
با سالمم  
ااین سوميین سخنراانی من ددرر کانونن ددووستداارراانن فرهھھھنگ اایراانن می باشد. اامرووزز من به عنواانن تنهھھا پسر باززماندهه اازز 

چهھھارر پسر خانوااددهه ترشيیزیی ددرر سالگردد کشتارر ززنداانيیانن سيیاسی وو عقيیدتی ددرر  سالل 1367 هھھھجریی شمسی 
براابر با 1988 ميیالددیی با شما سخن می گویم. ااین سخن ددرر ووااقع اادداامه ددوو سخنراانی قبلی من نيیز ددرر کانونن می 

توااند تلقی شودد. 

 ددرر سخنراانی ااوولل بيیست وو سه سالل قبل ددرر رراابطه با قانونن ااساسی جمهھھورریی ااسالمی توضيیح ددااددمم :خشت 
ااوولل چونن نهھھد معمارر کج تا ثریا می رروودد ددیواارر کج. وو نشانن ددااددمم که با ساختارر کنونی قانونن ااساسی جمهھھورریی 

ااسالمی٬، بطورر خالصه٬، حکومت ددرر اانحصارر یک دداایرهه بسته قراارر دداارردد که بيیشترین قدررتت اازز آآنن ووالیت مطلقه فقيیه 
می باشد.  وو بعضی اازز ااصولل ووااپسگراایانه ااین قانونن ااساسی تا به اابد غيیر قابل تغيیيیر تدووین شدهه ااست که حتی 
اازز ططریق هھھھمه پرسی وو مرااجعه به آآرراایی عمومی نيیز نمی تواانن آآنهھھا رراا تغيیيیر دداادد وو ددرر نتيیجه اامکانن ااصالحاتت ددرر ااین 

به ااصطالحح قانونن ااساسی بطورر مسالمت آآميیز بدوونن ززیر پایی گذااشتن آآنن ددرر اایراانن ووجودد نداارردد وو تنهھھا ررااهه ررسيیدنن 
به مرددمم ساالرریی وو براابریی شهھھروونداانن ددرر مقابل قانونن وو حق مشاررکت ددرر حکومت وو اامورر سيیاسی عبورر اازز 

حکومت خوکامه وو ااقتداارر گراایی جمهھھورریی ااسالمی اایراانن می باشد.  

ددرر سخنراانی ددوومم سه سالل پيیش ددرر مورردد پرووسه قانونی نامم گذاارریی ساززمانن مجاهھھھدین خلق اایراانن ددرر ليیست 
ساززمانن هھھھایی تروورریستی آآمریکا وو فعاليیت هھھھایی مسالمت آآميیز مجاهھھھدین اازز ططریق پيیگردد قانونی وو چگونگی بيیروونن 

آآمدنن اازز ليیست ساززمانن هھھھایی تروورریستی توضيیح ددااددمم که تا ذذررهه اایی قانونن ووجودد ددااشته باشد وو ررااهه هھھھایی مسالمت 
آآميیز بازز باشد یک ساززمانن سيیاسی معتقد به حکومت قانونن مانند ساززمانن مجاهھھھدین خلق اایراانن با ووجودد محاصرهه 

سيیاسی٬،بمبارراانن وو تحریم وو ززنداانن وو حمالتت مسلحانه به  کمپ هھھھایی ااشرفف وو ليیبرتی ٬، چگونه ررااهه قانونی رراا 
پيیش گرفت وو چگونه موفق شد که اازز ااین آآززمایش تارریخی سربلند بيیروونن بيیاید.هھھھر چند ااین مسيیر 15 سالل ططولل 

کشيید وو بسيیارریی اازز ااعضایی ساززمانن ددرر ااین مدتت ناجواانمردداانه کشته شدند. ددرر آآنن سخنراانی توضيیح ددااددمم که 
چگونه سيیاستمدرراانن آآمریکایی اازز ططيیف چپ گرفته تا ططيیف ررااست با ووجودد ااختالفاتت سيیاسی – فلسفی که با 

یکدیگر ددااررند٬، ددرر مورردد قانونن وو حکومت قانونن متفق االقولل هھھھستند وو اازز پرووسه قانونی شکایت ساززمانن مجاهھھھدین 
خلق اایراانن اازز ووززااررتت خاررجه آآمریکا ددرر مورردد ليیست گذاارریی ددرر مجامع مختلف ددست ددرر ددست یکدیگر ددفاعع کرددند. وو 

هھھھمچنيین ااشاررهه کرددمم که تعدااددیی اازز اایراانيیانن با ووجودد ااینکه سالل هھھھا ددرر غربب ززندگی کرددهه ااند٬، ددررکی اازز حکومت 
قانونن ندااررند وو با صدوورر ااعالميیه وو نامه سرگشاددهه بدوونن اارراائه ددالیل محکمه پسند ددرر ددااددگاهه علنی خوااستارر اابقایی 

نامم ساززمانن مجاهھھھدین خلق اایراانن خاررجج اازز پرووسه قانونی بوددند که ددرر نهھھایت قضاتت ددرر ددااددگاهه  ااسنادد وو مدااررکک 
اارراائه شدهه اازز ططرفف ووززااررتت خاررجه رراا  بعد اازز شنيیدنن ددفاعيیاتت ووکالیی ساززمانن وو  مطابقت آآنهھھا با قانونن اازز پيیش 

تصویب شدهه٬، برررسی کرددند وو ددرر نهھھایت به نفع مجاهھھھدین رراایی ددااددند وو خانم کليینتونن مطابق حکم قانونی ددااددگاهه 
علنی٬، نامم ساززمانن رراا اازز ليیست ساززمانن هھھھایی تروورریستی آآمریکا خاررجج کردد. وو ااین ووااقعه براایی ااووليین بارر ددرر تارریخ 

آآمریکا ااتفاقق اافتادد که ساززمانی خاررجی اازز ططریق رراایی ددااددگاهه تبرئه شودد. 

حالل ااین سخنراانی ددرر مورردد کشتارر ددرر کشورریی ااست که بر خالفف کشوررهھھھایی ااررووپایی وو آآمریکا حکومت قانونن 
مدررنن وو مدوونن وو ددموکرااتيیک ددرر آآنجا ووجودد نداارردد وو ددیکتاتورر وو مرتجعيین حاکم  اازز ططریق سانسورر ررووززنامه هھھھا وو 

ووسایل ااررتباطط جمعی وو ددررووغغ پرددااززیی وو ددررووغغ پرااکنی وو غيیر قانونی ااعالمم کرددنن ااحزاابب وو ددستجاتت سيیاسی وو 
صنفی وو ددستگيیریی وو شکنجه٬، حصر وو ززنداانن وو ددرر نهھھایت کشتارر بهھھترین جواانن هھھھایی مملکت اازز ططریق ززوورر وو ززرر وو 

تزوویر وو رریا حکومت می کنند. 
ددرر مورردد کشتارر بهھھترین جواانن هھھھایی اایراانن ددرر سالل 67 وو آآمراانن وو عامليین حکومتی ااین جنایاتت هھھھولناکک سخن بسيیارر 

گفته شدهه وو هھھھنوزز گفته می شودد چونن جنایت مشمولل مروورر ززمانن نمی شودد وو تا ززمانيیکه جنایتکارراانن ددرر ددااددگاهه 
هھھھایی علنی صالحه به پایی ميیز محاکمه کشاندهه نشوند٬، پيیگيیریی وو پيیگردد پرووندهه هھھھایی ااین جنایتکارراانن ااددمه خوااهھھھد 

ددااشت. براایی ددررکک بيیشتر کشتارر 67 می بایست کمی به عقب ررفت وو اازز ااوواایل ددهھھھه 60 به موضوعع پرددااخت. 



