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گل های آتشنی را
تنها
آنان که از نژاد ققنوسند درک می کنند
در هوایش که چون شراره های سرکش است
تمام هستی را هم رنگ مرگ می کنند
سرخی شعله را گلربگ می کنند

آن چه می جوییم
زاده ی راهی ست که می پوییم.

نصری نصریی
سروده های زندان
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پیش گفتار

نزدیک به یک ربع قرن است که از خاک وطنم دورم؛ از تیرماه ۱۳۷۳ که همراه با همسر 
و فرزند نوزادم ایران را پشت سر نهادم تاکنون دمی بی دغدغه ی آن نزیستم. من میهن خود 
را با دستانی خالی ترک نکردم، توشه ای گران با خود داشتم از آن چه در واپسین دهه ی 
زندگ���ی در نیاخاکم گرد آورده بودم؛ کوله باری از یاد و خاطره ی صدها و هزارها یار، که 
سرهای پرشورشان بر دارها رفت و قلب های عاشق شان آماج تیرهای ستم و بیداِد متولیان 

دین و داد شد.
آن چه اما در این س���ال ها توان زیستن به من داد، زنده نگاه  داشتن این یادها بود و آن چه 
سنگینی این درد را کاهش می داد، بازتاب فریاد در گلومانده ی بی گناهانی بود که سرهاشان 

»بریده دیدم بی جرم و بی جنایت«.

این توشه ی گران، تعهدی گران تر بر جان من نهاد تا در حد توانم اجازه ندهم این فریادها 
خاموش ش���ود و آن خون پرشور، از جوش���ش باز ماند. هم از این روست که از نخستین 
روزهای اقامتم در خارج از کشور با همه ی نیرویم در بازتاباندن این واقعیت کوشیدم؛ از 
تمام تریبون هایی که توانستم در اختیار گیرم، این فریاد را به گوش ها رساندم؛  تا گسترده گی 

همی در هر چه خواهی، هر چه خواهی
به چش���م ج���ان توانی بی گم���ان دید
فریدالدین عطار



دایره ی امکانم، ش���خصیت های جهانی و ایرانی آگاه به حقوق بشر را در جریان آن چه 
در زندان های جمهوری اس���المی گذشته بود قرار دادم؛ با همه ی آنانی که می توانستند 
 در انعکاس این دهش���ت بزرگ یاری ام دهند گفتگو و همکاری کردم؛ خاطرات زندانم

-نه زیس���تن نه مرگ- را در چهار جلد و متجاوز از هزار و هشتصد صفحه در دسترس 
همه ق���رار دادم؛ تصویر هولناک و باورنکردنی قبرها و قیامت های قزل حصار را به قلم 
آوردم و سروده های یارانم را که در زندان به حافظه سپرده بودم، به چاپ رساندم. در کنار 
همه ی این ها، در رابطه با رویدادها و جریان های روز در ایران و محروم ماندن هم میهنانم 

از ابتدایی ترین حقوق یک ملت آزاد، آن چه را اندیشیدم و دریافتم نوشتم و فریاد کردم.
امید دارم با این تالش بتوانم فراموش شدن بیدادی را که بر نسل من گذشت مانع شوم 
و کس���انی را که در برافروختن هیمه های این ش���رر، از هیچ فرومایگی و رذالتی دست بر 

نداشتند، به جامعه  بشناسانم. 

از همسِر همراه و همدلم راضیه متینی و یارانی که به یاد داشته های خود از نخستین دهه ی 
بیداد اس���المی را برای بهره  گیری در کتاب، بی دریغ در اختیار من قرار دادند صمیمانه 
سپاس���گزارم و با باور دغدغه های آنان و همه ی  کوشندگان ایرانی حقوق بشر در داخل 
و خ���ارج از آن مرز و بوم، ایم���ان دارم این نیروی آرما ن خ���واه در نهایت زنان و مردان 

سرزمین مان را به اعتالیی که شایسته ی آنان است بر خواهد  کشاند. با این امید.

در نهایت الزم می دانم یادآوری کنم آن چه در این مجموعه آمده است، همه  ی ویرانگران 
عدالتخانه و ناقضان حقوق بشر را دربر نمی گیرد. متأسفانه دایره ی اطالعات و امکانات 
من محدود است و بسیاری از چهره های قضایی، اطالعاتی و امنیتی همچنان در پس پرده 

به سر می برند. 
ایرج مصداقی



سید محمد حسینی بهشتی

سیدمحمد حسینی بهشتی در آبان ماه ۱۳۰۷در خانواده ی روحانی در اصفهان به دنیا آمد. 
در سال ۱۳۲۱به حوزه ی علمیه اصفهان رفت و در سال ۱۳۲۷ دیپلم ادبی را با شرکت در 
امتحان متفرقه اخذ کرد. وی مدرک کارشناسی رشته ی معقول )فلسفه و حکمت اسالمی( 
را در سال ۱۳۳۰از دانشگاه تهران دریافت کرد و نزد محمدحسنی طباطبایی فلسفه خواند 
و در سال ۱۳۵۳از پایان نامه ی دکرتای خود تحت عنوان »مسائل مابعدالطبیعه در قرآن« 
دفاع کرد. وی در دهه ی ۳۰شمس���ی بخش���ی از وقتش را به آموزش زبان انگلیس���ی در 
دبریستان های قم از جمله دبریستان حکیم نظامی اختصاص داد و در ۱۳۳۳دبریستان »دین 
و دانش« را در قم بنیان گذاشت. او به زبان های آلمانی و عربی نسبتاً تسلط داشت و با 
زبان انگلیسی آشنا بود. بهشتی شخصاً به تدریس معمول در حوزه های علمیه نرپداخت، 
و به همنی دلیل پیش از انقالب وجاهتی در حوزه های علمیه و سلسله مراتب روحانیت 
نداشت. با این حال او در شکل گریی و مدیریت »مدرسه  حقانی«، نقش مهمی داشت و 

برنامه ی درسی آن را نوشت. 
بهش���تی در سال ۱۳۳۹به اشاره ی آیت الله میالنی، همراه با مهدی حائری تهرانی، حسنی 
حقانی و علی مشکینی مدرسه ی حقانی را با هدف تحول در نظام آموزشی حوزه، در قم 
تأسیس کردند. مدیریت مدرسه را ابتدا محمد مجتهدشبسرتی و پس از دو سال محمدعلی 
شیخ زاده عهده دار بودند و از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷علی قدوسی این سمت را به عهده داشت. 

