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در نظر گرفت كه جاى بسيارى ) ٢( را ميتوان از جهتى همچون يك پازل ٦٧ پرونده ى كشتار تابستان 

طى پانزده سالى كه از آن جنايت گذشته بر پايه ى گزارشهايى كه توسط . آن خالى است از تكه هاى 
جان به در بردگان از آن قتل عام داده شده  و نيز اسنادى كه از داخل رژيم به بيرون درز كرده است ، 

ديد، در تكه هايى از آن پازل به دست آمده كه بر مبناى آن ميتوان طرحى بسيار كلى از آن جنايت را 
 .حاليكه همچنان جاى بسيارى ازتكه هاى آن تصويرخالى است 

، چه چيزهايى ٦٧اما در صورت تكميل شدن تصوير پر رمز وراز و معماگونه ى پروژه ى كشتار تابستان 
 : را ميتوان در آن ديد ؟  در آن تصوير تكميل شده ميتوان 

 .  ديد و چرايى آنرا٦٧ طراحان و تدارك كنندگان قتل عام -١
كسانيكه با ارائه ى  گزارشهاى .  ديد ٦٧ ميتوان مشاوران خمينى را در مقطع صدور فرمان قتل عام -٢

  به خمينى ، در سمت وسو دادن به تصميمات او نقش)   در جهت نتايج مورد نظرشان( پرداخت شده 
 .موثر داشتند

 .ها را ديد ميتوان نام ومشخصات اعضاى كميسيون مرگ در تهران وشهرستان-٣
 . را در تهران و شهرستانها ديد٦٧ ميتوان نام ومشخصات مجريان پروژه ى قتل عام -٤
 ميتوان نام و مشخصات ، سن ، دوران اسارت  و تعداد زندانيان سياسى اعدام شده در هر يك از -٥

 .زندانها را ديد 
ى را كه درهر يك از انها به  ميتوان مكان ، نشانى گورهاى دسته جمعى و نيز نام و مشخصات كسان-٦

 .خاك سپرده شده اند، ديد
 و پيامدهاى آن قتل عام را به لحاظ روانى ، روى خانواده ها و بستگان   ميتوان تاثيرات ، عوارض-٧

 .نزديك آنها ديد
 ميتوان تاثيرات و پيامدهاى آن قتل عام را به لحاظ روانى روى جان به در بردگان آن جنايت و نيز -٨

 . دان آنها ديدفرزن
 بپردازم به نكته اى ٦٧ شده ى پروژه ى كشتار   از آنكه به بعضى از قسمتهاى مشخص اكنون پيش

 :اشاره مى كنم وآن اينكه 



 2

به دنبال چه ضرورتى بايد ابعاد آن فاجعه را جستجو كرد و دستاوردهاى آنرا در برابروجدانهاى مردم 
 بيدار دل قرار داد ؟

، شناختن و شناساندن طراحان و دست اندركاران و داليل ٦٧ييات قتل عام  و جستجوى جز پژوهش
انجام آن و نيز به محاكمه كشاندن آنها، يكى از راههايى است كه مى تواند عدم تكرار آن را تضمين 

بويژه وقتى دستان آلوده اى كه آن جنايت بزرگ را مرتكب شدند، همچنان در گوشه و كنار قدرت . كند
 دارند و با توجه به ماهيت جمهورى اسالمى ايران همواره امكان آن هست كه رژيم به حضورى شوم

وانگهى .  آنان ، دست به جنايتى مشابه بزند  راندن روحيه ى اعتراضى مردم و سركوب جنبش قصد پس
كنجه و ياد آورى از آن انسانها ، گرامى داشت آزادى و ارزشهاى انسانى و نيز زمينه ى مبارزه براى لغو ش

 .اعدام هم هست 
  

  اما آن جنايت چگونه تدارك ديده شد؟
 

 شروع شد و ٦٠، تداوم كشتار زندانيان سياسى است كه از سى خرداد سال ٦٧بنظر من كشتار تابستان 
 از آن به داليلى كه اشاره خواهم كرد براى يك دوره وقفه   ادامه پيدا كرد و پس٦٤تا نيمه ى اول سال 

 . باره تدارك و اجراى آن در دستور كار قرار گرفت ايجاد شد و دو
*    *     * 

 
 گسترده ى خانواده هاى زندانيان سياسى و فشارهاى بين المللى در   ، به لحاظ اعتراض٦٤ اواخر سال 

 به كشتاروسيع زندانيان سياسى و نيزبا توجه به سركوب گسترده ى سازمانهاى سياسى و  اعتراض
فعاليت آنها را در داخل بسيار محدود كرده بود ودر نتيجه در آن مقطع از ناحيه ى گروههاى مبارز كه 

 خطرى نمى شد ، رژيم تصميم مى گيرد از فشار روى زندانيان سياسى بكاهد تا هم سرو  آنها احساس
نرو از اي. صداى خانواده ها ى زندانيان سياسى را بخواباند و هم اينكه از فشار هاى بين المللى كم شود

افرادى چون حاج داودها و الجوردى ها كه چهره هاى منفور رژيم در زندانها بودند ، از كار بر كنار مى 
بنا بر اين .  را جايگزين آنها كند شوند و به حسينعلى منتظرى فرصت داده مى شود تا افراد مورد نظرش

در اين . ندانها تغيير مى كند ، نزديك به دو سال سياست گذارى ز٦٦ تا اواسط سال ٦٤از اواخر سال 
 جمعى ، كتابخانه ى گروهى ، صندوق تعاونى جمعى و كمون  دوره است كه نظافت جمعى ، ورزش

شكل مى گيرد و همكارى بين نيروهاى سياسى با ديدگاهها و ايدئولوژيهاى گوناگون رشد مى كند و 
انيان سياسى مسئول هر بند را زند.  پيدا مى كند كتاب و مجله بطور چشمگيرى در بند ها افزايش

در اين . خودشان انتخاب مى كنند و امور صنفى زندانيان زير نظر شوراى مسئولين برنامه ريزى مى شود
 داشتند از اين فرصت بيشترين بهره را مى برند و به تدوين " كار نظرى "دوره آنهايى كه استعداد 

اين همه ، گر چه .  چپ  مى پردازند وژيك جنبشنوشته هايى در زمينه ى سر چشمه هاى بحران ايدئول
دور از چشم نگهبانان و با رعايت تدابيرامنيتى انجام مى گيرد ، اما جنبه هايى از آن فعاليت فكرى با 
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در ضمن مسئولين زندان و وزارت اطالعات از اين دوره .  گذر زمان بر گردانندگان زندان اشكار مى شود
و به كمك خفيه نويسان خود ، زندانيان سياسى با ويژگيهاى توانايى تئوريك بيشترين بهره را مى گيرند 

، قدرت بسيج و سازماندهى را مورد شناسايى قرارمى دهند و  بسيارى از چهره هايى كه در دوره ى 
 ٦٧و از اين شناخت در مقطع كشتار تابستان )  ٣. (حاج داودها شناسايى نشده بودند را مى شناسند 

