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 عالميه هيئت اجرائی سازمان ا
  به مناسبت

 بيست يکمين سالگرد قتل عام
  ١٣۶٧زندانيان سياسی در تابستان 

 به فرمان   کهتابستانی. بيست و يک سال از آن تابستان خونين گذشت
سه سئوال، هزاران زندانی سياسی را به چوبه دار  خمينی و با تنها 

در آن تابستان خونين، با قطع مالقات ها، به قتل عام زندانيانی . آويختند
پرداختند که دوران محکوميت خود را می گذراندند؛ اجساد اين قربانيان را 

هشت زهرا و شبانه و در ماشين های حمل گوشت به خاوران و ب
گورستان های شهرستان ها بردند و در گورهای دسته جمعی به خاک 

اما اخبار اين جنايت، . سپردند، با اين اميد که آثار جنايتشان، پاک شود
خانواده های جان . خيلی زودتر از آن که تصور می کردند، برمال شد

د شدند از باخته گان، که آخرين وسايل عزيزانشان را دريافت کردند و تهدي
برگزاری مراسم سوگواری خودداری کنند، اخبار اين جنايت هولناک را به 

در درون حکومت، آقای منتظری به اين حد از . گوش همگان رساندند
شقاوت و بيرحمی اعتراض کرد و با اين اعتراض خود، از مسند قائم 

 اخبار اين جنايت هولناک را بعدها، آن. مقامی رهبر ی نظام دست شست
انگشت شماری که جان به در برده بودند، چه در مصاحبه ها و چه در 

و خانواده های آن . کتاب هايی که نوشتند، نيز به تفصيل بيان داشتند
شهيدان، نيز هر ساله در شهريور، ياد عزيزان خود را گرامی داشته و 

به اين دليل، آن جنايت ضدبشری، نه تنها، به فراموشی سپرده . می دارند
شد، که هر روز، بيشتر از روز پيش، به صحنه ی دادخواهی کشيده شده ن

بی جهت نيست که حاکمان جنايت کار، حاال ديگر از قبرهای آن . است
يک بار،  خاوران، " سامان دهی"با طرح . عزيزان نيز وحشت کرده اند

قبرها را زير و رو می کنند، يک بار نهال در آن جا می کارند، و در يک 
  . قصد دارند آثار اين جنايت ضدبشری را محو و نابود سازندکالم،

 ۶٧اما امسال، در شرايطی ياد آن عزيزان جان باخته در قتل عام تابستان 
سرکوب جمهوری  را گرامی می داريم، که يک بار ديگر دستگاه جهنمی 

اسالمی، در پی کودتای انتخاباتی ولی فقيه، و در جريان اعتراضات توده 
ز آن، هزاران نفر از مردم، از پير و جوان را دستگير کرده ای پس ا

 مخوفش، تا حد مرگ شکنجه  در بازداشتگاه ها و سياهچال های. است
اين بار اما، . و بسياری از آن ها را نيز به شهادت رسانده است کرده 

قبل از مرگ و  زندانيان سياسی را بدون بردن به دادگاه شرعی شان، 
نجه کرده اند؛ به بسياری از دختران و پسران مردم شهادت، بشدت شک

تجاوز جنسی کرده اند؛ پيکرهای پاکشان را در سردخانه های صنعتی 
منجمد ساخته اند؛ و از ترس خشم مردم، دزدانه و شبانه در قطعه 

  .گمنامان بهشت زهرا، به خاک سپرده اند
 و ۶٧تابستان اما رودخانه ی خون جوانان مردم، تنها از خون جوانان در 

 نيز هزاران تن از ١٣۶٠در تابستان خونين .  پر نشده است٨٨تابستان 
جوانان مردم را تيرباران کردند، زخمی هاشان را تمام کش کردند؛ در 

در تمامی سال های . ترکمن صحرا و کردستان حمام خون به راه انداختند
 بوم را به  نيز، با قتل های زنجيره ای، روشنفکران اين مرز و٧٠دهه 

وحشيانه ترين شکلی کشتند؛ و در اقصا نقاط گيتی به ترور فعالين سياسی 
در يک کالم تاريخچه جمهوری اسالمی، تاريخ قتل و کشتار و . پرداختند

  . تيرباران و ترور است
. مردم کشور جان به لب شده اند. اما امروز، اوضاع تغيير کرده است
د از انتخابات، نشان داد که مردم ديگر تظاهرات ميليونی مردم در هفته بع

درست در چنين . نمی خواهند اين حکومت خون و جنايت را تحمل کنند
شرايطی که حکومت اسالمی خود را در خطر می بيند، ابعاد جنايت 

اما برای در هم شکستن اراده . پيشگی اش بيش از پيش آشکار می شود
د توده های مردم، بيش از سرکوبگری اين جانيان ديوصفت، بايد که اتحا

در اين راستا، تجمع و تشکل خانواده های جان باخته . پيش مستحکم گردد
گان جنايات جمهوری اسالمی در سی سال حاکميت سراپا جنايتش، می 

اکنون که بارديگر چهره جنايت پيشه . تواند نقش مؤثری داشته باشد
شده است، می جمهوری اسالمی به قيمت جان صد ها عزيز، عريان تر 

توان برای دادخواهی خون های به ناحق ريخته شده جوانان مردم، تشکل 
 اسامی  مردم حق دارند. هايی ايجاد کرد و به افشای اين جنايات پرداخت

 و شهدای امروز را بدانند؛ مردم حق دارند ۶٧ و ۶٠شهدای تابستان
دفن مردم حق دارند محل  وصيت نامه عزيزانشان را داشته باشند؛ 

عزيزانشان را بدانند تا بر آن سنگ قبری بگذارند و هرگاه که خواستند بر 
دل بگشايند؛ مردم حق دارند بتوانند  مزار عزيزانشان بنشينند و زخم 

 مردم حق دارند بدانند آمرين و  آزادانه به سوگواری عزيزانشان بنشينند؛
رسيدن به اين حقوق عاملين جنايات ديروز و امروز چه کسانی بوده اند؛ برای 

بايد از تمامی تشکل های مستقل توده . بايد به مبارزه ای متحدانه دست زد
ای، تشکل های کارگری، زنان، دانشجويان، جوانان و تمامی اقشار مردم، 

نهادها و ارگان های مدافع  بايد از . همبستگی و مبارزه ی متحد طلب کرد
ه اين جنايات، به پرونده ای بين حقوق بشر جهانی خواست تا در تبديل پروند

سازمان ما . المللی ، به پرونده ی محاکمه سران جمهوری اسالمی کمک کنند
هم راه و هم درد خانواده های عزيز از دست داده بوده و در اين راه   همواره، 

  .از هيچ کوششی دريغ نخواهد ورزيد
  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  زنده باد آزادی
  اليسمزنده باد سوسي

  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  ١٣٨٨پنجم شهريور 

  ٢٧ -٠٨ -٢٠٠٩بيست هفتنم اوت 

............................................. 
  سازمان  اعالميه هئيت  اجرائی

با تشکيل کميته پيگيری وضعيت مفقودين نگذاريم 
 جانباختگان جزئيات جنايت رژيم در دفن مخفيانه

  جنبش اعتراضی در محاق ابهام بماند
  افشای خبر دفن اجساد جانباختگان جنبش اعتراضی در گورهای بی 
نشان در بهشت زهرا بار ديگر چهره رژيم شکنجه و اعدام را در برابر 
افکار عمومی آشکارا عيان کرده است و دوباره نشان داده است که چکمه 

واليی همدست آنان در حفظ نظام جهنمی پوشان و سرداران و دستگاه 
خويش از دست زدن به هيچ جنايتی فروگذار نمی کنند و هيچ مرزی را به 

  . رسميت نمی شناسند
اين جنايت تکان دهنده که درست مانند اخبار و گزارش های مربوط به 

تجاوز جنسی در زندان ها و شکنجه گاهها؛ برخی از کارگزاران رژيم  
های جواز دفن در پی انکار آن برآمدند با انتشار شماره ابتدا ناشيانه 

جانباختگان و سپس فيلم ويدئويی مربوط به آن تا جايی سنديت يافته است که 
راه اندازی , اخراج ماموران دون پايه, رژيم کودتا با شکنجه و اعتراف گيری

بحران سازی موازی برای انحراف توجه افکار عمومی و يا جلو کشيدن 
به هيچ وجه , ت ديگرش در برگزاری دادگاه نمايشی گروهی از قربانيانجناي

قادر نيست بر آن سرپوش بگذارد و از کانون توجه اصلی خارج سازد و چنين 
با اين حال هنوز بسياری از جوانب و جزئيات . امکانی هم نبايد به آن داد

حاق ابهام جنايت رژيم در دفن شبانه جانباختگان گمنام جنبش اعتراضی در م
مانده و بيم آن می رود که  آن چه فاش شده است با توجه به پرنده سياه اين 

هنوز شمار .  تنها نوک کوه يخ باشد۶٧ و ۶٠رژيم درگذشته و بويژه کشتار 
جنسيت و ساير مشخصات مربوط به هويت , سن, دقيق اين جانباختگان گمنام

اسخ نگرفته است که آيا دفن و اين سوال مهم هنوز پ, فردی آنها نامعلوم است
مخفيانه اجساد قربانيان شکنجه تنها در تهران صورت گرفته يا برای سربه 
نيست کردن پيکرهای مثله شده جانباختگان زير شکنجه  در شهرستان ها  هم 
به صورت مشابه اقدام شده است؟ آمران و عامالن اين اقدام جنايتکارانه نيز 

  .نام برده نشده است
ه جزئيات اين جنايت  به اين موارد ابهام ما خواستار روشن شدن کليبا توجه
ووليتی و محاکمه و ئمران و عامالن آن در هر مقام و مسآمعرفی , رژيم

بايد روشن شود که با جوانان اسير اين مردم در شکنجه . مجازات آنان هستيم
ده آنان گاههايی چون کهريزک چه کرده اند که ناچار شدند شبانه اجساد يخ ز

اين دو خواست اساسی را با تشکيل . را در گورهای بی نام و نشان دفن کنند
گان جنبش اعتراضی بهتر می پيگيری وضعيت مفقودين و ربوده شدکميته 

خانواده هايی که از وضعيت عزيزان بازداشت شده شان بی . توان دنبال کرد
دهای مختلف حکومتی ر نهاالب و سايقدادگاه ان, خبرند و در برابر زندان ها

با تشکيل چنين کميته ای , در در جستجوی يافتن رد و نشانی از آنها هستنددرب
و تکيه و کمک به همديگر موثرتر می توانند رد و نشان و اثر و خبری از 

  . اسرای خويش بيابند و از سرنوشت آنها آگاه شوند
شکل های ت, وکالی آزاديخواه و مردم دوست, بر فعالين جنبش اعتراضی

بر شبکه ها و نهادهای مردمی و بويژه مرتبطين با خانواده های بی خ, مستقل
ن است که اين خانواده ها را به تشکيل گااز سرنوشت عزيزان بازداشت شد

کميته پيگيری وضعيت مفقودين و ربوده شده گان جنبش اعتراضی تشويق 
 کمکی به اين کنند و در راستای کسب اطالعات و  دادخواهی جمعی از هيچ

  .خانواده ها دريغ نورزند
  مرگ بر جمهوری اسالمی

  زنده با آزادی، زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران هيات 

  ٢٠٠٩ اوت ٢۶ و ١٣٨٨ شهريور ۴
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 با من حرف بزن... نکن» سخنرانی« 
 گفتگو با شهاب شکوهی

 مجيد خوشدل

 
  ...موسم برگزاری مراسم ساالنه زندان سياسی در خارج است. 
با من ... ات را بگذار برای بعد»تحليل«... نکن» سخنرانی«اين بار ... 

 حرف بزن، با قلب ات با من باش؛ مثل گذشته های دور که خاکی بودی و
يادت می آيد ... هنوز کالم و َنَفس ات را به دروغ و ريا آلوده نکرده بودند

نبودم، اما سربلند » قهرمان«: چه ساده می گريستی و با سادگی می گفتی
از زندان بيرون آمدم؟ حرفهايت بر دل می نشست و بی آنکه خود بدانی، 

  ... قهرمان دلها بودی
از درد شکنجه ها برای ام ... گواز برج عاج بيا پايين و با من سخن ب

بگو؛ از سلول انفرادی، از شالق و بی خوابی و از کف پای شرحه شرحه 
دوباره از عشق بگو که با اين سالح ُبّرنده بود که بر تنفر ... شده ات

از بندی هايی که قبل از رفتن ... از رفاقت ها بگو... دژخيمان چيره شدی
شدن » سخنران«؛ از آنهايی که تا قبل از شان ولوله ای در بند برپا کردند

  ...ات، شبها را با يادشان به صبح می کردی
آن باال باالها نِنشين، بيا پايين و دوباره خاکی باش؛ اگر می خواهی 

همان محفلی که . از آن جمع کوچک فاصله بگير. شنونده ای داشته باشی
 تو را از خودت ...دور و بَرت را خالِی خالی کرد؛ دل ات را خالی کرد

  ...گرفت و شناسنامه ات را پاره کرد
آنقدر به تو و ... دست از افسانه بافی بردار، کرکره ها را پايين بکش

اين ... همبندان تو رفته که به بزرگنمايی و تحريف و دروغ متوّسل نشوی
جمعيت عظيم را ببين؛ دختران و پسران جامعه ايران را که سرنوشت نسل 

به صورتشان نگاه ... در زندانهای اهريمنان پيدا کرده اندسوخته ما را 
  آيا خوِد بيست سال قبل ات را نمی بينی؟! کن

با من به سادگی بيست سال قبل ات حرف ... بيا و اين بار سخنرانی نکن
  ! بزن

 . شهاب شکوهی در اين گفتگوی حضوری با من حرف می زند
  .گزارمشهاب عزيز از شرکت ات در اين گفتگو سپاس* 
  .ممنون ام از اينکه من را دعوت کرديد.  من هم سالم دارم خدمت شما-

قبل از باز کردن پوشه های اصلی گفتگومان مايل ام به موضوع * 
جايگاه و موقعيت اجتماعی زندانی سياسی در «: متفاوتی اشاره کنم

واقعيت اين است که در تمام جوامع بشری مبارزان آزادی . »جامعه ايران
اما َاشکال اين . عدالت اجتماعی نزد مردم ارج و قرب زيادی داشته اندو 

عالقمندی در کشورهايی نظير ايران همواره با افراط و تفريط همراه بوده، 
طوری که اين خصوصيت اغلب به انحراف و ناهنجاری های اجتماعی 

 راجع به اين موضوع چه فکر ميکنی؟. منجر شده
اين افراط و تفريطی که شما از آن نام می بريد،  من البته فکر نمی کنم، -

بيشتر » جهان سوم«اين ويژگی در شرق و در . فقط مختص ايران باشد
  ...رواج دارد

  .اما ما به کشور ايران تمرکز کنيم. موافق ام* 
 اتفاقًا خوب است که ما به تجربه های خاص خودمان در زندان شاه، به -

توجه کنيم؛ چون تجربه های عملی زيادی اسالمی . ويژه در زندانهای ج 
  .با اين حال مايل ام سوأل تان را بيشتر باز کنيد. در اين زمينه داريم

در دهه های گذشته عمومًا به » زندانی سياسی«نگاه جامعه ايران به * 
برای همين، جامعه در دوره ای از مبارز . دره افراط و تفريط سقوط کرده

: مثال می زنم. »ضد قهرمان« گاهی می سازد،» قهرمان«سياسی 

اما در دوره ای . گلسرخی به درستی نمادی از مبارزه با استبداد است
از اين نمونه ها در هشتاد . ديگر او را اصًال مبارز به حساب نمی آورند

اين فرهنگ حتا دامن شاعران، . سال گذشته به وفور يافت می شود
رفته و باعث شده که هيچ چيز از نويسندگان و انديشمندان جامعه را هم گ

يک نسل به نسل ديگر منتقل نشود؛ هيچکس جايگاه بايسته خودش را در 
  .جامعه نداشته باشد، زندانی سياسی هم

اين کامًال درست است؛ حقيقتی است که متأسفانه در کشور ما وجود * 
امروز وقتی صحبت از زندانی سياسی سابق می شود، می بينيم نسل . دارد
 ...يد ذهنيت درستی از آن نداردجد
  چرا؟* 
 فکر می کنم، علت اش اين است که تجربه های گذشته به درستی به اين -

اتفاقًا . نسل انتقال پيدا نکرده تا آنها بتوانند به تجزيه و تحليل آن بنشينند
در شرايط فعلی جامعه ايران، تجربه های مبارزاتی گذشته می تواند نقش 

خب، زندانيان سياسی سابق هم . مبارزات مردم ايفا کندبسيار زيادی در 
ما تجربه : شما درست می گويی... بخشی از تاريخ مبارزاتی گذشته بودند
  .های خودمان را به آنها منتقل نکرديم

شهاب : با انتقال موضوع پرسش به خودت آن را عينی تر می کنم* 
نسانی شريف و ا) و احتماًال برای بسيارانی ديگر(شکوهی برای من 

 چرا؟. محترم هست
چون او نزديک به نه سال از بهترين سالهای عمرش را در زندانهای شاه 
و شيخ گذرانده؟ آيا هر کس سالهای بيشتری در زندان بوده باشد، از 
حقانيت بيشتری برخوردار است؟ يعنی شهاب برای همين قابل احترام 

 هست؟
اما برای روندی . اب دهدمنطقی نيست که پرسشگر به پرسش خودش جو
چرا؟ . بزرگ است» نه«کردن بحث، پاسخ من به پرسش های باال يک 

چون تا اين تاريخ شهاب شکوهی سالهای حبس کشيدن اش را قاب نکرده 
شهاب در اين سن و . و به ديوار آويزان نکرده؛ از ِقَبل آن نان نخورده

ظه در روابط جامعه سال پنج تا شش روز در هفته کار می کند و تا اين لح
اينجاست که سالهای مبارزه و زندانی بودن شهاب . تبعيدی فاسد نشده

البته در . شکل ارزشی به خودش می گيرد و او را قابل احترام تر می کند
اما . ميان بچه های زندانی سياسی کم نيستند که اين خصوصيت را دارند

در اين جامعه در مشکل جامعه تبعيدی، موضوع زندان و زندانی سياسی 
 .نقطه ی مقابل اين ويژگی قرار دارد

  ...اوًال ممنونم از من تعريف می کنی* 
  . من احساس خودم را گفتم-

ولی موضوعی را به عنوان يک ارزش . شايد من در اين حد نباشم* 
به اين معنی که مهم نيست که من . باشم» زمينی«هميشه قبول داشتم که 

اما اگر خاطرات زندانم . و چه مراحلی را گذراندمچند سال در زندان بودم 
 ...را در جايی بيان کنم، سعی می کنم واقعيت ها را بگويم

  واقعيت ها؟* 
که می تواند ترس باشد، می تواند منفی باشد و .  بله، واقعيت های زندان-

اما اين من را نگران نمی کند، چون فکر می . تمامًا به ضرر من تمام شود
 ... درست هستند و بايد گفت شانکنم آنها

 .خب شهاب جان همين حاال شروع به گفتن تجربه هايت بکن* 
 من در مجموع نزديک به نه سال در زندان بودم و مراحل مختلفی را -

نوشته اند، ] خاطرات زندان[تا به حال خيلی از کسانی که کتاب . گذراندم
زندگی کردم، ديدم برخی آنها را از نزديک ديدم و يا در زندان با آنها 

که من با دسته . واقعيت ها را گفته اند، بعضی چيزهای غيرواقعی گفته اند
  .دوم اصًال احساس نزديکی نمی کنم

می شود، پيش از آن » تحليلگر«فکر می کنی چرا زندانی سياسی سابق * 
ما با يک مسئله ريشه دار در جامعه مان طرف . بوده باشد» روايتگر«که 

  .هستيم
 من فکر می کنم، اغلب ما آغشته به تفکری هستيم که آنچه خودمان -

مثًال در قسمت خاطرات زندان ما سعی کرده ايم، . هستيم را بيان نکنيم
بند بودند را طوری  آدمهايی که به ما نزديک بودند يا در زندان با ما هم

اال ببريم که يا اينکه آنها را ب. تنزل دهيم که در واقع خودمان را باال ببريم
. يعنی خودمان را تعريف کنيم با ديگران. باز هدف باال بردن خودمان است

 .متأسفانه درست می گوييد
اين روزها بحث شکنجه و اعتراف گيری در زير شکنجه در جامعه * 

از طرف ديگر مصادف هستيم با مراسم سالی يکبار . ايران داغ است
انی حساسيت موضوع را دو و اين تقارن زم. زندان سياسی در خارج

  .چندان می کند
در گفتگويی که پيشتر داشتيم، اشاره کرده بودی که در مراحل مختلفی در 

من امروز تا حدودی می دانم که تو بسياری . زندان شکنجه شده بودی
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موارد در زير شکنجه پايداری کردی، گاهی تا مرز شکستن پيش رفتی و 
 .ه ی اين بحث را بگيرلطفًا دنبال. گاهی هم شکسته شدی

اسالمی چيز .  بله، حقيقِت زندان و شکنجه، به ويژه در زندان ج -
به اين خاطر » اسالمی. به ويژه زندان ج «اين که می گويم . ديگری ست

اسالمی شکل و . است که شکنجه در زندان شاه بود، اما در زندان ج 
يادی داريم که در زير مثًال ما نمونه های ز. ابعاد شکنجه باور نکردنی بود

يا کسانی . شکنجه خوب ايستادند، اما در پروسه زندان شکستند و بريدند
بودند که زير شکنجه کم آوردند و بريدند، اما بعدًا خودشان را بازسازی 

  ...کردند
  .لطفًا تجربه های خودت را بگو* 
ن باال و با همه ی اي.  من در مراحل مختلِف زندان باال و پايين زياد داشتم-

پايين ها می توانم بگويم که به هر حال زندان ام را کشيدم، شايد خيلی 
نبود، ولی ضعف به آن شکل نشان ندادم که بعدًا نتوانم » افتخار آميز«

اسالمی آن طور که برخی گفته و نوشته اند، . زندان ج . سرم را بلند کنم
لين بار به شما بگذاريد موضوعی را برای او. اصًال سياه و سفيد نيست

اعتقادی نداشتم، اما به بعضی » مصاحبه کردن«من با اينکه به : بگويم
ها پيشنهاد می کردم مصاحبه کنند و بعد از آزادی زندگی شرافتمندانه ای 

بعضی از زندانيان در . چون من حساب بدترش را می کردم. داشته باشند
ايط بدتری در شرايط روحی و موقعيتی قرار داشتند که ممکن بود شر

 ...زندان پيدا کنند
  خودت چه طور؟* 
تا جايی که احساس می کردم، می توانم بِکشم .  خود من هم همين طور-

و وقتی فکر می . و دوام بياورم، و َسرم را باال بگيرم، تالش می کردم
ممکن بود کارم به : شايد دو راه پيش روی نداشتم... کردم دارم می ًبرم

 ...کشد، و يا چاره ای جز خودکشی نداشته باشمب» انزجار دادن«
  آيا اقدام به خودکشی کردی؟* 
 بله، يک بار تمام شرايط را برای خودکشی فراهم کردم، منتهی عملی -

 .نشد
. اسالمی را تشريح می کنی» جمهوری«به نحوی داری فضای زندان * 

دان اما اين روايت ها در سطح هست و می خواهم خواهش کنم به قعر زن
 برويم؛ 

زمانی که بازجو قدرت مطلق است، و زندانی . جايی که دنيا تاريک است
می . اين زندانی سياسی شهاب شکوهی است. سياسی اسير در دستان او

 خواهم آن 
لحظه شکستن در زير شکنجه های طاقت فرسا را برای ام به تصوير 

 .بکشی
برای من سخت و و يادآوری اش ] خاطره[راستش گفتن اين )... مکث (-

 ...سنگين است
 .با پوزش از تو، اما جامعه ما به اين نوع روايت ها احتياج دارد* 
يکی از مراحلی که من کامًال احساس ضعف و درماندگی کامل .  باشد-

برادرم برای من ارزش فوق العاده ای داشت و او .  بود۶٢کردم، سال 
عد من را بردند و او را خبر دستگيری اش را شنيدم و ب. همه چيز من بود

فوق )... مکث(او را مدتها شکنجه دادند . در مقابل من شکنجه دادند
بيش از پانصد ضربه شالق را . العاده سنگين که اصًال قابل بيان نيست

برادرم بارها بی هوش شد و دوباره به . شمردم و ديگر نتوانستم بشمرم
 بودم آن همه شالق حاضر. هوش اش آوردند و شکنجه را از سر گرفتند

واقعًا حاضر بودم، اعدام ام کنند تا آن صحنه ها . را من بخورم تا برادرم
تازه دست خودم تير خورده بود و وضعيت جسمی )... مکث(را نبينم 

  ... درستی نداشتم
در حين دستگيری به تو تيراندازی کردند و ) برای اطالع خوانندگان* (

 .دست ات تير خورده بود
از طرف ديگر چون من قبًال يک بار ديگر دستگير شده بودم و .  بله-

ابد، و من به طريقی فرار کرده ] حبس[حکم اعدام گرفته بودم، که بعد شد
اينها به کنار، وقتی می خواستند . بودم، پرونده ام حسابی سنگين بود

دستگيرم کنند، در حين تيراندازی کس ديگری را کشته بودند و می گفتند 
توجه (با اين توصيف من را سيزده شبانه روز . رگ او من هستممقصر م

 سرپا نگه داشتند و دست سالم ام ٢٠٩در بند ) کنيد، شبانه روز می گويم
 . را به در بسته بودند

درست بعد از اين من را هفت ماه به انفرادی انداختند و در کنارش هر 
ل َچک و لگدی روز بازجويی بود و اگر هر روز شالق نمی زدند، حداق

در اين موقعيت که خيلی از اطرافيان از جمله همسرم را . نثار می کردند
دستگير کرده بودند، به لحاظ روحی در وضعيت خرابی به سر می بردم و 

در اين مدت واقعًا وسيله ای برای . اوضاع خارج از تحمل ام شده بود

 تمام فکرم در ولی. خودکشی نداشتم، حتا يک سوزن يا هر چيز بّرنده ای
  ...اين مدت خودکشی بود

 يعنی فشار آنقدر زياد بود که آرزوی مرگ می کردی؟ * 
آن همه فشارهای روحی و . انسانيم به هر حال...  آرزوی مرگ می کردم-

بدتر از همه دردی بود که از رنج . جسمی، آن همه درد که پايانی نداشت
نستم همسرم در زندان چه من اصًال نمی دا. بردن اطرافيان ات می بردی