محمدتقی مصباح یزدی و احمد جنتی و خزعلی از جمله مدرسان این مدرسه بودند.
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سید محمد  حسینی بهشتی

در دهه ی ۴۰ و به ویژه پس از س���رکوب غائله ی  ارتجاعی ۱۵خرداد، گروه های زیادی از 
جمله، نهضت آزادی، جمعیت مؤتلفه اس���المی، حزب ملل اسالمی، مجاهدین خلق و 
حزب الله برای مبارزه با رژیم سلطنتی پایه گذاری شدند. بهشتی که اهل پرداخت هزینه 
برای فعالیت سیاسی نبود یک ماه پس از ترور حسنعلی منصور توسط »جمعیت مؤتلفه«، 
به منظور دوری از محیط سیاسی ایران در اسفند ۱۳۴۳به آلمان رفت و در شکل گریی مرکز 
اسالمی هامبورگ ایفای نقش کرد. این مرکز که هزینه ی ساخت آن توسط شاه پرداخته 
شده و تحت حمایت دولت ایران بود، سال ها از وزارت آموزش و پرورش در دوران خانم 

فرخ رو پارسا بودجه دریافت می کرد.
 

در س���ال ۱۳۴۹بهشتی که حس می کرد آب ها از آسیاب افتاده است و خمینی هم دل و 
دماغ پیگریی مخالفت با شاه را ندارد به ایران بازگشت و از آن جایی که سابقه ی کار در 
آموزش و پرورش داشت مجدداً در این وزارتخانه مشغول به کار شد. وی به عنوان مشاور 
خانم فرخ رو  پارسا و کارشناس ارشد به همراه محمدجواد باهرن و دکرت گلزاده غفوری در 
تهیه و تدوین و تألیف کتاب های دینی برای تدریس در مدارس اشتغال داشت. فعالیت 
بهشتی و باهرن و مرتضی مطهری در دولت شاهنشاهی در حایل صورت می گرفت که به 
فتوای تعدادی از روحانیون و از جمله خمینی، حقوق گرفنت از دولت حرام بود.۱ بهشتی 

هم چننی از سوی وزارت فرهنگ به مأموریت هایی از جمله به آبادان، فرستاده شد.۲ 
وی نه تنها خود اقدامی علیه نظام سلطنتی نمی کرد بلکه دیگران را نیز به کوتاه  آمدن فرا 
می خواند. در جریان معرفی علی اکرب پرورش به عنوان وزیر آموزش و پرورش، خلخایل در 

صحن مجلس به عنوان مخالف به سوابق وی در تأیید نظام سلطنتی اشاره کرد. 
خامنه ای در پاس���خ به این استدالل خلخایل که پرورش به دلیل امضای نامه ای در تائید 

قانون اساسی رژیم سابق صالحیت تصدی وزارت آموزش و پرورش را ندارد گفت: 
مطلب دیگر در مورد آقای پرورش اس���ت که فردی مؤمن، خستگی ناپذیر و انسان، 
انسان آزاده ای که طعم تلخ دوره سخت اختناق را چشیده است و شما امروز در این 
مجلس به او اتهام می زنید؟ در مورد آقای پرورش نیز باید گفت: مرحوم شهید بهشتی 
در آن موقع مصلحت دیدند که ایشان چنان روشی را اتخاذ کنند و این را خود من هم 

۱-طرفه آن که هدایت »انقالب اس���المی« را روحانیونی هم چون مطهری، بهش���تی، باهرن، مفتح به 
عهده داشتند که حقوق بگری دولت شاهنشاهی بودند و یا هم چون مطهری عضویت در انجمن سلطنتی 
فلسفه را نیز که توسط دفرت فرح پهلوی اداره می شد یدک می کشیدند و در دانشگاه شاه ساخته تدریس 

می کردند و نه در حوزه ی علمیه قم  .
۲-خانم وزیر. خاطرات و دستنوشته های فرخ رو پارسا. تألیف منصوره پرینیا. انتشارات مهر ایران. چاپ 

۲۰۰۷، ص۲۳۶–۲۳۷
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عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

اطالع دارم پس اگر بیائیم ایشان را متهم کنیم، منصفانه نیست.۱ 
یکی از اقدامات »مبارزاتی« بهش���تی در دوران پیش از انقالب، حذف »اشهد  ان علی 
ویل الله« از اذان و اقامه بود که با زور شمش���ری ش���اه اسماعیل صفوی وارد آن شده بود. 
او می کوش���ید خود را روحانی »روشنفکر« و »نوگرا« جا بزند که هر دو ویژگی با ذات 

»روحانیت« شیعه در تضاد است.
حاج محسن لبانی مطلق نماینده ی خمینی در بازار و رئیس شورای مرکزی اصناف در مورد 

