفره" که من از آن ها به عنوان البی رژیم نام می برم، یک 

دنیا فاصله باشد. 
دباشـــی کسی ست که وقتی در ســـال ٢٠٠٧ رییس دانشگاه کلمبیا         احمدی نژاد را 
"دیکتاتور حقري" و "بی رحم" خواند مانند  عطا اهللا مهاجرانی و بســـیاری دیگر از 

"دین خویان" یا "        خمینی خویان" که امروز ادعای "اسالم رحمانی" دارند خونش به 

جوش آمد و در مقاله ای که در نشـــریه "االهرام" مصر نوشت  احمدی نژاد و رژیم 
جمهوری اسالمی را بی نهایت باالتر و بهرت از   شاه معرفی کرد: 

هـــدف   بولینجر از تکرار این حرف هـــا در این جا که  احمدی نژاد یک 
دیکتاتور حقري و بی رحم است چیست؟ این نشانه  ی بی سوادی محض 
در اصول سیاست است که رییس جمهور منتخبی را ‑فرقی نمی کند که 
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سیاست هایش چقدر ظالمانه است یا این که چه حکومت عقب افتاده ای 
را نمایندگی می کند‑با یک   شـــاه غريمنتخب یا کســـی که بلهوسانه 

حکومت می کند یکی فرض کنیم.
داوری در مـــورد این که آیا  احمدی نژاد بلهوســـانه حکومـــت می کند یا نه را به 
خوانندگان فهیم و منصف وامی گذارم. اما د باشـــی به افاضه ی فضل خود ادامه 

داده و مدعی می شود: 
من مخالف  احمدی نژاد و سیســـتمی هســـتم که وی رییس جمهور آن 
اســـت اما در مفهوم فنی کلمه، او یک مقام انتخاب شـــده اســـت نه 
یک دیکتاتور. جمهـــوری ای که وی نمایندگی می کند یک حکومت 
آخوندی است اما این حکومت مذهبی از طریق مکانیزم های پیچیده 
تقســـیم قدرت بني مراکز رسمی و غريرسمی، منتخب و غريمنتخب و 
دموکراتیک و غريدموکراتیک کار می کند که به نظر می رســـد   بولینجر 

چیزی از آن نمی داند. ...

دباشی در ادامه ، ادعاهای دیگری را نیز مطرح می کند: 
 درست یک سال بعد از کودتای جنایت کارانه ی موردحمایت سیا در سال 
١٩۵٣ و سرنگون کردن  محمد مصدق از نخست وزیری، دانشگاه کلمبیا 
در اقدامی که برای همیشه باعث شرمساری این دانشگاه خواهد بود به 
دیکتاتور واقعی ایران،  محمدرضا   شـــاه پهلوی، مدرک افتخاری اعطا 
می کند.  احمدی نژاد که امروز رییس جمهور منتخب مردم اســـت، یک 
عوام فریب ضعیف اســـت که فردا به دست تاریخ سرزمني اش فراموش 
خواهد شد. وىل به عنوان یک نشانه در حماسه ی ممتد ملیون ها ایرانی 
که دهه ها و قرن ها در حال مبارزه برای ایجاد دموکراسی در سرزمني خود 
هستند،  احمدی نژاد بی نهایت باالتر از   شاه فاسدی است‑محمدرضا 
شاه‑که سلطنت بی رحم اش حتی فاسدتر از این مالهایی است که امید 



۱۰۶
فردا را چگونه باید ساخت؟

و اشتیاق تمام ملت را به تارج برده اند...١
در نگاه دباشی دعوت دانشگاه کلمبیا از  احمدی نژاد در ازای دریافت چهارصد 
هزار دالر ناقابل از بنیاد علوی آن هم بعد از سی و دو سال جنایت و شقاوت که 
یک قلم کوچک آن کودتای علیه رییس جمهور قانونی کشـــور در خرداد ۶٠ بود 
"باعث شرمســـاری" دانشگاه کلمبیا نیست، بلکه اعطای مدرک افتخاری به   شاه 

این "شرمساری" ابدی را برای این دانشگاه به ارمغان می آورد! من مدافع حکومت 
پهلوی نیستم فقط چشمم را روی حقیقت نبسته ام و خرده انصاف و مروتی هم 
دارم. کسانی که سه دهه ی گذشته را شاهد بوده اند بخوبی می توانند در مورد این 

داوری ها قضاوت کنند. 

نتیجه گريی من و   علی افشاری

علی افشاری: کشور ما و ملت ایران در زمانه ی حساسی بسر می برد. امروز 
باید موشـــکافانه مسائل را دنبال کرد تا ریسک تصمیمات کاهش پیدا 
کند. میهن تاب خطای دیگری را ندارد. مهم ترین آزمون و بزرگ ترین 
منبع شناخت نريوهای سیاسی توجه به کردار و اعمال آن ها است. نباید 
فقط فریفته ی ســـخن های دلنشني شد بلکه باید اعمال را مد نظر قرار 
داد. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. عمل هر کس اگر با ادعاهایش 
سنخیت داشته باشد و منصفانه سخن گوید و با منطق، صداقت و مروت 

به ارزیابی خود و دیگران بنشیند ، چنني فردی شایسته ی اعتماد است.
مصداقی: توصیه های آقای افشاری را آگاهانه، منطقی و الزم می دانم. این بهرتین 
معیاری ســـت که می توان با آن صحت و سقم ادعاهای افراد را سنجید. با آن که 
هیچ  قرابتی با نظام جمهوری اســـالمی نداشته ام  و از ابتدا با آن مخالف بودم اما 
به خاطر سکوت نسبت به عدم برگزاری دادگاه های عادالنه برای وابستگان  نظام 
پهلوی از خود انتقاد  کرده ام، به خاطر آن که سازمانی که از آن هواداری می کردم در 

1-www.weekly.ahram.org.eg/2007/866/focus.htm
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موضع گريی غريمنطقی و شـــرم آور،    عباس   امريانتظام را "مار در آستني انقالب" و 
جاسوس آمریکا معرفی کرد از خود انتقاد  کرده و پوزش خواسته ام. در زندان برای 
جربان آن که در دلم با این اتهام نادرست همراهی کرده  بودم تالش می کردم نهایت 

محبت را در حق   امريانتظام که شایسته اش بود بکنم و او را گرامی بدارم.  
چهار جلد خاطرات رندانم نیز موجود اســـت؛ تا آن جا که در توانم بوده و عقل و 
منطقم اجازه می داده سعی کرده ام با "صداقت و مروت به ارزیابی خود و دیگران 

بنشنیم" و اشتباهات و ندانم کاری هایم را بیان کنم.
هر کجا که در کتاب خاطراتم اشـــتباه کرده و یا داوری نادرســـتی کرده بودم به آن 
اعـــرتاف کرده و بر روی اینرتنت انتشـــار داده ام. نگاه نقادانـــه ای را که بر کتاب 

خاطرات زندان خود داشته ام، بر هیچ کتاب دیگری نیافکنده ام. ١
کجا اما  عبدالکریم سروش به خاطر عضویت در ستاد انقالب فرهنگی که آن فاجعه 
بزرگ را رقم زد، از مردم و قربانیانش عذرخواهی کرد؟ یادتان هســـت برکناری 
بنی صدر و فاجعه ای راکه ببار آمد را چگونه می ســـتود؟ آیا هرگز احساس شرم و  
گناه کرد از این که در کنار                  الجوردی و     جالل  الدین فارسی و  ربانی املشی می نشسته 
و به رتق و فتق امور می پرداخته است؟ در دادگاه  اکرب گودرزی رهرب فرقان حاضر 
شد و تیغ ناطق نوری را برای فرود آمدن بر گردن اعضای فرقان تیز  کرد، آیا هرگز در 

این باب، پوزشی خواست؟  آیا کوچک ترین توضیحی داد؟ 

اکرب   گنجی سال ها عضو سپاه پاسداران، وزارت ارشاد و مسئول فرهنگی سفارت 
رژیم در آنکارا در سیاه ترین روزهای نظام بوده، کجا به خاطر همراهی و همکاری 
با جنایت کاران پوزش خواســـته و طلب عفو و بخشـــش کرده است؟ کجا به نقد 
خود نشسته است؟  آیا از این که پس از کشتار ۶٧ برای امام اش‑ خمینی‑مجلس 
بزرگداشت بر پا کرد احساس شرم و حیا کرده است؟  آیا گنجی راجع به سال های 
۵٧ تـــا ۶٣ که اوج درگريی های نظام با گروه های سیاســـی بود و طی آن دوران، 

1-www.irajmesdaghi.com/pfi les/peyvast_nazistan_namarg.pdf
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خونني ترین روزهای میهن مان رقم زده شده توضیحی داده است؟ در ارتباط با جنایات 
انجام گرفته در این ســـال ها‑که از نزدیک شاهدش بود‑کجا از خود انتقاد کرده 
است. به خاطر همراهی با  منوچهر متکی در دوران سفارتش در آنکارا که سیاه ترین 

دوره هم بود چه انتقادی از خود کرده و دست به کدام روشن گری زده است؟ 

محسن    کدیور "     امام" اش هم چنان         خمینی ست؛ شنیده اید هرگز به نقد او و جنایات 
او پرداخته و صف خود را از او جدا کرده  باشد؟ 

آقایانی که نام بردم کدام روشـــن گری را در ارتباط با اعمال خود کرده   اند؟ هرچه 
بود که توجیه و دفاع از خود و اقدامات شـــان بوده. این ســـه نفر مدعیان "اسالم 

رحمانی" در خارج از کشور هستند و خطری هم تهدیدشان نمی کند. 
 

علی افشاری: کسانی که هنوز در بريون قدرت قرار دارند و نظر مخالف 
را تحمـــل نمی کنند، قطعاً در هنگام حضور در قدرت در صدد ایجاد 
تک صدایی بر خواهند آمد. تجربه ی آیت  اهللا          خمینی بسیار آموزنده است 
باید مراقب بود که دوباره با ساده اندیشی، اسباب قدرت گرفنت امثال وی 

در زمانه ی کنونی را فراهم نساخت.
مصداقی: حق با   علی افشاری ست. اما چه کسانی نظر مخالف را تحمل نمی کنند؟ 
چه کسانی به خاطر نامه نگاری     آرامش دوستدار به   هابرماس برآشفتند و حق آزادی 
بیان او را محرتم نشمردند؟ چه کسانی سایت های اینرتنتی و رادیو و تلویزیون های 
فارسی زبان را در اختیار دارند و نظر مخالف را تحمل نمی کنند؟ صابون بسیاری 
از حضراتی که امروز مدافع "اسالم رحمانی" هستند، وقتی در قدرت بودند، به تن 
ما مالیده شد. نیاز نیست دوباره آن ها را در قدرت آزمایش کنیم. بر آقای افشاری 
پوشیده نیست که چه کسانی گزارش سخرنانی من در واشنگنت را سراسر قلب کرده 

و با تزویر و ریا آن را به حمایت از   موسوی و   تاج زاده تبدیل کردند. 
چه کسانی اند که حاضر نیستند با مخالفان  نظری شان در جلسات و در شبکه های 
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عمومی به گفت وگو بنشـــینند؟ همني  جا اعالم می کنم حاضرم با آقایان سروش، 
کدیور و   گنجی و هر  آن کس که مورد انتقادم است، در ارتباط با گذشته و آن چه بر 
سر مردم ما رفته و مسئولیت افراد به مناظره و گفت وگو بنشینم. متکلم وحده بودن 
راحت است؛ یک تنه به قاضی رفنت و راضی برگشنت کاری ندارد؛ این گوی و این 

میدان. من نیز معتقدم که صداقت افراد را بایستی در عمل محک زد.  

علی افشـــاری: باید دوراندیشـــی کرد و خطرات آینده را کشف کرد. 
دیده بانی مواضع کنونی کُنش گران سیاســـی و تطبیق ادعاهای آنان با 
اعمال شان تضمني گر ســـعادت آینده است تا از چاله ای در نیامد و به 

چاهی دیگر گرفتار شد. امروز باید دقت کرد و گرنه فردا دیر است.
مصداقی: دغدغه ی   علی افشاری را می ستایم. به همني دلیل است که تالش می کنم 
در حد خودم "مواضع کنونی کُنش گران سیاسی" را "دیده بانی" کنم تا مبادا مردم مان 

از "چاله ای درآمده و به چاهی دیگر گرفتار" شوند. 

این همه را گفتم تا به آقای افشاری و خوانندگان منصفی که مطلب آقای افشاری و 
نوشته ی مرا خوانده اند توضیح دهم که "رنج و مالل امروزین جامعه" ی ما برخورد 
هرچند "شـــتاب زده و مغشوش" امثال من و    مهدی اصالنی نیست. "رنج و مالل 
امروزین جامعه"ی ما آن هایی هســـتند که دســـت در جنایت داشتند یا در خدمت 
جنایت کاران بودند و سپس لباس"اصالح طلبی" به تن کردند و امروز داعیه داران 
"اسالم رحمانی" شده اند و تالش دارند شکل دیگری از حکومت دینی و مذهبی 
را جایگزین جمهوری اســـالمی کنند؛ سیســـتمی که ماهیتاً به بدترین دیکتاتوری 
خواهد انجامید. و این، هدر دادن همه ی جان هایی ست که مردم ایران در راه مبارزه 

برای  آزادی و دموکراسی نهاده اند. 





نامه ی سرگشاده

٧ آذر ١٣٨٩

خانم   زهرا   رهنورد

نظام را با درد و اندوه، 
١
خانم   رهنورد! نامه ی سرگشاده ی شما به "قاضی القضات"

و با خشـــمی که وجودم را در خود می فشـــرد خواندم. بنا به دالیلی که در ادامه 
توضیح خواهم داد ســـکوت در برابر برخی از موارد مطرح شده در نامه ی شما را 

جایز نمی دانم. 
تضاد اصلی و فرعی یا االهم فی  االهم کردن امور را خوب می شناســـم؛ می دانم 
آن که امروز جنایت می کند شما و همسرتان نیستید، می دانم شما و خانواده تان نیز 
به صف قربانیان نظام والیت فقیه پیوسته  اید. متأسفم که هر روز بر این تعداد افزوده 

١- نامه ی زهرا  رهنورد به   الریجانی رییس قوه ی قضاییه.
news.gooya.com/politics/archives/2010/11/113879.php
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می شود؛ متأسفم حتا برای قربانیانی که از درون نظام اند، یا از میان کسانی که دست 
در خون ما داشتند. 

خشم من از برخی موارد طرح شده در نوشته ی شما باعث نمی شود سهم آنانی را 
که امروز  گلوله و شالق و زندان را به تساوی در کشور تقسیم می کنند فراموش  کنم. 
اما چرا خشم...؟ و چرا نسبت به شما که امروز الاقل بخشی از حقوق مردم و به 

ویژه زنان ایران را بیان می کنید؟
من با این که هر فردی حقوق مردم و به ویژه زنان ایران را پی گريی کند مشـــکلی 
ندارم که هیچ، از آن استقبال هم می کنم؛ قدمی ست که حتماً به جلو برداشته می شود 
و بهرت از سکون و ایستایی ست؛ نوشنت نامه ی سرگشاده به سران نظام و تخطئه ی 
اعمال شان را از ســـوی شما فی نفسه مفید می دانم، چون پرده ها را کنار می زند؛ 
تبلیغاتی که بلندگوهای کودتا برای تخطئه ی تالش های شما به خرج می دهند را 
محکوم می کنم؛ از این که شـــما و همســـرتان در مقابل والیت فقیه ایستاده   و به 
شکاف در نظام نکبت و منحط "والیت" دامن زده اید خوشحالم؛ به نقش مثبت 
شما در ایستادگی همسرتان و نه گفنت به والیت فقیه واقفم؛ می دانم آنان که در این 
نظام فاســـد و جنایتکار میدان های تري از خون شان رنگني شد، آنان که چوبه های 
دار از سرشـــان گشت بلند، آنان که بر تخت های شکنجه جاودانه شدند، از طنني 

فریادشان در پستوهای نظام شادمان اند.
با این همه خانم   رهنورد، شما روی نکاتی دست گذاشته اید که هر یک فاجعه ای 
را در من تداعی، و رنج و خشـــمم را شعله ور می کند. امیدوارم مرا و درد و خشم 
مرا درک کنید. از این خشـــم نهفته در کلمات خوشحال نیستم و بابت آن پوزش 
می خواهم؛ نمی توانم احساس خود را پنهان کنم، به ویژه آن جا  که پای خون عزیزانم 

به میان می آید و دفاع از حق شان بر من واجب می شود. 

شما در مقدمه ی  نامه تان به "قاضی القضات" نظام مطلقه ی فقیه نوشته اید:  
امســـال، عید مبارک غدیر هم زمان شده اســـت با روز جهانی مبارزه با 



۱۱۳
نگاهی با چشم جان

خشونت بر زنان. با  تمام وجود از خداوند مسئلت دارم که علی علیه السالم 
آن اسطوره عدالت و آزادگی بتواند پیشوای نظر و عمل در ابعاد زندگی 

فردی و اجتماعی مان باشد. 
خانم   رهنورد همان طور که شما هم زمانی "روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان" 
با "عید مبارک غدیر" را به یاد "قاضی القضات" رژیم فاسد و زن ستیز والیت آورده 
و زیرکانه به طرح موضوعات مورد نظرتان پرداخته  اید من نیز هم زمانی این عید را 
با واقعه ای دیگر به یاد شما می آورم تا از زاویه ای دیگر توجه تان به جنایتی که در 

حق نسل ما شد جلب شود. 
در جریان کشتار تابســـتان ۶٧، "عید مبارک غدیر" مصادف بود با یازده مرداد و اوج 
شـــقاوت و بی رحمی طناب  به دستان نظام. به تعبري ما اســـريان بی دفاع، آن روزها 
خونني ترین روزهای تاریخ میهن مان بود و به روایت همســـرتان و البد شما، ما در 

"دوران طالیی       امام" سري می کردیم و از برکات آن بهره مند می شدیم. 

هر سال، وقتی "عید مبارک غدیر" از راه می رسد، و پیش از آن "عید سعید قربان" 
و بعد از  آن محرم و "عاشـــورای حسینی"، بی اختیار به یاد عزیزانی می افتم که اگر 
نبود ایســـتادگی و پایمردی شان، امروز من نیز در کنارشـــان در یکی از  گورهای 
دسته جمعی، زیر خروارها خاک آرمیده بودم و چشم انتظار بودم که یکی از یاران 
بازمانده ام، صدای در گلو خفه شده ام را فریاد  کند تا جهان بداند بر ما و نسل ما در 

"دوران طالیی      امام" و دوران صدارت همسر شما چه رفت. 

"عید مبارک غدیر" مصادف با یازدهم مرداد بود و "عید سعید قربان" مصادف با 

ســـوم مرداد. "عید سعید قربان" که رسید مأموران وزارتِ اطالعاتِ دولتِ همسرِ 
شما، در تدارک به "قربانگاه" بردن آخرین بازماندگان نسل برآمده از انقالب ۵٧ 

بودند و ما فارغ از دنیا در حال جشن گرفنت و شادی کردن. 
ششـــم مرداد بني "عید ســـعید قربان" و "عید مبارک غدیر" بود که "     امام" شـــما و 
همسرتان در یکی از "طالیی "ترین روزهای عمرش با بی رحمی و شقاوتی کم نظري 
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فرمان قتل عام اسريان بی دفاع را  که یزید بن  معاویه و عمر سعد از انجام آن پرهیز 
کرده بودند، صادر کرد: 

رحم بر محاربني ساده اندیشی است. قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا 
از اصول تردید ناپدیر نظام اسالمی است. امیدوارم با خشم و کینه ی انقالبی 
خود نسبت به دشمنان اسالم، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی 
که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و 
سعی کنند "اشدا علی الکفار" باشند. تردید در مسائل اسالم انقالبی، نادیده 

گرفنت خون پاک و مطهر شهدا می باشد.

مردم میهن  ما در آن ایام "عید مبارک غدیر" را جشن می گرفتند و مجالس عروسی 
به خاطر نزدیکی به محرم و "عاشورای حسینی" یکی پس از دیگری برگزار می شد، 
ما با چشم های اشک بار صدای بوق ماشني عروس را می شنیدیم و دل مان از شادی 

مردم مان و نسلی که نطفه اش در مرداد خونني ۶٧ بسته می شد از شادی می تپید. 
در آن روزها مدعیان "عدالت و آزادگی" علی در ایام "عید مبارک غدیر" و سینه زنان 
"عاشورای حسینی" در ایام محرم هر بار  که عده ای را اعدام می کردند با قهقهه و 

سرمستی بني خودشان جشن می گرفنت؛ حتا به مایی که در راهروی مرگ نشسته و 
نوبت خود را انتظار می کشیدیم نیز نان خامه ای تعارف می کردند. 

یادتان هست از هلهله ی و شادی "یزیدیان" وقتی کاروان اسرا را به شام می بردند 
می گفتید؟ ما شقاوت و بی رحمی "     امام" شما را به چشم خود دیدیم. 

"     امام" شما و همسرتان در "دوران طالیی" والیت اش  درست مانند "     امام                 خامنه ای" 

آن چه که در نظر نداشت "عدالت و آزادگی" علی بود، و شقاوت و بی رحمی خود 
را نیز به علی نسبت می داد. "     امام" شما هنگامی که فرمان کشتار و قتل عام می داد 
به این امر اشاره داشت که علی در یک روز چهار هزار نفر از خوارج را گردن زد 

و در روزی دیگر هفتصد نفر از یهود بنی قریظه  را بدون ترحم از دم تیغ گذراند. 
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نُـــه مرداد، در آســـتانه ی "عید مبـــارک غدیر"،        موســـوی اردبیلی "قاضی القضات 
دوران طالیـــی      امام" ‑کـــه            آیت اهللا  منتظـــری در میان خیل جنایـــت کاران او را 
"خريالموجودین"می خواند‑حـــريت زده از حکم شـــریرانه ای که "حضرت      امام" 

صادره کرده بود، تلفنی از فرزند او چند و چون اجرای حکمی را  که به قول            آیت اهللا 
منتظری سرنوشت هزاران نفر به آن بستگی داشت می پرسد؛ و این در حاىل ست که 
در آن تاریخ طی سه روز کشتار بی رحمانه در سراسر ایران بی وقفه در جریان بود. 

قاضی القضات "ابهاماتش" را چنني بیان می کند: 
 آیا این حکم مربوط به آن هاست که در زندان ها بوده اند و محاکمه . ١

شده اند و محکوم به اعدام گشته اند وىل تغیري موضع نداده اند و هنوز 
هم حکم در مورد آن ها اجرا نشده است، یا آن هایی که حتی محاکمه 

هم نشده اند، محکوم به اعدام اند؟
آیا منافقني که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندان شان . ٢

را هم کشـــیده اند وىل بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام 
می باشند؟

در مورد رســـیدگی به وضع منافقني آیـــا پرونده های منافقینی که در . ٣
شهرستان هایی که خود استقالل قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند 

باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقال عمل کنند؟
"     امام بزرگوار" شما در پاسخ می نویسد: 

بسمه تعاىل
در تمام موارد فوق هر کسی در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش 
اعدام است. سریعاً دشمنان اسالم را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع 
پرونده ها در هر صورت که حکم سریع تر انجام گردد همان مورد نظر است.

روح اهللا الموسوی الخمینی
آن روزها  کجا بودید تا "عدالت و آزادگی" علی را به "     امام " تان یادآور شوید؟ آیا شما و 
همسرتان همراه با "      امام          خمینی" خذالن "کفار و منافقني" را فریاد نمی کردید؟ آیا وقتی 



۱۱۶
نامه ی سرگشاده به خانم زهرا  رهنورد

در نماز جمعه شعار می دادند "منافق زندانی اعدام باید  گردد"  گوش تان نمی شنید؟ 

خانم   رهنورد! ده ها تن از عزیزان مرا به جرم جشن گرفنت در "عیدمبارک غدیر"و "عید 
سعید قربان" به دار آویختند. یکی از پرسش های کلیدی هیأت منتخب "     امام بزرگوار" 
شما و همسرتان از هم بندی هایم وقتی شرایط اولیه ی زنده ماندن را می پذیرفتند این بود 

که در این دو روز، چه کسی در جشن بندتان شربت تقسیم کرد؟ 
به من حق بدهید  که نمی توانم سکوت کنم؛ زنده بودن و نفس کشیدنم را مدیون آن 
عزیزان هستم، آن هایی که با پافشـــاری بر ارزش های شان، رقص بر باالی دار را بر 
زبونی و حقارت و ذلت ترجیح دادند. من مجری جشن بند در "عید مبارک غدیر" 
بودم و طناب به دستان بعد از حلق آویز کردن عزیزانم نیز هم چنان از من که زنده بودم 
می پرسیدند روز عید غدیر چه کسی در بند، شربت تقسیم کرد؟! من به خاطر محبت 
عزیزانی زنده ام که مهر بر لب زدند و داغ همکاری با طناب  به دســـتان      امام شما را 
به دل شان گذاشتند؛ مثل برگ خزان ریختند اما لب نگشودند و سخن نگفتند. در 
کدام یک از حماسه های تاریخی چنني صحنه ی پرشکوهی را می توان یافت؟ وقتی 
گذشته را به یاد می آورم هنوز باور نمی کنم؛ بچه ها شاید یادشان رفته بود چه کسی 
به عنوان کارگری بند، آن روز به آن ها شربت تعارف کرد اما حتماً  به خاطر داشتند چه 

کسی مجری برنامه ی چند ساعته ی جشن در بند ما بود. 
چه راحت انسان ها را به دار می کشیدند و شما از "عدالت و آزادگی" علی می گویید 
که نمونه ی عصر حاضرش را بایستی در "     امام بزرگوار" شما و همسرتان ببینیم. آیا 
پس از سی و دو سال جنایت و شقاوت هنوز "عدالت و آزادگی" را در این نظام 

فاسد می بینید؟
در "عید مبارک غدیر" سال ۶۶ هم همراه با  عباس رضایی که در کشتار ۶٧ جاودانه 
شد به خاطر درست کردن کیک شريینی با ضرب و شتم به سلول انفرادی برده شدم 

و یک ماهی را در آن جا سرپی کردم. نمی دانم چه بر سر کیک مان آمد. 
من شخصاً بیش ترین آزارها و شکنجه ها را در "ماه مبارک رمضان" دیدم و در دهه ی 
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اول محرم و عاشورای حسینی و شام غریبان حسني سال ۶٢. در این روزها در سلول  
انفرادی به عمد مرا مورد شکنجه و تحقري و آزار و اذیت قرار می دادند.. شرح بخشی 

از آن را در جلد اول خاطرات زندانم آورده ام. 
 

خانم   رهنورد شما خطاب به     الریجانی قاضی القضات امروز نظام نوشته اید: 
در آســـتانه ی روز بني المللی مبارزه با خشونت علیه زنان قرار داریم در 
حاىل  که هرگز  تاریخ کشور ما این همه خشونت سیاسی نسبت به همه ی 
مردم به خصوص نسبت به زنان را  که  توسط بخشی از حاکمیت بر آنان 

اعمال می شود، به خاطر ندارد.
خانم  رهنورد، در خلوت خود، آن جایی که با وجدان خود تنها می شـــوید یک بار 
دیگر به گذشته فکر  کنید. گريم که خانواده ی  مخملباف جایزه هاشان را به شما اهدا 
کنند، گريم که همه ی جوایز دنیا را به شـــما دهند، با رنج آن مادری که فرزندانش 
را در دوران ســـیاه حاکمیت همسر شما با دســـتان خودش در باغ خانه اش دفن 
کرده چه می کنید؟ با آوار اندوه مادری که سی سال هر پنج شنبه شب را در بهشت 
زهرا و جمعه را در خاوران بیتوته کرده چه می کنید؟  با پریشـــانی مادری که هنوز 
پس از گذشت بیست و دو سال محل دفن فرزندش را نمی داند چه می کنید؟ آیا 
سهم خود و همسرتان را در این جنایات می شناسید؟ دنیا فقط محدوده ی بخش 
نظرات سایت کلمه و جرس و... نیست که شما را "بانوی سبز" و "بانوی آزادی " و... 

بخوانند. از پیله ی خود به در آیید. دنیای دیگری هم هست. 
به خوبی می دانید خشـــونت سیاسی و غريسیاســـی که در "دوران طالیی      امام" و 
صدارت همسرتان بر زنان میهن مان رفت در تاریخ ایران سابقه نداشته است. توبه 

و انابه ای که به آن معتقدید را برای چه روزی گذاشته اید؟ 
آیـــا نمی دانید تنها در کشـــتار ۶٧ صدها زن مجاهد بـــدون کوچک ترین جرمی 
‑حتی با معیارهای خودتان ‑، به دار آویخته شدند؟ آیا نمی دانید به فرمان "     امام  
بزرگوار"تان با ضربه های کشنده ی شالق، زنان مارکسیست را به خواندن نماز وادار 
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کردند؟ آیا نخوانده اید و نشنیده اید در دوران "عادت ماهیانه" نیز سهم شالق شان 
قطع نمی شد؟ 

همسر شما فرمان پایني کشیدن عکس های            آیت اهللا  منتظری را داد؛ چون به خاطر 
مخالفت با این  کشتارها خشم "     امام" را برانگیخته بود. آیا "این همه خشونت سیاسی 
نسبت به همه ی مردم و به خصوص نسبت به زنان" کشورمان مختص به یکی دو 

سال اخري است؟ میخ کدام تحریف تاریخی را محکم می کنید؟ 
در دوران اخري تنها یک زن‑شريین علم هوىل‑در مقابل جوخه ی اعدام ایستاد 
که شما از تکرار نام او پرهیز می کنید؛ از بردن نام  زینب جاللیان هم که به اعدام 
محکوم شـــد؛ از بردن نام  مطهره  بهرامی حقیقی که با شـــصت و سه سال سن و 
بیماری آلزایمر، حکم اعدامش به پانزده سال زندان کاهش یافت؛ از بیان ظلمی 
که در حق نوعروس او  ریحانه حاج ابراهیم روا شد، و از بیان نام   فرح واضحان و 

 معصومه یاوری و  نازیال دشتی و  عالیه اقدام دوست و... چه بگویم؟
آیا یادتان رفته هزاران زن در دهه ی ۶٠ در "دوران طالیی      امام" و صدارت همسرتان 
به جوخه ی اعدام ســـرپده شدند؟ فراموش کرده اید هزاران زن در سراسر ایران بر 

تخت های شکنجه  شرحه شرحه شدند و سالمت شان را از دست دادند؟
تعداد زندانیان سیاســـی زن امروز در  کشورمان به اندازه ی تعدادی که تنها در یک 
سلول چهار مرتمربعی زندان قزلحصار در دهه ی ۶٠ محبوس بودند، نیست. اشتباه 
نمی کنم، بزرگ نمایی نمی کنم، بیش از سی نفر در چهار مرتمربع "زندگی" می کردند. 

می دانید در چنني شرایطی بسیاری از زنان سال ها "عادت ماهیانه"نداشتند؟ 
چگونه به خود اجازه می دهید بگویید خشونتی که امروز علیه زنان اعمال می شود 
در تاریخ کشورمان هرگز سابقه نداشته است؟ من با بیان جنایاتی که امروزه توسط 
حکومت کودتا و وىل مطلقه ی فقیه صـــورت می گريد مخالفتی ندارم؛ درد من 

آن جایی شروع می شود که شما تالش می کنید جنایات دیروز را منکر شوید. 
آیـــا نامه ی            آیت اهللا  منتظری به"حضرت      امـــام" در مهرماه ۶۵ را وقتی به صراحت 
گفت "وزارت اطالعات شما روی ساواک   شاه را سفید کرده" فراموش کرده اید؟ 
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در آن جا            آیت اهللا  منتظری خطاب به          خمینی یکی از سیاه دل ترین زمام داران تاریخ 
کشورمان گفته بود: 

 آیا می دانید در زندان های جمهوری اسالمی به نام اسالم جنایاتی شده که 
هرگز نظري آن در رژیم منحوس   شاه نشده است؟! 

آیا می دانید عده ی زیادی زیر شکنجه ی بازجوها مردند؟ 
آیا می دانید در زندان مشهد در اثر نبودن پزشک و نرسیدن به زندانی های 
دخرت جوان بعداً ناچار شـــدند حدود بیست و پنج نفر دخرت را با اخراج 

تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟! 
آیا می دانید در زندان شرياز دخرتی روزه دار را با جرمی مختصر بالفاصله 

پس از افطار اعدام کردند؟ 
آیا می دانید در بعضی زندان های جمهوری اسالمی دخرتان جوان را به 

زور تصرف کردند؟ 
آیا می  دانید هنگام بازجوئی دخرتان استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج 

است؟
آیا می  دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه های بی رویه کور یا کر یا 

فلج یا مبتال به دردهای مزمن شده اند و کسی به داد آنان نمی رسد؟ 
آیا می  دانید در بعضی از زندان ها حتی از غسل و نماز زندانی جلوگريی 

کردند؟ 
آیـــا می دانید دربعضی از زندان ها حتی از نور روز هم برای زندانی دریغ 

داشتند این هم نه یک روز و دو روز بلکه ماه ها؟ 
آیا می  دانید برخورد با زندانی حتی پس از محکومیت فقط با فحش و 
کتک بوده؟ قطعا به حضرتعاىل خواهند گفت این ها دروغ است و فالنی 

ساده اندیش.
آیا وزارت اطالعاتی که            آیت اهللا  منتظری بخش کوچکی از ســـیاهه  ی اعمالش را 
ردیف می کند تحت مسئولیت همسر شما نبود؟ آیا در نجوای شبانه، در گفت وگوی 
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خانوادگی، در نامه ا  ی سربسته، شکوه ای در این باب به همسرتان داشتید که امروز 
در نامه ای سرگشاده، گماشته ی وىل فقیه را مورد خطاب قرار می دهید؟ 

خانم   رهنـــورد! آدرس اینرتنتی تان را بدهید تا کتاب "دوزخ روی زمني" را برای تان 
ارسال کنم تا با سرنوشت زنان دردمند کشورمان در حاکمیت همسرتان آشنا شوید. 
بخوانید تا بدانید "     امام" تان چگونه جهنم وعده داده شده را بر روی زمني ایجاد  کرد. 
ســـوگند یاد می کنم که ذره ای غلو، مبالغه یا دروغ در آن نیست. با همه ی تالشم 
به سختی توانسته ام گوشه ای از تجربه ی ده ها زنی که فاجعه ی "واحد مسکونی"، 
"قیامت" و "قرب" های قزلحصار را از ســـر گذرانده اند بیان کنم. خود من هر بار آن را 

می خوانم ازناتوانی ام در ترســـیم فضای دهشت بار و هول انگیز آن جا شرمنده ی 
نســـلی که این فجایع را از سر گذراند می شوم. از این ناتوانی که سبب شده نتوانم 
بخش کوچکی از شقاوت و بی رحمی  را که آن جا رایج بود به تصویر کشم افسوس 
می خورم. با این حال هر که این داستان غم انگیز را می خواند، حريت زده و مبهوت 

از خود می پرسد مگر ممکن ست با انسان چنني کنند؟ 

همسرتان و شما نمی توانید با پیش کشیدن موضوع تفکیک قوا، در برابر یک دهه 
جنایت باورنکردنی از خود سلب مسئولیت کنید. همه ی کسانی که تنها در دل با این 
نظام همراه بوده اند، در مقابل این جنایت ها مسئول اند. اگر به حقیقت و عدالت 

باور دارید، از قربانیان طلب بخشش و گذشت کنید و به جربان مافات برپدازید. 
خشـــم من به این خاطر است که شـــما این همه را، ستم نمی  شناسید و قربانیان را 
مســـتحق جنایاتی می دانید  که بر سرشان رفت؛ در غري این صورت در مورد وقایع 

یک سال و نیم گذشته ادعا نمی کردید: 
هرگز  تاریخ کشـــور ما این همه خشـــونت سیاسی نسبت به همه ی مردم 
به خصوص نسبت به زنان را که  توسط بخشی از حاکمیت بر آنان اعمال 

می شود، به خاطر ندارد.
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شما زیرکانه تالش می کنید یک دهه جنایت را به فراموشی سپارید؛ این شرافتمندانه 
نیست و در مقابل ادعایی چنني ناپسند هیچ وجدان آگاهی نباید ساکت بماند. 

 
در یادآوری آن چه بر ما  گذشت می گویم آن چه که بر سر  عبداهللا مومنی اخرياً آمده، 
نه ما و نه شکنجه گران مان در"دوران طالیی       امام" آن را شکنجه نمی دانستیم! شرایط 
آن قدر دهشـــت انگیز بود که ما چنني شکنجه هایی را "ملی  خوری" یا دست گرمی 
می شناختیم و آرزوی مان بود که موضوع به همني حد ختم شود؛ داستان دخرتان 
واحد مســـکونی را بخوانید تا ببینید چگونه چهارده ماه مداوم، وحشـــیانه ترین 
شکنجه های روحی و جسمی را به جان کشیدند؛ یک بار دیگر به عکس  پاهای 
حســـني دادخواه نگاه کنید، انگشتانش در اثر ضربات کابل قطع شده اند؛ او یک 
نمونه  ی کوچک ســـت که معجزه آســـا جان به در برد. در جریان کشتار ۶٧ تالش 
نمایندگان "حضرت      امام" همه بر این بود که مبادا کسی با آثار شکنجه روی بدنش، 
جان به در برد. این جنایات همه در دوران صدارت همسر شما بر نسل ما تجربه شد.
ه ماه دخرتان این مرز و بوم را در  داستان قربهای قزلحصار را بخوانید که چگونه نُ
آن به بند کشیدند. گوشه هایی از آن را  شهرنوش پارسی پور که خود یکی از قربانیان 

قربها بوده به تصویر کشیده است. 

خانم   رهنـــورد! عکس دخرتانی که بـــدون احراز هویت اعدام شـــده بودند در 
مطبوعات و تلویزیون انتشـــار یافت؛ این بی رحمـــی را چگونه نظاره کردید و بر 
صدارت همســـرتان در چنني شرایطی صحه گذاردید؟ مخاطب تان هیچ، چطور 

می توانید این دروغ را به خودتان بگویید:
هرگز تاریخ کشـــور ما این همه خشـــونت سیاسی نسبت به همه ی مردم 
به خصوص نسبت به زنان را که  توسط بخشی از حاکمیت بر آنان اعمال 

می شود، به خاطر ندارد. 
در حاىل که در دوران  محمدرضاشاه فقط سه زن سیاسی‑ منیژه اشرف زاده کرمانی، 



زهرا قلهکی و اعظم روحی آهنگران- را به جوخه ی اعدام سرپدند و تعداد زنان 
اعدام شده ی غریسیاسی از انگشتان دست فراتر نمی رفت در "دوران طالیی امام" 
هزاران زن را به جوخه ی اعدام سرپدند؛ "امام" تان می تواند به خود ببالد که مرگ 
را به تساوی تقس���یم کرد و از این بابت تبعیضی بنی زن و مرد، کودک و بزرگ، 
پری و جوان قائل نشد. فاطمه مصباح، سیزده ساله بود؛ خواهرش عزت پانزده ساله، 
و مادرش���ان رقیه مسیح که همراه همس���رش محمد مصباح به خاک افتاد سی و 
شش ساله بود. سه فرزند دیگرشان علی اصغر هفده ساله، علی اکرب بیست و یک ساله 
و محمود نوزده ساله به همراه عروس  شان خدیجه مسیح هیجده ساله به جوخه ی 
اعدام سرپده شدند. کجای داستان عاشورایی که تعریف می کنید از این فاجعه آمیزتر 

است؟ کجا یزید دست به چننی جنایاتی آلود؟
مادر عفت خلیفه سلطانی با چهل و دو سال سن به همراه دخرتش زهرا بیست و 
چهار ساله، همسرش دکرت مرتضی شفایی پنجاه ساله و پسرانش مجید شانزده ساله 
و جواد بیست و چهار ساله به جوخه ی اعدام سرپده شدند. حبیب خلیفه سلطان 
یکی از فرماندهان س���پاه پاسداران "امام بزرگوار" ش���ما و همسرتان، خود، در 
جوخه ی اعدام خواهرش شرکت کرد و به فاصله ای اندک همراه با همسر و طفل  

شریه خواره اش در تصادف رانندگی به طرز فجیعی کشته شد.
شنیده اید مادر شادمانی -معصومه کبریی- را که از فرط شکنجه قادر به ایستادن 
نبود روی برانکارد تریباران کردند؟ این ها تنها مشت نمونه خروار است. چگونه 

این جنایات را دیدید و چشم بر آن بستید.
شنیده اید مادر سکینه محمدی -مادر ذاکر- با نزدیک به شصت سال سن در حایل 

که فرزندش محمدعلی، عضو دولت همسر شما بود به جوخه ی اعدام سرپده شد؟
این مادر "خانم جلسه ای" بود و به زنان قرآن و دعا می آموخت. پیش از انقالب 
زمانی که شما هنوز حجاب به سر نداشتید پوشیه می زد. او را به جرم محاربه با 

خدا به جوخه ی اعدام سرپدند.
خشمم از شما به این خاطر است که این همه شقاوت و بیرحمی را "خشونت سیاسی"
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نمی دانید، شما هم مثل حاکمان امروز، مثل متولیان کودتا، مثل همه ی جنایت کاران 
تاریخ  نسل ما را اساساً   "زندانی سیاسی" نمی دانستید؛ وگرنه ادعا نمی کردید:

هرگز تاریخ کشـــور ما این همه خشـــونت سیاسی نسبت به همه ی مردم 
به خصوص نسبت به زنان را که  توسط بخشی از حاکمیت بر آنان اعمال 

می شود، به خاطر ندارد. 

اخرياً عبداهللا شـــهبازی که امروز از مدافعان همســـر شماســـت در مورد یکی از 
"خاطرات جالب زندگی"    علی ربیعی که "در کمال خونسردی و به عنوان طنز برایش 

تعریف کرده" می نویسد:  
در آذربایجان تعدادی از اعضای یک گروهک را دستگري کردیم. باید 
آن ها را برای حضور در دادگاه از راه آســـتارا به گیالن می فرســـتادیم. 
نگهبان و محافظ به اندازه ی کافی نداشتیم. همه را در تابوت خوابانیدیم 
و در تابوت ها را میخ زدیم و با کامیون اعزام شـــان کردیم. زمانی که در 

مقصد در تابوت ها را باز کردند همه به علت خفگی مرده بودند! ١
علی ربیعی یکی از صاحب منصبان وزارت اطالعات و دستگاه امنیتی در دوران 

صدارت   مهندس  موسوی و از معاونان            خاتمی در دوران اصالحات بود. 
شرح جنایات امروز نظام نبایستی با پرده پوشی بر جنایات دهه ی ۶٠ صورت بگريد. 
اتفافاً این جاست که صداقت افراد در مخالفت با جنایاتی که امروز در کشور اتفاق 

می افتد مشخص می شود. 

شما خطاب به قاضی  القضات والیت فقیه نوشته اید: 
البته به طور معمول، همیشه ما زنان از تبعیض های متعدد خشونت آفرین 
در زمینه های فرهنگی، حقوقی و ارزشی در سطح جامعه و خانواده رنج 
برده ایم و این جانب از سی سال پیش یعنی آن زمان که قلم به دست گرفتم 

1-www.shahbazi.org/pages/Services6.htm-
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و با مصائب زنان آشنا شدم، تبعیض ها، اجبارها و خشونت های جنسیتی را 
متذکر شده ام اما این بار و این سال ها عالوه بر آن همه مصائب محنت آفرین، 
خشونت سیاسی و نظامی به زنان، برگ جدیدی ست که بر این کتاب قطور 

افزوده شده است. 
به خاطر ندارید چه کسی و کدام نظام، حقوق زنان میهن مان را به باد داد؟ نمی دانید 
کدام فقه و شرع آن  ها را از حقوق انسانی خود محروم کرد؟ نمی دانید از فردای 
به قدرت رسیدن نظام اسالمی و به ویژه در "دوران طالیی      امام" و صدارت همسرتان 
هرچه که زنان میهن مان کســـب کرده بودند از دست دادند؟ شما نمی دانید از چه 
زمانی به زور حجاب بر سر زن ایرانی کردند؟ نمی دانید همسرتان در دوم اردیبهشت 

۶۴ بخشنامه ی رعایت حجاب در ادارات را ابالغ کرد: ١
شما چگونه به خود اجازه می دهید در عصر اینرتنت و انفجار اخبار و اطالعات مدعی 
شـــوید "این سال ها [چند سال اخري] عالوه بر آن همه مصائب محنت آفرین خشونت 
سیاسی و نظامی به زنان، برگ جدیدی ست که بر این کتاب قطور افزوده شده است." 

یعنی آن چه در دهه ی ۶٠ بر زنان میهن مان رفت خشونت سیاسی و نظامی نبود؟ 

شما خطاب به "قاضی القضات" امروز نظام نوشته اید: 
این سیاهه حاکی از ضرب و شتم و شکنجه واحتمال تجاوز و اعدام و ترور 
شخصیتی و فیزیکی و زندان های طویل المدت بر زنان زندانی با ادعاهایی 

نظري محارب و اقدام علیه امنیت ملی است.
آیا چنني جنایاتی به تازگی در نظام اتفاق افتاده ست؟ آیا تعداد زنانی که "سیاهه"ی 
امروز شما را تشکیل می دهند قابل قیاس با "دهه ی طالیی" و دوران صدارت همسر 
شما هست؟ به دستور امام تان تنها صدها تن را در کشتار ۶٧ به جرم "محاربه" به دار 

کشیدند. انصاف تان‑اگر حتا ذره ای از آن مانده ‑کجا رفته است؟

١- منت این بخشنامه را در صفحه ی ۴۶ همني کتاب بخوانید. 



۱۲۵
نگاهی با چشم جان

خطاب به     الریجانی ادامه می دهید: 
این زنان کیانند؟ دخرتانی که در آرزوی ســـعادت ملت و تحقق آزادی، 
دخمه های سیاه زندان را بر رخت سپید عروسی و شادی ها و هلهله ها و 

چراغانی ها ترجیح داده اند، از یار و محبوب شان دور مانده اند. 
به خاطر نمی آورید هزاران دخرتی را که در "دوران طالیی      امام" و صدارت همسر 
شـــما "دخمه های ســـیاه زندان را بر رخت سپید عروسی و شادی ها و هلهله ها و 

چراغانی ها" ترجیح دادند؟ 
هیچ یـــک از دخرتانی را کـــه از یار و محبوب شـــان دور ماندند می شناســـید؟ 

چندتایی شان را به شما معرفی می کنم. 
طیبه خسروآبادی از یک پا فلج بود. شش سال تمام نامزدش در انتظار بازگشت 
وی لحظه شماری کرد، حکم  زندانش هم تمام شد، اما به فرمان "    امام" شما در مرداد 

۶٧ به دارش آویختند. 
مهرداد فرزانه ثانی، نامزدش هشت سال به انتظار او نشسته بود تا بازگردد و باالخره 
بعد از دوازده سال، لباس سپید عروسی به تن کند اما مهرداد را امان ندادند. وقتی 

به دارش کشیدند پنج سال از پایان محکومیت اش گذشته بود. 

مادران بســـیاری را می شناسم که پس از ســـال ها انتظار در پشت درهای زندان، 
امیدوار بودند بعد از پایان محکومیت فرزندشان، آن ها را در لباس عروسی ببینند 

اما "     امام"  شما داغ این آرزو را بر دل  آن ها ماندگار کرد. 
می دانید      ســـعید سلطانپور را از سفره ی عقد به قتل گاه بردند؟ می دانید همسرش 

لباس سپید عروسی را با لباس سیاه عزا عوض کرد؟ 
شنیده اید در سال ۶٠ بودند دخرتانی که پیش از اعدام با توجیه "عقد شرعی"مورد 
تجاوز مدعیان "عدالت و آزادگی"علی قرار  گرفتند. شنیده اید مادران و پدرانی خرب 
اعدام فرزندشان را با یک جعبه شريینی و مشتی پول به عنوان مهریه ی دخرتشان 
دریافت کردند؟ نام چند نوعروس را بیاورم که در دوران صدارت همســـر شـــما 
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به جوخه ی اعدام ســـرپده شدند؟  نام چند نوعروس را بیاورم که همسران شان به 
جوخه ی اعدام سرپده شـــدند؟ می دانید چه دخرتان جوانی که به خاطر مصائب 

تحمیل شده بر خانواده شان، هرگز لباس سپید عروسی به تن نکردند؟ 
آیا نام مادرانی را که در گوشـــه ی ســـلول انفرادی و دخمه هـــای تاریک زندان 
وضع حمل کردند نشنیده اید؟ آیا نام هیچ زن بارداری را که مقابل جوخه ی اعدام 

ایستاده باشد نشنیده اید؟ چند تا را نام بربم؟ 
آیا نام هیچ زنی را که در زیر شکنجه سقط جنني کرده باشد شنیده اید؟ 

آیا نام صدها مادری که همراه کودکان شان شرایط سهمگني زندان های دهه ی ۶٠ را 
تحمل کردند نشنیده اید؟ چگونه خود را فعال حقوق زنان خطاب می کنید؟  چگونه 
پذیرفتید همسر نخست وزیر نظامی باشید  که در دنیا به "زن ستیزی" شناخته شده 
است. آیا از شکنجه ی کودک در مقابل مادر و بالعکس در دهه ی ۶٠ نشنیده اید؟ 
آیا من که به چشم خود کودک تازه زبان بازکرده ای را دیده ام که بر پای خونني و مجروح 
و بانداژ شده ی مادرش دست می کشید، اجازه دارم این صحنه ها را فراموش کنم و 
کسانی را که در تالش اند دوران سیاه فوق را "دوران طالیی" معرفی کنند  ببخشم؟ 
آیا وقتی صدای ضجه های کودکی را به یاد می آورم که از درون سلول انفرادی به در 
می کوبید و با زبانی کودکانه درخواست کمک می کرد می توانم سکوت کنم و به 

شما نهیب نزنم؟

می گویند علی، که شما سنگ او را به سینه می زنید وقتی شنید به زور خلخال از پای 
زن غريمسلمان به در آورده اند گفت: "اگر کسی این ظلم را بشنود و بمريد مالمتی 
بر او نیست." سرگذشت زنانی را که در کشتار ۶٧ به دار آویخته شدند بخوانید و از 
این که همسر زمامدار آن ایام بودید بر خود و عاقبت خود ‑چنان که بدان باور دارید 
بلرزید‑. از شنیدن داستان غم انگیز آنان قالب تهی نکنید؛ اما در توجیه جنایات انجام 
گرفته در آن دوران نکوشید، یا آن چه امروز می گذرد را تافته ی جدابافته جلوه ندهید. 
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شماکه باور دارید "هرگز تاریخ کشور ما این همه خشونت سیاسی نسبت به همه ی مردم 
به خصوص نسبت به زنان را که توسط بخشی از حاکمیت بر آنان اعمال می شود، 
به خاطر ندارد"، من می توانم ‑دست کم‑در برابر نام هر زنی که در سال های اخري 
مورد خشـــونت سیاسی "بخشـــی از حاکمیت" قرار گرفته، نام بیست زن را که در 
دهه ی ۶٠ توســـط "تمامیت حاکمیت" به جوخه ی اعدام سرپده شده بیاورم؛ حاال 
با باورتان چه می کنید؟  ادعای شما بی پایه و بی اساس است؛ من حتا بازداشت 
ساده ی چند روزه را نیز "خشونت سیاسی" محسوب می کنم و بعد این مقایسه را 

به عمل می آورم. 
هدف من این  نیست که جنایات امروز نظام کودتا تخفیف داده شود که این جنایت ها 
در نظر جهانیان روشن تر از روز است؛ آن چه امروز اتفاق می افتد نتیجه ی طبیعی 
گذشته است. نظام والیت مطلقه فقیه در سی و دو سال گذشته جز جهل و خرافه و 
عقب ماندگی و نکتب و فقر و جنایت و شکنجه و کشتار ارمغانی برای مردم ایران 

نداشته است. 
مصیبت واقعی آن جاست که دوستان  شما دیروز با دست یابی ناحق به تریبون های 
بني المللی، فرصت طلبانه خواهان "بخشش" جنایت کاران بودند و امروز شما فرصت 
را مغتنم شمرده  اید و یک سره جنایات صورت گرفته در دهه ی ۶٠ را منکر می شوید. 
اگر امروز ما ساکت باشیم فردا شما مدعی ما خواهید بود و این "قربانیان"هستند که 

می باید از جنایت کاران تقاضای "بخشش" کنند. 

شما خطاب به     الریجانی نوشته اید: 
مادرانی در فراق فرزندان شان که اینک تنها درخیال کودکان خردسال شان 
را به آغوش می کشـــند. در همان حال هم بچه های بی پناه اشک ریزان و 

ضجه زنان درپی دامان پرمهرمادر این سو و آن سو سرگردان اند.
از درد جانسوز مادران گفتید و من تنها سرنوشت چند مادر را که در دوران صدارت 

همسرتان همه چیزشان به یغما رفت به یاد شما می آورم: 
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مادر متحدین را که می شناسید نان و نمکش را خورده بودید؛ با دخرتش محبوبه 
همراه و هم قدم بودید، یادتان هســـت مـــردم در دوران انقالب نامش را بر تنها 
دانشگاه زنان کشـــور گذاشتند؟ همان دانشگاهی که وقتی شما رئیس اش شدید 
نامش را به "الزهرا" تغیري دادید. دو پســـرش سعید و مسعود را که شما از نزدیک 
می شناختید به چه جرمی اعدام کردند؟ سعید در بهار ۵٨ دستگري شده بود، یادتان 
هســـت در مرداد ۶٠ او را به اتهام ســـیلی زدن به یک پاسبان شهربانی در زندان 
قزلحصار به اوین بردند و مقابل جوخه ی اعدام قرار دادند. به همني بسنده نکردند 
هشـــت زندانی دیگر را نیز که جملگی در سال ۵٩ دستگري شده بودند به همراه او 
به جرم تشکیالت در زندان به جوخه ی اعدام سرپدند. مسعود را نیز اعدام کردند. 

مادرشان چه کرده بود که سال ها زندان را تحمل کرد؟ 
امروز خانه تان در محاصره اســـت، اما در دهه ی شـــصت که نبود، به دیدار  مادر 

متحدین رفتید؟ 
مادر شبسرتی تنها دو فرزندش در زندان خودکشی کردند، همه ی دار و ندارش را 
از دســـت داده بود، به کمک صندىل چرخدار حرکت می کرد؛ او را به بند  کشیده 

بودند  که کدام قدرت را به رخ مدعیان بکشند؟ 
مادر مثنی را که سه پسرش اعدام شده بودند برای چه دستگري کرده بودند؟  چند تا 

از این مادران می خواهید نام بربم؟
مادر  سونا اوسطی‑مادر محمدرحیمی‑ به هنگام کشتار ۶٧ خود در زندان بود که 
دو دخرتش ســـهیال و مهری را به دار آویختند؛ مادر در هراس از این بود که مبادا 
عباس و هوشنگ  را کشته باشند، پیش تر پسر بزرگش عزیز و نوه اش حسني را اعدام 
کرده بودند. البته هراس او بی جا نبود؛ چیزی نگذشت که هوشنگ را نیز پس از 
آزادی از زندان ده ســـاله ربودند و به قتل رســـاندند. مادر هنوز نمی داند سهیال و 
مهری و هوشنگ را کجا به خاک سرپده اند.  عمو جلیل همسر مادر سونا و دخرتش 
روح انگیز هم دستگري شده بودند. جرم عمو جلیل این بود که عکس  ستارخان را 
روی سینه اش خال کوبی کرده بود و فرزندانش سودای آزادی میهن در سر داشتند. 
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بعداً پای بچه های کوچک ترش هم به زندان باز شـــد. مادر سه دهه است که در 
"خیالش" فرزندانش را در "آغوش می کشد." 

صدها مادر را می شناسم که از موهبت های نظام والیت فقیه و"عدالت و آزادگی"که 
شما و هم قطاران تان بشارتش را می دادید، آن چنان بهره مند شدند  که حتی محل دفن 
عزیزان شان را هم نمی دانند. شما خانم  رهنورد، تاکنون سری به خاوران زده اید؟ 
ضجه های مادران داغدار را شنیده اید؟ آن ها زخم خورده ی حاکمیت همسر شما 
هستند؛ و شما‑یک مادر‑بدون آن که دوران سیاه وحشت را به خاطر آورید و از 
قربانیان آن روزهای درد و هراس عذر تقصري بخواهید، آن چه را در یک سال و نیم 
گذشته، به رخ "بخشی از نظام" می کشید؛ بگویید تا ما هم بدانیم که کدام بخش 

از این نظام نکبت والیت فقیه دستش به خون و شکنجه و جنایت آلوده نیست؟ 
رنج مادر  ندا و نداها را درک می کنم اما رنج و مصیبتی که دنیا بدان آگاه است و 
ملتی با آن  سهیم و در عزا، با رنج و مصیبت مادری که هنوز نمی داند قرب فرزندش 

کجاست، فاصله ای دارد به وسعت همه ی این دردها. 

مادر  طلعت ساویز ‑مادر رضایی جهرمی‑ که چهار فرزندش در حاکمیت همسر 
شما به خاک و خون کشیده شدند، و سه دیگر آن ها سال ها زندان را تحمل کردند، 
در راه بازگشت از بهشت زهرا زیر چرخ های اتوبوس شرکت واحد له شد. آیا شنیدن 
داستان غم انگیز زندگی او دل شما را از پریشانی و شرم نمی لرزاند؟ داعیه  ی کدام 

"عدالت و آزادگی " را دارید؟ 

مادر زهرا رمضان پوردلشاد ‑مادر مدائن‑چهار فرزندش داوود، لقمان، مبشر و لیال 
در حاکمیت همسر شما و "دوران طالیی      امام" به خاک و خون افتادند.  همسرش 

عباس و دو فرزند دیگرش روزبه و نادر نیز سال ها زندان را تحمل کردند. 
از چند ده مادر دیگر سخن بگویم که حوصله ی خواندن داشته باشید، نام چند مادر 
را برای تان بیاورم که در انتظاری بی حاصل چشـــم  به در دوخته اند. جنایت کاران 
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نظام اســـالمی هنوز و هم چنان از پذیرش این جنایات سر باز می زنند؛ مسئولیت 
قتل ها را نمی پذیرند و پرونده ها را نمی گشایند؛ بسیاری از  کسانی که همسران شان 

را از دست داده اند، سال هاست جرأت ازدواج مجدد ندارند.  

آیت اهللا  گلزاده ی غفوری را می شناسید. می دانید سه فرزند و داماد او در حاکمیت 
همسر شما به خاک و خون کشیده شدند؟ بســـیاری از حاکمان و جنایت کاران 
شاگردان او بوده اند. ضجه های آیت اهللا گلزاده  ی غفوری را که در سال ۶٧، توسط 
یارانش منتشر شد١ هرگز شنیده اید؟ امیدوارم حوصله کنید و به مویه های او گوش 
دهیـــد. پريمرد پس از چهار ماه بی خـــربی از   دخرتش مریم، می فهمد که او را نیز 
به جوخه ی اعدام ســـرپده اند. ای کاش شنیدن هق هق او و توصیفش از زالىل و 

صداقت و جاودانگی مریم و مریم ها بخش خفته ی وجدان تان را بیدار کند. 

خانم   رهنورد! در ادامه ی نامه تان به "قاضی القضات" آورده  اید: 
زنانی که فقدان شان، اسارت شان به خاموش شدن روشنایی کاشانه اشان 
منجر شده و همسران رشیدشان بی صربانه انتظار دیدن شان را دارند و 
دل هاشان نگران پاکی و معصومیتی است که به اسارت بازجویان درآمده 
اســـت. بســـیاری از آن ها را، با انواع قرص هـــا و مخدرها و داروهای 
روان گـــردان به اعرتافاتی پوچ و غريواقع وادار کرده اند و ره آورد این همه 
رفتار خارج از قوانني انسانی و اخالقی انواع بیماری ها مانند فلج شدن 

و... بوده است.
آیا جنایاتی که از آن ها نام می برید مختص امروز اســـت؟ آیا در حاکمیت همسر 
شما چنني فجایعی اتفاق نیفتاده است؟  ناگزیرم این وقایع را به یادتان بیاورم، قصد 

١- نجواهای  آیت اله گلزاده ی غفوری به یاد  دخرتش مریم:
www.pezhvakeiran.com/video/Golzadeh_beyade_maryam_1.fl v”
www.pezhvakeiran.com/video/Golzadeh_beyade_maryam_3.fl v"
www.pezhvakeiran.com/video/Golzadeh_beyade_maryam_2.fl v" 
www.pezhvakeiran.com/video/Golzadeh_beyade_maryam_4.fl v"
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تلخ کردن کام تان را ندارم، از حقوق عزیزانم دفاع می کنم؛ باید صدای خاموش 
شده ی آن ها را پژواک دهم. 

آقای      انصاری نجف آبادی نماینده ی            آیت اهللا  منتظری در مهرماه سال ۶٣ شخصاً  
به من گفت که هشـــتاد دخرت غريعادی را به چشـــم خـــود در زندان قزل حصار 
دیده و با آن ها گفت وگو داشـــته است. سرگذشت یکی از آن ها را‑مادری به نام 
فرزانه عمویی‑ از زبان   ســـودابه اردوان که در سال ۶۵ با او هم بند بوده برای تان 

بازمی  گویم. او هنگام دستگريی زن سالمی بود.
چادرش را تا آن جا روی صورت می کشـــد  که ته چادر به نزدیک کمرش 
هرش یک تکه کاغذ است. نمازش رکوع و سجود ندارد،  رسیده است. م
تمام هم نمی شـــود. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت... فرزانه آن قدر 
نماز می خواند  که از پای می افتد. اما خوابش هم تمامی ندارد. یک روز، 
دو روز، سه روز در خواب  است. بعد بلند می شود. هر آن چه خوردنی است 
را می خورد. حتا به شیشه های سرکه و  آب لیمو هم رحم نمی کند و آن ها 
را یک نفس سر می کشد. به این ترتیب دوران بیداری آغاز می شود. چند 
روز و شب بیدار است تا دوباره بی حال می شود و به خواب سنگینی فرو 

می رود که حدود سه تا هفت روز به درازا می کشد.
 ...یک روز که از خواب چند روزه بیدار می شود، سرش را پایني می اندازد و 
از بند بريون می زند؛ چه بسا به قصد فرار. ناله کنان و اشک ریزان و لت و پار 
به درون بند پرتاب می شود. ...از حمام رفنت و شستشو نیز هم چنان گریزان 
است. سر و صورتش کثیف است. موهایش ژولیده و ناخن هایش بلند. در 
ایام عادت ماهانه اش تحمل ناپذیرتر است. لباس هایش را از تن می کند 
و لخت مادرزاد در وســـط اتاق دراز می کشد؛ ...اعرتاض های روزانه ی 
زندانیان به زندانبانان کار را به جاهای باریک کشانده است. آن ها کاری 
ندارند که فرزانه بیمار است و باید در بیمارستان بسرتی شود. دستگريمان 
می شود که قصد، اذیت و آزار ما است. آن هم به دست کسی که خودشان 
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او را به این روز انداخته اند.
 ...فرزانه را به انفرادی انداخته اند و حالش بدتر از پیش شده است. چندی 
بعد خودش از راه می رســـد. حال و روزش بدتر از گذشته به نظر می رسد. 
بوی گند می دهد و مگس های زیادی بر ســـر و صورتش نشسته. دم در 
هواخوری اتراق می کند و زود به خواب می رود. این بار، در همان جا که 

زندگی می کند، ادرار هم می کند. ...١ 
فرزانه عمویی با این وضعیت تا سال ۶٩ در زندان نظامی که از "عدالت و  آزادگی" 
دم می زد باقی ماند.  وقتی   گالیندوپل نماینده ی ویژه ی سازمان ملل برای بررسی 
وضعیت حقوق بشر  به ایران آمد، فرد دیگری را به نام فرزانه به وی نشان دادند تا 
مطمئن اش سازند در "ام القرا"ی اسالم موازین اسالمی مو به مو رعایت می شود و 

آن چه ضدانقالب شایع می کند دروغی بیش نیست. 
داستان دخرتان زندانی شرياز را در کتاب  فریبا ثابت بخوانید تا به عمق فاجعه ای 

که در دوران سیاه صدارت همسرتان روی داده پی بربید.
ایـــن فجایع در همه ی زندان های کشـــور یک ســـان بود و در ســـیاه ترین دوران 
جمهوری اسالمی، نمایندگان همسر شما وظیفه ی فریب افکار عمومی در دنیا را 

بر عهده داشتند. 

خطاب به "آقای قاضی القضات" نظام والیت فقیه نوشته اید: 
 این شقشـــقه ی عریضه وار را از آن روی می نویســـم که بر این باورم اگر 
امـــور به طور طبیعـــی و درچارچوب آرمان های مشـــروطه و ارزش های 
فراموش شده ی آغاز انقالب اسالمی جریان داشت این همه انحراف و ظلم 
و ستم اتفاق نمی افتاد و اگر هم به طور نسبی جنایت و جرمی بود، باید قوه 

قضائیه پاسخگوی آن می بود.
ارزش های فراموش شده ی آغاز انقالب اسالمی که با "اعدام روی پشت بام مدرسه" 

1-www.asre-nou.net/1384/ordibehesht/25/farzaneh-ketabe%20zendan2.pdf
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آغاز شد چه بود که اگر امور به طور طبیعی پیش می رفت این همه "انحراف و ظلم 
و ستم اتفاق نمی افتاد"؟ 

آن چه که من به یاد شـــما آوردم امور طبیعی در چارچوب های آرمان های مشروطه 
بود؟ آرمان های مشروطه کجا و انقالب اسالمی کجا؟ آرمان های مشروطه،    شیخ 
فضل اهللا نوری را به دار  کشید و انقالب اسالمی فرزند خلف    شیخ  فضل اهللا نوری 

را به تخت نشاند. 
خانم  رهنورد، شما زیرکانه تالش می کنید جنایت های صورت گرفته در دهه ی اول 
حاکمیت والیت فقیه را به پای قوه ی قضاییه بگذارید و از خود و همسرتان سلب 

مسئولیت کنید؛ این پذیرفتنی نیست. 
در بهمن ۶١ و اردیبهشـــت ۶٢ وقتی رهربان و اعضای حزب توده دستگري شدند، 
همســـر شما جزو نخستني کسانی بود که دســـتگريی آن ها را به"     امام بزرگوار"تان 
تربیک گفت. جرم  رهربان حزب توده چه بود؟ غري از این که با تمام وجود از نظام 

نکبت والیت فقیه و به ویژه دولت همسر شما دفاع کرده بودند؟  
مگر نه این که سال ها بعد         رفسنجانی اعرتاف کرد دستگريی آن ها اشتباه بود؟ آیا 
نخوانده  و نشنیده اید  که برای واداشنت آن ها به اعرتاف "کودتا" علیه نظام، زندانیان 
مسنی که گاه به سختی راه می رفتند چه شکنجه هایی را متحمل شدند؟ می دانید 
ی منش در زیر شـــکنجه به قتل رســـیدند؟ فراموش کرده اید  پاره ای از آن ها مثل  ک
آن ها را که جز خدمت به نظام کاری نکرده بودند در  کشـــتار ۶٧ بی رحمانه به دار 
آویختند؟  می دانید حکم اعدام  هویدا را دادگاه "عدل اسالمی"      امام شما به جرم 
جنایاتی که ساواک مرتکب شده بود صادر کرد و         هادی غفاری در راهرو دادگاه 

تري به گردن او زد؟
هرگز هویدا دستگريی یک زندانی شکنجه شـــده و اعدام شده را به   شاه تربیک 
نگفت، و همســـر شما دستگريی آن ها را رســـماً به امامش تربیک گفت.  هویدا 
هیچ گاه رسماً مانع بازدید یا رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر از سوی نهادهای 
مسئول بني المللی نشد، و همسر شما رسماً موضع گريی کرد و با تحقیق بني المللی 



۱۳۴
نامه ی سرگشاده به خانم زهرا  رهنورد

در مورد نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در زندان ها مخالفت کرد. 

همسر شما، خانم  رهنورد، خواه ناخواه مسئول اعماىل ست که در دوران صدارت او 
انجام گرفته است، در مقابل وجدان های بیدار، مسئول مستقیم جنایت هایی ست که 
در دوران صدارت او انجام گرفته اســـت. او به لحاظ حقوقی، سیاسی و اخالقی 

مسئول یک دهه جنایت است. 
شما خطاب به "آقای قاضی القضات" نوشته  اید: 

 بريون این زندان های کوچک و مخوف چون اوین و کهریزک، گوهردشت 
و بهبهان و ایذه و بابل و ساری و کرمانشاه و مشهد و شرياز و اهواز سایر 
زندان های ریز و درشت و پنهان و آشکار دیگر، که در گوشه و کنار مملکت 
برپا کرده اند ایران سرتاسر زندانی بزرگ با شنودها و تعقیب ها و مراقبت ها 

و محیط سرتاسر پلیسی تبدیل شده است.
بـــه وجدان خودتان رجوع کنید آیا این زندان ها به تازگی و پس از بیســـت و دوم 
خرداد ٨٨ برپا شـــده  اند؟ آیا "شنودها و تعقیب ها و مراقبت ها و محیط سرتاسر 

پلیسی" تحفه ی جدیدی در نظام است؟ 
از "فهرست بزرگ همه ی اقشار دانشجو و استاد و محقق و معلم و  کارمند وکارگر و 
 خانه دار..."در زندان های امروز نظام نام برده اید؛ نگاهی بیاندازید نه به فهرست کل
زندانیان دهه ی ۶٠، تنها به فهرست اعدام شدگان دهه ی خونني  ۶٠ و قتل عام شدگان 
١٣۶٧. صدها دکرت و استاد دانشگاه و متخصص و هزاران دانشجو و دانش آموز در 

میان آن ها هستند. از کدام فهرست سخن می گوئید؟ 

ده ساىل که من در زندان های شما گذراندم، یادآوری روزهای پرالتهاب نشسنت در 
ر درد  راهروی مرگ، بدرقه ی یاران و عزیزانم از زیر چشم بند تا قتلگاه، لحظه های پ
نشسنت پشت در شکنجه گاه و حضور در اتاق شکنجه، به یادآوردن صدها جنایتی 
که از نزدیک به چشم دیده و از سر گذرانده ام، هیچ یک دل مرا به درد نمی آورند  که 
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بر عکس مایه ی غرورم می شوند، جوانی ام را در کنار بهرتین فرزندان میهن ام سرپی 
کرده ام و شاهد باور و پاکی و بزرگواری شان بوده ام. 

با اندوه از دست دادن آن هایی که با جان و دل دوست شان داشتم، کنار می آیم؛ چرا 
که می دانم به نسل سرافرازی تعلق داشتند  که سر بر  آستان جنایت کاران خم نکرد 
و در خونني ترین روزها و زیر فشار غريانسانی ترین شکنجه ها، آزادی را فریاد کرد، 

نسلی که منتهای شقاوت و بی رحمی هم مانع پی گريی آرمان هایش نشد. 
خشـــم و بغض من از آن  ست که شما در مقام دفاع از حقوق مردم و به ویژه زنان 
ایران، سیاه ترین روزهای تاریخ میهن مان را انکار می کنید؛ اندوه و دردم آن جا ست 
که شما در پوشش دفاع از حقوق مردم، جنایت های صورت گرفته در دهه ی ۶٠ و 

"دوران طالیی      امام" و صدارت همسرتان را جنایت نمی دانید! 

آزردگی  ام آن جاست که شـــما تحت عنوان "زنی که دل سوز ملت ایران است" بر 
چشم حقیقت خاک می پاشید. 

آن چه که گفتم را به دل نگريید،  شما بهانه اید، تاریخ را نشانه  گرفته ام. 

 





٣٠ فروردین ١٣٩٠

   کدیور 

و روایت کشتار ۶٧

محسن    کدیور فرد نیست، نباید او را تنها به چشم پیشنماز و مسئله  گوی مسلمانان 
واشنگنت دید؛ او نماینده ی دیدگاه و جناحی ست که مسئولیت بزرگ ترین جنایات 
علیه بشریت را در سیاه ترین روزهای حاکمیت رژیم بر عهده داشته، و امروز برای 
جلوگريی از تغیري نظام با ماسک حقوق بشر، دمکراسی و پلورالیسم و وعده های 
تـــو خاىل و نوید بازگرداندن "دوران طالیی      امام" و تالش برای "اجرای بی  تنازل 

قانون اساسی" به میدان آمده است. 
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کدیور از پريوان "     امام راحل" و از "دل سوزان نظام" است  و یکی از  کسانی که بعد 
از رانده شدن از "ام القراء اسالم" تالش کردند تا به زعم خود در پایتخت های "بالد 
کفر" حضور به هم رسانده و بساط "مارگريی" اصالحات را در آن جا پهن کنند و 

راه را برای هرگونه تغیري واقعی در ایران ببندند. 
اتفاقی نیست که    کدیور پیشنماز مسلمانان واشنگنت می شود؛  سیدمجتبی واحدی 
باعنوان"سخنگوی       کروبی" در لندن اقامت می کند؛  اردشري امريارجمند سخنگوی 
  موسوی در پاریس می شود؛ زوج     عطاءاهللا مهاجرانی و  جمیله    کدیور لندن را برای 

اقامت خود انتخاب می کنند؛ و  سیدابراهیم نبوی بروکسل نشني می شود. 
بی جهت نیست که شاخه ی خارج از  کشور "مجاهدین انقالب اسالمی" هم متولد 
می شود و سخنگو هم پیدا می کند. در شبکه های ایجادشده در آمریکا و اروپا توسط 
دیپلمات های سابق رژیم، از  محمدجعفر محالتی سفري سابق رژیم در نیویورک و 
 عباس ملکی،کمیته چی، معاون وزیر خارجه و عضو دفرت                 خامنه ای و  فرهاد عطایی 
در بوستون گرفته تا  حسني  موسوی در واشنگنت و   سريوس ناصری در اتریش تأمل 
کنید. به حضور وابستگان امروز و دیروز نظام در واشنگنت، لندن، پاریس و برلني و 

اشتغال نزدیکان شان در رسانه های خربی اروپا و آمریکا توجه کنید. 
به روابط نایاک ‑البی رژیم در آمریکا‑، ســـایت جرس، روزآنالین، کلمه،   تریتا 
پارسی،        اکرب   گنجی،   صدری،     کدیور و حمایت هایی که از یک دیگر به عمل می آورند 

توجه کنید. 
ترکیب یک آخوند حوزه ‑   کدیور‑، و یک آخوند مستفرنگ‑     احمد  صدری‑ 
برای نامه نوشنت به  کلینتون از موضع نمایندگان "اسالم سبز" و آویزان شدن به درگاه 
"شیطان بزرگ" برای خارج نکردن نام مجاهدین از لیست تروریستی بدون تدبري تولید 

نشده است. طبیعی ست که چنني افرادی به عنوان حامیان نظام جمهوری اسالمی، از 
سرکوب نريوهای سیاسی خارج از دایره ی نظام دفاع کنند. 

بی توجهی اپوزیسیون به حضور این افراد در خارج از  کشور و تحرکات شان، سکوت 
در قبال سیاه کاری ها، و پر کردن جلسات سخرنانی های شان معضل بزرگی ست که 
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باعث شـــده    کدیور و کدیورها به خود اجازه دهند به چهره  ی بهرتین فرزندان ایران 
که نقاب در خاک کشیده اند چنگ بکشند؛ باعث شرمندگی اپوزیسیون است که 
"دل سوزان نظام" در حضور آنان خط و نشان برای گروه های سیاسی ایرانی می کشند. 

*****
ررویان است نعمت روی زمني قسمت پ             

                                                 خون دل می خورد آن کس که حیایی دارد
حريت و شـــگفتی عمومی نسبت به    کدیور زمانی ایجاد شد که در مقابل چشمان 

میلیون ها بیننده، مدعی شد:
مردم هم در خیابان های ایران فریاد زدند  که هم غزه هم لبنان جانم فدای 

ایران، این شعار اصلی مردم ایران بوده و نه مسائل دیگر.١ 
تردیدی نیست کسی که با وجود صدها فایل تصویری و صوتی این چنني وقیحانه 
شعار اصلی مردم ایران در روزهای پس از انتخابات را تحریف و قلب می کند هیچ 
پروایی در تحریف تاریخ پر درد و رنج سی سال گذشته ی مردم ایران نخواهد کرد. 
دیری نگذشت که    کدیور و شرکایش در "جرس" به جعل  نامه ی رسمی اعرتاض آمیز 
   صادق     الریجانی به                 خامنه ای دست زدند. وقتی وجود چنني نامه ای تکذیب، و از 
همه سو با این دروغ پردازی مخالفت شد و دست شان رو، مرتکب جعل دیگری 
شدند و از زبان  حسني  طائب ادعا کردند نامه ی مزبور، گالیه های شفاهی     الریجانی 

بوده که به شکل نامه ی رسمی درآمده و به جرس رسیده است!٢ 
نکته ی جالب این بود که جاعلني مدعی بودند  حسني  طائب فرمانده ی اطالعات 

سپاه صداقت  آن ها را تأیید کرده است!
   کدیور و شـــرکا سپس به منظور مقابله با روشـــنگری های انجام شده در ارتباط با 
سوابق حضرات در قتل و  کشتار و شکنجه و اعدام مخالفان، به ویژه در دهه ی سیاه 
۶٠، در سایت جرس خربی را به نقل از بولنت محرمانه ی بسیج مدرسه ی علمیه ی 
الهادی قم، جعل کردند و مدعی شدند  حسني  طائب به مسئولني سایت ها در خارج 
1-www.facebook.com/video/video.php?v=1511001172157
2-www.rahesabz.net/story/33844 /
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از کشـــور پول داده  که راجع به اعدام های دهه  ۶٠ و  ۶٧ مطلب بنویســـند و دست 
"اصالح طلب"ها را در پوست گردو بگذارند. البته علی رغم اصرار خوانندگان هیچ 

تصویری از بولنت مربوطه انتشار نیافت:  
نقطـــه ضعف  موســـوی در خارج این اســـت که در ســـال های اعدام 
گسرتده ی ضد انقالب، نخست وزیر بوده است، اگر بخواهد آن دوره را 
نفی کند، حضرت      امام را نفی کرده چون ایشان دستور داده و این باعث 
می شـــود ارادتمندان      امام در داخل کشور که متأسفانه هنوز  موسوی را 
قبول دارند و انحراف او را باور نکرده اند از او فاصله بگريند و اگر هم 
بخواهد تأیید یا سکوت کند اپوزیسیون خارج کشور را که همه بر محور 
سران فتنه متحد شده اند از دست می دهد، کافی است شما یکی از این 
عناصر ضدانقالب که هم کینه ی حضرت      امام را به دل داشته باشد و هم 
جاه طلب باشد را غريمستقیم اجري کنید، پول یک  سایتی، چیزی را به او 
بدهید، تأمني اش کنید و شريش کنید که هر روز از آن اعدام ها بنویسد و از 
موسوی و سران فتنه بخواهد اظهارنظر  کند، خوب ما این کار را کردیم، 
گرفت و بني خودشـــان االن معضل شده است، برنامه های دیگری هم 

داریم که مصداق مکر الهی این انقالب است.١
تردیدی نیســـت که عبارت "اعدام گسرتده ی ضد انقالب" فرهنگ عوامل رژیم و 
به ویژه اطالعاتی های آن نیســـت. در ادامه ی همني مطلب خواهیم دید که     محسن 
کدیور هم از آن به عنوان "به درک واصل کردن" مجاهدین یاد  کرده و الحمد اهللا هم 
پشتش می آورد. گريم که چنني سیاستی را دستگاه اطالعاتی رژیم داشته باشد، آیا 
یک عنصر اطالعاتی قدیمی چون  طائب پروژه ی فوق محرمانه ی رژیم را در یک 
مدرسه علمیه که خودش مدعی ست "ارادتمندان      امام در داخل کشور متأسفانه هنوز 

موسوی را قبول دارند" به اطالع عموم می رساند؟ 
یادمان نرفته که  احمد     جنتی مدعی بود "سران فتنه از آمریکا برای انقراض نظام پول 

1-www.rahesabz.net/story/33844 /
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گرفته اند"و پیش تر خرب می داد  که دشمنان نظام با چمدان پول به ایران آمده اند و به 
روزنامه های "اصالح طلب"پول داده اند.  