  ...سرنوشتی پيدا کرده
  فکر تجاوز شدن به او آزارت نمی داد؟* 
. فکر می کردم، اگر به همسرم تجاوز کنند، چه کار بايد بکنم.  آه چرا-

برای اينکه اين چيزها را نبينم، واقعًا دنبال وسيله ای برای خودکشی می 
  ...گشتم

  . روانی انسان سالمی نبودیو احتماًال در اين موقعيت از نظر* 
در سلول از صبح تا شب قدم می زدم و .  احساس می کردم قاطی کرده ام-

آنقدر موضوعهای مختلف به مغزم هجوم می آورد که دستشويی اوين را 
در اين مرحله واقعًا به . از آب پر می کردم و سرم را داخل اش می کردم

 تواند در برابر اين همه مگر انسان چقدر می. مرز بريدن رسيده بودم
 فشار دوام بياورد؟ 

انگيزه چقدر می تواند در اين شرايط کمک کند؟ من که در برابر اين همه 
  ...فشار تعليم نديده بودم

بحِث دنيايی است که . شايد بحثی انحرافی باشد» تعليم ديدن«بحث * 
ای اسالمی برای زندانيان سياسی آماده کرده، بحِث شکنجه ه» جمهوری«

بحِث . بحِث پروژه تواب سازی حاکمان اسالمی ست. طاقت فرساست
  .اسالمی ست. واقعيت زندان ج 

اسالمی با زندانيان سياسی کاری کرد که حتا . ج .  کامًال درست است-
 .توضيح آن هنوز مشکل است

توضيح آن برای زندانی سياسی با ناراحتی و درد توأم هست، اما * 
قانون «. ج کشور اين موضوع را مشکل کردهجّو خار. نيست» مشکل«

  .درد دل کردن زندانی سياسی را مشکل کرده» عرضه و تقاضا
با . با اين حال انسان پديده عجيبی ست.  منظورتان را متوجه می شوم-

اين همه درد و رنج، گاهی زمان مرهم دردها می شود، يا انسان خودش 
 .را با آنها انطباق می دهد

در سالهای اخير هر بار ما با بچه ها، با .  دوران گذشتهسالها از آن* 
جوانها از آن دوران سياه حرف زده ايم، اغلب فکر می کنند، داريم بزرگ 

چند نفر از ما آنها را مخاطب قرار . شايد حق داشته باشند. نمايی می کنيم
  داده و با زبان آدميزاد با آنها حرف زده؟

ان خاطرات و تجربه های منتقل نشده ی حاال بعد از دو دهه دوباره هم
  راجع به اين چه فکر می کنی؟. نسل ما در زندانهای ايران اتفاق افتاده

.  بخشی از آن چيزی که اين پديده را بوجود آورده، به ما برمی گردد-
. يعنی اين که ما چقدر توانستيم، تجربه هامان را به اين نسل منتقل کنيم

تم حکومتی ايران برمی گردد، که مسبب بخش ديگر به حکومت و سيس
اين حکومت دوباره نشان داد که برای حفظ قدرت از هر . اين فجايع هست

اين را به خوبی می » نسل ما«به قول شما . وسيله ای استفاده می کند
دانست، حاال نوبت نسل جديد است که ببيند رژيم ايران چگونه از 

 . استفاده می کندابزارهای مختلف سرکوب برای دوام خودش
يعنی امروز که حکومت احساس خطر می کند، می بينيم از همان وسايلی 

مثًال تجاوز به . برای سرکوب مخالفان استفاده می کند، که در دوره ما کرد
دخترها و پسرها، آن هم به صورت دسته جمعی، برای ايجاد رعب و 

  ...وحشت
» عقد« قبل از اعدام به در دوره ما اغلب دخترهايی که باکره بودند،* 

  .پاسداران درآمدند؛ يعنی مورد تجاوز قرار گرفتند
  .بودند» مجاهد« بله، بچه های -

  خودت آيا نمونه ای در اين مورد سراغ داری؟* 
 در ۶٧در قضيه کشتار سال .  حداقل يک مورد را کامًال مطمئن هستم-

ا پاسدار که مسئول فروشگاه بود، داشت ب» عادل«گوهردشت، پاسدار 
 ...ديگری صحبت می کرد

  تو کجا بودی؟* 
  . من در يکی از فرعی ها بودم-

  .لطفًا ادامه بده* 
حتمًا خفه می ... زندانی ها بعد از اعدام کبود می شوند:  داشت می گفت-

: او بعدًا ادامه داد. و بعد گفت، ممکن است اين کار شرعی نباشد. شوند
  ...بل از اعدام ازدواج می کنندق» دخترهای منافق«آن طور که با 

 .يعنی به بچه های مجاهدين قبل از اعدام تجاوز می کنند* 
  

 بله، می گفت اين فتوا را کدام مرجع تقليد داده؟ منظورش اين بود، می -
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که پاسدار ديگر . خواست مطمئن شود که چنين حکمی داده شده يا نه
را تأييد کردند، حتمًا وقتی ناصريان و لشگری و نّيری اين موضوع : گفت

  .حکم شرعی گرفته شده
پرسشی دارم شهاب جان، که خواهش می کنم اين را هم با . بسيار خوب* 

بخشی از تجربه هايت از زندان را در دو گفتگو با من : صداقت پاسخ بده
آيا تا به حال در جامعه تبعيدی از شما خواسته شده، . در ميان گذاشتی

به زبان ساده از شما بخواهند . ريف شده بگويیخاطرات زندان ات را تح
  دروغ بگويی؟

 ...البته من اسم نمی برم. حداقل يک مورد مشخص بوده)... مکث (-
  .)به اين مورد اشاره می کنم که مورد تأييد قرار می گيرد ( 
  .لطفًا ادامه بده* 
 کرد؛   فردی در مصاحبه ای که با من کرد، طوری سوأل را طرح می-

  ...اصرار داشت روی جنبه هايی که مّد نظرش بود صحبت کنمطوری 
در زندان » مقاومت«آيا روی . گفتگو دارد مبهم می شود) با خنده* (

تأکيد داشت و می خواست نظر او را در آن به اصطالح مصاحبه منتقل 
  کنی؟

می خواست قهرمان بسازد و اصًال به واقعيتهای زندان نمی !  دقيقًا-
متأسفانه اين موضوع را در بعضی از کتابهای زندان . ندخواست توجه ک

از کسانی دارم صحبت می کنم که در زندان با آنها زندگی کرده ام . ديده ام
  ...و دوران زندان شان را می دانم

  اينها را می توان به حساب فراموشی گذاشت؟* 
 از اين نمونه ها عامدًا بخشی از چيزها را وارونه کرده و يا!  اصًال-

  .و يا خالف واقع نوشته اند. رويش گذشته اند
چرا بخشی از بچه های زندان خالف واقع می نويسند؟ چرا در آن به * 

  اصطالح مصاحبه از شما می خواهند دروغ بگويی؟
من فکر می کنم افکار ما هنوز به معيارهای جامعه .  داليل زيادی دارد-

 ...سنتی آلوده است
خود ما در . عمل ما در گذشته درجا زده. ييمو مهم نيست چه می گو* 

 .گذشته جا مانده ايم
  . من فکر می کنم اين طور باشد-

 دو هفته به برگزاری مراسم سالی يکبار زندان سياسی باقی -يکی* 
به نظرت فضای ملتهب جامعه ايران و به رو آمدن موضوعهای . مانده

  ها کمک کيفی می کند؟زندان، شکنجه و اعتراف گيری آيا به اين برنامه 
 بستگی دارد که جامعه ايرانی خارج کشور چقدر حساسيت اوضاع ايران -

االن يکی از . را بفهمد و بخواهد خودش را با مبارزات مردم هماهنگ کند
نکاتی که به نظر من حائز اهميت است، مسئله تجاوز در زندانهاست که 

 مشابه در زندان داشته بچه هايی که تجربه های. ابعاد وسيعی پيدا کرده
  ...اند، به نظر من بايد خيلی صادقانه تجربه هاشان را بيان کنند

  .تا اين دو حلقه ی جدا به هم وصل شود* 
با زبان ساده بگويند که اين بالها فقط سِر شما نيامده و ما هم آن .  دقيقًا-

  .بگويند که اين يک مسئله سياسی ست. را تجربه کرديم
 .چه ها در ايران با اين موضوع ارگانيک تر برخورد کرده انددر مجموع، ب* 
 من فکر می کنم در اغلب زمينه ها اين طور بوده و فقط در مورد زندان -

من وقتی هنوز در ايران بودم و صحبت بچه های خارج . و شکنجه نبوده
را می شنيدم، احساس می کردم قشنگ حرف می زنند، ولی اغلب حرفها 

فکر می کنم بچه ها .  يک جورهايی با واقعيت ها فاصله دارددر هوا است؛
من فکر . در ايران تا حاال خيلی راحت تر به اين موضوع برخورد کرده اند

بايد از آسمان به پايين بياييم و زمينی باشيم، به بچه های » ما«می کنم 
تجاوز و . راحت باشيد: داخل نزديک شويم و حداقل به شان بگوييم

ر ايران ابعادی سياسی دارد، ما هم آن را تجربه کرديم، درد شما شکنجه د
اين شما نيستيد که بايد سرتان را . را می فهميم و با آن همدردی می کنيم

  . پايين بياندازيد، بلکه مسببين جنايات بايد پاسخگو باشند
پرسيده بودم فضای ملتهب جامعه ايران در کيفی تر شدن مراسم زندان * 

   خارج تأثير مگذارد؟سياسی در
.  فکر می کنم درصد کمی از مراسم خودشان را با واقعيت ها تطبيق دهند-

 .اميدوارم اين طور باشد
 .شهاب عزيز يک بار ديگر از شرکت ات در اين گفتگو تشّکر می کنم* 
 من هم واقعًا از شما ممنون ام که برای اين موضوع ها وقت می گذاريد -

  رو کمک می کنيد به کا
  .روشنگری

  ٢٠٠٩ اوت ١٩: تاريخ انجام مصاحبه
  ٢٠٠٩ اوت ٢۴: تاريخ انتشار مصاحبه

……………………………………….  

 ی کانون نويسندگان ايران بيانيه
   به زندانيان،ی افشای تجاوز جنسی درباره

ی انسان و   شده  شناخته رسميت اساس موازين مبتنی بر حقوِق به بر 
 ولو اين که جرم فردی در دادگاه حتی قانون اساسِی حاکميت کنونی،

. اش نيست به اثبات رسيده باشد، مجازات آن فرد نافی حقوق انسانی
 را نيز نبايد – چه رسد به متهمان -تر، حتی مجرمان  به بيان ساده

 اگر –حال آن که . شان محروم کرد توان از حقوق انسانی و نمی
سی سال است  حدود –نخواهيم در مورد رژيم پيشين سخن بگوييم 

ايم که حقوق زندانيان به طور کلی  ی ايران شاهد آن که ما در جامعه
و زندانيان سياسی به طور خاص، حتی در جايگاه متهم يعنی پيش 

ترين نحو  از آن که جرم آنان در دادگاه به اثبات برسد، به شديد
 نقض آشکار حقوق و پايمال  ی اين موارِد  از جمله. شود نقض می
ها، تجاوز جنسی به دستگيرشدگان حوادث اخير  يثيت انسانکردن ح

وگوی عموم مردم قرار  درستی مورد بحث و گفت است که اکنون به
البته تجاوز جنسی به زندانيان سياسی برای . گرفته است

ها به اعتراف عليه خود به هيچ وجه  شکستن و وادار کردن آن درهم
 بسياری در مورد انجام های محدود به حوادث اخير نيست و گزارش

ی شصت وجود  ويژه زندانيان دهه اين عمل با زندانيان سياسی به
  . ها رسيدگی شود ی آن ترديد بايد به همه دارد که بی

ويژگِی اين شکل از هتک حرمت انسان که دست بازجويان 
گذارد اين است که فرد قربانی از  گر را در انجام آن باز می شکنجه
گرانی که  در واقع، شکنجه.  است شرم دارد و رفتهچه بر ا بيان آن

شوند با تکيه بر همين  مرتکب اين عمل ننگين و ضدانسانی می
ای برای  کتمان واقعيت توسط قربانی است که از آن به عنوان حربه

اما خوشبختانه اکنون . کنند به تسليم کشاندن زندانی استفاده می
اند آن را  وز جنسی قرار گرفتهبينند که افرادی که مورد تجا مردم می

کنند وازاين کارهيچ  با شجاعت اخالقی نزد افکار عمومی افشا می
ابايی ندارند، که امری است ستودنی ودرراستای معرفی ومجازات 

  . آمران وعامالن اين گونه نقض حقوق وحيثيت انسان
کانون نويسندگان ايران که پيش از اين خواستار مجازات تمامی 

ها در هر رده و مقامی  شدن حقوق انسان کشتارها و پايمالمسببان 
ويژه جواناِن قربانی   از اين حرکت دستگيرشدگان، به شده است،

دارد که بيان  کند و خطاب به آنان اعالم می تجاوز، استقبال می
ای به  ترين خدشه تنها کوچک واقعيِت اين تجاوز برای مردم نه

کند که جامعه از اين   کمک میسازد بلکه شخصيت آنان وارد نمی
اين جوانان بايد بدانند که در قلب . های چرکين پاک شود گونه غده

های شريف و آزاده قرار دارند و جامعه به گرمی آنان  تِک انسان تک
  . را در آغوش خود جای خواهد داد و گل نثارشان خواهد کرد

  ! ان استبندی به آزادی بي افشای تجاوزهای جنسی مصداق بارز پای
  کانون نويسندگان ايران

  ١٣٨٨ شهريور ٣

..............................................  
 *پيوندها * 
  منصور نجفی: يه سردبير نشر

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
 سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com/ 
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
 مشخص ميشوند، الزاما بيانگر" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .مواضع سازمان نيستند
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  مصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونیمصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی
  !.ميخواهند مردم را مرعوب بكنند

وقتي آه به دختران و پسران تجاوز ميكنند اين مسلم 
  !.است آه شنيع و وحشتناك است

  !هيچ انتظاري از اين حكومت نبايد داشته باشيم
حاکميت بايد از مردم ناشی شود و بايستی آنها 

  !باشند آه تصميم بگيرند
 ٢٨  برابر با١٣٨٨8شهريور ماه ۶جمعه (در برنامه امروز : رحيمی

طبق روال جمعه ها گفتگو می آنيم )  ميالدی٢٠٠٩اوت يا آگوست سال 
ی محمدرضا شالگونی از فعالين سياسي چپ اپوزيسيون خارج از با آقا

. کشور و از تحليل گران برجسته مسائل سياسي ايران، منطقه و جهان
  .آقای شالگونی با درود به شما و سپاس بخاطر گفتگوئي ديگر

 سالم عرض می کنم آقای رحيمی و سالم عرض :محمد رضا شالگونی 
ديو سپهر، تشکر می کنم از لطفتان و از می کنم خدمت شنوندگان عزيز را

در . فرصتي آه به من ميدهيد تا با شنوندگان راديو سپهر صحبت آنم
  .خدمتتان هستم

 آقاي شالگوني يكي از اتفاقاتي آه در ايران افتاده و سر و :رحيمي 
صداي بسياري هم بپا آرده است و االن هم آه در گفتگويي آه داشتم با 

 اي داشتند به وب سايتي آه يك نفر نوشته است آه آقاي زراعتي اشاره
اعالم ) شايد بعنوان آسي آه مرده ها را در بهشت زهرا ميشويد( مادرش

 خرداد ماه تعدادي جنازه به ٢٢ و٢٣آرده بود به پسرش آه در وقايع 
يعني در سرد خانه هايي . بهشت زهرا ميآورند آه بشويند، يخ زده بودند

انوني نيست بلكه در سردخانه هاي صنعتي بودند آه بودند آه مال پزشك ق
بعد بسياري تلفن داشتم و خصوصًا خانمي . در آنجا جنازه ها يخ ميزند

سوالشان اين بود آه از شما بپرسم آه چگونه است آه نظام در عين حال 
 - آه اينطور جنايات را مرتكب ميشود تا بدين حد ميخواهد مسايل شرعي 

را رعايت بكند؛ چگونه -ردن ودر گور گذاشتن شستشو دادن و آفن آ
  ميشود توجيه آرد؟

 اين ماجرايي را آه ميگوييد من هم در سايت ها :محمد رضا شالگونی 
همين مسئله آه يكنفر از زبان مادرش صحبت ميكند آه او را به . ديده ام

ولي قضيه از اين فراتر . قرآن قسم داده بود آه از اين ماجرا چيزي نگويد
ميدانيد آه سايت نوروز متعلق به اصالح طلبان يكسري شواهد آورد . تاس

و عكسهاي قبر هاي بي نام و نشان را منتشر آرد و اينها به تته پته 
اول گفتند آه اينها . افتادند و حرفهايي زدند آه بيشتر رسوايشان ميكرد

را آدمهايي هستند آه معتادند و يا در تصادفات آشته ميشوند وهويت شان 
بعد بخاطر اينكه اين مسئله درز پيدا آرده بود مسئول . نمي شناسيم

قبرستان بهشت زهرا را عوض آردند و طرف هم از ترسش گفت آه من 
بعد از طرف ديگر بالفاصله تناقض از آنجا در آمد آه . باز نشسته شده ام

. جنتي رئيس شوراي نگهبان گفت؛ اينها سر بازان گمنام امام زمان هستند
خود اين تناقضات خيلي روشن نشان داد آه آن چيزي را آه سايت نوروز 

ميگويند آه هنوز ) سايت نوروز(آنها . مطرح آرد يك حقيقت دقيقي بود
بعالوه اين را . مدارآي دارند و ميخواهند آه آن مدارآشان  بررسي بشود 

در . بايد بياد داشته باشيم آه آه اين مسئله، مسئله تازه اي نيست
مهوري اسالمي از روز اول موجوديت اش چنين جناياتي را شاهد بوده ج
ي آه درست آرده اند، '' لعنت آباد '' گور هاي دسته جمعي، خاوران، . ايم

و حتي آساني را در خور اين نمي دانستند آه در قبرستان به اصطالح 
  .مسلمانها دفن آنند چون آنها را اصالً  در حد آدم نميدانستند

 ميكنم آه حاال شايد آفن و دفن هم براي اين بوده آه اگر نبش من فكر
قبري بشود و تحقيقاتي صورت بگيرد بگويند آه نه، اينها آدم هاي 

من فكر ميكنم آه جمهوري اسالمي اصًال از . معمولي بودند نه شورشي
يادتان باشد آه خميني خودش اين را گفت . اين محظورات ندارد

 حفظ نظام ميتواند حتي نماز و روزه و فروع حكومت اسالمي براي:آه
تا اين حد جلو ) حكومت اسالمي(اگر اينها . دين را بطور موقت تعطيل بكند

رفته باشند آه رفته اند، به قدرت رسيدنشان را با اين استدالل توجيه 
و بعد هم گفتند آه ميشود . ميكردند آه ما آمده ايم شرع را اجراء آنيم

  .ع را بصورتي تعطيل آردبراي حفظ قدرت شر
و براي . خب اگر اينطوري است پس يك پرنسيپ ميماند؛ پرنسيپ قدرت

اين چيزي . اين پايه تئوريك شان است. قدرت هم هر آاري ميكنند] حفظ [
. نيست آه در عمل مرتكب شوند بلكه در تئوري هم آنرا بيان آرده اند

 ها هم هلهله و ولوله خيلي. تصادفًا هم خود خميني آنرا بيان آرده است
نوانديش است و چقدر احكام را تحول '' امام بزرگوار'' آرده اند آه 

چرا آه در غياب . اينها حتي بقدرت رسيدنشان هم حقه بازي بود. ميدهد
حكومت تشكيل دادن آن هم بنام حكومت اسالمي، از '' امام زمان معصوم''

همه اين آارها . استنظر فقه شيعه و اصول تفكر مذهب شيعه نامشروع 
را آرده اند  براي اينكه بقدرت بچسبند و حاال قدرت را هم به اين سادگي 

و بعد براي اينكه ديگران را راحت تر بكشند به پايين . ها رها نميكنند
در اين مسئله ترديدي هم . آوردن  آنها از حد انسان بايستي متوسل بشوند

يادتان باشد آه خميني گفت؛ . نيستنداصالً  ميگويند آه آنها آدم . نميكنند
جمهوري اسالمي تا بحال يك آدم نكشته است، آنهايي آه آشته شده اند 

بنا . همين حرف خميني بود. يعني جانوران درنده بودند. همه سبع بودند
] جنايت ها[بر اين هيچ انتظاري از اين حكومت نبايد داشته باشيم و اين 

وشبختانه مسئله عبارت از اين است آه خ. هم چيزهاي تازه اي نيستند
هم )آروبي ها و موسوي ها و امثال آنها (حاال بخشي از خود حكومتي ها 

آه آارشان بجايي آشيده شده آه در مقابل جناح غالب ايستاده اند ناگزيرند 
از طرف . بمردم پناه ببرند و از آنها حمايت بخواهند؛ اين قضيه رو ميشود

 پخش ميشود ديگر نميشود گفت آه مجاهدين آنها وقتي بطور وسيع
. وابسته يا مثالً  آمونيست هاي خدانشناس اينها را مطرح ميكنند'' منافق''

دستش هم درد نكند خيلي هم . ماجرا همين است آه آقاي آروبي ميگويد
يادتان باشد آقاي منتظري آنموقع . آار خوبي ميكند و بايد هم حمايت بشود

منتها . اينها چيز هاي تازه اي نيستند. رح آرده بودهم اين مسايل را مط
آن شرايط طوري شد آه با اين وسعت نتوانست دامنه پيدا بكند و مردم 

حاال در واقع ميشود گفت آه حتي در ايران اآثريت . ازش اطالع پيدا بكنند
خبر هاي مختلف نشان ميدهد آه در ايران . مردم ازش مطلع شده اند

در دنيا هم بحث تجاوز به دختران . ين خبر مطلع شده انداآثريت مردم از ا
  .و پسران جوان در زندانها  اآنون مطرح است

اولين مسئله عبارت . رژيم جمهوري اسالمي براي اينكار دوتا محمل دارد
آنهايي را آه در واقع دستگير ميكند، مخالف نظام ]رژيم[از اينست آه 
اشد مهم نيست، خود آنها تعيين اينكه مخالفتشان چقدر ب. تلقي ميكند

از اين هم نمي گذرند آه حتي مثًال . ميكنند آه مخالفت شان چقدر است
من با بهزاد نبوي در . بهزاد نبوي را به انگليس يا امريكا وابسته آنند

بعد . شعاعيان بود] مصطفي[او چپ و از طرفداران .زندان بودم
يك .  را از نزديك ميشناسممن او. مارآسيسم را آنار گذاشت و مذهبي شد

بهر حال مسلمان شده بود و براي اين نظام هم خدمت . آدم توجيه گر بود
و در زمان خميني هم اينكه مي . با تمام وجودش هم خدمت آرد. آرد

گويند رجايي چقدر نمونه است و سرمشق بايد قرار داد، او معاون رجايي 
ولي . مشار رجايي بودحتي در دوران زندان هم اصالً  مشير و . بود

ميكنند و مياورند در صف اول آن … ميبينيد آه اين آدم را وابسته به 
محاآمه آذايي مي نشانند و مي گويند آه وابسته بوده به فالنجا و با فالن 

خب وقتي اين حرفها را . موسسه هم تماس گرفته اند و فالن آرده اند
وقتي با ]. نابود آنند[ن را ميزنند براي اين است آه بتوانند مخالفين شا

اصًال آدم . بهزاد نبوي چنين ميكنند من و شما آه حسابمان روشن است
نيستيم و همانطور آه خميني گفت سبع هستيم، حيوان هستيم، درنده خو 

يعني توجيه مذهبي . هستيم و بنا براين درنده خو را راحت ميشود آشت
شه شناخته شده اي بوده اساسًا براي تسهيل و توجيه آشتار سالح همي

. البته فقط مذهب نيست حكومت هاي ايدئولوژيك اينطوري هستند. است
اگر با من مخالفت بكند دشمن مثالً ملت من .مخالف من اصالً  آدم نيست

اگر با من مخالفت بكند . اگر با من مخالفت بكند دشمن دين من است. است
تم و دفاع ميكنم از براي اينكه من آمونيست هس. دشمن طبقه من است

سوسياليسم بايد اين را بگويم آه بنام آمونيسم هم متاسفانه ازاين جنايات 
حاال مخالف  (آنهايي آه در واقع مخالف سوسياليسم هستند . شده است

وقتي آه رفيق ) نبودند و بيچاره ها براي سوسياليسم هم جنگيده بودند
نابراين بايستي بوخارين ب. ، مخالف هستند''مخالف'' : استالين ميگويد

آدمي بايد وابسته به انگليس باشد آه گويا با انگليسي ها هم در فالن 
زينوويف آدمي را مي آورند و خودش . فرودگاه آذايي تماس گرفته است

  .از اين آارها راحت ميشود آرد. اعتراف ميكند آه بله من ارتباط داشتم
بكنند و اگاهانه هم ميكنند مسئله دوم و محمل دومي آه اينها ميخواهند 

وقتي آه به دختران . عبارت از اينست آه ميخواهند مردم را مرعوب بكنند
و پسران تجاوز ميكنند اين مسلم است آه شنيع و وحشتناك است و آدم مو 
بر بدنش سيخ ميشود وقتي آه چنين چيز هايي را ميشنود آه چطور يك 

واقعًا بحد يك حيوان و سبع خود انسان خودش را تا آنجا پايين ميآورد آه 
حاال . را تنزل ميدهد آه به يك اسير خواه دختر باشد يا پسر تجاوز ميكند

ً اين – آه خودش جنايت بزرگي است -آتك زدن   را ميفهمم ولي واقعا
ماجرا را بايد ديد آه يك آدمي آه در دست تو اسير است چرا اينكار را 

در دوره هاي  قبل هم بوده ولي چنين چيز هايي . ميكنيد مسئله است
. واقعيت اينست آه هيچوقت به اندازه دوره جمهوري اسالمي نبوده است
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ما در دوره شاه موارد معدودي از اين مسايل داشتيم ولي واقعيت اين 
است آه در ابعادي آه در دوره جمهوري اسالمي بوده در گذشته اصًال نا 

ت از اينست آه مردم را و اساس ماجرا هم عبار. شناخته شده بود
بروند به آنها تجاوز خواهد شد ] خيابان[اگر جوانان تان به . مرعوب بكنند