  اما نرمش. در اين دوره همچنين تعداد قابل توجهى از زندانيان سياسى آزاد مى شوند. ى كننداستفاده م
زاد كردن تعدادى از آنها خوشايند خمينى و سران جمهورى اسالمى واقع آدر مقابل زندانيان سياسى و 

 . نمى شود
يئت عفو،  در تاريخ ، خمينى ضمن عزل منتظرى از مسئوليت ه٦٧ از آغاز قتل عام  حدود دوسال پيش

 صالح آشنا به امور كشور  تقاضا مى كنم با اشخاص ... ":   طى نامه اى به او مى نويسد ٦٥ .٧ . ١٢
 از آن ترتيب اثر بدهيد تا خداى نخواسته لطمه به حيثيت شما كه بر گشت به  مشورت نماييد پس

ستور هيئتى كه با رقت قلب و حيثيت جمهورى است نخورد، آزادى بى رويه چند صد نفر منافق به د
و اين اولين نشانه ى ) ٤ ("...حسن ظنشان واقع شد آمار انفجارها و ترورها و دزديها را باال برده است 

 .      است ٦٧تدارك قتل عام 
 در پاسخ نامه ى خمينى نامه ى بلندى  مى نويسد كه ٦٥ _٧_ ١٧حسينعلى منتظرى در تاريخ 

در اين نامه به شرايط زندانها در آن مقطع و كارهايى كه او . مالحظه مى كنيدبخشهايى از آن را در زير 
اين همه وقت كه من صرف رسيدگى به شكايات   ... ": انجام داده  اشاره هايى شده كه قابل تامل است 

كم  به شهرستانها مى فرستم و بسيارى از بى گناهان و يا  مى كنم و بازرس... زندانيان و بستگان آنان 
 و روانى را كه آزاد كردم به عقيده اكثر عالقمندان به حضرت عالى بزرگترين  گناهان و افراد مريض
ولى بدانيد كه اطالع شوراى عالى قضايى و سازمان ...  حضرت عالى كرده ام  خدمت را به شخص

 كشورحدود ظرفيت همه ى زندانهاى. اطالعات كشور از داخل زندانها از اطالع من بسيار كمتر است 
سى هزار نفر است در صورتى كه زندانيان ايران اعم از عادى و سياسى و موادمخدر حدود نود الى صد 
هزار نفر است يعنى تقريپا سه برابر، امكانات غذايى و بهداشتى و دارويى بسيار كم ، امكانات آموزشى 

 و كتك  قده بودند كه غير از فحشتقريبا صفر، و زندانبان ها نوعا افراد جاهل و يا تندخو و داراى ع
منطق ديگرى نداشتند و باالخره زندانها در شرف انفجار بود كه من دخالت كردم و در اثر پيگيرى خيلى 
بهتر شده است ولى افراد تند و وارثان امثال الجوردى منتظر استشمام نظر بيت حضرتعالى هستند تا 

ر امام مد ظله است زيرا الجوردى نماينده معظم له بود خشونتها را از سر گيرند و مى گويند خشونت نظ
 )٥. ( را مى پسنديد  و او اين روش

ضمنا توجه داشته باشيد كه ترورها و انفجارهاى فعلى اغلب مربوط به گروههاى اعزامى از عراق و ... 
 حسن نيت اروپا است نه آزاد شده ها، خود اطالعات هم اين را مى داند، و اينجا است كه انسان در

 مى دهند  بعضى مسئولين شك مى كند كه وقايع را به نحو تحريك آميز و مطابق ميل خودشان گزارش
من در حضور فرزند حضرتعالى با شما شرط كردم كه دخالت در امر عفو را مى پذيرم به شرط اينكه ... 
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 رساندند قبل از تصميم اگر گزارشى و چيزى عليه عفو و رسيدگى به وضع زندانيان به اطالع حضرتعالى
مرا بخواهيد تا رفع شبهه شود، خوب بود مرا مى خواستيد يا اقال حكم عزل مرا به من ابالغ مى فرموديد 

 )   ٦ ("... نه به آقاى محمدى گيالنى ، آيا اين برخورد صحيح است ؟
 زيادى زير شكنجه ى آيا مى دانيد عده ... ": منتظرى در همين نامه راجع به شرايط زندانها مى نويسد 

بازجوها مردند؟ آيا مى دانيد در زندان مشهد در اثر نبودن پزشك و نرسيدن به زندانيهاى دختر جوان 
آيا مى دانيد در ...  كنند؟ بعد ناچار شدند حدود بيست و پنج دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص

آيا مى دانيد چه بسيارند ... تصرف كردند؟ بعضى زندانهاى جمهورى اسالمى دختران جوان را به زور 
زندانيانى كه در اثر شكنجه هاى بى رويه كور يا كر يا فلج يا مبتال به دردهاى مزمن شده اند و كسى به 

  )٧ ("... داد آنان نمى رسد؟
  

 علت و چگونگى تدارك قتل عام زندانيان سياسى
 

 ٦٧ از قتل عام  ى ناگزيربايد به چندين ماه پيشبراى پى برد ن به علت تدارك قتل عام زندانيان سياس
برگشت و مهره هاى اصلى حاضر درمتن و صحنه ى قدرت و موقعيت و شرايطشان را در آن مقطع از 

  .نظر گذراند 
 

چند سالى است كه عمال  ... ":  در نامه اى به خمينى مى نويسد ١٣٦٥_٧ _١٧منتظرى در تاريخ 
 آقاى حاج احمد آقا سپرده ايد و همه  تعالى به رؤساى سه قوه و شخصاداره ى كشور و انقالب را حضر

 دهند ، و در  كارها از ريز و درشت و تخصصى و غير تخصصى را بايد آقايان صالح بدانند و تشخيص
عمل آقاى موسوى نخست وزير تسليم آقايان خامنه اى و هاشمى و حاج احمد آقا است ، و آقاى 

قابله و بر خورد نيست فقط نزد ما داد مى زند كه مخالفم ولى نميتوانم موسوى اردبيلى هم اهل م
  )٨"(...  در حقيقت سه نفر تصميم گيرنده اند  پس. مخالفت كنم 

 و موقعيت   از ميان اين سه نفر، يعنى  هاشمى رفسنجانى ، خامنه اى و سيد احمد خمينى ، نقش
 . هاشمى رفسنجانى از دو نفر ديگر بر تر است 

 :ه قسمتى از خاطرات حسينعلى منتظرى توجه كنيد ب
 جمهور بود ولى كمتر در جريان مسائل جنگ بود،  در آن اوايل آقاى خامنه اى با اينكه رييس ... "

بيشتر آقاى هاشمى در امور جنگ دخالت مى كرد، مثال آقاى محسن رضايى از جبهه به آقاى هاشمى 
داد كه فالن كار را به كنيد يا فالن جا برويد ، حاال يا امام تلفن مى كرد آقاى هاشمى هم دستور مى 

.  كارها را به دست مى گرفت  اين اختيارات را به آقاى هاشمى داده بود يا اينكه اقاى هاشمى خودش
...")  ٩ ( 
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آقاى مير حسين موسوى هم عمال صاحب راى نبود و هر چه مى گفتند بايد انجام مى داد، عمال ..."
حتى گاهى آقاى موسوى نخست . مى و احمد اقا هر چه تصميم مى گرفتند عملى مى شدآقاى هاش