کدیور و دوســـتان که در نظام جهل و جنایت کار کشته شده اند، به زعم خودشان 
زرنگی کرده و موضوع پول دادن به فعاالن حقوق بشر برای افشای جنایات رژیم 

را غريمستقیم از زبان  طائب بیان می کنند تا پای خودشان کم تر در میان باشد. 
در عقب ماندگـــی    کدیـــور همني بس کـــه وی پس از پـــريوزی انقالب به منظور 
تحصیل "علم"، حجره های جهل و تاریکی حوزه ی علمیه قم و نشسنت پای درس 
عقب مانده ترین الیه های جامعه ی ایران را به تحصیل در رشته ی مهندسی برق و 
الکرتونیک دانشگاه پهلوی شرياز ‑یکی از بهرتین دانشگاه های ایران‑ ترجیح 
داد و از شـــرياز به قم کوچ کرد تا از دنیای روشن علم و آگاهی به دنیای تاریک 

جهل و عقب ماندگی وارد شود. 
وقتی    کدیور "مال" شد به تدریس"علم" در مدارس علمیه ی فیضیه، رضویه، و   آیت اهللا 
گلپایگانی مشغول شد و پس از حمله و هجوم تاریک اندیشان حوزه ی علمیه ی قم 
به دانشگاه  و ساحت علم، ابتدا در "دانشکده ی الهیات دانشگاه      امام صادق" که 
توسط    مهدوی کنی و     علم الهدا اداره می شد و سپس در "دانشگاه مفید"دست پخت 
موســـوی اردبیلی‑گرداننده ی دســـتگاه قضایی رژیم در ســـیاه ترین ســـال های 
جمهوری اسالمی‑تمرین "استادی" کرد و عاقبت سر از دانشگاه تربیت مدرس در 
آورد. در همني دوران به مدت پنج سال نیز عضو هیأت بررسی کتاب‑سانسورچی‑
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در قم بود و به مرکز تحقیقات اسرتاتژیک نظام ‑که 

از سوی اطالعاتی های سابق راه اندازی شده بود ‑سرویس می داد. 
خشـــم و عصبانیت ناگهانی     محسن    کدیور در پاســـخ به یک پرسش در جریان 
سخرنانی وی در واشنگنت، ماهیت او را برای کسانی که با چنني پدیده هایی آشنایی 

الزم ندارند، روشن می کند. ١
   کدیور که هنوز فکر می کند باالی منرب اســـت و داستان سوزناک دستان بریده ی 

1-http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FqgrLdPlR_A
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حضرت ابوالفضل و چگونگی حمل مشک آب با دندان را به ملت قالب می کند، 
با سوز و گداز در پاسخ به پرسش کتبی یکی از شرکت کنندگان می گوید:  

اســـتاد من            آیت اهللا  منتظری فرزندش توسط سازمان مجاهدین خلق به 
شهادت رسید. در سال ۶٠ در انفجار بمب در دفرت حزب جمهوری اسالمی 
با هفتاد و یکی دو نفردیگر.        محمد  منتظری که سال ها برای این انقالب 
زندان رفته بود. پدرش    آیت اهللا برای من تعریف می کرد زمان   شـــاه من 
نامه  ای نوشـــته  بودم. می خواستند نویســـنده ی این نامه را که علیه   شاه 
بود پیدا کنند. محمد مرا آورده بودند روی اجاق برقی گذاشـــته بودند 
من بوی کباب شـــده ی پای پسرم را می شنیدم. اما مقاومت کردم و نام 
نویســـندگان نامه را به زبان نیاوردم. این فرزند،        محمد  منتظری سال ۶٠ 

توسط تروریست های مجاهدین خلق به شهادت رسید. 

ببینیم             آیت  اهللا  منتظری خود در رابطه با شکنجه ی فرزندش محمد چه می گوید و 
میزان راست گویی    کدیور را را محک بزنیم:  

س: آن روزها شـــایع بود که مرحوم شهید محمد (فرزند شما) را جلوی 
چشم حضرت عاىل شکنجه کردند. آیا این صحت دارد؟

ج: البته جلوی چشـــم من نبود در اطاق بغلی بود که تنها یک در بني ما 
فاصله بود. از  گوشـــه در او را می دیدم و صدای کتک ها و سیلی هایی را 
که به او می زدند می شنیدم. و آن ها عمداً این کار را می کردند که روحیه ی 

مرا خرد کنند. 
س: غري از سیلی شکنجه ی دیگری هم بود؟

ج: من صدای کتک و سیلی را می شنیدم، وىل خود محمد می گفت که 
من را روی بخاری برقی که ســـرخ شده بود نشاندند، من فریاد زدم "یا 
امام زمان" وىل  ازغندی به      امام زمان نعوذ باهللا فحش داد. او می گفت: 
من آیه "یا نار کونی بردا و سالما" را قرائت کردم و احساس کردم که آتش 
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مرا خیلی اذیت نمی کند و تحمل آن برایم آسان شد. مرا زود بردند. البد 
این کارها بعد از بردن من یا روز دیگری بوده است.١ 

آیت اهللا  منتظری به صراحت عنوان می کند نه چیزی دیده و نه بویی شنیده، و وقوع 
چنني حادثه ای در حضور خودش را تکذیب می کند. اما    کدیور هم چنان بر طبل 

دروغ و یاوه می کوبد و به ابعاد آن می افزاید. 
محمد  منتظری هم که در شیادی دست کمی از دیگر آخوندها ندارد، چون نمی تواند 
جای سوختگی را به پدر نشان دهد، مدعی می شود در آن لحظه آیه ی "یا نار کونی 
بردا و سالماً علی ابراهیم" سوره ی انبیاء آیه ی  ۶٩ را خوانده و آتش بر او سرد شده 
و او را نسوزانده است! در این آیه  آمده که نمرود دستور می دهد ابراهیم را در آتش 
بیاندازند وىل خدا خطاب به آتش فرمان می دهد: "ای آتش بر ابراهیم سرد و آرام 

باش" و  ابراهیم بی آن که از آتش گزندی ببیند، از میان آن بريون  می آید. 
معجـــزه ی خداوند در ارتباط با        محمد  منتظری هم صورت تحقق به خود گرفته، 
مانند معجزه ی خداوند در ارتباط با                 خامنه ای که هنگام تولد گفته "یا علی". راوی 
یکی  سعیدی      امام جمعه قم و تولیت آستان حضرت معصومه است به نقل از خانم 
"زین الدین" و ایشـــان هم از خواهر ناتنى آقا! و راوی دیگری            آیت  اهللا  منتظری که 

مستقیماً از زبان پسرش        محمد  منتظری نقل می کند. اول مستحق عتاب و لعن است 
و دومی البد تأیید و تکریم! 

هادی غفاری بعد از مرگ پدرش   آیت اهللا حسني غفاری که پس از تراشیدن ریش اش  
در دی ماه ۵٣ در زندان قصر از غصه درگذشت، شایع کرد که پدرش در اثر سرخ کردن 
پاهایش در تابه و ســـوراخ کردن ســـرش با مته توسط ساواک به شهادت رسیده و 
خمینی با تکرار یاوه های او مدعی شد  که ساواک پای روحانیون را در تابه سرخ 
کرده است و "چه و چه و چه" در حق روحانیون نکرده است.  در این میان    کدیور با 
دست بردن در داستانی که اساساً جعلی ست سعی می کند احساسات شنوندگان را 
برانگیزد تا به مقصود ناسالم خود برسد. از کسی که شعار مردم را در مقابل چشم و 

١- منت کامل خاطرات آیت اله منتظری، اتحادیه ی ناشران ایرانی در اروپا، صفحه ی ١٩٣. 
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گوش میلیون ها نفر وارونه می کند چنني کاری عجیب نیست. 
برای روش شدن اذهان نسل جوان و به ویژه کسانی که با چهره ی        محمد  منتظری آشنا 
نیستند، توضیحات کوتاهی می دهم تا با روش و منش این "شهید" نظام آشنا شوند. 

در دی ماه ۵٧        محمد  منتظری که یک دهه در لیبی و لبنان و سوریه و عراق و افغانستان 
اقامت داشـــت به ایران بازگشت و با کمک های ماىل دولت لیبی تشکیالتی به نام 
"ساتجا" که اختصار "سازمان انقالبی توده های جمهوری اسالمی"  بود، با حضور 

نريوهای ایرانی و عرب در تهران راه  انداخت. او همراه با    محسن  رفیق دوست و 
تعدادی از  کسانی که بعدها به بزرگ ترین جنایت کاران نظام تبدیل شدند، سپاه 
پاســـداران را پایه گذاری، و همراه با  سیدمهدی هاشمی که بعداً اعدام شد واحد 

"نهضت های رهایی بخش" سپاه پاسداران را راه اندازی کرد. 

       محمد  منتظری در اردیبهشت ۶٠ در روزهایی که ده ها هوادار مجاهدین هنگام فروش 
نشریه و پخش تراکت و اطالعیه و یا در اثر حمله ی عناصر چماق دار و پاسدار به 
دفاتر و  متینگ های قانونی سازمان، به قتل رسیده بودند و رهربی مجاهدین حتی 
اجازه ی دفاع مشروع به هواداران نمی داد، ضمن "محارب" خواندن مجاهدین در 

مجلس، خواهان سرکوب شدید و اعمال مجازات "محارب" در مورد آن ها شد. 
       هاشمی رفسنجانی در این رابطه می نویسد:

آقای        محمد  منتظری از فتنه ی مجاهدین خلق یاد  کرد و آیات محارب 
را بر آن ها تطبیق کرد و تقاضای شدت عمل نمود و در مورد محاکمه ی 
  امريانتظام بحث و اخطار  کرد که مبادا مسامحه شود.١ سندی را خواند 
که   امريانتظام روزهای اول پريوزی به دستور  آقای بازرگان، نخست وزیر، 
راه را برای فرار خارجیان و اخراج ثروت ها و اســـناد باز گذارده و متهم 
به خیانت عظماشان کرد. گفت بازرگان،  صباغیان و  دکرت یزدی هم باید 

محاکمه شوند. ٢
١-       محمد  منتظری در این نطق درخواست کرده بود که محاکمه ی آقای   امريانتظام کافی نیست و باید بقیه ی 

اعضای دولت موقت هم محاکمه شوند.
٢-عبور از بحران، کارنامه و خاطرات ١٣۶٠، هاشمی رفسنجانی،  دفرت نشر معارف انقالب، چاپ سوم 

١٣٧٨، صفحه های  ٨٧ و ٨٩
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منظور        محمد  منتظری از "تطبیق آیات محارب بر مجاهدین" اجرای مجازات های 
زیر در مورد  کسانی ست که حتا در مقابل کشته شدن نريوهای شان تا آن تاریخ جز 

روشن گری کاری انجام نداده  بودند:  
همانا کســـانی که با خدا و رســـولش می ســـتیزند و در زمني به فســـاد 
می  کوشند جزای شان این است که کشته شوند یا به دار روند یا دست ها 
و پاهای شـــان بر خالف یک دیگر قطع گردد و یا از آن ســـرزمني رانده 
شوند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت برای شان عذاب بزرگی 

خواهد بود.١ 
محمد  منتظری چهره ی جنجاىل سال  های اولیه ی پس از انقالب در اردیبهشت 
١٣۵٨با همراهی اعضای ســـاتجا و   محسن  رفیق دوست، برخالف دستور  دولت 
بازرگان فرودگاه مهرآباد را به زور اسلحه تسخري  کرد و ضمن استقبال از   عبد السالم 
جلـــود معاون   قذافی، وی را به مالقات          خمینی بردنـــد. وی در ٢٠ خرداد ماه ۵٨ 
تالش کرد همراه با     جالل الدین فارســـی،    حسن آیت،   محمد مفتح،  محمدحسن 
رحیمیان،   مهدی  شاه آبادی،  دکرت  اسرافیلیان،   اصغر جماىل فرد ( ابوحنیف)، دکرت 
وحید دســـتگردی و  زواره ای در حاىل که تعدادی شان پاسپورت نداشتند با زور 

اسلحه به طرابلس رود. ٢
محمد  منتظری بار دیگر در نُه تريماه ۵٨ به همراه بیست و پنج نفر از جمله  ابوحنیف، 
ســـلمان  یحیی صفوی ‑برادر فرمانده سابق ســـپاه و مشاور عاىل کنونی رهرب‑ ، 
عرب  زاد و  غفوری  ‑افغانی‑به صورت مســـلحانه تالش کردند سوار هواپیمایی 

١-سوره ی مائده، آیه ی ٣٣. 
٢- از این جمع   محمد مفتح،    حسن آیت،    وحید دستگردی،   مهدی شاه آبادی به ترتیب توسط گروه فرقان، 
مجاهدین و در جنگ کشته شدند. اما بقیه از جمله جنایت کاران نظام در سال های بعدی بودند و پس 
از کودتای انتخاباتی ٨٨ نیز از حامیان اصلی کودتاچیان به شمار می روند.  اسرافیلیان نشریه ی جیغ و 
داد را راه اندازی کرد که در ضدیت با نريوهای مرتقی شهره بود و نقش اساسی در راه اندازی غائله ی 
"انقالب فرهنگی" داشـــت.   زواره ای ســـال ها به جنایت و نقض حقوق بشر در دادستانی انقالب و 
قوه ی قضاییه مشـــغول بود و عاقبت نایب رییس شورای نگهبان شد. رحیمیان عضو دفرت خمینی و 
نماینده ی وىل فقیه بنیاد شـــهید است.     جالل الدین فارسی یک کشاورز به نام  بهمن رضاخانی را در 
زمني مزروعی اش به قتل رســـاند و در نظام "عدل اسالمی" تاوانی پس نداد. اصغر جماىل فرد هرچه 
کرد از تهران یا سنقر کلیایی به مجلس راه یابد موفق نشد. حتی نزدیکی اش به جناح راست اقباىل برای 

او نداشت. 
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شـــوند که عازم جده و ســـپس لندن بود.  دولت بازرگان مانع آن ها شد و             آیت اهللا 
منتظری در نامه ای که از رادیو و تلویزیون پخش شد، در مورد فرزندش نوشت: 

این ســـومني بار است که برای آگاهی ملت مســـلمان در باره ی فرزندم 
شیخ محمدعلی  منتظری مطالبی می نویسم. ...ضربه های روحی مداوم و 
نابســـامانی های حاکم بر جو ایران پس از پريوزی انقالب دچار نوعی 
بیماری عصبی و کوفتگی شدید اعصاب شده و تصور می کند که با دست 
زدن به کارهای بی رویه و جنجال آفرین، به قصد و هدف خود دست خواهد 
یافت. کنرتل و مهار کردن و معالجه او همواره فکر مرا مشغول کرده و تاکنون 
چند مرتبه دست به اقداماتی زده ام و حتی اخرياً مدتی وی را برای معالجه 
اجباراً در قم نگاه داشتم، وىل متأسفانه سودی نبخشید و در این میان عده ای 
سوءاستفاده کرده و او را تحریک می کنند تا دست به کارهای جنجاىل بزند 
و خوراکی برای تبلیغات دشمن گردد. من از دولت و نیز همه ی دوستان و 
عالقه مندان و افراد مسلمان تقاضا دارم اگر می توانند با این جانب تشریک 

مساعی نموده تا بلکه او را حاضر به معالجه و اسرتاحت نمایند... 
با این حال        محمد  منتظری روز بعد به لیبی سفر کرد. 

دهم شهریور ۵٨ مصادف با سالگرد کودتای   قذافی علیه رژیم سلطنتی لیبی هیأت 
دیگری به مســـئولیت        محمد  منتظری عازم لیبی و سپس پاریس شد. در این میان 
مهدوی کنی رئیس کمیته های انقالب اسالمی و        مهندس بازرگان، رئیس دولت 
موقت دستور بازداشت وی را صادر کردند . اما علی رغم بازداشت چند ساعته، 

وی آزاد شد.١  
بـــا آن که            آیت اهللا  منتظری فرزند خود را بیمار روانی خواند و نیازمند درمان، چند 
ماه بعد وی در انتخابات اولني دوره ی مجلس شورای ملی شرکت کرد و به عنوان 
نماینده ی نجف آباد به مجلس راه یافت و از سوی          خمینی مسئول هیأت بررسی 
"شایعه ی شکنجه" در زندان ها شد.        محمد  منتظری علی رغم در دست داشنت شواهد 

1-tarikhirani.ir/fa/fi les/14/bodyView/137/0/.html
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بسیار در گزارشی به          خمینی، اعمال "شکنجه" در زندان های جمهوری اسالمی را 
انکار  کرد. این همه ی ماجرا نبود          خمینی فردی را که پدرش از "همه ی دوستان و 
عالقه مندان و افراد مسلمان" تقاضا داشت به معالجه ی او کمک کنند، نماینده ی 

خود در شورای عاىل دفاع در حساس ترین روزهای جنگ ایران و عراق کرد. 

محمد  منتظری در سال ۵٨ دست به انتشار نشریه اى زد به نام "شهید" که چهار شماره 
بیش تر منتشر نشد. سپس به انتشار روزنامه اى به نام "پیام شهید" اقدام کرد که آن هم 
دوامی نداشت و به دستور دادستان انقالب اسالمى توقیف شد. وی در نشریاتش 
به ضدیت شـــدید با    بهشتی پرداخت و وی را عامل اصلی آمریکا در ایران خواند، 
سپس در گفت وگوهایش به اقدامات   بهشتی علیه            آیت اهللا  منتظری پیش از انقالب 
اشاره کرده و تا آن جا پیش رفت که مدعی شد وی         آیت  اهللا  منتظری را به خاطر نوشنت 

تقریض بر کتاب "شهید جاوید"  صالحی نجف آبادی "مهدور الدم" خوانده بود. 
محمد  منتظری پس از آن که توســـط رژیم به بازی گرفته و تطمیع شد میانه  اش با 
بهشـــتی هم خوب شد و عاقبت پای ســـخرنانی   بهشتی و در رکاب او کشته شد. 
نکته ی حائز اهمیت آن که وی عالوه بر  بهشتی،  مصطفی چمران،  ابراهیم یزدی، 
صادق  قطب زاده، و         احمد          خمینی را عوامل سیا در ایران می خواند و آن ها را متهم 
می کرد که غائله ی       امام موسی صدر را به خاطر پیش برد خط آمریکا و ضدیت با 

لیبی درست کرده اند. 
کدیور در ادامه، ضمن طرح دعاوی نادرست به شکل باورنکردنی به تحریف تاریخ 

می پردازد و می گوید: 
[مجاهدین] کسانی را کشتند  که اگر امروز بودند این فجایع به بار نمی آمد. 
اگر   مطهری می بود،  مفتح می بود،  باهرن می بود،  رجایی می بود،    بهشتی 

می بود، آیا این ها بهرت این ها نبودند؟ گل های ما را دستچني کردند. 
کدیور در مورد  مطهری و مفتح به صراحت دروغ می  گوید این دو در اردیبهشت و 
آذر ۵٨ توسط گروه فرقان ترور شدند. اتفاقاً مجاهدین هر دو ترور را محکوم کردند 
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و    کدیور به خوبی از آن آگاه است. 
طراحی کودتای سی خرداد، برکناری         بنی صدر، اعمال سرکوب و جنایت در کشور، 
بســـنت نشریات مخالف، کشـــف                  الجوردی و دیگر جانیان نظام  اسالمی توسط 
محمد  بهشتی در نخسینت ماه های استیالی این حکومت جهل و خون، واقعیتی 

نیست که آقای   کدیور بتواند آن را انکار  کند١.
خوب ست    کدیور"گل ها"ی شان را معرفی کرد تا شک و شبهه ای در ماهیت او و 
تفکری که نمایندگی می کند باقی نماند. اما این ادعا که اگر افراد مزبور می ماندند 

این فجایع به بار نمی آمد، نیاز به بررسی کوتاهی دارد. 
وقتی که هنوز ظلم جمهوری اسالمی ریشه ندوانده بود و   بهشتی رئیس شورای عاىل 
قضایی و دیوان عاىل کشور و همه کاره ی نظام بود، جنایت سی خرداد اتفاق افتاد، 
زندانیان بی دفاع را بدون احراز هویت به رگبار مسلسل بستند و در یک نمونه، تنها 
عکس دوازده دخرت نوجوان را انتشار دادند با این توضیح که آن ها را اعدام کرده  اند 
و از آن جایی که هویت شان را نمی دانند از خانواده ها خواستند با دیدن عکس ها 
برای شناســـایی و تحویل جنازه به اوین رجوع کنند. یعنی دوازده دخرت جوان را 

بدون این که حتی نامی از آنان بدانند، با رگبار  گلوله کشتند.
 محمد   بهشتی ســـردمدار دستگاه قضایی بود که      سعید ســـلطانپور را از مجلس 

عروسی اش به قربانگاه بردند. 
در تريماه ۶٠     اگر             خامنه ای در حمله ی گروه فرقان کشـــته شده بود، آیا همني    کدیور 
و امثال او مدعی نمی شدند چنان چه وی زنده می ماند این فجایع به بار نمی آمد؟ 
موقعیت را مغتنم شمرده از پیپ و عصا و تار                 خامنه ای نمی گفتند؟ در مورد نشست 
و برخاست او با ادیبانی چون  شفیعی کدکنی و  اخوان ثالث روضه نمی خواندند؟ از 
روحیه ی شاعرانه و طبع لطیف و منش برخاسته از تساهل و مدارای او نمی گفتند؟ 
آیا ادعا نمی کردند                 خامنه ای برخالف دیگر روحانیون و مجتهدین چون رمان های 
کالســـیک را خوانده و با ادبیات و فرهنگ غرب آشـــنا بود ما را به راهی بهرت 

1‑www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=175
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رهنمون می کرد؟ 
اگر به جای  باهرن و رجایی، افرادی هم چون         رفسنجانی و  مهدوی کنی و      موسوی اردبیلی 
کشته شده بودند ،  کدیور و امثال او همني روضه ها را نمی خواندند؟ آیا نمی گفتند 
اگر این ها زنده بودند این فجایع به بار نمی آمد؟ اگر   مشکینی و      جنتی و   مصباح 
کشته شده بودند همني داســـتان ها را علم نمی کردند؟ از انسانیت و عطوفت و 
محبت "شهدای محراب" نمی گفتند؟ از          مصباح یزدی به عنوان فیلسوف و چراغ 
راه یاد نمی کردند؟ مگر از  قدوســـی و   بهشتی که پای عوامل جنایتکار مدرسه ی 
حقانی را به قوه ی قضاییه و دســـتگاه امنیتی باز کردند چهره ی "نجیب" و "ضد 

خشونت" درست نکردند؟
مگر نه این که      علی     فالحیان، غالمحسني        محسنی اژه ای،    روح اهللا  حسینیان،   علی 
یونسی،    علی   رازینی،   علی مبشری،     حسینعلی   نريی،      مصطفی   پورمحمدی،  ابراهیم 
رئیسی، غالمحسني رهرب پور، حسن شاهچراغی، محمدی عراقی، ابوالقاسم رامندی 
و یک مشت جنایتکار دیگر به مدد این دو به دستگاه امنیتی و قضایی راه یافتند؟ 
جـــای دوری نرویم،            آیت اهللا  منتظری که زنده بود و برخالف بقیه ی ســـردمداران 
جمهوری در ســـالمت نفس اش هم شکی نیســـت در نظام جهل و جنایت چه 

توانست بکند، جز این که خود هم به حصر رفت و مصیبت کشید؟ 
صدها آخوند درجه اول نظام که زنده ماندند چه گلی به سر مردم ایران زدند که این 
چند تا که نیستند بزنند. اگر حضرات زنده بودند آیا مانند دیگرانی که زنده  اند بر 

میزان ظلم و تعدی نظام نمی افزودند؟
مرتضی  مطهری عضو انجمن سلطنتی فلسفه ی   دوران پهلوی و یکی از "گل " های 
سرسبد     کدیور در مورد   فردوسی و چهارشنبه سوری در کتاب "نور ملکوت قرآن" 

می نویسد: 
 این همه  سر و صدا برای  عظمت   فردوسی ، و جشنواره  و هزاره  و ساخنت  
مقربه ، و دعوت  خارجیان  از تمام  کشورها برای  احیای شاهنامه ، و تجلیل  

و تکریم  از این  مرد خاسر زیان برده ی تهی دست  برای  چیست ؟!
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برای  آن  است  که  در برابر لغت  قرآن  و زبان  عرب  که  زبان  اسالم  و زبان  
رسول اهللا  است ، سی سال  عمر خود را  به  عشق  دینارهای   سلطان  محمود 
غزنوی  به  باد داده  و شاهنامه ی افسانه ای  را گرد آورده  است . نزول  سورۀ 

ی گرایی  است . تکاثر، برای  از بني  بردن  افتخار به موهومات  ملّ
ۀ به  استخوان های  پوسیدۀ  نیاکان  را خوانده   قرآن  فاتحۀ مباهات  و فخری
ِر دیگر  کدام   اب قَ م م الْ تُ ر ی  ' زُ تَّ ح * ر اثُ کَ م التَّ کُ ی ه لْ است ؛ و با نزول  سورۀ ا
مرد عاقلی  است  که  به  اوهام  و موهومات  بگرود، و به نام  و اعتبار پدران  
مرده  وعظام  پوسیده ی آن ها در میان  قربها خوشدل  گردد؟ او با گام های  

قویم  خویشنت  خود در راه  افتخار و شرف  می کوشد.
تبلیغات  برای   فردوسی  و شاهنامه ، تبلیغات  علیه  اسالم   است. 

الت  و   فردوسی  با شاهنامه ی افسانه ای  خود که  کتاب  شعر (یعنی  تخی
لم  کند؛ و  پندارهای  شاعرانه ) است  خواست  باطلی  را در مقابل  قرآن  ع
موهومی  را در برابر یقني  بر سر پا دارد. خداوند وی  را به  جزای  خودش  

در دنیا رسانید، و از عاقبتش  در آخرت  خرب نداریم . خودش  می گوید:
             بسی  رنج  بردم  در این  سال  سی   

                                        عجم  زنده  کردم  بدین  پارسی
          چو از دست  دادند گنج  مرا 

                                     نبد حاصــلی دسرتنج  مرا
لم   ما در زمان  خود هر کس  را دیدیم که  خواست  عجم  را در برابر اسالم  ع
ت  و مسکنتی عجیب  جان   کند، و لغت  پارسی  را در برابر قرآن  بنهد، با ذلّ

ارِ ـٰ ص ی  االب ا اول ـ وا ی ِر ب تَ اع داده  است . فَ
مطهری هم چنني در دورانی که نظام جمهوری اسالمی حاکمیت نداشت در مورد 

چهارشنبه سوری می  گوید: 
قرآن می گوید: هر امر به اصطالح قدیمی و هر سنت قدیمی را به دلیل آن 
که گذشتگان ما چنني می کرده اند، نیاکان ما این چنني بوده اند و ما باید 
راه نیاکان خودمان را  برویم، انجام دادن، محکوم است، چرا؟ می گوید 
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ممکن است نیاکان تان اشتباه کرده باشند، ممکن است نیاکان تان عقل 
و شعور نداشـــته باشند. آن که دلیل نمی شود. نیاکان ما درگذشته چنني 
می کرده اند، ما هم چنني می کنیم! چهارشنبه آخر اسفند می شود، بسیاری 
از خانواده ها (که باید بگوییم: خانواده های نادان) آتشی و هیزمی روشن 
می کنند، بعد آدم های سر و مر و گنده از روی آتش می پرند: ای آتش زردی 
من از تو، سرخی تو از من! این چقدر حماقت است که می پرسیم چرا چنني 
می  کنید؟ می  گویند: این سنتی است میان ما مردم، از قدیم پدران ما چنني 

می کرده اند. قرآن می گوید:"اولو کان آباوهم الیعقلون شیئا.
اگر هم پدران گذشته تان چنني کاری می کردند شما وقتی می بینید یک 
کار احمقانه است و دلیل حماقت پدران شماست رویش را بپوشانید. چرا 
این ســـند حماقت را سال به سال تجدید می کنید؟ این فقط یک سند 
حماقت است که کوشش می کنید این سند حماقت را همیشه زنده نگه 
دارید، ماییم که چنني پدر و مادرهای احمقی داشته ایم: "اولو کان آباوهم 

ال یعقلون شیئا".١  
چنان چه  مطهری زنده می ماند و قدرت می داشت آیا اجازه می داد جوانان میهن ما 
چهارشنبه سوری را جشن بگريند و سیزده بدر به بريون از شهر بروند و شادی کنند؟ 
مطهری در کتاب "تماشاگه راز" هم چنني تالش می کند  حافظ را به هیأت آخوندی 
چون خود در آورد. گل سرســـبد          خمینی و     کدیور  دشـــمن  شاملو و  فروغ فرخزاد 

شاعران بزرگ ایران بود. 
کدیور در ادامه  می گوید: 

...این گذشـــت؛ سال ۶٧ شـــد. عملیات فروغ جاویدان توسط سازمان 
تروریستی مجاهدین خلق بعد از پذیرفنت قطع نامه اتفاق افتاد. قطع نامه را 
که پذیرفتیم این سازمان تروریستی به ایران حمله می کند. در بدترین زمان. 
خوب سپاهیان ما، همني بسیج که آن زمان با موضع اش  امروز تفاوت می کند، 

1- www.jomhourieslami.com/1391/13911220/13911220_12_jomhori_islami_aqi-
dati_0001.html
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مقابل این ها می ایستد. ارتش مقابل این ها می  ایستد. و اسالم آباد که این ها 
تصرف کرده بودند از دست شان به در می آورد. تعداد زیادی شان دستگري 
می شوند  که بحمداهللا سرکوب می شوند. اگر آن ها مسلط شده بودند یقني 
داشتم که از رژیم والیت  فقیه به مراتب بدتر عمل می کردند. حمام خونی 
که امثال رجوی در ایران  به راه می انداختند فقط با  پل پت در کامبوج قابل 

مقایسه بود.
ایران ملک طلق آخوندهاســـت و هرکس تالشـــی برای سرنگونی آن ها بکند به 
"ایران" حمله کرده است! تبلیغ امروز            خامنه ای و  کودتاچیان نیز این ست که نريوهای 

بســـیج، سپاه و امت حزب اهللا در مقابل توطئه ی آمریکا و غرب و دشمنان اسالم 
ایستادند و آتش "فتنه" را خاموش کردند؛ و در ادامه ی همان تفکر و اندیشه ست که 
ه دی و بیست و دوم بهمن  جانیان، امروز نیز تبلیغ می کنند امت حزب اهللا در روز نُ

پاسخ دندان شکنی به"حرمت شکنان"عاشورا و "فتنه گران" دادند. 
کودتاچی ها یک سره در بوق خود می دمند  حرکت خودجوش مردم و ایستادگی شان 
در مقابل "فتنه گران"، آن ها را به "زباله دان تاریخ" انداخت. آن ها می گویند "سران 
فتنه"جرأت حضور در میان مردم را ندارند چون می دانند مردم تکه تکه شان می کنند. 
یاوه های                 خامنه ای،  احمد            خاتمی،  احمد     جنتی،         مصباح یزدی و محمد یزدی، شباهت 
تردیدناپذیری با گفته های   کدیور دارد و از همان آبشـــخور است که تغذیه می شود؛ 

همان ذهنیت، همان قساوت و همان خودمحوری. 
   کدیور حرف جدیدی نمی زند او نعل به نعل تبلیغات رژیم در سی و دو سال گذشته 

را تکرار و همان دروغ ها را بازتولید می کند. 
 تالش   کدیور بر این ســـت که مردم متقاعد شوند و به تغیري نظام دل خوش نکنند. 
قصد او نا امید کردن ملت ست به آینده ی ایران؛ می  خواهد مردم را به جایی برساند 
که شاکر رژیم حاکم باشند؛ سعی می کند نظام جنایت کار آخوندی را که در سی 
سال گذشته کشور را به ویرانه تبدیل کرده و همه ی فرصت های تاریخی را از مردم 

گرفته، بهرت از مخالفان آن جا بزند. 
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مسئله ی من مجاهدین نیستند، مسئله ی من درافتادن با تفکر و دیدگاهی ست که بعد از 
یک عمر جنایت و سیاه کاری، تازه می خواهد خود را بهرت از مخالفانش جلوه دهد. 
من در نقطه ی مقابل "دل سوزان نظام"ایستاده ام و  باور دارم هیچ گزینه ای بدتر از 
ادامه ی حاکمیت جمهوری اسالمی نیست؛ باور دارم هیچ بدیلی بدتر از والیت 
مطلقه ی فقیه نیست. انتقاد من به مجاهدین و رهربی آن به جای خود باقی ست، اما 
برای نشان دادن میزان دروغ گویی    کدیور ناگزیرم مشاهدات خود را توضیح دهم. 
در شهریور ۶٧ درست پس از کشتار بی رحمانه ی هزاران زندانی سیاسی مجاهد و 
چپ در ایران، سازمان مجاهدین به دستور      مسعود رجوی بیش از هزار اسري ایرانی 
را که بعضاً تا آخرین گلوله در مصاف با نريوهای مجاهدین جنگیده و در نهایت 
اسري شده بودند آزاد  کردند. برخالف ادعای    کدیور به جای آن که اسرا مورد انتقام 
و کینه کشی کور قرار  گريند آزاد شدند. من به چشم خود صد ها تن آن ها را دیده ام و 

با ده ها نفر آن ها در زندان از نزدیک صحبت کرده ام. 
در میان آن ها عده ی زیادی از فرماندهان ارتشـــی، پاسداران و بسیجی ها به چشم 
می خوردند. "نظام اسالمی"  که    کدیور سنگش را به سینه می زند، اسرای آزادشده از 
سوی مجاهدین را بدون سرو صدا و بدون آن که خانواده های شان در جریان باشند 
پس از ورود به خاک میهن به سلول های مخوف انفرادی آسایشگاه اوین انداخت 

و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار داد. 

در بهمن ماه ۶٧ وقتی ما از زندان گوهردشت به اوین منتقل شدیم، بخشی از آن ها 
پس از طی دوران سخت بازجویی در طبقه ی باالی بند ما در شرایط رقت باری 

محبوس و آرزومند بازگشت به عراق و دوران اسارت نزد مجاهدین بودند. 
این زندانیان در ســـرمای سخت زمستان اوین حتی لباس درست و حسابی بر تن 
نداشـــتند. ما زندانیان زنده مانده ی مجاهد به آن ها سیگار می رساندیم و من به 
زنده یاد   جعفر  کاظمی که در آن روزها مســـئول فروشگاه زندان بود، مخفیانه پول 
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می دادم تا به حســـاب زندانیان بند ما به آن ها میوه بدهد.    گالیندوپل در سفر دوم 
خود به ایران در اثر اشتباه مسئوالن زندان گوهردشت یکی از آن ها را مالقات و در 

گزارش خود به وی اشاره کرده بود. 
هیچ سرباز و بسیجی ای پس از آن که به اسارت مجاهدین در  آمد و به پشت جبهه 
منتقل  شد مورد اذیت و آزار قرار نگرفت و به قتل نرسید. من شخصاً  این مهم را از 
اسريانی که پس از آزادی، توسط رژیم به بند  کشیده شده بودند پرسیده  و در جلد 

چهارم کتاب خاطراتم در این باره نوشته ام. 

برای بیان شقاوتی که در حق کشته شدگان و اسرای مجاهدین در جریان عملیات 
فروغ جاویدان شـــد به موارد انتشـــار یافته از سوی مجاهدین اشاره نمی کنم که 

شائبه ی یک سونگری در آن باشد، بلکه به منابع رژیم رجوع می کنم: 
احمد دهقان نویســـنده ی کتاب"من قاتل پســـرتان هســـتم"در یکی از 
داســـتان های جنگ در مقام راوی از کودکی خود و ادریس و خواهرش 
رویا می گوید تا این که یک روز رویا گم می شـــود، هر روز در روزنامه ها و 
در میان نام اعدامی ها و کشته شـــدگان درگريی های خیابانی و متوفیان و 
ترورشدگان نام او را می جویند اما نشانی از او به دست نمی آورند. نویسنده 
به جبهه ی جنگ می رود. در ســـال آخر جنگ هم دوباره با ادریس در 
هیأت دو بسیجی به جبهه می روند و این بار به غرب کشور اعزام می شوند و 
در عملیات فروغ جاویدان شرکت می کنند. نویسنده شرح می دهد  که "راه 
عقب رفنت بسته بود و ما در میدان جنگ زمني گري شدیم. آن شب در کنار 
یک پل ماندیم که جنازه ی یک زن از سربازان  آن ها تا صبح در کنارمان 
بود. از موهای بلند شـــرابی رنگش فهمیدیم زن اســـت وگرنه صورتش 
متالشی شده بود و آن هایی که آن جا بودند گفتند در آخرین لحظه نارنجک 
تـــو صورت گرفت و منفجر کرد. ... کنار ما و پای تابلو جنازه ی زنی دراز 
به دراز افتاده بود: دستانش را باز کرده بود،  پرياهن بر تن نداشت و موهای 
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پریشان ریخته بود رو صورتش. رنگ پستان هایش سرخ و کبود بود و لبانش 
کبود بود و گردنش کبود بود. ترياندازی شـــدت گرفت و همه روی زمني 

خزیدیم و من پشت جنازه ی زن پناه گرفتم... 
نویسنده توضیح می دهد بعداً متوجه می شود جنازه ای که پشت آن سنگر گرفته بود 
متعلق به رویا بوده است. اما داستان به همني جا خاتمه پیدا نمی کند، ادامه می دهد: 

... نمی دانـــم چه مدت در کنـــار او بودیم که دیدم چند تا از جوان های 
محلـــی دور و برمان می پلکند و پوزخند می زننـــد. من و ادریس تنها 
عـــزاداران مرگ رویا بودیم و آن قدر بی حس و آن قدر غمگني و آن قدر 
عزادار بودیم که حتی به فکرمان نرســـید روی او را بپوشانیم تا  آفتاب 
بدنش را نسوزاند و اذیتش نکند. ... ادریس پرياهنش را درآورد انداخت 
رو جنازه  و پاهای او را گرفت و کشید تو شیار رو به رو. به کمکش نرفتم. باز 
هم دیدم که چند تا از جوان های محلی دارند چیزی می گویند و با چشم 
و ابرو ادریس را نشان می دهند. و من کنار تابلو ماندم و ادریس را دیدم که 
رفت و رویا را کشید تا تو پیچ شیار  گم شد و همان جوان ها گفتند دخرتی را 
امروز گرفته ایم و تازه خفه  کرده ایم که سالم است و آن جنازه دو روز دست ما 
بود و دیگر بو  گرفته و اگر دوست تو می خواست، می بردیمش به روستامان 
که پانصد مرت آن طرف تر است و گفتند یک دیگ آب توی مرده شوی خانه 
گرم کرده ایم که جنازه را توی آن می گذاریم و جنازه ی سرد صفای جنازه ی 
گرم را ندارد و ... که دیگر هیچ نفهمیدم، مثل حاال که دیوانه شده ام و داغ 

شده ام و برایم همه ی زندگی پوچ و عبث شده.١ 
این نویسنده و  کتابش مورد تأیید نظام هستند؛ خربگزاری مهر برای آن تبلیغ می کند.٢ 
چنان چه تنها بخشی از آن چه که   احمد دهقان در قالب داستان جنگ بیان می کند 
واقعیت داشته باشد، آیا نباید    کدیور و  کدیورها را به خاطر حمایت از چنني جنایاتی 

به پای میز عدالت کشاند؟ 
١-داستان  تمرب از مجموعه قصه  های کتاب "من  قاتل پسرتان  هستم" نوشته  ی  احمد دهقان. صفحه   های ٣٢ تا ۴۵
2-www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=556896 
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به این عکس نگاه کنید که چگونه 
بسیجیان و پاســـدارانی که    کدیور 
سنگ شان را به سینه می زند دشنه 
در قلـــب   طاهره طلوع بیدختی فرو 
کـــرده و او را از درختـــی در تنگه 

چارزبر وارونه آویزان کرده اند.  
این ها هســـتند بسیجیانی که    کدیور 
با خدعه و نرينگ ســـعی می کند 
طینت و سرشت آن ها را متفاوت از 
بسیجی های امروزی جلوه دهد. این 
دروغی ست آشکار. بسیجی های آن 

دوران اتفاقاً شقی تر، دل سیاه تر و جانی تر بودند. 
آیا در ســـال های اخري شنیده اید  که بسیجی ها اسید به صورت دخرتان بدحجاب 
بپاشند؟ آیا شنیده اید تیغ به صورت آن ها بکشند؟ این ها اقدامات معمول بسیجیان 
در دهه ی ۶٠ بود. البته چنان چه الزم باشـــد امروز هم سربازان گمنام      امام زمان از 

دست زدن به این قبیل جنایات  ابایی نخواهند داشت.
تنها تفاوت این دوران با آن دوران این اســـت که صابون بسیجی ها به تن آقایان 

خورده است. همني و بس. 

کدیور در ادامه هم چنان بی پروا دروغ می گوید: 
این ها با رفقای خودشـــان رحم نکردند چه قبل از انقالب چه بعد از 
انقالب. برخی از این ها دستگري شدند. برخی شان به درک واصل شدند 

در میدان جنگ. 
کدیـــور با بهره گـــريی از وقاحت آخوندی، تحوالت صورت گرفته در ســـازمان 
مجاهدین در سال ۵۴ را به پای اعضای این سازمان می  گذارد در حاىل که اعضای 
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مجاهدین، یا بخشی که پس از انقالب با عنوان سازمان مجاهدین شناخته می شد 
قربانی تصفیه های بخش مارکسیستی این سازمان قرار گرفته بودند که در آستانه ی 
انقالب با انتقاد از مشی گذشته، سازمان پیکار را تشکیل دادند. اعضای مجاهدین 
نه تنها دســـتی در این اعمال نداشتند بلکه به شدت با مقابله به مثل هم مخالف 
بودند.    کدیور مانند                  الجوردی و همه ی جنایت کاران هرجا که به نفع اش باشد قتل  
و برادرکشی در ســـازمان مجاهدین را به حساب "مسلمانان" عضو این سازمان 
می گذارد و هرجا که بخواهد به مقابله با چپ ها و کمونیســـت ها بشتابد، آن ها را 

قاتلني مجاهدین مسلمان معرفی می کند. 
به ادبیات او در مورد به "درک واصل" شدن مجاهدین توجه کنید، ببیند چگونه 
از اعالم خرب "دستگريی و سرکوب" آن ها اظهار خوشحاىل و خشنودی کرده و از 

لفظ "الحمد اهللا" استفاده، و خدا را به خاطر این موفقیت بزرگ ستایش می کند. 
این همه ماجرا نیست.    کدیور چند دقیقه قبل از این در پاسخ به یکی از شرکت کنندگان 

که پرسیده بود:
به نظر شما فکر دستگريی، محاکمه و یا حتی اعدام سران نظام‑  کدیور 
می گوید: اسم هم بردند  که من حاال نمی خوانم‑در آینده ی نزدیک منطقی، 

عادالنه یا واقع بینانه است؟
پاسخ داده بود: 

لحن سئوال لحن خشن است. من ادبیات های خشن را هم می شناسم. و 
خواهشم این است، همه مون، چه موافق حکومت چه مخالفش از ادبیات 
خشن استفاده نکنیم. می توانیم به گونه ای انتقاد کنیم تیز هم باشد اما نه 
با ادبیاتی از این رو. بنده با اعدام هیچ کس موافق نیســـتم. با صراحت 
هم می گویم. دادگاه صالحه می بایست تشکیل شود. با نظر هیئت منصفه 
با داشنت وکیل در مورد جرم وجنایت هایی   که اتفاق افتاده است تصمیم 
بگريد. اگر هم دادگاه تشخیص نداد. دادگاه است. من که قاضی دادگاه 
نیستم. ...  دستگريی هیچ کس را هم توصیه نمی  کنم. بنده حتی ذکر کردم. 
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آقایان سر جای شان هم محکم بنشینند. فقط سلطنت کنند نه حکومت. 
گفتم مثل کشور مشـــروطه عمل کنید. بسیار منطقی و معتدل. این ها را 

‑دستگريی سران رژیم را‑هم نه منطقی می دانم نه عادالنه.١
این آخوند "ضدخشـــونت" که حتی "لحن خشن" را هم برنمی تابید و از موافق و 
مخالف حکومت هم می خواســـت از "ادبیات خشن" استفاده نکنند، حتی چند 
دقیقه هم نمی تواند روی حرف خود بایستد وقتی که به مجاهدین و نريوی مخالف 

می رسد ماهیت خود را رو کرده و خشن ترین ادبیات را به کار می گريد. 
  کدیور که "فکر دستگريی"سران جنایتکار رژیم را هم "منطقی"و"عادالنه" نمی دانست، 
یک باره از به"درک واصل شدن" جوانانی که جز آزادی مردم و رهایی میهن فکری 
در ســـر نداشتند اظهار خشنودی و خوشحاىل کرده و ستایش خدا را نیز به جای 
می آورد. مطمئن باشید در نگاه    کدیور تنها "مجاهدین" به "درک واصل نشدند" در 
نگاه او بخش عظیم غريمجاهدینی که در نربد با رژیم به خاک افتادند نیز "به درک 
واصل شده  اند". بدون شک در نگاه او بخش بزرگی از غريمجاهدینی که جسم  
و روح شان در شکنجه  گاه های رژیم درهم شکسته شد و عاقبت مقابل جوخه ی 

اعدام ایستادند "به درک واصل شده اند". 
"اسالم رحمانی"که کدیورها بشـــارت می دهند، این ست. کینه و نفرت    کدیور و 

امثالهم با مجاهدین تاریخی ست ٢. او که در همني گفت وگو ‑و نه یک روز و یک 
ماه پیش از آن‑می گوید با اعدام هیچ کس موافق نیســـت، از کشته شدن بهرتین 
جوانان میهن در میدان نربد و اعدام در میدان های شـــهر و از سر تري چراغ برق و 

درخت های تناور تحت عنوان "سرکوب" اظهار خشنودی و رضایت می کند. 
خمینی و                  الجوردی هم دائماً از "رحماءبینهم" و "اشـــداء علی الکفار" می گفتند. 
خمینی در فرمان کشتار ۶٧ هم روی آن تأکید می کند. رحمت و شفقت را برای 

1-www.youtube.com/watch?v=qdn4KNxXF9Y&NR=1
٢- سید   ابراهیم نبوی مدیرکل اجتماعی وزارت کشور در دوره ی    ناطق نوری، از عوامل سرکوب مردم در 
دهه ی ۶٠ و یکی از چماق داران در غائله ی انقالب فرهنگی که با منفورترین چهره های رژیم هم نشني 
و همـــراه هم بوده ابایی ندارد که هم چنان بگوید: "با نفرت و تلخی به مجاهدین خلق نگاه کرده ام. 
هرگز نتوانسته ام خیانت آنان به جامعه و  کشور را ببخشم" حاال نظرش را راجع به                 خامنه ای و... برپسید. 



۱۵۹
   نگاهی با چشم جان

خودشان می خواهند و شدت و سخت گريی و سرکوبی را برای مخالفان که از آن ها 
به عنوان "کفار" یاد می کنند. 

از     کدیور برپسید آیا برای کسانی که در عملیات فروغ جاویدان دستگري شده بودند 
دادگاه صالحه تشکیل دادید؟ آیا در مورد آنان هیأت منصفه و وکیل در کار بود؟ 
پس چگونه از "سرکوب"  آن ها دفاع می کنید و "الحمد اهللا" می گویید؟ آیا در قرن 
بیســـت و یکم، آن هم در آمریکا دیده اید یک خطیب دینی که دم از "شـــفقت" و 
"انسانیت" می زند این گونه ســـخن بگوید؟    کدیور هم در زمره ی معجزات نظام 

جمهوری اسالمی ست که به خارج صادر شده است. 

من و امثال من به اسناد و مدارک نظام دسرتسی نداریم وگرنه به سادگی  می توانستیم 
عملکـــرد    کدیور را در گذشـــته و به ویـــژه در ارتباط با اعدام ها و ســـرکوب های 
ضدبشری علنی کنیم، همان طور که اسناد، منش و ذهنیت       اکرب   گنجی را در رابطه با 

دموکراسی خواهی، قانون گرایی و نگاه انسانی علنی کردند١.  
شـــما را دعوت می کنم به شنیدن ضجه های آیت اهللا گلزاده   غفوری که دو پسر و 
یک دخرت و دامادش را ســـربازان گمنام امام زمان «به درک واصل کردند». 
پريمرد پس از چهار ماه بی خربی از دخرتش مریم، مطلع می شـــود که او را نیز 
به جوخه ی اعدام ســـرپده اند. باشد که شـــنیدن هق هق او و توصیفش از زالىل 
و صداقـــت و پاکی  مریم و مریم ها شـــما را با دنائـــت و رذالتی که کدیور آن را 

نمایندگی می کند آشنا کند. ٢                     
١- ســـایت های وابسته به دولت که به اسناد محرمانه دسرتسی دارند برای در تنگنا قرار دادن  گنجی، 
دست خطی از او را که در حمایت از اعدام ها و انتقاد از تعلل در سرکوب  گروه ها نوشته انتشار دادند. 
بر اســـاس دست نوشته هایی که یکی از دوستان قدیمی        اکرب   گنجی در اختیار مشرق قرار داده، وی در 
پاسخ به سئواىل در گزینش یک نهاد، درباره ی اقدامات دادگاه انقالب و این که کدام کارهای دادگاه 

انقالب مورد تایید شما بوده و کدام یک مورد تایید شما نیست، این چنني نوشته بود:
"آن که مورد تایید ماست، اعدام مفسدین است و آن که نیست، برخورد مکتبی نکردن با ضدانقالب است 

که هزاران ساواکی و گروه های ضدانقالب در کمال مطلق آزادی، هر کاری دل شان می خواهد می کنند".
www.sarbaze-velayat.blogfa.com/post-820.asp
2-www.pezhvakeiran.com/video/Golzadeh_beyade_maryam_1.fl v” 

نجواهای آیت اله گلزاده غفوری به یاد دخرتش مریم (١)
www.pezhvakeiran.com/video/Golzadeh_beyade_maryam_3.fl v" 
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کدیور در تحریف تاریخ یک جنایت می  گوید: 
اشتباهی که در سال ۶٧ اتفاق افتاد و توسط            آیت  اهللا  منتظری انتقاد شد و 
به کناره گريی اش از رهربی منجر شد دقیقاً سر این مسائل بود. اختالف 
در این بود که آیا کسانی که در زندان هستند و هنوز از این افراد حمایت 
می کنند آیا این ها مشمول همان مجازات می شوند یا نه؟  وزیر اطالعات 
وقت     محمدی ری شهری که متأسفانه در آن جا صحنه گردان اصلی بود 
رفت این اجازه رو گرفت از رهرب وقت که هر کسی که همراهی می کند با 
کسانی که به ایران حمله کرده اند ولو در زندان بوده باشد و نه در میدان 
جنگ مشمول مجازات مشابهی می شود. یعنی اگر سر موضع ایستاده 

است اعدام می شود.
کدیور کشتار بی رحمانه ی زندانیان سیاسی در سال ۶٧ را یک "اشتباه" می داند. 
این آخوند که ریاکارانه، خود را مدافع حقوق بشر معرفی می کند و درس "آزادگی" 
و "عدم خشونت" به این و آن می دهد، کشتار هزاران زندانی سیاسی بی دفاع در 
سراسر کشور را که در تاریخ معاصر پس از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته، تنها 
یک "اشتباه" می داند و با خدعه و نرينگ سعی می کند تاریخ را نیز تحریف کند. 
او مســـئولیت این جنایت سهمگني و گسرتده را متوجه  ری شـــهری آخوند، وزیر 
اطالعات می کند و می خواهد به مخاطب خود بباوراند  که دستور      خمینی فقط 
شـــامل دستگريشـــدگان عملیات فروغ جاویدان بوده، و چون    ری شهری از رهرب 
خواسته کسانی که از مجاهدین به هر نحو حمایت می کنند نیز مشمول حکم شوند، 

خمینی پذیرفته است. 
آقای   کدیور، خود را به بی خربی نزنید؛ کشـــتار و قلع و قمع وحشیانه ی زندانیان 
سیاسی در زندان های سرتاسر ایران، از ماه ها پیش تدارک دیده شده بود. در اسفند 

نجواهای آیت اله گلزاده غفوری به یاد دخرتش مریم (٢)
www.pezhvakeiran.com/video/Golzadeh_beyade_maryam_2.fl v" 

نجواهای آیت اله گلزاده غفوری به یاد دخرتش مریم (٣)
www.pezhvakeiran.com/video/Golzadeh_beyade_maryam_4.fl v" 

نجواهای آیت اله گلزاده غفوری به یاد دخرتش مریم (۴)
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و فروردین ۶٧ مســـئوالن زندان کمیته ی مشرتک به  مسعود مقبلی فرزند  هرنپیشه 
معروف سینمای ایران هشدار داده بودند  که برای تصفیه ای خونني به زندان اوین 
خواهند آمد؛ از ماه  ها قبل مسئوالن زندان وعده می دادند چنان چه      امام و مسئوالن 
دســـتور دهند نارنجک در ســـلول ها خواهند انداخت؛ در اردیبهشـــت ماه آقای 
انصاری نجف آبادی نماینده ی            آیت اهللا  منتظری در زندان ها به مسئوالن انتخابی 
بند یک اوین هشدار داد که مسئوالن زندان در کار تدارک توطئه خطرناک علیه 
زندانیان هستند. در خرداد ۶٧ پس از آن که با ضربات کابل، و مشت و لگد مورد 
تنبیه قرار  گرفتیم و به سلول انفرادی و قطع مالقات محکوم شدیم،  عرب دادیار 
زندان در حاىل که با کابل به سر و کول مان می کوبید فریاد می زد بگذارید      امام فتوا 

دهد بهتان نشان خواهیم داد. فکر می کنید تنبیه تان به همني جا ختم می شود؟ 
کشتار زندانیان زیر حکم درست پس از پذیرش قطع نامه ی ۵٩٨ در بیست و نهم 
تريماه ١٣۶٧ در اوین آغاز شد و جنایت برنامه ریزی شده با انجام عملیات فروغ 

جاویدان وسعت بیش تری یافت. 

کدیور تالش می کند آمار قتل عام شدگان را نیز تقلیل دهد: 
تعداد زیادی یعنی نزدیک سه هزار نفر برخی که در میدان دستگري شده 
بودند و برخی که در زندان بودند به این وسیله محاکمه سریع شدند و 

اعدام شدند. 
آیت اهللا  منتظری صریحاً می گوید:

باالخره در آن جریان طبق گزارش هایی که به من دادند حدود دو هزار و 
هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر را اعدام کردند.١ 

ظاهراً اشـــاره ی    کدیور به آمار اعالم شده از سوی      آیت  اهللا  منتظری ست. اما به میل 
خود آن را نیز دست کاری می کند و دوهزار و هشتصد نفر را مبنا می گريد و قلم بر 
روی نام یک هزار زندانی دیگر می کشد؛ سعی می کند اسريانی را که در شهرهای 
مرزی به دار کشیده شدند و یا در ماه های بعد در تهران اعدام شدند در آمار فوق 

١-منت کامل خاطرات آیت اله منتظری، اتحادیه ی ناشران ایرانی در اروپا، صفحه ی ٣۴٧.
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ادغام کند تا دوغ و دوشـــاب در هم آمیزد. او  برخالف            آیت اهللا  منتظری ســـخنی 
از قتل عام زندانیان چپ که بر اســـاس فتوای جداگانه ی          خمینی به دار کشـــیده 
شـــدند نمی   گوید ودر عوض اسرای قتل عام شـــده ی عملیات فروغ را جزو آمار 
 اعالم شده ی            آیت اهللا  منتظری جا می زند؛ چرا...؟  چون نمی خواهد استدالل هایی 
که کرده فرو ریزد، چون می داند اعدام زندانیان سالمند توده ای به اتهام حمایت از 
عملیات فروغ جاویدان مجاهدین چیزی نیست که بشود به کسی قبوالند.    کدیور 
مجبور است اعدام صدها زندانی چپ را شریرانه سانسور کند. در ادامه می  گوید: 

آیت اهللا  منتظری نامه نوشـــت و انتقاد  کرد. به چه کسی انتقاد کرد؟ به 
رهرب. از چه کسانی دفاع کرد؟ از سازمان مجاهدین خلق که قاتل پسرش 
بودند. شما جرأت می کنید چنني کنید. لذا این فرد، وقتی من می گویم 
اسالم سبز به حقوق بشر قائل است، امتحان پس داده است، حاضر شد 
به خاطر دفاع از حقوق این افراد، افرادی که واقعا حقوق بشر را زیر پا 
گذاشته بودند، حق دارند. ولو زندانی ما هستند از حداقل حقوق انسانی 
برخوردار باشند. منجر به کناره گريی اش از رهربی شد. و امروز افتخار 
ملت ایران است. خانه ی این مرجع خانه ی امید ملت ایران است. چرا؟ 
به خاطر این که از ملت ایران، از حقوق شهروندانی دفاع کرده است که 

دست شان به خون فرزندش آغشته بوده است. 
ما می گوییم به حداقل حقوق شهروندی قائلیم این هم نمونه اش. اگر قرار 
باشد این اندیشه به حکومت برسد این گونه از حقوق شما دفاع می  کند. 
امتحان پس داده است. کس دیگری سراغ دارید این گونه باشد به من 

معرفی کنید.
این که رفتار            آیت اهللا  منتظری و سالمت نفس ایشان چه ربطی به"اسالم سبز"دارد 
خدا می داند.    کدیور و  کدیورها امکان ندارد بتوانند در میان "اســـالم سبز" ی ها 
کسی را نشان دهند  که مثل            آیت اهللا  منتظری از حق مخالف اش دفاع کرده باشد، 
در مقابل جنایات          خمینی موضع گريی کرده باشد؛ و یا هنگامی که            آیت اهللا  منتظری 
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زیر فشار بود از او حمایت کرده باشد. 
بنـــا به تصدیق            آیت اهللا  منتظری،       کروبی و       امام جمارانی، زمینه ی برکناری او را با 
نامه  ای که همراه با     حمید روحانی نوشـــته بودند و جعلیاتی که به هم بافته بودند 
فراهم کردند؛ برنامه ریزی برکناری ایشان به عهده ی فعاالن مجمع روحانیون مبارز و 
دفرت          خمینی که در تیول آنان قرار داشت بود، معرکه گردان جلسات، بعد از برکناری 
ایشـــان در دانشگاه ها       هادی                 خامنه ای و        مجید انصاری و مجمع روحانیون مبارز 
بودند؛      عبداهللا نوری کسی بود که فرماندهی خراب کردن دیوار جلوی منزل ایشان 
را به عهده داشت؛      مريحسني  موسوی فرمان پایني کشیدن عکس ها و تصاویر ایشان 
از ادارات را داد؛            خاتمی هشت سال پس از برکناری ایشان از قائم مقامی رهربی 
حاضر نشـــد پاسخ نامه ی تربیک ایشـــان را بدهد؛ شورای امنیت ملی به ریاست 
           خاتمی فرمان حصر ایشان را صادر کرد؛         رفسنجانی از تضیقات به عمل آمده علیه 
ایشان حمایت کرد، به شکلی یک سویه خاطراتی در مورد ایشان انتشار می داد  که 
شائبه ی سادگی و مذبذب بودن و  آلت دست بودن ایشان در اذهان را تقویت کند؛ 
 مصطفی   تاج زاده در مناظره های انتخاباتی ســـال ٨٨ به صراحت گفت که ایشان 

لیاقت رهربی نظام را نداشتند.  
کدام یک از کســـانی که زیر علم "اسالم ســـبز" جمع شده و سینه می زنند به حقوق 
بشر معتقد هستند؟ خوب است     محسن    کدیور نگاهی به زن های صیغه ای و عقدی 
    عطاءاهللا مهاجرانی شوهرخواهرشان بکنند. بخش بزرگی از "سبزهای" حکومتی در 
جنایت علیه بشریت دست داشته  اند و سیاه ترین سال های حاکمیت نظام را رقم زده اند. 
رفتار            آیت اهللا  منتظری برخاسته از اسالم و فقه و شرع نبود، چرا که اگر چنني بود 
البد از میان هزاران مجتهد در ایران و عراق الاقل یکی از ایشـــان در بحبوحه ی 
برکنـــاری            آیت اهللا  منتظری از قائم مقامی رهربی از او دفاع می کرد. اگر شـــرع و 
اسالم و فقه منشاء رفتار ایشان بود، یک فقیه دیگر را نشان دهید که در آن دوران 
در مقابل کشتار زندانیان سیاسی ایستاده و نسبت به شکنجه ی زندانیان اعرتاض 
کرده باشد. اگر قرار بود شرع و اسالم و فقه راهنمای عمل       آیت اهللا  منتظری باشد 
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این همـــه فاصله بني او و دیگر مراجع و          خمینی که اســـتادش می نامید و عمل به 
فرمانش را بر خود واجب می دانست، ایجاد نمی شد. 

رفتار            آیت اهللا  منتظری منبعث از شـــخصیت بی مثال ایشان بود. او اگر قائم مقام 
استالني هم بود حاضر به تأیید جنایات او نمی شد. نسبت فقه و حقوق بشر نسبت 

"جن و بسم اهللا"است. این دو چه ربطی به یک دیگر دارند؟

من عالقه  و احرتام خود را به            آیت اهللا  منتظری را بارها عنوان کرده ام و او را یک 
استثنا در میان دولت مردان ایرانی می دانم، با این همه نسبت به او هرگز دچار ذهنیت 
نشـــده ام، از سال ۵٧ تا ۶٨            آیت اهللا  منتظری صدها نماینده برای اعمال حاکمیت 
و قضاوت انتخاب کرد، در این میان نام آن هایی که بویی از انســـانیت برده اند را 
ذکر کنید،   احکام       هادی غفاری،    محمدی   گیالنی و بزرگ ترین جنایت کاران علیه 

بشریت از سوی ایشان صادر شده بود. 
 حتی در جریان کشتار ۶٧ هم       آیت اهللا  منتظری به نوعی با بخشی از اعدام ها موافقت 
می کنند؛ ایشان در ارتباط با اعدام اسريانی که در جریان عملیات فروغ  جاویدان 
دستگري شده اند اساساً مشـــکلی ندارند و می گویند ملت هم پذیرا است، همان 
ادعایی که امروز ســـران حاکمیت در ارتباط با اعدام "سران فتنه" دارند. حاکمان 
جمهوری اسالمی در طول سی سال گذشته هر جنایتی را با ادعای حمایت مردم از 

آن جنایت صورت داده اند.
آیت اله  منتظری در ارتباط با اعدام زندانیان بی دفاع نیز جواز مرگ صادر می  کنند:

بعد به آن ها گفتم "اگر      امام هم اصرار [به اعدام] دارند شما یک عده از 
آن ها را که در زندان شیطنت می کنند و تبلیغ و فعالیت دارند مجدداً با 
روش صحیح بازجویی کنید و آن ها را درســـت محاکمه کنید و پس از 
محاکمه اگر محکوم به اعدام شـــدند اعدام شان کنید. در این صورت 
الاقل کسی نمی گوید کسی را که به پنج سال زندان محکوم شده است 

جمهوری اسالمی اعدام کرده است. ١

١- خاطرات آیت اهللا منتظری صفحه ی ٣۴٧
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رف تبلیغ و فعالیت درون زندان می تواند جواز قتل زندانی  یعنی طبق نظر ایشان ص
باشد. چنني جنایتی با کدامني  یک از موازین"حقوق بشر"سازگار است؟ 

یک خط نشـــان بدهید که            آیت اهللا  منتظری با اعدام دخرتانی که هویت شـــان نیز 
مشخص نبود مخالفت کرده باشد، یک خط نشان دهید وقتی روز روشن  مشکینی 
و   موسوی تربیزی در تلویزیون ها و روزنامه ها و منربها فتوا می دادند مجروح  شان را 
در خیابان تمام کش کنید            آیت اهللا  منتظری مخالفت کرده باشد.            آیت اهللا  منتظری بعد 
از آن که    گیالنی صدها جوان  و نوجوان گاه دوازده سیزده ساله را روانه جوخه ی 

اعدام می کرد، حکم نمایندگی خود را به وی داد. 
درست است، وقتی همه چیز از حد گذشت، ایشان هم لب به سخن گشودند و به 

تعبري خودشان با          خمینی تا دم جهنم رفتند اما حاضر نشدند داخل جهنم شوند. 
رساله ی عملیه ی            آیت اهللا  منتظری را باز  کنید، در آن چند حکم می توانید ببینید که 
حقوق بشـــر در مورد زنان را به رسمیت شناخته باشد و در تضاد کامل با تعهدات 

دولت ایران به مجامع بني المللی نباشد. 
اگر قرار به روضه خوانی باشـــد بر اساس منطق    کدیور آیا نمی شود گفت      مسعود 
رجوی فرمان آزادی اســـريان نظامی را داد که در قتل همســـرش پایکوبی کرده و 
فرزندش را به اسارت برده بود؟ فرمان آزادی اسريانی را داد که تا آخرین لحظه با 
نريوهایش جنگیده بودند؟ نمی شود برای همني اقدام به مردم وعده داد چنان که 
آنان به قدرت برسند چنني و چنان می کنند؟ آیا پذیرفتنی ست؟ آیا نمی شود گفت 
دیگران کی و کجا در بحبوحه ی جنگ فرمان آزادی اسرای طرف مقابل را داده اند 

در حاىل که اسرای خودشان قتل عام شده  اند؟ 
مسعود رجوی بالفاصله پس از قتل خواهرش به دست"سربازان گمنام      امام زمان"، 
آن هم پس از شش سال اسارت، دستور آزادی اسريانی را داد  که در جنگ با ارتش 

آزادی بخش دستگري شده بودند. 
کدیور از به قتل رسیدن جوانان مجاهدی که در جبهه ی جنگ به اسارت درآمده 
بودند، شاد است و خداوند را برای این همه شقاوت و بی رحمی ستایش می کند؛ 
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این ذهینت سبعانه، متعلق به کسی ست که امروز در حاکمیت نیست و در خارج از 
کشور و در زمني بازی اپوزیسیون چنني لحن جنایت کارانه ای دارد؛ اگر او قدرت 
می داشت، برای حفاظت و مراقبت از آن، چه فرمان هایی را صادر می کرد؟ اگر او 
"به درک واصل شده بود" آیا حکمی جز آن می داد   حاکم شرع دادگاه مجاهدین

که  نريی ها و گیالنی ها و موسوی تربیزی ها دادند؟
محســـن    کدیور در این ســـخرنانی وعده می دهد که اگر "اندیشـــه"ی ایشـــان و 
همراهان شان به حکومت رسد از حق مردم دفاع می کنند. چه نزدیکی و ارتباطی 
بني اندیشه ی    کدیور و       آیت اهللا  منتظری ست؟ درست است که    کدیور شاگرد ایشان 

بوده، اما بسیاری از رهربان نظام نیز شاگردان ایشان بوده  اند.  
دری نجف آبادی نه تنها شـــاگرد که رئیس دفرت ایشان هم بود، اما وزیر اطالعات 
و دادستان کل کشور نظام شد، قتل های زنجريه ای به فرمان او صورت گرفت، در 
سال ۶٠ از حکام شرع اصفهان بود و احکام اعدام بی شماری صادر کرد، و بعد از 
آن جنایات به ریاست دفرت            آیت اهللا  منتظری رسید.    کدیور به گونه ای سخن می گوید  
که گویا هیچ گاه در حاکمیت نبوده  اند، او حرفی از سیاه ترین سال های حاکمیت 
نظام که هم فکرانش در قدرت بودند نمی زند. تالش آن ها این ست که این بخش 

از تاریخ میهن مان را از حافظه ها پاک کنند.   کدیور ادامه می دهد: 
لذا من می گویم آن کار [کشـــتار زندانیان] اشتباه بوده است. رهرب فقیه 
مجتهد بزرگ ما اعرتاض کرده اســـت. بهای اعرتاضش هم این بود که 
خانه نشني شده است. رهربی را از دست داده، اما مقابل خدا روسفید است. 
مقابل ملت ایران هم روســـفید است. این جمله که به شما گفتم یک دنیا 
ارزش دارد. بنده زمانی رفتم پای درسش نشستم، گفتم این درس درس دین 
است. این درس راه   امام علی و راه   امام حسني است. و امروز که می گویم 
در عرصه ی عمومی من نمی گویم ارزش های دینی را به کناری بگذارید، 
ارزش های دینی را حفظ کنید. چون اگر نکنید امثال او را نخواهید داشت. 
کدام اندیشه ی سکوالر را دارید که بتواند چنني زیبا حماسه بیافریند و از 
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حقوق مخالف خود در چینن شرایط حساسی دفاع کند.  

گريم که حرف    کدیور درست باشد آیا نیاز یک جامعه ی مدرن همني است؟    کدیور 
نمی داند یا خود را به جهالت می زند، هرآن چه که بشریت امروز از آن ها به عنوان 
دمکراســـی، حقوق بشر، حقوق اساسی مردم، حقوق شهروندی برخوردار است 

حاصل اندیشه ی سکوالر است. 
هر جنایتی که در سی و دو سال گذشته در کشور صورت گرفته بر اساس ارزش های 
دینی صورت گرفته است. یک بار و برای همیشه باید دست مذهب را از حکومت 
و دولـــت کوتاه کنیم. نباید اجازه داد به هیچ قیمتی مذهب قدرت بگريد، مذهب 

مسئله ی خصوصی و شخصی افراد است.
نیاز نیست به قرون و اعصار  گذشته رویم، نگاهی اجماىل به تاریخ معاصر کشورمان 
و پیشرفتی که در شئون مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هرنی صورت گرفته 
نشان می دهد که این پیشرفت ها همه در سایه ی خواست و تالش  سکوالرها انجام 
گرفته و اهل حوزه و منرب و رساله و... هیچ اقدامی انجام نداده اند  که هیچ، تا آن جا 

که می توانسته  اند در مقابل هرگونه تحول و پیشرفتی هم ایستادگی  کرده اند. 
نمی دانم مفهوم زیبایی در نگاه    کدیور چیست؟ اما می دانم هدیه ی حوزه و آخوند  

به ایران و ایرانی، جز اشک و آه و مصیبت و درد و رنج چیزی نبوده است. 
زیبایی های فرهنگ ما را چه کسانی خلق کرده اند؟ به شعر و رمان و داستان نویسی 
و ادبیات نگاه کنیم. ارمغان حوزه و آخوند و آخوندمسلک برای مردم ما در این 
زمینه چه بوده اســـت؟  در مقابل چهره های درخشـــان ادبیات ایران که جملگی 
سکوالرند، به چه کسانی می توانند بنازند؟ آیا یک دوجني شاعر و داستان نویس 

دست پرورده ی نظام و "حوزه ی هرنی" را می توان با آن ها مقایسه کرد؟ 
با وجود برخورداری از  کلیه ی امکانات کشـــور در ســـه دهه ی گذشته، در مقابل 
چهره های درخشـــان و سکوالر تئاتر و سینمای ایران، چه چیزی را به کشور عرضه 
کرده اند؟ ســـینماگران دفاع مقدس؟ سینمای مکتبی؟ در این میان اگر  کسی هم 
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کم ترین نبوغی از خود نشان داده، به خاطر فاصله ای بوده که از این تفکر گرفته است . 
آیا نگاه ارتجاعی علمای حوزه و دین راجع به موسیقی و ترانه و شادی و شعف، 
ارمغانی جز نوحه و عزا و زاری و مصیبت برای مردم داشته یا می توانند داشته باشند؟ 
نظرات            آیت اهللا  منتظری که اتفاقاً "پیش روتر"ین در زمینه ی موسیقی ست، دقیقاً در 

تضاد و تقابل با "حماسه ی زیبا"آفرینی ست که   کدیور از آن دم می زند.  
این عبارت ها از سایت خود ایشان برگرفته شده است: 

‑نظر شما را در مورد ساز سه تار  که یکی از سازهای اصیل و   سنتی موسیقی 
ایرانی است؟ و این که  منظور از "لهو" چیست؟ آیا به هر آلت موسیقی آلت 
لهو گفته می شود یا خري؟ آیا عالقه داشنت به چیزی مانند   موسیقی مساوی 

با عالقه به لهو است؟
آیت اهللا منتظری: لهو، از نظر معنای لغوی به معنای سرگرمی و غفلت و 
اعراض اســـت؛ و لعب به معنای بـــازی (در مقابل جدی) و   مزاح کردن 
به قصد لذت بردن و تفریح و امثال آن می باشـــد. اما بدیهی است که در 
شریعت هر سرگرمی و اعراض و غفلت یا بازی و مزاح و لذت بردن حرام 
نمی باشد، بلکه   مقصود از لهو و لعب که در مورد بعضی انواع موسیقی ها 
 گفته می شود، هر صدا و آهنگ و سازی است که معموال ً  انسان را از خدا 
و حق و حقیقت باز می دارد و موجب غفلت و اعراض از راه خداوند و 
جلب به شهوت رانی و فساد   جنسی و یا خروج انسان از حالت تعادل روانی 

و تعقل می  شود. بنابراین هر موسیقی دارای تأثريات مذکور نمی باشد.

‑  نظرتون در مورد موسیقی چیست...؟ البته منظور شخص من از موسیقی  
 صرفاً موسیقی ایرانی یا به اصطالح موسیقی سنتی است . آیا ایراد شرعی 

به این موسیقی وارده؟
آیت اهللا منتظری: ‑بسمه تعاىل، با سالم و تحیت خدمت شما، هر موسیقی 
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حرام نیست ، موسیقی اگر موجب تحریک شهوت   جنسی و کشش به فساد و 
یا خروج انسان از حالت تعقل باشد، احداث و گوش دادن به آن جایز نیست. 

‑شرکت در مجالس و اماکن مذهبی که با استفاده از دف مدیحه سرائی 
ائمه   اطهار(ع ) می گردد چه حکمی دارد؟

      آیت اهللا منتظری: ‑ بسمه تعاىل،  با سالم و تحیت، دف زدنی که متناسب 
با مجالس فســـق و فجور باشد حرام است؛ و در جشـــن های ازدواج  
 حالل بودن آن بعید نیست، وىل در غري این صورت احوط ترک است. و 

هم چنني حضور در   مجالس آن اگر ترویج آن باشد.

‑ آیا یادگريی سنتور و ویولون که جزو سازهای موسیقی هستند   اشکال 
دارند؟ و آیا نواخنت موسیقی توسط زن در برابر مرد اشکال دارد؟

      آیت اهللا منتظری:
با سالم و تحیت، اگر یادگريی برای تنظیم غنا یا لهو نباشد اشکال ندارد.

اگر مهیج یا موجب مفسده باشد جائز نیست.

تکلیف ما با این احکام ارتجاعی چیست؟ آیا می شود در رادیو تلویزیون "اسالم 
سبز" رقصید و آواز خواند و زنان را به صحنه آورد؟ استاد و مرجع بزرگ که امثال 

   کدیور مدعی هستند از روی دست او نگاه می کنند، می گوید جایز نیست.
آیا این نگاه در مقابل زیبایی های خلق شـــده توســـط شـــاعران و ترانه سرایان و 
آهنگ سازان و خوانندگان بزرگ ایران که هیچ یک از تفکر حوزه و "اسالم سبز" 
برنخاسته  اند چیزی به جز ترانه  سرودهای ماللت بار تولید شده در رادیو تلویزیون 
و وزارت ارشادی که الاقل هشت سال آن دست            خاتمی بود ارائه داده است؟ یا 

توان خلق آن را دارد؟
این حضرات در نقاشـــی و مجسمه ســـازی و گرافیک و هرنهای تجســـمی چه 
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خدمتی به جامعه ایران کرده اند؟ اال ایجاد مانع و تکفري و نهی. در روان شناســـی 
و جامعه شناسی و علوم انسانی چه ارمغانی برای مردم ایران داشته اند؟ در مقابل 
پیشـــرفت های بشری در زمینه ی حقوق و جرم شناســـی و جزا و... چیزی به مردم 
ایران هدیه  کرده  اند؟ قوانني قرون وسطایی شرع؟ مجازات های اسالمی؟ بربریت 
و وحشـــی گری؟ در عرصه ی سیاسی در برابر  مصدق چه کسی را علم کرده  اند؟ 
آیت اهللا کاشانی! رجل بزرگ سیاسی  شان کیست؟          خمینی! نسب تاریخی  شان به 
کی می رود؟    شـــیخ  فضل اهللا نوری! آرمان شهرشان کجاست؟ قم! مگر نه این که 
ایده آل شان این ست که هر شهری را به شکل آن در آورند؟ مگر نه این که ایده آل 
کدیور و کدیورها ایجاد یک حوزه ی علمیه در هر شهر است؟ سی سال بیش ترین 
امکانات را به این شهر اختصاص دادند، کدام یک از مظاهر یک جامعه ی مدرن 
در این شهر دیده می شود؟ کدام موزه، سینما، تئاتر، فرهنگ سرا، سالن اپرا، سالن 
موسیقی، تفرج گاه، محل شادی و نشاط و منظره ی دلفریب در این شهر به چشم 
خورده اســـت؟ جز در صحن و رواق های "حضرت معصومه" و قربستان های قم، 
شب در کجای این شهر می توان آسود؟ "زندگی" در کجای این شهر جریان دارد؟ 
در کجای این شـــهر دل مرده می توان رنگ  شاد و زنده دید، و جز صدای نوحه و 
عزا و شیون، سرودی شنید و جز چهره های دژم و  کریه روضه خوانان و نوحه خوانان 

و فضای مرگ و ناامیدی چیزی دید؟ 
به هوش باشیم، ایران و مردم ایران یک بار از ضربه ی مهلک     خمینی تا مرز نابودی 

پیش رفته اند؛ اجازه ندهیم کدیورها دوباره فرزندان میهن مان را فریب دهند. 
تأکید می کنم آزمودن دوباره مذهب در قدرت با هر عنوانی اشتباهی هولناک است. 

 
بعد از تحریر:

کدیور که از به "درک واصل شـــدن" بهرتین فرزندان مردم اظهار شـــادمانی می کرد، آخوند 
جنایتکاری به نام   محمدجواد فاضل لنکرانی را که در قتل  رافق تقی نویسنده ی آذری اظهار 

شادمانی کرد بزرگ می دارد.
ار را شکرگزاریم که دست انتقام حضرتش از آستني غیور مردان مسلمان   خداوند قه 
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ظاهر گردید و فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسالم و نبی مکرم اهانت می کرد، 
به جهنم فرســـتاد. بدون تردید کسی که این حکم الهی را جاری و دل مسلمني را 
شـــاد ســـاخت، نزد خداوند اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت. دشمنان اسالم 
بدانند که مســـلمانان آزاده و جوانان غريتمند اجازه نخواهند داد توطئه های شوم 
استکبار جهانی و صهیونیسم بني  الملل در اهانت به مقدسات اسالم عملی گردد 
و عناصر خودباخته و دین فروش را به ســـزای اعمال ننگني خود خواهند رساند. 
اینجانب ضمن تربیک به مسلمانان جهان، خصوصاً مردم غیور آذربایجان، یاد و 
خاطره مرجع واالمقام و فقید شیعه،  آیت اهللا العظمی فاضل لنکرانی را که فتوای 
مهدورالدم بودن این ملحد و مرتد را صادر فرمودند، گرامی داشته و علو درجات 

ایشان را از خداوند بزرگ خواستارم.١
کدیور در یک بحث طلبگی چنني موجودی را نه تنها "صدیق"به معنای بسیار راستگو و صادق 

بلکه معزز به معنای توانا  کرده شده و ارجمند گردانیده شده می خواند.  
کدیور از معنا و مفهوم ایدئولوژیک کلمات یاد شده به ویژه در فرهنگ قرآنی به خوبی آگاه 
است و به کارگريی  آن ها برای آخوند جنایتکاری که در مرگ یک نویسنده به شادی و سرور 

پرداخته بی جهت نیست.
"صدیق"در فرهنگ قرآنی به انســـان های بسار راست گویی اطالق می شود که با عمل شان 

گفتارشان را تصدیق کرده اند و از این بابت ارج و قرب زیادی نزد خداوند دارند.  قرآن مقام 
صدیقني را بعد از انبیاء ذکر کرده و آن ها را باالتر از شـــهدا می داند. در آیه ی ۶٩ سوره نساء 

آمده است: 
یهِم من النبني و الصدیقني و  لَ ع هال م نع ذین اَ ع الّ م ک ولئ اُ سول فَ الر ه وال  عطن یم و"

" وآنان که از خدا و رسول اطاعت کنند،  ک رفیقاً ئ ولَ ن اُ س ح الحني و الص و هداء الشُ
البته با کسانی محشور خواهند شد که خدا به آنها لطف و عنایت کامل فرموده یعنی 
با پیامربان و صدیقان و شهیدان و شایستگان، و اینان در بهشت چه نیکورفیقانی 

هستند.
در قرآن از سه نفر به عنوان "صدیق" یاد شده که عبارتند از  ادریس پیامرب "و اذکر فی الکتاب 
 ه ام ها الصدیق" و حضرت مریم "و ای ـــف وس کان صدیقاً نبیاً"، یوســـف پیامرب "ی ه ادریس انّ
الصدیقه". در فرهنگ شیعه نیز از علی ابن ابی طالب به عنوان "صدیق اکرب" و فاطمه زهرا به 

عنوان "صدیقه" یاد می شود. 
تصورش را بکنید     کدیور "صدیق" را برای چنني جانی ای کافی ندانسته و "معزز" و " آیت اهللا" را 

نیز به آن اضافه کرده و می نویسد: 

www.rahesabz.net/story/45518  ١-اطالعیه ی  محمدجواد فاضل لنکرانی
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صدیق معزز  آیت اهللا حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته
سالمتی و توفیق شما را از خدای بزرگ خواستارم. موقع را مغتنم شمرده سال هایی 
را که مشـــرتکاً از محضر اســـاتیدی که اکنون در جوار رحمت ایزدی آرمیده اند 
استفاده می کردیم به نیکی یاد  کنم. امیدوارم شما به عنوان وارث مسند مرجعیت 

و فقاهت مرحوم والدتان هم چون ایشان استقالل حوزه ها را پی گريی فرمائید. ١

   

1-http://www.rahesabz.net/story/45527/



٩ مرداد ١٣٩٠

مريحسني   موسوی 
و اعدام های دهه ی ۶٠

به تازگی سایت خودنویس متنی را انتشار داده که  ظاهراً از گفت وگوی    مريحسني 
موســـوی با اعضای یکی از ســـتاد های تبلیغاتی او برگرفته شـــده است. در این 
گفت وگو،  موسوی به پرسش هایی در رابطه با "اعدام های دهه ی ۶٠" پاسخ می دهد. 
بنا به گزارش سایت خودنویس این پرسش و پاسخ در نیمه ی شعبان ١٣٨٩ و پس 
از انتشار گزارش قاضی     جفری رابرتسون و تأکید او بر مسئولیت      مريحسني  موسوی 

در کشتار ۶٧ صورت گرفته است. ١
چند روز منتظر ماندم تا چنان چه این سخنان از سوی  موسوی بیان نشده، توسط 
1-www.khodnevis.org/persian
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سایت های وابسته به وی و نمایندگانش در خارج از  کشور تکذیب شود. سخنان 
منتســـب به  موسوی تکذیب نشـــد؛ ناگزیر فرض را بر این می گذارم که سخنان 
ذکرشده، توضیحات      مريحسني  موسوی در مورد  کشتار ۶٧ است؛ من به عنوان یک 
زندانی سابق و  کسی که در امر زندان ها و فاجعه ی ۶٧ عالوه بر مشاهده ی شخصی، 
تحقیقات گسرتده و همه جانبه ای نیز داشته ام، خود را موظف به پاسخ گویی می بینم. 
می دانم   موسوی و کروبی در بازداشت خانگی به سر می برند و‑در شرایط فعلی، 
به دالیل گوناگون‑پرداخنت به نقش  موسوی و همراهان او در سرکوب دهه ی ۶٠ و 
کشتار ۶٧ را با هدف های خود مغایر می بینم، اما نمی توانم و نمی خواهم در برابر 
تحریف تاریخ و به ویژه کشتار ۶٧، آن هم در بیست و سومني سالگرد این کشتار فجیع 

سکوت کنم و چشم بر حق آنانی که نیستند تا از خود دفاع کنند، ببندم. 
در این میان اشکال و ایراد  کار به"متولیانی"باز می گردد  که حرمت "امامزاده" را پاس 

نمی دارند. 
*****

قاضی     جفری رابرتســـون در گزارش مستقل خود از  کشتار ۶٧، خرب از مصاحبه ی 
     مريحسني  موســـوی با تلویزیون اتریش در دســـامرب ١٩٨٨-آذرماه ١٣۶٧-داد. در 
این مصاحبه گزارشـــگر در مورد اتهاماتی که رسانه های غربی در ارتباط با کشتار 
مجاهدین در زندان  ها مطرح می  کنند، از  موسوی می پرسد و  موسوی در دفاع از 

این کشتارها  پاسخ می دهد: 
آن ها [زندانیان مجاهد] برای انجام کشـــتار و قتل عام برنامه ریزی کرده 
بودند. ما بایستی توطئه را در هم می شکستیم. در این رابطه ما رحمی 

نداریم.  