همان چيز هايي آه در . و جنازه شان سوخته و در بيابانها خواهد افتاد
ولي مسئله  . اينها آار تازه اي نيست. قتل هاي زنجيره اي دنبال آردند

 در ابعاد واقعًا توده اي مطرح عبارت از اينست آه اين مسايل بتازگي
اين يك  پيروزي براي مردم مبارز و بپا خواسته ايران است آه . ميشود

اينقدر رژيم افشا شده و حتي از درون هيئت حاآمه آساني ميايند اينها را 
و حاال اينها به تناقض گويي و . ميگويند و در ابعاد وسيع هم ميگويند

  اينجا يك نكته اي را هم بايد ياد آوري آنم ضمنًا. خود رسواآني افتاده اند
. آه من مي بينم آه بعضي ها ميگويند؛ يكعده لمپن اين آار ها را ميكنند 

يا خود رژيم هم . چون لمپن ها در داخل اين سيستم رسوخ آرده اند
ديد يد آه در قتل هاي زنجيره اي هم ('' خودسر''بنحوي از قبل ميگفت 
صطالح يك آدم هايي آه بي فرهنگ، اجامر و با) اين را مطرح آردند
در ماجراي آهريزك ديده ايد آه ميگفتند آه يكعده . اوباش و معتاد هستند

را آه گرفته بودند به اينكار گمارده اند و از آنها ) ''ارازل''(اي از اينها 
ممكن است يكي دو نفر را به چنين آاري گماشته باشند . استفاده آرده اند

نمي بندم آه چنين چيزي نبوده ولي اصل مسئله اين است آه و من  شرط 
ميتوانند اين آار را بكنند و به ثبوت هم رسانده ) مزدوران رژيم(خود اينها

  .را ميكنند) تجاوز(اند آه با حكم شرعي هم اين آار
دختر شهيدمان ) فرمانده بسيج(  اصًال از آجا معلوم خود همين طائب 

و احتماًال هم  خود او بوده آه شكنجه آرده، ترانه موسوي را خواسته 
چرا اين . تجاوز آرده و سوزانده و در اين جنايت نقش داشته است

بودند، معتاد بودند '' بي سرو پا''به آدم هايي آه ] ربط بدهيد[موضوع را 
رژيمي آه باالترين . و در واقع خودشان هم قربانيان اين سيستم هستند

اينها يك نوع بر خورد . د بگردن معتاد ها بيندازيماعتياد را دارد چرا باي
طبقاتي است آه گويا آدم هاي ندار و بيكس و بي هويت راحت تر جنايت 

نه، آنهايي آه در قدرت هستند راحت تر و با وجدان آرام تر . انجام ميدهند
جنايت ميكنند و بعد هم ميروند نمازشان را ميخوانند و دعاي آميل هم 

 ترديدي نبايد داشته باشيم آه خود رژيم است اين آار ها اصًال!  رويش
)  شهريور4چهارشنبه (وقتي خود خامنه اي پريروز . را ميكند)جنايات (

ميايد وميگويد آه؛ بله تخلف هايي صورت گرفته ولي مسئله اصلي چيز 
مسئله اصلي اين است در آشوري آه شما ! مرد حسابي. ديگري است

ستماتيك خبر ميآيد آه مردم را گرفته اند، شكنجه رهبرش هستيد  بطور سي
آرده اند، آشته اند و در سرد خانه هاي صنعتي ريخته اند و اجسادشان را 
دزدانه شبانه دفن آرده اند، قبًال هم هزار هزار آشته اند، به دختر ها و 
پسر ها تجاوز آرده اند، جنازه ها را سوزانده اند؛ اينها چيز هاي فرعي 

. گوئيد آه اصل مسئله اين است آه تخلفاتي شد وتظاهرات شداست؟ مي
آيا مسئله اصلي اين است؟ مردم بپا خواستند و گفتند آه تقلب آرده ايد و 
تقلب هم آنقدر گنده بود آه اصًال دنيا هم فهميد و سر و ته اش را هم نمي 

در وسط صحبت اش هم با زيرآي آخوندانه ميگويد . توانيد  بهم بياوريد
] اعتراضات[البته براي من اثبات نشده است آه اينهايي آه سران : هآ

و ميخواهد باصطالح ته ترازو به زمين . هستند وابسته به خارج هستند
اينها همه اش حقه بازي، دروغ، . بزند آه ما عدالتمان همچنان آار ميكند

  . و اصًال آار اينها همين است. ريا آاري است
عده اي ظلم بزرگ هتك حرمت نظام را '' آه  بله اشاره آرده:رحيمي

ناديده ميگيرند و بجاي آن موضوع آهريزك و آوي دانشگاه را قضيه 
  ''.اصلي عنوان ميكنند آه اين نگاه خود يك ظلم آشكار است

 خود اين حرف يعني اينكه هر آاري ميشود آرد جز :محمد رضا شالگونی 
الصه اش بزبان آدميزاد فهم معني اين حرف خ. اينكه به نظام انتقاد آرد

آخر چه رژيمي؟ .اين است آه گويا انتقاد از رژيم بزرگترين جنايت است
بياييد منصفانه يك نگاهي بكنيم، حرف من آمونيست را در نظر نگيريم، 
حرف ليبرال را در نظر نگيريم، حرف مخالف بقول اينها منافق را در نظر 

حرف آيت اهللا  صانعي را در نظر نگيريم، حرف بهايي را در نظر نگيريم، 
آيا اصًال عقًال و شرعًا معقول است آه هفتاد ميليون : بگيريم آه ميگويد

همين به واليت فقيه، . نفر يك چيزي بگويند و يك نفر چيز ديگري بگويد
يا . همين به خامنه اي اشاره ميكند در آن سخنراني آه در گرگان داشت

تئوريسين اصلي و اوليه و بطور منسجم مثًال آقاي منتظري آه در واقع 
خميني حرف هايش در واقع يك چيز بي سر و ته و قر ( واليت فقيه بوده
و در دوره اول انقالب هم آقاي منتظري در قبوالندن تئوري ) و قاطي است

واليت فقيه به مردم عوام آه از خميني طرفداري ميكردند انصافًا نقش 
بسيار هم شجاعانه گفته و واقعًا ( گفته ، حاال در حرفي آه .مهمي داشت

اين رژيم نه اسالمي است و '': ميگويد) بايستي اين حرفش را ستايش آرد

انتقاد آردن جرم ] نظام[چه ميخواهيد از اين؟ از اين'' .نه جمهوري است
  است؟

اسالم، در هر …  در تمام سيستم هاي حقوق بشري، از جمله در خود 
 مسئله هست آه قيام بر عليه چنين سيستمي ديني و هر اعتقادي، اين

اعالميه حقوق بشر سازمان ملل . نه اينكه مجاز بلكه واجب است) ظالم(
آه اولين بار آمد در قانون اساسي ] (آورده[بنحوي اين اصل معروف را 

آه اصًال وقتي آه حقوق ) امريكا و بعد در اعالميه حقوق بشر فرانسه آمد
هر انساني است آه عليه آن قيام مسلحانه انسان نقض ميشود وظيفه 

همانطور آه در قانون اساسي امريكا مي . اصًال اين يك اصل است. بكند
آه وقتي حقوق انساني ) از زمان دوره انقالبات قرن هيجدهم مانده( بينيد 

پايمال ميشود قيام مسلحانه عليه آن قدرت است نه فقط مجاز بلكه يك 
:  روز ها هم آه ميبينيد روحانيون مخالف ميگوينديا مثًال اين. وظيفه است

يعني بزرگترين جهاد بيان '' افضل الجهاد آلمة الحق عند سلطان الجائر''
  !از اين صريح تر. حقيقت است در مقابل يك سلطان زورگو، جائر

اين دختر و پسر هاي جوان  آه آنها به خيال خودشان فكر ميكنند دارند 
اصًال سيرت انساني در اين دختر و پسر ها ( ميكنند،'' بي سيرت''

اينها هستند آه در واقع دارند ) است،اصًال نمايندگان شرف مردم هستند
بخاطر همين حرف خامنه اي نه تنها ميشود او را از . ميكنند'' جهاد اآبر''

اصًال قانون . حكومت برآنار آرد بلكه بعنوان يك جنايتكار هم محاآمه آرد
مگر در قانون اساسي جمهوري .  هم ناديده ميگيرنداساسي خودشان را

اسالمي بيان نشده آه شكنجه هر طوري باشد غير مجاز است؟ در زمان 
انقالب آه مردم جلو آمده بودند و تحت فشار بعضي آخوند هايي آه 

، اينها مجبور بودند آه يك )از جمله آقاي منتظري( شكنجه ديده بودند 
هست آه به مجلس خبرگان فشار آوردند آه من يادم . چيزهايي بگويند

يكعده تحت عنوان هاي مختلف مي گفتند نه، . شكنجه را بايد ممنوع آرد
آيا تجاوز هم جزو . گذاشتند'' تعزير''بعد هم اسمش را]. نبايد ممنوع آرد[

تعزيرات است؟  آيا سوزاندن جسد هم جزو تعزيرات است؟ آيا گورهاي 
  است؟ چطوري ميشود اينها را توضيح داد؟دسته جمعي هم جزو تعزيرات 

بعضي از آنهايي . هستيم ۶٧ حاال در بيست و يكمين سالگرد آشتار سال
آه آشته شده اند اصًال نه تنها عليه جمهوري اسالمي بر نخاسته بودند 
بلكه از زندانياني بودند آه در دوره اي آه بيرون بودند بيك نحوي از 

ز اآثريتي ها و توده اي ها انصافًا از بعضي ا. رژيم حمايت ميكردند
بنظر من آشتن آنها حتي غير قابل توجيه . جمهوري اسالمي دفاع ميكردند

تر بود تا از آشتن ماها آه مخالف بوديم و ميگفتيم آه بايد اين رژيم را 
اين را نمي گفتند و با ما هم ) اآثريتي ها و توده اي ها( آنها . برانداخت

چراآنها را آشتيد؟ از .  در روي ما ايستاده بودندمخالف بودند و رو
؟ يادتان است آن ...آمونيست ها سه تا سوال آردند ؛ نماز ميخوانيد و

نامه آقاي منتظري آه از مجاهدين چه خواستند؟ چرا اين آار ها را آردند؟ 
  .اينها مگر فراموش ميشود؟ اين حكومت بايستي برانداخته بشود

 بعضي ها مي گويند آه خامنه اي گفته آه اينها در خبر ها ديده ام آه
خامنه اي . اصًال خامنه اي اينرا نمي گويد. وابسته به خارج نبوده اند

ميگويد آه اينها وابسته به خارج هستند ولي ممكن است آه آروبي يا 
و ميخواهد بگويد آه اينها آلت دست شده . موسوي خبر نداشته باشد

اين مرد جنايت .  ودشان خبر نداشته اندبودند و در بهترين حالت خ
براي آنهايي آه . اصًال دارد براي اينها پرونده سازي ميكند)خامنه اي(آار

در تمام دوره . براي اين نظام آار آرده اند و بيشتر از او هم آار آرده اند
هايي آه خامنه اي با موسوي دعوا داشت خميني طرف موسوي را گرفته 

را گرفته؟ بر سر نميدانم ] طرف موسوي[هايي همبر سر چه چيز . است
'' مستضعفين''چون موسوي باصطالح طرفدار. ''مستضعفين''و '' عدالت''

و حاال چون صريح تر . بود'' شرع انور''و خامنه اي طرف دار باصطالح 
نمي توانند موسوي را وابسته به خارج بكنند ميايند بنحوي مي گويند آه 

يعني اينكه ممكن است يك روزي براي . ده استبله، براي من ثابت نش
با وقاحت ]. آه اينها وابسته بخارج بوده اند[ثابت بشود ) خامنه اي(من

اساس مردم ايران موسوي يا آروبي . تمام دارند جنايات را توجيه ميكنند
اساسش اينهايي هستند آه ميكشند، غارت ميكنند، خانواده ها را .نيست

  .ان را در سرد خانه ها روي هم تلنبار ميكنندداغون ميكنند، اجسادش
نوشته اش را منتشر آرد ) در زندان به او تجاوز آرده بودند( آن آسي آه

. آه در واقع به او فشار مي آورند آه بگويد از آروبي پول گرفته است
آمده، براي در هم ] براي تحقيق[قاضي اي آه از طرف قوه قضاييه

. خول و آيا طرف ارضاء شد يا نه، ميپرسدشكستن طرف راجع به آيفيت د
چرا دنبال افراد معتاد . ببينيد ذهن عليل و پليد اين قاضي چقدر گويا است

اينها . اصًال خودش اينكاره است'' محترم''اين قاضي . و اوباش ميگرديد
] سيستم[نميخواهم بگويم آه هيچ انساني در . همه شان اينطوري هستند

) جنايات(م حكومتي اينطوري قاعدتًا بايد اين آارها ولي سيست. وجود ندارد
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ضمناً اين نشان . را بكند و اگر نكند عجيب است و نمي تواند دوام بياورد
تناقضاتشان، آشفتگي هايشان و اين آه به يك . ميدهد آه سيستم ميترسد

نحوي از انحاء به اين چيز ها متوسل ميشوند و صريحًا اين را توجيه 
ندا ] قتل[روز روشن. ا ميكنند آه نه چنين چيزي نبوده است ميكنند و حاش

آقا سلطان را حاشا ميكند و ميگويند آه خبر نگار بي بي سي پول داده بود 
اگر ندا آقا سلطان را خبر نگار بي بي سي آشت، سهراب . آه او را بكشند

حاال اصًال ده ها (اعرابي را آي آشت؟ ترانه موسوي را آي آشت؟ ده ها 
بي [، صدها نفر  را آشته اند و جنازه هايشان را در گور هاي )ستني

ريخته اند آنها چطور شدند؟ مگر ميشود اينها را توجيه آرد؟ مردم ] نشان
. از ترسشان ايجاد رعب و وحشت ميكنند) رژيم( حاال فهميده اند و اينها 

ميبينيد آه رئيس سپاه پاسداران ميگويد؛ مسئله اصلي ما شورش هاي 
وقتي آقاي جعفري آمد با اين عنوان آمد آه . اين را ميدانستيم. اخلي استد

. متخصص جنگ هاي نامتعارف يعني در واقع جنگ هاي داخلي است
در حرفهاي آذائي اش گفت؛ خطر ) چهار شنبه(همين خامنه اي پريروز

اينها يعني چه؟ يعني ميخواهند دستگاه . بزرگ براندازي نرم است
و فرصت هايي را هم از دست . يه مردم ايران بسيج بكنندسرآوبشان را عل

داده اند حاال مي خواهند به يك بنحوي پاي خارجي ها هم را بكشند داخل و 
اين ورشكستگي . بگويند آه اين چيزها از بيرون سازمان داده شده بود

هر اعتباري آه داشته ) رژيم(اينها . محض است و وقاحت را نشان ميدهد
حاال اآثريت قاطع . همه اش را از دست داده اند) بته هم نداشتندآه ال( اند

آنهايي آه از قبل اينها را مي ] فقط[مردم اين را در يافته اند و نه 
  .شناختند
 آقاي شالگوني بر گرديم به دادگاه فرمايشي آه برگزار ميشود :رحيمي

ل در ودر آن مثًال آقاي حجاريان آه تئوريسين نظام بوده و سالهاي سا
خدمت اين نظام بوده و خودش حتي بوجود آورنده سازمان اطالعات و 
امنيت بوده، او را بجايي ميرسانند آه صراحتًا ميگويد آه من همه 
آارهايي آه در اين مدت آرده ام اشتباه بوده است و اصًال عطاي اين نطام 
. را به لقايش بخشيده ام و حتي از حزب مشارآت هم استعفاء ميدهم

ونه ميشود يك انساني آه تا اين حد در بوجود آوردن يك نظام موثر چگ
  بوده است امروز به اينجا ميرسد؟

انسان . سابقه طوالني دارد] آارها[ميدانيد آه اين: محمد رضا شالگوني
آسي آه شكنجه ديده باشد، آسي آه بدبختي هاي . موجود شكننده اي است

انسان تا حدي . رخوردها را ميداندبازجويي ها را تجربه آرده باشد، اين ب
البته بعضي از انسانها هستند آه بقول عيسي مسيح . ميتواند مقاومت آند

آدمهايي . آنها نمك جهان هستند و حتي در آن شرايط هم مقاومت ميكنند
هم نمي شكنند، ايستادگي مي آنند، ) شكنجه(هستند آه حتي در آن شرايط 

مثًال در مورد . و تسليم دشمن نميشونداز پرنسيپ هايشان دفاع ميكنند 
و فكر ميكردند آه . بوخارين خيلي ها فكر ميكردند آه آدم نرمخوئي است

او را [ولي هر آاري آردند نتوانستند . بوخارين را ميتوانند بشكنند
در . بوخارين گفت؛ هيچوقت تحت هيچ شرايطي من تن نميدهم]. بشكنند

ف ها و آامنف ها و ديگران به اين مسئله در حاليكه زينووي'' دادگاهها''آن
ولي بوخارين گفت ) البته بيچاره ها زير شكنجه تن داده بودند( تن دادند

آه من تحت هيچ شرايطي به حزبم، به آشورم، به طبقه ام خيانت نكرده 
انسان هايي . در ايران و حتي در داخل خود رژيم هم اينطوري است. ام

تجسم اش همين . هايشان پشت پا نزده اندهستند آه هيچوقت به پرنسپ 
ً  . آقاي منتظري است ممكن است آه دشمن فكري ما باشد ولي انصافا

بعنوان آسي آه به پرنسيپ هاي خودش اعتقاد دارد بايد به او احترام 
ايستاد و در دو قدمي ]مقابل خميني [وقتي آه صريح و روشن . بگذاريم

نيمه خدايي به او ميداد عقب آشيد و رهبري آه در واقع اختيارات ] مقام[
شنيده ايد آه . حاضر نشد قتل عام هاي آنچناني و جنايات را توجيه بكند

آقاي منتظري همه اينها را : در خاطرات گفته اند آه خميني به او گفته
و . مسئول بوده ام) خميني(بعهده و گردن من بگذاريد و بگوئيد آه من 

آلمات نامفهوم در فايل ...[آقاي خميني : آقاي منتظري پاسخ ميدهد آه
من به هيچ يك از اعتقادات آنها نه تنها باور . من مسئول هستم] صوتي

ولي اين پرنسيپ، پرنسيپ مهمي . ندارم بلكه با همه شان هم مخالف هستم
است آه آدم حتي اگر فاشيست هم باشد،خرافي هم باشد، هر اعتقادي آه 

مي خواهم بگويم آه . ودشان بايستندداشته باشد روي پرنسيپ هاي خ
هستند نه اينكه ) آه روي پرنسيپ هاي خود بايستند(انسان هاي اينطوري 

منتها اآثريت مردم وقتي فشار از حد معيني بگذرد زير فشار مي . نيستند
. ما نبايد انها را تحقير بكنيم. شكنند و ناگزيرند آه يك چيزهايي بگويند

چون واقعيت .ايي آه مقاومت آرده اند ستايش بكنيمالبته حتماً بايد از آنه
اين است آه آنها در مقابل تمام چيزهای طاقت فرسا ايستاده اند و درخور 
اين هستند که بقول عيسی مسيح در موعظه باالي آوه، هميشه نمک 

آنها چراغی هستند که بايد در بلندی گذاشته شوند تا . جهان شناخته شوند

اين تعبيری است که عيسی در موعظه باالي . رسدنورشان به همه جا ب
بنظر من بايستی . آوه خود می گويد و حرف بسيار بسيار قشنگی است

منتها ديگراني را که خرد ميشوند نبايد . حتمًا و حتمًا از آنها تجليل کرد
يكي از حرفها اين است آه در آن شرايط خيلی کارها اتفاق می . تحقير کنيم

حجاريان کی هست؟ . کوچک کردن آنها کار نادرستی استبنابراين . افتد
از حجاريان بزرگتر ها شکسته اند و خيلی حرفها زده اند که بی پايه بوده 

بعد از مدتی که آنها را از اتاق شکنجه برمی گردانند طرفهامثل بلبل . است
اصًال دادگاهی که کلمه اعتراف را بکار می برد بدون اينکه . حرف ميزنند

.  باشد چنين دادگاهی خود جرم و جنايت است و بايد محکوم شودسندی
بی آبرويی محض است و چنين دادگاهی بيش از هر سرکوبی جمهوری 

اينها از جمله خامنه ای ميگويند آه ما از . اسالمی را رسوا کرده است
. يک سند بياوريد. مدتها قبل ميدانستيم که اينها برنامه ريزی شده است

جز اين . ر اتاق های شکنجه از زندانيان سياسی گرفته باشيدمگر اينکه د
مثال سندی را از قول دادستان . اعترافات زير شكنجه يک سندی بياوريد

بنياد سورس . جنايتکار آورده اند که خاتمی با جورج سورس مالقات کرده
. متعلق به يک ميليونری است  آه براي خودش بنياد صلح و تحقيق دارد

. خاتمی مگر مغز خر خورده که برود و با آنها تماس بگيردآدمی مثل 
مگر خاتمی خودش کمتر از . سورس چه کاری می تواند برای او بکند

سورس است؟ به فرض هم که اين درست باشد، کسی که هشت سال 
رئيس جمهور شما بوده است اگر عرضه و جربزه اين را نداشته باشد آه 

 چه آدمي است و به چه دردی ميخورد؟ با سورس حتي مالقات بکند، اين
چطوری است که شما مي توانيد با همه مالقات و صحبت کنيد و قرار و 
مدار بگذاريد ولی  مثًال رئيس جمهوری که بقول خودتان شخص دوم 

شايعه . کشور بوده وهشت سال کشور شما را اداره ميكرده، نمي تواند
معلوم است که . اشته استدرست کرده اند که با بنياد سورس ارتباط د

ولی بر فرض که رابطه داشته است، اين کجايش جنايت . دروغ است
است؟ اصًال با جورج سورس ارتباط نداشته و با بيل کلينتون ارتباط داشته 

است، چه اشکالی دارد؟ هر دو رئيس جمهور سابقند ونشستند با هم  
جايش جنايت است؟ صحبت کردند، چرا نبايد بکنند؟ اصًال نمي فهم اين ک

می دانيد که من مخالف امريكا هستم، مخالف زورگويی ها و توسعه طلبی 
ولی مسئله اينجاست که از هر وسيله توجيهی درست . های امريکا هستم

بايد خودمان کاله . کنند که گويا از خارج اين جريان را هدايت ميکنند
اصًال جنايتکارانه خود مطرح کردن چنين اتهاماتی . خودمان را قاضی کنيم

گويا خاتمی که يکی از رهبران اين سيستم است حق ندارد و نمی . است
چرا نبايد . تواند با جورج سورس يا بنياد سورس ارتباطي داشته باشد

اصًال چطوري ميشود رژيمی اينطور وقيح . داشته باشد؟ اين را نمی فهمم
ر خارجی ارتباط دارد، خود را به نمايش بگذارد که گويا هر ايرانی که با ه

 جاسوس است؟ آن دختر فرانسوی را آورده اند که آمده در دانشگاه
اوالً از دانشگاه اصفهان چه چيزی ميتواند عايدش . اصفهان جاسوسی کند

بشود؟ جاسوسها می توانند خيلی کارهای مهمتری بکنند و از شيوه های 
برنامه اتمي ايران بر فرض که آمده در باره . خيلي بهتری استفاده کنند

او چه اطالعاتی مي تواند بدست .مطالعه کرده و مطالبي هم نوشته باشد
بدهد که خود آژانس بين المللی خبر نداشته باشد يا شما خودتان به آژانس 
نداده باشيد؟ خود اين حرف نشان دهنده اين است که گويا هر کسی که از 

ه با يک خارجی سالم و هر ايرانی ک. خارج آمده است يک جاسوس است
اين  فضا، فضای سرکوب، فضاي . عليک کند حتمًا جاسوس است
  .بايد اينها را در هم شكست.ديکتاتوری و فضاي توحش است

ملت ايران نشان داده است که به حاکميت خود اعتقاد دارد و به مداخله 
اين را بارها نشان داده است و حتی . ديگران در امور خود حساسيت دارد

از اين چه ميخواهيد و چرا از اين سوء . ش از حد هم نشان داده استبي
  استفاده می کنيد؟

 در دفاعياتی که آقای حجاريان انجام داده بود در آقاي شالگوني: رحيمی
دادگاه در حقيقت جزو اتهاماتش اين بود که ايشان زمينه را فراهم کرده 

با کتابهای علمی . اشندکه دانشگاهها با اساتيد خارج از کشور در تماس ب
در تماس باشند و همين رفت و آمدها و تماسها باعث شده است که سطح 

اين در حقيقت  خود . آگاهی مردم باال برود و دست به انقالب مخملی بزنند
  نظام خودش را محکوم نمی آند؟

مگر می شود . دقيقًا همين است که گفتيد]با خنده [:محمد رضا شالگونی 
اد ميليونی اصًال از متون درسی که در علوم انسانی در دنيا يک کشور هفت

البته جريانهای مختلف است و در دانشگاههای . شايع است بی خبر باشد
غرب هم جريان هايي مسلط هستند که هيئت حاکمه آن جريانها آنها را 

مگر ميشود شما تمام يک کشور هفتاد ميليونی را ببنديد . مسلط ميکنند
مگر چنين  چيزي . ه هايشان از ماجراها بی خبر باشندحتي  دانشگا

امکان پذير است؟ اين نشان ميدهد که اينها اصًال چه روياهايی در سر 
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دارند آه حتی گويا ما بايد برگرديم به دوره فقه و دوره عباسی و اموی و 
دوره خلفای راشدين که با آنها نمی توان حتی مسئله ترافيک خيابانهای 

حداقل اطالع ] از علوم[بايستی ) دانشجويان(آيا اينها . ل کردتهران را ح
داشته باشند يا نه؟ مگر ميشود يک نفر در ايران جامعه شناسی بخواند، 
روانشناسی بخواند، اقتصاد بخواند، تاريخ بخواند و اتوريته های فکری 
که در اين حوزه ها در دنيا هستند، را نشناسد و با آنها آشنا نشود و 

چار آتاب هايشان را نخواند؟ اصًال چه تفکری پشت اين است که آنها بنا
که آدم مريضی است در روی صندلی چرخدار که حتی ( يي که حجاريان را

وادارش می کنند ) اگر قرصش را قطع کنند بيچاره به حالت مرگ می افتد
. خود اين بهترين سند محکوميت اين رژيم است. اين حرفها را بزند

 بگوئيد مثًال در جامعه شناسی نبايد مثًال يورگن هابرماس يا جان ميخواهيد
مگر ميشود در دنيای امروز  . کين را بشناسيد؟ اينها جزو متهمان هستند