 )    ١٠ (".... كارى مى كرد آنها به او تشر مى رفتند  وزير از سوى خودش
 برجسته و تعيين كننده ى  او را در تصميم   با نگاهى گذرا به كتاب خاطرات رفسنجانى ميتوان نقش

 شده و براى هر تصميم  اق مهمى كه افتاده به فاصله ى كوتاهى به او گزارشهر اتف. گيريهاى مهم ديد 
همچنين در كتاب مذكور ميتوان ديد كه احمد خمينى بارها .  گيرى مهمى با او مشورت شده است 

 )١١.(براى تصميم گيرى به رفسنجانى مراجعه مى كند ونظر او را مى خواهد
خمينى در يكى دوسال . وان موضوع را روشن تر دنبال كرداكنون با توجه به آنچه گفته شد ، ميت

در اين اواخر ايشان بيمار بودند، سرطان داشتند، ..".، سخت بيمار است و سرطان دارد  آخرعمرش
  )١٢"(.... اعصابشان ناراحت بود و تقريبا از مردم منعزل شده بودند 

رى شهرى ، فالحيان ، محسن رضايى ، خامنه اى ،  ( در اين مقطع هاشمى رفسنجانى وهمپالگيهايش
اگرچه در همه ى ارگانهاى رژيم نفوذ دارند ... )   عسگر اوالدى ،  بادامچيان، واعظ طبسى ، الجوردى و
 براى سهيم شدن در قدرت   او ودر نتيجه باند ش و رفسنجانى مى داند كه بعد از مرگ خمينى شانس

 از مرگ خمينى با استفاده از نفوذ و  ا است كه بايد پيش روى آنه باال است ، اما سه مشكل بزرگ پيش
 مشكل حسينعلى منتظرى ، كه هم در _١.  و نيز به هزينه ى او تكليفشان روشن شود  قدرتش

ارگانهاى مهمى چون سپاه و وزارت اطالعات تاحدى نفوذ دارد و هم اينكه حاضر نيست زير نفوذ باند 
 مشكل زندانيان سياسى _٣ مشكل جنگ  _٢.  را دارد داران خودشرفسنجانى برود و دار و دسته و هوا

 . 
 در برابر منتظرى گذشته از نفوذ گسترده شان در ارگانهاى  برگ برنده ى رفسنجانى و همپالگيهايش

 دفتر خمينى محسوب مى شود و اميدوار  قدرت ، نزديكيشان به سيد احمد خمينى نيز هست كه رئيس
در ضمن از .  رفسنجانى ، بعد از مرگ پدر سهم بزرگى از قدرت نصيب او شوداست با نزديكى به باند

    مى توانند گزارشها را بگونه اى كه مى خواهند به گوش كانال او است كه رفسنجانى و هم پالگيهايش
 .خمينى برسانند 

د، مى گرفت  را بر پايه ى گزارشهايى كه دريافت مى كر  اگر توجه داشته باشيم كه خمينى تصميماتش
.  مى رساندند و كانالى كه آنها را مى رساند پى مى بريم   و تاثير گزارشهايى كه بگوشش ، آنوقت به نقش

بگونه اى است كه حتى در مواردى بى انكه خمينى را ) احمد خمينى (  اين كانال  در اين زمينه نقش
 از مشورت   به تنهايى ويا در مواردى پس خودش...) به علت بيمارى او ويا داليل ديگر ( در جريان بگذارد
يكى از ...".  مى كرد  چون رفسنجانى تصميم مى گرفت وبه نام خمينى آن را منعكس با همپالگيهايش

افرادى كه با من مربوط است و با آقاى فالحيان قائم مقام وقت وزير اطالعات هم مربوط بود نقل مى 
 سال آخر ما هر كارى با امام داشتيم با احمد آقا حل مى  اين يكى دو":كرد كه آقاى فالحيان گفت 
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 مى كرديم ، ما اصال دسترسى به امام نداشتيم مى رفتيم با احمد آاقا  كرديم و به اسم امام منعكس
 )           ١٣... (".مطرح مى كرديم و بعد مى آمديم به عنوان امام مطرح مى كرديم 

 يك رقيب جدى و با نفوذ از عرصه ى قدرت ، زمينه سازى و براى بركناركردن منتظرى ، به عنوان
 كه براى انجام آنهم ٦٧مثل قتل عام .  برنامه ريزى الزم بود و كارى نبود كه بتوان يك شبه انجام داد

 .برنامه ريزى كردند 
 تدارك بر كنار كردن منتظرى با دستگيرى ، به مصاحبه ى تلويزيونى كشاندن ، محاكمه و اعدام سيد

اگر چه اتهام مهدى هاشمى دست . مهدى هاشمى برادرسيد هادى هاشمى داماد منتظرى آغاز شد 
داشتن در قتل و آدم ربايى بود اما مگر در رژيم اسالمى ايران دست داشتن افراد باالى هرم قدرت و يا 

اى در چند نزديك به آن در ادم ربايى و قتل جرم است ؟  رى شهرى ، فالحيان ، رفسنجانى ، خامنه 
فقره قتل و آدم ربايى دست داشته اند؟ ترورهاى خارج كشور ، قتلهاى زنجيره اى ،آدم ربايى ها به 
دستور و بابرنامه ريزى چه كسانى انجام گرفت ؟ سيد مهدى هاشمى بعد از شكل گيرى سپا ه پاسداران 

ى به منتظرى با همين اتهامات آيا اگر او به جاى نزديك. ، حدود پنج سال عضو شوراى فرماندهى آن بود 
 به خامنه اى و يا رفسنجانى نزديك بود باز هم اعدام مى شد؟

. نكته ى قابل تامل در مورد محاكمه و اعدام مهدى هاشمى اينكه دادستان دادگاه او على فالحيان بود ( 
 .)   اى ايفاء كرد  بسيار فعالى در قتلهاى زنجيره   به عنوان وزير اطالعات ، نقش كسى كه بعداً خودش

در هر صورت همانطور كه از دستگيرى ، به مصاحبه ى تلويزيونى كشاندن ، محاكمه و اعدام قطب زاده 
مشابه همان روند نيز در مورد سيد مهدى هاشمى براى ) ١٤(براى كوبيدن شريعتمدارى استفاده شد ، 

 .كوبيدن و زمينه سازى بر كنارى منتظرى انجام گرفت 
 نشان   مصاحبه ى تلويزيونى و بعد هم اعدام مهدى هاشمى واكنش ر برابر دستگيرى ، پخش منتظرى د

  داد و به خمينى نامه نوشت و وزارت اطالعات او را كه در دستگيرى و محاكمه ى سيد مهدى نقش
 از طرف ديگر باند رفسنجانى هم بيكار ننشسته بودند ومرتب. فعالى داشت از ساواك شاه بدتر دانست 
 خمينى مى رساندند، تا زمينه ى ذهنى او براى بركنار كردن  گزارشهايى مربوط به منتظرى بگوش