موسوی در ادامه ی همني گفت وگو به اصرار از روشنفکران غربی خواست که حق 
دولت های کشور  های جهان سوم برای استفاده از واکنش قاطع علیه دشمنان شان 
را به رسمیت بشناسند. و با اظهار تأسف گفت: چنان چه  آلنده در شیلی قاطعانه با 

مخالفانش برخورد کرده بود االن در قدرت بود. 
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جفری رابرتســـون در گزارش خود موضع      مريحســـني  موســـوی و دیگر مقامات 
جمهوری اســـالمی را یک "دروغ عمدی"معرفی کرد و ضمن مظنون شـــناخنت 
موسوی، در جریان کشتار ۶٧ از وی پرسید: چه اطالعاتی راجع به این کشتار دارد، 

کی از آن مطلع شده و چه اقداماتی در ارتباط با آن انجام داده است. 

مقاله ی"نحوه ی برخورد  دولت  موسوی با کشتار ۶٧ و موارد نقض حقوق بشر در 
مجامع بني المللی" پاسخ الزم را به این پرسش می دهد.١

مريحسني  موسوی که پس از انتشار گزارش قاضی     جفری رابرتسون در خرداد ٨٩ 
در تنگنا قرار گرفته بود به جای پاسخ  شفاف و روشن، بیان واقعیت ها، پذیرش سهم 
خود و عذرخواهی و درخواســـت بخشش به خاطر چشم بسنت و سکوت در برابر 
این کشتار  گسرتده، با طفره رفنت و تداخل وقایع از مسئولیت پذیری گریخت؛ و نه تنها 
خود و دیگر ســـران قوا را بی اطالع و مخالف با این جنایت بزرگ معرفی کرد، 

بلکه فرمان          خمینی بر قتل عام زندانیان سیاسی را هم انکار کرد. 
در سخرنانی یاد شده، موسوی در مورد دغدغه هایش و دالیل نرپداخنت صریح به 

اعدام های دهه ی ۶٠ و نقش خود در آن جنایت ها گفت: 
در شرایط حساس و تاریخی ای که جنبش سبز مردم ایران در آن قرار دارد، 
پرداخنت صریح من به این موضوع بیش از هر چیز تبلیغات سوء و تهمت ها 
و دروغ های دستگاه های تبلیغاتی حاکمیت را از نو به سمت جنبش روانه 
می کند و در شرایطی که همه ی توان ما باید صرف آگاه سازی توده ها و 
اقشار مختلف مردم نسبت به وضعیت و سیاست های نامناسب و خطرناک 
کنونی شود، باید برای خنثی کردن دروغ های جدید به کار رود و احساس 
می کنم که بحث درمورد هر کدام از وقایع گذشـــته ما را به ســـمت تونلی 
می برد که انتهایی برای آن نمی توان متصور بود و ما را از پرداخنت و تشریح 

1-www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=402
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حوادث کنونی که نقش تاثريگذارتـــری در زندگی آتی مردم دارد، غافل 
می کند و این بیش تر به نفع سیاست جریان حاکم است؛ بنابراین ترجیح 
داده ام در این موارد به صورت رســـمی اظهارنظری نکنم و این را موکول 
کرده ام به یک فضای آرام و بدون التهاب؛ با این حال در این جلسه به دلیل 
فضای صمیمی حاکم به طور خالصه و برای رفع ابهام به آن می پردازم. 
هرچند برای درج خربی روی ســـایت این حرف ها را نمی زنم وىل نقل 
سینه به سینه ی آن توسط جمع حاضر مانعی ندارد چون برخی در این باره 

دغدغه ی جدی دارند. 

فقط در جریان کشـــتار ۶٧، و در دوران صدارت      مريحســـني  موسوی هزاران نفر 
قتل عام شدند.  موسوی در آخرین روزهای سال ٨٧ نامزدی خود را در انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم کرد. تا آن موقع بیش از بیست سال از  کشتار ۶٧ می گذشت، 
آیا در طول این بیست ســـال "جنبش سبز" مطرح بود؟ آیا "هراس از تبلیغات سوء 

حاکمیت" مانع از روشنگری او شد یا او خود بخشی از "حاکمیت" بود؟ 
آیا توضیح راجع به کشـــتار ۶٧ و روشنگری در مورد جنایت کارانی که امروز نیز 
اهرم های قضایی و سیاسی را در دست دارند "آگاه سازی توده ها" نیست؟ از همه ی 

این ها می گذریم، آقای موسوی! مسئولیت  شخصی و  انسانی شما کجاست؟ 
موسوی پرداخنت به کشتار ۶٧ را رفنت به سمت"تونلی"می داند که "انتهایی برای آن 
نمی توان متصور بود." حق با اوســـت؛ باز شدن پرونده ی کشتار ۶٧ راه به دیگر 
جنایات رژیم نیز می برد، پرونده ی کشتارهای پیشني و به ویژه پرونده ی جنایت های 
سال های اولیه ی دهه ی ۶٠ را باز می کند و این به همان "تونلی" منتهی خواهد شد 

که "پایانی برای آن متصور نیست". 
نظر      مريحســـني  موسوی را می پذیریم که امروز صحبت در مورد  گذشته "بیش تر به 
نفع سیاســـت جریان حاکم است"، باید از ایشان پرســـید تا دیروز  که این جریان 
حاکم نبود، چرا ســـکوت کردید؟ وقتی هشت ســـال هم مجلس و هم دولت در 
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اختیار "اصالح طلب " ها بود چرا ســـکوت کردید؟باید پرســـید در سال ۶٧ وقتی 
آیت اهللا  منتظری اعرتاض کرد و شـــما "جریان حاکم"بودید و مخالف قتل عام ها، 
چرا همراهی نکردید و به جایش برای برکناری او از قائم مقامی توطئه کردید؟ چرا 

فرمان پایني کشیدن عکس های او از ادارات را دادید؟ چرا گذاشتید تنها بماند؟ 
در سال ٧۶وقتی            آیت اهللا  منتظری در سخرنانی ماه رجب خود در قم، بانگ اعرتاض 
برداشت و بر عدم صالحیت فقهی                 خامنه ای مهر زد، مگر نه آن که شورای امنیت 

کشور به ریاست   محمد            خاتمی فرمان بازداشت خانگی ایشان را داد. 
آن روز            خاتمی رئیس جمهور،   مهدی       کروبی رئیس مجلس و      مريحسني  موسوی به 

اتفاق            خاتمی و کروبی هر سه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند. 
موسوی برای فرار از پاسخ در مورد  کشتار ۶٧ و جنایات رژیم، وعده ی گفت وگو 
در "یک فضای آرام و بدون التهاب" را می دهد در حاىل که            آیت اهللا  منتظری وقتی 
در مقابل این پرسش قرار گرفت که آیا بهرت نبود شما صرب می کردید تا          خمینی بمريد 
و هنگامی که جانشـــني وی شدید اقدامات مقتضی را به عمل آورید؟ گفت: چه 

تضمینی بود که من تا آن موقع زنده بمانم؟ 
رفسنجانی نیز در  کتاب"پایان دفاع؛ آغاز بازسازی" که مربوط به روزشمار خاطرات 
او از تحوالت سال ۶٧ است، در مورد  کشتار زندانیان سیاسی سکوت کرده. ظاهراً 
یک توافق نانوشـــته بني مسئوالن سابق و فعلی نظام است که در مورد این کشتار 

حرفی نزنند.  

امروز"جنبش ســـبز" و "تبلیغات ســـوءحاکمیت"را بهانه می کنند، هنگامی که در 
حاکمیت قرار داشتند نیز  سعید   حجاریان با ارسال نمابری به رادیو دویچه وله در 
پاسخ به سوال خربنگار این رادیو در مورد نقش اصالح طلبان در ارتباط با کشتار 

۶٧  نوشت: 
...مع الوصف باید این پرونده [کشتار ۶٧] باز باشد و اصالح طلبان روی 
آن موضع  بگريند. اما اکنون که شـــرایط در داخل کشور مساعد نیست 
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و رســـانه ها و احزاب و نهادهای جامعه ی مدنی قوی نیســـتند، امکان 
پرداخنت به این موضوع وجود ندارد.

موسوی و   حجاریان و همه ی کسانی که شرایط موجود و سوءاستفاده ی حاکمیت 
را دلیل کتمان اطالعات خود در مورد  کشتار ۶٧ قلمداد می کنند، ریاکارانه واقعیت 
را زیـــر پا می نهند.            آیت اهللا  منتظری بیش از دو دهـــه در مورد این جنایت بزرگ 
افشاگری کرد، در مقابل          خمینی ایستاد، اطالعات بسیار مهم و ذی قیمت خود را 
به جامعه ارائه داد، اسنادی را که در اختیار داشت علنی کرد، و در بدترین شرایط 
نیز پا پس نگذاشـــت، به توجیه روی نیاورد و"تبلیغات سوء"حاکمیت هم نه تنها 
اثر منفی نداشت بلکه باعث شد ایشان به دل مردم راه یابد و محبوب  آن ها شود 

و"عاقبت به خري" گردد. 

موسوی در ادامه ی سخرنانی خود به شکل حريت انگیزی اعدام های دهه ی ۶٠ را 
انکار می کند و می  گوید:  

یک پیش فرض اشـــتباه در این سئوال و ســـئواالتی از این دست که در 
جلسه های مختلف و فضای مجازی مطرح می شود و باید به آن اشاره کنم 
لفظ "اعدام های دهه ی ۶٠" است. حقیقت این است که طی دهه ی شصت 
چیزی به نام اعدام های دسته جمعی جز در دو مقطع وجود نداشت؛ یکی 
در سال های ابتدایی پريوزی -۵٨-۵٧-که مربوط است به اعدام وابستگان 
و ســـاواکی ها و  کسانی که در رژیم پیشني علیه مردم دست به جنایت زده 
بودند یا فاسد بودند، که البته در همان زمان هم بسیاری از دل سوزان انقالب 
به نحوه ی برگزاری دادگاه ها و نوع اجرای احکام اعرتاض داشتند چون 
بعضاً حداقل استانداردها و قوانني هم رعایت نمی شد؛ خب در آن زمان 
همه ی ما  گرفتار یک سری افراط ها یا به اصطالح رفتارهای انقالبی بودیم 
که اگر این دید امروز را داشتیم شاید به گونه ای دیگر رفتار می کردیم. و 
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دیگری همني ماجرای سال ۶٧ و اعدام زندانیان است.

موسوی موضوع اعدام های دسته جمعی را به سال های ۵٨-۵٧ ربط داده و اساساً 
منکر اعدام های جمعی سال های اولیه ی دهه ی ۶٠ می شود، چرا که در دهه ی ۶٠ و 
هنگامه ی خونني فعالیت  بی وقفه ی که جوخه های اعدام، وی نخست وزیر کشور بود 

وطبیعی ست نسبت به کاربرد عبارت "اعدام های دهه ی  ۶٠" حساس باشد. 
طبق آمارهای رسمی موجود، در سال های ۵٨-۵٧ چندصد نفر اعدام شدند، و در 
مقابل، تاکنون‑با اعمال همه ی پنهان کاری ها  و محدودیت ها‑اسامی بیش از 

چهارده هزار نفر که بني سال های ۶٠ تا ۶۴ اعدام  شده اند انتشار یافته است. 
موسوی کشتار های جمعی زندانیان سیاسی در سال های اولیه ی دهه ی ۶٠ را که گاه 
اسامی آن ها در لیست های صد نفره در روزنامه ها و رادیو تلویزیون انتشار می یافت 

انکار می کند، چگونه می توان روایت او از  کشتار ۶٧ را پذیرفت؟ 

موسوی از دغدغه های خود و   محمدعلی رجایی می گوید:
صحبت در این باره بدون آشـــنایی با وضع زندان ها در آن دوران ممکن 
نیست. پس از انقالب وضع زندان ها بسیار نامناسب بود و این وضع تا 
ابتدای دهه ی ۶٠ ادامه داشت. بنده خاطرم هست که یکی از دل مشغوىل ها 
و دغدغه های اصلی  شهید رجایی در دورانی که بنده هم عهده دار وزارت 
خارجـــه بودم، وضع زندان ها بود. ایشـــان چند باری هم شـــخصاً به 
زندان ها سرکشی کردند و با بررسی وضعیت دستورهایی برای پی گريی 
می دادند که البته به دلیل اختالفات موجود بني نخست وزیر و رییس جمهور 
وقت مجال چندانی برای رسیدگی قاطع فراهم نشد و مدت کوتاهی پس 
از ریاست جمهوری  شهیدرجایی هم که فاجعه ی انفجار نخست وزیری 

روی داد.

آن چه  موســـوی می گوید متأســـفانه حقیقت نـــدارد. وی در نتیجه ی کودتا علیه 
ریاســـت جمهور قانونی کشـــور و خلـــع او از قـــدرت و پـــس از انفجار حزب 
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جمهوری اســـالمی در ٧ تريمـــاه ١٣۶٠به وزارت امورخارجه رســـید و در زمانی 
که         بنی صدر ریاســـت جمهور بود مصدر کار نبود. سرکشی چند باره ی  رجایی به 
زندان ها، ادعایی ست که در سی سال گذشته برای اولني بار از سوی  موسوی مطرح 
می شـــود. در آن دوران مانع اصلی رســـیدگی به امر زندان ها و توقف شکنجه و 
مجازات های بی رحمانه، دولت رجایی و قوه ی قضاییه تحت حاکمیت    بهشتی و 

حزب جمهوری اسالمی و همراهان شان و در یک کالم "حزب اهللا" بود. 
شرایط وحشتناک حاکم بر زندان ها، پس از برکناری         بنی صدر از ریاست جمهوری 
و یک دست شـــدن نظام در زندان ها حاکم شد.         بنی صدر در عاشورای ١٣۵٩در 

میدان آزادی تهران در مورد وضعیت  زندان های کشور گفت: 
در قانون اساسی مگر شکنجه حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ در کجای دنیا، در 
کدام دین و در کدام کشور و حکومت اسالمی شش نوع زندان وجود دارد؟ 
چرا این ها تعطیل نمی شود؟ ما االن شش نوع زندان داریم. زندان های 
آقای    خلخاىل، زندان دادگاه انقالب، زندان شهربانی، زندان دادگسرتی، 
زندان کمیته ها، زندان سپاه پاسداران. ده ها و صدها نفر بی جهت گرفتار 
شده اند. با این شش نوع زندان، ما چیزی بدتر از گذشته ایم. چرا باید هر 
کس و هر نهادی یک زندان داشته باشد؟ این ها باید تعطیل شوند. جو 
اســـالم جو اعتماد است این همه دستگاه های ترسناک مخوف درست 
نکنید! چرا هیأتی تشکیل نمی شود که به کار زندان های گوناگون برسد؟ 
چرا در رژیم اسالمی، انسان و جان او این همه بی منزلت شده است که بتوان 
مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون این که کسی بفهمد، کار او را تمام 
کرد؟ چطور می شود که اشخاص را می گريند و به زندان می برند و ماه ها 
جزو فراموش شدگان می گردند؟ بس کنید این کارها را. دستگاه قضایی 

نباید ابزار قدرت شود.

اتفاقاً این    بهشـــتی بود که         بنی صدر و  کســـانی را که در مورد شـــکنجه افشاگری 
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می کردند به محاکمه تهدید  کرد و  گفت:
بی شـــک در موقع خود، کســـانی که شایعه ی شـــکنجه در زندان ها را 

درست کرده اند، تحت تعقیب قضایی قرار می گريند.

خوب است  موسوی یک سند از مخالفت خود و رجایی را با آن چه در زندان ها 
می گذشت ارائه دهد. 

بنی صدر در ارتباط با پی گريی شکایات واصله در مورد شکنجه و بدرفتاری در 
زندان ها می گوید:

وقتی فهرســـت شـــکایات واصله از ســـپاه را طی دو ماه بـــرای آقای 
موسوی اردبیلی فرستادم، کم ترین عملی از سوی دستگاه قضایی که باید 
عدل اســـالمی را برقرار سازد مشاهده نشد. آن چه از این فهرست به یادم 
مانده ، دویســـت و پنجاه مورد شکنجه، سی و یک مورد قتل و بسیاری 
موارد توقیف و مصادره بود، با آقای          خمینی هم در این باره صحبت کردم. 

اما هیچ جوابی نداد.

بنی صدر در همني رابطه می افزاید: 
وقتی نماینده ی عفـــو بني الملل آمد دفرت من، به او چهارصد عکس از 
انواع شـــکنجه ها را دادم تا آن هـــا را نگاه کند و گفتم: هیچ مالحظه 
نکنیـــد. فقط نگویید که این عکس هـــا را از من گرفتید. بگویید که این 
شکنجه ها هست برای این که من می خواهم شکنجه تعطیل شود ولو در 
خارج بگویند  که دولت از جمله من که رییس جمهور هستم، این مسئله ای 
نیست. مسئله این است که این بساط باید تعطیل شود. همني چهارصد تا 

عکس را دادم بردند برای آقای          خمینی.

یک ســـال بعد وقتی         بنی صدر برکنار شد و بزرگ ترین جنایات علیه بشریت، در  
کشور در حال وقوع بود، موســـوی در مسند وزارت امورخارجه قرار  گرفت و با 
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تعیني شـــرط های غريمنطقی و مسخره، با ورود نمایندگان عفو  بني الملل به کشور 
برای تحقیق مخالفت کرد. یکی از آن شـــروط این بود که این ســـازمان "اصول 
حقوق اسالمی در قوانني جاری ایران را به رسمیت بشناسد تا ثابت کند این سازمان 
بازیچه ی دست آمریکا و متحدانش نیست".  یعنی سازمان عفو بني  الملل می بایستی 
شکنجه، تعزیر، حدود، قصاص، قطع دست و پا، سنگسار، اعدام ‑به ویژه  اعدام 
کودکان و خردساالن‑، زجر کش کردن، شالق زنی در مالءعام، پرتاب کردن متهم 
از باالی کوه و بلندی، گردن زدن، بی حقوقی زنان و دیگر مجازات های وحشیانه و 
قرون وسطایی را تحت عنوان "اصول حقوق اسالمی" به رسمیت بشناسد تا اجازه 
حضور در کشور را بیابد!  موسوی تالش داشت شکنجه و  کشتار را تحت عنوان 

"اصول حقوق اسالمی" توجیه کند. 

در سال ١٣۵٩ افشاگری مجاهدین و         بنی صدر منجر به تعیني "هیئت بررسی شایعه ی 
شکنجه" از سوی          خمینی شد. ریاست این هیئت با        محمد  منتظری بود و یکی از 
اعضای آن   علی محمد بشارتی. بشارتی همان کسی ست که چند ماه بعد از پایان 
مأموریت این هیأت و  گزارش آن به          خمینی که به موردی از"شکنجه"در زندان ها 
برنخورده، یکی از مســـئوالن گروه "قنات" در جهرم شـــد که زندانیان و متهمان 
سیاسی را از روی تخت های بیمارستان و منازل و محل کارشان می ربودند و پس 
از اعمال شکنجه های وحشیانه به قتل رسانده و اجسادشان را در قنات های شهر 
رها می کردند. بشـــارتی در  دولت  موسوی قائم مقام وزیر خارجه بود و در دولت 

رفسنجانی به وزارت کشور رسید. 

در دوران بنی صدر مسئولیت زندان ها در اختیار دوستان   محمدعلی رجایی و      مريحسني 
موسوی بود. همه ی آن ها عضو شورای مرکزی حزب  جمهوری اسالمی بودند.

رئیس"شورای سرپرستی زندان ها"،    سرحدی زاده یار و همراه رجایی و  موسوی بود 
که بعدها وزیر  کار  دولت  موســـوی شد. وی در پاسخ به اعرتاض         بنی صدر که از 
وجود شش نوع زندان در حکومت اسالمی انتقاد  کرده بود گفت: به جای شش 
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نوع زندان بایستی شش گورستان برای مخالفان ایجاد  کرد.
اسد اهللا                  الجوردی قصاب تهران که بخش بزرگی از جنایات زیر سر او بود، یکی 
از کاندیداهای اصلی رجایی برای پست وزارت بازرگانی بود که با مخالفت شدید 

بنی صدر روبرو شد. 
توجیهات  موســـوی ده ســـال دیگر را در نظر من به نمایش درمی آورد و می شنوم 
خامنه ای و         احمدی نژاد و     الریجانی و فرماندهان سپاه و بسیج و نريوی انتظامی... 
مدعی اند که دعوای بني "اصول گرایان"و"فتنه گران"و"توطئه گران" باعث شـــد  که 
نتوانیم با قاطعیت با اشکاالت زندان ها و"کهریزک"و"کوی دانشگاه"برخورد   کنیم. 

در حاىل که این ها خود مسبب جنایات هستند. 

موسوی در مورد پی گريی هایش برای بهبود وضعیت زندان ها می گوید: 
 به هر حال، در ابتدای مســـئولیت بنده به عنوان نخست وزیر، گزارشات 
روزافزونی از بدرفتاری ها و قانون شکنی ها در زندان ها به دست ما می رسید 
که منجر به تعیني هیاتی از سوی من به سرپرستی آقای  جواد اژه ای، داماد 
شهید   دکرت   بهشتی شد ‑که نسبتی هم با آقای         محسنی اژه ای ندارند‑ برای 
پی گريی وضع زندان ها و زندانیان. همان زمان فشارها و کارشکنی های 
زیادی برای توقف فعالیت هیأت از درون زندان ها و مسئولني آن صورت 
گرفت و می گفتند به شما و دولت ارتباطی ندارد و ما زیر نظر قوه ی  قضاییه 
هستیم و مسائلی از این دست، اما بنده مصر بودم که این قضیه پی گريی 
شود، که در نهایت پنج، شش کارتن گزارش درباره ی شکایات برای من 
آوردند. این ادامه یافت تا در جلسه ای که بنده همراه بیست، بیست و پنج 
نفر از مســـئولني خدمت حضرت      امام بودم ایـــن را با       امام مطرح کردم . 
خاطرم هست که حضرت      امام وقتی این مسائل را شنیدند با لحن و نوع 
گفتاری که تاکنون از ایشان ندیده و نشنیده بودیم با عصبانیت و تغري خاص 
دستور برکناری مسئولني خاطی را در همان جا صادر کردند و به بنده تاکید 
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و سفارش مؤکد  کردند که قاطعانه و با جدیت این ماجرا را پی گريی کنم. 
این چیزی نیست که کسی بخواهد انکار کند چون حداقل بیست نفر در 

این ماجرا شاهد هستند و می توانند صحت این را تایید  کنند.

منظور از"بدرفتاری ها و قانون شـــکنی ها"، اعمال شکنجه های وحشیانه و قرون 
وسطایی ست و جوخه های فعال اعدامی که یک دم از کار باز نمی ایستادند. درست 
مثل استفاده از عنوان "بد اخالقی" که            خاتمی در مورد تقلبات وسیع انتخاباتی از 

 آن نام می برد. 
موضوع مورد بحث موسوی بر می گردد به دعوای جناح ها برای اداره ی دادستانی 
انقالب.  سید   حسني   موسوی تربیزی دادستان کل انقالب اسالمی‑از بزرگ ترین 
جنایت کاران علیه بشـــریت که پس از انقالب نقش مهمی در شکنجه، سرکوب 
و کشـــتار داشـــت‑، یک طرف ماجرا بود؛ از آن جایی که                  الجوردی دادســـتان 
انقالب اسالمی مرکز تحت قیمومیت آن ها قرار نمی گرفت، خواهان برکناری او 
بودند که موفق نشدند. کاندیدای آن ها برای جایگزینی                  الجوردی،     علی     فالحیان 
بود که بعدها در مسند وزارت اطالعات بزرگ ترین جنایات  را در داخل و خارج 
از کشور سازمان دهی کرد و مصداق این ضرب المثل ایرانی شد که: صد رحمت به 

کفن دزدِ قبلی.
در این دوره عالوه بر مؤتلفه،   سیداحمد          خمینی با جابجایی                  الجوردی مخالفت 
می کرد و آن را برای کشـــور فاجعه آمیز می دانســـت.          خمینی در مقام حمایت از 

فرزندش نوشت: 
در امور سیاسى مدتى تهمت ها زده شد  که احمد طرفدار منافقني است و 
من در طول مدت انقالب مخالفت هایى از او مى دیدم که دیگران بر آن 
شدت و قاطعیت نبودند و در این آخر که قضیه ی زندان اوین پیش آمد و 
شکایاتى از آقاى الجوردى مى شد و مخالفت هایى مى شد، [غري] از  احمد  
کسى را ندیدم که بیش تر از آقاى الجوردى طرفداری کند و دفاع نماید و 
وجود او را براى زندان اوین الزم و برکنارى او را تقریباً فاجعه مى دانست.
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موسوی ادامه می دهد: 
 نتیجه این شد که مسئول وقت زندان اوین برکنار شد، البته بعداً اتفاقاتی 
افتاد که بنده از آن خربی ندارم و در نهایت مانع از عزل وی شـــد تا بعد 
نتیجه اش آن اتفاقات باشد. بنده اعتقاد دارم اگر همان زمان دستور      امام 
با مصلحت اندیشی های بی مورد زمني گذاشته نمی شد شاهد مسائل بعدی 
نبودیم. با این حال، به پیشنهاد ما آقای    ســـرحدی زاده که در   رژیم پهلوی 
سابقه ی پانزده سال زندان را داشت رییس شورای سرپرستی زندان ها شد 
چون فکر می کردیم به خاطر این که سابقه ی زندان دارند شرایط زندان و 
زندانی را درک می کنند و می توانند در جهت اصالح شرایط مؤثر باشند. 
و واقعیت هم این است که شرایط تا حد زیادی بهبود پیدا کرد.این را در 

نظر داشته باشید تا به وقایع سال ۶٧ برسیم.

موضوع برکناری                  الجوردی که با شکست مواجه شد مربوط به سال ۶١ است. در 
این ســـال از آن جایی که گروه های سیاسی سرکوب شده  بودند و رقابت در درون 
حاکمیت شدت گرفته بود و هر دو جناح تالش داشتند دست رقیب را ببندند و خود 
یکه تاز شوند، جناحی که بعدها به"اصالح طلب "معروف شد می  کوشید                  الجوردی 
را که به جناح مقابل تعلق داشت و به"قصاب تهران"معروف شده بود برکنار کنند تا 
بتوانند هرچه زودتر سر و شکلی به چهره ی بريونی حکومت بدهند. اما  موسوی به 
گونه ای موضوع را جلوه می دهد  که کشتار ۶٧ در دوران                  الجوردی اتفاق افتاد؛ در 
حاىل که این جنایت چهار سال پس از برکناری                  الجوردی در دی ماه ۶٣ صورت 

گرفت.
موسوی در مورد  کشتار ۶٧ می گوید: 

سال ۶٧ پس از قبول قطع نامه توسط  مرحوم      امام، منافقان عملیاتی از 
غرب کشور انجام دادند که خودشان به آن فروغ جاویدان گفتند وىل به 
نام عملیت مرصاد معروف شد. برنامه شان هم این بود که پس از هجوم 
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از غرب و  گرفنت کرمانشاه به سمت تهران بیایند و جماران، نخست وزیری، 
ریاست جمهوری، صداو سیما و... را بگريند. بعداً از اسنادی که به دست 
آمد معلوم شد  که ابتدا طبق برنامه هم پیش رفتند، یعنی ساعت چهار و 
نیم از اردوگاه خود حرکت کردند، پنج و نیم به مرز رســـیده بودند و نه و 
نیم یا ده شـــب هم به نزدیکی های کرمانشاه و  گردنه ی چهارزبر  که االن 
مرصاد نام دارد رسیدند و اگر مقاومت مردم خود منطقه نبود، ممکن بود به 
اهداف شوم خود هم برسند. من در همان زمان که خرب این حمله را شنیدم 
از طریـــق تلفن های خط قرمز با مناطق مرزی تماس گرفتم چون خاطرم 
هست آقای  هاشمی آن زمان در آن نواحی بودند و جالب این که منافقان در 
چند کیلومرتی مقر ایشان بودند وىل هنوز خربی به ایشان در این باره نرسیده 
بود. منظور این که حرکت آن ها غافلگريکننده بود و ابتکار عمل را از ما 
گرفته بود و مقاومت قاطعانه و غريت مند مردم منطقه بود که مانع پیش روی 
آن ها شـــد و اگر این مقاومت نبود، ارتش،سپاه و بسیج نمی توانستند آن 
عملیات و پريوزی را به دست بیاورند. این پريوزی در حقیقت بیش از هر 

چیز نتیجه ی حمایت و استواری خود مردم بود.
به هر حال، همان وقت خرب دادند که گویا قرار بوده هم زمان با آغاز یورش 
منافقان به مرزها، در داخل زندان ها شورشـــی از جانب زندانیان حامی 
منافقان صـــورت بگريد و پس از فتح زندان به خیابان های تهران بیایند 
و با پیشروی دشمن آن ها دست به اشغال مراکز مهم دولتی بزنند. در هر 
صورت، این حرکت و اقدامات شکست خورد و آن حکم حضرت      امام 

صادر شد.

موســـوی برای توجیه جنایت هایی که در دهه ی ۶٠ و در زمان صدارت او صورت 
گرفت، از لفظ"منافقان"و"اهداف شوم "شان استفاده می کند و موضوع مقابله با 
نريوهای مجاهدین را به "مقاومت قاطعانه و غريت مند مردم منطقه"ربط می دهد 
درست مانند                 خامنه ای و  کودتاچیان که برای توجیه سرکوب قیام و جنبش مردمی 
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خرداد ٨٨ از لفظ "فتنه گران"و"اهداف شوم " شـــان استفاده می کنند و   موسوی و 
کروبی و... را "سران فتنه"می نامند و سرکوبی جنبش را به "مردم غیور"و"عاشقان 

والیت"و"امت حزب اهللا"نسبت می دهند. 
طبق ادعای  موسوی، دولت جمهوری اسالمی با داشنت دستگاه اطالعاتی و امنیتی 
عریـــض و طویل و ده ها هزار نريو و لشـــکرهای رزمی در منطقه، رصد تحرکات  
مرزی و اســـتفاده از اطالعات ماهواره ای، اطالعی از حمله ی مجاهدین نداشته 
و "حرکت آن ها غافلگريکننده بود"و"ابتکار عمل را از"آن ها گرفته بود اما در همان 
حال زندانیان سیاسی محصور در زندان ها و سلول های انفرادی در سراسر کشور از 
قبل، از حمله مطلع شده و هم آهنگی های الزم را نیز انجام داده بودند، چگونه و 

به چه شکل معلوم نیست؟
روز جمعه ســـی و یکم تريمـــاه ١٣۶٧ مجاهدین تصمیم بـــه عملیات می گريند 
و      مســـعود رجوی در ســـخرنانی خود آن را مطرح می کند. دوشنبه سوم مردادماه 
عملیات مجاهدین  آغاز می شود. روزهای شنبه اول و یک شنبه دوم مردادماه اکثر 
بندهای زندانیان سیاسی مالقات هم نداشتند. از آن جایی که زندانیان سیاسی در 
زندان ها از دسرتسی به تلفن و تلکس و بی سیم و ماهواره و اینرتنت و دیگر وسایل 
ارتباطی محروم بودند، این اطالع رسانی بایستی از طریق خانواده ها در مالقات 
و یا کبوتر نامه بر انجام می شـــد. چگونه و چطور ممکن بود خانواده ی زندانیان 
سیاسی در عرض این دو روز در جریان عملیات "غافلگري کننده"ی مجاهدین قرار 
بگريند و سپس آن را به بستگان شان در زندان انتقال دهند، اما مسئوالن امنیتی و 
اطالعاتی و نظامی از آن مطلع نشوند و تدابري الزم را اتخاذ نکنند. چرا این کشتار 
در زندان گوهردشت از زندانیان سلول های انفرادی شروع شد  که حتا از مالقات 

با خانواده های خود نیز محروم بودند؟
توجیهات  موســـوی پس از گذشت بیست و دو سال از  کشتار ۶٧ را بگذارید  کنار 

توجیهات شقی ترین بخش  های نظام، هیچ تفاوتی با هم ندارند. 
موسوی به همني قدر هم بسنده نمی کند، پا را فراتر می گذارد و مسئولیت          خمینی در 
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کشتار ۶٧ را نیز انکار می کند:  
بنده چند وقت پیش در جلســـه ای از آقای    موسوی بجنوردی در این باره 
سئوال کردم. ایشـــان ضمن تأیید حکم      امام، اشاره داشتند که      امام حکم 
قتل عـــام زندانیان را نداده بودند و تنها هیاتی تعیني کرده بودند تا به این 
مساله رسیدگی کنند و در صورت اثبات دست داشنت در توطئه ی شورش 
زندان، در مورد مجرمان حکم الزم اجرا شـــود. این که افرادی را      امام به 
صورت سازمان دهی شده تعیني کرده باشند  که اعدام شوند، آقای بجنوردی 
این مســـئله را کامال رد کردند و تاکید داشتند که آن چه به این صورت رخ 
داد مد نظر      امام چنني چیزی نبوده و هیات سه نفره دچار خطا و سوءعمل 

شده است.

موسوی بجنوردی به عنوان عضو شورای عاىل قضایی در دوران کشتار ۶٧ و یکی 
از مسئوالن این کشتار به سادگی دروغ می گوید، اما چرا      مريحسني  موسوی به این 

دروغ استناد  کرده و آن را نقل می کند؟ 
در حکم          خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶٧، هیچ اشاره ای به"شورش"و 
"توطئه"در زندان و... نیســـت. ما می دانیم که فرمان های شـــرعی دقیق ترین متون 

هستند و احتیاط های الزم در آن ها صورت می گريند؛ به ویژه فرمانی با این درجه از 
اهمیت. چنان چه          خمینی موضوع"شورش"و"توطئه"در زندان را مد نظر داشت در 

فرمان صادره ی خود قطعاً به آن اشاره می کرد.    خمینی تأکید می کند:
 کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری 
کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع 
نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان  حجةاالســـالم نريی دامت افاضاته 
‑قاضی شرع‑و جناب آقای  اشراقی ‑دادستان تهران‑ و نماینده ای 
از وزارت اطالعات می باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همني 
طور در زندان های مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، 
دادستان انقالب و یا دادیار و نماینده ی وزارت اطالعات الزم االتباع 
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می باشد...

مشخص ســـت    خمینی حکم قتل عام کلیه ی زندانیانی را که بر"موضع نفاق خود 
پافشـــاری کرده و می کنند" صادر کرده و هیأت مزبور تنها "تشخیص موضوع" را 

عهده  دار شده  است و حرفی از شورش و توطئه و تحقیق در مورد آن نیست. 

خمینی در این حکم خواهان بی رحمی مطلق شده و فرمان می دهد: 
رحم بر محاربني ساده اندیشـــی است، قاطعیت اسالم در برابر دشمنان 
خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اســـالمی است، امیدوارم با خشم و کینه 
انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم رضایت خداوند متعال را جلب 
نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک 

و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند.

در کم تر فرمان کشتار یا قتل عامی چنني کلماتی پشت سر هم ردیف شده اند. توجه 
کنید: نهی"رحم بر محاربني"، عدم "ساده اندیشـــی"، تأکید بر "قاطعیت اسالم در 
برابر دشـــمنان خدا"، اشـــاره به "اصول تردید ناپذیر نظام  اسالمی"، به کارگريی 
"خشـــم"، داشنت "کینه ی انقالبی نسبت به دشـــمنان اسالم"، منوط کردن "جلب 

رضایـــت خداوند" به اعمال باال و افزون بر همـــه ی این ها از اعضای هیأت در 
هنگام "تشخیص"خواسته شده که به نفع زندانی "تشکیک" و "وسوسه"نکنند بلکه 

با کمال بی رحمی"شدت" به خرج دهند.

 سید احمد          خمینی در نامه ای به          خمینی در مورد سه سئوال تلفنی     موسوی اردبیلی 
رئیس شورای عاىل قضایی که در مورد جزییات این اعدام ها پرسیده بود می نویسد: 

آیا این حکم در مورد  کسانی که زیر حکم اعدام هستند می شود یا شامل 
کســـانی که محاکمه شده اند و دوران زندان شان به زودی تمام می شود 
هم هست، و در مورد محکومان از شهرستان هایی که استقالل قضایی 

هم دارند چطور؟ 
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و          خمینی به صراحت می نویسد: 
در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش 
اعدام اســـت. سریعاً دشمنان اسالم را نابود کنید. در مورد رسیدگی به 
وضع پرونده ها در هر صورت که حکم ســـریع تر اجرا گردد همان مورد 

نظر است.

آیا از این صریح تر و روشن تر می توان حکم به قتل عام زندانیان سیاسی داد؟          خمینی 
به صراحت به "نابودی" دشمنان اسالم فرمان داده و "سرعت" را مالک عمل قرار 

داده است. 
معلوم نیست      مريحسني  موســـوی و   موسوی بجنوردی برای فرمان کشتار زندانیان 
سیاســـی چپ چه توجیهی را علم می کنند. آیا آن ها هم قرار بود بعد از عملیات 

فروغ جاویدان در زندان توطئه و شورش کنند؟ آن هم پريمردهای مسن توده ای؟ 

موسوی در مورد تنی چند از اعدام شدگان و  کسانی که در سایه ی تالش امثال او 
زنده ماندند می گوید: 

 هیأت مزبوربراساس این نامه، شروع به یک سری اقدامات کرد و مثال
زندانیان را به صورت گروهی پیش هم می نشاندند و سئواالتی در باره ی 
عقایدشـــان یا این که حاضرند اعرتاف کنند و ... ســـئوال می کردند. 
حقیقت این اســـت که بسیاری از کسانی که اعدام شدند، مجرم نبودند 
و اگر هم کاری کرده بودند پیش از این حکم شان صادر شده بود و در 
حال طی کردن محکومیت بودند. برخی ها را ما حتی می شناختیم، از 
پیش از انقالب و پس از انقالب، کســـانی بودند  که تنها کار فرهنگی 
می کردند، کتاب می نوشتند، شاعر بودند، نویسنده بودند. حاال مخالف 
هم اگر بودند نهایت فعالیت شان، فعالیت قلمی و فرهنگی بود، اقدام 
مسلحانه نکرده بودند. اصال در قالب سازمان منافقني قرار نمی گرفتند. 
یکی از آن ها از بســـتگان  محبوبه متحدین بود که مرحوم  شریعتی پیش 
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از انقالب متنی را درباره ی آن ها نوشت که به"محبوبه و حسن"معروف 
بود. یا همني آقای    احســـان نراقی جزو کسانی بود که در لیست اعدام ها 
بود و ما پس از اطالع تالش های زیادی کردیم که مانع شویم و در مورد 
خیلی های دیگر هم پی گري بودیم که البته متأسفانه کار از  کار  گذشته بود. 
آن ها حکم      امام را دست آویز قرار دادند و به جای مجازات مجرمان واقعی 
دست به یک تسویه حساب گسرتده زدند  که بسیاری از آن ها مشمول حکم 

امام نمی شدند.

موسوی برای فرار از پاسخگویی موضوعات غريمرتبط را بهم ربط داده و از اعدام 
سعید متحدین یکی از هواداران سازمان مجاهدین می گوید  که در بهار ۵٨ دستگري 
شده بود و در مرداد ۶٠ به اتهام زدن یک سیلی به پاسبان شهربانی در واحد دو در 
زندان قزلحصار، همراه با هشت نفر دیگر به اوین انتقال یافت و به اتهام "شورش 
در زندان" و "داشنت تشکیالت" اعدام شد. خربش همان موقع در روزنامه ی کیهان 
انتشار یافت. در اردیبهشـــت ۶٣  برادرش مسعود نیز اعدام شد.  میرتا چوپان زاده 
همسر مسعود نیز در اردیبهشت ۶١ اعدام شده بود. میرتا فرزند فدایی شهید  محمد 
چوپان زاده بود که در ســـال ۵۴ در تپه های اوین همراه با هشت فدایی و مجاهد 
توسط ساواک به رگبار بسته شد. از مادر پري و دردمند متحدین ها هم نگذشتند. وی 
نیز در دوران صدارت      مريحسني  موسوی چند ساىل زندان بود. در حاىل که   موسوی 

و   رهنورد نان و نمک او را خورده بودند. 

احســـان نراقی که در شهریور ۶١ آزاد شد چه ربطی به کشتار ۶٧ و حکم          خمینی 
دارد؟  فقط برای طفره رفنت از موضوع، اســـامی پشـــت هم ردیف می شوند. در 
خاطرات نراقی آمده است که  والرت  گلهاف معاون وزیر خارجه ی آلمان غربی برای 
آزادی وی نزد مقامات ایرانی واســـطه شده بود. بر اساس آن چه که در خاطرات 
نراقی آمده او اساساً پس از دستگريی در تابستان ۵٩ تا یک سال و نیم بازجویی 
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نشده بود که زیر حکم اعدام باشد. پس از شروع  بازجویی ها در سال ۶١ هم تنها 
به او وعده ی آزادی داده می شد. نراقی در کتاب "از کاخ   شاه تا زندان اوین" تأکید 
کرده که                 خامنه ای "دو بار از دادستان، دالیل بازداشت طوالنی و بدون محاکمه ی 

مرا جویا شده اند". 
احسان نراقی در مورد      مريحسني  موسوی می نویسد: 

در همني زمستان سال ١٣۶٠ بود که      مريحسني  موسوی، نخست وزیر وقت، 
هنگام تقدیم الیحه ی بودجه ی سال ١٣۶١ به مجلس، طی یک سخرنانی 
سیاســـی که از رسانه ها هم پخش شد، ســـعی کرد تا اصول اجتماعی 
اقتصـــادی بودجه اش را بیان کند. آقای  موســـوی چنني گفت:  "بودجه 
ما هیچ شـــباهتی به آن چه قبال نظریه پرداز های رژیم سابق مانند نراقی، 
آمـــاده اش می کردند ندارد"، در حاىل که، در تمام مدت عمرم هیچ گاه 
در تنظیم بودجه، نه از دور و نه از نزدیک کم ترین نقشی نداشته ام و این 
حرف های نخســـت وزیر، صرفاً بی اطالعی او را نسبت به فعالیت های 
من نشان می داد  که بعدها، حتی موجب ریشخند های مدام قضات اوین 
هم شده بود. کاست ویدیوی این سخرنانی، مجدداً سال بعد هم بدون 

کم ترین تغیريی پخش گردید.١

موسوی مدعی توقف کشتار ۶٧ توسط مسئوالن نظام شده و می گوید: 
بنده می خوام بگویم حکم      امام تنها بهانه بود برای برخی از این آقایان. 
آقایی که در آن هیأت بود و من اسم نمی برم اصال خط مشی شان همني 
بود که مخالف را باید حذف کرد. آن زمان با همني خط مشـــی و تفکر 
عمـــل کرد و پس از آن هـــم در جاهای دیگر همني را پی گرفت. تفکر 
آن ها بر حذف مخالف است. به هرصورت این ها با فردی که در آن زمان 
مسئول زندان اوین بود، شروع به تسویه حساب و اعدام هایی کردند که 

١-از کاخ شاه تا زندان اوین، خاطرات احسان نراقی، صفحه  های ۴۴۵ و ۴۴۶.
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اصال در جهت منافع نظام نبود و وقتی مســـئوالن باخرب شـــدند سریع 
جلوی آن را گرفتند.

در مورد مسئول زندان اوین در دوران کشتار ۶٧ هم  موسوی حقیقت را نمی  گوید. 
الجوردی در دی ماه ١٣۶٣ برکنار شـــده بود. اتفاقاً مسئول زندان اوین در دوران 
کشتار ۶٧  سیدحسني مرتضوی١ یکی از جنایت کاران علیه بشریت و از سینه چاکان 
امروز  موســـوی بود. وی که به جنایت های بی شماری در زندان های گوهردشت 
و اوین دســـت زده بود در اسفندماه گذشته به مناسبت زادروز      مريحسني  موسوی 

خطاب به او نوشت: 
 به نام خالق خوبی ها

د مظلوم تولدت در اسارت مبارک باد.به گفته ی دوست در بندم، کوه  سی
با اولني سنگ ساخته می شود و انسان با اولني درد.

کم نگاهان فتنه ها انگیختند/ بنده حق را به دار آویختند/ آشکارا بر تو 
نهان وجود /بازگو آخر گناه تو چه بود؟ ٢ 

جنایتکاری که با دســـت های خود در کشـــتار ۶٧ طناب دار را به گردن زندانیان 
می  انداخت و افتخار می کرد که: "از کشته ها پشته ها ساختیم"، مرثیه می سراید، از 

"بدار آویخته" شده ها می گوید و به شعر  شاملو دستربد می زند.  

مرتضوی رئیس زندان های مخوف گوهردشـــت و اوین، در ســـیاه ترین سال های 
حاکمیت رژیم در ادامه ی نامه اش به      مريحسني  موسوی می  نویسد: 

 ســـید مطمئن باش دریای ســـاکت ملت در انتظار لحظه ی تاریخی و 
سرنوشت ساز خود قرار گرفته و لحظه ی رهایی انسان های در بند نزدیک 
اســـت و جوانان آزادیت را با رهایی خود از بند ســـتم های بی شمار با 
سکوت های شـــان در دل های آگاه و آشـــنای خود فریاد می زنند و تا 

1-www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=363 
2-http://kaleme.com/1389/12/09/klm-49587 /
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شکسته شدن دیوار اسارت از پای نخواهند نشست.
آن هایی که تو را در بند کشیدند خود را ذلیل آینده و تاریخ کردند و قسم 
به بزرگی، اســـتقامت و صربت، که تو خود گفتی قطره ای از اقیانوس 
بیکران مردم هســـتی و این اقیانوس بیکران این روزها نا آرام اســـت و 
می خروشد و مظلومانه تولدت را در اسارت تربیک می گوید.سیدحسني 

مرتضوی زنجانی

این ها نوشته ی جنایتکاری است که در سیاه ترین روزهای حاکمیت رژیم، مسئولیت 
دو زندان بزرگ را هم زمان برعهده داشت و خود شخصاً به بازجویی و ضرب و 

شتم زندانیان نیز می پرداخت. 
 

مريحســـني  موسوی نه تنها خود، بلکه دیگر سران وقت قوا را نیز بی خرب از  کشتار 
قلمداد  می کند: 

 این جا باید نکته ای را اشاره کنم که مربوط به نقش بنده است. حقیقت 
این اســـت که نه بنده نه هیچ کدام از ســـران وقت قوا از این ماجرا خرب 
نداشتند. در جلسه ای که با سران سه قوه در همان زمان داشتم، کسی نبود 
در آن جلسه که با این کار موافق باشد. خاطرم هست حتی آقای                 خامنه ای 
در همان جلســـه ابراز کردند که "این اعدام ها مثل قريی است که بر سر 
نظام می ریزد و همه را سیاه می کند." این موضع ایشان بود. حاال درست 
اســـت که االن ایشان مخالف بنده هستند و در دو موضع متفاوت قرار 
داریم وىل دلیل نمی شود که بخواهم دروغ بگویم و حقیقت تاریخی را 
برای استفاده و نفع شخصی وارونه کنم تا چهره ی مخالف خود را سیاه 
جلوه بدهم. واقعیت این است که ایشان هم مخالف بود. اگر این جلسه 

نبود شاید ابعاد واقعه از این هم وحشتناک تر می شد.

موسوی در بی خربی خود از این فاجعه، تا جایی پیش می رود که مدعی می شود 
به تازگی از سوی   موســـوی بجنوردی از صحت "حکم      امام"مطلع شده و آن وقت 
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مدعی ست در سال ۶٧ وی و دیگر سران نظام جلوی کشتار را گرفته اند! 
برخالف ادعای  موسوی، سران نظام از ابتدای کار در جریان کشتار قرار داشتند. 
رفســـنجانی در خطبه های نماز جمعه ی ٧ مرداد ۶٧ به منظور آماده سازی اذهان 

عمومی برای انجام این کشتار  گفت:  
این یکی از فتنه هایی است که باید از میان می رفت و به این آسانی هم 
نمی شـــد این فتنه را خواباند و مدت ها طول می کشید تا این بچه های 
متعصب فریب خورده ای که این همه به این ها در زندان ها محبت شـــد، 
توبه شان را پذیرفتیم به عنوان "تائب" بريون آمدند و دوباره به آن جا رفتند 

و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای عراق جاسوسی کنند.
 سخنان         رفسنجانی با شـــعار از پیش آماده ی منافق مسلح اعدام باید گردد مورد 

حمایت نمازگزاران قرار  گرفت. ١

هاشمی رفسنجانی هم چنني در خاطرات خود از چهاردهم مرداد ١٣۶٧می نویسد:
با آقای     موســـوی اردبیلی درباره ی مطالـــب خطبه های جمعه مذاکره 

کردیم.٢

با توجه به اعرتاف         رفســـنجانی تردیدی نیست که موضوع کشتار ۶٧ را نیز دقیقاً 
بررسی کرده اند. در این روز  موسوی اردبیلی در نماز جمعه گفت: 

جمع کثريی از ایران رفته اند و آن جا [عراق] برای خودشـــان بســـاط و 
دستگاه و سازمان درست کرده اند. یک جمعی هم در ایران در زندان ها 
هستند... مردم بر علیه این ها آن چنان آتشی هستند، قوه قضایی در فشار 
بســـیار سخت افکار عمومی است که چرا این ها را محاکمه می کنید؟ 
این ها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است 
و جزایش نیز معلوم می باشـــد. قوه قضایی در فشار است که این ها چرا 
محاکمه می شوند، قوه قضایی  در فشار است که چرا تمام این ها اعدام 

١-مشروح خطبه ی         رفسنجانی در نماز جمعه ی ٧ مرداد ۶٧، کیهان هوایی ١٢ مرداد ۶٧ شماره ٧٩٨.
2- http://fa.wikipedia.org/wiki/
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نمی شوند و یک دسته شان زندانی می شوند.
این سخنان با شعار از پیش طراحی شده ی "منافق زندانی اعدام باید  گردد" از سوی 

نمازگزاران تأیید شد. ١ 

معلوم می شـــود که هم         رفسنجانی و هم   موسوی اردبیلی دو رئیس قوه از  کشتارها 
مطلع بودند و تالش می کردند تحت عنوان اجرای خواســـت مردم، به این کشتار 

مشروعیت  بخشند. 
طبق اسناد موجود   موسوی اردبیلی هیچ مخالفتی با فرمان قتل عام          خمینی نمی کند 
و در تماس تلفنی با         احمد          خمینی فقط پرسش هایی در ارتباط با چگونگی اجرای 
حکم و مشموالن حکم مطرح می کند تا فرمان          خمینی به نحو احسن اجرا شود؛  و 

           آیت اهللا  منتظری در همني رابطه وی را مورد حمله قرار می دهد:
من به   آیت اهللا   موسوی اردبیلی که آن زمان رئیس شورای عاىل قضایی بود 
پیغام دادم مگر قاضی های شما این ها را به پنج سال و ده سال زندان محکوم 
نکرده اند، مگر شما مسئول نبودی، آن وقت تلفنی به احمد آقا می  گویی که 
این ها را مثال در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان؟ شما خودت می رفتی 
با      امام صحبت می  کردی که کسی که مثال مدتی در زندان است و به پنج 
سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقني خربدار نبوده 

چطور ما او را اعدام کنیم؟ ٢

علی رغم همه ی تالشی که          هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش برای سانسور 
وقایع مربوط به  کشـــتار ۶٧ به خرج داده، تصریح می کند که روز دوازده مرداد با 
 ســـیدرضا  زواره ای مالقات داشته، و وی تذکراتی راجع به "منافقني" داده است. 

 زواره ای از مرتبطني دادستانی انقالب مرکز بود. ٣

١-روزنامه ی جمهوری اسالمی، پانردهم مرداد ١٣۶٧، ص ١٠.
٢-منت کامل خاطرات            آیت اهللا  منتظری، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، چاپ دوم دی ماه ١٣٧٩، صفحه ی 

.٣۴۵
٣-کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ١٣۶٧، پایان دفاع و آغاز بازسازی، ص ٢۵٠.
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هاشمی      رفسنجانی روز ١٨ مرداد نیز از مالقات با   شوشرتی خرب می دهد؛  شوشرتی 
خود در جلســـات هیأت ویژه برای قتل عام زندانیان سیاسی شرکت می کرد و از 

نزدیک بر اجرای احکام اعدام نظارت داشت:
آقای  علی   شوشرتی معاون قضایی و جانشني مسئول سازمان زندان ها آمد و 
راجع به زندانی ها و مخصوصاً گروهک ها و مسائل اخري آن ها در رابطه ی 
با شرارت های منافقني، اطالعاتی داد و گفت از حدود پنج هزار زندانی 
گروهکی، یک سوم بر سر موضع هســـتند و یک سوم تائب و یک سوم 

منفصل.١

بر اساس تقســـیم بندی زندانبانان در آذر و دی ماه ١٣۶۶، زندانیان به سه دسته ی 
سرموضع، تواب و منفعل تقسیم شـــدند  که از آن به عنوان های سه گانه ی سرخ، 
سفید و زرد یاد می کردند؛ و در کشتار ۶٧ جنایت کاران بر اساس این تقسیم بندی 
پاکسازی کردند. در واقع در این تاریخ   شوشرتی چگونگی اجرای حکم اعدام و 

پیشرفت امور را به         رفسنجانی گزارش کرده است. 

   سیدعلی                 خامنه ای به مناسبت شانزده آذر، در جلسه ی پرسش و پاسخ با دانشجویان 
شرکت کرد و در پاسخ به پرسش مکتوب یکی از دانشجویان که "علت اعدام های 
دسته جمعی در ایران" را جویا شده بود، با صراحت مسئولیت آن را پذیرفت و بدون 

 آن که وسعت اعدام ها را انکار  کند، گفت: 
مگـــر ما مجازات اعـــدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اســـالمی 
مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدامند... این آدمی که 
توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقني که حمله ی مسلحانه کردند 
به داخل مرزهای جمهوری اسالم ... ارتباط دارد، او را به نظر شما باید 
برایش نقل و نبات بربند؟ اگر ارتباطش با آن دســـتگاه مشخص شده، 
باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می  کنیم. با 

١-کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ١٣۶٧، پایان دفاع و آغاز بازسازی، ص ٢۵٧.
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این مسئله شوخی که نمی کنیم.

رفسنجانی نیز در همني تاریخ به تأیید و توجیه کشتارها پرداخت:
افرادی هســـتند که خیانت می کنند، مســـتحق مجازاتند. خوب اعدام 
می شوند. مثال همني جریان اخري عملیات مرصاد  که اتفاق افتاد،  مسئوالن، 
با اسريانی که از آن ها گرفتند، در آوردند... روشن شد که کسانی بودند در 
داخل کشور که معرتف بودند با این جنایتی که مشرتکاً عراق و منافقني بعد 
از اعالم آتش بس انجام دادند... بنا داشتند در کشور یک کار تخریبی وسیع 

را انجام دهند، خوب آن ها مجازات شدند.

همني شـــخص چند روز قبل از همني سخنان ‑ یازدهم آذرماه ۶٧ ‑در دیدار با 
مسئوالن وزرات اطالعات که خود دست اندرکار این جنایت بزرگ بودند مدعی 

شده بود: 
ایـــن تبلیغات کذب و عجیب و غریبی که در اروپا و  کشـــورهای غربی 
منافقني راه انداخته اند که چند هزار نريوهای آن ها در ایران اعدام شـــده 

است... هدف شان این است که خودشان را از بن بست بريون بیاورند.

و یک ماه بعد در دیدار با وزیر خارجه ی فرانسه که نسبت به نقض حقوق بشر در 
ایران اعرتاض داشت می گوید: 

منافقني که افراد خودشـــان را در مرصاد از دست داده اند، برای توجیه 
اشتباه خود، مسئله ی اعدام ها را بزرگ کرده اند که تلفات خودشان را که 
عمدتاً زندانی های سابق، آن ها را که پس از آزادی از زندان به عراق رفته 

و در این عملیات کشته شده اند، توجیه نمایند.١

آیا  موســـوی و دیگر ســـران نظام تردیدی دارند که چندین هزار نفر در کشتار ۶٧ 
قتل عام شدند؟ آیا تردیدی در دروغ گویی         رفسنجانی دارند؟ 

موسوی اردبیلی نیز در نوزده آذرماه ۶٧ به صحنه آمد و به دروغ مدعی شد که تنها 

١-کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ١٣۶٧، پایان دفاع و آغاز بازسازی، ص ۵٠٣.
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زندانیانی اعدام شده اند  که از سال ها پیش حکم اعدام گرفته بودند و حاضر به توبه 
نشده بودند: 

 افراد زیادی از آن ها محاکمه شده بودند و حکم شان تأیید شده بود اما 
به خاطر روال عادی و این که تا آخرین مرحله فرصت توبه و بازگشت به 
آن ها داده می شود اجرای حکم به تعویق می افتاد. اما متأسفانه این افراد 
نه تنها اصالح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی 
زدند که این تحریکات پس از عملیات مرصاد به اوج خود رسید و به این 
ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند و آدم محکومی که حکم 
محکومیتش تأیید شده و به او نیز فرصتی برای اصالح شدن داده اند تازه 

در زندان مأمور زندان را کتک می زنند.١

مالحظه کنید مرجع تقلید"اصالح طلب "چگونه به ســـادگی آب خوردن در مورد 
اعدام  شـــدگان دروغ می گویـــد؟ خود وی از          خمینی ســـؤال کرده بـــود آیا تازه 
دستگريشدگان و یا کسانی را  که هنوز مراحل بازجویی را طی نکرده اند نیز بکشیم؟ 

و          خمینی جواز قتل را صادر کرده بود. 

اعضای هیئت کشتار زندانیان سیاسی مانند     حسینعلی   نريی،      مصطفی    پورمحمدی، 
ابراهیم  رئیسی و نیز افرادی چون    محمدی ری شهری،     علی     فالحیان،        محسنی اژه ای، 
علی   رازینی،        شیخ محمد یزدی،    اسداهللا                  الجوردی،  محمد مقیسه و   شوشرتی و... 
همگی در دوران رهربی                 خامنه ای ارتقای مقام یافتند و ضمن آن که از محارم وی 
شدند پست های حساس قضایی و امنیتی و اطالعاتی و سیاسی را اشغال کردند. 
تنها  مرتضی اشراقی که نسبت به بقیه کمی مالیم تر بود از چشم                 خامنه ای و دستگاه 

افتاد و پست و مقامی نیافت. 

متأسفانه      مريحسني  موسوی برخالف اسناد معتربی که در دسرتس ست، ادعاهایی 

١-روزنامه ی کیهان، ٢٠ آذر ۶٧
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می کند که واقعیت ندارد:
مرحوم            آیت اهللا  منتظری هم بعداً از این امر مطلع شـــدند و آن نامه های 
اعرتاضی را پس از اطالع نوشـــتند که البته تا حدی جریان دیگر تمام 
شـــده بود و این که عزل ایشان را منتسب به این قضیه کنند، تا جایی که 
من می دانم چندان درســـت نیست. البته این نامه ها هم تاثري داشت اما 
علت اصلی به دلیل ماجرای   مهدی هاشـــمی بود. ماجرای عزل ایشان 
هم پیچیدگی های زیادی دارد که جای طرح آن این جا نیست و اگر وارد 
شوم تمام نمی شود. فقط اجماال ً گفتم که ماجرای   مهدی هاشمی نقش 

عمده تری در عزل ایشان داشت.

بر اساس روایت  موسوی،            آیت اهللا  منتظری بعد از سران قوا از جریان امر مطلع شده 
و "آن نامه های اعرتاضی"را نوشته است. از آن جایی که می دانیم  آیت اهللا متنظری 
روز نهم مرداد اولني نامه ی خود را به          خمینی نوشته است؛ بنابراین سران قوا بایستی 
پیش از این، از جریان کشتار با خرب شده باشند. این ادعا با ادعای دیگر  موسوی که 

می گوید ما اطالعی از کشتار نداشتیم در تضاد است. 
موسوی تالش می کند اعرتاضات            آیت اهللا  منتظری نسبت به کشتار را هم بی رنگ 
و کم اهمیت جلوه دهد؛ وی مخالفت ایشان را به زمانی ربط می  دهد که "تا حدی 
جریان دیگر تمام شـــده بود". این ادعا دور از حقیقت اســـت.  موســـوی با نفی 
تالش های            آیت اهللا  منتظری می کوشـــد خود و دیگر سران قوا را که مدافع پی گري 
قتل عام ها بودند مخالف و مؤثر در توقف کشتار جا بزند.            آیت اهللا  منتظری عالوه 
بر نامه ی نهم مرداد ماه ‑که در روزهای اول کشتار نوشته شده بود‑ در روزهای 
سیزدهم و بیست و چهارم مرداد نیز مجدانه موضوع کشتار زندانیان را پی گريی 
کردند. حتا اعضای هیـــأت را که از          خمینی و جماران فرمان می گرفت را به قم 
احضار کردند و اعرتاض خود را رسماً و قویاً به آن ها ابالغ کردند. در این تاریخ 
هنوز کشتار زندانیان چپ شروع نشده بود.            آیت اهللا  منتظری تا آن جا پی گري توقف 
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کشتار ۶٧ بود که   احمدی حاکم شرع خوزستان را نیز به جماران فرستاد تا در مورد 
نحوه ی تصمیم گريی در مورد صدور احکام اعدام توضیح دهد. 

آیت اهللا  منتظری شهادت می  دهند که                 خامنه ای با دیدن فرمان          خمینی برای کشتار 
زندانیان سیاسی چپ نزد ایشان رفته و اعرتاض می کند و خود را بی خرب از  کشتار 

مجاهدین جا می زند:  
بعد از مدتی یک نامـــه ی دیگر از      امام گرفتند برای افراد غريمذهبی که 
در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غريمذهبی و  کمونیســـت 
در زنـــدان بودند. هدف آن ها این بود که بـــا این نامه کلک آن ها را هم 
بکنند و به اصطالح از شرشان راحت شوند. اتفاقاً این نامه به دست آقای 
خامنه ای رسیده بود، آن زمان ایشان رئیس جمهور بود، به دنبال مراجعه ی 
خانواده های آنان، ایشان با متصدیان صحبت کرده بود که این چه کاری 
است که می خواهید بکنید دست نگه دارید، بعد ایشان آمد قم پیش من 
با عصبانیت گفت: از      امام یک چنني نامه ای گرفتند و می خواهند این ها 
را تند تند اعدام کنند. گفتم چطور شما اآلن برای کمونیست ها به این فکر 
افتاده اید؟ چرا راجع به نامه ی ایشـــان در رابطه با اعدام منافقني چیزی 

نگفتید؟ گفتند: مگر      امام برای مذهبی ها هم چیزی نوشته؟ 
گفتم: پس شما کجای قضیه هستید، دو روز بعد از نوشنت آن نامه به دست 
من رسید و این همه مسائل گذشته است. شما که رئیس جمهور مملکت 
هستید چطور خرب ندارید؟ حاال نمی دانم ایشان آیا واقعاً خرب نداشت یا 

پیش من این صحبت ها را می کرد...١  

موســـوی در مورد تالش ســـران قوا برای پایان دادن به کشـــتار و به ویژه آن جا که 
می گوید: "اگر این جلسه نبود شاید ابعاد واقعه از این هم وحشتناک تر می شد" هم 

حقیقت را نمی گوید. 

منتظری، اتحادیه ی ناشران ایرانی در اروپا صفحه های  ٣۴٧  و ٣۴٨. ١-منت کامل خاطرات آیت اهللا
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در آن زمان تقریباً اکثریت قریب به اتفاق کســـانی که سیســـتم اطالعاتی و امنیتی 
بر اعدام آن ها پافشـــاری می کرد، قتل عام شـــده بودند؛ ابعاد    کشتار به اعرتاف 

دست اندرکاران امر، فراتر از انتظار و پیش بینی شان بود. 
بر اساس خاطرات انتشار یافته ی     هاشمی      رفسنجانی، در ۵ مهرماه ١٣۶٧،          خمینی 
تصمیم گريی در مورد جان به دربردگان کشـــتار ۶٧ را به عهده ی مجمع تشخیص 

مصلحت نظام می گذارد: 
به جلسه ی مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضدانقالب 
مذاکره شـــد.      امام تصمیم را به مجمع محول کرده اند. قرار شد مطابق 
معمول، قبل از حوادث اخري عمل شود. وزارت اطالعات چنني نظری 

داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند.١

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۶ عبارت بودند از         احمد          خمینی، 
هاشمی رفسنجانی، مريحسني موســـوى، خامنه اى،  موسوی اردبیلى،  محمدرضا 
توســـلى،  محمد موسوى خوئینى ها و فقهای شـــورای نگهبان. مجمع تشخیص 
مصلحت در حاىل که نزدیک به یک ماه از پایان کشتار ۶٧ گذشته بود، نظر وزارت 
اطالعات را که از تبحر و تخصص و صالحیت اطالعاتی و امنیتی برخوردار بود 
و مرجع اصلی تصمیم گريی در مورد چنني مسائلی بود پذیرفته و رأی بر بازگشت 
به شـــرایط پیش از  کشـــتار می دهد. حتا در این روزها هـــم بارها بر این واقعیت 
صحه گذاشـــته شده است که در دادگاه های سیاسی و امنیتی بازجویان و مأموران 
اطالعاتی حرف اول را در ارتباط با صدور احکام قضایی می زنند و حکام شرع 

بیش تر بازیچه ی دستگاه اطالعاتی و امنیتی هستند. 

موسوی در مورد دلیل برکناری            آیت اهللا  منتظری هم حقیقت را نمی  گوید. موضوع 
مهدی هاشمی و جنجال در مورد او مربوط به سال  ۶۵ است. وی در سال ۶۶ اعدام 

١-کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ١٣۶٧، پایان دفاع و آغاز بازسازی، ص ٣٢٨.
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شد. حکم          خمینی برای برکناری            آیت اهللا  منتظری روز ششم فروردین ۶٨، یک روز 
پس از انتشار اسناد مخالفت ایشان با کشتار ۶٧ در رادیو بی .بی .سی، صادر شد. 
خود ایشان هم دلیل اصلی برکناری را مخالفت شان با  کشتار ۶٧ می دانند.  موسوی 
نه تنها صحبت راجع به کشتار ۶٧ و جنایات رژیم و "هر کدام از وقایع گذشته را" 
رفنت به ســـمت "تونلی" معرفی می کند  که انتهایی برای آن نمی توان متصور بود، 
بلکه گفت وگو در مورد عزل            آیت اهللا  منتظری را نیز دارای "پیچیدگی های زیادی" 
می داند که طرح آن را جایز نمی داند و مدعی می شـــود "اگر وارد آن شـــوم تمام 

نمی شود". او تصمیم گرفته است سکوت کند تا خدشه ای به نظام وارد نشود. 

موسوی در نفی نقش خود در این کشتار می گوید: 
در مورد نقش بنده هم، چنان چه گفتم به هیچ وجه نه نقشـــی داشـــتم 
نـــه اطالعی. حتی با این که یکی از اعضای هیأت ســـه نفره منصوب 
نماینده ی وزارت اطالعات بود و قاعدتا وزیر اطالعات می بایست من 
و دولت را در جریان می گذاشت، آقای    ری شهری حتی کلمه ای را هم 
راجع به این موضوع نگفت، نه در هیأت دولت نه به طور خصوصی به 
شخص بنده؛ و ما در بی اطالعی محض بودیم و وقتی هم خربدار شدیم 
سعی در جلوگريی داشتیم. این که بنده نقش داشتم خالف واقع است 
و اصال به ما اجازه ی ورود به این موضوع را هم نمی دانند و همان طور 
که قبال گفتم در ماجرای تحقیق از زندان ها هم چه کردند، به طور اوىل 
در این ماجرا ما را در بی خربی مطلق گذاشتند. با این حال، این جنایتی 
است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کس از ابعاد واقعی 
آن خرب ندارد و شاید در آینده بتوان بیش تر و جامع تر به این واقعه و ابعاد 

آن پرداخت.

موسوی توضیح نمی دهد چرا در مصاحبه با تلویزیون اتریش به توجیه این"جنایت" 
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پرداخت و حق رژیم دانســـت کـــه با مخالفانش بی رحمانه برخـــورد  کند؟ وی 
نمی گوید چرا وزیر امورخارجه و وزیر کشـــور دولت وی به توجیه این کشـــتار در 
ســـطح بني المللی پرداختند؟ او حرفی از مأموریت نمایندگان سیاسی دولتش در 
ژنو و نیویورک نمی زند  که تالش داشتند نماینده ی ویژه سازمان ملل متحد برای 
بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را فریب دهند. او به روی خودش نمی آورد که 
قاضی     جفری رابرتسون به اعتبار همني اعمال و موضع گريی ها، شخص  موسوی و 

نمایندگان دولت وی را در کشتار ۶٧ دخیل دانسته است. 
حتا اگر بپذیریم  موســـوی اطالعی از این جنایت نداشـــته چیزی از مسئولیت او 
نمی کاهد. او نخســـت وزیر است و این فاجعه ی ضدبشـــری با هدایت وزارت 
اطالعاتِ تحت نظارت او اتفاق افتاده است. اگر بپذیریم که هیچ کاری از دست 
موســـوی برای توقف کشتار ساخته نبود، آیا نمی توانست وزیر اطالعات را که با 
فرمان او به وزارت رسیده بود برکنار کند؟  موسوی برای اعرتاض نسبت به گرفنت 
مسئولیت "تعزیرات حکومتی" از او، استعفا داد و برای اعرتاض نسبت به کشتار 

هزاران زندانی سیاسی که وی آن را "جنایت" می نامد، نه. 

مريحسني موسوی در ادامه می گوید: 
به هر حال، نکته ی مهم این است که علی رغم همه ی این مسائل، اعدام های 
آن سال بیش از آن که حالت سازمان دهی شده و سازمانی داشته باشد، 
نتیجه ی یک سری کج سلیقگی ها و سوءرفتارها و کژفهمی ها بوده است. 
وىل متاسفانه ما امروز شاهد یک سری جنایت ها و حق کشی ها هستیم 
که به صورت سازمان دهی شده، آگاهانه و با اهداف مشخص و امنیتی 
صورت می گريد و این بســـیار خطرناک تر و فاجعه آفرین تر از حادثه ی 

سال ۶٧ است.

به فرمان وىل فقیه نظام، با اطالع رئیس شـــورای عاىل قضایی از جزئیات امر، با 
حمایت رئیس مجلس و فرمانده ی کل قوا،کشـــتاری بزرگ، با ابعادی وسیع و 
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غريقابل تصور، طی دو ماه مرداد و شـــهریور در زندان های سراسر کشور صورت 
می گريد، علی رغم مخالفت جدی و پی گري قائم مقام رهربی، وىل فقیه نظام رسماً 
مسئولیت "شرعی" این کشتار را می پذیرد؛ با این حال  آقای مريحسني موسوی آن را 
نتیجه ی"کج سلیقگی، سوءرفتار، و کژفهمی" عناصر دون پایه می داند؛ این جنایت 
بزرگ را در مقابل آن چه که امروز در  کشور می گذرد ،کوچک و کم اهمیت جلوه 
 می دهد. در حاىل که کشتار ۶٧ یک فاجعه ی ملی، یک بی داد جهانی و جنایت 

برعلیه بشریت است. 

امیدوارم      مريحسني  موسوی به سالمت از حصر خانگی آزاد شود و روزی به این 
تناقضات و ادعاهایی که واقعیت ندارند، پاســـخ گوید. پاســـخ گویی در راستای 

روشنگری و شفاف سازی، و نه افزودن بر ابهامات و تناقضات.  





نامه ی سرگشاده
١ دی ماه ١٣٩١

رو در رو با  فائزه هاشمی 
و عربت روزگار

خانم فائزه ی هاشـــمی! نامه ی کوتاه اما گویای شما را که در آن به زیبایی شرایط 
حاکم بر زندان را ترسیم کرده بودید خواندم. همني نامه انگیزه ای شد تا این نامه را 
خطاب به شما بنویسم. نمی توانم با شما همدردی نکنم. شما در ساده ترین شکل 
از درون زندان با مخاطبان تان درد دل کرده  اید. سخن تان که از دل برآمده الجرم 

بر دل می نشیند. 
ماه پیش هم که در نامه به  جعفری دولت آبادی تأکید کردید اگر "دادستان مرحمت 
دارد با مرخصی زندانیانی موافقت کند  که ماه ها و بلکه سال هاست با دالیل واهی 
در زندان به ســـر می برند. نه من که با محکومیت شش ماهه فقط دو ماه است در 
زندان هســـتم و خود را اساساً مستحق اســـتفاده از مرخصی در مقابل این زنان 
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ستم دیده نمی بینم." معلوم بود در مسري درستی حرکت می کنید و قصد ندارید از 
روابط ویژه و نفوذ پدرتان استفاده کنید. 

به نظر من این پیشـــرفت است که اعالم کرده اید به          خمینی "     امام" نمی گویید و به 
خامنه ای "مقام معظم رهربی"؛ اما تا این دو را بدترین جنایت کاران تاریخ میهن مان 
بدانید، خیلی راه مانده است که امیدوارم به مرور طی کنید و شما را همراه مردم 

ایران ببینیم.
خانم هاشمی، متأسفم که به زندان افتادید اما خوشحالم که چشم تان به بخشی از 
حقایق باز شـــد. ای کاش این اتفاق میمون زودتر افتاده بود. یادم نمی رود یک 
بسیجی که در سال ۶٠ به اشتباه دستگري شده بود، هنگام نماز صدبار خدا را شکر 
می کرد که به زندان آمد، جنایات رژیم را به چشـــم دیـــد و عاقبت اش را به دنیای 
دیگران نفروخت. کسی را هم می شناسم که با تمام وجودش به نظام اعتقاد داشت، 
پس از جنبش ٨٨ اما وقتی بازجویان وىل فقیه و"ســـربازان گم نام      امام زمان" در 
کهریزک به او شیشه استعمال کردند، نه تنها باورش به نظام، بلکه به دین و پیغمرب 
و      امام ترک برداشت. هیچ چیز و هیچ کسی دیگر نمی تواند او را جمع و جور کند.

خانم هاشمی، خسته و ناامید نشوید. مالمت ها و سرزنش ها شما را از راهی که انتخاب 
کرده اید باز ندارد. من شـــما را درک می کنم چرا که خود سال های طوالنی زندانی  
بوده ام و حرف یک زندانی را خوب می فهمم؛ الزم می دانم مواردی را با شـــما در 
میان بگذارم. چرا که در نامه تان به درستی تأکید کرده اید قصد دارید "بعد از آزادی 
مصمم تر و محکم تر" به راه خود ادامه دهید. چه خوب که چنني تصمیمی گرفته اید. 

ست.  آرزو می کنم به آن جامه ی عمل بپوشانید. اما باید "راه" را از "چاه" باز ج

شـــاید این سئوال برای شما و عده ای مطرح شـــود چرا وقتی    مهدی       کروبی،   زهرا 
  رهنورد،      مريحسني  موسوی،  محمد  نوری زاد یا خود شما حرکت مثبتی انجام می دهید 
و چهره  می شوید و یا در مقابل نظام می ایستید شما را مخاطب قرار می دهم و از 
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گذشته می گویم و سیاهی ها را به رخ تان می کشم. پاسخ آن ساده است: می خواهم 
هشداری به شما بدهم تا زحمات تان به باد نرود؛ می خواهم حقایق را با مردمی 
که شـــنونده هستند و شناختی از گذشته ندارند، در میان بگذارم؛ و از همه مهم تر 

می خواهم حق نسلم  را ادا کنم. حقی که نه تنها پایمال شد بلکه پوشیده ماند. 
البته هم زمانی نگارش این نامه به شـــما و فشـــارهایی که روی خانواده ی شما و 
پدرتان از سوی                 خامنه ای و اطرافیانش وارد می شود تصادفی ست و بر می گردد به 
انتشار نامه ی شما از درون زندان که الزم دیدم مطالبی را که در پی می آید با شما 

در میان بگذارم. 

خانم هاشمی، می دانم شـــما هنوز بغضی فروخفته در گلو دارید، این را به خاطر 
نامی که برای پسر بزرگ تان انتخاب کرده اید می گویم؛ "حسن"! نام پدربزرگش 
را انتخاب کرده اید،  شیخ حســـن الهوتی اشکوری، آن مرد نجیب و رنج کشیده و 
شکنجه دیده که در سال ۶٠ توسط                  الجوردی در اوین به قتل رسید و شما به توصیه ی 
پدرتان بر این ظلم بزرگ دم فرو بستید و تنها نامش را بر پسرتان گذاشتید. همني 

قدر هم کار خوبی کردید. 
به نظر من انتخاب همان  نام کار خودش را کرد، و به شـــخصیت معرتض شما تا 
حدودی شـــکل داد و شـــما را به جایی رساند  که امروز در محلی زندانی هستید 
که سه دهه ی قبل، قتل گاه پدر همسرتان شد. عربت روزگار را می بینید؟ می دانم 
بعدها در جستجوی چگونگی قتل  وحید، برادر همسرتان که مقامات دادستانی 
گفته بودند پس از دستگريی و هنگام بردن سر قرار، خود را از ساختمان پالسکو 
به پایني پرتاب کرد، زحمت رفنت تا ساختمان پالسکو و تحقیق در این مورد را به 

جان خریده بودید. هرچند کافی نبود. 
تفاوت شخصیت شما و  خواهرتان فاطمه در همني جاست. او خواهر بزرگ شماست 

و عروس اول  شیخ حسن الهوتی، با این حال به اندازه ی شما پیگري ماجرا نشد.  
در عني حال به یاد شما می آورم که این همه ی داستان نبود شما در حاىل نام "حسن" 



۲۱۰
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را بر فرزندتان می گذاشـــتید  که در حزب جمهوری اســـالمی همراه با  خواهرتان 
فاطمه، همکار  شیخ محســـن  دعاگو مســـئول واحد ایدئولوژی حزب بودید و با 
همکاری یک دیگر کارهای پدرتان روی قرآن را جمع آوری می کردید.   دعاگو آن 
موقع فقط     امام جمعه شـــمريان و معاون پرورشی نريوی انسانی وزارت آموزش و 
پرورش نبود بلکه همکار و هم دست                  الجوردی و سربازجو و شکنجه گر بی  رحم 
شعبه ی ١٢ اوین هم بود که با نام مستعار "محمدجواد سالمتی" نیمه های شب به 
خانه  های مردم هجوم می آورد و شـــعار "النصر بالرعب" را سرلوحه ی کارش قرار 
می داد. یکی از افتخاراتش این ست که بازجویی یک صد و هفتاد نفر از وابستگان 
بخش کارگری مجاهدین را بر عهده داشـــته اســـت. می دانید چند نفر از آنان به 
جوخه های مرگ ســـرپده شدند؟ می دانید چند نفر آن ها تا آخر عمر آثار شکنجه 
را بـــا خود همراه دارند؟ تازه این یک فقره از جنایات اوســـت که به آن اعرتاف 
می کند. وگرنه همان طور که خود می گوید بازجویی از  سیف اهللا کاظمیان بازاری 
ساده   و درهم شکسته ای را که در سال ۶۴ مقابل جوخه ی اعدام ایستاد بر عهده دار 
بوده است. جرمش این بود که در زمان   شاه زندانی بود و هم سلول  دعاگو و پس 
از انقالب هم کاندیدای مجلس شورای ملی از سوی مجاهدین. به اعرتاف  دعاگو 

و بی رحمی او توجه کنید: 
مـــن پرونده ى او را به طور ویژه خواســـتم، چون در جریان فعالیت هاى 
ســـیف اهللا کاظمیان بودم. خودم مراحل بازجویـــى، تکمیل پرونده و 

محاکمه ى او را انجام دادم. 