آدم فلسفه بخواند و اسم يورگن هابرماس را نشنود و يا کتابش را نخواند؟ 
 منتها آن کله ای. اين ديوانگی و جنون است و نشانه ورشکستگی است

که در آنجا نشسته و اين حرفها را ميزند و ديکته ميکند خودش نمی فهمد 
خود همين . بخاطر اينكه خودش ذهن ورشکسته ای دارد. چه می گويد

اتهاماتی که به متهميني آه به دادگاه آشانده اند ميزنند اصًال سند جنايت 
که همانطور که خود حرف های خامنه ای که می گويد؛ آنهايی . اينهاست

مسئله کهريزک را بزرگ می کنند و مسئله اصلی را ناديده می گيرند؛ 
. اصًال اين تفکر جنايت است. خود اين حرف اصال سند جنايت توهست

گفته اند که چرا مثًال از يورگن هابرماس کتاب خوانده ايد يا آثار 
مارکسيستی را خوانده ايد؟ در دنيای امروز حتی برای رد مارکسيستها 

مگر غير از اين ممکن است؟ . جبورهستيد آثار مارکس را بخوانيدشما م
  .مگر اينكه برويم در قم بنشينيم

يادتان هست آه مصباح يزدی در نماز جمعه برده داری را توجيه کرد  و 
آنها می گويد که '' علم''. گفت آه اگر در جنگ هستيم چرا برده نگيريم

اشد و مادرش آزاد، برده و اگر کسی پدرش برده ب. ميشود برده گرفت
و بعد هم . است ولی اگر پدرش آزاد باشد و مادرش برده، آزاد است

اگر آتاب هاي . در باره قواعد آن صحبت ميکند'' دانشمندانه''ميروند 
ميخواهيد يورگن . فقهي و آثارشان را بخوانيد همين مزخرفات است
لمًا آنها ميخواهند مس. هابرماس را برداريد و مثال شهيد ثانی را بگذاريد

با اين . آقاي مصباح يزدی همين کار را ميخواهد بکند.اين کار را بکنند
  دنيا چه ميخواهيد بکنيد؟ 

 آقای شالگونی ما در طول تاريخ هميشه خوانده ايم و به ما گفته :رحيمی
من ديروز فکر ميکردم آه . اند که خدای ايران نگهدار اين سرزمين است

دا نگهدارش بوده يک زمانی دامنه اش از چين تا اين سرزمينی که خ
هرچه . مصر بوده و در طول زمان هر بار گوشه ای را کنده اند و برده اند

آدم خدمتگزار اين ممکلت و سر زمين بوده را بطريقی نابود کرده و از 
بين برده اند و هرچه آدم فاسد و ظالم بوده ارج و قرب پيدا کرده و در 

با وجود اين باز هم می گويند  آه . حکومت کرده استطول تاريخ برما 
  آيا اين واقعًا توجيه پذير است؟.خدای ايران نگهدار ايران است

 من فکر ميکنم خدای ايران بايد مردم ايران باشند و :محمد رضا شالگونی
بنظر من در باالی سر ايران خدايی وجود ندارد يا بهتر است . هستند

هرجا که جز مردم يك . ه باشد جز مردم ايرانبگويم وجود نبايد داشت
من اين را فقط . نيرويی باالتر از مردم باالي سرشان هست، خطرناک است

اگر اين را قبول نکنيد دمکراسی و . بعنوان ماترياليست نمی گويم
بنابراين اگر مردم در باره هر . آزاديهای بنيادی را نمي توانيد داشته باشيد

بنابراين مردم هستند که می توانند . بايد همان باشدچيزی تصميم بگيرند 
فقط مردم هستند که می توانند از زندگی خودشان دفاع . ايران را حفظ کنند

بكنم ولی واقعيت اين است که ... من نمی خواهم  به فرهنگ ايران . بکنند
ما کشوری . در آن ايران بزرگی که شما ميگوئيد هم ظلم هايی بوده است

 ساله ٢۵٠٠ که همانطور که در دوره قبلی می گفتند با يک دوره بوده ايم
ما فرهنگ درخشانی . شاهنشاهی، بی حقی عمومی فرهنگ ما بوده است

ما بايستی با ديد انتقادی . داريم ولی در کنارش فرهنگ مزخرفی هم داريم
به خودمان نگاه کنيم و هرچه بيشتر خودمان را به عنوان مردم، به 

 که حق زندگی دارند، بدنيا آمده اند که زندگی کنند، بايد از عنوان کسانی
حاکميت خودشان، حق زندگی خودشان، حق بيان خودشان و حق تصميم 

اگر در ايران خدايی جز اين وجود داشته باشد . گيری خودشان دفاع کنند
به روزی می افتد که افتاده است و کشورهای ديگری هم افتاده اند که 

مردم ايران . هيچ خدايی جز مردم به ايران کمک نمی کند. دنابود شده ان
  و حتی اين مسئله که يك اصل و قانون طاليی . احتياج دارند که بلند شوند 

   ٢٠: در صفحه قيه ب

.................................................  

  

به خاطره فراموش نشدنی جان های 
۶٧ و فاجعه کشتار۶٠خونين خرداد   

پيوند خانواده های ناپديد شده گان حوادث 
 اخيردرکنارقربانيان جنايات سه دهه
  .کشتاردرايران،امری عاجل وفوری است

  اميرجواهری لنگرودی
ی با آرزوی آگاه. ناپديدشدگان بود اگوست روز بين المللی٣٠يکشنبه 

هرچه زودترازوضعيت ده ها وصدها وهزاران نفری که طی سی سال ويا 
اخيردررويدادهای پس ازخيزش استوارانه مردمان ايران  درهفته های

ازبيست ودوخرداد به اين سو،ناپديد شده اند،موجوديت اين روزجهانی 
رادريابيم وبرای ياری به مبارزات مادران فرزند گم کرده وارتقاء آگاهی 

زات آنان، با تاسيس انجمن ها و نهادهای حمايتی دردرون وخارج ومبار
ازکشوربه گسترش مبارزات اين مادران ياری رسانيم وبا جمع آوری نام 
يکايک آنان ،اين موارد را به گزارشگرويژه اين موضوع درسازمان ملل 

  !!!متحد ازهرطريق ممکنی انتقال دهيم
ديروزکه با اعدام های خرداد خانواده های خاموش شده گان عاشق زندگی 

، با خانواده های ناپديد شده گان وجانباختگان ۶٧ وکشتارگسترده سال۶٠
خيزش های اخيردردرون خيابان های ايران، می بايست دردهای مشترک 
يکديگررا به فريادی رسا مبدل نمايند وجهان را به بيداری ودفاع ازخود 

سه ازقول يکی ازشرکت کننده درگزارش راديو بين المللی فران. وادارند
يکی : " درپارک الله آمده است " کميته مادران عزا" گان درتجمع 

ازمادران که درحمايت ازمادران عزاداربه پارک آمده است، دربيان دليل 
حضورخود، می گويد، اگرتيری که به اين فرزندان اصابت کرده زاويۀ 

ورده باشد، وی ديگری داشت، می توانست به فرزند من يا ديگری خ
کشته شده ها را فرزند همۀ مادران می داند و ازاينروهمدردی با آنان را 

  . حداقل کاری می داند که می توان انجام داد
کميتۀ مادران عزادار، پس ازشهادت ندا آقا سلطان، وبرای يادبود او پايه 
گذاری شد وازآنجا که عزاداران اجازه نداشتند درسوگ عزيزانشان، 

ی به پا کنند، از کليۀ مادرانی که فرزندشان راازدست داده بودند، مراسم
دعوت شد تا هرشنبه به پارک الله بيايند و درکنارهم بارغم خود را تقسيم 

به گفتۀ مؤسسين اين گروه، پارک الله ازاين جهت انتخاب شد که . کنند
نزديک ترين محل به اميرآباد، جائی که ندا در آن کشته شده بود، 

  ..."تاس
امروزوهرروزه تجمع خانواده های ناپديدشده گان قربانيان جنايات 
پرشماررژيم جمهوری اسالمی درکنارديواره بلند زندان اوين، دادسراها 
وشعبات دادگاه های انقالب وکميته های سپاه محالت وکالنتری های محل 
 گزارش می گردد، به همين گونه تجمع کميته مادران عزا ودغدارهرشنبه

جنايت (شب درپارک الله تهران،درکنارپيکره مادران اعداميان دهه شصت
، که تجربه دو )۶٧ وکشتارفاجعه انگيز زندانيان سياسی سال ۶٠خرداد

دهه دوندگی، پيگيری،اراده درکنارهم بودن را درون همين نظام با 
تجمعات مداوم شان درخاوران های ايران رابا خود دارند، می بايد 

 يعنی پيشروی مبارزات –ول پيش پيشروی جامعه ايران درشرايط تح
 برآمد نيرويی -مردمان سراسرايران دربرابرکليت نظام خود کامه واليی

پرتوان وبرومندی شمرد که می تواند سطح حوادث پيش آمده درون 
جامعه را درهم ريزد وتابستان خونين امسال و آينده پيش روی را بدل به 

  .يابی ُپرتوان تری سازدجنبش دادخواهی وحقيقت 
هرزايشی با ناله ودردهمراه است وزندگی تازه ازميان :چه خوب گفته اند

درست به مانند .خود وخرابيهای موجود،می تواند فرياد پيروزی برکشد
زنی که جنين درزهدانش، مجال رشد پيدا نمی کند، واگرکارد دکترجراح به 

درنيايد،احتمال مرگ جنين موقع وحساب شده بخدمت گرفته نشود و به کار
پس برای زنده نگاهداشتن هم آن نورس وهم اين . ومادرهردو می رود

همچنان .مادرزاينده،ضرورت خلل ناپذيربه کارگيری کاردجراح پيش می آيد
اين عمل جراح، . که هيچ کثافت ورنگ وبويی،بی آبی شسته نمی شود
 جامعه ايکه نيروی .زنده ماندن نوزادومادررا با خود به همراه می آورد

های زنده و ناميرای آن، نيروی های فردای آن، به فشارها ،زجرها 
وکشتارها،حاکميت خودمدرانه ديکتاتورهايش پا برجاست، خود بمثابه 

  . موجودی نازاست وبايد چاره درد ش را پيداکرد
چاره مادران عزا و داغداران، مادران ناپديدشده گان، مادران دادخواه و 

ان سه دهه اخيرحاکميت سياه جمهوری اسالمی ايران،گره خوردن اعدامي
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امروزچون . اينان با يکديگروتبديل به نيروی واحد شدن آنان است
ديروزهريک مان در تنهايی ودرجدا مانده گی های کم و بيش قهری 
وناگزيرمان، همواره جدا مانده ازهم ايم، وقتی گردهم آمديم،می توانيم به 

انديشه من تا زمانی که با واقعيت زندگی و . ر بدل گرديمگردانی سازمانگ
گياهی که بی . تلخی ايام شما گره نخورد، به پيوند انديشه ها نمی انجامد

اميد وانگيزه يکی شدن انديشه ها . ريشه است،زندگی ندارد،نيرو نيست
تنها درهمين است که گام های احيانا ترس خورده و ترک برداشته ما 

 مان بدل به وجدان جمعی ترگردد، پس آنگاه است که درضميريکايک
ريشه می دواند، می رويد، می بالد ودرعمل اجتماعی تبديل به باوريقين 

تنها ازپس اين آگاهی وعمل اجتماعی است که می تواند .می گردد 
  . هرسخره ای راازجای برکند

" صدای من وتو وما، وقتی بدل به اعتراض می شود،آنگاه که 
مان فرياد برمی دارد تا اراده جمعی را بخدمت گيرد، "رکدردمشت

ازمرزديوارهای بلند حاشا وناشنوا فراترمی رود وازآن سوی 
درايران امروز،وقتی سانسورخشن ونفس . ديوارهاومرزها سربرمی آورد

وقتی هرجمعی را درحکومت نظامی بخدمت گرفته شان .گيرِاعمال می گردد
مدام ولی وقيع اش،درکنارهرآخوند، . شندبه خشن ترين شکل درهم می پا

امام جمعه،عمله بيشمارسرداران سپاه، بسيج،لباس شخصی،امنيتی 
ما نيزمی بايست .وموتورسواروپياده،امريه بگيروبه بند،صادرمی کنند

مانيزمی بايست درتحرکات فراقانونی خودواعمال .دست بکارساختن شويم
ظم امروزی جامعه به نافرمانی های مدنی ،هرنوع حد ومرزی که ن

صورت قانونی مقررداشته،که ما را با نوعی سکون وسکوت همراه 
می توان با توسل به ميثاق های جهانی روحيه . گرداند، درهم شکنيم
مجمع عمومی ملل متحد در : " آنجا که آمده است . جمعی را تقويت کرد 

شدن اعالميه ی حمايت ازهمه ی اشخاص دربرابرناپديد ١٩٩٢دسامبر١٨
دراين اعالميه آمده است که اجرای . های تحميلی را تصويب کرده است 

منظم ناپديد ساختن های اجباری دررديف جنايت برضد نوع بشروناقض 
قواعدی است که حق شناسايی شخصيت حقوقی هرشخص،حق آزادی 

چنين . وامنيت افراد وحق درامان ماندن ازشکنجه را تضمين می کنند
ا نيزنقض می کند يا سخت به خطرمی اندازد؛دولت ها اقدامی حق حيات ر

بايد برای منع ومحواقداماتی که به ناپديد شدن های تحميلی می 
پرسش وپاسخ درباره حقوق "( انجامند،تدابيرکارسازی درپيش گيرند

بشر،ليل لوين،ترجمه؛محمد جعفرپوينده،تهران نشرنقره،چاپ سوم،بهمن 
های ما چنين نکرده ونمی ومسلم است که دولت )٨۵و٨۴،ص١٣٧٧

کنند، پس الزم می نمايد که خود آستين ها را باال زنيم وتجارب بيکران 
  . ديگران رابکارگيريم

مادامی که من به سانسورانديشه وگفتارخود تن می دهم، من ی که به 
بهانه ترس ازيک طرف وغلبه قدرت قاهرازطرف 

رخود دخالت نمی ديگر،درامورفاميل،محله، شهر،شهرستان،استان وکشو
کنم، رای هم نمی دهم، انتخاب هم نمی کنم، پس انتخاب هم نمی شوم، 

من ی که به همراه خانواده ام به پای . تجاوزرا می بينم ودم نمی زنم
ديواربلند زندان اوين می ايستم ودرتنهايی خود فرياد می زنم وبخشا 
نيزفردا دربرابرميزجالدی به نام دادستان ياحاکم شرع 

ور،خودرامجبورمی بينم تا بايستم که خود برگه ی خبراعدام فرزندم را ان
بی سروصدا بگيرم وای بسا دربرابرتهديد ناکسان شرع، جريمه گلوله 
خوردن برسينه جوان خود را با وديعه سند وقباله خانه، دکان و ملک 
 ام،رها سازم با اينکه معنی آزادی را می دانم و لی آزاد نيستم که به چنين

  .تعبی تن می دهم
من اگرماگردم واين ما دريکدلی خود بدل به تشکلی مستقل وبا بنياد شود، 
می تواند ريزهيچ ورقه اتهام ومجرميتی را به ناگزيرامضاء نگذارد 

ما که دراين . ومحکم وبادوام تنها ازطريق خرد جمعی خويش عمل نمايد
ت توحش، قرون سوی جهان ايستاده ايم و کمترچيزی ازبود ونبودحاکمي

وسطايی وخون وجنون ُکشی ابواب جمعی آنان نيز، تهديدمان نمی کند، 
بدرستی درمی يابيم که پيکره عظيم گره خوردن های مادران ناپديدشده 
گان ،مادران عزاوداغدار،مادران اعدامی درسطح کشورهای 
ی سراسرآمريکای التين ازآرژانتين، شيلی، السالوادور، گواتماال،پرو،هائيت

گرفته تا آفريقای جنوبی،اوگاندا وروانداتا اين سوی قاره آفريقا ازمراکش، 
سری لئون وچاد تا دراين سوی ترآسيا کشورهای سری النکا،ترکيه 
واندونزی که جنايت های دوره ی حکومت نظامی سوهارتو را ازسال 

 يعنی قتل عام نيم ميليون کمونيست،رهبران کارگری ١٩٨٨تا١٩۶۶
" کمسيون حقيقت" ان اندونزی رابا خود داشت با ايجاد وديگرناراضي

، به پيگيری ابعاد جنايت وبرشماری آنچه درحيات ٢٠٠۴درسال
سال ها بعد با توجه .ديکتاتوری سوهارنو اتفاق افتاده بود ادامه می دهند

مابا ) که در زيرمی آيد(درآرژانتين " مادران ميدان مايو"به تجربه تجمع 

، روبروهستيم که حرکت " ترکيه–ران مفقود شده گان ماد" سازمانيابی 
آن ها هرشنبه درزمان ومکان معينی .مشابه ای را آغازکردند

درشهراستابول روی سنگفرش خيابان می نشينند وعکس فرزندان گم 
شده خود رابه دست گرفته وبرروی پالکادری که بيان حضوريکايک آنان 

  :است،عبارت حک شده زيرخودنمايی می کند
ما اين جا هستيم، برای انسان های مفقود شده،ما فرزندان " 

  ."خود را می خواهيم 
 ما بايد به انتقال سازمان يابی اين تشکل های مستقل به درون کشورياری 
رسانيم وبنويسيم که چگونه اين نهاد ها پديد آمدند؟چگونه سرفصل بنياد 

يک سال پس ١٩٧٧لدرآرژانتين که درآوري" مادران ميدان مايو" گذاری 
نفره ١۴ازکودتای نظامی برپاداشته شد؟ مادران چگونه اول باربا حضور 

يعنی مرکزسياسی شهربوئنوس آيرس ومشرف به " ميدان مايو"خود در
؟آنها روزهای .مقرروسای جمهورآرژانتين، اعتراض خود را پايه گذاشتند

ن وسربندی پنجشنبه هرهفته ساعت پانزده وسی دقيقه تنها با نشانه روبا
سفيد برپيشانی وبا نصب عکس های فرزندان خود برسينه، دورميدان 

مردم کم کم به موجوديت اين مادران پی . راهپيمايی می کردند
. بردندودريافتند که اينان مادران گم شده گان آرژانتينی معترض هستند

دوسال بعد،همين اجتماع کننده گان که مراحلی ازپيشرفت ومقاومت خود 
را به ثبت رسانده ويک " انجمن مادران ميدان مايو" به ثبوت رساندندرا 

الزم .... * نفره ازبين خود به رياست انجمن برگزيدند)١١(کمسيون يازده
به گفتن است بخشی ازهمين مادران درسايرنقاط جهان پرونده دادخواهی 
اعداميان وگم شده گان خود را درزمان حيات ديکتاتوری های وقت 

شته اند وبه سند مجرميت خونتای های زمان خود بدل کردند و برافرا
بخشی ازآنان ازدل يک تحول وجابجايی رژيم با پشتوانه مبارزه توده ای 

" ، "کمسيون تحقيق" ،" کمسيون حقيقت ياب"به هم گره خوردند و
گروه مادربزرگ " ، " کمسيون ناپديد شده گان "، " کمسيون دادخواهی

دياری وابستگان قربانيان ديکتاتوری سازمان خو" ، "ها 
شبکه ناپديد " ،"تجمع مادران سياهپوش صرب برعليه جنگ"،"نظاميان

  . وغيره را تشکيل داده اند" شده گان کشورهای مختلف 
اين نام ها درهرجايی ازجهان مساوی است با رودررويی با فرهنگ 

 گذشته  پيگيری درباره ی- فراموشی وازياد نبردن و نبخشيدن-خشونت
خون بارحکومت ها و ديکتاتورهای زمانه،آشکارساختن همه زوايای 
تاريک وپنهان گذشته و به رسميت شناساندن رنج های فراوان خانواده 
های قربانيان وبازمانده گان وارائه راه کارهای دست يابی به حقيقت 
عمدتا برای برون رفت ازدست يازی وتسلسل حکومت ها به خشونت 

 پايان بخشيدن به جنون وکشتارواعدام وبگورسپردن های وخونريزی و
اين کمسيون ها همواره درتالشند تا پرونده . دستجمعی فرزندان جامعه 

های جرم و جنايت مسبين کشتارو قتل عام های فرزندان وهمسران 
  . وجوانان را بروزنمايند وداد خود ستانند

ه دوسطح مبارزه درايران تحت حاکميت رژيم جمهوری اسالمی ودرپيکر
درون کشوربين پرونده های گشوده شده و ناگشوده تا به امروزقربانيان 

تير،پرونده ١٨، پرونده کوی دانشگاه)۶٧و کشتار۶٠خرداد ( ۶٠دهه 
قربانيان قتل های سياسی زنجيره ای، پرونده تجاوزبه حقوق سنديکايی 

رگران معدن کارگران شرکت واحد تهران وحومه، پرونده گلوله باران به کا
خاتون آباد،کشتارخيابانی ومفقود شده گان سه ماهه اخيردرکسوت 
دادخواهی مادران اعداميان، خانواده های ناپديد شده گان ، مادران 
عزاووکالی آنان ازيکسووگستردگی اعتراضات،حضورفعاالن مدافع حقوق 
بشر،سازمان ها و احزاب چپ وآزاديخواه وبرابری طلب، کانون نويسنده 

ان ايران واعضاء کانونيان درتبعيد،مليون ها تبعيدی آزاديخواه ونهاد گ
 اجتماعی وسياسی ، تشکل های مدافع زندانيان –های پرشمارفرهنگی 

سياسی ازفعاالن زندانيان سياسی بعضا دونظام شاه وشيخ ،درجای جای 
جهان ازسوی ديگر،بايد بتوان يک سرپل ارتباطی فعال و روشنگری را با 

رمال کردن جنايت های صورت گرفته در طول سی سال حاکميت به هدف ب
، روشن کردن زوايای گوناگون حقيقت، "جنايت عليه بشريت" جرم 

 شناساندن آن ها به جامعه جهانی ونهاد های حقوقی و دادخواهی جهان،
درنهايت تالش برای بازداشتن حکومتگران ازتکرارهمه آن جنايات سی 

درانجام اين وظيفه هيچ . ساله شان، بردوش يکايک ما سنگينی می کند
  .... مانعی نبايد ما را ازپيشرفت اين امر بازدارد

در سلسله مقاله بعدی تجربه مادران آمريکای التين وديگرکشورها را * 
 . اهيم آوردبه شکل گسترده تری خو

  ٢٠٠٩ برابر اول سپتامبر١٣٨٨دهم شهريور

…………………………………… 
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  :صدا و سيمای واليت فقيه
 )١( کوب ملیرسانه سر

  بهروز نظری 
بازداشت هزاران نفر به دنبال آخرين کودتای دستگاه واليت فقيه و محاکمه 

اخير در ايران، برای آنها که با تاريخ ايران و از جمله  نمايشی هفته های
نه تازگی داشت و نه مايه تعّجب   ساله پس از انقالب آشنايی دارند تاريخ سی

  يکبار ديگر يادآور گير شدگان از صدا و سيمادست" اعترافات"پخش . بود
 به مثابه جزيی از دستگاه واليت فقيه و   نقش سياسی و کليدی اين نهاد

واکنش و مقاومت جانانه  . ساله پس از انقالب است سرکوب در تاريخ سی
مردم به اين کودتا تعادل دستگاه واليت فقيه و رژيم اسالمی را به هم زده 

 از ارکان سرکوب  دم و شناسايی صدا و سيما به مثابه يکیهوشياری مر. است
و کودتا در ايران، در همين حال نشان از گره خوردن حق رای به آزادی 

 اجمالی به شعارهای مردم در اين دوره همچون ،   نگاهی .ها است رسانه
بی آزادی / قلم ، بيان ، انديشه "  ; "آزادی مطبوعات، ابطال انتخابات"

در . گواهی بر اين مدعاست ,"صدا و سيمای ما، مايه ی ننگ ما" و ;" نميشه
 در يافته اند که صدا و سيما، شورای  مبارزه عليه رژيم اسالمی مردم به خوبی

. نظام اند` اسالميت `نگهبان و در صدر آنان واليت فقيه سه ضلع مثلث شوم 
آينه ای است در  سال گذشته به نوبه خود  تاريخ و کارکرد صدا و سيما در سی
در قسمت نخست اين . های رژيم اسالمی برابر تحوالت، تناقضات و ناتوانايی

 سال گذشته   در سی  نهاد سرکوب ملی  کوتاه به تاريخچه اين مقاله ما نگاهی
 .ميندازيم

***** 
اسالمی از همان فردای انقالب، همچون رژيم سلطنتی،  جمهوری سياست

   محور اصلی .تثبيت و گسترش هژمونی خود بوداستفاده از رسانه ها برای 
اين سياست، اما، بيش از هر رسانه ديگر، به راديو و بويژه تلويزيون گره 

فقدان يک آلترناتيو روشن اقتصادی برای ايران و رد خواستهای . خورده بود
ما برای خربزه انقالب نکرديم، در  بر حق اکثريت لگد مال شده با اين بهانه که

های مردم به   عنايی نداشت جز اينکه نخبگان جديدی که با تکيه به شانهعمل م
ارايه  از دليل و وظايف انقالب"  فرهنگی" رسيده بودند، درکی  قدرت

"  جنگ فرهنگی" جهت نبود که بالفاصله بعد از انقالب موضوع   بی  .ميکردند
ظام تبديل و چالش بين ارزشها به مهمترين مباحث در باره ماهيت و آينده ن

و وارستن جامعه از   "فرهنگ" مسئله   حجاب گرفته تا آموزش،  از .شد
 .ترين مسئله بعد از انقالب ارائه شدند به عنوان محوری" ارزشهای بيگانه"

، دولت اسالمی نه  عليرغم تاکيدات مکرر بر فرهنگ و لزوم انقالب فرهنگی
انقالب بخش قابل   و تا اوًال   .درک و نه برنامه روشنی در اين عرصه داشت

مخالف سر سخت تلويزيون و سينما بودند و هر دو را  روحانيت   از توجهی
 جز فاسد کردن  نقشی   بيگانه با فرهنگ اسالمی ميدانستند که ابزار فرهنگی

بر همين اساس به مردم توصيه ميکردند که از نگاه . کردند جوانان بازی نمی
 جهت نبود که در   بی .نما خودداری کنندکردن به تلويزيون و يا رفتن به سي

پس  .ها نيز در معرض حمله قرار ميگرفتند  و دولتی،  سينما کنار مراکز مالی
 راديو و تلويزيون برای سران رژيم اما، نه ابزار شيطان بزرگ که   از انقالب،

