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مقدمه
وقايع سياسی سال های 95 و 96، به ميزان قابل توجهی زير تأثير 
قتل عام زندانيان سياسی در سال 67 قرار داشت و اين پرونده را 
که به مدد سکوت سازمان يافته حکومتی به بوته فراموشی سپرده 
شده بود، از يک موضوع درظاهر سپری شده، به کانون سياست روز 

منتقل ساخت.
گسترش جنبش دادخواهی قتل عام شدگان که با همت مجاهدين 
در داخل و خارج ايران از ابتدای تابستان 1395 آغاز شد، انتشار 
فايل صوتی گفتگوی آقای منتظری با چهار عضو هيأت مرگ در 
استان تهران، کانديدا شدن يک جالد عضو همين هيأت در خيمه  
اجتماعی   ،96 ارديبهشت  جمهوری  رياست  انتخابات  بازی  شب 
شدن شعار »نه شياد نه جالد«، عقب نشينی ناگزير رژيم واليت 
فقيه از پنهان کاری رسمی درباره اين واقعه و ... همه در برساختن 

اين موقعيت شريک بوده اند. 
با اين حال ترديدی نيست که اين وقايع در متن بحران سياسی 
جامعه  ميان  تضاد  که شدت يابی  است  يافته  بروز  مجال  عميقی 
ايران با رژيم واليت فقيه محور آن است. مشاهده اين وضعيت و 
درنظر گرفتن تجربه های مشابه در سال های گذشته، راه را برای 
اين نتيجه گيری باز می کند که تا زمانی که رژيم واليت فقيه حاکم 
است، هرگاه يک بحران  ژرف سياسی و اجتماعی در ايران شکل 
دهه  کشتارهای  آن  انگيزاننده  عوامل  از  يکی  کم  دست  بگيرد، 
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1360 و مشخصًا قتل عام زندانيان سياسی است. چنين برآمدهای 
و رسوايی حاکمان  قتل عام شدگان  به نوبه خود دادخواهی  حادی 
کنونی را دامن می زند که همه ـ از هر تيره و طايفه يی که هستند 
اين رو دو  از  پرونده،  اين  بوده اند.   اين کشتار دست اندرکار  در  ـ  
خصلت مهم دارد:  هم يکی از مهم ترين پويايی های حدت يافتن 
جنبش های اعتراضی و سوق يافتن زودهنگام آن ها عليه موجوديت 
رژيم است، هم مانع ستبری است در برابر اعاده مشروعيت سياسی 

و اجتماعی رژيم واليت فقيه. 
زندانيان  قتل عام  در  فقيه  واليت  حک شدگی  اساسی،  نکته  اين 
واقعی عرصه سياست در  به بازشناسی ديناميزم های  سياسی، که 
اين رژيم ياری می کند، مهم ترين موضوع کند و کاو کتاب پيش 
روست؛ تالشی برای به دست دادن يک تعريف عينی از واليت فقيه 
کشتار  مهم ترين  و  مجاهدين  با  آن  دامنه دار  کشاکش   اساس  بر 

تاريخ ايران پس از حمله مغول.
در  پرسش هاست،  همين  درباره  تأملی  هريک  که  يادداشت هايی 

خالل يک سال اخير فراهم شده است. 
بزرگ  در جنبش  هر چند کوچک،  گامی  بتواند  که  اميد  اين  با 

مردم ايران برای سرنگونی واليت فقيه باشد.
                                                                                                
خرداد 1396

 



فصلاول:

معنایسیاسیفايلصوتی
سخنانآقایمنتظری
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گفتگوی ضبط شده آقای منتظری با چهار عضو هيأت مرگ که در 
19 مرداد 1395 منتشر شد، لحظة  بسيار مهمی در تاريخ رژيم 
واليت فقيه و در تاريخ معاصر ايران را بيان می کند. لحظه يی که 
دادن  عبور  برای  اساسی  تغيير  يک  دست اندرکار  قدرت  هيوالی 

رژيم از يک تند پيچ سهمگين است. 
بررسی اين گفتگو از نظر سياسی می تواند به روشن کردن حقايق 
يا  از منظر سياست، روند  اما وقتی که بخواهيم  ببرد.  مهمی راه 
کنش و واکنشی را مطالعه کنيم، بايد به قلمرو قدرت، به نسبت ها 
و موازنه های درون و بيرون  آن، و به فرآيند توليد قدرت و چگونگی 

توزيع آن نظر کنيم. 
اين لحظه، انگيختة اوضاع و احوالی است هم بافتة چند مخاصمه 
اصلی  رقيب  با  جنگ  در  حکومت  برين  قدرت  سرنوشت ساز: 
منطقه يی خود شکست خورده، در جنگ با مردم تحت سلطه خود، 
نيروی مقاومت آن، ارتش آزادی بخش ملی، را  پس زده و هم هنگام 
درگير جنگ جانشينی است. اين واپسين جنگ، به ظاهر با نوشتن 
يک حکم عزل می تواند فيصله يابد، اما چنان طاقت فرساست که 

خمينی به مدت دو سال »با دل پرخون« صبر می کند.
چرا جنگ جانشينی تا اين پايه پرصعوبت است؟  زيرا در آن هنگام، 
تجلی انواع کشاکش های قدرت حاکم با ديگران است: با مجاهدين 
و نيروی کمين کرده درون جامعه برای کسب آزادی، با عصيان 
با تمايل مخالف  عمومی برساخته هشت سال جنگ مصيبت بار، 
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سازمايه  که  »زمان«  امر  با  و   .... و  حکومت  درون  روبه گسترش 
اضطرار  است و هر روز يا هر ساعت با مرگ خمينی می تواند به انتها 

برسد. 
در اين تنگناست که حدود يک ماه پيش از اين، خمينی، هنگام 
نگارش متن پذيرش آتش بس و جام زهر،  دو کار اساسی ديگر را 
عام  قتل  بی تاريخ  نوشتن حکم  يکی  است؛  رسانده  به فرجام  هم 
اعتراض  خود.  قائم مقام  به عزل  تصميم  ديگری  مجاهد،  زندانيان 
را  او  عزل  دربارة   تصميم گيری  مجاهدين،  به کشتار  منتظری 

به قطعيت رساند. 
و  زندانيان سياسی  به  آتش بس، کشتار  تسليم شدن  در حقيقت، 
پديده  هم پوشان  و  گوناگون  سويه های  منتظری  آقای  برکناری 

واحدی است متضمن سربرآوردن يک لوياتان ديگر.

کشاکشدوقطباصلیقدرت
فايل صوتی ياد شده، در اصل مجادله يی است بين دو قطب اصلی 

قدرت حاکم؛ يک طرف آقای منتظری و طرف ديگر خمينی.
دو سال پيش از اين، يک شکاف بزرگ در اليگارشی قدرت پديدار 
شده است. اين زمانی است که هسته اصلی قدرت، که بی واسطه 
آورده در  رو  آمريکا  با  پنهانی  به مذاکره  به خمينی متصل است، 
اين سوداست که در منازعه قدرت دست باال را پيدا کند. با همين 
نقطه عزيمت، تصميم گيری درباره زد و بندهای خارجی، سفر مک 
فارلين و يک مقام اسرائيلی به تهران، دريافت موشک های تاو و ...  

را در دايره بسته خود نگه داشته  است.
آقای منتظری به زودی از اين ماجرا مطلع می شود. با اشاره خود او، 
دستيار بسيار معتمدش، مهدی هاشمی،  سفر مخفی مک فارلين 
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را از طريق نشرية لبنانی الشراع برمال می کند. 
در نقطه مقابل، خمينی برای به انقياد کشاندن منتظری، به روال 
معمول  خود که  گروگان گيری است دست می زند:  مهدی هاشمی 
را دستگير می کند و با دروغ پراکنی، پرونده سازی، اعتراف گيری، 
مصاحبه تلويزيونی و ساير اشکال جنگ روانی يک کارزار سنگين 

عليه قائم مقام خود به پا می کند. 
را خمينی شخصًا هدايت می کند و  از مهدی هاشمی  باز جويی 
مطابق توضيحات ری شهری وزير وقت اطالعات، اين خمينی است 
که نوارهای بازجويی را گوش می کند و نظر می دهد که آيا مهدی 

هاشمی »صداقت« به خرج داده يا خير.1 
به دستور  نمی آيد،   کوتاه  منتظری  آقای  که  آن جا  از  اين همه  با 
آقای  تند  بسيار  نامه  می شود.  اعدام  هاشمی  مهدی  خمينی 
به خمينی می نويسد: »جنايات اطالعات  ايام که  منتظری در آن 
کرده  را سفيد  و ساواک شاه  روی شاه  های شما،  زندان  و  شما 
است«2 گويای بحران حدت يافته ميان دو قطب رژيم است که از 

اين پس رو به وخامت می رود. 
در اين زمان، 24 مرداد 67 ، هنگام گفتگوی آقای منتظری با چهار 
تن از مجريان قتل عام، خمينی از سر ناچاری محض آتش بس را 
پذيرفته و مهم ترين اشتغال روزانه خود و حلقه نزديک دستيارانش، 

کشتار وسيع زندانيان مجاهد است. 
چهار جالد گردآمده در خانة  آقای منتظری فرستادگان خمينی اند. 
تا  صبح  از  را  آن ها  که  اضطراری  اوضاع  و  وقت  تنگی  وجود  با 
ساعت ده و نيم شب، بی وقفه درگير کشتارها کرده، خمينی يک 

1 ـ ری شهری،  »خاطرات سياسی ری شهری«، ج3، صص70 و 71
2 ـ منتظری، خاطرات، ج2، ص1212
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کردن  شريک  که  است  گذاشته  آن ها  برعهدة  سياسی  مأموريت 
به آقای  آن ها  اصرار  است.   قتل عام  مسئوليت  در  منتظری  آقای 
با همين  با کشتار 200 مجاهد ديگر موافقت کند،  منتظری که 

هدف است.
عام  قتل  در  که  می داند  به روشنی  منتظری  آقای  لحظه  آن  در 
چند  او  است.  گرفته  قرار  هدف  نيز  خودش  سياسی  زندانيان 
می کند  گوشزد  را  شده  اعدام  زندانيان  خانواده های  واکنش  بار 
چشم  هم  پرسش  اين  می دهيد؟«  چه  را  خانواده  ها  که: » جواب 
و  دارد  اجتماعی  اعتراض های  موج  برآمدن  به  که  است  اميدی 
هم  زبان تهديد او خطاب به خمينی که وقتی مردم سر به عصيان 

بردارند او حق را به آن ها می دهد و در کنارشان خواهد بود. 
اما ترسناک ترين تهديد نهفته در سخنان آقای منتظری احتمال 

علنی کردن نامه های اعتراضی خود اوست: 
را پخش  نامه ام  نبود،  انقالب  و  امام  اگر واسه خاطر شخص  »من 

می کردم. می دانيد چقدر به نفع دشمنان بود؟«. 
يکی از دژخيمان حاضر:  » بله، تبعات ناگواری داشت«.

نمی تواند  اين گفتگو طرف شکست خورده خمينی است که  در 
آقای منتظری را به تأييد قتل عام بکشاند. بنابراين، نتايج الزم را 
می گيرد که هم پروژه کشتار را در حداکثر اختفا انجام  دهد و هم 

آن را تسريع کند.
اما آقای منتظری به همين ايستادگی که البته بس شرافتمندانه  و 
واالست، بسنده می کند و به کارکرد هيوالی خونخوار قدرت بهای 
الزم را نمی دهد. او نمی داند که هيوال به سرعت همه چيز را فرو 
خواهد بلعيد. وگرنه، در آن هنگام صحيح ترين واکنش علنی کردن 

نامه های  اعتراض به قتل عام و اعالم استعفا بود. 
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نمی توان پيامدهای وقايع تاريخی را، چنان چه در صورت ها و در 
مسيرهای ديگر محقق می شد، ترسيم کرد. زيرا حرکت تاريخ يک 
روند تک راستا نيست و هر واقعه يی نه عکس العمل ساده و مستقيم 
روندهای  مجموعه  ديالکتيکی  برآمد  بلکه  خود  پيشين  واقعه 

سياسی و اجتماعی است.
با اين حال اگر امکانی برای جلوگيری از قتل عام 67  متصور بود، 

از اين دو راه محقق می شد:
نخست آن که ارتش آزادی بخش ملی در چهار زبر متوقف نمی ماند 
و قادر می شد تا کرمانشاه جلو برود.  همين پيشروی)و نه حتی 
شکل گيری فرآيند سرنگونی رژيم( هم تعادل درونی حکومت را 
و  قتل عام  مجريان  هم  و  می زد  به هم  قدرت  اصلی  حلقه  به زيان 
آدم کشان فرومايه تحت امر آن ها را از آينده خود بيمناک می کرد؛ 

در نتيجه ماشين کشتار از حرکت باز می ماند.
ديگر آن که آقای منتظری فريادهای پرخشم و احتجاجات سياسی 
علنی  را  جلسه  همين  در  زندانيان  قتل عام  عليه  خود  فقهی  و 
می ساخت و با استعفا از مقام خود يک طوفان عظيم سياسی به پا 

می کرد. 

اين بار  بود،  فارغ شده  زندانيان  اعدام  از  که  هيوال  بعد،  ماه  چند 
قائم مقام شد. در حکم عزل منتظری، خمينی  دست به کار عزل 
تصريح کرد که مهم ترين دليل برکناری او جلوگيری از به حاکميت 
رسيدن مجاهدين است: »از آنجا كه روشن شده است كه شما اين 
كشور و انقالب اسالمي عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به 
دست ليبرال ها و از كانال آنها به منافقين مي سپاريد، صالحيت 
و مشروعيت رهبري آينده نظام را از دست داده ايد«.)يادداشت1(
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تا آن موقع آقای منتظری نامه های اعتراضی خود را فاش نکرده 
بود. اما حريف، از درز دادن يکی از همان نامه ها در راديو بی بی سی 

برای عزل منتظری سود جست.
با اين که اين تصميم پس از کشتار زندانيان و برقراری سلطه ستبر 
و سنگين سرکوب در همه جا از جمله در درون رژيم اتخاذ شد، 
که خمينی  برانگيخت  درون حکومت  در  تنش هايی  چنان  ازهم 
شخصًا به وزرای دولت و  اعضای مجلس خود نامه نوشت و آن ها 
موقعيت  هر  در  کس  هر  تخطی،  صورت  در   « که  کرد  راتهديد 

بالفاصله به مردم معرفی خواهد شد«.)يادداشت 2(





فصلدوم:

هرمسیاسیرژيمقتلعام



16

 

فايل صوتی سخنان منتظری نوری بر هرم سياسی نظام قتل عام 
می اندازد:  رهبری کنندگان اين کشتار چه کسانی بودند؟

در گفتگوی مورد بحث چهار دژخيم مخاطب آقای منتظری در 
سنين بين 27 تا 35 ساله  اند3  و از سواد فقهی و دانش حقوقی 
گوش   قابليت هايشان  مهم ترين  آن،  به جای  برخوردارند.  اندکی 
های  جناح بندی  در  اين که  هم چنين  است.  پرکاری  و  به فرمانی 
درون رژيم از هيچ کس جز حلقه اصلی قدرت حساب  نمی برند و 
محدود  اختيارات شان  اين همه  با  نمی شناسند.  قساوت حدی  در 
کارشان صدور  محتوای  و  آن ها  برای  تعيين شده  قضايی  به حوزه 
احکام اعدام است.  بنابراين، اليه يی از مقام های ارشد بايد  وجود 
داشته باشند که امور قتل عام را نه تنها در تهران و کرج بلکه در 

سراسر کشور اداره و هدايت کنند.
اين مديران ارشد چه کسانی هستند؟

در فايل صوتی می شنويم که »آقای مرعشی)از اعضای شورای عالی 
)برای  آقای منتظری  تلفن می کند و می لرزد« که  قضايی وقت( 
توقف اعدام ها(»پاشو برو پيش امام«. منتظری از تسليم شدگی و 
انفعال شورای عالی قضايی در برابر خمينی برآشفته است: »مرده 

3 ـ جالدان يادشده و موقعيت شغلی و سنی هر يک به اين شرح است: حسين علی 
نيری)حاکم شرع وقت، 32 ساله( ـ مرتضی اشراقی)دادستان وقت، حدود 35 ساله( ـ 
ابراهيم رئيسی)معاون وقت دادستانی، 27 ساله( ـ مصطفی پورمحمدی)نماينده وقت 

وزارت اطالعات،  29 ساله(
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شور شورای عالی قضايی را ببرد«.
عالی  شورای  که  می کنند  عام شکايت  قتل  مجريان  به نوبة  خود 
قضايی تنها هفته يی سه جلسه برگزار می کند و بقيه وقت اش را 

به درس دادن در قم می گذراند.
منتظری، قاضی القضات وقت، موسوی اردبيلی را نيز فردی بزدل و 
ضعيف النفس معرفی می کند که در نماز جمعه تهران با شعارهای 
عوامل رژيم برای اعدام زندانيان همراهی نشان می دهد)يادداشت 
3( و به جای جلوگيری از ادامه کشتارها تنها به طرح اين سئوال از 
خمينی اکتفا می کند که آيا زندانيان سر موضع در شهرها بايد به 

مراکز استان انتقال يابند يا در همان شهرها اعدام شوند؟ 
روشن است که هم موسوی اردبيلی به دليل مسئوليت اش در رأس 
اين  مقام های  ساير  و  قضايی  عالی  اعضای شورای  هم  و  قضاييه 
دستگاه خونريز، همه در شمار شرکای اين جنايت بزرگ اند و بايد 
قتل عام  رژيم  سياسی  هرم  در  اين حال  با  باشند.  آن  پاسخگوی 