او می گوید: 
ارتباطات من با آیت الله بهشتی از بعد از آمدن ایشان از مسئولیت مسجد هامبورگ 
بود. ایشان در اذان و اقامه نماز اشهدان علیاً ویل الله را نمی گفت. بعضی از افراد 
آمدند پیش من و گالیه کردند و گفتند که چرا آقای بهشتی در اذان و اقامه اشهدان علیًا 
ویل الله را نمی گوید. یک شب من وقت گرفتم ورفتیم منزل ایشان... ما سؤال کردیم 
که چرا شما شهادت به والیت امریالمؤمننی علی)ع( نمی دهید؟ ایشان فرمودند: 
وارد نشده است که در موقع اذان شهادت به والیت علی)ع( بدهیم. ما گفتیم: در 
رساله ها نوشته اند. آقای بهشتی فرمودند: در رساله ها نوشته اند که در اذان، شهادت 
به والیت علی)ع( نیامده. اما اگر کسی دوست دارد که اشهد ان علیاً ویل الله را در 

اذان بگوید، باید به قصد قربت بگوید، نه به عنوان اذان.۲  
این اقدامات صوری بهشتی پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی به کلی به فراموشی 
سرپده شد چرا که او س���ودای بزرگ تری در سر داشت و دست گذاشنت روی این موارد 

موقعیتش را متزلزل می کرد.   
بهشتی پس از تشکیل »حزب فراگری« رستاخیز در فروردین ۱۳۵۴به اتهام اقدام علیه امنیت 
ملی توسط ساواک بازداشت شد و چند روزی را در زندان کمیته مشرتک ضد خرابکاری 
گذراند. ساواک در آن دوران به منظور جلوگریی از مخالفت با تشکیل حزب رستاخری و 
ایجاد ترس، عده ای از فعاالن سیاسی و مذهبی را دستگری کرد. همنی بازداشت چند روزه و 
عکس او با شماره ی زندان، برای او پس از پریوزی انقالب سابقه ی »مبارزاتی« تراشید.  

او که از ش���امه ی تیزی برخوردار بود پس از به وجود آمدن فضای باز سیاسی و نگارش 
نامه  های متعدد از سوی چهره های سیاسی به شاه و عدم پیگرد آنان، به توصیه ی خمینی 
که روحانیت را به فعالیت فراخوانده بود از سال ۱۳۵۶تحرکات سیاسی خود را آغاز کرد و 
در بهار ۱۳۵۷سفری به اروپا و آمریکا داشت و دیدارها و هماهنگی هایی با ابراهیم یزدی 

و... در آمریکا برای تشکیل حزب و سازماندهی روحانیت داشت. 
بهشتی در این دوران به مدد سیاست ساده انگارانه ی ساواک مبنی بر آزادی رهربان مؤتلفه 

۱- مشروح مذاکرات مجلس ، ۲۶ مرداد ۱۳۶۰ و اطالعات، ۲۷ مرداد ۱۳۶۰، صفحه ی ۳ و ۹.
2- http://www.jamaran.ir/fa/n73332
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و بازار، به بازوهای اجرایی جدیدی دست یافت که به مدد آن ها می توانست در سیاست 
ایران نقش آفرینی کند. در نتیجه ی سیاست ساواک برای مقابله ی نریوهای مؤتلفه و بازار 
با مجاهدین و کمونیست ها، از بهمن ۱۳۵۵تا مرداد ۱۳۵۶حبیب الله عسگراوالدی، حاج 
مهدی عراقی، اس���دالله بادامچیان، ابوالفضل حاج حیدری، اسدالله الجوردی، محسن 
رفیق دوست، محمد کچویی، احمد احمد، و... از زندان آزاد شدند تا به دیگر رفقای خود 
در بازار بپیوندند. این افراد در دوران انقالب و به ویژه در ماه های حساس آن معرکه گردان 

و نریوی پشتیبانی تظاهرات ها بودند.
بهش���تی بعد از سفر خمینی به فرانسه و در حایل که تردیدی در فروپاشی رژیم سلطنتی 
نبود، برای دیدار با او به پاریس رفت. وی در عاشورای ۱۳۵۷بعد از سخرنانی اش مدت 
کوتاهی بازداشت ش���د و در زمستان ۱۳۵۷به دیدار ژنرال هویزر سرفرماندهی نریوهای 
ناتو و سولیوان سفری آمریکا در ایران شتافت و نقش مهمی در انتقال قدرت به رژیم تازه 

تأسیس داشت.
وی با توجه به شناختی که از محیط غرب و دیدگاه رهربان سیاسی آن داشت در آخرین 
ماه های س���لطنت پهلوی و اوج گریی جنبش، در مذاکره با هیأت های خارجی و به ویژه 
آمریکایی ها می کوشید رهربان نهضت آزادی را در جلوی صف قرار دهد تا آن ها به انتقال 
آرام حکومت به دولتمردان جدید تن دهند. بازرگان که به توصیه ی مشفقانه ی آیت الله 
طالقانی مبنی بر نپذیرفنت پست نخست وزیری گوش نداده بود، پس از برکناری از قدرت، 

در سال ۱۳۶۰ به این واقعیت اعرتاف کرد و به انتقاد از خود پرداخت: 
دوس���تان و من هم غافل از این بودیم که بعداً با ما چه معامله خواهند کرد و  مرا به 
طور موقت برای  جلب اعتماد مردم ایران و خارج و اعتبار انقالب به عنوان نردبان 
قدرت در آن جا می گذارند و راه و برنامه ی خودشان را گام به گام دنبال  خواهند کرد. 
مرحوم طالقانی توصیه کرده بود و فرموده  بود این آقایان وفا و صفا نخواهند داشت.۱ 
بهش���تی پس از پریوزی انقالب مانند بسیاری از روحانیون و کسانی که به قدرت رسیده 
بودند به منظور فریب مردم به سابقه  تراشی برای خود مشغول شد و داستان  های عجیبی نیز 