 از ميان مجموعه  . شد تلقی` أسالم`و ` انقالب`وسيله ی در خدمت 
جا زده شدند موضع خمينی در ` اسالم ناب`عدا به عنوان هايی که ب چرخش

او در اولين سخنرانی خود پس از بازگشت به . مورد راديو و تلويزيون بود
ايران اعالم کرد که هيچوقت با سينما، راديو و تلويزيون مخالف نبوده 

  های زندگی ثانيا، اين عرصه از سياست نيز، همچون ديگر عرصه  .است
.  در جامعه و در دستگاه حاکمه ايجاد کرد های مختلفی کنشاجتماعی، وا

 سال گذشته، تناقضات و نقش صدا   کوتاه به تاريخ صدا و سيما در سی نگاهی
   از دستگاه واليت فقيه و يک رسانه سرکوب ملی و سيما را به مثابه جزيی

  .نشان ميدهد
***** 

 عرصه ای برای نظرات تلويزيون در چند ماه پس از انقالب يک نهاد زنده و
` بهار ازادی`از  بهار تلويزيون در ايران اما. مختلف سياسی و اجتماعی بود

اين ارگان به صدا و سيمای جمهوری اسالمی تغيير کرد   نام  .هم کوتاه تر بود
راديو تلويزيون و اسالميزه کردن اين نهاد  و وظيفه سازمان دادن و پاکسازی
بازسازی صدا و سيما، عليرغم سهولت    .دبه  صادق قطب زاده واگذار ش
 از کارکنان پيشين آن، چندان ساده  توجهی  تغيير نام و پاکسازی بخش قابل

های قطب زده برای تبديل کردن صدا و سيما به نهادی در خدمت  وعده. نبود
بالفاصله به صدا و سيما   مواجه شد که  با طنز گزنده مردمی` پا برهنه ها`

خاصيت تلويزيون رنگی را در ايران مورد   وندی دادند ولقب تلويزيون آخ
های متحرک در تلويزيون يا عمامه سياه  سئوال قرار ميدادند ، چرا که کله

 .داشتند يا سفيد
به دنبال اشغال سفارت آمريکا قطب زاده به وزرات امور خارجه منتقل و به  

 گرفتن  و خود او به محض شدت .پاکسازی اين وزارت خانه مشغول شد
با  . بود که پاکسازی و اعدام شد  رژيم از جمله کسانی درگيری های درونی

شکل گيری حزب جمهوری اسالمی و تالش هسته طرفداران واليت فقيه برای 
 از محورهای اختالف بين  قبضه و انحصار قدرت، کنترل صدا و سيما به يکی

اهللا   آيت ساسیبر خالف مفاد قانون ا. جناحهای دولت اسالمی تبديل شد
موسوی اردبيلی، دادستان کّل وقت، مديران جديدی برای صدا و سيما منصوب 

بنی صدر، و بر  در اقدام ديگری  برای منزوی کردن و زير سوال بردن  . کرد
 را تصويب کرد که  به  اساسی، مجلس اسالمی قانونی خالف مفاد قانون

زه داد تا نماينده قوه اجا) از اعضای حزب جمهوری اسالمی(نخست وزير 
   در قانون اساسی  .مجريه را به شورای رهبری صدا و سيما منصوب کند

 .جمهوری اسالمی انتصاب اين نماينده از حوزه اختيارات رئيس جهور بود
راديو تلويزيون جمهوری اسالمی برای مدت کوتاهی دو مدير عامل داشت و 

  علی: ابل اعتماد روحانيت بودندعناصر ق  اهللا مطهری و هر دو از نزديکان آيت
الريجانی به سمت مدير سيما گمارده شد، و سعيد رجايی خراسانی به مديريت 

  .صدا
، هزاران نفر دستگير، شکنجه و ۶٠با گسترش سرکوب و ترور در بهار سال 

نقش صدا و سيما در گسترش وحشت در اين دوره را نميتوان و . اعدام شدند
رغم بدست گرفتن کنترل صدا و سيما از طرف حزب علي .نبايد فراموش کرد

. های اين ارگان ناراضی بود جمهوری اسالمی، خمينی همچنان از فعاليت
برای هدايت واحد   مدت کوتاهی پست رياست سيما را  الريجانی پس از

و مديريت صدا و سيما، با پيشنهاد و توصيه . اطالعات سپاه ترک کرد
 دومين مدير عامل راديو  محمد هاشمی. ر شد به برادر او واگذا رفسنجانی

های صدا و سيما    از ويژگی يکی .تلويزيون اسالمی در کمتر از يک سال بود
استقالل آن از وزارت )  ايران در رژيم سابق بر خالف راديو تلويزيون ملی(

 قانون اساسی جمهوری اسالمی صدا و سيما را از وزارت  .فرهنگ بود
می، که کنترل مطبوعات، ايرنا، سينما، جهانگردی و فرهنگ و ارشاد اسال

وظيفه کنترل و هدايت صدا و سيما به . خيريه را در دست داشت، جدا کرد
ظاهرًا اين اقدام . نمايندگان سه قوه دولت اسالمی سپرده شد شورايی مرکب از

و يا اهرمی در  به منظور مانع شدن از تبديل صدا و سيما به بازوی حکومت
تاريخ صدا و سيما از همان ابتدا و به ويژه پس  . بود ک فرد يا نهاددست ي

 با  های رژيم قبلی  بيانگر چيزی نيست جز ادامه سياست انتصاب هاشمی از
توسعه راديو و تلويزيون ملی   دولت جديد نه تنها سياست .`اسالمی`روکش 

افراد قابل های کليدی به  ايران را دنبال کرد، بلکه سنت سپردن پست و مقام
 به نوبه  هاشمی. اعتماد و نزديک به رهبران رژيم را به اوج جديدی رساند

های  خود و با انتصاب اعضٔا خانواده و دوستان نزديک خانوادگی در پست
حساس در راديو و تلويزيون،  سازمانی يک دست و يک پارچه ايجاد کرد که 

 به مثابه دومين مرد  جانینه تنها خمينی را خشنود کرد، بلکه در تبليغ رفسن
 .نظام نقش غير قابل انکاری بازی کرد

 خود را بر روی  راديو و تلويزيون در چند سال اّول بعد از انقالب تمرکز اصلی
سرکوب مخالفان، تبليغ و بسيج برای جنگ و اسالميزه کردن جامعه و فرهنگ 

. خت در همان حال به بسط و گسترش صدا و سيما پردا هاشمی. شتاگذ
بسياری از کسانی که در زمان قطب زاده پاکسازی شده بودند مجددا استخدام 

تحقيق و توسعه   های تلويزيون، و دفتر شدند، طرح گسترش کانال
در همين راستا کارکنان .  زمان شاه وجود داشت احيا شد که از  ها ماهواره

با اين  .افت هزار، افزايش ي١۴ به ٨صدا و سيما نزديک به دو برابر شد و از 
ً  فرهنگً   همه و عليرغم کنترل رسانه ها و به ويژه صدا و سيما مشکل 

 و   فقدان سياست فرهنگی  .ها حضوری علنی داشت همچنان در تمام عرصه
 رژيم  به باز توليد مکرر تناقضات درونی` فرهنگ اسالمی`حتی درک واحد از 

ون، گسترش و تنوع در  گسترش کانالهای تلويزي نتيجه منطقی. انجاميد  می
اما با وجود تمام تالشهای رژيم در سانسور . های تلويزيونی بود برنامه
، و عليرغم قوه تخيل مديران صدا و `و غير اخالقی` غير اسالمی`های  صحنه

، مردم ايران قدم به قدم با   خارجی سيما در دوبله کردن سريال های
ها گرفته تا  تاب و از پارک، از حجاب گرفته تا ک های فرهنگی محدوديت
نه فقط يک جنگ با ` جنگ فرهنگی`. های تلويزيونی مقابله ميکردند برنامه

 .نيروهای بيگانه، که يک جنگ داخلی تمام عيار بود و هست
ها و  های تلويزيون وارد کردن سريال سياست رژيم برای پر کردن کانال

ا با فرهنگ اسالمی قرابت هايی بود که به تصور سردمداران صدا و سيم برنامه
بر همين اساس . طلبيد  داشت و يا دست کم اين فرهنگ را به چالش نمی

های تلويزيونی وارده از ژاپن، که   از اروپا و به ويژه برنامه های قديمی سريال
` های اسالمی برنامه`مردم به تمسخر ميگفتند کيلويی خريداری ميشوند، جای 

 از   .ه بودجه توليد آنها را داشت را پر ميکردندکه صدا و سيما نه توان و ن
 .ها سريال ژاپنی اوشين بود اين برنامه` اخالقی ترين`ترين و  جمله پر طرفدار

 به همين برنامه، خشم خمينی را  يک مصاحبه راديويی و اشاره يک زن ايرانی
های موسيقی، شطرنج و غيره لقب  که پيشتر و به خاطر فتوايش در باره ساز

خشم خمينی .  گرفته بود، بر انگيخت را از طرف رفسنجانی` أسالم ناب`هبرر
با صراحت اعالم   در يک برنامه راديويی به اين خاطر بود که يک زن ايرانی

خمينی . حضرت فاطمه کرده بود که اوشين برای او الگوی بهتری است تا
ناتوانی  .دبالفاصله خواستار تنبيه و حبس مسئوالن اين برنامه راديويی ش

 متنوع و  های تلويزيونی از يک طرف، سليقه فرهنگی رژيم در توليد برنامه
ايران از طرف ديگر، فقدان يک تعريف   شهری  بين المللی اکثريت جمعيت
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در درون رژيم، و مقاومت مردم در برابر ` فرهنگ اسالمی`روشن از 
بتدا پروژه  دولت از طرف ديگر، از همان ا و فرهنگی سياستهای اجتماعی

به عالوه، ماهيت رژيم . کردن ايران را با موانع متعددی روبرو کرد` أسالمی`
های  چنان بود و هست که مباحثی که مثال ميبايست بين توليد کنندگان برنامه

تلويزيون صورت گيرد، همواره در حوزه وسيع تری و در صحنه بزرگتری به 
     .چالش گرفته شده و ميشوند

***** 
اين تالش برای . مين دره بود که قانون اساسی رژيم باز نويسی شددر ه

، همانگونه که در سند سياسی تمرکز کامل قدرت و يک پارچگی ساختاری
حوزه اختيارات  گسترش  سازمان ما آمده، بيش از هر چيز به هدف١۴ کنگره
  بود که کنترل صدا و در همين بازنگری قانون اساسی.  فقيه صورت گرفت ولی

 فقيه  سيما از دست شورای متشکل از نماينگان سه قوه خارج و به ولی
پيام روشن اين باز نگری چيزی نبود جز اينکه در دوران . سپرده شد

سانتراليزه کردن دولت بدون کنترل کامل راديو و تلويزيون غير  `سازندگی`
  واليت مطلقه  فقيه  بدون يک صدا و يک سيمای مطلقه قابل  .ممکن است
  .تصور نيست

اسالميت و ` فقيه اما نه  تنها به شکاف آنچه که  بسط گسترش اختيارات ولی
. ناميده می شود پايان نداد، بلکه بحران اسالميت را تشديد کرد` جمهوريت 

دولت اسالمی يک دستکاری جديد  االسالم به مقام رهبری انتصاب يک حجت
و نه  ب اين انتخاب سياسیعواق. بود  شيعه در ايران  در ساختار مذهبی

حذف پست نخست وزيری در  .، همچنان گريبانگير رژيم اسالمی است مذهبی
عين حال به معنای افزايش حوزه اختيارات  رياست    در قانون اساسی
خامنه ای و ( رژيم  بر مصدر قرار گرفتن دو مهره اصلی. جمهوری بود

ميان اين  ی به تنش بيشتربرً اسالميت و جمهوريتً  دولت اسالم)  رفسنجانی
بازنگری قانون اساسی واکنشی بود به مرگ خمينی، پايان جنگ  .دو منجر شد

های  دولت اسالمی نسخه` سازندگی` در دوران   .و آغاز دهه دوم حيات رژيم
 و صندوق بين المللی را برای خصوصی کردن  اقتصادی بانک جهانی

در ابتدای همين دوره . قرار داد در دستور  بازگشت ايران به بازار جهانی و
رژيم در اولين دهه حيات خود . به حاشيه رانده شدند` خط امام`طرفدارن 

فضای خفقان و سرکوب و شرايط ناگوار اقتصادی اکثريت مردم را با شرايط 
قرار بود متفاوت ` سازندگی`دوران . جنگی و فشار اپوزيسيون توجيه ميکرد

 اجازه انتشار داده شد،   از نشريات فرهنگی خیبرای مدت کوتاهی به بر. باشد
 از مطبوعات از تنوع  سينمای ايران جان جديدی گرفت، و مطالب برخی

 در اين دوره به خاتمی  فرهنگی` سازندگی`وظيفه . بيشتری برخوردار شدند
هايی در جهت   صدا و سيما نيز قدم .وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی سپرده شد

 .های تفريحی برداشت فضای جنگی و پخش برنامهفاصله گرفتن از 
 و زير فشار ٧٠در تابستان سال .  اما کوتاه بود دوره اين رفرم فرهنگی

 الريجانی به سمت وزير فرهنگ و   فقيه خاتمی استعفا داد و علی مستقيم ولی
 او در اولين سخنان خود به عنوان وزير فرهنگ   .ارشاد اسالمی منصوب شد

های اسالمی   را ارائه و تبليغ خواهد کرد که با ارزش رهنگیقول داد که ف
همخوانی داشته باشد و چهرٔه پنهان غرب را که تحت پوشش دموکراسی و 

  دو سال بعد ولی .حقوق بشر قصد پيشبرد اهداف پليد خود را دارد افشا کند
ی را  الريجان٧٢فقيه بار ديگر از اختيارات وسيع خود استفاده کرد و در پائيز 

پيشتر جمعی از نمايندگان مجلس گزارشی تهيه . در صدر صدا و سيما قرار داد
با .  صدا و سيما شديدا حمله شده بود کرده بودند که در آن به کارنامه فرهنگی

 ٧٠٠در اين گزارش آمده بود که بيش از ` تهاجم فرهنگی ` ابراز نگرانی از
، ٧٠ تا ۶٧های  ما بين سال فيلم نمايش داده شده در سي٩٠٠فيلم از بين 

   گزارش هم چنين صدا و سيما را متهم به بی توجهی  .فيلمهای خارجی بودند
از جمله موارد ذکر . های تلويزيونی کرد های اسالمی در ديگر برنامه به معيار

هايی بود که در آن نوشيدن شراب،  شده در گزارش انتقاد به پخش کارتون
 پخش کارتون  . حجاب را نشان ميدادند ران بیاختالط  پسر و دختر،  و دخت

 در آن قوی،   روز هم به خاطر اينکه يک شخصيت انگليسی٨٠دور دنيا در 
  تالش هاشمی. شجاع و دلچسب نشان داده شده بود، مورد حمله قرار گرفت

رد محتويات اين گزارش و متهم کردن نويسندگان آن به اينکه آنها  برای
 صدا و سيما به   نزديکی .ل ميکنند،  بی نتيجه مانداهداف ديگری را دنبا

 در  رياست جمهوری و قوه مجريه، و اوج گيری جنگ جناحی عوامل مهمی
 که در اين زمان دومين دوره رياست  رفسنجانی.  بودند کنار گذاشتن هاشمی

اين دوره کوتاه  .جمهوری خود را ميگذراند نتوانست از برادر خود حمايت کند
های جديد برای  ، محدوديت های محدود،  با گسترش سرکوب فرهنگی از رفرم

 .مطبوعات و حمله به روشنفکران پايان يافت
***** 

با انتصاب الريجانی به رياست صدا و سيما اين نهاد وارد مرحله تازه ای از 
.  فقيه باز شد بيش از پيش ولی اعمال کنترل حيات خود شد و راه برای

مديران محافظه کاری بود که به واليت فقيه معتقد و وفادار الريجانی از زمره 
های سياسی خود در بعد از انقالب را در سپاه گرفته بودند، و  بودند، آموزش

الريجانی در ابتدا هدايت سرويس . به پستهای حساسی گمارده شده بودند
پس از .  خبر اين نهاد را به عهده داشت   صدا و سيما و بعدا بخش جهانی

نتقال قطب زاده به وزارت خارجه موقتًا وظيفه هدايت سيما را به عهده ا

معاون وزير کار و پست و تلگرف  او همچنين و برای مدت کوتاهی. گرفت
سپاه و مدير   معاون،٧٠ تا ۶١های   سال، بين سال٩الريجانی به مدت . بود

و سال به دنبال برکناری خاتمی او برای د. بخش اطالعات اين سازمان بود
 به رياست صدا و سيما ٧٢وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی بود و در سال 

در تمام اين سالها الريجانی به مرکز قدرت در رژيم اسالمی  .منصوب شد
 و يا محافظه کار  تصوری از دليل حذف هاشمی  هر .نزديک و وفادار ماند

ت صدا و بودن الريجانی داشته باشيم، نقش الريجانی در ده سالی که هداي
او در اين مدت ساختار . بود  `رفرميست `سيما را به عهده داشت نقش يک 

صدا و سيما را تغيير داد، برای گسترش فعاليت،  بودجه و قدرت صدا و سيما 
 پرداخت، و در تبديل کردن صدا و سيما  با ساير نهادهای دولتی به چانه زنی

 .ی ايفا کرد کليد به يک نهاد قدرتمند سياسی و مالی،  نقشی
ها   ماهواره اولين وظيفه الريجانی در مقام جديد خود مقابله با تاثير احتمالی

 به ايران رسيد که رژيم سرانجام و پس از يک  ماهواره درست در زمانی. بود
. دهه تالش،  به شکست در کنترل و ممنوعيت ويدئو در ايران اذعان کرده بود

 کرده و خريد و  ده از ويدئو را قانونی رژيم ناچار شد تا استفا٧٢در سال 
با وجود اين شکست، . فروش و اجاره ويدئو در ايران را به رسميت بشناسد

و به دنبال ظهور  ، تکنولوژی و تهاجم فرهنگی مباحث مشابهی در باره
آمدن ماهواره به . ها در ايران، به راه افتاد ها روی پشت بام خانه ماهواره

    غرب در ايران را های اسالمی و نفوذ فرهنگی ه ارزشايران بار ديگر مسئل
عصاره اين بحث در تيتر کتاب صادق .  روز تبديل کرد به موضوع اصلی

ً  طلوع ماهواره و افول : منتشر شد خالصه ميشد٧٧طباطبائی که در سال 
 چه بايد کرد؟ً : فرهنگ
رشار از و سياسی پيشتر در دولت، اين بحث نيز س` فرهنگی`مباحث  همچون

جناحی و بويژه بين منافع سازمانی و مالی نهادهای مختلف  تناقض و جنگ
های چندانی  بد نيست به خاطر داشته باشيم که در اين زمان برنامه. رژيم بود

 پيش از اين ايرانيانی که در   .ها وجود نداشت  در ماهواره به زبان فارسی
يزيون عراق، ترکيه، پاکستان های تلو  ميکردند به کانال شهرهای مرزی زندگی

های خارجی نيز همواره از  راديو.  داشتند و جمهوريهای آسيای ميانه دسترسی
نگرانی رژيم از . در ايران بوده و هستند  طرفدار اخبار و سرگرمی منابع پر

های خارجی هويت دولت اسالمی و فرهنگ  های راديو و تلويزيون اينکه برنامه
ه ميکنند، همواره نشانگر محدوديت و ضعف اسالمی را با خطر مواج

 . رژيم بوده و هست های فرهنگی سياست
از همان ابتدا بسياری در درون رژيم با طرح غير قانونی اعالم کردن ماهواره 

ها را طرحی   با اشاره به تجربه ويدئو ممنوعيت ماهواره  برخی .مخالف بودند
ه پيشبرد اين اليحه بخصوص در غير قابل اجرا ميدانستند و تاکيد ميکردند ک

 قابل اعمال  صورت پيشرفت تکنولوژی و به بازار آمدن ديشهای مينياتور غير
 ديگر نيز با اين استدالل که ماهواره به خودی خود قدرت فاسد   برخی  .است

عنوان مثال روزنامه سالم در   به  .کردن جامعه را دارد، به شدت مخالف بودند
زير کشور اعالم کرد که در اين صورت دولت ميبايد همه مخالفت با استدالل و

  زنان و مردان در ايران را دستگير کند چرا که هر کدام قابليت فيزيکی
در واکنش به فشارهای سياسی حتی وزير کشور نيز لحن  !فاحشگی را دارند

. خود را عوض کرد و بر لزوم اقناع و داشتن يک طرح روشن تاکيد کرد
ً ممنوعيت  وارد کردن، فروش  نم٢٠سرانجام  اينده مجلس پيشنويسی برای 

در جلسه مجلس، وزير وقت  . از ماهواره به مجلس ارائه کردند  استفادًه  و
ماده ای از اين پيشنويس را که بر اساس آن   موفق شد تا  پست و تلگراف

بدين وسيله و بدون ترديد او . توليد قطعات ماهواره ممنوع ميشد، را حذف کند
از منافع  وزارتخانه خود دفاع ميکرد چه را که مخابرات ايران که زير 

های ماهواره را  مجموعه پست و تلگراف است دست نقد بخشی از اجزا بشقاب
های  وزير کشور شورای نگهبان دو  همچنين و به دنبال فشار. توليد ميکرد

 اليحه  .س شدماده ديگر اين اليحه را رد کرد و خواستار بازنويسی آن در مجل
ها به وزارت  مجلس عليرغم  سپردن وظيفه  پيشبرد طرح ممنوعيت ماهواره

کشور، از اختصاص بودجه بيشتر به اين وزارت خانه سخنی به ميان نياورده 
 به تصويب ٧۴در بهمن  را  شورای نگهبان سرانجام قانون ماهواره ها. بود

 .رساند
 صدا و سيما از همان ابتدا  .يدی بودنقش صدا و سيما در پيشبرد اين اليحه کل

طرفدار ممنوعيت ماهواره بود، اما در عين حال موفق شد تا در کنار سفارت 
ها، اجازه استفاده و  های کشورهای ديگر در ايران و وزرات خانه خانه

بر اساس قانون مصوب شورای . ها را داشته باشد دسترسی به ماهواره
   تلقی هايی که آموزشی زه داشت تا برنامهنگهبان صدا و سيما همچنين اجا

کامال روشن است که طرح  .شدند ضبط کرده و به صورت ويدئو توزيع کند می
ها با شکست روبرو شد، و با وجود حمالت  دولت برای جلوگيری از ماهواره

ها، جنگ سنگری بين دولت  های مردم و جمع آوری ماهواره دوره ای به  خانه
با اين همه ترديدی نيست که . زه نيز همچنان ادامه داردو مردم در اين حو

اين قانون .  قانون ممنوعيت ماهواره در ايران بود صدا و سيما برنده اصلی
های  برای صدا و سيما اين فرصت را داد تا خود را برای رقابت با کانال

رفت و  های خارجی و راديو .خصوصی مستقر در خارج از ايران آماده کند
 که  همواره تضمينی بودند برای دستيابی مردم به موسيقی ايرانی  سافرانم آمد

بازار در حال گسترش ماهواره در   . در ايران اجازه توليد و پخش نداشتند
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های  دی فيلم- سی - و استفاده وسيع مردم از ويدئو و بعدا وی ايران، دسترسی
 هاليوود در مجالت ، و در کنار اينها نقد و گزارش از آخرين فيلمهای خارجی
 بود که رژيم نه تنها قادر به فراهم کردن   گواه از تقاضا برای فرهنگی فرهنگی

 .خواست کنترل و سرکوب کند آن نبود، بلکه با تمام وجود می
   بود که نه تنها خالی وارد شدن به رقابتی` تهاجم فرهنگی`رژيم به اين  پاسخ

را به  `فرهنگ اسالمی `د پوچی ايده از تناقض نبود و نيست، بلکه بدون تردي
های  اوال صدا و سيما طرح  گسترش و افزايش کانال. نمايش گذاشت

 کوتاه کانالهای  در مدتی. تلويزيونی را به سرعت در دستود کار خود قرار داد
 بود که رژيم دوباره ٧۵در سال .   کانال افزايش پيدا کردند۶تلويزيونی به 

در تالش برای پر . جارتی را در تلويزيون صادر کردهای ت  اجازه پخش آگهی
های  کردن کانالهای موجود،  صدا و سيما همچنين به گسترش توليد برنامه

 همچون آلمان، کره، استراليا،  داخلی، و مبادله تلويزيونی با کشورهای مختلفی
 در کنار تالش برای جذب بينندگان  .کويت، سويس و بويژه انگليس دست زد

ا جوان در ايران، صدا و سيما همچنين شروع به گسترش فعاليتهای خود اساس
 روزنامه دولتی کيهان هوايی و اطالعات ٢پيش از اين تنها . در خارج کرد

 به اين ٧۶اما از سال . شدند بين المللی برای ايرانيان خارج از کشور توليد می
رج از کشور طرف،  رژيم و بويژه صدا و سيما فعاليتهای خود را در خا

جام جم و  کانال  ٣های رژيم در حل حاضر شامل  کانال. افزايش داده است
از سال   شبکه سحر .که به شکل پوششی کار ميکنند  کانال ديگر است  چند
های تبليغاتی رژيم در خارج از کشور بوده و به  اين سو از بازو  به ٧۶

 اردو برنامه پخش  آردي ، بوسني و   آذري ، انگليسي ، فرانسه ، زبانهای
 به دنبال  . برون مرزی رژيم اسالمی است شبکه کوثر، شبکه عربی. کند می

اشغال عراق رژيم همچنين کانال العالم را برای گسترش نفوذ خود در جهان 
عرب و به ويژه شيعيان منطقه و رقابت با الجزيره، العربيه و غيره راه 

 Press    انگليسی   مل کانال صدا و سيما همچنين شا بخش جهانی. انداخت
TVکامال روشن است که در واکنش  .  راديو به زبان های مختلف است٣١و
 دست زده  های مختلفی رژيم اسالمی به تهاجم در عرصه` تهاجم فرهنگی`به 
های رژيم که به ويژه پس از اشغال افغانستان و عراق  ماجرا جويی. است

تلويزيون هم   خود را در حوزه راديو و افزايش پيدا کرده است، توسط آمريکا
  تالش رژيم بر اين بوده و هست تا از اين طريق به چانه زنی. نشان ميدهد
تا آنجا که به ايرانيان . خود را در منطقه و جهان بگيرد` سهم`پرداخته و 