پیشنهاد می کنم در زندان، کتاب خاطرات  دعاگو را بخوانید. من که با مصیبت آن 
را  خواندم از بس که دروغ سرهم کرده بود و بی مسئولیت حرف می زد ذله شدم. 
از شما و همشريه تان هم نام برده است؛ او امروز هم کارگزار پدرتان، و به همني دلیل 

تحت فشار است. 
حاال که مزه ی زندان را چشیده اید، حاال که پای درد دل هم بندی های تان نشسته اید 
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دل تان به درد نمی آید  که در جوانی همراه و هم نشني یک شکنجه گر و قاتل بوده اید؟
هادی غفاری آن موقع در شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی بود. در روز سی 
خرداد در کمیته ی میدان  فردوسی دخرتان مجروح دستگري شده را مجبور می کرد 
که از روی حوض وسط کمیته برپند و در صورت امتناع آن ها با سیلی به گوش شان 
می زد. در روز پنج مهر مقابل بیمارستان  حافظ روی کمر یکی از دخرتان خردسال 
ش  هوادار مجاهدین که در تظاهرات دســـتگري شده بود نشسته و با هني گفنت و ه
کردن، او را مجبور به راه رفنت کرده بود. او در همان حال مجبور بود به دســـتور 
هادی غفاری "عرعر" کند. در زندان هم در حاىل که روی کمر یکی از قربانیانش 
نشسته بود، او را مجبور کرده بود که چهار دست و پا راه برود و در همان حال پارس 
ک های زانوی قربانی به شدت آسیب دید و او دیگر  کند. در اثر این شکنجه، کَشکَ
قادر به راه رفنت نبود.         هادی غفاری لبه  ی لباده اش را در تنبان  اش کرده آستني هایش 
را باال می زد و مشغول شکنجه می شد. فکر نمی کنم بعد از این همه سال الزم باشد 
در مورد                  الجوردی یا قصاب تهران توضیح دهم. شما متأسفانه در حزب پدرتان با 

م خور بودید.  چنني کسانی د
وقتی نایب رییس کمیته ی ملی المپیـــک بودید، همکارتان   محمد   مهرآیني یکی 
از جنایت کاران علیه بشـــریت و به قول                  الجوردی "ستون دادستانی" در سیاه ترین 
روزهای میهن مان بود. او دســـت در خون بهرتین فرزندان این مرز و بوم داشت.  
به محض این که همســـرش ‑که عمری رنج کشـــید‑، فوت کـــرد، داماد، و در 
هفتادسالگی بچه دار هم شد.  فرزندش محمدرضا را چنان بار آورده بود که خود 

جنایتکاری تمام عیار بود و محافظ                  الجوردی هم شده بود. 

پدر همســـر و برادر همسر شما در هنگامه ای به قتل رســـیدند  که پدرتان در نماز 
جمعه فریاد می زد "ترحم بر پلنگ تیز دندان/ستم کاری بود بر گوسفندان" و خواهان 
اعدام بیش تر و سرکوب شدیدتر بود؟ پدرتان در آن روزها تیغ "زنگی مستی" چون 

الجوردی را هرچه تیزتر می کرد. 
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در جلسه ی سران رژیم،   آیت اهللا   مهدوی کنی تقاضا کرده بود که از سرعت اعدام ها 
کاســـته شود، یکی از مخالفان سرسخت پیشـــنهاد او پدرتان بود که دامنه ی این 
مخالفت را به نماز جمعه هم کشاند. به لیست اعدامی های مهرماه ۶٠ مراجعه کنید 

ببینید دستور العمل پدرتان چگونه به کار بسته شد و به احدی "رحم" نکردند.
پدر شما یکی از اعضای شورای انقالب و از مشوقني اعدام های پس از انقالب 
و تصمیم گري اصلی کشور پس از هفتم تريماه سال ١٣۶٠ بود؛ اما دیدید که چگونه 
مسئولیت را از سر خود باز می کند و از "مسئوالن امنیتی و قضایی وقت" می خواهد 

که پاسخگو باشند؟ 
این ها را نمی گویم که بر درد دوری شما از فرزندان و خانه و  کاشانه تان بیافزایم. 
می گویم تا چشـــم های تان برای انتخاب راه در آینده باز شود. می دانم "دردانه "ی 
پدر هستید و روابط عاطفی قوی با او دارید؛ اما تحقق آن چه در نامه ی کوتاه اما 
تکان  دهنده تان گفته اید با چنني پدر و با چنني روابطی امکان ناپذیر است؛کسی شما 
و تالش تان را جدی نخواهد گرفت. من نگران آینده ی شـــما هستم و نمی خواهم 

رنجی که می برید بی حاصل باشد. 

خانم هاشمی، روزی که از زندان بريون رفتید، نقش فرزند   بهشتی را بازی نکنید  که 
امروز بدیهی ترین اموری را که مسئولیت آن با پدرش بود، انکار و توجیه می کند. 
تاریخ به چنني ادعاهایی می خندد. او منکر این واقعیت شده که پدرش با همراهی 
حســـن آیت که یادش به خري  اسحاق تقویان اشـــکوری در بازجویی او را "سکرتر 
نر  مظفر بقایی"می خواند، اصل "والیـــت فقیه" را با همراهی            آیت اهللا  منتظری به 

پیش نویس قانون اساسی افزودند  که البته نقض عهد بود. 
او به توجیه جنایاتی که پدرش مرتکب شـــده می پـــردازد و صحبتی در مورد از 
بني بردن "عدالت خانه" که دســـت آورد بزرگ انقالب مشروطیت بود نمی کند و 
حرفی از حاکم کردن بزرگ ترین جانیان چون    اسداهللا                  الجوردی،   احمد قدیریان، 
    علی     فالحیان،  محمدی ری شـــهری،    روح اهللا  حســـینیان،     حسني علی   نريی،    علی 
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رازینی،    محسنی اژه ای،   علی مبشری،   غالمحسني رهربپور،   علی یونسی،      مصطفی 
پورمحمدی،  قتیل زاده و ... بر جان و مال مردم نمی زند. او از نقش پدرش در کودتا 
علیه         بنی صدر نمی گوید. او تالش پدرش برای قبضه ی قدرت را انکار می  کند. او 

هنوز نمی پذیرد پدرش در آتشی سوخت که خود برپا کرده بود. 
نگاهی به مصاحبه های فرزندان                  الجوردی بکنید از دخرتش گرفته تا پسرهایش که 
خود در بازجویی و جنایت مشارکت داشتند. جنایات پدرشان را توجیه می کنند 
و به او چهره ی دروغني "ضد خشـــونت" می بخشـــند؛ او را سمبل عشق و صفا و 

صمیمیت و جوانمردی و عطوفت و دل رحمی و مهربانی و... معرفی می کنند. 
شما راه آن ها را نروید، از تاریخ درس عربت بگريید. امیدوارم زندان و دیدن زنان 
دردمند میهن مان شما را به اندازه ی کافی تغیري داده باشد. این هشدار را می دهم 
چون می بینم اســـتعداد بی راهه رفنت در مورد پدرتان را دارید؛ به ویژه آن جایی که 
می گویید او "یار          خمینی نبود بلکه همکار او بود"!  این دیگر از آن حرف هاست. 
خانم هاشـــمی، نقش پدرتان را در ویرانی کشـــور انکار نکنید؛ بگذارید مشتی 
جريه خوار و مزدبگري او را "سردار سازندگی" و "امريکبري" دوران بخوانند. شما خود 
را به این دروغ و فریب و نرينگ آلوده نکنید. این ها را نمی گویم که هجوم باند 
وىل فقیه به پدرتان و خانواده را توجیه کنم و یا در این شرایط با آن ها همراهی کنم. 
اما واقعیت را نمی شود کتمان کرد. اگر این جا و آن جا ‑به دالیل گوناگون از جمله 
سرازیر شدن رأی های اعرتاضی ‑پدرتان رأی آورد، آن را به حساب مردم پسندی او 
نگذارید، این از پیچیدگی های جامعه ی ایران است. یادتان هست مردم چه دست 
ردی در جریان مجلس ششم به سینه ی او و شما زدند؟ شما هم چوب او را خوردید. 

شما  اگر دخرت    هاشمی        رفسنجانی نبودید در انتخابات پنجم به مجلس راه نمی یافتید 
و رییس کمیته ی ملی المپیک نمی شدید و یا برادرتان در بیست و چهار سالگی 
پای مهم ترین قراردادهای نفتی امضا نمی گذاشت و عموی تان سالیان سال اداره ی 
رادیو و تلویزیون را به عهده نمی داشت و بعدها عضو "مجمع تشخیص مصلحت" 
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نمی شد،  عموزاده تان علی در لفت و لیس  های نفتی شرکت نمی کرد، دایی تان  حسني 
مرعشی نماینده ی مجلس و استاندار  کرمان و رئیس سازمان مرياث فرهنگی و... 
نمی شد و  خواهرتان ریاست بنیاد بیماری های خاص را یدک نمی کشید و  محسن 
سالیان ســـال مرتو تهران را اداره نمی کرد. همه ی این ها در سایه ی آن پدر است. 
شما بایستی تصمیم  بگريید نمی شود دنبه را با گرگ خورد و گریه را با چوپان کرد. 
پدر شما مسئول مستقیم جنایاتی ست که در سی و چهار  گذشته در این کشور اتفاق 

افتاده است. او هم مسئول همه ی نابسامانی ها و خرابی هاست. 

وقتی من فیلم حمله و هجوم اراذل و اوباش                 خامنه ای به شما را دیدم، وقتی توهني های 
سعید تاجیک نسبت به شما را شنیدم از صمیم قلب نگران شدم و با شما احساس 
همدردی کردم اما در همان حال از خودم پرسیدم    هاشمی        رفسنجانی تقاص کدام 
رفتارش را پس می دهد؟ وقتی  شما و مهدی به بند کشیده شدید دوباره این پرسش 

را با خود مطرح کردم؛ نمی دانم آیا شما هم این سئوال را از خود داشته اید؟ 
در تابستان ۶٠ نمایندگان نهضت آزادی در مجلس به پدرتان رجوع کردند و نسبت 
به حمله و هجوم اراذل و اوباش، و خطراتی که جان شان را تهدید می کرد گفتند؛ به 
یاد می آورید پدر شما با چه تبخرتی به آن ها پاسخ داد و حمله  ی عناصر اجريشده 
را واکنش طبیعی "امت حزب اهللا" نســـبت بـــه مواضع نمایندگان بیچاره قلمداد  
کرد؟ امروز که همان بال بر سر فرزندانش آمده،                 خامنه ای و اذنابش استدالل او را 
علیه شما و خود وی به کار گرفته اند. پدرتان امروز حتی نمی تواند از ترس "امت 
حزب اهللا" کذایی، به کرمان و رفسنجان برود. شرت "امت خداجوی حزب اهللا"عاقبت 

درِ خانه ی شما هم نشست.

یادتان هست پدرتان و                 خامنه ای چگونه            آیت اهللا  منتظری را از تاریخ انقالب حذف 
کردند و به حصر کشاندند و به توجیه آن پرداختند؟ حاال وضع به جایی رسیده که 
مجســـمه  ی پدرتان را از "موزه عربت"  که توسط            خاتمی در شکنجه گاه کمیته ی 
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مشرتک برپا شده برداشته اند. البته جای گالیه نیست. این عربت تاریخ است. "موزه 
عربت" با حذف اصلی ترین قربانیان "کمیته ی مشرتک" یعنی مجاهدین و فداییان 
و انقالبیان مارکسیست برپا شد. این پروژه از اساس برای تحریف تاریخ میهن مان 
به کار افتاد تا شکنجه و کشتار در این محل را که به مدت بیش از بیست سال در 
جمهوری اسالمی رواج داشـــت انکار، و آن را متوجه  ی شش هفت سال از سال 
دوران   شاه و سیطره ی ساواک کنند. امیدوارم "موزه عربت" باعث "عربت" شما و 

خانواده شود. 

خانم هاشمی اکنون که در زندان هستید و شاهد برخوردهای دستگاه قضایی با 
مهدی و اطرافیان، حاال که انواع و اقسام فشارهایی را که از سوی                 خامنه ای و اراذل 
و اوباش بسیج شده اش به پدرتان وارد می شود می بینید مبادا راه خطا بروید و تصور 
کنید فقط             خامنه ای ســـت که حق دوستی پدرتان، و حق نان و نمکی را که با هم 
خورده اید نگه نمی دارد. معلوم است او با یک اشاره می تواند به حمله و هجوم 
علیه پدرتان و خانواده که امروز دامنه  ی آن به مجلس هم کشیده شده پایان دهد. 
می دانم کارهایی که                 خامنه ای در حق پدرتان می کند خالف مروت و دوستی ست، 
پدر شـــما هم اما در حق دوســـتانش بدتر از او نبوده باشد بهرت از او عمل نکرده 
اســـت. آن ها این وقاحت و ناسپاسی را از          خمینی به ارث بردند. یادتان هست با 
همکاری پدرتان و دیگر صاحبان قدرت در قوه  ی قضاییه و حوزه ی علمیه قم و 
حاکمیت چه بر سر      آیت اهللا شریعتمداری آورد، بر سر  کسی که جانش را نجات داده 
بود آورد؟ سه سال و ده ماه او را با بیماری سرطان شکنجه دادند و اجازه ندادند 
پريمرد به بیمارستان تهران منتقل شود تا ذره  ذره جانش گرفته شود. این بی رحمی 

در کجای دنیای معاصر سابقه داشته است؟ 
تصورش را بکنید سکوت و همراهی   ناصر مکارم شريازی و   جعفر سبحانی که هر 
دو ریزه خوار سفره ی   آیت اهللا شریعتمداری بودند با سرکوبگران و اوباش و اجامر 
چگونه راه آن ها را باز کرد تا امروز در زمره ی "مراجع تقلید عظام" حکومتی باشند. 
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این ها پیشوایان دینی هستند که پدر شما و نظایر ایشان تبلیغ می کردند و می کنند. 
وضع بقیه از آن ها بدتر نباشد بهرت نیست. بی وفایی در حق دوست و سکوت در 

مقابل ظلم و همراهی با قدرت بارز ترین ویژگی  آن هاست. 
پدرتان هم چون                 خامنه ای شـــاگرد            آیت اهللا  منتظری بـــود و بارها هر دو، آن جا که 
منافع شان اقتضا می کرد به این شاگردی افتخار  کرده بودند. دیدید چه به روز پريمرد 
آوردند؟                 خامنه ای تنها نبود، پدر شـــما هم در این کار همراه مقتدر او بود. ایشان 
بیش از بیست سال ایشان مغضوب بودند؛ آیا یک بار پدرتان به او تلفن زد، حاىل 
پرسید، سخنی به مهر گفت؟ دیدار و صله    ی رحم که این همه باالی منرب می گفتند 
پیش کش، در دوران ریاست جمهوری پدرتان از درمان ایشان در بیمارستان لقمان 

حکیم تهران امتناع کردند. 

یادتان هســـت پس از مرگ          خمینی، پدر شما چگونه دستور دستگريی مهندس 
عزت اهللا ســـحابی را داد؟ ادعا کرده بـــود می خواهد رویش را کم کند. پدرتان با 
مهندس ســـحابی در حبس بودند، در شورای انقالب همراه هم بودند، با پدرش 
دوست و همکار بود، اما دیدید چه بر سرش آوردند؟ مهندس تنها نبود؛ نود نفر 
از فرهیختگان کشـــور را دستگري  کردند و به زیر شکنجه بردند و از آن ها مصاحبه 
گرفتند چرا که تازه از شکست در جنگ با عراق بريون آمده بودند، پدرتان مسئول 
اول این شکست بود و می خواست کسی رویش زیاد نشود و پایش را از گلیم اش 

درازتر نکند. 
در دوران "اصالحات"              وقتی    خامنه ای دوباره "حکیم باشی" را دراز کرد و "ملی مذهبی"ها 
را به بند  کشید باز پدرتان با سکوت اش همراهش شد.  احمد صدرحاج سیدجوادی 
و    طاهر احمدزاده هشتاد و پنج ساله بودند و  عزت اهللا سحابی بیش از هفتاد سال 
سن داشت. دیدید چه به روز شان آوردند؟ هنوز دست از سر   دکرت محمد ملکی با 
هشتاد سال سن بر نمی دارند. پدرتان روزی با همه ی این ها همراه و هم دوش بود. 
با همه ی این اوصاف فراموش نمی کنم در جریان کشتار و سرکوب پس از  کودتای 
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٨٨ پدرتان علی رغم همه ی فشارها به هر دلیل کنار                 خامنه ای نایستاد و همني موجب 
شـــد تا خون های زیادی برای مردم ایران ذخريه شـــود. در واقع هرگونه تضاد در 
اردوی رهربی و پدر شـــما به نفع جنبش ست. هرجا که او در مقابل خواسته های 
خامنه ای بایســـتد به سود مردم است و از این بابت باید تقویت شود. به نظر من 
فشـــارهای شـــما و مادرتان در اتخاذ مواضع پدرتان در خالل جنبش مردم پس 
از انتخابات مؤثر بود. پدرتان بیش از هر کس بایســـتی از شما قدردان باشد. تنها 
نقطه ی بالنسبه روشن کارنامه اش را مدیون شما و مادرتان است. چنان چه جانش 

را نیز مدیون ایشان است.

خانم هاشمی شما در نامه تان به درستی آورده اید: 
این جا زندان است، با فشار ها، محدودیت ها، سختی ها و دشواری هایش؛ 
جدایی مادران از کودکان، جدایی همسران از یک دیگر، جدایی خواهران 
و برادران، خانواده های متالشی، نوعروسانی که طعم زندگی مشرتک را 
نچشیده روانه زندان شده اند، نوزادانی که از بدو تولد و یا کمی بعد از آن از 
نعمت مادر و پدر و یا هر دوی آن ها محرومند، دخرتان جوانی که از پشت 
میز و صندىل دانشگاه به زندان آورده شده اند. مادران سالمندی که به دلیل 
داشنت فرزندانی با گرایش سیاسی خاص و یا دیدار با آن ها اکنون این جا 
هستند، زنانی که مرگ عزیزان شان را با بغض فروخورده در این جا تحمل 
می کنند و اجازه ندارند  که در آخرین دقایق زندگی چشمان منتظر آن ها را 

روشن کنند.
خانم هاشمی! به خاطر دست گذاشنت روی همني مسائل است که خودم را راضی 
می کنم این نامه را خطاب به شـــما بنویسم و شـــما را به ادامه ی راه فرا بخوانم. 
می دانم از مادران دردمندی می  گویید که به خاطر دیدار با فرزندان شان در "اشرف" 
به بند کشیده شده اند و شما با آن ها در یک بندید و از رنجی که می کشند با خربید. 
شـــاید حاال که به زندان افتاده اید و چشم تان تا حدودی به حقایق باز شده دلیل 
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سیلی ای را که "مادر عالمه" در دوران            خاتمی در هلند به شما زد درک کنید. از او 
دلگري نباشید شما هم جای او بودید همني کار را می کردید.

او شـــما را بخشی از حاکمیت می دید و حق داشت که ببیند؛ شما با تمام وجود 
از پدرتان و آن چه که نظام جمهوری  اسالمی اش می خوانیم دفاع می کردید و او 

زخم خورده ی نظام بود. زخمی که حاال بر تن شما هم هست هرچند  کوچک. 
شما امروز در زندان های جمهوری اسالمی تنها گوشه ی بسیار  کوچکی از سه دهه 
جنایت این نظام را مشاهده می کنید، نظامی که پدرتان یکی از معماران آن بوده 
اســـت. باور کنید آن چه امروز در زندان های جمهوری اسالمی می گذرد با همه ی 
تلخی اش در مقام مقایسه با دهه ی ۶٠ و دورانی که پدرتان حاکم مطلق العنان کشور 
بود مانند هتل می ماند. بی خود نبود و نیســـت که مردم پدرتان را رســـماً "جانی" 

می خوانند. 

خانم هاشمی! شما از درد مادران گفته اید. باور می کنید   مادر صونا در کشتار ۶٧ 
در اوین شاهد اعدام دو دخرتش سهیال و مهری بود و دل نگران دو پسرش عباس 
و هوشنگ که در گوهردشت به سر می بردند؟ هنوز روزی را که عباس و هوشنگ 
به دیدار او در اوین شتافتند فراموش نمی کنم. بعدها هوشنگ را نیز ربودند و به 
قتل رساندند. البته در سال ۶٠ پیکر درهم کوبیده شده ی  عزیز پسر بزرگ مادر را به 
جوخه ی اعدام سرپده بودند و  نوه اش حسني را نیز در زیر شکنجه به قتل رسانده 
بودند. مادر سال ها طول کشید تا محل دفن نوه اش را پیدا کرد و هنوز از محل دفن 
سه جگرگوشه اش بی خرب است. او سال ها شاهد زندانی بودن فرزندان و همسرش 

" عمو جلیل" هم بود.

مادر  بهکیش پنج جگرگوشه اش محمدعلی، محمود، زهرا، محمدرضا و محسن به 
همراه دامادش سیامک اسدیان به میهمانی خاک رفته اند و امروز دل نگران است 
که مبادا  دخرتش منصوره را هم به زندان بربند. منصوره نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام 
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و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به چهار سال و نیم حبس تعزیری محکوم گردید 
و دادگاه تجدید نظر حکم او را به شش ماه حبس تعزیری و سه سال و نیم حبس 

تعلیقی تغیري داده است.
 

مادر سید احمدی در کشتار ۶٧ سه پسرش در زندان بودند. محمد و محسن جاودانه 
شدند. مادر در اولني مالقات پس از کشتار وقتی گریه ی فرزندش رضا را دید و از 
اعدام دو فرزندش مطلع شد به او نهیب زد که مبادا سستی به خرج دهد. مادر به 
دروغ به رضا گفت که از اعدام دو فرزندش با خرب بوده. او وقتی ســـالن مالقات 
را ترک کرد به دخرتهایش که بريون منتظر دریافت خربی از برادران شان بودند نیز 
گفت که همگی صحیح و سالم هستند و جای نگرانی نیست. در سال ۶٠ عروس 
مادر در درگريی کشـــته شده و  پسرش علی از مهلکه گریخته بود. امري فرزند چند 
ماهه شان نیز به اسارت رفته بود. مادر چهار سال دوید تا توانست امري را که کمی 
از بدنش در زندان لمس شده بود پس بگريد. خودش برایم تعریف کرد وقتی خرب 
اعدام فرزندانش را شـــنید یک دسته گل خرید و به دیدار خانواده ی عروس اش 

رفت. 

داســـتان مادر  طلعت ســـاویز ‑رضایی جهرمی‑ و مادر  زهرا رمضان پوردلشادی 
‑مدائن‑که هر یک چهار جگرگوشه شان را در خاک دیدند بخوانید تا با عمق 
فاجعه آشـــنا شوید.  مادر کریمی راهجردی،  مادر عطارزاده،  مادر ابراهیم پور،  مادر 
ابراهیمیان،  مادر حریری،  مادر حســـینی برزی،  مادر بقایی،  مادر آمرطوسی،  مادر 
الهی،  مادر خسروی، ... هم همني وضعیت را داشتند آن ها نیز چهار فرزندشان را 
در خاک کرده بودند.  مادر امامی، مادر کوشاىل، مادر جابانی، مادر شکری، مادر 
وطن پرست، مادر خشبویی، مادر ادب آواز، مادر حکمروان، مادر خسروآبادی، مادر 
اوســـطی، و ... نیز سه فرزندشـــان به جوخه ی اعدام سرپده شده اند. این ها مشت 

نمونه ی خروارند. 
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داستان فاجعه بار مادران زندانی دهه ی ۶٠ را از هم بندی های تان   فرح واضحان، 
زهرا‑محبوبه‑منصـــوری،   کفایت‑ناهید‑ملک محمـــدی  و... برپســـید  تـــا 

چشم های تان بازتر شود. 
از آن ها در مورد سرنوشت   مادر شبسرتی برپسید که با ویلچر حرکت می کرد و داغ 
فرزندانش را به ســـینه داشـــت. از زندگی مشقت بار  مادر رضوان پرس و جو  کنید؛ 
تحت فشار بازجویانی که می خواستند از او به عنوان طعمه برای به دام انداخنت مبارزین 

استفاده کنند یک شبه موهایش سفید شد و عاقبت خود را در بند به دار آویخت. 

ای کاش پای صحبت  جاوید طهماســـبی که به هنگام دستگريی هنوز پانزده ساله 
نشـــده بود می نشستید و شرح تجربه ی دردناکی را می شنیدید  که از سر گذرانده. 
مادرش با اصرار به پاسداران جگرگوشه اش را تا زندان همراهی کرد و همني باعث 
شد بیش از دو سال در زندان بماند و شرایط وحشتناکی را از سر بگذراند. مادر 

امروز در میان ما نیست اما ظلمی که در حق او شد هم چنان پابرجاست. 
جاوید و جاویدها که هنوز موی پشـــت لب شان سبز نشـــده بود در "جهاد" اوین 
به فاصله ی چهار دهه به کارهایی گمارده   شـــدند که افراد "جوخه های تخلیه" در 
اردوگاه های مرگ  هیتلری مجبور به انجام آن ها بودند. باور می کنید آن ها شاهد 
تغذیه ی گربه های فربه اوین از اجساد اعدام شدگان بودند؟ می توانید تصور کنید 
بچه ای پانزده ساله صورت جنازه ای را ببینید  که گربه ها بخشی از آن را خورده اند؟ 
می توانید تصور کنید اجســـاد اعدام شدگان را بیســـت و چهار ساعت روی زمني 
می گذاشتند تا خون شان برود و حمل و نقل شان در شهر ساده تر باشد و عاقبت به 

دار زدن روی آوردند؟ 
می توانید تصور کنید  کودکان و نوجوانان زمینی را بیل می زدند  که خاکش به خون 
آغشته بود. اشتباه نکنید؛ قطرات خون بر خاک چکیده نشده بود، نه. خاک خون 

بود. 
کودکان چهارده، پانزده ساله هم مجبور به حمل جنازه و یا زدن تري خالص بودند. 
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قیافه ی فرزندان تان را به خاطر بیاورید تا چشم تان کمی نسبت به ظلمی که در حق 
این کودکان شده باز شود و از این که در استواری چنني نظامی کوشیده اید بر خود 

بلرزید. 
من در موقعیتی نیستم که بخواهم داستان سرایی یا افسانه بافی کنم. شما از چنني 
رژیمی دفاع می کردید و پدرتان در ســـیاه ترین دوران تاریخ میهن مان مسئول اول 
چنني نظامی بود. به خاطرات پدرتان رجوع کنید   که توسط  برادران تان تنظیم شده، 
برای تصمیم گريی در مورد شري مرغ تا جان آدمیزاد به او رجوع می کردند. باور 
کنید محمدرضا   شاه هم این قدر در امور جزیی دخالت نمی کرد و در تصمیم گريی ها 

مشارکت نداشت. 
در نامه تان از نوعروسانی گفته اید  که طعم زندگی مشرتک را نچشیده  روانه ی زندان 
شده اند. می دانم از "ریحانه  حاج ابراهیم دباغ" می گویید که امروز هم بند تان است و 
دوران خـــوش نامزدی  و عقدش را با   احمد دانش پورمقدم طی می کرد؛ هر دو به 
زندان افتاده اند.  احمد همراه با پدرش محسن به اعدام محکوم شده و ریحانه همراه با 
مطهره  بهرامی حقیقی مادر همسرش که از بیماری آلزایمر نیز رنج می برد با "عطوفت" 
نظام جمهوری اسالمی مواجه شده و به پانزده سال زندان محکوم شده اند. فرزند این 
خانواده در "اشـــرف" است، وقتی پاسداران به خانه شان حمله کردند  تلویزیون این 
خانواده بصورت خاموش روی کانال "سیمای آزادی" تلویزیون وابسته به مجاهدین 

بوده است! شما بیش از من در مورد اتهام این خانواده اطالع دارید. 

خانم هاشمی! اما این فاجعه، و سایر فجایعی که به آن ها اشاره کرده اید، هیچ یک و 
فقط که در دوران اخري به وقوع نپوسته اند؛ از نخستني روزی که این نظام به قدرت 
رسید ما با چنني فجایعی روبرو بوده ایم.      سعید سلطانپور را از مراسم عقد به زندان 
و قتلگاه بردند؛ بعید است شما و پدرتان این خرب را نشنیده باشید. البته می دانم 
وقتی شما و فاطمه توانستید فاجعه ی قتل پدر و برادر همسران تان را هضم کرده و 
خاموشی گزینید و در استوار ی این نظام پلید هم چنان بکوشید، توجیه قتل      سعید 
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سلطانپور از آب خوردن هم راحت تر بود. 
عطا رضوی که جامه ی عروسی اش را می دوخت به جای خواهرش عطیه در مرداد 
ماه ١٣۶٠در کاشان دستگري و بالفاصله به تهران اعزام و اعدام شد. باور می  کنید 
دادستانی در اطالعیه اش به اشتباه وی را عطیه معرفی کرد؟ به لیست های شهدا  
که رجوع کنید آن ها هم از اعدام عطیه گفته اند! آن ها هم نمی دانند عطا را به جای 

عطیه اعدام کرده اند! 
طیبه ی خلیلی با نوزده ســـال سن به جرم آن که نامزد  جلیل فقیه دزفوىل‑محافظ 
مسعود رجوی‑بود، در مهر ۶١ به جوخه ی اعدام سرپده شد. بعداً برادرش علی که 
او نیز به جوخه ی اعدام سرپده شد در وصف اش سرود. "زود بود تا پیش از آن که 
حجله برایت به پا کنیم، در شام خفته برایت عزا کنیم"                  الجوردی دوست صمیمی 

پدرشان، و شاهد بزرگ شدن طیبه و علی بود.
گیتا علی شاهی دخرت بیست و سه ساله توده ای را که در مسجد      امام حسني‑خیابان 
کمیل‑با همکاری اهل محل، برای جنـــگ زدگان لباس و دارو تهیه می کرد و 
می دوخت، و در مســـجد جعفریه‑خیابان امامزاده حسن‑ تا آخرین روز حیات 
به آموزش ســـالمندان اشتغال داشت، در روز پنج مهر ١٣۶٠ در خیابان دستگري و 
شبانگاه در اوین به جوخه ی اعدام سرپدند. او پنجم مهر برای گرفنت جواز تدریس 
در کالس های سوادآموزی عازم مرکز بسیج سوادآموزی بود که در حواىل خیابان 
وصال توسط چند "فاطمه کماندو"  که آن روزها شما نیز دست کمی از آن ها نداشتید 
دستگري و روانه ی اوین شد. دوستی در خیابان او را در مینی بوس پاسداران دیده 
بـــود به اصرار از او می خواهد که محل را ترک کند اما او به خاطر تبلیغات کذب 
حزب توده باورش نمی شد پایش به اوین برسد و شبانگاه جسدش را خارج کنند.١ 
فاطمـــه کزازی تنها دخرت مادرش بود، زمان دســـتگريی اش قرار بود ازدواج کند، 
اما پس از شکنجه های وحشیانه ای که تحمل کرد در تريماه ۶٣ به جوخه ی اعدام 

سرپده شد. 

1-http://zamaaneh.com/humanrights/2008/10/post_296.html
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طیبه خسروآبادی که تازه عروس بود و یک پایش مشکلی مادرزاد داشت، در سال 
۶٢ دستگري، و در تابستان ۶٧ با وجودی که حکم اش تمام شده بود به دار  آویخته 

شد. همسرش هم چنان منتظر او مانده بود و مانده است. 
نامـــزد  مهرداد فرزانه ثانی از ســـال ۵۵ به امید ازدواج با مهرداد بود. مشـــکالت 
خانوادگی به آن ها اجازه ی ازدواج نمی داد، مهرداد در ســـال ۵٩ دســـتگري شد و 
او همچ نان چشم  به راه آزادی مهرداد در سال ۶١، باقی ماند؛ مهرداد در سال ۶٧ 

جاودانه شد. چه کسی پاسخ نامزد مهرداد را خواهد داد؟ 
حســـني نجاتی کتمجانی، زمانی که دســـتگري شـــد تنها یک هفته از ازدواجش 
می گذشـــت. همســـرش را که پرستار بود و سیاســـی نبود، در حضور او شکنجه   
می کردند تا اعرتاف کند. همسرش بعد از آزادی شش سال منتظر او ماند. هر بار 
که به مالقات می آمد از رنج هایش می گفت و از دربدری هایش. حسني داستان 

دردهایش را بارها برای من شرح داده بود. 
شنیده ام وقتی حسني اعدام شد خانواده ی همسرش او را به ازدواج به یک پاسدار 
وادار کردند. همان پاسداری که او را مورد ضرب و شتم قرار می داد. بعدها همسر 
حسني را در بهشت زهرا دیده  بودند که قربها را می گشت و برای حسني مویه می  کرد.  
چه کســـی تکلیف همســـران و مادران و پدران و فرزندانـــی که هنوز محل دفن 
عزیزان شـــان را هم نمی دانند روشن خواهد کرد؟ پدر شما در طول بیست و چهار 
سال گذشته عالوه بر آن که هشت سال رئیس جمهور بوده، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هم بوده اما هنوز "مصلحت" نظام اجازه نمی دهد آن ها از محل دفن 

عزیزان شان باخرب شوند. آیا داشنت چنني پدری ننگ نیست؟ 

می دانید هرن پدرتان در جریان کشتار ۶٧ چه بود؟ در مهرماه وقتی اکثریت باالی 
زندانیان را از دم تیغ گذرانده بودند، حکام شـــرع اوین که مخالفت چندانی در 
سطح داخلی و بني  المللی ندیده بودند اصرار بر یک سره کردن  کار بقیه ی زندانیان 
سیاسی داشتند.    ری شهری و کارشناسان وزارت اطالعات مخالف ادامه ی کشتار 
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بودنـــد و به تبعـــات آن فکر می کردند،          خمینی موضوع را به مجمع تشـــخیص 
مصلحت نظام ارجاع داد و آن ها رأی به توقف اعدام ها دادند. پدرتان با هم دستی 
فالحیان و    محمد ســـلیمی در سال ۶٧ در غرب کشور دادگاه های صحرایی به پا 
کردنـــد و از در و دیـــوار و تري  چراغ برق و درخت ها جوانان را آویزان کردند؟  به 

خاطرات پدرتان رجوع کنید. 

در سال ۶۴ زنده یاد  دکرت   کاظم رجوی، دو زندانی زن از بند رسته به نام های  اعظم 
نیاکان و  ربابه بوداغی را که جسم نیمه جان شان به خارج از زندان رسیده بود، به 
کمیســـیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برد.  پاهای اعظم نیاکان اسکني گراف 
شده بود. یعنی در اثر شکنجه، پوست و گوشت کف پایش از بني رفته بود و ناچار 
از پوســـت ران به کف پایش پیوند زده بودند.  ربابه بوداغی جای سالمی در بدن 

نداشت. هنگام دستگريی هم سه گلوله  خورده بود. 
پدر شـــما در نماز جمعه با بی شرمی مدعی شـــد "منافقني" دخرتان ما را به ژنو 
برده و به خارجی ها عرضه کرده اند و سینه هاشـــان را نشـــان اجنبی ها داده  اند. او 
از شکنجه  ای که"ســـربازان گم نام      امام زمان" در حق این زنان کرده بودند سخنی 
نمی گفت، مشـــکلی با آن نداشت؛ ناراحت بود از این که آن ها آثار شکنجه را به 

کارشناسان بني المللی نشان داده اند. 

روزی که از زندان که آزاد می شـــوید دســـت پدرتان را بگريید و با هم به خاوران 
سری بزنید. خاورانی که بی گمان می تواند ننگ هر رژیم و هر جامعه ای باشد. از 
او برپسید این بود   بهشتی که وعده می دادید؟ یادتان باشد پدرتان چقدر روضه ی 
قربســـتان "بقیع" و بی کسی "امامان" شیعه را خوانده و از چشمان مردم بی خرب از 

همه جا اشک ستانده است. 
  مـــادر به کیش هر وقت به خاوران مـــی رود در جایی که قرب فرضی دخرتش زهرا 
می داندش، شاخه گلی به همراه قاب های عکس دیگر فرزندان و یادگارهای آنان 
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می گذارد.   مادر پناهی شبسرتی بر اســـاس خوابی که دیده محلی را به عنوان قرب 
فرضی فرزندش مهرداد نشان کرده. دلش خوش ست به خوابی که دیده و قرب فرضی 
را آراسته می کند. مهرداد در تابستان ۶٧ در حاىل که تنها چند ماهی به خاتمه ی 
حکم اش باقی مانده بود جاودانه شد. چه کسی پاسخ این ظلم  ها را خواهد داد؟ 

در همني روزها نامه ی  ابوالفضل قدیانی هم منتشر شده است. او با بیست و شش 
سال تأخري نسبت به            آیت اهللا  منتظری در نامه ای به      الریجانی نوشته است: "مفاسد 

بازجویان شما روی شکنجه گران ساواک را سفید کرده است". 
آیا این افراد از خودشان نمی پرسند وقتی سه دهه پیش            آیت اهللا  منتظری فریاد می زد 
و خطاب به          خمینی به صراحت نوشت که "با اطالع دقیق می گویم اطالعات شما 
روی ساواک   شاه را سفید کرده" کجا بودند و چه می کردند؟  آیا شما و این افراد 
در طول این ســـه دهه  عمله ی ظلم نبوده اید؟ آیا سبک و سیاق جمهوری اسالمی 
یک باره تغیري کرده است؟ تا کی می خواهید چون کبک سرتان را زیر برف کنید و از 
دوران طالیی      امام یا دوران خوش سازندگی یا دوران عزت اصالحات دفاع کنید. 
 ابوالفضل قدیانی در نامه اش هم چنني خرب داده که بازجوی فاسد اطالعات سپاه 
به نام   علی انواری که با نام های مستعار "اوسط"، "علی اوسط"و "علی انوری زاده" 
فعالیت می کند، همسر   علريضا رجایی را تحت فشار گذاشته و از وی خواسته است 
تا از شوهرش طالق بگريد؛ به طرق مختلف مزاحم خانواده ی ایشان شده و آن ها 

را تحت انواع فشارهای روحی و روانی قرار داده است. 
ده ها نمونه ی به مراتب فجیع تر را من ســـراغ دارم. این فقط یک ادعا نیســـت؛ 

نمونه ای را بیان می کنم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 
در سال ۶۶  علی اصغر بنازاده امريخیزی به همراه همسرش    فریبا صمدی در ارتباط 
با سازمان مجاهدین دستگري شدند. در کمیته ی مشرتک، چشم بازجوی فریبا او را 
گرفت و اصغر را برای طالق دادنش تحت فشـــار گذاشت. عاقبت   محمد برادر 
بزرگرت اصغر را‑که این روزها در زندان وىل فقیه دوباره اســـري است‑،دســـتگري  
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کردند تا اصغر در همان کمیته ی مشرتک به او وکالت دهد که همسرش را طالق 
غیابی دهد. بازجوی مربوطه ســـرانجام با    فریبا صمدی ازدواج کرد و فریبا همسر 

دوم او شد.  
کربی بنازاده امريخیزی خواهر اصغر که یک چشـــم اش را در زندان از دست داده 
این روزها دوباره در بند است، می توانید راجع به او از هم بندی های تان پرس و جو 

کنید. اتهام کربی تالش برای دیدار با دخرتش در اشرف بوده است.

از جدایی مادران و کودکان، و جدایی خواهران و برادران گفته اید، اما این جنایتی 
نیست که امروز به وقوع پیوسته باشد بسیار فجیع ترش را در دهه ی ۶٠ شاهد بودیم. 
سرگذشت دردناک   سمیه تقوایی که می تواند  دست مایه ی بزرگ ترین نمایشنامه های 
ه ساله بود که دستگري شد.  تراژیک جهان باشد در همني زمان رقم خورد. سمیه نُ
پدرش  مهدی تقوایی و مادرش   ناهید طاهری هر دو از اعضای سازمان مجاهدین 
بودند؛ همان هایی که پدرتان خون شـــان را حالل می دانست و توصیه کرده بود به 

آن ها "ترحم" نکنند. 
سمیه مشغول نوشـــنت تکالیف مدرسه بود که خانه شان مورد هجوم گروه ضربت 
دادستانی قرار گرفت و او در حاىل که پشت یخچال پنهان شده بود شاهد مرگ دو 
نفر از دوستان پدرش که "عمو"  می خواندشان شد. مادر و پدر سمیه با سه دخرتشان 
فرار  کرده بودند و ســـمیه با آن سن کم، تقاص آن ها را پس می داد. شکنجه گران 
برای گرفنت آدرس آشـــنایان و بستگان شان او را زیر شکنجه بردند، باور می کنید 
یکی از دوستانم که در آن ایام در ٢٠٩ به بند کشیده شده بود شاهد ماجرا بود. او در 
شعبه ای شکنجه می شد  که   مهرآیني معاون شما در کمیته ی ملی المپیک سربازجوی 

آن بود. 
سمیه شب ادراری داشت، توابني شب ها پوشک تن او می کردند. در طول پنج سال 
زندان، او که گروگان پدر و مادرش بود، اعدام های بسیاری را به شهادت نشست. 
بسیاری که هم چون مادر به آن ها دل بسته بود. چهارده ساله بود وقتی که به زندان 
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بزرگ تر برده شـــد. مدتی در خانه ی                  الجـــوردی بود و عاقبت او را به عقد یک 
پاســـدار موجی درآوردند که شدیداً او را مورد ضرب و شتم قرار می داد. دو دخرت 
از او داشت، در بیست سالگی به سرطان دچار شد و در اواخر سال ٧۵ وقتی کار 
از کار گذشـــت و سلول های سرطانی همه  ی وجودش را گرفت اجازه دادند برای 
ادامه ی معالجه به لندن و نزد والدین اش که از مجاهدین جدا شده بودند برود. یک 

سال بعد در ٢۵ اسفند ٧۶ در لندن جان سرپد. 
داستان زندگی اش را می توانید در ویژه نامه ای که  درگرامی داشت یاد و خاطره  ی 
او منتشر شد١، هم چنني در قصه ی سمیه نوشته ی   مصطفی شفافی و  گزارش "جنایت 
بی عقوبت" گزارش انجمن "عدالت برای ایران" بخوانید. مادر ســـمیه هم دو ماه 

پیش در لندن جان داد. 

اما همیشـــه جدایی مادران و کودکان و جدایـــی خواهران و برادران نبود. همه ی 
خانواده ی   مصباح را از دم تیغ گذراندند تا هیچ یک جدایی دیگری را احســـاس 
نکند.  حاج محمد  مصباح و همسرش  رقیه مسیح تنها نبودند. اکرب، اصغر، عزت، 
محمود و فاطمه و عروس شـــان  خدیجه  مسیح هم آن ها را همراهی کردند. فاطمه 
ســـیزده ساله و عزت پانزده ساله بود که     محمدی گیالنی حکم داد تا به جوخه ی 
اعدام شان بسرپند و نظام جمهوری اسالمی نشان "عدالت "اش را به وی داد. همني 
بال را با کمی تخفیف بر ســـر خانواده ی شفایی در اصفهان آوردند. نه تنها دکرت 
مرتضی شفایی و همسرش عفت خلیفه سلطانی بلکه فرزندان شان مجید و جواد و 
مریم و دامادشان حسني جلیلی پروانه را نیز به قتل رساندند.  مادر صغری داوری‑
شایسته‑ را با سه فرزندش احمد و محمدرضا و فاطمه به جوخه ی اعدام سرپدند. 
مادر صدیقه کرباسی ‑زائریان‑ با سه فرزندش مهدی و فائزه و علی و دامادش 
مصطفی  موسوی جاودانه شدند. می دانید چه بر سر خانواده ی  عالم زاده  حرجندی 
آوردند؟ نه تنها محمدرضا، محمد حســـني و صدیقه و بتـــول را از این خانواده 

١- نشریه ی بولنت شماره  ی ١٠،  اردیبهشت ٧٧.
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گرفتند بلکه همسران این دو محمد حسن مشارزاده و علی غفوری و نسرین طفل 
شريخوار بتول را هم با بی رحمی به قتل رساندند. هرگز پیش آمده نظر پدرتان را 
راجع به جنایت کارانی چون     محمدی گیالنی و                  الجوردی و   پورمحمدی و   نريی و 

محسنی  اژه ای و     فالحیان و    ری شهری و  رئیسی و  حسینیان و ... برپسید؟ 

می دانم پدرتان در مورد شما  از محبت کم نگذاشته است، چنان که                  الجوردی چیزی 
از محبت در مورد فرزندانش کم نگذاشت. یکی از زندانیانی که در "جهاد" اوین 
کار می کرد برایم تعریف کرد هرگاه جنازه ی کشته شدگان در درگريی ها و خانه های 
تیمی را به اوین می آوردند، اولني کسی که برای دیدن آن ها می آمد    محمدی گیالنی 
بود. یک بار                  الجوردی به آن ها گفته بود می دانید چرا قبل از همه   محمدی   گیالنی 
به دیدار جنازه ها می آید؟ چون دنبال فرزندان اش می گردد. می خواهد ببیند در میان 

کشته شدگان هستند یا نه؟ 
اما تاریخ بی رحمانه قضاوت خواهد کرد. آن جا دیگر به محبت پدر به فرزند  کاری 
ندارند؛ شـــما در همه ی آن  سال ها همراه پدرتان از نظام جمهوری اسالمی دفاع 
کرده و از مواهب آن برخوردار بوده اید. بر شماســـت که بیش از همه بر این نظام 

بشورید تا پاسخگوی وجدان بیدارشده تان باشید. 
سرگذشت زنان دردمندی را که در "واحد مسکونی" و "قربهای" قزلحصار به بند 
کشیده شدند بخوانید تا با عمق فاجعه ای که کشور ما و به ویژه زنان دردمند زندانی 

از سر گذرانده اند آشنا شوید. 
خانم هاشمی، شما هنوز با قساوت و شقاوت نظام آشنا نیستید. آیا تاکنون زنانی 
را دیده اید که همســـرش توسط جوخه های مرگ رژیم ربوده شده و به قتل رسیده 
باشد؟ و از آن جایی که دستگاه امنیتی از پذیرش مسئولیت جنایتی که مرتکب شده 

سرباز می زند، می توانید هراس آن زنان از ازدواج مجدد را دریابید و حس کنید؟

در ادامه آورده اید: 
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وىل با وجود این محرومیت ها زندانیان سیاسی زن اوین سختی ها را به 
جان خریده و در راه آرمان های شـــان آن ها را تبدیل به فرصت می کنند 

و با تمرین دمکراسی در محیط کوچک خود آزادی را نوید می دهند. 
آرمان زنان زندانی اوین، محو و نابودی رژیم جمهوری اسالمی ست که بر پایه ی 
تبعیض جنسیتی شکل گرفته اســـت. آیا هنوز فکر می کنید که در نظام جمهوری 
اسالمی "آزادی" زنان امکان پذیر است؟ شما بهرت می دانید حتی اجازه نداشتید 
و ندارید با روسری و مانتو و کامال پوشیده در مجامع حاضر شوید، چرا؟ مدت ها 
سوژه ی مطبوعات و تنگ دالن و سخت سران بودید چرا که می گفتند شلوار جني 
زیر چادر پوشیده اید. آیا هنوز به عمق جنایتی که پدرتان و امثال او در حق شما و 
زنان ایرانی مرتکب شدند پی نربده اید؟ آیا او را تافته ی جدا بافته می دانید؟  خانم 
هاشمی آیا واقعاً چادر را "حجاب برتر"می دانید؟ شمایی که هنوز نتوانسته اید از 
چادر سیاهی که به زور بر سرتان کرده اند بريون بیایید، چگونه می خواهید زن ایرانی 

را آن هم در نظام جمهوری اسالمی آزاد  کنید؟ 

در مورد حاکمیت آزادی در زندان نوشته اید: 
این جا آزادی حاکم اســـت: کارهایی که بريون از زندان در شرایط فعلی 
تقریباً شـــدنی نیست در این جا جزء امور معموىل و عادی ست. برگزاری 
جلســـات درباره ی موضوعات روز و در حیطه های متفاوت، جلســـات 
برای برنامه ریزی آینده، برگزاری جلسات برای اداره ی بند و تصمیم گريی 
در مقابله با فشـــار ها و محدودیت های حاکم در زندان، دادن بیانیه های 
اعرتاضی، حرکت های اعرتاضی و جمعی، سرودخوانی و شعار برای بیان 

اعرتاض. 
آیا در سی و یک سال گذشته و به ویژه در دوران قدرقدرتی پدرتان انجام کارهایی 
که بر شمردید در جمهوری اسالمی "شدنی" بوده است؟  فکر می کنید نسل ما را 

برای انجام چه اموری به قربانگاه بردند؟
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چقدر خوشحالم به جایی رسیده ایم که "آزادی" الاقل در زندان های رژیم موجود 
اســـت. ما که خوابش را هم نمی توانستیم ببینیم. هر چند در بدترین شرایط حتی 
هنگامی که بیست و دو نفر در چهارمرت مربع محبوس بودیم، هم جلسات مان در 
مورد برنامه ریزی برای اداره ی سلول و چگونگی خوردن و خوابیدن و آشامیدن و 
تصمیم گريی در مورد مقابله با فشارها و محدودیت های حاکم را  برگزار می کردیم. 
و تنگی جا و دهشـــتناکی شرایط هم باعث نمی شد از وظایف مان باز بمانیم اما 
تصدیق کنید جایی برای دادن "بیانیه های اعرتاضی"، "ســـرود خوانی" و سردادن 
"شـــعار" برای بیان اعرتاض نبود، و اگر کسی اقدام به چنني اعماىل می کرد جان 

سالم به در نمی برد. شما زندانیان خوشبخت نظام جمهوری اسالمی هستید. قدر 
این شرایط را بدانید. 

در توصیف روابط حاکم بر محیط زندگی تان در زندان نوشته  اید: 
این جا دموکراسی حاکم است: تصمیم ها در این جا جمعی ست، هر کسی 
یک رأی دارد، همه به طور مساوی و با انگیزه های قوی در تصمیم گريی ها 
مشـــارکت می کنند و رهرب و قیم وجود ندارد و هر کسی آزادانه نظر خود 
را بیان می کند.این جا دموکراســـی حاکم اســـت: گفت وگوی ادیان در 
بحث های سیاسی همه گونه مذهب و جریان های فکری و سیاسی حضور 
دارند. مسلمان، مسیحی، بهایی، الئیک، جنبش سبز، مجاهدین، چپ و... 
این جا همه به عقاید هم احرتام می گذارند در ضمن این که به اعتقادات 
خود نیز پای بند هســـتند فرصت صحبت به یک دیگر می دهند و بحث 

می کنند.
چه خوب! به جای جامعه، دموکراســـی در زندان حاکم اســـت. از این بابت هم 
جمهوری اســـالمی در دنیا نمونه است. اما چه کسی مانع حاکم شدن دموکراسی 
در کشـــور شد؟ به گذشته فکر کنید چه کســـی "بهار آزادی" را به مسلخ برد؟ چه 
کســـی حقوق دیگران را نفی کرد؟ چه کســـی مانع حرف زدن دیگران شد و با 
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بســـیج چماقدار و "امت حزب اهللا" به میتینگ ها و اجتماعات و دفاتر  گروه های 
سیاسی حمله برد؟ شما را به آن چه اعتقاد دارید سوگند می دهم مانند گذشته ادعا 
نکنید  که خودشان به خودشان حمله می کردند. چه کسی رأی مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۵٨ را پایمال کرد و اجازه نداد اولني دوره ی ریاست جمهوری 
در کشور به انتها برسد؟ چه کسی تالش کرد تا کاندیدای گروه های سیاسی نتواند 
در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند؟ چه کسی توطئه کرد تا حتی یک نفر از 
مخالفان به مجلس شورای ملی راه نیابند؟ شما بهرت از من می دانید مجاهدین بنا به 
اعالم وزارت کشوری که تحت نظارت پدر شما بود، بیش از بیست و چهار درصد 
آرا را داشتند. چه کسی وقتی از صندوق رأی درآمد اولني کاری که کرد فراهم  آوردن 
شرایطی بود که مخالفان و رقبا نتوانند از صندوق رأی بريون بیایند؟ چه کسی در 
سال ۶٠ با ایده ی "رفراندوم" مخالفت کرد؟ چه کسی حجاب را به زنان میهن مان 

تحمیل کرد؟ چه کسی سرکوب شدید علیه زنان را سازمان دهی کرد؟ 
به دقیقه ی ســـه و هیجده ثانیه  ی گفت وگوی پدرتان با " مایک واالس" خربنگار 
معروف بني المللی توجه کنید. ببینید پدرتان چگونه در مقابل یک پرسش ساده در 

مورد زنان میهن مان از  کوره در می رود و زشت ترین کلمات را زیر لب می گوید. 
وقتی  مایک واالس از پدرتان می پرســـد: "ما دائم از جوانان می شـــنویم، از زنان 
می شنویم که می گویند ما در خیابان حتی نمی توانیم با مردان صحبت کنیم چرا که 
پاسداران، بسیجی ها مانع ما می شوند"؛ او پیش از آن که مرتجم گفته ها را ترجمه کند 
متوجه ی منظور وی شده و زیر لب در حاىل که خنده ی ملیحی‑که قطعاً برای شما 

آشناست‑برلب دارد، خطاب به  مایک واالس ناسزا می گوید.١
 

آیا باز هم می توانید به داشنت چنني پدری ببالید؟ وقتی          خمینی در خرداد ۶٠ گفت 
اگر سی و شش میلیون نفر بگویند آری من می گویم نه، چه کسانی جشن گرفتند 
و هلهله به پا کردند؟ چه کســـی خودسرانه و به منظور قبضه  ی قدرت، شش سال 

1-www.irajmesdaghi.com/maghaleh-440.html
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جنگ ضدمیهنی را کش داد؟ چه خانواده ها که طی این مدت دربه در نشدند، چه 
عزیزانی که از دست نرفتند، چه مادران و پدرانی که داغدار نشدند، چه فرزندانی 
که یتیم نشدند، چه سرمایه هایی که نابود نشد. آیا پدر شما کوچک ترین صالحیت 
نظامی داشـــت که جانشني فرمانده کل قوا شده بود و فرماندهی نظامی می کرد؟ 
آیا پدر شـــما اجازه می داد یک امري ارتش به جای او روضه بخواند و پیش نماز 
بایستد؟ که همه می دانیم هیچ تخصصی نمی خواهد و هر بی سروپایی قادر به انجام 

آن است. 
چه کسی                 خامنه ای را از خم رنگرزی مجلس خربگان به عنوان وىل فقیه بريون آورد 
و به عنوان " آیت اهللا" به مردم قالب کرد؟ آیا کسی جز پدر شما  بودکه در "سقیفه" ی 
معروف، حمایت         احمد          خمینی را هم داشت؟ باز هم جای شکرش باقی ست که 
شما و دیگر اهل خانواده همگی سالم و زنده هستید؛ آن بیچاره "یادگار      امام" که 
جانش را رویش گذاشت و  پسرش حسن برای آن که هم چنان "آفتابه داری" مرقد 
پدربزرگش را حفظ کند و ریاست"مؤسسه ی نشر و آثار       امام          خمینی" را یدک بکشد 
بر این ظلم بزرگ در حق خانواده اش چشـــم پوشـــید و هم چنان به خدمتگزاری 

خامنه ای مشغول است. 
البته فهم این گونه رفتار برای من عجیب نیست. قرن هاست که آخوندها باالی منرب 
از  چگونگی کشته شدن "     امام رضا" به دست مأمون خلیفه ی عباسی می گویند و 
در همان حال در مورد "     امام محمد تقی" توضیح می دهند که دخرت دیگر مأمون را 
به همسری خود گرفت. وقتی رفتار "     امام"شان چنني باشد که با قاتل پدر بسازد و 

داماد او شود از پريوان چه انتظاری دارید؟  

خانم هاشمی دوران            خاتمی را به یاد بیاورید، پدرتان چگونه برای حفظ موقعیت 
و قدرت خودش پشـــت                 خامنه ای رفت و از ســـرکوبی که توسط او سازمان دهی 
می شد حمایت کرد. چگونه از بسنت روزنامه ها و اتهام وابستگی آن ها به خارج، 
که دست پخت                 خامنه ای بود دفاع کرد.  شما هم چشم تان را بر روی واقعیت های 
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جامعه مان بســـتید و تنها به حمایت از پدر برخاستید. به مواضع تان در آن دوران 
رجوع کنیـــد. با آن که دوران "اصالحات" بـــود و قاعدتاً فضای بیش تری برای 
حرکت شما ایجاد بود؛ شما  اما کم ترین تحرک را داشتید؛ چرا که شاقول شما با 
پدرتان تنظیم می شد. حاال هم  شما و هم پدرتان و هم مهدی مزد خدمت آن روز 
پدرتان به                 خامنه ای را می گريید. دیدید                 خامنه ای چگونه پدرتان را با پاســـداری 
دون پایه چون         احمدی نژاد ‑که تا پیش از آن "آدم" پدرتان محســـوب می شد‑، 
تحقري  کرد؟ این"عربت روزگار"ست اما چه کسی در تاریخ از این"عربت"ها درس 

گرفته است که شما و خانواده تان دومی باشید؟ 

از"گفت وگوی ادیان"در زنـــدان گفته اید؛ که بود آن که ادیان مختلف را از تبلیغ 
دین شـــان در جامعه باز داشت؟ دین حاکم و قدرت مدارانی چون پدرتان هنوز 
"مصلحت"ندیده اند  که سنی ها در پایتخت و"ام القرا"ی اسالم یک مسجد داشته 

باشند. 

از  گفت وگو با مســـیحی ها و بهایی ها در زندان گفته ایـــد. می دانم منظورتان از 
مسیحی ها، مسیحیان نوکیشی چون  مریم جلیلی،   شهال رحمتی و   میرتا زحمتی است 
که به خاطر دین شان در اوین به بند  کشیده شدند. آیا نمی دانید فقه موردنظر پدرتان 
تغیري دین از اسالم به مسیحیت را ارتداد می داند و مستحق مرگ؟ از آن جایی که 
نام بردگان زن هستند و"ناقص عقل"، اعدام شان نکرده  اند؛ وگرنه در همان دوران 
ریاســـت جمهوری پدرتان بود که کشیش  مهدی دیباج را به طرز فجیعی کشتند و 
سپس کشیش  هایک هوسپیان و  کیشیش  طاطائوس میکائیلیان را به قتل رساندند و 
در توطئه ای ننگني مسئولیت آن را به دوش مجاهدین انداختند. جرم شان این بود که 
به زبان فارسی دین شان را تبلیغ می کردند که گناهی نابخشودنی بود. کشیش  حسني 

سودمند هم در دوران اقتدار پدرتان، در آذرماه ۶٩، در مشهد به دار آویخته شد. 
فراموش کرده اید چگونه ســـربازان گمنام پدرتان "حرم امـــن      امام رضا" را در روز 
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عاشورا منفجر کردند و جمعیت سوگوار را به قتل رساندند تا تبلیغات چی های ایشان 
مسئولیت آن را متوجه ی مجاهدین کنند؟ 

دیدید سربازان گمنام پدرتان چگونه   مهدی نحوی سرباز دردمند اسري در پادگان 
کرمانشـــاه را به تهران آوردند و با شکنجه و خدعه و نرينگ به عنوان عامل این 

انفجار معرفی اش کرده و به قتلش رساندند؟ 
یادتان هست     فالحیان پس از برمال شدن جنایاتش می گفت من به  هاشمی سنجاق  
شـــده ام؛ هرکجا الزم اســـت بیایم با او می آیم؟ شما بهرت می دانید  که بیش ترین 
ترور های رژیم در خارج از کشـــور در دوران پدر شـــما به وقوع پیوست و دادگاه 
آرژانتني هم چنان به دنبال ایشان است. در ترور میکونوس نام پدرتان در حکم نهایی 

به میان آمد؛ این قصه سر دراز دارد. 

می دانم منظورتان از بهایی ها خانم ها  صهبا رضوانی، منیژه منزویان‑نصرالهی‑، 
سوسن تبیانیان، لوا خانجانی، فریبا کمال آبادی، مهوش شهریاری ‑ثابت‑ و  فاران 
حسامی هستند که به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیالت بهایی و اجتماع 
و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی به زندان افتاده اند. اما شما بهرت می دانید 
جرم  فاران حسامی آموزش آنالین به دانشجویان بهایی ای بوده که نمی توانند در 
دانشـــگاه های کشور تحصیل کنند و حاال شـــما در زندان از امثال او می آموزید. 
شما می دانید مهوش شهریاری با شصت سال سن، حتا از امکانات درمانی برای 

شکستگی لگن  خاصره اش نیز محروم است. 
با همه ی ظلمی که به این زنان بهایی می رود، آن ها در مقایسه با آن چه بر زنان بهایی 

در دوران قدر قدرتی پدرتان در شرياز رفت زندانیان خوشبختی هستند. 
روز بیست و هشت خرداد سال ١٣۶٢جالدی چون  ضیاء  مريعمادی ده زن بهایی را 
در شرياز با کمک حکام شرع جنایتکار و در هم آهنگی با محی الدین حائری شريازی 
امام جمعه ی تبهکار شرياز، به جرم اعتقادات شان به جوخه ی رگبار بستند. در میان 
این زنان به نام های  مونا محمودزاده هفده ساله تا   عزت جانمی پنجاه و هفت ساله 
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بر می خوریم.  خانم هاشمی، دستان پدر شما به چنني جنایت هایی آلوده است. 
"جرم"این دخرتان و زنان مشـــارکت در آمـــوزش اخالق و تعلیمات دینی بهایی 

بـــه کودکان خانواده های بهایی  بود.حکم اعدام یـــداهللا محمود نژاد   ، پدر مونا به 
فاصله ی ســـه ماه پس از اعدام دخرتش اجرا شد؛  اخرت ثابت، بیست و یک ساله، 
 رویا اشـــراقی، بیست و دو ســـاله، با مادرش  عزت جانمی دو روز پس از اعدام 
 عنایت  اهللا اشراقی پدر خانواده به دار آویخته شدند؛  سیمني صابری بیست و چهار 
ساله؛  شهني‑شريین‑دالوند، بیست و پنج ساله؛  مهشید نريومند، بیست و هشت ساله؛ 
 زرین مقیمی ابیانه بیست و نه ساله؛  طاهره ارجمندی‑سیاوشی‑،سی و دو ساله همسر 
 جمشید سیاوشی؛ این دو به فاصله دو روز اعدام شدند.  نصرت غفرانی ‑یلدایی‑، 

پنجاه و شش ساله مادر  بهرام یلدایی، این دو به فاصله ی دو روز اعدام شدند. 
می دانیـــد حلق آویز کـــردن ده زن، دو روز پس از دار زدن شـــش مرد یعنی چه؟ 
مريعمـــادی پس از فراغت از این جنایت، به تهران فراخوانده شـــد و ترفیع مقام 
گرفت و تا ســـال ۶٧ دادستان عمومی تهران بود. داستان فجایع و اختالس ها و 
فسادی که بعدها به بار آورد خود مثنوی هفتاد من کاغذ است . البته بازداشت هم 

شد وىل بالفاصله آزاد شد. 

خانم هاشمی، تنها تعداد بهاییانی که در دوران حکومتی که پدرتان جزو پایه گذاران 
اصلی آن بود اعدام شـــدند، بیش از تمام اعدام های سیاسی زمان  محمدرضاشاه 
بود؛ افرادی که آزارشـــان به حکومت نمی رسید و ادعایی هم نداشتند و ندارند؛  
پدرتان از   دوران پهلوی به عنوان"ستم شـــاهی" یاد می کند. دوران پدر شما را چه 
بنامیم که از دایره ی انصاف خارج نشـــویم؟ جنایات دوران "ستم شـــاهی"را   شاه 
شخصاً انجام نمی داد و در بسیاری موارد چه بسا روح اش هم از آن ها خرب نداشت. 
میزان آگاهی پدر شما از جنایت ها و مسئولیت او در نکبتی که کشور ما را فرا گرفته 

به مراتب بیش تر از مسئولیت محمدرضاشاه در  دوران پهلوی ست.
آیا می دانید ساختمان "حوزه  ی هرن و اندیشه ی اسالمی" در سال های پیش از انقالب 
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یکی از زیارتگاه های بهاییان بود و "حضريةالقدس" نامیده می شد؛ مشهور است که 
طاهره قرةالعني، شاعر توانا و یکی از بزرگ ترین مبلغان بهاییت در آن جا به خاک 
سرپده شده. تصورش را بکنید "هرن و اندیشه "تان را با یورش به خانه ی دیگران و 

تصاحب آن بنیان  گذاشتید و "هرنمندان" تان از چنني جایی بريون می آیند.
تا پیش از ظهور نظام اسالمی، ما در کشورمان مشکل گفت وگو بني ادیان نداشتیم 
که حاال شـــما از دیدن آن در زندان بـــه وجد آمده اید. در طول تاریخ هم هر کجا 

بلوایی برخاست، یک سرش به آخوند ها و حوزویان ختم می شد.
در کرمانشاه، ملک طاووسی ها که به شیطان احرتام می گذارند، در کنار یهودیان و 
اهل سنت و شیعه و اهل حق، زندگی می کردند بدون آن که مشکلی پیش بیاید. 
بی خود نبود کرمانشاه را شهر هفتاد و دو ملت می خواندند. در اصفهان مسلمان و 
مسیحی و یهودی در کنار هم زندگی می کردند، در شرياز یهودی و بهایی و مسلمان 
هم زیستی مســـالمت آمیز داشتند. ببینید این آخوندها کار را به کجا کشانده اند که 
دراویش هم تحمل نمی شوند؛ با آن که جمعیت ایران بیش از دو  برابر شده است، 
آمار از کاهش تعداد یهودیان و مسیحیان و زرتشتی  ها و بهایی ها  خرب می دهد. و 
البته این ها همه از "برکات" نظامی ست که پدرتان در بنیان گذاری آن سهم اصلی 

را داشته است. 

پدر شما آیا حق حیاتی برای مجاهدین قائل بود که حاال شما در زندان از  گفت وگو 
با آن ها یاد می کنید؟ آیا او و امام   اش برای حزب توده و سازمان فداییان اکثریت 
که در خدمتگزاری به رژیم از چیزی فروگذار نکردند حق حیات قائل شد  که حاال 
شـــما دم از گفت وگو با "چپ "ها در زندان می زنید؟  نمی گویم کار بدی می کنید 

می گویم با این تناقضات چه می کنید؟ 
البته چه خوب که شما به آن دسته از زنان "اصالح طلب" نپیوسته اید  که در زندان 
هم برای خانواده های دردمند مجاهدین که به بند  کشیده شده اند "حق حیات" و 
حق داشنت آرایی متفاوت قائل نیستند. حتماً شنیده اید در بند ٣۵٠ مردان آن جا هم 
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مدعیان "اصالح طلبی" رویه ای مشـــابه دارند و دامنه  ی اقدامات زشت خود را تا 
زندانیان چپ و... نیز گسرتش داده اند. طبیعی ست آن ها همان "انحصارطلب "های 

قدیمی هستند که به اقتضای روز، رنگ عوض کرده  اند.  
می دانم شما امروز با توجه به تجربه ای که از سر گذرانده اید دیگر فائزه ی قبل نیستید 
و با توجه با گفت وگو و نشســـت و برخاســـتی که با زنان بهایی و دگر اندیش و 
دگرکیش داشته اید دیگر پدرتان نمی تواند در گفت وگو با شما آن ها را "جاسوسه" و 

"عامل استکبار" و... بخواند.

خانم هاشمی، شـــما در ادامه انگشت روی مواردی گذاشته اید که نیاز به توضیح 
دارد. گفته اید: 

این جا دانشگاه است: دانشگاهی که در هیچ زمان و مکانی در بريون از 
زندان شکل نمی گريد چیزهایی می بینی و می شنوی و یاد می گريی که در 
هیچ کالس و جمع و جلسه و همایشی قابل مشاهده و لمس و درک نیست. 
تجاربی می اندوزی که مشابه آن را در صحبت های زندانی های آزاد شده و 
یا در کتاب  های تاریخ و خاطرات دیگران نمی بینی و در ذره ذره ی وجودت 

جای نمی گريد.
شـــاید بتوان بخش اول صحبت تان را در نظام جمهوری اسالمی پذیرفت. معلوم 
اســـت وقتی نخبگان یک جامعه را به بند بکشند دانشـــگاه اصلی در آن زندان 
شـــکل می گريد. کما این که در دوران   شاه هم چنني پدیده ای در کشور ما بود. اما 
در هیچ یک از کشورهایی که بانظام های دمکراتیک اداره می شوند شما با چنني 
پدیده ای روبرو نیســـتید؛ چرا که زندان، محل نـــگاه داری مجرمان و خطاکاران 
اســـت؛ در نظام های متمدن و دمکرات هیچ فضلیتی در زندان پیدا نمی شود که 
کسی افسوس آن را بخورد. در آن جا دانشگاه ها در آکسفورد و کمربیج، و سوربن و 

چالمرز و هاروارد و ام ای تی و پرینستون و برکلی و ... شکل می گريند. 
نمی  دانم دم خور شـــما کدام زندانی   آزاد شـــده بوده و شما کدام کتاب تاریخ و یا 
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خاطرات زندان را خوانده اید؟ چنان چه مایل بودید وقتی از زندان خارج شدید و 
این نامه را خواندید آدرس ایمیل تان را مرقوم کنید تا برای آشنایی تان با دهه ی اول 
"انقالب اسالمی" و "دوران طالیی      امام"، کتاب چهارجلدی‑نه زیسنت نه مرگ‑ 

خاطرات زندانم از دهه ی ۶٠ و هم چنني "دوزخ روی زمني" وضعیت دهشـــتناک 
زنان زندانی محبوس در واحد مسکونی و قربهای قزلحصار را برای تان ارسال کنم. 

در ادامه در ارتباط با "خودسازی" و خلق آثار هرنی در زندان نوشته اید:  
این جا محل خودسازی است : از بوق سحر تا پاسی از شب چنان زمانت 
پر است که برای بسیاری از  کار ها وقت کم می آوری. کتاب خوانی های فردی 
و  گروهی، کالس های آموزش زبان، ترجمه، نویســـندگی، ســـرودن شعر و 
شعرخوانی، کالس های فرهنگی و ورزشی، کارهای دستی که هر  کدام یادآور 
شرایط سخت زندان است و پر از خاطره های زیبا، همه از هم می آموزند، هر 
کس دانسته هایش را  نثار دیگران می کند، این جا  احساس پوچی و بیهودگی 

رخت بر می بندد.
خانم هاشمی به آن چه در سی سال گذشته بر کشورمان گذشته فکر  کنید. چه کسی 
شاعران را از کشور فراری داد، چه کسی کانون نویسندگان را ممنوعه کرد و شعرا و 
نویسندگان کشورمان را به بند کشید یا به قتل گاه روانه کرد؟ تصورش را بکنید  علی 
موسوی گرمارودی می شود نماینده ی شعری این نظام که می گوید: "شرم می کردم 
از خودم اگر بر  صادق هدایت لعنت نمی فرســـتادم . خداوندا ،  صادق هدایت را 
لعنت کن" از بقیه چه بگویم؟ آیا چنني نظامی شایسته ی لعن و نفرین نیست؟ آیا 

نباید تا آجر آخر این نظام را منهدم کرد ؟
چه کســـی کانون وکال را منحل، و وکالی مبارز و دل سوز را آواره کرد؟ چه کسی 
کاری کرد که یک جامعه "احســـاس پوچی و بیهودگی"  بکند؟ چه کســـی چنني 
بالیی را به سر مردم آورد که آن ها حسرت "خاطره  های زیبا" خود در   دوران پهلوی 

را بخورند؟ 
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چه کسی بزرگان تئاتر و موسیقی کشورمان را دربه در کرد؟ چه کسی خوانندگان و 
آهنگ ســـازان شهري  کشورمان را آواره کرد؟ چه کسی سازهای نوازندگان مان را بر 

سرشان خرد کرد؟ 
می دانید من به خاطر آموزش زبان انگلیسی به هم بندهایم چه مصیبت هایی در سلول 

انفرادی کشیدم و چه کتک هایی خوردم.
می دانید در بخشی از دوره ای که من زندان بودم، انجام "کارهای دستی" خالف 
اســـالم شمرده، و به شدت نهی می شد و چنان چه کســـی در خفا به آن مبادرت 

می کرد با سخت ترین تنبیهات  غريقابل تصور مواجه می شد؟ 
آیا هرگز از خود پرســـیده اید چرا زندان، کانون ســـرودن شـــعر و شـــعرخوانی و 
نویسندگی ســـت؟   چرا باید نخبگان جامعه حسرت زندان را بخورند؟ پدرتان و 
همراهان او وعده ی بهشـــت داده بودند و حاال دخرتِ همان پدر، از زندانی بودن 

خود در پوست نمی گنجد؛ عجیب نیست؟ چه کسی بایستی شرمنده باشد؟ 
چه ایرادی داشت یا دارد که باز هم بزرگ ترین ارکسرتهای فیالرمونیک خاورمیانه 
را داشته باشیم؟ چرا نبایستی ارکسرت ملی کشورمان هم چنان در منطقه بدرخشد و 
از داشنت کنسرت های بزرگ موسیقی در شهرهای میهن مان محروم باشیم؟ چرا 
نباید بزرگ ترین شب های شعر در  کشورمان برگزار شود؟ چرا نباید درخشان ترین 
کارناوال ها در ایران مان شـــکل گريند؟ چرا نباید دوباره در شرياز جشن هرن برپا 

کنیم؟ 
کافی نت ها و محل تجمع جوانان کشورمان یکی پس از دیگری بسته می شوند؛ چه 
اشکاىل داشت کشورمان مرکز فرهنگی و هرنی منطقه باشد؟ چه کسی مانع این همه 
زیبایی شده است؟ ننگی از این باالتر که با افتخار اعالم می کنند برگزاری هرگونه 

کنسرت در مشهد ممنوع شده است؟
آیا شما نمی دانید در دورانی که پدرتان قدرت فائقه  داشت، کاخ های جوانان را به 

کمیته و بازداشتگاه  تبدیل کردند؟
چرا نباید ســـواحل ما در جنوب و شمال کشور ساالنه پذیرای میلیون ها توریست 
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باشد؟ چرا نباید پیست های اسکی ما یکی از جاذبه های توریستی کشورمان باشد؟ 
چه کســـی و چه نظامی مانع آبادانی کشور شده است؟ به غري از پدر شما و یک 

مشت آخوند برخاسته از اعماق قرون وسطی که چون دیو تنوره می کشند؟ 

چه ایرادی داشت بزرگ ترین رویدادهای ورزشی دنیا در کشورمان برگزار شود؟ 
افسوس نمی خورید که بازی های جام جهانی فوتبال به جای کشور مادر قطر برگزار 
می شـــود؟ ناسالمتی شما مسئولیت "فدارسیون اسالمی ورزش زنان" را بر عهده 
داشتید که البته با شکست مواجه و به تعطیلی کشانده شد؛ بازی های اسالمی زنان 
را راه انداختید  که معلوم نیست کی درش تخته شود؛ امروز خودتان از اسم مسخره ای 
که برای فدراسیون  مزبور انتخاب کرده بودید حريت نمی کنید؟ زنان مسیحی و 
بهایی که با شما هم بند هستند چه بایستی می کردند؟ آیا شما اجازه می دادید زنان 
بهایی به عنوان نمایندگان ایران در مسابقات بني المللی شرکت کنند؟ خودتان بهرت 
می دانید حق تحصیل هم ندارند. حتی حق آموزش آنالین بني خودشـــان را هم 

ندارند. 
از خود پرســـیده اید چرا نباید زنان ما اجازه داشته باشند به استادیوم های ورزشی 
بروند؟ امسال رفنت زنان به استادیوم والیبال را نیز ممنوع  کردند. چرا زنان به هرچه 
اشتیاق نشان می دهند ممنوع می شود؟ چه کسی باعث عقب ماندگی زنان ایرانی 
در ورزش شده است؟ می دانید  کشور ما یکی از پیش روترین کشورها در امر حقوق 
زنان و ورزش زنان در آسیا بوده است. چه کسی ما را به این حضیض دچار  کرده 

است؟ 
می دانید نشریه ی"مسلم نیوز" در انگلستان که بودجه اش البد از طریق "امدادهای 
غیبی" تأمني می شود، به منظور ارتقا جایگاه مسلمانان مقیم انگلستان از سال ٢٠٠٠، 
جوایزی را با نام مســـلمانان پیشگام و صاحب نام در حیطه های روابط عمومی، 
بهداشت، سالمت، توسعه، ارتباطات، تحصیالت، فرهنگ، اقتصاد و رسانه ها به 
اجرا گذاشته است، و جایزه ی شایستگی ورزش را به نام " فائزه هاشمی" یعنی شما، 
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نام گذاری کرده است. و قطعاً می دانید  که "مسلم نیوز" در فوریه ی  ١٩٨٩ و هم زمان 
با صدور فتوای          خمینی درباره ی  ســـلمان رشدی تأسیس شد. از زندان که بريون 

رفتید فکری به حال آن بکنید. 

شما به درستی از وجود عشق و دوستی های عمیق و مهربانی و عطوفت و شفافیت 
در زندان نوشته اید: 

این جا مدرسه ی عشق است:  دوستی های عمیق این جا شکل می گريد، 
حس مشارکت و کمک به دیگران، ایثار و فداکاری، همدردی و همکاری، 
مهربانی و عطوفت، شفافیت و زالل بودن، احساسات رقیق و نازک دل، 
از بني رفنت منیت ها، عشق و محبت. هر چه داری جاناً و ماال بی دریغ در 
اختیار دیگران می گذاری. همه یکی می شوند، مرخصی رفنت و آزاد شدن 
با اشک و غصه جدایی و فراق از یاران همراه است. از شادی هم شادیم 
و از غصه ی  هم دردمند. هر چه فشار ها و محدودیت ها و سختی ها بیش تر 

می شود همبستگی و اتحاد و عشق و محبت نیز بیش تر.
شـــما سال ها در حزب جمهوری اســـالمی فعال بودید، آیا در آن جایی که   بهشتی 
"معبد"ش می خواند چنني احساســـاتی را یافته بودیـــد؟ آیا خربی از "مهربانی و 

عطوفت"بود؟  که اگر بود، البد نمونه هایش                  الجوردی و  قدیریان و  امانی  و    مهرآیني  
و... امثالهم بودند  که چرخ های اوین و دادستانی را می چرخاندند و   عسگراوالدی 
و  بادامچیان و  شفیق و ... که پشتیبانان شان بودند یا                 خامنه ای که دبريکل حزب بود.

تردید ندارم اگر "ایثار و فداکاری و همدردی و همکاری" را در "حزب" و "معبد"ی 
که   بهشتی وعده اش را می داد تجربه کرده  بودید حاال در زندان از دیدن زنانی که 
هیچ دل خوشـــی از نظامی که پدرتان پایه گذارش بوده ندارند، این گونه به وجد 

نمی آمدید. 
از "غصه ی جدایی و فراق از یاران همراه"  گفته اید. احساس تان را درک می کنم. 
اما شما هم خودتان را لحظه  ای، فقط لحظه  ای، به جای من و ما بگذارید. شما 
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هنوز "یاران" تان را برای رفنت به جوخه ی اعدام بدرقه نکرده اید؛ شما هنوز معنای 
بوسه ی تب دار را نمی دانید؛ شما هنوز معنای "فراق" را به درستی درک نمی کنید؛ 
و از سوزش آن با تمام وجودتان شعله نمی کشید؛ شما هنوز از این که نتوانسته اید 
در آخرین لحظات، یاران تان را ببوسید به خود نمی پیچید؛ شما نمی توانید درک 
کنید در راهروی مرگ نشسنت و از زیر چشم بند یاران را تا قتل گاه بدرقه کردن چه 
دردی را در وجود انسان می ریزد؛ شما نمی دانید پشت در شعبه ی بازجویی نشسنت 

و شاهد شکنجه ی عزیزان بودن و فریادهای شان را شنیدن چه درد هولناکی ست. 
وقتی از "ایثار و فداکاری، همدردی و همکاری" ســـخن می گویید نمی دانم عمق  
گفته های تان چه حد اســـت؟ اما من معنای این کلمـــات را خیلی خوب درک 
می کنم. اگر نبود "ایثار و فداکاری" دوستان و عزیزانم در تابستان ۶٧ ، من امروز 

زنده نبودم. 