 آآیت هللا حسيین علی منتظریی ددرر نامه اایی به  آآیت هللا خميینی بعد اازز ااعداامم مهھھدیی هھھھاشمی ددااماددشش به ددليیل 
اافشایی سفر رراابرتت مک فاررليین مشاوورر اامنيیت ملی پرززیدنت رروونالد رریگانن به اایراانن وو اافشایی خرید ااسلحه اازز آآمریکا 

وو ااسراائيیل توسط جمهھھورریی ااسالمی نوشته بودد  «جنایاتت ااططالعاتت شما وو ززنداانهھھایی شما٬، رروویی شاهه وو ساووااکک 
شاهه رراا سفيید کرددهه ااست» .وو وویی هھھھمچنيین ددرر صفحه 586 اازز کتابب خاططرااتش خطابب به آآیت هللا خميینی می 
نویسد:"آآیا می دداانيید ددرر ززنداانهھھایی جمهھھورریی ااسالمی به نامم ااسالمم جنایاتی شدهه که هھھھرگز نظيیر آآنن ددرر ررژژیم 

منحوسس شاهه نشدهه ااست؟! آآیا می دداانيید عدهه ززیاددیی ززیر شکنجه باززجوهھھھا مرددند؟ آآیا می دداانيید ددرر ززنداانن مشهھھد 
ددرر ااثر نبوددنن پزشک وو نرسيیدنن به ززنداانيیهھھایی ددختر بعداا ناچارر شدند حدوودد بيیت وو پنج نفر ددختر جواانن رراا با ااخرااجج 

تخمداانن وو یا ررحم ناقص کنند؟! آآیا می دداانيید ددرر ززنداانن شيیراازز ددختریی ررووززهه دداارر رراا با جرمی مختصر بالفاصله پس اازز 
اافطارر ااعداامم کرددند؟ آآیا می دداانيید ددرر بعضی ززنداانهھھایی جمهھھورریی ااسالمی ددختراانن جواانن رراا به ززوورر تصرفف کرددند؟ آآیا 

می دداانيید هھھھنگامم باززجویی ددختراانن ااستعمالل االفاظظ ررکيیک ناموسی رراایج ااست؟ آآیا می دداانيید چه بسيیاررند 
ززنداانيیانی که ددرر ااثر شکنجه هھھھایی بی رروویه کورر یا کر یا فلج یا مبتال به ددررددهھھھایی مزمن شدهه ااند وو کسی به دداادد 

آآنانن نمی ررسد؟ آآیا می دداانيید ددرر بعضی اازز ززنداانهھھا حتی اازز غسل وو نمازز ززنداانی جلوگيیریی کرددند؟ آآیا می دداانيید ددرر 
بعضی اازز ززنداانهھھا حتی اازز نورر ررووزز هھھھم براایی ززنداانی ددرریغ ددااشتند ااین هھھھم نه یک ررووزز وو ددوو ررووزز بلکه ماهھھھهھھا؟ آآیا می 

دداانيید برخورردد با ززنداانی حتی پس اازز محکوميیت فقط با فحش وو کتک بوددهه؟ 

 وولی اانتشارر نواارر ااخيیر آآیت هللا منتظریی بنا به نوشته ررووززنامه گاررددین مانند جعبه سيیاهھھھی ٬،بدوونن هھھھيیچ گونه شک 
وو شبهھھه براایی ااثباتت جنایاتت شخص "خميینی خونریز وو سفاکک وو فتاکک" به گفته منتظریی وو هھھھيیئت مرگگ به عنواانن 
بزررگترین جنایتکارراانن تارریخ معاصر اایراانن عمل کرددهه ااست که به آآنن نواارر تارریخی ااشاررهه اایی خوااهھھھم کردد وولی من ددرر 

اابتداا یک شرحح حالل مختصریی اازز ززندگی وو ااعتقاددااتت برااددرراانن مجاهھھھدمم رراا براایی شما نقل می کنم.  ااین حکایت 
فرززنداانن یکی اازز خانوااددهه هھھھا اازز هھھھزاارراانن خانوااددهه اایی می باشد که جمهھھورریی ااسالمی کانونن گرمم آآنراا با ددستگيیریی وو 

شکنجه وو ددرر نهھھایت ااعداامم ٬،بدوونن هھھھيیچگونه پرووسه مدررنن وو مدوونن قانونی متالشی نمودد. شایانن ذذکر ااست با 
ااینکه ااکثریت ااعداامم شدگانن اازز ساززمانن مجاهھھھدین خلق اایراانن بوددند وولی ددیگر مباررززین وو آآززااددگانن اازز ططيیف ررااست 

گرفته تا چپ اازز ااین نسل کشی تارریخی به بهھھرهه نبوددند. ددرر مورردد آآمارر قربانيیانن ددرر سالل 67 اازز 3000 نفر تا 30000 
نفر ررغم ددااددهه شدهه ااست. ددکتر محمد ملکی ددرر آآخرین نواارر خودد اارر کشتارر فقط 30000 مجاهھھھد خلق وو ددوو تا سه 

هھھھزاارر آآززااددگانن اازز سایر گرووهه هھھھایی سيیاسی پرددهه برددااشت. 

 بهھھرووزز وو بهھھمن ترشيیزیی ددرر سالل 1360 وو ررضا ترشيیزیی ددرر سالل 1367 به کهھھکشانن  شهھھداایی ررااهه آآززااددیی اایراانن ززميین 
پيیوستند وو با خونن سرخخ خودد پرچم شرفف وو آآززااددگی خلق قهھھرمانن اایراانن رراا براافرااشته نگه ددااشتند. 

گفتارر ااین بخش ٬،اازز خاططرااتت شخصی خودد وو خانوااددهه  وو ووصيیت نامه هھھھایی برااددرراانم ررضا وو بهھھمن ترشيیزیی وو 
کالسهھھایی تبيین جهھھانن وو ووبب سایت ررسمی ساززمانن مجاهھھھدین خلق اایراانن تنظيیم شدهه ااست . برااددرراانم آآگاهھھھانه 

نوشته بوددند وو می دداانستند که بيین ددوو برددااشت کامال متضادد اازز ااسالمم یکی مترقی وو ددیگریی ااررتجاعی ٬،ددرریایی اازز 
خونن فاصله ااست وو ددرر نهھھایت خونن سرخخ حسيینی بر شمشيیر ظظلم یزیدیی پيیرووزز خوااهھھھد شد٬، وو اایشانن هھھھمچنيین با 

ااشتيیاقق ددرر کالسهھھایی هھھھایی تبيیيین جهھھانن برااددرر مجاهھھھد مسعودد ررجویی ددرر دداانشگاهه صنعتی شریف شرکت می 
کرددند وو اازز آآموززهه هھھھایی آآنن کالسس هھھھا بهھھرهه می جستند. خوشبختانه بسيیارریی اازز نوااررهھھھایی آآنن کالسس هھھھا وو آآموززشش 
هھھھایی سيیاسی اایدوولوژژیک مجاهھھھدین ددرر ووبب سایت ررسمی ساززمانن ووجودد دداارردد. وو محققيین تارریخ ااخيیر اایراانن می 

تواانند به آآنجا مرااجعه کنند وو تحت تاثيیر تارریخ نویسی مجازز وولی ددررووغغ اازز ططرفف ووززااررتت ااططالعاتت ددرر جمهھھورریی 
ااسالمی ددرر باررهه ااحزاابب وو جریاناتت سيیاسی قراارر نگيیرند. ددرر ااین گفتارر سعی شدهه ااست که مبانی ااعتقاددیی 

برااددرراانم رراا تا حد فهھھم خودد براایی شما عزیزاانن بيیانن کنم من ددرر ااینجا به عمد سعی کرددهه اامم که اازز لغاتت وو ااددبيیاتت 
ااین عزیزاانن  مجاهھھھد حداالمقدوورر ااستفاددهه کنم که شما رراا بيیشتر با فضایی ذذهھھھنی اایشانن آآشنا ساززمم. 

  
قبل اازز شرووعع ااین بخش٬، به تمامی شهھھداایی اایراانن ززميین اازز جمله خسروو گلسرخی٬، کراامت هللا دداانشيیانن وو 

مجاهھھھدين شهھھيید *محمد حنيیف نژاادد٬، سعيید محسن٬، ااصغر بديع ززااددگانن٬، محمودد عسگریی ززااددهه ٬، ررسولل مشکيین 
فامم* وو سردداارر مجاهھھھد خلق موسی خيیابانی وو سمبل ززنن قهھھرمانن ٬،ااشرفف ررجویی ددرروودد می فرستم. 



