
  

  اندوزی از تاريخ تجربه

  ۶٧ و ۶٠ھای  م زندانيان در سالعا ھای قتل نگاھی گذرا به ريشه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھا حمله کرد وقتی ھيتلر به يھودی
   اعتراضی نکردم- من يھودی نبودم- 

  ھا حمله کرد سپس به کاتوليک
   اعتراضی نکردم- من کاتوليک نبودم- 

  ھای کارگری و کارگران صنعتی حمله کرد يهگاه به فعاالن اتحاد آن
   اعتراضی نکردم- من عضو اين اتحاديه نبودم- 

  وقتی به من و کليسای پروتستان حمله کرد
  .ديگر کسی باقی نمانده بود که اعتراضی کند
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  اول بنا نبود بسوزند عاشقان 

  1مع فتد کاين بنا نھادآتش به جان ش
ی تاريخ معاصر و پيش از  ھای سازمان يافته ، به عنوان يکی از بزرگترين جنايت۶٧م زندانيان سياسی در تابستان عا آيا قتل
  مان سر بر آوردند؟ ای، يکباره از دل تاريخ ميھن زمينه ، بدون ھيچ پيش۶٠ی  ھای آغازين دھه ھای سال عام آن قتل

ھای سياسی  رژيم و نيروھای سياسی ھوادارشان و جريان...  و سھم و مسئوليت مقامات سياسی، مذھبی، قضايی، امنيتی
 بدون آن که ،سوال اين است. ھای بعدی متوليان آن، مشخص است ھای اين رژيم و جنايت ھا در تحکيم پايه متحد با آن

  سابقه بکاھيم، آيا نيروھای مترقی و پيشرو به سھم خود آگاھند؟  ايت بیای از مسئوليت حاکمان وقت در ارتکاب اين جن ذره
آيا دعوت ما از روحانيون و تحريک و تحريص آنان به دخالت در امور سياسی و مشارکت در مخالفت با رژيم سلطنتی 

   است؟ حاکم بر ايران در بروز اين فاجعه دخيل نبوده
ارتجاع مذھبی در حال بنا کردن سيستم سرکوب و اختناق منحصر به فرد  که  پس از سرنگونی رژيم سلطنتی، ھنگامی

کرديم و کدام اقدام و فعاليت ملموسی را در  قرون وسطايی خود بود، ما و نيروھای انقالبی و مترقی در اين بين چه می
  گيری اين سيستم انجام داديم؟  مخالفت با روند شکل

گيری اين ساختار و قوام و دوام آن کمک نکرده  آميز ما به شکل و گاه سکوت تأييدھای ما  ھا و تھييج کردن آيا گاه تشويق
  است؟
  2.ھايی است که ھر انقالبی و نيروی مترقی و مسئولی بايستی به آن پاسخ دھد ھا سوال اين
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 و  در فردای انقالب بھمن،ندانيان سياسیم زعا قتل  ی هفنط دھد که می نگاھی گذرا به تاريخ ربع قرن اخير کشورمان، نشان
، منوچھر ینصيرهللا  نعمتام دبا اععلوی،  ی بام مدرسه پشتاه در م ششم بھمنھای بامداد بيست و  اولين ساعت در

ھارتن از امرای ارتش شاھنشاھی که نقش مھمی در سرکوب و کشتار مردم ايران  چرحيمیمھدی و  ناجیرضا  ،خسروداد
  !  بسته شد و پيوسته رو به رشد گذاشت به عھده داشتند،ی حقوق بشر و نقض گسترده

 در ۵٧ در شانزدھم بھمن شايد ھم ريشه آن را بتوان به يک ھفته قبل از پيروزی انقالب برگرداند؛ ھنگامی که خمينی
  :وزير دولت موقت گفت  به عنوان نخستمعرفی مھندس بازرگان

... يک حکومت عادی نيست؛ يک حکومت شرعی است. االتباع است، ملت بايد از او اتباع کند ايشان واجب...
.  ضد حکومت الھی، قيام بر ضد خداستدر فقه اسالم، قيام بر... مخالفت با اين حکومت، مخالفت با شرع است

  3.قيام بر ضد خدا، کفر است
ھای  مجازات"گرفت و  نام "قيام بر ضد خدا" و "قيام بر ضد حکومت الھی"، "شرع"مخالفت با ، آن چه بعدھا اتفاق افتاد

  .  تعيين شده متناسب با آن را نيز به ھمراه داشت  از پيش"شرعی
اش  ، دادگاھی بنيان نھاده شده که حاکم شرع" بت شکنخمينی "،"نايب امام زمان"بنا به حکم  ۵٧ماه   و پنجم بھمن در بيست

ای از  مان و انتخاب شيوه مال مردم ميھن  بر جان و"حکام شرع"اين سنگ بنايی بود برای حاکم شدن .  بودصادق خلخالی
ی  با صدور اين فرمان، ديوی پا به عرصه. ی آتی، نقش مخرب و ويرانگر خود را به عيان نشان دادھا سال حکومت که در 

در آن  .خون کشيد ترين فرزندان اين ميھن را به خاک و ھا ھزار تن از شريف اش ده ھای بعد تنوره وجود نھاد که در سال
ی نبرد را در جريان مشروطيت به  مداران و نيروھای واپسگرا که صحنه ن، شريعتخواھا شب با حکم خمينی مشروعه

ھای از دست  جانبه تمامی سنگر خواھی سپرده بودند، با يورشی ھمه ن و نيروھای مدافع سکوالريسم و ترقیخواھا مشروطه
نه تنھا که  طرفه آن. وھای مترقی را به باد فنا دادندی نير ردھای ھفتاد سالهاوداده را در چشم به ھم زدنی فتح کرده و دست