آن ها نيز در ذيل هدايت کنندگان اصلی جا می گيرند. 
به  مقام ها  حلقه  نزديک ترين  همان  تصميم گيرندگان  اين  اما 
خمينی يعنی مثلث خامنه ای، رفسنجانی و  احمد خمينی است. 
کسانی که ادعا می کنند خامنه ای از قتل عام سال67 بی خبر بوده 
يا به هر شکلی از اين جنايت فاصله گرفته، برای دفاع از نظام حاکم 
وقايع روشن و قطعی را تحريف می کنند. رژيم خمينی که موضوع 
پائيز  از  بود،  نگهداشته  پوشيده  چندماه  تا  را  زندانيان  قتل عام 
1367 با احتياط بسيار و به تدريج برخی خانواده ها را از شهادت 
آذر  نهم  در  خبر،  اين  انتشار  تأثير  زير  کرد.  مطلع  فرزندان شان 
1367 هنگامی که خامنه ای رئيس جمهور وقت رژيم به مناسبت 
بابت مورد  اين  از  يافته بود،  روز دانشجو در يک دانشگاه حضور 
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هفته  خامنه ای  والمسلمين  االسالم  »حجت  گرفت:  قرار  سئوال 
و  مهمترين  به  دانشجويی  و صميمی  در يک جمع گرم  گذشته 
اساسی ترين سواالت مطرح در جمع های دانشجوی پاسخ داد…. 
سوال شد علت بی توجهی جمهوری اسالمی به مسئلة حقوق بشر و 
اجازه ندادن به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد پيرامون 
در  ايران  در  وسيع  اعدام های  علت  چيست؟  مسئله  اين  تحقيق 

تهران و استان ها چيست؟ 
رئيس جمهور در پاسخ گفت: اين لحن سئوال شما لحن بيانات 
اخير راديوهای بيگانه است. اما در عين حال سوال است و پاسخ 
که  آن ها  نيستيم….  بی اعتنا  بشر  حقوق  مسئلة  به  ما  می دهم. 
برعليه ما در دنيا راجع به حقوق بشر حرف می زنند می خواهند 
اين  در  دارند  را  نظام  اين  براندازی  قصد  که  کسانی  و  منافقين 
کوچکترين  نظام  و  بکنند  می خواهند  دلشان  که  هرکاری  کشور 
و  مردم  مصالح  برخالف  اين  ندهد.  نشان  خود  از  عکس العملی 
نظام است. از اول انقالب تاکنون سياه ترين فجايع را در مملکت 
منافقين راه انداخته اند، سازمان عفو بين الملل، کميسيون حقوق 
سياسی  مسئلة  نزدند……  حرف  کلمه  يک  ملل  سازمان  بشر 

است برادر من! 
اما اعدام ها! درست همان تعبيری که از راديوهای بيگانه شنيده 
ما  مگر  می گويد.  را  همين  هم  منافقين  راديو  خوب  شود.  می 
از کشورهای دنيا  مجازات اعدام را لغو کرديم!؟ ما مثل بسياری 
جرائم  که  کسانی  برای  کسانی؟  چه  برای  داريم،  اعدام  مجازات 
آن ها مستوجب اعدام است. هر کس اين جرائم را مرتکب شود ما 
اعدامش می کنيم. قوم و خويش و بيگانه هم ندارد. آن آدمی که 
در زندان با منافقين در حملة مسلحانه به داخل مرزهای جمهوری 
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و  کرند  آباد،  اسالم  در  را  فجايع  آن  بيگانه  دشمن  با  و  اسالمی 
به  بايد  شما  عقيده ی  به  آيا  دارد،  ارتباط  انداختند  راه  آن جاها 
او نقل و نبات داد؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه خائنانه مشخص 
شده، بايد چه کارش کنند؟ اين از نظر ما محکوم به اعدام است و 

اعدامش هم می کنيم...«.4 
مقام کليدی ديگر در باالترين سطح مديريت قتل عام رفسنجانی 
است. او به رغم همه کوشش هايش برای کتمان نقش و مسئوليت 
با  از ديدار و گفتگو  خود، در کتاب خاطرات خود شرح کوتاهی 
يکی از دژخيمان مجری قتل عام ها درج کرده که اعتراف روشنی 

به  جايگاه او در رهبری اين کشتارهاست:
»آقای ]علی[شوشتری ]معاون قضايی و جانشين[ مسئول سازمان 
زندان ها آمد و راجع به زندانی ها و مخصوصًا گروهک ها و مسائل 
اخير آن ها در رابطه ی با شرارت های منافقين، اطالعاتی داد و 
گفت از حدود پنج هزار زندانی گروهکی، يک سوم بر سر موضع 

هستند و يک سوم تائب و يک سوم منفصل«.5
رفسنجانی در اين زمان جانشين فرمانده ی کل قواست و همراه 
با خامنه ای و احمد خمينی)در نقش دستيار خمينی( همه امور 
داخلی و خارجی کشور،  از جبهه های جنگ تا دولت و مجلس و 

زندان ها را اداره می کنند. 
مهدی هاشمی که قباًل به او اشاره شد، در نامه يی به آقای منتظری 
می نويسد: »مثلثي كه بركل كشور و حتي مجاري انديشه حضرت 
امام تسلط داشته و حكومت مي كنند و همه رويدادها و حوادث 

4 ـ روزنامه رسالت 16 آذر 1367
5 ـ »کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1367، پايان دفاع و آغاز بازسازی«، 

ص 257 ـ چاپ هفتم، 1390
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آينده  و دورنماي رهبري  آينده  به  تعقيب مي كنند،  به شدت  را 
انقالب مضطربانه چشم دوخته اند« ..»اين مثلث هركس را كه در 
برابر معادالت آنان سر تسليم فرود نياورد،)می زنند( مانند نگارنده 

مفلوك...«. 6
خود منتظری نيز در کتاب خاطرات خود توضيح می دهد که کشور 

در دست همين سه نفر اداره می شود.7  
مرور وقايع دهه 1360 درباره جايگاه تعيين کننده سران قوا در 
اداره روزانه امور کشور ترديدی باقی نمی گذارد. در ميان اين سران  ، 
به طور خاص مثلث ياد شده از نقشی محوری برخوردار است و اين 
قتل عام  ماشين  کننده  هدايت  مقام های  باالترين  بايد  را  سه نفر 
اعتماد  حکومتی  روزنامه  به  تازگی  نمود.  محسوب   67 سال  در 
پيرامون همين کشتارها نوشت: » بعدها با داليلي ضعيف تر همين 
از كمونيست هاي  پيشنهاد]اعدام جمعی زندانيان[ درباره بخشي 
داخل زندان هم مطرح شد كه امام خميني تصميم گيري در آن 
زمينه را به جلسه سران قوا ارجاع دادند و در آن جلسه تقريبا تمام 
اقدامي  با آن پيشنهاد مخالفت كردند و  سران قوا و نخست وزير 

مشابه درباره كمونيست هاي داخل زندان صورت نگرفت«.8 
کتمان اين واقعيت که بسياری زندانيان مارکسيست و غير مجاهد 
نيز در سال 67 مشمول اعدام های جمعی شدند، بخش مخدوش 
گزارش باالست. اما بخش صحيح آن نقش آفرينی جلسه سران قوا 

در مديريت قتل عام است. 
از مدارک و شواهد معتبر در  نمونه های متنوع و متعدد ديگری 

6 ـ کتاب »از جدايي تا رويارويي«، ص49
7 ـ خاطرات آيت اهلل منتظری صفحه 512

8 ـ روزنامه اعتماد 24  مرداد 95
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و  صراحت  وجود  با  اسناد  اين  همه  اما  دارد.  وجود  زمينه  اين 
قطعيت شان، از نظر اهميت فرع بر فرآيند سياسی سال های 67 و 
68  است. اين فرآيند، نضج گرفتن قدرتی است که پس از عبور از 
قتل عام زندانيان سياسی و عزل منتظری سربرآورد. در حقيقت، 
قدرت حاکم پس از خمينی، برساخته ماشين کشتار است. در غير 
اين صورت خامنه ای که در سلسله مراتب آخوندی جايگاه نازلی 
داشت و از سواد حوزوی چندانی برخوردار نبود، چگونه توانست در 
مسند واليت فقيه بنشيند؟ او چه قابليتی داشت که آيت اهلل های 
حذف  و  فقهی  مرجعيت  از  رژيم  رهبری  با  جداسازی  حکومتی 
شرط مرجعيت از واليت فقيه در قانون اساسی، برای صعودش به 

باالترين  مسند حکومت راه باز کردند؟
مهم ترين سرمايه خامنه ای و رفسنجانی که ساير باندهای رژيم را 
هم به اطاعت واداشت، نقش تعيين کنندة  آن ها در حفظ رژيم از 
طريق قتل عام زندانيان سياسی، عزل آقای منتظری و مقابله با 

ارتش آزادی بخش ملی بود. 
آن ها قدرتی را شکل دادند که اعتبارش را از ريختن خون نسلی 
سرمايه   از  عظيمی  بخش  انهدام  و  ايران  فرزندان  رشيدترين  از 
انسانی و معنوی اين کشور به دست آورده  است. اين پشتوانهـ   يک 
شر عمومی به مثابه مصلحت عاليه تمام اجزا و هموندان حکومت 
کنونی ـ آری سبب حفظ تاکنونی رژيم بوده است؛ اما هم چنين 

مانع ثبات يابی سياسی حقيقی آن است. 
اين که انتشار فايل صوتی يک جلسه برگزار شده در نزديک به سه 
رژيم عمل می کند،  اين  در  زلزله سياسی  مانند يک  پيش،  دهه 
به اين معنی است که رژيم واليت فقيه در برابر پرونده قتل عام 
واقعه يی  نه  پرونده  اين  است.  آسيب پذير  چاره نشدنی  به طرزی 



22

سپری شده و فرونهاده در  بايگانی  تاريخ است، نه امری تقليل يافته 
در  دايره بسته حقوق بشر. بلکه فراتر از آن، امری است در قلمرو 
مقاومت و آزادی. هر قدمی در اين ميدان، از جمع آوری اطالعات 
افشای موقعيت و هويت  تا  و جزييات درباره سربه داران سال67 
واليت  کشيدن  به زير  برای  است  مبارزه يی  اجزای  همه  جالدان، 

فقيه.



فصلسوم:
تحلیلحکمقتلعام



24

 
 

 

واقعة  قتل عام تا آن جا که به رژيم برمی گردد، از چند حلقه اساسی 
تشکيل شده است:  حکم خمينی، اعدام جمعی مجاهدين، اعدام  
ساير زندانيان در ماه های بعد ، سپس پنهان کردن مزارها و اسامی 

شهيدان.
حکم قتل عام ـ هم از نظر پيامد خونبار بالفصل آن و هم از نظر 
تأثير پاينده اش بر ديدگاه و ساختار  واليت فقيه ـ  سند مهمی در 

تاريخ ايران است. 
در اين حکم است که واليت فقيه واقعيت های اساسی مؤثر خود 
سياسی  پديده  اين  که  دريافت  می توان  آن  از  و  می کند  بارز  را 
دوره   پايان  در  سند  اين  نيست.  چه چيزی  و  هست  چه چيزی 
و   بالمنازع  به گونه يی  خمينی  آن  در  که  شده  تدوين  ده ساله يی 
غيرقابل قياس با قدرت ديکتاتورهای حاکم بر ايران در چند سده 
اخير، قدرت سياسی و اقتدار مذهبی را در کف خود داشته است. 
چکيده عمل و نظر خمينی مبتنی بر تجربه فوق العاده قدرت مداری 
ده ساله، خود را در همين سند ظاهر می کند و آنچه او در خالل 
بيان  را  آن  از  خطوطی  گاه  و  داشت  ذهن  در  دهه  يک  همين 

می کرد، در همين حکم به بلوغ می رسد. 
حقيقی  وصيت نامه  سياسی،  زندانيان  قتل عام  حکم  نظر  اين  از 
خمينی است. در پيامی به منتظری که در کتاب خاطرات او درج 
شرعی  »مسئوليت  که:  نمی گذارد  باقی  ترديدی  خمينی  شده،  
منتظری  که  است«)يادداشت4( هرچند  من  با  بحث  مورد  حکم 
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بارها تالش کرده اين حکم را »منسوب« به خمينی معرفی کند. 
باری، اين حکم)يادداشت5( با وجود حجم اندک اش که فقط 236 

کلمه است، عناصر متعددی را در بر می گيرد:

نخست،اتهامها
مجاهدين  جرائم  به عنوان  را  متمايز  دليل  هشت  خمينی  حکم 

عنوان می کند:
الف ـ منافق بودن

ب ـ خيانت
ج ـ  به هيچ وجه به اسالم معتقد نبودن
د ـ  ارتداد از اسالم به اقرار سران آن ها

هـ  محارب بودن و جنگ کالسيک آن ها در شمال و غرب و جنوب 
و ـ  جاسوسی برای صدام 

ز ـ  ارتباط با استکبار جهانی
ح ـ  ضربات ناجوانمردانة  آن ها از ابتدای تشکيل نظام جمهوری 

اسالمی تا کنون.

 سه فقره از اتهام ها که در صدر فهرست آمده و مهم ترين آن هاست، 
مربوط به عقيده و تفکر است. در اين جا خمينی با تقلب صريحی 
تغيير ايدئولوژی اپورتونيست های چپ نما در سال 1354 را به اقرار 

رهبران مجاهدين به ارتداد تبديل کرده است. 
يا  اتهام ها  اين  بی پايگی  از  بحث  نوشته،  اين  هدف  اين  حال  با 
مغايرت آن با استانداردهای قضايی بين المللی و موازين انسانی و 

اسالمی نيست. 
که  می کنيم  نظر  نسلی  سرگذشت  و  به  سرنوشت  آن  به جای 
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زدن  برچسب  است.  شده  کشيده  به آزمايش  دروغ ها  انواع  ميان 
پيش  جباران  و  خمينی  جانب  از  مخالفان  عليه  دروغ پراکنی  و 
که  است  راهی  تازه  امر  نيست.  نامنتظره يی  و  عجيب  چيز  او  از 
مجاهدين برگزيده اند:  در پاسخ دروغ های پرشمار خمينی، انتخاب 

آن ها صداقت و فدا بوده و هست.

دوم،منافقین
در حکم خمينی، واژه های منافقين و نفاق جايگاه محوری دارد. 

بررسی اين مفهوم در فصل بعدی خواهد آمد.

سوم،سرموضعبودن
گزاره مرکزی حکم خمينی، دستور قتل عام است:  »کسانی که در 
زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و 

می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند«.
از  روشنی  تعريف  است،  کلمه    21 همين  که  قتل عام،  حکم 

»سرموضع بودن« به دست می دهد:
ـ بر سر موضع نفاق است؛  يعنی اعتقاد و آرمان و مشی مبارزاتی 

مجاهدين را نمايندگی می کند،
همه  زير  زندان  سال های  در  و  کرده؛   پافشاری  موضع  سر  بر  ـ 

فشارها ايستادگی به خرج داده،
ـ و بر سر موضع پافشاری می کند و بازگشت ناپذير است. 

مهدورالدم  می کند:   پايه گذاری  را  اساسی  اصل  يک  حکم  اين 
نظام  با  مخالفت  در  خود  فکر  و  عقيده  بر  که  کس  هر  دانستن 
حاکم ايستادگی به خرج می دهد. از نظر خمينی محکوميت هر فرد 
به اعدام به عمل مجرمانه او بستگی ندارد؛  بلکه نفس فکر و اعتقاد 
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و تزلزل نشان ندادن نسبت به آن است که باالترين جرم است. 
بنابراين، در حکم هيچ اتهامی از اين گونه در بين نيست که زندانيان 
با عمليات مجاهدين ارتباط داشته اند، يا در زندان تشکيالت برپا 
زده اند.   بندها دست  اغتشاش در داخل  و  به درگيری  يا  کرده اند، 

بلکه جرم يگانه و يگانه انگار »سرموضع بودن« است.
دربارة   ابهامی  و  ترديد  آن،  متعاقب  تکميلی  حکم  و  حکم  اين 
با  نمی گذارد.  باقی  »سرموضع«   مجاهدين  بر  خمينی  تمرکز 
»قتل عام«  اصطالح  اطالق  و  کشتارها  گستردگی  اين حال، 
مخدوش  تحليل های  و  سوء تعبيرها  برخی  برای  فضايی  به آن، 
فراهم کرده که برحسب آن اين واقعه را يک کشتار کور معرفی 
می کنند. انگار که قتل عام سال 67، از لحاظ سرشت آن، چيزی 
مانند کشتار يهوديان در جنگ جهانی دوم يا کشتار سربرنيتسا 
است. در وقايع اشاره  شده هويت فردی و سوابق سياسی قربانی 
صرف  بلکه  نبود.  قاتالن  توسط  آن ها  گزينش  مالک  هيچ کدام 
تعلق گروهي و جمعي آنها به يك دين يا قوميت سبب قتل عام 
اعتقادی  مختصات  واقعه  اين  در  که  آن  حال  است.  شده  آن ها 
است.                                                                                       گرفته  قرار  ذره بين  زير  زندانيان  به يک  يک  سياسی  و 
انجام قتل عام مانند تشکيل هيأت های سه نفره در تمام  ترتيبات 
استان ها همين واقعيت را تأييد می کند. از اين رو، نه گستردگی 
کشتارها نه »قتل عام« ناميدن آن محل ترديد نيست، اما خصلت  
است.  هدف دار  و  هوشمند  که  کرد  برجسته  بايد  را  آن  اساسی 
به عبارت ديگر آن چه رخ داده، انتقام جويی کور، واکنش جنون آسا، 
خشک و تر را با هم سوزانيدن يا از دم تيغ گذراندن همه نيست. 
بلکه کشتاری است بر اساس يک معيار صريح، قطعي، بارز، تعريف 

شده و فرمان داده شده:  »سرموضع بودن«
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در خود  را  نابخشودنی  عنوان سه جرم  اين  ديدگاه خمينی،  از   
با  مبارزه  عزم  و  تسليم ناپذيری،  است: هويت مجاهدخلق،  تنيده 

واليت فقيه!
ـ آيا سرموضع منافقين هستی؟

ـ آری، هستم. 
مجاهدين  شبه محاکمه های  در  جواب ها  و  سئوال  چکيده  اين 
قتل عام شده است و از جهاتی محاکمه عيسی بن مريم را تداعی 

می کند:
ـ پس تو می گويی پسر خدا هستی؟

ـ شما می گوييد که هستم. 
جرم متهم در هر دو محاکمه، »سرموضع بودن« است، و شگفتی 
متهم  عليه  که  شاهدی  تنها  که  است  اين  در  محاکمه  دو  هر 
شهادت می دهد، خود اوست و اين متهم است که خود را مجرم 

اعالم می کند.   