تولید کرد. او در زندگی نامه ای که برای خود نوشته مدعی است: 
در س���ال ۱۳۳۱در جریان ۳۰ تری به اصفهان رفته بودم و در اعتصابات ۲۶ تا ۳۰ تری 
ش���رکت داشتم و شاید اولنی یا دومنی سخرنانی اعتصاب که در ساختمان تلگراف 

خانه بود را به عهده من گذاشتند.
یادم هست که کار ملت ایران را در رابطه با نفت و استعمار انگلیس با کار ملت مصر 
و جمال عبدالناصر و مسئله کانال سوئز و انگلیس و فرانسه و این ها، مقایسه می کردم. 
۱- س���قوط دولت بازرگان، به کوشش دکرت غالمعلی صفاریان، مهندس فرامرز معتمددزفویل، چاپ 

  ۱۳۸۲، پشت جلد. 
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در آن موقع موضوع سخرنانی اخطاری بود به قوام السلطنه و شاه و این که ملت ایران 
نمی تواند ببیند نهضت ملی شان مطامع استعمارگران باشد.۱ 

نکته ی قابل تأمل آن که جمال عبد الناصر سه سال پس از کودتای ۲۸ مرداد، با الگوبرداری 
از مصدق در سال ۱۳۳۵ کانال سوئز را ملی کرد و سپس به اقدامات »ایران ستیزانه« روی 

آورد و در سال های بعد بسیاری از رهربان عرب ادعاهای وی را تکرار کردند.

حزب واحد فراگری و دیکتاتوری صلحا
بهشتی که توسط خمینی به عضویت ش���ورای انقالب درآمده بود، در ۲۹ اسفند ۱۳۵۷ 
حزب جمهوری اس���المی را با الگوی »حزب واحد« تأسیس کرد و خود به دبریکلی آن 
انتخاب شد. او به منظور در دست گرفنت عنان اختیار حزب جمهوری اسالمی و پیشربد 
طرح های���ش، افرادی هم چون حس���ن اجاره دار، جواد مالکی و هاش���م )فرزاد( رهربی 
را که به جز نزدیکی به وی هیچ س���ابقه   ای نداش���تند به عضویت شورای مرکزی حزب 

جمهوری اسالمی درآورد تا سیاست هایش را از طریق حزب، بهرت پیش بربد.
 او برای پیشربد سیاست »حزب واحد« و تحکیم قدرت، تئوری »دیکتاتوری صلحا« 
را پیش کشید. دکرت ابراهیم یزدی که نقش مخرب و ضدملی ای در فریب افکار بنی المللی 
و طراحی نقشه های خمینی برای رسیدن به قدرت داشت و هم چنان تا دم مرگ به این 
نقش آفرین���ی افتخار می کرد، در آبان ماه ۱۳۵۸هنگامی که خود از حلقه ی اصلی قدرت 
رانده شده بود طی سه سرمقاله ی روزنامه کیهان که سرپرستی آن را به عهده داشت، بدون 
نام بردن از بهشتی به انتقاد از دیدگاه های او پرداخت و بالفاصله از سوی خمینی که در 

پی استقرار »استبداد زیر پرده ی دین« بود، عزل شد. 
یزدی در این مقاله ضمن بر شمردن چگونگی برپایی »دیکتاتوری پرولتاریا« نوشته بود:  
کس���انی که ندانسته به این تئوری، حتی زیر پوشش اسالمی اش، »تمسک« می جویند، 
آن را خری و صالح جامعه ی اسالمی معرفی می کنند، آیا به سرنوشت همه ی همرزمان و 

همسنگران رهربی حزب نگاه می کنند که چه شد؟ 2 
از قرار معلوم یکی از مسئوالن حزب توده با نوشنت حاشیه های متعدد در کنار سرمقاله های 
یزدی و رساندن آن به احمد خمینی توسط نور الدین کیانوری، باعث عزل یزدی و کودتای 

دوم در کیهان شد.۳ 
خمینی برای توجیه برکناری یزدی در دیدار با وی به دروغ مدعی شده بود که کیهان، عکس 

1- http://hamshahrionline.ir/details/56182
2-tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/files.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeI
d=51&filesId=534
3-www.kaleme.com/1391/07/08/klm-114208/?theme=fast
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مسعود رجوی را در صفحه ی اول خود منتشر کرده است که با تکذیب یزدی روبرو شد.۱ 
در اولنی ماه های پس از پریوزی انقالب ضد سلطنتی وقتی ابراهیم یزدی در مقام معاون 
نخس���ت وزیر در امور انقالب خوش خیاالنه و به منظور کسب قدرت با حمایت دولت 
بازرگان به تش���کیل نهادهای جدید مانند »دادگاه انقالب«، س���پاه پاسداران و جهاد 
سازندگی دست می زد،۲ بهشتی از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده و به منظور 
تحکیم قدرت، نهادهای مزبور را به پایگاه های اصلی حزب جمهوری اسالمی و روحانیت 
در ش���هرها و روستا ها تبدیل کرد. او در اردیبهشت ۱۳۵۸جواد منصوری را به فرماندهی 

سپاه پاسداران منصوب کرد و سپس شخصاً اداره جهاد سازندگی را به عهده گرفت. 