شما به درستی در مورد زندان اوین و انسان های ارزشمندی که در آن به بند کشیده 
شده اند   می نویسید: 

این جا گنجینه ی انسان های ارزشمند است:  حضور  زنان متفکر و اندیشمند 
و تحصیل کرده، دارای مطالعه و آگاه، با هدف و با مرام، با اراده و مصمم، 
ثابت قدم و استوار، شجاع و رشید، مدیر و مدبر، مبتکر و خالق در این جا 
غنیمتی است برای زندانیان و فرصت از دست رفته ای است برای اداره و 

سازندگی کشورمان ایران که از این ظرفیت ها و استعداد ها محروم است. 
می دانید چقدر از این "زنان متفکر و اندیشـــمند و تحصیل کرده، دارای مطالعه و 
آگاه، با هدف و با مرام، با اراده و مصمم، ثابت قدم و استوار، شجاع و رشید، مدیر 
و مدبر، مبتکر و خالق" در دوران قدرتمندی پدرتان به جوخه های اعدام ســـرپده 
شدند؟ می دانید چه تعداد از این "زنان" به خاطر شکنجه های هولناک برای همیشه 
زندگی شان با رنج و درد همراه شد؟ می دانید چه تعداد از این "زنان" نخبه بعدها 
دست به انتحار زدند؟ می دانید چه تعداد از آن ها بعدها و در بريون از زندان سر 
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از آسایشـــگاه روانی درآوردند؟ می دانید صدها تن آن ها در کشـــتار ۶٧ از همني 
سلول هایی که شما در آن ها نفس می کشید به قتل گاه برده شدند؟ 

ایـــن جنایت در روزهایی رقـــم خورد که در حضور پدرتـــان در نمازجمعه ای که 
هدایت اش با او بود شعار می دادند "منافق زندانی اعدام باید گردد". و جانیان، در 
یک بند، همه ی زندانیان زن مجاهد را از دم تیغ گذراندند.  شما بهرت از من می دانید 
شعارهای نماز جمعه شعارهای رسمی نظام بود که ستاد نماز جمعه تعیني می کرد، 
دوست عزیز پدرتان  محمود مرتضایی فر فریاد می کرد و جمعیت نمازگرار تکرار 

می کردند.     

حتماً  در تاریخ خوانده اید یا شنیده اید            آیت اهللا  منتظری در نامه ی معروفش در مهرماه 
١٣۶۵ به          خمینی نوشت: 

آیا می دانید  که جنایاتى در زندان هاى جمهورى اسالمى بنام اسالم در حال 
وقوع اند  که شبیه آن در رژیم منحوس   شاه هرگز دیده نشد؟ 

آیا می دانید  که تعداد زیادى از زندانی ها تحت شکنجه توسط بازجویان شان 
کشته شده اند؟ 

آیا می دانید که در زندان {شهر} مشهد ، حدود بیست و پنج دخرت بخاطر 
آن چه بر آن ها رفته بود... مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شـــدند؟ آیا 
می دانید که در برخى زندان هاى جمهورى اســـالمى دخرتان جوان به زور 

مورد تجاوز قرار می گريند... 
و من اضافه می کنم: حجت االسالم    انصاری نجف آبادی نماینده ی            آیت اهللا  منتظری 
در مهرماه ١٣۶٣ به من گفت به چشم خودش هشتاد زندانی دخرت را که از ناراحتی 
روحی و روانی رنج می بردند شخصاً در زندان قزل حصار دیده است. آیا می دانید 
بسیاری از زنان زندانی در دهه ی ۶٠ به خاطر فشارهای عصبی و جسمی و روحی 

عادت ماهانه نداشتند؟  
یادتان هست چگونه در دهه ی هفتاد خورشیدی هنگامی که            آیت اهللا  منتظری در 
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حصر بودند پدرتان سعی می کرد ایشان را فردی سطحی و ساده لوح و زودرنج و 
تأثري پذیر و دمدمی مزاج نشان دهد؟ 

شما ســـال ها در حزب جمهوری اسالمی فعال بودید،  کدام یک از همکاران تان 
در این حزب که نماینده ی مجلس شورای اســـالمی شدند، به گردِ پای چنني زنان 
فهمیده ای می رسیدند؟ همان نمایندگانی  که          خمینی"عصاره  ی فضائل ملت "شان 

 نامید؛ آن ها آیا عصاره ی فضائل ملت ما بودند؟  
نام شـــان را یک یک می برم تا چهره، عقاید و اعمال شـــان را به یاد آورید.   منريه 
گرجی،  مریم بهروزی،  گوهر الشـــریعه  دست غیب، مرضیه حدیده چی دباغ، عاتقه 
رجایی، منريه نوبخت، اعظم طالقانی، نفیسه فیاض بخش، اخرت درخشنده، پروین 
سلیحی، قدسیه سیدی علوی، مرضیه  وحیددســـتجردی، سهیال جلودارزاده، نريه 

اخوان بی طرف، الهه راستگو، فاطمه       کروبی، زهرا پیشگاهی فرد، و ... 
شما این افراد را از نزدیک می شناختید و یا هم دوره ای های تان بودند. 

نمایندگان ســـال های اخري مجلس را نیز به یادتان می آورم. تردید ندارم در مورد 
آن ها و "فضائل" شان شنیده اید.  فاطمه آلبا، الله افتخاری، زهره طبیب زاده، الهام 

امني زاده، فاطمه آجرلو، رفعت بیات،  عشرت شایق و .... 
آیا ظلم در حق زنان ایرانی نیســـت که چنني "نادره " هایی با چنان هیبت هایی بر  

کرسی های مجلس تکیه زنند و حقوق آنان را پایمال کنند؟ 
زهره طبیب زاده دروغ می گوید و به منظور پاپوش دوزی برای برادر شما مهدی در 
صحن مجلس مدعی می شود "آیا شش نفر بسیجی به دلیل مدیریت وی در جریان 
فتنه شهید شدند یا نه؟" البته او کمی از خر شیطان پایني آمده و تخفیف داده است 
چرا که قبال مدعی بودند بیســـت بسیجی در جریان "فتنه" به "شهادت" رسیدند؛ 
هیچ یک از مدعیان اما حاضر نشدند نام آن ها را انتشار دهند. می دانم این اتهامات 
دروغ، زشت و ناپسند هستند و دل تان را به درد می آورد؛ اما پدرتان درست به همني 
شکل در صحن مجلس دروغ می گفت و برای مخالفان پاپوش می دوخت؛ ما در 
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زندان می شنیدیم. این همان مجلسی ست که از تریبون آن به مدیریت پدرتان هرچه 
می خواستند علیه        مهندس بازرگان و دیگر منتقدین شان گفتند . حتی وقتی        مهندس 

بازرگان و   معني فر را مورد ضرب و شتم قرار دادند، او اقدامی نکرد. 
یادتان هســـت وقتی   مطهری به قتل رسید چگونه پدرتان در حضور          خمینی و در 
حوزه ی علمیه ی قم، مارکسیســـت ها را عامل آن قتل معرفی کرد و بعدها هرگز به 

خاطر این دروغ، عذرخواهی هم نکرد. 
یادم هســـت پدرتان در نماز جمعه از دو ماه حبس انفرادی‑ که در زمان   شـــاه و 
در زیر بازجویی کشـــیده بود‑،با چه آب و تابی تعریف می کرد و آن را در زمره ی 
جنایات   شـــاه و ســـاواک قملداد می کرد. آن موقع من شش ماه بود که در سلول 
ه ماه؛ بعضی ها تا بیش از سه سال هم در سلول انفرادی  انفرادی بودم و دوستانم نُ
ماندند. نه برای بازجویی، بلکه به صورت تنبیهی و برای رو کم کنی! باور می کنید؟

 
اشتباه نکنید، من شما را مسئول اقدامات پدرتان نمی دانم و قصد ندارم به خاطر 
اعمال او شـــما را‑آن هم در زندان و زیر فشـــار‑به محاکمه بکشانم. ابداً. بلکه 

می خواهم با بازخوانی اعمال وی و نظام، چراغی فرا راه آینده ی شما بیافروزم. 
شـــما، آیا اگر دخرت   هاشمی رفســـنجانی نبودید می توانستید به مجلس پنجم راه 
یابید؟ مرور تاریخ کشـــورمان غـــري از این می گوید.   مریـــم  گلزاده غفوری، دخرت 
  آیت اهللا گلزاده غفوری‑که اتفاقاً هم در انتخابات مجلس خربگان قانون اساسی و 
هم انتخابات اولني دوره ی مجلس شورای ملی از پدر شما بیش تر رأی آورده بود‑ 
راهی زندان شد و عاقبت در قتل عام ۶٧ همراه با همسرش   علی رضا حاج صمدی 
اعدام شد. نگاهی به نامه های انتشار یافته ی  مریم گلی که چشم و چراغ زندان بود 
بیاندازید تا به فاصله ی خود با او پی بربید. تا معنای "احساســـات رقیق و نازک 
دل" و "عشـــق و محبت" را تمام و کمال دریابیـــد. مریم تنها نبود  کاظم و صادق 
 گلزاده غفوری هم به جای آن که هم چون  محسن و مهدی و یاسر سرمایه های ملی 
را چپاول کنند، رنج شکنجه را تحمل کردند و قهرمانانه در مقابل جوخه ی اعدام 
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ایستادند. 
آیـــت اهللا  گلزاده غفوری هم به جای تکیه زدن بر کرســـی مجلس و ارتزاق از خون 
و ســـرمایه ی ملت، گوشه  ی عزلت گرفت، خوش نام زیست، با سرفرازی جان داد 
و دشـــنام و نفرین ملتی را همراه خود نکرد. تفـــاوت خانواده ی  گلزاده غفوری و 

هاشمی رفسنجانی را می بینید؟ 

با همه ی این احوال وزارت کشـــور پدرتان، حق شـــما را هم پایمال کرد و آرای 
شما را با  ناطق نوری که قرار بود رییس مجلس پنجم هم باشد عوض کرد تا مبادا 
نماینده ی اول تهران شوید وآرای رییس مجلس از یک "زن"،کم تر باشد ‑که در 
جمهوری اسالمی تحقريی از این بزرگ تر برای رئیس مجلس متصور نیست‑. 
آن ها "مصلحت نظام" را در این دیدند و شما به این ظلم تن دادید؛ و همني مبنایی 
شد برای شورای نگهبان که به خود اجازه دهد تا در مجلس ششم آرای   علی رضا 
رجایـــی را با  غالم علی حدادعادل پدر عروس                 خامنه  ای عوض کند تا نم کرده ی 

رهربی و فرزندش بتواند به مجلس راه یابد. 
ســـکوت دوباره ی آن روز شما و دیگران باعث شـــد تا     احمدی نژاد و      مصطفی 
پورمحمدی به خود اجازه دهند برخالف آرای به صندوق ریخته شده در انتخابات 
شورای شهر تهران، نام  پروین         احمدی نژاد و  خسرو دانشجو خواهر رییس جمهور و 

برادر استاندار تهران را بريون آورده و آن ها را به شورای شهر تهران بفرستند. 
ســـکوت دوباره ی بعدی باعث شد تا                 خامنه ای و سپاه پاسداران و   احمدی نژاد و 
صادق محصوىل به خود اجازه دهند تا در آرای ریاست جمهوری دهم دست برده 
و   احمدی نژاد را برای یک دوره ی دیگر به مردم تحمیل کنند و برای تحقري        کروبی 
آرای او را سیصدهزار رأی اعالم کنند تا دل وىل فقیه خنک شود. حال بگذار        اکرب  
گنجی با وقاحت نان اپوزیســـیون و جنبش سبز را بخورد و مدعی شود در نظام 

جمهوری اسالمی امکان تقلب آن هم به میزان باال نیست. 
شـــما به درستی روی دغدغه های یک فعال سیاسی و اجتماعی دست گذاشته و 
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تأکید  کرده اید:  
تا زمانی که به زندان نیامدی نگران هستی که به کجا می روی؟ آیا عمرت 
تلف خواهد شد و ممکن است رعایت چیزهایی را بکنی تا پایت به زندان 
باز نشود. وىل وقتی آمدی و علی رغم بودن در قفس، این همه تأثري گرفتی 
نه تنها رنج زندان را به راحتی تحمل می کنی بلکه بعد از آزادی مصمم تر 
و محکم تر به راهت ادامه خواهی داد. چرا که زندان دیگر ترسی ندارد و 
حتی گاهی برای تجدید خاطرات و دیدن یاران روزهای سخت دلتنگ 

هستی.
شاید بد نباشد همه ی کسانی که آرمانی دارند و هدفی، و برای آن مبارزه 
می کنند برای مدت کوتاهی هم که شده به زندان بیایند، البته شاید آمدن تان 

را بتوانید برنامه ریزی کنید وىل خروج تان از اینجا را خدا می داند.

خانم هاشمی در خلوت و تنهایی زندان به وجدان خود رجوع کنید، وقتی دسته دسته 
دخرتان مردم از خانه و مدرسه راهی زندان ها و جوخه های اعدام می شدند و شما 
کک تـــان نمی گزید آیا هرگز به خاطرتان خطور می کرد روزی پای شـــما هم در 
نظامی که پدرتان پایه گذارش بوده به همان زندانی باز شود که تن و بدن آن ها و 

هزاران تن جوان دیگر در آن شرحه شرحه شد؟ 
بهشتی هم وقتی دادگسرتی و عدلیه را از بني می برد، تصور نمی کرد کاخ ظلمی 
که بنا می کند روزی فرزندش را نیز ببلعد و او را با دم پایی و دست بند و زنجري به 

بیدادگاهی برند  که عکس او زینت بخش آن ست.        
خمینی هم وقتی برای تحکیم نظام اش وزارت اطالعات را تأســـیس می کرد، به 
مخیله اش خطور نمی کرد که روزی همني دستگاه جهنمی که            آیت  اهللا  منتظری بدتر 

از ساواک خوانده بودش جان فرزند و "یادگار"ش را بگريد. 
احمد          خمینی هم وقتی علیه            آیت اهللا  منتظری توطئه می کرد، تصوری نداشت که 
تیغ بر گلوی خود می گذارد. چنان چه وقتی        کروبی برای برکناری            آیت اهللا  منتظری 
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زمینه ســـازی می کرد و   موسوی فرمان پایني کشیدن عکس های ایشان را می داد و 
عبداهللا نوری دیوار خانه شان را خراب می کرد تصور نمی کردند روزی خودشان 
به حبس و زنـــدان می روند. چنان چه                  خامنه ای و دردانه اش مجتبی هم درکی از 
آن چه در انتظارشان هست ندارند و نمی دانند این کاخ ظلم چگونه بر سرشان آوار 

خواهد شد. 
شما بهرت از من می دانید بسیاری از "اصالح طلب" هایی که امروز زندان را تجربه 
می کنند در کابوس های شان هم تجربه ی زندان در جمهوری اسالمی را نمی دیدند 
چه برســـد به دنیای واقعی. آن ها بنیان گذاران دستگاه های اطالعاتی و امنیتی و 

نريوهای سرکوبگر بودند.

آیا می دانید "نیمه پنهان" کیهان چگونه پدید آمد؟ خاطرات   محمدحسن شایان فر 
از عناصر اطالعات ســـپاه و بخش اجتماعی وزارت اطالعات را بخوانید که در 
دهه ی ۶٠ به دعوت        مجید انصاری همراه با      حسني شریعتمداری به زندان های اوین 
و قزل حصار و گوهردشـــت آمدند. آن ها نوشته های توابني و  گفت وگو با آن ها را 
جمع آوری کرده و برای چاپ به وزارت ارشاد می سرپدند.  فیض اهللا عرب سرخی، 
چهره ی امنیتی و مدیر کل حراست وزارت ارشاد در دهه ی شصت، که این روزها 

زندانی امنیتی ست در آن دوران به این دو یک "یک پیشنهاد هیجان انگیز داد". 
او به  شریعتمداری و شایان فر پیشنهاد کرد که این نوشته ها را برای چاپ، به 
روزنامه ی کیهان بسپارند تا هم وقت شان برای کار های اجرایی گرفته نشود 
و هم این دست نوشته های سرنوشت ساز، در اختیار مخاطبان گسرتده تری، 

به وسعت سراسر ایران، قرار گريد.١ 

این گونه بود کـــه به فرمان                 خامنه ای روزنامه ی کیهان در اختیار آنان قرار گرفت تا 
هرچه دل تنگ شـــان می خواهد در آن بنویســـند و انتشار دهند. توجه کنید امروز 

1-http://khabaronline.ir/detail/263845/politics/parties
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چگونه همني عرب سرخی ها از  کیهان می  نالند؟ 
خانم هاشمی، باور کنید "عربت" روزگار را. 

اگر می خواهید عاقبت بخري شوید پوسته شکنی کنید. گفته های اراذل و اوباشی 
در حد    سعید قاسمی که می گفتند اگر شما یک روز در زندان ماندید ریش شان را 

خواهند تراشید شما را فریب ندهد که حقانیت خانواده تان را نتیجه بگريید.  
ســـعی نکنید در این میان به خود و خانواده تان اعتبار بدهید  که دیدید برخالف 
انتظارتان و برخالف آن چه در مورد خانواده ی         رفسنجانی تبلیغ می کردید ما هم 

به زندان رفتیم. 
وقتـــی از زندان بريون رفتید به نوار مکالمه ی  نیک آهنگ کوثر و  برادرتان  مهدی 
گوش کنید. به تن صدای او، به شیوه ی گفتار او توجه کنید چقدر با    سعید تاجیک 

فرق دارد؟ آیا مهدی و امثال او نخبگان جامعه ی ما هستند؟

خانم هاشـــمی قدر زمینی را که بر آن قدم می گذارید بدانید، قدر هوایی را در آن 
تنفس می کنید بدانید، در آن هوا مریم  گلزاده غفوری تنفس کرده است، بر آن زمني 
فروزان عبدی قدم گذاشته است، در آن مکان پاهای مادر   معصومه شادمانی در زیر 
کابل له و لورده شده و درست در نزدیکی شما بر روی برانکارد به رگبار مسلسل 
بسته شده است. در آن نزدیکی دخرتکانی که نام شان را هم نمی دانستند به جوخه ی 
آتش سرپده شدند. یادتان باشد شما در سلول هایی زندگی می کنید ؟ که  نیلوفر تشید 
با شانزده سال سن می گفت مرگ برای من خیلی زود است و بی رحمانه به رگبار 

بسته شد . 

من اگر  "آرمانی" برای خود قائل بودم، و به چنني اهداف بلندی که شما برای خود 
ترسیم می کنید می اندیشیدم، قبل از هرچیز از خانه ی خودم شروع می کردم و بر 

پدرم و برادرانم می شوریدم و آن ها را رسوای عام و خاص می کردم. 
خانم هاشمی، نوشته اید "زندان دیگر ترسی ندارد"؛ خوب است که چنني احساسی 
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دارید. از یاد اما نربید که شـــما مزه ی شکنجه  را نچشیده اید، شما هنوز نمی دانید 
کابل چیســـت؛ شالق، بر گوشـــت از هم دریده شده چه سوزش جانکاهی دارد؛ 
انگشـــت های پریده در اثر ضربات کابل چه زجری  را به انسان تحمیل می کنند؛ 
شما  دستبند قپانی را تجربه نکرده اید؛ درکی از آویزان شدن ندارید؛ رنج و مشقت 
روزهای متواىل سرپا ایستادن بدون خواب را از سر نگذرانده اید؛ شما را هنوز توپ 

فوتبال نکرده اند؛ برای شما جوجه کباب فقط یک نوع غذاست. 
خانم هاشمی، زندان اما در نظام اسالمی فقط حبس کشیدن نیست، شما نوع خوب 
آن را تجربه کرده اید. من دوســـتان زیادی داشتم که وقتی به آن ها پیشنهاد فعالیت 
دوباره، یا پیشنهاد خروج غريقانونی از کشور را می دادم با صمیم قلب می پذیرفتند 
اما به یک شرط؛ به شرط آن که یک اسلحه یا قرص سیانور در اختیارشان بگذارم 
که در لحظه  ی دستگريی از آن برای کشنت خودشان استفاده کنند. می گفتند دیگر 
تحمل شکنجه و بازجویی مجدد را نداریم؛ آن ها از شکسنت می ترسیدند. این گونه 

بود که "زندان ترس داشت".  

خريخواهانه نوشـــته  اید: "شاید بد نباشد همه  یکسانی که آرمانی دارند و هدفی، 
و بـــرای آن مبارزه می کنند برای مدت کوتاهی هم که شـــده به زندان بیایند"، اما 
الجوردی در سال ۶٠ شـــریرانه می گفت: "ای کاش می شد همه ی مردم ایران را 
برای مدتی به دانشگاه اوین آورد"؛ او می خواست به ضرب زور و شکنجه و رعب 

و وحشت همه را "تواب" کند. 
نیک خواهانه از "دلتنگ شـــدن" برای "تجدید خاطـــرات و دیدن یاران روزهای 
سخت" نوشته اید. من احساس شما را خیلی خوب درک می کنم؛ سی و یک سال 
است که "دلتنگِ یارانم" هستم؛ هنوز با "خاطرات" آن ها زندگی می کنم. بیست و 
چهار سال است که از "راهرو مرگ"بريون نیامده ام، هنوز با آن ها، در راهروی مرگ 
زندگی می کنم؛ نزدیک به نوزده ســـال است که نتوانسته ام برای "تجدید خاطره" 
با آن ها به بهشت زهرا و خاوران بروم. شما بگویید وقتی "دلتنگ یاران روزهای 
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سخت" شدم چه کنم؟ شما راهنمایی ام کنید، برای تجدید خاطره با آن ها به کجا 
پناه برم؟ در آینه نگاه می کنم، موهایم ســـپید شده است، پسرم بزرگ شده است، 
آن ها می توانستند جای من باشند اما امروز زیر خروارها خاک سرد و سیاه خفته اند. 

جواب پدرها و مادرها، جواب همسران و فرزندان شان را چه کسی می دهد؟ 

شما را بهانه کرده ام تا از درد نسلی بگویم که پرپر شد؛ نسل سرافرازی که این  روزها 
کم تر از آن ها و قهرمانی های شان گفته می شود و من ناگزیرم به جای همه ی آن ها و 

به جای صدایی که خاموش شد فریاد  کنم.
نســـلی که تا سر حد امکان رنج کشید، مقاومت کرد، قهرمانی آفرید، پرپر شد اما 

بهره ای که نربد، هیچ؛ نامی هم از آن ها برده نمی شود. 
کتمان نمی کنم؛ همه چیز و همه کس برای من بهانه ای ست تا درد نسلم را فریاد   
کنـــم. آن ها که هرگـــز از راهروهای مرگ بريون نیامدند. وظیفه  ی من اســـت که 

فریادشان را پژواک دهم. 

نامه ام طوالنی شـــد، درد این نسل به اندازه ی شب سیاهی که بر  کشورمان سایه 
افکنده طوالنی ست، کاش شما و همه ی آن هایی که این نامه را می خوانید احساس 

مرا درک کنید.  





نامه ی سرگشاده

٨ دی ماه ١٣٩٠

 محمد   نوری زاد

آقای  نوری زاد سالم، مطلبی از شما در دو سال گذشته انتشار نیافته که نخوانده و در 
آن تعمق نکرده باشم. پیش تر نیز شما را از خالل نوشته های تان در روزنامه ی کیهان 
می شناختم. چند باری نیز با مشقت تمام و البته از سر بی کاری در زندان روایت 

فتح شما و    مرتضی آوینی را دیده بودم. 
امروز اما دو انگیزه مرا وا می دارد تا این نامه را خطاب به شما بنویسم. 

شنیده ام از دوست نازنني و جاودانه  ی من   محسن دگمه  چی تجلیل کرده اید، کسی 
که رنج زندان            خمینی و                 خامنه ای دو پیشوای مورد احرتام شما را به جان خرید و 
ذره ذره آب شد و البته به باور من دوباره جریان یافت. شما شاهد بودید  که شعله ی 
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جانش چگونه آهسته آهسته به خاموشی گرایید و آن گونه که من می اندیشم عاقبت 
ستاره ای شد و درخشیدن گرفت. 

خوشـــحال شدم  از این که شما برخالف     محســـن    کدیور و نظایرش از "به درک 
واصل شد ن "شان اظهار خشـــنودی نکردید و برای قتل عام دگرباره شان به درگاه 

"شیطان بزرگ" آویزان نشدید. امیدوارم در موردتان اشتباه نکرده باشم. 

عفونامه  ی شما را خوانده ام. به جای آن که به این و آن اندرز دهید و توجیه کنید، 
خود را به خاطر آن چه بر ســـر مردم آمده مقصر دانسته و پوزش خواسته اید. از این 

بابت قابل احرتام اید؛ نوشته اید: 
ای همه ی ایرانیان، از این که امروزه در جهان، آوازه ی نیکی با شما نیست، 
شرمنده ام. شرمنده ایم. مرا و ما را ببخشایید. از این که من، ما، زندگی شما 
را با ریا و تزویر و دروغ و بی عدالتی آلوده ام، آلوده ایم، شرمگینم، شرمگینیم. 
مرا، و ما را عفو کنید. العفو. العفو. العفو. ای همه ی ایرانیان، از این که به 
اسم دین، از دیوار اعتماد شما باال رفتم، باال رفتیم، و به اسم دین، ذخایر 
شما را به باد دادم، به باد دادیم، و به اسم دین، موجبات نفرت شما را از 
دین فراهم کردم، فراهم کردیم، از شما پوزش می طلبم. من این نوشته را از 
دو قدمی مرگ برای شما می نویسم. مرگی که فراتر از تمایل من، مرا تعقیب 
می کند. از این که من، ما، جلوی چشم جهان عقل، با شما بی عقلی کردیم، 
پشیمانیم. مرگ برای ما، و زندگی برای شما. رقص مرگ برای من، برای 

ما، و رقص زندگی برای شما. دنیا و آینده به کام تان.

به شما احرتام می گذارم چرا که تنها شمایید  که اردوگاه جناح غالب را ترک کرده و 
به مردم پیوسته اید. آگاهانه از   مهدی خزعلی نام نمی برم. تاکنون هر آن که از درگاه 
قدرت رانده می شد و به گونه ای مورد خشم حاکمان قرار می گرفت، به فکر حقوق 
دگراندیشـــان می افتاد و کباده ی آزادگی می کشید؛ خود بر برج عاج می نشست و 
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دیگران را متهم می کرد. شما از این بابت استثنا هستید و درخور ستایش.
در چشمان  شما صفا و صمیمیتی را می بینم که در نگاه اکرب  گنجی هرگز ندیدم. 
سبب تفاوت نوع نگاهم به شما از نگاهم به اکرب گنجی، همنی صمیمت شماست.

قصد ندارم با این نامه نگاری بر فشارهایی که روز شب متحمل می شوید بیافزایم 
و باعث نگرانی بیش تر  خانواده ی شما شوم. انتظار ندارم مثل دیگر نامه  ها نامه ی 
مرا هم در سایت تان انتش���ار دهید. آن را به صالح نمی دانم؛ خط قرمز های رژیم 
را خوب می شناس���م؛ فراموش نکرده ام که از زندان برای سخرنانی در خاوران به 
مرخصی می رفتند، عده ای معرکه گردان آن جا بودند و کسی هم کاری به کارشان 

نداشت. اما علی صارمی برای یک دقیقه سخرنانی در خاوران جانش را داد.
از صراحت  لهجه ام در این نامه ناراحت نش���وید. قصدم بی ارزش نش���ان دادن 
فعالیت  های شما و رنجی که برای بیان نظرات تان متحمل می شوید نیست. بی شرمی 
دس���تگاه والیت را به خوبی می شناسم. امیدم این ست حاال  که چشم های تان باز 
شده، حاال که آماده اید بها برپدازید،کوشش های تان بی حاصل نشود و در دور باطل 
گرفتار نیایید. می دانم نیاز به پوسته شکنی نیاز دارید و بدون آن درجا خواهید زد؛ 
شما در مسریی که انتخاب کرده اید به قله رسیده اید؛ حاال باید هدف بزرگ تری 

را در نظر بگریید.
 

چون نمی خواهم دچار توهم ش���وید به یادتان می آوردم همه ی آن چه را که امروز 
شما با تمام وجود فریاد می کنید، بخش کوچکی از فریاد های نسل ما در سی و 
سه سال گذشته است، نسلی که همه چیزش را در مبارزه با رژیم نکبت والیت در 
طبق اخالص گذاشت. نسلی که پرپر شد اما از تالش و کوشش به خاطر آرمانش 
باز نایستاد. نسلی که دوباره چهار جاودانه -علی صارمی، محمد حاج آقایی، جعفر 
کاظمی و محسن دگمه چی در ماه های دی و بهمن ۸۹ و فروردین ۹۰� تقدیم مردم 

ایران کرد.  
ش���ما حرف جدیدی نمی زنید، تفاوت تنها در این اس���ت: کسی آن ها را بر زبان



۲۵۶
نامه ی سرگشاده به آقای  محمد  نوری زاد

هر  می راند که خود در اردوگاه والیت بوده و امروز بر حقانیت گفته های نسل ما م
تأیید می زند.  زهرا بهرامی فقط در مورد جنایت "عاشقان والیت" در روز عاشورا 

روشن گری کرد و در مقابل جوخه ی اعدام ایستاد. 
دستگاه جنایت پرور          خمینی همه ی تالشش را مصروف این می کرد که با انواع و 
اقسام شکنجه و فشار و تهدید، زندانی نگون بختی را  که در چنگ اش اسري شده 
بود جلوی دوربني بیاورد تا حقانیت نظام والیت و خصوصاً جنایاتش را تأیید کند؛ 
حاال از درون همان دستگاه والیت یکی برخاسته و جنایات صورت گرفته را برمال 

می کند و صدایی را که خاموش شد پژواک می دهد. 
بزرگی            آیت اهللا  منتظری از همني جا آغاز شد. او که جانشني  "     امام عزیز" بود رو در 
روی او ایســـتاد و گفت "اطالعات شـــما روی ساواک   شاه را سفید کرده است". 
خمینـــی از همني جا بود که او را تحمل نکرد و کینه اش را به دل گرفت. به نامه ی 
مهرماه ١٣۶۵            آیت اهللا  منتظـــری رجوع کنید، همان موقع بود که پروژه ی برکناری 
ایشـــان کلید خورد و سناریوی   مهدی  هاشمی جلوی دوربني رفت؛ از همان موقع 

خمینی مسئولیت "عفو" زندانیان را از او گرفت. 
اهمیت موضع گريی های شما هم در همني جاست که از کیهان آمده اید، یار و همراه 
حسني شریعتمداری بوده  اید، همو که تالش می کرد از زبان زندانیان درهم شکسته 
حقانیت نظام را نتیجه  بگريد و حاال یار غار خودش در مقابل                 خامنه ای و دستگاه 
والیت قد علم کرده است. راهی را که طی کرده اید مبارک تان و مبارک مان باشد، 
اما توجه داشته باشید این کافی نیست، به ویژه برای کسی که مؤید همه ی جنایات 
رژیم در سی سال گذشته بوده است. نامه ی اعمال پیشني شما سنگني است، وجدان 
بیدار شده تان را قاضی کنید، سی سال بندگی نظام نکبت جهل و جنون           خمینی و 

خامنه ای با هر انگیزه  ای که صورت گرفته باشد،گناه کوچکی نیست. 
روی کرد شما چنان چه راه به نفی نظام در کلیت اش ‑از            خمینی و                 خامنه ای گرفته 
برد، در نهایت می تواند فرصت طلبی  تا          رفسنجانی و            خاتمی و تا   موسوی و        کروبی‑نَ

محض و فرار از پاسخ گویی و مسئولیت پذیری معنا شود. 
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آقای  نوری زاد شما مانند پاسداری که از او به عنوان "سردار مستعفی سپاه و عضو 
اخراجی هیأت علمی دانشگاه      امام حسني" یاد می کنید، ساده نباشید. او  مدعی ست 
در گفت وگو "با چند پزشک متخصص ایمونولوژی ‑سرطان شناسی‑" به این نتیجه  
رسیده که "تغیري در الکرتولیت خون و به خصوص کاهش پروتئني و  گلبول های قرمز 
به شدت حوزه ی تصمیم گريی مغز"          خمینی را در ده ماه آخر عمر تحت تأثري قرار داده 
و تصمیمات وی تابع میزان پروتئني و گلبول قرمز خون متفاوت و بعضاً متعارض 
از تصمیمات قبلی اش بوده است؛ بنابراین      امام عزیز انسان نیکی بوده و اطرافیان 

بدسريت او را مجبور به اخذ تصمیمات متعارض با شخصیت اش کرده اند! 
آقای  نوری زاد چنني دست آویز هایی شما را هم چنان به برياهه می برد. فراموش نکنید 
تالش برای توجیه جنایاتی که          خمینی مرتکب شده و "تطهري" او چنان چه "سردار" 
یاد شده خواســـته هم دستی در جنایت علیه بشریت است. البته "سردار مستعفی 
سپاه" آن قدر ذکاوت دارد که در نامه به شما هزاران قربانی قتل عام ۶٧ را به منظور 

تخفیف جنایات "     امام عزیز" به صدها تن کاهش دهد. 

آقای نوری زاد همه ی نامه های مالطفت آمیزی را که به شما نگاشته شده خوانده ام. 
اما از من توقع نداشته باشید  کلمات را هم چون بعضی ها بی جا خرج کنم. شما را 
ر" هم خوانده اند. باید بگویم به شبیه سازی های تاریخی باور ندارم و از آن پرهیز  ح"

می کنم اما این جا مجبورم به این موضوع هم اشاره کنم تا بتوانم حرفم را بزنم.  
به این تعریف  و تمجیدها اتکا نکنید، همني هاســـت کـــه آدم را خراب می کند و 

فرصت رها شدن از اردوی جنایت را از انسان می گريد. 
ر"،  ر" نشده اید چرا که هنوز اردوگاه یزید و بنی امیه را ترک نکرده اید. "ح شما هنوز "ح
لشکر یزید، سردمدار بنی امیه را ترک کرد و به لشکر حسني و جریان علوی پیوست؛ 
شما هنوز از ابوسفیان و معاویه فاصله نگرفته اید، شما هنوز از          خمینی سردمدار این 
نظام فاصله نگرفته  اید، شما هنوز یزید را با صالحیت ترین فرد می شناسید. تابلوی 
ر" را که نمی توان به دلخواه خود رسم کرد. با این حال فکر می کنم زمینه ی آن را  ح"
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دارید و تا کنون راه زیادی را طی کرده اید. 
ر" در میان بنی امیه به دنبال کسی نبود، در دستگاه بنی امیه  توجه داشته باشید "ح
کسی را به یزید ترجیح نمی داد، حتی تالش نکرد یزید را به راه راست هدایت کند؛ 
چون تکلیف مشـــخص بود. صف آرایی هم مشخص بود؛ ترک اردوگاه بنی امیه 

ر" شدن است.  الزمه ی "ح
شما وقتی رستگار می شوید  که در اولني قدم رازهای  نهفته ی والیت را برمال کنید، 
آن چه را که ما از آن بی خربیم بازگو  کنید، اســـناد جنایاتی را که در سی و سه سال 
گذشته صورت گرفته و ما از آن بی اطالعیم افشا کنید؛ درست مثل            آیت اهللا  منتظری. 
او عزیز مردم شـــد چرا که چیزی را از مردم پنهان نکرد. او ســـند جنایت          خمینی 
را برمال کرد؛ دست خط          خمینی را که بی رحمانه ترین فرمان کشتار در تاریخ شیعه 
است، انتشار داد؛ نامه نگاری بني          احمد          خمینی و        موسوی اردبیلی را افشا کرد و با 
انتشار این اسناد پرده از چهره ی کریه          خمینی برگرفت. او بود که برای اولني بار آمار 
قتل عام شدگان ۶٧ را اعالم داشت؛ وگرنه                 خامنه ای و         رفسنجانی و   موسوی اردبیلی 
و            خاتمی و ... که منکر قتل عام و  کشتار بودند.            آیت اهللا  منتظری بدون توجیهات و 
مالحظه کاری های معمول، نام      مصطفی   پورمحمدی را برمال کرد، وگرنه تا آن روز 
ما هیچ کدام وی را که مســـئولیت مستقیم در کشتار و شکنجه ی زندانیان سیاسی 
داشت به اسم نمی شناختیم. صداقتِ فرد در همني  برنگاه هاست که روشن می شود. 

ما        اکرب   گنجی را هم داریم که مدعی ست از نظام بریده، درس حقوق بشر به این 
و آن می دهد و هیچ  خدایی را هم بنده نیســـت، اما تا کنون با آن که در خارج از 
کشور است و در صحت و امنیت کامل، یک کلمه بر اطالعات ما از جنایات رژیم 

نیافزوده است. برای همني مطلقاً  به او و گفته هایش اعتماد  نمی کنیم. 
شـــادی صدر از   گنجی خواست در مورد جنایات رژیم در دهه ی ۶٠، در پروژه ای 
که در دســـت داشت همکاری کند؛ اویی که خواهان پاسخگویی           خامنه ای ست، 
پاسخی به درخواست ساده ی  شادی صدر نداد. خودخواهی و منیت را می بینید؟ 
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برادر  پريوز دوانی در گفت وگویی با سایت جرس عنوان کرد از        اکرب گنجی خواسته 
تا در مورد اطالعاتی که پريامون قتل برادرش به فرمان       محسنی اژه ای انتشار داده بود 
با یک دیگر گفت وگو  کنند.     اکرب   گنجی که پیش تر مدعی بود فرمان      محسنی اژه ای 
برای قتل پريوز را دیده است، حاضر نشد جواب درخواست و نامه ی برادر  پريوز 
دوانی را بدهد.  گنجی از نردبان  پريوز دوانی و دیگر قربانیان قتل های زنجريه ای 

باال رفت و حاال به آن ها و خانواده های شان پوزخند می زند. 
یکی از برنامه سازان رادیو فردا  که گزارشی در مورد قتل   فریدون فرخزاد تهیه می کرد 
از من خواست تا در مورد قتل  فرخزاد با او به گفت وگو بنشینم. گفتم چرا با        اکرب  
گنجی گفت وگو نمی کنید؟ او که می گفت " فرنگی کار" به فرمان     علی     فالحیان او 
را به قتل رسانده و... پاسخ برنامه ساز مربوطه این بود: با  گنجی تماس گرفتم حاضر 

به گفت وگو نیست و مدعی ست چیزی در این مورد را به خاطر نمی آورد. 
امیدوارم شما به سرنوشت  گنجی دچار نشوید. 

یادش به خري            آیت اهللا  منتظری؛ از میان دوست و دشمن کسی نبود که به او نامه ای 
بنویسد، سئواىل کند و پاسخی نگريد. با چه حوصله ای پريمرد در دهه ی نهم عمرش 
پاسخ    مهدی اصالنی،  همنشني بهار،  رضا معینی و دیگران را داد. نکته ی جالب 

این که همگی در نقطه ی مقابل او بودند. 
شما خود نوشته اید: 

می دانم در سخن حق نوری نهفته است که مخاطب خود را می جوید و 
کام او را به نور خود برمی آورد. 

از فرصت استفاده می کنم تا سخن حقی را با شما در میان بگذارم؛ با این امید  که 
نور آن کام شما را بجوید و شما را از تاریکی نظام نکبت والیت برای همیشه بريون 

آورد؛ حیف است در وادی والیت بمانید. 
آقای  نوری زاد شما مسري درستی را پیش گرفته اید؛ از این بابت بایستی تحسني تان 
کنم. از نامه ی اول تا پانزدهم راه زیادی را طی کرده اید، یادتان هســـت در نامه ی 
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اول تان در ٢٣ شهریور ٨٨ هنوز                 خامنه ای را "آقا جان" و "موالی من" می دانستید و 
"پدر"ش می خواندید. اما هرچه جلوتر آمدید و چشم های تان بازتر شد، از او فاصله 

گرفتید. برای همني باید مورد تقدیر قرار  گريید. 
گفتنی در مورد مطالب طرح شده در نامه های شما فراوان است، اما من ناگزیرم تنها 

به بخشی از آن ها بسنده کنم، امکانش نیست به همه ی موضوعات برپدازم. 

آقای نوری زاد، در نامه ی اول تان به                 خامنه ای در مورد میکونوس نوشتید:
وقتی فراتر از چارچوب های دیپلماسی، بر سر طراحان دادگاه میکونوس 
فریاد برآوردید و بساط خدعه و نرينگ شان را بر سر خودشان آوار  کردید، 

ما به هم دیگر تربیک می گفتیم. 
حاال که چشـــم های تان باز شـــده در مورد میکونوس چه می گویید؟می دانید که 
دســـتگاه والیت با دسته های گل به استقبال قاتالن بی رحم میکونوس و   بختیار 
رفت. وقتی استقبال رسمی از آنان را دیدید، شرم نکردید؟ چگونه توانستید پیش 
همسر و فرزند تان سرتان را بلند  کنید وقتی می دیدید  گل به گردن قاتلی می اندازند 

که با چاقوی نان بری گلوی نحیف  بختیار را بریده است؟  
خون چهار انســـان بی گناه را تروریســـت های اعزامی                 خامنه ای با بر زبان آوردن 
رکیک ترین ناسزا ها‑مشابه  آن چه در سلول های انفرادی اوین به کرات شنیده اید‑ 
در رستوران میکونوس بر زمني ریختند. آقای نوری زاد دادگاه میکونوس بعد از پنج 
ســـال رسیدگی مستمر، عاقبت رأی به محکومیت قاتالن و آمران و مباشران داد. 
مجموع همه ی دادگاه هایی که در سال ۶٧ به فرمان          خمینی برگزار شد و در جریان 
آن هـــزاران زندانی را به جوخه ی اعدام ســـرپدند، به اندازه ی همني یک پرونده 
که شـــما از آن به عنوان "خدعه" و "نرينگ" نام برده اید نمی شد. آن روز از این که 
خامنه ای "بساط خدعه و نرينگ شان را بر سرخودشان آوار  کرده بود" به یک دیگر 

تربیک می گفتید، امروز در مورد آن خون ها چه فکر می کنید؟ 
آیا می دانید در جریان کشتار ۶٧ هرگاه که دسته ای از زندانیان را اعدام می کردند، 



۲۶۱
   نگاهی با چشم جان

جانیان ضمن آن که به یک دیگر تربیک می گفتند نان خامه ای هم بني خودشان 
تقیســـم می کردنـــد. گاه به ما  هم که در راهروی مـــرگ نوبت خویش را انتظار 
می کشـــیدیم،تعارف می کردند. انتظار داشتند در جشن قتل عزیزان مان شرکت 
کنیم. هیچ  می دانید دولت های          رفسنجانی و            خاتمی همه ی تالش شان را به خرج 
دادند تا خون های بر زمني ریخته شـــده در میکونوس را پایمال کنند؟ امیدوارم 
دیگر پای تان به زندان باز نشـــود، اما اگر به زندان رفتید و  محســـن امني زاده را 
دیدید، یا در بريون از زندان دیداری حاصل شـــد از او و تالش های شان در این 

زمینه برپسید. 

در نامه ی خود به                 خامنه ای تأکید کرده اید  که همچنان چشم به اصالح امور دارید: 
روح این نوشـــته، نه از جانب یک دشمن تابلودار و منافق در کمني، که 
خريخواهی کسی است که هنوز چشم به اصالح امور دارد و همان مدینه ی 

فاضله را از جانب این نظام طالب است.
نمی دانـــم آیا هنوز هم انتظار "اصالح امور" و ایجاد"مدینه ی فاضله" از این نظام 
و                 خامنه  ای را دارید یا خري، منظورتان اما از "منافق در کمني"  کیســـت؟ ده  ها هزار 
تنی که در دهه ی ۶٠ توسط "سربازان گمنام       امام زمان" بدن های شان بر تخت های 
شـــکنجه شرحه شرحه شد و یا خیل عظیمی که در میدان های تري و چوبه های دار 
جان دادند؟ آیا تاریخ مبارزه با ظلم و جور نظام جهل و جنایت و سقوط حاکم بر 

کشورمان، بدون آن ها معنایی هم دارد؟ 
امیدوارم مرا هم چون یار و همراه قبلی تان      حســـني شریعتمداری "منافق تابلودار" 
نخوانید. خود را هم چون آن  هایی که عکسم را در غرفه ی نمایشگاه قرآن گذاشته و 
مدعی بودند با دروغ هایم عامل فریب خوردن            آیت اهللا  منتظری و دوری ایشان از 

"     امام" بوده ام، فریب ندهید. 

آقای  نوری زاد شـــما در مورد یکی از کارهای تان که من آن را ظلم بزرگ در حق 
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مردم ایران می دانم می نویسید:
یادم هســـت که برای تلویزیون، مجموعه ای می ساختم به اسم"حماسه ی 
خمینی". و ناگزیر باید همه ی آرشیو تصویری مالقات های مردم با حضرت 
امام را مرور می کردم. خودم این مجموعه را طراحی کرده بودم. بسیار نیز 
خوب بود و تاثريگذار. در یکی از نوارها به مالقات      امام عزیزمان برخوردم 
با اهاىل گنبد. اگر اشتباه نکرده باشم، زمان این مالقات هم مربوط می شود 
به ســـال های ۶١-۶٠ . یعنی چند ســـال پس از پريوزی انقالب؟ در این 
مالقات که مکتوب آن در صحیفه نور هم هست،      امام عزیز رسماً از مردم، 
به دلیل این که نتوانسته اند با برپایی این نظام به وعده های خود عمل کنند، 
عذرخواهی می کنند. این سخنان در شلوغی آن سال ها گم شد و کسی از 

مسئولني به آن مراجعه نکرد. 
نمی دانم امروز نظرتان راجع به مجموعه ی"حماسه ی          خمینی"که ساختید چیست؟ 
شما در نامه ا ی به            خاتمی از "میزان نفوذ آه بی پناهان"  گفته اید. تردید نکنید به خاطر 
همان مجموعه   ی"حماسه ی          خمینی" اگر از          خمینی و اعمالش فاصله نگريید و عذر 

تقصري نخواهید "آه بی پناهان" دامان تان را خواهد گرفت. 
وای بر شما اگر هم چنان بر نظر دیروزتان پابرجا باشید  که آه هزاران مادر دل سوخته 
را پشـــت ســـر خود دارید، هزاران مادری که هنوز از  گور بی نشـــان فرزندان شان 
بی خربند؛  صدها مادری که هم چنان چشم شان به در است تا فرزندان مفقو د االثر شان 
‑که به دســـت جوخه های مرگ نظام به قتل رســـیدند و هیچ گاه مسئولیت آن از 
ســـوی دستگاه های قضایی و امنیتی نظام پذیرفته نشد‑ به خانه باز آیند؛ ناله ی 
هزاران فرزندی که کودکی شان را "     امام عزیز" پرپر کرد، شیون و زاری نوعروسانی   
که شوهران شان را از سرسفره ی عقد به قتل گاه بردند؛ فریاد گوش خراش دخرتکانی 

که در قربها و قیامت های          خمینی طراوت شان گم شد.

آقای  نوری زاد ما هم مثل شما"عذرخواهی" های          خمینی پلید را شنیده  بودیم. نمی دانم 
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چه شد که شما"حماسه " اش خواندید. یک بار دیگر "عذرخواهی " های او از ملت را 
به یاد بیاورید، سال ۵٨ بود که این سخنان ایراد شد: 

 ... اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب 
کردیم، به طور انقالبی عمل کرده بودیم، تمام مجالت فاسد و مطبوعات 
فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آن ها را به محاکمه کشیده بودیم و 
حزب های فاســـد را ممنوع اعالم کرده بودیم و رؤسای آن ها را به سزای 
خودشان رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده 
بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی آمد.  
من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم،خطای 
خودمان را عذر می خواهم. ما مردم، انقالبی نبودیم. دولت ما انقالبی 
نیست. ارتش ما انقالبی نیست. ژاندارمری ما انقالبی نیست، شهربانی  ما 
انقالبی نیست، پاسداران ما هم انقالبی نیستند. من هم انقالبی نیستم. اگر 
ما انقالبی بودیم، اجازه نمی دادیم این ها اظهار وجود کنند. تمام احزاب 
را ممنوع اعالم می کردیم. تمام جبهه ها را ممنوع اعالم می کردیم. یک 
حزب و آن، حزب اهللا حزب مستضعفني. و من توبه می کنم از این اشتباهی 
که کردم و من اعالم می  کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران، که اگر 
سرجای خودشان ننشینند، ما به طور انقالبی با آن ها عمل می کنیم. موالی 
ما امريالمؤمنني سالم اهللا علیه، آن مرد نمونه ی عالم، آن انسان به تمام معنا 
انســـان، آن که در عبادت آن طور بود و در زهد و تقوا آن طور و در رحم و 
مروت آن طور و با مســـتضعفني آن طور بود ، با مستکربین و با کسانی که 
توطئه می کنند‑شمشري را می کشید و می کشت هفتصد نفر را در یک روز 
(چنان چه نقل می کنند) از یهود بنی قریظه که نظري اسرائیل بود و این ها از 
نسل آن ها شاید باشند، از دم شمشري گذراند. ...ما نمی ترسیم از این که در 
روزنامه های سابق ،در روزنامه های خارج از ایران ،برای ما چیزی بنویسند 

ما نمی خواهیم وجاهت در ایران و در خارج از  کشور پیدا بکنیم...
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می بینید چه جنایتکاری ســـت"     امام عزیز"شما؟ البته      امام به وعده اش عمل کرد و 
چوبه های دار را در میادین برپا ساخت و حزب اهللا را ساخته و پرداخته کرد. آقای 
نوری زاد هنگامی که          خمینی این حر ف ها را می زد "تغیريی در الکرتولیت خونش" 
به وجـــود نیامده بود و "پروتئني و گلبول های قرمـــزش کاهش" نیافته بودند که در 

"حوزه ی تصمیم گريی مغزش" تأثري بگذارد. 

آیا منظور "     امام عزیز" از عذرخواهی در مورد برآورده نشدن وعده ها، آب و برق مجانی 
و دادن پول نفت در خانه ها بود یا ممنوعیت واردات گوشت یخی؟ اگر چنني است، 
چرا         احمدی نژاد را مورد غضب قرار می دهید  که با دادن وعده ی آوردن پول نفت سر 
سفره ها، مردم را فریب داده است؟ آقای  نوری زاد چرا به خودتان دروغ می گویید مگر 
نه این که          خمینی که وعده ی رفاه اقتصادی می داد به محض این که به قدرت رسید 

گفت اقتصاد مال خر است؟ 
آقای  نوری زاد شـــما بـــه عوام فریبی و دجالیت          خمینی نـــام بلندنظری       می دهید 
و عذرخواهـــی او از ملـــت؟ خشـــت اول هر دیـــوار  کجی کـــه در نظام نکبت 

جمهوری اسالمی باال رفت را          خمینی گذاشته بود. 

از راندن منافقني تابلودار و رفع شدن نگرانی تان از نفاق داخلی گفته اید: 
یک اشتباه عملیاتی، و یک خطای معرفتی، از همان روزهای نخستني به 
جان ما در افتاد و ما را فریفت و روز به روز بنیان ما سست کرد و بنیان خود 
استحکام بخشید. اشتباه ما آن بود که به خیال خود منافقني تابلودار را از 

کشور راندیم و با راندن آن ها، نگرانی مان از نفاق داخلی برطرف شد.
آقای  نوری زاد حاال که به"منافقني جدید" و خطرناک تر از "منافقني تابلودار" متهم 
شـــده اید چه می گوئید؟ حاال که اهل"فتنه"نامیده می شوید، در مورد اتهاماتی که 
به مخالفان و رقبای تان می زدید چه فکر می کنید؟ بدون بازبینی گذشته، بدون عذر 
تقصري خواسنت از همه ی قربانیان، بدون محکوم کردن بی تردیدِ همه ی جنایت هایی 
که در دهه ی ۶٠ و پیش و بعد از آن اتفاق افتاده، به جایی ره نخواهید برد. بدون 
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مرزبندی قاطع بـــا همه ی جنایاتی که صورت گرفته نمی تـــوان از عقوبت آن ها 
گریخت. 

شما خطاب به خامنه ای در مورد حاکم شدن روحانیان بر تمامی مقدرات محوری 
کشور  نوشته اید: 

با مدیریت و خواست شما، روحانیان بر تمامی مقدرات محوری ما حاکم 
شدند. از نهادها و نمایندگی های وىل فقیه، تا ادارات عقیدتی و سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی. چه در داخل و چه در خارج. و 
ما تا می آمدیم به این همه حضور و سرک کشیدن روحانیان در زیر و باالی 
کشور بیاندیشیم، خود را سرآسیمه با خواست شما مجاب می کردیم. که 
یعنی: البد این درایتی اســـت ازجانب شما و ما از تبعات آن غافلیم. به 
عنوان نمونه، در وزارت جهاد کشاورزی، نماینده ی وىل فقیه حضور داشته 
و دارد و صاحب نفوذ اســـت. جایی که تناسبی با حضور یک روحانی 
ندارد و این حضور کم تناسب، مقدرات خاصی را بر بدنه ی این وزارتخانه 
بار می کند. این روحانیان، درکل، و در طول این سالیان هدر شده، به دلیل 
نداشـــنت سواد و آگاهی درباره ی بدنه ای که درآن حضور داشته اند و گاه 
بر سر آن نیز ایستاده اند، مخاطرات فراوانی را بر ساحت های متعدد کشور 
تحمیل کرده اند. هم به جهت دخالت های گاه و بی گاه شان، و هم بخاطر 

تحمیل آدم های هم جوارشان.
آیا با مدیریت و خواست                 خامنه ای روحانیان بر تمامی مقدرات محوری ما حاکم 
شدند؟ مگر این          خمینی نبود که هست و نیست یک ملت را به دست مشتی آخوند 
بی سواد و فرومایه بخشید؟ مگر نه این که                 خامنه ای سیاست های او را مو به مو اجرا 

می  کند؟ 
آقای  نوری زاد شمایی که از ابتدای تشکیل جهاد سازندگی در ارتباط با آن بوده اید 
چرا کاســـه و کوزه ها را سر                 خامنه ای می شکنید؟ آیا اولني مسئول جهاد سازندگی 
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بهشتی نبود؟ آیا   ناطق نوری نماینده ی تام االختیار          خمینی در جهاد سازندگی نبود؟ 
آیا بعدها این مسئولیت به دوش      عبداهللا نوری گذاشته نشد؟ کدام شان صالحیت 

انجام این کار را داشتند؟
مگر به فرمان          خمینی مقدرات ارتش و نريوهای نظامی به دست                 خامنه ای نیفتاد؟ 
مگر                 خامنه ای نماینده ی او در وزارت دفاع و شـــورای عاىل دفاع و... نبود؟ آیا 
ارتش تناسبی با حضور یک آخوند دارد؟ مگر نه این که         رفسنجانی سربازی ندیده 
فرمانده  ی کل قوا شد؟ آیا او از فرماندهی جنگ چیزی می دانست؟ مگر نه این 
که فرماندهی نريوهای انتظامی ‑اعم از کمیته و شهربانی و ژاندارمری‑در اختیار 
ناطق نوری بود؟ مگر نه این ســـال ها   مهدوی کنی بر کمیته های انقالب اسالمی 

حکمرانی می کرد؟
آخوندی که به قول شما حضورش در جهاد سازندگی تناسب ندارد چگونه می تواند 
رییس جمهور شود و بر مقدرات کشور حاکم؟ چگونه می  تواند حاکم مطلق العنان 
باشد؟ چگونه می تواند  کرســـی های مجلس  را پر کند؟ چگونه می تواند ریاست 
کمیســـیون برنامه و بودجه ی مجلس را یدک کشد؟ یادتان رفته    دری نجف آبادی 
در دوران          خمینی مدت ها ریاســـت این کمیسیون را بر عهده داشت؟ یک آخوند 

بی سواد صرف و نحو و سیوطی خوانده از برنامه و بودجه چه می داند؟
آقای  نوری زاد تا دیر نشده خود را از شر نظام نکبت والیت رها کنید. این توجیهات 
و  کم و کاســـتی ها را بیان کردن ها مشـــکل شما و نظام را حل نمی کند، باور کنید 

گشایشی حاصل نمی کند. 

آقای نوری زاد شما نگاهی به قامت وزرای دولت        احمدی نژاد انداخته و نوشته اید: 
در چهار نمونه ی آشکار، یک نگاهی به اندازه ی قامت وزیر ارشاد فعلی 
بیاندازید ، و به وزیر علوم فعلی، و به وزیر صنایع فعل ، و به وزیر نفت فعلی. 
آیا اینان، عصاره ی نخبگی ملت مایند؟ یا نه، در عني درســـتی و خوب 
بودن، آدم های کوچکی هستند که ما آنان را برای اطاعت محض از خود بر 
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سرکارهای بزرگ گمارده ایم ؟
آقای نوری زاد نمی دانم مالک شـــما برای"درستی"و"خوب بودن"چیست؟ ای 
کاش آن را روشن می کردید و موجب توهم خوانندگان  مطالب تان نمی شدید. مگر 

می شود آدم "خوب" باشد و "درست"، این همه سیاهی را ببیند و دم فرو ببندد؟ 
نگاهی به اندازه ی قامت کسانی که از روز اول این نظام، جامه ی وزارت و وکالت 
و... پوشیدند بیاندازید؛ کدام شان عصاره ی نخبگی ملت ما بودند؟ به دوران "     امام 
راحل" نگاه کنید. نسلی که آن دوران را به خاطر نمی آورد با شنیدن"دوران طالیی 
امام"شـــاید خیال کند آن دوره، دم مسیحایی"     امام" اکسريوار  مس را به طال بدل 
می کـــرد. اندازه  ی قامت   عباس دوزدوزانی وزیر ارشـــاد دولت رجایی به وزارت 
ارشـــاد می آمد؟   عباس دوزدوزانی اولني فرمانده سپاه بود. از همان ابتدا تمایزی 
بني سپاه و  کار "ارشاد"  دیده نمی شد. شما سال ها با  صفار هرندی در کیهان همراه 

بودید، یکی از یکی بی کفایت ترند. 
آیا اندازه ی قامت   علی اکرب پرورش که از اســـاتید حجتیه بود، به وزارت آموزش 
پرورش می آمد؟ او وزیر  دولت  موســـوی بـــود. از وزیر علوم گفتید. آیا نگاهی به 
وزرای علوم  دولت های  موسوی و         رفسنجانی و... کرده اید؟   فرهادی را می گویم 
که امروز نمی تواند از پشت منقل تریاک بلند شود و در عملیات "فروغ جاویدان" 
مجاهدین، هل من مبارز می طلبید و وزارت علوم را تعطیل می کرد و دانشجویان را 
به جبهه فرا می خواند. وزیر بهداری  دولت  موسوی  منافی بود که پسر پانزده ساله اش 

شهرام را در اوین به بند کشیده بودند و عاقبت پسر را در جبهه به کشنت دادند. 
حتماً یادتان هست  هوشنگ فاضل را که سرپرست وزارت بهداری بود. دندان هایی 
که در دهان           خامنه ای ســـت کار دست اوست.  شهال حریری مطلق همسرش را به 
فجیع ترین شکل به قتل رساندید و او هم چنان در خدمت نظام بود. حاال هم که 
مثل  خاوری و بسیاری دیگر از گماشتگان نظام به کانادا رفته و با کراوات عکس 

هم می اندازد. 
از وزیـــر صنایع گفتید و داغم را تازه کردید. آیا قامت وزرای صنایع قبلی برازنده 
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بود؟ چه کسی صنایع ایران را به روز سیاه نشاند؟ آیا وزیر صنایع دولت       احمدی نژاد 
به تنهایی قادر به انجام این کار شـــد؟ سالیان سال در  دولت  موسوی،   محمدعلی 
ذاکری یا معاون وزارت صنایع بود یا سرپرست وزارت صنایع. می دانید مادرش 
خانم   سکینه محمدی را که در جلسات قرآن زنان پیش از انقالب مسئله گو بود و 
قاری قرآن و دعا و با پوشـــیه در خیابان ظاهر می شد، در دی ماه ١٣۶٠ درست در 
همني روزها بی رحمانه مقابل جوخه ی اعدام قرار دادند. گناهش فقط و فقط این 

بود که به خاطر حس مادری از بچه های مجاهدش دفاع می کرد. 
آیا قامت  غرضی و  آقازاده و... به وزارت نفت می آمد؟ غرضی که از بنیان گذاران 
دستگاه امنیتی سپاه بود. از وزاری       احمدی نژاد  کدام کار غريعادی سر می زند  که 
آن هـــا صدبدترش را در دوران      امام عزیز نکردند. خاطرات آن دوره را بخوانید و 

ببینید اسالف  این ها چه کرده اند.
آیا نمی دانید          خمینی،  رفیق دوســـت قاتل را که یک بارفروش میدان و راننده ی او 
موقع ورود به ایران بود، به وزارت سپاه رساند و بعد                 خامنه ای بزرگ ترین مجموعه ی 

اقتصادی کشور را به دست او سرپد؟ 
آقای نوری زاد نگاهی به اندازه ی قامت زنانی که از ابتدای انقالب کرســـی های 
مجلـــس را پر کرده اند بیاندازید، از  منريه گرجی تا  مریم بهروزی و   گوهر الشـــریعه 
دســـتغیب و  مرضیه حدیدچی دباغ آشـــپزِ خانه ی          خمینـــی در پاریس کدام یک 
"عصاره  ی نخبگی ملت" بودند  که حاال از دســـت ابلهانی چون  فاطمه آجورلو و 

 زهره الهیان و  طیبه صفایی و  عشرت شایق که مدتی در نقش فاطمه کوماندو ظاهر 
می شد و ... بنالیم؟

آقای نوری زاد نمی دانید بسیاری از گردانندگان مؤتلفه که بعدها دارای ثروت های 
عظیم شـــدند و خود و دوستان شان تجارت کشـــور را در دست گرفتند در دوران 
  شاه کسبه ی ساده  و شـــاگرد های بازار بودند و از هیچ ثروت و نفوذی برخوردار 
نبودند. چه کسی آن ها را بر جان و مال مردم و سرمایه های کشور حاکم کرد؟ غري 

از          خمینی؟
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شانزده ســـال وزارت امورخارجه ی کشور در دســـت  والیتی بود که کوچک ترین 
تخصصی در این مورد نداشت. هرچه پاسدار بی کاره در تجریش و اختیاریه و... بود 
را به وزارت خارجه برد و لباس دیپلماتی به تن شان کرد. مگر نه آن که قائم مقام اش 
شد  علی محمد بشارتی یکی از جنایت کاران علیه بشریت در دهه ی ۶٠ و مؤسس 
گروه قنات در جهرم. بشـــارتی جز راه اندازی دستگاه اطالعات و امنیت سپاه از 

کدام سابقه ی دیپلماتیک برخوردار بود؟
معاون والیتی  عالءالدین بروجردی بود که امروز دســـتش در پرونده ی اختالس 
بانکـــی گري اســـت. در حاىل که آمپول زنی بیش در دبی نبود و توســـط او لباس 

دیپلماتی به تن کرد و در دوران          خمینی به معاونت وزارت خارجه رسید. 
وزیر راه  دولت  موسوی قامتش به وزارت می آمد؟ نمی دانید پروژه ی جاده کشیدن 
وسط دریاچه ی اورمیه در  دولت  موسوی آغاز شد و به فاجعه ی خشک شدن این 

دریاچه در دولت         احمدی نژاد منجر شد؟
آقای  نوری زاد یادتان رفته کاندیدای حزب  جمهوری اســـالمی به ریاست     بهشتی 
و         رفسنجانی و                 خامنه ای و باهرن و ... که از حمایت حوزه ی علمیه قم و جامعه ی 
روحانیت و... هم برخوردار بود برای ریاست جمهوری،     جالل الدین فارسی بود که 
شما به درستی قاتل اش می خوانید؟ یادتان هست"عصاره ی فضائل ملت" را در چه 

کسی یافته بودند؟ 
انصاف داشته باشید؛ در سی و دو سال گذشته آیا هرگز کاردانی و کارآمدی در نظام 

جمهوری اسالمی مالک تصدی پست های سیاسی و قضایی و... بوده است؟ 

آقای نوری زاد شما در مذمت برگزاری دادگاه های غريعلنی نوشته اید: 
مـــا، در هواخواهی از او‑        احمدی نژاد‑، جمعی از نخبگان و فرزندان 
خود را به زندان افکنده ایم. کســـانی را که یـــک روز، هم پا و هم دوش 
شخص شما، برای برقراری این نظام ، تالش کرده و به زندان رفته بودند. 
و شاید، راز این که خدا ما را دوست ندارد، در این نیز باشد که ما، قدر 
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دوستان خود ندانستیم و انتقاد بدیهی آنان را به حساب براندازی خود 
گذاردیم و جلوی چشم دنیای عقل، به رفتاری غريعقالنی دست بردیم 
و سرو ته مجرمیت اغلب این زندانیان را در دادگاه های غريعلنی به هم 
آوردیـــم. آن هم با جرم هایی که از فرط کوچکی، خنده دارند و ما دلیلی 
برای غريعلنی بودن دادگاه های شان  اقامه نکردیم. البد اگر دادگاه های 
علنی تشکیل می شد، مجرمیت خود ما در مظان اتهام قرار می گرفت. و 
ما، از انتشار این نتیجه معکوس هراس داشتیم. ای عزیز، در دادگاه های 
غـــرب پلید و کافر، متهمان، در بهرتین لباس هـــای ممکن، از زندان به 
دادگاه برده می شوند و به آنان فرصت سخن و دفاع داده می شود. و ما، 
متهمان را با زیرشلواری و دم پایی به دادگاه می بریم و کم ترین بهایی نیز 
به حق انسانی شان قائل نمی شویم. تا: تحقريشان کنیم و از تحقري آنان 

بزرگی خود برآوریم.
آقای  نوری زاد نخبگان اخرياً به زندان افتاده اند؟ نمی دانید در کشتار ۶٧ ده ها استاد 
دانشگاه و محقق و نخبه ی عاىل مقام به جوخه ی اعدام سرپده شدند؟ نمی دانید 

هزاران نخبه در دهه ی ۶٠ مقابل جوخه  ی اعدام ایستادند؟
شما از برگزاری دادگاه های غريعلنی گالیه می کنید. در همه ی دوران          خمینی کدام 
دادگاه سیاســـی علنی برگزار شـــد؟ مگر نه این که                 خامنه ای در این مورد جا پای 
خمینی می گـــذارد؟ چرا یکی را تقدیس می کنید و بر دیگری خرده می گريید؟ 
صد رحمت به دادگاه های                 خامنه  ای. آقای  نوری زاد من یکی از خوش شانس های 
ســـال های ۶٠ و ۶١  هســـتم که در دادگاه توانستم با چشم باز شرکت کنم و حاکم 
شـــرع را ببینم. اکثریت غالب زندانیان با چشم بند در دادگاه حاضر می شدند و 
چنان چه در دادگاه  کیفرخواست را نمی پذیرفتند، یا همان جا توسط حاکم شرع 
مورد ضرب و شـــتم قرار می گرفتند و یا به شعبه  ی بازجویی فرستاده می شدند تا 
بار دیگر مورد شکنجه های وحشیانه قرار  گريند. گاه خود بازجو در دادگاه شرکت 
می کرد و با تهدید زندانی را وادار می کرد که کیفرخواست را بپذیرد یا دوباره روی 
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تخت شکنجه بخوابد. 
در جریان کشتار ۶٧   ناصر منصوری را با برانکارد نزد هیأتی بردند که امروزه همه ی 
اهرم های قضایی را در دست دارد. جانیان با وجودی که جسم درهم  شکسته ی او 

را می دیدند به فرمان "     امام عزیز" "رحم" نکردند و حکم اعدامش را دادند. 
در سال ۶٠ و ۶١ که اعدام روی پتو و برانکارد و... یکی از شیوه های معمول بود، 
حتماً عکس اعدام روی برانکارد در شـــهریور ۵٨ در کردستان و در دوران "     امام 

عزیز" را دیده اید. 
هیچ  می دانید مادر   معصومه شـــادمانی را دی ماه ۶٠ روی برانکارد اعدام کردند. 
پاهای مادر در دوران   شاه آش و الش شده بود و                  الجوردی و جالدان          خمینی بر 
همان پاها دوباره شالق زدند تا اراده  اش در هم بشکنند و پشت دوربني بیاورندش. 
آقای  شهباز ‑عباسعلی‑شهبازی را که معرف همه ی بزرگان نظام است، در سال 
۶٧ در رشت روی برانکارد به قتل گاه بردند و  همراه پسرش علی به دار آویختند. 

آقای  نوری زاد در ســـال ۶٠ و ۶١ گاه دادگاه در بهداری زندان و کنار تخت زندانی 
برگزار می شد. چرا که زندانی نای رفنت به دادگاه را نداشت. جانیان در همان جا 
حاضر می شدند، کیفرخواست را می  خواندند و متهم را برای اجرای حکم می بردند. 
در مدتی  برگزاری دادگاه کذایی، بیمارانی که به خاطر شکنجه های وحشیانه روی 

تخت های دیگر بسرتی بودند باید سرهای شان را زیر پتو می کردند. 
در جریان اولني  روز  کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶٧ مرا با پای برهنه تا کنار دادگاه 

بردند و به خاطر مشکلی که بني خود زندانبانان پیش آمد به سلولم بازگرداندند.
  

آقـــای نوری زاد در پنج مهرماه ۶٠ دادگاه عدل اســـالمی را در شـــعبه ی بازجویی 
برگزار می کردند. یک گوشه  ی اتاق تخت شکنجه  بود، در گوشه ای دیگر بازجو 
کیفرخواست می نوشت و در طرف دیگر حاکم شرع حکم اعدام صادر می کرد. 

درست مثل کارگاه های خیاطی سری کاری می کردند. 
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آقای نوری زاد آیا اطالعی ندارید که جانیان از زمان          خمینی، تحقري را پس از مرگ 
نیز اعمال می کردند؟ نمی دانید بسیاری از پدران و مادران مجبور شدند فرزندان  
خود را در حیاط خانه و باغ شان به خاک بسپارند؟ آیا نمی دانید پول تري مطالبه 
می کردند؟ آیا نمی دانید گاه جنازه را پشت در خانه ی قربانی رها می کردند؟ آیا 
نمی دانید همني عاشقان والیت، همني ها که بدنه ی پاک نظام می نامیدشان چه بر 
سر سنگ های بهشت زهرا می آورند؟ نمی دانید چه بی حرمتی ها به مادران و پدران 

و همسران و فرزندان شهدا می کنند؟ 
وقتی این جنایات انجام می گرفت "تغیريی در الکرتولیت خون"          خمینی به وجود 
نیامـــده بود و "پروتئـــني و گلبول های قرمزش کاهش" نیافته بـــود که در "حوزه ی 

تصمیم گريی مغزش" تأثري بگذارد.

آقای نوری زاد، شما از خاوران چیزی نشنیده  اید؟ چرا در مورد آن سکوت می کنید؟ 
چرا شمایی که از همه چیز  گفته اید در مورد کشتار بزرگ ۶٧ سکوت می کنید؟ آیا 
این کشتار برای شـــما هم خط قرمز است؟ سکوت شما و امثال شما باعث شد 
شیخ محمد مقیسه که نقش بزرگی در آن کشتار داشت به ریاست شعبه ی ٢٨ دادگاه 

انقالب برسد و شما را محاکمه کند. 
آقای  نوری  زاد به توصیه ی  مصطفی  موسوی الری فرزند وزیر کشور دولت            خاتمی 
عمل کنید. او خطاب به شما نوشته است: "اکنون پدران ما در مقابل این سئوال که 
در زندان های سال ۶٧ چه گذشت تنها و تنها می گویند "نمی دانم". به راستی سئوال 

ما را چه کسی پاسخ خواهد داد؟ شاید شما بتوانید در این مهم سهیم باشید." 
آقای نوری زاد به مصطفی و مصطفی ها بگویید پدران شان دروغ  می گویند. برای 
آن ها توضیح دهید جنایت آن قدر بزرگ است که حتا نمی توانند مسئولیت آن را به 

عهده بگريند و تنها تالش می کنند از عقوبت آن بگریزند. 
بـــه مصطفی توضیح دهیـــد پدر ایشـــان در دوران            خاتمی وزیر کشـــور و رییس 
شـــورای امنیت کشور بود؛  یونسی که امروز  پسرش حسن در زندان            خامنه ای ست، 
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وزیر اطالعات بود و به همه ی اســـناد دسرتسی داشت اما حاضر نشد نشانی قرب 
قتل  عام شـــدگان ۶٧ را به مادران و پدران و همسران شـــان بدهد؛ فرض را بر این 
می گريم که ایشان از کشتار خرب نداشتند! از محل دفن هم بی خربند؟ مصطفی و 
مصطفی ها را به خاوران بربید و نکبت نظام والیت را به آن ها نشان دهید و‑اگر 
فرصت دارید‑بر اساس آن، "روایت فتح" نظام در زندان ها را هم جلوی دوربني 

بربید. 
پیش تر، من مقاله  ای نوشته و با انتشار لینک فیلم سنگسارِ دو متهم در پادگان نريوی 
انتظامی توضیح داده  بودم کسی که اولني سنگ را پرتاب می کند حجت االسالم 
محمد علی رحمانی است که قرار بود پس از پريوزی آقای       کروبی وزیر کشور دولت 
ایشان شود. پسر  محمدعلی رحمانی که مهندس است برایم نامه نوشت و توضیح 
داد پدرش این موضوع را تکذیب می کند و... به او توضیح دادم من لینک فیلم 
مراسم سنگسار یاده شده را انتشار داده ام؛ خودتان آن را ببینید، پدرتان در ردیف 
اول به شکلی بسیار واضح ایستاده و مراسم سنگسار را آغاز می کند.  آقای  نوری زاد 

این طایفه، اظهر   من الشمس را نیز تکذیب می کنند. 
به مصطفی و مصطفی ها بگویید مجمع روحانیون مبارز و از جمله پدر ایشـــان 
بود که نقشه ی حذف            آیت اهللا  منتظری را کشیدند؛       کروبی و  امام جمارانی و     حمید 
روحانی سردمدار آن بودند و  هنوز از مردم ایران پوزش نخواسته اند؛ مصاحبه های 
علیه             آیت اهللا  منتظری پس از برکناری توسط اعضای این مجمع صورت می گرفت؛ 
به او بگویید که    موسوی خوئینی ها و   تاج زاده هنوز برکناری            آیت اهللا  منتظری را موجه 

می دانند و ایشان را فاقد شرایط الزم برای رهربی معرفی می کنند. 

آقای نوری زاد من مطمئن هستم وقتی شما به زندان والیت افتادید با سادگی  تمام 
انتظار داشتید پس از دستگريی،                 خامنه ای به مالقات خانواده ی شما برود، آن ها را 

دلداری دهد و به آن ها بگوید: 
فالنی‑ نوری زاد‑درست در روزهای بحرانی، با برنامه های تلویزیونی اش، 
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با نوشـــته هایش، برای من رهرب که در معرض تهاجمات توفانی این و آن 
قرار  گرفته بودم، به میان آمد و از من سخت جانب داری کرد. امروز او در 
زندان است؛ به خاطر انتقاد از من! او باید در زندان ادب شود. همسر و 
فرزندانش توسط بازجوهای بی سواد و بی ادب و تندخو به ناسزا گرفته 
شوند و خود او به تلخ ترین شکل ممکن به ورطه ی تهدید و تحقري و ضرب 
و شتم درافتد. اما این دلیل نمی شود که من رهرب قدر زحمت های پیشني او 
را ندانم و به خانواده اش سر نزنم. یا اگر خود به دیدار آنان نروم، نماینده ام 

را نیز به این منظور به سراغ شان نفرستم. 

آقـــای  نوری زاد چگونه با آن که فیلم بازجویی های  فهمیه دری نوگورانی همســـر 
سعید امامی را به  چشم خود دیده بودید انتظار چنني واکنشی از سوی                 خامنه ای را 
داشتید؟ آیا نزدیکی شما و همسرتان به                 خامنه ای بیش از "سعید جان" و همسرش 
بود؟ آیا ناسپاســـی و بی صفتی                 خامنه ای در جریان قتل    سعید امامی و بازجویی از 
همسرش را ندیده بودید؟ بماند  که امروزه همسر   سعید امامی دوباره توجیه گر جنایات 

رژیم شده است و به عنوان سخنگوی آنان در شورای حقوق بشر شرکت می کند. 
این همه سادگی شما از  کجا ناشی می شود؟ آیا نمک  به حرام تر از روحانیت، قشری 
را در اجتماع سراغ دارید؟  آیا از          خمینی بی چشم  و روتر  کسی را می شناسید؟ آیا 

هم چنان او را "عزیز" می  نامید؟ یادآوری تان می کنم:  
حاج کریم دســـتمالچی را به اتهامات واهی در تابستان ۶٠ به همراه  حاج احمد 

جواهریان اعدام کردند؟ پول هواپیمای          خمینی را هم او داده بود. 
یکی از کسانی که در سال ۴٢ با دادن رأی به مرجعیت          خمینی، او را از خطر اعدام 
رهانید      آیت اهللا شریعتمداری بود؟      امام عزیزتان با او چه کرد؟      آیت اهللا شریعتمداری 

بیمار از سر استیصال و درماندگی در نامه ای به          خمینی نوشت:
کارد به استخوان رسیده... اگر مقصود بی آبرو کردن بوده، به کلی حاصل 

گردید و اگر مقصود سلب مرجعیت است، به مقصود رسیدند. 
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خمینی حتی اجازه نداد به وصیت       آیت اهللا شریعتمداری عمل شود.  آیت اهللا  سیدرضا 
صدر برادر       امام موسی صدر که به وصیت     آیت  اهللا شریعتمداری قرار بود بر پیکر او 
نماز بخواند در مقاله ای با عنوان "در زندان والیت فقیه" نوشته است "حتی اجازه 
ندادند که نماز طبق وصیت آن مرحوم گذارده شود و سپس در محلی که خود تعیني 
کرده بودند دفن شد." او سپس تأکید می کند که حکومت    صدام حسني پس از قتل 
سید  محمدباقر صدر‑پسرعموی صدر‑اجازه ی برگزاری تشییع جنازه و برگزاری 

مراسم ختم را به خانواده ی این مخالف حکومت داده بود. 

یادتان رفته با توطئه  ی طراحی شـــده از ســـوی حزب  توده و  ســـرهنگ کبريی و 
محمدی ری شهری چگونه  قطب زاده را به تور انداختند و با خدعه و نرينگ از او 
اعرتاف گرفتند و به جوخه ی اعدامش سرپدند؟ آیا          خمینی نمی توانست خدمات 
قطب زاده را به خاطر بیاورد؟ مگر نگفته بود که بیست سال است او را می شناسم. 
البته      امام و دســـتگاه والیت به کبريی و حزب توده هم رحم نکردند. یک ســـال 
طول نکشید  که کبريی و رهربان حزب توده را نیز دستگري کردند و به زیر شدید ترین 
شکنجه ها بردند. رهربان حزب توده تا آن موقع جز خدمت به نظام چه کرده بودند  
که به آن عقوبت دچار شـــدند. ناسپاســـی و نمک به حرامی تا  کجا. یادتان رفته 

خمینی با            آیت اهللا  منتظری که نور چشم اش بود چه کرد. 
شما که در کیهان قلم می زدید نمی دانستید چگونه                 خامنه ای افسار  گماشته گانش 
را باز  کرده تا به         رفســـنجانی و خانواده اش بتازند؟ موضوع قتل         احمد          خمینی را 
فراموش کرده بودید؟ ندیدید با         رفســـنجانی و         احمد          خمینی که او را در خمره ی 
رنگرزی خربگان تبدیل به وىل فقیه مسلمني جهان کردند چه کرد؟ چگونه انتظار 

دلجویی او از خانواده ی خود را داشتید ؟
شـــما از گماشته شدن افراد سست و بی دانشـــی چون       شیخ محمد یزدی بر رأس 

دستگاه قضا توسط                 خامنه ای گله کرده اید: 
خدایا، سیدعلی، با گماردن افراد سست و بی دانشی چون      شیخ محمد 
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یزدی بر رأس دســـتگاه قضا، حیثیت قضا و قضاوت را در کشور ما به 
خاک انداخت.