  نام برده و به جشن و پايکوبی پرداختند"پيروزی عدالت" نيز از آن به عنوان "انقالبی"، "سکوالر"، "مترقی"نيروھای 
ورزان  تن انديشه ما در اين دوران از داش4.ی کشور نوشته شد  نامه چنين دادگاھی نيز توسط حقوقدانان با سابقه بلکه آيين

                                                 
  .  حافظ 1
ی ھمدستانش نيست، بلکه شامل زيردستان و رعايا، يعنی قربانيان  عبارت از شخص جبار، يا او به عالوهجباريت، فقط ": گويد   به درستی میمانس اشبربر   2

انويه  انتشارات دماوند، چاپ مجدد کانون کتاب ايران، سوئد، ژی کريم قصيم نقد و تحليل جباريت ترجمه" .اند جا رسانده ھايی که او را به آن  شود؛ ھمان او نيز می
١٩٨۵  

 
  ١٣۵٧ بھمن ١٧  کيھان  3
 ، ھادوىشھشھانى ،دجوادىيان صدر حاج سيل دادگاه انقالب موافقت كردند و آقايشنھاد من، رھبر انقالب با تشكي با پ..: گويد   در اين رابطه میابراھيم يزدی   4

 ھم به عنوان حاكم شرع رازىيآقاى ھادوى به عنوان دادستان دادگاه انقالب، آقاى خلخالى و ربانى ش. نامه دادگاه انقالب را نوشتند ني آئ]هللا فتح[و بنى صدر
  mizannews.com/archives/001085.html#more.انتخاب شدند



  5.رسيد  محروم بوديم و يا صدايشان به جايی نمیشجاع و دورانديشی چون احمد کسروی
اسالمی مرکز منصوب  البانق ی به دادستانیقم يک آخوند مرتجع به نام احمد آذری" امام خمينی"در روزھای بعد با حکم 

ی ما ناظر بر امور بوديم و ھيچ يک از ما و  ھمه.  پرداخت نيز به ياری صادق خلخالیگيالنی  شد و محمد محمدی
نار زمان نيز که بر ک ی اينان بود و تا آن  گويی که قضاوت و داوری شايسته.يمھای سياسی لب به اعتراض نگشود جريان

 انقالبی در آن مقطع، نقش کارگزار آنان   نيروھایً اتفاقا.شد بايد جبران می شان اجحافی صورت گرفته که می بودند در حق
  .را نيز پيدا کرده بودند

به قول زنده .  به آرزوی تاريخی خود دست يافته بودند،خوشی از عدليه و قانون نداشتند  آخوندھای مرتجع که از ديرباز دل
   :اکبر دھخدا علیياد 

   رشوه در ايران رود از ياد؟تو منتظری
  آخوند ز قانون و زعدليه شود شاد؟

 تبديل گشته و حکام "دادگاه شرع"ای صورت گرفته بود، به  ھای گسترده ای که برای برپايی و پايداری آن، تالش خانه عدالت
و سيستم  مان رخت بر بسته بودند، دوباره جای قاضی و داور مان از زندگی ی پدران و مادران  که با مجاھدت دليرانهعشر

دوران  ی تاريک و نمورھا از داالن" محارب با خدا" و" ضاالر مفسد فی"ھای  گرفتند و عنوان حقوقی و دادرسی نوين را می
يابی به  نشستند که بشر برای دست ای می ھای حقوقی و قضايی آوردند و به جای عنوان جاھليت و قرون وسطی سر بر می

  .ھای پاکی را که فديه نداده بود ھا چه جان آن
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. پرداختند بدون فوت وقت، به اعدام محکومان می، تشکيل شده و ای، بدون طی کردن آيين دادرسی ھای چند دقيقه دادگاه
چه که  ًای مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کرده و رسما بر طبق آن  در مصاحبهوقتی صادق خلخالی

 پس از صدور حکم اعدام  گفته بود، اعالم کرد که محکومان دادگاه انقالب"الشيعه وسايل" در "حرعاملی"تر شيخ  پيش
ھای  بايد بالفاصله اعدام شوند و آشاميدن آب و خوردن غذا از سوی آنان حرام است، کسی اعتراضی به اين گفته می

   6 .وحشيانه نکرد
يد کھنه و ايستا، برای حل و فصل مسائل  با د چونان خود خمينیگيالنی آيا اين تراژدی نبود که امثال خلخالی و محمدی

 ی سکوت نتيجه. ھا برخيزند د و نيروھای مترقی نيز به حمايت از اقدامات آن دخيل ببندن حر عاملی"الشيعه وسايل"انقالب به 
 بالفاصله پس از دادگاه، حکم ۶٧م سال عا  در جريان قتل"حر عاملی"ی   آن روز اين شد که با توسل به ھمين گفته و حمايت

   .کردند اعدام را اجرا می
، وجود ھيئت منصفه در دادگاه  حق اعتراض زندانی نسبت به حکم صادره، برخورداری از وکيل مدافعخلخالیھنگامی که 

ھيچ کس به اعتراض نه تنھا ھا اعالم کرد،  خالفت خود را با آنای اروپايی خوانده و م و محاکمه طبق آيين دادرسی را شيوه
  !ھای سياسی حمايت ھم کردند  بلکه گروهو شکوه لب نگشود

  :ب چنين نوشتھای انقال  دادگاه ھای مدافع ترين جريان حزب توده يکی از اصلی
ھا علنی نيست، متھمين وکيل  تصويب شده ندارند، جريان دادگاهنامه  نھای انقالبی آيي آنان از اين که دادگاه... 