 .منتظرى بهتر فراهم شود
ì ... مرحوم امام به اطرافيان خود وبه مسئولين باالى نظام اعتماد داشتند و برخى از اين اعتماد سوء

و جناحى چيزهايى به ايشان مى گفتند و  سياسى يا خطى  استفاده مى كردند، افرادى از روى اغراض
 امام رفته بودند و عليه  حتى شنيدم برخى از مسئولين پيش... براى ايشان ذهنييت درست مى كردند، 

من مطالبى گفته بودند بعد براى اينكه امام را تحت تاثير قرار دهند شروع به گريه كرده وعمامه به 
 مؤثرى را ايفا مى كرد ، از ناحيه ى مسئولين   در اين بين نقشوزارت اطالعات هم... زمين كوبيده بودند

وزارت اطالعات گزارشهاى مختلفى به ايشان داده مى شد كه برخى از آنها حد سيات و تحليلهاى غلط و 
  )١٥"( مى شد برخى اكاذيبى بود كه به عنوان واقعيات به ايشان گزارش
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گزارشهايى كه دريافت مى كرد تصميم مى گرفت ،    از اين اشاره كردم كه خمينى بر اساس پيش
بنابراين پرداخت و سمت و سو دادن به گزارشهايى كه به او داده مى شد در تصميم گيرى و موضع 

منتظرى در كتاب .  مهمى داشت  گيرى خمينى در جهتى كه مورد نظر باند رفسنجانى بود، نقش
چند نفر  ... ":  از قول محمدى گيالنى مى نويسد  راجع به يكى از اين گزارشهاى ساختگى ، خاطراتش

از افراد اطالعات كه از رده هاى باالى آنها بودند به من گفتند در ان جريانات ما را مجبور كردند كه به 
دروغ شهادت بدهيم كه خانه ى فالنى در اختيار منافقين است و منافقين به فالنى خط مى دهند و ما 

 )١٦"(... لى ناراحت هستيم االن از اين گزارشها خي
حتى قضيه سيد مهدى هاشمى هم بهانه بود، از همان اول هدف اصلى من بودم و همه اينها زمينه ... "

اى براى بركنارى من بود، در صورتى كه مرحوم امام اگر دوستانه به من مى گفتند شما كنار برويد من 
 كه طراح و پشت صحنه ى اين قضيه  و بحث خودم مى شدم ولى كسانى مى رفتم و مشغول درس

بودند بنايشان بر تخريب و شكستن حيثيت من بود، وگر نه هيچ گاه بيت من در اختيار منافقين 
 )١٧"(نبود

 است و نه پرداختن به روند بر كنارى منتظرى ، ٦٧اگر چه محور اصلى اين نوشتار پروژه ى قتل عام 
ساخته و (  شده براى تدارك و بر كنار كردن منتظرى اما از آن جا كه بين  شيوه ى به كار گرفته

 شباهتهايى هست ، از ٦٧و تدارك قتل عام ) پرداخته كردن گزارشهايى كه به خمينى داده مى شد 
 .اينرو به موضوع تدارك بر كنارى منتظرى تا حدى اشاره شد

*                                *               * 
د ، مشكل دوم مسئله ى جنگ بود كه از ماه ها قبل  جز شكست مفتضحانه چشم همانطور كه گفته ش

، خريدارى نداشت ، و سران و )  از كربال مى گذرد  راه قدس( اندازى نداشت و ديگر شعار فريبكارانه ى 
 خمينى را قانع كردند كه ادامه ى جنگ ديگر فايده اى ندارد و او هم ٦٧مسولين رژيم در تير ماه

 .  گردن نهاد   بس ر به آتشناگزي
 بيان  اگر چه گزارشهاى محرمانه به خمينى  كه شرايط وخيم جبهه ها در آن موقع را بطور مشخص

كرده ، هنوز انتشار بيرونى پيدا نكرده است ، با اين وجود بر پايه ى همين حد از اطالعاتى كه موجود 
 يافته است ، ميتوان تا حدى به شرايط  ، انعكاساست ودر نامه ها و گزارشهايى كه تا كنون منتشر شده 

در اين رابطه مى توان به نامه ى خمينى كه در .  پى برد   بس  آتش و اوضاع جبهه ها در مقطع پذيرش
 )  ١٨. ( نوشته مراجعه كرد ٦٧ _ ٤_٢٥ و نوشيدن جام زهر در تاريخ   بس  آتش تبيين ضرورت پذيرش

عملكرد زندانبانان را در رابطه با تدارك قتل عام زندانيان سياسى اكنون مى توان به عقب برگشت و 
 . ايران از نظر گذراند

 از اين به آن اشاره  با توجه به رشد فعاليت هاى جمعى وروحيه ى مقاومت در سطح زندانها كه پيش
د و با ، رژيم تصميم مى گيرد سياست گذارى زندانها را دوباره تغيير ده٦٦شد، از نيمه ى دوم سال 
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بكارگيرى افرادى چون الجورديها و حاج داودها دوباره به سخت گيرى رو آورد و زندانيان سياسى را 
 . تحت فشار قرار دهد

 رژيم در دو زندان اصلى خود ، اوين و گوهر دشت كه بيشترين ٦٦در فاصله ى ماههاى آذر تا بهمن 
 :زندانى سياسى را داشت ، دست به اقدام تازه اى مى زند

 وسائل زندانيان ، همه ى دست نويسهاى آنان را با   با هجوم به يكايك بندهاى زندان و تفتيش_الف 
 .خود مى برد

مسلمان هستيد يا نه ؟ نماز مى خوانيد يا نه ؟ :   با بازجويى و پرسيدن سؤالهايى از زندانيان ، نظير _ب 
ندانيان و محكوم كردن جريان خود هستيد ماركسيسم را قبول داريد يانه ؟ حاضر به مصاحبه در جمع ز

 .يا نه ؟ آنها را مورد ارزيابى و شناسايى قرار مى دهد
 ابد داشتند ، از گوهر دشت به اوين منتقل   ، همه ى زندانيانى را كه حبس٦٦همچنين در بهمن ماه 

ر، رژيم كه تا آن از طرف ديگ. مى كنند و با ابديهاى اوين همه را در بند ى جداگانه زندانى مى كنند 
 آنها را جداگانه ٦٦زمان زندانيان مجاهد و چپ را در كنار هم در بندها نگه مى داشت ، در اسفند ماه 

 دو باره بر   زندانيان هر يك از اين دو بخش سپس.  كامال مستقل از همديگر زندانى مى كند در دو بخش
به اين صورت كه زندانيان زير ده .  شوند  دوران محكوميتشان ، ميان بندهاى مختلف تقسيم مى اساس

 جدا از بقيه  سال را در يك بند١٥سال را در بندهاى معين مى برند و زندانيان محكوم به ده سال تا 
در ضمن براى جلوگيرى از با خبر شدن زندانيان از وضع و تركيب بندها ، و نيز به . نگهدارى مى كنند

تغييرات مذكور به گونه . منظور تدابير امنيتى، شماره گذارى بندها و قفل درآنها را نيز تغيير مى دهند
  اى انجام مى گيرد كه امكان برقرارى ارتباط ميان زندانيان 