آقای  نوری زاد شما از سوابق     شیخ محمد یزدی در دوران          خمینی اطالع ندارید؟ 
نمی دانید او رئیس دفرت "     امام" در قم بود؟ نمی دانید ریاســـت دادگاه انقالب قم 
را به عهده داشـــت؟ فراموش کرده اید نایب رییس مجلس در دوران          خمینی بود. 
نمی دانید در مجلس سوم که رأی کافی نیاورد از سوی          خمینی بالفاصله به عضویت 
شـــورای نگهبان درآمـــد تا بر مصوبات مجلس نظارت کند. نمی دانید ســـال ها 
ریاست کمیسیون قضایی مجلس را که به قول          خمینی"عصاره ی فضائل ملت"بود 
به عهده داشت. آیا فراموش کرده اید از سوی          خمینی برای شورای بازنگری قانون 
اساسی انتخاب شد؟ آیا نمی دانید رهربان حزب  جمهوری اسالمی شامل     بهشتی 
و         رفســـنجانی و                 خامنه ای و باهرن وی را به عنـــوان نماینده ی خود در هیأت حل 

اختالف با         بنی صدر انتخاب کردند؟ 
دســـتگاه قضایی رژیمی که از  کشـــتار ۶٧ بريون آمده بود حیثیتی داشت که او به 

خاک افکند؟

شما در ادامه و در ارتباط با برکشیده شدن    صادق     الریجانی به عنوان قاضی القضات 
نظام آورده اید:

اوج فالکت دستگاه قضا آن جا پا گرفت که روحانی خاىل الذهنی چون 
صادق     الریجانی به حکم  سیدعلی بر مسند قاضی القضاتی کشور نشست. 
در طول تاریخ و در همه جای دنیای فهم، قاضی القضات به کسی گفته 
و می گویند  که در کار قضا و قضاوت، هم به لحاظ علمی، و هم از حیث 
تجربه، کارآمد قاضیان و کارکشتگان دستگاه قضا بوده باشد. اما این شیخ، 
بدون این که ذره ای تجربه، و ذره ای دانش قضایی داشته باشد، بر مسندی 

نشست که هرگز مستحقش نبود.
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آقای  نوری زاد لطفاً دستگاه قضایی کشورهای دیگر را با سالخ خانه و  کشتارگاه 
نظام والیت‑که دستگاه  قضایی اش می نامید‑مقایسه نکنید که نمک پاشیدن بر 
زخم های مان است. متأسفانه شما در نامه ی خود شیخی را که دانش قضایی داشته 
و  کارکشته  ی دستگاه قضا باشد و از تجربه ی عملی هم داشته باشد معرفی نکردید 
تا داوری تان را به چالش بکشم. آیا شما در دستگاه والیت، قاضی ای را می شناسید 
که دستانش به خون بی گناهان آلوده نباشد؟ که دستور شکنجه  و بی داد نداده باشد؟

اگر شـــما دارای قدرت بودید چه کســـی را رییس دستگاه قضایی نظام والیت 
می کردید؟ در نظام نکبت والیت هرکه تجربه ی بیش تری دارد به معنای آن ست 
که جنایات بیش تری را مرتکب شده است. کاندیدای مورد نظرتان را نام بربید تا 

سیاهه ای از اعمال جنایت کارانه ی او را ردیف کنم. 
آیا   سیدحسني   موسوی تربیزی که امروز اصالح طلب است و سابقه ی قضایی اش به 
سال ۵٧ می رسد خوب است؟ کارکشته ی دستگاه قضا هم هست. منصوب "     امام 
عزیز" هم بوده. آیا می دانید با دستان خود از دو طرف فک زندانی را هم زمان با 
ضربه ای محکم به سمت باال و پایني می کشید تا از جا در برود و مدعی می شد 
می خواهم اطالعات ات را از حلقوم ات در بیاورم؟ هیچ می دانید خودش شاهد 
اعدام زندانی می شد  که به بیضه اش شلیک می کردند تا از درد بخود بپیچد و جان 
دهد؟ شاهدان این دسته جنایت ها امروز زنده هستند. فکر می کنید "     امام عزیز" در 
حساس ترین روزهای کشور بی خود او را از تربیز فراخواند و دادستان  کل  انقالبش 
کرد؟ آوازه ی او را شنیده بود از بی رحمی اش باخرب بود. یادتان رفته   موسوی تربیزی 
چه مضحکه ای به جای دادگاه در رســـیدگی به جنایت ســـینما رکس آبادان راه 
انداخت تا جنایت کاران را که ردشان به حوزه و بیت      امام و... می رسید از عقوبت 

و کیفر نجات دهد؟
آقای  نوری زاد،     الریجانی در سن پنجاه سالگی به مقام قاضی القضاتی کشور رسید. 
آیا نمی دانید     حسني علی   نريی در سال ۶٢ در حاىل که بیست و شش یا بیست هفت 
سال داشت به ریاست حکام شرع اوین رسید  که کم از قاضی القضاتی نظام نبود. 
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البته حق با شماست؛ آن موقع او چون     الریجانی بی تجربه نبود و دستانش تا مرفق 
به خون بیگناهان آلوده بود. تا آن موقع هزاران حکم شالق و شکنجه صادر کرده 

بود.
الجوردی که پیش از انقالب با شـــش کالس ســـواد ، در بـــازار، لباس زیر زنانه 
می فروخت و پس از انقالب به مقتضای روز به روسری فروشـــی روی آورده بود، 
توســـط           خمینی و   بهشتی و قدوسی به دادستانی تهران گمارده شد تا بزرگ ترین 
جنایات  را ســـازمان دهی کند. آیا نمی دانید                  الجوردی در دوران "     امام عزیز" و در 
"دوران طالیی "ای که   مهندس  موسوی از آن یاد می کند مطلق العنان بود و بیش از 

رئیس قوه ی قضاییه فعلی قدرت داشت؟
معاون اجرایی  قدوسی و                  الجوردی،   احمد قدیریان سمسار فروش بازار بود؛ "     امام 
عزیز"شما بر چه اساس پست های قضایی حیاتی را بني چنني قصابانی تقسیم می کرد؟ 
     مصطفی   پور محمدی در حاىل که تنها بیست سال داشت دادستان هرمزگان بود و 
در بیست و دو سالگی دادستان خراسان. آن موقع شما در بشاگرد بودید حتماً که 
با او از آن موقع آشـــنا هستید و یا از آوازه اش باخرب بودید. آیا نمی دانید در جریان 
کشتار ۶٧   ابراهیم  رییسی بیست و هفت ساله بود و      مصطفی   پورمحمدی بیست و 
هشت ساله؛ آن ها مثل آب خوردن احکام اعدام صادر می کردند. آن موقع نزدیک 
ه سال از پريوزی انقالب می گذشت و این افراد سال ها بود بر جان و مال مردم  به نُ

حاکم شده بودند. 
   رازینی و      محســـنی اژه ای و  حسینیان در بیســـت و سه سالگی و در حاىل که هیچ 
سابقه ی قضایی نداشتند، توسط    بهشتی و قدوسی پای شان به دستگاه قضایی باز 
شد و از همان موقع به جنایت  مشغول شدند. چرا          خمینی را به خاطر حاکم کردن 

این جانیان بر جان و مال مردم ، مورد پرسش قرار نمی دهید؟
همني  شـــیخ محمد مقیسه را که در جریان کشتار ۶٧ نقش اساسی داشت و حاکم 

شرع دادگاه شما بود چه کسی بر جان و مال مردم حاکم کرد؟ 
در نگاه شما   رازینی و      محسنی اژه ای که کارکشته ی دستگاه جنایت هستند برای این 
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کار از صالحیت الزم برخوردارند؟
محمد سلیمی چطور، رئیس دادگاه ویژه ی روحانیت هم هست. می خواست حکم 
اعدام            آیت اهللا  منتظری را هم صادر کند. جنایتی نیست که نکرده باشد. از بیست و 

پنج سالگی هم حکم اعدام و سنگسار و... می داده.

آقای  نوری زاد امیدوارم سهو قلم و یا بی اطالعی محض موجب نوشنت این جمله 
از سوی شما باشد: 

...برای اولني بـــار در تاریخ قضا و قضاوت، به خلق جرم هایی مبادرت 
ورزید  که از فرط سســـتی، کودکان را نیز به خنده وا می داشت. اما همني 
جرم های خنده دار، باعث شـــد که با امضای این شیخ قضاوت نکرده و 
قضاوت ندیده، ناگهان صدها مرد جوان و پري و زن و دخرت به زندان های 
انفرادی و شکنجه در افتادند. خدایا، ما به چشم خود دیدیم که انسانیت، 
در آن ژولیدگی قضایی، چگونه به هیچ گرفته شد، و عدالت و علی و اوالد 

علی، و همه ی آموزه های دینی، به اسم دین چگونه به مسلخ برده شدند.
ای کاش جرم های خنده دار را برای اطالع خوانندگان توضیح می دادید تا به شما 

بگویم هزاران نفر را در دهه ی ۶٠ به چه جرم هایی به صالبه کشیدند. 

آقای  نـــوری زاد اگر آن چه را که در زندان های                 خامنـــه ای در دهه ی ٨٠ می گذرد 
جنایت می دانید، پس آن چه را که در زندان های          خمینی در دهه ی ۶٠ گذشـــت را 
چه بنامیم؟ چگونه است که بر تمامیت این نظام نمی شورید؟ دل به چه بسته اید؟ 

 آقای  نوری زاد نمی دانم درک شما از انفرادی و شکنجه چیست؟ بیش ترین دوران 
انفرادی که شما با آن مواجه شدید چقدر است؟ هیچ  می دانید  محمدرضا مشاط 
چهار سال انفرادی بود و عاقبت در کشتار ۶٧ جاودانه شد؟  او هیچ جرمی مرتکب 
نشده بود. آیا می دانید صدها نفر بیش از دو سال و سه سال در سلول های انفرادی 

گوهردشت به سر بردند؟ 
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شما نمی دانید دخرتان میهن مان را چگونه در واحد  مسکونی به بند کشیدند؟ از 
حاج  اسماعیل که در دادستانی مرکز مشغول کار است برپسید؟ کتاب دوزخ روی 
زمني را که سرنوشـــت آنان است بخوانید و ببینید "     امام عزیز"تان تحت نام اسالم 
چه بر سر دخرتکان تريه بخت میهن مان آورد. باور کنید بخش کوچکی از واقعیت 
را هم نتوانستم تصویر کنم و هنوز خودم را برای ناتوانی ام سرزنش می کنم و از این 

بابت شرمنده ام. 

می دانید جرم شـــان چه بود؟ اول دســـتگريی، زندانیان یکی از آن ها را "جوجه" 
خطاب می کردند و دیگری را "فیل" و "قناری"... حاال بایســـتی تاوانش را پس 
می دادند، با هم گاهی شعر و ترانه می خواندند. از سر شیطنت پاسداری را مسخره 
کرده بودند، یکی شان دســـت دخرتی را گرفته بود و به او آفتاب را نشان داده و 
از زیبایی هایش گفته بود و اظهار امیدواری کرده بود که آفتاب دوباره در کشور ما 

طلوع کند. 
آقای نوری زاد شما چند ساعتی را با بازجوی تان و در اتاق بازجویی سر کرده اید. 
فکرش را بکنید این دخرتان بی گناه چهارده ماه مجبور بودند با بازجوهای شان 
در یک جا زندگی کنند. چهارده ماه تمام با چشم بند یا رو به دیوار ، انواع و اقسام 

شکنجه ها و تحقريها را که در ذهن کسی نمی گنجد هم تحمل کنند. 
حتا خودشان هم نمی دانســـتند جرم شان چیست. حتا نمی دانستند چه چیزی را 

بایستی اعرتاف کنند یا چه رفتاری داشته باشند. 
در جریان کشتار ۶٧ بني پانزده تا بیست نفر از بچه های بند ما را‑به اتهام این که 
حاضر نشـــدند بگویند در روز عید غدیر  که در بندمان جشن  داشتیم، چه کسی به 
آن ها شربت داد‑به جوخه ی اعدام سرپدند. هیچ می دانید    کاوه نصاری که در اثر 
ضربه ی مغزی گذشـــته اش را فراموش کرده بود به خاطر این که حاضر نشد به بند 

"جهاد"و کارگاه زندان برود حکم اعدامش صادر شد. 

هیچ  می دانید من به خاطر انگلیسی درس دادن به زندانیان چه مصیبتی در انفرادی 
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کشیدم و چه شکنجه هایی متحمل شدم. به خاطر درست کردن کیک برای جشن 
عید قربان، هم کتک خوردم و هم به انفرادی رفتم. هیچ می دانید چه تعداد زندانی 
به خاطر خواندن نماز جماعت به انفرادی رفتند و همني برای شان سابقه شد تا در 

کشتار ۶٧ به دار آویخته شوند؟
هیچ می دانید    مجتبی  موسوی به جرم سالم کردن به   علی انصاریون که بعدها به طرز 
فجیعی برای راحت شدن از شر بازجویان اطالعات خودکشی کرد دو هفته سر پا 
بدون خوابیدن ایستاد و بعدها شیفتی او را بیدار سرپا نگاه داشتند؟ هیچ   می دانید 
صدها و صدها زندانی روزها و گاه هفته ها سرپا با چشم بند و پاهایی به اندازه ی 

 شانه باز ایستادند. اصال می دانید زندانیان آن دوره دچار چه عارضه هایی شدند؟ 
داســـتان قرب و قیامت را خوانده اید؟ زندانی را به جرم این که نان خشـــک را که 
می جود صدا می  کند، به جرم سرفه کردن، به جرم باال کشیدن آب بینی  به هنگام 
سرماخوردگی که تولید صدا می کند، مورد ضرب و شتم قرار می دادند. می دانید در 
بندهای قزل حصار افراد را به جرم این که ته مانده ی غذایش را به دوستی داده بود 
روزها سرپا با چشم بند بیدار نگاه می داشتند. جرم های خنده دار را که شما از آن ها 

یاد می کنید توضیح دهید. 
کجا بودید آن موقع کـــه به اتفاق    مرتضی آوینی "روایـــت فتح"    خمینی در اوین و 
قزلحصار و گوهردشت و عاد ل آباد و وکیل آباد و صدها خراب آباد دیگر را بسازید. 
این تنها گوشه ی کوچکی از "حماسه  ی          خمینی" شماست. این  اتفاق ها درست در 
زمانی افتاده اســـت که شما مشغول درست کردن فیلم "حماسه ی           خمینی" بودید.

حاال که چشـــم های تان کمی باز شده از همني امروز حساب تان را از جانیان جدا 
کنید. معلوم است وقتی شما از "حماسه ی          خمینی" فیلم می سازید عده ای در باره ی 
مبارزه ی                  الجوردی با "خشونت" کتاب می نویسند و از دل رحمی او داستان ها سرهم 
می  کنند و از اخالق محمدی او می گویند.            آیت اهللا  منتظری از طریق نمایندگانش از 
چنني جنایاتی آگاه شد و          خمینی را از انجام این کارها برحذر داشت. نتیجه اش را 
همه ی ماها دیدیم. آقای نوری زاد اشتباه            آیت اهللا  منتظری این بود که خوش خیاالنه 
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تصور می کرد "     امام عزیز" از این جنایات بی خرب است. در حاىل که       هادی                 خامنه ای 
به خود من گفت ما کابل هایی که با آن "تعزیر" می کنیم را به      امام نشان داده ایم. 

آقای نوری زاد نشـــنیده اید در دوران          خمینی چه تعداد زندانی بدون آن که جرمی 
مرتکب شـــده باشند به خاطر بستگان شان، فرزندان شان، خواهر و برادران شان به 

گروگان گرفته شدند؟ 

آقای نوری زاد شـــما از مراتب  علمی و زیرکی و شم سیاسی و ذکاوت                 خامنه ای 
گفته اید: 

دعلی، با همه ی مراتب علمی اش، و با همه ی زیرکی و شم شریف  خدایا، سی
سیاسی اش، و با همه ی ذکاوت های منحصر به فردش، بی آن که خود به 
عاقبت رفتارش بیاندیشد، به برآوردن قدرتی مخوف و پنهانی دست برد. 
سپاه را که باید از مراودات سیاسی و اقتصادی و اطالعاتی به دور می بود، 
به هر کجای مواضع کشـــور نفوذ داد و مستقیماً دایره ی سیاست را که به 
سالمت روانی آحاد مردم و برجستگان سیاسی کشور محتاج است، به قمه 
و  کُلت و ضرب و شتم و زندان و شکنجه آلوده کرد. به موازات دستگاه 
رسمی وزارت اطالعات، سپاه را واداشت تا او نیز به کارهای اطالعاتی و 
امنیتی ورود کند و بساط موازی و مشرف بر وزارت اطالعات را در همه 

جا  بگسرتاند.

خودتان را گول می زنید یا                 خامنه ای را یا مردم بی خرب از همه جا را؟ تعریف شما 
که مهندسی خوانده اید از علم چیست که                 خامنه ای را دارای مراتب علمی معرفی 
می کنید؟ اگر منظورتان "علم" آخوندی ست که خود بهرت می دانید            آیت اهللا  منتظری 
که فقیه اعلم بود و در صداقت و راســـت گویی اش شک و شبهه ای نبود رأی به 
بی سوادی  او داد. شما از علم آخوندی چه می دانید که او را دارای مراتب علمی 
باال معرفی می کنید؟ مگر نه این که علم را استاد تأیید می کند؟                 خامنه ای در محضر 
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چه کسی تحصیل "علم" کرده است؟ نکند بر او وحی نازل شده؟ چه نشانه  ای از 
زیرکی و شـــم سیاسی  و ذکاوت منحصر به فرد در                 خامنه ای سراغ دارید به ما هم 
بگویید تا مستفیض شویم. کشور در سایه ی رهربی چه کسی به بیغوله تبدیل شده 
است؟  حرث و نسل کشور را چه کسی به تاراج داده است؟ ابلهی چون       احمدی نژاد 
را چه کسی بر سرنوشت مردم ایران حاکم کرده است. نفس کشیدن را هم از مردم 
دریغ کرده اند. نگاهی به آلودگی هوا در همه   ی شهرهای کشور بکنید. چرا بی جهت 

از کلمات استفاده می کنید؟ چرا حرمت کلمات را پاس نمی دارید؟
آیا شما نمی دانید از اولني روز تشکیل سپاه پاسداران بخش اطالعات و امنیت، 
یکی از مهم ترین واحد های آن بوده است؟ نمی دانید در سیاه ترین سال های این 
حکومت در دهه ی ۶٠ ســـپاه پاسداران و بخش اطالعات و امنیت آن در سراسر 
کشـــور یکه  تاز بود؟ نمی دانید ٢٠٩ اوین و  کمیته ی مشرتک و پادگان عشرت آباد 
مخوف ترین شکنجه گاه های سپاه پاسداران بود. نمی دانید بزرگ ترین شکنجه گران 

و جانیان رژیم دست پروردگان سپاه پاسداران در دوران          خمینی هستند؟ 

از نامه های سرگشاده و محرمانه به                 خامنه ای یاد کرده اید: 
ساواک، خود را مأمور رژیـم می دانست، دوستان ما اما به کم تر از سربازی 
امام زمان راضی نیســـتند. مطالعه ی نامه های سرگشـــاده و محرمانه ای 
که آقایان"  عبداهللا مؤمنی"و"  حمزه کرمی"و" حجت االســـالم دکرت مهدی 
منتظرقائـــم" برای حضرتعاىل نوشـــته اند، ســـندهای حتمی این خفت 
بزرگ اند. این که بازجویان نظام اسالمی ما با آنان چه ها که نگفته اند و 

چه ها که نکرده اند، جز شرم، بر روان و جان ما نمی بارد.
آقـــای  نوری زاد من هم نامه  های   عبداهللا مؤمنـــی و   حمزه کرمی را خوانده ام. باور 
کنید به شرافتم سوگند، آن چه بر سر این افراد آمده را نه ما و نه بازجویان در دهه ی 
شصت شکنجه  نمی نامیدیم. حدا کثر "تکاندن" یا "ملی خوری" اسم اش بود. مگر 
از       محمدی گیالنی که نشـــان درجه یک عدالت نظام را دریافت کرده نشنیده اید 
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که می گفت: "تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را درهم 
شکند". 

شـــکنجه را شـــما نه دیده اید و نه در مورد آن شنیده اید.       هادی                 خامنه ای همراه با 
دعایـــی و   هادی نجف آبادی رو به خود من و بچه های اتاق مان گفتند: تعزیرهای 
معموىل مثل شالق زدن کف پا، آویزان کردن، قپانی زدن، جوجه کباب و... را نگویید. 
ما خودمان دیده ایم تنها موارد تعزیری را که به نقض عضو منجر شده توضیح دهید. 
چند نفر را می خواهید نام بربم که در زیر شکنجه انگشتان پای شان قطع شد. چه 
تعداد زندانی زیر کابل جان دادند؟ چه تعداد  کلیه های شان از کار افتاد؟ می دانید 
سبز کردن مو  کف پا یعنی چه؟ این شوخی"سربازان گم نام      امام زمان"و"     امام عزیز" 
شما در سال ۶٠ بود. وقتی که در اثر شکنجه پای تان متالشی شود مجبور می شوند 
با عمل جراحی از قسمت ران پای تان پوست برداشته به کف پا پیوند بزنند. به این 

شکل کف پای تان مو در می آورد. 
هیـــچ  می دانید در دهه ی ۶٠ "ســـربازان گم نام      امام زمان" که تعدادی شـــان مانند 
سید حسني  موسوی تربیزی و   علی یونسی و ... اصالح طلب شده اند و گاه در مذمت 
شکنجه صحبت می کنند فرد را زیر چنان شکنجه هایی می بردند  که قلم از بیان آن 

قاصر است. 
هیچ می دانید فشار شکنجه آن قدر زیاد بود که شرط رهایی از آن را مصاحبه به منظور 
محکوم کردن جریان سیاســـی که فرد به آن وابســـته بود اعالم می کردند.  اشتباه 
نکنید، نه این که بعد از مصاحبه، زندانی را آزاد کنند و یا تخفیفی قائل شوند، خري. 
شرط این بود: مصاحبه کن تا شکنجه را قطع کرده، زودتر اعدام  ات کنیم. زندانی 
برای این که زودتر اعدام شود حاضر به خودزنی می شد. آیا در تاریخ چنني شرط 
و شروط هایی را شنیده اید؟ چند نفر را می خواهید اسم بیاورم که به چنني مصیبتی 

دچار شدند؟ 
آقای  نوری زاد، مرا بردند دو جنازه در سطل آشغال و در وسط کپه ای زباله نشانم 
دادند؛ در بهداری اوین و در زیر شـــکنجه جان داده بودند، پاهای شـــان تا زانو 
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باندپیچی بود. این ها را در رادیو های ضدانقالب نشنیده ام به چشم خودم دیده ام. 

آقای نوری زاد شما از سالمت ماىل                 خامنه ای و خانواده اش در نامه های تان صحبت 
کرده اید اما در مورد         احمدی  نژاد نوشته اید: 

 ...ســـالمت یک فرد را می توان از میزان سالمت اطرافیان او رصد  کرد. 
حضور دزدانی چون  محمدرضا رحیمی در اطراف       احمدی نژاد، نشان از 
دزد بودن خود وی دارد. او‑     احمدی نژاد‑نابکاری است که با روی بردن 
به پرونده سازی، سعی در مخفی نگاه داشنت اسرار دزدی خود دارد. او، 
یک روز، رو در روی خود شـــما خواهد ایســـتاد و به شما خواهد  گفت: 
پرونده ی همه ی شما پیش من است. به دزدی های من و اطرافیان من کاری 

نداشته باشید تا به دزدی های شما کاری نداشته باشم.
آیا فرموىل که در مورد         احمدی نژاد  گفتید در مورد                 خامنه  ای کارکرد ندارد؟ دزدان را 
چه کسی بر میهن ما حاکم کرده است جز                 خامنه ای؟ آیا او از دزدی ها خرب ندارد؟ 

چه کسی فرمان پایني کشیدن فتیله ی بحث ها در اختالس بزرگ را داد؟ 

آقای  نوری زاد شما در مورد حقارت رفتارها و بداخالقی های نظام نوشته اید: 
در حقارتِ رفتار ما و بداخالقی ممتدِ ما همني بس که ما  پاک مردی چون 
مهندس" محمد توسلی" را قریب به یک ماه در زندان نگاه داشته ایم و یک 
خربمختصر به خانواده اش نداده ایم که او کجا زندانی اســـت و اساساً آیا 
زنده است یا مرده!؟ مهندس  محمد توسلی، هموست که هم درسال های 
پیش  از انقالب به زندان شقاوتِ   شاه رفته، و هم بارها در سال های پس از 
انقالب به زندان اسالمی ما. همو که هم اکنون داماد فهیم و فرهیخته اش 
مهندس  فرید طاهری و دخرت بی گناهش  لیال توسلی زندانی عصبیت ما 
هستند. ما با این همه لجاجت و کینه توزی به کجای آداب مسلمانی چشم 

دوخته ایم؟



۲۸۶
نامه ی سرگشاده به آقای  محمد  نوری زاد

آقای نوری زاد برای چه دســـتگريی و شـــکنجه و آزار و اذیت و بی چشم رویی و 
وقاحـــت را "بداخالقی" می نامید. خدا نیامرزد            خاتمـــی را که این "بداخالقی" 
را لقلقه ی زبان شـــماها کرد که هر جا خواستید جنایتی را ماست ماىل کنید از آن 

به عنوان "بداخالقی" نام می برید. 
مگر نمی دانید این عصبیت و شقاوت را          خمینی باب کرد؟ مگر نمی دانید اولني بار 
 مهندس توسلی در دوران          خمینی دستگري و به زیر شکنجه رفت. مگر از دستگريی 
نود نفر هم فکران او به اشـــاره ی     هاشمی       رفســـنجانی در زمستان ۶٧ بی خربید؟ 

خاطرات آقای  فرهاد بهبهانی را بخوانید تا متوجه شوید بر آقایان چه رفته است.

آیـــا خربی از رنجـــی که  دکرت ملکـــی در دوران "     امام راحل" و                 خامنه ای کشـــید 
بی خربید؟ من با او هم بند بوده ام، یادم هســـت چگونه بر دســـتان او قپانی زدند 
و آویزانش کردند. یادم هست چگونه به زیر شالقش بردند.   موسوی خویینی ها در 
جریان هســـت. خود و خانواده اش نان و نمک  دکرت ملکی را خورده بودند اما با 
ناسپاسی پاسخ محبت های او را دادند. من با زنده یاد  دکرت علی اردالن در سال ۶٣ 
هم اتاق بوده ام. پريمرد را در سال ۶٧ دوباره دستگري کرده و زیر فشار بردند. همه ی 
ایـــن بی رحمی ها در دوران          خمینی بود.  لطف اهللا میثمی را در دوران      امام عزیز با 

آن که از دو چشم نابینا است در اوین با چشم بند این طرف و آن طرف می بردند. 
   طاهر احمدزاده پیش از آن که در ســـن باالی هشـــتاد سالگی زندان                 خامنه  ای را 
تحمل کند در شصت سالگی زندان          خمینی را تجربه کرد و شکنجه هایی را متحمل 
شـــد که قادر به تشریح آن نیستم؛ پدر دو شهید بود. جز نیک نامی و پاک دستی و 

مردم دوستی چیزی از او شنیده اید؟  
در دوران "     امام عزیز" بود که  دکرت سامی را به آن طرز فجیع کشتند. نمی دانید          خمینی، 
 بازرگان را تهدید  کرده بود چنان چه این دو را از اســـتانداری خراســـان و تصدی 
وزارت بهداری برکنار نکند خودش رأســـاً وارد شـــده و  دستور برکناری آن ها را 

خواهد داد؟ 
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شما از روانه کردن جالدی چون    خلخاىل به جان جامعه یاد  کرده اید: 
روانه کـــردن جالدی چون    خلخاىل به جان جامعه، تجلی میزان فهم ما 
از آســـمان خدا بود. و معنای دیگر وعده ها و سخنان جاری ما و شما بر 
منربهای مان. او می کشت، به ظاهر برای برقراری اسالم، و در باطن، برای 
برقراری خود ما که بعد از قرن ها به نان و نوایی رسیده بودیم. وگرنه اگر 
ما را بصريتی بود، گریبان دریدن خود خدا را به چشم می دیدیم که فریاد 
می زد: آهای آنانی که هیاهویی به اسم جمهوری اسالمی به راه انداخته اید، 
 در اسالم رحمت نیز هست، چرا به محض پريوزی، همانند فاتحان وحشی
تاریخ، به اعدام و مصادره ی اموال مردم حریص شده اید؟ و چرا به گوشه ای 
از همان سخنان منربتان، به روزِ فتح مکه، به عفو عمومی پیامرب، به بخشودن 

همه ی قاتالن و خطاکاران روی نمی برید؟ 
آقای نوری زاد، چرا تنها از    خلخاىل نام می برید، احکام اعدامی که      محمدی گیالنی 
و   نريی و  رییســـی و   پورمحمدی و   رازینی و        محسنی  اژه ای و ... صادر کرده اند که 
بیش تر است. تازه    خلخاىل را                 خامنه ای روانه نکرد، حکم اش را از          خمینی گرفته 
بود. راســـتی چرا جای                  الجوردی در نوشته تان خاىل ست؟ فکر می کنید او کم تر 
از    خلخاىل جنایت کرده اســـت. چهره ی عبوس    خلخاىل را به یاد می آورید اما از 
چهره ی عبوس                  الجوردی که    بهشـــتی و          خمینی بر جان و مال مردم حاکم کردند 

یادی نکرده اید.

نمی دانید          خمینی که فیلم "حماسه" اش را ساخته اید رحمت را چگونه معنا می  کرد؟ 
چرا پیش از آن که این پرسش ها را مطرح کنید بر او نمی شورید و حساب تان را از 

او جدا نمی کنید؟ این          خمینی بود که گفت:
منطق انبیا این است که "اشدا" باید باشند بر  کفار و بر کسانی که بر ضد 
بشریت هستند، بني خودشان هم رحیم باشند. و آن شدت هم رحمت است 

بر آن ها.
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آیا الزم ســـت توضیح دهم که در شـــریعت          خمینی، "یوم اهللا" روز مرگ و نیستی و 
عذاب اســـت؟ آیا نشنیده اید او در سخرنانی اش به مناسبت اولني سالگرد هفده 
شـــهریور ســـال ۵٧ خطوط نظام مورد نظر خود را به روشنی ترسیم کرده است. 
خمینی برای مشروع جلوه دادن فرمان کشتار مخالفان سیاسی، با یک شبیه سازی 

تاریخی‑مذهبی گفت:  
یوم خوارج، روزی که امريالمومنني ‑سالم  اهللا علیه ‑شمشري را کشید و 
این فاسدها را، این غده های سرطانی را درو  کرد، این هم "یوم اهللا" بود ... 
امام ‑علیه السالم ‑دید که اگر این ها باقی باشند فاسد می کنند ملت را، 

تمام شان را کشت ، اال بعضی که فرار  کردند؛ این "یوم اهللا" بود.
 

آیا این          خمینی نبود که تأکید  کرد:
 روزهایی که خدای تبارک و تعاىل برای تنبیه ملت ها یک چیزهایی را 
وارد می کند، یک زلزله ای وارد می کند، یک سیلی وارد می کند، یک 
توفانی وارد می کند، که شالق بزند به این مردم که آدم بشوید، این ها هم 

"یوم اهللا" است.

آیا او نگفت: 
ما خلیفه می خواهیم که دســـت بربد، حد بزند، رجم کند! همان طور که 

رسول اهللا دست می برید، حد می زد، رجم می کرد!

مگر این          خمینی نبود که تا آن جا پیش رفت که خطاب به اعضای مجلس خربگان، 
ائمه ی جمعه سراسر کشور و میهمانان خارجی شرکت کننده در سومني کنفرانس 

اندیشه ی اسالمی و گرامی داشت "دهه ی فجر"گفت:  
نروید سراغ احکام فقط نماز و روزه، آن ها را هم باید بگویید، اما احکام 
اسالم که منحصر در این نیست... شما آیات قتال را چرا نمی خوانید؟ 
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هی آیات رحمت را می خوانید! آن قتال هم رحمت است برای این که 
می خواهد آدم درست کند. 

فرمـــان قتل عام زندانیان سیاســـی را که          خمینی صادر کـــرد نخوانده اید؟  از این 
وحشیانه تر می شود بر بی رحمی تأکید  کرد و جنایت و کشتار را دستور داد؟  

 رحم بر محاربني، ساده اندیشـــی است. قاطعیت اسالم در برابر دشمنان 
خدا از اصول تردید ناپدیر نظام اسالمی است. امیدوارم با خشم و کینه ی 
انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم، رضایت خداوند متعال را جلب 
نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و 
تردید نکنند و سعی کنند "اشدا علی الکفار" باشند. تردید در مسائل اسالم 

انقالبی، نادیده گرفنت خون پاک و مطهر شهدا می باشد.

در مورد ظهور روحانیان عبوســـی چون    خلخاىل و    روح اهللا  حســـینیان و     فالحیان 
نوشته  اید: 

این گونه شـــد  که با ظهور روحانیان عبوســـی چون    خلخاىل و    روح اهللا 
حسینیان و     فالحیان، لبخند و شادمانی به صورت مردم ما ماسید و خشکید. 
مردم با ناباوری به قیل و قال ما و به عربده های ما که نسبتی با مسلمانی 
نداشت، نگریستند و کم کم عقب نشستند. عقب نشستند؟ بی جا کردند! ما 
را با این مردم هنوز کارهاست. و افتادیم به جان مردم مان. و تا توانستیم در 
اطراف شان سیم خاردار  کشیدیم. سوژه ی انقالبِ ما گویا نه آن افق های 
آسمانی، که اسري  کردن و به اسريی بردن مردمان خودمان بود. همان مردمی 
که به ما آری گفته بودند و ساده لوحانه مقدرات کشور را به ما گرسنگان و 

کمني کردگان و سريی ناپذیران سرپده بودند.

آقای نوری زاد، مگر نه این که در بهار آزادی لبخند و شادمانی بر صورت مردم ما ماسید 
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و خشک شد؟ مگر نه این که از همان ابتدا رنگ های شاد را ممنوع اعالم کردید 
و کدورت و تريگی را رواج دادید؟ یک بار دیگر به بخش نامه  های رســـمی  دولت 
موســـوی مراجعه کنید؛ مگر نه آن که در دوران          خمینی مردم را در استادیوم های 
ورزشی هم از دست زدن منع می کردید. فیلم مسابقات بسکتبال آن دوره را تماشا 
کنید، مردم مجبور بودند هر بار  که توپ به حلقه می رفت اهللا اکرب بگویند. چه شد 
که سی سال سکوت کردید، این همه نامردمی را دیدید و نه تنها دم فرو بستید که 

همه را تأیید نیز  کردید. 

با همه ی اوصافی که از سیاهی های نظام برشمرده اید باز هم می نویسید: 
من شخصاً حضرت شما را برای رهربی کشورمان از همه ی روحانیان و 
غريروحانیان مصدرنشني، از روحانیانی چون          مصباح یزدی و   مهدوی کنی و 
جنتی و    شیخ محمد یزدی و حتی از همه ی مراجع فعلی مناسب تر می دانم. 
جناب شـــما از نگاه من، فردی هســـتید نطاق، اهل مطالعه، هرنشناس، 
هرندوست، اهل سیاست، شجاع، پرکار، زیرک، باهوش، پرحافظه، پیگري، 
م، و با خصوصیاتی این چنني قابل اعتنا. با همه ی دارایی هایی که شما  عال
دارید و با هرآنچه که دیگران ندارند، حال و روز ما این است که می بینیم.

آقای  نوری زاد این همه جنایت و شـــقاوت و ســـیاهی را گفتید که چنني نتیجه  ی 
جاهالنه ای بگريید؟ وای بر شما که                 خامنه ای را برای رهربی کشورمان از همه ی 
روحانیان و غريروحانیان مصدرنشني مناسب تر می دانید. چگونه خواهان ادامه ی 
نظامی هســـتید که صالح ترین اش            خامنه ای ست. آخوند بی مقدار بی سوادی که تا 
پیش از آن که به قدرت برســـد هیچ اثر قلمی به جز  آداب نماز و ترجمه ی کتاب 
صلح      امام حســـن و یا کتاب های بی ارزشی چون "طرح کلی اندیشه اسالمی در 
قرآن" و "ادعانامه علیه تمدن غرب " که هر طلبه ی صرف و نحو خوانده ای هم قادر 

به نوشنت آن است، از خود به یادگار نگذاشته بود.
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شـــجاعت                 خامنه ای را در کجا دیده ایـــد؟ در مقابل مردم بی دفـــاع؟ می دانید 
فلســـطینی ها در ســـال ١٩٧۶ در لندن علیه   حافظ اســـد  که تازه مرتکب جنایت

"تل زعرت" شـــده بود چه شعاری می دادند؟ "اسد فی لبنان، فار فی جوالن" یعنی 

شـــري در لبنان و در مقابل اردوگاه های بی دفاع فلسطینی و موش در بلندی های 
جوالن مقابل اسرائیل. این روحیه ی             خامنه ای ست. شعار دادن و عربده کشیدن که 

نشد شجاعت. 
اصال چرا باید هست و نیست یک کشور به دست آخوند های فرومایه ای داده شود 
که صالح ترین و با کیاست ترین شـــان آخوند ســـیاه دىل چون                 خامنه ای باشد. چرا 
بایستی مجبور باشیم از بني          مصباح یزدی و     جنتی و   مهدوی کنی و   شیخ محمد یزدی 
و                 خامنـــه ای و مراجع تقلید، یک نفر را انتخاب کنیم؟ چرا باید به چنني حقارتی 

دچار شویم؟ شما آقای نوری زاد، چرا به این حقارت و پستی تن می دهید؟ 
طرح این گونه نظریه  ها از ســـوی شما خطرناک اســـت. شما به برياهه می روید. 

بازگردید. چیزی جز خذالن نصیب تان نخواهد شد.

در مورد بدنه ی پاک سپاه نوشته اید: 
درباره ی سپاه، خود بهرت از همه ی ما می دانید  که بدنه اش پاک و شریف 
اســـت و این بدنه ی پاک، به شدت از کارهای خالفی که آن جماعتِ 
رأس نشني سپاه بدان مشغولند، متنفر و منزجراست. و چون فضای داخلی 
سپاه از هر مجموعه ای بسته تر و خفه تر و خوفناک تر است، کسی را از 

بدنه ی سپاه، امکان شکایت و اعرتاض نیست. 
آقای نوری زاد مگر سپاه به تازگی بر جان و مال مردم دست انداخته؟ مگر نه این که 
از ابتدای انقالب این سپاه پاسداران بود که در شهرهای مختلف کشور مراکز شري و 
خورشید و سازمان های جوانان و هتل های جلب سیاحان و مراکز جهانگردی را به 
زندان و شکنجه گاه و پادگان تبدیل کرد؟ سپاه چه چیز از  گشتاپو  کم دارد؟ بدنه ی 
سپاه پاک و شریف است چه صیغه ای ست؟ همه ی این دستگاه جهنمی ست. از 
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بسیج آن گرفته تا خود سپاه. دستگاه سرکوب رسمی است. مثل این است که کسی 
بگوید ســـاواک بدنه اش پاک و شریف بود؛ قطعاً عناصر پاک و شریف هم در 
ساواک کم نبودند، بدون شک عناصر میهن پرست هم در آن بودند، اما دستگاه در 

کلیت اش عامل سرکوب بود و اختناق و رو در روی مردم. 
یادتان رفته پاسداری که فکر می کردید "صالح " است و به او در ٢٠٩ اعتماد کرده 
بودید چه بر سرتان آورد که پیش خود گفتید صد رحمت به کفن دزد قبلی؟ مگر در 
جریان سرکوب وحشیانه  ی مردم در تابستان ٨٨ عملکرد بسیج و سپاه را ندیدید؟ آیا 
"جماعت رأس نشني" در خیابان ها به جان مردم افتاده بودند و آن همه وحشی گری 

از خود نشان می دادند؟ آیا این بدنه ی "پاک و شریف" نبود که مردم را به خاک 
و خون می کشید؟ این بدنه ی "پاک و شریف" سپاه پس از پایان جنگ کی به داد 
مردم رسیده است؟ متأسفانه شما چوب ذهنیت ساده انگارانه ی خود را می خورید 

و دست بردار هم نیستید.

شما بدنه ی وزارت اطالعات را نیز به پاکی و پاک دستی معرفی کرده  اید: 
من پیش از این نیز در باره ی ماموران وزارت اطالعات با شـــما ســـخن 
گفته بودم. این که: عمده ی کارکنان این دستگاه، مثل سپاه، درست کار و 
زحمت کشند. اما قلیلی که اختیار  کلی این دستگاه با آنان است، پلید و 
نفرت انگیز و هیوالیند. و شـــما آقا جان از هیوال بودن این مأموران خرب 
داشتید. و می دانستید  که آنان با متهمني چه می کنند و چگونه آن اسالم 
گمشده را در این تنگناهای بالتکلیفی به صحنه می آورند. وقتی حفظ 
نظام را از اوجب واجبات دانستیم، بدیهی است که تفسري این وجوب، در 
هر اداره و دستگاهی به معنی مستقلی می انجامد. اگر موافق باشید به یکی 
دوتا از این حفظ نظام ها سربزنیم تا بدانیم هیوالهای وزارت اطالعات با 
متهمني چه می کنند. نه نه، قصد من سرزدن به این سلول نیست. بگذارید 
این چهارهیوال کار خود را بکنند.آنان با فرو کردن کله ی"  حمزه کرمی"به 
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داخل کاسه ی مسرتاح، مشغول حفظ نظام اند. مزاحم کارشان نشویم. در 
سلول مجاور نیز برادران برای حفظ نظام و برای به زانو درآوردن یکی 
از رقبای سیاســـی شما، فیلمی را که مخفیانه از اتاق خواب او گرفته اند 
نشانش می دهند و او را به انتشار آن فیلم تهدید می کنند. برویم آقاجان، 

من هم مثل شما دارد حالم بهم می خورد.
آقای  نوری زاد شـــما یکی از جنایت کارترین دستگاه های نظام را که در سی سال 
گذشته از انجام هیچ جنایتی، حتی سربه نیست کردن "یادگار      امام" فروگذار نکرده، 
دستگاهی در خدمت مردم معرفی می کنید و تنها عده  ی قلیلی را پلید و نفرت انگیز 

می خوانید. این اظهار نظر ها هولناک است. 
درست برعکس ارزیابی شما بایستی بگویم ممکن ست عده  ی قلیلی از سر ناچاری 
در این ارگان ســـرکوب حضور داشته  باشند  که فی نفسه آدم های خوبی باشند. اما 
آن ها هم در خدمت یکی از جهنمی ترین دستگاه های اطالعاتی دنیا هستند. آقای 
نوری زاد بی خود نبود            آیت اهللا  منتظری بیست و پنج سال قبل، وقتی هنوز جنایت 
بزرگ ۶٧ اتفاق نیفتاده بود، وقتی که تازه دو ســـال از تشکیل وزارت اطالعات 
می گذشت به          خمینی گفت دستگاه اطالعات شما روی ساواک   شاه را سفید کرده 
است. آیا در این بیست و پنج سال از میزان جنایت ها کاسته شده است؟ دو سال 

جنایت آفرینی کجا و بیست و هفت سال جنایت  آفرینی کجا؟ 

آقای نوری زاد هیچ  می دانید بازجوی نظام اسالمی شما در دوران حیات      امام چه 
کرد؟ در همان زمانی که          خمینی مدعی بود            آیت اهللا  منتظری فریب منافقني را خورده 

و به نظام اسالمی تهمت می زند؟
اصغر بنازاده امريخیزی و همســـرش    فریبا صمدی در ارتباط با مجاهدین دستگري 
شدند. بازجوی فریبا چشم اش او را گرفت. هر طور بود در همان زندان طالق او 
را گرفت.  محمد برادر بزرگ تر اصغر را دستگري  کردند و به کمیته ی مشرتک بردند. 
مدتی اسري بود تا اصغر به او وکالت داد که همسرش    فریبا صمدی را طالق دهد. 
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فریبا بعداً همسر دوم بازجوی مربوطه شد. اصغر در سال ٧٠ آزاد شد و سپس در 
دهه ی ٨٠ دوباره دســـتگري شد و توسط  قاضی مقیسه محاکمه شد و چند ساىل 
زندان بود.  محمد هم دو سال پیش دستگري شد و در ٢٠٩ زندانی است. شاید او را 

دیده باشید. به پنج سال زندان محکوم شده است. 
خمینی برای این که همه ی مردم را در جنایات خویش سهیم کند از آن ها خواست 
که جاسوسی هم دیگر را  کنند؛ همسایه را علیه همسایه شوراند، اهل خانواده را علیه 
یک دیگر،فامیل را علیه فامیل و... اتفاقاً همني سیاست را در  کشتار ۶٧ اجرا  کردند. 
همه ی  پاســـداران را می آوردند تا در اعدام زندانیان سهیم شوند. فرقی نمی کرد 
در کدام قسمت زندان باشـــند، موتوری، خدمات، بهداری، فروشگاه، مالقات، 
آشپزخانه و... همگی می آمدند و لگد آخر را در شکم قربانی می زدند تا از روی 
چهارپایـــه بیافتد و میان زمني و هوا آویزان شـــود. آری همان ها که بدنه ی پاک و 
بی غل و غش می نامید شان چنني جنایاتی را مرتکب می شدند، آقای نوری زاد، من 

این را به چشم خودم دیدم. 

این          خمینی بود که حرمت هیچ حریمی را نداشت. چرا به خودتان دروغ می گویید؟ 
مگر او نبود که دروغ گویی و شـــرب خمر را نیز واجب شـــمرد؟ مگر نه این که 

احمدی نژاد و دولت او به وصایای "     امام عزیز " عمل می کنند.
وقتی که اسالم در خطر است، همه ی شما موظفید  که با جاسوسی حفظ 
بکنید اسالم را. وقتی که حفظ دماء مسلمني بر همه واجب باشد، اگر‑ 
فرض کنید  که‑حفظ جان یک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته [به ] این 
است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما. دروغ بگویید، واجب 
است بر شما. احکام اسالم برای مصلحت مسلمني است، برای مصلحت 
اسالم است، اگر ما اسالم را در خطر دیدیم، همه  مان باید از بني برویم تا 
حفظش کنیم. ...جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسالم و 
برای حفظ نفوس مســـلمني واجب است، دروغ گفنت هم واجب است، 
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شرب خمر هم واجب است.
آقای نوری زاد،          خمینی این فرمان را در بسرت بیماری صادر نکرده است. "تغیريی 
در الکرتولیت خونش" به وجود نیامده بود و "پروتئني و گلبول های قرمزش کاهش" 

نیافته بودند  که در "حوزه ی تصمیم گريی مغزش" تأثري بگذارند.
شـــما خود بهرت می دانید منظور          خمینی از "اسالم" خودش و نظامش بود.   مهدی 
مهرمحمدی را زن برادرش لو داد و عاقبت در سال ۶٧ جاودانه شد. هیچ می دانید 
مادران و پدرانی بودند  که گول وعده و وعید های          خمینی را خوردند فرزندان شان 
را به امید این که چند صباحی زندان باشند و ارشاد شوند به دادستانی تحویل دادند 

و جنازه شان را تحویل گرفتند؟

از ســـر فرو کردن زندانی در مســـرتاح گفته اید؛ فکر می کنید چنني اعماىل تازگی 
دارد؟ در قزلحصار پاسداری بود به نام  سلیمان سوری. یکی از  کارهایش این بود 
که سر زندانی را در کاسه ی مسرتاح کند. موهای زندانی را از ته می زد و سپس در 
توالت می ریخت و زندانی را مجبور می کرد که آن ها را بخورد. ســـوری در جبهه 
کشته شد، تا روزی که قزلحصار بودم اسم سالن ورزشی قزلحصار به نام او مزین 
گشته بود که "سرباز راستني اسالم"بود. از همان هایی که شما در باره شان "روایت 

فتح" می ساختید. "شريان روز و زاهدان شب". 
هیچ  می دانید جانیان هرگاه به جبهه  می رفتند و بازمی گشتند و یا از آن باالتر وقتی 
به حج می رفتند و باز می گشـــتند در وحشـــی گری و جنایت هیچ حد و مرزی را 
نمی شناختند؟ هیچ می دانید در ماه های رمضان و محرم خوی جنایت کاری شان 
تشـــدید می شد؟ من بیش ترین کتک ها را در ســـلول انفرادی در ماه محرم و ماه 
رمضان با زبان روزه خوردم. هیچ  می دانید چند نفر از وحشی ترین بازجویان زندان 

در جبهه  کشته شدند. 

شما خطاب به                 خامنه ای در مورد نحوه ی بازجویی از یک دخرت جوان نوشته اید: 
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متهم یک دخرت جوان است. دانشجوست. او را با چشمان بسته به سلول 
کوچک بازجویی می برند و بریک صندىل رو به کنج دیوار می نشانند. 
کمی بعد جناب بازجو داخل می شود. دخرت جوان به احرتام او نیم خیز 
می شود. بازجو با لفظ "بنشني پتیاره" او را برجای خود می نشاند. دخرت 
جوان یکی دو پرســـش بازجو را با احرتام پاسخ می گوید. بازجو با این 
عتاب که: "با من لفظ قلم صحبت نکن سلیطه"، عمق شخصیت خود 
را به دخرت جوان می شناساند. اتهام دخرت چیست؟ اعرتاض دانشجویی 
در دانشـــگاه. پس چرا مرد بازجو راجع به اولني تجربه ی جنســـی دخرت 
رفایده. شگردی  پ می پرسد؟ این یک شگرد همیشگی ست، با دو خروجی
که هم به شکسنت شخصیتِ متهم می انجامد، وهم برای فرد بازجو حال 
وهوایی فراهم می کند. دخرت با شرم انکار می کند. اما فحش رکیک مرد 

بازجو، لرزه براندام دخرت می نشاند.
آقای  نوری زاد آن چه را که به                 خامنه ای نوشـــته اید احتماالحداکثر چیزی ست که 
تجربه  کرده  اید؛ متأســـفم بگویم که در دوران          خمینی این کم ترین حد از توهني به 

زندانیان زن آن هم نه به دخرتان دانشجو که به دخرتان دانش آموز بود.
شما فیلم "حماسه           خمینی" را ساخته اید، در حاىل که     فاطمه  مصباح سیزده ساله را 
مقابل جوخه ی اعدام گذاشته بودند. تنها به این دلیل که حاضر نشد پدر و مادرش 
را که به قتل رســـیده بودند محکوم کند. هیچ   می د انید همه ی خواهران و برادران 

فاطمه اعدام شده بودند؟ فاطمه آخری بود و      امام شما از او هم نگذشت. 
اسم چند دخرت نونهال را بیاورم که به رگبار مسلسل بسته شدند. اندکی به گذشته 
برگردید آیا شرم نمی کنید از چنني امامی دفاع کردید و برای چنني جنایت کاری 

فیلم ساختید و حماسه اش نامیدید؟ 
هیچ  می دانید دخرتان یازده /دوازده ساله را دستگري کرده بودند؛ وقتی پاسداران در 
اتاق را می بستند و به منظور تنبیه اجازه نمی دادند زندانیان به دستشویی بروند، آن ها 

خودشان را خیس می کردند؟
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هادی غفاری روبروی بیمارستان فريوز گر در روز پنج مهر بر پشت دخرتان چهارده 
پانزده ساله نشسته و آن ها را مجبور می کرد راهش بربند و صدای حیوان در آوردند. 
در اوین خودم او را دیدم که لباده اش را در شلوارش کرده و کابل می زد. "  امام عزیز" 
شما به پاس چنني خدماتی بود که دستور داد  کارخانه ی جوراب استارالیت را به 

او بدهند. آیا شما اطالعی از ماوقع ندارید؟
 

بیست و پنج سال قبل            آیت اهللا  منتظری به          خمینی نوشت: 
آیا می دانید  که جنایاتی در زندان  های جمهوری اسالمی بنام اسالم در حال 
وقوعند که شـــبیه آن در رژیم منحوس   شاه هرگز دیده نشد؟  آیا می دانید 
که تعداد زیادی از زندانی ها تحت شـــکنجه توسط بازجویان شان کشته 
شـــده اند؟  آیا می دانید  که در زندان مشـــهد، حدود بیست و پنج دخرت 
به خاطر آن چه بر آن ها رفته بود، مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟ 
آیا می دانید  که در برخی زندان های جمهوری اسالمی دخرتان جوان به زور 

مورد تجاوز قرار می گريند.
آقای  نوری زاد، حجت االسالم انصاری نجف آبادی نماینده ی            آیت اهللا  منتظری به 
من گفت هشـــتاد زندانی دخرت را که دچار روان پریشی شده بودند در قزل حصار 

دیده است. 
بگذارید یک مورد ســـاده و پیش پا افتاده را به شـــما بگویم که بارها و بارها در 

شکنجه گاه "واحد مسکونی" اتفاق افتاد. خواهر نازنینم تعریف می کرد: 
کرده بودم ‑چون  یک بار دیگه هم که سعید خود منو  که خالفی ظاهراً
حالم خوب نبود، دو بار پشت سر هم خواسته بودم بربنم دستشویی‑؛ در 
غیاب اسماعیل بلند کرد و بعد از چند تا مشت و لگد و کاراته توی گردن 
‑اون موقع هنوز نشسته بودم و بهم نگفته بود بلند شم‑، بهم گفت با فاصله 
دست رو به سمت دیوار بگريم و بایستم تا صبح. بعد به دخرتی که نگهبانی 
می داد ســـرپد که اگه به دیوار نزدیک شدم یا دوباره تقاضای دستشویی 
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 کردم؛ بهشـــون اطالع بده. در همون شـــب کلی صدای داد و بی داد و 
رفت و آمد  سعید و افراد دیگه  و صدای گریه یکی از بچه هارو می شنیدم 
. خودم هم چون پریود بودم و همیشـــه در اون شرایط دردهای شدید و 
خونریزی های مفصل داشتم ‑که زمینه ساز عمل بعدی هیسرتوکتومی ام 
بود‑، تا صبح با این که سر پا ایستادم، اما پدرم  درآمد و یکی دو بار  که از 
درد و نامساعد بودن وضعیت جسمی ام  و چون از دل درد و کمردرد داشتم 
می مردم، خواستم برم جلو به دیوار تکیه بدم، توابه ‑که نمی شناختمش‑ 
با تهدید به این که ســـعید رو خرب می کنه ‑سعید همون دور و برها بود 

‑نگذاشت. صبح که شد ...
 

آقای نوری زاد چه حایل می شوید وقتی این ها را می خوانید؟چه پاسخی دارید به این 
دخرت  که جوانی  اش را نابود کردید، بدهید؟ شما آن موقعی که او زیر چننی فشاری 
بود "حماسه ی خمینی" را می ساختید و سرتان در آرشیو فیلم های خمینی بود. شما 
با فیلم های تان ملت را فریب می دادید. با چهره ای که شما و امثال شما از خمینی 
می س���اختید   کابل ها پاینی و باال می رفتند، دست ها روی ماشه ها فشار می دادند و 
خانواده ها داغدار می شدند. کجاست مرتضی آوینی که "روایت فتح"سربازان گم نام 

امام زمان در "واحد مسکونی" را جلوی دوربنی بربد.
 

دوست نازننی دیگرم مینا تعریف می کرد او و سولماز را با هم به اتاقی که در واحد 
مسکونی تبدیل به شکنجه گاه شده بود بردند. سولماز حاضر به بازجویی پس دادن 
نبود و زیر ضربات کابل قرار داشت. مینا با هر ضربه کابل، شدیداً فریاد می زند و 
بعد از پانزده ضربه تصمیم  می گرید که دیگر فریاد نزند. هرچه می زنند س���کوت 
می کند، عاقبت از تخت شکنجه بازش می کنند؛ می خواهد راه برود متوجه می شود 
پاهایش به شدت باد  کرده اند؛ نگاه می کند می بیند زمنی پر از خون است؛ فریاد 
می زند پاهایم دچار خونریزی شده است. بازجو با خنده می  گوید، خون  پای تو  
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نیست. این ها خون پای سولماز است. چشم هایش را باز می کند زمني و در و دیوار 
را پر از خون می بیند. مینا وقتی این واقعه را برایم تعریف می کرد بغض گلویش را 

فشرد و نتوانست ادامه دهد. 

آقای نوری زاد آیا داستان مادرانی را که پیش چشم کودکان شان شکنجه می شدند 
شنیده اید؟ آیا صدای کودکی که در سلول تنها مانده بود و عاجزانه مادر و خاله اش 
را صدا می کرد شنیده اید؟ آیا فریاد استغاثه  و  کمک خواسنت کودکی که در سلول 
انفرادی تنها مانده گوش های تان را آزرده است؟  آیا کودکی را دیده اید  که بر پاهای 
باندپیچی شده از زخم شکنجه ی مادرش دست بکشـــد؟ آیا اشک مادر در این 

لحظات را دیده اید؟ 
آقای  نوری زاد می دانید در همان ســـلول های ٢٠٩ که مدتی میهمان شان بودید چه 

جنایاتی اتفاق افتاده؟ پژواک صدای قربانیان را نشنیدید؟
ه سالگی به اسارت در آمد و عاقبت بعد  داستان   سمیه  تقوایی را شنیده  اید  که در نُ
از آزادی از زندان ‑از آن جایی که پدر و مادرش در عراق بودند ‑با تهدید به عقد 
پاسداری درآمد و در بیست و پنج سالگی از بیماری سرطان فوت کرد. می توانید 
خود را به جای پدر آن دخرت تصور کنید؟ این فجایع در دوران طالیی      امام اتفاق 

افتاد.   مصطفی شفافی در سال ٢٠٠۵ داستان رنج او را به رشته ی تحریر درآورد. 

شما از حمله ی شبانه  به خانه های مردم توسط اوباش و لمنپ های اداره نوشته اید: 
منپ های اداره را خرب می کنند؛ فالنی را می شناسید؟ بله، خوب  دونفر از لُ
هم می شناسیم. می خواهم ساعت دو نیمه شب، بروید باالی سرش. حاال 
چرا دو نصف شب؟ این جوری بهرت به فیها خالدونش اثر می کند. چشم. 
دو نصف شـــب می رویم باال سرش. از بغل زنش او را می کشید بريون 
و جلـــوی زن وبچه اش می تپانید داخل گونی و می آوریدش اینجا! ای 
به چشـــم. ساعت دو نیمه شب است. بی سروصدا داخل می شوند. مرد 
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سیاســـی، در کنار همسرش خفته است. دستی با شتاب لحاف را پس 
می زند. زن بیدار می شـــود. دو مرد قلچماق، گونی را برسر مرد سیاسی 
مپنان به گوشه ای پرتاب  می کشند. زن جیغ می کشد اما به سیلی یکی از لُ
منپ و همکار قلچماقش  می شود، بچه ها وحشت زده سر می رسند، مرد لُ
بـــا نگاهی به زن و بچه ها که مثل بیـــد می لرزند  گونی به دوش بريون 
می روند. به همني سادگی! می بینید آقا جان؟ یک پرسش!؟ در دوران 
رو خاىل شده باشد خوب است؟  رهربی شما، چه تعداد از این گونی ها پ
باز که به سمت آینده و به توپ بازی آن پسرکان ژنده پوش سرچرخاندید! 

فکر می کنید این شیوه ی   جدیدی است که                 خامنه ای باب کرده ؟ آیا نمی دانید بیش 
از سه دهه است که شب ها به سراغ سوژه ها می ر وند. نمی دانید در دوران          خمینی 
اعضای گروه  های ضربت کمیته ها و دادستانی ها را الت و لوت ها و لمنپ ترین افراد 

تشکیل می دادند؟ 
با نگاهی به اطرافیان                  الجوردی، معنای لمنپ را دریابید. دســـت چپ و راستش 
مجتبی مهراب بیگی بود و  جلیل بنده. بروید در میدان خراسان در مورد سابقه ی 
جلیل تحقیق کنید. شـــتیله بگري پای قمار بود و حاال شده بود "سرباز اسالم". در 
میدان      امام حســـني از ســـابقه ی مجتبی مهراب بیگی پرس وجو  کنید. در دوران 
خامنه ای،   اسماعیل افتخاری ‑اسی تیغ زن‑ را که در دوران          خمینی برو بیایی در 
غرب و جنوب غربی تهران داشت محاکمه کردند. همان مسایلی را که در دادگاه 
مطرح کردند مالحظه کنید. جنایتی بود که او مرتکب نشـــده باشد؟ با این حال 
رد؛ آزادش کردند. در همان دادگاه به چندین مورد  چاقو که دسته ی خودش را نمی ب
تجاوز و قتلی که توسط او انجام گرفته بود، اشاره شد؛ او بیش از دو دهه "سرباز 

رشید اسالم" بود. 
لمنپ تر از  اکرب خوش کوشک  که مشـــاور عملیاتی وزیر اطالعات هم شد کسی را 
سراغ دارید؟ او نیز در دوران          خمینی برکشیده شد؛  سیدعباس ابطحی در دوران 
الجـــوردی محافـــظ و راننده و تريخـــالص زن اش بود، راننـــده ی خط کرایه ی
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درکه – تجریش بود، لمپنی که دومی نداشـــت؛ می گفتند خواهرش را که اتفاقاً 
زیبا رو هم بود صیغه ی                  الجوردی کرده بود تا به او نزدیک تر شود.

داســـتان  اعظم حاج حیدری را بخوانید. برادرش محمد و پسرعموهایش عزیز و 
ابوالفضل بازجوی اوین بودند. ابوالفضل حا ج حیدری با نام مستعار حسنی پس 

از   کچویی رییس زندان اوین شد. آن ها خواهرزاده ی  عسگراوالدی هم هستند. 
محمد وقتی از حضور خواهرش در خانه ی خاله ی مسن اش باخرب شد همان شبانه 
دستور حمله را صادر کرد. در اثر وحشی گری پاسداران خاله ی مسن دچار حمله  ی 
قلبی شد،  خواهر اعظم را که زنی چهل و پنج ساله و دارای دو فرزند بود نیز دستگري 
کردند، نجمه خواهر کوچک تر را هم دستگري  کردند، محمد می دانست مهني خواهر 
بزرگش سیاسی نیست اما دو سال او را در زندان نگاه داشتند. محمد و پسرعموها 
خودشان از خواهران و دخرت عمو ی شان بازجویی می کردند. تعجب نکنید  محسن 
 آرمني هم خودش به برادرش کابل می زد. یک بار  که اعظم چشم بندش را باال زده 

و پسرعمویش عزیز را دید، یک هفته بخاطرش شالق خورد.
اعظم بعدها بارها در گوهردشت و قزلحصار مورد آزار و اذیت جنسی پاسداران 

قرار گرفت. 

آقـــای  نوری زاد شـــما در مورد نحوه ی برخورد                  خامنه ای با   موســـوی و        کروبی و 
همسران شان نوشته اید: 

اگر مایل باشید یک سری هم به آقایان   موسوی و       کروبی و همسران شان 
بزنیم. از این باال شما خوب تشخیص می دهید که زندانی کردن اینان، تا 
چه اندازه به وجهه ی شـــما آسیب زد و به وجهه ی آنان افزود. می بینید 
که هرچه ضعف و بی عدالتی است به اسم ما وشما رقم خورده، وهرچه 
اعتبار و محرومیت و مظلومیت است برای آنان ذخريه شده. شما اگر خود 
را محق می دانستید و آنان را مقصر، باید آنان را در یک دادگاه صالحانه 
و منصفانه به چالش می کشیدید. یک پرسش! شما اگر به جای آقایان 
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موسوی و    کروبی بودید، دوست داشتید با شما چگونه رفتار می کردند؟ 
حتماً به انصاف و عدل. پس چرا با این دو، بد کردید و نام خود را در 

امتداد نام حاکمان عبوس و تندخو ثبت فرمودید؟ 

آقای نوری زاد این یکی را اجازه دهید از زبان                 خامنه ای بگویم که توقع داشـــت 
چگونه با او برخورد شـــود. او در سال ۵٧ در نامه ای به مسئوالن کمیته ی ایرانی 

دفاع از حقوق بشر از جنایات شهربانی   شاه چنني تظلم خواهی کرده است: 
بسمه تعاىل‑مسئوالن محرتم کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر دامت توفیقاتهم 
با احرتام و درود و سپاس فراوان موقعیت استثنائی و بی نظريی که به ابتکار 
آن عناصر شـــریف و شجاع در فضای مختنق و گرفته ایران پدید آمده به 
اینجانبان فرصت می دهد که یکی از ده ها رفتار غريقانونی مأموران دولتی 
را که در دوران تبعید غريقانونی اینجانبان به شهرستان ایرانشهر ‑واقع در 
قلب بلوچستان و در فاصله دوهزار کیلومرتی تهران‑انجام گردیده مطرح 
ساخته ضمن تقاضای طرح و تعقیب آن در قلمرو فعالیت های آن کمیته 
در داخل کشور، مصراً درخواست نماییم که عني این گزاره را به مقامات و 
مراجع ذیصالح جهانی از قبیل مجمع حقوقدانان بني المللی و کمیته دفاع 
از حقوق بشر و صلیب سرخ جهانی و غريه ارائه نموده بدینوسیله نقطه 
بسیار  کوچک و در عني حال پرمعنائی از رفتارهای غريقانونی هیأت حاکم 
ایران با معرتضان و مخالفان خود را در معرض دید و اطالع آنان قرار دهید. 

واینک اصل موضوع: 
شهربانی ایرانشهر در سه هفته قبل پريو یک اخطار شفاهی به گماشنت یک 
پست کنرتل بر در خانه ای که مسکن و پناه ما است مبادرت ورزید.  این 
مأمور که در تمام ساعات شبانه روز به مراقبت اشتغال دارد موظف است 
که همه مسافران و دیدارکنندگانی را که از شهرستان ها و از بسیاری نقاط 
ایران برای دیدار با اینجانبان به این شـــهر آمده اند ابتدا مورد پرسش قرار 
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داده و کارت شناسائی از آنان بخواهد و مشخصات آنان را یادداشت کند 
و سپس غالباً آنان را به اداره شهربانی جلب یا هدایت نماید.  درمواردی 
نیز اطالع حاصل شده که مأمور مزبور با ادای سخنان تهدیدآمیز از ورود 
شـــخص دیدارکننده جلوگريی کرده است. الزم است تذکر داده شود که 
چگونگی انجام کارهای یاد شده بر حسب تفاوت اخالق و احساسات 
شخصی مأموران که هر چهار ساعت یک بار تعویض گردیده و به نوبت 
پست نامربده را عهده دار می گردند متفاوت می باشد و گاه این رفتارها با 

خشونتی نامتناسب انجام می شود. 
اینجانبان یک نوبت در تاریخ ۵٧/٣/۶ و نوبت دیگر بعنوان اتمام حجت 
درتاریخ ۵٧/٣/١١ کتباً به این عمل غريمنطقی و مخالف با قانون اساسی 
و اعالمیه جهانی حقوق بشـــر به شهربانی محل اعرتاض کردیم و چون 
هیچ گونه تغیريی در عمل مسئوالن شهربانی مشاهده نشد الزم دانستیم که 
آن کمیته محرتم را در جریان امر قرار دهیم. رونوشت دومني نامه اعرتاضیه 

پیوست است. 
والسالم علیکم و علی عباداهللا الصالحني. سیدعلی     خامنه ای تبعید شده 
از ۵۶/٩/٢٣ از مشهد/ محمدکاظم راشدیزدی تبعید شـــده از ۵٧/١/١٢ از 
یزد/سیدمحمدعلی مولوی تبعیدشده از ۵٧/٢/٢١ از گرمسار/ سیدفخرالدین 

رحیمی خرم آبادی تبعید شده از ۵٧/٢/٢١ از خرم آباد

وقاحـــت را مالحظه می کنید؟                 خامنه ای از جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشـــر 
می خواهـــد موضوع را به اطالع مراجع  بني المللی ذیربط برســـانند. چند نفر را 
می شناسید  که به خاطر ارتباط با مراجع بني المللی دستگري شده و به جرم جاسوسی 

و ارتباط با بیگانه زیر شکنجه کشیده شده  اند؟ 
ظلمی که بر                 خامنه ای رفته چه بوده است؟ مأموران شهربانی دوران "ستم شاهی" 

اسم کسانی را که نزد ایشان می رفته اند یادداشت می کرده است. 
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آقای نوری زاد، شما در دو ردیف از نیکان و دژخیمان نام برده اید:  
به این دو ردیف صندىل بنگرید! یک ردیف: در افق روشنایی، و ردیف 
دیگر: در افق تريگی. در ردیف روشـــنایی:  گاندی و  نلســـون ماندال و 
خوبانی چون آن دو نشســـته اند، و در ردیـــف تريگی:  صدام و   قذافی و 
دژخیمانـــی چون آن دو. در هر دو ردیف، یک صندىل خاىل نهاده اند؛ 
برای جناب شما و بنا به انتخاب تان. در کنار  گاندی و  نلسون ماندال، یا 
در کنار صدام و   قذافی؟ من تردیدی ندارم که شـــما خواهان جلوس در 
کنار آن دو مرد بزرگ و شریف هستید. و باز تردیدی ندارم که سرنوشت 
صـــدام و   قذافی را برای خود نمی خواهید. ما نیز خواهان خوش نامی 
شما هستیم. دوست داریم آوازه ی کارهای خوب شما جهانگري و فراگري 

شود. درست مثل نیکنامی  گاندی و  نلسون ماندال.
آقای  نوری زاد، مگر یادتان رفته          خمینی به صراحت گفت برای ما قضاوت تاریخ 
مهم نیست؟ مگر یادتان رفته          خمینی گفت: "ما نمی خواهیم وجاهت در ایران و در 

خارج از کشور پیدا بکنیم"؟ 

از                 خامنه ای می گذرم، که شما هنوز چشم  امید به او بسته اید و امیدوارید تغیري روش 
دهد، نظرتان راجع به          خمینی و اعمال او چیست؟ او در کدام ردیف قرار دارد در 
"افق روشـــنایی" یا "افق تريگی"؟ در کنار     صدام حسني و معمر   قذافی یا  گاندی و 

ماندال؟ صدام و   قذافی کدام جنایت را مرتکب شـــدند  که          خمینی صدبدترش را 
انجام نداد. می دانید که صدام را به جرم جنایتی که در دجیل انجام گرفته بود و در 
آن صد و چهل و هشت نفر به قتل رسیده بودند، به اتهام جنایت علیه بشریت به دار 
آویختند. گفته می شد صدام جنایت فوق را تأیید کرده است. آیا شما نمی دانید که 
خمینی ‑تنها در یک مورد ‑فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را شخصاً صادر کرد 
و طی آن به گفته ی            آیت اهللا  منتظری سه هزار و هشتصد زندانی حکم دار را از دم 

تیغ گذراندند. 
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آقای  نوری زاد، بیش از ســـه دهه فریب           خمینی و                 خامنه ای را خوردید هنوز درس 
نگرفته اید  که دل به  وحیدخراسانی و   موسوی اردبیلی و  جوادی آملی و  مکارم شريازی 

و   محمد            خاتمی و  سیدحسن          خمینی و     هاشمی       رفسنجانی و... بسته اید؟ 
مخالفت  حسني  وحیدخراسانی با                 خامنه ای در این ست که می گوید چرا به حرمت 
قمه زنی فتوا داده است. چرا به دستور او از قمه زنی جلوگريی می کنند؟ چرا گفته 
نیازی نیست با صدای بلند در عزای حسني گریه کنند. چرا اجازه می دهند زنان به 

مراکز عمومی راه  یابند. 
موسوی اردبیلی را از جمله خوبان خطاب کرده  اید! قاضی القضاتی که مسئولیت 
اعدام ده هاهزار زندانی را بر دوش دارد. یک قلم آن به تصدیق            آیت اهللا  منتظری، 

فقط سه هزار و هشتصد نفر در جریان قتل عام سال ۶٧. 
جوادی آملی در ســـال ۶٠ عضو شورای عاىل قضایی بود و از این طریق دستش  به 

خون آغشته است. پیش تر هم حاکم شرع بود، او و اعرتاض؟ 
صانعی دادســـتان کل رژیم در ســـیاه ترین روزهای نظام بود. آقای  نوری زاد، شما 

خیلی خوش خیال اید. 
از جریان ٨٨ که بگذریم آیا جنایت و خیانتی در طول ســـی و سه سال گذشته در 
کشورمان اتفاق افتاده که         رفسنجانی در آن دخیل نبوده باشد؟ چگونه انتظار دارید 

او سیاهی های نظام را به قلم بکشد؟
مکارم شريازی حرمت     آیت  اهللا شریعتمداری مراد و وىل نعمت اش را نگه نداشت 
و رأی بر خلع مرجعیت او داد. به خاطر همني ناسپاسی بود که اجازه دادند پله های 
ترقی را طی کند؛ چون می دانستند بی اخالق است و به اصول انسانی بی اعتقاد. 

حاال انتظار دارید او در ظلمی که به آحاد مردم می شود اعرتاض کند! 
کســـی را سراغ دارید که به اندازه ی  حسن          خمینی از شرافت فردی و اخالق دور 
باشـــد؟ به گفته ی     عماد الدین باقی که در دادگاه نیز تکرار  کرد، هیأت بررســـی 
قتل های زنجريه ای او را خواسته و رسماً به او گفته بود پدرش نیز یکی از قربانیان 
قتل های صورت گرفته توسط وزارت اطالعات بوده است. او  خون خواه پدرش 
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نیست؛ چگونه انتظار دارید حق مردم را طلب کند!؟ 
ندیدید            خاتمی چه فرصت های گران بهایی را از دســـت داد؟  شاهد نبودید با در 
اختیار داشنت دو قوه، چقدر مسلوب االختیار بود؟ چه انتظاری از این سید یزدی 
بی بو و بی خاصیت دارید؟ یادتان رفتـــه در مهرماه ۶٠ وقتی زنده یاد بازرگان در 
نطق پیش از دســـتور مجلس از          خمینی خواست جوخه  های اعدامش را متوقف 
کند همني            خاتمی و به تعبري        مهندس بازرگان "کیهان عزیز" او بود که میانه دار شد و 
چه اتهاماتی که به بازرگان نزد. یک بار دیگر نطق نیمه کاره ی        مهندس بازرگان و 
سه مقاله ی شریرانه ی   محمد            خاتمی علیه بازرگان را بخوانید تا به سادگی خودتان 

پی بربید  که از امامزاده  ای چون            خاتمی انتظار معجزه دارید. 
اگر قرار باشـــد عدالتی در مورد افراد اجرا شود همان سه مقاله ی   محمد            خاتمی 
علیه بازرگان کافی ست تا او را به عنوان جنایتکار علیه بشریت مورد بازخواست 
و مجازات قرار دهند. کیهان آن روز و   محمد            خاتمی اداره کننده ی آن، نقش کیهان 

امروز و      حسني شریعتمداری را بازی می کردند. 
این  ها آینده ی خود را در نظام می بینند؛ معلوم است هزار جنایت دیگر هم که اتفاق 
بیافتد از آن ها و"مراجع عظام تقلید" آبی گرم نخواهد شد؛ و اتفاقاً چه خوب، چرا 

که فاتحه ی آن ها هم همراه با فاتحه ی نظام خوانده خواهد شد. 

آقای نـــوری زاد، برای رنج هایی که خود و خانواده تان کشـــیده اید ارزش قائلم و 
نمی خواهم این رنج ها بی ثمر شـــوند. همني که از نظام جمهوری اسالمی فاصله 
گرفتید، همني که توجیه گر جنایات رژیم نشدید، آیا حس می کنید چقدر به لحاظ 
وجدانی راحت ترید؟ شـــب ها راحت تر می خوابید، قلم  تان رساتر شده، انسان تر 
شده اید. تصورش را بکنید زمانی که از این نظام جور و جنایت  کامال  کنده شوید 

چه دنیای زیبایی پیش روی تان خواهد بود. 
درنگ نکنید. شما که تا این  جا آمده اید،اطمینان داشته باشید بقیه ی راه به مراتب 

ساده تر و انسانی تر خواهد بود. 
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با هرچه مربوط به گذشـــته اســـت وداع کنید. اگر وقت کردید دوباره نگاهی به 
"سردار"    سعید قاسمی و گفته هایش که آن روزها یکی از سوژه ها ی "روایت فتح " تان 

بود بکنید. شما فیلم مستند نمی ساختید، شما از هر مورد، فقط روایت رسمی نظام 
را به تصویر می کشیدید؛ و گرنه در"روایت  فتح"تان از عملیات فروغ جاویدان، به 
جنایاتی که "سربازان رشید اســـالم" مرتکب شده بودند هم اشاره می کردید؛ به 
دادگاه های صحرایی که    محمد ســـلیمی جنایتکار اداره، و مثل آب خوردن حکم 
اعدام اسريان را صادر می کرد و آن ها را به درخت و تريچراغ برق و اسکلت های 

فلزی ساختمان های نیمه ساخته می آویختند هم اشاره می کردید. 

آقای نوری زاد، جنایات ســـر به مهر رژیم را که فراوان بوده، افشـــا کنید؛ در مورد 
جنایت کارانی که ما نمی شناســـیم و قطعاً شما و دوستان تان اطالعات کافی در 
مورد آن ها دارید روشن گری کنید؛ نور به اندرونی                 خامنه ای و دیگر سردمداران نظام 
بتابانید؛ آن وقت است که رستگار خواهید شد. در این صورت است که سرانجامی 

خوب و خري در انتظارتان خواهد بود. 





نامه ی  سرگشاده به
شریین  عبادی
مرداد ۱۳۹۲

"اسالم رحمانی"
چاره ی کار نیست

خانم عبادی، نامه ی سرگشاده ی شما به حسن روحانی "رییس جمهور منتخب" 
نظام جمهوری اسالمی و پرهیز دادن وی از دعوت جنایتکار بنی المللی عمر البشری 
برای حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسالمی، مرا واداشت تا در بیست 
و پنجمنی سالگرد کشتار بریحمانه ی زندانیان سیاسی این نامه را بنویسم و آنچه را 
که همچون بغضی فروخفته در گلو دارم نه از س���ر دشمنی بلکه از سر دوستی و 
خریخواهی -و به عنوان یک زندانی سیاسی سابق و یک جان بدربرده از قتل عام    
و شاهد سیاه ترین دوران تاریخ میهن مان که حق نسل اش زیرپا گذاشته شده -،با 
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ش���ما در میان بگذارم و مسئولیت های تاریخی شما را از نگاه خودم متذکر  شوم. 
تالش من استفاده بهرت از جایگاه شما برای بهبود وضعیت حقوق بشر در میهن 

اسریمان است.
تصور می کنم که انگیزه ی شما از نگارش نامه به روحانی و "منتخب" نامیدن وی 
بر اساس "بارقه ی امیدی" است که با "انتخاب" او در دل شما روشن شده و چه 
بسا نتایج آن را در آینده در مواضع شما شاهد باشیم. این نامه را برای پرهیز دادن 
شما از پیمودن چننی مسریی می نویسم. چرا که به تصورم با توجه به عالقمندی شما 
به "اسالم رحمانی" و تبلیغ مستمر آن، این زمینه در شما وجود دارد که با حضور 
او در مسند ریاست جمهوری بتوان مسریی را که شما "اصالحات" می نامید و من 

سراب می بینم، پیمود. 
ده س���ال از اه���دای جایزه ی صلح نوبل به ش���ما می گذرد، ده س���ایل که به مدد 
فعالیت های شما می توانست برای ما و رژیم به گونه ای دیگر رقم بخورد؛ شما اما به 
دالیل گوناگون نخواستید یا نتوانستید از ظرفیت بزرگ این جایزه  به نفع مردم مان 
و به نفع ارتقای وضعیت حقوق بشر در کشورمان استفاده کنید. فکر می کنم زمان 
آن فرا رسیده است که با بازبینی و ارزیابی راهی که پیموده اید، طریقی نو در پیش 

بگریید.
از همان روزی که ش���ما برنده ی جایزه ی صلح نوبل شدید و در صدر اخبار قرار 
گرفتید و صدها میلیون نفر در دنیا متوجه شما و ایران شدند قصد داشتم این نامه 
را خطاب به شما بنویسم؛ چرا که می دیدم شما فرصت تاریخی به دست آمده را با 
آن سخن رانی غریمنصفانه و یک جانبه ای که هنگام دریافت جایزه  نوبل ایراد کردید 
از دس���ت دادید. صدای خاموش شدگان و سرکوب ش���دگان، صدایی که نیازمند 
تریبون های بنی المللی بود، در سخن رانی شما جایی نداشت. شما تا می توانستید از 
"گوانتانامو" گفتید و حق زندانیان اسری در آن جا و ما قربانیان نقض حقوق بشر در 
ایران حسرت به دل ماندیم. همان موقع بود که به یاد خواجه ی شریاز افتادم که از 
جفای روزگار می  نالید: "من از بیگانگان دیگر ننالم، که با من هرچه کرد آن آشنا 
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کرد " و چه کسی "آشنا"تر از شما با ما و دردهای ما؟

نامه به حسن روحانی و "منتخب" خواندن او
در نامه تان به حسن روحانی که در تاریخ دهم مرداد ۱۳۹۲ در سایت های اینرتنتی 
انتشار یافت ضمن آن که وی را "رییس جمهورى منتخب" نامیدید از جمله آوردید:

طبق اطالعى كه برخى از خربگزاری هاى ایران از جمله ایس���نا مخابره 
كرده اند، عمرالبشری رییس جمهورى كشور سودان براى شركت در مراسم 
تحلیف ریاست جمهورى جناب عاىل به تهران دعوت شده است. آقاى 
عمرالبشری به اتهام نسل كشى و جرایم علیه بشریت در دارفور، محكوم 
ش���ده و تحت تعقیب دادگاه بنی المللى كیفرى است. پرونده اتهامى او 
ابتدا در ش���وراى امنیت سازمان ملل متحد مطرح و با تصویب در این 
ش���ورا، به دادگاه بنی المللى كیفرى)I.C.C(  ارسال و در نهایت پس از 
رسیدگی هاى مقدماتى در ماه مارس سال ۲٠٠۹ حكم جلب وى صادر 
شد. البته عمرالبش���ری بدون اعتنا به دستور دادگاه، از حضور در دادگاه 
امتناع ورزیده و در حقیقت از نظر حقوقى متوارى است. حتما به خاطر 
مى آورید سفر نیكالى چائوشسكو، رییس جمهورى رومانى را كه در سال 
۱۳۶۸ به دلیل بى خربى و نابخردى دستگاه دیپلماسى ایران، به تهران 
دعوت ش���د، در حاىل كه مردم كش���ورش به محض خروج او از  كشور 
شوریدند و نتیجه این شورش، اعدام او پس از بازگشت به كشورش بود. 
خطایى كه براى ایران، استهزاى جهان را در پى داشت و نتیجه اش تنها 
بركنارى سفری وقت ایران در رومانى بود كه گفته بود: "در رومانى هیچ 
خربى نیست!" حضور عمرالبشری، رییس جمهورى جنایتكار سودان، در 
مراسم تحلیف ریاست جمهورى ایران موجب وهن شما و رژیم سیاسى 

ایران و البته مهم تر از همه باعث توهنی به مردم ایران است.۱

1-www.rahesabz.net/story/73745
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خانم عبادی، آه گرم شما در دم سرد حسن روحانی و باندی که او نمایندگی اش را 
به عهده دارد، اثر نکرد و آن ها نه تنها دعوت شان را پس نگرفتند بلکه از این که 
عربستان سعودی اجازه نداد هواپیمای عمر البشری از روی خاک این کشور بگذرد و 
به "ایران اسالمی" سفر  کند اظهار تأسف کرده قول دادند موضوع را پیگریی کنند.