بگذار بانگ رسای جنبش انقالبی ايران صدای اربابان جنايتکار رژيم . ... کردند مدافع ندارند و غيره شکايت می
   7.آيد خفه کند  سابق را که از گلوی مدافعين دروغين حقوق بشر بيرون می

. نديشيدا  نمیآيين دادرسی ھيئت منصفه و ، حق دفاع، حقوق ابتدايی انسانی،قوق بشرحآن روزھا به ھيچ جريان سياسی 
ی دشمنان ما بودند،  که در زمرهھای غيرقضايی سران رژيم پھلوی   اعدامھا و هھا و محاکم نه تنھا به روند دستگيریھا  آن 

 و در پنھانی و آشکار بدون  کار به ھمان شيوه و سبک و سياق بودندی  خواستار ادامهنھمچنا  بلکهنداعتراض جدی نداشت
  .خواستند ھا و دادسراھای انقالب را می ی کار دادگاه ھای آن، ادامه توجه به پيامد

                                                 
ھای سياسی   دو تن از کسانی که متھم به ارتکاب قتلی و پزشک احمدیالدين مختار  با پذيرش وکالت سرپاس رکن١٣٢١ در سال ياد احمد کسروی زنده.. 5

دادن راه و  داشت، تالش کرده بود به عنوان يک حقوق ه بودند، با وجود جو سنگينی که در جامعه و حتا محافل قضايی وجود  شدھای رضاشاه بسياری در زندان
 کنم، دادگاه من از احمدی دفاع نمی": او حتا در دادگاه جنايی گفت. را جا بياندازد...روش درست آيين دادرسی و برخورداری متھمان از حق دفاع، وکيل مدافع و 

 از سرپاس مختاری و پزشک  دفاعيات احمد کسروی".دفاع من از حقايق است، از عدالت است، از قانون است. شناسد باالی دارش فرستد کش می اگر او را آدم
  .١٣٨٣احمدی، به کوشش باھماد آزادگان، انتشارات خاوران، چاپ اول پاييز 

 تن از ۴ دستور کشتار ۵٨در جريان ترکمن صحرا و در اسفند : بعدھا او در مجلس رژيم با افتخار گفت.  انقالبيون افتادچيزی نگذشت که خلخالی به جان   6
وی تأکيد نمود، .  تن ديگر را داده است٩٠به ھمراه)  و حسين جرجانی، طواق محمد واحدی، عبدالحکيم مختومشيرمحمد درخشنده توماج( رھبران خلق ترکمن 

اين . ١٣۶٣ شھريور ٢٨ آزادگان،  روزنامه. اند از جنايت فوق مطلع بوده...  و دوست  رفيق احمد خمينی،، ھاشمی رفسنجانی،، قدوسی بھشتی، منتظری،خمينی
   .ھا تن از مبارزان کرد را نيز داده بود تر فرمان کشتار ده حالی است که او پيش در
   ۵٨ فروردين ٢٢ چھارشنبه ۵ی ھفتم، سال اول، شماره   نشريه مردم، دوره: ھای انقالبی دادگاهسرمقاله درود بر    7



 داد و به ضدانقالب ھشداری ب، اين بازوی توانا و کارای انقالب، به مردم نويد مھمیھای انقال رئيس دادگاه
موازين " و "حقوق بشر"ھای تمساح، که به نام  رغم اشک ھای خارجی و داخلی، علی رغم توطئه جدی، علی

هللا خلخالی گفت  آيت حضرت... شود، شرم اين حقوق و موازين به زمين ريخته می  توسط پايمال کنندگان بی"قضا
  8... ب ھمچنان ادامه خواھد يافتھای انقال که کار دادگاه

ھای  ھايی مبنی بر برگزاری دادگاه ھای سياسی اطالعيه  جا غرولندھايی بود و گروه جا و آن البته در ھمان دوران نيز اين
ر اين ھا رعايت حقوق متھمان و يا مخالفت با آيين دادرسی به کارگرفته شده د  اما اين اطالعيه. کردند علنی صادر می

که البته ( آن بود ھا و کارکرد  ، شيوهھای رژيم شاه  ھا را مد نظر نداشتند، بلکه اعتراض به عدم افشای جنايت محاکمه
پرداخت، چون اصول آن، از پيش   نمیاما کسی به مسئله اصلی يعنی رعايت حقوق بشر). اعتراضی بود منطقی و درست

   9.افتاد کسی را باکی نبود و گويا ھيچ اتفاق شومی نمی. ينه نشده بودما نھاد در
  : ب و احکام صادره از سوی آنان نوشتھای انقال  در ارتباط با دادگاهدر ھمان ايام سازمان پيکار

ب تجلی يافت و جاسوسان و جنايتکاران ديگری را ھای انقال ھای خشم مقدس خلق در دادگاه يک بار ديگر شعله
ی  ھای رنجديده روبھکان و فرومايگانی که تا ديروز به چپاول و غارت و خيانت به توده. در کام خود فرو کشيد

گاه خلق به عجز آور در پيش انگيز و تھوع راندند، چه نفرت خلق ما مشغول بودند و با تبختری فرعونی فرمان می
و چه کوردل و احمقند . ی زندگی ننگين خود به التماس و استغاثه دست يازيدند و البه در افتادند و برای ادامه