  
وو هھھھمچنيین به برااددرر مجاهھھھد اایرجج به عنواانن یک نمونه اازز هھھھزاارراانن مجاهھھھد خلق سالمم می کنم. اایرجج اازز هھھھم 

دداانشگاهھھھی هھھھایی برااددرراانم بهھھمن وو بهھھرووزز وو عضو اانجمن دداانشجویانن مسلمانن دداانشگاهه علم وو صنعت اایراانن بودد. 
اایرجج بمن ددلگرمی می ددهھھھد که ااگر برااددرراانم ززندهه بوددند ااکنونن ددرر چه مسيیریی قدمم بر می ددااشتند. اایرجج به نظر من 

نمونه مجسم یک مجاهھھھد خلق ااست که با ررفتارر وو گفتارر وو ززندگی خودد  ثابت کرددهه ااست که عنصر مجاهھھھد خلق 
یعنی برددبارریی٬، صبر جميیل٬،گذشت ٬،اایثارر وو فداا براایی خلق ددرر ززنجيیر بدوونن چشمدااشت به جاهه وو مقامم وو معرووفيیت.  

هھھھمچنيین ااميیدووااررمم که جشن آآززااددیی ملت اایراانن رراا هھھھر چه ززووددتر ددرر ميیداانن آآززااددیی تهھھراانن وو ددیگر ميیاددین شهھھرهھھھایی 
بزررگگ وو کوچک وو ررووستاهھھھایی ددوورر وو نزددیک کشورر شاهھھھد باشيیم.  

 بهھھرووزز ترشيیزیی ددرر آآخرین ررووزز ااسفند ماهه سالل 1340 ددررست شب عيید نوررووزز متولد شد. ااوو فوقق االعاددهه با هھھھوشش 
بودد بطورریکه ددرر 5 سالگی وواارردد ددبستانن شد. بعد اازز گذررااندنن کالسهھھایی ااوولل تا چهھھاررمم ددرر اامتحاناتت متفرقه شرکت 

کردد وو با قبولی کالسهھھایی پنجم وو ششم اابتداایی ددرر سن نه سالگی وواارردد ددبيیرستانن شد. ااوو می خوااست که 
ددووررهه ددبيیرستانن رراا نيیز ددوو کالسس یکی کند وولی اازز آآنجائيیکه ددبيیرستانن بچه هھھھایی با هھھھوشش وو ااستعداادد هھھھنوزز ددرر محله 
ما شکل نگرفته بودد٬، بعد اازز مشوررتهھھایی ززیادد صالحح بر ااین شد که ااین کارر ممکن ااست براایی ررشد ررووحی وو رروواانی 

ااوو ددررست نباشد وو کالسهھھایی ددبيیرستانن رراا اازز هھھھفتم تا ددووااززددهھھھم یکی یکی گذررااند وو ددرر پانزددهه سالگی ددیپلم خودد رراا 
ددرر ررشته رریاضی ااخذ وو بعد اازز قبولی ددرر کنکورر وواارردد دداانشگاهه علم وو صنعت اایراانن ددرر ررشته مهھھندسی مکانيیک شد. 
بهھھرووزز ددرر ددوورراانن ددبيیرستانن دداایرتالمعاررفف رراا اازز حفظ بودد وو چندین مرتبه ددرر مسابقاتت هھھھوشش ددرر تلویزیونن شرکت کرددهه 
وو تا مرااحل پایانی برندهه شد هه بودد.  ددووستانن وو آآشنایانن به ااوو لغب دداایرتالمعاررفف گویا ددااددهه بوددند چونن هھھھر سواالی 

رراا که جواابش رراا نمی دداانستند اازز بهھھرووزز می پرسيیدند وو ااوو با هھھھوشمندیی جواابب می دداادد. ددرر دداانشگاهه بعد اازز اانقالبب 
بهھھرووزز جذبب اانجمن دداانشجویانن مسلمانن وواابسته به ساززمانن مجاهھھھدین خلق اایراانن ميیشودد.وو ددرر فعاليیت هھھھایی 

سيیاسی وو ااجتماعی دداانشجویانن دداانشگاهه خودد مشاررکت فعالل می کند. 

ددرر ررووزز ددوومم مهھھر ماهه سالل 1360 بهھھرووزز اازز خانه بيیروونن ميیروودد وو ددیگر بر نمی گردددد. ما با تمامم اافرااددیی که اامکانن می 
ددااددیم که ممکن ااست اازز بهھھرووزز خبریی ددااشته باشند تماسس گرفتيیم وولی خبریی اازز بهھھرووزز نبودد. هھھھر کسی چيیزیی 

می گفت. یکی می گفت که با کالنتریی هھھھا تماسس بگيیرید وو ددیگریی می گفت که با کميیته هھھھا وو ددیگریی می گفت 
که با بيیماررستانهھھا وو خالصه ما با هھھھمه ااین جا هھھھا نيیز تماسس گرفتيیم وولی خبریی اازز بهھھرووزز نبودد. ددرر مدتت 17 ررووزز پدرر وو 

ماددرر وو خوااهھھھراانن وو برااددرراانن وو فاميیل تمامم شهھھر تهھھراانن رراا ززیر وو رروو کرددیم وولی خبریی اازز بهھھرووزز نبودد تا ااینکه ددرر کيیهھھانن 
ررووزز ددووشنبه 20 مهھھرماهه 1360 متن ااططالعيیه ددااددستانی کل اانقالبب ددرر رراابطه با 73 نفر اازز ااعداامم شدگانن ررووزز قبل  

چاپپ شدهه بودد وو ما با ناباوورریی ددرر ررددیف 48 بهھھرووزز ترشيیزیی فرززند علی رراا مشاهھھھدهه کرددیم. پدررمم  با ساززمانن 
باززررسی کل کشورر تماسس ميیگيیردد وو اازز محقق دداامادد یکی اازز مسئوليین آآنجا می پرسد که بهھھرووزز رراا کداامم ااررگانن 

حکومتی ددستگيیر کرددهه ااست؟ما که با تمامم ااررگانهھھایی ددوولتی ااعم اازز کميیته وو بسيیج وو سپاهه وو حتی کالنتریی هھھھا 
تماسس گرفته بوددیم وو هھھھمگی بما پاسخ ددااددهه بوددند که اازز بهھھرووزز ترشيیزیی خبریی ندااررند ٬، پس یکی اازز ااین ااررگانن هھھھا 

یعنی کميیته وو یا بسيیج وو یا سپاهه وو یا کالنتریی بما ددررووغغ گفته ااند که بهھھرووزز رراا ددرر ااختيیارر ندااررند؟وو بهھھرووزز به چه 
جرمی ددستگيیر شدهه بودد؟ وو چراا به خانوااددهه ااططالعع ندااددید وو ددرر کداامم ددااددگاهه محاکمه شدهه ااست؟ حکم ددااددستانی 

که ددرر مطلب ررووززنامه آآمدهه ااست خيیلی کلی ااست وو جرمم مشخص بهھھرووزز چه بودد وو بالخرهه محقق دداامادد جواابب 
ميیدهھھھد که بهھھرووزز ددوورربيین عکاسی ددااشته وو اازز تظاهھھھرااتت مجاهھھھدین عکس ميیگرفته ااست! پدررمم براایی من تعریف کردد 

که ااین جواابب مانند ااین بودد که کسی یک سطل آآبب یخ بر سر ااوو بریزدد وو ااوو مثل ااینکه متوجه جواابب نشدهه باشد 
به محقق دداامادد می گوید که یعنی پسر 19 ساله من به جرمم عکس بردداارریی ااعداامم شدهه ااست؟ 

ما تا به اامرووزز نمی دداانيیم که بهھھرووزز بر ااساسس کداامم قانونن مجرمم شناخته شدهه بودد وو بر ااساسس کداامم قانونن مجاززااتت 
ااعداامم گرفت وو بر ااساسس کداامم آآیيین ددااددررسی به پرووندهه ااوو ررسيیدگی شدهه بودد وو چراا اامکانن فرجامم خوااهھھھی 

ندااشت؟ 



بهھھرووزز عالووهه بر ددررووسس علمی وو مهھندسی خودد٬، خيیلی بهھ خوااندنن وو تفسيیر قراانن وو نهھج االبالغهھ عالقهھ مند بودد. پدررمم تعريیف می 
کردد کهھ ووقتی  پدرر ططالقانی اازز ززنداانن آآززاادد شد  وو بهھرووزز فهھميید کهھ ددرر خيیلبانن تنکابن ددرر نزدديیکی منزلل ما خيیابانن صفی علی 

شاهه ااقامت دداارردد  بهھ دديیدنش شتافت وو پدرر ططالقانی نيیز ووقتی کهھ شنيید بهھرووزز ددررتفسيیر  قراانن وو نهھج االبالغهھ وواارردد ااست مرتب اازز 
ااوو سواالل می کردد وو اازز جواابب هھھھایی پختهھ بهھرووزز با آآنن سن کمش ددرر شگفت می شد. پدرر ططالقانی ددرر نهھايیت شانهھ بهھرووزز رراا 