چهارم،تشخیص؛نهمحاکمه
سومين بند حکم خمينی، ترتيبات و فرآيندی را ترسيم می کند 
)احراز  موضوع  تشخيص  است:   قضايی  دادرسی  آئين  شبيه  که 
»سرموضع« بودن يا نبودن زندانی( بر اساس رأی اکثريت اعضای 
وزارت  نماينده  و  دادستان  شرع،  قاضی  از  مرکب  است  هيأتی 

اطالعات.
از  ياد شده  بازجويی  هيأت های  نويسندگان و تحليل گران  برخی 
زندانيان در آستانه قتل عام را يک محاکمه تلقی کرده  و مغايرت آن را 
با موازين قضايی توضيح داده اند. از جمله اين که محاکمه شوندگان 
وکيل نداشته اند، حق استيناف خواهی از آنان سلب شده و از همه 
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مهم تر اين که در حال گذراندن دوران محکوميت خود بوده اند و 
محاکمه مجدد آن ها يک بی عدالتی فاحش بوده است. 

اين ظلم ها در خشن ترين صور  البته واقعيت دارد که همه  اين   
خود نسبت به قتل عام شدگان روا شده است. با اين حال ترتيباتی 
که خمينی مشخص کرده، برای برگزاری محاکمه نبوده است. خود 
او تصريح می کند که وظيفه هيأت ها »تشخيص موضوع« است. 
کار آن ها کشف انسان های آرمان گرايی است که در مبارزه برای 
آزادی استوار و مصمم و بازگشت ناپذيرند. به اين منظور، »تشخيص 
را روشن سازد.  زندانی  موقعيت  از  موضوع« می بايست دو جنبه 
جنبه نخست پيشينة اوست که آيا تاکنون »بر سرموضع نقاق خود 
پافشاری کرده« و در سال های اسارت در حال ايستادگی و مبارزه 

بوده است يا خير؟ 
بررسی موقعيت هر زندانی از اين نظر با توجه به وجود پروندة  او 
به سادگی قابل انجام بود. اما دومين جنبه تشخيص انتخاب قطعی 

و نهايی زندانی است که اهميت تعيين کننده دارد. 
در اين  نقطه پرسش يا پرسش هايی که هيأت مرگ در برابر زندانی 
می گذارد، محک انتخاب قطعی اوست. در واقع پرسشی است که 
زندانی را بين کشته شدن خودش و کشتن سازمان و آرمان اش 

وسوسه می کند. 
هانا آرنت درباره وقايع دوران نازی ها در آلمان می نويسد: »اعتقاد 
رايج بر اين بود که مقاومت در برابر وسوسه، از هر نوع اش، محال 
است، هيچ کس قابل اعتماد نيست و در لحظات دشوار نمی توان 
به کسی اعتماد داشت و وسوسه شدن و مجبور شدن تقريبًا يکسان 

است«.9 
9 ـ هانا آرنت، »مسئوليت شخصی در دوران ديکتاتوری«، ترجمه بنياد عبدالرحمن 

برومند
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رايج  اعتقاد  همين  در  عظيمی  شدگان گسست  قتل عام  انتخاب 
ايجاد کرد. کسانی که از سر جهالت يا بدتر از آن با غرض ورزی، 
بی اختيار جلوه  و  را محکومانی منفعل  بردوش  مجاهدين صليب 
می دهند که گويا آن ها را بدون توجه به  انتخاب های مبارزاتی شان 
به زيان  را  موضوع«  »تشخيص  واقع  در  گذرانده اند،  تيغ  دم  از 
اين  »موضوع«  تمام  می کنند.  مخدوش  قتل عام شده  سربه داران 

بود که اسرار هويدا می کردند. 

پنجم،اصولترديدناپذير
ترديدناپذير«  »اصول  خمينی  حکم،  بند  آخرين  و  چهارمين  در 

واليت فقيه در برابر مخالفان را تدوين می کند:
ـ بی رحمی نشان دادن 

ـ  اعمال قاطعيت
ـ به کاربستن خشم و کينه

ـ کنار گذاشتن وسوسه و شک و ترديد هنگام صدور حکم اعدام 
ـ ترديد نکردن در اجرای اعدام ها

ـ اعمال حداکثر شدت عمل
ـ و ترديد ناپذيری همه اين اصول

ششم،سیاست
ارائه  خود  تکميلی  حکم  در  را  ديگر  اساسی  اصل  يک  خمينی 
نفاق  بر سر  اگر  تمام موارد هر كس در هر مرحله  می کند: »در 
باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسالم را نابود كنيد«.

)يادداشت6(
بيان  فقيه  را در واليت  اين دو حکم، خمينی مفهوم سياست  با 
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می کند: دروغ گفتن، بی رحمی به خرج دادن، زياد کشتن، سريع و 
يک باره کشتن و ...

روشن نيست که آيا خمينی، از آراء ماکياوللی نظريه پرداز سياسی 
او در کتاب مشهور خود،  نامدار قرن شانزده مطلع بوده يا خير. 
بايد صدمات  از فتح يک کشور، شهريار  تصريح می کند که پس 
خود به مردم را يک باره و يک جا وارد سازد تا اثر آن کم تر احساس 
شود. «.10  اندرز او به حاکمان اين است که هيچ گونه تعهدی برای 
محترم شمردن قول خود نداشته باشند و هرگاه الزم شد  خوی 

حيوانی و بی رحمی در پيش بگيرند.11 
از همان اصول و نظرگاهی  لفافه اسالم،  در حقيقت، خمينی در 
تبعيت می کند که در ذيل آن امر سياست به مثابه مناسباتی است 

که در آن عدالت و شرافت و اخالق انسانی جايی ندارد. 
وقت،  جمهور  به رئيس  خمينی   1366 سال  نامة   نظر،  اين  از 
خامنه ای، تعريف دقيقی از همين »سياست« است: »حکومت به 
... مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و  معنای واليت مطلقه 
روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد يا منزلی را که در مسير 
 ... خيابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. 
بسته  مردم  با  خود  که  را  شرعی  قراردادهای  می تواند  حکومت 
اسالم  و  کشور  مصالح  مخالف  قرارداد  آن  که  موقعی  در  است، 
باشد، يک جانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و يا 
غير عبادی است که جريان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن 
مادامی که چنين است جلوگيری کند.... و باالتر از آن هم مسائلی 

10 ـ نيکولو ماکياوللی، شهريار، به نقل از »خداوندان انديشه سياسی«، ص648
11 ـ نيکولو ماکياوللی، فصل هجدهم، ترجمه داريوش آشوری
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است، که مزاحمت نمی کنم«.12 
آنچه را خمينی نمی خواست »مزاحمت«  کند و از گفتن اش در آن 
زمان ابا داشت، يک سال بعد در حکم قتل عام زندانيان سياسی 

انشا کرد. 
 

12 ـ اين نامه در 21 دی 1366 نوشته شده است، صحيفه نور، ج 20، صص 452-
451



فصلچهارم:

مفهوممنافقین
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به صورت  »منافقين«  دائمی  و  ديرپا  موضوع   95 سال  خالل  در 
اظهارات  در  آن ها  احياء«  و  به »تطهير  نسبت  تازه يی  هشدارهای 
سران رژيم ظاهر شد. اين کلمات پس از انتشار فايل صوتی جلسه 
سپس  شد.  عنوان  بارها   67 سال  قتل عام  درباره  منتظری  آقای 
در خالل بروز تنش های سياسی حادی بر سر درج عکس رئيس 
جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوی در ويژه نامه دانشگاه شريف 
جديدی  موج  اکران  يا  توليد  کار  که  زمانی  و  شد  سرگرفته  از 
به ميان آمد،  تلويزيونی13 عليه مجاهدين  از فيلم ها و سريال های 
ظهور دوباره همين کلمات تأييد کرد که اين نه يک امر تصادفی 

بلکه معطوف به ديدگاه و سياست رژيم حاکم است. 
کلمات »تطهير و احياء« انعکاس   ديدگاه سفت و سخت شده يی 
زمان  فقيه، چه در  به اين معنی که واليت  است.  رژيم حاکم  در 
خمينی چه در حاکميت خامنه ای، بقای خود را در امحاء  جنبشی 

می بيند که آن را منافقين نام گذاری کرده است.  
برای شناخت واليت فقيه  بايد در مفهوم همين کلمه رسوخ کرد. 
با اين روش از کوشش های تاکنونی برای به دست دادن تعريفی از 

13 ـ رسانه های دولتی در ماه های شهريور تا آبان95 از اکران يا آغاز به توليد چند 
فيلم و سريال درباره »منافقين« خبر داده اند. ازجمله:در ماه شهريور :سريال تلويزيونی 

»نفس« در ماه مهر فيلم »سيانور« ، سريال »سال های حادثه« . در ماه آبان: فيلم 
»ماجراهای نيمروز«، فيلم »آخرين روزهای زمستان«، فيلم»مشتاقی و مهجوری«.در 

ماه های پيش از اين نيز فيلم ديگری به نام »امکان مينا«  روی اکران آمد.



35

قتل عام و بازشناسی الیگارشی قدرت

اين اصطالح نظير تبارشناسی آن، بررسی ريشه های عقايد شيعه 
درباره امامت و پيشينه عقايد فلسفی و نظرگاه های فقهی خمينی 
فاصله می گيريم و برای فهم واليت فقيه به عناصر واقعی نهفته در 
آن روی می کنيم که خود را در عمل سياسی اش ظاهر کرده است. 
آن  تاريخی  به سابقه  ربطی  »منافقين«  مفهوم  خمينی،  نظر  از 
تعريف  و  قرآن  در  کلمه  اين  مشخص  معنای  اسالم،  صدر  در 
واژه شناسانة آن ندارد. بلکه خود او در خالل سخنرانی ها و عمل 
 سياسی اش بار معنايی متفاوتی به اين کلمه داد. سپس در حکم 
قتل عام بار معنايی آن را با جرم شناختن »سرموضع« نفاق بودن، 
به منتها درجه رساند.)يادداشت 7( پس  در اين جا مفهومی مورد 

نظر است که اين کلمه در يک فرآيند تاريخی پيدا کرده است. 
از سال 58 به بعد به مدت چند سال خمينی در سخنرانی هايش 

مشخصه های همين دشمن ـ منافقين ـ را توضيح می داد:
برای شکافتن مفهوم اين واژه ابتدا به سخنان خمينی مراجعه می 

کنيم:

مصیبتبدتر ـ اولين اظهار نظر خمينی عليه مجاهدين در 23 
خرداد 58 در يک ديدار غيرعلنی با عده يی از عوامل اش صورت 
گرفت. سخنان خمينی هرچند در آن موقع به طور رسمی منتشر 
نشد، اما نوار کاست آن که دست به دست می گشت، وسيله تحريک 

و بسيج قوای خمينی عليه مجاهدين بود:  
» اين اين ها مصيبت شان بدتر از آن هاست. ...

قرآن  گردن  خواهد  می  دلشان  چه  هر  خود  سر  که  اين هائی 
می گذارند، اين ها کارشان مشکل تر از آنهاست .... «.14  

14 ـ صحيفه نور جلد 7 ص 107
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هم  »امروز  ـ  محمدرضا از مشکلتر مشکالت، اعظم از
کار  که  هستند  منافقين  از  دسته  يی  به  مبتالی  مسلمان ها 
مسلمان ها با اين منافقين مشکلتر است با کارشان با محمدرضا. ... 
يک دسته يی که در ظاهر اظهار اسالم می کنند...با اينها بايد چه 

بکنيم؟ کار با اينها بسيار مشکل است ... 
از اعظم مشکالتی است که برای ملت ما و  حل مسأله منافقين 

برای اسالم از اول بوده است«.15  ) 24 آذر 58(
ـ  »هيچ وقت از  ترسناکترازحملهنظامیوحصراقتصادی 
حمله نظامی نترسيد ، ... بلکه آنوقت هم مداخله نظامی بکنند به 
نفع ماست. از حصر اقتصادی هم ابدا نترسيد …اگر ما را محاصره 
اقتصادی بکنند به نفع ماست... از اين دشمنی که آمده در داخل 
و ما را می خواهد از داخل فاسد کند ، اين ترس دارد«. 16 )10دی 

)58
سورهمنافقین،نهسورهکفار ـ » ما سوره منافقين داريم اما 
سوره کفار نداريم، سوره منافقين داريم که برای منافقين، از اول 

شروع می کند اوصافشان را می گويد«.17 )4 تير 59(
و  پاک  های  جوان  که  »توانستند  ـ   پاک جوانان جذبکننده
صاف و صحيح ما را گول بزنند با تبليغاتی که بلدند و خوب هم 

بلدند«18.  )4 تير 59(
بانیانشکافمیانجامعهوحکومتـ »تمام سعی منافقين 

15 ـ صحيفه نور جلد 10 ص 286
16 ـ صحيفه نور جلد 11 ص 153
17 ـ صحيفه نور جلد 12 ص 201
18 ـ صحيفه نور جلد 12 ص 197
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بر اين است که بين مردم شکاف ايجاد نمايند«.19  )6 خرداد 61(
راستين  اسالم  »منافقين  ـ  وحدودشرعیه  قصاص مخالفان
می خواهند، نه اسالمی که در آن حدود شرعيه جاری بشود ، نه 
که  اسالمی  نه   ، بشود  جاری  شرعی  قصاص  آن  در  که  اسالمی 
ابرقدرت ها را بيرون بکند از کشور ، نه اسالمی که کمونيست را 

سرکوب کند«.20 )11 آذر 61(
تبليغات شان  و  بود  زياد  شان  عده   که  »منافقين  ـ زياد عده
دامنه دار بود و جوان های بسياری را از ما گول زده بودند ، آنها به 

زباله دان ريخته شده اند«.21  )4 خرداد 62(
اين ها  می گفتند  مردم  همه  را  امنيت  »سازمان  ـ  کفار  از بدتر
برخالف ملت و اسالم هستند، می شناختند اين را، … مبارزه با 
از کفارند«.22  )4 تير  آن ها آسان بود، منافق ها هستند که بدتر 

)59
اين  بر  بنای  »شما  ـ  يک  بر هزار بهاحتمال تسلیمناپذير،
مطلب نداريد. و من اگر در هزار احتمال يک احتمال می دادم که 
بدهيد،  انجام  می خواهيد  که  کارهايی  آن  از  برداريد  دست  شما 
حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پيش شما بيايم«.23  )21 

ارديبهشت 1360(
جمعيتی  يک  گرفتار  »شما  ـ  میکنند شکنجه را خودشان
هستيد که خودشان، خودشان را بيهوش می کنند و داغ می کنند 

19 ـ صحيفه نور جلد 16
20 ـ صفحه نور جلد 17
21 ـ صفحه نور جلد 17

22 ـ  صحيفه نور جلد 12 ص 201 
23 ـ صحيفه نور جلد 14
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برای اين که گردن شما بگذارند
... بعضی از اين ها، آن رفيق خودشان را بيهوش می کنند و شکنجه 
می کنند برای اين که بگويند شکنجه ما داريم. شما سرو کارتان با 
يک همچو مردمی است«.24  ) 19 فروردين 1360 ـ در مالقات با 
محمدی گيالنی رئيس »دادگاه انقالب تهران« و ساير مسئوالن 

اين دادگاه(
»سرکوب«تصمیمگیریشده ـ »ما با آنها عمل خواهيم کرد 
به طوری که با غير مسلمين عمل می کنيم، با منافقين عمل می 

کنيم و آنها را سرکوب می کنيم«.25)2 شهريور 58(
»آنقدری که اسالم تکيه کرده است بر اين که منافقين را از بين 
ببرد يا اصالحشان کند، برای کفار اين طور نيست. انسان می داند 
با آدم کافر چه بکند، اما با منافقين نمی داند چه کند«26.  )6 دی 

)62

درونمايهگفتههایخمینی
سخنرانی های خمينی در دوره ده ساله  حکومت اش نقطه نظرها و 
توصيف های بسيار بيشتری درباره »منافقين« به دست می دهد. اما 
می توان گفت که   نمونه های پيش گفته مهم ترين وجوه نظرگاه  او 

درباره مجاهدين را در برمی گيرد. 
اين نظرگاه  در چند نکته اساسی قابل توضيح است:

الفـ زدن برچسب »منافقين« به سازمان مجاهدين خلق ايران 
و هر فرد يا گروهی که هم نظر يا همسوی اين جنبش  است، در 

24 ـ صحيفه نور جلد 14 صفحه 170
25 ـ صحيفه نور جلد 8 ص 266 
26 ـ صحيفه نور جلد 8 ص 266
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اصل استفاده از بدعت تکفير است. تکفير، از اشکال اساسی اعمال 
تفکرارتجاعی و بنيادگرايی دينی، در ظاهر عبارت است از معرفی 
و افشای فرد يا گروهی که منکر خداست يا صداقت پيامبر خدا 
را انکار کرده است. اما در عمل،  در قرن های متمادی، تكفير يك 
دستاويز دينِي مرتجعان براي راندن و سركوب مخالفان يا رقباي 

فكري بوده است. 
مهم ترين  از  حربه،  اين  نيز  ايران  بر  حاکم  فقيه  واليت  برای 
سازوکارهای فرمانروايی است و هدف سياسی محوری آن از ابتدا 

مجاهدين بوده است.