 .بسيار دشوار باشد)  و غيره از طريق مورس( 
 مي دانستند كه جنگ چشم انداز پيروزى ندارد بنا   بس  آتش  از پذيرش                سران رژيم ماهها پيش

 )   بس آتش(  بينى شكست  براين خود را براى مقابله با موانع و بحرانهاى احتمالى و غير قابل پيش
 از اين موانع زندانيان سياسى بودند ، كه طى سالها زندان آبديده و با تجربه يكى. آماده  مى كردند 

شده بودند و در صورت بهم ريختن اوضاع و آزادى آنها مى توانستند در سازماندهى اعتراضات مردم 
ر  خانوداه هاى آنها د از سوى ديگر نگهدارى آنها در زندان به فعاليت و اعتراض.  مؤثر داشته باشند نقش

پرسشنامه ها به قصد شناسايى زندانيان سياسى مقاوم ، تفكيك و دسته . بيرون زندان دامن مى زد
بندى كردن آنها تغيير و تحوالت داخل زندانها ، زمينه سازى هاى رژيم را براى نابود كردن زندانيان 

ي بروز نمى در اين مقطع اگر چه سران رژيم در باره ى تصميم شومشان چيز. سياسى نشان مى دهد
دهند ، اما بازتاب اين تصميم گيرى را در متلك ها، تهديدها و حرفهاى جسته گريخته ى بازجوها و 

زندان نياز به خانه تكانى : ( مسؤالن زندان كه از تصميمات پشت پرده بويى برده بودند ، مى توان ديد 
ه شما دسته گل بدهند ؟ نخير شما ، خيال مى كنيد مى گذاريم از زندان عمودى بيرون برويد و ب) دارد
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براى هر سلول يك نارنجك آماده داريم و هر وقت الزم  باشد . ( افقى به بيرون تشريف فرما مى شويد 
  )١٩) (شما را به درك مى فرستيم

 
  و تشكيل كميسيونهاى مرگ٥٩٨ قطعنامه ى  پذيرش

 

 ناگزير و از " سازمان ملل ٥٩٨ جام زهر قبول قطعنامه ى" ، خمينى با سر كشيدن ٦٧ تيرماه٢٥در
شما  ... ".  ميتوان ديد ، به مقررات جنگ با عراق گردن نهاد  آن را در نامه اش موضع ضعف كه انعكاس

خداوندا، ما براى ...  بهتر مى دانيد كه اين تصميم براى من چون زهر كشنده است  عزيزان از هر كس
  )٢٠"( را قبول مى كنيم   بس  براى حفظ دين تو آتشدين تو قيام كرديم و براى دين تو جنگيديم و

 :   از سر ناچارى ، اينك جمهورى اسالمى با نگرانيهاى چندى  روبرو است   بس  آتش با پذيرش
با تنشهاى احتمالى و اعتراضات خانواده هاى قربانيان جنگ كه فرزندانشان طى هشت سال ، براى هيچ  

به جبهه هاى جنگ اعزام و كشته شده بودند، چه بايد " گوشت دم توپ "به عنوان سربازان امام زمان و 
 مردم ستم كشيده و زحمتكشى كه طى هشت سال مطالبات ابتدايى و اعتراضاتشان  كرد؟ با واكنش

نسبت به وضع ناهنجار اقتصادى ومعيشتى به بهانه جنگ بشدت سركوب شده چه بايد كرد؟ به مردم 
 انجام گيرد؟ چه بايد گفت   نمى توانست سالها پيش  بس اين آتش: پرسند جان به لب رسيده اى كه مى 

 ... ؟ 
 و وحشت   در اين شرايط رژيم به دنبال فرصتى بود تا با وارد كردن شوك بزرگى به جامعه  و ايجاد ترس

 . د از پايان خفت بار جنگ را به عقب بران و زهر چشم گرفتن ، روحيه ى اعتراضى وشرايط انفجارى پس
، بهانه و ) از سوم تاششم ( ٦٧عمليات نظامى مجاهدين درغرب كشور، در روزهاى نخست مردادماه 

 ، آنها را با برنامه   بس فرصت خوبى به رژيم داد، تا سراغ زندانيان سياسى برود كه از مدتها قبل از آتش
سالمى را تشكيل مى كسانى كه صف مقدم مخالفان جمهورى ا. ريزى دسته بندى و تفكيك كرده بود 

. دادند و بسيارى از آنها از همان آغاز جنگ ، هدفهاى ارتجاعى و ضد مردمى آن را افشاء كرده بودند
كشتار زندانيان سياسى كه بسيارى از آنها طى سالهاى زندان آبديده و كارآمد شده بودند و برخى از 

بودند ودر صورت آزادى مى توانستند در  سياسى وتجربه ى مبارزاتى بااليى برخوردار  آنها، از دانش
 " پاك كردن صورت مسئله بود " موثر داشته باشند ، از يكسو   اعتراضى مردم نقش سازماندهى جنبش

در ضمن قتل عام زندانيان سياسى ، دستاورد ديگرى . و از سوى ديگر وارد كردن شوك بزرگ به جامعه 
فرادى از حوزه ى قدرت بود كه با سركوب عريان موافق هم براى رژيم داشت و آن تصفيه و كنار زدن ا

 . نبودند
 ، خامنه اى ، رفسنجانى و احمد خمينى و  و چنين شد كه خمينى با صالحديد نزديكترين مشاورانش

اشراقى . انتخاب اعضاء كميسيون مرگ ، مركب از نيرى از سران جمعيت مؤتلفه به عنوان حاكم شرع 
 شكنجه گر دادستانى و معاون دادستان ، پورمحمدى نماينده ى وزارت دادستان ، رئيسى از سران
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   و   مجاهدين  دستور داد كه زندانها را ازحضور ... اطالعات در اوين و مبشرى دستيار نيرى و
كميسيون ياد شده مسئوليت اجراى طرح كشتار در زندانهاى اوين و .  خالى كنند كمونيستها 

 را براى اجراى فتواى خمينى به شهرستانها گسيل داشت  ت و نمايندگانشگوهردشت را خود بعهده گرف
 . 