بوسيید  وو گفت مملکت ما بهھ اايین نوعع اازز جواانانن مسلمانن ااحتيیاجج دداارردد.بهھرووزز ددرر بهھارر ززووددگذرر آآززااددیی فعاالنهھ اازز کانديیدااهھھھایی 
مجاهھھھديین براایی مجلس وو هھھھمچنيین کانديیدااتورریی برااددرر مجاهھھھد مسعودد ررجویی براایی رريیاست جمهھورریی حمايیت می کردد. ووقتی کهھ 
فضا تنگ شدهه بودد يیک ررووزز ماددررمم بهھ ااوو گفت بهھرووزز اانقالبب تمامم شدهه ااست وو اايین ااست حاصل آآنن وو تو هھھھم بهھ فکر آآيیندهه خودد 

باشش. بهھرووزز ددرر جواابب گفت ماددرر اانقالبب يیک پرووسهھ ااست وو تمامم شدنی نيیست. تا ووقتی کهھ مرتجعيین حاکم بهھ ااسم ااسالمم مرتب 
جنايیت می کنند وو ااستقاللل وو آآززااددیی وو ددموکرااسی ددرر کشورر برقراارر نشدهه ااست اانقالبب اادداامهھ دداارردد. ااوونن ررووززهھھھا بهھرووزز ددوورربيین 

خودد رراا بر می ددااشت وو اازز جنايیاتت پاسداارراانن وو بسيیجی هھھھا ددرر هھھھر کویی وو برززنن براایی اافشا گریی ددررووغغ پرددااززاانن حکومتی 
عکس می گرفت وو ددرر نهھايیت با سالحش کهھ هھھھمانا ددوورربيینش بودد ددستگيیر می شودد وو با اايین جرمم بعد اازز هھھھفدهه ررووزز باززجويیی وو 

شکنجهھ ددرر يیک بيیدااددگاهه  چند ددقيیقهھ اایی ررژژيیم بهھ ااصطالحح جمهھورریی ااسالمی بدوونن ااططالعع اازز خانوااددهه وو بدوونن ددااشتن حق ووکيیل وو 
هھھھيیئت منصفهھ محاکمهھ وو محکومم بهھ ااعداامم می شودد وو بدوونن حق فرجامم خوااهھھھی اازز اايین حکم ناعدالنهھ  بالفاصلهھ ددرر سحر گاهه 19 

مهھرماهه  1360ددرر سن 19 سالگی ااعداامم می شودد.پيیکر ااوو رراا هھھھم شبانهھ بدوونن ااططالعع اازز خانوااددهه ددرر قطعهھ 85 بهھشت ززهھھھراا 
رردديیف 8 شماررهه 16 ددفن می کنند. تا بهھ اامرووزز خانوااددهه مطمئن نيیست کهھ اايین آآددررسس قبر ووااقعی باشد وو جانيیانن ددررووغغ نگفتهھ 

باشند. 

بهھھرووزز بهھ جامعهھ اایی عارریی اازز ططبقاتت ٬، ااستعمارر٬، ااستثمارر وو تبعيیض ااعتقادد ددااشت. ااوو می گفت ااسالمم خميینی ااسالمم ووااقعی نيیست 
وو ااسالمی کهھ مجاهھھھديین پرچمداارر آآنن هھھھستند ااسالمم نابب محمدیی ااست. ددرر ااسالمم ووااقعی شيیعهھ وو سنی ٬، مسيیحی وو يیهھوددیی ٬، بهھائی 

وو ززررددشتی وو حتی شهھروونداانن بی دديین می بايیست ددرر آآززااددیی کامل با حقوقق براابر ددرر جامعهھ ززندگی کنند وو ززنن وو مردد با هھھھم 
براابرند . 

 بهھ هھھھميین  ددليیل ااست کهھ مليیت هھھھایی کردد وو عربب ٬، بلوچچ وو ترکمن وو ااقليیت هھھھایی دديینی سنی وو مسيیحی ٬، ززررددشتی وو کليیمی اازز 
کانديیاتورریی مسعودد ررجویی حمايیت می کنند.  

ددرر اايینجا بايید يیاددااوورریی کردد کهھ برااددرر مجاهھھھد مسعودد ررجویی با اايینکهھ بهھ قانونن ااساسی ررژژيیم رراایی ندااددهه بودد٬، اازز ططرفف ساززمانن 
مجاهھھھديین خلق  ددرر اانتخاباتت رريیاست جمهھورریی شرکت کرددهه بودد وو ووززااررتت کشورر هھھھم کانديیدااتورریی ااوو رراا تصويیب کرددهه وو ااجاززهه 

فعاليیت هھھھایی اانتخاباتی بهھ ااوو ددااددهه بودد. هھھھدفف ساززمانن اايین بودد کهھ شايید مسعودد ررجویی بتوااند بعنواانن ررئيیس جمهھورر منتخب ملت 
اازز ددرروونن ررژژيیم وو اازز ططريیق اارراائهھ لواايیح ااصالحی قانونن ااساسی  کشورر رراا ترميیم کرددهه وو حقوقق شهھرووندیی مرددمم اايیراانن رراا 

تضميین کند. 
 وولی ووقتی مرتجعيین دديیدند کهھ حمايیت هھھھا اازز مسعودد ررجویی باال گرفتهھ ااست وو اامکانن پيیرووززیی وویی می رروودد شرووعع بهھ مخالفت 
کرددند وو شخص خميینی مجبورر شد کهھ بر خالفف ووعدهه خودد کهھ حاال می دداانيیم کهھ بهھ ددررووغغ قولل ددااددهه بودد کهھ ددرر ررووند اانتخاباتت 

شرکت نکند٬، بهھ ميیداانن بيیايید وو ااظظهھارر نظر کند کهھ چونن مجاهھھھديین بهھ قانونن ااساسی رراایی ندااددهه ااند مسعودد ررجویی نمی توااند 
ررئيیس جمهھورر شودد وو ررفسنجانی با فرصت ططلبی هھھھميیشگی خودد اايین ااظظهھارر نظر رراا بدوونن ددرر نظر گرفتن قانونن اانتخاباتت وو 

رراایی قبلی ددوولت موقت وو ووززااررتت کشورر"قانونيیت" ناميید وو ررااهه ااصالحاتت مسالمت آآميیز اازز ددرروونن ررژژيیم بر مجاهھھھديین بستهھ شد وو 
مجاهھھھديین نيیز براایی جلوگيیریی اازز تشنج وو ددررگيیریی کوتاهه آآمدند وو اازز حق قانونی خودد گذشتند وو ررجویی فعاليیت هھھھایی اانتخاباتی 

خودد رراا متوقف کردد وو مجاهھھھديین وو ططرفداارراانشانن اازز کانديیاتورریی اابولحسن  بنی صدرر حمايیت کرددند کهھ شايید بنی صدرر بتوااند بهھ 
ررووندااصالحاتت کمک کند وو قانونن ااساسی ررژژيیم رراا اازز ددرروونن ساختارر حکومت ترميیم کند وو ررااهه فعاليیت هھھھایی سيیاسی مسالمت 

آآميیز ااحزاابب وو گروو هھھھا وو ددستجاتت بازز شودد. وولی مرتجعيین بهھ اايین عقب نشيینی نيیز ررااضی نشدند وو ساززمانن مجاهھھھديین وو دديیگر 
ساززمانن هھھھایی مترقی وو چپ رراا غيیر قانونی ااعالمم کرددند وو ااجاززهه پخش نشريیاتت رراا اازز اايین ساززمانن هھھھا سلب کرددند. وو ددرر نهھايیت 

بنی صدرر رراا نيیز عزلل کرددند. 