پندارند خلق، خون شھيدانش را و رنج و مشقت ساليان دراز دوران اختناق را به ھمين سادگی  اينان که می
 و جنايتکاران که دستشان تا مرفق به خون عزيزانش آغشته کند و تسليم تضرع و زاری اين خائنين فراموش می
اندازند و  ترند اربابان اين سفلگان که در غرب و اسرائيل جنجال راه می تر و احمق و چه کوردل. شود است، می

، ھای زالو صفتی چون القانيان"بشر"ريزند و برای   اشک از ديدگان کثيف خود فرو می"حقوق بشر"برای 
ی خلق داير بر معدوم ساختن خائنين به خود، خللی ايجاد شود و  کنند تا شايد که در اراده اظھار تأثر و تأسف می

  10. ھا پاسداری کنند مدافعين و عاملين برای آنان باز پس ماند، تا از منافع استثمارگرانه آن
  

  : ی مبنی بر عدم رعايت حقوق متھمان نوشتندالملل ھای بين  در مخالفت با اعتراضمجاھدين
ترين اقشار خلق ما  ب که با چند اعدام انقالبی کارش را شروع کرد، از تأييد و حمايت گستردهھای انقال دادگاه

تراض عليه صدا زبان اع ھا و محافل ارتجاعی جھان يک  ھم در شرايطی که ھمه امپرياليست آن. برخوردار بود
 "محاکمه عادالنه" و يا "حقوق قانونی متھمين"چه که خود  ًو ظاھرا به خاطر نقض آن. ھا گشوده بودند اين دادگاه

  11 .نمودند ھا را محکوم می ھای انقالبی اين دادگاه  خواندند، اعدام می
  : ب نوشتھای انقال حزب توده نيز در حمايت از روند کارھای دادگاه

اجرای عدالت و "ھا، موذيانه زير عنوان   آن  و صھيونيسم و ايادیدشمنان داخلی و خارجی انقالب امپرياليسم... 
ھای دوران انقالب را با دادگاه   ھا پروسه قانونی دادگاه آن. کنند ھا را تخطئه می  جريان کار دادگاه"دمکراسی

کنند و خواستار آنند که پروسه عادی پيگرد و بازجويی و محاکمه در مورد اين  شتباه میھای عادی به عمد ا
  در مورد جنايتکار شناخته:  گفتدر حالی که ھمانطور که يک بار امام خمينی. خائنين و جنايتکاران انجام شود

  12.  کافی است، رئيس ساواک، فقط اثبات ھويت اوای چون نصيری شده
  و يا 

 و ديگر نازکدالن جھانی "سرخ صليب"و " حقوق بشر"آيا به : اينک بايد از پيشگاه خلق قھرمان ايران پرسيد
، که تبلور دھيد اين جانيان و شھيد کشان را از محکمه عدل اسالمی و از معرض حکم امام خمينی اجازه می

   13.رحمت و قھر ملت است، نجات دھند
شد که چه سرنوشتی در انتظار  بينی می پيش و پس از انتخاب قدوسی به دادستانی کل انقالب ۵٨ھر چند در ھمان مرداد 

                                                 
بھشت  اردي٢۶ چھارشنبه ١۴ی ھفتم، سال اول، شماره   ريه مردم، دورهھا نش ب، تبلور خشم و آگاھی انقالبی تودهھای انقال سرمقاله برنده باد تصميمات دادگاه   8
۵٨   

کنند، جملگی در معرض  اندازند و يا شيرگاز سمی را باز می ھا را به کار می ھايی که مسلسل آن": گويد   به درستی در نقد و تحليل جباريت می  مانس اشبرپر 9
  ". باد دھندخطرند و ممکن است سرشان را به

   در راه آزادی طبقه کارگر ارگان سازمان پيکار١٣۵٨ ارديبھشت ٢۴، دوشبه ٣ شماره پيکار! مقاله خشم مقدس خلق   10
  ۵٨پانزده مرداد  .٧ی   صفحه٣  مقاله دادگاه خلق، قدمی در راه حاکميت مردم بر سرنوشت خود، مجاھد شماره  11
  ۵٨ ارديبھشت ٢٩ شنبه ١۵ی ھفتم، سال اول، شماره   نشريه مردم، دوره! بايد پشتيبانی کرد نه تخطئهب را ھای انقال   مقاله دادگاه 12
   ۵٨ خرداد ٣ پنج شنبه ١٧ی ھفتم، سال اول، شماره     مقاله پيام دادگاه انقالب، يک پرسش قاطع، يک پاسخ قاطع نشريه مردم، دوره 13



ھا و شيوه و  ھايی با چنان عنوان ًگرفت که اتفاقا چنين دادگاه  پرداخت و آن را جدی نمی کس به اين مھم نمی  اما ھيچ14.است
   .مايه خواھند بود اری، برای به بند کشيدن آتی نيروھای ملی، مترقی، مجاھد، مبارز و چپ، بھترين دست ک سبک

در  ای  ھيچ جريان سياسی،چنانچه ذکرش رفت! ھای مخالف برخاست که نوبت به خودمان رسيد تنھا زمانی صداھا و نغمه
لی که خواھان رعايت المل ھای بين ی و ارگانھای حقوق بشر ل و ديگر سازمانالمل  بينبا عفوھای اوليه پس از انقالب  سال

 ، بودندات سران رژيم شاهگی کننده به اتھام ھای رسيد ھا و ھيئت ی در خالل کار دادگاهالملل حقوق بشر و استانداردھای بين
  .ھمراھی نکرد