حضور نماينده ى وزارت اطالعات در كميسيون مرگ ، براى  اطمينان از اعدام شدن آن دسته از  
زندانيانى بود كه به لحاظ تواناييهايى چون قدرت  ارتباط گيرى ، سازماندهى، آگاهى سياسى ، روحيه 

 از آغاز قتل عام ،  يرى و سرسختى در طول مدت زندان و بويژه در چند ماهه ى پيشى جمعى، پيگ
از نظر رژيم ، اين زندانيان ، در صورت آزاد . شناسايى شده بودند و نا مشان در ليست سياه قرار داشت 

 لحاظ به همين جهت ، گروههاى چپ از. شدن توانايى و روحيه روآورى مجدد به مبارزه با او را داشتند
 عمده ى رهبرى و كادرهاى  كيفى بزرگترين ضربه ى سازمانى را در اين جنايت متحمل شدند و بخش

سازمان مجاهدين خلق اما به لحاظ كمى . با تجربه و موثر خود را بطور جبران ناپذيرى از دست دادند
رها و اعضاى با  كاد بزرگترين ضربه ى تاريخى خود را متحمل شد؛ چرا كه رژيم اسالمى سالها پيش

 )   ٢١(تجربه و دستگير شده ى آنها را به شكل بى سابقه اى اعدام كرده بود
 به غرب كشور حمله ى نظامى ٦٧اكنون اين سؤال مطرح است كه اگر مجاهدين در روزهاى اول مرداد 

 نمى كردند، ايا باز هم رژيم دست به قتل عام زندانيان سياسى مى زد ؟
 از حمله ى نظامى مجاهدين ، زندانيان سياسى را به  ره شد ، رژيم اسالمى پيشهمانطور كه قبال اشا

اين رژيم حتى . لحاظ روحيه ، كارايى ها ى سياسى و سالهاى زندان شناسايى و دسته بندى كرده بود 
 ابد داشتند از گوهر دشت به اوين منتقل كرد وبا ابديهاى اوين همه  همه زندانيان سياسى را كه حبس

از رژيم اسالمى ايران .  در يك بند كنار هم زندانى كرده بود تا   دسترسى به آنها سريع و آسان باشد را
  بعيد نبود كه در صورت بهم ريختن اوضاع جامعه ، بند مذكور را منفجر كند و يا اينكه آنرا به آتش

يد كه طى آن چندين  كش  زندان رشت را به اتش٢٦/١٢/٦١اين همان رژيمى است كه در تاريخ . بكشد
بنا بر اين در صورت حمله نكردن مجاهدين به غرب كشور هم ، رژيم .  سوختند زندانى سياسى در آتش

بهانه و يا شيوه ى ديگرى براى كشتار زندانيان سياسى پيدا مى كرد ،  با اين تفاوت كه به لحاظ ملتهب 
ه و سراسرى باز نبود ؛ در نتيجه تعداد  تا آن حد براى يك كشتار گسترد نبودن فضا و شرايط ، دستش

 . كمترى اعدام  مى شدند 
 ، به عنوان اولين اقدام ، تلويزيون بندها را جمع مى كنند و از فرداى آنروز ٦٧ مرداد ٧از روز جمعه 

 .زندانيان سياسى سراسر ايران از مالقات ، رفتن به بهدارى ، هواخورى و روزنامه محروم مى شوند
 در ساختمان دادگاه واقع در طبقه اول " نيرى " مرداد ، كميسيون مرگ به سرپرستى ٨ از روز شنبه

 مجاهدين ،  آنهم از زنان مجاهد " محاكمه ى مجدد "زندان گوهر دشت مستقر مى گردد وكشتار را با 
سانى  مرداد به دار آويخته شدند ، ك٨اولين دسته از زنان زندانى مجاهد كه روز شنبه . آغاز مى كند 

 !  تعلق سياسى شما چيست ؟  پاسخ داده بودند ، مجاهدين  بودند كه به پرسش
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را پشت سر گذاشته بودند و ) بازجويى (  مرحله ى اول محاكمه " منافقين "اما كسانى كه مى گفتند 
) آيا حاضريد با مصاحبه ى تلويزيونى منافقين را محكوم و افشاء كنيد ؟( بايد به پرسشهاى ديگرى چون

آيا حاضريد ميدانهاى مين ( ، ) آيا حاضريد طناب دار را به گردن يك عضو فعال منافقين بياندازيد ؟( ،  
پى آمد پاسخ منفى به هر يك از .  جواب گويند... و )  اسالم پاكسازى كنيد ؟ گذارى شده را براى ارتش

 ... به همين شيوه بعد هم سراغ مردان مجاهد رفتند و باز. اين سواالت ، حكم اعدام بود
 در زندان اوين اما بازجويى و كشتار زندانيان سياسى را زود تر از گوهر دشت شروع كردند؛ به اين 

 كميسيون "صورت كه از بعد از ظهر روز چهارشنبه پنجم مرداد اولين دسته از زندانيان مجاهد به حضور
 مرداد ٦از سحرگاه پنجشنبه . مى كشد  برده مى شوند و بازجويى از آنها تا ساعت ده شب طول "مرگ 

 )٢٣،٢٢(كشتار زندانيان مجاهد آغاز مى شود ) حدود ساعت دو و نيم بعد از نيمه شب ( ماه 
نامه ى ...  ":  مى نويسد ، منتظرى در كتاب خاطراتش٦٧ فرمان  قتل عام  در رابطه با تاريخ نگارش

شنبه نوشته شده بود، روز شنبه توسط يكى از قضات به منسوب به امام تاريخ ندارد، اما اين نامه روز پنج
از آنجا كه نامه ى منتظرى به ) ٢٤ ("... و شنيده شد كه به خط حاج احمد اقا است ... دست من رسيد 

را به پيشانى دارد ، ميتوان گفت كه ) يكشنبه (  ، تاريخ نهم مرداد ٦٧ به قتل عام  خمينى در اعتراض
يعنى همان روزيكه اعدام مجاهدين را در .  مرداد ماه نوشته شده است ٦نبه نامه ى خمينى روز پنجش

 . اوين آغاز كردند 
انگار همه چيز را از قبل آماده كرده بودند و فقط منتظر صدور فرمان خمينى بودند تا با عجله كشتار 

  !زندانيان سياسى را شروع كنند
 

ا ، زندانيان سياسى را نسبت به   پروژه ى كشتار بى قابل توجه اينكه  رژيم سعى داشت در داخل زندانه
 و دادن پاسخهاى تاكتيكى به " كميسيون مرگ "خبر نگهدارد تا آنها نتوانند براى روبرو شدن با 

 است كه " هيات عفو "از اينرو زندانبانان شايع كرده بودند كه اين . سواالت آنها، خود را آماده كنند 
 .ان و اعالم عفو عمومى  ، با آنها برخورد ومصاحبه خواهد كردبراى بررسى وضعيت زنداني

 از سوال و جوابهايى كه دوسه   و چنين شد كه در فاصله زمانى كمتر از سه هفته ، صدها مجاهد ، پس
دقيقه بيشتر طول نمى كشيد ، به جوخه هاى مرگ سپرده شدند ؛ و ماه مرداد ماه كشتار مجاهدين 

 . شد
اعضاى .  هفته سه روزدر زندان گوهر دشت و سه روز در زندان اوين كشتار مى كردكميسيون مرگ ، هر

ان با هلكوپتر رفت و آمد مى كردند و با خود مرگ به ارمغان مى بردند ؛ به همين خاطر به آنها 
بنابر آنچه گفته شد، ماه مرداد ماه كشتار مجاهدين است واينكه . كميسيون هوا برد مرگ هم گفته اند 

 ياد مى شود ، اگر پشت آن نگاه قبيله اى ٦٧ برخى از اطالعيه هاى جريانهاى چپ از كشتار شهريوردر
حالت ، بى اطالعى و يا بى توجهى است ، كه با توجه به گذشت   نباشد ، در به٦٧به كشتار تابستان 