بـ خمينی برای مشخص کردن هدف اصلی خود که در مورد 
مجاهدين چيزی بسيار بيشتر از تکفير را در نظر دارد، اين فرمول 
را ابداع کرد که »منافقين بسيار بدتر از کفارند«. چنان که ديديم، 
در سخنرانی 4 تير 1359 او تا گفتن  اين دروغ مفتضحانه تنزل 
کرد که »ما سوره منافقين داريم اما سوره کفار نداريم«. در حالی 
به کافرون  را  نهمين سوره خود  و  قرآن صد  که  است  روشن  که 

اختصاص داده است. 
خمينی می خواست سلسله مراتب شناخته شدة دشمنان در تاريخ 
به عنوان جبهه  کفار  همواره  آن  برحسب  که  را  اسالم  فرهنگ  و 
دشمن در مقابل مسلمانان محسوب شده اند، کنار بزند تا چيزی 
او  ديگر  به بيان  بشناساند.  را  معهود  از دشمن  به مراتب دشمن تر 
داشت برای جبهه خودی روشن می ساخت که خطر اصلی از کدام 

سو می آيد؟
در نظر خمينی، منافقين يعنی دشمن ذاتی، که باالترين خطر در 
سلسله مراتب خطرهاست و پديده يی است که واليت فقيه از نفی 
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آن موجوديت می يابد. 
اين جنبشی است و حتی نوعی از انسان  است که در صدر دشمنان 
قرار دارد و خمينی حمله نظامی آمريکا و محاصره اقتصادی کشور 

را به مراتب بر اين خطر ترجيح می دهد. 
شعار »مرگ بر منافقين« که مشخص کننده دشمن اصلی رژيم در 

جبهه داخلی است، برخاسته از همين تلقی است. 

از همان  برای مجاهدين خلق  واژه »منافقين«  بردن  به کار  جـ
و  سرکوب  قطع،  به طور  خمينی،  حاکميت  شروع  ماه های  اولين 
کشتار مجاهدين را در تقدير داشت. اين نام گذاری عبارت بود از 

قصد و دورخيز خمينی برای نابودی مجاهدين.
در نخستين روزهای پس از سرنگونی حکومت شاه، خود مجاهدين 
اوضاع را چنين تحليل و ارزيابی می کردند که حداکثر ظرف شش 
ماه  عمليات سرکوب و کشتار مخالفان از جانب رژيم جديد آغاز 
خواهد شد.  چه در آن زمان چه در سال های 58 و 59 ، شخصًا 
يا در نشست های داخلی می شنيدم  از مسئوالن مجاهدين  بارها 
که از »تيغ سرکوب«  صحبت می کردند. گاه با اين سئوال که »تيغ 
اين هشدارها که  با  سرکوب«  چه زمانی فرود خواهد آمد؟ و گاه 
بايد زمان »تيغ سرکوب« را عقب بيندازيم. آنچه محل ترديد نبود، 

چشم انداز حتمی الوقوع همين »تيغ« بود. 
بر پايه همين فرض، از فردای قيام بهمن اصل راهنمای تاکتيک ها 
و سياست های مجاهدين، اجتناب از درگيری با حکومت به بهای 

چشم پوشی مکرر از بسياری حقوق حقه سياسی و قانونی بود.
با  نيز  پاسداران اش  و  او  اسالمی«  »جمهوری  حزب  و  خمينی 
خاطر جمعی از شکيبايی مجاهدين، در آن دوره کوتاه ده ها تن 
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گرم  يا سالح  به ضرب چماق  را  سازمان  اين  هواداران  و  اعضا  از 
به شهادت رساندند.)يادداشت 8( از ميان آن ها چهار نفر تيرباران 
شدند. همزمان، دستگيری  هواداران مجاهدين که عمومًا جرمی 
جز هواداری از مجاهدين نداشتند، به تدريج زندان ها را پر می کرد. 
نفر   1200 به حدود  زندانيان  همين  شمار   1360 ارديبهشت  در 

رسيد.27  
در فروردين 1360 با انتشار اطالعيه ده ماده يی دادستانی)يادداشت 
نيام کشيدن تيغ سرکوب  از  بود که خمينی در حال  9( روشن 

است.
و  به مجاهدين  خمينی  ايدئولوژيک  و  سياسی  تهاجم 
زمينه سازی هايش برای شروع کشتار وسيع، از جمله بسيج قوای 

رژيم، همه در همين نام  گذاری »منافقين« تجلی می يافت.

نظرگاه خمينی، هرچند که »منافقين« در يک جنبش  دـ در 
خود  در  هم  را  »ديگری«  اما  می يابد،  عينيت  مشخص  سياسی 
کلمه  در  نا شده ،  تسليم  ديگری  هر  او  نزد  می کند.  نمايندگی 
ايران هر  نيروهای سياسی  »منافقين« تجلی می يابد و در طيف 

فرد و گروه به اطاعت درنيامده يی مشمول اين  نام  گذاری است. 
خويشکاری اين  نام گذاری، جداسازی ريشه يی ميان اردوی رژيم 
حاکم است با جبهه ديگر و اردوگاه ديگر و به طور کلی نوع ديگری 
از انسان که عزم و انديشه مخالفت و مقاومت دارد. پس، کارزار 
و  مقاومت  حق  سلب  »منافقين«،  عليه  ايدئولوژيکی  و  سياسی 

مخالفت از کل جامعه را پيشاروی خود داشته و دارد. 

27 ـ در نشريه مجاهد 122 مورخ 7 خرداد 60 ص32 آمار زندانيان مجاهد در 93 
شهر درج شده است. جمع اين زندانيان 1186 نفر است. 
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برخی ها رويارويی ميان خمينی با مجاهدين را يک تصفيه حساب 
از مرزبندی های  برخاسته  را  آن  برخی ديگر  انگاشته اند،  مذهبی 
ميان مجاهدين و جريان راست ارتجاعی در زندان های شاه تحليل 
کرده اند. اين خام داوری ها ماهيت غيردقيق و انتزاعی دارد و به کنه 
اصلی روند تثبيت قدرت سياسی پس از سرنگونی شاه راه نبرده 

است.
خمينی از روز اول در سرکوب مجاهدين به بند کشيدن کل جامعه 
نام گذاری »منافقين« در خدمت همين هدف  نظر داشت.  را در 
بود و خيلی زود به سازوکاری برای جداسازی و دسته بندی طيف 

سياسی مخالف خمينی تبديل شد. 
با  آلمان  نازی   حزب  رويکرد  نام گذاری ها  اين گونه  مشهور  مثال 
يهودی ها پيش از جنگ جهانی دوم است. هانا آرنت اين تجربه 
را به خوبی شرح داده است: »نخستين گام اساسی در راه چيرگی 
تام، کشتن شخصيت حقوقی در انسان است. اين کار از يک سو 
با قرار دادن رده هايی از مردم در خارج از حمايت قوانين کشور 
قراردادن  با  ديگر  سوی  ...از  مشروعيت  عدم  برچسب  زدن  با  و 
اردوگاه های جمعی در خارج از شمول نظام جزايی عادی صورت 

گرفته بود...«.28
در اين جا آرنت  موقعيت يهودی ها در سال های حاکميت هيتلر را 
تشريح می کند که چگونه با جداسازی آن ها ابتدا حقوق سياسی 
و مدنی  شان را نفی کردند، سپس به تخطئه شخصيت  اخالقی شان 

پرداختند و سرانجام نابودی جمعی آن ها دست زدند. 
و  نام گذاری  ابتدا  شد:  طی  روند  همين  نيز  مجاهدين  مورد  در 
زدن برچسب »منافقين«، سپس قراردادن آن ها در موقعيتی که 

28 ـ هانا آرنت، توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثالثی  
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بايد هدف قرار گيرند، در وهله بعد انکار همه حقوق شان و سپس 
کشتار.

آخوند  به نام  بم  انقالب  دادگاه  رئيس   59 سال  مرداد  دوم  در 
عالمه حکمی صادر کرد و در آن گفته بود: »مجاهدين خلق ايران 
به فرمان امام خمينی مرتدين و از کفار بدترند. هيچ گونه احترام 

مالی ندارند. بلکه حياتی هم ندارند...«. 29
در آن زمان رهبر مجاهدين آقای مسعود رجوی گفت:  »می گوييد 
مسلمان نيستيم، الاقل برذمة اسالم هم نيستيم؟ ... اگر اسالم آن 
در عمل مبلغ اش هستيد،  است که شما  انحصارطلبی  و  خشونت 

ماهم حاضريم جزيه بدهيم«.30
مخالف  عنصر  به هر  به سرعت  مجاهدين،  حقوق  هرگونه  انکار 
تعميم يافت و   به طور کلی رفتار ثابت و دائمی واليت فقيه نسبت 

به  »ديگری« شد.  
منافقين ناميدن مجاهدين و سلب تمام حقوق اجتماعی و سياسی 
و مالی و حياتی اين جنبش، از اين رهگذر به صورت اهرم مؤثری 
با آن مانع هرگونه نزديک شدن  تا  در دست واليت فقيه درآمد 

سايرين به مجاهدين شود.
ميان  همبستگی  تخريب  نام گذاری  سازوکار  اين  ديگر،  به عبارت 

مخالفان واليت فقيه بوده است. 
 

29 ـ نشريه مجاهد شماره 103، 9 دی 1359
30 ـ مسعود رجوی، »چه بايد کرد؟«، سخنرانی در گردهم آيی امجديه تهران، 23 

خرداد 1359، نشريه مجاهد شماره 87





فصلپنجم،

خمینیگرايی؛
جابهجايیجالدوقربانی
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در ديدار با محمدی گيالنی رئيس وقت »دادگاه انقالب« تهران 
شد،  اشاره  اين  از  پيش  که  دادگاه،  اين  پاسداران  و  بازجويان  و 
ترسيم  را  »منافقين«  درباره  مشخصه يی  روشن  به زبان  خمينی 
آن  بايد  با  عمومی  اذهان  در  پديده  اين  او  نظر  از  که  می کند 
تعين پيدا کند. اين مشخصه شکنجه گر خود بودن قربانی است:  
خودشان، خودشان را شکنجه می کنند، خودشان خودشان را داغ 

می کنند، خودشان خودشان را می کشند ....
در اين جا جالد و جانی با هويت و رفتار غيرمتعارفی ظاهر می شود 

که با گونه معمول و شناخته شده خود به کلی متفاوت است. 
او رويکرد تدافعی ندارد و در منتهای تهاجم است، جنايت را انکار با 
مخفی نمی کند، ديگران را در آن سهيم نمی کند يا آن را به گردن 
کسی نمی اندازد؛ بلکه خودٍ شکنجه شده را عامل شکنجه خويش 

و خودٍ کشته شده را عامل قتل خويش معرفی می کند. 
با  مستبدانی  و  دژخيمان  دورتر  گذشته های  و  گذشته  قرن  در 
را  آن  اما خمينی  بيش مشابه ديده شده اند؛  و  فرافکنی های کم 
به يک دستگاه عملی و نظری منسجم بالغ کرد که در آن نسبت 

ميان جالد و قربانی دگرگون شده است. 
پس در اين جا بحث از گستاخی يا هرزگی جالد نيست؛  بلکه 
ايدئولوژی هولناکی در برابر انسان قد علم کرده که وجود قربانی 
نابود  در  ايدئولوژی  اين  می کند.  نفی  را  مظلوم  و  ستمزده  و 
قربانی متوقف نمی شود  فيزيکی  کردن حيات سياسی و حيات 
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و به حيات اخالقی و آرمانی او هم تعرض می کند. اين تفکر در 
بنيان خود، حق مقاومت کردن را منتفی می کند:  تو نمی توانی 
يا  خود  قاتل  و  شکنجه گر  صورت  اين  در  زيرا  کنی،  مقاومت 

هم رزمان ات هستی. 
اين خصلت اساسی کردار و نگرش خمينی و پيروان او با سايرين 
فقيه  واليت  که  وقتی  است.  خمينی گرايی  جوهر  و  جان  و 
مالحظه  يابد،  کاهش  خود  ذاتی  و  بنيانی  بسيار  به ويژگی های 
می شود که يکی از مهم ترين عناصر آن نفی قربانی و نفی حق 
و  فقيه  واليت  صورت بندی  تاريخچه  که  وقتی  است.  مقاومت 

استمرار آن فشرده شود، باز همين عنصر را ظاهر می کند.
از سال 59 زندان ها و اتاق های بازجويی با منطق انکار وجود قربانی 
قوام و دوام يافته و بازجويان با همين نظرگاه پرورش يافته و عمل 

کرده اند. 
فقيه که جای  مزدوران واليت  و  مقلدان  نيز،  زندان ها  بيرون  در 
رژيم  با  عمل  اتحاد  و  در  همسويی  که  کسانی  حتی  دارد،  خود 
حاکم بوده اند، شريعتمداران همين ديانت ارتجاعی  بوده و هستند.

 »جنبش مسلمانان مبارز« ـ  از جريان های جبهه متحد ارتجاع ـ 
در سال 59 مدعی بود که: » رهبران )مجاهدين(..... از روي طرح 
زير  و  زندان  به  را  وهواداران خود  ميكنند  آفريني  حادثه  ونقشه 
كتك و شكنجه مي فرستند تا.... سپس روي آن تبليغ و مظلوم 
نمايي كنند...« و »ابتكار عمل درايجاد اين درگيري ها بطور عمده 

با مجاهدين است«،31
حزب توده عضو ديگر همين جبهه می نوشت: »مردم بدانيد قاتل 

31 ـ نشريه امت، 24 آذر 1359
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من پاسدار نيست، ... قاتل من رجوی ... است«.32
ريزه خواران کنونی جبهه واليت فقيه نيز شهادت مجاهدان آزادی 
تقصير  را  فقيه  واليت  رژيم  وحشيانه  موشکی  حمله های  اثر  بر 

مشترک خامنه ای و رهبری مجاهدين می انگارند. 
اگر چشم  ادعاهاست،  اين  نيرنگی که معمواًل مددکار  و  از دروغ 
همان  باز  کنيم  نظر  آن  عقيدتی  و  نظری  بنيان  به  و  بپوشيم 
شريعتی پديدار می شود که محتوای آن را تبيينات خمينی درباره 
»منافقين« و نفی وجود قربانی و انکار حق مقاومت تشکيل داده 

است.
در زمستان سال 59 که جبهه متحد ارتجاع با همين منطق نشريات  
را عليه مجاهدين پر می کرد، رهبر مقاومت مسعود رجوی  خود 
پرسيد:»آيا جز اين است كه درفرهنگ انقالبي توحيدي ، مسلوب 
انساني  شان  كفران  مفهوم  به  جز  آدمي،  كردن  تلقي  االختيار 
وتنزل وي درجة حيواني نيست؟ و مگر نه اين است كه درچشم 
ملزومات  همة  خود“   ” انقالبي،  انسان  توحيد،  شكوهمند  انداز 
ومسئوليت هاي عقيده اش را در انواع ” ابتالئات“ ممكن پيشاپيش 

پذيرفته است تا به يك فراخود متعالي دست پيدا كند؟«. 

 

32 ـ نشريه »اتحاد مردم«، شماره 97، دوره دوم، 13 مهر 1360، صفحه اول: »پدر، 
مادر، مردم، بدانيد قاتل من پاسدار نيست، قاتل من حکومت انقالبی نيست، قاتل من 

می خواهيد بدانيد کيست؟ قاتل من رجوی خائن، قاتل من آمريکاست«!