 بر  خارج از کشور برميگردد آنچه که ما شاهد آن بوده ايم تهاجم فرهنگی
تجارتی  ترين کانال های حتی يک نگاه کوتاه به موفق چرا که . عکس است

های صدا و   از وزن باال و قابل توجه برنامه  زبان در خارج ، حاکی فارسی
، نه نيروی کار و  هايی که طبيعتا نه سرمايه کانال. ها است سيما در اين کانال

نه امکانات دولت ايران را دارند، و به دنبال موفقيت اقتصادی و جذب 
ها و   و يا حاضر در ايران هستند، سريال های تجاری شرکتهای ايرانی  آگهی
 گذاری کالنی کرده  هايی را رله ميکنند که دولت ايران در آنها سرمايه برنامه
 .است

های صدا و سيما بايد به سيما چوب، سيما فيلم، تکتا و صبا  از ديگر نهاد
تا قبل از .  انتشارت سروش استنهاد ديگر وابسته به صدا و سيما. اشاره کرد

اما از سال .  راديو تلويزيون ايران مجله هفتگی تماشا بود انقالب تنها نشريه
 دولتی تبديل شده   از انتشارت اصلی  به اين طرف صدا و سيما به يکی٧۶
روزنامه جام جم؛ : های صدا و سيما در اين مورد از اين قراراند کاال. است

های سروش کودک، سروش  ؛ ماهنامه)شا ی سابقتما(هفته نامه سروش 
اينکه . نوجوان، سروش جوان؛ و سروش بانوان؛ و فصلنامه سروش انديشه

 از اينست که صدا و   به اين طرف منتشر شده اند حاکی٧٨اکثر اين تيترها از 
 و گسترش رسانه   بازار کاالهای فرهنگی  گرمی  از برندگان اصلی سيما يکی

بسط و گسترش صدا و سيما بدون حمايت مالی و . بوده است در ايران  ها
 در ابتدای دهه هفتاد مجلس اسالمی   .سياسی دستگاه واليت فقيه ممکن نبود

 ميليون دالر ١۶   های مالی صدا و سيما را حذف کرد و بيش از تمام محدوديت
به صدا و سيما اختصاص ` تهاجم فرهنگی`جهت توليد برنامه برای مقابله با 

در اين مدت بخش قابل توجی از بودجه صدا و سيما به شرکتهای . داد
فلسفه . های تجارتی توليد کنند خصوصی داده شده تا برای صدا و سيما برنامه

الريجانی، همچون ديگر سران رژيم، اين بود که برای اينکه بخش خصوصی 
کمک بتواند به صدا و سيما کمک کند، صدا و سيما ميبايد به بخش خصوصی 

های دولتی موتور  ها، دولت و نهاد  همچون ديگر حوزه در حوزه فرهنگی،. کند
حتی ايده خصوصی کردن .  پيشبرد خصوصی سازی در ايران بوده اند اصلی

اخبار به طور کامل رد نشده و از سر گيری پخش تبليغات تجاری در تلويزيون 
 به نيازهای تبليغی و حتی به شکل محدود آن نيز صدا و سيما را ملزم کرده تا

رژيم اسالمی اما يک رژيم معمولی . تجاری با حساسيت بيشتری برخورد کند
تناقض ميان خصوصی کردن و نيازهای بازار از يک طرف، و نيازهای . نيست

سياسی و ايدئولژيک دولت از طرف ديگر، قدرت مانور صدا و سيما و واليت 
علم  ه نبايد فراموش کرد که عليرغمبا اين هم. فقيه را محدود کرده و ميکنند
های مکرر عليه تاثيرات مخرب فرهنگ   و شعار کردن مترسک تهاجم فرهنگی
 در  تبديل صدا و سيما به يک واحد سرمايه  تجاری غرب، تجاری کردن و

 .ايران از جمله سياستهای اين نهاد در يک دهه گذشته بوده است

ش از پيش مخاطبان خود، صدا و بر همين اساس و از هراس از دست دادن بي
ناتوان . های سرگرم کنننده و تفريحی پرداخته است سيما به توليد بيشتر برنامه

 و فيلم،  صدا و سيما از يک  ها و بازار سياه موسيقی از کنترل کامل ماهواره
، و از طرف ديگر توليد  پر طرفدار خارجی  برنامه های طرف به وارد کردن
آشپزی، پخش بيشتر  برنامه های  ، سريالهای عامه پسند،مسابقات تلويزيونی

ها و   آخرين فيلم اگر کپی.  پرداخته است مسابقات ورزشی و حتی موسيقی
 در بازار سياه اما علنی به فروش ميرسند، صدا و سيما از  های خارجی آواز

های خارجی، و پخش صدای   بومی مسابقات تلويزيونی و سريال ارائه کپی
  نگاهی.  داريوش، ابی، سياوش قميشی و غيره ابايی نداشته استالمثنای

سرسری به محتوای مجله سروش، تنها راهنمای تلويزيون در ايران، 
خود در شکل دادن و    نميگذارد که صدا و سيما به شکست باقی ترديدی

 ٧٠بيشتر از . خوانده ميشود اذعان دارد  ` فرهنگ اسالمی`ساختن آنچه که 
 بين  های فرهنگی ب منتشره در سروش مربوط  به تحوالت و کاالدر صد مطال
های تلويزيونی  با اين همه، و عليرغم دست چين کردن برنامه. المللی هستند

هايی که ظاهرا فرهنگشان با ايران  ، و معأمله تلويزيونی با کشور خارجی
ک قرابت بيشتری دارد، صدا و سيما همچنان دستگاه عظيم خود را برای ال

 ميشود، به کار می  تلقی` غير اسالمی`ها و سانسور آنچه که  کردن اين برنامه
 فقط خنده دار  به قول مجيد محمدی تالش سانسورچيان صدا و سيما نه .گيرد

از جمله شاهکارهای صدا و . کند است، که حساسيت مخاطبان را بيشتر می
 است،  ک فيلم خارجیسيما در اين زمينه مثال حذف نام غذا در صحنه ای از ي

. به اين خاطر که احتماال آن غذا با گوشت يک حيوان حرام گوشت درست شده
تقاضای  اگر در صحنه ای در فيلم و يا سريالی فردی وارد کافه ای ميشود و

` اون`کند ميشود حدس زد که  را می`  از اون که ميخوريد نصف ليوان`
 از پوشيدن  ردن به باال حاکینشان دادن مردان از گ. جايگزين مشروب است

کراوات دارد، و در مورد زنان تالشی برای سانسور لباسی است که احتماال 
های  تکنولوژی جديد و بويژه آنچه که جلوه. سينه و دستها را نشان ميدهد

های  ويژه خوانده ميشود در صدا و سيما وسيله ای است برای سانسور جلوه
دوبله `ردن تصوير گرفته، تا تغيير گفتگوها و از سياه کردن و کمرنگ ک. ويژه
 . ، صدا و سيما هنر سانسور را به اوجی جديد رسانده است` ازاد

در عرصه خبر اين . تناقضات صدا و سيما تنها به اين عرصه محدود نميشود
 صدا و سيما به رايزنی و ٧٠از ابتدای دهه . تناقضات به مراتب بارز تراند

 به عنوان مثال صدا و سيما   . پرداخت خبری خارجیمبادله با بنگاههای 
ان بست که بر اساس آن طرفين از اخبار يک .ان. ساله با سی١٠قراردادی 

 نيز روپرت مردوخ سفری به ايران ٧٧در سال . ديگر ميتوانند استفاده کنند
داشت که توسط خرازی وزير امور خارجه و مسئول پيشين ايرنا تاييد شده 

های خبری صهيونيستی اما به   به بنگاه  اين مبادالت و نزديکیشرکت در. بود
` راديکاليسم`اگر . امپرياليسم خبری نبوده و نيست معنای کنار گذاشتن شعار

 بين المللی آنرا از راديو و تلويزيون پيش از  صدا و سيما در عرصه اخبار
 سياست  صدا و سيما نشان از تداوم کند، اخبار داخلی انقالب متمايز می

رسانه   ورشکسته ای دارد که همچنان و با وجود کنترل مهمترين فرهنگی
راديو و تلويزيون در . کشور ناتوان از از اعمال اراده خود بر توده هاست 

اما . تمام طول حيات خود در ايران به ندرت منبع موثق خبری به حساب آمده
ليل روشن به مراتب  اعتمادی به صدا و سيمای جمهوری اسالمی به دو د بی

 قبل ۶٠ و ۵٠دهه  با  ايران اوال جامعه کنونی. گسترده تر از پيش است
شهر نشين اند، اکثريت سواد  اکثريت عظيم مردم ايران اکنون. مقايسه نيست

 به مراتب وسيعتر است، و   به آموزش عالی و نوشتن دارند، دسترسی  خواندن
است و تالش رژيم برای خاموش از همه مهمتر ايران کشوری انقالب ديده 

ثانيا، و .  گر گرفت راه به جايی نبرده است۵٧ که در سال  کردن شعله عظيمی
، از جمله   به و تقاضا برای کاالهای فرهنگی بخشا به داليل ياد شده، دسترسی

همه . مقايسه نيست  نيز قابل٧٠مطبوعات و تلويزيون و غيره، با حتی دهه 
 و سياسی  و پيچيده کردن ترجيحات و ساليق فرهنگیاين عوامل به هشياری 

مردم ايران افزوده است، و همين به نوبه خود چالش بين مردم و تلويزيون در 
 .ايران را به مراتب حاد تر کرده است

اگر صدا و سيما قادر نبوده و نيست که برای خود اعتباری به عنوان يک نهاد 
در همان جايی ايستاده که راديو و مستقل خبری ايجاد کند و در اين عرصه 

 اعتبارکردن   قرار داشت، نقش آن در بی۵٧ ايران در سال  تلويزيون ملی
نگرانی .  سال گذشته است های آن در سی مذهب و روحانيت از جمله دستاورد

علما و اسالم گرايان ديروزی از اين تاثير صدا و سيما  بخش قبل توجهی از
ثال عمادالدين باقی با اعتراف به شکست رژيم در به عنوان م. بيهوده نيست

هر چه ما از سال `  صدا و سيما گفته  اسالميزه کردن فرهنگ و نقش منفی
 دور شديم آن مقدار از عواطف و اعتقادات دينی که در مردم وجود داشت ۵٧

 که صدا و سيما کنار بقئه  اين نشان ميدهد. به تدريج رنگ باخته است
ای کاش فقط  موفقيتی در تعميق روحيه دينی در مردم نداشته ودستگاهها هيچ 
مساله صدا و سيما اين است که اساسا صدا و سيما نه تنها . عدم توفيق بود

به .....ناموفق بوده بلکه عامل تشديد احساسات غير دينی و ضد دينی است
کنم که بزرگترين خدمتی که صدا و سيما و  همين دليل واقعًا من فکر می

های همسو با صدا و سيما ميتوانند به دين بکنند اين است که دست از  وزنامهر
واقعيت دولت اسالمی در ` .  اصال دين را رها کنند يعنی.  بردارند تبليغات دينی
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 سال گذشته از سوی  ايران اين بوده و هست که جايگاه و نقش مذهب در سی
در .  تعريف شده است بینه مذه منافع سياسی و  بر اساس نهادهای سياسی و

بحران مشروعيت . اين دوره سياست  همواره بر مذهب حکومت کرده است
 به   در ايران به ويژه پس از مرگ خمينی و بازنگری قانون اساسی مذهبی

اظهارات . برتری سياست به مذهب و ناگزيری سکوالريسم منجر شده است
 دولت اسالمی و نيروهای  و بسياری ديگر از از طرفداران و وفاداران باقی

 ليبرال،  روحانی و غيره حاکی از جريان نيرومندی است که خواهان  مذهبی
در    سکوالريزه کردن  اما بر خالف پروسه. جدايی دين از سياست هستند

کشورهای ديگر نه به منظور نجات سياست از مذهب، بلکه برای نجات مذهب 
واقعيتی غير قابل انکار و نقش صدا و سيما در اين پروسه . از سياست

 . ديگر از تناقضات اين سازمان است عين حال يکی در
` مستقل و آلترناتيو `شکست صدا و سيما در شکل دادن و ايجاد يک فرهنگ 

 با اين همه ترديدی نيست که صدا و  .در ايران شکست دولت اسالمی است
ز قدرتمندترين بنگاه رسانه ای در ايران، بلکه ا بزرگترين سيما نه تنها

موقعيت  صدا و سيما در ايران به .  های سياسی دستگاه واليت فقيه است نهاد
هر چند اساس بودجه صدا و سيما از طريق جمع . ماليه آن بی ربط نيست
 تامين ميشود، و هر چند افزايش بودجه اين نهاد بايد از   آوری ماليات از مردم

 فقيه به  ازمان اما جز به ولیسوی مجلس اسالمی به تصويب برسد، اين س
حتی تالشهای مجلس اسالمی برای شفافيت . هيچ کس ديگر پاسخگو نيست

 فقيه رد  بيشتر در ماليه و درآمد صدا و سيما توسط شورای نگهبان و ولی
 فقيه ثليث نامقدس دولت  صدا و سيما، شورای نگهبان و ولی.. شده اند

ا و سيما به الريجانی و پس از او به سپردن هدايت صد. اسالمی در ايران اند
نژاد و با سابقه طوالنی در وزارت   از دوستان نزيک احمدی يکی(ضرغامی 

نقش صدا و سيما در تالش برای تحکيم . تصادفی نبوده و نيست)  دفاع
دستگاه واليت فقيه، سرکوب مخالفان، و کنترل رسانه ها در ايران، اما نياز به 

 . در قسمت دوم اين مقاله به آن ميپردازيمبررسی بيشتری دارد که

................................................ 
درچهل ويکمين سالگرد کشته شدن 

 صمد بهرنگی
  بدست رژيم جنايتکارپهلوی

 !هيوالی تعهد! غول تعهد

 
 بود؟! هيوالی تعهد! يا صمد بهرنگی غول تعهدآ

 : گويد املو میدر اين رابطه شاعر آزاديخواه احمد ش
: کند از دست رفتن موجودی يگانه است تر می آنچه مرگ صمد را تلخ"

شود، نه  شهری است که ويران می. کند راستی ايجاد خالء می مرگی که به
شود، نه پرپر شدن گلی؛  فرونشستن بامی؛ باغی است که تاراج می

ست شکند، نه فرو مردن شمعی؛ وسنگری ا چراغی است که در هم می چل
انگيز  ی حيرت صمد چهره! شود، نه از پا در افتادن مبارزی که تسليم می

. بايد با مضاف غول و هيوال توصيف شود تعهدی که به حق می. تعهد بود
يی  چيز در هيچ دوره و زمانه چرا که هيچ! هيوالی تعهد! غول تعهد

انگيز و  خوف" فکران و هنرمندان جامعه تعهد روشن"چون  هم
چرا که تعهد، . ها نيست ها و کاستی کن کژی خراب هم زن و خانهبر آسايش

گنجی که نامش . دارد بهاترين گنج عالم را پاس می اژدهايی است که گران
 ." هاست آزادی و حق حيات ملت

………………………………………. 
  

  ......به خاوران خواهم رفتبه خاوران خواهم رفت
  منصوره بهکيش

 گيريم که بگيريد و ببنديد و بکشيد 
 با رويش جوانه ها چه می کنيد؟

گيريم برخی مادران و پدران پير و ناتوان شوند و نتوانند مانند سابق عمل 
  کنند؟

 ادرانی که جايشان را می گيرند چه می کنيد؟با ساير م
 با همسران و فرزندان شان چه می کنيد؟
 با خواهران و برادرانشان چه می کنيد؟

 با ساير اعضای خانواده آنان چه می کنيد؟
 با دوستان و آشنايان و همسايه و همکارانشان چه می کنيد؟
 خود هستند چه و در نهايت با مردمی که امروز خود شاهد کشتار عزيزان

 می کنيد؟
بدانيد که با ناديده گرفتن حقوق اوليه انسانی، با دست خود اين شعله را 

 شعله ور تر می کنيد و روزی دامن شما را خواهد کرفت
خواهر عزيزم زهرا را در چنين روزی در . امروز سوم شهريورماه است

چه  سال نمی دانيم او به ٢۶هنوز پس از گذشت .  کشتند١٣۶٢سال 
 .زير شکنجه و يا به شکلی ديگر. شکلی کشته شده است

 دستگير ١٣۶٢دو برادرم به نام های محمود و محمدعلی نيز که در سال 
 سال ۵و )  سال٨ سال و علی ١٠محمود (شده و به آنها حکم داده بودند 

را گذرانده ) به حق يا ناحق را فعال کاری ندارم(از حبس تعيين شده 
 در دادگاه های چند دقيقه ای ١٣۶٧ر شهريور سال بودند، دوباره د

محاکمه شده و به اعدام محکوم می شوند و آنها را همراه تعداد زيادی از 
     .زندانيان به صورت دسته جمعی می کشند و گروهی مدفون می کنند

ديروز صبح دوشنبه دوم شهريورماه، زنگ تلفن همراهم به صدا در آمد 
ايشان از من خواست که . لحی پشت خط بودو مردی به نام آقای صا

 بعد از ظهر برای پاره ای توضيحات به اداره پيگيری وزارت ٣ساعت 
دليل احضارم را جويا شدم و گفتند که راجع به . اطالعات خيابان صبا بروم

گفتم چرا دست از سر ما بر نمی داريد؟ مگر چه اتفاقی . خاوران است
بس از کمی انتظار مرا . ييد و من هم رفتمافتاده است؟ گفت الزم است بيا

حدود يک . به داخل بردند و دو نفر آمدند و عمال مشغول بازجويی شدند
دو نفر که نسبتا جوان بودند از من بازجويی . ساعت و نيم به طول کشيد

  . کردند، قبلی ها نبودند
ان می گفتند ما خبر داريم که شما خانواده ها را تشويق به رفتن به خاور

گفتم مسلم است که . می کنيد و خودتان نيز می خواهيد به خاوران برويد
به خاوران می روم، مگر می شود که سالگرد خواهر و برادرانم به آنجا 

شما که در جريان هستيد و دايم ما را کنترل می کنيد و می دانيد که . نروم
 هر دو هفته معموال(من در طی سال نيز به همراه تنی چند از مادران مدام 

اساسا نمی توانم که به خاوران نروم چون . به خاوران می روم) يک بار
سايرين نيز چون در طی سال . خون به ناحق ريخته عزيزانم آنجاست

اين نياز . کمتر می آيند طبيعی است که در سالگرد عزيزانشان شرکت کنند
برويد االن گفتند شهريور نبايستی آنجا . به تشويق من و سايرين ندارد

گفتم شما . شرايط بحرانی است و اگر بياييد با شما برخورد خواهد شد
هميشه با ما برخورد می کرديد و هيچ وقت نمی گذاشتيد که ما راحت به 

از همان ابتدا هر باليی که دلتان خواست سر ما آورديد، . خاوران برويم
اوران را زير و خ. گرفتيد، برديد، تهديد کرديد، احضار کرديد، کتک زديد

رو کرديد، با ماشين های تان خاک عزيزانمان را لگدمال کرديد و مدام 
داغ ما را تازه کرديد ولی تمامی اين اذيت و آزارها را عالوه بر غم دوری 

باز دست از سر ما برنداشتيد و سال . و از دست دادن آنها تحمل کرديم
برخی تالش . کرديدگذشته تمامی سنگ ها و نشانه ها را با بتک خرد 

کردند سنگی بياورند و يا نشانه ای ازعزيزشان بگذارند ولی اغلب ترجيح 
. می دادند که خاوران به همان شکل متفاوت با ساير گورستان ها باشد

همان سنک های خرد شده را کنار هم می چيدند و همان درختچه ها را آب 
ران حمله کرديد و  شبانه به خاو٨٧دوباره در ديماه . ياری می کردند

بولدوزر انداختيد و تمامی نشانه ها و درختچه هايی را که مادران با بشت 
های خميده و با دست های خود کاشته بودند نابود کرديد و برای موجه 
جلوه دادن کار خود و هم چنين از بين بردن نشانه ها، آنجا را درخت 

ه با درخت هايی که کاری کرديد آنهم نه درخت های شاداب و زنده، بلک
بيشتر به تکه چوب هايی می مانست و هم اکنون نيز تمامی آنها خشک 

  . شده است
تيتر آن . باالخره برگه هايی چاب شده جلويم گذاشتند که آن را تکميل کنم

گفتم » مرتبطين به جريان های مارکسيستی«اگر اشتباه نکنم چنين بود 
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شما . ن چيزی را تکميل کنماين تيتر چيست؟ من امکان ندارد که چني
ما خانواده . پيشابيش به ما اتهام می زنيد و حتی مجرم قلمداد می کنيد

بايستی اين تيتر را خط بزنيد و . های کشته شدگان هستيم، همين و بس
بازجو تيتر برگه ها را . »۶٠خانواده های کشته شدگان دهه «بنويسيد 

گفتم خوب حاال چه چيز را . مخط زد و از من خواست که آنها را تکميل کن
شما فقط قصد . شما تمام اطالعات من و خانواده ام را داريد. تکميل کنم

گفت . اذيت و آزار ما را داريد و ظاهرا از اين کار نيز لذت می بريد
گفتم باشد ولی . اشکالی ندارد شايد برخی اطالعات شما تغيير کرده باشد

د ما آرام بگيريم و دايم داغ ما را تازه بدانيد اين شما هستيد که نمی گذاري
باالخره شروع به تکميل کردن آنها کردم و فقط بخش هايی را . می کنيد

که الزم بود و آنها نيز از آن مطلع بودند نوشتم و ساير بخش ها را به 
البته . دليل عدم حضور ذهن، خالی گذاشتم و نوشتم حضور ذهن ندارم

د که از مجازات های اسالمی نوشته مسأله اصلی شان صفحه آخر بو
آنها هدف شان اين بود که برای . بودند و تعهدی که می خواستند بگيرند

عدم شرکت در تجمعات به قول آنها غيرقانونی تعهد بدهم و در يکی از 
من قبال : گفتم. موادش اين بود که افراد به قول آنها خاطی را لو بدهيم

يد نيز خواهم گفت که چنين تعهدی نمی دهم گفته ام و هر بار که مرا بياور
و به خاوران نيز خواهم رفت و در هر جايی که خانواده ها مراسمی 
بگيرند نيز شرکت خواهم کرد و هيچ کس نمی تواند من را از اين کار منع 

در هيچ کجای دنيا رفتن بر . زيرا اين حق قانونی و طبيعی من است. کند
گفت رفتن به . وستان نياز به مجوز نداردسر خاک و يا رفتن به خانه د

گفتم . صورت فردی اشکالی ندارد ولی شما می خواهيد دسته جمعی برويد
شما آنها را گروهی کشته ايد و ما . اين مسأله را شما به وجود آورده ايد

گفت خوب . نيز طبيعی است که برای برگزاری سالگردشان گروهی برويم
نوشتم من به خاوران خواهم رفت و . م باشدبنويس که تعهد نمی دهی، گفت

نه تنها اين کار جرم محسوب نمی شود بلکه هر آنکس که مزاحم من شود 
مجرم است و به حقوق قانونی من تجاوز کرده و اين حقوق را از من 

گفت مگر خاوران مال . سلب کرده است و أنها را بايستی مجازات کرد
 آنجا گورستانی است که عزيزان .خاوران مال کسی نيست: گفتم. شماست

ما آنجا دفن شده اند و به همين دليل برای ما بسيار قابل احترام است و 
اين حق ماست که هر طور دلمان خواست به آنجا برويم و برای 
عزيزانمان مراسم بگيريم و هيچ کس نبايستی برای ما مزاحمتی ايجاد 

  . کند
صبا زنگ زدند و گفتند که شنيده امروز صبح نيز دوباره از اداره پيگيری 

ايم که می خواهيد پنج شنبه در منزل مراسم بگيريد و مرا تهديد کردند که 
برگزاری مراسم در منزل نيز غيرقانونی است و در صورت انجام، با 

آری جزو برنامه من بود که امسال سالگرد . عواقب آن مواجه خواهيد شد
زنند خودم به داليلی تصميم گرفتم که بگيريم ولی قبل از اينکه آنها زنگ ب

امسال خيلی دلم می خواست که . اين برنامه را به زمانی ديگر موکول کنم
آخرين باری که مراسم گرفتم و خاطراتی از بچه ها را . مراسم بگيرم

مادرم زنی . خواندم، مادرم حالش به هم خورد و من خيلی نگران شدم
او عاشق فرزندانش بود و هست . بسيار مهربان و فداکار و عاشق است

از آن موقع . ولی آنقدر صبور و مقاوم است که به ما دلداری می دهد
ديگر مراسم نگرفتم ولی امسال مادرم نيز تمايل داشت که مراسم بگيريم 

البته او زندگی را دوست . چون می گفت ممکن است سال ديگر زنده نباشم
ر مادران و پدران زنده باشند دارد و ما همگی اميدواريم که او و ساي

   .وباسخ گويی همه مسببين کشتاررا به چشم خود ببينند
 ۶٧سال قبل نيز به مراسم يکی از خانواده های اعدام شدگان گروهی سال 

به شکلی وحشيانه حمله کردند و مادران و خانواده ها را تحت فشار و 
احضار کردند و از تهديد و ارعاب قرار دادند و بعد از آن نيز هر يک را 

البته بيشترشان اعالم داشتند که به خاوران خواهند رفت . آنها تعهد گرفتند
صبح روز بعد پنج شنبه نيز به محل . و در مراسم نيز شرکت خواهند کرد

کارم که يک بانک خصوصی است آمدند و گويی می خواهند يک فرد 
دند و جلوی مسلح را دستگير کنند به شکلی ناشايست مرا دستگير کر

همکاران دو دست بند به دستم زدند، يکی به دو دستم و ديگری به 
با .  زندان اوين منتقل کردند٢٠٩دستگيره ماشين و با همان حال به بند 

. اين خيال که اين حمله ها مانع شرکت خانواده ها در خاوران خواهد شد
انشان از ولی خانواده ها با عشقی وصف ناپذير برای تجديد ديدار عزيز

پليس هم به جهت حفظ . تهران و شهرستان ها به خاوران رفته بودند
امنيت کشور، نگذاشت مراسم برگزار شود و به خانواده ها حمله کرد، 
شيشه ماشين ها را شکست، پالک ماشين ها را کند و خانواده ها را با 

 من را نيز شنبه. دلی پر خون و چشمانی پر اشک مجبور به بازگشت کرد
ولی . آزاد کردند ولی همچنان تاوان آن دستگيری گريبانم را گرفته است