 
حسن روحانی نه "رییس جمهور منتخب"  بلکه "راه  یافته" به کاخ ریاست جمهوری 
است. مردمی هم که-در جهنم آخوندی -در نمایش "انتخابات" شرکت کردند 
از ترس "مار غاشیه" که جلیلی باشد به "افعی" پناه آوردند. این نگاه را نه از سر 
کینه توزی یا مخالفت با نظام جمهوری اسالمی، بلکه بر اساس واقعیت هایی که 

حتی مورد پذیرش بخش هایی از خود نظام هم هست بیان می کنم.
اگر یادتان باشد در انتخابات مجلس هفتم وقتی صالحیت نزدیک به یک صد نفر 
از نمایندگان مجلس ششم برای ثبت نام در انتخابات دوره ی بعد توسط شورای 
نگهبان رد ش���د و انتخابات بدون حضور آن ها برگزار ش���د، جناحی که در نظام 
"اصالح طلب" خوانده می شود نمایندگان مجلس هفتم را "راه یافته" به مجلس 
می خوان���د و نه "نماینده ی مجلس". البته این واقعیتی س���ت که حضرات بعد از 
محروم ش���دن خود از شرکت در انتخابات به آن رسیدند وگرنه در انتخابات  های 
قبلی هم در بر همنی پاشنه می چرخید و خود آن ها پیشگام حذف رقبا از صحنه ی 
انتخابات بودند. خانم عبادی هی���چ یک از مقامات به اصطالح انتخابی رژیم 

"منتخب" نیستند بلکه "راه یافته"  اند و به مراد دل رسیده.
تصدی���ق می  کنید وقتی نمایندگان مجلس هفتم از س���وی جناح رقیب به خاطر 
محروم ش���دن از شرکت در رقابت انتخاباتی، "راه یافته" تلقی می شدند، وقتی در 
رقابت های مربوط به ریاس���ت جمهوری دور یازدهم حتی هاشمی رفسنجانی، از 
معماران "انقالب اسالمی" و بنیانگذاران جمهوری اسالمی نمی تواند شرکت کند، 

کسی که از صندوق آرا بریون کشیده می شود "منتخب" نامیده نمی شود.
باور کنید وقتی صالحیت ابوترابی نایب رییس مجلس ش���ورای اسالمی، رییس 



313
نگاهی با چشم جان

فراکسیون روحانیت مجلس برای شرکت در انتخابات تأیید نمی شود، وقتی مهندسی 
آرا اجازه نمی دهد  کامران باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت، علی فالحیان وزیر 
س���ابق اطالعات و نماینده ی مجلس خربگان رهربی، منوچهر متکی وزیر سابق 
امور خارجه، محمد ش���ریعتمداری وزیر س���ابق بازرگانی و یکی از بنیانگذاران 
دستگاه اطالعاتی، مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور و رییس سازمان بازرسی 
کل کشور، یحیی آل اس���حاق وزیر سابق بازرگانی، اسفندیار رحیم مشایی رییس 
دفرت ریاس���ت جمهوری، سعیدی کیا وزیر راه چهار دولت موسوی و رفسنجانی و 
خاتمی و احمدی نژاد، پرویز کاظمی وزیر س���ابق رفاه و تأمنی اجتماعی، مسعود 
پزشکیان، علریضا زاکانی، حسن سبحانی و مصطفی کواکبیان نمایندگان فعلی 
مجلس شورای اسالمی، طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی و ... 
در رقابت های انتخاباتی شرکت کنند، با هیچ منطق حقوقی نمی توان کسی را  که از 

صندوق آرا بریون آمده "منتخب" نامید.
شما به گونه ای با رییس جمهور "منتخب" صحبت می کنید که گویا وی در یکی 
از دموکراسی های غربی به ریاست جمهوری رسیده و برای مراسم تحلیف از یک 
جنایتکار بنی المللی دعوت به عمل آورده است! یا مثالً از جنیفر لوپز انتقاد می کنید 
که چرا در مراسم جشن تولد قربان قلی بردی محمداف رییس جمهور ترکمنستان 
آواز خوانده و یا چرا نائومی کمپل از چارلز تیلور رییس جمهور سابق لیربیا الماس 

هدیه گرفته است. 
مواضع سیاسی شما متأسفانه آن قدر دارای اعوجاج است که نمی توان  فهمید امروز 
کارنامه ی س���ی و چهار سال گذشته ی نظام جمهوری اسالمی را چگونه ارزیابی 
می کنید  که حضور یک متهم به "جنایت علیه بشریت" در مراسم تحلیف روحانی 

را موجب وهن وی و "رژیم سیاسى ایران" می نامید؟!
نگاهی به لیست ش���رکت کنندگان ایرانی مراسم تحلیف بکنید؛ بسیاری از آنان 
مستقیماً دست در خون و جنایت دارند و اگر عدالتی در جهان حاکم بود بایستی 
به خاطر جنایاتی که مرتکب شده اند پشت میله های زندان می بودند و نه در مسند 
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قدرت.
یادآوری می کنم که ما در بیس���ت و پنجمنی سالگرد کشتار بی رحمانه ی زندانیان 
سیاسی به سر می بریم؛ کشتاری که محمدحسنی توسلی )فؤاد( برادر کوچک همسر 
شما نیز یکی از هزاران قربانی آن فاجعه بود. جنایتی که ابعاد  گسرتده ی آن هم چنان 
پنهان مانده و جانیانی که در سازمان دهی و اجرای آن قتل عام بزرگ دست داشتند 
هم چنان مصدر کارند و اهرم های قضایی و سیاس���ی کش���ور را در دست دارند و 
تعدادی از آن ها ترفیع مقام  نیز  گرفته اند. حجت االس���الم حس���نی علی نریی در 
معاونت قضایی دیوان عایل کشور خدمت می کند، ابراهیم رییسی معاون اول قوه 
قضاییه است و مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، علی رازینی 
معاونت قوه قضاییه را در دس���ت دارد و شیخ محمد مقیسه مسئولیت شعبه ی ۲۸ 
دادگاه انقالب را به دوش می کش���د. محمد سلیمی ریاست یکی از شعب دیوان 
عایل کشور و حاکم شرع شعبه ی اول دادگاه ویژه روحانیت است و محسنی اژه ای 

بر دادستانی کل کشور حکم می راند و ...
خانم عبادی، مصطفی پورمحمدی -این جنایتکار علیه بشریت، قاتل "فؤاد" و 
"فؤاد" ها-از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر دادگسرتی به مجلس معرفی شده 
است؛ آیا این "وهن" قضا نیس���ت که یک جانی، دادگسرتی یک کشور را اداره 
کند؟ آیا این توهنی به مردم ایران نیست؟ علی ربیعی )عباد( یکی از بی رحم ترین 
بازجویان و معاون سابق وزارت اطالعات به عنوان وزیر کار معرفی شده است، آیا 
این "وهن"  کار و کارگر نیست؟ ای کاش در نامه ای به رییس جمهور "منتخب" به 
این موضوعات هم اشاره می کردید و تنها به یک جنایتکار خارجی نمی پرداختید 

که در مراسمی، تنها برای ساعاتی شرکت می کند.
 

آیا نمی دانید خامنه ای ریاس���ت جمهوری وقت، دیری است که بر مسند والیت 
مطلقه ی فقیه نظام  نشسته و هاشمی رفسنجانی رییس مجلس و امام جمعه ی تهران 
در دوران کش���تار ۶۷ ، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عهده دارد و 
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پدرخوانده ی "رییس جمهور منتخب"  است؟
آیا نظامی که پس از یک ربع قرن هم چنان از دادن نشانی قرب قتل عام شدگان ۶۷ 
خودداری می کند و مادران و پدران و همسران و فرزندان قربانیان هم چنان بی خرب 

از محل دفن عزیزان شان هستند شایسته ی احرتام است؟
ما در چهارمنی س���الگرد قربانیان کهریزک و ده ها جوانی که در خیابان های تهران 
سالخی شدند به س���ر می بریم. آیا نظامی که مردم به جان آمده ای را که خواهان 
بازپس گریی رأی شان بودند به رگبار بست، شایسته احرتام است که حضور یک 
جنایتکار بنی المللی در مراسم تحلیف ریاست  جمهوری اش "موجب وهن" وی و 

"رژیم سیاسى ایران" شود؟

آیا جنایاتی که این عده مرتکب شده اند،کمرت از عمر البشری است؟ آیا حضور چننی 
کسانی در قدرت "باعث توهنی به مردم ایران" و تاریخ این کشور نیست؟ 

شما از سفر نیكالى چائوشسكو، رییس جمهورى رومانى در سال ۱۳۶۸ به عنوان 
"بى خربى و نابخردى دستگاه دیپلماس���ى ایران" یاد می کنید و دعوت از وی را 

"خطایی" می نامید  که "استهزای جهان را در پی داشت." این در حایل ست که در 
دوران یاد شده، رژیم والیت فقیه به تازگی، یکی از بی سابقه ترین کشتارهای سیاسی 
تاریخ معاصر را پشت سرگذاش���ته بود و طی آن هزاران زندانی سیاسی را به دار 

آویخته و یا در مقابل جوخه ی آتش قرار داده بود.
حضور چائوشسکو در تهران آن هم پس از کشتار ۶۷ "موجب وهن" "سوسیالیسم 
واقعاً موجود" بود و نه برعکس. این "خطا"ی چائوشسکو و "بی خربی و نابخردی" 
او و "دس���تگاه دیپلماس���ی" اش بود که در آن موقعیت خطری، بر فرشی که از خون 
گسرتده شده بود قدم گذاشت. همه ی ما بالفاصله نتیجه ی "بی خربی و نابخردی" 
او را ش���اهد بودیم که سفرش را نیمه کاره گذاشت و به کشورش بازگشت و چند 
روزی نگذشت که خود و همسرش به حکم دادگاهی ناعادالنه، بی رحمانه مقابل 

جوخه ی اعدام ایستادند.
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این نامه بایستی همان موقع خطاب به چائوشسکو و همسر وی نوشته می شد و از 
آن ها خواسته می شد "تا زمان باقى است، هرچه زودتر" سفر خود به تهران را لغو" 
کنید "تا پرونده ی نقض حقوق بشر" در کشورتان" تاریک تر از آنچه هست، نشود" 
نه برعکس. و همنی کار را بایستی امروز در ارتباط با عمر البشری می کردید و او را 
از سفر به تهران برحذر می داشتید تا به خاطر هم نشینی با جنایتکاران، پرونده ی   

قضایی اش سنگنی تر نشود.
 

آیا شکی دارید که پرونده ی ویل فقیه مطلقه ی نظام بسیار سیاه تر از این دو است؟ از 
سه دهه ی گذشته نمی گویم، اما هنوز خون قربانیان کهریزک و جان باختگان خرداد 
۸۸ در خیابان های تهران بر زمنی خشک نشده است، هنوز نگاه "ندا" پیش از آن 
که برای همیشه چشم از جهان فرو ببندد پیش نظرمان است. هنوز فریاد  کسانی که 
به دستور خامنه ای مورد شکنجه و تجاوز و تحقری قرار  گرفتند در گوش مان است. 

چگونه می توان چشم بر این همه واقعیت بست.
 

من برخالف بسیاری از هم وطنانم از حافظه  ی تاریخی نسبتاً خوبی برخوردارم به 
یادتان می آورم که در ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ در پاس���خ به سؤال مهدی تاجیک خربنگار 

سایت جرس که پرسیده بود:
در این شرایط آیا امکان های دیگری برای تحت فشار گذاشنت ایران از 
سوی نهادهای بنی المللی در جهت رفع حصر از رهربان جنبش وجود 

دارد؟
گفتید: 

راه ه���ای قانونی وجود دارد اما این که بتوان از آن راه ها اس���تفاده کرد 
مس���اله ی دیگری اس���ت. کارهایی که حکومت تاکنون انجام داده را 

می توان در ردیف جنایت علیه بشریت صورت بندی کرد.
فرام���وش نکنید آن چه که در س���ال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد؛ فراموش نکنید 
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سرکوبی که پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ اتفاق افتاد؛ فراموش نکنید 
اتفاق هایی که در کهریزک روی داد؛ فراموش نکنید مصونیت از مجازاتی 
که برای آمران و عامالن این حوادث در نظر  گرفته شد. همه ی این ها در 
تعاریف قانونی، جنایت  علیه بشریت است. اما برای این که حکومتی به 
این دلیل محاکمه شود باید به دادگاه عاىل جنایت علیه بشریت پیوسته 
باش���د که ایران این کار را انجام نداده؛ بنابراین از این طریق نمی توان 
کاری پیش برد. راه دیگر اقدام از طریق شورای امنیت است. نظری چننی 
کاری در باره ی سودان انجام شد و پرونده ی این کشور از طریق شورای 
امنیت به دادگاه جنایت علیه بشریت فرستاده شد. ولیکن مساله ی مهم 
در باره ی ایران، موضع منفی چنی و روسیه است. این دو کشور به دلیل 
منافع نامشروعی که از قبال ایران می برند حاضر نیستند پرونده ی ایران 
به جریان افتد و آن را وتو خواهند کرد. الزم می دانم یادآور ش���وم برای 
ب���ه جریان افتادن پرونده ای در ش���ورای امنیت باید این اقدام از طریق 
دولت های عضو مطرح شود و شهروندان نمی توانند چننی درخواستی 
کنند. بر همنی اساس کاری که آقای رضا پهلوی در ارائه ی دادخواست 

به شورای امنیت انجام داد قابل رسیدگی نیست.۱
  

از ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ تاکنون چه اتفاقی افتاده است؟ آیا منطقی ست که شما با جلوس 
حس���ن روحانی بر تخت احمدی نژاد، دل و دین از دست بدهید؟ شما بودید که 
می  گفتید: "کارهایی که حکومت تاکنون انجام داده را می توان در ردیف جنایت 
علیه بشریت صورت بندی کرد." و سیاهه ای از جنایات رژیم را ردیف می کردید. 
ش���ما بودید  که به صراحت اعمال رژیم را "در تعاریف قانونی جزء جنایت های 
علیه بش���ریت" معرفی می کردید. حال اگر به قول شما محدودیت های قانونی و 
پروتکلی و مهم تر از همه منافع سیاسی و اقتصادی، مانع از تشکیل دادگاه بنی المللی 

1-www.rahesabz.net/story/49116
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"جنایت علیه بش���ریت" برای رسیدگی به جنایات رژیم ش���ده و برای آن ها بطور 

رس���می کیفرخواست تحت عنوان "جنایتکار علیه بشریت" صادر نشده، آیا ماهم 
بایس���تی همه چیز را فراموش کنیم؟ شما خودتان به مشابهت پرونده ی سودان و 
رژیم اشاره کردید و دست روی "موضع منفی چنی و روسیه" گذاشتید. به قول شما 
روسیه و چنی به خاطر "منافع نامشروعی که از قبال ایران می برند حاضر نیستند که 
پرونده ایران به جریان بیفتد و آن را وتو" می کنند، شما که "منافعی" ندارید چرا بنی 

عمر البشری و نظام حاکم بر کشورمان فرق قائل می شوید؟
البته مخالفت شما با اقدام رضا پهلوی -که از نظر من هم با توجه به ساختارها 
و قواننی بنی المللی زمینه ی اجرایی نداشت و بیش تر "فیل هوا کردن بود" تا اقدام 

قضایی و حقوقی-، به خاطر نفس قضیه بود و نه شکل آن.

یادتان هس���ت وقتی در مارس ۲۰۰۹ به ابتکار شادی صدر در الهه نشستی برگزار 
شد و به چاره اندیش���ی در مورد مطرح کردن کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ 
پرداختیم، قبل از آن که وارد مبحث ش���ویم ش���ما در حض���ور آقایان و خانم ها، 
عبدالکریم الهیجی، مهر انگیز کار، رضا معینی، منریه برادران، دیان عالیی، گالره 
شرفکندی، سهراب مختاری، شادی امنی، امید معماریان و ... به صراحت گفتید 
روی من حساب نکنید من به اندازه ی کافی خودم مشغله دارم و از وارد شدن در 
بحث خودداری کردید. در تالش های دادگاه مردمی "ایران تریبونال" هم همراهی 
نکردید  که قابل فهم بود. شما خواهان پیگریی موضوع "جنایت علیه بشریت" در 
کشورمان نیستید؛ چرا که اصواًل در تعریف شما اصالح طلبی در تقابل با اجرای 
عدالت و پیگریی جدی نقض حقوق بشر است و نقض غرض به شمار می رود. به 

گفتگوی تان با  گردانندگان "نایاک" البی رژیم توجه کنید: 
من از آن جایی که مدافع حقوق بش���رم و مایل نیس���تم خونی از دماغ 
کسی ریخته بشه بنابراین فکر می کنم باید سراغ راه حلی رفت که هم 
امکان پذیر باشد و هم خونریزی کم تری ببار بیاورد و آن راه اصالح طلبی 
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است. زیرا شما نمی توانید با مخالف تان، با کسی که عقیده مخالف شما 
را دارد، با دشمن تان سر میز مذاکره بنشینید و بهش بگید لطفًا خودت را 

بکش. خوب، راه گفتگو بسته میشه.۱  
به قول شما نمی شود هم موضوع "جنایت علیه بشریت" را مطرح کرد و هم قائل 
به "اصالح طلبی" بود. چرا که به این ترتیب "راه  گفتگو" بسته می شود. به همنی 
دلیل خود را از هر گونه تالش���ی علیه سردمداران رژیم و ناقضان حقوق بشر کنار 
می کشید. چون پیامش به سردمداران رژیم "لطفاً خودت را بکش" است؛ اما توجه 
نمی کنید آن چه ش���ما بیان می  کنید موضع یک سیاستمدار است که رهنمود های 
چرچیل و بیسمارک و ماکیاویل و  کی سینجر و دیگر بزرگان عرصه ی سیاست را 
مد نظر قرار می دهد  که در جای خود می تواند درست هم باشد. اما این ها مواضع 
یک فعال حقوق بشر نیست؛ به ویژه که خاستگاه وی کشوری باشد تحت اداره ی 

یک رژیم قرون وسطایی باکوله باری از خون و جنایت علیه بشریت.

در همان گفتگو با جرس در پاسخ به پرسش مهدی تاجیک که پرسیده بود: 
در فراخوان شورای هم آهنگی راه سبز با اشاره به در پیش بودن انتخابات 
نهمنی دوره مجلس شورای اسالمی به مطالبه کلیدی جنبش سبز یعنی 
برخورداری از حق انتخابات آزاد و عادالنه تاکید ش���ده است. به نظر 
شما گروه های مخالف حکومت چه راه هایی را برای افشاگری پریامون 
عمل کردهای حکومت در زیر پا  گذاشنت استانداردهای انتخابات آزاد 

و عادالنه در اختیار دارند؟
گفتید: 

... در مجامع بنی المللی و سخن رانی ها عنوان می کنند که ایران دموکرات ترین 
کشور در خاورمیانه است زیرا حداقل هر سال یک انتخابات در آن برگزار 
می ش���ود. آن ها به این طریق انتخابات را دست آوردی برای مشروعیت 

 www.youtube.com/watch?v=5zIPCn6dDaU :۱-دقیقه ی ۴ و ۳۰ ثانیه به بعد
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خود می کنند حال آن که دولت ایران نه فقط تعهدهای بنی المللی درباره 
انتخابات بلکه قواننی مصوب داخلی را هم اجرا نمی کند. در این شرایط 
نباید اجازه داد که این تئاتر و نمایش دموکراسی با فراغ بال به اجرا درآید و 

حداقل کار این است که از شرکت در چننی نمایشی خودداری کرد.۱
این ها مواضع مثبتی س���ت که شما در خارج از  کش���ور اتخاذ  کردید و نشان از آن 
می داد  که رو به جلو حرکت می کنید اما چه ش���ده اس���ت که نظرتان تغیری  کرد؟ 
چرا حاال که رژیم "تئاتر و نمایش دموکراس���ی" انتخابات ریاست جمهوری را با 
"فراغ بال به اجرا" در آورده بطور ضمنی از آن حمایت می کنید و رییس جمهورش 

را که یکی از بازیگران این "تئاتر و نمایش دموکراسی" است "منتخب" می نامید و 
به جای انجام "حداقل کار" به خریخواهی برای آن می پردازید. چه فرقی ماهوی 
بنی "انتخابات نهمنی دوره مجلس شورای اسالمی" که رأی به تحریم اش می دادید 

و انتخابات یازدهمنی دوره ریاست جمهوری رژیم هست؟
نمی دان���م چگونه ح���س ام را بیان کن���م و توضیح دهم که چن���نی نصیحت ها و 
خریخواهی هایی برای سران نظام، آن هم در بحبوحه ی بیست  وپنجمنی سالگرد کشتار 
زندانیان سیاسی کشورمان همچون سوهانی بر روح و روان جان بدربردگان از آن 

کشتار است.
 

اولویت رسیدگی به نقض حقوق بشر در دیگر  کشورها
نمی دانم چرا ش���ما این همه حساسیت به وضعیت حقوق بشر در دیگر  کشورها 
و دنب���ال کردن وضعیت جنایتکاران علیه بش���ریت در آن ها دارید؟ مگر نه آن که 

"چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است"؟ 

این ویژگی را شما هنگام دریافت جایزه ی صلح نوبل نیز از خود نشان دادید. در 
سخن رانی خود به جای آن که به وضعیت وخامت بار نقض حقوق بشر در ایران 
و موانع بهبود آن برپدازید، به جای آن که صدای قتل عام شدگان و سرکوب شدگان 

1-www.rahesabz.net/story/49116
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شوید از نقض حقوق زندانیان گوانتانامو و نقض قطع نامه های شورای امنیت توسط 
اسرائیل گفتید و اشاره ای به ده ها قطع نامه ی نقض حقوق بشر توسط رژیم که از 
سوی کمیسیون حقوق بشر، سوکمیسیون حقوق بشر و مجمع  عمومی سازمان ملل 
متحد صادر شده بود نکردید. به جای آن که از حقوق پایمال شده ی زنان ایرانی 
در حاکمیت "اسالمی" سخن بگویید، "وضعیت تبعیض آمیز زنان در كشورهای 
اسالمی چه در زمینه ی حقوق مدنی و چه در قلمرو حقوق اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی،" را به "فرهنگ پدرساالر حاكم بر این جوامع" ربط دادید؛ در حایل که 
خود به خوبی می دانستید  که نظام اسالمی حاکم بر  کشورمان حقوق  کسب شده ی 
زنان در دوران پهلوی را نیز به باد فنا داد. بدون آن که کوچک ترین اش���اره ای به 
جنایات سازمان یافته از سوی حاکمان کشورمان داشته باشید، از فرهنگ و تمدن 
ایران گفتید که ربطی به حاکمان کشورمان ندارد و اتفاقاً سی و چهار سال است که 
جنگ بنی فرهنگ و تمدن ایرانی با آنچه که به زور می خواهند به مردم مان تحمیل 

کنند وجود دارد.
بدون آن که به دادگاه های ناعادالنه در کشورمان که فجایع بی شماری را مرتکب 
شده اند اشاره ای کنید مخاطبان را به قطع نامه های بنی المللی توجه دادید  که در آن ها 
"دولت ها در مبارزه با تروریس���م باید تعهداتی كه در چارچوب حقوق بنی المللی، 

موازین بنی المللی حقوق بشر و حقوق بنی المللی بشر دوستانه به عهده گرفته اند، 
رعایت كنند." 

و از این که "مقررات تهدید كننده ی حقوق و آزادی های اساسی، مراجع اختصاصی 
و دادگاه های فوق العاده كه انجام دادرس���ی های عادالنه را دش���وار و غریممكن 
می س���ازد، زیر پوشش تروریسم توجیه شده و مشروعیت یافته اند"، اظهار نگرانی 
کردید در حایل که نظام جمهوری اسالمی در طول حیاتش پدرخوانده ی تروریسم 
دولتی بنی المللی بوده و هزاران بیگناه را قربانی سیاست جنایتکارانه ی خود کرده 

بود.
ش���ما بدون آن که بخواهید به جانیان حاکم بر کشورمان مدد رساندید و هم سو با 
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سیاس���ت تبلیغاتی آن ها  نگرانی  خود را به عنوان "مدافع حقوق بش���ر" از این که 
"موازین حقوق بشر نه فقط از سوی مخالفان شناخته شده ی آن به بهانه ی نسبیت 

فرهنگی نقض می شود؛ بلكه در دموكراسی های غربی یعنی كشورهایی كه خود 
جزو نخستنی تدوین كنندگان منش���ور ملل متحد و اعالمیه ی جهانی حقوق بشر 

بوده اند نیز این اصول پایمال می شود" ابراز  کردید.۱
اما شما خود به این واقعیت واقف اید که "این نقض حقوق بشر  کجا و آن نقض 
حقوق بشر کجا". مثاًل وقتی از "فقر" در سوئد و نروژ و سوئیس می گوییم زمنی تا 
آس���مان با "فقر" در سومایل و لیربیا و مایل و... فرق می کند. شما بهرت از هر کس 
می دانید این توجیهات و جهانشمول اعالم کردن نقض حقوق بشر به ویژه توسط 

"دموکراسی های غربی" تا کجا دست رژیم را در ادامه ی جنایاتش باز می کند.

پنج سال بعد از این فرصت سوزی تاریخی، شما در حایل که در ایران به سر می بردید 
هم چنان بر سیاست غلط خود پای فشردید و در پاسخ به سؤال ژیال بنی یعقوب که 
از شما پرسید: "در همه ی این سال ها و حتی در نطق نوبل خود سخنان روشن و 
صریحی علیه کشتار مردم فلسطنی داشته اید اما بسیجی هایی که به منزل شما یورش 

آوردند، شما را متهم به حمایت از اسرائیل کردند. چرا؟"
گفتید: 

بله . من حتی در س���خن رانی ام هنگام دریافت جایزه ی صلح نوبل به 
زندان گوانتانامو انتقاد کردم. آن هم زمانی که کمرت  کس���ی حاضر بود در 
این باره سخن بگوید. این مساله موجب شد که برخی از اپوزیسیون داخل 
ای���ران به من انتقاد کنند که چرا یک مس���اله ی بنی المللی را بر مصائب 
داخلی ارجحیت داده ام. همواره من در حمایت از فلسطینیان و تشکیل 

دولت مستقل فلسطینی صحبت کرده ام .۲

1-www.news.gooya.com/politics/archives/002900.php
2-www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=1731
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امیدوارم امروز پس از گذشت ده سال از آن سخن رانی به ارزیابی دوباره ی گذشته 
برپدازید و اشتباهات تان را تصحیح ، و از خود انتقاد  کنید. اشاره ی شما به موضوع 
زندان گوانتانامو، نه از س���ر احساس مسئولیت بلکه به خاطر بازگشت  به ایران و 
ایجاد زمینه برای فعالیت تان در داخل کش���ور بود. شمشری  کشیدن برای زندانیان 
گوانتانامو و سخن رانی های ضد اسرائیلی در نزد رژیم خریدار دارد. صبح تا شام 

بوق  های تبلیغاتی شان به همنی کار مشغول اند.
شما به جای دفاع از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در کشورمان، "یک مساله ی 
بنی المللی را بر مصائب داخلی ارجحیت"  دادید و سخنان باب طبع رژیم را بر زبان 
 آوردید. اما چنان که تجربه کردید این سیاست چاره ساز نشد و نه تنها خود مجبور به 
ترک کشور شدید، بلکه همراهان تان همچون آقایان عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی 
دادخواه، محمد سیف زاده، س���عید مدنی و ... و خانم ها نسرین ستوده و نرگس 

محمدی و ژینوس سبحانی و ... هم به زندان افتادند.
آیا هنوز باور دارید  که وضعیت زندان گوانتانامو یا ش���رایط زندان های اس���رائیل 
خراب تر از وضعیت زندان های جمهوری اسالمی است و طرح  آن ها از "ارجحیت" 
برخوردار است؟ اگر این گونه است یک نفر را  که در سال های اخری در زندان های 
اسرائیل به قتل  رسیده نام بربید. فکر نمی کنم نیاز به نام  بردن از زندانیانی باشد  که 
در سال های اخری در بازداشت  گاه ها و زندان های رژیم به قتل رسیده اند. آن ها به 

سعید امامی نور چشم خامنه ای هم رحم نکردند.
آیا هنوز باور دارید نبایستی مشکالت داخلی را بر مصائب بنی المللی ترجیح داد؟

همه ی ما می دانیم و خود شما بهرت واقف اید  که به خاطر فعالیت های بنی المللی تان 
جایزه ی صلح نوبل به شما اهدا نشد. شما اصواًل فعالیتی در این زمینه ها نداشتید 
که یک باره پس از دریافت جایزه ی صلح نوبل یاد مس���ئولیت های بنی المللی تان 

افتادید.
تاکنون هیچ برنده ی جایزه ی صلح نوبل روی کرد مش���ابه شما نداشته است. من 
سال ها از نزدیک خوزه هورتا برنده ی جایزه  ی صلح نوبل را می دیدم که چگونه 
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در س���ازمان ملل برای ارتقای وضعیت حقوق بش���ر در زادگاهش تیمور شرقی 
فعالیت می کرد و  کوچک ترین فرصتی را برای بیان دردهای هم وطنانش از دست 
نمی داد. بارها شده بود که یک شاهد یا قربانی را همراه خود از این جلسه به آن 
جلسه می برد، حتی نقش مرتجم اش را بعضی اوقات به عهده می گرفت تا بتواند 
موضوع نقض حقوق بشر در کشورش را مطرح کند. بارها با او صحبت کرده بودم 
و در جریان فعالیت هایش قرار گرفته بودم. امروز او رییس جمهور تیمور شرقی است. 
من در رسانه ها فعالیت های آنگ سان سو  کی را هم که امروز بعد از دو دهه حصر 
خانگی نماینده ی مجلس برمه اس���ت دنبال کرده ام، آیا او مسائل بنی المللی را بر 

مشکالت داخلی کشورش ارجحیت می داد؟
اسقف دزدموند توتو و داالیی الما نیز  که به خاطر مبارزات آزادی خواهانه در آفریقای 
جنوبی و تبت، جایزه ی صلح نوبل را دریافت کردند، نه در سخن رانی های شان به 
مناسبت دریافت جایزه  و نه در فعالیت های شان "مصائب بنی المللی را به مشکالت 
داخلی" کشورش���ان ارجحیت ندادند. این گونه بود که از فرصت های برباد رفته 

توسط شما افسوس می خوردم. 
 

 اتخاذ مواضع ضد آمریکایی و آمادگی برای شهادت
متأسفانه شما در ادامه ی سیاست امتیاز دادن به رژیم و اتخاذ مواضع ضد آمریکایی 
جدا از سخن رانی تان در اس���لو و هنگام دریافت جایزه ی نوبل، بعدها به هیئت 
یک "بسیجی استشهادی" در آمدید و به مقابله با سیاست های آمریکا و غرب در 
ارتباط با پروژه  ی اتمی رژیم که آینده ی کشورمان را مورد تهدید قرار داده پرداختید 
و همراه با البی و دستگاه دیپلماسی رژیم هیچ فرصتی را برای حمایت از آن از 
دست ندادید. نمی دانم به ابتکار خودتان به این راه کشیده شدید یا مشاوران نااهل 
ش���ما را به این مسری هدایت کردند. در هر صورت نتیجه  اش کمک و بسرتسازی 

فاجعه ای ست که امروز کشورمان با آن دست به گریبان است.
در این دوران به عنوان سخنگوی مردم ایران از همراهی مردم با رژیم در پروژه  ی 
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هسته ای می گفتید و بدون آن که متوجه باشید بر طبل جنگ طلبی رژیم می کوبیدید. 
به سخنان تان که در ماه مه ۲۰۰۶ در بزرگ ترین مسجد آمریكا در دیربورن ایراد شده 

توجه  کنید: 
آمریكا باید از اشتباهاتش در عراق درس بگرید و بداند كه اقدام نظامی 
برای توقف آن چه ادعا می كند توس���عه ی تسلیحات هسته  ای در ایران 
اس���ت، با مقاومتی آتش���نی روبرو خواهد ش���د. به گزارش خربگزاری 
دانشجویان ایران )ایسنا(، به نقل دترویت نیوز ، شریین عبادی، برنده ی 
ایرانی نوبل صلح سال ۲٠٠۳ روز گذشته )شنبه( در مركز اسالمی آمریكا 
گفت: اگر آمریكا درس هایش را از عراق نیاموخته است و به حمله به 
ایران می اندیشد، با وجود همه ی انتقاداتی كه در كشورمان می كنیم، تا 
آخرین قطره ی خون مان از كشورمان دفاع می كنیم و به یک سرباز بیگانه 
اجازه نخواهی���م داد كه پا بر خاک ایران بگذارد. اگر آمریكا در باره ی 
جهانی شدن س���خن می گوید، به این معنی نیست كه همه ی جهان به 
عنوان دهكده ی كوچكی دیده می شود و بوش به عنوان تنها كالنرت آن 

دهكده نگریسته می شود. ۱
حتماً که مراکز خاصی ترتیب س���خن رانی ش���ما در "بزرگ ترین مسجد آمریکا" 
را داده اند. کاله ت���ان را قاضی کنید اگر عبارت "با وجود همه ی انتقاداتی كه در 
كش���ورمان می كنیم" را از س���خنان تان حذف کنم و از خوانندگان برپسم حدس 
می زنید که این سخنان را چه کسی بر زبان آورده است آیا توجه شان به احمدی نژاد 

یا خامنه ای جلب نمی شود؟  این تشابه گفتاری چرا به وجود می آید؟
شما که به صراحت "سربازان آمریکایی" را تهدید کرده و می گفتید "تا آخرین قطره 
خون خود از ایران دفاع می کنیم"، پس از هجوم "پاس���داران خامنه ای" به مردم 
بی دفاع کش���ورمان چه کردید؟ آیا تاکن���ون در دفاع از مردم میهن مان یک قطره 
خون از بینی تان آمده است؟ از صمیم قلب می گویم من خواهان پیش آمدن چننی 

1-www.news.gooya.com/politics/archives/047594.php
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موقعیتی برای شما نیستم. اما وقتی شما آمادگی خود را برای جان فشانی آن هم تا 
آخرین قطره ی خون خود اعالم می کنید این سؤاالت پیش می آید. آیا در هیچ یک 
از  گردهمایی های زنان میهن مان در داخل کشور که خانم سیمنی بهبهانی با بیش از 
هشتاد سال سن در آن ها حضور می یافت و مورد حمله و هجوم "لباس شخصی ها" 
و مأم���وران نریوی انتظامی قرار می گرفت ش���رکت کرده اید؟ آیا در هیچ تجمعی 
حقوق زنان میهن مان را فریاد  کرده اید؟ آیا تا کنون یک باتوم برای دفاع از حقوق 

زنان خورده اید، آیا یک بار شده روسری از سرتان بکشند؟
چرا به آمریکایی ها و اسرائیلی ها  که می رسد سخنان درشت می گویید؟ چرا -در 
حرف-برای جنگ با س���ربازان آمریکایی ثبت نام می کنید؟ آیا وقتی سربازان 
عراقی به میهن مان هجوم آوردند با آن که جوان تر بودید سری به جبهه  های جنگ 
زدید؟ متجاوز، متجاوز است، چه فرقی بنی سرباز عراقی و آمریکایی و پاسدار رژیم 

است وقتی به مردم مان حمله می کنند؟ 
آیا به عمرتان یک بار شده از الفاظی که برای توصیف جورج بوش رییس جمهوری 
آمریکا در این سخن رانی استفاده کرده اید برای توصیف خمینی و خامنه ای و دیگر 
جنایتکاران حاکم بر کشورمان به کار بربید؟ آیا شده یک بار خامنه ای را که "ویل 

فقیه مسلمنی جهان" می نامند، به تمسخر بگریید؟
چرا وقتی موضوعات به مسائل داخلی کشورمان برمی  گردد منطق شما و زبان تان 

تغیری  می کند؟
 

دفاع از برنامه ی هسته ای رژیم برخالف منافع ملی
ش���ما حتا رژیم را از  کوتاه آمدن در مقابل اجماع جهان���ی در ارتباط با پروژه ی 
هسته ا ی باز داشتید و در لس آنجلس تایمز یکی از معتربترین روزنامه های بنی المللی 

همراه محمد سهیمی مقاله انتشار داده و نوشتید:
...در حاىل که اکثریت عظیم مردم علریغم سخت سران ایران و تمایل شان 
برای پاینی کش���یدن آن ها، از برنامه هسته ای رژیم حمایت می کنند زیرا 
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گذشته از به صرفه بودن اقتصادی آن، این برنامه هسته ای تبدیل به دلیلی 
برای غرور یک ملت با تاریخی پرافتخار  گردیده اس���ت... بعالوه بجز 
یک رژیم دست نشانده )عروسک( خارجی در تهران، هیچ دولت ایرانی 
صرف نظر از گرایشات ایدئولوژیک یا دموکراتیک  اش جرأت متوقف 

کردن برنامه انرژی هسته ای ایران را ندارد.

While a vast majority of Iranians despise Iran's hardliners and wish 
for their downfall, they also support Iran's nuclear program because, 
aside from being economically justified, it has become a cause for 
national pride of an old nation with a glorious history...
In addition, short of outsiders installing a puppet regime in Tehran,  
no Iranian government, regardless of its ideology or democratic  
credentials, would dare to stop Iran's nuclear energy program.1

  
شما هم سو با خامنه ای و احمدی نژاد و شورای امنیت ملی رژیم حتی با پیشنهاد 

دولت روسیه برای غنی سازی اورانیوم در خارج از کشور مخالفت  کردید: 
 همچننی پیشنهاد روسیه برای غنی سازی اورانیوم برای ایران در روسیه قابل پذیرش 
نیس���ت. چرا که منجر به این می شود که ایران از حقوق شناخته شده خود توسط 

معاهده ی ان پی تی چشم پوشی کند. 
The Russian proposal for enriching uranium for Iran in Russia is 
also not acceptable, since it implies that Iran give up its rights under 

the NPT 2

این مواضع که در پوشش حقوق مردم ایران صورت می گرفت, در واقع مددرسانی 
به رژیم محس���وب می ش���د و تش���ویق آن ها به ادامه ی سیاس���ت های ضدملی و 
ضد میهنی ش���ان که امروز نتایج آن مثل روز روش���ن است و خود شما هم بخاطر 

وخامت اوضاع تا توانستید از آن فاصله گرفتید.
1-www.digitalnpq.org/articles/global/49/01-18-2006/shirin_ebadi_and_muham-
mad_sahimi
2-www.digitalnpq.org/articles/global/49/01-18-2006/shirin_ebadi_and_muham-
mad_sahimi
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شما حتی در نقش سخن گوی وزارت خارجه  ظاهر شدید، تبلیغات غریواقعی رژیم 
را تکرار  کردید و ضمن پرهیز دادن غرب از اتخاذ یک سیاست قاطع در برخورد 

با رژیم، خام خیاالنه مدعی شدید:
بردن پرونده ی ایران به شورای امنیت و تحمیل تحریم ها به ایران باعث 
خواهد شد که سخت سران بالفاصله از معاهده ی ان پی تی "معاهده ی 
منع گس���رتش سالح های اتمی" و پروتکل های الحاقی خارج شود. آیا 

جهان آماده زندگی با چننی نتایج وحشتناکی هست؟

Taking Iran's case to the U.N. Security Council and imposing sanc-
tions on Iran will prompt the hardliners to leave the Treaty on the 
Nonproliferation of Nuclear Weapons (NPT)and its “additional 
protocol.”Is the world ready to live with such terrifying prospects?1

برخالف تبلیغات غریواقعی شما که اتفاقاً تهدیداتی بود که از سوی سخت سران 
رژیم هم تکرار می شد، پرونده ی رژیم به شورای امنیت برده شد؛ چندین قطع نامه ی 
تحریمی نه تنها در شورای امنیت بر علیه رژیم تصویب شد بلکه کشورهای مختلف 
اروپایی و آمریکا و  کانادا و اسرتالیا نیز تحریم های جداگانه ای مقرر داشتند، کسی 
اما در رژیم والیت فقیه جرأت حرف زدن در مورد ترک کنوانسیون را به خود نداد 
چه برسد اقدامی بکنند. شما چه شناختی از رژیم و باندهای آن داشتید که در مورد 

اقدامات احتمایل آن ها به جهان هشدار می  دادید؟
 

در دوم اردیبهشت ۱۳۸۵ خربگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( به نقل از خربگزاری 
آسوشیتدپرس گزارش داد:

شریین عبادی، حقوق دان و برنده ی جایزه صلح نوبل سال ۲٠٠۳ میالدی 
روز جمعه به خربنگاران در پاریس گفت: ما به هیچ س���رباز آمریكایی 
اجازه نمی دهیم به ایران پا بگذارد. ما تا آخرین قطره خون از  كشورمان 

1-www.digitalnpq.org/articles/global/49/01-18-2006/shirin_ebadi_and_muham-
mad_sahimi
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دفاع خواهیم كرد.عبادی تاكید كرد كه برنامه ی هس���ته ای ایران تهدید 
محسوب نمی شود و افزود: دولت ایران قصد دارد از برنامه ی هسته  ای 
برای اهداف صلح آمیز استفاده كند، اما باید افكار عمومی بنی المللی را 

نسبت به آن متقاعد سازد.۱ 
چرا باید ش���ما در نقش سخن گوی وزارت خارجه به سؤاالت خربنگاران پاسخ 
می دادید؟ همنی موضع را شما چند روز قبل از آن، در گفتگو با خربنگاران در آلمان 
و به هنگام انتشار کتاب خاطرات تان به زبان آلمانی اتخاذ  کردید. چه اطالعاتی 
شما از برنامه  ی هسته ای رژیم داشتید؟  بر چه اساس به دنیا اطمینان می دادید؟ آیا از 
اثرات مخرب دستیابی رژیم به سالح هسته ای بی خربید؟ آیا نمی دانید کشورهایی 
هم چون عربستان سعودی، قطر، امارات متحده ی عربی، عراق، کویت، ترکیه، اردن، 
عراق، مصر، و ... برای دست یابی به آن و ایجاد توازن نظامی پیش قدم می شوند؟ 

فکر مسابقه ی تسلیحاتی ای را که پس از آن در منطقه به راه می افتد،کرده اید؟ 
شما حتی روی دست رژیم و دوایر آن هم بلند  شدید و از این که بطور ضمنی پذیرفته 
بودند قبل از س���ال ۲۰۰۳ روی س���الح های اتمی کار می کردند و در ناآرامی های 
عراق دست داشتند، هم انتقاد  کردید. به گزارش بهمن احمدی امویی از نشست تان 

در دفرت جبهه ی مشارکت توجه کنید: 
 اما شيرين عبادی بر خالف محسن امنی زاده معاون وزير خارجه دولت 
خاتمی نظر ديگری داش���ت: "ايران رو دست خورده است. چرا که به 
دليل استقبال از گزارش شانزده نهاد امنيتی و اطالعاتی آمريکا جمهوری 
اسالمی پذيرفته تا سال ۲٠٠۳ به دنبال سالح هسته ای بوده و در عنی حال 

در عراق هم دخالت هايی داشته است."
عبادی ادامه داد: "وقتی گفته می ش���ود پس از تواف���ق با ايران در باره 
عراق ميزان درگيری و شورش ها  کاهش يافته يک روی ديگر آن به اين 
مفهوم اس���ت که تا به حال ايران در اين اقدامات خرابکارنه نقش ايفا 

1-www.news.gooya.com/politics/archives/046971.php
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کرده است ۱"
شما مدعی بودید و هستید که سیاسی نیستید؛ آیا دفاع از پروژه  ی هسته ای رژیم و 
بلند شدن روی دست معاون وزارت خارجه دولت خاتمی نشانه ی سیاسی بودن 
و اقدام ناب سیاس���ی نیست؟ شما چه تخصصی در مس���ائل هسته ای و به ویژه 

اقتصادی داشتید که از به صرفه بودن پروژه   ی هسته ای رژیم دفاع می کردید؟ 
آیا می توانید یک مدافع "صلح" یا حتی محیط زیست را در غرب به من نشان دهید 
که با این ش���دت و حدت از پروژه  ی هسته ای پیشرفته ترین کشورها دفاع کند چه 
برسد از به کارگریی آن توسط یک رژیم قرون  وسطایی؟ در غرب مشاهده کرده اید 
که چگونه کشورهای پیشرفته ای چون آلمان و ژاپن و ... برای بسنت نریوگاه های 
هسته ای شان برنامه ریزی می کنند. حتماً در مورد هزینه های سرسام آور دفن علمی 
زباله های اتمی و مش���کالتی که پیشرفته ترین کش���ورها با آن دست به گریبان اند 

چیزهایی شنیده اید.۲
متأسفانه وقتی با حمایت های خود بر تنور جنگ طلبی رژیم دمیدید و  کشور در 
لب پرتگاه قرار گرفت، قبل از هرچیز به فکر این افتادید که از خود سلب مسئولیت 
کنید؛ ش���عارهای قبلی را فراموش کردید و مدعی شدید  که مردم خواهان توقف 
غنی سازی هستند! در تاریخ ۶ ماه می ۲۰۱۰ در پاسخ به سؤال نشریه ی معترب آلمانی 

تاگس اشپیگل که پرسیده بود:
 ش���ما تمرکز  کش���ورهای غربی بر برنامه هس���ته ای را مورد انتقاد قرار 

می دهید. برنامه اتمی برای مردم ایران چه نقشی دارد؟
ناگهان با یک چرخش صدو هشتاد درجه ای برخالف ادعاهای قبلی تان گفتید: 

بسیاری از مردم، جدا از مسایل زیست محیطی، مخالف سیاست های 
اتمی دولت هستند. ایران مناطق آفتاب خیز بسیار دارد، وىل تاکنون در 
زمینه انرژی خورش���یدی سرمایه گذاری نشده. کشور ما بر روی کمربند 
زلزله قرار  گرفته و مردم نگران وقوع حادثه ای مانند فوکوشیما هستند. 

1-www.news.gooya.com/columnists/archives/2007/12/066415print.
2-www.dw.de//a-16754497
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هنوز معلوم نیست تکلیف زباله های اتمی چه می شود. بعالوه، چالش 
هسته ای جمهوری اسالمی با غرب که منجر به اعمال تحریم های شدید 
اقتصادی ش���ده، نتیجه اش این بوده که مردم تحت فشار قرار  گریند. به 

همنی دلیل بسیاری از مردم مخالف برنامه اتمی اند.۱
شما هم چننی در پاسخ به سؤال خربنگار نشریه که پرسیده بود: 

پس در میان مردم ایران اجماع بر سر داشنت حق انرژی اتمی غرینظامی 
وجود ندارد؟

برخالف دفعه ی قبل که مدعی بودید پروژه ی هسته  ای رژیم "گذشته از به صرفه 
بودن اقتصادی آن، این برنامه هس���ته ای تبدیل به دلیلی برای غرور یک ملت با 

تاریخی پرافتخار  گردیده است..." پاسخ دادید:
 هر کسی می تواند از نظر تئوریکی خودکشی کند، وىل الزامًا این کار را 
نمی کند. همه این مسایل تبلیغات دولت بوده. رسانه های ایران به مدت 
چهار سال فقط از برنامه هسته ای نوشتند. در صورتی که اینها همه کار 

خود دولت بود.
 

رادیو زمانه در تاریخ ۲۳ نوامرب ۲۰۱۲ به نقل از شما گزارش داد: 
رییس کانون مدافعان حقوق بش���ر ایران به برنامه هس���ته ای جمهوری 
اسالمی نیز پرداخت و در این باره گفت: "ما انتقادات زیادی به حکومت 
ایران داریم از جمله با سیاست حکومت در زمینه انرژی هسته ای مخالف 
هستیم، زیرا انرژی هسته ای برای ایران مناسب نیست." به گفته شریین 
عبادی "ایران روی خط زلزله است و مردم ایران نمی خواهند یک بار 

دیگر فاجعه فوکوشیما در ایران تکرار شود."
عبادی گفت: "ایران دارای خورشید فراوانی است و ما می توانستیم با 

1-www.tagesspiegel.de/zeitung/zur-person-viele-iraner-sind-gegen-das-atompro-
gramm-der-regierung/6594720.html
 www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2012/may/08/article/-1be-
fe5880a.html
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سرمایه گذاری بر روی انرژی خورشیدی، نریوگاه های بزرگی برای تولید 
برق داشته باشیم و نیازی به نریوگاه برق اتمی نداریم.

وی پافشاری حکومت ایران بر برنامه هسته ای را به نفع مردم ندانست و 
نتیجه آن را تحریم های شدید اقتصادی عنوان کرد و گفت: "خروج از این 

بن بست فقط با پریوزی مردم امکان پذیر است."۱
مالحظه  کنید چگونه زیرآب "به صرفه بودن اقتصادی" پروژه  ی هسته ای را می زنید 
و دس���ت روی خطرات ناش���ی از آن می گذارید. خانم عبادی ما عادت کرده ایم 
مس���ئولیت حرف ها و مواضع مان را به عهده  نگرییم. و وقتی کار از  کار  گذشت 

دنبال مقصر بگردیم.
شما به منظور مقابله با یک سیاست قاطع در مقابل رژیم، خواهان تحریم سیاسی 
رژیم در س���طح بنی المللی شده و در تعریف و تشریح این شعار بعد از فشار دار و 
دسته شریعتمداری گفتید من خواستار تقلیل سطح روابط از سطح سفری به کاردار 
هستم! توجه کنید به قول خودتان تهدید نظامی و اعمال تحریم اقتصادی باعث 
عقب نش���ینی  رژیم نمی شود، اما شما انتظار دارید تقلیل سطح روابط از سفری به 

کاردار رژیم را به عقب نشینی مجبور  کند!
خودتان همراه با سفری رژیم در خارج از  کشور این طرف و آن طرف می رفتید و در 
داخل کشور با بخشی از رژیم نشست و برخاست می کردید و جلسه ی پرسش و 
پاسخ تان را محسن امنی زاده یکی از اطالعات چی های سابق و معاون وزیرخارجه 
دول���ت خاتمی و یکی از افرادی که مس���ئولیت فری���ب دادن رینالدو  گالیندوپل 

گزارشگر ویژه در سفر به تهران را به عهده داشت می  چرخاند...۲
آیا طرف حس���اب های خارجی نمی گفتند خانم! خودتان با معاون وزیر خارجه 

می نشینید ما را از نشسنت با سفری رژیم پرهیز می دهید؟
امیدوارم حاال که جواد ظریف وزیر امورخارجه شده، دوباره فیل تان یاد هندوستان 

نکند و امدادرسان رژیم در سطح بنی المللی نشوید.
1-www.radiozamaneh.com/news/iran/2012/11/23/21954
2-www.news.gooya.com/columnists/archives/2007/12/066415print.php
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 ش���ما در حایل با تحریم های بنی المللی علیه رژی���م مخالف بودید  که به گزارش 
رادیو فردا در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۶ علریغم تحریم اقتصادی و سیاس���ی دیکتاتوری 
نظامی برمه، همراه با شش تن از زنان برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه ای که منت 
 آن در روزنامه گاردین انتشار یافت، "خواهان اقدام قاطع تر بنی المللی برای آزادی 

آنگ  سان   سو کی، رهرب جنبش دمکراتیک میانمار- برمه – شدید"!۱
 

شما پس از خروج از کشور کم و بیش می کوشیدید مواضع گذشته تان را تصحیح 
کنید. برای مثال در پاسخ به سوال تاگس اشپیگل که پرسیده بود:

شما اغلب می گویید  کشورهای غربی باید از مخالفان حمایت کنند. این 
حمایت چگونه باید باشد؟ آنها می گویند  که تغیریات باید از جامعه آغاز 

شود.
گفتید:

درست است که مبارزه برای حقوق بشر و دموکراسی وظیفه مردم ایران 
است. وىل کش���ورهای غربی هم می توانند از دولت جمهوری اسالمی 
حمای���ت نکنند. چرا هیأت های اروپایی ب���ا حکومت تهران صحبت 
می کنن���د، وىل با اعضای جامعه مدنی هیچ ارتباطی ندارند؟ س���ران 
جمهوری اسالمی از ماهواره های اروپایی استفاده می کنند تا افکار عموم 
مردم را در مناطق مختلف جهان با تلویزیون تبلیغاتی شان تحت تأثری قرار 
دهند. مسؤوالن اختالس گر حکومت جمهوری اسالمی پول های خود را 
در بانک های اروپایی نگاه می دارند. چرا قانون در اینجا با پول شویی 
مقابله نمی کند؟ چرا شرکت نوکیا زیمنس تا سال ۲٠۱٠ تجهیزات شنود 
به جمهوری اسالمی فروخت؟ اروپایی ها اغلب در زمان انعقاد قرارداد، 

مسایل مربوط به حقوق بشر را فراموش می کنند. 
البته در تناقضی عجیب هم گرفتار بودید. وقتی خربنگار تاگس اشپیگل پرسید:

1- www.radiofarda.com/archive/news/20071024/143/143.html?id=418086



334
اسالم رحمانی چاره ی کار نیست - نامه ی سرگشاده به شریین عبادی

منظورتان این است که اروپایی ها دیگر با ایران قرارداد امضاء نکنند؟ 
 گفتید:

خری. مسلمًا من موافق صادرات محصوالت غذایی و تجهیزات پزشکی 
به ایران هستم. وىل مخالفم که چرا طی سا های اخری فقط صحبت مسایل 
هس���ته ای بوده و در مورد حقایق مربوط به کشتار مردم و نقض حقوق 
بشر صحبتی نشده است. شاید هم فقط امنیت خودشان مهم است؟ آیا 
این مهم نیست که جوانان ما در زندان بسر می برند؟ ما کمپینی را آغاز 
کرده ایم برای آزادی دانشجویان زندانی. بسیاری از آنان به چندین سال 
زندان محکوم شده اند، صرفًا به این دلیل که خواستار برقراری دموکراسی 
هستند. نزدیک به پنجاه وکیل دارند محاکمه می شوند یا بخاطر دفاع از 

موکالن خود مقصر شناخته شده اند.
البته خانم عبادی هیچ کس مخالف ص���ادرات محصوالت غذایی و تجهیزات 
پزشکی به ایران نیست. در قطع نامه های بنی المللی نیز این موارد مستثنی شده است. 
توجه ش���ما را به این نکته جلب می کنم که خود شما در سخن رانی  تان به هنگام 
دریافت جایزه نوبل چقدر در مورد "حقایق مربوط به کشتار مردم و نقض حقوق 
بشر" در ایران صحبت کردید که از غربی ها انتظار دارید. شما که به جز مدافع حقوق 

بشر عضو خانواده ی قتل عام شدگان ۶۷ هم بودید.
 

به ادامه ی گفتگوی تان توجه کنید، حتی خربنگار تاگس اشپیگل را هم انگشت به 
دهان کرده اید: 

-کشورهای اروپایی چگونه می توانند در این زمینه اعمال فشار  کنند؟
 -می توانند از همان راه کارهایی که برای بحران هسته ای ایران استفاده 

می کنند بهره بربند.
 -منظورتان اعمال تحریم های شدید است؟

-تحریم ه���ای هدفمن���د. ب���ه عن���وان مثال، دیگ���ر نباید ب���ه دولت 
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جمهوری اسالمی اجازه داد تا از ماهواره استفاده های تبلیغاتی کند.
 -وىل آیا این مسأله واقعًا می تواند به حکومت تهران فشار وارد کند؟

-باید حکومت تهران را تضعیف کرد، وىل مردم نباید متحمل تحریم 
شوند. اگر فکر می کنید که این اقدامات کسی را متقاعد نمی کند، فقط 
کافی اس���ت نگاهی به ورود گسرتده اسالم گرایان افراطی به آمریکای 

جنوبی بیندازید.۱
  

جوایز بنی المللی حقوق بشر و دریافت کنندگان آن
متأس���فانه شما که درک درستی از "حقوق بش���ر" نداشتید، همراه با اکرب  گنجی 
که پرونده ی قطوری در نقض حقوق بش���ر داش���ته، نس���بت به اعطای جایزه ی 
"آزادی و آینده رسانه ها" به کورت وسرتگارد، کاریکاتوریست دانمارکی، که انتشار  

کاریکاتورهایش در باره ی پیامرب اسالم واکنش شدید مسلمانان بنیادگرا را در پی 
داشت، اعرتاض کردید. 

طبیعی ست شما درک جامعی از بحث های حقوق بشری نداشته باشید. چرا که 
متأسفانه به هیچ زبان خارجی تسلط ندارید و این بحث ها به ندرت به زبان فارسی 
ترجمه شده است. حقوق  بشر هم مانند دیگر رشته های علوم دائماً پیشرفت می کند. 
امروز با خواندن ترجمه ی اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و چند  کنوانسیون و میثاق 
بنی المللی و تنفس در فضای آلوده ی "ام القرای اسالمی" نمی توان ادعای تسلط به 
بحث های مربوط به حقوق بشر را داشت. حقوق بشر قبل از هرچیز یک "فرهنگ" 

است که باید هم به آن اعتقاد داشت و هم به آن مسلط شد. 
اکرب  گنجی در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که شما همراه او پس از آن که متوجه 
شدید کاریکاتوریست دانمارکی به عنوان برنده ی جایزه سال ۲۰۱۰ آزادی و آینده ی 
رسانه ها انتخاب شده است، نسبت به این امر اعرتاض کرده و محل مراسم را ترک 
1-www.tagesspiegel.de/zeitung/zur-person-viele-iraner-sind-gegen-das-atompro-
gramm-der-regierung/6594720.html
www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2012/may/08/article/-1be-
fe5880a.html
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کردید.
هم چننی با انتقاد از اعطای این جایزه به کورت وس���رتگارد مدعی ش���دید وی با 

کاریکاتورهایش احساسات مذهبی را جریحه دار کرده است.۱
اکرب گنجی که تمام عمر سیاسی اش را در کنار جنایتکاران گذرانده، و خود در سپاه 
پاسداران در سرکوب مردم و نقض حقوق بشر دست داشته حاضر نیست در سالنی 
باشد  که یک کاریکاتوریست دانمارکی در آن جا حضور پیدا می کند! بر او حرجی 
نیس���ت؛ او حتی معرفی جنایتکاری همچون مصطفی پورمحمدی برای تصدی 

وزارت دادگسرتی را مفید دانسته و نوشته است: 
... پورمحمدی با ایستادن در برابر احمدی نژاد و کاندیداتوری ریاست 
جمهوری کوش���ید تا چهره جدیدی از خود به نمایش بگذارد. در عنی 
حال او می تواند در مذاکره برای آزادی زندانیان سیاس���ی نقش مهمی 
ایفا  کند. چون نه تنها به قوه قضائیه تعلق دارد، بلکه مورد وثوق آیت الله 
خامنه ای اس���ت. چهره جدی���دی که پورمحمدی از خ���ود به نمایش 

می گذارد، مطلوب حسنی شریعتمداری نیست.۲
شما چرا با او همراه شدید؟ یعنی شما این قدر درد "اسالم" داشتید؟ از صبح تا شام 
این همه جنایت در کش���ورمان تحت عنوان "اسالم" صورت می گرفت، اعرتاضی 
نداشتید؛ به حضور یک هرنمند دانمارکی که جانش از سوی بنیادگرایان مسلمان در 
خطر بود معرتض شدید؟ در نظام حاکم بر کشورمان این همه "احساسات مذهبی" 
غریمسلمانان، مسلمانان غریشیعه و حتی شیعیانی که به والیت فقیه باور ندارند 
"جریحه دار" می شود مشکلی نیست، به جریحه دار شدن احساسات مسلمانان جهان 

از چند کاریکاتور اشاره می کنید؟ خودتان بهرت از هرکس می دانید رژیم با همه ی 
بسیجی که کرد نتوانس���ت بیش از چند ده  نفر را در تهران و قم بسیج کند و شما 
متأسفانه بلندگویش در سطح بنی المللی ش���دید! آیا این انصاف است؟ آیا فکر 

1-www.shafaf.ir/fa/news/31371
2-www.radiofarda.com/content/f35_khamenei_rouhani_iran_west_rela-
tions/25068389.html
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نمی کنید سوراخ دعا را  گم کرده اید؟
آیا اگر یکی از وابستگان به نظام که دست در خون و جنایت داشت برنده ی این 
جایزه می شد، باز هم اعرتاض می کردید؟ چنانچه در محل حضور داشتید سالن 

را ترک می کردید؟
 

خانم عبادی موضوع جوایز بنی المللی حقوق بشر که شما برای ارتقای وضعیت 
حقوق بش���ر در ایران خواهان ارائه  ی آن به شخصیت های ایرانی هستید یکی از 
موضوعات مورد عالقه ی من اس���ت. از شما چه پنهان وقتی یکی از هم وطنانم 
جایزه  ی بنی المللی را دریافت می کند  گوش هایم تیز می شود و چشم هایم نگران که 
بشنوم و ببینم که آیا حق نسلم ادا می شود یا نه؟ منظورم از هم وطنانم وابستگان و 

کارگزاران سابق رژیم مانند اکرب  گنجی یا سیدابراهیم نبوی و ... نیست.
وقتی نسرین ستوده برنده ی جایزه ی ساخاروف پارلمان اروپا شد، پیش از او وقتی 
شما جایزه ی صلح نوبل را دریافت کردید و بعدها  که جوایز متعدد بنی المللی به 
ش���ما تعلق گرفت از صمیم قلب خوشحال شدم چرا که یک بار دیگر نام میهن   
دربندم بر زبان ها جاری  می شد؛ اما انتظار داشتم شما که حقوق دان بودید از هیچی 
که نمی گویید، دست کم از رنجی که وکالی میهن مان در نظام جمهوری اسالمی 
بردند بگویید. از محمدرضا خاکساربختیاری که دل نگران فرزندش بود که بزرگ 

شد چه کسی او را به کوه خواهد برد، یاد کنید.
از محمود بنی نجاریان، منوچهر مسعودی که تنها برای پرونده سازی علیه ابوالحسن 

بنی صدر دستگری و سپس مقابل جوخه ی اعدام ایستاد، بگویید.
از منوچهر قائم مقامی، ضیا مدرس و ابوالحسن عمیدنوری که در مقابل جوخه ی 
تریباران ایستادند یاد  کنید. از بدن تکه پاره  شده ی منوچهر کالنرتی سخن بگویید. 
از حش���مت الله مقصودی که در سابقه اش پذیرش دفاع از امریانتظام را داشت و 
همراه با نامه ی آیت الله منتظری در بازگشت از آمریکا دستگری شده بود یاد  کنید. او 

به خاطر دیدار با شخصیت های سیاسی و مدنی آمریکایی اعدام شد.
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اگر از صدیق کمانگر  که در کردس���تان "عدالت اس���المی" در موردش اجرا شد 
نمی گویید، الاقل از بدن شرحه ش���رحه  شده ی داریوش فروهر بگویید. باور کنید 
انتظار زیادی ندارم دلم می خواست از اعضای هیئت مدیره کانون وکال آقایان دکرت 
عبدالحمید اردالن، محمدتقی دامغانی، جهانگری امریحسینی، و خانم بتول  کیهانی 
که س���ال های متمادی در اسارت جانیان بودند و سمت استادی نسبت به شما و 
خانم کار داشتند و نام ش���ان در جایی نیست بگویید. از رنج هایی که دکرت هادی 
اسماعیل زاده در بازجویی و زندان متحمل شد بگویید. گناه او این بود که دفاع از 
تقی شهرام را پذیرفته بود. از سرنوشت دردناک دکرت حسن نزیه رییس کانون وکال 
در سال ۵۷ که با توطئه ی بهشتی مجبور به ترک میهن شد از سختی هایی که بزرگان 
کانون وکال از جمله دکرت هدایت الله متنی دفرتی، هوشنگ صدر کشاورز، هوشنگ 
عیسی  بگلو، محمدرضا روحانی و دیگر اعضای کانون وکال که مجبور به جالی 

وطن شدند بگویید و یادشان را گرامی بدارید.
 

دلم می خواست بش���نوم داستان فقط به آن چه امروز بر وکالی شجاع میهن مان 
می رود ختم نمی شود. این رشته سر دراز دارد و چه کسی بهرت از شما و مهرانگیز  
کار و نسرین ستوده با توجه به تریبون هایی که در اختیار دارید می توانست و می  تواند 

حق آن ها را ادا کند. 
وقتی جعفر پناهی جایزه ی ساخاروف پارلمان اروپا را گرفت و یا بهرام بیضایی 
جایزه  ی مریاث فرهنگ  ۲۰۱۲ دانشگاه استانفورد را دریافت کرد، انتظار داشتم و 
هنوز دارم یادی از محسن محمدباقر بازیگر فیلم "غریبه و مه" بکنند  که در کشتار 
۶۷ جاودانه شد. از سعید سلطانپور بگویند  که از سر سفره ی عقد دستگری شد و 
هیچ گاه بازنگشت، از غالمحسنی ساعدی بگویند که دق مرگ شد، از جوانه های 
برومند تئاتر و هرن ایران یاد کنند که زیر سم ستوران حاکمان پایمال شدند. آخر تا 
کی و تا کجا زیر لب زمزمه کنم "یاد آر ز شمع مرده یاد آر". می دانم هنوز این شب 
تار، از سِر سیاهکاری نگذاشته است و اهریمن زشت خو حصاری نشده است اما 



339
نگاهی با چشم جان

آیا انتظار زیادی است "کز شمع مرده یاد آریم"؟ به ویژه وقتی این امکان برای مان 
فراهم است. می دانم افرادی مانند  کیارستمی برای پیش برد کارشان توجیه می کنند 
که سیاس���ی نیستند و مقوله ی هرن را جدای از سیاست می دانند، اما ما انسان که 
هستیم. من هم می  پذیرم که هرن نبایستی به خدمت سیاست و یا قدرت درآید، اما 

مگر نه این که هرن بیان احساسات و عواطف انسانی است؟
 

وقتی ش���هرام ناظری نشان "شوالیه ادب و هرن" از سوی دولت فرانسه را دریافت 
کرد، آرزو داشتم از ابوالقاسم)هوشنگ( ارژنگی استاد موسیقی اصیل که هم زمان 
با او امتحان خوانندگی داده بود بگوید. ارژنگی هم در مرداد ۶۷ جاودانه شد. از 
حسنی سرشار خواننده  اپرا که سعید امامی و دستیارانش جانش را ستاندند، بگوید. 
از ظلمی که در حق فرهاد و فروغی شد بگوید. دلم می خواست از اساتید مسلم 
موسیقی ایرانی که خانه نشنی شدند و سازهای شان بر سرشان خرد شد بگوید؛ از 
آوارگی هرنمندان میهن مان در وطن بگوید؛ از زنان میهن مان که صدای شان به بند 

کشیده شد بگوید.
می دانم در دنیای واقعیت، این  آرزوها به سختی صورت تحقق پیدا می کنند و هر 
کس سرگرم کار خویش است؛ اما من که می توانم انتظاراتم را بیان کنم چرا خودم 

را سانسور کنم؟
 

با همه ی انتقادهایی که دارم نس���رین ستوده را می ستایم، به شهرام ناظری احرتام 
می گذارم، به بهرام بیضایی عالقمندم، اما به محسن محمدباقر  که با پاهای آهنی بر 
دار شد،به ناصر منصوری که بر برانکارد به قتلگاه برده شد و به ظفر جعفری افشار  
که کاوه بر دوش به قلتگاه رفت عش���ق می ورزم، در تنهایی ام با آن ها گریس���ته ام، 
شاقول من با آن ها و امثال آن ها تنظیم می شود. فکر می کنم علریضا شریعت پناهی 
که معلول مادرزاد است و یکی از باسابقه ترین زندانیان سیاسی ایران بیش از هر 
کسی در این دنیا شایسته  ی دریافت همه ی نشان ها و جایزه هاست. ای کاش در دنیا 



340
اسالم رحمانی چاره ی کار نیست - نامه ی سرگشاده به شریین عبادی

ذره ای عدالت بود، ای کاش روزی دنیا حق علریضا و علریضاها را ادا کند. تا آن 
روز از  گفنت خسته نخواهم شد. امیدوارم شما از شنیدنش خسته نشوید.

 
واقعیت به ما تحمیل می شود

پنج سال از مصاحبه ی شما با ژیال بنی یعقوب در ارتباط با حمله ی بسیجی های 
حکومت به دفرت وکالت تان به اتهام حمایت از اس���رائیل و آمریکا می گذرد. در 
طول پنج سال گذشته و به ویژه پس از کودتای ۸۸ و جنبش مردم ایران منتظر بودم 
تا بلکه در شرایط جدید به نقد نظرات گذشته تان برپدازید. به ویژه که خودتان را 
فرزند آیت الله منتظری قلمداد کردید و این انتظار طبیعی بود؛ چون ایشان، الاقل در 

جایی که به اشتباه خود پی بردند علناً آن را اعالم کردند.  
در گفتگوی ۱۵ دی ماه ۱۳۸۷ خود با ژیال بنی یعقوب تحت عنوان "تا زنده ام ایران 

را ترک نخواهم کرد" در پاسخ به سؤال او که پرسید: 
بعضی ها می گویند ممکن است یکی از هدف های این فشارها، اجبار 
شما به مهاجرت از ایران باشد. شما خودتان در این باره چه فکر می کنید؟

گفتید: 
من فقط می توانم بگویم تا زنده ام تحت هیچ ش���رایطی ایران را ترک 
نخواهم کرد. من ایرانی هس���تم و بای���د در ایران زندگی کنم، کار کنم و 

بمریم.
 

خانم عبادی موضوع عدم ترک میهن به چند ماه هم نکش���ید. به محض این که 
اوضاع کمی تنگ ش���د شمایی که می گفتید "تحت هیچ شرایطی ایران را ترک 
نخواهم کرد" نه تنها به ترک ایران مبادرت کردید بلکه با وجود پش���توانه ی بسیار 
محکمی که در س���طح بنی المللی دارید و الاقل جان تان محفوظ  است، علریغم 
توصیه ی نزدیک ترین دوستان و مشاوران تان حاضر به بازگشت به کشور نشدید. 
مایی که پیش از شما به خارج از کشور آمده بودیم هم "ایرانی" بودیم و بیش از شما 
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عالقمند بودیم که در ایران زندگی کنیم، در میهن مان کار  کنیم و بمرییم. اما به ما نه 
اجازه ی زندگی می دادند، نه کار. باور کنید حتی حاضر بودیم در زادگاه مان باشیم 
و زندان را هم تحمل کنیم اما آن ها نمی خواس���تند اجازه دهند که به مرگ طبیعی 

بمرییم.
بنی یعقوب پرسید:

فکر می کنید این فشارها و تهدیدها علیه شما تا کجا پیش خواهد رفت؟ 
یعنی مرزش کجاست؟ 

شما پاسخ دادید:
این مساله بستگی به شرایط سیاسی روز دارد. در شرایطی که جامعه آرام 
اس���ت و مخالفت های مدنی در جریان است، دولت علت و توجیهی 
برای اعمال خشونت ندارد. بنابراین تمام تالش ما برخوردهای مدنی 
و قانونی اس���ت تا مردم مظلومیت ما را بدانند . بنابراین هرگز توصیه 
نمی کنم که جوانان به خیابان بیایند و دس���ت به خشونت بزنند و شعار 
بدهند. این نوع کارها اعمال خش���ونت بیش تر را از س���وی حکومت 
ایجاب می کند و ما تجربه سال های ۶٠ و ۶۱ را داریم و نباید در این باره 

به آنها بهانه های الزم را داد. 
همه ی ما ش���اهد بودیم که مردم در س���ال ۸۸ تنها "رأی " ش���ان را مطالبه کردند و 
"کهریزکی" ش���دند و در خیابان ها به گلوله بسته ش���دند و زندان ها دوباره پر شد 

و شکنجه  گاه ها پر رونق و گورس���تان ها آباد. رژیم برای سرکوب نیاز به "بهانه"ی 
چندانی ندارد؛ همنی که شما حقوق تان را مطالبه کنید مورد هجوم قرار می گریید. 
از ما بگذرید، "آیات عظام" کاظم شریعتمداری، سیدحسن قمی، حسینعلی منتظری، 
سید محمد شریازی، محمدصادق روحانی، سیدمحمد روحانی، احمد آذری قمی، 
سیدمحمدعلی دستغیب، یوسف صانعی و اطرافیان و نزدیکان شان تنها به خاطر 
نظرات شان مورد حمله و هجوم و حصر و... قرار گرفتند و تجربیات هولناکی را از 

سر گذراندند.
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خانم عبادی، ما از سال   ۵۸ تا ۶۰ متجاوز از دو سال تنها به "برخوردهای مدنی و 
قانونی" اکتفا کردیم. بیش از پنجاه  کشته روی دست  مردم مان ماند. مقتوالن وقتی 
در خون خود غلتیدند، در  کوچه و خیابان و محل کار به تبلیغ سیاسی مشغول بودند 
و مرتکب هیچ "خشونتی" هم نشده بودند. مسئوالن نظام تنها و تنها خواهان تسلیم 

و تمکنی هستند و این پذیرفتنی نیست. 
 

در پاسخ به سؤال دیگر بنی یعقوب:
اما خانم عبادی! تا همنی االن هم رفتارها و برخوردهای ش���ما مدنی و 
قانونی بوده است. اما با این همه آن ها در برابر شما دست به خشونت زدند؟

گفتید: 
من به هیج وجه رفتارهای مدنی خودم را ترک نخواهم کرد. یک پیام هم 
برای کسانی دارم که دست به خشونت می زنند و آن این است که از این 
طریق راه به جایی نخواهند برد. آیا آنها که در سال ۶٠ و ۶۱ اعالم نربد 
مسلحانه کرده بودند، از کار خود نتیجه ای بردند. موفقیت از آن کسانی 

بوده که همواره از این کار اجتناب کردند.۱
مالحظه کردید چه بر سر "کانون مدافعان حقوق بشر" که تأسیس کرده بودید آمد؟ 
"از کار خود چه نتیجه ای بردید"؟ هم محل تان را توقیف کردند، هم همکاران تان 

را به زندان های طویل المدت محکوم کردند و هم خودتان را مجبور به ترک کشور 
کردند و هم اعضای خانواده تان را مورد آزار و اذیت قرار دادند. الزم به یادآوری 
نیس���ت که خواهرتان چه بهایی برای ش���ما پرداخت و رژیم او را مجبور کرد چه 
اعرتافات غریواقعی و زشتی را در مورد شما بر زبان آورد. همه ی ما شاهد اعرتافات 
تلویزیونی اجباری همسرتان نیز بودیم. در جریان بخشی از خربسازی های رذیالنه ی 

رژیم علیه شما با توجه به اعرتافات گرفته شده هم هستیم.۲
قصد من دفاع از سیاست خاصی نیست چرا که جای آن در این نامه نیست. تنها 
1-www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=1731
2-www.bultannews.com/fa/news/80917



343
نگاهی با چشم جان

تاریخ و گذشته را روایت می کنم.  
اما شما در سخن رانی تان در اسلو و به هنگام دریافت جایزه ی صلح نوبل گفتید: 

اگ���ر حقوق بش���ر در قواننی مدون تجلی نیابد و از س���وی دولت ها به 
مرحله ی اجرا گذارده نشود، به تعبری مقدمه ی اعالمیه ی جهانی حقوق 
بشر، انس���ان راه دیگری جز قیام بر ضد ظلم و فشار ندارد. انسان تهی 
شده از  كرامت، انسان محروم مانده از حقوق بشر، انسان گرسنه، انسان 
مقهور قحطی جنگ و بیماری، انسان تحقری شده، انسان غارت شده، در 
مقام و موقعیتی نیست كه با راهنمایی خرد و منطق برای احیای حقوق 
از دست رفته اش مبارزه كند. دنیای قرن بیستم اگر می خواهد كه از دور 
تسلسل ترور و خشونت و جنگ رهایی یابد و تجربه ی قرن بیستم، این 
فاجعه بارترین قرن بشریت تجدید نشود، راه دیگری جز شناسایی و تامنی 
تمامی حقوق بشر برای كلیه ی انسان ها، فارغ از نژاد، جنس، مذهب، 

ملیت و وضعیت اجتماعی ندارد.۱
چرا به جای محکوم کردن ظالمان و ناقضنی حقوق بشر، طعنه به کسانی می زنید که 

"قیام بر ضد ظلم و فشار" کردند؟

آیا مواردی که برشمردید به منظور توجیه "تروریسمی" که هزاران انسان را در مرکز 
تجارت جهانی مدفون کرد نیس���ت؟ آیا توجیه جنایاتی که در گوشه و  کنار جهان 
تروریست های وابسته به رژیم و القاعده و... انجام می دهند نیست؟ چرا ادبیاتی 

دوگانه دارید؟
 

سخنگویی "اسالم و مسلمنی"
خانم عبادی، شما هنگام دریافت جایزه ی صلح نوبل از موضع یک مبلغ اسالمی 
که نه تنها هیچ گاه نبودید، بلکه حتی "مؤمن" عملی به اسالم هم نبودید، به دفاع 

از اسالم پرداختید و مواردی را مطرح کردید  که واقعی نبود.