فصلششم،

قتلعاممبارزانمارکسیست
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در قتل عام زندانيان غير مجاهد، بازهم واليت فقيه فحوای واقعی 
مفهوم  ناپيدای  بخش  می توان  آن  در  و  می کند  عيان  را  خود 

»منافقين« را هم درک کرد. 
آقای منتظری در کتاب خاطرات خود می نويسد: »ايشان)خامنه ای 
رئيس جمهور وقت( آمد قم پيش من با عصبانيت گفت: »از امام 
نفر  پانصد  اين ها)حدود  می خواهند  و  گرفته اند  نامه يی  چنين 
غيرمذهبی و کمونيست( را تندتند اعدام کنند«، گفتم: »چطور 
شما االن برای کمونيست ها به اين فکر افتاده ايد؟ چرا راجع به نامه 
ايشان در رابطه با اعدام منافقين چيزی نگفتيد؟« گفتند: »مگر 
امام برای مذهبی ها هم چيزی نوشته؟!« ... حاال من نمی دانم ايشان 
آيا واقعًا خبر نداشت يا پيش من اين صحبت ها را می کرد«.33اين 
واقعه مانند بسياری حلقات ديگر قتل عام سال 67 در پرده ابهام 
است، و روشن نيست که آيا به طور واقعی خمينی حکم ديگری 
در مورد قتل عام ساير زندانيان صادر کرده است يا تصميم  گيری 
درباره اعدام  ساير زندانيان را به سران سه قوه محول کرده بود؛   اما 
خامنه ای در گفتگو با منتظری به دروغ از چنين حکمی صحبت 
می کرد تا نقش سران سه قوه را پنهان کند. با اين حال،  در هر دو 

شق، مضمون اصلی آن چه رخ داده، يک سان است:
اگر خمينی شخصًا اين حکم را صادر کرده باشد، آن را بايد بسط 

قانون مند حکم نخستين او دانست،

33 ـ منتظری، خاطرات،  فصل دهم: غوغای برکناری 
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رفسنجانی  و  خامنه ای  به سردمداری  سه قوه  سران  چنانچه  و 
و جوهر  واقع جان  در  باشند،  گرفته  قتل عام  به گسترش  تصميم 

حکم خمينی را به روشنی فهميده اند. 
سرکوب  در  فقيه  واليت  که  بود  اين  مسأله  قلب  حال،  هر  در 
مجاهدين به عنوان محور جنبش مخالف می خواست نفس مخالفت 
و مقاومت را ريشه کن کند. پس اگر به ساير مخالفان امکان حيات 
می داد،  مجالی برای بقای »ديگری« فراهم می کرد. از نظر مصالح 
عملی، او از شکاف انداختن در دستگاه کشتار اجتناب کرد و از 
نظر ايدئولوژيکی وجود ديگری را که نقيض موجوديت واليت فقيه 

است، تحمل نکرد. 
قتل عام مجاهدين، هسته اصلی پروژه حذف مخالف است. بنابراين 
و  مارکسيست  مبارزان  از  اعم  نيستند  مجاهد  که  هم  آن هايی 

سايرين می بايست حذف شوند. 
به بيان ديگر، قتل عام مبارزان کمونيست، کارکرد محدوديت ناپذيری 

واليت فقيه است. 
اخالقی،  اصول  قوانين،  مرزها،  محدوديت ها،  همه  ويژگی  اين 
انسانی و دينی شامل معتقدات و قوانين خود رژيم را درمی نوردد. 
را  خود  اگر  حتی  و  بپذيرد،  را  محدوديتی  اين که  به مجرد  زيرا 
به ارتجاعی ترين قوانين مصوب خود پايبند سازد، از همان جا نظم 
معينی شکل می گيرد که در آن بايد برخی قيدها را بپذيرد و برای 
برخی ها حقوقی قائل شود؛ اين شکل گيری روندی است که به نفی 

کل نظام راه می برد. 
درخالل  عام،  قتل  از  فراغت  از  پس  ماه  چند  حاکم  آخوندهای 
به واليت   57 اصل  در  را  »مطلقه«  قيد  اساسی  قانون  بازنگری 
... زير نظر  امر افزودند: »قوای حاکم در جمهوری اسالمی ايران 
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واليت مطلقة  امر ....اعمال می گردد«. قيد مطلقه، به همان معنای 
اعمال  تمام  و  تام  به طور  خمينی  زمان  در  محدوديت ناپذيری، 
می شد،)يادداشت 10( اما اخالف او  که فاقد نفوذ و قدرت خمينی 

بودند، صورت قانونی بخشيدن به  آن را ضروری يافتند.  
در تفسير اين کلمه، محمد موسوی خوئينی ها عضو شورای بازنگری 
گفت: »معنايش اين است که هيچ يک از  اصول )قانون اساسی( 

ديگر ثباتی ندارد ... و ولی امر می تواند اين را به هم بزند«.34
  به نوبه خود خامنه ای گفت: »اگر مسأله واليت مطلقه امر ...ذره يی 
قرار خواهد گرفت...از  قطعی  بن بست  در  نظام  بشود...  خدشه دار 
اين اصل خجالت نکشيد... اين اصل مايه برندگی تيغ جمهوری 

اسالمی است«.35
معنای واليت مطلقه همين »تيغ« است که در قتل عام عمل کرد.

34 ـ »صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی«، ص 1633
35 ـ همان، ص 1637



فصلهفتم:

پنهانکردنمزارها
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چرا خمينی و سپس خامنه  ای مزار قتل عام شدگان و نام های آن ها 
را پنهان کردند و هنوز هم به اين پنهان کاری ادامه می دهند؟

يک انگيزه مهم آن ها بی شک، از بين بردن هرگونه اثر و نشانه يی 
از شهيدان است که می تواند مکان های نمادينی برای شکل گيری 
اعتراض ها باشد. مزار قتل عام شدگان که اثرگذارترين اين نشانگان 

است می توانست و می تواند جنبش و شورش ايجاد کند. 
اما انگيزه فراتر، در خود واليت فقيه است که وجود خود را در انکار 

وجود مقاومت و مخالفت روياروی خود می بيند. 
در قتل عام 67 هدف خمينی فقط کشتار زندانيان مجاهد نبود 
از  و  گيتی  از صفحه  را  مجاهدين  می خواست  اين  از  فراتر  بلکه 

خاطره تاريخ محو کند. به نحوی که گوئيا اصال وجود نداشته اند. 
در گزاره »خودشان، خودشان را شکنجه می کنند« وجود قربانی 
به صورت نظری انکار می شود، و با پنهان کردن مزارها، انکار قربانی 

صورت عملی به خود می گيرد. 
در آن جا مقاومت و اراده آزاد و آگاه برای مبارزه حذف و ستم 
انکار شده، در اين جا اثر و نشان مقاومت کننده از نظرها پنهان 

می  شود.
پنهان کردن مزارها به عنوان جزء پيوسته يی از کار قتل عام و حذف 
است.  گرفته  اساس دستور شخص خمينی صورت  بر  مجاهدين 
رد پای اين فرمان را می توان در نامة او به منتظری که در ششم 
فروردين 1368 برای عزل او از قائم مقامی نوشته شده، مشاهده 
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معدودي  بسيار  تعداد  منافقين  از  شما  دفاعية  همين  »در  کرد:  
كه در جنگ مسلحانه عليه اسالم و انقالب محكوم به اعدام شده 
بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آالف و الوف رساندند و 

مي بينيد كه چه خدمت ارزنده  يي به استكبار كرده ايد«.36 
اين جمله، که غضب خمينی در آن پوشيده نيست، از جمله های 
جرائم  مهم ترين  از  يکی  آغاز،  همين  در  او  است.  نامه  آغازين 
شمار  رساندن  اولوف«  و  »به آالف  که  کشيده  پيش  را  منتظری 
بايد  خمينی  منويات  مطابق  درحالی که  است؛  شدگان  قتل عام 

به»تعداد بسيار معدود« تقليل داده می شد. 
در حقيقت، کشتار زندانيان سياسی در سال 67 بخشی از طرحی 
برای امحاء مقاومت بود که بخش های ديگر آن پنهان کردن مزارها، 
مخفی کردن اسامی شهيدان و ناچيز جلوه دادن شمار آن هاست. 

36 ـ منتظری، خاطرات،  فصل دهم: غوغای برکناری





فصلهشتم:

بازتأسیسواليتفقیه
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»برای واليت بر جامعه... اول فقيه،
 در مرحله دوم عدول المؤمنين، 
وگرنه ... ؛ فساق المؤمنين« 
مشکينی، رئيس خبرگان

واقعه  در  حاکم  نظام  تاب،  و  پيچ  دهه  يک  از  پس   67 سال  در 
خويش  حقيقی  جوهره  بر  يعنی  می کند،  پيدا  را  خود  قتل عام 

منطبق می شود. 
در حقيقت، آن چه اتفاق افتاد امری فراتر از يک کشتار بزرگ است 
و در خودش خميره بنيانی گرايش های حياتی نظام را ايجاد کرده 

است.
بنابراين برای اين رژيم قتل عام در عمل يک خصلت تأسيس کننده 

و بنيان گذار پيدا کرد. 
از فردای قتل عام اين واقعيت در چند پهنه مهم تکوين يافته است:

ـ  خمينی چند هفته قبل از مرگ خود،  بازنگریقانوناساسی
رئيس  به عنوان  به خامنه ای  نامه يی  در  ارديبهشت 1368،  در 4  
جمهور رژيم، هيأتی را مأمور »تدوين متمم قانون اساسی« کرد تا 
»نقايص و اشکاالت« اين قانون را در مدت »دو ماه« برطرف کنند. 
اضطراری که در آن زمان بر کل رژيم چيره بود، در نامة  خمينی 
چشم گير است: » چه بسا تأخير در)رفع نقائص( موجب بروز آفات 
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و عواقب تلخی برای کشور و انقالب گردد«.
اما اين  نقائص، نخست حذف شرط مرجعيت در مورد رهبری رژيم 

است که برکشيدن خامنه ای به اين مقام را در تقدير داشت.
حذف اين شرط با بنيادهای نظری »واليت فقيه« در تناقض بود و 
هضم آن حتی برای اعضای دست چين شدة شورای بازنگری دشوار 
به مشکينی  نامة خمينی خطاب  بنابراين، در دومين جلسه،  بود. 
نظام اسالمى  توانيم  ما كه نمى  قرائت شد:»  رئيس همين شورا 
مان را بدو ن سرپرست رها كنيم... من از ابتدا معتقد بودم و اصرار 

داشتم كه شرط مرجعيت الزم نيست«.37
با اين حال موسوی اردبيلی  پرسيد:  »از آن باال)مرجعيت( ما قرار 
شد تنزل کنيم، اما تا کجاها تنزل کنيم؟...آن قدر پايين نياييم که 

فقط شرطش لباس باشد«.38
توضيح  اساسی«  قانون  بازنگری  »شورای  رئيس  مشکينی  علی 
داد: برای »واليت بر جامعه... در مرحله اول فقيه، در مرحله دوم 
عدول المؤمنين، واگرنه ... ؛ فساق المؤمنين. آن بهتر از هرج و مرج 

است«.39
وجه اساسی ديگر، مطلقه و منقبض کردن قدرت در هستة  اصلی 
آن ـ واليت فقيه ـ است. به اين منظور از هشت عنوان دستور کار 
اين هيأت که خمينی در نامه اش تعيين کرده، پنج فقره به  رهبری، 
تمرکز در قوه مجريه و قوه قضاييه و صدا و سيما و قانونی کردن 
»مجمع تشخيص مصلحت« به عنوان سازوکار کنار گذاشتن قانون 

37 ـ تاريخ اين نامه 9 ارديبهشت 1368 است: »صورت مشروح مذاکرات بازنگری 
قانون اساسی«، ص 59

38 ـ »صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی«، صص 190 و 191
39 ـ »صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی«، ص189
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و شرع اختصاص يافته است.40
و  اموال  در  تصرف  يعنی  واليت  داد: »حق  توضيح  يزدی  محمد 

نفوس و اعراض از ولی امر است؛ اعم از مباشرتًا يا با واسطه«.41
اين تصرف در نفوس، ابتدا در واقعه قتل عام مجاهدين پديدار شد، 
سپس در بازنگری قانون اساسی صورت قانونی به خود گرفت.  در 
واليت  محدوديت ناپذير  و  مطلقه  خصلت  بازنگری  اين  حقيقت، 

فقيه را در اصول قانون اساسی حک کرد. 

مجازات  »قانون   186 ماده  ـ  مجاهدين اعدام دائمی قانون
اسالمی« که به مدت بيش از دو دهه بر اين قانون سيطره داشت، 
برابر  در  يا جمعيت متشکل که  است: »هرگروه  عام  قتل  زاييدة 
حکومت اسالمی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آنها باقی 
جمعيت  يا  گروه  آن  موضع  که  آن،  وهواداران  اعضاء  تمام  است 
يا سازمان را می دانند وبه نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و 
تالش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته 

باشند.
تبصره - جبهه متحدي كه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل 

شود، در حكم يك واحد است«.
اين قانون را مجلس ارتجاع در سال 1369 مبتنی بر حکم خمينی 
درباره قتل عام مجاهدين به تصويب رساند. اين قانون کلمات زمخت 
و نخراشيده حکم خمينی را با اين بيان جايگزين کرده که متهمان 

40 ـ محمد يزدی: »تشخيص مصلحت ...يعنی اگر مصلحت دانستند قانون هم کنار 
گذاشته بشود، مصلحت دانستند به طور موقت شرع هم کنار گذاشته بشود«، »صورت 

مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی«، ص215
41 ـ »صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی«، ص 214
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از »موضع« آن گروه اطالع دارند و »به نحوی در پيشبرد اهداف آن 
فعاليت و تالش مؤثر دارند«. از آن جا که اتهام »به نحوی« فعاليت 
مؤثر داشتن بيش از اندازه کشدار و چندپهلوست و بی دادگاه های 
رژيم به سادگی اين کلمات را به  سود منويات سفاکانه خود تفسير 
می کنند، آنچه به عنوان جرم اصلی برجای می ماند، مطلع بودن 
به مثابه  بودن  »سرموضع«  همان  باز  و  است  گروه  »موضع«  از 

بزرگترين جرم مجاهدين ظاهر می شود.  
دو دهه بعد مجلس رژيم مغالطه جنايت آميز عمدی خود را که 
محاربه  را  گروه سياسی  مسلحانه يک  از خمينی عمل  به پيروی 

ناميده بود، به ظاهر تصحيح کرد و آن را مصداق بغی دانست.42
  با اين حال، در عمل، سياست و رويکرد رژيم واليت فقيه نسبت 

به مجاهدين هم چنان از همان حکم خمينی پيروی می کند. 
اهميت و اثر تعيين کنندة اين ماده قانونی را در توضيحات پيش گفته 
دربارة مفهوم »منافقين« می توان يافت. در حقيقت، وقتی که اعضا 
همسو  آن ها  با  که  هرکس  و  مقاومت  اصلی  جنبش  هواداران  و 
»موضع«اش،  و  عقيده  به خاطر  صرفًا  باشد،  متحد  يا  مرتبط  و 
مهدورالدم تلقی شود، هر مخالفی و به طور کلی هر انسانی که از 
داشت.  نخواهد  حياتی  امنيت  باشد،  »ديگری«  فقيه  واليت  ديد 

42 ـ ماده 288: »گروهی که بر مبنای نظريه ی سياسی در برابر نظام جمهوری 
اسالمی قيام مسلحانه می کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سالح اعضای آن 

به مجازات اعدام محکوم می گردند«.
ماده 289: »هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگيری و استفاده از سالح دستگير 

شوند، چنانچه سازمان و مرکزيت آن وجود داشته باشد، به حبس تعزيری درجه سه 
و در صورتی که سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيری درجه پنج 

محکوم می شوند« ـ  قانون مجازات اسالمی مصوب 1392
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کشتار کشيشان  مسيحی در اوائل دهه 1370 و سپس قتل های 
زنجيره يی دگرانديشان در نيمه همين دهه، از اين قاعده پيروی 
کرده است. در يادداشت های پرستو فروهر که از پروندة قتل های  
فجيع پدر و مادرش رونويسی شده، اين نوشته يک دژخيم وزارت 
اطالعات ديده می شود که »کار حذف فيزيکی ... از سال 1370 
در پرينت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء 
وظايف قسمت ما بود«. هم  چنين: » اين نمونه اقدام ها روال کار 
برنامه های  پيش بينی  در  که  حدی  تا   ... بوده  وزارت  تشکيالت 
گرفته  نظر  در  ربايش  و  حذف  فعاليت های  شاخص ترين  ساالنه 

می شد«.43

ـ در انتخابات دوره چهارم مجلس ارتجاع -  نظارتاستصوابی
اولين انتخابات اين مجلس پس از ولی فقيه شدن خامنه ای ـ  قانون 
»نظارت استصوابی« ظاهر شد. از اين پيش تر در بازنگری قانون 
اساسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به حداکثر خود افزايش 
يافت.44 به طوری که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان که قبال 
بر »انتخاب« رئيس جمهور  نظارت  افزوده شد. و  نداشت،  وجود 
به نظارت بر »انتخابات رياست جمهوری« گسترش يافت.  وانگهی، 
طرز عملی که از اين پس با »نظارت استصوابی« در نمايش های 
انتخاباتی نهادينه شد، اثر مادی همان قيد »مطلقه«    ولی امر است 

43 ـ »گزارش قتل فروهرها، به روايت پرستور فروهر«، بی بی سی، 2 آدر 1395، 
رونويسی شده نوشته های محسنی کارمند وزارت اطالعات به تاريخ 15 تير 1379 و نيز 

اصغر اسکندری معروف به سياحی، کارمند وزارت اطالعات، همان تاريخ.
44 ـ »قانون اساسی جمهوری اسالمی«، اصل نود و نهم
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که محدوديت ناپذيری او را قانونی کرد. با نظارت استصوابی اين 
محدوديت ناپذيری در مناسبات ميان نيروهای حاکم تسری يافت. 
از آن پس واليت فقيه روند انقباض درونی و يک پارچه کردن رأِس 

حاکميت را کيفًا شدت بخشيد.   
نظارت استصوابی به معنای مشروط شدن تمام مقام های حکومت 
به اراده ولی فقيه  از روندهای حقوقی برساخته واليتی است که از 

قتل عام سربرآورده است. 