بهھھمن ترشيیزیی ددرر 27 بهھھمن سالل 1332 متولد شدهه وو بعد اازز ااخذ ددیپلم متوسطه ددرر ررشته رریاضی وو قبولی ددرر 
کنکورر وواارردد دداانشگاهه علم وو صنعت اایراانن ددرر ررشته مهھندسی صنایع ميیشودد. بهھھمن نيیز بعد اازز اانقالبب عضو اانجمن 

دداانشجویانن مسلمانن وواابسته به ساززمانن مجاهھھھدین خلق اایراانن ميیشودد. ااوو به کارر عکاسی وو فيیلمبردداارریی خيیلی 



عالقه ددااشت وو چندین مستند قبل وو بعد اازز اانقالبب ساخته بودد. یکی اازز مستند هھھھایی بهھھمن ددررباررهه ززندگی ططاقت 
فرسایی کوددکانی بودد که اازز صبح ززوودد تا غرووبب آآفتابب ددرر بلورر ساززیی کارر ميیکرددند. ااوو براایی ااینکه تصویر ددررستی اارراائه 

ددهھھھد چندین ررووزز با ااین کوددکانن وو خانوااددهه شانن ززندگی کردد ووعالووهه اازز کارر ططاقت فرسایی ااین کوددکانن٬،  اازز حلبی 
آآباددیی که محل ززندگی ااین کوددکانن بودد وو سختی ززندگی خانوااددهه اایشانن نيیز مستند ساززیی کردد. ددرر ماهه بهھھمن 

1360 بهھھمن ناپدید می شودد وو ما ددووباررهه جستجو رراا آآغازز می کنيیم وولی ااثریی اازز ااوو نمی یابيیم. 

ررضا ترشيیزیی ددرر سالل 1334 متولد شدهه وو بعد اازز قبولی ددرر کنکورر وواارردد دداانشگاهه ملی اایراانن ددرر ررشته معمارریی 
ميیشودد. ددرر ددرروواانن ددبستانن وو ددبيیرستانن ررضا وو بهھھمن بصوررتت جدیی به ووررززشش شنا رروویی آآووررددند وو ددرر مسابقاتت شنا 

چندین کاپپ ووررززشی ددرریافت کرددهه بوددند. ررضا نيیز بعد اازز اانقالبب عضو اانجمن دداانشجویانن مسلمانن وواابسته به 
ساززمانن مجاهھھھدین خلق اایراانن ميیشودد. بعد اازز ناپدید شدنن بهھھمن, ررووززیی ررضا با ماددررمم تماسس می گيیردد وو به ااوو می 
گوید که ممکن ااست ررژژیم بهھھمن رراا نيیز ااعداامم کرددهه باشد وولی خبر آآنراا ددرر ررووززنامه هھھھا منتشر نکرددهه وو حتی بما نيیز 

ندهھھھند. ااوو به ماددررمم می گوید که ااحساسس خطر می کند وو اازز ماددررمم می خوااهھھھد که با ااوو برووند وو یک آآپاررتمانی 
بگيیرند تا شاید ااووضاعع کمی بهھھتر شودد وو بعداا بتواانند ددووباررهه به خانه برگرددند. ماددررمم قبولل می کند وو ررووززیی که براایی 
ااجاررهه آآپاررتمانن ررفته بوددند هھھھر ددوو ناپدید می شوند. پدررمم وو بقيیه فاميیل جستجو رراا براایی یافتن بهھھمن وو ررضا وو ماددررمم 

اادداامه می ددهھھھند وولی ااثریی اازز اایشانن بدست نمی آآووررند. بعد اازز یک ماهه ماددررمم به خانه مرااجعه ميیکند وو خبر می 
آآوورردد که وویی با ررضا ززیر پل گيیشا ددستگيیر شدهه وو به ززنداانن ااووین منتقل شدند. به ماددررمم ددرر حيین باززجویی وو 

شکنجه خبر ددااددهه بوددند که بهھھمن ددرر ددررگيیریی با پاسداارراانن ددرر ررووزز تولدشش یعنی 27 بهھھمن ماهه 1360 ددرر سن 28 
سالگی قرصص سيیانورر خوررددهه وو کشته شدهه ااست! وو پيیکر ااوو رراا ددرر قطعه 92 بهھھشت ززهھھھراا ررددیف 123 شماررهه 15 
ددفن کرددهه ااند. یاددمم می آآید که ووقتی با پدررمم به سر قبر بهھھمن ررفته بوددیم پدررمم مرتب با قدمم هھھھایی خودد ططولل وو 

عرضض قبر رراا ااندااززهه می گرفت وو ووقتی که اازز ااوو پرسيیدمم که چراا ااینکارر رراا می کند جواابی دداادد که مراا ددرر جایی خودد 
ميیخکوبب کردد. پدررمم گفت که بهھھمن ددوو متر قد ددااشت وو ااین قبر حتی یکمتر هھھھم ططولل نداارردد. یا ااوو رراا قطعه قطعه 

کرددهه ااند وو یا ااصال ااین قبر بهھھمن نمی باشد. وو اازز من قولل گرفت که ددرر اایراانن آآززاادد وو آآبادد آآیندهه حتما نبش قبر کنيیم 
وو مطمئن شویم که ووااقعا ددرر ااین محل بهھھمن آآررميیدهه ااست. 

بهھھمن ددرر سی وو ینج سالل پيیش بنا بر ووصيیت نامه ااشش٬، ااسالمم ااررتجاعی رراا بزررگترین خطر براایی اایراانن وو جهھھانن می 
دداانست وو ددرر مقابل به ااسالمم مترقی که نخستيین وویژگی آآنن پویایی وو ددیناميیسم آآنن ااست ااعتقادد ددااشت. 

ااسالمی که با ددنيیایی مدررنن ساززگارریی دداارردد وو ددرر آآنن عنصر آآگاهھھھی وو آآززااددیی مرددمم ااصل ااست. ااوو ددرر ووصيیت نامه خودد 
نوشته بودد ددرر ااسالمم مترقی  ,ظظلم وو شکنجه وو ااعداامم وو شب پرستی جایی نداارردد وو حقوقق تمامم ااقشارر جامعه 

بدوونن توجه به ااعتقاددااتت آآنهھھا محترمم ااست. معتقد بودد که با اایثارر وو شهھھاددتت عناصر اانقالبی بالخرهه خوررشيید آآگاهھھھی 
وو آآززااددیی که ااسالمم مترقی نوید بخش آآنن ااست٬، تارریکی وو یاسس وو نوميیدیی که ااسالمم ااررتجاعی بوجودد آآووررددهه ااست 

رراا شکست می ددهھھھد.  

حالل پدرر وو ماددررمم ميیداانند که بهھھمن کشته شدهه ااست وو جستجو براایی یافتن ااوو رراا متوقف می کنند اایشانن 
هھھھمچنيین می دداانند که ررضا ددرر ززنداانن ااووین ااست وو براایی   مالقاتت ااوو به آآنجا مرااجعه می کنند وولی ززنداانبانانن مرتب 
ددررووغغ ميیگویند که ررضا رراا ندااررند وو ااسم ررضا جزء ليیست ززنداانيیانن نيیست. پدرر وو ماددررمم گریه وو ززاارریی می کنند وو ماددررمم 

می گوید که ااوو مطمئن ااست که ررضا ددرر ززنداانن ااست چونن با هھھھم ددستگيیر شدهه بوددند. وو ززیر لب ميیگوید که ددرر 
جلویی هھھھم شکنجه می شدند. وولی ززنداانبانن ددررووغغ خودد رراا تکراارر می کنند وو ميیگویند که ررووزز بعد مرااجعه کنند 

شاید ااسم ررضا ددرر بيیایيید! ااین ددررووغغ گفتن هھھھا وو اامرووزز وو فردداا گفتن هھھھا وو ددرر نتيیجه  شکنجه ررووحی وو رروواانی پدرر وو 
ماددرر ددااغداارر وو ددیگر ااعضایی خانوااددهه وو ددووستانن وو آآشنایانن چهھھارر ماهه وو نيیم ططولل کشيید تا بالخرهه ززنداانن بانانن ااووین به 

پدرر وو ماددررمم ااین بارر ررااست گفتند که بله ما ررضا رراا دداارریم وو بزووددیی ووقت مالقاتت خوااهھھھيیم دداادد. 