مجلس خربگان و تصویب قواننی ارتجاعی 
بهشتی سپس به عضویت مجلس خربگان قانون اساسی در آمد و نقش تعینی کننده ای در 
تغیری پیش نویس قانون اساسی داشت. هرچند آیت الله منتظری رئیس مجلس خربگان بود 
اما در عمل بهشتی جای او را گرفت و معرکه گردان مجلس خربگان شد و منویات خمینی 
و روحانی���ت را پیش برد. این مجلس تحت مدیریت وی با افزودن اصل »والیت فقیه« 
و بسیاری از قواننی ضد مردمی و ضدملی به آن، به نقض خواسته های دمکراتیک مردم 

پرداخت و حق حاکمیت ملی را زیرپا گذاشت.   
بهشتی هم چننی در این مجلس ضمن مخالفت با آرای عمومی و نظام های دمکراتیک و 

لیربال، حکومت ایدئولوژیک مورد نظر خود را چننی معرفی کرد: 
...جامعه ها و نظام های اجتماعی دوگونه هستند: یکی جامعه ها و نظام های اجتماعی 
که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از: آرای عموم، بدون 
هیچ قید و شرط که معمواًل به این ها گفته می شود، جامعه های دموکراتیک، یا لیربال... 
اما جامعه های دیگر هستند، ایدئولوژیک یا مکتبی... را انتخاب کرده اند. در حقیقت 
اعالم کرده اند: از این به بعد، باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باش���د...

جمهوری اس���المی، یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک... 
چون ملت ما در طول انق���الب و در رفراندم اول انتخاب خودش را کرد... با این 
انتخ���اب، چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معنی کرده و در این اصل و 
اصول دیگر این قانون اساس���ی که می گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسالم... بر 

1-kaleme.com/1391/07/08/klm-114208/?theme=fast
۲- یزدی در نامه به احمد خمینی می نویسد: »برنامه ی سیاس�ی و اجرایی« آقای خمینی را من تنظیم 
کرده و ایشان تصحیح و تنق�یح نمودن�د، ک�ه بعدها بر طبق آن شورای انقالب و دولت موقت... تأسیس 
گردید. ش���ما به کسی این اتهامات پوچ و بی اساس را زده اید که طراح و مؤسس سپاه پاسداران بوده 
اس�ت، طراح و مبتکر »روز قدس« بوده است، طراح اصلی و اولیه ی برخی دیگر از نهادهای انقالب 

بوده است« خاطرات دکرت ابراهیم یزدی، جلد سوم، چاپ اول ۱۳۹۳، صفحه ۷۳۷.
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عهده یک رهرب اس���الم و یک رهرب آگاه و اسالم شناس و فقیه، همه، به خاطر آن 
انتخاب اول ملت ماست. ۱ 

او در همنی مجلس در حایل که چند ماه از انقالب گذشته بود، بطور ضمنی رحمت الله 
مقدم مراغه ای را که در مخالفت با اصل »والیت فقیه« صحبت کرده بود، تهدید کرد و از 

وی خواست که در همان مجلس توبه کند:
خواهش می کنم آقای مراغه ای که به عنوان مخالف صحبت کردند واقعاً توجه کنند 
و آنقدر به این توضیحات مطمئن هستم که امیدوارم خود ایشان در همنی جلسه بیایند 

این جا و بگویند آن چه بوده سوءتفاهمی بیش تر نبوده است. ۲ 
عدم تمکنی مقدم مراغه ای به خواست بهشتی، باعث شد که نهاد های وابسته به رژیم اسنادی 
را مبنی بر ارتباط او با ساواک و... انتشار دهند و او مورد پیگرد »قانونی« قرار گرفت. 
بهشتی چند روز قبل از کشته شدنش در سخرنانی ای که در مدرسه رفاه داشت، در مورد 
مخالفان والیت فقیه گفت:  آن هایی که والیت فقیه را قبول ندارند در هر مقامی که باشند 

سرنگون خواهند شد.3 

خواب ریاست جمهوری، نقض عهد و پیمان 
و سازماندهی اعدام های لجام گسیخته  

بهشتی خواب ریاست جمهوری را می دید و گفته می شد حتی برای انتخابات، پوسرت هم 
چاپ کرده بود. اما خمینی در جو اولنی ماه های پریوزی انقالب و به خاطر وعده ای که در 
پاریس داده بود و مردم به خوبی به یاد داشتند با ریاست جمهوری روحانیون مخالفت کرد 

و بهشتی مجبور به کناره گریی شد اما هم چنان در آرزوی آن بود.
او شأن و وزن خود را چنان می دید که جاضر نمی شد در نماز جمعه شرکت کرده و پشت 
سر امامان جمعه ای حتی در حد آیت الله طالقانی و یا منتظری نماز بخواند. او در پاسخ به 

سؤال خربنگاران در زمینه بهانه ی ابلهانه ای آورد و گفت: 
اگر من بخواهم بروم برادران مراقب من می خواهند با اسلحه بیایند و کنار من بنشینند و 
من این را درخور نقشی که نماز جمعه دارد نمی دانم و با روح نماز جمعه سازگار نیست. ۴

گویا او تنها کسی بود که دارای محافظ بود و دیگر سران و شخصیت های نظام اسالمی 
بدون محافظ بودند و یا محافظان شان آن ها را به امان خدا رها می کردند. 

او پس از بازماندن از نامزدی اولنی دوره انتخابات ریاس���ت جمهوری و شکست حزب 

۱- صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، جلد ۱ صفحه ی ۳۷۸.
2-www.yjc.ir/fa/news/4893600

۳-سخرنانی ها و مصاحبه های آیت الله شهید دکرت سیدمحمد حسینی بهشتی،سرابندی،ج۱،ص ۶۲۴
۴- روزنامه ی اطالعات ۲ اسفند ۱۳۵۸.
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جمهوری اس���المی برای به قدرت رس���اندن کاندیدای خود، در ۴ اسفند ۱۳۵۸به حکم 
خمینی به ریاست دیوان عایل کشور و شورای عایل قضایی باالترین پست قضایی وقت 

