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همی در هر چه خواهی ،هر چه خواهی
به چش���م ج���ان توانی بیگم���ان دید
فریدالدینعطار

پیشگفتار

نزدیک به یک ربع قرن استکه از خاک وطنم دورم؛ از تیرماه  ۱۳۷۳که همراه با همسر
و فرزند نوزادم ایران را پشت سر نهادم تاکنون دمی بیدغدغهی آن نزیستم .من میهن خود
را با دستانی خالی ترک نکردم ،توشهای گران با خود داشتم از آنچه در واپسین دههی
زندگ���ی در نیاخاکمگرد آورده بودم؛کولهباری از یاد و خاطرهی صدها و هزارها یار،که
سرهای پرشورشان بر دارها رفت و قلبهای عاشقشان آماج تیرهای ستم و ِ
بیداد متولیان
دین و داد شد.
آنچه اما در این س���الها توان زیستن به من داد ،زنده نگاه داشتن این یادها بود و آنچه
سنگینی این درد راکاهش میداد ،بازتاب فریاد درگلوماندهی بیگناهانی بودکه سرهاشان
«بریده دیدم بیجرم و بیجنایت».
این توشهیگران ،تعهدیگرانتر بر جان من نهاد تا در حد توانم اجازه ندهم این فریادها
خاموش ش���ود و آن خون پرشور ،از جوش���ش باز ماند .هم از اینروستکه از نخستین
روزهای اقامتم در خارج ازکشور با همهی نیرویم در بازتاباندن این واقعیتکوشیدم؛ از
تمام تریبونهاییکه توانستم در اختیارگیرم ،این فریاد را بهگوشها رساندم؛ تاگستردهگی

دایرهی امکانم ،ش���خصیتهای جهانی و ایرانی آگاه به حقوق بشر را در جریان آنچه
در زندانهای جمهوری اس�ل�امیگذشته بود قرار دادم؛ با همهی آنانیکه میتوانستند
در انعکاس این دهش���ت بزرگ یاریام دهندگفتگو و همکاریکردم؛ خاطرات زندانم
نه زیس���تن نه مرگ -را در چهار جلد و متجاوز از هزار و هشتصد صفحه در دسترسهمه ق���رار دادم؛ تصویر هولناک و باورنکردنی قبرها و قیامتهای قزلحصار را به قلم
آوردم و سرودههای یارانم راکه در زندان به حافظه سپرده بودم ،به چاپ رساندم .درکنار
همهی اینها ،در رابطه با رویدادها و جریانهای روز در ایران و محروم ماندن هممیهنانم
از ابتداییترین حقوق یک ملت آزاد ،آنچه را اندیشیدم و دریافتم نوشتم و فریادکردم.
امید دارم با این تالش بتوانم فراموش شدن بیدادی را که بر نسل من گذشت مانع شوم
وکس���انی راکه در برافروختن هیمههای این ش���رر ،از هیچ فرومایگی و رذالتی دست بر
نداشتند ،به جامعه بشناسانم.
ِ
همسر همراه و همدلم راضیه متینی و یارانیکه به یاد داشتههای خود از نخستین دههی
از
بیداد اس�ل�امی را برای بهرهگیری درکتاب ،بیدریغ در اختیار من قرار دادند صمیمانه
سپاس���گزارم و با باور دغدغههای آنان و همهیکوشندگان ایرانی حقوق بشر در داخل
و خ���ارج از آن مرز و بوم ،ایم���ان دارم این نیروی آرمانخ���واه در نهایت زنان و مردان
سرزمینمان را به اعتالییکه شایستهی آنان است بر خواه دکشاند .با این امید.
در نهایت الزم میدانم یادآوریکنم آنچه در این مجموعه آمده است ،همهی ویرانگران
عدالتخانه و ناقضان حقوق بشر را دربر نمیگیرد .متأسفانه دایرهی اطالعات و امکانات
من محدود است و بسیاری از چهرههای قضایی ،اطالعاتی و امنیتی همچنان در پس پرده
به سرمیبرند.
ایرج مصداقی

سیدمحمدحسینیبهشتی

سیدمحمد حسینیبهشتی در آبانماه ۱۳۰۷در خانوادهی روحانی در اصفهان به دنیا آمد.
در سال ۱۳۲۱به حوزهی علمیه اصفهان رفت و در سال  ۱۳۲۷دیپلم ادبی را با شرکت در
امتحان متفرقه اخذکرد .وی مدرککارشناسی رشتهی معقول (فلسفه و حکمت اسالمی)
را در سال ۱۳۳۰از دانشگاه تهران دریافتکرد و نزد محمدحسنی طباطبایی فلسفه خواند
و در سال ۱۳۵۳از پایاننامهی دکرتای خود تحت عنوان «مسائل مابعدالطبیعه در قرآن»
دفاعکرد .وی در دههی ۳۰شمس���ی بخش���ی از وقتش را به آموزش زبان انگلیس���ی در
دبریستانهای قم از جمله دبریستان حکیمنظامی اختصاص داد و در ۱۳۳۳دبریستان «دین
و دانش» را در قم بنیانگذاشت .او به زبانهای آلمانی و عربی نسبت ًا تسلط داشت و با
زبان انگلیسی آشنا بود .بهشتی شخص ًا به تدریس معمول در حوزههای علمیه نرپداخت،
و به همنی دلیل پیش از انقالب وجاهتی در حوزههای علمیه و سلسله مراتب روحانیت
نداشت .با اینحال او در شکلگریی و مدیریت «مدرسه حقانی» ،نقش مهمی داشت و
برنامهی درسی آن را نوشت.
بهش���تی در سال ۱۳۳۹بهاشارهی آیتالله میالنی ،همراه با مهدی حائریتهرانی ،حسنی
حقانی و علی مشکینی مدرسهی حقانی را با هدف تحول در نظام آموزشی حوزه ،در قم
تأسیسکردند .مدیریت مدرسه را ابتدا محمد مجتهدشبسرتی و پس از دو سال محمدعلی
شیخزاده عهدهدار بودند و از  ۱۳۴۷تا ۱۳۵۷علی قدوسی این سمت را به عهده داشت.
محمدتقی مصباحیزدی و احمد جنتی و خزعلی از جمله مدرسان این مدرسه بودند.
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سیدمحمد حسینی بهشتی

ی ارتجاعی ۱۵خرداد،گروههای زیادی از
در دههی  ۴۰و به ویژه پس از س���رکوب غائله 
جمله ،نهضت آزادی ،جمعیت مؤتلفه اس�ل�امی ،حزب ملل اسالمی ،مجاهدین خلق و
حزبالله برای مبارزه با رژیم سلطنتی پایهگذاری شدند .بهشتیکه اهل پرداخت هزینه
برای فعالیت سیاسی نبود یک ماه پس از ترور حسنعلی منصور توسط «جمعیت مؤتلفه»،
به منظور دوری از محیط سیاسی ایران در اسفند ۱۳۴۳به آلمان رفت و در شکلگریی مرکز
اسالمی هامبورگ ایفای نقشکرد .این مرکزکه هزینهی ساخت آن توسط شاه پرداخته
شده و تحت حمایت دولت ایران بود ،سالها از وزارت آموزش و پرورش در دوران خانم
فرخرو پارسا بودجه دریافت میکرد.
در س���ال ۱۳۴۹بهشتیکه حس میکرد آبها از آسیاب افتاده است و خمینی هم دل و
دماغ پیگریی مخالفت با شاه را ندارد به ایران بازگشت و از آنجاییکه سابقهیکار در
آموزش و پرورش داشت مجدد ًا در این وزارتخانه مشغول بهکار شد .وی به عنوان مشاور
خانم فرخروپارسا وکارشناس ارشد به همراه محمدجواد باهرن و دکرتگلزاده غفوری در
تهیه و تدوین و تألیفکتابهای دینی برای تدریس در مدارس اشتغال داشت .فعالیت
بهشتی و باهرن و مرتضی مطهری در دولت شاهنشاهی در حایل صورت میگرفتکه به
فتوای تعدادی از روحانیون و از جمله خمینی ،حقوقگرفنت از دولت حرام بود 1.بهشتی

همچننی از سوی وزارت فرهنگ به مأموریتهایی از جمله به آبادان ،فرستاده شد.
وی نه تنها خود اقدامی علیه نظامسلطنتی نمیکرد بلکه دیگران را نیز بهکوتاه آمدن فرا
میخواند .در جریان معرفی علیاکرب پرورش به عنوان وزیر آموزش و پرورش ،خلخایل در
صحن مجلس به عنوان مخالف به سوابق وی در تأیید نظام سلطنتی اشارهکرد.
خامنهای در پاس���خ به این استدالل خلخایلکه پرورش به دلیل امضای نامهای در تائید
قانوناساسی رژیم سابق صالحیت تصدی وزارت آموزش و پرورش را نداردگفت:
مطلب دیگر در مورد آقای پرورش اس���تکه فردی مؤمن ،خستگیناپذیر و انسان،
انسان آزادهایکه طعم تلخ دوره سخت اختناق را چشیده است و شما امروز در این
مجلس به او اتهام میزنید؟ در مورد آقای پرورش نیز بایدگفت :مرحوم شهید بهشتی
در آن موقع مصلحت دیدندکه ایشان چنان روشی را اتخاذکنند و این را خود من هم
2

-1طرفه آنکه هدایت «انقالب اس�ل�امی» را روحانیونی همچون مطهری ،بهش���تی ،باهرن ،مفتح به
عهده داشتندکه حقوقبگری دولت شاهنشاهی بودند و یا همچون مطهری عضویت در انجمن سلطنتی
فلسفه را نیزکه توسط دفرت فرح پهلوی اداره میشد یدک میکشیدند و در دانشگاه شاهساخته تدریس
میکردند و نه در حوزهی علمیه قم.
-2خانم وزیر .خاطرات و دستنوشتههای فرخرو پارسا .تألیف منصوره پرینیا .انتشارات مهر ایران .چاپ
 ،۲۰۰۷ص۲۳۷–۲۳۶
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عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

اطالع دارم پس اگر بیائیم ایشان را متهمکنیم ،منصفانه نیست.
یکی از اقدامات «مبارزاتی» بهش���تی در دوران پیش از انقالب ،حذف «اشه د انعلی
ویلالله» از اذان و اقامه بودکه با زور شمش�ی�ر ش���اه اسماعیل صفوی وارد آن شده بود.
او میکوش���ید خود را روحانی «روشنفکر» و «نوگرا» جا بزندکه هر دو ویژگی با ذات
«روحانیت» شیعه در تضاد است.
حاجمحسن لبانیمطلق نمایندهی خمینی در بازار و رئیس شورای مرکزی اصناف در مورد
او میگوید:
ارتباطات من با آیتالله بهشتی از بعد از آمدن ایشان از مسئولیت مسجد هامبورگ
بود .ایشان در اذان و اقامه نماز اشهدان علی ًا ویلالله را نمیگفت .بعضی از افراد
آمدند پیش من وگالیهکردند وگفتندکه چرا آقای بهشتی در اذان و اقامه اشهدان علی ًا
ویلالله را نمیگوید .یک شب من وقتگرفتم ورفتیم منزل ایشان ...ما سؤالکردیم
که چرا شما شهادت به والیت امریالمؤمننی علی(ع) نمیدهید؟ ایشان فرمودند:
وارد نشده استکه در موقع اذان شهادت به والیت علی(ع) بدهیم .ماگفتیم :در
رسالهها نوشتهاند .آقای بهشتی فرمودند :در رسالهها نوشتهاندکه در اذان ،شهادت
به والیت علی(ع) نیامده .اما اگرکسی دوست داردکه اشهد ان علی ًا ویلالله را در
1

اذان بگوید ،باید به قصد قربت بگوید ،نه به عنوان اذان.
این اقدامات صوری بهشتی پس از به قدرت رسیدن جمهوریاسالمی بهکلی به فراموشی
سرپده شد چراکه او س���ودای بزرگتری در سر داشت و دستگذاشنت روی این موارد
موقعیتش را متزلزل میکرد   .
بهشتی پس از تشکیل «حزب فراگری» رستاخیز در فروردین ۱۳۵۴به اتهام اقدام علیه امنیت
ملی توسط ساواک بازداشت شد و چند روزی را در زندانکمیته مشرتک ضدخرابکاری
گذراند .ساواک در آن دوران به منظور جلوگریی از مخالفت با تشکیل حزب رستاخری و
ایجاد ترس ،عدهای از فعاالن سیاسی و مذهبی را دستگریکرد .همنی بازداشت چند روزه و
عکس او با شمارهی زندان ،برای او پس از پریوزی انقالب سابقهی «مبارزاتی» تراشید.
اوکه از ش���امهی تیزی برخوردار بود پس از به وجود آمدن فضای باز سیاسی و نگارش
نامههای متعدد از سوی چهرههای سیاسی به شاه و عدم پیگرد آنان ،به توصیهی خمینی
که روحانیت را به فعالیت فراخوانده بود از سال ۱۳۵۶تحرکات سیاسی خود را آغازکرد و
در بهار ۱۳۵۷سفری به اروپا و آمریکا داشت و دیدارها و هماهنگیهایی با ابراهیم یزدی
و ...در آمریکا برای تشکیل حزب و سازماندهی روحانیت داشت.
بهشتی در این دوران به مدد سیاست سادهانگارانهی ساواک مبنی بر آزادی رهربان مؤتلفه
2

 -1مشروح مذاکرات مجلس  ۲۶ ،مرداد  ۱۳۶۰و اطالعات ۲۷ ،مرداد  ،۱۳۶۰صفحهی  ۳و .۹

2- http://www.jamaran.ir/fa/n73332
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و بازار ،به بازوهای اجرایی جدیدی دست یافتکه به مدد آنها میتوانست در سیاست
ایران نقشآفرینیکند .در نتیجهی سیاست ساواک برای مقابلهی نریوهای مؤتلفه و بازار
با مجاهدین وکمونیستها ،از بهمن ۱۳۵۵تا مرداد ۱۳۵۶حبیبالله عسگراوالدی ،حاج
مهدی عراقی ،اس���دالله بادامچیان ،ابوالفضل حاجحیدری ،اسدالله الجوردی ،محسن
رفیقدوست ،محمدکچویی ،احمد احمد ،و ...از زندان آزاد شدند تا به دیگر رفقای خود
در بازار بپیوندند .این افراد در دوران انقالب و به ویژه در ماههای حساس آن معرکهگردان
و نریوی پشتیبانی تظاهراتها بودند.
بهش���تی بعد از سفر خمینی به فرانسه و در حایلکه تردیدی در فروپاشی رژیم سلطنتی
نبود ،برای دیدار با او به پاریس رفت .وی در عاشورای ۱۳۵۷بعد از سخرنانیاش مدت
کوتاهی بازداشت ش���د و در زمستان ۱۳۵۷به دیدار ژنرال هویزر سرفرماندهی نریوهای
ناتو و سولیوان سفری آمریکا در ایران شتافت و نقش مهمی در انتقال قدرت به رژیم تازه
تأسیس داشت.
وی با توجه به شناختیکه از محیط غرب و دیدگاه رهربان سیاسی آن داشت در آخرین
ماههای س���لطنت پهلوی و اوجگریی جنبش ،در مذاکره با هیأتهای خارجی و به ویژه
آمریکاییها میکوشید رهربان نهضت آزادی را در جلوی صف قرار دهد تا آنها به انتقال
آرام حکومت به دولتمردان جدید تن دهند .بازرگان که به توصیهی مشفقانهی آیتالله
طالقانی مبنی بر نپذیرفنت پست نخستوزیریگوش نداده بود ،پس از برکناری از قدرت،
در سال  ۱۳۶۰به این واقعیت اعرتافکرد و به انتقاد از خود پرداخت:
دوس���تان و من هم غافل از این بودیمکه بعد ًا با ما چه معامله خواهندکرد ومرا به
طور موقت برایجلب اعتماد مردم ایران و خارج و اعتبار انقالب به عنوان نردبان
قدرت در آنجا میگذارند و راه و برنامهی خودشان راگام بهگام دنبالخواهندکرد.
مرحوم طالقانی توصیهکرده بود و فرمودهبود این آقایان وفا و صفا نخواهند داشت.
بهش���تی پس از پریوزی انقالب مانند بسیاری از روحانیون وکسانیکه به قدرت رسیده
بودند به منظور فریب مردم به سابقهتراشی برای خود مشغول شد و داستانهای عجیبی نیز
تولیدکرد .او در زندگینامهایکه برای خود نوشته مدعی است:
در س���ال ۱۳۳۱در جریان  ۳۰تری به اصفهان رفته بودم و در اعتصابات  ۲۶تا  ۳۰تری
ش���رکت داشتم و شاید اولنی یا دومنی سخرنانی اعتصابکه در ساختمان تلگراف
خانه بود را به عهده منگذاشتند.
یادم هستکهکار ملت ایران را در رابطه با نفت و استعمار انگلیس باکار ملت مصر
و جمال عبدالناصر و مسئلهکانال سوئز و انگلیس و فرانسه واینها ،مقایسه میکردم.
1

 -1س���قوط دولت بازرگان ،بهکوشش دکرت غالمعلی صفاریان ،مهندس فرامرز معتمددزفویل ،چاپ
 ،۱۳۸۲پشت جلد.
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در آن موقع موضوع سخرنانی اخطاری بود به قوامالسلطنه و شاه و اینکه ملت ایران

نمیتواند ببیند نهضت ملیشان مطامع استعمارگران باشد.
نکتهی قابل تأمل آنکه جمال عبدالناصر سه سال پس ازکودتای  ۲۸مرداد ،با الگوبرداری
از مصدق در سال ۱۳۳۵کانال سوئز را ملیکرد و سپس به اقدامات «ایرانستیزانه» روی
آورد و در سالهای بعد بسیاری از رهربان عرب ادعاهای وی را تکرارکردند.
1

حزب واحد فراگری و دیکتاتوری صلحا
بهشتی که توسط خمینی به عضویت ش���ورایانقالب درآمده بود ،در  ۲۹اسفند ۱۳۵۷
حزب جمهوریاس�ل�امی را با الگوی «حزب واحد» تأسیسکرد و خود به دبریکلی آن
انتخاب شد .او به منظور در دستگرفنت عنان اختیار حزب جمهوریاسالمی و پیشربد
طرحهای���ش ،افرادی همچون حس���ن اجارهدار ،جواد مالکی و هاش���م (فرزاد) رهربی
راکه به جز نزدیکی به وی هیچ س���ابقهای نداش���تند به عضویت شورای مرکزی حزب
جمهوریاسالمی درآورد تا سیاستهایش را از طریق حزب ،بهرت پیش بربد.
او برای پیشربد سیاست «حزب واحد» و تحکیم قدرت ،تئوری «دیکتاتوری صلحا»
را پیشکشید .دکرت ابراهیم یزدیکه نقش مخرب و ضدملیای در فریب افکار بنیالمللی
و طراحی نقشههای خمینی برای رسیدن به قدرت داشت و همچنان تا دم مرگ به این
نقشآفرین���ی افتخار میکرد ،در آبانماه ۱۳۵۸هنگامیکه خود از حلقهی اصلی قدرت
رانده شده بود طی سه سرمقالهی روزنامهکیهانکه سرپرستی آن را به عهده داشت ،بدون
نام بردن از بهشتی به انتقاد از دیدگاههای او پرداخت و بالفاصله از سوی خمینیکه در
پی استقرار «استبداد زیر پردهی دین» بود ،عزل شد.
یزدی در این مقاله ضمن بر شمردن چگونگی برپایی «دیکتاتوری پرولتاریا» نوشته بود:
کس���انیکه ندانسته به این تئوری ،حتی زیر پوشش اسالمیاش« ،تمسک» میجویند،
آن را خری و صالح جامعهی اسالمی معرفی میکنند ،آیا به سرنوشت همهی همرزمان و
همسنگران رهربی حزب نگاه میکنندکه چه شد؟
از قرار معلوم یکی از مسئوالن حزب توده با نوشنت حاشیههای متعدد درکنار سرمقالههای
یزدی و رساندن آن به احمد خمینی توسط نورالدینکیانوری ،باعث عزل یزدی وکودتای
2

دوم درکیهان شد.
خمینی برای توجیه برکناری یزدی در دیدار با وی به دروغ مدعی شده بودکهکیهان ،عکس
3

1- http://hamshahrionline.ir/details/56182

2-tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/files.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeI
d=51&filesId=534
3-www.kaleme.com/1391/07/08/klm-114208/?theme=fast
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مسعود رجوی را در صفحهی اول خود منتشرکرده استکه با تکذیب یزدی روبرو شد.
در اولنی ماههای پس از پریوزی انقالب ضدسلطنتی وقتی ابراهیم یزدی در مقام معاون
نخس���ت وزیر در امور انقالب خوشخیاالنه و به منظورکسب قدرت با حمایت دولت
بازرگان به تش���کیل نهادهای جدید مانند «دادگاه انقالب» ،س���پاه پاسداران و جهاد
1

سازندگی دست میزد 2،بهشتی از فرصت به دست آمده نهایت استفاده راکرده و به منظور
تحکیم قدرت ،نهادهای مزبور را به پایگاههای اصلی حزب جمهوریاسالمی و روحانیت
در ش���هرها و روستاها تبدیلکرد .او در اردیبهشت ۱۳۵۸جواد منصوری را به فرماندهی
سپاه پاسداران منصوبکرد و سپس شخص ًا اداره جهاد سازندگی را به عهدهگرفت.
مجلس خربگان و تصویب قواننی ارتجاعی
بهشتی سپس به عضویت مجلس خربگان قانوناساسی در آمد و نقش تعینیکنندهای در
تغیری پیشنویس قانوناساسی داشت .هرچند آیتالله منتظری رئیس مجلس خربگان بود
اما در عمل بهشتی جای او راگرفت و معرکهگردان مجلس خربگان شد و منویات خمینی
و روحانی���ت را پیش برد .این مجلس تحت مدیریت وی با افزودن اصل «والیتفقیه»
و بسیاری از قواننی ضدمردمی و ضدملی به آن ،به نقض خواستههای دمکراتیک مردم
پرداخت و حق حاکمیت ملی را زیرپاگذاشت   .
بهشتی همچننی در این مجلس ضمن مخالفت با آرای عمومی و نظامهای دمکراتیک و
لیربال ،حکومت ایدئولوژیک مورد نظر خود را چننی معرفیکرد:
...جامعهها و نظامهای اجتماعی دوگونه هستند :یکی جامعهها و نظامهای اجتماعی
که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از :آرای عموم ،بدون
هیچ قید و شرطکه معمو ً
ال به اینهاگفته میشود ،جامعههای دموکراتیک ،یا لیربال...
اما جامعههای دیگر هستند ،ایدئولوژیک یا مکتبی ...را انتخابکردهاند .در حقیقت
اعالمکردهاند :از این به بعد ،باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باش���د...
جمهوریاس�ل�امی ،یک نظام مکتبی است ،فرق دارد با جمهوری دموکراتیک...
چون ملت ما در طول انق�ل�اب و در رفراندم اول انتخاب خودش راکرد ...با این
انتخ���اب ،چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معنیکرده و در این اصل و
اصول دیگر این قانوناساس���ی که میگوییم بر طبق ضوابط و احکام اسالم ...بر
1-kaleme.com/1391/07/08/klm-114208/?theme=fast

 -2یزدی در نامه به احمد خمینی مینویسد« :برنامهی سیاسـی و اجرایی» آقای خمینی را من تنظیم
کرده و ایشان تصحیح و تنقـیح نمودنـد،کـه بعدها بر طبق آن شورای انقالب و دولت موقت ...تأسیس
گردید .ش���ما بهکسی این اتهامات پوچ و بیاساس را زدهایدکه طراح و مؤسس سپاه پاسداران بوده
اسـت ،طراح و مبتکر «روز قدس» بوده است ،طراح اصلی و اولیهی برخی دیگر از نهادهای انقالب
بوده است» خاطرات دکرت ابراهیم یزدی ،جلد سوم ،چاپ اول  ،۱۳۹۳صفحه .٧٣٧
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عهده یک رهرب اس�ل�ام و یک رهرب آگاه و اسالمشناس و فقیه ،همه ،به خاطر آن

انتخاب اول ملت ماست.
او در همنی مجلس در حایلکه چند ماه از انقالبگذشته بود ،بطور ضمنی رحمتالله
مقدممراغهای راکه در مخالفت با اصل «والیتفقیه» صحبتکرده بود ،تهدیدکرد و از
وی خواستکه در همان مجلس توبهکند:
ً
خواهش میکنم آقای مراغهایکه به عنوان مخالف صحبتکردند واقعا توجهکنند
و آنقدر به این توضیحات مطمئن هستمکه امیدوارم خود ایشان در همنی جلسه بیایند
1

اینجا و بگویند آنچه بوده سوءتفاهمی بیشتر نبوده است.
عدم تمکنی مقدممراغهای به خواست بهشتی ،باعث شدکه نهادهای وابسته به رژیم اسنادی
را مبنی بر ارتباط او با ساواک و ...انتشار دهند و او مورد پیگرد «قانونی» قرارگرفت.
بهشتی چند روز قبل ازکشته شدنش در سخرنانیای که در مدرسه رفاه داشت ،در مورد
مخالفان والیتفقیهگفت :آنهاییکه والیتفقیه را قبول ندارند در هر مقامیکه باشند
2

سرنگون خواهند شد.

3

خواب ریاستجمهوری ،نقض عهد و پیمان
وسازماندهیاعدامهایلجامگسیخته
بهشتی خواب ریاستجمهوری را میدید وگفته میشد حتی برای انتخابات ،پوسرت هم
چاپکرده بود .اما خمینی در جو اولنی ماههای پریوزی انقالب و به خاطر وعدهایکه در
پاریس داده بود و مردم به خوبی به یاد داشتند با ریاستجمهوری روحانیون مخالفتکرد
و بهشتی مجبور بهکنارهگریی شد اما همچنان در آرزوی آن بود.
او شأن و وزن خود را چنان میدیدکه جاضر نمیشد در نماز جمعه شرکتکرده و پشت
سر امامان جمعهای حتی در حد آیتالله طالقانی و یا منتظری نماز بخواند .او در پاسخ به
سؤال خربنگاران در زمینه بهانهی ابلهانهای آورد وگفت:
اگر من بخواهم بروم برادران مراقب من میخواهند با اسلحه بیایند وکنار من بنشینند و
من این را درخور نقشیکه نماز جمعه دارد نمیدانم و با روح نماز جمعه سازگار نیست.
گویا او تنهاکسی بودکه دارای محافظ بود و دیگر سران و شخصیتهای نظاماسالمی
بدون محافظ بودند و یا محافظانشان آنها را به امان خدا رها میکردند.
او پس از بازماندن از نامزدی اولنی دوره انتخابات ریاس���تجمهوری و شکست حزب
4

 -1صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی ،جلد  ۱صفحهی .۳۷۸

2-www.yjc.ir/fa/news/4893600

-3سخرنانیها و مصاحبههای آیتالله شهید دکرت سیدمحمد حسینیبهشتی،سرابندی،ج،۱ص ۶۲۴
 -4روزنامهی اطالعات  ۲اسفند .۱۳۵۸
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جمهوریاس�ل�امی برای به قدرت رس���اندنکاندیدای خود ،در  ۴اسفند ۱۳۵۸به حکم
خمینی به ریاست دیوانعایل کشور و شورایعایل قضایی باالترین پست قضایی وقت
منصوب شدکه با اعرتاض حقوقدانانکشور مواجهگردید.
پس از شکس���ت حزب جمهوریاس�ل�امی در انتخابات ریاس���تجمهوری ،بهشتی و
همراهانش در حزبکوشیدند با تصویب طرح دومرحلهای انتخابات و تقلبگسرتده در
انتخابات اولنی دورهی مجلس شورای ملیکه بالفاصله برخالف تصریح قانوناساسی
به «اسالمی» تبدیل شد ضمن اشغالکرسیهای نمایندگی و تحمیل محمدعلی رجایی
به عنوان نخس���توزیر،کلیهی نهادهای قدرت را در دس���تگرفته و به حذف مخالفان
برپدازند .با توطئهی بهشتی و حزب جمهوریاسالمی و تدوین قواننی ویژه برای به دست
گرفنت انحصار مجلس شورای ملی و تقلبات گوناگون ،صد و شصت و چهار روحانی
که غالب ًا عقبماندهترین اقشارکشور را نمایندگی میکردند به مجلس اول راه یافتند تا به
دیدگاههای ارتجاعی و عقبماندهی خود جنبهی قانونی ببخشند .نمایندگان غریروحانی
مجلس هم دستکمی از روحانیون آن نداشتند .آنها در این راه از مساعدت و همراهی
خمینیکه از قرار معلوم در انتخابات ریاس���تجمهوری به حسن حبیبی رأی داده بود،
برخوردار بودند   .
در اردیبهشت ۱۳۵۹پس از تصدی قوهی قضاییه توسط بهشتی ،یکی از اولنی اقداماتیکه
صورت گرفت ،اعدام بریحمانهی خانم فرخرو پارسا ،کسی که حق بزرگی به گردن وی
داشت بود .اعدام خانم فرخرو پارسا در حایل صورتگرفتکه خمینی به صراحت فرمان
داده بودکسانیکه در شکنجه وکشتار نقش مستقیمی نداشتهاند ،نبایستی اعدام شوند.
بهشتی از همان ابتدا پیگری اعدامهای لجامگسیخته بود و در این راه از چیزی فروگذار
نمیکرد .چنانکه به صراحت در تش���ویق هرچه بیشتر اعدام ،میگفت :ملت ما از هر
اعدام انقالبی استقبال میکنه ،جشن میگریه برای این اعدامهای انقالبی.
او این سخنان را در حایل به زبان میراندکه پیش از پریوزی انقالب  ۵۷از هیچکوششی
ب���رایکنار آمدن با رهربان ارتش و س���اواک فروگذار نمیکرد .وی همراه با مطهری و
1

منتظری و رفسنجانی در دیدار با سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک شرکت داشت.
بر اساس اسناد منتشر شده ،سپهبد مقدم در تاریخ  ۲۸دیماه  ۱۳۵۷به خانهی بهشتی رفته
2

و با او و مهندس بازرگان دیدار وگفتگو میکند .3به اعرتاف دکرت ابراهیم یزدی ،بهشتی
همچننی از سوی خمینی مأمور تماس با نظامیان بلندپایه بود تا فریبکارانه آنها را نسبت به
1-www.teribon.ir/archives/32621
2-www.donya-e-eqtesad.com/news/1010064
3-www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160604_l13_carter_khomeini
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آینده «دلگرم»کند و به آنها اطمینان بدهدکه حال ارتشیها بهرت خواهد شد.
تماسهای بهشتی با فرماندهان ارتش و ژنرال هویزر منجر به صدور اطالعیهی بیطرفی
ارتش توسط بلندپایهترین فرماندهان آن در  ۲۲بهمن  ۱۳۵۷شدکه موجب سقوط سریع
1

نظام سلطنتیگردید.
دستگریی و اعدام سریع سپهبد ناصر مقدمکه به اصرار ارتشبد فردوست برایگرفنت حکم
مأموریت در دولت «امام» ،به س���اختمان نخستوزیری رفته بود ،به این علت صورت
گرفتکه وعدههای داده شده در پرده بماند .خمینی همکه قول داده بود فرماندهان ارتش
را به دار نخواهد آویخت به وعدهی خود وفادار ماند و آنها را مقابل جوخهی آتش قرار
داد تا برگ دیگری از «توریه» یا دروغگویی اسالمی راکه مورد پذیرش فقه شیعه و سنی
است به نمایش بگذارد.
محمد جعفری مدیرمسئول روزنامهی انقالباسالمی و از نزدیکان بنیصدرکه در جریان
تحوالت پس از انقالب بود ،مینویسد:
اینجانب بعد از اعدام مقدم ،تمام پرونده بازجویى (در همان حدی که بازجویی
شده بود!) و پرسنلى او را در دادستانى انقالب مطالعهکردمکه در آن دو نکته حائز
اهمیت بود:
-۱پرونده حکایت از این داشتکه وى درگذشته با دکرت بهشتى رابطه نزدیک داشته.
-۲انجام بعضى از امور در دوران انقالب با نظر و مش���اوره با دکرت بهش���تى انجام
3
پذیرفته است.
اعدام س���پهبد هوشنگ حاتم جانشنی ریاست ستاد بزرگ ارتشتارانکه نقش اساسی و
تعینیکننده در تهیه و انتش���ار اعالمیهی بیطرفی ارتش داشت و همچننی سپهبد خلیل
بخشیآذر ریاس���ت ادارهی طرح س���تاد بزرگ ،دردناکتر بود .سرهنگ توکلی که در
روزهای اول انقالب ریاست «ستاد ارتش ملی» را به عهده داشت مینویسد:
این دو امری ارتش پس از انقالب همهروزه در محل ستاد ارتش ملی حاضر میشدند
و از انجام هیچ مشورت و خدمتی مضایقه نداشتند .باکمال تأسف باید بگویمکه
در اواخر اسفندماه  ،۱۳۵۷هر دو نفر آنها توسطکمیتههای انقالب بازداشت و به
2

زندان قصر تحویل داده شدند.

4

-1کتاب تاریخ بیست و پنج ساله ایران -سرهنگ غالمرضا نجاتی ص  -۲۸۹یادداشتهای دکرت یزدی
-2ابراهیم یزدی نیز در این خیانت و خلف وعدهی ش���ریک بهشتی و خمینی بود چراکه شخص ًا در
بازجویی سپهبد مهدی رحیمی و دیگران امرای ارتش دخالت داشت .با این حال او مدعی است همراه
تیمی از جانب خمینی «برای نجات امریان ارشد ارتش و مستشاران نظامی آمریکا» به ستاد مشرتک
ارتش رفته بود .در حایلکه حضور او در آنجا ،تنها برای نجات جان آمریکاییها بود زیرا از عواقب
آن و واکنش آمریکاییها هراس داشت.
3-http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/145738.php
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او توضیح میدهد این دو در خردادماه  ۱۳۵۸محاکمه و به ترتیب به سه و دو سال زندان
محکوم شدند .در دیماه  ۱۳۵۸تیمسار بخشیآذر پس از تحمل دهماه زندان مورد عفو
قرارگرفت و آزاد شد و عفو تیمسار حاتم به چند ماه بعد موکول شد .در سال  ۵۹و هنگامی
که بهش���تی ریاست شورایعایل قضایی و دیوانعایلکش���ور را به عهده داشت این دو
دوباره دستگری و مورد تجدید محاکمه قرارگرفته و هر دو پیش از شروع جنگ با عراق
اعدام شدند .تیمسار بخشیآذر بیماریکلیوی داشت و پس از آزاد شدن از زندان با دیالیز
زندگی میکرد و توان راهرفنت نداشت.

1

نابودی دادگسرتی مستقل و برپایی دادگسرتی اسالمی
بهشتی پس از استعفای دولت بازرگان در پی تسخری سفارت آمریکا ،سرپرستی وزارت
دادگس�ت�ری را به عهدهگرفت .او همچننی از س���وی ش���ورایانقالب ،سرپرستی جهاد
سازندگی را نیز عهدهدار بود.
بهشتی پس از انتخاب ریاستجمهوری ،از سوی خمینی به ریاست قوهی قضاییه رسید
و پس از عهدهدار شدن این سمت ،دادگاههای انقالب راکه در قانوناساسی پیشبینی
نشده بود تقویتکرد و دست آنها را برای محاکمهی مخالفان و منتقدان بازگذاشت تا
چ اعتقادی به قانوناساسی تهیهشده زیر نظر خودش هم ندارد .وی به منظور
نشان دهد هی 
گس�ت�رش نفوذ خود با وجود تشکیالتهای متعدد نظامی و انتظامی همچونکمیتهی
انقالباسالمی ،شهربانی ،ژاندامری و سپاه پاسداران ،یک جریان نظامی تحت امر خود
به نام «پلیس قضایی» ایجا دکرد.
بهش���تی همچننی نقش تعینیکنندهای در نابودی دادگسرتی مستقلکه یکی از آرمانها
و دس���تآوردهای انقالب مشروطه بود ،داش���ت .او رسالت خود و همراهانش را چننی
توصیفمیکند:
مسئولیت اصلی ،ایجاد نظام قضایی جدید است چون این نظام و دستگاه قضایی
موجود با رفرم قابل تغیری به یک دستگاه قضایی هماهنگ با عدل اسالمی نیست.
قواننی ،مقررات ،قانون دادرسی ،ش���یوه دادرسی و نوع سازماندهی همهیاینها
در قالبی دیگر اس���ت و میدانیدکه اقتباس از قالب اروپای غربی است و بنابراین
نمیتواند با قالب آیندهی ما و محتوی اس�ل�امی هماهنگ باش���د .البته از همهی
کارکنان ،کارمندان و قضات اصیل و شریف که آمادگی همکاری با نظم جدید را
داشته باشند ،استفاده خواهد شد...
او همچننی با سفس���طه میکوشید انتصاب خود به عنوان رئیس قوهی قضاییه را توجیه
2

 -1آخرین سقوط آریاها ،سرهنگ نصرالله توکلینیشابوری ،چاپ مریلند آمریکا ،ص .۸۲۸
-2روزنامهی جمهوری اسالمی مورخ  ، ۱۳۵۸/۱۲/۰۶ص ۹
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کند .وقتی بنیصدر در نامه بهش���هابالدین اش���راقی تأکیدکردکه بنا بر قانون ،قاضی
نمیتواند عضو حزب باشد ،بنابر این رئیس دیوانعایل کشور که عضو و دبریکل حزب
جمهوریاسالمی است به طریق اویل نباید عضو حزب باشندگفت:
ایش���ان بگویند بنابرکدام قانون؟ ایش���ان به اس���تنادکدام قانون میتواند باشد؟
قانوناساس���ی جدید داریم و نظام قضایی جدید داریم و روزیکه آمدند وبنده را
منصوبکردند به عنوان رئیس دیوانعایلکشور میدانستندکه من از بنیانگذاران
حزب جمهوریاسالمی هستم .مسئلهایکه دراین رابطه ملت ما باید بداند این است
کهگفتهاند قاضی عضو حزب نباشد این بدین منظور بوده استکه قاضی بیطرف
باشد .در فرهنگاسالمی حفظ بیطرفی یعنی عدالت .در فرهنگ اسالمیگفته
میشودکه قاضی باید عادل باشد یعنی باید خویشنتدار باشد ،باید بر خود مسلط
باشد ،یعنی باید برعالئقش مسلط باشد واال اگر قاضی عادل نباشد ،عضو حزب
نباشد وخانوادهاش که هست؟ خوب دوست و قوم وخویش که دارد آن قاضی در
رابطه با قوم وخویشها چکار میکند...؟ خوب بنابراین در جامعه ما قاضی نباید
معمم باشد و نباید غریمعمم ،هیچکدام و حاال چه لباسی باید بپوشد؟ و جزو چه
ردیفی باشد؟ چه عرضکنم؟ اگر معمم باشد ،شائبه این استکه نسبت به معممنی و
روحانیونکاریکند! و اگر غریمعمم باشد ،شائبه این استکه راجع به غری روحانیون
جانبداریکند ،آقااینها مال فرهنگ فرانس���ه و غرب است ،بگذاریدکنار! اینجا

جمهوریاسالمیاست...
او و همفکرانش از همان ماههای اول انقالب ،تصدی دادگاههای انقالب توسط حکام
شرع راکافی ندانسته و به دنبال در اختیارگرفنتکامل قوهی قضاییه بودند .به همنی دلیل
با فش���ارهایگوناگون موجبات استعفای دکرت اسدالله مبشری وزیر دادگسرتی و مهدی
هادوی دادستان کل انقالباسالمی را که هردو غریمعمم بودند فراهم کردند تا زمینهی
تسلطکامل روحانیت بر دستگاه قضایی فراهم شود.
به مدد انتخاب علی قدوس���ی به دادستانی کل انقالب ،بهشتی سیطرهی روحانیت بر
دستگاه قضایی راکاملکرد .اوکه شرایط را مهیا دیده بود در جلسهای با حضور رهربان
ب جمهوریاسالمی را تشکیل میدادند به مشورت
«مؤتلفه»که یکی از جناحهای حز 
پرداخت و از آنها خواستکه بهکمک قدوسی در دادستانی انقالب بروند .به این ترتیب
عنان کار دادستانی انقالباسالمی مرکز را که در دههی  ۶۰نقش اساسی در سرکوب و
جنایت داش���ت به دست عدهای بازاریکه ازکمترین سواد حقوقی و قضایی برخوردار
نبودند و عقبماندهترین دیدگاهها را نمایندگیمیکردند ،و شعارشان «النصر بالرعب»
1

 -1روزنامهی انقالب اسالمی،۱۴خرداد.۱۳۶۰
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بود ،سرپد.
علیرضا اس�ل�امی معاون بیست ساله قدوسی در دادستانی انقالب در مورد چگونگی
ورودش به دادستانی پس از انتخاب قدوسی میگوید:
 ...وقتیکه ایشان مسئولیت دادستانی را عهدهدار شد ،چون میخواست تحویل در
آنجا پدید آورد ،لذا به نریو و همکار نیاز داشت .شهید بهشتی در جلسهای با حضور
مرکزیت مؤتلفه در اینباره مشورتکردند و سپس آقایحائریزاده در حضور حدود
پنجاه نفر در منزل خود اعالمکردکه آیتالله بهشتیگفتهاند بهکمک آقای قدوسی
بروید .آنشب پدرم ،شهید اسالمی ،من را نیز همراه خودشان برده بودند .اگر اشتباه
نکنم ماه رمضان بود و افطاری یا شام در آنجا بودیم .در آنجا صحبت شهید بهشتی

مطرح شد و افرادی را مشخصکردند ،از جمله شهید نظران ،آقای آلاحمد و ...من.1
بهشتیکه درکلیهی اقدامات ارتجاعیاش در قوهی قضاییه از همراهی سیدرضا زوارهای
برخوردار بود و مدتی وی پس���ت دادس���تانی انقالب تهران را به عهده داشت ،شخص ًا
الجوردی را برای قلع و قمعگروههای سیاسی به قدوسی معرفیکرد تا سیطرهی بازار و
«مؤتلفه» بر دادستانی انقالباسالمی مرکزکامل شود.
بهشتی پس از تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضاییکشور برنامههایش را در سه محور
به شرح زیر اعالمکرد:
یکی در جهت فعالکردن دادگسرتی موجود ،دیگر در جهت منظمترکردن و فعالتر
کردن دادس���راها و دادگاههای انقالب و سوم پایهگذاری قوهی قضاییهی آینده بر
مبنای قانوناساس���ی جدید .به نظرم جهت دادن بهکار قوهی قضاییه و هماهنگ
کردن این دستگاه عظیم با انقالباسالمی ایران فعالیتها وکوششهای زیادی را
میخواهد و به همکاران مؤمن ،صدیق وکاردان بسیار نیاز داریم.
بهشتی به وعدهایکه داده بود عملکرد و شاگردان خود در مدرسهی حقانی را به عنوان
«همکاران مؤمن ،صدیق وکاردان» ،به سیس���تم قضایی تزریقکرد و چیزی نگذشتکه
آنها دس���تگاه قضایی و امنیتی جمهوریاسالمی را قبضهکردند و بزرگترین جنایات
توسط آنها سازماندهی شد.
بهشتی با تیزبینیایکه داشت به منظور پوشاندن نقش روحانیت در آتش زدن سینما رکس
آبادان ،سیدحسنی موسویتربیزی را از آذربایجان شرقی مأمور رسیدگی به این پرونده در
خوزس���تانکرد و به منظور بهرهبرداری سیاسی از دادگاه تقی شهرام ،معادیخواه دستیار
خود در حزب جمهوریاس�ل�امی را حاکم ش���رع این دادگاه قرار داد و برای مقابله با
مجاهدین ،سیدحسنی موسویتربیزی را به ریاست دادگاه سیدمحمدرضا سعادتی رساند
2

-2روزنامهی جمهوری اسالمی  ۲۰اسفند  ، ۱۳۵۸ص ۱۵
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تا بتواند از آن بهرهبرداری سیاس���یکند .وی در ای���ن دوران اجازه نمیداد پروندههای
سیاسی به محمدیگیالنیکه رئیس حکام شرع اوین بود سرپده شود چراکه میدانست
فرزندانش اعضای مجاهدین بودند و شائبهی حمایت وی از مجاهدین میرفت .نکتهی
قابلتأمل اینکه قضات برگزیده از س���وی بهشتی و قدوسی جملگی نمایندهی مجلس
شورایاسالمی بودند و بر اساس نص صریح قانوناساسیکه زیر نظر بهشتی تنظیم شده
بود اجازهی دخالت در امر قضا را نداشتند.
تالش برای تضعیف و نابودیکانون وکال
و پیشگامان آن
بهشتی برای بهکرسی نشاندن طرحهای ارتجاعی خود و نابودی سیستم قضایی مدرن و
مستقل درصدد تضعیف و نابودیکانون وکال برآمد .او از همان اولنی روزها میدیدکه این
کانون محل تظلمخواهی مردم و مرکز حقوقی قوی در مقابل طرحهای ارتجاعی اوست.
در روز  ۱۷اسفند  ۱۳۵۷زنان میهنمان در اعرتاض به حجاب اجباری پس از راهپیمایی
در خیابانهای تهران بهکانون وکال رفتند و قطعنامهی اعرتاضیشان را آنجا خواندند.
در اولنی قدم به تحریک وی ،سیدرضا زوارهای دادستان انقالباسالمی تهران را که از
اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریاسالمی بود و در سالهای بعد نیز جنایات زیادی
را مرتکب ش���د در مقابل «کانون وکال» ،قرار داد و مسئوالنکانون وکال و شریفترین
حقوقدانانکشور از جمله حسن نزیه و هدایتالله متنیدفرتی رئیس و نایبرئیسکانون
وکال هدف حمالتکینهتوزانه بهشتی وکانونهای قدرت قرارگرفتند.
او برای پیشربد طرحهای ارتجاعیاش ،خمینی را نیز توجیهکرده و از پتانسیل ارتجاعی
وی استفاده میکرد.
بهش���تی از اولنی روزهای پریوزی انقالب ،نزیه را به عنوان یکی از قویترین مهرههای
دولت بازرگان و مهمترین دشمن قدرتگریی روحانیون در دستگاه قضایی میشناخت و
به همنی دلیلکینه او را به دل داشت و منتظر فرصت بود.
از آنجایی که بهشتی در س���ر رؤیای ریاستجمهوریاسالمی را میپروراند و نشریات
نیوزویکواشپیگلپیشازپریوزیانقالبضدسلطنتی،نزیهراکاندیدایریاستجمهوری
و نخستوزیری معرفیکرده بودند ،او را رقیب خود میدید و سعی در حذف وی داشت.
مخالفت نزیه با افزودن صفت «اسالمی» به جمهوری و استفاده از احکام اسالمی در
حکومت از همان ابتدای پریوزی انقالب مشخص بود .او ده روز پس از انقالب  ۵۷در
مصاحبهای با روزنامهیکیهان اظهار داشت:
تأس���یس جمهوریای���ران با تصویب مجلس مؤسس���ان صحیح اس���ت نه ایجاد
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جمهوریاسالمی با این توضیحکه جمهوریکه اصو ً
ال شامل حکومت مردم بر مردم
است نمیتواند اسالمی باشد و قواعد و معیارهای اسالمی مغایرت صریح با نظام
حاکمیت مردم دارد.
وی همچننی اظهار داشتکه :افزون بر این ،اسالم درکادر مقتضیات خاص حکومت از
اعتبار و منزلت معنوی ساقط میگردد.
بهش���تیکه پس از ترور مرتضی مطهری در اردیبهشت  ۵۸عم ً
ال ادارهی شورایانقالب
را به عهدهگرفته بود سخرنانی نزیه در خرداد  ۵۸درکنگره وکالی دادگسرتی را بهانهی
حمله به او قرار داد .نزیه در حایلکه روی اعتقاد خودش به اس�ل�ام پافشارینمود و به
وعدههای خمینی در پاریس اشارهکرد به درستیگفت:
اگر ما فکرکنیم تمام مس���ائل سیاس���ی ،اقتصادی و قضایی را میتوانیم در قالب
اسالمی بسازیم ،آیات عظام هم میدانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است
و نه ممکن و نه مفید.
او در همنی سخرنانی پس از بیان آمارهایی از شرایط اقتصادیکشورگفت:
امروز همه میپرس���ند چه خواهد ش���د؟ بهکجا میرویم؟ حضرت آیتالله پریروز
میگفتند چرا سستی میبینم؟ چرا دیگر حرارت روزهای قبل را نمیبینم؟ جواب
فوقالعاده ساده است .مردم میبینند هرکسی صبح از خواب پا میشود برای مملکت
دستورالعمل صادر میکند ،برنامه اقتصادی میدهد ،برنامهریزی میکند و همهاینها
1

مردم را به نگرانی و اضطراب و یاس و ناامیدی سوق میدهند...
بهشتیکه بخش ارتجاعی انقالب ضدسلطنتی را نمایندگی میکرد به شدت به سخنان
نزیه اعرتاضکرد وگفت:
آیا شما باالخره این انقالب ما را اسالمی میدانید یا نه؟ اگر این انقالب را اسالمی
میدانیدکه بسیار خوب بفرمایید مثلگذشته در منت این انقالب قرار بگریید و در
جای خودتان به پیش بروید و اگر این انقالب را اس�ل�امی نمیدانید ،پس بدانید
که جامعه ما جامعهی انقالبی ،انقالبیون ما و رهربان انقالب ما نمیتوانند و حق
ندارند اجازه بدهندکه شما در این انقالب و میدان انقالب نفوذکنید ...اگر مؤمن
به خط انقالب و مؤمن به رهربی انقالب هس���تیدکسی با شما حرفی ندارد انتقاد
2

کنید.کیگفته انتقاد نکنید؟
او برای هماهنگکردن و سمت و سو دادن به حمالت لجامگسیختهی نریوهای ارتجاع،
درخواست محاکمهی نزیه را به علت مخالفت با نظاماسالمی مطرحکرد وگفت:
3

-1روزنامهی اطالعات دوشنبه  ۷خرداد  ،۱۳۵۸ص .۸
-2روزنامهی اطالعات دوشنبه  ۷خرداد  ،۱۳۵۸ص .۸
-3روزنامهی اطالعات پنجشنبه  ۱۰خرداد  ۱۳۵۸ص .۲
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من در این مجمع ش���ما تحصیلکردههایکشور ،خواهران و برادران و در مجمعی
که عدهی قابلمالحظهای هم خوشبختانه از فضالی روحانی جوان حضور دارند،
یعنی مجموعه تمام عیار از تحصیلکردههای مبارز اینکشور ،معمم و غریمعمم ،زن
و مرد ،این سؤال را میکنمکه فرد یاگروهیکه این دید را در رابطه با انقالب ما و
با اسالم دارد ،آیا نسبت به انقالب پریوزمند ما در این مقطع اخری «خودی» است
یا «بیگانه»؟ و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند :بیگانه ،بیگانه ،بیگانه.
شیوههای بهکارگرفته شده از سوی بهشتی شبیه به شیوههایی استکه امروز یزدی و جنتی
و علمالهدا و مصباحیزدی و صادق الریجانی و اژهای وکسانیکه به جریان «طالبانی»
و «داعشی» در ایران معروف هستند دنبال میکنند .بهشتی در ادامه صحبتهای خود
گفت :اینکارها بیشتر نشانهی این استکه یکگروه اقلیت روشنفکرمآب و روشنفکرنما
میخواهد با این بازیها با دستآوردهای انقالب خوننی اسالمی ما موضعگریی تازه
داشته باشد؛ برای ما عواقب آن معلوم است ...من ً
فعال نمیخواهم بگویماینها خائناند
یا نه ،بایداینها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزهای میگویند اسالم نمیتواند
راه حل باشد.
او خطاب به نزیهگفت:
ش���ما خیال میکردید با یککنگره چند صد نفری با ن���ام دهان پرکن حقوقدانها و
وکالی دادگسرتی میتوانید جامعهی انقالبی ما را مرعوبکنید؟ ...مبادا کنگرههای
شما نسخهی دومکنگرههای اندیشمندان شاهنشاهی باشد .و نگران این هستیمکه اگر
پروندهی این گردآمدگان را یکیک بررسی کنیم در میان آنها و در صفوف آنها نام
1

این اندیشمندان را مکرر بیابیم .البته رسیدگی خواهیمکرد.
نزیه نیز در پاسخ به اظهارات بهشتیگفت:
ایش���ان مذاکرات من و ام���ام خمینی را در پاریس تحریفکرده اس���ت و تعبری و
تفسریشان از قسمتهایی از س���خرنانیام در کنگره وکالی دادگسرتی صددرصد
شخصی و پرواضح مغرضانه و به دور از انصاف بوده است ...متأسفانه دکرت بهشتی
دقیقاً دارند نقش محمود جعفریان را در حزب رس���تاخیز ایفا میکنند...برای من
ش���خص ًا بسیار تأسفآور و نگرانکننده استکه شاهد به وجود آمدن یک حالت
اختناق شدید و جدید هستم .این جو و این فضا میبایست هرچه زودتر از بنی برود.
هیچکس حق ندارد اگر مطلبی را مطابق میل و سلیقهی خود ندید چوب تکفری و
چماق تهدید بردارد...دکرت بهشتی با سخنان تحریکآمیز خود نه فقط حیات افراد
مورد حمله را مورد مخاطره قرار میدهند بلکه خانوادههایشان را نیز دچار تشویق،
2

1-www.aftabnews.ir/vglam6n6e49n0i,..544k1khu.html

-2روزنامهی اطالعات پنجشنبه  ۱۰خرداد  ۱۳۵۸ص .۲
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ناامنی و دلهره میسازند .من نمیدانم چطور ممکن استکسانی در لباس روحانیت
معرتض جان و امنیت خانوادهها باشند .امام بارهاگفتهاند از اسالم چهرهی زشتی
نس���ازید در حایلکه افرادی چون دکرت بهشتی با عنوانکردن این مطالبکه فقط
در شأن رژیمگذشته و عوامل دستاندکار آن بود ابتدا اشخاص را با چوب تکفری
میرانند سپس عدهای را با چوب و چماق به سراغشان میفرستند .این قبیل اعمال
مردم را از نهضتاس�ل�امی آزرده میکند و باید در حس���ن نیت افرادی چون دکرت

بهشتی تردیدکرد.
درحایلکه بهشتی سنگ اسالم و شریعت را به سینه میزد ،آیتالله شریعتمداری از حسن
نزیه حمایت به عمل آورده و به صراحتگفت :من به آقای نزیه حس ظن دارم و عقیده
2
دارم ایشان بینظر صحبتکردهاند.
متأسفانه گروهها و شخصیتهای سیاسی اعم از چپ و مجاهدین که در عوالم خود به
سر میبردند به خاطر آنکه نزیه و امثال او را «لیربال» ارزیابی میکردند به دفاع قاطع و
محکم از نزیه وکانون وکالکه شدیداً زیر ضرب حمالت خمینی قرارگرفته بود ،برنخاستند
و در فضای ایجاد شده ،بهشتی به سادگی یکهتاز میدان شد.
خمین���ی در  ۲۵خ���رداد  ۱۳۵۸در س���خرنانی خود عنیگفتههای بهش���تی را تکرارکرد
و ضمن دفاع از تش���کیل مجلس خربگان و تش���ریح «کارشکنی غربباوران» و خطر
«روشنفکرمآبهای غربزده» ،اعضای شرکت کننده در سیمنار وکالی دادگسرتی را
«جنود شیاطنی» خواندکه به بهانههای مختلف دور هم جمع میشوند وگفت:
میخواهند نگذارند قانوناساس���ی بر طبق آنطوریکه اسالم حکم میکند تصویب
شود .باید حقوقدانهای غربی نظر بدهند؟ ما میخواهیم قانوناسالمی بنویسیم ،از
غرب بیایند نظر بدهند؟! یا غربیها بیایند نظر بدهند؟ یا غربزدهها بیایند نظر بدهند؟
حقوقدان اسالمی ما میخواهیم ،و این حقوقدانها ،اسالم را نمیدانند یعنی چه!...
من با آن غربزدهها صحبت دارم .با آنهاییکه تحت تأثری غربزدهها واقع میشوند
صحبت دارم .باید قانون اس�ل�امی ما را از غرب بگرییم؟! از غربزدهها بگرییم؟
باید دیدکی صالحیت دارد ،چه حقوقدانی صالحیت دارد،که در قانوناساس���ی
ما نظر بدهد .ماکه میخواهیم جمهوریاسالمی تحقق پیدا بکند و قانوناساسی
جمهوریاسالمی میخواهیم تدوینکنیم ،ما باید دنبال آنهایی [باشیم]که حقوقدان
غربی هس���تند؟! -اگر باشند -روش���نفکرانی که از اس�ل�ام بیاطالع هستند و
نمیدانند اسالم چیست ،هر وقت ما خواستیم قانوناساسی جمهوری یا جمهوری
دمکراتیک را تدوینکنیم ،شما آقایانیکه حقوقدان هستید ،شما آقایان روشنفکر
1

-1روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۱۲خرداد  ،۱۳۵۸ص .۲
-2روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۱۴خرداد  ،۱۳۵۸ص .۸
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غربی ،صالحیت داری دکه نظر بدهید .لکن ما هر وقت خواس���تیم قانون اسالمی
بنویسیم ،خواستیم مسائل اسالم را طرح بکنیم ،شما صالحیت ندارید .شما از اسالم
اطالعی ندارید .شما اسالم را میگویید برای این زمان نیست! برای اینکه اسالم را
نمیدانید؛ برای اینکه اعتقاد نداری دکه آنکه قانون اسالم را آورده است خداست.
خداستکه محیط بر همه چیزهاست؛ بر همه اعصار است .قرآن استکهکتاب همه
اعصار اس���ت .دستورات رسولالله استکه برای همه اعصار است .شما اطالعی
نه از قرآن دارید ،و نه از سنت دارید ،و نه از اسالم .و ما به شما اجازه نمیدهیمکه
دخالت در معقوالتکنید .بله ،در بعض مس���ائل اداری ،در بعض مسائل اجرایی،
اساسی
شما هم حق نظر دارید .لکن عمده ای ن استکه شما نمیخواهید یک قانون
ِ
اس�ل�امی باشد .شماها از اسالم وحشت دارید .حق هم دارید؛ برای اینکه اسالم
ِ
در اس���تفادههای شما را بست! اسالم دوستان ش���ما را از ایران بریونکرد .اسالم،
جنایتکارها [را]که رفقای بعض از شما بودند به درک فرستاد! شما وحشت دارید از
اسالم و حق دارید وحشت داشته باشید .ویل ملت اسالم ،ملت ایران ،نمیتواند تابع
هوای نفس شما باشد؛ نمیتواند قرآن راکنار بگذارد و قانوناساسی غربی را قبول
کند؛ به شما اجازه نمیدهدکه در امریکه بیاطالع هستید و جاهل هستید دخالت
کنید .شما اطالعاتتان در حدود مسائل غربی است .قواننی غرب را میدانید .شما
تاکنون قرآن را مطالعه نکردهاید .عرض میکنمکه من به همه اقشار نمیگویم؛ در
بنیاینها اشخاص اس�ل�امی ،اشخاص مطالعهدار هست؛ من آنها را میگویمکه
میگویند اس�ل�ام دیگر فایده ندارد .من آنها را میگویمکه میگویند اسالم مال
چهارده قرن پیش است...
این قشرهای دانشگاهی و دانشجو و وکال و روشنفکرها ،حساب خودشان را از این
چندین نفر ،چند نفریکه عمال غربند و عمال محمدرضا ،جداکنند.کانون وکالکه
همهاش غربزده نیست؛ کانون وکال تویشان پیدا میشود؛ این غربزدهها را کنار
بگذارند .یکیشان رفت ،باقی هم بروند .روشنفکرها هم ،روشنفکرهای اسالمی،
روشنفکرهای وارداتی راکنار بزنند .غربزدهها راکنار بگذارند؛ عدهشان خیلی زیاد
هم نیس���ت ،اما فضویلشان زیاد است؛ عده زیاد نیس���ت ،ادعایشان زیاد است!
خود قشر روشنفکر متعهد اسالمی برای خاطر خدا ،برای خاطر اسالم ،برای خاطر
استقاللکشور ،برای خاطر حفظ آزادی ،این روشنفکر متعهد اسالمی ،آنهایی راکه
در بینشان پیدا میشودکه نق میزنند و میخواهند نگذارندکارها پیش برود،اینها
راکنار بزنند .التماس دعا بکنند پیشگوششان ،بروند به اروپا باز سر عیاشیایکه
میکردند! حاال آمدهاند .آنکانون وکال ،آنهاییکه بر ضد اسالمند،کنار بگذارند.
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همهکه نیستند .بعضی از وکال بسیار مردم صحیح و سالمی هستند ،بسیارشان؛ ویل

آنهاییکه فضویل میکنند ،آنها راکنار بگذارند؛ ازکانون بریونکنند.
این سخنان خمینی در حایل ایراد شدکه حسن نزیه در سخرنانی خود در کنگره وکالی
دادگس�ت�ری به صراحت خواستار دیدار با خمینی برای رفع سوءتفاهمات شده بود .اما
خمینی و بهشتی و روحانیت اسبشان را برای قبضهی قدرت زینکرده بودند وگوششان
به حرفکسی بدهکار نبود.
آنها میدانستند برای حاکمکردن شریعت و ارتجاعیترین قواننی اسالمی بایستیکانون
وکال را به عنوان یک سد محکم دره م بشکنند .آنها تشکیلکنگرهی سراسری وکالی
دادگسرتی را خطری بالقوه میدیدند به ویژه که قطعنامهی کنگره روی موارد مهمی در
ارتباط با پیشنویس قانوناساسی تأکیدکرده بودکه هم استقالل قضایی را تأمنی میکرد
و هم حقوق مردم را.
گفتگ���وی مجله «امید ایران» با نزیه در اول مرداد  ۱۳۵۸تحت عنوانکاندیدای بالقوه
ریاستجمهوری ،مزید بر علت شد و بهشتی و اطرافیانش بیش از پیش متوجه خطر شدند.
1

بهش���تی در مهرماه  ۱۳۵۸طرح خود را از طریق ش���هابالدین اشراقی 2داماد خمینیکه
نمایندگی وی در ش���رکت نفت را یدک میکش���ید ،دنبالکرد .مفتح و شماری دیگر از
روحانیون نیز هماهنگ با بهشتیکه حمایت خمینی را پشت سر خود داشت ،سخرنانی
نزیه را زیر سؤال بردند و علی قدوسی پس از جا افتادن در دادستانیکل انقالباسالمی
در حایلکه میکوشید وابستگان نظام پهلوی و همکارانکودتای  ۲۸مرداد را از مجازات
برهاند ،حسن نزیه را به خاطر سخنانش درکنگره وکالی دادگسرتی و اهانتش به اسالم و
احکام اسالمی و حیف و میل بیتالمال به دادگاه فراخواند.
عوامل بهشتی و قدوسی به همنی بسنده نکردند و مدعی شدند هنگام تجسس در منزل نزیه
به مجالت پورنوگرافی و همچننی آلت جنسی مصنوعی زیر تختخواب او دستیافتهاند.
او سپس برای ضربهزدن بهکانون وکال و پیشربد طرحهای ارتجاعیاش به دنبال پروندهسازی
ب رئیسکانون وکال رفت .او و قدوسی سخرنانی متنیدفرتی
علیه هدایتالله متنیدفرتی نای 
در میتینگ مرداد  ۱۳۵۸جبهه دمکراتیک ملی ای���ران در دفاع از آزادیهای اجتماعی و
حقوق زنان را بهانه قرار داد و از همان موقع متنیدفرتی مخفی شد.
پس از حملهی عناصر حزبالله به س���خرنانی بنیصدر در  ۱۴اسفند  ،۱۳۵۹دادگسرتی
تهران به ش���کل وقیحانهای مدعی عضویت متنیدفرتی در س���اواک شد و ادعاکرد او
1-www.farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=8&tid=44

-2بنیصدر بیتوجه به سابقهی اشراقی او را نمایندهی خود در هیأت سه نفره برای رسیدگی به دعوایی
که با حزب جمهوریاسالمی داشت قرار داد و او به جای نمایندگی بنیصدر همراه با مهدویکنی و
محمد یزدی و هماهنگ با جناحهای قدرت در نظام ،رأی به محکومیت بنیصدر داد.
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شریک تجاری ارتشبد نصریی رئیس سازمان امنیت و اطالعات رژیم شاه  -ساواک-
بوده است؛ تا تجربهی حسن نزیه تکرار شود و او مجبور به ترککشورگردد.
دشمنی با «کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر»
و حق وکالت در دادگاهها
بهشتی و اطرافیان او از هیچکوششی برای متوقفکردن فعالیت «کمیته ایرانی دفاع از
آزادی و حقوق بشر»که در سال  ۵۶پایهگذاری شده و در شهریور  ۱۳۵۷از طرف دولت
شاهنشاهی مورد تأیید قرارگرفته بود فروگزار نکردند   .
چ کس در جمهوریاسالمی به اندازهی بهشتی در مقام رئیس شورایعایل قضایی و
هی 
رئیس دیوانعایلکشور در مقام تضعیف جایگاه وکال و حذف آنها از سیستم دادرسی
و اخراج قضات برجس���ته و مس���تقل نکوش���ید .وی در دیماه  ۱۳۵۹سیاست دستگاه
قضایی در مورد نقش وکال در سیستم قضایی جمهوریاسالمی را درگفتگو با روزنامهی
انقالباسالمی چننی توضیح داد:
روزنامه انقالباسالمی :با توجه به اینکه متهمینیکه در دادگاههای انقالب محاکمه
میشوند آشنا به اصول و قواننی اسالمی نیستند ،و در قانوناساسی جمهوریاسالمی
ایران ،دخالت وکیل در دعاوی پیشبینی ش���ده اس���ت ،چه اقداماتی تاکنون برای
شرکت وکالی با صالحیت در این دعاوی بعمل آوردهاید؟
بهشتی :اقدام تازه نمیخواهد قبأل هم اعالم شده وکالییکه آشنا باشند به قواننی
جزائی اسالم و صالحیت آنها هم از این نظر مورد تأئید دستگاه قضایی قرار بگریند
میتوانند شرکتکنند.
روزنامهی انقالباسالمی :ویل تاکنون چننی موردی پیش نیامده.
بهشتی :باید برپسید چرا.
انقالباس�ل�امی :مثالً در محاکمهی سعادتی ،دکرت الهیجی آمادگی خود رابرای
شرکت در آن اعالم نمود لیکن دادسرا دعوتی از وی بعمل نیاورد.
بهشتی :شاید دادسرا روش دفاعیات ایشان را متناسب با روش الزم در فقه اسالمی
تشخیص نداده به هر حال مسئله اساسی این استکه وکالت باید واقعأ بصورت یک
خدمت بحق باشد نه بصورت خدمت به موکل دربیاید .اگر وکالت در خط خدمت
به حق باشد چیز بسیار خوبی است ویل اگر وکالت در خط خدمت به موکل باشد
میخواهد به حق باشد یا نابهحق خود این برخالف موازین اسالمی است.
بهشتی با خریهسری از طریق الجوردی برگماردهاش در دادستانی انقالباسالمی ،با طرح
1

-1روزنامهی انقالب اسالمی ۱۱دی ۱۳۵۹
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ادعاهای واهی حتی مانع پذیرش وکالت امریانتظام از سوی آیتاللهگلزاده غفوری شد.
براس���اس تعریف بهشتی ،تا سال  ۱۳۷۰در هیچیک از دادگاههای انقالباسالمی وکیل
مدافع حق حضور نداشت و پس از آن نیز نقشی نمایشی یافت و بسیاری از آنها به خاطر
پیگریی حقوق موکلنیشان بر اساس تعریفیکه بهشتی داده بود به زندانهای طویلالمدت
محکوم شدند چراکه به جای آنکه در «خدمت به حق» و «موازین اسالمی» باشند در
«خدمت نابهحق» و «موکل» خود بودند.
بزرگترین جنایات تاریخ معاصر درکش���ورمان در ده���هی  ۶۰و در دادگاههایی صورت
گرفتکه بهشتی چهارچوب آنها را تعینیکرده بود و هیچ وکیل مدافعی پایش به آنها
ش در مورد نگاه بهشتی به
باز نمیشد .رفس���نجانی در خاطرات روازنهی انتشار یافتها 
مسئلهی حقوق و حقوقدانانکه بر اساس آن همچنان وکال مورد آزار و اذیت قرارگرفته و
به بندکشیده میشوند میگوید:
سهشنبه اول اردیبهشت ۶۰
 ...آقای بهشتی از حیلهی حقوقدانان و یک قاضی برای آزادکردن روزنامهی میزان
1

[ارگان نهضت آزادی] از توقیف و شکست توطئه و تعقیب قاضی ،صحبتکردند.
وی در ح���ایل ک���ه رئیس ش���ورایعایل قضایی ب���ود حاضر نش���د از دبریکلی حزب
جمهوریاسالمیکنار برود و فعالیت سیاسی نکند تا بیطرفی دستگاه قضایی حداقل به
لحاظ شکلی تضمنیگردد .در زمان فعالیت او عم ً
ال قوهی قضاییه به ابزاری در خدمت
اهداف حزب جمهوریاسالمی که به درستی حزب «چماقبهدستان» خوانده میشد،
بدل شده بود.
بهشتی همچننی تشکلکارگری مستقل را یکی از موانع حاکمیت نظاماسالمی میدید
و به منظور ممانعت از تحقق چننی امری ،توسط علریضا محجوب و علی ربیعی بخش
کارگری حزب جمهوریاسالمی را راه اندازیکرد و با بسیج عناصر چماقدار و با حمایت
پاسدارانکمیته به «خانه کارگر»که محل تجمعکارگران برای پیگریی حقوق صنفیشان
بود حمله و آنرا تس���خریکرد .این باند در س���ی و هشت س���الگذشته با در اختیارگرفنت
نهادهای کارگری بیشترین نقش را در سرکوب کارگران و به یغما بردن دسرتنج آنان به
عهده داشته است.
2

بهشتی و فرهنگ «خودی» و «ناخودی»
بهشتیکسی بودکه از همان ابتدا فرهنگ «خودی» و «ناخودی» را وارد ادبیات سیاسی
ایرانکرد و برای مخالفان خودکوچکترین حقی قائل نبود .چنانچه خطاب به دولت
1-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54091.html

-2عبور از بحران –کارنامه و خاطرات  ۱۳۶۰ص ۸۰
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بازرگانگفت:
دولت انقالب! ملت ما میخواهدکه تو دولت این س���ی و چهار میلیون باش���ی نه
دول���ت اون دو میلیون.کدوم دو میلیون؟ ما یه دو میلیون آدم تیتیش مامانی داریم
تو این مملکتکهاینها همیش���ه نق میزنند .میگن این چه انقالبی ش���د آخه ما
درست و حسابی میتونستیم شبها به مجالس بزم برویم ،عیش و نوشی داشتیم،
هرزگیها داشتیم ،برا خودمون روزگار خوشی داشتیم ،این چه انقالبی شد ،مرگ بر

این انقالبکه شبنشینیهای ما را بر هم زد!
او جدا از مسئله «خودی» و «ناخودی» اساس ًا اعتقادی به اجرای قانون نداشت .برای
شناخت شخصیت قانونگریز بهشتی و همراهانش روایت دکرت ابراهیم یزدی بسیار مهم
است او میگوید:
اما نکته اصلی این بودکه دوس���تان (حزب جمهوریاسالمی ) میگفتن دکه حاال
مگر ما میخواهیم این قانوناساسی را اجراکنیمکه شما اینقدر جوش میزنید؟...
در اواخر سال  ۱۳۵۸مسعود رجوی از بهشتی خواستکه در یک مناظره با او شرکتکند.
تیرت آن در تبلیغات نشریه مجاهد این بود :دادگاه خلق :مسعود رجوی دکرت بهشتی را به
مناظره زنده رادیو تلویزیونی دعوت میکند.
بهش���تیکه انجام مناظره را به نفع خود نمیدید ،از انجام آن طفره رفت .البته مس���عود
رجوی هم مطلق ًا به آزادی جریان اطالعات و بحث وگفتگو اعتقادی نداشت و فریبکاری
میکرد و به دنبال مطرحکردن خود و اس���تفاده از تریب���ون عمومی تلویزیون بودکه در
انحصار حزب جمهوریاسالمی و نزدیکانش قرار داشت .بعدها او نه تنها حاضر نشد
با هیچکسی مناظرهکند بلکه حاضر بهگفتگو با رسانهها و خربنگاران مستقل هم نشد
و اجازه نداد هیچ شخصیت مستقل یا حتی نیمهمستقل در تلویزیون وابسته به مجاهدین
حضور یابد و از این بابت دست بهشتی را از پشت بست.
این درخواست رجوی در پی دیداری بودکه بنی این دو پس از درگذشت آیتالله طالقانی
انجامگرفت اما هیچیک از دو طرف راجع به آن دیدار توضیحی ندادند .البته در سالهای
اخری ملوکالسادات بهش���تی دخرت بهشتی و محمد پیشگاهیفرد یکی از نزدیکان او،
دروغهای عجیب و غریبی از جمله تالش مسعود رجوی برایگرفنت پول از بهشتی و یا
پیشنهاد «بیعت» با او را مطرحکردهاند.
1

بهشتی و انقالب فرهنگی
بهش���تی یکی از سازماندهندگان اصلی «انقالب فرهنگی» بودکه ضربات وسیعی به
-۱گفت وگوی ابراهیم یزدی با روزنامهی عصر آزادگان -دوشنبه  ۲۹آذر ۱۳۷۸
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آموزشعایل در ایران واردکرد .وی پس از وقایع خوننی انقالبفرهنگی در حایلکه چند
نفر از دانشجویان جانباخته و صدها نفر به سختی مجروح شدند و دانشگاهها به تعطیلی
کشانده شد ،مهاجمان را مردم ایران و میلیونها نفری نامیدکه انقالب را به ثمر رساندند.
ی که داشت هنگام فتح دانشگاه تهران توسط نریوهای سپاه پاسداران
اما او با تیزبینیا 
وکمیته و چماقداران وابسته به حزبالله ،خودگوشهای ایستاد و ابوالحسن بنیصدر را
که نقش���ی در سرکوب نداشت و با تالشهایش مانع از خونریزی بیشتر شده بود ،جلو
انداخت تا نوید فتح سنگر دانشگاه و شروع «انقالب فرهنگی» را بدهد و به این ترتیب
کاسه کوزه را سر او شکست.
1

تهیه و تصویب قواننی ارتجاعی «شریعت»
و «مجازات اسالمی»
بهشتی با اقدامات نابخردانهی خود سیاهترین روزها را برای جامعهی حقوقی و قضایی
ایران رقم زدکه همچنان جامعه از اثرات آن رنج میبرد .مقدمات قانون «حدود و قصاص
و مقررات آن»که در ش���هریور  ۱۳۶۱به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و چندی
بعد «دیات و تعزیرات» هم به آن افزود شده و بعدها به «قانون مجازات اسالمی» تبدیل
ش���د ،توسط بهشتی و شورایعایل قضایی تحت تسلط او تهیه شد .این شورا به منظور
اسالمیس���ازی نظام حقوقی و قضایی ایران لوایح متعددی بر مبنای «تحریرالوسیله»
خمینی در زمینههاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى
اس�ل�امى ارائه داد .آیتالله علیگلزادهغفوریکه ع�ل�اوه بر اجتهاد ،دکرتای حقوق از
دانشگاه سوربن فرانسه نیز داشت در این رابطه میگوید:
بحث قصاص و دیات را هم تحت عنوان الیحه قصاص با آب و تاب به مجلس
آوردند و پایهی بدی را بناگذاشتند و خدا جزایشان را داده و خواهد دادکه با اسالم
چههاکه نکردند و آن را چطور معرفیکردند! چه خونهایی ریخته ش���د و بر این
پایهها چه دعواهای تمام نشدنی و آشتیناپذیری در این جامعه بناگذاشته شد و پای
اسالم را هم در میانکشیدند و آبروی اسالم را بردند و هنوز هم خجالت نمیکشند.
آیتاللهگلزاده در مورد «قانون قصاص»که دستپخت بهشتی بود میگوید :به نظر من
از ابتدای همان مادهی اول قانون قصاص ،تا آخر ماده ،صد و نود و پنج مورد اش���کال
است .وی در ادامه میگوید:
البته خوداینها بدترین رس���وایی را برای خودش���ان در برابر ریخنت آبروی اسالم
به دس���ت آوردند،که من امیدوارم خدا جامعه را از ش���ر جهل و تعصب و غرور و
2

-1روزنامهی جمهوریاسالمی ۷ ،اردیبهشت  ،۱۳۵۹ص ۱۰
-2قضا در اسالم و نظام قضایی منسوب به اسالم ،علیگلزادهغفوری ،صفحه ۲۰۲

23

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

بدبختیهاییکهگرفتار آن شده ،نجات دهد.
شورایعایل قضاییکه ابتدا قرار بود اعضای آن با رأی قضات سراسرکشور انتخاب شوند
و تضمنیکنندهی استقالل دستگاه قضایی باشد ،در عمل با تعینی پنج فقیه :بهشتی ،عبدالله
جوادیآملی،علیقدوسی،عبدالکریمموسویاردبیلیومحمدمهدیربانیاملشیبهنهادی
برای تسلط همهجانبه روحانیون و پیادهکردن برنامههای بهشتی و حزب جمهوریاسالمی
تبدیل شد .شورایعایل قضایی و در راس آن بهشتی ،مقرراتی را به هیأت قانون درآورد
و نظام جزایی کش���ور را بر آن اس���توار س���اخت که مربوط به دهها قرن قبل بود.اینها
برخالف وعدههایی بودکه خمینی قبل از پریوزی انقالب به ویژه در فرانس���ه داده بود.
حسن نزیه در این رابطه میگوید:
ما مسالهی حقوقکیفر اسالمی را در پاریس مطرحکردیم.گفتیم آقا امروز همه جا
از ما سئوال میکنند شما دس���ت دزد را خواهید برید؟گفتند شرایط مجازات در
این قبیل موارد به قدری ش���دید استکه اص ً
ال شاید دستی بریده نشود ویل ایجاد
ترسش برای خدمت به مردم است .بندهگفتم ویل اگر در امریکا و اروپا یا هر جای
دنیا مقرراتی باشدکه جایگزین آثار و نتایجی باشدکه آقا انتظار دارید باز هم دست
میبرید؟گفتند :هرگز ،شما بگردید ،پیداکنید مقررات مناسبتر را .اجرا میکنیم».
1

این قدر این مرد منطقی فکر میکند...
پاکسازی گسرتدهی قضات شریف و مس���تقل از دادگسرتی در زمان بهشتی آغاز شد و
در دوران پس از او ادامه یافت .قضات ،وکال و حقوقدانانیکه بیانیه مخالفت با قانون
قصاص را امضاکرده بودند یا در جریان تصفیههایگسرتده از قضاوتکنارگذاشته شدند
و یا با «محکومیتهای انتظامی» و «تنزل رتبه» روبرو ش���ده و س���الها از تدریس در
دانشگاهها و مراکز آموزشی محروم شدند.
او دستگاه قضایی فاسد و تبهکاری را بنیانگذاشتکه محمد نوریزاد یکی از دلدادگان
سابق دستگاه والیتفقیه در موردش به درستی میگوید:
ِ
هردمبیل اسالمی ،از محمود
دیگر این نظام
دس���تگاه قضایی ما و خیلی جاهای
ِ
سهرابیها فراوان دارند .سهرابیهاییکه رگ ضعف قاضیان و مأموران و اکرههای
دستگاه قضایی و مسئوالن غریقضایی را نیک میشناسند .اینان بساطی میآرایند و
در همان بساط از حضرات با زن و شراب و دود و دم و هدایایی از قبیل سفرهای
خارجی و پرداخت پول و به نام ِ
کردن ویال و اتومبیل پذیرایی میکنند .در بس���اط
سهرابیها ،هماره چاقوکشانی نیز پرسه میزنند برای عملی ِ
کردن ارادههای ویژهی
س���هرابیها .و اگر قاضیای و مسئویل تمردکرد و به خواستهی سهرابیها تمکنی
2

-1قضا در اسالم و نظام قضایی منسوب به اسالم ،علیگلزادهغفوری ،صص  ۲۳۰و ۲۳۱

2-http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/2583
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نکرد ،یا با همان چاقوکشها تیغکشش میکنند یا با تسلط سهرابیها به دادسرای
انتظامی قضات و هرکجای دیگر ،وی را به دوردستها تبعید میکنند و پرونده را از
وی میگریند و میسرپند به قاضی و مسئویلکه اهل دل باشد و دلش برای دخرتی
باکره و زیبا و اتومبیلی شیک و ویالیی با سند منگولهدار بلرزد.

1

موضوع شکنجه در زندانها
در نیمهی دوم  ۱۳۵۹موضوع ش���کنجه در زندانها بحث روز جامعه سیاسی ایران بود.
بهشتی در مقام رئیس قوهی قضاییهکسانی راکه در مورد شکنجه در زندانها افشاگری
میکردند به محاکمه تهدیدکرد وگفت:
ت کردهاند،
بیش���ک در موقع خود،کسانیکه شایعه شکنجه در زندانها را درس 
تحت تعقیب قضایی قرار میگریند.
این در حایل بودکه بنیصدر ریاستجمهوری وقت در ارتباط با پیگریی شکایات واصله
در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندانها میگوید:
وقتی نماینده عفو بنیالملل آمد دفرت من ،به او چهارصد عکس از انواع شکنجهها را
دادم تا آنها را نگاهکند وگفتم :هیچ مالحظه نکنید .فقط نگوییدکه این عکسها
را از منگرفتید .بگوئیدکه این شکنجهها هست برای اینکه من میخواهم شکنجه
تعطیل شود ولو در خارج بگویندکه دولت از جمله منکه رئیسجمهور هستم ،این
مسئلهای نیست .مسئله این استکه این بساط باید تعطیل شود .همنی چهارصد تا

عکس را دادم بردند برای آقای خمینی.
چهرهی واقعی بهشتی را از خالل خاطرهای که ریشهری تعریف میکند میتوان دید.
پس از تصدی ریاست شورایعایل قضایی ،روزی بهشتی برای بازدید سازمان قضایی
ارتش به این نهاد میرود و شماری از قضات در دفرت دادستان وقت نظامی ارتش با وی
دیدار میکنند .ری شهری میگوید:
یکی از حضار ضمنگزارشکار س���ازمان قضایی ارتش با بیانی لطیف اشارهای
به قاطعیت بلکه قدری تندروی دادگاه انقالب ارتشکرد و از ایش���ان خواس���ت
توصیهکنندکه دادگاه انقالب ارتش روش مالیمتری را از برخورد با تخلفات پیش
بگرید ....برخالف انتظار ،شهید بهشتی در پاسخ آنان لبخندی زد وگفت :عجب! من
فکر میکردمکه امروز از آقای ریشهری بخواهیم با قاطعیت بیشتری با تخلفات
برخوردکند.کار ایشانکه برخورد با توطئههاست و قاطعیت بیشتری را میطلبد،
2

1-www.nurizad.info/blog/29152
2- www.ensani.ir/fa/content/112041/default.aspx
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حاال این طورکه شما میفرمایید معلوم میشود برخوردهای ایشان خوب است!
الجوردیباکپیبرداری ازشیوهیبهشتیبرایبرخوردبادرخواستهایزندانیان،هرگاهکه
خواستهای از سوی آنان مطرح میشد ضمن ابراز تعجب ،خواهان قاطعیت بیشتر در جهت
عکسدرخواستارائهشده،یامحدودکردنامکاناتیکهزندانیانازآنبهرهمندبودند،میشد.
آیتالله بهاءالدین محالتیکه یکی از مراجع تقلید شمرده میشد در بهمن ماه  ۱۳۵۹طی
اطالعیهای نسبت به شکنجه و غارت حکام شرع بیسوادگماشته شده از سوی بهشتی
اعرتاضکرد وگفت:
 ...هم اکنون درکشور اسالمی ایران ،عوامفریبی ،بتپرستی ،اختناق شدید و دغل و
چاپلوسی ،تحریف افکار و اعالمیهها و نوشتجات ،ارتشاء و فحشاء ،دروغ و تهمت
به شدت رواج دارد .اوضاع فضاحتبار و ننگآوری بر دادگاههای به اصطالح
اس�ل�امی حاکم است و قضات شرع بیس���واد و حکام شرع بیاطالع از قضاء
اسالمی به صدور احکامی مبادرت میورزندکه نه تنها خالف شرع انور است ،بلکه
لکهی سیاهی بر تاریخ داوری بشری است!
شکنجهی متهمنی و محکومنی به نام «تعزیر» [و] غارت و چپاول اموال مردم بنام
«مصادره شرعی» امروز بسیار رایج است! عدم امنیت شغلی و قضایی مردم را از
فعالیتهای تولیدی و ثمربخش بازداش���ته و بسیاری از امور در پشت درهای بسته
میگذرد و مردم را از ماجراهای پش���ت پرده خربی نیست .بسیاری از انسانهای
بیگناه ،به صرف اتهام ،ماههاس���تکه در پش���ت میلههای زندان بس���ر میبرند!
دانشگاهها و مراکز علمی بنام انقالب فرهنگی مورد تهاجمی وحشتناک واقعگشته
و هم اکنون جوالنگاه جاهالن شده است!2
1

سازماندهی حزبالله و چماقداران
بهشتی و حزبیکه رهربی آن را به عهده داشت ،مؤسس دستهجات چماقداری بودندکه
تحت عنوان حزبالله به تجمعات و مراکزگروههای سیاسی حملهکرده و فعاالن سیاسی
را مورد ضرب و شتم قرار داده و به قتل میرساندند.
بهشتی در پاسخ به این سوالکه آیا حزبالله تجمعات را به هم میزندگفت:
حزبالله واقعاکیس���ت؟ حزبالله صدها هزار نفری هستندکه در نماز جمعهها و
مراسمات مذهبی و انقالبی ش���رکت کرده و شعار میدهند حزب فقط حزبالله
رهرب فقط روحالله،اینها یک تش���کل خاص نیستند و اینکه آیاکسانیکه در روز
کارگر تجمعات را بر هم زدند حزبالله هستند بایدگفتکه من انکار نمیکنم فردی

 -1خاطرهها ،محمدی ریشهری ،مرکز اسناد انقالب اسالمی جلد اول ص  ۹۲و .۹۳

2-http://kadivar.com/?p=15529
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ممکن است از سر غریت نتواند اقدامات ضدانقالبی و دینی را تحمل کند و کار
بیرویه و غریقانونی انجام دهد ویل این در بنی امت حزبالله رویه نیست.اینهایی
که با عنوان حزبالله در جامعه شناخته میشوند همانهایی هستندکه در زمان رژیم
طاغوت سینه در برابرگلولهها سرپکردند و امروز در جبههها جانفشانی میکنند و
نمک ناشناس���ی اس���تکه این نریوهای صدیق و با ایمان را مورد هجوم و حمله

تبلیغاتی قرار میدهند.
حمله و هجوم پاسداران و نریوهای مسلح به تجمعات قانونی نیز با هدایت و اطالع او
صورت میگرفت .مهدی فتاپور یکی از رهربان سازمان فداییان خلق «اکثریت»که در
میزگرد تلویزیونی با بهشتی در خرداد  ۱۳۶۰شرکتکرده بود میگوید:
این جلسه چند روز بعد از اول ماه مه برگزار شد .در این روز ما میتینگی در میدان
آزادی داش���تیمکه اجازه برگزاری آن از طرف وزارتکشور صادر شده بود .به این
میتینگ ما با پرتاب نارنجک حمله شد و یک نفرکشته و تعداد زیادی مصدوم شدند.
هنگام ورود به س���الن بحث ،من در یک آسانسور با پاسدارهاییکه محافظ آقای
بهشتی بودند ،به طبقه باال رفتیم .آنها رو به منگفتندکه نارنجکها نوشجانتان.
1

این تازه اولکاره ،صربکننی بهرتش از راه مریسه و از این قبیل متلکها.
درمیزگردمذکورکهمرکبازنمایندگانحزبتودهوفدائیاناکثریتوجنبشمسلمانانمبارز
و حزب جمهوریاسالمی بود ،بهشتی تلویحاً وعده برخورد با حزب توده وکیانوری را داد.
برگزاری این میزگرد توطئهی بهشتی بودکه از طریق علی الریجانی رئیس رادیو تلویزیون
و برای مقابله با ابتکار بنیصدر صورتگرفت .مهدی فتاپور میگوید:
آقای الریجانی اهداف این مباحث را توضیح داد و طرحکردکه سه سری مناظره در
رابطه با پایههای نظری ایدئولوژیک؛ سیاسی و اقتصادی سازمان داده خواهد شد.
نماینده دفرت ریاست جمهور طرحکردکه آقای رییس جمهور اعالم نمودهکه قصد
دارد چننی مباحثی را سازمان دهد و اگر شما خواهان بحث میان نریوهای سیاسی
هستید ،میتوانید آن جلسات را از تلویزیون سراسری پوشش دهید .آقای الریجانی
پاس���خ دادکه این جلسات به ابتکار تلویزیون سازمان داده شده و هیچ رابطهای با
دفرت ریاستجمهور ندارد .دستورکار این جلسه نیز سازماندهی این مباحث است و
ما راجع به جلساتیکه دفرت ریاست جمهور میخواهد برگزارکند صحبت نمیکنیم.
نمایندهی جبهه ملی آقای لباسچی با لحنی دلسوزانه صحبت با احساس و مفصلی
کرد وگفتکه وقتی یک رییسجمهور پیدا شدهکه توانسته اعتماد آنهایی راکه
به رژیم بیاعتماد بودند جلب نماید چرا شما اینقدر با او عناد میکنید .آخر چه
2

-1کیهان ،پنجشنبه  ۱۷اردیبهشت  ، ۱۳۶۰ص .۹
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ایرادی داردکه ش���ما همان پیشنهاد آقای بنیصدر را پیگرییکرده و عملیکنید و
مناظرههایی در برابر پیشنهاد او سازماندهی نکنید .برای همه آشکار بودکه این بحث
بیفایده است و اساسا این مناظرهها در رقابت با رییس جمهور سازمان داده شده

است و دیگران این بحث را پیگریی نکردند.
دو ماه بعد ،لباس���چیکهکمکهای مایل هنگفتی در اختیار خمینیگذاشته بود توسط
1

دادگاه انقالب به جوخهی اعدام سرپده شد.
جلس���ات بعدی این میزگردکه ضبط ش���ده بود به دستور بهش���تی پخش نشد و حزب
جمهوریاسالمی به دنبال اجرای طرحکودتا علیه بنیصدر رفت .در همان روزهاییکه
بهشتی در میزگرد با نمایندگانگروههای سیاسی به طرح آزادی در اسالم و جمهوریاسالمی
میپرداخت ،نقشهی بسنت نشریات منتقد و مستقل را میکشید.
در اسفندماه  ۱۳۵۹و پس از هجوم عناصر حزبالله به متینگ  ۱۴اسفند در دانشگاه تهران
که بنیصدر سخرنان آن بود ،او برای روشنشدن ابعاد ماجرا درخواست یک مناظرهی
تلویزیونی با حضور بهشتی و رجایی و رفسنجانی را داد و رادیو و تلویزیون نیز میزبانی آن
را پذیرفت ،اما طرفهای ماجرا هریک با بهانهای از انجام آن شانه خایلکردند و عاقبت
در روز  ۲۶اسفند  ۱۳۵۹روابط عمومی رادیو و تلویزیون نیز پیام خمینی را بهانهکرد و خرب
از لغو مناظره داد.
در حایلکهکش���ور به ش���دت در بحران فرو رفته بود و بنیصدر وگروههای سیاس���ی از
بازرگان و نهضت آزادیگرفته تا مجاهدین بارها مسئله مراجعه به آرای عمومی و رفراندوم
را مطرح میکردند ،بهشتی همراه با خمینی و رهربان حزب جمهوریاسالمیکه نتیجهی
رفراندوم را حدس میزدند به مخالفت با آن پرداخت وگفت:
طرح مسئله رفراندوم درست به منظور تضعیف جمهوریاسالمی ،تضعیف قانوناساسی،
مجلس و دولت است و ملت ما باید توجه داشته باشدکه امروز بحمدالله اکثریت قاطع قوه
مقننه ،دولت و قوهی قضاییه و نهادهای انقالباینها همه همفکر و یکپارچه هستند و
این نعمت بزرگی است .اینکه برخی از روزنامهها میکوشند بگویند در جمهوریاسالمی
امروز یک بحران است و راه حل این بحران را در رفراندوم یا چیزهای دیگر جستوجو
میکنند اینکارها اصال به منظور ایجاد بحران صورت میگرید .بحرانی وجود ندارد...
هر حرکت و آوازیکه بخواهد این همبستگی را خدشهدار بکند به زیان ملت و انقالب
است و ملت باید در برابر آن هوشیارانه عملکند و قوهی قضاییه وظیفه داردکه در برابر
2

 -1پیشنی
-2در این جنایت «جنبش مسلمان مبارز» و «اکثریتی»ها نیز شریک بودند .چراکه حبیبالله پیمان رهرب
جنبش مسلمانان جنایت صورتگرفته را رسم ًا به مقامات رژیم تربیکگفت و «اکثریتی»ها آن را به
فال نیکگرفتند و ابراز خشنودی میکردند.
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اینگونه جریانهای انحرافی و خطرناک وظیفهاش را قاطعانه انجام دهد.
  
تحمیل حجاب اجباری به زنان
ملوکالس���ادات بهش���تی دخرت وی همراه با دیگر بخشهای نظام میکوش���د چهرهی
ظاهرالصالحی از پدرش به دست دهد و به دروغ مدعی میشودکه بهشتی آنها را اجبار به
داشنتحجابنمیکرد.واساس ًاپدرشبه«باید»معتقدنبود 2.درحایلکهبهشتیدربرنامهی
شما و مسئوالن رادیو شریاز در پاسخ به سوال خانمی در مورد پاکسازی زنان میگوید:
یک خانم شهروند و مسلمان ایجاب میکندکه لباسی راکه در اداره میپوشد همان
1

لباسی نباش دکه در میهمانیهای شبانه میپوشد.
بعد از این س���خنان بهشتی بودکه خمینیکه شرایط را مساعد دیده بود دوباره حجاب
اجباری در ادارات را مطرحکرد:
چرا این اشخاصیکه در این ادارات مشغول فساد هستند چرااینهایی راکه مشغول
هستند جوانهای ما را تباهکنند در این ادارات تصفیه نمیکنید .من نمیدانم این
مملکت وضعش چگونه است .بیست سال استکه این ملت محروم دارد زحمت
میکش���د،کشته میدهد ،پانزده خرداد آنقدرکش���ته داد و بعد هم هی پانزدههای
خرداد برای ما پیش آمد این همه به ش���هادت رس���یدند ما تا چه وقت باید مواجه
با این چهرههای افسرده باشیم؟ ملت ایران تاکی باید منتظر باشندکه شماها از آن
گرفتاریهائیکه میگوئید دارید در ادارات بریون بیائید؟ تاکی ملت ایران صربکند
3

و تاکی شما میخواهید اصالحکنید امور را؟
بهشتی در  ۲۳بهمن  ۱۳۵۹در دومنی سالگرد پریوزی انقالب و در بزرگداشت «شهدای
هویزه» یک سخرنانی دارد تحت عنوان «حجاب و حدود آزادی در جامعه اسالمی»که
به خوبی نشان میدهد دخرت وی تاکجا حقایق را وارونه جلوه میدهد:
برای اینکه بقیهی انس���انها حاکم بر هوایشان بمانند ،باید بکوشیم محیط هم
طبیعی باشدکه از در و دیوارش انگیزه فساد نبارد .و به محض اینکه ما خواستیم
محیط را از این آلودگیها پاککنیم خود به خود مقداری از آزادیهاگرفته میشود.
اگر به آن خانمگفتند خانم ش���ما آزادی فریاد برای آزادی هم برآوردید درس���ت،
اما خانم مس���لمان درکوچه و خیابانکه میآیی لباس و پوش���ش شما ساده باشد،
اندامهای بدن و موی س���ر شما پوشیده باشد ،آنچه با پوشش ساده نه دلفریب و
4

-1کیهان  ۷ ،خرداد  ، ۱۳۶۰صفحه ۹

2-www.humanrights-iran.ir/news-25827.aspx

 -3روزنامهیکیهان ،یکشنبه  ۱۸خرداد  ،۱۳۵۹ص .۱
 -4روزنامهیکیهان شنبه  ۸تری  ،۱۳۵۹ص .۱۳
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س���خن گفنت و نحوه برخورد با این و آن و طرز راه رفنت و همه آنها هم با وقار و
سنگنی و متنی باشد ،درخور پاکدامنی بانوی واال قدر مسلمان پیوسته به خدا باشد.
خوب در اینجا اگر این را به اوگفتند و ش���نید ،باز هم آزادی او حفظ شده ،چون
خودش آزادانه شنیده اما اگر نخواست آزادانه بشنود بگویدکه این چیزهاییکه شما
میگویید خوب اس���ت ویل من دلم میخواهد نیمهبرهنه از خانه بریون بیاییم ،با
آرایش تمامعیار در خیابان ظاهر شوم ،در اینجا نظاماسالمی با او چهکند؟ آزادی
او را حفظ و رعایت کند و به او بگوید آزادی خانم؟ ما حرف خودمان را به شما
زدهایم،ش���ما میخواهیگوشکن یاگوش نکن آزاد هستی؟گوشکردی خوشا به
س���عادتت،گوش نکردی عذابش دامن خودت را میگرید؟نخری در آنجا ما نهی
از منکر میکنیم .در این صورت خود به خ���ود مقداری از آزادی این خواهرها را
از دس���تش میگرییم .و نه به خاطر اینکه دشمن آزادی او و آزادی بشریت باشیم،
به خاطر این که دوست و خواستار آزادی او و آزادی بشریت هستیم .تو ای خانم!
بنشنی با خودت بیاندیش در درونت چه انگیزهای هستکه تو را وا میدارد به جای
پوشش باکرامتیکه اسالم برای تو درنظرگرفته است میخواهی بدون این پوشش به
خیابانها وکوچهها بیایی؟ آیا خودآگاه یا ناخودآگاه در اعماق روحت خودنمایی و
میل به خودنمایی و نمایش دادن خویشنت در برابر دیدگان دیگران تو را به اینگناه
وا نمیدارد؟ و اگر تو نتوانستی این تمایل و یا جهل یا هرچیز را در خودت مهارکنی
و دوباره خواستی اینگونه بریون بیایی باید به شما بگوئیمکه جامعه ما چننی وضعی
را در محی���ط اجتماعیش تحمل نمیکند ...چرا با پاالیش جامعه مخالفتکنیم،
جامعه باید پالوده شود .جامعه باید محیطش محیطی باشد پاک از مظاهرگناه و هرگز
ی از منکر ش���عار اسالم
نمیتوان بهکس���یگفتکه چرا نهی از منکر میکنی ،نه 
َ
ون ب ِ ْال َم ْع ُر ِ
وف َوتَ ْنهَ ْو َن َع ِن ْال ُم ْنکر ِ قرآن
اس تَ ْأمُ ُر َ
اس���ت .کُ ْن ُت ْم َخ َری ُ أمَّ ة ٍ ُ أ ْخر ِ َج ْت ل ِ َّلن ِ
میفرماید شما بهرتین جامعهای هستیدکه از شکم تاریخ به دست توانای خداوند
و با حرکت س���ازنده نریومند پیغمرب خدا بریونکشیده شدید .ویژگی شما چیست؟
این استکه امر به معروف میکنید و نهی از منکر .میگویند جامعه مسلمان جامعه
فضولهاست .بله جامعه مسلمانها جامعه فضولهاست.کار دارند ببینند من چهکار
میکنم ...اگر پای حراست از مسائل اجتماعی وکیان انقالب اسالم در میان باشد،
ما دشمنان انقالب را در هر سوراخی باشند پیدا میکنیم و بهکیفرشان میرسانیم.
بنابر این در حد مسائل شرعی و رفتارهای فردی افراد تا با خودشان هستند،کاری
با آنها نداریم ،اما اگر در جامعهکار خالفی انجام بدهند همه مسلمانان اعرتاض
میکنند و بسیارکار خوبی میکنند.

1

 -1روزنامهی جمهوری اسالمی ،یکشنبه  ۷فروردین  ،۱۳۶۲ص .۸
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در دورانیکه هنوز حجاب اجباری نبود بهشتی در مورد اجباریکردن حجاب و استفاده
از زور نقشه میکشید:
پوس���تکنده اینکه اول توضیح و بیدارکردن و اقناع ،و در یک مقطع مناسب هم
قدرت .چون انسان زندگیش بدون زور سامان پیدا نکرده .اجازه میدهید عنی این
مطل���ب را ما در رابطه با دزدیها عملکنیم؟ یعنی بگوییم پاس���دارها،کمیتهها و
پاسبانها شبها تشریف بربید در منزل بخوابید ،ما با رادیو و تلویزیون دزدها را اقناع
میکنیمکه دیگر دزدی نکنند و قبل از اینکه اقناع کنیم هم زور بهکار نمیبریم!
اجازه میدهید یک چننیکاری بکنیم!؟ چه فرقی میکند؟ آن دزد مال است و آن

خانم خودآراییکه خودآرایی میکند ،او هم دزد سالمت اخالق مردان است.
نقش���هی بهشتی پس از سرکوب خوننی  ۳۰خرداد  ۱۳۶۰اجرا شد و از آنجاییکه دوران
«اقناع» زنان میهنمان به پایان رسیده بود «زور» به میان آمد و حجاب اجباری شد.
1

برگزاری دادگاه امریانتظام
بهاتهام دیدار وگفتگو با مقامات آمریکایی
بهشتی ،از نیمهی دوم سال  ۱۳۵۹با هدف مقابله با «لیربالها» ،خیمهشببازی دادگاه
عباس امریانتظام سخنگوی دولت بازرگان را به خاطر دیدار وگفتگو با مقامات آمریکایی
ب���ه صحنه برد .در حایلکه اگر قرار بر پیگ�ی�ری و محاکمهی دیدارکنندگان با مقامات
آمریکایی بود ،خود او به عنوان اولنی و شاخصترین فرد در مظان اتهام بود.
بهشتی پیش از پریوزی انقالب و پس از آن بدون اطالع شورایانقالب با ژنرال هویزر،
س���ولیوان س���فری آمریکا و دیپلماتهای آمریکایی دیدار وگفتگو داشت و اسناد آن به
دست دانشجویان تسخریکنندهی سفارت آمریکا افتاد اما به فرمان خمینی از انتشار آنها
جلوگریی شد .در همان حال دستگاه قضایی تحت نظارت وی به محاکمهی امریانتظام به
اتهام دیدار وگفتگو با مقامات آمریکایی مشغول بود  .
سابقهی ارتباط بهشتی با مقامات سیاسی و جاسوسی آمریکایی به دوران ریچارد نیکسون
برمیگردد .بیبی سی در این موردگزارش میدهد:
دو مقام سابق دولت آمریکا (یکی دیپلمات و دیگری مامور سیا)که سابقه فعالیت
ی سفارت آمریکا با محمد بهشتی به
در ایران را دارند میگویندکه پیش���ینه آش���نای 
دورانی بر میگرددکه محمدرضا شاه پهلوی در اوج قدرت بود و با هرگونه ارتباط
مقامات خارجی و مخالفانش به شدت برخورد میکرد .بنا بر اظهارات آنها ،یکی
ازکارکنان ارشد سفارت آمریکا در دوران ریاستجمهوری ریچارد نیکسون ،بهشتی
را میشناخت و با او تماسهای محدودی داشت .یک منبعکه نمیخواهد نامش
1-http://dl.hayatebartar.com/Published/Voice-speech-beheshti-eghnae.mp3
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فاش ش���ود از قول همکار س���ابقشکه به دیدار محمد بهشتی میرفت میگوید:
«او (بهش���تی) در مورد چیزهاییکه به سفارت میگفت بسیار محتاط بود چراکه
میترسید صحبتهایش به نحوی به شاه منتقل شود.
این دیپلمات بازنشسته میافزاید:
او نمیخواست به دردسر بیفتد .میخواست ما بدانیمکه درباره مسائل مختلف چه
نظری دارد .اینکار را میشد خیلی ساده و عادی انجام داد ویل ابد ًا نمیخواست
درگری یکگفتوگوی طوالنی با یک مقام سفارت آمریکا شود.
هر دو منبع به نگارنده مقالهگفتهاندکه فردیکه از داخل سفارت به دیدار بهشتی
میرفت دیپلماتی به نام استنلی اسکودرو بودکه بعدها سفری آمریکا در تاجیکستان
و جمهوری آذربایجان شد.
آقای اسکودرو بنی سالهای  ۱۹۷۵ -۱۹۷۱میالدی در بخش سیاسی سفارتکار میکرد .او
تا حدی به ایرانیها شباهت داشت و از آنجاکه به خوبی فارسی صحبت میکرد ،در بازار
تهران دوستانی پیداکرده بود ویل آن طورکه همکاران سابقش میگویند ،به خاطر تالش
برای تماس با آقای بهشتی و چند روحانی دیگر توسط روسایش در سفارت توبیخ شد.
اس���نادیکه به تازگی در آمریکا از حالت طبقهبندی خارج شده است ،نشان میدهدکه
سفارت آمریکا در تهران به واسطه ریچاردکاتم به نقش مهم محمد بهشتی در سازماندهی
اعرتاضات ضد سلطنتی پی برد و سابقهی آشنایی آقایانکاتم و بهشتی به حدود پنج سال
1

قبل از انقالب بر میگردد.
ابراهیمیزدیدرگفتگوبامرتضیکاظمیاندرموردحلقهیمفقودهیارتباطباآمریکامیگوید:
به نظر من ،مهمترین س���ند و حلقه مفقوده در ارتباط با آمریکا مذاکراتی استکه
مرحوم دکرت بهشتی مستقیماً با س���ولیوان در تهران داشتهاست .در آن زمان رهربان
انقالب از  ۳کانال با امریکا ارتباط داشتند :یکی در فرانسه بودکه مدارکش منتشر
ش���ده است؛ یککانال در ایران توسط شورایانقالب ،مهندس بازرگان ،آیتالله
موس���ویاردبیلی و دکرت سحابی با سولیوان بود؛کانال س���وم ارتباط و مذاکرات
مس���تقیم دکرت بهشتی با سولیوان بود .اس���تمپل درکتابش هر دوکانال ارتباطی در
تهران را شرح میدهد اما درباره مذاکره دکرت بهشتی با سولیوان چیزی ننوشته است.
من در مناظرهای که در اردوی تابس���تانی سال  ۱۳۷۸انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاه امریکبری با آقای مهندس عباس عبدی داشتم به اوگفتمکه سفارت امریکا
راگرفتید ،خب اسناد مذاکرات بهشتی با آمریکاییهاکجاست؟ آن جا آقای عبدی
جواب روش���نی به این پرسش نداد ویل بعدها در جای دیگری جواب داده وگفته
2

1-www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141101_u01-beheshti-main
2- www.bbc.com/persian/iran/2015/02/150201_u01-revolution-cottam
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اس���ت :آن چه فالنی میگوید درست است؛ ما اس���ناد مذاکرات آقای بهشتی با
سولیوان را بدست آوردیم ،ویل آنها را به آقای خمینی ارایه دادیم .آقای خمینی به
آنها نگاهکرد وگفت آقای بهشتی عضو شورایانقالب است و حاال الزم نیست
توگوها چه بوده و
آنها را پخشکنید .این مهم اس���تکه ببینیم مضم���ون آنگف 
چه چیزی در آن سندهاس���ت .باالخره بعد از بیست و چند سال ،آقایان باید بیایند
و بگویندکه محتوای آن مذاکرات چه بودهاست؟ ضمن ًا مذاکراتی که دکرت بهشتی
با س���ولیوان داشت بدون اطالع شورایانقالب بود و مهندس بازرگان و آیتالله

موسویاردبیلی از این مذاکره اطالعی نداشتند.
بهشتی نه تنها در جریان روزهای ملتهب انقالب دیدارهای متعدد با ویلیام سالیوان سفری
آمریکا در ایران داشت بلکه حتی پس از پریوزی انقالب ضدسلطنتی هم به دیدارهای
خود با مقامات آمریکایی ادامه داد .در حایلکه بهشتی هیچگاه مسئولیت این دیدارها را
به عهده نگرفت .در مجموعهی اسناد «النه جاسوسی»که سال  ۱۳۸۷منتشر شد،به دیدار
بهشتی با مقامات سفارت آمریکا اشاره شده است:
روز  ۲۸اس���فند  ۱۳۵۷و در نخس���تنی روزهای پس از پریوزی انقالب« ،جی .بی.
المرباکیس» ،مسئول بخش سیاسی س���فارت آمریکا در تهران به همراه دو عضو
دیگر سفارت در منزل شهید بهشتی با وی دیدارکردند .در این دیدار راجع به مسائل
مختلف انقالب و روابط خارجی ایران پس از سقوط شاه و از جمله روابط آتی با
1

آمریکاکه دغدغه مقامات واشنگنت بود سخن به میان آمد.
بهشتی یک هفته قبل ازگروگانگریی هم در سفر محرمانه هرنی پرکت به ایران با او دیدار
2

وگفتگوکرده بود 3.این ارتباط پس ازگروگانگریی هم ادامه داش���ته است .هرنی پِ ِرکت
میگوید:
به درخواست ما (شرکت مخابراتی)ای تیاند تی سیستم پیشرفتهای برای تماس با
ایران نصبکرده بود .بنا براین قادر بودیمکه بدون دردسر زیاد به تهران زنگ بزنیم.
او میافزاید:
من با بهش���تی صحبتکردم و از او پرس���یدمکه آیا میتواند برای آزادیکارکنان
س���فارت به ماکمککند؟گفت ،ببینم چکار میتوانم بکنم ،االن باید به جلس���ه

شورایانقالب بروم .او هرگز زنگ نزد.
نکتهی قابلتأملیکه از نظر پژوهش���گران به دور مانده این واقعیت استکه در روزهای
4

-1نشریهی نامه شمارهی .۳۰
2اسناد النه جاسوسی ،تهران ،مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،بهار ۱۳۸۷
 -4پیشنی

3- www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141101_u01-beheshti-main
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پرالتهاب پاییز و زمستان  ۱۳۵۷با آنکه آیتالله طالقانی از زندان آزاد شده و مورد توجه
عم���وم مردم بود و از محبوبیت فوقالعادهای برخوردار بود و تظاهراتهای تاس���وعا و
عاشورای تهرانکهکمر نظام سلطنتی را شکست به دعوت او انجام شد اما در هیچ یک
از بندوبستها با مقامات آمریکایی و ارتش و ...شرکت نداشت و یا با خصوصیاتیکه
در او سراغ داشتند شرکت داده نشد .اما روحانی ناشناسی چون موسویاردبیلیکه هیچ
سابقهی سیاسی و مبارزاتی نداشت و به سادگی توسط بهشتی اداره میشد ،طرفگفتگو
و معامله بود.

1

طراحی سرکوبگسرتده نریوهای سیاسی
وکودتاعلیهبنیصدر
بهشتی که سودای ریاستجمهوری داشت نمیتوانست ببیند آرزوهای وی نقش برآب
ی وی بنیصدر رئیسجمهوری شده است .او از فردای انتخاب
شده و برخالف پیشبین 
وی بنای ناسازگاری راگذاشت و تالشکرد ریاستجمهوری را خوار و خفیف نشان دهد.
او در یک سخرنانی در رابطه با انتخاب بنیصدر و موض ع حزب جمهوریاسالمیگفت:
اینکه وقتی رئیس جمهوری انتخاب ش���د چه خواهیمکرد؟ معلوم اس���تکه چه
خواهیمکرد.کش���ورکشور ماس���ت .این رئیسجمهوری هم با انتخاب این جامعه
س���رکار آمده .ما در رابطه با او مواضعمان خیلی روش���ن است .تاجاییکه در خط
انقالباس�ل�امی با حفظ هویت اسالمیش باشد ،مورد تأئید ماست.هرجا از این
منحرف شد ،تذکر میدهیم .انتقاد میکنیم.اگر پافشاریکرد ،جلویش میایستیم.
تکلیف ما را اسالم روشنکرده .تازه رئیسجمهوریکارهای نیست .مسئولیتها به

عهده دولت ومجلس شورا است.2
بهشتیکه به درستی از سوی مردم لقب «آیتالله راسپوتنی»گرفته بود عالوه بر هدایت
پ���روژهی ضدمردمی «انقالب فرهنگی» ،نقش تعینیکنندهای در تحوالتیکه منجر به
بسنت مطبوعات وکودتا علیه اولنی رئیس جمهوریاسالمی شد داشت .او از اسفند ۱۳۵۹
میکوشید با طرح اتهاماتی علیه بنیصدر او را به محاکمهکشیده و از طریق دیوانعایل
 -1آیتالله طالقانی در آبانماه  ۱۳۵۷از زندان آزاد شد .خمینی ،بهشتی و روحانیت به خاطر نظرگاههای
سیاسی و مردمی وی مطلق ًا نظر مثبتی روی او نداشتند و هریک بهگونهای دشمن او محسوب میشدند
و سعی میکردند او را ازکانون تصمیمگرییها دورکنند .خمینی در دیماه  ۱۳۵۷شورای انقالب را
تشکیل داد؛ بازرگان و سحابی در آن عضو بودند اما آیتالله طالقانی را دور زده بودند و حتی این دو
موضوع را با ایشان در میان نگذاشته بودند! خمینی پس از آنکه متوجه شد آیتالله طالقانی درصدد
تشکیل شورای انقالب به دبریی دکرت سامی است مجبور به دعوت از ایشان شد تا شورای انقالب وی
پا نگرید و رقیبی به وجود نیاید.
-2روزنامهیبامداد؛۱۰بهمن.۱۳۵۸
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کش���ور به برکناری او اقدامکند 1ام���ا از آنجاییکه هنوز قادر به تصفیهیکامل قضات
دیوانعایلکشور نشده بود ،امکان عملی آن فراهم نمیشد.
باالخره در خردادماه  ۱۳۶۷بهشتی با چراغ سبز خمینی راه سریعتر وکمهزینهتر مجلس
شورای اسالمی را پیش گرفت و سناریوی «عدم کفایت سیاسی» بنیصدر در مجلس
کلید خورد .بهشتی در بهار  ۱۳۶۰قدم به قدم توطئهی سرکوبگروههای سیاسی و قبضهی
کامل قدرت را برنامهریزی میکند.
یکشنبه  ۲۰اردیبهشت ۱۳۶۰
ش���ب ،آقایان رضای���ی و محمدزاده آمدن���د و در باره تصمیم���ات اخری دولت و
شورایعایل قضایی در خصوص برخورد با گروههای ضدانقالب بحثی داشتند.
س���پاه معتقد استکه نباید به آنها مش���روعیت سیاسی بدهیم و با توجه به وجود
جنگ وکارشکنیها ،با آنها برخورد قاطع بشود و سرکوب شوند.
سهشنبه  ۲۲اردیبهشت ۱۳۶۰
 ...شب در نخست وزیری با آقایان رجایی ،بهشتی ،باهرن ،خامنهای و نبوی جلسه
2

داشتیم .از سپاه آمدند و راجع به برخورد باگروههای محارب مذاکراتی شد.
متعاقب جلساتیکه ادارهی آنها با بهشتی بود تصمیم بهکودتا با پوشش قانونی
علیه بنیصدر اتخاذ میشود و تالش برایگرفنت تأیید خمینی و برداشنت قدم آخر
شروع میشود.
سهشنبه  ۲۹اردیبهشت ۶۰
جلسه علنی داش���تیم .دستور جلس���ه الیحهی حذف عنوان فرمان همایونی بود.
[فرمان همایونی بخش���ی از اختیارات ش���اه مانند تعینی رئیس بانک مرکزی و...
بودکه ش���ورایانقالب آن را به رئیس جمهور منتقلکرده بود] پیش از شروعکار،
آقای محمدجواد حجتیکرمانی به من اطالع دادکه امام در مالقاتی با س���ه نفر
از نمایندگان س���مپات لیربالها از الیحه اظهار نارضایتی کردهاند و آن را تشنجزا
خواندهاند( .البته دو سه روز پیش آقای صانعی هم به منگفته بودند که امام مایلند
از این طریق ،تشنجی ایجاد نشود).
...هنگام تنفس ،مطلب را با آقای رجایی در میانگذاشتم .ایشان باآقایان خزعلی،
3

جنتی و نبوی برایکسب تکلیف خدمت امام رفتند.
پنجشنبه  ۳۱اردیبهشت ۶۰

4

-1جمهوری اسالمی ۲۱ ،اسفند  ، ۱۳۵۹صفحه .۱۲
-2عبور از بحران –کارنامه و خاطرات  ۱۳۶۰ص .۱۰۵
-3عبور از بحران –کارنامه و خاطرات  ۱۳۶۰ص .۱۰۷
-4عبور از بحران –کارنامه و خاطرات  ۱۳۶۰ص ۱۱۷
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در جلس���ه علنی ،ادامه بحث الیحه فرمان همایونی را داش���تیم .قسمت اساسی
پیشنهادهای مورد نظر دولت تصویب شد .بعضیها [طیف نهضت آزادی و لیربالها]
با بریون رفنت از جلسه ،مخالفت جدی خودشان را آشکارکردند.
...عصر طبق قرار قبلی ،جلسه هیأت رئیسه در دماوند در منزل آقای الویری بود .بعد
از تنظیم برنامهی هفته ،درباره مسائل روز بحثکردیم .توطئهی ایجاد تشنج  توسط
لیربالها و ضدانقالب با استفاده از جو مربوط به الیحه حذف فرمان همایونیکه
آن را الیحهی حذف بنیصدر نامیدهاند .برای مواجه شدن با این توطئه بحثهایی

شد و تصمیمهایی اتخاذگردید.
رفسنجانی با وجودیکه در خاطراتش سعی میکند شسته و رفته حرف بزند روی نقش
شورایعایل قضایی در تعطیلی روزنامهها و زمینهسازی برای اجرایکودتا تأکیدکرده و
مینویسد:
چهارشنبه  ۶خرداد ۱۳۶۰
 ...قبل از ش���روع مالقات ما ،اعضای شورایعایل قضایی ،خدمت امام بودند به
جلسهیشان رسیدم،

جز آقای ربانیشریازی ،احمدآقا هم بود .من هم در قسمتی از
بحث بر سر موضع ما با مخالفان و لیربالها بود ،مطالب خوبیگفته شد و تصمیمات
خوبیگرفته شد .قرار شد هیأت سه نفری ،صریح ًا تخلفاتشان را بگویند .دادگاهها
2
هم قوی ًا عملکنند و حتی در مورد تعطیل روزنامههای ضدانقالب.
برنامهیریزی قبلی بهشتی بودکه خمینی در دیدار با نمایندگان مجلس

در پی این دیدار و
شورای اسالمیکلید سناریوی حذف بنیصدر را زد وگفت:
...نمیشود از شما پذیرفتکه ما قانون را قبول نداریم .غلط میکنی قانون را قبول
نداری .قانون تو را قبول ندارد ...بعد از اینکه چیزی قانونی شد دیگر نق زدن در
او اگر بخواهد مردم را تحریک بکند ،مفسد فیاالرض است و باید دادگاهها عمل
3
مفسد فیاالرض را بکنند...
بهشتی خود را پشت الجوردی و دادستانی انقالباسالمی مرکز پنهان میکرد و از طریق
وی خط سرکوب و تحدید آزادی بیان و بسنت روزنامهها را پیش میبرد.
ب جمهوریاسالمی
رفسنجانی روی نقش بهشتی در بسنت روزنامهها و تأیید آن توسط حز 
به عنوان حزب حاکم تأکیدکرده و مینویسد:
یکشنبه  ۱۷خرداد ۶۰
 ...ظهر ،خرب تعطیل موقت روزنامههای انقالباسالمی ،میزان ،آرمان ملت ،مردم
1

-1عبور از بحران –کارنامه و خاطرات  ۱۳۶۰ص ۱۱۹
-2عبور از بحران –کارنامه و خاطرات  ۱۳۶۰ص ۱۳۰
-3عبور از بحران –کارنامه و خاطرات  ۱۳۶۰ص ۱۰۷
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و جبههملی از طرف دادستان انقالباسالمی تهران ،پخش شد .اقدام جسورانهای
است .قرار نبود تعطیل شوند ،مخصوص ًا در آستانهی انتخابات .تحقیقکردم معلوم
شد شورایعایل قضایی هم تصویبکرده است.
عصر در جلسهی شورای مرکزی حزب شرکتکردم .بحث در مورد تعطیل روزنامهها
بود .اکثریت موافق بودند و چند نفری مخالف؛ منجمله من.
 ...شب ،در جلسه مشرتک نمایندگان و مجریان هوادار حزب ،شرکتکردم .مقداری
درباره عللگرانی بحث شد .سپس دربارهی تعطیل روزنامهها؛ آقای بهشتی عمل
را توجیهکردند و سه نفر آقایان الویری ،انصاری ،زرندی و دکرت روحانی مخالفت
کردند .آقای الجوردی دادستان انقالب ،دفاعکرد و اکثریت حضار ،ایشان را تأیید
1
کردند و قرار شد عقبنشینی نشود.
نقش بهشتی در فجایع به بار آمده آنقدر پررنگ استکه مورد اعرتاض سپاه پاسداران و
حتی قدوسی قرار میگرید:
شنبه  ۲۳خرداد ۱۳۶۰
 ...ظهر به خواست آقای قدوسی [دادستانکل انقالب] ،با ایشان و آقای خامنهای
در اتاق من جلس���های داشتیم .آقای قدوسی میگفتند :دوستان اجرایی در سپاه و
در جاهای دیگر از اینکه تصمیمات توس���ط حزب یا شخص آقای بهشتی،گرفته
میشود و آنها در جریان نیستند،گله دارند؛ ویل واقع ًا این نیست .اشتباهکردهاند.
اصل مسئله ،همنی توقیف روزنامههاستکه شورایعایل قضایی ،بدون مشورت و
2
بلکه بر خالف نظران دیگران[ ،اقدام]کرده است.
بهشتی نقشه دستگریی و اعدام سرانگروههای مخالف را به عنوان «محارب» میکشید .در
اردیبهشتهمانسالمحمدمنتظریموضوعرادرنطقعلنیاشدرمجلسمطرحکردهبود.
دوشنبه  ۲۵خرداد ۱۳۶۰
جلسهی هیأت رئیسه داشتیم؛ در موردکیفیت طرح سلبکفایت سیاسی بنیصدر.
ش���ب ،در دادگسرتی ،جلسه مشورتی قوای س���هگانه با سپاه و ...بودکه درکیفیت
حرکت سیاس���ی و تبلیغات و دس���تگریی س���ران مخالفان محارب و مسائل روز
3
تصمیمگرییهایی شد.
 ۲۵خرداد روزی استکه جبههی ملی از عموم مردم خواسته بود برای مخالفت با
«الیحه قصاص» به خیابانها بیایند .با آنکه از  ۱۹خردادماه هواداران مجاهدین با
به راهاندازی «تظاهراتهای موضعی» به مقابله با نریوهای سرکوب میپرداختند،
-۲عبور از بحران –کارنامه و خاطرات  ، ۱۳۶۰صص  ۱۴۰و ۱۴۴
-2عبور از بحران –کارنامه و خاطرات  ۱۳۶۰ص .۱۵۲
-3عبور از بحران –کارنامه و خاطرات  ۱۳۶۰ص .۱۵۷
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متأسفانه رهربی انحصارطلب سازمان و شخص مسعود رجوی مانع شرکت هواداران
این سازمان در تظاهرات فوق شد و زمینهی شکست آن و یکهتازی نریوهای ارتجاع
را فراهم ساخت.

قدم به قدم تا مرگ
و فرو رفنت در آتشیکه خود افروخته بود
بهشتی توجهی نداشتکه اقدامات او قطع ًا با پاسخ روبرو خواهد شد .به ویژه درکشوری
ک���ه از یک انقالب بریون آمده بود.هدف اصلی تظاهرات  ۳۰خرداد  ۱۳۶۰که توس���ط
سازمان مجاهدین خلق برگزار شد ،بهشتی ،رجایی و حزب جمهوریاسالمی بودند .شعار
اصلی این تظاهرات بهشتی ،رجایی ،خلق آمدهکجایی و ماکشته ندادیمکه حزبی بشویم
آلت دست بهشتی بشویم و حزب چماقبهدستان باید برهگورستان بود .این تظاهرات به
دستور خمینی توسط پاسدارانکمیته در میدان فردوسی به رگبارگلوله بسته شد و تعداد
زیادیکشته و زخمی شدند .متعاقب آن دستگرییهایگسرتده آغاز شد.
بهشتی به منظور حاکمکردن محیط رعب و وحشت پس ازکودتا و سرکوب خوننی تظاهرات
 ۳۰خرداد ،اعدامهایگسرتده را در دستورکار قرار داد و در اولنی قدم دهها نفر در روزهای
 ۳۱خرداد و اول تریماه  ۱۳۶۰در اوین به جوخهی اعدام سرپده شدند و با الگو قرار دادن
آنچه تحت نظر بهشتی در تهران جریان داشت در شهرستانها نیز جوخههای اعدام بهکار
افتادند .تعدادی از اعدام ش���دگانکه دخرتان جوان بودند بنا به اعالم رسمی دادستانی
انقالباسالمیومحمدیگیالنیبدوناحرازهویت،مقابلجوخهیاعدامقرارگرفتندو...
در میان اعدامشدگان چهرههای مش���هوری همچون سعید سلطانپور شاعر و کارگردان
معروف تئاتر ایران دیده میشدندکه از سر سفرهی عقد به قربانگاه برده شد.
عزت ش���اهی سربازجو و یکی ازگردانندگان «کمیته مرکزی انقالباسالمی» دربارهی
مجریان سرکوب پس از  ۳۰خرداد میگوید:
از این زمان به بعد دیگر من به تنهایی نبودم ،من به عنوانکمیته و انتظامات شهر و
الجوردی و بهشتی و قدوسی به عنوان دادستان هم بودند.
یکی از خربنگاران دستچنی شده رژیم در ارتباط با اعدام سعید سلطانپور و دروغهای
عجیب و غریبی تولیدکرده و از بهشتی در مورد آن سوال میکند:
سعید سلطانپور که از رهربان چریکهای فدایی اقلیت بود کسی بود که به همراه
قاسملو پاسداران را درکردستان محاکمه میکرده و دستور تریباران میداده .این فرد
دستش به خون پاسداران و مردم بیگناه آلوده بوده چرا دادستان انقالب در اطالعیه
1
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خود این جرائم را ذکر نکرده؟
بهشتی با حقهبازی ضمن تأیید ضمنی دروغهای خربنگار «خودی» مدعی اشکال در
اطالعیهی دادستانی میشود:
در اطالعیههای دادستانی دو نقص به چشم میخورد یکی اینکه جرائم اساسی و
اصلی محکومان با صراحت و روشنی ذکر نشده ،دوم اینکه درکنار جرائم اساسی
گاهی یک جرم جزیی را مطرحکردندکه به جا استاینها مطرح نشوند مث ً
ال برخی
بر اساس این اطالعیهها فکر میکنندکسی را به جرم پخش اعالمیه اعدامکردهاند

که اینگونه نیست.
بهشتی هیچ حرمتی برای قانون قائل نبود .دادگاههاییکه زیر نظر او تشکیل و به اعدامهای
دستهجمعی لجامگسیخته دس���ت زد ،با موازینی که خود او یکی از تهیهکنندگانش در
شورایانقالب بود نیز در تضاد بود.
م���ادهی  ۴قانون ط���رز تش���کیل دادگاه انقالباس�ل�امی مصوب  ۲۷خ���رداد ۱۳۵۸
شورایانقالباسالمی مقرر میداشتکه این دادگاه بایستی «مرکب از سه عضو اصلی و
دو عضو علیالبدل» میبود .یعنی یک نفر قاضی شرع منتخب شورایانقالبکه بعد ًا
به شورای قضات برگزیده توسط آیتالله منتظری و مشکینی محول شد ،یک نفر قاضی
دادگس�ت�ری به انتخاب حاکم شرع ،یک نفر معتمد محل به انتخاب حاکم شرع و دو
عضو علیالبدل با شرائط مندرج در قانون یادشده و هیچیک از اعضا دادگاه نباید کمتر
از سی سال داشته باشند.
طبق مواد شش و هفت و هشت و تبصرهی ماده هشت قانون طرز تشکیل دادگاههای
انقالب:کیفرخواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او
کتب ًا ابالغ شود .هر متهم حق تعینی یک وکیل ایرانی را خواهد داشت مدت دادگاه
حداکثر یک هفته خواهد بود .دادگاه باید به متهم یا وکیل او حداقل پانزده ساعت
حق دفاع بدهد.
هیچیک از این امور در دادگاههای برگزار ش���ده زیر نظر بهش���تی اجرا نش���د و جوانان
دستگریش���ده بدون برخورداری ازکوچکترین حقوق خود درکمتر از بیس���ت و چهار
س���اعت مقابل جوخهی اعدام قرارگرفتند .اکثریت غالبکس���انیکه توسط بهشتی و
قدوسی به سیستم قضایی تزریق شدند و به عنوان قاضی و حاکم شرع اختیار جان و مال
افراد را به عهدهگرفتند زیر سی سال بودند .ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی بعد از
نزدیک به یک دهه جنایت و در اختیار داشنت باالترین مناسب متعدد قضایی ،در جریان
کشتار  ،۶۷هنوز سی سال سن نداشتند.
1
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بهشتی در بهار  ۱۳۶۰به منفورترین چهرهی نظام تبدیل شده بود وی حتی در میان روحانیون
نیز دشمنانی داشت .محمد منتظری و شیخ علی تهرانی از دشمنان سرسخت بهشتی در
میان روحانیت بودند .محمد منتظری او را عنصری آمریکایی معرفی میکردکه س���عی
در انحراف انقالب دارد .تیرت و مقاالت نش���ریه «پیام شهید»که توسط منتظری انتشار
مییافت به تبینی همنی نظر اختصاص داشت .اعالمیههای «ساتجا» (سازمان تودههای
جمهوریاسالمی)گروهیکه او تشکیل داده بود نیز بر علیه بهشتی بود .وی نیز در زمرهی
کس���انی بودکه بهشتی را «راسپوتنی» مینامید .پس از سرکوب  ۳۰خرداد  ۱۳۶۰محمد
منتظری با حضور در حزب جمهوریاسالمی از بهشتی عذرخواهیکرد اما وصلتش با
بهشتی به سرانجام نرسید .بهشتی در  ۲تری ماه  ،۱۳۶۰پس از برکناری بنیصدر به همراه
محمدعلی رجایی و هاشمیرفسنجانی به عضویت شورای موقت ریاستجمهوری درآمد
و در روزهاییکه خود را یکهتاز میدان سیاست ایران میدید و برای جانشینی خمینی آماده
میش���د در هفتم تریماه در انفجار حزب جمهوریاسالمیکه توسط محمدرضاکالهی
یکی از نفوذیهای مجاهدین تدارک دیده شده بود به همراه محمد منتظری و دهها تن
دیگر به قتل رسید و پیش از آنکه نقشهی دستگریی و اعدام رهربانگروههای سیاسی را
عملیکنند خود قربانی سیاستهایشان شدند.
محمدرضاکالهی یک���ی از هواداران مجاهدین در دانش���گاه علم و صنعت و انجمن
دانشجویان مسلمان این دانشگاه بودکه با برنامهریزی مجاهدین به بهشتی نزدیک شد
و ضمن اقرار به اشتباهاتش ،از او حاللیتطلبی کرد و به عنوان یکی از اعضای حزب
جمهوریاسالمی به فعالیت پرداخت .بهشتی در سال  ۱۳۵۹که زیر فشار افکار عمومی
قرار داشت بارها بدون نام بردن ازکالهی عنوان میکرد جوانانی هستندکه به ما رجوع
میکنند و ضمن اقرار به اشتباهاتش���ان در مورد ما ،حاللیت میطلبند .او نمیدانست
کسیکه به او نزدیک شده در صدد اجرای چه نقشهای است.کالهی مورد اعتماد ویژهی
بهشتی بود .اسدالله جوالیی معاون الجوردی میگوید:
در جلسهای مشرتک با آیتالله علمالهدی نمایندهی ویلفقیه و امامجمعه مشهدکه
سالگذشته انجام شد در مورد حادثه هفتتری و شهید بهشتی ایشان اینطور مطرح
کردکه در زمانی شهید بهشتی جلسهای را با حضور چهل روحانی ترتیب میدهند
و تأکید میکنند غریروحانی حضور نداشته باشد ،لیکن در آن جلسه جوان منافق
نفوذی نیز رفتوآمد داشت و در مورد این حضور و اینکه این فرد روحانی نیست
سؤالکردم و پاسخ شهید بهشتی این بودکه حضور این جوان امری جداگانه است
و این بیانگر نفوذ منافقان در چهره افراد متدین ظاهر میشدند و شهید بهشتی با این
زمینه به قاتل خود اعتماد داشتند.

1
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این عملیات به فرمان مسعود رجوی 1تحت نام «اللهاکرب» و براساس آیات بیست و پنج و
بیست و شش سوره نحلکه وی از آنها به عنوان «رهنمود قرآنی در بعدازظهر یک شنبه
 ۷تری  »۱۳۶۰نام میبرد ،صورتگرفت .در این آیات به وضوح از فرود آمدن «سقف بر
ایشان» صحبت شده است.
هماناکه مکر ورزیدند آنانکه پیش از ایشان بودند .پس خدا بنیاد ایشان را از پایه (و
ریشه) برانداخت ،پس فرود آمد سقف بر ایشان ،از فراز سرشان و بیامدشان عذاب
از جاییکه نمیدانستند (وگمان نمیبردند)...
بمبگذاری در حزب جمهوریاس�ل�امی برخالف ادعاهای���یکه بنیصدر و ...مطرح
میکنند ،بسیار ساده بود و پیچیدگی خاصی نداشت .یک بمب ،ویژهی بهشتی در زیر
تریبون تعبیه شده بود و بمب دیگرکنار ستون اصلی سالن قرار داده شده بودکه با تخریب
آن ،سقف سالن روی سر حاضران خراب شد و تلفات باال ناشی از آن بود.کالهی به خاطر
تسلط درکار برق ،مسئولیت سالن مزبور را نیز به عهده داشت و همنیکارگذاشنت بمب را
ساده میکرد .بنا به ادعای مسعود رجوی انجام این عملیات برای بیآیندهکردن و قطع سر
نظام ضروری بود وگرنه رژیم تثبیت میشد و یک مرحلهی دیگر به عمرش اضافه میگردید.
مس���عود رجوی در «جمعبندی یک سالهی مقاومت مسلحانه» در توجیه «انفجار دفرت
حزب جمهوریاسالمی» در  ۷تری  ۱۳۶۰میگوید:
 ...برخالف نمونههایکالس���یک ،ما در فاز نخس���تنی تهاجممان ،با عمل بزرگ
شروعکردیم (و در رأس همه ،عملیات تاریخی «اللهاکرب»که این اسم هم پیشاپیش،
برایشگذاشته شده بود) جای موسی خایل ...آنچه میخواهم تأکید بکنم ،اینست
که« :نه اللهاکرب» و نه نخستنی فاز تهاجم ،هیچکدام تردید بر نمیدارند ...اصو ً
ال
ما در همنی رابطه بودکه یک مرحله جلو افتادیم .یک مرحله را پیش بردیم.کدام
مرحله؟ مرحلهی بیآیندهکردن رژیم و س���لب ثبات از آن و تثبیت نظامی سازمان.
مالحظه میکنیدکهکار مجاهدین در آن مقطع ،یککارکالسیک چریکی نبودکه
از جانب بعضی از نریوهای اپورتونیست بتواند مارک تروریستی بخورد ...از سوی
دیگر چننی نحوهی ش���روعی ،از موقعیت خود مجاهدین نشأت میگرفت .یعنی
کس���ی میتواند اینطوری شروع بکندکه در حد آلرتناتیو باشد ،یعنی قد و قوارهای
داشته باشدکه با یک تنه زدن به دشمناش ،چننی نتیجهای حاصلکند ...خالصه
 -1مسعود رجویکه در صدد فرار ازکشور بود ،به منظور جا انداخنت اهمیت این عملیات و راضیکردن
دیگر مسئوالن مجاهدین ،با نرینگ و فریب عنوانکردکه حاضر است خود شخص ًا در یک عملیات
انتحاری ،بهشتی را به قتل برساند! اعضای کادر مرکزی مجاهدین که مرکب از پنج نفر بود و بعدها
دفرت سیاسی خوانده شد ،بدون آنکه پرسشی در مورد چگونگی روبرو شدن مسعود رجوی با بهشتی و
محافظانش و انجام موفقیتآمیز «عملیات انتحاری»کنند ،ضمن تأیید وارستگی و از خودگذشتگی
وی موافقت خود را با انجام عملیات اعالمکردند.
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کنم این نحوه ورود و شروع مبارزهی مسلحانه ،خاص مجاهدین بود ،مجاهدین با
همنی ایدئولوژیشان ،با همنی سازمانشان ،با همنی محبوبیت اجتماعیشان ،با همنی
سوابقش���ان و با همنی پاکباختگی و جسارت عملیشان .یعنی خالصه در یک
کالم:کارکسی جز مجاهدین نبود .آنهم در برابر ارتجاعیکه قبل از هر چیز ،خدا
و قرآن و اسالم و انبیاء و ائمه را ابزار تجارت خودشکرده و در هر لحظه – بارها
بیش از شاه – خشم خدا را موجبگردیده است ...تصریحکنیم :برای رساندن خلق
و انقالب به نقطهایکه امروز از نظر سیاسی و اجتماعی و تشکیالتی و نظامی در
آن نقطه قرار داریم ،اگر هم به ترتیبیکه آغازکردیم ،میسر نبود ،باید به هر صورت و
به هر ترتیب دیگری شده ،ضربهی معادیل به رژیم وارد میکردیم تا جنبش را از نظر

نظامی تثبیت و دشمن خدا و خلق را بیآینده و بیثباتکنیم.
خمینی پس از انفجار دفرت حزب جمهوریاسالمی در مقابل مجاهدینکه به «عاشورا»
تمسک میجستند ،از عاش���ورا و «سیدالشهدا» مددگرفت و بهشتی راکه مورد نفرت
1

عمومی بود «شهید مظلوم» و «یک ملت» خواند 2و مسئوالن رژیم برای تکمیل پروژه و
بهرهبرداری از آن ،تعدا دکشتهشدگان در انفجار را به عدد «هفتاد و دو تن» تقلیل دادند.
سی و هفت س���ال از انفجار حزب جمهوریاسالمی وکشتهشدن بهشتی و همراهانش
میگذرد ،با نگاهی به گذشته میتوان ادعاهای مسعود رجوی مبنی بر «بیآینده کردن
رژیم و سلب ثبات از آن و تثبیت نظامی سازمان» را محک زد .بنا به پیشبینی مسعود
وعده و وعیدهاییکه داده بود ،رژیم بایستی در عرض شش ماه و بعدها سه تا
رجوی و 
پنج سال سقوط میکرد.
مس���عود رجوی پس از برافروخنت آتش ،جزو اولنیکسانی بودکه جان خود را از مهلکه
نجات داد و گریخت ،بدون آن که پاس���خی به عدم تحقق وعدههایش بدهد ،همچنان
شعارهای قبلی راکه بطالنشان در عمل بارها ثابت شده بود سرداد و عاقبت خرب مرگش
را ترکیالفیصل رئیس سابق سرویس امنیتی عربستان و یکی از شاهزادگان سعودی در
مراسم رسمی مجاهدین داد.
-1نشریهی مجاهد شمارهی ۱۵۸صفحهی ۲مقالهی «آغاز مبارزهی مسلحانه با عملیات بزرگ و با پذیرش
چشماندازعاشورا».
 -2در تظاهراتهای موضعی مجاهدین در خرداد  ۱۳۶۰در تهران ،من یکی از مس���ئوالن شعار بودم.
در جریان تظاهرات خیابان نظامآباد هنگامیکه صدای تظاهرکنندگان پاینی میآمد و متوجه میشدم
شعارها راکوبنده سرنمیدهند ،شعار «ماکشته ندادیمکه حزبی بشویم ،آلت دست بهشتی بشویم» را
میدادم ،به یکباره تظاهرات شور و حال دیگری مییافت ،پاها به زمنیکوبیده میشد و تظاهرکنندگان
از عمقجان این شعار را میدادند .در همنی حال ماشنیهاییکه از روبرو میآمدند چراغهایشان را
روشن کرده ،بوق میزدند .نظامآباد محلهی شلوغی است ،عصرها زنان و مردان زیادی در خیابان و
سرکوچهها هستند ،زنهای چادریکه در تظاهرات شرکت نداشتند ،دستهایشان را از زیر چادر بریون
آورده و با مشتگرهکرده این شعار را تکرار میکردند.
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در اینمدت دهها هزار نفر از هواداران مجاهدین و دیگر گروههای سیاسی به کام مرگ
رفتند ،تعداد بس���یار بیشتری روانهی زندانها و شکنجهگاهها شدند و صدها هزار نفر
قربانی سیاستهای بیسرانجام وی شدند اما او همچنان در اوهام خود همچون بهشتی
در خی���ال تصدی رهربیکش���ور بود تا آنکه مرگ او را رب���ود و مریاثدارانش حتی از
اعالم آن نیز خودداری میکنند .یا باید تصور کرد او خود را به «مرگ» زده است تا از
پاسخگویی فرارکندکه در واقع از «مرگ» بدتر است.
یک���ی از نکات عربتآموز آنکه س���ه دهه بعد از مرگ بهش���تی ،در جریان «کودتای
انتخاباتی» خامنهای و احمدینژاد و س���پاه پاسدارانکه منجر به اعرتاضاتگسرتدهی
مردم شد ،به دستور خامنهای سرکوب شدیدی اعمال شد و علریضا پسر دوم بهشتی نیز در
امان نماند .او را با لباس زندان و با دمپایی و ُغل و زنجری به دادگسرتی جمهوریاسالمی
آورده و زیر عکس پدرش محاکمهکردند .علریضا بهشتی در زندان دچار حملهی قلبی
شد و پس از اعرتاضاتگسرتده در درون رژیم و پرخاشگری رفسنجانی به خامنهای به
اشارهی ویلفقیه آزاد شد.

علی قدوسی

علی قدوسی در مرداد  ۱۳۰۶در خانوادهای روحانی در نهاوند به دنیا آمد .وی تحصیالت
ابتداییرادرمدارسنهاوندبهاتمامرساندودرسال ۱۳۲۱واردحوزهعلمیهقمشد.قدوسیبه
همراه بهشتی و مطهری در زمرهی شاگردان عالمهطباطبایی بود و سپس داماد وی و باجناق

محمدجواد نواییمناقبی 1واعظ مشهور و استاد ممتاز دانشگاه تهران شد .وی از زمانیکه
دخرت آیتالله طباطبایی نُه ساله بود درصدد ازدواج با وی بود و عاقبت در دوازده سالگی
او را عقد ،و در چهارده سالگی با وی ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دخرت شد.
فرزند بزرگ او محمدحسن در جبهههای جنگ در منطقه هویزهکشته شد .در خاطرات
منتشر شدهی زندانیان سیاس���ی و تبلیغاتگروههای سیاسی از جمله مجاهدین ،مجید
قدوسی یکی از مسئوالن بدنام زندان اوین به غلط پسر او معرفی میشد در حایلکه وی
پسری به این نام نداشت و مجید قدوسی نام مستعار مجید مالجعفر است.
حجتاالس�ل�ام فتحالله امیدنجفآبادی حاکم شرع اصفهانکه قدوسی را از نزدیک
میشناخت در مورد سوابق وی میگوید:
اگر سوابقگذشته آقای قدوسی را ببینید متوجه خواهید شدکه ایشان حتی سابقه یک
روز زندان را ندارد .اص ً
ال ایشان اهل مبارزه نبود و فعالیتهای انقالبی نداشته...
-1وی یکی از باهوشترین روحانیون ایرانی بودکه همزمان در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و
در همهی سطوح تحصیلی شاگرد اول بود و به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران سالها به تدریس
پرداخت .اوکه در زمرهی شاگردان ویژهی آیتالله بروجردی و عالمهطباطبایی بود جزو روحانیونی بود
که از محمدرضا شاه حمایت میکرد و به آیتالله شریعتمداری نزدیک بود .مناقبی در جریان موسوم
بهکودتای قطبزاده مدتی بازداشت و در اوین مورد آزار و اذیت قرارگرفت و خلع لباس شد .وی در
سال  ۱۳۸۰در هفتاد سالگی درگذشت.
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در مورد معرفی آقای قدوسی باید بگویم ایشان را آقای بهشتی به امام معرفیکرد و

همنی آقای بهشتی استکه از آقای قدوسی حمایت میکند.

1

قدوسی و مدرسهی حقانی
قدوسی در فروردین  ۱۳۴۵همراه با عدهای از روحانیون برای مدتکوتاهی بازداشت و
به زندان قزلقلعه برده شد.پس از آزادی از زندان و عزیمت به قم ،با همکاری بهشتی

اقدام به تأسیس مدرسهی حقانی 2کرد .ویکه در دوران زندگی خود فعالیت سیاسی بر
ت ریاستش نیز به فعالیت
علیه رژیم شاهنشاهی نداشت ،میکوشید طلبههای مدرسهی تح 
سیاسی نرپدازند .در اسناد ساواک به نقل از رئیس ساواک قم آمده است:
شاگردان مدرسه مذکور پس از ثبتنام نیز اگر مبادرت به فعالیت سیاسی بنمایند،
قدوسی به هرکیفیتیکه از ماجرا اطالع یابد ،آنها را از مدرسه اخراج میکند و علی
عرفا نیز از اینگونه افراد است ،زیرا اولنی دفعهایکه عرفا دستگری و زندانیگردید ،پس
از آزادی از زندان از مدرسهمذکور اخراج شد و در مدرسه حجتیه سکونت داشت.
وی حتی شاگردانش را تشویق میکرد در صورت دستگریی توسط ساواک با استفاده از
«تقیه» توبهنامه نوشته و آزاد شوند.
3

مبارزه با رژیم پهلوی
قدوسی از سال  ۱۳۵۷با شعلهورشدن احساسات ضدسلطنتی و در چشمانداز قرارگرفنت
سقوط رژیم پهلوی و انتشار پیام خمینی مبنی بر اینکه فعالیت علیه رژیم سلطنتی بهای
چندانی نمیطلبد و سیاس���ت رژیم تغیریکرده ،به فعالیت سیاس���ی روی آورد و همچون
بسیاری از روحانیون به فعالیت دامنهدار علیه شاه دست زد.
وی در آس���تانهی ورود خمینی به ایران ،از اعضای فعالکمیته اس���تقبال بود و در اولنی
روزهای پریوزی انقالب ضدسلطنتی و تا پیش از عزیمت خمینی به قم ،در مدرسه علوی
و رفاه ،ادارهی زندان و دستگریشدگان را به عهده داشت اما به خاطر مخالفتهایی که
با اقدامات او صورت میگرفت اس���تعفا داد و به قم بازگشت و به فعالیت در جامعهی
مدرس�ی�ن ادامه داد .اما دیری نگذشت که با حکم خمینی متصدی قضاوت در دادگاه
انقالباسالمی قم شد و سپس با حکم جدیدی «مأمور اداره امور دادستانی و دادگاهها
و رسیدگی به امور زندان قم» شد .وی همچننی به همراه جنتی حاکم شرع اصفهان بود.
-1روزنامهی اطالعات سهشنبه  ۷اسفند .۱۳۵۸
-2محمدتق���ی مصباحی���زدی ،احمد جنتی ،محمد محمدیگیالنی ،محمد مؤم���ن ،فاضل هرندی،
محیالدین حائریشریازی ،ابوالقاسم خزعلی و  ...از جمله اساتید این مدرسه بودند.
3-www.parsine.com/fa/news/47318
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بسیاری از احکام اعدام و مصادره اموال در اصفهان به حکم این دو نفر اجرا شد.
خمینیکه در یک شرایط اضطراری در اسفند  ۱۳۵۷مهدی هادوی را به دادستانیکل
انقالباسالمی منصوبکرده بود در مرداد ماه ۱۳۵۸حکم به برکناری وی داد چراکه وی به
غری از روحانیون،کسی را واجد شرایط قضاوت و به دستگرفنت سکان این قوه نمیدانست.
حکم عزل آقای هادوی
بسم ال َّله الرحمن الرحیم
جناب آقای هادوی دادستانکل انقالباسالمی
ضمن تش���کر و قدردانی از زحماتیک���ه در طول این چند ماهه جنابعایل در مقام
دادستانی متحمل ش���دید ،قرار شد از این تاریخ جناب حجتاالسالم آقای حاج
شیخ علی قدوسی  -دامت افاضاته  -متصدی مقام دادستانی شده و بدین مقام
منصوبگردند .مراتب جهت اطالع آنجناب بدین وس���یله ارسال شد .از خدای
تعایل موفقیت جنابعایل را خواستارم .والسالم علیکم و رحمهال َّله و برکاته
1
روحال َّله الموسوی الخمینی ۱۵/۵/۵۸ -

به این ترتیب قدوسیکه پیشتر مأموریت پیدا کرده بود تا در دادگاههای انقالب تهران
حاضر شده و متصدی مقام قضاوت شود ،در تاریخ  ۱۸مرداد همان سال رسم ًا دادستان
کل انقالباسالمی شد .وی در تاریخ  ۲۶شهریور  ۱۳۵۸دادستانی انقالباسالمی مرکز
را نیزکه توسط احمد آذریقمی اداره میشد ،عهدهدارگردید.
قدوس���ی در حایل به دادستانیکل انقالب رسیدکه خمینی در مالقات با دانشجویان و
پاسداران در  ۷تریماه هشدار داده بود :اگرگروهگروه شویم ،رژیمی میآیدکه دمکراتیک
است اما نوکر آمریکاست 2.و او با ادارهی دستگاه قضایی بایستی مانع این امر میشد.
خمینی همچننی عزمش را برای تحکیم پایههای «شریعت» جزمکرده بود و در دوم مرداد
ماه فرمان ممنوعیت پخش موسیقی از رادیو را نیز اعالمکرده بود .قدوسی برای تحقق
این امر نیزگزینه مناسبی بود.
چند روز قبل از آ ن که قدوسی مشغولکار شود،کیهان  ۱۱مرداد  ۱۳۵۸خرب دادکه دادگاه
انقالباسالمی بهشهر نرگس جباری را به جرم «زنای محصنه» به اعدام و حاجیبابا
س���ابقی را به یکصد ضربه ش�ل�اق اعدامکرد .این اولنی اجرای حکم اعدام به اتهام
«زنای محصنه» بود و راه تسلط قواننی شریعت را باز میکرد .احمد توکلی این جنایت
را پیگریی و اجراکرد .وی پس از انقالب ،ابتدا رئیس ش���هربانی و سپس رئیسکمیته
انقالباسالمی و دادیار و دادستان انقالب بهشهر بود.

3

-1حكم عزل آقای هادوی از دادستانی انقالب ،صحیفه نور  ،ج  ، ۸ص ۲۲۶
 -2روزنامهی اطالعات ،پنج شنبه  ۷تریماه  ،۱۳۵۸ص  ۱و .۱۱

3- www.magiran.com/npview.asp?ID=1764044
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وی از موضع دادیاری و دادس���تانی انقالب ،دست به هر جنایتی میزد و اموال زیادی
را مصادره و حیف و میلکرد .در این میان بستگان نزدیک وی نیز بینصیب نماندند.
وی شخص ًا از آن دوران به افتخار یاد میکند .در زندگینامهاش آمده است:
آن موقع بهشهر خیلی معروف بود ،زیرا اجرای دقیق حکم قصاص مثل ،قطع دست
دزد و جاری شدن حد زنا ،بهشهر را معروفکرده بود.
نرگسجباریبهعلتسقوطازبلندیدچارضایعهیمغزیوحواسپرتیبود .هنگام اجرای
1

«عدالت» ،به علت حامله بودن به تهیگاه او شلیککردند و زجرکش شد.
خمینی در تاریخ  ۲ش���هریور  ۱۳۵۸با صدور فرمانیکه «اصل برائت» را به روشنی زیر
س���ؤال میبرد ،خواستار تش���کیل دادگاه ویژه در دادگسرتی و محاکمهیکلیهی رؤسای
اداریکشوری و امنیتی و نظامی سابق شد .در فرمان مزبور آمده بود:
با توجه به اینکه رؤس���ای ادارات کشوری و امنیتی و نظامی ،جنایاتی علیه ملت
ایران بر طبق شواهد و دالیل متقن و مستند انجام دادهاندکه قانون ًا و شرع ًا مستحق
مجازاتاند ،بنابراین در اس���رع وقت از طریق دادگس�ت�ری ،با تشکیل یک دادگاه
انقالبی ،برطبق مقررات اسالمی محاکمه ،و بهکیفر اعمال جنایتآمیزشان برسانید
تا روح شهدای راه آزادی و استقالل،که در انتظارکیفر دژخیمان این قرن میباشد،
تا حدی شا دگردد .باید حداکثر محاکمهاینها دو روز باشد.اینها محکوم هستند.
لکن محاکمه در پیش خربنگاران خارجی و داخلی شوند.
3
روحال َّله الموسوی الخمینی -اسناد منتشر نشده۲/۶/۵۸ -
2

دولت بازرگان در آبانماه استعفا داد معلوم نشد چرا خمینی و قدوسی پیگری تشکیل این
«دادگاه انقالبی» دو روزه نشدند.
تسلطمؤتلفه بردستگاهقضایی
قدوسی پس از انتصاب به دادستانیکل انقالب ،در هماهنگیکامل با بهشتی عمل میکرد.
برای اینکه این هماهنگی دقیقتر صورتگرید ،محمدعلی نظران رئیس دفرت بهشتی در
حزب جمهوریاسالمی را به ریاست دفرت قدوسی رساندند .اسدالله جوالیی حضور خود
و دیگر افراد مؤتلفه در مسئولیتهای دادستانیکل را اینگونه توجیه میکند :چون در زمان
ی هادوی،گروهیکه نباید رخنهکنند ،در آنجا رخنه
دادستانکل انقالب قبلی ،جنابآقا 

کردهبودند و لذا ایشانگفتندکه ما برویم به یاری ایشان.

4

1-ww.irdc.ir/fa/content/4938/default.aspx
2-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-14925.html

-3تارنمای سازمان قضایی نریوهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

4-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
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مبتکرنابودی«عدالتخانه»
باهمراهیدانشآموختگانمدرسهیحقانی
قدوس���ی پس از تصدی دادستانی انقالباس�ل�امی به منظور قبضهی قدرت قضایی
دانشآموختگان مدرسه حقانی از جمله علی رازینی ،حسینعلی نریی ،سیداحمد زرگر،
ناظمی ،غالمحس�ی�ن محس���نیاژهای ،علی فالحیان ،روحالله حسینیان ،سیدعلیاصغر
حجازی ،سیدابراهیم رئیس���ی ،مصطفی پورمحمدی ،قربانعلی درینجفآبادی ،علی
یونسی ،غالمحسنیرهربپور،عباسعلیعلیزاده،ابوالقاسمرامندی،مرتضیآقاتهرانی،کاظم
صدیقی ،علی مبشری ،محمود شریفی ،محمود مهدیپور ،محمدکاظم بهرامی،کمالالدین
خدامی ،محمد سلیمی ،محمد رامیزی ،سیداحمد طباطبایی ،علی اکربیان ،پورقناد و...
وارد دستگاه قضاییکرد .این افراد در دههی  ۶۰تبدیل به مخوفترین چهرههای امنیتی
و قضایی نظاماس�ل�امی شدند و همچنان اهرمهای قضایی و امنیتی را در دست دارند.
برخی دانش���جویان «پریو خط امام» شاگرد مدرس���هی حقانی هم بودند .یکی از این
دانشجویان رضا سیفاللهی بودکه بعدها مسئول اطالعات سپاه شد و سپس رئیس نریوی
انتظامی شد و در حال حاضر هم مسئولیتهای مهم برون مرزی دارد.
عبدالکریم موس���ویاردبیلی مسئول دس���تگاه قضایی دوران خمینی درگفتوگویی با
روزنامهیکیهان در  ۱۳شهریور  ۱۳۶۲در اینبارهگفت:
شهید قدوسی برای اصالح ترکیب نریوهای دادستانی و دادگاههای شهرستانها در
حجمگسرتدهای ،از طالب و فارغالتحصیالن مدرسهی حقانی بهرهگرفت و طلبههای
مدرسهی حقانی پستهایکلیدی دادستانی و دادگاههای انقالب را در اختیارگرفتند
و این به لحاظ اعتمادی بودکه ایشان بهتواناییها و ایمان و تعهد این نریوها داشت و
البته در سایهی تکیه به این نریوها توانست اصالحات مورد نظرش را به اجراگذارد.
روحالله حسینیان میگوید:
شخص شهید بهشتی ،شخص آیتالله قدوسی و شخص آیتاللهجنتی مورد اطمینان
امام بودند .طلبههای مدرسهی حقانی هم وابسته به این سه بزرگوار بودند و لذا این
نکته را نباید نادیده بگرییمکه شاید اگر این سه بزرگوار در حکومت نمیآمدند و
مورد اعتقاد و اطمینان امام نبودند،کس���ی طالب مدرسهی حقانی را به خاطر آن
درسهاییکه خوانده و یا نظم و انضباطیکه با آن پرورش یافته بودند دعوت بهکار
نمیکرد و شاید اص ً
الکسی توجهی هم به آنها نمیکرد واینها فراموش میشدند

و چندان جایگاهی پیدا نمیکردند.
پیش از انتصاب الجوردی به دادس���تانی انقالباس�ل�امی مرکز ،قدوسی خود شخصاً
1

1-www.parsine.com/fa/news/47318

48

علیقدوسی

ادارهی دادستانی انقالب تهران را به عهده داشت و غفارپور معاون او بود و الجوردی
مسئول حفاظت دادس���تانی انقالب بود و در چندین پروندهی نمایندگی دادستان را به

عهده داشت 1.اهرمهای دادستانی انقالباسالمی در دوران او به دست اعضای مؤتلفه
افتادکه بعدها جنایات بسیاری را در دههی  ۶۰مرتکب شدند .معاون اجرایی او حاجاحمد
ت جوخههای اعدام را در دست
قدیریان بودکه تنها ششکالس سواد داشت .وی مسئولی 
داشت و نقش مهمی بعدها در قتلهای زنجریهای به عهدهگرفت.
قدوسی به همراه بهشتی نقش تعینیکنندهای در نابودی عدالتخانه و سیستم قضایی مدرن
داشت .آینینامهی دادگاههای انقالب توسط وی تهیه شد و تغیریات اصویل و زیربنایی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با پیشنهادهای او صورتگرفت .تالش او بر این پایه استوار
بود که مقررات و قواننی ارتجاعی اسالمی برپایهی فقه و فتوای روحانیون را جایگزین
قواننی عرفی و مرتقیکند .او پس از تصدی دادستانیکل انقالباسالمی به همراه بهشتی
با پروندهس���ازی برای حسن نزیه رئیسکانون وکال و هدایتالله متنیدفرتی نایبرئیس
کانون وکال توطئهی خود برای تضعیف یکی از ارکان مهم دفاع از حقوق مردم را آغازکرد.
او و بهشتی از ابتدا به دنبال بهانهای برای دستگریی حسن نزیه بودند .وی ضمن تهدید
نزیه و رحمتالله مقدممراغهای از آنها خواست ظرف بیست و چهار ساعت خود را به
دادستانی انقالب معرفیکنند 2.دو روز بعد هم اعالم شدکه بر اساس حکم شعبهی اول
دادگاه انقالباسالمی مرکز اموال حسن نزیه مصادره شد .قدوسی ضمن پاپوشدوزی
علیه نزیه او را متهمکردکه به اس���رائیل نفت فروخته و پولش را دریافت نکرده و هرماه
حقوقی شصت و شش هزارتومانی دریافتکرده است ،در حایلکه طبق مصوبهی دولت
حقوقکارمندان نبایستی بیش از بیست هزارتومان باشد.
حسن نزیه در پاسخ پروندهسازی اوگفت:
من عالوه بر اینکه شخص ًا حقوقی از شرکت نفت برنداشتم بلکه دستور داده بودم
پرداختیهای متفرقه را در حساب بدهیام منظورکنند .خودداری ازکاهش حقوق
کارکنان شرکت به بیست هزارتومان نیز با اطالع و با اجازهی مهندس بازرگان و
تصویب هیأت مدیره به منظور جلوگریی از استعفای مدیران و تعطیل صنعت نفت
انجام شد .عالوه بر این طی مدت اشتغال در شرکت نفت وکالت نمیکردم .در مورد
فروش نفت به اسرائیل نیز بایدگفت من از فروش حتی یک قطره نفت بهاینکشور
و آفریقای جنوبی جلوگرییکردم و بدهی اس���رائیل به شرکت نفت مربوط به رژیم
3

 -1خاطرات حاج احمد قدیریان ،صفحهی  ،۱۵۱-۱۴۹تدوین :سیدحسنی نبوی ،محمدرضا سرابندی،
انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول
-2روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۲۹آذر  ،۱۳۵۸ص .۱
 -3روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۱دی ۱۳۵۸ص  ۱و .۲
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گذش���ته بوده استکه اقدامات من در زمینهی وصول آن با برکناریام ناتمام ماند.
من مصراً از مقامات مملکت خاصه از ش���خص آیتالله خمینی و شورایانقالب
خواس���تارم و چند نفر از حقوقدانان سرشناش مملکت به اتفاق رئیس دیوانعایل
کشور و دادستانکلکشور و یک یا دو نفر از مراجع عالیقدر یا اعضای بلندپایهی
روحانیت به ش���رکت نف���ت مراجعه و در بارهی آنچهک���ه ضمن اطالعیهی آقای
دادستان انقالب دیروز در روزنامهی اطالعات منتشر شده دقیق ًا رسیدگی نمایند تا
روش���ن شود هیچکدام از اتهامات مقرون به واقع نیست .اما بر فرض محالکه من
مرتکب یک یا تمام اتهامات موضوع اطالعیه شده بودم موضوع او ً
ال در صالحیت
دادس���را و دادگاه انقالب نبوده و بر فرض اینکه در صالحیت مراجع مذکور قرار
داشت هرگز مستوجب اموال من همسر و چهار فرزندم نبوده است.

1

شروعسرکوبمطبوعات
ً
هادوی روز  ۱۵مرداد برکنار شده و قدوسی منصوب شده بود اما رسما اعالم نشده بود .در
تاریخ  ۱۶مرداد ۱۳۵۸به حکم دادستانکل انقالب مأموران چاپخانهی روزنامهی آیندگان
را مهرومومکردند و سیزده ازکارکنان و نویسندگان آیندگان دستگری شدند .قدوسی با صدور
اطالعیهای اتهامات عجیب و غریبی را مطرحکرده و مدعی شدکه این روزنامه با همکاری
وکمک سرمایه عمدهی اسرائیل تأسیس ش���ده که در مقابل آن روزنامه موظف بوده از
اسرائیل غاصب و ستمگر علیه اعراب حمایتکند و در مراحل پس از تأسیس از حمایت

مستقیم دولت و رییس ساواک و حمایت غری مستقیم شاه مخلوع برخوردار بوده است.
اتهاماتشریرانهیاینمقامقضاییدرحایلبیانمیشدکهتیرتاولوبزرگروزنامهیآیندگان
در هشتم مرداد  ۱۳۵۴به سخنان شاه اختصاص داشت« :اسرائیل در جنگ نهایی بازنده
است».شاهتأکیدکردهبودکهاسرائیلمیبایستیهرچهزودترسرزمنیهایاشغایلراپسدهد.
در  ۲۸مرداد  ۱۳۵۸پس از سخرنانی خمینی علیه مطبوعات وگروههای سیاسی و وعدهی
برپایی چوبههای دار در میادین ،قدوسی با انتشار عالمیهای بهکلیهی نویسندگان و مدیران
و سردبریان مطبوعات اخطارکرد:
...از آنجاکه عناصر ضدانقالب و بقایای رژیم فاسد نتوانستن دگذشت و اغماض
رهرب عالیقدر نهضت را به معنای وس���یع و همهجانبه آن درککنند و مانند همهی
فرصتطلبان به جای آنکه به صف ملت بپیوندند از اینگذشت بهرهگریی غلط
نموده و در هر روز و هرگوشه از مملکت به بهانهای توطئهای را تدارک دیدند ،لذا
بدینوسیله به عموم نویسندگان ،سردبریان و مدیران مطبوعات و تما م کسانیکه به
2

-1روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۳دیماه .۱۳۵۸
-2روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۱۷مرداد  ،۱۳۵۸ص .۲
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عناوین مختلف حزبی و غریه علیه انقالباسالمی ایران قدمی بردارند و یا مقالهای
منتشرکنند ،ابالغ میشودکه هرگونه توطئه با عکسالعمل شدید دادگاههای انقالب

روبرو خواهند شد...
روز بعد به دس���تور احمد آذرقمیکه دادس���تانی انقالباسالمی تهران را اداره میکرد
نوزده مجله و روزنامه توقیف ش���د .وی با صدور اطالعیهای خطاب به سپاه پاسداران
انقالباسالمی ضمن اعالم اسامی روزنامهها اظهار داشت:
به ش���ما مأموریت داده میش���ودکه با مراجعه به محل و مؤسسات چاپ ،آنها را
توقیف و مکان پخش را بسته وکلیهیکارکنان را اخراج و نتیجه راگزارش نمایید.
در صورت مقاومت،کس یاکس���انی را طبق مقررات جلب و مش���ارالیه را تحویل
1

دادسرای انقالب دهید.
یکروز بعد دوباره با صدور اطالعیهای اعالمکردکه در پی توقیف بیست و دو نشریه،
دادستانی انقالباسالمی یازده نشریه دیگر نیز توقیف میشوند.
نشریات توقیف شده عبارتند از آزاد ،آزادی (نشریهی جبهه دمکراتیک ملی ایران) ،مش
حسن ،جوشن ،تهران مصور ،آهنگر،پیکار (ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقهیکارگر)،
کار (ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق) ،مردم (ارگان حزب توده ایران)،کارگر (ارگان
حزبکارگران سوسیالیست) ،جوانان ،جوان ،حاجیبابا ،امید ایران ،ایران ،آرمان ،یولداش،
آذربایجان ،چه بایدکرد (نشریه حزبکارگران سوسیالیست) ،تهران،گزارش روز ،خلق(ارگان
سازمان اتحاد مبارزه برای ایجاد حزب طبقهکارگر) و صدای ملیون .و در مورد نشریات زیر
گفته شدکه تحت بررسی هستند تا تصمیم نهایی در مورد آنها اتخاذ شود.
مهر ایران ،رنجرب (ارگان سازمان انقالبی و حزب رنجربان) ،توفان (ارگان حزبکمونیست
کارگرانودهقانانایران)،توفان(ارگانگروهمارکسیستلنینیستتوفان)،سپیدهسرخ(ارگان
اتحادیهانقالبیزنانمبارز)،شنبهسرخ(ارگاناتحادیهانقالبیدانشآموزان)،برابری(ارگان
اتحاد ملی زنان) ،زحمت (نشریهی دیگری از سازمان انقالبی) ،عدالت (ارگان جمعیت
2

عدالت) ،هفتهنامهی رهایی (ارگان سازمان وحدتکمونیستی ایران) ،ستارخان بایراغی.

3

تشکیل دادگاههای غریقانونی درکشور
سیدابوالفضل مریشمسشهشهانی دادستان تهران در مهرماه ۱۳۵۸درگفتگوی اختصاصی
با روزنامهیکیهان با همهی محدودیتهاییکه داش���ت نابودی دستگاه قضایی توسط
قدوسی و حاکمان جدید را تشریحکرده و میگوید:
-1روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۲۸مرداد  ،۱۳۵۸ص .۲
-2روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۹مرداد  ۱۳۵۸ص .۱
-3روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۳۰مرداد  ،۱۳۵۸ص .۱۰
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برای مثال طبق آئنینامه و قانون مربوطه ،غری از جرائم مربوط به انقالب ،فقط هتک
ناموس به عنف را در صالحیت این دادگاه قرار دادهاند،که البته این را هم نمیدانم
چرا .اما روزی نیست که شما خرب شالق زدن ،حبس و یا اعدام افرادی اعم از زن
یا مرد را به اتهام «زنا» که همان رابطهی نامشروع است و جرائمی در این حدود
را در جراید نخوانید و یا تعقیب اشخاص را تحت عنوان جرائمیکه در صالحیت
دادسرای انقالب نیست نشنوید .مهمتر از اینگاهی این مراجع به پروندههای ترک
انفاق و قاچاق ارز و امثال آن نیز رسیدگی میکنند.
با توجه به این ش���رایط ،اصو ً
ال این روزها برخی از دادسراها و دادگاههای انقالب
حد و مرز قانونی برای خود قائل نیستند ،غافل از اینکه ادامهی این وضع چه آثار
زیانبار و غریقابلجربانی از همه جهات بویژه از جهت بنیالمللی برای مملکت به
بار خواهد آورد .وی س���پس در مورد نتایج یک���ی از احکام صادره در دادگاههای
انقالب توضیح داده و میپرسد:
آخر وقتی شما میشنویدکه زنی را به اتهام زنا اعدامکردهاند و فرزند یازده ساله او
از فرط ناراحتی خود را در یکی از ش���هرهای شمال زیر اتومبیل میاندازد وکشته
میشود چه فکر میکنید؟
دادستان تهران در مورد دادگاههایی غری از دادگاههای دادگسرتی و دادگاههای انقالبیکه
در دوران قدوسی رشد بیسابقهای یافتند میگوید:
متأسفانه از اینگونه دادگاههاکمابیش درگوشه وکنار مملکت تشکیل میشود ،از
قبیل دادگاه مبارزه با رباخ���واری ،دادگاه امور صنفی و امثالهم .اولنی دادگاهیکه
چندی قبل در تهران تشکیل شد بنا بر وظیفهایکه به مناسبت مقام دادستانی دارم
و نظارت بر حفظ و اجرای قواننی قانون ًا بر عهده منگذاش���ته شده است ،نظرم را
اعالمکردم وگفتم اگر اقدامی برای جلوگریی ازگس�ت�رش اینگونه دادگاهها نشود
به تدریج در سرتاسر مملکت تشکیل خواهدگردید .حاال هم عرض میکنم که نه
تنها در قواننی ایران ،بلکه در قواننی هیچ کجای دنیا و حتی هیچیک ازکشورهای
اس�ل�امی اجازه داده نشدهکه هر شخصی بنا به ارادهی خود دادگاه تشکیل دهد و
به میل خود مردم را به محاکمه بکش���د ،هر چند عادالنهترین احکام از آن دادگاه
ص���ادرگردد ...ویل اینکه هرکس چند نف���ری را دور خود جمعکند ،بتواند به هر
عنوان دادگاهی راه بیندازد و مردم را مطابق میل و سلیقهی خود زیر عنوان «شرع»
مجازات نماید ،چیزیس���تکه نهایتأ تبدیل به هرج و مرج قضایی و نا امنی برای
کشور میش���ود ...من معتقدم اگر دادگسرتی را به شکل و صورتیکه وجود دارد
قبول ندارند و نمیخواهند ،بهرت است آنرا با تصویب یک مادهی واحده از شورای
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محرتم انقالباس�ل�امی منحلکنند و وظائف آنرا به عهدهیکسانیکه مقتضی
میدانند محول فرمایند .ویل اجازه ندهندکه در هرگوشه وکنار مملکت ،دادگاههایی

خارج از ضوابط و معیارهای قانونی به میل و ارادهی افراد تشکیلگردد.
در همانروز سازمان مجاهدین خلق با صدور یک پیام منع اجرای برخی حدود شرعی را
به قدوسی تهنیت و تربیکگفتند:
حضرتآیتالله قدوسی دادستان محرتم انقالب ،مجاهدین خلق ایران در نهایت
مسرت و به دنبال منع اجرای برخی حدود شرعی تا آماده شدن زمینههای اجتماعی
الزم از جانب امام خمینی ،خرب انحالل دادگاه ویژهی معممنی را دریافت نمودند.
اقدام به غایت شایسته و به جا و در خور تهنیت به امام و خود جنابعایل دقیق ًا در
1

جهت حفط حرمت جهانی و بدون تبعیض اسالم میباشد.
پسازاعرتاضشهشهانیبهوجوددادگاههایغریقانونیهنگامیکهویبهقصدتمدیدگذرنامه
به نخستوزیری مراجعهکرد به اوگفته شدکه ممنوعالخروج است .در دیدار با مهدی چمران
ت را جویا شد ،چمران در پاسخگفتکه نام او در لیست ساواکیها در آمده است.
وی عل 
شهشهانی در تاریخ هشتم آبان  ۱۳۵۸در نامهی شدیداللحنی به بازرگان ،به وی ده روز
ی بودن او را انتشار دهد .وی خرب دادکه بنا به ادعای مقامات
فرصت داد تا مدارک ساواک 
نخس���توزیری نام دکرت مصطفی رحیمی یکی از قضات ش���رافتمند و اسدالله مبشری
ال مشخص بود
وزیر دادگس�ت�ری دولت بازرگان نیز جزو ساواکیها در آمده است .کام ً
که موضوع ا ز کجا آب میخورد .سرانجام احم د صدرحاجسیدجوادی وزیر دادگسرتی
دولت بازرگان حکم برکناری شهشهانی را به خاطر بازداشت محم د منتظری و رسیدگی
2

به پروندهی وی صادرکرد و محمد منتظری را به جای زندان به دفرت خود برد.

3

ضدیت باملیگرایان
و همراهی با عواملکودتای  ۲۸مرداد
قدوسی در دوران ملیشدن نفت به فدائیان اسالم گرایش داشت و به همنی دلیل یکی
از دشمنان قسمخوردهی مصدق بود .ویکه یکی از حامیانکودتای بیست  ۲۸مرداد به
شمار میرفت در مقام دادستانکل انقالباسالمی تالش بسیاری برای جلوگریی از اعدام
مهدی مریاشرافی یکی از عوامل اینکودتا به خرج داد .سیدمهدی مریاشرافی افسر ارتش،
نماینده مجلس ،سناتور ،س���رمایهدار و مدیر روزنامهی دستراستی تندرو «آتش» بود.
پس از سقوط مرکز رادیو در  ۲۸مرداد او نخستنیکسی بودکه پشت میکروفن رفته و خرب
-1روزنامهیکیهان ،یکشنبه  ۲۲مهر .۱۳۵۸
-2روزنامهیکیهان ،یکشنبه  ۲۲مهر .۱۳۵۸
-3روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۱۲آبان  ۱۳۵۸ص  ۱و .۲
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سرنگونی مصدق را اعالمکرد وگفت:
الو الو! اینجا تهران! الو الو! اینجا تهران! مردم خرب بشارتآمیز! خرب بشارتآمیز! چند
دقیقهی دیگر سرلشگر زاهدی نخستوزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت میکند.
مرد م شهرستانهای ایران بیدار و هشیار باشید .مصدق خائن فرارکرده است! هزاران
نفر را در تهران ،امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است! مردم شهرستانها منکه
با شما سخن میگویم مریاشرافی نمایندهی مجلس شورای ملی هستم .مردم! امروز
در تهران ملت قیامکرده و خان���هی مصدق ،روزنامهی اطالعات ،روزنامهیکیهان،

روزنامهی باخرت را آتش زدهاند .مردم حسنی فاطمی را قطعه قطعهکردند!
در اولنی ماههای پریوزی انقالب ،مریاشرافی و پسرش در اصفهان دستگری شد .با توجه
به نفوذیکه قدوس���ی به عنوان حاکم ش���رع اصفهان داش���ت آنها پس از مصادرهی
اموالشان با تعهد آزاد شدند .مریاشرافیکه سابقهی دوستی با خمینی و قدوسی داشت
به منظور برخورداری از حاشیهی امنیت به قم رفت اما با حکم حجتاالسالم فتحالله
امیدنجفآبادی یکی از نزدیکان آیتالله منتظری دستگری و به اصفهان برده شد .وی در
دادگاهی علنی و با حضور صدها شاکی خصوصی ،به ویژه تعدادی ازکارگران معلول،
1

محاکمه و به اعدام محکوم شد.
خمینیکه در جریان محاکمه قرارگرفته بود از طریق قدوس���ی و محمد مؤمن و بهشتی
خواس���تار آزادی او ش���د اما امیدنجفآبادی مدعی شد پیش از آنکه حکم خمینی به
اطالع او برس���د پاسداران مهدی مریاش���رافی را اعدامکرده بودند .پسر وی ابوالحسن
مریاشرافی معروف بهکیوان ،پس از ابالغکیفر خواست و قبل از اجرای حکم ،اقدام به
2

خودکشیکردکه به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرارگرفت.
ادارهیکل نهم ساواک (تحقیق) نیز دلخوشی از این پدر و پسر نداشت .این اداره در نامه
مورخ  ۱۳۵۱/۱۰/۵به ادارهکل سوم ساواک ،ارزیابی خود را از مریاشرافی چننی بیان میدارد:
آقای سیدمهدی مریاشرافی...نمایندهی اسبق مجلس شورایملی و مدیرکارخانهی
تاج اصفهان از حس���ن ش���هرت خصوص ًا در مورد مادیات برخوردار نمیباشند.
کینهتوز و س���وء استفادهطلب ،در دوس���تی ناپایدار ویل متظاهر به رفیقدوستی ،از
لحاظ خانوادگی چندان خوشنام نیست و پسرش نیز به نامکیوان ،فردی عیاش بوده
3

و به اتهام دو فقره قتل مورد تعقیب قرارگرفته است.