بعد اازز چند هھھھفته بالخرهه به پدرر وو ماددرر ووقت مالقاتی ددااددند وو اایشانن قاددرر بوددند که به مالقاتت ررضا برووند. بعد اازز 
چند ووقت نيیز براایی ررضا بيیدااددگاهھھھی چند ددقيیقه اایی بدوونن آآگاهھھھی خانوااددهه وو بدوونن حق ووکيیل وو یا هھھھيیئت منصفه 



تشکيیل ددااددند وو ما تا به اامرووزز نمی دداانيیم که ررضا بر ااساسس کداامم قانونن مجرمم شناخته شدهه بودد وو بر ااساسس کداامم 
قانونن مجاززااتت شد وو بر ااساسس کداامم آآیيین ددااددررسی به پرووندهه ااوو ررسيیدگی شدهه بودد. به ررضا هھھھفت سالل حکم 
مجاززااتت ززنداانن بدوونن مرخصی وو حق فرجامم خوااهھھھی ددااددند. وو ااوو رراا به ززنداانن قزلحصارر ددرر کرجج منتقل کرددند. پدرر وو 

ماددرر پيیر من با چه مشقتی به مالقاتی ررضا می ررفتند. اایشانن ددرر ااین مدتت 7 سالل می بایست صبح خيیلی ززوودد 
بيیداارر شدهه وو ددرر سرمایی ززمستانن وو یا گرمایی تابستانن ددرر بادد وو بارراانن وو برفف وو بورراانن براایی یک مالقاتت ددهه ددقيیقه اایی 

با تلفن اازز پشت شيیشه ساعت هھھھا ددرر ررووزز معطل شوند که ااین معطلی اازز ررساندنن خودد به پشت ددرر ززنداانن وو ووقت 
گرفتن وو منتظر شدنن براایی مالقاتت گرفته وو تا مرااجعت به منزلل ددرر غرووبب اادداامه ددااشت. ددرر یکی اازز ااین مالقاتهھھا که 

من آآنهھھا رراا به کرجج برددهه بوددمم یکی اازز مدیراانن خودد ددرر شرکت آآبسالل رراا که ااهھھھل یگوسالوویی سابق بودد ددرر محوططه 
ززنداانن قزلل حصارر ددیدمم. بعد اازز شوکک ااووليیه براایی هھھھر ددوو ططرفف که اانتظارر ددیدنن هھھھمدیگر رراا ددرر آآنجا ندااشتيیم٬، ااوو هھھھم 

گفت که هھھھمسرشش بهھھائی ااست وو به جرمم ااعتقادد به ددیانت بهھھائی  ززنداانی ااست. براایی مالقاتت بعد ما با هھھھم قراارر 
گذااشتيیم وو ااوو به ددنبالل ما آآمد. ددرر ررااهه ززنداانن پدررمم با گریه به ااوو می گفت که چراا ااین ررژژیم ددوو پسر بی گناهه مراا 
کشته وو سومی رراا ددرر ززنداانن نگه ددااشته ااست؟ ااوو جواابی به پدررمم دداادد که هھھھيیچوقت فرااموشش نميیکنم. با کمالل 

خونسرددیی به پدررمم گفت آآقایی ترشيیزیی ااگر پسراانن تو گناهھھھکارر بوددند تعجب می کرددمم. حکومت هھھھایی خوددکامه وو 
ددیکتاتورریی براایی ااینکه پایه هھھھایی قدررتت مطلقه خودد رراا تثبيیت کنند شرووعع به ااعداامم بيیگناهھھھانن ميیکنند ززیراا ااین عمل 

جو ررعب وو ووحشت رراا ددرر جامعه بسرعت بوجودد می آآوورردد! 

ددرر سالل 1367 هھھھفت سالل ززنداانی ررضا تمامم شد وو پدررمم به باززررسی کل کشورر مرااجعه کرددهه وو ااعترااضض که چراا 
ررضا رراا آآززاادد نميیکنند. آآقایی محقق دداامادد به پدررمم گفت که آآززااددیی ررضا ددرر ددست خوددشش می باشد وو ااوو توبه نميیکند 

تا آآززاادد شودد. پدررمم به آآقایی محقق دداامادد گفت که یک مالقاتت خصوصی براایی ااوو ترتيیب ددهھھھند تا با ررضا صحبت کند وو 
ببيیند که چه می گوید چونن اازز پشت شيیشه وو تلفن ددهه ددقيیقه اایی ااین اامر اامکانن نداارردد. ددرر ااین ززمانن ررضا رراا اازز 

ززنداانن قزلل حصارر به گوهھھھرددشت وو سپس ددووباررهه به ااووین منتقل کرددهه بوددند. ددرر مالقاتت خصوصی پدررمم به ررضا گفت 
که تو هھھھفت سالل ززنداانيیت تمامم شدهه هھھھر چه ميیگویند بگو تا آآززاادد شویی وو بروویی پيیش برااددررتت غالمم ددرر آآمریکا. ررضا 
ددرر جواابب پدررمم گفت که پدرر من کارریی نکرددهه اامم  وو عمل خالفی اانجامم ندااددهه اامم که توبه کنم وواانگهھھی ززنداانيیانن رراابه 

ددوو ددسته تقسيیم کرددهه ااند کسانی که توبه ميیکنند وو کسانی که توبه نمی کنند وولی ااین به ااین ساددگی نيیست 
که من بتواانم ددررووغغ بگویم وو بگویم توبه کرددهه اامم وو فورریی آآززاادد شومم. اایشانن می گویند که باید ثابت کنی که توبه 
ااتت ووااقعی ااست وو یکی اازز ررااهه هھھھا ااین ااست که تيیر خالصص توبه نکرددهه رراا بزنی وو من نمی تواانم جنایت وو خيیانت 

کنم. 
ددرر مورردد علت ااصراارر بر توبه اازز ططرفف مقاماتت ززنداانن که به چه ددليیل بوددهه ااست؟ یکی اازز هھھھمبداانن ررضا که بعداا اازز 
ططریق فيیس بوکک با هھھھم آآشنا شدهه بوددیم ددرر مصاحبه اایی که من با ااوو اانجامم ددااددمم گفت. الجوررددیی ووتنی چند اازز 

ددیگر ززنداانبانانن وو سراانن جمهھھورریی ااسالمی ددرر ززمانن شاهه ززنداانی سيیاسی بوددند وو اازز ااین ططریق براایی خودد 
مشرووعيیتی قائل بوددند. وولی چونن با نوشتن نداامت نامه وو تقاضایی فرجامم اازز ااعليیحضرتت خوااستارر عفو ملوکانه 

شدهه بوددند وو حاال خودد رراا ددرر موضع ضعف می ددیدند وو می خوااستند اارر لحاظظ رروواانی ضعف وو ززبونی خودد رراا ددرر 
مقابل قهھھرمانانی چونن گلسرخی هھھھا وو دداانشيیانن هھھھا وو حنيیف نژاادد هھھھا وو ررضایی هھھھا که هھھھرگز سر خم نکرددند وو  

ااعداامم شدند توجيیه کنند که هھھھمگی ززنداانيیانن٬، تحت فشارر ززیادد٬، کوتاهه خوااهھھھند آآمد وو الجوررددیی وو ددیگر جنایت کارراانن 
حاکم بر اایراانن ااستثنا نبوددهه ااند. 

بعد اازز ااین مالقاتت یک ررووزز به پدررمم ززنگ ززددند که بيیا وو ساکک وو ووسایل ررضا رراا تحویل بگيیر بيیچاررهه پدررمم فکر می کردد 
که ررضا رراا می خوااهھھھند آآززاادد کنند وولی ررضا اایستاددهه ااعداامم وو با غلتيیدنن ددرر خونن سرخخ خودد اازز جهھھنم جمهھھورریی جهھھل 

وو جنایت خميینی که بگفته ااصالحح ططلبانن حکومتی ددوورراانن ططالیی اامامم خميینی بودد آآززاادد شدهه بودد. 
جانيیانن حکومتی به خانوااددهه گفته بوددند که ررضا ترشيیزیی رراا ددرر سحرگاهه ددوومم شهھھریورر ماهه 1367 مطابق با 11 

محرمم 1409 ددررست چند ساعتی بعد اازز عاشورراایی حسيین بن علی ددرر سن 33 سالگی ااعداامم کرددهه وو پيیکر ااوو رراا 
شبانه ددرر قطعه 98 بهھھشت ززهھھھراا ررددیف 149 شماررهه 17 ددفن کرددهه بوددند. تا به اامرووزز ما نمی دداانيیم که ااین آآددررسس 

قبر ووااقعی ااست وو یا جنایتکارراانن ددررووغغ گفته ااند. 