 .پانزده سال از قتل عام مذكور ، عذر بد تر از گناه است 
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، حسينعلى منتظرى طى نامه  ) ٦٧يكشنبه نهم مرداد ( عام زندانيان سياسى    از آغاز  قتل سه روز پس
با حكم اخير  ... ": اى به خمينى نسبت به عمق فاجعه اى كه در حال انجام بود ، هشدار مى دهد 

اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار ... حضرتعالى بسا بى گناهانى و يا كم گناهانى هم كه اعدام مى شوند
د ، اقال دستور دهيد مالك اتفاق نظر قاضى و دادستان و مسئول اطالعات باشد نه اكثريت ، و زنان داري

  و باالخره اعدام چند هزار نفردر ظرف چند روز ، هم عكس. هم استثناء شوند، مخصوصا زنان بچه دار 
 )٢٥ ("... العمل خوب ندارد و هم خالى از خطا نخواهد بود

 كرده بود   از طرفداران جدى واليت فقيه بوده و سالها براى تحقق ان تالشباوجوديكه منتظرى خود
 از آن نامه مغضوب بارگاه خمينى مى شود و عنوانهاى قائم مقام رهبرى و اميد امت و امام را از  پس

  .دست مى دهد
 

  فصل كشتار كمونيستها
 

امل مالقاتها در انتظار و نگرانى بيرون ، خانواده ها به لحاظ قطع ك.  است ٦٧ هفته ى اول شهريور "
 .درون ، زندانيان سياسى ، در فضايى پر از اضطراب و د لشوره به سر مى برند.  روزگار مى گذرانند 

جالدان اسالمى كه طى ماه مرداد به قتل عام مجاهدين مشغول بوده اند، اينك بر آنند كه زندانيان چپ 
كوشيده اند با پنهان كردن دستها ى آ لوده ى خود، زندانيان چپ آنها اگر چه . را نيز از دم تيغ بگذرانند

را در بيخبرى نگهدارند ، اما بوى مرگ و خون از پنجره ى بندها به درون نفوذ كرده و بهت فاجعه را 
وقتى ببينى چيزهاى غير عادى در كنارت اتفاق مى افتد كه بوى مرگ مى دهد . همه جا پاشيده است 

 و گمانهايت شكل مى دهى و نوبت  بيخبر نگه داشته اند، خود به قدرت تخيل به حدساما تورا از آنها 
 .خود را انتظار مى كشى 

*        *         *                             
در ميان زندانيان ، عده اى در . اينك نوبت قتل عام مبارزان چپ رسيده است .  است ٦٧پنجم شهريور 

 هايى را كه  تمالى كه ممكن است رخ دهد به بحث و گفتگو مشغول اند و واكنشباره ى اتفاقهاى اح
 . بعضى نيز سر در الك خود فرو برده و با كسى حرف نمى زنند. بايد نشان دهند ، بررسى مى كنند 

داود لشگرى به .  از ظهر ، از هر بند چند نفر را صدا مى زنند  در اين روز در زندان گوهر دشت ، پيش
اه چند پاسدار ، زندانيانى را كه از بندهاى مختلف صدازده اند ، چشم بند زده  به صف كرده و از همر

نوع جرم ، مدت محكوميت ، مسلمان هستى يانه ؟ نماز مى : و سئوالها . آنها سئوال و جواب مى كنند 
 نيرى و يا "توسط حاكم شرع در دادگاه همان سئوالها . بعد آنها را به دادگاه مى برند ... خوانى يا نه ؟ و 

مسلمان نيستم ، يا نظرى ندارم و يا جواب نمى :  پرسيده مى شود ، آنگاه اگر جواب اين بود "اشراقى 
و نگهبان دم در با اشاره ى او ، زندانى را سمت چپ و يا راست . برو بيرون : دهم ، حاكم شرع مى گفت 

 ...و روزهاى ديگر ...  نفر ٩٠ _ ٨٠ز اول حدود و همان رو... راهرو مى نشانيد و سمت چپ يعنى 
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نماز مى خوانى ؟ اگر پاسخ منفى بود ، : از كسانيكه در دادگاه مى گفتند ، مسلمان اند ، مى پرسيدند 
 . ضربه زده شود٥٠حاكم شرع حكم مى كرد براى هروعده نماز ده ضربه شالق و روزى 

ه چون از نظر شرعى حكم زن مرتد شالق تا مرگ و در مورد شالق زدن زنان چپ ، قابل اشاره است ك
 زندانيان چپ را اغلب به لحاظ عقيدتى به دادگاه مى بردند، از اينرو ٦٧يا توبه است ، ونيز در تابستان 

 !مرگ زير شالق و يا پذيرفتن اسالم . حكم مرگ زنان كمونيست را با شالق تعيين كرده بودند
 به حكم مذكور، اعالم اعتصاب غذا مى كنند و با ادامه ى  گاه دراعتراضعده اى اززندانيان ، از همان داد

 كهن و  از ميان انها ، تنى چند زير شالق كشته مى شوند كه از زنان سرور درويش. آن شالق مى خورند
  . از مردان جليل شهبازى را مى توان نام برد

 
 تعداد كشته شدگان

 

 از سقوط رژيم  دردست نيست و بعيد بنظر مى رسد تا پيشدر مورد شمار كشته شدگان ، امار دقيقى 
بين پنج هزار تا دوازده هزار نفر مى  ) ٦٧كشتار ( تخمين قربانيان .  شود اسالمى تعداد انها مشخص

در اين رابطه تا كنون از طرف جريانهاى سياسى و انجمنهايى كه در زمينه ى دفاع از زندانيان . رسد
 نفر زندانى سياسى اعدام شده ، در تابستان ٥٠٠٠نام و مشخصات حدود سياسى فعاليت مى كنند، 

 .  ، منتشر شده است ٦٧
خامنه اى و .  هرم قدرت را در نظر بگيريد   ، مهره هاى اصلى راس٦٧ از قتل عام  اينك پانزده سال پس

 كه احمد خمينى. رفسنجانى دست در دست همديگر به تمام اهرم هاى قدرت چنگ انداخته اند 
 به حساب مى آمد و از كانال او بسيارى از گزارشها را به  روزگارى يار غار رفسنجانى و همپالگيهايش

از جمله گزارشهاى مربوط به زندانيان  (  خمينى مى رساندند ،  گونه اى كه مى خواستند به گوش
ا بى كاله ديد، زبان  نشد؛ بنابراين وقتى سر خود ر  سهمى از قدرت نصيبش بعد از مرگ پدرش) سياسى 

به افشاگرى گشود؛ و با توجه به اطالعات گسترده اى كه از ماجراهاى پشت پرده داشت ، در اسفند 
چگونگى طرح حذف او و افراد درگير دراين حذف از زبان سعيد امامى .  كردند"خذف " او را هم ١٣٧٣

 ، احكام   اما معموال و در موارد حساسفالحيان با وجود انكه خود حاكم شرع بود،... ": قابل تامل است 
او اين احكام را از آيت اهللا خوشوقت ، آيت اهللا مصباح ، آيت . حذف محاربان را شخصا صادر نمى كرد 

اهللا خزعلى ، آيت اهللا جنتى و گاها نيز از حجت االسالم محسنى اژه اى دريافت مى كرد و به دست ما 
مثال وقتى . طالعات مى رسانديم و بعد هم منتظر دستور مى مانديم ما فقط به آقايان اخبار و ا. مى داد