4

1-http://melliun.org/iran/25744

-2سینائی ،وحید؛ دولت مطلقه ،نظامیان و سیاست در ایران ،تهران ،انتشاراتکویر ،۱۳۸۴،چاپ اول ص۵۰۸
-3روزنامهیکیهان  ۲۶آذر ۱۳۵۸
-4ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (جستارهایی از تاریخ معاصر ایران) ،ج ،۲صص ،۵۰۸-۵۰۷تهران،
 ،۱۳۷۳چاپ ششم.
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پس از اعدام مریاشرافی جنازه وی به قم منتقل شد و آیتالله سیدمرتضی پسندیده
برادر خمینی بر آن نمازگزارد و در قربس���تان ابوحس�ی�ن به خاک س�پ�رده ش���د و
امیدنجفآبادی به خاطر سرپیچی از حکم خمینی از قضاوت برکنار شد و عاقبت
در پاییز  ۶۷به اتهام لواط اعدام شد .قدوسی به خاطر ضدیت هیسرتیکیکه با جبهه
ملی و مصدق داشت در سال  ۵۷حتی اجازه نمیداد اطالعیههای جبهه ملی را در
مدارس تحت نظرش پخشکنند .او به خاطر همنی ویژگیاش بودکه «به آقاییزدی
و بازرگان وک ً
ال حتی به نریوهای مذهبی وابسته به جبههملیکه نوعی ملیگرایی

داشتند ،همواره حساسیت داشت ،حتی نسبت به مهندس بازرگان.
وی پس از انتخاب خسرو قشقایی و دریادار احمد مدنی و ابوالفضل قاسمی به نمایندگی
مجلس ش���ورای ملی به منظور جلوگریی از حض���ور آنان در مجلس با خدعه و نرینگ
برای آنها پروندهسازیکرد و دستور دستگرییشان را صادرکرد .مدنی به خارج ازکشور
گریخت .قشقایی سال بعد دستگری و اعدام شد .ابوالفضل قاسمی دستگری ابتدا به اعدام
محکوم شد و س���پس با تخفیف مجازات دوران سختی را در زندانگذراند تا در سال
 ۱۳۶۵آزاد شد.
1

پروندهسازی برای امریانتظام و قطبزاده
وی یکی از حامیان پروژهیگروگانگرییکارمندان سفارت آمریکا بود چراکه از این طریق
میتوانست رقبا را از صحنه حذفکند .رضا سیفاللهی یکی از «دانشجویان پریوخط
امام» وگروگانگریان جزو شاگردان وی بود و بطور مرتبگزارشهایی را برای او میبرد.
ضدیت او با نریوهای ملیگرا تا آنجا بودکه ش���خصاً برای دس���تگریی مقدممراغهای
و امریانتظ���ام مداخلهکرد و نریوهای تحتامرش از جمله روحالله حس���ینیان ،مصطفی
پورمحمدی و علی اکربیان راکه جملگی طلبههای مدرسهی حقانی بودند توجیهکرد.
ضدیت ش���دید قدوسی با امریانتظام بر سر موضوع جاسوسی برای آمریکا نبود .او بعد
از دستگریی امریانتظام به دستخط وی دستیافته بود که در آن طرح انحالل مجلس
2

خربگان را پیشنهادکرده بود .این طرح از طریق پرویز خزایی 3یکی ازکارمندان سفارت در
اس���تکهلمکه پس از دستگریی امریانتظام به صندوق محرمانهی سفارت ،دسرتسی پیدا
کرده بود ،به دست قدوسی رسیده بود .خزایی پس از این خوشرقصی،کاردار سفارت
ایران در استکهلم شد .قدوسی درکنفرانس مطبوعاتی نهم تریماه  ۱۳۵۹خود به این نامه
1-www.parsine.com/fa/news/47318
2-www.parsine.com/fa/news/47318

-3او بعدها به ش���ورای ملی مقاومت پیوس���ت و به منظورگذران زندگی از انجام هیچ سیاهکاریای
فروگذار نکرد.
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که مبنای اصلی محکومیت امریانتظام شد ،اشارهکرد وگفت:
ما یکی از نامههای ایشان راکه به خط خود ایشان هست برای شما قرائت میکنیم
البته این نامهای استکه غری از نامههاییکه از النهی جاسوسی بریون آمده است.
چند جملهای از این نامه را برای ش���ما میخوانم تا وقتی منعکسگردید خودتان
ببینید مردم ایران چطور خواهندکرد.
سپس دادستان انقالب از روی یک نامهکه بنا بر اظهار دادستان به خط خود امریانتظام
نوش���ته شده بود شروع به خواندن قسمتی از آنکرد .دادستان انقالبگفت نامه نوشته
شده استکه ایشان به اتفاق چند تن دیگرکه در منت نامه آمده است تصمیمگرفته بودند
که مجلس [خربنگان قانوناساس���ی] را منحلکنند .ایشان در این نامه نوشتهاندکه قرار
گذاشته بودیم بالفاصله پس از تصویب انحالل مجلس تصویب آن را از طریق جراید و
رادیو ،تلویزیون به اطالع مردم برسانیم،به همنی دلیل بودکه جلسه تا ساعت شب به درازا
کشید ما حتی روزنامهها را آمادهگذاشته بودیمکه در همان ساعت شب بتوانند مصوبه را
بصورت فوقالعاده چاپکنند ...علی قدوسی اضافهکرد تصریح ًا میگویندکه به اتفاق
افرادی برنامه داش���تند مجلس خربگان را تعطیلکنند ،در جائی از نامهی مزبور ایش���ان
نوشتهاند فردا بازرگان و عدهای هیأت دولت به دیدن امام رفتند و طرح را مطرحکردند.
پر واضح بودکه امام آنرا رد خواهدکرد ،در حایلکه اگر قب ً
ال اعالم شده بود شانس رد
کردن آن ده درصد بود ویل در عوض س���ی و شش میلیون مردمکه به دلیل خاص زمان
فکر میکنند بجای پیاده شدن قانون اسالم ،آخوندیسم بر مملکت حکومت خواهدکرد،
به پا میخاستند و تحت رهربی امام بازگشت بازرگان را از ایشان میخواستند ....ایشان
با صراحت معتقد استکه چرا اینکار را نکردیم تا سی و شش میلیون مردم را به حرکت
درآوریم و یک سروصدای تازه توی مملکت راه اندازیم به خاطر اینکه چرا آن قانونی
که ما نوش���ته بودیم ،فرقکرده است ...در صورتیکه اگرکیفرخواست فقط روی همنی
نامه بگذارمکه ایشان تصمیم داشته علیه جمهوریاسالمی و حکومت اسالمی قیامکند،
حداقل باید پانزده سال زندانی بکشد ...ایشان در داخل همنی زندان برخی از نامهها را با
کردن در جلدکتابها میخواسته است به بریون از زندان بفرستدکه مأموران و پاسداران

متوجه این مسئله شدند آیا اینکاری جز جاسوسی نیست؟
در منت نامهی امریانتظامکه قدوسی در اختیار مطبوعاتگذاشت آمده استکه نویسندهی
نامهی مزبور احمد صدرحاجسیدجوادی بوده است؛ اما قاضیالقضات نظام به اوکاری
نداش���ت و برای امریانتظام تقاضای پانزده سال محکومیت قطعی میکرد .جدای از آن
قدوس���ی توضیح نمیدادکه یکی از امضاءکنندگان نامه حسن حبیبی بودکهکاندیدای
1

 -1روزنامهی اطالعات ،شنبه هفدهم آبان  ،۱۳۵۹ص ۲
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حوزهی علمیه قم و حزب جمهوریاس�ل�امی در اولنی دورهی ریاس���تجمهوری بود و
خمینی تلویحاًگفت به او رأی داده بود .دیگر امضاءکنندهی نامه محمدعلی رجایی بود
که چند ماه بعد لقب نخستوزیر مکتبیگرفت .بعید میدانم در هیچکجای دنیا تالش
برای ارسال مخفیانهی نامه به بریون از زندان را «جاسوسی» بنامند.
او همچننی با دستگریی قطبزاده در آبان  ۱۳۵۹بحران بزرگی را ایجا دکردکه با دستور
خمین���ی مبنی بر آزادی وی ،موضوع فروکشکرد .بهانهی قدوس���ی برای دس���تگریی
قطبزاده ،مناظره تلویزیونی او در شبکه دوم سیمای جمهوریاسالمی بود .او به همراه
محمد مبلغیاسالمی در اینگفتگو شرکت داشتند و به انتقاد از «نهادهای انقالبی» و
دانش���جویان پریوخط امام و وضعیت رادیو و تلویزیون پرداختند .هرچند پس از آزادی
قطبزاده ،قدوس���ی و الجوردیکوش���یدند موضوع را به پذیرشکفالت قطبزاده از
س���وی برادرش ربط داده و پرونده را همچنان باز جلوه دهند ،اما س���خرنانی قطبزاده
و ش���هابالدین اشراقی داماد خمینی در بازار تهران 1به وضوح نقش خمینی در آزادی
قطبزاده را نشان میداد.
راهاندازی دایرهی «مبارزه با منکرات»
مأموریت اصلی قدوسی پس از تصدی دادستانیکل انقالباسالمی ،حاکمکردن قواننی
شریعت در جامعه بود .به همنی منظور وی «دایرهی مبارزه با منکرات» را راهاندازیکرد.
شیخ حسنی انصاریان در این رابطه میگوید:
روزی آقای قدوسی ،دادستان انقالب،که از فعالیت من در این زمینه آگاهی داشت ،مرا
دعوتکردوگفت«:برایبراندازیاینمجموعه(شهرنو)چهکارمیتوانیانجامبدهی؟
منگفتم« :فقط پول و جا و مکان مناسب میخواهد ».او چکی به مبلغ سیصد هزار
تومان برایم نوشت و نیز آقایگیالنی،که بیشترینکمک مایل را در این زمینهکرد،
سه میلیون تومان در اختیار ماگذاشت .سپس حکمی برایم صادر شد و مرکزی به نام
دایرهی مبارزه با منکرات – وابسته به دادستانی انقالب – تأسیسگردید .همچننی
مرکز بزرگی را در شمریان ،برای اسکان زنان در اختیار ما قرار دادند.
من دوستان قبل از انقالب را جمعکردم و پس از سر و سامان دادن محلکارمان،
آنها را برای آمارگریی به مرکز فحشا فرستادم .هزار و صدوبیست خانهی یک طبقه
و دو طبقه و در مسافتی برابر با هشتاد هزار مرت مربع در آنجا وجود داشت .خانهها
همهکلنگی بود و مالک شخصی داشت ...پس از آن ،موقعیکه دیگر تمام خانهها
در اختیار ما قرارگرفته بود ،ب���ا اعالمیهای همه زنان آنجا را فراخواندیم؛ ...بدین
ترتیبکل منطقه از فحشا و منکر و موادمخدر پاکسازی شد .فور ًا با چند بلدوزر،

-1روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۲۵آبان  ،۱۳۵۹ص .۲
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منطقه را با خاک یکسانکردیم؛ بخشی به بیمارستان فارابی واگذار شد و بخش
اعظم دیگر برای احداث پارک و مرکز تفریحی برای همشهریان اختصاص یافت...
کار دیگر دایرهی مبارزه با منکرات ،تعطیلیکابارهها بود .بعد از پریوزی انقالب،
برنامههای آن مراکز همچنان ادامه داشت و مجالس رقص و آواز و عیش و نوش
برپا بود .همهی صاحبان کابارهها را احضارکردیم و دستور دادیم آن شغل را ترک
کرده ،به شغل دیگری روی آورند و به زودی در آن مراکز،کارهای مفید اجتماعی
راهاندازی شد .روزی خرب رسیدکه یککامیون فیلم مفتضح 1در اللهزار وجود دارد.
افرادی را فرستادیمکه آنها راکشف و ضبطکردند .با بچههای اداره ،آتش روشن
کردیم و همهی فیلمها را سوزاندیم .همچننی کارهای دیگری از این قبیل در طول
نُه ماه فعالیت در دایرهی مبارزه با منکرات انجام شد .من از طرف آیتاللهگیالنی
وکالت تام داش���تم و مورد اطمینان و اعتماد ایشان بودم .با این وجود ،برای انجام

هرکاری با ارسال نامهای با ایشان هماهنگی میکردم.
ادارهی دایرهی «مبازره با منکرات» و دادسرای مبارزه با مواد مخدر به عهدهی حاجاحمد
قدیریان معاونت اجرایی قدوسیگذاشته ش���د و این دادسرا در یکی از باغهای مصادره
شدهی پل رومی مستقر شد .در تابستان و مهر  ۱۳۶۰از این محل به عنوان شکنجهگاه و یکی
از بازداشتگاههای دادستانی انقالباسالمی مرکز استفاده میشد.
دایرهی مبارزه با منکرات وابس���ته به دادستانی انقالباسالمی از همان ابتدای تشکیل
نقش تعینیکنندهای در مقابله با شادی و نشاط جامعه داشت .سخنگوی این «دایره» در
فروردین  ۱۳۵۹درگفتگو با روزنامه اطالعاتگفت:
به مس���ئوالن مجالس عروس���ی و تئاترهای الل���هزار ،هتلها و رس���تورانها برای
آخرینبار اخطار داده میشودکه از تخریب شرف انسانی و اخالق اجتماعی دست
بردارند و فعالیتهای خود را با موازین اس�ل�امی منطبق نمایند ،واال این مراکزکه
جز ضرر اخالقی و اقتصادی برای مملکت ندارند ،بس���ته و مسئوالن آن به دادگاه
2

انقالباسالمی معرفی خواهند شد.
روز بعد دایرهی مبارزه با منکرات اعالمکردکه «مجالس عروسی زنانه و مردانه باید جدا
از هم باشند» .همچننی به مسئوالن آرایشگاههای مردانه و باشگاههای تفریحات سالم
3

اخطارکردکه از تخریب اخالق اجتماعی و اشاعهی فساد دست بردارند.
فضاحت دایرهی منکرات تا آنجا باالگرفتکه باالخره در دیماه  ۱۳۵۹موسویاردبیلی
4

-1منظور از «فیلمهای مفتضح» ،آثار سینمای ایران و فیلمهای مربوط به خوانندگان و  ...است.

2-www.mashreghnews.ir/fa/news/428628

-3روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۱۸فروردین  ،۱۳۵۹ص .۱۱
-4روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۲۰فروردین  ،۱۳۵۹ص .۲
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دادستانکلکشور آن را منحلکرد .وی در مورد علت انحالل این مرکزگفت:
دایرهی مبارزه با منکرات به علت ندانمکاری و س���هلانگاری و مس���امحهکاری و
همچننی خودس���رانه عملکردن وکمتوجهی به موازین شرعی منحل شد .به عبارت
دیگر دایرهی مبارزه با منکرات به جای آنکه در انجامکارها تس���هیالتی فراهمکند
اختالل بیشتری به وجود میآورد .پس از تحقیقکافی و بررس���یکیفیت عملکرد
دایرهی مبارزه با منکرات ،وجود این دایرهی زائد تشخیص داده شد و به همنی جهت
منحلگردید .پرسنل و مأموران دایرهی مبارزه با منکرات چون آموزش الزم ندیده و
آگاهیکافی نداشتند و با آینینامهی دادگاههای انقالب و موازین شرعی آشنا نبودند
خودسرانه افراد را متهم و دستگری و مجازات میکردند و یا مجازات محکومنی راکم
و زیاد اجرا مینمودند و این امر باعث نگرانی عمومی شده بود.

1

تحمیل حجاب اجباری به زنان
و «ارشاد اسالمی»
در راستای تحقق شعار مبارزه با فساد و پیشرفت «دین مبنی اسالم» و ایجاد جامعهی اسالمی،
روز ۲۳فروردین ۱۳۵۹قدوسی دستور ضبطکلیهی سینماهایکشور را صادرکرد:
دادستانیکل انقالب جمهوریاسالمی ایران در صدد رفع فساد و فحشاء درکلیهی
سطوح است و اماکن فرهنگی قابل استفاده عموم باید در اختیار ارگا ن قابل اعتمادی
باشد تا جنبهی پیشرفت دین مبنی اسالم تقویتگردد و در ضمن منافع حاضل از این
اماکن در اختیار بهبود فرهنگ یا شرایط زیسنت مستضعفنی قرارگرید .در اجرای این
منظور ،به بنیاد مستضعفنی اجازه داده میشودکه به تشخیص آن بنیاد با رعایتکامل

موازین شرعیه نسبت به در اختیارگرفنت سینماهایکشور اقدام الزم به عمل آید.
در تاریخ  ۱۶تری ماه  ،۱۳۵۹ش���ورایانقالب با صدور اطالعیهای اعالمکردکه «خانمها
بدون پوش���ش اس�ل�امی حق ورود به ادارات را ندارند» .به دنبال این مصوبه قدوسی
دادستانکل انقالباسالمی هشدار داد:
ً
بدین وسیله به تمام وزارتخانهها و مؤسسات و ادارات تابعه شدیدا اخطار میشود
چنانچه اثری از آنچه مورد تأکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده
شود یا بانویکارمندی بدون پوشش اسالمی در محلکار حضور یابد ،بالدرنگ
2

حقوق و مزایای او قطع خواهد شد.
او همچننی وعده دادکه به زودی لباسکار اسالمی بانوان ارائه و برای همهی زنانکارمند
3

-1روزنامهی اطالعات ،سهشنبه دوم دی  ،۱۳۵۹ص .۲
-2روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۲۴فروردین  ،۱۳۵۹ص .۲
-3روزنامهیکیهان  ،دوشنبه  ۱۶تری  ،۱۳۵۹ص .۱۳
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اجباری خواهد شد .در این میان ابراهیم یزدی که از طرف خمینی سرپرستی روزنامهی
کیهان را به عهده داشت ،جادهصافکن قدوسی و دستگاه قضایی وگروههای فشار شده
و این روزنامه را به ابزار رسانهای دفاع از حجاب اجباری تبدیلکرد .وی در سرمقالهی
یکشنبه  ۱۵تری ۱۳۵۹با اعالم اینکه سه هفته پیش از فرمان آیتالله خمینی ،به دستور
او حجاب در موسس���هیکیهان اجباری شده ،بیحجابی را نشانهی غربزدگی نامید .او
حجاب را امری زیربنایی خوانده و اجباری ش���دن آن را نش���انهی مهمی از مخالفت با
«وزش بادهای مسموم تمدن غرب» توصیفکرد .تغیریات اصویل و زیربنایی در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با پیشنهادهای قدوسی صورتگرفت.
تهدید پدران و مادران برای مقابله با فرزندان
قدوسی با تهدید پدران و مادران از آنها میخواستکه مانع فعالیت سیاسی فرزندانشان
شوند .او در حایلکه آنها را «فرزندان معصوم » میخواند وعدهی دستگریی و زندانشان
را میداد .در اطالعیهای تهدیدآمیز او آمده بود:
هم میهنان عزیز ،خواهران و برادران ،به دنبال توقیف نشریات غریقانونی و وابسته به
گروههای امرپیالیستی از طرف دادستان انقالب اخریأ مشاهده میشود برای پخش
نشریات فوق از فرزندان معصوم استفاده میکنند ،بدینوسیله به تمام هموطنانگرامی
و پدران و مادرانیکه فرزندانشان اسری اهداف اینگروهها شدهاند هشدار میدهیم
چنانچه فرزندانش���ان در رابطه با فروش یا همکاری با اینگونه نشریات دستگری
شوند از سه ماه تا شش ماه محکوم به حبس تأدیبی میگردند و به هیچ عنوان به
مراجعه اولیاء مزبور ترتیب اثر داده نخواهد ش���د .ضمن ًا تمام پاسدارانکمیتههای
انقالب موظفند با مشاهده این عمل غریقانونی فروشندگان نشریات توقیفشده را

دستگری و تحویل دادستانیکل انقالب واقع در چهار راه قصر دهند.
قدوس���ی پس از  ۳۰خرداد  ۱۳۶۰صدها تن از ای���ن «فرزندان معصوم» را با بیرحمی
غریقابل تصوری در مقابل جوخهی اعدام قرار داد.
1

رشد آمار اعدام در دوران دادستانی قدوسی
علریغم اینکه قدوس���ی در مرداد  ۱۳۵۸به دادس���تانی انقالباسالمی رسید و ماههای
پرالتهاب سقوط نظام سلطنتی پشت سرگذاشته شده بود ،اما ماشنی اعدام فعالتر از قبل
بهکار خود ادامه میداد .در س���ال  ۱۳۵۹قاچاقچیان مواد مخدر،کودتاچیان ،اقلیتهای
مذهب���ی از جمله بهایی نیز در زمرهی قربانیان نظاماس�ل�امی قرارگرفتند و به بهانههای
مختلف از جمله جاسوسی به جوخهی اعدام سرپده شدند.

-1روزنامهی انقالب اسالمی ،دوشنبه  ۵خرداد .۱۳۵۹
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برای مثال در ش���هریور  ۱۳۵۹روزنامهی اطالعات خرب از تریباران هفت جاسوس در یزد
داد .در ارتباط با جرائم این هفت تن آمده بود:
دادگاه انقالباس�ل�امی ی���زد ،هف���ت تن را ب���ه جرم جاسوس���ی علیه حکومت
جمهوریاس�ل�امی ایران محکوم به اعدامکرد .این رأی با توجه به نظر مرکز اسناد
ملی در مورد تجمع اینگروه در یک ارگان جاسوس���ی ،اتخاذ ش���د و رأی صادره
سحرگاه دیروز به اجرا درآمد.
این عده با استناد به اسناد جعلی دایرهی اسقفی اصفهان ،مبنی بر اینکه دولت آمریکا
چهارمیلیون دالر برای بهاییان ایران ارسالکرده تا حکومت جمهوریاسالمی را ساقط
کنند ،اعدام شدند و اموالشان مصادره شد .دو ماه بعد جعلی بودن این اسناد از طرف
1

قدوسی اعالم شد .اما وی مسببنی این جنایت راکه وابستگان محمد صدوقی 2امام جمعه
یزد بودند مورد پیگرد قرار نداد.
ضدیتهیسرتیکقدوسی
با مجاهدین ،بنیصدر و چپها
هرچقدر او نسبت به نریوهای ملی ،ملیمذهبی ،مجاهدین ،و چپ سختگری بود نسبت به
وابستگان نظام سلطنتی با تسامح برخورد میکرد .همنی ویژگی با توجه به جو ضدسلطنتی
باعث بروز مخالفتهای زیادی با او در دادستانی انقالباسالمی مرکز شده بود .روحالله
حسینیان در مورد مخالفتهاییکه در دادستانی انقالب با قدوسی میشد میگوید:
اتفاق ًا من روزی به عنوان مسئول روابط عمومی و بررسی مطبوعات منصوب شدم
کهکارمندان دادستانیکل در اعرتاض به مخالفت آقایقدوسی با مصادرهی اموال
ی���ک نفر ،تحصنکرده بودند ...یکبار بحث س���پهبدکاتوزیان بودکه از زندان با
ضمانت ایش���ان آزاد ش���د وکارمندان اوین ،به قول خودشان ،در اعرتاض به عدم
قاطعیت آقای قدوسی نسبت به مصادرهی اموال طاغوتیها و آزادیکاتوزیان دست
به اعتصاب زدند.
ت اعضا وکارکنان دادستانی انقالباسالمی با قدوسی تا آنجا جدی بودکه حتی
مخالف 
3

-1روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۱۸شهریور  ،۱۳۵۹ص .۲
 -۲محم���د صدوق���ی یکی از مرتجعترین امامان جمعه بودک���ه در  ۱۱تریماه  ۱۳۶۱طی یک عملیات
انتحاری توسط رضا ابراهیمزاده ،از هواداران مجاهدین در نماز جمعه یزد به قتل رسید.
بع���د از اعدام این هفت نفر ،به حکم صدوقی موج مصادره اموال بهاییان یزد آغاز ش���د .در بعضی
موارد عالوه بر افراد زنده ،بهاییهاییکه سالها از فوتشانگذشته بود را به صورت تصنعی به دادگاه
احضارکرده و به جرم فراری بودن ،حکم به مصادرهی اموالش���ان میدادند و دراکثر موارد عالوه بر
مصادرهی اموال شخص محکوم (اعم از زنده یا مرده) ،به مصادرهی اموال همسر و فرزندان آن شخص
نیز میپرداختند .
3-www.parsine.com/fa/news/47318

61

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

نزدیکانوینیزبهآناشارهمیکنند.علیمبشرییکیازحکامشرعاویندراینبارهمیگوید:
نه حفاظت اطالعاتی بود و نه تصفیهای و علیه آقای قدوسی سمپاشی میکردند و

شعار مینوشتند وگاهی هتک حرمت میکردند.
در بهمن  ۱۳۵۸مخالفت با قدوس���ی در دادس���تانیکل انقالب ب���االگرفت وکارکنان
دادستانی دست به اعتصاب و تحصن زدند و دالیل خود را چننی معرفیکردند:
 ممانعت از اجرای احکام صادرهکه غالب ًا موجبگریزگاهی برای مفسدین فراهمآورده است.
 تأثری و نفوذ صاحبان قدرت در تصمیمات دادستانی. سستی و اهمال در تعقیب و مجازات ضدانقالبیون و مفسدین. اخراج بیدلیل عناصر مؤمن و انقالبی و تحکیم موقعیت عناصر فرصتطلب ودستنشانده.
 نقض احکام دادگاه و رفع مصادرهی اموال طاغوتیان.همچننیکارکنان درکنفرانس مطبوعاتی خود در  ۲۹بهمن میگویند:
 ...دادستانکل انقالب از یک سپهبدکه وزیرکا رکابینهی ازهاری بوده است حمایت
کردهان���د و دلیل اینکار خود را حفظ روحیهی پرس���نل ارتش قلمدادکردهاند .آیا
حمایت ایشان ...از یک سرباز بوده است؟ ...آیا حمایت ازکاتوزیانها برای تقویت
1

روحیهی پرسنل ارتش بوده است یا تضعیف روحیهی ارتشیها؟
اینعدهکهدرسالنشعبهیاولدادگاهانقالبمتحصنشدهبودنددراطالعیهیخودمیگویند:
ما هیچکدام خواس���تار مس���ائل رفاهی نبوده و نیستیم بلکه خواستار بازسازی این
ارگان انقالبی در خط شخص رهرب انقالب امام خمینی و ملت مبارز ایران هستیم.
انحرافات موجود در دادس���تانی را در چند بند عنوان کردهایم که تمام ًا با مدارک
مستدل در اولنی فرصت با حضور نمایندهی متحرم امام امتمان برای ملت مبارز
2

ایران افشا خواهیمکرد.
قدوسی در پاسخ به ادعاهای آنان در حایلکه از سویکچویی رئیس زندان اوین همراهی
3

میشد،گفت :میمانم و دادستانی انقالب را تصفیه میکنم.
وی یکماه بعد طی اطالعیهای اعالمکرد:
خواهران و برادران مبارز چون اینجانب پنجشنبه  ۲۳اسفند ۱۳۵۸در محضر مبارک
امام مدظلهالعایل ش���رفیاب شده و استعفای خود را تقدیم داشته و فع ً
ال به انتظار
4

1-www.shahedmag.com/official/shahed/showpdf.asp?no=589004

-2نشریهی مجاهد ،شمارهی  ۱۸ ،۳۴فروردین .۱۳۵۹
-3روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۹بهمن  ،۱۳۵۸ص .۲
-4روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۹بهمن  ،۱۳۵۸ص .۲
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عنایت خاص معظمله برای قبول آن هستم تقاضا دارم تا ابالغ اوامر حضرتشان از

مراجعه به اینجانب خودداری فرمایید.
با توجه بهوعدهایکه برای ماندن و تصفیهی دادستانی انقالب داده بود ،به نظرمیرسد
استعفای او صوری بوده تا با تأیید دوباره خمینی به قلع و قمع نریوهای مخالف و منتقد
خود برپدازد .وی سپس الجوردی را به حفاظت اطالعات دادستانیگمارد تا در زمینهی
تصفیهی نریوها و ...به او یاری رساند.
اسدالله جوالیی معاون اداری و مایل قدوسی میگوید اعضای سپاه پاسداران در اوین
روی قفسهها و ...شعار علیه قدوسی مینوشتند:
قبالً نیز خرب رسیدهبودکه در آسایشگاه سربازان سپاه ،روی قفسهها شعار ضد قدوسی
ی الجوردیگفتم .ایشان با
نوش���تهاند .من رفتم و دیدم خرب درست است و به آقا 
شهید بهشتیکه رئیس شورایانقالب بودند ،صحبتکردند .بعد ایشان جلسهای
ی امام
را ترتیب دادند .من و آقایقدیریان نیز رفتیم و مقا م معظ م رهربی ،نماینده 
ی محس ن رضایی نیز آمدند و من و
ف آوردند .آقا 
در ش���ورایعایل دفاع ،نیز تشری 
آقایقدیریان قضیه را توضیح دادیم وگفتیم باید تدبریی اندیشه شودکه البته با شهید
بهشتی و مقا م معظمرهربی تدبری شدهبود و آنها به عنوان رئیس شورایانقالب و
ی رضایی امرکردندکه سپاه باید از اوین
ی امام در شورایعایل دفاع به آقا 
نماینده 
ی قدیریان ایستاده بودیم و سپاهیان از مکانیکه منبع آب است،
خارج شود .من و آقا 
چهارنفر ،چهارنفر رژهرفتند و باز هم دیدیم به فقیه و عالم بزرگ ش���هید قدوسی
توهنیکردند و از در بریون رفتند .مدتها بود که ما خودمان پنج شش نفری اوین
ی حسنی
ی قدیریان و آقا 
ی الجوردی،بنده و آقا 
را اداره میکردیم .آقایکچویی ،آقا 
1

همدانی و برخی دیگر از دوستانکمک میکردند.
قدوسی در بهار ۱۳۵۹به منظور مقابله با انتشار اخبار تحصنکارمندان دادستانی علیه وی،
در یکگفتگوی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکتکرد و به اتهاماتیکه متوجه او بود
پاسخ داد و به منظور انحراف افکار عمومی مدعی شدکه توطئهای راکه بر علیه دادستانی
و نخستوزیر رادیو و تلویزیون و محاصرهی بیمارستان قلب و ستاد ارتش قرار بوده انجام
پذیرد خنثیکردهاند .او به طور تلویحی با یک سناریوی نخنما مجاهدین را متهم به توطئه
برای کودتا کرد اما خیلی زود موضوع به دست فراموشی سرپده شد و دیگرکسی دنبال
ماجرا را نگرفت .چراکه هیچ عقل سلیمی آنچه قدوسی ادعا میکرد را نمیپذیرفت .در
به اصطالح افشاگری قدوسی آمده بود:
ببینید آقا ما دفعت ًا با یک پرونده برخوردکردیمکه به نحو تصادفی این پرونده دست
2

-1روزنامهی اطالعات ،یکشنبه ۲۶اسفند  ،۱۳۵۸ص  ۱و .۱۱

2-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
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ما آمد ،این پرونده خیلی مسائل را برای ما نشان میدهد و در این پرونده برنامههایی
برایگروه خاصی ترتیب داده شدهکهاینها بایستی با چه شکل با مردم رفتارکنند...
بهنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران
عملیات بزرگ ،هر لحظهکه بچهها آمادگی و بسیج الزم را داشتند درنگ جایز نیست.
رادیو و تلویزیون ،نخستوزیری و زندان اوین باید به طور همزمان با تسخری نریوهای
انقالبی مسلمان در بیاید بیمارستان مهدی رضایی نیز به منظور جلوگریی از هرگونه
صدم���ه احتمایل به امام- ،البته آنها نامؤدبانه تعبریکردهاند و من میگویم امام-
باید به محاصرهکامل نریوهای انقالبی در آید .در لحظهی شروع عملیات و واحد
تسخریکنندهینخستوزیریمراهمهمراهخودشبردارد،کهیکاصطالحرمزیاست.
همنی امروز چطور است .ستاد ارتش نیز بوسیلهی نظامیان انقالبی باید تسخری شود.
اینتصادف ًایکجائیپیگرییشدهوبهدستآمدهومطالببسیارجالبوتکاندهندهای
داردکه ما چون مشغول پیگریی هستیم و اصو ً
ال میخواهیم همهی مطالب قبل از فاش

شدن روشن شود ،لذا از اشاعه و افشای بقیهی مطالب خودداری میکنم.
قدوسی برای مقابله با جو به وجود آمده علیه او ،تعدادی پاسدار اهل «قهرود»کاشان را
بهاوین آوردکه تبدیل به بازجویان و نگهبانان بسیار خشنی در زندان شدند.
جوالیی در مورد استخدام تعدادی از اهایل روستای قهرود میگوید:
 ...بعدکه ما به این نتیجه رسیدیمکه بایدگزینش انجام شود ،بچههای خوب و متدینی
ت کند آقایحسندوس���ت راکه ایش���ان درگروه تحقیق
را پیداکردیم .خدا رحم 
س ناطقکه شاگرد ایشان بودند
قسمت اقتصادی از مبارزین بودند و با آقای حاجعبا 
کار میکردند .خدا توفیقداد و فرزندان خوب تربیت شده روستای قهرود را به ما
معرفیکردند و این عزیزان را درگزینش،کارگزینی ،تدارکات و قسمتهای حساس
1

دادستانی بهکارگماردیم و از آنها برای انجام سریعکارهای مردم بهرهگرفته شد.
وی در زمانیکه تالش بسیاری برای جلوگریی از مصادرهی اموال وابستگان نظام سلطنتی
و تربئهی آنها داش���ت و دائم به «فرمان عفو امام» اشاره میکرد درصددکشتار فعاالن
سیاسی و اعمال سرکوب همهجانبه بود .در زندگینامهی او آمده است:
آیتالله قدوسی با توجه به شناختیکه از مردم و رهربان سازمان منافقنی داشت و
شناساییهاییکه در بارهی فعالیتهای سازمان انجام شده بود ،همواره به مقامات
عایلرتبه پیش���نهاد میکردکه در یک اقدام قاط���ع و همهجانبه رهربان و اعضای
2

سازمان را دستگریکنند و سازمان را متالشیکنند.

3

1-www.library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#18
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881

-3زندگینامهیشهیدآیتاللهعلیقدوسی،مرکزنشراسنادانقالباسالمی،چاپاول،۱۳۸۴،صفحهی.۱۲۲
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او همچننی درگفتگوهای مطبوعاتی قبل از  ۳۰خرداد ،جهتگریی خود را نشان میداد و
برنامهریزیهای صورتگرفته برای سرکوب نریوهای سیاسی اشاره میکرد.
او در پاسخ این سؤالکه دادستانی انقالباسالمی در مورد حوادث اخری چه تصمیماتی
گرفته است،گفت:
ما تصمیمات جدی در اینبارهگرفتهایم ،مردم مرتب ًا اینروزها به وس���یلهی تلفن و
نامه و با عصبانیت میگویند چرا میخواهید مملکت را در اختیار یک عده افراد
خاص بگذارید با اینکه اکثریت قاطع مردم در مقابل این قبیل مسائل ایستادهاند؟
حتی یککس���ی میگفتکه آیا پدر و مادرهای این بچههای شانزده و هفدهساله
به ویژه دخرتهاکه در خیابانها هستند ،نمیخواهند خودشان را با آن مادرهاییکه
فرزندانش���ان در میدانهای جنگکشته میشوند و باکمال اشتیاق عالقمندندکه
فرزند دیگری داشته باشند و بفرستند به جبهه ،مقایسهکنند؟ آیا دولت قصد ندارد
در اینب���اره تصمیم جدی بگرید؟که ما در جوابگفتیم طبق همان اطالعیهی ده
ال تمام
مادهای خیلی جدی و قاطع مسئله را تعقیب میکنیم ،منتهی ما میخواستیم قب ً
1
حجتها تمام شده باشدکه بعد ًاگروهکها نگویند آزادی در این مملکت نیست.
حسینیان در مورد رویکرد قدوسی به مسئلهی بنیصدر میگوید:
وقتی جریان بنیصدر پیشآمد ،چندتا از دوستان هم بودندکه ایشان فرمودند :من
تصمیم دارم یکشب بنیصدر را دستگریکنم و اعدامشکنم و صبح اول وقت هم
در رادیو اعالمکنمکه بله من دیشب بنیصدر را دستگری و اعدامکردم و اکنون هم
در مقابل امام ،انقالب و شورایانقالب خاضع هستم .هر تصمیمیکه در مورد من
میخواهند ،بگریند .ایشان معتقد بودندکه بنیصدر باکارهایش دارد اساس نظام را
2
به هم میزند و بنابراین باید اعدام شود.
قدوس���ی بالفاصل���ه پس از اع�ل�ام عدمکفایت سیاس���ی بنیصدر و برکن���اری او از
ریاستجمهوری توسط خمینی ،حکم دستگریی وی را صادرکرد و اعالم نمود:
بنیصدر در رابطه با مسائل متعددی از جمله تحریکگروهها و مقاومت و ایستادگی
در برابر نهادهای قانونی و نظام جمهوریاسالمی و تشویق زندانیان به اعتضاب غذا،
تحت تعقیب قانونی است و برخالف ادعای واهی خود به مقاومت و ایستادگی برای
فرار ازکیفر متواری است ...از همهی ملت قهرمان تقاضا میشودکه هرجا ایشان را
بیابند ،دستگری و بهکمیتهها و یا مراکز سپاه پاسداران انقالباسالمی تحویل دهند.
وی سپس به تهدید مردم پرداخته و اعالمکرد:
 -۱پناه دادن به ایشان و همکاری برای هرگونه فعالیت تحریکآمیز جرم محسوب
1-www.library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#8
2-www.parsine.com/fa/news/47318
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شده و عامیل به عنوان شریک جرم ایشان مورد تعقیب قرار میگریند.
-۲کمک به خروج نامربده از مرزهای زمینی یاهوایی یا دریایی از هرکس و هر مقام،

موجب تعقیب و پیگرد شدید قانونی است.
او از همان ابتدا در صدد خاموشکردن صدای مخالفان بود .به همنی دلیل نه تنها نشریات
گروههای سیاس���ی را ممنوع اعالمکرد بلکه عدهای از صاحبان چاپخانههاکه اقدام به
چاپ نشریات غریقانونیکرده بودند نیز توسط دادستانیکل انقالب دستگری و چاپخانه
آنها مهر و موم شد .قدوسی همچننی با انتشار اطالعیهای اخطار داد اگر موارد مشابهی
مشاهده شود .شدید ًا تحت تعقیب قانونی قرار خواهندگرفت2.وی دوباره در پاییز  ۱۳۵۹به
تهدید نشریات پرداخت وگفت:
هرکدام از این مجالت و این احزاب ،از آن مس�ی�ر صحیح مبارزات مردمکه شکی
ندارد مبارزات مردم ،یک مبارزاتاسالمی است و به خاطر اسالم و به خاطر رسیدن
به آن حقایق و معارف اس�ل�ام بوده اس���ت ،هرکدام ازاینها بنا باش���د از آن مسری
3
منحرف بشوند ،به فرمان امام قطع ًا با شدت عمل مواجه خواهند شد!
قدوس���ی در  ۲۰تریماه  ۱۳۶۰شرایط را مغتنم شمرده و اطالعیه تهدیدآمیز دیگری صادر
کرد .او در این اطالعیه در موردکلیهیگروههاییکه نامش���ان در «اطالعیهی ده مادهای
دادستانی و اطالعیهی شمارهی  »۲آمده بود ،اعالم میکن دکه:
گروههای فوقالذکر محارب ،مفسد و باغی شناخته شده و با اعضا و هواداران آنها
که این شرایط را داشته باشند طبق حکم قرآنکریم عمل خواهد شد:
-۱کلیه اعضا و هواداران فعال
-۲کسانیکه در رابطه باگروههای مذکور مستقیم یا غریمستقیم دست به ایجاد بلوا و
آشوب زده و با ارعاب سبب به ه م زدن آرامش و نظم عمومی شوند.
-۳کسانیتظاهراتمسلحانهتدارکدیدهویامسلحانهدرچننیتظاهراتیشرکتکنند.
-۴کسانیکه برایگروههای مذکور اسلحه و مهمات جنگی مخفی نمایند.
-۵کسانیکه منزل پول و سایر امکانات در اختیارگروههای مذکور قرار دهند.
و در خاتمه اطالعیه آمده است:
با توجه به ش���رایط جنگی و اوضاع داخلی ،هرگونه تظاهرات غریمجاز ،اعتصاب،
خرمنسوزی ،تحصن ،پخش اعالمیه و نشریات ممنوعه عمل ضدانقالبی محسوب
1

شده عاملنی و آمرین تحت پیگرد قرار خواهندگرفت و بهاشد مجازات خواهند رسید.

4

-1اطالعات دوشنبه  ۱تریماه .۱۳۶۰
-2بامداد  ۱۶ ،اردیبهشت  ، ۱۳۵۹صفحه ۱۲

3-http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#1

-4روزنامهی اطالعات یکشنبه  ۲۱تریماه ۱۳۶۰
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رابطهی قدوسی با حزب توده
قدوسی حزب توده را جز مخالفان محسوب نمیکرد و به همکاری با آنها حتی در حد
دستگریی و بازجویی از متهمان توسط این حزب نیز میپرداخت .مهدی پرتوی مسئول
شبکهی مخفی این حزب میگوید:
اواخر مرداد سال ۵۹در یکی از جلسات هفتگی باکیانوری ،خدایی و هاتفی،کیانوری
به منگفت یک مأموریت برای تو دارم.گفت یکی از افراد ساواکی متعلق به جریان
ضدانقالب هستکهاینها میخواهند در نمازجمعه بمبگذاریکنندُ .خب قب ً
ال هم
حزببهاینقبیلجریاناتنفوذمیکردوبهدادستانیخربمیداد،مثلجریانقطبزاده.
کیانوری در این جلسهگفت من با آقای قدوسیکه در آن زمان دادستان انقالب تهران
بود صحبتکردم و به اوگفتم ما این افراد را پیدا میکنیم و به شما میدهیم منتها
چون شما درست بازجویی نمیکنید سرنخشانگم میشود و بقیهی افراد آنها دوباره
شروع به سازماندهی و فعالیت میکنند .آنها (قدوسی)گفتند مقدورات ما همنی
است چون ما نمیتوانیم شکنجهکنیم و شکنجه از نظر قانون اسالم ممنوع است.
کیانوری به قدوسی میگوید این مورد را تحویل ما دهید تا ما برای شما اطالعات
بگرییم .در این مورد خاص آقای قدوسی مخالفت نمیکند .سازمان هم این وظیفه
را بهگردن تشکیالت مخفی انداخت ... .زیرزمنی منزل یکی از دانشجویان پزشکی
که خودش و همسرش عضو حزب بودند را در نظرگرفتیمکه دیوارهای آکوستیک
داشت .از آنطرف هم بهتیم تعقیب و مراقبت خرب دادیم بروند روبروی خانه آن فرد
که تا صبح فرار نکند.یک نفر را هم همراه ماکردندکهکاراتهکار بود وگفتند وقتی
ضربه میزند ،جایش نمیماند .قرار بود او مسؤل بازجویی باشد... .
داستان عجیب و غریبی اس���ت.کیانوری با من در خیابان قرارگذاشته بود در حایل
که در ماشنی دادستانی به همراه یکی از معاوننی دادستان نشسته بود .مث ً
ال من مسئول
تشکیالت مخفی بودم ...به هر حال ما با دو نفر از بچههای عضو تشکیالت و سه نفر
از پاسداران دادستانی به خانه آن متهم رفتیم و او را دستگ ریکردیم.

1

چگونگی ادارهی دستگاه قضایی
آیتالله منتظری در مورد دستگاه قضاییکه قدوسی اداره میکرد و نحوهی صدور حکم
توسط حکام شرعیکه غالباً نزدیکان قدوسی بودند میگوید:
بعد از مدتی مرحوم آقای قدوسی را به عنوان دادستان انقالب معنی فرمودند ،ایشان
هم رفته بود بعضی از مس���ائل را به صورتکلی از امام پرسیده بود ،یک نمونه از
آنرا من دیدم یازده مسئله بود در ارتباط با بعضی از جرمهای قضاییکه حکم فالن
1-:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940312000355

67

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

جرم چیست و امام به طورکلی به آن جواب داده بودند و بعد آقای قدوسی همان
صفحهکاغذ راکپیگرفته بود و به دست قضات داده بودندکه طبق آن عملکنند،
این پرسش و پاسخها خیلیکلی و متشابه بود ،هر قاضی طبق برداشت و نظر خود به
یک شکل حکم میکرد ،قضات بسیار بیتجربه بودند ،مث ً
ال یک پرونده را پیش من
آوردندکه قاضی! زیر آن نوشته بود «بسمالله الرحمن الرحیم ،اعدام» حاال برای چی
اعدام! چهکسی اعدام؟ اینکه علت و دلیل حکم را بنویسد به جای خود ،حتی اسم
متهم را ننوشته بود ،فقط خودش زیر آن امضاکرده بود ،خوب با این حکم میشود
هرکس راگرفت اعدامکرد! خالصه وضع قضایی به این شکل بود ،افراد را تندتند
میگرفتند و هرکسی راکه میگرفتند بعضی افراد و جریانها تظاهرات و سرو صدا
میکردندکه اعدام بایدگردد! آقای حاج سیدجعفرکریمی به من میگفت من یک
پرونده را دیدمکه یک قاضی به او ش���ش ماه زندان داده بود و پرونده مشابه آن را

دیدمکه قاضی دیگر آن را به اعدام محکومکرده بود ،ناهماهنگی تا این حد بود!
آیتالله س���یدابوالفضل موس���ویزنجانی ،مجتهد بزرگ تهران ط���ی اعالمیهایکه در
۱۲شهریور س���ال  ۱۳۵۹منتشر شد ضمن حملهی ش���دید به رژیم تازه تأسیس ،در مورد
قدوسی و حکام شرعیکه بر جان و مال مردم حاکمکرده بود نوشت:
عدهای از فیضیهنشینان راکه بیشترشان فاقد علم و تقوا بوده و شایستگی قضاوت
ّ
نداشتند ،به نام حاکم شرع و یکی دیگر از ندانمکاران را به نام دادستان انقالب بر
جان و مال و ناموس مردم مسلط نمودند .در میان این حکام شرعکم نبودند افراد
عقدهایکه حس انتقامجویی را تا مرز سادیس���م میرساندند ،در صورتی یکی از
شرایط صالحیت قاضی این استکه نسبت به هیچکدام از طرف دعوی سابقهی
خصومت و پیش داوری نداش���ته باشد .متهمان را عجوالنه بیآنکه فرصتکافی
دف���اع و انتخاب وکیل مدافع به آنان داده و یا تقاضای تجدیدنظر پذیرفته ش���ود،
1

برخالف ما انزلالله به مجازاتهای دلخواه محکوم نمودند.
وی همچننی اضافهکرد:
مکرر ًا در روزنامهها خواندیمکه چند نفر زن را به تهمت قیادتکه در صورت ثبوت
شرعی مجازاتش هفتاد و پنج ضربه تازیانه است ،به جوخهی اعدام سرپدند .آقایان
قضات! اگر در روز جزا در محکمهی عدل الهی زنانیکه بدین تهمت اعدام شدند،
به دادخواهی برخاسته و بگویند« :خدایا! به فرض اینکه ما به جرم انتسابی مرتکب
معنیکرده بودی ،از این
شده بودیم ،به قانون اسالم مجازات ما را هفتاد و پنج ضربه ّ
2

-1خاطرات آیتالله منتظری جلد  ۱صفحه ۵۱۸

2- www.kadivar.com/?p=15486
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حکام و دادس���تانان برپس ما را به چه مجوزی اعدامکردند؟» چه جوابی خواهید
داد؟ مسلم ًا هیچ! خون یکی از این زنان برای محکوم ّیت همهی شما از قاضی و
دادس���تان و آنانکه ش���ما قاضیان جور را برگُرده مردم سوارکردهاندکافی است ،و

دامنگری همهتان خواهد بود.

1

نگاه قدوسی به مسئلهی شکنجه و اعدام
قدوس���ی در بهار  ۱۳۵۹در حایلکهکشور دومنی «بهار آزادی» را طی نکرده بود ،مانند
آب خوردن حکم اعدام صادر میکرد .او بر اس���اس شنیدههایش یکی از وحشیانهترین
احکام را صادرکرد:
از قرار مسموع عوامل فریبخورده و ایادی امرپیالیسمکه از همه جا دست خود را
کوتاه و شکست ضدانقالب را قطعی دیدهاند ،تالشگسرتدهای را برای آتشزدن
خرمنها شروع نمودهاند ،لذا بدینوسیله به تمام دادگاههای انقالب ابالغ میشود
با لزوم دقت و پیگریی برای ش���ناخت عوامل این توطئ���ه ،چون اینگونه افراد از
مصادیق مفسد میباشند اجراء حکم محکومنی به اعدام در این مورد نیازی به تأیید
مرکز و ارسال پرونده به تهران ندارد ،و دادستانها موظفند احکام شرعیهی دادگاهها
را بالفاصله اجرا و به اطالع همگان برسانند.
در آذرماه  ۱۳۵۹زمزمهی شکنجه در زندانها باالگرفت .ابتدا شورای سرپرستی زندانها به
صحنه فرستاده شد .اعضای این شورا در مصاحبهی مطبوعاتی اعالمکردند:
در مورد قاچاقچیان مواد مخدر دادگاه ویژه و آن قاطعیتیکه حجتاالسالم خلخایل در
کارهایشان دارند این قاچاقچیان حاضر نیستندکه به سادگی دست ازکارشان بکشند
قطعًا بایستی خشونت اعمال بشود این را نمیشود اسمش را شکنجه بگذاریم.اینها
را بایس���تی با قاطعیت عملکنیم و اگرکسانی پیدا میشوند و اسم اینرا شکنجه
بگذارند فکر میکنم با تجاهل میکنند یا در این زمینهکملطفی میکنند .اصو ً
ال این
مأمورین و مسئولنی زندان هستندکه مظلوم واقع میشوند و به لحاظ روحی شکنجه
2

ی نمیتواند تنبیهات داخلی را شکنجه تلقی بکند.
میبینند نه زندانیان ...کس��� 
در بهمن  ۱۳۵۹وقتی که اخبار مربوط به اعمال شکنجه در زندانها به بحث رو ز کشور
تبدیل شده بود ،وی در پاسخ به سؤایل در مورد شکنجهگفت:
مسئلهی شکنجه به دو معناست یکی به معنایی استکه سرو صدای زیادی نیز داشته
و در این رابطه عکسهایی را نیز منتشرکردهان دکه از آن نیز بدست خود من رسیده
3

-2روزنامهی اطالعات پنجشنبه  ۲۵اردیبهشت  ،۱۳۵۹ص .۲
3روزنامهی اطالعات پنجشنبه ششم آذر  ،۱۳۵۹ص .۲

1-www.kadivar.com/?p=15486
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است ،مسئلهی حد شرعی در اسالم است ...این یک مسئلهی طبیعی استکه اگر
بدن انسان هشتاد تازیانه بخورد حتی اگر این تازیانهها سبک باشد آثاری از زخم و
ضربه در بدن مشاهده میشود پس اگر شکنجه به این معنا است بله وجود دارد ویل
معنای دوم شکنجهکه مورد نظر ما بوده است از طرفکمیته صلیب سرخ بنیالمللی
اعالم خواهد ش���د ویل همانقدر میتوانم بگویمکه شکنجه در اصطالح مسائل

سیاسی حتی یک مورد نیز دیده نشده است.

1

داستانسرایی در مورد انفجار دادستانی انقالب
قدوسی پس از سی خرداد نه تنها به شدت عمل معتقد بود بلکه به توجیه نریوهای تحت
امرش نیز میپرداخت .روحالله حسینیان در این مورد میگوید:
بعد از ش���روع فاز نظامی ،در سپاه پاسداران برای رؤس���ای دادگاه و دادسراهای
انقالب ،سمیناری را ترتیب دادند و ایشان سخرنانی و تأکیدکردندکهاینها محارب
هس���تند و باید به عنوان محارب با آنها برخوردکنیم .ایشان در برابر هر اقدامیکه

خطر براندازی نظام را در برداشت ،شدت عمل به خرج میدادند.
در  ۱۴شهریور  ۱۳۶۰قدوسیکه نقش مهمی در اعدامهای پس از ۳۰خرداد داشت توسط
بمبیکه از سوی مجاهدین تهیه شده بود به قتل رسید .محمد فخارزادهکرمانی یکی از
هواداران نفوذی مجاهدینکه ازکارمندان دادس���تانی انقالباسالمی بود زیر اتاق وی
بمبی تعبیه نموده و از دادستانی خارج میشود .انفجار بمب دیوار پشت سر قدوسی را
خرابکرده و او از اتاقش در طبقه دوم ،بهکف حیاط پرتاپ میش���ود و در اثر ضربه و
خونریزی مغزیکشته میشود.
اسدالله جوالیی معاون مایل قدوسی میگوید:
انتخ���اب افراد مهم بودکهکالهی ملعون آن طور رخنهکردهبود و بعد منافقیکه
روبروی اتاق آقایقدوس���ی بود .صبح چهارشنبه آخر عمر بابرکت ظاهریایشان
ی الجوردی خدمتش���ان رفتی���م تاگزارشکاره���ا را بدهیم .آقای
ب���ودکه با آقا 
الجوردی از عزیزیکه در آنجا بودند پرس���یدندکه اگر از این فرد چیزی میدانید
بگوییدکه همنیاالن از اینجا بربیمش .آنفردگفت :چش���م خدمتتان میگویم،
ویل ای���نکار انجام نش���د و جمعه این مناف���ق مواد منفجره راگذاش���ت زیر میز
2

ی قدوسی.
آقا 
مسئوالنقضاییوامنیتیرژیممیکوشندبادروغپردازیبهگونهایجلوهدهندکهگویاقدوسی
3

1-http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#7
2-www.parsine.com/fa/news/47318
3-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
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ازنقشدوگانهیفخارزادهباخرببودامابهخاطررأفتاسالمیاقدامیعلیهاوانجامنمیداد.
روحالله حسینیان در این مورد میگوید:
کسیکه آقایقدوسی را ترورکرد ،جد ًا متهم بودکه وابسته به سازمان هست .یادم
هس���تکه حدود یک هفته یا ده روز قبل از ش���هادت ایشان خدمتشان رسیدم و
ی فخار از منافقنی است و باید
گفتم :آقایقدوسی! ما احتمال قوی میدهیمکه آقا 
اخراجشکنید .آقایقدوسی فرمودند :شما در مورد این موضوع مطمئن هستید؟
گفتم :مطمئنکه نیستیم ،ویل از شواهد و قرائن بر میآیدکه باید دستگری و تهدید شود
تا باالخره معلوم شودکه وابسته هست یا نیست .ایشان فرمودند :آقای حسینیان! آقای

فخار تازه ازدواج کرده .کاری را که به صحت آن یقنی نداریم ،نباید انجام بدهیم.
احمد قدیریان معاون اجرایی قدوسی داستان دیگری سرهم میکند و میگوید:
ش���هادت شهید قدوسی بس���یار عجیب بود .آقای قدوسی به آقای فخار مشکوک
ش���ده بود .بعداً دیدیمکه با مسعود رجوی عکس داشتّ .
فخار در دادستانی نفوذ
کرده بود .آقای قدوس���ی چندین بار به مس���ئولنی پرسنلی تذکر داده بودکه مراقب
او باشید .من نسبت به این ش���خص مشکوکم .روز سهشنبه یا چهارشنبه صحبت
ش���ده بودکه آقای فخار بهگزینش برود تا با او صحبتکنند .ایشان به آن قسمت
آمده بود و با او صحبتکردند و یک برگهی تس���ویهی حس���اب به او داده بودند
و قرار نبود از ش���نبه ،یکشنبه بیاید .ایشان پنجشنبه و جمعه وارد دادستانی شد و
زیر میز شهید بزرگوار آقای قدوسی ،به سقف مواد راکارگذاشتند .آنها به محض
اینکه آقای قدوسی وارد دادستانی شد و پشت میزش قرارگرفت مواد را از بریون
هدایت کردند و انفجار رخ داد .دیوار خراب شد و آقای قدوسی از دیوار به پاینی
1

پرت شد.کنار آقای قدوسی هم تعدادی از دوستان و برادران مجروح شدند.
آخوندها ۱۴۰۰سال اس���تکه همنی دروغها را در داستان ضربت خوردن علیابنطالب
از ابنملجم مرادی تکرار میکنند .آنها ادعا میکنندکه امام اول شیعیان هنگام ورود به
مس���جد با آنکه میدانست ابنملجم قصدکشنت وی را دارد او را از خواب بیدارکرد تا
مأموریتش را انجام دهد!
2

1-www.parsine.com/fa/news/47318
2- www.mashreghnews.ir/news/5379
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مریکریم موس���ویکریمی معروف به سیدعبدالکریم موس���ویاردبیلی  ۸بهمن  ۱۳۰۴در
اردبی���ل در خانوادهای روحانی به دنیا آمد .وی تحصیالت خود را در مکتبخانه آغاز
کرد و بنی سالهای  ۱۳۱۹تا  ۱۳۳۹در شهرهای اردبیل ،قم و نجف به تحصیل حوزوی
پرداخت و در سال  ۱۳۴۷به تهران عزیمتکرد و پیشنماز مسجد امری در خیابان امریآباد
شد .وی دارای ده فرزند شامل شش پسر و چهار دخرت بود.
موسویاردبیلی در طول دوران زندگیاش تا مقطع انقالب ضدسلطنتی ،مطلق ًا فعالیت
سیاسی نداشت و یکی از زمینههاییکه در آن فعال بود ردیهنویسی بر آثار بهاییت بود.
کتاب «جمال ابهی» یکی از آثار موسویاردبیلی استکه در پاسخ به اظهارات بهاییان
نوشته ش���ده است .پسرش ادعا میکند پیشنمازی مسجد امریالمؤمننی را به این دلیل
انتخابکردکه در محلهی امریآباد ،بهائیان ساکن بودند.
موسویاردبیلی با این سابقه و در حایلکه در عمرش حتی یکروز نیز بازداشت نشده
بود و در هیچکجا نامی از وی در میان نبود ،در میان تعجب فعاالن سیاسی در جریان
انق�ل�اب به عنوان یکی از اعضای ش���اخص «روحانیت مبارز» از س���وی خمینی به
عضویت ش���ورایانقالب در آمد و همراه با مهندس بازرگان مأمور مذاکره با سولیوان
سفری آمریکا در ایران شد .این در حایل بودکه خمینی حاضر نشده بود آیتالله طالقانی
را عضو ش���ورایانقالبکند و مهندس بازرگان و دکرت س���حابی نیز موضوع تشکیل
شورایانقالب را با او در میان نگذاشته بودند .خمینی وقتی فهمید آیتالله طالقانی در
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صدد تشکیل شورایانقالب است ،وی را نیز به عضویت شورایانقالب درآورد تا مانع
ابتکار مس���تقل وی شود.موسویاردبیلی پس از انقالب از طریق ازدواج فرزندانش با
حلقهی قدرت و روحانیت،کوشید پیوندهای خانوادگیاش را تحکیم بخشد .سیدعلی
اردبیلی یکی از فرزندان وی ،داماد س���یدجواد شهرس���تانی داماد و نمایندهی آیتالله
سیس���تانی در ایران است و از این طریق موس���ویاردبیلی با خاندان خمینی ،خویی و
سیدمحمد روحانی وصلتکرد چراکه نوههای آنان نیز دامادهای شهرستانی هستند.
موسویاردبیلی پس از پریوزی انقالب به همراه بهشتی و رفسنجانی و خامنهای و باهرن
در اسفندماه  ۱۳۵۷به منظور قبضهی قدرت حزب جمهوریاسالمی را بنیانگذاشتند.
از دیگر مشاغل و مسئولیتهای او پس از انقالب میتوان به عضویت در مجلس خربگان
قانوناساسی ،نمایندگی مجلس خربگان رهربی ،دادستانیکلکشور ،ریاست دیوانعایل
کش���ور و ریاست شورایعایل قضایی ،عضویت در ش���ورای بازنگری قانوناساسی و
مسئولیت اجرای فرمان هشت مادهای خمینی در سال  ۱۳۶۱اشارهکرد.
حضور در باالترین سطح قوهی قضاییه
موسویاردبیلی در اسفند  ۱۳۵۸در حایلکه هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود و او
یکی از بنیانگذاران حزب جمهوریاسالمی به شمار میرفت ،به حکم خمینی دادستان
کلکشور شد تا زمینهی تسلط تام و تمام روحانیت بر مقدراتکشور را فراهمکند.
پورفسور محمود آخوندی یکی از حقوقدانان برجستهیکشور در مورد چگونگی حضور
موسویاردبیلی در دادگسرتی پس از انتصاب از سوی خمینی میگوید:
ش���ادروان فتحالله بنیصدر دادیار و مأمور خدمت در ادارهی حقوقی دادگسرتی
بود .دف رتکار او درس���ت مقابل دفرتکار من قرار داش���ت .به این اعتبار هر روز او
را می دیدم .همکار بس���یار خوب و ارزندهای به ش���مار میرفت .چهرهی بسیار
اندیشمندانهای داش���ت .خیلی باذوق و مطلع بود .در انشای متون حقوقی همتا
نداشت .به جرأت میتوانم بگویمکه در بنیکسانیکه از چهل سالگذشته به این
طرف در دادگس�ت�ری خدمت قضاییکردهاند و من افتخار آشنایی با آنان را دارم،
کممانند بود وکسی را به درایت و هوشمندی و خردمندی ایشان ندیدم.
من و بنیصدر (برادر ابوالحسن بنیصدر) عالوه بر همکاری اداری ،با هم دوستی
صمیمانهای هم داشتیم .به این اعتبار روزی به من تلفن زدند و خرب دادندکه دو نفر
از آقایان روحانی؛ یکی شادروان آیتالله بهشتی و دیگری آیتالله موسویاردبیلی،
اویل به سمت ریاست دیوانعایلکشور و دومی به سمت دادستانیکلکشور منصوب
شدهاند و به سوی دادگسرتی حرکت میکنند .آنگاه به من سفارشکردند تا جریان
را به اطالع آقای فتحالله بنیصدر برسانم تا میز دادستانیکلکشور را ترککنند و
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به خانهی خود برگردند .مبادا از سوی کسی یا کسانی با بیاحرتامی روبرو شوند.
با شتاب تمام ،خودم را به دفرت آقای بنیصدر رساندم .برایم خیلی سخت بود که
این خرب را که برای آقای بنیصدر ناخوشایند بود ،به ایشان برسانم ،ویل چارهای
نداش���تم .باالخره به طریقی جریان را گفتم .ایشان پس از شنیدن خرب با ناباوری
خاص و در حایلکه تعجب از نگاهشان موج میزد خرب را تکذیبکردند و اعالم
داش���تند چننی چیزی امکانپذیر نیس���ت؛ زیرا هنوز شورای نگهبان قانوناساسی
تشکیل نشده اس���ت .اگر چننی جریانی وجود داشت بیتردید برادرم ابوالحسن
آن را به من اطالع میداد تا غافلگری نش���وم .آنگاه اضافهکردکه امکان نداردکه
رئیسجمهور از چننی جریان مهمی بیخرب باش���ند .سپسکمی در فکر فرو رفت.
من بازگشتم زیرا وظیفهام را انجام داده بودم .ساعتی بعدکه در دفرتم مشغول بودم

شنیدم اللهاکربگویان او را با صندیلاش از دفرت دادستانی بریون میکشند.
موس���ویاردبیلی و بهشتی در حایل رئیس دیوانعایلکشور و دادستانکلکشور شدند
که به تصدیق موس���ویاردبیلی بر اساس قواننی موجود مقامات دادگسرتی نباید داخل
احزاب وگروههای سیاس���ی میبودند .و او خود اذعان داشتکه ما در نظر داریم اصل
1

مسئله را تجدیدنظر بکنیم 2و به این ترتیب انتخاب این دو نفر از اساس غریقانونی بود و
آنها میکوشیدند به آن جنبهی قانونی ببخشند.او به عنوان دادستانکلکشور از همان
ابتدا در اموری دخالت میکردکه مطلق ًا ارتباطی با وی نداشت و به منظور محدودکردن
بنیصدر وکاسنت از اختیارات او صورت میگرفت .در آبان  ۱۳۵۹طی حکمی عبدالله
نوری و علیاکرب محتشمی را به سرپرستی صدا و سیمای جمهوریاسالمی انتخابکرد
که باعث بروز مخالفتهای بسیاری در جامعه شد.

3

جان به در بردن از طرح ترور
روز دوم دیماه  ۱۳۵۹یک بمب قویکه زیر پل تقاطع خیابانهای  ۱۶آذر و پروفس���ور
براونکارگذاش���ته ش���ده بود در س���اعت هفت و پانزده دقیقه صبح منفجر شد و بر اثر
انفجار شدید این بمب چندین مغازه و فروشگاه در آن حوایل دچار خسارتگردیدند.
بمب توس���طگروه فرقان و به منظور ترور موسویاردبیلیکارگذاشته شده بود .اعضای
گروه فرقان پس از نصب بمب در زیر پل دو رشته سیم به طول پنجاه/شصت مرت از محل
بمبگذاری به سمت دیگر خیابان کشیده و با اتصال این دو رشته سیم بمب مزبور را
منفجرکردند .اتوموبیل موسویاردبیلی چند مرت مانده به محل انفجار توقفکوتاهیکرده

-1خاطرات محمود آخوندی صفحه ۱۸۶
-2روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۶فروردین ۱۳۵۹ص .۹
-3روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۱۹آبا ن  ۱۳۵۹ص .۲
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و در همنی اثنا بمب منفجر شده بود1.افرادیکه بمب مزبور راکارگذاشته بودند در  ۶تریماه
 ۱۳۶۰بمبی را در یک ضبطصوتکارگذاشته و تالشکردند خامنهای را به قتل برسانند.
حمایت از چماقداران
ت حزبالله»
در س���الهای  ۵۹و  ۶۰با تشدید فعالیت چماقدارانکه تحت عنوان «ام 
و با هدایت دادس���تانی انقالباس�ل�امی ،حزب جمهوریاسالمی ،سازمان مجاهدین
انقالباس�ل�امی،کمیته انقالباسالمی و سپاه پاس���داران صورت میگرفت هر هفته
صدها حمله به مخالفان صورت میگرفت و دهها دخرت و پسر جوان درکوچه و خیابان
به قتل رسیدند با اینحال حتی یک نفر دستگری و محاکمه نگردید.
موسویاردبیلی به همراه بهشتی و حزب جمهوریاسالمی در غائلهی  ۱۴اسفند ۱۳۵۹که
طی آن چماقداران حزب جمهوریاسالمی در معیت پاسدارانکمیته و سپاه پاسداران به
سخرنانی رئیسجمهوری در دانشگاه تهران حملهکردند چنانچه انتظار میرفت جانب
چماقداران و اجامر و اوباش وابسته به حزب جمهوریاسالمی راگرفت و به زعم خود
پروندهی قطوری علیه بنیصدر تهیهکردکه تنها پس از تعلل نریوهای انتظامی در برخورد
با چماقداران دستور داده بود مهاجمنی را دستگری و تحویل دستگاههای ذیربط بدهند.
موسویاردبیلی سال بعد در روز  ۱۷اسفند  ۱۳۶۰و در مقام رئیس دیوانعایل وقتکشور در
یکمصاحبهیمطبوعاتیبهماجرای ۱۴اسفند ۱۳۵۹اشارهکردهودراظهارنظریغریحقوقی
که نشاندهندهی عدم آگاهی او از ابتداییترین موازین حقوقی و قضایی بودگفت:
موضوع در قوهی قضاییه بررسی شد و برای رئیس جمهور پروندهی جنایی تشکیل
گردید ،حکم رئیسجمهور وقت به خاطر اقدام علیه نظام اعدام بود...
فرزند موسویاردبیلی یکی ازکسانی بودکه هنگام حمله به سخرنانی بنیصدر توسط مردم
دستگری شد .اما پدر به جای رسیدگی حقوقی به پرونده ،به دفاع از فرزند پرداخت و یک
هفته بعد درگفتگو با روزنامهی جمهوریاسالمی ارگان حزب جمهوریاسالمیگفت:
دستگریی یک فرد در جریان  ۱۴اسفند دلیل چماقدار بودن او نیست در این روزها
اول عکس پسر مرا انداخته بودند ویل اسمش را ننوشته بودند بعدکسی به من نشان
دادگفتم شاید او هم بوده بعد از او پرسیدم گفت بله من ایستاده بودم یک نفر از
این مجاهدین همکوچه مرا دید و رفت وگفت :پسر موسویاردبیلی اینجا است و
آمدند و ریختند به سر من و مراکتک زدند و بعد هم بردند همانجاییکه میبردند
افراد را تحویل دادند یکی از افراد دفرت آقای بنیصدر مرا شناخت و سوار ماشینش
2

-۱روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه سوم دیماه  ،۱۳۵۹ص .۱۲

2-www.aminabadi.ir/blog/1393/12

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

75

کرد و مرا به خانه آورد.
نکتهی حائز اهمیت در داس���تانیکه موسویاردبیلی سرهمکرده این استکه پسر وی
با این که مورد ظلم و تعدی قرارگرفته اما گزارش آن را به پدرش که دادستان کل کشور
اس���ت نمیدهد تا پدر با دیدن عکس وی در مورد موضوع س���ؤالکند! از همه مهمتر
همهی اشخاص مجهولالهویه هستند.
موس���ویاردبیلی در مقام دادستانکل مسئول رسیدگی و تشکیل پرونده برای غائله ۱۴
اسفند شد .نتیجهی «تحقیقات» وی در یکهزار صفحه منتشر شد .در گزارش مزبور
وی علناً از چماقداران تجلیل به عملآورد و از حمله به دفرت بنیصدر و دفاتر همکاری
مردم با رئیس جمهور در سراسرکشور استقبالکرد.
1

کودتای علیه بنیصدر و اشاعهی سرکوب وکشتار
موسویاردبیلی یکی از مسئوالنکودتا علیه بنیصدر اولنی رئیس جمهوریاسالمی و فجایع
به بار آمده بعد از آن بود .وی درگزارش رسمی خود تلویح ًا آن را تأییدکرد وگفت:
حکم امام (ع���زلکردن بنیصدر از فرماندهیکل قوا)کافی بودکه بنی صدر را به
اختفایکامل بربد و از لحظه و انتشار حکم عمالً بنیصدر ازکلیهی اقتدار خویش

منعزلگردید و محل سکونت و محلکار وی به تصرف سپاه وکمیته در آمد.
وی در مقام دادس���تانکلکشور و عضو ش���ورایعایل قضایی در اعدامهای بیرویه و
دس���تهجمعی پس از  ۳۰خرداد  ۶۰مسئولیت مستقیم داش���ت .پس از قتل بهشتی در ۷
تریماه  ۱۳۶۰او با حکم خمینی به ریاست شورایعایل قضایی و دیوانعایلکشور رسید و
مسئولیتی مضاعف در سرکوب وکشتار دههی  ۶۰یافت و به عنوان مسئول ارشد نظام در
کلیهی جلسات سران نظام و تصمیمگرییهای دههی سیاه  ۶۰شرکت داشت.
ی مسئوالن نظام تنها زبانیکه بهکار میبردند زور بود و تهدید.
موسویاردبیلی مانند همه 
وی در س���مینار ائمه جمعه و روحانیون استان آذربایجان شرقیکه در شهرستان اردبیل
برگزار شد با اخطار بهکسانیکه در مقابل انقالبکارشکنی میکنن دگفت :با این افراد
2

به عنوان محارب رفتار خواهد شد.
وی به عنوان رئیس دستگاه قضاییکشور وظیفهی تدوین قواننیکیفری ،جزایی و حقوقی
دادگسرتی و انطباق آنها با موازین شرع و فقه اسالمی را داشت و سیستم قضایی مبتنی بر
شریعت و فقه را پایهگذاریکردکه بیش از سه دهه آثار وخامتبار آنگریبانگری مردم ایران
3

-1جمهوری اسالمی  ۲۳ ،اسفند  ، ۱۳۵۹صفحه .۹
 -2عائله چهاردهم اسفند  ۱۳۵۹زیر نظر سیدعبدالکریم موسویاردبیلی رئیس شورایعایل قضایی،
تهران ،انتشارات نجات ،چاپ دوم ،۱۳۶۴ .ص ۶۸۶
 -3روزنامهی اطالعات  ۲۵خرداد .۱۳۶۱
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اس���ت .در دوران هشتسالهی هدایت شورایعایل قضایی و دیوانعایلکشور و دوران
یکس���اله مسئولیت دادستانیکلکشور ،حتی یکبار نشدکه موسویاردبیلی نسبت به
جنایات صورتگرفته در زندانها اعرتاض مشخصی بکند .آیتالله منتظری در  ۵مهرماه
 ۱۳۶۰با نگارش نامهای به خمینی نسبت به اعمال او و شورایعایل قضایی اعرتاضکرد.
محضر مبارک آیتاللهالعظمی امام خمینی مدظلهالعایل
پس از س�ل�ام ،با اینکه مدتی است موفق به زیارت حضرتعایل نشدهام و تصمیم
داش���تم برای امور جاریهکشورکه طبع ًا هرکدام مسئویل دارد مزاحم اوقات شریف
نش���وم ،ویل بر حسب احساس وظیفه شرعی الزم دانس���تم به نحو اجمال خاطر
حضرتعایل را به جریاناتی که در مهمترین ارگانهای ضامن بقاء انقالب و کشور
میگذرد جلبکنم:
 -۱ضعف شورایعایل قضایی و بالنتیجه دادگاههای انقالب به حدی استکه افراد
صادق و متعهدیکه خود در منت آنها هستند میگویند اوضاع جاری زندان اوین
و بسیاری از زندانهای شهرستانها از قبیل اعدامهای بیرویه و احیان ًا بدون حکم
قضات شرع یا بدون اطالع آنها وگاهی به رغم مخالفت با آنها و ناهماهنگی بنی
دادگاهها و احکام صادره و تأثری َج ّوها و احساسات و عصبانیتها در احکام صادره
و حتی اعدام دخرتان س���یزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه
در دستگرفته یا در تظاهرات شرکتکرده باشندکام ً
ال ناراحتکننده و وحشتناک
است ،فشارها و تعزیرات و شکنجههای طاقت فرسا رو به افزایش است.
آمار زندانیان به حدی استکه بسا در یک سلول انفرادی پنج نفر باید با وضع غری
انس���انی بمانند؛ حتی به آنها نوع ًا امکانات نماز خواندن هم داده نمیشود؛ و به
تعبری یکی از قضات شرع ،هرج و مرج و خودمختاری مسئولنی بازجویی و بازپرسی
س���خت نگرانکننده است .اعدامهای اخری معمو ً
ال از مهرههای رده سوم و چهارم
و سمپاتها میباش���د و مهرههای اصلی کام ً
ال به کار مشغولند و از اعدامشدگان
قهرمانس���ازیکرده و افراد دیگری را به دام انداخته و به میدان میفرس���تند .اگر
مهرههای اصلی و مؤثر اعدام میش���دند و کار توجیهی روی اغفالشدگان انجام
میشد نظری آنچه باگروه فرقان انجام شد ،امید بودکه ریشهی اینگروهها و فکر
آنهاکنده شود ،ویل با زیاد شدن آمار معدومنی ممکن است درکوتاهمدت جریان
ترور ضعیفگردد؛ ویل باالخره با ش���کل و تجربیات پیچیدهتری جوانه میزنند و
مشکل همچنان باقی است .زمزمههایی حتی از خانوادههای متعبد و مذهبی شروع
ش���دهکه معلوم نیستگس�ت�رش نیابد ،چون خون ،طبع ًا تحریککننده عواطف و
احساسات است ،و باألخره اموری در زندانها میگذردکه اگر حضرتعایل اطالع
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داش���تید قطع ًا به آنها رضایت نمیدادید .البته این مطالب راکسی به حضرتعایل
مینگاردکه از اول مخالفگروهها بوده و از آنها هم ضربه خورده و س���عی دارد

عقل و فکر را حکم قرار دهد و تحت تأثری احساسات آنی واقع نشود...
در تمام دورانیکه موس���ویاردبیلی هدایت قوهی قضاییه را به عهده داشت حتی یک
دادگاه انقالب با حضور وکیل مدافع برگزار نش���د .او مانند دیگر مسئوالن قضایی نظام
تعریف عجیب و غریبی از وکیل مدافع به دست داده و ادعا میکرد:
وکیل در دو مرحله به درد موکل میخورد .یک در اینکه موکل نمیداند یا وقت ندارد
که برود مقدمات کار را فراهم کند .وکیل این کارها را میکند .مسئلهی دوم دفاع
است و طبع ًا باید این وکیل حقوقدان باشد و چون این حقوق بر طبق موازین اسالمی
تنظیم شده ،اگر وکیل آگاهی به این مسائل نداشته باشد ،نمیتواند دفاعکند .منتهی
وکالت در زمانگذشته به شکل بدی بود .وکیل میرفت حق یا باطل ،از موکل خود
1

دفاع میکرد ،ولو با هزارکلک حق طرف دیگر را از بنی بربد.اینها وکیل نبودند.

2

وخامت وضعیت حقوق بشر
پس از در اختیارگرفنت قوهی قضاییه توسط حزب جمهوریاسالمی ،وضعیت حقوق بشر
درکشور رو به وخامتگذاشت و شکنجه که پس از فروپاشی رژیم سلطنتی برای مدت
کوتاهی از زندانها رخت بربسته بود دوباره اعمال شد.
بنیصدر اولنی رئیس جمهوریاسالمی در ارتباط با پیگریی شکایات واصله در مورد
شکنجه و بدرفتاری در زندانها میگوید:
وقتی فهرس���ت شکایات واصله از س���پاه را طی دو ماه برای آقای موسویاردبیلی
فرستادم،کمترین عملی از سوی دستگاه قضاییکه باید عدلاسالمی را برقرار سازد
مشاهده نش���د .آنچه از این فهرست به یادم مانده ،دوست و پنجاه مورد شکنجه،
سی و یک مورد قتل و بسیاری موارد توقیف و مصادره بود ،با آقای خمینی هم در

اینباره صحبتکردم .اما هیچ جوابی نداد.
از آنجاییکه روحانیت و به ویژه موس���ویاردبیلیکه یکی از دش���منان شناخته شدهی
بهاییت به شمار میرفت وضعیت پریوان این آینی رو به وخامتگذاشت و سرکوب شدید
آنها در دستورکار قرارگرفت.
ب���هگزارش جامعهی جهانی بهایی س���ی و هفت ش���هروند بهایی در طی س���ال
۱۳۵۹خورش���یدی در ایران به قتل رسیدند .بیست و یک نفر از این افراد به حکم
3

1-www.amontazeri.com/book/khaterat/volume-2/1065

-2روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۱۳خرداد  ،۱۳۶۱ص .۱۳

3- www.ensani.ir/fa/content/112041/default.aspx
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دادگاهه���ای انقالب در ایران اعدام ش���دهاند ،اما بقیهی این اس���امی از قربانیان

ترورهای حکومتی یا غری حکومتی هستند.
ّ
اعضای ش���ورای نُه نفرهی مدیران منتخب جامعهی بهایی ایران،که به نام محفل ملی
بهاییان ایران شناخته میشد به همراه دو مشاور در تاریخ  ۳۰مرداد  ۱۳۵۹توسطگروهی،
که خود را مأمور معرفی میکردند ،دستگری و همان موقع سر به نیست شدند.
از همان ابتدا بهشتی و اردبیلی با وجود اطالع از منشاء قتلها مسئولیت آنها را به عهده
نگرفته و ضمن اظهار بیاطالعی این قتلها را بهگروههای خودس���ر نس���بت دادند .در
شهریور  ،۱۳۵۹هفت نفر از بهاییهای یزد به تحریک محمد صدوقی امامجمعه این شهر
تریباران شدند.
هشت نفر از اعضای شورای مدیریتی جامعه بهایی ایران موسوم به محفل روحانی ملی
بهاییان ایران در ش���امگاه  ۲۲آذرماه  ۱۳۶۰خورشیدی ،بازداش���ت و پس از دو هفته در
سحرگاه ششم دی ماه به جوخه اعدام سرپده شدند .موسویاردبیلی ،دادستانکل انقالب
ابتدا منکر اعدام این هشت شهروند بهایی شد ،ویل پس از انتشارگسرتده خرب مزبور ،اعالم
کردکه هیچ انگیزهی مذهبی در اعدامها دخالت نداشته است و این هشت نفر به اتهام
1

جاسوسی برای قدرتهای خارجی اعدام شدهاند.
در سالهای بعد و تحت مدیریت موسویاردبیلی بیرحمی در مورد بهاییان تشدید شد و
براساسگزارش جامعهی جهانی بهایی صد و پنجاه و هفت شهروند بهایی طی این دوره
2

اعدام یا به قتل رسیدندکه نوزده نفر از این تعداد را زنان بهایی تشکیل میدهند.
در سال  ۱۳۶۲سرکوب بهاییها تشدید شد و شعبهی هشت اوین به بازجویی و شکنجهی
بهاییها اختصاص یافت .موج مصادرهی اموال بهاییها سراسر ایران را در برگرفت.
در زمستان سال  ۱۳۶۲رادیو یزد با انتشار اطالعیه دادستانی انقالب خرب از توقیف اموال
منقول و غریمنقول بهاییهای یزد و ممنوعالمعامله شدن آنان داد.
بر اساس این اطالعیه اموال بیش از پنجهزار بهایی یزدی اعم از مقیم یا غریمقیم در یزد،
زنده یا متوفی ،توقیف و در آستانهی مصادره شدن قرارگرفت .تا پایان سال  ۱۳۶۳بیش از نود
درصد اموال بهاییهای یزد اعم از منازل مسکونی ،مغازهها ،امالک زراعی ،زمنیهای شهری
و زمنیهای خارج از شهر ،وجوه بانکی ،ماشنیهای سواری ،اسباب اثاثیهی منزل و محلکار،
مصادره شد .برخی از مقامات قضایی شهر یزد ،در سود حاصل از فروش این اموال سهم
داشتند و مقادیر زیادی از این اموال توسط دستنشاندگان آنان مانند محمدجوادکشمریی
(نماینده تاماالختیار محمد صدوقی امامجمعه یزد و موسوی دادستان دادگاه انقالب یزد و
3

-1خاطرات محمود آخوندی صفحه .۱۸۶
 -2پیشنی.
 -3پیشنی.
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ناصری حاکم شرع) فروخته شد.
پس از نامهی تند آیتالله سیدابوالفضل موسویزنجانی ،مجتهد ارشد تهران علیه خمینی
و نظام تازه تأسیس ،موسویاردبیلیکه در برابر وی آخوند دونپایهای به شمار میرفت
به تحریک احمد خمینی خواهان برخورد با ایشان بودکه به دستور خمینی از انجام این
1

کار خودداریکرد.
بعد از دستگریی سران و اعضای حزب توده وی درگفتگوی مطبوعاتیگفت:
آنها نمیداننداینها چه ضربهای خوردهاند و ما امیدواریمکه انشاءالله برای همیشه
امت ما از ش���ر حزب خائن و منحله توده راحت ش���ود ...از نظر جرم قضایی ،این
افراد بر اساس اعرتافاتشان و مدارک موجود بدترین جرمها را مرتکب شدهاند و
2

مجازات آنها جزء شدیدترین مجازاتهاست.

3

دورریخنت قواننی ضداسالمی و اجرای قواننی اسالمی
موسویاردبیلی در پیامیکه به مناسبت نوروز  ۱۳۶۲صادرکرد مدعی شد:
االن با پایان سال  ،۶۱این مژده را به همهی هموطنان عزیز عرض میکنم دیگر از اول
سال  ۶۲در نتیجهی تالش پیگری و شبانهروزی برادران عزیز،کار به جایی رسیدهکه
بحمداللهحتییکحکمغریاسالمیدرسراسرایراندادهنخواهدشد.همهیاحکام،
اسالمی شده ،دادگسرتیاسالمی شده ،مگر در یکجا خطایی اشتباهی شده باشد و

اما راجع به روابط بهکلی برچیده شد .دیگر روابطی در قوه قضایی وجود ندارد.
وی اعتقادی به اجرای قانون نداشت برای همنی به مسئوالن قضایی رهنمود میدا دکه
قانون جهتدار را دور بریزید:
بعضی جاها قواننی به روشنی ضداسالم است .و بعضیها مخالفت آشکار با اسالم
ندارد و جهتدار اس���ت .ما داد میزنیم این قواننی برعلیه مستضعفنی است .این
قانون میخواهد مستضعف سرپناه نداشته باشد .و زیر برف و باران با دخرت شانزده/
هفده ساله ،یا مادر پری با زنی حامله درکنارخیابان بخوابد .سه روز بگذرد نه دخرت،
دخرت او باشد و نه پسر ،پسر او .اما قانون مالک و مستاجر اگر ببیند هیچ جای آن
مخالف اسالم نیست ،قواننی جهتدار را باید دور ریخت .ویل به این آسانی نیست.
اگر ما بخواهیم جمع را به نفع مس���تضعفنی بکنیم باید تمام قوانینیکه در دوران
پهلوی تصویب شده چون جهتدار بوده است دور بریزیم .این را باید حوزهی علمیه
4

1-www.tribunezamaneh.com/archives/38945

-2گفتگوی روزنامهی جمهوری اسالمی با آیتالله موسویاردبیلی ۱۰ ،خرداد .۱۳۹۰
-3روزنامهی جمهوری اسالمی ،یکشنبه  ۱۸اردیبهشت  ،۱۳۶۲ص .۱۲
-4روزنامهی جمهوری اسالمی ،شنبه ششم فروردین  ۱۳۶۲ص .۱۰
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تشخیص بدهد .این نظام نیاز به تغذیه فکر دارد و این به جز حوزهی علمیه قم از
جای دیگر تغذیه نخواهد شد .منبع فکری نظاماسالمی حوزهی علمیه است .این

حوزهی علمیه استکه باید خط اقتصادی را در مملکت پیادهکند.
قواننی اسالمی مدنظر وی مجازاتهای بیرحمانه و غریانسانی بود .او در ارتباط با حل
معضل اعتیاد و مواد مخدر بر اساس قواننی اسالمیگفت:
یل قضایی تصمیمگرفت این مسئله را با یک حرکت ضربتی حل کند و
شورایعا 
تصویب ش���دکه محاکم سیار در شهر راه بیافتد و در مراکز آنها قاضی حکمکند.
چون جرم مش���هود اس���ت و همانجا هم تنبیه بدنی بشود یعنی شالق بخورد و از
همان ساعت هم اگر مأمورین دولت آماده تحویلگرفنت بودند بعد از اینکه آنها
مجازاتش���ان را دیدند تحویل دولت بدهند تا ب���ه اردوگاه بربند و اگر آنها آماده
نبودند حداقل اینکه قوه قضاییکار خودش را باید انجام بدهد .تنبیه بکند البته
این تنبیه به دو صورت خواهد بود یکی در آن مراکزاینها را ش�ل�اق میزنند و به
صالحدید قاضی بعضی را به دادگسرتی میآورند و در دادگسرتی شالق میزنند...
دو نفر حاکم شرع و سه دادرس علیالبدل با تعدادی ازگشتیهاکهاینها از فردا در
تهران شروع بهکار میکنند.
وی در مورد قاچاقچیان مواد مخدرگفت:
اکثراینها مفسد فیاالرض هستند مگر در مواردی استثناییکه قاضی شک داشته
باشدکه این شخص مفسد هست یا نه .واال اکثرشان مفسده و حکمشان هم در قرآن
است .آسانترینش هم شاید در یک جهت اعدام باشد واال حکم دیگری داردکه
1

دست راست و چپش را باید بربند ولشکنند تا بمرید.
در پی همنی اظهار نظر بودکه دادگاههای س���یار تش���کیل ش���ده و با حضور در میادین
پرجمعیت شهر ،به صدور حکم شالق در مالءعام پرداختند:
صبح و ظهر دیروز سه واحد از دادگاه سیار مبارزه با مواد مخدرکه از سوی آیتالله
موسویاردبیلی تشکیل شده اس���ت در محل خیابان جمشید ،میدان رباطکریم و
خیابان جوادیه حضور یافت و پس از بررسیهای الزم یکصد نفر را به پانزده ایل
3
هفتاد و پنج ضربه شالق محکوم و حکم صادره در مالءعام اجرا شد.
او در دیدار با اعضای بسیج سپاه پاسداران اسالمشهرگفت:
در رژیم منحط پهلوی جامعه ما به طرف فساد حرکت میکرد و یک میلیون معتاد تنها
نمونهای از آن است ...اگر انقالب ما هیچکار نکرده باشد همنی بسکه شرکت در
2

-1سمینار اسالم و مستضعفان ۱۸.اردیبهشت ،١٣۶۵نقل از نشریهی رویدادها و تحلیل سپاه پاسداران ش٨.
-2روزنامهی جمهوری اسالمی ،سهشنبه  ۲۳فروردین  ،۱۳۶۲ص .۱۲
-3روزنامهی جمهوری اسالمی ،سهشنبه  ۲۳فروردین  ۱۳۶۲ص .۲
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ی میکند .قب ً
ال والدین همیشه نگران اوالد خود
بسیج از فساد نونهاالن جامعه جلوگری 
بودندکه مبادا چننی و چنان شود اما در حال حاضر پدران و مادران ما از این جهت
1
که در جامعه فسادی فرزندان آنان را تهدید نمیکند نگران آینده فرزندانشان نیستند.
وی در ۱۱اردیبهشت ۱۳۶۲در جلسه توجیهی حاکم شرع دادگاههایکیفری یک و دو و
علیالبدلها و مشاوران دادگسرتی تهران در ارتباط با فرق بنی قواننی و نحوه رسیدگی و
افراد و نظام فعلی قضایی و سابقگفت:
ما مدعی هستیمکه میخواهیم قواننی اسالمی را پیادهکنیم و من حاضرم در مورد
جزای اسالمی به سازمانهای بنیالمللی بروم و بحثکنم.
و سپس اضافه نمود:
امروز ما دور هم جمع شدهایم تا مسائل را بحثکنیم و نتیجه بگرییم .اولنی مسئلهی
نوارهاوویدئوهاستکهبایدباشدتعملباکسانیکهوسیلهیجریحهدارنمودنعفت
ال کسیکه نوار مبتذل میفروشد،
عمومی هستند برخورد شود .من پیشنهاد میکنم مث ً
باید با شدت عمل با وی برخور دکرد .نوارش را بگرییم ،بلندگو وضبطصوت و ویدئو
را به عنوان آلت جرم بگرییم و دکانش را به عنوان محلکس���بگناهان و معصیت
بگرییم .فروخنت نوارهای موسیقی حرام شرعی است و فروشنده قابل تعقیب است و
2
ضابطنی دادگسرتی باید آنها را جمعکنند و به دادگسرتی بیاورند.
هواپیماربایی و کشتار آمریکاییها
در تاریخ دوم دس���امرب  ۱۹۸۴مصادف با س���یزدهم آذر  ۱۳۶۳ی���ک هواپیمای ایرباس
خطوط هواییکویتکه با صدو ش���صت و یک سرنش�ی�ن راهیکراچی بود ،توس���ط
چهار نفر در فرودگاه تهران ربوده ش���د .هواپیماربایان خواستار آزادی هفده زندانی در
کویت بودند .ورود این هواپیما به مهرآباد تهران طوالنیترین ماجرای هواپیماربایی در
جه���ان را تا آن موقع رقم زد .هر چند منابع رس���می خربی از ملیت هواپیمارباها اعالم
نکردند؛ اما برخی منابع کویتی مدعی شدندکه هواپیمارباها ایرانی و فلسطینی هستند.
در این هواپیما سه نفر از مقامات بلندپایهی کویت و سه دیپلمات آمریکایی نیز حضور
داشتندکه این سه دیپلمات آمریکایی به دست هواپیمارباهاکشته شدند .پس ازکشته شدن
این سه نفر و وخیم شدن ماجرا ،این هواپیماربایی پس از یک هفته در حایلکه تنها هفت
مسافرگروگان باقیمانده بودند ،ظاهرًا با عملیات ضربتی نریوهای ویژهی ایران پایان یافت.
از همان ابتداگفته میش���دکه مسلس���ل هواپیماربایان در تهران به آنها داده شده و این
هواپیماربایی با مشارکت نظاماسالمی صورتگرفته است.

-1روزنامهی جمهوری اسالمی ،چهارشنبه  ۳۱فروردین ۱۳۶۲
-2روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۱۱اردیبهشت  ،۱۳۶۲ص .۲
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موس���ویاردبیلی ماه بعد درکنفرانس مطبوعات���ی خود به منظور فریب افکار عمومی و
منحرفکردن انگشتاتهام از روی نظاماسالمیگفت:
مجازات ربایندگان هواپیمایکویتی در قبال این عمل به تنهایی سه تا پانزده سال زندان

به همراه دارد و دیگر اعمال مجرمانه آنان خود بطور جداگانهایکیفر خواهد داشت.
هواپیماربایان نه تنها محاکمه نشدند ،بلکه هویتشان نیز مشخص نشد و به سرعت توسط
نظاماسالمی آزاد شدند.
1

اعتماد به نفس در دروغگویی
به مناس���بت ۲۲بهمن  ۱۳۶۴اعضای ش���ورایعایل قضایی به اتفاق حسن حبیبی وزیر
دادگس�ت�ری در جمع میهمانان خارجی دههی فجرکه جزو هواداران دس���تچنی شدهی
نظاماس�ل�امی بودند به س���واالت آنها در رابطه با قواننی اسالمی و اجرای آنها پاسخ
دادند .موس���ویاردبیلی ،به عنوان رئیس شورایعایل قضایی و رئیس دیوانعایلکشور
ضمن خریمقدم در حایل که کشور متجاوز از پنج سال درگری جنگ و ویرانی بود ،دهها
هزار نفر در زندانها به زیر شکنجهکشیده شده بودند ،هزاران تن زن و مرد ،پری و جوان،
کودک و نوجوان به جوخههای اعدام س�پ�رده ش���ده بودند وکشور در ماتم و عزا به سر
میبرد وکاروانهای جنازه در شهرها و روستاها به راه میافتادند و نشاط و سرور از جامعه
رختبربسته بود و میلیونها آواره در داخل و خارج ازکشور سرگردان بودند،گفت:
در ابتدای پریوزی انقالباس�ل�امی ماگمان نمیکردیمک���ه این انقالب اینقدر
پربرکت باشد ویل اکنون آنچهکه درکتابها خوانده بودیم تحقق پیداکرده ،ما از
این انقالبکوچکترین ناراحتی نداریم و آنرا بزرگترین نعمت خدا میدانیم.
ما این انقالب را در حد یک معجزه می دانیم و همیشه آرز و کردهایم ایکاش این
انقالب سالها پیش از این نصیب ما میشد .شما بهکشوری آمدهایدکه سرنوشتش
به معنای حقیقی در دست خودش است .هر روز این انقالب بهرت از روز قبل میشود
و ما آینده بسیار خوبی را برای برای انقالباسالمی ایران پیشبینی میکنیم.
ویکه در دروغگویی هیچ حدو مرزی نمیش���ناخت در حایلکه ایران پیش از انقالب
دارای یکی از باالترین نرخهای رشد اقتصادی دنیا بودگفت:
اگر وضع اقتصادیکش���اورزی و تمام امور ما را قبل از انقالب یا بعد از انقالب
مقایسهکنید ،خواهید دیدکه ما در بدترین وضع ممکن در قبل بودهایم و اکنون در
وضع بسیار خوبی هستیم.

2

-1روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۹دی  ،۱۳۶۳ص .۱
-2روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۲۰بهمن  ،۱۳۶۴ص .۲
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مشارکت درکشتار بیرحمانه ۱۳۶۷
موس���ویاردبیلی در جریانکشتار  ۶۷به عنوان رئیس شورایعایل قضایی نقش مهمی
داشت .وی به منظور زمینهسازی برایکشتار بزرگ میگوید:
اینه���ا آمدند.اینها نمیدانندکه مردماینها را از حیوان پس���ت تر میدانند .مردم
علیهاینها چنان آتشی هستند .قوهی قضاییه در فشار بسیار سخت افکار عمومیکه
چرااینها اعدام نمیشوند ،یک دستهشان زندانی میشوند ...مردم میگویند :آقا باید
از دم اعدام شوند ،قاضی از آن طرفگرفتار یک سلسله مسائل ...از این طرف فشار
افکار عمومی ،از همه بیشتر من باید از این بدبخت تشکرکنمکهکار ما را آسانکرد.
ما ده تا ده تا ،بیست تا بیست تا محاکمه میکنیم .پرونده بیار ،پرونده برب .متأسفم
میگویندخمسشازبنیرفته،ایکاشهمهاشازبنیبروندیکمرتبهمسئلهتمامشود.
وی همچن�ی�ن در نامهای به خمینی خواهان چگونگی اج���رای فرمان قتلعام زندانیان
سیاسی در سراسرکشور میشود .احمد خمینی در نامهای به پدرش مینویسد:
پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العایل
پس از عرض سالم ،آیتالله موسویاردبیلی در مورد حکم اخری حضرتعایل درباره
منافقنی ابهاماتی داشته اندکه تلفنی در سه سئوال مطرحکردند:
 -١آیا این حکم مربوط به آنهاس���تکه در زندانها بودهاند و محاکمه ش���دهاند و
محکوم به اعدامگشتهاند ویل تغیری موضع ندا دهاند و هنوز هم حکم در مورد آنها
اجرا نشده است ،یا آنهاییکه حتی محاکمه هم نشدهاند محکوم به اعدامند؟
-٢آیا منافقنیکه محکوم به زندان محدود ش���دهاند و مقداری از زندانشان را هم
کشیدهاند ویل بر سرموضع نفاق میباشند محکوم به اعدام میباشند؟
-٣در مورد رسیدگی به وضع منافقنی آیا پروندههای منافقینیکه در شهرستانهاییکه
خود استقالل قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسالگردد
یا خود میتوانند مستقال عمل آنند؟
فرزند شما ،احمد
و خمینی در ِ
زیر نامه پاسخ داده است:
بسمه تعایل
در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است،
سریع ًا دشمنان اسالم را نابودکنید ،در مورد رسیدگی به وضع پروندهها در هر صورت
که حکم سریعتر انجامگردد همان مورد نظر است.
روحالله الموسوی الخمینی
1

-1روزنامهی رسالت  ۹شهریور .۱۳۶۷
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موس���ویاردبیلی پس ازگرفنت چننی دستورالعملی و در هماهنگی با رفسنجانی سخنان
شدیداللحن و بیسابقهای در نماز جمعه  ۱۴مرداد  ۱۳۶۷ایرادکرد که تیغ نریی و هیأت
کشتار  ۶۷را تیزکرد:
مسئلهی منافقنی برای ما مشکل بزرگی بود .تعداد زیادی از آنها از ایران رفتند و
در عراق برای خودش���ان بساط و دستگاه سازمان درستکردهاند .جمعی از آنها
هم در ایران در زندانها هستند .ما اگر جنگ را تمام میکردیم تازهگرفتار مشکل
منافقنی بودیم .برای ما حل مشکل منافقنی به آسانی ممکن نبود و هزینههای فراوانی
داشت ،اما پیش از قبول قطعنامه ،خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حلکرد.
(تکبرینمازگزاران)
وی در ادامه از زبان مردم خواهان اعدام بدون محاکمه مجاهدین شد:
 ...خاک بر سر منافقنی با آن سیاست و تحلیلشان!...اینها نمیدانندکه مردم ایران،
منافق�ی�ن را از هر حیوانی بدتر میدانند( .تکبری نمازگ���زاران) مردم ایران چنان از
دست منافقنی خشمگنی هستندکه قوهی قضاییه از سوی افکار عمومی تحت فشار
بسیار زیاد است .مردم میگویند چرا منافقنی را محاکمه میکنید؟اینهاکه محاکمه
ندارند .حکمش معلوم است ،موضوعش هم معلوم است ،جزایش هم معلوم است.
قوهی قضاییه در فشار استکهاینها چرا محاکمه میشوند؟ چرا همهاینها را اعدام
نمیکنید؟ چرا بعضی از آنها زندانی میشوند؟ (شعار نمازگزاران :منافق زندانی،
1

اعدام بایدگردد)
وی همچننی موافقت خود را با اعمال حداکثر بیرحمی اعالمکرد وگفت:
...قاض���ی از یک طرف باید رعایت ضوابط محاکمه را بکند و از طرف دیگر در
فشار افکار عمومی است ...مردم آنقدر برای نابودکردن منافقنی به قوهی قضاییه
فشار میآورندکه حتی از قوهی قضاییه انتظاراتی بیشتر از اختیاراتش دارند ...من با
شما هماهنگ هستم و به شما حق میدهم و میگویماینها نباید عفو بشوند( .تکبری
نمازگزاران) من این حرف را تحت تاثری جو بر زیان نمیآورم ،بلکه به دلیل اطالع
2

از شدت لجاجت آنها این حرف را میزنم.
تالش موسویاردبیلی برای پیوند زدن قتلعام زندانیان به خواست مردم دروغ وقیحانهای
بودکه او تولیدکرد چراکه مردم روحشان هم خرب نداشتکه از هشت روز پیش جوخههای
3

-1خطبههای نماز جمعه حضرت آیتاللهالعظمی موسویاردبیلی،گردآوری و تدوین سید محمدباقر
نجفیکازرونی ،موسسهی انتشارات دانشگاه مفید ،قم ،بهار  .۱۳۸۵ص ۳۸۵
-2خطبههای نماز جمعه حضرت آیتاللهالعظمی موسویاردبیلی ،گردآوری و تدوین سیدمحمدباقر
نجفیکازرونی ،موسسهی انتشارات دانشگاه مفید ،قم ،بهار  .۱۳۸۵ص ۳۸۶
-3خطبههای نماز جمعه حضرت آیتاللهالعظمی موسویاردبیلی،گردآوری و تدوین سیدمحمدباقر
نجفیکازرونی ،موسسهی انتشارات دانشگاه مفید ،قم ،بهار  .۱۳۸۵ص ۳۸۷
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اعدام دسته دسته زندانیان را بهکام مرگ میفرستند.
آیتالله منتظری در دیدار با اعضای هیأت کشتار  ۶۷در مورد نقش موسویاردبیلی در
کشتار  ۶۷میگویند:
متاسفانه بدبختی ما این استکه دستگاه قضایی ما در رأسش شخصی (عبدالکریم
موسویاردبیلی) قرارگرفتهکه خودش با این چیزها مخالف است ،اونوقت میآید
تو نماز جمعه اون جور ش���عار میده و وقتی هم میخواهد از امام س���ؤال بکنه ،به
جای اینکه برند پیش امام و بگند آقا به این وس���عت مصلحت نیست ،ضرر داره،
مینویسد آیا حاال استفتاءکنیم آیا حاال تو مث ً
ال فرضکنیم تو استانها اعدامکنیم
یا تو شهرستا ن اعدامکنیم؛ این سؤال را از امام میکنه .اینم بدبختی ما استکه در
دستگاه قضایی ما در رأسش ،همچنی شخصی قرار داره ،بیرودر بایستی ،من این
1
واقعیت رو دارم میگمگوش میدینکه ...
و در ادامه ،آیتالله منتظری در مورد اردبیلی میگویند:
این مسئلهکه آقای موسویاردبیلیکه من میدونم خودش از همه لیربالتره ،تو نماز
جمعه میگهکه اینهمه بایستیاینها باید اعدام بشن ،اص ً
ال من مخالف با عفو بودم
خودش بیش از همه (مخالفتره) َجو واینها حاال اینجور میگه؟ و بعدم تو نمازجمعه
شعار میدن زندانی منافق اعدام باید بشه .آخه ماکه میفهمیماینها دارن جو دارند
درست میکنندکه دیگه .این جو استکه داره میکنه حتی منم بعضی از اینا میان میگن
آی این یارو داره از منافقنی حمایت میکنه بر پدرشون [لعنت] اما آخه این میشد؟
و در خاتمه آیتالله منتظری راجع به شورایعایل قضاییکه در رأس آن موسویاردبیلی
است ،میگویند :برین شورایعایل قضایی معرکه بگریین .مرده شورشون بربه.
موس���ویاردبیلی و شورایعایل قضایی برای اینکه هیأتکش���تار  ۶۷بدون دردسر به
جنایات خود ادامه دهند ،در طول دورانکشتار از تشکیل جلسه خودداریکردند تا مبادا
مجبور به موضعگریی شوند و بعد از تشکیل جلسه در شهریورماه و روزهای پایانیکشتار
خواهان تداوم بیرحمیها شدند.
موس���ویاردبیلی در  ۱۹آذرماه  ۶۷به صحنه آمد و به دروغ مدعی شدکه تنها زندانیانی
اعدام شدهاندکه از سالها پیش حکم اعدامگرفته بودند و حاضر به توبه نشده بودند:
افراد زیادی از آنها محاکمه ش���ده بودند و حکمش���ان تأیید شده بود اما به خاطر
روال عادی و اینکه تا آخرین مرحله فرصت توبه و بازگشت به آنها داده میشود
اجرای حکم به تعویق میافتاد .اما متأسفانه این افراد نه تنها اصالح نشدند بلکه از
طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدندکه این تحریکات پس از عملیات
1-https://soundcloud.com/bbcpersian/1367a
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مرصاد به اوج خود رسید و به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند و
آدم محکومیکه حکم محکومیتش تأیید شده و به او نیز فرصتی برای اصالح شدن

دادهاند تازه در زندان مأمور زندان راکتک میزنند.
بنا به دستور خمینی در بهمن  ۱۳۶۷در جلسهی فوقالعاده رؤسای سه قوه با حضور اعضای
شورایعایل قضایی،کلیهی امور مربوط به شعب دیوانعایلکشور ،دادگاه عایل قم ،دادسراها
و دادگاههای انقالب ،دادگاه انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقالب) ،بازرسی
کلکشور ،پلیس قضایی ،س���ازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رفع مشکالت
1

قضایی و اداری آنها در حوزهی مسئولیت موسویاردبیلی قرارگرفت.
دلیل ماندگاری موس���ویاردبیلی در قدرت و هدایت دستگاه قضایی در دههی سیاه ۶۰
فرمانربداری مطلق او از خمینی و سکوت در مقابل جنایات بود.
موسویاردبیلی بهرت از هرکس به نقش خود درکشتار  ۶۷و آن جنایت بزرگ واقف بود؛
به همنی دلیل پس از انتشار فایل صوتی دیدار آیتالله منتظری با اعضای هیأت کشتار
 ۶۷تا دم مرگ ترجیح داد سکوتکند و این پروندهی ننگنی را باز نکند .بود و نبود او در
چ تأثریی ندارد .اما با مرگ وی ،رازهای بسیاری به خاک رفت
صحنهی سیاسیکشور هی 
و بخشهای ناگفتهای از تاریخ میهنمان همچنان در پرده ماند.
2

دور زدن شورایعایل قضایی
وموسویاردبیلیتوسطخمینی
خمینیکهکش���تار  ۶۷به دهانش مزهکرده بود در  ۱۱دیماه  ۶۷به دنبالکنار زدن «پیچ
و خمهای اداری» بود ،با دور زدن اردبیلی و ش���ورایعایل قضایی ،نریی و رئیس���ی را
انتخاب نمود تا به منظور اش���اعهی جو سرکوب و اختناق به پروندههای ویژه رسیدگی
کنند .خمینی دو هفته بعد ضمن ابراز تعجب ازکمکاری مقامات قضایی خواستار سرعت
بخشیدن به صدور احکام وحشیانه شد .دو هفته پس از صدور این حکم ،خمینی قساوت
و درندهخویی رایج در دستگاه قضایی رژیم راکه به تازگی ازکشتار زندانیان سیاسی فارغ
شده بودکافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب ازکمکاری و عدمحساسیت مقامات قضایی،
نریی و رئیسی را مأمورکرد تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.
موسویاردبیلی در نماز جمعه  ۳۰دیماه  ۱۳۶۷به منظور حفظ موقعیت خود و نشاندادن
سرسرپدگیاش به خمینی ،ضمن آنکه خشم وی را «عتاب پدرانه» نامید ابتدا به برتری
حکومت الهی بر حکومت بشری اشارهکرد وگفت:
در حکومتهای بشریکهکلیهی قواننی و مقررات آن از سوی افراد تنظیم و تدوین
-1روزنامهیکیهان ۲۰ ،آذر ۶۷

2-http://emam.com/posts/view/4162
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میشود ،در عمل بسیاری از موارد به بن بست میرسد و حاکمان به ناچار برای رفع
آن به استبداد روی میآورند .در حایلکه در حکومت الهی چارچوب و اصل قواننی
از سوی خداوند تعینی شده و با ایجاد هر مشکل مقطعی ،ویلفقیه میتواند با والیت
و درایت خود و موازین الهیکه در اختیار دارد مشکل را فور ًا حلکند ...حکومت
اسالمی در ده سالگذشته با مسائل و مشکالت عدیدهای از سوی دشمنان داخلی و
خارجی و همچننی توطئههای بسیار مواجه بوده استکه در تمام این موارد حضرت

امام با اختیارات والیتفقیه خود به نحو بسیار شایستهای راهگشا شدند.
و سپس به یکی از مشکالتیکه خمینی حلکرده اشارهکرد وگفت:
ً
مشکالت دست و پاگری سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخریا به حضرت
امام اطالع داده ش���دکه صدور احکام به علت مش���کالت دست و پاگری به طول
میانجامد .ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامهای تأکیدکردند نباید
اجرای احکام خدا به تأخری بیافتد.
و اضافهکرد:
تا امام این را فرمودند و ما احس���اسکردیم این اجازه را از طرف امام داریم ...در
عرض بیس���ت و چهار ساعت حکم داده شد :چهار نفر اعدام شدند ،دو تا دست
بریده شد ،سه نفر به زندان رفت.
موسویاردبیلی همچننیخرب داد :دفرت پیگریی شب و روز حاضر است و موضوعات را
میتوان با یک تلفن به اطالع آنها رساند.
و در ادامه ،تصریحکرد:
فقط بگویید یک چننی قضیهای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم
فوقالعاده فوری در عرض سه روز چهار روز پنج روز مسئله را خاتمه میدهیم.
موسوی در خطبههای همنی نماز جمعه ،در ارتباط با نقش خود در صدور احکام
اعدامگفت:
در مورد جنایت سبزوار نیز امروز به من خرب رسیدکه هیأتیکه از مشهد به این منظور
بهسبزوار رفته بود ،مجرمنی را مفسد و محارب اعالمکردهاندکه منگفتم برای آنها
به خاطر قتل و محارب بودن دو بار حکم اعدام صادر شود تا اگر جهت قصاص
1

رضایت شاکی راگرفتند برای محارب بودن اعدام شوند.

2

سنگسار زنی با طفل شریخوار
رأی صادره از سوی دادگاه انتظامی قضات در تاریخ  ۱۹مرداد  ۱۳۶۴در ارتباط با سنگسار

-1روزنامهی اطالعات ۱ ،بهمن ۱۳۶۷
 -2پیشنی
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مادریکه طفل شریخوار داشته ،بیانگر یکی از هزاران مورد بیرحمیهای صورتگرفته
در دادگاههای انقالب و عادی رژیم در دوران ریاس���ت موسویاردبیلی بر شورایعایل
ت الهی» است.
یل کشور و محسنات «حکوم 
قضایی و دیوانعا 
...س���ازمان بازرسیکلکشورگزارش داده استکه پرونده رجم را حنی بازرسی هیأت
اعزامی مطالعه نموده و متوجه ش���دهاندکه ش���رایط زنای محصنه جمع نبوده و متهمه
استحقاق رجم نداشته ،زیرا وی متعاقب اختالف با شوهرش از او جدا و در سفر بوده و
مضاف ًا زنای در حال نشوز و جدایی ،محصنه نیست .مراتب تذکر داده شده ،ویل حاکم
شرع دادگاه انقالب استان،کتب ًا اعالم نمودکه دخالت هیأت در امور قضایی ،جلوگریی
از حدود الهی است و دخالت نشود.
بهر تقدیر حکم سنگسار پس از وضع حمل و سرپدن طفل شریخوار به شریخوارگاه ،با حضور
حاکم ش���رع اجرا شد .التفات به مفاد مسئلهی نُه صفحه  ۴۵۷و مسئلهی ده صفحه  ۴۵۸و
مس���ئلهی شش صفحه  ۴۶۰جلد دو تحریرالوسیله و مفاد مادهی  ۸۹و تبصرهی دو ماده صد
قانون حدود و قصاص مصوب آبان ۱۳۶۱و با توجه به اینکه تذکر قانونی سرپرس���ت هیأت
بازرسی عمل خالف نبوده تا موجب استحقاق اخطار و تهدید باشد و اینکه اخذ دستور از
دادستانکلکشور یا ریاست دیوانعایلکشور در باره نحوهی اجرای حکم یا دعوت مقامات
رسمی و مردم جهت حضور در صحنه ،مجوز شرعی و قانونی اجرای حکم مغایر با شرع و
قانون نیست .و با دقت و مالحظهی اجمایل در قانون حدود و قصاص و محتویات پرونده،
برای دادس���تان انقالب و حاکم ش���رع یقنی حاصل میشدکه حکم رجم صادره منطبق با
ضوابط شرعی و قانونی نیست ،تخلف رئیس دادگاه در خروج از صالحیت دادگاه انقالب
و در دس���تور اجرای آن و در نحوه برخورد با تذکر قانونی بازرس ،و در صدور حکم مذکور
محرز است .تخلف دادستان انقالب نیز در مبادرت بهصدور دستور اجرای حکم غریقانونی
و غریش���رعی رجم و بیتوجهی به مفاد وصیتنامهی نامبرده و تقصری در عدم رعایت مفاد
آئنینامه اجرای حکم اعدام محرز اس���ت .نسبت به حق خاص اولیاء دم متهمهکه به استناد
حکم غریش���رعی و غریقانونی رجم ،به قتل رسیده در صورت تمایل میتوانند علیه قضات
1
مزبور در مرجع ذیصالح قضایی طرح دعوی نمایند.
نکتهی حائز اهمیت آنکه موسویاردبیلی و شورایعایل قضایی در این رابطهکه دادگاه
انتظامی قضات آن را «قتل» تش���خیص داده ،اقدامی به عمل نیاورده و «قاتل» راکه
حاکم شرع و دادستان هستند مجازات نمیکنند.
در تریماه  ۱۳۵۹چهار زن درکرمان به حکم مرتضی فهیمکرمانی سنگسار شدند .در سال
 ۱۳۶۴دو نفر سنگس���ار شدند .ثریا منوچهری در پی یک نزاع خانوادگی در سال ۱۳۶۵
-1احمدکریمزاده،کتاب آرای دادگاههای انتظامی قضات ،امورکیفری ،انتشارات جنگل
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هجری شمسی ( ۱۹۸۶میالدی) به زنا محکوم و سنگسار شد .او هنگام سنگسار سی و
پنج ساله و مادر هفت فرزند بود .بعدها از روی زندگی او فیلم تکاندهندهای به نام «ثریا»
تولید شد .در سال  ۱۳۶۵شش مرد و دو زن و در ماه آوریل یک زن در قم پس از ضربات
شالق در مالعام سنگسار شد .بنا بهگزارش روزنامهکیهان در  ۴اکترب زنی به نام نصرت
در قم سنگسار میشودکه پس از یک ساعت سنگباران ،جان میدهد.
عف و بنیالمللگزارش میده دکه:
در  ،۱۹۸۶دستکم هشت نفر به وسيلهی سنگسارکشته شدند .در بني آنان ،زنی بود
که برای قتل و زنا مجرم شناخته شده بود و در ماه آوريل در شهر قم ابتدا به او صد
ضربه شالق زدند و سپس او را سنگسا رکردند.
در سال  ۱۳۶۶یک نفر سنگسار میشود ،در همان دوران یک زنکه توانسته بود ازگودال
فرا رکند باکوبیدن بلوک سیمانی به سرشکشته شد.
عفو بنیالمللگزارش یک شاهد عینی راجع به سنگسار دو زن را در سال  ۱۹۸۷منتشرکرد:
يککاميون تعداد زيادی س���نگ و سنگريزه درکنار زمني باير ريخت ،وسپس دو
زن راکه س���فيد پوش���يده بودند وگونی بر سر آنانکشيده بودند به محل آوردند...
بارانسنگبرسرآنانباريدنگرفتوآنانرابهدوکيسهقرمزتبديلکرد...زنانزخمخورده
بهزمنيافتادندوپاسدارانانقالببابيلبرسرآنانکوبيدندتامطمئنشوندآنانمردهاند.
در سال  ۱۳۶۸و پیش از پایان دورهی موسویاردبیلی ،دهها زن و مرد در شهرهای مختلف
در مالءعام اعدام (دار ،سنگسار وگردن زدن) شده بودند .بیشترین آمار اعدام زندانیان
عادی(بهویژه در مالءعام) در پس از انقالب به سالهای  ۶۷و  ۶۸تعلق داشت و دارد.
همچننی تعداد زنانیکه به جر م قاچاق مواد مخدر و «فحش���ا» و ...در این سال اعدام
شدند نیز بیش از سالهای دیگر بوده است .تعدادکسانیکه در سال  ۶۸سنگسار شدند
نیز در صدر آمار سنگسار در سالهای پس از انقالب بود.
در اردیبهشت  ،۱۳۶۸پانزده نفر به اتهام فساد و فحشا در بوشهر در مالءعام رجم (سنگسار)
و حلقآویز شدند .در این میان دو نفر زن حلقآویز و ده نفر دیگر را سنگسار نمودند .یکی
از مردان نیز سنگسار شد 1 .در اردیبهشت  ۱۳۶۸یک زن دردمند را پس از نماز جمعه در
استادیوم تختی نیشابور سنگسارکردند 2.در مردادماه  ۱۳۶۸شش زن درکرمانشاه به اتهام
زنا در مالءعام سنگسار شدند۲ 3.مرداد  ۱۳۶۸به نقل از منابع دولتی ،شانزده زن سنگسار
4
و درکرج نیز نُه زن به جرم فحشا به دار آویخته شدند.
بنا به دستور خمینی در بهمن  ۱۳۶۷در جلسهی فوقالعاده رؤسای سه قوه با حضور اعضای
-1جمهوری اسالمی ۴ ،اردیبهشت .۱۳۶۸
-2کیهان  ۲۳اردیبهشت .۱۳۶۸
-3کیهان  ۱۰مرداد .۱۳۶۸
 -4رادیو رژیم  ۲مرداد ،با ذکر اسامی قربانیان به اعالم خرب پرداخت.
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شورایعایل قضایی،کلیهی امور مربوط به شعب دیوانعایلکشور ،دادگاه عایل قم ،دادسراها
و دادگاههای انقالب ،دادگاه انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقالب) ،بازرسی
کلکشور ،پلیس قضایی ،س���ازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و رفع مشکالت
قضایی و اداری آنها در حوزهی مسئولیت موسویاردبیلی قرارگرفت.

1

شکنجه در زندانها
بهروایتنمایندهیآیتاللهمنتظری
حجتاالس�ل�ام محمود محمدییزدی از نمایندگان آیتالله منتظ���ری در زندانهاکه در
حالحاضر به س���مت خامنهای میلکرده و از اعضای دفرت وی در قم اس���ت ،در سال ۶۶
نامهای به خمینی نوشته و در آن بهگوشهای از آنچه در زندانها میگذشت اشاره میکند.
در تاری���خ۲۱/۸/۶۶حق�ی�ر با بعضی از آقایان مورداعتماد ایش���ان ب���ه زندانها و
بازداشتگاههای مرکز استان یزد ،شهر بابک ،سریجان ،بندرعباس ،جریفت و باالخره
زندان شهرس���تان بریجند سرکشیکردیم ...با توجه به اینکه به زندانیان تذکر داده
میشدکه خدای ناکرده خالف دیگری مرتکب نشوید ،آنچه میگویید نسبت به
مس���ئولنی محرتم خالف واقع و دروغ نباشدکه در اینصورت خود تعزیر دارد ،در
عنیح���ال تعدادی از زندانیان ایرانی و غریایرانیکه به اندازهیکف دس���ت موی
سرش���ان ریخته و دست و پا و انگشت شکسته و دندانکنده وکسانیکه آثاری بر
بدن آنها بود دیده میشد ،و زنیکه اهل مشهد بود میگفت در ماه رمضان امسال
دس���تگری شده و او را زدند تا س���قطکرده و دو مورد هم ادعا میکردندکه آنان را
زدند تا فوتکردند ،واینها در بنی زندانیان عادی بندرعباس ،سریجان و غریه دیده
میشدکه میگفتند آثار باقیمانده بر اثر زدن باکابل برق و لگد و سوزاندن با فندک
و به ماش�ی�ن بسنت و سوزاندن با نفت وگازوئیل است و یکی از زندانیان میگفت
با چوبگازوئیلی عورتش را سوزاندند .ضمن ًا بعضی ادعا میکردند مدارک تایید
شده پزشکی جزو پرونده است و بعضی هم برای اثبات و پیگریی آن مشخصات

خود را ذکر نمودند.
وقتی با متهمان عادی اینگونه رفتار میشود میتوان تصورکرد چه بر سر زندانیان سیاسی
و آنهاکه در صدد سرنگونی حاکمیت بودهاند آمده است .هیچیک از این جنایات مورد
رسیدگی قرار نگرفت .دلیل ماندگاری موسویاردبیلی در قدرت و هدایت دستگاه قضایی
در دههی سیاه  ۶۰فرمانربداری مطلق او از خمینی و سکوت در مقابل جنایات بود.
2

-2خاطرات آیتالله منتظری جلد  ۱صفحهی .۵۲۷

1-www.emam.com/posts/view/4162

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

91

مرگخمینی
و به حاشیهرفنت موسویاردبیلی
موسویاردبیلی پس از مرگ خمینی یکی ازکاندیداهای مدلهای مختلف شورای رهربی
محسوب میشد اما با خیمهشببازی رفسنجانی و جعل خاطره از خمینی در دیدار سران
و تأیید آن به شکل دیگری از سوی احمد خمینی ،زمینه را برای انتخاب خامنهای فراهم
کرد .اردبیلیکه انتظار چننی معرکهگریی و دروغپردازی از س���وی رفس���نجانی و احمد
خمینی و یارانش را نداشت ،به شدت رنجیده شد .به ویژه که متوجه شد از آنجاییکه
رقیب خامنهای بود ،او چشم دیدنش را ندارد.
رفسنجانی در خاطرهی  ۲۹مرداد سال  ۱۳۶۸مینویسد:
ساعت هشت صبح آقای موسویاردبیلی آمدند .از برخورد رهربی در خصوص عزل
ایشان از ریاست قوهی قضاییه و نصب آقای [محمد] یزدی ناراحتاند.گفتم تقصری
خودتان اس���تکه پیش���نهادکنارهگریی دادید وگرنه شاید آقای خامنهای پیشقدم
نمیشدند .ایشانگفتندکه در مراحل آخر مذاکره ،اعالن آمادگی برای خدمت یک
دوره پنجساله نمودم.گفتم شرطهایی داشتید .الزم نبود شرط میکردید ...پیشنهاد
عضویت در شورای نگهبان را به شرط اینکه در آنجا بتوانند تحول ایجادکنند ،با
افراد جدید قبول میکنند،که معلوم نیست آقای خامنهای قبولکنند .پیشنهاد شده
که رهربی ،ایش���ان را به عضویت شورای مدیریت حوزه [علمیه] قم منصوبکنند
و در نماز جمعه تهران ،نقش اصلی به ایش���ان داده شود .شب با آیتالله خامنهای
جلسه داشتیم .خواستههای آقای [موسوی] اردبیلی مطرح شد .در مورد نماز جمعه
تا حدودی موافقند .در مورد شورای مدیریت [حوزه علمیه قم] نیاز به بررسی دارد و
در مورد شورای نگهبان با اصل عضویت موافقند.
البته در عمل خامنهایکه سرمست از پریوزی بود و مشق والیتفقیه میکرد با هیچیک از
پیشنهادات موافقت نکرد و او برای همیشه از صحنهی سیاسی حذف شد و در شهریور۱۳۶۸
به قم رفت و با تأسیس دانشگاه «دارالعلم» مفید و انتشار رسالهی عملیه ادعای مرجعیت
کرد .مرجعیتیکه هیچگاه توسط جامعه مدرسنی حوزه علمیه قم به رسمیت شناخته نشد.
اگر چه وی همیشه شخصیتی مردد و متزلزل داشت اما ضربهایکه در سال  ۱۳۶۸خورد
باعث سرخوردگی شدیدش شد و دیگرگرد مسائل سیاسی نگشت.
وی در سال  ۱۳۷۱دچار سکتهی مغزی شد و نیمی از بدنش فلج شد اما با رسیدگیهای
صورتگرفته بطور نسبی سالمتش را بازیافت .بیماری او مزید بر علت شد و بهگوشهنشینی
و انزوای بیشتر او منجرگردید .وی تنها هنگام حمله به منزل آیتالله منتظریکه مهاجمان
نقشهی قتل وی را داشتند لب به اعرتاض غریعلنیگشود و در جریان سرکوب جنبش ۸۸
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ضمن دیدار با موسوی لب به اعرتاضگشودکه با حملهی حسنی شریعتمداری روبرو شد.
احمد قدیریان معاون اجرایی الجوردی و قدوسی و یکی از نزدیکان خامنهای در مورد
دیدار خامنهای و موسویاردبیلی میگوید:
آقای موسویاردبیلی یک روز جمعهای(در جریان فتنه  )۸۸آمدکنار آقا ،صبحانهای
خورد و ش���روعکرد مطالبی راگفنت .بعد آقا فرمودند :اجازه میدهید برای ش���ما
توضیح بدهم؟ آقا شروع کردند جریان فتنه را از ابتدا توضیح دادن .ایشان گفتند:
خدا میداند من نمیدانس���تم .من خرب نداشتم.اینها با من صحبت کردندکه من
بیایم با شما صحبتکنم و آشتیکنانی انجام شود.گفتند :نمیدانستم ،من به آنها
گفتم مشابه آقا برای رهربی نیست .نمره ایشان  ۲۰است .ما  ۱۸نداریم ۱۶ ،نداریم،
آمد پاینی .تا  ۲هم نداریم و بعد منقلب ش���د .آقای موسویاردبیلی خیلی زحمت
کشید .االنکنارکشیده است .منقلب شد،گفت :آقا!کار شما خیلی سخت است.
همهاینهاییکه با امام بودند ،امروز با توجه به منافعشان و رابطههایگوناگون همه
1

در مقابل شما ایستادند» .آقا فرمودند :بله ،اینجوری است ،ویل ما تکلیف داریم.
تردیدی نیستکه قدیریان در مالقات خصوصی خامنهای و موسویاردبیلی نبوده است
و داستانس���رایی میکند اما در اینکه اردبیلی شخصیت متزلزیل داشت و نمیتوانست
قاطعانه برخور دکند هم شکی نیست.
موسویاردبیلی با توجه به شخصیتیکه داشت صالح ندید پاسخی بهقدیریان دهد.
2

1-www.asriran.com/fa/news/93553
2-www.mashreghnews.ir/news/140452
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سیدحسنی پورمریغفاری معروف به سیدحسنی موسویتربیزی در سال  ۱۳۲۵در محلهی
ی عطاری
ش�ت�ربان تربیز به دنیا آمد .پدرش ضمن آنکه روحانی بود در بازار تربیز مغازه 
داش���ت .وی مدتی در تربیز شاگرد قناد بود .دو برادرکوچکتر وی نامهای سیدمحسن
متولد  ۱۳۲۹و سیدحسن متولد  ۱۳۳۳هر دو روحانی هستند.
سیدمحسن و سیدحسن موسویتربیزی نیزکه هر دو آخوند هستند همچون برادر بزرگتر
در دورهی اول مجلس شورایاسالمی نماینده بودند و در ابتدا نقش سه تفنگدار را بازی
میکردند .سیدمحسن نمایندگی مجلس خربگان را نیز به عهده داشت .هر دو نیز همچون
برادر بزرگتر در س���رکوب و جنایت دست داشتند .سیدمحسن از مسئولیتکمیتههای
انقالب تربیز شروعکرد و سپس مسئولیتکمیتههای انقالب استان خراسان را به عهده
گرفت و همچننی حاکم ش���رع دادگاههای انقالب استان خوزستان و شهرهای اروم ّیه،
اردبیل،گنبد ،خمنی ،مالیر و نهاوند بود .سیدحسن عالوه بر نمایندگی مجلس از هشترپ در
دادگاه انقالب تربیز فعال بود .هماکنون هر دو برادر در مجمع محققنی و مدرسنی حوزهی
قمکه اخوی بزرگتر تشکیل داده ،فعالند.
اعتبارنامهی سیدحسن در مجلس ش���ورای اسالمی به خاطر ارتباط با مجاهدین خلق
توآمد به دفرت این س���ازمان بعد از انقالب مورد اعرتاض حسن
در قبل از انقالب و رف 
حسنزاده نمایندهیکاشمر قرارگرفت .او در پاسخگفت:
حتی خود مجاهدین هم نمیتوانند ادعاکنندکه در داخل یاخارج از زندان یککار
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به نفع آنهاکرده باش���م .بعد از زندان هم دو سال در دادگاههای انقالب خدمت
کردم .افرادیکه من از مجاهدین دس���تگریکردم ،برادرم اعدامکرد .من اوایل سال
 ۵۸دو س���ه بار به دفرت طرفداران مجاهدین خلق مراجعهکردم .من آقای حسنزاده
را یک بار آنجا دیدمگفتم اینجا چهکار میکنیگفت آمدم ببینم اینجا چه خرب

است .حتی یکی از افرادیکه مرا به آنجا برد را دستگریکردم.
سیدحسنی در سا ل  ۱۳۴۱برای فراگرفنت علوم حوزوی به حوزهی علمیه قم و سپس در سال
 ۱۳۴۵برای ادامهی تحصیل حوزوی به نجف رفت و درکالسهای درس خمینی و خویی
که هیچ قرابتی با هم نداش���تند حاضر شد .ویکه در دوران تحصیل طلبگی به بدنامی
اشتهار داشت و داستانهای زیادی از وی سر زبانها بود در سال  ۴۷به ایران بازگشت و با
ت خامنهای
دخرت آیتالله حسنی نوریهمدانیکه اینروزها از مراجع تقلید مورد حمایت بی 
اس���ت ازدواجکرد و همنی امر بعدها در مقاطعی برای او حاش���یهی امنیت ایجادکرد.
1

ریاست دادگاههای انقالب آذربایجان شرقی و غربی
پس از پریوزی انقالب ،وی به حکم آیتالله منتظری و مشکینیکه در آن دوران احکام
قضات ش���رع را صادر میکردند بهدزفول و اندیمشک و همدان رفت و احکام اعدام
و مصادرهی اموال بیش���ماری را صادرکرد و به یکی از چهرههای مورد اعتماد رژیم و
دستگاه قضایی تبدیل شدکه احکامش نیاز به تأیید دادگاه عایل قم را نداشت.
خمینی پس از مش���اهدهی قابلیتهای موسویتربیزی جوان در سرکوب وکشتار ،وی را
ی که از حساسیت
ی و غرب 
ی استا ن آذربایجا ن شرق 
ی انقالباسالم 
ریاست دادگاهها 

به
ب کرد .پایگاه وس���یع آیتالله شریعتمداری از یکسو و
زیادی برخوردار بودند ،منصو 
احزابکرد و به ویژه حزب دمکراتکردستان در آذربایجان غربی از سوی دیگر،کسی
را میطلبی دکه بتواند با سیاست سرکوب وکشتار هماهنگ باشد و آن را پیش بربد .وی
یکی از اولنی حکام شرعی بودکه در «بهار آزادی» شالقزدن در مالءعام را بابکرد:
دادگاه انقالباس�ل�امی تربیز ش���ش تن از افراد شرور این ش���هر را به اتهام خوردن
مش���روبات الکلی محاکمه و هر یک از آنان را به هشتاد ضربه شالق محکومکرد.
حکم زدن شالق در استادیوم «جهانپهلوان تختی» در برابرگروهی از مردم اجرا شد.
سرکوب خوننی «حزب جمهوریاسالمی خلق مسلمان» در پاییز و زمستان  ۱۳۵۸فرصت
گرانبهایی را برای موسویتربیزی به وجود آورد تا تبدیل به سوگلی دستگاه قضایی شود.
او خود در این رابطه میگوید:
...اعضایخلقمسلماندریکساختماندولتیکهزمانشاهمحلحزبرستاخریبود-
2

-1روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۲۸مهر .۱۳۶۰
-2روزنامهی اطالعات  ۵تری .۱۳۵۸
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جمع بودند ،دستگری شدند و حدود دوازده نفرکه سابقهی قتل و شرارت نیز داشتهاند
و تریاندازیکرده بودند ،اعدام شدند .البته چند نفر هم از قبل سابقهی فساد و فرار از
زندان داشتند و چند نفر ا زکردستان آمده بودندکه تصمیمگرفته شد با هم اعدام شوند

و همچننی اعالم شدکه دوازده نفر اعدام شدهان دکه اوضاع امنیت شهر درست شود.
او ام���رو زکه خود را «اصالحطلب» و «ضد خش���ونت» معرفی میکند اعدام «تنها»
دوازده نفر و خواباندن «غائله»ی حزب خلق مسلمان را در شرایطیکه هنوز یکسال از
انقالب نگذشته بود و دست قاتالن و جنایتکاران برایکشتار وسیع بسته بود ،نشاندهندهی
وسعت نظر و بردباری و عدم خشونت خود معرفی میکند!
ای���ن ادعاها در حایل صورت میگریدکه در ای���ام فوق روزی نبودکه وی با مصاحبه و
صدور اطالعیه برای مردم آذربایجان شاخ و شانه نکشد.
او پس از س���رکوب مردم تربی���ز درگفتگوی مطبوعاتی به دروغ عن���وانکرد :عالوه بر
س���رمایهداران فراماس���ونرها هم در حوادث تربیز نقش عمدهای داشتهاند .او همچننی
به عنوان یکی از دش���منان اصلی روش اعتدایل دولت بازرگانگفت :متأسفانه دولت
بازرگان با مش���ی خاص خود زمینه را برای فعالیت اینگروهها آماده میکرد ،این افراد
متأس���فانه در دولت بازرگان نقش مهمی داشتند .و در ادامه اظهار داشت :برای نمونه
ما ب���ا تعدادی ازکارخانج���ات در آذربایجان مواجه بودیمکه در تولید اشکالتراش���ی
میکردند ،باالخره تصمیمگرفتیم آنها را ملیکنیم ویل دیدیمکه دولت بازرگان در پشت
1

پرده ازاینها حمایت میکند و یا در مورد رباخواران هم وضع همنیطور بود.
او همچننی با صدور اطالعیهای تحت عنوان دادس���رای انقالباسالمی تربیز به تهدید
کس���به و بازاریان پرداخت و اخطار داد :سرمایهدارانیکه علیه حکومت اسالمی اقدام
2

کنند دس���تگری خواهند ش���د 3.نریوهای تحت امر او در همان ایام مبادرت به دستگریی
گسرتدهیکودکان و نوجوانانکردند منتهی تحت فشار افکار عمومی و جو غالب مجبور
به آزادی آنها شدند .موسویتربیزی درگفتگو با خربگزاری پارس به آزادی حدود ده نفر

از دستگریشدههای حوادث تربیزکه زیر شانزده سال سن داشتند اشارهکرد.
در دوران یادشده ،او همهکارهی استان آذربایجانشرقی و به ویژه تربیز بود .وی درگفتگو با
تنیوز»اعرتافمیکندکه:درتربیز،سپاهوهمچننیکمیتهودادستانی،همهبامنبودند،
«عرب 
5
ً
منحصراکارنمیکردندوفرماندهیآنهانیزتوسطویمعرفیوانتخابمیشدند.
هیچکدام
4

1-www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=14104

-2روزنامهیکیهان  ۲۵ ،دیماه  ۱۳۵۸صفحهی ۱
 -3روزنامهی اطالعات  ۲۵ ،دیماه  ۱۳۵۸صفحهی  ۱و ۲
-4روزنامهی جمهوریاسالمی  ۲۵ ،دیماه  ۱۳۵۸صفحهی ۱

5-http://sharghdaily.ir/News/73301
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وی پس از موفقیت در سرکوب حزبجمهوری خلقمسلمان ،همهی تالش خود را برای
سرکوب نریوهای وابسته به مجاهدین و چپگذاشت و در این راه از هیچ جنایتی فروگذار
نکرد .ربودن ،شکنجه ،قتل و دستگرییگسرتدهی نریوهای وابسته به جریانهای سیاسی و
همچننی بسیج چماقدار و حمله به دفاتر و مراکز آنها از جمله اقدامات موسویتربیزی در
دوران پیش از  ۳۰خرداد  ۱۳۶۰برای مقابله با جریانهای سیاسی بود.
موس���ویتربیزیک���ه پیش از خطبههای نم���از جمعه تهران س���خن میگفت به منظور
پاپوشدوزی برای چریکهای فدایی خلق در مورد نقش آنان در حوادث تربیز دروغهای
حریتانگیزی را برزبان راند:
ح���وادث آذربایجان بزرگترین توطئهای بودک���ه رخ داد و اگر توطئهگران موفق
میشدند مسئلهی آذربایجان مطرح نبود بلکه مسئلهی تمامکشور ایران بود ...وقتی
چند تن از س���ران چریکهای فدایی خلق در آنجا دس���تگری میشوند مدارکی از
جیبهایش���ان به دست آمد مبنی بر اینکه اول صبح به خیابانکه رفتید هر یک
مسئول صحبتکردن با چند نفر بشود ابتدا شروعکند از فالن مرجع تعریفکردن و
بعد شروع به انتقاد از امام و تحریک عواطف و تحریک حس ناسیونالیستی ،آنگاه
دوگروه شوند،گروه اندکی بگویند درود بر امام امت وگروه دیگریکه تعدادشان هم
زیاد است به طرفداری از حزب خلق مسلمان شعار دهند و بعد به جان هم بیفتند.

1

خیمه شببازی دادگاه سینما رکس آبادان
بهشتی و قدوسیکه یکهتاز دستگاه قضایی شده بودند چهار پروندهای راکه دارای اهمیت
ویژهای برای آنها بود خارج از روال معمول دس���تگاه قضایی و دادگاه انقالباسالمی
تهران و خوزستان به عوامل نزدیک و مورد اعتماد خود سرپدند .این چهار پرونده عبارت
بودند از پروندهی گروه فرقان که توس���ط علیاکرب ناطقنوری و عبدالمجید معادیخواه
رسیدگی شد ،پروندهی تقی شهرامکه به معادیخواه رسید و پرونده سینما رکس آبادان و
محمدرضا سعادتیکه هر دو در اختیار موسویتربیزی قرارگرفت.
در واقع بر اساس «عدل» ادعایی حضرات ،پروندهی تقی شهرام و محمدرضا سعادتی به
دست دو نفر از دشمنان اصلی مجاهدین و رقبای آنها در حزب جمهوریاسالمی سرپده
شد تا آنجاکه میتوانن دکینهجویی و انتقامکشیکنند.
از آنجای���یکه پای روحانیت و حوزه علمیه قم و نهادهای مذهبی در به آتشکش���یدن
سینما رکس آبادان در میان بود پروندهی این فاجعه نسبت به پروندههای دیگر از اهمیت
و حساس���یت بیشتری برخوردار بود و جمع و جورکردن آنکار هرکسی نبود .بهشتی و
قدوسی پس از رایزنیهای بسیار ،موسویتربیزی راکهکارآزموده و امتحان پسداده بود از
-1روزنامهی جمهوریاسالمی  ،یکشنبه  ۸تری  ، ۱۳۵۹صفحهی .۱۰
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تربیز به آبادانگسیل داشتند تا بلکه با سرهمآوردن پرونده ،عدهای بیگناه را اعدامکرده و
قال قضیه را بکند .این انتخاب به دالیلگوناگون انجام شد.
حساسیتعمومیدرکلکشورواقداماتاعرتاضیخانوادهیقربانیانسینمارکس،سیاست
نظام مبنی بر عدم رسیدگی به این پروندهی ملی را با چالشهای جدی روبروکرده بود.
از اولنی روزهای پریوزی انقالب ،پس از آنکه مردم و به ویژه خانوادهی قربانیان مشاهده
کردند حسنی تکبعلیزاده تنها متهم پرونده به فرمان غالمحسنی جمی نمایندهی خمینی
و امام جمعه و س���یدمحمدکاظم دهدشتی مؤس���س حوزهی علمیه آبادان از زندان آزاد
شده و ارادهای برای پیگریی پرونده نیست متوجهی سمت و سوی قضایا شده و حرکات
اعرتاضی خود را س���امان دادند .در نتیجهی فش���ار مردم آبادان و خانوادههای قربانیان
خیمهش���ب بازی دادگاه با هدف خواباندن اعرتاضات و برطرفکردن زمینهی شورش
عمومی ،در دوم ش���هریور ماه  ۵۹آغاز بهکارکرد .موسویتربیزی مورد چگونگی پذیرش
ریاست این دادگاه و دادگاه سعادتیکه اتفاق ًا برخالف قانوناساسی هم بود میگوید:
از سال  ۵۸دو پروندهی پر سر و صدا در دستگاه قضایی مطرح بود؛ یکی پروندهی
جاسوسی محمدرضا سعادتی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگری دادگاه
عامالن آتشس���وزی س���ینما رکس ...آن زمان آقایان ش���هید دکرت بهشتی رئیس
دیوانعایلکشور ،قدوسی دادستانکل انقالب و موسویاردبیلی دادستانکلکشور
بودند .آنها یا نتوانسته بودند قاضی مناسبی برای این دو پرونده پیداکنند یا مسائلی
پیش آمدکه این دو پرونده در دست دستگاه قضایی مانده بود .من آن موقع (شهریور
 )۵۹نماین���دهی مردم تربیز در مجلس بودم .پی���ش از آن یکی از قضات معروف
انقالبی بودم .امام به سه نفر بیشتر حکم قضاوت ندادندکه یکی از آنها من بودم.
اول آقای قدوس���ی و بعد شهید بهشتی آمدند وگفتندکه چننی پروندههایی داریم.
بهش���تی بر پروندهی سینما رکس تأکید داشت و قدوسی بر پرونده سعادتی،گرچه
میخواس���ت پروندهی رکس ه���م به من واگذار ش���ود .میگفتند قاضی معتربی
نمیتوانیم پیداکنیم ،قضات دیگر جوانتر از من بودند .منگفتم نمایندهی مجلس
هس���تیم و نمیتوانم قضاوت کنم ،مگر اینکه راه حلی پیدا کنید .آنها پیش امام
رفتند و حکمگرفتندکه من میتوانم قضاوتکنم .امامگفته بودگرچه من نمایندهی
مجلس هستم اما میتوانم هفتهای دو روز در دادگاهها نظارت داشته باشم .بنابراین
در هفته یکروز به مجلس نمیرفتم ،آقای هاشمیرفسنجانی ،رئیس مجلس هم در
جریان بود و من غائب محسوب نمیشدم .سازمان مجاهدین خلق اعرتاضکردکه
نمایندهی قوه مقننه نمیتواند در قوهی قضاییه دخالتکند .این موضوع در شورای
نگهبان مطرح و اینطور تفسری شدکه شخصیکه در استخدام قوهای نیست و صرف ًا
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نمایندهی مجلس اس���ت میتواند قضاوتکند .استخدام همزمان در دو جا است
که ایجاد مشکل میکند .بنابراین من هر دو پرونده را قبولکردم .تا نیمهی سال ۵۹

درگری دادگاه سینما رکس بودم و بالفاصله پس از آن دادگاه سعادتی برگزار شد.
این در حایل استکه معادیخواه در تریماه  ۱۳۵۸پیش از برگزاری چهارمنی جلسه دادگاه
تقیش���هرام ،اعالمکردکه به دلیل رس���میت یافنت مجلس شورایاس�ل�امی و اینکه او
نمایندهی مجلس شده است و طبق قانوناساسی دخالت قوه مقننه درکار قوهی قضاییه
ممنوع است از ریاست دادگاه ویژه استعفا میدهد.
موس���ویتربیزی مانند دیگر آخوندها در سفس���طه و دروغگویی استاد است .ایرادیکه
مجاهدینگرفته بودند ربطی به استخدام وی در دو جا نداشت بلکه بر اساس قانوناساسی
مورد ادعای رژیم ،روی اس���تقالل قوای مقننه و قضاییه تأکیدکرده بودند .روحانیت در
طول هزار و چهارصد س���الگذشته آموخته استکه همهی مشکالت شرعی را باکاله
ش���رعی حلکند .در ضمن شیخ علی تهرانی نه تنها استاد وی بلکه استاد خامنهای هم
محس���وب میشد و آمادگی خود را برای رسیدگی به این پرونده اعالمکرده بود و در آن
روزها رابطهی بهشتی با او مثل «جن و بسمالله» بود و او نمیخواست راز آتشسوزی
سینما رکس آبادان توسط شیخ علی تهرانی برمال شود.
دلیل دیگر انتخاب موسویتربیزی به ریاست دادگاه سینما رکس آبادان مشارکت وی و
نوریهمدانی پدر زنشکه امروز مرجع تقلید نزدیک به بیت خامنهای اس���ت ،در آتش
زدن س���ینما رکس بود .وی شخص ًا نقش دادستان را نیز به عهدهگرفت چراکه دادستان
و مأموران قبلی پرونده در نتیجهی فشارهای رژیم و اعرتاضات مردم استعفا داده بودند.
محمد نوریزاد از قول شیخ علی تهرانی میگوید:
هفتهی پیش رفتم به دیدن ش���یخ علی تهرانی ...اوگفت :قبل از پریوزی انقالب،
روزیکه خرب رسید سینما رکس آبادان را به آتشکشیدهاند و دهها نفر یکجا سوخته
وذغال شدهاند ،من و نوریهمدانی و جمعی دیگر در محفلی نشسته بودیم .زهر این
خربکه به جان مجلس نشست ،نوریهمدانی سرش را به من نزدیککرد و دمگوشم
گفت :این ِ
کار ما بوده .پرسیدم :چرا؟گفت :چون به ما خرب رسیده بودکه خوزستان
ساکت اس���ت و با انقالب همراه نیست وکارکنان صنعت نفت نیز به اعتصابیون
1

نپیوستهاند .ما باید هم مردم را و همکارکنان شرکت نفت را تحریک میکردیم...
همچننی سیدحس�ی�ن موسویتربیزی قبل و بعد از آتشسوزی سینما رکس آبادان در این
شهر حضور داشت و احتماالً نوریهمدانی از طریق دامادش در جریان این فاجعه قرار
گرفته بود .او میگوید:
2

1-www.tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/544
2-www.melliun.org/iran/30974
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روز  ۱۳یا  ۱۴رمضان بودکه سوار قطار شدم و بهقم آمدم و آتشسوزی سینما رکس
هم چند روز پس از آن رخ داد .در تهران در مس���جد جلیلی در خیابان ایرانش���هر
سخرنانی میکردمکه آیتالله مهدویکنی هم آنجا بودند .همانجا در سخرنانیام
در شب قدر ،به آتش زدن سینما رکس اشارهکردم.
محمد جعفری مدیر روزنامهی انقالباسالمی و از نزدیکان بنیصدرکه بنی سالهای ۶۰
تا  ۶۵زندان بود میگوید:
در آن شبیکه در اخبار رادیو و تلویزیون اعالن شدکه حجتاالسالم موسویتربیزی،
دادستانکل انقالب شده است ،یکی از زندانیان اطاق یک ،بند شش ،تعریفکرد
که در آن لحظه پیش تیمسار سجدهای [رئیسکمیته مشرتک] در اطاق با هم نشسته
بودیم .وقتی این خرب اعالن شد ،تیمسار سجدهای گفت :انالله و انا الیه راجعون.
پرسیدم یعنی چه تیمسار؟ وی در جواب گفت :دیگرکار من تمام است و با آمدن
این ش���خص مرا اعدام خواهندکرد.گفتم چرا؟ پاسخ داد :برای اینکه ما عاملنی
آتش زدن سینما رکس آبادان را شناساییکردیم و معلوم شدکه دست چهکسانی در
کار بوده است و من در جریانکامل وکم وکیف آن هستم و عاملنی آنرا میشناسم و
تماماینها در پروندهام مندرج است و چون او هم در اینکار دست داشته است برای
از بنی بردن منبع خرب و درز پیدا نکردن به بریون ،مرا خواهند زد و همنی هم شد .چند
روز بعد وی را صدا زدند و بردند و بعد هم او را تریبارانکردند.
دادگاه س���ینما رکس آبادان عاقبت در روز  ۱۳شهریور  ۱۳۵۹به ریاست موسویتربیزی با
صدور حکم اعدام برای حسنی تکبعلیزاده و پنج نفر دیگر به نامهای منوچهر بهمنی،
علی نادری ،اسفندیار رمضانیدهاقانی ،فرجالله مجتهدی و سیاوش امینیآلآقا ،و صدور
احکام اعدام غیابی برای عدهای بیگناه دیگر بهکار خود پایان داد .در حایلکه عامالن
اصلی نازشستگرفته و بهکرسی مجلس چسبیده بودند.
1

حسنی تکبعلیزاده تنها عامل زنده ماندهی این فاجعه در دادگاه به نقشکیاوش ،2رشیدیان،
لرقبا و ابوالپور به عنوان آمران این جنایت اعرتافکرده بود.کیاوش به فرمانداری آبادان و
3

-1اوین :جامعهشناس���ی زندانی و زندانبان ،جلد دوم ،محمد جعفری ،انتشارات برزاوند ،چاپ اول،
 ،۱۳۸۰ص ۱۳۶
 -2س���ید محمدکیاوش یکی از ابنالوقتهای روزگار است .او پس ازکودتای  ۲۸مرداد نامش را از
عربی بهکیاوش (مثل شاه) تغیری داد .در جریان انفجار حزب جمهوریاسالمی به شدت زخمی شد و
سپس برای نشان دادن ارادت خود به خاندان «علی» نامش را به علویتبار تغیری داد .وی در مجلس
خربگان قانون اساسی نخستنی فردی بودکه اصل والیتفقیه را مطرحکرد.
لیست بخشی ازکسانیکه توسط موسوی تربیزی و افراد مورد اعتماد وی در تربیز اعدام شدند:
www.iranglobal.info/node/29155

-3سایت جمارانکه به بازماندگان خمینی و مؤسسهی نشر آثار خمینی نزدیک است تالش بسیاریکرد
تا رشیدیان را تربئهکند .ویکه یکی از فعالترین عناصر مجلس خربگان قانون اساسی بود در تریماه ۹۲
فوتکرد و رفسنجانی درگذشت او را تسلیتگفت.
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مدیرکلی آموزش و پرورش خوزستان رسید و سپس به مجلس خربگان قانوناساسی و مجلس
شورای اسالمی راه یافت .محمد رشیدیان به هم نمایندگی مجلس خربگان رهربی و مجلس
شورای اسالمی و ریاستکمیته رسید و محمود ابوالپور رئیس آموزش و پرورش آبادان شد
و لرقباکه بنزین هواپیما در اختیار آنها قرار داده بود نیز در پستهای آموزشی بهکارگرفته شد.
به جای آمران و مباش���ران جنایت س���ینما رکس آبادان ،ستوان منوچهر بهمنی با اینکه
در هنگام آتشزدن س���ینما در مرخصی به س���ر میبرد و برای یاری رساندن به قربانیان
خود را به س���ینما رسانیده بود از آنجاییکه در همان ایام به موسویتربیزی یک سیلی
زده بود به اعدام محکوم ش���د .موس���ویتربیزی پس از فاجعهی سینما رکس آبادان در
حسینیه اصفهانیهای آبادانکهگردانندگان آن از مسئوالن اصلی آتشزدن سینما بودند
منرب میرفت .وی در موقع خروج س���وار بر موتور ،راهی خرمشهر میشود .در راه ستوان
بهمنی افس���ر شهربانی آبادان به وی دس���تور توقف میدهد ،اما وی اعتنایی نمیکند،
باالخره بهمنی تری هوایی ش���لیک میکند و پس از تعقیب وگریز او را مجبور به توقف
کرده یک س���یلی به وی میزند .موسویتربیزی وی را به اتهام شلیک به مردمیکه در
حال فرار از سینما رکس آبادان بودند اعدامکرد! علی نادری صاحب سینما رکس آبادان
بیش از پانزده سال بودکه سینما را به شخص دیگری اجاره داده و خود در تهران زندگی
میکرد و در روز آتشس���وزی نیز س���وار قطار به سمت خرمشهر میرفت یکی دیگر از
کسانی بودکه اسری تیغ عدالت موسویتربیزی شد.وی در توجیه اعدام او در دورانیکه
به «اصالحطلب» و ضد خشونت شده در پاسخ به پرسشگرکه پرسیده بود:
علی نادری ،صاحب س���ینما رکس چرا اعدام شد؟ وقتی سینما آتشگرفت نادری
در قطار تهران/خرمشهر بود و به سوی آبادان میرفت .اص ً
ال از داستان مطلع نبود و
فردای روز آتشسوزیگفت :سینما رکس دارای آخرین تجهیزات ایمنی بود و از سوی
مقامات مسوول پروانه ایمنی نیز داشت و از این نظر نیز مرتب ًا بازدید میشد ویل وسعت
خرابکاری به حدی بودکه این تجهیزات را نیز بهکلی از بنی برد.
پاسخ داد:
سینما رکس از ایمنی پایینی برخوردار بود و حتی راه فرار را با ظروف نوشابه بسته
بودند .شهرداری از یک هفته پیش از آتشسوزی اخطارکرده بودکه تانکر آتشنشانی
خایل اس���ت ،اما به این توصیه عمل نش���ده بود .شهرداری علیه مدیر سینما رکس
شهادت دادکه صاحب سینما رکس اخطارهایش را نادیده گرفته است .میگفتند
آتشنشانی شرکت نفت ،بهرتین آتشنشانی خاورمیانه است اما طبق تحقیقاتیکه
شد ،دستور داشتهکه با تأخری به محل بیاید .مسئول آتشنشانی و شهربانی را محاکمه
کردیم؛ البته رزمی فرارکرده بود اما بهمنی اعدام شد.

-1سایت تاریخ ایرانی یکشنبه  ۵شهريور ۱۳۹۱
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اس���فندیار رمضانیدهاقانی ،مدیر سینما رکس به سبب کمبود ایمنی در سینما رکس و
استخدام افراد ناآزموده ،اعدامگردید.
آیا سیدحسنی موسویتربیزی حاضر است حکم اعدام قالیباف و مسئوالن بنیاد مستضعفان
را به علت ایمنی پاینی ساختمان پالسکو بدهد؟
فرجالله مجتهدی،کارمند سادهی ساواک پیش از آتشزدن سینما رکس به آبادان منتقل شده
بود .موسویتربیزی این جا به جایی را برای فراهم نمودن زمینهی آتشزدن سینما خواند.
س���رهنگ س���یاوش امینیآلآقا ،رییس ادارهی اطالعات شهربانی آبادانکه متخصص
ضدخرابکاری بود و دادگاه نتوانس���تکوچکترین پیوندی میان وی و آتشزدن سینما
برقرارکند نیز به اعدام محکوم شد .در سالهای بعد سنگ قرب قربانیان فاجعهی آتشسوزی
سنیما رکس آبادان نیز از خشم «امت خداجو» و «در صحنه» در امان نماند.
موسویتربیزی در مورد آنها گفته است:کشتهشدگان هم ً
اکثرا جوان و از افراد انقالبی

چپ بودند ،اکثریت حتی مذهبی هم نبودند.
در طول چهار دههیگذشته به شکل معناداری هیچگاه یادبود یا برنامهای برای قربانیان
این فاجعه از سوی جمهوریاسالمی و افشای «جنایات شاه» و «ساواک» برگزار نشده
است .متأسفانهگروههای سیاسی نه تنها هیچکوششی برایکشف حقیقت به خرج ندادند
بلکه تا سالها همچنان شاه و ساواک و امرپیالیسم آمریکا و ...را عامل این جنایت معرفی
میکردند و همنی دست موسویتربیزی را برای سرهمبندیکردن دادگاه بازگذاشت.
نظام سلطنتی هم بیتقصری نبود .آنها اطالعات نسبت ًا دقیقی راجع به موضوع داشتند.
متهم اصلی دستگری شده و به جرائم خود اعرتافکرده بود؛ از ارتباط عوامل آتشسوزی
با جریانهای مذهبی شهر باخرب بودند و چنانچه ارادهای برای پیگریی قضایی داشتند،
کش���ف حقیقت امکانپذیر بود .اما س�ی�ر حوادث و س���رعت فع ل و انفعاالت چننی
امکانی را به وجود نیاورد .ساواک نیز در آن شرایط بحرانی با پیگریی پرونده مخالفت
میکرد و «سپهبد مقدم» رئیس ساواک با انتشار اسنادیکه از شرکت مخالفان مذهبی
در این جنایت بدست آمده بود ،مخالفت میکرد .دولت «آشتی ملی» شریفامامی نیز
میکوشید روحانیت را از خود نرنجاند و با منتشرکردن اطالعات بدست آمده مخالفت
میکرد .آنها معتقد بودند برگرداندن اتهام به سمت روحانیت اوضاع را بدتر میکند.
چراکه مردم باور نمیکردندکه روحانیت دستور آتش زدن صدها بیگناه را داده باشد.
1

تالش برای سرکوب نریوهای سیاسی
موسویتربیزی از همان فردای پریوزی انقالب ضدسلطنتی یکی از پیگریان اصلی سرکوب
نریوهای سیاس���ی بود وکوچکترین لغزشی در این رابطه را برنمیتابید .وی سخنگوی

 -1پیشنی
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جمعی بودکه به دیدار خمینی با مسعود رجوی و موسی خیابانی در بهار  ۱۳۵۸اعرتاض
داشت .دیداریکه به نوبهی خود میتوانست از سطح درگرییها بکاهد .خود او در این
زمینه درگفتگو با نشریه «یادآور» مورخ  ۱۳۸۷اعرتافکرده و میگوید:
در اردیبهشت یا خرداد ۵۸بودکه امام «رحمةالله» به مسعود رجوی و موسی خیابانی،
اجازه مالقات دادند .من به ایش���ان اعرتاضکردم .در جلسهای دوستانه بودیم؛ من،
آقای ریشهری ،آقای فاکر وگمانم آقای معادیخواه و چند نفر دیگر [فهیمکرمانی،
محمدجعفریگیالنی،غالمحسنیحقانی،محمدعباییخراسانی]بودند.دوستانیکه
از زندان درآمده بودند ،مثل آقای فاکر و آقای معادیخواه از ما تندتر بودندکه چرا امام به
اینها اجازه مالقات دادهاند .من این مسئله را به حاجاحمد آقا منتقلکردم،گفت بیایید
در همان تاریخ ،شاید یک هفته بعد از مالقاتیکه احمد
خودتان با امام صحبتکنید .
آقا به آنها داده بود ،برای ما مالقاتگذاشت و به دیدن امام رفتیم .امام درگوش دادن
به حرفها خیلی بیتکلف بودند .بعد از انقالب هم این تشریفات و تعارفاتکذایی
حاال نبود .واقع ًا ما به عنوان یک طلبه جوان بیست و هفت ،بیست هشت ساله خیلی
راحت با امام مینشستیم و صحبت میکردیم .سخنگوی آن دوستان هم من بودم.
افراد فوق جملگی حکام شرع منتخب خمینی ،منتظری ،بهشتی و قدوسی بودندکه نقش
اساسی در سرکوب و شکنجه و نقض حقوق بشر داشتند.
موسویاردبیلی در مورد تالش موسویتربیزی برای پروندهسازی علیه قضات دادگسرتی
نزد خمینی میگوید:
مثالً یکروز خدمت امام بودم و آقای موسویتربیزی هم حضور داشت ،به امامگفت
قضات دادگسرتی ریششان را دوتیغه ،سه تیغه میکنند فاسقند و قضاوتشان درست
نیست ،ما هرچه به آقای موسویاردبیلی میگوییم دادگسرتی را منحلکنند ،ایشان
میگویندصالحنیست.امامبهشدتباموسویتربیزیبرخوردکردندوگفتندچرامواظب
حرف خودت نیستی؛ ازکجا میدانیکهاینها فاسقند؟!گفت ریش میتراشند...

1

از مسئوالن اصلی سرکوب وکشتار دههی ۶۰
پس از سی خرداد  ،۶۰تربیز و آذربایجانکه یکی ازکانونهای اصلی تشکیالت مجاهدین
بود ،مورد تاختوتاز موسویتربیزی و نریوهای تحت امرش قرا رگرفت .خمینی سال ۶۰
را سال «قانون» معرفیکرده بود! و موسویتربیزی هم نمایندهی مجلس از تربیز بود و هم
رئیس دادگاههای انقالباسالمی آذربایجان شرقی و غربیکه در تضاد با قانوناساسی
و اصل تفکیک قوا بود .درندهخویی و وحشیگری او تا آنجا برای خمینی مهم بودکه
حتی حاضر نبود به لحاظ شکلی همکه شده قانوناساسی نظاماسالمی را رعایتکند.
-1سایت تاریخ ایران ( ،)tarikhiraniچهارشنبه ۱۱ ،خرداد ۱۳۹۰

103

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

او حاکم مطلقالعنان آذربایجان شرقی بود .خودش میگوید:
در تربیز هم س���پاه داشتیم و س���پاه قویای هم داشتیم .مثالً آقای حسنی عالییکه
فرمانده نریوی دریایی شد و االن هم [مدیرعامل شرکت هواپیمایی] «آسمان» است،
من ایش���ان را به عنوان فرمانده س���پاه تربیز معرفیکردم .در تربیز ،سپاه و همچننی
کمیته و دادستانی ،همه با من بودند ،هیچکدام منحصر ًاکار نمیکردند ،اگر همکار
میکردند ،من جلویشان میایستادم و انصاف ًا هم هماهنگ بودند .آخرین فرمانده

سپاه تربیز در آن زمان هم آقای چیتچیان ،وزیر نریوی فعلی ،بود.
موس���ویتربیزی تنها به صدور حکم اعدام و زندانه���ای طویلالمدت اکتفا نمیکرد
بلکه خود ش���خص ًا در بازجویی و شکنجهی زندانیان ش���رکت میکرد،کابل به دست
میگرفت وگاه در مراسم اعدام آنها نیز حضور مییافت و از این بابت درکشور زبانزد
بود .شقاوتبارترین شکنجهها وکشتارها در حضور او و به دستور او صورت میگرفت.
ک نمونهی آن دستور شلیک رگبارگلوله بهگلوی اکرب چوپانی
چنانچهگفته میش���ود ی 
ً
استکه منجر به قطع سر وی شد .و یا شخصا در یک مورد به ادعای خود برای بریون
آوردن اطالعات از دهان یک زندانی ،با دست انداخنت در دهان وی ،فک باال و پاینی او
را با شدت هرچه تمامتر به دو سمت مخالفکشیده و باعث در رفنت فک وی شده بود.
او تا لحظهی اعدام از دردی جانکاه رنج میبرد.
ی خود در دوم شهریور  ۱۳۶۰ضمن اعالم دستگریی
موسویتربیزی در مصاحبهی مطبوعات 
«چهارصد و ش���صت تن از اعضای سازمان منافقنی ،راهکارگر ،اقلیت ،پیکار،کومله و
ت و سایرگروهکهای دیگر» طی چند روز اعالمکردکه :تعدادی از
اتحادیکمونیس��� 
این زندانیان در دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شدند و پروندهی بقیه تحت بررسی
است .وی همچننی به سرمایهداران وکسانیکه خانه و یا مکانی در اختیارگروهکها قرار
میدهند اخطارکردکه چنانچه مشاهده شودکسی مکانی برای فعالیتگروهها در اختیار
آنان قرار دهد ،در دادگاههای انقالب به عنوان محارب و باغی و مفس���د محاکمه و به
1

اعدام محکوم خواهد شد.

2

دادستانیکلانقالباسالمی
بیرحمی و شقاوت او و شهرتیکه به هم زده بود موجب شد تا خمینی پس ازکشته شدن
قدوس���ی در انفجار  ۱۴شهریور ۱۳۶۰دادستانیکل انقالب ،او را به تهران فرا بخواند و
پست دادستانیکل انقالب را با اختیارات ویژه به او بدهد.
خمینی این میزان از اعتماد را بیخود نثار او نمیکرد ،با توجه به ویژگیهایش او را برای
-2روزنامهی اطالعات دوشنبه  ۲شهریور .۱۳۶۰

1-www.parsine.com/fa/news/254239
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این سمت انتخابکرده بود و درکنار منزل خود در جماران به او خانه داده بود.
موسویتربیزی در مورد نقش خود در سرکوب نریوهای سیاسی و به ویژه مجاهدین میگوید:
روز دومیکه من دادستان شده بودم ،در نخستوزیری جلسه داشتیم .نخستوزیر
هم آقای مهدویکنی بود و رئیسجمهور هم نداشتیم؛ آقای رجایی شهید شده بود...
آقای هاشمیرفس���نجانی هم آنروزها در خارج ازکشور شایدکره بود .در آن جلسه
آقایان موسویاردبیلی ،مهدوی کنی ،محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه ،بهزاد
نبوی به عنوان وزیر مش���اور ،من به عنوان دادستان و چندنفر دیگر حضور داشتند.
آقای مهدویکنیگفت :حاال ما دیگر مشکل میتوانیم بااینها (مجاهدین) برخورد
کنیم .ایشان پیشنهادکرد :به واسطهی آقای طاهر احمدزاده با آقای رجوی صحبت
بشود ،بلکه راضی بشوند تا مذاکره وگفتوگ وکنیم ،حتیاینها در بعضی پستها
قرار داده بشوند تا این غائله ختم بشود...
من همگفتم :با این وضع نمیتوانیم این مجوز را بدهیم .من پس از جلس���ه چون
هنوز در تهران منزیل نداش���تم 1،شبها در بیت امام میخوابیدم ،رفتم آنجا و خدا
رحمتکند آیتالله صدوقی رضوانالله تعایل علیه آنجا بود و دیدکه منکمیگرفته
و ناراحتم.گفت :جریان چیست؟گفتم:
ً
جریان این است و وضع اینگونه است .وزرا غالبا به وزارتخانه نمیآیند و در خانه
کارهایشان را انجام میدهند .ترور همهجا راگرفته و تهران به هم ریخته است .حتی
دو ،سه نفر از روحانیونیکه مخالف انقالب بودند ترور شدهاند .همنیکه عمامه به
سر میبینند میزنند .یک آقای خلیلی در قم بودکه چندان با انقالب و نظامکاری
نداشت ،آمده بود تهرانکار داشت ،او را جلوی ترمینال اتوبوسهای شمسالعماره
زدند .وضع به این خرابی است ،از آن طرف آقای مهدوی اینگونه پیشنهاد میکند.
آقای صدوقیگفتکه این موضوع را باید با امام مطرحکنیم .ساعت دهشب بودکه
ایشان اصرارکرد تا حاجاحمدآقا برود و به امام بگوید .ما شبانه رفتیم و این مسائل
را با امام مطرحکردیم.
امام فرمود :پیش���نهاد شما چیست؟ منگفتم :اگر دولت دخالت نکند ،ما مسئله را
حل میکنیم .همهچیز درس���ت میشود و امنیت به دست میآید ...سرانجام امام به
ی فردا با حضور نخستوزیر و قوهی قضاییه تشکیل
حاجاحمدآقاگفتکه جلس���ه 
بشود .جلسهی دوم در منزل آیتالله موسویاردبیلیکه در مکان فعلی شوراینگهبان
بود ،تشکیل شد .آیتالله مهدویکنی هم آمد .اعضای شورایعایل قضایی هم بودند،
بنده هم حاضر بودم .احمدآقا آنجاگفتکه نظر امام در مورد مس���ائل این استکه

-1وی باغ حاج سزاوار در جماران را مصادرهکرده و خود به آنجا نقل مکانکرد .

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

105

فالنی (یعنی بنده) دادستانکل انقالب است ،سیاست برخورد بااینها ،رفتار وکیفیت
کار را ایشان مشخصکند .دولت و شورایعایل قضایی همکمککنند و دخالتی در

امور نکنند .آنها همگفتند باشد .این بودکه ما به دنبال برنامهریزی رفتیم.
به این ترتیب خمینی ریش و قیچی سرکوب وکشتار بیرحمانه را به دست او میدهد و
موسویتربیزی تا میتوانست بیرحمی به خرج داد و خون ریخت.
او در جای دیگری میگوید:
خدمتحضرتامام(س)رسیدم.ایشانبایکحالتتأثریفرمودند:یککاریکنید
الاقل آقای خامنهای پنج شش ماه در ریاستجمهوری بماند .من هم با حالت شوخی
1

عرضکردم:آقا!داریمریشهرامیخشکانیم.انشاءاللهدیگرکارینمیتوانندانجامدهند.
برنام���هی مورد نظر او چیزی نبود جز تهدید وکش���تار و بهکارگریی سیاس���ت «النصر
بالرعب» .اوکه حمایت خمینی و ش���ورایعایلقضایی و دولت و مجلس را داشت در
مصاحبه رادیو و تلویزیونی  ۲۷شهریور ۱۳۶۰که در روزنامهی جمهوریاسالمی ۳۰شهریور
همانسال انعکاس یافت به صراحتگفت:
باید حکومت ،حکومت اللهاکرب باش���د .مردم از ما میخواهند ،ماکه نمیخواهیم
یک عنوان داشته باشیم .ما در برابر این خرابکاریها که مسلحانه و یا با کوکتل و
سهراهی بیایند بریون یا ع دهای اینکار را بکنند و عدهای همکارچاقکن آنها باشند
ما نمیتوانیم در برابر آنها دست روی دست بگذاریم ...اگراینها را دستگریکردند
دیگر معطل این نخواهند ش���دکه چندین ماهاینها بخورند و بخوابند و بیتالمال
مصرفکنند.اینها محاکمهشان توی خیابان است.
هرکسکوکتل به دس���تگرفت و در برابر نظام جمهوریاسالمی ایستاد ،همانجا
محاکمه ش���د .وقتی دستگری و به دادستانی رسیدند محاکمه شدهاند و حکمشان
اعدام است.اینها یاغی و شاهربالسیف و رعب و وحشت ایجاد میکنند .بهنظام
جمهوریاسالمی حمله میکنند خون هزاران شهید را پایمال میکنند ،بیتالمال
مسلمنی را حیف و میل میکنند،کشنتاینها واجب است نه جایز .هرکس را در خیابان
در درگریی و تظاهرات مسلحانه و آنهاکه پشت این اشرار مسلح قایم میشوند واینها
را تقویت و راهنمایی میکنند ،موتور میدهند و یا میخواهند ماشنی بدهند و دستگری
میشوند بدون معطلی و همان شبکه دو نفر پاسدار و یا مردم شهادت دهندکه آنها
در درگریی بودند و مسلحانه یا پشت سر افراد مسلح و علیه نظام جمهوریاسالمی قیام
کردهاند،کافی است و همان شب اعدام خواهند شد.
2

-1نشریهی چشمانداز ،سیخرداد ۶۰؛گفتوگو با آيتالله سيدحسني موسویتربيزی  ۱۳شهریور .۱۳۸۲

2-www.imam-khomeini.ir/fa/c803_21487
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و دیگر پدر و مادرهای این منافقنی توقع نداشته باشندکه ما عفو بدهیم .ما نمیتوانیم
در برابر اینهمه مردم عفو و اغماضکنیم .من به تمام دادستانهای شهرستانها هم
اعالم میکنمکه حتم اینچننی باشند و اگر نباشند خودشان مجازات خواهند شد...
ما نظام جمهوریاس�ل�امی میخواهیم تنها که نماز و روزه نیست یکی از احکام
جمهوریاسالمی این استکه هرکس در برابر این نظام و امام عادل مسلمنی بایستد
کشنت او واجب است .اسریش را بایدکشت و زخمیاش را زخمیترکردکهکشته شود.
کتاب نهایه شیخ از هزار سال پیش و معترب عالمه از ششصد سال پیش و ...این حکم
اسالم است چیزی نیستکه ما تازه آورده باشیم االن هم حکم مراجع همنی است
هرکس از اطاعت امام عادل خارج شود و در برابر نظام بایستد حکمشان اعدام است.
پدر مادرها در درجه اول دست بچههایشان را بگریند واینها را از پرتگاه سقوط
نجات دهند اگر نیامدند بگوین دکه آنها فرزندشان نیستند و توی دلشان از نظام
ناراحت نباشند و توقع عفو هم نداشته باشند امام تا حال هرچه امکان داشت درباره
عفوگفتهاند و ارشادکردهاند و مهلت دادهاند حاال هم قبل از دستگریی مهلت دارند.
با این حکم بودکه به زخمیها هم رحم نکردند و آنها را از بیمارس���تانها مستقیم ًا به
شکنجهگاههاگسیل میداشتند تا در زیر شکنجه به قتل برسانند .در آن دوران بهداری اوین
که در مجاورت بند  ،۲۰۹یکی از شکنجهگاههای اصلی اوین قرار داشت خود قتلگاهی
ویژه بودکه در آن «نیمکشها را تمامکش» میکردند.
موسویتربیزی در سخرنانی خود در نمازجمعهی تربیز ،ضمن ردّ ادعای اعدام کودکان
دوازده ساله از جانب مخالفان نظام ،میگوید:
او ً
ال در بنی اعدامشدگان ،کسی کمتر از شانزده سال نبوده ،در ثانی این حرفهای
1
آنها ،مطلق ًا در قاطعیت ما تأثریی نخواهدگذاشت.
او میپذیردکه نوجوان شانزده ساله را اعدامکردهاند .اما در همنی رابطه هم دروغ میگوید.
اسناد و شواهد زیادی از اعدامکودکانکمسن و سالتر وجود دارد .آیتالله منتظری در
نامهی  ۵مهر  ۱۳۶۰خود به خمینی روی اعدام دخرتان سیزده ،چهارده ساله تأکید میکنند.
وی در همنی سخرنانی در مورد قاطعیت اسالمی میگوید:
ملت ایران اگر در جنگ با رژیم منحوس پهلوی ،شصتهزار نفر شهید داده ،اکنون
حاضر استکه ششصدهزار نفر و یا ششمیلیون نفر شهید بدهد تا دیگر آمریکا و
طرفداران آمریکا ،نتوانند به داخل اینکشور ،راه پیداکنند ...امیدوارم با قاطعیتیکه
در برابر منافقنی بهکارگرفته میشود ،هرچه زودتر ،منافقنی ریشهکن بشوند.
بمان دکه شصتهزار شهید در دوران انقالب دروغی بیش نیستکه مقدمهی قانوناساسی
-1روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۴مهر .۱۳۶۰
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هم روی آن مانور داده شده اما تأکید روی آمادگی برای دادن «ششمیلیون شهید» ،بیانگر
نگاه موسویتربیزی اس���ت .او چنانچه الزم میدید و یا قدرتش را داشت برای حفظ
«اسالم» حاضر بود به مراتب بیش از این ،قربانی از دشمنان اسالم بگرید.
موسویتربیزی در ادامهی سیاست وحش���تآفرینی و ترس در تاریخ  ۶مهرماه  ۱۳۶۰یک
هفته پیش از برگزاری سومنی انتخابات ریاستجمهوری با هشدار نسبت به «آشوبگران
و اغتشاش���گران» روز انتخابات ،به اعالم موضع دادستانی در این زمینه پرداخت .وی،
هرگونه «آشوبطلبی» را با اشد مجازات همراه دانسته و با بیان اینکه موضع دادستانی
انقالب ،یک موضعکام ً
ال انقالبی است،گفت:
چ���ون در ای���نکش���ور جمهوریاس�ل�امی حکمفرماس���ت و اکثر م���ردم از این
جمهوریاس�ل�امی پشتیبانی میکنند و خواهان این جمهوری هستند ،در نتیجه ما
باید خواستهی مردم و خواستهی اسالم را در نظر بگرییم و لذا نمیتوانیم در برابر
اینگونه مسایل بیتفاوت باشیم.
موس���ویتربیزی همچننی به دویست نفر از «آشوبگرانی»که در تظاهراتهای خیابانی
شهریور و مهر  ۱۳۶۰دستگری شده بودند اشارهکرد و قضاتی را همکه در محاکمهی فتنهگران
سهلانگاریوکوتاهیکنند،بهمحاکمهتهدیدکردوهشداردادهیچسهلانگاریدرمحاکمهی
محاربان با خدا و رسول پذیرفته نیست .بر اساس همنی تهدیدها و رهنمودها بودکه اکثریت
قریب به اتفاق افراد مزبور درکشتارهای دستهجمعی مقابل جوخهی اعدام قرا رگرفتند.
او در همنی مصاحبه تأکیدکرد:
کسانیکه در روز انتخابات ،قصد ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت داشته باشند،
توس���ط پاسداران و مأموران انتظامی دس���تگری و بالفاصله در دادگاههای انقالب
محاکمه و اعدام خواهند شد ،چون برای اینگونه افراد محارب در زندانها جایی
نیست و نگه داشنت این اشخاص محارب باعث اتالف وقت است.
او در مصاحبههای تلویزیونی حتیکسانی راکه به هواداران مجاهدین و «ضدانقالب»
جا و امکانات میدادند به اعدام تهدید میکرد.
اسالمی مرکز و حکام شرع اوینکه
موسویتربیزی به همراه الجوردی دادستان انقالب
ِ
رهنمودهای آنها را اجرا میکردند ،مشکلکمبود جا در زندانها را با جوخههای اعدام
حل میکردند .وی با انجام این مصاحبهها دست الجوردی و بیرحمترین بازجویان و
شکنجهگران را برای ِاعمال وحشیانهترین شکنجهها باز میکرد و در عنیحال فضای الزم
برای صدور احکام اعدا م را ایجاد میکرد.
درگفتگو با روزنامهی اطالعات در مورد مرتد و محارب میگوید:
1

-1روزنامهی اطالعات ۶ ،مهر .۱۳۶۰
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عمده این اس���تکه حکم مرتد روشن اس���ت .در عرض دو دقیقه میشود به یک
جوان ،به یک فرد فهمان دکه مرتد چیست ،عمده چیزی استکه قاضی باید انجام
دهد ،و آن تطبیق و تش���خیص مصداق استکه آیا این مرتد است یا نیست .حکم
محارب روشن است .آیه صریح قرآن است .عمده تطبیق این استکه این شخص را
که من دارم محاکمه میکنم ،آیا محارب هست یا نیست ،مفسد هم همنیطور ،سارق
هم همنیطور ،جانی هم همنیطور ،باالخره آنچهکه مسلم است در قاضی ،عارف
بودن به مصادیق اسالم و تطبیق احکام با آن مصادیق است.
وی در همنیگفتگو در ادامه در مورد باغی میگوید:
باغیکسی استکه «خرج عن طاعه االمام العادل» خروجکند علیه امام و خارج
بش���ود از طاعت امام ،امام عادل ،امامیکه مبسوطالید است و در رأس حکومت
اسالمی قرار دارد ...اگرکسی علیه آن امام خروجکند قیامکند آن آدم باغی است...
مثل جنگ محاربنی و منافقنی ویا معاندین اقلیت و پیکار و امثالاینهابا حکومت البته
اگر اینگروههاییکه افرادشان خروجکردهاند علیه حکومتاسالمی یا علیه رهربی
امام عادل خروجکردهاند ،چنانچه مس���لمان باشند ،به آنها میگویند باغی ،اگر
غریمسلمان باشند به آنها میگویند محارب ...حکمشان این استکه اگر آنها اسری
شدندکشتهمیشوند،بیمارشانوزخمیشانهماعداممیشود.درصورتیکهمرکزیت
گروهشان باقی باشد .اما اگر حکومت اسالمی توانست مرکزیتگروهشان را دستگری
1
کند بکشد ،و آنها را از همدیگر بپاشد ،آنوقت اسرا را میتوانند عفوکنند و نکشند.
او در همنیگفتگو دامنهی محارب را تا قبل از تشکیل حکومت اسالمی بسط میدهد.
موسویتربیزی درگفتگوییکه با خربنگار روزنامه اطالعات داشتگفت:
موضع دادستانی یک موضع قاطع اسالمی است .چون در اینکشور جمهوریاسالمی
حکمفرماست و اکثر مردم ایران از این جمهوریاسالمی پشتیبانی میکنند ...لذا
نمیتوانیم در برابر مس���ائل و حوادث روز بیتفاوت باشیم .موضع ما یک موضع
2
قاطع و اسالمی است.
او در س���خنان پیش از خطبههای نماز جمعه  ۲۲آب���ان  ۱۳۶۰در مورد ضرورت مقابله با
عوامل منافق و تروریست و همچننی قاطعیت بیشتر دادگاههای انقالبگفت:
ما قیامکردن در برابر چننیکشور و چننی رهرب و چننی ملتی راکفر و الحاد و محارب
با اس�ل�ام و قرآن میدانیم و خون آن هدر است و نه تنها جایز بلکه واجب است و
این اسالم است و این قرآن است این فتوای فقهای شیعه است .اگر ما امامت را به
عنوان یک مکتب قبول داریم ،ایستادن در مقابل یک مکتب ،قیامکردن یک قیام
-1روزنامهی اطالعات  ۵شنبه  ۱۶مهر .۱۳۶۰
-2روزنامهی اطالعات یکشنبه ۲۶ ،مهر .۱۳۶۰
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سیاسی محسوب نمیشود بلکه یک قیام در مقابل مکتب محسوب شده و محارب
با اسالم و قرآن است .اگرکسی با قاطعیت در برابراینها نایستد ،مجرم است و از
کمککنندگان همان محاربنی میباشد.
وی س���پس با اشاره به رفتار برخی از مردم بیتفاوتکه خواسته یا ناخواسته به اهداف
ضدانقالبکمک میکنندگفت:
آنهاییکه بیتفاوت هستند و انقالب و اسالم را درک نکردهاند و یا ضدانقالب
و اس�ل�ام هستند...اینها باید بدانند این ملت شهید داده است این ملت سالهای
سال با آرزوی حکومت اسالمی مبارزهکرده است .امروز این حکومت اسالمی را
ارج میدهد و هرگز اجازه نمیدهد تا مسئولنیکشور در برابر شرارتها بیتفاوت
باشند و حتی سکوت اختیارکنند .افرادیکه امروز تحت تأثری رادیوهای اجانب قرار
گرفته در خانههای راحت خود فریادهای ضدبشر به اصطالح مدافعنی حقوق بشر را
میشنوند و به عنوان مدافع صحبت از عفو و بخشش به میان میآورند و میگویند
1
حاال دیگر موقع عفو و رحمت است باید آمارها را نگاهکنند و بعد قضاوتکنند.
موسویتربیزی در مصاحبهی مطبوعاتی ۲۵آبان۱۳۶۰خود ضمن انکار شکنجه و اعدام زنان
باردار ،آمار زندانیان سیاسی را تقریب ًا هفتهزار نفر اعالمکرد .و در مورد شایعهایکه در
شمالکشور به خانوادهها حق اجازهی دفن بچههایش خود را در قربستان ندادهاند ،گفت:
این یک شایعهی بیاساس است ویل از نظر مسئلهی شرعی و فقهی در اسالم در
2
قربستان مسلمنی دفن افراد غری مسلمان جایز نیست.
تردیدینیستکهموسویتربیزیدروغمیگوید.اسنادوشواهدمتعددیازدفناعدامشدگان
در خانهی شخصی و باغ والدین و جنگل در دست است .از اینگذشته زنان باردار متعددی
در سال  ۶۰اعدام شدند و یا به خاطر ِاعمال شکنجه دچار سقطجننی شدند.
وی در اول آذرماه  ۱۳۶۰در مصاحبه با نشریهی پیام انقالبگفت:
مث ً
الما میگوییم افرادیکه مسلحانه علیه انقالباسالمی قیام نکنند ،قانوناساسی
جمهوریاس�ل�امی ایران را قبول دارن���د و در چهارچوب قواننی مصوب مجلس
شورایاسالمی عملکنند با آنهاکاری نداریم .اما اگر مث ً
ال یکی از فداییان اکثریت
بیاید و در س���پاه یا جهاد خودش را به عنوان مسلمان جا بزند و نفوذکند ما چننی
کسی را دستگریکرده و اعدام میکنیم برای اینکه یک توطئه است .باید بگویدکه
من اکثریتی هستم و اگر هر ادارهکه برود بگوید من مسلمان هستم و سر مسئولنیکاله
بگذارد و بعدًا معلوم شودکه تودهای یا اکثریتی است ،او به عنوان توطئه و نفوذ در
-1روزنامهی اطالعات شنبه  ۲۳آبان .۱۳۶۰
-2روزنامه اطالعات دوشنبه  ۲۵آبان .۱۳۶۰
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نهادهای اسالمی به منظور تخریب حساب میشود.
موسویتربیزی در مصاحبهی مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی خود در تاریخ  ۲۳آذر  ۱۳۶۰منکر
وجود زندانی سیاسی درکشور شد وگفت:
...مامجرمنیسیاسینداریم.اینهاتروریستاندوتوطئهگرندوخیانتکارووحشیاند.
این افراد محاکمه میشوند در دادگاه اسالمی و محاکمهشان هم با مجرمنی دیگر
2
فرق ندارد و طبق احکام اسالم با آنها رفتار میشود و مجارات میشوند.
فضای آن روزهای بازجویی و ش���کنجه در اوین وکمیتهی مشرتک را میتوان از خالل
یادداشتهای هاشمیرفسنجانی ترسیمکرد .او در مورد شکنجههای اعمال شده بر روی
رهربان حزب توده و اقدام به خودکشی آنها یک ماه پس از دستگریی خرب میدهد:
ی [تربیزی] دادستا ن کل
ش از ظهر آقای[سیدحسنی] موسو 
 ۲۰اسفند سال  ...۱۳۶۱پی 
ی که حرف
ب توده بازداشت 
ت برخورد با سرانحز 
ب به منز ل آمد و راج ع بهکیفی 
انقال 
نمیزنند و چند نفرشا ن تاکنو ن اقدا م به انتحارکردهاند و موف ق نشدهاند ،مشورت
ی داشته باشیم.
کرد .قرار شد جلسها 
پس از انتقال موسویتربیزی به تهران همچنان احکام اعدامیکه در آذربایجان شرقی و
به ویژه تربیز صادر میشد با هماهنگی وی بود .علی شجاعی و خلیل عابدی 3،علیاصغر
هوشیارزرنقی 4،مریزانجف آقازاده 5حکام شرع تربیز ا زکارگزاران او بودند.
بهگفتهی شاهدان عینی سیدحس�ی�ن موسویتربیزی پس از تصدی پست دادستانیکل
انقالباسالمی هر از چندی در زمان اقامت چند روزهاش در تربیز ،اقدام به صدور حکم
محکومیت برای متهمان سیاسی میکرد.
غالمرض���ا حس���نی نمایندهی خمینی و خامن���های و امامجمعه ارومی���ه در مورد نقش
موسویتربیزی در اعدام فرزندش رشید حسنی میگوید:
1

-1روزنامهی اطالعات یکشنبه  ۱آذر .۱۳۶۰
-2روزنامهی جمهوریاسالمی  ۲۴آذر ۱۳۶۰
-3حجتاالسالم خلیل عابدی نخست رئیس دادگاه انقالب اسالمی در تربیز بود و هزاران تن را به زندان
و اعدام محکومکرد ،سپس رئیس دادگاه شعبهی هفدهمکیفری یک تربیز شد و در آنجا نیز صدها تن را
به زندان و اعدام محکومکرد .در جریانکشتار  ۶۷وی یکی از حکام شرع تربیز بود .اوکه مانند بسیاری
از حکام شرع به مواد مخدر معتاد است هماکنون بازنشسته شده و همچون بسیاری از صاحبمنصبان
قضایی به خاطر ارتباطاتیکه دارد به ش���غل پردرآمد وکالت دادگسرتی وکارچاقکنی مشغول است.
-4حجتاالسالم علیاصغر هوشیارزرنقی نخست رئیس دادگاهکیفری دو در تربیز بود و در ظاهر به
پروندههایی مانند چک بیمحل و مزاحمت تلفنی و ...رس���یدگی میکرد اما پنهانی و غریرسمی در
دادگاه انقالب اسالمی تربیز همکار میکرد! سپس با یک جهش در دادگاه انقالب اسالمی تربیز به
ریاست رسید و هزاران تن از متهمان مواد مخدرگرفته تا متهمان سیاسی را به زندان و اعدام محکوم
کرد و سپس با جهشی دیگر رئیس دادگسرتی آذربایجان شرقی شده و جانشنی اسحاق فروتنسرایی شد
و هماکنون در پستهای باالی قضایی در دادگسرتی آذربایجان شرقیکار میکند!
-5حجتاالسالم مریزانجف آقازاده در جریان قتلعام  ۶۷حاکم شرع تربیز بود و مسئولیت مستقیم
درکشتار زندانیان داشت .وی سپس حاکم شرع دادگاههای انقالب و مدیرکل دادگسرتی آذربایجان
شرقی شد و پس از بازنشستگی ریاست دفرت مکارمشریازی در آذربایجان شرقی را به عهده دارد.
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آنوقت نمایندهی مجلس و در تهران بودم .یک روز رشید به تهران آمده بود .جایش
را شناسایی کردیم .در کمیتهی انقالب تهران با آیتالله مهدویکنی تماس گرفتم
وگفتم یک موردی هس���ت ،چند نفر مس���لح بفرستد .نگفتم پسرم هست .یکی از
محافظان خودم به نام آقای جلیل حس���نی را نیز همراه آنهاکردم .او از بچههای
کمیتهی ارومیه بود و االن به تجارت مش���غول اس���ت.گفتم اگر مقاومت یا فرار
کرد بزنید نگذارید فرارکند و اگر هم تس���لیم ش���د ،دستگریکنید و بهکمیته تحویل
بدهید .آنها رفتند و او را دس���تگریکردند .رشید چند روزی درکمیتهی تهران بود.
بع���د برای بازجویی و محاکمه به تربیز انتقال دادند .او چون محل فعالیتهایش،
استان آذربایجان بود در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بالفاصله حکم
اجراگردید .در مرحلهی اول ،رش���ید را به دادستان وقت ،حضرت حجتاالسالم
سیدحسنی موسویتربیزی تحویل داده بودند ،او نیز وی را به یکی از دامادهایشکه
او هم قاضی بود ،سرپد و حکم اعدام رشید را او صادرکرده بود .حتی بعد از اعدام
1
جنازهاش را هم به ما تحویل ندادند.
زندانی���ان دههی  ۶۰تربیز ،چهار تن از نزدیکان موس���ویتربیزی به نامهای زینالعابدین
تقویفردود 2،حس���ن مهاجرمیالنی ،اکرب غفاری و قاسم روستایی ،را به عنوان مسئوالن
اصلی بازجویی ،شکنجه ،قتل و تجاوز معرفی میکنند.
لیست بخشی ازکسانیکه توسط موسویتربیزی و افراد مورد اعتماد وی در تربیز اعدام
3
شدند در آدرس زیر آمده است.
یوسف صانعی دادستانکلکشور در جلسهی تودیع موسویتربیزیگفت:
چه بساکه دو سال پیش نه من و نه هیچکس مانند آقای موسویتربیزی توان آن را نداشتیم
4
که دادستانی انقالباسالمی را آنگونه ادارهکنیمکهکمر ضدانقالب را بشکند.
طفره رفنت از اعالم آمار اعدامشدگان
او در دورانیکه خود را «معتدل» و «ضدخش���ونت» معرفی میکرد در مصاحبهای با
-1سایت تاریخ ایرانی یکشنبه  ۱۷دیماه ۱۳۹۲
-2قاضی زینالعابدین تقویفردود در سال  ۱۳۶۰دادیار و در واقع همهکارهی دادسرای انقالب اسالمی
در تربیز بود .وی س���پس بازجوی ادارهی اطالعات (شعبهی  ۲دادیاری) شد و پس از سالهاکار در
دادس���رای انقالب اسالمی در س���ال  ۱۳۷۱مدتکوتاهی بازپرس شعبه یکم دادسرای عمومی تربیز
ش���د ،سپس اندکزمانی هم رئیس شعبهی چهارم دادگاه انقالب اسالمی تربیز شد و در سال ۱۳۷٢
و هنگامیکه اسحاق فروتنسرایی به جای مریزانجف آقازاده رئیسکل دادگسرتی استان آذربایجان
شرقی شده بود با یک جهش معاون دادگسرتی استان آذربایجان شرقی شد! سپس به تهران رفت و در
دیوان عدالت اداری رئیس یکی از شعبهها شد و هم اکنون به ریاست هیأت تخصصی اقتصادی ،مایل
و اصناف دیوان عدالت اداری رسیده است!
-4روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۹بهمن  ،۱۳۶۲ص .۲

3-www.iranglobal.info/node/29155
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«تربیز نیوز» تالشکرد نقش خود درکشتارهای دههی  ۶۰راکمرنگ جلوه دهد وگفت:
بعد از آنکه منافقنی دس���ت به مبارزهی مسلحانه زدند من در آغاز اعدامهای سال
 ۶۰به عنوان دادس���تان کل انقالب به تهران رفتم .دادس���تان کل کشور هیچ وقت
حکم اعدام صادر نمیکند .احکام اعدام را قضات در س���الهای  ۶۰تا  ۶۲صادر
میکردند ...از لحاظ قواننی ،آنهایی که حرکات مس���لحانه کردند اعدامشان حق
است ویلگاهی ممکن است از قاضی اشتباهی رخ داده استکه از آن بیاطالعم.
از آمار اعدامش���دگان واقعا بیخربم .ما در آن زمان نیز معتقد بودیم اعدامها به هر

تعداد همکه باشد از تعداد ترورهای مسلحانه بیشتر نیست!
موس���ویتربیزی در مورد آمار اعدامها و اینکهکمتر از آمار ترورهاست دروغ میگوید.
سازمان مجاهدین فهرست اسامی یکهزار و صد و چهل و دو نفر ازکسانی راکه در مهر
 ۱۳۶۰کش���ته شده بودند انتشار داده اس���ت .او همچننی در مورد اینکه اطالعی از آمار
اعدامها ندارد قطع ًا دروغ میگوید .تا پیش از  ۳۰خرداد  ۱۳۶۰مسئوالن قضایی به دقت
و با جزئیات آمار اعدامیها و پروندههای تشکیل شده را اعالم میکردند .در حایلکه در
سی و هفت سالگذشته هیچگاه حاضر نشدهاند آمار رسمی اعدامها راکه میگویند مایهی
فخر و مباهات اسالم است اعالمکنند.
قدوس���ی در مصاحبهایکه در بهمن  ۱۳۵۹به مناس���بت دومنی سالگرد پریوزی انقالب
داشتگفت:
دادگاهها در مدت این دو سال در تهران تعداد دوهزار و شش محکوم داشته است
که از این تعداد چهارصد و شش نفر اعدام شدهاند هم چننی پروندههاییکه در طول
این مدت در جریان بوده و به آن رسیدگی شده یازدههزار و پانصد و شصت و پنج
2
پرونده بوده است.
یا در جای دیگری دوباره قدوسی آمار دقیقی داده و میگوید:
مجموع ًا ما از اول انقالب تا به حال هفتهزار و دویس���ت و دوازده پرونده بررسی
کردیم ،با این که میدانیدکه هنوز در حدود بیست روز اوایل انقالب نگذشته بود
ماههای متعدد دادگاهی با یک قاضی و یک شعبه اداره میشد ،معذالک هفتصد
و هفتهزار و دویست و دوازده پرونده رسیدگی شدهکه اگر شما به دوازده تقسیم
کنید میبینید ما ماهانه شش���صد و یک پرونده ،یعنی به نحو متوسط روزی بیست
پرونده رس���یدگیکردیم ،با اینکه پروندهای بودهکهگاهی ماهها روی آنکار شده،
البته پروندهای هم بود،که خیلی زود رس���یدگی شده و رد شده ،مجموع ًا پانصد و
هشتاد و یک مورد ،ما توقیف اموال داشتیم ،سیصد و پنجاه و چهار مورد مصادره
1

«-1یادآور،کتاب ماه فرهنگی  -تاریخی»« ،موسسهی مطالعات تاریخ معاصر ایران».