  : داد وقتی ذھن شاعر و ھنرمند ايرانی اين سان شکل گرفته و فرمان می
  دارمت پيام 

  ای امام
  که زبان خاکيانم و رسول رنج

  بر توام درود بر توام سالم
  آمدی

  خوش آمدی پيش پای توست ای خجسته ای که خلق
  کند قيام می

  حق ما بگير
  داد ما برس

  تيغ برکشيده را نکن به خيره در نيام
  رود سمند دولتت، بران،  حاليا که می

  برد حاليا که تيغ دشنه تو می
  15بزن

جا که  توانست و تا آن جا که می  تا آنکرد؟ خمينی توقع داريد ديوی که سر از خواب ساليان برآورده است، چگونه عمل می
 ،بود" کميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر" که تا چند روز قبل رئيس وقتی مھندس بازرگان. د، زدبري اش می تيغ دشنه

ھا به دادگستری شد،   جديد برآمده و خواھان ارجاع پروندهبه شکلی بسيار خفيف از در مخالفت با آيين دادرسی
 نيز بود، در روزنامه 16 "کميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر"قدان و عضو   که از قضا حقواصغرحاج سيدجوادی علی

 وی سپس بدوی 17  "خوش رأفت و عطوفت نشويد  دستدر اجرای احكام الھی، هللا التاخذكم رأفته فی دين": اطالعات نوشت
  :گونه اظھار داشت
ھا و سمومات مولد  ی ميكرب ی دشمنان انقالب، ھمه يعنی ھمه. ط انقالب، بايد با سرعت و شدت پاكيزه شودمحي

توانند قانون و  صاحبان قلوب رئوف و با گذشت ھرگز نمی... ترين درنگ نابود شوند فساد و ظلم بايد و بدون كم
رو شدن با مشكالت و عجله و  بر برای روبهناموس انقالب يك ملت ستمديده را درك نمايند و بين بردباری و ص

ھا را به دست  اگر شما بخواھيد آن... عناصر فاسد و خطرناك رژيم استبدادی فرق بگذارد شتاب برای نابودی
  18 ...دستگاه عدالت زمان استبداد بسپاريد،
شده بود، " ت مولد فساد و ظلمھا و سموما ی ميکروب دشمنان انقالب و ھمه" دستگاھی که متولی امور قضايی و مبارزه با

شد، با شدت  ًفکران وی که تقريبا اکثريت جامعه و نيروھای سياسی را شامل می  و ھمسيدجوادی حاج اصغر ی علی به توصيه
. شناخته شدند" تفساد و ميکروب و سموما" تر و بدون فوت وقت عمل کرده و آنان نيز از مصاديق بارز عمل ھرچه تمام

 سپرده "دستگاه عدالت زمان استبداد"سيدجوادی و بسياری ديگر شانس آوردند که به دست سيستم جايگزين  اصغر حاج علی
  .نشدند

 در: " گفت، با تأسی از نظر حاج سيدجوادی۶٧دفاع در سال  م زندانيان بیعا  به ھنگام صدور دستور قتلًاتفاقا خمينی
 آيا در شرايطی که حکومتی مذھبی و .و ھمه را از دم تيغ بگذرانيد" خوش رأفت و عطوفت نشويد  دستاجرای احكام الھی

 به  با توسل نيز بعدھا الجوردی؟الکفار تيز کردن تيغ زنگی مست نبود  دم زدن از اشداءعلیبود، حاکم  بر جامعهخونريز
                                                 

ای  ب از مسير اصولی و درست خود خارج شده و بعيد نيست در آيندهھای انقال کنيم که دادگاه ًاساس مجددا تأکيد میبر اين . ۵٨ پانزده مرداد ٣  مجاھد شماره  14
   .انقالبيون در آيند نه چندان دور ھم به صورت ابزاری در خدمت مرتجعين و ضد

  .سياوش کسرايی   15
، ی، مھدی بازرگانزنجان ابوالفضل موسوی دينام آن عبارت بودند از، س ھای صاحب  تأسيس شد و چھره۵۶نی دفاع از آزادی و حقوق بشر در سال   کميته ايرا 16

، احمد صدرحاج ، ھاشم صباغيان، کريم سنجابی، يدهللا سحابیی، کاظم سامیهللا رضاي ی، خليلاصغر حاج سيدجواد ، علین، نورعلی تابندههللا پيما حبيب
، ابراھيم ، منوچھر ھزارخانیهين نز، حسناچیي، ناصر مای، محمد ملکی مراغه هللا مقدم ، رحمتداحمد مدنیي، س، اسدهللا مبشریجیيم الھي، عبدالكرسيدجوادی

  يونسی
  .  قرآن کريم 17
  .۵٧ بھمن ٢٨ی اطالعات    روزنامه 18



جمعی و  دردمندانه بايد اعتراف کرد که يک جنون دست. پرداخت ی زندانيان می ھمين شعار به قتل و کشتار و شکنجه
  .عمومی بر مردم و نيروھای سياسی مسلط شده بود

  
۴  

  دو دست خويش بر خرمن خويش آتش به
   ام چه نالم از دشمن خويش   چون خود زده

  ام دشمن خويش کس دشمن من نيست من
  19 ِای وای من و دست من و دامن خويش

مان رفت و ما در قبال آن سکوت پيشه کرديم، خودمان نيز به  تاريخ به خوبی نشان داده است که ھر ظلمی که بر دشمنان
 به قتل  و تأييد خمينیدادگاه خلخالی  با آن شکل فجيع و در پی بیوقتی اميرعباس ھويدا. ھمان سرنوشت و بليه دچار شديم

که او در دادگاه  به مجرد اين. ًھويدا اصال نيازی به دادگاه نداشت: رسيد، کدام بانگ اعتراضی برخاست؟ خمينی گفت
يت شود که وی ھمان ھويدای کذايی است، برای اعدام او کفا کند و اطمينان حاصل می حضور يافته و خود را معرفی می