با خبر شديم كه حاج احمد آقا درجلسات خصوصى به مسوالن نظام و حتى به واليت امر اهانت مى 
كند، آنرا ارجاع داديم و بالفاصله دستور آمد كه همه رفت و آمدهاى ايشان را زير نظر بگيريد و از 

متاسفانه حاج . ما هم به مدت يكسال همين كار را كرديم . ى ايشان نوار تهيه كنيد مكالمات و مالقاتها
وقتى دستور حذف حاج احمد آقا را . احمد آقا به راه يكطرفه ى بدى وارد شده بود كه برگشت نداشت
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دو روز بعد همراه با اقاى . اقاى فالحيان به من ابالغ كرد مضطرب شدم و حتى به ترديد فرورفتم 
الحيان به ديدار آيت اهللا مصباح رفتيم ، آقايان محسنى اژه اى و بادامچيان هم آنجا بودند البته بعدا ف

حاج آقا خوشبخت هم از بيت آمدند انجا و نظر جمع بر اين بود كه نبايد به كسانى كه با ولى امر 
 )٢٦ ("... خصومت مى كند ، رحم كرد 

قتل عام . رت و سرمايه بايد هر مانعى را از ميان برداشت همانطور كه مالحظه مى كنيد براى حفظ قد
زندانيان سياسى، قتلهاى زنجيره اى و صدها جنايت ديگر همه در اين رابطه شكل گرفته اند و تفسير 

 . مى شوند
، اكنون مى توانيم به برخى از افراد اصلى دخيل ٦٧در رابطه با بحث اصلى اين نوشتار ، پروژه ى كشتار 

 :ريزى  و اجراى اين جنايت به عنوان مجرمان درجه اول اشاره كنيم در طرح 

 - ٥ سيد احمد خمينى - ٤ سيد على خامنه اى -٣ هاشمى رفسنجانى - ٢ آيت اهللا خمينى - ١
 موسوى اردبيلى - ٧ على فالحيان قائم مقام وزير اطالعات -٦محمدى رى شهرى وزير اطالعات وقت  

مرتضى اشراقى دادستان و عضو -٩ كميسيون مرگ   جعفر نيرى  رئيس- ٨ شوراى عالى قضايى    رئيس
 مبشرى حاكم شرع -  ١١ ابراهيم رئيسى معاون دادستان و عضو كميسيون مرگ - ١٠كميسين مرگ 

 احمد پورمحمدى نماينده ى وزارت اطالعات در كميسيون - ١٢زندان اوين و عضو كميسون مرگ 
 موثر در تصميم   با نقش٦٧ازمان زندانها در مقطع قتل عام س  اسماعيل شوشترى رئيس- ١٣مرگ 

 محمد مغيثه -_ ١٤. گيرى اعدام زندانيان سياسى ، وزير دادگسترى در كابينه ى رفسنجانى و خاتمى 
 داود -١٥ )  ٦٧قتل عام (  زندان گوهر دشت و از افراد بسيار فعال در اى با نام مستعار ناصريان ، رئيس

 حسين مرتضوى - ١٦ )٦٧قتل عام ( امى و امنيتى گوهردشت و از افراد فعال درلشگرى مسول انتظ
قتل (  مجتبى حلوايى از افراد اصلى اجراى اعدامها در -  ١٧ ) ٦٧قتل عام (  زندان اوين در مقطع رئيس

 .    و نامهاى بسيارى ديگر از تهران و شهرستانها كه بايد به اين سياهه اضافه گردد ... و) ٦٧عام 
           

  :نوشت ها پا
 
 در برنامه اى كه بمناسبت پانزدهيمن سالگرد قتل ٢٠٠٣اوت  ٢٤ طرح اوليه ى اين نوشتار، در  -١

 ، از طرف سازمان دفاع از زندانيان سياسى ايران در دانشگاه تورنتو برگذار شده بود ، ٦٧عام تابستان 
 .بصورت گفتار عرضه شد

 و معما گونه اى است كه از تعداد زيادى قطعات كوچك بهم مربوط  اشاره به سرگرميهاى فكرى -٢.
ولى در هم ريخته شده تشكيل شده كه يك يا چند نفر با قرار دادن هر قطعه در جاى مناسب خود به 

 . مى رسند يك و يا چند تصوير مشخص
 ٣٢٤   كتاب زندان ، جلد دوم ، به وير استارى ناصر مهاجر ، ص -٣
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 ٥٠٨ اهللا منتظرى ، چاپ دوم ، اتحاد ناشرين ايرانى در اروپا ، صخاطرات آيت   -٤

   ،٥٠٩  همان كتاب ، ص_ ٥
   ،٥١١  همان كتاب ص -٧ و ٦
   ،٥١٢  همان كتاب ص_ ٨
   ،٣١٧  همان كتاب ص_ ٩
   ،٣٢٠  همان كتاب ص_ ١٠
   نگاه كنيد به كتاب عبور از بحران ، كارنامه و -١١

  .٤٦٨   ، ص١٣٧٨نشر معارف اسالمى خاطرات هاشمى رفسنجانى ، دفتر 
   ،٣٥٧  خاطرات آيت اهللا منتظرى ، ص_ ١٢
   ،٣٥٧   همان كتاب ص - ١٣

   ،٢٦٨  همان كتاب ص_ ١٤
  ٣٦١  همان كتاب ص - ١٥
   ،٣٥١   همان كتاب ص - ١٦
   ،٣٤١   همان كتاب ص - ١٧
   ،٥٠٣   همان كتاب ص - ١٨
 ، سايت گويا نيوز ، سيزده ٦٧خمينى و قتل عام  همنشين بهار ، مقاله ى  پشت فتواى  -_ ١٩

   ،٢٠٠٣اكتبر 
 پيام آرماندوست ، مقاله ى چرا به بزرگترين  - ٢١ ،  ٥٠٣   خاطرات آيت اهللا منتظرى ، ص -٢٠

جنايت ضد بشرى تاريخ معاصر ايران توجه و رسيدگى الزم نمى شود ، سايت گويا نيوز ، شهريور 
١٣٨٢،  

  ، از انتشارات سازمان مجاهدين خلق ايران ،١٩٢  ان سياسى ، ص قتل عام زنداني - ٢٢

   ،٢٠٠٣ ، سايت گويا نيوز ، سيزده اكتبر ٦٧ همنشين بهار ، پشت فتواى خمينى و قتل عام -٢٣
   ،٣٤٥  خاطرات ايت اهللا منتظرى ، ص_ ٢٤
   ،٥٢٠   همان كتاب ص - ٢٥
 ٢٠٠٣ _ ١٩ _٦ه و سپيد امير فرشاد ابراهيمى ، ليالج بازنده ، سايت سيا -٢٦

)  مندرج در سايت خاوران( بهمين قلم" كشى فصل طناب"  در تهيه ي اين مقاله از نوشته ي - ٢٧
  .هم استفاده شده است

  
           

  ١٢به نقل از خاوران 
www.khavaran.com 