ررضا بنا بر ووصيیت نامه ااشش٬، معتقد بهھ ااسالمم وو تشيیع سرخخ علویی ددرر مقابل ااسالمم ااررتجاعی بودد. ااوو معتقد بودد تحقق ااسالمم 
ررااستيین پرووسهھ اایی ااست کهھ بهھ جامعهھ بی ططبقهھ توحيیدیی می ررسد.ااوو ددرر ووصيیت نامهھ خودد نوشتهھ بودد کهھ ااسالمم ااررتجاعی با 

حذفف ررئيیس جمهھورر قانونی وو سرکوبب مجاهھھھديین بهھ ددست آآددمکشانن حرفهھ اایی وو چماقداارراانن خودد فرووختهھ وو ساززشش با اامپريیاليیزمم 
قصد دداارردد اافکارر فوقق ااررتجاعی خودد رراا بر اايین خلق محروومم وو تحت ستم تحميیل نمايید..وو ووظظيیفهھ نيیرووهھھھایی خداايیی وو خلقی اايین 
ااست کهھ با شجاعت وو جساررتت بهھ ميیداانن آآمدهه وو مانع شوند کهھ ررووحيیهھ ترسس وو يیاسس وو نا ااميیدیی بر مرددمم ميیهھنمانن حاکم شودد. 

 اازز صدرر ااسالمم نيیز هھھھميیشهھ بيین ددوو ااسالمم متضادد ددررگيیریی وو جنگ ووجودد ددااشتهھ ااست. ررووززگارر علی با معاوويیهھ وو يیا حسيین با 
يیزيید. ددرر ززمانن ما نيیز ااسالمم مجاهھھھديین خلق اايیراانن ددرر مقابل ااسالمم ااررتجاعی جمهھورریی ااسالمی قراارر دداارردد. 

حالل ددعواایی ااسالمم ااررتجاعی جمهھورریی ااسالمی با ااسالمم مترقی مجاهھھھديین ددرر چيیست وو آآيیا اايین ددوو برددااشت ااززااسالمم يیکی ااست؟ 
ااسالمم مجاهھھھديین بر خالفف ااسالمم ااررتجاعی ٬،اليیحهھ قصاصص کهھ ددرر آآنن سنگسارر وو شکنجهھ ووجودد دداارردد رراا نهھ تنهھا ضد ااسالمی 
بلکهھ ضد اانسانی نيیز می ددااند. مجاهھھھديین معتقدند ااسالمم دديین عفو وو مهھرباني وو ررحمت ااست .وو اازز اايین آآموززشش قرآآنن پيیروويي 

ميیكنند كهھ كشتن يیك اانسانن بيیگناهه مانند كشتن تمامم اانسانيیت تلقي می شودد وو هھھھمچنيین معتقدند کهھ ددااددگستريي اايیراانن فردداا٬، يیك نظامم 
قضايیي ووااحد می بايیست باشد. يیك نظامم قضايیي ددوو ددررجهھ اايي مبتني بر ااصل براائت٬، حق ددفاعع ٬، حق ددااددخوااهھھھي وو حق 

برخورردداارريي اازز محاكمة علني با حضورر هھھھيیاتٌت منصفهھ٬، كهھ ددرر آآنن نفي تبعيیض ددرر قضاووتت وو ااستقاللل كامل قضاتت وو ااستقاللل 
كانونن ووكال ٬، تضميین شدهه باشد. 

ااسالمم مجاهھھھديین بر خالفف ااسالمم ااررتجاعی "ااجتهھادد" رراا براایی اانطباقق ااصولل وو ااحکامم با شراايیط متغيیر ززمانن می ددااند کهھ تضميین 
کنندهه پويیايیی ااسالمم وو قراانن  باشد وو هھھھدفف ااسالمم رراا توحيید وو يیگانگی ميیدااند.نهھ فقط يیگانگی فرددیی بلکهھ يیگانگی ااجتماعی. يیعنی 

جامعهھ اایی عارریی اازز ططبقاتت٬، ااستثمارر٬، ااستعمارر وو تبعيیض.  
ااسالمم مجاهھھھديین بر خالفف ااسالمم ااررتجاعی ززنن وو مردد رراا اازز لحاظظ حق شهھاددتت وو ااررثيیهھ براابر می ددااند وو آآززااددیی پوشش٬، ااززددووااجج 
وو ططالقق ٬، ااشتغالل٬، ررفت وو آآمد وو اانتخابب محل ااقامت وو تابعيیت براایی ززنانن قائل ااست. خوااندنن قراانن وو ااذذاانن با صداایی بلند براایی 

ززنانن گناهه نيیست وو ززنانن بهھ تنهھايیی با صداایی بلند می تواانند ددرر حضورر هھھھمهھ٬، چهھ مردد وو چهھ ززنن بخواانند.بطورر کلی ددرر ااسالمم 
مجاهھھھديین برخالفف ااسالمم ااررتجاعی ززنانن  با مردداانن براابر هھھھستند. 

 ددرر ااسالمم مجاهھھھديین آآززاارر حيیوااناتت وو شکنجهھ آآنهھا ممنوعع ااست. 
ااسالمم مجاهھھھديین فهھم وو تفسيیر قراانن رراا يیک دداانش وو حرفهھ تخصصی می ددااند کهھ پيیش نيیازز آآنن حدااقل ااحاططهھ بر علومم ططبيیعی وو 

ااجتماعی ااست وو هھھھمچنيین عمل ااجتماعی وو مباررززهه سيیاسی نهھ ددرر کنجی نشستن.  
ااسالمم مجاهھھھديین اازز ااسالمم حسيین بن علی االگو بردداارریی شدهه ااست کهھ می گويید ااگر دديین نداارريید آآززااددهه باشيید وولی ددرر مقابل ااسالمم 

ااررتجاعی هھھھمانن ااسالمم يیزيید بن معاوويیهھ می باشد کهھ ددرر آآنن آآززااددگی جرمم ااست. مجاهھھھديین اازز حق آآززاادديي عقيیدهه وو مذهھھھب ددفاعع 
ميیكنند وو معتقدند هھھھيیچ كس نبايید بهھ خاططر ااعتقادد يیا عدمم ااعتقادد بهھ عقيیدهه وو مذهھھھبي مورردد پيیگردد قراارر گيیردد يیا اازز حقوقق وو 

آآززاادديیهھايي براابر با سايیر اافراادد جامعهھ محروومم شودد. 
ددرر ااسالمم مجاهھھھديین برددگی ووجودد نداارردد.  

ااسالمم مجاهھھھديین سرمايیهھ دداارریی ملی وو باززاارر ملی رراا الززمهھ ررسيیدنن بهھ جامعهھ بی ططبقهھ توحيیدیی می ددااند..  
ااسالمم مجاهھھھديین بهھ خلقت وو تکامل آآنن ااعتقادد دداارردد.  

ااسالمم مجاهھھھديین می گويید کهھ بسيیارریی اازز چيیزهھھھا هھھھست کهھ هھھھنوزز ررووشن نيیست وو با پيیشرفت علم ررووشن می شودد.... 
خميینی مخصوصا بعد اازز فوتت آآيیت االهھ ططالقانی ددرر مورردد ااسالمم می گفت. کهھ ااسالمم جمهھورریی ااسالمی "ووااقعی" ااست وو ااسالمم 

مجاهھھھديین "االتقاتی" ااست وو ااصال رربطی بهھ ااسالمم نداارردد.مسلمانی کهھ با کمونيیست هھھھا هھھھم غذاا شودد وو براابریی مردد وو ززنن رراا 
بپذيیردد مسلمانن نيیست بلکهھ "منافق" ااست.  

ددرر مقابل مجاهھھھديین می گفتند  کهھ هھھھم غذاا شدنن با آآززااددگانن ماررکسيیست سوسيیاليیست وو براابریی ططلب ددرر ززنداانن وو هھھھمکارریی 
سيیاسی ددرر خاررجج براایی يیک مجاهھھھد خلق با ااررززشش تر اازز هھھھم غذاا شدنن با مرتجعيین قروونن ووسطايیی ااست. «ددرر ززميینهھهھھھایی 

ااقتصاددیی ااجتماعی مرززبندیی ااصلی٬، نهھ بيین باخداا وو بیخداا٬، بلکهھ بيین ااستثماررشوندهه وو ااستثماررکنندهه ااست»٬،وو حاضر نشدند کهھ 
بهھ گفتهھ خميینی کمونيیست هھھھا وو نيیرووهھھھایی چپ رراا تکفيیر کنند وو ددست اازز هھھھمکارریی با اايیشانن براایی ساختن اايیراانی آآبادد وو آآززاادد 



بکشند. وولی متاسفانهھ گرووهھھھی اازز چپ نمايیانن ااررتجاعی اازز پشت بهھ مجاهھھھديین خنجر ززددند وو گولل شعاررهھھھایی بهھ ظظاهھھھر ضد 
اامپريیاليیستی خميینی وو دديیگر مرتجعيین رراا خوررددند وو بهھ ملت اايیراانن نيیز خيیانت کرددند. 