2-http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#7
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اموال داشتیم ،که این اموال به نفع مستضعفنی مصادره شده و در اختیار بنیاد قرار
گرفت ،دوهزار و نود و س���ه نفر در غری آن رابطه با مسئله شرکتها ممنوعالمعامله
شدهاند،سههزار و چهار صد و ده نفر باز ،در غری رابطه با شرکتها ،ممنوعالخروج
کردیم تا به وضع آنها رسیدگی شود مجموع ًا در خود تهران صد و هشتاد نفر اعدام
1
شدند و زندانیهای ماکه اکثر ًا تالش میکنیم با سرعتکارهایشان انجام بگرید.
موسویتربیزی و دیگر جانیان نمیتوانستند آمار اعدامشدگان را بریون دهند؛ چراکه مورد
این پرس���ش قرار میگرفتند اینهمه راجع به «طاغوت» و «ساواک» و «نظام منحط
شاهنشاهی» و هفتاد هزار شهید و ...میگویید ،در عرض دو سال در تهران چهارصد و شش
نفر را اعدامکردهاید و در عوض تنها در مهرماه  ۱۳۶۰بیش از هزارنفر را مقابل جوخهی
اعدام قرار دادهایدکه اکثریتش���ان جوانان و نوجوانان دانش���جو و دانشآموز بودهاند.
ک ماهگذش���ته
موس���ویتربیزی در مهرماه  ۱۳۶۰راس���ت یا دروغ ادعا میکن دکه در ی 
ش���هریور و مهر  ۱۳۶۰که دوران اوج ترورهای مجاهدین است ،سیصد و هفتاد نفر ترور
شدهاند و در آبانماه همان سال بیست و نُه نفر .همان موقع تمامی سران نظاماسالمی و
از جمله موسویتربیزی ،متفقالقول ادعا میکردندکه بیش از هشتاد و پنج تا نود درصد
ت مسلحانهی
تشکیالت مجاهدین را از بنی بردهاند .از دیماه  ۱۳۶۰به بعد سطح عملیا 
مجاهدین به شدت فروکشکرد و از ابتدی سال ۶۱کمتر شاهد عملیات مسلحانه بودیم؛
اگرچه اینجا و آنجا عملیات ترورکه از آن به عنوان «زدن سرانگشتان» رژیم یاد میشد
صورت میگرید .سازمان مجاهدین تقریب ًا در نیمهی دوم سال  ۱۳۶۱دیگر تشکیالتی در
ایران نداشت وکلیهی اعضای خود راکه میتوانست از ایران خارجکرده بود .هستههای
خودجوشکه مرکب از هواداران مجاهدین بودند به تعداد بس���یار اندک همچنان باقی
مانده بودند .آمار ترورهای مجاهدین به طور قطع و یقنی از صدها نفر تجاوز نمیکرد.
هزاران نفر بدون آنکه در ترور و یا حتی اقدام مسلحانهای شرکتکرده باشند به جوخهی
اعدام سرپده شدند.
در ایندوران افراد زیادی به جرم داش�ت�نکوکتلمولوتف و یا فش���نگ در خانه به اتهام
تالش برای اقدام مسلحانه علیه نظام و محاربه با خدا اعدام شدند .ریخنت چسب در قفل
مغازهی یک حزباللهی ،محاربه با خدا تلقی میشد .نفس مخالفت با خمینی «بغی»
و «طغیان» علیه «امام» تلقی شده و فرد خاطی تحت عنوان «باغی»« ،طاغی» و ...به
اعدام محکوم میشد.
موسویتربیزی در مصاحبهی مطبوعاتی خود در آبان  ۱۳۶۱میگوید:
از  ۲۲شهریورماه تا  ۲۴آبا ن جلوی ترورگرفته شده و ما در عرض این دو ماه بیشتر
1-http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#2
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از سه ایل چهار ترور نداشتهایم.
وی درگفتگو با روزنامه اطالعات در تاریخ  ۱۹دی  ۱۳۶۱به صراحتگفت:
 ...ما با سرعت ریشهیاینها راکندیم .مملکت امن شد .االن ما ترور نداریم و یا اگر
داریم ،بسیار ناچیز است.
در سالهای اخری دستگاه تبلیغاتی نظاماسالمی به دروغ ابتدا مدعی دوازدههزار ترور شد و
بعدها این آمار را به پانزده و سپس هفده و سرانجام به بیستهزار نفر هم رساند تا در اذهان
اینگونه جا بیاندازدکه تعداد ترورها و اعدامهای دههی  ۶۰یکسان بوده است.
الجوردی درگفتگو با خربنگاران خارجی در  ۱۵آبان  ۱۳۶۱ادعا میکرد از اول انقالب تا
آن تاریخ تنها دوهزار نفر اعدام شدهاند! همچننی مسئوالن قضایی اصرار داشتندکه تعداد
اعدامها متناسب با ترورها بوده است! آنها همچننی تأکید داشتندکه در پاییز  ،۱۳۶۰نود
درصد تشکیالت مجاهدین از بنی رفته است ،این تعداد ترور را چهکسی بعد از نابودی
تشکیالت مجاهدین انجام داده است؟
غ جاویدان» مجاهدین صدها تن از نریوهای بسیجی
همچننی در حایلکه در عملیات «فرو 
و س���پاهکشته ش���ده بودند ،نمایندگان رژیم در سازمان ملل متحد برای مقابله با آثار ابعاد
ح بنیالمللی ،بهآمار جعلی فرقهی رجوی مبنی بر
عظیم قتلعامشدگان تابستان  ۶۷در سط 
کشتار پنجاه و پنجهزار نفر از نریوهای رژیم در عملیات مزبور اشارهکرده و بهمظلومنمایی
1

میپرداختند .و قتلعامشدگان را نیز ،تلفات مجاهدین در عملیات مزبور جا میزدند.
آمار ارائهشده از سوی مرکز اسناد انقالباسالمی از تلفات هر دو طرف ،به شرح زیر است:
دربارهی اسرا و تعداد آنها آمار دقیقی در دست نیستگرچه احتمال تا پانصد نفر
داده شده؛ اما بر اساس برخی شواهد وگزارشات ،قریب به اتفاق آنان با حکم امام
خمینی به آقای رازینی اعدام صحرایی شدند و ظاهر ًا جز تعداد اندکیکسی باقی
نماند .در مجموع بر اساسگزارش مقامات ایران ،سازمان مجاهدین تا چهارهزار و
هشتصدکشته ،اسری و مجروح به جایگذاشت .بر اساس برخیگزارشات دویست و
سی و شش نفر از مردم و نظامیان خودی به شهادت رسیدند ،سی و پنج خودروی
نظامی و ش���خصی منهدم شد و عالوه بر خس���ارت وارد شدن به یک هلیکوپرت
هوانریوز ،به تعدادی از ساختمانهای اداری و مسکونی شهرهایکرند و اسالمآباد
نیز خس���اراتی وارد شد .بر اساس برخیگزارشات تعدادی از اسرای ایرانی جنگ
با عراق ،در میان نریوهای مجاهدین خلق بودندکه به هر دلیلی به اینگروه پیوسته
2

-1روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۲۵آبان  ،۱۳۶۱ص .۱۵
-2جفری رابرتسون قاضی مستقل سازمان ملل متحد و قاضی سابق دادگاه جنایت علیه بشریت سریالئون
که در موردکشتار  ۶۷تحقیق مستقلی داشته ،محمدجعفر محالتی سفری جمهوری اسالمی در سازمان
ملل متحد را به خاطر ارائهی اطالعات غریواقعی وگمراهکننده به مراجع بنیالمللی راجع بهکشتار ۶۷
را شریک در قتلعام و شایسته پیگرد جنایی معرفیکرده است.
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بودند و در این عملیات شرکتکردند.
از آنجاییکه فرقهی رجوی و مسئوالن نظاماسالمی از یک آبشخور تغذیه میکنند الجرم
هرچهکه میگذرد سیاستهایش���ان به هم شبیه میشود .وقتی این پدیده در عرصهی
تبلیغاتی مورد بررسی قرار میگرید،گویی از روی دست همکپیکردهاند .هر دو همچون
گوبلز معتقدند سیاس���تمدار نباید ازگفنت دروغ ابایی داشته باشد و بایستی بداندکه هر
دروغی اگر تکرار شود ،به حقیقت تبدیل خواهد شد.
این همان سیاستیس���تکه فرقهی رجوی در ارتباط با آمار قتلعامش���دگان  ۶۷بهکار
میگرید .پس از آنکه مس���عود رجوی به خاطر توجیه شکس���تهای پیدرپیاش آمار
قتلعامش���دگان را به دروغ به سیهزار تن افزایش داد ،تمام بخشهای این فرقه بهکار
افتادند تا با مطرحکردن ادعاهای جعلی و دروغ ،پای این آمار را سفتکنند .در نقطهی
مقابل نظاماسالمی میکوشد آمار ترورها را به دروغ هفدههزار تن اعالمکند.
1

مخالفت با دیدار عفو بنیالملل از زندانها
وقتی در مهرماه  ۱۳۶۰سازمان عف و بنیالملل نسبت به اعدامهای لجامگسیخته و سرکوب
بیامان نظاماسالمی هشدار داد ابتدا خمینی به میدان آمد و در مورد این سازمانگفت:
بدانیدکه همه قدرتهای شیطانی ،همه وابستگان به قدرتهای شیطانی مثل سازمان
عف و بنیالمللی و دیگر سازمانها همه دست به هم دادهاندکه این جمهوریاسالمی
را در اینجا خفهکنند و نگذارند شکوفا بشود و خوف این را دارندکه این انقالب
به جاهای دیگریکه منافع آنها در آنجاهاست صادر بشود.
بالفاصله بعد از خمینی ،موسویتربیزی به میدان آمد و در مورد عف و بنیالمللگفت:
سازمان عفو بنیالمللی با اجازهی ابرقدرتهاکار میکند و با اشاره آنها نیز سکوت
اختیار میکند .چطور این سازمان وقتی آیتالله صدر و خواهر بزرگوارش در زندان
زیر ش���کنجه شهید ش���دند و هماکنونکه زندانهای عراق پر از مبارزین میباشد
اظهارنظری نکردند و یا در زندانهای انگلیس که چریکهای ایرلندی اعتصاب
غذاکردند و جان س�پ�ردند .س���ازمان عفو بنیالملل به آنجا نرفت و در مورد این
سخن نگفت .و این سازمان جنایات منافقنی را محکوم نکرد و در حادثهی بمب در
دفرت مرکزی حزب جمهوریاسالمیکه بهرتین فرزندان قرآن و اسالم شهید شدند،
مطلبی نگفت و چطور وقتیکه در مصر و سودان رسم ًا اعالم میکنندکه مخالفنی را

میکشند و ریگان پشتیبانی میکند ،این سازمان اظهار نظری نمیکند...
تردی���دی نبود همهی آنچه موس���ویتربیزی در مورد اقدام���ات عفوبنیالملل میگوید
2

-1عملیات مرصاد و سرنوشت منافقنی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی،۱۳۹۲ ،ص .۳۴۹-۳۴۸
-2روزنامهی اطالعات چهارشنبه  ۲۹مهر .۱۳۶۰
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غریواقعی است و تنها به خاطر اجازه ندادن به این سازمان برای سفر به ایران است.
در همنی ش���رایط بودکه وزارت امورخارجهکه مریحسنی موس���وی وزیر آن بود شرایط
ابلهان���های را برای ورود عفو بنیالملل بهکش���ور تعینیکردکه نمون���هی آن را در تاریخ
هیچیک از دیکتاتوریهای عالم مشاهده نمیکنید.
عفو بنیالملل چارهای جز ردّ این پیشنهادات ابلهانه نداشت .یونایتدپرس در مورد واکنش
عف و بنیالمللگزارش داد:
سازمان عف و بنیالمللی ش���رایط پیش���نهادی ایران را برای بازدید نمایندگانش از
زندانهای ایران نپذیرفت .این س���ازمان اطالع داده است شرایط ایران با ماهیت
عملکرد این سازمان مغایرت دارد و این سازمان هیچگونه شرط از قبل تعینیشدهای
را نخواهد پذیرفت .سازمان عفو بنیالمللی مدعی شده است که قبول این شرایط

تمامی اعتبارها را از بنی خواهد برد.
موس���ویتربیزی به منظور ممانعت از برمالش���دن جنایات صورتگرفته در زندانهای
نظاماسالمیبهعفوبنیالمللحملهمیکردچراکهپیشازشروعسرکوبگسرتدهینریوهای
سیاسی در  ۳۰خرداد « ،۶۰صلیب سرخ جهانی» از زندان اوین دیدار به عمل آورده بود.
محم دکچویی رئیس زندان اوین در مصاحبهی مطبوعاتی خود در آذر  ۱۳۵۹میگوید:
ش���ماکافیست رجوعکنید بهگزارشات صلیب س���رخکه سه بار از زندانهای ما
بازدیدکرده اس���ت و در این سه باریکه از این جا بازدیدکردهاند و همنی امروز هم
بازدیدی داشتهاند و با تکتک زندانیها صحبت میکنند و بعدگزارشات خود را
1

مینویسند .حال شما توجهکنیدکه اجنبی میآید و از ما تعریف میکند و خودی...؟

2

تحمیل حجاب اجباری به زنان
موسویتربیزی به اتفاق الجوردی نقش مهمی در ِاعمال حجاب اجباری داشتند .هرچند
او امروز مدعی میشود اینکار را «بدون زور و اجبار عملیاتی»کرده است:
اواخر سال  ۱۳۶۰که بنده دادستانکل انقالب بودم صحبتی در میان مسئولنی شد؛
در جلسهایکه آیتالله هاشمی ،مهندس مریحسنی موسوی و بنده و سایر مسئولنی
سپاه بودند پیشنهادی در مورد مسئلهی حجاب مورد بررسی قرارگرفت؛ به طور مثال
قرار شد آیتالله هاشمی در خطبههای نماز جمعه در خصوص حجاب برای مردم
صحبتکند و بنده هم اطالعیه ای بدهم؛ بر این مبناکه چون بیحجابی مظهری
از رضاشاه بوده افراد بیایند به احرتام انقالب حجاب خود را رعایتکنند .البته در
آن زمان آقای الجوردی داستان انقالب تهران بود و یکگشت مبارزه با منکرات

-1روزنامهی اطالعات پنجشنبه  ۳۰مهر .۱۳۶۰
-2جمهوریاسالمی ۵ ،آذر،۱۳۵۹صفحه .۶
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راه انداختکه موقتی بود و تنها بهتذکر ختم میشد و در آن زندان و شالق وجود
نداشت ...حفظ حجاب زنان باالخره در سال  ۶۱باگفتار آیتالله هاشمی و بنده و
سایر دوستان بدون زور و اجبار عملیاتی شد .حتی به نظر من وضعیت حجاب از

امروز هم بهرت شد ،چون مردم ،انقالب و روحانیون را باور داشتند.
اگر تا اواخر س���ال ۱۳۶۰با موضوع حجاب اجباری در جامعه مماش���ات میکردند به
دلیل حضور قویگروههای سیاس���ی در جامعه و پتانسیل عظیم نهفته در نسل برآمده از
انقالب ضدسلطنتی بودکه دست آنها را میبست .بعد از سرکوبگسرتدهی تابستان ۶۰
و دستگریی دهها هزار نفر و جوخههای اعدامیکه ا ز کار باز نمیایستادند به واسطهی
وحش���تیکه در جامعه ایجادکرده بودند و ه���راس و دلهرهایکه در دلها افکنده بودند
شروع به تحمیل حجاب اجباری و دیگر قواننی ارتجاعی شریعتکردند.
رفسنجانی در تریماه  ۱۳۵۹در مورد حجاب اجباریگفته بود:
این پوشش باید اسالمی باشد و من در این مورد خیلی جدی هستم و باید انصاف
داد وقتی دولت ،اس�ل�امی است و رهرب آن اسالمی است مردم هم باید در ادارات
ضوابط اسالمی را رعایتکنند و ما در مورد حجاب هیچ تردیدی نداریمکه واجب
است .زنها باید روسری داشته باشند به اندازهایکه موهایشان را بپوشاند ،لباس
آستنیبلند بپوشند ،جورابکلفت یا شلوار پایشانکنند و فقط دستها آن هم از مچ
به پاینی و صورتاینها اشکایل ندارد دیده شود و لباس هم باید زیاد رنگارنگ و
1

زننده و تنگ نباشد ،لباس ساده ،این مقدار از پوششکافی است.
در همنی گفتوگو موسویتربیزی تا آنجا پیش میرودکه مدعی میشود :ما حتی یک
ً
حتما حجاب داشته باشند.
بار هم نمیبینیمکه امام در مورد زنانگفته باشدکه باید
در حایلکه خمینی در اسفند  ۱۳۵۷کمتر از یک ماه پس از به قدرترسیدنگفت:
اآلن وزارتخانهه���ا ،اینرا میگویمکه به دولت برس���د ،آنطوریکه برای من نقل
میکنند باز همان صورت زمان طاغوت را دارد .وزارتخانهی اسالمی نباید در آن
معصیت بشود .در وزارتخانههای اسالمی نباید زنهای لخت بیایند؛ زنها بروند اما
با حجاب باشند .مانعی ندارد بروند؛ اماکار بکنند ،لکن با حجاب شرعی باشند ،با
2

حفظ جهات شرعی باشند.
این سخنان بودکه منجر به تظاهراتگسرتدهی زنان در  ۱۷اسفند  ۸(۱۳۵۷مارس) علیه
دستور وی شد.
موسویتربیزی به اتفاق الجوردی نقش مهمی در اعمال حجاب اجباری داشتند .هرچند او
3

-1ایلنا  ۱۶شهریور .۱۳۹۳
-2روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۳تری  ،۱۳۵۹صفحهی .۲
ج  ۶ص .۳۲۹
-3صحیفهی نور 
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امروز مدعی میشود اینکار را «بدون زور و اجبار عملیاتی»کرده است و برخالف آنچه
امروز ادعا میکند وی یکی از اولنی مقامات نظاماسالمی بودکه طرح حجاب اجباری را
دنبالکرد .او در یکگفتگوی اختصاصی با روزنامهی اطالعات در فروردین ۱۳۶۱گفت:
بس���یاری از خانمهای فهمیدهکه درد مردم را درککرده و خو ن ش���هدا را دیده و
خانوادههایشان را درککردهاند ،خودشان را با جامعهی اسالمی تطبیق دادهاند.
ویل عدهای نیز هستندکه جامعه را درک نمیکنند و با همان وضع زننده زمان پهلوی
بریون میآیندکه اینان باید در جامعه مطرود بش���وند و افراد حزباللهی بایداینها
را مطرود بکنند .باید تاکس���یها آنان را راه ندهند .شرکتهای واحداینها را راه
ی خودشان به اینان جنس نفروشند .شرکتهای
ندهند و مردم انقالبی در مغازهها 
تعاونیاینها را راه ندهند .و مردم بااینها رفت و آمد نکنند و اینان را به میهمانی
دعوت نکنند تا باألخره در جامعه مطرود بشوند .البته این قبیل افراد از ادارات هم
پاکسازی خواهند شد و حتیکسانیکه در اداره رعایت حجاب را بکنند ویل در
بریون نکنند ،قانون پاکس���ازی این اجازه را میدهدکه اینان پاکسازی بشوند و
مسلم ًا نیز خواهند شد و باید این قبیل افراد بدانندکه با نام جامعهیاسالمی بازی
میکنند و روزی خشم این ملت آنها را خواهدگرفت .و اینان نه تنها از ادارات بلکه
1
از جامعه مطرود خواهند شد.
او همچننی در اردیبهشت  ۱۳۶۱درگفتگوی اختصاصی با روزنامهی اطالعاتگفت:
خانمهای بیحجاب باید خودش���ان را با فرهنگ انقالب سازش دهند .اکنونکه
قریب چهارسال از انقالب شکوهمندمان میگذرد باز هم بعضی از خانمها با رنگ
و روغن بریون میآیندکه این عملشان خالف شرع است و زیرپاگذاشنت دستورات
قرآن وگناه است و اینکار مجازات دارد .بیحجابی فرهنگ پهلوی استکه رضاخان
با زور به جامعه تحمیلکرد .وقتیکه ما طاغوتزدایی میکنیم ،یعنی اینکه هرچه از
2
عالئم طاغوت است باید از بنی برود و بیحجابی هم از عالمات طاغوت است.
اسدالله الجوردی دادستان انقالباسالمی مرکزکه در اسفند  ۶۱با صدور اطالعیهای در
مورد بیحجابی و تظاهر به فسق وگناه هشدار داد:
بسماللهالمنتقمالجبار
در لحظاتیکه برای جلوگریی از هجوم غریانسانی امرپیالیسم و عواملش به میهن
اسالمیمان ،فرزندان رشید اسالم در جبهههای نربد حق علیه باطل خون پاکشان
را تقدیم امام زمانش���ان میکنند ،عدهای دانسته و برخی ندانسته در برابر حرکت
انقالباس�ل�امیمان ایس���تادهاند و با تظاهر بهگناه و فس���ق در معابر عمومی در

-1روزنامهی اطالعات ،شنبه بیستوهشتم فروردین  ،۱۳۶۱ص .۴
-2روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۳۰اردیبهشت  ،۱۳۶۱ص .۱۸
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خیال خامش���ان انحراف و نابودی این حرکت خدایی را میپرورانند ...دادستانی
انقالباسالمی مرکز صریح ًا اعالم میدارد :فسق و فجور علنی را در معابر و اماکن
عمومی حرکتی ضداس�ل�امی و ضدانقالبی و در خط امرپیالیس���م و مخل مبانی
جمهوریاسالمی دانسته و تحمل چننی اعمایل را برای جمهوریاسالمی غریممکن
میداند .لذا از آن عدهی اندککه تعهدی در برابر انقالباسالمی احساس نمیکنند،
قاطعانه میخواهد از لحظه صدور این اطالعیه به هر نوع تظاهر بهگناه خاتمه داده
و به پاس احرتام خون شهیدان و رعایت قواننی اسالم ،دست از اعمال غریاسالمی
و ضدانقالبی بردارند وگرنه مأموران انتظامی و مأموران جان برکفکمیتهها و سپاه
پاس���داران بنا بر وظیفه قانونیشان آنان را به دادستانی انقالباسالمی هدایت و
1
مطابق قواننی دادگاههای انقالباسالمیکیفر خواهند دید.
در تاریخ  ۵اردیبهشت ۱۳۶۲شورایعایل قضایی با صدور بخشنامه و دستورالعمل در مورد
حجاب ،فروش نوار و معتادان ولگرد موارد زیر را مطرحکرد:
دادگاههایکیفری دو و در مواردیکه دادگاهکیفری یک به جانشینی دادگاهکیفری
دو انج���ام وظیفه میکند ،این دادگاهها میتوانند به جرائم خالف عفت و اخالق
عمومی ،من���درج در ماده ۲۱۳مکرر قانون مجازات عمومی از قبیل «عدم رعایت
پوشش اسالمی در معابر و خیابانها ،ظهور هیأتیکه اخالق عمومی را جریحهدار
مینمایند و یا خرید و فروش تصاویرکسی و نوارهای مبتذل ،بدونکیفرخواست و
تحقیقات مقدماتی در دادسرا مورد رسیدگی قرار داده اتخاذ تصمیم نمایند .مگر
آنکه نیاز به تحقیقاتی ضروری تشخیص داده شود که در این صورت دادگاه باید
موارد آنرا مش���خص و تحقیقات الزمه را از دادس���را یا مأمورین انتظامی مربوط
بخواهد .مدت مجازات حبس تعزیری مرتکبنی اعمال مذکور به موجب ماده ۲۱۳
2
مکرر ،از یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
پس از برداش���ته ش���دن قدمهای اولیهای که موس���ویتربیزی مبتک���رش بود ،حجاب
اجب���اری جنبهی قانونی به خودگرف���ت .به موجب ماده  ۱۰۲قانون مجازاتاس�ل�امی
مصوب :۱۳۶۲/۸/۱۱
هرکس علن ًا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید ،عالوه
برکیفر عمل تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میگردد و در صورتیکه مرتکب
عملی ش���ودکه نفس عمل دارایکیفر نمیباشد ویل عفت عمومی را جریحهدار
نماید ،فقط تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میگردد.
تبصره :زنانیکه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ،به تعزیر

-1روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۱۸اسفند .۱۳۶۱
-2روزنامهی اطالعات دوشنبه  ۵اردیبهشت  ،۱۳۹۶ص .۲
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تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهند شد.
این مجازاتها جدا از حمالت دس���تههای اسیدپاش و تیغزن و پونزچسبان حزبالله و
«گشتالقارعه»سپاهپاسداراناست.ناطقنوریدرمور دنحوهیعملکرداینگشتمیگوید:
آنروزه���ا توی خیابان ولیعصر عدهای بدحجاب و با آرایش بریون میآمدند .یک
عده هم میخواستند با این افراد برخور د کنند ،درحایلکه مسئولیت برخورد با آن
اش���خاص بر عهدهش���ان نبود ،اما به عنوان نریوهای انقالبی و اسالمی و خودسر
میآمدند و میریختند توی خیابان ولیعصر و مث ً
ال یک پسری راکه موهایش بلند بود
میگرفتند و بغل جوب میخواباندن دکه با ماشنی سرش را برتاشند وگاه پوستش را
هم میکندند .یا امثال آن.
در تاریخ  ۶اردیبهشت  ۱۳۶۲حکام شرع دادگاههایکیفری دادگسرتی آذربایجان شرقی و
دادسرای تربیز طی اطالعیهای اعالمکردند:
پریو بخش���نامه ش���ورایعایل قضایی ...به متخلفنی و مرتکبنی جرائم منافیعفت
اخطار میشود خودش���ان را با قواننی عالیهی اسالم وفق داده و از اعمال خالف
جد ًا اجتناب نمایند و اال طبق موازین اسالمی شدید ًا مجازات خواهند شد .ضمن ًا
بهکلیهی ضابطنی دادگس�ت�ری ابالغ میشودکه مرتکبنی جرائم ذیل را دستگری و
مس���تقیم ًا به ش���عباتکیفری یک و دو معرفی نمایند-۳ ...پخش نوارهای مبتذل
موسیقی  -۴پخش فیلمهای غریاسالمی و عکسهای خالف عفت  -۵بیحجابی
1

و عدم رعایت پوشش اسالمی در معابر و امکان...
در تاریخ  ۷اردیبهشت ۱۳۶۲موسویتربیزی در یکگفتگو با خربنگار روزنامهی اطالعات
در مورد حجابگفت:
آن خانم بیحجابکه با وضع بدی بریون میآید عم ً
ال مانند یک تابلویی اس���ت
که یک کسی بردارد و روی آن بنویسد «مرگ بر انقالباسالمی» یعنی آن خانم
بیحجاب و موهای سرش عنی «مرگ بر انقالباسالمی»است .امت حزبالله
هم این را قبول نمیکند .مردم جوابش را میدهند و اگر یک روز ،یک ماه ،دوماه
تحملکردند ،دیگر تحمل نخواهندکرد.اینها نمیخواهند خیابانهایشان دوباره
2

مثل زمان شاه بشود.
در همان دوران طالیی امام ،داس���تان چنان باالگرفتکه مریحس�ی�ن موسوی بخشنامهی
توآمدکارمندان مرد و زن ادارات ابالغکرد:
حجاب صادرکرد و مقررات ویژهای برای رف 
پوششکامل اسالمی جهت استفادهی خواهرانکارمند به شرح ذیل میباشد (در
3

1-www.parsine.com/fa/news/70546

-2روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۶اردیبهشت  ،۱۳۶۲ص .۹
-3روزنامهی اطالعات دوشنبه  ۸فروردین  ،۱۳۶۲ص .۹
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اصل بخشنامهی صادر شده ،شکلکامل یک زن با حجاب تصویر شده است).
الف :مانتو و شلوار مدل ساده،گشاد و بلند از پارچه ضخیم و از یکرنگ.
ب :مانتو شلوار مورد استفاده از رنگهای سنگنی انتخابگردد .رنگهای سرمهای،
قهوهای ،طوسی ،و مشکی ارجح است.
ج :از مقنعه جلوبسته و مدل ساده و یکرنگ و بدون هرگونه تزینی ،در رنگهایی
که جلب توجه نکند و تقلیدی از فرهنگ غرب نباشد استفاده شود.
د:کفش از مدل ساده با پاشنه معمویل مناسب جهت محلکار با رنگهای مناسب.
ه :جوراب به رنگهای سنگنی.
و:عدم استفاده از زیورآالتیکه در شأن خانمهایکارمند نیست و نیز عدم استفاده
از هرگونه لوازم آرایش.
پوش���ش برادرانکارمند نیز ساده و معمویل و آستنی بلند و آزاد باشد ،به طوریکه
تقلید از فرهنگ غرب نبوده و در شأن آقایانکارمند باشد.
موسویتربیزی در اردیبهشت  ۶۱بیشتر قواننی دادگسرتی را «ضداسالم» خواند وگفت:
بیشتر قواننی دادگس�ت�ری ،به خصوص قواننی جزایی ضداس�ل�ام است .خالف
اسالم است .آینی دادرسی برای مردم ناراحتکننده است .شرایط قضاییکه اکنون
در دادگسرتی هست ،منطبق با شرایط قاضی در اسالم نیست ،در فقه اسالم نیست.
و بسیاری از مشکالت دیگریکه مردم ما همیشه دچار بودهاند و دچار هستند و تا به
امروز این مشکلشان حل نشد ،و واقع ًا من خودم به عنوان یک نفر مسلمانکه دوستدار
1
انقالبم شرمندهام از اینکه تا به امروز هم قواننی طاغوتی و ضداسالمی است.
او به دنبال حاکمکردن قواننی ارتجاعی ش���ریعت به ج���ای قواننی مدنی و مدرن بود و
میکوشید به جای قضات شرافتمند حکام شرع بیسواد را در دادگسرتی حاکمکند .با
اینحال امروز او و دیگر مدعیان دروغنی «اصالحطلبی» میکوش���ند چهرهی متفاوتی
از خود و اعمالش���ان در دههی  ۶۰و هنگام���یکه اهرمهای قضایی و امنیتی و اجرایی
را در دس���ت داشتند ارائه دهند .ارائهی چهرهی دروغنی از خود حتی صدای وابستگان
نظاماس�ل�امی را نیز در آورده اس���ت .رامنیگودرزی یکی از مستندسازان نظامکه فیلم
مستندی نیز در توجیهکشتار  ۶۷ساخته ،میگوید:
ً
علیرغم اینکه اعدامها و برخورد نظام در آن مقطع،کامال درست بوده است ،متأسفانه
مسئوالن این اتفاق ،امروز چون در لباس دیگری هستند،گذشتهی خود را انکار میکنند
و با توجه به عدم دسرتس���ی به اطالعات مربوط به اعدامها ،خود را پنهان و با ش���مایل
دیگری جلوه میدهند.

2

 ۲۹ -1اردیبهشت ١٣۶١

2-www.khabaronline.ir/detail/702149/culture/cinema
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الجوردی خشن ،الجوردی بسیار رئوف
چ روایتی از جانیان نباید اعتمادکرد .آنها بسته به مقتضای روز و منافعشان تاریخ را
بههی 
روایت میکنند.
موسویتربیزی در مصاحبه با چشمانداز شمارهی  ،۲۲برای فرار از زیر بار مسئولیت یک
دهه جنایت وکشتار هولناک ،الجوردی راکه به قتل رسیده بود ،عامل خشونت و بیقانونی
در اوین معرفی میکند و مدعی میشودکه مرتضی فهیمکرمانی را برایکنرتل الجوردی
در اوینگمارده بودکه خودکلکسیونی از اعمال جنایتکارانه را در پرونده داشت.
موسویتربیزی در مصاحبهی مزبور از تالشهای خود برای برکناری الجوردی از پست
دادستانی انقالب در س���ال  ۶۱میگوید اما از بیان دالیل اصلی این تالشها صحبتی
نمیکند و بنا به «مد» روز صحبت از مخالفت با اعمال «خشونت» الجوردی و دفاع
از «قانونگرایی» میکند.
من خودم از برخوردهاییکه در بازجوییها در دادستانی اوین شده بود ناراحت بودم
و پیش از این هم به ش���ورایعایل قضاییگفته بودیمکه اگر بشود آقای الجوردی
را عوضکنند ...جریانات پشت سر هم اتفاق میافتاد تا اینکهگزارش این هیأت
به امام رس���ید .امام به من فرمودند :حتماً آقای الجوردی را بردارید ،همنی امروز
بروید بگوییدکه آقای الجوردی برود .منگفتم اجازه بدهید من یک جوری با آقای
الجوردی صحبتکنمکه خودش اس���تعفاکند .گفتند :باشد ،هر چه زودتر ،خیلی
سریع .من رفتم با آقای الجوردی خصوصی صحبتکردم ،فکرکنم روز دوشنبهای
بود در س���ال  .۱۳۶۱انصاف ًا آدم هواپرستی نبود ،اص ً
ال قدرت ،پول و این چیزها را
نمیخواس���ت .خیلی راحتگفتَ :چشم ،اگر امام راضی نباشد ،من یک ساعت
هم اینجا نمیمانم .گفتم :جوری هم باشدکه دوستان شما ناراحت نشوند ،خودت
مطرحکن ».دوس���تانش را دعوتکرد و مطرحکرد و قرار ش��� دکه روز چهارشنبه
ی تودیع بگذاریم.
جلسه 
آنروزها خانهام جماران بود ،دیوار به دیوار منزل حاجاحمدآقا .من اگر میخواستم
بریون بیایم ،هرکسی از ورودی بیت امام میگذشت میدیدم .صبح روز چهارشنبه
برای انجامکاری به قم میرفتم ،دیدمکه آقای امانی خدا رحمتشکند آقای حیدری،
آقای عس���گراوالدی و چند نفر دیگر از مؤتلفه به دفرت امام میروند .من آنجا به
همراهانمگفتم :کار آقای الجوردی درست شد .آنها نفهمیدندکه من چه میگویم،
چون نمیدانستند موضوع از چه قرار است .رفتیم قم و برگشتم .عصر ،احمدآقا آمد
و در حیاط نشستیم و با زرنگی خاص خودشگفت :نظر امام این نبودکه الجوردی
عوض بشود ،بلکه میخواستند تذکر داده بشود و اصالح شود.گفتم :احمدآقا! اگر
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اینجور بگویی نمیشود ،معنای این حرف شما این استکه من همهیاینها را از
خودمگفتهام .خوب بگویید نظر امام عوض شده است ،نه اینکه بگویید نظر امام
ً
اصال از اول این نبود.گفت :یکطوری قضیه را جمع و جورکنید ،نزد امام آمدهاند و

گفتهاندکه اگر آقای الجوردی عوضبشود ،خیلی از انقالبیون،جبههایهاورزمندگان

دلسرد میشوند و منافقنی خوشحال میشوند و دوباره امنیتکشور مختل میشود.
موسویتربیزی در جای دیگری با حقهبازی نظرکامالً متفاوتی در مورد الجوردی مطرح
کرده و میگوید:
ش���اید عدهای قاطعیت وی را نشانهی خشونت تلقی میکردند .تجسم خوبی از
معنای اش���داء علی الکفار و رحماء بینهم بود .در برابر دش���من ،قاطع و در میان
خودیها بسیار متواضع و مهربان بود .در برابر جوانهایی که فریبگروهکهایی
1

چون فرقان و منافقنی و ...را خورده و دستگری شده بودند ،بسیار رئوف بود.
و در ادامه منکر آنچه خود پیشتر راجع به الجوردیگفته بود شده و میگوید:
آنروزها ش���ایعاتی در بارهی وضعیت زندان پخش میشد و آیتالله خامنهایکه
آن روزها رئیس جمهور بودند ،دو سه بار خود مرا خواستند و فرمودن دکه به وضع
زندانها رسیدگی بیشتری بشود .انصاف ًا همه سعی خودشان را میکردند ،ویل با
توجه به حجم عظیم دستگریشدگان ،امکاناتمان محدود بود .از همه طرف همکه
فشار روی ما بود .آقای الجوردی یک وقتها عصبانی میشد و میگفت ،آقایان
در جایگرم خودشان مینشینند و تصور میکنندکه مث ً
ی را میشود به
ال خانه تیم 
این سادگیکشف و یا باگروههای چریکی مخفی میشود به این راحتی مبارزهکرد.
گاهی نسبت به بعضی از برخوردها اعرتاض داشت ،اما به هر حال خود را مقید به
2

رعایت چهارچوبها میدانست.
چ وجه زیر بار ریاس���ت امثال
از آنجای���یک���ه الجوردی برای خ���ود قطبی بود و به هی 
موسویتربیزی نمیرفت ،او تالش میکرد الجوردی را برکنارکرده و به جایش دوست و
همراه خود علی فالحیان راکه نمایندهیکمیتهی مرکزی در دادستانی انقالب بود بنشاند.
موسویتربیزی در این مورد میگوید:
من تجربهی تربیز را داشتم ،وقتی به تهران آمدم اطالع داشتمکه آقای الجوردی زیر
بارکسی نمیرود .در سپاه هم آقای محسن رضایی بود و با هم اختالفاتی داشتند .حتی
در زندان اوین ،بند  ۲۰۹مخصوص س���پاه شده بود و دیگر ،الجوردی در آن دخالت
نمیکرد .ما دیدیم نمیتوانیمکار را اینگونه ادامه دهیم .جلسهایگذاشتیم و آنها را
3

1-www.meisami.net/no-22/22-3.htm
2-http://defapress.ir/fa/news/28592
3-http://defapress.ir/fa/news/28592
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هماهنگکردیم .قرار شد هر اطالعاتیکه به دست میآید درگروهیکه تشکیل شده
بود مطرح شود ،در اینگروه یک نماینده از سپاه ،یک نماینده ازکمیته و یک نماینده
از طرف دادستانی تهران ،آقای الجوردی باشد و من هم به عنوان دادستانکل نماینده
1
داشتمکه آقای فالحیانکه بعد ًا وزیر اطالعات شد ،نمایندهی من بود.
موسویتربیزی در مورد نتیجهی تشکیل اینکمیتهکه مرکب از تیمهای تعقیب و مراقبت
س���اواک ،تکاوران شهربانی ،اطالعات و امنیت نخستوزیری ،نریوهای سپاه،کمیته و
دادستانی بود میگوید:
بع دکاریکه ماکردیم ،همهیاینها را جمعکردیم ،از سپاه وکمیته و نخستوزیری
و دادس���رای انقالب تهران و آقای فالحیان را مسئول هماهنگیاینها قرار دادم و
دو سه ماهکه با هم هماهنگ شدند،کارها خیلی خوب پیش رفت و بیش از هشتاد
خانهی تیمی مجاهدین خلق راکشفکردند و همانجا بودکه محل اختفای موسی

خیابانی و سرانشانکشف شد...
موضوع رفاقت و هماهنگی او با فالحیان هم بر میگشت به دوران برگزاری دادگاه سینما
رکس آبادان .فالحیان در آن دوران رئیسکمیتهی آبادان بود و تالش زیادی برای سرکوب
م���ردم و هدایت جریان دادگاه به خرج داد .تعویض الجوردی و فالحیان چنانچه بعدها
نشان داده شد ،مصداق ضربالمثل ایرانی «کلهپز برخاست ،سگ جایش نشست» ،است.
باید فرهنگگفتاری و ش���خصیت جنایتکاران دههی  ۶۰را شناخت تا فریب ادعاهای
امروزی آنها را نخوریم .در نگاه موسویتربیزی ،علی فالحیان و مرتضی فهیمکرمانی
اهل قانون و مخالف خشونت هستند.
2

پروژهی حذف آیتالله شریعتمداری
و مصادرهی اموال وی
موسویتربیزی که از مخالفت آیتالله شریعتمداری با خودش آگاه بود ،کینهی عمیقی
نس���بت به وی داش���ت و به همنی دلیل یکی از معرکهگردان���ان اصلی خلع مرجعیت و
بازداشت خانگی وی بود.
وی پس از دستگریی قطبزاده و اعالمیهی جامعهی مدرسنی حوزهی علمیه قم در یک
مصاحبهی مطبوعاتی از روابط آیتالله شریعتمداری با شاه ،امینی ،سپهبد مقدم و لیربالها
سخنگفت .وی در بخشی از مصاحبهی خود در بارهی نظر جامعهی مدرسنی حوزه علمیه
قم با سفسطهی آخوندی اظهار داشت:
به فرمودهی امام بعد از پریوزی انقالبکارتر و ریگان اسالمشناس شدند ،من باید این
-2نشریهی «همشهری ماه» تریماه .۸۰

1-www.parsine.com/fa/news/254239
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مسئله را در اینجا عرضکنمکه :مدرسنی بزرگوار حوزهی علمیه قم ایشان را از مرجعیت
خلعنکردندچونایشانمرجعنبودندتاخلعشوند،بلکهمدرسنیقمفقطاعالمکردندکه
ایشان صالحیت مرجعیت را ندارند و این چیزی استکه آنها هم از خیلی وقت پیش
میدانستنداصو ً
المرجعیتیکمقامیامنصبنیستکهبهآدمبدهندوبعدازاوبگریند،
مرجعیت بر پایهی یکسری از ارزشهای واقعی استوار است و اگرکسی آن ارزشهای
واقعی را داشته باشد مرجع است و چنانچه آن ارزشها را نداشته باشد بدیهی استکه
نمیتواند مرجعباشدوادعایمرجعیتبکند.
 ...پس از انقالب به پیشنهاد شریعتمداری ،مقدممراغهای استاندار تربیز و حسن نزیه
وزیر نفت میش���وندکه مقدممراغهای در تربیز ،یک ساختمان چندین طبقه را در
اختیار چریکهای فدایی خلق میگذارد و چریکهای فدایی خلقکه در آنوقت
تقسیمبندی نشده بودند این ساختمان را ستاد عملیات خود میکنند و مقدممراغهای
نیز به ستاد عملیات چریکهای فدایی خلق میرود و برای آنها سخرنانی میکند.
آخرین خواستهی شریعتمداری این بودکه موسویتربیزی دادستان انقالب از تربیز
برود و آذربایجانغربی و شرقی نیز در اختیار من باشد ،ایشان پیش خودشان تصور
میکردندکه در یک زمان دمکراتهای کردستان ،آذربایجان غربی را میگریند و
آذربایجان ش���رقی را نیز توسط نریوهایمان میگرییم ،وقتیکه آذربایجان غربی و
ش���رقی ازکشور جدا شد سپس نوبت سیستان و بلوچستان میرسدکه در آنجا هم
اختالفات بنی شیعه و سنی رشد میکند و ازکشور جدا میشود و اعراب خوزستان
نیز از این طرف قیام خواهندکردکه هیچکدام از نقشههای این آقا نگرفت و چاهکن
به چاه افتاد و آقای شریعتمداری نیز رسواگردید.
آقای ش���ریعتمداری ضمن ًا از ما تقاضا کرده است که از ایران خارج شود البته این
تقاضا را قب ً
ال نیزکرده بودکه پس ازکشف این ماجرا دوباره ایشان تقاضاکردهاندکه

از ایران خارج شوند و در خارج ازکشور در پناه غریمسلمنی زندگیکنند.
در دنائت موسویتربیزی همنی بسکه آیتالله شریعتمداری مبتال به بیماری سرطان بود
و قصد درمان در خارج ازکش���ور را داشتکه با مخالفت نظاماسالمی روبرو شد و ذره
ذره جانش راگرفتند.
پس از آنکه با توطئهی آذریقمی و جامعهی مدرس�ی�ن حوزهی علمیه قم ،با بدعت در
مذهب شیعه ،اطالعیهی سلب مرجعیت آیتالله شریعتمداری از سوی این نهاد حوزوی
صادر شد ،موسویتربیزی دست بهکار شد و بعدها از یاری یوسف صانعیکه دادستان
کلکشور شده بود نیز برخوردار شد و به جان اموال آیتالله شریعتمداری افتادند .آنها
1
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برای اولنی بار در تاریخ اسالم ،اموال و حتی خانهی شخصی مرجع تقلید شیعیان را نیز
مصادرهکردند چیزیکه در دوران حکام جور نیز سابقه نداشت.
کیهان  ۲۱اردیبهشت ۱۳۶۱گزارش داد :طی حکمیکه از سوی دادستانکل انقالباسالمی
[سیدحسنیموسویتربیزی]وآیتاللهمحمدیگیالنیحاکمشرعدادگاههایانقالباسالمی
صادر شد ،مجتمع دارالتبلیغ قم به دفرت تبلیغات اسالمی واگذار شد و با شروع بهکار سمینار
مسئوالن دفرت تبلیغاتکشور رسماًکار خود را آغازکرد.و رفسنجانی در خاطراتش از تقسیم
اموال آیتالله شریعتمداری همچون تقسیم «غنائم جنگی» یاد میکند:
ی [محمد محمدی]
س به دفرت اما م رفتم .با آقا 
ت نه مطالعه کرد م و س���پ 
تا س���اع 
ی به
ی رسیدگ 
ی و احمدآقا [خمینی] ،برا 
ی [سیدحسنی] موسویتربیز 
ی و آقا 
ریشهر 
ی بوده ،جلسه داشتیم.
ی [سیدکاظم] شریعتمدار 
یل که از بیتالما ل در اختیار آقا 
اموا 
ی از اموا ل نقد
ت قرارگرید و بخش 
ی تبلیغا 
قرار شدکه اموا ل غریمنقو ل در اختیار شورا 
ی [اسالمی] داده شود.
(حدود سیزده میلیو ن ریال) با اجازه اما م به حزبجمهور 

1

نامهموسویتربیزی
بهدادستانکلکشور یوسف صانعی
با توجه به اینکه آقاى شریعتمدارى دیگر صالحیت اداره دارالتبلیغ اسالمى قم و
انتش���ارات و چاپخانه وکتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمانها و خوابگاه و
غریه را ندارند و نمىتوانند درباره آنها سرپرستىکنند و از آنجاکه همه آنها طبق
اعرتافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایاى مردم و از بیتالمال مسلمنی
تهیه ش���ده است باکس���ب اجازهکه از محضر مبارک وىل فقیه و مرجع بزرگوار و
امام امت آیتالله العظمى امام خمینى -مدظله العاىل-شد ایشان اجازه فرمودند
که دفرت تبلیغات اسالمى قم تمامى موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند...
از این تاریخ مىتوانید با صورتجلسهکامل همه موارد فوق وکلیه وسایل موجود را از
دادستان محرتم انقالب اسالمى قم تحویل بگریند.
بهاینترتیب خمینی و موسویتربیزی وگیالنی و صانعی و رفسنجانی برای غارت اموال
«مرجع تقلید شیعیان جهان» دست به یکیکردند.
موسویتربیزی در دوران یاد شده با وجود سنکمیکه داشت به واسطهی قدرتیکه به هم
زده بود به عنوان یکی ازگردانندگان دفرت تبلیغات اسالمی 2از نفوذ زیادی در حوزه علمیه

 ۲۹(-1مهر ،۱۳۶۱کارنامه و خاطرات هاشمیرفسنجانی ،پس از بحران)
-2طرح تشکیل دفرت تبلیغاتاسالمی توس���ط موسویتربیزی ،محمد جعفریگیالنی ،فهیمکرمانی،
ریشهری ،محمدرضا فاکر ،غالمحسنی حقانیکه جملگی حاکم شرع بوده و دست در خون داشتند
ریخته میشود و پس از طرح موضوع با خمینی با استقبال او روبرو میشوند .آنها به مدت پانزده روز
هر روز به خدمت او میرسند و اساسنامهی این «دفرت» را به تأیید او میرسانند.
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قم نیز برخوردار بود چنانکه خود میگوید:
بخشی از مسائل نظری و اجرایی حوزه در دفرت تبلیغات انجام میشد .از جمله امور
اعزاممبلغنی،درسهایجنبیوتأییدمدارجعلمیومعادلسازیبامدارکدانشگاهی
در اختیار دفرت تبلیغات بودکه خود من هم یکی از سه امضاکننده این مدارج بودم.
اسالمی»
او به عنوان دادستان ،اموال آیتالله شریعتمداری را به تملک «دفرت تبلیغات
ِ
ِ
زیر ِ
نهاد ِ
نظر خود درآورد چیزی که در دوران معاصر بعید است در جای دیگری اتفاق
افتاده باشد .موسویتربیزی حتی در تنظیم اعرتافات آیتالله شریعتمداری و برائت ایشان
از «ضدانقالب» نیز دست داشت:
ش���ریعتمداری نامهای نوش���ته بودکه احمد آق���ا آورد پیش م���ن وگفتکه آقای
شریعتمداری پیش���نهادکرده این نامه را به عنوان برائت از ضدانقالب بنویسد .آیا
کافی است؟ این دیگر خیلی خصوصی است .حتی آقای ریشهری هم نمیداند!
من دیدم یکی دو تا نکتهکم است .بعضی ازگروهها را میدانستمکه پشت پرده دارند
دخالت میکنند؛گفتماینها را هم بنویسد.
نامهی مذکور در تاریخ  ۵مهر  ۱۳۶۱نوشته شد و در آن آمده بود:
...اینجانب ب���ا افراد ضدانقالب وگروههای آنه���ا در داخل و خارج هیچ نوع
ارتباطی ندارم و رفتار وگفتارهاییکه از آنها منتش���ر میش���ود تکذیب میکنم و
خیانت میدانم و اش���خاصی از قبیل مسعود رجوی ،رضا پهلوی ،بنیصدر ،حسن
نزیه ،مقدممراغهای وگروهها و سازمانهایی امثال منافقنی خلق،کومله ،فدائیان خلق،
تودهایها ،سلطنتطلبان،دموکراتها ،جبهه ملی و حزب منحله خلق مسلمان را
محکوم نموده و خائن میدانم و وابسته به شرق و غرب میدانم ...و اینجانب نیز
در رابطه با قضیه قطبزادهکه مطالبی از سیدمهدی مهدویگوشکرده بودم و در
اطالع دادن آن به مقامات مربوطه مسامحه نمودهام نادم بوده و از ملت دلری و مبارز
ایران عذر خواسته و از درگاه خداوند متعال طلب عفو و آمرزش مینمایم...

1

دستگریی اعضای حزب توده
موس���ویتربیزی در آبانماه  ۱۳۶۱در مصاحبهی مطبوعاتی خود در جواب این سؤالکه
آیاگروه میثمی ،حزب توده و فدائیان اکثریت از نظر شما قانونی عمل میکنند؟گفت:
اینها همه باید بروند در وزارتکشور و با شرایطیکه مجلس معنیکرده خودشان
را معرفیکنند و طبق آن شرایط ،قانونیت خودشان راکسبکنند .البته ممکن است
آنها رفته باشند ویل بعد از تصویب مجلس هنوزاینها نرفتند تا آن شرایط و مجوز
راکسبکنند .در شهرستانها و در تهران از همه اینگروهها (بعضی از افرادشان)

-1روزنامهیی اطالعات ،شنبه  ۱۷مهر  .۱۳۶۱ص .۱۶
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دستگری شدهاند و حتی بعضی از آنها در رابطه با تخلفات مهم دستگری شدهاند و
1
در بعضی شهرستانها مجازات جرم آنها در حد اعدام بوده است.
بعد از سرکوبگروههای سیاسی مختلف ،نظاماسالمی نیازی به وجود حزب توده و اکثریت
احساس نمیکرد ،و آهستهآهسته آنها را به قتلگاه رهنمون میکرد .ابتدا آخرین اطالعات
الزم در مورد تشکیالتشان را از طریق معرفی به وزارتکشورکسبکردند و سپس پروژهی
سرکوب حزب توده و دستگریی اعضای آنکلید خورد .مسئوالن فداییان اکثریت به خاطر
تجربهی چریکیکه در دوران شاه داشتند توانستند از مهلکه بگریزند.
به دنبال دستگریی اولنی دسته از سران و اعضای حزب توده در بهمن  ۱۳۶۱موسویتربیزی
در یک مصاحبهی رادیو و تلویزیونی شرکتکرد وگفت:
اینهایی که دستگری شدهاند ،افرادی هستندکه بیشترشان از سران حزب تودهاند،
ویل به عنوان اینکه فعالیت سیاسی داشتهاند یا حزبی داشتهاند دستگری نشدهاند و
هنوز در سراسرکشور هم هستند و فعالیتشان را میکنند .مشخص ًااینهاییکه دستگری
شدهاند در رابطه با جاسوسی به نفعکشورهای شرقی است و مدارکش هم موجود
است .بعضی ازاینها اعرتافکردهاند .خودشان اعرتافکردهاند .در رابطه با دیگران
هم خودشان مسائلی راگفتهاند و مدارک خیلی قوی در رابطه بااینها موجود است.
2
بعضی ازاینها میخواستند فرارکنند .شناسنامههای جعلی و غریه درستکرده بودند.
او سه روز بعد درگفتگوی اختصاصی با روزنامهی اطالعات ضمن آنکه تعداد دستگری
شدگان را سی نفر اعالمکرد عالوه بر اتهامات قبلیگفت:
اینها در پوشش تش���کیل حزب و فعالیت سیاسی که جمهوریاسالمی به اینها
داده بود ،جاسوسی و توطئه میکردند .توطئهشانگاهی درکارخانجات مشهود بود.
گاهی توطئهشان در تحریک مردم علیه مسئولنی مشهود بود وگاهی برای بیاعتبار
کردن مسئولنی دالئلی داریم و فعالیتهایی میکردند و مهمتر از همه جاسوسی به
3
نفع اجانب بود و لذااینها به اتهام جاسوسی دستگری شدهاند و بازجویی میشوند.
در هفتم اردیبهشت  ،۱۳۶۲دومنی دسته از اعضا و رهربان حزب توده و سازمان نظامی آن
دستگری شدند و موسویتربیزی در تاریخ  ۱۵اردیبهشت  ۱۳۶۲حزب توده را منحل اعالم
کرد و بهکلیهی اعضا و هواداران این حزب اخطارکردکه با همراه داشنت اصل شناسنامه،
دو نسخه فتوکپی آن و سه قطعه عکس جدید ،خود را به مراکز دادستانی انقالب در تهران
تا  ۲۵اردیبهشت و شهرستانها تا  ۲۵خرداد معرفیکنند .وی تهدیدکردکسانیکه در مهلت
مقرر خود را معرفی نکنند ،به منزلهی محارب با آنها عمل خواهد ش���د .وی سپس در
-1روزنامه اطالعات سه شنبه  ۲۵آبان  ،۱۳۶۱ص .۲
-2روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۲۱بهمن  ۱۳۶۱ص .۳۲
-3روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۲۴بهمن  .۱۳۶۱ص .۱۳
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تاریخ  ۱۰اردیبهشت  ۶۲اعالمکرد:
کلیهیاعضایمرکزیتحزبتودهدرتمامیاستانهایکشوردستگریشدهاندوهمگی
در رابطه با دستگریشدههای قبلی هستند .در تربیز اعضای مرکزیت این حزب دستگری
1
شدهاندکهبعد ًا آماردقیقکلیهدستگریشدگاناینحزبدرسطحکشوراعالمخواهدشد.
برکناری بیسروصدا به خاطر فساد جنسی
ویبهعنوانیکیازچهرههایمورداعتمادخمینیدرسال ۶۲بعدازیکجنگوگریزهیجده
ماههکه تلفاتی هم روی دست شورایعایل قضاییگذاشت ،بصورت محرمانه برکنار شد.
اگر چه شایعاتی مبنی بر فساد موسویتربیزی در جامعه پیچیده بود اما تمهیداتیکه خمینی
اندیشید مانع از انتشار عمومی این فساد و یا آگاهی جامعه از جزئیات آن شد.
در تابستان  ۱۳۶۱خمینیکه به شدت از اقدامات سرکوبگرانهی سیدحسنی موسویتربیزی و
کارنامهیجنایتکارانهیاوحمایتمیکرد،شورایعایلقضاییرابهخاطرمحدودیتهایی
که برای او ایجادکرده بود مورد خشم و اعرتاض قرار داد .هاشمیرفسنجانی در خاطرات
روز  ۵مرداد  ۱۳۶۱خود مینویسد:
نی موسویتربیزی]
ی سیدحس 
ت که اما م از محدود شد ن [آقا 
عصر احمدآقا آمد وگف 
ت میکنند
ی ناراضیند و از او حمای 
یل قضای 
ب توسط شورایعا 
دادستا ن ک ل انقال 
ی ه م نوشتهاند.
و چیز 
دستور خمینی به شورایعایل قضاییکه رفسنجانی از آن به عنوان نوشته یاد میکند به
شرح زیر است:
بسم ال َّله الرحمن الرحیم
شورایعایل قضایی
چون وضعکش���ور در حال حاضر طوری اس���تکه الزم است آقای آقا سیدحسنی
موس���ویکه تاکنون ثابت نموده شایس���تگی خود را ،بر طبق همنی ورقه به ایشان
اختیارات دهید و پس از این توجه به مصالحکشور را در نظر داشته باشید.
روحال َّله الموسویالخمینی (اسناد منتشر نشده) ۵/۵/۶۱
منظور از این ورقه ،حکمی اس���تکه به شماره  ۱۹۴۹۵/۱مورخ هشتم مهر  ۱۳۶۰از سوی
شورایعایل قضایی به نام حجتاالسالم سیدحسنی موسویتربیزی به عنوان دادستانکل
انقالباسالمی صادر شده است .در حکم مذکور تأکید شده بودکه:
ضمن انجام وظایف قانونی ،نواقص و اشکاالت موجود در دادسراهای انقالب
سراس���رکش���ور را از هر جهت مرتفع نمایید و نیزکمبود دادس���تانها و دادیاران را
چنانچه به وس���یله موظفنی دادگسرتی مأمور خدمت در دادسراهای انقالب تأمنی
-1روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۱۰اردیبهشت  ،۱۳۶۲ص .۱
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نش���ود ،با توجه به موازین اسالمی و قانونی از افراد واجد شرایط پس از مشورت
با ش���ورایعایل قضایی ترمی���م و ابالغ و انتصاب و یا عزل آن���ان را به نیابت از
شورایعایل قضایی امضا نمایید.
خمینی خطاب به موسویتربیزی هم نوشت:
بسم ال َّله الرحمن الرحیم
دادستانکل انقالباسالمیکشور -محدوده اختیارات دادگاههای انقالب
جنابعایل موظفید فقط در محدوده اختیاراتیکه در تاریخ  ۹شهریور  ۱۳۶۰از طرف
شورایعایل قضایی به شما داده شده است عمل نمایید .ضمن ًا بهکلیه دادسراهای
انقالب در س���طحکشور بخش���نامه نماییدکه به هیچوجه در خارج از اموریکه در
صالحیت دادسراها و دادگاههای انقالب میباشد دخالت نکنند ،و بخشنامههای
قانونی شورایعایل قضایی را دقیق ًا عملکنند .و شما نیز به هر مسئلهایکه از طریق
شورایعایل به شما ارجاع میشود سریع ًا رسیدگی و جواب قانعکنندهای به شورا
بدهید .ضمن ًا شما در مقابل شورایعایل قضایی مسئول میباشید .و شورایعایل
قضایی ،بخشنامههای مربوط به دادگاهها و دادسراهای انقالب وکلیه امور مربوط
به ضدانقالب اعم از زندانها وش���کایات از دادسراها و دادگاهها را از طریقشما
انجام خواهند داد.
روحال َّله الموسویالخمینی (اسناد منتشر نشده)  ۹مرداد ۱۳۶۱
خمینی در درگریی بنی شورایعایل قضایی و موسویتربیزی و اختالف نظریکه داشتند
جانب موسویتربیزی راگرفت اما آنها هم بیکار ننشستند و از آنجاییکه موسویتربیزی
به خاطر فساد اخالقی شهره بود باگذاشنت «شنود» ،اسناد و مدارک الزم در این زمینه
را تهیهکردند تا دس���ت خمینی را برای دف���اع از او ببندند .اما خمینی رأی به برکناری
اعضای شورایعایل قضایی داد .با اینحال کار باال گرفته بود و موضوع را نمیشد به
دست فراموشی سرپد .شورایعایل قضایی با زرنگی رازینی و پورمحمدی راکه وابسته
به دادسرای انقالب بودند احضارکرده و پروندهی موسویتربیزی را برای بررسی به آنها
داد.
رازینی در این مورد میگوید:
در آنزمان ما در مشهد بودیم و از شورایعایل تماسگرفتندکه بیاییدکارتان داریم و
گفتندکه پرونده اینگونهای است .البته اختالف وگالیهمندیها قبل از این پرونده
وجود داش���ت سر اینکه دادس���ــرا مواضع تند و انقالبی داشــت و شورایعایل
قضایی مواجهه نرمتری داش���ت و یک مقداری در نحوه رس���یدگی اختالف نظر
وجود داشت .من احس���اس کرده بودم چون از مجموعه دادگاه انقالب طبع ًا اگر
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ما رسیدگیکنیم بهپرونده آقای موسویتربیزی دیگر حجت تمام میشود و دادگاه
انقالبیها هم نمیتوانند بگویندکه غرضورزی شده است ،چون دو نفر از خود این
مجموعه را آورده بودندکه حزباللهی بودنداینها را آورده بودند.اینها هدفمند و
1
حسابشده انتخاب شده بودند.
در مورد سابقهی امر میگوید:
ی���ک دورهای از زمان بنی ش���ورایعایل قضایی و دادس���تانکل انقالبکه آقای
موسویتربیزی بود ،اختالف نظر بروزکرده و شوراییها برخوردکردند به یک تخلفاتی
از دادستانکل انقالب .آن تخلفات منجر شد به اینکه علیه ایشان پرونده ایجاد شود.
این پرونده در دادستانیکلکشور آن زمانکه آقای ربانیاملشی بودند ،تشکیل شود
و یکسری اطالعاتی جمعآوری میشود که در برخی موارد منتهی به شنود بوده...
وی در مورد نحوهی رسیدگی به پرونده میگوید:
من و آقای پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده راگرفتیم و
خدا لطفکرد و ما خیلی زود فهمیدیمکه این پرونده یک حاشیههایی دارد .از نحوه
مراجعات فهمیدیمکه آن فضاییکه قاضی آزاد قضاوتکند ،در دست ما نیست و
سریع جدا شدیم آنان خود نفهمیدندکه ما چهکردیم و سریع یک منزیل را پیداکردیم
از منزلهای توقیفی و رسیدگی به آنجا را نه در دادگاه انقالب تهران و نه در جایی
که شورایعایل مطلع باشد و دو نفری شروعکردیم به بازجویی برخی از متهمینی
که بازداشت بودند و جمعآوری اطالعات و پیگریی پرونده .درکنار این ما رسیدگی
2
قضاییمیکردیم.
نکتهی جالب توجه آنکه براساس اعرتاف رازینی ،متهم اصلی یعنی موسویتربیزی آزاد
ی سوءاستفادههای جنسی او بودند در بازداشت و زیر
بوده و افراد دیگریکه احتماالً قربان 
شکنجه و بازجویی به سر میبردند.
خمینی در ابتدایکار و پیش از تش���کیل هیأت تحقیق از آنجاییکه مایل به افش���ای
فساد روحانیت نبود در حمایت از موسویتربیزی تا آنجا پیش رفتکه دستور برکناری
محمدمهدی ربانیاملشی از دادستانیکلکشور و شورایعایل قضایی را داد.
علی یونسیکه خود یکی از جنایتکاران علیه بشریت است ،داستان را بهگونهای تراژیک
مطرح میکندکه خمینی را دلسوز امنیت اجتماعی و فردی معرفیکند.
حتی در شورایعایل قضایی وقت بعضی از اعضای آن بهاتهام اینکه ممکن است
رابطهی غری اخالقی داشته باشند،کنرتل (شنود تلفنی) میشدن دکه ماجرای تلخی
دارد و امام آن مسئول عایلرتبه متخلف را عزلکردند؛ یعنی یک دادستانکل ،یک
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دادس���تانکل دیگر راکنرتل میکرد! در حایلکه اصل این موضوع خالف شرع
1
است .آنقدر این مسئله باالگرفتکه دیگر هیچکس احساس امنیت نمیکرد.
موضوع به همنی جا هم ختم نشد و خشم خمینی دامان دو تن دیگر از اعضای شورایعایل
قضایی را همگرفت و محمد مؤمن و عبدالله جوادیآملی هم به همنی علت از عضویت
در شورایعایل قضایی برکنار شدند .اما خمینی با لطایفالحیل آن دو را مجبورکردکه
2
استعفا دهند؛ ویل حربهاش در مورد ربانیاملشیکارگر نیفتاد.
موضوع بریونی نشده بود وکسی به جز مسئوالن امر در جریان فساد موسویتربیزی قرار
نگرفته بود و خمینی اینگونه به خشم آمده بود تصورش را بکنید چنانچه موضوع رسانهای
میشدچهواکنشیازخودنشانمیدادوچهمجازاتیدرانتظار«مجرمان»موردنظرشبود.
هنوز مدتکوتاهی از افشای فساد عبدالمجید معادیخواه وزیر «ارشاد اسالمی» و یکی
از قضات عایلرتبهی خمینی و البته «نمایندهی رس ولالله و امام زمان» نگذشته بودکه
فساد موسویتربیزی برمال شد؛ چنانچه خمینی دخالت نمیکرد دامنهی افشاگریها و
یا تالش برای تجس���س در زندگی خصوصی روحانیون حاکم میتوانست دامان دیگر
نمایندگان «رسولالله و امام زمان» را بگرید .خمینیکوشید گربه را دم حجله بکشد تا در
سرویس امنیتی و قضاییکسی هوس سردرآوردن ازکار روحانیت و به ویژه «فساد» آنها
را نکند .چراکه خمینی قب ً
ال اعالمکرده بود شکست روحانیت ،شکست اسالم است.
خمینی افشای «فس���اد روحانیت» را «برخالف مصالح اسالم» میدانست و نه خود
«فس���اد» راکه اگر در پرده میماند به جایی بر نمیخورد و مشکلی ایجاد نمیکرد .او
افشای این فساد را از همهی «معاصی بدتر» و «جرمی بدتر از آدمکشی» میدانست.
جدا از اینکه موسویتربیزی دادستانکل انقالب بود ،او دبری شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی هم بود و این ابعاد افتضاح را بیشتر میکرد.
علی رازینی ،در مورد فساد موسویتربیزی و درز خرب آن به خمینی و فرمان او مبنی بر از
بنی بردن پرونده میگوید:
مقداری از نظر خربی و اطالعرس���انی خرب نش���رکرده بود و نشر خرب بهگوش امام
هم رسیده بودکه حاال عنقریب دادستانکل انقالب [موسویتربیزی] با یک اتهام
بسیار ناجوری میخواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگرانکرده بود چون
برای انقالب آبرویی نمیماند .لذا پیگرییکرده بودند از آقای ربانیاملشی وگفته
بودندکه پرونده دست ما نیست و در دست فالنی [رازینی] و فالنی [پورمحمدی]
است و آنهاگشتند تا ما را پیداکنند ویل نتوانستند چون موبایلی نبود.
نشر خرب برمیگشت به اعرتاضات همسر موسویتربیزی که دخرت نوریهمدانی [مرجع
1-www.kaleme.com/1391/10/15/klm-127640
2-www.rahesabz.net/story/64821
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ت خامنهای] یکی از نمایندگان آن زمان خمینی بود .او حتی به
تقلی���د مورد عالقهی بی 
«بیت امام» مراجعهکرده و علیه همسرش شکایتکرده بود .دلیل اصلی رسیدگی به موضوع
نفوذ همسر موسویتربیزی بود وگرنه محال بود پروندهای علیه وی تشکیل شود.
رازینی تأکید میکندکه خمینی حتی از ش���نیدن اینکه «مسئول قضایی مرتکب فالن
خالف شده» هم «خیلی ناراحت » میشد:
 ...مث ً
ال به امام نگفتیمکه این مسئول قضایی مرتکب فالن خالف شده،که امام از
این نسبتها خیلی ناراحت بودکه چرا چیزی را تجسس میکنید در مسائل اخالقی
که چیزی را اثباتکنید.
رازین���ی و پورمحمدی تا جاییکه امکان دارد موضوع را تخفیف میدهند و به ازدواج
موسویتربیزی با یک زندانی اشاره میکنند تا مبادا دچار خشم خمینی شوند:
گفتیم یک فردیکه مجرم است و االن محکوم است و االن تحمل حبس میکند،
من قاضی سوءاستفاده نکنم و ارتباط
این باید امنیت داشته باشد و از این جایگاهِ ،
شخصی بگریم و این در شأن قوه قضایٔیه نیست .مسائل خالف شرع را نگفتیم و آن
را مفروغ عنهگرفتیم و این امر ،اسمش ازدواج است ،اینکه یک نفر در رأس مسائل
قضایی [موس���ویتربیزی] بیاید از یک متهمی [زنی به نام عطیه]...که محکوم به
زندان اســت بخواهد با او ازدواجکند .این چیز مناسبی نیست و از آن بدتر ،اینکه
1
محکوم به زندان باشد و به خاطر اینکه جواب مثبت داده ،حکم زندان اجرا نشود.
خمینی بعد از اینکه متوجه میشود این دو میکوشند به فساد موسویتربیزی جنبهی شرعی
ببخشند ،خوش���ش میآید و بعدها پروندههای مهمتری از جمله قضاوت در دادگاه ویژه
روحانیت و رسیدگی به پروندهی سیدمهدی هاشمی را هم به رازینی میسپارد.
رازینی در مورد ابراز رضایت خمینی میگوید:
آنچه ما نوشته بودیم با رویکردیکه شورا دنبال میکرد ،متفاوت بود امام همانگونه
2
که از آن برخورد ناراحت بودند ،نسبت به این مورد رضایت داشتند.
ش���ورایعایل قضایی مچ موس���ویتربیزی را با س���ند و مدرک و نوارهای صوتیکه از
طریق ش���نود مکالمات وی تهیه شده بودگرفته بود و این به مذاق خمینی خوش نیامده
بود در حایلکه رازینی و پورمحمدی به فس���اد وی جنبهی ش���رعی بخش���یده و آن را
ماستمایلکرده بودند .نکتهی قابل توجه آنکه رازینی و پورمحمدی ،خود ،جزوکسانی
هس���تندکه بهرهی وافری از فساد جنسی درون قوهی قضاییه و دستگاه امنیتی میبرند و
رازینی یکی از مشرتیهای سونای زعفرانیه هم بود.
با وجودیکه رازینی در دیدار با خمینی اهمیت موضوع را برای او باز میکند اما خمینی
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خواهان توقف رسیدگی و پایان دادن به تحقیقات میشود:
بعداینها در بریون ارتباطی دارند و آدمهای سالمی نیستند و منتقل میکنند و نگاه
مردم به دس���تگاه قضا را خراب میکنند .این شیوه ،شیوه مناسبی نیست .امام هم
خوششان آمد وگفتندکه به هر حال ،باید جرایم بررسیگردد و فرمودند :این پرونده
را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود.
رازینی ضمن بیان مش���کالتیکه ممکن است دامان نظام را بگرید ،به خمینی اطمینان
میدهد از آنجاییکه «فرزندان وی» هستند موضوع جایی درز نمیکند:
من به امامگفتم ما فرزندان شما هستیم و در جای دیگر نقل نمیکنیم .این از ناحیه
ما دو نفر [رازینی و پورمحمدی] به جایی درز نمیکند اما پنهان نمیماند .گفتند
چطور؟گفتم آن طرف مقابل خیلی این حرفها حالیش نیس���ت .این برای خود
موقعیتی میبیندکه توانسته مسئول باالی نظام را توجهش را جلبکند .آن میرود
همه جا نقل میکند و این پنهان نمیماند .به هر حال ،جای این س���وال استکه
قانون در مورد همه یکسان باید اجرا شود و این عدالت نظام را زیر سؤال میبرد.
اما خمینی با یککالم ختم موضوع را اعالم میکند و به رازینی وعده میدهدکه خود
مشکالت را حل خواهدکرد .رازینی در این مورد میگوید:
امام فرمودند مناینها را حل میکنم شما پرونده را معدومکنید.
رازینیکه از آینده و درگرییهای جناحی هراس داشت ،سعی میکند موضوع را از سر
خود بازکند و میگوید:
گفتم اجازه بدهید ما اینکار را نکنیم .ما پرونده را تحویل دهیم زیرا قانون ًا از بنی بردن
اسناد و مدارک ،اشکال قانونی دارد و چون امام فرموده بودند اشکال برداشته میشد
برای ما ،ویل بعد ًا ممکن بودکسی از ما بازخواستکندکه آن مدارک چه شده؛گفتم
اجازه بدهید اینرا تحویل دهیم به هرکس شما میفرمایید .امام هم آقای خامنهای را
تعینیکردند و ما پرونده را تحویل ایشان دادیم و االن من به خط ایشان دارم .بعدگفتم
به امامکه این پرونده در آن زندانی دارد ،خود پرونده را معدومکنیم ،درس���ت؛ ویل
چیزهای باقیمانده باید از نظر قضایی تعینی تکلیف بشود .پرونده را قبولکردیم بدهیم

به آقای خامنهای و بعدگفتند ایشان هم به آقای [محمدی]گیالنی داده.
با امحای پرونده خیال خمینی راحت شد و اجازه دادکه موسویتربیزی همچنان در پست
خود باقی بماند .موسویتربیزی همکه متوجهی حمایت خمینی از خود شده بود دوباره
روی لزوم شدت عمل در ارتباط با «گروهکهای محارب» تأکیدکرد که همچنان نزد
امام محبوب باقی بماند .او درگفتگوی اختصاصی با روزنامهی اطالعات در پاسخ به
1

-1پیشنی.
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نحوهی برخورد با آنان پس از انتشار پیام هشتمادهای امامگفت:
این وظیفهی دادگاهانقالب استکه در رابطه با آنها برخوردشان ،طبقگذشته باشد.
هیچ نباید فرقکند ،بلکه به دستور امام امت قاطعتر باشد .هیچگونه اغماض در مورد
اینگروهکهای محارب جایز نیست و خیانت به اسالم و انقالب است و خیانت به

پیام امام امت است ...افراد ضدانقالب خیال نکنندکه پیام امام در رابطه با آنها است.
موسویتربیزیکه در جریان تحقیقات بود و از عواقبکار میترسید ،در تاریخ  ۱۱خرداد
 ۱۳۶۲در نامهای به آیتالله منتظری نوشت:
 ...از قرار معلوم عدهای از برادران معظم قضات دادگاهها و دادسراهای انقالب و
دادگسرتی حقری را برای عضویت در شورایعایل قضاییکاندید نمودهاند ،لیکن با
ال دارم و انجام وظیفه مینماییم و افراد شایستهتری از خود
توجه به مسئولیتیکه فع ً
را برای عضویت در شورایعایل قضایی میشناسم خواهشمندم نام اینجانب را
از لیس���تکاندیداها حذف فرمایید .ضمن ًا از عموم برادران محرتمکه اینجانب را
1

کاندید نموده بودند تشکر مینماییم.
وی به خوبی میدانس���ت اعضای ش���ورایعایل قضایی به خاطر وی برکنار شدهاند و
درصورتیکه بخواهد جایگزین آنها ش���ود ،غائله باال خواهدگرفت و چه بسا طومار او
را به باد دهد .به همنی دلیل در صفحهی اول روزنامهها اطالعیه داد و تأکیدکردکه قصد
کاندیداتوری ندارد تا بلکه صداها بخوابد .مس���ئوالن نظاماسالمی درصدد بودند او را
بیسروصدا برکنارکنند .رفسنجانی در خاطراتش از  ۹آذر ۱۳۶۲میگوید:
ی [سیدحسنی]
ی با سرا ن س���ه قوه و آقا 
ب در دفرت امام ،دو جلسه داشتیم؛ یک 
ش��� 
ی ک ل کشور
ب منح ل و در دادستان 
موسویتربیزی .قرار شد دادس���تانیک ل انقال 
2

ی به وجود نیاورد.
ک اجتماع 
ادغا م گردد؛ رفتهرفته اعال م شودکهش 
عاقبت وی در  ۴بهمن ۱۳۶۲با حضور در جلس���هی شورایعایل قضایی استعفا داد! و
شورایعایلقضاییبرایرفعورجوعقضیهدرپاسخبهاستعفایویجوابیهایبهشرحزیرداد:
در تاریخ امروز چهارم بهمنماه س���ال  ۶۲ش���ورایعایل قضایی در جلسهی ۴۹۳
موضوع اس���تعفای دادس���تانکل انقالب نظر به مصوبهی یازدهم اردیبهش���ت
۱۳۶۲مجلس شورایاسالمی مطرح و پس از بحث و بررسی پریامون مسئله با تشکر
از زحمایت دادس���تانکل انقالب در تمشیت امور دادسراهای انقالب و تنظیم و
3

ادارهی امور دادستانیکل ،استعفا مورد قبول قرارگرفت.

4

-1روزنامه اطالعات ،شنبه  ۱۸دی  ،۱۳۶۱ص .۱۵
2روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۱۲خرداد  .۱۳۶۲ص .۱
-4روزنامهی اطالعات ۴ ،شنبه  ۵بهمن  ،۱۳۶۲ص .۲

3-www.khabaronline.ir/detail/607446
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خمینیکه پس از برکناری ربانیاملشی حاضر به دیدار با وی نشده بود ،پس از استعفای
موسویتربیزی او را به حضور پذیرفت و در وصف ویگفت:
آقای موسویتربیزی خدمات بسیار زیادی به انقالب و جمهوریاسالمی نمودند .چه
خدمات ایشان در آذربایجان و چه در تهران در مقابله با منافقنی و سایر ضدانقالبیون
1
که مورد تشکر و قدردانی است.
خمینی تنها به الپوش���انی و امحای پروندهی موس���ویتربیزی اکتفا نکرد بلکه به پاس
قدردانی از نقش وی در سرکوب و جنایت ،از طریق احمد خمینی به شورایعایل قضایی
پیغام دادکه وی را راضیکنند .به همنی دلیل او علریغم مخالفت جدی شورای نگهبان
اجازه یافت در انتخابات مجلس شورایاس�ل�امی شرکتکند .حمایت خمینی از وی و
خلخایل تا آنجا بودکه حتی به اعضای شورای نگهبان اجازه مالقات نداد .رفسنجانی
در خاطرات خود از  ۱۸فروردین  ۱۳۶۳مینویسد:
ف آقایان
ی نگهبان ،تلف ن زدند و از اینک���ه امام ،حذ 
ی از ش���ورا 
آقای [احمد]جنت 
ی شوراینگهبا ن هم
ت ندانستهاند و بهاعضا 
ی را به مصلح 
یل و موسویتربیز 
خلخا 

ت بگریم.
ک خواستندکه مالقا 
ت بودند .از م ن کم 
ت ندادهاند ،ناراح 
اجازه مالقا 
بعد از مرگ خمینی ستارهی اقبال او افولکرد و صالحیت وی برای شرکت در انتخابات
مجلس خربگان رهربی رد شد و از آن به بعد به حاشیه راندهشد.
2

چهرهی ضدخشونت و اهل مدارا و میانهروی
موس���ویتربیزی در س���الهای اخری و در دورانیکه بخش زیادی از جانیان نظام مدعی
الحطلب���ی» و «میانهروی» ش���دهاند درگفتگو با رس���انهها میکوش���د چهرهی
«اص 
ضدخشونتی از خود ارائه دهدکه مطلق ًا با واقعیت همخوانی ندارد.
ت خامنهای و پدر زن موسویتربیزی
حس�ی�ن نوریهمدانی مرجع تقلید مورد حمایت بی 
درگزارش خود به خمینی در مورد برخورد دامادش در روز افتتاح اولنی دورهی مجلس
شورای اسالمی در خرداد  ۱۳۵۹مینویسد:
 ...بعدازظهر به مدرس���هی فیضیه رفتیم .سالن مطالعهیکتابخانه مملو از جمعیت
بود .آقایان رفسنجانی ،خامنهای و وکال همه تشریف داشتند .عدهای از غری وکال
(از علمای تهران) هم آمده بودند و عدهای از علمای قم هم حضور داشتند .آقای
مهندس بازرگان و آقای عزتالله سحابی هم آمدند ،منتها قدری دیر آمدند .آقای
رفس���نجانی قدری صحبت کردند و بعد از صحبت ایشان آقای مهندس بازرگان
برخاستند و رفتند پشت تریبون ...تا اینکهگفت :خوب استکه علما در سیاست و
-1روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۹بهمن  ،۱۳۶۲ص .۲

2-www.salmanpress.ir/fa/news/2032
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مدیریت مملکت دخالت نکنند .تجربهی علماکم است .فقط نظارت داشته باشند.
ماکه تجربهمان زیاد است بهرت است مدیریت مملکت را به عهده داشته باشیم و...
که ناگهان آقای سیدحسنی موسویتربیزی (داماد ما)که یکی از وکالی دورهی اول
مجلس شورایاسالمی از تربیز بود و در انتهای جمعیت نشسته بود از جایش بلند شد،
آستنیهایش راکمکم باال زد و قدم به قدم جلو آمد وگفتکه :گوشکردن به این
حرفها خالف شرع است! آمد و دستش را با سرعت و شدت بلندکرد و خواست
کشیدهی بسیار محکمی به صورت آقای مهندس بازرگان بزندکه بعضی ازکسانیکه
1
در اطراف آقای بازرگان بودند بلند شدند و نگذاشتند ،خالصه مجلس به هم خورد.
میتوان حدس زدکس���یکه در ی���ک مجلس عمومی در واکنش به س���خنان وزین و
س���نجیدهی مهندس بازرگان از خود چننی واکنشی نشان میدهد در ارتباط با مخالفنی
در دادگاههای انقالب و در شعبههای بازجویی و شکنجهگاههای رژیم چه بیرحمی از
خود نشان داده است .طرفه آنکه پس از شنیدن سخنان نوریهمدانی لبخند رضایت بر
لبانخمینیمینشیند.
موسویتربیزی درگفتگو با نشریهی «پایتختکهن»در بهمن  ۱۳۹۳ضمن تأیید این واقعه،
آستنیباالزدنبرایکتکزدنبازرگانراتکذیبکردهودروغدیگریتولیدمیکندومیگوید:
هیچ اشکایل هم نداشت صحبت هم بود اما منکه با آقای بازرگان آنطور صحبت
کرده بودم ،دو سال بعدش اواخر  ۶۰آقای بازرگان قصد داشته برود خارج ،فرانسه
که منهم خرب نداشتم آقای صباغیان به من تلفنکرد وگفت شما آقای بازرگان را
ممنوعالخروجکردهاید.گفتم من خرب ندارم و پرسیدم چه شده است.گفت بله آقای
بازرگان همنی االن در فرودگاه نشسته و ممنوعالخروج استگفتم پنج دقیقه بعد به
من تلفن بزن .من زنگ زدم به مرحوم شهیدالجوردیگفتم شما اینکار راکردهاید.
گفت بله ،گفتم چرا؟ گفت ممکن است برود آنجا مصاحبه بکند علیه مملکت.
گفتم تو آقای بازرگان را نمیشناسی ،ایشان یا مصاحبه نمیکند یا اگر مصاحبهکند
علیه مملکت و نظام و امام صحبت نمیکند ،خاطرجمع باش .با تلفن رفع ممنوعیت
کردم و همنیطور هم شد .آنجا خدا رحمتشکند صحبتیکرده بود خیلی درست
بود بعد هم آقای رجویکه وقت مالقات خواس���ته ب���ود و نداده بود و بدون هیچ
2
مسالهای به ایران بازگشت.
اس���تعداد او در دروغگویی حریتآور است .بازرگان در تابستان  ۱۳۶۴با محمد توسلی
به آلمان و بلژیک رفت و نه فرانس���ه .در آنجا مجاهدین س���عیکردند به انحای مختلف
به او نزدیک ش���وند اما بازرگان در پیام خود به مجاهدینگوشهای هم به مسعود رجوی
1-www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_23979.aspx
2-www.nedayeazadi.net/1393/12/13408
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و ازدواجش با مریم رجوی زدکه باعث خشم وی شد وکتابی را علیه بازرگان منتشرکرد.
محمد توسلی درگزارش خود به چگونگی خروج ا زکشور پرداخته و حضور نخستوزیر
دولتموقت در صف مسافران آلمان در فرودگاه مهرآباد را اینچننی توصیفکرده است:
این سفر روز پنجشنبه ۲۱شهریور ۱۲(۱۳۶۴سپتامرب  )۱۹۸۵ساعت  ۱۸:۲۰از فرودگاه
مهرآباد با پرواز هما آغاز شد ...اگرچه در قسمت بازرسی چمدانها ،دو نفر مأمور
«حزباللهی» با وسواس و دقت زیاد چمدانها راکنرتلکردند ،در بقیهی قسمتها
مس���ئلهی خاصی پیش نیامد ...در طول مسری تشریفات فرودگاه ،برخوردکارکنان و
مردم خوب بود .دو سوال اصلی با مرحوم مهندس بازرگان مطرح میشد .چگونه
با خروج شما موافقتکردهاند؟ آیا [به ایران] برمیگردید؟ در هر دو مورد برنامهی
1
سفر برای سوالکنندگان توضیح داده میشد.
در شهریور ۱۳۶۴موسویتربیزی دو سال بودکه از دادستانیکل انقالباسالمی برکنار شده
بود و الجوردی هم نُه ماه بودکه از دادستانی انقالباسالمی مرکز برکنار شده بود .این دو
قدرتی نداشتندکه یکی بازرگان را ممنوعاالخروجکند و دیگری دستور رفع آنرا بدهد.
موسویتربیزی به جعل تاریخ دست زده و به دروغ مدعی میشود:
حتی تا قبل از اعالم مبارزهی مسلحانه ،از مجاهدین خلق اعدام و یا زندانی نشده
بود .اگر هم در درگرییها یکی دونفر از اعضا آنها دستگری میشدند ،پس از چند
روز آزاد میشدند ،فقط آقای سعادتی بود که به جرم جاسوسی دستگری و ده سال
محکوم شدکه حکمش را خودم دادم و حتی خیلی اعرتاض شدکه چرا حکم اعدام
ندادیم و اعدامش سالها بعد بنا بر مسایل دیگری صورتگرفت ویل حکمش در
آن زمان ده سال زندان بود.
برخالف ادعای موسویتربیزی دستگرییگسرتدهی هواداران مجاهدین از همان روزهای
محاکمهی سعادتی در پاییز  ۵۹شروع شد و تا اردیبهشت  ۱۳۶۰بالغ بر یکهزار و صد و
پنجاه نفر از هواداران مجاهدین در زندانها به سر میبردند و یکی از شعارهای نشریهی
مجاهد ارائهی آمار زندانیان مجاهد در شهرس���تانها و درخواست آزادی آنها بود .آمار
دستگریش���دگانکه جملگی هواداران سادهی مجاهدین بودند از حدود هفتصد نفر در
پاییز  ۵۹ش���روع و در اسفند همان سال به هشتصد و چهل و پنج و در اردیبهشت سال
 ۱۳۶۰به یکهزار و صد و پنجاه و سه نفر رسید .تعداد زیادی از آنها پس از سی خرداد
۱۳۶۰بهجوخههای اعدام سرپده شدند ،بسیاری از آنها تا سالها بعد در زندان ماندند و
2
دهها نفر از آنها درکشتار ۶۷بهدار آویخته شدند.
موس���ویتربیزی در دوران یادشده یکی از عوامل اصلی سرکوب و شکنجه بود و بارها
1-http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/2990/0/

-2نشریهی مجاهد شمارهی  ،۱۰۰سهشنبه  ۱۸آذر .۱۳۵۹
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گزارش اعمال خالف او در نش���ریات آن دوره به چاپ رس���ید .برای مثال در نشریهی
مجاهد ۷بهمن ۱۳۵۹یادداش���تی اس���ت تحت عنوان «چهکسی مسئول اعمال خالف
موسویتربیزی رییس دادگاه انقالب تربیز است؟» در اینگزارش آمده است:
اکنون دیگر همهی مردم قهرمان تربیز میدانن دکه بس���یاری از شکنجهها و ضرب
و ش���تمها و قتلها و خانهگردیها و بازداش���تها در تربیز ،مستقیم و غریمستقیم
به موس���ویتربیزی رئیس دادگاه انقالب این ش���هر مربوط میشود .کار عمدهی
ساواکمآبانهی او و خیل اوباش و چماقداران زیر فرمانش ،شکار انقالبیون شهر
به ویژه مجاهدینخلق است و مردم از عمق کینه و دشمنی او با مجاهدین اطالع
دارند .دست اوکرار ًا به خون آلوده شده است .منجملهکارنامهی مشعشع ایشانکه
در گزارشات مستند از شکنجه درج ش���ده ،نشان میدهدکه ایادی ایشان چگونه
حاتمی ،مس���عود ذاکری و بهرام صادقی و ...را ربوده و در بیابانهای اطراف تربیز
به قتل رس���انده و یا بهقصدکش���ت آنها را مضروبکردهاند .روزی نیستکه به
دستور او ،افراد مسلح به خانههای هواداران نریزند و یا درکوچه و خیابان به ضرب
و ش���تم و بازداش���ت آنان نرپدازند .از جمله در تاریخ  ۱۶دیماه ،افراد او شبانه به
خانهی هواداران حملهکرده و پس از س���اعتها ضرب و شتم بیش از یکصد نفر
از آنان را دس���تگری نمودند .همچننی شب ۲۳دیماه بیس���ت نفر از افراد مسلح از
در و دیوار و پش���تبام و مشابه هجومهای س���اواک زمان شاه به خانهی یکی از
هواداران برای دس���تگریی او ریختهاند ...باید پرس���ید پس چه مقامی در مملکت
1
مسئول خالفکاریهای موسویتربیزی و دار و دستهی او در تربیز است.
در همنی نش���ریه اعالمجرم خانوادههای زندانیان ه���وادار مجاهدین خلق علیه «آقای
موسویتربیزی رئیس دادگاه و نمایندهی مجلس» و تظلمخواهی آنان از موسویاردبیلی
دادستانکلکشور آمده است.
پنجاه و هشت نفر از قضات ،وکال و اساتید حقوق طی اطالعیهای با ذکر نام و نام خانوادگی و
ذکرسمتقضایینسبتبه«کشتارجوانانبهجرمفروشنشریهوبحثهایسیاسی»اعرتاض
میکنند.اطالعیهیآنهادرنشریهیمجاهدشمارهی ۱۱۹صفحهیبیستوچهارآمدهاست.
انجمن دانش���جویان مسلمان دانشگاه حنیفنژاد تربیز  ۲۳آذر  ۵۹در اعرتاض به سخنان
دروغپردازانهی موسویتربیزی در مورد نفی شکنجه و ...اطالعیهای صادر میکندکه در
نشریهی مجاهد شمارهی  ۱۰۱آمده است:
موسویتربیزی در ادامه میگوید:
در مورد مجاهدین خلق حتی پس از اعالم جنگ مسلحانه ،باالترین مقام رسمی
دادگاههای انقالباسالمی یعنی دادستانکل انقالب مرحوم شهید آیتالله قدوسی،
-1مجاهد شمارهی  ۱۰۷صفحهی ۱۵
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اعالم کردندکه بیایند ادارات دولتی و اسلحه هایشان را تحویل بدهند و آنوقت
روزنامههایشان و تظاهرات و راهپیماییهای آنها آزاد است.
صدور اطالعیهی دهمادهای دادستانی به فروردین ۱۳۶۰بر میگردد و نه بعد از ۳۰خرداد
و سرکوبگسرتدهی نریوهای سیاسی .مجاهدین همانموقع در نامهای به بنیصدر از وی
خواستند چنانچه به عنوان رئیس جمهوری اجرای قانوناساسی را تضمنی میکند آنها
آمادگی تحویل سالحهای خود را دارند.
برعکس ادعای موسویتربیزی ،قدوسی در ۲۰تریماه۱۳۶۰با صدور اطالعیهای اعالمکردکه
گروههای نام برده شده در اطالعیه دهمادهای محارب ،مفسد و باغی شناخته شده و با اعضا
و هواداران آنها طبق حکم قرآنکریم عمل خواهد شد .قدوسی به شهادت نزدیکانش در
همان دوران معتقد به حمله و دستگریی رهربان مجاهدین و اعدام بنیصدر بود.
موسویتربیزی چنان به جنگ واقعیتها رفته که حتی تعداد اعدامشدگان در ارتباط با
نظام سلطنتی راکه به هفتصد نفر بالغ میشود چند ده نفر معرفی میکند:
شما ببینید از این لحاظ در تمام دنیا بیسابقه استکه یک نظام پنجاه ساله با اینهمه
آزاریکه به مردم داشت وقتی عوض بشود چند ده نفر بیشتر از آنها اعدام نشود.
همچننی وی در مورد تالشهایش برای آزادی زندانیان سیاسی میگوید:
در زمان جری���ان مجاهدین خلق-که من بخش���نامههایش را دارم-از طرف ما (و
شورایعایل قضایی) بخشنامه شده است،کسانی از دستگریشدگانکه خانه تیمی و
جریان مسلحانه نداشتند و به مردم حمله نکردهاند را آزادکنید وکسانیکه قرار است
اعدام شوند را محدودکنید و تا آن زمانیکه ما بودیم چندگروه آزاد شدند و زندانها
خلوتتر شد .فقط محکومنی ماندند و تعدادی بالتکلیف بودندکه آن هم در اواخر
خیلیخیلیکم شدند،کسانی همکه بالتکلیف بودند چون سریع به پروندههای آنها
1

رسیدگی میشد و محکومنی دوران حکم خود را طی و آزاد میشدند.
و درگفتگو با نشریهی چشمانداز شمارهی  ۲۲تأکید میکند:
دستکم مجاهدین از غریمجاهدین شناساییشوند .یکی د و ماه اولویتکار ما این
بودکه به سرعت به اینها رسیدگی بشود تا زندانها خلوت شود و افراد بیگناه و یا
کمخطا آزاد شوندکه همنیطور هم ش���د ...در عرض سه چهارماه تحقیقاتیشد و
خیلیهاکه فعالیتشان در سطح پخش اعالمیه و هواداری بود یا اظهار ندامت و
پشیمانی میکردند آزاد شدند .آنهاییکه مسلحانه اقدامکرده بودند یا به خانه تیمی
رفته بودند آزاد نمیشدند.
2

-1اطالعیهی ده مادهای دادستانی و برخورد مجاهدین با آن را در نشریهی مجاهد شماره  ۱۱۹هفدهم
اردیبهشت  ۱۳۶۰میتوانید مالحظهکنید.
2-www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_23979.aspx
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آنچه موس���ویتربیزی روایت میکند برخالف واقعیت است .وی حتی مخالف آزادی
توابنی بود .او درگفتگو با نشریهی «رجعت»که بازتابدهندهی دیدگاههای توابنی زندان
قزلحصار بود میگوید:
این زندانیها باید به ما حق بدهندکه ما نسبت به اینها سوءظن داشته باشیم .در
یک جریانی بودهاند ،باید واقع ًا برای ما ثابت بشودکه از این جریان خارج شدهاند.
ممکن است واقع ًا خارج شده باشند ویل این باید برای ما ثابت شده باشد .و این
به این زودی و لحظهای نیس���ت .این باید یک خرده جریان یا تاریخ بگذرد .زمان
بگذرد .و در حنیگذش���ت زماناینها عم ً
ال ثابتکنندکه از این جریان بریدهاند و
برگش���تهاند ...زندانیها فوری توقع نداشته باشندکه تا ماگفتیم توبهکردیم آزادمان
کنید .نمیگوییم دروغگفتهاند .ش���اید هم راس���ت میگویند ویل این حس در ما
هست ،چون میبینیمکه بعضیها دروغ میگویند.
اسدالله الجوردی در مراسم تودیعش میگوید:
شمارابخداببینیدمیگویندخالفقانونبوده،نمیدانمچننیوچنان.اولیکدانهخالف
قانون ما را بگویید.گفت این زندانیها حکمشون تمام شده آزاد نکردی.گفتم برادر ما
رفتیم خدمت امام در حضور همهی حکام شرع و دادستانکل آقای موسویتربیزی.
خود امامگفتن دکه توبه نکرده آزادش نکن ،دادس���تانکل هم بخشنامهکرد .خب
1

یک دفعه میخواستی بخشنامهاش را باطلکنی.کدامکاری خالف قانون بوده؟
منظور موسویتربیزی از این که میبایستی توبهی خود را در عمل نشان دهند ،لو دادن،
شرکت در ضرب و شتم دیگر زندانیان ،همکاری اطالعاتی و ...با زندانبانان و شکنجهگران
است .در دوران یادشده حتی زندانیانیکه حکمشان تمام میشد نیز به بهانهی اینکه توبهی
آنها «احراز» نشده از آزادکردنشان امتناع میکردند .پس از برکناری وی و الجوردی
آهستهآهس���ته آزادی زندانی سیاسی شروع شد و وضعیت زندانها رو به بهبودگذاشت.
در دورهایکه او میگوید زندانها خلوت شد من در بند شش واحد یک قزلحصار در
یک سلول به مساحت چهار مرت مربع با بیست و یک نفر دیگر در شرایط بسیار سختی
محبوس بودم .او در مورد فرزانه عمویی یک زندانی بیمار و دره م شکس���ته میگوید:
همنی دخرتی راکهگفته بود توبهکردم و خوب هم بوده فرستادیم خارج ،حامله بود،
گفتیم آزادشکنند .فرزانه عمویی را آزادکردیم .رفت بریون زائید .با بچهی چهل و
2

پنج روزهاش پیش موسی خیابانی بوده و در درگرییکشته شد.
فرزانه عمویی نه در خانهی موسی خیابانی بود و نه روحش از ماجرا خرب داشت .او در
3

-1رجعت به شمارهی  ۲صفحهی  ۱۲فروردین ۱۳۶۱

-3رجعت به شمارهی  ۲صفحهی  ۱۲فروردین ۱۳۶۱

2-www.parsineh.com/fa/news/143416
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زندان قزلحصار و اوین تحت شکنجههای وحشیانه قرارگرفت .وی سرانجام در «واحد
مسکونی» شکنجهگاه مخوف رژیم در قزلحصار ،در اثر فشارهای وارده دچار بیماری
ش���دید روحی شد .او پس از آزادی از زندان در سال  ۱۳۶۹در آسایشگاه روانی امنیآباد
بسرتی شد .داستان زندگی او در خاطرات بسیاری از زندانیان زن آمده است.گالیندوپل
در سفر خود به ایران خواهان دیدار با وی شده بود اما زندانبانان به جای او ،فرد دیگری
را به نمایندهی ویژهی ملل متحد نشان دادند.
ت آزادی میگوید:
موسویتربیزی در مورد توقیف روزنامهی «میزان» وابسته به نهض 
در مورد روزنامهی میزان هم قانون ًا جلوی آنگرفته نشد یعنی دستوری نبود ،البته من
آنزمان در تربیز بودم و دادستانکل انقالب نبودم ویل تا آنجاکه به ذهن دارم ،هیچ
حکمی از طرف مقامی صادر نشده بود .زیرا نهضت آزادی بدتر از مجاهدین خلق
که آزاد بودند ،نبودند!
«میزان» در فروردین  ۱۳۶۰توقیف ،و آقای رضا صدر مدیر مس���ئول آنکه س���ابق ًا وزیر
بازرگانی دولت موقت بود بازداش���ت ش���د و اعرتاضات بسیاری را هم برانگیختکه
مدتها بحث محافل سیاسی بود1 .در ۱۷خردادماه  ۱۳۶۰این نشریه به دستور الجوردی
و با حمایت بهشتی و شورایعایل قضایی به همراه روزنامهی «انقالباسالمی» ممنوع
اعالم شد و در پی آنکلید پروژهی حذف بنیصدر زده شد.
موسویتربیزی با چننی شخصیت دروغپردازی در دوران خاتمی به عنوان «اصالحطلب»
و اهل مدارا و تس���اهل «مجمع محققنی و مدرس�ی�ن حوزه علمیه قم» را تشکیل داد و در
انتخابات «خانه احزاب» ش���رکت جست و مسئولیت دبریکلی آن را به عهدهگرفت و در
جریان انتخابات سال  ۱۳۸۸با مریحسنی موسوی برای تبلیغات انتخاباتی به تربیز سفرکرد.
در شهریور  ۱۳۸۸و در پی خیزشهای مردمی سیدمهدی موسویتربیزی پسر او به همراه
فرزندان علیاصغر ناظمزاده یکی از حکام شرع جنایتکار دههی ۶۰و احمدی پس از تفتیش
دفاترکارشانبازداشتشدندوپسازمدتبسیارکوتاهیبهخاطرنفوذپدرانشانآزادشدند.
در آستانهی انتخابات دهمنی دورهی مجلس شورایاسالمی ،شورایعایل سیاستگذاری
اصالحطلبان به ریاست محمدرضا عارف اعالم موجودیتکرد تا فعالیتهای انتخاباتی
اصالحطلبان را س���امان دهد .موس���ویتربیزی با آن سابقهی جنایتکارانه و عبدالواحد
2
موسویالری معاونان وی را تشکیل میدادند.
وی همچننی روابط بسیار نزدیکی با سیدحسن خمینی و «بیتامام » دارد.
او در دادگاه محس���نکدی���ور 3وکیل مدافع وی بود ،در حایلکه در دوران ریاس���تش بر
1-www.mizankhabar.net/asnad/bayanieh/60/html/84.htm
2-www.parsine.com/fa/news/301665

-3کدیور در حایل در مورد جنایات خلخایل مقاله و جزوه مینویسدکه در مورد موسویتربیزیکه به
مراتب جنایتکارتر است سکوتکرده و از خدمات او بهرهمند میشود.
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دادستانیکل انقالباسالمی و دادگاه انقالباسالمی آذربایجان غربی و شرقی اجازه
نداد حتی یک متهم دارای وکیل مدافع باش���د .در سال  ۱۳۵۹در محاکمهی محمدرضا
سعادتیکه یکی از معروفترین پروندههای سیاسی پس از انقالب بود نیز دکرت عبدالکریم
1
الهیجی وکیل مدافع وی به بهانههای واهی اجازه نیافت شرکتکند.
وی شخصاً درکنار الجوردی و محمدیگیالنی در دادگاه اعضای «سربداران»که متهم
به حمله به شهر آمل بودند شرکت میکرد .هیچیک از آنها دارای وکیل مدافع نبودند.
ی شهرامکه در سال ۱۳۵۹ابتدا توسط معادیخواه محاکمه شد و عاقبت مبشری
در دادگاه تق 
حکم اعدامش را صادرکرد وکیل مدافع حضور نداشت .معادیخواه در اینبارهگفت:
در مورد وکیل نیز وکالی معرفی ش���ده از سوی تقی شهرام هیچکدام صالحیت
نداشتند چراکه بر اساس قانون وکیل باید با مبانی جزایی و قضایی اسالم آشنایی
داشته باشد ،افرادی که وی معرفی کرد صریح ًا میگویند ما حاضر نیستیم امتحان
2
بدهیم و همان مدرک دانشکدهی حقوق راکافی میدانیم.
وی درگفتگوییکه در ۱۷آذرماه ۱۳۹۰در سایت جرس انتشار یافت تأکیدکرد:نگهداری
ً
شرعا
ش���بانهروزی در س���لول انفرادی زندان ،مجازات مضاعف استکه غریقانونی ،و
حرام و تعدی به حقوق زندانی اس���ت و اجراکنندهی آن مجرم است.ادعاهای فوق در
حایل صورت میگریدکه در دوران ریاست او بر دادستانیکل انقالباسالمی ،در حدود
چهارصد س���لول انفرادی عالوه بر سلولهای س���ابق انفرادی  ۲۰۹و  ۳۲۵در زندان اوین
س���اخته شد و زندانگوهردشت با هفتصد و نود و هش���ت سلول انفرادی راهاندازی شد.
کمیتهی مشرتک سابق هم دارای سلولهای انفرادی بود .در طول سالهای ریاست وی بر
دادستانیکل انقالباسالمی طوالنیترین دورا ن حبس در سلول انفرادی در تاریخ معاصر
ایران شکلگرفت و زندانیان سیاسیکه محکومیت خود را سرپی میکردند به بهانههای
واهی سالهای متمادی در سلولهای انفرادی به بند کشیده شدند .همچننی بخش واحد
مس���کونی3و «قرب» و «قیامت» در زندان قزلحصارکرج در اردیبهش���ت و مهرماه ۱۳۶۲
4
راهاندازی شدندکه به مراتب هولناکتر از سلو ل انفرادی بودند.
موسویتربیزی وکشتار ۶۷
موسویتربیزی در دوران کشتار  ۶۷در مصدر کار نبود اما بعید است مخالف این کشتار
بوده باشد به ویژهکه دستپروردگان او در تربیز مسئولیت اینکشتار را به عهده داشتند.
-1اصو ً
ال پس از پریوزی انقالب حتی تا دههی  ۷۰بر اس���اس ش���رکت وکیل مدافع در دادگاه انقالب
اسالمی معنا نداش���ت و بعدها وکالی مدافع به شکل محدود اجازه یافتندکه در دادگاه و نه مراحل
بازپرسی شرکتکنند.
-2روزنامهی اطالعات  ،سهشنبه  ۲۴تری .۱۳۵۹
3-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59177.html

-4من خود ،سلول انفرادی را در دوران موسویتربیزی به صورت تنبیهی تجربهکردهام.
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وی پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیتالله منتظری با اعضای هیأتکشتار ۶۷گفت:
در سالهای پایانی جنگ اطالعاتی به امام(ره) دادند مبنی بر اینکه منافقنی قصد
دارند در سه مرحله علیهکشور توطئهکنند ،اول اینکه به خاککشور حملهکنند ،دوم
اینکه آنهاییکه در شهرها هستند به منافقنی بپیوندند و سوم هم ،منافقنی زندانی در
زندانها شورشکنندکه این بخش را باید از آقای ریشهریکه وزیر اطالعات وقت
بودند ،برپسید .البته مسئولیت شورایعایل قضایی وقت هم بر عهدهی مرحوم آقای

نجفی ،آقایان موسویاردبیلی ،موسویبجنوردی ،مقتدایی و موسویخویینیها بود.
او ضمن آنکه تبلیغات دروغنی دس���تگاههای تبلیغاتی رژیم را تکرارمیکند مانند دیگر
مسئوالنکشتار  ۶۷مایل بهکنکاش در حکم قتل عام زندانیان سیاسی نیست.
دبری مجمع محققنی و مدرسنی حوزهی علمیه قم با بیان اینکه انتشار فایلیکه پیشتر منت
آن در خاطرات آیتالله منتظری منتشر شده ضرورتی نداشته و ندارد و ایکاش این اتفاق
نمیافتاد،گفت :من معتقدم انتشار این فایل به ضررکشور است و صالح نبودکه منتشر
شود ...نمیدانم چرا باوجود اینکه این مطلب قبالً در خاطرات آیتالله منتظریگفته شده
بود ،دفرت ایشان بار دیگر در این مقطع زمانی نسبت به انتشار فایلصوتی در اینرتنت اقدام
1

کرده و متأسفانه اینموضوع مورد سوءاستفاده دشمنان انقالب و نظام قرارگرفته است.
موس���ویتربیزی علریغم همهی جنایاتیکه مرتکب شده اس���ت همچنان با خانوادهی
آیتالله منتظری و بیت ایشانکه منتقد جنایات صورتگرفته در دههی  ۶۰و به ویژهکشتار
 ۶۷هستند روابط نزدیکی داردکه خود جای سؤال است.
2

1-http://fararu.com/fa/news/285422
2-http://fararu.com/fa/news/285422
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محمد محمدیدعوییس���رایی معروف بهمحمدیگیالنی در س���ال  ۱۳۰۷در روستای
دعویسرا ،از توابع رودسر در استانگیالن در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد .تحصیالت
حوزوی را در س���ال ۱۳۲۳در حوزهی علمیه رودس���ر آغازکرد و در سال ۱۳۲۵بهحوزهی
علمیه قم رفت و از جمله شاگردان آیتالله بروجردی ،عالمهطباطبایی ،خمینی و منتظری
شد .وی به دعوت قدوسی به تدریس در مدرسهی حقانی پرداخت .شاگردان وی در این
مدرسه آدمکشان اسالمی را در چهار دههیگذشته تشکیل دادهاند.
خانوادهی محمدیگیالنی پس از پریوزی انقالب در پیکش���ته ش���دن سه پسر او جعفر،
محمدمهدیوکاظمکهازجملهاعضایسازمانمجاهدینخلقبودند،آسیبهایجدیدید.
محمدمهدی مفتح فرزند بزرگ محمد مفتح که توس���طگروه فرقان در آذر  ۱۳۵۸ترور
ش���د ،داماد محمدیگیالنی اس���ت .او در س���الهای اخری نقش سخنگوی خانوادهی
محمدیگیالنی را به عهده داشتهکه از داشنت پسر بیبهره است .محمدمهدی مفتحکه
متولد قم اس���ت از دورهی چهارم تاکنون به مدت یک ربع قرن نماینده مجلس شورای
اسالمی از تویسرکان بوده است.
پس از آنکه محمدیگیالنی ،حکم اعدام مهندس حسنی مفتح برادر دکرت محمد مفتح و
عموی دامادش را در شهریور  ۱۳۶۰به اتهام هوادارای از مجاهدین داد ،این دو خانواده با
هم وصلتکردند .محمدیگیالنی در دادگاه به مهندس مفتحگفته بود خجالت نمیکشی
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آبروی برادرت را بردهای؟ او نیز در پاسخگفته بود البته برادرم آبروی من را برده است و از
این بابت بایستی خجالت بکشم .حکم اعدام او به خاطر همنی پاسخ صادر شد.
محمدیگیالنی در دوران پهلوی نهتنها فعالیتی علیه سلطنت نداشت بلکه فرزندانش را
نیز از فعالیت سیاسی نهی میکرد .وی دارای شخصیتی ضعیف بود و در تمامی دوران
زندگ���یاش خود را با قدرت هماهنگ میکرد .به خاطر هم�ی�ن ویژگی بودکه پس از
انقالب به سرعت به یکی از معتمدان خمینی تبدیل شد و بعدها نظر مثبت خامنهای را نیز
جلبکرد و در عنی حال به شکل حسابگرانهای روابطش را با رفسنجانی و رقبای سیاسی
خامنهای نیز حفظکرد تا چنانچه وضع تغیریکرد به موقعیت او خدشهای وارد نشود .او
همچننی هنگامیکه آیتالله صانعی مورد غضب خامنهای و جامعهی مدرسنی حوزهی
علمیه قم قرارگرفته بود به مناسبت درگذشت همسرش به وی تسلیتگفت.
با اینحال منابع رژیم میکوشند برای او سابقهی مبارزه با شاه و رژیم سلطنتی برتاشند ،اما
هرچه تالش میکنند چیزی نمییابند.
کاظم و محمدمهدی محم دیگیالنی در نامهای خطاب به پدرشان در مورد عملکرد وی
در دوران پهلوی و آخرین روزهای سقوط سلطنت میگویند:
شما اگر یادتان باشد در طول عمرتان تا آنجاکه میدانیم نه تنها در مبارزه علیه شاه
شرکت نمیکردید بلکه از حضور فرزندانت در صفوف مردم در مبارزه با رژیم شاه
ممانعت میکردی و طبق معمول به توجیه و تهدید و تطمیع متوسل میشدی .شماکه
اگر یادتان باشد وقتی فرزندت مهدی در زندان ساواک به سر میبرد به او میگفتی
که عفو بنویسد و آزاد شود و ...آیا به یاد نداریدکه در روزهای انقالب ۲۲بهمن از
قم به تهران تلفن میکردی و از حضور ما در صفوف مردم جلوگریی میکردی و
میگفتی نروید ،بیخودکشته میشوید...
به راس���تی مگر خریدن خانهها برای دو پسرت آنهم هرکدام هفتصدهزار تومان و
خریدن ماشنی و دادن وعدههایکذایی به آنها توانست آنها را از حرکت و مبارزه
انقالبیشان بازدارد؟...

1

ورود محمدیگیالنی بهدستگاه قضایی و محاکم
پس از عزیمت خمینی به قم ،از آنجاییکه وی در صدد نابودی سیستم قضایی مدرن و
ایجاد تاریکخانهی قضایی بر اساس آموزههای قرونوسطایی فقه شیعه بود ،شخص ًا به
خانهی محمدیگیالنی رفت و او را به سمت حاکم شرع دادگاههای انقالباسالمی مرکز
تعینیکرد .محمدیگیالنی پس از مدتی به ریاست این دادگاه رسیدکه یکی از اصلیترین
ابزارهای انحراف انقالب ضدسلطنتی به استبداد دینی و حذف و تصفیهی مخالفان بود.
-1نشریهی انجمنهای دانشجویان مسلمان  -اروپا و آمریکا شمارهی  ۱۲جمعه  ۱۵آبان ۱۳۶۰
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محمدیگیالنی نقش مهمی در ویرانسازی «عدالتخانه» و ایجاد قوه قضایه اسالمی
داش���ت .نقش او آنچنان مهم استکه همچنان حکام شرع و مراجع قضایی به احکام
صادره از سوی وی استناد میکنند.
محمدیگیالن���ی به همراه احمد جنتی و احمد آذریقم���ی و صادق خلخایل در یک
شورای چهار نفره حکم اعدام امریعباس هویدا را صادرکردند .آنها هویدا را از خواب

بیدار و بهبیدادگاه آورده و محاکمهکردند و در نیمهشب به قتل رساندند.
یکی از همسلویلهایم به نام «ی ،ب» با محمود بنینجاریان ،یکی از حقوقدانان هوادار
مجاهدینکه در ابتدای انقالب به عنوان بازپرس و دادیار در دادستانی انقالب مرکزکار
میک���رد و در تریماه ۱۳۵۸بههمراه تعداد دیگری از هواداران مجاهدین تصفیه ش���دند،
همس���لول بود؛ او به نقل از محمود بنینجاریان برایم تعریفکرد :فشار دولت بازرگان
و مجام ع بنیالمللی روی دادگاه انقالب به منظور جلوگریی از اعدام هویدا و فرماندهان
ارت���ش زیاد بود .بازرگان در این رابطه به قم س���فرکرده بود و از قرار معلوم رایزنیها تا
حدودی مؤثر واقع ش���ده بود .خمینی نیز فرمان توقفکار دادگاه انقالب را داده بود و
پس از شروعکارِ دوباره محمدیگیالنی به ریاست دادگاه انقالب برگزیده میشود .بر
اساس تحلیل سازمان مجاهدین با محمدیگیالنیکه از همه به ما نزدیکتر بود دیدار
کردیم و پس از زمینهچینیهای الزم به توطئهی «صهیونیس���ت»ها و «کفار» ...اشاره
کرده و خواستار انتقال موضوع به خمینی شدیم .وقتی نزد خمینی رفتیم ،محمدیگیالنی
با زبان خودش تحلیل ما نسبت به توطئهی صهیونیسم بنیالملل برای جلوگریی از اعدام
هویدا و ...را ارائه داد .هنوز گفتههایش تمام نشده بود که خمینی با چنان خشم و لحن
پرخاش���جویانهای چند بارگفت «آره من صهیونیست هستم»که دندان مصنوعیاش از
دهانش بریون افتاد .محمدیگیالنی با دیدن خشم خمینی چنان سراسیمه و هراسناک
شدکه ،چندبار به دهانش زد وگفت« :اماما ،اماما ،خاک به دهنم ،خاک به دهنم ،تو به
اس�ل�ام عزت و آبرو دادی و ،»...خمینیکه واکنش محمدیگیالنی را دید ،آرام شد و
گفت نگران نباشید بروید بهکارتان ادامه دهید و به این ترتیب جواز اعدام هویدا و ادامهی
کار دادگاه انقالب صادر شد.
محمود بنینجاریان به حکم محمدیگیالنی در فروردین  ۱۳۶۲اعدام شد .هماتاقیهایش
به شوخی به او میگفتند :آه هویدا تو راگرفته است.
با شناختیکه از ش���یوهیکار مجاهدین هست ،بدون تردید جعفر،کاظم و محمدمهدی
فرزندان محمدیگیالنیکه از اعضای این سازمان بودند نظرات رهربی مجاهدین در مورد
اعدام وابستگان نظام پهلوی را به پدرشان القاء میکردند و از این بابت مؤثر بودند.
1

1-www.parsine.com/fa/news/278261
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حمایت ازکاندیداتوری مسعود رجوی
درانتخاباتریاستجمهوری
محمدیگیالنی در جریان فعالیتهای مربوط به اولنی دورهی انتخابات ریاستجمهوری،
در صحبتهای خانوادگی ،مسعود رجوی را شایستهی ریاستجمهوری معرفیکرده و در
سال ۱۳۵۹در خانهی «رضاییها» در خیابان ملک به دیدار مسعود رجوی شتافت .فرزندان
محمدیگیالنی در نامهی خود ،مکاتبات او با مسعود رجوی را یادآوریکرده و مینویسند:
 ...به راستی مگر شما نبودیدکه میگفتی آقای رجوی لیاقت ریاستجمهوری دارد
چراکنار رفته .او جوان مسلمان وارستهای است .مگر شما نبودیدکه در محاکمهی
هواداران مجاهدی���ن در اوین پس از تعریف و تمجیدهایکذایی از آقای رجوی،
ه���واداران را ب���ه پریوی از او دعوت میکردی .مگر ش���ما نبودیک���ه بارها و به
مناسبتهای مختلف برای آقای رجوی ،از طریق پسرتانکاظم سالم میرساندی و
جویای احوال او میشدی و او نیز برای تو جواب میفرستاد .مگر شما نبودیکه با
سرکوب خشونتآمیز مجاهدینکه توسط عمال ارتجاع و بهمناسبتهای مختلفکه
صورت میگرفت ،مخالفت خود را ابراز میکردی؟ مگر شما نبودیکه...
و به دلیل همنیها بودکهآقای رجوی با احساس اینکه شاید در شما عنصر انسانیکه در
مرتجعنی یافت نمیشود به میزانی ولو اندک وجود داشته باشد و به منظور اتمامحجت و
نصیحت،چندینباربرایشمایادداشتهایهدایتکنندهایفرستاد..

1

بیاعتمادی بهشتی و قدوسی ب ه محمدیگیالنی
از آنجاییکه عالوه بر پسران محمدیگیالنی ،حداقل یکی از دخرتان وی از جمله اعضا
و هواداران مجاهدین بودند ،دس���تگاه قضایی و به ویژه بهشتی و قدوسیکه مجاهدین
را رقیب و دش���من اصلی خود میدانستند اعتماد الزم را به محمدیگیالنی نداشتند و
تنها پروندههای مربوط به وابستگان نظام سلطنتی از جمله دکرت شیخ االسالمزاده ،بهمن
نادریپور (تهرانی) و فریدون توانگری (آرش) شکنجهگران ساواک ،خانم فرخرو پارسا
و ...و خوانندگان و هرنمندان ایرانی و پروندهی متهمنی خرید و توزیعگوشت فاسد و مبتال
به تب برفکی ،رباخواری ،سوءاستفاده از موقعیت شغلی و لباس روحانیت ،و ...را برای
رسیدگی به اومیسرپدند.
ت به
اولنی پروندهی سیاس���یکه به او سرپده ش���د ،پروندهیگروه فرقان بود اما به سرع 
اشتباهشان پی برده و او را ازکار برکنارکردند.

 -1داوری فرزندان محمدیگیالنی در مورد نیت مس���عود رجوی صحیح نیست .برای او تنها موضع
لحظهای فرد در ارتباط با مجاهدین و شخص خودش مهم بود و به سابقه و ماهیت فرد مطلق ًا توجهی
نداشت.
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به دنبال اختالف محمدیگیالنی با قدوسی دادستانکل انقالب و حمیدرضا نقاشیان
بازجو و مسئول پرونده و ناطقنوریکه در پشت صحنه رشتهی قضایا را در دست داشت
مس���ئولیت ادارهی دادگاه از او سلب شد و به خواست آنها با حکم آیتالله منتظری و
مشکینی به علیاکرب ناطقنوری و عبدالمجید معادیخواه سرپده شد.
محمدیگیالن���ی پ���س از آغاز ب���هکار دادگاه فرقان اعالمکرده بودک���ه از این به بعد
(۸بهمن )۵۸خانوادهی شهدا و خربنگاران میتوانند در جلسات محاکمهی اعضایگروه
فرقان شرکت داشته باشند.
گیالنی معتقد بود س���ری بودن و یا علنی بودن جلس���ات دادگاه بستگی به نظر حاکم
شرع دارد و نه دادستان .علنی بودن محاکماتگروه فرقان قبل از هر چیز دست خمینی،
رفسنجانی و باند حاکم را در تبلیغات لجامگسیختهایکه علیه نریوهای چپ و مجاهدین
کرده بودند رو میکرد و نش���ان میدادکه اینگروه بر اس���اس برداشتشان از اسالم و
ی گفتههای
به منظور مقابله با حاکمیت «آخوندیسم» دست به ترور زدهاند .از مقایسه 
نقاشیان و ناطقنوریکه هر دو در موضوع برکناریگیالنی و برگماری الجوردی دخیل
بودند مشخص میشودکه هیچیک راست نمیگویند.
حمیدرضانقاشیاندرارتباطباچگونگیبرکناریگیالنیازقضاوتپروندهیفرقانمیگوید:
ابت���دا آقایگیالنی ،قاضی بودن���د .اولنی محاکمه هم مرب���وط به حمید نیکنام،
ضارب شهید قرنی بود .ش���هید الجوردیکیفرخواست را خواند و در این فاصله
آقای گیالنی سه چهار بار احساساتی شدند و متهم را لعن و نفرینکردند .من دو
سه بار یادداشت دادمکه آقا! قاضی باید بیطرف باشد و حق ندارد عصبانی بشود،
ویل ایشان ترتیب اثر ندادند .من دادگاه را تعطیل و به وقت دیگری موکولکردم و
بالفاصله نزد شهید قدوسی رفتم و ماوقع را شرح دادم .در آنجا پیشنهاد دادمکسانی
به عنوان قاضی انتخاب شوندکه زندان رفته باشند و این فضا را بشناسند و با روند
اینگونه محاکمات آشنا باشند و لذا آقایان انواری ،معادیخواه و ناطق را پیشنهاد
کردم .آقای قدوسی پذیرفتند و به من فرمودند برای انجام اینکار به قم بروم .آقای
انواری به علت بیماری از قبول این مسئولیت خودداریکردند و من به قم رفتم و با

جلب نظر حضرت امام احکام قضاوت را نوشتم و امضاگرفتم و برگشتم.
در آن دوران ،ق���درت محمدیگیالن���ی آنقدرکم بودکه مورد ریش���خند مأموران قرار
میگرفت و محافظ خمینی میتوانست دادگاه او را متوقفکند.
محمدیگیالن���ی پس از برکناری از دادگاه فرقان ،از فرط بیکاری در تاریخ ۱۸اس���فند
۱۳۵۸ب���ا صدور اطالعیهای در روزنامهی اطالعاتگوگوش ،هایده ،لیال فروهر ،حمریا،
1

1-http://qachib.blogfa.com/post-298.aspx
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فریدون فرخزاد ،عهدیه ،فریوزه ،پونه ،جهانگری فروهر و ...را به دادگاه انقالب احضارکرد
تا به زعم خود به «ارشاد» آنها برپدازد.
بر اساس همنی برداشت بودکه پروندهی تقی شهرام ،محمدرضا سعادتی و سعید متحدین
را که به زعم بهشتی وگردانندگان دستگاه قضایی حساس بود و پای مجاهدین و دیگر
گروههای سیاسی به میان میآمد در اختیار او قرار ندادند .هرچند وی در مردادماه ۱۳۶۰
برای نشان دادن سرسرپدگی خود به خمینی ،محمدرضا سعادتی و سعید متحدین راکه
قب ً
ال توسط دیگر حکام شرع به حبسهای طویلالمدت محکوم شده بودند به اتهامات
واهی تجدید محاکمه و اعدامکرد.
سعید متحدین در مرداد ماه ۱۳۵۹بهپانزده سال زندان محکوم شدکه همان موقع به شدت
مورد اعرتاض زهرا رهنوردکه همس���رش مریحس�ی�ن موسوی عضو شورایمرکزی حزب
جمهوریاسالمی و از اعضای شورایانقالب بود قرارگرفت .ویکه سعید را از نوجوانی
میشناخت در نامهی سرگشادهی خود ضمن توضیحگذشتهی سعید متحدین و مشکالتی
که داشته از اینکه پروندهی وی در اختیار محمدیگیالنی قرار داده نشده و موردکینهجویی
قرارگرفته انتقادکرد .با اینحال یک سال بعد ،این محمدیگیالنی بودکه حکم اعدام
س���عید و یازده نفر از هواداران مجاهدین را تحت عنوان ش���ورش در زندان صادرکرد.

1

مخالفت و رقابت با خلخایل
محمدیگیالن���ی همچون دیگر اعضای جامعهی مدرس�ی�ن رابطهی خوبی با خلخایل
نداشت .درگریی بنی جامعهی مدرسنی و خلخایل تا آنجا بودکه اطالعیهی رسمی علیه
او دادند و مدعی ش���دندکه او در سفر بهامارات و همچننی حضور در دادگاه خوزستان
نمایندگی از طرف خمینی نداشته است.
محمدیگیالنی نیز درگفتگو با روزنامهی ژاپنی ابایی نداشتکه بگوید اقدامات خلخایل
مورد تأیید او نیست.
س :چیزی را در موردکردستان فراموشکردم .علیه بعضی از اعدامها درکردستان قیام
شد .نظر شما چیست؟
ج :ما درکردستان نبودیم و نمیتوانیم در مورد رأی دادگاههای آنجا حرف بزنیم.
س :آقای خلخایل عدهای را برایکشنت شاه فرستاده آیا این یک عمل صحیح بر مبنی
شریعت اسالمی است؟
ج :آقای خلخایل عقاید مخصوص برای خود داردکه مربوط به امام نیست.

2

1-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-501.html
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تبدیل یک انسان عادی به یک جالد خونآشام
در تابس���تان ۱۳۵۸محمدیگیالنی پس از مرگ پسر ارشدش جعفر به هراس میافتدکه
مبادا این واقعه ،تقاص احکامی باش���دکه وی صادرکرده است .به همنی دلیل خانم آذر
آریانپور همسر دکرت شجاعالدین شیخ االسالمزاده وزیر بهداری دولت هویدا را به منزلش
فرا میخواند تا از او دلجوییکند .از قرار معلوم همسر و اطرافیان محمدیگیالنی معتقد
بودند آه و نفرینکسانیکه توسط او به اعدام و زندان محکوم شدهاند دامان فرزندشان را
گرفته است .در آن تاریخ شیخ االسالمزاده آخرینکسی بودکه توسط محمدیگیالنی به
حبس ابد محکوم شده بود.
خانم آریانپور در مورد برخوردش با دخرت و همسر محمدیگیالنی در منزل مسکونیشان
میگوید:
سالم بلندىکردم وگوشهاى روى قاىل نشستم.کسى به من توجه نکرد .زن جوان به
زن میانساىلکه تازه به هوش آمده بود ،نزدیک شد و در حاىلکه قاشقى شربت به
دهانش مىریخت،گفت:
مادر ،این خانم شیخ االسالمزاده است ،شوهرش را ماه پیش محاکمهکردند و حبس
ابدگرفت .به دعوت آقاجانم به این جا آمده.
زن بیمار نیمخیز شد و نگاه غریبى به من انداختکه نتوانستم تحمل بکنم و سرم را
پاینی انداختم .دخرت جوان پیش من برگشت وبا صداى غمزدهاىگفت:
آقا داداشم چند روز قبل در تصادف اتومبیل شهید شد .ما اآلن از سر خاکش برگشتیم.
گفتم :خیلى متأسفم .اگر ً
قبال مىدانستم ،امروز مزاحم نمىشدم.
آهىکشید وگفت :آقا جانم هنوز سر خاک است و دیرتر مىآید.
مادرش ،آن زن داغدیده مس���کنی ،نگاه غریب دیگرى حوالهی منکرد وگریهکنان
گفت :نوش���دارو پس از مرگ سهراب رسید!وقتى که پس���رم ،جگرگوشهام چانه
انداخت ،تازه برایش دکرت آوردند!
بعد ازگفنت اینحرف ،داغش تازه ش���د و به جان خودش افتاد و به س���ر و رویش
چنگ زد .اطرافیان جلویش راگرفتند و زبان به اندرزگشودند:
با اینکارهاکه پسرت زنده نمىشود .شاید قسمتش این بودکه ناکام از دنیا برود .با
قسمتکه نمىشود جنگید!
مادر داغدیده فریاد زد:
نه ،قسمت پسرم نبودکه ناکام بمرید .چشمش زدند! نفرینشکردند!
تبدیل محمدیگیالنی به یک خونآش���ام و قصاب بیرحم به راس���تی تأملبرانگیز و
1

1-www.mehrnews.com/news/2785726
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محمدمحمدیگیالنی

دکرت ش���یخ االسالمزاده توس���ط محمدیگیالنی از مرگ نجات یافته بود 1،اما هراس از
عقوبتکار و آه و نفرینیکه پشت سر او و خانوادهاش بود وی را دچار تردید میکند .او
به همنی دلیل میکوشد منزل مصادره شدهی شیخ االسالمزاده را به همسرش پس دهد.
محمدیگیالنی به همسر دکرت شیخ االسالمزاده میگوید:
برای مراسم هفت پسر ارشدمکه غفلت ًا وفات یافته ،مراسمی در قربستان داشتیم و معطل
ش���دم ...پس از وقوع حادثهی اتومبیل ،همسر شما را از اوین به بالنی فرزندم آوردیم
ویل متاسفانهکار ازکارگذشته بود ...آخرین حکمیکه قبل از شروع ماه مقدس رمضان
صادرکردم ،مربوط به دکرت شیخ االسالمزاده بود .خانوادهام معتقد استکه محتم ً
ال

نفرین او دامنگری ما شده و جانب ما طلب بخشش واجب است!
محمدیگیالنی آن موقع در آدمکشی تازهکار بود و به اندازهیکافی قسیالقلب نشده بود.
وی بعدها آنقدر سنگدل و بیرحم شدکه نه تنها دو پسر دیگرش محمدمهدی وکاظم
در جدال با پاسداران بهکام مرگ رفتند بلکه خواهرزادگانش نیز به بند و زندان و افتادند
و مصیبتهاکشیدند و او خم به ابرو نیاورد .معلوم نشد بر سر همسر محمدیگیالنیکه
در از دست دادن اولنی پسرش اینگونه مویه میکرد بعد از تحمل آنهمه مصیبت چه آمد
و چگونه با دیوی همچون محمدیگیالنی سرکرد .به ویژهکه از محل دفن فرزندانش نیز
اطالعی نداشت تا الاقل برگور آنها بگرید.
علی جنتی وزیر ارشاد اسالمی دولت روحانیکه مادرش موقعیتی تقریب ًا مشابه داشته ،در
مورد بیتابی او بعد ازکشته شدن پسرش حسنی جنتی در درگریی با مأموران نظاماسالمی
در سال  ۱۳۶۱درگفتگو با روزنامهی شرق میگوید:
پدرم هیچوقت ابراز ناراحتی نکردند ویل حتما از نظر عاطفی ناراحت هستن دکه چرا
فرزندشان به این سرنوشت دچار شد .متأسفانه او با مجاهدین خلق در فاز نظامی هم
همراهیکرد و سرنوشت او اینگونه شد ...البته مادرم خیلی متأثر بود .تا آخر عمر هم
همواره ناراحت بود .ویل پدرم چیزی ابراز نمیکرد.
شرق :سر مزار ایشان میروید؟
2

-1شیخاالسالمزاده در دوران پهلوی به اتهام فسادمایل و  ..دستگری شد .او پس از سقوط نظام پهلوی،
از زندان جمشیدیهگریخت و برای چارهجویی نزد دکرت اسماعیل یزدی برادر ابراهیم یزدی رفت و به
توصیهی او خودش را به مدرسه رفاه معرفیکرد .علریغم تبلیغات وسیعیکه علیه او بود و مجاهدین
و خلخایل پایشان را در یککفشکرده بودند برای اعدام او ،محمدیگیالنی وی را با یک درجه
تخفیف به حبس ابد و مصادرهی اموال و طبابت رایگان محکومکرد .مجاهدین پس از محکومیت او
به حبس ابد نیز هم چنان با سر همکردن اتهامات عجیب و غریبی حکم دادگاه را محکومکردند .همنی
مسئله باعث شدکه شیخ االسالم زادهکینهی مجاهدین را به دل بگرید و تالفیاش را سر هواداران این
سازمان در زندان اوین درآورد.
2-www.mehrnews.com/news/2785726

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

153

علی جنتی :مزار چهکسی؟
شرق:برادرتان حسنی؟
علی جنتی :اص ً
ال نمیدانمکجا هست.
شرق:شما اطالعی ندارید؟ ویل با ارتباطاتیکه داشتید ،میتوانستید پیداکنید.
علی جنتی :نه اطالعی ندارم .اگر جس���توجو میکردم ،میتوانستم پیداکنم .اما
انگیزهای برای اینکار نداشتم.
شرق:معمو ً
ال سر مزار رفنت ،آالم راکاهش میدهد .به خاطر مادرتان همکه شده بود
دنبال مزار برادرتان نگشتید؟
علی جنتی :خری .نه خودمان دنبال کردیم و نه کسی آدرس آن را دادکه مادرمان را

بربیم.
رس���انههای نظاماسالمی در مورد آزادی شیخ االس�ل�امزاده از زندان نیز داستانسرایی
میکنند و مینویس���ند محمدیگیالنی تصادف سختی میکند .راننده او را به یکی از
بیمارستانهای تهران میفرستند و وی را با استخوانهای شکسته و تنی خونآلود به زندان
اوین میبرند تا زیر تیغ شیخ االسالمزاده رود .محمدیگیالنی پس از مداوا ،در دیداری
خصوصی شرح حوادث رخ داده در بیمارستان را به اطالع خمینی میرساند و در نتیجه
1

شیخ االسالم آزاد میشود.
محمدیگیالنی در تاریخ ۲۳شهریور ۱۳۵۹در جادهی قم تهران ،حوایلگردنهی حسنآباد
با یککامیونکمرپسیکه از طرف مقابل میآمد تصادفکرد .محمود زیباکالم رانندهی
اتوموبیل در دمکشته شد و محمدیگیالنیکه از ناحیهی سر و صورت مجروح شده بود
2

در بهداری زندان اوین بسرتی شد.
شیخاالسالم زاده در دههی  ۶۰خدمات بسیار زیادی به بازجویان و شکنجهگرانکرد .او
با تولید آمپول ضدس���یانورکه در تمامیگشتهای اوین وکمیتهها وجود داشت بسیاری
را از مرگ نجات داد و به تیغ ش���کنجهگران سرپد تا ذرهذره جانشانگرفته شود .او در
این دوران مورد اعتماد ویژهی الجوردی بود .برخالف دکرت ش���مسالدین مفیدی وزیر
علوم مستعفی دولت نظامی ازهاریکه یار و غمخوار زندانیان سیاسی بود و مورد عالقه
و احرتام ویژهی آنان قرار داش���ت ،شیخ االسالمزاده مورد خشم و نفرت غالب زندانیان
بود .این خشم وکینه آنقدر بارز بودکه الجوردی در ابتدای سال  ۱۳۶۱در حسینیهی اوین
به طعنه و تمسخرگفت :ما او را آزاد خواهیمکرد و چنانچه قادر بودید او را در بریون از
زندان ترور کنید.
3

-1روزنامهی شرق یکشنبه  ۲۶شهریور .۱۳۹۶

2-www.khabaronline.ir/detail/334991
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شیخاالسالمزاده به سادگی به مرخصی میرفت وگاه ترک موتور پاسداران از اوین خارج
میشد .آزادی او نه به خاطر مداوای احتمایل محمدیگیالنی بلکه همکاریگسرتدهی او
با شعبههای بازجویی و شکنجهگران بود .او به پاس خدماتش در ابتدای سال ۶۲چنانچه
الجوردی وعدهاش را داده بود آزاد شد .وی تا آخر عمر روابط بسیار نزدیکی با باالترین
مقامات سیاسی و قضایی و امنیتی رژیم و از جمله محمدیگیالنی داشت و به خانهی
او رفت و آمد میکرد.
جنایتکردن اولش س���خت اس���ت ،بعد آسان میش���ود .محمدیگیالنی سال بعد در
اردیبهشت  ۱۳۵۹شبانه حکم اعدام خانم فرخرو پارسا را در منزلش به اصرار الجوردی
و هاش م رخفر معاونکچویی به جرم فساد روی زمنی میدهد .او با این حکم مسریی را
گشودکه بعدها به اعدام هزاران زن و دخرتان نوجوان ختم شد.
این حکم ظالمانه که با مخالفت نریوهای سیاسی نیز مواجه نشد ،پیش روی خمینی صادر و
اجرا شد و او هیچ واکنشی نشان نداد .در حایلکه خمینی در تاریخ  ۲۳اردیبهشت  ۱۳۵۸در
حکمی خطاب به مهدی هادوی دادستانکل انقالب« ،شرایط مجازات اعدام در دادگاهها»
را معنیکرده و به صراحت عنوانکرده بود حکم اعدام تنها در موارد زیر اجرا شود.
:۱کسیکه ثابت شود آدمکشته است؛
:۲کس���یکه فرمانکشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجهای شدهکه منجر به
گ شده باشد ،هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادرکند و نباید اشخاص در غری
مر 
از د و مورد مذکور اعدام شوند .تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص1.
محمدیگیالنی و الجوردی «قصاص»که نشدند هیچ ،ترفیع مقام نیزگرفتند و به چشم و
چراغ خمینی تبدیل شدند تا نشا ن ده دکه تاکجا او حقهباز و دورو است.
محمدیگیالنی بعد از این جنایت و از زمانیکه خمینی در تریماه  ۱۳۵۹به موضعگریی
علنی علیه مجاهدین پرداخت و آنها را بدتر ازکفار خواند ،بر سر دوراهی انتخاب قرار
گرفت .یا بایستی به سمت قدرت میل میکرد و دست در خون بهرتین جوانان میهن و
از جمله فرزندان خودش میکرد و یاگوش���های اختیار میکرد و بهتدریس در حوزهی
ی و مزهکردن قدرت در دهانش ،به او اجازهی ترک
علمیه قم و ...مشغول میشد .جاهطلب 
مسند را نمیداد .انتخاب او در این سرفصل ،مسریی هولناکی را در مقابل اوگشود .او با
سرعتی حریتانگیز در خدمت دستگاه سرکوب قرارگرفت و در سیاهترین روزهای میهن
به قاضیالقضات نظاماسالمی تبدیل شد و به سادگی و مثل آب خوردن هزاران نفر را
روانهی جوخههای اعدام و زندانکرد و فرمان به ِاعمال بیرحمانهترین ش���کنجهها و
اجرای وحشیانهترین مجازاتها داد.
1-www.imam-khomeini.ir/fa/C207_42350
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در اسفندماه  ۱۳۵۸نیز محمدیگیالنی درندهخوییاش را نشان داده بود .وی در ارتباط
با تأخری در اجرای حکم اعدام سرتیپ مجتبی عمیدگفت:
در رابطه با اعدام این ش���خص اطالع دادند تلفنی به ما شد وگفته شد بعضی از
محرتمنی و پیش���گامان انقالب و نهضتکه ما به همهی آنها احرتام میگذاریم،
اوراق و مدارکی به نفع سرتیپ عمید جمعآوریکردهاند و از ما دوازده ساعت مهلت
خواستند تا اوراق را تحویل بدهند .از آنجاییکه شخص مورد نظر مورد احرتام ما
بود پذیرفتیم .ما شانزده ساعت هم منتظر شدیم ویل مدارک به دادگاه ارائه نشد و
چون در حکم خدا جایز نیست بدون عذر محکوم را نگهداشت لذا مجریان حدود

الهی ،حکم اعدام را در بارهی عمید اجراکردند.
او در جریان محاکمهی فرجالله س���یفی معروف ب���هکمانگر یکی از بازجویانکمیتهی
ضدخرابکاری ساواک در خرداد ۱۳۵۹گفت:
تاکنون یکنفر مجرم روی اساس قرآن مجید به مجازات نرسیده است .خدا نگفته
اس���تگروه فرقان را در زندان اوین و داخل یک چهاردیواری بکشند .خداگفته
است اینکسانیکه در سر راه انسانکه باید به خلیفهیالهی برسند ،سنگاندازی
میکنند ،مفسد فیاالرض هستند ،به طرز فجیعیکشته شوند.اینها را باید در برابر
مردمکه در نماز جمعه جمع میشوند به مجازات رساند و همان شکنجههاییکه به
1

فرزندان ما دادهاند ،همان شکنجهها را ببینند.

2

در آذر  ۱۳۵۹وقتی وی نسبت بهکم بودن آمار اعدامها استغفا رکرد،کسی تهدیدهای او
را جدی نگرفت:
ای ملت ایران ما از ش���ما خجالت میکشیمکه با دشمنان شما مالیمتکردیم .ما
شرمساریمکه با دشمنان شما مس���امحهکردیم .همانطوریکه شما شنیدهاید امام
چند ماه قبلگفتکه «من استغفار میکنم ما انقالبی عمل نکردهایم ».و به خدا
ما انقالبی عمل نکردهایم .چطور فقط س���یصد و س���ی و هفت نفر را از پریوزی
انقالب در دادگاههای انقالباسالمی مرکزکه مرکز دادگاههاست از طاغیان بهکشنت
رفتهان���د؟ آن هم یکگروهی ازاینها فرقانی بودهاند ،وگروهی دیگرکودتاچیها.
یعنی اگر زانیها و سردستهی خرابات را هم از این عدهکمکنیم آمار اعدام شدگان
زیر دویست نفر است .در حایلکه لننی پس از پریوزی انقالبش هشتمیلیون نفر را
کشت .این جای خجالت نیست برای دادگاه انقالباسالمی مرکز؟که همنیجا من
و دادگاه از مردم اس���تغفار میکنیمکه با دشمنان این ملت و اسالم مدارا شد .این
-1روزنامهیاطالعات  ۴شنبه  ۲۲اسفند .۱۳۵۸

-2روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۴خرداد  ،۱۳۵۹ص .۲
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مدارا شدن هم به اختیار نبوده.
او سپس در همنی ایام (پاییز  )۱۳۵۹با صدور حکم اعدام بهمن شکوری به جرم ارتداد،
آمادگی خود را برای خونریزیهای هرچه بیشتر نش���ان داد و مبتکر جنایتی شدکه بر
اساس آن در سالهای بعد صدها نفر به جرم ارتداد به جوخهی اعدام سرپده شدند .بهمن
شکوری دبریکل جامعهی اهل تسنن بودکه مخفیانه اعدام شد .او به خاطر آنکه از تشیع
به تسننگرویده بود ،مرتد شناخته شد تا دیگر هیچ شیعهای هوس نکند به مذهب اکثریت
مطلق مسلمانان جهان بپیوندند.
از همنیجا بودکه مجاهدین خلق متوجه چرخش او ش���دند و بدون نام بردن از وی به
اعدام ش���کوری اعرتاضکرده و حکم مزبور را قرونوس���طایی و غریانسانی خواندند و
سپس در زمستان ۱۳۵۹حجتاالسالم جاللگنجهای را به صحنه فرستادند تا با نام بردن
از محمدیگیالنی او را مسئول این جنایت معرفیکند.
از این جا به بعد بودکه محمدیگیالنی آهستهآهسته مورد اعتماد دستگاه قضایی و بهشتی
و قدوس���ی قرارگرفت و محاکمهی امریانتظام راکه در واقع محاکمهی نهضت آزادی و
لیربالها بود به او سرپدند.
1

نقش بیبدیلگیالنی درکشتار دههی ۶۰
خمینی در  ۷تری ۱۳۵۸در س���خرنانیایکه خطاب به طالب مدرسهی فیضیه و مبلغان
اسالمی داشت و بسیاریشان حکام شرع بعدی را تشکیلدادندگفت:
اعدامهاییکه در اسالم است اعدامهای رحمت است .یک طبیبی استکه چاقو
را برداشته و این جامعه را از یک موجودیکه اگر باشد فاسد میکند جامعه را ،از
ش ّر این نجات میدهد جامعه را .یک حد از حدود الهی وقتیکه واقع بشود ،یک
جامعه اصالح میشود .اگر چهار تا دزد را دستش را بربند در مجمع عمومی ،دزدی
تمام میشود .اگر چهار تا آدمیکه به فحشا مبتالست آن را شالق بزنند ،در جامعه
فحش���ا از بنی میرود .این غدهی سرطانی استکه طبیب برای حفظ یک انسان
ناچار اس���تکه این غده را بریون بیاورد.گاهی چاقو برمیدارد چشم آدم را بریون

میآورد .رحمت است این؛ حفظ است.
محمدیگیالنی نیز بر اس���اس دیدگاه فقهی «امام» ،اعدام و شکنجه و اجرای «حد»
را «رحمت» میخواند و خود را پزش���کی میدانستکه غدههای سرطانی را جراحی
میکند .او در مورد تعزیز میگفت:
کتک میزند ،تعزیرش میکندکه این معالجه بشود .درستهکتکزدن ضرره ،اما ضرر
2

-1مصاحبهی مطبوعاتی حاکم شرع دادگاههای انقالب،کیهان ۲۷ ،آذر  ،۱۳۵۹ص.۳
-2صحیفهی امام ج  ۸ص .۳۳۲
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کم برای درمان ش���خص و درمان جامعه ،همهی عقال میگویند .شما شنوندهی
محرتم بیمار میشی ،آمپول بهت میزنند ...در وهلهی اول راز جزا وکیفر این است
که این پیکر غدانیه جامعهی ایمان ،این ،اگر عضویکج شده منحرف شده ،بیمار
شده ،عالجشکنه ،عملشکنه ،داغشکنه .چوب تر را چنانکه خواهی پیچ .نشود
خشک جز به آتش راست.
او حتی بازجویان و شکنجهگران را نیز پزشک میدانست و صراحت ًا اعالم میکردکه آنها
هنگام لمس بدن زنان زندانی ،از حقوق یک پزشک هنگام معاینه و جراحی برخوردارند.
وی معتقد بود برای حفظ جمهوریاسالمی هر جنایتی میتوانکرد:
«اسالم زندگی انسان را به نحوی تنظیمکردهکه به زندگی بعدی یعنی زندگی پس
از مرگ لطمه وارد نیاید .زیرا جزائیات اسالم بر اساس فطرت بنا شده و در مسئلهی
صیانت و حفظ مدنیات ،اج���رای جزائیات را الزم میداند و در عنی حال عفو و
بخشش را نیز در نظر دارد .همچننی اگر اساس انبیاء در خطر بیافتد ،اسالم میگوید
که عزیزترین چیزها را باید فداکرد ،لذا اگر جمهوریاسالمیکه همان ودیعهی انبیاء
است در خطر بیافتد حفظ آن بر همه واجب و الزم است.
محمدیگیالنی به عنوان رئیس دادگاههای انقالباس�ل�امی مرکز با قرارگرفنت درکنار
اس���دالله الجوردی وکنارگذاشنت تمامی قواعد حقوقی و معیارهای سنتی شرعی نقش
بارزی در سرکوب خوننیگروههای سیاسی پس از  ۳۰خرداد  ۱۳۶۰و شکلگریی و تثبیت
ویرانهی قضایی داشت .هزاران نفر به حکم او به جوخههای مرگ فرستاده شدند و یا به
زندانهای طویلالمدت محکوم شدند وکمکاریهای قبلی را جربانکرد.
ابراهیم رئیسی ،قاتلیکه نزدیک به چهار دهه باالترین مناصب قضاییکشور را داشته،
ضمن آنکه آرامش را از ویژگیهای محمدیگیالنی میشمارد میگوید:
ایشان این آرامش را حتی در هنگام صدور حکم و با قرائت یک آیه نشان میدادند.
وقتی صدور احکام سنگنی دربارهی سلطنتطلبان و منافقنی را در جلسه قضاوت
تمام میکردند و در درس اخالق حاضر میشدند با آرامشیکامل و همراه با طمأنینه
1

حدیث میخواندند وگریه میکردند...

2

اعدام بدون احراز هویت
محمدیگیالنی در روزهای ۳۱خرداد و اول تریماه  ۶۰تعدادی از زندانیان را بدون احراز
هویت به جوخهی اعدام سرپد چراکه به صراحت اعالم میکرد برای او مهم «هیکلی»
استکه در مقابل او ایستاده و جرمیکه مرتکب شده و نه «هویت» او.

-1روزنامهی اطالعات چهارشنبه  ۳تریماه ۱۳۶۰

2-http://raisi.ir/post/128
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ویدرپاسخبهسؤالخربنگاراندرموردافرادیکهبدوناحرازهویتاعدامکردهبودمیگوید:
چون عدهای حاضر نیستند مش���خصات خود را به دادگاه بدهند .لذا ما بر اساس
مدارک و آالتیکه از متهم به دست آوردهایم ،محاکمه میکنیم ،ویل بطورکلی باید

بگویمکه حکم روی نام نمیرود ،بلکه روی شخص است.
او با سادهترین معیارهای حقوقیکه تشخیص هویت زندانی است بیگانه بود.
1

اعدام و مجازاتکودکان
محمدیگیالنی در اولنی مصاحبهی مطبوعاتی خود پ���س از  ۳۰خرداد  ۶۰درحایل که
همراه با الجوردی حاضر شده بود در پاسخ به خربنگارانگفت :به هیچ وجه غریمکلفی

اعدام نشده و سن و سال اعدامشدگان حول هیجده سال بوده است.
منظور او از «غریمکلف» سن نُه سال قمری برای دخرتان و پانزده سال قمری برای پسران
است .با همنی معیار بودکه او رأی به اعدام فاطمه مصباح دادکه هنگام مرگ تنها سیزده
س���ال داشت .چراکه حاضر نبود پدر و مادرش راکه در ارتباط با مجاهدین فعال بودند
محکومکند .خواهر وی عزت نیز هنگامیکه اعدام شد پانزده ساله بود .محمدیگیالنی
و حکام شرعی که زیر نظر اوکار میکردند همهی اعضای خانوادهی مصباح را که پدر
و مادرشان در درگریی مسلحانه کشته شدند به اعدام محکومکردند .نیلوفر تشید نیز در
حایلکه پانزده بهار را به چشم دیده بود مقابل جوخهی اعدام قرارگرفت.
صده���اکودک و نوجوان به حکم محمدیگیالنی به اعدام و حبسهای طویلالمدت
محکوم شدند و تعدادیشان درکشتار  ۶۷مقابل جوخهی اعدام قرارگرفتند.
2

صدور حکم اعدام
درکمال خونسردی و حقهبازی
اوگاه چنان با خونس���ردی حکم اعدام زندانی را صادر میکردکه اگرکسی شناختی از
شخصیت او نداشت تصور میکرد حکم آزادیاش را داده است.
با آنکه محمدیگیالنی با دکرت محمد ملکی رئیس خوشنام اسبق دانشگاه تهران سابقهی
آشنایی و دوستی داشت نزد وی چنان وانمود میکردکه حکم به برائت او داده و عنقریب
آزاد خواهد شد .اما دیری نگذشتکه دکرت ملکی متوجه شد از سوی وی به اعدام محکوم
شده و حکم صادره در دادگاه عایل قمکه به ابتکار آیتالله منتظری تأسیس شده بود ،شکسته
و به دهسال زندان تخفیف یافته است 3.البتهگیالنی سالها بعد تالش میکرد با دروغ و

-1روزنامهی اطالعات چهارشنبه  ۳تریماه ۱۳۶۰
-2روزنامهی اطالعات چهارشنبه  ۳تریماه ۱۳۶۰

3-www.youtube.com/watch?v=x04JyZomtGY
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فریب و حیلهگری به دکرت ملکی بقبوالندکه حکم اعدام را او صادر نکرده بود .دادگاه دکرت
ملکی شماییکلی از تراژدی قضایی نظاماسالمی را به دست میدهد .دکرت محمد ملکی
در نامهی اعرتاضی خود به هیأت اجرایی نظارت بر انتخابات دولت خاتمیکه صالحیت
وی را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی ردکرده بود نوشت:
دو ساعت پس از نیمهش���ب  ۱۲تریماه سال ( ۶۰اولنی شب ماه مبارک رمضان) به
خانهی من ریختند و در حایلکه همس���رم درکار تهیهی س���حری و خودم مشغول
مطالعه بودم ،مرا دستگری و روانهی زندانکردند .تا اواخر آذرماه یعنی تا حدود پنج
ماه در زندانکسی سراغم را نگرفت .شرایط زندان وحشتناک بود .اگر فرصتی و
رخصتی دست دهد حقایقی را فاش خواهمکردکه موی بر بدن هر انسان با وجدان
راست خواهدکرد.
پس ازگذشت حدود پنج ماه از دستگرییام،کمکم زمینهسازی برای محاکمهام آغاز
شد .زیر وحشتناکترین شکنجهها قرارگرفتم .میدانستند وابستگیگروهی ندارم و
هرگر عملیکه بتوان اتهام اقدام علیه جمهوریاسالمی را بر من واردکرد نکردهام،
اما میخواس���تند بهانهای برای محاکمه پیداکنند .باالخره دادگاهی شدم تا مرا به
محاکمهکشند .دادگاه سه نوبت تشکیل شد،کیفرخواست را تنها در دادگاه شنیدم،
قبل و بعد از هر جلسه دادگاه ،بازجویم با مشت و لگد به جانم میافتادکه در دادگاه
زبان درازی نکنم.
داستان دادگاه و محاکمهام،کتابی است خواندنیکه در اینجا فرصت بازگشایی آن
نیست .جالب است بدانید شایدکمسابقهترین دادگاه در طول تاریخ قضاوت ،دادگاه
من بودکه در آن آقای محمدیگیالنی به عنوان رئیس دادگاه و حاکم شرع و آقای
اسدالله الجوردی به عنوان دادستان و بازجو وکمک بازجویم شاید به عنوان هیأت
منصفه در آن ش���رکت داش���تند و در پایان هر جلسه ،بازجویم مرا به اتاق بازجویی
میبرد و به بهانهی این که چرا آن حرف را زدی و چرا آن حرف را نزدی به جانم
میافتاد و نوازش تا نیمههای شب ادامه داشت تا الشهام به سلول منتقل شود.
دکرت ملکی استاد دانش���گاه بود و این بال به سرش میآوردند تصور اینکه با هواداران
مجاهدین چه میکردند زیاد سخت نیست.
دک�ت�ر ناصر تکمیلهمایون دیگر اس���تاد دانش���گاه در م���ورد برخ���وردش در دادگاه با
محمدیگیالنیمیگوید:
یکبار آقای محمدیگیالنی پرسید میتوانی بر اعصابت مسلط باشی؟ پاسخ دادم
مسلطم.گفت شمارهی خانهات را بگو.گفتم و او هم به خانهی ما زنگ زد .خانمم
گوشی را برداشت و آقایگیالنی به اوگفت :اینجا دادگاه انقالباسالمی است و
1
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شوهر شما در حال محاکمه است .خانمم فکر میکردکسیکه پای تلفن است دارد
شوخی میکند .من آنجا با خانمم صحبتکردم .پرسیدم :نادر چطور است؟ وقتی
با پسرم هم صحبت کردم آقای گیالنی گوشی را گرفت وگفت :انشاءالله پدر شما
آزاد خواهد شد .این اولنیبار بودکه من پس از دستگریی و سختیهای بسیار ناگهان
گریهامگرفت .بعد آقایگیالنیگفت بروید چند روزی اسرتاحتکنید.
در یکی از جلسات دادگاه آقایگیالنی برگهای به من دادکه روی آن نوشته شده بود
اینجانب حکم اعدام خود را قبول دارم و اعرتاضی به آن ندارم .آنجاکه این برگه

را دیدم یاد حرف چندماه پیشش به پسرم افتادمکه خیال مراکمی راحتکرده بود.
گروهی از هواداران مجاهدینکه در خردادماه  ۶۰و پیش از اغاز درگرییهای مسلحانه در
یکی از ساختمانهای وابسته به این سازمان در جنوب غربی تهران دستگری شده بودند در
تریماه  ۱۳۶۰توسط محمدیگیالنی محاکمه شدند.
آنهاکه بهگروه نود نفره معروف بودند ،بخشیش���ان مردم عادی بودند وکوچکترین
فعالیت سیاسی و تشکیالتی نداشتند.گیالنی در یک شب حکم اعدام بیست و سه نفر
از آنها را صادرکرد و بقیه را حبسهای طویلالمدت محکومکردکه تعدادیش���ان در
کشتار  ۶۷اعدام شدند .یکی از آنها برای اینکه ثابتکند سیاسی نیست و اکروباتباز
است مجبور شد در دادگاه به دستورگیالنی پشتک و وارو بزند تا از اعدام رهایی یابد .در
بهمنماه  ۱۳۵۹شعبان طاووسی معروف به کابوککهکاندیدای ریاستجمهوری نیز بود
برای آنکه ثابتکند حقهباز و فریبکار نیست و متخصص هیپنوتیزم است در دادگاه یکی
از پاسداران را به خواب عمیق برد و...
1

کیفرخواستهای صادره از سوی دادستانی
و احکام صادره از سوی محمدیگیالنی
محمدیگیالنی با آنکه قاضیالقضات بود و رئیس حکام شرع ،با این حال تحت سیطرهی
الجوردی قرار داشت و ماشنی امضای احکام مورد درخواست وی بود .اگرچه الجوردی
رابطهی خوبی با وی نداشت و معتقد بود اگر او آدم حسابی بود بچههایش منافق نمیشدند
اما بر اساس ملزومات دههی  ۶۰این دو یک جفت هولناک را تشکیل دادند.
برای درک کیفرخواس���تهای تهیهشده از س���وی الجوردی و احکام صادره از سوی
محمدیگیالنی تنها به یک پرونده اشاره میکنمکه اسناد و شواهد در مورد آن موجود
است .در اطالعیهی دادستانی انقالباسالمی مرکزکه خرب از اعدام «بیست و سه تن از
اعضاء وکادرهای منافقنی و پیکار » و از جمله اصغر لقایی فرزند حسن و حسن قائمی
فرزند رزاق داده شد ،اتهام دو نفر اخری را که بابت آن به «کیفر الهی رسیدند» به شرح
1-http://www.isna.ir/news/96041910480
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زیر اعالمکرد:
اختفاء و فراری دادن بنیصدر ،ش���رکت در طرح توطئهی علیه جمهوریاسالمی،
قراردادن منزل خود در جهت توطئه برای براندازی جمهوریاسالمی و استفاده از
منزل ایشان به عنوان خانهی تیمیگروهک منافقنی؛
در اطالعیه مزبور آمده است:
الزم به تذکر استکه طبق اعرتافات صریح نامربدگان طرح بمبگذاری در سالن
سخرنانیدفرتمرکزیحزبجمهوریاسالمیکهمنجربهشهادتمظلومآیتاللهبهشتی
و هفتاد و دو تن از یاران باوفای ویگردید،در منزل این معدومنی و با حضور بنیصدر،
تکمیلهمایونوانتظاریونوچندتنازاعضایسازمانمنافقنیطرحریزیشدهاست.

1

دکرت ناصر تکمیلهمایون و مصطفی انتظاریون2روحشان هم از این اتهامات عجیب و غریب
خرب نداشت و در زمان مذکور حتی بنیصدر به مجاهدین نپیوسته بودکه در طراحی انفجار
 ۷تری شرکتکند .خربگزاری رسمی ایرنا در توصیف دکرت ناصر تکمیلهمایون مینویسد:
این پژوهش���گر برجس���تهی تاریخ و فرهنگ ایران که روزگاری در شمار نزدیکان
ابوالحسن بنیصدر بود ،در تریماه  ۳۶سال پیش در چننی روزهایی به اتهام همکاری
برای خروج بنیصدر ازکش���ور ابتدا به اعدام محکوم ش���د و سپس این حکم به
واسطه آیتاللهگیالنی به حبس ابد تقلیل یافتکه پس از آن به ده سال تبدیل شد
و سرانجام پس از چهار سال به آزادی او از زندان منجر شد.
دکرت ناصر تکمیلهمایونکه در اطالعیهی رسمی دادستانی انقالباسالمی به طراحی
بمبگذاری  ۷تری متهم شده و بابت آن دو نفر اعدام شدهاند درگفتگوییکه با روزنامهی
«همدیل» دارد و توس���ط خربگزاری دولتی ایرنا منتشر شد در مورد اتهامات پوچ اصغر
لقایی و حسن قائمی توضیح داده و در مورد چگونگی خربدار شدن خود از موضوع ۷
تری و واکنش بنیصدر میگوید:
(واکنش بنیصدر به انفجار دفرت حزب) خرب اسامیکشتهها راکه برای ما میآوردند،
من ش���اهد بودم بنیصدر برای بعضی از آنهاگریهکرد .میگفت بعضی ازاینها
آدمهای خوبی بودند.کسیکه بیشتر یادم میآید شهید حسن عباسپور ،وزیر نریو
بود .بنیصدر حالتی نداشتکه بتوانیم بگوییم خوشحال بود.
دستگاه قضایی بنیصدر راکه برایکشتهشدگان  ۷تری میگریسته را مسئول بمبگذاری
و ط���راح آن معرفی میکند .همنیکافی اس���ت تا به آنچه در ده���هی  ۶۰در زندانها و
3

-1روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۱مهر .۱۳۶۰
-2انتظاریون در اثر ترس از اعدام «توبه»کرده و به همکاری با الجوردی پرداخت وگروه سرود زندان
را اداره میکرد و ...
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دادگاههای عدل اسالمیگذشته پی بربید.
تکمیلهمایون در مورد برخورد بعدیگیالنیکه نشاندهندهی شخصیت وی و «عدل»
اسالمی است میگوید:
آق���ای منتظریگفته بود پرون���دهی زندانیهای بیش از پانزده س���ال و مصادرهی
اموال بیشتر از پانصدهزار تومان باید به قم بیاید و رس���یدگی شود .به نوددرصد
از پروندههایی همکه به قم میرفت عفو میخورد .پروندهی من همکه به قم رفت،
چون آقای منتظری مرا میشناخت به حبس ابد تبدیلشکرد .بنابراین با حکم ابد به
قزلحصار رفتم .بعد از دو سالکه در قزلحصار بودم ،مرا دوباره خواستند .به اوین
رفتم.گفتند حکم شما دهسال شده .دوباره بعد از دو سه ماه مرا خواستند.گفتند قرار
است شما چهار نفر یعنی من ،محمد ملکی ،علینقی منزوی و مسعود حجازی آزاد
ش���ویم .آقایگیالنی میخواست برای ما صحبتکند .اول منزوی رفت به داخل
اتاق .آقایگیالنی به اوگفت شما فرزند حاجآقابزرگ تهرانی هستید .ایشان مجتهد
جامعالشرایط بودند .شما هم فاضلید .مورد عفو قرارگرفتید .منزوی یک دفعهگفت
ماگناهی نکردهایمکه مورد عفو قرار بگرییم.گیالنیگفت پس طلبکار هم شدی.
بروید و به آن سه نفر هم بگوییدکه نیایند .در راه به اوگفتم خب چیزی نمیگفتی.
مدتی ماندیم و من بعدها درکتاب آقای منتظری خواندمکهکس���انیکه یکسوم
زندان خود را تحمل میکنند ،اگر دست به اسلحه نمیبرند میتوانند بقیهی سالهای
زندان را تعلیقی بریون باشند .دورهی حبس من از یک سوم همگذشته بود .بنابراین
به صورت تعلیقی آزاد شدم .یک روز آقای نریی مرا خواست وگفت :این نامهها را
بخوان و برو .نامههایی از اساتید دانشگاه مثل خدابیامرز باستانیپاریزی و مرحوم
مفتیزاده عالم اهل تسنن در تمجید از من نوشته بودند .بریونکه آمدم دیدم «علی

اردالن» وزیر دارایی بازرگان هم به این صورت بریون آمد.
حاکم ش���رع دادگاه عدل اسالمی« ،طلبکاری» یک نفر را به حساب سه نفر دیگر هم
میگذارد و آنها را نیزکه بنا به دالیلی قرار بوده آزادکنند به زندان بازپس میفرس���تد.
فکر میکنید چه تعداد زندانی بر اثر عصبانیت وی به مرگ و زندانهای طویلالمدت
محکوم ش���دهاند ؟ به جرأت میتوانم بگویمکیفرخواست اکثرکسانیکه اعدام شدند و
جرائم عجیب و غریبیکه به آنها نسبت داده شد مانند اتهام شرکت بنیصدر و انتظاریون
و تکمیلهمایون در جلسهی تصمیمگریی برای انفجار حزب جمهوریاسالمی است و
مشارکت اصغر لقایی و حسن قائمی با آنها .دو نفریکه متهم بودند خانهشان را در اختیار
طراحان بمبگذاری هفتتری (بنیصدر ،انتظاریون و تکمیلهمایون)گذاشتهاند اعدام
1
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شدند و خود طراحان بمبگذاری آزاد شدند.
گیالنی و الجوردی به همنی سادگیکه حکم اعدام دو بیگناه یعنی «اصغر لقایی و حسن
قائمی» را صادر و اجراکردند ،میخواستند برای اعضای مجاهدین انقالباسالمی و
اطالعات نخستوزیری به اتهام مشارکت در انفجار نخستوزیری پاپوش درستکرده
و اعدامشانکنند.
اینها تنها نیس���تند ربانیاملشی دادستانکلکشور نیز بدون رعایت ابتداییترین اصول
حقوقی ،بیگناهان را متهمکرده و در پاسخ به سؤال خربنگارانکه میپرسند:
دادستانی انقالب اعالمکرده استکه چند تن ازکسانی راکه در واقعه هفتم تری دست
داشتهاند اعدامکرده است ضمناً تکمیل همایون ،انتظاریون و بنیصدر هم جزءکسانی
هستندکه در این حادثه دلخراش دست داشتهاند .در این مورد توضیح دهید...
میگوید:
من درست اطالع ندارم ،ویل طبق اظهار آنها با اطالعاتیکه از انتظاریون به دست
ت داشتهاند و ما از قبل میدانستیمکه بنیصدر آن
آمده معلوم ش���دهکهاینها دس��� 
چنانگرگ درندهای استکه از هیچ چیز باکی ندارد .برای من غریمنتظره نیستکه
بنیصدر در چننی فاجعه بزرگی دست داشته باشد.

1

اعدام امریانی
«شاهکار»«عدالتخانه»یاسالمی
علیاصغر امریانی س���ردبری و صاحبامتیاز مجلهی خواندنیها در تاریخ  ۲۲اس���فندماه
۱۳۵۷بدون آنکه جرمی مرتکب ش���ده باشد دستگری ش���د .تابستان سال  ۱۳۵۸آزادش
کردند اما همهی اموال او مصادره شد .پس از رهایی از زندان سراغ از اموالگرفت .به
دادگاه انقالب مراجعهکرد وگفت :شما مرا آزادکردید ویل تمام اموال مرا همگرفتهاید.
آدم پولداری بود .حکومت نیز از آنهمه اموال تنها چهار صد مرت زمنی او در ش���مال را
پس دادند .اوگفت :من با چهارصد مرت زمنی در شمال چهکنم .من اهلکشاورزی نیستم.
من روزنامهنگارم .او را دوباره در شهریور  ۱۳۵۹دستگری و به هشت سال زندان محکوم
کردند .او به حکم زندانش اعرتاضکرد .در تجدید نظر! و دادگاه فرجام محمدیگیالنی
او را به اعدام محکوم کرد تا دیگر کسی هوس اعرتاض به حکم به سرش نزند .در روز
 ۳۱خردادماه  ۱۳۶۰با شلیک هفدهگلوله وی را اعدامکردند .او در یادداشتیکه از خود
به جاگذاشته مینویسد:
امروزکه بیس���ت و دوم اسفند ۱۳۵۹میباش���د درست دو سال تمام از نخستنی روز
بازداش���ت شبیه به آدمربایی اینجانب میگذرد .با آنکه انواع بازپرسیها در پنج
-1روزنامهی اطالعات یک شنبه  ۵مهر ۱۳۶۰
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زندان مختلف مدتهاست به پایان رسیده و دو هفته تمام هم از پایان محاکمه و
تسلیمکتبی آخرین دفاع میگذرد و چه بساکه حکم دادگاه هم به تبعیت از بیانات
تُند حاکم ش���رع و ادعاهای خالف واقع مندرج درکیفرخواست صادرشده دیر یا
زود به من ابالغگرد دکه از آزادی و تربئه تا حبس ابد و اعدام برایم فرق نمیکند
چراکه به قول شاعر :پر و بال ما شکستند و در قفسگشودند  /چه رها ،چه بسته،
مرغیکه پرش شکسته باشد.

به حکم محمدیگیالنی ،وی را پیش از مرگ به جرم شرب خمر ،شالق نیز زدند.

1

نگاهی به دادگاههای
بهظاهر علنیِ برگزار شده توسط محمدیگیالنی
محاکمهی اعضای اتحادیهی کمونیستها که به «س���ربداران» معروف بودند یکی از
خیمهشببازیهای نظام قضایی استکه مسئولیت اجرای نمایش با محمدیگیالنی و
الجوردی و در بعضی جلسات موسویتربیزی بود.
گیالنی در این دادگاهکه در س���ال ۱۳۶۱در حس���ینیهی زندان اوین برگزار شد و توسط
ی جمهوریاسالمی فیلمبرداری و در پرمخاطبترین ساعات پخش شد ،میکوشید
سیما 
خود را موظف به رعایت آداب قضا نش���ان دهد .اما در همنی فیلم هم مش���خص است
که دادگاههای برگزار ش���ده توسط وی تاکجا در تضاد با ابتداییترین موازین حقوقی و
دادرسی منصفانه بودند .درحایلکه هیچکدام از متهمان وکیل نداشتند ،خانوادهی قربانیان
حملهی س���ربداران به ش���هر آملکه در دادگاه حضور داشتند با هدایت پاسداران شعار
میدادن���د :در اردبیل در خانوادهای روحانی به دنیا آمد .وگیالنی و الجوردی با آنها
همراهی میکردند .این دو در جلسهی دادگاه در موارد متعددی با هدف تحقری متهمان
اعالمکردندکه حکم محکومیت و اعدام آنها پیش���اپیش صادر شده و این دادگاه فقط
برای این استکه مردم در جریان اقدامات آنها قرار بگریند .محمدیگیالنی در جریان
دادگاه میکوش���ید حس�ی�ن ریاحیتاجمری رهرب اینگروه را وادارکند اعرتافکند «ترور
افکار»که همانا تبلیغ اهداف سیاس���ی و یا تبلیغ مارکسیس م لنینیسم بود از «ترور بدن»
شدیدتر است.گیالنی ادعا میکرد آنها به «ترور افکار مردم» مبادرتکردهاند.
بیست و یک نفریکه در این دادگاه محاکمه شدند با وجودیکه ازگذشتهی خود ابراز
انزجارکردند پس از پایان دادگاه در اوین و آمل به جوخهی اعدام سرپده شدند.
محمدیگیالنی به وحید سریعالقلم یکی از اعضای اینگروهکه به همکاری با دادستانی
پرداخته و در بازجویی و شکنجه زندانیان شرکت داشت هم رحم نکرد .سریعالقلم پس از
1-khaandaniha.com/text/223
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پایان تاریخ مصرفش به حکم او اعدام شد.
تشریح خونس���ردانهی حکم محارب و مفسد فیاالرض و لزوم قطع پای چپ و دست
راس���ت محارب و یا به صلیبکش���یدن او در جریان دادگاه «س���ربداران» و در مقابل
دوربنیهای تلویزیونی ،نشاندهندهی عمق فجایعی استکه در دههی سیاه شصت با اتکا
به شریعت و قواننی الهی در زندانها به وقوع پیوست.