1-www.news.gooya.com/politics/archives/002900.php



344
اسالم رحمانی چاره ی کار نیست - نامه ی سرگشاده به شریین عبادی

و پس از آن یک باره به سخنگوی اسالم و "بیش یک میلیارد جمعیت جامعه ی 
مسلمانان" تبدیل شدید و  گفتید: 

وضعیت تبعیض آمیز زنان در كشورهای اسالمی چه در زمینه ی حقوق 
مدنی و چه در قلمرو حقوق اجتماعی، سیاس���ی و فرهنگی، ریشه در 
فرهنگ پدرساالر حاكم بر این جوامع دارد نه دین اسالم. این فرهنگ 
همان ط���ور كه برابری حقوق زن و مرد و رهایی زن از س���لطه ی مرد را 
باور ندارد، آزادی و دموكراسی را هم بر نمی تابد؛ زیرا موقعیت سنتی، 

تاریخی حاكمان و متولیان آن فرهنگ به مخاطره می افتد.
"دین اسالم" را مراجع و پیشوایان آن تفسری می کنند، نه من و شما. ما که در اسالم 

"اهلیتی" نداریم که در مورد چهارچوب های آن اظهار نظر  کنیم. رس���اله  ی عملیه 

آیت الله منتظری را که از وی به عنوان پدر "ایدئولوژیک، سیاسی و حقوق بشری" 
خود نام می برید مطالعه کنید و توضیح دهید آیا نظرات ایشان در مورد "وضعیت 
تبعیض آمیز زنان"، "چه در زمینه ی حقوق مدنی و چه در قلمرو حقوق اجتماعی، 
سیاس���ی و فرهنگی" هم سو با عقب مانده ترین رهربان مذهبی تشیع نیست؟ شما 
بهرت از هر کس می دانید یکی از اولنی اقداماتی که "انقالب اسالمی" انجام داد، 
لغو قانون حمایت از خانواده بود که زنان با مرارت بسیار از طریق آن، بخشی از 
حقوق خود را به دست آورده بودند؛ و دیگری ممنوعیت شغل قضاوت برای زنان 

و بعدی تالش برای تحمیل حجاب به زنان بود. باز هم به طور غریواقعی گفتید: 
برخی از مسلمانان با این دستاویز كه دموكراسی و حقوق بشر با تعالیم دین 
اسالم و ساختار سنتی جوامع اسالمی سازگاری ندارند، حكومت های 
استبدادی را توجیه كرده و می كنند اما در واقع حكومت كردن به شیوه ی 
سنتی و پدرساالرانه و قیم مآبانه بر مردمی كه به حقوق خود آگاه هستند 

به آسانی ممكن نیست.
شما که به خاطر "میسیونری"  دین اسالم و یا فعالیت های مذهبی تان جایزه دریافت 
نکردید. حتی "داالیی الما" رهرب بودایی های تبت نیز به هنگام دریافت جایزه ی 
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صلح نوبل خطابه هایی از این دس���ت ایراد نکرد. از این گذش���ته معلوم است که 
حق با "برخی از مسلمانان" اس���ت و "تعالیم دین اسالم" با دموکراسی و حقوق 
بش���ر که مفاهیمی نو و جدید هستند سازگاری ندارند. آیا نظریه ی والیت فقیه و 
یا کتاب های "حکومت اس���المی" آیت الله خمینی یا "دراسات فی والیة الفقیه 
و فقه الدول���ه " آیت الله منتظری را خوانده اید؟ آیا می دانید معنای آن چه با اصرار 
آیت الله منتظری و بهش���تی و ... به پیش نویس قانون اساسی اضافه شد فراتر از 
"حكومت كردن به ش���یوه ی سنتی و پدرساالرانه و قیم مآبانه" است؟ آیا می دانید 

معنای "تنفیذ" حکم ریاست جمهوری چیست؟
آیت الله منتظری می گوید:  "اگر رییس جمهور از طرف رهرب تایید نشود، احکامش 
برای ملت الزم االجرا نیس���ت و اگر یک رییس جمهور، تمام ملت هم به او رای 
بدهند، وىل فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری صحه نگذارند، این برای بنده 

هیچ ضمانت اجرایی ندارد."
"تنفیذ در فقه مرتادف با اجازه و امضا آمده است و منظور از آن مجاز شمردن عمل 

حقوقی غری نافذ است مانند عقد مکروه و معامله سفیه، بدون اذن وىل. )جعفری 
لنگ���رودی، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران ۱۳۶۷( یعنی هرگاه وىل یا قیم 
شخص صغری یا سفیه معامله ی "صغری" یا "سفیه" را تنفیذ  کند آن معامله ی )عقد، 
قرارداد( غری نافذ و مکروه، پس از تنفیذ وىل، مجاز می شود. اما در علم حقوق، 
"تنفیذ" به آن معناست که تنفیذکننده، حقی در اصل عقد دارد که اگر آن را تنفید 

نکند، عقد باطل شده و از اثر اجرایی برخوردار نمی شود."۱
 شما گفتید: 

اسالم دینی است كه نخستنی خطابش به پیامرب با كلمه ی "بخوان" آغاز 
می شود. در قرآن به قلم و آنچه كه می نویسد سوگند یاد شده است. چننی 
خط���اب و بیانی نمی تواند با آگاهی، دانش، خرد، خردورزی و آزادی 

اندیشه و بیان و پولورالیسم فرهنگی به جدال برخیزد."
آیا شما مفسر دین اسالم هستید و یا مراجع مذهبی؟ نظرات آیت الله منتظری در 
1-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54087.html



346
اسالم رحمانی چاره ی کار نیست - نامه ی سرگشاده به شریین عبادی

مورد مرتد را بخوانید  که پیشروترین ش���ان است، کجایش با آزادی اندیشه و بیان 
می خواند؟ ممنوعیت اشاعه ی کفر و الحاد نمی دانید چیست؟

گفتید:
من مس���لمانم، و از قول پیامرب اسالم در قرآن آمده است، شما به كیش 
خود باور دارید و من به دین خود. تمدن و فرهنگ ایران هم با اسالم ، 
با بشردوستی، احرتام به جان و عقیده  و مذهب دیگران، ترویج تسامح 
و مدارا و پرهیز از خشونت و خونریزی و جنگ آمیخته و ممزوج شده 

است.
آیا در کش���ور "اس���المی" ایران حجاب حتی برای غریمسلمانان واجب نیست؟ 
آیا رعایت روزه داری در معابر عمومی و ... برای غریمس���لمانان واجب نیست و 
متخطی ها مجازات نمی ش���وند؟  آیا حکم "شما به کیش خود باور دارید و من به 

دین خود" در "ایران اسالمی" جاری است؟
گفتید:

اعطای این جایزه ی به من، به عنوان نخس���تنی ایرانی و نخستنی زن از 
یک كش���ور مس���لمان، این نوید را به من و میلیون ها  ایرانی و شهروند  
كشورهای اسالمی می دهد  كه كوشش و تالش و مبارزات  ما در جهت 
تحقق حقوق بشر و برقراری دموكراسی در كشورهای مان از حمایت و 
پش���تیبانی و همبستگی جامعه ی مدنی بنی المللی برخوردار است. این 
جایزه، جایزه ی مردم ایران و جایزه ی مردم كشورهای اسالمی و جایزه ی 

مردم جنوب است برای استقرار حقوق بشر و دموكراسی.
این همه مسیحی ها و یهودی ها جایزه ی صلح نوبل و دیگر جوایز بزرگ بنی المللی 
را گرفتند آیا شنیدید یکی از آن ها در خطابه اش بگوید این جایزه ی مردم یهود و 

یا نصارا است؟۱
به س���خنان تان که در ماه مه ۲۰۰۶  توسط خربگزاری ایسنا به نقل از دیرتویت نیوز 

1-www.news.gooya.com/politics/archives/002900.php
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گزارش شده توجه کنید:
 عبادی كه در بزرگ ترین مسجد آمریكا در دیربورن سخن رانی می كرد، 
اسالم را دین بخش���ایش، رحمت و زیبایی خواند و گفت: این روزها 
روزهای سختی برای پریوان اسالم است، متأسفانه در این فصل سخت، 

اسالم به خشونت و تروریسم متهم شده است.
عبادی با انتقاد از رسانه های آمریكایی كه پس از ۱۱ سپتامرب باعث شدند 
مردم به مس���لمانان با دیده ی ظن نگاه كنند، گفت: به نظر می رس���د كه 
رسانه ها می خواهند احساسات ضد مسلمانان را در جهان ایجاد  كنند در 
حاىل كه وقتی اشتباهاتی كه مردم مرتكب می شوند فردی است و ربطی 
به دینی كه آن ها به آن تعلق دارند، ندارد. بنابراین سوال من از جهان این 
است چرا اسالم را مسوول اشتباهات مرتكب شده توسط تعداد  كمی از 
مسلمانان می دانید؟ این حقوق دان ادامه داد: اسالم دین ترور و خشونت 
نیست. ...  اگر الزم شود، بیش از یک میلیارد جمعیت جامعه ی مسلمانان 
در جهان همه ی اختالفات شان را فراموش كرده و متحد می شوند و اجازه 

نمی دهند كه تئوری اشتباه جنگ تمدن ها رخ بدهد. ۱
آیا این به عهده  گرفنت س���خنگویی جهان اسالم و بیش از یک میلیارد مسلمان 
نیست؟ آیا امروز صف آرایی بنی سلفی ها و القاعده و بنیادگران شیعی و سنی، با 
جهان متمدن نیست؟ چرا موضوعات را به جنگ بنی بوش و تعداد  کمی مسلمان 

تقلیل می  دهید؟
در ادامه ی همنی سخن رانی و س���خن رانی  ایراد شده تان هنگام دریافت جایزه ی 
نوب���ل و برای محکم کردن پایه های توجیه���ات ایدئولوژیکی که در آن جا مطرح 
کرده بودید، به مناسبت درگذش���ت آیت الله منتظری پیامی با مضمون پوزش و 

عذرخواهی و درخواست بخشش از ایشان صادر کردید و در آن گفتید: 
پدر مرا ببخش که در س���ال های سختی که علیه رژیم ستم شاهی  مبارزه 
می  کردی، ترا یاری نکردم زیرا ابلهانه می  پنداشتم حکومتی که مجهزترین 

1-www.news.gooya.com/politics/archives/047594.php
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ارتش خاورمیانه را دارد با فریاد چند روحانی س���اقط نخواهد شد - 
حتمًا به یاد می  آوری که حتی تا چند ماه مانده به پریوزی انقالب، تعداد 
روحانیونی که مخالف ش���اه بودند، تا چه حد اندک بود- شاید هم از 

ترس چننی می  اندیشیدم و می  خواستم بی  تفاوتی خود را توجیه کنم.۱
آیا "رژیم ستم ش���اهی" با "فریاد چند روحانی س���اقط" شد؟ چرا تاریخ میهن مان 
را تحری���ف می کنید؟ آیا حکومتی که آیت الله منتظری نقش بدون گفتگویی در 
تأسیس و قوام و دوام آن داشت کم تر از "رژیم ستم شاهی" جنایت کرد و کم تر از آن 

مستحق سرنگونی است؟
ش���ما که امروز به خودباوری نسبی در ارتباط با عدم مبارزه با "رژیم ستم شاهی" 
رس���یده اید و از این که به "یاری" آیت الله منتظری برنخاستید پوزش می خواهید و 
تقاضای "بخش���ش" می کنید چقدر در یاری کسانی که با رژیم خونریز حاکم بر 
کش���ورمان که هست و نیست مان را به باد فنا داده ،کوشیدید و می کوشید؟ یک 
لحظه به خود بیایید شما در "رژیم ستم شاهی" قاضی شدید، اما این رژیم حاکم بود 

که به شما اجازه ی قضاوت نداد و خانه نشنی تان کرد.
 در ادامه ی پیام تحریف آمیز خود می نویسید:

پدر مرا ببخش، زمانی  که پس از تحمل س���ال ها زندان و شکنجه، آزاد 
شدی برای تربیک به دست بوست نیامدم زیرا  که جاهل بودم. نمی  دانستم 
در زندان تو تنها پناهگاه زندانیان بودی. نمی  دانستم چه نقش مهمی  در 

نزدیک ساخنت گروه های مسلمان مبارز و چپ انقالبی  داشتی. ۲
به "دس���ت بوس" رفنت که چه عرض کنم ،کجا ذره ای قدر کس���انی را که "پس از 
تحمل س���ال ها زندان و شکنجه ی" رژیم مدعی "اسالم نام محمدی"، آزاد شدند 
دانستید و حق شان را ادا کردید؟ چرا نشر اکاذیب می دهید؟ آیت الله منتظری کجا 
"نقش مهمی  در نزدیک ساخنت گروه های مسلمان مبارز و چپ انقالبی  داشت"؟ 

کجا در زندان شاه "تنها پناهگاه زندانیان" بود؟ او کسی است که فتوای نجس بودن 
1-www.rahesabz.net/story/5812
2-www.rahesabz.net/story/5812
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زندانیان چپ را به همراه دیگر مرتجعان در زندان صادر کرد، آن ها را نجس خواند 
و مسلمانان را از نزدیکی به آن ها برحذر داشت. و پا را فراتر  گذاشت و  گفت هر 
مسلمانی که با آن ها ارتباط داشته باشد نیز مشمول حکم "نجاست" خواهد بود. 
بر این اس���اس "اصحاب کفگری و مالق���ه" در زندان ظهور کردند  که حتی حاضر 
نمی شدند غذای شان با کفگری و مالقه ای که غذای زندانیان چپ کشیده می شد، 
تقسیم شود. بند رخت شان جداگانه بود. چرا به تاریخ کشورمان رحم نمی کنید؟ 

منت فتوا را بخوانید: 
"باسمه تعاىل - با توجه به زیان های ناشی از زندگی جمعی مسلمان ها با 
مارکسیست ها و اعتبار اجتماعی که بدین وسیله آن ها به دست می آورند 
و با در نظر گرفنت همه جهات شرعی و سیاسی و با توجه به حکم قطعی 
نجاست کفار از جمله مارکسیست ها، جدایی مسلمان ها از مارکسیست ها 
در زندان الزم و هر گونه مس���امحه در این امر موجب زیان های جربان 

ناپذیر خواهد شد. خرداد ۵۵  ۱
 آیت الله منتظری حتی حاضر به دست دادن با هم وطنان یهودی مان نبود. آنان را 

-که اهل کتاب هم هستند -، نجس می دانست.

خطاب به آیت الله منتظری می نویسید:
پدر مرا ببخش، در س���ال های ۶۶ و ۶۷ که به کش���تار زندانیان سیاسی 

1-http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920301000956
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اعرتاض کردی و انتقادات خود را به عملکرد غلط حکومت علنًا بیان 
کردی، هر چند سخنانت را شنیدم، اما واکنشی در خور نشان ندادم.۱

حاال که به خودباوری رس���یده اید چقدر در بیان درد های زندانیانی که در "کشتار 
زندانیان سیاسی" در سال ۶۷ به دار آویخته شدند ،کوشیدید و چه "واکنش درخوری 

نشان دادید"؟
ش���ما حتی هنگام دریافت جایزه ی نوبل و کلیه ی تریبون هایی که به دست آوردید 
در مورد آن ها سکوت اختیار کردید و به جای پژواک دادن به صدای آن ها از حق 

زندانیان  گوانتانامو  گفتید!
سال ها بعد نیز در  گفتگو با ژیال بنی یعقوب بر این کوتاهی و ظلم تان پافشاری کردید 

و آن را موجه  دانستید.
در جایی، به درستی می گویید:

پدر مرا ببخش، س���ال ها در حبس خانگی بودی وىل  به علت سکوت 
مرگباری که ایران را فرا گرفته بود و خفقانی که گلوی ما را می  فش���رد، 

مظلومیت ات را فریاد نزدم و ستمگران را رسوا نکردم.۲
آیا نمی دانید حسن روحانی یکی از عوامل اصلی "حبس خانگی" آیت الله منتظری  
بود؟ احساس ش���ما را درک می کنم، مشکالت شما را به خاطر خفقانی که در 
داخل کشور حاکم بود می فهمم، انتظار زیادی هم ندارم، اما حاال که به خارج از 
کشور آمده اید و "خفقان" حاکم نیست که "گلوی" شما را بفشارد، در کدام تریبون 
بنی المللی "مظلومیت" نسل ما را "فریاد" زدید و صدای کودکانی را که در مقابل 
جوخه ی اعدام ایس���تادند و رگبار مسلسل ژ۳ جسم نحیف شان را آبکش کرد، به 
گوش جهانیان رساندید و "ستمگران را رسوا"  کردید؟ کی و  کجا صدای مادرانی 
را که با اش���ک و آه و اندوه فرزندان ش���ان را در باغچه های خانه شان دفن کردند 
پژواک دادید؟ کجاست دادخواهی شما در مورد خانواده هایی که دسته جمعی در 

خاک شدند؟
1-http://www.rahesabz.net/story/5812
2-http://www.rahesabz.net/story/5812
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خانم عبادی، شما آیت الله منتظری را "پدر حقوق بشر در ایران" معرفی کردید:
تو پدر "حقوق بشر" در ایران هستی  و میلیون ها چون من فرزند و مرید 
داری. نیازی هم به قدردانی  و س���پاس ما نداری. اما همه ما در حق تو 

کوتاهی کردیم و مقصریم.۱
نمی دانم چه درکی از حقوق بش���ر دارید؟ پیش از آن که ش���ما یا دیگران قلم به 
دست بگریید و در رثای آیت الله منتظری بنویسید، در خاطراتم، و در هر تریبونی که 
به دس���ت آوردم از حق وی گفتم و زحماتش را پاس داشتم. در مهرماه ۶۳ وقتی 
که زندان بودم، در زیر فش���ار و در حایل که شمشری رژیم باالی سرم بود، گزارشی 
چهل صفحه ای برای وی نوشتم و مصائبی را که بر نسل مان رفته بود به اطالع او 
رساندم. هرساله در نمایشگاه قرآن که در تهران برگزار می شود در غرفه ای عکس 

مرا می گذارند و زیر آن می نویسند عامل انحراف آیت الله منتظری. 
همه  ی این ها را نوشتم که بگویم ضدیت و دشمنی با آیت الله منتظری ندارم که هیچ  
دوست اش هم داشتم و در غم از دست دادن  اش هم غصه دار بودم. اما به یاد داشته 
باشید که بسیاری از جنایتکاران هم چون محمدی گیالنی و موسوی تربیزی و صادق 
خلخایل و هادی غفاری و... به حکم آیت الله منتظری بر مسند قضاوت نشستند 
و دست به خون و جنایت آلودند. اتفاقاً در گزارشی که در سال ۶۳ خطاب به وی 
نوش���تم روی این نکته  نیز دست گذاشتم. آیت الله منتظری با درکی که از "حقوق 
بشر" داشت، موسوی اردبیلی جنایتکار را "خری الموجودین" می نامید. درست است 
که او از س���ال ۶۳ به بعد از حق زندانیان سیاس���ی دف���اع کرد و به خاطر همنی 
شایسته ی قدردانی است، اما فراموش نکنید  که آن موقع سه سال بود که جوخه  های 
اعدام هزاران نفر را به خاک افکنده بود و ده ها هزار نفر بر تخت های ش���کنجه 

بدن هاشان شرحه شرحه شده بود.
یادتان باش���د آیت الله منتظری وقتی عکس دخرتکان بدون هویت اعدام شده را 
در روزنامه های کثری االنتشار چاپ می کردند، سکوت اختیار  کرده بود. نمی خواهم 

1-www.rahesabz.net/story/5812
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س���یاهه ی اعمال نظام در سال های پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ را تکرار  کنم و آن ها را 
به پای وی بنویسم، اما بایستی همه ی جوانب امر را دید. نگاهی به صدها حکمی 
که آیت الله منتظری برای افراد مختلف صادر کرده اند بیاندازید، چند نفر از آن ها 
بویی از انسانیت برده اند؟ آن ها مأمور اجرایی کردن رهنمود های "پدر حقوق بشر" 

ایران بوده اند.
آیت الله منتظری به خاطر شخصیت انسانی و بی بدیلی که داشت در مقابل استاد و 
مرادش خمینی ایستاد از این جنبه  قابل تقدیر و ستایش است؛ با انتشار انتقاداتی 
که به رفتار و اعمالش داشت نمونه   ای شد برای تاریخ میهن مان؛ ما به انسان های 
چون او به ویژه در میان سیاستمداران و قدرتمندان نیاز داریم. او را می توان بزرگ 
داشت و باید بزرگ داشت؛ اما بایستی حقوق بشر را نشناخته باشیم که او را "پدر 
حقوق بشر" بخوانیم. نگاهی به رساله ی عملیه ایشان بیاندازید تا مالحظه کنید تا 
کجا در مقابل حقوق بش���ر ایستاده و دیدگاه های ارتجاعی اش کم ترین تفاوت را 
با دشمنان حقوق بشر دارد. به فتواهای او در مورد حق  ارث، شهادت، قضاوت، 
حضانت، و سن مسئولیت پذیری کیفری کودکان، سن ازدواج و ... مراجعه کنید چه 
فرقی بنی آن ها و دیدگاه های مصباح یزدی و دیگر مرتجعان  اداره کننده ی حوزه ها 

می بینید؟
به فتاوی وی در مورد موسیقی، حجاب، مرتد، کافر، سنگسار، قطع دست و پا و ... 

توجه کنید آیا تناسبی با حقوق بشر دارند؟
شما هیچ اندیشمند جدی غربی و یا هیچ مدافع حقوق بشر غربی را نمی یابید که 
بکوش���د تا ثابت کند مسیحیت یا یهودیت با حقوق بشر دمساز است. آن ها وارد 
این بحث های انحرافی نمی شوند. چرا که واضح است حقوق بشر مقوله ای جدید 
است و ادیان متعلق به تاریک ترین دوران حیات بشر و قطعاً تناسبی بنی رعایت 
اصول مذهبی و حقوق بشر نیست. برای همنی نبایستی پرچم دار این دروغ بزرگ 

شد. چرا که قبل از هر چیز فرد را به بریاهه می برد.
توجه داشته باشید "اسالم سیاسی" و از جمله "اسالم رحمانی" و مبانی فقهی با 
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تحوالتی که در حاکمیت شکل می گرید هر لحظه می توانند دستخوش تغیریات 
اساسی شوند؛ چنان چه در دیدگاه های آیت الله منتظری و آیت الله مصباح یزدی دو 
ایدئولوگ شاخص "اسالم رحمانی" و "اسالم خشن" این تحوالت صورت گرفته 
و در زمینه ی حکومت داری، "والیت فقیه" و ... آرای متفاوتی را در دوره ی حیات 
خمینی و خامنه ای ارائه کرده اند. دیدگاه های خامنه ای در این زمینه نیز به اندازه ی 
کافی گویاست. یادتان هست در دی ماه ۶۶ چگونه خمینی به او بخاطر نشناخنت 

والیت مطلقه فقیه نهیب زد؟ حاال به جایی رسیده که می  گوید: 
تصميمات و اختيارات وىل فقيه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى 
اسالم و مسلمنی است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، 

بر اختيارات و تصميمات آحاد اّمت مقّدم و حاکم است.۱
بنابر این تصدیق می کنید "اس���المی" که تا این حد با تحوالت در باال دستخوش 
تغیری می شود قابل اعتماد نیست و همان بهرت  که اساساً از مقوله ی "حکومت" کنار 
گذاشته شود و رهربان مذهبی را به مساجد بازگرداند تا به امور "حسبیه" برپدازند و 

اجازه نداشته باشند در زندگی سیاسی مردم و در اداره ی کشور دخالت کنند.

همراهی با البی  رژیم به نفع شما و مردم ما نیست
شما در کجای دنیا دیده اید برندگان جایزه ی صلح نوبل مثل دزدموند توتو همراه 
با س���فری آفریقای جنوبی یا خوزه هورتا همراه با س���فری اندونزی یا داالیی الما 
همراه با دیپلمات های چینی که ظاهراً برای مبارزه ی مسالمت آمیز با این دولت ها 
جایزه دریافت کرده  اند در جلسات گوناگون حاضر شوند و با البی  نظام های فوق 
همراهی و مساعدت کنند. ویل شما حداقل در جلساتی که سفارتخانه های رژیم 
ترتیب می دادند ش���رکت می کردید. شما دوش به دوش جواد ظریف سفری رژیم 
در سازمان ملل و  کارچاق کن اصلی رژیم در خارج از کشور در مجالس گوناگون 
آمریکایی حاضر می شدید و به نفع سیاست های مورد عالقه   ی رژیم البی می کردید. 

1-www.farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=8
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برای مثال در اولنی س���فری که پس از دریافت جایزه ی نوبل به آمریکا داشتید در 
ضیافتی که از طرف جواد ظریف سفری جمهوری اسالمی در سازمان ملل ترتیب 
داده شد شرکت کردید و از سوی او به هوشنگ امریاحمدی یکی از عناصر فعال 

البی رژیم در آمریکا معرفی شدید.

هم چننی در سفرهای خود به آمریکا و انگلستان، در جلسات البی ضد جنگی که 
توسط رژیم تهران هدایت می شود، شرکت داشتید و تبلیغات ضد ملی این جماعت 

را رونق می بخشیدید.
در مقاله  ای که به همراه محمد سهیمی در نیویورک تایمز انتشار دادید به محکوم 

کردن اختصاص بودجه ی هفتاد و پنج میلیون دالری آمریکا پرداخته نوشتید: 
بخش���ی از این بودجه به رادیو های تأسیس شده توسط دولت آمریکا 
مانند رادیو فردا، صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد به عالوه ی تلویزیون 
ماهواره ای صدای آمریکا که برنامه ی فارسی رو به ایران پخش می کنند 
اختصاص دارد و بخش دیگرش مخفیانه به گروه های تبعیدی ایرانی، 
چهره های سیاسی و سازمان های غریدولتی که برای تماس با گروه های 
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اپوزیسیون ایرانی تأسیس شده اند اختصاص یافته است.
Some of the $75 million has been devoted to the U.S.-funded Radio 
Farda, Voice of America and Radio Free Europe, as well as to VOA 
satellite TV, which are beaming Persian programs into Iran. Other por-
tions have been given secretly to exiled Iranian groups, political figures 
and nongovernmental organizations to establish contacts with Iranian 
opposition groups. 1

بدون این که نام گروه ها و ش���خصیت های و س���ازمان های ایران���ی برخوردار از 
این کمک ها را بیاورید به اتهام زنی به اپوزیس���یون ای���ران می پردازید و نکته ی 
حریت انگیزتر آن که چند خط پاینی تر از بوش می خواهید، نام این افراد و گروه ها 

را مشخص کند: 
دولت بوش بایستی به سیاست غلط خود پایان داده و فورًا نام سازمان ها 
و چهره ه���ای عموم���ی ای که از بودجه ی هفت���اد و پنج میلیون دالری 
کمک گرفته اند را اعالم کند. این روش���ن خواهد کرد که س���کوالرها، 
روزنامه نگاران و دیگر چهره هایی که به ایران سفر می کنند هیچ ربطی به 

سیاست بوش در ارتباط با ایران ندارند. 
The Bush administration should put an end to its misguided policy 
and immediately declare which organizations and public figures 
have received funds from the $75 million. This will make it clear 
that the scholars, journalists and other figures who travel to Iran 
have nothing to do with Bush's policy on Iran.2

اگر شما نام این افراد و گروه ها را دارید چرا روشنگری نمی کنید و نکردید؟ چرا 
موضوع را به جورج بوش احاله می دهید؟ آیا این مش���ابه سیاس���ت "بگم بگم" 
احمدی نژاد نیست که می گفت لیست مفسدان اقتصادی را به قوه ی قضاییه داده و 

از آن ها می خواست که اطالع رسانی کنند؟
 

واقعیت این است که دوستان شما و محمد سهیمی، برخوردار از این کمک ها بوده 

1-www.nytimes.com/2007/05/30/opinion/30iht-edebadi.1.5927039.html?_r=0
2-www.nytimes.com/2007/05/30/opinion/30iht-edebadi.1.5927039.html?_r=0
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و هستند و تالش شان این بود که دیگران از چننی کمک هایی برخوردار نشوند. 
از "نایاک" که توسط ترتیا پارسی اداره می شود گرفته تا "کمپنی بنی المللی حقوق 
بشر در ایران" که هادی قائمی هدایت آن را به عهده دارد تا "اصالح طلب" هایی 
که در بوستون و واشنگنت و ... روابط نزدیکی با شما دارند همگی از این بودجه 
و بودجه های دولت های اروپایی استفاده کرده و یا می کنند. بماند که "نایاک" بر 
اس���اس مدارک دادگاه واشنگنت از سازمان "سیا" هم پول گرفته بود. شما هیچ گاه 
از نزدیکان تان و به ویژه "اصالح طلب" ها نخواس���تید که در مورد منابع مایل شان 

روشنگری  کنند.
 

طبق اس���ناد موجود "نایاک" اولنی کمک مایل را در س���ال ۲۰۰۲ و آخرین کمک 
را در اواخر ۲۰۰۷ که بالغ بر ۲۰۰ هزار دالر می ش���ود دریافت کرده اس���ت. نایاک 
این کمک ها را برای کمک به سازمان های غریدولتی ایرانی و تشکیل کارگاه های 

آموزشی دریافت کرده است. کاری که از انجام آن سرباز زده است.۱
مرکز اسناد حقوق بشر و بنیاد برومند دو سازمان غریدولتی که در ارتباط با نقض 
حقوق بشر فعال اند نیز از بودجه ی NED استفاده کرده  اند. شما با پیام اخوان یکی 
از مسئوالن مرکز اسناد حقوق بشر نیز روابط نزدیکی دارید. آیا مشکل شما با بنیاد 
برومند و فعالیت های جدی و ماندنی این سازمان از جمله ایجاد بانک اطالعاتی 
در مورد اعدام شدگان در حکومت اسالمی، ترجمه و انتشار متون مختلف مربوط 
به حقوق بش���ر و دموکراسی و انتش���ار  گزارش مستقل قاضی رابرتسون در مورد  
کشتار ۶۷ و دیگر فعالیت های این بنیاد است؟ آیا خواهان قطع آن ها هستید؟  این 
بنیاد که پیشاپیش در همه ی این موارد خود بصورت شفاف روشنگری کرده است.

 
در س���ال ۲۰۱۱ در ضیافتی که "نایاک" به افتخارتان ترتیب داد شرکت کردید و در 

پایان نیز در کنار تریتا پارسی عنصر بدنام البی رژیم در آمریکا نشستید.۲
1-www.iranian-americans.com/docs/NedReport.pdf
2-www.niacouncil.org/site/News2?page=NewsArticle&id=7305&security=1&ne
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در دوم  آوریل ۲۰۱۳، در مراس���می که در نیویورک برگزار شد، جایزه ی سال ۲۰۱۳ 
ولفگانگ فریدمن را دریافت کردید و یکی از سخرنانان اصلی این مراسم، تریتا 
پارس���ی رییس سازمان نایاک، البی طرفدار رژیم در آمریکا بود. تریتا پارسی در 
مورد نقش منفی تحریم های بنی المللی و تاثری آن روی حقوق بشر در ایران صحبت 

کرد.۱
متأسفانه حقوق بشر در حضور شما و به بهانه ی بزرگداشت شما ملعبه ی دست 

عناصر وابسته به البی رژیم قرار  گرفت.
 خانم عبادی، یک هفته ی بعد تریتا پارس���ی بر اس���اس حکم جان دی. بیتس۲

قاضی دادگاه واشنگنت محکوم به پرداخت یکصد و هشتا د و سه هزار و چهارصد 
و هشتاد دالر جریمه در وجه حسن داعی محقق ایرانی ساکن آمریکا شد. جالب 

آن که شاکی تریتا پارسی و نایاک بودند.
شما در این دعوای حقوقی در کنار فردی قرار  گرفتید که متهم به البی گری برای 

رژیم شده بود.
 

خانم عبادی! این رژیم متأس���فانه فقط زبان زور را می فهمد. ای کاش اش���تباه 
می کردم، تجربه این گونه نش���ان می دهد. هرگونه استمالت و دلجویی تأثری منفی 

دارد. خود شما هم پیش تر به این امر واقف بودید و تلویحاً به آن اشاره داشتید:
هرچند در بدو تش���کیل کانون مدافعان حقوق بش���ر، فشارهایی را از 
گوشه و کنار متحمل می ش���دیم- که عمدتًا از ناحیه عوامل وابسته به 
اهرم های قدرت انجام می گرفت- وىل در چهار سال گذشته و به ویژه 
پس از پایان یافنت دوره ریاس���ت جمهوری جورج بوش در آمریکا و بر 
س���ر کار آمدن دموکرات ها به رهربی اوباما، این جانب و همکارانم در 
کانون مدافعان حقوق بشر با تضییقات و محدودیت های بی سابقه ای 

ws_iv_ctrl=-1
1-www.ccrjustice.org/files/FriedmannConference_4-2-2013.pdf
2-John D. Bates.
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از ناحیه دولتمردان ش���ما مواجه شده ایم. و چه تأسف انگیز است، اگر 
حقوق شهروندان ایرانی وجه المصالحه ی کشمکش قدرت حکومت با 

بیگانگان شود. ۱
وقتی به قول شما "جنگ طلب" های آمریکایی کنار رفتند و رژیم نفس راحتی کشید 
فشار روی شما را تشدید کردند و یا سر از زندان در آوردید و یا به خارج از  کشور 

مهاجرت کردید.
آزموده را آزمودن خطاس���ت. دل بسنت به جناح های رژیم و امید داشنت به "اسالم 
رحمانی" خطاست. نریوهای ما را هرز می برد. ترکیب کابینه ی پیشنهادی روحانی 
حاکی از تالش وی برای گشایش فضای سیاسی کشور نیست بلکه نشانگر تالش 
وی برای پیش���رفت در مذاکرات هس���ته ای با غرب و رفع یا تخفیف تحریم های 
اقتصادی است که آینده ی نظام را با خطر جدی روبرو کرده است. خوش بینی شما 

و دوستان تان به تغیری فضای امنیتی خشن حاکم غریواقعی است.
امیدوارم با توجه به موقعیت و امکانات و تجربه هایی که دارید، بجای کنش���گر 
سیاسی شدن، وظیفه ی بسیار مهم دفاع از حقوق بشر را عهده دار شوید و بدون 
پرداخنت مستقیم به مسائل سیاسی، از منظر دفاع از حقوق بشر، حکومت اسالمی 
ایران را فارغ از این که چه کسی در حاکمیت است مورد نقد قرار دهید و این مهم 

را نمایندگی کنید.
وارد ش���دن به مقوالت و دس���ته بندی های سیاس���ی و ایدئولوژیک و مذهبی به 
موقعیت شما لطمه می زند. شما یک کنشگر سیاسی یا مذهبی نیستید. شما با توجه 
به جایگاهی که در عرصه ی بنی المللی دارید، می توانید در زمینه ی مبارزه با نقض 
حقوق بش���ر در ایران، نقش بسزایی داشته باشید. امیدوارم بتوانید همه ی انرژی 
خود را بر مسائل و وضعیت حقوق بشر در ایران متمرکز  کنید و در حوزه ای که آن را 

بخوبی می شناسید، به مبارزه ی اجتماعی خود ادامه دهید. 
برای شما آرزوی موفقیت دارم.

1-www.fararu.com/fa/news/26661



آ
آجرلو، فاطمه  ۲۴۴، ۲۶۸

آذری قمی، احمد  ۱۰۱،  ۳۴۱
آرمنی، محسن ۶۳،  ۳۰۱

آشوری، حبیب الله ۹۸
آقازاده، غالم رضا ۲۶۸

آقاسلطان، ندا ۱۲۹
آل اسحاق، یحیی  ۳۱۳

آلبا، فاطمه ۲۴۴
آلنده، سالوادور ۱۷۴

آمرطوسی، ... )مادر(   ۲۱۹
آوینی، مرتضی  ۲5۳، ۲۸۱، ۲۹۸

آیت، حسن  ۱۴5، ۲۱۲

ا
ابراهیمیان، مادر  ۲۱۹

ابراهیم پور، ... )مادر(   ۲۱۹

ابطحی، عباس  ۳۰۰
ابوترابی، محمدحسن  ۳۱۲

ابوحنیف -رجوع کنید به جمایل فرد، اصغر 
ابوموسی ۸5

احمدزاده، طاهر  ۹، ۲۱۶، ۲۸۶
احمدی امویی، بهمن  ۳۲۹

احمدی مقدم،  اسماعیل  ۱۴
احمدی نژاد، پروین ۲۴۶

احمدی نژاد، محم���ود ۱۰۴, ۱۰5, ۱۰۶، ۱۸۳، 
 ,۲۶۹  ,۲۶۸  ،۲۶۶  ,۲۶۴  ,۲۴۶  ،۲۳۳  ،۲۰۱
 ,۳۲۷ ,۳۲5 ,۳۱۷ ،۳۱۳ ،۲۹۴ ,۲۸5 ,۲۸۳

۳۳۶
اخوان، پیام  ۳5۶
اخوان، مینا  ۲۹۸

اخوان بی طرف، نریه ۲۴۴
اخوان ثالث، مهدی ۱۴۸

ادب آواز، ... )مادر(   ۲۱۹

نمایه



ارجمندی، طاهره )سیاوشی(  ۲۳5
اردالن، عبدالحمید  ۳۳۸

اردالن، علی  ۲۸۶
اردوان، سودابه  ۱۳۱

ارژنگی، ابوالقاسم )هوشنگ(   ۳۳۹
اژه ای، جواد ۱۸۳

استالنی، ژوزف ۷۲-۷۰، ۸۶، ۸۷، ۱۶۴
اسدیان، سیامک ۲۱۸

اس���ی تیغ زن- رج���وع کنید ب���ه افتخاری، 
اسماعیل

ازغندی )منوچهری(، هوشنگ  ۱۴۲
اسرافیلیان، ابراهیم  ۱۴5

اسماعیل زاده، هادی  ۳۳۸
اشراف زاده کرمانی، منیژه  ۱۲۱

اشراقی، رویا  ۲۳5
اشراقی، عنایت الله  ۲۳5

اشراقی، مرتضی ۱۸۸،  ۱۹۹
اصالنی، مهدی ۶5، ۶۶، ۷۰، ۷۱،  ۸۸،  ۹۹، 

۲5۹ ،۱۰۹ ،۱۰۰
افتخاری، اسماعیل ۱۲، ۳۰۰

افتخاری، الله  ۲۴۴
افشاری، علی  ۶5، ۶۶، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۸۰، ۸۲، 

۱۰۹ ،۱۰۸ ،۱۰۶ ،۱۰۳ ،۹۹ ،۹۶ ،۸۸ ،۸۳
افغان، عباس  ۱۶

اقدام دوست، عالیه  ۱۱۸
اقدم، نینا ۱۴

الویری، مرتضی ۶۳
الهیان، زهره  ۲۶۸

الهی، ... )مادر(   ۲۱۹
امام جمارانی، مهدی  ۱۶۳، ۲۷۳

امامی، سعید  ۸، ۲۷۴،   ۳۲۳, ۳۳۹

امامی )مادر(،کنگرلو، معصومه  ۲۱۹
امانی، محمدعلی  ۲۴۱

امریاحمدی، هوشنگ  ۳5۴
امریارجمند، اردشری ۱۳۸

امریانتظام، عباس  ۲۰، ۱۰۷، ۱۴۴، ۳۲۷
امریبشریی، نیما  ۲5

امریحسینی، جهانگری  ۳۳۸
امنی، شادی  ۳۱۸

امنی زاده، الهام  ۲۴۴
امنی زاده، محسن   ۲۶۱، ۳۲۹، ۳۳۲

انصاری، مجید  ۱۱، ۲۰، ۸۳، ۱۶۳، ۲۴۸
انصاری نجف آبادی، ... )حجت االسالم( ۲، 

۲۴۳ ،۱۶۱ ،۱۳۱ ،۴۸ ،۴۷ ،۲۰ ،۳
انصاریون، علی  ۲۸۱

انگلس، فردریک )فردریش( ۷۱
انواری، علی  ۲۲5

انوری زاده، علی -رجوع کنید به انواری، علی
اوباما، باراک  ۳5۷

  اوسط، علی -رجوع کنید به انواری، علی
اوسطی، سونا )صونا(  ۱۲۸،  ۱۲۹، ۲۱۸

ب
بادامچیان، اسدالله ۲۴۱

بازرگان، مهدی ۳۶، ۳۷، 5۲، 5۷، ۷۳، ۱۴۴،  
۳۰۶ ،۲۸۶ ،۲۴5 ،۱۴۶ ،۱۴5
باقری لنکرانی، کامران  ۳۱۳

باقی، عمادالدین  ۷، ۱۷، ۶۲، ۳۰5
باهرن، محمدرضا  ۳۸، ۱۴۹، ۲۶۹، ۲۷۶

بختیار، شاپور ۱۰۴، ۲۶۰
برادران، منریه ۳۱۸

بروجردی، عالءالدین  ۲۶۹



بشارتی، علی محمد  5۹، ۱۸۲، ۲۶۹
بقایی، ... )مادر(   ۲۱۹

بقایی، مظفر  ۲۱۲
بنازاده امریخیزی، علی اصغر  ۲۲5، ۲۹۲، ۲۹۲

بنازاده امریخیزی، کربی  ۲۲۶
بنازاده امریخیزی ،محمد  ۲۲5، ۲۹۳

بنده، جلیل ۳۰۰
بنی صدر،  ابوالحس���ن 55, ۷۲, ۱۰۷, ۱۴۸, 

۳۳۷ ،۲۷۶ ,۲۱۳ ,۱۸۳ ,۱۸۲ ,۱۸۱ ,۱۸۰
بنی نجاریان، محمود  ۳۳۷ 

بنی یعقوب، ژیال  ۳۲۲, ۳۴۰, ۳5۰
بهار، همنشنی - رجوع کنید به جعفری، محمد

بهبهانی، سیمنی  ۳۲۶
بهبهانی، فرهاد  ۲۸۶

بهرامی حقیقی، مطهره  ۱۱۸، ۲۲۱
بهرامی، زهرا   ۲5۶

بهروزی، مریم  ۲۴۴، ۲۶۸
بهشتی، محمد )آیت الله( ۳۷، ۳۸، ۹۸، ۹۹، 
 ،۲۴۷ ،۲۴۱ ،۲۲۴ ،۲۱۲ ،۱۸۳ ،۱۸۰ ،۱۴۹ ،۱۴۸

۳۳۸ ،۳۴5 ،۲۸۷ ،۲۷۸ ،۲۷۶ ،۲۶۹ ،۲۶۶
بهکیش،  زهرا  ۲۱۸، ۲۲۴

بهکیش، ... )مادر(   ۲۱۸، ۲۲۴
بهکیش، محسن ۲۱۸

بهکیش، محمدرضا  ۲۱۸
بهکیش، محمدعلی  ۲۱۸

بهکیش، محمود ۲۱۸
بهکیش، منصوره  ۲۱۸

بوداغی، ربابه  ۲۲۴
بوش، جرج دبلی���و  ۳۲5، ۳۲۶، ۳۴۷, ۳55، 

۳5۷
بولینجر، یل ۱۰۴، ۱۰5

بیات، رفعت ۲۴۴
بیدال، خورخه رافائل  ۶۰
بیسمارک، اتوفون ۳۱۹

بیضایی، بهرام  ۳۳۸, ۳۳۹

پ
پارسا، فرخ رو  ۱۰۲

پارسی، تریتا ۹5، ۱۳۸، ۳5۶
پارسی پور، شهرنوش  ۱۲۱

پالمه، اوالف ۳۹، ۴۳
پل پت ۸۶، ۱5۲

پرورش، علی اکرب  ۴5، ۲۶۷
پزشکیان، مسعود  ۳۱۳

پناهی، جعفر  ۳۳۸
پناهی شبسرتی، مهرداد  ۲۲5

پورمحمدی، مصطفی  ۱۴۹، ۱۹۹، ۲۱۳، ۲۲۸، 
۳۳۶ ,۳۱۴ ,۳۱۳ ،۲۸۷ ،۲۷۸ ،۲5۸ ،۲۴۶

پهلوی-خان���دان ۸۷، ۹۹، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، 
۳۲۱ ,۳۱۸ ,۳۱۷   ،۲۳۸ ،۲۳5  ،۱۸5 ،۱۴۹

پهلوی، رضا  ۳۱۷, ۳۱۸
پهلوی، رضاشاه ۱۰۳

پهلوی، محمدرض���ا 5۷، ۷۲، ۷۴، ۷5، ۹۱، 
 ،۱۳۳ ،۱۲۱ ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۰۶ ،۱۰5 ،۱۰۴ ،۱۰۳
 ،۲۳5 ،۲۲5 ،۲۲۱ ،۲۱5 ،۲۱۰ ،۱۹۲ ،۱۴5 ،۱۴۲
 ،۲۸5  ،۲۷۱  ،۲۶۸  ،۲5۶  ،۲۴5  ،۲۴۳  ،۲۳۷

۳۰۲ ،۲۹۷ ،۲۹۳

ت
تاج زاده، مصطفی ۱۰۸،  ۱۶۳، ۲۷۳

تاجیک، سعید   ۲۱۴، ۲۴۹
تاجیک، محمدرضا ۶۳



تاجیک، مهدی  ۳۱۶, ۳۱۹
تبیانیان، سوسن  ۲۳۴
تشید، علی محمد   ۱۲

تشید، نیلوفر ۲۴۹
تقوایی، سمیه  ۲۲۶، ۲۹۹

تقوایی، مهدی ۲۲۶
تقویان اشکوری، اسحاق ۲۱۲

تقی، رافق  ۱۷۰
توسلی، لیال  ۲۸5

توسلی، محمد  ۲۸5، ۲۸۶
توسلی، محمدحسنی )فؤاد(  ۳۱۴

توسلى، محمدرضا  ۲۰۲
توکلی، احمد ۶۰، ۶۳
توالیی، محمود  ۹۲

توتو،  اسقف دزدموند ۳۲۴, ۳5۳
تیلور، چارلز  ۳۱۳

ث
ثابت، اخرت ۲۳5
ثابت، فریبا  ۱۳۲

ج
جابانی، ... مادر ۲۱۹

جانمی، عزت  ۲۳۴، ۲۳5
جربئیل، احمد ۸5

جعفری، محمد  ۲5۹  
جعفری افشار، ظفر  ۱۶، ۳۳۹

جفعری دولت آبادی، عباس ۲۰۷
جاللیان، زینب  ۱۱۸

جلود، عبدالسالم ۱۴5
جلودارزاده، سهیال ۲۴۴

جلیلی، مریم  ۲۳۳
جلیلی پروانه، حسنی  ۲۲۷

جمایل فرد، اصغر  ۱۴5
جنتی، احمد ۲۳، ۱۴۰، ۱۴۹، ۱5۲، ۲۹۰، ۲۹۱

جوادی آملی، عبدالله  ، ۳۰5 
جواهریان، احمد ۲۷۴

چ
چائوشسکو. نیکالی ۳۱۱،  ۳۱5, ۳۱۶

چرچیل، وینستون ۳۱۹

چمران، مصطفی  ۱۴۷
چوپان زاده، محمد  ۱۹۱

چوپان زاده، میرتا  ۱۹۱

ح
حاج آ قایی، محمد  ۲55

حاج ابراهیم، ریحانه  ۱۱۸
حاج اکربی، ... ۶۹

حاج حیدری، ابوالفضل )حسنی(  ۳۰۱
حاج حیدری، اعظم ۳۰۱
حاج حیدری، عزیز  ۳۰۱

حاج حیدری، محمد  ۳۰۱
حاج حیدری، مهنی  ۳۰۱
حاج حیدری، نجمه  ۳۰۱

حاج صمدی، علی رضا  ۲۴5
حافظ  ۱5۱، ۲۱۱، ۲۹۱

حافظ اسد  ۲۹۱
حجاریان، سعید  ۶۳، ۱۷۷، ۱۷۸

حدادعادل، غالم علی  ۲۴۶
حدیدچی دباغ، مرضیه  ۲۴۴، ۲۶۸



حریری، ...)مادر(  ۲۱۹
حریری مطلق، شهال  ۲۶۷

حسامی، فاران  ۲۳۴
حسینیان، روح الله  ۹۷، ۱۴۹، ۲۱۲، ۲۲۸، ۲۷۸، 

۲۸۹
حسینی برزی، ... )مادر(  ۲۱۹

حق شناس، تراب ۹۶
حکم روان، ... )مادر (  ۲۱۹

حلبی، محمود  ۹۲

خ
خاتمی، احمد ۴، ۲۲، ۱5۲

خاتمی، محمد  ۴، ۲۲، ۳۰، ۳5، ۴۸، 5۲، 5۹، 
 ،۱۷۷ ،۱۶۹ ،۱۶۳ ،۱5۲ ،۱۲۳ ،۹5 ،۹۲ ،۸۶ ،۶۲
 ،۲۶۲ ،۲۶۱ ،۲5۸ ،۲5۶ ،۲۳۲ ،۲۱۸ ،۲۱۴ ،۱۸۴
۳۳۲ ,۳۳۰ ,۳۲۹ ,۳۰۶،۳۱۳ ،۳۰5 ،۲۸۶ ،۲۷۲

خاکساربختیاری، محمدرضا  ۳۳۷
خامنه ای، عل���ی  ۱، ۱۷، ۳۰، ۳۱، ۴۰، ۴۳، ۴۴، 
 ،۱5۸ ،۱5۲ ،۱۴۸ ،۱۴۳ ،۱۳۹ ،۱۳۸ ،۱۱۴ ،۹۸ ،5۰
 ،۱۹۹ ،۱۹۷ ،۱۹۴ ،۱۹۲ ،۱۸۶ ،۱۸۳ ،۱۷۷ ،۱۶۳
 ،۲۴۶ ،۲۴۱ ،۲۳۳ ،۲۳۲ ،۲۱۷-۲۱۴ ،۲۰۹ ،۲۰۸ ،۲۰۱
-۲۸۳ ،۲۸۲ ،۲۷۹-۲۶۰ ،۲5۸ ،۲5۶ ،۲5۳ ،۲۴۸

 ,۳۱۴   ،۳۰۷-۳۰۰ ،۲۹۶ ،۲۹5 ،۲۹۱ ،۲۹۰ ،۲۸۷
۳5۳ ,۳۳۶ ,۳۲۷ ,۳۲۶ ,۳۲5 ,۳۲۳ ,۳۱۶

خامنه ای، مجتبی  ۲۴۸
خامنه ای، هادی ۲۴
خانجانی، لوا  ۲۳۴

خاوری، محمودرضا ۲۶۷
خرازی، صادق  ۹5

خردادیان، محمد  ۷۸
خزعلی، مهدی ۲5۴

خسروآبادی، طیبه  ۱۲5، ۲۲۳
خسروآبادی، ... )مادر(  ۲۱۹ 

خسروداد، منوچهر  ۱۰۰
خسروی، ... )مادر(  ۲۱۹

خشبویی، ... )مادر(   ۲۱۹
خلخایل، صادق  ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۸۰، ۲۸۷، ۲۸۹، ۳5۱ 

خلیفه سلطان، حبیب  ۱۲۲
خلیفه سلطانی، عفت  ۱۲۲، ۲۲۶

خلیلی، طیبه  ۲۲۲
خمینی، احمد ۸، ۲۳، ۱۴۷، ۱۸۴، ۱۸۹, ۱۹۶, 

۲۷5 ,۲5۸ ,۲۴۷ ,۲۳۲ ,۲۰۲
خمینی، حسن ۲۳۲، ۲۷۲،  ۳۰5

خوش کوشک، اکرب ۳۰۰

د
دادخواه، حسنی  ۱۲۱

دادخواه، محمدعلی ۳۲۳
دادگر، فاطمه )سولماز(  ۲۹۸

داعی، حسن  ۳5۷
دالوند، شهنی )شریین(  ۲۳5

دامغانی، محمدتقی  ۳۳۸
دانش پورمقدم، احمد ۲۲۱

دانش پور مقدم، محسن ۲۲۱
دانشجو، خسرو  ۲۴۶

داوری، احمد ۲۲۷
داوری )شایسته(، صغری ۲۲۷

داوری، فاطمه، ۲۲۷
داوری، محمدرضا  ۲۲۷

دباشی، حمید  ۶5، ۸۸، ۸۹، ۹۴، ۹5، ۱۰۴
درخشنده، اخرت ۲۴۴

دری نجف آبادی، قربان علی  ۷۹، ۱۶۶، ۲۶۶



دری نوگورانی، فهمیه  ۲۷۴
دستغیب، گوهرالشریعه  ۲۴۴، ۲۶۸

دستغیب، محمدعلی  ۳۴۱
دستمالچی، حاج کریم  ۲۷۴

دشتی، نازیال ۱۱۸
دعاگو، محسن  ۲۱۰
دعایی، محسن  ۳۷

دعایی، محمود ۲۴، ۳۶، ۳۸،  ۲۸۴
دگمه چی، محسن   ۲5۳، ۲55

دوس���تدار، آرام���ش   ۶۶, ۷۰, ۸۸, ۹۲, ۹۳، 
۱۰۸ ،۱۰۳

دوزدوزانی، عباس  ۲۶۷
دوالبی، اسماعیل ۲۸۰

دهقان، احمد ۱5۴، ۱55
دیباج، مهدی ۲۳۳

ذ
ذاکری محمدعلی  ۲۶۸

ذبیحی، جواد  ۱۰۳
ذوالقدر، محمدباقر  ۶۳

ر
رابرتسون، جفری ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷5، ۲۰۴، ۳5۶

رازینی، علی  ۹۷، ۱۴۹، ۱۹۹، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۷۸، 
۳۱۴ ،۲۸۷

راست گو، الهه ۲۴۴
راشدیزدی، محمدکاظم  ۳۰۳

رافق، تقی ۱۷۰
رامندی، ابوالقاسم  ۱۴۹

ربانی املشی، محمدمهدی  ۱۰۷
ربیعی، علی )عباد(  ۶۳،  ۱۲۳، ۳۱۴

رجایی، عاتقه  ۲۴۴
رجایی، علی رضا  ۲۲5، ۲۴۶

رجایی، محمدعل���ی ۳۸،  ۱۴۷،، ۱۴۹، ۱۷۹، 
۱۸۲ ،۱۸۰

رجایی خراسانی، سعید  ۴۸
رجوی، کاظم  ۶۲، ۲۲۴

رجوی، مسعود  5۷، ۱5۳، ۱۶5، ۱۸۷، ۲۲۲
رحمانی، حاج داوود ۱۲، ۲۰، ۶۹

رحمانی، محمدعلی  ۲۷۳
رحیم مشایی، اسفندیار  ۳۱۳

رحیمیان، ، محمدحسن  ۱۴5
رحیمی، حسنی  ۱۲۸

رحیمی خرم آبادی، فخرالدین  ۳۰۳
رحیمی، سهیال  ۱۲۸

رحیمی، عباس   ۱۲۸ 
رحیمی، محمد ۱۲۸،  ۱۲۹
رحیمی، محمدرضا  ۲۸5 

رحیمی، مهری  ۱۲۸
رحیمی، هوشنگ  ۱۲۸

رشدی، سلمان  ۷۶، ۲۴۱
رضاخانی، بهمن ۱۴5

رضایی، ...  ۶۲
رضایی، عباس  ۱۱۶

رضایی جهرمی، منوچهر  ۱۲۹
رضایی، محسن   ۴۹، ۶۳

رضوان، ... )مادر(  ۲۲۰
رضوانی، صهبا  ۲۳۴

رضوی، عطا  ۲۲۲
رضوی، عطیه  ۲۲۲

رفیق دوست، محسن  5۹، ۱۴۴، ۱۴5، ۲۶۸
رمضان پوردلشاد، زهرا )مدائن(  ۱۲۹،  ۲۱۹



رهربپور، غالم حسنی  ۹۷، ۲۱۳، ۱۴۹
رهنورد، زه���را  ۱۶، ۳۱، ۴۴، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، 

۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۳۰ ،۱۲۹ ،۱۲۱ ،۱۲۰ ،۱۱۷ ،۱۱۶
روح االمینی، عبدالحسنی  ۶۳

روحانی، تقی ۱۰۳
روحانی، حسن  ۳۰۹, ۳۱۱, ۳۱۲, ۳۱۴, ۳۱۷, 

۳5۸ ،۳5۰
روحانی، حمید  ۱۶۳، ۲۷۳

روحانی، محمد  ۳۴۱
روحانی، محمدرضا  ۳۳۸

روحانی، محمدصادق  ۳۴۱
روحی آهنگران، اعظم ۱۲۲

ریشهری، محمد ۱۶۰، ۲۰۳، ۲۲۳، ۲۲۸
ریگان، رونالد  5۴

رییسی، ابراهیم  ۹۷، ۱۴۹، ۱۹۹، ۲۲۸، ۲۷۸، ۲۸۷

ز
زاکانی، علریضا  ۳۱۳

زاهدی، حسنی  ۳۶، ۳۷
زواره ای، رضا ۱۴5، ۱۹۶

زواره ای، کیومرث  ۱5

س
ساعدی، غالمحسنی  ۳۳۸

سامی، کاظم  ۲۸۶
ساویز، طلعت  ۲۱۹

سبحانی، جعفر  ۲۱5
سبحانی، حسن۳۱۳

سبحانی، ژینوس  ۳۲۳ 
سپاسی، علی رضا  ۱5

ستارخان  ۱۲۸

ستوده، نسرین  ۳۲۳, ۳۳۷, ۳۳۸, ۳۳۹
سحابی، عزت الله  ۲۱۶

سرحدی زاده، ابوالقاسم ۱۸۲، ۱۸5
سرشار، حسنی  ۳۳۹

سروش، عبدالکریم  ۸۷، ۹۲، ۹۳، ۹۷، ۱۰۷
سعیدی، محمد  ۱۴۳

سعیدی کیا، محمد ۳۱۳
سالمتی، محمدجواد  ۲۱۰

سلطانپور، سعید   ۱5، ۱۲5، ۱۴۸، ۲۲۱، ۳۳۸
سلطانی، عبدالفتاح ۳۲۳

سلیحی، پروین ۲۴۴
سلیمی، محمد  ۲۲۴، ۲۷۹، ۳۰۷، ۳۱۴، ۳۲۶, 

۳55 ,۳5۴
سوچی، آنسان  ۳۲۴

سودمند، حسنی   ۲۳۳
سوری، سلیمان  ۲۹5
سهندی، سیمنی  ۲۲

سهیمی، محمد  5۳، ۳۱۴
سیاوشی، جمشید  ۲۳5
سیداحمدی، رضا  ۲۱۹

سیداحمدی، ... )مادر(  ۲۱۹
سیداحمدی، علی ۲۱۹

سیداحمدی،محسن ۲۶، ۱۲۹، ۲۱۹
سیداحمدی، محمد  ۲۶، ۱۲۹، ۲۱۹

سیدی علوی، قدسیه ۲۴۴
سیستانی، علی )آیت الله( ۷۹

سیف زاده، محمد ۳۲۳

ش
شادمانی، معصومه  ۲۴۹، ۲۷۱
شاملو، احمد  ۸۴، ۱5۱، ۱۹۳



شاه آبادی، مهدی  ۱۴5
شاه چراغی، حسن  ۱۴۹

شایان فر، محمدحسن  ۸۳، ۲۴۸
شایق، عشرت  ۲۴۴، ۲۶۸

شبسرتی، ... )مادر(  ۱۲۸، ۲۲۰
شرفکندی، گالره  ۳۱۸

شرقی، بهناز  ۲5
شرقی، شهنام  ۲5

شریعتمداری، حسنی  ۸۳، ۲۱5، ۲۴۸، ۲5۶، 
۳۰۶ ،۳۰5 .۲۷5 ،۲۷۴ ،۲۶۱

شریعت پناهی ، علریضا  ۳۳۹
شریعتمداری، کاظم  ۳۴۱ 
شریعتمداری، محمد  ۳۱۳

شریعتی، علی  ۷۴، ۷5، ۹۲، ۹۳، ۹۸، ۹۹، ۱۹۰
شفافی، مصطفی  ۲۲۷، ۲۹۹

شفایی، جواد  ۱۲۲، ۲۲۷
شفایی، زهرا ۱۲۲

شفایی، مجید ۱۲۲، ۲۲۷
شفایی، مریم ۲۲۷

شفایی، مرتضی  ۱۲۲، ۲۲۷
شفیعی کدکنی، محمدرضا  ۱۴۸

شفیق، حبیب الله  ۲۴۱
شکری، ... )مادر(   ۲۱۹

شمخانی، علی ۶۳
شمس الواعظنی، ماشاءالله  ۳5

شهبازی، عباس علی )شهباز(  ۲۷۱
شهبازی، عبدالله  ۱۲۳

شهرام، تقی  ۳۳۸
شهریاری ، مهوش)ثابت( ۲۳۴

شوشرتی، علی  ۱۹۷، ۱۹۹
شیخ االسالم زاده، شجاع الدین  ۲۴

شریدل، مریم  ۱۲، ۱۳
شریازی، سیدمحمد  ۳۴۱ 

ص
صابری، سیمنی  ۲۳5

صارمی، علی  ۲55
صالحی نجف آبادی، نعمت الله  ۱۴۷
صانعی، یوسف ۷۷، ۷۹، ۳۰5، ۳۴۱

صباغیان، هاشم  ۱۴۴
صدام حسنی  ۳۶، ۴۳، ۲۷5، ۳۰۴

صدر ، رضا  ۲۷5
صدر، شادی  ۲5۸، ۳۱۸

صدر، محمدباقر  ۳5، ۲۷5
صدر، موسی ۱۴۷،  ۲۷5

صدرحاج سیدجوادی،  احمد  ۹۷-۸۸، ۱۳۸، ۲۱۶
صدر کشاورز، هوشنگ  ۳۳۸

صدری، احمد ۶5، ۷۰، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، 
۱۳۸ ،۹۷ ،۹5 ،۹۴ ،۹۳

صدری، محم���ود  ۶5، ۷۰، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، 
۱۳۸ ،۹۷ ،۹5 ،۹۴ ،۹۳ ،۹۲

صفایی، طیبه  ۲۶۸
صمدی، فریبا  ۲۲5، ۲۲۶، ۲۹۳، ۲۹۴

ط
طائب، حسنی  ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱

طالقانی، اعظم  ۲۴۴
طاهری، فرید  ۲۸5
طاهری، ناهید ۲۲۶

طبیب زاده، زهره ۲۴۴
طلوع بیدختی، طاهره  ۱5۶

طهماسبی، جاوید ۲۲۰



ظ
ظریف، محمدج���واد ۹۴،  ۹5، ۳۳۲, ۳5۳, 

۳5۴

ع
عالم زاده حرجندی، بتول  ۲۲۷ 

عالم زاده حرجندی، صدیقه  ۲۲۷ 
عالم زاده حرجندی، محمدحسنی  ۲۲۷ 

عالم زاده حرجندی، محمدرضا  ۲۲۷
عاملی، حر  ۱۰۲

عاملی تهرانی، محمدرضا  ۱۰۳
عبادی، شریین  5۳، 5۴، ۶۴، ۳5۷-۳۰۹

عبدی، فروزان  ۲۴۹
عرب،...  ۱۶۱

عرب زاد، ...  ۱۴5
عرب سرخی، فیض الله  ۶۳، ۲۴۸

عرفات، یاسر  ۸5
عسگراوالدی، حبیب الله  ۲۴۱، ۳۰۱

عطارزاده، ... مادر   ۲۱۹
عطایی، فروغ  ۱۳۸

عالیی، دیان ۳۱۸

علم الهدا، احمد  ۴، ۱۴۱
علی شاهی، گیتا  ۲۲۲

عمرالبشری  ۳۰۹, ۳۱۱, ۳۱۲, ۳۱5, ۳۱۶, ۳۱۸
عمو جلیل-رج���وع کنید به محمدرحیمی، 

جلیل 
عمویی، علی   ۱5

عمویی، فرزانه  ۱۰، ۱۳۱، ۱۳۲
عمیدنوری، ابوالحسن  ۳۳۷
عیسی بگلو، هوشنگ  ۳۳۸

غ
غرضی، محمد  ۲۶۸

غزنوی، سلطان محمود  ۱5۰
غفاری، حسنی ۱۴۳
غفاری، هادی  ۳5۱

غفرانی )یلدایی(، نصرت  ۲۳5
غفوری، ...  ۱۴5

غفوری، علی ۲۲۷

ف
فارسی، جالل الدین ۱۰۷، ۱۴5، ۲۶۹

فاضل، هوشنگ ۲۶۷
فاضل لنکرانی، محمدجواد  ۱۷۰، ۱۷۱

فدایی، حسنی ۶۳
فرخزاد، فروغ  ۱5۱

فرخزاد، فریدون ۶۲، ۲5۹
فردوسی، ابوالقاسم  ۱۴۹، ۱5۰، ۲۱۱

فروغی، فریدون  ۳۳۹
فروهر، پروانه ۶۷

فروهر، داریوش  ۳۳۸
فرهادی، محمد  ۲۶۷

فرزانه ثانی، مهرداد ۱۲5، ۲۲۳
فریدمن، ولفگانگ  ۳5۷

فقیه دزفویل، جلیل ۲۲۲
فقیه دزفویل، علی  ۲۲۲

فالحیان، عل���ی  ۱۴۹، ۱۸۴، ۱۹۹، ۲۱۲، ۲۲۴، 
۳۱۳ ،۲۸۹ ،۲5۹ ،۲۳۴ ،۲۲۸

فیاض بخش، نفیسه، ۲۴۴

ق
قائم مقامی، منوچهر  ۳۳۷



قائمی، هادی  ۳5۶
قاسمی، سعید   ۲۴۹، ۳۰۷
قتیل زاده، سیداحمد  ۲۱۳
قدوسی، علی ۱۴۹، ۲۷۸
قدیانی، ابوالفضل ۲۲5

قدیریان، احمد ۲۱۲،  ۲۴۱، ۲۷۸
قذافی، معمر  ۱۴5، ۱۴۶، ۳۰۴

قرةالعنی، طاهره  ۲۳۶
قطب زاده، صادق  ۱۴۷، ۲۷5

قلهکی، زهرا  ۱۲۲
قمی، سیدحسن ۳۴۱

ک
کاپیتورن، موریس  ۹۴

کار، مهرانگیز  ۳۱۸، ۳۳۸ 
کاشانی، ابوالقاسم ۱۷۰

کاظمی، پرویز  ۳۱۳
کاظمی، جعفر ۱5۳، ۲55
کاظمیان، سیف الله  ۲۱۰

کبریی، بیژن )سرهنگ(  ۲۷5
کبریی، معصومه  ۱۲۲
کچویی، محمد  ۳۰۱
کدیور، جمیله ۱۳۸

کدیور، محس���ن  ۸5، ۸۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۳۷-
۲5۴ ،۱۷۱-۱۶5 ،۱۶۳-۱55 ،۱5۳-۱5۱ ،۱۴۹

کرباسی )زائریان(، صدیقه ۲۱۷
کرباسی، علی ۲۱۷
کرباسی، فائزه ۲۱۷

کرباسی، مهدی ۲۱۷
کرمی، حمزه  ۲۸۳، ۲۹۲

کروبی، حسنی  ۱۹، ۲5

کروبی، فاطمه ۲۴۴
کروبی، مهدی  ۱، ۳، 5، ۱۶-۷، ۱۸، ۱۹، ۲۷-۲۱، 
 ،۱۸۷ ،۱۷۷ ،۱۶۳ ،۱۳۸ ،۸۶ ،5۴ ،۴۲ ،۳۱ ،۳۰

۳۰۲ ،۳۰۱ ،۲۷۳ ،۲5۶ ،۲۴۷ ،۲۴۶ ،۲۴۴ ،۲۰۸
کریمی راه جردی، ... )مادر(   ۲۱۹

کزازی، فاطمه  ۲۲۲
کسروی، احمد ۱۰۱

کفایت-ناهید-ملک محمدی  ۲۲۰
کالنرتی، منوچهر    ۳۳۷

کلینتون، هیلری  ۱۳۸
کمال آبادی، فریبا  ۲۳۴
کمانگر، صدیق  ۳۳۸

کمپل، نائومی  ۳۱۳
کواکبیان، مصطفی  ۳۱۳

کوثر، نیک آهنگ ۲5۹ 
کوشایل، ... )مادر(  ۲۱۹
کیارستمی، عباس  ۳۳۹

 کیسینجر، هرنی  ۳۱۹
کی منش، تقی  ۱۳۳
کیهانی، بتول  ۳۳۸

گ
گالیندوپل، رینالدو  ۹۴، ۱۳۲، ۱5۳، ۳۳۲

گاندی، مهاتما  ۳۰۴
گرجی، منریه  ۲۴۴، ۲۶۸

گلپایگانی، محمدرضا ۱۴۱
گلزاده غفوری، علی  ۲۶، ۱۳۰، ۲۴5، ۲۴۶، ۲۴۹

گلزاده غفوری، صادق  ۲۴5
گلزاده غفوری، کاظم  ۲۴5

گل زاده غفوری، مریم  ۱۳۰، ۱5۹، ۲۴5
گنجی، اک���رب   ۶5،  ۸۸، ۹۰، ۹5، ۹۷، ۱۰۷، 



 ,۳۳5 ،۲5۹ ،۲5۸ ،۲55 ،۲۴۶ ،۱5۹ ،۱۳۸ ،۱۰۹
۳۳۷ ,۳۳۶

گودرزی، اکرب ۱۰۷

ل
الجوردی، اس���دالله  ۲، ۹، ۱۲، ۱۳، ۲۱، ۲۳، 
 ،۱5۸ ،۱5۷ ،۱۴۸ ،۱۰۷ ،۸۹ ،۸۶ ،۸۴ ،۸۲ ،۲۴
 ،۲۱۱ ،۲۱۰ ،۲۰۹ ،۱۹۹ ،۱۹۳ ،۱۸5 ،۱۸۴ ،۱۸۳
 ،۲۷۱ ،۲5۰ ،۲۴۱ ،۲۲۸ ،۲۲۷ ،۲۲۲ ،۲۱۳ ،۲۱۲

۳۰۱ ،۳۰۰ ،۲۸۷ ،۲۸۱ ،۲۷۸
الجوردی، محمدرضا  ۲۱۱

الریجانی، صادق  ۱۱۱، ۱۱۷، ۱۲5، ۱۲۷، ۱۳۹، 
۲۷۸ ،۲۷۷ ،۲۷۶ ،۲۲5 ،۱۸۳

الما، داالیی  ۳۲۴, ۳۴۴, ۳5۳

الهوتی اشکوری، حسن ۲۴،  ۲۰۹
الهوتی اشکوری، وحید  ۲۰۹

الهیجی، عبدالکریم  ۳۱۸
لننی، والدیمری  ۷۱
لوپز، جنیفر  ۳۱۳

م
مارکس، کارل  ۷۱

ماکیاویل، نیکولو ۳۱۹
ماندال، نلسون  ۳۰۴

مبشری، علی   ۹۷، ۱۴۹، ۲۱۳
متحدین، سعید   ۱5، ۱۹۱

متحدین، ... )مادر(   ۱۲۸
متحدین، محبوبه  ۱۲۸، ۱۹۰

متحدین، مسعود ۱۹۱
متکی، منوچهر   ۱۰۸، ۳۱۳

متنی دفرتی، هدایت الله  ۳۳۸
مثنی،  ... )مادر(   ۱۲۸

محدث بندرریگی، محمد  ۳
محسنی اژه ای، غالم حسنی  ۹۷، ۱۴۹، ۱۸۳، 

۳۱۴ ،۲۸۷ ،۲۷۸ ،۲5۹ ،۲۲۸ ،۲۱۳ ،۱۹۹
محصویل، صادق   ۲۴۶

محالتی، محمدجعفر  ۱۳۸
محمداف، قربان قلی بردی  ۳۱۳

محمدباقر، محسن  ۳۳۸
محمدرحیمی، ابراهیم )عباس(  ۲۱۸

محمدرحیمی،  جلیل ۲۱۴، ۲۱۸
محمدرحیمی، حسنی  ۲۱۸

محمدرحیمی، روح انگیز  ۱۲۸
محمدرحیمی، سهیال   ۲۱۸

محمدرحیمی، صونا -اوسطی-  ۲۱۸
محمدرحیمی، عزیز ۲۱۸ 

محمدرحیمی، مهری  ۲۱۸
محمدرحیمی، هوشنگ   ۲۱۸

محمدی، ذاکر ۱۲۲
محمدی، سکینه  ۱۲۲، ۲۶۸
محمدی، محمدعلی  ۱۲۲

محمدی، نرگس ۳۲۳
محمدی بهمن آبادی، رضا  ۲۶
محمدی بهمن آبادی، مریم  ۲۶

محمدی ری شهری، محمد  ۱۶۰، ۱۹۹، ۲۱۲، ۲۷5
محمدی  عراقی، محمود  ۱۴۹

محمدی گیالنی، محمد  5، ۲۲، ۲۳، ۶۸، ۶۹، 
 ،۲۲۸ ،۲۲۷ ،۱۶5 ،۱۶۴ ،۱۰۱ ،۸۹ ،۸۶ ،۷۸ ،۷۰

۳5۱ ،۲۸۷ ،۲۸۳
محمودنژاد، مونا ۲۳۴، ۲۳5

مختاری، سهراب  ۳۱۸



مخملباف، محسن  ۱۱۷
مدائن، داوود  ۱۲۹
مدائن، لقمان  ۱۲۹

مدائن، لیال  ۱۲۹

مدائن،  مبشر  ۱۲۹
مدرس، ضیا ۳۳۷
مدنی، سعید ۳۲۳

مرتضایی فر، محمود  ۲۴۳
مرتضوی، سیدحسنی  ۱۹۳

مرتضوی، سعید   ۸

مرعشی، حسنی  ۲۱۴
مسعودی، منوچهر    ۳۳۷

مسیح، خدیجه  ۱۲۲، ۲۲۷
مسیح، رقیه  ۱۲۲، ۲۲۷

مشارزاده، محمدحسن  ۲۲۸
مشاط، محمدرضا  ۲۷۹

مشکینی، علی ۲۲، ۶۸، ۷۰، ۱۴۹، ۱۶5
مصباح، اصغر  ۲۲۷
مصباح، اکرب  ۲۲۷

مصباح ، حاج محمد  ۲۲۷
مصباح، عزت ۱۲۲، ۲۲۷
مصباح، علی اصغر  ۱۲۲
مصباح، علی اکرب  ۱۲۲

مصباح، فاطمه  5، ۱۲۲، ۲۹۶
مصباح، محمد  ۱۲۲

مصباح، محمود ۱۲۲، ۲۲۷
مصباح یزدی، محمدتق���ی  ۲۳، ۸۹، ۹۰، ۹۱، 
 ،۲۹۱ ،۲۹۰ ،۱5۲ ،۱۴۹ ،۹۹ ،۹۸ ،۹۷ ،۹۳ ،۹۲

۳5۳ ،۳5۲
مصداقی، ایرج  ۸۸، ۹۹

مصدق، محمد  ۷۳، ۱۰5، ۱۰۷
مطبوعی، ایرج  ۱۰۲

مطهری، مرتضی  ۱۴۷، ۱۴۹، ۱5۰، ۱5۱، ۲۴5
مظاهری، طهماسب  ۳۱۳

معادی خواه، عبدالمجید  5۲
معماریان، امید  ۳۱۸

معنی فر، علی اکرب  ۲۴5
معینی، رضا  ۲5۹، ۳۱۸
مفتح، محمد  ۱۴5، ۱۴۷

مقبلی، عزت الله  ۱۶۱
مقبلی، مسعود  ۱۶۰

مقتدایی، مرتضی  ۱۱
مقصودی، حشمت الله  ۳۳۷

مقیسه، محمد )قاضی(  ۱۹۹، ۲۷۲، ۲۷۸، ۲۹۴، 
۳۱۴

مقیمی ابیانه، زرین   ۲۳5
مکارم شریازی، ناصر ۲۱5،  ۳۰5

ملکی، عباس ۱۳۸
ملکی، محمد  ۹، ۲۱، ۲۸۶

منافی، شهرام ۲۶۷
منافی، هادی  ۲۶۷

منتظرقائم، مهدی )حجت االسالم(  ۲۸۳
منتظری، احمد ۲۶

منتظری، حسنی   ۴۲
منتظری، حسنی علی ۷۰، ۷۲، ۹۳-۷۶، ۱۱5، 
 ،۱۶۸ ،۱۶۶-۱۶۰ ،۱۴۹-۱۴۲ ،۱۳۱ ،۱۱۹ ،۱۱۸
 ،۲۱۴ ،۲۱۲ ،۲۰۳-۲۰۰ ،۱۹۶ ،۱۸۲ ،۱۷۸ ،۱۷۷
 ،۲5۹  ،۲5۸  ،۲5۶  ،۲۴۷  ،۲۴۳  ،۲۲5  ،۲۱۶
 ،۲۹۳  ،۲۸۲  ،۲۸۱  ،۲۷۹  ،۲۷5  ،۲۷۳  ،۲۶۱
 -۳۴۴ ,۳۴۱ ,۳۴۰ ,۳۳۷   ،۳۰5 ،۳۰۴ ،۲۹۷

۳5۴



منتظری، محمد  ۱۴۲- ۱۴۷، ۱۸۲
منزویان )نصرالهی(، منیژه  ۲۳۴

منصوری، زهرا )محبوبه(  ۲۲۰
منصوری، ناصر  ۳۳۹

موسوی، مجتبی  ۲۰، ۲۸۱
موسوی، مصطفی  ۲۲۷

موسوی، مریحس���نی ۱۳۸،  ۱۷5، ۱۸۲، ۱۸۴، 
 ،۳۰۱ ،۲۹۰ ،۲۸۴ ،۲۶۹ ،۲۶۸ ،۲۶۷ ،۲5۶ ،۱۹۱

۳۱۳
موسوی اردبیلی، عبدالکریم  ۷۹، ۱۹۶، ۲5۸

موسویان، حسنی  ۶۲
موسوی بجنوردی، محمد ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۴

موسوی تربیزی، حسنی  ۲۲، ۲۴، ۶۸، ۷۰، ۱۸۴، 
۳5۱ ,۲۸۴ ،۲۷۷

موسوی خمینی، روح الله  ۳، ۸، ۱۲، ۱۴، ۱۸، 
 ،5۷ ،5۶ ،5۲ ،5۱ ،۴۹ ،۳۹  -۳5 ،۲۴ ،۲۳
 ،۹۷ ،۹۶ ،۹۰ ،۸۷ ،۸۶ ،۸5 ،۸۱ ،۷۹-۷۰ ،۶۰
 ،۱۴۳  ،۱۱۹  ،۱۱5  ،۱۰۸  ،۱۰۷  ،۱۰۴  ،۱۰۱-۹۹
 ،۱۶5 ،۱۶۳ ،۱۶۲ ،۱۶۰ ،۱5۸ ،۱5۱ ،۱۴۷-۱۴5
 ،۱۸۴  ،۱۸۲  ،۱۸۱  ،۱۷۸  ،۱۷۷  ،۱۷5  ،۱۷۰
 ،۲۰۸ ،۲۰۳-۱۹۹ ،۱۹۶ ،۱۹۱ ،۱۹۰ ،۱۸۹-۱۸۷
 ،۲۴۱ ،۲۳۲ ،۲۳۱ ،۲۲5 ،۲۲۴ ،۲۱۶ ،۲۱5 ،۲۱۳
 ،۲5۸-۲5۶  ،۲5۳  ،۲۴۷  ،۲۴5  ،۲۴۴  ،۲۴۳
 ،۲۷۶  ،۲۷5  ،۲۷۴  ،۲۷۲-۲۶۴  ،۲۶۲  ،۲۶۰
 ،۲۹۳  ،۲۹۰-۲۸۷  ،۲۸۶  ،۲۸۳-۲۷۹  ،۲۷۸
 ,۳5۲  ,۳۴5  ,۳۲۶  ،۳۰۶  -۳۰۰  ،۲۹۸-۲۹۴

۳5۳
موسوى خوئینى ها، محمد  ۲۰۲، ۲۷۳، ۲۸۶

موسوی گرمارودی، علی   ۲۳۸
موسوی الری، مصطفی  ۲۷۲

مومنی، عبدالله  ۱۲۱، ۲۸۳

مهاجرانی، عطاءالله  5۸، ۱۰۴ ۱۳۸، ۱۶۳
مه���دوی کنی، محمدرض���ا ۱۴۱، ۱۴۶، ۱۴۹، 

۲۹۱ ،۲۹۰ ،۲۶۶ ،۲۱۲
مهرآینی، محمد  ۲۱۱، ۲۲۶، ۲۴۱

مهراب بیگی، مجتبی  ۳۰۰
مهراد، فرهاد - هرنمند خواننده  ۳۳۹

مهرمحمدی، مهدی ۲۹5 
مهری، محمدطه )حجت االسالم(  ۳5

میثمی، لطف الله  ۲۸۶
مریدامادی، محسن  ۴۴، ۶۳
مریعمادی، ضیاء  ۲۳۴، ۲۳5
میکائیلیان، طاطائوس  ۲۳۳

ن
ناجی، رضا  ۱۰۰

ناصری، سریوس  ۶۲، ۱۳۸
ناطق نوری، علی اکرب ۱5۸، ۲۴۶، ۲۶۶

ناظری، شهرام  ۳۳۹
نبوی، ابراهیم ۹۷، ۱۳۸، ۲۷۸، ۳۳۷

نبوی، بهزاد  5۴، ۶۳
نجاتی کتمجانی، حسنی  ۲۲۳

نحوی، مهدی ۲۳۴
نراقی، احسان ۱۹۱، ۱۹۲

نزیه، حسن  ۳۳۸
نصاری، کاوه  ۱۶، ۲۸۰، ۳۳۹

نصریی، نعمت الله ۱۰۰
نظامی، بهزاد  ۲۱
نکونام، ابراهیم ۲

نوبخت، منریه  ۲۴۴
نوری، عبدالله  ۴۲، ۱۶۳، ۲۴۸، ۲۶۶

نوری، فضل الله  ۱۳۳، ۱۷۰



نوری زاد، محمد  ۲۰۸، ۲۹۸-۲5۳، ۳۰5-۲۹۹ 
نیاکان، اعظم  ۲۲۴ 

نریومند، مهشید  ۲۳5
نریی، حسنی علی  ۱۶، ۹۷،  ۱۴۹، ۱۸۸، ۱۹۹، 

۳۱۴ ،۲۸۷ ،۲۷۷ ،۲۲۸ ،۲۱۲
نیک فر، محمدرضا  ۶5

و
واحدی، مجتبی  ۱۳۸

واضحان، فرح  ۱۱۸، ۲۲۰
واالس، مایک  ۲۳۱

وحیدخراسانی، حسنی  ۳۰5
وحیددستجردی،  سیف الله  ۱۴5

وحیددستجردی، مرضیه  ۲۴۴
وردی نژاد، فریدون ۶۳

وسرتگارد، کورت  ۳۳5, ۳۳۶
وطن پرست، ... )مادر(  ۲۱۹

والیتی، علی اکرب ۲۶۹ 

ه
هابرماس    ۷۰، ۱۰۸

هادی نجف آبادی، محمد  ۲۴
هاشمی، علی  ۲۱۴

هاشمی، فاطمه  ۲۰۹، ۲۱۰
هاشمی، فایزه  ۲۰۷، ۲۰۸ ، ۲۰۹، ۲۱۲، ۲۱۳، 
 ،۲۳۲  ،۲۲۹  ،۲۲۸  ،۲۲۱  ،۲۱۸  ،۲۱۷  ،۲۱5

 ،۲۴۹ ،۲۴۷ ،۲۴۰ ،۲۳۸ ،۲۳۷ ،۲۳5 ،۲۳۳
۲5۰

هاشمی، محسن  ۲۱۴، ۲۴5
هاشمی، مهدی  ۱۴۴، ۲۱۳، ۲۳۳، ۲۴5، ۲۴۹

هاشمی،  یاسر  ۲۴5
هاشمی رفس���نجانی، اکرب  ۱، ۱۷، 5۹، ۱۳۳، 
 ،۱۹۷ ،۱۹۶ ،۱۹5 ،۱۸۲ ،۱۷۷ ،۱۶۳ ،۱۴۹ ،۱۴۴
 ،۲۶۱ ،۲5۸ ،۲5۶ ،۲۴۹ ،۲۱۴ ،۲۱۳ ،۲۰۲ ،۱۹۸
 ،۳۰5  ،۲۸۶  ،۲۷۶  ،۲۷5  ،۲۶۹  ،۲۶۷  ،۲۶۶

۳۱۴ ،۳۱۳ ،۱۳۲
هدایت، صادق   ۲۳۸

هرندی، صفار  ۲۶۷
همایون، داریوش  ۶۴

هورتا، خوزه  ۳۲۳، ۳5۳
هوسپیان، هایک ۲۳۳

هویدا، امریعباس ۱۰۲، ۱۳۳
هیتلر، آدولف  ۹۷، ۲۲۰

ی  
یاوری، معصومه  ۱۱۸

یحیی صفوی، سلمان  ۱۴5
یزدی، ابراهیم  ۱۴۴، ۱۴۷

یزدی، محمد  ۹۹، ۱۹۹، ۲۷5، ۲۷۶، ۲۹۰، ۲۹۱
یلدایی، بهرام  ۲۳5
یونسی، حسن ۲۷۲

یونسی، علی   ۱۴۹، ۲۱۳، ۲۸۴