 من نيز در دل با قاطعيت او ھمراه بودم و چشم بر .ی خمينی به به و چه چه کردند بسياری برای اين گفته. کند  می
  . بستم  ضدبشری خمينی می ی خصيصه
ای ھ عام ی آن دستور قتل  ھمين مضمون را در رابطه با کشتار نيروھای سياسی تکرار کرد و بر پايه۶٠ در سال خمينی
راحت اعالم کرد که مجرم نياز به دادگاه ندارد و اين بار نيز در ارتباط با ما به صاو . زندانيان سياسی را داد ی   گسترده

  .  شود"احراز ھويت"تنھا بايد 
بعدھا . تراضی نکردی وحشيانه اع  تير در گردن ھويدا شليک کرد و او جان داد، کسی نسبت به اين شيوهوقتی ھادی غفاری

  . تير در رحم دختران نوباوه و بيضه جوانان ميھن شليک کردند
نام و نشان کشور روزی گذاشته شد که در بھار انقالب، بھشت زھرا از دفن  ھای بی سنگ بنای خاوران و ديگر گورستان

ھای اطراف   به دفن عزيزانشان در درهھا مجبور  آن ی شدگان وابسته به رژيم پھلوی امتناع کرد و خانواده ی اعدام جنازه
  . تری بر سر خود ما آمد  به شکل بسيار اسفناک  بعدھا اين فاجعه20.تھران شدند

ی اعدام ايستاد، چه کسی اعتراض کرد؟ در   با نزديک به يک قرن سن در مقابل جوخهھنگامی که سرلشکر ايرج مطبوعی
خيزد و  بندند و بانگ اعتراض کسی بر نمی  ث می- گونه فرتوت را با حکم قضايی به رگبار ژ  کجای دنيا جسم پيرمردی اين

ث شد که بعدھا صدھا نفر را روی  باع ماگيرد؟ سکوت آن روز سالمت سياسی و روانی آن اجتماع، مورد شک قرار نمی
ا وزير آموزش رو پارس ی خانم فرخ سکوت در برابر اعدام ظالمانه. ترين شکل به قتل برسانند برانکارد، روی پتو و به فجيع
 ھزاران دختر نوجوان و دانش آموز و زن ، راه را برای اعدام و کشتار"ی فساد اشاعه" به جرم و پرورش نظام شاھنشاھی

ض و محارب با االر مفسد فی"دار به جرم  دار، پير و جوان، متأھل و مجرد، باردار و بچه دانشجو، کارگر، کارمند، خانه
گناھی چيزی  گرفت جز بی اش با ھر معياری مورد بررسی قرار می رنامهکااگر  که آيا اعدام عاملی تھرانی.  باز کرد"خدا

 داد؟ شد، از فرداھای شوم خبر نمی اش نمی نصيب
  

 به شکار قربانيان خود ھمچون مداح مشھور سيدجواد ،بھای انقال حتا وقتی باندھای سياه رژيم، خارج از چارچوب دادگاه
آميز مواجه شد و يا مانند ھجوم   پرداختند، موضوع با سکوتی تأييد و گوينده توانای راديو و تلويزيون، تقی روحانیذبيحی
 به عنوان اعدام انقالبی يک فئودال و 21 از جانب سازمان پيکارای به دادگاه انقالب بھبھان و قتل سناتور اسدهللا موسوی عده

  ای نمود پيدا نکرد؟ ھای زنجيره ی اين حرکات در قتل آيا ادامه. گرفت  انگليس مورد تأييد و تکريم قرار مزدور امپرياليسم
لی که يک رژيم قرون  در حا،ھايمان ما در آن دوران بدون در نظر گرفتن تبعات منفی و خطرناک گفتارھا و تحليل

ھم  ، آن"پيامبر اسالم"ھای مقدس از جمله   با يادآوری و تأييد رفتارھای منتسب به چھره،وسطايی مذھبی بر کشور حاکم بود
 از موضعی غيرمتمدنانه به توجيه ،کرد غوغا می...گونه، تعصبات قومی و نژادی، جاھليت و در عصری که بيدادگری بدوی

محصور نشدن در " در دفاع از مجاھدين. داديم ذھبی پرداخته و آن را واجب و ضروری جلوه میی م عام از جنبه قتل
  :کردند  چنين استدالل می"ی حقوق جزا چارچوب احکام از پيش تعيين شده

 ی مشرکان مکه در جنگ ی شھر به وسيله ًمثال بعد از آن که خيانت يھوديان اطراف مدينه ھنگام محاصره
                                                 

  .  ابوسعيد ابوالخير 19
شوند؛ لذا  گفتند که ارواح شھدای ما ناراحت می شدند می دادند و مردم مانع می ا راه نمیھا را به بھشت زھر ھای اعدامی   جنازه: گويد  در اين مورد می  خلخالی 20

مردم عصبانی و شھيد داده . اند جا نيز خارج کرده ھا را از آن بعد از مدتی، خبر آوردند که جنازه. جا دفن کردند ھا را به پشت کھريزک بردند و در آن جنازه
ھای اطراف دفن کنند و به ھمين ترتيب  ھا را در دره سرانجام، تصميم گرفته شد که آن. جا و در اراضی مسلمانان دفن شوند ايد در اينھا کافرند و نب اين: گفتند می

  ، نشر سايه٣۶٩ی  هللا خلخالی، جلد اول، چاپ چھارم صفحه خاطرات آيت. ھم عمل شد
   ١٣۵٨ تير ٢۵ دوشنبه ١٢ شماره   پيکار 21