بررسی فیلم دادگاه 1فرجالله سیفی (کمانگر) یکی از بازجویان ساواککه در سال ۱۳۵۹
ق معوقهاش به دادستانی مراجعه و دستگری شده بود یکی دیگر از اسناد
برای دریافت حقو 
نقض ابتداییترین حقوق متهمان توسط محمدیگیالنی است .وی حتی اجازه صحبت
و دفاع به متهم نمیدهد و در حایلکه نریی درکنار او نشسته به موعظه پرداخته و متهم را
به انحای مختلف تحت فشار قرار میدهد.
محمدیگیالن���ی در دادگاه���یکهکمتری���ن موازین حقوقی در آن رعایت نش���د عباس
امریانتظ���ام س���خنگوی دولت موقت را به اتهام جاسوس���ی برای آمری���کا به حبس ابد
محک���ومک���رد .این در حایل ب���ودکه مهندس بازرگان نخس���ت وزیر دول���ت موقت در
دادگاه ش���رکتکرده و ش���هادت دادکهکلیهی دیدارهای امریانتظام با مقامات آمریکایی
با مجوز دولت و با اطالع مقامات بوده اس���ت وکس���یکه بایس���تی پاس���خگو باش���د
اوس���ت .در بالهت قاضیالقضات خمینی همنی بسکه مدعی بود بهکار بردن عبارت
« »Dear Amir Entezamاز سوی مقامات آمریکایی خطاب به امریانتظامکه مقام رسمی
جمهوریاس�ل�امی بود بیانگر جاسوسی وی اس���ت .او استدالل میکردکه این عبارت در
نامهنگاریهابهدوستانصمیمیاختصاصدارد.بنابراینوی«عزیز»آمریکاییهابودهاست.
البته در این مورد خاص نمیتوان به محمدیگیالنی چندان خردهگرفت .چراکه جامعهی
سیاس���ی ایران دچار جنون بود .مجاهدین او را «مار در آستنی انقالب» خوانده بودند،
حزب توده و فدائیان اکثریت در ضدیت هیس�ت�ریک با وی از هیچ زش���تیای فروگذار
نمیکردند ،گروههای چپ تن���درو او را آماج حمالت خود قرار داده بودند ،حبیبالله
پیمان او را یک نماد مینامید و معتقد بودکل نهضت آزادی بایس���تی محاکمه شود و
عزتالله س���حابی زشتی از حدگذراند و مدعی شد اگر اوکیفرخواست بنویسد حداقل
برای امریانتظام پانزده سال حبس تقاضا میکند .بعد از امریانتظام نوبت همهی این افراد
وگروهها فرارسید و همگی مزهی عدالت اسالمی محمدیگیالنی را چشیدند.
دادگاه داریوش سلحشور یک جوان نوزده ساله نیز یکی از محاکمات نیمهعلنی برگزار
شده توسط محمدیگیالنی است .این دادگاه در مقابل خربنگاران خارجی برگزار شد.
الجوردی و محمدیگیالنی فکر میکردند داریوش سلحشور تواب است و از قبل نسبت
1-www.youtube.com/watch?v=5wJa5Nf4uTU
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به صحنههای نمایش با او به توافق رسیده بودند .برخالف تصور آنها خیمهشببازی 
ای
که قرار بود برای دادگاههای آنهاکسب آبروکند به صحنهی محاکمهی نظاماسالمی تبدیل

شد 1.الجوردی و محمدیگیالنی هرچهکوشیدند افتضاح به عمل آمده را جمع و جورکنند
موفق نشدند .فیلم این دادگاه توسط مأموران دادستانی ضبط شد اما یکی از خربنگاران قادر
شد فایل صوتی آن را از زندان خارجکند.
بچههای بندیکه بعداً من به آن منتقل شدم ،تعریف میکردند ،الجوردی پس از دادگاه
در س���الن یک آموزش���گاه اوین حاضر شده و به صراحت عنوان میکند ،فکر میکنید
داریوش را اعدام میکنیمکه «قهرمان» شود ،او را به حکم حاکم شرع زیرکابل له و لورده
میکنیم تا جان دهد .تاریخ اعدام او طبق اطالعیهی دادستانی انقالباسالمی مرکز۸ ،
آذرماه ۱۳۶۰است .خرب اعدام او همراه با بیست و نه نفر دیگر انتشار یافت .اما معلوم نیست
داریوش دقیق ًا در چه تاریخی و به چه شکلی جانباخت.
توجیهوحشیانهترینانواعشکنجه
و اعدام بر اساس فقه شیعی
اتاق محمدیگیالنی در طبقهی سوم دادستانی اوین قرار داشت و اتاقهای بازجویی و
شکنجه در طبقات اول و دوم بودند .شکنجه و آزار و اذیت زندانیان زیر نظر او و دیگر
حکام شرع اوین صورت میگرفت .آنها به خوبی ازکم وکیف شکنجه و بیرحمیهای
صورتگرفته در اوین آگاه بودند.
محمدیگیالنی یکی از توجیهگران اصلی اعمال وحشیانهترین انواع شکنجه در نظام
جمهوریاسالمی بود .یکی از ابتکارات فقهی وی صدور فتوای «ضرب حتیالموت»
ب���ود .این حکم به بازجویان امکان میدا دکه در صورت نی���از تا مرگ زندانی را مورد
شکنجه و آزار و اذیت قرار دهند.
در فتاوی مشهور فقهای اسالمی آمده استکه تعزیر به مجازاتهایی اطالق میشودکه
اختیار آن در دست حاکم شرع است و میزان آن از «حد»کمتر است.
از آنجاییکه ش���کنجهگران برای اعمال فش���ار بیشتر نیاز به دس���ت بازتری داشتند
محمدیگیالنی «تعزیر» راکه محمل شرعی شکنجه بود قابل توسعه دانسته وگفت:
عدول از مالک اصلی تعزیر ممکن میباش���د ،چون فلسفهی تعزیر منع بزهکار از
ارتکاب مجدد بزه است ،و حاکم شرع صالحیت دارد آن را بهگونهای اعمال نماید
که این هدف تأمنیگردد .یکی از راههاییکه رسیدن به این هدف را تأمنی میکند،
1-https://vimeo.com/147511757

سه زندانی سابق عضو فرقه رجویکه در این فیلم در مورد داریوش سلحشور شهادت میدهند ،هیچیک
با او نه همبند بودند و نه او را از نزدیک میشناختند.
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بهره بردن از اصل «دفع افساد در زمنی» استکه به طور قطع زمان و مکان در اینگونه
موارد نقش تعینیکننده دارند .یکی از فقیهان معاصر جرائمی از این قبیل را از باب
دفع افساد در زمنی قابل تعقیب دانسته ،در نتیجه مجازات آنها را نامحدود میداند،

و بر این باور اس���تکه حاکم شرع میتواند حتی مجازات مرگ را صادر نماید.
براساس این حکم فقهی ،محمدیگیالنی و حکام شرع زیر دست او ،حکم «ضرب حتی
الموت» را مثل آب خوردن صادر میکردند .بر اساس این حکم دست بازجو باز بود تا
متهم را به قصدکشت و تا مرگ شکنجه دهد و به هیچکجا و هیچ شخص پاسخگو نباشد.
وی معتقد به اجرای وحشیانهترین مجازاتها بود و بر اساس احکام صادره از سوی او،
بازجویان و شکنجهگران خشونت و بریحمی را از حد میگذراندند و هیچ محدودیتی
نداشتند .او معتقد بود:
 ...محارب بعد از دستگریی توبهاش پذیرفته نیست.کیفر همانکیفری استکه قرآن
تعینی میکند؛کش�ت�ن به شدیدترین وجه ،حلقآویزکردن به فضاحتبارترین حالت
ممکن و دس���ت راست و پای چپ آنها بریده شود .اسالم اجازه میدهدکهاینها
راکه در خیابان تظاهرات مسلحانه میکنند ،دستگری شوند ،درکنار دیوار همان جا
آنها را باگلوله بزنند .از نظر اصول فقهی الزم نیس���ت به محاکم صالحه بیاورند،
برای اینکه محارب بودهاند .اسالم اجازه نمیدهدکه بدن مجروح اینگونه افراد
باغی به بیمارس���تان برده شود بلکه باید تما مکُش شوند ...قاضی میبایست یک
1

مقدار قسی باشد ...عواطف بیجا مشکالت برای ملت ایجاد میکند!
در جای دیگری میگفت:
تعزیر باید پوست را بدرد و ازگوشت عبورکند و استخوان را درهم بشکند.
و یا تأکید میکرد:
اسالم اجازه میدهد حتی اگر زیر تعزیر آنها جان هم بدهندکسی ضامن نیستکه
2

عنی فتوای حضرت امام است.
او اولنیکسی بودکه در نظاماسالمی عناوین «بغی» و «باغی» را برای اعدام مخالفان
سیاسی وارد فرهنگ قضاییکرد.
محمدیگیالنی شاخص اصلی «حکومت الهی و قضای شرعی» را نداشنت «احساسات
و عواطف» بیان میکرد:
شاید یادتان باشدکه خیلی تالش از طرف دولت موقت میشدکه اساس دادگاههای
انقالب مث ً
ال برچیده شود و یا سپاه پاسداران جمع بشود ،این طرز تفکر غریانقالبی
3

-1محمدیگیالنی ،محمد ،حقوقكیفری در اسالم ،تهران ،نشرالمهدی ،۱۳۶۱ ،ص .۲۸۶
-2کیهان  ۲۹شهریور ۱۳۶۰
-3روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۸مهر  ،۱۳۶۱ص .۱۴

168

محمدمحمدیگیالنی

هنوز در میان ما باقی است .آخر ما انقالبکردیم میبایستی حکومت انقالبی را به
طور انقالبی پیادهکنیم و تعارفبردار نیست .حقیقت این استکه انقالبکردیم ویل
به طور انقالبی بعد از انقالب عمل نکردیم .زیانهایی بر ما بر اثر عدم انقالبی نمودند
وارد شد .حکومت الهی و قضای شرعی با احساسات و عواطف تطبیق نمیکند…

آنهاییکه در مصادر قضا وارد میشوند این حاجی مقدس نباید باشند.
محمدیگیالنی دارای افکار به ش���دت عقبمان���ده و ارتجاعی بود .وی درگفتگوی
مطبوعاتی خود در اواخر س���ال  ۱۳۵۸به صراحت از صدور حکم بردگی برای متهمان
ی کهگروگانگرفته
به جاسوسی دفاعکرد .وی در مورد سرنوشت دیپلماتهای آمریکای 
شده بودن دگفت:
اگر ثابت شد یک انسانی در پناه اسالم جاسوسیکرده برای بیگانگان ،اماماعظم
اسالم مجاز است او را بکشد یا برده و بندهکند او را و مجاز استکه بعد از اسرتقاق
یعنی بنده و بندهکردن او را ،میتواند او را ببخشد ،آزادکند .منّ (منتگذاشنت) به
او ،از نظر قرآن« ،اما منا بعدو إما فداء» البته این آیهکه خواندم دربارهی اسرا هست
ویل در بارهی جاسوسان هم فقه اسالم عنی همان حکم را دارد .میتواند ببخشد،
منت بگذارد ببخشد .و میتواند آنها راکه بردهکرده ،فدیه بگرید .یعنی قیمت آنها
1

را از دولت متبوعه آنها بگرید و دوباره بفروشد به آنها.
محمدیگیالنی در هریک از سلسله درسهای قضاییاش یکی از وحشیانهترین احکام
را مورد بررسی قرار میداد.
مث ً
ال میگفت اگرکس���ى دس���ت فردی را بگرید تا نتواند فرارکند (ممسک) و دیگرى
نگهبانى دهد تا قاتل او را بکش���د ،در اینجا قاتل قصاص مىشود و ممسک را حبس
ابد مىهند و دو چشم نگهبان راکه مستقیم ًا در قتل شرکت نداشته از حدقه در میآورند.
وی در مهرماه  ۱۳۶۰همراه با دیگر صاحبمنصبان قضایی رژیم همچون موسویاردبیلی و
موسویتربیزیبهتشریححکم«ارتداد»و«مرتد»پرداختکهدستمایهیجانیانبرایکشتار
بیرحمانهیزندانیانچپدرسال۱۳۶۷قرارگرفت.محمدیگیالنیدرموردارتدادمیگوید:
...مرتد بر دو قسم است .مرتد فطری و مرتد ملی .مرتد فطریکسی استکه تولدش
همراه با اس�ل�ام بوده باین معنیکه ابوینش یا یک���ی از آندو در هنگام والدتش
مس���لمان بودهاند ،و مرتد ملیکسی استکه والدتش این چننی نباشد.کیفر مرتد
2

فطری ،قتل است و توبه وی پذیرفته نمیشود.
وی در به اصطالح «درسهای اخالق» و «احکام»که از طریق سیمای جمهوریاسالمی
3

-1روزنامهی جمهوری اسالمی ۲۹ ،اردیبهشت ۱۳۶۱

-3روزنامهیکیهان ۲۷ ،مهر ماه ١٣٦٠

2-http://film.tebyan.net/film/139205
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پخش میشد با چنان ولعی از «بحث شریین لواط» و «جگر» و موضوعات جنسی دو ر
از ذهن صحبت میکردکه خش���م و تعجب بس���یاری از خانوادهها را بر میانگیخت.
وقاحت او درکالسهای درسیکه در اوین برای پاسداران زن و مرد میگذاشت وگاه از
طریق بلندگوی مرکزی برای اتاقهای زندانیان نیز پخش میشد ،دوچندان میشدکه زبان
از بیان آن شرم دارد .به ویژه تشبیهاتیکه نسبت به بنیصدر میکرد آنقدر مشمئزکننده بود
که حتی شنیدن آ ن هم باورنکردنی بود.
گیالنیکه دارای ارتجاعیترین دیدگاهها بود ،محمد هاشمی را به خاطر پخش موسیقی

مورد تأیید خمینی از رادیو و تلویزیون تکفری میکرد.
در درندهخویی او همنی بسکه حتی در ارتباط با محتکران نیز حکم شکنجه میداد .وی
درگفتگو با روزنامه اطالعات میگوید:
...دادگاه امور صنفی با نهایت قاطعیت و آن مجازاتهایی راکه شورایعایل قضایی
تعینیکرده باید اجراکنند .حبس یا جریم���هی مایل و احیان ًا خدای ناکرده اگر به
جایی برس���دکه تعزیر بدنی هم الزم باشد ،تعزیرکند و اگر یک انسانیکه مبتال به
احتکار باشدکه معصیتکبریه است و مرتکب این معصیتکبریه شده باشد ،دادگاه
میتواند این شخص را در چهارراه بخواباند و برود توی بازار و حکم تعزیر را در
1

مورد او اجراکند و شالقش بزند.

2

ضرب شتم متهم در دادگاه
محمدیگیالنی از تکرب و تفرعن زیادی برخوردار بود .این را درگام برداشتنش و حتی
جابجاکردن عبا روی دوشش میشد دید.
داستانهای زیادی از او شنیده بودم ،اما تنها یک بار او را از نزدیک دیدم .هنگامیکه
محاکمه میشدم ،سرزده درحایلکه عبایی زرد رنگ و نفیس به تن داشت وارد اتاق شد،
یک لحظه احساسکردم پسرشکاظم استکه مدتی در جنبش ملی مجاهدین در نارمک
مسئولم بود ،به شدت جا خوردم ،سالمکردم ،اما پاسخی نداد و بعد از پایانگفتگویش
با حاکم شرع اتاق را ترککرد.
وی هنگام محاکمهی افراد ،نه تنها اجازهی دفاع به متهمان نمیداد بلکه از قدرت خود
در مقام حاکم شرع استفادهکرده ،به توهنی و تحقری زندانی میپرداخت وگاه با نعلنی به
او حملهور میش���د و دستور «تعزیر» او را به جرم توهنی به«ساحت مقدس دادگاه» یا
دروغگویی میداد.
کاف���ی بود متهم مواردی ازکیفرخواس���ت را ردکند ،او را دوباره به ش���عبهی بازجویی
1-http://www.fardanews.com/fa/news/75884

-2روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۸مهر  ،۱۳۶۱ص .۱۴
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میفرستاد تا زیر شکنجه اعرتافات قبلی و ادعای بازجو را بپذیرد.
ی کنند از او چهرهای متنی ،آرام،
در سالهای اخری مسئوالن قضایی و سیاسی رژیم سعی م 
منطقی و با اخالق بسازن دکه مطلق ًا واقعیت ندارد .دادگاههاییکه او اداره میکرد محل
تحقری زندانی بود و هیچ حرمتی در آنها رعایت نمیشد.
بهم���ن ش���کوری در یکی از نامههای���ش از زندان اوی���ن برای خان���وادهاش ،برخورد
محمدیگیالنی و اطرافیانش را اینگونه شرح داده است.
 ...اورن���گ عزیز در تاریخ  ٢٩[ ۵۹ /۹/۱م���ارس  ]١٩٨٠مرا به دادگاه بردند ،رئیس
دادگاه به نام آیتالله محمدیگیالنی به اتفاق نمایندهی دادستان و مریفندرسکی
قاضی محکمه و آیتالله نریی و پاس���دار .حسابی مرا زدند و بعدکیف و قرآن مرا
گرفتند و دستور دادندکه هفتاد و پنج ضربه شالق هم مرا زدند و پاسداران برای زدن
من از یکدیگر سبقت میگرفتند...
مهدی بخارایی یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین پس از انجام یک مصاحبهی
تلویزیونیکه در آذرماه  ۱۳۶۰پخش ش���د به خاطر عدم رضایت محمدیگیالنی توسط
وی مورد ضرب و شتم قرارگرفت و سپس در دیماه همان سال به حکم محمدیگیالنی
اعدام شد چراکه الجوردی از زمان شاه با او در زندان درگریی داشت؛ وگرنه بخارایی در
هنگام دستگریی هیچ ارتباطی تشکیالتی با مجاهدین نداشت .یکی از دوستانم به«اصغر
–ب »که با مهدی بخارایی هم سلول بود برایم تعریفکرد پاهای او آش و الش بود و
کف پایش به قد یک بندانگشت سوراخ بود.
س���ال  ۱۳۶۲همهی داراییهای عبدالرحیم جعفری مالک انتشارات امریکبری با امضای
یک صلحنامه در دادگاهی به ریاس���ت محمدیگیالنی ،به س���ازمان تبلیغات اسالمی
واگذار شد .عبدالرحیم جعفری در جلد سوم از خاطرات خود« ،در جستجوی صبح»،که
ی دادگاهیکه برگزار شد و چگونگی امضای این
در ایران اجازهی انتشار نیافت ،درباره 
«صلحنامه» نوشته است:
جنتی و محمدیگیالنی وارد اتاق شدند وگیالنی با لگد بر سر و صورتم میزد تا
1

انتشاراتامریکبریرابهتشکیالتجنتیهدیهکنمومنبهخاطرحفظجانمچننیکردم!
بس���یاری از سرمایههاییکه «س���تاد اجرایی فرمان امام» و امرپاطوری مایل خامنهای را
تش���کیل داد با احکامی اینچنینی توسط محمدیگیالنی و حسینعلی نریی و ابراهیم
رئیسی و غالمرضا رمضانی مصادره شد و در تیول والیتفقیه قرارگرفت.
در اردیبهش���ت  ۱۳۵۹وقتی دادگاه انقالباس�ل�امی مرکز به ریاس���ت محمدیگیالنی
2

1-www.iranrights.org/fa/library/document/2281
2-www.bbc.com/persian/arts/2015/06/150617_l41_books_kharazmi_sazman_tablighat
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قصد محاکمهی عبدالرحیم جعفری را داشت شصت و هفت تن از مؤلفان و مرتجمان
مشهور از جمله باستانیپاریزی ،بزرگ علوی ،محمد قاضی ،ناصر پاکدامن ،عبدالحسنی
زرینکوب ،مرتضی راوندی ،مصطفی رحیمی ،ابراهیم یونسی ،شاهرخ مسکوب ،نادر
ابراهیمی ،غالمحسنی ساعدی ،امریحسنی آریانپور ،احمد آرام ،پرویز شهریاری ،ابوالقاسم
انجوی ،مهرداد بهار ،احمد محمود ،پرویز داریوش ،نجف دریابندری ،ثمنی باغچهبان،
نادر نادرپور و ...با امضای نامهای به حمایت از وی برخاس���تند 1اما محمدیگیالنی و
همراهانش به تنها چیزیکه اهمیت نمیدادند درخواست فرهیخنگان جامعه بود.

زندانیکردنکودکان بیگناهی
که پدر و مادرشانکشته شده بودند
اگر چه موس���ویاردبیلی در س���یاهترین روزهای ده���هی  ۶۰در گفتگوهای مطبوعاتی
ب���ه صراحت منکر ش���کنجه و آزار و اذیت زندانیان در اوین ش���ده و تأکید میکرد در
غ بودن
مالقاتهای س���رزدهی خود از به���داری اوین و دیگر بخشهای آن متوجه درو 
تبلیغات ش���ده است اما پس از برکناری از ریاست شورایعایل قضایی و عزیمت به قم
س���خنانکام ً
ال متضادی را بر زبان راندکهگوشهای از جنایات صورتگرفته در اوین را
فاش میکند.گزارش زیر به نقل از آیتالله احمد عابدینی استاد حوزهی علمیه اصفهان
استکه میگوید:
اوایل شهریور  ۱۳۷۷بودکه برای خواندنکتاب سفرنامه فقهی حج به منزل ایشان
رفتم و مثل بقیّه شبها من و او تنها بودیم تازه آقای اسداللّه الجوردی را ترورکرده
بودند .ایش���ان فرمودند :امروز هرچه با خودمکلنجار رفتمکه برای آقای الجوردی
فاتحهای بخوانم نشد .حساس شدمکه مگر او چهکرده است؟ سؤالکردم ،ایشان در
تردید بودکه برایم توضیح بدهد یا خری ،امّ ا باالخره اموری راگفتکه اکنون پس از
گذشنت بیش از ده سال از آن زمان هنوز بسیاری از آنکلمات با همان آهنگ سخنان
ایشان درگوشم طننی انداز است:
ِ
زندان اوین یک
آن زمانکه مسئولیت داشتمگهگاهی به زندانها سر میزدمکه در
یگذشتم .یک روز هوسکردمکه داخل
دربکهنه قدیمی بودکه همیشه ازکنار آن م 
آنجا را ببینم،گفتم این چیست؟گفتند :چیز مهمی نیست یک انباری است.
گفتم :میخواهم درون آن را ببینم.گفتند:کلیدش نیس���ت.گفتم :آن را پیداکنید.
گفتند :پیدا نمیش���ود.گفتم :درب را بش���کنید.گفتند :چیز مهمی نیست.گفتم:
باالخ���ره من بای���د درون این انباری را ببینم.گفتند:کلیدش پیش حاجآقاس���ت.
-1روزنامهی اطالعات شنبه  ۲۰اردیبهشت  ،۱۳۵۹ص .۲
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منظورش���ان الجوردی بود.گفتم :از او بگریید.گفتند :االن اینجا نیستند.گفتم:
پیدایشکنید من اینجا میمانم تا بیایید و از جای خود تکان نمیخورم.
اصرار ِ
ِ
زیاد من ،درب باز ش���د؛ وارد ش���دم .دیدم تعداد زیادی از
باالخره پس از
ِ
خردس���ال پنجساله ،ششساله و ده س���اله با صورتهایی به رنگ زرد و
بچههای
ّ
بچهها
جسمهایی نحیف ،پنجاه نفر ،صد نفر،کمتر یا بیشتر نمیدانم؛ محبوسندّ .
دور من ریختند،گریه میکردند ،عبا و دستهایم را میبوسیدند و التماس میکردند.
گفتم:اینها چهکس���انی هس���تند؟گفتند :اینها بچههای منافقان هستندکه پدر و
مادرشان یاکشته شدهاند یا فرارکردهاند.گفتم :اینجا چهکار میکنند؟ پدرانشان
مجرم بودهاند ،جرماینها چیست؟اینها پدر بزرگ ندارند؟! خویشاوند ندارند؟!
ق ّیم ندارند؟!
بچهها چشمانم پر از اشک شد عینک خود را برداشتم و با دستمال،
از وضع اسفبار ّ
اشکهای خود را پاککردم وگفتم :همنی امروز تا بیست و چهار ساعت باید این
بچهها را به خانوادههای خودش���ان برسانید و هرکدامکه خانواده ندارند یا جایی
ّ
بچهها
ندارند آنها را به دادستانی بیاورید برای آنان جایی تهیه میکنیم .آخر پدر ّ
بچهها دارد؟! انصاف و رحم
منافق بود وکشته شد یا مادرش فرارکرد چه ربطی به ّ
و مروتتانکجا رفت؟!
باالخره پس از چند روز آقای محمدیگیالنی قبل از خطبههای نماز جمعه تهران
بچه منافق اشک میریزند نباید مسئولیت قبول
جوابم را داد وگفت :آنهاکه برای ّ
کنند ،چرا آن وقتکه پدرانش���ان پاسدارهای ما را میکشتندگریه نکردید؟!کسی

مرجع ضمری حرفهای او را جز من نفهمید.
اگرچه ممکن اس���ت به خاطرگذش���ت س���الها از وقوع حادثه تعداد بچهها دقیق ذکر
نش���ده باش���د اما تردیدی در صحت ماجراکهگوشهای از جنایات صورتگرفته توسط
محمدیگیالنی و الجوردی است ،نیست.
موس���ویاردبیلی به مناس���بت ترور الجوردی پیامی صادر نکرد اما برای درگذش���ت
محمدیگیالنیکه دس���تکمی از الجوردی نداشت و در این جنایت الاقل شریک او
1

بود ،پیام تسلیت فرستاد و او را ستود.

2

دشمنی با بهائیت و مرتادف دانسنت آن با جاسوسی
در بهمن  ۱۳۶۰محمدیگیالنی درکنار سیداسدالله الجوردی در یک مصاحبه مطبوعاتی
1-https://zeitoons.com/32868
2-http://www.isna.ir/news/93042112041
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حاضر شده و بهائیت را مرتداف با جاسوسی معرفیکرد:
ی المنار .روشن شدهکه اینگروه جاسوس
البهایی و ماادراک مالبهایی ،بهاییکالنار عل 
یا فرقه جاسوسکه برای سازمانهای استعماریاینها جاسوسی میکنند .و خسارتی

که این فرقه ضاله مضله از نظر اقتصاد به این مملکت ما وارد آوردند الله اکرب.
او این سخنان را در توجیه اعدام شهروندان بیپناه و بیگناهی بر زبان میراندکه به خاطر
اعتقاداتشان ازکوچکترین حقی برخوردار نبودند .تنها در روزهای ششم و چهاردهم
1

دیماه  ۱۳۶۰پانزده بهایی به جوخهی اعدام سرپده شدند.
پس از جاسوس خواندن همهی باورمندان به بهائیت ،شعبهی هشت اوین به ریاست حمید
طلوعیکه در سال  ۶۴در جنگ با عراقکشته شد مأمور رسیدگی به پروندهی بهائیها
شد .پس از آن بهائیان بسیاری به اوین فراخوانده شدند و تحت شکنجه و آزار و اذیت
قرارگرفتند .بسیاری را مجبور به اعالم برائت از بهائیت در مطبوعات کردند و از همان
موقع مصادرهی اموال بهاییها باب شد.
همچننی در شهریور ۱۳۶۲دادگاه انقالباسالمی مرکز به درخواست الجوردی درخصوص
لغو جواز و منع اشتغال عدهای ایادی صهیونیسم وابسته به حزب خارجی بهائیت تشکیل
2

گردیده و پرونده وکالت سی و دو نفر از وکالی بهایی را لغوکرد.

3

سخنان لغو و ادعاهای غریواقعی
محمدیگیالنی مانند خمینی و دیگر مسئوالن نظاماسالمیکم وعده نداد ،او از جمله
در مهرماه ۱۳۶۱گفت:
بنده معتقدم عنی همان قواعدیکه رسولالله و امریالمؤمننی و خلفای راشدین پیاده
کردهاند و از اسالم الهامگرفتهاند و پیادهکردهاند ،اگر از همان قضا پیاده بشود ،من به
شما قول میدهمکه اساس ًا چند زندانی باقی نمیماند و افرادکمتر در زندان میمانند....
پس مجرم دیگه برای چی مفت در زندان بماند و مفت بخورد و بخوابد؟کیفر مجرم
در دستشگذاشته میشود .اگر مجازاتش اعدام است ،اعدامشکنند و اگر عقوبت
مایل است ،عقوبت مایلاشکنند و اگر تعزیر استکه تعزیرشکنند ،و این مسئله هم در
اسالم خیلی روشن است .اگر دو یا سه بار ،حد ببیند یعنیکتکش را بخورد ،بار چهارم
دیگر حداکثرش است .آخرین مرتبه اعدام میشود .وقتی اینطوری شد قواننی ،قضایی
ما پیاده شود ،اگر قواننی قضایی ما پیاده شود ،فکر میکنم در مملکتمان در زندانها
1-https://www.youtube.com/watch?v=x04JyZomtGY

-2تصاویر آنها در آدرس زیر آمده است.

www.aquietgenocide.com/index.php/documents

-3روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۱۴شهریور  ،۱۳۶۲ص .۱۳
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دیگر زندانی چشمگریی نخواهیم داشت.
اینگزافهگویی در حایل صورتگرفتکه سی و سشش سال پس از اجرای شریعت ،تعداد
زندانیانکشور بالغ بر دویست و بیستهزار نفر است .در حایلکه در دوران سلطنتی با وجود
جمعیت سی و شش میلیونی ،تعداد زندانیان یازده هزار نفر بود .جمعیتکمی بیش از دو
برابر شده است اما تعداد زندانیان بیست برابر افزایش یافته است.
1

لغو پروانهی وکالت وکالی دادگسرتی
در سال  ۶۲محمدیگیالنی دو نوبت به درخواست الجوردی پروانه وکالت بیش از یکصد
وکیل دادگسرتی را لغوکرد .در حایل که مطابق قانون محمدیگیالنی و دادگاه انقالب
صالحیت انجام اینکار را نداش���تند.در نوبت اول محمدیگیالنی در تاریخ  ۲۸خرداد
 ۱۳۶۲با صدور اطالعیهای به ش���رح زیر پروانهی وکالت پنجاه و هفت نفر را باطلکرد:
با عنایت به ادله و شواهد موجود در باب توجه اتهامات عدیدهی وکالی دادگسرتی
مندرج در دادخواست تقدیمی دادسرا و لوزم طرد عناصر ناصالح از جامعهی وکالت
دادگسرتی و نظر به اینکه عدهای از صاحبان این حرفه ،منجمله محکوم علیهم این
حکم نه تنها فاقد صفت امانت بوده ،بلکه در جهت ضدیت با اسالم و مسلمنی در
خارج و یا داخل مملکت ،عمل مینمایند و بسیاری از دسایس و طرحهای شرقی
و یا غربی قبل و بعد از انقالب ،ازکانون وکالی دادگسرتی و از ناحیهی این قبیل
اش���خاص علیه آرمانهای امت مظلوم حزبالله بهکار برده شده است .لذا اجازه
ادامهی اس���تفاده از جواز وکالت دادگس�ت�ری به ایشانکه بر طبق نظامات موجود
اختصاص به افراد صدیق و خوشنام و امنی دارد ،برخالف مصالح مملکت اسالمی
و مغایر با روح قواننی حاکم بر این حرفه میباش���د ،بنابر این تقاضای دادسر وارد
به نظر رسیده ،پروانهی وکالت مزبور باطل و مقرر میگردد سرپرستکانون وکالی
دادگسرتی بالفاصله بطالن پروانهی وکالت افراد مذکور را اعالم نموده و نیز اشتغال

ایشان درکلیهی نهادهای جمهوریاسالمی ممنوع میباشد.
تعدادی ازکس���انی که پروانهی وکالتشان توسط محمدیگیالنی باطل شد در زمرهی
خوشنامترین و ش���ریفترین وکالی ایران از جمله هدایتالله متنیدفرتی ،حسن نزیه،
صارمالدین صادقوزیری ،داریوش فروهر ،پرویز اوصیا ،عبدالکریم الهیجی ،محمدتقی
دامغانی ،هادی اسماعیلزاده ،عبدالکریم انواری ،علی شاهنده محسوب میشدند .طبق
حکم وی پروانهی وکالت وکالی سرشناسی همچون محسن پزشکپور ،اسماعیل زاهد،
موس���ی صبی ،ناصر میناچی ،محمدرضا جالیلنائینی ،خلیل آذر ،دکرت محمد سجادی
2

-1روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۷مهر  ،۱۳۶۱ص .۲
-۱روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۰خرداد  ،۱۳۶۲ص .۲
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و ...نیز باطل ش���د .همچننی پروان���هی وکالت تعدادی از زن���ان از جمله بتولکیهانی،
پریوش خواجهنوری ،مهری شاهبابا ،ژاله اکربیملحی ،فرخنده صبی ،ژاله شامبیاتی ،مینو
جالیلنائینی،گیتی پورعلیفاضل و شهال حجت نیز لغو شد.
و به این ترتیب به آرزوی بهشتیکه نابودیکانون وکال بود ،جامهی عمل پوشانده شد.
پس از تصدی ریاست دیوانعایل کشور ،ش���ورایانقالب ،ماده واحدهای در ارتباط با
«پاکسازی کانون وکال» تصویب کرد .قرار بود شورای سرپرستی دادگسرتی مرکب از
بهشتی و موسویاردبیلی و سیدهاشم طباطبایی پنج نفر را جهت «پاکسازی»کانون وکال
معرفیکنند تا بعد از شش ماه انتخاباتکانون وکالی برگزار شود و اینکانون در خدمت
منویات نظاماسالمی قرا رگرید.
مدیریتکانون اسالمی وکالی دادگسرتی مرکزکه توسط سیدرضا زوارهای اداره میشد
نیز بالفاصله با صدور اطالعیهای پروانهی وکالت  ۵۷وکیل یاد شده را لغوکرد.
گیالنی در پایان حکم خود همچننی دستور داد دادسرای انقالباسالمی مرکز مکلف
است نسبت به تصمیم پروندهی بقیهی وکالی دادگسرتیکه با این عده همدست و همگام
میباشند ،به دادگاه تسریع فرماید.
بر همنی اساس در دیماه  ۱۳۶۲وی جواز وکالت پنجاه و پنج وکیل دادگسرتی را لغوکرد.
در قسمتی از این حکم آمده بود:
نظر به وابس���تگی افراد ذیل به رژیم فاسدگذشته در جهت تحکیم مبانی حکومت
ظلم و وابس���تگی به فراماسونها ،س���اواک و اجانب و نیز افساد در جامعه و نظر
به تکلیف ش���رعی دادگاه انقالباسالمی در باب طرد عوامل ناصالح و وابسته به
طاغوت از تش���کیالت قضایی اسالم و سازمانها و نهادهای جمهوریاسالمی و
به منظور صیانت انقالباسالمی و حفظ تداوم عدالت اجتماعی ،دادگاه مستند ًا
ب���ه ادل���هی موجود در پرونده ،جواز وکالت این افراد را لغو و اش���تغال آنان را در
نهادهای جمهوریاسالمی ممنوع اعالم داشت ...پرونده دربارهی سایر افراد مورد
درخواست دادستان محرتم انقالباسالمی مرکز در جریان رسیدگی است.
در میان اس���امی اعالم شده وکالی زیادی وجود داشتندکه زندگیشان در تضادکامل با
آنچه محمدیگیالنی و الجوردی ادعاکردهاند ،بود .برای مثال محمدرضا روحانی از
چهرههای شناختهشدهی ضد رژیم سلطنتی بود .وی وکالت دانشجویان دستگری شده را به
صورت رایگان به عهده میگرفت .رضا زوارهایکه مدتی دادستان انقالب تهران بود وی
را از نزدیک میشناخت و در جریان مبارزات او با نظام سلطنتی بود.
دکرت محمود معینیعراقی عضو هیأت مدیرهیکانون وکال و از مخالفان جدی رژیم پهلوی
1

-۱روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۱۲دیماه .۱۳۶۲
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بود .برادرش یکی از اعضایگروه سیاهکل بودکه تریباران شد .علینقی حکمی ،یکی از
ی ارانی دستگری شده بود.
اعضایگروه پنجاه و سه نفر بودکه همراه با تق 
عزیز ماملی یکی از اعضای حزب دمکراتکردستان و مشاور دکرت قاسلمو بود .او همچننی
مدتی مشاور و سپس عضوکمیته مرکزی حزب دمکرات بود و از جمله اعضای «هیأت
نمایندگی خلقکرد» در مذاکره با هیأت ویژه دولت بود.
حمید صبی یکی از حقوقدانان خوشنام ایرانی استکه نقش فعایل در برگزاری «ایران
تریبونال» داش���ت .همچننی آقایان ابوالفضل ساغریغمایی ،محمدعلی سفری ،مسعود
امرییمقامی ،منوچهرکمایل ،محمد نصریی هیچ ربطی به نظام پادشاهی نداشتند.
شایعهی اعدام فرزندان
توسط پدر و اهدای نشان «عدالت»
در س���الهای اخری متأس���فانه عملکرد اصلی محمدیگیالنی تحتالش���عاع شایعات
مربوط به اعدام فرزندان وی قرارگرفته اس���تکه هر از چندی بر اساس مطامع سیاسی
باندهای رژیم و یا رهربی «فرقهی رجوی» مطرح میشود و عدهای ناآگاهانه به ترویج
آن میپردازند .در این میان رادیوها و تلویزیونهای فارس���ی زبان به ویژه «بیبیسی» و
برنامهی «صفحهی آخر» «صدای آمریکا» به همراه سایتهایشان تا میتوانستند بر این
دروغ پافشاریکردند.
پس ازکودتای خرداد  ۱۳۸۸و دستگریی و آزار و اذیت فعالنی جناح مغلوب نظام ،دستگاه
والیتفقیه با بسیج ماشنی تبلیغاتی و اهرمهای اجرایی ،با به صحنه آوردن محمدیگیالنی،
ت�ل�اش زیادی ب���ه خرج داد تا ضمن مطرحکردن این ادع���اکه وی برای تحکیم نظام،
حکم اعدام فرزندانش را شخص ًا صادرکرده ،در پوشش «عدالت» و اجرای دستورات
«الهی» توجیهی برای نمکناشناسی و ناسپاسی خامنهای برتاشدکه دوستان و یاران و
ویلنعمتهای سابقش را به بن دکشیده و بهزندان افکنده بود.
در ششم تریماه  ۱۳۸۸در حایلکه جهان شاهد تکاندهندهترین صحنههای سرکوب جنبش
مردم ایران بود و افکار عمومی بنیالمللی از دریچهی نگاه ندا آقاسلطانکه میرفت برای
همیشه بسته ش���ود از آنچه در ایران میگذشت آگاهی مییافت ،احمدینژاد به همراه
مقامات قضایی از جمله آیتالله مفید 1رییس دیوانعایلکشور ،قربانعلی درینجفآبادی
دادس���تانکلکشور ،محسنیاژهای وزیر اطالعات ،و ...پس ازگذشت سه دهه با حضور

-1محمدحسنی مفید فرزند آیتالله مفید یکی از هواداران مجاهدین بودکه با اعمال نفوذ وی به حبس ابد
محکوم شد و در جریانکشتار  ۶۷نیز خوشبختانه جزو چندنفری بودکه از بند محکومان ابد زندان اوین،
زنده ماند در حایلکه هادی برادرزاده آیتالله مفید چون فامیلیاش بیگی بود و متفاوت ،درکشتار  ۶۷در
اوین اعدام شد .محمد درینجفآبادی و مهدی مقتدایی فرزندان دادستانکل سابق و رئیس سابق دیوان
عایلکشور همپروندهی شهرام جزایری بودندکه در اثر نفوذ پدرهایشان دستگری و مجازات نشدند.
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در منزل محمدیگیالنی« ،نشان درجهی یک عدالت» نظاماسالمی را به وی هدیه داد.
احمدینژاد پیش از آنکه «نشان عدالت» نظام را به محمدیگیالنی اعطاکند در تمجید
از ویگفت:
شخصیت آقایگیالنی یک مدال افتخار بر سینه ملت ایران است و همچون نگینی بر
تارک ملت ایران میدرخشد ...با افتخار اعالمکنمکه آیتاللهگیالنی ابتدا عدالت را
در مورد خودشان اجراکرد و بعدا منشاء خدمات ارزندهای به نظام جمهوریاسالمی
و انقالب شد و اگر نبود اقتدار شجاعت و جسارت ایشان شاید در ابتدای پریوزی

انقالباسالمی آن همهیگروهکهای ضدانقالب ریشهکن نمیشدند.
موضوع���یک���ه احمدینژاد در لفافه به آن اش���ارهک���رد صدور حکم اع���دام فرزندان
محمدیگیالنی توسط خودش بو د که پیشتر به ویژه در تبلیغات مجاهدین و اپوزیسیون
در خارج ا زکشور مطرح شده بود.
مسعود رجوی از موقعیت استفادهکرد و در پیام ۲۴بهمن  ۸۸خود به مجاهدین درحایل
که میکوشید خانوادههای مجاهدین مستقر در اشرف راکه خواهان دیدار با فرزندانشان
بودند مزدور وزارت اطالعات معرفیکند با اشاره به موضوع فرزندان محمدیگیالنی،
با تکرار داستانیکه پیشتر تولیدکرده بود ،تلویح ًا از آنها خواستکه آمادگیشان را برای
قتل پدر و مادر و اعضای خانوادهشان اعالمکنند:
محمدیگیالنی ،س���ه پسر داشت و هر سه ،مجاهد خلق بودند .برادرمان جعفر از
کادرهای س���ازمان و مجاهد واالقدری بود .جعفر در فاز سیاسی در یک تصادف
اتومبیل حنی مأموریت به شهادت رسید .دو مجاهد دیگرکاظم و محمدمهدی بودند
که یکی در درگریی به ش���هادت رسید و حکم اعدام دیگری را محمدیگیالنی
خ���ودش داد .حاالگوشکنید! وقتی م���وج اعدامهای مجاهدین به حکم همنی
محمدیگیالنیکه قاضی ش���رع خمینی بود ،باالگرفت .یک روز من نامهای از
کاظم و مهدی دریافتکردمکه نوشته بودند« :ما دیگر طاقت و تحمل این دژخیم
را نداریم و به س���ادگی آب خوردن میتوانیم و میخواهیم او را به جزای این همه
حکم اعدام برسانیم .تا وقتیکه این نامه در آن شرایط به من برسد ،چند روز طول
کشیده بود ،بنابر این بالدرنگ برای مهدی و کاظم پیام دادم که دست نگه دارید
و چرا میخواهید حسابکسی را برسی دکه به هر حال پدرتان است .چند روز بعد،
یک پیام شفاهی دریافتکردمکه مهدی وکاظمگفته بودند این چه سؤایل استکه
از ما شده؟ مگر ما بچهایم و سازمان به ما اعتماد ندارد و مگر ماکالم پنجاه و پنج در
نهجالبالغه را نخواندهایم؟ جملهایکه از همان زمان درگوشم زنگ میزند و آندو
1

1-http://dolat.ir/detail/178553
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مجاهد ش���هید نوشته و پیام داده بودند ،این بودکه :به برادر بگویید یک بار دیگر
کالم پنجاه و پنج را بخواند و روی ما هم حسابکند .ما مجاهدیم ...برای اینکه
کارشان را متوقفکنند ،من زود پیام دادمکه به لحاظ سیاسی خواهش میکنم این
کار را نکنید ،ممکن است به ضررمان تمام شود .البته در آن زمان ،من نمیدانستم
که دژخیم بر ما پیشدستی خواهدکرد و حکم اعدام پسر را ،خودش خواهد داد تا

پیش خمینی عزیزتر شود و بعدها هم از پاسدار احمدینژاد نشان عدالت بگرید.

1

مسعود رجویکه شخصًا در دروغگویی و تحریف تاریخ و سناریوسازی استاد بود ،اعدام
یکی از فرزندان محمدیگیالنی را مورد تأیید قرار میدهد و خرب ازکشته شدن دیگری در
درگریی میدهد ،با این حال سخنگوی مجاهدین برخالف نظر رهرب عقیدتی این سازمان

همچنان بر صدور حکم اعدام فرزندانگیالنی توسط وی تأکید میکند 2و سیمای آزادی
در  ۲۸آبانماه  ۸۹به منظور آب و تاب دادن به شقاوت و بیرحمی مسئوالن نظاماسالمی،

خرب صدور حکم اعدام فرزندانگیالنی توسط خودش را از منابع رژیم اعالمکرد.
در حایلکه نشریهی مجاهد شمارهی  ۲۱۴در تابستان  ۶۱با انتشار نامکاظم محمدیگیالنی
به صراحت عنوان کرده بود که وی در درگریی  ۱۰مرداد  ۱۳۶۱در جریان ضربه به بخش
«اجتماعی» و «روابط» این سازمان به همراه دهها مجاهد دیگرکشته شده است .منابع
3

اطالعاتی رژیم نیز بهکشته شدن وی در درگریی فوق اشارهکردهاند.
در اسناد منتشر شده از سوی رژیم در مورد چگونگی قتل کاظم و محمدمهدی گیالنی
آمده است:
کاظممحمدیگیالنیوبرادرکوچکشدرسال]۱۳۶۱[۱۳۶۰طیدرگرییهایمسلحانه
کشتهشدند.کاظمدردرگریی۱۰مرداد]۱۳۶۱[۶۰کشتهشدویلبرادرشبراساسشنیدهها
4

در حنی فرار از غربکشور براثر سرعت زیاد ماشنی ،چپکرد وکشته شد.
موضوع مدتی فروکشکرد تا در بحبوحهی به زندان رفنت فائزه هاشمی و تالش خامنهای
برای تحت فشارگذاشنت رفسنجانی ،حسنی شریعتمداریکه سابقهی اطالعاتی و امنیتی
دارد موضوع فرزندان محمدیگیالنی را در هالهای از ابهام مطرح نمود و تنها به دخالت
5

پدر در دستگریی آنها اشارهکرد.

6

1-www.youtube.com/watch?v=2fJrMFOelFY&feature=relmfu
2-www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=43941
3- www.youtube.com/watch?v=R2tzhZiO5BI&feature=relmfu

«-4س���ازمان مجاهدین خلق پیدایی نافرجام  ،»۱۳۴۸ -۱۳۴۴جلد دوم صفحهی  ،۶۹۶مؤسس���هی
مطالعات و پروهش های سیاسی ،بهار ۱۳۸۵
 -5س���ازمان مجاهدین خل���ق پیدایی نافرجام  ،»۱۳۴۸ -۱۳۴۴جلد دوم صفحهی  ،۲۵۷مؤسس���هی
مطالعات و پروهش های سیاسی ،بهار ۱۳۸۵
-6کیهان  ۴مهرماه ۱۳۹۱
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اما همنی موضوع وقتی به رسانههای رژیم و دستگاه تبلیغاتی آن رسید با دست بازتری به آن
شاخوبرگدادند«.صدایشیعه»کهبنیادشبردروغوجعلاستواراستدراینبارهنوشت:
یکی از بارزترین نمونهها در این خصوص نحوه برخورد آیتالله محمدیگیالنی در
قبال دو فرزند ناخلف خود میباشدکه در جریان بلوای منافقنی در خرداد سال  ،۶۰به
همراه عده زیادی از منافقنی دستگری شدند .در آنزمان ،برخالف امروز،که فرزندان
خواص! حاشیهی امنی جهت انجام اقدامات خود احساس میکنند ،فرزندان ایشان
گرفتار تیغ عدالت پدر شده و نهایت ًا حضرت آیتالله خود شخص ًا آنها را محاکمه

و حکم اعدام را صادر نمود.
رس���انههای جناح غالب رژیم در خربی هماهنگ و یک دستکه با تیرت «صدور حکم
اعدام برای دو فرزند» منتشر شد به نقل از محمدرضا سرشار پژوهشگر و نویسنده نزدیک
به بیت رهربی در مورد نحوهی برخورد محمدیگیالنی آمده است:
ً
چننی مشهور بودکه دو تن از پسرانش را به سبب فعالیتهای ضدانقالبی ،شخصا به
اعدام محکومکرد .و هنگامیکه استنکاف مأموران تحت امر خود را از اجرای این
حکم ،البد از نظر خودشان مهیب دید ،برخاست تا به دست خود این حکم را اجرا
کند .و تنها در این هنگام بودکه آن مأموران برای آنکه پسرانی به دست پدر خود
1

اعدام نشوند به ناچار تن به اجرای این احکام دادند.
پس از باالگرفنت موضوع ،حس���ینعلی نریی رئیس هیأتکش���تار  ۶۷و معاون قضایی
دیوانعایلکش���ور و دس���ت راس���ت و جانش�ی�ن محمدیگیالنی در ریاس���ت دادگاه
انقالباسالمی مرکز به موضعگریی پرداخت و با «مجعول» معرفیکردن و «ساختگی
بودن» مطالب «روزنامهکیهان و هفتهنامه پرتو سخن» در رابطه با محاکمه و یا صدور
حکم اعدام فرزندان حضرت آیتالله محمدیگیالنی توسط معظمله و اقدام برای اجرای
آن بدست خود ایشان ،آن را اهانت بزرگی به این عالم وارسته و معلم اخالقکه همواره
مظهر عطوفت و مهربانی و هدایت و ارشاد متهمنی در مسند قضا بودهاند .دانست .وی
2

همچننی به صراحت منکر دستگریی فرزندان محمدیگیالنی شد.
وی نسبت دادن اعدام فرزندان محمدیگیالنی به وی را «جفا» از سو ی«دوستان ناآشنا
و مغرضنی آگاه» دانست وگفت:
اینگونه اعمال و مش���ابه آن مخصوص نادرقلی افشار و خلفای جور بودکه برای
حفظ سلطنت و اقتدار خود دست به هر جنایتی میزدند ....ددمنشی و بیرحمی
نسبت به ضعفا ،اقوام و فرزندان برای تثبیت حکومت و اعمال قدرت مخصوص
3

1-.sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=5686
2-www.mehrnews.com/Fa/newsdetail.aspx?NewsID=1703018
3-www.entekhab.ir/fa/news/78210
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ظالمنی و ستمگران استکه برای حفظ موقعیت خود و بهکرسی نشاندن نظر خود
از هیچ ستمی فروگذار نمیکنند و رحم و مروت را حتی نسبت به اقربای خود زیر

پا میگذارند.
پ���س از مرگ محمدیگیالنی نیز فرقهی رجوی همچنان به پاس���کاری با جناح غالب
رژی���م پرداخته و به انتش���ار ادعاهای واهی و دروغ این جن���اح در مورد اعدام فرزندان
یپرداختند .خامنهای نیز در پیامیکه به مناسبت درگذشت محمدیگیالنی
محمدیگیالن 
منتشرکرد روی نقش وی در دستگریی و اعدام فرزندانش تأکید نکرد چراکه با تبعات
1

منفی چننی ادعای دروغی در میان جناحهای رژیم آشناست.
محمدمهدی مفتح نمایندهی مجلس از تویسرکان و داماد محمدیگیالنیکه در قالتاقی
نمونه است به منظور رفع و رجوع ماجراها ،به دروغ مدعی شدکه نریوهای سپاه قبل از
حمله به خانهی تیمیکه فرزند محمدیگیالنی هم در آن حضور داشته ،از وی در خصوص
دریافت مجوز برای تریاندازی س���والکردهاند و حضور پسر وی را نیز متذکر شدهاند .او
مجوز را میدهد و میگوید یکس���ان برخورد نمایند .این در حایل اس���تکه مقامات
دادستانی ،سپاه وکمیتهها از پیش شناختی نسبت به افرادیکه در خانههای تیمی مستقر
بودند نداشتند و پس از انتقال اجساد به اوین نسبت به شناسایی آنها اقدام میکردند .از
اینگذشته مأموران سپاه وکمیته و دادستانی برای حمله به خانههای تیمی از حاکم شرع
و یا محمدیگیالنی و ...به صورت موردی اجازه نمیگرفتند .اساس ًا حمله بهپایگاههای
گروههای مسلح نیاز به دریافت مجوز نیست .پیش از انقالب نیزکه دستگاههای امنیتی و
قضایی از نظم و انضباط شدیدی برخوردار بودند در حمله به پایگاهها و خانههای تیمی
گروههای سیاسی از مرجع قضایی اجازهنامه دریافت نمیکردند.
بر اس���اس شهادت دو نفر از دوستانمکه در سال  ۶۰کودکان  ۱۴-۱۵سالهای بودندکه در
محوطهی اوین بهکارهای مختلف مشغول بودند ،هربار جنازهای به اوین آورده میشد،
محمدیگیالنی نیز به سراغ آنها میرفت .الجوردیکه میانهی خوبی با محمدیگیالنی
نداشت ،به طعنه و با تمسخر و پوزخند به آنهاگفته بود ،میدانید چرا وی برای شناسایی
جسدها میآید؟ او میخواهد ببیند آیا فرزندانش هم جزو آنها هستند یا نه؟
نریی نیز از رنجیکه محمدیگیالنی در این رابطه متحمل شد میگوید:
در م���رگ طبیعی فرزند والدین متوفی درکنارگری���ه و عزاداریکه امری عاطفی و
طبیعی است عقدهگشایی و با توکل به خداوند متعال بر مصیبت خود صرب میکنند،
اما اگر بر اثر شرایط خاص صاحبان عزا نتوانندباگریه و اقامهی عزا خود را تسکنی
دهند و یا امکان اقامهی مجلس عزا نداش���ته باش���ند و دیگران هم نتوانند به آنان
2

1-www.mojahedin.org/news/140581
2-www.farsi.khamenei.ir/message-content?id=26931
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تس���لیت دهند صرب بر مصیبت حالت دیگری داردکه تحمل بیشتری میخواهد.
شرایط جامعه در دهه  ۶۰و موقعیت حوزوی و اجتماعی حضرت آیتالله بهگونهای
بود که هرگونه عکسالعمل از جانب معظمله و خانوادهی وی بازتاب خاصی در
جامعه داشت.

1

مصادرهیخانهیمحمدیگیالنی
وقتی یخ داستان صدور احکام اعدام فرزندان محمدیگیالنی توسط خودش نگرفت،
دوباره مفتح داماد وی به صحنه آمد و اینبار خرب از مصادرهی اموال فرزندان به حکم پدر داد:
ک منافقنی پیدا
بعد از سالها زمانیکه فرزندان ایشانگرایشهای خاصی بهگروه 
میکنند و به لحاظ شرعی حکمکسانیکه منافق بودند ،علیه نظاماسالمی اقدام
و با منافقنی همکاری میکردند این بودکه اموالشان مصادره و محکوم به اعدام
میش���دند ،آیتاللهگیالنی منزیل راکه برای فرزندانش خریده بود به دلیل اینکه
در مالکیت فرزندانش بود و اموال آنها مشمول مصادره میشد به نفع بنیاد شهید

مصادره شد و در اختیار بنیاد شهید قرارگرفت.
پس از آن رس���انههای رژیم به صورت یکپارچه مدعی شدندکه محمدیگیالنی رأی
به مصادرهی خانهی خودش داده است و روی آن معرکهگرفتند و عدالت او را ستودند.
موضوع خرید خانه توسطگیالنی برای فرزندانش راز سر به مهری نبود .فرزندان او در
نامهایکه انتش���ار عمومی یافته بود ،خرب از دو خانهی هفتصد هزار تومانی داده بودند.
برخالف ادعای مفتح ،او این خانهها را برای فرزندانش خریده بودکه دست از مبارزه و
مجاهدین بکشند و به دنبال زندگی عادی بروند و از خوان نعمت نظاماسالمی برخوردار
شوند .در واقع این خانهها رشوهای بودکه او به فرزندانش داده بود.
بعد از آنکه آنها در ارتباط با مجاهدین قرارگرفتند ،محمدیگیالنی برایشان خانه خرید.
عالوه بر خانه ،گیالنی برای آنها دو اتوموبیل هم خریده بود که داماد محمدیگیالنی
حرف���ی از آن نمیزند .از آنجاییکهکاظم مدتی مس���ئول من ب���ود از آن اطالع دارم.
نی را ازکاظم میگرید و او در پاسخ میگوید مگر
محمدیگیالنی پس از مدتی سراغ ماش 
آن را برای من نخریدی؟ من هم آن را به سازمان هدیه دادم.
محمدیگیالنی نمیتوانست حکم به مصادرهی اموایلکه رسم ًا به نام فرزندانش بود و
رسانهای شده بود ندهد؛ چراکه قانون حکم میکرد چننیکاریکند و امکان انتقال آن
نبود.کاظم و مهدی دارای فرزند هم نبودندکه به آنها به ارث برس���د .محمدیگیالنی
روغنچراغ ریخته را نذر امامزاده میکرد .چنانچه او چننی حکمی را صادر نمیکرد نه
2

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950220001402
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=13930419000403
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میتوانست ادعای مالکیتی روی آن دو خانه داشته باشد و نه میتوانست استفادهای از
آنها بکند .اما در ازای صدور چننی حکمی از امکانات ویژهای در نظام برخوردار شد.
رفسنجانی در خاطراتش از سال ( ۱۳۶۴امید و دلواپسی) میگوید :آقای محمدیگیالنی
به دفرتم آمد و پیام امام را دربارهی برنامهی مجلس خربگان آورد و برای مسکن خودش
استمداد نمود.
در دروغگویی مفتح همنی بسکه میگوید:
این اس���تاد بزرگوار بسیار در خانه با اعضای خانواده و با فرزندانش مهربان بود و

یک خانوادهیگرم و پرمحبتی داشت.
فکر نمیکنم الزم باش���د در مورد «مهربانی» او با فرزندانش و «گرمای» آن توضیح
زیادی بدهم.
پس از مرگ محمدیگیالنی ،جامعهی مدرس�ی�ن ح���وزهی علمیه قمکه در چند دههی
گذشته محصویل جز دروغ و فریب و نرینگ و مشارکت در قتل و شکنجه و فساد نداشته،
طی اطالعیهای تأکی دکرد:
آیتالله محمدیگیالنی پس از انقالب نیز در س���نگر قضا ،عضویت در شورای
نگهبان ،مجلس خربگان رهربی و دیگر نهادهای نظام به تکلیف انقالبی خود عمل
ک���رد و حتی در این راه با صدور احکام درب���اره افراد نزدیک خود نیز در اجرای
1

احکام الهی و شرعی دریغ نکرد.

2

اطالعیهی فرزندان محمدیگیالنی علیه پدر
ب���رای درک تاری���خ وارونهگویی نظاماس�ل�امی در مورد دههی  ،۶۰بررس���ی رابطهی
محمدیگیالنی و فرزندانش به قدرکافی روشنگر است.
برخالف ادعاهای مطرح شده ،این فرزندان محمدیگیالنی بودن دکه به خاطر جنایات
وی برعلی���هاش موضعگرییکرده و ضمن طرد وی ،رابطهی فرزندی خود را با وی قطع
کردند .متأسفانه در طول سالهایگذشته مسعود رجوی و فرقهایکه او رهربی میکرد از
بازنشر نامهیکاظم و مهدی محمدیگیالنی علیه پدرشان خودداریکرده و دست رژیم
را برای بسط جعلیاتش بازگذاشتهاند!
در این نامهکه در بحبوحهیکشتار تابستان  ۱۳۶۰انتشار یافت و من شخص ًا همانموقع در
نشر آن به سهم خودمکوشا بودم ،از جمله آمده است:
آقایگیالنی ،مصاحبهی رادیو و تلویزیونی شما را در رابطه با اعدامهای ناجوانمردانه،
ضدانس���انی و ضداسالمی برادران و خواهران مجاهدمان شنیدم شما در حایلکه
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13930419000403
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930418000883
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امریالمؤمننی خود را تایل عصمت! میخواندی برای عوامفریبی و سرپوشگذاشنت
روی جنایاتی که تاریخ کمتر به یاد دارد از هیچ دروغ و تهمت و افرتایی نسبت به
بهرتین فرزندان اسالم و خلق فروگزار نکردی .شما مادر رضاییهای شهید را عایشه
خواندی وگفتیکه مهدورالدم است.گفتیکه زخمیها و نیمکشتههای مجاهدین
حتی اگر هیچ سالحی هم نداشته باشند و صرف ًا مخالف حکومت باشند بایستی
تمامکش شوند .شما با فرزندان علی چنانکردیکه شمر با آن همه قساوت با آنها
نکرده بود .آخر شما آقایگیالنی به خواهر سیزده سالهی معصوم ما هم رحم نکردی
و از آن هم فراتر رفتی و برای پاککردنگناهانشان عوامفریبانه ،برای اینهمهکشتار
توجیه ش���رعی اسالمی! تراشیدی و بر خدا دروغ بستی ...برای ما مشاهدهی این
صحنهها و مصاحبههای تلویزیونی چندشآور و سنگنی بود ،چندشآور به این دلیل
که این حرفها را همانکسی میزدکه پیش از این بر پاکی و صداقت مجاهدین
تأکید داشت و میگفتاینها پاکترین و صادقترین جوانها هستند.
 ...چه ش���دکه به خونمان تا مرفق دس���ت آلودی و از آن ه���م فراتر رفتی و در آن
مصاحبهی تلویزیونی فرمایشیتان همنی جوانانی راکه بارها بر پاکی و صداقت آنها
تأکیدکرده بودی ،مهدورالدم خواندی وگفتی زخمی نیمکشتهی آنها هم بایستی
تمامکش شود.
اگر یادتان باشد در آن روزهاکه مجاهدین ستاد علنی داشتند و مرتجعنی با تمام قوا
و باکمک ایادی مسلح و غری مسلحشان از هیچ آزار و اذیتی فروگذار نمیکردند ،در
آن روزها ما به شما میگفتیمکه پدر ما روی پیشانیتان میخوانیمکه روزی دستتان
به خون ما آلوده ش���ود .شما برآشفتهش���دیدکه این چه حرفهاییست میزنید؟ از
مطرحشدنش ابا داشتید .اما دیدیکه چگونه باگذشت زمان حقانیت و صحتگفتار
ما ثابت شد؟ آری امروز همان روز است امروز پنجههای شما و امامتکه به زعم شما
تایل عصمت! است در خون پاکترین جوانان و نوجوانان مسلمان و انقالبی میهن
فرورفته است .پاسدارانتان در مقابل خلقیکه به نشانهی اعرتاض به عملکردهای
ارتجاعی و وطن بربادده و به نشانهی اعرتاض به دیکتاتوری و استبداد زیر پرده دین
به تظاهرات مسالمتآمیز متوسل ش���ده بود نیز زانو زده و آنها را به خاک و خون
میکشند .اسرا و زخمیهایشان را حتی بدون نام و نشان و در دادگاهیکه نه وکیل

داشتند و نه فرصت دفاع به دستور شما به جوخه اعدام سرپده شدند...
گیالنی در مصاحبهی مطبوعاتی خ���ود پس از  ۳۰خرداد  ۱۳۶۰و راهاندازی جوخههای
اعدام در اوین ادعاکرده بود اگر اساس انبیاء در خطر بیافتد ،اسالم میگویدکه عزیزترین
1

-1نشریهی انجمنهای دانشجویان مسلمان  -اروپا و آمریکا شمارهی  ۱۲جمعه  ۱۵آبان ۱۳۶۰
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چیزها را باید فداکرد ،از آنجاییکه فرزندان محمدیگیالنی به ضعف و سس���تی او از
یک طرف و حقهبازی و فریبکاری او از طرف دیگر ایمان داش���تند ،ضمن اینکه او را
پدر خود ندانس���تند اعالمکردند در صورت صدور حکم اعدام از سوی وی خود را به
دادستانی معرفی خواهندکرد:
این جانبانکاظم و مهدی فرزندان ش���ما محمد محمدیگیالنی حاکم ضد شرع
بیدادگاهه���ای ارتجاع حاکم اعالم میکنیمکه به مصداق رهنمودهای قرآنی...:
ی االیمان ...اگر پدران و
وال تتخذوا آبائکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر عل 
برادرانتانکفر را بر ایمان برگزیدند آنها را اولیا و دوست خود نگریید ...پس از این
که دستهای شما به خون پاک برادران و خواهران مجاهدمان آلوده شد دیگر هیچ
رابطهای با هم نداریم و در واقع رابطهی تنی پدر – فرزندی را با شما در روزهای
پس از  ۳۰خرداد تمام ش���ده تلقی میکنیم و همانگونهکه در این روز خون پاک
این شهدا حیاتی دیگر به ما داد این روز بزرگ را تاریخ تولدمان میدانیم و اصل و
نسبمان نیز از این به بعد به مجاهدین بر میگردد .وکالم آخر اینکه آقایگیالنی،
شما در شرایطی برادران و خواهران ما را به جوخههای اعدام سرپدیدکه از هویت
آنها اطالعی نداشتید و نه تنها از داشنت وکیل محروم بودند بلکه فرصت دفاع از
خودشان را نیز به آنها ندادید و در دادگاه!یکی دو دقیقهای به اعدام محکومشان
کردید .شما دالیل اعدام آنها را مکلف بودن ،داشنت اعتقادات مجاهدین و بیعت
نکردن با امام تایل عصمت! و خروج علیه او بیان داشتید واینها همه را به اسالم
نسبت دادید .از طرفی شما خود بهرت میدانیدکه ما «کاظم و مهدی» نیز اعتقادات
مجاهدین را داریم ،مکلف هستیم و همچننی با رژیم خمینی بیعت نکرده و برعلیه او
خروجکردهایم مالحظه میکنیدکه واجد تمام آن شرایط هستیم.
اینک ما (کاظم و مهدی) در همنی جا اعالم میکنیمکه آمادهایم تا در بیدادگاههای
شما با خونمان بر محکومیت تاریخی شما و اسالم معاویهای و همچننی بر حقانیت
مجاهدین خلق و اس�ل�ام اصیل شهادت دهیم همچنانکه آنها شهادت دادند .به
شرط اینکه در این بیدادگاه قاضی شرع خود شما باشید و اعالمکنید :ما (کاظم
و مهدی) به دلیل مکلف بودن ،داشنت اعتقادات مجاهدین و بیعت نکردن با رژیم
خمینی و خروج بر علیه او به اعدام محکوم شدهایم .مطمئن باشیدکه پس از اعالم
این حکم از سوی شما برای ادای شهادت حاضر میشویم.
محمدیگیالنی برخالف فرزندانش ،هیچگاه از آنها تربی نجست و حتی حاضر نشد
علیه فرزندانش صحبتکند چه برسد حکمی علیه آنان صادرکند.
1
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مساعدت به نزدیکان و اعضای خانواده
محمدیگیالنی برخالف الجوردی ،پارتیباز بود و به توصیهها عمل میکرد .چنانچه
در دادگاه متوجه میشدکه متهم نسبتی با یکی از آشنایان و یا افراد مورد احرتام وی دارد
در حکم او تخفیف میداد .اما این توضیح نافی این نیستکه او به غایت بیچشمو رو
بود و به وقتاش پا روی همهی دوستیها و خوبی میگذاشت.
آیتالله سیدابوالفضل برقعیکه بارها در نظاماسالمی زندانی و رنجهای زیاد را متحمل
شد و عاقبت در اثر جراحات ناشی از ترور درگذشت ،مینویسد:
یکی ازکسانیکه سالها در درسهایم در قم حاضر میشد و مراکام ً
ال میشناخت
یعنی آیتالله محمدیگیالنی در زندان اوین مقام مهمی داشت ،ویل هنگامیکه
در زندان بودم هیچ اظهار آش���نایی نکرد و به سراغم نیامد .بعدها از دخرتم شنیدم
که آیتاللهگیالنی چندبار به منزل ما تلفن زد و به ما سفارشکردکه مراقب پدرتان

باشد تا برای خودگرفتاری درست نکند.
ناصر و سوسن باقری ،خواهرزادگان محمدیگیالنی هوادار مجاهدین بودند و در زندان
به سر میبردند .همچننی یکی دیگر از خواهرزادگان اوکه در بند زنان بود ،پس از آزادی
به مجاهدین در عراق پیوست و در یک درگرییکشته شد.
در اس���فند  ۶۰و بهار  ،۶۱محمدیگیالنی هر از چندی خواهرزادهاش ناصر باقری راکه
در س���ال  ۵۹دستگری شده بود و با ما در سالن « ۱آموزشگاه» اوین همبند بود نزد خود
فرا میخواند و ضمن نصیحت به او میگفت اگر االن آزادتکنم میروی به مجاهدین
میپیوندی و دستگری میشوی و آنوقت حکم اعدامت را میدهند .فع ً
ال در زندان بمان
تا بلکه آبها از آسیاب بیفتد.
در زمس���تان  ۶۲ناصر پس از پایان حکم سه سال زندانش چنانکه معمول آن دوران بود
در جمع زندانیان قزلحصار مصاحبهکرد .در آن سالها چنانچه فرد تواب نبود و با رژیم
همکاری اطالعاتی نمیکرد علریغم محکومیتگروه متبوع خود و اعالم انزجار از آن ،با
شعار «مرگ بر منافق» یا «مرگ برکمونیست» توابنی مواجه میشد و دادستانی از آزادی
او جلوگریی میکرد .در جریان مصاحبهی ناصر نیز توابنی شعار «مرگ بر منافق» سردادند
اما حاجداوود رحمانی رئیس زندان بالفاصلهگفت :ایشان پارتیشانکلفت است و زور
ما به او نمیرسد .و به این ترتیب خواهرزادهی محمدیگیالنی برخالف معیارهای رایج
دادستانی آزاد شد.
میزان سواد محمدیگیالنی و حکام شرع
رئیسی یکی از مسئوالنکشتار ۶۷که در چهار دههیگذشتهیکارنامهی سیاهی از شکنجه
1
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و قتل و آدمکشی دارد در مورد محمدیگیالنی ادعاهای عجیبوغریبی را مطرح میکند
که قابل تأمل است:
آیتالله محمدیگیالنی در جایگاه عالم عامل واصل و یک فقیه وارسته مصداق
این سخن استکه انسان وارسته دلداده به خدا ،چونکوهی استوار از نوسانات در
جامعه جلوگریی میکند.
منظور وی از «جلوگرییکردن از نوسانات در جامعه» ،ایجاد توازن با صدور هزاران حکم
زندان و شکنجه و اعدام است.
او در ادامه مدعی میشود:
ایشانتوانستندحکمتنظرییعنیفقهوریاضیاتو...وحکمتعملییعنیاخالق،
تدبریالمنزل را در خود جمعکنند و آنجاکه درکرسی تدریس قرار داشتند حکمت
متعالیه تدریس میکردند و آنجاکه الزم است در عرصهی قضا حکمرانی میکردند.
دانش محمدیگیالنی در «ریاضیات» از چهار عمل اصلی باالتر نمیرفت .رئیس���ی
مانند هر آخوند بیسواد منربی ،میکوشد با ردیفکردنکلمات قلمبه سلمبه خود را آگاه
به علم و فلسفه نش���ان دهد« .تدبریالمنزل»که رئیسی از آن دم میزند،عبارت است از
اقسام حکمت عملی در فلسفه مشاء .موضوع آن نحوه اداره منزل و مشارکت مرد با زن،
فرزند ،بندگان و خدمتکاران برای تنظیم امور منزل است.
وضعیت خانوادهی محمدیگیالنی و از همپاشیدگی آن بیانگر «تدبریالمنزل» اوست.
رئیسی در ادعاهای بیسر و تهی میافزاید:
فقاهت در سرش���ت آیتاللهگیالنی جای داشت و همچنانکه امریالمؤمننی (ع)
میفرماید علم در دو نوع متبوع است و علم متبوع یعنی فقاهت در سرشت فقیه
1
جاگرفته است.
تویک سطری
محمد قائد یکی از روزنامهنگاران سرشناسکشور میگوید :در حکم بیس 
اعدام بهمن شکوری ،محمدیگیالنی چهار بار اتهام سب نبی را «ثب» نوشته بود.
برای درک میزان سواد محمدیگیالنیکافی است به پرتوپالهاییکه در یکگفتگوی
تلویزیونی برزبان جاری میکند توجهکرد:
توی دادگاه عنوان محاکمه نمیشود ،این هوادار است ،این سمپات است ،این عضو
است و اینکذا .عناوین ملغی است .آنچه معیار و میزان در محاکمه دادگاه شرع
اس���ت ،عبارت از عملی اس���تکه این فرد به منصهی ظهور رسانده .عمل مالک
2

نقادی و محاکمه است.

3
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منظور او این استکه هرکس با سادهترین اتهامات و ردهی تشکیالتی میتواند اعدام شود.
محمدیگیالنی علریغم بیسوادی ،خود را عالمه دهر میدانست و این معضلی بودکه
تقریب ًا اکثریت قریب به اتفاق حکام شرع وگردانندگان دستگاه قضایی منصوب از سوی
خمینی با چننی معضلی مواجه بودند.
وی در حایلکه نریی و مبشری دو حاکم شرع بیسواد و تازهکار درکنارش نشسته بودند
در مورد میزان سواد حقوقی حکام شرعیکه زیر نظرشکار میکردند ،میگوید:
قواننی اسالمی را آقایان با تخصص دیدهاندکه از دیدگاه ما به عنوان اجتهاد تعبری
میشود.کتابهاییکه راجع به حقوق یا حقوق جزایی و حقوق مدنی نوشته شده
آقایان خیلی عایل ،بهرت ش���اید از نویس���ندگان ،آن مساثل و مطالب را میفهمند و

دیدهاند آنها را مطالعهکردهاند و مذاکره با همکردهاند.
توصیفیکه محمدیگیالنی برای توجیه «اجتهاد» حکام شرع میکند در تاریخ مدون
هزار س���الهی شیعه برای اولنی بار مطرح میشود و طرفه آنکه مورد مخالفت هیچ یک
از مراجع ش���یعه قرار نمیگرید .ازگیالنی نقل میکنن دکه الج���وردی هم دارای درجه
«اجتهاد» بوده است!
دربالهتگیالنیهمنیبسکهدریکیازدرسهایشوقتیمیخواستبهبنیصدرحملهکند
داستان سوار شدن خر و شیطان بهکشتی نوح را توضیح دادکه یکی از قصص مذهبی است.
او شرح دادکه حضرت نوح هنگامیکه حیوانات را سوارکشتی میکرد ،همه سوار شدند
ویل االغ سوار نشد .نوح از ترس اینکه مبادا االغ غرق شود و نسلش برافتد ،چندبار او
را تحریککرد ویل حیوان سوار نشد .نوحکه خشمگنی شده بود خطاب به االغگفت:
ای شیطان سوار شو .شیطان با شیندن سخن نوح دُم االغ راگرفت و همراه او واردکشتی
شد .هنگامیکه کشتی راه افتاد و بر فراز آبها میرفت نوح ناگاه متوجه شد شیطان در
صدرکشتی نشسته است .وی سپس بنیصدر را با شیطان
شبیهسازیکرده و مدعی شدکه با هواپیمای ایرفرانس همراه امام به ایران آمد و در صدر
نشست .او قصد داشت خمینی را در مقام نوح بنشاند و ایرفرانس را به کشتی او تشبیه
کند ،اما با بالهتیکه داشت متوجه نبود خمینی را به االغ داستان تشبیه میکند ،چراکه
بنیصدر باگرفنت دم «امام» وارد هواپیمای ایرفرانس شده بود.
1

مرتجمکتاب «شفا»ی ابوعلی سینا
این موضوعکهکتاب بیست و چند جلدی شفا توسط ایشان به فارسی ترجمه نشده،
بر مسئولنی بنیاد بوعلی سینا هم پوشیده نیست .ایشان تنها چهار مقالهی آغازین از ده
1-http://film.tebyan.net/film/139205
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مقالهیالهیاتشفارابهفارسیبرگرداندهاندکهبخشبسیارناچیزیازکلکتاباست.
تازه معلوم نیست اینکار توسط خود او صورتگرفته باشد و محصولکار دیگری نباشد.
کما اینکه رسالهی دکرتای بسیاری از صاحبمنصبان رژیم و فرزندانشان توسط افراد
دیگری نوشته شده است .آنهاییکه قدرت بیشتری دارند از تحقیقات نهادهای رژیم
به نام خود استفاده میکنند.
1

دبریی شورای نگهبان
و ریاست دیوانعایلکشور و نمایندگی آیتالله منتظری
محمدیگیالنی در س���ال ۱۳۶۲بهدالیل نامعلومی از قوهی قضاییه رفت و به ش���ورای
نگهبان پیوست .خمینی میتوانست پستهای باالتری به او در قوهی قضاییه بدهد اما از
اینکار سرباز زد و او را روانهی شورای نگهبانکرد .پیشتر پس از برکناری ربانیاملشی
از دادستانیکلکشور نیز او را به شورای نگهبان فرستاده بود.
محمدیگیالنی پس از مرگ خمینی در مقام دبری شورای نگهبان رد صالحیتگسرتدهی
درون نظام را بابکرد و به قلع و قمع «خطامامی»ها پرداخت.
در سال  ۱۳۷۰غالمرضا رضوانی ،یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیأت مرکزی
تفسریی شورای نگهبان را
نظارت ش���ورای نگهبان بر انتخابات ،برای نخستنی بار نظر
ِ
دربارهی این اصل جویا ش���د ،و محمد محمدیگیالنی ،دبری وقت شورای نگهبان ،در
پاس���خگفت :نظارت مذکور در اصل  ۹۹قانوناساس���ی استصوابی است و شامل تمام
ِ
صالحیتکاندیداها میشود 2.تفسری شورای
مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ
نگهب���ان در هماهنگی با خامنهای صورتگرفته بود تا دس���ت او را برای یکهتازی در
صحنهی سیاسیکشور بازترکند.
مصاحبه با رسانهها به صراحت اعالمکرد آنهایی راکه

محمدیگیالنی همانموقع در
فتنهگر بودند ما رد صالحیتکردیم .بعضی ازاینها مثل ماهی از دست ما لیز خوردند،
افتادند بریون .هرکس به اینها رأی بدهد مثل این اس���تکه به خیمههای عاش���ورا تری
انداخته است .وی در آن دوران نقش احمد جنتی سالهای اخری را بازی میکرد.
وی در س���ال  ۱۳۷۱از دبریی ش���ورای نگهبانکنارهگرییکرد و در اسفند  ۱۳۷۳پس از
آنکه هاشمیشاهرودی جایگزین او در شورای نگهبان شد به ریاست دیوانعایلکشور
رسید و حسینعلی نریی راکه زیر دست خودش در اوین تعلیم دیده بود به دیوانعایلکشور
برد و به معاونت قضایی این دیوان رساند .نریی در مراسم ترحیم و یادبود محمدیگیالنی
به عنوان صاحب عزا درکنار داماد وی ایستاده بود.
1-http://film.tebyan.net/film/139205
2-http://www.shora-gc.ir
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محمدیگیالنی به مدت یک دهه ریاس���ت این دیوان را یدک میکشید و مهر تأیید بر
جنایات بسیاری زد .وی پس ازکنارهگریی از دیوانعایلکشور همچنان به عنوان مشاور
عایل رییس قوهی قضاییه فعالیتکرد.
مخالف رهربی آیتالله منتظری و مدافع جدی خامنهای
محمدیگیالن���ی که از مخالفت ج���دی آیتالله منتظری با اعدامها و ش���کنجههای
لجامگسیختهی پس از  ۳۰خرداد با خرب بود یکی از مخالفان رهربی ایشان بود.
محمدیگیالنی در دیدار با خمینی روی این مخالفت پافشاریکرده و از وی میخواهد
بدون نامبردن از او دغدغههایش را با رفسنجانی و ...مطرحکند و مانع اعالم قائممقامی
ایشان از سوی مجلس خربگان رهربی شود.
محمدیگیالنی ،بس���یار ضعیفالنفس بود و اهل ج���اه و مقام و قدرت ،و به هیچوجه
نمیخواست موقعیت خود را از دست دهد به همنی دلیل تأکید میکرد موضوع بهگوش
آیتالله منتظری نرسد تا موقعیتش به خطر نیافتد.
مخالفت وی با رهربی آیتالله منتظری در حایل بودکه وی در  ۸شهریورماه  ۱۳۶۲به پاس
جنایاتیکه مرتکب شده بود از سوی ایشان «مسئول دفرت مرکزی نظارت بر خط فکری و
عقیدتی دانشگاهها شد.
آیتالله منتظری در حکمیکه خطاب به او صادرکرد نوشت:
با توجه به مراتب فضل و لیاقت حضرتعایل مقتضی اس���ت جنابعایل مسئولیت
سرپرستی این دفرت را بپذیرید و ...دروس و مباحث معارف اسالمی دانشگاهها را از
هر نظر غنی و پرمحتوا بنمایید .و اگر احیان ًا شبهات یا نارساییهایی از نظر علمی و

فلسفی احساسکردید به نحو احسن مرتفع فرمایید.
پس از مرگ خمینی ،محمدیگیالنیکه به خوبی از فقدان بضاعت فقهی خامنهای با
خرب بود به خاطر برخورداری از نعمات نظامکه به خاطر آن پا روی خون فرزندانش نیز
گذاشته بود به عضویت «شورای افتای» خامنهای در آمد .اعضای این «شورا» هر هفته
در حضور خامنهای تشکیل جلسه میدادند و بحث در مورد مسائل فقهی میپرداختند تا
اطالعات فقهی خامنهای را باال بربند.
وی همچننی در س���ه دوره عضو مجلس خربگان رهربی بود و از سوی خمینی به عنوان
ت نظام و مسئول رسیدگی به مشکالت
ص مصلح 
ت عفو ،عضو مجم ع تشخی 
س هیأ 
رئی 
شرعی شهرداریها انتخاب شد .او همچننی نمایندگی خامنهای در دانشگاهها را به عهده
داشت.
1

-1روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۹شهریور  ،۱۳۶۲ص .۴
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اصالحطلبان ،سوگوارمحمدیگیالنی
پس از درگذش���ت او در تریم���اه  ،۱۳۹۳تمامی جناحهای رژیم به ع���زاداری برای او و
یاوهگویی در مورد سوابقش پرداختند .سیدحسن خمینی در حضور محمدیگلپایگانی،
ابراهیم رئیسی ،جنتی ،محس���نیگرگانی و ...نماز میت را بر او خواند 1،چراکه رابطهی
ویژهای با محمدیگیالنی داشت و از سوی وی « خلف صالح و امید آینده بیت خمینی

کبری» خوانده شد.
از مراسم ترحیم اوکه بگذریم حتی در مراسم چهلم او سیدمحمد خاتمی ،سیدحسن خمینی،
محمد موسوی بجنوردی ،محمد موسوی خویینیها ،مجید انصاری ،مهدی امامجمارانی،
محمدعلی رحمانی ،محمدعلی ابطحی و ...درکنار حس���ینعلی نریی و محسنیاژهای،
رازینی ،احمدینژاد ،محمدجعفر منتظری ،مجتبی ثمرههاشمی ،غالمحسنی الهام ،علریضا
آوایی و محمدباقر نوبخت و ...شرکت داشتند.
اگر محمد خاتمی در پیامی به مناسبت مجازات «قصاب تهران» اسدالله الجوردی ،وی
را «شهید سرفراز» و یکی از سربازان سختکوش انقالب و خدمتگزاران مردم و نظام
نامید ،حس���ن روحانی پس از مرگ محمدیگیالنی سفاک و بیرحم ،در پیامی وی را
«عالم مجاهد ،اسوه اخالق و تقوا » نامید و از فقدان وی ابراز تاثر و تاسف عمیق نمود.
«خطامامی»هایی که به دالیل مختلف هنگام مرگ الجوردی سکوت کرده بودند در
مرگ محمدیگیالنی سنگ تمامگذاشتند و قصورشان را تالفیکردند.
در طول سالهایگذشته بخشی از «اصالحطلبان» رژیمکوشیدهاند با ترسیم یک چهرهی
خش���ن از الجوردی مس���ئولیت تمام جنایات دههی  ۶۰را تحت عنوان «بیقانونی» به
دوش او بیاندازن���د .در حایلکه تمامی جنایات ص���ورتگرفته در اوین تحت نظارت
محمدیگیالنی انجام میشد .احکام اعدام و شکنجه را او صادر میکرد .خشونتها را
او تئوریزه میکرد؛ با این حال تاکنونکوچکترین نقدی نسبت به اعمال وی در درون
رژیم صورت نگرفته است که بیانگر بیاعتقادی آنها نسبت به آنچه با لکنت زبان در
مورد الجوردی جفت دوقلوی او میگویند است.
2

1-http://tehranpress.com/fa/news-details/54977
2-http://www.kaleme.com/1389/03/18/klm-22007
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حس���ینعلی نریی متولد  ۱۳۲۸از حکام ش���رع اوین در س���یاهترین روزهای تاریخ ایران

اس���ت .وی درس طلبگی را در تهران نزد آیتالله احمد مجتهدیتهرانی 1که به تحجر
و عقبماندگی مش���هور بود ،آغازکرد و در سال  ۴۳با وساطت حبیبالله عسگراوالدی
و به توصیهی بهش���تی برای ادامهی تحصیل در مدرسهی حقانی به قم رفت و مدتها
هممباحثهایاش غالمحسنیکرباسچی شهردار اسبق تهران بود .یک برادر او در عملیات
والفجر  ۸در اسفند ۱۳۶۴کشته شد.
چگونگی راهیابی به دستگاه قضایی
در مرداد  ۱۳۵۸وقتی علی قدوسی جانشنی مهدی هادوی دادستانکل انقالباسالمی
ش���د با توصی���ه وکارگردانی بهش���تی تعدادی از ط�ل�اب جوان ح���وزهی علمیه قم و
به ویژه مدرسهی حقانی را به دستگاه قضایی برد و نریی یکی از اولنی نریوهایی بودکه
بهقدوسی پیوست.
در سال  ۱۳۵۹پس از انتخاب الجوردی به عنوان دادستان انقالباسالمی مرکز ،نریی به
عنوان حاکم شرع در خدمت او قرارگرفت و پس از سی خرداد  ۱۳۶۰و شروع سرکوبی
خوننی نریوهای سیاسی ،نریی یکی از صادرکنندگان اصلی احکام شکنجه و اعدام شد.
 -1فرزندان خامنهای نیز در حوزهی علمیه تهران نزد وی به تحصیل علوم حوزوی پرداختند .رس���ول
کاتوزیان داماد مجتهدی مدیرکل پشتیبانی عملیاتی معاونت امنیت وزارت اطالعات یکی از عامالن
قتلهای زنجریهای بود.
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اوکه در مدرس���هی حقانی شاگرد محمدیگیالنی و به نزدیکی با او شهره بود در سال
 ۱۳۶۲پس از انتخاب محمدیگیالنی به عضویت ش���ورای نگهبان ،جانش�ی�ن او شد و
ریاست حکام شرع اوین را به عهدهگرفت.
رابطهی نریی و الجوردی
الجوردی از حضور نریی و امثال او در پست حاکم شرعی اوین به خاطر سنکمتریکه
داشتند در مقایسه با محمدیگیالنی استقبال میکرد .چراکه آنها به خاطر نداشنت موقعیت
مذهبی و سیاسی و قضایی ،بیشتر اوامر او را اجرا میکردند .هرچند محمدیگیالنی هم
در خدمت او بود و ارادهی چندانی نداشت .نریی در مورد تبعیت حکام شرع و بازجویان
از الجوردی میگوید:
من از همان ابتداکه ایش���ان [الجوردی] از طرف مرحوم شهید آیتالله قدوسی به
س���مت دادستان انقالب تهران منصوب ش���دند ،در خدمتشان بودم و آشنایی و
همکاری ما با ایشان از آن زمان شروع شد.
اگر نبود ش���ناخت عمیق آقای الج���وردی از منافقنی و چپیه���ا ،ما خیلی زیان
میکردیم ،برای اینکه آقایان حکام شرع وکسانیکه به عنوان دادیا رکار میکردند،
نوع ًا ازاینها ش���ناخت عمیق نداش���تند ،به ترفندهای آنها ،به رموزیکه آنها در
برخوردهایشان بهکار میگرفتند و با شیطنتهایشان آشنا نبودند .ویل ایشان با
شناختیکه داشت باعث شدکه ما هم یک مقدار روشن بشویم و بتوانیم عمق فاجعه
1
را درککنیم ،از این جهت ایشان واقع ًا حق بزرگی بهگردن انقالب داشت.
نریی پس از آنکه آیتالله منتظری از جانش���ینی خمینی برکنار شد به دفاع از عملکرد
الجوردی و تکذیب آنچه در اوین میگذشت و از پرده بریون افتاده بود پرداخت:
منافق�ی�ن در آن زمان با بیت آقای منتظری در ارتباط بودند و در آنجا بس���یاری از
مسائل را بزرگنمایی میکردند و این موجب شدکه آقای منتظری احساسکرد این
مسائل واقعیت دارند ،لذا به شورای قضایی آن زمان فشار آوردکه آقای الجوردی

عزل شود وکس دیگری را بیاورند.
پس ازکشته شدن الجوردی در بازار تهران توسط یک تیم عملیاتی مجاهدین مرکب از
علیاصغر غضنفرنژاد و علیاکرب اکربی در شهریور  ،۱۳۷۷نریی به همراه مهدیکروبی،
مشرتی هرسالهی مراس م بزرگداشت و یادبود وی شد .نریی به مجموعهای وابسته بودکه
در دههی  ۶۰بزرگترین جنایات تاریخ معاصر میهنمان را سازماندهی و اجراکردند .به
هم�ی�ن دلیل وقتی احمد قدیریان معاون اجرایی الجوردی و یکی از «جنایتکاران علیه
2

1- www.habilian.com/view.asp?ID=02712
2-www.rajanews.com/detail.asp?id=99784
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بشریت» فوتکرد نریی از جمله «صاحبان عزا» بودکه در سوگ وی میگریست.
دروغگویی ویژگی اصلی مسئوالن قضایی و امنیتی
نریی مانند دیگر مسئوالن امنیتی و قضایی هیچ پروایی در دروغگویی و واژگونهکردن
حقایق ندارد .او در مورد دادگاههای انقالب برگزار شده در دههی  ۶۰میگوید:
از اینگذش���ته ،قضاوت در مورد منافق�ی�ن ،قضاوتها به صورتیکه االن صورت
میگریند ،نبود .در دادگاهه���ای انقالب ،نوع ًا یک روحانی رئیس دادگاه و یکی
دو نفر از قضات سابق دادگسرتی به عنوان حقوقدان حضور داشتند .البته امضا با
رئیس دادگاه بود ،ویل جلسه با حضور وکیل یا قاضیایکه از دادگسرتی به عنوان
حقوقدان میآمد ،رس���میت پیدا میکرد .آقایان زیادی بودندکه بعضیها مرحوم
شدهاند ،مثل :مرحوم آقای مریفندرسکی ،مرحوم آقای ضیایی ،آقای نراقیکه االن
هستند .آقای هادوی و نیزکسانیکه از قضات یا وکالی سابق بودند .در بعضی از
دادگاهها یک حقوقدان و اگر دادگاه مهم بود ،دو نفر حقوقدان شرکت میکردند و

اگرکسی برخی از نکات قضایی را نمیدانست،کمکش میکردند.
چ دادگاهی وکیل مدافع
در طول دوران دهسایلکه زندان بودم بنی سالهای  ۶۰تا  ۷۰در هی 
حضور نداش���ت .در هیچدادگاهی درکنار حاکم ش���رع قضات سابق دادگسرتی وجود
نداشتند .من در سال  ۶۱و  ۶۴دوبار محاکمه شدم .هر دو بار از این شانس برخوردار بودم
که در دادگاه چشمبند نداشته باشم .در بسیاری از دادگاهها افراد چشمبند داشتند و مدت
دادگاه از چند دقیقه بیشتر نمیشد .در دادگاه اول ،من و حاکم شرع تنها بودیم .در دادگاه
دوم ،منشی حاکم شرع هم بودکه یک عرقچنی سرش بود.
چنانچه در دادگاه متهمکیفرخواس���ت را نمیپذیرفت برای تحمل شکنجهی دوباره به
شعبه بازجویی فرستاده میشد .در بسیاری از دادگاهها بازجو نیز همراه با متهم در دادگاه
شرکت میکردکه وی از ترس شکنجهی دوباره همهی اتهامات را بپذیرد.
1

ریاست هیأتکشتار ۶۷
در مردادماه  ۱۳۶۷نرییکه پیشتر بیرحمی و شقاوت خود را به ثبوت رسانده بود طی
حکمیکه از سوی خمینی صادر شد به ریاست هیأتقتلعام زندانیان سیاسی منصوب
شد .در حکم مزبورکه بهگفتهی آیتالله منتظری در  ۶مرداد  ۶۷صادر شده چننی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
...کس���انیکه در زندانهای سراسرکشور بر سر موضع نفاق خود پافشاریکرده و
میکنند ،محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با
1-http://defapress.ir/fa/news/28434
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رأی اکثریت آقایان حجتاالسالم نریی دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای
اشراقی (دادستان تهران) و نمایندهای از وزارت اطالعات میباشد...
خمینی در حکم خود خواستار بهکارگریی نهایت وحشیگری شده و نوشت:
 ...رحم بر محاربنی سادهاندیشی اس���ت .قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا از
اصول تردیدناپدیر نظاماسالمی است .امیدوارم با خشم وکینه انقالبی خود نسبت به
دشمنان اسالم ،رضایت خداوند متعال را جلب نمایید .آقایانیکه تشخیص موضوع
به عهده آنان است ،وسوسه و شک و تردید نکنند و سعیکنند «اشدا علیالکفار»
باش���ند .تردید در مسائل اس�ل�ام انقالبی ،نادیدهگرفنت خون پاک و مطهر شهدا
میباشد .والسالم .روحالله الموسوی الخمینی
نریی در اجرای فرمان خمینی و رهنمودهای باالترین نهاد قضاییکشور به ویژه درکاربرد
«خشم وکینه انقالبی» علیه «دشمنان اسالم» لحظهای تردید نکرد .به همنی دلیل حتی
به زندانیانیکه از ناراحتیهای شدید جسمی و روانی رنج میبردند هم «رحم» نکرد.
دروغگفنت به آیتالله منتظری در ارتباط باکشتار ۶۷
اعضای هیأتکشتار  ۶۷به ریاست حسینعلی نریی در تاریخ  ۲۴مرداد  ۱۳۶۷در بحبوحهی
کش���تار به دیدار آیتالله منتظری میروند .آیتالله منتظری در نوار منتشر شده آنچه در
زندانهایکشور در جریانکشتار  ۶۷گذشته را بزرگترین جنایت در جمهوریاسالمی
از اول انق�ل�اب خوانده و تأکید میکند نام اعضای هی���أت «در آینده و در تاریخ جزو
جنایتکاران نوشته خواهد شد.
اعضای هیأت در این دیدار به منظور فریب آیتالله منتظری به ایشانگزارش میکنند:
مواردیکه تا به حال اجراکردهایم ،تمام ًا مواردی بودهکه [تصمیمگریی] به اتفاق آرا
بوده [سه امضا]...و حتی در برخی از موارد جناب حاج آقا اشراقی احتیاط میکردند
و ب���ا برخی از برادران دیگریکه در زندان بودند مش���ورت میکردند .االن موارد
متعددی داریمکه دو امضا دارند و ما اص ً
ال اجرا نکردیم...و از این باالتر حدود چهل
مورد داریمکه به اتفاق آرا امضاکردهایم و فقط به لحاظ اینکهاینها یا تنها فرزند
خانه بودند ،یا پس���ری بودهکه خواهرش اعدام ش���ده یا برادرش اعدام شده [اجرا
نکردهایم] و حدود بیس���ت و شش نفر هم داریمکهاینها وقتی آمدند زندان حدود
شانزده ،هفده سالشان بوده و االن حدود بیست و سه ،بیست و چهار سالشان شده.
آنچه نریی و دیگر اعضای هیأتگزارش میکنند،کذب محض است و به قصد فریب
آیتالله منتظری مطرح میشود.
1

1-https://soundcloud.com/radiozamaneh/yakydru8jded
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اسامی خواهران و برادران اعدام شده
تا روز  ۲۴مرداد  ۱۳۶۷خواهران و برادران زیر برخالف ادعای اعضای هیأت اعدام شده
بودند.اینها به جز زنان،کسانی هستندکه من از نزدیک میشناسم و سالها با آنها همبند
و همسلول بودهام.
ک خواهرشان در همدان و همسر برادرشان نیز در تهران
حس�ی�ن و مصطفی مریزایی( ،ی 
در جریان قتلعام اعدام شد) ،جواد و بهرام ناظری ،سعید و مجید ملکیانارکی .سعید و
ارفع جربئیلی ،احمد و مهشید (حسنی) رزاقی ،اکرب و مرتضی مالعبدالحسینی ،علریضا و
محمدرضا بوئینی ،اصغر و حمید خضری ،مسعود و منصور خسروآبادی (یک خواهرشان
در سال  ۶۰اعدام شده بود و دخرتعمویشان طیبه نیز در سال  ۶۷اعدام شد ).محسن و
محمد سیداحمدی ،جمشید و حسنکیوانفر ،اردالن و اردکان دارآفرین ( قب ً
ال برادرشان
اعدام شده بود) رضا و مسعود ثابترفتار ،مجید و امری عبداللهی ،امری و محسن رشیدی،
رضا و مریم محمدیبهمنآبادی ،فرنگیس و س���هیال محمدرحیمی( ،یک برادر و یک
خواهرزادهشان قب ً
ال اعدام شده بودند و برادر دیگرشان بعد از آزادی از زندان ربوده شده و
به قتل رسید) محمود و محمدعلی بهکیش (قبال برادران و خواهر آنها اعدام شده بودند)
مریمگلزادهغفوری و همس���رش علریضا حاجصمدی (دو برادر مریم فرزندان آیتالله
گلزادهغفوری قبالً اعدام شده بودند) .معصومه ( شورانگیز) و مهری کریمیان ،حمید
و ناهید تحصیلی(یک برادر و یک خواهرشان قبال اعدام شده بودند) ،منصور و محسن
حریری (دو برادرش���ان قبالً اعدام شده بودند) بهروز عطارزاده (قب ً
ال سه برادرش اعدام
شده بودند) علی و شهباز (عباسعلی) شهبازی پدر و پسر از تهران به رشت منتقل و در آنجا
اعدام شدند .بهروز رضاییجهرمی (سه برادرش قبالً اعدام شده بودند) .عباس فتحی
(قبال دو برادرش اعدام شده بودند) .جاللکزازی (قبال تنها خواهرش اعدام شده بود).
در شهرستانها نیز اعدام خواهران و برادران در دستورکار بود .برای مثال در شریاز عصمت،
فاطمه و حسنی ادبآواز اعدام شدند .فرهاد اتراک در تهران اعدام شد میدانم برادرش در
اصفهان اعدام شده بود .غالمحسنی مشهدیابراهیم تنها فرزند مادرش بودکه نُه روز قبل
از اینگزارش اعدام شده بود .وی از بیماری قلبی شدید رنج میبرد .سعید و ارفع جربئیلی
تنها فرزندان مادرشان بودند .وی از پدرشان جدا شده بود.
اعضای هیأت همچننی تأکید میکنندکه حدود بیست و شش نفر راکه در زمان دستگریی
شانزده ،هفده ساله بودند اعدام نکردهاند .این همکذب محض است تا همان تاریخ افراد
زیرکه من غالب آنها را از نزدیک میشناسم و با تعدادی از آنها همسلول بودهام ،اعدام
کرده بودند .این افراد در هنگام دستگریی بنی پانزده سال تا هفده سال سن داشتند.
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ِ
زندانیان اعدام شده بنی پانزده تا هفده سال
اسامی
اصغر ابوتراب ،محمدرضا علریضانیا ،س���هیل دانیایل ،مرتضی یزدی ،افشنی معماران،
محمدرضا مجیدی ،عامل باقری ،احمدرضا غالمی ،اردالن دارآفرین ،بهروز عطارزاده،
عباس پورساحلیلنگرودی ،علیرضا فضلعلی ،حمیدرضا معریی ،سیدحمید خضری،
غالمعلی استادحسن ،خس���رو امنی ،باقر قندهاریعلویجه ،محمدحسن الریلواسانی،
روحالله هداوندمریزایی ،محمدش�ی�رخانبیک ،جعفر هوشمند ،مهران صمدی ،همایون
سلیمانیروزبهانی ،احمد صالحی ،علی طاهری ،ناصر ابراهیمی،کورش رشیدی،کمال
کالنکی ،فرحناز مصلی ،شریین فیضیشندی ،زهرا عسگریشاهی ،سهیال حمیدی ،فاطمه
رضاسلطانی ،پروین صالحی.
آمار واقعی کسانی که در تهران اعدام شدند ،بسیار بیشتر از موارد فوق است .اعضای
هیأت تأکید میکنند:
ما به این هم اکتفا میکردیمکه اگر این مینوشتکه چون سازمان منافقنی دارد با
این نظام مبارزه میکند و اینجانب اگر چه اعتقاد به این نظام ندارم (این را هم به
او میگفتیمکه بنویسد) ،ویل چون اعتقاد به مبارزه با نظام هم ندارم ،لذا...از سازمان
جدا شدم .به این هم ما اکتفا میکردیم.
و همچننی اضافه میکنند:
ک اینها را آوردیم توی اتاق .مورد داشتیمکه چهار بار با او صحبتکردیم.
ما تکت 
کرارا داشتیمکه سه بار با او صحبتکردیم.
روندِکار هیأتکشتار زندانیان سیاسی
ادعای مطرحش���ده از سوی اعضای هیأتگوشهای از واقعیت است .در ابتدا اگرکسی
چننی چیزی یا حتی همچون من تعهد میدا دکه فعالیت سیاسی نمیکند ،اعدام نمیشد.
من جزوکسانی بودمکه دیرتر نزد هیأت برده شدم و در جریان جزئیاتکشتار قرارگرفته
بودم و میتوانستم تصمیمگرییکنم .اما به تعهد و یا حتی بیشتر از آن اکتفا نمیکردند.
بعد از دادن تعهد و یا حتی نوش�ت�ن «انزجارنامه» ،در مرحلهی بعد زندانی را دوباره به
دادگاه برده و از او میخواستند انزجارنامهی مطلوب خودشان را بنویسد .در مرحله بعد
دوباره زندانی را فراخوانده و از او میخواستند در مصاحبهی تلویزیونی و...شرکتکند.
سر آخر از زندانی میخواستند همکاری اطالعاتیکند .بنی پانزده تا بیست نفر از زندانیان
بند دو د رگوهردشتکه من در آنجا زندانی بودم ،به خاطر عدم پاسخ به این سؤالکه
در روز عید قربان و عید غدیر در بند شما چهکسی شربت داد ،اعدام شدند .این دو روز
مصادف بود با ۳و ۱۱مرداد ۱۳۶۷و اعضای هیأت میدانس���تندکه در بند دو زندانیان به
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مناسبت این اعیاد جشنگرفته بودند.
برخالف ادعای اعضای هیأت ،به انحای مختلف تالش میشد زندانی را فریب داده و
حکم اعدام او را صادرکنند .آنها خودشان را اعضای «هیأت عفو امام» معرفیکرده و
از زندانی میپرسیدند آیا تقاضای عفو میکند یا نه؟
از بنی هفتاد و پنج زندانی مجاهد «ملیکش»که بنی چند روز تا هفت س���ال از پایان
حکمشانگذشته بود و مقامات قضایی از آزا دکردن آنها سرباز میزدند ،هفتاد و دو نفر
اعدام شدند .از آنها پرسیده شده بود آیا شرایط دادستانی برای آزادی از زندان را میپذیرید
یا نه؟ این افراد در سالهایگذشته بارها به این پرسش پاسخ داده بودند و به همنی خاطر
در زندان باقی مانده بودند .آنها مطلقا نمیدانستند پاسخ «نه» با اعدام همراه خواهد بود.
بیش از س���ی نفر از زندانیان «بند یککنار جهاد»گوهردشتکه تصور میکردند قرار
ش هیأت
است بندشان را عوضکنند و نمیخواستند در بند سابقشان باقی بمانند ،به پرس 
«نه»گفتند و اعدام شدند .آنها هنگامیکه به محل اعدام برده میشدند تصور میکردند
به بند جدیدشان منتقل میشوند .اکثریت قریب به اتفاق زندانیانی که بعد از  ۱۵مرداد
اعدام شدند انزجارنامه نوشته و یا اعالم «برائت»کرده بودند اما با این حال اعدام شدند.
در روزه���ای اول هیچیک از زندانیان ،مطلق��� ًا اطالعی از ماهیت هیأت و مأموریت آن
نداشتند .سؤاالت مطرحشده متناوب ًا در سالهای قبل از زندانیان پرسیده شده بود.
هربارکه میخواس���تند ع���دهای را اعدامکنند با خواندن اس���امی آنها ،به متصدی امر
میگفتند این افراد را به «بندشان» منتقلکنید .این جمله به مفهوم آن بودکه آنها را به
محل اعدام منتقلکنید.
گوشههایی از بیرحمی نریی و دیگر اعضای هیأتکشتار
اعضای هیأت همچننی به آیتالله منتظری میگویند اگرکسان دیگری به جای آنها مأمور
اجرای فرمان خمینی بودند ،اعدامهای بیشتری صورت میگرفت و آنها نهایت احتیاط
را در این رابطهکردهاند .این ادعا ماهیت جنایتکارانهی رژیم خمینی و دستاندرکاران آن
را میرساندکه افراد فوق در مقام «فرشته» نجات ظاهر میشوند .نریی در این دیدار به
صراحت عنوان میکندکه اگر هیأت دیگری میبود در تهران «سه برابر» اعدام میشدند.
این در حایل استکه بیش از شصت درصد زندانیان اوین وگوهردشتکه به دادگاه برده
شدند اعدام شدند.
اعضای هیأت به اتفاق آرا ،دو روز قبل از این دیدار ،حکم به اعدامکاوه نصاری دادندکه
در اثر ضربه مغزی حافظهاش را از دست داده بود وکسی را نمیشناخت ،بیماری صرع
پیشرفته داشت و یک پایش در اثر سیاتیک فلج شده بود .او پیش از اعدام دچار حملهی
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صرع ش���د و برای رفنت به جوخهی اعدام قلمدوش ظفر جعفریافشار شد ،من شخص ًا
شاهد این صحنه در راهروی مرگ بودم.
نُه روز قبل از این جلس���ه در  ۱۵مردادماه ،اعضای هیأت ،به اتفاق آرا حکم اعدام ناصر
منصوری را دادندکه فلج قطع نخاعی بود و بیات مسئول بهداریگوهردشتکه او را از
بهداری به نزد هیأت برده بود ،شخصًا حوایل ساعت سه بعد از ظهر با برانکارد به محل
اعدام برد .در همان روز ساعت پنج بعدازظهر محسن محمدباقرکه از دو پا فلج بود و با
پاهای آهنی و عصا راه میرفت به دار آویخته شد .عباس افغان (روز ۱۲مرداد درگوهردشت)
و مس���عود رشتچیان (در اوین)که از بیماری ش���دید روانی رنج میبردند اعدام شدند.
هرکس راکه فکر میکردند آثار شکنجه روی بندش هست به منظور پاککردن آثار جرم،
اعدام میکردند .اولنی س���ؤایلکه از «م –ش»کردند این بودکه آیا دستت خوب شده
است یا نه؟ او با زرنگی بالفاصله دست سالمش را نشان داد وگفت :بله حاجآقا .دست
او در اثر شکنجه با دستبند قپانی عضالتش از بنی رفته بود.
هر دستهای از زندانیان راکه اعدام میکردند اعضای هیأت بنی خودشان شریینی و نان
خامهای تقسیم میکردند و جشن میگرفتند .آنهاگاه برای فشار بیشتر روی زندانیانی
که در راهرو مرگ بودیم نیز نان خامهای و شریینی تعارف میکردند .ناصریان (شیخمحمد
مقیسه) از خوشحایل در راهروی مرگ به شکل بالرینها میرقصید .اعدام بالفاصله پس
از صدور حکم هیأت اجرا میشد وگاه فرصت تصحیح اشتباهشان را نداشتند .مواردی
بودکه نام فرد اعدام شده را دوباره برای رفنت نزد هیأت میخواندند.
اکثریت دویست نفریکه اعضای هیأت مدعی هستند برای رسیدگی مجدد پروندههایشان
در سلولهای انفرادی به سر میبرند ،در اوین وگوهردشت در شهریورماه اعدام شدند .من
جزو زندانیانی بودمکه زنده ماندم .برای مثال هادی بیگی برادرزادهی آیتالله مفید (پسر
وی جان به در برد) رئیس بعدی دیوانعایلکشور ،داوود زرگر برادرزادهی احمد زرگر معاون
دادستانانقالباسالمیتهران،حمیدجالیلبرادرزادهسرهنگمحمدحسنیجالیلفرمانده
سابق هوانریوز و وزیر دفاع دولت موسوی ،جزو همنی دویست نفر بودندکه اعدام شدند.
ادامهیکشتار پس از دیدار با آیتالله منتظری
بعد از این دیدار برخالف توصیهی آیتالله منتظری در ماه محرم با حکم جدید خمینی
در روز  ۵شهریورماه هیأت برایکشتار زندانیان مارکسیست شروع بهکارکرد.
از فحوایگفتوگو بر میآیدکه ابتدا قرار بر اعدام زندانیان سیاس���ی چپ نبوده اس���ت
چون صحبت از آن استکه شوشرتی رئیس سازما ن زندانهای وقت و وزیر دادگسرتی
دولتهای رفس���نجانی و خاتمی ترتیب مالقات زندانیان را بدهد .اما به جای برآورده
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کردن وعدههای داده ش���ده در اینگفتگو خمینی حکم جدیدی برای قتلعام زندانیان
چپ میدهد وکشتار آنها نیز آغاز میشود.
نریی و اعضای هیأت زندانیان مارکسیست را با این حربهکه آیا نماز میخوانند یا نه ،اعدام
کردند .اکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاس���ی چپ اطالعی نداشتن دکه در صورت
پاسخ منفی به اعدام محکوم خواهند شد و حکم صادره بالفاصله اجرا خواهد شد.
اعضای هیأت از صدور حکم اعدام برای زندانیان تودهایکه تعدادی از آنها به سختی
راه میرفتند هم دریغ نکردند .آنها اعرتاف میکنند:
حتی در برخی از موارد جناب حاج آقا اش���راقی احتیاط میکردند و با برخی از
برادران دیگریکه در زندان بودند مشورت میکردند.
در خاطرات زندانم تأکیدکردهامکه مرتضی اشراقی ترمز هیأت بود و به همنی خاطر پس
ازکشتار  ۶۷برخالف دیگر اعضای هیأتکشتار ،ترفیع مقام نگرفت .اما همنی جنایتکار،
درگفتگو با دوستان و آشنایان تأکید میکند :فرمان امام ،حکم اولویت فرمان پلیس به
چراغ قرمز راهنمایی را دارد و از کشتار زندانیان دفاع میکند.
نکتهی بعد ،نظرخواهی از «برادران دیگر» است .در زندا ن گوهردشت ناصریان (شیخ
محمد مقیس���ه) ،حمید عباسی (نوری) ،داوود لشکری (تقی عادیل) ،مهدی نادریفرد
و فاتح و در زندان اوین مجتبی حلواییعس���گر ،قاضی حداد ،حسنی حسنیزاده ،زمانی
(موسی واعظی) ،سیدحسنی مرتضوی ،اسماعیل شوشرتی ،مسئوالن وزارت اطالعات
و...بهاعضای هیأتکمک میکردند.
این احکام از س���وی نریی در حایل صادر ش���دکه وی در مهرماه  ۱۳۹۱با انتشار نامهای
ضمن تکذیب صدور حکم اعدامکاظم و محمدمهدیگیالنی فرزندان محمدیگیالنی
توسط پدرشان نوشت:
اخ�ی�ر ًا در روزنامهیکیهان و هفتهنامهی پرتو س���خن مطالب مجعویل در رابطه با
محاکمه و یا صدور حکم اعدام فرزندان حضرت آیتالله محمدیگیالنی توسط
معظمله و اقدام برای اجرای آن بدس���ت خود ایشان درجگردیدهکه صرف نظر از
س���اختگی بودن آن ،اهانت بزرگی به این عالم وارس���ته و معلم اخالقکه همواره
مظهر عطوفت و مهربانی و هدایت و ارشاد متهمنی در مسند قضا بودهاند میباشد...
چگونه تصور میشود انسانی فقیه و عارف و واجد سجایای اخالقی درصددکشنت
فرزندان خود برآید آنهم به صرف هواداری از سازمان منحرفی بدون آنکه دستش به
خون بیگناهی آغشته شده باشد و یا در عملیات نظامی شرکتکرده باشد؟ و اصو ً
ال
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مگر همهی هواداران منافقنیکه دستگری میشدهاند به اعدام محکوم میشدندکه بر

فرض دستگریی این فرزندان،اینها نیز محکوم به اعدام شوند؟
این در حایل اس���تکه نریی ش���خص ًا حکم اعدام هزاران نفر را صادرکرد بدون آنکه
دستشان به خون بیگناهی آغشته شده باشد و یا در عملیات نظامی شرکتکرده باشند؟
1

انجام جنایت در عنی خونسردی
او این جنایات را در نهایت خونسردی انجام میداد .در جریانکشتار  ۶۷من خود شاهد
بودم ناهارش راکه شامل جوجه وکباب و خورشت و میوه و دسر بود ،زندانیان افغانی برایش
میآوردند و او به همراه هیأت کشتار در محل صرف میکرد و ادامهی جنایت را از سر
میگرفت .بههنگام اعدام زندانیان حداقل یکی از اعضای هیأت در محل دار زدن حضور
مییافت تا شاهد جان دادن آنها باشد .وی شبها پس از پایانکار هیأتکشتار در زندان
گوهردشت و پیش از ترک زندان ازگلخانهی زندانگوهردشت برای منزلشگل میبرد.
در آن ایام منکه در طبقهی سوم بند مشرف به محوطهی زندانگوهردشت محبوس بودم
از میان نردهیکرکرهی جلوی س���لولمکه پیشتر دستکاری شده بود او را میدیدمکه با
رانندهاش در موردگلدانیکه مدنظرش بودگفتگو میکرد و او هر بار باگلدانی جدید بر
میگشت تا نظر نریی را جلبکند.
کشتار بیرحمانهی زندانیانکه پایان یافت ،دست از سر زنان مارکسیست بر نداشت و آنها
را به جرم نماز نخواندن به تختهشالق بست .به تصدیق رفسنجانی پس از پایانکشتار ۶۷
در شهریورماه ،حکام شرع اوینکه رئیسشان نریی بود ،برای اعدام جانبدربردگان آن
قتلعام پافشاری میکردند .در اثر فشار آنهاکه با مخالفتکارشناسان وزارت اطالعات
مواجه بود ،خمینی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحتنظام ارجاع دادکه در آنجا با
نظر وزارت اطالعات موافقت شد وکشتار ادامه نیافت.
ارتقا مقام و موقعیت قضایی
نریی پس از پایان مأموریت کشتار زندانیان سیاسی به چشم و چراغ خمینی تبدیل شد
و مقام و منصب او باالتر از ش���ورایعایل قضاییکه اعضای آن از صاحبمنصبهای
قضایی و مذهبی رژیم بودند و مقام استادی به نریی داشتند شد.
اصوالً یکی از مالک و معیارهای خمینی برای دفاع از افراد و شخصیتهای سیاسی،
چگونگی برخوردش���ان باگروههای سیاس���ی و در رابطه ب���ا مقامات قضایی و امنیتی
بیرحمی به کارگرفته شده از سوی آنان بود .او در همه حال ازکسانی حمایت میکرد
1-www.entekhab.ir/fa/news/78210

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

201

که س���بعانهترین برخوردها را در ارتباط با زندانیان سیاسی و به ویژه مجاهدین داشتند.
الجوردی از بابت بیرحمی و ش���قاوتش نورچشم خمینی بود و علریغم مخالفتهایی
که دامنهی آن تا درون نظامکش���یده ش���ده بود تا دیماه  ۶۳همچنان در مصدرکار ماند
و دس���تگاه جنایت و سرکوب رژیم را هدایتکرد .سیدحسنی موسویتربیزی را به خاطر
جنایاتیکه مرتکب شده بود و آوازهاش ایران را در نوردیده بود از تربیز به تهران فرا خواند
و حکم دادستانکل انقالب را به نامش زد.
خمینی در  ۱۱دیماه  ۱۳۶۷ضمن انتخاب نریی به ریاست هیأتی دونفره ،ابراهیم رئیسی را
که آن موقع به لحاظ رسمی معاون دادستان انقالب تهران بود ،همراه اوکرد .این دو نفر به
چ و خمهای
منظور اشاعهی جو سرکوب و اختناق درکشور مأموریت یافتند تا «فارغ از پی 
اداری» به سرعت احکام اعدام و قطع دست و پا را صادرکنند.
[بسمه تعایل ] /جناب حجتاالسالم آقای نریی  -دامت افاضاته
از آنجاکهگزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده
است ،و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدیتری با مسائل مختلف را
دارند ،به جنابعایل و حجتاالسالم آقای رئیسی ماموریت قضایی داده میشود تا
نسبت بهگزارشات شهرهای سمنان ،سریجان ،اسالمآباد و درود رسیدگی نموده ،و
فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور
اجرا نمایید .باید سعیکنید خدای ناکرده حقی ازکسی ضایع نگردد .والسالم.
به تاریخ  ۱۱دی ماه  -۱۳۶۷روحالله الموسوی الخمینی
دوهفتهپسازصدوراینحکم،خمینیقساوتودرندهخوییرایجدردستگاهقضاییرژیمراکه
بهتازگیازکشتارزندانیانسیاسیفارغشدهبودکافیندانستهوضمنابرازتعجبازکمکاری
مقامات قضایی ،نریی و رئیسی را مأمورکرد تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.
بسم الله الرحمن الرحیم
از آنجاکه مقامات باالی قضاییکش���ور هیچگونه حساس���یتی در مورد مس���ائل
تکاندهنده فوق ندارند به حجتیاالس�ل�ام آقایان نریی و رئیس���ی ،مأموریت داده
میش���ودکه طبق آنچه تش���خیص میدهند ،در چهارچوب اسالم عزیز ،در موارد
مذکور اقدام نمایند .باعث تعجب اس���تکه در نظاماسالمی چننی حوادثی اتفاق
میافتد؛ ویل با کمال خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل ،وکارهای دیگر برکار
قضایی رجحان پیدا میکند.
- ۶۷/۱۰/۲۳روحالله الموسوی الخمینی
خمینی یک روز پس آنکه موس���ویاردبیلی رئیس ش���ورایعایل قضایی رژیم در نماز
جمعه اطاعت خود و دستگاه قضایی از فرامنی خمینی را اعالمکرد در حکمی جدید و
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به منظور توسعهی اختیارات نریی به شورایعایل قضایی رژیم دستور داد به منظور اجرای
احکام اعدام و شالق و...کلیهی پروندههای راکد را به نریی و رئیسی دهد تا هر چه زودتر
خاطیان به مجازات برسند.
بسمه تعایل /شورایعایل قضایی جمهوریاسالمی
کلیه پروندههاییکه تاکنون در آن شورا باکمال تعجب راکد مانده است ،و اجرای
حکم خدا تأخری افتاده است در اختیار حجتیاالسالم آقایان :نریی و رئیسی قرار
دهید ،تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند،که درنگ جایز نیست .به آقایان نریی و
رئیسی هم سفارش اکید مینمایمکه جهات شرعیه راکام ً
ال رعایت نمایند .والسالم.
 ۱بهمن  - ۱۳۶۷روحالله الموسوی الخمینی
در تاریخ ۲بهمن  ۱۳۶۷نریی و رئیسیکه ظاهر ًا با موانع شورایعایل قضایی مواجه شده
بودند از خمینی در زمینهی حدود اختیاراتشان سؤالکردند:
بسمالله الرحمن الرحیم .محضر مبارک زعیم عالیقدر ،رهربکبری انقالب و بنیانگذار
جمهوریاسالمی ایران ،حضرت امام خمینی  -مدظلهالعایل
با سپاس بیکران از درگاه احدیت که اینجانبان را مشمول عنایت آن امام عزیز و
بزرگوار قرار داده تا در اجرای احکام و حدود الهیگامی برداریم ،مستدعی است
نظر مبارک را امر به ابالغ فرماییدکه دستور مورخ  ۱۳۶۷/۱۱/۱آنحضرت اختصاص
به اجرای حدود الهی دارد یا شامل احکام صادره در مورد قصاص نفس نیز میشود؟
 ۶۷/۱۱/۲سیدابراهیم رئیسی -حسینعلی نریی
خمینی در پاس���خ به س���ؤال این دو تأکیدکردکه منظورش از حکم صادره ،دادن اختیار
صدور حکم در مورد حدود و قصاص است.
بسمه تعایل /جناب حجتیاالسالم آقایان نریی و رئیسی
آنچهراکهبهشمامأموریتدادمتابهپروندههاییکهدرشورایعایلقضاییراکدمانده
استپسازرسیدگیاجرانمایید،درموردحدودوقصاصاستباحفظجهاتشرعیهآن.
 - ۶۷/۱۱/۲روحالله الموسوی الخمینی
س���پس در  ۲۴بهمن  ۱۳۶۷خمینی در پاسخ به موس���ویاردبیلیکه حوزهی اختیاراتش
محدود ش���ده بود نامه زیر را نوش���ته و از او میخواهدکه نریی را مأمور صدور حکم در
ارتباط با اعمال خالف عفت در شهر تنکابنکند:
بسمه تعایل  /جناب حجتاالسالم آقای موسویاردبیلی -دامت افاضاته
بنا برگزارش اطالعات ،در تنکابن اعمال خالف عفتی رخ داده است .از آنجاکه
ش���ماگفتید این مسائل را ابتدائا با شما در میان بگذارم ،جنابعایل پس از تحقیق،
یکی از افراد قاطع قوهی قضاییه ،چون آقای نریی را به آن ش���هر فرستاده تا سریعا
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حکم خدا را جاری نمایند.
امیدوارم دقت الزم را بنمایند تا بهکسی ظلمی نگردد.
 - ۶۷/۱۱/۲۴روحالله الموسوی الخمینی
نریی یک اس���تثنا بود .خمینی در حیات خود برای هیچ حاکم ش���رعی این همه حکم
مأموریت ننوشت .چراکه او از پس یکی از بزرگترینکشتارهای معاصر بدون آنکه خم
به ابرو بیاورد ،برآمده بود.
پس از پایانکشتار  ۶۷و اتخاذ سیاست جدید رژیم مبنی بر قتل زندانیان سیاسی آزاد شدهی
مجاهد و نپذیرفنت مسئولیت آن ،نریی به عنوان حاکم شرع سیار برای محاکمهی زندانیان
سیاسی مجاهد دستگری شده شخص ًا به همراه اشراقی در زندان «کمیته مشرتک» سابق یا
«توحید» حضور مییافت و حکم اعدام آنها را صادر میکرد .در این دوران بر اساس
صالحدید مسئوالن اطالعاتی و امنیتی از انتقال زندانیان دوباره دستگری شدهی مجاهد به
اوین و محاکمهی آنها در «دادگاه انقالباسالمی» خودداری میکردند وکلیهی مراحل
بازداشت ،بازجویی ،دادگاه و اجرای حکم اعدام در زندان «توحید» انجام میگرفت.
پس از اشتباه سازمان مجاهدین در معرفی نامکوچک او (جعفر) نریی تالش زیادی به خرج
دادکه نام صحیح ویکه «حسینعلی» بود در مکاتبات رسمی و همچننی اخبار رسانهها به
کار نرود .او همچننی تالش داشت تا عکسش در جراید انتشار پیدا نکند .در مراسمهای
عمومی نیز او در محلی مینشستکه عکسبرداری از آن ممنوع است .یک بار اشتباه
کافی بود تا عکس او را در دیدار با وزیر دادگسرتی «بالروس» به دست آورم و با انتشار
آن تالشهای نظام برای مخفی نگاه داشنت عکس او را بیثمرکنم .پس از انتشار عکس و
س و نام وی را منتشرکنند.
نام صحیح وی بودکه دستگاههای تبلیغی نظام اجازه یافتند ،عک 
بنای
نقش نریی در سنگ ِ
«ستاد اجرایی فرمان امام» و غارت اموال عمومی
پ���س از پ�ی�روزی انقالب ،خمین���ی در حکمی به ش���ورایانقالب مق���ررکرد:
شورایانقالباسالمی به موجب این مکتوب مأموریت داردکه تمام اموال منقول
و غریمنقول سلسله پهلوی و شاخهها و عمال و مربوطنی به این سلسله راکه در طول
مدت سلطه غریقانونی ،از بیتالمال مسلمنی اختالس نمودهاند به نفع مستضعفنی و
ف مصادره نماید...
کارگران وکارمندان ضعی 
همچننی مصادرهی اموال تعریف شده در حکم خمینی یکی از مواردی بودکه دادگاههای
انقالب به آن میپرداختند .احکام صادره قطعی و بدون تجدیدنظر بود.
در اوایل سال « ۱۳۶۱دادگاه عایل انقالباسالمی»که مقر آن در شهر قم بود ایجاد شد
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تا نسبت به احکام صادره از محاکم انقالب و نوع ًا ناظر بر مصادره اموال رسیدگی مجدد
گردد .همچننی شعب ویژهای برای اجرای اصل  ۴۹قانوناساسی ایجاد شد.
به دنبال صدور فرمان هشتمادهای خمینی در آذرماه « ۱۳۶۱ستاد پیگریی فرمان هشت
مادهای امام خمینی» زیر نظر موسویاردبیلی تشکیل شد.
در تاریخ ۲۳فروردین ۱۳۶۵خمینی با صدور دس���توری به موسویاردبیلیکه در آن زمان
مسئولیت دیوانعایلکشور را به عهده داشت مقررکردکهکلیه اموال مجهولالمالککه
ت هیأتی مرکب از نماینده رییس
از پیدا شدن صاحبان آنها ایجاد یأس شده تحت نظار 
ت وزیر به فروش درآید و در مصرف
دیوانعایلکشور و نمایندگان رییس جمهور و نخس 
شرعی آنکه فقرا هستند برسد .با این دستور «هیأتهای قضایی مجری فرمان حضرت
ی قطعی و
امام (ره)» تش���کیلگردید .احکام هیأتهای یاد شده با تأیید موسویاردبیل 
الزماالجرا بود .این هیأتها تا سال  ۱۳۶۸دایر بودند.
اما از سال  ۶۷مسئوالن قوهی قضاییه خواهان تغیریاتی در قانون بودند .مرتضی اشراقی
دادستان انقالباسالمی مرکز و یکی از اعضای هیأتکشتار زندانیان سیاسی در تابستان
 ،۶۷در  ۲۲تریماه  ۱۳۶۷در یک مصاحبهی مطبوعاتی در ارتباط با تحوالت دادس���تانی
انقالب و از جمله اقدامات آن در مورد اسرتداد اموال مربوط به اصل  ۴۹گفت:
تاکنون آنچهکه از قبیل اسرتداد اموال یا ضبط اموال پسگرفته شده ،عمدت ًا مربوط
ب���ه اصل  ۴۹بوده اس���ت و به موجب قواننی از ابتدایکارم���ان به اصل  ۴۹عمل
کردهایم .لکن با تصویب قانون اجرایی اصل  ۴۹در این زمینه پروندههای جدیدی
تشکیل و با صدورکیفر خواس���ت به دادگاه ارسال شده است .لکن اشکاالتی در
قانون اجرایی اصل  ۴۹به نظرمان رسیده استکه به مسئولنی امر اعالمکردهایم ،به
اعتقاد ما وسعت مواردیکه در اصل  ۴۹قانوناساسی ذکر شده است بیشتر از آن
چیزی استکه در قانون اجرایی اصل  ۴۹عنوان شده است و تا بحال ،ما این نبود
قانون را ،با استفاده از ماده  ۲۸۹قانون اصالح آئنی دادرسیکیفری رفعکردهایم .از
جهت اینکه اگر نسبت به مواردیکه اعالم میشود قانون ساکت بود ،میبایست
از فتاوی مشهور استفاده شود و در این زمینه به همنی شیوه عملکردهایم .ویل از نظر
تشریفات رسیدگی ،مقررات خاصی وضع شده استکه معموأل دادسرا و دادگاه در
اجرای آن دچار اشکاالتی میباشند...1.
دوران اوج بیقانونی خمینی ب���ود .او هر روز حکمی ورای قواننی مصوب رژیم صادر
میکرد و «حکم حکومتی» هر روز جلوهای نو مییافت .او برای رفع مشکالت دستوپا
گری اداری وکنارگذاشنت «تشریفات رسیدگی» در تاریخ  ۶اردیبهشت  ۱۳۶۸طی نامهای
-1روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۲۲تری .۱۳۶۷
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حبیبالله عسگراوالدی ،مهدیکروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع
به وجوه و اموال مجهولالمالک ،بالصاحب ،ارث بالوراث و اموایلکه بابت تخمیس
و خروج از ذمه و اجرای اصل  ۴۹قانوناساس���ی و دیگر قواننی در اختیار ویلفقیه است
نصبکرد و مقررگردید نام�ب�ردگان از طرف ویلفقیه هرگونه صالح میدانند در تمام
ابعاد فروش ،نگهداری و اداره مال اختیار داش���ته باش���ند .با این دستور «ستاد اجرایی
ت امام (ره)» تش���کیل شد.این «ستاد»که قرار بود عمری یک ساله داشته
فرمان حضر 
باشد مانند دادگاه انقالباسالمی و دادگاه ویژه روحانیتکه بر اساس قانوناساسی رژیم
غریقانونی هستند به یکی از نهادهای اصلی اقتصادی نظام تبدیل شد.
در س���الهای اخری روش���نگری زیادی در ارتباط با این «س���تاد»که به عنوان یکی از
بزرگترینکارتلهای اقتصادیکشور ،بخشی از «امرپاطوری مایل » خامنهای را تشکیل
میدهد ،ش���ده است .اما در هیچ یک از این روش���نگریها اشارهای به نقشکروبی و
صانعی و نریی و عسگراوالدی در راهاندازی آن نشده است 1 .نریی و شیخ حسن صانعی
پس از دریافت حکم مأموریت ،از آنجایی که از میزان عالقه و اعتماد خمینی به نریی
آگاه بودند از ویخواستند تا دایرهی اختیارات او راگسرتدهترکرده ،وی را همراه آنانکند.
کروبی و حسن صانعی در نامهشان به خمینی ضمن تأکید بر «وارستگی» و «قاطعیت»
ن�ی�ری ،از خمینی خواس���تند او را این بار مأمور صدور احکام ش���داد و غالظ بر علیه
«غارتگران بیتالمال»کند .این نامه در شرابط ملتهب جامعه پس از پذیرش آتشبس
و برکناری آیتالله منتظری و درست پس از انتشار رنجنامهی احمد خمینی علیه آیتالله
منتظری در روزنامه اطالعات و دفاع از قتلعام زندانیان سیاسی و ...نوشته شد و معنای
سیاسی خاصی داشت .در نامهی این دو به خمینی آمده است:
 ...با س�ل�ام و تحیات خالصانه و اظهار تشکر از اعتمادیکه نسبت به اینجانبان
ابراز فرمودهاید معروض میدارد ،در اجرای فرمان مبارک مورخ  ۶۸/۲/۶آن حضرت
نسبت به اموایلکه در اختیار ویلفقیه است حسب اظهارنظر مطلعنی ،پروندههای
زی���ادی در رابطه با موضوع حکم حضرتعایل مربوط ب���ه غارتگران بیتالمال و
وابستگان به رژیم طاغوت در محاکم وجود داردکه صرفنظر از مشکالت دست و
پاگری رسیدگی عادی به آنها چندین سال به طول میانجامد و این امر موجب اضرار
بیتالمال و حقوق محرومنی و مس���تضعفنی جامعه میشود .علیهذا از محضرتان
استدعا میشود در صورت صوابدید جهت پیشرفت امور و ضایع نشدن حق فقرا
و مس���تمندان به مسئولنی قضایی مربوطه دستور فرمایید تا بدین پروندهها خارج از
ضوابط دس���ت و پاگری حاکم بر دادگاهها طبق موازین ش���رع انور رسیدگی شود
و ف���ردی را برای اینکار انتخاب نمایند .و از آنجاکه جناب حجتاالس�ل�ام و
1-https://khodnevis.org/article/53577
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المسلمنی آقای نریی فردی وارسته ،قاطع و مورد توجه حضرتعایل است و نیز مورد
توجه قضایکشور است برای مسئولیت این امر پیشنهاد میشود.
والسالم علیکم و رحمهالله و برکاته .مهدیکروبی  -حسن صانعی
در آندوران ،در تمامی اموریکه نیاز بود پروندهها خارج از ضوابط دست و پاگری حاکم
بر دادگاهها رسیدگی شود ،نریی پیشتاز بود و همهی جناحهای رژیم روی او توافق داشتند.
فرقی نمیکرد موضوعکشتار زندانیان سیاسی باشد یا رسیدگی به پروندهی متهمان عادی
و یا پروندههای مربوط به غارتگران بیتالمال و وابستگان به رژیم طاغوت.
خمینی در  ۱۹اردیبهشت  ۶۸ضمن تأیید پیشنهادکروبی و حسن صانعی ،با انتخاب نریی به
این سمت موافقتکرد و از موسویاردبیلی خواستکه اختیارات الزم برای تصمیمگریی
در امور محوله را به نریی بدهد:
بسمه تعایل /جناب مستطاب حجتاالسالم آقای موسویاردبیلی  -دامت افاضاته
با سالم و دعا .این کار مربوط به جنابعایل است .انشاءالله اقدام مینمایید .من با
پیش���نهاد آقایان:کروبی و صانعی و انتخاب آقای نریی برای اینکار موافقم .البته
با اختیاراتیکه خود بتواند تصمیم الزم را بگرید .انش���اءالله موفق و موید باشید.
والسالمعلیکم.
 -۶۸/۲/۱۹روحالله الموسوی الخمینی
نُه روز بعد خمینی دیگر «کار» را «مربوط» به موس���ویاردبیلی نمیدانس���ت .اوکه از
درنگ اردبیلی خشمگنی ش���ده بود در  ۲۸اردیبهشت  ،۶۸هفده روز قبل از مرگش ،نه
تنها فرمان انتخاب نریی را داد بلکه با سلب اختیارات شورایعایل قضایی و دیوانعایل
کشور ،اختیارات وسیعتری را به او تفویضکرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجتاالسالم آقای موسویاردبیلی  -دامت افاضاته
جنابعایل آقای نریی را برای رسیدگی به پرونده های موضوع حکم آقای صانعی
وآقایکروبی انتخاب نمایید تا هر پروندهای درکشور مربوط به آن حکم میگردد را
رسیدگی نماید .و همان طورکه نوشتهاید برای اینکه حقوق مردم از بنی نرود ،دادگاه
عایل انقالباسالمی را موظفکنید این پروندهها را رسیدگی مجدد نمایند .آقایان
حجتیاالسالم معرفت و نریی موظفند این پرونده را خارج از قواننی دست و پاگری
رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مدنظر قرار دهند ،تا خدای ناکرده
حقکسی ضایع نگردد .بدیهی استکلیهی احکام صادرهکه به تایید دادگاه عایل
انقالباسالمی رسیده باشد قطعی و الزماالجراست .توفیق جنابعایل را از خداوند
متعال خواستارم .توضیح این مطلب الزم استکه پروندههای شهرستانها از طریق
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آقای نریی به دادگاه عایل فرستاده خواهد شد.
- ۶۸/۲/۲۸روحالله الموسوی الخمینی
عمر خمینیکفاف نداد تا از «برکات» این «ستاد» و «اقدامات شرعی» نریی برخوردار
شود و خامنهای مریاثخوار او شد .وی در اولنی قدم ضمن تأکید بر «اعتماد شایستهیی»
که خمینی به نریی داشت از وی خواست همانطورکه از وی خواسته شده بود «خارج از
مق ّررات دست و پاگری ادارى» بر اموال این ستاد بیفزاید:
بسمال َّلهال ّرحمنال ّرحی م
جناب حجتاالسالم آقاى نریى
با توجه به درایت و بصریت و تعهد جناب عاىل و اعتماد شایس���تهیىکه حضرت
متعدد به ش���ما ابراز داشتهاند ،امر رسیدگى
امام (رضوانال َّلهتعاىلعلیه) در موارد ّ
ب���ه پروندههاى مربوط به فرمان مبارک ایش���ان مورخ���هى (۶۸/۲/۶اموال مربوط
به ّ
وىلفقیه) را به جنابعاىل احاله مىنمایم .مقتضى اس���تکه با تعینی شعبى از
دادگاههاى انقالب اس�ل�امى و یا افراد واجد ش���رایط و صالحیت و با مراعات
احتیاطکامل ،پروندههاى موضوع و حکم مزبور را بر حسب ضوابط شرع مقدس
اسالم و خارج از مق ّررات دست و پاگری ادارى رسیدگى و حکم شرعى و عادالنه و
دور از مسامحه را در مورد آن صادر نمایید .احکام صادره ،پس از تأیید جنابعاىل
قطعى و الزماالجراست .بدیهى است دادسراهاى انقالب اسالمى و دستگاهها و
ادارات ذىربط ،همکارى الزم را با ش���ما خواهندکرد .توفیق جنابعاىل و دیگر
همکارانتان را در اجراى صحیح و سریع این مأموریت مسألت مىنمایم.
سیدعلى خامنهاى ۶۸/۶/۱۶ -
1
وی همچننی در تاریخ  ۱۷مهرماه  ۱۳۷۰راجع به مصادی ق اصل  ۴۹و سایر موضوعاتیکه در
ی را صادرکرد.
حیطه و صالحیت شعبه ویژهی اصل ۴۹که مسئولیت آن با نریی بود دستورات 
موضوع به همنیجا ختم نشد .محسن نوربخش وزیر اسبق دارایی در بخشنامهای ضمن
اشاره به فرمان خامنهای این ستاد را از پرداخت مالیات معافکرد:
بخشنامه شمارهی  ۳۰/۴/۵۵۱۸/۱۲۹۳۳در خصوص فرمان رهربی
معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره ۳۰/۴/۵۵۱۸/۱۲۹۳۳
-1اصل  ۴۹قانون اساسی دربرگریندهی تکلیف قوای اجرائیکشور در قبال اموال و امالک رهاشده و
تشریح آن بخش از آن اموالکه بایستی به نفع دولت مصادره شوند ،است .به موجب این اصل« ،دولت
موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،سرقت ،قمار ،سوءاستفاده از موقوفات،
سوءاستفاده از پیمانکاریها و معامالت دولتی ،دایرکردن اماکن غریمشروع و سایر موارد راگرفته و به
صاحبحقردکندودرصورتمعلومنبودناو،بهبیتالمالواگذارکند.اینحکمبایدبارسیدگیوتحقیق
و ثبوت شرعی به وسیلهی دولت اجرا شود ».از آنجاییکه والیتفقیه مالک جان و مال «مسلمنی»است
« ،بیتالمال» نیز در زمرهی اموال وی قرار میگرید و مشمول نظارت سازمان بازرسیکلکشور نمیشود .
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با ارسال منت نامه ش���ماره  ۳۰/۷۱/۵۱/۵۰۰مورخ  ۱۳۷۱/۵/۱۸حجتاالسالم جناب
آقای حسینعلی نریی متضمن فرمان مقام معظم رهربی راجع به معافیت اموال در
اختیار ویلفقیهکه توس���ط س���تاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) اداره و منتقل
میشود از آنجاکه در این زمینه واحدهای مختلف مالیاتی با پارهای ابهامات مواجه
میباشند موارد زیر را در خصوص تعلق یا عدم تعلق مالیات نسبت به اموال مزبور
متذکر میگردد... :
هاشمیشاهرودی در شهریور  ۱۳۷۸به ریاست قوهی قضاییه رسید و در اردیبهشت سال
بعد ( )۱۳۷۹نریی از ریاست دادگاههای ویژهی اصل  ۴۹قانوناساسیکنارهگرییکرد.
در تاریخ  ۱خرداد  ۱۳۷۹با توجه بهکنارهگریی نریی ،خامنهای طی دستورالعملی با تأکید
ی پروندههای موضوع اصل  ۴۹به تشکیالت قضایی مقررکردکه امر رسیدگی
بر واگذار 
به پروندههای اصل  ۴۹توسط ش���عبی از دادگاههای انقالباسالمی در تهران و مراکز
استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاهها با ابالغ ویژه رییس قوهی قضاییه منصوب
گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاههای تجدید نظر یا دیوانعایلکشور باشد.
ی شیوه رسیدگی شعب ویژهکه در تاریخ  ۲۸مهرماه  ۱۳۸۰به
همچننی مادهی  ۲۲آینینامه 
تصویب رییس قوهی قضاییه رسید مقرر داشته:
احکام صادره از هیأتهای قضایی و محاکم رسیدگیکننده به پروندههای مربوط به
فرامنی حضرت امام و مقام معظم رهربیکه تا تاریخ یک خرداد  ۱۳۷۹تنفی ذگردیده
قطعی و غریقابل تجدیدنظر(تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی ،اعاده دادرس���ی،
فرجام خواهی و )...بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زما ن صدور
حکم میباشد» .بدین ترتیب احکام سابقالصدور تا تاریخ  ۱خرداد ۱۳۷۹که توسط
هیأتهای قضایی و ش���عب ویژه اصل  ۴۹صادر و حس���ب مورد به تأیید آیتالله
موسویاردبیلی و یا حجتاالسالم نریی رسیده از سوی محکومنی پرونده ،غریقابل
اعرتاض و غریقابل رسیدگی مجدد میباشد.
ب���ه این ترتیب خامنهای از طریق احکامیکه نریی صادرکرد صاحب بزرگترینکارتل
اقتصادیکش���ور ش��� دکه رویرت آن را بالغ بر  ۹۵میلی���ارد دالر ارزیابی میکند و ارزش
بانکهای تحتکنرتل او در بازار بورس ،مطابق با اطالعات به روز شده در هشتم دی
 ،۱۳۹۲حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دالر است.
این ستاد به وسیلهی فساد حاکم بر دستگاه قضایی و حکام شرعیکه زیر نظر نریی بودند
به اموال ایرانیانیکه به خارج ازکشور سفرکرده بودند نیز رحم نکرد و در بسیاری موارد
همه یا بخشی از اموال آنان را مصادرهکرد.
گفته میشود نیمی از اموال این ستاد را سرمایههای مصادره شدهی این بخش از مردم
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کشورمان تشکیل داده است .حکام شرعیکه زیر نظر نرییکار میکردند خود به خرید
اموال زیر قیمتکارشناسی شده پرداختند و از این بابت میلیاردها تومان به جیب زدند.
محمد شریعتمداری و محمدجواد ایروانی وزرای بازرگانی و اقتصاد دولتهای خاتمی
و موسوی از روسای پیشنی این ستاد بودند و محمد مخرب معاون بازرگانی و حمل و نقل
بنیاد مستضعفان نیز از سال  ۱۳۸۶به بعد ریاست ستاد را بر عهده دارد .نام وی در لیست
تحریمهای اتحادیه اروپاکه در مرداد  ۱۳۸۹به تصویب رسید قرار دارد.

معاون قضایی و قائممقام رئیس دیوانعایلکشور
در اس���فندماه  ۱۳۷۳پس از آنکه محمد محمدیگیالنی به ریاست دیوانعایلکشور
رسید ،حسینعلی نریی نیز همراه وی به دیوانعایلکشور رفت و معاونت قضایی و همچننی
قائ م مقامی وی را به عهدهگرفت .وی در دورهایکهگیالنی بیمار بود ریاست این نهاد
را به عهده داشت.
در این دوران ،دیوانعایلکشور به مجمعی از جنایتکاران علیه بشریت مبدل شد وکسانی
همچون احمد قتیلزاد حاکم شرعگیالن و امام جمعه سابق انزیل و مدیر سابق حوزهی
علمیه این شهر ،محمد سلیمی مسئولکشتار در غربکشور و حاکم شرع دادگاه ویژهی
روحانیت ،سیداحمد زرگر معاون سابق دادستان انقالباسالمی و رانندهی اسبق محمد
مؤمن یکی ازگردانندگان دادگاه عایل قم ،مرتضی اشراقی عضو هیأتکشتار سال  ۶۷و
دادستان سابق انقالباسالمی مرکز و...که سیاهترین پروندهی نقض حقوق بشر درکشور
را داشتند باالترین نهاد قضاییکشور را نیز به اشغال خود در آوردند.
در پی «مجازات» و قتل الجوردی توسط یک تیم عملیاتی مجاهدین در شهریور ،۱۳۷۷
امریانتظام درگفتگو با صدای آمریکا از بیرحمیها و ش���قاوتهای الجوردیگفت.
نریی ،در مقام معاون قضایی وقت دیوانعایل کشور در نامهای به رهربپور رییس وقت
دادگاه انقالب تهران خواهان دستگریی و مجازات امریانتظام شدکه جز حقیقت چیزی بر
زبان نیاورده بود .وی ضمن پاپوشدوزی برای انتظامگفت:
اوراق ضمیمه منت مصاحبه امریانتظام است شنیدن این همه مطالب دروغ و اهانت
علیه نظام مقدس اسالمی و مسئولنی مخلص و فداکار موجب تأسف و تأثر است
که چگونه افراد ضد انقالب و ضد اسالم ناب محمدی (صلیالله علیه و آله)که
از رأفت و رحمت اس�ل�امی نظام و مسئولنی آن بهرهمند شدهاند ،اینگونه به خود
جرأت میدهندکه علیه مقدس���ات نظام تاخت و تاز داشته باشند .در شرایط فعلی
آیا مصداقی بارزتر از مورد فوق در مورد اعمال ضدانقالبی سراغ دارید؟...مطرح
کردنکار اطالعاتی و میدان دادن به وی جزکاله سر مسئولنیگذاشنت و وزر وبال سر
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کشور و سوزاندن دل مخلصنی و طرفداران نظام چیزی نخواهد داشت.
انتقال از دیوانعایلکشور به دادگاه انتظامی قضات
پس از باالگرفنت جنگ قدرت بر سر محاکمهی سعید مرتضویکه پایش را ا زگلیم خود
درازتر و به حریم خاندان الریجانی تجاوزکرده بود،کاظم صدیقی امامجمعه تهرانکه از
مخالفانپیگرییپروندهی مرتضوی بود از ریاست دادگاه انتظامی قضاتبرکنارو حسینعلی
نرییکه معاونت قضایی دیوانعایلکش���ور و قائممقامی این نهاد را به عهده داش���ت،
جایگزین وی شد .این تغیری و تحول در حایل صورتگرفتکه هنوز یک سال دیگر به
پایان مدت مأموریتکاظم صدیقی به عنوان ریاست دادگاه انتظامی قضات باقی مانده بود.
بر اساس تبصرهی یک مادهی چهار قانونکیفیت اخذ پروانهی وکالت دادگسرتی مصوب
سال  ۱۳۷۶مرجع رسیدگی به صالحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیرهیکانون های
وکال ،دادگاه عایل انتظامی قضات است.
ظاهراً نریی از این تغیری و تحولکه در واقع تنزل مقام اوس���ت ،راضی نیس���ت و پست
قبلیاش را بیشتر میپس���ندید چرا که پیش از انتصاب رس���میاش به ریاست دادگاه
انتظامی قضات به اشارهی او «حدود هشتاد نفر ازکارکنان و قضات دیوانعایل با تحویل
نامهای بهآیتالله محسنیگرگانیکه خطاب آن به آیتالله آملیالریجانی» بود ،از وی
1

خواستند وی را از بدنهی دیوانعایلکشور جدا نکند.
بااینحالالریجانیکهبهدنبالتحکیمپایههایقدرتخوددرقوهیقضاییهاستبهخواستهی
آنها توجهی نکرد و طی حکمی نریی را به ریاست دادگاه انتظامی قضات منصوبکرد.
اقدام الریجانی در پی آن صورتگرفتکه نریی درگذش���ت همسر آیتالله صانعی را
تس���لیتگفت و این اقدام دور از چش���م خامنهای و الریجانیکه میکوشد جانشنی او
2

شود ،دور نماند .به تعریف و تمجید او از آیتالله صانعی توجهکنید 3.به ویژه اینکه نریی
روابطی را نیز با «بیت امام» برقرارکرده است .به همنی دلیل آهستهآهسته بایستی بالهای
او را قیچیکرد و به پستو فرستاد.

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908121271
2-www.donya-e-eqtesad.com/news/750223
3-www.youtube.com/watch?v=fTDm3LiHgP8
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علی رازینی متولد  ۱۳۳۲در شهرس���تان رزن از توابع همدان است .او به علت مخالفت
پدرش حجتاالسالم محمود رازینی با سیستم آموزشی نوین ،به مدرسهی نرفت به ادعای
خودش در امتحانات متقرفه شرکت و موفق بهکسب مدرک تحصیلی شد.
رازینی در سن بیست و یک سالگی با دخرت یک روحانی ازدواجکرد؛ حاصل این ازدواج
یک پسر به نام محمد و چهار دخرت است .وی پس ازکشته شدن حجتاالسالم ذبیحالله

کرمیکرمانشاهی 1،دادستانانقالباسالمیقمدرعملیات«فروغجاویدان»،همسرویرا
ت و آمد خانوادگی داشت به عقد خود در آورد و سالها آن را مخفی نگهداشت.
که با آنها رف 
با اینحال وقتی دامادش قصد ازدواج مجدد داشت ،با پروندهسازی او را به زندان انداخت.
سیس���تم آموزش و پرورش دورهی رضاخان مورد تأیید پ���در علی رازینی نبود به همنی
دلیل در منزل به فرزندان خود آموزش می داد و از مدرس���ه رفنت آنها ممانعت میکرد؛
فریدهکرمی خواهر ذبیحاللهکرمی دروغهای عجیبی در مورد شکنجهی و صدور حکم اعدام وی و
برادرش نصرتالله توسط ساواک تولید میکند .او میگوید« :حدود شش ماه آنها را در زندان نگه
داشتند و به شدت شکنجه میکردند ،شدت شکنجهها به حدی بودکه وقتی لباسهایشان را به ما دادند
پوست پشت آنها روی لباسها جا مانده بود ...در یکی از مبارزات شهید توسط ساواک دستگری و به
زندان منتقل شد .من به همراه پدر و مادرم به مالقاتش رفتیم .شهید ذبیحالله و تعدادی از طلبههاکه روی
چشمهایشان را بسته بودند آوردند و آنجا بودکه به ما اطالع دادندکه همگی محکوم به اعدام شدند.
پس از شنیدن ماجرای اعدام ذبیحالله ،بالفاصله پدر و مادرم به زیارت امام رضا علیهالسالم رفتند و آنجا
به امام متوسل شده و خواستار آزادی آنها شدندکه پس از یکماه خرب آزادی شهید را به ما دادند».
http://bazideraz1404.ir/news/191324
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حجتاالسالم رازینی به مدرسه نرفت و با امتحانات متفرقه موفق بهکسب مدرک شد.
وی چهار برادر و دو خواهر داشتکه دو برادر او در عملیات هایکربالی  5وکربالی 8

شهید شدند و دو برادر دیگر او ،یکی در سپاه و دیگری در قوهی قضاییه1به فعالیت پرداختند.
رازینی یکی از دانشآموختگان مدرسهی حقانی قم استکه تحت نظر علی قدوسی اداره
میشد .سابقهی آشنایی وی و ذبیحاللهکرمی به تحصیل در مدرسه حقانی قم بر میگشت.
پس از عزیمت قدوس���ی به تهران برای تصدی پس���ت دادستانیکل انقالباسالمی،
مدیریت مدرسه به یکگروه سه نفره واگذار شدکه یکی از آنها رازینی بود.
وی در دو دههیگذش���ته بدون یک س���اعت حضور در محیطهای دانش���گاهی و یا
کالسهای درس ،مدارک متعدد تحصیلی از دانشگاههای کشور اخذکرده است .برای
مثال وی فارغ التحصیلکارشناسی حقوق در دانشگاه تهران،کارشناسی ارشد حقوق جزا
و حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل دکرتی حقوق از واحد علوم
و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی است .و در سالهای  ۱۳۷۳ -۱۳۷۲ریاست دانشکدهی
علوم قضایی را به عهده داشته است.
چگونگی ورود به دستگاه قضایی
در پی سیاست واردکردن طلبههای مدرسهی حقانی به سیستم قضایی و امنیتی ،رازینی
در اسفند  ۱۳۵۹قاضی دادگاه انقالباسالمی تهران شد و همزمان در «دادگاه انقالب
ارتش» و در «دادگاه انقالب سپاه» مشغول به خدمت شد .او به واسطهی ابالغ خاصی
که داشت پروندههای ارتش را رسیدگی میکرد و از این طریق با ریشهری آشنا شد.
در بهار  ۱۳۶۰او به همراه علی یونسی ،غالمحسنی رهربپور و محمد سلیمی مأمور رسیدگی
به پروندههای مواد مخدرکه در دست خلخایل بود شدند .به فرمان خمینی قرار شده بود
دیگر خلخایل مأموریت رسیدگی به پروندههای مواد مخدر را دنبال نکند و این چهار نفر

پروندههای رسیدگیشده توسط او را نیز بازبینیکنند2 .وی سپس حاکم شرع اوین شد و
زیرنظر محمدیگیالنی به صدور احکام شکنجه و زندان و اعدام پرداخت.
در پاییز  ۶۰رازینی رهسپار بجنورد شد و به خاطر سبعیتیکه از خود نشان داد ارتقای مقام
یافت و به ریاست دادگاههای شمال خراسان شامل قوچان ،درگز ،شریوان و ...رسید .و سپس
به مشهد انتقال یافت و همراه مصطفی پورمحمدی به قلع و قمع نریوهای سیاسی استان
و به ویژه مجاهدین پرداخت و بسیاری را روانهی جوخهی اعدام و زندان و شکنجهگاهها
-1ابراهیم رازینی رئیس س���ابق ش���ورای نظارت بر انتخابات استان تهران و جانشنی سابق نمایندهی
ویلفقیه در سپاه ،رییس کمیتهی فقهی حقوقی سازمان اوقاف و ...است .وی در حال حاضر مشاور
دبریکل مجمع جهانی تقریب در امور روحانیت است.
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
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کرد .اعدام زنان در مش���هد توسط رازینی باب شد .در همنی دورهگزارشهای متعددی
از تجاوز به زنان پیش از اعدام پس از حضور وی در دادگاه انقالب مش���هد منتشر شد.
رازینی در مورد فعالیتهایش در دادگاه انقالب میگوید:
عمدهی فعالیتهای من در دادگاه انقالب در استان خراسان بود و در آن زمان ما
باگروهک منافقنی دس���ت و پنجه نرمکردیم و تعداد زیادی از افراد وابسته به این
گروهها توسط دادگاه انقالب دستگری و محاکمه شدند و جزو یکی ازکارهای موفق
دادگاه انقالب درکشور در استان خراسان بود .به دلیل اینکه توسط نریوهای سپاه و
اطالعاتی از طرفی و دستگاه قضایی دادگاه انقالب و قضات متعهد دادسرای دادگاه
انقالب ،هرچه منافقنی در اونجا تشکیالت و سازمان درستکردند و پشت سر هم
سازماندهی میکردند ،به هم میخورد ،چون سریع شناسایی و دستگری میشدند و
با آنها برخورد میشد .به طوریکه بعد از یکی ،دو سال دیگر تشکیالتی جز یک

سری تیمهای پراکنده برای آنها نمانده بود.
وی در مورد حضورش در دادگاه انقالباس�ل�امی بجنورد و چگونگی اش���اعهی جو
اعارب و خشونت میگوید:
بعد از آن من رفتم بجنورد و در آن جا افراد مطلع از عناصر فرهنگی و فعال شهرستان
به منگفتن���دکه حاج آقا اینجا وضع خیلی خرابه! و آماریکه به من دادندگفتند
در بنی جوانان بنی هشتاد ایل نود درص دگروهکی هستند بنی ده ایل بیست درصد
حزباللهی و بیخطر ،اص ً
ال در بجنوردگروههایی بودکه در جاهایی دیگر نیست.
غری از منافقنی یا پیکار یا توده یک س���ریگروهها بودند مانند طوفان ،شنبه سرخ
و ...هشتاد ایل نود درصد بچههای دبریستانی و دانشجوگروهکی بودند .ما شروع
کردیم به محاکمه و رسیدگی به پرونده آنها .وقتیکه آنها را محاکمهکردیم پس
از دو سه ماه ورق برگشت چون ما پشتوانهمان همان سخنان امام ،مرحوم بهشتی و
مرحوم قدوس���ی بود و بدون تزلزلکار میکردیم .وقتیکه ما حکم اعدام پنج نفر
را صادرکردیم ،ق���وهی قضاییه به ما گفت که پنج تا حکم اعدام برای این منطقه
زیاد است! ما به آنهاگفتیم بحثکاال نیستکه زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر
میارزد .پروندههایی بودهکه ما رسیدگیکردیم آنهاییکه جرمشانکم بوده حبس
دادیم و آنهاییکه جرمش���ان در حد اعدام ب���وده حکم اعدام دادهایمکه حکمی
شرعی است .وقتی حکم شرعی بر اساس اعمالش تعینی میشود دیگر نمیشودکه
در این حکم چانهزنیکرد .یک مقدا ر کهکار رفت جلو ،خانوادهها جدیگرفتند.
خانوادهها آنروزها زورشان به بچهها نمیرسید و آنها را رهاکرده بودند نه اینکه
1

1-http://www.iranseda.ir/FullGanjine/?g=852111
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در زمان انقالب ،نسل جوان پیشقدم بودند و بزرگترها محافظهکار بودند به همنی
خاطر جوانهاکه حرفش���ان بهکرسی نشسته بود ،پریمردها سکوتکرده بودند و
میدان برای فعالیتهای سیاسی متنوع جوانان باز شده بود .در این شرایط والدین
با فضایی مواجه ش���ده بودندکه میدیدند مث ً
ال یکی از فرزندانشان عضو چریک
فدایی شده ،یکی مجاهد خلق ،یکی طوفان ،یکی پیکار و ...و پدر و مادرها حریف
نبودند ویل سه چهار نفرکه اعدام شدند خانوادهها فهمیدندکه اوضاع جدی است و

نمیشود رهاکرد بنابراین آمدند و با این وضعیت برخوردکردند.
ویبههمراهمصطفیپورمحمدیدرسال ۱۳۶۱ازسویشورایعایلقضاییمأموررسیدگی
به پروندهی فساد جنسی موسویتربیزی دادستانکل انقالباسالمی وقت شد .این دو پس
از رسیدگی به پروندهکوشیدند ماجرا را به ازدواج وی با یک زندانی تخفیف دهند و به
همنی دلیل مورد تشویق خمینیکه از موضوع آگاه شده بود قرارگرفتند .خمینیکه در دعوای
بنی موسویتربیزی و شورایعایل قضایی جانب دادستان کل انقالب را داشت ،دستور
1

توقف تحقیقات و امحای پرونده را داد و موسویتربیزی همچنان بهکار خود ادامه داد.

2

جانشنی الجوردی در دادستانی انقالباسالمی مرکز
در دیم���اه  ۱۳۶۳پس از آنکه نمایندگان آیتالله منتظری در زندانها متوجه برخی از
جنایات صورتگرفته توسط الجوردی و تیم همراه او شدند و متعاقب ًا پافشاری وی برای
برکناری الجوردی و مخالفت با فرد معرفی شده از سوی آیتالله منتظری برای تصدی
دادستانی انقالباسالمی مرکز ،در نهایت توافق ش دکه الجوردی نه با شخص موردنظر
آیتالله منتظری بلکه با شخصی ازگروه خودش تعویض شود و به این ترتیب علی رازینیکه
روابط نزدیکی با الجوردی داشت و جزو تیم او محسوب میشد به این پستگمارده شد.
الجوردی در این زمینه در مراسم تودیعش میگوید:
 ...من به شوراگفتم و به خود آقای رازینی هم عرضکردم بهرتینکسیکه ممکن
است واقع ًا انقالب را حفظکند میاناینهاییکهکاندیدا هستند از دید من برادرمان
جناب آقای رازینی هس���تند؛ چونکارکردند هم فرد بسیار متقی و خوبی هستند و
دیگر همهی برادران ،ش���اید اکثر برادران میشناس���ند چون اینجا هم بودند و با
روحیاتشان شماها آشنایی داریدکه من خودم بسیار این مسئله را پسندیدم ،چون
باب میل من هم بود.
رازینی هم خود را از «قماش» الجوردی معرفیکرده و میگوید:
3

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
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 ...ایش���ان [آیتالله منتظری] به ش���ورایعایل قضایی فش���ار آورده بودندکه آقای
الجوردی عوض بشود و فرد دیگری راکه مورد نظر ایشان بود ،به عنوان دادستان
تعینیکنن���د .من در جریان رایزنیهای پش���ت پردهی آنها نیس���تم ،اما همنیقدر
میدونمکه آنها در اصل تعویض تحت تأثری این مس���اله واقع شدند و قبولکردند
اما آن فرد مورد نظر ایش���ان را قرار ندادند .فردی را قرار دادندکه از همنی قماش
مرحوم ش���هید الجوردی باش���د و سیاس���تهای حضرت امام و برخورد قاطع با
مجرمنی وگروهکها را به خصوص داشته باشد .بنابراین من را از مشهد خواستند و

این پیشنهاد را به من دادند.
با این حال حسینعلی نریی موضوع را وارونه جلوه داده و به دروغ میگوید:
یادم هس���ت بعد از شهید الجوردی ،آقای رازینی آمدندکه آقای منتظری به ایشان
اعتماد داشت .با این حال بعد ازگذشت مدتی ،یک روز به اوگفته بود« ،رازینی!
ش���نیدهام فک چهارصد نفر را خُردکردهای .آقای رازینی جواب داده بود ،ش���ما
2
یکیشان را به من نشان بدهید.
بماندکه «فک»کسی را زدن« ،فک»کسی را پاینی آوردن یا «فک»کسی را خردکردن
معنای متفاوتی از شکنجه دارد .البته رازینی خود «تخفیف» داده و مدعی میشودکه
1

آیتالله منتظری اشاره به سیصد فککردهاند.
نزدیکی الجوردی و رازینی تا آنجا بودکه وی پیشتر به دعوت رازینی از زندان مشهد
دیدار به عمل آورده و در مورد پروندهها به رایزنی با یکدیگر پرداخته بودند.
یکی از دالیل حمایت الجوردی از رازینی ،رسیدگی وی به پروندهی موسویتربیزی بود.
موسویتربیزی رقیب الجوردی بود و پیشترکوشیده بود با برکناری وی ،فالحیان دوست
صمیم���ی خود را جایگزین اوکند .به همنی دلیل الجوردیکینهی عمیقی از وی به دل
داش���ت .الجوردی میدانست رازینی میانهی خوبی با موسویتربیزی ندارد و همنی در
ذهن او یک امتیاز شمرده میشد.
رفسنجانی در خاطراتش از پنجشنبه  ۴بهمن  ۱۳۶۳در مورد دیدارش با رازینی مینویسد:
آقای [علی] رازینیکه به تازگی به جای آقای [اس���دالله] الجوردی [به دادستانی
انقالب تهران] منصوب ش���ده آمد ،نگران است و از منکمک میخواستکه به
آقای الجوردی بگویمکه شغلی مثل معاونت آقای صانعی دادستان [کلکشور] را
بپذیردکه رفنت ایشان انعکاس بدی نداشته باشد.
الج���وردیکه از تریماه  ۶۳پس از برکناری حاجداوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار
3

2-www.iranseda.ir/FullGanjine/?g=852111
3-www.rajanews.com/news/251561
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و صبحی (مرتضی صالحی) رئیس زندانگوهردش���ت متوجه برکناریاش شده بود ،در
اقدامی جنایتکارانهکوشید شاهدان جنایاتش را سر به نیستکند و به همنی منظور بخشی
از توابینی راکه در ش���عبههای بازجویی همکاری میکردند ب���ه دم تیغ داد .رازینیکه
جایگزین او شده بود در ادامهی همنی سیاست ،بقیهی آنها وکسانی را که فکر میکرد
میتوانند پرده از جنایات و توطئههای الجوردی و دادستانی بردارند به جوخهی اعدام
سرپد تا مبادا لب به سخن بگش���ایند .رازینی به این ترتیب مهران اصدقی ،حسنی شیخ
الحکما ،ابوالقاسم اثنیعشری ،خس���رو زندی ،مجید شوکتی ،اصغر فقیهی ،سیفالله
کاظمیان ،هادی جمایل ،محسن منشی ،رضاکیوانزاد ،ویلالله صفوی ،وحید سریعالقلم
و ...را بنی  ۲۴دیماه  ۱۳۶۳تا  ۳۱مرداد  ۱۳۶۴به جوخهی اعدام سرپد ،اما اعدام هیچکدام
را در جراید اعالم نکرد .در دوران فوق همچنان اعدامهای سیاس���ی محرمانه صورت
میگرفت و تنها در موارد اس���تثنایی به اطالع عموم میرسید .مث ً
ال در تاریخ  ۲۶خرداد
 ۱۳۶۴دادس���تانی انقالباسالمی مرکز طی اطالعیهای اعالمکرد :شش تن از اعضای
گروهک محارب و ملحد منافقنی در رابطه با اعمال جنایتکارانه و تروریستی و به شهادت
رساندن عدهای از امت مظلوم حزبالله به اعدام محکوم و حکم صادره شبگذشته در
حضور خانوادههای معظم شهدای ترور در محوطه اوین به اجرا درآمد 1.این افراد بنی ۱۳
اسفند  ۱۳۶۳تا  ۲۳فروردین  ۱۳۶۴دستگری شده بودند.
رازینی از جملهکسانی استکه به سادگی حکم اعدام صادر میکرد .وی میگوید:
بعد از اینکه سازمان مجاهدین علیه انقالباسالمی اعالم جنگ مسلحانهکرد،
امام فرمودنداینها معارض هستند و با آنها برخورد قاطع صورتگرید ،امام فرمودند
اگر یکگروه مسلح در مقابل نظام قیامکند همهی اعضای آن معارض هستند حتی
2
آنهاییکه در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخوردکرد بااینها.
وی درگفتگوی دیگری در مورد اعدامهای لجامگسیختهی دههی  ۶۰میگوید:
امام خمینی قاطع بودند و مالحظهکاری در حکم خدا نداش���تند چون حکم خدا
این استکه محارب باید اعدام شود .امام به ادعاهای حقوق بشری غربیها توجه
نکردند وگوشش���ان به این حرفها بدهکار نب���ود و حکم خدا را با قدرت اجرا
کردند .در آن زمان دادگاهها آموزش داده ش���دندکه حکم شرع چیست؟ محارب
حکمش چیست؟ باغی حکمش چیست.گروه مسلمانیکه علیه حکومت اسالمی
قیامکند «باغی» هس���تند مانند اصحاب جمل ،مانند اصحاب خوارج ،نهروان و
اصحاب صفنی و علت اینکه حضرت با آنها جنگید این بودکه در عنی مسلمانی،
علیه حکومت اسالمی حضرت علی(ع) قیامکرده بودند و حضرت حق داشتکه
-1روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۷خرداد  ،۱۳۶۴ص .۲

2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950511000428
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با آنها برخور دکند و طبع ًا وقتیکه جنگ میشود ،تعدادیکشته میشوند .حاال آن
جنگ حکم جمع بود و حکم فردی هم این استکه اگر فردی محارب باشد یعنی
کار مسلحانه انجام دهد علیه آرامش جامعه و جامعه را ناامنکند در اسالم محارب
استکه حکم شرعی آن اعدام است .البته حکم منحصر نیست و میتواند قطع ید و
یا تبعید باشد ویل به هر حال یکی از مجازاتها اعدام است.اینها در قرآن تصریح
شده و امام به این حکم قرآنیکه مورد توافق همهی فقها هم هست پایبند بودند و

در این پایبندی هیچ تزلزیل نیز از خودشان نشان ندادند.
وی در مورد نقش خود در سرکوب میگوید:
بنده و دوستان خودمان که درجمع بیست قاضی در کشور هستیم ،کاری انجام دادیم که
امنیت همانزمان و سالهای بعد را تضمنیکردیم و از آن پس تضمنیکردیمکه منافقنی
هیچگاه نمیتوانند در اینکشور قوت بگریند چراکه زمانیکه در حال قوتگرفنت بودند،
در نطفه خفه شدند .دقیق ًا همانکاریکه حضرت علی با خوارج انجام دادند و به تعبری
1

خودشان چشم فتنه راکورکردند و جزو افتخارات امام خمینی و یارانش به حساب میآید.
رازینی همچننی دارای عقبماندهترین دیدگاهها در ارتباط با مجازاتهای شرعی است:
حدیثی داریمکه میگوید :حدیکه در زمنی اقامه ش���ود ،منافعش از چهل روز باران بر
زمنی بیشتر است .مث ً
ال طبق احکام اسالم ،اگر دست یک دزد قطع شود یا یک محارب
اعدام ش���ود ،خری آن از چهل روز باران بر روی زمنی بیشتر اس���ت و این راکسیکه در
2

فضاهای تبلیغاتی ضداسالمی حضور دارد نمیتواند درککند.

3

داستانسرایی به منظور تطهری دستگاه قضایی
ی که صادر میکرد داستان جعلی برخورد یک
رازینی به منظور توجیه احکام بیرحمانها 
مادر و دخرت در دههی  ۶۰را سرهم میکند:
من یادم میآید خانوادهای بودند اهل مش���هدک���ه خانوادهای مذهبی بودند.اینها
دخرتشان دستگری شده بود و ما هم حکم سنگنی به او داده بودیم .مدام دنبال این
بودندکه بگویندکه او بیگناه است .در آن زمان هنوز وزارت اطالعات تشکیل نشده
بود و وقتی بچههای اطالعات سپاه میآمدند پیش ما و میگفتندکه خانوادههای
متهم���ان میخواهند فرزندان خود را مالقاتکنن���د اغلب به دالیل امنیتی اجازه
نمیدادیم .ویل بنده وقتی مادر آن دخرت راکه معلوم بود روستایی و بیغل و غش
ب���ود ،دیدم ،موافقتکردمکه دخرتش را ببین���د .به مادر اوگفتم هنگامیکه من با
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950511000428
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دخرتت صحبت میکنم شما فقطگوش میکنی و هیچ صحبتی نمیکنی .این خانم
را در صف عقب نشاندیم و دخرتش را با چشمبند در صف جلو نشاندیم .البته دخرت
او با حجاب درست نبود و با مانتو و روسری بود و آرایش غلیظ داشت ،آنهم در
شرایطیکه با مردیکه خیال میشد زن و شوهر هستند دستگری شده بود و در مکان
دستگریی آنها مقداری زیادی سالح و نارنجککشف و ضبط شده بود.
ما ش���روعکردیم مانند دادگاه س���ئواالتی را از آن دخرت پرس���یدن؛ پرسیدم اسمت
چیست؟ اسمش را عوضیگفت.گفتم اهلکجایی؟ اشتباهگفت،گفتمکجا بودی،
کجا دس���تگری شدی؟ خیلی عادیگفتکه با ش���وهرم داشتیم از مشهد میرفتیم
قوچان و در راه ما راگرفتند .این مادر طاقت نیاورد و بلند شدگفت آقا من این دخرت
را نمیخواه���م .دخرتیکه از خانه فرارکند و با اینهمه نگرانی هزار فکر و خیال
کنیمکه االنکجاست؟ آیا مریض شده یا بیمارستان بسرتی شده یا در سردخانهها
و بهشترضا دنبالش بگردیم بعد حاال متوجه بشویم که بدون اجازه شوهرکرده و
سر و وضعش تغیریکرده ،من این دخرت را نمیخواهم ،برایم مهم نیست .مادریکه
با آن نگرانی دنبال آزادی و مالقات دخرتش بود وقتی آن وضع را دید به طورکلی
1
نظرش عوض شد.
رازینی اعرتاف میکندکه با بیرحمی علریغم درخواست اطالعات سپاه به خانوادهها
اجازهی مالقات با عزیرانشان را نمیداده است.
حتی اگر بپذیریم داس���تانیکه رازینی تعریف میکند واقعیت دارد تردیدی نیستکه او
الاقل در مورد حضور آن دخرت در جلسه با مانتو و روسری و آرایش غلیظ دروغ میگوید.
طبق روایت رازینی ،مدتی از دستگریی دخرتگذشته ،او بازجویی و بازپرسی شده است.
تردیدی نیستکه بعد از دستگریی و در زندان ،تمامی زنان در بازجویی و دادگاه و مالقات
و ...میبایس���تی از چادر اس���تفاده میکردند .نکتهی بعدی وقتی مدتها از دستگریی
زندانیگذشته است ،در س���لول انفرادی و یا بند چگونه او به وسایل آرایشی دسرتسی
داشته اس���ت؟ وقتی رازینی نام واقعی او را میداند چرا نام غریواقعی میدهد؟ اگر او
نام غریواقعی داده بود ازکجا رازینی مادر او را شناخت که فرزندش را با او روبروکند؟
او همچننی داستان جعلی دیگری در مورد مجاهدین سرهمکرده میگوید:
در هم���ان بجن���وردگروهی از اعضای منافق�ی�ن آمده بودند و قصد ترورکاس���ب
کتابفروشی را داشتند وگفته بودند این آقایکتابفروشکه مغازهاش مرکز جمع
شدن جوانان انقالبی است را ترورکنید تا تنبیهی برای انقالبیون باشد .این آقاکه از
شانس نزدیک اذان بوده ،رفته وضو بگرید و برود مسجد و در مغازه نبوده واینها
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
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که عجله داشتند و منتظر نشدن تا از نماز برگردد همان جا رگبار بستند،،که در همنی
یک حادثه پنج دانشآموز راهنمایی شهید شدند و دو نفر مجروح و معلول شدند.

دانشآموز راهنمایی را ترور میکنند تا رعب در دل جامعه ایجاد شود.
در طول سی و شش سالگذشته این اولنی بار است چننی ادعایی مطرح میشود .ظاهراً
جمهوریاسالمی یادش نبوده است تراژدی ترور هفت دانشآموز بجنوردی را مطرحکند
و هیچ نامی از آنها در میان نیست .در حایل که سیاست اصلی رژیم «النصر بالرعب»
بوده ،رازینی آن را به مخالفینش نسبت میدهد.
1

ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح
و حاکم شرع دادگاه ویژهی روحانیت
در سال  ۱۳۶۵به منظور منسجمترشدن فرایند رسیدگی به جرایم نظامیان و یکدست شدن
سیستم نظارت بر نریوهای مسلح با توجه به جنگ با عراق ،در نتیجهی ادغام «سازمان
قضایی ارتش»« ،دادسرا و دادگاه انقالب ارتش» و «دادسرا و دادگاه انقالب و عمومی
پاسداران»«،سازمانقضایینریوهایمسلح»تشکیلوعلیرازینیبهریاستآنگماردهشد.
در سال  ۱۳۶۶جناحهای درونی رژیمکه از بیماری خمینی آگاه بودند و در صدد برکناری
آیتالله منتظری از جانشینی وی بودند به منظور تضعیف وی پروژهی دستگریی و قتل
س���یدمهدی هاش���می برادر داماد آیتالله منتظری راکه از بنیانگذاران سپاه پاسداران و
نمایندگان ویژهی محسن رضایی و علی خامنهای بودکلید زدند .از آنجاییکه دستگاه
قضایی قادر به رسیدگی به پروندهی مهدی هاشمی نبود با توطئهچینی ریشهری و احمد
ی الزم ،خمینی فرمان تشکیل «دادگاه ویژهی روحانیت» را صادرکرد
خمینی و زمینهساز 
که پیشتر با مخالفت آیتالله منتظری تعطیل شده بود.
با توجه به پیشبینیهاییکه شده بود علی رازینی به عنوان حاکم شرع و علی فالحیان
به عنوان دادستان ویژهی روحانیت انتخاب شدند و این دادگاه مستقل از دستگاه قضایی
شروع بهکارکرد تا با عبور از موانع قانونی و دستوپاگری و تسریع در رسیدگی و ممانعت
از تاثریپذیری قوه دس���تگاه قضایی و به ویژه اعضای ش���ورایعایل قضایی از آیتالله
منتظری ،پروژهی قتل سیدمهدی هاشمی را به مورد اجرا بگذارند.
احمد منتظری به نقل از محمدصادق صالحیمنش 2استاندار قم در دولت روحانی نقل
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610

-2حجتاالسالم محمدصادق صالحیمنش از جمله مسئولیتهایش فرمانده بسیج مستضعفنی قم و
بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی قم از سال  ،۱۳۵۹رئیس ستاد مرکزیکمیتههای انقالب اسالمی
کل کشور از سال  ،۱۳۶۱جانشنی دادستان انقالب (الجوردی و رازینی) و جانشنی دادستان عمومی
تهران) ،دادستان نظامی مناطق جنگی جنوب از سال  ،۱۳۶۵تاسیس و فرماندهی سپاه حفاظت ویل
امر از سال  ۱۳۶۵تا  ،۱۳۷۲فرماندهی تیپ حفاظت خامنهای از سال  ۱۳۶۸تا  ،۱۳۷۲قائممقام معاونت
وزارت اطالعات از سال  ،۱۳۷۲مدیرکلکشورهای عربی وزارت اطالعات از سال  ،۱۳۷۳رئیس ستاد
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کرده است:
ما جماران بودیم و سیداحمد آقا آمدگفت ما بخواهیم این سید را اعدامکنیم،کی اعدام
میکند؟گفتند آقای رازینیگفته من ».رازینی درگفتگو با نشریه «رمز عبور» ضمن
رد این نقل قول موضوع را بهگونهی دیگری مطرحکرده و میگوید :من در برخی از
جلسات دوستانهگفتم این پرونده را اگر به من بدهند ،من با این پرونده مشکلی ندارم.
او با تشکیل دادگاه ویژه روحانیت ،در اولنی اقدام شخصاً در دادگاهیکه فالحیان دادستان
و محسنیاژهای دستیارش بود ،محاکمهی سیدمهدی هاشمی را به عهدهگرفت و او را به
اعدام محکومکرد و حکم صادره را به سرعت به مرحله اجرا درآورد تا آیتالله منتظری
را در عمل انجام ش���ده قرار دهند .این دادگاه در حسینهی اوین و در حضور پاسداران و
مأموران دادستانی و به شکل معناداری زیر عکس آیتالله منتظری صورتگرفت .بعدها
او ادعاکردکه حکم اعدام س���یدمهدی هاشمی را بدون اطالع خمینی و احمد به اجرا
گذاشته است تاکسی نتواند در این پرونده اعمال نفوذکند.
رازینی به دروغ مدعی میشودکه خمینی از قبل در فکر احیای دادگاه ویژهی روحانیت
بود اما ضرورت و فوریت رسیدگی به پروندهی سیدمهدی هاشمی باعث احیای دادگاه
فوق میشود .اما اس���ناد و مدارک موجود نشان میدهد فلسفهی احیای دادگاه ویژهی
روحانیت برخورد با سیدمهدی هاشمی و روحانیون طرفدار آیتالله منتظری بود و تا پایان
عمر خمینی نیز فعالیت چشمگریی از این دادگاه در دیگر موارد به چشم نخورد .در دوران
خامنهای بودکه بر عرض و طول این دادگاه افزوده شد و اختیارات ویژهای به منظورکنرتل
و سرکوب روحانیت یافت.
رازین���ی در آبانماه  ۱۳۶۷در ادامهی پروژهی تضعیف آیتالله منتظری و زمینهس���ازی
برکناری اوکه به مخالفت جدی باکشتار  ۶۷برخاسته و منتقد جدی خمینی و راه و رسم
او شناخته میشد ،فتحالله امیدنجفآبادی یکی از حکام شرع سابق و از نزدیکان آیتالله
منتظری را به اتهام لواط به جوخهی اعدام سرپد .اما درگفتگو با نشریه «رمز عبور» آن را
به تماشای فیلم تخفیف داد:
اینه���ا یک باند مفصلی بودند ،باند فس���اد بودند؛ یعنی علن���ی میآوردند ،فیلم
میگذاش���تند و نگاه میکردند و از این مسائل مکرر ًا انجام میشد و اینکارها را
دهها بار مرتکب شده بودند و با حضور چند نفر اینکار را انجام میدادند.
جرم اصلی امیدنجفآب���ادی ،صدور حکم اعدام برای مریاش���رافی یکی ازکارگزاران
کودتای  ۲۸مرداد بودکه روابط نزدیکی با قدوس���ی داشت و خمینی خواهان آزادی او
1

انتخابات وزارت اطالعات از سال  ،۱۳۷۳معاونت اجتماعی بعثه خامنهای در حج از سال  ۱۳۷۲تا
 ۱۳۷۷بوده است.
-1رمز عبور شمارهی  ۷آذر ۱۳۹۲
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شده بود .او همچننی در موضوع افشای پروندهی مکفارلنی نیز دست داشت.
عالوه بر امیدنجفآبادی از تاری���خ  ۱۵آبان  ۱۳۶۷تا  ۵آذر  ۱۳۶۷پنج روحانی دیگر به
اسامی محمدحسن مشکور ،حسنی کاظمعرب ،حسن رثاثی ،سیدعلینقی اثنیعشری،
سیدعلینقی خاوریلنگرودی همراه با س���ه تن دیگر به نامهای روبرت رستاقی ،بهمن
رحمانی و بهروز قهرمانیان به جرم تشکیل باند فساد و به فسادکشاندن عدهای از افراد،
ابتالء شدید به فساد اخالقی و فساد مایل ،توهنی به مقدسات اسالم و امت حزبالله و
ارتکاب اعمال خالف شئون روحانیت» به حکم رازینی اعدام شدند.
فرهاد (محمدحسن) مشکور فرزند محمدجواد مشکور استاد ممتاز ادبیات و علوم انسانی
دانشکدهیالهیاتومعارفاسالمیدانشگاهتهرانبود.ویدردانشگاهتربیزفلسفهواقتصاد
خواندهبودوبعدهاباتشویقدوستانشدرویششدومدیریت«صفاییه»درنزدیکیابنبابویه
تهرانرابهعهدهداشت.وینامشرابهمحمدحسنشریفالدینتغیریدادهبود.بعدازدستگریی
و اعدام محمدحسن مشکور توسط رازینی ،حدود پنجهزار جلد کتابهای نفیس علمی
و فلس���فی وی به تاراج رفت و از قرار معلوم «صفاییه » نیز توس���ط س���پاه تصاحب شد.
1

تشکیل دادگاه ویژهی تخلفات جنگ
پس از پذیرش قطعنامهی  ۵۹۸و پایان جنگ ،در  ۲مرداد ماه  ۱۳۶۷خمینی با صدور یک
حکم جنایتکارانه ،علی رازینی رئیس وقت «سازمان قضایی نریوهای مسلح» را موظف
کرد دادگاه ویژهی تخلفات جنگ را درکلیهی مناطق جنگی تش���کیل دهد و به بررسی
عوامل شکست در عملیاتها برپدازد.
جناب حجتاالس�ل�ام آقای علی رازینی ،رئیس سازمان قضایی نریوهای مسلح،
جنابعایل موظف میباشید:
 –۱دادگاه ویژه تخلفات جنگ را درکلیهی مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع
بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگری ،به جرایم متخلفان رسیدگی نمایند.
 –۲ه���ر عملیک���ه به تش���خیص دادگاه موجب شکس���ت جبههی اس�ل�ام و یا
موجب خس���ارت جانی بوده و یا میباش���د ،مجازات آن اعدام اس���ت .والسالم،

۶۷/۵/۲روحالله الموسوی الخمینی
در حکم خمینی به رازینیکه مهرهی مورد اعتماد وی بود روی تشکیل دادگاه بر «طبق
موازین ش���رع»« ،بدون رعایت هیچیک از مقررات دستوپاگری» ،در «کلیهی مناطق
جنگی» تأکید شده است.
فرمان خمینی تأکید داردکه :هر عملیکه به تش���خیص دادگاه موجب شکست جبههی
2

-1روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۸آذرماه .۱۳۶۷
«-2صحیفه امام» ،جلد بیست یکم ،صفحهی .۱۰۲
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اسالم و یا موجب خسارت جانی بوده و یا میباشد ،مجازات آن اعدام است.
خمینی فرمان به تشکیل «دادگاه»که میتواند احکام متفاوتی صادرکند ،نمیدهد بلکه
فرمان تشکیل هیأتی را میدهدکه تنها وظیفهاش تشخیص «هر عملی» استکه «موجب
شکست جبههی اسالم» شده و یا موجبات خسارت جانی را فراهم آورده و یا میآورد.
حکم اعدام را وی شخص ًا برای همهی آنها صادرکرده است .در واقع این حکم دستور
کشتار جمعی است.
به لحاظ شکل و محتوا این فرمان هیچ تفاوتی با فرمان خمینی برایکشتار زندانیان سیاسی
در سال ۶۷که چهار روز بعد صادر شد ندارد و آبشخور سیاسی و فقهی هر دو یکی است.
در فرمانکش���تار نظامیان تأکید خمینی روی «هر عملی» ،مشابه اصرار وی روی اعدام
کسانیکه در زندانهای سراسرکشور بر سر موضع نفاق خود پافشاریکرده و میکنند است.
برای سرعتبخش���یدن به اعدام خاطیان ،هیأتها در محل تشکیل میشوند و نیازی به
تشکیل آنها در مرکز و یا محلهای خاص و متمرکز نیست .برایکشتار زندانیان سیاسی در
زندانهای سراسرکشور و برایکشتار نظامیان در «کلیهی مناطق» جنگی فرمان تشکیل
«دادگاه» صادر میشود.
البته بیرحمی خمینی در حکمیکه برای اعدام پاسداران و ارتشیها صادرکرده مسترت
اس���ت .او فرمان به قتلعامکس���انی میدهدکه برای حفظ نظامیکه او بنیانگذاش���ته
داوطلبانه جنگیدهاند .در فرمان او مطلق ًا بهکسانیکه با دشمن همکاریکردهاند و یا به
کشور خیانتکردهاند اشاره نمیشود .اوکسانی را هدف قرار میدهدکه تنها دچار اشتباه
و یا سستی و ضعف شده بودند و ناخواسته خساراتی را واردکرده بودند و رازینی مأمور
اجرای چننی فرمانی است.
از آنجاییکه فرمانکشتار نظامیان با نظر رفسنجانی نمیخواند ،و «دادگاه رسیدگی به
تخلفات فرماندهان» بایستی زیر نظر ویکه فرماندهکل قوا بود تشکیل میشد او از این
قدرت برخوردار بودکه در چند و چون اجرای حکم دخل و تصرفکند و مانع تشکیل دادگاه
برایکسانیکه نمیپسندید شود و یا با استفاده از اختیاراتش فرمان خمینی را دور بزند.
رفسنجانی بعد ازگذشت ربع قرن تأکید دارد بر اساس این فرمان میخواستند حداقل سه
نفر از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله یحیی رحیمصفوی ،و ...را اعدامکنند( .فرد دیگر
میتواند غالمعلی رشید بوده باشد).
غالمعلی رجایی به نقل از رفس���نجانی میگوید :قرار بود بخاطر از دس���ت دادن فاو و
دادن تلفات زیاد ،سه نفر از فرماندهان سپاه و جنگ را اعدامکنند چراکه باعث این همه
خسارت و ضرر بهکشور ضرر شده وکشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده بودند.