سياسی،  زندانيان  قتل عام  به دنبال  ـ اعدامها بیوقفه چرخه
چرخه  از  است  عبارت  نظام  اين  شد.  برقرار  اعدام  نظام  يک 
بی وقفه  خصلت اش  آن.  اجرای  و  اعدام  حکم  صدور  بی وقفه 
بودن اعدام هاست. بنابراين، تنها افراد سياسی و مخالف را شامل 
نمی شود؛ حتی به اعدام افرادی که برطبق قوانين رسمی »مجرم« 
محسوب می شوند، اکتفا نمی کند؛ بلکه بی گناهان را هم باالی دار 
می فرستد. زيرا اصل اساسی آن استمرار اين نظام است. در غيراين 

صورت نظام اعدام شرائط سلطه خود را  از دست می دهد.
گزارش  مجامع بين المللی تأييد می کند که الاقل بخشی از کسانی 
شده اند،  اعدام  ايران  در  مخدر  مواد  فروش  و  خريد  به جرم  که 

جرم  شان در حدنصاب اعدام نبوده است.)يادداشت 11(   

نتیجه
از بين بردن  برای  با کشتاری که در سال 67  رژيم واليت فقيه 
مجاهدين مرتکب شد، حداکثر امکان ها و عناصر ماهوی خود را 
از  نهاد؛  بنياد  نو  از  را  خود  گويی  که  به نحوی  رساند.  به فعليت 
کردن  قانونی  تا  فقيه،  واليت  محدوديت ناپذيری  کردن  نهادينه 
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کشتار مجاهدين.  
رژيم حاکم، از پروژه حذف ديگری  چارچوب ايدئولوژيکی محکمی 
بخشيده  عينيت  برای حذف مجاهدين  با تالش  را  آن  و  ساخته 
اين  به دليل  منتظری  عزل  بودن،  مجاهد  به دليل  است: کشتارها 
که حاکميت را به مجاهدين خواهی سپرد،45 انکار حقوق سياسی 
متمرکز  مجاهدين،  با  داشتن  نسبت  به دليل  شهروندان  مدنی  و 
کردن عوامل و جناح های درونی بر دشمنی با مجاهدين با شعار 
مرگ بر منافقين )به مثابه دشمن اصلی جبهه داخلی(، مرز سرخ 

کردن رابطه با مجاهدين برای دولت های خارجی و ....
ابراز  برای  حکومتی  اصالح طلبان  که  است  چارچوب  همين  در 
وفاداری به واليت فقيه، برائت از مجاهدين و ناسزاگويی به آنان را 
نخستين الزام مواضع سياسی خود می دانند و هميشه آن را تمام 

و کمال اجابت کرده اند. 
و  حکومت  مدافع  قلم  زنان  فقيه،  واليت  حاشيه  خوش نشينان 
پروژه  در  روش های خاص خود  با  نيز  رژيم  بين المللی  البی های 

مقابله با مجاهدين همراهی نشان می دهند. 
آن ها به خوبی اين  حقيقت را دريافته اند و به آن عمل می کنند که 
انسداد  ادامه  و  مخالفان  کليدی حذف  با مجاهدين روش  مقابله 

سياسی وسازوکار بستن راه تغيير است.
با اين همه، تکاپو برای از ميان برداشتن مجاهدين که ضربان نبض 
در  است  حيات  استمرار  برای  آن  ضروری  کنش  و  فقيه  واليت 

45 ـ نامه مورخ 6 فروردين 1368 خمينی به منتظری: »از آن جا که روشن شده است 
که شما اين کشور و انقالب اسالمی عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست 
ليبرال ها و از کانال آن ها به منافقين می سپاريد، صالحيت و مشروعيت رهبری آينده 

نظام را  از دست داده ايد«، خاطرات منتظری، فصل دهم
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دستيابی به هدف خود شکست خورده است. 
نابودکردن اين دشمن ذاتی که در انديشة  آخوندهای حاکم يگانه 
آن  واقعی  ديانت  از  بخشی  نتيجه  در  و  رژيم  بنيادی  تثبيت  راه 
شده، به صورت يک رؤيای دست نيافتنی باقی مانده است. هرچند 
که از کشتار سال 67 و بی شمار جنايت هولناک ديگر عبور کرده 

است. 
به مثابه  رژيم  يافتة  ضد  نيروی سازمان  و  پروژه حذف مجاهدين 
پروژه ناتمام و پايان ناپذير واليت فقيه عبارت است از سلب حق 
به استبداد  دادن  پايان  برای  ايران.  مردم  از  مخالفت  و  مقاومت 
دينی، الجرم بايد اين روند را در سپهر سياسی ايران معکوس کرد. 
بودن«  »سرموضع  مشخصة   با  را  مجاهدين  نهايت  در  خمينی، 
تعريف کرد و در حکم قتل عام حفظ قدرت واليت فقيه را در گرو 
از بين بردن همين جنبش »سرموضع« دانست. راه نجات ايران از 
چنگال واليت فقيه و راه آزادی در همين »سرموضع« بودن است. 

 





فصلنهم:

خودويرانگریواليتفقیه
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در  مرگ«  »هيأت  مهم ترين  عضو  رئيسی  ابراهيم  خامنه ای  چرا 
انتخابات  کانديدای  را   1367 سال  در  سياسی  زندانيان  قتل عام 

رياست جمهوری رژيم اش کرد؟
اين  آمد،  به ميان  شده  ياد  جالد  نامزدی  احتمال  هنگامی که  از 
فرمايشی  به انتخابات  مربوط  پرسش  مهم ترين  به مثابه  پرسش 

پيش روی شمار بسياری از مردم قرار گرفت.
ماهيت  است  الزم  سئوال،  اين   از  روشنی  به درک  رسيدن  برای 

موضوعی را فهم کنيم که اين سئوال را برانگيخته است. 
که  بود  خامنه ای  اين شخص  که  است  اين  سئوال  آشکار  فرض 
دستور داد رئيسی نامزد انتخابات شود و اراده سياسی اش بر رئيس 
جمهور کردن اين شخص تعلق داشت. جايگاهی که از اين پيشتر 
خامنه ای با انتصاب رئيسی به توليت آستان قدس رضوی و سپس 
عضويت در هيأت رئيسه خبرگان به او بخشيده بود، بدون اين که 
باشد،  داشته  وی  حوزوی  سوابق  و  سياسی  موقعيت  با  تناسبی 
می تواند تأييد کننده اين فرض باشد. اين انتصاب ها رئيسی را در 
عداد 5 ـ 6 آخوندی درآورد که پس از خامنه ای باالترين آخوندهای 
حکومت اند. از اين رو بسياری اين احتمال را پيش کشيدند که چه 
بسا اين بخشی از نقشه مسير  معرفی رئيسی به عنوان جانشين ولی  

فقيه باشد.
فرض پوشيده پرسش باال نيز اين است که شهرت گسترده رئيسی 
به عنوان قاتل مجاهدين برای خامنه ای که در نقش حامی او ظاهر 
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شده، از نظر سياسی و اجتماعی برای او زيان آور است. 
گذشته  سال   29 در  حاکم  رسمی  سياست  هم  را  فرض  اين 
به موضوع  شدن  نزديک  از  احتراز  معمواًل  که  می کند  پشتيبانی 

قتل عام بوده است. 
و  است  برخوردار  منطقی  اساس  از  باال  فرض های  که  حالی  در 
برطبق قواعد تحليل سياسی نبايد بنای بررسی خود را بر اشتباه 
خامنه ای بگذاريم، با اين حال جواب خامنه ای در عمل، حمايت از 
نامزدی رئيسی به مثابه »انتخاب اصلح «  بوده است. به عبارت ديگر، 
او در پاسخ، پای مصلحت نظام را پيش می کشد. بنا به يک نظريه 
سياسی مشهور»مصلحت عينی زمامداران تنها قاعده يی است که 
بستگی  زندگی حکومت ها  و  »مرگ  زيرا  نمی رود«  به خطا  هرگز 

به تشخيص درست و نادرست مصلحت دارد«.46
اما اين مصلحت، حفظ نظام است و منافع حياتی آن بسيار بزرگ تر 
از همه زيان هايی است که در فرض های باال اشاره شد. خامنه ای با 
آگاهی عميق به ضعف های بنيادين رژيم و مبرم ترين خطرهايی که 
آن را تهديد می کند، مصلحت نظام را در يک پارچه کردن قدرت 
حاکم يافته است. هرآينه، واليت فقيه سلطه و هژمونی مطلقه را 
به چنگ نياورد، قادر به ادامه ی حيات عليه مقتضيات يک جامعه ی 
فقيه  واليت  بقا«ی  اساسی»پروژه  جوهر  اين  بود.  نخواهد  مدرن 

است که از نيمه اول دهه 1380 شتاب يافته است.

46 ـ نظريه سياسی روهان)Rohan(: »می گويند شاهان بر مردمان حکمفرمايی 
می کنند و مصلحت بر شاهان. اما مصلحت عينی تنها قاعده يی است که هرگز خطا 
نمی رود. زندگی و مرگ حکومت ها بستگی به تشخيص درست و نادرست مصلحت 
دارد«، ديويد دبليو کلينتون، دو رويه منفعت ملی، ترجمه اصغر افتخاری، ص40 



70

پروژهبقا
در دهه اول عمر اين رژيم، اگرچه به دليل گروه بندی های سياسی و 
ايدئولوژيک ناهمگون در ساختار حکومت، سياست رسمی هميشه 
عرصه انواع کشمکش ها بود، اما سلطة بالمنازع خمينی اثر تعيين  
را   تهديد هايی داشت که می توانست رژيم  با  کننده يی در مقابله 
از  عبور  خالل  در  خمينی  رژيم  وضعيت  مقايسه  بيندازد.  پا  از 
سياسی،  زندانيان  قتل عام  و  منتظری  عزل  آتش بس،  بحران های 
با وضعيت همين رژيم در برخورد با برجام و انتقال مجاهدين از 

عراق، اين حقيقت را بيشتر روشن می کند. 
از  پيوسته  حاکم  رژيم  خامنه ای،  رسيدن  به قدرت  هنگام  از 
کرده  تهديد  احساس  خود،  رأس  در  موازی  قدرت های  عملکرد 
است. زيرا دوگانگی در رأس حکومت، برای دشمن بزرگ، يعنی 
فوران قيام های محبوس در دل جامعه، راه باز می کند. تاريخچه 
مهم ترين قيام ها در دهه های 70 و80 ارتباط وثيقی ميان شرائط 
بروز غليان های اجتماعی با فعال شدن شکاف ها در هيأت حاکمه 

را نشان می دهد. 
پروژه بقا يا متمرکز کردن حداکثری قدرت گرداگرد بيت خامنه ای، 
درآمد.  به اجرا  جديدی  کيفيت  در   80 دهه  نخست  سال های  از 
نقطة  اوج سياسی اين پروژه مهندسی انتخابات 1384 و به قدرت 
رساندن احمدی نژاد بود که در آن زمان يکی از کارگزاران سطوح 

ميانی رژيم بود. 
اصل  از  تفسير جديدی  ارائه  با  اين مهندسی، خامنه  ای  از  پيش 
44 قانون اساسی واليت فقيه، دگرگونی بزرگی در امر واگذاری 
بنگاه های دولتی بوجود آورد که متضمن شکل گيری هلدينگ های 
عظيم مالی و تجاری و صنعتی توسط سپاه پاسداران و بنيادهای 
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وابسته به خامنه ای به ويژه »ستاد اجرايی ...« بود.
از راه  اين واگذاری ها  ايجاد دست کم 14 قطب بزرگ اقتصادی 
چنگ اندازی و چپاول دارايی ها و مالکيت های دولتی و خصوصی 

را در پی داشت.47 
بر  او  نشاندن  و  مجاهدين  قتلگاه  از  رئيسی  برکشيدن  بنابراين، 
باالترين کرسی های سياسی رژيم، از نظر هدف مد نظر خامنه ای، 
از دهه 1380  است که  کاری  ادامه  بلکه  نيست،  پروژة  جديدی 
شروع شده است. اما ويژگی اساسی گام اخير خامنه ای اين است 
اين  است.  رژيم  بر  حاکم  اضطراری  بالنسبه  شرائط  از  متأثر  که 
شرائط برساخته چند عامل است: باريک شدن قاعدة  رژيم، حدت 
نارضايتی هايی که حکومت را احاطه کرده، چند پاره شدن هيأت 

حاکمه و گرفتاری عميق در جنگ های خارجی. 
به خلص ترين اليه  بايد  بقا  پروژة  ادامه  برای  نتيجه، خامنه ای  در 
وفادار رژيم تکيه کند که  ضرورتًا جرار ترين سرکوبگران و قاتالن 

دست پرورده همين رژيم اند. 
هم چنين مطابق رفتار هر نظام  بسته يی که در مواجهه با خطر، 
  ماهوی ترين عنصر موجوديت خود را بارز می کند، واليت فقيه نيز 
به دفاع از کشتار بی محابای مخالفان و مظهر تمام عيار آن،  قتل 
او  اردوی سياسی  و  رو می آورد. خامنه ای  زندانيان سياسی،  عام 
در خالل نمايش انتخابات، در برابر امواج دادخواهی و شعار »نه 
جالد، نه شياد« که توسط مجاهدين اجتماعی شد، نمی توانستند 
»انتخاب  هم  صورت  اين  در  بگيرند.  فاصله  قتل عام  ماجرای  از 
وا  را  خود  ايدئولوژيکی  سپر  هم  می کردند،  نفی  را  خود  اصلح« 

47 ـ ر. ک به تحقيقی با عنوان »اقتصاد اشغال شده ايران«، نوشته احسان امين الرعايا، 
مندرج در سايت سازمان مجاهدين،1394
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می نهادند؛ به جای آن،  قتل عام را ـ چنان که هست ـ به مثابه برگه 
هويت خود نماياندند. 

انتخابات از اين نظر، حک شدگی هستی واليت فقيه در قتل عام را 
بارز کرد.48

خلوصواليتفقیه
با ظهور رئيسی، انتخاب اصلح اردوی خامنه ای، واليت فقيه جوهر 
خود را ظاهر کرد. او کيست:  طلبه يی که در حوزه های آخوندی 
چيزی نخواند اما از 19 سالگی در بيدادگاه ها و شکنجه گاه ها راه و 
رسم خمينی را در عمل فرا گرفت. گوش به فرمانی و بی رحمی او 
در سال های 60 تا 67 او را در چشم خمينی در عداد سه، چهار 
آخوندی درآورد که از شورای عالی قضايی وقت و تمام آخوندهای 
معنون شاغل در بيداد گاه ها برترند. در اجرای قتل عام 67 روح پليد 
خمينی را در خود تجسم بخشيد. در دهه 70 از شاگردان کالسی 
بود با استادی خامنه ای درباره »شرعيات« امنيتی و اطالعاتی و 
نام »درس خارج« بر آن نهاده بودند. همزمان در  قضايی؛ اگرچه 
رأس نهادهايی همچون بازرسی کل، دادستانی کل و معاون اول 
قضاييه قرار گرفت و در تمام اين مدت، بدون اعوجاج، مطيع و 

عبد و عبيد ولی فقيه بود.
ويژگی اساسی اش که منشأ اعتماد ترديدناپذير خامنه ای به اوست 
است.  خورده  گره  قتل عام  با   سياسی اش  هويت   که  است  اين 
بنابراين جز در نقطه يی که ايستاده ، جای ديگری ندارد و نمی تواند 

مثل احمدی نژاد بنای ناسازگاری بگذارد. 

48 ـ اصطالح »حک شدگی«)Embeddedness( از کتاب »دگرگونی بزرگ«، 
نوشته کارل پوالنی، ترجمه محمد مالجو اخذ شده است.
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ويژگی مهم ديگرش اين است که هيچ بارقه بشری در خود ندارد. 
رباتی است به نام»قاضی سالب حيات«49

از اين نظر او غايت مجسم قهقرا و انحطاطی است که واليت فقيه 
طی کرده است.