منصوب شد که با اعرتاض حقوقدانان کشور مواجه گردید.
پس از شکس���ت حزب جمهوری اس���المی در انتخابات ریاس���ت جمهوری، بهشتی و 
همراهانش در حزب کوشیدند با تصویب طرح دومرحله ای انتخابات و تقلب گسرتده در 
انتخابات اولنی دوره ی مجلس شورای ملی که بالفاصله برخالف تصریح قانون اساسی 
به »اسالمی« تبدیل شد ضمن اشغال کرسی های نمایندگی و تحمیل محمدعلی رجایی 
به عنوان نخس���ت وزیر، کلیه ی نهادهای قدرت را در دس���ت گرفته و به حذف مخالفان 
برپدازند. با توطئه ی بهشتی و حزب جمهوری اسالمی و تدوین قواننی ویژه برای به دست 
گرفنت انحصار مجلس شورای ملی و تقلبات گوناگون، صد و شصت و چهار روحانی 
که غالباً عقب مانده ترین اقشار کشور را نمایندگی می کردند به مجلس اول راه یافتند تا به 
دیدگاه های ارتجاعی و عقب مانده ی خود جنبه ی قانونی ببخشند. نمایندگان غریروحانی 
مجلس هم دست کمی از روحانیون آن نداشتند. آن ها در این راه از مساعدت و همراهی 
خمینی که از قرار معلوم در انتخابات ریاس���ت جمهوری به حسن حبیبی رأی داده بود، 

برخوردار بودند.   
در اردیبهشت ۱۳۵۹پس از تصدی قوه ی قضاییه توسط بهشتی، یکی از اولنی اقداماتی که 
صورت گرفت، اعدام بریحمانه ی خانم فرخ رو پارسا، کسی که حق بزرگی به گردن وی 
داشت بود. اعدام خانم فرخ رو پارسا در حایل صورت گرفت که خمینی به صراحت فرمان 

داده بود کسانی که در شکنجه و کشتار نقش مستقیمی نداشته اند، نبایستی اعدام شوند.
بهشتی از همان ابتدا پیگری اعدام های لجام گسیخته بود و در این راه از چیزی فروگذار 
نمی کرد. چنان که به صراحت در تش���ویق هرچه بیش تر اعدام، می گفت:  ملت ما از هر 

اعدام انقالبی استقبال می کنه، جشن می گریه برای این اعدام های انقالبی.1
او این سخنان را در حایل به زبان می راند که پیش از پریوزی انقالب ۵۷ از هیچ کوششی 
ب���رای کنار آمدن با رهربان ارتش و س���اواک فروگذار نمی کرد. وی همراه با مطهری و 

منتظری و رفسنجانی در دیدار با سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک شرکت داشت.۲ 
بر اساس اسناد منتشر شده، سپهبد مقدم در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۵۷ به خانه ی بهشتی رفته 
و با او و مهندس بازرگان دیدار و گفتگو می کند۳. به اعرتاف دکرت ابراهیم یزدی، بهشتی 
هم چننی از سوی خمینی مأمور تماس با نظامیان بلندپایه بود تا فریبکارانه آن ها را نسبت به 

1-www.teribon.ir/archives/32621
2-www.donya-e-eqtesad.com/news/1010064
3-www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160604_l13_carter_khomeini
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آینده »دلگرم« کند و به آن ها اطمینان بدهد که حال ارتشی ها بهرت خواهد شد.1 
تماس های بهشتی با فرماندهان ارتش و ژنرال هویزر منجر به صدور اطالعیه ی بی طرفی 
ارتش توسط بلندپایه ترین فرماندهان آن در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شد که موجب سقوط سریع 

نظام سلطنتی گردید.۲ 
دستگریی و اعدام سریع سپهبد ناصر مقدم که به اصرار ارتشبد فردوست برای گرفنت حکم 
مأموریت در دولت »امام«، به س���اختمان نخست وزیری رفته بود، به این علت صورت 
گرفت که وعده های داده شده در پرده بماند. خمینی هم که قول داده بود فرماندهان ارتش 
را به دار نخواهد آویخت به وعده ی خود وفادار ماند و آن ها را مقابل جوخه ی آتش قرار 
داد تا برگ دیگری از »توریه« یا دروغگویی اسالمی را که مورد پذیرش فقه شیعه و سنی 

است به نمایش بگذارد.
محمد جعفری مدیرمسئول روزنامه ی انقالب اسالمی و از نزدیکان بنی صدر که در جریان 

تحوالت پس از انقالب بود، می نویسد: 
این جانب بعد از اعدام مقدم، تمام پرونده بازجویى )در همان حدی که بازجویی 
شده بود!( و پرسنلى او را در دادستانى انقالب مطالعه کردم که در آن دو نکته حائز 

اهمیت بود:
۱-پرونده حکایت از این داشت که وى در گذشته با دکرت بهشتى رابطه نزدیک داشته.

۲-انجام بعضى از امور در دوران انقالب با نظر و مش���اوره با دکرت بهش���تى انجام 
پذیرفته است.۳ 

اعدام س���پهبد هوشنگ حاتم جانشنی ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران که نقش اساسی و 
تعینی کننده در تهیه و انتش���ار اعالمیه ی بی طرفی ارتش داشت و هم چننی سپهبد خلیل 
بخشی آذر ریاس���ت اداره ی طرح س���تاد بزرگ، دردناک تر بود. سرهنگ توکلی که در 

روزهای اول انقالب ریاست »ستاد ارتش ملی« را به عهده داشت می  نویسد: 
این دو امری ارتش پس از انقالب همه روزه در محل ستاد ارتش ملی حاضر می شدند 
و از انجام هیچ مشورت و خدمتی مضایقه نداشتند. با کمال تأسف باید بگویم که 
در اواخر اسفندماه ۱۳۵۷، هر دو نفر آن ها توسط کمیته های انقالب بازداشت و به 