1

1-http://salameno.ir/fa/news/22184
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او همچننی سابقهی امر را به عملیات خیرب در سال  ۶۲میرساندکه در آن ابراهیم همت
فرمانده لشکر ۲۷محمد رسولالله ،حمید باکری قائممقام لشکر  ۳۱عاشورا ،اکرب زجاجی،
مرتضی یاغچیان معاون لشکر عاشورا ،حسن غازی فرمانده توپخانه قرارگاهکربال و بهروز
غالمی فرمانده تیپ امام حسن(ع)کشته شدند .و بنا بهگفتهی عالیی یکی از فرماندهان
وقت سپاه پاسداران تعدادی از بسیجیانیکه جلیقهی نجات به همراه نداشتند نیز با پرت
شدن در آبهای هور ،غرق شدند .در این عملیات تعداد زیادی از فرماندهانگردانهای
لشکرهای سپاه از جمله  ۷فرماندهگردان لشکر علی ابن ابیطالب(ع) کشته شدند و حدود
هزار و هشتصدکشته و پنج هزار مفقود و در حدود پانزده هزار مجروح و دوهزار و پانصد
مصدوم شیمیایی آمار رسمی تلفات استکه از سوی یک فرمانده سپاه اعالم شده است.
رفسنجانی از تمایل رازینی و دیگر قضات و خامنهای برای اعدام فرماندهان سپاه پس از
پایان جنگ میگوید:
چند نفر از قضات برجسته بودند و زیر نظر منکار میکردند ،تمایل بود بعضیها را
اعدامکنند ،علت این تصمیم به عملیات خیرب برمیگشتکه در آن الحاق بنی نریوها از
جزیره و بریون جزیره ممکن نشد و یکگردان نریوی ما بکلی نابود شد.
وی همچننی تأکید دارد:
خیلی از بزرگان – از جمله رییسجمهور وقت [خامنهای] -میخواستند فرماندهانی
که باعث این تلفات شده بودند اعدام شوند اما من اجازه ندادمکه دادگاه نظامی با این
1

نریوهاکهباخلوصجنگیدهبودندوالبتهگاهیهمضعفنشاندادهبودندبرخوردکند.
دادگاهی که به حکم خمینی بدون توجه به شکایت «اکثر سپاهیان» و با تأیید «خیلی
از ب���زرگان و از جمل���ه خامنهای» قرار بود در تمامی مناط���ق جنگی و به منظور اعدام
پاس���داران و نظامیانیکه باعث شکست و تلفات در جنگ شده بودند ،تشکیل شود با
تغیری مأموریت به دستور رفسنجانی در غربکشور و برای قتلعام دستگریشدگان عملیات
«فروغ جاویدان» مجاهدین راهاندازی شد.
وقتی اینهمهکینه و خشم از سوی «قضات برجسته» و «خیلی از بزرگان» و «خامنهای»
نسبت به فرماندهان جنگ سپاه پاسداران وجود دارد و نقشهی قت ل آنهاکشیده میشود
همراهی آنها با خمینی برایکشتار زندانیان سیاسی طبیعی به نظر میرسد چیزیکه امروز
همگی آنها سعی میکنند از زیر بار آن شانه خایلکنند.
رفسنجانیدرخاطراتچهارشنبه ۵مرداد ۱۳۶۷خوددرارتباطبادادگاههایویژهمینویسد:
عصر آقایان فالحیان و رازینی آمدند .دربارهی دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه
و امور جاری جنگ مذاکره ش���د .اخریاً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای
2

1-www.khabaronline.ir/detail/200645/weblog/alaei-hosein
2- www.ana.ir/Home/Single/103704
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تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ دادهاند.
در تاریخ یادشده رفسنجانی به عنوان فرماندهکل قوا درکرمانشاه حضور داشت و از قرار
معلوم در دیدار با فالحیان و رازینی مقدمات برپایی دادگاههای صحرایی درکرمانش���اه
و ش���هرهای دیگر مرزی را فراهمکرده بود .وی یک روز قبل به درخواس���ت شمخانی،
احمد وحیدی را به عنوان فرماندار نظامیکرمانشاه منصوبکرده بود .در این دادگاههای
صحرایی صدها نفر از مردم عادی و اسرای عملیات فروغ جاویدان مجاهدین به شکل
فجیعی به قتل رسیدند و یا به دار آویخته شدند.
وحیدی ماه بعد به علت عملکرد ضعیفش در جریان عملیات «فروغ جاویدان» در مظان
اتهام قرارگرفت و دستگری شد.
در خاطرات اکرب هاشمیرفسنجانی ،در روز  ۶شهریور  ۱۳۶۷آمده است:
آق���ای [علی] رازینی آمد و در خصوص بازداش���ت آقای وحیدی توضیحاتی داد؛
به ایش���انگفتم آزادشکنید .دستورکتبی خواست ،نوشتم و ساعاتی بعد آزاد شد.
[بازداشت آقای وحیدی] 1،فرماندهان سپاه را به شدت خشمگنیکرده است .آقای
محسن رضایی اعالم جرمکردهکهگفتم پس بگرید و فقط تقاضای رسیدگیکند.

مشارکت درکشتار ۶۷
رازینی درگ ریکشتار  ۶۷هم هست .جنایات صورتگرفته در غربکشور در سال  ۶۷زیر
نظر او و با مسئولیت او انجامگرفت .به همنی دلیل استکه امروز وی در بارهی اعدامهای
سال ۶۷گوید:
بهخاطر ش���رایط خاصیکه در آن زم���ان حاکم بود .برخیگرایشها مانند مرحوم
منتظری باعث آزادی منافقنی از زندان قبل از سال  ۶۷شده بودند ،دستگاه قضایی
نظرش این نبودکهاینها موجودات با ارزش هستند و باید حفظ شوند ،لذا آنها را
اعدامکرد .چون جرمشان سنگنی بود و عالوه بر جرمهایگذشته به ایران حملهکرده
بودند .طبیعی استکهاینها مستحق ارفاق نبودند و دستگاه قضایی هم معتقد بود
که حکماینها سریعتر اجرا شود .لذا هرکدام از این منافقنی دست هر نهادی امانت

بود تا بازجوییها انجام شود و بعد از بازجویی تحویل دستگاه قضایی میشدند.
استدالیلکه رازینی برای قتلعام زندانیان سیاسی مطرح میکند مبنی بر اینکه دستگاه
قضایی نظرش این نبودکهاینها موجودات با ارزش هستند و باید حفظ شوند ،لذا آنها را
اعدامکرد نشاندهندهی ذهنیت جنایتکارانهی فردی استکه باالترین پستهای قضایی
2

-1احمد وحیدی بعدها به فرمان خامنهای به فرماندهی س���پاه قدس و س���پس به وزارت دفاع دولت
احمدینژاد و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان خامنهای رسید.
2-http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940207000179
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را در سی و هشت سالگذشته داشته است.
رازینی و فالحیان و رفسنجانی و حکام شرع تحت نظرشان از حکم خمینی برای رسیدگی
به وضعیت نظامیان در جنگ برای قتلعام زندانیان سیاسی و دستگریشدگان عملیات
فروغ جاویدان و مردم عادی استفادهکردند .رازینی در این مورد میگوید:
در ح���وادث پس از آن به خصوص مرصاد با هم�ی�ن رویهی دادگاههای صحرایی
برخورد ش���د .یعنی در اسالمآباد وکرمانش���اه دادگاهها براساس همنی حکم امام
تش���کیل ش���د .پس از آن هم حملهی مرصاد اتفاق افتاد و از این حکم عمدت ًا در
عملیات مرصاد استفاده شد .رسیدگی به جرایم منافقینیکه در مرصاد دستگری شدند
با همنی حکم بوده و آنها را به دادگاههایکرمانش���اه یا تهران نیاوردند و در همان
محلیکه دستگری میشدند محاکمه میکردند .نظامیان دشمن هم طبق قانون توسط
سازمان قضایی نریوهای مس���لح محاکمه میشدند .لذا از این حکم درخصوص
نظامیان دشمن در مرصاد استفاده شد ،اما درخصوص نریوهای خودی موارد بسیار
محدودی بوده اس���تکه عمدتا هم حکمهای س���نگنی و اعدام نبوده است ...در
عملیات مرصاد برادران هم از سپاه و هم از وزارت اطالعات حضور خوب و فعایل
داشتند و ما هم از دستگاه قضایی به خاطر حکم امام آنجا بودیم ...،زیرا افرادیکه

دستگری شده بودند تعدادشان زیاد نبود و آنها را هم دستگاه قضایی اعدامکرد.
مرکز اسناد انقالباسالمیکه زیر نظر روحالله حسینیان اداره میشود در مورد آمار افرادی
که توسط رازینی به قتل رسیدند مینویسد:
دربارهی اسرا و تعداد آنها آمار دقیقی در دست نیستگرچه احتمال تا پانصد نفر داده
شده؛ اما بر اساس برخی شواهد وگزارشات ،قریب به اتفاق آنان با حکم امام خمینی
1

به آقای رازینی اعدام صحرایی شدند و ظاهرا جز تعداد اندکیکسی باقی نماند.
دستهی دیگریکه توسط دادگاههای تحت نظر رازینی اعدام و یا به حبسهای مختلف
محکوم شدند ،بیش از هزار افسر ،درجهدار ،سرباز و بسیجیای بودندکه در عملیاتهای
«ارتش آزادیبخش ملی» به اسارت گرفته شده بودند و در شهریور و پاییز  ۱۳۶۷توسط
مجاهدین با نظارت صلیب س���رخ جهانی آزاد ش���دند .این افراد در بدو ورود به ایران
دستگری و در اوین به بندکشیده شده بودند .رازینی در این مورد میگوید:
موضوع بع���دیکه در آن زمان اتفاق افتاد هجوم منافقنی به داخل ایران به عنوان
حملهی نظامی بودکه در همهی دنیا قانونی استکه نظامیان متخاصم در دادگاههای
نظامی محاکمه میشوند یعنی اگر عراقی یا اهلکشور دیگری به ایران حملهکنند
اگر قرار باشد محاکمه بشوند در دادگاههای نظامی محاکمه میشوند .طبق آن قاعده
2

1-http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940207000179

-2عملیات مرصاد و سرنوشت منافقنی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی،۱۳۹۲ ،ص ۳۴۹-۳۸۴
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در دادگاههای نظامی براساس همان قانون تخلفات زمان جنگکه امام ابالغکرده
بودند ،عملکردیم و تعدادی از آنهاکه بیشتر سرباز بودند و در جبههها اسری شده

و پس از آن به منافقنی پیوسته بودند ،در این دادگاهها محاکمه شدند.
اوهمچننیدرجایدیگریبهدروغدرمورددلیلکشتارزندانیانسیاسیدرتابستان۶۷میگوید:
مسئلهی  ۶۷خیلی پیچیده نیست .عدهای جرمی مرتکب و محاکمه میشوند و به
زندان میروند .زمانی همکه در زندان هستند ،باز جرمی مرتکب میشوند یا بعضی
ال انجام دادهاند ،برمال میشود .مث ً
از جرائمیکه قب ً
ال فردی به خاطر یک جرم به
دو سال حبس محکوم میشود؛ اما در این مدت مشخص میشود در یک ترور هم
نقش داشته است .تعدادی از منافقنی در شرایطی بودندکه جرائم جدیدی داشتندکه
امام (ره) دستور دادند،اینها دوباره محاکمه شوند و یک جمعی مرکب از قاضی و
2
دادستان آمدند و در یک برهه ،همه را محاکمهکردند و حکم صادر شد.
روز بعد از ادعای رازینی ،نوار صوتی دیدار مسئوالنکشتار  ۶۷با آیتالله منتظری منتشر
میشود و در آنجا اعضای هیأت اعرتاف میکنند زندانیان سیاسی اعدام شده به خاطر
«عدم برائت» و یا پافشاری بر اعتقاداتشان اعدام شدهاند و نه انجام جرم جدیدی چنانکه
1

رازینیادعامیکند 3.رازینیبهصراحتمیگویدبهجنایاتیکهمرتکبشدهافتخارمیکند:
ما این ش���هامت را داشتیمکه هرکس را اعدامکردهایم ،نوشتیم این آقا به این دلیل

اعدام شده است و زیر آن را امضاکردهایم و این افتخاری است برای ما.
وی در سال  ۶۷همچننی رئیس عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران بود و در عزل و نصبهای
سپاه دخالت داشت.
4

ایجاد امنیت با اعدامگسرتده
رازینی دلیل ناامنی در عراق و افغانس���تان و س���وریه را در نداشنت «دادگاه انقالب» و
«امام» و عدم بهکارگریی حکم اعدامگسرتده میداند:
علت ناامنی امروز افغانستان ،عراق و سوریه این استکه آنجا امام ندارند ،دادگاه
انقالب ندارند؛ اگر امام و دادگاه انقالب داشتند ،عراق وقتی صدام سقوطکرد در

دو هفته امن میشد.
رازینی در زمینهی صدور احکام وحشیانه مانند سنگسار و قطع عضو و شالق زدن و ...هم
ید طوالیی دارد .وی در مقام ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح در آبان ماه  ،۱۳۷۰به
5

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
2-www.asriran.com/fa/news/485574
3-https://soundcloud.com/radiozamaneh/yakydru8jded
4-www.asriran.com/fa/news/485574
5-www.asriran.com/fa/news/485574
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موجب رأی خود ستوان سوم ناجا ،رشید عالیی و استوار یکم ناجا ،علیاصغر ضابطی را
به اتهام تجاوز به عنف (زنای محصنهی به عنف) و ...به سنگسار محکومکرد .فیلم این
سنگسار در تلویزیونهای اروپایی و همچننی جلسات جانبیکمیسیون حقوقبشر ملل متحد
و بعدها در اینرتنت پخش شد .در فیلم یاد شده سنگسار متهمان پس از ابالغ حکم و با نام

بردن از علی رازینی به عنوان رأیدهنده و در حضور پرسنل نریوی انتظامی اجرا میشود.
وی ضمن آنکه خمینی را با «آرشکمانگری» مقایسه میکند میگوید:
امام(ره) در اواخر عمرش���انکه به بیماری مبتال بودند و احساس میکردند زمان
لقاءالله نزدیک است ،چند تری از همنی جنس پرتابکردندکه هرکدام از آنها برای
نجاتکشور ،اسرتاتژیک بود.
یکی حکم س���لمان رش���دی بود .غرب ش���روع به تهاجم فرهنگی علیه باالترین
مقدسات ما کرده بود و یک نویسندهی مسائل اسالم را به نحو خاصی زیر سوال
برد .امام(ره) یک تودهنی به اینها زد و جوامع اسالمی حتی اهل سنت هم با ایشان
همراه شدند و اینکار موجب شد تا آمریکا و انگلیس وکشورهای دیگر بفهمند از
این طریق به جایی نمیرسد و شر به خودشان بازمیگردد.
مس���اله بازنگری قانوناساسی یکی دیگر از اینکارها بود و امام(ره) در سالهای
پایان عمر خودش���ان قانوناساسی را ترمیمکردند و اصالحاتی انجام دادند ،چون
قانوناساسی ممکن بودکشش مسائل بعدیکشور را نداشته باشد.
مث ً
ً
ال مسئلهی شورای رهربی را حلکردند چون رهربی شورایی مسلما در آن تالطم و
بحرانهاییکه خارجیها ایجاد میکردند موفق نبود .مسالهی قائممقامی و فردیکه
نشان داده بود نمیتوان دکشور را ادارهکند حل شد و امام(ره) او راکنارگذاشتند.
اگر امام (ره) آن زمان این مسائل را حل نمیکردند بعدهاکشور دچار بحرانهای
بسیاری میشد.
یکی دیگر از این مسائل ،مسئلهی منافقنی بودکه ایشان با تیزبینی فهمیدند منافقنی
دستبردار نیستند و میدانست قدرتهای خارجی هم منافقنی را به عنوان یک ابزار
1

شناختهاند و به عنوان ستون پنجم از آنها استفاده خواهندکرد.

2

-1پیش از انتش���ار این فیلم در جلسهی جانبیکمیسیون حقوق بشر ملل متحد ،اطالعیه و پوسرتهای
متعدد آن را در مقر اروپایی ملل متحد در محلهای نصب اطالعیهها چسبانده بودم و صدها تراکت
آن را به اعضای هیأتها و نمایندگان سازمانهای غریدولتی وکارمندان ملل متحد داده بودم .همان روز
متوجه شدم حسنی مهرپور و دیگر اعضای هیأت رژیم در حالکندن این اطالعیهها و پوسرتها هستند.
آنچه راکه مهرپور شایستهاش بود به اوگفتم و موضوع را با مأموران امنیتی سازمان ملل متحد در میان
گذاشتم و آنها ضمن تحقری مهرپور عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و رئیس هیأت نظارت بر
قانون اساسی خاتمی و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،ابتداییترین حقوق افراد را به
او یادآوریکردند.
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950511000428
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دشمنی با آیتالله منتظری و تالش برای قتل وی
رازینی تا هنگامیکه آیتالله منتظری زنده بود نیز از هیچ زش���تیای در حق او فروگزار
نکرد .او برای نشان دادن سرسرپدگی خود به خامنهای تا آنجا پیش رفتکه حتی حکم
به مصادره و فروش دفرت آیتالله منتظری در اصفهان به نفع دادگاه ویژهی روحانیت داد
که باعث خشم ایشان شد.
رازینی پس از س���خرنانی  ۱۳رجب  ۱۳۷۶آیتالله منتظری از موضع رئیس دادگاه ویژه
روحانیت ،تلویحاً خواهان اعدام وی شد .او با اشاره به سخنان «تحریکآمیز» آیتالله
منتظریگفت:
وی در زمان امام نیز والیتفقیه را قبول نداشت و آن زمان هم دل امام را خونکرد و
امام تالشکردندکه مسائل را از طریق مراتب امر به معروف و نهی از منکر حلکنند
که متأسفانه به ثمر نرسید .تا اینکه در تاریخ  ۶۸/۱/۶مُ هر باطله بر این عنصر زدند و
صریح ًا امامگفتند ایشان صالحیت ندارند و اعالمکردندکه این باید منتشر شود و
همانروز دستور دادندکه عکسهای وی را جمعآوریکنند.
رازینی در پایانگفت :حضرت امام به این شرط به ایشان امان دادندکه در مسائل
سیاسی دخالت نکند و بیت خود را از افراد ناسالم پاککند.
دشمنی با «اصالحات» و شرکت در قتل
علی رازینی در سالهای  ۱۳۷۷ -۱۳۷۶در مقام رئیس دادگسرتی تهران نقش مهمی در
مقابله با دولت خاتمی به عهده داش���ت .او به همراه محسنیاژهای و محمدرضا نقدی
و مسعود صدراالسالم به منظور تضعیف دولت خاتمی پروژهی دستگریی و شکنجهی
شهرداران وکارکنان مناطق مختلف ش���هرداری تهران راکلید زدند .در این پروژه صد و
شصت و چهار نفر دستگری و مورد شکنجههای هولناک قرارگرفتند تا سناریوی مورد نظر
افراد یاد شده را در دادگاه پیش بربند و اعرتافات مورد نظر بازجویان را تکرارکنند.
عاقبت به جزکرباسچی شهردار تهرانکه از ابتدا هدف این خیمهشببازی دستگاه قضایی
بود و به زندان و انفصال از خدمت محکوم شد ،بقیه در دادگاههای تجدید نظر تربئه شدند.
فائزه هاشمی همانموقع در مجلس پنجم فاش ساختکه رازینی اجازهی دیدار شوشرتی

وزیر دادگسرتی باکرباسچی را نداده است.
گروه مهدویت در دی ماه سال  ۱۳۷۷با چسباندن بمبی به ماشنی علی رازینی اقدام به ترور
ویکرد .در این حادثه علی رازینی و چهار نفر همراه وی به شدت مجروح و یک عابر
کشته شد .در جریان ترور نافرجام علی رازینی حدود پنجاه نفر دستگری و طی بیست جلسه
1

1-www.rajanews.com/news/179909
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دادگاه محاکمه شدند .ده نفر از پنجاه متهم این پرونده به زندان محکوم شدند .آیتالله
سیدمحمد حسینیمیالنی رهرب معنویگروه و غالمرضا عاملی نیز به اعدام محکوم شدند
اما بعدها مشمول عفو قرارگرفتند .میالنی به علت بیماری قلبی تحت عمل جراحی قرار
گرفت و زیر عمل درگذش���ت .غالمرضا عاملی ه���م از زندان مرخصیگرفت و دیگر
بازنگشت؛ معلوم نشد به چه سرنوشتی دچار شد.
مخالفت با استقالل وکال
یکی از فجایع حقوقیکه رازینی در آن نقش مستقیم داشت ،تدوین الیحهی وکالت بود
که به علت اعرتاضاتگسرتدهی وکال و حقوقدانان ،توسط دولت احمدینژاد بایگانی
شد .این الیحه استقالل وکال را از بنی برده و آنها را به زائدهی دستگاه قضایی تبدیل
میکند .رازینی در این مورد میگوید:
ما دستگاه قضا و وکالت را مستقل میدانیم و وکیل هم مانند قاضی نباید دولتی
باشد .حاال وکال میخواستند این استقالل را پررنگتر معنیکنند و دستگاه قضا
هم میخواس���ت این نظارت بر وکال پررنگ باشد برای همنی دو منت تهیه شدکه
یکی نظر وکال بیشتر لحاظ ش���ده و دیگری نظر دستگاه قضا پررنگتر بود .ما
نمیخواستیم که وکیل به نام استقالل هرکاری بتواند انجام دهد و باید نظارتها
بیشتر شود .با این حال میخواستیم در این الیحهی میزان استقالل وکیل و نظارت
دستگاه قضا بر وکالت روشنتر مشخص شود.

1

افول قدرت پس از ترور و ادامهی سیاهکاریها
در محافل سیاسیگفته میشد رازینی یکی ازکاندیداهای ریاست قوهی قضاییه پس از
پایان دورهی ش���یخ محمد یزدی بود اما پس از این ترور وی دیگر موقعیت سابق را در
دستگاه قضایی پیدا نکرد .این باعث نشدکه او از خریهسریهایش درست بردارد.
وی در سال  ۱۳۷۸از جمله سه قاضی دادگاه تجدید نظر محسنکدیور بودکه حکم یک
و سال نیم حبس به جرم تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوریاسالمی و نشر اکاذیب و تشویش
اذهان عمومی را صادرکرد.
رازینی همچننی در سال  ۱۳۸۱حسن یوسفیاشکوری را دوباره محاکمهکرد .اشکوری در
این مورد میگوید:
ً
مجدد ًا در تابستان  ۸۱محاکمه شدمکه مجموعا هفت سال مجازات حبسگرفتم.
آقای علی رازینی قاضی من بودند .چهار سال حبس برای توهنی به مقدسات ،به
1-www.mehrnews.com/news/2912679
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دلیل اینکه حجاب را امری اختیاری دانس���ته بودم .دو سال برای نشر اکاذیب از
جمله چند اظهارنظر دربارهی قتلهای زنجریهای و یک سال هم به دلیل شرکت در
کنفرانسبرلنی.
رازینی در بهمن  ۱۳۸۹پیش از آنکه موس���وی وکروبی و رهنورد به حصر برده ش���وند
وعدهی محاکمه قطعی آنان را داد وگفت:
قوهی قضاییه قطع ًا به وظیفهی خود برای محاکمهی موسوی وکروبی عمل خواهد
کرد ...قوهی قضاییه برای محاکمهی افراد وظایف مختلفی دارد که یکی از آنها
دستگریی و بازداشت است اما مردم بدانندکه قوهی قضاییه از وظیفهی خود برای
محاکمهی س���ران فتنه عدول نخواهدکرد و در زمان مناسب این افراد را محاکمه
خواهدکرد.
•رازینی عالوه بر ریاست دادگاه ویژهی روحانیت پس از مرگ خمینی مناصب
قضایی زیر را به عهده داشته است:
•ریاستکل دادگسرتی استان تهران در دورهی دوم ریاست شیخ محمد یزدی
در قوهی قضاییه از  ۱۳۷۳تا ۱۳۷۸
• در دوران هاشمیشاهرودی معاونت اجرایی دیوانعایلکشور از ۱۳۷۸تا۱۳۸۳
•ریاست دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۸۳تا شهریور ۱۳۸۸
•در دوران الریجانی معاون حقوقی و توسعه قضایی از سال  ۱۳۸۸تا ۱۳۹۳
•ریاست شعبهی  ۴۱دیوانعایلکشور از سال  ۱۳۹۳تاکنون.
وی در چهارمنی دورهی مجلس خربگان رهربی در سال  ۱۳۸۵به این مجلس راه یافت و در
دورهی پنجم از راهیابی به این مجلس بازماند تا ستارهی بخت و اقبالش بهکلی خاموش
شود .رازینی عضو ش���ورای نمایندگان رهربی در دانشگاههایکشور با حکم خامنهای
است و عالوه بر آن همراه با پورمحمدی عضو هیأت امنای مرکز علوم اسالمی خواهران
(جامعهالزهرا) اس���ت .وی همچننی عضو هیأت موسس دانشکدهی معارف وابسته به
جامعهالزهرا ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،عضو هیأت مؤسس دانشگاه
پیام نور رزن ،همدان است.

سیدابراهیمرئیسی

س���یدابراهیم رئیسالسادات مشهور به رئیسی در سال  ۱۳۳۹در محلهی نوغان مشهد در
خانوادهای روحانی به دنیا آمد .وی پس از طی دورهی ابتدایی به حوزهی علمیه مشهد
رفت و در س���ال  ۱۳۵۴در حایلکه پانزده سال بیشتر نداشت برای تحصیل علوم دینی
وارد قم ش���د و پیش از آن که بتواند به تحصیالت حوزوی معمول ادامه دهد با امواج
انقالب روبرو شد .او دارای هیچ سابقهی مبارزاتی علیه رژیم پهلوی نیست.
وی در سا ل  ۶۲با جمیله دخرت احمد علمالهدا 1امام جمعه «داعشی» مشهد ازدواجکرد و
صاحب دو دخرت و دو نوه شد .حامد نیلی سردبری سایت «رجا نیوز» داماد رئیسی است.
وی و برادرش میثم از بنیانگذاران این سایت هستند .در مهرماه  ۱۳۹۰میثم نیلی با شکایت
علی الریجانی دستگری شد اما با نفوذ رئیسیکه معاون قوهی قضاییه بود ،بالفاصله آزاد
شد و پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفت.
جمیله س���ادات متولد  ۱۳۴۱در مش���هد پیش از انقالب از رفنت به دبریستان خودداری
کرد و به دروغ مدعی ش���دکه :بهدلیل اجبار درکشف حجاب دخرتان دبریستانیکه به

-1علمالهدا متولد  ۱۳۲۳و دارای چهار پسر و سه دخرت است .او پس از انقالب بنی سالهای  ۵۹تا ۶۱
مسئولیتکمیتهی منطقهی ده تهران را به عهده داشتکه معروف بهکمیتهی علم الهدا بود .عوامل این
کمیته نقش مهمی در حمله و میتینگها و مراکزگروه و فعاالن سیاسی و از جمله سرکوب تظاهرات
 ۳۰خرداد داشتند .بسیاری از بازجویان ،شکنجهگران و اعضای تیمگشت دادستانی وگروه ضربت آن
را اعضای اینکمیته تشکیل میدادند .وی در دههی هفتاد ،آخوند منربی «هیأت رزمندگان اسالم» و
«انصار حزبالله» بود و در مسجد مهدی خیابان ستارخان به منرب میرفت .علمالهدا پیش از انقالب
نیز از جمله دشمنان شریعتی به شمار میرفت.
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شدت توسط نظام آموزشی آنروز پیگریی میشد از ادامهی تحصیل در مقطع دبریستان تا
پریوزی انقالباسالمی خودداریکرد .وی بالفاصله بعد از انقالب فرهنگی باگذراندن
مقاطع دبریستان بهصورت جهشی  ،به دانشگاه تهران راه یافت و در رشتهی مامایی ادامهی
تحصیل داد ،اما پس از مدتی در رشتهی فسلفهی تعلیم و تربیت به تحصیل پرداخت و
در س���ال  ١٣٨٠موفق به اخذ مدرک دکرتی در این رش���ته ش���د و بالفاصله به عضویت
هیات علمیگروه علوم تربیتی دانش���گاه شهید بهشتی تهران درآمد و هماکنون دانشیار
اس���ت .با آنکه وی به عنوان رییس پژوهش���گاه علوم انسانی وکمیسیون تعلیم و تربیت
دبریخانهی شورایعایل انقالبفرهنگی در جهت سیاستگذاریها و تصمیمسازیهای
کالن آموزشی و تربیتی نقش میآفریند ادعا میکندکه از نسل چهلم پیامرب اسالم و هشتاد
و نهمنی نسل از آدم ابوالبشر است .با یک محاسبهی ساده و نسبتگریی میتوانگفت
که طبق آنچه در سایت وی و پدرش آمده است حضرت آدم حدود  ۳۱۵۰تا  ۳۳۰۰سال
قبل به دنیا آمده است ،یعنی بعد از زمانیکه تمدنهای بزرگی مانند ایران و مصر و بابل
و آشور و اماکنی مانند تپه سیلککاشان و اهرام ثالثه وجود داشتند!
چگونگی راهیابی به قوهی قضاییه
رئیس���ی پس از پریوزی انقالب به عنوان یکی از طلبههای نوآموز مدرس���هی حقانی به
توصیهی بهشتی و قدوسی به دستگاه قضایی پیوست.
وی جزو هفتاد طلبهای بودکه با هدفکادرس���ازی و تأمنی نریوهای رژیم تازه به قدرت
رس���یده توسط بهش���تی به تهران فراخوانده شدند .بهش���تی و خامنهای و حسن آیت و
موسویاردبیلی و ...طی یک دوره آموزشی آنها را آمادهی به عهدهگرفنت مسئولیتهای
مختلف به ویژه در ارگانهای قضایی و امنیتیکردند.
رئیس���ی در همان ماههای ابتدایی پریوزی انقالب از سوی بهشتی مأموریت یافت تا در
پایهگذاری حزب جمهوریاسالمیکه قصد قبضهی قدرت را داشت در مشهد به یاری
عبدالکریم هاشمینژاد و سیدرضاکامیاب و ...برپدازد.
در س���ال  ۱۳۵۸رئیسی به همراه هادی مرویکه به نمایندگی خمینی در مسجدسلیمان
انتخاب ش���ده بود به این شهر رفت تا به مبارزه با نریوهای چپ و مجاهدینکه در این
شهر نفوذ زیادی در بنی مردم داشتند برپدازد .از همانجا بود که ارتباط وی با دادسرای
انقالباسالمی آغاز شد .وی در حایلکه هنوز بیست ساله نشده بود به مرکز فراخوانده
ش���د وکار خود را به عنوان دادیار و شکنجهگر در دادسرای انقالباسالمیکرج آغاز
کرد و پس از چندماه به حکم موس���ویتربیزی دادس���تانکل انقالباسالمی در بیست
سالگی به مقام دادستانی انقالبکرج ارتقاء یافت و جان و مال و ناموس مردم در اختیار
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او قرارگرفت .نقش او در س���رکوبگسرتدهی نریوها و فعاالن سیاسیکرج باعث شد با
وجود سنکمیکه داشت در سال  ۱۳۶۱همزمان مسئولیت دادستانی انقالب همدان را
که پیشتر دادیار آنجا بود نیز عهده دارگرددکه با هیچ یک از معیارهای «شرعی» برای
قضاوتکه مسئوالن رژیم و مراجع مذهبی شیعه سنگ آن را طی هزار سالگذشته به سینه
میزدند نیز نمیخواند .وی به همراه محمد سلیمیکه حاکم شرع همدان بود جنایات
زیادی را در آن استان مرتکب شدند.
پیوند رئیسی با حلقهی حقانی در زمستان ۱۳۶۳پای او را به دادستانی انقالباسالمی مرکز
بازکرد و در دوران دادستانی علی رازینی و سپس مرتضی اشراقی معاونت «گروهکی»
آنها و جانشینی دادستان را به عهده داشت و به پروندهی متهمان سیاسی رسیدگی میکرد.
رئیس���ی در دوران معاونت رازینی در دادستانی انقالباسالمی مرکز ،مأمور رسیدگی به
پروندهی انفجار نخستوزیری شد .این پرونده به دستور الجوردی و به منظور بهرهبرداری
سیاسی علیه جناح رقیب با دس���تگریی تعدادی از اعضای اطالعات نخستوزیری و
نریوهای موس���وم به «خط امام» همچون علیاکرب تهرانی ،خسرو قنربیتهرانی ،محمد

محمدی و حبیبالله داداشی و محسن سازگارا و نادر قوچکانلو و...گشوده شده بود.
در مردادماه  ۱۳۶۷از آنجایی که مسئولیت پروندههای سیاسی با او بود ،به عنوان یکی
از اعضای هیأتکشتار زندانیان سیاسی انتخاب شد و نقش فعایل را در اینکشتارها به
ت ویژه ،راه او را برای طی پلههای ترقی در نظامگشود.
عهدهگرفت .حضور او در این هیأ 
احمد علمالهدا پدر زنش در مورد وی میگوید:
در بحران استان سمنان و عملیات مرصادکه در دوران امام (ره) رقم خورد وی با توجه
1

به اینکه در سننی جوانی به سر میبرد توانست این بحرانها را مدیریتکند.
رئیسی جزوکسانی بودکه در اجرای فرمان خمینی درکاربرد «خشم وکینه انقالبی» علیه
«دشمنان اسالم» لحظهای تردید نکرد .به همنی دلیل حتی به زندانیانیکه از ناراحتیهای
2

شدید جسمی و روانی رنج میبردند هم «رحم» نکرد.
زندانیانکرج در جریانکشتار ۶۷که در زندانگوهردشت به سر میبردند از موقعیت بسیار
بدتری نسبت به زندانیان تهران برخوردار بودند .تعداد آنها نسبت به زندانیان تهران بسیار
3

-1بررسی پروندهی انفجار نخستوزیری در سه دورهی زمانی انجام شد .مرحلهی اول از شهریور ۱۳۶۰
تا ش���هریور  ۱۳۶۱که دادس���تانیکل انقالب به عهدهی آیتالله ربانیاملشی بود .مرحلهی دومکه از
شهریور  ۱۳۶۱تا دی  ۱۳۶۳استکه پرونده زیر نظر الجوردی و در شعبه هفت دادسرای انقالب تهران
پیگریی شد .مرحلهی سوم از بهمن  ۱۳۶۳تا پایان خرداد  ۱۳۶۵پرونده توسط سیدابراهیم رئیسی و
شعبهی  ۷دادسرای انقالب مرکز بررسی شد و در نهایت با تالش موسویخویینیها به دستور خمینی
بسته وکلیهی متهمان آزاد شدند.
2-www.isna.ir/fa/news/94122214213

-3برای پیبردن بهگوشهای از جنایات این هیأت به بخش حسینعلی نریی در همنیکتاب مراجعهکنید .
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کمتر بود و رئیسی پیشتر به عنوان بازجو و دادستان انقالباسالمیکرج به همراه فاتح
و مهدی نادریفرد مس���ئول اطالعات و دادستان انقالباسالمیکرج اکثریت آنها را
شخص ًا میشناختند و همنی شرایط را برای آنها سختتر میکرد ،بهگونهایکه تنها تعداد
معدودی از آنها جان به در بردند.
در بحبوحهیکشتار زندانیان در زندانگوهردشت از زیر چشم بند او را دیدمکه با خشم
و غضب اسکناسهای خرد شده زندانیان راکه روی میزش قرار داشت ریز ریز میکرد.
زندانی���ان پس از ابالغ حکم اعدام ،پویل راکه همراه خود داش���تند پارهکرده بودند تا
جانیان آنرا به نفع خود مصادره نکنند.
وی از روز  ۲۰مرداد به بعدکه دیگر قتلعام زندانیان سیاس���ی از پرده بریون افتاده بود و
نیاز به نقش بازیکردن نمیدیدند ،بارها به من و تعداد دیگری از زندانیانگفتکه بنا به
فرمان امام تصمیمگرفتهایم در زندانها را ببندیم و خودمان را از شر «زندانیان» خالص
کنیم .دیگر «نظام» نانخور اضافی نمیخواهد .با اینحال پس از آنکه وی به دادستانی
انقالباسالمی مرکز رسید دلشان نیامد ما راکه از قتلعام جان به در برده بودیم آزادکنند
و همچنان در زندان ماندیم.
پس از انتش���ار فایل صوتی دیدار اعضای هیأت مرگ با آیتالله منتظری ،مشخص شد
کسیکه به ایشان اصرار داشت اجازه دهند دویست نفر راکه پروندهشان مورد رسیدگی
قرارگرفته و در انفرادیها هستند به دار بکشند ،رئیسی بودکه با مخالفت آیتالله منتظری
روبرو شد .اما جانیان در روزهای بعد و به ویژه در شهریورماه  ۱۳۶۷بسیاری از آنها را به
ویژه در اوین به قتل رساندند و سپس به سراغ زندانیان چپ رفتند.
در زمستان  ۱۳۶۷خمینیکه از بیرحمی و شقاوت رئیسی خشنود به نظر میرسید او را
مأمورکرد تا همراه با حسینعلی نریی رئیس هیأتکشتار  ۶۷پروندههای ویژه را در شهرهای
مختلف کشور پیگریی کند .این دو که به این طریق اسمشان به جراید و رسانهها کشیده
شده بود و مورد خطاب مستقیم خمینی قرارگرفته بودند فارغالبال احکام بیرحمانه و
وحشیانهای را در شهرستانها به مورد اجراگذاشتند.
رئیسی در سوم اردیبهشت ۱۳۹۶و در دیدار با نمایندگان مجلس شورایاسالمی در تشریح
کارنامهی خود در دههی ۶۰گفت:
دردههی۶۰توفیقاحقاقحقوقمردم،برخوردبامفاسداجتماعی،مقابلهبااخاللگران
1

عرصه عمومی وکوتاهکردن س���ایه تروریستهای جنایتکار از سر مردم را داشتم.
رئیسی در دههی  ۶۰از زمانیکه بازجو و شکنجهگر دادستانیکرج بود تا پایانکشتار ۶۷
2

-1پیشنی .

2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960203001810
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و دورانیکه معاونت دادستان انقالباسالمی مرکز را داشت ،با لباس شخصی در زندان
و شکنجهگاهها و محاکم حضور مییافت و لباس روحانیت به تن نمیکرد .در واقع او
همچون پورمحمدی و محسنیاژهای یا هنوز مراسم عمامهگذاری را طی نکرده بودند و
یا از طلبگیکنارهگرییکرده بودند اما پس از مرگ خمینی و به قدرت رسیدن خامنهای
و تحوالتی که در درون رژیم صورت گرفت این سه دوباره لباس روحانیت به تن کردند
تا قشر جدیدی از روحانیت را سازمان دهند و اختیار و هدایت «جامعه روحانیت مبارز»
را به دستگریند .جامعهایکه افرادی همچون هاشمیرفسنجانی ،علیاکرب ناطقنوری،
محمد امامیکاشانی ،حسن روحانی و بسیاری از بنیانگذاران آن عطایش را به لقایش
بخشیده و از شرکت در جلسات آن خودداری میکنند.
رئیس���ی در سال  ۱۳۶۸و پس از انتخاب شیخ محمد یزدی به ریاست قوهی قضاییه ،به
دادستانی انقالباسالمی مرکز ارتقای مقام یافت و در این دوران معاونت «گروهکی»
و پست جانشینی او را حقانی به عهدهگرفت.
دستگریی بیست و سه نفر از اعضای «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» در
اردیبهشت  ۱۳۶۹در دوران دادستانی وی صورتگرفت .آنها پس از تحمل شکنجههای
بسیارباکیفرخواستهاییکهزیرنظررئیسیبرایشانتنظیمشدهبودبهتحملزندانمحکوم
شدند .جرم آنها نوشنت نامه به هاشمیرفسنجانی بود .آنها از وی خواسته بودند حقوق
یتصریحگردیدهاست،رابهمردمبازگرداند.
قانونیمردمکهدرفصولسوموپنجمقانوناساس 
رئیس���ی به عنوان یکی از اهرمهای جنایت ،در جریان تظاهرات اعرتاضی مردم مشهد
در خرداد  ۱۳۷۱سرپرستی هیأت تاماالختیاری را داشتکه وظیفهاش ،اعدام و سرکوب
مردم بود .از آنجاییکه خامنهای معرتض���ان را «مردابگندیده»« ،رذل»« ،اوباش»،
«چاقوکش» و «علف هرزیکه باید آنها راکند و دور انداخت» ،خوانده بود رئیسی و
هیأت همراهش از انجام هیچ جنایتی فروگذار نکردند.
وی پس از اجرا شدن طرح ارتجاعی منحلکردن «دادستانی» در تشکیالت قضایی ،در
سال  ۱۳۷۳و در دوران دوم ریاستجمهوری رفسنجانی توسط شیخ محمد یزدی همزمانبا
تغیری قانون سازمانبازرسیکلکشور به ریاست این سازمان رسید .در قانون جدید ،اختیارات
گسرتدهای به بازرسان سازمان بازرسی داده شده بود وگزارشهای بازرسان این سازمان در
حدکیفرخواست صادره شده از سوی دادسراها ،اعتبار قضایی داشت ،با این حال هیچ اقدام
ی در ارتباط با فساد سازمانیافته درکشور صورت نگرفت.
جد 
وی از سال  ۱۳۸۳در دوران ریاست هاشمیشاهرودی به خاطر اعتمادیکه خامنهای به
وی داشت و به توصیهی بیت رهربی معاون اول قوهی قضاییه وگردانندهی اصلی این قوه
شد .البته نزدیکی رئیسی به هادی مروی معاون اول قوهی قضاییه و همکاری با وی از
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سال  ۱۳۵۸نیز مزید بر علت شد و پس از مرگ مروی ،جانشنی وی در قوهی قضاییه شد.
در دوران دهسالهی حضور وی در این پست هیچ اقدام مؤثری از سوی رئیسی برایکاهش
فس���اد در سیستم دولتی و نهادهای تحت امر والیتفقیه و ...صورت نگرفت .به ویژهکه
مس���ئولیت وی همزمان بود با دوران پر از فساد احمدینژاد و تا سال  ۱۳۹۳ادامه یافت و
ش را با محسنیاژهای عوض
سپس به حکم صادق الریجانی ،دادستانکلکشور شد و جای 
کرد .از آنجاییکه رئیسیکمتر در مجامع عمومی حاضر میشد و به سخنوری میپرداخت،
سخنگویی قوهی قضاییه همچنان به عهده محسنیاژهای ماند.
رئیسی در خردادماه  ۱۳۹۱به حکم خامنهای با حفظ سمت به جای محمد سلیمی دادستان
کل دادگاه ویژهی روحانیت ش���د تا منویات خامنهای در سرکوب روحانیت مخالف را
عملیکند .روحانی در مبارزات انتخاباتیاش به این دوره از مسئولیت رئیسی اشارهکرد و
گفت :باید برپسیم علما از دست شما چهکشیدند .رئیسی همچننی در حال حاضر نیز یکی
ت رئیسه مجلس خربگان رهربی است.
از اعضا و عضو هیأ 
دلیل ارتقای مقام رئیسی
ارتقای مقام رئیسی در دستگاه قضایی مرهون فرصتطلبی اوست .رئیسیکه متوجهی
سمت و سوی قدرت بود پس از انتخاب خامنهای به رهربی و تشکیلکالسهای درس
«خارج» فقه او در س���ال  ۱۳۷۰که زمینهس���ازی برای اعالم مرجعیت وی بود ،در این
کالسها شرکتکرد و مانند صادق الریجانی ،سیدمحمود علوی ،احمد خاتمی ،قاضی
عسگر ،حیدر مصلحی ،مهدی خاموشی ،علی سعیدی ،محسنیاژهای ،حسنی طائب و...
م���ورد اعتماد ویژه خامنهای قرارگرفت .برای حضور در دایرهی قدرت ش���رکت در این
کالسها آن چنان واجب بودکه حتی شیخ محمد یزدی نیز خود را ملزم به حضور در آنها
میدید .اما خامنهایکه حضور یزدی در اینکالسها را مسخره و به ضرر خود ارزیابی

میکرد او را از اینکار بازداشت   1.
اینکالسهاکه با حضور پنجاه نفر آغاز شده بود در نهایت به هشتصد نفر بالغ شد.کسانیکه
بعدها پستهای مهم امنیتی ،قضایی ،آموزشی ،مذهبی ،تبلیغی و امامت جمعه و نمایندگی
خامنهای در ش���هرها و استانها راکسبکردند از اعضای اینکالسها بودند .خامنهای
که از شرایط اجتهاد برخوردار نبود با تشکیل اینکالسها محک مناسبی پرای سنجش
دوری و نزدیکی افراد به خودش و همچننی میزان سرسپاری آنها به «والیت» پیداکرد.
رئیسی در این دوران مدتی نیز درکالسهای درس آیتالله مجتبی تهرانیکه رابطهی نزدیکی
با دستگاه امنیتی و نریوهای سرکوبگر داشت حضور یافت .اما بعید به نظر میرسد با توجه
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/03/17/392936
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به مسئولیتهاییکه داشت درکالسهای عادی وی حضور یافته باشد.
استفاده از رانت حکومتی برای دریافت مدارک تحصیلی
رئیسی نیز مانند دیگر مسئوالن قضایی رژیم با استفاده از رانتهای حکومتی بدون طی
دورههایآموزشیویاشرکتدرکالسهایدرسودانشگاه،مدارکلیسانسوفوقلیسانس
و دکرتا از مراکز دانشگاهیگرفته است .بعید میدانم هیچ دانشجویی تاکنون او را سرکالس
درس دیده باشد .او همچننی از مدرسه عایل «شهید مطهری» هم مدرک دکرتاگرفته است.
همس���رش جمیله علمالهدا نیز با برخورداری از رانتهای حکومتی در دانشگاه تربیت
مدرس دکرتای «فلسفه تعلیم و تربیت»گرفت و ضمن آنکه ریاست پژوهشکدهی خانواده
و عضویت هیأت علمی دانشگاه «شهید بهشتی» را به عهده دارد ،ریاستکمیسیون تعلیم
و تربیت دبریخانه شورایعایل انقالب فرهنگی را نیز عهدهدار است.
وحشیگری و شقاوت درکنار دیدگاههای ارتجاعی
رئیسی در مراسم معارفهی دادستان عمومی و انقالب اهواز ،اظهارکرد:
در همهی عالم ارتش ،سرباز ،جنگ و ...وجود دارد ویل تفاوت آنها با این است
که ما مقدسیم ،قضای مقدس و نظام مقدس؛ و هیچ قدسیتی جز در پرتو ارتباط با
قدوس اتفاق نمیافتد.
ش���رط اول قدسیت آن استکه شاکله و سازوکار و ساختار ما قدسی باشد ،یعنی
اتصال به وحی .دومنی ش���رط قدسیت باید و نباید حاکم بر نظام و نظام الیههای
اجتماعی است .یعنی حاکمیت خدا در قضا ،دفاع و همهی نظام را قدسی میکند.
رأی خالف شرع ،اعتبار ندارد .سومنی شرط قدسیت عبارت است از عملکارگزار

که باید برای خدا و قدسی باشد.
در وحش���یگری او همنی بسکه به صراحت میگوید :حکم قطع دست از افتخارات
1

بزرگ ماس���ت 2.در دوران مسئولیت او در قوهی قضاییه دست هیچ غارتگریکه باعث
بدبختی و فالکت و فقر مردم ش���ده باش���د قطع نشد و احکام قطع دست تنها مشمول
سارقان خرده پایی شدکه به خاطر فقر و بدبختی به سرقت روی می آوردند.
تالش رئیسی برای اعدام هرچه بیشتر دستگریشدگان بیگناه جنبش  ۸۸در اثر فشارهای
بنیالمللیوتضادهاییکهدرباالیحاکمیتبودبهنتیجهیدلخواهنرسیدوگرنهاوپسازاعدام
بیرحمانهی آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانیکه رئیسی به دروغ مطرحکرده بود در
-1خربگزاری ایسنا  ۷اسفند .۱۳۹۳

1-www.aftabnews.ir/vdceoz8zojh8zpi.b9bj.html
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«اغشتاشات» دستگری شدهاند ،وعده میدادکه نُ ه نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد.
رئیسی در جریان سرکوب جنبش  ۸۸به همراه محسنیاژهای و علی خلفی عضو هیأت
ویژهی قوهی قضاییه برای بررسی موضوع آزار جنسی بازداشتشدگان پس از انتخابات
بود .این هیأت کلیهی گزارشات به ویژه موضوع تجاوز جنسی در کهریزک را ساختگی
اعالمکرد و چنانکه در جمهوریاسالمی مرسوم است قربانیان را به خاطر نشر اکاذیب و
ایراد تهمت و افرتاکه موجب «تشویش اذهان عمومی» و باعث هتک «حیثیت و اعتبار
1

نظام» ش���ده است به برخورد «قاطع» تهدیدکرد 2.در حایلکه تعدادی ازکسانیکه آزار
جنس���ی دیده و «خودی» محسوب میشدند حتی به دیدار خامنهای برده شدند و او از
نزدیک در جریان امر بود.
رئیس���ی به مجموعهای وابس���ته بود که در دههی  ۶۰بزرگترین جنایات تاریخ معاصر
میهنمان را سازماندهی و اجراکردند .به همنی دلیل وقتی احمد قدیریان معاون اجرایی
الجوردی و یکی از «جنایتکاران علیه بشریت» فوتکرد رئیسی از جمله «صاحبان عزا»
بودکه در سوگ وی میگریست.وی در مورد الجوردی قصاب تهران میگوید:
میش���ودگفت اولنی شهید ما در سنگر مبارزه با نفاق ،حضرت زهرا(س) هستند.
شهید الجوردی شهید مبارزه با نفاق است .ما شهدای عظیمالقدری به نظام تقدیم
کردیم ،اما جریان نفاق،کینهی عمیقی از ش���هید الجوردی در دل دارد .روزیکه
ایشان شهید شد ،در پست و مقامی نبود و داشت در بازا رکاسبی میکرد ،با اینحال
آنها دس���ت از سرش برنداشتند و جایش را شناس���ایی کردند و صرف ًا برای ترور
شخص ایشان به محلکارش رفتندکه البته افراد دیگری هم شهید و مجروح شدند.
و اما مطلبیکه ایش���ان در ذیل وصیتنامهش���ان آوردهاند ،این استکه جریان نفاق
جدیدی در انقالب و نظام وجود دارد که باید آن را عمیق ًا ش���ناخت .جریانی که
فتنه و  ۱۸تری را به وجود آورد .اگر این جریان ردیابی شود به همان طیفی میرسیم
که ش���هید الجوردی به آن اشاره داشت .این جریان به دنبال آسیب زدن به نظام و
انقالب و حتی میشودگفت در پی براندازی نظام است ،لیکن خود را مخفیکرده
و شناسایی آن توسط افراد عادی ،دشوار است.
منظور رئیسی از «طیفی»که «در پی براندازی نظام است» اعضای سازمان مجاهدین
انقالباسالمی ،جبههی مشارکت و «اصالحطلب»های حکومتی است.
در سال  ۱۳۷۲پس از طرح بحث «تهاجم فرهنگی»« ،غارت فرهنگی» و «شبیخون»
فرهنگی از سوی خامنهای ،وی دستور تشکیل «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر»
3

1-wwwaftabnews.ir/vdcc4pqo.2bq0m8laa2.html
2-www.radiofarda.com/content/o2_judiciary_committee_report/1821212.html
3- www.defapress.ir/fa/news/31965
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را صادر کرد و احمد جنتی را به عنوان مسئول ایجاد این تشکیالت معرفی و عالوه بر
ابراهیم رئیسی افرادی چون محسن قرائتی ،احمد زرگر ،محمدیعراقی را به عضویت این
ستاد انتخابکرد .رئیسی با حکم جنتی به عنوان دبری این ستاد منصوب شد و مسئولیت
مهمی در سرکوب زنان میهنمان از طریق این ستاد به عهدهگرفت .وی با توجه به مسئولیتی
که در قوهی قضاییه داشت تحت عنوان «فرهنگسازی» و «الگوسازی» به پیشربد امر
سرکوب پرداخت وکوشید دایرهی تسلط حکومت بر زندگی شخصی افراد را توسعه دهد.
نقش رئیسی در غارت اموال عمومی
رئیس���ی در دوران ریاست هاشمیشاهرودی بر دستگاه قضایی وکنارهگریی حسنیعلی

نریی از ریاس���ت دادگاههای ویژه اصل  1 ۴۹قانوناساس���ی بنی س���الهای  ۷۹تا  ۸۹با
حکم خامنهای عضو «ستاد اجرایی فرمان امام» بود و از این طریق نقش مستقیمی در
غارت وحیف و میل اموال عمومی و مردم داشت.کار غارت این ستاد به آن جاکشیدکه
سیدحسن خمینی ضمن تکذیب رابطه این «ستاد» با «بیت امام» خواهان برداشنت نام
«امام» از آن شد.
در تاری���خ ۱خرداد  ۱۳۷۹با توجه بهکنارهگریی نریی ،رئیس���ی به جای وی نقش مهم و
ویژهای در این «ستاد» یافت.
2

تولیت آستان قدس رضوی و «ضامن آهو»
پس از مرگ عباس واعظطبس���ی ،خامنهای با انتخاب رئیسی به عنوان تولیت «آستان
قدس رضوی» اختیار یکی از بزرگترین و قدرتمندترین نهادهای مذهبیکش���ور راکه
از قدرت اقتصادی بیمانندی هم برخوردار اس���ت به او داد تا به همراه احمد علمالهدا
پدرزنش ،تیول خراسان را داشته باشند.
نگاه علمالهدا به انتخابات بیانگر دیدگاهی استکه بزرگترین استانکشور را -که به سه
استان تقسیم شده -اداره میکند .او میگوید:
شما بروید زنای محصنه بکنید ،عرق بخورید و انواع فسق و فجور را بکنید بعد هم
توبهکنید ،خدا شما را میبخشد اما اینگناهیکه شما در حال ارتکاب آن هستیدکه
ممکناستسرنوشتاسالمومسلمنیدردستغریبیفتدحتیاگرتاروزقیامتانواع
عبادتها را انجام دهید ،جهنمی مسلم هستید ،زیرا خیانت به اسالم و مسلمنیکردید.
خمینی میکوشید در شهرهای بزرگی چون مشهد و اصفهان و قم بنی جناحهای رژیم
3

-1به قسمت مربوط به نریی در همنیکتاب مراجعه شود.

1-www.khabaronline.ir/detail/416687/Politics/parties
3-www.parsine.com/fa/news/402170
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تعادل را حفظکند اما خامنهای در دوران رهربیاش نش���ان داده اس���تکه مطلق ًا چننی
خط���ی را دنبال نمیکند و به دنبال تفویض ق���درت به نریوهای نزدیک خود و حذف
جناح رقیب و به ویژه برگزیدگان خمینی است .او سرسرپدگی مطلق میطلبد به همنی دلیل
استکه دوران تولیت رئیسی را پنج سال تعینی میکند تا او را برای ادامهی مأموریت به
فرمانربداری هرچه بیشتر بخواند و چنانچه غفلتی از او دید بتواند به سادگی برکنارشکند.
خامنهایکه بخوبی از عواقب انتصاب رئیسی به تولیت «آستان قدس» آگاه است با این
اقدام به تأیید و حمایت از او و نقشش درکشتار  ۶۷نیز میپردازد.
انتخاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست بارگاه «امام رضا»که در تبلیغات شیعی معروف به

«ضامن آهو» 1است به اندازهیکافیگویا و روشنگر است .روحانیت شیعه طی هزارسال
گذشته داس���تان عجیب و غریبی را برای «امام رضا» راست و ریسکرده بودکه بیش
از هرکس خود به غریواقعی بودن آن واقف اس���ت .منافع این قش���رکه با مردم فریبی و
دروغگویی و فریبکاریگره خورده اس���ت پیش از دس���ت یابی به قدرت از طریق این
داس���تانها و وصل خود به «امامان» و جانش���ینی آنها تأمنی میشد اما پس از تشکیل
جمهوریاس�ل�امی و قبضه قدرت از طریق ارگانهای س���رکوب و ش���کنجه وکشتار و
نصبالعنی قرار دادن ارعاب و ارهاب و شعار «النصربالرعب» تأمنی میشود خامنهای
انتخابهایگوناگونی داشت اما یکی از بدنامترین و بزرگترین جنایتکاران چهار دههی
گذشته را به تولیت این «آستان» برمیگزیندکه با هر تفسریی روی یزید بن معاویه را سپید
کرده و برخالف او به «اس�ی�رکشی» پرداخت .البته رئیسی پیش از این تولیت امامزاده
صالح در تجریش را به عهده داشت.
خامنهایکه خود اهل مشهد است و داستان «ضامن آهو» را بهرت از هر مالیی فوت آب
است و بارها با آن اشک از چشم بیخربان و ناآگاهانگرفته،کسی را به ریاست «آستان
ضامن آهو» انتخاب میکندکه هرنش در چهار دههگذش���ته جانس���تاندن بوده است و
دیگرآزاری و شکنجهگری.
خامنهایکس���ی را به تولیت «آستان ضامن آهو» رساندهکه در طول سی و هشت سال
گذشته فرمان شکنجه و قتل و به زندان افکندن مادران بسیاری را صادرکردهکهکودکان
-1داستان مالیان در مورد امام رضا از این قرار استکه صیادی در بیابانی قصد شکار آهویی میکند
و آهو عاقبت خود را به دامن علیبنموس���یالرضا میاندازد .از آنجاییکه صیاد ،آهو را حق شرعی
خود میدانست ،در مطالبهی آهو پافشاری میکند .آهو به زبان میگشاید و خطاب به امام میگوید
من دو بچه شریی دارمکهگرسنهاند و چشم به راهاندکه بروم شریشان بدهم و سریشانکنم .علت فرارم
هم همنی است و حاال شما ضمانت مرا نزد این شکارچی بکنید تا اجازه دهد بروم و بچههایم را شری
دهم و برگردم و تسلیم او شوم.
امام رضا ضمانت آهو را نزد شکارچی کرد و خود را به صورت گروگان در اختیار وی قرار میدهد.
آهو میرود و به سرعت باز میگردد و خود را تسلیم شکارچی میکند .شکارچیکه این وفای به عهد
را میبیند ،منقلب میگردد و آنگاه متوجه میشودکهگروگان او ،علیبنموسیالرضا است و فور ًا آهو
را آزاد میکند و خود را به دست و پای «حضرت» میاندازد و پوزش میطلبد و ....
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شریخواره داشتهاند و ضمانت هیچ بنیبشری را نیز نپذیرفته است .او طی این مدت در به
کارگریی بیرحمی و شقاوت هیچ پروایی به خود راه نداده است.
رئیس���ی عالوه بر دادستانیکلکشور ریاست ش���ورای نظارت بر سازمان صدا و سیما
را به عهده داش���ت و یکی از اعضای هیأت عایلگزینشکش���ور بودکه پس از تولیت
«آستانقدسرضوی» آنها را واگذارکرد.
خامنهای همچننی بالفاصله پس از درگذش���ت عباس واعظطبسی ،به عزل و نصب در
حوزهی علمیه خراسانکه پیشرت تحت نفوذ وی بود پرداخت و خواستار تغیری در این حوزه
وکنرتل بیشتر آن شد چراکه قب ً
ال به شکلی مستقل از شورایعایل حوزهی علمیه قم اداره
میش���د .او در احکام خود سیدمصباح عاملی ،یکی از شاگردان سابقش را به مدیریت
حوزهی علمیه خراسان منصوبکرد و اعلمالهدا و رئیسی را نیز به عضویت شورایعایل
آن درآورد.
رویایجانشینیخامنهای
رئیسیکه حمایت باندهای سیاه سپاهپاسداران و نهادهای امنیتی را پشت سر خود دارد،
از امکانات «آستانقدس» و موقعیتیکه به دست آورده در دوران «قحطالرجال» نظام،
مشق جانشینی والیتفقیه میکند و در آرزوی دستیابی به این منصب به سر میبرد و
به رقابت با الریجانیکه زمانی رئیسش محسوب میشد میپردازد .الریجانی به محض
آنکه متوجهی برنامهی رئیسی برای آینده شد او را تنزل مقام داد و جای او را در دستگاه
قضایی با محسنیاژهای عوضکرد تا در تغیری و تحوالت بعدی او را برکنارکند و بیشتر
به حاشیه براند.
دلیل اصلی خامنهای برای نصب او به عنوان تولیت آستانقدس رضوی ،زمینهسازی برای
مطرح شدن او به عنوان یکی ازکاندیداهای رهربی بعد از خودش بود .در حایلکه رئیسی
زیردست الریجانی بود ،این امکان وجود نداشتکه او بالفاصله بعد از مرگ خامنهای به
رهربی برسد چراکه این سؤال مطرح میشد چرا خامنهای او را به ریاست قوهی قضاییه
انتخاب نکرد و الریجانی را ترجیح داد.
ارجحیت وی بر الریجانی در «س���یادت» اوس���ت .او جهت تحقق این امر به دیدار با
فرماندهان ارش���د سپاه پاسداران و بسیج از جمله محمدعلی جعفری و قاسم سلیمانی و
محمدرضا نقدی پرداخته و برایشان سخرنانی میکند و به اظهارنظر در مورد مسائل سیاسی
به ویژه سیاس���ت خارجی میپردازد .در همنی رابطه او در مهرماه ۱۳۹۵اولنیکالس درس
خارج خود را برگزارکرد و همان موقع از سپاه پاسداران لقب «آیتالله»گرفت.

1
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برای رسیدن به مسند رهربی و جانشینی خامنهای ،عدهای از طالب درکار تهیهیکتب
فقهی به نام وی هستند.کتابهایی در خصوص ارث بالوارث در فقه و حقوق ،تعارض
اصل و ظاهر در فقه و حقوق ،تقریرات درس قواعد فقه در س���ه جلد (بخش قضایی)،
(بخش اقتصادی) و (بخش عبادی) و س�ی�ر تحول در نظارت و بازرس���ی از جمله این
کتابها هستند .وی همان مسریی را طی میکندکه خامنهای پیمود.
دستگریی احمد منتظری به خاطر انتشار نوار صوتی جلسهی آیتالله منتظری با اعضای
هیأتکش���تار  ۶۷به دستور رئیس���ی صورتگرفت .چراکه وی به درستی انتشار نوار را
جهت ضربه زدن به وجههی خود ارزیابی میکرد .وی پس از محکومیت احمد منتظری
در دادگاه ویژهی روحانیت ،علریغم میل خامنهای ،او را به زندان انداختکه با اعرتاض
مراجع تقلید مجبور به آزادی وی شدند.
رئیسی برای رسیدن به آرزویش از هیچ چاپلوسیای دریغ نمیکند و از این طریق میکوشد
کاندیدای نهایی خامنهای برای جانشینیاش باشد .او در پیام خود به مناسبت فرارسیدن
نوروز و سفر خامنهای به مشهد بیانیهی زیر را صادرکرد:
امروز و در شرایطیکه پیام انقالباسالمی ایران بیش از هر زمانی با عنایات خاصه
حضرت حق تعایل ،رهربی داهیانهی امام راحل عظیمالش���ان و مقام عظمای
والیت و جانفش���انیهای رزمندگان جبهههای حق علیه باطل در گوشه وکنار
جهان به گوش میرس���د ،ایران اسالمی به عنوان محور جبههی عظیم مقاومت
در جه���ان و رهرب حکیم ما به عنوان پرچمدار ایس���تادگی در برابر زورگویان و
مس���تکربان ،موجی خروشان از بیداری ملتها را راهربی میکند ...اینک و در
آخرین روزهای س���ال  ۱۳۹۵و در آستانه والدت حضرت صدیقه اطهر ،زهرای
مرضیه سالمالله علیها ،ضمن ابراز خرسندی از تشریف فرمایی قائد عظیمالشأن
امت اس�ل�امی و خری مقدم به محضر معظمله ،از مردم مؤمن و انقالبی مش���هد
مقدس ،بهویژه حضرات آیات ،علمای اعالم ،روحانیت معظم ،خانوادهی معزز
ش���هدا و ایثارگران ،دانشگاهیان ،اصناف و نیز عموم زائران بارگاه منور رضوی
دعوت مینمایم روز سهشنبه اول فروردینماه  ،۱۳۹۶ساعت پانزده برای دیدار
مدظلهالعایل
با رهرب فرزانه انقالباسالمی ،حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای ّ
در ح���رم مطهر رضوی حضور یافته و با بهره بردن از انوار قدس���یه این مضجع
منور و اس���تماع بیانات ارزشمند ایشان که نقشهی راه سال جدید امت اسالمی
را تبی�ی�ن میفرمایند ،بار دیگر ب���ا آرمانهای امام راحل و مقام عظمای والیت
تجدید عهد نمایند.

1
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او همچننی با وقاحتکمنظری خامنهای راکه در مس���ند قدرت است و عامل سرکوب و
کشتار «امامزمانه» میخواند وکسانیکه درکودتای انتخاباتی  ۸۸مقابل او ایستادند را
«یزیدصفت» :یزیدصفتان زمانه در واقع با جهل و به عبارتی بیبصریتی در قبال شناخت
امام زمانهی خود و انتخاب راه صحیح عملکردند.

1

تالش برای بسط نفوذ
امرپاتوری اقتصادی آستان قدس
این آستان از مدتها پیش میکوشید تا دامنهی نفوذ خود را از خراسان به چهارگوشهی
ایرانگسرتش دهد اما با حضور رئیسی در این آستان و رؤیای او برای جانشینی خامنهای
باعث نزدیکی هرچه بیشتر آستان قدس به سپاه پاسداران و فعالیت اقتصادی هماهنگ
این دو نهاد به ظاهر نظامی و مذهبی شد.
رئیس���ی در س���ال  ۱۳۹۵با تش���کل «بنیادکرامت» به عنوان یکی از زیرمجموعههای
آس���تانقدس رضوی و انتصاب سردار حسنی یکتا فرمانده سابق قرارگاه خاتماالوصیاء
یکی از زیرمجموعههای قرارگاه خاتماالنبیاء به تقویت پیوند این نهاد به ظاهر مذهبی با
سپاه پاسداران پرداخت .یکتا پیشتر یکی از فرماندهان حمله به «بیت» آیتالله منتظری
بود .درگزارش مردادماه  ۱۳۹۶دویچهوله راجع به این بنیاد آمده است:
ظاهراً این بنیاد بر الگوی «بنیاد برکت» ساماندهی شدهکه در سال  ۸۶به فرمان علی
خامنهای و به عنوان زیرمجموعهی ستاد اجرایی فرمان امامکار خود را آغاز کرد .محور
اصلی فعالیت این بنیادها «محرومیتزدایی» عنوان میشود اما در عمل فعالیت
اقتصادیگسرتدهای دارند و شواهد زیادی از آمیخته بودن این فعالیتها با اهداف
سیاسی حکایت دارد.
پایگاه اطالعرسانی بنیاد برکت یک سال پیش اعالمکردکه تعداد پروژههای این بنیاد
طی نُه سالگذشته نزدیک به چهارصد برابر شده است .بنیاد برکت اکنون به یکی از
غولهای صنایع غذایی ،دارویی ،بانکداری و تولید مسکن تبدیل شده و در حوزهی
نفت و پرتوشیمی نیز فعال است.
در فعالیته���ای این بنیاد نیز ،همچون دیگ���ر نهادهای تحت نظر خامنهای رد پای
فرماندهان ارشد سپاه و استفاده از نریوهای سازمان بسیج قابل مشاهده است.
بنیادکرامت آستانقدس رضوی و بنیاد برکت درکنار فعالیتهای اقتصادیکالنی
که تقریب ًا هیچ حوزهای از آن در امان نیس���ت بخشی از برنامههای خود را در میان
حاشیهنشینانکالنشهرها ،روستاها و شهرستانهایکوچک متمرکزکردهاند.
1-www.mehrnews.com/news/2451712
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نامزدیانتخاباتریاستجمهوری
و سوخنت رویای رهربی
تالش رئیسی برای رسیدن به پست ریاستجمهوری و تحرکاتگسرتدهایکه در این رابطه
آغازکرد نشانگر سمت و سوی او برای دستیابی به منصب و جایگاه والیتفقیه بودکه
به شکست انجامید .شرکت او در انتخابات با دعوت پنجاه و هشت نفر از اعضای مجلس
ی علمیه قم و روحانیت مبارز تهران صورتگرفت
خربگان و حمایت جامعهی مدرسنی حوزه 
که نشانگر همسویی دستگاه مذهبی و حوزههای علمیه با جنایت و قتل و آدمکشی است
و داللتی بر برنامهی نهاد قدرت برای رساندن وی به رهربی نظام و جانشینی خامنهای.
خری���داری فنپیجهای پرطرفدار (از جمله صفحهی مربوط به صدف طاهریان یک فتو
مدل ایرانی) در فضای مجازی ،امضاء طومارهای نمایشی در نمازهای جمعه و مساجد
برخی نقاطکشور با عنوانکمپنی «رئیسی بیا» و استخدام زنان «بدحجاب» در حمایت
از او ،معرفی وی از سویکانونهای قدرت به عنوان «کاندیدای اصلح» ،توزیع آرد در
خوزستان با نام «آرد متربک» از طریق «بنیادکرامت» ،توزیع روزانه چهلهزار صبحانه
میان اتومبیلها مبادی ورودی مش���هد ،توزیع روزانه دویس���تهزار وعده غذای رایگان
(صبحانه و ناهار) در حرم امام رضا ،س���فر به ش���هرها و روس���تاهای استان خراسان با
اکیپهای فیلمربداری و «پولپاشی» در این مناطق ،بازکردن دفاتر آستان قدس در نوزده
استان ،و دادن وعدههای دروغنی به ویژه اقتصادی ،بخشی از فعالیت سیدابراهیم رئیسی
برای تصدی منصب ریاستجمهوری و خیز برداشنت برای مسئولیتهای بعدی بود که
فرجامینیافت.
او در مبارزات انتخاباتی به منظور فریب مردم ضمن به صحنهآوردن دی جیهای زن و
ی موسیقی «حرام» ،به دیدار
مرد در خیابانهای شلوغ تهران و شهرستانها و بهکارگری 
امری تتلو یکی از خوانندگان رپ موسیقی زیرزمینی شتافت و وعدهی یارانهی یکصد و
پنجاه هزارتومانی داد.
جناح مقابل وی نیز بیکار ننشس���ت و با افش���ای خرب اخت�ل�اس هزارمیلیاردی مهدی
عزیزیان ،قائممقام س���ابق آستان قدس رضوی و برادر همسر واعظ طبسی ،تولیت سابق
این «آستان» ،و فرار او به خارج ا ز کشور ،پای رئیسی و قائممقامش را به میانکشید .او
در دوران تولیت رئیسی ،معاونت عمرانی و عضویت در هیأت امناء را به عهده داشت.
سایت «آمدنیوز»کهکانال انتشار مطالب جناحهای امنیتی نظام است ،روز یکشنبه ۶
فروردی���ن ۱۳۹۶گزارش دادکه مهدی عزیزیان با هماهنگی مرتضی بختیاری ،قائم مقام
رئیسی در مهرماه  ۱۳۹۵ازکشور خارج شده است.
«آمدنیوز» به نقل از یک منبع آگاه نوش���ته بودکه پس از مرگ واعظطبسی مسئوالن
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فرزندان او و مهدی عزیزیان را ممنوعالخروجکردند تا به پروندهی مایل آنان رس���یدگی
کنند.
بهگفتهی این منبع پس از مدتی مرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آستان قدس ،مهدی
عزیزیان را احضار و خود از او بازجوییکرد .بعد از این بازجوییها مسئوالن به این نتیجه
رسیدندکه عزیزیان ازکشور خارج شود تا عواقب مسائل اختالسهای مایل آستا ن قدس
رضوی سروصدا نکند .بنا به اینگزارش آخرین چکیکه به مهدی عزیزیان پرداخت شده
مبلغ سیصد و شصت میلیون تومان بوده است.
همسر رئیسی در این مورد میگوید:
مث ً
ال همنی ماجرای فس���ادیکه در ابتدای تولیت ایش���ان در آستان قدس رخ داد،
آقای رئیس���ی به هیچکس نگفته بودند ،درحایلکه به ش���دت از آن رنج میبردند
و با خودش���ان میگفتند چننیکاری با اموالکافر حربی انجام نمیدهند چطور با
ام���وال امام رضا فردی چننیکاری میکند؟ م���نگفتم این مورد را به مقام معظم
رهربی اطالع دهید .ایشانگفتند چرا باید خاطر ایشان را مکدرکنم .خودم مسئله
را حل میکنم .به شخصه فقط میدانستم آن فرد مشکل دارد اما داستان را دقیق ًا
نمیدانستم .ایشان هم از بیان داستان در رسانهها خودداری میکردند تا اینکه از
سوی رفقای همان فرد مطرح و پخش شد .اتفاق ًا در همان موقع هم برخی تماس
گرفتن دکه ایشان را آزادکنید .آقای رئیسیگفتند اتفاق ًا رفقای خود آن فرد نامش را
منتشرکردند ،منکه فقط به دادگاه معرفیکردم .بعد مقامات آستان قدس آمدند و
گفتند حاج آقا اطالعیه بدهید .حاج آقا مخالفتکردند وگفتند حق ندارید اسم او
را بیاورید.گفتند حاج آقا همهی سایتها اسمش را آوردهاند .حاج آقاگفتند آن فرد
هنوز متهم است و جرمش اثبات نشده است.کلیکشمکش رخ داد آخر هم یک
1

نفر خودش رفت مصاحبهکرد و توضیح داد.
دیدار رئیسی با رستم مینیخانوف نمایندهی ویژهی پوتنی پس از نامزدی وی در انتخابات
ریاستجمهوریحاکیازتالشروسیهبرایدخالتدرانتخاباتریاستجمهوریاسالمی
به نفع وی بودکه با واکنش مجلس نیز روبرو شد اما با اشارهی بیت رهربی و صاحبان
اصلی قدرت عقب نشستند.
شکست رئیسی در انتخابات ریاس���تجمهوری و شعارهای گسرتده علیه او در فضای
مجازی وکارناوالهای انتخاباتی ،آیندهی سیاسی او را تا حدود زیادی سوزاند ،بهگونهای
که همراهانش حتی او را برای هدایت جناح راست نظام نیز مناسب نمیدانند.
پس از انتشار عکس چند نفر از چهرههای سیاسی از جمله رئیس مجلس و صدا و سیما
2

1-www.mehrnews.com/news/2451712
2-www.parsine.com/fa/news/352271
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با خاتمی در یک مجلس عمومی ،از آنجاییکه وی ،محمد خاتمی را یکی از عوامل
شکست خود در انتخابات میدید وکینهی او را به دل داشت ،با ارسال نامهای به منزل
خاتمی محدودیتهای بیشتری علیه وی اعمالکرد .س���ایتکلمه وابسته بهمریحسنی
موسوی در این رابطهگزارش داد:
دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامهای با امضای دادستان ویژهی روحانیت ابراهیم
رییس���ی به منزل سیدمحمد خاتمی به وی ابالغکردهکه به مدت سه ماه نباید در
هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکتکند .بر اساس این حکم ،از این به بعد هرگونه
حضور خاتمی در جلسات ،سالنها ،همایشها ،مراسم هرنی ،از قبیل تئاتر،کنسرت،
و همنیطور حضور در محافل مختلف غریخانوادگی حتی در جلسات خصوصی
ممنوع ش���ده اس���ت .همچننی مالقات افراد حقیقی و حقوقی ،مقامات دولتی،
حوزوی،گروههای سیاس���ی ،صنفی ،دانشجویی و ...با سیدمحمد خاتمی ممنوع
است.

1

1-www.kaleme.com/1396/07/13/klm-262857
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شیخیوسف صانعى ،در سال  ۱۳۱۶شمسی ،در خانوادهاى روحانى در روستاى نیکآباد
اصفهان والدت یافت .در سال  ۱۳۲۵شمسی ،وارد حوزهی علمیه اصفهان شد و پس از
گذراندن دروس مقدمات در سال  ۱۳۳۰شمسی ،براى ادامهی تحصیل ،رهسپار حوزهی
علمیه قم ش���د و در بیست و دو سالگى به مرحلهی اجتهاد دست یافت .از سال ،۱۳۵۴
رس���م ًا تدریس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسهی ّ
حقانى که دانشآموختگانش
گردانندگان دستگاههای قضایی و امنیتی شدند شروع نمود.
ترجمهی تحریرالوسیلهی خمینی به قلم صانعی است و در سالهای اولیهی دههی  ۶۰در
سیمای جمهوریاسالمی رسالهی خمینی را آموزش میداد.
آیتاللهگلزادهغفوریکه عالوه بر اجتهاد دارای دکرتای حقوق از دانشگاه سوربون فرانسه
بود ،در مورد تحریرالوسیلهی میگوید:
البته دربارهی همنیکتاب ،مسائل قابلذکر خیلی زیاد استکه همنیطور چیزهایی
1
که به نظرشان میرسد ،مینویسند و از دنباله و توایل فاسد این نوشتهها خرب ندارند.
صانعی در اول اسفند  ۱۳۵۸به حکم خمینی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمد و
در تاریخ  ۱۹دیماه  ۱۳۶۱ضمن استعفا از این شورا توسط خمینی به دادستانیکلکشور
و عضویت در شورایعایل قضایی انتخاب شد.
ویهمچننیازسوی خمینیمأمورشدهبودتابهسؤاالتشرعیعناصراطالعاتیپاسخدهد

-1قضا در اسالم و نظام قضایی منسوب به اسالم ،دکرت علیگلزادهغفوری ،صفحه .۱۰۵
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و مشکالت آنها هنگام انجام وظایف و مأموریتهای اطالعاتیشان را رفع و رجوعکند.
تجلیلخمینی
از صانعی و انتصاب او به دادستانیکلکشور
خمینی به هنگام انتصاب صانعی به دادستانیکلکشور در تجلیل از اوگفت:
م���ن آقاى صانعى را مثل ی���ک فرزند بزرگکردهام .ای���ن آقاى صانعى وقتىکه
سالهاى طوالنى در مباحثاتىکه ما داشتیم تشریف مىآوردند ایشان ،بالخصوص
مىآمدند با من صحبت مىکردند و من حظ مىبردم از معلومات ایشان .و ایشان
یک نفر آدم برجس���تهاى در بنی روحانیون است و یک مرد عالمى است و متوجه
مسائل است و مخالف این انحرافاتى که در این کشور موجود بوده است؛ از قبیل
منافقنی -نمىدانم -و غریه ،و ایشان مخالف سرسخت آنهاست .با جدیت عمل

مىکند .با قاطعیت عمل مىکند اگر یک وقتى موقعش بشود.
خمینی وقتی از «مخالف سرس���خت»گروههای سیاسی صحبت میکند و دست روی
«جدیت» و «قاطعیت» صانعی میگذارد میداند چه کس���ی را و برای چه مأموریتی
انتخاب میکند و شیوهیکار چگونه خواهد بود .عدهایکه شناخت درستی از ماهیت
خمینی و ایدئولوژی او نداشتند خامخیاالنه تصور میکردند صدور فرمان هشتمادهای
خمینی باعث تسهیل شرایط زندانها وکمکردن محدودیتهای اجتماعی خواهد شد و
نظام در جهت قانونگرایی حرکت خواه دکرد .اما انتصاب صانعی به دادس���تانیکل و
تعریف و تمجیدیکه خمینی از ویکرد به خوبی سمت و سوی حرکت نظام را نشان داد.
در دوران تصدی دادستانی کل کشور توسط صانعی وضعیت زندانها و احکام صادره
در دادگاههاکه پس از فرونشسنت التهاب سالهای  ۶۰و  ۶۱اندکی فروکشکرده بود رو به
وخامتگذاشت و وضعیت زندانها نسبت به سالهای  ۶۰و  ۶۱به غایت بدتر شد تا این
که صانعی در خردادماه  ۶۴استعفا داد و در تریماه همان سال از سوی خمینی پذیرفته شد.
هاشمیرفسنجانی در خاطرات خود از سوم خرداد  ۱۳۶۴به نقل از احمد خمینیگزارش
میدهدکه «چون آقای [شیخیوسف]صانعی دادستانکلکشور ،هنگام مراجعه به بیت امام
با سختگریی پاسداران مواجه شده ،عصبانی شده و استعفا داده است.
1

پیگری اجرای قواننی ارتجاعی شریعت بهجای قواننی قبلی
صانعی بالفاصله پس از تصدی پست دادستانیکل انقالب با جدیت به دنبال اجرای
احکام ش���ریعت بود .او پنجاه روز بعد از تصدی پست دادستانیکلکشور درگفتگو با
1-www.saanei.org/index.php?view=01,01,14,7,0
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ماهنامهی پاسدار اسالم ارگان دفرت تبلیغات اسالمی قم میگوید:
کار سومیکه ما انجام دادیم این بودکه روی بخشنامهی شورای نگهبان زیاد تکیه
کردیم؛ چون ش���ورای نگهبان دو تا بخش���نامه داشت بعد از پیام امام :بخشنامهی
اول این بودکه مقداری از قواننی خالف شرعکه «بنیالغی» بود در قواننی سابق،
فقهای شورای نگهبان بطالن آنها را اعالمکرد .از باب نمونه آن قواننی برای زنای
محصنه زندان قرار داده بود .در حایلکه در اسالم برایش رجم قرار داده شده است.
و همچننی برای عمل لواط-مثل -زندان قرار داده بود .در حایلکه اسالم انواع و
اقسام مجازاتها را داردکه یکی از آنها قتل است .و حبس اص ً
ال جزو مجازاتها
نیست .یا در زنای بدون احصان باز همنی جور .اینگونه مواردکه «بنیالغی» بود،
فقهای شورای نگهبان نوشتند بدین مضمون که عمل به مقررات جایز است مگر

آنچه خالف صریح رساله امام امت از تحریرالوسیله یا توضیحالمسائل باشد.
وی در خردادماه  ۱۳۶۲با صدور اطالعیهای اعالمکردکه تظاهر به روزهخواری ممنوع و
حسب موازین ،جرم محسوب میشود و تأکی دکرد بر قوای انتظامی استکه متظاهرین و
متجاهرینبهفسقوروزهخواریرابهلحاظاینکهمرتکبجرممشهودمیشوندً ،
فورادستگری
و به مراجع قضایی معرفی تا وفق موازین شرع مقدس اسالم دربارهی آنان به تناسب نوع
ارتکاب حد مقرر یا تعزیر را اجرا نمایند .وی حتی مأمورین اجرا را تهدی دکرد وگفت :اگر
مأموری بعد ازگزارش ،از وظیفهاش تخلف نمود ،مراتب را ً
کتبا به دفرت دادستانیگزارش
1

تا حسب مورد اقدامگردد 2.وی همچننی تأکید میکندکه بر اساس بخشنامهی شورایعایل
قضایی افرادیکه در رابطه با «کلوپ ویدئو» و «خرید و فروش فیلمهای مبتذل سینمایی»
دس���تگری میشوند ،نمیتوان آنها را با قیدکفالت و ضمانت آزادکرد .و اضافه میکند:
ما هم به آن دادیار تذکر دادیمکه اینگونه افراد را به هیچعنوانی و با هیچکفالت و
نه قید ضمانت آزاد نکنند.

3

بیرحمی و شقاوت از ویژگیهای صانعی
بیرحمی و شقاوت صانعی را میتوان در خواستهایکه از پدران و مادران زندانیان سیاسی
داشتدید .او چندماهپس ازتصدیدادستانیکل انقالبدر مراسمشهدایهفتت ریگفت:
 ...نکند امروزکه آرامش داریم و مسئولنیکه امروز امنیت دارند ،آن پدر و مادرهای
ضدانقالب از مسئولنی سراغ آزادی فرزندانشان را بگریندکه هرگاه سراغ این مسائل
رفتیم ،س���راغ قتلگاه حزب برویم.اینها توبهکنندگان نیستند ،میآیند بریون افعی
-۱روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۸فروردین  ،۱۳۶۲ص .۳
-2روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۲۲خرداد  ،۱۳۶۲ص .۱۴
-3روزنامهی اطالعات،سهشنبه  ۱۰خرداد  ،۱۳۶۲ص .۶
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میشوند .مسئولنی مملکت و ملت یکوقت تحتتأثری قرار نگریند .هرگاه تحت تأثری
مرضی خدایی است.
قرارگرفتید سراغ جنایتهایشان بروید ....زندانی بودن آنها
ّ
حرکتینشودکهماخداینکردهعلیهدادگاهانقالبحرفبزنیم.امروزباتالشبرادران
سپاهوکمیتههاوشهربانیودادگاه های انقالببودهکه ما هستیموا ّلاآنهارحمندارند.
[...آنها] خائننی به مملکت هستند و به پدر و مادر خودشان هم رحم نمیکنند و
باید به مجازاتش���ان برسند .من اینجا به عنوان یک مسئول قوهی قضاییه دست
آن عزیزانی را میبوس���م و حاضرمکفشهایش���ان را جفتکنمکه با دستهای
پرتوانشان ضدانقالب راگرفتند و به دادگاه بردند و به مجازات رساندند .آفرین بر

آنها .نکند ما به دادگاههای انقالب بدبنی شویم.
تأکید صانعیکه پرورشیافتهی مکتب خمینی است و شقاوت را از او الگوگرفته روی
«تحت تأثری قرار نگرفنت» مسئولنی در مواجهه با زندانیان سیاسی همان رهنمودی است
که خمینی در فرمان خود برایکشتار زندانیان سیاسی در سال  ۶۷میدهد.
این همان جدیت و قاطعیتی استکه خمینی خواهان آن بود .در پاسخ به محکومیتهای
بنیالمللی جنایات صورتگرفته در ایران ،میگوید:
...تمام ابر قدرتها و رس���انههای آنها و سازمانها و محافلکه دم از حقوق بشر
میزنند ،علیه ما س���خن میگویند و باید چننی باشد .شرق و غرب علیه ما حرف
میزنند و باید حرف بزنند .اگر یکروزی آمریکا از ما تعریفکند بدانید آن روز،
1

روز مصیبت ماست .اگر روزی از مسئولنی ما دفاعکند روز شکست انقالب است.
ب تودهکه پس از انقالب جز خدمت به نظاماسالمی
صانعی در مورد مجازات اعضای حز 
کاری نکرده بودند و در اثر ناسپاسی رهربان نظام دستگری شده بودن دگفت:
عمدهی مسئله این استکهاینها محکوم به چه حکمی خواهند بود .قانون مصوب
مجلس شورایاس�ل�امی حکم را تعینیکرده است .در یکی از مواد قانون حدود و
قصاص آمده اس���ت :جمعیتیکه تصمیم براندازی حکومت را داشته باشند ،این
جمعیت محارب حساب میشوند واینها همکه دستگری شدهاند ،تصمیم خیانت
و به هم زدن نظام جمهوریاسالمی ایران را داشتهاند ...از رده باال تا رده پاینیکه
دستگری شدهاند همهشان محارب هستند .چون این افراد تصمیم براندازی داشتند و
این افراد نیز جاسوس بودهاند و در هنگام جاسوسی دستگری شدهاند و همچننی این
افراد خیانت میکردهاند و این افراد نه تنها به ایران خیانتکردهاند ،بلکه به شوروی
2

هم خیانتکردهاند و شوروی نیز به خودش و ملتش خیانتکرده است.

3

-1روزنامهی جمهوریاسالمی ۶ ،تری  ،۱۳۶۲صفحهی .۱۲
-2روزنامهی جمهوریاسالمی ۶ ،تری  ،۱۳۶۲صفحهی .۱۲
-3روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۱۰خرداد  ،۱۳۶۲صفحهی .۶
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وی درگفتگو با واحد مرکزی خرب نیز در مورد مجازات اعضای حزب تودهگفت:
هنوزکیفرخواست صادر نشده است و احکام ابتدا در مجلس تصویب شده و آنها
محارب هستند و این بر اساس قانوناساسی استکه خودشان به آن رأی دادهاند و
ما به دنیا باید بفهمانیمکه با مقیاسهای مادیکار نمیکنیم.
صانعی در نماز جمعهی  ۸اردیبهشت  ۶۴در ضرورت سرکوب وابستگانکلیهیگروههای
سیاسی و اعدام در مالءعام و ...میگوید:
گروهکهای ضدانقالب قانونی و رسمی نیس���تند افراد ناراضیتراش ،اگر روزی
جرمشان ثابت شود،کیفر سختی خواهند دید .خطر ناراضیتراشها از تفرقهاندازها
بیشتر است و البته مسئوالن مواظبشان هستند و سرانجام مجازات خواهند شد.
به عنوان مسئول قوهی قضاییه اعالم میکنمکلیهیگروهکها و احزاب از اقلیت و
اکثریتگرفته تا تودهای و همهی آنهاییکه زیربنای فکریشان نفی اسالم و توحید
است ،از زمانیکه قانوناساسی به تصویب رسید ،قانونیت و رسمیت نداشته و ندارند.
وقتی قانوناساسی به تصویب رسید ،انحالل آنها اعالم شد ،لذا هر حرکت و فعالیتی
که داشته باشند ،جرم است و به عنوان افساد و اقدام علیه امنیتکشور اسالمی اعم
ازکوچک و بزرگشان در دادسرای انقالباسالمی محاکمه و بهکیفر میرسند .به
وابستگان و طرفدارانگروهکها اخطار میکنم قبل از آنکه حکومت اسالمی بر آنها
تسلط پیداکند ،به صالحشان استکه با آنها قطع رابطهکنند وگرنه ترحم به آنان معنی
ندارد و ترحم به پلنگ تیزدندان جرم است .نظام نمیتوان دگروهکهایی را بپذیردکه
آدم میکشند و علیه حکومتیکه با خون شهدا شکلگرفته ،میشورند .آنروزیکه
علیه آنان به عنوان مفس دکیفرخواست صادر میشود ،قوم و خویشها به التماس نیفتند
و فالن روحانی را نبینند ،روز التماس االن است! از دادستان محرتم انقالباسالمی
تهران میخواهم عاملنی بمبگذاری در همان محلیکه انفجار صورتگرفته ،اعدام
1

شوند ،زیرا وقتی حدود الهی در محلش اجرا شود ،برکات خداوند نازل میشود.
و در موردگرانفروشی و متخلفانیکه عالوه بر سود شخصی سعی در ایجاد نگرانی برای
جامعه دارند و میخواهند از این طریق ضربهای به انقالب و نظام واردکنن د میگوید:
اگر خداینکرده چننی افرادی پیدا شوند و در صدد باشند تا با احتکار،گرانفروشی
و ایجادکمبود در جامعه نگرانی به وجود آورند ،در حکم مفسد خواهند بود و از نظر
2

اسالم حکم مفسد اعدام است.
در پ���ی همنی تهدیدات بودکه در مردادم���اه  ۱۳۶۲دادگاه امور صنفی دو نفر به نامهای
3

-1روزنامهی جمهوریاسالمی ،شنبه  ۲۴اردیبهشت  ،۱۳۶۲ص .۲

2-www.saanei.org/index.php?view=01,01,14,7,0

-3روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۷تریماه  ،۱۳۶۲ص .۳

252

یوسفصانعی

نعمتالله اسداللهی و حسنکوچکعلی را به اتهام تروریست اقتصادی به اعدام محکوم
کرد .اس���داللهی در تاریخ  ۱۲مرداد وکوچکعلی در تاریخ ۱۹مرداد  ۱۳۶۲دستگری شده
بودن���د و چند روز بعد در تاری���خ  ۲۴مرداد محاکمه و به جرم صدور نامههای ادارات و
وزارتخانهها و دریافت حوالههای آهناالت بر اساس ایننامههای تقلبی و واهی از مرکز

تهیه و توزیع فلزات وکارخانهی نیمهسبک پروفیل به اعدام محکوم شدند.
در شهریور  ۱۳۶۲نیز منوچهر شریازی به جرمگرانفروشی نخ و تقلب در صدور حواله و مهر
1

اتحادیهیکشباف رستهگردباف به حکم دادگاه امور صنفی تهران به اعدام محکوم شد.
نگاه او به قانوناساسیکه ظاهر ًا فعالیت سیاسی احزاب را پذیرفته خرب از عمق فاجعهای
میدهدکه تح���ت نام قانون در محاکم قضایی رژیم در ده���هی  ۶۰صورت میگرفت.
موضوع بیمعنا بودن ترحم به مخالفان سیاس���ی و همچننی تأکید روی شورش «علیه
حکومتیکه با خون شهدا شک ل گرفته» همان مواردی استکه در حکم خمینی برای
کش���تار سراس���ری زندانیان سیاسی به آنها اشاره شده اس���ت .اشاره بهمحاکمه وکیفر
«کوچک» و «بزرگ» وابس���تگانگروههای سیاسی در «دادسرای انقالباسالمی»
چیزی نیست جز فرمان بهکشتار و مجازات عمومی و بیش از هر چیز دست بازجویان و
شکنجهگران و قضات و حکام شرع را در انجام جنایت باز میگذارد.
صانعی از همنی موضع استکه به تأییدکشتار  ۶۷و مخالفت با اعرتاض آیتالله منتظری
برمیخیزد یکی از شاگردان وی میگوید:
حضرت آیتالله صانعی ،دامت برکاته،که سالها پیش ،در جلسه درس در نقد مخالفت
آیتالله منتظری با حکم امامخمینی ،به این نکته اشارهکردندکه این حکم در مقابله با
2

منطق ترور و علیه آن بود و این نکته مهم و قابل توجهی استکه ایشان به آن توجه دادند.
صانعی حتی پس از اس���تعفا از دادستانیکلکشور در سخرنانی ۱۹تریماه  ۱۳۶۴خود به
منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه خطاب به جانشینش موسویخویینیهاگفت:
ضدانقالب باید از اسم اوین برتس���د و بلرزد! امید ضدانقالب از اوین باید قطع
باشد .اوین باید محیط ترس باشد ،اوین باید محیط رعب باشد! چطور توی النهی
جاسوسی ،جاسوسهای آمریکایی ترسیدند ،جناب آقای موسوی باید ضدانقالب
اقتصادی و ضدانقالبگروهکی از ش���ما دادستان انش���االله آن جوری برتس دکه
جاسوسهای النه جاسوسی از شما ترسیدند .این اشتباه استکه بگوییم آقا هیچکس
3

نرتسد .نه آقا .ضدانقالب باید از اینکه میگویند میبریمت اوین ،لرزه بر تنش بیفتد.

-1روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۲۵مرداد  ،۱۳۶۲ص .۲
-2روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۱شهریور  ،۱۳۶۲ص .۱۴

4

3-http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216101.php
4-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953

253

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

تصویریکه صانعی از «اوین» ارائه میدهد جامهی عمل پوش���اندن به ش���عار «النصر
بالرعب» استکه در دههی  ۶۰سرلوحه دستگاه قضایی و امنیتی بود.
صانعی از هرکوششی برای «مهار و مجازات سریع ضدانقالب» حمایت میکرد:
در رابطه با اتخاذ رویهی قضایی مشرتک در محاکم قضایی؛ یکی از عوامل مهم این
وحدت رویه بهتصویب رسیدن قواننی اسالمی است .اما به این زودیها نمیتوان
گفتکه دادسراهای انقالب یا دادسراهای عمومی میتوانند وحدت رویه پیداکنند.
چون در دادسراهای انقالب موازین شرعی و معیارهای انقالبی حاکم بوده است.
و در درازمدت برمیگردد به همان ضوابط و شرایط عمومی ویل نه درکوتاهمدت.
زیرا اگر آنها ضوابط خودشان را عمل نکنند نمیتوانند ضدانقالب را مهارکرده و
سریع به مجازات برسانند و ضدانقالب باید با موازین دادگاه انقالب محاکمه و با
مجازاتهای مصوب شورایانقالب مجازات شود.
صانعیکه به خاطر داشنت دیدگاههای سرکوبگرایانه به حکم خمینی دادستانکلکشور
شده بود حتی پس از استعفا از دادستانیکل انقالب همچنان خواهان اعمال مجازاتهای
بیرحمانه و غریانسانی بود .او در سخرنانی  ۳۱مرداد  ۱۳۶۵خود میگوید:
دست و پایشان را هم قطعکنید!کسانیکه محکوم به اعدام هستند ،بدون شک
مفسد و محارب هستند .اکنون عزیزانی از ما بدن خود را از دست دادهاند ،بچههایی
یتیم و زنانی بیسرپرست شدهاند و خانوادههایی هستی خود را از دست دادهاند.
قطعنظر از مسائل آنها که مجازاتشان اعدام است ،از نظر حد و از نظر مفسد و
محارب ،قصاص اعضا باید مطرح شود .هر دادسراییکه به پرونده رسیدگی میکند
و هر مسئول انتظامیکه برای تکمیل پرونده به بیمارستان میرود الزم است ازکسانی
که عضوی از بدن خود را از دس���ت دادهاند ،س���والکنندکه آیا شما میخواهیدکه
قصاص انجام شود؟ و برای این مسئله قانونی و فقهی ،تنها اعدام مطرح نبوده ،بلکه
اگر آنها خواستار قصاص شدند باید به مقداریکه دست و پای این عزیزان قطع
شده ،دست و پای آنها نیز قطع بشود .ممکن است بگویید اگر قصاص شود آمریکا
ناراحت میش���ود ،مگر ما اینجا نشستهایمکه آمریکا خوشش آید؟ آنها درکشور
خود مسابقهی همجنسبازی میدهند و ما از اجرای حکم الهی در مملکت خود
ناراحت باشیم؟ البته یکبار تقاضاکردم ،ویل تقاضای ما عملی نشد .ما امیدواریم
تقاضای ما را به دلیل مسلمان بودن ما و برای رضایت خدا اجابتکنند .تقاضای ما
از مسئول محرتم سازمان اطالعات قم و وزیر محرتم اطالعات [ریشهری] و قوای
انتظامی اس���تکه اعدام و قصاص افراد دستگری شده در همان محل انفجار و در
1

-1روزنامهیکیهان  ۲۹دی ۱۳۶۱
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پیش روی مردم صورتگرید .همان جاییکه عزیزان ما شهید شدند.
وی در آبان ۱۳۶۵در مراسم هفتهی وحدت در ستاد مرکزی کمیتهی انقالباسالمی قم
دربارهی خطر بازگشت سرمایهدارانگفت:
ای���ن عده در اول حیات ننگنی خود بیشترین خیانتها را در حق این ملت انجام
دادهاند مس���تحق ش���دیدترین برخوردهای کیفری و جزایی هستند و نباید به این
1

زالوصفتان مجال داد.
صانعی به عنوان امام جمعهی موقت قم در خطبههای نماز جمعهی دی  ۱۳۶۴در ارتباط با
سربازمصریبهنامسلیمانخاطرکهموفقشدتعدادیاز«غاصبانصهیونیسم»رابههالکت
برساند و به دنبال تأیید رأی «قهرمان سینا»که در یک اردوگاه نظامی برگزار شد،گفت:
قضاوت ننگنیتر از این نمیتوان پیداکرد ،چون انسانی به پا میخیزد و چندنفر از
محاربنی را میکشد ویل او را محکوم میکنند.کجای اسالمگفته شده است افرادی
2

راکه این غاصبنی را میکشند،محکومکنند؟
س���لیمان خاطر به جرم آتشگش���ودن روی دوازده اس���رائیلی مرکب از نُهکودک و سه
بزرگسالکه بهکشته شدن هفت نفر و زخمی شدن دو نفر منجرگردید به بیستو پنج
سال زندان محکوم شده بود.
با اینهمه آیتالله صانعیکسی بودکه حکم برکناری الجوردی در دیماه ۱۳۶۳را امضاکرد
وهنگامیکهبرایمراسمتودیعالجوردیدراوینحضورپیداکردبهتحریکوی،اطرافیانش
شعار مرگ بر صانعی سر دادن دکه موجب عصبانیت شدید وی شد و باکوبیدن عمامه بر
زمنی ،اوین را ترککرد .از همنیجا میتوان به عمق جنایاتیکه الجوردی در اوین مرتکب
شده بود رسید؛ جنایاتیکه حتی صانعی با داشنت چننی دیدگاههایی آنها را برنمیتابید.
3

نقش مستقیم در تحمیل حجاب اجباری
وی در مقام دادستانکلکشور نقش مهمی در اقدامات نظاماسالمی برای اشاعهی آنچه
فرهنگ اسالمی میخواندند ،داشت .وی در مراسم تشییع پیکرهای تعدادی از قربانیان
جنگ در اصفهانگفت:
برای جلوگریی از فساد شورایعایل قضایی طی بخشنامهای جلوگریی از فساد را
به عنوان نهیاز منکر وظیفهای برای مسئولنی قرار داد و پریامون آن به دادگسرتیها
دستور داده شد اجرای احکام اسالم را به تأخری نیاندازند.
وی در مورد بیحجابیگفت:
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953

-2روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۶آبان  ،۱۳۶۵ص .۲
-3روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۱۴دی  ،۱۳۶۴ص .۲
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این فرهنگ پوس���یدهی غربی اس���تکه از رژیمگذش���ته به ارث مانده است و به
1
نریوهای انتظامی دستور داده شدکه شدید ًا با اینکار خالف اسالم مقابلهکنند.
صانعیدرسخنانپیشازنمازجمعهیشهریور۱۳۶۲درمورددستگرییزنانبیحجابگفت:
امروزدرنظاماسالمیرعایتنکردنحجابجرماست.تمامضابطنیدادگسرتیموظفند
متخلفنی در این مورد را به عنوان جرم مشهود دستگریکنند و نیاز به شکایت شخصی
ندارد.ضابطنیدادگسرتی،اعمازپلیسوکمیتهها،بایدآنهارابهدادگسرتیمعرفیکنند
و مطمئن باشندکه قاضی رسیدگی میکند و متخلف را تعزیر میکند وکیفر میدهد.
در نظام جمهوریاسالمی ،ملت شهیدداده نمیتواند بیبندوباری را تحمل کند.
صانعیکه در مسند باالترین مقام قضاییکشور بوده در تاریخ  ۲۴شهریور  ۱۳۶۴در مورد
چگونگی صدور آرا در محاکم و ادارات دولتی میگوید:
بدحجابها ،از اروپا برگش���تهها هستند! این بدحجابیها ازکیست؟ آیا از جنوب
شهریهاست و یا از آن اروپا برگشتههاست؟اینها خیالکردندکه دیگر انقالب در
این مملکت خاتمه پیداکرده است وگرنه مسلمانهاکه اهل بدحجابی نیستند؟اینها
میبینندکه اکثریت مردم طرفدار حجاب و خوبیها هستند ویل آنها اعتنا نمیکنند
و تعمد دارند .آیا اسالم میگوید با هر دو باید یکنواخت برخوردکنید؟ پناه برخدا
که در ادارهای برای فراریان تازهبرگشته ،حقی بیشتر از پابرهنهها قائل شوند و یا در
محکمهای به نفع س���رمایهداری حکم داده شود و حق آن پابرهنه ضایعگردد .حق
را به او بدهند چون وضع ظاهرش به غرب میخورد ،اما این مسلمان محرومیکه
س���ر و وضعش به حزبالله میخورد حقش پایمال شود .آنها نمیتوانند ببینندکه
2

حزبالله در صحنه باشد.
صانعی در اردیبهشت  ۱۳۶۴با انتشار اطالعیهای شدیدالحنی به عنوان «اتمامحجت» به
«خالفکاران و قانونشکنان اخطار»کرد:
چنانچه برای خود آبرو و حیثیت قائل میباشند ،رعایتکامل قواننی الزماالجرای
مملکت را بنمایند در غری اینصورت در صورت اعمالکیفر و مجازات باید بدانند
در واقع خود آنان هس���تندکه مسئول عواقب اعمال خالف قانون خود میباشند و
حق ندارندگناه عمل خویش را بهگردن مجریان قانون بگذارند .اینک برای آگاهی
و هشدار بیشتر چند ماده از قانون مجازات اسالمی در باب جرایم برضد عفت و
اخالق عمومی به عنوان نمونه تذکر داده میشود:
م���اده  -۱۰۲هرکس علن ًا در انظ���ار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی
3

-1روزنامهی جمهوری اسالمی ،چهارشنبه  ۳۱فروردین  ،۱۳۶۲ص .۴
-2روزنامهی اطالعات ،شنبه بیستوششم شهریور  ،۱۳۶۲ص .۱۷
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نمای���د ،عالوه برکیفر عمل ،تا هفتاد و چهار ضربه ش�ل�اق محکوم میگردد و در
صورتیکه مرتکب عملی ش���ودکه نفس عمل دارایکیفر نمیباش���د ویل عفت
عمومی را جریحهدار نماید فقط تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میگردد.
تبصره -زمانیکه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر

تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهند شد...1
ویهمچننیدرتاریخ ۲۳اردیبهشت ۱۳۶۴باصدوربخشنامهایخطاببهکلیهیدادسراهای
عمومیخواستتاشعبهایازشعبدادیاریخودرابرایمبارزهبافسادوفحشاءورسیدگیو
حسالمسازیفروشگاههاوبوتیکهایعرضهکنندهیلباستعینیکنند.
نظارتبراجرایطر 

2

تأکید بر چپاول و غارت اموال
و اشاعهی جو سرکوب درجامعه
این واقعیت دارد که مس���ئولیت نهایی همهی جنایاتی که در جمهوریاسالمی صورت
میگرید در درجهی اول متوجهی خمینی و خامنهای به عنوان ویلفقیه است اما حوزهی
علمیه ،آخوندهای دانهدرش���ت و مراجع فکری و ایدئولوژیک رژیم ،با صدور فتواها و
رهنمودهای سرکوبگرانه بسرت این جنایت و غارت اموال مردم را به وجود میآوردند .در
غری اینصورت آخوندهای دونپایهای چون نریی و مبش���ری و رازینی و رئیسی و اژهای
و پورمحمدی و حس���ینیان و س���لیمی و زرگر و رامندی و رهربپور و ...قادر نبودند چنان
احکامی را صادرکرده و چنان جنایاتی را مرتکب شوند.
صانعی تنها از زبان زور و تهدید اس���تفاده میکرد .در اطالعیهی تهدیدآمیز اردیبهشت
۱۳۶۴وی خط���اب به مردم در حایلکه عناصر حزبالله���ی در خیابانها به روی زنان
بدحجاب اسید میپاشیدند ،یا با اجسام تیز بهآنها حمله میکردند ،آمده است:
قانون جمهوریاس�ل�امیکه ثمرهی خون هزاران ش���هید و معلول است بایستی با
قاطعیت باالخص در جهت قطع ریش���ههای عوامل فساد و فحشا و منکرات اجرا
شود .دیگر ملت شهیدداده و مسئولنی جمهوریاسالمی ایران تاب تحمل حرکات
زش���ت وکثیف این افراد را ندارند و بیش از این نمیتوانند تماشاگر اعمال این از
خدا بیخربان باشند .در زمانیکه جوانان ما در جبههها برای دفاع از حریم مقدس
گل پرپرشده در خون خود میغلتند
اسالم و تثبیت قواننی و ارزشهای اسالمی چون ِ
و معلولنی ما در بیمارستانها از فرط درد و رنج بهخود میپیچند و در حایلکه ملت
ما در زیر آتش بمب و موش���ک دشمنان بعثی به خاک و خونکشیده شدهاند،این
عده فاسد و تفالههای باقیمانده از رژیم طاغوتکه هنوز هم طوق اسارت و بندگی
-1روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲اردیبهشت  ،۱۳۶۴ص .۱۷
-2روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۳اردیبهشت  ،۱۳۶۴ص .۲
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اجانب را بهگردن دارند ،غافل از همه جا با اشاعهی فحشا و ترویج اعتیاد و تشکیل
پارتیهای شبانه در خانههای فساد به عیاشی و پایکوبی به سر میبرند و یا عدهای
دلقک با لباسهای نامناس���ب و خالف عفت عمومی و یا چون زنان هرجایی با
آرایش شرمآور در مجامع اسالمی ظاهر و مقدسات یک مملکت را بازیچه گرفته و

خون جوانان ما را پایمالکنند.
ویک���ه ام���ام جمعهی موقت قم نیز بود در نمازجمعه  ۲۷اردیبهش���ت  ۱۳۶۴تأکیدکرد
1

بمبگذاران نماز جمعهی تهران و ناصرخسرو در محل انفجار اعدام شوند.
اوکه بنی س���الهای  ۶۱تا  ۶۵سخرنان اصلی مراسمهای پانزده خرداد ،هفت تری ،اربعنی،
 ۲۸صفر و دیگر مراس م رسمی نظام بود ،در سخرنانی ۱۲مرداد  ۱۳۶۴خود در تبینی دیدگاه
جنایتکارانهاشمیگوید:
اگر این اموال به ضدانقالب برگردد ،آن را تبدیل به دالر میکند و میبرد بهخارج
کشور ،این را بدانید آقای مسئول اجرا ،آقای دادیار آقای قاضی و...اگر این اموال
به ضدانقالب برگردد ،آن را تبدیل به دالر میکند و میبرد به خارجکشور و یا اگر
اینج���ا بماند ،بیعفتی و بیبندوباری میکند .دقتکنید عزیزانکه این اموال به
ضدانقالب برنگردد .من این سند را در پیشگاه خدای خودم دارم .در این مدتیکه
در دادستانی بودم خیلی تالشکردم و دوستان نیز همکاریکردند .نگذاشتیم این
اموایلکه به قیمت خون شهدا تمام شده ،رایگان بدهیم بهکسیکه نماز نمیخواند.
2

الاقل بدهیم بهکسیکه نماز میخواند.
به این ترتیب با پشتوانهی فکری امثال صانعی و با احکام ظالمانهی نریی ،بزرگترین
غارت اموال عمومی و خصوصی صورتگرفت و در تیول روحانیت و افراد ذینفوذ و
«نماز خوانها» قرارگرفت .صانعیکه از دادستانیکل انقالبکنار رفته و منصب قضایی
ندارد ویل همچنان خواهان اشاعهی سرکوب و ِاعمال بیرحمیست ،در مورد ضرورت
زدودن ضدانقالب از تاریخ ،در سخرنانی  ۲۸اردیبهشت  ۶۵خود میگوید:
ضدانقالب هرچه باشد باید بایکوت شود .یعنیکسیکه حرکت ضدانقالبی دارد
باید منفی شود .باید فراموش شود در تاریخ .باید همه چیزش از بنی برود! باید به
جای رحمت ،بریدهباد و مرگ بر ابیلهب [باشد] ،این حرکت قرآن است .این راهی
3

استکه قرآن به ما یاد میدهد.
ِ
«ایران» مورد نظرش را اینگونه تشریح میکند:
و در همان سخرنانی
4

-1روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲اردیبهشت  ،۱۳۶۴ص .۱۷
-2روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۲۸اردیبهشت  ،۱۳۶۴ص .۲
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فراریهاکه برمیگردند باید حزباللهی باش���ند! حکومت ما لطف میکند به آن
بدبختهاییکه رفتند خارج ،دارند نکبت میکش���ند به آنها هم میگوید بیایید.
البته باید بدانند با فرهنگ غرب نمیتوانند بیایند ،اگر بیایند باید حزباللهی باشند.
آنروز دیگر اینجور نیستکه ما نهی از منکرمان فقط با نصیحت وگفنت باشد و
بگوییم نظامی اس���ت همراه با حکومت و قانون ،نه آنها برگشتند همان فراریها
هستند و بخواهند به انقالب ضربه بزنند ،باز حرکت و نهضت و انقالب علیه آنها
ایران روزه استِ ،
ایران نماز استِ ،
از طرف ملت شروع میشود .بدانند ایرانِ ،
ایران
ایران شهادت استِ ،
ایران جنگ استِ ،
ایران جهاد استِ ،
حج استِ ،
ایران تشییع
جنازه؛ نه ایران عیاشی ،نه ایران بیبند و باری ،نه ایران فیلمهای مبتذل .این ایران
دیگر آن ایران برای آنها نیس���ت و ب���رای هیچکس هم نخواهد بود .اگر برگردند
اموال مصادره شدهش���ان را دیگر به آنها پس نمیدهند چون مالک نیستند .حاال
رفته برگردد پایش را بخواهد بازکند پلههای دادگاهها و دادس���راها را بپیماید یا در
دادگسرتی و یا دادسرای انقالب؟ نه راه به او نمیدهند .این را بدانند! ایرانِ ،
ایران
نماز جمعه استِ ،
ایران آخوندهاست ،اینرا باید بدانند .ایران ایران دهاتیهاست،

دیگر ایرانکراوات و ایرانکاله چهجوری و موی چهجوری نیست!
وی در سخرنانی  ۶مهر  ۱۳۶۵خود چگونگی ایستادن در مقابل «ضدانقالب داخلی»
را اینگونه تبینی میکند:
آق���ا دو تاکلم���ه علیه انقالب ح���رف زده ،خوب عصبانی ش���ده .درس���ت ،ویل
مجازاتش هم این اس���تکه چهار تا ش�ل�اق به او بزنیم! اما بههمنیجا نمیش���ود
اکتف���اکرد .حکوم���ت ما و حرکت م���ا باید مثل حرکت جنگ انقالبی باش���د تا
بتوانیم در مقابل ضدانقالب داخلی بایستیم مقابل فساد بایستیم .مقابل آن فراریکه
1

برمیگرددازبسیجیما،ازسپاهیما،ازقاضیماازدولتماطلبکارمیشود،بتوانیمبایستیم.

2

دشمنی با بازرگان ،نهضت آزادی و «لیربالها»
بعضی از لیربالهاکه االن انتقاد میکنند ،ممکن است یکدرصد سخن ،یک سخن
آنها هم درست باشدکه «من حیثالیشعر» یک حرف درستی زده باشند اما همان
یک حرف درستش���ان هم به عقیدهی ما مضر اس���ت .چون مردم دیگراینها را
نمیپذیرند .مردم میداننداینها وقتی قدرت دستشان بود چهکردند و بر سر این
مل���ت چهآوردند و با آمریکا چه جور رفت���ار میکردند ،رفتاری همراه با رفاقت و
دوس���ت و قدرتکه دستش���ان بود چهکردند و سردمدارانشانکجا رفتند .یا به
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953
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زندانها رفتند یا فرارکردند .یا محکوم به اعدام شدند.

1

حمایت از برکناری آیتالله منتظری
و دفاع تمامعیار از خامنهای
وقتی خمینی به خاطر مخالفت آیتالله منتظری باکشتار زندانیان سیاسی در سال  ۶۷وی
را از جانشینی خود خلعکرد یکی از حامیان اصلی این اقدام صانعی بود.
این تصمیمیکه امام امتگرفتهاند همانطورکه برای ملت مفید بود نسبت به آقای
منتظری هم مفید بود .دشمن میخواست از اینکانال یعنیکانال فقه و تعهد تقوا
چه بالیی به سر ما بیاورد ،هنوز عمقش را نفهمیدهایم ...خداوند به آقای منتظری و
به مردم لطفکرده استکه امام با همهی عواطف و عالقهاش وقتی نظام و اسالم
را در خطر ببیند از همهی عواطف میگذرد و حاصل عمرش را میگذرد و حاصل
عمرش را فدا مینماید و به فریاد اسالم و مسلمنی میرسد.
این در حایل بودکه صانعی قبالً در دفاع از آیتالله منتظری از چیزی فروگذار نمیکرد.
درگفتگو با ماهنامهی پاسدار اسالم میگوید:
اینجانب بارها با دوس���تانیکه مراجعه میکنند برای بعضی از مسائل ،میگویم
شما این مسائلکلی را بهفقیه بزرگوار حضرت آیتاللهالعظمی منتظری برسانید.
به ایشان این مطالب را بگویید و تذکر بدهید تا ایشان به مسئولنی دولت بگوید .از
رئیس دولتگرفته تا هر فرد دیگر هرچه را بگوید هم جامعه میپذیردکه این دشمنی
و غرض ندارد ،و عالقمند به پس���ت و مقام نیست و برای خدا دارد میگوید ،هم
خود افراد بهرت و بیشتر تحت تأثری قرار میگریند ،چون مییابندکه خود این شخص
دلس���وختهی انقالب است.کسی اس���تکه صدمات خورده است برای اسالم و
انقالب زندان رفته است .برای اسالم و انقالب شالق خورده است برای اسالم و
انقالب .عزیزترین فرزندش را برای اسالم و انقالب داده است و االن همهی وقتش
2

را صرف انقالب و اسالم میکند.
صانعی در مورد اجتهاد خامنهای هم شهادت دروغ داد و ادعاکرد:
آیتاللّهخامنهای،نهتنهامجتهدمس ّلممیباشد،بلکهفقیهجامعالشرایطواجباالتباع
میباشد.
در حایلکه آیتالله منتظری و آیتالله وحیدخراسانی به صراحت تأکیدکردند خامنهای
حق فتوا دادن ندارد ،وی در سخرنانی مراسم شب هفت خمینی در قم ،در تأیید خامنهای
3

-1روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۸فروردین  ،۱۳۶۲ص .۷
-2روزنامهی جمهوریاسالمی ۱۶ ،اردیبهشت .۶۸
-3روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۸فروردین  ،۱۳۶۲ص .۷
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سنگتمامگذاشت:
ی شرعی میگویمکه تخلف از فرمان آیتالله خامنهایگناه
من به عنوان یک مسئله 
و معصیتی است بزرگ و رد بر او ،رد بر امام صادق(ع) و رد بر امام صادق(ع) رد
بر رسولالله (ص) و رد بر رسولالله(ص) رد بر الله و موجب خروج از والیت الله
و ورود به والیت شیطان است و طبق روایت عمر ابنحنظله در باب والیتفقیه ،رد
بر او در حد شرک به الله است و اما حفظ و تقویت آیتالله خامنهای هرچه بیشتر
تأیید و تقویت شود اسالم و انقالباسالمی و حوزههای علمیه و فقه و قران تقویت
شده است .تأیید ایشان یک واجب الهی است نه یک مستحب .مسئلهیکیان اسالم
و عظمت اسالم است ،مسئلهی یک امر جزئی نیست و عدم تأیید ترک واجب است
و ترک واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است .تا نبض مسلمنی در دست
ویلفقیهکه جانشنی از طرف امام معصوم است نباشد ،این بدبختیها و فشارها ادامه
خواهد داشت.
در سال  ۱۳۶۶هم درکتاب «والیتفقیه» نظرش را اینگونه عنوان میکند:
والیتفقیه سایهای از والیت ویلعصر (عجلالله تعایلفرجه) است و به یک معنی
خود والیت ویلعصر (عجلالله تعایل فرجه) میباش���د .من نمیدانمکه چگونه
باید تعبریکرد ،امّ ا این همان ویلعصر (عجلالله تعایل فرجه) در قالب والیتفقیه
جلوه میکند و در قالب والیتفقیه متبلور و روشن میشود ...اساس قانوناساسی
والیتفقیه است ...تمام ارزش این قانوناساسی به آن استکه ویلعصر (عجلالله
تع���ایل فرجه) یعنی نمایندهی او ،آنرا پذیرفته اس���ت و چون نمایندهی ویلعصر
1

(عجلالله تعایلفرجه) آنرا پذیرفته ،ما نیز آنرا میپذیریم.
آنچهکه صانعی مطرح میکند آنقدر بیپایه و اساس استکه آیتاللهگلزاده غفوری با
اشاره به روایت «عمر ابنحنظله» میگوید:
اص ً
ال از منت عبارات هم نتیجه نمیشودکه امام چننی حرفهایی زده باشد و اطاعت
از خودش را در حقیقت طوری بیانکردهکه اگرکس���ی ردکند ،مثل اینکه مشرک
ش���ده باش���د ....به نظر مناینها اگر خودشان شم فقاهت داشتند ،این «علی حد
شرک بالله» را به امام صادق (ع) نسبت نمیدادند...اینها بدتر خودشان را در این
حد قرار دادندکه منصوب از طرف آنها ولو بعد از دهها قرن ،بیاید ادعاکندکه ما
فقیه هستیم و هرچه بگوییم باید قبولکنید ،هرکس هم قبول نکند ،رد بر خداکرده و
2

مشرک است .بنابر این باید سرش را برید و این همه فسادکه ایجاد شده و میشود!

3

-1روزنامهی جمهوریاسالمی ۲۲ ،خرداد  ،۱۳۶۸ص .۳
-2کتاب والیتفقیه ،یوسف صانعی ،۱۳۶۶ ،ص ۱۵۱و  ۲۴۶و .۲۴۷
-3قضا در اسالم و نظام قضایی منسوب به اسالم ،دکرتگلزاده غفوری ،صفحهی .۹۰
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تفوق حاکمیت والیتفقیه بر قانوناساسی و مصوبات مجلس
وی در دورانیکه دادستانکلکشور و عضو شورایعایل قضایی بود در رابطه با اختیارات
والیتفقیه ،اصلی را مد نظر قرار میدا دکه بر اساس آنکشتار زندانیان سیاسی در سال
ت زندان محکوم شده و دوران
 ۶۷علریغم اینکه توسط حکام شرع سالها قبل به مجازا 
محکومیت خود را سرپی میکردند توجیه میشد.
والیتفقیه در همه چیز حاکم اس���ت و می تواند خالف هر مقرری و آئنی نامهای
را بگوید.حت���ی میتوان���د خالف قان���ون و مصوبات مجلس را ه���م بگوید اما
ویلامر معمو ً
ال اینکار را نمیکند .اما براس���اس آئنینامهها،اساسنامهها ،قانون و
حتی قانون مصوب مجلس هم حاکم است و باالتر از آن ارزش قانوناساسی ما به
امضاء مقام رهربی است واال اگر روزی امضای مقام رهربی از روی قانوناساسی
برداشته شود آن قانوناساسی ارزش ندارد .میزان ما میزان الهی است چون در رابطه
با مقام رهربی اس���ت و اگر یکروز رابطهاش با مقام رهربی و ویلامر قطع بشود
میشود نظام طاغوتی ...حاکمیت ویلامر همه جا است و برهمه چیز مقدم است و
هیچ چیز نمیتواند مقام ویلامر را تهدیدکند و هرجور حکمکند همان معترب است
و تخلف از اوگناه و معصیتیکبریه اس���ت و هنگامیکه ویلامر حکمی داد نهتنها
هیچ احتیاجی به نظر دیگران نیس���ت بلکه مراجعه به دیگران معصیت و خالف
ش���رع است .مراجعه به دیگران ایستادن در مقابل مقام رهربی و تضعیف آن مقام
است .مراجعه به دیگران یعنی قبول نکردن حرف مقام رهربی است و قبول نکردن
حرف مقام رهرب برمیگردد به قبول نکردن حرف مقام ویلعصر(عج) .پس نه تنها
مراجعه به دیگران احتیاج نیست بلکه معصیت و خالف شرع است ...انقالب ما
را تمرکز قدرت مرجعیت بهنتیجه رسانده است .امروز ائمهی معصومنی و حضرت
ویلامر(عج) در این مملکت حاکمند و همهی قدرتها بدست اسالم و قران است
و ما اگر بخواهیم رستگاری دنیا و آخرت را پیداکنیم ،باید حاکمیت امام را حفظ و
بهگفتههای ایشان عمل نماییم ...امروز صحبتکردن علیه جمهوریاسالمی صحبت
کردن علیه اسالم ،رسولالله ،ویلامر(عج) است و اگر به این نظام و حاکمیت ضربه
بخورد به اسالم ضربه خورده است و این تنها نظامی استکه مسئولنی آن با همهی
مشکالت برای رضای خدا و رضایت امت انجام وظیفه میکنند...
آیتاللهگلزادهغفوری همنی ادعای صانعی را هم به تمسخر میگرید و میگوید:
به هر حال هر فقیهی آمده ،چیزیگفته و در زمان خودش هم حکمش را حکمالله
حسابکرده! این آقایان هم آمدهاند وگفتهاند ،حکم مجتهد حکم امام است .حکم
1

1-www.jahannews.com/analysis/336165
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امام حکم پیغمرب است و حکم پیغمرب هم حکم خداست .اگرکسی قبول نکند دیگر

زمنی به آسمان رفته و آسمان به زمنی آمده است!
او در این دوران زیر سؤال بردن مسئوالن نظام در مجامع عمومی را نیز غلط میدانست:
این غلط است که آدم در مجامع عمومی مسئوالن نظام و مملکت اسالمی را زیر
سؤال بربد بعد هم بگوید من خریخواهم ...در نظاماسالمی نصر ائمهی مسلمنی و
خریخواهی والیتفقیه و مسئوالن آنان معنایش این نیستکه در مجامع عمومی در
1

بوق وکرناکنیم ،باید به خود آنها تذکر داد.
در مورد دولت و ش���ورای نگهبان و...دیدگاه تنگنظرانهای داشت .وی در خطبههای
نمازجمعهمیگوید:
هر برنامهایکه دولت جمهوریاس�ل�امی به مل���ت ایران ارائه بدهد به عنوان یک
وظیفهی دینی به آن عمل میکند و هیچگاه از مذهبیون نس���بت به برنامههاییکه
دولت اجرا میکند اعرتاضی به وجود نخواهد آمد ...ملت ایران همهی مس���ئولنی
امور را در اینکش���ور وابسته به والیتفقیه یعنی ویل عصر میداند ...مگر ممکن
است در اینکشور در اجرای قواننی در ردههای باال تخلفی پیش بیاید در حالتیکه
رئیس دولتش فرزند مجلس ،مقلد امام و برادر رئیسجمهور است ...این شورا محال
است نسبت به اسالم تخلفیکند و محال است افرادیکه امام میگوید مجتهدند
تخلفیکنند چگونه ممکن اس���ت این افراد قانونی را مغایر قانوناساسی ببینند و
س���اکت باشند؟ نظر شورای نگهبان نظر قاطع است و نظریهی شورای نگهبان بر
نظریهی خربگان و فقها مقدم است ...این شورا حکم است اما ممکن است واقع را
نیابد اما اگر واقع را نیافت هیچ مقامی حق ندارد بگوید آن خالف قانوناساسی
است .قانوناساسی طوری پیشبینیکردهکه حتی دلیل از شورا نمیخواهد و وکال
نمیتوانند شورای نگهبان را مورد سؤال قرار دهند ...رهرب میتواند به همه نریوها
2

فرمان دهد و فرمان او به عنوان یک فرمان الله واجباالطاعه است.
پس از آنکه در دوران خامنهای ،نظام والیتفقیه و تئوری آنکه تنها قوارهی تن خمینی
بود با بنبست روبرو میشود ،بسیاری از حامیان آن از جمله آیتالله صانعی از نظرات
خود برمیگردند و راه دیگری در پیش میگریند .او در اینباره میگوید:
مجلس و شورا در فرض تزاحمش با بقیهی افراد و آراء در حکومت ،نظر مجلس
3

شورا مقدم است.

4

-1قضا در اسالم و نظام قضایی منسوب به اسالم ،دکرتگلزاده غفوری ،صفحهی .۹۷
-2روزنامهی جمهوریاسالمی ۱۹ ،بهمن .۱۳۶۸
-3روزنامهی جمهوریاسالمی۱ ،آذر  ،۱۳۵۹صفحهی .۳
-4روزنامهی یاس نو۱ ،تریماه .۱۳۸۲
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صانعی همچننی در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقالباسالمی نظر متفاوت خود
را اینگونه اعالم میکند:
خداوند در امور سیاسی هیچکسی را قیم بر مردم قرار نداده است .و خداوند مردم را
حاکم بر سرنوشت خویش قرار داده است و تنها نبی مک ّرم اسالم و ائمه معصومنی
(علیهم السالم) هستندکه هرچه فرمودند ما باید بدون سؤال و جواب قبولکنیم چون
آنجا پشتوانه عصمت وجود دارد.
البته بودند منتقدان والیتفقیه همچون مکارمشریازی و مصباحیزدیکه اینبار از مدافعان
سرسخت آن شدند چراکه اوضاع را با مرگ خمینی بر وفق مراد خود میدیدند و بر صدر
نشس���ته بودند وکبکبه و دبدبهای به هم زده بودند .با این حال نه صانعی و نه هیچیک
از «اصالحطلبان» نسبت به جنایاتشان در دههی  ۶۰از خود انتقاد نکردهاند و حتی
مسئولیت آن را نیز نپذیرفتهاند.
1

مخالفتباشکنجه
آیتالله صانعی عاشورای سال  ۸۱در سخنانی با تاکید بر اینکه از نظر صناعت فقهی،
شکنجه در اسالم به هیچوجه جایز نیست ،تصریح میکند :حتی اگر به واسطه آن بتوانیم
جان صدها هزار نفر را حفظکنیم ،به نظر فقهی بنده ،احکام اسالم اجازه چننیکاری را
نمیدهد .وی با اشاره به این بحثکه برای پیداکردنگروههای تروریستی ،برخی از افراد
مظنون به همکاری با آنان را تحت شکنجه قرار دهیم یا نه؟! میگوید:
این روشها از دیدگاه اسالم ،غری جایز و حرام است و نمیتوان با فعل حرام ،حرام

دیگری را جربان نمود ،آتش ،هیچگاه آتش را خاموش نمیکند.
نظرات وی اگرچه مثبت اس���ت اما در حایل بیان میش���ودکه در سرتاس���ر دههی  ۶۰و
در دورانیکه صانعی دادس���تا ن کلکشور و عضو شورایعایلقضایی بود ،فجیعترین
شکنجهها در زندانهایکشور تحت عنوان «تعزیر» و به منظورکسب اطالعات صورت
میگرفت و مقامات قضایی و امنیتی نظاماسالمی علن ًا از آن دفاع میکردند و حتی ادعا
میکردند اگر متهمی زیر تعزیر جان بدهد همکسی ضامن نیست .اتفاق ًا توجیه مقامات
قضایی و امنیتی این بودکه میخواهند به این وسیله از جان و مال مسلمانان دفاعکنند.
2

نقشآفرینیدرخلعمرجعیتآیتاللهشریعتمداری
در سال  ۱۳۶۱صانعی به عنوان عضو جامعهی مدرسنی حوزهی علمیه قم در خلع مرجعیت
آیتالله شریعتمداری پیشقدم شد.
ب���ا موافقت خمینی و بر اس���اس حکم موس���ویتربیزی و محمدیگیالنی «دارالتبلیغ
-1روزنامهی آفتاب يزد ۲۴ ،مهرماه  ،۱۳۸۶ص .۲

1-www.kaleme.com/1396/07/07/klm-262744
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اسالمی» مصادره شد و به دفرت تبلیغات اسالمی واگذار شد .در نامهی موسویتربیزی به
صانعی وی مأمور اجرای این حکم شده است:
با توجه به اینکه آقاى شریعتمدارى دیگر صالحیت ادارهی دارالتبلیغ اسالمى قم و
انتشارات و چاپخانه وکتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمانها و خوابگاه و غریه
را ندارند و نمىتوانند در بارهی آنها سرپرستىکنند و از آنجاکه همهی آنها طبق
اعرتافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایاى مردم و از بیتالمال مسلمنی
تهیه شده است باکسب اجازهکه از محضر مبارک وىلفقیه و مرجع بزرگوار و امام
امت آیتال َّلهالعظمى امام خمینى -مدظله العاىل -شد ایشان اجازه فرمودندکه دفرت
تبلیغات اسالمى قم تمامى موارد فوقالذکر را به نحو احسن اداره نمایند ...از این تاریخ
مىتوانید با صورتجلسهیکامل همهی موارد فوق وکلیهی وسایل موجود را از دادستان
محرتم انقالب اسالمى قم تحویل بگریند.
ایندرحایلستکهمصادرهیدارالتبلیغاسالمیقمباابتداییتریناصولشرعیکهحضرات
از آن دم میزدند نمیخواند .محمدحسنی اشعری نمایندهی خمینی در بهداری قم میگوید:
 ...همان اوائل ،روزی خدمت آقای خمینی رسیدم و مسئلهی دارالتبلیغ را مطرحکردم
ک���ه من به آنجا نمیروم و رف�ت�ن آنجا را مجاز نمیدانم .زیرا اینجا تنها مربوط به
مرحوم آقای شریعتمداری نیست .اینجا را یک هیأت امنای نُه نفره تشکیل دادند و
تنها مربوط به ایشان نیست .اینجا به ثبت رسیده و اساسنامه دارد.
امام پرسیدند :شما ازکجا اساسنامه راگرفتهاید؟ عرضکردم باالخره پیش من هست.
من از ادارهی ثبت قمگرفته بودم .در ضمن مواد آن ،یکی این بودکه اگر احدی از
اعضای هیأت امنا از صالحیت شرعییاقانونی افتادندبقیهی افراد هیأت امنا بنشینند
وکسی را جایگزین آنکنند .اگر آقای شریعتمداری از صالحیت افتاده بقیهی افراد،
همچنان هستندکه بسیاری هم موجهاند و از بازاریهای تهرانکه یکی از آنها آقای
[مریمصطفی] عایلنس���بکه همه او را قبول داشتند .روی این حساب ،تصرف در
آنجا جایز نیست چون هیأت امنا دارد .راهش این استکه آنها را جمعکنید و هر
نظری دارید بگویید و آنها هم میپذیرند.ایشان از نظر من خوششان آمد و فرمودند:
من به شورایعایل قضایی میگویم مسئله را حلکنند .بعدها من از یکی از اعضای
شورایعایل پرسیدمکه آیا آقای خمینی مسئله را به شما ارجاع دادند یا نه .ایشان
گفتند :بله .به ما فرمودند مسئله را به صورت شرعی حلکنید ،اما شورا صالح ندید!

1

رد صالحیت مرجعیت صانعی
در دیماه  ۱۳۸۸پس از درگذشت آیتالله منتظری ،جامعهی مدرسنی حوزهی علمیه قم به

-1محمدحسنی اشعری ،بیست و پنج خاطره از امام خمینی ،۱۳۸۴ ،بهکوشش رسول جعفریان.۱۳۸۸ ،
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منظور عدم رجوع مقلدان آیتالله منتظری به صانعی طی حکمی وی را از مرجعیت خلع
کرد و تیغ بدعتی راکه در سال  ۶۱امثال صانعی تیزکرده بودند این بار برگردن او فرود آورد.
در اطالعیهی جامعهی مدرسنی آمده بود:
با توجه به پرسشهای مک ّرر مؤمنان ،جامعهی مدرسنی حوزهی علمیه قم براساس
تحقیقات به عمل آمده در یک سالگذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه
تصدی مرجعیت میباشد.
رسیده استکه ایشان فاقد مالکهای الزم برای ّ
شیخمحمد یزدی رییس جامعهی مدرسنی در مورد دالیل خود را برای اتخاذ این تصمیم
گف���ت :برخی آرای فقهی آق���ای صانعی بدعت و خالف قرآن اس���ت .و اضافهکرد:
برخی از اعضای جامعه مدرسنیکه با من صحبت میکردندگفتند ایشان مبدع است و
بدعتگذاری امری استکه رد آن بر همه واجب است.
وی با حقهبازی با بیان اینکه جامعهی مدرسنی آیتالله صانعی را از مرجعیت خلع نکرده
استگفت:
بنده برای اعالم رس���می یک عبارتی را بهکار بردمکه او ً
ال نباید در این موضوع
کلمهی «خلع» و همچننی مقایسهی آن با جریان منتظری وشریعتمداری و امثالاینها
درج ش���ود و ثانی ًا مساله فقط صالحیت مرجعیت است و بقیهی مسائل ربطی به
جامعهی مدرسنی ندارد.
اما مورد خندهدار ،موضعگریی همپیمانان او همچون هاشمیرفسنجانی و مجمع روحانیون
مبارز و مجمع مدرسنی و محققنی حوزهی علمیه قم بودکه اعالم میداشتند :در تاریخ تشیع
هیچگاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت
1

وجوهات فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخابکردهاند.

2

رابطهی صانعی و نریی
پس از درگذشت همسر صانعی ،در میان مسئوالن قضایی تنها حسینعلی نریی رئیس هیأت
کشتار  ۶۷بودکه به او تسلیتگفت و صانعی در پاسخ اوگفت:
یل جناب حجتاالسالم والمسلمنی حاج شیخ حسینعلی نریی (دامت
باسمه تعا 
برکاته)سالمعلیکم؛پیامتسلیتحضرتعایلبهمناسبتدرگذشتهمسراینجانب
موجب تسلی خود و بازماندگان شد .از اظهار لطف و همدردی جنابعایل تقدیر و
تشکر دارم .امیدکه در ظل توجهات حضرت ویل عصر (عج) در خدمت به اسالم
و مسلمنی موفق و مؤید باشید.

3

1-www.kaleme.com/1396/07/07/klm-262744
2-www.jamnews.ir/detail/news/278193
3- http://1saanei.org/?view=01,02,09,3795,0
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معلوم است صانعیکه در سالهای اخری در موضع مرجعیت قرارگرفته و ادعای اصالح امور
را دارد ،حاجشیخ حسینعلی نریی (دامت برکاته) را همچنان در «خدمت اسالم و مسلمنی»
میبیند و جنایات او در س���الهایگذشته را نیز در «ظل توجهات حضرت ویل عصر»
میداند .صانعی و نریی روابط نزدیکی دارند .به دعایی که نریی برای صانعی میکند
در لینک زیر توجه کنید 1.بهدلیل همنی نزدیکی بود که نریی در سالهای اخری از چش م
خامنهای افتاد و نتوانست مواضع اصلی را در قوهی قضاییه و دستگاه امنیتیکسبکند.

نظرات جدید فقهی صانعی و تغیری نگاه او
صانعی در سالهای اخری نظرات فقهی جدیدی از جمله برخورداری زنان از حق قضاوت،
حق والیت ،حق مرجعیت ،حق ریاستجمهوری و والیتفقیه ،برابری دیه زن و مرد ،ارث
بردن زن از تمام اموال شوهر اعم از زمنی و غریزمنی ،حق حضانت ،برابری شهادت زن
و مرد ،ضرورت ایجاد تغیریات در قانون مجازاتاسالمی و اعالم اینکه «حدود» تنها
به زمان حضور اختصاص دارد ،اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرایم در بخش
مجازاتها تکیه بر تعزیرات اس���تکه در آن مجلس میتواند با استفاده ازکارشناسان،
روانشناس و جامعهشناس مجازاتها را معنیکند ،محرم دانسنت فرزندخوانده ،تشکیک
در حکم ارتداد ،ارث بردنکافر از مسلمان ،جواز اقتدای مردان به زنان در نماز جماعت،
حرام بودن ازدواج دوم بدون اجازهی همسر اول ،تکالیف دخرتان درسن سیزده سالگی،
اجازه داشنت زنان به آراسنت خود و ظاهرشدن در مالءعام و ...ارائهکرده استکه در نوع
خود منحصر به فرد است .او همچننی در آخرین موضعگریی خود در واکنش به ابالغیهی
احمد جنتی برای رد صالحیت اقلیتهای مذهبی در انتخابات شوراها صراحت ًا اعالمکرد:
من معتقدم تمام پس���تهاییکه برای انس���انها در هر نظامی قرار داده شده برای
غریمسلمنی [اهلکتاب] نسبت به مسلمنی هم هست .میتواند رئیس مدرسهای شود
که شاگردانش مسلمان هستند ،میتواند دبری مدرسهای شودکه شاگردانش مسلمان
هستند ،رئیس دانشگاهی شودکه دانشجویانش مسلمان هستند ،فرمانده ارتشی شود
که ارتشیهایش مسلمان هستند .برای اینکهاینها هیچکدامکافر نیستند.
دیدگاههای فقهی صانعی میتوان���د در بازکردن راه جدیدی در حوزههای علمیه و فقه
شیعه مؤثر باشد و قطع ًا در سالهای آتی فقهای شیعه مجبور به پیمودن این راه میشوند.
با توجه به فتواهاییکه صانعی در سالهای اخری داده است نمیتوان تغیریات اساسی در
نگاه او را نادیدهگرفت.
2

1-:www.youtube.com/watch?v=fTDm3LiHgP8
2-www.youtube.com/watch?v=0Est5rjmzAg
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ی خویینیها در ۳۱فروردین ۱۳۲۰در قزوین به دنیا آمد؛ در همان شهر درس
سیدمحمد موسو 
طلبگی را آغا زکرد و در سال  ۱۳۴۰راهی قم شد ،نزد جعفر سبحانی و حسینعلی منتظری و...
به تحصیل علوم حوزوی پرداخت .او پس از تبعید خمینی ،به نجف رفت تا ازکالسهای
او اس���تفادهکند ویل یک س���ال بعد توس���ط دولت عراق اخراج شد و به قم بازگشت.
مبارزهی نان و آبدار در زمان پهلوی
وی در سال  ۱۳۵۱به تهران آمد وکالسهای درس تفسری قرآن در مسجد جوزستان نیاوران
دایرکردکه محتوای آن متأثر از ادبیات دههی پنجاه ،اصل ،قرار دادن درگریی و مبارزه با
نظام سلطنتی بودکه همان موقع با مخالفت بهشتی و مطهری روبرو شد.
دکرت محمد ملکی یکی ازکس���انیکه در جلسات تفسری قرآن خویینیها شرکتکرده و
رابطهی خانوادگی نزدیکی با وی داشت میگوید:
جمعی از بچههای محل به خصوص جوانهای جمارانی تفس�ی�ر را ضبط و تکثری
میکردن دکه اکثریت قریب به اتفاق آنها در وقایع دههی  ۶۰اعدام شدند.
جلسات تفسری تا زمان دستگریی خویینیها در سال  ۵۵ادامه پیدا میکند .با آنکه وی
به پانزده س���ال حبس محکوم میش���ود اما در نتیجهی سیاست ساواک مبنی بر آزادی
روحانیون ،اعضای مؤتلفه و نریوهای مذهبی نزدیک به خمینی ،وی پس از تحمل تنها
ده ماه حبس ،آزاد شد .دکرت محمد ملکی در مورد دلیل دستگریی او میگوید:
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وقتی ایشان در ِ
سال  ۵۵یا  ۵۶بهاتهام دادن پول به چند جوان قزوینی برای خرید
اسلحه برای مبارزهی مسلحانه با رژیم شاه در منزل اجارهایکوچکی در خیابان نیاوران
نزدیک س���هراه مژده دستگری شد من و همسرم با تمام وجود در خدمت خانوادهی
ایشان بودیم .بچههای آقای خویینیها هیچکدام به سن مدرسه نرسیده بودند .اولنی
کار من و همسرم و دوستان این بودکه خانهی نسبت ًا مناسبی برای آنها تهیهکنیم .ابتدا
خانهای موقتی در جماران اجارهکردیم و سپس با تالش بسیار موفق شدیم خانهای در
ده جماران بنبستگلها تهکوچه درب روبهرو به مبلغ یکمیلیون تومان خریداری
نماییم .در این زمان من اجارهنش�ی�ن بودم .قصد ما این بودکه خانه به نام همسر و
ِ
فرزندان «آقا» باشد ویل ایشان از زندان پیام فرستادند و با اینکار مخالفتکردند.

خانه به نام ایشان خریداری شد .ساختمان خانهکلنگی بود و باید از نو ساخته میشد.
دکرت ملکی در مورد تأثری زندان بر وی میگوید:
چند جلسهای با اصرار دوستان در مسجد جوزستان تفسریگفتند اما رویه و برداشت
ایش���ان نسبت به قبل از دستگریی ،صدوهش���تاد درجه تغیریکرده بود .دیگر از آن
برداشتهایگذشته از قرآن هیچ خربی نبود .برداشتهای آقای موسویخویینیها
قبل از دس���تگریی تقریب ًا با برداشت همهی مفسرین متفاوت بود و میتوانست به
بسیاری از پرسشهای جوانان در مورد اینچننی معجزات پاسخگو باشد و آنها را
جذب نماید .اما پس از بازگشت از زندان افکار و اندیشههای ایشان بهکلی متفاوت
شد و در تفاسری و دیگر بحثها از برداشتی بسیار سنتی استفاده میکرد .برخوردش
با جوانها طوری ش���دکهکمکم جوانها از مس���جد زده شدند و هرکس پیکاری
گرفت و رفت .چه چیزی در زندان برایش روشن شده بود ،اللهاعلم.
موسوی خویینیها با باالگرفنت تب انقالب و عزیمت خمینی از نجف به فرانسه ،به این
کشور مسافرتکرد و به خاطر نزدیکی و دوستی با احمد خمینی جز حلقهی یاران خمینی
قرارگرفت و در  ۱۲بهمن  ۵۷همراه با وی بهکشور بازگشت.
موسویخویینیها از اردیبهشت  ۱۳۵۸به نمایندگی از خمینی در رادیو و تلویزیون مستقر
شد اما حکم رسمی وی در  ۲۱تری  ۱۳۵۸صادر شد .در این حکم آمده بود:
ب آقای
مقتضیاستجنابعایلتشریفبربیددرسازمانرادیوتلویزیونباهمکاریجنا 
قطبزاده ،امور و برنامه های آنجا را تنظیمکنیدکه موجب شکایت مردم نباشد .البته
توجه داریدکه این دستگاه اسالمی است و باید جد ًا از برنامههای انحرافی احرتا ز شود.
در آذرماه  ۱۳۵۸پس از تصدی وزارت امورخارجه توسط قطبزاده درکنار خربکنارهگریی
وی از ریاس���ت رادیو تلویزیون ،همچننی اعالم شد سازمان رادیو تلویزیون از این پس به
صورت ش���ورایی اداره میشود .این شورا مرکب بود از موسویخویینیها ،بهزاد نبوی،
1

1-www.iransos.com/gozaresh/01.06/21.01/mohammadmaleki.htm
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غالمعلی حدادعادل ،احمد عزیزی و ابراهیم پریاینده.
شرکت در برنامهریزی و تسخری سفارت آمریکا
تسخری س���فارت آمریکا توسط دانش���جویان «پریو خط امام» و ماجرایگروگانگریی
کارمندان سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸زمینهی حضور او در سلسلهمراتب قدرت را فراهم
کرد .از چگونگی ارتباط او باگروگانگریها و دلیل انتخاب او از میان روحانیون توسط
آنان اطالعی در دست نیست و موضوع همچنان در پرده مانده است .پیش از ماجرای
گروگانگریی ،محسن مریدامادی ،حبیبالله بیطرف ،و ابراهیم اصغرزاده طبق قرار قبلی به
محلکار وی در جام جم رفته و طرحشان را با وی در میان میگذارند و از وی میخواهند
موضوع را با خمینی در میان بگذارد و نظر او را جویا شود .خویینیها در این دیدار ضمن
موافقتباطرحتسخریسفارتآمریکا،تحلیلکوتاهیمبنیبرموافقتخمینیارائهمیدهد
و در برابر درخواس���ت دانشجویان مبنی بر اینکه موضوع را با خمینی در میان بگذارد
مخالفتکرده و به آنها میگوید چنانچه پس از تصرف سفارت خمینی مخالفتکرد
1
سریع ًا محل را ترک میکنند و تصمیمگریی در مورد حمله در همان جلسهگرفته میشود.
وی پس از اشغال سفارت آمریکا ،به واسطهی دانشجویان با خمینی و شخص محوری و
تعینیکننده در تصمیمات دانشجویان تبدیل شد.
خویینیها پس ازگروگانگریی و موافقت خمینی با آن ،ترتیب مالقات مریدامادی ،ابراهیم

اصغرزاده و رضا سیفالهی با وی را داده و خود همراهشان به قم میرود.
دانش���جویان پس از تسخری سفارت ،به منظور از صحنه بریونکردن رقبا و قبضهی قدرت
صورتگرفته بود دست به افشای اسناد سفارت آمریکا به صورتکام ً
ال جهتدار زدند.
در این دوران هیچ سندی بدون تائید خویینیها افشا نمیشد .او از اختیارات فوقالعادهای
برخوردار بود .در شرایطیکه پشت سرهم اسناد مربوط به چهرههای نهضتآزادی و جبهه
ملی و حزب جمهوری خلق مسلمان و ...منتشر میشد خویینیها از انتشار اسناد مربوط به
ِ
گذشت نزدیک به چهار دهه بهگوشهای از این
بهشتی و روحانیت ممانعتکرد .او پس از
واقعیت اعرتاف میکند و در مورد دیدارش با بهشتی میگوید:
بنده پس از پریوزی انقالب تنها یک جلسه با ایشان داشتم و آن هم در منزل خود آن
شهید بود .موضوع جلسه بررسی برخی از اسناد النه بودکه به ایشان مربوط میشد.
دانشجویانیکه بر روی اسنادکار میکردند در انتشار این سند به تردید افتاده بودند
و به من مراجعهکردند .منکه سند را دیدم ،هیچ نکتهی ضعفی برای مرحوم بهشتی
در آن سند نیافتم ،ویل به نظر میرسید در فضای بسیار غبارآلودیکه منافقنی برای
2

-1روزنامهی ابرار ،دوشنبه  ۹آبان .۱۳۷۹
-2روزنامهی ابرار ،دوشنبه  ۹آبان .۱۳۷۹
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ایشان به وجود آورده بودند ،اگر این سند منتشر شود ،دستاویزی برای منافقنی و شاید
دیگران خواهد ش���د و تنشها را افزایش میدهد .یکی از دوستان مشرتک بنده و
مرحوم بهشتی با نظر من مخالف بود و ایشان معتقد بود اگر این سند منتشر نشود،
دستاویزی برای بدخواهان خواهد شد و خواهندگفت حتم ًا چیز بدی بوده استکه
منتشر نکردهاند .موضوع با خود شهید بهشتی در میان گذاشته شد .ایشان صالح
دانستندکه موضوع در جلسهای بررسی شود .این جلسه در منزل آن مرحوم با حضور
خود ایشان و آقایان آیتالله موسویاردبیلی و آیتالله هاشمیرفسنجانی،که درود
تالله خامنهای،که عمرش مستدام باد ،و بنده تشکیل
و غفران الهی بر آنان باد ،و آی 
جمع حاضر به این نتیجه
شد .پس از بررسی موضوع از زوایای مختلف ،سرانجام
ِ

رسی دکه آن سند در شرایط فعلی منتشر نشود.
ص «عدالت اس�ل�امی» هم هستند،
بنیانگذاران حزب جمهوریاس�ل�امی که ش���اخ 
ی باش���د تصمیم میگریند اسناد مربوط به ارتباط دبریک ل حزب
همراه با متهمکه بهشت 
جمهوریاسالمی با آمریکا را انتشار ندهند و در همان حال تصمی م میگریند هر آنچه
در مورد رقبا موجود است را انتشار داده و اعوان و انصارشان را به میدان فرستاده و علیه
«لیربا ل»ها و «نهضت آزادی» و ...داد سخن دهند.
بدون تردید خویینیها در عواقب و پیامدهای حمله به سفارت آمریکا وگرونگرییکارمندان
آن مسئولیت بزرگی دارد .از جمله عواقب این اقدام نابخردانه ،انقالب فرهنگی ،شروع
جنگ ایران و عراق،بسته شدن فضای سیاسی و جنایات دههی شصت و ...است .به سختی
میتوان ضررهای هنگفت اقتصادی و اجتماعی این اقدام را برشمرد.
1

نمایندگیهایمتعددازسوی خمینی
اوکه پس ازگروگانگرفنتکارکنان س���فارت آمریکا به یکی از چهرههای مش���هورکشور
تبدیل ش���ده بود از س���وی خمینی مأموریت یافت تا صالحیت نامزدهای اولنی دورهی
انتخابات ریاستجمهوری را مورد بررسی قرار دهد .خمینی با صدور این حکم میزان
اعتم���اد خود به یکی از خالقان «انقالب دوم»که آن را انقالبی بزرگتر از «انقالب
اول» یعنی سرنگونکردن سلطنت پهلوی خوانده بود نشان میداد.
خویینیهای یکی از سخرنانان و معرکهگردانان پروژهی حذف بنیصدر بود .او در سخنان
خود در  ۳۱خردادماه ۱۳۶۰در صحن علنی مجلس علیه بنیصدرگفت:
بنیصدر با قبول دموکراسی غربی والیتفقیه را نفی میکند و با قبول حقوق بشر
کذایی غرب به اعدام فرخرو پارسا اعرتاض میکند و تعزیر را شکنجه مینامد و
الیحه قصاص را غری انس���انی تلقی میکند .او اسالمی را میخواهدکه منطبق با
1-www.ensafnews.com/69545
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یافتههای بیست ساله او در غرب و ارزشهای غربی منطبق باشد.
پس از ش���روع غائلهی حج و تالش خمینی برای ایجاد آش���وب و بلوا در مکه در سال
 ۱۳۶۱او را به س���مت نمایندهی خود در حج انتخابکرد تا برگزاری مراس���م و هدایت
حجاج توس���ط او صورت بگرید .خویینیها هم اصغرزاده ،مریدامادی و رسویل سه تن
از دانشجویان پریو خط امام را با خود به عربستان برد تا صحنهگردان مراسم «برائت از
مش���رکنی» در حج شوند .حجاج ایرانی با برگزاری دو راهپیمایی در مدینه به درگریی با
پلیس عربستان پرداختند .خویینیها خودسرانه اعالمکرد:
ح���رف ما این اس���تکه اینکارها را باید انج���ام داد در حج و این وظایف دینی
ماست و من به آنهاگفتمکه شما نمیتوانید مقررات وض ع کنیدکه جلوی انجام این
وظایف را بگرید .یعنی ما واجب است شرع ًا برایمانکه این اعمال و فعالیتهای
سیاس���ی را مثل فعالیتهای اداری انجام دهیم ،و به عبارتی ،عبادتمان سیاست
است و سیاستمان عبادت و آنها میگویند نمیشود و با مقرراتمان نمیسازد
و از این قبیل حرفها و هنوز هم به توافق نرس���یدهایم و ما کار خودمان را انجام
1
میدهیم و آنها همکار خودشان را.
او همچننی در اظهارنظر مداخله جویانهی دیگری در جمع روحانیون خطاب به مقامات
سعودیگفت:
2
باید این فکرکه مکه و مدینه مال شماست و ما باید بریون برویم را از سر خود بریونکنید.
اینگزافهگوییها درحایل صورت میگریدکه هنوز پس ازگذشت چهار دهه از استقرار
نظاماسالمی ،اهل سنت اجازهی داشنت یک مسجد در تهران را ندارند و از برگزاری نماز
جماعت توس���ط آنها حتی در پارکینگ و محلهای خصوصی هم جلوگریی میشود.
تشنجآفرینیهای موسویخویینیها عاقبت موجب یورش پلیس سعودی به حجاج ایرانی
3
ش دکهدرپیآنموسویخویینیهابههمراهشیخاحمدجنتیومحمدخاتمیدستگریشدند.
دفاع از انهدام مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی در بریوت
موسویخویینیها در حایلکه نایبرئیس مجلس شورای اسالمی بود در آبان  ۱۳۶۲پس از
انفجارمقرفرماندهینریوهایآمریکاییوفرانسویدربریوتدرجمعخربنگارانخارجیگفت:
این حق ملت لبنان اس���تکه تمام نریوهای آمریکایی و فرانس���وی را به هالکت
برساند .اگرچه دولت جمیل اجازه ندهد ،چراکه این حق آنهاست و ملتیکه مورد
ظلم واقع شده خودش بهرت میدان دکه چگونه عمل نماید.

4

-1روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۲۲شهریور  ،۱۳۶۱ص .۳
-2روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۲۳شهریور  ،۱۳۶۱ص .۲
-3روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۳مهر  ،۱۳۶۱ص .۲
-4روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۲۱آبان  ،۱۳۶۲ص .۴
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ورود به دستگاه قضایی و دادستانیکلکشور
خویینیها در تریماه ۱۳۶۴پس ازکنارهگریی ش���یخ یوسف صانعی از دادستانیکلکشور،
جانشنی وی شد و به عضویت شورایعایل قضایی درآمد .در این دوران از آنجاییکه پست
دادستانیکل انقالباسالمی از بنی رفته بود او این سمت را نیز در اختیار داشت.
پروندهی انفجار دفرت نخستوزیری یکی از چالشهای بزرگ وی بود .الجوردی و جریان
مؤتلفهکه در اثر فشارهای نریوهای موسوم به خط امام ادارهی دادستانی انقالباسالمی
تهران و س���ازمان زندانها را از دست داده بودندکوشیدند با طرح رسیدگی به پروندهی
انفجار دفرت نخس���توزیری پای سازمان مجاهدین انقالباسالمی را به میانکشیده و
ضربهای راکه خورده بودند تالفیکنند .خویینیها مانع بازجویی و دستگریی بهزاد نبوی
و سعید حجاریان شد و به درخواست او خمینی دستور بسته شدن پرونده و عدم تعقیب
متهمان را صادرکرد .در این ماجرا سیدابراهیم رئیسیکه جانشنی و معاون دادستان انقالب
مرکز بود خط جریان مؤتلفه را پیش میبرد و خواهان ادامهی بازداشتها و محاکمات بود.
موسوی خویینیها در جریانکشتار  ۶۷از موضع دادستانکلکشور و عضو شورایعایل
قضایی در قتلعام زندانیان نقش داشت .او همچننی در دیماه  ۱۳۶۸درگفتگو با رسانهها
به صراحت عنوانکردکه نظام از باالرفنت آمار اعدامها هراسی ندارد .بعد از آن بودکه
جوخههای اعدامکه به تازگی از اعدام زندانیان سیاسی فارغ شده بودند به جان زندانیان
عادی و به ویژه معتادان و قاچاقچیان موارد مخدر افتادند.
باهرن در مورد دوران دادستانی خویینیها میگوید:
زمانی که آقای موس���ویخویینیها دادس���تان بود ،افرادی خودسر بر روی صورت
خانمهای بدحجاب اس���ید میپاشیدندکه آقای ناطقنوری آن زمان وزیرکشور بود با
عامالن اسیدپاشی برخوردکرد اما آقای خویینیها میگفتکه آنها باید آزاد شوند.
در دوران دادستانی وی ،مادران بسیاری از زندانیان سیاسیکه برای تظلمخواهی به دادستانی
کلکشور مراجعه میکردند ،دستگری و برای بازجویی به اوین برده میشدند.
1

غارت اموال عمومی و فربهسازی ستاد اجرایی فرمان امام
در تشکیالت جدید دادستانیکلکشور ،معاونت اقتصادیکه سرپرستی امور اقتصادی
دادسرای انقالباسالمی را نیز به عهده داشت نقش مهمی در سنگبنای غارت اموال
عمومی داش���ت .خویینیها در مهرماه  ۱۳۶۴با صدور بخش���نامهای نسبت به بازگشت
«طاغوتی»ها و سرمایهداران فراری و بازپسگریی اموالشان هشدار داد و در پی آن هیاهوی
عجیبی از سوی دستگاه قضایی و مسئوالن نظام برپا شد .دلیل آنکام ً
ال مشخص بود.
1-www.entekhab.ir/fa/news/239986
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جنگ با شدت ادامه داشت و مسئوالن نظام نیاز داشتند از میان محرومترین اقشار جامعه،
نریو برای اعزام به جبههها بسیجکنند .برای تحقق چننی امری شعار حمایت از مستضعفان و
محرومنی بایستی سرلوحهیکارشان قرار میگرفت .خامنهای و مریحسنی موسوی با سربند
بسیجی در نماز جمعه و مراسمهای عمومی شرکت میکردند و نظاماسالمی از همهی
امکاناتشبرایاعزامنریوبه جبههاستفادهمیکرد.برایسوءاستفادهازاعتقاداتمحرومان
جامعه،اعزامنریوبهجبههتحتعنوان«کاروانکربال»و«راهیانکربال»صورتمیگرفت.
در اس���تان اصفهانکه بیشترین نریو برای بسیج از آنجا تأمنی میشد ،دستگاه قضایی
شروع به دستگریی «خواننی»کرد تا دل روستاییان را به دست آورند .موسویاردبیلی در
ی مطبوعاتی نحوهی مبارزه با خواننی و سرمایهداران فراری را تشریحکرد .1هرچه
مصاحبه 
نیاز به بسیج نریو برای جبهه بیشتر میشد مسئوالن قضایی و سیاسی بیشتر علیه خواننی
و به نفع روستائیان شعار میدادند.
رفسنجانی در خطبههای نماز جمعه به منظور تحمیق مردم ادعا میکرد:
بهرتین روزهای جامعهی ما در طول تاریخ همنی روزهاس���ت ،خداوند بر ملتیکه
اینگونه استقامت میکنند رحمت خود را نازل خواهدکرد.2
خویینیها در مراسم صبحگاه ستاد مرکزی سپاه پاسدارانگفت:
امروز باگذش���ت پنج س���ال از جنگ تحمیلیگروهیک���ه هرگزکمکی به جنگ
نکردهاند دائمًا اظهار خس���تگی و نگرانی از ادامهی جنگ میکنند .در حایلکه
آنهاییکه بارها به جبهه رفتهاند و فرزند خود را دادهاند ،نه تنها خسته نشدهاند ،بلکه
3
با نشاط بیشتری به جبهه میروند.
خویینیهاکه متخصص فیلهواکردن بود ،با این اقدام تا مدتها درکانون توجهات قرار
گرفت و نریوهای نظام از سپاه پاسداران و ستاد مشرتک ارتشگرفته تا نمایندگان مجلس
و نهادهای دانشجویی در داخل و خارج ازکشور و بنیادها و انجمنهای اسالمی شهرها و
روستاها با صدور اطالعیه به حمایت از اقدامات وی پرداختند .موسویاردبیلیکه ریاست
شورایعایل قضایی را به عهده داشت نیز از بخشنامهی موسویخویینیها حمایتکرد.
در همانحال غالمرضا رمضانی معاون دادس���تانکل و سرپرس���ت اقتصادی دادسرای
انقالباسالمی تهرانگفت :اجازه نمیدهیم توطئهگران با ثروتاندوزی و بازپسگریی
اموالنامشروعبهانقالبوارزشهایاسالمیضربهواردکنندوهمچونموسویخویینیها
از مردم خواست اطالعات خود در مورد فراریان بازگشته از خارجکشورکه اموال خود را
بازپسگرفتهاند جهت تعقیب و اقدام در اختیار دادستانی قرار دهند.4
-1روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۳۰دی  ،۱۳۶۷ص .۲
-2روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۱۶آذر  ،۱۳۶۴ص .۱
-3روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۳آذر  ،۱۳۶۴ص .۳
-4روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۳۰مهر  ،۱۳۶۴ص .۳
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روز بعد مقتدایی سخنگوی شورایعایل قضایی نیز مواضع مشابهی را اتخاذکرد .بعد از
دو هفته هیاهو و جنجال ،خرب دادندکه :دادستانکلکشور طی دو هفته اخری اموال منقول و
غریمنقول هفتاد و شش تن از عناصر فاسد وابسته به رژیم ستمشاهی و چهرههای وابسته به
فرق ضاله را توقیفکرده است .اکثر افراد مذکور قبل و یا بعد از پریوزی انقالباسالمی
به خارج ازکشورگریخته و به هنگام فرار مقدار زیادی از ثروت ملی را به صورت ارز از
کشور خارجکردهاند .ارزش اموال توقیف شده بالغ بر ده میلیارد ریال برآورد شد.
چندینماهریشهکنکردنفقر،خلعیدازچپاولگرانوبازگرداندناموالغارتشدهبهخزانهی
دولتِ ،
وردزبانخویینیهاودیگرمسئوالنقضاییکشوربود.درمسابقهیگفتاردرمانیبرای
زدودن فقر و حمایت از مستضعفان مسئوالن قضایی از یکدیگر سبقت میگرفتند .موسوی
خویینیها روی دست همه بلند شد و در اجتماع نمازگزاران نوشهرگفت :اگر یک مسئول

قضایی بدان دکه با دادن یک حکم قانونی حق ضعیفی پایمال میشود ،آن حکمگناه است.1
اما این همهی ماجرا نبود .دس���تگاه قضایی در س���ال  ۱۳۶۴تحت عنوان اجرای اصل
 ۴۹قانوناساس���ی به غارت اموال عمومی و مردم مشغول شدکه در ادامه منجر به ایجاد
«امرپاطوری مایل» خامنهای شد.
قانون نحوه اجرای اصل  ۴۹قانوناساسی در مردادماه  ۱۳۶۳در مجلس شورایاسالمی
تصویب ش���د و طبق مادهی  ۵آن دادس���تان موظف شد رأس ًا نس���بت به اموال و دارایی
اش���خاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیرکه آنها را با توجه به دالیل و امارات موجود
نامشروع و متعلق به بیتالمال یا امور حسبیهی تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و
حکم مقتضی را تقاضا نماید.
1.1کارمندان ساواک منحله؛
2.2کسانیکه عضویت یا فعالیت در تشکیالت فراماسونری و ارتباط با سازمانهای
جاسوسیبنیالمللیداشتهاند؛
3.3اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادرهشده به حکم دادگاههای
انقالب یا چندملیتی وشرکتها و مؤسسات آمریکائی و اسرائیلی و انگلیسی؛
4.4کلیه وزراء و معاوننی آنان ،اس���تانداران ،س���فراء ،وزیران مختار ،رؤسایکل بانک
مرک���زی و مدیرانکل بانکهای خصوصی و دولتی ،مدیران عامل س���ازمانهای
دولتی و مؤسسات وابس���ته به دولت ،مدیران کل ثبت اسناد و امالک و اوقاف و
رؤسایگمرک در رژیمگذشته؛
5.5نمایندگان مجلسنی شورای ملی و سنای سابق؛
6.6رؤسای دیوانعایلکشور ،دادستانهایکلکشور ،رؤسای دادرسی و دادستانهای
ارتش در رژیمگذشته؛
7.7امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیمگذشته؛
-1روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۱۸آبان  ،۱۳۶۴ص  ۱و .۲

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

275

8.8اش���خاصیکه در رژیم س���ابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز وکاخها مراکز
ساواک بودهاند و کلیهی مقاطعهکاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از
می���زان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاعکار در یکگروه یا درجهبندی
خاص ،ظرفیت ارجاعکارشان تغیری داده شده است؛
9.9صاحبان قمارخانهها،کازینوها،کابارهها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز
تولید و توزیع موادغذایی وکاالی حرام؛
1010صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق؛
1111شرکتهایپیمانکاریوساختمانی،مهندسیمشاور،بازرگانی ،صنعتیو امثال آنها
که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج
در قانون منع مداخلهی کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷در آن صاحب سهم بودهاند.
1212کلیه اشخاص حقیقیکه دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی بوده و به
امر صادرات یا وارداتکاال بالمباشره یا معالواسطه اشتغال داشتهاند؛
1313کلیهی اشخاص حقیقی یا حقوقیکه مبادرت به فروش یا صاحب اراضی موات و

مباحات اصلی نمودهاند.
برای ش���روعکار غالمرضا رمضانی از توقیف و مص���ادرهی اموال نزدیک به صد تن
از س���رمایهداران و طاغوتیان ف���راری و نزولخورهای معروف خرب داد .وی درگفتگوی
مطبوعاتی خود در آبان ۱۳۶۴گفت:
دادسرایانقالباسالمیدراموراقتصادیدرنظردارداصل ۴۹قانوناساسیرابهنحو
خوبی پیادهکند» و در ادامه افزود :در این ارتباط در مدت بسیارکوتاهیکه از تشکیل این
1

دادسرامیگذرد،اموالحدودپنجاهنفرازسرمایهدارانوزالوصفتانتوقیفشدهاست.
روز بعد رمضانی درگفتگو با روزنامهی اطالعات اعالمکرد :با تالش برادران این دادسرا
هشتاد و یک نفر از نزولخوران بزرگ تهران شناسایی شدند و اموال هفت نفر از آنانکه
حدود سه میلیارد تومان است توقیف شد .اموال یکی از نزولخواران به قدری زیاد است
2

که هنوز نتوانستهایم ارزش آنرا مشخصکنیم.
برای تکمیل جوس���ازی صورتگرفته در حایلکه نزدیک به هفت سال از سقوط نظام
سلطنتی میگذشت ،روابط عمومی دادستانیکلکشور در نشستی با حضور خربنگاران
رسانههای گروهی با ارائهی اسناد و مدارکی اسامی هفتصد و پنجاه نفر از «وابستگان
3

طاغوت» راکه میلیونها مرت مربع از اراضی شمالکشور را دریافتکرده بودند انتشار داد.

4

-2روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۲۵،آبان  ،۱۳۶۴ص .۴
-3روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۲۶آبان  ،۱۳۶۴ص .۲
-4روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۷آبان  ،۱۳۶۴ص  ۱و .۴

1-www.vekalatonline.ir/laws/6390
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آنهاکه دست باال را در حاکمیت داشتند ،روستاییان را در مازندران وگرگان وامیداشتند
که دس���ت به تظاهرات زده و خواهان مشخص شدن وضعیت اراضی مزروعی شوند.
خویینیها و اع���وان و انصارش ولکن ماجرا نبودند .او خود دوباره به صحنه آمد و در
جمع اعضای هیأتهای اجرایی اصل  ۴۹قانوناساسی این بار ادعاکرد اجرای اصل ۴۹
قانوناساس���ی خواست جامعهی انقالبی است ،و ادامه داد :اگر اسالم و مؤمننی اجرای
اصل  ۴۹قانوناساسی را از ما میخواهند و دل مستکربین از این حرکت میلرزد ،اشکاالت
قانونی،اش���کال عمده و اساس���ی نخواهد بود .در حایلکه دولت جمهوریاسالمی و
نهادهای وابسته به آن میرفتندکه به بزرگترین «رباخوران» تبدیل شوند ،خویینیها ادعا
کرد :ما تنفر و حساسیت خود را به رباخواران از دست دادهایم ،آیا امروز یک تنفر عمومی
از رباخوار داریم؟ خطر رباخوار در درازمدت بیشتر از یک تروریست مسلح است.
وی در ادامه سینماداران «دوره طاغوت» را هدف قرار داد وگفت:
خدا میداندکهاینها چه فسادی در این مملکتکردند و چه پایگاههای نریومندی
برای فاسدکردن فکر و ذهن جوانان ما و پیادهکردن سیاست آمریکا وکشاندن مردم
و نسل جوان به سوی زندگی فاسد غربی بودند .در این مملکت این سینمادارها چه
شدند؟ چندتا از این سینمادارانکه فسادشان برای نسل جوان ما و برایکشور ما
از بسیاری از آنهاکه با اسلحه عزیزان ما را شهیدکردهاند،کمتر نیست و بلکه بیشتر
است .چند تا از این سینمادارها به درک رفتند و یا اینکه اموالشان مصادره شد؟
باید از دس���تگاه قضایی پرس���ید تاکنون چه تعدادی از این افراد را بازداشتکرده
اس���ت؟ و ما حاال داریم سینماها را نیز به صاحبان قبلی آنها برمیگردانیم .آیا از
آنها پرسیدهایم چقدر پول حرامگرفتید؟ آیا این افراد رأس ًا میتوانند سناریویی پیاده
کنندکه برای جامعهی ما سازنده باشد؟آیا شیطان میتواند آدم را به بهشت بربد؟
آیا حساسیت نشان دادید؟ و من حتی از روحانیونگله دارم.اینها توی این مملکت
آس���وده راه میروند و ما حاال س���ر اینکه این فیلمهای فاسد را ازاینها بگرییم یا
نگرییم بحث داریم .چرا ما باید یک دستگاه قضایی باشیمکه این سینمادار فاسد
1

اجازه یابد از در دادسرایش وارد شود و جرأت داشته باشدکه شکایت هم بکند.
حجتاالسالم ناصر قوامی رئیس دادگاههای انقالباسالمی در امور اقتصادی و اصل۴۹
قانوناساسی در یک مصاحبهی مطبوعاتی و رادی و و تلویزیونی شرکتکرده و اعالمکرد:
جامعهایکه سرمایهداران در آن آزاد باشند تباهی جامعه را به دنبال دارد .بنابر این
حساب سرمایهدارها از حسابگروهکهای محاربکمتر نیست ،بلکه بیشتر است
و با خط فکری درستیکه آقای موسویخویینیها دادستانکلکشور ارائه نمودهاند،
2

-1روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۲۹آبان  ،۱۳۶۴ص .۱
-2روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۲۹آبان  ،۱۳۶۴ص .۲
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اگر خط فکری ایش���ان تعقیب ش���ود و نریوهای اصیل حزبالله و دیگر قشرها و
روحانیت معظم از آن حمایتکنند میتواند مایهی امیدی برای مستضعفنی باشد.
اصل  ۴۹پانزده مورد اس���تکه مجلس شورای اسالمی تصویبکرده استکه بر
اساس آن بایست به اموال افراد رسیدگی شود .یکی از موارد مهم مسئلهیکسانی
اس���تکه اراضی موات را تصرفکردند و فروختهان���د ...در مورد دیگر اعضای
حزب فاس���د فراماسونری است که این حزب وابس���ته به خارج بوده و تا به حال
اموال اعضای این حزب فاسد مورد رسیدگی قرار نگرفته است ...پروندهی پنجهزار
نزولخوار تهران در این دادگاه تحت بررسی است و تاکنون اموال بسیاری از آنان به
حکم دادگاه توقیف شده و نزول خواران دستگری شدندکه عدهای از آنها با وثیقهی

سنگنی و ضامن معترب آزاد شدهاند و ممنوعالخروج میباشند.
سرانجام این مصادرهها ،چیزی نبود جز دستانداخنت خویینیها و حاکمان جدید به اموال
عمومی .دکرت محمد ملکی در مورد خانهایکه برای خویینیها خریده بودند میگوید:
جناب خویینیها چند سال بعد از انقالب خانهی خریداری شده از سوی مردم را
فروختند و به باغ بزرگی که متعلق به آقای خسروشاهی (از مؤسسنی کارخانههای
مینو) بود و معلوم نیس���ت باکدام مجوز شرعی و عرفی مثل هزاران باغ و خانهی
دیگر مصادره شده بود ،منتقل شدند .این باغکه بیش از چهارهزار مرت وسعت دارد
و ویالی بس���یار مجللی در وسط آن ساخته ش���ده و در جماران خیابان حصارک،
پالک  ۱۵یعنی یکی از بهرتین نقاط ش���مریان قرار دارد ،محل سکونت حضرت
آیتالله است همانکسیکه قبل از انقالب ِ
سر منرب میگفت :اگرکسی در لباسش
1

یک تکهنخ غصبی باشد نمازش درست نیست.