ھا را بتارانند، پيغمبر  که مسلمانان توانستند در برابر مھاجمين پايداری کنند و آن  احزاب مسجل شد، و بعد از آن
 طوری که مشھور است  و در يک يورش آنان را دستگير و به. ی اين ھم پيمانان خائن و ميثاق شکن شد متوجه

عمل خشن و قساوت بار به نظر برسد، چه بسا شايد اين . ھفتصد نفر از ايشان را در يک روز اعدام کرد
ی  جا که آينده شکنی سھم و نقش مستقيم نداشتند، اما آن بسياری از اين افراد که اعدام شدند در اين خيانت و پيمان

و چشم بر اين ترديدھا . يک مکتب، سرنوشت يک انقالب و منافع يک خلق مطرح است، بايد قاطعانه عمل کرد
 مماشات با جريانی که در صورت توفيق انقالب را نابود خواھد کرد، مار در آستين چون ھرگونه. بست

  22.پروردن است
  :ً برای سرکوب مردم کردستان اتفاقا دست روی ھمين مورد گذاشت و گفت۵٨ مرداد ٢٧خمينی دو ھفته بعد در 
ھا عمل  د ما به طور انقالبی با آنكنم به اين قشرھای فاسد در سرتاسر ايران كه اگر سر جای خود ننشينن اعالم می

كشيد و ھفتصد نفر  كردند شمشير را می در برابر مستكبرين و كسانی كه توطئه می... موالی ما اميرالمؤمنين . كنيم می
ھا باشند، از  ھا از نسل ان ھا بودند و شايد اين كنند از يھود بنی قريظه كه نظير اسرائيلی كه نقل می را در يك روز چنان

خواھيم به  خواھيم در ايران ، در دنيای اسالم و در خارج كشور، وجاھت پيدا كنيم ما می گذراند ما نمی م شمشير مید
   23."اشدا علی الكفار و رحمابينھم". امر خدا عمل كنيم و خواھيم كرد

سازی تاريخی روی ھمين موارد دست   با يک شبيه،کرد عام زندانيان را صادر می  ھنگامی که فرمان قتلآيا خمينیو 
عام نشديم؟ آيا ما از خود انتقاد کرده و يا  تر از سوی خودمان به کار گرفته شده بود، قتل نگذاشت؟ آيا ما با منطقی که پيش 

  خواھيم کرد؟
  
۵   

گرفت  جايی نشأت می ش، از آن و امرای ارتناپذير برای سربه نيست کردن سران رژيم شاه اين سکوت و يا آن تالش خستگی
 شيلی،  درآلنده سالوادور و  روزھای پس از انقالب با دوران حکومت مصدقی سازی کودکانه با شبيهکه نيروھای مترقی 

احتمال وقوع آن .. . و ھمياری سران ارتش شاه و"يکا جھانی به سرکردگی آمرسمامپريالي"ھم کودتايی بودند که توسط و تدر
دوباره بر کشور مسلط شود ... ی ارتش و ھا و سيستم وابسته  به کمک آنشان ھمه از اين بود که امپرياليسم ھراس ت ورف می

ب ھای انقال  دادگاه پيش بود در دفاع ازچه که در محابا و بدون توجه به آن به ھمين خاطر بی. و انقالبيون را به مسلخ ببرند
  :  در اين رابطه چنين نوشتندمجاھدين. برخاسته بودند

  
سانی اين دادگاه ھا به جرائم ک.  اسالمی تشکيل شدھايی به نام دادگاه انقالب پس از قيام قھرمانانه خلق ما، دادگاه

ی مردم روشن بود و  جرائم و جناياتشان برای ھمه. کرد که به قول امام نه متھم، بلکه مجرم بودند رسيدگی می
بنابر اين صرف . ھای بسيار به مرگ محکوم شده بودند ھا پيش در پيشگاه خلق به جرم و جنايت ھا از مدت آن

الزم بود به کيفر رساندن اين جانيان با . کرد یی آتش سپردنشان کفايت م محرز شدن ھويت آنان برای به جوخه
ًسرعت و قاطعيت تمام انجام گيرد، تا ضدانقالب را، که ھنوز اميد خود را کامال از دست نداده بود، از خيره 

  24. سری منصرف سازد و فرصت سربلند کردن به وی ندھد
  

  : ب، چنين داوری کردند پيش از انشعاھای فدايی خلق و چريک
 "عفو عمومی"ھای سازشکارانه  رغم زمزمه  و ادامه آن علیآغاز محاکمات ضدانقالبيون،به دستور امام خمينی

بار ديگر قاطعيت امام را در پشتيبانی اصولی از خواست به حق مردم و گروه ھای مبارزی که خواستار 
 از تجديد سازمان اين اعدام انقالبی جنايتکاران و سرسپردگان به امپرياليسم. مجازات مزدوران بودند، نشان داد

  25. عناصر ضدمردمی جلوگيری کرده و عامل مھمی در راه تحکيم حفظ دستاوردھای انقالب است
  

  :  چنين نوشتی حزب رنجبران ھای تشکيل دھنده  يکی از سازمانسازمان انقالبی
سازمان ما از اين مواضع . ...از دو ھفته پيش سرکوب ضدانقالب به طور وسيع و پيگيری آغاز گشته است

ب اسالمی پشتيبانی کامل نموده و محاکمه و نابودی کليه ھای انقال  دادگاه ی راستين و سرکوب ضدانقالب به وسيله
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  خلق ايران 