زندان قصر تحویل داده شدند.۴ 
۱-کتاب تاریخ بیست و پنج ساله ایران- سرهنگ غالمرضا نجاتی ص ۲۸۹- یادداشت های دکرت یزدی

۲-ابراهیم یزدی نیز در این خیانت و خلف وعده ی ش���ریک بهشتی و خمینی بود چرا که شخصاً در 
بازجویی سپهبد مهدی رحیمی و دیگران امرای ارتش دخالت داشت. با این حال او مدعی است همراه 
تیمی از جانب خمینی »برای نجات امریان ارشد ارتش و مستشاران نظامی آمریکا« به ستاد مشرتک 
ارتش رفته بود. در حایل که حضور او در آن جا، تنها برای نجات جان آمریکایی ها بود زیرا از عواقب 

آن و واکنش آمریکایی ها هراس داشت.
3-http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/145738.php

۴- آخرین سقوط آریاها، سرهنگ نصرالله توکلی نیشابوری، چاپ مریلند آمریکا، ص ۸۲۷. 
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او توضیح می دهد این دو در خردادماه ۱۳۵۸ محاکمه و به ترتیب به سه و دو سال زندان 
محکوم شدند. در دی ماه ۱۳۵۸ تیمسار بخشی آذر پس از تحمل ده ماه زندان مورد عفو 
قرار گرفت و آزاد شد و عفو تیمسار حاتم به چند ماه بعد موکول شد. در سال ۵۹ و هنگامی 
که بهش���تی ریاست شورای عایل قضایی و دیوان عایل کش���ور را به عهده داشت این دو 
دوباره دستگری و مورد تجدید محاکمه قرار گرفته و هر دو پیش از شروع جنگ با عراق 
اعدام شدند. تیمسار بخشی آذر بیماری کلیوی داشت و پس از آزاد شدن از زندان با دیالیز 

زندگی می کرد و توان راه رفنت نداشت.۱ 

نابودی دادگسرتی مستقل و برپایی دادگسرتی اسالمی 
بهشتی پس از استعفای دولت بازرگان در پی تسخری سفارت آمریکا، سرپرستی وزارت 
دادگس���رتی را به عهده گرفت. او هم چننی از س���وی ش���ورای انقالب، سرپرستی جهاد 

سازندگی را نیز عهده دار بود.
بهشتی پس از انتخاب ریاست جمهوری، از سوی خمینی به ریاست قوه ی قضاییه رسید 
و پس از عهده دار شدن این سمت، دادگاه های انقالب را که در قانون اساسی پیش بینی 
نشده بود تقویت کرد و دست آن ها را برای محاکمه ی مخالفان و منتقدان باز گذاشت تا 
نشان دهد هیچ  اعتقادی به قانون اساسی تهیه شده زیر نظر خودش هم ندارد. وی به منظور 
گس���رتش نفوذ خود با وجود تشکیالت های متعدد نظامی و انتظامی هم چون کمیته ی  
انقالب اسالمی، شهربانی، ژاندامری و سپاه پاسداران، یک جریان نظامی تحت امر خود 

به نام »پلیس قضایی« ایجاد  کرد.
بهش���تی هم چننی نقش تعینی کننده ای در نابودی دادگسرتی مستقل که یکی از آرمان ها 
و دس���ت آوردهای انقالب مشروطه بود، داش���ت. او رسالت خود و همراهانش را چننی 

توصیف می کند: 
مسئولیت اصلی، ایجاد نظام قضایی جدید است چون این نظام و دستگاه قضایی 
موجود با رفرم قابل تغیری به یک دستگاه قضایی هماهنگ با عدل اسالمی نیست. 
قواننی، مقررات، قانون دادرسی، ش���یوه دادرسی و نوع سازماندهی همه ی این ها 
در قالبی دیگر اس���ت و می دانید که اقتباس از قالب اروپای غربی است و بنابراین 
نمی تواند با قالب آینده ی ما و محتوی اس���المی هماهنگ باش���د. البته از همه ی 
کارکنان، کارمندان و قضات اصیل و شریف که آمادگی همکاری با نظم جدید را 

داشته باشند، استفاده خواهد شد...۲ 
او هم چننی با سفس���طه می کوشید انتصاب خود به عنوان رئیس قوه ی قضاییه را توجیه 

۱-  آخرین سقوط آریاها، سرهنگ نصرالله توکلی نیشابوری، چاپ مریلند آمریکا، ص ۸۲۸. 
2-روزنامه ی جمهوری اسالمی مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۰۶ ، ص ۹
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کند. وقتی بنی صدر در نامه به  ش���هاب الدین اش���راقی تأکید کرد که بنا بر قانون، قاضی 
نمی تواند عضو حزب باشد، بنابر این رئیس دیوان عایل کشور که عضو و دبریکل حزب 

جمهوری اسالمی است به طریق اویل نباید عضو حزب باشند گفت: 
ایش���ان بگویند بنابر کدام قانون؟ ایش���ان به اس���تناد کدام قانون می تواند باشد؟ 
قانون اساس���ی جدید داریم و نظام قضایی جدید داریم و روزی که آمدند وبنده را 
منصوب کردند به عنوان رئیس دیوان عایل کشور می دانستند که من از بنیان گذاران 
حزب جمهوری اسالمی هستم. مسئله  ای که دراین رابطه ملت ما باید بداند این است 
که گفته اند قاضی عضو حزب نباشد این بدین منظور بوده است که قاضی بی طرف 
باشد. در فرهنگ اسالمی حفظ بی طرفی یعنی عدالت. در فرهنگ اسالمی گفته 
می شود که قاضی باید عادل باشد یعنی باید خویشنت دار باشد، باید بر خود مسلط 
باشد، یعنی باید برعالئقش مسلط باشد واال اگر قاضی عادل نباشد، عضو حزب 
نباشد وخانواده اش که هست؟ خوب دوست و قوم وخویش که دارد آن قاضی در 
رابطه با قوم وخویش ها چکار می کند...؟ خوب بنابراین در جامعه ما قاضی نباید 
معمم باشد و نباید غریمعمم، هیچ کدام و حاال چه لباسی باید بپوشد؟ و جزو چه 
ردیفی باشد؟ چه عرض کنم؟ اگر معمم باشد، شائبه این است که نسبت به معممنی و 
روحانیون کاری کند! و اگر غریمعمم باشد، شائبه این است که راجع به غری روحانیون 
جانبداری کند، آقا این ها مال فرهنگ فرانس���ه و غرب است، بگذارید کنار! این جا 