2

مشارکت در سرکوب پزشکان و انحالل نظام پزشکی
در تابس���تان  ۱۳۶۵دولت مریحسنی موس���وی با تقدیم الیحهای در مورد سازمان نظام
پرش���کیکشور به مجلس ،تالشکرد این س���ازمان راکه پس از «کانون وکال» یکی از
ی تخصصی و صنفی انتخابی بود به یک سازمان انتصابی تحت
قدیمیترین سازمانها 
کنرتل و زائدهی دولت تبدیلکند.
پزشکان در روز  ۲۳تریماه در اعرتاض به این الیحه دست ازکارکشیدندکه با واکنش شدید
مریحسنی موسوی و علیاکرب محتشمی وزیرکشور دولت او مواجه شد .نظام اسالمی تاب
و تحمل اعتصاب و حرکتهای اعرتاضی را نداش���ت و اعتصاب پزشکان میتوانست
دیگر اقشار جامعه را نیز به اقدام مشابه تحریککند.
-1روزنامهی اطالعات ،سهشنبه ۱ ،بهمن  ،۱۳۶۴ص .۱۳

2-www.iransos.com/gozaresh/01.06/21.01/mohammadmaleki.htm

278

سیدمحمدموسویخویینیها

چهارصد پزشک به خاطر اعرتاض به روند دولتیکردن سازمان نظامپزشکیکه تأثریات
مخربی بر نظام پزش���کی و درمانکشور داشت دستگری شدند و در دستگاه قضاییایکه
توسط موسویاردبیلی و موسویخویینیها اداره میشد به حبس و تبعید محکوم شدند.
موسویخویینیها دادستانکلکشور در پاسخ به اعتصاب پزشکان ،اعالمکردکه اعتصاب
کردن زبان سخنگفنت با مسئوالن جمهوریاسالمی نیست.
روزنام���هی اطالع���ات در تریم���اه  ۱۳۶۳تحت عنوان اخطار دادس���تانکلکش���ور به
اخاللکنندگان در امور پزشکیگزارش داد:
در پی تالش عناصری از پزشکان وابسته به سازمان نظام پزشکیکشور برای اخالل
در امر معالجهی مردم ،جمعی از پزشکان مسلمان و متعهدکشور از دادستانکلکشور
درخواست رسیدگی به این امر و جلوگریی از این توطئهکه حیثیت جامعهی پزشکی
را خدش���هدار میکند شدند .دادستان کل کش���ور طی اطالعیهای ضمن محکوم
نمودن این حرکت ضدانقالبی بهگردانندگان این حرکت ضدمردمی هش���دار داد
که دس���تخوش بازیهای سیاسی نشوند و متوجه پیامدهای سوء سیاسی این اقدام
تحریکآمیز باشند .اطالعیهی دادستانیکلکشور ،ضمن اخطار شدید بهگردانندگان
این حرکت ضدمردمی ،اعالم نموده استکه در صورت وقوع چننی اقدامی با آنها
برخورد قاطع انجام خواه دگرفت.
مریحسنی موسوی ،نخستوزیر وقت ،هیأت مدیرهی نظام پزشکی را منحلکرد و هادی
منافی را به عنوان رئیس س���ازمان نظام پزشکی منصوبکرد .در آن زما ن هادی منافی
معاون رئیسجمهور و رئیس س���ازمان محیط زیست بود .هیأت مدیرهی نظام پزشکی
منحل شد و منافیکه قرار بود برای دو ماه رئیس نظام پزشکی باشد به مدت شش سال
در این سمت ماندگار شد .وی پس از تصدی ریاست نظام پزشکیگفت:
هیأت مدیرهی منحلشده سازمان نظام پزشکی اصو ً
ال فکر نمیکردن دکه برخورد
قاطعی از طرف دولت ببینند و فکر میکردند مانند دفعههایگذشتهکه با یکسری
حرکتهای مذبوحانه امتیازهایی میگرفتند ،اینبار هم موفق میشوند ،اما اینبار
1
برخورد قاطع دولت مانع به ثمر نشسنت توطئه شد.
مریحسنی موسوی نخستوزیر «محبوب» در آن زمان در حکم انتصاب منافی به ریاست
نظام پزشکی رژیم ،به او تاکیدکرد:
توج���ه داری دکه برخورد جنابعایل به عنوان نمایندهی دولت و در این س���مت با
معدود افراد س���ودجو و ضدانقالبکه ش���رف اجتماعی و حرفهای و نام و لباس
مقدس پزشکی را در شرایط اوج ایثار و ایستادگی ملت بزرگ در مقابل استکبار به
-1روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۲۵تری  ،۱۳۶۵ص . ۲
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ارزشها و امتیازات آمریکایی فروختهاند ،قاطع و انقالبی خواهد بود.
هادی منافی در  ۲۶شهریور  ۱۳۶۴اعالمکردکه دکرت محمدعلی حفیظی رئیس برکنارشدهی
سازمان نظام پزشکی ایرانکه به مدت هفده سال ریاست این سازمان را به انتخاب پزشکان
به عهده داشت به هیجده ماه تبعید درکرمان محکوم شده و چهار تن دیگر از پزشکان
عضو آن سازمان نیز به مدت دوازده تا هیجده ماه تبعید در شهرهای دیکر محکوم شدهاند.
دکرت محمدعلی حفیظی رئیس سازمان نظام پزشکی یکی از شریفترین و خوشنامترین
پزشکانکشور و مورد وثوق جامعهی پزشکی بود .وی فرزندش ناخدا یکم حسنی حفیظی
را نیز در آذرماه  ۱۳۵۹در جنگ با عراق و عملیات موفق مروارید از دست داده بود و در
آن دوران «پدر شهید»محسوب میشد.
دکرت حفیظی در س���ال  ۱۳۴۲معاون دانشکدهی پزش���کی و در سال  ۱۳۴۵رئیس
دانشکده شد .در تمام این مدت از مزایای قانون تماموقت دانشگاهکه از سال ۱۳۴۲در
دانشگاه متداول شده بود استفاده نکرد .با همان قانون به اصطالح نیمهوقتکا رکرد
و بازنشس���ته شد .بخشی از بعدازظهر و اوایل شب را منظم ًا به مطبکوچک خود
واقع در میدان شاپور سابق،که مدتی هم منزل مسکونیاش بود ،میرفت و به درمان
بیماران و دردمندان میپرداخت و با آنکه متخصص بیماریهایکودکان بود ،هیچ
گاه به عنوان متخصص پویل اضافی دریافت نکرد و حتی پویلکه به عنوان ویزیت
به او داده میشد نگاه نمیکرد وگاهی نیز ازکمک مایل به بیماران مستمندکوتاهی
1

نداشت ،برخی از داروسازان محل شاهد بودند.
وی قبل از برقراریکنکور سراسری ،رأس ًاکنکور پذیرش دانشجو را انجام میداد و مسئول
کنکور ورودی دانشکدهی پزشکی ،دامپزشکی و داروسازی بود و با نهایت دقت و اطمینان
با همانکارمندانکم ،از عهدهی اینکار بر می آمد .پیش از تشکیل سازمان نظام پزشکی
ایران به همراه عدهای از اس���تادان در تنظیم قانون نظام پزشکی مشارکتکرد .در اولنی
دورهی انتخابات نظام پزشکی ایران به عنوان نمایندهی تهران در سازمان مرکزی برگزیده
ش���د و در همان دوره ،سردبری سازمان نظام پزشکی ایران از طرف منتخبان شد .بیشتر
آئنینامههای نظام پزش���کی دستاورد زحمات اوست .دکرت حفیظی در همهی انتخابات
س���ازمان نظام پزشکی شرکتکرد و همواره نام او در صدر جدول منتخبان قرار داشت.
2

جنگ و نهضتآزادی و بازرگان
موسویخویینیها از ابتدا یکی از دشمنان مهندس بازرگان و تفکرات وی بود و از هر
فرصتی برای تهدید وی و نهضت آزادی استفاده میکرد .وی در آبان  ۱۳۶۵طی سخنانی

-1روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۲۴تری  ،۱۳۶۵ص .۲
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تحت عنوان هشدار به«ورشکستگان سیاسی»گفت:
بیجهت نیس���ت که مردم عصبانی ش���دهاند ،تلفن میکنندکه چرااینها را ادب
نمیکنید و با آنها برخورد نمیکنید ؟ تا به حال جمعیتی تا اینح دگستاخ دیدهاید؟
تازگی مرجع تقلید شدهاند و فتوا صادر میکنند و به ما میگویند ازکالم خدا منحرف
شدهاید .ما نمیدانیماینها درکدام مدرسهی علمیه درس خواندهاند؟اینها از نظر
سیاسی ورشکسته شدهاند! حتی از زنها و پریزنهای ایران عقبماندهترند .پریزنها
فهمیدهاندکه صدام اگر دم از صلح میزند دروغ میگوید امااینها نفهمیدهاند .مثل
اینکه تازگیها ورشکستههای سیاسی فقیه از آب در میآیند
گناه نابخشودنی نهضتآزادی درخواست پایان جنگ بود .مهندس بازرگان در اسفند
1

۱۳۶۲در نامهی محرمانه به خمینی ،خطرات سیاستهای او راگوشزدکرده بود.
نهضت آزادی همچننی در فروردین  ۱۳۶۴با صدور نامهای به اعضای شورایعایل دفاع،
عملکرد این شورا را منفی دانست و به نوعی ،ادامهی جنگ بعد از فتح خرمشهر را به
زیادهطلبی وکشورگشایی تشبیهکرد.
نهض���ت آزادی همچننی بیانیهی دیگری با عنوان «پایان عادالنهی جنگ بیپایان» در
تاریخ ۱دیماه  ۱۳۶۴انتشار داد .موسویخویینیها در این رابطه میگوید:
حاال باید پرس���ید در شرایطیکه مسئوالن جمهوریاسالمی و مسئوالن جنگ به
مردم نوید یک ضربهیکارس���از را میدهند ،چطور این جمعیت به یاد این افتاده
استکه تاریخ عاش���ورا را تحلیلکند؟! ...اینگروه اخری ًا فقیه هم شدهاند ،راجع
ب���هحالل و حرام فتوا میدهند .چقدر وقاح���ت میخواهد ،واقع ًااینها دنبال چه
میگردند ؟ آیا این یک خطر برای فرهنگ انقالبی جامعهی ما نیست؟
البته نظاماسالمی دو سال بعد با سرافکندگی مجبور به پذیرش قطعنامهی  ۵۹۸و پذیرش
آتشبس در جنگ شد.
خویینیها در مجلس همکه بود بهکمتر از اعدام رضایت نمیداد.
در جلس���هی  ۱۰آبان  ۱۳۶۲هنگام نطق پیش از دس���تور هاشم صباغیان یکی از اعضای
نهضتآزادی ،نریوهای موسوم به خط امام به این نطق اعرتاضکرده و جلسهی مجلس
متشنج میشود ،در این هنگام معنیفر به سمت تریبون رئیس مجلس رفته و دو دستش را
بر روی میز هاشمی زده و فریاد میزند :آقای رئیس ،این چه وضعیتی است ،چرا مجلس را
آرام نمیکنید؟ در اینهنگام عادل اسدی ،نمایندهی اهواز ،سیلی محکمی بهگوش معنی
میزند و درگریی باال میگرید و دیگر نمایندگان خط امام هم به آنان حملهور میشوند.
معنیفر حملهی هادی غفاری را اینگونه توضیح میدهد:
2
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حضار جلسه مالحظهکردندکه حدود ده نفر از نمایندگان محرتم بر سر آقای صباغیان
ریختند و با ضربات مشت و لگد ما را مضروب و مصدومکردند .خصوص ًا حضرت
حجتاالسالموالمسلمنیجنابآقایهادیغفاریباخارجساخنتکفشازپایخود
وکوفنتهای مرتب بر سر و صورت و بدن اینجانبگوی سبقت را از دیگران ربودند.
پس از ضرب و شتم این دو نفر ،آنها را به اتاق موسویخویینیها میبرند ،وی در پاسخ
هاشم صباغیانکه معرتضانه میگوید :آیا با وجود اینکه شما اینجا هستید باید این بساط
را سر ما در بیاورند؛ میگوید :اگر دست من بود شما دو تا نباید اآلن حضور داشته باشید.
موسویخویینیها همنی مضمون را در ارتباط با احمد غضنفرپور دیگر نمایندهی مجلس
که دس���تگری ش���ده و در اوین به س���ر میبرد میگوید .در مجلس او را به خاطر غیبت
غریموجه ،مستعفی معرفی میکنند .معنی فر در اعرتاض میگوید ،او زندانی است چگونه
در مجلس حضور یابد؟ موسویخویینیها در پاسخ میگوید :اگه ایشون آزاد هم بودن در
مجلس حاضر نمیشدن و ً
اصال زندگی و حیات آقای غضنفرپور ناموجهه.
افول دوران خویینیها
بامرگ خمینی،دورانافولبسیاریازچهرههایخطامامیآغازشد.خامنهایوبیترهربی
آنها را وابسته به جریان رقیب میشناختند و در صدد حذف آنها از نهادهای حکومتی
بودند.خویینیهاانتظارداشتپسازفوتخمینیازسویخامنهایبهریاستقوهیقضاییه
برسد اما با دست رد وی روبرو شد و نزد رفسنجانی شکایتکرد .رفسنجانی میگوید:
آقای موس���ویخویینیها آمد ...از رهربی رنجیده ،به خاطر اینکه ایشان را رئیس
قوهی قضاییه نکرده است.گفتم آیتا ...خامنهای مایلند در دفرت خودشانکاری به
ایشان واگذار نمایند؛ نپذیرفت .وگفت بنا دارد با انتخابات میاندورهای به مجلس
برود .پیشنهاد همکاری با نهاد ریاستجمهوری را هم دادم.گفت اگر بنا باشدکاری
را بپذیرد ،اینرا میپذیرد.
رفس���نجانیکه مایل به حذف او از صحنه نبود ریاس���ت مرکز تحقیقات اس�ت�راتژیک
ریاس���تجمهوری راکه تازه تأسیس شده بود به وی سرپد تا نریوهای خط امام راکه از
حاکمیت رانده شده بودن دگرد هم آورد.
معاونت سیاسی ،اجتماعی و اندیشه این مرکز به ترتیب در اختیار سعید حجاریان ،عباس
عبدی و محسنکدیور بود و افرادی چون هاشم آقاجری ،علریضا علویتبار ،عماد افروغ،
مجید محمدی ،مصطفی تاجزاده ،بهزاد نبوی ،محسن سازگارا ،محسن امنیزاده و محسن
آرمنی فعالیت خود را در این معاونتها آغازکردند .این مرکز در جهتکادرسازی بیش از
1
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پانصد نفر از نریوهای همسوی خود را با «بورس دولتی» به خارج ازکشور اعزام میکند
که غالب این نریوها بعدها در رس���انهها و مطبوعات اصالحطلب و پستهای اجرایی

دولت اصالحات مشغول بهکار میشوند.
خویینیها پس از مرگ خمینی مدتی نیز در سمت نمایشی مشاور سیاسی خامنهای در بیت
رهربی حضور داشت ،اما به سرعت حذف و از بیترهربی خارج شد.
او در دوران رهربی خمینی پستهای مهم دیگری همچون نایب رئیسی دورهی اول مجلس
شورایاسالمی ،نمایندگی دورهی اول مجلسخربگان رهربی ،نمایندگی مجلس خربگان
قانوناساسی و عضویت در شورای بازنگری قانوناساسی را برعهده داشت .اما پس از مرگ
خمینی به جز مدتی حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مسئولیت رسمی دیگری
نداشت و پس از رانده شدن از قدرت سعیکرد روابط جدیدی برقرارکند به همنی خاطر به
یاد دکرت ملکی افتادکه بنی سالهای  ۶۰تا  ۶۵به مدت پنج سال در بدترین شرایط زندانهای
اوین و قزلحصار به سر برد .خویینیها در ۱۷فروردین ۱۳۷۰در نامهای به دکرت ملکی نوشت:
متأسفانه پس از آن تاریخ و در ایامیکه شما زندان بودید نتوانستم احوایل و سراغی
از خانوادهی شما و خصوص ًا خواهرم قدسیخانم بگریم و بر طبق اطالعاتیکه از
برخی دوستان دریافت میشد ایشان هم مثل شما چنان راه را جدا میدیدکه حاضر
به برقرار ماندن معاشرت و دوستیگذشته نبودندکه من شخص ًا از این بابت متأسفم
چون هم شما و هم ایشان به من و خانوادهام بسیار محبتکردهاید خصوص ًا در ایامی
1

که من زندان بودم.
اما با دست رد دکرت ملکیکه به خوبی با شخصیت او آشنا بود روبرو شد.
2

از مدافعان برکناری آیتالله منتظری
خویینیها یکی از مدافعان برکناری آیتالله منتظری از پس���ت قائممقامی رهربی بود و
«مجمع روحانیون مبارز»که او یکی ازگردانندگانش بود نقش مهم و تعینیکنندهای در
توطئه و پاپوشدوزی برای ایشان داشت .سالها بعد هم به منظور تالش برای نزدیکی به
خامنهای روی این مسئله تأکی دکرد وگفت:
من تردیدی در درستی عزل آقای منتظری توسط حضرت امام نداشته و ندارم ،و باور
دارمکه آن مرحوم با همهی فقاهتش ،با همهی حضور مستمرش در طول دهها سال
در منت مبارزات سیاسی ایران و در جریان پریوزی انقالب و در منت تمام قضایای
پس از انقالب تا ده سال پس از پریوزی و با همهی فضائل اخالقیکه داشت ،باور
1-www.kalame.co/faqs/14-1389-08-21-19-49-12/23680
2-www.iransos.com/gozaresh/01.06/21.01/mohammadmaleki.htm
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دارمکه از عهده به دوشکشیدن بار رهربی برنمیآمد.
وی ضمن آنکه در لفافه تأیید میکندکه خامنهای از عهده به دوشکشیدن بار رهربی بر
میآید ،دوباره علیه آیتالله منتظری دروغهای عجیبی را سرهم میکند:
اما افسوس و صدافسوسکه آن عالم مجاهد ،درکنار نقاط قوت فراوان ،ضعفهایی
هم داش���ت و این ضعفها تا زمانیکه به ساحتکشورداری و مدیریتکالنکشور
ارتباط پیدا نمیکرد چندان دیده نمیشد و مشکلی ایجاد نمیکرد ،ویل هنگامیکه
این ضعفها با مسائل مدیریتکالنکشورگره میخورد ،مشکالتی جدی به وجود
میآورد و شاید شنیده باشیدکه مرحوم بازرگان ،زمانیکه نخستوزیر بود ،به همنی
علت از دست آن بزرگوار به فغان آمده بود.
ایکاش آن اقدام مصلحتاندیشانه [انتخاب آیتالله منتظری به قائممقامی رهربی]
انجام نمیشد تا آن جراحی دردناک اتفاق نمیافتاد .آری ،همان ضعفها بودکه
امام را ناگزیر از آن اقدامکرد .من از پزشک مخصوص حضرت امام (رض) شنیدم
که ضربآهنگ قلب ایشان در هیچ زمانی به اندازهی روزیکه آن تصمیم راگرفتند
نامنظم نبود .و من ،با همهی ارادتیکه به آن عزیز داش���تم ،تردید ندارمکه در عزل
ایشان حق با امام بود ،اما امروز زمان را مناسب نمیدانم تا به توضیح تمام آن ماجرا
برپدازم .من انکار نمیکنمکه هیچ چیزی با ارادت و ایمانِ من به امام خمینی برابری
نمیکند ،ویل در وجدان خود اطمینان دارمکه در این ماجرا تنها به عنوان یک ناظر
بریونی داوری میکنم .اگر فرصتی مناسب به دست آمد ،شاید بتوانم به شرحکامل
1

این ماجرا برپدازم ،انشاءالله.
خویینیها مانند دیگر مسئوالن نظاماسالمی برای پیشبرد مقاصدش از هیچ دروغگویی
و فریبکاریای فروگزار نمیکند .او در حایل مدعی میشود مهندس بازرگان از دست
آیتالله منتظری به فغان آمده بودکه مهندس بازرگان به خاطر تس���خری سفارت آمریکا
توس���ط خویینیها و اطرافیانش اس���تعفا داد .بازرگان و اطرافیانش از سوی آنها مهر
«لیربال» خوردند ،امریانتظام با دسیسهی آنها به زندان ابد محکوم شد و همنیها بودند
که برای آیتالله منتظریکیفرخواست تهیه میکردندکه دفرتش را در اختیار «لیربال»ها و
«نهضتآزادی» قرار داده است و همنیها بودندکه از خمینی حکمگرفتندکه نهضتآزادی
حق شرکت در انتخابات ندارد.
2

محاکمه در دادگاه ویژهی روحانیت
پس از مرگ خمینی ،روحانیون سنتی و محافظهکاران با هدایت خامنهای اعالمکردند
1-www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_19846.aspx
2-www.ensafnews.com/82627
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که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات عام و استصوابی و شامل تمام مراحل از جمله
تأیید صالحیت شرکتکنندگان است .در مهرماه  ۱۳۶۹در جریان انتخابات دومنی دورهی
مجلس خربگان رهربی ،عدهیکثریی از نامزدهای جناح خط امام جمهوریاسالمیکه
نامزدهای وابسته به مجمع روحانیون مبارز بودند ،رد صالحیت شدند .اعرتاضات صورت
گرفته به این اقدام شورای نگهبان بیاثر بود.موسوی خویینیها ،محمدرضا توسلی رئیس
دفرت خمینی و عباییخراسانی امام جمعهی مشهد سه نفر از رهربان مجمع روحانیونکه
مشمول رد صالحیتها نش���ده بودند در اعرتاض به این وضع از انتخاباتکنارهگریی
کردند اما روزنامهها از چاپ بیانیهی انصراف آنان نیز خودداریکردند .بدین ترتیب مجمع
روحانیون مبارز در بهمنماه  ۱۳۶۹مصمم به انتشار روزنامهای شدکه «سالم» نامگرفت.
خویینیهاکه صاحبامتیاز این روزنامه بود تالشکرد از آن به عنوان تریبون جناح «خط
امام» استفادهکندکه با فرا ز و نشیبهای زیادی هم روبرو شد .سالمکه از سیاستهای
دولت هاشمیرفسنجانی انتقاد میکرد نقش مهمی در پریوزی محمد خاتمی در انتخابات
ح اقتدارگرا نماند .این روزنامه در سال  ۱۳۷۸در
 ۱۳۷۶ایفاکردکه دور از نظر خامنهای و جنا 
پی انتشار نامهی محرمانهی سعید امامی بهقربانعلی درینجفآبادی وزیر اطالعات برای
تهدید مطبوعات توقیف شد و خویینیها در دادگاه ویژهی روحانیتکه در دوران دادستانی
کلکشور او پا بهعرصهی وجودگذاشته بود ،بهجرم انتشار اسناد محرمانهیکشور و با
شکایت وزارت اطالعات دولت خاتمی به محاکمهکشیده شد پیش از شروع محاکمهی
وزارت اطالعات شکایتش را پسگرفت اما به جز مدعیالعموم ،محمود احمدینژاد،
کامران دانشجو ،درویشزاده نمایندهی دزفول در مجلس و حمیدرضا ترقی عضو ارشد
مؤتلفه و نمایندهی مشهد در مجلس پنجم به عنوان چهار شاکی حرفهای وارد صحنه شدند.
حمیدرضا ترقی در این رابطه میگوید:
محکومیت رهرب و محوریت پشت پردهی اصالحات به پنج سال عدم فعالیت سیاسی
و مطبوعاتی ،جریان اصالحات را خلعسالحکرد و تمام نقشههاییکه برای او و جریان
اصالحات طراحیکرده بودند را نقش بر آب ساخت .آنها مدیر مسئول روزنامه را
میخواستند جانشنی رهربیکنند و با روزنامههای زنجریهای براندازی نرم را به نفع
جریان اصالحات انجام دهند و پشت آنها هم آمریکا و قدرتهای استکباری بودند
که هم پول میدادند و هم حمایت سیاسی از طریق رسانههای ضدانقالب و ماهواره
و ش���بکههای مختلف میکردند .چیزیکه در فتنهی  ۸۸هم خود را نش���ان داد.
اعرتاض دانشجویان به توقیف روزنامهی سالم ،آغازگر حمله بهکوی دانشگاه تهران در
 ۱۸تری  ۱۳۷۸و حوادث روزهای پس از آن شد.
1

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13910417000475
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تالش برای به دستآوردن دل خامنهای
در پی استعفای اعرتاضی مهدیکروبی به خاطر دخالت مجتبی خامنهای در انتخابات
و تقلبگسرتده ،در سال  ۱۳۸۴مجمع روحانیون مبارز خویینیها را به عنوان دبری مجمع
برگزید و خویینیها به منظور به دست آوردن دل خامنهای در جمع عدهای از دانشجویان
به مناسبت  ۱۶آذر سخنان سخیفی را به زبان آورد:
ِ
حکومت
اما سئوال این است اگر حکومتکسی را اذیتکرد آیا دلیل میشود بگوید
بوش را بر جمهوریاسالمی ترجیح میدهد؟گاهی طوری در مورد مظالم صحبت
میشودکهگویی روی پهلوی را سفیدکرده است ،اینکملطفی است و بلکه بیانصافی
محض است ،در مباحث روشنفکری دینی نباید بهسمتی برویمکه همهچیز را نابود
کنیم .اگر من با شخصی مخالفم نباید آنرا به مخالفت با دین تعمیم بدهم اگر یکروز
هم زندان رفتیم یاکتک خوردیم حواسمان باشد همهچیز را زیر سئوال نربیم .اگر
شبهه در والیتفقیه میکنیم نباید به این خاطر باشدکه چون سهم ما را ندادهاند...
ام���ا اینکه ف���ردی در هم�ی�ن مملکت فعالیت داش���ته بعد از چند س���ال بگوید
جمهوریاسالمی نه ،برای من سئوال استکه آیا واقع ًا تحقیقکرده است؟ آیا زمان
پهلوی را دیده و مقایسهکرده است؟ یا اینکه چون اذیت شده یا توقع بیش از حد
1
داشته یا واقع ًا به او ظلم شده است و یا به دوستان ستم شدهاست اینطور عمل میکند.
اینسخنانخویینیهاموجبشدتادکرتمحمدملکیدرنامهایسرگشادهخطاببهاونوشت:
آقای خویینیها من از شما استدعا دارم این مطالب را با بحثهاییکه قبل از انقالب
و به قدرت رسیدن میگفتید و در نوار ضبط شده و اگر ندارید من برایتان میآورم
مقایسهکنید تا ببینید قدرت چگونه شماها را مسخکرده و چشمهایتان را نابینا و
گوشهایتانراناشنواووجدانهایتانرامنجمدنمودهاست.شمااز ِ
سال ۶۰دادستان
کلکشور بودید و اگر ادعاکنید آنچه در زندانهای جمهوریاسالمی میگذشت را
نمیدانستید وای بر شما .راستی شما نمیدانستید در زندانها چه میگذرد و هر روز
چندصد نفر بیمحاکمه یا در دادگاههای چنددقیقهای محکوم به مرگ میشدند و
به جوخهی اعدام سرپده میشدند؟ نمیدانستید به دخرتان تجاوز و سپس آنها را
اعدام میکنند؟ نمیدانستید به قول آیتالله منتظری افراد زیر نظر شما با شکنجه
و اعمالِ ضدانسانی خود روی ساواک شاه را سفیدکردهاند؟ نمیدانستید در سال
 ۶۷هزاران زندانیکه دورهی اسارت را میگذرانیدند با یک فرمان قتلعام شدند.
خویینیها در خردادماه  ۱۳۹۶در تالشی دوباره برای راه یافنت در دل خامنهایکوشید وی
را با عوالم غیب مرتبطکند .وی پس ازگذشت سه دهه از مرگ خمینی ،ناگهان یاد این
2

-1روزنامهی شرق ،دوشنبه  ۱۴آذر  ،۱۳۸۴ص ۶

2-asre-nou.net/1384/day/27/m-maleki.html
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ارتباط افتاد وگفت:
...کف حیاطکوچک بیمارس���تان فرشی پهن شده بود .آقایان خامنهای ،هاشمی،
موس���ویاردبیلی ،مهندس موسوی ،مشکینی،کروبی ،احمدآقا (و شاید دو سه نفر
دیگرکه اآلن به خاطرم نمیرسند) نشسته بودند .دکرت فاضل وضعیت بیماری امام را
گزارش میداد .سرانجام دکرت فاضلگفتکه حضرت امام حداکثر تا هشت ساعت
دیگر میهمان شما هستند .چننی به خاطرم میرسدکه آقای خامنهای فرمودندکه وقتی
امام وارد فرودگاه ش���دند ،یک نفر به منگفتکه ایش���ان ده سال رهربی میکنند
-والله یضاعف لمن یشاء( -من چون نزدیک ایشان نبودم شاید بعضی ازکلمات

را به دقت نقل نکرده باشم).
او با این روایت جعلی ،مأموریت هردوی آنها در تصدی پست رهربی و مدتزمان آنرا
تعینیشده از عالم غیب جا میزند .خویینیها در ادامه ،داستان دیگری جور میکندکه جز
محمد مؤمن چهرهی مورد اعتماد خامنهای همهی عوامل آن مردهاند:
در این نشست ،آقایان خلخایل ،محمدیگیالنی ،مؤمن و شاید طاهریخرمآبادی هم
بودند ،ویل احمدآقا همراه پزشکان بر بالنی امام بود .صحبت شدکه بعد از امام برای
رهربی چه بایدکرد .پس از مقداری سکوت ،آقای محمدیگیالنی به جناب آقای
خامنهایگفتندکه چرا خود شما نباشید و دو سه جمله هم در تأیید پیشنهاد خودگفتند
که متأسفانه در خاطرم نمانده است .آقای خامنهای برآشفتند و به آقای محمدیگفتند
خواهش میکنم دیگر این مطلب را تکرار نفرمایید .آقای مؤمنگفتندکه حضرت
امام دربارهی آقای منتظری فرمودهاندکه رهرب نمیتوانند بش���وند ،ویل نفرمودهاند
که عضو شورای رهربی هم نمیتوانند باشند؛ بنابراین چه اشکایل داردکه شورای
رهربی متش���کل از ایشان و دو نفر دیگرکه از جهت مدیریت و سیاست صالحیت
دارند تشکیل شود؟ این پیشنهاد ،اگر هم طرفداری داشت ،اما اکثر حاضران با آن
مخالف بودند .یک نفر هم آقای گلپایگانی را پیشنهادکرد که به خاطرم نمیرسد
1

چهکسی بود و چون اطمینان ندارم ،بهرت است بگویم خودم این پیشنهاد را دادم!
با وجود همهی این دمتکاندادنها اما او به دل سنگ خامنهای راه پیدا نمیکند و حتی
اجازه نمییابد در بیمارس���تان به دیدار خامنهای برود .پس از آن هم رسول منتجبنیا و
محسن رهامی از سوی «اصالحطلبان» با ویلفقیه دیدار میکنند و او نمیتواند به بارگاه
2

رهربی راه یابد.

3

1-www.isna.ir/news/96031407797
2-www.isna.ir/news/96031407797
3- http://sahamnews.org/2017/04/304764

ش آنها
ترکیب اعضای شورایعایل قضایی و نق 
در سرکوب دههی ۶۰

«انجام مسئولیتهای قوهی قضاییه» در نظام جمهوریاسالمی تا سال  ،۱۳۶۸به موجب
اصل ۱۵۷قانوناساس���ی مصوب مجلس خربگان ،به عهدهی شورایعایل قضایی قرار
داشت و این شورا «باالترین مقام قوهی قضاییه» شناخته میشد .اعضای این شورا در
دورههای مختلف مرکب بودند از :رئیس دیوانعایلکشور؛ دادستانکلکشور؛ «سه نفر
قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضاتکشور»که عم ً
ال فرمالیته بود.
1
روز  ۱۹تریماه  ۱۳۵۹علی قدوس���ی ،محمدمهدی ربانیاملشی و عبدالله جوادیآملی به

-1عبدالله جوادیآملی در سال  ۱۳۱۲در آمل متولد شد .در  ۲۵خرداد  ۱۳۵۸بنابر حکمی از سوی خمینی
«حاکم شرع دادگاههای انقالب آمل» شد و پس از آن به عضویت شورای عایل قضایی درآمد .تدوین
الیحهی قصاص ،حدود ،تعزیرات و دیات از جمله اقدامات اوست .وی در دانشکدههایکه در تهران
برای پرورش قاضی تأس���یس شده بود و نیز در قم در مدرسه عایل قضایی احکام قضایی را تدریس
میک���رد .در دورهی اول و دوم مجلس خربگان ،نمایندهی مازندران ب���ود .در دیماه  ۱۳۶۷در رأس
هیأتی سه نفره به دیدارگورباچف رفت و پیام خمینی را برای او قرائتکرد.
او از مخالفان آیتالله منتظری و حامیان سرکوب وی بود .پس از  ۱۳رجب سال  ۷۶و سخرنانی آیتالله
منتظری ،در جمع برخی طلبههای معرتض در مس���جداعظم حضور یافت و به دفاع از والیتفقیه و
خامن���های و تخطئهی آیتالله منتظری پرداخت .او بار دیگر در س���ال ۱۳۷۸همراه با نوریهمدانی،
مشکینی ،علویگرگانی ،حسنزاده آملی ،مقتدایی ،یزدی و....در جمع طالبیکه در اعرتاض به انتشار
کاریکاتور علیه مصباحیزدی متحص شده بودند حضور یافت و برعلیه «تساهل و تسامح» سخرنانی
کرد .وی همچننی منتقد سیاستهای فرهنگی دولت خاتمی بود .واژهی دیاثت فرهنگی از ابداعات
اوست .عبدالله جوادیآملی در سخرنانی خود در مسجد اعظم قم میگوید« :این مخرتعان و مکتشفان
مانند مخرتع برق و بسیاریشان موحد بودند وکفر و الحاد آنان یا اتمام حجت بر آنان اثبات نشد،که حق
بر اینان مسلم شده است و اینان الحاد را بر توحید مقدم داشتند ،خیلی از آنان مستضعف فکری بودند ،لذا
دربارهی افراد و اشخاص نمیشود نظر داد .تنها به طورکلی میتوانگفتکه افراد مشرک و ملحد به طور
عامدانه وارد بهشت نمیشوند .در دنیا از اخرتاع خود استفاده میکند و ممکن است از این اخرتاع در
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عنوان منتخب قضات به شورایعایل قضایی راه یافتند و به همراه محم د حسینیبهشتی
رئیس دیوانعایل کشور و عبدالکریم موسویاردبیلی دادستان کل کشور ،اولنی اعضای
شورایعایل قضایی را تشکیل دادند.
دورهی مأموریت این اعضا در قانون پنج سال ذکر شده بود.
پس ازکشته شدن بهشتی و قدوسی ،در تری و شهریور  ،۱۳۶۰موسویاردبیلی به عنوان رئیس
دیوانعایلکشور و ربانی املشی به عنوان دادستانکلکشور عضو شورا شدند و ترکیب
اعضای شورایعایل قضایی با انتخاب دو عضو جدید از میان قضات ،در آبانماه ۱۳۶۰به
اینشکل تغی ریکرد :عبدالکریم موسویاردبیلی ،محمدمهدی ربانیاملشی ،محمد مؤمن،1
عبدالله جوادیآملی و مرتضی مقتدایی.
این ش���ورا در ش���هریور  ۱۳۶۱با صدور بخشنامهایکلیهی قواننیگذشته راکه بر خالف
اسالم باشد ملغی وکان لمیکن اعالمکرد .و در پی آن دست حکام شرع را برای تفسری
قواننی بازگذاشت .در بخشنامهی مذکور آمده بود:
قض���ات محرتم موظفند تا ابالغ قواننی مصوب مجلس شورایاس�ل�امی بر تمام
مواردیکه تش���خیص دهند قواننی موجود برخالف شرع اسالم است با استناد به
2
منابع معترب فقهی و یا فتوای معترب ،حکم قضیه را صادرکنند.
در دیم���اه  ۱۳۶۱خمینیکه به هیچ قان���ون و قاعدهای پایبند نبود ،دس���تور برکناری
ربانیاملش���ی ،محمد مؤمن و عبدالله جوادیآملی را داد .جرم آنهاگذاشنت شنود برای
سیدحسنی موس���ویتربیزی و تالش برای مستندکردن فساد جنس���ی وی ،بود .مؤمن و
جوادیآملی منتخب «قضاتکشور» بودند و خمینی به لحاظ قانونی قادر به برکناری
آنها نبود .به همنی دلیل با لطائفالحیل آنها را پس از برکناری ،مجبور به استعفاکرد.
محمدموسویبجنوردیوابوالفضلمریمحمدی
و به این ترتیب یوسف صانعی به جای ربانیاملشی دادستانکلکشور شد و شورایعایل

برزخ و در قیامت استفادهکند اما قطع ًا وارد بهشت نخواهد شد( ».تابناک ۳۰ ،بهمن )۱۳۹۳
-1محمد دانشزادهقمی معروف به محمد مؤمن ،در  ۲۲دیماه س���ال  ۱۳۱۶در خانوادهای کش���اورز
در قم متولد ش���د .دارای چهار برادر و پنج خواهر اس���ت .وی اگرچه درحدود یک س���ال و نیم در
س���یاهترین روزهای تاریخ میهنمان عضویت ش���ورایعایل قضایی را به عهده داشت اما بسیاری از
قضات دادگاههای انقالب توس���ط او بهکارگمارده شدند و او از این بابت نقش مهمی در سرکوب
و جنایت داشت .عضویت فقهای شورای نگهبان(شش دوره) ،عضو مجلس خربگان رهربی (چهار
دوره) ،نایبرئیس مجلس خربگان رهربی ،عضو ش���ورای بازنگری قانوناساسی ،عضو شورایعایل
قضایی ،رئیس دادگاه عایل انقالباسالمی و مسئول انتخاب و اعزام قضات شرع دادگاههای انقالب
در سراسرکشور به دستور خمینی ،عضو شورایعایل سیاستگذاری و رئیس حوزهی علمیه قم ،عضو
جامعهی مدرسنی حوزهی علمیه قم ،عضو مجمع جهانی اهل بیت (س) و رئیس مجمع فقه اهل بیت،
عضو هیأت امنای دانشگاه قم و ریاست دادگاه عایل قم از جمله مسئولیتهای وی بوده است .وی در
دوران خامنهای یکی ازکارچاقکنهای وی بوده است.
-2روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۲شهریور  .۱۳۶۱ص .۲
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قضایی برخالف قانون تا تریماه سال بعد با سه عضو مرکب از موسویاردبیلی و مرتضی
مقتدایی و یوسف صانعی بهکار خود ادامه داد.
این شورا در فروردین  ۱۳۶۲با حضور موسویاردبیلی ،یوسف صانعی ،مرتضی مقتدایی
تشکیل جلسه داد و تصمیمگرفتکه معتادین ولگرد توسط مأمورین دستگری و بالفاصله در
دادگاه سیار محاکمه و درمالءعام مورد تنبیه بدنی قرا رگریند .1روز بعد هیأتی مرکب از سه
قاضی شرع ،مأموران اجرای احکام پلیس قضایی و پاسدارانکمیتههای انقالباسالمی
طی یک برنامهی ضربتی به خیابانهای جنوب تهران اعزام ش���دند و ضمن جمعآوری
یک صد معتاد از سطح خیابانهای جنوب تهران ،آنان را پس از محاکمه به مجازات و
ضربات شالق از ده تا هفتاد و چهار ضربه محکومکردند و احکام صادره بالفاصله در
محل اجرا شد .در میان معتادان مجازات شده جوانان هیجده ساله تا پریمرد هشتاد و پنج
ساله دیده میشد .روز بعد دادگاه سیار برای زنان معتاد برگزار شد و حکم صادره توسط
زنان پلیس قضایی اجرا شد.2
در تریم���اه  ۱۳۶۲از میان پن���جکاندیدای عضویت در ش���ورایعایل قضایی ابوالفضل
4
3
مریمحمدی رئیس شعبه دوم دیوانعایلکشور و محم د موسویبجنوردی رئیس شعبهی
-1روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۲فروردین  ،۱۳۶۲ص ۳
 -2روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۲۴فروردین  ،۱۳۶۲ص .۲
-3سید ابوالفضل مریمحمدی متولد  ۱۳۰۲در شهر زاویه (از توابع زرند مرکزی) است .او شوهرخواهر
سیدموسی شبرییزنجانی از مراجع تقلید قم است .مریمحمدی پس از پریوزی انقالب ابتدا به سمت
حاکم ش���رع دادگاه انقالب اسالمی شهرستان قم انتخاب ،و سپس به ریاست دادگاه تجدیدنظر قم
منصوب شد .پس از آن مسئولیتگزینش و اعزام قضات شرع به شهرستانها را عهدهدار شد .وی از
جمله فقهایی بودکه در تهیهی لوایح دیات و قصاص مورد مشاوره قرار میگرفت و در تدوین لوایح
فوق نقش زیادی داشت .در سال  ۱۳۶۰به سمت ریاست شعبهی  ۲دیوانعایل منصوب شد .در ۱۳۶۸به
ریاست دانشکدهی الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران منصوب شد و همزمان به تدریس علوم
قرآنی و فقه اسالمی در دورهی دکرتی دانشکدهی فوق پرداخت .و در سومنی و پنجمنی دورهی مجلس
خربگان رهربی به عنوان نمایندهی استان مرکزی و تهران حضور داشت.
-4سیدمحمد موسویبجنوردی متولد  ۱۳۲۲در نجف است .وی پس از پریوزی انقالب به ایران آمده و
در دفرت استفتائات خمینی مشغول بهکار شد .دخرت وی همسر سیدحسن خمینی است و از این طریق او
با «بیتامام» وصلتکرده است .وی در سال  ۱۳۵۹به دستور خمینی دادگاه عایل قضات را راهاندازی
کرد .دریافت مدرک دکرتا از دانشگاه غریقانونی هاوایی و معاونت این دانشگاهکه مدارک جعلی و
تقلبی به افراد میداد ،موجب افتضاح بزرگی در اواخر دههی  ۷۰شد اما وی به واسطهی نفوذی که
داشت مورد سؤال هم قرار نگرفت.
بجنوردی در سال  ۱۳۶۱به عضویت شورای عایل قضایی درآمد و به حکم خمینی عضو هیئت عفو
و بخشودگی زندانیان بود .ویکه امور مربوط بهکانون وکال را در اختیار داشت ،در آذر  ۱۳۶۳گودرز
افتخارجهرمی را به عنوان سرپرستکانون وکال انتخابکرد تا تصفیه و «پاکسازی» الزم را در این
کان���ون انجام دهد .وی همچننی در هفتم آذر  ۱۳۶۳در حایلکه تنها به حکم محمدیگیالنی جواز
وکالت صد و چهل و پنج وکیل مدافع باطل ش���ده بود ،قول دادکه «پس از خاتمهی پاکس���ازی از
وکالی فاسد و غریمتعهد انتخابات شروع ،هیأت مدیره تشکیل و سپس رئیسکانون تعینی میشود».
موسویبجنوردی همچننی در دانشکدههای حقوق دانشگاههای «شهید بهشتی» و تربیت مدرس و
نیز دانشکدهی الهیات دانشگاه تهران تدریس میکرد .وی در اسفند  ۱۳۹۲تالش وافری به خرج داد
تا مسئولیتهای جنایات صورتگرفته در حیات خمینی را متوجه آیتالله منتظریکند و خمینی را
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چهارم دیوانعایلکش���ور به عنوان منتخبهای قضات سراس���رکشور ،به شورایعایل
قضایی پیوستند و همچنان موسویاردبیلی ریاست شورا را به عهده داشت .در  ۲۲شهریور
 ۱۳۶۲شورایعایل قضایی به دادگاه انقالباسالمی مرکز اجازه داد تا نسبت به ضبط
1
اثاثهی خانه و منازل منافقنی فراری اقدامات الزم را انجام دهد.

شورایعایل قضایی به عنوان عایلترین مرجع قضاییکه مسئولیت مستقیم درکشتارهای
دههی  ۶۰دارد ،برای ایجاد وحدت رویه در صدور احکام اعدام ،بخشنامهای را در سال
 ۱۳۶۲به شرح زیر صادرکرد:
عنوان :ضواب���ط مربوط به موارد اعدام دربارهی عناصر ضدانقالب و قاچاقچیان
مواد مخدّر /نام صادرکننده :مرتضى مقتدایى /سمت صادرکننده :از طرف شوراى
عاىل قضایى /شماره/۶۲/۲۹۰ :م تاریخ /۱۴/۱۲/۱۳۶۲ :دستورالعمل ارشادى بهکلیه
دادگاهها و دادسراهاى انقالب اسالمىکشور
منت بخشنامه /چون در مواردى دادگاههاى انقالب ،نظر به اعدام م ّتهم مىدادند و
شعب دادگاه عاىل ضمن تأیید تطبیق آن نظر با موازین شرعى ،ضرورت اعدام او
را منوط به تش���خیص قاضى دادگاه میدانستند ،مق ّر رگردید ضوابطى براى موارد
ضرورت اعدام تعینی ،تا تنها در آن موارد پرونده به دادگاه عاىل ارسال و در غری این
موارد،کیفرى غری از اعدام در نظرگرفته شود:
او ً
ال دربارهی منافقنی وگروهکهاى محارب:
1.1م ّتهم از اعضاىکادر مرکزى و از ردههاى باالى تش���کیالتى باش���دکه نقش
رهربىک ّلى را ایفا مىکنند.
2.2فعالیت در سطح گسرتدهی رهربى گروهى و دادن خط تشکیالتى ،گرچه در
یک منطقهی محدود بوده باشد.
3.3فعالیت در فاز سیاسى و تبلیغاتى وسیع و جذب نریو ،که افرادى را جذب یا
آماده براى پذیرفنت اهداف شومکرده باشد.
4.4فعالیت مؤثر در فاز نظامى (گر چه به صورت هوادار بوده باشد) خواه شخص ًا
دس���ت به اعمال تخریب و ترور زده باش���د یا آنکه نقشهکشیده و عاملنی را
رهربى عملى نموده باش���د .خواه در تمامى اقدامات موفقگردیده باش���د یا
ناموفق ،زیرا مهم اصل اقدام و جرأت علىالله و رس���وله مى باشد .خالصه،
اعمال اقدام شدهکم ًا وکیف ًا چشم گری و دال بر خباثت فوقالعادهی وى باشد
فردی رئوف و اهل مدارا نشان دهد.بجنوردی در آذر  ،۱۳۹۳در مصاحبهایگفتکه بهائیان ،از آنجا
که ضد اسالم بوده و جزو ادیان ابراهیمی نیستند ،از حقوق شهروندی برخوردار نبوده و حق تحصیل
ندارند .او برای شرکت در انتخابات مجلس خربگان سال  ۱۳۹۴ثبت نامکرد ،اما صالحیتش از سوی
شوراینگهبان احراز نگردید.
-1روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه بیستوسوم شهریور  ،۱۳۶۲ص .۱
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که مجموع ًا داللت دارند بر عدم قابلیت اصالح و یک نوع حب افساد غری
قابل عالج؛ لذاگاه مىشودکه بیش از یک اقدام ننموده وىل آن عمل آن قدر
بزرگ و با اهمیت استکه جز خبثاى درجه اول و فریفتگان طواغیت و ابالسه
زمان ،دست به چننی اقدامهایى نمىزنند از قبیل اقدام به ترور شخصیتهاى
مبارز اسالمى یا (تخریب) مؤسسات و ارگانهاى زیربنایى اسالم و نحوه،که
1
جز از اشخاص پلید و خبیث درجه ّاول ساخته نیست.
در ارتباط با نحوهی اعدام نیز ش���ورایعایل قضاییکوشید با صدور دستورالعملهایی
وحدت رویه ایجادکند.
در نحوهیکشنت مفسد و محارب ،به جز روایتهای شرعی و سوابق تاریخی ،به سورهی
«المائده» در قرآن اس���تناد میش���ود .در آیهی  ۳۳این س���وره در بارهی نحوهیکشتار
«محاربنی با خدا» و «مفسدین فیاالرض» چننی آمده است:
همان���اکیفر آنانکه با خدا و رس���ول او به جنگ برخیزند و روی زمنی بهفس���اد
میکوشند جز این نباشدکه آنها راکشته یا به دارکشند و یا دست و پایشان را به
خالف بربند (یعنی دس���ت چپ را با پای راست یا بالعکس) یا نفی بلد و تبعید
از س���رزمنی صالحان دورکنند .این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در
آخرت باز به عذابی بزرگگرفتار خواهند شد.
در نخس���تنی سالهای تشکیل جمهوریاسالمی ،با استناد به لفظ «کشنت»که در آیهی
مزبور آمده اس���ت ،از شیوهی تریباران اس���تفاده میکردند .در آنهنگام اصل را بر جان
س���تاندن از قربانی میدانستند .اما وقتی در عمل مزیت دارزدن را تجربهکردند ،با این
توجیه شرعیکه «دارزدن» مشخص ًا در قرآن توصیه شده ،آن را ترجیح داده و به عنوان
شیوهی اصلی و شرعی جانستانی ،بهکارگرفتند.
در ماده  ۱۴و تبصرهی  ۱۴آینینامهی نحوهی اجرای احکام قصاص ،رجم ،قتل ،صلب،
اعدام و شالق نیز آمده است:
م���اده -۱۴اجرای قصاص نفس ،قتل و اعدام ممکن اس���ت بصورت حلقآویز به
چوبهی دار و یا شلیک اسلحهی آتشنی و یا اتصال الکرتیسته و با به نحو دیگر به
تشخیص قاضی صادرکنندهی رأی انجامگرید.
تبصره-در صورتیکه در حکم صادره نسبت به نحوه وکیفیت اعدام ،قصاص نفس
2
و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد ،محکوم بهدا رکشیده میشود.
شورایعایل قضایی همچننی با تصویب یک دستورالعمل ،چگونگی رسیدگی به جرایم
افراد وابسته به حزب توده را مشخصکرد:
1-http://rc.majlis.ir/fa/law/show/131369
2-http://k-chaab.mihanblog.com/post/6
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بخشنامه بهکلیهی دادگاهها و دادسراهای انقالب جمهوریاسالمی ایران با توجه
به پایان محاکمهی اعضای نظامی حزب منح ّلهی توده در تهران و اعالمکیفر آنها،
دادگاهها و دادس���راهای انقالب سراسرکشور بررسی پروندهها و محاکمهی افراد
وابسته به حزبمنح ّله توده را شروع نموده و برای وحدت رویّه در احکام صادره،
دستورالعملارشادی شمارهی ۱،52953۱۳۶۲،۱۱،۱۳شورایعایل قضایی به پیوست
ارسال ،تا مورد عنایت ّ
ع محرتم قرارگرید.
حکام شر 
1
مرتضی مقتدایی از طرف شورایعایل قضایی
در پی استعفای یوسف صانعی ،در تاریخ  ۱۹تریماه  ۱۳۶۴سیدمحمد موسویخویینیها
به دادستانیکلکش���ور منصوب شد و سپس با پایان دورهی ابوالفضل مریمحمدی در
مردادماه  ۱۳۶۴ترکیب شورایعایل قضایی به شرح زیر تغیریکرد.
عبدالکریم موس���ویاردبیلی ،محم د موس���ویخویینیها ،محم د موس���ویبجنوردی،
یمقتدایی.
محمدحسنمرعشیشوشرتی 2،مرتض 
 ۲۰آبان سال  ،۶۴شورایعایل قضایی تصویبکردکه «کلیهی پروندههای منتهی به حکم
اعدام پس از تنفیذ در دادگاه عایل قم و انشای حکم ،جهت صدور دستور اجرای حکم به
شورایعایل قضایی ارسال شود و پس از ابالغ دستور شورایعایل قضایی ،اجرای حکم
با نظارت دادستان با رعایت ترتیبات شرعی و قانونی به عمل خواهد آمد.
ش���ورایعایل قضایی در آذرماه  ۱۳۶۴با تصویب یک مادهی واحده ،حدود صالحیت
دادس���راها و دادگاههای انقالب را افزایش داد و رس���یدگی به جرائم اختالس ،ارتشاء،
3
کالهبرداری و ایجاد مراکز فحشا و منکرات را نیز به عهدهی آنهاگذاشت.
به مناس���بت  ۲۲بهمن  ۱۳۶۴اعضای ش���ورایعایل قضایی به اتفاق حسن حبیبی وزیر
دادگس�ت�ری در جمع میهمانان خارجی دههی فجرکه جزو هواداران دس���تچنی شدهی
نظاماس�ل�امی بودند بهس���واالت آنها در رابطه با قواننی اسالمی و اجرای آنها پاسخ
دادند.
موسویخویینیها دادستانکلکشور ضمن انکار وجود زندانی سیاسی در ایرانگفت:
در حکومت جمهوریاسالمی کسانی که به نام زندانی سیاسی معروف میشوند،
در حقیقت عدهای تروریس���ت هس���تندکه تنها زبانی راکه برای صحبت با دولت
1-http://rc.majlis.ir/fa/law/show/131367

-2سيدمحمدحس���ن مرعشىشوش�ت�رى در سال  ۱۳۱۶در شوش�ت�ر به دنیا آمد .وى در سال  ۱۳۶۱وارد
تشكيالت قضايى اهواز شد و ابتدا سمت حاكم شرع داشت و بعد ًا رياست دادگاه را برعهدهگرفت.
در سال  ۱۳۶۳به ديوان عاىل كشور در تهران تهران ملحق شد و در شعبهی نوزده ديوانعاىل خدمت
كرد ،سپس در شعبهی بیست و سرانجام به عضويت شوراى عاىل قضايى منصوب شد .در دوران یزدی
مدتی معاون قوه قضاییه بود و در مدرس���هی عاىل«شهيد مطهرى» و دانشگاههاى تهران در زمينهی
اصول فقه و حقوق تدریس میکرد .وی در تاریخ ۲۸ .مرداد  ۱۳۸۷درگذشت.
-3روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۲۱آذر  ،۱۳۶۴ص .۷
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جمهوریاسالمی انتخابکردهاند ،زبان ترور و انفجار است و طبیعی استکه جای
این افراد در زندان باش���د .زندانیانیکه ما داریم یک مشت تروریست هستندکه به
جرم انفجار یا ترور دستگری شدهاند.
مقتدایی سخنگوی شورایعایل قضایی در پاسخ به سؤال یکی از میهمانان خارجیکه
چرا افرادیکه به درجه اجتهاد نرسیدهاند ،حکم میکنند و به چه دلیل حکم آنها نافذ
است،گفت:
گرچه ما معتقدیمکه قاضی باید مجتهد باش���د ویل برای رفع ضرورتکسیکه با
مراجعه بهکتب فقهی و باکمک تقلید بتواند قضاوتکند ،طبق قانون ابالغ قضایی
میگرید و میتواند حکمکند.
او توضیحی ندادکه در نظاماسالمی حاکمهای شرع متعددی در حایلکه هنوز در مراحل
ابتدایی تحصیل علوم دینی بودند در س���ننی حتیکمتر از بیست سال همچون رئیسی و
پورمحمدی و ...بر جان و مال مردم حاکم ش���دند .سیدمحمد موسویبجنوردی دیگر
عضو شورایعایل قضایی در پاسخ به این سؤالکه روشهایگرفنت اقرار از مجرمنی به
چه صورت است و اگر اقرار نکند ،موضعگریی شما چگونه است ؟ دروغهای عجیب و
غریبی سرهمکرد وگفت:
در قانوناساسی جمهوریاسالمی طبق اصل  ۳۸هرگونه شکنجه برایکسب اطالع
یا سوگند اجباری مجاز نیست .بنابر این در بارهی مجرمنی حتی آنهاکه مسلحانه
علیه جمهوریاسالمی قیامکردهاند هیچگونه شکنجهای مجاز نیست و اگر خالف
این باشد بر اساس شرع اسالم سازمان بازرسیکلکشورکه نظارت بر حسن اجرای
کل قواننی را دارد میتواند دخالتکند و در صورت مشاهدهی موردی شورایعایل
قضایی با قاطعیت برخورد خواه دکرد.
این در حایل بود که در زندانهای نظاماسالمی به سادگی حکم «ضرب حتیالموت»
یا شکنجه تا سرحد مرگ داده و زندانیان بسیاری را زیر شکنجه به قتل رساندند .ابعاد
شکنجه در ارتباط با تعدادی از زندانیان آنقدر وحشتناک بودکه بازجویان و شکنجهگران
اجرای حکم اعدام را منوط به انجام مصاحبه از س���وی زندانی قرار میدادند .در واقع
زندانی برای خالص ش���دن از زیر بار شکنجه و اجرای حکم اعدام در موردش راضی
میش دکه تن به اعرتاف تلویزیونی دهد .بجنوردی در ادامهگونهای از شکنجه را پذیرفت
و به توجیه آن تحت عنوان تعزیر شرعی پرداخت.
احیان ًا ممکن است یک مجرم در یکی از دادسراها تعزیر شود .بطور مثال جنایاتی
کرد و قاضی یقنی دارد که دروغ میگوید و حاضر به اقرار نیس���ت و طبق اصول
شرعی هرکس مرتکب معصیت کبریه شود ،مستحق تعزیر است و قاضی میتواند
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انشاء حکمکرده و تعزیزکند.که هفتاد و چهار ضربه شالق در مورد آن مجرم اعمال
شود .ما حتی یک نمونهکه بدون حکم قاضی تعزیر شده باشد در دادسرای عمومی
و انقالب نداریم.1
من به عنوان یک زندانی سیاسی بارها بدون «حکم شرعی» به شدیدترین وجه شکنجه
شدم .تنها یکبار به من حکم «ضرب حتیالموت» نشان داده شدهکه آنهم تمام وکمال
اجرا نشد وگرنه زنده نمیماندم.
 ۱۴آذر س���ال  ۶۶بر اساس مصوبهی شورایعایل قضایی مقرر شدکهکلیهی پروندههای
قصاص و اعدام و صلب و رجم و مصادره و اسرتداد و ضبطکه از دادگاهها و دادسراهای
انقالباس�ل�امیکشور به دبریخانه شورایعایل قضایی واصل میشود ،به طور دورهای
به نظر یکی از اعضای ش���ورایعایل قضایی برس���د و از حیث انطباق با بخشنامهها و
دس���تورالعملهای صادره از شورایعایل قضایی مورد بررس���ی قرارگرید تا در صورتی
که اش���کایل در حکم مالحظه نش���ود پرونده جهت ادامه رس���یدگی ب���ه دادگاه عایل
انقالباس�ل�امی ارسال شود و در غری این صورت ،اشکاالت مشهوده در حکم ،جهت
توجه دادگاه عایل تذکر داده شود.
پرسش و پاسخ احمد خمینی با پدرش به خوبی نشانگر نقش مستقیم شورایعایل قضایی
در قتلعام زندانیان سیاسی در سال  ۱۳۶۷است .احمد خمینی خطاب به پدرش نامه زیر
را نوشته و سؤاالت موسویاردبیلی رئیس شورایعایل قضایی را مطرح میکند:
پدر بزرگوار حضرت امام مد ظلهالعایل،
پس از عرض سالم ،آیتالله موس���ویاردبیلی در مورد حکم اخری حضرتعایل در
بارهی منافقنی ابهاماتی داشتهاندکه تلفنی در سه سئوال مطرحکردند:
 -۱آیا این حکم مربوط به آنهاس���تکه در زندانها بودهاند و محاکمه ش���دهاند و
محکوم به اعدام شدهاند ویل تغیری موضع ندادهاند و هنوز هم حکم در مورد آنها
اجرا نشده است ،یا آنهاییکه حتا محاکمه هم نشدهاند ،محکوم به اعدامند؟
 -۲آیا منافقنیکه محکوم به زندان محدود ش���دهاند و مقداری از زندانشان را هم
کشیدهاند ویل بر سر موضع نفاق میباشند ،محکوم به اعدام میباشند؟
 -۳در مورد رسیدگی به وضع منافقنی ،آیا پروندههای منافقینیکه در شهرستانهایی
که استقالل قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند ،باید به مرکز استان ارسالگردد،
یا خود میتوانند مستق ً
ال عملکنند؟ فرزند شما احمد.
خمینی در پاسخ به سؤال فرزندش احمد ،ضمن تأکید بر فرمان قتلعام زندانیان مجاهد
خواهان تعجیل در صدور و اجرای احکام اعدام میشود:
-1روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۲۰بهمن  ،۱۳۶۴ص .۲
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بسمه تعایل ،در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش
اعدام است .سریع ًا دشمنان اسالم را نابودکنید ،در مورد رسیدگی به وضع پروندهها،
در هر صورتکه حکم سریعتر انجامگرید ،همان مورد نظر است.
الزم به ذکر اس���تکه شورایعایل قضایی در دورانکشتار  ۶۷کلیه فعالیتهای خود را
تعطیلکرد تا هیأت اعدام زندانیان با دست باز بهکشتار زندانیان سیاسی برپدازد .در ۱۰
شهریور  ۱۳۶۷در آخرین روزکشتار شورایعایل قضایی فعالیتهای خود را از سرگرفت و
به تشکیل جلسه پرداخت و خواستارکشتار محاربنی و مرتدین شد.
طی جلس���هایکه در  ۲۴بهمن  ۱۳۶۷با حضور س���ران س���ه قوه و اعضای شورایعایل
ت اعضای
قضایی تشکیلگردید بنا به درخواستهای مؤکد خمینی ،طرح تعینی مسئولی 
ش���ورایعایل قضایی ،به بحث وگفتگوگذاشته شد و سرانجام مجموع صالحیتها و
اختیارات این شورا بنی اعضا تقسیم شد.
خامنهای در نامهی خود به خمینی در این رابطه مینویسد:
پریو دستور مورخ  ۶۷/۱۱/۲۳حضرتعایل جلس���هی فوقالعادهی رؤسای سه قوه با
حضور اعضای شورایعایل قضایی در  ۶۷/۱۱/۲۴تشکیل و طی سه ساعت بحث و
تبادل نظر تقسیم وظایف قضایی میان اعضای چهارگانهی فعلی شورا به ترتیب زیر
مورد توافق اکثریت (پنج نفر از هفت نفر) قرا رگرفت:
-۱حوزهی مسئولیت رئیس دیوانعایلکشور عبارت است از:کلیهی امور مربوط به
شعب دیوانعایلکش���ور ،دادگاه عایل قم ،دادسراها و دادگاههای انقالب ،دادگاه
انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقالب) ،بازرس���یکلکش���ور ،پلیس
قضایی ،س���ازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رفع مشکالت قضایی و
اداری آنها.
-۲حوزهی مس���ئولیت دادستانکلکشور عبارت اس���ت از:کلیهی امور مربوط به
دادسرای دیوانعایلکشور ،دادسراها و دادگاههای عمومی (کیفری و حقوقی یک
و دو) ،دادسرا و دادگاه انتظامی قضات (بجز بخش مربوط به دادگاه انقالب) و رفع
مشکالت قضایی و اداری آنها.
-۳حوزهی مسئولیت جناب آقای مقتدایی عبارت است از :دادسراها و دادگاههای
نظامی ،سازمان ثبت اسناد ،روزنامهی رسمی.
-۴حوزهی مسئولیت جناب آقای بجنوردی عبارت است از :دیوان عدالت اداری،
دادگاههای مدنی خاص ،دانشکدۀ علوم قضایی.
-۵حوزهی مسئولیت وزیر دادگسرتی عبارت است از:کلیۀ امور اجرایی دادگسرتی،
پزشکیقانونی.
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-۶حوزهی مس���ئولیت شورا عبارت است از :تنظیم و تقسیم بودجه ،تالش برای رفع
کمبودهای مس���کن قضات وکارمندان ،انجام فعالیتهای عمومی مانند تش���کیل
سمینارها و ارتباط با مجلس و دولت و ،...تعینی حقوقدانان شورای نگهبان ،تعینی
نمایندۀ قوۀ قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما به پیشنهاد وزیر دادگسرتی.
رئیس دیوانعایل کشور رئیس شوراست و تعینی اوقات جلسات و تعداد جلسات
در هفته و نظارت بر امور شورا و اعضای آن را به عهده دارد .شایان ذکر استکه
جلس���ه به اتفاق آرا ابراز عقیدهکردکه طرح تمرکز وظایف ،بدین معنیکه یکی از
افراد ش���ورایعایل قضایی مسئولیتکلیهی فعالیتهای قضایی را برعهدهگرید و
دیگر اعضا نقش مشاور داش���ته باشند ،از طرح تقسیم وظایف میان اعضا بهرت و
مفیدتر است.
نکتهی قابل توجه آنکه در این تقسیمکار ،سهمی به محمدحسن مرعشینجفی دیگر
عضو شورایعایل قضایی نرسیده و مسئولیتها بنی چهار نفر تقسیمشده بود .چه بسا وی
در این تاریخ از شوراکنارهگرییکرده بود اما صدای آن را در نیاورده بودند.
مسئوالن دیوانعایلکشور در سیاهترین دوران نظاماسالمی
به دنبال انحالل تشکیالت قبلی دیوانعایل کشور در مهر  ۱۳۶۱و در پی فرمان خمینی
مبنی بر حضور هرچه بیشتر روحانیون در تشکیالت قضایی و تحکیم پایههای شریعت و
تسلط بر سرنوشت مردم در اولنی قدم در سال  ۱۳۶۲اکثر شعب دیوانعایلکشور در اختیار
روحانیون قرارگرفت ،بطوریکه عالوه بر موسویاردبیلیکه رئیس دیوانعایلکشور بود
و ریاست شعبهی اول دیوانعایلکشور را به عهده داشت ،یوسف صانعی ،سیدابوالفضل
مریمحمدی ،سیدعلی هاشمی ،محمد حقی ،محمد فیضسرابی ،سیدرضا حسینیمرندی،
سیدعبدالله رضایی ،حسن ش���ریعتی ،ابوالحسن اعلمی ،سیدمحمد موسویبجنوردی،
محمدحسن مرعشی و سیدجعفر شبریی ریاست دوازده شعبهیکیفری دیوانعایلکشور را
به عهدهگرفتند و هشت شعبهی باقیماندهکه شعب حقوقی بودند به حقوقدانان اسالمی
وابسته به نظام رسید و آنان متصدی ریاست این شعب شدند .بعدها این عده نیز برکنار
شدند و دیوانعایلکشور در قبضهیکامل روحانیون قرارگرفت.
سیدعلی هاشمی ،متولد  ،۱۳۰۷در قم و مشهد و نجف مشغول تحصیل و تدریس بود و
ریاست شعبهی هفتم دیوانعایلکشور را به عهدهگرفت.
محم د حقی ،متولد  ،۱۳۰۹در قم و مش���هد و نجف مش���غول تحصیل و تدریس بود ،به
ریاست شعبهی هشتم رسید.
محمد فیضسرابی ،متولد  ،۱۳۰۷در قم به تحصیل و تدریس پرداخت .ویکه حاکم شرع
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دادگاه عایل قم بود به ریاست شعبهی یازده رسید .وی در سال  ۱۳۵۹عضو هیأت نظارت
بر احکام صادره دادگاههای انقالب بود .فیضسرابی بعدًا نمایندهی استان آذربایجان
شرقی در مجلس خربگان رهربی دورهی سوم و چهارم شد.
ابوالحس���ن اعلمی ،متولد  ،۱۳۱۶رئیس دادگاه انقالباسالمی همدان ،رئیس شعبهی
دوازده .اعلمی یکی از جنایتکارانی استکه دست در خون بیگناهان بسیاری دارد .وی
حاکم شرع دادگاه هفت نفر از محفل بهاییان همدان به نامهای حسنی مطلق ،سهراب و
سهیل حبیبی،حسنی خاندل ،طرازالله خزین ،ناصر وفایی و فریوز نعیمی ،بود .این عده پس
از ماهها بازداش���ت و برگزاری چندین جلسه دادگاه ،به قتل رسیدند .اجساد آنها فردای
کش���ته شدنشان در حایل مقابل بیمارستان امام خمینی رها شده بودکه آثار شکنجه بر
بدنشان مشهود بوده است .این بیمارستان مقابل زندان قرار داشت و محل اشتغال سه
نفر ازکشته شدگان بود.
حسنی مطلق ،منشی محفل روحانی همدان ،در روایت خود از دادگاه مشرتک با سهراب
و سهیل حبیبی و حسنی خاندل به اتهامات وارده از سوی ابوالحسن اعلمی ،رییس دادگاه
و دفاعیات خود پرداخته است .در این دادگاه مکرم ،دادیار دادسرای انقالب ،موسوی و
هاشمی ،قضات دادگاه و ابراهیم درفشی ،عضو انجمن تبلیغات اسالمی و بازجوی مطلق
حضور داشتند.
یل به پایان رسیدکه حجتاالسالم موسوی،
بر اساس دستنوشتههای مطلق ،دادگاه در حا 
یکی از قضات حاضر در محاکمه ،به اوگفته بود :انشاالله این مسایل حل میشود .اعلمی،
حاکم شرع نیز هنگام خارج شدن از دادگاه خطاب به مطلقگفته بود:
شما میدانید چرا من جلسات محاکمه را اینقدر طول دادم؟ میخواستم حقایق را
بفهمم تا رأییکه صادر میکنم موافق با عدالت باشد.
باهره مطلق ،همس���ر حسنی مطلق میگوید ابوالحسن اعلمی به هفت بهایی اعدامشده
گفته بود:
هرچه در بارهی شما تحقیقکردیم چیزی به دست نیاوردیم .غرض این استکه شما
1
مسلمان شوید .به اسالم روی آورید و آزاد شوید.
سیدرضا حسینیمرندی ،متولد  ،۱۳۱۴به تحصیل و تدریس در قم مشغول بود .ویکه عضو
دادگاه عایل قضات قم بود به ریاست شعبه چهاردهم منصوب شد.
حسن شریعتینیاسر ،متولد  ،۱۳۱۲در قم و نجف و مشهد به تحصیل و تدریس مشغول بود.
ویکه رئیس دادگاه انقالباسالمی در شهرهای مختلف بود به ریاست شعبه شانزدهم
رسید .وی از سوی خمینی مسئولیت بازرسی و نظارت بر امور قضایی و انتظامی را داشته
1-https://iranwire.com/fa/features/1263
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و مدتها مسئول اخذ امتحان از طالب حوزه علمیه قم در سطح عایل و خارج بود .وی
به عضویت مجلس خربگان رهربی درآمد.
س���یدعبداالله رضایی ،متولد  ،۱۳۱۰مش���غول تحصیل و تدریس در ق���م بود و عالوه بر
تحصیالت حوزوی لیسانس معقول از دانشکدهی الهیات تهران داشت .وی به ریاست
شعبه نوزدهم منصوب شد.
محمدحسن مرعشی ،متولد  ،۱۳۱۶رئیس شعبهی بیست دیوان ،سیدجعفر شبرییزنجانی،
متولد  ،۱۳۱۵تحصیل در قم و مشهد و تهران ،لیسانس الهیات از دانشگاه تهران ،دادرسی
علیالبدل در دادگاه مدنی خاص ،رئیس شعبهی اول تجدید نظر و عضو معاون دیوانعایل
کشور ،مشاور ویژهی قوه قضاییه.

مرتضیاشراقی

مرتضی اشراقی متول دگلپایگان است و تحصیالت خود را در دانشسرای عایلگلپایگان
پیگرفت و در نزدیکیهای انقالب  ،۵۷شبانه در دانشگاه درس حقوق خواند.
چگونگی راهیابی به دستگاه قضایی
وی به خاطر نزدیکی بهآیتالله لطفالله صافی ،آیتالله علی صافی و آیتالله محمدرضا
گلپایگانی مدارج ترقی را در دستگاه قضایی دیکتاتوری مذهبی طیکرد و در سالهای
اولیهی دههی  ۶۰به دادستانی انقالباسالمی اصفهان رسید و سپس در دوران ریاست
علی رازینی بر دادستانی انقالباسالمی مسئول بخش اقتصادی این دادسرا در چهارراه
قصر بود.
دادستانانقالباسالمیمرکز
مرتضی اش���راقی در سال  ۶۵جایگزین علی رازینی ش���دکه به ریاست مجتمع قضایی
نریوهای مس���لح و سپس حاکم شرعی دادگاه ویژه روحانیت رس���یده بود .در این دوره
ت «ضدانقالب» ،احمد زرگر معاونت مواد مخدر و منکرات و
سیدابراهیم رئیسی معاون 
غالمرضا رمضانی معاونت اقتصادی او را به عهده داشتند.
در واقع این سه نفر هر یک سرپرستی یک دادسرا را به عهده داشتند .بر اساس تصویب
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شورایعایل قضایی در سال  ،۱۳۶۴دادستانکلکشور ،دارای سه پست معاونت در امور
ضدانقالب ،امور اقتصادی و امور مبارزه با مواد مخدر شد .از آنجاییکه در تشکیالت
جدید دادستانی پست دادستان انقالباسالمی تهران نیز وجود داشت،معاونتهای فوق
برای دادستان انقالباسالمی تهران نیز منظور شده بود.
اشراقی درگفتگوی مطبوعاتی با رسانهها در تریماه  ۱۳۶۷دو هفته پیش از شروعکشتار
بزرگ زندانیان سیاسیگفت:
در رابطه با جرایمگروهکهای منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی
هستند ،دادسرای انقالباسالمی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه
1
میدهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است.
وی همچننی اضافهکرد:
وی س���پس مدیریت زندانهایکشور را خوب توصیفکرد وگفتکه زندانهای
کش���ور از امکانات نسبت ًا خوبی برخوردارند و در آنها مسئلهی آموزش جذب ،در
اولویت نسبت بهتنبیه قرار دارد.
ای���ن در حایل بودکه نظ���ام درصدد قتلعام زندانیان بود .در ادامهی اینگفتگو ،وی به
مسئلهی بیحجابی و بدحجابی پرداخت وگفت:
رسیدگی به جرایم مربوط به بدحجابی در صالحیت دادسرای عمومی است ،لکن
در مواردیکه مردم یا افراد از لباسها و نشانههای خاصیکه عالمتگروهکهای
ضدانقالب باشد یا فرهنگ اسالمی را جریحهدا رکند اگر عامل عامد ًا مرتکب شده
باشد رسیدگی به جرم در حیطهی اختیارات دادسرای انقالباسالمی است.
وی سپسگفت:
در رابطه با مسئلهی استفاده از لباسهاییکه پوشیدن آنها خالف اسالم است به
کمیتهها توجیه شده استکه نسبت به مراکز تولید آنها حساستر باشند و در قانون
نیز برای این قبیل تولیدکنندگان مجازاتهای شدیدی پیشبینی شده است.
اشراقی از موضع دادستان انقالباسالمی تهران یکی از اعضای هیأت سه نفرهی خمینی
برای قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان  ۱۳۶۷بود .برخالف یرواند آبراهامیانکه وی
را آیتالله و رئیس هیأتکشتار  ۶۷خوانده ،وی نه تنها در حوزه نبوده و روحانی نیست
بلکه حتا پیش از انقالب به مبانی دینی هم چندان پایبند نبود .وی یکی ا زکسانی بود
که هنگام دار زدن زندانیان شخص ًا در محل حضور مییافت و اعدام زندانیان در حضور
وی انجام میگرفت.
-1روزنامهی اطالعات ۲۲ ،تریماه .۱۳۶۷
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ریاست یکی از شعب دیوانعایلکشور
مرتضی اشراقی پس از پایانکشتار  ۶۷تنها عضو هیأت بودکه ارتقای مقام نیافت و تنها
به ریاست یکی از شعبههای دیوانعایلکشور بسندهکرد.
اشراقی عالوه بر جنایاتیکه در مقام دادستان انقالباسالمی اصفهان و تهران مرتکب
ب دیوانعایلکشور پس ازکشتار  ۶۷نیز احکام اعدام
ش���د ،در مقام رئیس یکی از شع 
بسیاری را مورد تأیید قرار داد.در جریانکشتار  ۶۷دستگاه قضایی نظام به این نتیجه رسید
که میتواند با تشکیل هیأتهای ویژه ،پروسهی رسیدگی به پروندههای سیاسی راکوتاه
کند .اشراقی پس ازکشتار  ۶۷نیز یکی از اعضای ثابت این هیأتها بود .آنها هر از چند
گاهی به زندان «کمیته مشرتک» مراجعهکرده و همانجا حکم اعدام زندانیان سیاسی را
صادر و از طریق اشراقی به تأیید دیوانعایلکشور میرساندند تا به طور شکلی نشان دهند
که قواننی نظام را اجرا میکنند .با تجربهایکه درکشتار ۶۷کسبکرده بودند ،زندانی را
در همانکمیتهی مشرتک به دار میآویختند.
در اوایل س���ال  ۷۰از طریق محمد س�ل�امیکه پس از آزادی از زندان ،دوباره دس���تگری
شده بود ،متوجه شدمکه هیأتی مرکب از نریی ،اشراقی و نمایندگان دادستانی و وزارت
اطالعات ،زندانیان مجاهدی راکه تازه دستگری شده و درکمیتهی مشرتک به سر میبردند
محاکمه میکنند .در این دوران هیأت مزبور احکام اعدام بهنام مجدآبادی ،س���یامک
طوبایی ،حسن افتخارجو ،جواد تقویقهی ،غالمرضا پوراقبال ،محمود خدابندهلویی و
بسیاری دیگر را صادر کرد .محمد سالمی نیز توسط همنی هیأت محاکمه شده بود اما
حکم اعدام وی در سال  ۷۱به مورد اجراگذاشته شد.
توجیهکشتار  ۶۷و حکم خمینی
اشراقی در س���الهای اخری نزد بستگان و نزدیکانش که نسبت به حضور وی در هیأت
کشتار سال  ۶۷خرده میگریند به توجیه نقش خود پرداخته و میگوید :من مأمور و معذور
بودم و دل شری میخواست ایستادن در برابر حکم امام ،بزرگترهاش هم جیک نزدند.
وی همچننی درگفتگوهای خصوصی ضمن تأیید و ضرورتکشتار سال  ۶۷و در پاسخ
به کسانی که روی حکم زندان قتلعام شدگان دست میگذارند میگوید حکم امام بر
دیگر احکام و قواننی اولویت دارد .درس���ت مانند حکم اولویت دستور پلیس به چراغ
قرمزراهنمایی.
بازنشستگی و وکالت دادگسرتی
مرتضی اشراقی در دههی ۸۰خورشیدی پس از بازنشستگی همچون بسیاری از قضات و
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کادرهای قضایی نظاماس�ل�امی به وکالت دادگسرتی رویآورد .دفرت او واقع در خیابان
ویال ،سپند شرقی پالک  ۷۳طبقه پنجم و شمارهی تلفن او  ۸۸۹۱۲۷۱۵است.
او با راهاندازی دفرت وکالت پروژههای نان و آبدار مربوط به ش���رکتها وکارخانجات
بزرگ را نیز در دستگرفت تا از نفوذ خود در مراجع قضایی برای حل و فصل دعاوی
آنها استفادهکند.
ویکه دم از پیگریی اموال نامش���روع بر اساس اصل  ۴۹قانوناساسی میزد همراه با
ایمان الهیاری باجناقش به تجارت و دالیل مشغول شد و طی سالهایگذشته از این راه
میلیاردر شده است .ایمان الهیاریکه به «ایمان تراشکار» معروف است تا سال  ۱۳۶۲در
یکی از شهرهای آذربایجان مغازهیکوچک تراشکاری داشت .وی به پیشنهاد اشراقی
کار تراشکاری را رهاکرد و وارد تجارت شد و هماکنون از ثروتمندان معروف تهران است
و خانهی بزرگی در خیابان پاس���داران تهران دارد .اشراقی همراه باجناقش از غولهای
تجارت در زمینهی واردات و فروش دستگاههایکشاورزی هستند و چندینکارخانه نیز
دارند .یکی از بزرگترینکارخانههای ساخت ادواتکشاورزیکشور در زنجان متعلق
به آنهاست.
ایمان الهیاری چندین پروندهی بزرگکالهربداری داشتکه با اعمال نفوذ اشراقی و بدون
آنکهکوچکترین سروصدایی حول ارقام میلیاردی پروندهاش ایجاد شود مختومه شد.
ش���هرام پورصفر شریک وی در پروندهی معروف ش���هرداری تهران در زمانکرباسچی،
بزرگترین سوء استفادهها راکرده بود اما نامی از وی برده نشد.
ایمان و شهرام هر دو از اعضای متنفذ اتاق بازرگانی تهران هستند .سیدحسنی هاشمی
اس���تاندار تهران در دولت روحانی پادوی شهرام پورصفر اس���ت .1پیشتر وی در حال
دستبوسی پورصفر هم دیده شده است.

1-www.miyanali.com/karbala/2316
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سیدضیاءالدین مریعمادی فرزند مریصادق در سال  ۱۳۲۹در روستای آرا از توابع بخش
چهاردانگه شهرس���تان ساری متولد شد و تحصیالت حوزویاش را در مدرسهی نواب
و حوزهی علمیه مش���هد پیگرفت و سپس به قم رفت .وی از شاگردان واعظ طبسی و
هاشمینژاد در مش���هد بود .مریعمادی عنصر فرصتطلبی بودکه سعی میکرد همهی
طرفها را داشته باشد .اوکه اینجا و آنجا به دفاع از خمینی میپرداخت ،عضو انجمن
حجتیهی مش���هد بودکه با هرگونه فعالیت سیاسی مخالف بود و از اعضای خود تعهد
میگرفتکه مطلق ًا خود را درگری سیاست نکنند.
حضور در دستگاه قضایی
وی پس از پریوزی انقالب به س���رعت به دس���تگاه قضایی پیوست و بعد از  ۳۰خرداد
 ۱۳۶۰در ش���هرهای مشهد ،بندرعباس و شریاز در پس���ت دادستانی انقالب به جنایات
زیادی دست زد .وی در بندرعباس جانشنی پورمحمدی شدکه به مشهد منتقل شده بود
و در شریازکه زندان عادلآباد آن یکی ازکشتارگاههای رژیم پس از دههی  ۶۰بود ،فصل
جدیدی از جنایت را رقم زد .او یکی از فعالترین چهرههای رژیم در ارتباط با شکنجه،
آزار و اذیت و اعدام وابستگانگروههای سیاسی در اولنی سالهای دههی سیاه  ۶۰بود.
انتخاب مریعمادی به دادستانی انقالباسالمی شریاز به خاطر سابقهی عضویت او در
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انجمن حجیته و ضدیت هیسرتیک او با بهاییان بود .دستگاه قضایی به تبعیت از فرمان
خمینی مبنی بر جاس���وس بودن و در خدمت اجانب بودن اعضای جامعهی بهایی ،با
انتخاب او قصد داشت به قلع و قمع بهاییان در شریازکه یکی از اولنی مراکز دیانت بهایی
بوده برپدازد و مریعمادی یکی از بهرتینگزینهها برای اجرای این سیاست بود.
بعد از انتصاب مریعمادی به دادس���تانی انقالب شریاز ،در سال  ۱۳۶۱براساس سیاست
ی گسرتدهی بهاییان در این شهر انجام شد .و به دنبال آن بیست
دستگاه قضایی دستگری 
و دو تن از پریوان آینی بهایی در سال  ۱۳۶۲به دار آویخته شدند.
س���الخوردهترین قربانی این جنایت عبدالحسنی آزادی ،ش���صت و شش سال داشت و
جوانترین آنها مونا محمودنژاد هفده ساله بود.
حجتاالس�ل�ام حس���ن قضایی ،رئیس دادگاه انقالب ش�ی�راز،که رابطهی نزدیکی با
مریعمادی داشت ،پیش از اعدام این بیست و دو نفر ،رسم ًا از آنها به عنوان بازیچهی

شیطان و شیطاننماها و ابرقدرتها و عمال آنها از جمله بیتالعدل اسرائیل نام برد.
در تاریخ  ۲۸خرداد  ،۱۳۶۲ده نفر از زنان بهایی به نامهای مونا محمودنژاد ،هفده ساله،
(پدرش یدالله محمودنژاد نیز به فاصلهی سه ماه اعدام شد) اخرت ثابت ،بیست و یکساله،
رویا اشراقی بیست و دو ساله ،با مادرش عزت جانمی (دو روز پس از اعدام عنایتالله
اش���راقی پدر خانواده به دار آویخته ش���دند) .سیمنی صابری بیست و چهار ساله ،شهنی
(شریین) دالوند ،بیست و پنج ساله ،مهشید نریومند بیست و هشت ساله ،زرین مقیمیابیانه
بیست و نُه 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 فاصلهی دو روز اعدام شدند) به «جرم» مشارکت در آموزش اخالق
و تعلیمات دینی بهائی به کودکان و خانوادههای بهائیدر میدان چوگان اعدام شدند.
این زنان زیر نظر مریعمادی برای دس���ت برداشنت از اعتقاداتشان شدید ًا تحت فشار
قرار داش���تند .آنها پیش از اعدام مراحل انجام استتابه (طلب توبه) را پشت سرگذاشته
و همگی چهار شهادتنامه را امضاکردند و اذعان داشتندکه حاضر به توبه و تغیری دین
نیستند .از میان محکومشدگان فقط مونا محمود نژاد و نصرت یلدایی احضار نشدند.
همچننی شش تن از زندانیان مرد -آقایان جمشید سیاوشی ،بهرام یلدایی ،دکرت بهرام افنان،
عبدالحسنی آزادی،کوروش حقبنی و عنایتالله اشراقی جلسات استتاییشان در روز ۲۴
خرداد آغازگردید .آنها برای آخرین بار اتمام حجتِ حجتاالسالم قضایی را شنیدند :یا
اسالم یا اعدام هر شش نفر از توبه و تغیری عقیده امتناع ورزیدند و روز  ۲۶خرداد ۱۳۶۲
1

-1جامعهی در تنگنا ،شرح مشقات بهاییان شریاز ،مرکز اسناد حقوق بشر ایران ،چاپ نخست زمستان
 ،۱۳۸۸شرکتکتاب آمریکا ،ص .۱۶۸
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به دار آویخته شدند.
هنگامیکه خانوادههای اعدامش���دگان برای تحویل اجس���اد به سردخانه شریاز رفتند،
به آنها گفته شدکه اجس���اد خانمهای اعدام شده را جایگزین اجساد آقایان کردهاند...
بعدها پرستاریکه زمانی برای دکرت بهرام افنانکار میکرد و با خانوادههای مصیبتدیده
همدردی میکرد ،به آنها اطالع دادکه این اجساد به بیمارستان سعدی شریاز فرستاده
ش���دند .مریعمادی بدون اجازهی خانوادهها شخص ًا دس���تور داده بودکه جنازهها برای
تشریح به دانشکدهی پزشکی تحویل داده شوند .خانوادهها هنگام حضور در سردخانه
2
مریعمادی را دیده بودن دکه شخص ًا مشغول بازرسی اجساد بود.
مریعمادی به پاس خدماتش در  ۱۷فروردین  ۱۳۶۲از سوی شورایعایلقضایی به حفظ
سمت دادستان عمومی شریاز نائل شد.
در مرداد  ۱۳۶۲مریعمادی ،در مصاحبهای با روزنامهی خرب جنوب ،سعیکرد تا با دفاع
از اقدامات دادگاه انقالب مسری انتقادها را منحرف سازد .در این مصاحبه وی تأکیدکرد
فقط بیس���ت و دو نفر از نود و هشت بهایی دستگری شده در یورشهای  ۱۳۶۱به اعدام
محکوم شدهاند .وی خاطرنشانکردکه تمامی مجازاتها به تأیید شورایعایل قضایی
در تهران میرسد.
وی فهرست جنایتهایی راکه ادعا میکرد محکومنی فوق مرتکب شدهاند به شرح ذیل
بیان داشت:
 -۱همکاری با ساواک و جاسوسی برای اسرائیل غاصب در قبل و بعد از پریوزی
انقالباسالمی در حدیکه هدایایی نیز از اسرائیل دریافت داشتهاند؛
 -۲مالقات سران تشکیالت در سال  ۱۳۵۷با ژنرال پینوشه دیکتاتور شیلی؛
 -۳مالقات با ریگان و سران آمریکا درسال  ،۶۲علت حمایت ریگان از بهاییت ایران
نیز تماس محافل بهایی با او میباشد؛
1

 -۴داشنت موضع مخالف با ملت مسلمان ایران نسبت به مسائل فلسطنی و لبنان.
در همنی اوان ،حجتاالسالم قضایی نیز در مصاحبهای با روزنامهی خرب جنوب اظهار
میدارد« :من از این فرصت استفاده میکنم و به همه بهاییان منصف و اهل فکر تذکر
میدهمکه به دامن اسالم عزیز بیایند و ننگ پریوی از بهاییتکه ساخته دست استعمار
است را از پیشانی خود بشویند.
متعاقب این مصاحبه ،مریعمادی در جواب خانوادههای محکومنی به اعدام ،اعالمکرد
این مجازات تنها برای این بیست و دو نفر نیست تمام بهاییانیکه در این زندان هستند
3

-1پیشنی ،صص  ۲۶۴و .۲۶۵
-2پیشنی ،صص  ۲۶۸و .۲۶۹
-3خرب جنوب ،شمارهی  ،۸۸۹مورخ  ۱۹مرداد ۱۳۶۲
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همنی مجازات را دارند :یا اسالم یا اعدام.
برخورد مریعمادی با وابستگانگروههای سیاسی به مراتب سختتر و وحشتناکتر بود.
در دوران حاکمیت مریعمادی ،شرایط دهشتناکی بر زندان عادلآباد شریاز حاکم بود .وی
در اردیبهشت ۱۳۶۲بهعنوان دادستان دادسراهای انقالب و عمومی شریاز طی سخنانی
در جمع خانوادههای تعدادی از زندانیان سیاسی با اشاره به وضع زندانیان سیاسیگفت:
ما به آنان ارفاق زیادی میکنیم و به وضع زندانکام ً
ال رسیدگی شده ،و علریغم این
ارفاقیکه شد ،باز هم در داخل زندان تشکیالت به راه میاندازندکه ما سی نفر از
آنها را دستگریکردیم.
و در ادامه در مورد آزادی زندانیانیکه مدت محکومیتشان به پایان رسیدهگفت:
طبق بخشنامهی شورایعایل قضایی ،ما تا زمانیکه برایمان روشن نشودکه زندانی
1

اصالح شده است ویل مدت محکومیتش هم تمام شده باشد ،او را آزاد نخواهیمکرد.
همچننی در دیدار با تعدادی از خانوادههای زندانیان سیاسی شریاز او با تهمدیداتیکه از
قبل چیده بودند ،از سوی توابنی زندان عادلآباد شریاز قاب خاتم به مریعمادی اهدا ء شد
2

که زیر آن نوشته بودکه توابنی خواستار محاکمه سریع منافقنی زندان هستند.
مریعمادی با این بهانه تعدادی از زندانیان را مقابل جوخهی اعدام قرار داد.
3

دادستانعمومیتهران
وی به پاس جنایاتیکه در شریاز مرتکب شده بود در پاییز ۱۳۶۲به سمت دادستان عمومی
تهران منصوب شد و تا سال  ۱۳۶۸و تغیری مدیریت قوهی قضاییه در این سمت باقی ماند
و سپس جایش را به علی یونسی داد.
مریعمادی در دوران حضورش در دادستانی عمومی تهران نیز از قدرت زیادی برخوردار
بود .از آنجاییکه برای دیدار با رفس���نجانی ،توسط محافظان وی بازرسی میشود قهر
کرده و به دیدار او نمیرود و بار بعد «بیت امام» به رفسنجانی شکایت میکندکه چرا
به دستور مریعمادی ،یکی از متهمان اخذ رشوه در خرید «توپهای اتریشی  »۱۵۵را در
خانهی یکی از نزدیکان بیت دستگریکردهاند.
داوود بی���اتکه پس از حاجداوود رحمانی ،با نام مس���تعار «میثم» مس���ئولیت زندان
قزلحصار و سپس اوین را به عهدهگرفت ،از نزدیکان او بود.گفته میشد وی در شریاز
معاون مریعمادی بود و همراه با وی به تهران آمده و به توصیهی او مسئولیت زندانها را
به عهدهگرفت .داوود بیات (میثم) ،همسر یکی از زندانیان راکهکارگر دردمندی بود با
-2روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۲۲اردیبهشت  ،۱۳۶۲ص .۸
-3روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۲۲اردیبهشت  ،۱۳۶۲ص .۸
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خدعه و نرینگ به ازدواج موقت خود در آورد .تالش زن برای آنکه به عقد دائم داوود
بیات درآید ناکام ماند و اوکه درمانده شده بود به صورت وی اسید پاشید .داوود بیات
که آس���یب جدی دیده بود ،برای ترمیمگوشتهای اضافی صورتش مجبور به جراحی
پالستیک شد.
تحمیلحجاباجباری
ب الهی اسیدپاش
و تهدید زنان با باندهای حز 
مریعمادی در دوران قدرت خود یکی از مسئوالنی بود که تحت عنوان مبارزه با فساد،
حجاب اسالمی را اجباریکردند .وی در شهریور  ۱۳۶۳با صدور اطالعیهای اعالمکرد:
در پی اعرتاضات و ش���کایات امت حزبالله و به منظور احرتام به خون شهدای
گرانقدر اسالم و مقابله با متخلفینیکه حجاب صحیح اسالمی را رعایت نمیکنند
و با پوش���یدن لباسهای مغایر با شئونات جامعهی اسالمی موجب شیوع فسادکه
خالف عفت عمومی اس���ت میشوند ،دادس���تانی عمومی تهران اکید ًا بهکلیهی
مسئوالن در ادارات و سازمانهای دولتی و شرکتها و سایر واحدهای اداری ،دولتی
و خصوصی ،اماکن عمومی از قبیل هتلها ،مس���افرخانهها ،تاالرها و باشگاههای
برگزارکنندهی مجالس جش���ن عروسی ،غذاخوریها و سایر اماکن عمومی اعالم
و ابالغ میدارد ،از تاریخ انتش���ار این اطالعیه موظفند از ورود بانوانیکه رعایت
حجاب و پوشش صحیح اسالمی را نمیکنند ،جلوگریی به عمل آورند .در غریاین
صورت مسئوالن این قبیل سازمانها و شرکتها و اماکن عمومیکه در اجرای این امر
شرعی بیتفاوت باشند ،خود تحت تعقیب قرارگرفته و با متخلفنی نیز برابر مقررات
رفتار خواهد شد.ضمن ًا به بانوان تذکر داده میشود برحسب وظیفهی شرعی و قانونی
به خواس���ت اکثریت قاطع مردم ش���ریف احرتامگذارده و تذکرات فوق را رعایت

کنند .در غ ری این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی با آنها رفتار خواهد شد.
در خرداد س���ال  ۱۳۶۴هنگامیکه متجاوز از س���ه س���ال از تحمی���ل حجاب اجباری
1

میگذش���ت 2و به خاطر سرکوب شدید و بیس���ابقهی اعمال شده دیگر زن بیحجابی
باقی نمانده بود،کارگزاران نظاماسالمی واژهی «بدحجاب » را وارد ادبیات رسمی خود
کردند .این آخرین سنگری بودکه زنان در ارتباط با حقوقشان از دست دادند .3در اینجا

-1روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۴مرداد  ،۱۳۶۳ص .۱
 -2تحمیل حجاب اجباری به زنان در ادارات دولتی از اسفند  ۱۳۵۸به فرمان خمینی باب شد و دولت
مهندس بازرگانکوچکترین مخالفت جدی با آن نکرد .اما حجاب اجباری به زنان در جامعه بعد از
 ۳۰خرداد  ۶۰و سرکوب نریوهای سیاسی در جامعه بخشی از سیاست رسمی نظام شد.
 -3اسدالله مبشری (وزیر دادگسرتی ) و احمد صدرحاج سیدجوادی ( وزیرکشور و دادگسرتی) دولت
بازرگان بی نقش اساسی و تعینیکنندهای در لغوکلیهی حقوق قانونی زنان از جمله لغو قانون حمایت
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نیز مریعمادی پیشتاز بود و دستور بازداشت زنان «بدحجاب» را به نریوهای انتظامی

داد 1و آنها برخورد با زنهاییکه چند تار مویشان از زیر روسری یا مقعنه بریون زده بود
و یا مانتو و شلوارشان تأمنیکننده نظر مأموران نبود و یا آرایشکرده بودند آغازکردند.
در حایلکه پس از این دستور ،باندهای حزبالله در تهران به شک ل وحشیانهای به زنان در
خیابان و معابر عمومی حملهکرده و به روی آنها اسید میپاشیدند و با اجسام تیز به آنها
حملهور میشدند مریعمادی به جای حمایت از زنهاییکه قربانی وحشیگری «امت
حزبالله» شده بودند به تهدید آنان پرداخت و تأکیدکه طبق قانون «مجازات اسالمی»
آنها مورد پیگرید قانونی قرار نمیگریند .بهگزارش خربگزاری جمهوریاسالمی:
وی به بانوانیکه حجاب اس�ل�امی را رعایت نمیکنند اخطارکردکهکاری نکنند
که افراد حزبالله دست بهکار شوند و دادستانی هم طبق بند  ۳ماده  ۳۱مجازات
اسالمی نتواندکاری انجام دهد ،یادآور میشود بر اساس این ماده اعمایلکه برای
آنان مجازات مقرر شده است در برخی از موارد جرم محسوب نمیشودکه یکی از
آن موارد به این شرح است :درصورتیکه ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و
نهی از منکر باشد...
وی افزود در همنی رابطه از وزارت آموزش و پروش خواسته شده استکه از دانشآموزان
و اولیاء آنان هنگام ثبتنام تعهدگرفته شودکه در صورت هرگونه بیحجابی و یا بدحجابی
2
از مدرسه اخراج شوند.
وی در شهریورماه نیز دوباره با صدور اطالعیهای به تهدید زنان پرداخت .در اطالعیهی
وی آمده بود:
 ...مشاهده میشود ترفند جریحهدار نمودن عفت عمومی توسط گروهی اندک و
ناآگاه هنوز ادامه دارد وگرچه تاکنون امت اس�ل�امی با استعانت از فرامنی رهربش
با توجه به مقطع حساسکنونیکه آغازگر دورهی جدید ریاستجمهوری میباشد
هوش���یاری و مقاومت انقالبی خود را حفظ نموده و از هرگونه عکسالعملیکه
خوراک تبلیغات برای بنگاهه���ای خربی فراهمکند خودداری نموده و مینماید،
لکن دادس���تان عمومی تهران ضمن احرتام و ارج نهادن به روحیهی انقالبی امت
حزبالله به آن دس���ته از افرادیکه میخواهند از این متانت سوءاستفاده نمایند و
به بیبندوباری خود ادامه دهند و نس���بت به خون پاک شهدا بیاحرتامی نمایند،
هشدار میدهدکه سریع ًا خود را با معیارها و ارزشهای جمهوریاسالمی منطبق و

از خانواده و سلب حق قضاوت از زنان و  ...داشتند  .این دو «حقوقدان» اسالمی تا آخر عمر هیچگاه
نسبت به این دسته اعمال خود اظهار پیشمانی نکردند.
-1روزنامهی جمهوری اسالمی ۵ ،خرداد ۱۳۶۴
-2روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۲۷تری  ،۱۳۶۴ص .۱۹
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با توجه به آرای اکثریت این ملت دست از این اعمال ناپسندخود بردارند واال این
دادستانی ناگزیر است طبق بند  ۳ماده  ۳۱قانون مجازات اسالمی وظیفهی شرعی
خود را اعالمکه در این صورت امت حزبالله با خشم توفنده خود بر اساس قانون
وارد عمل ش���ده و به ریشهکنی این مفاسد خواهدگمارد .به موجب بند  ۳ماده ۳۱
مجازات اسالمی در صورتیکه ارتکاب عمل بهعنوان امر به معروف و نهیاز منکر
1
باشد جرم محسوب نمیشود.

پروندهی «الگوی اوشنی»
مریعمادی همچننی از سوی خمینی برای رسیدگی به پروندهی مسئوالن رادیوکه در ارتباط
با موضوع «الگوی اوشنی» دستگری شده بودند انتخاب شد.
در پاییز ۱۳۶۷رادیو به مناسبت وفات فاطمه دخرت پیامرب اسالم مصاحبهای داشتکه به
صورت زنده پخش میشد .در خالل برنامه ،مصاحبهگر از دخرتخانمی میپرسد الگوی
شماکیست؟ وی در پاسخ میگوید اوشنی.گوینده میگوید الگوی شما باید حضرت زهرا
باشد ،چرا اوشنی؟ وی در پاسخ ضمن تعریف و تمجید از دخرت پیامرب میگوید :حضرت
زهرا مال هزار و چهارصد سال پیش است ،ما یک الگوی امروزی میخواهیم.
خمینی ضمن مرتد خواندن مصاحبهش���ونده و مس���ئوالن رادیو ،به مریعمادی دادستان
عمومی تهران دستور دادکه موضوع را بررسیکند و چنانچه این برنامه با سوءنیت پخش
شده باشد افراد را به خاطر توهنی به دخرت پیامرب و ارتداد اعدامکند.
خمینیکه مجبور به پسگرفنت همهی شعارهایش در جنگ شده وکشتار زندانیان سیاسی
را پش���ت سرگذاش���ته بود ،برای انحراف افکار عمومی نیاز بههیاهو و ایجاد بحران در
جامعه داشت .او در موضوع سلمان رشدی نیز از فرصت استفاده کرد و به قصد ایجاد
هیاهو مبنی بر پاسداری از حریم نبوت و شرع و ...مانور زیرکانه داد.
مریعمادیکه نمیتوانست سند و یا ادلهای در ارتباط با سوءنیت مصاحبهشوندهی ناشناس
و مجریان رادیویی پیداکند بر اساس فرمان خمینی و برای اینکه خود را مطیع او نشان
دهد بالفاصله با همکاری قضات دستآموز چهار تن از دست اندرکاران برنامهی مورد
اشاره راکه مدیرگروه معارف ،سردبری برنامههای ویژهی عقیدتی سیاسی و مسئول نظارت
بر برنامه هم در میان آنها حضور داشتند ،به چهار سال حبس تعزیری و چهل ضربهی
شالق محکومکرد .به غری ازاینها دو سه نفر دیگر نیز محکوم شدند .عالوه بر حبس و
شالق افراد به انفصال از خدمت هم محکوم شده بودند.
محمدهاشمیکهدرزمانمذکورریاستصداوسیمارابهعهدهداشتدراینرابطهمیگوید:
-1روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۲شهریور  ،۱۳۶۴ص .۱
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من بهمریعماد زنگ زدم سراغ بچهها راگرفتم.گفت دفرت من هستند و میخواهم
بفرستم زندان قصر.گفتم نفرست تا من خرب دهم .نامهای نوشتم به امام و ...مریعماد
زنگ زد وگفت دیگر نمیتوانم نگهشان دارم .فرستادشان زندان قصر.

1

قتل دکرتکاظم سامی و نقش دادستان
مریعمادی همچننی هنگام قتل بیرحمانهی دک رتکاظم سامی دادستان عمومی تهران بود.
دستگاه اطالعاتی و محتشمی وزیرکشور ،مدعی بودندکه وی توسط یکی از بیمارانش به
قتل رسیده است و قاتل در اهواز خودکشیکرده است .مریعمادیکه مسئولیت پیگریی
پرونده را داش���ت به درخواس���ت همسر جلیلیان قاتل دکرت سامی دستور نبش قرب داد و
پزشکی قانونی پس از معاینهی جسد ،تأییدکردکه وی پس از قتل ،حلقآویز شده است.
همچننی سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی افسر مسئول پروندهی دکرت سامی دوازده روز بعد
از قتل دکرت سامی در دفرتش به قتل رسید .با این حال مریعمادی تالشی برای روشن شدن
حقیقت نکرد و پرونده مختومه اعالم شد.
درکتاب «غائله  ۱۴اسفند »۱۳۵۹که پدیدآورنده و ناشر آن دادگسرتی جمهوریاسالمی
ایران ،ش���ورایعایل قضایی و موسویاردبیلی هستند سرهنگ دلشاد فردی منحرف و
فاس���د معرفی شده اس���ت .اما پس از قتل وی به دست سرویس امنیتی ،او را شخصی
عاشق و دلسوختهی امام و نمونه بارز یک نظامی انقالبی و برحذر از مادیات و ...معرفی
میکنند.

2

مغضوبخامنهای
خامنهای با مریعمادی میانهی خوبی نداش���ت و به همنی دلیل پس از به قدرت رسیدن
وی مریعمادی مجبور به ترک قوهی قضاییه شد و بهکار در بخش خصوصی پرداخت.
مدتی بعد از ترور شیخ ابوالحسنکریمی ،دادستان سابقگیالن توسط مجاهدینکه یکی
از جنایتکارترین مهرههای رژیم در شمالکشور بود ،دادسرای عمومی تهران در یک اقدام
بیسابقه حکم انفصالکریمی را به ادارهی آموزش و پرورش الهیجان ابالغکرد .البته به
لحاظ اداری خبطی صورت نگرفته بود چراکه وی پس از ترک قوهی قضاییهکتابفروشی
بازکرده و بهکار آزاد مش���غول بود .خامنهای در اعرتاض به این امر نامهای به دادس���رای
عمومی تهران نوشت و ضمن محکومیت اقدام مریعمادی از وی خواست به هر نحوکه
مناسب میداند موضوع را جربانکند.

3

1-www.fardanews.com/fa/news/75884
2-www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=56841

-۱سردار حزباللهگیالن شهید ابوالحسنکریمی ،صص ۱۵۰ -۱۴۹
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حسن یوسفیاشکوری نمایندهی دورهی اول مجلس شورای اسالمی میگوید:
به دلیل ش���کایات انبوه مردم گیالن از ابوالحسن کریمی دادستان انقالب وقت
گیالن و جنایاتیکه او مرتکب شده بود،کمیسیون قضایی مجلس طی چند جلسه
به ش���کایات وکارنامه او رسیدگی کرد و ازجمله حضور مؤثر آقای محقق داماد
به عنوان رئیس بازرس���ی کل کشور و ارائهی مستند اعمال خالف قانون و شرع
کریمی در گیالن ،ستاره اقبال کریمی افول کرد و درنهایت به برکناریاش منتهی
شد .البته مقاومتهای زیادی صورتگرفت (از سوی جریانهای تندرو درگیالن
و تهران) و به همنی دلیل فکر میکنم یک س���ال طول کشید تا الجوردی گیالن
1
(کریمی) برکنارگردد.
دستگریی به اتهام فساد مایل
در تاریخ  ۳۱خرداد  ۱۳۸۱عبدالنبی نمازی ،دادس���تانکلکشور اعالمکردکه مریعمادی
دادس���تان اسبق عمومی تهران به اتهام مایل دستگری ش���ده است .اما وی به رغم اصرار
خربن���گاران ازگفنت جزییات بیشتر خودداریکرد .دو روز پیش از آن ابراهیم رییس���ی،
رییس بازرس���یکلکشور از وجود پروندهای مهمتر از پروندهی شهرام جزایریکه متهم
فساد مایل کالن است خرب داده بود اما از صاحب آن پرونده هیچ نامی ذکر نکرده بود.
احتما ً
ال اشاره او به پروندهای بودکه دادستانکلکشور از آن سخنگفته بود.
روزنام���هی انتخاب ،درگ���زارش خود ارقام اتهام اقتصادی مریعمادی را س���نگنیتر از
پروندهی مایل شهرام جزایری دانسته و خرب دادکه مریعمادی از راه یک رابط تجاری در
لندن همکاری مستقیمی با جزایری و پرونده آن داشته است .روزنامهیکیهان ،این پرونده
را مربوط به ضیاء الدین مریعمادی دانس���ته و وی را سردبری نشریهی عماد در سالهای
هفتاد و هفتاد و یک معرفیکرد اما برای ردگمکردن با اس���تفاده از یک تشابه اسمی،
مدعی شدکه فرد دستگریشده قب ً
ال به اتهام شرکت درکودتای نوژه دستگری شده و پس از
آزادی از زندان به طور اعالم نشده سردبری نشریهی عماد شده بود.
ادعایکیهان در حایل صورتگرفتکه سردبری نشریهی عمادکسی نبود جز مریضیاءالدین
مریعمادیدادستانعمومیاسبقتهران.ویهمچننیمدیرمؤسسهیباقیاتوصالحاتهمبود.
مریعمادی بیش از یک سال در زندان بود و با دخالت یک مقام عایلرتبهکه نامش فاش
نش���د ،با قرار وثیقه آزاد شد .پروندهی وی در دادگاه ویژهی روحانیت مورد بررسی قرار
2

گرفت اما پس از آزادی وی ،هیچ خربی راجع به پروندهی او انتشار نیافت3.گفته میشد
-3ایسنا  ۱شهریور .۱۳۸۲

1-http://zeitoons.com/17144
2-www.radiofarda.com/contend/article/1134677

312

سیدضیاءالدینمریعمادی

او به پشتوانهی یک شریک تجاریکه مقیم ایتالیا بود با استفاده از رانتهای موجود در
نظام به ثروت میلیاردی رسیده و پولهایکالنی را هم به عناصر ذینفوذ پرداختکرد.
این چهرهی جنایتکارکه در سال ۱۳۶۱در مقام دادستان انقالب اسالمی شریاز و بندرعباس
با افتخار اعالم میکرد:
اگرکسانیکاالیی را احتکار بکنند و بعد با قیمتگزاف بفروش برسانند تروریست
اقتصادی هستند وگناهشان از تروریستهاییکه حزباللهیها را درخیابان و اداره و
محراب و مسجد میکشند،کمتر نیست و همانطورکه دادسرای انقالب با قاطعیت
هرچه تمامتر نسبت به ضدانقالبیون وگروهکهای محارب و مفسد و آنهاییکه
انسانهای آزاده را از ما میگریند عمل میکنند دادگاه انقالب هم تروریستهای
اقتصادی را با قاطعیت به جوخهی اعدام میسپارد و دادستانی نیز احکام حکام
1
شرع راکه طبق موزاین اسالمی صادر شده به اجرا در میآورد.
امروز به مدد جنایات خود وکیل دادگسرتی و عضوکانون وکالی مرکز است و با دالالن
اسلحه و دکلهای نفتی سروکار دارد و با توجه به نفوذ خود در دستگاه قضایی به رتق و
فتق امور مفسدان اقتصادی میپردازد.
وی پس از سرکوب خوننی فعاالن سیاسی در بندرعباس مدعی بود:
پس از اینکه دیدم دیگر در بندرعباسکار زیادی به نظر نمیرسد به تهران مراجعه
کرده و تقاضاکردمکه در هرکجا نیاز هس���ت انجام وظیفه نماییم و اگر نیست ،به
تحصیالت خودمانکه طلبگی است برپدازیم .زیرا من قبل از اینکه مسئول باشم
طلبه هس���تم و طلبه کار اصلیاش درس خواندن است .این ضرورت انقالب بود
که این مسئولیتها را به عهدهگرفتمکه نظر امام امت روحی فدا نیز همنی است و
هنگامیکه ضرورت برطرف شود طالبیکه االن مسئولیت دارند به حوزههای علمیه
مراجعه خواهندکرد .لذا پیشنهاد شدکه با حفظ سمت ،دادستانی انقالب شریاز را
هم عهدهدار ش���وم و از آنجاییکه عشق بهکار و فعالیت داشتم با جان و دل این
2
مسئولیت را نیز پذیرفتم.
و همنی ش���خص ،پس ازکنار رفنت از مسئولیت اجرایی نه تنها به حوزه برنگشت ،بلکه
همچنان از خوانگسرتدهی نظام برخوردار است و به چپاول اموال عمومی مشغول.

-1روزنامهیکیهان سهشنبه  ۲آذر  ۱۳۶۱ص .۱۳
 -2پیشنی

علیمبشری

علی مبش���ری تحصیالت خود را در حوزهی علمیه آیتاللهگلپایگانی آغازکرد و سپس
ی حقانی رفتکه توسط قدوسی اداره میشد .وی در زمرهی
در س���ال  ۱۳۴۹به مدرسه 
ش���اگردان مصباحیزدی شمرده میشود.مبشری پس از پریوزی انقالب ضدسلطنتی در
مدرسهی علوی و رفاه درکنار قدوسیکه ادارهی زندان و دستگریشدگان را در محلهای
مزبور به عهده داشت به فعالیت پرداخت.
از باسابقهترین قضات دادگاه انقالباسالمی
پس از انتخاب قدوسی به دادستانی کل انقالب ،در شهریور  ۱۳۵۸از آنجایی که هنوز
شورایعایل قضایی تشکیل نشده بود حکم قضاوت او را آیتالله منتظری و مشکینی
صادرکردند و او حاکم شرع دادگاه انقالباسالمی تهران شد .او بعد از محمدیگیالنی،
با سابقهترین فرد در دادگاه انقالب بود.
یکی از معروفترین پروندههاییکه حکم اعدام آن توس���ط مبش���ری صادر شد مربوط
بود بهتقی شهرام .بهشتی به منظور بهرهبرداری سیاسی از این دادگاه علیه مجاهدین و
کمونیس���تها ،عبدالمجید معادیخواه یکی از نزدیکان خود را به عنوان حاکم شرع
انتخابکرده بود .پس از آنکه نقش���ههای بهش���تی به خاطر عدم شرکت تقیشهرام در
ب بازی حقوقی در  ۳۰تریماه  ۱۳۵۹پیش از
دادگاه نقش بر آب ش���د ،در یک خیمهش��� 
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برگزاری چهارمنی جلسهی دادرسی ،معادیخواه با یک مانور به ظاهر قانونگرایانه اعالم
کردکه به دلیل رسمیت یافنت مجلس شورایاسالمی و اینکه او نمایندهی مجلس شده
است و طبق قانوناساسی دخالت قوه مقننه درکار قوهی قضاییه ممنوع است از ریاست
دادگاه ویژه استعفا میدهد .نکتهی حائز اهمیت آنکه مجلس در  ۷خردادماه افتتاح شده
بود و چند ماه بعد محاکمهی س���عادتی توسط موسویتربیزی دیگر نمایندهی مجلس
صورتگرفت و پس از سال  ۶۰دهها نماینده مجلس به عنوان بازجو و شکنجهگر و حاکم
شرع درکار قوهی قضاییه دخالتکردند.
به دنبال اس���تعفای معادیخواه ،آخرین جلسهی دادگاه ویژهی رسیدگی به اتهامات تقی
شهرام ،به ریاست علی مبشری برگزار شد.
سرانجام در روز پنجشنبه  ۲مرداد  ۱۳۵۹روزنامهها ذیل خرب اعدام بیست و یک محکوم
دادگاههای انقالباسالمی مرکز ،از تریباران محمدتقی شهرام خرب دادند.
مبش���ریکه رئیس شعبهی ۲دادگاه انقالباسالمی تهران بود در دههی ۶۰بهعنوان یکی
از حکام ش���رع اصلی اوین ،نقش مستقیمی در صدور احکام اعدام ،مصادرهی اموال،
شکنجه و زندان هزاران نفر داشت .وی بعدها رئیس شعبهی  ۲۱دادگاه تجدیدنظر استان
تهران مستقر در دادگاه انقالب هم شد و در اردیبهشت  ۱۳۷۹به حکم شاهرودی به جای
غالمحسنی رهربپور رئیس دادگاههای انقالباسالمی تهران شد.
خودش میگوید:
وقتیکه ما آمدیم ،به هرکسی تعدادی پرونده ارجاع میشد و حجمکاری به قدری
زیاد بودکه اساس��� ًا فرصتی پیش نمیآم دکه وارد پروندهی فرد دیگری بشویم و به
دادگاهکس دیگری برویم.گاهی ناچار میشدیم همراه با آقای نریی در نصف شب

برویم و فردی را بازپرسیکنیم.
در جریانکش���تار تابستان  ۶۷گفته میشد وی در بعضی دادگاهها به جای نریی شرکت
داشته است .البته من ش���خص ًا وی را درگوهردشت و در میان اعضای هیأت در خالل
روزهاییکه در راهرو مرگ حضور داشتم ندیدم.
مبشری در تشریح دلرحمی و نرمخویی خود میگوید:
قاطع برخوردکردن با حفظ حرمت و احرتام افراد هیچ منافاتی ندارد .امام امت فرمودند
با کسی که به اعدام محکوم میشود با احرتام برخوردکنید و شخصیت او را خرد
نکنید .چون ما نمیتوانیم جواب این حقکشیهاییکه خدای ناکرده انجام میشود
را بدهیم .از مجموع سی اعدام ،حدود بیست و شش یا بیست و هفت احکام را من
حقری صادرکرده بودم اما حقشان را ضایع نمیکردم .چشمانشان باز بود و بهکسی تو
1

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951126001314
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نمیگفتم و با قانون برخورد میکردم و باکسی خصومت و دشمنی شخصی نداشتم.
وی در مورد ضرورت وجود دادگاه انقالب آسمان و ریسمان را به هم میبافد:
موقعیت دادگاه انقالب مش���ابه نریوهای مسلح است ،ممکن است در طول عمر
نریوهای مسلح یک جنگ هم اتفاق نیفتد اما در همهیکشورها عقالی قوم اهتمام
خاصی را برای نریوهای مسلح جهت تأمنی و حفظ امنیت داخلی و خارجی قائل
و بیشترین بودجه را برای آن قرار میدهند .هرچندکه شاید خطری بالفعلکشور را
تهدید نکند ویل باید باشند و اگر جنگی هم باشد به مجرد تمام شدن آن نریوهای
مسلح و امنیتی را جمع نمیکنند .دادگاه انقالب نیز باید وجود داشته باشد تا نظام
1

در خطر براندازی قرار نگرید.
با همهی این اوصاف ،مبشری در میان حکام شرع اوین معروف بودکه احکام سبکتری
میدهد؛ تصورش را بکنید اوین چه قصابخانهای بودکه دلرحمش مبشری بود.
2

ارادت مبشری به الجوردی
او در تعری���ف از الجوردی قصاب اوینکه نمایندهی آیتالله منتظری او را جنایتکار و
فاشیستمینامیدمیگوید:
ویژگیهای ممتازی را در این ش���خصیت بزرگوار دیدم و به خاطر همنی ویژگیها،
ارادت خاصی هم نسبت به ایشان داشتم.
مبشری به خاطر همنی ارادت خاص بودکه در بسیاری از چالشهاییکه بنی الجوردی
و مسئولنی شورای قضایی وقت پیش میآمد حق را به وی میداد.
دروغگویی و انکار بدیهیات
یکی از ویژگیهای اصلی مس���ئوالن قضایی رژیم دروغگویی و انکار بدیهیات است.
آنها چنان با اطمینان و قاطعیت منکر حقایق میشوندکهگاه شاهدان نیز به شک و تردید
میافتند .مبشری در پاسخ به سؤال خربنگارکه پرسیده:
سالمت جریان توابس���ازی را به رغم همه انتقادات به جا و نابهجاییکه مطرح
میشد و میشود ،چگونه ارزیابی میکنید؟
میگوید:
او ً
ال ما س���رمان بیشترگرم انبوه پروندهها بود ،تعداد قضات محدود بود و سرمان
آنقدر شلوغ بودکه فرصت نداشتیم برویم روی این جهات مطالعهکنیم ،اما بین ًا و
بنیالله در آن مدتیکه بازار این موضوعات در آنجا داغ بود و تواب و تشکیالتی
1-www.asriran.com/fa/news/86609
2-www.www.isna.ir/news/8602-15375
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و این حرفها مطرح بود ،ما نه شاهد بودیم و نهگزارشی پیش ما آمد و نهکسی از
تواب و غریتواب پیش ما ادعا و شکایتکردکه به ما فشار آوردند و ما را در تنگنا
قرار دادند.
حتیگروههایی همکه از طرف مسئولنی یا قائممقام رهربی میآمدند ،چننی ادعایی
نکردند و برای ماکه حکام ش���رع بودیم یا برای حضرت آیتاللهگیالنی یا آقای
نریی چننی شکایت وگالیهای مطرح نشد.
او در حایل از آیتالله منتظری مایه میگذاردکه ایشان در دیدار با اعضای هیأتکشتار
 ۶۷در مورد الجوردی میگوید:گردنش بشکند.
برخالف آنچه مبش���ری ادعا میکند ،من شخص ًا در تابس���تان  ۱۳۶۴در دادگاهیکه با
کیفرخواست جدید با ریاست وی برایم تشکیل شده بود ضمن شرح بخشکوچکی از
آنچه در طول زندان بر من رفته بود در مورد نقش توابنی ،پاسداران ،مسئوالن زندان و...
در دوران «توابسازی» و فشارهای طاقتفرسای آن توضیح دادم .وی چنان از شنیدن
توضیحاتم بهتزده شده بودکه به منشی دادگاهگفت اگر آنچه وی میگوید ،حقیقت
داشته باشد حق با اوست اگرچه «منافقنی» همهشان دروغ میگویند .او همچننی از من
خواستکه به عنوان آخرین دفاع شکایتم را روی یک برگه «دادنامه» نوشته و به دادگاه
ارائه دهمکه چننیکردم .او چنان تحتتأثری بخشی از مصیبتهاییکه در زندان متحمل
شده بودم ،قرارگرفته بودکه حکم جدیدی برای من صادر نکرد و به همان حکم دهسال
زندان قبلی بسندهکرد.
در م���ورد آیتالله منتظری همنی بسک���ه وی در نامهی مهرماه ۱۳۶۵خود به خمینی به
صراحت مواردی را مطرحکرده و تأکید نموده است:
ش���نیده شد فرمودهاید :فالنی [یعنی منتظری] مرا [یعنی خمینی] شاه و اطالعات
مرا ساواک شاه فرض میکند البته حضرتعایل را شاه فرض نمیکنم ویل جنایات
اطالعات ش���ما و زندانهای شما روی شاه و ساواک شاه را سفیدکرده است ،من
این جمله را با اطالع عمیق میگویم.
او در مورد مجادلهاش با موسویاردبیلی برای برکناری الجوردی میگوید:
به آقای موس���ویاردبیلیگفتم ،برای چه میخواهید او را بردارید؟ جواب داد ،در
خط ما نیست .حرف ما را نمیخواند .گفتم ،حاج آقا! این حرفها نیست .دستور
از قم و باند مهدی هاشمی است .دستور از آنجاست ،شما هم دارید عمل میکنید.
1

خیلی به ایشان برخورد.

2

-1خاطرات آیتالله منتظری ،جلد  ،۲صفحه ۱۲۱۲

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951126001314
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موضوع «باند مهدی هاشمی» و انداخنت مسئولیت همهی اعمال به دوش او مربوط به
سال  ۱۳۶۵به بعد و دستگریی او به منظور ضربه زدن به آیتالله منتظری است ،در حایل
که برکناری الجوردی در سال  ۶۳اتفاق افتاد .در دوران مزبور مهدی هاشمی هنوز دارای
ی هاشمی» مطرح نبود.
قدرت بود و اساساً هیچکجا بحث «باند مهد 
وی در دیدار مزبور با اردبیلی مسئولیت جنایات الجوردی را پذیرفته و میگوید:
گفت مثالً ایشان فالنکار و فالنکار راکرده.گفتم آقای الجوردی اینکارها را در
مقام دادستانکرده .دادستان هیچکاری نمیکند جز اجرای احکام بندهکه حاکم
شرع هستم .تا من دس���تور ندهمکه آقای الجوردی نمیتواند اقدامی بکند ،پس
چرا به من هیچی نمیگویید؟ پس چرا به آقایگیالنی هیچی نمیگویید؟ هرچه
بوده ،آقایگیالنی و آقای نیّری و من دستور دادهایم و آقای الجوردی عملکرده.
تا یکجا حکم نباشد ،یک دانه شالق بهکسی نمیشود زد .پس چراکسی به ماها
چیزی نمیگوید و همهی حمالت متوجه آقای الجوردی اس���ت؟ پس این یک
دستور است.

1

تالش برای صدور احکام هرچه بیشتر اعدام
ویکه به منظور زمینهسازی برای سرکوب زندانیان سیاسی به دیدار آیتالله منتظری در
قم رفته بود میگوید:
یکمورد من رفتم پیش آقای منتظری وگفتم :آقا!اینها توی زندان همکه میآیند
تشکیالت به هم میزنند و دارند همه جا را به آشوب میکشند .جواب داد ،مسئلهای
نیست .زمان ش���اه هم بوده است! اگر زمان شاه هم بوده است ،شاه تسلط داشت
و همهی دنیا با او بودند.اینها در دوره ش���اه چیزی نداش���تند .پنج تاکُلت داشتند
که چهارتایش ش���لیک نمیکرد؛ اما حاال در روز روشن با خمپاره و آر.پی.جی و
توپ صد و ش���ش دارند ساختمانها را میزنند .شما االن را با زمان شاه مقایسه
میکنید؟اینها دارند نظام را میخورند .ایشان محکم میزد بهگردنش و میگفت،
نکشید ،بهگردن من!
وی در مورد چگونگی روحیهگرفنت برای جنایتکاری میگوید:
آنوق���ت میرفتیم خدمت ام���ام و یک روحیهای به ما میدادند عجیب .ایش���ان
میفرمودند ،شما در حقیقت قاضی نیستید .قاضی خداست و خدا هم حکماینها
را صادرکرده ،ش���ما تعینی مصداق میکنید .و میفرمودند ،برتس���ید از اینکه در
مقابلاینهاکوتاه بیایید .ما از امام روحیه میگرفتیم ،وگرنه اگر قرار بود از این آقا
2

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951126001314
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951126001314

318

علی مبشری

روحیه بگرییمکه باید جنازهمان را از قممیآوردند بعد شنیدمکه آقای منتظریگفته

بود این سید را ،منظورش شهید الجوردی بود ،چهکسی توی خانه من راه داده؟
مبشری مانند دیگر حکام ش���رع اوین به خاطر مخالفت آیتالله منتظری با اعدامهای
بیرویه خصم وی بود و از هیچ فرصتی برای حمله به ایشان فروگذار نمیکند.
1

رئیس دادگاهانقالباسالمی
مبش���ری در فروردین ماه  ۱۳۷۹در حایلکه رئیس ش���عبهی دادگاه  ۲۱تجدید نظر استان
تهران بود توس���ط هاشمیشاهرودی به ریاس���ت دادگاه انقالباسالمی تهران انتخاب
ش���د .مبش���ری یکی از قدیمیترین و سابقهترین حکام ش���رع اوین بود و هنگامیکه
در اسفند  ۱۳۷۳به جای او ،غالمحسنی رهربپور به ریاست دادگاه انقالباسالمی تهران
انتخاب شد با تعجبکسانیکه از نزدیک تحوالت دستگاه قضایی را دنبال میکردند
روبرو شد .وی در سال  ۱۳۸۸به عنوان معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت
عمومی ،بار دیگر جانشنی غالمحسنی رهربپور شد و در مهرماه  ۱۳۹۳پس از برکناری از
این پست به دیوانعایلکشور رفت و یکی از مستشاران آن شد .در دورانیکه وی ریاست
دادگاه انقالباسالمی تهران را به عهده داشت جنایات زیادی صورتگرفت.
عزتالله س���حابی ،در بهمن  ۱۳۸۱در آستانه حضور درکمیسیون اصل  ۹۰مجلس برای
ادای توضیحاتی پریامون پانزده ماه بازداشت و شکنجهی خود در یک مصاحبهگفت:
من ابتدا چهار ماه در یک سلول انفرادی حدود ًا سه مرتی به سر بردم .پس از آن به
مدت دو ماه به یک سلول انفرادی دیگرکهکمی بزرگتر از سلول اول بود منتقل
ش���دم .در اثر فشارهای زندان در  ۱۹خرداد سال  ۱۳۸۰دچار عارضهی قلبی شدم و
به مدت نُه ماه در بیمارستان بقیةالله ،در یک اتاق انفرادی بسرتی شدمکه مأمورین
نیز در اتاق مجاور مراقب من بودند.علریغم همهی این فشارها من از این بابتکه در
سلول انفرادی بودم شکایت ندارم؛ شکایت من از تعقیباتی استکه چه در دوران
بازجویی و چه بعد از آزادی ادامه داد .هر از چندگاهی مأمورین مرا را احضار می
کنند و یا به دفرتکارم میآیند و همان سواالت و فشارهای عصبی زندان را تکرار
میکنند.
آقای مبشری میفرماید زمانیکه در زندان با آقای سحابی دیدارکردم ،وی از برخورد
مسئوالن و بازجویان خود رضایتکامل داشت .ایشان نیمی از حقیقت را میگوید
و نیمی را به یاد نمیآورد .من این جمله راگفتم و ایشان درست میگوید اما آقای
مبشری نمیگوید من در چه شرایطی و تحت چه فشاری برای این اظهارنظر بودم.
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951126001314
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در آن شرایطیکه منگفتم اعرتاضی ندارم ،زیر فشار و در وضعیت عصبی وخیمی
قرار داش���تم .در همنی دوران و همزمان با دیدار با ایش���ان آقایان بازجویان تهدید
میکردندکه حکم بازداشت همسرم را دارند و میخواهند همسر و فرزندانم را نیز
بازداش���تکنند .آقای مبشری میگوید چرا من ده ماه پس از آزادی از زندان و در
این شرایط خاص زمانی این نامه را نوشتهام .نمیدانم چرا ایشان این پرسش را از
من میکند ،درحایلکه من از ایشان باید برپسمکه چرا از اقدامات قبلی من در این
زمینه ایشان اطالع ندارد؟
م���ن در خرداد ماه س���ال  ۱۳۸۱به اتفاق پانزده تن از دوس���تانیکه همهی آنها را
میشناسم زندانی شدم .این دوستان هم اکنون آزاد شدهاند .همهی آنها ،در بارهی
همنی رفتارهاییکه من در نامهام مطرحکردهام یک نامهی محرمانه به س���ران سه
قوهی جمهوریاسالمی نوشته و در آن شرح رفتارهایی راکه با آنها شده را مطرح
کردند.
در آبان ماهگذشته نیز من رأساً نامهای به آقای حداد رئیس شعبهی  ۲۶دادگاه انقالب
که مس���ئول پروندهی من بوده است نوشتم و از این تعقیب وگریزها شکایتکرده
است.
اکنون آقای محمود هاشمیشاهرودی ،رئیس قوهی قضاییه در پاسخ به نامهی آقای
مهدیکروبی دربارهی بنده میگوید چرا من به دادگاه صالحه شکایت نکردهام .در
حایلکه همانطورکهگفتم بنده به قاضی حداد در آبان ماهگذشته شکایتکردهام
و قاعدت ًا ایشان بعنوان رئیس قوهی قضاییه باید در جریان این شکایت باشد و اگر

نیست ،از ایشان باید سئوالکند نه از من.
وی برکن���اریاش از ریاس���ت دادگاه انقالب در مهرماه  ۱۳۸۸را قدرناشناس���ی صادق
الریجانی و عواملش میدانست و در مراسم تودیعشگفت:
افراد انقالبی برای خدا و نه برای خوش آمدن این و آن اقدام میکنند ،اش���خاص
کوچکتر از آن هستندکه بگوییم قدر ما را میدانند یا نمیدانند ،خدا قدرمان را
بداند بس است .اخالص باعث میشودکهگالیهای وجود نداشته باشد ،این ایام و
1

فراز و نشیبها آزمایشگاهی برای ما است.

2

1-www.ettelaat.net/Dastgha_g_asegara_d_migoeead
2-www.asriran.com/fa/news/86609

محمدسلیمی

محمد سلیمی متولد  ۱۳۳۳در یکی از روستاهای همدان است .وی در سال  ۱۳۴۳همراه
با خانواده به قم مهاجرتکرد و تحصیالت حوزوی خود را در مدرسهی حقانی قم پی
گرفت .وی نقشی در مبارزات قبل از انقالب حتی در سطح مرسوم روحانیت هم نداشت،
اما بعد از انقالب مانند دیگر روحانیون میکوشد خود را دارای سابقهی انقالبی نشان دهد.
مبارزهی مخفی او در دوران ش���اه خالصه شده بود در مخفی نگاهداشنت رادیو در منزل
مسکونیاش .وی در مورد اینکار خطرناک میگوید:
من آن زمان حدود شش سال در منزل رادیو داشتم اما زنم و پدرمکه با هم زندگی
میکردیم ،نمیدانستند.
شش سال؟!ً
بله! چون در همان جلساتکه قبال اشارهکردم ،مرامنامهی مخفیکاری را بهمایاد داده بودند.
باالخره شش سال رادیو داشتم تا اینکه سال  ،۵۶ -۵۷روز تحویل سال،گفتیم آن
را در بیاریم تا خانواده ببینند ،البته این موقع ،یکخورده فضا آزاد شده بود .رادیو
پیام تربیک ش���اه راگفت .پدرمگفت این اینجا چکار میکند؟ از اینجا میبری
دیگر اینجا نباشد!
یکی دیگر از ش���اهکارهای وی «انگلیسی» حرفزدنش استکه بعید میدانم در حد
یک سالم و احوالرپسی ساده باشد.
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بهمن  ،۵۷روزیکه سفارت اسرائیل راگرفتند ،یکگروهبان اسرائیلی به سوی مردم
تریاندازیکرد دس���تگریشکردند آوردند دادستانی ،آن وقت محل استقرارکارهای
دادگاهی در مجلس شواری اسالمی بود .ساواکیها را میگرفتند میآوردند و ما با
آنها صحبت میکردیم .آنروز ما با آنگروهبان اسرائیلی شروعکردیم به انگلیسی
صحبتکردن ،خوب حزباللهیها و جمعی از بازاریان آنجا جمع بودند یکی از
آنها به منگفت :شیخ انگلیسی حرف میزدی؟ آخه تو شیخی؟! یعنی آنروز اگر
طلبه انگلیسی بلد بود ،برای آنها خیلی غریمنتظره بود.

1

چگونگی راهیابی به دستگاه قضایی
وی پس از انقالب ابتدا راننده و دستیار آیتالله مؤمن بود اما در سال  ۵۹توسط بهشتی
و قدوس���ی به دس���تگاه امنیتی و قضایی راه یافت و به عنوان حاکم شرع در استانهای
تهران ،خراسان ،فارس و همدان مشغول به کار شد و به مدت شش سال ریاست دادگاه
انقالب همدان و همچننی ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح استان همدان را نیز به
عهده داش���ت .وی همچننی ریاست شعبهی  ۳۱دیوانعایلکشور را عهدهدار شد .وی از
س���ال  ۱۳۶۹تا  ۱۳۸۴رئیس شعبهی دوم دادگاه ویژهی روحانیت و از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۹۱
دادس���تانکل ویژهی روحانیت بود و سپس در شورای نگبهان به عنوان عضو حقوقدان
حضور یافت و درکنار همهی این امور باکمترین سواد حقوقی به تدریس «حقوق» در
دانشگاه نیز میپردازد!
پس از  ۳۰خرداد ،وی یکی از جانیانی بودکه برای جان ستادن در هرکجا آماده وگوش
به فرمان بود .خودش میگوید:
بحران س���ال  ۶۱-۶۰آقای قدوس���ی میگفتند فالن جا پروندهی منافقنی رسیدگی
نشده ،یکی برود آن را رسیدگیکند و ما میرفتیم .نمونهی آن شاهرود بود .منگفتم
یک بلیط بگرید ،من میروم .با اتوبوس رفتم شاهرود پیاده شدم و یک هفته تمام
پروندهی مفافقنی را رس���یدگیکردم و همراه نمایندهی شاهرود آقای معصومیکه
یک روحانی بود برگشتم.
رازینی در مورد مأموریت سلیمی در همدان میگوید :
در استان همدان آقای سلیمی حاکم شرع و آقای رئیسی دادستان بودند و در آنجا
تمام منافقنی غربکشور مانند استانهای همدان،کرمانشاه ،را شناسایی و با آنها
برخوردکردند وکاریکه در دههی اول انقالب انجام شدکاری بسیار بزرگ بودکه
2

1-www.shafaqna.com/persian/services/countries/iran/item/104966
2-www.shafaqna.com/persian/services/countries/iran/item/104966
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مدیون قاطعیت امام خمینی و تعهد او به اجرای احکام شرعی بود.

1

شرکت در قتلعام ۱۳۶۷
او همچننی یکی از اعضای هیأتکشتار در سال  ۶۷در استانهای مرزی بود .سلیمی در
ارتباط با نقش خود در برپایی این دادگاهها میگوید:
 ...در عملیات مرصاد در دادگاهیکه برای رسیدگی به پروندهی منافقنی در خطوط
مقدم تشکیل شد ،با حکم حضرت امام(ره) و درخواست رئیس وقت دیوانعایل
کشور حضور داشتمکه این دادگاهها بالفاصله پس از آزادسازی مناطق اشغایل برای
رسیدگی به امور برپا میشد.
منظور سلیمی از «رسیدگی به امور» ،قتلعام اسرای مجاهد و مردمی استکه متهم به
همکاری با آنها در جریان عملیات فروغ جاویدان بودند.
در تاریخ یادشده رفسنجانی به عنوان فرماندهکل قوا درکرمانشاه حضور داشت و از قرار
معلوم در دیدار با فالحیان و رازینی مقدمات برپایی دادگاههای صحرایی درکرمانشاه و

شهرهای دیگر مرزی را فراهمکرده بود.
فالحیان و رازینی در  ۲۵خرداد  ۱۳۶۶از سوی خمینی به سمت دادستان و حاکم شرع
دادگاه ویژهی روحانیت منصوب شده بودند و محمد سلیمی هم همکار آنها در دادگاه
ویژهی روحانیت بود .هر سه هم به حلقهی حقانی قم مربوط بودند و برای انجام جنایت
در هرکجا آماده.
ظاهراً فالحیان و رازینیکسی را بهرت از سلیمی برای ریاست دادگاههای صحرایی ندیده
بودند .رازینی همزمان ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح را نیز در اختیار داشت و
فالحیان قائممقامی وزارت اطالعات .در واقع دستگاه امنیتی و اطالعاتی و قضایی بر
کاکل این دو میچرخید.
محمد سلیمی و هیأت همراه ویکه حمایت همهی جناحهای رژیم را داشتند بالفاصله
پس از عقبنش���ینی مجاهدین از شهرهایکرند و اس�ل�امآباد و حوایلکرمانشاه و ...با
تشکیل دادگاههای صحرایی بهکشتار اسرا و مردمیکه متهم به همکاری با مجاهدین در
دوران تسخری شهرهای فوق بودند میپردازند.
افراد اعدام شده در شهرهای مرزی دارای هیچ قرب و نشانهای نیستند و متأسفانه تاکنون
هیچیک از ارگانهای حقوق بشری در سطح ملی و بنیالمللی اشارهای به سرنوشت آنها
نکرده و آماری از این اعدامها نیز در دست نیست.
این هیأت همچننی ظاهراً فرمان قتل «آنی ازبرت» پرستار بیست و شش سالهی فرانسوی
2

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610

-2رجوعکنید به توضیحات در مورد رازینی
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غ جاویدان دس���تگری شده بود میدهد .وی دارای لیسانس
راکه در جریان عملیات فرو 
پرس���تاری و دانش���جوی بیولوژی بود .آنی ازبرت در روز  ۶مرداد در منطقهی سیاخور
مجروح و دستگری شده بود.
رفسنجانی در خاطرات خود از روز  ۷مرداد  ۱۳۶۷مینویسد:
آقای فالحیانگفت یک زن فرانس���ویکه همسر یکی از منافقنی است ،مجروح و
اسری شده است.
دولت جمهوریاس�ل�امی بعداً تحت فشار بنیالمللی مدعی ش���دکه آنی ازبرت در اثر
جراحات وارده هنگام انتقال به بیمارستان فوتکرده است.
محمد سلیمی پس از قتلعام  ۶۷مانند دیگرکسانی که درگری این جنایت بزرگ بودند
ارتقای مقام یافت و به ریاس���ت شعبهی دوم دادگاه ویژه روحانیت و ریاست شعبهی ۳۱
دیوانعایلکشور ارتقا یافتکه تا سال ۸۹که عضو حقوقدان شورای نگهبان شد به مدت
بیست و دو سال ادامه پیداکرد .در این مدت مسئولیت سرکوبی روحانیون ناراضیکشور
نیز به عهدهی اوگذاشته شد.
پروندههای دادگاه ویژهی روحانیت
محمد سلیمی به عنوان رئیس شعبهی دوم دادگاه ویژهی روحانیت ریاست دادگاه محمد
موسویخویینیها دادستانکل انقالب دوران خمینی ،عبدالله نوری نمایندهی خمینی در
سپاه پاسداران و جهاد سازندگی و وزیرکشور دوران رفسنجانی و خاتمی و رییس شورای
ش���هر دوران خاتمی ،محسنکدیور ،حسن یوسفیاشکوری و بسیاری از روحانیون را به
عهده داشت .در این دادگاهها محمدابراهیم نکونام نقش دادستان را به عهده داشت و
به پاس خدماتش بهخامنهای به ریاستکمیسیون اصل ۹۰مجلس شورایاسالمی رسید.
هیأت منصفهی این دادگاه را ایزدپناه (دست راست هاشمیشاهرودی)،کاظم صدیقی
(امام جمعه تهران) ،مصطفی پورمحمدی ،محسن دعاگو و مسیح مهاجری به عهده داشتند.
عبدالله نوری در دادگاه ویژه روحانیت خطاب به نکونام و سلیمیگفت:
امروز یک روحانی در مقام دادستان یکی روحانی دیگر را متهم به توهنی ،افرتاء ،نشر
اکاذیب و معاندت با دین میکند .اگر این آقا راست میگوید وای بر روحانیتیکه
من نمونهاش هستم و اگر دروغ میگوید وای بر روحانیتیکه ایشان نمونهاش است.
س���لیمی در مقام حاکم شرع خواس���تهی خامنهای را اجراکرد و عبدالله نوری راکه در
مقابل او ایستاده بود و در مورد قتلهای زنجریهای روشنگریکرده بود به پنج سال زندان
محک���ومکرد .خامنهای در مورد عبدالله ن���وریکه چندی قبل او را به عضویت مجمع
تشخیص مصلحت نظام منصوبکرده بودگفت:
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جبههی دشمن ،غری از آن آدم غافلی استکه خودی هم هست ،منتها بیچاره دچار
غفلت و اش���تباه و فریب میشود .بر اثر حادثهای عقده وکینهای پیدا میکند و در
مقابل نظام میایس���تد؛ در مقابل سخن حق میایس���تد؛ در مقابل امام و راه امام
میایستد .این ،آن دشمن اصلی نیست؛ این یک آدم فریبخورده است؛ این یک
ترحم است؛ دشمن اصلی کسی است که پشت سر این قرار میگرید ،اما
آدم قابل ّ
خودش را نشان نمیدهد؛ در داخلکشور خودش را نشان نمیدهد؛ در خارجکشور
چرا؛ در جبههی جهانی ،در جبههی بنیالمللی ،به عنوان یک عضو وفادار سازمان
جاسوسی سیای آمریکا یا موساد صهیونیستها چرا؛کام ً
ال چهرهی او آشکار است؛
ح���رف هم میزند؛ حقایق را هم میگوید؛ انگیزههایی را همکه او برای مبارزه با
اس�ل�ام و مسلمنی دارد ،بیان میکند؛ اما آن دنباله اوکه داخلکشور است ،خود را
دم چک اقتدار حکومت قرار نمیدهد .میداندکه این حکومت ،حکومت مقتدری
اس���ت؛ حکومتی اس���تکه متکی به آرا مردم است؛ متکی به محبت مردم است؛
متکی به ایمان مردم است؛ از این حکومت میترسند و خودشان را جلو نمیدهند.
حرفش���ان را با یک واسطه ،با دو واسطه ،با سه واس���طه از زبان آدمهای غافل
میزنند .یک وقت میبینید طرف ،یک روحانی اس���ت؛ اما غافل و فریبخورده
و بیخرب؛ یا یک دانشجوس���ت؛ اما اسری احساسات شده و نیندیشیده؛ یا یک فرد
معمویل حتی انقالبی است؛ اما زمان را نشناخته ،دشمن را نشناخته یا احیان ًا دچار
عقده وکینهای ش���دهاس���ت .حرف از زبان این فرد خارج میشود؛ اما این بیچاره
حرف خودش نیست؛ حرف دشمن است.

1

حسن یوسفیاشکوری خیمهش���ببازیایکه تحت عنوان دادگاه عدل اسالمی توسط
سلیمی و نکونام برگزار میشد را چننی توصیف میکند:
روزی مرا پیش آقای علی رازینی ،رئیس دادگاه ویژه و قاضی ش���عبهی اول دادگاه،
بردند .ایش���انگفت شما باید وکیل داشته باش���ید .آقای محسن رهامی را معرفی
کردم ...دلیل نپذیرفتنش را رازینی چننی بیانکرد :او خود مسئلهدار است! ایشان به
بازداشت رهامی در چند ماه پیش (بهار  )۷۹اشاره میکردکه همراه خانم عبادی
بازداش���ت و مدتی در زندان ماند .جالب اینکه ایشان تا آن زمان (در حد اطالع
تاکنون نیز) در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نش���ده بود ...لیس���تی از وکالی
روحانی مورد تأیید را نشانم دادند وگفتند فقط از این افراد میتوانید انتخابکنید.
دو نفر را از همان لیس���ت پیشنهادکردم .البته از ناچاری وگرنه آن دو نفر سنخیتی
1-www.farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=2984&nt=2&year=1378&tid=110
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با من نداش���تند و به هرحال از آدمهای خودشان بودند .روزی رازینی باز پیشنهاد
انتحاب وکیلکرد وگفت اگر خودتکسی را معرفی نکنی ناچار برای شما وکیل
تسخریی میگرییم.گفتم من اگر وکیل تعیینی نداشته باشم،کسی را به عنوان وکیل
به رسمیت نمیشناسم .در ادامهی اصرار ایشانگفتم :آقای رازینی! چه اصراری بر
اینکار دارید؟ من از خودم دفاع خواهمکرد و محتاج وکیل نیس���تم .ایشانگفت:
خوب! در این دادگاهاییکه مورد توجه مردم هستند ،وکیل به عنوان یک دکور هم
که ش���ده ،الزم است!گفتم :آقای رازینی! وقتی وکیل دکور است ،خوب خودتان
بگذارید ،چرا من؟!...
یکبار پس از تعینی وکیل ،آقای رازینی منتکیفرخواس���ت راگذاش���ت جلو من و
گفت این را بخوانید و از آن مطالب الزم را یادداش���ت کنید .اول با عالقه و ولع
منت را خواندم .واقع ًا برایم غری قابل تصور بودکه اینهمه اتهام را بدونکمترین سند
مقبول و مسموع قانونی و محکمهپسند به من نسبت داده باشند .اینکیفرخواست
در واقع تقاضای دو بار حکم اعدامکرده بود.گفتم اینکه مفصل است ،لطفکنید
یک نسخه به من بدهید تا برای تنظیم دفاعیه سر فرصت از آن استفادهکنم.گفت:
نمیش���ود ،این کار را نمیکنیم .گفتم :چرا؟ من به عنوان متهم به ارتداد و انواع
جرائم اعتقادی و سیاسی ،حق ندارمکیفرخواستم را داشته باشم؟ منع قانونی دارد؟
ش���انههایش را باال انداخت وگفت :به هرحال رسم ما نیست .هرچه اصرارکردم و
استدالل ،بیفایده بود .یکبار در پاسخ من خم شد روی منت و نگاهی به منتکرد
وگفت :نیازی به این منت ندارید ،اصل مطلب در اولکیفرخواس���ت آمده و همان
را یادداشتکنیدکفایت میکند.گفتم :آخر خیلی طوالنیست؟گفت :بقیهاشکه
شعار اس���ت! قرا رگذاشته بودند تا در محل دادگاه با خانوادهام مالقاتکنم ...در
آنروز قرار بود آقای برزگر هم بیاید و با هم مشورتکنیم .صبح مرا به دادگاه آوردند.
قرار بودکه پس از مالقات و هنگام ظهر آقای برزگر را ببینم .اما اول از دادسرا مرا
برای دیدار با ایشان به ساختمان دادگاه بردند .با تعجب به ایشان نگاهکردم .یعنی
حاال چرا؟! ایش���انگفت امروز دادگاه اس���ت! فراتر از تعجب دچار شوک شده و
با شگفتی پرسیدم :چرا امروز؟ چرا بیخرب؟ قرار نبود! ...گفتم :مگر دادگاه علنی
نیست؟!گفت :نه.گفتم :چرا؟! آقای رازینی قول داده بود؟گفت :آری! اما ایشان
میگوید نظر قاضی شرط است و ربطی به من ندارد.
با ش���تاب به طرف اتاق رازینی حرکتکردم .در راهرو تصادف ًا ایشان را دیدم و با
عصبانیت و معرتضانهگفتم :آقای رازینی! چرا دادگاه بیخرب؟ آخر منکه آمادهی
دفاع نیستم ،من برای مالقات با خانوادهام آمدهام.گفت مهم نیست ،وکیل شماکه
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میدانست و اوستکه از شما دفاع میکند.گفتم :از آنگذشته ،چرا دادگاه علنی
نیست؟!گفت :نظر قاضی این است.گفتم :مگر شما قول نداده بودید؟گفت :چرا،
اما این نظر قاضی است و دست من نیست .گفتم :چننی دادگاهی قانونی نیست!
گفت :به هرحال ربطی به من ندارد...
به هر رو در آن آشفتگی و پریشانی ،ناچار تسلیم شده و به دادگاه رفتم .پس از تشکیل
دادگاه،که در آن دادیار (همان بازجو) و دادستان و قاضی و یک منشی و وکیل من
حضور داشتند ،در آغاز من اعرتاض خودم را در مورد تشکیل دادگاه بدون اطالع
قبلی و عدم آمادگیام و وکیل و به ویژه به علنی نبودن دادگاهگفتم و در پی من وکیل
نیز (البته طبق سنت وکالی تسخریی) یکی به نعل و یکی به میخ اعرتاضکرد .اما
آقای قاضی یعنی آقای محمد سلیمیکتاب قانون را بازکرد وکام ً
ال قانونی! جواب
دادکه طبق فالن ماده اگر قاضی تشخیص بدهدکه مطالب مطرح در دادگاه موجب
تحریک و جریحهدار شدن عواطف دینی مردم میشود ،دادگاه را غری علنی برگزار
میکند.گفتگوهایی صورتگرفت اما روشن بودکه راه به جایی نخواهد برد .من
گفتم :آقای س���لیمی! چگونه متهمکردن من به ارتداد و خروج از دین به وسیلهی
شما و جریان وابسته در رسانهها تحریک عواطف ایمانی مؤمنان نیست اما منکه
میخواهم به آن اتهامات جواب بدهم و از مسلمانی خود دفاعکنم ،جریحهدار شدن
عواطف دینی و تش���ویش اذهان مردم است؟ این عدالت است؟! این چه قانونی
اس���ت؟ جناب دادستان ،نکونام ،سخنم را قطعکرد و به اعرتاضگفت :ایشان به
دادگاه توهنی میکند! اما سلیمی مانعگفتارش شد و دیگر بحث ادامه نیافت .در
نهایت گفتم حداقل اجازه دهید اعضای خانوادهام که امروز برای مالقات آمده و
االن در کوچه هستند شرکت کنند .سلیمی قبول نکرد و با لحن طعنهآمیزی گفت:
ماکه متهم به استبداد هستیم ،حال این یکی هم روش! آنگاه دادیار (یعنی بازجو

ستودهکالم) منتکیفرخواست را قرائتکرد...

1

ح دادگاهها ،س���لیمی و ابوابجمعیاش تالش میکردند ظواهر امر را
در این به اصطال 
رعایت کنند و این مضحکه نتیجهی آن اس���ت .حدس بزنید دادگاههای صحراییشان
چگونه برگزار شده است.
اعالم آمادگی برای صدور حکم اعدام آیتالله منتظری
س���لیمیکه با دفرت خامنهای ارتباط مستقیم داش���ته و مورد حمایت همهجانبهی شخص
1-www.rahesabz.net/story/35899
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خامنهای قرار دارد تا آنجا پیش رفتکه در س���ال  ۷۷برای نش���ان دادن وفاداریاش به
خامنهای آمادگی خود را برای دادگاهیکردن آیتالله منتظری و صدور حکم اعدام برای
ایشان اعالمکرد .وی اعتقاد داشت «غائله»ی منتظری تنها با اعدام ایشان به پایان میرسد.
پیشتر اراذل و اوباش بسیجشده از سوی دادگاه ویژهی روحانیت و محمد یزدی و احمد
جنتی و مرتضی مقتدایی و ...ضمن حمله به خانهی آیتالله منتظری و تخریب هرآنچه به
دستشان میرسید با آمادهکردن طناب دار میخواستند آیتالله منتظری را در حسینیهشان
دار بزنندکه خوشبختانه دستشان به ایشان نرسید و توطئهی «امت حزبالله» و «عاشقان
والیت» ناکام ماند .بعد از درگذشت آیتالله منتظری نیز دفرت ایشان آماج حمالت اراذل
و اوباش وابسته به دادگاه ویژه روحانیت قرارگرفت.
اعدام رقبای خامنهای مدعی ارتباط با امام زمان
س���لیمی پس از آنکه در دادگاه ویژهی روحانیت رهنمودهای خامنهای برای س���رکوب
روحانیون معرتض و مخالف را عملیکرد در سال  ۱۳۸۴از سوی وی ،جانشنی غالمحسنی
محسنیاژهای و عهدهدار پست دادستانی دادگاه ویژه روحانیت شد.
سلیمی در مقام دادستانی دادگاه ویژهی روحانیت پروندهیکسانی راکه خارج از دستگاه
حوزه و خامنهای به عنوان یک رقیب جدی مدعی ارتباط با امام زمان شده بودند و نسبت
به خامنهای حرفشنوی نداشتند پیگریی کرد و حداقل دو نفر از آنها را در استانهای
خوزستان 1و قم به جوخهی اعدام سرپد.

تالش سلیمی برای پوشاندن فساد روحانیت
س���لیمیکه به بیرحمی و خشونت معروف اس���ت در سال  ۸۷همهی تالش خود را به
کار برد تا افتضاحی راکه حجتاالسالم حسنگلستانی رئیس ستاد اقامهی نماز جمعه
شهرستان تویسرکان و از اعضای هیأت امنای ائمهی جمعه و جماعات استان همدان به
بار آورده بود جمع و جورکند .دادگاه ویژهی روحانیت تحت نفوذ وی ،حسنگلستانی راکه
با ز ن شوهردار رابطهی جنسی برقرارکرده و فیلمکامل آن به صورت یک فیلم پورنوگرافی
به شکلیگسرتده در اینرتنت انتشار یافته و جای هیچگونه شک و شبهه و انکاری را باقی
نمیگذاشت به صد ضربه شالق و خلعلباس محکومکرد.
گلس���تانی ،شوهر زنی راکه با وی رابطهی جنس���ی داشت و ازکارکنان ستاد اقامهی نماز
تویسرکان بود برای ماموریتکاری به همدان فرستاده و با همسر وی رابطه برقرارکرده بود.
س���لیمی با اشاره به موضوع حسنگلستانی به آخوندها هشدار دادکه مبادا از فسادشان

-1علی غرابات پاسداریکه ادعای ارتباط با امام زمانکرده بود در سوسنگرد اعدام شد .یک مدعی
ارتباط با امام زمان نیز در قم اعدام شد .دهها نفر نیز به این اتهام در شهرهای مختلف دستگری شدند.
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فیلمبرداری شود:
روحانیون باید آگاه باشند ،دشمنان برای روحانیون ،فرزندان آنان و مسوولنیکشوری
دامگذاشته اند تا به قشر روحانیت ضربه واردکنند.
س���لیمی در همایش ساالنهی دادسراها و دادگاههای ویژهی روحانیت در قم با اشاره به
اینکه دشمنان برای برخی روحانیون دامگذاشته و فیلمربداری همکردهاندگفته بو د :من
دراین جمع نمیتوانم اسم بربم ،اما ما باید هوشیاری خود را حفظکنی م.

1

آزادی متهمان قتلهای زنجریهایکرمان
یکی دیگر از احکام جنایتکارانهی س���لیمی دخال���ت او در آزادکردن متهمان قتلهای
زنجریهای درکرمان اس���ت .در سال  ۸۱ش���ش نفر از اعضای پایگاه علیاصغر موالی
بسیجکرمان به نامهای محمدحمزه مصطفوی ،سلیمان جهانشاهی ،محمد سلطانی ،علی
ملکی ،چنگیز س���االری و محمد یاعباس���ی در جریان قتلهای زنجریهای ،دستکم پنج
شهروندکرمانی را به قتل رساندند .طی نُه سالگذشته متهمان پروندهی قتلهای محفلی
کرمان از س���وی دو ش���عبهی مختلف دادگاهکرمان به اعدام و حبسهای طویلالمدت
محکوم شدند ،اما هر دو بار شعبهی  ۳۱دیوانعایلکشورکه ریاست آن را محمد سلیمی
بر عهده داشت این احکام را نقض کرد .متهمان در دادگاه به صراحت عنوان کردندکه
آیتالله مصباحیزدی در مسجد امام حسن مجتبی در تاسوعای سال  ۸( ۸۰فروردین سال
 )۱۳۸۰فرموده بودکه وظیفهی افراد امر به معروف و نهی از منکر است اگر طرف نپذیرفت
ً
متعاقبا اگر این فرد به اعمال سابقهی
در نوبت دوم باید او را به مقامات قضایی معرفیکرد و
خود ادامه داده آمر به معروف حق دارد او را بکشد.
آنه���ا همچن�ی�ن در جری���ان دادگاه به صراحت عن���وانکردندکه از س���وی محمدعلی
ش���جاعحیدری فرمانده وقت بس���یج ناحیهیکرمان ،و محمد رئوفینژاد فرمانده وقت
لشکر  ۴۱ثارالله سپاه پاسداران برای انجام قتلها تحریک و تشویق شدهاند .سلیمی نبود
دلیل بر ارتباط نامشروع متهمان ردیفهای  ۱تا  ۳و اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتوالن
ً
بعضا از
را دلیل نقض حکم اعدام متهمان عنوان کرده و همچننی تأکیدکرد که متهمان
خانوادههای شهید داده یا ایثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر این اعتقاد اصرار ورزیده و
مستندات و مستمسکهایی برای مهدورالدم بودن مقتوالن ،ذکرکردهاند .در سومنی دادگاه
مجید دوس���تعلیکه در سالهای  ۸۶تا  ۸۹با حکم محمود احمدینژاد به دبریی هیأت
دولت رسید ،قضاوت پروندهی قتلهای محفلیکرمان را بر عهده داشت .دوستعلی ،نظر
1-tourjan.com/wp-content/uploads/2009/11/24-8-88jahane-eghtesad
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ی بر «مهدورالدم
شعبهی  ۳۱دیوانعایلکشور دربارهی اعتقاد عامالن قتلهای محفلی مبن 
بودن مقتوالن» را پذیرفت و آنان را تربئهکرد .به جز علی ملکیکه در جریان تحقیقات
قتلهای انجامگرفته را لو داده بود بقیه متهمان آزاد هستند .این در حایلستکه سلیمی
بهرتین فرزندان مردم را به سادگی به جوخهی اعدام میسرپد یا به زندانهای طویلالمدت
محکوم میکرد و حتی روحانیون وابس���ته به جناح رقیب را بهکوچکترین بهانهای به
حبسهای طویلالمدت محکوم میکرد.

غالمحسنیرهربپور

غالمحس�ی�ن رهربپور در سال  ۱۳۳۱در روس���تای ابودردا تویسرکان به دنیا آمد و دروس
حوزوی را در مدرسهی حقانی قم پیگرفت.
حضور در قوهی قضاییه
وی پس از پریوزی انقالب به دستگاه قضایی پیوست و در دادگاه انقالباسالمی مرکز
به صدور حکم پرداخت .در سال  ۱۳۶۳در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسالمی
شرکتکرد و به عنوان نمایندهی تویسرکان به مجلس راه یافت .وی پس از پایان دوران
نمایندگیاش در سال  ۱۳۶۷به عنوان حاکم شرع دوباره در اوین به قضاوت پرداخت.
پس ازکشتار  ۶۷و انتخاب شوشرتی به عنوان وزیر دادگسرتی ،تقریب ًا حضور رهربپور به
عنوان رئیس س���ازمان زندانها قطعی مینمود اما در آخرین لحظات شیخ محمد یزدی
ترجیح داد اسدالله الجوردی راکه از رهربان مؤتلفه بود و نامش با سرکوب و جنایتگره

خورده بود به این سمت انتخابکند.
ستارهی اقبال رهربپور در دس���تگاه قضایی پس از محاکمهی متهمان قتل کشیشهای
مسیحی درخشیدن گرفت و پس از آن که در اسفند  ۱۳۷۳حسینعلی نریی رئیس حکام
ش���رع دادگاه انقالباس�ل�امی مرکز به دیوانعایلکش���ور رفت ،وی به ریاست دادگاه
انقالباسالمی مرکز انتخاب شد و در ابعادی جدید به سیاهکاریهای خود ادامه داد.
1

1-http://rasekhoon.net/article/show/204173
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خیمهشببازی
لکشیشهایمسیحی
دادگاهمتهمانقت 
دادگاه متهمان قتل کشیشهای مسیحی ،یکی از سیاهترین برگهای تاریخ قضاوت در
نظام جمهوریاسالمی است.
ی کاظمی و علی فالحیان وزیر
غالمحسنی رهربپور در هماهنگی با سعید امامی و مصطف 
اطالعات ،ادارهی این خیمهشببازی را به عهده داشت و میکوشید خارج از سناریوی
تهیه شده توسط بازجویان وزارت اطالعات موضوعی طرح نگردد.
طبق سناریوی تهیه شده در وزارت اطالعات ،سه زن هوادار مجاهدین به نامهای بتول
وافریکالته ،مریم شهبازی و فرحناز انامی متهم بودندکه به دستور مجاهدین در قتل و
ی کردن جسدکشیشهای مسیحی و همچننی تالش برای بمبگذاری در «حرم امام
مخف 
خمینی« و «حضرت معصومه» در قم مشارکت داشتهاند.
رهربپور پس از محاکمهی صوری متهمان با مانور روی «نگاه ارزش���ی اسالم در مورد
زنان» ،از اعدام این س���ه نفرکه طبق سناریوی وزارت اطالعات در قتل شرکت داشتند،
صرفنظرکرد و آنها را به حبسهای طویلالمدت محکومکرد.
رهربپور در زمان اعالم حکم آنهاگفت :بر اساس قواننی اسالم حکم اعدام میتوانست
در مورد این س���ه منافق اجرا ش���ود اما به لحاظ ارزشیکه اسالم برای زن قائل است با
تخفیف اعدام ،مورد تبعید و زندان در خصوص این منافقنی صادر شد.
این در حایل بودکه در طول چهار دههیگذش���ته هزاران زن به جوخههای اعدام سرپده
شدند و از این بابت رژیم خمینی در صدر قرار دارد.
روزنامهی سالم به نقل از رهربپور در تاریخ  ۱۳مهرماه  ۱۳۷۳نوشت :فرحناز انامی ،مریم
شهبازپور و بتول وافری به خاطر اقدام علیه امنیتکشور محارب شناخته شدند و محکوم
به پانزده س���ال حبس از این حیث شدند .وی در توجیه چننی مجازاتیگفت :مجازات
محارب تنها قتل نیست بلکه قانونگذار پس از برشمردن چهار نوع مجازات و مبسوط
گذاشنت دست رییس محکمه ،به وی اختیار داده است .یکی از مجازاتها تبعید است و
ما نیز متهمنی را به پانزده سال تبعید در یکی از زندانهایکشور محکوم نمودیم.
از آنجاییکه الزم بود متهمان مس���تقیم ًا تحت نظر وزارت اطالعات باشند ،برخالف
ادعای رهربپور آنها همهی دوران زندانشان را در اوین سرپیکردند .نزدیک به هشت
سال بعد ،این سه زنکه قربانی وزارت اطالعات و طرحهای جنایتکارانهی آن بودند ،از
زندان آزاد شدند اما همچنان تحت نظر دستگاه امنیتی باقی ماندند.
سعید امامی در پائیز ۱۳۷۴درگردهمایی ائمه جمعه سراسرکشور با اشاره به مسالهی تهاجم
فرهنگی غرب و تالش پاپ جهت مقابله با اسالم و ایجاد جبهه واحد توسط آنها علیه
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اس�ل�ام در مورد میکائیلیان میگوید... :همنیکشیشیکه به دست منافقنیکشته شد در
1
عرض دو سال و نیم سیصد مسلمان شیعه را مسیحیکرده بود.
در س���ال  ۱۳۷۵وزارت اطالع���اتکتابی را با عنوان «س���راب وگرداب»که مربوط به
خاطرات این سه نفر است در دویست و دوازده صفحه به دست چاپ سرپد .سعید امامی
و تیم همراهش زندهیاد سعیدیسریجانی را وادارکردند تا مقدمهای بر دستپختشان
بنویس���د و سپس او را به قتل رساندند .در جریان رو شدن پروژهی قتلهای زنجریهای و
درگریی بنی جناحهای حاکم رژیم موضوع قتلکشیشها نیز از پرده بریون افتاد و مشخص
شدکه سعید امامی و مصطفیکاظمی و تیم همراهشان مسئولکشنت آنها بودهاند.
رهربپور یکی از کس���انی اس���تکه از نزدیک درجریان قتلهای زنجریهای و مسئولیت
وزارت اطالعات و سعید امامی و تیمش بود اما در هماهنگی با آنها از پیگریی پروندهها
خودداری میکرد و سناریوهای آنها را اجرا میکرد.
صدور احکام اعدام در پروندههای مایل
صرفنظرکردن از اعدام این س���ه زن با توجه به اتهاماتیکه داش���تند در حایل صورت
میگرفتکه به حکم دادگاه انقالباسالمی مرکزکه ریاستش با رهربپور بود در همان ایام
چهار نفر از اعضای «باند زندهدل» با اتهامات متفاوت محکوم به اعدام شدند .یکصد
و پنجاه نفر در ارتباط با این پرونده دستگری شده بودند.
هدایتالله زندهدل رهرب باند به اتهام تشکیل شبکههای وسیع فساد مایل و مشارکت
در اخت�ل�اس و ارتش���اء وکالهربداری و غارت بیتالمال در زمان جنگ مفس���د
فیاالرض شناخته شد و به اعدام محکوم شد.
ابوالقاسم مجدآبکاهی به اتهام عضویت در باند فسادمایل ،مشارکت در اختالس و
ارتشاء،کالهربداری از راه دریافت وامهایکالن ،جعل و تزویر با استفاده از همسر
خود به عنوان ابزار آلودگی در زمان جنگ ،وابس���تگی بهگروههای ضدانقالب و
سلطنتطلب و ارتباط نامشروع مفسد فیاالرض شناخته و به اعدام محکوم شد.
عبدالرضا یزدانش���ناس به اتهام عضویت در باند فساد مایل و اختالس و ارتشاء و
کالهربداری و همکاری با متهم اول و دوم ومشارکت در دریافت وامهایکالن به
وسیلهی شرکتهای صوری و سرقت اطالعات نظامی طبقهبندی شده و جاسوسی و
شرب خمر و استعمال موادمخدر مفسد فیاالرض شناخته شد و به اعدام محکوم شد.
ش���یدا خرمزادهاصفهانی به اتهام مش���ارکت در اختالس از بانکها و خسارت به
بیتالمال و همکاری با زندهدل و ضربه زدن به پیکر اقتصادی جامعه و ...مفس���د
-1تراژدی دموكراسی در ايران  ،عمادالدين باقی  ،نشر نی ،ج دوم ،ص .۱۶۲

334

غالمحسنی رهربپور

فیاالرض شناخته و به اعدام محکوم شد...
صدور حکم اعدام برای اسالمکردلر و حسنی دولتخواهانگردانندگان شرکتهای «سحر
والیکا» و «دولتخواهان» و حبس ابد برای ناصرکریمی صاحب ش���رکتگلشری به اتهام
اخالل در نظام اقتصادی یکی دیگر از جنایات صورتگرفته توسط رهربپور بود.
کریمیکه به آلمانگریخته بود با قول تخفیف مجازات بهکش���ور بازگشت و با اینکه
اموالش توقیف شد و اموال مردم پس داده شد به حبس ابد محکوم شد.
1

پروندهی فرج سرکوهی و امریانتظام
یکی دیگر از شاهکارهای قضایی رهربپور در مقام رئیس دادگاه انقالباسالمی مرکز،
موضوع پروندهی فرج سرکوهی بودکه توسط وزارت اطالعات ربوده شده و ادعا میشد
به خارج ازکشور سفرکرده است .بعد از انتشار رنجنامهی فرج سرکوهی در خارج ازکشور،
وی دستگری و در یک خیمهش���ببازی قضایی به یک سال زندان به علت نامهنگاری
محکوم ش���د .رهربپور درگفتگوی مطبوعاتی ۲۹اردیبهشت خود جرم فرج سرکوهی را
تشویش اذهان عمومی از طریق نامهنگاری به خارج ازکشور ذکرکرد.
هماهنگی بنی رهربپور و دستگاه امنیتی بیش از هرچیز ماهیت دستگاه قضایی نظاماسالمی
را میرساند.
ادعاه���ای رهربپ���ور راجع ب���ه امریانتظام به خوبی بیانگر ش���خصیت رئی���س دادگاه
انقالباسالمی استکه بویی از ابتداییترین اصول قضایی نربده است .او در خصوص
اظهارات عباس امریانتظام مبنی بر غریعادالنهبودن محکومیتشگفت:
وی یک مُ ردهی سیاسی است و اظهارات او فاقد هرگونه ارزش است.کلیهی موازین
قضایی در مورد محاکمهی امریانتظام رعایت شده است و در جلسات دادگاه وی،
مهندس بازرگان ،ابراهیم یزدی ،و یدالله س���حابی نیز حضور داشتند و از آنان نیز
تحقیقاتی صورتگرفته اس���ت .ارتباط امریانتظام با سازمان جاسوسی آمریکا به
هفده سال قبل از انقالباسالمی باز میگردد و وی باکُد رمز (اس .دی .پلد) با آن
سازمان همکاری داشته است .امریانتظام افراد زیادی از جمله هزاران آمریکایی را با
کلیهی وسایل شان و دکرت سجادی و چندتن از عوامل صهیونیستی در رژیمگذشته
را ازکشور خارجکرده است ...امریانتظام حرکت دانشجویان پریو خط امام در تسخری
النه جاسوس���ی را زیر سئوال برده است ،در حایلکه حضرت امام خمینی (ره ) از
آن به عنوان انقالب دوم و انقالبی بزرگتر و عمیقتر از انقالباسالمی یادکردند.
امریانتظام به جاسوسی برای بیگانگان اعرتافکرده وگفته است :من همهی مدارک
1-www.hamshahrionline.ir/hamnews/1375/751004/shahr16
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در خصوص حقوق بشر را در ایران در اختیار بیگانگانگذاشتهام.
پس از مصاحبهی عباس امریانتظام با صدای آمریکا و حمایت ضمنی وی از مجازات
الجوردی توس���ط مجاهدین ،رهربپور به خواستهی نریی معاون وقت دیوانعایلکشور
دوباره امریانتظام راکه تحت نظر آزاد شده بود ،به زندان انداخت.
1

پروندهی  ۱۸تری افتضاحی دیگر
رسیدگی به پروندهی  ۱۸تری و دستگریشدگان تظاهرات اعرتاضی دانشجویان نیز زیر نظر
او صورتگرفت در حایلکه هیچیک از حملهکنندگان به خوابگاه دانشجویان دانشگاه
تهران دستگری و مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند.
حدود دو ماه پس از فاجعهی حمله بهکوی دانش���گاه ،رهربپور در مقام رئیس دادگاه انقالب
اسالمی اس���تان تهران درگفتوگویی مفصل با روزنامهی جمهوریاسالمی در خصوص
وضعیت قضایی ماجرا و ابعاد حقوق���ی آنگفتکه در حادثهیکوی و حوادث بعدی
حدود هزار و پانصد نفر توسط نریوهای انتظامی و امنیتی دستگری شدندکه پانصد نفر از
آنها در بازجوییهای اولیهی آزاد و برای هزار نفر بقیه به عنوان عوامل اغتشاش ،پرونده
تشکیل و تحویل دادگاه انقالب شده است.
رهربپور در مصاحبهی خود در عنیحال خاطرنشانکردکه در رابطه با اغتشاشات تریماه
تهران ،تاکنون چهار نفر به اعدام محکوم شدهاندکه حکم دو نفر از آنها در دیوانعایل
کشور تأیید شده و پرونده دو نفر دیگر در دست بررسی است.
دادگاه انقالب در روند رس���یدگی به پروندهیکوی و حواش���ی آن به محاکمهی برخی
دانش���جویان نیز پرداخت که در جریان آن دانش���جویانی از جمله احمد باطبی ،مهران
عبدالباقی ،مهرداد لهراسبی ،عباس دلدار ،جاوید تهرانی،کسرانی و ...محکوم به زندان
شدند .منوچهر و اکرب محمدی ازجمله دیگر متهمانی بودندکه در اطالعیههای وزارت
اطالعات نامش���ان به عنوان عامل آشوبهای خیابانی درج ش���ده بود .این دو هم در
پروسهی قضاوت دادگاه انقالب به زندان محکوم شدند.

2

ت ابراهیمنژاد
ُیکی دیگر از شاهکارهای قضایی رهربپور نوع رسیدگی وی به پروندهی عز 
یکی از قربانیان فاجعه حمله بهکوی دانشگاه بود .در ابتدا جناح راست رژیم از آنجایی
که خانوادهاش تحت پوشش «کمیتهی امداد امام» بود ،او را «شهید» خواند وکوشید
وی را یکی از نریوهای خودی جا بزندکه توس���ط «ضدانقالب» به قتل رسیده است.
-1روزنامهی همشهری  ۲۹اردیبهشت .۱۳۷۷

1-www.kaleme.com/1391/04/17/klm-105621/?theme=fast
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عاقبت ویکه در حوادث روز هجدهم تری ماهکوی دانش���گاه تهران به قتل رس���یده بود
تحت عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» ،متهم شناخته شد .موضوع چهار سال طولکشید
تا اعرتاض محسن رهامی وکیل دانشجویان شاکی در جریان دادگاه دال بر نادرستبودن
ایراد اتهام به یک فرد فوتشده ،پذیرفته شود .سال  ۱۳۸۲شعبه سوم دادگاه انقالب در
گردشکار رس���یدگی به پرونده ابراهیمنژاد به دلیل متوفیبودن وی قرار موقوف تعقیب
صادرکرد و مراحل قضایی وارد دور جدیدی از پیگرییها ش���دکه البته چنانکه انتظار
میرفت به هیچ نتیجهای نرسید.
نعمت احمدی وکیل مدافع وی میگوید:
پروندهی آقای ابراهیمنژاد به دو بخش تقسیم شدکه خود از طنزهایگزندهی تاریخ
دادگسرتی ایران است .همان روزهای اول ،ایشان را به عنوان متهم و بهاتهام اقدام
علیه امنیت ملی علریغم اینکه فوتکرده بود تحت تعقیب قرار دادند .جالب است
بدانیدکه این مسئله ،همان ترم اول و دوم دانشگاه به دانشجویان تدریس میشودکه
از جمله الفبای علم حقوق دربارهی صدور قرارها ،قرار موقوفی تعقیب است ،زمانی
که متهم فوت بکند .طبیعت ًا در چننی شرایطی ،این پرونده را باید موقوفی اعالمکنند.
در مورد ایشان هم همان روز اول مشخص شدکه ایشان ،عزت ابراهیمنژاد است و
فوتکرده است اما پروندهاش در جریان صدور قرار واقع شد تا سه چهار سال بعد از
آنکه حکم قرار موقوف تعقیب صادر شد .این روند چندساله انجام پذیرفت غافل

از اینکه ایشان در آن شرایط نمیتوانست متهم واقع شود.
رهربپ���ور در مصاحب���هی مطبوعاتی  ۲۱ش���هریور ۱۳۷۸عن���وانکردکه س�ل�اح بهکار
گرفتهشده سالح سازمانی نریوی انتظامی نبوده است اما علریغم شواهد و اسنادگوناگون
حاضر نشد قاتل راکه ظاهر ًا در میان نریوهای لباس شخصی حملهکننده بهکوی دانشگاه
بود شناسایی و دستگریکند.
رهربپور تا فروردین  ۱۳۷۹ریاست دادگاه انقالباسالمی تهران را به عهده داشت و پس
از برکناری از این سمت ،توسط هاشمیشاهرودی به سمت معاون اجرایی دیوان عدالت
اداری و همچننی با حفظ سمت به عنوان رئیس شعبهی ۲۰دیوان عدالت اداری منصوب شد.
وی در  ۲۸مهر  ۱۳۸۷به ریاس���ت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منصوب شد و در
آبان  ۱۳۸۸بازنشسته شد و به اخذ پروانهی وکالت به عضویتکانون وکالی دادگسرتی
1

مرکز درآمد و مضحک آنکه به عضویتکمیسیون حقوق بشر اینکانون هم درآمد.

2

1-www.meisami.net/Cheshm.
1-http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=102
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جعفر نریی یکی از حکام شرع دادگاه انقالباسالمی ارتش بودکه پس از شکلگریی
این نهاد به آن پیوست .تشابه نام خانوادگی وی با نام خانوادگی رئیس هیأتکشتار ۶۷
باعث ش���د تا نام او از سوی مجاهدین خلق به عنوان رئیس حکام شرع اوین و هیأت

کشتار  ۶۷مطرح شود .1دیگران اشتباه مجاهدین را تکرارکردند.
حجتاالس�ل�ام جعفر نریی معروف ب���ه مریزا جعفر نریی ،فرزن���د دوم آیتالله هادی
نرییمیانجی در س���ال  ۱۳۲۸در میانه به دنیا آمد .برادر بزرگتر وی ش���یخ احمد نریی،
بازاری و از ثروتمندان میانه است.پدرش در سال ۱۲۸۲شمسی در میانه متولد شد و با آغاز
سلطنت رضاشاه به حوزهی علمیه قم رفت و همزمان با جنگ جهانی دوم و اشغالکشور
به زادگاهش بازگشت .پس از استقرار حکومت پیشهوری در آذربایجان ،وی فرار را بر قرار
ترجیح داد و به قم عزیمتکرد .پس از سقوط دولت پیشهوری وی دوباره به میانه برگشت
و با صدور فتواهای ضد مردمی ،جنایات شنیعی را در حق مردم آذربایجان مرتکب شد.
از جمله به دستور وی به خانمی محرتم به نام «عزیزه»که مسئول تشکیالت زنان فرقهی
آذربایجان در میانه بود در میدان مرکزی شهر تجاوز شد .ماوقع درکتاب «گذشته چراغ
راه آینده است» ذکر شده است .شیخ هادی نرییکه به حمایت از شاه و دستبوسی وی
-1ایکاش مجاهدین تنها بر روایت هرچند نادرست خود پافشاری میکردند اما مسئوالن این سازمان
با بهرهگریی از یک فرهنگ ناکارآمد ،قلدرمآب و ارتجاعی به جای پذیرش واقعیت به طرح اتهامات
غریشرافتمندانه علیهکوشندگان مستندسازیکشتار  ۶۷و از جمله نویسنده میپردازند.
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اشتهار داشت و از مکنت زیادی برخوردار بود در دوران انقالب ضدسلطنتی هنگامیکه
ت مردم میانه خودی نشان داد.
دیگرکار سلطنت تمام شده تلقی میشد در تظاهرا 
در پاییز ۱۳۵۸پس از شعلهورشدن درگریی بنی خمینی و شریعتمداری با اینکه شیخ هادی
نریی به آیتالله شریعتمداری عالقهمند بود و از سالها پیش با وی ارتباط نزدیک داشت،
سمبهی حریف را پرزورتر یافت و با پشتکردن به شریعتمداری جانب خمینی راگرفت.
وی در پاییز  ۱۳۶۳فوتکرد.
جعفر نرییکه در چننی خانوادهای رش���دکرده بود در سال  ،۱۳۴۴در شانزده سالگی ،به
حوزهی علمیه قم رفت و سپس رابط میان پدرش و مراجع قم شد.
وی پس از پریوزی انقالب وارد دادگاه انقالباسالمی ارتش شد و با مشارکت در صدور
فرمان اعدام برای دستاندرکارانکودتای نوژه،گلکرد و در جریان سرکوب مجاهدین،
بیرحمی را از حدگذراند و احکام اعدام و ش���کنجهی زی���ادی را صادرکرد .نرییکه
ضدیت باکمونیسم و حزب توده را از پدرش به ارث برده بود ،در جریان سرکوب شبکهی
نظامی حزب توده به یاری محمدیریشهری شتافت.گفته میشود در سال  ۱۳۶۲برای
صدور حکم اعدام بهگیالن اعزام شد و تعداد زیادی در الهیجان به حکم او به جوخهی
اعدام س�پ�رده ش���دند .وی همچننی محاکمهی تودهایهای دستگری شده درگیالن را به
عهده داشت.
آخرین پست قضایی وی ریاست شعبهی  ۱۷۸دادگاهکیفری ۲تهران بود .نریی در جریان
سقوط هواپیمای حامل فضلالله محالتی نمایندهی خمینی در سپاه پاسداران و تعدادی
از نمایندگان مجلس و قضات دادگس�ت�ری در اول اسفندماه  ۱۳۶۴کشته شد و نماند تا
دست به خون و ش���کنجهی بیشتری بیاالید .این هواپیما توسط میگهای عراقی در
ی نزدیک و حتی خانوادگی با محالتی
نزدیکی اهواز رهگریی و سرنگون شد .وی رابطه 
ال دلیل همسفر شدن این دو در بازدید از جبهه به همنی دلیل بوده است.
داشت و احتما ً
نریی دارای پنج فرزند ،سه پسر به نامهای ناصر ،یاسر و غالم و دو دخرت بود .با توجه به
نبود پدر هیچیک از فرزندان او نتوانستند از رانت حکومتی استفادهکرده و به موقعیتی
برسند و همگی ساکن قم هستند.
در هواپیمای ساقط شده عالوه بر حجتاالسالم جعفر نریی ،قضات دیگری هم حضور
داشتندکه همراه با ویکشته شدند .این عده عبارت بودند از:
1.1حجتاالسالم محمد مصطفویکرمانی متولد  ،۱۳۱۵در سال  ۱۳۵۸توسط بهشتی
به قوهی قضاییه راه یافت و به ریاس���ت دادگاه مدنی خاص رسید .او همچننی در
بنیاد شهید و دادگاه انقالباسالمی نیز به قضاوت میپرداخت .مصطفویکرمانی
از نزدیکان غالمحسنی حقانی حاکم شرع و رئیس دادگاه سیستان و بلوچستان و
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امام جمعه و نمایندهی بندرعباس در مجلس شورایاس�ل�امیکه در انفجار حزب
جمهوریاس�ل�امیکشته شد و محمد مفتحکه توسط فرقان به قتل رسید بود .وی
همچننی همراه با حجتاالسالم دینپرور و علی موحدساوجی بنیاد نهجالبالغه را
راهاندازیکردند.
2.2حجتاالسالم سیدحسن ش���اهچراغی ،متولد  ۱۳۳۱نمایندهی دورهی اول و دوم
مجلس از دامغان و سرپرس���ت س���ابق روزنامهیکیهان .وی پس از عزیمت به قم
در مدرس���هی حقانی به تحصیل پرداخت و پس از حضور قدوس���ی در دادستانی
کل انقالب به همراه دیگر شاگردان مدرسهی حقانیکه بعدها اهرمهای قضایی و
امنیتیکشور را به دستگرفتند به قوهی قضاییه پیوست و به ریاست دفرت دادستان
کل انقالب رسید؛ در حایلکه طبق قانوناساسی بر تفکیک قوا تأکید شده همزمان
در دو قوه مسئولیت داشت.
3.3حجتاالسالم غالمرضا سلطانی متولد  ،۱۳۲۲رئیس دادگاه انقالباسالمیکرج
از سال  ،۱۳۵۹امام جمعه اشتهارد ،عضوکمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی.
ویکه مدتی با شیخ یوسف صانعی همدرس بود و در سال  ۱۳۵۸از سوی خمینی
جهت حل مس���ائل قضایی شهرستانهای سبزوار و بندرعباس همراه با محمدتقی
محصلهمدانی و رضا اس���تادی به این ش���هرها رفتند .از سال  ۶۰و به ویژه پس از
سیخرداد ،روزهای چهارشنبه و پنجشنبه درکرج به صدور احکام ظالمانهی اعدام
و زندان و شکنجه میپرداخت و روزهای جمعه را نیز در اشتهارد به خواندن خطبه
جمعه میگذراند .ابراهیم رئیسی معاون اول قوهی قضاییه و یکی از اعضای هیأت
کشتار  ۶۷از وردستهای او در دادستانیکرج و دادگاه انقالب این شهر بود.
4.4حجتاالسالم مهدی آشوری ،در سال  ۱۳۳۱در میانه متولد شد و در مهرماه ۱۳۴۹
ی به
عازم قم شد و در مدرسه «حقانی» به تحصیل پرداخت .وی به خاطر نزدیک 
بهشتی و باهرن به عضویتکمیتهی استقبال «امام» درآمد و پس از پریوزی انقالب
مدتی درکمیتهی انقالباسالمی میانه به فعالیت پرداخت سپس از سوی قدوسی
به سمت دادیاری شهرس���تان میانه منصوبگردید و در سال  ۱۳۶۲به دانشکدهی
(علوم قضایی) ویژهی روحانیون وارد شد و پس از اتمام دوره در محاکم تهران به
قضاوت پرداخت.
5.5حجتاالسالم محبوب ش�ی�ری در خرداد  ،۱۳۱۹در روس���تای «قمقان» از توابع
شهرستان میانه به دنیا آمد.
در سال  ۱۳۳۷عازم حوزهی علمیه قم شد و پس از تأسیس مدرسهی حقانی مدتی
در این مدرس���ه زیر نظر بهشتی و قدوسی به تحصیل پرداخت .وی پس از پریوزی
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انقالب ابتدا در دفرت آیتالله مش���کینی و سپس آیتالله ملکوتی امام جمعه تربیز
بهکار مش���غول شد و همزمان به عنوان حاکم شرع به همکاری با دستگاه قضایی
پرداخت .وی به هنگام مرگ رئیس شعبهی ۱۶۱کیفری  ۲بود.
6.6حجتاالس�ل�ام فرجالله نص�ی�ری در آبان  ۱۳۳۸در روس���تای آغازجقلو ،یکی از
روستاهای شهرستان خدابنده استان زنجان به دنیا آمد .وی برای تحصیل علوم دینی
ابتدا به بیجار و سپس حوزهی علمیه قم رفت .وی پس از پریوزی انقالب به عنوان
حاکم شرع به خدمت دس���تگاه قضایی درآمد و در دانشگاه شریاز نیز به تدریس
معارف اسالمی پرداخت.
7.7حجتاالسالم محمدجواد صدیقیانکاشی در سال  ۱۳۳۰در قم متولد و از سن نُه
سالگی وارد حوزهی علمیه شد .در سال  ۱۳۵۹وارد دستگاه قضایی شد وی ابتدا
ریاست شعبه  ۱۰دادگاه مدنی خاص را به عهده داشت ،سپس بعد از مدتی ریاست
شعبه  ۱۱۰محاکم عمومی مدنی خاص تهران را به عهدهگرفت .صدیقیان در سال
 1341ازدواجکردکه ثمره این ازدواج سه پسر و یک دخرت است.
8.8حجتاالس�ل�ام محمد خداپرست در س���ال  ۱۳۲۶در شهر قم متولد شد و پس از
اخذ دیپلم متوسطه در رشتهی حقوق و علوم قضایی مشغول تحصیل شد و در سال
۱۳۵۴موفق به اخذ مدرکگردید .وی ابتدا بعنوان دادرس دادگاه مستقل شهرستان
نائنی منصوبگردید و س���پس بعنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران به خدمت
مش���غول شد .سرانجام از سوی شورایعایل قضایی به ریاست شعبهی  ۴۱محاکم
حقوقی رسید.
9.9احمدخان احمدلو در س���ال  ۱۳۳۱متولد ش���د .دوران تحصیالت تا پایان دورهی
متوس���طه را در شهرس���تان قمگذراند .سپس در دانش���گاه حقوق قضایی ادامهی
تحصیل داد و پس از فارغالتحصیلی در دادگسرتی به عنوان قاضی استخدام شد
و به عنوان مدیرکل دفرت دادگاههای عمومی و پس از آن با تش���کیل پلیس قضایی
به عنوان مدیرکل این نهاد منصوب شد .پیش از صدور «فرمان 8مادهای امام» به
عنوان عضو س���تاد پیگریی فرمان مزبور مشغول فعالیت شد و باالخره در سال ۶۴
رئیس شعبه  ۶۳دادگاه صلح تهران و دادگاه عسر و حرج بود.
1010حجتاالسالم علی محبی در س���ال  ۱۳۲۴در روستایکویج از توابع مشگنیشهر
متولد ش���د و برای تحصیل علوم حوزوی به قم رفت و پس از پریوزی انقالب به
قوهی قضاییه پیوست.
1111حجتاالس�ل�ام سیدحسن اجاقخضری در سال  ۱۳۱۵در شهرستان قزوین به دنیا
آمد .پس از تحصیل در حوزهی علمیه قم در سال  ۱۳۶۲به قوهی قضاییه پیوست و
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هنگام مرگ دادرس دادگاه مدنی خاص تهران بود.
1212حجتاالسالم سیداحمد قاسمیان در سال  ١٣١٧در خانوادهاى متدین و مذهبى در
روستایى از توابع دماوند به دنیا آمد .در سن هیجده سالگى به تهران آمد و مشغول
به تحصیل در حوزهی علمیه ش���د .وى بعد از اتمام دروس حوزه وارد دانشکدهی
الهیات شد و موفق بهکسب مدرککارشناسىگردید.
قاسمیان پس از پریوزى انقالب به عضویتکمیتهی انقالب اسالمى درآمد و مدتى
در دبریس���تان ،به تدریس دروس دینى پرداخت و امامت جماعت مسجد حسینى
اتابک تهران را برعهدهگرفت .وی هنگام مرگکارآموز قضایی بود.
1313م�ی�رویل رفیعیراد متولد  ۱۳۲۵در محله ش���هانق خوی ب���ود .وی فارغالتحصیل
دانشکدهی حقوق دانشگاه ملی (بهشتی) بود و قبل از آنکه به دادسرای انقالب
مرکز منتقل ش���ود مدتی مدیرکل حقوقی دانش���گاه تهران بود .وی سپس قاضی
علیالبدل دادگاههای صلح تهران شد.
1414حجتاالس�ل�ام مهدی یعقوب���ی ،متولد  ۱۳۳۰در روس���تای علیک شهرس���تان
تربتحیدریه به توصیهی بهش���تی وارد دستگاه قضایی شده و حاکم شرع دادگاه
انقالب تربیتحیدریه بود .وی شخص ًا حکم اعدام دهها زندانی مجاهد را صادر
کرد .روزنامهی «خراسان» در وصف «کرامات» او مینویسد :جدی بود .و در عنی
حال دقیق و قانونی .برای همنی وقتیکاندیدای نمایندگی مجلس شد حتی خیلی از
آنهاکه شهید یعقوبی حکم اعدام فرزندشان را داده بود به او رای دادند ،چون به
عدالتش اعتقاد داشتند 1.وی در دور دوم به عنوان نماینده به مجلس شورایاسالمی
راه یافت.
1515حجتاالس�ل�ام سیدابوالقاسم داودالموسویدامغانی در س���ال  ۱۳۲۲در روستای
حس���نآباد به دنیا آمد .وی در س���ال  ۱۳۴۱برای تحصیل در حوزهی علمیه به قم
ی استقبال از «امام» شرکت کرد .وی پس
رفت و در بحبوحهی انقالب در کمیته 
از پریوزی انقالب در مدرسهی علوی مستقر شد .وی مؤسس و فرماندهیکمیتهی
انقالباس�ل�امی دامغان در سال ۱۳۵۸و مؤسس سپاه پاسداران این شهر بود .وی
ضمن آنکه دادگاه انقالباسالمی دامغان را تشکیل داد حاکم شرع این دادگاه بود
و احکام جنایتکارانهی زیادی را صادرکرد .وی عاقبت به عنوان نمایندهی «امام
و امامجمعه رامهرمز» راهی این ش���هر شد و سپس به عنوان نمایندهی این شهر به
مجلس شورای اسالمی راه یافت.
عالوهبرقضاتفوق،هشتنفرازنمایندگانمجلسشورایاسالمینیزدرسقوطهواپیمای

-1روزنامهی خراسان  ۱۳اسفند ۱۳۹۰
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کشته شدن د که نام چهار نفرشان (شاهچراغی ،سلطانی ،یعقوبی و موسویدامغانی) که
پستهای قضایی هم داشتند در باال ذکر شده است.
1.1علی معرفیزاده  -۱۳۲۷نمایندهی مجلس از خرمشهر و شادگان
2.2محمدکالتهای  -۱۳۲۶نمایندهی مجلس از بجنورد
3.3نورالدین رحیمی  -۱۳۱۴نمایندهی مجلس از خرمآباد
 4.4ابوالقاسم رزاقی  -۱۳۳۱نمایندهی مجلس از تنکابن و رامسرا (مسئول عقیدتی-
سیاسی دانشکدهی افسری)
دیگرکسانیکه در سقوط این هواپیماکشته شدند عبارتند از:
عبدالباقی درویش (خلبان) ،عباس جاهدی (کمک خلبان) ،عبدالله فیاضی (پاس���دار
محافظ محالتی) ،عنایت احمدی ،رشید موسوی ،ابوالقاسم ارشادی ،رجبعلی اسالمی،
احمد انصاری ،رضا برادرانهاشمی ،سیدحسنی حسینی ،محمود خضرائی ،احمد رقمی،
محمدعلیروحانیفرد،سیدحسنطباطبایینسب،محمدحسنیعنایتی،اسداللهعیسینیا،
عالءالدین فراز ،عبدالله فیضیباجنی ،س���لطانمرادکزازی ،محمدرضا کش���واد ،محمد
گالبچی ،احمد محمودی ،صادق مطهری ،سیدحس�ی�ن معنوی ،محمد مقدسیان ،داود
مقرنس ،محمود نوریخواه ،سیدابوالقاسم هاشمی.