فکرکن سه روزمرخصی . آنها خيلی راحت می گفتند مگرچه شده است
 . رفته ای

 روز،اجازه بازگشت ٢٣پاره ای از مشکالت پس ازبازگشت به کارپس از 
ود به کارراازبانک مرکزی گرفتم ولی نتوانستم به جايگاه واقعی کار خ

. البته به ظاهر همان کار را داشتم ولی مدام محدودم می کردند. بازکردم
کار . به شکل های مختلف از شرکت در برخی جلسات محدودم می کردند

من نظارتی بود و جايگاه سازمانی ام زير نظر هيأت مديره بود و می 
 ۴بايستی عملکرد مديران اجرايی را به نحوی نظارت کنيم که بر مبنای 

اصل شفافيت، باسخ گويی، مسووليت بذيری و انصاف، حقوق و منافع 
دينفعان بانک شامل سهامداران، مشتريان، کارکنان، محيط زيست و 

بر اساس جايگاه سازمانی و منشور کاری اجازه . جامعه را رعايت کنند
داشتم که در هر جلسه ای که در بانک تشکيل می شود شرکت کنم و هر 

ا که درخواست کنم برای بررسی در اختيارم بگذارند تا منبع و مأخذی ر
ولی با تصميم . بتوانم کاستی ها را شناسايی و به هيأت مديره گزارش کنم

به اجرای اولين اصل با مانع جدی روبرو شدم چون اگر شفافيت وجود 
داشته باشد به راحتی تبعيض ها شناسايی می شود و دريافتی های بسيار 

سنگ اندازی برخی مديران . نشان می دهد و باقی قضايامتفاوت خود را 
شروع شد و موضوع دستگيری من نيز بهانه ای بود تا بتوانند به راحتی 
صالحيت کاری من را زير سوال ببرند ولی من از آن بيدها نبودم که به 
اين بادها بلرزم و تصور می کردند که با اين اذيت و آزارها من ميدان را 

 و استعفا می دهم ولی من همچنان برای بهتر انجام دادن خالی می کنم
کارم می جنگيدم و منابع بيشتری را مطالعه می کردم تا بتوانم با دست پر 
اين کار را انجام دهم ولی غافل از اينکه در اين سيستم معيوب که هيج 
کجای آن شفافيت و باسخ کويی و مسئوليت بذيری وجود ندارد جطور می 

باالخره يک اتفاق ناگوار کار من را به اتمام . ف را برقرار کردتوان انصا
يک کارگر نظافت چی را بدون کاله ايمنی جهت نظافت به باالی . رساند

آرم بانک فرستادند که از آنجا به زمين می افتد و مغزش متالشی می شود 
 ساله که تنها نان ٢١يک بسر . و می ميرد و هيچ کسی پاسخ گو نبود

من به اين امر اعتراض کردم و در يک نامه کتبی عدم . نه بودآور خا
رعايت نکات ايمنی را گوشزد کردم و اعالم داشتم که کاهش هزينه و 
کسب سود بيشتر به هر قيمتی اين نتايج را به بار خواهد آورد در حاليکه 

مديرعامل خوشش . شما مسئول حفظ ايمنی و بهداشت کار کارکنان هستيد
ت تو قصد اغتشاش در بانک را داشته ای و دستور اخراج بنده نيامد و گف

البته بعد به من گفتند که استعفا بده و من نپذيرفتم و گفتم . را صادر کرد
اين کار را نخواهم کرد و اخراجم کنند و علت اخراجم را نيز در نامه قيد 
ار نمايند که بعد از چند روز متوجه شدند که قرارداد يک ساله من که قر

بود تمديد شود در حال اتمام است و بی سر و صدا قراردادم را تمديد 
جون کار من نظارتی و کنترلی بود بايستی مقام نطارتی بانک از . نکردند

برکناری من مطلع شود، تقاضای مالقات با رييس بانک مرکزی را کردم و 
ه و نامه ای را ک! خوشبختانه اولين بار به سرعت اين کار انجام شد

نوشته بودم به ايشان نشان دادم و ايشان گفتند که تو وظيفه ات را به 
درستی انجام داده ای، کاش امثال شما در اين کشور بيشتر داشتيم و اميد 

ولی .  روز ديکر به سر کارت باز می گردی١۵ الی ١٠دادند که تا 
متأسفانه بعد از گذشت اين مدت چند باری به بانک مرکزی زنک زدم و 

  . قاضای مالقات کردم ولی ديگر اجازه مالقات ندادندت
بخصوص . متأسفانه اين قبيل مسايل و مشکالت در مملکت ما بسيار است

در ميان ما خانواده های کشته شدگان افراد بسياری دچار اين قبيل 
مشکالت و يا مشکالتی به مراتب بدتر شده اند ولی چه کسی پاسخگوست 

  ؟  
کالتی که برايم ايجاد کرده بودند را بيان کردم تا من بخش کوچکی از مش

شايد روزی برسد که هر يک از ما مسايل و مشکالتمان را بازگوييم و 
از يک طرف . نشان دهيم که در طی اين سال ها بر ما چه رفته است

بهترين عزيزانمان را از دست داده ايم و از طرف ديگر از بسياری حقوق 
وندی محروم شده ايم و حتی گاهی تصور می از جمله حقوق اوليه شهر

  .کنيم که اين محروميت حق طبيعی ماست
 می گذرد ولی همچنان ۶٧ سال از شهريور تلخ و شوم سال ٢١هم اکنون

برای گرفتن مراسم سالگرد عزيزانمان ما تحت فشار قرار می گيريم و 
ه من به عنوان يکی از خانواده های کشته شدکان ده. تهديد می شويم

 از ۶٧ الی ۶٠شصت که شش نفر از اعضای خانواده ام را در سال های 
دست داده ام مصرانه می خواهم که حقوق شهروندی ما زير پا گذاشته 

 .نشود
  ١٣٨٨سوم شهريور 

…………………………………… 
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 ُکشی ، آغاز چپ۶٧پنجم شهريور 
 در زندان گوهردشت

 
  مهدی اصالنی

بر اساس تجارب دوران حبس خود و به دليِل وجوِد سلسله مراتِب نظاِم 
حکِم . منِد حکِم شرعی بودند قضايی در اسالم، مجرياِن هر جنايتی نياز

  خورد؟ تصفيه تی خاک میزدِن نيروهای چپ در کدام صندوقخانه امني
. ريزی شده بوده است  ايدئولوژيِک منسوبيِن چپ، از قبل برنامه-سياسی 

خورد؟ پاسِخ اين پرسش به عهده  اما آن دستخِط نامبارک کجا خاک می
  تاريخ است 

من   .من حاضرم با امام تا لب جهنم بروم ولی حاضر نيستم به جهنم بروم
  اهللا منتظری آيت خواستم شريک در ظلم باشم نمی

. ُکشی در زندان گوهردشت امروز پنجم شهريور مصادف است با آغاز چپ
 مجاهد را تنها در زندان ۴۵٠ بيست روز حدود  قبل از آن در فاصله

من در زمان وقوع آن جنايت بزرگ ساکن بند . گوهردشت به دار کشيدند
ويژگی سه بند هفت و هشت و فرعی بيست موقعيت . هشت بودم

اين سه بند در انتهای زندان گوهردشت واقع . افيايی شان بوده استجغر
شده و ما جان بدربدگان نيمه جان توانستيم به سختی و از الی کرکره 

بر ما دانسته . های فلزی زندان کاميون يخچال دار حمل گوشت را ببينيم
نبود که با اين کاميون ودر آن تابستان مرگ اجساد را به مکانی نامعلوم 

 اولين يا آخرين جنايِت فرمانروايی ١٣۶٧تابستان سال . کنند حمل می
های اين کشتار است و آن را به  چه از ويژه گی اما آن. خون نبوده است

های ايدئولوژيک در دوراِن مدرن بدل کرده  ترين تصفيه  بديل يکی از بی
رگ کشتار بز. توان به سريت و فريِب اين کشتار مرتبط دانست است را می

ای از قبل تدارک شده برای حل معضل زندانی  ، برنامه١٣۶٧تابستان سال 
کارانه که برمدار   جنايت اين حکم و فرماِن مذهبی و تباهی. سياسی بود
 و ۵٩٨چرخيد، کوتاه زمانی پس از پذيرش آتش بس و قطعنامه  کينه می

در ترين مقاِم مذهبی  نوشيدن جام زهر به طور مستقيم از جانِب بلند
نامه در تاريِخ معاصِر خونيِن  اين نفرين . حکومت اسالمی صادر شد

. کشی را به نمايش گذاشت ی ُمخالف بديل درعرصه ای بی ميهنمان حادثه
ای فيزيکی نام نهاد تا  تر تصفيه  را بيش توان آن  که می۶٧کشتار تابستان 

نسانی و ترين حقوق دموکراتيک و ا کشتار به مفهوم کالسيک، عليه بديهی
اش با  حق شهروندی از جانِب کسی صادر شد که همواره در طول حيات

 را ۶٧ی فيزيکی سال   سو تصفيه از ديگر. شمشير به جنگ انديشه رفت
ترين نيروی مخالف حاکميت يعنی مجاهدين به   بزرگ  حمله که به بهانه

 چنين توان هم های سراسر کشور کليد خورد، می مرزهای کشور در زندان
اگر در کشتار و جنايت . ی مخالف نيز به شمار آورد کشتن فکر و انديشه

اندازی بود و   توجيه حکومت در کشتار مخالفين بر۶٠-۶٣های سياه  سال
تر به سمِت براندازاِن حکومت نشان گرفته شده بود، در  انگشت اتهام بيش

 نيز سهم ۶٠ِ سياه  تابستاِن سياه، بخِش بزرگی از حاميان حاکميت در سال
 ۶٠های سال  ی اعدام  ادامه۶٧تابستان سياه . خود از مرگ دريافت کردند

گشِت تابستاِن سياه و آن پليدی  يکمين سال و در بيست. و پيش از آن است
اش بسيار  بايست درباره بايد و می ياب در تاريخ معاصر که هنوز می کم

 فقها ناميد، هنوز ی حکومت توان آن را کالِم ممنوعه گفت، و به جرأت می
از جمله فرمان و حکم . نکاتی بسيار در سايه و پرده ابهام قرار دارد

کشتار کمونيست ها که تا اين لحظه در امنيت خانه اسالمی خاک ميخورد 
از ميان تمامی کار به دستان تيری در . و هيچکس نشان از آن ندارد

 ١٣۶٧بستان سال ترين مراکِز افشای جنايِت تا تاريکی به يکی از اصلی
روانه کنم؛ در ششم آبان ماه سال گذشته از سر نا اميدی نامه ای را از 

اهللا منتظری   آيت طريق مايل و اينترنت به دفتِر پاسخ به سئواالت اينترنتی
اهللا را که کمتر از يک هفته بعد بدستم  پرسِش من و پاسِخ آيت. روانه کردم

  :خوانيد رسيد را زير می
   منتظری سالمجناب آيت اهللا

ُبرِدگاِن کشتاِر زندانياِن سياسی در  من مهدی اصالنی، يکی از جان بدر
های زندان  مانده من در حال نگارِش خاطرات و ياد.  هستم١٣۶٧تابستان 

در زماِن وقوِع جنايت که شما در کتاب . باشم خود در خارج از کشور می
 ٨ايد، از جمله ساکنان بنِد  هياد کرد" عام قتل"تان از آن به عنواِن  خاطرات

 سال داشت ١٠تر از  زندان گوهردشت که تعلق به زندانيان با حکمی کم
 . بودم
 مرگ منسوب از  دهم که در دو نوبت در مقابِل هيئِت من شهادت می: اول

 دو ١٣۶٧ششم و نهم شهريورماه . اهللا خمينی قرار گرفتم طرف آيت
به چه دليل؟ در زنداِن گوهردشت در که بدانم  روزی است که من بدوِن آن
مسلمانی يا مارکسيست؟ قرار : االسالم نيری مقابِل سئواِل کليدی حجت

. ماندن وادار به گفتِن دروغ شدم کنم که برای زنده  گرفتم و اعتراف می
 مرگ برای گرفتِن اعتراف و اقرار  حجت االسالم نيری، رياسِت هيئِت

شدگان   جرياناِت چپ، به بسياری از اعدامزبانی به ارتداد از منسوبين به
گرفتگاِن چپ که سئوال ايشان را با سئوال پاسخ داده  قرار و مورِد پرسش 

آقا برای چه اين  حاج: "و برای فرار از دامی که ايشان نهاده پرسيده بودند
خواهيم  که می برای آن: "با دروغ به برخی گفته بود" پرسيد؟ سئوال را می
که ما هيئتی هستيم از طرِف  يا آن" ها را جدا کنيم ها از چپ بنِد مسلمان

 .امام برای عفو زندانيان
آيا قاضی و حاکم شرع با همان مبانی ارزشی خود، مجاز : سئوال اول

است برای اثباِت حکِم ارتداد که مجازاِت مرگ در پی دارد به دروغ 
 متوسل شود، 

 دند؟چنان که جناِب نيری بدين شيوه متوسل ش آن
اهللا  ی پرسِش حاکِم شرِع منسوب از طرِف آيت با همين شيوه! اهللا جناب آيت

گاِن چپ در واقع مقابِل هيچ انتخابی قرار  خمينی بسياری از اعدام شد
ی افتادِن طناِب دار بر گردنشان از ماجرا آگاهی  نگرفتند و چه بسا تا لحظه

 .نيافتند
ايد، بسياری از زندانيان و  همانگونه که خود مطلع! اهللا حضرت آيت

ها پايان يافته و يا رو به اتمام بود،  دوستاِن من کسانی بودند که احکام آن
 . سهميه گورستان خاوران شدند۶٧شان در تابستاِن  که بسياری

زمان  کنيد که همان ای اشاره می شما در کتاب خاطرات خود به نامه: دوم
ای که با روايِت  نامه. اند ها گرفته اهللا خمينی برای اعدام کمونيست از آيت
نيز آن را ديده و از ) ای خامنه(عالی، رهبر فعلی حکومت اسالمی  حضرت

در . تا اين لحظه هيچکس نشان از آن نامه ندارد. آن مطلع بوده است
واقع تنها مستندات ما به آن جنايِت عظيم جدای از شهادِت فردی 

 .باشد یگان، کتاب خاطرات شما م مانده  زنده
 وجود خارجی دارد؟ و  عالی بدان اشاره کرده ای که جناب نامه: سئوال دوم

ها و اجرای آن از  اهللا خمينی برای کشتن کمونيست يا تنها قوِل شفاهی آيت
ی  عالی به چشِم خود نامه آيا حضرت. کرده است طرِف هيئت کفايت می
 مهم در کتاِب ايد؟ اگر آری چرا جای اين سنِد مزبور را مشاهده کرده

خاطراِت شما خالی است؟ آيا برای آگاه شدن از متِن اصلی اين نامه بايد 
 ؟.چنان به انتظار نشست هم

اطالع از متِن اين نامه کتاب خاطراِت در دسِت انتشاِر مرا مستند به يکی 
گذاِر توجه و پاسِخ  ترين اسناِد جنايت خواهد کرد پيشاپيش سپاس از اصلی
  . هستمتان  احتمالی

 مهدی اصالنی ١٣٨٧ آبان ۶با احترام ـ 
  

 بسمه تعالی
 با سالم و تحيت

ارتداد شرايطی دارد و از آن جمله اثبات اينکه شخصی حق برای او : اوًال
و اين معنا . کند روشن و مبيِّن است و از روی عناد و َجحد آن را انکار می

بنابر اين . بت شودالشرايط ثا بايد در دادگاه صالح برای قاضی شرع جامع
به صرف عدم قبول حق با زبان و يا از روی اعتقاد و يا داشتِن شبهه 

شود و حکم آن  نسبت به حق، بدون احراز جحد و عناد، ارتداد ثابت نمی
 .باشد نيز جاری نمی

های رايج در آن دوران بدون دادن  من اصوًال با اين شيوه از محاکمه: ثانيًا
های منصفه  مين سياسی و بدون حضور هيئتحق انتخاب وکيل به مته
 .گيرنده در اين امور من نبودم مخالف بودم، ولی تصميم

های زندانی من چيزی  ی مربوط به اعدام کمونيست در مورد نامه: ثالثًا
ای با اينجانب در  چه در آن روزها در مالقات جناب آقای خامنه بيش از آن

ای  اما ظاهِر کالِم آقای خامنه. دانم ام و نمی قم شنيدم چيز ديگری نشنيده
ای را که از طرف امام بوده است مشاهده کرده  اين بود که ايشان نامه

بودند و لذا ايشان با متصديان صحبت کرده بودند که اين چه کاری است 
 .خواهيد بکنيد دست نگه داريد می
 .اهللا موفق باشيد انشا

  علی منتظری حسين ـ ١٣٨٧ آبان ١٢والسالم عليکم و رحمته اهللا 
 من، استنباط می شود، خامنه ای  همان گونه که از پاسِخ آيت اهللا به نامه

ها  تنها کس از حکومتيان بوده که فرمان خمينی در مورد اعدام کمونيست
غير قابل باور است، که فرماِن کمونيست ُکشی تنها . را به چشم ديده است
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چنان که خود می گويد، روحش از ای باشد، اما او، آن  در اختيار خامنه
ای که با ديدن حکم اعداِم  خامنه. خبر بوده باشد اعداِم مجاهدين بی

ها به ظاهر لب به اعتراض گشوده است، در مقابل با اعدام  کمونيست
که وی کوتاه زمانی پس از  حال آن.  کرد تر برخورد می مجاهدين بايد شديد

در پاسخ به سئواِل يک دانشجو، که از ها، در ديداری با دانشجويان،  اعدام
 :ها پرسيد، چنين پاسخ داده بود علت اعدام 

کسانی که . های بيگانه است اين لحن سئواِل شما لحن همين سئواِل راديو"
اندازی اين نظام را دارند در اين کشور هرکاری دلشان می خواهد  قصِد بر

دهد؟ مگر ما العملی از خود نشان ن بکنند و نظام کوچکترين عکس
ما در جمهوری اسالمی مجازات اعدام را ! نه. مجازات اعدام را لغو کرديم

اين آدمی که توی زندان، از داخل . داريم برای کسانی که مستحق اعدامند
ی مسلحانه کردند به داخل مرزهای  زندان با حرکات منافقين که حمله

برايش نقل و نبات جمهوری اسالمی ارتباط دارد، او را به نظر شما بايد 
ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، بايد چه کارش کرد؟ او 

با اين مسئله شوخی که . کنيم محکوم به اعدام است و اعدامش هم می
 ." کنيم نمی

ای در جرياِن همه ی جنايات،  اين چانه از آن گرم کردم تا گفته باشم خامنه
  . ی، قرار داشته استمرز های برون از جمله عملياِت ترور

او به هر . اهللا منتظری در بسياری موارد توافق نداشت توان با آيت می
قدر مهم در  ی قدرت عضوی مهم بود و نقشی همين روی در گردونه

به حق . های آغازيِن انقالب داشت ی سيستِم جنايت در سال گيری شکل
ن يکی از توان بسياری از نظريات اجتماعی سياسی وی را به عنوا می

کند  اخالِق سياسی اما حکم می. ی نقد کشيد معماراِن واليت فقيه، به بوته
  . از ياد نبريم١٣۶٧نقش او را در افشای جنايت تابستان سال 

اهللا منتظری تنها مدرِک قابِل استناِد حکومتی در مورِد جنايِت  خاطراِت آيت
های درگير   جناح همه ی مانی اين خاطرات در مياِن الل.  است١٣۶٧ساِل 

اهميِت اعتراِض آيت اهللا منتظری در آن . اهميتی دوچندان پيدا می کند
 قدرت و در سال خون زير  ی است که وی کاريزمای خمينی را در گردونه

و حرف آخر آنکه اعتراض در : ی خود را از وی جدا کرد گرفت و کاسه
 قدرت عيار و وزنی دارد که با هيچ الماسی

  ۴وان تاخت زد در جهان نميت
 پی نوشت ها

 مراجعه شود به خاطرات منتظری  -٢و١
 اکثريت ٢۴١ به نقل از نشريه شماره ۶٧ آذر ١۶روزنامه رسالت  -٣

 ١٣۶٧ دی ماه ٢۶خارج کشور 
مراجعه شود به کالغ و گل سرخ به همين قلم روزشمار کشتار  -۴

 ۶٧تابستان 

…………………………………  
 ه استبرای سهراب اعرابی که زنده ماند

  سخن از ناتوانی من است
  و اين واژه های بی معنی

  که پشت نام تو سرريز می شوند
  سخن از نام تو نيست

  از نمردن
  و جاودان ماندن

  همه شرم من اين است
  تو هنوز نوزده ساله ای 

  من اما پير می شوم
  سخن از مرگ تو نيست
  از گوری شبيه گورها

  تنها
  سخن من همه از سکوت توست

  کوچک نيستمرگ تو 
  مرگ برای تو کوچک است

  زندگی هم
  تو بايد دنيا بودی

  که دنيايی
  بر دست های توست

  سخن از تو
  سخن از 

  سهراب
  ... است               

  ل.ز.ا - سال بد/ ۶/ ۶

 اعالميه ی شماره سه
ی شصت های جانباختگان دهه جمعی از خانواده  

  ايرانبه خانواده کشته شدگان جنبش حق طلبانه ی مردم
به مردم آزادی خواه سراسرايران به همه ی کسانی که ازستم رنج می 

 .برند ومی خواهند پايانی بربيعدالتی ها بگذارند
 بسر می بريم و دو ماه است که کشور درگير وضعيتی ٨٨درتابستان سال 

خواهران و برادران ما، دختران و پسران ما، . فوق العاده شده است
 سی سال ٣٠بپا خاسته و ندای آزادی و رهايی از مادران و پدران ما 

پاسخ اوليه ترين حقوق و خواسته های . بيحقوقی و ظلم را سر داده اند
در جستجوی عزيزان . انسانی چيزی نبوده بجز گلوله و زندان و شکنجه

ناپديد شده خود به هر دری زديم و مرارت های بسيار تحمل کرديم و 
از ما بهای گلوله خواستند و . ما تحويل دادندعاقبت جسد خونين او را به 

کسانی از ما هنوز در . برای سوگواری بر پيکرعزيزانمان ما را منع کردند
حال گذراندن دوره ی رنج آور جستجو هستند و تالش های ما با بی 

دروغ و فتنه را که مشخصه . حرمتی و ضرب و شتم پاسخ ميگيرد
 های خود در بوق دميدند و حکومت های ضدمردمی است توسط رسانه

بعد از اينکه به کمک اطالع رسانی !" هيچکس کشته نشده است"گفتند 
مردمی و خانواده های کشته شدگان بسياری امور آشکار شد آنگاه با 

 .ها اما و اگر، وعده بررسی دادندصد
 . اين رنج ها را تجربه کرده ايم ...." های  جمعی از خانواده"ما 

و به اميد جامعه ای که ديگر در آن از اين مصيبت ها با شور و شوق 
 انقالب کرديم و ثمره ی انقالب مردمی مان را ۵٧خبری نباشد در سال 

به جرم . همين کسانی که امروز در جنگ قدرت با هم بسر ميبرند، ربودند
آزادی خواهی و حق طلبی و دگرانديشی خودمان يا عزيزانمان را به بند 

. ادند، به دار آويختند يا به جوخه های تير سپردندکشيدند، شکنجه د
دربدری های بسياری کشيديم و در صحن زندان اوين پيراهن خونين بما 

برخی از ما هنوز نميدانيم . تحويل دادند و پول گلوله درخواست کردند
 ١٣۶٠در تمام دهه . عزيزمان چگونه و کجا کشته شد و گور او کجاست

ی که در پشت زندان های اينان در جستجوی ده ها هزار پدر و مادر
فرزندانشان تجمع کرده و اشک می ريختند، با قنداق تفنگ از سوی اينان 
پذيرائی شده و خبر اعدام فرزندانشان را بدون اينکه نام و نشانی از محل 

برخی فرزندانشان را درون زندان . دفنشان بگيرند، از دهان اينان شنيدند
شده بودند بدنيا آوردند و در همان زمان خبر اعدام و در حاليکه شکنجه 

 وضع به ۶٠تمام دهه ی . همسر يا خواهر يا برادری، را دريافت کردند
 بزرگترين قتل عام زندانيان سياسی صورت ۶٧همين منوال بود و در سال 

 سال قبل در همين روزها فرزندان ما، همسران ما، ٢١درست در . گرفت
ا، دوستان ما در حاليکه در زندان بسر ميبرند و خواهران و برادران م

برخی از آنان مدت زندانی بودنشان نيز بسر آمده بود و در اميد آزادی 
بودند، در محکمه هايی سه ثانيه ای و به جرم دگرانديشی روانه قتلگاه 

هنوز آمار دقيقی از اين جنايت عليه بشريت در دست نيست اما . شدند
ها گورستان گمنام ديگر در سراسر کشور که گورستان خاوران و ده

پذيرای گورهای دسته جمعی عزيزان ماست گواهی است بر اينکه تعداد 
  . کشته شدگان بسيار بوده است

دهه ی شصت تيره ترين دوران در تاريخ معاصر ماست که بخاطر 
مسئوليت های انسانی و اهميت تاريخی اش نمی توان به سادگی آن را 

دهه ای يگانه در تاريخ ماست که يگانگی اش برخاسته از . فراموش کرد
وسعت و گستره ی جنايت هايی است که صورت گرفت و درد و رنجی 

  . است که بما تحميل کرد
از آن زمان تا به امروز ما را از برگزاری مراسم برای عزيزانمان منع 
کردند و سخن گفتن در مورد اين فجايع را جرمی بزرگ و خط قرمز کل 

شکی نيست که بسياری از شما چيزی در اين مورد . حاکميت می دانستند
نمی دانيد و هنوز طوری وانمود ميشود که گويی اکنون برای نخستين بار 
است که کشور با پديده زندانی سياسی و شکنجه و تجاوز و کشتار مواجه 

  . شده است
 هر شکلی درهمه اين سالها ما خانواده ها، به رغم تهديد و ارعاب، به

مجالس و مراسم برپا کرديم، در . يادمان عزيزان خود را برگزار کرديم
خاوران گرد آمديم و اجازه نداديم ياد و آرزوهای آنان همچون پيکرشان 

حاکمين مجال ندادند تا ما در کنار تعداد بيشتری از . به خاک فرو رود
و اتحاد ميان مردم کشورمان مراسم خود را برگزار کنيم زيرا از همدردی 

همانگونه که امروز تالش ميکنند تا . مردم بيش از هرچيزی وحشت دارند
دهها دروغ و . تعداد قربانيان مبارزه ی عادالنه ما را مخفی نگهدارند