به  انتخابات،  نمايش  آستانه  در  رژيم  سايت های  و  خبرگزاری ها 
در  مجاهد  زندانيان  عام  قتل  توجيه  برای  اباطيلی  درج گسترده 
سال 67 دست زدند. مهم ترين استدالل شان اين بود که در خالل 
سال های 60  تا 67 سره از ناسره زندانيان جدا شده و زندانيان 
اعدام شده در سال 67 »خلوص سازمان مجاهدين« بودند و در 

نتيجه کشتن آن ها واجب بود.)يادداشت 12(
به همين سياق، رئيسی خلوص واليت فقيه است:  خالص شده و 

بری شده از هرگونه عنصر انسانی و مردمی.
انتخاب اصلح نظام همين است.اگر راهی برای حفظ واليت فقيه 
متصور باشد،  در بارز کردن و تقويت همين عنصر است؛ نه فاصله 
و  سوريه  در  اشغالگری  از  عقب نشينی  اگر  حتی  آن.  از  گرفتن 
يمن و عراق درتقدير اين رژيم باشد،  ترجيح می دهد اين کار را 
با به کارگيری کسی مثل رئيسی انجام دهد تا تجربه برجام تکرار 
نشود که خامنه ای هم دستور تن دادن به آن را داد؛ هم پی  درپی 

تحقير و تخطئه اش می کرد تا جناح رقيب از آن سود نبرد. 
بنابراين، به ميدان آوردن رئيسی پروژه يی است که با شکست او در 

انتخابات اخير هم متوقف نمی شود.
مهار  کم   دست  يا  خود  حيات  ادامه  فقيه  واليت  که  کسی  اما 

49 - اين اصطالح در مصاحبه دژخيم محمد ابراهيم نکونام، »مشاور ارشد دادستان 
کل کشور«، به کار رفته است: خبرگزاری ميزان 3 مهر 1395  که در نظام واليت فقيه 

برای کشتن برنامه ريزی شده است. 
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متناقضی،  به نحو  يافته،  او  برکشدن  گرو  در  را  خود  بحران های 
بخشيدن  نه قوام  فقيه شد.  فرسايش قدرت واليت  مايه  ظهورش 

به آن.
به عبارت ديگر، ملزومات مصلحت نظام به صورت اجتناب ناپذيری 
با تخريب قدرت نظام توأم شده است. خودويرانگری واليت فقيه 
به همين معناست: آنچه برای استمرار حيات اش توليد می کند،  زير 
در  تجربه  اين  زهرآلود می شود.  مقاومت جامعه،  و  واکنش  تأثير 
توليد »احمدی نژاد«  در ششمين سال رياست جمهوری اش بارز 
شد و در تجربه رئيسی در زمان کانديداتوريش. در تجربه  اول، 
کم تر  آورد،  فرود  رژيم  سر  بر   1389 بهمن   25 قيام  که  آواری 
رئيس  نتيجه  در  آورد.  به بار  را  احمدی نژاد  تمرد  بعد  هفته  از 9 
انحرافی«  »جريان  رأس  به  خامنه ای  بيت  خانه شاگرد  جمهور 
نقل مکان کرد و پروژه »اصول گرايی« مختل شد. در تجربه دوم، 
ترس ازاوضاع ملتهب و آماده قيام، خامنه ای را به توقف مهندسی 
انتخابات واداشت و پروژه »انتخاب اصلح« مايه تنزل کل نظام شد. 
اين  در  فقيه  واليت  که  فرسايشی  نمودهای  سياسی،  عرصه  در 
کشاکش متحمل می شود، به دليل اختناق حاکم کنونی در سطح 
و ظاهر وقايع قابل مشاهده نيست و تنها با کند وکاو و موشکافی 

می توان آن  را دريافت. 
اما درعرصه اقتصادی و زيست  محيطی، عملکرد ويران گر آن در 

سونامی فروپاشی ها ظاهر شده است.  
»بيماری  خود،  نظريه  در  پاريس،  دانشگاه  ايرانی  استاد  يک 
ايرانی«، نشان داده است که ايرانِ دوره ی پساانقالب شاهد ابتال 
به بيماری کاماًل نوظهوری بوده که »شيوه ی هماهنگی ويران گر« 
کل  و  ايران  توسعه ی  و  اقتصادی  رشد  برای  شيوه  اين  است. 
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خطرناک تر  هلندی  بيماری  از  به مراتب  بيماری  اين  خاورميانه 
عامل  اجبار  اعمال  بر  مبتنی  ويرانگر  هماهنگی  »شيوه ی  است: 
اصلی بحران ساختاری جامعه ی ايران در دوره ی جمهوری اسالمی 
بوده است«. از مشخصات اين شيوه، تعادل ناپايدار بين نهادهای 
و  تصرف  بر  مبتنی  منابع  تصاحبی  تخصيص  متناقض،  موازی 
حراستی  و  محافظتی  هزينه های  تقدم  اقتصادی،  اموال  تصاحب 
بر هزينه های مبادالتی و توليدی و تفوق اشکال مالکيت نامتعين 

است.50

بلعیدنوتحلیلرفتن
پروژه بقاء واليت فقيه، و به بيان ديگر بلعيدن فزاينده قدرت تحت 
است.  نيمه دهه 1380 شتاب گرفته  از  بيت خامنه ای  استيالی 
اين پروژه به صورت ظاهرًا متناقضی هم حوزه های گوناگون قدرت 
ايران  خارج  در  به اشغالگری  هم  می رود؛  تحليل  هم  می بلعد،  را 
دست می زند، هم شکننده می شود؛ هم بر منابع اقتصادی چنگ 

می اندازد، هم دچار ورشکستگی و افالس می شود.

اين وضعيت را در چند کارکرد مهم زير می توان ديد:

و  مطلقه  خصلت  از  که  قدرت  دايمي  هم افزايی  ـ   يکم
محدوديت ناپذير واليت فقيه برخاسته و در اشکال فراقانونی صورت 
می گيرد، قدم به قدم هستة  اصلی قدرت را در داخل حکومت اش 
سازمان  تشکيل  است:  کرده  دررو  رو  آن  اجزاء   ساير  با  و  منفرد 
گاه  و  شديد  دوگانگی   ،1388 سال  در  پاسداران  سپاه  اطالعات 

50 ـ  مهرداد وهابی، نقد اقتصاد سياسی،  25 اکتبر2015
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خصمانه يی در امور امنيتی و اطالعاتی رژيم بوجود آورده است،  
چنگ اندازی بر نيروی انتظامی و خارج کردن آن از نظارت وزارت 
می شود،  دولت  تصميم های  با  تقابل  و  تنش  مايه  اغلب  کشور، 
کندن سفارت خانه های حساس نظير سفارت های رژيم در بغداد، 
سلطه  تحت  آن  دادن  قرار  و  خارجه  وزارت  از  بيروت  و  دمشق 
نيروی قدس، تناقض های گاه فلج کننده يی در بخشی از سياست 

خارجی ايجاد کرده است، و ...
فرآيند هم افزايی قدرت فقط نهادهای خارج از سلطه واليت فقيه 
نيز  خود  فرمان  تحت  نهادهای  در  بلکه  نمی دهد،  قرار  هدف  را 
دست اندرکار تجزيه و ادغام است. به نحوی که بخش  مؤثر قدرت 
در هر يک از آن ها را تفکيک کرده به بيت خامنه ای متصل می کند:  
پاسداران، دادستانی  از سپاه  را  نيروی قدس  و  سازمان اطالعات 

تهران را از قوه قضاييه، يگان ويژه را از نيروی انتظامی و ...

سرکوب گرانه  و  امنيتی  به منافع  بخشيدن  مطلق  تقدم  ـ  دوم
نسبت به نيازهای عمومی جامعه و الزام های زيربنايی و خدماتی، 
يک عامل مهم افزايش تنش بين رژيم و جامعة  به شدت ناراضی 
رژيم است،  اساسی  اولويت  را که  امنيتی  روند، همان  اين  است. 
در مقياس بزرگی به خطر انداخته است. محاصرة کالن شهرها با 
جمعيت  متراکم، تهيدست و عاصِی گردآمده در »سکونت گاه های 

غير مجاز«، يا زاغه نشين ها، نمونه يی از اين خطرات است.

به انحصار  و  قدرت  رأس  در  به يک پارچگی  دادن  تقدم  ـ سوم
الزام های  از  اقتصادی،  و  سياسی  رانت های  عمدة  درآوردن 
اما  است.  بيرونی  و  درونی  بحران های  با  مواجهه  اجتناب ناپذير 
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همين روند از يک سو ـ مطابق تجربه های احمدی نژاد و رئيسی ـ 
موجب تنزل موقعيت ولی فقيه و شکنندگی قدرت حاکم می شود؛ 

از سوی ديگر برای قيام ها و تنش های اجتماعی راه باز می کند. 

چهارمـ در عرصه اقتصادی، رژيم واليت فقيه بخش مؤثر و سودده 
به خدمت  را  مالی  بازار  و  خدماتی  و  تجاری  صنعتی،  بنگاه های 
سرکوب داخلی و جنگ خارجی درآورده است. اين سياست نيز 
از روشن ترين الزام های امنيت و موجوديت رژيم است. اما ويرانی 
و فروپاشی ناشی از اين روند  و واکنش های اجتماعی آن، به نوبة  
خود در داخل ايران امنيت رژيم را به خطر انداخته و در سطح 
بين المللی با برانگيختن تحريم ها و محدوديت های جديد، تأمين 

مالی ماشين سرکوب و جنگ به تنگنا کشانده است. 

از  يکی  خارجی،  جنگ  و  اشغالگری  به  دادن  تقدم  ـ  پنجم
سازمايه های اساسی استراتژی واليت فقيه برای مهار بحران داخلی 
است. اما درگير شدن در اين جنگ ها برون رفتی ندارد. در نتيجه 
واليت فقيه ناگزير است معضل هر جنگ را با گسترش آن يا با 
گشودن جبهه های ديگر پاسخ دهد. در سوريه، ابتدا با وارد کردن 
گروه  حزب اهلل لبنان)به بهای تحميل لطمات جبران ناپذيری به آن( 
جنگ را شدت بخشيد، در قدم بعد به باز کردن جبهه جديدی در 
يمن رو آورد. اما اين جنگ ها که می خواست امنيت و حاکميت 
از روندهای آشکار فرسايش  واليت فقيه را حفاظت کنند، امروز 
قدرت آن است. به نحوی که صورت مسأله اصلی کنونی رژيم نه 

کسب موفقيت، بلکه يافتن راهی برای شکست کم تر است. 
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نتیجه
برکشيدن رئيسي جالد، به نحوی تماشايی تنگنای سياسی واليت 
که  است  اين  موقعيت  اين  مشخصه  است.  کرده  نمايان  را  فقيه 
تدابير مربوط به صيانت واليت فقيه،  طينت دوگانه يی يافته است: 
هم برای حفظ موجوديت رژيم ضروری است، هم بخشی از قدرت 
در  وادادن  تدابير،  اين  از  برداشتن  می کند. دست  تخريب  را  آن 
برابر استحاله رژيم و عواقب سرنگون کنندة  آن است و بعيد است 
که ولی فقيه بيمار در دوره باقيمانده خود به آن تن بدهد. بنابراين 
پروژه بقاء هم چنان ادامه دارد و ديناميزم بحران های عميقی است 

که از اين پس در کيفيت تازه يی گلوی رژيم را خواهد فشرد. 



يادداشتها
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1 ـ حکم خمينی درباره عزل منتظری:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب آقاي منتظري
مردم  تا  برايتان مي نويسم  كلمه اي  قلبي شكسته چند  و  پر خون  دلي  با 
روزي در جريان امر قرار گيرند. شما در نامه اخيرتان نوشته ايد كه نظر تو 
را  را در نظر مي گيرم و مسائلي  بر نظر خود مقدم مي دانم؛ خدا  را شرعًا 
گوشزد مي كنم. از آنجا كه روشن شده است كه شما اين كشور و انقالب 
اسالمي عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرال ها و از كانال 
آنها به منافقين مي سپاريد، صالحيت و مشروعيت رهبري آينده نظام را از 

دست داده ايد.
كه  داديد  نشان  موضعگيري هايتان  و  صحبت ها  و  نامه ها  اكثر  در  شما 
معتقديد ليبرال ها و منافقين بايد بر كشور حكومت كنند. به قدري مطالبي 
كه مي گفتيد ديكته شده منافقين بود كه من فايده اي براي جواب به آنها 
معدودي  بسيار  تعداد  منافقين  از  شما  دفاعيه  همين  در  مثال  نمي ديدم. 
كه در جنگ مسلحانه عليه اسالم و انقالب محكوم به اعدام شده بودند را 
الوف رساندند و مي بينيد كه چه  از دهان و قلم شما به آالف و  منافقين 
خدمت ارزنده اي به استكبار كرده ايد. در مساله مهدي هاشمي قاتل، شما 
او را از همه متدينين متدين تر مي دانستيد و با اينكه برايتان ثابت شده بود 

كه او قاتل است مرتب پيغام مي داديد كه او را نكشيد.
از قضاياي مثل قضيه مهدي هاشمي كه بسيار است و من حال بازگو كردن 
تمامي آنها را ندارم. شما از اين پس وكيل من نمي باشيد و به طالبي كه 
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پول براي شما مي آورند بگوييد به قم منزل آقاي پسنديده و يا در تهران 
به جماران مراجعه كنند. بحمد اهلل از اين پس شما مساله مالي هم نداريد. 
اگر شما نظر من را شرعًا مقدم بر نظر خود مي دانيد -كه مسلمًا منافقين 
صالح نمي دانند و شما مشغول به نوشتن چيزهايي مي شويد كه آخرتتان 
را خراب تر مي كند-، با دلي شكسته و سينه اي گداخته از آتش بي مهري ها 
بوديد چند نصيحت  به شما كه حاصل عمر من  به خداوند متعال  اتكا  با 

مي كنم ديگر خود دانيد:
1 - سعي كنيد افراد بيت خود را عوض كنيد تا سهم مبارك امام بر حلقوم 

منافقين و گروه مهدي هاشمي و ليبرال ها نريزد.
كار  هيچ  در  تحريك مي شويد  و سريعًا  كه ساده لوح هستيد  آنجا  از   -  2

سياسي دخالت نكنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد.
3 - ديگر نه براي من نامه بنويسيد و نه اجازه دهيد منافقين هر چه اسرار 

مملكت است را به راديوهاي بيگانه دهند.
4 - نامه ها و سخنراني هاي منافقين كه به وسيله شما از رسانه هاي گروهي 
به مردم مي رسيد؛ ضربات سنگيني بر اسالم و انقالب زد و موجب خيانتي 
بزرگ به سربازان گمنام امام زمان -روحي له الفدا- و خون هاي پاك شهداي 
اينكه در قعر جهنم نسوزيد خود اعتراف به  انقالب گرديد؛ براي  اسالم و 

اشتباه و گناه كنيد، شايد خدا كمكتان كند.
و اهلل قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولي در آن وقت شما را 
ساده لوح مي دانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولي شخصي بوديد تحصيل كرده 
كه مفيد براي حوزه هاي علميه بوديد و اگر اين گونه كارهاتان را ادامه دهيد 
مسلما تكليف ديگري دارم و مي دانيد كه از تكليف خود سرپيچي نمي كنم. 
و اهلل قسم، من با نخست وزيري بازرگان مخالف بودم ولي او را هم آدم خوبي 
مي دانستم. و اهلل قسم، من راي به رياست جمهوري بني صدر ندادم و در 

تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم.
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سخني از سر درد و رنج و با دلي شكسته و پر از غم و اندوه با مردم عزيزمان 
دارم: من با خداي خود عهد كردم كه از بدي افرادي كه مكلف به اغماض 
كه  بسته ام  پيمان  خود  خداي  با  من  نكنم.  هرگز چشم پوشي  نيستم  آن 
رضاي او را بر رضاي مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان عليه من 

قيام كنند دست از حق و حقيقت برنمي دارم.
من كار به تاريخ و آنچه اتفاق مي افتد ندارم؛ من تنها بايد به وظيفه شرعي 
خود عمل كنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شريف و نجيب پيمان بسته ام 
كه واقعيات را در موقع مناسبش با آنها در ميان گذارم. تاريخ اسالم پر است 
از خيانت بزرگانش به اسالم؛ سعي كنند تحت تاثير دروغ هاي ديكته شده 
كه اين روزها راديوهاي بيگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش مي كنند 
نگردند. از خدا مي خواهم كه به پدر پير مردم عزيز ايران صبر و تحمل عطا 
فرمايد و او را بخشيده و از اين دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان را بيش 
از اين نچشد. ما همه راضي هستيم به رضايت او؛ از خود كه چيزي نداريم، 

هر چه هست اوست. و السالم.
يكشنبه 6 / 1 / 68

روح اهلل الموسوي الخمينی)خاطرات منتظری، فصل10، پيوست 172(

الرحيم،  الرحمن  2 ـ  متن نامه خمينی به نمايندگان مجلس: »بسم اهلل 
خدمت فرزندان عزيز، نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی، و وزرای 
آقای  حضرت  امر  جريان  در  شنيدم  سالم،  با  افاضاتهم.  دامت   - محترم 
منتظری نيستيد و نمی دانيد قضيه از چه قرار است. همين قدر بدانيد که 
پدر پيرتان بيش از دو سال است در اعالميه ها و پيغامها تمام تالش خود را 

نموده است تا قضيه بدين جا ختم نگردد، ولی متأسفانه موفق نشد.
برای حفظ  را  تصميم الزم  تا  می کرد  اقتضا  وظيفه شرعی  ديگر  از طرف 
نظام و اسالم بگيرد.لذا با دلی پرخون حاصل عمرم را برای مصلحت نظام 
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و اسالم کنار 
گذاشتم. ان شاء اهلل خواهران و برادران در آينده تا اندازه ای روشن خواهند 
شد. سفارش اين موضوع الزم نيست که دفاع از اسالم و نظام شوخی بردار 
مردم  به  بالفاصله  موقعيت  هر  در  کس  هر  تخطی،  صورت  در  و  نيست؛ 
والسالم  خواستارم.  متعال  خداوند  از  را  همگان  شد.توفيق  خواهد  معرفی 
عليکم و رحمة اهلل و برکاته ـ 26 / 1 / 68 ـ روح اهلل الموسوی الخمينی«.