محسن اراکی

محسن محمدیعراقیکه پس از انقالب میکوشند او را «اراکی» معرفیکنند در سال
۱۳۳۴شمسی در شهر نجف در عراق به دنیا آمد .پدرش شیخ حبیبالله محمدیعراقی از
اساتید حوزهی علمیه نجف بود .وی از سال ۱۳۴۷پس از پایان دوران ابتدایی به تحصیالت
حوزوی نزد پدرش روی آورد و سپس در حوزهی علمیهنجف نزد سیدع ّباس خاتم ،محمد
محمدتقیجواهری ،محمودهاشمیشاهرودی و ...دوره
هادیمعرفت ،سیدمحمدباقرحکیمّ ،
سطح راگذراند .با آنکهکالسهای درس خمینی در نجف دایر بود اما او در درس آیتالله
خویی حاضر شدکه دیدگاههایش نقطهی مقابل خمینی بود و از مخالفان بارز تز والیتفقیه
به شمار میرفت.
اراکیکه امروز به مدد خامنهای صاحب جاه و مقام در نظام اسالمی است با حقهبازی
عدم حضور در درس خمینی را توجیهکرده و میگوید:
آن روزه���ا هنوز درس امام را نمیرفتم؛ چون اوایل حضور من در درس خارج بود
و تصمیمگرفته بودم دو سه س���ایل درس این بزرگان را بروم ،سپس در درس امام

حاضر شوم.
گویا بعد ًا درس «امام» میرفتهکه میگوید آنروزها هنوز درس امام را نمیرفتم! در ثانی
فردی همچون آیتالله خویی نسبت به خمینی به لحاظ فقهی اعلمیت داشت و سطح
1
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درس او باالتر بود و نه پاینیتر.
«اراکی» در س���ال  ۱۳۵۴احتما ً
ال به خاطر روابطیکه با «حزبالدعوه» عراق داشت
مجبور به ترک اینکشور شد و به ایران عزیمتکرد و تحصیالت حوزوی خود را در قم
ادامه داد .وی مدتی در مدرسهی حقانی قم به تحصیل اشتغال داشت.
اراکی دارای هیچ سابقهی مبارزاتی علیه رژیم پهلوی نیست و تالش رژیم برای ساخنت
پروندهی مبارزاتی برای او به این ختم ش���ده اس���تکه وی در سال  ۱۳۵۷به دلیل یک
سخرنانی انقالبی در خوانسار تحت تعقیب قرارگرفت؛ ویل توانست از دست مأموران
جان سالم به در برد.
وی دارای نُه فرزند ،چهار پسر و پنج دخرت است .سه پسر و دو دخرت وی طلبه هستند و در
حوزهی علمیه مشغول تحصیلاند.
چگونگی ورود به دستگاه قضایی
با باالگرفنت اعرتاضات شهروندان عرب در خرمشهر و درگرییهای به وجود آمدهکه به
کشتار مردم نیز منجر شد اراکی و تعدادی از طالب عراقیکه مسلط به زبان عربی بودند
از سوی دفرت خمینی به این شهر اعزام شدند.
اراکی به خاطر سابقهاش در مدرسهی حقانی قم ،مانند دیگر دانشآموختگان این مدرسه
مورد توجه قدوسی و بهشتی قرارگرفت و در سال  ۱۳۵۹در سن بیست و پنج سالگی با
حکم قدوسی به ریاست دادگاههاى انقالب اسالمى آبادان و خ ّرمشهر منصوب شد.
توصیف اراکی از طالب مدرسهی حقانی
نکتهی جالب توجه توصیف اراکی از دانشآموختگان مدرسهی حقانی است .بهشتی
در سال  ۱۳۳۹به اشارهی آیتالله میالنی ،همراه با مهدی حائریتهرانی ،حسنی حقانی و
علی مشکینی مدرسهی حقانی را با هدف تحول در نظام آموزشی حوزه ،در قم تأسیس
کردند .مدیریت مدرسه را ابتدا محمد مجتهدشبسرتی و پس از دو سال محمدعلی شیخ
زاده عهدهدار بودند و از  ۱۳۴۷تا  ۱۳۵۷علی قدوس���ی این س���مت را به عهده داشت.
محمدتقی مصباحیزدی و احمد جنتی و ابوالقاسم خزعلی از جمله مدرسان این مدرسه
بودند.
اراکی در نامهی خود به قدوسی حال نزار طالب مدرسهی حقانی را در سال منتهی به
انقالب تشریح میکند .قدوسی پس از تصدی دادستانیکل انقالب اسالمی به منظور
قبضهی قدرت قضایی ،دانشآموختگان مدرسهی حقانی از جمله علی رازینی ،حسینعلی
نریی،غالمحسنیمحسنیاژهای،علیفالحیان،روحاللهحسینیان،سیدعلیاصغرحجازی،
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س���یدابراهیم رئیس���ی ،مصطفی پورمحمدی ،قربانعلی درینجفآبادی ،علی یونسی،
غالمحس�ی�ن رهربپور ،عباسعلی علیزاده ،س���یداحمد زرگر ،ابوالقاسم رامندی ،مرتضی
آقاتهرانی،کاظم صدیقی ،علی مبشری ،محمود شریفی ،محمود مهدیپور ،محمدکاظم
بهرامی ،کمالالدین خدامی ،محمد سلیمی ،محمد رامیزی ،سیداحمد طباطبایی ،علی
اکربیان ،پورقناد ،ناظمی و  ...را وارد دستگاه قضاییکرد .این عده در چهار دههیگذشته
گردانندگان اصلی دستگاه قضایی و امنیتی نظام بودهاند.
در نامهی اراکی به قدوسی آمده است:
 ...در طالب مدرس���ه عشق و شور به تحصیلکمتر دیده میشود ،نوع ًا خودجوش
و خودجنبش نیس���تند ،و به همنی سبب استکه محصویلکه باید از فعال ّیتها و
کوششهاییکه در مدرسه به مصرف میرود بدست آید دیده نمیشود.
به دلیل واقعیتی که اراکی دس���ت روی آن میگذارد ،پس از پریوزی انقالب ،اکثریت
قریب به اتفاق طالب این مدرسه درس و تحصیل معارف دینی را رهاکرده و به مشاغل
قضایی و امنیتی و  ...روی آوردند و سپس از طریق رانتیکه داشتند القابگوناگونی برای
خود دست و پاکردند.
اراکی در ادامه بیهدفی طالب مدرسهی حقانی را بیانکرده و مینویسد:
کارگریکه به آیندهاش نیندیشد ،دانشجوییکه در سرش آیندهای طالیی نرپوراند،
هرنجوییکه در فکر نتایج تالش خویش نباشد ،هیچگاه پیشرفت نمیکنند ...اگر هم
پیشرفتیکنند ،اندک و ناچیز خواهد بود.
من در میان طالب مدرس���ه  -و ش���اید در طالب غری مدرسه نیز به همنی اندازه یا
بیشتر وجود داشته باشد -این خصلت را احساسکردمکه بسیاری از آنها واقع ًا
نمیدانندکه چه میخواهند بش���وند ،و چه نقش���ی را در آینده ایفا خواهندکرد .آیا
مرجع ّیت؟ آیا نویس���ندگی؟ آیا خطیب سرشناس شدن؟ یا هیچیک یا چیز دیگری
هرچه خواهد باشد.
این در حایل استکه مسئوالن نظام اسالمی و دستپروردگان این تاریکخانه ،در طول
چند دههیگذشته تبلیغ میکنندکه مسئوالن این مدرسه از جمله بهشتی و قدوسی و  ...در
صددکادرسازی برای انقالب اسالمی جهت تصدی پستهای مختلف نظام اسالمی
بودهاند.
اراکی در مورد رابطهی شاگرد و استاد در مدرسهی حقانیکه نظام اسالمی میکوشد آن
را تأثریگذار و ویژه جلوه دهد مینویسد:
 ...رابطهی اس���تاد و شاگرد در مدرسه مانند رابطهای است میان دو فردکه از نظر
کار و مسئول ّیت مستقل از یکدیگرند و هر یک برای خودکار میکنند مانند یک
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کارگر سیمکشی برق ،با یککارگر ب ّناییکه هر دو در یک ساختمان جمع شوند ویل
هر یک برای خودکارکند ،در عنی آنکه هر دو میدانندکه یک ساختمان را سامان
میدهند .رابطهی شاگرد و استاد در مدرسه عین ًا اینچننی است .محدود است نطاق
درس مع ّینیکه استاد میدهد ،آن هم تا حدود مع ّینی .نه استادکاری بهکار شاگرد
داردکه اخالقش چه جور است ،فعالیتهای تحصیلی او در زمینههای مختلف تا
چه اندازه است .نیازهای او چیست ،علل فکری ،عقیدهها ،ایدهها ،تمایالت ،و ...او
چیست و نه شاگردکاری بهکار استاد دارد،که اگر مشکلی ،عقدهای ،نیازی داشت
با او در میان بگذارد .این نحوه ارتباط یا بیارتباطیکام ً
ال به ضرر شاگرد و مدرسه

تمام خواهد شد.
از آنجاییکه این نامه در  ۲۹ش���هریور  ۱۳۵۶و پیش از به قدرت رس���یدن نظام اسالمی
نوشته شده است ،روایت واقعی وضعیت مدرسهی حقانی و روحانیت قبل از فروپاشی
نظام اسالمی است.
1

گوشهای از جنایات محسن اراکی
و همراهانش در خوزستان
حض���ور فعالگروههای سیاس���ی و وجود یک جنبش قویکارگری وکارگران ش���رکت
نف���ت وکارگران پروژهای در آبادان و لزوم س���رکوب ش���هروندان عرب در خرمش���هرکه
اعرتاضهایشان از ابتدای سال  ۱۳۵۸این شهر را در ناآرامی فروبرده بود ،باعث میشد
که نقش دادگاه انقالب در مهار و سرکوب جنبشهای اعرتاضی مهم و حیاتی تلقی شود.
ریاست او بر دادگاه انقالب آبادان و خرمشهر راه را برای تسلط حکام شرع عراقی باز
کرد .آنها در سال  ۱۳۵۹و در دوران استانداری غرضیکه همزمان باکشفکودتای نوژه
بود ،با استاندار و سپاه پاسداران و  ...به جان لشکر زرهی اهواز افتاده و دهها افسر را به
جرم شرکت درکودتا آن هم نه در پایتخت بلکه در جنوبکشور به جوخهی اعدام سرپدند.
غالمحسنی صادقیقهاره دادستان انقالب خوزستان در سال ۱۳۵۹میگوید:
بعدها یک حاکم شرعی به اهواز آمدکه از معاودین بود که اسم نمیبرم.اینها دو
برادر و خیلی تند بودند و از معاودین عراق به ش���مار میرفتند؛ آنوقت هم عراق
در دست صدام بود.اینها دنبال اسلحه بودند؛ مث ً
ال برای سپاه سخرنانی میکرد و
میگفتکه شما پرونده را به دادستان و اسلحه را به حاکم شرع تحویل میدهید.
اینها یککاریکهکردند این بودکه چند نفر را در رابطه با مسائلی مثلکودتای نوژه
و این طور مسائلگرفتند و آنها را به یک پارکی برده و اعدامکردند و آن لشگر از
1-http://majmaolfekr.ir/?p=2816
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هم پاشید و روحیهی خود را از دست داد و وقتی یک یا دو ماه بعدکه عراق به ایران

حملهکرد ،لشگر  ۹۲زرهی ،دیگر لشگری نبود و پوچ شده بود.
در این جنایت اصغر صالحی دادستان انقالب اسالمی ارتش مستقر در خرمشهر و آبادان
نقش مهمی داشت .اوکه در سال  ۱۳۵۸سرباز وظیفه شده بود از سوی ریشهریکه آن
زمان دادستان ارتش بود به این سمت منصوب شد .در زندگینامهی او آمده است:
پ���س از ماجرایکودتای پادگان هوای���ی نوژه همدان  ،قرار ب���ود به همان منوال
ضدانقالبه���ای ارتش در نقاط دیگرکش���ور همکودتاکنن���د .اصغر صالحی در
خنثیسازیکودتای ارتش در خرمشهر به دلیل همنی مسئولیتش نقش مهمی را ایفاء
کرد و نقشهیکودتاچیان را برمال و آنها را دستگری میکند .دوستانش میگویند اگر
او نبود معلوم نبود چه بر سر خرمشهر و آبادان میآمد .معاون سیاسی فرماندار آبادان
شده بود و مسئول عقیدتی سیاسی پادگان دژ خرمشهر هم بود .همچننی عضو مهم
و تاثریگذاری در دادگاههای انقالب آبادان بود .رفته رفته به فرد شاخص وکارآمدی
1

بنی نریوهای مذهبی تبدیل شده بود.
اصغر صالحی از نزدیکان محسن اراکی به شمار میرفت و در آبان  ۵۹در جنگ با عراق
در خرمشهر مفقوداالثر شد و در مراسم سالگرد و بزرگداشتش اراکی سخرنان بود.
با توجه به پتانسیلیکه اراکی در امر سرکوب از خود نشان داده بود ،در سال  ۱۳۶۰ریاست
دادگاههاى انقالب اسالمى خوزستان ،و در سال  ۱۳۶۱با حفظ سمت ،ریاست دادگسرتى
خوزستان را به عهدهگرفت .تنها درندهخویی و میل به اعمال خشونت میتوانست فردی
را در این سن و سال به چننی منصب و مقامی در یکی از حساسترین استانهای ایرانکه
از قضا درگری جنگ هم بود برساند.
اس���تان خوزستان ش���امل ش���هرهای اهواز ،آبادان ،دزفول ،مسجدسلیمان ،اندیمشک،
آغاجاری ،ماهش���هر ،ایذه و  ...میشد و سرکوب نریوهای سیاسی در این شهرها وکشتار
مخالفان از جمله وظایف دادگاه انقالب خوزس���تان بود و اراکی به خاطر مسئولیتیکه
داش���ت طی سالهای  ۶۰و  ۶۱احکام اعدام و شکنجه و زندان بیشماری را امضاکرد و
صدها خانواده را داغدار و پریشانکرد.
وی در مس���ند حاکم ش���رع اس���تان خوزس���تان ،زندانیان را مجبور به تماشای اجساد
اعدامشدگان میکرد.گزارشهای متعددی از جنایات او در استان خوزستان در سالهای
 ۶۰تا  ۶۲انتشار یافته است.
2

یکی از شاهدان عینی جنایات او مینویسد:

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/17/1540246
1-http://hayat.ir/fa/119282
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به دستور او جوانان ایرانی را دسته دسته به قتل میرساندند و ما را مجبور به تماشای
اجس���اد اعدامش���دگا ن میکردند .یکروزگفتندکه حکم اعدام بهروز مخلص از
هواداران مجاهدین صادر ش���ده است ،اما منتظر حجتاالسالم اراکی (جوان ۲۶
س���اله) هس���تندکه از اهواز بیاید و حکم قتلش را امضاء بکند .او نبی افشار یکی
از ه���واداران پیکار را تنها ب���ه این خاطرکهگفته بود خدا را قبول ندارد اعدامکرد.
این حاکم خونخوار اسالمکه تمام تفکرات قربستان بقیع را با خود داشت ،اصغر
کاویانی یکی دیگر از هواداران س���ازمان پیکار را تنها به جرم عقایدش شکنجه و
اعدام نمود .این مالی دزد و بیس���واد ،پرویز مالزاده از هواداران مجاهدین راکه
ت شکنجه شده بود با پاهای متورمش در حایلکه میلنگید به جوخههای
به ش���د 
کینهتوزی مرگ سرپد .به دستور اراکی ،سعید علیزاده از هواداران مجاهدین راکه
کمس���ن و سال بود به زور به صندیل بستند و تریبارانکردند .به دستور این آخوند،
شهنازکاظمی از هواداران مجاهدین را به حدی شکنجهکردندکه زیر شکنجه جان

باخت ،سپس آخوند اراکی یک حکم اعدام برای جسد بیجانش صادرکرد.
همنی شاهد در مورد همکاران اراکی در خوزستان مینویسد:
بعضی از جنایتکارانیکه در دهه شصت همگام با آخوند اراکی در خوزستان جنایت
آفریدهاند ،عبارتند از آخوند باباخانی به عنوان حاکم ش���رع و جنایتکارانی چون
مهدی مقدسی ،محسن دستور ،محسن مکی ،تیزمغز و ناصری به عنوان دادستان،
نادریان و ط ُرفی به عنوان َسراکیپهای شکنجه ،مجریان اینهمه جنایت بودند .آنها
بطورکلی خود یک حکومت بودند و در برابر هیچکس پاسخگو نبودند.
اس���امی تعدادی از شکنجهگرانیکه شبها شکنجه میکردند و روزها در زندان
ناوا (در بندر ماهشهر) عربده میکشیدند و زندانیان را تحقری میکردند و هم عضو
جوخههای اعدام بودند عبارتند از:
محمد نادریان ،منصور طرفی ،نامدار نجفی ،محمد زورمند ،فرهاد زمانی ،فریدون
فرخی ،عباس س���گوند و فریدگرگی .دو پاس���دار در دادسرای ماهشهر به نامهای
ابراهیمی و حبیب رئیسی زندانبان بودندکه بیشک تمام اطالعات شکنجهگران را
1

دارند .اینکه آیا خودشان هم شکنجهگر بودهاند ،چیزی در دست نیست.

2

باالگرفنت جنگ ایران و عراق باعث شدکنش���گران و فعاالن سیاسی فرهنگی عرب با
اتهام جاسوس���ی و همکاری با حزب بعث عراق روبرو شوند .حاصل این دوره ،اعدام
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20563
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20563
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دهها شهروند عرب خوزستان با حکم محسن اراکی بود .حسن تیزمغز 1دادستان انقالب
اسالمی خوزستان یار غار و همراه و یاور او در این جنایات بود .آوازهی این دو به همراه
تعدیات و بزهکاریهایش���ان چنان بلند ش���ده بودکه نسبت به تخلفات آنها تا بعد از
برکناریشان در مجلس شورای اسالمی از سوی نمایندگان خوزستان به موسوی اردبیلی
تذکر داده میشد.
در تابستان  ۶۷زندانیان زندانکارون اهواز به دستور تیزمغز در پادگان شهید درویش ناجا
که متعلق به سپاه اهواز است ،تریباران شدند.
بهمنظور درک جنایاتیکه در خوزستان در دههی  ۶۰صورتگرفتهکافیست بهگفتههای
حسن تیزمغز دادستانکل خوزستان توجه شود .وی در اسفندماه  ۱۳۶۰میگوید :اکنون
بحمدالله در خوزستان مسئلهای به نامگروهکها وجود ندارد و مسئلهی اصلی ما مسئلهی
جنگ با صدام است .وی در خصوص تعداد پروندههای مربوط بهگروهکها نیزگفت:
در اهواز تاکنون هفتصد و نود پرونده مربوط به گروهکها مورد رسیدگی قرارگرفته که
2

برای بیش از ششصد مورد آن با استناد به مدارک مستدل حکم قطعی صادر شده است.

3

حضور در مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق
و تشکیل سپاه بدر
اراکی به منظور ش���رکت در انتخابات دومنی دورهی مجلس شورایاسالمی از ریاست
دادگاه انقالب خوزستان استعفا داد اما به خاطر نفرتیکه از او در میان مردم بود موفقیتی
کسب نکرد.
ویکه اصالت ًا عراقی است و در محاوره با عربها خود را عراقی مینامید پس از تشکیل
مجلس اعالی انقالباس�ل�امی عراق به عنوان یک عراقی به عضویت آن در آمد و در
سال  ۱۳۶۲شاخهی نظامى آن را تأسیسکردکه بعدها به «سپاه نهم بدر» معروف شد.
وی از سال  ۱۳۶۶ایل ۱۳۷۵شمسی ،مسئولیت نمایندگى وىل فقیه در نریوهاى سپاه بدر
را نیز بر عهده داشت.
وی در مورد چگونگی جذب نریو برای سپاه بدر میگوید:
من نریوها را اینطور جمعکردم؛ به اردوگاههای عراقیها در ایران-در ایالم ،اهواز،
جهرم و اراک-میرفتم و بچهها را جذب میکردم .به سوریه رفتم و هواپیمایی از
نریوهای جوان عراقی جمعکردم و وارد ایرانکردم و تا سپاه بدر تشکیل و تاسیس
-1وی هماکنون دفرت وکالت دارد و در ایذه مشغول بهکار است.

2-https://iranwire.com/fa/features/23252

-3روزنامهی اطالعات  ۶ ،اسفند  ،۱۳۶۰صفحهی ۴
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شود .در ابتدا بسیج مجلس اعال بود و بعد سپاه بدر شد.
اراکی در مورد ریشهی «حشدالشعبی» در عراق میگوید:
...ریشهاش سپاه بدر است .اگر سپاه بدر و آموزشها نبود اینهم نبود.اینها آموزش
دیده بودند و تشکیالت آموخته بودند و مجهز بودند .مگر میتوانستیم سپاهی به این
فعایل به این زودی تاسیسکنیم؟کار سادهای نیست .سپاهیکه در عرض سه ،چهار
ماهنمیتوانستیمتأسیسکنیم .استخوانبندی اصلی حشدالشعبی همان نریوهای سپاه
1

بدر هستند.

2

حمایت ازکشتار  ۶۷و لزوم قتل «منافقنی»
وی به خاطر زمنیخواری و فس���اد دارای پرونده در دادگس�ت�ری خوزس���تان استکه به
واسطهی اعمال نفوذ ،پرونده مختومه شد.
اراکی به خاطر س���ابقهایکه امر سرکوب و جنایت داشت با نفوذ برادران آوایی و دیگر
حلقههای پرقدرت دزفول در س���ال  ۱۳۶۵پس از مرگ آیتالله قاضی به امامت جمعه
دزفول و نمایندگی خمینی در این شهرستان منصوب شد .علیرضا آوایی وزیر دادگسرتی
دولت روحانی یکی از زیردستان وی در دادگاه انقالب بود و این دو با همدستی یکدیگر
جنایات زیادی را در خوزستان رقم زدند.
اگ���ر چ���ه در جریانکش���تار  ۶۷وی حاکم ش���رع نبود و به جای وی محمدحس�ی�ن
احمدیش���اهرودی به همراه علیرضا آوایی این مس���ئولیت را به عهده داشت اما وی
از موض���ع امام جمعه و نمایندهی خمینی در دزفول در جریانکش���تار زندانیان زندان
«یونسکو» بود.
وی یکی از حامیان قتلعام زندانیان سیاسی بود و پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیتالله
منتظری با اعضای هیأتکشتار  ،۶۷سخیفترین موضعگریی را در ارتباط با این جنایت
بزرگکرد وگفت:
من دیدم یکی از این عمامه به سرهای منحرف و از رهربان تشیع انگلیسی درکلیپی
اعرتاض میکندکه در جمهوری اس�ل�امی منافقنیکشته شدند .میگوید آیا حکم
منافقکشنت اس���ت؟! قرآنکریم به صراحت میگوید باید منافق راکشت .حرف
صریح قرآن است.
قرآن صریح میفرماید حکم منافقکشته شدن است .رسولاکرم (ص) در آن شرایط
اول اس�ل�ام ،اختیار داش���ت که بعضیها را عفوکند و بعضیها را عفوکرد؛ این
1-www.mehrnews.com/news/4166174
1-www.mehrnews.com/news/4166174
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حکمش نکشنت نیست ،در رابطه با دولت ویل عصر(عج) به صراحت آمدهکه در
دولت ایشان دیگر منافقی زنده نمیماند.
مسئلهی قتل منافقنی یک اصل قرآنی است ،بلکه منافق اقوای در حکم قتل است،
این احکام صریحهی قرآن است.اینها چیزهایی استکه در قرآن به صراحت آمده
و نیازی به تفس�ی�ر ندارد در جای دیگر هم باز قرآن تفسری دارد اما ویل امر اختیار
عفو دارد ،هم منافقنی را میتواند عفوکند ،هم غریمنافق را؛که در جمهوری اسالمی
اینطور هم شد وگاهی منافقنی عفو شدند .از عایلترین تصمیماتیکه حضرت امام
گرفت همنی مسئله بود و این تصمیمها از نوع تصمیمهای انبیاست.
عزل آقای منتظری یکی دیگر از تصمیمهای عجیب امام استکه اگر این تصمیم
را نمیگرفت اثری از انقالب باقی نمیماند و از زمان شاه هم بدتر میشد .تصمیم
دیگر امام لزوم اجرای قواننی الهی بر منافقنی بود؛ بر منافقینیکه توبه نکردند .من از
خود آقای منتظری تعجب میکنمکه به شما میگفتند فقیه! چطور جرأت میکردی
در مصاحبهای اعرتاضکنی چرا منافقنی راکشتند.
مگر خودتان فتوا نمیدهی دکه محارب و منافقینی راکه رهرب آنها زنده باشد باید
کشت ،رهربیکه با صدام مالقات داشته و بهکمک لشکر صدام رفته است و علیه
ایران جنگیدهاند و به شهرهای ما حملهکردند و به زن و فرزندان ما رحم نکردند و
همچننی ترورهای سازمانیافتهایکه انجام دادند ،شمائیکه ادعای فقاهت میکنید
چطور میگوییداینها نبایدکشته شوند شما مگر فقیه نیستی؟ حکم همهی فقها بر
این استکه منافقنی بایدکشته شوند.
امام(ره) همگفتاینهاییکه داخل زندان از منافقنی هس���تند توبهکنند .دس���ت
امام(ره) درد نکند دس���تاینهاییکه حکم امام را اجراکردند درد نکند ،دس���ت
آنهائیکه حد الهی را جاریکردند درد نکند .ملت ما باید به آنهاییکه حد الهی
را برای منافقنی جاریکردند بگویند درود بر شماکه این حد الهی را اجراکردهاید،

این حکم هم شرعی است و همهی عقال بر این حکم معتقدند.
با مرور آنچه وی در مورد لزوم «کشنت منافقنی» در سال  ۱۳۹۶میگوید میتوان حدس
زد او در دههی  ۶۰مرتکب چه جنایاتی در خوزستان شده است.
1

نمایندهیخامنهایدربریتانیا
خامنهای دلِخوشی از خمینی نداشت .بنا بهگفتهیکروبی وی تا زمان زنده بودن آیتالله
سیدمحس���ن حکیم از وی تقلید میکرد و تنها در جاهاییکه وی «احتیاط» میکرد به
1-http://kayhan.ir/fa/news/101264
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خمین���ی رجوع مینمود .در دوران رهربی خمینی هم به وضوح میش���د فاصلهی او با
خمینی را دید .به ویژه در جریان نخستوزیری مریحسنی موسوی و سپس بحث والیت
مطلقه فقیهکه خامنهای در دیماه  ۶۶با آن مخالفتکرد و با تودهنی آشکار خمینی مواجه
ش���د این فاصله دیده میشد.اینها همه دست به دست هم میداد تا خامنهای احساس
حقارت و سرشکستگیکند .از آنجاییکه وی فردیکینهای است بعد از رسیدن به مقام
والیتفقیهکوشید تمام نمایندگان خمینی در شهرها و استانها را تغیری دهد و افراد نزدیک
به خود را جانشنی آنهاکند.
او همچننی میکوش���ید افراد بیمقدار و در حاشیهی دوران خمینی را عزت بخشیده و
باال بکش���د .در حوزهها هم بر همنی منوال بودکه مصباحیزدی و مکارمشریازی قدرت
گرفتند .روحانیون عراقی راکه خمینی هیچگاه اجازه نمیداد به مناصب باال برس���ند،
به حساسترین پستها منصوب کرد .هاشمیشاهرودی ،صادق الریجانی ،محمدعلی
تسخریی ،محسن اراکی و ...تنها مشت نمونهی خروار هستند .در پستهای سیاسی هم او
میکوشی دکسانی را به قدرت برساندکه سابقهای نداشتند و خود را مدیون او میدانستند.
احمدینژاد بر اساس این سیاست بودکه با حمایت خامنهای به ریاستجمهوری رسید .از
این موضع بودکه محسن اراکی هم دارای موقعیت ویژه در نظام اسالمی شد.
اراکی در س���ال ۱۳۷۳به عنوان نمایندهی خامنهای همراه با اهل و عیالش با اختصاص
بودجهای عظیم به لندن اعزام ش���د و به مدت یکدهه در انگلستان حضور داشت و از
برکات زندگی در اینکشور به نحو احس���ن استفادهکرد .در دوران حضور وی در لندن
گزارشه���ای متعددی در مورد سوءاس���تفادههای مایل وی از جمل���ه خرید آپارتمان و
ی عیاننشنی این شهر انتشار یافت .انتشار اینگزارشها باعث شد
مس���تغالت در محله 
عاقبت خامنهای او را به تهران فرا بخواند .هرچند او طومارهای متعددی در حمایت از
تمدید مأموریتش در لندن دست و پاکرد اما موفقیتی حاصل نکرد.
ی علمیه امامحسنی
وی در لندن ،به تأس���یس مرکز اس�ل�امی انگلیس ( )۱۳۷۴و حوزه 
پرداخت و سپس مراکز اسالمی را در شهرها منچسرت ،بریمنگهام ،نیوکاسل وگالسکو دایر
کرد.
تأسیسکالج اسالمی لندن ( )Islamic College for Advanced Studiesو «جماعة
علماء المسلمنی فی بریطانیا» (انجمن دانشوران مسلمان در بریتانیا) از دیگر اقدامات او
به شمار میرود.
وی مدعی است در سال  ۲۰۱۲میالدی موفق به اخذ دکرتای فلسفه تطبیقی از دانشگاه
پورتس���موث انگلستان با رسالهی «ع ّلیت و آزادی از منظر فلسفهی اسالمی و فلسفهی
مغربزمنی» ش���ده است .اینکه بدون داشنت تحصیالت عالیه و مدارک معترب چگونه
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چننی دکرتاییگرفته؟ الله و اعلم .احتما ً
ال از نوع دکرتای روحانی و سیدحسنی موسویان
و ...استکه با امدادهای غیبی حاصل شد.
مجمع تقریب مذاهب اسالمی
اراکی در تری ماه ۱۳۹۱به خاطر تسلطیکه به زبانهای عربی و انگلیسی داشت از سوی
خامنهای به سمت دبریکلی مجمع تقریب مذاهب اسالمی در آمد و جانشنی محمدعلی
تس���خرییکه او نیز عراقی بود ش���د و پس از مدتی «آیتالله» خوانده ش���د .یکی از
مس���ئولیتهای وی در این «مجمع» ،برخورد با مخالفان خامنهای و تئوری والیتفقیه
تحت عنوان «ش���یعهی انگلیسی» و ایجاد زمینه برای سرکوب آنهاست .خمینی برای
سرکوب مخالفانش «اسالم آمریکایی» را بابکرد و خامنهای «تشیع انگلیسی» .البته
وی از «سنی آمریکایی» نیز غافل نمیشود.
اراکی پس از مرگ خمینی در سال ۱۳۶۹به مجلس خربگان رهربى راه یافت .در حایلکه
در همان دوره بسیاری از نزدیکان خمینی باکارگردانی خامنهای از طرف شورای نگهبان
رد صالحیت شده و قادر به شرکت در انتخابات نشدند .وی همچننی بنی سالهای ۱۳۶۲
تا  ۱۳۷۳حاکم شرع هیأتهاى واگذارى زمنی خوزستان بود و در عنیحال از سال ۱۳۶۹
تا  ۱۳۷۴نمایندگی ویلفقیه در دانشگاه چمران اهواز را نیز به عهده داشت.
عضویتدرشورایعایل مجمعجهانیاهلبیت،عضویتدرهیأتامناىجامعةالمصطفی
ی علمیه قم) ،ریاست هیأتامناى مجمعالفکر
العالمیة (مربوط به طالب خارجی حوزه 
االس�ل�امی در مشاغل او در نظام اسالمی اس���ت .او مؤسس و رئیس مرکز پژوهشی و
آموزشی امامت و والیت است و دانشنامهی مجازی امامت و والیت زیر نظر وی تدوین
و انتشار مییابد.
رویاپردازی محسن اراکی نمایندهی خامنهای
در س���ال  ۱۳۹۶در بحبوحهی بحران جانشینی خامنهایکه با بیماری هاشمیشاهرودی
شدتگرفته او به تحرکاتش وسعت بخشیده و میکوشد نقش فعایل در تحوالت سیاسی
بازیکند .سفرهای او به اطراف و اکنافکشور نیز بیشتر ش دکه خود حاکی از مقاصد
احتمایل اوست.
سالها از شروع درس خارج فقه و اصول اراکی میگذرد و او از این طریق میکوشد در
حوزهی علمیه نیز اوج بگرید .وی در مردادماه ۱۳۹۶درکرمانش���اهگفت :ما قوم رسولالله
هستیم و انقالب ما با جبههی رسولالله به وقوع پیوست .در همان ماه به مناسبتکشته شدن
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محسن حججی پیام داد .و در شهریورماه وی سخرنان مراسم یادبود «سرداران بیسر ،اربعنی
شهید حججی» وگرامیداشت سیصد شهید مدافع حرم بود.
وی طی سخنانی در نشست ادبی «چلهکوچ چلچله» که به همت مجمع جهانی تقریب
و با حضور حجتاالسالموالمسلمنی محمدیگلپایگانی رئیس دفرت مقام معظم رهربی
و جمعی از علما و روحانیون و اقشار مختلف عصر پنجشنبه در تهران برگزار شد ،اظهار

داشت :شهدای مدافع حرم نماد یاری دین خدا در عصر ما هستند.
در  ۱۳آبان وی در جمع تیم رس���انهای اعزام���ی به اجالس بنیالمللی علمای مقاومت
که در بریوت برگزار ش���دگفت :ما در یک جنگ تمام عیار قرار داریم اما نه تنها عقب
نشینی نخواهیمکرد بلکه با استفاده از تمام ظرفیتهای خود برای تقویت محور مقاومت
1

و تقویت اندیشه تقریب میان علما وکشورهای اسالمی تالش میکنیم 2.او همچننی در
آذرماه س���خرنان مراس���م نماز جمعه بود ۱۴ .آذر وی در مراسم افتتاحیهی سیویکمنی
کنفرانس بنیالمللی وحدتاس�ل�امی گفت :مرحلهی تهاجم بدون دفاع دش���منان به
کشورهای اسالمی پایان یافته و اکنون شاهد مرحلهی جدید خیزشکشورهای اسالمی

در قلب جهان اسالم هستیم.
ی  ۹دی تهران خواستار بسنت فضای مجازی و تلگرام
وی به عنوان سخرنان مراسم دولت 
شد و تأکیدکرد :مسئوالن با دشمن قراردادی بستند اما دشمن به قول خود پایبند نبود لذا
طبق آیهی قرآن باید عکسالعملی همانند آنها نشان دهیم و وضعیت را به وضعیت قبل
از برجام بازگردانیم و مسئوالن با مشت آهننی به دهان کسانی بزنندکه میخواهند به ما
3

فشار بیاورند.
او در چند برنامهی حکومتی به مناسبت سالگرد  ۹دی (تظاهرات حکومتی نظام در سال
 )۱۳۸۸در شهرستانها نیز شرکت و سخرنانیکرد .اراکی در  ۴بهمن  ۱۳۹۶در شصت و
دومنی سالگرد «شهدای فداییان اسالم» در قائمشهر شرکتکرده و با بیان اینکه ما باید
اقتصاد را با توکل به خدا حلکنیم ،تأکیدکرد :مش���کالت اقتصادی با اعتماد به خدا و
مردم حل میشود نه با اعتماد به آمریکا و انگلیس.
4

پس از اظهارنظر روحانی در ارتباط با لزوم نقد حتی دوران ظهور امام زمان وی فرصت
را مغتنم شمرده و به منظور حذف یکی ازکاندیداهای رهربی به میدان آمد و با تحریف
نظر روحانی ،او را مورد حمله قرار داد وگفت:
1-www.mehrnews.com/news/4094299
2-http://qodsna.com/fa/305229
1-http://fa.alkawthartv.com/news/107246
4-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/09/1615110
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ظاهر ًا دروسیکه در جوانی خواندهاید را فراموشکردهاید لذا بهرت است به سیاست
خود برپدازید ،وقتی س���وادش را ندارید اعتقادات مردم را رها کنید .مش���کالت
معیش���تی و دنیوی مردم بسیار است ،وقتی علمش را ندارید به مسائل اخرویشان

کار نداشته باشید.
همنیکه وی به عنوان یک «آخوند عراقی» جرأت میکند با روحانی اینگونه صحبت
کند حاکی از وجود دستهای قوی پشت پرده در حمایت از اوست.
ً
ظاهرا دروسی در جوانی خوانده و فراموش
تأکید بر «سواد » نداشنت روحانی و اینکه
کرده تالشی است از سوی وی و باندهای رقیب درون نظامکه در صورت مطرح شدن
نام روحانی او را بیسواد و  ...معرفیکنند.
1

خربگزاری مهر در بهمن  ۱۳۹۶در مورد ساختکشتی مطال با آیات قرآنگزارش داد:
آیتالله محس���ن اراک���ی در درس اخالق خود با بیان اینک���ه امروز مورد تهاجم
گسرتدهی فرهنگی هستیم،گفت :امروز هرکار و اقدامیکه باعث ترویج دین خدا در
جامعه شود قطع ًا مورد تهاجم دشمنان قرار خواهدگرفت.
وی س���اخت قرآنکش���تی مطالکه اخری ًا توس���ط یکی از هرنمندان انجام شده را
مص���داق بارز انفاق در راه خدا دانس���ت وگفت :امروز به هرن دینی و هرن مذهبی
تهاجم میشود.
طرف دیگر ماجرا این استکه رسانههای جناح راست نظاماسالمی ،پوشش وسیعی به
او و نظراتش میدهندکه خارج از عرف رایج در نظام است.
در عرض یک س���ال تنها خربگزاری مهر ش���صت و ش���ش خرب راجع به او منتشر شدکه
حدود ًا بیس���ت خ�ب�ر آن در موردکالسهای درس خارج اراکی ب���ود 3 .محتوا و یا تیرت
کالسهای درس هیچیک از مراجع تقلید شیعهکه سمت استادی نسبت به او دارند از
طریق خربگزاریها منتشر نمیشود و اراکی در این رابطه با وجود موقعیت نازیل که در
حوزه دارد ،استثنا است.
2

سکوت در برابر نقض صریح قانون اساسی
محسن اراکی یکی از سه ضلع روحانیون عراقی استکه در قحطالرجال نظام اسالمی
همراه با شاهرودی و الریجانی و در رقابت با یکدیگر میکوشند زمام امور مردم ایران را
1-http://kayhan.ir/fa/mobile/news/123824/1196
2-www.mehrnews.com/news/4207087
3-www.mehrnews.com/page/archive
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بدستگریند .وقتی طبق قانون اساسیکسیکه متولد ایران نبوده نمیتواند رئیس جمهور
ش���ود و در سال ۱۳۵۸جاللالدین فارسی به دستور خمینی اجازهی شرکت در مبارزات
انتخاباتی را پیدا نمیکند چگونهکسانیکه متولد ایران نیستند میتوانند پستی بسیار باالتر
از رئیسجمهوری را اشغالکنند .این امر در ارتباط با رئیس قوای مقننه و قضاییه نیز صدق
میکندکه دو نفر از رؤسای آن عراقی بودهاند .متأسفانه هیچیک از عوامل نظام اسالمی
و «حقوقدانان» به این مهم نمیپردازند.

سیداحمدقتیلزاد
س���یداحمد قتیلزاد در بهمن  ۱۳۲۵در بابل به دنیا آمد.گفته میشود خاندان قتیلزاداز
فرزن���دان «امام زینالعابدین» به ش���مار میروند و نام خانوادگ���ی آنها به «قتیل» یا
کشتهشدهیکربال برمیگردد .در واقع «نواده»ی حسنیبنعلی «قتیل»کربال ،در سهدهه
مسئولیتش در دستگاه قضایی ،روی «شریح قاضی» و شمر و یزید و حرمله و خویل را
سفیدکرد و در دههی  ۶۰در شمالکشورکمتر جنایتی بودکه او دست در آن نداشته باشد.
حاکم شرع بیرحم دستگاه قضایی
قتیلزاد جزو شاگردانگلپایگانی ،مریزاهاشم آملی و بهجت بود و بعد از پریوزی انقالب،
مسئولکمیتهی انقالباسالمی شهریار و فریدونکنار شد و سپس به عنوان امام جمعه و
حاکم ش���رع راهی بندرانزیل شد .آوازهی جنایات او در این شهر چنان باالگرفتکه به
سرعت پیشرفتکرد و در دههی  ۶۰حاکم شرع سیار شهرهایگیالن بود و حکم اعدام
زندانیان بس���یاری را در دادگاههای چند دقیقهایکه قربانیان حتی فرصت دفاع از خود
نداشتند صادرکرد .وی به مدت سیزده سال جنایات زیادی را در سطح استان مرتکب شد
که بخشی از آن در خاطرات زندانیان آزاد شدهی اهلگیالن آمده است.
قتیلزادکه در میان مردم به «قاتلزاده» معروف بود ،در فحاشی و هتاکی رعایت هیچکس
را نمیکرد وگاهکثیفترین و زشتترین اتهامات را متوجهی دخرتان نوجوان و جوان اسری
میکرد .وی با چننی رویکردی معتقد بودکه «ذوالفقار علی» را در دست دارد و عدالت
او را اجرا میکند.
گیالن از جمله اس���تانهایی بودکه به خاطر حضور پررنگ مجاهدین وگروههای چپ
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از اهمیت زیادی برای رژیم برخوردار بود و به همنی خاطر وجود فرد قسیالقلبی مانند
قتیلزاد در رأس دادگاه انقالب مهم و حیاتی بود.
قتی���لزاد ،در مرداد ۱۳۶۰در یک دادگاه فرمایش���ی حکم اعدام چهار زندانی مجاهد به
نامه���ای فخرالدین ابراهیمی ،هرمز عابدباخدا ،علی الوندپور و محمود حجتی راکه از
هواداران مجاهدین در شهرهای فومن و رشت بودند صادرکرد در حایلکه آنها پیش از
 ۳۰خرداد و شروع درگریی مسلحانه بنی رژیم و مجاهدین دستگری شده بودند.
او از جمله حکام شرعی در گیالن بود که اجازه نمیداد پیکر قربانیان در گورستانهای
عمومی دفن شود .یکی از دوستان من به نام شایسته وطندوست -که مجموع ًا هیجده
سال در زندانهای انزیل ،رشت و تهران محبوس بود و همسرش درکشتار  ۶۷در رشت
اعدام ش���د -برایم تعریفکردکه مهناز یوسفزاده یکی از همبندانشکه در هشت آذر
۱۳۶۱در زندان بندرانزیل اعدام ش���د پیش از اعدام مورد تجاوز قرارگرفته بود .یکی از
پاسداران به مادر مهنازکه برای دیدار دخرتش به زندان آمده بود ضمن اهدای یک جعبه
ش�ی�رینی خرب میدهدکه پیش از اعدام ب���ا وی ازدواجکرده بود .جنازهی مهناز به علت
ممانعت حاکم شرع و دادستان ابوطالبکوشا از دفن پیکر او درگورستان عمومی شهر،
در منزل مسکونیشان دفن شد.
قتیلزاد در جریانکشتار  ۶۷به عنوان رئیس دادگسرتی این شهر و حاکم شرعگیالن نقش
مستقیمی در این قتلعام داشت .در اینکشتار براساس شهادت جانبهدربردگان نزدیک
به دوست نفر از زندانیان سیاسی به دار آویخته شدند.
فساد جنسی و مایل
قتیلزاد درکنار رس���واییهای بزرگ مایل ،از زن���ان قاچاقچیان مواد مخدرکه به اعدام
محکوم شده بودند سوءاستفاده جنسی میکرد .همنی مسئله رسوایی بزرگی برایش پدید
آورد اما به خاطر نقشیکه در جنایات دههی  ۶۰داشت از مصونیت آهنینی برخوردار بود.
وی ب���ا بهرهگریی از قدرت بیحد و حصرش زمنیهای زیادی را به نام خود و اقوامش
غصب ،و حقوق بس���یاری را پایمالکرد .وی از حمایت صادق احسانبخش نمایندهی
خمینی و خامنهای و امامجمعه رشت نیز برخوردار بود.
در اواخر سال ۷۱پس ا زکشف یک شبکهی فساد در رشتکه به سوءاستفاده از زندانیان
نیز میپرداخت ،مشخص شدکه قتیلزاد مدیرکل دادگسرتی استان و حاکم شرعی به نام
«اعلمالهدا» نقش اصلی را در هدایت این شبکه داشتهاند .اعلمالهدا خودکشیکرد اما
قتیلزاد به جای بازداش���ت از منطقه دور شد و پس از آن به تهران آمد و در دیوانعایل
کش���ور به یکی از عوامل نریی تبدیل ش���د و منویات وی را در پروندههاییکه به دیوان
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ارجاع میشد اجرا میکرد.
وی از ثروت زیادی برخوردار بود و هر از چندی در محافل درونی رژیم از سوءاستفادههای
مایل وی صحبت به میان میآمد .یکی از مواردیکه در مورد آن س���روصدا هم به پا شد
ساختمانس���ازی وی در حریم دریا بود .شهرت وکسب وکار آقازادهی او نیزکه از اعتیاد
شدیدی برخوردار بود نیز نقل مجلس محافل درونی رژیم بود.
رسیدگی به پروندهی فساد مایل در دیوان عایلکشور
پروندهی فساد  ۱۲۳میلیارد تومانیکه در سال  ۷۲بزرگترین پروندهی مایل تاریخ ایران
بود از سوی علی رازینی به غالمحسنی محسنی اژهایکه ریاست شعبه سه دادگاه انقالب
را به عهده داشت داده شد .وی بر اساس «مصالح نظام» و به منظور جمعوجور کردن
پرونده و خواباندن سروصداها ،فاضل خداداد راکه با فریب و خدعه توسط محسن رفیق
دوس���ت به داخلکشورکشانده ش���ده بود به اعدام محکومکرد و «خودی»ها از جمله
مرتضی رفیقدوست را برای حفظ ظاهر به زندان محکومکرد.
بقیهی مأموریت به عهدهی حسینعلی نریی بودکه با ارجاع پرونده به قتیلزاد ضمن تأیید
حکم صادره ،زمینهی اجرای فوری آن را فراهمکند.
از زمان شروع رسیدگی به پرونده در تریماه  ۱۳۷۴تا اجرای حکم اعدام در آذرماه ،پنج
ماه طولکشید.
حکم اعدام احمد باطبی توسط قتیلزاد به عنوان قاضی دیوانعایلکشور تأیید شد اما به
خاطر فشارهای داخلی و خارجی اجرا نگردید.
سیداحمد قتیلزاد ریاست شعبهی ۳۲دیوانعایلکشور را به عهده داشت و تا زمانیکه
زنده بود یکی از پرنفوذترین چهرههای دیوان عایلکشور محسوب میشد و قدرت زیادی
داشت .قتیلزاد در دههی ۷۰مدتی نیز رئیسکل دادگسرتی استانکرمانشاه بود.
پس از مرگ وی در بهمنماه  ،۱۳۹۲ناصر مکارمشریازیکه از جمله مراجع دولتی است
بر پیکر او نماز میت خواند و در مجالس ترحیم و س���الگرد او معاون جامعهی مدرسنی
و ...سخرنانیکردند و او را با القاب عجیب و غریبی همچون «عالم مجاهد» و «عالم
ربانی» و آیتالله و  ...معرفیکردند.

زینالعابدینقربانیالهیجی

زینالعابدی���ن قربانیالهیج���ی در س���ال۱۳۱۲در یک خان���واده مذهبی وکش���اورز در
روستای پنچاه از توابع آستانه اشرفیه به دنیا آمد .وی پس از طیکالس سوم دبستان در
زادگاهش در چهارده سالگی برای تحصیل علوم دینی و حوزوی به الهیجان و سپس در
ی علمیه قم عزیمتکرد .وی پس از بلوای خمینی در سالهای  ۴۲و
سال ۱۳۲۸به حوزه 
 ،۴۳همچون بخشکوچکی از روحانیت ،اعرتاضات مقطعی و سطحی به نظامسلطنتی
داشتکهگاه باعث ایجاد دردسر برای وی میشد .او یکبار در سال ۱۳۴۴بازداشت و
به سرعت آزادگردید و در سال ۱۳۵۰نیز دستگری و به شش ماه زندان محکوم شد.
قربانی دارای س���ه دخرت و هفت پسر اس���تکه همگی از رانتهای مختلف حکومتی
برخوردار شدهاند .محمدحسنی قربانی ،نمایندهی آستانهی اشرفیه ،برادرزادهی اوست.
مهدی فرزند ویکه متولد ۱۳۵۷اس���ت در انتخابات مجلس شورایاس�ل�امی در سال
۱۳۹۴شرکتکرد اما صالحیتش تأیید نشد و بالفاصله به سرپرستی شرکت فروشگاههای
زنجریهای رفاه در استانگیالن منصوب شد .و با استفاده از رانت پدرش دارای مدرک
تحصیلیکارشناسی ارش���د معماری از دانشگاهگیالن وکارشناسی مهندسی عمران از
دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس است.
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چگونگی راهیابی به دستگاه قضایی و امامت جمعه
قربانی پس از پریوزی انقالب ابتدا به ریاست کمیتههای انقالب اسالمی شرق گیالن
رس���ید و سپس ریاست دادگاههای انقالباسالمی استانگیالن را بر عهدهگرفت و در
س���یاهترین روزهای دههی۶۰جنایات زیادی را در اس���تان گیالن که یکی از مراکز مهم
گروههای سیاسی بود رقم زد .گفته میشود وی در جریان کشتار  ۶۷در مقام امامجمعه
الهیجان و حاکم شرع در این جنایت دست داشته است.
وی در دورهی دوم مجلس شورایاس�ل�امی از آستانهی اشرفیه به مجلس راه یافت و به
مدت چهار سال ریاستکمیسیون ارشاد را به عهدهگرفت.
قربانیالهیجی پس از هیجده سالکه امام جمعهی الهیجان بود به سمت امامت جمعهی
رشت انتخاب شد .وی از دورهی دوم مجلس خربگانرهربی ،به عضویت این مجلس
درآمد .وی همچون بس���یاری از روحانیون به مدد حاکم شدن نظام اسالمی پایشان به
دانشگاه باز شد و مدتها استاد دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد اسالمیگیالنکه خود بنا
کرده بود و دانشگاه امام صادق شد.
چپاول اموال عمومی و فساد مایل
وی عالوه بر جنایات بزرگیکه انجام داده است در چپاول اموال عمومی نیز دست دارد.
«مجتمع بزرگ تجاری و فرهنگی آدینه» یکی از بزرگترین مجتمعهای شهر رشتکه
در مجاورت مصالی امامخمینی این ش���هر و درحریم رودخانه قرارگرفته است یکی از
موارد فساد اوست.
محمدمهدی قربانی فرزند وی عضوکمیتهی فعالسازی مجتمعهای تجاری ،دبریکمیسیون
توافقات ،مدیر امور امالک و اراضی ،مسئول پیگریی مصوبات هیأت مدیره وکارشناس
امور عمرانی سازمان منطقهی آزاد تجاری صنعتی انزیل و همچننی مدیر فنی و عمرانی
مصلی حضرت امام خمینی(ره) رشت ،بوده و در اقدامات غریقانونی پدرش دست داشته
است و یکی از دالیل رد صالحیت وی همنی بود.
مجتمع آدینه با زيربنای هفتاد و دو هزار مرتمربع در نُه طبقه س���اخته شد و دارای سالن
غذاخوری با ظرفیت دوهزار نفر ،س���الن اجتماعات دوهزار نفری ،س���ه س���الن سینما،
پارک شهربازی ،بانک ،قنادی ،آرایشگاه و ...است ،ساخت این مجتمع زیرنظر شورای
سیاستگذاری ائمهی جمعهی مصالهایکشور انجامگرفت« .آدینه» در زمان شروع به
ی شمالکشور لقبگرفت و نزدیک به یک
ساخت بزرگترین مجتمع تجاری ،فرهنگ 
هزار و دویست و چهل مغازه را شامل میشود.
زینالعابدین قربانی پیشفروش واحدهای تجاری مجتمع آدینه را از تابس���تان سال ۸۹
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آغازکرد .قیمت واحدهای فروخته ش���ده به خریداران در طبقهی همکف ،از مرت مربعی
سی و پنج میلیون تومان آغاز شد و بعدها سری صعودی نیز پیداکرد .ساخت این مجتمع
با تخلفات بسیاری از جمله قطع درختان ارزشمند ،در حریم رودخانه آغاز شد و سپس با
قلدری قربانی عوارض شهرداری نیز پرداخته نشد.
گفته میشود قربانی از سال  ۹۱تاکنون بالغ بر سی میلیارد تومان بابت تخلفات ساختمانی
مجتمع آدینه به شهرداری وکمیسیون مادهی  ۱۰۰بدهکار است اما ادعا میکند این پول را
ی علمیه باشکوه امریالمؤمننیکرده است.
صرف ساخت حوزه 
ِ
موعد تحویل
پس ازگذش���ت نزدیک به هفت سال از پیش فروش و بیش از دوسال از
واحدهای این مجتمع تجاری ،خریداران نه واحدهای خود را تحویلگرفتند و نه میتوانند
پولهاییکه اینهمه س���ال دس���ت امامجمعهی رش���ت مانده را پس بگریند! از طرفی
شهرداری رشت هم نمیتواند مطالبات شش سالهی خود را دریافتکند!
دستگریی رئیس دفرت قربانی و مدیر حوزهی علمیه
ی علمیه امریالمؤمننی رشت هم بود
در این میان مهدی مجرد رئیس دفرت ویکه مدیر حوزه 
به خاطر تخلفات مایل و ...ضمن خلع لباس به یک سال زندان و دو سال تبعید محکوم
شد و در بهمن ۹۵در اوین حبس شد.
ویکهکارمند حراست سازمان چای بود و بعد از بازنشستگی ،رئیس دفرت زینالعابدین
قربانی ش���د ناگهان در دیماه ۱۳۹۳در مراسم عمامهگذاری طالب در قم شرکتکرد و
توسط آیتالله صافیگلپایگانی به لباس روحانیت ملبس شد .پس از آنکه اعرتاضات
بسیاری درگیالن به عمامهگذاری او صورتگرفت ادعا شدکه وی در سالهای قبل از
۱۳۶۴در حوزه درس خوانده است و با تأخریی سی ساله ،عمامهگذاریکرده است!
ی علمیه امریالمؤمننی رشت شدکه هنوز خودش
مجرد در مهر ۱۳۹۲در حایل مدیر حوزه 
عمامهگذاری نکرده بود .وی به مدد نزدیکی به قربانی یکی از افراد قدرتمند رش���ت و
گیالن محس���وب میشد و ریاست س���تاد ائمهی جمعهیگیالن و ریاست دفرت آیتالله
انوریهمدانی درگیالن و مسئولیت پروژهی مسکن مهر و ...را نیز به عهده داشت .در واقع
او همهکارهی استانگیالن بود.
گفته میشود از شیخ مهدی مجرد دویست ملک کشف شده که ارزش آنها را بیش از
هزار و سیصد میلیارد تومان برآور دکردهاند.
با این حال برخالف ابتداییترین موازین حقوقی ،بر اساس «عدل اسالمی» هیچ پرسش
و تحقیقی از قربانیکه حتی پس از دستگریی به حمایت از وی پرداخت صورت نگرفت.
1

1-www.pirastefar.ir/?p=589
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کنارهگریی از امامت جمعه و نمایندگی خامنهای
در فروردین ۱۳۹۷پس ازکنارهگریی زینالعابدین قربانی از نمایندگی ویل فقیه و امامت
جمعهگیالن خامنهای طی حکمی رس���ول فالحت���ی را جایگزین ویکرد .همان موقع
شایعاتی در فضای مجازی انتشار یافت مبنی بر اینکه به علت فساد مایل توسط خامنهای
برکنار ش���ده استکه البته واقعیت نداشت .برکناری به خاطر فساد با منش و شخصیت
خامنهای و ش���یوهیکار او همخوانی ندارد و به نوعی اعتبار بخشیدن به والیت فقیه و
سالمت او تلقی میشود .در حایلکهکلیهی فاسدان زیر بال و پر خامنهای به اعمال خود
ادامه میدهند .و او در طول سالهایگذشته به شدت از فاسدان حمایت به عمل آورده
است .چنانچه تجربه نشان میدهد در سه دههیگذشته تنها تفاوت در نگاه و برداشت از
مسائلکشور ،موجب برکناری افراد توسط خامنهای شده است.
همچننی آینی تکریم و معارفهی نمایندهی ویل فقیه درگیالن و امام جمعه رشت با حضور
غالمحس�ی�ن محمدیگلپایگانی رییس دف رت خامنهای ،احمد م���روی معاون ارتباطات
حوزوی دفرت مقام معظم رهربی ،محمدجواد حاجعلیاکربی رییس شورای سیاستگذاری
ائمهی جمعهیکشور ،مصطفی ساالری استاندارگیالن و جمعی از مسئوالن ارشد استان
برگزار ش���د .در این آینی قربانی حضور داشت وگفت :مرا از نمایندگی ویل فقیه برکنار
نکردند بلکه بنده از رهرب انقالب درخواستکردمکه از ادامهی مسئولیت عاجز هستم.
خامنهای نیز در حکم خود برای انتصاب رس���ول فالحتی نمایندهی جدید ویل فقیه در
گیالن از زحمات ارزشمند قربانی تشکرکرد و از او به عنوان یکی از برجستگان علمی و
فرهنگی آن خطهی شریف نام برد و از او تشکر و قدردانیکرد.

سیدعلی اصغر ناظمزاده

س���ید علیاصغر ناظمزادهقمی متولد دی ماه  ۱۳۲۳در محلهی باغپنبه قم اس���ت .وی
ی علمیه قم عبارت
ی علمیه قم شد .اساتید وی در حوزه 
پس ازکسب دیپلم وارد حوزه 
بودند از مرعشینجفی ،منتظری ،مرتضی حائرییزدی ،وحید خراسانی ،فاضل لنکرانی،
مکارمشریازی ،مشکینی ،سبحانی ،مؤمن ،جنتی ،خزعلی ،جوادیآملی ،صانعی و ...وی
همچننی چند ماهی نیز در نجف درکالسهای درس خمینی حاضر میشد.
ناظمزاده با باالگرفنت تحرکات روحانیت در س���الهای  ۵۶و  ۵۷جهت س���خرنانی به
شهرهای مختلف رفتکه به دستگریی او در سال  ۵۷منجر شد .وی مدتکوتاهی را در
زندانهای ارومیه ،ساواک قم وکمیتهی مشرتکگذراند و عاقبت در آبان  ۱۳۵۷آزاد شد
و به جمع متحصننی دانشگاه تهران وکمیتهی استقبال از امام پیوست.
چگونگی راهیابی به قوهی قضاییه
بعد از پریوزی انقالب ،ناظمزاده در دوران ریاس���ت تیمسار قرنی بر ارتش به تصیفهی
نریوهای نظامی در شهرهای تهران و منجیل پرداخت .سپس با حکم خمینی به نمایندگی
امام در استانهای گیالن قزوین و زنجان و آستارا و ...منصوب شد و دیری نپایی د که به
قم بازگشت.
نزدیکی او به آیتالله منتظری ،مش���کینی ،بهشتی و مؤمن موجب شدکه پایش به قوهی
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قضاییه باز شود و تا س���ال ۱۳۶۵در استانهای قزوین ،خوزستان،کرمانشاه،کهکیلویه و
بویراحمد ،ایالم ،اردبیل ،زنجان و ش���هرهای خمنی وکاش���ان و بیجار و مشگنیشهر و
رییس تعدادی از شعب تهران به قضاوت برپدازد .در خرداد ۱۳۵۹زمانیکه حاکم شرع
استانهایکرمانشاهان ،ایالم و شهرستانکاشان بود ،در سفر به سنندج اعالمکرد:
بر اساس تحقیقاتیکه به عمل آمده دادگسرتی سنندج با گروههای مسلح همکاری
داشته و در دادگاههای خلقیکه آنها تشکیل دادهاند عدهای از مسلمانان و پاسداران
انقالب را محاکمهکردهاند از این رو پیشنهاد میشودکه به این مسئله رسیدگی فوری
به عمل آید و دادگسرتی سنندج منحل شود.
به این ترتیب ناظمزاده و نظاماس�ل�امی س���لطهی خود را بر دادگسرتی سنندج تحکیم
بخشیدند.
او به طور همزمان مسئولیت دادگاه امور صنفی تهران را نیز به عهده داشت و احکام شالق
و زندان و مصادرهی اموال زیادی را صادر کرد .مدتی نیز در دادگاه عایل قم به خدمت
پرداخت.
1

جان به در بردن از ترور در اوین
در جری���ان تالشکاظم افجهای ب���رای ترو رکچویی و الجوردی و حکامش���رع اوین،
ناظمزاده به همراه الجوردی با پناهگرفنت در پش���ت درختهای تنومند اوین از مهلکه
گریخت و سعیدی یکی دیگر از حکام شرع هدفگلوله قرارگرفت و زخمی شد.
ناظ���مزاده در آن دوران بنی تهران وکاش���ان در رفتوآمد و بهصدور احکام بیرحمانه
میپرداخت .عطا رضویان یکی از هواداران پیکا رکه در تدارک مراس���م عروسیاش در
کاشان بود در تریماه ۱۳۶۰در منزل مسکونیشان دستگری شد .او در حدود یک هفته در
کاش���ان زندانی بود و در حایلکه وعدهی آزادی او را میدادند به اوین منتقل شد و به
حکم ناظ���مزاده در روز ۱۴تریماه ۱۳۶۰اعدامگردید .از او بازجویی و تحقیق خاصی به
عمل نیامده بود ،در اطالعیهی دادس���تانی وی «عطیه» معرفی شده بود .او را به جای
خواهرش عطیه اعدامکردند .طیب صادقیان یکی از زندانیان سیاسی دههی ۶۰کاشان در
مطلبکوتاهی راجع به او مینویسد:
حتماً بخاطر داریدکه عباس مسگر در حال اتمام دورهی دو ساله سربازی خود بود و
چند روزی برای دیدار پدر و مادر پریش به مرخصی آمده بود که درکاشان دستگری
و توسط شما حکم اعدامش صادر شد .حشمت باغبانی و حسنی صدف را یادتان
است؟ به راحتی حکم اعدام این عزیزان را صادرکردید.

2

-1روزنامهیکیهان ۳ ،خرداد .۱۳۴۹
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رئیس دادگاه امور صنفی تهران و تالش برای اعدام محتکران
ناظمزادهکه اختیار جان و مال مردم را در سیاهترین روزهای تاریخ میهنمان داشت اعدام
را دوای هر دردی میدانس���ت .وی به عنوان رئیس دادگاه ویژهی امور صنفی به همراه
جواد صادقی دادستان امور صنفی در مصاحبه با خربگزاری پارس شرکتکردند .در پی
اظهارنظر صادقی مبنی بر اینکه با محتکران وکسانیکه قصد تخریب اقتصادکشور را دارند
باید با توجه به شرایط جنگیکشور قاطعانه برخوردکرد و در صورت اثبات نیات پلیدشان
آنها را به مجازات مرگ محکومکرد،ناظمزاده در مورد تروریستهای اقتصادیگفت:
تروریستهای اقتصادی افرادی هستندکه اموال مردم را به صورت ارز از مملکت
خارج میکنند و یا با بست وبندهای ایادی خودکارخانهها را بهتعطیلی میکشانند
و احیان ًا اجناس مورد احتیاج جامعه را مخفی میکنند تا به انقالب ضربه واردکنند.
طبیعیاستکهاینافرادتروریستاقتصادیهستندکهبایدباآنهابهشدترفتارشود.

1

ریاست دفرت آیتالله منتظری
ناظمزاده در حدود هش���ت س���ال در قوهی قضاییه به عنوان حاکم شرع چندین شهر و
مرکز اس���تان خدمت نمود و سپس با استعفا از مشاغل قضایی ،به حوزهی قم بازگشت
و در دههی ۷۰شمسی به عضویت مجمع محققنی و مدرسنی درآمدکه تشکلی در مقابل
جامعهی مدرسنی حوزهی علمیه قم است.
وی در سال ۱۳۷۳بهریاست دفرت آیتالله منتظری رسید .اما عمر آن چندان طوالنی نبود.
وی همانند دیگر اعضای مجمع مدرسنی و محققنی در دوران خامنهای ستارهی اقبالشان
افولکرد و او مجبور شد به دفرت آیتالله سیستانی در قمکه توسط شهرستانی اداره میشود
پناه بربد و در آنجا مش���غولکار ش���ود .وی از آن طریق ،رئیس هیأت امنا و مسئول مرکز
تحقیقات طباسالمی امام صادق (ع) و رییس هیأت امنا درمانگاه خرییهی امام صادق
شدکه متعلق به آیتالله سیستانی است.
ناظمزاده از دیرباز یارغار سیدحس�ی�ن موس���ویتربیزی بوده است و همچنان این ارتباط
نزدیک ادامه دارد .در جریان جنبش سبز فرزندان موسویتربیزی و ناظم زاده بازداشت
شدندکه پس از مدتکوتاهی آزاد شدند.

-1روزنامهی اطالعات ۴ ،آذر .۱۳۶۰

حسنی مظاهری اصفهانی

حس�ی�ن مظاهریاصفهانی در آبان  ۱۳۱۲در یک خانوادهی روحانی در تریان نجفآباد
به دنیا آمد .وی با ورود به حوزهی علمیه اصفهان دروس ابتدایی حوزوی را آموخت و
سپس به حوزهی علمیه قم رفت و نزد مرعشینجفی ،مرتضی حائری ،محمدباقر سلطانی،
بروجردی ،خمینی و محققداماد به تحصیل خارج فقه و اصول پرداخت و سپس در یکی
از دبریستانهای اصفهان به تدریس دروس دینی پرداخت.
از ارتباط با ساواک تا مسند قضاوت اصفهان
وی نه تنها هیچ سابقهای در مبارزه با نظام سلطنتی نداشت بلکه به داشنت رابطه با ساواک
اش���تهار داشت .پس از پریوزی انقالب اس���ناد ارتباط وی با ساواک به دست آیتالله
طاهری افتاد و قرار بود توس���ط دادگاه ویژهی روحانیت خلع لباس شود .معلوم نشد چه
دستی او را نجات داد و باالخره در مرداد ۱۳۶۰که نظاماسالمی به شدت به حاکم شرع
شقی و بیرحم نیاز داشت او را به مسند قضاوت دادگاه انقالباسالمی اصفهان رساند.
مظاهری در سیاهترین روزهای تاریخ معاصر ایران جنایات زیادی را در اصفهان مرتکب
شد.
محمد هشی یکی از دوستان منکه به حکم مظاهری به زندان ابد محکوم شده بود و او
را از نزدیک میشناخت برایم تعریفکرد وی در عرض بیست و چهار دقیقه ،حکم اعدام
بیست و شش نفر را صادرکرد.
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در زندگینامههاییکه از مظاهری انتشار یافته است هیچ اشارهای به سابقهی جنایتکارانهی
وی نمیشود.گویا حضور در دادگاه انقالب به عنوان حاکم شرع جزو «افتخارات» او
نیست.
ریاست حوزهی علمیه اصفهان در دوران خامنهای
پس از پریوزی انقالب ،ریاس���ت حوزهی اصفهان در اختیار آیتالله حسنی خادمی بود
که به ش���دت با جاللالدین طاهری نمایندهی خمینی و امامجمعهی اصفهان مخالف
بود و درگریی بنی این دو مش���کالت زیادی را در س���طح اس���تان دامن میزد .پس از
درگذشت آیتالله خادمی در سال  ۱۳۶۳از آنجایی که خمینی خواهان برقراری توازن
میان جناحهای نظاماسالمی بود اجازه داد تا حسن صافیاصفهانی مسند ریاست حوزه
را به عهدهگرید.
مظاهریکه دارای موقعیت خاصی در اصفهان نبود ،پس از ترک دادگاه انقالباسالمی،
به قم مهاجرتکرد و در پی درگذش���ت حس���ن صافیاصفهانی رئیس حوزهی علمیه
اصفهان در سال  ۱۳۷۴به ریاست این حوزه رسید.
مظاهری به خاطر سوابقیکه داشت از میزان مخالفت روحانیون و طالب با خودش با
خرب بود به همنی علت پذیرش این مسند را به درخواست خامنهای موکولکرد تا در پناه
حکم وی و حمایت او بتواند منویات خود را پیش بربد .خامنهایکه میدانست طاهری از
نزدیکان آیتالله منتظری است فرصت را مغتنم شمرد و مظاهری را روانهی اصفهانکرد.
وی در حایل به ریاست حوزهی اصفهان رسید و در مقابل جاللالدین طاهری قرارگرفت
که پس از پریوزی انقالب طاهری در صدد خلعلباسکردن وی بود.
سید ابوالحسن مهدوی نمایندهی اصفهان در مجلس خربگان رهربیکه یکی از عوامل
مظاهری در حوزهی اصفهان است در اینباره میگوید:
بعد از اینکه تصمیم بر دعوت آیتالله مظاهری به اصفهانگرفته ش���د ،با جمعی
از روحانیون به ش���هر قم رفتیم و درخواس���ت خود را به ایشان ابرازکردیم ،آیتالله
مظاهری درخواست ما را به صراحت رد نکردند ویل برای آمدن بهاصفهان تمایلی
نشان ندادند و درخواست ما را منوط به نظر رهربیکردند وگفتند اگر رهرب معظم
انقالب امر بفرمایند من این درخواست را قبول میکنم ،ما نیز نامهای تنظیمکردیم
و به بیت رهربی فرستادیم.
شرع جانی را «استاد اخالق واقعی» خوانده و میگوید:
وی ،مظاهری این حاکم ِ
ی علمیه اصفهان قبل و بعد از ورود آیتالله مظاهری به طور
فضای سیاسی حوزه 
1

1-www.bou.ac.ir/portal/home/?news/51103/74897/508059
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کامل تغیریکرده است.
پس از آن خامنهای در نامهای از وی خواس���ت تا به اصفهان مهاجرتکنند ،در نامهی
مزبور آمده است:
ی از آ ن شهر
ی ارزشمند 
ت اصفها ن و هدیه 
ب نیز از حسنا 
بحمدالله و المنه خود آ ن جنا 
ت و اخالق
ب و جویندگا ن عل م و معرف 
ی واالمقا م ق م و به طال 
فضیلتپرور به حوزه 
ی جوشا ن فقه
ی از آ ن سرچشمه 
س از آ ن که حظ عظیم 
یپ 
ی متماد 
میباشید و سالها 
ی فقه و اخالق ،جم ع کثریی
ت آوردهاید ،خود در مسند استاد 
و عل م و معرفت ،به دس 
ت بهرهمند ساختهاید.
از فضالء و مستعدا ن را از فیوضا 
اینک اصفهان ،حوزهی علمیه و م���ردم آن جنابعایل را به اصفهان فرامیخوانند.
قاطبهی علمای محرتم و عزیز اصفهانکه در میان آنان ش���خصیتهای برجستهی
علمی و دینی نیز حضور دارن���د و همواره مایهی اعتالی حوزهی علمیه اصفهان
بودهاند ،در نامهای اینرا از اینجانب درخواس���ت کرده و ش���وق خود و مردم را
منعکس ساختهاند؛ لذا اینجانب مقتضی میدانمکه جنابعایل به اصفهان نقلمکان
فرموده و پایگاه رفیعی از درس و تعلیم و تحقیق بنا نهید و تربیت طالب و فضالء
و ارش���اد و هدایت عموم مردم و پاس���خگویی به مراجعات دینی و شرعی آنان را
1

وجههی همت سازید.
مظاهری نیز در نامهای دعوت سیدعلی خامنهای را پذیرفته و مراتب بندگی خود را اعالم
کرد .در نامهی وی آمده است:
ی آ ن رهرب مکر م و آ ن مقا م معظ م عز وصو ل بخشید .از
ی گرام 
ی و خامه 
ی نام 
نامه 
ی مرد م اصفهان
ی و ایما ن و هوشمند 
ت و تعبد و تقوا و سلحشور 
ت و جالل 
کرام 
نی است ،م ن خود نیز سالها شاهد ایثار و تعهد و بزرگواری
ی ای ن چن 
فرموده بودید ،آر 
ی سرپی
ی و فداکار 
ی را در میا ن اینهمه وفادار 
مرد م ای ن ش���هر بودها م و روزگاران 
ت خویش
ی مباها 
ت به ای ن مرد م آزاده و جهادگر را مایه 
نمودها م و هماکنو ن خدم 
میدانم...
تو
ی فرموده بودید ،صمیمانه از عنایا 
ی ناچیز بزرگوارانه مطالب 
در مورد ای ن طلبه 
یل سپاسگزار م و عاجزانه از پیشگاه آفریدگار عل م و بیا ن خواستارم
ت حضرتعا 
کراما 
ف اسال م و
ت به علو م و معار 
س در خدم 
ب توفی ق ده دکه تا آخری ن نف 
که به اینجان 
2

ب عزیز باشم.
علما و طال 
مظاهری پس از حضور در اصفهان و ریاست حوزهی علمیه به واسطهی شامهی تیزیکه
3

-1پورتال ،دفرت تبلیغات اسالمی حوزهی علمیه قم (شعبهی اصفهان)

2-www.leader.ir/fa/content/1207
3-www.leader.ir/fa/content/1220
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داشت از فرصت استفادهکرد و در بلبشوی نظاماسالمی ادعای مرجعیتکرد و رسالهی
عملیه منتشرکرد.
وی در مورد ثواب شرکت در راهپیمایی سالگرد پریوزی انقالبگفت:
ثواب شرکت در راهپیمایی ،ثواب شهدایی استکه این نظام را تا اینجا آوردهاند.
او به علت بیماری در تریماه ۱۳۹۶در یکی از بیمارستانهای تهران تحت عمل جراحی
قرارگرفت و خامنهای دو بار به دیدار او شتافت.
حضور خامنهای در بیمارستان و عیادت وی از مظاهری باعث شد تا سران نظاماسالمی
از روحانیگرفته تا اعضای هیأت دولت و فرماندهان نظامی به عیادت وی بشتابند .به
این ترتیب یکی از نزدیکان ساواک و نظام سلطنتی به یکی از قدرتمندان نظاماسالمی
تبدیل شد.

محمدصادقخلخایل

محمدصادق صادقیگیوی معروف به صادق خلخایل در س���ال  ۱۳۰۵درگیوی از توابع
خلخال به دنیا آمد و در هفده سالگی به قم عزیمتکرد و همدرس و هممباحثهی مصطفی
خمینی شد .وی به مدت سیزده سال نزد خمینی دروس طلبگی خواند و از روابط نزدیکی
با وی و مصطفی خمینی برخوردار ش���د بهگون���هایکه در دوران تبعید نیز به مکاتبه با
یکدیگر میپرداختند و خمینی با الفاظ مهربانانهای از او یاد میکرد.
خلخایل س���ابقهی زندان و محکومیت نداش���ت اما پس از غائلهی ۱۵خرداد و تحرک
خمینی چندین مرتبه بازداشت شد و به مدت چهار سال در انارک ،بندر لنگه ،الر ،بانه،
رفسنجان و رودبار به صورت تبعید زندگیکرد .نظام شاهنشاهی حتیالمقدور بر روحانیون
طرفدار خمینی سختگریی نمیکرد .این دسته روحانیون با صالحدید ساواک دستگری
و زندانی نمیشدند بلکه غالب ًا به تبعید بسنده میکردند .روحانیونیکه زندانی میشدند
غالب ًا در ارتباط با حمایت مایل و یا تبلیغی از مجاهدین دستگری شده بودند و یا به نوعی
پروندهشان با اقدامات مسلحانهگره خورده بود.
خلخایل سه فرزند داشت .مهدی ،محمد و فاطمه .مهدی فرزند ارشد وی،که از شاگردان
احمد فردید و عالقمندان هایدگر محس���وب میشود ،مدافع سرسخت پدر و اقداماتش
است .وی در سال  ۱۳۵۳دستگری و به چهار سال زندان محکوم شد .در دوران قطبزاده
به وزارت امور خارجه پیوس���ت و از سال  ۵۹تا  ۶۰به مدت یکسال به عنوان وابستهی
فرهنگی در سفارت ایران در مسکو مشغولکار بود و سپس به آلمان اعزام شد.
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فاطمه صادقی دارای دکرتای علوم سیاسی و استاد دانشگاه از جمله فعاالن حقوق زنان
استکه در دانشگاه همکرسی تدریس دارد و از جمله زنان پیشرو محسوب میشودکه
نظریاتش با پدرش در تقابل است اما مایل نیست در مقابل اقدامات پدرش موضعگریی
کند .سخرنانیهای وی در پاریس در حایلکهکشف حجابکرده بود در فضای مجازی
انتشار یافت .فاطمه صادقی در س���الهای ۲۰۰۸تا ۲۰۱۰به عنوان پژوهشگر در مؤسسهی
بنیالمللی مطالعات اسالم در عصر مدرن ( )ISIMو دانشکدهی علوم سیاسی در دانشگاه
آمسرتدام هلند مشغول فعالیت بوده است.
محمد صادقی فرزند دیگر صادق خلخایل اس���ت که در اعرتاضات یکم اسفند ۱۳۸۹
توسط نریوهای امنیتی بازداشت و پس از یک روز آزاد شد .غفور صادقیگیوی برادر وی
که متولد ۱۳۱۰بود و سوادی در حد دوران متوسطه داشت نیز نمایندهی خلخال در دورهی
اول مجلس شورایاسالمی بودکه در سال  ۶۱دستگری و مدتی در اوین زندانی بود.
«دیوانهایزنجریی»،
اولنی حاکم شرع منتخب خمینی
دخرت خمینی در مورد رابطهی خلخایل و خمینی میگوید:
در سال ،۱۳۴۲در شبیکه مشخص شد فردا میآیند و امام را دستگری میکنند ،جمعیت
کثریی از مردم قم آمدند خانهی ما .خانه پر شده بود از دوستداران امامکه میگفتند
ما اینجا میمانیمکه آقا را نربند وکسی هم به آقا بیادبی نکند .آقا داد زدندکه همه
بریون ،الزم نیست .همه رفتند .در خانه را بستیم و آمدیم توکه دیدیم آقای خلخایل
رفته یکگوشه خوابیده.گفت :آقا مرا بکشید هم از اینجا نمیروم .میمانم و فردا
مگر از روی نعش من عبور کنند و شما را بربند .آقا اجازه دادند آقای خلخایل در
خانه بماند .بعد هم روکردند به ما وگفتند ما به اینجور آدمهای خالص نیاز داریم.
خلخایل پس از حضور خمینی در پاریس به دیدار او شتافت و دوازده روز قبل از ورود
وی به ایران ،بهکش���ور بازگش���ت .مرتضاییفر در مورد دیدار خلخایل با خمینی پس از
بازگشت وی میگوید:
آیتالله خلخایلکه بیش از همه از دیدن امام و سالمتکامل ایشان خوشحال شده
و به وجد آمده بود ،ناخودآگاه با همان عبا و عمامه شروعکرد به رقصیدن در جلوی
امام! و امام هم ا زکار ایشان به شدت خندهشانگرفت و همنی موضوع ،فضایکل
1
مدرسه رفاه را عوض و شا دکرد.
خلخایل در  ۲۴بهمن  ۱۳۵۷با حکم خمینی به عنوان حاکم ش���رع دادگاههای انقالب
منصوب ش���د و در این دوره صدها نفر به حکم وی اعدام ش���دندکه بس���یاری از آنان
1-www.isna.ir/news/95090603818
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وابستگان حکومت پهلوی بودند.
در حکمیکه خمینی با دستخط خود خطاب به خلخایل نوشته آمده است:
جنابحجتاالسالمآقایشیخصادقخلخایلدامتافاضه،بهجنابعایلمأموریتداده
میشود تا در دادگاهیکه برای محاکمهی متهمنی و زندانیان تشکیل میشود حضور به
1
همرساندهوپسازتمامیتمقدماتمحاکمهباموازینشرعیه،حکمشرعیصادرکنید.
خمینی حکم تشکیل دادگاه را بهکسی داده بودکه از دیرباز «خالص» میشمرد و بیش
از همه به او اعتماد داشت .دکرت ابراهیم یزدی در مورد چگونگی تشکیل دادگاه انقالب
و انتصاب خلخایل از سوی خمینی به عنوان حاکم شرع میگوید:
یکی از این اقدامات ،ارایهی طرح تشکیل دادگاهانقالب بود .آقای خمینی به این
ش���رط آنرا پذیرفتکه حاکم شرع حکم نهایی را بدهد .عدهای از حقوقدانان به
دفرت نخستوزیر فراخوانده شدند و آنان طرح اولیهی دادگاهانقالب را تهیهکردند.
به موجب اساسنامهی آن ،دادستان را نخستوزیر مهندس بازرگان و رئیس دادگاه
را رهرب انقالب ،آقای خمینی تعینی میکرد .دادستان ابتدا پروندهها را تنظیم و آماده
میکرد و سپس آن را برای محاکمه به دادگاه ارایه میداد .با معرفیگروه حقوقدانان،
آقای مهندس بازرگان حکم دادس���تانی را به نام آقای احمد احمدیان صادرکرد.
آقای خمینی هم دو نفر را معنیکرد :صادق خلخایل و دیگری ربانیشریازی.
آیتالله ربانیشریازی این مأموریت را نپذیرفت .آقای خمینی از من خواست تا با
ربانیشریازی صحبتکنم و او را متقاعد سازمکه بپذیرد .ربانیشریازی به منگفت
که تو خلخایل را نمیشناسی ،او یک دیوانهی زنجریی است .من نمیتوانم با اوکار
بکنم .آقای خمینی باید یکی از ما دو نفر را انتخابکند .با امتناع ربانیشریازی از
قبول مسئولیت ،آقای خمینی دو نفر دیگر آقایان انواری و جنتی را منصوبکرد.2
از طرف دیگر ،دو روز بعد از انتصاب آقای احمدیان به عنوان دادس���تان توس���ط
آقای مهندس بازرگان ،آقای خمینی ،بدون هماهنگی با نخستوزیر ،آقای هادوی
را به سمت دادستان دادگاه انقالب منصوبکرد .معنای اینکارکوتاهکردن دست
دولت از دادگاه انقالب بود ...با انتصاب هادوی به دادستانی دادگاههای انقالب،
مدیریت و مسئولیت این دادگاهها به طورکامل ا زکنرتل دولت و معاونت نخستوزیر
در امور انقالب خارج شد و مستقیم ًا زیر نظر امام خمینی قرارگرفت.
آقای هادوی اگر چه دادستان منصوب آقای خمینی بود ،اما حقوقدانی اصولگرا و
منضبط بود .او اصرار داشتکه دادگاه تنها به پروندههایی رسیدگیکندکه دادستانی

-1ایام انزوا،خاطرات آیتالله خلخایل،نشریهی سایه ،چاپ اول ،صفحهی .۱۶
-2در حکمیکه احمد جنتی از خمینی دریافتکرد ،آمده بودکه «مجرمنی طاغوتی» را محاکمهکند.
وی در تهران و اهواز تعدادی از «طاغوتیان» را محاکمه و اعدامکرد .او در زمرهیکسانی بودکه تحت
عنوان تدوین و اصالح ساختار قضاییکشور به نابودی دادگسرتی و حاکمکردن شریعت پرداخت.
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آنها را آمادهکرده و به دادگاه ارجاعمیدهد .اما خلخایل زیر بار نمیرفت و چندین
بار با هم شدیداً برخورد پیداکرده بودند به طوریکه هادوی تصمیم بهکنارهگریی
گرفت .با درخواست آقای خمینی تیم دادستانی و دادگاه را به قم بردم .این جلسه
در حضور آقای خمینی سه ساعت به طول انجامید .هادوی مشکالتکار دادستانی
را توضیح داد .اما خلخایل نمیپذیرفت و میگفت در اسالم ما دادستانی نداریم
و قاض���ی به علم خود عمل میکند .آقای خمینی به اوگفتکه او ً
ال تنها میتواند
پروندههایی را رسیدگیکندکه دادستان ،یعنی آقای هادوی ،به او ارجاع میدهد و
ثانی ًا به هیچ پروندهای جز آنچه مربوط به ایادی رژیم س���ابق است رسیدگی نکند
(خلخایل چند نفری را به جرم لواط اعدامکرده بود،که بعد ًا معلوم شد ،بعضی از
آنها بیگناه بودند) .اما خلخایلکار خود را میکرد .همان شب وقتی از قم برگشتیم
او با تیمش به زندان قصر رفت و یازده یا دوازده نفر را همان شب تریبارانکردندکه
1
خرب آنرا اعضای دولت در اخبار ساعت هفت صبح از رادیو شنیدند.
ی زنجریی» را به اطرافیان مورد اعتمادش ترجیح داد
به این ترتیب خمینی یک «دیوانه 
و او را حاکم جان و مال و ناموس مردمکرد.
ب���ا این وجود یزدی در ابتدا یکی از مدافعان دادگاه انقالب و احکام صادره از س���وی
خلخایل بود .چنانچه طی مصاحبهایکه س���وم اس���فند  ،۱۳۵۷انتشار یافت دربارهی
دادگاههای انقالب و مجازات اعدام مقامات رژیم پهلوی ،اینگونه اظهار داشت:
به موجب پیشنهاد شورای انقالب اسالمی و دستور صریح رهرب انقالب حضرت
آیتاللهالعظمیامامخمینی،دستورتأسیسدادگاههایفوقالعادهیانقالباسالمی
را به دولت صادر فرمودهاند و بر اساس امر امام ،دادگاههای مخصوص تشکیل شده
است تا به حساب جنایتها ،آدمکشیها ،خیانتها و چپاولها و غارتگریهاییکه
به دست عمالکثیف رژیم سابق انجام شده است ،رسیدگی نماید و بر طبق موازین
قضاء شرع اسالم و مقررات اسالمی ،آنها را به مجازات برساند .و همانطور که
میدانید دوگروه از این جنایتکاران در دادگاه انقالبی محاکمه و به جزای اعمال
2
خودشان رسیدهاند.
خمینی همچون خلخایل معتقد بود در اس�ل�ام نیازی به دادستان نیست .به همنی دلیل
ی اثرکردن حکم بازرگان ،به دادستانی
هادوی  ۹اسفند  ۱۳۵۷توسط خمینی و با هدف ب 
کل انقالب اسالمی منصوب شد در حایلکه پیش از آن ماشنی اعدام بدون دادستان آغاز
بهکارکرده بود و هر روز بر سرعت و شتاب آن افزوده میشد.
خلخایل در خاطرات خود در مورد نحوهی انتخابش به عنوان حاکم شرع مینویسد:
1-www.aftabnews.ir/vdca.inmk49n065k14.html
2-www.fardanews.com/fa/news/736544

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

377

خدا شاهد استکه ما برای تصدی این مقامکوچکترین تالشی نکردیم و حتی تا
زمانیکه به من ابالغ شد از آن اطالعی نداشتم .آقا سیدروحالله خمینی با شناختی
که از روحیهی انقالبی من داشتند عصر روز  ۲۴بهمن  ۵۷مرا به دفرتشان احضار
کردند و فرمودند :این حکم را به نام ش���ما نوش���تهام .حقری پس از دیدن حکم به
حضورش���ان عرضکردم :آقا این حکم سنگنی است .فرمودند :برای شما سنگنی
نیست.گفتم مخالفنی و وابستگان به طاغوتیان علیه من تبلیغ میکنند .آقا فرمود :من
پشتیبان شما هستم و باالخره این حکم را بهکسی بدهمکه به او اطمینان داشته باشم.
اقدامات جنایتکارانهی خلخایل پس از دریافت حکم خمینی
خلخایل در مورد اقداماتش پس از دریافت حکم خمینی مینویسد:
اینجانب ،پس از دریافت حکم ،به محاکمهی مجرمنی درجه یک پرداختمّ ،اولنی
کس���انیکه در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رس���یدند ،عبارت بودند از:
نعمتالله نصریی ،رئیس سازمان ساواک و خسروداد ،فرمانده هوانریوز و ناجی،
فرماندار نظامی اصفهان و رحیمی ،فرماندار نظامی تهران و رئیس ش���هربانی ّ
کل
کشور ،این چهار نفر در شب  ۲۴بهمن ماه  ،۱۳۵۷در مدرسهی رفاه اعدام شدند و
حکم اعدام آنها را اینجانب صادرکردم .در آنشب ،من تعداد بیست و چهار نفر
را محکومکرده بودمکه به علت دخالتها ،فقط دس���تور اعدام چهار نفر یاد شده
بام مدرسهی رفاه اعدام شدند و این ّاولنی اعدام ما
را صادرکردم .آنها در پش���ت ِ
بود .الب ّته ،من با خوردن خون دل ،سرانجام توانستم درجا همان بیست و چهار نفر
را به تدریج اعدامکنم .س���االرجاف ،نیز در میان آنها بود ...همهی افرادیکه در
دادگاههای انقالب محکوم به اعدام شدند ،از مصادیق بارز «مفسد فیاالرض»
بودند و تحت همنی عنوان هم اعدام شدند ...من عقیده داشتم و حاال هم معتقدم
که تمام وکالی مجلس�ی�ن ش���ورا و سنا و همهی اس���تانداران و رؤسای ساواک و
شهربانیکه از سال  ۴۲به بعد و پس از تحریم امام بر سرکار بودند ،محکوم به اعدام
میباشند ...مدیران ّ
کل ،در وزارتخانههاکه خود ،عامل اصلی بقای دستگاه بودند
و به خاطر تقرّب به ش���اه و خانوادهی او به هر ذ ّلتی تن میدادند ،محکوم هستند.
خالصه اینکه همهی افرادیکه از همان اوایل تأسیس دادگاههای انقالباسالمی
و در زندان قصر ،به حکم اینجانب اعدام شدند ،مفسد فیاالرض بودند و به حکم
قرآن خونشان هدر بود .آنان یا از هزار فامیل بودند ،یا فراماسون بودند و یا ساواکی
1
و ایرانفروش و جامعه بر باد ده .نمیشد یکی از آنها را به حکم قرآن تربئهکرد.
در فروردین  ۵۸کار دادگاهانقالب برای مدتکوتاهی متوقف ش���د و سپس با تصویب

-1شیخ صادق خلخایل ،خاطرات آیتالله خلخایل ،نشر سایه ،جلد اول ،ص.۳۵۲ .
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آئنینامهی تش���کیل و نحوهی رسیدگی دادگاههای انقالباسالمی در جلسهی مورخ ۱۲
فروردین ش���ورایانقالب ،دوباره در  ۱۵فروردین آغاز بهکارکرد ،اما هیچیک از مواد آن
ی ۳این
به جز تأکید روی اجرای حکم در عرض بیست و چهار ساعت ،اجرا نشد .ماده 
آئنینامه مقرر میداشتکه:
دادگاهانقالب مرکب از س���ه نفر عضو اصل���ی و دو عضو علیالبدل خواهد بود.
اعضای اصلی عبارتند از:
الف-یکقاضیشرعیبهپیشنهادشورایانقالباسالمیتصویباماممدظله.
ب-یک حقوقدان به انتخاب قاضی شرع.
ج-یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقالب اسالمی و دارای
1
عدالت با تعینی شورای انقالب.
روز ۱۸فروردین س���ال  ،۵۸پس از شروع دوبارهیکار دادگاه انقالب ،خلخایل با سیزده
مأمور خود وارد زندان قصر تهران شد و تلفنها را قطعکرد تا به زعم خود از ِاعمال نفوذ
جلوگرییکند .به دنبال محاکمهایکوتاه هنگام تنفس ،هویدا باگلولهی هادی غفاری به
قتل رسید و سپس خلخایل حکم اعدام را صادرکرد.
خلخایل در مورد درخواستهای هویدا پیش از مرگ میگوید:
[ ...پس از تش���کیل جلسهی محاکمهی هویدا و انجام دفاعیات او و صدور حکم
اعدام] هویدا در حایلکه عرق میریخت،گفت :حضرت خلخایل! من نمیگویم
مرا اعدام نکنید؛ ویل خواهش میکنم به مدت دو ماه اعدام مرا به تأخری بیاندازید.
دولت موقت به من وعده داده است .منگفتم :اصل تفکیک قوای ثالثه :مقننه و
قضائیه و مجریه را دولت موقت هم قبول دارد.
خالصه هرچه او اصرارکرد ،من قبول نکردم وگفتم وصیت خود را بنویس!
اوگفت :حضرت خلخایل! یک میلیارد دالر به ش���ما میدهم تا شما اینکار را به
عقببیاندازید.
گفتم:اینها شعر اس���ت و من نمیتوانم در پیشگاه ملت ایران ،جوابگوی تأخری
محاکمه و اعدام شما باشم.
هویداگفت :سالم مرا به مادرم برسانید ،و بگویید به دیدن من بیاید؛ چون او عالقهی
زیادی به من دارد و غری از منکسی را ندارد.
گفتم:مادرانزیادیبودندکهگریهمیکردند،ویلنتوانستندعزیزانخودراقبلازاعدام
ببینند؛ ویل ما هر چهگشتیم تا مادر هویدا را به دیدن پسرش بربیم او در دسرتس نبود.
 ...هویدا حاضر به نوشنت وصیت نشد تا شاید دستور اعدام او به تأخری افتد و همنی
-1روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۱۶فروردین  ،۱۳۵۸ص .۲

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

379

را فرجه حساب میکرد و شاید تصور میکرد ،دستی از غیب برای نجات او بریون
1
بیاید؛ ویل چارهای نداشتیم و سرانجام حکم را اجراکردیم.
ادعای اینکه هویدا به او پیشنهاد یک میلیارد دالر رشوه برای تعویق حکم اعدام داده است
تنها از ذهن بیمار خلخایل برمیآید چراکه هویدا جز یک آپارتمان و یک اتومبیل پیکان
چیز دیگری نداشتکه حتی نظاماسالمی مصادرهکند .ادعای تالش برای پیداکردن مادر
هویدا در نیمهشب یکی دیگر از دروغهای خلخایل است .هویدا دستگری نشده بود ،او با پای
2
خودشبهمدرسهرفاهرفتوخودرامعرفیکرد.اینحقیقتراویدردادگاهنیزبیانداشت.
ابراهیم یزدی میگوید پس از اعدام مشهور [نصریی ،رحیمی ،ناجی ،خسروداد] باالی
پش���تبام مدرسهی علوی ،مش���اهده میکندکه خلخایل و همراهانش در حال نگارش
کیفرخواست متهمان هستند .حتی حکم اعدام و مصادرهی اموال آنها نیز روز بعد صادر
شده است .بسیاری از صاحبمنصبانکشوری و لشکری دوران پهلوی توسط خلخایل در
دادگاههاییکه با هیچیک از معیارهای حقوقی و قضایی همخوانی نداشت به جوخههای
اعدام سرپده شدند .در میان آنها میتوان به عباسعلی خلعتربی وزیرامور خارجه دولت
غالمرضاکیانپور وزیر اطالعات و جهانگردی و دادگس�ت�ریکابینهی هویدا و

هوی���دا،
آموزگار ،غالمرضا نیکپی ش���هردار تهران ،منوچهر آزمون وزیر مشاور ،وزیرکار ،رئیس
خربگزاری پارس ،محمدرضا عاملیتهرانی وزیر اطالعات و جهانگردی ،مهندس عبدالله
ریاضی و دکرت جواد س���عید رؤسای مجلس ش���ورایملی ،محمود جعفریان مدیرعامل
سازمان رادیو تلویزیون ،پروفسور جمشید اعلم سناتور ،یوسف خوشکیش رئیس بانک
مرکزی ،سناتور محمدعلی عالمهوحیدی ،ارتشبد نعمتالله نصریی ،سپهبد نادر جهانبانی،
ک امنیافشار ،سپهبد احمد
سپهبد امریحس�ی�ن ربیعی ،سپهبد مهدی رحیمی ،سپهبد بیو 
بیدآبادی ،سپهبد ناصر مقدم ،سپهبد جعفرقلی صدری ،سپهبد علی حجتکاشانی ،سپهبد
محمدتقی مجیدی ،سپهبد ابوالحسن سعادتمند ،سپهبد هاشم برنجیان ،سپهبد دکرت فخر
مدرس ،سرلشکر رضا ناجی ،سرلشکر منوچهر خسروداد ،سرلشکر حسن پاکروان ،سرلشکر
ایرج مطبوعی ،سرلشکر علی نش���اط ،سرلشکر پرویز امینیافشار ،سرلشکر غالمحسنی
شمستربیزی ،سرلشکر علیاکرب یزدجردی ،سرلشکر اصغر جالیل ،حبیبالله القانیان،
رحیمعلی خرم سرمایهدار و  ...اشارهکرد.
اما صدور و اجرای حکم اعدام انقالبی خلخایل تنها به وابستگان نظامی و امنیتی و سیاسی
نظام پادشاهی ختم نمیشد ،روزنامهی اطالعات در تاریخ ۱۵اسفند  ۱۳۵۷در تیرت یک خود
از تریباران هفت تن به اتهام «لواط» خرب داد و نوشتکه این هفت اعدام برای نخستنیبار
در تاریخ ایران و به حکم دادگاه انقالب اسالمی رخ داده است.
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13930118000624
2-www.yektube.com/watch.php?vid=5a8bea9de

380

محمدصادق خلخایل

خلخایل در صدد اعدام بازیگران س���ینما به اتهام زنا و فساد و ...هم بود .او در پاسخ به
سؤال پیام فضلینژاد میگوید:
کدام بازیگر متهم به زنا بود؟
صادق خلخایل :همنیکه  ...موی سرخ را بازیکرده...
مو سرخه منظورتان است ،آقای ایرج قادری؟!
صادق خلخایل :آهان .همنی آقا را آوردند پهلوی من ،تعریفکردندکه چهکارکرده
با این زنهای تو فیلم .حکمش اعدام بود ،اما شانس آوردکه چی شد اعدام نشد
1
یا پشیمان شدم.
خلخایل ،مطهری را مانع اعدام نصرتکریمی و دیگر فیلمسازان ایرانی معرفی میکند:
پیام فضلینژاد  :پروندهای برای فیلمنامهنویس وكارگردان فیلم محلل بدان جهتكه
آن را اشاعه میدانستید ،در دادگاه انقالبگشوده نشد؟
صادق خلخایل :به هر حال قصدمان بودكه با این جماعت چنان برخورد شودكه
دیگركسی فكر اهانت به مقدسات به ذهنش خطور نكند .سازندهی محلل را من
بودم اعدام میکردم .به مطهری همگفتم با چند تا اعدام،اینها ادب میشوند و چند
سال بیمهایم .یعنی جامعه بیمه است .اما ایشان زیاد موافق نبود و امام هم از طریق
2
آقای مطهری متوجه شدند موضوع برخوردها راکه بنا داشتیم بکنیم و منعکردند.
وی در خاطرات خود ،از اینکه نتوانسته بسیاری ازکسانی راکه قصد اعدام آنها را داشته
به جوخهی اعدام بسپارد ،ابراز ناخرسندیکردهاست.
او درگفتگوی با حس�ی�ن مهری از اینکه نتوانسته تعدادی از وابستگان نظام سلطنتی را
اعدامکند و آنها قادر به فرار شدهاند ،اظهار تأسف میکند و میگوید:
آذریقمی میگفت ُحس���ن شما این استکس���ی راکه محکوم به اعدام میکنی
3
میایستی حکم اعدام اجرا شود بعد میروی میخوابی.
خلخایل مبتکر قتلهای خودسرانه نیز بود .حکم قتل سیدجواد ذبیحی یکی از مداحان
دوران پهلوی نیز توسط خلخایل صادر شد و توسط عواملش اجرا شد .آنها با مراجعه
به در منزل ذبیحی ،به بهانهی اجرای مراسم نیایش او را با خود بردند و به قتل رساندند.
روزنامهی اطالعاتگروه ش���اهنی را عامل قتل ذبیحی معرفیکرد .خلخایل وی را در
لیست اعدام شدگان خود قرار داده است.
ی روحانیگوینده و مجری رادیو نیز توسط خلخایل به مرگ محکوم شد .روحانی به
تق 
جرم تبلیغ به نفع رژیم پهلوی به پنج سال حبس محکوم شدکه باید دو سال اول محکومیت
1-http://createspace.com/Login.do?redirectURL=pub/member.dashboard.do
2-http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/002729.php
3-www.youtube.com/watch?v=gXIegvW3gas
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خود را در زندان ایرانش���هر و سه سال باقیمانده را در زندانهای تهران میگذراند .وی
همچننی به علت اعرتاف به شرب خمر به هشتاد ضربه شالق نیز محکومگردید .روحانی
در روز ۱۱مهرماه ۱۳۵۸در حایلکه برای طی دوران محکومیتش به ایرانشهر برده میشد،
از سویگروه مسلح یکبار مصرف «توحیدی مستضعف» ربوده و در بیابانهای اطراف
جاده آرامگاه به شدت مضروب شد .ضاربنی به تصور آنکه وی به قتل رسیده او را به حال
خود رهاکردند .روحانیکه درکُما رفته بود ،در اثر ضربات وارده فلج شد و قدرت تکلم
خود را از دس���ت داد.گفته میشد ربایندگان زبان وی را بریده بودند .خلخایل همچننی
بس���یاری از مقامات پهلوی را درکنار خود محمدرضا ش���اه و اکثر اعضای خانوادهاش
«مفس���د فیاالرض» نامیده و به اعدام غیابی محکومکرد .او برای ترور آنان در خارج
ازکش���ور تالشهایی صورت داد۱۶ .آذر ۱۳۵۸شهریار شفیق پسر اشرف پهلویکه یکی
افسران خوشنام نریوی دریایی بود به جای برادرش شهرام در پاریس ترور شد.
گفته میشد ترور ارتشبد غالمعلی اویسی در پاریس و تالش برای ترور بختیار بر اساس
احکام صادره از س���وی وی صورتگرفت .پس از عزیمت محمدرضا شاه به مکزیک،
خلخایل اعالمکردکهگروهی از اعضای فدائیان اسالم را برای ترور وی اعزامکردهاست.
او همچننیگفت باکارلوس تروریست معروف آمریکای جنوبی برای ترور شاه هماهنگی
صورت داده استکه هر دو بلوف بود.
در پشت جلدکتاب «ایام انزوا» ،خاطرات خلخایل آمده است:
من حاکم شرع بودم و پانصد و چندنفر از جانیان و سرسرپدگان رژیم شاه را محاکمه
و اعدامکردم و صدها نفر از عوامل غائلهیکردستان وگنبد و خوزستان و شماری از
عوامل اشرار و قاچاقچیان موادمخدر را همکشتم و اکنون در مقابل این اعدامهایی
کهکردم ،نه پشیمانم و نهگلهمند و نه دچار عذاب وجدانم.
خلخایل درگفتگو با خربنگاران حق اعرتاض زندانی نسبت به حکم صادره ،برخورداری
از وکیل مدافع ،وجود هیأت منصفه در دادگاه و محاکمه طبق آینی دادرسی را شیوهای
اروپایی خوانده و مخالفت خود را با آنها اعالمکرد .وی همچننی مدعی شد وقتی از نظر
شرعیکسی مجرم شناخته شد ،دادن آب و غذا به وی حرام است و باید مجرم بالدرنگ
اعدام شود .با این وجود نه تنها هیچکس به اعرتاض و شکوه لب نگشود بلکهگروههای
سیاس���ی به حمایت از وی و دادگاههای انقالب پرداختند .او بدون پشتیبانیگروههای
سیاسی نمیتوانست به جنایات خود ادامه دهد.
حمایت تمامعیارگروههای سیاسی از جنایات خلخایل
سازمان چریکهای فدایی خلق در بیانیهای اعدام هویدا را یک اقدام انقالبی نامید و
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خواهان ادامهیکار دادگاههای انقالبی شد .در بیانیه آمده بود:
امریعباس هویدا نوکرگوش به فرمان امرپیالیسم و خدمتگزارکاسهلیس دستگاه شاه
اعدام شد .این مزدورکه سیزده سال یکی ازگردانندگان دستگاه حکومت فاشیستی
شاه و مجری جنایات بیشمار در حق خلق قهرمان ایران بوده است به سزای اعمال
کثیف خود رسید .سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن اظهارکمال خرسندی
از این اقدام انقالبی ،معتقد است پاسخ به ضرورت سرکوب و مجازات ضدانقالب
ال انقالبیکه مورد حمایت و پشتیبانی همهی نریوهای مبارز خلق
موضعی استکام ً
قرار خواهدگرفت .ما نیز معتقدیم آنانکه سالها به قیمت خون هزاران مبارز میهن ما
نردبان ترقی در نوکرصفتی را طیکردهاند ،آنانکه جز دزدی و غارتگری ،جز نوکری
اربابانشان آمریکا و جز تشدید فقر و بدبختی تودههای ستمکش خلق جز خیانت به
ایران و خلق قهرمان آن هیچ نقشی نداشتهاند ،نباید سرنوشتی جز این داشته باشند.
 ...ما برای اثبات جنایات امثال هویدا احتیاج به سند نداریم چراکه به قولکام ً
ال
مستدل آیتالله خمینی اینها متهم نیستند،اینها مجرم هستند .اینرا سی و هفت
1
میلیون مردم ایران نیز شهادت دادند.
حزبتودهیکیازاصلیترینجریانهایمداف عدادگاههایانقالبدرحمایتازویچننینوشت:
 ...آن���ان از اینک���ه دادگاههای انقالبی آینینامهی تصویب ش���ده ندارند ،جریان
دادگاهها علنی نیس���ت ،متهمنی وکیل مدافع ندارند و غریه شکایت میکردند... .
بگذار بانگ رسای جنبش انقالبی ایران صدای اربابان جنایتکار رژیم سابق راکه
2
ازگلوی مدافعنی دروغنی حقوق بشر بریون میآید خفهکند.
گروههایسیاسینهتنهابهرونددستگرییهاومحاکمههاواعدامهایغریقضاییسرانرژیم
پهلوی اعرتاض جدی نداشتند بلکه همچنان خواستار ادامهیکار به همان شیوه و سبک و
سیاقبودندودرپنهانیوآشکاربدونتوجهبهپیامدهایآن،ادامهیکاردادگاههاودادسراهای
انقالبرامیخواستند.حزبتودهدرچننیایامیدرحمایتازخلخایلسنگتمامگذاشت:
رئیس دادگاههای انقالب ،این بازوی توانا وکارای انقالب ،به مردم نوید مهمی داد
و به ضدانقالب هشداری جدی ،علیرغم توطئههای خارجی و داخلی ،علیرغم
اشکهای تمساح،که به نام «حقوق بشر» و «موازین قضا» توسط پایمالکنندگان
بیش���رم این حقوق و موازین به زمنی ریخته میشود ...،حضرتآیتالله خلخایل
گفتکهکار دادگاههای انقالب همچنان ادامه خواهد یافت...3
 -1روزنامهی اطالعات دوشنبه  ۲۰فروردین  ،۱۳۵۸ص .۸
-۲سرمقالهی درود بر دادگاههای انقالبی :نشریهی مردم ،دورهی هفتم ،سال اول ،شمارهی  ۵چهارشنبه
 ۲۲فروردین ۵۸
-3سرمقالهی برنده باد تصمیمات دادگاههای انقالب ،تبلور خشم و آگاهی انقالبی تودهها ،نشریهی
مردم ،دورهی هفتم ،سال اول ،شمارهی  ۱۴چهارشنبه  ۲۶اردیبهشت .۵۸

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

383

البته در همان دوران نیز اینجا و آنجا غرولندهایی بود وگروههای سیاسی اطالعیههایی
مبنی بر برگزاری دادگاههای علنی ص���ادر میکردند .اما این اطالعیهها رعایت حقوق
متهمان و یا مخالفت با آینی دادرسی بهکارگرفته شده در این محاکمهها را مد نظر نداشتند،
بلکه اعرتاض به عدم افشای جنایتهای رژیم شاه ،شیوهها وکارکر د آن بود .سخنگوی
چریکهای فدایی خلق در مصاحبه خود با مطبوعات در مورد اعدامهای انقالبیگفت:
اعدامهای انقالبی نتیجهی فشار نریوهای ترقیخواه و انقالبی بر سازشکارانی است
که ندای عفو عمومی را سازکرده بودند .این اعدامها ضدانقالب را تضعیف میکند
و امریکام ً
ال واجب است ما قاطعانه از این اعدامها حمایت میکنیم و نقش قاطع
آیتالله خمینی در حمایت از خواست نریوهای انقالبی سبب شدکه اعدام خائنان
و جنایتکاران دوباره از س���رگرفته شود .وقتی جوانان ما را در شکنجهگاهها اعدام
میکردند ،امرپیالیسم با همکاری همنی جنایتکاران میلیونها نفر را در فقر وگرسنگی
قرار میداد .آنهاییکه در خارج از اعدام هویدا ابراز نگرانی میکنند دقیق ًا همان
کسانی هستندکه ایران را غارت کردند .آنها با حمایت از هویدا قصد حمایت از
ضدانقالب را دارند .ما آنها را آزادیخواه نمیدانیم .شیوهی محاکمات در سرنوشت
این جنایتکاران تغیریی نمیدهد .برای میلیونها نفر ایرانیکه سالها خیانتاینها
را دیدهاند و از موارد متعدد جرمشان آگاه هستند مورد مبهمی باقی نمیماند .اعدام
این جنایتکاران انسانیترینکار است .البته خوب اگر دادگاهها علنیتر بود و مردم
هم میتوانستند محاکمهی جنایتکاران را مستقیم ًا از تلویزیون ببینند و یا در آن شرکت
1
داش���ته باش���ند بهرت بود .اما ما قوی ًا از این دادگاههای انقالبی پشتیبانی میکنیم.
کیانوریهنگامبازگشتبهایراندرگفتگوباروزنامهیکیهاندرمورددادگاههایانقالبگفت:
اینها انقالب ایران را سربلندکردند .زوزههاییکه در غرب علیه این احکام انقالبی
میکشند زوزههای دلسوختگان استکه نهتنها پایگاه بلکه مهرههای تربیتشدهی
خود را هم از دست میدهند .البته ما خیلی خوشحال میشدیم اگر مذاکراتیکه در
2
این دادگاهها میشود به اطالع عموم میرسید.
در اول خردادماه ۱۳۵۸در پی صدور حکم اعدام شاه و عدهای از اعضای خانواده پهلوی
و اعرتاضات داخلی و بنیالمللی نس���بت به احکام صادره توسط خلخایل ،و باالگرفنت
موضوع اعدام القانیان و محکومیت آن توسط سازمانهای حقوق بشری و سنای آمریکا،
3
وی مجبور به استعفا از دادگاه انقالب شد.
ی گفت با استعفای او موافقت نشد ،اما مرجع آن
روز سوم خرداد خلخایل در مصاحبها 
-1روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۲۳فروردین  ،۱۳۵۸ص .۸
-۱روزنامهیکیهان ،سهشنبه  ۲۸فروردین .۱۳۵۸
-3روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه  ۲خرداد  ،۱۳۵۸ص  ۱و .۲
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را مش���خص نکرد .روزنامهی اطالعات همانرو ز گزارش دادکه وی روز دوم خرداد در
دادگاهیکه در قزوین تشکیل شد شرکت و حکم محکومیت شش نفر را صادرکرد .این
روزنامه همچننی خرب دادکه روز سوم خرداد خلخایل در یکی از شهرهای شمایلکشور به
عنوان حاکم شرع حضور خواهد یافت.1
حزب توده در ارتباط با استعفای خلخایل نوشت:
خرب مربوط به استعفای آیتالله خلخایل حاکم شرع با آنکه خوشبختانه مورد قبول
ال انعکاس آن روی
قرار نگرفت و هرگونه نگرانی را از بابت این اس���تعفا و احتما ً
ادامهیکار دادگاههای انقالبی برطرفکرد ،با تعجب و تأسف همهی میهنپرستان
روبرو ش���د .اظهارات آقای یزدی وزیر امورخارجه در بارهی سمت آقای خلخایل
در دادگاههای انقالبی و پاس���خ و اس���تعفای آقای خلخایل به دنبال آن ،انگیزهی
این تأس���ف و تعجب ما بود .ما صرفنظر از هر س���لیقهی شخصیکه در بارهی
نحوهیکار دادگاههای انقالبی وجود داشته باشد ،اعالم میداریمکهکار دادگاهها
میبایست ادامه یابد و از انقالبیون مقتدری نظری آیتالله خلخایل برای ادامهیکار
دادگاهها میبایست استفاده شود .سخنان وی دربارهی خاندان پهلوی و همدستان
شاه مخلوع و حکم اعدام این تباهکاران مورد تأیید خلق به پاخاستهی ایران است و
2
نباید موجب نگرانی برخی از مسئوالن اجرایی سیاستهای دولت شود.
سازمان پیکار در حمایت از خلخایل و احکام وی در ارگان رسمیاش نوشت:
یک بار دیگر ش���علههای خشم مقدس خلق در دادگاههای انقالب تجلی یافت و
جاسوسان و جنایتکاران دیگری را درکام خود فروکشید .روبهکان و فرومایگانیکه
تا دیروز به چپاول و غارت و خیانت به تودههای رنجدیدهی خلق ما مشغول بودند
و با تبخرتی فرعونی فرمان میراندند ،چه نفرتانگیز و تهوعآور در پیشگاه خلق
به عجز و البه در افتادند و برای ادامهی زندگی ننگنی خود به التماس و اس���تغاثه
دس���ت یازیدند .و چهکوردل و احمقند اینانکه میپندارند خلق ،خون شهیدانش
را و رنج و مش���قت سالیان دراز دوران اختناق را به همنی سادگی فراموش میکند
و تس���لیم تضرع و زاری این خائننی و جنایتکارانکه دستش���ان تا مرفق به خون
عزیزانش آغشته است ،میشود .و چهکوردلتر و احمقترند اربابان این سفلگانکه
در غرب و اسرائیل جنجال راه میاندازند و برای «حقوق بشر» اشک از دیدگان
کثیف خود فرو میریزند و برای «بشر»های زالوصفتی چون القانیان ،اظهار تأثر
و تأسف میکنند تا شایدکه در ارادهی خلق دایر بر معدوم ساخنت خائننی به خود،
خللی ایجاد شود و مدافعنی و عاملنی برای آنان باز پس ماند ،تا از منافع استثمارگرانه

-1روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۳خرداد  ،۱۳۵ص .۱۱
-2روزنامهی مردم ،ارگان مرکزی حزب تودهی ایران ،شمارهی  ،۱۹دوشنبه  ۷خرداد .۱۳۵۸
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آنها پاسداریکنند.
حزب تودهکار را به جایی رساندکه در  ۹مرداد  ۱۳۵۸با صدور اطالعیهای رسم ًا اعالمکرد
که خلخایل از هرکجای ایران برای مجلس خربگان قانون اساسیکاندیدا شود مورد حمایت
آنها خواهد بود .این در حایل بودکه ماه بعد آذرنوش مهدویان یکی از اعضای حزب توده،
در زندان دیزلآبادکرمانشاه به حکم خلخایل مقابل جوخهی اعدام قرارگرفت و بهگفتهی
علیرازیزاده حاکم ش���رعکرمانشاه قبل از مرگ شعار «درود بر حزب توده» سر داد.
مجاهدین در مخالفت با اعرتاضهای بنیالمللی مبنی بر عدم رعایت حقوق متهمانکه
متوجهی دادگاههای برگزار شده توسط خلخایل وگفتگوهای مطبوعاتی وی بود ،نوشتند:
دادگاههای انقالبکه با چند اعدام انقالبیکارش را شروعکرد ،از تأیید و حمایت
گسرتدهترین اقشار خلق ما برخوردار بود .آنهم در شرایطیکه همهی امرپیالیستها
و محافل ارتجاعی جهان یکصدا زبان اعرتاض علیه این دادگاههاگشوده بودند.
و ظاه���ر ًا به خاطر نقض آنچهکه خود «حقوق قانونی متهمنی» و یا «محاکمهی
2
عادالنه» میخواندند ،اعدامهای انقالبی این دادگاهها را محکوم مینمودند.
حزب توده در حمایت از روندکارهای دادگاههای انقالب نوشت:
ی آنها ،موذیانه
...دشمنان داخلی و خارجی انقالب امرپیالیسم و صهیونیسم و ایاد 
زیر عنوان «اجرای عدالت و دمکراس���ی» جریانکار دادگاهها را تخطئه میکنند.
آنها پروس���هی قانونی دادگاههای دوران انق�ل�اب را با دادگاههای عادی به عمد
اشتباه میکنند و خواستار آنندکه پروسه عادی پیگرد و بازجویی و محاکمه در مورد
این خائننی و جنایتکاران انجام شود .در حایلکه همانطورکه یک بار امام خمینی
گفت :در مورد جنایتکار شناخته شدهای چون نصریی ،رئیس ساواک ،فقط اثبات
3
هویت اوکافی است.
و در مقالهی دیگری از «محکمهی عدل اسالمی» دم زد و نوشت:
اینک باید از پیشگاه خلق قهرمان ایران پرسید :آیا به «حقوق بشر» و «صلیبسرخ» و
دیگر نازکدالن جهانی اجازه میدهید این جانیان و شهیدکشان را از محکمهی عدل
4
اسالمیوازمعرضحکمامامخمینی،کهتبلوررحمتوقهرملتاست،نجاتدهند؟
این حزب حتی از بهکارگریی آیات قرآن نیز خودداری نمیکرد:
1

-1مقالهی خشم مقدس خلق! پیکار شمارهی  ،۳دوشنبه  ۲۴اردیبهشت  ۱۳۵۸ارگان سازمان پیکار در
راه آزادی طبقهیکارگر
-2مقالهی دادگاه خلق ،قدمی در راه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود ،مجاهد شمارهی  ۳صفحهی ،۷
پانزده مرداد ۵۸
-3مقالهی دادگاههای انقالب را باید پشتیبانیکرد نه تخطئه! نشریهی مردم ،دورهی هفتم ،سال اول،
شمارهی  ۱۵شنبه  ۲۹اردیبهشت ۵۸
-۳مقالهی پیام دادگاه انقالب ،یک پرسش قاطع ،یک پاسخ قاطع نشریهی مردم ،دورهی هفتم ،سال
اول ،شمارهی  ۱۷پنجشنبه  ۳خرداد ۵۸
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دادگاههای انقالبی یکی از مؤثرترین تحکیمکنندگان بنیاد انقالبکبری ما هستند.
وفیالقصاص حیات یا اولواالبصار .دادگاههای انقالبی یکی از عایلترین پایهها و
مؤثرترین تضمنیکنندگان پریوزی نهایی انقالبکبری و همهخلقی ایراناند .چرخهای
این دادگاهه���ا را خون پاک بیش از صدهزار نفر از ارزندهترین فرزندان خلقهای
ایران ،زنان ،مردان ،نوجوانان و حتی خردساالنی بهگردش در میآوردکه در طول
همنی یکسال اخری به دست دژخیمان رژیم طاغوتی منحله به خاک ریخته شد تا
بهار آزادی را در میه ن ما اللهبارانکند .این چرخها باید آنقدر درگردش باشند تا
هرگونه زمینهی بازگشت دوران طاغوتی را ،به هر شکل و صورتکه درآید غریممکن
و ممتنع سازند.
مجاهدی���ن در آن دوران ب���دون در نظ���رگرفنت تبع���ات منفی و خطرن���اکگفتارها و
تحلیلهایش���ان ،در حایلکه یک رژیم قرون وس���طایی مذهبی برکشور حاکم بود ،با
یادآوری و تأیید رفتارهای منتسب به چهرههای مقدس از جمله «پیامرب اسالم» ،آنهم در
عصریکه بیدادگری بدویگونه ،تعصبات قومی و نژادی ،جاهلیت و...غوغا میکرد ،از
موضعی غریمتمدنانه به توجیه قتلعام از جنبهی مذهبی پرداخته و آنرا واجب و ضروری
جلوه میدادند .مجاهدین در دفاع از محصور نشدن در چارچوب احکام از پیش تعینی
شدهی حقوق جزا چننی استدالل میکردند:
مث ً
ال بعد از آنکه خیانت یهودیان اطراف مدینه هنگام محاصرهی شهر به وسیلهی
مش���رکان مکه در جنگ احزاب مسجل شد ،و بعد از آنکه مسلمانان توانستند در
برابر مهاجمنی پایداریکنند و آنها را بتارانند ،پیغمرب متوجهی این همپیمانان خائن
و میثاقش���کن شد و در یک یورش آنان را دس���تگری و بهطوریکه مشهور است
هفتصدنفر از ایشان را در یکروز اعدامکرد .شاید این عمل خشن و قساوتبار به
نظر برسد ،چه بسا بسیاری از این افرادکه اعدام شدند در این خیانت و پیمانشکنی
س���هم و نقش مستقیم نداش���تند ،اما آنجاکه آیندهی یک مکتب ،سرنوشت یک
انقالب و منافع یک خلق مطرح است ،باید قاطعانه عملکرد و چشم بر این تردیدها
بست .چون هرگونه مماشات با جریانیکه در صورت توفیق انقالب را نابود خواهد
1
کرد ،مار در آستنی پروردن است.
مجاهدین بیمحابا به دفاع از دادگاههای انقالب برخاسته و مدعی بودند:
پس از قیام قهرمانانه خلق ما ،دادگاههایی به نام دادگاه انقالباسالمی تشکیل شد.
این دادگاه ها به جرائمکسانی رسیدگی میکردکه به قول امام نه متهم ،بلکه مجرم
-۱مقالهی دادگاه خلق قدمی در راه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود ،مجاهد شمارهی  ۳صفحهی۷
پانزده مرداد  ۵۸
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بودند .جرائم و جنایاتشان برای همهی مردم روشن بود و آنها از مدتها پیش در
پیشگاه خلق به جرم و جنایتهای بسیار به مرگ محکوم شده بودند .بنابر این صرف
محرز شدن هویت آنان برای به جوخهی آتش سرپدنشانکفایت میکرد .الزم بود
بهکیفر رساندن این جانیان با سرعت و قاطعیت تمام انجامگرید ،تا ضدانقالب را،
که هنوز امید خود راکام ً
ال از دست نداده بود ،از خریهسری منصرف سازد و فرصت
1
سربلندکردن به وی ندهد.
سازمان چریکهای فدایی خلق پیش از انشعاب ،چننی داوریکرد:
آغاز محاکمات ضدانقالبیون ،به دستور امام خمینی و ادامهی آن علیرغم زمزمههای
سازشکارانهی«عفوعمومی»باردیگرقاطعیتامامرادرپشتیبانیاصویلازخواست
به حق مردم وگروههای مبارزیکه خواستار مجازات مزدوران بودند ،نشان داد .اعدام
انقالبیجنایتکارانوسرسرپدگانبهامرپیالیسمازتجدیدسازماناینعناصرضدمردمی
2
جلوگرییکرده و عامل مهمی در راه تحکیم حفظ دس���تاوردهای انقالب است.
شاخهی انقالبی یکی از سازمانهای تشکیلدهندهی حزب رنجربان چننی نوشت:
از دو هفته پیش سرکوب ضدانقالب به طور وسیع و پیگریی آغازگشته است... .سازمان
ی دادگاههای انقالباسالمی
ما از این مواضع راستنی و سرکوب ضدانقالب به وسیله 
پشتیبانیکامل نموده و محاکمه و نابودیکلیهی خائننی به میهن و خلق وکلیهیکسانی
3
که دستشان به خون ملت آغشته است را قدمی در ادامه و تحکیم انقالب میداند.
سازمان پیکار در مخالفت با عفو عمومی نوشت:
بهدنبال مالقات دولت با آیتالله خمینی ،یک سری از هدفهای دولت موقتکه
قب ً
ال تا حدی با مخالفت امام مواجه بود ،صورت تحقق به خودگرفت .یکی از این
هدفهاکه دولت بازرگان همیشه برای رسیدن به آن تالشکرده است ،عفو عمومی
4
برای نظامیان و نریوهای انتظامی (پلیس و  )...است.
خلیج اسالمی به جای خلیج فارس
خلخایل پس از اس���تعفا از دادگاه انقالب به سفری ش���شروزه به امارات رفت و پس
از دیدار یکس���اعته با ش���یخ زائد امری امارات اظهار داشت :از اکنون خلیج فارس ،به

-۱مقالهی دادگاه خلق ،قدمی در راه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود ،مجاهد شمارهی ۳صفحهی ،۷
پانزده مرداد ۵۸
-۲مقالهی محاکمه و اعدام مزدوران نشانهای از قدرت انقالبی تودههاست ،نشریهی کار شمارهی ۶
پنجشنبه  ۲۳فروردین  ۱۳۵۸ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
-۳مقالهی احکام دادگاههای انقالبی بر حق اس���ت ،نشریهی رنجرب ارگان مرکزی سازمان انقالبی،
اردیبهشت  ،۵۸ص۶
-۴س���رمقالهی عفو جنایتکاران و خیانتپیش���گان نریوهای مسلح ضربه به منافع خلقهاست ،پیکار
شمارهی  ،۱۱دوشنبه  ۱۸تری  ۱۳۵۸ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقهکارگر.
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عنوان خلیج اسالمی معروف خواهد بود .وی همچننی در پایان مالقات وگفتگو با شیخ
راشدسعید آلمکتوم نایبرئیسکشور امارات متحدهی عربی تأکیدکرد:
ایران تمام نامگذاریهای ساختگی راکه امرپیالیسم به خلیج نسبت میدهد رد میکند
1
زیرااینخلیجدرپیموفقیتانقالبایرانتبدیلبهیک«خلیجاسالمی»شدهاست.
ادامهی جنایات در خوزستان وکردستان
خلخایل پس از بازگش���ت از امارات به فرمان مهدی هادوی دادستان انقالباسالمی به
خوزستان رفت و جوخههای اعدام را در این شهر برپاکرد .وی در این مورد میگوید:
آقای هادوی سلمهالله تعایل ،دادستان اهواز را به دادستانکل خوزستان ارتقاء درجه
دادکه دست ما در سراسر خوزستان باز باشد ،ما هم ل دیالورود محکمه را تشکیل
دادیم و مشغول بررسی جرائم آنها شدیمکه در نتیجه آقای سرتیپ شمس تربیزی
و معاون او آقای س���رهنگ تابعی و چند نفر از ساواکیهای خوزستان محاکمه و
3
محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام در بارهی آنها به اجرا درآمد.
اعدامهای خوزس���تان باعث ش���دکه جامعهی مدرس�ی�ن حوزهی علمیه ق���م علیه او در
اطالعیهای اعالمکندکه وی فاقد صالحیت است .خلخایل در همنی اثنا به دزفول رفت
و حکم اعدام شش نفر را صادرکرد و دوباره به اهواز بازگشت.
در  ۳۰خرداد  ۱۳۵۸انتشار خربی از قول خلخایل مبنی بر مجازات خائننی و تجزیهطلبان
از جمله ش���بری خاقانی رهرب مذهبی اعراب خوزستان به خشم مردم دامن زد .راهپیمایی
اعرتاضآمیز در خرمشهر در سایهی این خشم منجر به حمله به مراکز دولتی و به آتشکشیدن
آنها ش���د .دهها عرب از جمله بزرگان و ش���یوخ قبائل ،ریشس���فیدان شهرها ،پس از
محاکمههای صحرایی معمول خلخایلکه تنها چند دقیقه طول میکشید ،اعدام شدند.
خلخایل پس از ش���روع جنگ نیز دوباره به خوزستان سفرکرد و در حایلکه نمایندهی
مجلس بود مبادرت به صدور احکام اعدام در مورد وابستگان «خلق عرب»کرد.
جامعهی مدرسنی مُ صر بود که خمینی حکم برکناری خلخایل از حاکم شرعی را بدهد
که با مخالفت او روبرو شد و به جای آن خمینی با صدور اطالعیهای خلخایل را مأمور
سرکوبکردستانکرد .این مأموریت در پی سخرنانی شدیداللحن خمینی صورتگرفت.
او در این سخرنانی به برپایی چوبههای اعدام در میادین اشارهکرد:
اگر ما از اولکه رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خرابکردیم ،به طور
انقالبی عملکرده بودیم ،قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجالت فاسد
و مطبوعات فاسد را تعطیلکرده بودیم ،و رؤسای آنها را به محاکمهکشیده بودیم
2

-۱روزنامهیکیهان ،سهشنبه  ۸خرداد  ،۱۳۵۸ص .۵
-۱هادوی بعد از دو ماه و نیم از دادستانی انقالب استعفاکرد و پس از چهل روز پذیرفته شد.
-۲ایام انزوا ،خاطرات آیتالله خلخایل ،نشر سایه ،چاپ اول ،صفحهی .۱۹۵
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و حزبهای فاسد را ممنوع اعالمکرده بودیم ،و رؤسای آنها را به سزای خودشان
رسانده بودیم ،و چوبههای دار را در میدانهای بزرگ برپاکرده بودیم و مفسدین و
فاسدین را دروکرده بودیم ،این زحمتها پیش نمیآمد .من از پیشگاه خدای متعال
و از پیشگاه ملت عزیز ،عذر میخواهم ،خطای خودمان را عذر میخواهم .ما مردم
انقالبی نبودیم ،دولت ما انقالبی نیس���ت ،ارتش ما انقالبی نیست ،ژاندارمری ما
انقالبی نیست ،شهربانی ما انقالبی نیست ،پاسداران ما هم انقالبی نیستند؛ منهم
انقالبی نیستم .اگر ما انقالبی بودیم ،اجازه نمیدادیماینها اظهار وجودکنند .تمام
اح���زاب را ممنوع اعالم میکردیم .تمام جبههها را ممنوع اعالم میکردیم .یک
حزب ،و آن «حزبالله» ،حزب مستضعفنی.
و من توبه میکنم از این اش���تباهیکهکردم ،و من اعالم میکنم به این قش���رهای
فاسد در سرتاسر ایرانکه اگر سرجای خودشان ننشینند ،ما به طور انقالبی با آنها
عمل میکنیم .موالی ما ،امریالمؤمننی -سالم الله علیه  -آن مرد نمونهی عا َلم ،آن
انسان به تمام معنا انسان ،آنکه در عبادت آنطور بود و در زهد و تقوا آنطور و در
َرحم و مروت آنطور و با مستضعفنی آنطور بود ،با مستکربین و باکسانیکه توطئه
میکنند شمشری را [میکشید و] میکشت .هفتصد نفر را در یک روز  -چنانچه
نقل میکنند  -از یهود بنی ُق َری َ
ْضه -که نظری اس���رائیل بود واینها از نس���ل آنها
ُ
شاید باشند-از دم شمشریگذراند! َأ ِش َّداءُ َع َلی الک َّف ِار ُر َح َماءُ َب ْینَهُ ْم این توطئهگرها
در صفکفار واقع هس���تند .این توطئهگرها درکردس���تان و غری آن در صفکفار
هستند ،با آنها باید با شدت رفتارکرد .دولت با شدت رفتارکند ،ژاندارمری با شدت
رفتارکند؛ ارتش با ش���دت رفتارکند .اگر با شدت رفتار نکنند ،ما با آنها با شدت
رفتار میکنیم .ما با خود همنیها ،با خود همنیهاکه مسامحه بکنند ،اگر مسامحه
بکنند ،با شدت رفتار میکنیم .مسامحه حدودی دارد ،جلب وجاهت حدودی دارد.
مصالح مس���لمنی را نمیگذارند به این امور از بنی برود .دادستانانقالب موظف
اس���ت مجالتیکه بر ضد مسری ملت است و توطئهگر است تمام را توقیفکند ،و
نویس���ندگان آنها را دعوتکند به دادگاه و محاکمهکند .موظف استکسانیکه
توطئه میکنند و اسم «حزب» روی خودشان میگذارند ،رؤسای آنها را بخواهد
و آنها را محاکمهکند .ما باز تا چندی مهلت میدهیم به این قشرهای فاسد؛ و این
اعالم آخر است و اگر چنانچه در کار خودشان تعدیل نکنند و به ملت برنگردند
و دس���ت از توطئهها برندارند ،خدا میداند انقالبی عمل میکنم .میآیم تهران و
رؤس���اییکه مسامحه میکنند با آنها انقالبی عمل میکنم .قشرهایی از ارتشکه
اطاعت از باالترها نمیکنند و امر آنها را اطاعت نمیکنند باید بدانندکه من با آنها
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اگر آمدم ،انقالبی عمل میکنم .عذرها راکنار بگذارید! بروید فاسدها را سرکوب
کنید ،بروید توطئهگرها را سرکوبیکنید؛ مسامحه نکنید! دولت مسامحه نکند ،ارتش
1
مسامحه نکند ،ژاندارمری مسامحه نکند؛ پاسداران مسامحه نکنند.
در پی این فرمان ،خلخایلکه مورد تأییدگروههای چپ و مجاهدین قرارگرفته بود ،روانهی
کردستان شد و این بار تیغ دادگاههای انقالب برگردن همانهایی فرود آمدکه پیشتر از
وی حمای���ت میکردند .خلخایل در مصاحبهای با خربنگار روزنامهی اطالعات اظهار
داشت :من به تمام مناطقکردستان سر خواهم زد و تا چند روز دیگر ،برای تعینی تکلیف
ضدانقالبیون ،به س���نندج خواهم رفت ....تمامکس���انیکه در این توطئه خوننی دست
2
داشتهاند را دستگری و به سزای اعمالشان خواهم رساند.
او برای ایجاد فضای رعب و وحشت ،در بامداد روز ۲۸مرداد  ۵۸در مرحلهی اول دوازده
نفربهاسامیعبداللهنوری،هوشنگعزیزی،محمدعزیزی،یداللهمحمدی،حسنیشیبانی،
هرمزگرجیبیاتی (دبری دبریس���تان)  ،مظفر فتاحی ،بهمن عزتی (دبری دبریستان) ،محمد
محمودی،اصغربهنودی،آذرنوشمهدویانودکرتقاسمرشوندسرداری(پزشک)رابهاتهام
شرکت در اغتشاشات پاوه و درگرییهای این شهر اعدام میکند .خلخایل به خاطر توجیه
جنایتیکه مرتکب شده بود دروغهای زیر را متوجهی دکرت ابوالقاسم رشوندسرداریکرد.
دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همانجا دستور بریدن سر پاسداران را داده
بود»« ،دستور مثلهکردن پاسداران بسرتی در بیمارستان را داده بود« ،».او دستور
داده بود ،آلت تناسلی بعضی پاسداران را بربند و در دهان آنان فروکنند« ،».هنگام
3
دستگریی در لباسکردی  ،مسلحانه در سنگر بوده.
خلخایل همچننی با لودگی خاص خودش مدعی شد :دکرت رشوند ساکن قلهک تهران
بودکه برای رهربی عملیاتهای مسلحانه به پاوه آمده بود و این شخص در محاکماتش
گفت برایکوهنوردی از تهران به پاوه آمدهام.
اعدام دکرت رشوند سرداری موجب اعتصاب پزشکان و پرستاران بیمارستان لقمانالدوله
ادهم ش���د .آنها اعالم داشتندکه وی در دوران انقالب به همراهیگروه امداد آیتالله
طالقانی به نهاوند رفته بود و در نوروز  ۱۳۵۸نیز به یاری زخمیها و مجروحان سنندج
شتافته بود .فرشته نورافشار ،دانشجوی سال آخر پزشکی و نامزد ویکه در اجتماعگروهی
از پزشکان تهران جلوی وزارت بهداری حضور داشتگفت :دکرت رشوند روز یکشنبه
به پاوه رسید و روز سهشنبه اعدام شد .در حایلکهکشنت و سربریدن پاسداران دو سه روز
قبل از رفنت رشوند بهکردستان صورتگرفته است و بلیطیکه این موضوع را ثابتکند
1-http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=9&page=282

-2روزنامهی اطالعات پنجشنبه  ۱شهریور  ، ۱۳۵۸ص .۱۲
-۳روزنامهی اطالعات سهشنبه  ۶شهریور  ،۱۳۵۸ص .۱۲
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نیز موجود است.
این مس���ئله کهگرجیبیانی و نیز آذرنوش مهدویان در پاوه دستگری شدهاند هرگز اثبات
نش���د .همچننی این ش���ایعهکه از منزل ش���خصیگرجیبیانی مقادیر زیادی مهمات به
دست آمده هم هرگز اثبات نگردید .اما حاکم شرعکرمانشاه ،علی رازیزاده گفتهبود:
حرفهای او ازگلوله هم بدتر بود .رازیزاده همچننی چندی بعد در تهدید معلمان دیگر
گفته بود :مسئوالن آموزش و پرورشکرمانشاه وظیفه دارندکه آموزگاران و دبریانی راکه
علیه مصالحاسالمی صحبت میکنند ،با ارائهی دالیل روشن به ما معرفیکنندکه در امور
آنها تصمیمگریی شود .با وجود ارتباطگرجیبیانی با سازمان چریکهای فدایی خلق،
رادیو و روزنامهیکیهان ازگرجیبیانی و ده معلم دیگر به عنوان یازده نفر از مهاجمنی و
س���ران حزب دموکراتکردستان» نام برد و حاکم شرعکرمانشاه نیز او را «عضو حزب
2
توده» معرفیکرده بود.
در مرحل���هی دوم در روز ۲۹مرداد  ۵۸خلخایل هفت نفر دیگر را به پای جوخهی اعدام
میفرس���تد .روز سوم ش���هریور  ۵۸در مریوان نُه نفر از دستگریش���دگان به نامهای امنی
مصطفیسلطانی ،حسنی مصطفیسلطانی ،جالل نسیمی ،حسنی پریخضرانیان ،احمد
پریخضرانیان ،دکرت بهمن احضری ،فائق عزیزی ،احمد قادرزاده و علی دادس���تانی ،در
یک دادگاه فرمایشی توس���ط خلخایل اعدام میشوند و جنازههایشان توسط کامیون
کمرپسی حمل و جلوی بیمارستان مریوان تخلیه میشود .خلخایل به پدر امنی و حسنی
مصطفیسلطانیگفته بود برای آزادی فرزندانش سند بیاورد ،روز بعدکه او مراجعه میکند
با جنازهی آنها روبرو میشود .تمام این اعدامها در ماه رمضان انجامگرفت.
روز۵شهریور خلخایل به سنندج عزیمتکرد .در همنی حال یازده نفر از اهایل شهر سنندج را
که به طرق مختلف و در مکانهای مجزا دستگریکرده بودند روانهی فرودگاه سنندج میکنند
و خلخایل در دادگاههای پنج دقیقهای آنها را به اعدام محکوم و حکم را اجرا میکنند.
احسن ناهید ،شهریار ناهید ،جمیل یخچایل ،مظفر رحیمی ،عطا زندی ،امجد مبصری،
عیسی پریویل ،ناصر نسیمی ،مظفر نیازمند ،یداله فوالدی و سریوس منوچهری .دو نفر از
افراد اعدامش���ده زخمی بودندکه یکی از آنها را بر روی برانکار به محل اجرایکشتار
منتقلمیکنند.
خلخایل سپس از سنندج به سقز سفرکرد و در آنجا نیز جنایت دیگری خلقکرد .ده نفر
از جوانان شهر و ده نفر از نظامیانیکه در محل خدمت نبودند (مجموع ًا بیست نفر) را
یکروز بعد از اعدامهای سنندج یعنی در روز ششم شهریور  ۵۸تریباران میکند.
ستوان دوم احمد سعیدی ،ستوان دوم قادر بهادری ،ستوان دوم طاهر خطیبی ،گروهبان
1

-۱روزنامهی اطالعات شنبه  ۳شهریور  ،۱۳۵۸ص .۲
-۲هرمز هم جاودانه شد .یادنامهی هرمزگرجیبیانی،کرمانشاه؛  .۱۳۵۸ص۶۴

392

محمدصادق خلخایل

یکم محمد پیامربی،گروهبان س���وم ناصرحدادی،گروهبان یکم رسول امینی،گروهبان
س���وم محمد غفاری،گروهبان س���وم ناجی خورشیدی ،اس���تواردومکریم رضایی ،انور
اردالن ،سیفالله فیضی (پانزدهساله)  ،آذرگشسب دارایی (دوازدهساله) علی فخرایی،
عبدالله بهرامی ،سیدحسن احدی ،محمددرویش نقرهای،کریم شریانی ،ابوبکر صمدی،
احمدمقدم  ،جلیل جمالزاده.
پس از آنکه نریوهای دولتی در روز دوازده شهریور متعاقب سه هفته محاصرهی مهاباد،
وارد این شهر شدند ،ساکنان آن تلگرافی به خمینی فرستاده و از وی تمناکردندکه مهاباد از
محاکمات شتابزده و اعدامها در امان بماند .اما در روز  ۱۵شهریورگزارش رسیدکه خلخایل
فرمان اعدام هشتا دکُرد را صادر نموده و علیرغم فرامنی صادره از تهران برای بازگشت وی
به پایتخت ،در تدارک سفر به مهاباد میباشد .وی در روز جمعه ۱۶ ،شهریور وارد مهاباد شد.
در روز ۷مهرگزارش رس���یدکه وی فرمان اعدام شتابزدهی چهار مرد دیگر را در مهاباد
صادر نموده است .سه تن از آنان به «تماس با ضد انقالب» و نفر چهارم به «تخلفات
چ دروغگویی پروا
اخالقی» محکوم ش���ده بودند .خلخایل برای توجیه جنایاتش از هی 
نمیکرد .عکسهای منتشرش���ده از اعدامهای سنندج راکه جهانگری رزمی عکاس آن
برندهی جایزهی پولیتزر شد ،مونتاژ شده معرفیکرد وگفت:
عکس���یکه در روزنامههای آمریکایی و اروپایی منتشر شده است مونتا ژ است و به
هیچ وجه صحت ندارد و من از همان مجلهی «پاریماچ» وگروههای دیگر خربی
جهان دعوت میکنمکه به ایران بیایند و در سنندج و همان روستای «وایلخان»که
ما رفته بودیم تحقیق و بررسی نمایند تا معلوم شودکه همهیاینها مونتاژصهیونیزم
بنیالمللی اس���ت .اکثر رسانههایگروهی اروپای غربی و آمریکا در دست عوامل
1
صهیونیزم و امرپیالیزم میباشد.
ی مطبوعاتیاش در سال ۵۸که درکتاب «ایام انزوا» آمده نیز دروغهای
وی در مصاحبه 
عجیبی را مطرحکرد .او در مورد تعداد تلفات انقالبگفت :ملتیکه با دس���ت خایل
مبارزهکرد و بهگفتهای صدو ش���صت هزار تا دویستهزار و شاید دویست و پنجاههزار
نفرکشته داد .و یا در ادامه مدعی شد حتی مادران ماکه سقطجننیکردند ،مانند چهارده
زنیکه در قزوین سقطجننیکردند .او همچننی ادعاکرد اگر اقدام خمینی نبود نریوهای
دولتی قصد داشتند در روز  ۲۲بهمن یکصدهزار نفر را در تهران به خاک و خون بکشانند.
جنایات خلخایل درکردستان و محاکماتش منحصر به نریوهای معارض نبود .او قصد
اعدام حاج مالکریم ش���ریکندی یکی از روحانیون اهل سنت را داشتکه چندی بعد
توسطگروههایکُرد به قتل رسید .صادق زیباکالم میگوید :خلخایل در بدو ورود و در
-۱ایام انزوا ،خاطرات آیتالله خلخایل ،نشر سایه ،چاپ اول ،صفحهی ۶۷
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انظار دیگران مرحوم شریکندی را مورد شماتت قرار داده و اظهار میدارد :آمدهام تا حقت
راکف دستت بگذارم تا ببینی با ضدانقالب و دموکراتها همکاریکردن یعنی چه .برو دعا
کنکه فقط به خلعلباسکردن و اخراجت ازکردستان رأی دهم.
وی همچننی در صدد مجازات سروان غالمحسنی یارجانی رئیس شهربانی مهاباد بودکه
چندی بعد درکمنی نریوهای کُردکشته شد .صادق زیبا کالم میگوید :خلخایل او را نیز
به همکاری با دموکراتها و ضدانقالب متهم نمود و با عجله اظهار داش���تکه قبل از
محاکمهات ستارههایت را خودم یکی ،یکی میکنم .زیباکالم خود نیز توسط خلخایل
محاکمه شد و چیزی نمانده بود اعدام شود .وی در این رابطه میگوید:
تعجیل خلخایل سبب شد تا دو شاهد قبلی سر وکارشان به دادگاه نیفتد اما شاهد
س���ومم درکمال بهت و ناباوریاشکارش به محاکمهکشید .آنروز بعدازظهر در
دفرت س���رهنگ آذری فرمانده پادگان مهاباد و در حضور افس���ران و مسووالن سپاه
مهاباد ،من به عملکرد آقای خلخایل به خصوص اتهاماتش به مرحومان شهریکندی
و یا رجایی اعرتاضکردم وگفتم شما اساسا قرار نبودهکه دیگر بهکردستان بیایید.
آقای خلخایلگفتند من نیام تا یک مش���ت ...جاس���وس ،مزدور و منافق از پشت
به انقالب خنجر بزنند و منطقه را به امریکا تحویل دهند .گفتم چه کسی گفته که
من برای دموکراتها جاسوسی میکنم؟ فرمودند چهکسی نگفته؟ حاجآقا حسنی
(حجتاالس�ل�ام غالمرضا حسنی امامجمعه ارومیه) ،سرهنگ ظهرینژاد (مرحوم
سرلشکر ظهرینژادکه در آن موقع فرمانده لشکر  ۶۴ارومیه بودند) ،سرگرد طالقانی
(مسوول ضداطالعات لشکر  ۶۴ارومیه) ،بچههای سپاه ،همه بیخود میگویند و
فقط تو درست میگویی؟اینها چه دشمنی با تو دارند؟ مگر من قب ً
ال چند بار به
تو نگفته بودمکه دیگر حق نداری بهکردستان بروی (ایشان قبالگفته بودندکه حق
ندارم دیگر بهکردستان بروم).گفتم حکم من از طرف مهندس بازرگان رییس دولت
موقت است .ایشانگفتند جرم آن امریکاییها از تو خیلی سنگنیتر است.
قب���ل از آنکهکالم دیگری بگویم آقای خلخایلگفتندک���ه پرونده این را بیاورید.
من هنوز فکر میکردمکه آقای خلخایل عصبانی اس���ت و حاال دارد یک چیزی
میگوی���د ،اما زمانیکه چند لحظه بعدش یکی از همراهان آن مرحومکه صورت
خود را با چفیه بسته بود پروندهی نارنجیرنگی را آورده و به دست آقای خلخایل
داد ،عرق سردی در بدنم جاری شد و زانوانم بیاختیار به لرزش درآمدند .مزه تلخی
در دهانم ترشح شده بود و احساس میکردم نمیتوانم حرف بزنم .خواستم بنشینم
اما میترس���یدم ،به زحمت میتوانستم بایستم .چند لحظه پس از آن افسر بیسیم
وارد اطاق شد و به سرعت به سمت آقای خلخایل رفته و چیزی درگوش ویگفت
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و هنوز خم ش���ده بودکه خلخایل ش���تابان از جای برخاسته و از اطاق خارج شد.
لحظهای بعد دو هلیکوپرت حامل خلخایل و همراهان به هوا برخاس���تند و در افق
1
گم شدند.
مأموریت در ارتش از سوی خامنهای
خامنهایدردومبهمن۱۳۵۸درنامهایخطاببهخلخایلکهبهبیرحمیمعروفبودمینویسد:
تیمسارشادمهرریاستستادمشرتکطبقالیحهیقانونیتشکیلدادگاههایانقالبدر
ارتشبهتشکیلوفعا لکردنایندادگاههااقدامنمودهاند.خواهشمنداستدرصورت
2
اقتضا نسبت به تصدی قضاوت شرعی بعضی از این محاکم قبول مسئولیت بفرمایند.
خلخایل در روز  ۱۷بهمنماه  ۱۳۵۸با صدور اطالعیهای صدو وچهل و پنج نفر را از ارتش
اخراجکرد .در اطالعیهی مذکور ضمن اعالم اسامی افسران اخراجی آمده بود:
چون طبق دالیل و مدارککافی ،افراد ذکرش���ده ضدانقالب تشخیص داده شد و
فعالیت ضدانقالبی در نریوی هوایی و در سایر ردههای ارتش داشتهاند ،بدین وسیله
از نریوی هوایی جمهوریاسالمی اخراج و ممنوعالخروج میباشندکه به پروندهی
3
اختالس آنها رسیدگی شود.
من از سرلش���کر شادمهر و سایر افس���ران عایلرتبهکه این مدارک را در اختیار ما
گذاشتند تشکر میکنم و تصفیهی دامنهداری که در ارتش و ضداطالعات به این
4
ترتیب انجام شود مایهی خوشوقتی و دلگرمی مردم مسلمان ایران است.
چند روز بعد تیمس���ار محمدهادی شادمهر در یک مصاحبهی رادیو تلویزیونی در مورد
پاکسازی این عدهگفت:
چون در دادگاه انقالباسالمی نظامی باید عالوه بر حاکم شرع قضات ارتش و
دادگسرتی نیز حضور داشته باشند و چون دو قاضی از سوی این دو مرجع در دادگاه
شرکتنداشتهاندرأیصادرهقابلاجراءنیست .طبقتصویب شورایانقالبوظیفهی
پاکس���ازی در ارتش به عهدهکمیسیون پنج نفری وزارت دفاع ملی محول شدهکه
اینکمیس���یون دوهزار و پانصد نفر را در نریوهای سهگانه به علل مختلف مشمول
پاکس���ازی قرار داده و به این ترتیب موضوع تصفیه در ارتش خاتمه یافته است.5
خلخایل روز بعد درگفتگو با روزنامهی اطالعاتگفت:
اینجانب در جواب آقای سرلش���گر ش���ادمهر رئیس ستاد مشرتک باید بگویمکه
1-http://tarikhirani.ir/fa/files/39/bodyView/386

-2ایام انزوا ،خاطرات آیتالله خلخایل ،نشر سایه ،چاپ اول ،صفحهی ۵۹
-۳روزنامهی اطالعات ۵شنبه  ۱۸بهمن  ۱۳۵۸ص  .۱
-۴روزنامهی اطالعات ۵شنبه  ۱۸بهمن  ۱۳۵۸ص .۱
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دخالت قوه مجریه درکار قوهی قضاییه تا به حال برای اینکشور بزرگترین فاجعه
را داشته است و بازخواهد داشت ...اخراج امرای خائن نریویهوایی درکمال دقت
و بصریت صورتگرفته و هرگونه دفاع از آنها مس���لم اس���تکه تصفیه در ارتش
را راک دگذاش���ته و اطمینان مردم را نس���بت به تصفیه در ارتش سلب مینماید .ما
چون دخالت در کار قوه مجریه نداریم ،بنابر این از مقامات مسئول میخواهیم که
قانونش���کنی را در طلیعهی سالگرد جمهوریاسالمی پیشه خود نسازند و درکار
1
قوهی قضاییه و حکومت شرعیه دخالت بیجا ننمایند.
خلخایل حتی آنقدر درک و شعور نداشتکه تشخیص دهد ارتش جزو قوه مجریه نیست.
مأموریتکشتاردرترکمنصحرا
خلخ���ایل هنوز از افتضاحاتیکه در ارتش به وجودآورده بود فارغ نش���ده بودکه مأمور
سالخی در ترکمنصحرا شد .پاسداران نظام اسالمی در  ۱۸بهمن سال  ۱۳۵۸چهار تن
از رهربان خلق ترکمن به نامهای توماج ،مختوم ،واحدی و جرجانی را در ایست بازرسی
در حضور پنج تن از همکارانش���ان دستگریکردند .واکُنش مردم و نریوهای سیاسی به
دس���تگریی رهربان ترکمن منجر به حوادث خوننیگنبد شد .خلخایل با وجود پروندهی
قطوریکه از جنایت و خونریزی و بیقانونی داشت ،به فرمان خمینی و تنفیذ آیتالله
منتظری در تاریخ  ۲۱بهمن ۱۳۵۸عازمگنبد شد و جنایات زیادی را در ترکمنصحرا رقم زد.
در پیام آیتالله منتظری خطاب به خلخایل آمده بود:
برحسب تصویب شورایمرکزی سپاه پاسداران و درخواست عدهای از اهایل محرتم
گنبد قابوس مقتضی بلکه الزم است جنابعایلکه قاضی شرع میباشید برای سامان
دادن اوضاع آن شهرس���تان بدانجا عزیمت فرمایید و آنچه به مصلحت اسالم و
مسلمنی است با رعایت جانب احتیاط انجام دهید.
رهربان ترکمنکه در اسارت سپاه پاسداران بودند در روز  ۲۹بهمن  ۱۳۵۸به جوخهی اعدام
سرپده شدند و جسدشان در ۱۲۵کیلومرتی جاده بجنورد رها شد وکسی مسئولیت آن را به
عهده نگرفت .پس از پیدا شدن جنازهی این چهار تن ،انگشت اتهام متوجهی خلخایل و
سپاه پاسداران انقالباسالمی شد .در تاریخ  ۶اسفند  ۱۳۵۸شیخ صادق خلخایل با صدور
اطالعیهای ضمن تکذیب صدور فرمان قتل چهار رهرب ترکمن به صراحت اعالم داشت
چنانچهکس���ی خطی از وی در این رابطه نشان دهد ،خودم را به اعدام محکوم میکنم:
اطالعیهی توضیحی خلخایل دربارهکشته شدن رؤسای ستاد خلق ترکمن
 ...ملت مسلمان ایران میدان دکه هر روز از طرف امرپیالیسم بنیالمللی و صهیونیسم
ی غلطانداز برای
جهانخوار و سردمداران تباهی و فساد توطئه تازهای با یک قیافه 
-1۱روزنامهی اطالعات ۳شنبه  ۲۳بهمن  ۱۳۵۸ص ۱۱
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اسالم و جمهوریاسالمی نه تنها در ایران بلکه در منطقهی خاورمیانه تدارک دیده
میشود .آنها با شکست مفتضحانهکه از اسالم و مسلمنی و حرکت قاطع ملت ایران
در ۲۲بهمن ۱۳۵۷خوردند ،طعم تلخ آنرا درکام زهرآگنی خود به این زودیها فراموش
نخواهندکرد .این حرکت توفندهی جهانخواران را از خطهی خاورمیانه و از مرزهای
ایران به رهربی امام خمینیکبری به دور انداخت و آنها را به سرگیجه و سرسام مبتالکرد
که ناچار به فکر تالفی مافات میباشندکه قرنها نخواهند توانست آن را جربان نمایند.
دشنهی پرخون آنها به نوکرصفتان یکرو زدرکردستان و روز دیگر در خوزستان و برای
آخرین بار درگنبد مشاهده میشود ... .من برای چندین بار اعالم میکنمکه درگنبد
و دشت ترکمن حتی برای نمونه یک نفر از فداییان خلق و شورشیان را نه بازجویی
کردهام و نه محاکمه نمودهام تا چه رسد به اعدام و خود آقای علی فرخندهجهرمی
نمایندهی اعزامی فداییان خلق از تهرانکه برای مذاکره با من به آنجا آمده بود شاهد
میباشد و آقای عباس افشارتکلو مدیر دفرت حزب تودهکه حرکت آنها را محکوم
کرده و در آنجا بازداش���ت بود و با دست من آزاد شد میداند و رهربان مربوطه و
مقامات مسئول و سپاه پاسداران و استاندار و فرماندار همه شاهد ماجرا هستند .ویل
پس از اینکه از منطقه خارج ش���دم باکمال تعجب شنیدمکه چند جسد در میان
راه پیدا شده .پیش خودگفتم شاید به دست سپاه پاسداران و فداییان خلق در حنی
زد و خورد در سنگر زخمی و یاکشته شده باشندکه با دست فداییان خلق از معرکه
خارج شدهاندکه پس از شکست کامل آنها جنازهها را رها کرده و فرار نمودهاند.
همه ما در اینکش���ور باید زندگیکنیم و بمرییم و یاکش���ته ش���ویم ویل نباید اسری
توطئههای خائنانه باش���یم .امیدوارم علت همهی قضایا را مقامات مسئول پس از
تحقیق و بررسی برای افکار عمومی روشن نمایند تا بهانه خونریزی تازهای به دست
دشمنان این ملت ندهند.
اینجانب باز اعالم میکنمکه چهار نفر ازکشتهشدگانکه میگویند از رؤسای ستاد
خلق ترکمن بودهاند ،هیچگونه ربطی به من ندارد اگرکسی در این باره خطی از من
نشان بدهدکه با دستور مناینها اعدام شدهاند من از حاال خودم را به اعدام محکوم
میکنم .آقای رئیس جمهور ابوالحسن بنیصدر در جریانکار هستند ما اگر بخواهیم
به این مملکت خیانتکنیم در واقع به خودمان خیانتکردهایم .ما همان جوریکه
دستهای خیانتکار را قطع میکنیمکسانیکه نظم و انضباط و دستورات مقامات
باالتر را مراعات نمیکنند قطع میکنیم وکش���ته شدن این افراد را به دست هرکی
1
باشد جد ًا محکوم مینمایم.
خلخایل روز بعد دوباره اظهار داشت:
-1روزنامهی اطالعات دوشنبه  ۶اسفند  ۱۳۵۸صفحات  ۱و ۴
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اینجانبکرار ًا چه درگنبد و چه در تهران اعالمکردهامکه عامل ترورهای وحشیانه
در هرکجاکه صورتگرفته باید محاکمه شود ... .من نه ازکسی بازجوییکردهام و
نهکسی را محاکمه نمودهام و نه دستور اعدامکسی را دادهام .هرکسی سند ،مدرک
1
و نوشتهای در این زمینه داشته باشید میتواند ارائهکند.
کسیکه فرهنگ منحط اسالمی و شیعی را نشناسد ،پیش خود فکر میکند البد
وقتی خلخایل اینگونه قاطعانه نقش خود در این کش���تار را نفی میکند و حتی
حکم اعدام خود را در صورت ثبوت جرم صادر میکند راست میگوید .اما آنها
نمیدانند او از اصل اسالمی «توریه » که دروغگویی شرعی است استفاده میکند.
توریه بیان سخنیاستکه معنای آن به ظاهر درست است؛ اما آنچه مخاطب از آن
درک میکند نادرست و دروغ است؛ یعنی جمله صادق بیان میشود که موجب
میگردد ،شنونده از آن جمله مفهومگمراهکننده و فریبنده موردنظرگوینده را دنبالکند.
خلخایل راست میگوید ،او فرمان قتل را به صورت مکتوب نداده است بلکه به صورت
ش���فاهی آن را صادرکرده است .به همنی دلیلکسی نمیتواندخطی از او نشان دهدکه
لزومی به صدور حکم اعدامش پیش بیاید .به همنی سادگی «آیتالله»ها دروغ میگویند.
محسن رفیقدوست اولنی وزیر سپاه پاسداران و از فرماندهان اولیه سپاه پاسداران هنگامی
که خرشان از پلگذشت و قادر به تحکیم پایههای حکومتشان شدند در خاطراتش در
مورد چگونگی به قتل رسیدن رهربان ترکمن با افتخار مینویسد:
اولنی سالگرد انقالب ۲۲بهمن  ،۱۳۵۸در شمال میدان آزادی ،خیابان محمدعلی
جناح جایگاهی درس���تکرده بودند .تانکها میخواستند از جلوی جایگاه رژه
بروند .عرفات روی جایگاه ایس���تاده بود .مردم آنقدر به عرفات عالقه داشتندکه
وقتی او را دیدند ،به س���مت جایگاه هجوم بردند .یک قسمت از جایگاه ریخت
و چهار نفر شهید ش���دند .من و برادر منصوری ،فرمانده وقت سپاه ،روی جایگاه
بودیم ،آقای خلخایل هم آنجا بود ،آنروزها ضدانقالب در ترکمنصحرا ش���ورش
کرده بودند .بچههای سپاه با آنها درگری شده و سراغشان راگرفتند .من از خلخایل
پرسیدم :با سران خلق ترکمن چهکنیم؟ چهار نفر را اسم بردم.گفت :اینها را همنی
االن اعدامکنید.گفتم :حکم اعدام اس���ت؟گف���ت :بله .منهم زنگ زدم پادگان
2
ویلعصر عج و آنها را اعدامکردند.
او در اسفند  ۱۳۵۸در پاسخ به اعالمیهی چریکهای فدایی خلق ادعاکرده بود:
اینجانب از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران انقالباسالمی مسئول تدارکات سپاه
-۱روزنامهی اطالعات سهشنبه  ۷اسفند  ۱۳۵۸صفحهی .۲
-2برای تاریخ میگویم ،خاطرات محس���ن رفیقدوس���ت بهکوشش س���عید عالمیان۱۳۶۸ -۱۳۵۷ .
انتشارات سورهی مهر ص .۱۴۲
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بوده و هیچگاه معاون سپاه نبوده و در هیچکار غریتدارکاتی دخالت نداشتهام.
او نیز دروغ نمیگفت ،انتقال فرمان قتل رهربان ترکمن در زمرهیکارهای «تدارکاتی»
محسوب میشود .سخنگوی سپاه پاسداران به دنبال قتل رهربان ترکمنگفت:
این موضوع تحت رسیدگی است .چنانچه در این مورد خطایی صورتگرفته باشد
بدون هیچگونه پردهپوشی مسائل عنوان خواهد شد و اگر در ترور چهار تن از رهربان
خلق ترکمن افرادی از سپاه پاسداران دخالت داشته باشند بالفاصله دستگری و تحویل
دادستانی انقالب خواهند شد .یکگروه سه نفری این مسئله را تعقیب میکنند و
2
پس از بررسی چنانچه افرادی مسئول شناخته شوند محاکمه و مجازات خواهند شد.
سپس روابط عمومی سپاه پاسدارانکه توسط یوسف فروتن 3هدایت میشد و از همان
ابتدا ی د طوالیی در داستانسرایی و دروغپردازی داشت طی اطالعیهی رسمی ادعاکرد:
این چهار نفر در جریان درگرییهایگنبد در تاریخ ۱۹بهمن ۱۳۵۸دستگری شده و از
همانجا به تهران فرستاده شده بودند .و در تاریخ ۲۸بهمن ۱۳۵۸جهت تحقیقات
بیشتر مجدد ًا به منطقه اعزامگردیدند .در بنی راه در فاصله بنی علیآبا دکتول وگنبد
اتومبیل حامل بازداشتشدگان مورد هجوم تعدادی مسلح قرار میگریدکه در این
درگریی دو نفز از پاسداران مجروحگردیده و مهاجمنی موفق شدند اتومبیل حامل
چهار نفر سرنش�ی�ن بازداشتی را بهگروگانگرفته و فراری شوندکه بعد از چند روز
دیگر جنازهی این چهار نفر در راه بجنوردکش���ف میگردد.گروه تحقیقاتی سپاه
پاسداران انقالباسالمی برای شناس���ایی مهاجمنی تا رسیدن به نتیجهی قطعی
4
تحقیقاتش را ادامه میدهد و سپس نتیجه نهایی را به اطالع عموم خواهد رساند.
جواد منصوری و محسن رفیقدوست باالترین فرماندهان سپاه پاسداران دستور این قتل را
با حکم خلخایل داده بودند و دم از تحقیق و بررسی و مجازات مسببنی و مجروح شدن
پاسداران و  ...میزدند .ابوالحسن بنیصدر نیزکه به تازگی به ریاستجمهوری رسیده بود
علیرغم وجود دالیل و شواهدگوناگونان منکر مسئولیت سپاه پاسداران و خلخایل شد
تلویح ًا چریکهای فدایی خلق را مسئول این قتل معرفیکرد وگفت:
وقتی من فرماندهان سپاه را نصبکردم اولنی مأموریتشان همنی بودکه رسیدگی
کنند اگر از ناحیه سپاه است اقدام شود .چون مردم سپاه نگرفتهاندکه بشود قاضی
و حاکم ش���رع اما بعد معلوم شد دوگروه چریکیکه جنگ را الزم میدانستند با
یکدیگر برخورد داشته وگروهی ،افرادگروه دیگر را کشته است... .کسانیکه این
1

-1روزنامهی اطالعات یکشنبه  ۱۹اسفند  ۱۳۵۸صفحهی .۲
-2روزنامهی اطالعات سهشنبه  ۷اسفند  ۱۳۵۸صفحهی .۲
-3فروتن در دو مقطع  ۶۴-۶۳و پس ازکشتار  ۶۷رئیس زندان اوین شد.
 -4روزنامهی اطالعات  ۵شنبه  ۹اسفند  ۱۳۵۸صفحهی .۱۴
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کار را کردهاند پیدا و به شدت مجازات میکنیم.
خلخایل شخص ًا در جلسهی علنی مجلس شورایاسالمی شهریور  ۱۳۶۳ضمن برشمردن
جنایاتشمیگوید:
 ...من با قاطعیت درگنبد وارد ش���دم و یكی ازكارهای برجس���ته و انقالبیام در
گنبد بود ...ما دس���تور دادیم هركسی راكه مس ّلح باشد ،بیاورند،كه آوردند .یكی،
دو تا ،سه تا ،پنج تا .هركسی را كه مس ّلح آوردند ،ما اعدام كردیم .این جریان را كه
میگویم شاهد زنده دارم :آقای مُصحَف ،استاندار آن زمان مازندران ،دادستانكل
و آقای درویش ،رئیس س���پاه پاسدارانگنبد ،آقای درازگیسو،كه چندی پیش سفری
جمهوریاسالمی ایران در آلمان شرقی بود ،آقای نوروزیاصفهانی  ...آقای بنفشه،
رئیس س���پاه پاسداران ایالم ...و چه بگویم برای شما .آقای هاشمی [رفسنجانی]،
حاج احمدآقا [خمینی] ،شخص حضرت امام ،خود آقای منتظری و همهی مسئولنی،
آقای دكرت بهشتی و آقای قدّوسی ...همه میدانستند؛ آقای رفیقدوست هم میداند.
نود و چهار نفر ،منجمله ،توم���اج ،واحدی ،مختوم ،جرجانی،اینها را بنده اعدام
كردم؛ نود و چهار نفر را اعدامكردم نه یک نفر را ...من با قاطعیت اسالمی درگنبد
وارد جریان شدم و خلق تركمن را در آن جاكوبیدم...2
رفسنجانی در مجلس هنگام سخرنانی خلخایل حاضر بود و سخنان او را تکذیب نکرد.
خمینی و فرزندش احمد و آیتالله منتظری نیز موضوع را تکذیب نکردند .قطع ًا همگی
آنها در اینکشتار بیرحمانه سهیم هستند.
خلخایلکه در اسفند  ۱۳۵۸مدعی بود حتی یک حکم اعدام برای ترکمنها صادر نکرده،
و استاندار را نیز شاهد میگرفت در اینجا اقرار میکندکه نود و چهار حکم اعدام و از جمله
حکم چهار رهرب ترکمن را نیز صادرکرده است و به همان استاندار هم اشاره میکند .او دم
از «قاطعیت اسالمی» میزند و به جنایاتش افتخار میکند .جنایاتیکه قب ً
ال از پذیرش
آن طفره میرفت .نکتهی مهم در این جنایت بزرگ آن اس���تکه تمامی ارکان سیاسی،
قضایی ،نظامی و مذهبی نظاماسالمی از باال تا پاینی هنگام صدور «اطالعیه»ی خلخایل
میدانس���تند که او دروغ میگوید و این جنایت توس���ط خودشان صورتگرفته است.
خلخایل درکتاب خاطراتش نیز به اینکشتار پرداخته و آمار مشابهی میدهد.
او در اطالعیهی  ۶اسفند ۱۳۵۸خود جنبش ترکمنصحرا را ناشی از توطئهی امرپیالیسم و
صهیونیسم بنیالمللی معرفی میکندکه به خاطر ضرباتیکه از انقالب اسالمی خوردهاند
هر روز توطئهای برپا میکنند .اما خلخایل درکتاب خاطراتش جنبش مردم ترکمنصحرا
را به روسیه و تالش اینکشور برای ایجاد یککشور جدید ربط میدهد:
1

-1روزنامهی اطالعات  ۵شنبه  ۹اسفند  ۱۳۵۸صفحهی .۱۴
-2روزنامهی آزادگان۲۸ ،شهريور۱۳۶۳
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پس از بازگش���ت ازکردستان با حکم امام و تنفیذ آیتالله منتظری برای مهارکردن
غائلهیگنبد ،روانهی آنجا شدم و در آن جا نود و چهار نفر  ،به ویژه مختوم ،توماج
و واحدی را اعدامکردم.
پاسگاههای ترکمنصحرا در مرز ایران و روسیه به هم خورده بود و حدود هفده پاسگاه
خایل از سرباز بود و مرزها برای روسها باز شده بود .خلق ترکمن میخواستند در
آنجا باکمک روسیه حکومت دمکراتیک درست نمایند و روسها همکه در خود
چهل روز قبل ،وارد افغانس���تان شده بودند ،اینبار میخواستند شمال مازندران و
ترکمنصحرا و شمال خراسان را تجزیهکرده و ضمیمهی خاک روسیهکنند و یک
حکومت دستنشانده از نمونهی حکومت ترکمنستان و مغولستان و افغانستان را
در آنجا به وجود بیاورند .ویل بحمدالله با اقدامات انقالبیایکه صورت دادیم،
اوضاع را رو به راه نمودیم ،آنگاه به همراه سرهنگ زاهدی رئیس ارتش وقت ،به
پاسگاههای مرزی «راشد برون» و «اینچه برون» رفتیم و اوضاع آنجا را نیز آرام
کردیم .س���پس از سوی شورای انقالب و آیتالله منتظری برای آرامکردن اوضاع
نابس���امان شهرکرد به آنجا رفتم و منطقه را آرامکردم و در بیشتر استانهای ایران
یکی دو تا محاکمه برای تصفیهی مفس���دان برق���رار نمودم و بحمدالله در همهی
زمینهها مورد حمایت امام و آیتالله منتظری بودم و شاید همنی لطف آنها موجب
1
حسد حاسدان شد.
قتلهای بیحساب خلخایل و سپاه پاسداران تنها به این موارد ختم نمیشد .سیدمهدی
طباطبایی دادستان انقالباسالمی مازندران طیگفتگو با روزنامهی اطالعات در ساری
گفت:
پس از سه روز تحقیق دربارهی وقایعگنبدگزارشکار را به تهران دادم و مطالبی را
گفتم و آمار دقیقکشتهشدگان را همکه سی و شش نفر بود اعالمکردم و نیز بیست و
سه جسد پیدا شد و عالئم نشان میدهدکه تریخوردگی از ناحیهی سینه به باال است
و حالت اعدام دارد.گزارش مربوط به تحقیق در بارهی این بیست و سه جسد نیز به
2
رئیسجمهور و دادستانکل داده شد.
خلخایل میگوید پس از ترکمنصحرا از سوی شورای انقالب و آیتالله منتظری برای
آرام کردن اوضاع نابس���امان ش���هرکرد به آنجا رفتم و منطقه را آرام کردم و در بیشتر
استانهای ایران یکی دو تا محاکمه برای تصفیهی مفسدان برقرار نمودم و – بحمدالله –
3
در همهی زمینهها مورد حمایت امام و آیتالله منتظری بودم.
-1ایام انزوا ،خاطرات آیتالله منتظری ،نشر سایه ،چاپ اول پاییز  ،۱۳۸۰ص .۲۹
-2روزنامهی اطالعات یکشنبه  ۱۲اسفند  ۱۳۵۸صفحه .۲
-3ایام انزوا ،خاطرات آیتالله خلخایل ،نشر سایه ،چاپ اول ،صفحهی ۲۹
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مأموریت برای حمل بقایای اجساد آمریکاییها به تهران
پس از شکست تالش تفنگداران آمریکایی برای آزادیگروگانهای آمریکایی در صحرای
طبس در اردیبهشت  ۱۳۵۹صادق خلخایل از سوی «بیتامام» مأموریت یافت تا اجساد
سوختهی تفنگداران آمریکایی را از محل حادثه به تهران حملکند .روزنامهها عکس وی
را به همراه بقایای اجساد منتشرکردند .وی پس از بازگشت ازکویر در حایلکه از سوی
احمد خمینی و موسویخویینیها همراهی میشد در یکگفتگوی مطبوعاتی در محل
س���فارت آمریکا مدعی شد :مدارک و شواهدیکه از محل به جا ماندن هلیکوپرتهای
آمریکایی به دست آمده ثابت میکندکه آمریکاییها قصد انهدام تهران را داشتند .وی
همچننی با سر همکردن آمارهای عجیب و غریب مدعی شدکه بیش از سههزار تفنگدار
آمریکایی در این حمله نظامی شرکت داشتند.1
صدوراطالعیههایپیاپی
وقت���ی آیتالله سیدحس���ن طباطباییقمی یکی از مراجع س���اکن مش���هد علیه احکام
دادگاهانق�ل�اب و مصادره ام���وال و  ...موضعگرییکرد این خلخ���ایل بودکه به همراه
ش���هابالدین اش���راقی داماد خمینی علیه وی موضعگرییکردن���د .او همچننی مقارن
انتخابات مجلس شورایملی اطالعیه شدیداللحنی علیه سازمان چریکهای فدایی خلق
صادرکرد و آنها راکه پیگری قتل رهربان ترکمن بودندکسانی معرفیکردکه دست پیش را
گرفتهان دکه پس نیافتند .اوکه پیشتر از آیتالله شریعتمداری برای دریافت سهم امام و ...
خلق مسلمان» تبدیل
حکمگرفته بود پس از انقالب به دشمن ایشان و «حزب جمهوری 
شد و اطالعیههای متفاوتی علیه این حزب انتشار داد .پس از پایان انتخابات اولنی دورهی
مجلس شورایملی خلخایل به جای شورای نگهبان با صدور اطالعیهای مانع ورود غنی
بلوریان نمایندهی مهاباد در مجلس شد .در اطالعیهی ویکه سرتاپا دروغ بود آمده است:
انتخابات این ش���هر زیر فشار و اختناقکومله و فدائیانخلق و دموکراتها صورت
گرفته و هشتاد و پنج درصدکردستان و اطراف مهابادکه مسلمان و معتقد به دین و
دیانت میباشند نتوانستهاند در انتخابات شرکتکنند ...روی این اصل انتخاب آقای
غنی بلوریان از نظر اینجانب باطل میباشد و ایشان حق ورود به مجلس را ندارند.
مضاف ًا بر اینکه ایش���ان د ر کشتار برادران ارتشی و سپاهی ما در سردشت و بانه با
س���رانکومله و فدائیانخلق شرکت داشته و از نظر دادگاههای انقالب مجرم درجه
2
یک میباشد و مانند عزالدین ،قاسملو و جاللالدین باید بهکیفر اعمال خود برسد.
وی همچننی در حایلکهکاندیدای ریاستجمهوری بود ضمن سفر به مشهد در محوطهی
-1روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۸اردیبهشت  ،۱۳۵۹ص  ۱و .۱۲
-2روزنامهی اطالعات  ۲۸اردیبهشت .۱۳۵۹
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دانشکده دکرت علی شریعتی دانشگاه مشهد ضمن حمله به فردوسیگفت:
فردوسی از رستم خیایل و پادشاهان تعریف کرده ،در حایلکه در کتاب خود یک
کلمه هم از انس���ان و انسانیت و یا خراس���انی رنجدیده نامی نربده است .شاهنامه
1
نرینگ و دروغ و سرگرمکننده مردم بدبخت ماست.
خلخایل همچننی یکی ازکس���انی بودکه سعی بس���یاری داشت تا حجاب را در ادارات
اجباریکند .در تریماه  ۱۳۵۹او همچون دیگر مس���ئوالن رژیم از آیتالله منتظریگرفته
تا حکام ش���رع و دادگاههای انقالب و جامعهی مدرسنی حوزهی علمیه قم و جامعهی
روحانیت مبارز میکوشیدند از فضای به وجود آمده پس از سخرنانی خمینی علیه از بنی
بردن آثار طاغوت از ادارات ،اس���تفادهکرده و حجاب را در مراکز اداری اجباریکنند.
خلخایل با صدور اطالعیهای ضمن دعوت مردم به ش���رکت در تظاهرات اعالم شده از
سوی آیتالله منتظری در حمایت از فرامنی خمینی و بیعت مجدد با او اعالمکرد:
زنان پرشور و مسئول و متعهد و قهرمان و قهرمانپرور و شهید و پاسدارپرور این مرز
و بوم با برگش���ت به وقار و حجاباسالمی ،ثابت خواهند نمودکه در دام و تلهی
امرپیالیزم و صهیونیزم ،قرار نگرفتهاند ،بلکه با تکیه به شرف انسانی و فضیلت اسالمی
خود ،با همهی آثار طاغوتی مخالفتکرده و با شرکت همهجانبهی خود در روز جمعه
2
فردا عم ً
ال نشان خواهد دادکه یک زن و یک دخرت به تمام معنا اسالمی میباشد.
خلخایل با همهی شعارهاییکه میداد نتوانست دخرتش را با حجابکند و او نیز عاقبت
در «دام و تلهی امرپیالیزم و صهیونیزم قرارگرفت» وکشف حجابکرد و نه شهیدپرور شد
و نه پاسدار پرور.
تخریبآرامگاه رضاشاه
خلخایل در اردیبهشت  ۱۳۵۹با بسیج عدهای پاسدار و چماقدار اقدام به تخریب آرامگاه
رضاشاهکرد .خود در اینباره میگوید:
ما به دفرت امام رفتیم و طبق معمول ،از هر دری سخن به میان آمد وگفته شد :زمان
آن فرا رس���یده استکه مقربه پهلوی خراب شود ... .ما آن روز به سپاه رفتیم و…
سرپرست سپاه ،امکانات الزم را در اختیار ماگذاشت .ما حدود دویست نفر ،با هم
جمع ش���دیم و با بیل وکلنگ ،به طرف حضرت عبدالعظیم به راه افتادیم .من در
صحن مطهر حضرت عبدالعظیم ،س���خرنانی پرشوری ایرادکردم  ...مردم لحظه به
لحظه تکبری میگفتند و ابراز شادی میکردند .من حدود سه ربع ساعت برای مردم
صحبتکردم و صحن حرم مملو از جمعیت شد.
-1روزنامهی اطالعات شنبه  ۲۲دیماه  ۱۳۵۸ص .۱۲
-2روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۱۲تری  ،۱۳۵۹ص .۲
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در همان دقایق
با صدور فرمان حرکت به سوی مقربه پهلوی ،مردم بسیج شدند .آنها 
اولیه خیلی تالشکردند ،ویل در عمل مشاهده شدکه مقربه به قدری محکم ساخته
شدهکه هیچ بیل وکلنگی به آنکارگر نیست .البته ،مواد منفجره و سایر لوازم را هم
تهیهکرده بودیم .از طرف سازمان رادیو و تلویزیون هم آمده بودند تا فیلمبرداریکنند.
مردم ستمکش���یده از دست این دودمان ،به ویژه سالخوردگان حضرت عبدالعظیم،
بیاندازه فعالیت میکردند یکی سنگها را میشکست و دیگری پلهها را میکند و
سومی به در و پنجره حمله میکرد و خالصه ،هرکسکاری میکرد .سرانجام،کار به
گریدر و بلدوزر و جرثقیل و وسایل قوی مکانیکیکشید .ساعت ،حدود چهار و نیم
بعدازظهر بودکه از طرف بنیصدر پیام آوردند ،مبنی بر اینکه از تخریب مقربه دست
بردارید .من اعتنا نکردم ،ویلکمکم،کار جدی ش���د… .سرپرست وزارتکشور،
نامهی رس���می مرقوم و اعالم نمودکه دس���تور از طرف شورایانقالب و شخص
آقای بنیصدر است و شما باید به هر نحوکه شده ،دست از تخریب بردارید ،وگرنه
مجبوریم طبق مقررات با شما عملکنیم ،یعنی شما را توقیف میکنیم .من دیدمکه
دیگر جای تأمل نیست .لذا،گفتمکه :به آقای بنیصدر بگویید ،هر چه میخواهد
طبق مقررات انجام دهد و ما هم اینجا هستیم و تا مقربه را با خاک یکسان نکنیم،
از اینجا خارج نخواهیم شد.
اطراف مقربه راگروه مسلح فداییاناسالم در محاصره داشتند و پاسداران هم مواظب
اوضاع بودند .سرانجام ،شب فرا رسید ،ویل ما نتوانستیم مقربه را بخوابانیم ،اگرچه
خسارت زیادی به آن زدیم و به صورت مخروبه درآوردیم .ساعت حدود ده شب،
برای اس�ت�راحت ،محل مقربه را ترککردم.کمی بعد ،جناب آقای حاج احمدآقا
خمینی ،برای دیدن مقربه و در واقع ،برای تقویت روحیهی اینجانب به آنجا آمد و
افراد مستقر در آن محل را تشویقکرد و با این عمل خود فهماندکه امام با تخریب
مقربه ،مخالفتی ندارند و این امر ،بیاندازه موجب تقویت ما شد.
 ...ما فردای آنروز نیز ،مشغول بهکار شدیم .البته این بار با دلگرمی بیشتریکار
میکردیم .در بعضی از جراید درج شده بودکه تخریب مقربه پهلوی به تأخری افتاد و
این مطلب را از قول بعضی ازکمیتهها نوشته بودند؛ اما ما با جدیت مشغول تخریب
شدیم و مردمیکه برای زیارت حضرت عبدالعظیم میآمدند ،با شعارهای خود ما را
تأیید میکردند.تعداد بیشماری از مردم نیز از تهران برایکمک آمده و فریاد میزدند:
باید مقربه هرچه زودتر خراب شود .شاید شما ندانیدکه این مقربه را تا چه حد محکم
س���اخته بودند .ما آن را مثقالمثقال میکندیم و بلدوزر وگریدر و وس���ایل تخریب
عادی ،بدانکارگر نبود .سرانجام ،ما مجبور شدیمکه با دینامیت مقربه را به تدریج
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خرابکنیم .هر روز ،مهندسنی وکارشناسان درجه یک ،به عنوان متخصص تخریب
ازکارخانهی سیمان ری میآمدند و چه بگویم ،متجاوز از بیست روز طولکشید تا
آن دکور ش���یطانی فرو ریخت و به طورکامل تخریب شد .پس از تخریب ،صدای
هلهله و شادی از مردم بلند شد و شور و شعف به قدری بودکه غریقابلوصف است.
 ...ما به چشم خود دیده بودیمکه مردم سادهلوح ،پس از زیارت حضرت عبدالعظیم،
بر مقربهی ناصرالدینش���اه هم فاتحه میخواندند .البته ،ما دس���ت بهکار شدیم و
دس���تور دادیمکه سنگ قرب ناصرالدینش���اه را بکنند تا اثری از مقربهی او درکنار
حضرت عبدالعظیم نمانده باش���د .ما نه تنها قرب رضاخان را با خاک یکس���ان
کردی���م ،بلکه قرب علریضا پهلوی [برادر محمدرضاش���اه] و فضلاللهخان زاهدی،
عام���لکودتای ۲۸مرداد و منصور ،امضاکننده قراردادکاپیتوالس���یون و مصونیت
1
مستش���اران نظامی آمریکا و دهها نفر دیگر از سردمداران فساد را نیز نابودکردیم.
او بعداً از اینکه نتوانسته بود جسد رضاشاه را آتش بزند ابراز ناخشنودی میکرد.
خلخایل با حمایت خمینی و بودجهایکه او اختصاص داد ،به جای قرب رضاشاه ،حوزهی
علمیه حضرت عبدالعظیم را پایهگذاریکرد و خود مسئولیت آن را به عهدهگرفت .پس از
مرگخمینی،ابتداکروبیومنتجبنیامسئولیتاینحوزهرابهعهدهگرفتندوعاقبتمدیریت
این حوزه را از دست او خارجکرده و به محمدیریشهری سرپدند.گزارشهایی موجود
استکه خلخایل سعی در تخریب آرامگاه فردوسی و تختجمشید داشتکه با مخالفت
دولت موقت ،اس���تاندار فارس ،آیتالله طالقانی و مقاومت م���ردم این امر ناکام ماند.
محمدرضاش���اه در اردیبهش���ت ۱۳۳۴وقتی با تأیید ضمنی اجازه دادکه حظریةالقدس
عبادتگاه مخصوص بهاییان در تهران به دست ارتش شاهنشاهی با نظارت سپهبد نادر
باتمانقلیچ و تیمور بختیار و با حمایت محمدتقی فلسفی نمایندهی روحانیون درگری در
کودتای  ۲۸مرداد تخریب شود ،هیچگاه فکر نمیکرد روزی فرا رسدکه همانها آرامگاه
پدرش را تخریبکنند .حظریةالقدس���یکه به صورتکاخی عظیم و باشکوه با تکیه بر
معماری قاجاریه در دو طبقه به صورت تاالر با سقفهای بلند وگچکاری ،آینهکاری و
کاشیکاریهای سنتی و زیبا بنا شده بود برای همیشه از بنی رفت و پس از انقالب در
محل آن حوزهی هرنی سازمان تبلیغات اسالمی بنا شده است.
مخالفتباخلخایل
در میان روحانیون وگردانندگان حوزهی علمیه قم
در اواخر سال  ۱۳۵۸شمسی آقایان ابوالقاسم خزعلی ،شیخ محمد یزدی ،محمدرضا
مهدویکنی ،محمد امامیکاشانی در اعرتاض به رویهی شیخ صادق خلخایل در