ين به ميھن و خلق و کليه کسانی که دستشان به خون ملت آغشته است را قدمی در ادامه و تحکيم انقالب خائن
  26. داند می

  
  : گونه بود  اينو داوری پيکار

امام ًھای دولت موقت که قبال تا حدی با مخالفت  ، يک سری از ھدفهللا خمينی به دنبال مالقات دولت با آيت
 ھميشه برای رسيدن به آن ھا که دولت بازرگان يکی از اين ھدف. مواجه بود، صورت تحقق به خود گرفت

   27.است...) پليس و (تالش کرده است، عفو عمومی برای نظاميان و نيروھای انتظامی 
  
وردھای ا عليه دستر بم عيار رژيم سلطنتی،پيش از سقوط تما ،کودتای ضدانقالبیھا فارغ از اين واقعيت بودند که  آن

عوامل رژيم سابق  خارجی و  مستقيم نيازی به دخالت ويافته بودخواه و انقالبی پيشاپيش تکوين  انقالب و نيروھای ترقی
  و ھمراھیکمک بااز ذھنيت مذھبی جامعه و ی تمام عيار   با سوءاستفاده"ت روحانيی سلسله جليله" و  خمينی.نبود
متأسفانه ما . ند اين مھم را به عھده گرفته بود بازار،ی تجاریزھای اجتماع و با ھدايت بورژوا  اليهوترين اقشار  مانده عقب

ی فرھنگ انسانی و مترقی، با  اشاعه و حقوق انسانی، و ی مدافع حقوق بشرھای غيردولت ھا و سازمان به جای برپايی انجمن
  .پرداختيم  در جھت بستن فضای جامعه به کمک و ياری نيروھای رژيم می"  ستيزانه امپرياليسم"ھای  سر دادن شعار

  
۶  

 خلق اه و پيشرو، به ويژه مجاھدينخو فرسای نيروھای ترقی  طاقت روزی و پوشی بر فعاليت شبانه اين ھمه به منظور چشم
ی  ھای ابتدايی دھه ھای سال عام يابی جريانی است که به قتل برعليه جريان ارتجاع و حاکمان جديد نبوده و نيست، بلکه ريشه

جای . کار خود ادامه داد و ھنوز نيز ادامه داردای به  ھای زنجيره  منجر شد و بعدھا در ھيأت قتل۶٧ تابستان ھمچنين و ۶٠
چه که اتفاق افتاده به اين منظور نگاشته نشده است که اگر اين مواضع از سوی نيروھای  آن دارد که تأکيد شود بازخوانی آن

ھای  نسيببحث من ھمه دفاع از پر. زد  نمی۶٧ و ۶٠ھای  ھايی در سال شد، رژيم دست به چنان جنايت انقالبی اتخاذ نمی
ی ما به خاطر ساليان سال ديکتاتوری و سرکوب،  چيزی که در جامعه. ھاست ی و دفاع از حقوق ابتدايی انسانحقوق بشر

ھا اسير استبداد و شقاوت و خشونت شاھان  ای بودند که قرن نيروھای سياسی کشور محصول جامعه. جايی نداشت و ندارد
ای که به   جامعه؛ی و حقوق بشری نبودھای غيردولت که در آن اثری از نھادھای مدنی و سازمانای   جامعه؛مختلف بود

ھای جامعه مدرن آشنا  داد و با اصول و پرنسيب ھای مترقی و پيشرو و دمکرات اجازه حيات و رشد و تکامل نمی جريان
ھا حاکميت سياه استبداد و سلطنت در ايران  ھا ھمه مديون سال اين. جايی نداشت  آننبود و خرد و انديشه و نقد و انتقاد در 

بر اين بستر . اش نقش و سھم اساسی داشتند وجود آوردن بود و خود آنان نيز از اولين قربانيان شرايطی بودند که خود در به
 ارتجاعی و ً کاماليی با يک آيين دادرسی و سرکوب بزرگ فرا رسيد، يک سيستم قضايی قرون وسطا۶٠بود که وقتی سال 

 جا ًقبال... ، طاغوتی و"ض و محارب با خدااالر مفسد فی"ھای قضايی جديد   عنوان. افتاده شکل گرفته و قوام يافته بود عقب
 و "ملحد"، "طاغی"، "ياغی"، "باغی"ن داده بودند و تنھا موارد جديدی مانند افتاده بود و کارايی خود را نيز در عمل نشا

دستگيری و ربايش در شب در کوچه و خيابان، . ی قضايی جديد چسبيدند ی تاريخی نيز داشتند، به پيکره  که ريشه"مرتد"
 و صدور حکم اعدام و  وکيل مدافعای بدون حضور ھای چند دقيقه و دادگاه...  استفاده از چشم بند و وبدون حکم دستگيری

در اين شرايط بود که ما نيز به . بودشده ی دادرسی، از قبل عادی و رايج  دت بدون حق اعتراض و اعادهالم ھای طويل حبس
 در اين گونه ۶٧ و ۶٠ی  ی دھه ھای اوليه ی سالھا عام ھا ھزار تن از بھترين فرزندان ميھن در قتل زندان راه يافتيم و ده

 شکل گرفته بود، جان خود را از ً بازجويان و با ھمان روند دادرسی که قبالً و بعضاھا و با حضور ھمان حکام شرع دادگاه
ض و االر مفسد فی" : اعدام شده بودند شاهتر سران رژيم م کردند که پيشعا نسل ما را با ھمان منطقی قتل. دست دادند

  .چرخد ھمان پاشنه می  در بر،و ھنوز نيز بعد از گذشت بيش از دو دھه. "محارب با خدا و پيامبر
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