3 ـ  موسوی اردبيلی رئيس دستگاه قضايی، خطبه ی جمعه ی تهران 14 
مرداد 1367: »مساله منافقين برای ما مشکل بزرگی بود. تعداد زيادی از 
آنها از ايران رفتند و در عراق برای خودشان بساط و دستگاه سازمان درست 
کرده  اند. جمعی از آنها هم در ايران در زندان ها هستند. ما اگر جنگ را تمام 
می  کرديم تازه گرفتار مشکل منافقين بوديم. برای ما حل مشکل منافقين 
به آسانی ممکن نبود و هزينه  های فراوانی داشت، اما پيش از قبول قطع نامه، 
 .... خداوند اين مشکل را مثل آب خوردن حل کرد. )تکبير نمازگزاران(  
قضاييه  قوه  که  هستند  خشمگين  منافقين  دست  از  چنان  ايران  مردم 
چرا  می  گويند  مردم  است.  زياد  بسيار  فشار  تحت  عمومی  افکار  سوی  از 
منافقين را محاکمه می  کنيد؟ اينها که محاکمه ندارند. حکمش معلوم است، 
موضوع اش هم معلوم است، جزايش هم معلوم است. قوه قضاييه در فشار 
نمی  کنيد؟  اعدام  را  اينها  اينها چرا محاکمه می  شوند؟ چرا همه  است که 
چرا بعضی از آنها زندانی می  شوند؟ )شعار نمازگزاران: منافق زندانی، اعدام 
بکند و  را  بايد رعايت ضوابط محاکمه  از يک طرف  .... قاضی  بايد گردد( 
از طرف ديگر در فشار افکار عمومی است ... مردم آنقدر برای نابود کردن 
انتظاراتی  قضاييه  قوه  از  که حتی  می آورند  فشار  قضاييه  قوه  به  منافقين 
به شما حق  و  هماهنگ هستم  با شما  من   ... دارند  اختياراتش  از  بيشتر 
می دهم و می گويم اينها نبايد عفو بشوند. )تکبير نمازگزاران( من اين حرف 
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را تحت تاثير جو بر زيان نمی  آورم، بلکه به دليل اطالع از شدت لجاجت آنها 
اين حرف را می زنم.« ـ به نقل از کتاب »همپای انقالب، خطبه های نماز 
جمعه حضرت آيت اهلل العظمی موسوی اردبيلی«، گردآوری و تدوين سيد 
محمدباقر نجفی کازرونی، موسسه انتشارات دانشگاه مفيد، قم، بهار 1385 

ـ صص 385 ـ 386 ـ 387

4 ـ پيام خمينی به منتظری:
» بسمه تعالى 

  حضرت آيت اهلل العظمى آقاى منتظرى دامت بركاته 
   پس از عرض سالم، حضرت امام فرمودند: 

   نامه دوم جنابعالى موجب تعجب شد، شما فرد مذكور را بگوئيد بيايد   تهران 
تا مسائلش را بگويد و مطمئن باشيد و باشد كه مساله محرمانه   مى ماند. 
شما كه مى دانيد من نمى خواهم سرسوزنى به بى گناهى ظلم شود   ولى 

ديد شما در مورد ضد انقالب و بخصوص منافقين را قبول ندارم .
نباشيد.  نگران  جنابعالى  است  من  با  بحث  مورد     مسئوليت شرعى حكم 

 خداوند شر منافقين را از سر همه كوتاه فرمايد.
 ،10 فصل  منتظری،  خمينى «)خاطرات  احمد  ارادتمند،   -   15/5/67    

پيوست156(

5 ـ حکم خمينی در مورد قتل عام به نقل از »خاطرات آيت اهلل منتظری«، 
ص624:

نبوده و هر چه  »از آنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقد 
می گويند از روی حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسالم ارتداد 
پيدا کرده اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کالسيک آنها در شمال 
نيز جاسوسی  و  عراق  بعث  با همکاری های حزب  و جنوب کشور  و غرب 
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آنها برای صدام عليه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار 
جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسالمی 
نفاق خود  بر سر موضع  زندان های سراسر کشور  تا کنون، کسانی که در 
پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخيص 
دامت  نيری  حجت االسالم  آقايان  اکثريت  رای  با  تهران  در  نيز  موضوع 
افاضاته )قاضی شرع( و جناب آقای اشراقی )دادستان تهران( و نماينده ای 
از وزارت اطالعات می باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور 
در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان 
رحم  می باشد،  االتباع  الزم  اطالعات  وزارت  نماينده  و  داديار  يا  و  انقالب 
از  خدا  دشمنان  برابر  در  اسالم  قاطعيت  است،  ساده انديشی  محاربين  بر 
اصول ترديدناپذير نظام اسالمی است، اميدوارم با خشم و کينه انقالبی خود 
نسبت به دشمنان اسالم رضايت خداوند متعال را جلب نماييد، آقايانی که 
تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی 
کنند اشداء علی الکفار باشند. ترديد در مسائل قضايی اسالم انقالبی ناديده 

گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. والسالم«.

از  به نقل  و پسرش،  عام، سئوال و جواب خمينی  قتل  تکميلی  ـ  حکم   6
»خاطرات آيت اهلل منتظری« ج 1 صص 625 و 627:

»پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی پس از عرض سالم آيت اهلل موسوی 
اردبيلی در مورد حکم اخير حضرتعالی درباره منافقين ابهاماتی داشتند که 

تلفنی در سه سئوال مطرح کردند
1ـ آيا اين حکم مربوط بآنهايی که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و 
محکوم باعدام گشته اند ولي تغيير موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد 
آنها اجرا نشده است يا آنهائيکه حتي محاکمه هم نشده اند محکوم باعدام اند

2ـآيا منافقين ی که قباًل محکوم به بزمان محدودی زندان شده اند و مقداري 
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از زندانشان راهم کشيده اند ولي بر سرموضع نفاق مي باشند محکوم به اعدام 
مي باشند؟

در  که  منافقيني  پرونده های  آيا  منافقين  وضع  به  رسيدگي  درمورد  3ـ 
شهرستان هائي که خود استقالل قضائي دارند و تابع مرکز استان نيستند 

بايد به مرکز استان ارسال گردد يا خود ميتوانند مستقال عمل کنند
فرزند شما احمد«

]پاسخ خميني:[
باشد حکمش  نفاق  بر سر  اگر  فوق هرکس در هر مرحله  موارد  »درتمام 
اعدام است  سريعًا دشمنان اسالم را نابود کنيد درمورد رسيدگي به وضع 
پرونده ها در هرصورت که حکم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است

روح اهلل موسوی الخمينی«

رو  يا  نفاق  که  می دهد  توضيح  طباطبايی  عالمه  الميزان،   تفسير  در  ـ   7
پس  قريش  افراد  مسلمان شدن  مانند  است؛  ترس  سر  از  به اسالم  آوردن 
از فتح مکه توسط مسلمانان، يا تالش فرصت طلبانه يی برای نزديک شدن 
به قدرت حاکم: » اثر نفاق در همه جا واژگون کردن امور ، و انتظار بال براي 
مسلمانان و اسالم ، و افساد مجتمع ديني نيست ، اين آثار ، آثار نفاقي است 
که از ترس و طمع منشا گرفته باشد ، و اما نفاقي که ما احتمالش را داديم 
اثرش اين است که تا بتوانند اسالم را تقويت نموده ، به تنور داغي که اسالم 
برايشان داغ کرده نان بچسبانند ، و به همين منظور و براي داغ تر کردن 
آن ، مال و جاه خود را فداي آن کنند تا به اين وسيله امور نظم يافته و 
الميزان، تفسير  آنان بچرخش در آيد«.)  آسياي مسلمين به نفع شخصي 

سوره منافقين، ج : 19  ص 488(
در تفسير الميزان، درباره شيوه رويارويی با »منافقين«  در صدر اسالم گفته 
شده است:  » يا ايها النبي جاهد الکفار و المنافقين و اغلظ عليهم و ماويهم 
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جهنم و بئس المصير. مراد از جهاد با کفار و منافقين بذل جهد و کوشش 
در اصالح امر از ناحيه اين دو طايفه است ، و خالصه منظور اين است که 
با تالش پي گير خود جلو شر و فسادي که اين دو طايفه براي دعوت دارند 
بگيرد ، و معلوم است که اين جلوگيري در ناحيه کفار به اين است که حق 
را براي آنان بيان نموده ، رسالت خود را به ايشان برساند ، اگر ايمان آوردند 

که هيچ ، و اگر نياوردند با ايشان جنگ کند . 
تاليف قلوب  آنان دلجويي کند و  از  اين است که  به  ناحيه منافقين  و در 
نمايد ، تا به تدريج دلهايشان به سوي ايمان گرايش يابد. و اگر همچنان 
به نفاق خود ادامه دادند، جنگ با منافقان )که شايد ظاهر آيه شريفه هم 
همين باشد( سنت رسول خدا بر آن جاري نشده، و آن جناب در تمام عمر 
با هيچ منافقي نجنگيده ، ناگزير بايد کلمه جاهد را به همان معنايي که 
کرديم بگيريم. )تفسير الميزان، تفسير آيه 9 سوره تحريم، ج 19 ص 566(

جاده  ـ   58 دی  عمانی)28  عباس  شهيدان:  اين  از  شماری  نام های  ـ    8
ـ  عين اهلل پورعلی)2 اسفند 58 ـ فرح آباد( ـ احمدعلي و حسينعلی  ساوه( 
عسگري)تيرباران در 2 دی 58ـ  قم(ـ  رضا حامدی)22 اسفند 58 ـ خمين( 
ـ شکراهلل مشکين فام)31فروردين 59 ـ مشهد( ـ نسرين رستمی)12تير 
احمد   – درگز(  ـ   1359 ارديبهشت  مرادپور)9  جليل  ـ  شيراز(  ـ   1359
ـ   گنجه ای)3ارديبهشت 1359 ـ رشت( ـ جليل مرادپور)9 ارديبهشت 59 
درگز(ـ  سياوش شمس)14 ارديبهشت 59 ـ  اصفهان(ـ  احد عزيزی)7خرداد 
59ـ  اردبيل(ـ  ناصر محمدی)19 خرداد 59ـ  تهران(ـ  مصطفی ذاکری)22 
خرداد 59 ـ تهران(ـ قدرت اهلل زاهدی)17تير59 ـ آمل( ـ نادعلی فالح)17 
ـ  قائم شهر(ـ جاسم بنی رشيد)30مرداد 59 ـ آبادان( ـ محمود  مرداد 59 
گل عموزاده)8 شهريور 59 ـ قائم شهر( ـ حسين صادقی)29 شهريور 59 ـ 
قائم شهر( هوشنگ رستمی)تيرباران در تابستان 59ـ  دزفول(ـ  علی فدايی)16 
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بهمن 59 ـ کرمان( ـ حسين ساالرمحمدی)13 آذر 59 ـ آمل( ـ اردشير 
خانی )14 آذر 59 ـ رودسر( ـ داود سليمانی)26آذر 59 ـ ساری( حميد 
رضا رضايی)28 آذر 59 ـ تهران( ـ حسن)بهرام( فرحناک)13دی 1359 
ـ رشت( ـ بهرام کردستانی)اول بهمن 1359 ـ خرم آباد( مهری صارمی)9 
بهمن 1359 ـ خرم آباد( ـ سيما صباغ خوشکار)15اسفند 59 ـ الهيجان( ـ 
ـ  اصغر اخوان قدس)تيرباران در  صنم قريشي)28 اسفند 59 ـ بندرعباس( 
6فروردين 60 ـ قزوين(ـ اصعر فالحي)6فروردين 60 – قائم شهر( ـ خيراهلل 
در12  شريفي)ترور  طالش  تيمور  ـ  رامسر(  ـ  فروردين60  نژاد)8  اقبالي 
فروردی 60 ـ کتالم رامسر( ـ فاطمه رحيمی)2ارديبهشت 60 ـ قائم شهر( 
ـ سميه نقره خواجا )2ارديبهشت 60 ـ قائم شهر( ـ شهرام  اسماعيلی)ترور 
در2 ارديبهشت 60 ـ آمل( ـ علی فتح کريمی)5 ارديبهشت60 ـ شهرکرد( 
ـ ودود پيراهنی)7 ارديبهشت 60 ـ تهران( ـ امير گنجی)6ارديبهشت 60 
کريمی)8  فاطمه  ـ  تهران(  ـ  ارديبهشت 60   7( اجاقی  ـ خليل  ـ رشت( 
ارديبهشت 60 ـ  کرج( ـ عباس فرمانبردار )11 ارديبهشت 60 ـ قائم شهر( 
 16( سليمانی  ابوالفضل  ـ  بندرعباس(  ـ   60 سايانی)ارديبهشت  منصور  ـ 
ارديبهشت 60 ـ درود (سکينه چاقوساز)30 ارديبهشت 60 ـ تبريز( ـ سعيد 
سرايدار)20 خرداد 60 ـ بجنورد( ـ پرويز يزدانی )20 خرداد 60 ـ بجنورد(  

قدوسی  علی  امضای  با   1360 فروردين   19 تاريخ  در  اطالعيه  اين  ـ    7
روزنامه های  در  و  شد  منتشر  اسالمی«  جمهوری  انقالب  کل  دادستان   «
کثيراالنتشار ازجمله روزنامه اطالعات 20 فروردين 1360 )ص 2(درج شده 
است. اطالعيه ها و فراخوان های رسمی ديگری دال بر تصميم حکومت برای 
کشتار گسترده مخالفان در همان  ماه ها منتشر شده است. از جمله اطالعيه 
امام خمينی  ...« مورخ 25 خرداد 60: »بنا به فرمان قاطع  »دادستان کل 
مد ظله العالی، بدين وسيله به اطالع کليه کسانی که به نحوی عامل تحريک 
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و شرکت در درگيری تظاهرات غيرقانونی گروهک های آمريکايی شناخته 
شوند، اعالم می گردد پس از دستگيری بنا به حکم مقدس اسالم که هفتاد 
هزار شهيد و صدهزار معلول پشتوانه اجرای آن است، با آنان به مصداق باغی 
کيهان، 26 خرداد  انقالبی خواهد شد«.)روزنامه  رفتار  محارب  و  مفسد  و 

1360 ص 2(

8 ـ محمدرضا مهدوی کنی در جلسه شورای بازنگری قانون اساسی: »من 
در حدود سه چهار ماه قبل که خدمت امام شرفياب شده بودم، گفتم برای 
و  رهبر  بين  اگر  که  است  اين  آن  و  است  مطرح  فقهی  سئوال  يک  من 
ملت اش يک قراردادی منعقد شد آيا هر دو طرف اين قرارداد را می توانند 
به هم بزنند؟ ايشان فرمودند می خواهی چه بگويی؟ گفتم عرض بنده اين 
است که »اوفوا بالعقود«، »المؤمنين من شروطهم« اين  مسائل را می گيرد 
که اگر ما قانون اساسی را آورديم و به مردم عرضه کرديم و گفتيم ما طبق 
اين قانون اساسی بر شما حکومت می کنيم، مردم هم طبق همين شرط با 
ما بيعت کردند، آيا می توانيم همين طوری يک طرفه اين شرط و قرارداد 
از بين  انقالب دارد  اگر يک جايی  ايشان فرمودند:  خوب،  بزنيم؟   به هم  را 
می رود چه کار کنيم؟«، »صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون  

اساسی«، ص1313

9 ـ دبيرکل ملل متحد در گزارش به مجمع عمومی در 31  اوت 2015 
تصريح می کند: »كميته حقوق بشر ... كه جمهوري اسالمي ايران از سال 
1975 عضو آن است، مكررًا تأكيد كرده است كه مجازات اعدام براي جرائم 
مواد مخدر از “وخيم ترين جرائم” كه تحت ماده 6 معاهده مورد نياز است 
پيروي نمي كند كه ميگويد رويه قضائي حقوق بشر بين الملل آن را قتل يا 
قتل عمد مشخص كرده است )نگاه كنيد به E/10/2010   پاراگراف 56 
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تأكيد مكرر دبيركل، كميسر عالي حقوق بشر  اين تفسير مورد  الي 68(. 
ملل متحد و گزارشگر ويژه اعدام هاي فرا قضائي، صحرائي و خودسرانه است 
كه هم چنين تأكيد نموده اند كه جرائم مواد مخدر كه منجر به قتل عمد 
نشوند به اين حد نصاب نميرسند. دفتر مواد مخدر و جنايت ملل متحد 
هم چنين پيوسته در مورد جرائم مواد مخدر ابراز نگراني كرده است كه در 
عداد “جدي ترين جرائم” آورده شوند كه اينكار در گفتگوهاي سطح باال با 
مقامات عاليرتبه ايراني صورت گرفته است، ... هر چند كه دولت مي گويد 
كه مقررات آن مجازات اعدام را تنها براي جدي ترين جرايم مجاز مي داند، 
دبيركل نگران است كه مجازات اعدام براي مواردي بكار ميرود كه به اين 

حد نصاب نمي رسند«.
ـ گزارش » فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از 
حقوق بشر در ايران«)FIDH(  در 6 ژانويه 2011 می گويد: » هزاران نفر در 
ايران در زير حکم اعدام به سر می برند. يک هيأت پارلمانی افغانستان که 
در بهمن 1388 از ايران بازديد کرد اعالم کرد که 3000 از اتباع افغانستان 

در ايران محکوم به اعدام هستند «.

نيوز، حاميان واليت، 24  10 ـ خبرگزاری تسنيم، 7 شهريور1395، رجا 
فروردين 1396:» صورت مسئله ی سال 1367 با سال 1360تفاوت اساسی 
داشت. تنها کسانی تا اين مرحله پيشروی کرده بودند که خالص و تمام عيار 
منافق بودند؛ کسانی که اگر خطی داده می شد و فرصتی پيش می آمد، حتی 
در زندان هم حاضر بودند زندانبانشان را به قتل برسانند! اين که خلوص 
سازمان مجاهدين خلق از سال 1360 تا سال 1367 به صددرصد رسيده 
بود، علل متعددی داشت که يکی از مهمترين علل آنرا می توان »هيئت 
راه  به  از سال 1365  آيت اهلل منتظری  عفو«هايی دانست که توسط خود 

افتاده بود«.
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