-1خاطرات آیتالله خلخایل ،جلد اول ،صفحات  ۳۴۱تا  ۳۵۱به نقل از رجانیوز.
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مقام حاکم شرع و رئیس دادگاه انقالب محرمانه به دیدن امام خمینی میروند و
خواس���تار عزل خلخایل از سمت حاکم شرع می شوند .این جمع قبل از دیدار با
امام خمینی تعهد میکنندکه اگر خلخایل برکنار نشد ،بطور علنی اعرتاضکنند و
حتی از مناصب حکومتی خود استعفا دهند ،با شنیدن توضیحات این افراد ،امام
خمینی دستور برکناری آیتالله خلخایل را میدهد و حتی دستور میدهندکه تصاویر
خلخایل با ایشان هم از صدا و سیما پخش نشود .این افرادکه بعدها از چهرههای
شاخص جناح موسوم به راست شدند نسبت به اعدامهای بیرویه و عدم رعایت
1
جوانب شرعی در محاکمات جنجایل شیخ صادق خلخایل معرتض بودند.
ابوالقاسم سرحدیزاده ،در مورد مخالفت بهشتی با خلخایل و نامهایکه نگهبان پزشکی
قانونی خطاب به بهشتی نوشته بود میگوید:
 ...ماجرای نامه به اینترتیب بود که یکی از نگهبانهای پزش���کی قانونی برای
ش���هید بهشتی نامه نوشته بودکه در یک ش���بکه من در اینجا نگهبان بودم از
دادگاهیکه مسئولیت آن با مرحوم آقای خلخایل بود چهار نفر اعدامی را برای ما
فرستادندکه آنجا بماند تا صبح بربند و دفنکنند .این چهار جنازه را در سردخانه
گذاشتیم نیمههای شب از محل نگهداری جنازهها سروصدایی آمد دیدم یکی از
این اعدامیها هنوز نیمهجان است و من به سرعت با آقای خلخایل تماسگرفتم
و موضوع را اطالع دادم و آنها هم شبانه ،دو سه نفر را فرستادند ،فرد نیمهجان
را با تری زدند و رفتند .بعد از مدتی که از عصبانیت ایشان کاسته شد به من گفتند
فالنی! من باید به این اوضاع خاتمه دهم؛ من بساط اینگونه دادگاهها را جمع
2
خواهمکرد ...
مأموریت مبارزه با مواد مخدر توسط بنیصدر
در اردیبهشت ماه ۱۳۵۹صادق خلخایلکه در انتخابات مجلس شورایملی به نمایندگی
از شهر قم انتخاب شده بود و بر خالف قانون اساسیکه قوای مجریه و مققنه و قضاییه از
هم تفکیک شده بودند از سوی بنیصدر مأمور رسیدگی به امر مبارزه با مواد مخدر شد
که با استقبال تمام جناحهای حاکمیت و از جمله خمینی مواجه شد.
بنیصدرکه خود را مخالف احکام اعدام دادگاههای انقالب معرفی میکند ،علیرغم
آگاهی از سوابق جنایتکارانهی خلخایل ،او را به این سمتگمارد ،در حکم خود خطاب
به خلخایل از وی خواست تا در امر مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر نظارت داشته
و در جهت ریشهکنکردن عفریت اعتیاد در جامعه به ویژه بنی نسل جوان قاطعانه عمل
1-http://tarikhirani.ir/fa/files/39/bodyView/386
2-www.isna.ir/news/95090603818
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نماید 1.ویکه پیشتر به خاطر فشار جناح راست روحانیت و نارضایتی عمومی از ریاست
دادگاههای انقالب برکنار شده بود به این ترتیب دوباره به منصب قضا برگشت و مالک
جان و مال مردم ش���د .دلیل اصلی اعتماد بنیصدر به خلخایل و بیتوجهی به سابقهی
جنایتکارانهی وی ،حمایت خلخایل ازکاندیداتوری او در انتخابات ریاستجمهوری بود.
خلخایلیکروزبعدازاینانتصاب،بهعنوانحاکمشرعدادگاهمبارزهباموادمخدرمیگوید:
کسانی راکه در زمینهی قاچاق و توزیع مواد مخدر فعالیت نمایند در درجهی اول به
مصادرهی اموال محکوم خواهیمکرد ،در درجهی دوم به زندان خواهیم انداخت،
در درجهی س���وم زندان و تبعید در انتظارش���ان خواهد بود ،و اشد مجازات برای
آنها اعدام خواهد بود .من در این زمینه با شهربانی و ادارهی مبارزه با مواد مخدر
2
همکاری خواهم داشت و احکام شرعی مربوطه را صادر خواهمکرد.
هیچیک از منتقدان خلخایل هم مخالفتی با مس���ئولیت جدید او نکردند .وی در اولنی
اقدام خود در تهران بیس���ت قاچاقچی مواد مخدر را در ۳۱اردیبهشت ۱۳۵۹به جوخهی
اعدام سرپد .روزی نبودکه خرب از اعدامهای لجامگسیختهی او در ارتباط با مواد مخدر
در اقصی نقاطکشور نباشد .خلخایل بر اساس حکمیکه از سوی بنیصدر دریافتکرده
بود نه تنها در تهران بلکه در سراسرکشور دست بازی برای تشکیل دادگاه و صدور احکام
بیرحمانهی اعدام پیداکرده بود .از آنجاییکه او نمیتوانست در آن واحد در همه جای
کش���ور حضور یابد هیأتهای مختلفی را تشکیل داده و به نیابت از سوی او به صدور
حکم اعدام میپرداختند .طبق معمول وقتیکار ازکارگذشت ،هیچکس حتی بنیصدر
مسئولیت اعمال او را نپذیرفت و هریک بهانهای برای خود دستپاکردند .در حایلکه
خلخایل در آذرماه  ۱۳۵۹تأکیدکرد:
دس���تاندرکاران و مقامات مسئول مملکتی آقای بنیصدر رئیسجمهوری بر آن
ی کثافت و اینگرد لعنتی را از بیخ و بن براندازند قرعه فال به
شدندکه آن جرثومه 
نام من بیچاره زدند! با این که در اوایل امر احساس کردم کارشکنیها وجود دارد
لذا استعفاکردم ،ویل استعفای من مورد قبول واقع نشد ،ما ضربتی وارد عمل شدیم،
دروازههای همهی ش���هرها را بستیم به مراکز تریاک و افیون شب و نصفشب از
دهات همدان و مالیرگرفته تا سبزوار و مشهد،کرمان ،شریاز ،اصفهان و همهجا حمله
کردیم،گرد شیطانی را با باند قاچاقگرفتیم و این اژدهای استعمار را توانستیم در
قفس بیاندازیم حتی تعدادی از پلیس و افسران پلیسکه در این رابطه مواد مخدر را
در بدن خود جاسازی میکردند ،توقیفکردیم و در یک محکمهی انقالبی اعدام
نمودیم ...کارها خیلی خوب پیش رفت .حتیاالن پس ازگذشت هفت ماه ،معتاد
-1روزنامهی انقالباسالمی ۲۰ ،اردیبهشت  ،۱۳۵۹شمارهی  ،۲۵۱ص .۱
-2روزنامهی انقالباسالمی  ۲۱اردیبهشت  ،۱۳۵۹شمارهی  ،۲۵۲ص  ۱و .۲
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تک و توک پیدا میش���ود .صحنههای رقتبارکه دل هر انسان آزادهای را ناراحت
میکرد و قلب آنها را فشار میداد ،دیگر وجود ندارد ...مواد مخدر جمعآوری شده،
اعتیاد به آخر رسیده ،از روز ۱۹آذرماه اعتیاد جرم حساب میشود ...من همهیکسانی
راکه ادعا میکنند اگر باند قاچاق و معتادین شکنجهشدهاند به مناظره میطلبیم.
ویل این معنا را اعرتاف میکنمکه حد شرعی وجود داشته است .آقایان روشنفکر
شدهاند و ما را میخواهند آمریکایی و اروپایی بار بیاورند و توقع دارندکسیکه دهها
کودک را به خودفروشی و هروئنیفروشی و سرقت وا میدارد ،نباید به او دو تا سیلی
هم بزنیم؟ آیا سیلی زدن بر او خواستهی ملت ایران نیست؟ اگر این خواستهی ملت
ایران نیس���ت ما حاضریم استعفا بدهیم و در مقابل ملت ایران حکم خود را صادر
کنیم و از طرف ملت مسلمان سنگسار شویم واال از طرف لیربالها و روشنفکرنماها
1
که نگذاشتند از بدو امرکار به سامان برسد ،ماکرار ًا سنگسار شدهایم.
در ح���ایلکه چهرهی پلید خلخایل رو ش���ده بود اما وی همچن���ان از حمایت ضمنی
مجاهدی���ن برخوردار بود .در جریان «نوار آیت»که به درگریی ش���دید بنی بنیصدر و
حزب جمهوریاسالمی دامن زد و به طرحکودتا علیه بنیصدر معروف شد ،مجاهدین
ت رو
آتشبیار معرکه بودند و روی دیوارها شعار مینوشتند« :خلخایل مفسدش کن ،آی 
اعدامشکن» .آنها مطلق ًا توجهی به پیامدهای اینگونه دستورالعملهای ارتجاعی آنهم
با خواستهی برخاسته از «شریعت» نداشتند.
عاقبت خلخایل در دیماه  ۱۳۵۹استعفا داد .نکتهی عجیب آن بودکه وی در ستاد فداییان
اسالم بیش از بیست تُن تریاک ،دوهزار و هفتصد و چهل و دو کیلوگرم حشیش ،چهارصد
و سی و پنجکیلو هروئنی و دوهزار و دویست و شصت و چهارکیلوگرم سوخته تریاک را
به قدیریان معاون اجرایی قدوسی دادستانکل انقالباسالمی تحویل داد 2و هیچکس
نمیپرسید چرا اینهمه مواد مخدر در ستاد یکگروه سیاسی نگهداری میشد و از ابتدا به
نهادهای ذیربط تحویل داده نشده بود .غالمحسنی صادقیقهاره معاون قضایی دادستان
کلکشور و سرپرس���ت دایرهی مبارزه با مواد مخدر پس از برکناری خلخایل میگوید:
تا زمان ش���هادت مرحوم قدوسی ،سرپرست دادس���رای مواد مخدر بودم .آنزمان
خلخایل دیگرکنار رفته بود اما یکسری احکام و پروندهها مربوط به رسیدگیهای
ایشان بود .با مرحوم قدوسی صحبتکردیمکه این احکام را چهکا ر کنیم .مرحوم
قدوسی چهار نفر شامل آقای رازینی ،رهربپور ،یونسی و سلیمی را تعینیکردکه این
افراد صبح به صبح به دادسرا میآمدند .ما به آنها ماشنی میدادیم و صندوق عقب
ماشنی را هم پرونده میگذاشتیم و راننده آنها را به قزلحصار یا رجاییشهر میبرد
-1روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۹آذر  ،۱۳۵۹ص .۹
-2روزنامهی اطالعات ،چهارشنبه ۱۷دیماه  ،۱۳۵۹ص .۲
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و افراد را دوباره محاکمه میکردند تا روال صحیح انجام شود .این هیأت احکام
جدی���د را میدادند و ما به زندان اعالم میکردیمکه فالن زندانی محکومیتش از
1
بیست سال به دو سال تبدیل شده یا محکومیتش پایان یافته و باید آزاد شود.
اعدام در شریاز با حمایت حزب جمهوریاسالمی و خمینی
خلخایل بر اساس این حکم تنها به اعدام قاچاقچیان و یا متهمان در ارتباط با مواد مخدر
اکتفا نکرد بلکه با حمایت دستگاه قضایی ،دستغیب امام جمعه شریاز ،سپاه پاسداران،
حزب جمهوریاسالمی ،نمایندگان شریاز در مجلس شورایاسالمی و  ...به صدور حکم
اعدام برای دیگر متهمان دادگاه انقالب شریاز نیز مبادرتکرد.
خلخایل رسیدگی به پروندههای غریمرتبط با مواد مخدر در شریاز را به بنیصدر ربط داده
و میگوید:
هنگامی که مش���غول رس���یدگی به پروندهی قاچاقچیان مواد مخدر بودم ،پس از
گفتگویی تلفنی با رئیسجمهور ،ایشان از من خواستندکه پروندهی افرادی راکه اتهام
2
سیاسی دارند و مجرم درجه یک هستند بررسیکنم و حکم شرعی را صادر نمایم.
محسنکدیور در رابطه با جنایتیکه خلخایل در شریاز مرتکب شد مینویسد:
صادق خلخایل در تری۱۳۵۹ظاهر ًا برای محاکمهی متهمان مواد مخدر به شریاز دعوت
شد ،اما در بدو ورود با هماهنگی پاسداران ،عبدالحسنی دستغیب امامجمعه و مسعود
خاتمیفرماندهسپاهشریاز،بهمحاکمهی«ضدانقالبیون»همراهبامتهمانموادمخدر
پرداخت .حاکم شرع دادگاه انقالب و دادستان انقالب شریاز حاضر به همکاری با او
نشدند .او نیز بیآنکه نیازی به مطالعه سوابق قضایی متهمنی احساسکند ،درکمتر از
پنج ساعت بیست و چهار نفر را محاکمه و بالفاصله چهارده نفر از آنان را اعدامکرد.
آقای شیخ بهاءالدین محالتی مرجع تقلید مردم جنوب ایران در نامهی مورخ ۲۵تری ۱۳۵۹به
آقای خمینی به شدت از این اعدامهای خالف شرع و قانون و بطورکلی از نحوه مدیریت
کشور ،عملکرد دادگاههای انقالب و سپاه پاسداران انتقادکرد .آقای خمینی بیش از دو
هفته بعد به اختصار به نامهی همرزم ۱۵خرداد سال  ۴۲خود پاسخ داد و اشکال او را وارد
ندانست .از سوی دیگر امام جمعه شریاز و نمایندهی ویلفقیه در استان فارس در تلگراف
مورخ ۲۳تری و مصاحبهی  ۱۸شهریور  ۵۹خود ،تمامقد از شخص خلخایل و اعدامهای
تری شریاز حمایتکرد.
اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقالباسالمی شریاز در تاریخ ۱۷تری  ۱۳۵۹در
گزارش مستندی خالصهی پروندهی قضایی بیست و چهار نفریکه توسط صادق خلخایل
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1540942

-2انقالباسالمی ،شنبه  ۱۴تری  ،۱۳۵۹ش  ،۲۹۵ص.۱۰
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در عرض حداکثر پنج ساعت بدون دسرتسی به پروندهی قضایی محاکمه و چهارده نفر
آنها محکوم به اعدام ش���دند و حکم صادره فور ًا در تاریخ ۱۲تری ۱۳۵۹به مرحلهی اجرا
گذاشته شد را برای آقایان خمینی ،بنیصدر ،منتظری ،مشکینی ،قدوسی ،شورای اعزام
قضات ش���رع در قم ،و دادسرایکل انقالباس�ل�امی ایران در تهران ارسال میکند...
اینگزارش رسمی قضایی از مهمترین اسناد دادگسرتی در دوران جمهوری اسالمی است.
منتکاملگزارش رسمی قضایی
برای آگاهی رهرب عالیقدر انقالباسالمی ایران ،ریاستجمهوری کشور اسالمی
ایران ،آیات عظام [حسنیعلی] منتظری[ ،علی] مشکینی و [علی] قدوسی ،شورای
اعزام قضات شرع [قم] ،و دادسرایکل انقالب اسالمی ایران
روزپنجشنبه۱۲تری۱۳۵۹شمسیحجتاالسالمشیخصادقخلخایلبهشهرشریازوارد
و مستقیم ًا به مقر سپاه پاسداران [انقالباسالمی] شریاز عزیمت و در آن مکان مستقر
گردید .تلفنی با دادگاه انقالباسالمی شریاز تماس و درخواست پروندهی چند نفر از
محکومنیومتهمنیدادگاهانقالباسالمیراکرد.حاکمشرعدادگاهانقالباسالمی
شریاز [عندلیب] ضمن امتناع و خودداری از تسلیم پروندههای مورد نظر ایشان از وی
درخواست ارائهی مجوز و ابالغ قانونی و شرعی مبنی بر نوع مأموریت و دخالت
در حوزهی قضایی دادگاه انقالب اس�ل�امی شریازکرد ،که پاسخ مثبت داده نشد.
شیخصادق خلخایل بدون توجه به قواننی جاریهی رژیم جمهوریاسالمی و موازین
شرع انور اسالم تحت تأثری اظهارات غرضآلود پاسداران سپاه شریازکه چند ماهی
اس���ت بنی آنان و دادگاه انقالباسالمی شریاز به علت جلوگریی از نفوذ و اعمال
خالف شرع و قانون پاس���داران در دادگاه انقالباسالمی شریاز وسیلهی حاکم
ش���رع ،اختالفی حادثگردیده ،زندانیان موردنظر پاسداران را از زندان عادلآباد
شریاز بدونکسب اجازه یا صدور دستور از ناحیهی دادستان انقالباسالمی شریاز
[مریغفاری] به مقر سپاه پاسداران احضار و ظرف چهار یا پنج ساعت چهارده نفر را به
اعدام و تریباران و ده نفر را به حبسهای پانزده تا پنج سال باصطالح محکوم و اموال
تعدادی از ساکننی این شهرستان را مصادرهکرد.
1.1سرهنگ غضنفر بهمنپور ،فرزند محمدقلی ،فرماندهگارد سابق دانشگاه شریاز،
بازنشسته در تاریخ ۱آذر۱۳۵۷؛ در تاریخ ۲۷خرداد ۱۳۵۸دادگاه انقالباسالمی
ش�ی�راز به حاکمیت شرع [آقا] سیدعلیمحمد دستغیب و سایر اعضا دادگاه
تش���کیل و با رعایت تخفیف به حبس ابد محکومگردیده و در زندان عادل
آباد [دوران] محکومیت خود را میگذرانده ،طبق فرمان عفو امام وکسب نظر
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دادستانکل انقالباسالمی [قدوسی] با معرفی چهار نفر ضامن به مبلغ بیست
میلیون تومان مشمول عفو بودهکه در جریان انجام تشریفات اخذ ضامن بوده
است .پرونده و نوار دادرسی وی در دادگاه انقالباسالمی شریاز موجود است.
در تاریخ ۱۲تری ۱۳۵۹وسیلهی شیخ صادق خلخایل بدونکسب اجازه از دادستان
انقالباسالمی محل از زندان احضار و بدون مالحظه و مطالعهی پرونده وی
دس���تور اعدام وی را صادر و حکم اعدام بالفاصله به اجراءگذاش���ته است.
2.2ناص���ر ذوالقدر ،فرزند تقی ،مأمور س���ابق اطالعات ش���هربانی ش�ی�راز؛ در
تاریخ  ۲تری  ۱۳۵۸دادگاه انقالباس�ل�امی ش�ی�راز به حاکمیت ش���رع [آقا]
سید علیمحمد دستغیب تش���کیل و با در نظرگرفنت عفو امام با یک درجه
تخفی���ف به حبس ابد و نود ضربه ش�ل�اق در دو نوبت محکومگردیده بود،
حکم صادر قطعی بوده ،در مورخهی ۱۲تری ۱۳۵۹وسیلهی آقای خلخایل بدون
کوچکترین محاکمهای و بدون مطالع���ه و مالحظهی پروندهی وی حکم
اعدامش را صادر و فوری به مرحلهی اجراگذاشته شده است.
3.3سرلشکر علیاصغر دهپناه – دادگاه انقالب اسالمی شریاز در جلسهی اول به
حاکمیت شرع آقای سیدعلیمحمد دستغیب در مورخهی  ۱آذر  ،۱۳۵۸جلسهی
دوم دادگاه به حاکمیت شرع آقای شیخ اسدالله بیات و سایر اعضا دادگاه با
توجه به مواد مندرج در حکم به یکسال حبس و مصادرهی اموال محکوم
گردیده بود .در مورخهی ۱۲تری ۱۳۵۹که به علت بیماری قلبی و عمل جراحی
روی قلب در بیمارستان شهریار تحتالحفظ مامورین بوده با برانکارد (بر اساس
ادعای شهود قضیه) به دادگاه آقای خلخایل احضار و بالفاصله اعدامگردید.
4.4مراد قنربی فرزند سرمست متهم به خرید و فروش اسلحه به شش ماه حبس
تعلیقی برای مدت دو سال به حاکمیت شرع اسدالله عندلیب محکومگردیده
و در مورخهی  ۳۰اردیبهش���ت ۱۳۵۹نامهی آزادی وی به زندان صادرگردیده
بود ،در مورخهی ۱۲تری  ۱۳۵۹وسیلهی خلخایل اعدامگردید.
5.5سرگرد منوچهر ادیبپور فرزند عبدالحسنی [بهحکم دادسرایانقالب] اسالمی
شریاز بازداشت و پروندهاش در جریان رسیدگی و تکمیل شدن بوده ،به دستور
آقای شیخ صادق خلخایل [در تاریخ  ۱۲تری  ۱۳۵۹اعدام میشود].
6.6داریوش بیضایی فرزند اسماعیلکارمند ساواک ،پروندهی نامربده در جریان
رس���یدگی و تحقیقات در دادسرای انقالباسالمی ش�ی�راز بوده است ،در
مورخهی ۱۲تری ۱۳۵۹وسیله آقای خلخایل اعدامگردید.
7.7نسبت به پروندههای عبدالرسول ولدان ،محمدحسنی اعرابی ،احمد رضایی،
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یانقالباسالمی
محمددادپور،مظفردشتبان،حسنیدینکامیازطرفدادسرا 
شریازمنتهی به صدورکیفرخواستگردیده بود ،و جهت دادرسی در مرحلهی
ارسال به دادگاه انقالباسالمی شریاز بوده،که در مورخهی ۱۲تری ۱۳۵۹وسیلهی
آقای ش���یخ صادق خلخایل بدون مطالعه و مالحظهی پرونده و بدونکسب
اجازه از دادستان انقالب محل از زندان احضار ،و بالفاصله اعدامگردیدند.
8.8بانو نصرتگوئل مدیر آرایش���گاه زنانه در ش�ی�راز ساعت چهار و نیم بعد از
ظهر از آرایشگاهش وسیلهی مامورین [بدون] داشنتکوچکترین پروندهای در
مراجع قانونی به دستور آقای خلخایل [جلب و] اعدامگردید.
9.9و تعداد نُه نفر دیگر از زندانیان که با وجود اینکه اکثرشان دارای پرونده در
دادس���رای انقالب بودهاند و پروندهشان منتهی به صدورکیفرخواست بود و
آمادهی محاکمه در دادگاه انقالباسالمی شریاز بودهاند ،در مورخهی  ۱۲تری
۱۳۵۹وسیلهی آقای شیخ صادق خلخایل [به] از پانزده سال تا پنج سال حبس
محکومگردیدهاند،وحکممصادرهیاموالچندیننفربدونداشنتسابقهیاپرونده
صرف ًابه[اتکای]اظهارچندنفرازپاسدارانجوانسپاهشریازصادرگردیدهاست.
1010متهمی بنام شیخ حسن س���عیدی در لباس روحانیت مرتکبکالهربداری و
تقسیم اموال بنیاد مستضعفان بدون کس���ب اجازه از بنیاد ،با قرار قانونی از
طرف حاکم ش���رع دادگاه انقالب اسالمی شریاز بازداشت و پروندهاش در
جریان رسیدگی و تکمیل شدن بوده ،به دستور آقای شیخ صادق خلخایل از
زندان شهربانی بدون اطالع دادستان انقالب و حاکم شرع دادگاه انقالب
1
اسالمی شریاز آزاد میگردد.
با این وجود جنایات خلخایل در ش�ی�راز ،مورد تأیید عبدالحسنی دستغیب امام جمعهی
ش�ی�رازکه در سال  ۶۰توسط مجاهدینکشته ش���د و همچننی سیدعلیاصغر دستغیب و
سیدعلیمحمد دستغیب خواهرزادههای اوکه خودشان حاکم شرع شریاز بودند قرارگرفت
و آنها اطالعیهای در اینباره صادرکردند:
باسمه تعایل .ریشهی فساد در دو چیز [است ].۱ :بقایای رژیم شاهنشاهی،که اغلب
به صورتگروههای منحرف ظاهر میشوند ،فحشاء و مواد مخدر .در ریشهکن شدن
این دو است که می توان گفت کشور ایران به دور محور اسالمی میچرخد .جای
بس���ی امید استکه آیتالله ش���یخ صادق خلخایلکوشش شبانهروزی خود را در
این دو امر صرف میکنند .ما ضمن پشتیبانی از اعمال انقالبی ایشان به خصوص
عمل اخریشان در ش�ی�راز در تاریخ  ۵۹/۹/۱۲در دادگاهها به خصوص دادگاه شریاز
1-http://kadivar.com/?p=15715
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میخواهیمکه در اجرای اوامر امام راجع به پاکسازی محیط مسامحه نکنند.
حاکم ش���رع ش�ی�راز به خاطر اطالعیکه از مواضع بهش���تی رئیس دیوانعایلکشور،
موس���ویاردبیلی دادستانکلکشور و هاشمیرفسنجانی رییس مجلس شورایاسالمی
به عنوانگردانندگان حزب جمهوریاس�ل�امی داشت آنها را در زمره مخاطبانگزارش
نگذاشته است .عدم ارسالگزارش برای دو مقام اول قضاییکشور بیش از هرچیز بیانگر
همراهی آنها با جنایات صورتگرفته از سوی خلخایل است .نه تنها خلخایل از سوی
مخاطبان اینگزارش مورد بازخواست قرار نگرفت بلکه برعکس خمینی در سخرنانی
 ۲۹تری  ۵۹در جمع مسئوالن عایل قضاییکشور صریح ًا با اسم از اعدامهای خلخایل در
آغاز انقالب حمایتکرد!
ما نمىتوانیم تحمل کنیم این مطلبى را که آقایان مىخواهند با آن مغزهایى که در
اروپا تربیت ش���ده است درس���ت بکنند .ما مىخواهیم اسالم را چه بکنیم .یکى
ازاینها آمده بود گریه مىکرد که چرا بعضى ازاینها را مىکشند ،نه این آخرىها
را ،آنهایىکه آقاى [صادق] خلخاىل مث ً
ال مىکشتند( .بیانات مورخ  ۲۹تری ۱۳۵۹
2
در جمع اعضاى شوراى عاىل قضائى با عنوان ما در پیشگاه ملت جواب باید بدهیم) .
خلخایل در توجیه جنایتیکه مرتکب شده بود یک روز بعد در نماز جمعهگفت:
ما از دادستان انقالب شریاز [ابراهیم مریغفاری] درخواست پروندههای موجود در
دادگاه انقالب راکردیم .متأسفانه این پروندهها را در اختیار ما نگذاشتند ،و ما طبق
همان پروندههاییکه در زندان یا در دست سپاه پاسداران بود و با اظهارات شهود و
افراد بیطرف پنج نفر از افراد ضدانقالب را با آنکه دو نفر از آنان قب ً
ال در دادگاه
محاکمه و محکوم به حبس ابد ش���ده بودند ،با توجه به جنایتیکه مرتکب شده
بودند ،و از نظر بنده احتیاجی به مطالعهی پروندهی آنها هم نبود ،محکوم به اعدام
گردیدند و حکم اعدام این پنج نفر یعنی سرلشکر دهپناه ،سرهنگ بهمنپور ،داریوش
بیضایی ،سرگرد ادیبپور ،و استوار ذوالقدر سحرگاه امروز اجرا شد ،و این وظیفهی
انس���انی و اس�ل�امی من بود .و منکار خود را طبق موازین شرعی انجام دادهام.
محسنکدیور در مورد اتهامات یکی از اعدامشدگان مینویسد:
یکی از اعدامشدگان بانوییکلیمی بود بنام نصرتگوئل صاحب آرایشگاهی زنانه در
خیابان لطفعلی خان زند شریاز .اتهامات او در روزنامههای وقت از قول حاکم شرع
دادگاه ویژهی انقالب چننی اعالم شده بود :دائرکردن شریهکشخانه و قاچاقچی،
به فسادکشاندن دخرتان و فروش آنان به مردان و دائرکردن مراکز فحشاء و قاچاق.
و در ادامه به نامهی خانوادهی خانمگوئل اشاره میکند:
1

-1روزنامههای دوشنبه  ۲۳تری  :۱۳۵۹انقالباسالمی ،ص۱۰؛ اطالعات ،ص.۳
-2صحیفهی نور ج ۱۲ص.۲۵۷-۲۵۳
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جامعهیکلیمیان شریاز تشییع جنازهی چشمگریی برای خانمگوئل ترتیب داد .چند
روز بعد مادر ،پدر و همسر وی در اوایل ماه رمضان (اوایل دههی سوم تری  )۱۳۵۹به
مالقاتمرجعتقلیدمسلمانانآمدهتظلمنامهیکتبیزیرراخدمتایشانتقدیمکردند:
به نام خدا
حضور محرتم مرجع عالیقدر جناب آقای سیدبهاءالدین محالتی
به طوریکه اطالع دارید روز پنجش���نبه  ۱۳۵۹/۴/۱۲شیخ صادق خلخایل ناگهان
به شریاز وارد و با یک حملهی بیرحمانه و یورش غریشرعی و غریقانونی چهارده
نفر را محکوم به مرگ و عدهای را هم محکوم به حبس نموده است .یکی از این
مظلومنی محکومنی به مرگ بانو نصرتگوئل استکه فرزند و همسر امضاکنندگان
بدبخت زیر این شکوائیه میباشند.
این بانوکه س���ه ماهه حامله و دارای چهار فرزند دیگر ب���وده که بزرگترین آنها
سیزده ساله است بدونکوچکترین وکمترین تقصری وگناهی فدای بیتوجهی و
ش���هرتطلبی و عناد و لجاج شیخ صادق خلخایل شده است .این زن بدبختکه
تمام عمر را با زحمت وکارگری به سر برده است تا شاید بتواندکمک معاشی برای
خانوادهی بیچارهی خود باشد بیخرب از همه جا در مغازهی خودکه در مجاور سایر
مغازههای مسلماننشنی قرار دارد مشغول بهکار خود بودهکه غفلت ًا چند نفر پاسداران
کار او را تعطیل و یکراس���ت او را به مس���لخ می برند و پس از چند ساعت او را
تری باران میکنند بدون اینک���ه اجازه دهند حتی آخرین وداع خود را با فرزندان
بیسرپرست و پدر و مادر داغدیده و پری و شوهر درمانده و بیپناهش انجام دهد.
...و آخراالمر هم پس ازکش�ت�ن یک زن معصوم و بدبخت مختصر اموال او راکه
منحصر به سه دانگ خانه صد و شصت مرتی میباشد و فرزندان بدبخت و بیپناه
او در آن زندگی میکنند مصادره شود و پاسداران خلخایل درب مغازهی شش مرتی
1
او را مهر و موم نمایند.
در تریماه  ۱۳۵۹و پس از انتش���ار «نوار آیت» علیه بنیصدرکه توسط یکی از هواداران
مجاهدی���ن به نام عزتاللهکفایتی مخفیانه ضبط ش���ده ب���ود و از آن به عنوان طراحی
«کودتای آیت» علیه رئیسجمهور یاد میشد ،مجاهدین به منظور داغکردن تنور اختالف
بنی بنیصدر و حزب جمهوریاسالمی ،روی دیوارهای تهران شعار مینوشتند خلخایل
ت رو اعدامشکنکه همچنان بوی حمایت از جنایات خلخایل از آن میآمد.
مفسدشکن ،آی 
پس از دس���تگریی عواملکودتای نوژه ،مجید انصاری ،جعفر شجونی و تعدادی دیگر
ش از دستور خود در مجلس
از نمایندگان مجلس شورایاس�ل�امی در سخرنانیهای پی 
1-www.tribunezamaneh.com/archives/106133
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نحوهی رسیدگی به پروندههای قضایی
فضلالله صلواتی نمایندهی دور اول مجلس شورایاسالمی در مورد چگونگی رسیدگی
به پروندهها توسط خلخایل میگوید:
در س���ال  ۱۳۵۹بودكه چند نف���ر از معتمدین بازار اصفهان را دس���تگریكرده و به
ی مجلس بودم .برخی تندروهاكه
ته���ران آورده بودند و من ه���م در تهران نماینده 
ً
در خط مقابل آنها بودند اصرار داش���تندكه سریعا بدون محاكمه اعدام شوند... .
در هر صورت برای اینكه بنده معرتض دادگاههای اصفهان نشوم از سوی یكی از
دادگاههای اصفهان شاید دادگاه انقالب ،آن چند نفر بازاری راكه نفهمیدم به چه
جرمی دستگری شده بودند به تهران حضور آیت الله خلخایل فرستادند ،خانوادههای
آنها به بنده كه در آن موقع تنها نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی
ب���ودم تلفن زدند ،بنده هم خدمت آقای خلخایل معروض داش���تمكه این افراد را
من میشناسم .انسانهای فوقالعاده هستند ،برای دستگریی آقایان مواظب باشند
كه توطئهای دركار نباشد و جزو جناحهای خاص سیاسی نباشند و حتی به عرض
ایشان رساندمكه یكی از آنها در زمان شاه در زندان اصفهان با من زندان بود ،به
زندانیان سیاسی مخصوص ًا مذهبیها و روحانیها نهایت لطف و مرحمت را داشت.
آنان را به اطاق خود میبرد و پذیرایی میكرد ،چند مرتبه هم او را ساواک احضار
و مضروبشكردند ،در ه���ر صورت خدمتها وكارهای خوب و بد آنها را با هم
بسنجید و طبق اصول شرع محاكمهكنید ،جناب آقای خلخایل قول مردانه دادند!
فردا در راهروهای مجلس مرا صداكرده وگفتند آنراكهگفتید صبح زود اعدامكردم،
دیگر قسمت چننی بود ،دیگرگذشت ،ناراحت نباشید .با حالت ناراحتیگفتم جرمش
چه بوده؟ فرمودند :کسی اعرتافکردهکه از ایشان مقداری تریاکگرفته .من دیگر
چیزی نگفتم و رفتم ،بعدها فهمیدم از افراد دیگر مبالغی پول به حس���اب دادگاه
گرفته شده و رها شدهاند ،ویل چون این یكی نداشته و یا نداده ،اعدامشكردهاند.
بعدها پرونده آن ش���خص راكه دیدم ،فقط یک وصیتنامه داخل آن بود و دیگر
هیچ .جریان را به عرض مبارک امام (ره) و حضرت آیتالله منتظری رساندمكه آن
زمان موقعیتی سیاسی داشتند ،فكر میكنم آقایان تذكرات الزم را به آقای خلخایل
داده بودندكه یک روز در راهروهای مجلس فریاد برآورن دكه هركس به حكم شرع
محكوم به اعدام باش���دكه الزم نیست شماره شناسنامهاش درجایی درج شود .با
این س���خن میخواستند بفرمایندكه خودشان مالک و معیار شرع و اسالم هستند
و هر چه تش���خیص دادند همان حكم قطعی شرعی است ،با پول میشود افرادی
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را از اعدام رها كرد ،كسی كه پول نداد باید اعدام شود! و پرونده هم الزم نیست.
خلخایل درگفتگو با پیام فضلینژاد از قتل یککودک پانزده ساله میگوید:
تازه بودکه حاکم شرع شده بودم و بنا داشتم تا با منافقنی قاطعانه برخوردکنم .برای
خیلی از همکارانم سوال بودکه چگونه میشود اینها را سر جایشان نشاند .عصر
از پیش امام بازگشته بودم و با همراهان و همکاران و محافظانم قرار بود شام را در
منزلم بخوریم .داشتیم میآمدیم داخلکوچهی منزلکه از شیشهی ماشنی دیدم دوتا
بچه پانزده ،شانزده س���الهگویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدلکردند .دستور دادم
بگریند و بگردندشان ببینم ماجرا چیه .خودم ازکیف پسره این روزنامهی مجاهدین
را در آوردم .یادم هس���ت فامیلش شریعتی بود از خانوادههای اسمی قم .همانجا
2
پسره را باگلوله زدم و به همراهانمگفتم اینجوری باید با این جانوران برخوردکرد!
خلخایل در همنیگفتگو میافزاید:
تاریخ باید نماد دالوریهای انقالبیون باشد ،حاال خطاهایشان راکه نباید بزرگ
کرد .مث ً
ال اینکه پاس���داران یک ب���رادر دوقلو را به جای دیگ���ری آوردهاند و من
اعدامشکردهام ،اینکه نکتهی مهمی نیست ،یا مث ً
ال یکگروه بودندکه آخر سال ۵۹
فکر میکنم دستگریکردندکه اساس ًا اسالمی بودند ،اما خب به ماگفتندکهاینها
مارکسیست هستند و من بدون فوت وقت از دم تیغگذراندمشان .بعد هم اعالمکردیم
3
اینان در صف شهدای انقالب هستند و حقیقت ًا هم دروغ نگفتیم.
پیام فضلینژاد در پاسخ به خلخایل میگوید:
 ...مردمکوچه و بازار قم حتی میگویند دست خلخایل به خون بسیاری از نوجوانان
و جوانان بیگناه آلوده اس���ت .یکی از آنها برایم تعریف میکردکه شما روزی بنا
داشتید بیس���ت نفر را با هم محاکمهکنید .جلوی صف آنها رفتید وگفتید یکی
درمیان از سمت راست ،اویل اعدام شود و دومی حبس ابد برود .نفر آخرکه حبس
ابدگرفته بود ،به امید اینکه شاید روزی آزاد شود،گویا خندهای بر لبانش نقش بست
و شما تا خنده او را دیدیدگفتید حالکه اینطور شد از آخر صف ،یکی در میان ،اویل
اعدام شود و بعدی به حبس ابد رود...
صادق خلخایل :آن خنده شیطانی بود .دقیقا آن صحنه را به یاد دارم...
ال.گناه بقیهی متهمان چه بود؟! و اص ً
پیام فضلینژاد :خنده آن فرد شیطانی بود ،مث ً
ال
مگر خنده دلیل اثبات اتهامی است؟!
صادق خلخایل :االن شما میآیید از دلیل و اثبات دلیل حرف میزنید .آن موقع این چیزها
نبود اص ً
ال .میگفتند فالنی ضدانقالب است ما هم اعدامش میکردیم .آن دسته همکه
1

1-http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/002734
1-http://news.gooya.com/politics/archives/002728
3-http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/002734
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گفتی همهشان محارب بودند .حبس ابد هم با اعدامکه زیاد فرقی نمیکرد...
خلخ���ایل در مصاحبه آذر  ۵۹آمار تکاندهندهای به دس���ت میده���د و در مورد تعداد
اعدام شدگان میگوید:
اینهاکه اعدام شدهاند [محکومنی مواد مخدر] شاید چهارصد نفر باشند .اما اعدام
همهی آنها را من ندادهام ،ویل بنام من تمام شده است .البته قضاتی از طرف من
بودهاند .خلخایل در پاسخ سوال خربنگار مجارستانگفتً :
کال هزار و دویست نفر
2
ضد انقالب و چهارصد نفر در رابطه با مواد مخدر اعدام شدهاند.
ظاهراً خلخایل به اعتبار حکمیکه بنیصدر به او داده بود ،قضاتی را نیز به عنوان حاکم
شرع نصبکرده است.وی پس از هفت ماه و نیم از سرپرستی دادگاه انقالب ویژه مبارزه
با مواد مخدر استعفاکرد.
1

برکناری بنیصدر وکندن قرب مجاهدین
فردای  ۳۰خرداد و در حایلکه هنوز جوخههای اعدام رسم ًا شروع بهکار نکرده بودند،
خلخایل به عنوان یکی از نمایندگان هوچیگر مجلس شورایاسالمی که معرکهگردان
هم بود ،به میدان آمد تا زمینهیکشتار را فراهمکند .وی در جلسهی صبح مجلس در ۳۱
خرداد  ۱۳۶۰ضمن اشاره به تظاهرات روزگذشتهی هواداران مجاهدینگفت :حتی اگر
امام فرمان تصفیه هم ندهند حزبالله خود آنها را تصفیه خواهندکرد ... .قرب مجاهدین
3
خلق را در خیابانهای تهران خواهیمکند.
تالش خلخایل برای اعدام پاسداران و نظامیان درگری در جنگ
پس از صدور فرمان خمینی در دوم مردادماه  ۱۳۶۷مبنی بر تشکیل دادگاههای صحرایی و
محاکمه و اعدام پاسداران و نظامیانیکه در جبههها باعث شکست نریوهای نظامی شده
بودند ،خلخایل از رفسنجانیکه فرماندهکل قوا بود خواست ادارهی این دادگاهها را به
او بسپارد .اما رفسنجانی با این ایده موافقت نکرد و از او خواست با همکاری جمعی از
خربگان و آگاهان نظامی محورهای عملیاتی و مراکز نظامی جبههها را مورد رسیدگی قرار
داده و به منظور باال رفنت انضباط و وظیفهشناسی و تشویق و تنبیه افراد خدمتگزار یا متخلف
برای فرماندهی و مراکز تصمیمگریی مربوطگزارش و نظریه تهیه 4.نماید .رفسنجانی تأکید
میکند خلخایل در س���فر به اهواز همراه او بود و در آنجا اصرار میکن دکه س���ه نفر از
5
فرماندهان س���پاه پاس���داران را به خاطر قصور در جنگ و شکست در فاو اعدامکند.
1-http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/002734

-2روزنامهیکیهان ۱۸ ،آذر .۱۳۵۹
-3روزنامهیکیهان ۳۱خرداد ۱۳۶۰
 -4ایام انزوا ،خاطرات آیتالله خلخایل ،نشر سایه ،چاپ اول ،صفحهی .۵۵

5-www.youtube.com/watch?v=rN2XHjceTic
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خلخایل تا پایان حیات خمینی از نزدیکان وی بود و به خاطر محاکمههای جنجالیش
هرگز محاکمه نشد ،در حایلکه خمینی به خاطر قتل علی فدایی ،مرتضی فهیمکرمانی
را از قضاوت محرومکرد .خلخایل با پش���تیبانی مس���تقیم خمینی رد صالحیت نشد و
نمایندهی سه دورهی نخست مجلس شورایاسالمی و دورهی اول مجلس خربگان بود.
رد صالحیت وی از سوی حاکمیت پس از درگذشت خمینی ،ربطی به محاکمههایش
نداشت.
نفرت از نریوهای ملی و ملیمذهبی
در ابتدای انقالب وی مخالف سرسخت نریوهای ملی از جمله نهضت آزادی و به ویژه
مهندس بازرگان بود.
در بهار  ۱۳۶۱خواستار برخورد حذفی با آیتالله سیدکاظم شریعتمداری بود و در ماجرای
اتهامکودتای قطبزاده در زیر ورقهی اعرتاض نمایندگان مجلس اول نوشتهبود :اصلکار،
خود شریعتمداری استکه باید اعدام شود .خلخایل در دوم اردیبهشت  ۱۳۵۸در مقالهای
با عنوان بهانهها را ازدست خائنان بایدگرفت.برعلیه حزب جمهوریاسالمی خلق مسلمان
ایرانکه وابسته به آیتالله شریتعمداری بود موضعگرییکرد و خواهان انحالل آن شد؛
چراکه خمینیگفته بود جمهوریاسالمی نه یککلمهکم و نه یککلمه زیاد و به ادعای
خلخایل این حزب در مقابل «حزب جمهوریاسالمی» ایجاد شده بود و باعث تفرقه
میشد .انتشار این مقاله باعث خشم مردم تربیز و قم شد و درگرییهای زیادی را موجب شد.
اما در اواخر عمر همگام با اصالحطلبان ،با احرتام از شریعتمداری در جلد دوم خاطراتش
یادکرد و اجازهنامههای خود از شریعتمداری را منتشر نمود .موضع وی نسبت به بازرگان
نی���ز در طول زمان تغیریکرد و در س���الهای آخر عمرش ب���ه ثناگویی از مهدی بازرگان
ت وی از آیتالله منتظری نیز سودی به
پرداخت و در تشییع جنازهی ویگریست .حمای 
حالش نداشت و شرکت روزانهی او در نماز جماعت دفرت آیتالله منتظری نیز دردی از او
دوا نکرد .وی پس از درگذشت اراکی از مردم خواستکه مقلد آیتالله منتظری شوند و
خود نیز تا پایان عمر از مدافعان و همراهان منتظری باقی ماند.
تئوریهای خلخایل و میزان سواد او
خلخایلکتاب مقدس ( )Bibleراکتابی مهمل و دروغهای شرمآور خواند و یهودیان را
«قومی جنایتکار» معرفی میکرد.
ویکتابی با عنوان «کوروش دروغنی و جنایتکار» نگاش���ته و ادعا میکند قصد داشته
به مناسبت جشنهای  ۲۵۰۰ساله آن را منتشرکند .در این رساله اوکوروش را «سفاک و
خونریز» نامید و به لواط و بیبندوباری متهمکرد و طرح عظمت او در ایران را سیاستی
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استعماری و توطئهی یهود دانست .این رساله بخشی ازکتاب خاطرات وی استکه تحت
نام «ایام انزوا» انتشار یافت .خلخایل همچننی در سخرنانی خود در دانشکده دکرت علی
شریعتی دانشگاه مشهد ،فردوسی را مورد حمله قرار داد وگفت:
فردوسی از رستم خیایل و پادشاهان تعریف کرده ،در حایلکه درکتاب خود یک
کلمه هم از انسان و انسانیت نامی نربده است .شاهنامهی فردوسی شاهنامه نرینگ
و دورغ و سرگرمکننده مردم بدبخت ماست.
خلخایل از دشمنان علیاکرب دهخدا یکی از بزرگترین ادبای ایران بود .در مورد دهخدا
میگوید:
نوش���تههای دهخدا در لغتنامه و تعریف او از پهلوی رضاخان و محمدرضا خان
موجود است .او یککلمه از قرآن نگفته اهل نماز و روزه و دین نبوده است ،علمای
قزوین او را تکفریکردند ...لغتنامهی دهخدا من حیثالمجموع خطری برای دین
و اسالم دارد ،همچونکتاب تاریخ ویلدورانت .مصدقالسلطنه میخواست پس از
1
اعالم جمهوری ،دهخدا را به عنوان رئیسجمهور معرفیکند.
محمد قائد در مورد بیس���وادی خلخایلکه حکم قضاوت خود را مستقیم ًا از خمینی
دریافتکرد مینویسد:
درکتاب خلخایل با نام خاطرات در تبعید یا نقش اس���تعمار د رکشورهای جهان
سوم جمالتی از قبیل «ماشنی با تمام عجله حرکت میکرد» دیده میشود.کتاب
 ۱۸۷صفحهای از نظر وفور اشتباهات انشایی ،تاریخی ،موضوعی و امالیی (انجیل
به جای انجری ،تمرتاق به جای طمطراق ،میون به جای میان و غریه) جزو عجایب
چاپ و نشر در زبان فارسی است و نشان میدهد نویسندهاش نمیتواند مدرسهی
2
ابتدایی را با موفقیت به پایان رسانده باشد.
خلخایل پس از یک انزوای دهساله در آذرماه  ۱۳۸۲درگذشت .کروبی ،رئیس مجلس،
خدمات و مجاهدات آیتالله خلخایل را از صفحات زرین تاریخ انقالب اسالمی دانست
و مجمع روحانیون مبارزکه محمد خاتمی ،رئیس جمهور ،از اعضای شاخص آن است،
از او به عنوان یاور صدیق آیتالله خمینی و خدمتگزار ایثارگر مردم اسم برد و از همگان
3
دعوتکردکه در مجلس ترحیم او شرکتکنند.

-1ایام انزوا ،خاطرات آیتالله خلخایل ،نشر سایه ،چاپ اول ،صفحهی .۲۰۶

2-www.mghaed.com/ay/hanging_judge.PDF
3-www.bbc.com/persian/iran/story/2003/11/031129_ss-khalkhali.shtml

احمدآذریقمی

احمد آذریقمی در س���ال  ۱۳۰۲در قم به دنیا آمد و در همان شهر به دبستا ن و دبریستا 
ن
رفت و در سال  ۱۳۲۰دیپلمگرفت .وی سپس مشغول تحصیل علوم دینی در حوزهی علمیه
قم ش���د و در سال  ۱۳۲۲به بروجرد رفت و همراه با مطهری در درس آیتالله بروجردی
ف عزیمتکرد و به مدت دو سال در آنجا تحصیل
شرکتکرد .در پاییز هما ن سال ،به نج 
کرد .اساتید اصلی وی در حوزه ،آیتالله بروجردی و محقق داماد ،خمینی و مریزا هاشم
آملی ،سیدیحیی یزدی و حاجمریزا حسن یزدی بودهاند.
وی ،مانند بسیاری از روحانیون از عالقمندان و مدافعان فدائیان اسالم در دههی بیست و
سی خورشیدی بود .پس از غائلهی  ۱۵خرداد چندین بار توسط ساواک بازداشت و در
ج فقه را
س رسائ ل و خار 
سال  ۱۳۵۲به سه سال تبعید محکوم شد .وی از سا ل  ۱۳۵۱تدری 
ی آغازکرد.
ی حقان 
در مدرسه 
چگونگی راهیابی آذری قمی به قوه قضاییه و دیدگاههای او
آذریقمی از همان اولنی روزهاییکه مهدی هادوی به دادستانیکلکشور انتخاب شد،
از طرف خمینی عهدهدار دادس���تانی انقالب مرکز شد تا بهکنرتل هادویکه به اندازهی
کاف���ی مکتبی نبود و به جای درسآموخنت در حوزه در دانش���گاه درس حقوق خوانده
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بود ،برپدازد .انتخاب او بیانگر سمت و سوی خمینی برای حاکمکردن شریعت به جای
دادگس�ت�ری نوین بودکه با انتخاب قدوس���ی در مردادماه تکمیل شد .طرفه آنکه حکم
رسمی انتخاب او به عنوان دادستان انقالباس�ل�امی مرکز در تاریخ ۱۱تریماه  ۱۳۵۸از
سوی خمینی صادر شده است  1اما وی در  ۱۹فروردین  ۱۳۵۸به همراه محمدیگیالنی
و احمد جنتی به منظور اعدام هویدا به زندان قصر رفت و در تصمیمگریی برای اعدام
او مشارکت داشت .همچننی در  ۲۶اردیبهشت  ۱۳۵۸مصاحبهی رسمی به عنوان دادستان
انقالباسالمی مرکز داشت .در این مصاحبه وقتی از او سئوال شد آیا متهمان دادگاههای
انقالباسالمی میتوانند وکیل بگریند یا نه؟ پاسخ داد:
از نظر شرعی و قانونی برای متهم میتواند وکیل بگرید .البته در صورتیکه احتیاج
به وکیل داشته باشد .اتفاق ًا غری از تهران ما چندین دادگاه در قم داشتیمکه پیشنهاد
میکردیم متهمان برای خود وکیلی انتخابکنند .در یکی از دادگاهها در قم متهمی
وکیل گرفت .ویل مورد خش���م و غضب مردم قرارگرفت و ما خودمانگفته بودیم
که متهم وکیل اختیا رکند و وکیل هم از تهران آمده بود .اما وقتی وکیل حدود صد
و هشت فقره شکایتی راکه از متهم شده بود در پرونده دید،گفت من نمیتوانم از
متهم دفاعکنم و آبروی خود را بریزم .وی ادامه دادکه فقط سه مورد از شکایتها
را خواندم و فهمیدمکه نه من و نه هیچ وکیل دیگری قدرت دفاع از چننی متهمی
را ندارد .وکال از این جهتکه پروندهی این جنایتکاران طوری استکه قابل دفاع
نیس���ت از حضور در دادگاه خودداری میکنند .به همنی دلیل استکه دادگاه نیز
تکلیف نمیکند متهم حتما وکیل داشته باشد .و وکال نیز نمیخواهند خود را در
مقابل خشم ملت قرار دهند...2
آذریقمی تکلیف را مشخص نمیکند چگونه وکیلیکه حاضر نشده دفاع از متهم را به
عهده بگرید در دادگاه مورد غضب و خشم مردم قرارگرفته است .خربنگار دوباره از وی
میپرسد اگر متهمی بخواهد وکیل بگرید این اجازه به او داده خواهد شد؟ و آذری قمی
در پاسخگفت:
بله حتم ًا ما تجربهکردیم و فقط در یک دادگاه توانستیم یک وکیل تسخریی انتخاب
کنیم .اما او با التماس تقاضاکرد از اینکار عفو شود .اگرکسی بخواهد وکیل بگرید
3
ما استقبال میکنیم.
البته خمینی پیش�ت�ر درگفتار تلویزیونی  ۱۲فروردین  ۱۳۵۸خود در پاسخ به اعرتاضهای
1-www.imam-khomeini.ir/fa/C207_42505

-2روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۲۹اردیبهشت  ،۱۳۵۸ص .۵
-3روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۲۹اردیبهشت  ،۱۳۵۸ص .۵
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س���ازمانهای حقوق بشری 1بهنبود تشریفات حقوقی و تعرض به حقوق متهم در نظام
قضایی اسالمیکه نمونهی بارزی از نگاه شریعت و بینش قضایی اسالمی استگفته بود:
 ...اص ً
ال معنی ندارد محاکمهی مجرم ،محاکمهی مجرم یک امری استکه مخالف
با حقوق بشر است .حقوق بش���ر اقتضا میکندکه ما آنها را همان روز اولکشته
باشیم برای اینکه مجرمند و معلوم استکهاینها مجرم هستند .آنکه باید برای او
وکیلگرفت ،آنکه باید به ادعای اوگوشکرد او متهم است نه مجرم ...آیا جامعهی
حقوق بشر تصور نمیکن دکه مجرم را بای دکشت برای حقوق بشر؟...و الکن اعتقاد
2
ما این استکه مجرم محاکمه ندارد و بایدکشت...
خمینی در اثر فشارهای بنیالمللی به صراحت عنوانکرده تنهاکسانی را اعدامکنندکه در
قتل و شکنجه شرکت مستقیم داشتند ،آذریقمی در مصاحبهی خود آن را هم برنتابید و به
توجیه وتفسری آن برآمده وگفت:
ما در حضور امام بودیم و با ایشان صحبتکردیم .در خارج اینطور منعکس و شایع
شدهکه دادگاهها هرکسی راکه به امام اهانتکرده باشد محکوم به مرگ میکنند.
در این مورد مثالً عالمه وحیدی را مثال زدهاند .در صورتیکه هرگزکس���ی به جرم
اهانت به امام محکوم نشده و نخواهد شد .او ً
ال ما این شایعه را تکذیب میکنیم
و میگوییم به فرضکه وکیلی در مجلس حرفی علیه امام زده باشد یا وزیری ،هرگز
محکوم نخواهد شد .اما وزرا و وکالییکه محکوم شدهاند ،بر اساس همنی موازین
«مفسد فیاالرض» محکوم ش���دهاند .فرض کنید وزیری مثل خلعتربی یا همنی
عالمه وحیدی برای آنکه وزیر بودهاند یا وکیل ،محکوم نشدهاند ،در پروندهی آنها
موارد و مطالبی بودهکه دادگاه آنها را «مفس���د فیاالرض» تشخیص داده است.
مث ً
ال قراردادهاییکه خلعتربی با بیگانگان و ابرقدرتها منعقدکرده بر اساس آنها
وضع اقتصاد و ملت و ثروت مملکت نابود شده ،نفت در اختیار آنها قرارگرفته و در
ازای آن اسلحهگرفتهایم تا مردم را سرکوبکنیم و امثالاینها .مسائلی بودکه منجر
3
به محکومیت خلعتربی شده نه آ ن که وزیر بوده.
وی همچننی در پاس���خ خربنگاریکه پرسید :پیام امام آیا تأثریی در سرنوشت زندانیان
خواهد داشت یا خری و آیا این پیام در موردکسانیکه مفسد فیاالرض شناخته خواهند
شد نافد است؟گفت:
«-1سازمان عفو بنیالمللی»« ،اتحادیهی قضات فرانسوی»« ،بخش آلمان غربی عفو بنیالمللی»،
وکالی فرانسوی موسوم به «قهرمانان تاریخی دفاع از حقوق بشر» و «نهضت حقوقدانانکاتولیک»
از نخستنی سازمانهایی بودندکه به اعدامهای انقالبی در ایران اعرتاضکردند.
2-http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=6&page=459

-3روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۲۹اردیبهشت  ،۱۳۵۸ص .۵
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باید عرضکنمکه هیچگونه تأثریی در وضعیت مفسدین فیاالرض ندارد .امام تصریح
کردندکه من همان مطالبی راکه از روز اول معتقد بودهام در آن پیامگفتهام و چیز تازهای
نیست و نیز فرمودهاندکه من نسبت به بعضی از متهمانکه از حاال به بعد محاکمه میشوند
در حقیت نوعی عفو و تخفیف در نظر دارم ...حاکم اسالم بر اساس سیاست و مصحلت
اختیاراتی داردکه میتواند بعضی را عفوکند .نظر امام این استکه از این به بعد تخفیفی
در مجازاتها داده شود و این بدان معنا نیست که آرای دادگاهها که تا کنون صادر شده
تخطئه ش���ود .تکرار میکنمکه حکم برای مفسد فیاالرضکماکان اعدام است .بدین
1
جهت استکه عرض میکنم تغیریی نکرده است.
این در حایل بودکه خمینی همچنان به پرتوپالگویی مشغول بود و در دیدار با بازرگانان
تهران و قم روز  ۲۵اردیبهشت ۱۳۵۸گفت:
کارگزاران حقوق بش���ر ،وقتیکه در ش���کنجهگاههای ایران پای مبارزان ما را اره
2
میکردند یا هنگامیکه خود شاه با هلیکوپرت مردم را به مسلسل میبستکجا بودند؟
میان آنها اعضای ساواک
خربنگاری از آذری قمی پرسید چند زن زندانی دارید و آیا در 
هم هستند؟ او پاسخ داد:
حدود سی زندانی زن داریم که چند نفر از آنها سناتور و نمایندهی سابق مجلس
هستند .چند نفر نیز متهم به فساد و اشاعهی فساد هستند و بقیه ساواکی.
خربنگار :اگراین زنها مفس د فیاالرض شناخته شوند تریباران خواهند شد؟
اگر دادگاه آنها را به مرگ محکومکند شکی نیستکه تریباران خواهند شد زیرا3
فرقی بنی زن و مرد نیست.
تالش برای قراردادن قضات دادگسرتی
زیرنظر حکام شرع
آذریقمی خواهان حضور قضات دادگسرتی در دادگاه انقالب و رسیدگی به پروندههای
دستگریش���دگان زیرنظر حکام شرع بود و از اینکه قضات دادگسرتی حاضر نمیشدند
نابودی بنای عدالت و دادگسرتی نوین با همکاری آنها صورتگرید ،ناخشنود بود .وی
-1روزنامهی اطالعات ،شنبه  ۲۹اردیبهشت  ،۱۳۵۸ص .۵
-2متأس���فانه این خزعبالت مورد اعرتاض هیچکس واقع نمیشد .اشارهی خمینی به ارهکردن پای
مبارزین ،دروغی استکه هادی غفاری در مورد پدرش سرهمکرد .در حایلکه او در زندان در مقابل
چش���مان زندانیان سکتهکرد و درگذش���ت .پیش از آن آیتالله سعیدی نیز در زندان قزلقلعه سرنماز
سکتهی معزیکرد و درگذشت .سیامک لطفاللهی و داریوش فروهر به منظورکمک به درخواست
نگهبان زندان به سراغ وی رفته و او را در حال نماز یافتند .به توصیهی فروهر از آنجایی که وی در
زندان درگذشته بود ،ساواک و نظام سلطنتی مسئول مرگ او معرفی شدند .بعد ًا در تبلیغات روحانیت و
در رأس آن خمینی ،مجاهدین وکنفدراسیون دانشجویان و  ...موضوع به مرگ در زیر شکنجه تغیریکرد.
-3روزنامهی اطالعات ،شنبه ۲۹اردیبهشت  ،۱۳۵۸ص .۵
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در  ۱۶تریماه  ۱۳۵۸تأکیدکرد:
دس���تهایی درکار استکه دادسرای انقالب را در اختیار دولت قرار دهد ...این
س���ؤال پیش میآیدکه چرا دولتکه یک دولت اس�ل�امی است و بایستی مجری
قواننی اس�ل�امی باشد از وجود دادگاههای انقالب اظهار نگرانی میکند .قضات
دادگسرتی هم از دیروزکار خود را در دادسرای انقالب تعطیل کردند و هم اکنون
ما از تعدادی دیگر از حقوقدانان دعوتکردیمکه در این مهم با ما همکاریکنند.
البته اگر دادگسرتی از اینکمک امتناع ورزد ما مجبوریم از کسانیکه به امور فقهی
1
اسالم و قانون اجزایی اسالم آشنایی دارندکمک بگرییم.
سیدابوالفضل مریشمششهشهانی دادستان تهران در پاسخ به ادعاهای آذریقمیگفت:
من از همان روزهای نخست اعالمکردمکه رسیدگی بهکار متهمنی رژیمگذشته یا
باید به وس���یلهی دادگسرتی به طور مستقل و بدون مداخلهی سایر مراجع به عمل
آید و یا آنکه آقایان روحانیونکار تعقیب را مستق ً
ال به عهدهگریند ...من میگویم
قضات با یک سیستم فکر قضایی تربیت شدهاند و روحانیون با سیستم دیگر ...آقای
آذریقمی همکوش���ش میکندکندیکار را بهگردن قضات بیاندازد .البته قضات
هم از نحوه مداخالت بیرویه ناراحت هستند و استقالل و آزادی در تصمیمگریی
2
ندارند.
آذری قمی در پاسخ ،منویاتش را برمالکرد وگفت:
روحانی مرتقی متدش همان متد اس�ل�امی اس���ت و ما انتظار داری���م که وزارت
دادگس�ت�ری هم این متد را انتخابکند نه متد غربیک���ه تاکنون حاکم بر وزارت
3
دادگسرتی بوده است.
ی آذری قمی در «بهار آزادی»
اقدامات سرکوبگرایان ه 
در تریماه  ۱۳۵۸آذریقمی همچننی درگری پروندهی سعادتی و حماد شیبانی بود .در تاریخ
۲۴تریماه وی مدعی شدکه روز بعد دادگاه سعادتی راکه چهل روز در اعتصاب غذا بود
برگزار خواهدکردکه با اعرتاض وکیل مدافع او دکرت عبدالکریم الهیجی روبرو شد .وی
در همان روز به سینماداران پایتخت اخطارکرد که از نمایش فیلمهای سکسی و نصب
عکسهای زننده بر سر در س���ینماهای خود خودداریکنند .4منظور وی از فیلمهای و
عکسهای مزبور ،فیلمهای مربوط به سینمای ایران قبل از انقالب بود.
-1روزنامه اطالعات ،یکشنبه  ۱۷تری  ،۱۳۵۸ص . ۱
-2روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۱۸تری  ،۱۳۵۸ص .۲
-3روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۲۱تری  ،۱۳۵۸ص .۱
-4روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۲۴تری  ،۱۳۵۸ص .۲
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یکش���نبه  ۲۱مرداد  ۱۳۵۸به دعوت جبههی دمکراتیک ملی تظاهراتی در اعرتاض به
بستهشدن روزنامهی آیندگان برگزارکردکه از دانشگاه تهران آغاز شد .در مسری راهپیمایی با
حملهی نریوهای بسیجشدهی حزباللهی ،تعدادی از تظاهرکنندگان زخمیشدند .روز بعد
ی شدهی نریوهای چماقدار به ستاد مرکزی چریکهای فدایی خلق در
حملهی سازمانده 
خیابان دهکده اجرا شد و این ستاد توسط سپاه پاسداران اشغال شد .چماقداران سپس
بهکتابفروشیهای مقابل دانشگاه تهران حملهکردند .در روز سهشنبه  ۲۳مرداد آذریقمی
حکم دستگریی هدایتالله متنیدفرتی را به خاطر برگزاری تظاهرات جبهه دمکراتیک
ملی و رضا مرزبان سردبری نشریهی پیغام امروز را به خاطر توهنی به خمینی صادرکرد.1
حمالت سازماندهیشدهی چماقداران ،به مرکز جنبش ملی مجاهدین وابسته به مجاهدین
در خیابان مصدق هم منتهی شد .پشت این حمله نریوهای سپاه پاسداران بودندکه احکام
دادستانی انقالب و آذریقمی به آن پوشش قانونی میداد .روز دوشنبه ۲۹مرداد به دستور
احمد آذریقمی بیست و دو مجله و روزنامه توقیف شدند و در روز سهشنبه  ۳۰مرداد وی
دستور توقیف یازده نشریهی دیگر را داد .آذریقمی سپس روز سهشنبه  ۳۰مرداد  ۱۳۵۸در
یک مصاحبهی مطبوعاتی شرکتکرد وگفت:
 ...متأسفانه دیدیمکه در این مدت شش ماه از این آزادیکمال سوءاستفاده شده،
بطوریکهکار را به جایی رساندندکه عزالدین حسینیکه یک رهرب مذهبی است با
کمال بیشرمی و وقاحت ،رفراندومی راکه برای جمهوریاسالمی به رأی عمومی
گذاشته شده بود تحریمکرد .دلیل او هم این بودکه من از محتوای جمهوریاسالمی
خربی ندارم .یعنی چی؟ از یک شخصیکه ادعای رهربی مذهبی اسالمی میکند
چننی ادعایی واقع ًا خیلی عجیب است و دیدی دکه چندی پیش ،ناگهان چریکهایی
ق الکفر ملت ًا
فدایی خلق ،روشنفکرها ،ساواکیها و دستجات مختلفکه به مصدا 
واحده ،دست به دست هم دادند و ناگهان مسلمانها را محاصرهکردند و پیدا بود
که نقش���های بودهکه از قبل طرح شده اس���ت .با سنگ و چوب و چاقو و دشنه و
امثالاینها حدود سیصد نفر را زخمیکردند .البته من از یک شاهد عینی هم شنیدم،
پریمردی در اثر ضربهایکه بر سرش وارد شده بود چشمهایش از حدقه بریون آمد.
البته نمیدانم این موضوع تا چه اندازه صحت دارد .خوب این دیگر برای دولت
موقت اسالمی و دادسرای انقالباسالمی مخصوص ًا برای مقام رهربی قابل تحمل
نبود...
شش ماه هم همنیطور عمل ش���د ویل متأسفانه سوءاستفاده شد .ایادی داخلی و
خارجی استعمار و استبداد وضع را به چننی روزی رساندندکه ما پیش دنیا رو سفید
-1روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۲۵تری  ،۱۳۵۸ص .۲

عدالتخانه و ویرانگران آن -در نخستنی دههی انقالب

425

شدیم .اگر شدت عمل به خرج بدهیم و آزادی را محدود بکنیم و آزادی نشریات را
محدودکنیم حق داریم و روی استنباطیکه از نظر و فرمان امام پیداکردیم ،همان روز
اول دستور دستگریی متنیدفرتی را دادیم.
این شخصکه صاحب ثروت هنگفتی است و به تعبرییکه امام فرمودند از مالکنی
بزرگ است برای زحمتکشان سینه میزند و این مسائل را بهوجود میآورد .دستور
دستگریی او صادر شده ویل حاال معلوم نیست درکدام سوراخی مفخی شده است.
انش���اءالله بهدست پاسداران میافتد و به س���زای اعمال خود خواهد رسید و به
محاکمه دعوت میش���ود .همچننی رضا مرزبان و قاسملو و دیگر جنایتکارانیکه
دس���تاندرکار بودند .مخصوص ًا چریکهای فدایی خلقکهاینها هم در واقعهی
ش���هر پاوه دست داش���تند .خالصهگروههای دیگری همکم و بیش در این جهت
ائتالفکردهاندکه دستور دستگریی آنها داده شده و همچننی تاکنون تعداد بیست
و شش روزنامه توقیف شده و از نشر آنها جلوگریی به عمل آمده است .انشاءالله
اف���رادیکه در پخش اخب���ار انحرافی و آلودهکردن و خالصه خ���وراک دادن به
روزنامههای غربیکوبیدن انقالب ایران دستاندرکار بودهاند و هستند اینها بعد ًا
بهجرمشان رسیدگی میش���ود و افرادی از آنهاکه باید دستگری شوند ،دستگری و
محاکمه میش���وند .تعداد دیگری روزنامه و مجالت انحرافی هستندکه به تدریج
1
توقیف خواهند شد.
دشمنی آذریقمی با متنیدفرتی به خاطر دفاع وی از استقالل قوهی قضاییه و شأن
وکالت و دس���تگاه قضایی بود .از پاسخ او معلوم بودکه موضوع را قبالً با خمینی
هماهنگکردهاند.
آذریقمی بهبهانهی تظاهرات جبههی دموکراتیک ملیکه مسئولیت آن بنا به اطالعیهی
هیأت اجرایی جبهه به عهدهی متنیدفرتی نبود حکم دستگریی وی را صادرکرد.
متنیدفرتی در سخرنانی خود درکنگرهی وکالی دادگسرتی ،ضمن تشریح مبارزات وکال
و قضات در نظام سلطنتی ،شدید ًا به نظام قضایی جدیدالتأسیسکه میرفت همهچیز را
نابودکند حملهکرد وگفت:
امروز پس از انقالب ما چه داریم؟ آیا قوهی قضاییه داریم؟ آیا دادگسرتی داریم ؟ آیا
جایی داریمکه مرجع تظلمات ما باشد؟ خری این باید به وجود بیاید و ضرورتش به
چشم میخورد .هر روزکه قوهی قضاییه ما به وجود نیاید استقاللش تضمنی نشود
2
آن روز دیر است.
وی همچننی در حمایت از سخنان حسن نزیه در اینکنگرهکه موجب خشم شدید بهشتی
-1روزنامهی اطالعات ،پنجشنبه  ۱شهریور  ،۱۳۵۸ص .۹
-2روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۷خرداد  ،۱۳۵۸ص .۸
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و خمینی شده بودگفت:
دیروز آقای نزیه به تفصیل فرمایشاتی فرمودهکه خیال من و بسیاری از همکاران را
آسودهکردند و باری را از دوش ما برداشتند و بسیاری از مکنونات قلبی ما را بریون
ریختند ...بر ملت ایران معلوم نیستکه چهکسانی مشغول تدوین این حیاتیترین
منشور مردم هستند .میترسم قبل از اینکه به خود آییم و امکان اظهار نظر پیداکنیم،
قبل از اینکه تودههای مردم بتوانند بگویندکه چه میخواهند ،با یک رأی آری یا
نه روبرو شویم و باالخره با یک همهپرسی سندی بر ما تحمیل شود .این قراردادی
است اجتماعیکه باید تمام تودهها ،تمام اقشار و طبقات این مردمکه در این انقالب
سهیم بودند در تدوین آن هم سهیم باشند ...اگر حقوق و آزادیهای مردم ما تأمنی
نشود بزرگترین دستاورد انقالب ماکه آزادی بوده است حفظ نشود و مردم آزادانه
نتوانند به مبارزات خود ادامه دهند امرپیالیسم نه تنها از بنی نخواهد رفت بلکه روز
به روز سلطهی آن بر ما بیشتر خواهد شد .و بزرگترین و مهمترین ضمانت اجرایی
که برای حفظ حقوق مردم ،حفط حقوق خلقهای ستمدیدهکشور باید وجود داشته
باشد قوهی قضاییه آزاد و مستقل و مستحکم است .ما در اینجا جمع شدهایم که
1
الاقل این حیاتیترین بخش این قرارداد اجتماعی آیندهی خود را بررسیکنیم.
خشم آذریقمی و روحانیون از پیغام امروز هم مشخص بود:
درکنگرهی وکالی دادگس�ت�ری حس���ن نزیه رئیسکانون وکال از روزنامهی پیغام
امروزکه مقالهای در زمینهی «مبارزه با از وکالی دادگس�ت�ری بیاموزیم» نوشته بود
و همچننی از سایر مطبوعات که جریان کنگره را بطور واقعی منعکس کرده بودند
2
تشکر کرد.
یخلقمیگفتهمهیچرنگبویحقوقینداشت.وقتی
آنچهویدرموردچریکهایفدای 
در مورد شرکت چریکهای فدایی خلق در ماجرای پاوه از وی سوال شد ،وی در پاسخگفت:
من دالیلی در مورد ش���رکت آنها در حادثهی پاوه ندارم همان مصاحبههاییکه با
پاسداران مجروح از رادیو پخش شد .دلیل من است .اما راجع به آنهایی که جلو
دانش���گاه دستگری شدند این عده تعدادشان از ده نفر بیشتر نیست و هماکنون در
کمیتهی مرکزی و درمراحل تحقیق هستند ویل بعد ًا در دادگاه محاکمه خواهند و
3
تاکنون برای ما مشخص نشدهکه آنها وابسته به چهگروهی بودند.
آذریقمی چند روز بعد در مصاحبهی مطبوعاتی خود مدعی شد:
هر عملیکه مضر انقالب باش���د و س�ی�ر انقالب را متوقفکند مثل تحریک در
-1روزنامهی اطالعات ،دوشنبه  ۷خرداد  ،۱۳۵۸ص .۸
 -2پیشنی.
-3پیشنی.
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کارخانهها جلوگریی ازکا رکارگران و عدهای را رو در روی مردم قرار دادن به بهانه
این که بیکار هس���تند.اینها همه در صالحیت دادسرای انقالب است ،وظیفهی
دادسرای انقالب استکه شدت عمل بهخرج دهد و جلوی اینگونه اعمال را بگرید.
وی همچننی اضافهکرد:
اگر مث ً
الگندم را احتکارکنندکه این عمل باعث نارضایی عده زیادی از مردم میشود
1
که مجازات آنها ممکن است اعدام هم باشد.
وی در اطالعیهی ش���دیداللحن دیگری از کلیهی مؤسسات نشر و طبع و چاپخانهها و
صحافیهایاستانمرکزخواستازچاپونشروتهیهکتبوجزواتمضره،خودداریکنند.
حس���ب دستور قائد اعظم امام خمینی در مورد آزادی مطبوعات و با توجه به این
موضوعیکه دادس���رای انقالباسالمی مرکز بهآزادی مطبوعات معتقد و تأکید
خاص داردکه هر نشریه وکتاب مادامکه خالف مسری انقالباسالمی و حکومت
جمهوریاسالمی و تمامیت و استقاللکشور نباشد حق انتشار دارند ویل متأسفانه
در بعضی موارد مشاهده میگرددکهکتبی طبع ونشر میشودکه مخالف منافع ملی
و تمامیت ارضیکش���ور هستند با توجه به مراتب فوق بدینوسیله به اطالعکلیهی
مؤسسات نشر و طبع و چاپخانهها و صحافیهای استان مرکز میرساندکه در چاپ
کتب و جزوات بداقه نموده و موارد فوق را جهت چاپ و نشر در نظرگریند .بدیهی
است چنانچه خالفی مشاهده گردد دادسرای انقالباسالمی مرکز باالضطرار و
به منظور تحکیم و تثبیت جمهوریاسالمی ایران مبادرت به ضبطکتب و نشریات
2
مضره خواهد نمود و متخلفنی را شدیدأ تعقیب خواهن دکرد.
وی روز  ۱۸شهریور  ۱۳۵۸دستور مصادرهی روزنامههای اطالعات وکیهان را صادرکرد.
در حکم او آمده بود:
بنیاد مستضعفنی  -چون عباس مسعودی متوفی ،صاحب موسسهی اطالعات از
پایهگذاران رژیم طاغوت بوده و موسس���هاشکام ً
ال در اختیار رژیم قرار داشته و بر
سیاستهای استعماری آنان صحه گذارده اس���ت و آنچه بدست آورده و از خود
بجایگذاشته غریمشروع است و متعلق به مستضعفنی است ،الزم است بنیاد محرتم
تمام اموال منقول و غریمنقول او و فرزندانش و اقارب نزدیک وابس���ته بهاو را ،از
جمله موسسهی اطالعات و شرکت ایرانچاپ را تحویلگرفته و در اداره و رسیدگی
به آنها و خصوصا توجه به وضعکارمندان وکارگران شریف آن ،مساعی الزم را به
عمل آورند وکوشش نمایند.
آذریقمی همزمان طی دو حکم دیگر دستور ضبط اموال منقول و غریمنقول محمدعلی
-1روزنامهی اطالعات ،یکشنبه  ۴شهریور  ،۱۳۵۸ص .۲
-2روزنامهی اطالعات ،سهشنبه  ۱۳شهریور  ،۱۳۵۸ص .۱۱
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ی مدیر مؤسسه پست تهران و مصطفی مصباحزاده سناتور سابق و صاحب امتیاز
مسعود 
روزنامهیکیهان را نیز صادرکرد .در اطالعیهی اول درباره س���ناتور مسعودی آمده بود:
پروندهی محمدعلی مسعودی سناتور سابق و شریک مؤسسهی اطالعات و صاحب امتیاز
ً
کامال در اختیار طاغوت بوده ،مورد بررسی قرار
روزنامهی ضدمردمی پست تهران راکه
داده و اموال منقول و غریمنقول آن ً
کال در اختیار آن بنیاد است .اقدام فرمایید.
روزنامهیکیهان منت حکمیکه دربارهی مصادره اموال مصباحزاده صادر ش���ده بود را
نیز همان روز به چاپ رساند .در این اطالعیه آمده بود :بنیاد مستضعفنی ،به دلیل اینکه
دکرت مصطفی مصباحزاده صاحب موسس���هیکیهان و از پایهگذاران حکومت طاغوت
که مدت پنجاه سال به نفع اجانب و بیگانگان قدم برداشته و با گرفنت رشوههای کالن
از سیاستهای استعماری حمایتکرده و آنچه به دست آورده غریمشروع است و باید
در اختیار بنیاد قرارگرید ،لذا بدینوسیله اعالم میگردد که عالوه بر موسسهیکیهانکه
1
ً
قبال در اختیار بنیاد قرارگرفته ،بقیهی اموال منقول و غریمنقول او را نیز در اختیار بگریید.
استعفا از دادستانی و حمله بهمهدی بازرگان
در روز  ۲۴ش���هریور  ۱۳۵۸آذریقمی ،از سمت خود استعفا داد .وی همان روز در یک
مصاحبهی مطبوعاتیکه در محل زندان اوین برگزار شد با تأیید خرب استعفایش دلیل آن
را بیماری و ابتال به مرض قند ،فشارکاری وکارشکنیها و اخالل برخی افراد در دادسرا
اعالمکرد وگفت :استعفای شفاهی خود را به امام دادهام.
آذریقمی در اینگفتوگو سخنان مهندس مهدی بازرگان ،نخستوزیرکه چند روز پیش
به مناسبت درگذشت آیتالله طالقانی در دانشگاه تهران ایرادکرده بود ،را به شدت مورد
انتقاد قرار داد .اشاره آذریقمی به سخنان مهندس بازرگان در مراسم تجلیل از آیتالله
طالقانی بودکه در مقام تفکیک عمل و اندیشهی آیتالله طالقانی از دیگر علمای اسالم
برآمده بود .وی با بیان اینکه همواره دو نوع واکنش نس���بت به تمدن در میان علمای
ایرانی وجود داشتهکه شامل عکسالعمل مثبت و انتخابی و عکسالعمل منفی و تعصبی
بوده اس���ت،گفت :درگذشته اکثریت علما و آنهاکه اهل علم وکتاب بودند ،با فرنگ
و فرنگیمآبی مخالفت ش���دید داشتند و استفاده از هر چیز راکه رنگ فرنگی داشت،
حرام دانس���ته و نشانهای از بیدینی میدانستندً .
مثال با تشکیل مدرسه به شکل جدید
مخالف بودند ،حتی روی صندیل نمینشستند چراکه میگفتند صندیل یک شئی فرنگی
است .میگفتند نبای دکوچکترین اثری از غرب وارد مملکت شود یا باقی بماند ...این
2
عکسالعمل سرانجام به نتیجه نرسید و دیدیمکه شکست خورد...
-2روزنامهیکیهان ،یکشنبه  ۲۵شهریور .۱۳۵۸

1-http://boultan.ir/news/2277584
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آذری قمی در واکنش به این سخنان در مصاحبه مطبوعاتی خود در روز استعفاگفت:
مهندس بازرگان در تجلیل و شناس���اندن مرحوم طالقانیگفت ایشان (طالقانی)
برخالف اکثریت علما با مظاهر تمدن مخالف نبود و این به نظر من از ش���خصی
مثل مهندس بازرگان خیلی عجیب استکه یک چننی تهمت ناروایی به اکثریت
علما بزنند .چرا مردم را نسبت به روحانیت بدبنی کنیم و بگوییم این افراد مردمی
هستند ارتجاعی،کهنهپرس���ت و با تمدن مخالف ،صد سال استکه رهربی تمام
مبارزات با اس���تعمار را روحانیت برعهده دارد ،از مرحوم شریازی بزرگگرفته تا
داستان مشروطیت و داستان ملی شدن صنعت نفت .اینکمال بیانصافی استکه
1
بگوییم اکثریتاینها با مظاهر تمدن مخالف بودند.
آذریقمی همچننی از سال  ۱۳۵۸تا  ۱۳۶۲به مدت پنج سال حاکم شرع دادگاههای قم و
قاضی دادگاه انقالب بود .او به طور همزمان ریاست دادگاه ویژهی روحانیت راکه در قم
تشکیل شده بود نیز به عهده داشت و اقدامهایش در آن نهاد نیز بهگونهای بودکه آیتالله
منتظری در خاطرات خود آورده است :دادگاه ویژه اول بار به تصدی مرحوم آقای آذری
کارهای تندی انجام داد و عکسالعملهای تندی را به دنبال داشت و باالخره تعطیل شد.2
انتشار خرب دستگریی مهدی ایلیاوی توسط روزنامهی اطالعات در ۱۶مهر ۱۳۵۸با عنوان
همکار آذریقمی دستگری شد نیز برای آذریقمیگران تمام شد.
ایلیاوی از طرف آذریقمی مأمور بود مطبوعات کش���ور را بررس���ی کند و روزنامهها و
نش���ریاتی راکه خالف جهت نظاماسالمیگام برمیداشتند توقیفکرده و مانع انتشار
آنها شود .ایلیاوی ۱۱مهرماه ۱۳۵۸دستگری و در آذرماه محاکمه شد .وی با سوءاستفاده
از موقعیت خود در دادسرای انقالباسالمی مرکز با واردکنندگان معروف اتومبیلهای
تویوتا در ایران تماسگرفته و به عنوان اینکه میتواند از مصادرهی اموال وی جلوگریی
کند دومیلیون تومان از وی میگرید .بر اساس پروندهایکه برای ایلیاوی تشکیل شده بود
وی چند اتومبیل نمره نشده نیز رشوهگرفته بود .چند قبضه اسلحه ،یک دستگاه بیسیم،
چند پاس���پورت و شناس���نامه به نامهای مختلف از جمله مدارکی بودکه در خانهی وی
کشف شده بود.
مشارکت در تصویب قواننی ارتجاعی
و مخالفت با مریحسنی موسوی
آذریقمی پس از استعفا از دادستانی انقالباسالمی مرکز در مجلس خربگان قانوناساسی
شرکتکرد و در تصویب قواننی ارتجاعی و بهویژه اصل والیتفقیه نقش مؤثر داشت.
-۱روزنامهیکیهان ،یکشنبه  ۲۵شهریور .۱۳۵۸
-۲خاطرات آیتالله منتظری ،ج  ۱ص .۷۴۱
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وی سپس در سال  ۱۳۶۳به عضویت دومنی دورهی مجلس شورای اسالمی از قم درآمد
و ریاست جامعهی مدرسنی حوزهی علمیه را نیز به مدت چهار سال بر عهده داشت.
آذریقمی در دههی اول پس از انقالب علیرغم داش�ت�ن مقام رس���می در حکومت و
سابقهی شاگردی و پشتیبانی از اندیشههای خمینی پریامون حکومت اسالمی و مخالفت
با حکومت پهلوی به عنوان یکی از منتقدان پرسروصدای عملکرد خمینی شناخته میشد.
او در جلسهی رأی اعتماد به دورهی دوم نخستوزیری مریحسنی موسوی در نطق مخالف
خود در انتقاد از اصرار خمینی برای معرفی وی دستورات ویلفقیه را به احکام ارشادی
و مولوی تقسیمکرد و با توجه به اینکه ویلفقیه در برابر نمایندگان مجلس به جز توصیه و
نصیحت اختیار دیگری ندارد این حکم را ارشادی دانست .سخنان آذریقمی با واکنش
شدید بسیاری از نمایندگان مواجه شد و حتی هاشمیرفسنجانی رئیس مجلسگفت :شما
کل انقالب را زیر س���وال بردید ...من از طرفکل انقالب صحبت میکنم .آذریقمی
با این نطق مخالف به عنوان ش���اخصترین چهره در میان مخالفان موس���وی و حامیان
خامنهای معروف بهگروه  ۹۹نفر مطرح شد.
ایستادگی در مقابل خمینی و مخالفت با فتوای وی
انتقادات ش���دید آذریقمی از تصمیمات دولت و نظرات خمین���ی در مقالههایش در
روزنامهی رس���الت نیز بازتاب داشت و به موضوع جنجالبرانگیزی تبدیل شده بود تا
جائیکه خمینی در س���ال  ۱۳۶۳دستور عدم ارسال روزنامهی رسالت بهجبهه را برای
جلوگریی از تضعیف روحیهی رزمندگان صادرکرد .حتی اس���دالله بیات از خمینی نقل
قول میکندکه یکبا رگفته بود :اگر ترس از این نبودکه مردم بگوینداینها خودشان را
1
هم تحمل نمیکنند ،دستور توقیف این روزنامه را میدادم.
واکنش به سخنان آذریقمی در مجلس به همنیجا ختم نشد .دو روز بعد محسن قرائتی به
دیدار وی رفت تا پیام آیتالله خمینی را به وی ابالغکند .او در بارهی این دیدارگفته است:
دو روز پس از سخنان من در مجلس[...،حجتاالسالم محسن] قرائتی ،به خانهام
آمد و به روایتی از [حجتاالسالم] حاج احمد خمینیکه پیام پدرش را به قرائتی
ابالغکرده بود ،به این مفهوم به من ایفادکرد :به آقای آذریقمی بگویندکه نفوذ و
مقام ایشان به گرد پای نفوذ و مقام [آیتالله] شریعتمداری در میان علمای َاعالم
نمیرسد ،بهرت آن است ،دیگر پا را ازگلیم درازتر نکنند .او پس از دریافت این پیام
تصمیم به نوشنت نامهای برای سی نفر از علما میگریدکه شاهد از بنی رفنت احکام
2
شرع و التقاط این احکام و نفوس با فتواهای نادرست بودند ،و دیل خوننی دارند.
1-http://shahrvand.com/archives/25331
2-www.rahesabz.net/story/80315
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آذری پس از ابالغ پیام ،احمد خمینی را با عصبانیت و شدت از خانه بریون میکند.
مدافع والیت مطلقهی فقیه و رودرویی با خامنهای
آذریقمی پس از مرگ خمینی به شدت منتقد شورای نگهبان و نظارت استصوابی بود
و با رد صالحیت نمایندگان مخالف بود.
محسنکدیور درکتاب « فراز و فرود آذریقمی»که چکیدهی پیشگفتار آن در پی میآید،
مینویسد:
ی جمهوریاسالمی در سال  ۱۳۶۸که
تثبیت والیت مطلقهی فقیه در قانوناساس��� 
او عضو ش���ورای بازنگری قانوناساسی بود ،دفاع از رهربی آیتاللهگلپایگانی و
معاونت اجرایی خامنهای در مجلس خربگان قانوناساس���ی در سال  ۱۳۶۸که وی
عض���و مجلس خربگان رهربی بود ،اختیار ویلفقیه در تعطیل توحید عملی (جواز
عبادت غریخدا) در نامه به آیتالله خمینی در س���ال  ۱۳۶۷و انتش���ار علنی آن به
صورت مقاله در تری  ،۱۳۶۸لزوم تمرکز وجوهات شرعیه در دست ویلفقیه و عدم
مُ جزی بودن پرداخت سهم امام به مراجع در نیمهی دوم خرداد  ۱۳۶۸از مختصات
اندیشه و باورهای آذری بنی بهمن  ۱۳۵۷تا آذر  ۱۳۷۳است.
آذریقمی عضو مؤسس و نخستنی دبری جامعهی مدرسنی حوزهی علمیه قم بود .اعالم
خلع آیتالله ش���ریعتمداری از مرجعیت توسط جامعهی مدرسنی در زمان دبریی او و به
قلم محمد یزدی رئیسکمیس���یون سیاسی جامعه صورتگرفته است .آذری را میتوان
ش���اخصترین نمایندهی اس�ل�ام فقاهتی در حوزهی اقتصاد در دوران نخس���توزیری
مریحسنی موسوی دانست،که مدافع بازار آزاد و مخالف هرگونه دخالت دولتی و تعاونیها
بود ،و تحقق اقتصاد اسالمی را درگرو حذف مثلث شوم بانک ،بیمه و بورساز عرصهی
فعالیتهای اقتصادی از اساس میدانس���ت ،و از حذف بانک ،بانک بدون ربا را هم
ارادهکرده بود.
در سال پایانی حیات آیتاللهگلپایگانیکه آذری ایشان را َاعلم میدانست ،به فکر تدوین
فتاوای خود و انتش���ار رس���الهی علمیه (نه عملیه) افتاد .این مهم چند ماه قبل از وفات
آیتالله اراکی به انجام رس���ید و جلد اول آن با عنوان فرعی تقلید ،مرجعیت و رهربی
آمادهی انتشار شد ،اما در عنی ناباوری به رسالهی وی اجازهی انتشار داده نشد! اگرچه
آذری مطابق باورهای آن روزش حداکثریترین تلقی از والیت مطلقهی فقیه را در رسالهی
خود ارائهکرده بود ،اما به شرط اعلمیت فقهی مرجع تقلید هم تصریحکرده بودکه در آن
زمانکه خامنهای برای تصدی مرجعیت خیز برداشته بود معنایش نفی مرجعیت وی و به
باور ممیزانِ ارشاد توهنی به خامنهای و لذا انتشار آن خالف مصلحت نظام ارزیابی شد.
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کوششهای آذری برای انتشار حاصل عمر علمیاش به جایی نرسید.
در جلسهی جامعهی مدرسنی حوزهی علمیه قم برای اعالم مراجع جائزالتقلی دکه به نصاب
الزم برای اعالمنظر نرسیده بود و اعالم جواز تقلید از مقام رهربی با امضای یک نفر
(آیتالله فاضللنکرانی) منتش���ر شد ،آذریقمی یکی از چهار مخالف این تصمیم بود.
آقایان محمد یزدی و احمد جنتی صحنهگردانان این خیمهشب بازی بودند .در آن زمان
( )۱۳۷۳آیتالله منتظری نخستنیکسی بودکه به طور خصوصی عدم صالحیت شرعی
خامنهای را برای تصدی مرجعیتکتب ًا به ویگوشزدکرد .آذریقمی نخستنی فقیهی است
که در آبان ۱۳۷۴علن ًا با تکیه بر شرط الزامی اعلمیت فقهی عدم صالحیت مقام رهربی
را برای مرجعیت تقلید اعالمکرد.
ِ
مصلحت نظام اکسریی نبودکه
اعالم مرجعیت فرد فاقد صالحیت خط قرمز آذری بود.
بتواند مرجعیت مجتهد متجزی را ولو موقت ًا مشروعکند .حوایل آذر ۷۳تا آبان ۷۴چشمان
آذری مدافع سینهچاک والیت مطلقهی فقیه به حقیقتگشوده شد و بر وجدان خفتهی
او تلنگر زده شد .آذری متاخر متولد شد .به میزانیکه آذری یافتههای جدیدش را اعالم
و تبینی میکرد به حاشیه رانده میشد .در نخستنی قدم روزنامهی رسالت که موسس و
صاحب امتیازش بود ،از انتش���ار مقاالت او س���رباز زد ،در سال  ۷۴آذری مصاحبهها و
مقاالتش را در روزنامهی رقیب یعنی سالم منتشر میکرد.
با انتخاب محمد خاتمی به ریاس���تجمهوری در خرداد  ،۷۶آذری موقعیت را مناسب
دانست و طی نامهی سرگشادهای در سی و چهار صفحه خطاب به رئیسجمهور جدید
به تبینی آراء جدید خود و در حقیقت نقد رهربی پرداخت .وی مقام رهربی را مس���ئول
جنایتهای وزارت اطالعات معرفیکرد.
جامعهی مدرس�ی�ن طی دو بیانیهی ش���دیداللحن به وی تاخت و از این تاریخ آذری از
ش���رکت در جلسات جامعهکنارهگرییکرد یا اخراج شد .دو روز بعد اراذل و اوباش در
لباس طالب علوم دینی به درس آیتالله آذریقمی در مدرسهی فیضیهی قم حملهکرده
با شعار «مرگ بر ضد والیتفقیه» وی را مورد ضرب و شتم قرار داده ،درسش را برای
همیشه تعطیلکردند .اعرتاض او به «مقام غریمحرتم و غریمسئول وزارت اطالعات» هم
به جایی نرسید.
آذری در تابس���تان  ۱۳۷۶با خرب ش���ده بودکه مقام رهربی ارادهکرده از طریق جامعهی
مدرسنی قم مرجعیت را همانند رهربی در خود منحصرکند ،به عبارت دیگر برای مرجعیت
اعلی برنامهریزی میکرد .او این مسئله را همراه با مستنداتش در روستای خاوه (اطراف
قم) برای آیتالله منتظری تش���ریحکرد .سخرنانی ۱۳رجب ( ۲۳آبان  )۱۳۷۶هر دو فقیه
در نقد مرجعیت رهربی مبتنی بر رخداد یادشده بود .سخرنانی انتقادی آیتالله منتظری
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اعرتاض آذری را تحتالشعاع خود قرار داد .نتیجهی این سخرنانی معلق شدن سودای
مرجعیت اعالی رهربی بود.
جامعهی مدرسنی و شورای مدیریت به همراه آموزش و پرورش و ادارات قم و مشهد با
تعطیل دروس حوزه و مدارس و ادارات تظاهرات خودجوش مردمی! ترتیب دادند و با
غارت و تخریب و تصرف حسینیهی آیتالله منتظری و دفرت آیتالله آذری برهان قاطعی!
به منتقدان رهربی نشان دادند .شورایعایل امنیت ملی به دستور مقام معظم رهربی برای
حفظ جان این فقیهان «خائن» آنها را در منزل مسکونیشان حصرکرد تا مایهی عربت
خالئقگردند.
آذریقمی در نخستنی ساعات حصر نوشت:
خامنه ای َابرار را میکش���د و ش���کنجه میکند ،و َاخیار را هتک میکند ،و َابریاء
[پاکان] را به قربانگاه [میبرد] ،و به غصب والیت ادامه میدهد ...من از ظلم و ستم
خامنهای بیزاری میجویم ،و اگر والیتی داشته ساقط [است] ،و نهادهای مربوطه از
امامت جمعهگرفته تا مناصب دیگر باطل است.
آذریقمی در نامهی آذر  ۱۳۷۶بهرازینی رئیس دادگسرتی تهران نوشت:
لشکریان والیتفقیه همچون لشکریان شاه شیشه شکستند ،و درها را شکسته از جاکندند،
قرآن و مفاتیح وکتب حدیث را از باال پرتکردند وکفکوچه را از اوراق آنها پرکردند.
چیزی را سالم نگذاشتند .صدای زینبهای زمان را درآوردندکه :یزید بزن ،خوب میزنی!
این چوب والیتفقیه است ،نوش جانکن .نه بهخانوادهی مریض و نه به فرزند مریض
من رحم نکردند ،و چند روز آنها را بدون دوا و اسرتاحت رهاکردند.
آذریقمی در طول پانزده ماه حصر دو بار به حال اغماء افتاد .به دلیل فشار روحی روانی
سرطان خون دوازده سال قبل ویکه معالجه شده بود عودکرد .اگرچه در اغماء دوم نظام
دستپاچه او را برای معالجهی فوری به آلمان اعزامکرد ،اما بعد از بازگشت و بهبود نسبی
پزش���کان رفع حصر را برای عدم بازگش���ت بیماری او و همسرش الزم تشخیص دادند
وگرنه بیم خطر جانی میرود .آیتالله مؤمنقمی با این درخواست نزد رهربی رفت و مقام
معظم با خونسردی فرمودند« :به دَ َرک!»
آذریقمی در دوران حصر در اکثر آراء و فتاوای قبلی خود تجدید نظرکرد .او به واسطهی
«فتوای بیموقع» تمرکز وجوه شرعیه در دست رهربی از خدا و رسول استغفار و از مردم
عذرخواهیکرد .او آیتالله منتظری را اعلم مراجع اعالمکرد و در نامه به رهربی او را از
ظلم بهبییاوران و قتل آمران به معروف و ناهیان از منکر برحذر داشت ،و به او نصیحت
کردکه رهرب باید متواضع و فروتن باشد.
وی در نامهی سرگش���ادهی اردیبهشت ۷۷به جوانان از قدمهاییکه برای تثبیت رهربی
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آقای خامنهای برداشته و جهات دیگر از خدای خود و جوانان عذرخواهیکرد .او یکی
از اشتباهات روحانیت را این میداندکه در اموری غریفقهی و چیزهاییکه مردم و اساتید
دانشگاه از آنها بهرت میفهمند خود را قیم مردم میپندارد .این نهضت هم اگر مبتال به
افکار ارتجاعی ضدتمدن غرب باشد قطع ًا شکست میخورد ،بلکه شکست خورده است.
در همنی نامه در حقیقت آذری با نامشروع دانسنت حاکمیت دستور اعتصاب و انقالب
به جوانان میدهد.
آذریقمی در آخرین نوشته خود با بیان دو نکته آراء سابق خود را تصحیح میکند :والیت
مطلقهی اجرایی و سایر اختیارات متعلق به امام معصوم و آیتالله خمینی است.گفتارها
و نوشتارهایگذشته اگر ظهوری بیش از این داشته باشد اشتباه محض است و آذریقمی
از این بابت از خدا و رسول و مردم بخصوص روشنفکرهای مذهبی عذرخواهی میکند.
دیگر اینکه :ویلفقیه یا رهرب قانوناساسی خارج از مجاری قانوناساسی هیچ اختیاری
ً
اخریا میگویم
ندارد ،آنچه قبالگفتهام والیتفقیه از نظر آیات و روایات اس���ت ،آنچه
والیتفقیه از نظر قانوناساسی است.
آخرین نوشتهی آذری قبل از آخرین اعزام اضطراری به بیمارستان:
آقای خامنهای با بحران مش���روعیت رهربی مواجه است .زیرا مطابق قانوناساسی
قدیم ایشان فاقد شرایط بود (مرجعیت بالفعل) ،از نظر قانوناساسی جدید هم ایشان
فاقد شرایط است ،زیرا فاقد اجتهاد مطلق است .انتخاب ایشان در شرایط اضطراری
و بر اس���اس نقل قول امام خمینی بودکه دوام آن تا رفراندم قانوناساس���ی بود .بر
این اساس انتخاب معظمله قانونی نبوده است .اگر ایشان اعلم در موضوعات هم
باش���ند احدی ایشان را اعلم در احکام نمیداند .من در صدد تضعیف یا تخریب
والیتفقیه نیستم ،در صدد زدودن پریایههایی هستمکه والیتفقیه را از قانوناساسی
باالتر برده اس���ت ،امریکه در دنیای امروز خریداری ن���دارد .همه چیز را درگرو
والیتفقیه دانسنت نادرست است .استبداد دینی بدترین استبدادهاست.1
چگونگی مرگ آذری قمی
محسنکدیور در مورد چگونگی مرگ آذریقمی به نقل از دخرت بزرگ وی مینویسد:
معالجات مثمرثمر واقع میشود و قرار میش���ود آیتالله آذریقمی از بیمارستان
مرخص ش���ود .در آخرین روز بسرتی بودن در بیمارستان پاستورنو تهـران (شـنبه ۱۰
بهمن  )۱۳۷۷ایشان در روزنامهای مطلبی دربـارهی قتـلهـای زنجیـرهای مـیبینـد ،و
به خانوادهاش میگوید :اگر زنده بمانم میگویمکه فتوای این قتـلهـا را چـهکسـی
داده است! وی متوجه نبودهکه مأموران حفاظت هم در اتاق حاضر هستند.
1-www.rahesabz.net/story/80289
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غروب شنبه ۱۰بهمن ۷۷خانواده به خانه برمیگردند ،تنهـا یکی از فرزنـدان آیتالله
شب را نزد ایشان میماند .وی برای دیگر اعضای خانواده نقل میکند :نیمهشب دو
پرستار مرد آمدند وگفتند آمپول دارنـد ،و تزریـقکردنـد و رفتنـد .یکی دو ساعت بعد
آیتالله دچار سردرد شدید و حال تهوع شد ،و بعد از چند ساعت در حـال سکتهی
مغزی قرارگرفت ،و ایشان را فور ًا بهسیسییو بردند.
صبح یکشنبه ۱۱بهمن ۷۷خانواده از وخامت حال ایشان برخالف حال خوب دیروز
عصر متعجب میشوند .به خانواده خرب میدهند :حال بیمار خیلی وخـیم اسـت.
پزشک معالج ایشان به خانواده میگوید :این سکته ربطی به بیمـاری خـونی نـدارد،
و دیگر امیدی به زنده ماندنشان نیست.
شب یکشنبه ۱۱بهمن ۱۳۷۷ایشان به بیمارستان فوق تخصصـی خـاتماالنبیاء تهران
متعلق به سپاه پاسداران انتقال داده شد ،با سیستمکامل امنیتی از درب بیمارسـتان
کهممنوعالمالقاتمیباشند.
ساعت  ۹صبح دوشنبه ۱۲بهمنکه خانواده آمادهی رفـنت به بیمارسـتان خـاتماالنبیاء
اس���ت ،خرب فوت آیتالله احمد آذریقمی از رادیـو سراس���ـری پخـش مـیشـود.
خانواده سراسیمه به بیمارستان میروند ،اما ایشان را زنـده مـییابنـد! ولـی بیمـار
حـال مساعدی ندارد .تقریب ًا بیهوش و خون باال میآورد ،پزشکان میگویند :دیگر
هیچ امیدی به بهبودی نیست .خانواده تلفنی خرب رادیو را تکذیب میکنند.
در تماس خانواده با دکرت مهدیفر ،پزش���ک معالج ایش���ان در بیمارستان پاستور نو
میگوی���د :هیچ نظری ندارم .این بیماری هی���چ ارتباطی به بیمـاری قبلـی نـدارد.
بیمـاری قبلی با این بیماری فرق داشت ،و من دیگر معالج ایشـان نیسـتم!
پروفسـور فریوزیـان پزشک معالج وی در آلمانکه در آن زمان در تهران به سر میبرد
نیز موفـق به معاینـه بیمار نشد و اظهار داشتکار ازکا رگذشته و بیمار سکته مغزی
کرده است.کلیـههـا و ریهها ا زکار میافتند.
اسفند ۱۳۷۷حدود یک ماه بعد از درگذشت آیتالله آذری قمـی پسـر ایشـان برای
مالقات دکرت جهانگری مهدیفر پزش���ک معـالج پـدرش بهبیمارسـتان پاسـتور نـو
میرود ،به مطب او هم سر میزند ،متوجه میشودکه این پزشک حاذق جوان یک
هفته بعد از درگذشت بیمارش از دنیا رفته است! (اواخر بهمن  )۱۳۷۷خانوادهی
آذری آگهـی درگذشت وی را ناباورانه در روزنامهها خواندند ،اما موفق به مالقات
بـا خـانوادهی وی نشدند .شنیدههای ایشان حکایت از درگذشت دکرت مهـدیفـر به
1
واسـطهی تصـادف در سطح شهر داشته است.
1-http://kadivar.com/?p=13166#_Toc379905857
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به این ترتیب آذریقمیکه حکومت فقها را بهرتین حکومت و شریعت اسالم را درمان
همهی دردها میدانست و سهم بزرگی در نابودی دستگاه عدالت و دادگسرتی و برپایی
یکی از عقبماندهترین سیستمهای قضایی جهان داشت ،خود و همسرش بهقربانیان آن
تبدیل شدند.

سید رضا زوارهای

سید رضا زوارهای در سال ۱۳۱۷در روستای حصارک ورامنی بهدنیا آمد .وی پس از اتمام
دانشسرایکشاورزی به اس���تخدام آموزش و پرورش درآمد و متجاوز از چهارده سال به
معلمی اشتغال داشت.
وی در سال ۱۳۴۶هنگام تاجگذاری محمدرضا شاه برای مدت کوتاهی بازداشت شد.
در سال ۱۳۴۹برای ادامهی تحصیل به دانشگاه تهران برگشت و لیسانس حقوق قضایی
گرفت و در دههی پنجاه به جرگهی وکالی دادگسرتی پیوست و در سال ۱۳۵۵به عنوان
وکیل به جمعیت حقوقدانان ایران پیوست و به عضویت شورای مرکزی و هیأت اجرایی
آن درآمد.
وی در دوران «فضای باز سیاسی» سالهای  ۵۷ ۵۶جزو وکالیی بودکه به طور رایگان
دفاع از مخالفان شاه را به عهده میگرفت .وی در این رابطه میگوید:
من پیش���نهادکردم چون وکالی دادگسرتی در اروپا اعتبار زیادی دارند ،وقتیاینها
وکیل دانشجویان میشوند ،در دنیا اثر زیادی خواهدگذاشت و سطح مبارزه را بسیار
ب���اال میبرد .به لحاظ بنیالمللی هم مواظب بودندکه با وکیل برخورد نکنند چون
برخورد با وکیل پیامدهای تبلیغاتی جهانی داش���ت .ما اینکار را شروعکردیمکه
اثرات مثبت زیادی داشت ...قبل از آن متهمنی را به دادرسی ارتش میبردند و به
هیچکس حتی وکالی خودش���ان اجازه ورود نمیدادند .اما در فضای باز سیاسی
قرار ش���دکه متهمنی را تحویل دادگسرتی دهند .با این فضا مجال ورود وکیل مهیا
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میشد و من هم پیشنهاد استفاده از فضا را دادم.

1

اولنی دادستان انقالب اسالمی تهران
پس از پریوزی انقالب ،وی با حکم خمینی دادس���تان تهران ش���د اما مخالفت و فشار
بازرگان باعث برکناری او ش���د و آذریقمی جایگزین اوگردید .البته وی پیش از تعینی
هادوی به عنوان دادستانکل انقالباسالمی از آنجاییکه در تهران مستقر بود ،ادارهی
دادگاهها و تنظیمکیفرخواستها را به عهده داشت و در مقطعی بازرگان برای مقابله با
امثال خلخایل به او پیشنهاد قضاوت در دادگاه انقالب را داده بودکه وی به خاطر نداشنت
«اجتهاد» آن را نپذیرفته بود.
زوارهای معتقد بود که اعدام سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک که در جریان روزهای پُر
التهاب انقالب ،دیدارهای متعددی با بازرگان و بهشتی و موسویاردبیلی و ...داشت،
باعث مخالفت بازرگان با وی شد:
مهندس بازرگان نامهای خطاب به من نوشته بود و مرا قسم جالله داده بودکه هر
زمان خواستند سپهبد مقدم رئیس ساواک را بازجویی و محاکمهکنند ،به ایشان خرب

دهم تا بیایند و شهادت بدهندکه مقدم چه خدماتی به مملکتکرده است.
اوکه در «فضای بازی سیاس���ی » پیش���نهاد تعینی سه وکیل برای هر پرونده را داشت ،در
مقام دادستان انقالباسالمی تهران نه تنها با خواستهی بازرگان موافقت نکرد و زمینهی
اعدام فوری سپهبد ناصر مقدم را فراهم کرد بلکه او و دیگر متهمان را محروم از وکیل
مدافعکرد.
زوارهایکه به عنوان یک حقوقدان بهلزوم حضور وکی ل مدافع در تمامی دادگاهها واقف
بود اما رأی به ممنوعیت حضور وکیل مدافع در دادگاه وابس���تگان نظام س���لطنتی داد.
حاکمان اسالمی ،ممنوعیت حضور وکیل مدافع در دادگاههای شرعی را با این بهانهکه
2

هیچ وکیل «شرافتمندی» حاضر به پذیرش وکالت آنها نیست ،جا انداختند .3سپس این
ممنوعیت برای متهمان سیاسی و امنیتی در همهی دههی  ۶۰اجرا شد .زوارهای همچون
بهشتی و قدوسی و آذریقمی و محمدیگیالنی و خلخایل و الجوردی و ربانیاملشی و
موسویاردبیلی و دیگرکسانیکه سکان قوهی قضاییه را در دست داشتند در این جنایت
بزرگ شریک بود.
1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13941118000428

-2روزنامهی شرق سهشنبه  ۱۵شهریور .۱۳۸۴
 -3این انتقاد جدی به اعضای جمعیت حقوقدانان وکانون وکال هستکه چرا پس از موضعگرییهای
شریرانهی حاکمان اسالمی آمادگی خود را برای دفاع از متهمان اعالم نکردند .در واقع آنها چشم بر
بدیهیترین و ابتداییترین اصول وکالت پوشیدند و در عمل با جانیان همراهیکردند.
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امریعباس هویداکه پس از فروپاشی نظام سلطنتی خود را به حاکمان اسالمی معرفیکرده
بود ،و در طول دوران بازداشت ازکمترین حقوقی برخوردار نبود ،قبل از مرگ از زوارهای
خواست چون لیسانس حقوق دارد و با مبانی اسالمی آشناست وکالت وى را به عهده
بگریدکه او نپذیرفت.
زوارهای پس از پریوزی انقالب ،به عنوان وردست بهشتی وکسیکه مزه قدرت را چشیده
بود از انجام هیچ زشتیای در حق «جمعیت حقوقدانان» و مسئوالن آنکوتاهی نکرد.
دشمنی باکانون وکال و برجستهترین وکال و قضات
با تشکیلکانون اسالمی وکالی دادگسرتی مرکز بهمبارزه با ابتداییترین آزادیها پرداخت
و در سال ۱۳۶۲پس از لغو جواز وکالت بیش از یکصد و ده وکیل دادگسرتیکه در میان
آنها نام برجستهترین و خوشنامترین وکالی ایران به چشممیخورد با صدور اطالعیهای از
آن استقبال و پروانهی وکالت آنان را لغوکرد.
زوارهای پس از انقالب بههیأت مؤتلفه پیوس���ت و از اعضای سرش���ناس آن بهش���مار
میرفت ،اما هیچگاه اجازه نیافت به صدر نظام نزدیک ش���ود و همیش���ه از او بهعنوان
ابزاری در دست قدرتمندان استفاده میشد .زوارهای یکی از دشمنان مصدق و دوستان
نزدیک حس���ن آیت و مظفر بقایی بود و جناح به ش���دت محافظهکار نظاماسالمی را
نمایندگیمیکرد.
از همنی موضع بودکه در س���ال ۱۳۶۰او به همراه محمودکاش���انی و حسن آیت ،جناح
مخالف نخستوزیری مریحسنی موسوی در حزب جمهوریاسالمی را تشکیل دادند.
در سال  ۱۳۵۸مشتی اراذل و اوباش حزباللهی به اشارهی بهشتی و به سرکردگی زوارهای
به دادگس�ت�ری ریختند وکتابخانه و پروندهها را درهم ریخته و لطمات جربانناپذیری به
دادگسرتیکش���ور واردکردند .پس از این یورشکه تحت نام اسالمیکردن دادگسرتی
صورتگرفت ،قضات ش���رافتمند و باوجدانکنا رگذاشته شدند و روحانیون بیسواد و
تشنهی قدرت به جای آنها نشستند.
معاونت وزارتکشور و پروندهسازی برای رهربان جبهه ملی
زوارهای در س���الهای  ۵۸و ۵۹سرپرستی شهرداری تهران (به مدت دو هفته) ،ریاست
ستاد امنیتکشور و معاونت وزیرکشور در دوران رفسنجانی وکابینهی رجایی را به عهده
داشت.
وی با توجه به ضدیت عمیقیکه با «جبههی ملی» داشت به پروندهسازی علیه ابوالفضل
قاس���می رهرب حزب ایرانکه به مجلس شورای ملی راه یافته بود ،پرداخت و انتخابات
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بندرگز را منحل اعالمکرد .وزارتکش���ور مدعی ش���د :ابوالفضل قاس���می سرپرست
کتابخانهی دانش���گاه تهران ،عضو جبهه ملی و دبریکل حزب ایران ،از تاریخ اول بهمن
سال ۱۳۴۳بهعنوان منبع و خربچنی برجسته در مقابل دریافت حقوق ماهانه بهاستخدام
ساواک منحله درآمده است.
قاسمی چند ماه بعد در یک پروندهسازی دیگر به اتهام دخالت در کودتای نوژه دستگری
و به اعدام محکوم ش���د .دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام را به پانزده س���ال حبس تغیری
داد .وی پس ازگذش���ت شش سال به دلیل وضعیت جسمی آزاد شد .حاکمان اسالمی
نمیخواستند اجازه دهند حتی یک چهرهی غری خودی به مجلس راه یابد.
زوارهای بهعنوان وردس���ت هاشمیرفس���نجانی اعتبارنامهی ابوالفضل قاس���می ،دکرت
کریم سنجابی ،دکرت علی اردالن رهربان جبههی ملی و خسرو قشقایی را صادر نکرد و
سیداحمد مدنی نیز در مجلس رد صالحیت شد.
1

تالش برای ایجاد دستگاه امنیتی ویژه
زوارهای پس از انفجار دفرت نخستوزیری وکشته شدن رجایی و باهرن از فرصت استفاده
کرد وکوشید تا با این بهانه ،یک دستگاه امنیتی خاص و ویژه تحت نظر خود تشکیل دهد
که موفقیتی حاصل نکرد.
اوکه هیچ مسئولیت قضایی نداشت مدعی استکه به توصیهی جاللالدین فارسیکه او
نیز نمایندهی مجلس بود و پست قضایی نداشت ،ترغیب شده استکه پروندهی حزب
انفجار نخستوزیری را دنبالکند .وی در این رابطه میگوید :
عدهای از بچههای اطالعات نخستوزیری اطراف قاضی نشسته بودند .یک میز
ناهارخوری بزرگ در وسط سالن قرار داشت .مشتی ورقه هم روی آن پراکنده شده
بود .ساختمان به یکی از شاهزادههای رژیم پهلوی تعلق داشت ...از قاضی پرسیدم:
پروندهکجاست؟ به همان اوراق پراکنده اشاره کرد .گفتم :تو قاضی هستی؟! این
چه جور پروندهای اس���ت؟! بعد در رابطه با قضیه از او اطالعاتی خواستم .او هم
گفت :چند نفری را بازداش���تکردهایم .پس از بررس���ی فهمیدم بازداشتشدهها
کارمندان بیچارهی نخس���توزیری هستندکه هیچ ارتباطی با انفجار ندارند .دیدم
اینطور نمیشود .فرستادم چندتایی پوشه خریدند و آوردند.گفتم :پروندۀ هرکسی
را جداکنید.
نوع برخورد وی با «قاضی» پرونده بیانگر حال و روز دستگاه قضایی در دههی  ۶۰است.
2

-1روزنامهی اطالعات ۲۵ ،تری  ،۱۳۵۹صفحهی .۲

2-http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/3494
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زوارهای از دیدار خود با ربانیاملشی دادستانکلکشور خرب میدهد و پذیرش مسئولیت
پیگریی پروندهی انفجار نخستوزیری را منوط به پذیرش شروط خود میداند:
گفتم اگر شما از من میخواهید چننیکاری انجام دهم ،شرطهایی دارم .اول اینکه
باید یکی از ساختمانهای مصادرهای را در جای مناسبکه از نظر امنیت و حفاظت
تامنی باشد ،در اختیارم قرار دهید .صد و پنجاه نفر نریوی سپاهی ،پنج اتومبیل و دو
میلیون تومان هم پول نقد نیاز دارم تا تحقیقات را شروعکنم .دادگسرتی و دادسرای
انق�ل�اب را هم قبول ندارم .بههمنی خاطر برای بازجویی افراد ،باید جای مطمئن
در اختیارم باشد .در چهل و هشت ساعت اول بازجویی هم نیاز به کمترین آزاری
نیس���ت .راحت میش���ود طرف را به راه آورد .در نهایت هم درکمتر از هفتاد و دو
ساعت حقیقت را میگوید.
با آنکه او به خاطر عدم تأمنی شروطش تحقیقات را شروع نمیکند اما با اعتماد بهنفس
عجیبی نتیجهی تحقیقات را اعالمکرده و میگوید :
کش���مریی عضو سیا بود .نخستوزیری را هم س���یا منفجرکرد ،اما به این راحتی
توآمدهایشگاهی
حاضر نبودکشمریی را قربانیکشنت رجاییکند .رجایی در رف 
روی ترک موتور این و آن س���وار میشد .میتوانستند به راحتی او را بزنند .اینکه
منافقنی بمبگذاری را به خودشان نسبت دادند پوششی برایکشمریی بود .حاال
او رفته اس���ت اما ش���ما بدانید امریکا در درون دولت ،فردی به مراتب قویتر از
کشمریی دارد .در غری این صورتکشمریی را قربانی اینکار نمیکرد ،بلکه سعی
میکرد او را در دستگاه نگه دارد .پس آدمی به مراتب قویتر داردکه ممکن است
آقایان بیست سال دیگر متوجه شوند.

1

نمایندگیمجلس،دبرییشورای نگهبان،
ریاست ثبت اسناد
در سال  ۱۳۶۰زوارهای به نمایندگی مجلس شورایاسالمی انتخاب شد و تا سال ۱۳۶۷در
مجلس ماند .وی در سال ۱۳۶۸بهعنوان یکی از رهربان مؤتلفه از سوی محمد یزدی به
معاونت قوهی قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و امالککشور منصوب شد و تا سال
۱۳۷۶در این سمت بود .وی در حایل معاون قوهی قضاییه بودکه به فرمان یزدی سیستم
دادسرا از روند رسیدگی به پروندهها حذف شد و یک نظام حقوقی سراپا قرو ن وسطایی
حاکم شد.
زوارهای همچننی از تریماه ۱۳۷۴تا ۱۳۸۳عضو حقوقدان و قائممقام دبری شورای نگهبان
1-http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/3494
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بود و در انتخابات ۱۳۷۶به عنوان رقیب خاتمی به میدان آمد .وی در سال ۱۳۶۰در یک
رقابت نمایش���ی همراه با دو عضو دیگر مؤتفله بهعنوان رقیب خامنهای در انتخابات
ریاستجمهوری شرکتکرده و او را صالحتر از خود برای ریاستجمهوری معرفیکرده
بود.
ویکه از مؤتلفهکنارهگرفته بود و درصدد ایجاد تش���کل دیگری بود ،در س���ال  ۱۳۸۴و
در جریان بررسی صالحیتکاندیداهای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری به اتهام
سوءاستفادهی مایل توسط شورای نگهبان رد صالحیت شد .طرفه آنکه وی تا چند ماه
قبل ،قائممقام دبری شورای نگهبان بود و هزاران نفر را در انتخاباتهای ریاستجمهوری
و مجلس شورای اسالمی رد صالحیتکرده بود.
وی در واکنش به رد صالحیتش طی نامهای به احمد جنتی دبری شورای نگهبان نوشت:
برایم جای بسی افتخار استکه بعد از بیست و هفت سال خدمت در مسئولیتهای
مختلف ،مخالفنی با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات در اختیارشان مذبوحانه به
موضوعاتی متمسک شدهاندکه هر انسان باشرفی با مطالعه این افرتائات بیپروا ،پی
به ضدیتشان با حقوق ملت و پوشایل بودن قدرتشان میبرد .اگر امروز حقایق
در پرده ابهام نگاه داشته شود ،یقین ًا از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال
مخفی نخواهد ماند.
زوارهای در نامهی خود تأکید میکند:
مدت هشت سایل که در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و عالوه بر عضو
حقوقدان شورای نگهبانبودن تا  ۲۵تری ۸۳قائممقام دبری شورای نگهبان هم بودم،
در سال ۱۳۷۶شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاستجمهوری احراز
صالحیتکرد ،پس باید اقدامیکه موجب عدم احراز صالحیت این دوره شده بعد
از سال۱۳۷۶باشد ،اگر چننی اقدامی صورتگرفته ،علیالقاعده نمیبایست حداقل
در سال ۸۲برای سایل دیگر به عنوان قائممقام دبری انتخاب میشدم.
او فاشکردکه سازمان بازرسیکلکشور به ریاست سیدابراهیم رئیسی برای او پروندهسازی
کرده اس���ت و او پیشرت بارها از شیخ محمد یزدی و علیاکرب ناطقنوری خواسته بود با
تشکیل یک هیأت به بررس���ی اتهامات برپدازند .و در ادامه با اشاره بهگزارش سازمان
بازرسیکلکشور مینویسد:
باندهاییکه برای پروندهسازی و ردصالحیت ،تمام توانشان را بهکارگرفتهاند ،پنج
مورد اکاذیبی را مطرح کردهاندکه در صورت صحت هم جرم نیس���ت و یقین ًا هر
حقوقدان باشرفی آن را مطالعه نماید به حال ملت با چننی دستگاههای نظارتی و
تصمیمگری تأسف خواهد خورد.گزارش حاکی است عدهای از منسوبنی زوارهای
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از تعاونی مسکن پنجگانه زمنی رایگان دریافت نمودهاند (هرکدام یک قطعه زمنی
چهارصد مرتی):
الف  -سیدمحمود زوارهای (فرزند)
ب  -سیدحسن زوارهای (برادرزاده)
ج  -سیدکمال مریمحمدی (خواهرزاده).
او ً
ال من فرزندی به نام سیدمحمود ندارم و باند تهیهکنندهیگزارش آنقدر ضعیف
اس���تکه نام فرزندان مسئولنی را نمیداند یا برای جلب توجه و جریحهدار نمودن
احساس���ات اعضای بزرگوار شورای محرتم نگهبان این عنوان را جعل نمودهاند.
ثانیا برادرزادهای به نام سیدحسن ندارم و این هم جعلی دیگر .ثالث ًا ،این افراد اظهار
میدارند زمنی دریافت نکردهاند ،مطلبکذب محض اس���ت؛ دادگس�ت�ری هم به
موضوع رسیدگی و به واهیبودنگزارش پی برده است.
در ادامهی نامه ،زوارهای ضمن پاسخگویی به مندرجات پروندههاکه مشتمل بر اتهاماتی
همچون زمنیخواری و اخذ رش���وه بوده ،به نکتهای اساس���ی اشاره میکند :ازکالسهی
پرونده بر میآیدکه این پرونده باید در فروردین ۱۳۷۶قبل از بررسی صالحیت نامزدهای
هفتمنی دورهی ریاستجمهوری تشکیل شده باشد؛ درگزارش آن زمان چرا نمیآید؟
همانطورکه زوارهای پیشرت خود را ملزم به پاسخگویی به رد صالحیتشدگان نمیدید،
اعضای شورای نگهبان نیز هیچ پاسخی به نامهی وی ندادند و او در شهریور ۱۳۸۴در اثر
فشارهای وارده سکتهکرد و درگذشت.
خامنهای نیز با وجود تأیید صالحیت مصطفی معنی و مهر علیزاده حاضر به تأیید صالحیت
زوارهای برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری نشد .اما سه ماه بعد به مناسبت مرگ
وی پیام تسلیتکوتاهی صادرکرد.
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انامی ،فرحناز 332
انتظاریون ،مصطفی ۱۶۲ ،۱۶۱
انجویشریازی ،ابوالقاسم 171
انصاری،احمد 342
انصاری ،مجید ۴۱۳ ،۳۶
انواری ،عبدالکریم 174
انواری ،محیالدین ۳۷۵ ،۱۴۹
اوصیا ،پرویز 174
اویسی ،غالمعلی 381
ایروانی ،محمدجواد 209
ایزدپناه ،عبدالرضا 324
ایلیاوی ،مهدی 428
باباخانی- ،آخوند348 -
باتمانقلیچ ،نادر ۴۰۴
بادامچیان ،اسدالله ۴
بازرگان ،مه���دی ،21 ،۲۰ ،13 ،10 ،8 ،6 ،4
،95 ،71 ،55 ،54 ،52 ،48 ،46 ،33-30 ،27
،280 ،279 ،258 ،165 ،162 ،147 ،138-136
،393 ،387 ،376 ،375 ،334 ،307 ،283
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436 ،428 ،427 ،417
باستانیپاریزی ،محمدابراهیم ۱۷۱ ،۱۶۲
باطبی ،احمد 359 ،335
باغبانی ،حشمت ۳۶۶
باغچهبان ،ثمنی 171
باقری ،سوسن ۱۸۵
باقری ،عامل ۱۹۶
باقری ،ناصر ۱۸۵
باقی ،عمادالدين 333
باکری ،حمید 223
باهرن ،محمدجواد ۴۳۸ ،۳۴ ،2
بخارایی ،مهدی 170
بختیار ،تیمور ۴۰۴
بختیار ،شاپور 381
بختیاری ،مرتضی 245 ،244
بخشیآذر ،خلیل-سپهبد ۱۰ ،9
برادرانهاشمی ،رضا 342
براون ،ادوارد 73
برزگر326 ... ،
برقعی ،ابوالفضل -آیتالله185 -
برنجیان ،هاشم 379
بروجردی۳۶۹ ،
طباطباییبروجردی ،حسنی -آیتالله،43 -
419 ،۳۶۹ ،14۵
بقایی ،مظفر 437
بلوریان ،غنی 401
بنفشه399 ... ،
بنیصدر ،ابوالحسن ،26 ،24 ،22 ،18 ،11 ،9
،99 ،77-72 ،64 ،60 ،40 ،39 ،-33 ،27
،396 ،270 ،187 ،163-161 ،142 ،140 ،127
416 ،413 ،408-403 ،398
بنیصدر ،فتحالله 72
بنینجاریان ،محمود 147
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بوئینی ،علریضا ۱۹۵
بوئینی ،محمدرضا ۱۹۵
بهادری ،قادر ۳۹۱
بهار ،مهرداد 171
بهجت ،محمدتقی 357
بهرامی ،عبدالله ۳۹۲
بهرامی ،محمدکاظم ۳۴۵ ،47
بهشتی ،علریضا 42
بهشتی ،ملوکالسادات 28 ،21
بهکیش ،محمدعلی 195
بهکیش ،محمود ۱۹۵
بهمنپور،غضنفر -سرهنگ ۴۱۲ ،۴۰۹
بهمنپور ،محمدقلی 409
بهمنی ،منوچهر ۱۰۰ ،۹۹
بهنودی ،اصغر 390
بیات ،اسدالله 429 ،410
بیات ،داوود 307 ،306
بیدآبادی ،احمد 379
بیضائی ،اسماعیل 410
بیضائی ،داریوش ۴۱۲ ،۴۱۰
بیطرف ،حبیبالله ۲۶۹
بیگی ،هادی ۱۹۸ ،۱۷۶
پارسا ،فرخرو 270 ،154 ،148 ،8 ،2
پاکدامن ،ناصر 171
پاکروان ،حسن 379
پرتوی ،مهدی 66
پِ رِ کت ،هرنی 32
پرورش ،علیاکرب 2
پزشکپور ،محسن 174
پسندیده ،مرتضی -آیتالله54 -
پوراقبال ،غالمرضا ۳۰۱
پورساحلیلنگرودی ،عباس۱۹۶
پورصفر ،شهرام 302

نمایه

پورعلیفاضل،گیتی ۱۷۵
پورقناد۳۴۵ ،47 ... ،
پورمحمدی ،مصطف���ی ،130 ،54 ،47 ،38
،235 ،230 ،214 ،212 ،134 ،133 ،132 ،131
345 ،۳۴۴ ،324 ،303 ،۲۹۳ ،256
پورمریغف���اری ،حس�ی�ن ،144-115 -۹۳ ،12
،264 ،263 ،232 ،215 ،214 ،201 ،168 ،164
367 ،314 ،۲۸۸
پونه ،ر.ک.به:گرامی ،لیال
پهلوی ،خاندان/سلطنت ،44 ،30 ،18 ،4 ،۲
،147 ،146 ،127 ،118 ،106 ،80 ،79 ،۷۷
،285 ،275 ،270 ،267 ،231 ،203 ،176 ،۱۷۵
438 ،429 ،۳۸۲ ،۳۸۰ ،۳۷۶ ،۳۷۵ ،۳۴۴
پهلوی ،رضا 127
پهلوی ،رضاشاه ،402 ،337 ،211 ،118 ،116
۴۱۸ ،404
پهلوی ،علریضا ۴۰۴
پهلوی ،فرح-دیبا2 -
پهلوی ،محمدرضاشاه ،31 ،30 ،19 ،5 ،3 ،2
،120 ،101 ،99 ،94 ،49 ،44 ،43 ،41 ،34 ،32
،285 ،268 ،170 ،150 ،146 ،139 ،128 ،124
،381 ،377 ،351 ،337 ،321 ،317 ،316
،422 ،۴۱۸ ،414 ،404 ،384 ،383 ،382
435 ،432
پیامربی ،محمد ۳۹۱
پریاینده ،ابراهیم 268
پریخضرانیان ،احمد 391
پریخضرانیان ،حسنی 391
پرینیا ،منصوره 2
پریویل ،عیسی 391
پیشگاهیفرد ،محمد 21
پیشهوری ،جعفر 337
پیمان ،حبیبالله 165 ،27
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پینوشه ،آگوستوخوزه 305
تابعی- ... ،سرهنگ 388
تاجزاده ،مصطفی 281
تربیزی ،شمس -سرتیپ 388
تتلو ،امری 244
تحصیلی ،ناهید 195
ترقی ،حمیدرضا 284
تسخریی ،محمدعلی 353 ،352
تشید ،نیلوفر 158
تقویفردود ،زینالعابدین ۱۱۱
تقویقهی ،جواد ۳۰۱
تکبعلیزاده ،حسنی 99 ،97
تکمیلهمایون ،ناصر ۱۶۲ ،161 ،159
توانگری ،فریدون ۱۴۸
توسلی ،محمد 138 ،137
توکلی ،احمد 45
توکلینیشابوری ،نصرالله-سرهنگ 9
تهرانی ،جاوید ۳۳۵
تهرانی ،حاجآقابزرگ 162
تهرانی/ساواک .ر.ک .به نادریپور ،بهمن
تهرانی ،علیاکرب ۲۳۳
تهرانی ،مجتبی -آیتالله236 -
تیزمغز ،حسن 349 ،۳۴۸
ثابت ،اخرت 304
ثابترفتار ،رضا ۱۹۵
ثابترفتار ،مسعود ۱۹۵
جانمی ،عزت 304
جاهدی ،عباس 342
جباری ،نرگس 46 ،45
جربئیلی ،ارفع 195
جربئیلی،سعید ۱۹۵
جرجانی ،حسنی ۳۹۹ ،۳۹۵
جزایری ،شهرام 311 ،176
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جعفری ،عبدالرحیم 171 ،170
جعفری ،محمد ۱۲۶ ،102 ،99 ،9
جعفری ،محمدعلی ۲۴۱
جعفریافشار ،ظفر 198
جعفریان ،رسول 264
جعفریان ،محمود 379 ،15
جاللالدین401 ... ،
جالیل ،اصغر 379
جالیل ،حمید ۱۹۸
جالیل ،محمدحسنی -سرهنگ 198 -
جالیلنائینی ،محمدرضا174
جالیلنائینی ،مینو ۱۷۵
جلیلیان ،محمود 310
جمالزاده ،جلیل 392
جمال عبدالناصر 5 ،4
جمایل ،هادی 216
جمی ،غالمحسنی 97
جمیل ،امنی 271
جناح ،محمدعلی 397
جنتی ،احم���د ،147 ،۱۳۶ ،۴۷ ،44 ،۱۵ ،1
،328 ،271 ،266 ،239 ،۱۹۰ ،188 ،۱۷۰
439 ،431 ،420 ،۴۱۹ ،375 ،۳۶۵ ،344
جنتی ،حسنی 152
جنتی ،علی 153 ،152
جوادیآملی ،عبدالله ،۲۸۸ ،287 ،132 ،۲۳
۳۶۵
جوالیی ،اسدالله 69 ،62 ،46 ،39
جهانبانی ،نادر-تیمسار379 -
جهانشاهی ،سلیمان 329
چمران ،مهدی 52
چوپانی ،اکرب 103
چیتچیان ،حمید 103
حائریتهرانی ،مهدی 344 ،1

450

حائریزاده ،مصطفی 12
حائریشریازی ،محیالدین ۴۴
حائرییزدی ،مرتضی ۳۶۹ ،365
حاتم ،هوشنگ-سپهبد ۱۰ ،9
حاتمی۱۳۹ ... ،
حاجحیدری ،ابوالفضل ۱۲۲ ،۴
حاجصمدی ،علریضا 195
حبیبی ،حسن 292 ،82 ،55 ،8
حبیبی ،سهراب ۲۹۷
حبیبی ،سهیل ۲۹۷
حجاریان ،سعید ۲۸۱ ،272
حجازی ،علیاصغر 344 ،۴۷
حجازی ،مسعود 162
حجت ،شهال 175
حجتکاشانی ،علی 379
حجتی ،محمود 358
حجتیکرمانی ،محمدجواد 34
حججی ،محسن 354
حداددهنوی ،حسن ۳۱۹ ،۱۹۹
حدادعادل ،غالمعلی ۲۶۸
حدادی ،ناصر ۳۹۱
حریری ،محسن 195
حسندوست63 ... ،
حسنزادهآملی ،حسن ۲۸۷
حسنزاده ،حسن 93
حسنی ،جلیل 111
حسنی ،رشید 110
حسنی ،غالمرضا ۳۹۳ ،110
حسنیزاده ،حسنی 199
حسینیان ،روحالله ،225 ،70 ،69 ،60 ،54 ،47
344
حسینی ،حسنی 342
حسینی ،عزالدین 424 ،۴۰۱

نمایه

حسینیبهشتی ،محمد ،۲۱ ،۱۸ ،۱۳ ،۱۲ ،2 ،۱
،۹۶ ،۶۲،۴۷ ،۴۲ ،۳۹-۳۷ ،۳۴-۳۲ ،۲۴ .۲۳
،۲۷۰ ،۲۳۷ ،232 ،۲۱۲ ،۱۷۵ ،156 ،148 ،102
،345 ،۳۴۴ ،339 ،322 ،۳۱۳ ،28۹ ،۲۸۸
۴۳۷ ،436 ،۴۱۲ ،۴۰۵ ،۳۹۹ ،۳۶۵
حسینیسیستانی ،علی -آیتالله367 ،72 -
حسینیشریازی ،محمدحسن۴۲۸
حسینیمرندی ،رضا 297
حفیظی ،حسنی 279
حفیظی ،محمدعلی 279
حقانی ،حسنی 344 ،1
حقانی ،غالمحسنی 338 ،126 ،102
حقبنی،کوروش 304
حقی ،محمد 296
حکیم ،محسن-آیتالله351-
حلواییعسگر ،مجتبی 199
حمید ،مهری ۱۹۵
حمریا :ر.ک .به امریافشاریزنجانی ،پروانه
حنیفنژاد ،محمد 139
خاتمی ،احمد 236
خاتمی ،محم���د ،209 ،198 ،190 ،159 ،142
،۲۸۷ ،284 ،271 ،246 ،236 ،228 ،227
439 ،431 ،۴۱۸ ،324
خاتمی ،مسعود 408
خادمی ،حسن 370
خادمی ،حسنی 370
خاطر ،سلیمان 254
خاقانی ،شبری 388
خامنهای ،عل���ی ،74 ،72 ،42 ،36 ،34 ،2
،136 ،134 ،133 ،123 ،110 ،105 ،98 ،94-90
،191 ،189 ،188 ،180 ،178 ،176 ،170 ،146
،259 ،256 ،244- 219 ،210 ،208 ،207 ،205
،295 ،288-274 ،273 ،270 ،266 ،262 ،260
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،353-351 ،343 ،328 ،327 ،324 ،310
-429 ،394 ،372-370 ،367 ،362 ،358
441 ،439 ،433
خاموشی ،مهدی 236
خاندل ،حسنی 297
خاوریلنگرودی ،علینقی 221
خدابندهلویی ،محمود 301
خداپرست ،محمد 340
خدامی،کمالالدین ۳۴۵ ،47
خدایی ،علی ۶۶
خراسانی ،وحید 365
خرمزادهاصفهانی ،شیدا 333
خزایی ،پرویز 54
خزعلی،ابوالقاسم۴۰۴،365،۳۴۴،44،34،1
خزین ،طرازالله ۲۹۷
خسروآبادی ،مسعود 195
خسروآبادی ،منصور 195
خسروداد ،منوچهر-تیمسار 379 ،377
خسروشاهی ،علی 277
خضرائی ،محمود 342
خضری ،اصغر ۱۹۵
خضری ،حمید ۱۹۶ ،۱۹۵
خطیبی ،طاهر ۳۹۱
خلخ���ایل ،محمدص���ادق .ر.ک .ب���ه:
صادقیگیوی ،محمدصادق
خلخایل ،فاطمه 373
خلخایل ،محمد 373
خلخایل ،مهدی ۳۷۳
خلعتربی ،اسدالله ۴۲۱ ،379
خلفی ،علی 238
خلیلی104 ... ،
خمینی ،احمد ،۱۰۴ ،91 ،83 ،79 ،۳۵ ،6 ،5
،268 ،248 ،۲۲۰ ،219 ،205 ،136 ،۱۲۶ ،۱۲۲
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۴۳۶ ،430 ،429 ،۴۰۳ ،401 ،۳۳۹ ،294
خمینی ،مصطفی 373
خواجهنوری ،پریوش ۱۷۵
خورشیدی ،ناجی ۳۹۲
خوشکیش ،یوسف 379
خویی ،ابوالقاسم -آیتالله343 ،۷۲ -
خیابانی ،موسی 141 ،124 ،102 ،۴۰
داداشی ،حبیبالله ۲۳۳
دادپور ،محمد ۴۱۰
دادستانی ،علی 391
دارآفرین ،اردکان 195
دارآفرین ،اردالن ۱۹۶ ،۱۹۵
دارایی ،آذرگشسب ۳۹۲
داریوش ،پرویز 171
دالوند ،شهنی -شریین304 -
داماد ،محقق 419 ،311
داماد ،مفتح 181
دامغانی ،محمدتقی 174
دانشجو،کامران۲۸۴
دانشزادهقمی ،محمد ،209 ،132 ،53 ،44
۳۶۵ ،2۸8 ،286
دانیایل ،سهیل ۱۹۶
داوودالموسویدامغانی ،ابوالقاسم 342
ددهباال ،معصومه ۱۴۹
درازگیسو ،سیدابراهیم 399
درخشندهتوماج ،شریمحمد ۳۹۹ ،۳۹۵
درفشی ،ابراهیم 297
درویش ،عبدالباقی 342
درویشزاده ،محمدرضا 284
دریابندری ،نجف 171
درینجفآبادی ،قربانعلی ،284 ،176 ،47
۳۴۵
دستغیب ،عبدالحسنی 411 ،408
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دستور ،محسن ۳۴۸
دشتبان ،مظفر ۴۱۰
دعاگو ،محسن 324
دلدار ،عباس ۳۳۵
دلشاد ،هوشنگ 310
دورانت ،ویلیامجیمز 418
دوستعلی ،مجید 329
دولتخواهان ،حسنی 334
دهپناه ،علیاصغر -سرلشگر ۴۱۲ ،410
دهخدا ،علیاکرب 418
دینپرور ،جمالالدین 339
دینکامی ،حسنی 410
ذاکری ،مسعود ۱۳۹
ذوالقدر ،ناصر ۴۱۲ ،۴۱۰
رابرتسون ،جفری 114
رازیزاده ،علی 391 ،385
رازینی ،علی -211 ،190 ،134 -130 ،114 ،47
،325 ،323 ،322 ،299 ،256 ،233 ،230
432 ،407 ،359 ،344 ،326
رازینی ،محمود 211
رامندی ،ابوالقاسم ۳۴۵ ،47
رامیزی ،محمد ۳۴۵ ،۴۷
راوندی ،مرتضی 171
رئوفینژاد ،محمد 329
رئیسالسادات ،سیدابراهیم ر.ک .به رئیسی،
ابراهیم
رئیس���ی ،ابراهیم ،170 ،157 ،۸۶ ،۴۷ ،38
،۲۴۰ ،239 ،۲۳۳ ،۲۳۱ ،۲۰۲ ،201 ،190 ،۱۸۶
،۳۴۴ ،339 ،۳۱۱ ،۲۹۹ ،۲۷۲ ،۲۴۶ ،۲۴۴
440 ،345
رئیسی ،حبیب 348
ربانیاملش���ی ،محمدمهدی-آیتالله،23-
،۲۸۷ ،۲۳۳ ،188 ،163 ،136 ،132 ،131

نمایه

438 ،436 ،288
ربانیشریازی ،محمدهادی 375 ،35
ربیعی ،امریحسنی 379
ربیعی ،علی 20
رثاثی ،حسن 221
رجایی ،غالمعلی 222
رجایی ،محمدعلی ،۴۳۷ ،56 ،39 ،۳۴ ،8
۴۳۸
رجوی ،مریم 138
رجوی ،مسعود ،102 ،70 ،41 ،40 ،37 ،21 ،6
182 ،178 ،177 ،148 ،137 ،127 ،115
رحمانی ،بهمن ۲۲۱
رحمانی،حاجداوود -میثم306 ،215 ،185 -
رحمانیپور ،آرش ۲۳۷
رحیمصفوی ،یحیی 222
رحیمی ،مصطفی 171 ،52
رحیمی ،مظفر 391
رحیمی ،مهدی-سپهبد،342 ،171 ،52 ،9 -
391 ،379 ،377
رحیمی ،نورالدین 342
رخفر ،هاشم 154
رزاقی ،ابوالقاسم 342
رزاقی ،احمد ۱۹۵
رزاقی ،مهشید -حسنی۱۹۵ -
رزمی ،جهانگری ۳۹۲ ،100
رستاقی ،روبرت ۲۲۱
رشتچیان ،مسعود 198
رشدی ،سلمان 309 ،227
رشوندسرداری ،قاسم 390
رشید ،غالمعلی 222
رشیدی ،امری ۱۹۵
رشیدی ،محسن ۱۹۵
رشیدیان ،محمد ۱۰۰ ،۹۹
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رضایی ،احمد ۴۱۰
رضایی/خانواده ۱۸۳ ،148
رضایی ،عبداالله 298
رضایی،کریم ۳۹۲
رضایی ،محسن 224 ،219 ،123 ،104 ،62 ،۳۴
رضایی ،مهدی 63
رضاییجهرمی ،بهروز 195
رضوانی ،غالمرضا 188
رضویان ،عطا 366
رفیعیراد ،مریویل 341
رفیقدوست،محسن399،398،397،359،4
رقمی ،احمد 342
رمضانی ،غالمرضا 299 ،275 ،273 ،170
رمضانیدهاقانی ،اسفندیار 101 ،99
روحانی ،حسن ۳۳۵ ،302 ،219 ،152 ،۳۶
روحانی ،سیدمحمد 72
روحانی ،محمدرضا 175
روحانیفرد ،محمدعلی 342
روستایی ،قاسم 111
رهامی ،محسن 336 ،325 ،286
رهربپور ... ،رییس دادگاه انقالب تهران 209
رهربپور ،غالمحس�ی�ن ،318 ،314 ،212 ،47
345 ،332 ،331
رهربی ،هاشم -فرزاد5 -
رهنورد ،زهرا ۲۳۰ ،150
ریاحیتاجمری ،حسنی 164
ریاضی ،عبدالله 379
ریگان ،رونالد 305 ،124 ،115
زاهد ،اسماعیل 174
زاهدی ،فضلالله-سرلشکر۴۰۴ ،400 ،۵۳ -
زجاجی ،اکرب ۲۲۳
زرگر ،احمد ۳۴۵ ،۲۹۹ ،۲۳۹ ،۱۹۸ ،47
زرگر ،داوود ۱۹۸
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زرندی36 ... ،
زرینکوب ،عبدالحسنی 171
زمانی ر.ک.به :واعظی ،موسی
زمانی ،فرهاد 348
زندهدل ،هدایتالله 333
زندی ،خسرو 216
زندی ،عطا 391
زوارهای ،حسن ۴۴۰
زوارهای ،رضا 435 ،175 ،13 ،12
زوارهای ،محمود ۴۴۰
زورمند ،محمد 348
زیباکالم ،صادق 393
زیباکالم ،محمود 153
سابقی ،حاجیبابا 45
سازگارا ،محسن ۲۳۳ ،281
ساعدی ،غالمحسنی 171
ساغریغمایی ،ابوالفضل ۱۷۶
ساالرجاف 377
ساالری ،چنگیز 329
سامی،کاظم 310 ،33
سانچز ،ایلیچرامریز 381
سبحانی ،جعفر 267 ۳۶۵ ،
ستودهکالم327 ... ،
سجادی ،محمد ۳۳۴ ،174
سجدهای ،جالل -تیمسار99 -
سحابی،عزتالله318،165،136،۷۱،۳۳،۳۳
سحابی ،یدالله 334
سرابندی ،محمدرضا 7
سرحدیزاده ،ابوالقاسم 405
سرشار ،محمدرضا 179
سرکوهی ،فرج 334
سریعالقلم ،وحید 216
سزاوارقمی ... ،حاج 104
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سعادتمند ،ابوالحسن 379
س���عادتی ،محمدرضا ،۹۸ ،97 ،96 ،۱۲،۱۹
۳۱۴ ،۴۲۳ ،۱۵۰ ،۱۴۳ ،۱۳۸
سعید ،جواد 379
سعیدی -... ،حاکم شرع 366
سعیدی ،احمد ۳۹۱
سعیدی ،علی 236
سعیدی ،محمدرضا -آیتالله422-
سعیدیسریجانی ،علیاکرب 333
سفری ،محمدعلی ۱۷۶
سگوند ،عباس 348
سالمی ،محمد 301
سلحشور ،داریوش 166 ،165
سلطانپور ،سعید 37
سلطانی ،غالمرضا ۳۴۲ ،339
سلطانی ،محمد 329
سلطانی ،محمدباقر ۳۶۹
سلیمانی ،قاسم ۲۴۱
سلیمی ،محمد ۳۲۵
س���لیمی ،محمد ،236 ،233 ،212 ،209 ،47
۴۰۷ ،345 ،329 ،327 ،324-321
سنجابی،کریم ۴۳۸
سولیوان ،ویلیام 71 ،32 ،31 ،30 ،4
سیاوشی ،جمشید 304
سیداحمدی ،محسن ۱۹۵
سیداحمدی ،محمد 195
سیفاللهی ،رضا 54 ،47
سیفی ،فرجالله -کمانگر۱۶۵ ،15۵ -
سینائی ،وحید 53
شادمهر ،محمدهادی-تیمسار 394 -
شامبیاتی،ژاله ۱۷۵
شاهبابا ،مهری ۱۷۵
شاهچراغی ،حسن 342

نمایه

شاهنده ،علی 174
شاهی ،عزت 37
شجاعی ،علی ۱۱۰
شجونی ،جعفر 413
شریعتمداری ،حسنی 178 ،92
شریعتمداری،کاظم -آیتالله،94 ،43 ،16 -
430،417،401،۲۶۵-263،127،126،125،124
شریعتمداری ،محمد ۲۰۹
شریعتی ،علی 418 ،۴۱۵ ،402
شریعتینیاسر ،حسن297
شریفالدین ،محمدحسن 221
شریفامامی ،جعفر 101
شریفی ،محمود ۳۴۵ ،47
شکوری ،اورنگ ۱۷۰
شکوری ،بهمن 186 ،170 ،156
شمخانی ،علی ۲۲۴
شمستربیزی ،غالمحسنی 379
شوشرتی،محمداسماعیل331،228،199،198
شوکتی ،مجید 216
شهبازی ،شهباز -عباسعلی۱۹۵ -
شهبازی ،علی 195
شهبازی ،مریم ۳۳۲
ش���هرام ،محمدتقی ،150 ،143 ،۹۸ ،96 ،12
314 ،313
شهریاری،پرویز 171
شهریکندی،کریم ۳۹۳ ،392
شیبانی ،حسنی 390
شیبانی ،حماد ۴۲۳
شیخاالسالمزاده ،شجاعالدین ۱۵۱ ،۱۴۸
شیخالحکما ،حسنی 216
شیخزاده ،محمدعلی 344 ،1
شریازی ،منوچهر 252
شریانی،کریم ۳۹۲
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شریی ،محبوب 339
صابری ،سیمنی 304
صادقوزیری ،صارمالدین 174
صادقی ،بهرام 139
صادقی ،جواد ۳۶۷ ،366
صادقی ،فاطمه 374
صادقی ،محمد 374
صادقیان ،طیب 366
صادقیقهاره ،غالمحسنی 346
صادقیگیوی ،غفور 374
صادقیگیوی،محمدصادق
صافی ،علی -آیتالله۲۹۹ -
صافیاصفهانی ،حسن 370
صافیگلپایگانی،لطفالله -آیتالله،۲۹۹-
۳۶۳
صالحی ،اصغر 347
صالحی ،مرتضی 216
صالحیمنش ،محمدصادق 219
صانعی ،حسن 204
صانعی ،یوسف-آیتالله،125 ،111 ،۳۴ -
،۲۶۲ ،260 ،۲۵۴ ،۲۵۲ ،247 ،۲۱۰ ،۱۴۶ ،126
،296 ،292 ،289 ،288 ،272 ،۲۶۵ ،۲۶۳
۳۶۵ ،339
صباغیان ،هاشم 281 ،280 ،۱۳۷
صبحی ،ر.ک .به صالحی ،مرتضی
صبی ،حمید 176
صبی ،فرخنده ۱۷۵
صبی ،موسی 174
صدام حسنی 351 ،349 ،346 ،280 ،226
صدر ،رضا 142
صدر ،محمدباقر -آیتالله115 -
صدراالسالم ،مسعود 228
صدرحاج سیدجوادی ،احمد 307 ،۵۲
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صدری ،جعفرقلی 379
صدف ،حسنی 366
صدوقی ،محمد -آیتالله104 ،78 ،60 -
صدیقی،کاظم 345 ،324 ،210 ،47
صدیقیانکاشی ،محمدجواد 340
صفاریان ،غالمعلی ۴
صفوی ،شاهاسماعیل 3
صفوی ،ویلالله 216
صمدی ،ابوبکر ۳۹۲
ضیایی ۱۹۳ ... ،مرحوم!
طائب ،حسنی 236
طالقانی ،محمود -آیتالله،33 ،21 ،7 ، -
۴۲۸ ،427 ،404 ،390 ،71
طالقانی-... ،سرگرد 393
طاووسی ،شعبان-کابوک160 -
طاهریخرمآبادی،جاللالدین-آیتالله،۲۸۶-
۳۷۰ ،369
طباطبایی ،احمد ۳۴۵ ،47
طباطبایی ،محمدحسن -آیتالله145 ،۴۳-
طباطبایی ،محمدحسنی 1
طباطبایی ،هاشم 175
طباطباییقمی ،حسن -آیتالله401 -
طباطبایینسب ،سیدحسن 342
ط ُرفی ،منصور 348
طوبایی ،سیامک ۳۰۱
ضابطی ،علیاصغر 227
ظهرینژاد ،قاسمعلی-سرلشگر 393
عابدباخدا ،هرمز ۳۵۸
عابدی ،خلیل ۱۱۰
عابدینی ،احمد -آیتالله171 -
عادیل ،تقی 199
عارف ،محمدرضا 142
عایلنسب ،مصطفی 264

456

عاملی ،غالمرضا 229
عاملیتهرانی ،محمدرضا 379
عبادی ،شریین 325
عباسپور ،حسن 161
عباسی -نوری ،-حمید 199
عباییخراسانی ،محمد 102
عبدالباقی ،مهران ۳۳۵
عبداللهی ،امری ۱۹۵
عبداللهی ،مجید ۱۹۵
عبدی ،عباس 281 ،31
عراقی ،مهدی ۴
عرفا ،علی 44
عرفات ،یاسر 397
عزتی ،بهمن 390
عزیزی ،احمد ۲۶۸
عزیزی ،فائق 391
عزیزی ،محمد 390
عزیزی ،هوشنگ 390
عزیزیان ،مهدی 245 ،244
عسگراوالدی ،حبیبالله 204 ،191 ،۱۲۲ ،4
عطارزاده ،بهروز 196 ،195
عالمهبرقعی ،ابوالفضل 185
عالمهطباطبایی-ر.ک .به :طباطبایی،
محمدحسن-آیتالله-
عالمهوحیدی ،محمدعلی 421 ،۳۷۹
عالمیان ،سعید 397
عالیی ،حسنی ۲۲۳ ،103
عالیی ،رشید 227
علمالهدا،احمد239،237،233،231،۳۹،15
علمالهدا ،جمیله ۲۳۷ ،۲۳۱
علوی ،بزرگ ۱۷۱
علوی ،محمود 236
علویتبار ،،علریضا 281

علویتبار ،محمد ۹۹
علویگرگانی۲۸۷... ،
علریضانیا ،محمدرضا ۱۹۶
علیزاده ،سعید 348
علیزاده ،عباسعلی ۳۴۵ ،۴۷
علیزاده ،مهر 441
علیزمانی ،محمدرضا 237
عمویی ،فرزانه 141
عمید ،مجتبی-سرتیپ155 -
عندلیب ،اسدالله 410 ،408
عهدیه :ر.ک .به بدیعی ،عهدیه
غازی ،حسن ۲۲۳
غرابات ،علی 328
غرضی ،محمد 346
غضنفرپور ،احمد 281
غضنفرنژاد ،علیاصغر 192
غفارپور48 ... ،
غفاری ،اکرب ۱۱۱
غفاری ،محمد ۳۹۲
غفاری ،هادی 422 ،378 ،281
غفرانی -یلدایی ،-نصرت 304
غالمی ،احمدرضا ۱۹۶
غالمی ،بهروز 223
فاتح199 ... ،
فارسی ،جاللالدین 438
فاضل ،ایرج -دکرت286 -
فاطمی ،حسنی 53
فاکر ،محمدرضا ۱۲۶ ،102
فتاپور ،مهدی 26
فتاحی ،مظفر 390
فتحی ،عباس 195
فخارزادهکرمانی ،محمد ۷۰ ،69
فخرایی ،علی ۳۹۲

نمایه
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فدایی ،علی۴۱۷
فرخزاد ،فریدون ۱۴۹
فرخندهجهرمی ،علی 396
فرخی ،فریدون 348
فردوست ،حسنی -ارتشبد9 -
فردید ،احمد 373
فروهر ،جهانگری 149
فروهر ،داریوش ۴۲۲ ،174
فروهر ،لیال ۱۴۹
فضلعلی ،علریضا ۱۹۶
فضلینژاد ،پیام 415 ،380
فقیهی ،اصغر 216
فالحیان ،علی ،220 ،219 ،215 ،124 ،123 ،47
344 ،332 ،324 ،323 ،225-223
فلسفی ،محمدتقی 404
فوالدی ،یداله 391
فهیمکرمانی ،مرتضی ۴۱۷ ،124 ،122 ،88
فیاضی ،عبدالله 342
فریوزه :خواننده ۱۴۹
فریوزیـان ،نصرالله -پروفسـور 434
فیضآلنی ،علیاکرب ،۱۹۹ ،149 ،94 ،38 ،1
409 ،365 ،344 ،340 ،313 ،287 ،286
فیضی ،سیفالله 392
قائد ،محمد 418 ،186
قائمی ،حسن 163 ،162 ،161
قائمی ،رزاق 160
قاجار ،ناصرالدینشاه 404
قاجاریه/سلطنت 404
قادرزاده ،احمد 391
قاسملو ،عبدالرحمن ۴۲۴ ،۴۰۱ ،37
قاسمی ،ابوالفضل 438 ،437 ،54
قاضی ،محمد ۱۷۱
قاضیحداد -ر.ک.به :حداددهنوی ،حسن
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قاضیعسگر ،علی 236
قالیباف ،محمدباقر 101
قتیلزاد ،احمد ۳۵۷ ،209
قدوس���ی ،علی ،38- ،23 ،18 ،13 ،12 ،11 ،1
،145 ،140 ،139 ،112 ،103 ،102 ،97-43
،220 ،213 ،212 ،192 ،191 ،156 ،149 ،148
،344 ،339 ،322 ،313 ،288 ،287 ،232
436 ،419 ،410 ،409 ،407 ،۳۹۹ ،345
قدوسی ،مجید 43
قدوسی ،محمدحسن 43
قدیری���ان ،احمد ،192 ،92 ،70 ،62 ،57 ،48
۴۰۷ ،238
قرائتی ،محسن 429 ،239
قربانیالهیجی ،زینالعابدین ،107 ،42 ،39
439 ،363 -361 ،332 ،308 ،304 ،291 ،131
قربانیالهیجی،محمدحسنی 361
قربانیالهیجی ،مهدی 361
قرنی ،محمدویل -تیمسار 365 -
قشقایی ،خسرو 438 ،54
قضایی ،حسن 304
قطبزاده ،ص���ادق ،127 ،124 ،56 ،54 ،43
417 ،373 ،268
قنربی ،سرمست 410
قنربی ،مراد ۴۱۰
قنربیتهرانی ،خسرو ۲۳۳
قندهار ،باقر 196
قوامالسلطنه ،احمد ۵
قوامی ،ناصر 276
قوچکانلو ،نادر 233
قهرمانیان ،بهروز 221
کاتم ،ریچارد 31
کاتوزیان ،رسول 191
کاتوزیان ،باقر -سپهبد 60

458

کارتر ،جیمی ۱۲۴
کارلوس-ر.ک .به سانچز ،ایلیچرامریز
کاشانی ،محمود ۴۳۷
کاظمعرب ،حسنی 221
کاظمیان ،سیفالله 216
کاظمیان ،مرتضی 31
کاظمی ،شهناز 348
کاظمی ،مصطفی 333 ،332
کامیاب ،رضا 232
کاویانی ،اصغر 348
کچویی ،محمد 366 ،154 ،116 ،۶۲ ،61 ،4
کدیور ،محسن ،408 ،324 ،281 ،229 ،142
433 ،430 ،412
کرباسچی ،غالمحسنی 302 ،228 ،191
کردلر ،اسالم 334
کرمانی ،فهمیم ۱۲۶ ،۱۰۲
کرمیکرمانشاهی ،ذبیحالله 211
کروبی ،صادق ۲۳۰
کروبی ،مهدی 319 ،285 ،206 ،204 ،192
کریمزاده ،احمد 88
کریمی ،ابوالحسن ۳۱۱ ،310
کریمی ،ناصر 334
کریمی ،نصرت 380
کریمیان ،معصومه -شورانگیز۱۹۵ -
کزازی ،جالل 195
کسرانی335 ... ،
کشمریی ،محمدجواد ۴۳۹ ،78
کفایتی ،عزتالله 413
کالتهای ،محمد 342
کالهی ،محمدرضا ۶۹ ،39
کمایل ،منوچهر ۱۷۶
کمانگری ،آرش 227
کوچکعلی ،حسن 252

نمایه

کوشا ،ابوطالب 358
کیانپور ،غالمرضا 379
کیانوری ،نورالدین 383 ،66 ،26 ،5
کیاوش-ر.ک .به علویتبار ،محمد ۹۹
کیوانزاد ،رضا 216
کیوانفر ،جمشید ۱۹۵
کیوانفر ،حسن ۱۹۵
کیهانی ،بتول ۱۷۵
گالیندوپل ،رینالدو 142
گرامی ،لیال ۱۴۹
گرجیبیاتی ،هرمز ۳۹۱ ،390
گرگی ،فرید 348
گلپایگانی،محمدرضا-آیتالله،۲۹۹،313-
430 ،۳۵۷
گلزادهغفوری ،علی ،247،195،۲۳،2۲،20،2
260
گلزادهغفوری ،مریم ۱۹۵
گلستانی ،حسن 328
گوئل ،نصرت 413 ،412 ،411
گوبلز ،یوزف 115
گودرزی ،رامنی 121
گورباچف ،میخائیل 287
گوگوش :ر.ک .به آتشنی ،فائقه
الجوردی،اسدالله ،39-35 ،25 ،19 ،12 ،4
-116 ،114 ،107 ،92 ،69 ،62 ،56 ،48 ،47
،149 ،143 ،142 ،141 ،138 ،124-122 ،118
،185 ،180 ،175 -170 ،166-163 ،160-153
،233 ،۲۱۹-214 ،209 ،201 ،192-190 ،187
،331 ،318-315 ،311 ،272 ،254 ،238
436 ،366 ،335
الریجانی /خاندان 355 ،۲۱۰
الریجانی ،صادق :ر.ک .به آملیالریجانی،
صادق
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الریجانی ،علی 231 ،26
الهیجی ،عبدالکریم 423 ،174 ،143 ،۱۹
لباسچی ،قاسم 27 ،26
لبانیمطلق ،محسن 3
لرقبا ،عبدالله ۹۹
لشکری ،داوود ر.ک.به :عادیل ،تقی
لطفاللهی ،سیامک ۴۲۲
لقایی ،اصغر 163-۱۶۰
لقایی ،حسن ۱۶۰
لنکرانی ،فاضل -آیتالله431 ،۳۶۵ -
لننی ،والدیمری 155
لهراسبی ،مهرداد ۳۳۵
مالکی ،جواد 5
ماملی ،عزیز 176
مبشری ،اسدالله ،187 ،143 ،61 ،52 ،47 ،11
319 ،318 ،316 ،315 ،314 ،313 ،256
مبشری ،علی 345 ،314 ،313 ،61 ،47
مبصری ،امجد 391
مبلغیاسالمی ،محمد 56
متحدین ،سعید 150
متنیدفرتی ،هدایتالل���ه ،174 ،48 ،18 ،13
۴۲۵-423
مجتهدشبسرتی ،محمد 344 ،1
مجتهدی ،فرجالله ۹۹
مجتهدیتهرانی ،احمد -آیتالله191 -
مجدآبادی ،بهنام ۳۰۱
مجدآبکاهی ،ابوالقاسم 333
مجرد ،مهدی 363
مجیدی ،محمدتقی 379
مجیدی ،محمدرضا ۱۹۶
محبی ،علی 340
محتشمی ،علیاکرب ۳۱۰ ،277 ،73
محجوب ،علریضا ۲۰
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محسنیاژهای ،غالمحس�ی�ن ،177 ،47 ،۱۵
344 ،328 ،238 ،236 ،۲۳۵ ،228 ،220 ،190
محسنیگرکانی،محمد -آیتالله210 ،۱۹۰ -
محصلهمدانی ،محمدتقی 339
محالتی ،بهاءالدین-آیتالله25 -
محالتی ،فضلالله 338
محالتی ،محمدجعفر 114
محمدباقر ،محسن 198
محمدرحیمی ،سهیال 195
محمدرحیمی ،فرنگیس ۱۹۵
محمدزاده ،ابراهیم ۳۴
محمدی ،اکرب ۳۳۵
محمدی ،مجید 281
محمدی ،محمد ۲۳۳
محمدی ،منوچهر 335
محمدی ،یدالله 390
محمدیبهمنآبادی ،رضا ۱۹۵
محمدیبهمنآبادی ،مریم ۱۹۵
محمدیدعوییس���رایی ،محمد ر.ک .به:
محمدیگیالنی ،محمد
محمدیریشهری ،محمد ،126 ،102 ،25 ،24
347 ،338 ،253 ،219 ،212 ،144 ،127
محمدیعراقی ،محسن 343 ،۲۳۹
محمدیگیالنی ،جعفر ۱۷۷ ،151 ،۱۴۷
محمدیگیالنی،کاظم199،178،۱۴۷،۱۶۹،۱۴۶
محمدیگیالنی ،محمد ،۵۷ ،44 ،37 ،13
،286 ،263 ،212 ،209 ،199 ،192-143 ،۱۲۶
436 ،۳۵۴ ،419 ،۴۳۶ ،313 ،289
محمدیگیالنی ،محمدمه���دی ،146 ،۱۴۶
199 ،178 ،177 ،147
محمدییزدی ،محمود 90
محمود ،احمد 171
محمودنژاد ،مونا 304
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محمودنژاد ،یدالله 304
محمودی ،محمد 390
مخرب ،محمد 209
مختوم ،عبدالحکیم ۳۹۹ ،۳۹۵
مخلص ،بهروز 348
مدرس ،فخر 379
مدنی ،احمد-دریادار ۴۳۸ ،۵۴
مرادی ،ابنملجم 70
مرتضاییفر ،محمود 374
مرتضوی ،حسنی 199
مرتضوی ،سعید 210
مرزبان ،رضا 424 ،423
مرعشىشوشرتى ،محمدحسن 292
مرعشینجفی۳۶۹ ،365 ،
مروی ،هادی 232
مسعودی ،عباس 427
مسعودی ،محمدعلی 427
مسکوب ،شاهرخ 171
مسگر ،عباس 366
مشکور ،فرهاد -محمدحسن۲۲۱ -
مشکور ،محمدجواد 221
مش���کینی ،علی-آیتالل���ه-ر.ک .ب���ه:
فیضآلنی ،علیاکرب
مصباح ،فاطمه 158
مصباحزاده ،مصطفی 427
مصباحیزدی ،محمدتقی-آیتالله،15 ،1 -
344 ،۳۲۹ ،313 ،287 ،263 ،44
صحف ،عبدالعلی 399
مُ َ
مصدق ،محمد ،423 ،۴۱۸ ،54 ،53 ،52 ،5
437
مصطفوی ،محمدحمزه 329
مصطفیسلطانی ،امنی 391
مصطفیسلطانی ،حسنی 391

نمایه

مصطفویکرمانی ،محمد 338
مصلحی ،حیدر 236
مطبوعی ،ایرج 379
مطلق ،حسنی 297
مطهری ،مرتضی ۴۱۹ ،۳۸۰ ،۱۴ ،۸ ،2
مظاهری372 ،371 ،370 ،369 ،
مظاهریاصفهانی ،حسنی ۳۷۰ ،369
معادیخواه ،عبدالمجید ،132،102،98،96،12
143 ،31۴ ،313 ،149
معتمددزفویل ،فرامرز 4
معرفت۲۰۶ ... ،
معرفیزاده ،علی 342
معماران ،افشنی ۱۹۶
معریی ،حمیدرضا ۱۹۶
معنیفر ،علیاکرب 280
معنی ،مصطفی ۴۴۱
معینیعراقی ،محمود 176
مفتح ،محم���د ،182 ،181 ،180 ،145 ،18 ،۲
339
مفتح ،محمدمهدی 180 ،145
مفتیزاده ،احمد -مرحوم162 -
مفید ،حسنی -آیتالله198 ،176 -
مفیدی ،شمسالدین 153
مقتدایی ،مرتضی 328،295- 274،176،144
مقتدایی ،مهدی ۱۷۶
مقدسی ،مهدی ۳۴۸
مقدم ،احمد ۳۹۲
مقدممراغهای ،رحمتالله ،125 ،54 ،48 ،7
127
مقدم ،ناصر-سپهبد ،۳۷۹ ،124 ،101 ،۹ ،8
436
مقیسه ،محمد ۱۹۹ ،198
مقیمیابیانه ،زرین 304
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مکارمشریازی ،ناصر ،۳۵۹ ،352 ،263 ،110
۳۶۵
مکرم297 ... ،دادیار دادسرا
مکی ،محسن ۳۴۸
مالجعفر ،مجید 43
مالزاده ،پرویز 348
مالعبدالحسینی ،اکرب ۱۹۵
مالعبدالحسینی ،مرتضی ۱۹۵
ملکوتی ،مسلم -آیتالله340 -
ملکی ،علی 330 ،329
ملکی ،محم���د ،۲۶۸ ،267 ،162 ،159 ،158
285 ،۲۸۲ ،277
ملکیانارکی ،سعید ۱۹۵
ملکیانارکی ،مجید ۱۹۵
منافی ،هادی 279 ،278
منتجبنیا ،رسول ۴۰۴ ،۲۸۶
منتظری ،احمد 242 ،219
منتظری،حسینعلی-آیتالله،53،38،۸-6-
،135 ،106 ،94 ،91 ،90 ،86 ،85 ،76 ،66
،194 ،193 ،192 ،189 ،188 ،158 ،149 ،144
،226 ،220 ،219 ،215 ،214 ،205 ،198 ،197
،265 ،264 ،259 ،252 ،243 ،242 ،234 ،228
،327 ،318-315 ،313 ،285 ،283 ،282
432 ،431 ،۴۰۹ ،370 ،367 ،365 ،328
منتظری ،محمد 52 ،39 ،36
منزوی ،علینقی ۱۶۲
منشی ،محسن 216
منصور ،حسنعلی 404 ،۲
منصوری ،جواد 398 ،۳۹۷
منصوری ،ناصر 198
منوچهری ،ثریا 88
منوچهری ،سریوس 391
موحدی ،محمدمهدی 279
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موحدساوجی ،علی 339
موسوی ،رشید 342
موسوی ،مریحسنی ،۱۹۸ ،150 ،142 ،120 ،116
،429 ،352 ،278 ،277 ،273 ،246 ،۲۳۰
437 ،430
موسویاردبیلی ،عبدالکریم -آیتالله،23 -
،139 ،104 ،102 ،97-71 ،57 ،47 ،33-31
،202 ،201 ،175 ،172 ،171 ،168 ،144 ،۱۴۰
-286 ،278 ،273 ،270 ،232 ،208 ،206 ،204
436 ،316 ،310 ،۲۹۶
موسویبجنوردی ،محمد ،۲۹۰ ،289 ،288
۲۹۷ ،۲۹۵ ،29۲
موس���ویتربیزی ،حس�ی�ن -ر.ک .ب���ه:
پورمریغفاری ،سیدحسنی
موسویتربیزی ،حسن 93
موسویتربیزی ،محسن ۹۳
موسویخمینی ،روحالله-آیتالله،18-2 -
،39 ،37 ،35 ،34 ،32 ،30 ،28 ،27 ،24،79 ،77 ،76 ،75 ،72 ،71 ،64 -44 ،41
،110 ،106 -102 ،97 ،94-89 ،87 ،86 ،83
،134-129 ،126 ،۱۲ ،117 ،115 ،114 ،113
،173 ،169 ،165 ،156-145 ،142 ،137 ،136
،214 ،212 ،۲۱۰ ،207-187 ،184 ،178 ،177
،239 ،235-232 ،230 ،227 ،225 ،223-216
-262 ،259 ،256-252 ،250 ،248 ،247 ،240
-294 ،288 ،285-280 ،272-267 ،264
،316 ،309 ،۳۰۶ ،304 ،303 ،301 ،300 ،297
،365 ،339 ،338 ،334 ،332 ،324 ،323
،425 ،423 ،421 ،420 ،419 ،۴۰۹ ،370 ،369
436 ،433 ،430 ،429 ،426
موسویخوئینیها ،محمد ،۲۵۲ ،233 ،144
،279 ،278 ،277 ،273 ،272 ،271 ،268
401 ،324 ،۲۹۲ ،281 ،280
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موس���ویدامغانی ،ابوالقاس���م ر.ک .ب���ه:
داوودالموسویدامغانی ،ابوالقاسم
موسویزنجانی،ابوالفضل-آیتالله79،67-
موس���ویکریمی ،مریکری���م ر.ک .ب���ه:
موسویاردبیلی ،عبدالکریم
موسویالری ،عبدالواحد 142
موم���ن ،محمد ر.ک ،ب���ه :دانشزادهقمی،
محمد
مهاجرمیالنی ،حسن ۱۱۱
مهاجری ،مسیح 324
مهدوی ،ابوالحسن 370
مهدویان ،آذرنوش 391 ،390 ،385
مهدویکنی ،محمدرضا-آیتالله،99 ،۱۸-
۴۰۴ ،۱۴۰ ،111 ،104
مهدیپور ،محمود ۳۴۵ ،47
مهدیفر ،جهانگری 434
مهرپور ،حسنی 227
مُ هری ،حسنی 380
مریاشرافی ،ابوالحسن -کیوان53 -
مریاشرافی ،مهدی ۲۲۰ ،54 ،53 ،52
مریدامادی ،محسن ۲۷۱ ،۲۶۹
مریزایی ،حسنی 195
مریزایی ،مصطفی 195
مریزایشریازی -ر.ک .به:حسینیشریازی،
محمد حسن
مریشمسشهشهانی ،ابوالفضل ۴۲۲ ،۵۲ ،50
مریعمادی  ،ضیاءالدین ۳۰۳
مریعمادی ،مریصادق 303
مریغفاری ،ابراهیم 412 ،۴۰۹
مریفندرسکی170 ... ،
مریمحمدی ،ابوالفضل ۲۹۶ ،292 ،289 ،288
مریمحمدی،کمال 440
میکائیلیان ،تاتائوس333

نمایه

میالنی ،محمدهادی -آیتالله344 ،1 -
میناچی ،ناصر 174
مینیخانوف ،رستم 245
ناجی ،رضا -سرلشگر392 ،379 ،377 -
نادرپور ،نادر 171
نادری ،علی 100 ،99
نادریان ،محمد 348
نادریپور ،بهمن ۱۴۸
نادریفرد ،فاتح 234
نادریفرد ،مهدی ۲۳۴ ،199
ناصری- ... ،دادستان348 -
ناصری- ... ،حاکم شرع79 -
ناصریان ر.ک.به :مقیسه ،محمد
ناطق ،عباس 63
ناطقنوری ،علیاک�ب�ر ،235 ،149 ،120 ،96
440 ،272
ناظری ،بهرام ۱۹۵
ناظری ،جواد ۱۹۵
ناظمزاده ،عطیه ۳۶۶
ناظمزاده ،علیاصغر 367 ،366 ،365 ،142
ناظمی۳۴۵ ،4۷ ... ،
ناهید ،احسن 391
ناهید ،شهریار 391
نبوی ،بهزاد 281 ،272 ،268 ،104 ،۳۴
نجاتی ،غالمرضا 9
نجفی ،نامدار 348 ،۱۴۴
نراقی193 ... ،
نزیه ،حس���ن ،125 ،48 ،23 ،19 ،18 ،16 ،13
425 ،174 ،127
نسیمی ،جالل 391
نسیمی ،ناصر 391
نشاط ،علی 379
نصاری ،کاوه 197
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نصریی ،فرجالله 340
نصریی ،محمد 176
نصریی ،نعمتالله 379 ،377 19
نظران ،محمدعلی 46
نعیمی ،فریوز 297
نقاشیان ،حمیدرضا 149
نقدی ،محمدرضا ۲۴۱ ،۲۲۸
نقرهای ،محمددرویش ۳۹۲
نکونام ،محمدابراهیم ۳۲۵ ،324
نمازی ،عبدالنبی 311
نواییمناقبی ،محمدجواد 43
نورافشار ،فرشته 390
نوربخش ،محسن 207
نوروزیاصفهانی۳۹۹ ... ،
نوری ،عبدالله 390 ،324 ،73
نوریزاد ،محمد 98 ،23
نوریهمدانی ،حس�ی�ن-آیتالله،98 ،94 -
287 ،137 ،136 ،132
نیازمند ،مظفر 391
نریومند ،مهشید 304
نریی ،حس�ی�نعلی ،165 ،162 ،86 ،84 ،47
،192 ،191 ،190 ،188 ،187 ،180 ،179 ،170
،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،197 ،194 ،193
،۲۳۳ 215 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206 ،205
،314 ،301 ،266 ،265 ،257 ،256 ،239 ،234
۳۵۹ ،344 ،338 ،337 ،335 ،331 ،316
نریی ،غالم 338
نریی ،ناصر ۳۳۸
نریی ،هادی -آیتالله337-
نریی ،یاسر ۳۳۸
نیکپی ،غالمرضا 379
نیکسون ،ریچارد 30
نیلی ،حامد 231
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نیلی،میثم 231
واحدیُ ،طواقمحمد ۳۹۹ ،۳۹۵
واعظطبسی ،عباس 303 ،244 ،239
واعظی ،موسی 199
وافریکالته ،بتول ۳۳۲
وحیدخراسانی ،حسنی -آیتالله259 -
وحیدی ،احمد 224
وطندوست ،شایسته 358
وفایی ،ناصر ۲۹۷
ولدان ،عبدالرسول ۴۱۰
هاتفی ،رحمان 66
ه���ادوی ،مهدی ،191 ،154 ،49 ،46 ،45 ،11
436 ،419 ،388 ،376 ،375 ،193
هاشمی ،علی ۲۹۷ ،296
هاشمی ،فائزه 228 ،178
هاشمی ،محمد 309 ،169
هاشمی ،مهدی 317 ،316 ،219
هاشمیرفسنجانی ،اکرب ،۳۹ ،35 ،27 ،20 ،8
،117 ،۱۱۶ ،110 ،104 ،97 ،91 ،84 ،72 ،42
،182 ،178 ،149 ،146 ،136 ،135 ،129 ،126
،248 ،235 ،225-222 ،215 ،200 ،198 ،189
،323 ،306 ،281 ،۲۸۰ ،273 ،270 ،265
438 ،437 ،429 ،۴۱۲ ،324
هاشمیشاهرودی ،محمود ،235 ،230 ،188
۳۵۵ ،353 ،324 ،319 ،318 ،۳۱۴ ،239
هاشمینژاد ، ،عبدالکریم 303 ،232
هایدگر ،مارتنی 373
هایده :ر.ک .به :ددهباال ،معصومه
هرندی ،فاضل ۴۴
هشی ،محمد 369
همت ،ابراهیم 223
همدانی ،حسنی 62
هوشیارزرنقی ،علیاصغر ۱۱۰
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هویدا ،امریعب���اس ،379 ،378 ،151 ،147
436 ،420 ،383 ،382 ،381
هویزر ،رابرت 30 ،9 ،4
یارجانی ،غالمحسنی 393
یاعباسی ،محمد 329
یاغچیان ،مرتضی ۲۲۳
یخچایل ،جمیل 391
یزدانشناس ،عبدالرضا 333
یزدجردی ،علیاکرب 379
یزدی ،ابراهی���م ،59 ،31 ،21 ،9 ،8 ،6 ،5 ،3
379 ،375 ،334 ،152
یزدی ،اسماعیل ۱۵۲
یزدی ،محمد ،235 ،230 ،229 ،۹۱ ،18 ،۱۵

نمایه

،430 ،404 ،331 ،328 ،۲۸۷ ،۲۶۵ ،236
439 ،431
یزدی ،مرتضی ۱۹۶
یزدی ،مریزاحسن 419
یزدی ،یحیی 419
یعقوبی ،مهدی ۳۴۲ ،341
یلدایی ،بهرام 304
یلدایی ،نصرت 304
یوسفزاده ،مهناز 358
یوسفیاشکوری ،حس���ن ،324 ،311 ،229
325
یونسی ،ابراهیم 171
یونسی ،علی 345 ،212 ،131 ،47