آآيیت هللا حسيین علی منتظریی ددرر نواارریی کهھ ااخيیراا توسط پسرشش ااحمد منتظریی منتشر شدهه ااست بصرااحت ااعداامم ررضا 
ترشيیزیی هھھھا وو دديیگر ززنداانيیانن حکم گرفتهھ مجاهھھھد خلق رراا ددرر تابستانن 1367 مخصوصا ددرر ماهه محرمم کهھ سروورر آآززااددگانن ددنيیا 

حسيین بن علی شهھيید می شودد٬،چهھ اازز لحاظظ حقوقی وو چهھ اازز لحاظظ فقهھی ووشرعی جنايیت می ددااند وو ااهھھھميیت اايین موضوعع ددرر اايین 
ااست کهھ ددرر آآنن ززمانن آآيیت هللا منتظریی فقيیهھ جامع االشراايیط اازز ططرفف ررژژيیم وو جانشيین خميینی محسوبب می شد. ااهھھھميیت دديیگر اايین 

نواارر اايین ااست کهھ  بهھ گفتهھ آآيیت هللا منتظریی برنامهھ کشتاررززنداانيیانن سيیاسی وو يیا "کندنن کلک" آآنهھا توسط ااحمد خميینی وو پورر 
محمدیی وو دديیگر جانيیانن ررژژيیم ددرر ووززااررتت ااططالعاتت اازز سالهھا پيیش اازز خوررددنن جامم ززهھھھر توسط خميینی وو حملهھ ااررتش آآززااددیی 

بخش وو عمليیاتت فرووغغ جاوودداانن ططرحح رريیزیی شدهه بودد وو وویی صريیحا می گويید کهھ ااحمد خميینی گفتهھ بودد کهھ ططرفداارراانن مجاهھھھديین 
رراا صرفا بهھ ددليیل خوااندنن حتی يیک نشريیهھ مجاهھھھد می بايیست ااعداامم کردد.وو اايین کشتاررززنداانيیانن سيیاسی وو عقيیدتی اازز مجاهھھھد وو 

فداايیی وو حزبب توددهه وو پيیکارر ددرر ررااهه آآززااددیی ططبقهھ کاررگر وو غيیرهه يیک ووااکنش اازز ططرفف خميینی بر خالفف نظر جانيیانن دديیرووزز وو 
ااصالحح ططلبانن فعلی وو کسانيیکهھ حسرتت ددوورراانن ططاليیی اامامم رراا می خوررند٬، بهھ ددليیل حملهھ ااررتش آآززاادديیبخش مجاهھھھديین نبوددهه ااست. 

چونن بر اايین مبنا ززنداانيیانن دديیگر ااعم اازز گرووهھھھهھایی چپ٬، ررااست٬، ررووشنفکراانن٬، ملی مذهھھھبی هھھھا کهھ بعضا مخالف مجاهھھھديین نيیز 
بوددند نمی بايیست ااعداامم شوند وو ددرر گوررهھھھایی ددستهھ جمعی ددرر خاوورراانن وو دديیگر شهھرهھھھایی اايیراانن  ددفن شوند. ددرر اايین نواارر آآيیت هللا 

منتظریی بهھ صرااحت می گويید کهھ اايین حکم ٬،کل ددستگاهه قضايیی ااسالمم وو قضاتت شرعع رراا ززيیر سواالل می بردد کهھ ددااددگاهه هھھھا وو 
ااحکامم اايین قضاتت هھھھيیچ ااررززشی ندااشتهھ ااست وو وویی اازز ااصطالحح اايین کهھ تمامم اايین قضاتت پس  "گهھ خوررددهه ااند" کهھ آآنن ااحکامم رراا 
صاددرر کرددهه ااند٬، ااستفاددهه می کند.ددرر اايین نواارر آآيیت هللا منتظریی٬، قاضیاالقضاتت ووقت٬، موسویی ااررددبيیلی رراا نيیز فرددیی بزددلل وو 

ضعيیفاالنفس معرفی میکند کهھ ددرر نمازز جمعهھ تهھراانن با شعاررهھھھایی عواامل ررژژيیم براایی ااعداامم ززنداانيیانن سيیاسی وو عقيیدتی 
هھھھمرااهھھھی نشانن میددهھھھد وو بهھجایی جلوگيیریی اازز اادداامهھ کشتاررهھھھا تنهھا بهھ ططرحح اايین سؤاالل اازز خميینی ااکتفا میکند کهھ آآيیا ززنداانيیانن سر 
موضع ددرردديیگر شهھرهھھھایی کشورر بايید بهھ مرااکز ااستانن اانتقالل يیابند يیا ددرر هھھھمانن شهھرهھھھا ااعداامم شوند؟ اايین نواارر تارريیخی  می توااند 

سندیی براایی گرووهه هھھھایی حقوقق بشریی باشد کهھ ددرر اايین نسل کشی ظظالمانهھ تمامی سر ددمداا رراانن ررژژيیم وو تمامی باند هھھھا وو 
جريیانهھايیی کهھ حامی ررژژيیم هھھھستند اازز خامنهھ اایی گرفتهھ تا ررفسنجانی ٬،اازز ررووحانی گرفتهھ تا ااحمدیی نژاادد٬، اازز موسویی گرفتهھ تا 

خاتمی وو هھھھمهھ پاسداا رراانن سيیاسی اايین ررژژيیم سهھم مساوویی ددااررند ووبايید پایی ميیز محاکمهھ ددرر ددااددگاهھھھهھایی بيین االمللی کشاندهه شوند کهھ 
يیک ززنداانی رراا بهھ يیک جرمم ددووبارر محاکمهھ وو ااعداامم نمی کنند.وولی هھھھنوزز نوهه هھھھایی خميینی وو دديیگر سراانن جمهھورریی جهھل وو 

جنايیت اازز جملهھ علی ررااززيینی معاوونن حقوقی قوهه قضائيیهھ  ووسيید اابرااهھھھيیم  ررئيیسی توليیت آآستانن قدسس ررضویی وو صاددقق الرريیجانی 
قاضی االقضاتت اايین ررژژيیم وو مصطفی پوررمحمدیی ووززيیر ددااددگستریی ددوولت ررووحانی وو حسيینعلی نيیریی معاوونن دديیواانن عالی 

کشورر وو ررئيیس ددااددگاهه اانتظامی قضاتت ووعلی ااکبر هھھھاشمی ررفسنجانی ررئيیس تشخيیص مصلحت وو شخص خامنهھ اایی ررهھھھبرنظامم 
اايین نسل کشی تارريیخی رراا تائيید می کنند وو اايین نشانن می ددهھھھد کهھ بر خالفف نظر البی ررژژيیم ددرر ااررووپا وو آآمريیکا وو مزددوورراانن وو 

جنايیت کارراانن ررژژيیم ٬،ااصالحح ططلبی ددرر اايین ررژژيیم ررااهه بجايیی نمی بردد.وو آآززااددیی مرددمم اايیراانن با سرنگونی اايین ررژژيیم قروونن 
ووسطايیی بدست مرددمم اايیراانن محقق خوااهھھھد شد کهھ اايین دديیر نيیست. وو ددرر بيیانيیهھ ززنداانيیانن سيیاسی متعهھد بهھ سرنگونی آآمدهه ااست  
28 سالل پيیش ما 30 هھھھزاارر شقايیق عاشق رراا بهھ مثابهھ قيیمتی تريین جوااهھھھر ددرر سيینهھ تارريیخ بهھ اامانت نهھادديیم تا نويید بخش ددررخت 

سايیهھ گستر آآززااددیی براایی مرددمم ددرر ززنجيیر اايیراانن باشند.. 
ددرر خاتمه برااددرراانن مجاهھھھد من عاشق ززندگی وو ااصالحاتت سيیاسی بوددند وو ااین ررژژیم خوددکامه وو ددیکتاتورریی 

ااررتجاعی خميینی بودد که مباررززهه وو مرگگ شراافتمنداانه رراا بر اایشانن وو بيیش اازز صد وو بيیست هھھھزاارر اازز جواانانن مملکت 
ما تحميیل کردد.وو قطعا اازز خونن ااین جواانانن الله هھھھایی آآززااددیی ررووئيیدهه ااست.   

 