دمبل سرهم می کنند تا بلکه افکار عمومی را از فجايعی که صورت گرفته 
 . بيخبر نگاه دارند
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امروز مردم ما در مقياسی ميليونی . يستاما اين حيله ها ديگر کار ساز ن
و با انباری از خشم سی ساله به صحنه آمده اند؛ به برکت آگاهی عمومی 
و روش های اطالع رسانی امروز ديگر نمی توانند جنايت و حق کشی 

 .هايی که انجام داده اند را پنهان کنند
ما را همان دستانی که در کهريزک يا دهها بازداشتگاه ديگر عزيزان ش

همان نظامی .  چنين کرد۶٠شکنجه کرد و کشت، با عزيزان ما در دهه 
که کيانوش ها، نداها، سهراب ها و دهها جان شيفته ی ديگر را در اوج 

 .  چنين کرد۶٠جوانی از شما ربود، با اعضای خانواده ی ما در دهه 
اه همان خواسته های انسانی و حق طلبانه ای که عزيز شما را روانه قتلگ

همان مصائبی که امروز بر سر شما ميآيد . کرد با عزيز ما چنين کرد
پس ما عميقا و از ته دل رنج و خشم . برای ساليان دراز بر سر ما آمد

  . شما را درک ميکنيم و با آن صميمانه همدردی داريم
برای اينکه خون ها هدر نرفته باشد بايد دست به . اما اين کافی نيست

صدای اعتراض خود را به اين فجايع انسانی متحدانه بلند دست هم دهيم و 
مسببين اين جنايت ها بيش از هرچيز از وحدت خواست و اراده ی . کنيم

زيرا ميدانند زمانی که مردم متحد و آگاه در کنار هم قرار . ما وحشت دارند
گيرند، آنگاه قادرند کوه ها را جابجا کرده و صخره ها را از جای در 

 . و بر پايه آن جامعه ای سالم و پويا و بدون بيعدالتی را بنا گذارندآوردند 
 و کشته شدگان جنبش اخير را به ۶٠پس بيائيد امسال مسئله کشتار دهه 

يک وجه از مبارزه کنونی مان و زمينه ی اتحاد و همبستگی بين خود 
 . تبديل کنيم

دان های بيائيد تا برای نجات جان صدها تن ديگری که در اوين، زن
شهرستان ها و در بازداشتگاههای مخفی اسيرند، مبارزه ای متحد را به 
پيش ببريم، نگذاريم عزيزان بيشتری را از ما بربايند و خيل داغداران اين 

 .کشور را افزون کنند
 امين سالگرد کشتار زندانيان سياسی و به ياد همه ی کشته ٢١بيائيد در 

بگيريم و خواسته های مشترک مان  دوشادوش هم قرار ۶٠شدگان دهه 
 .را يک صدا اعالم کنيم

ی شصت، به ويژه  ی مسببين کشتارهای دهه پی گرد و محاکمه. ١
 و سرکوب، کشتار، شکنجه و تجاوزات ۶٧جمعی سال  های دسته اعدام

 حوادث اخير
ی شصت در گورستان خاوران و اعالم  اعالم اسامی دفن شدگان دهه. ٢

  . و زندانيان وقايع اخيرشدگان  اسامی کشته
   آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی-٣
  الغای اعدام برای هر جرمی و شکنجه تحت هرعنوانی . ۴
دريافت کيفرخواست محکومين سياسی و اعدام شدگان در طی اين سی . ۵

 ی علت اعدام آنان سال و افشا
  اعدام شدگان نامه دريافت وصيت. ۶
سال حاکميت اسالمی در  رسميت شناختن محل دفن اعدام شدگان سیبه . ٧

ها و تحويل بدون قيد و شرط کشته شدگان حوادث اخير  تهران و شهرستان
ی برگزاری مراسم در منازل و يا سر خاک اين کشته  ها و اجازه به خانواده

  شدگان
 ی گذاشتن سنگ برقبر کشته شدگان اجازه. ٨
رين و عاملين کسانی که اقدام به تخريب خاوران ی عام پيگرد ومحاکمه. ٩

ها  های مشابه در ساير نقاط ايران کرده و به آزار خانواده و گورستان
 اند،  ها پرداخته درطی اين سال

ها و متوقف کردن هرگونه  بازگرداندن حقوق شهروندی خانواده .١٠
اجتماعی، سياسی، فرهنگی واقتصادی در مورد  محدوديت و محروميت

  و... آنان
ها و يا قبرهای مشابه   پذيرش و حفظ گورستان خاوران و گورستان.١١

در ساير نقاط کشور به عنوان سندی تاريخی از جانب نهادهای محلی و 
   ١٣٨٨ مرداد ٣٠     .المللی بين

.................................................  
 :سارآوزى و مرآل اعالم آردند

 !ها عليه ايران بايد تشديد شود   تحريم
هاى  هاى فرانسه و آلمان از آمادگى خود براى اعمال تحريم مقام

 .جديد عليه ايران خبر دادند
، "نيکال سارکوزی"، صدراعظم آلمان و "آنگال مرکل"

هاى جديد در رابطه با   تحريمجمهورى فرانسه خواستار اتخاذ رئيس
 .ايران شدند

…………………………………… 

 ؛تصاوير دلخراش
 جنايات هولناک مزدوران رژيم در تهران

 

 
 ماموران سفاک رژيم اين دو تصوير مربوط به جنايات هولناک

واليت سفيه و در حوادث قبلی تهرانه که يکی از اقوام من که در 
بيمارستان سينای تهران پزشکه خودش تهيه کرده و تازه االن من 

خواهشمندم اطالع رسانی .. ازش گرفتم و هيج جا منتشر نشده
 کنيد

……………………………………… 
   ساله در اصفهان٢٣خودکشی جوان 

  ! زندان پس از آزادی از
"  ساله ، به علت شرکت در تظاهرات بر عليه تقلبات ٢٣جوانی 

دوره دهم رياست جمهوری ، در اصفهان دستگير می " انتخابات 
شود؛ بعد از شکنجه و تجاوز در زندان، با وثيقه ای که پدرش می 
گذارد آزاد می گردد ولی دوباره از طرف اطالعات به سراغش می 

ر حاضر نبوده به هيچ قيمتی به زندان آيند، پسر جوان که ديگ
برگردد فرار می کند و به سمت پل عابر پياده در خيابان کشاورز می 
گريزد؛ با تعقيب و گريز بيشتر ماموران، پسرک بيچاره خود را از 

در تصاوير ويديوئی در لينک ضميمه، . روی پل به پايين می اندازد 
رق خون است، در کنار پدر جوان مقتول را  که تمام لباس هايش غ

 شهريور در ٤اين اتفاق روز چهارشنبه . جسد مشاهد مينمائيد
برگ سياه ديگری از پرونده سراسر جنايات رژيم ... اصفهان رخ داد

  جمهوری اسالمی ايران
2591:Video:3710905/video/com.ning.sabz-moj://http 

............................................. 
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  دروغ های احمدی نژاد در نماز جمعه،دروغ های احمدی نژاد در نماز جمعه،
   فراتر از رياکاریفراتر از رياکاریفراتر از رياکاری

احمدی نژاد با دروغ های خود مچ خامنه ای را نيز باز کرده و برنامه * 
  .کودتا را اعالم کرد

دنبال گم شدگان خود در حاليکه خانواده های بازداشت شدگان در بدر به 
هستند، در بهشت زهرا اجساد جانباختگان را مخفيانه دسته جمعی دفن 
می کنند، دادخواهی شکنجه شدگان و مورد تجاوز قرار گرفتگان حتی به 
درون مجاری متصلب و بسته رژيم مثل مجلس هم راه پيدا کرده است، 

وی دانشگاه و محمود احمدی نژاد را به نماز جمعه آوردند تا حمله به ک
سناريوی "شکنجه و تجاوز مامورين به زندانيان در بازداشت گاه ها را 

 . نسبت دهد, وابستگان جريان برانداز,بخواند و اين جنايات را به " دشمن
دروغ های او معموال از . احمدی نژاد به دروغگويی شهره عالم است

ياه به قصد جنس شارالتان بازي، رياکاري، سفيد نشان دادن واقعيت س
اما دروغگويی اخير او در نماز جمعه اين . فريب دادن مردم ناآگاه است

  .فوايد را هم ندارد و نه پرده بر واقعيت می کشد و نه کسی را فريب ميدهد
نوعی از دروغگويی هم هست که معموال طنز نويس ها به کار می برند، 

ر و بديهی دروغ يعنی عکس واقعيت را به نمايش ميگذارند و چنان آشکا
ميگويند که واقعيت خود را بطور برجسته نشان ميدهد و مردم را 

همه ميدانند در :"مثل اين دروغ احمدی نژاد در نماز جمعه . ميخنداند
ايران انتخابات يک امر اصيل است، برخالف دموکراسی های رايج دنيا که 

 ." يک نمايش و يک طراحی از پيش تعيين شده است
ه احمدی نژاد در نماز جمعه به قصد طنز پردازی و به روشن است ک

مسخره کشيدن نظام اسالمی اين دروغ ها را نمی گفت، هرچند رسانه 
های داخل و خارج به همين شيوه طنز نويس ها متوسل شده و دروغ 
های او را عينا و بدون دست بردن و تعبير و تفسير به عنوان خبری 

 . ود را رسوا کند و باعث نيشخند مردم شودتبديل کردند تا دروغ های او خ
بايد . اما دروغگويی احمدی نژاد در نماز جمعه معنايی ورای اين ها داشت

يک بار ديگر تاکيد کرد اين دروغ هادر شرايطی گفته ميشود که شکنجه، 
تجاوز وحشيانه جنسی به دختران و پسران مردم، استعمال مکرر باتوم در 

سانه ای بطوريکه در حضور مقامات رژيم قادر بازجويی يک خبرنگار ر
به نشستن نبود، دفن دسته جمعی جان باختگان در بهشت زهرا و بعد 
موضع گيری های ضد و نقيض و رسوا کننده کارگزاران رژيم در مقابل 
افشای اين نوع جنايات و انبوه جنايات مشابه کوس رسوايی رژيم را بر 

 . صدا در آورده استسر کوی و بام در سراسر جهان به 
در فضای سنگينی که اين وضعيت بوجود آورده، دروغ های احمدی نژاد 
بويژه در دو مورد خاص، يعنی حمله به کوی دانشگاه و جنايات در 
بازداشت گاه ها، که رهبر رژيم به آن ها اعتراف کرده و بسياری از 

د که او در مقامات ديگر هم به او تاسی جسته اند معنايی به جز آن ندار
مقابل فرياد دادخواهی مردم شانه باال می اندازد و علنا به مردم ميگويد 

جنايت : رژيم به هيچوجه قصد ندارد کوچک ترين مسووليتی بپذيرد
 .  اين است معنای دروغ های وقيحانه او–کرديم، خوب کرديم 

ه احمدی نژاد با دروغ های خود در نماز جمعه به همه دادخواهان و به هم
کسانی که در توهم کمترين تحقيق و رسيدگی به جنايات در چارچوب اين 

از ورای دروغ های احمدی نژاد به راحتی . رژيم هستند دهن کجی کرد
جنايت کرديم، خوب کرديم، نه عذر ميخواهيم، نه : ميشد صدای او را شنيد

کسی را مورد بازخواست قرار می دهيم، دو باره ميکنيم و باز هم 
احمدی نژاد با دروغ های خود مچ خامنه ای را . يت قبول نمی کنيممسوول

او با دروغ های خود ميگويد حرف های خامنه ای مبنی بر . هم باز کرد
در حادثه کوی دانشگاه تخلفات بزرگی انجام شده که پرونده ويژه "اينکه 

ای برای آن تشکيل شده تا مجرمان بدون توجه به وابستگی سازماني، به 
مزخرف است، بيخود آنها را تيتر نکنيد و به انتظار " زات برسندمجا

ميگيريم و همه , اعتراف,جور ميکنيم، شکنجه ميکنيم، , سند,ما . ننشينند
جناياتمان را به گردن تعدادی که اسير ما شده اند می اندازيم يا به سفارت 

 که و از ماموران سرکوب و شکنجه مان. خانه های خارجی ارتباط ميدهيم
 . اين جنايات را برای حفظ واليت فقيه انجام داده اند سپاسگزاری ميکنيم

احمدی نژاد با دروغ های آشکار خود از تريبون نماز جمعه برنامه کودتا را 
اعالم ميکرد و يادآوری ميکرد تريبون نماز جمعه البته بعد از کودتا هم 

 بشريت، دفاع از همچنان تريبونی برای اشاعه دروغ، تشويق جنايت عليه
ستمگر ان و سرکوب ستمديدگان، يعنی در يک کالم تريبون اشغالگران خواهد 

 . ماند
و احمدی نژاد به اين ترتيب تکليف مردم ايران با اين حکومت را نيز روشن 

سازمان دادن مقاومت توده ای در برابر اشغال و اشغالگران برای به : کرد
 ١٣٨٨ شهريور ٦.سالمی و واليت فقيه اشزباله دان تاريخ انداختن حکومت ا

  در سوگ شيدا بهزادی و سعيد طباطبايیدر سوگ شيدا بهزادی و سعيد طباطبايی

 
شيدا دانشجوی زمين . اين متن در سوگ شيدا بهزادی و سعيد طباطبايی است

عکس مربوط به دومين . ان بود و سعيد مهندس برقشناسی دانشگاه اصفه
  . است١٣۶۵سالگرد تولد دختر آن ها شيرين در نوروز 

 دستگير و به ١٣۶۵ مرداد ١٢شيدا بهزادی و همسرش سعيد طباطبايی در 
من که خود همراه با دختر . آورده شدند) کميته مشترک سابق(انجمن توحيد 

 مرداد دستگير شده بودم و در ٩  ماهه ام در۴ ماهه و پسر ۴دو سال و 
: انفرادی بسر می بردم با شنيدن صدای شيدا که به دخترش شيرين می گفت

متوجه حضور » شيرين منو خسته کردی دستت را از دهان من بيرون بيار«
شيرين عادت داشت که موقع خواب انگشتانش را به هم برساند و . (شيدا شدم

دای شيرين شيدا همراه با لهجه اصفهانی ص). آنها را در دهان شيدا بگذارد
مرا در آن غمکده آرامش می بخشيد و غم غربت را و نگرانی را برای زمانی 

هر از گاهی هر کدام بچه ها را بهانه ميکرديم . هر چند کوتاه از من می ربود
در هر سه . و سخنی می گفتيم و به اين ترتيب حضور خود را اعالم ميکرديم

رفتن به دستشويی را داشتيم صدای کلش کلش دمپايی شيدا در نوبت که اجازه 
راهرو زندان باز صدای آشنايی بود که مرا و انديشه مرا به بيرون زندان می 

همراه با نگرانی که برای بودنش و بودنمان در آنجا داشتم، يک جور . برد
روحيه گرفتن بود شنيدن صدای آشنا در آن سياهچال شور بود، شوق بود، 

يک بار هم در صف رفتن به حمام توانستم از زير چشم بند دمپايی . ميد بودا
زمان در آن سياهچال از دست آدم بدر می رود بخصوص . هايی آشنا را ببينم

اگر مجبور باشی تمام مدت ظاهر سازی کنی تا بتوانی کمی اين وضع را برای 
صدای شيدا را نمی دانم که از چه روزی ديگر . بچه هايت عادی جلوه بدهی

نشنيدم؛ حدس زدم که يا آزاد شده يا شيرين کوچکش را توانسته به خارج از 
 .زندان بفرستد و ديگر بهانه ايی نيست که صدايش را بشنوم

در جا به جايی ها از هر کسی ديدم از شيدا می پرسيدم ولی کسی خبر مشخص 
 مالقاتی که من به زندان اصفهان منتقل شدم و در اولين. و موثقی نداشت

. گفتند هنوز زندان هستند همان تهران. داشتم از وضيعت سعيد و شيدا پرسيدم
در آن . باالخره يک بار خواهرم نوشته ای را به شيشه کابين مالقات چسباند

يک تکه کاغذ خواهرم به من اطالع داد که بعد از مراجعه مکرر خا نواده اش 
 بعد از دستگيری شيدا خود ۴٠ يعنی  شهريور ماه١٩به آنها گفته اند که در 

را در سلولش حلقه آويز کرده و فقط چند عکس به خانواده اش نشان داده 
 .اند

پيگيری پرونده شيدا نتيجه ای نداد بلکه ابهامات بيشتری را بوجود آورد، و 
سعييد همسر شيدا مرتب . درد و رنج اين خانواده و دوستانش را افزون کرد

تراض خود را به مرگ مشکوک شيدای نازنين اعالم کرد از درون زندان اع
سعيد در بيدادگاه های رژيم به سه سال زندان محکوم شد، ولی . ولی بی نتيجه

سعيد در زندان گوهردشت در تابستان . رژيم مستبد خمينی اين را هم بر نتافت
 به خيل عظيم جانباختگان پيوست، و خانواده و دوستانش را در غم و ١٣۶٧

تم فرو برد و از همه مهمتر شيرين نازنين که در ميان فاميلی پر مهر و ما
 .محبت بزرگ شد ولی نه مهر پدر ديد نه ذره ای از عشق مادر

در ميان شعرهای عباس که در ساک لباس هايش جا سازی شده بود شعری 
ياد و خاطرهُ  شيدا و سعيد ماندگار . بود که نوشته بود برای شيدا سروده است

 .دبا
 برای شيدا

 نام ترا به کوه می گويم
 با صدای من

 کوه ها نام ترا می خوانند 
 قله ها نشان ترا دارند

***  
 از درخت نشان تو می جويم

 درخت در اندوه توست
***  

 با قايقران 
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 آواز تو می خوانم
 ترانه ماهيگيران
 معنی نام توست

 با خزر 
 از تو می گويم

 قايقها ايستاده اند
 ی استدريا طوفان

 طاليی گيسويت 
 خونين است شيدا                        

 . خورشيد داغدار توست            
***  

 در قلبم ستاره ای دارم 
 بالهايش گلگون

 غمت در دل می ريزد
 ستاره خونين عشق

 .  تويی شيدا                        
  )*عباسعلی منشی رودسری( کميته مشترک ۶۵آذر 

شی رودسری سراينده شعر خود نيز از جانباختگان تابستان عباسعلی من
 . می باشد١٣۶٧

................................................. 
 نامه منصور اسالو در جواب اتهامات وارده به وی

  در دادگاه
 سايت سنديکای شرکت واحد 

سعود با توجه به اينکه درآخرين دادگاه يکی از زندانيان به نام آقای م
باستانی که خبرنگار است به عنوان توضيحاتی پيرامون اتهاماتش از 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اينجانب 
منصور اسالو رئيس هيئت مديره اين سنديکا نام برد و در سيمای 
جمهوری اسالمی نيز پخش گرديد الزم دانستم توضيحات ذيل را به هم 

 . م ارائه دهم ميهنان عزيز
 : هم ميهنان عزيز 

با توجه به اينکه درآخرين دادگاه يکی از زندانيان به نام آقای مسعود 
باستانی که خبرنگار است به عنوان توضيحاتی پيرامون اتهاماتش از 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اينجانب 

کا نام برد و در سيمای منصور اسالو رئيس هيئت مديره اين سندي
جمهوری اسالمی نيز پخش گرديد الزم دانستم توضيحات ذيل را به هم 

 . ميهنان عزيزم ارائه دهم 
مسعود باستانی را از حدود ده سال پيش زمانی که به جبهه مشارکت 
شرق تهران می رفتم می شناسم جوانی هوشمند و ميهن دوست و 

اشد ايشان و همسرش مهسا عالقمند به سرنوشت مردم ايران می ب
گويا همسر ايشان که باردار هم بوده دستگير . امرآبادی خبرنگار هستند 

شده بود و قول داده بودند اگر مسعود خود را معرفی کند همسرش آزاد 
 . می شود که نشد هنوز هم در بند می باشد 

چهره آشفته او در تصويری که از او ديدم حکايت از سختی های فراوانی 
 . داشت که بر او رفته است 

به هرحال در باره آن قسمت از سخنان ايشان که مربوط به اينجانب 
منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت واحد است پاسخ اين 

 : است 
ايشان فيلمی از کارگران و همسران محروم سنديکای شرکت واحد با 

ارگران اخراجی و همکاری اينجانب تهيه کرده است که در اين فيلم ک
همسرانشان در باره مزايای سنديکا و چگونگی تغيير رفتار و گفتار 
کارگران سنديکايی بعد از عضويت در سنديکا و آموزش های انسانی که 
ديده اند از سنديکا قدردانی کرده و خانواده های اين کارگران نيز خود را 

 و سيما ميتواند اين فيلم موجود است و صدا. عضو سنديکا دانسته اند 
اين فيلم را به جای دفاعيه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

 ! برای همه مردم ايران و جهان نمايش دهد 
 با تشکر 

 منصور اسالو 
رئيس هيئت مديره سنديكاى آارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 

 ١٣٨٨حومه شهريور 

……………………………………….  
  

  مصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونیمصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی: :   بقيهبقيه
  وجود دارد که گويا انسان آزاد آفريده شده است، مارکس در باره آن حرف

ژان ژاک روسو که ميگويد؛ انسان آزاد آفريده شده است ولی همه جا 
. ست، اين جمله را ميگويد؛ انسان برده بود و خود را رها ميسازددربند ا

اينکه ما چه بوده ايم مهم نيست اينکه ما چه می توانيم باشيم و چه حق 
بلند شويم و روی پای خود بايستيم مقدرات . داريم باشيم، اين مهم است

خود را بدست خود بگيريم و به هيچ احدی و  به هيچ خدايی جز مردم 
من نميخواهم . و اگر خدايی هست همين مردم هستند.  پس ندهيمحساب

مي خواهم اين را مطرح . اينجا دعوای مذهبی و ضد مذهبی را زنده کنم
کنم که اگر نيرويی باالی قدرت مردم باشد، مردم اگر تصميم بگيرند که 
مثًال فالن قانون نبايد اينطور باشد و يک کتاب مقدس پيدا شود که در آنجا 

همين حکومت . ويد بايد اينطور باشد ديگر آنجا دمکراسی وجود نداردبگ
مردم بايد تصميم بگيرند بنابراين جز . مذهبی يا يك طور ديگري ميشود
يا بهتر است اينطور بگويم نبايد وجود . اراده مردم چيزی وجود ندارد

 من فکر ميکنم وقتی  آه ما معتقد نشويم که واقعًا قدرت از. داشته باشد
مردم بايد ناشی شود، حاکميت بايد از مردم ناشی شود و بايستی آنها 

من . باشند آه تصميم بگيرند، آب خوشی از گلوی ما پايين نخواهد رفت
 ترين اصلی است که ما بايد به آن معتقد باشيم    فکر ميکنم اين پايه ای

  . و برايش بجنگيم تا بتوانيم به دمكراسي و آزادي دست پيدا بكنيم
 بسيار بسيار سپاسگزارم آقاي شالگوني از شرآتتان در برنامه :يميرح

  .اين هفته و باميد گفتگو در برنامه هفته آينده
زنده باشيد آقاي رحيمي و تشكر ميكنم از لطفتان و : محمد رضا شالگوني

  .خدا حافظي ميكنم از شنوندگان عزيز راديو سپهر

................................................. 
  دانشجوی دانشگاه تهران٥٠احضار بيش از 

 به کميته پيگيری وزارت اطالعات
 در حالی که دانشجويان دانشگاه تهران خود را برای:خبرنامه اميرکبير 

 آماده می کنند و اين امتحانات ٨٨-٨٧امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلی 
 دانشجوی ساکن خوابگاه پسران و ٥٠آغاز می شود، قريب  از هفته آتی

   .پيگيری اطالعات احضار شده اند دختران اين دانشگاه به کميته
فاجعه حمله نيروهای به گزارش خبرنامه اميرکبير احضاريه ها پس از 

  خرداد٢٥يژه و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در بامداد يگان و
صادر شده است و در طی اين مدت به دليل تعطيلی دانشگاه تهران پس از 

دانشجويان از آن اطالع نداشتند که با بازگشايی مجدد خوابگاه  اين حادثه
  .  تحويل داده شده استاحضاريه ها به دانشگاه

در آنجا با   به اين کميته مراجعه کرده وتاکنون برخی از دانشجويان
سواالتی چون چگونگی حضور و عملکردشان در تجمعات کوی دانشگاه 

اين دانشجويان به مدت چند .  خرداد مواجه شده اند٢٥  و٢٤در شب 
  .  اندساعت مورد بازجويی قرار گرفته

ه پس از حادثه حمله نيروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران که مشاب
 گزارش شده است، خبرهايی حاکی از ٧٨ تير ٢٨حتی شديد تر از فاجعه  و

دانشجو نيز منتشر شد که با بازگشايی مجدد اين دانشگاه،  کشته شدن چند
. همکالسی ها و هم خوابگاهی های خود شده اند دانشجويان متوجه غيبت

ين رئيس اين دانشگاه و مسئول کشته شدن دانشجويی در کوی به شدت توسط
 دانشجويان به شهادت رد شد ولی دانشجويان ساکن کوی معتقدند تعدادی از

  . رسيده اند
برخورد و به آتش کشيدن عکس ها و تصاوير منتشر شده حکايت از شدت 

 ويژه خوابگاه دارد و همچنين در شب حادثه نيروهای لباس شخصی و يگان
تخريب اموال پس از تخريب کامل خوابگاه با تبر و شکستن درب ها و 

 دانشجو را بازداشت کرده و به پليس امنيت يا ٢٠٠از دانشجويان بيش 
به گزارش خبرنامه . کشور منتقل کردند بازداشتگاه طبقه منفی چهار وزارت

به دانشجويان شليک می کردند  اميرکبير اين نيروها نيز گلوله هايی پالستيکی
دادند، به طوری که  شتم قرارو آنها را با باتوم و زنجير به شدت مورد ضرب 

دانشجويان بر  در جای جای حياط کوی و راه پله ها و ساختمان ها آثار خون
   .جای مانده بود

 ٢٥ اين دانشگاه پس از حادثه برای جلوگيری از موج اعتراضات دانشجويان
. خرداد، دانشگاه تهران به حالت نيمه تعطيل در آمد و امتحانات به تعويق افتاد

تعطيلی اين دانشگاه حال حاضر نيز شنيده ها حکايت از قوت يافتن امکان در 
آن را  به مدت يک ترم دارد و بسياری از اساتيد و دانشجويان امکان وقوع

 .باال می دانند، گرچه مسئولين دانشگاه تهران اين مساله را تکذيب می کنند
     ١٣٨٨ شهريور ١٠
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