جمهوری اسالمی است...۱
او و هم فکرانش از همان ماه های اول انقالب، تصدی دادگاه های انقالب توسط حکام 
شرع را کافی ندانسته و به دنبال در اختیار گرفنت کامل قوه ی قضاییه بودند. به همنی دلیل 
با فش���ارهای گوناگون موجبات استعفای دکرت اسدالله مبشری وزیر دادگسرتی و مهدی 
هادوی دادستان کل انقالب اسالمی را که هردو غریمعمم بودند فراهم کردند تا زمینه  ی 

تسلط کامل روحانیت بر دستگاه قضایی فراهم شود. 
به مدد انتخاب علی قدوس���ی به دادستانی کل انقالب، بهشتی سیطره ی روحانیت بر 
دستگاه قضایی را کامل کرد. او که شرایط را مهیا دیده بود در جلسه ای با حضور رهربان 
»مؤتلفه« که یکی از جناح های حزب  جمهوری اسالمی را تشکیل می دادند به مشورت 
پرداخت و از آن ها خواست که به کمک قدوسی در دادستانی انقالب بروند. به این ترتیب 
عنان کار دادستانی انقالب اسالمی مرکز را که در دهه ی ۶۰ نقش اساسی در سرکوب و 
جنایت داش���ت به دست عده ای بازاری که از کم ترین سواد حقوقی و قضایی برخوردار 
نبودند و عقب مانده ترین دیدگاه ها را نمایندگی  می کردند، و شعارشان »النصر بالرعب« 

1- روزنامه ی انقالب اسالمی۱۴،خرداد۱۳۶۰.
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بود، سرپد.
علی رضا اس���المی معاون بیست ساله قدوسی در دادستانی انقالب در مورد چگونگی 

ورودش به دادستانی پس از انتخاب قدوسی می  گوید: 
... وقتی که ایشان مسئولیت دادستانی را عهده دار شد، چون می خواست تحویل در 
آن جا پدید آورد، لذا به نریو و همکار نیاز داشت. شهید بهشتی در جلسه ای با حضور 
مرکزیت مؤتلفه در این باره مشورت کردند و سپس آقای  حائری زاده در حضور حدود 
پنجاه نفر در منزل خود اعالم کرد که آیت الله بهشتی گفته اند به کمک آقای قدوسی 
بروید. آن شب پدرم، شهید اسالمی، من را نیز همراه خودشان برده بودند. اگر اشتباه 
نکنم ماه رمضان بود و افطاری یا شام در آن جا بودیم. در آن جا صحبت شهید بهشتی 
مطرح شد و افرادی را مشخص کردند، از جمله شهید نظران، آقای آل احمد و... من۱.  

بهشتی که در کلیه ی اقدامات ارتجاعی اش در قوه ی قضاییه از همراهی سیدرضا زواره ای 
برخوردار بود و مدتی وی پس���ت دادس���تانی انقالب تهران را به عهده داشت، شخصًا 
الجوردی را برای قلع و قمع گروه های سیاسی به قدوسی معرفی کرد تا سیطره ی بازار و 

»مؤتلفه« بر دادستانی انقالب اسالمی مرکز  کامل شود. 
بهشتی پس از تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضایی کشور برنامه هایش را در سه محور 

به شرح زیر اعالم کرد: 
یکی در جهت فعال کردن دادگسرتی موجود، دیگر در جهت منظم تر کردن و فعال تر 
کردن دادس���راها و دادگاه های انقالب و سوم پایه گذاری قوه ی قضاییه ی آینده بر 
مبنای قانون اساس���ی جدید. به نظرم جهت دادن به کار قوه ی قضاییه و هماهنگ 
کردن این دستگاه عظیم با انقالب اسالمی ایران فعالیت ها و کوشش های زیادی را 

می خواهد و به همکاران مؤمن، صدیق و کاردان بسیار نیاز داریم.۲  
بهشتی به وعده  ای که داده بود عمل کرد و شاگردان خود در مدرسه ی حقانی را به عنوان 
»همکاران مؤمن، صدیق و کاردان«، به سیس���تم قضایی تزریق کرد و چیزی نگذشت که 
آن ها دس���تگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسالمی را قبضه کردند و بزرگ ترین جنایات 

توسط آن ها سازماندهی شد.
بهشتی با تیزبینی ای که داشت به منظور پوشاندن نقش روحانیت در آتش زدن سینما رکس 
آبادان، سید حسنی موسوی تربیزی را از آذربایجان شرقی مأمور رسیدگی به این پرونده در 
خوزس���تان کرد و به منظور بهره برداری سیاسی از دادگاه تقی شهرام، معادیخواه دستیار 
خود در حزب جمهوری اس���المی را حاکم ش���رع این دادگاه قرار داد و برای مقابله با 
مجاهدین، سیدحسنی موسوی تربیزی را به ریاست دادگاه سید محمدرضا سعادتی رساند 
1-www.defapress.ir/Fa/News/26211

۲-روزنامه ی جمهوری اسالمی ۲۰ اسفند ۱۳۵۸ ، ص ۱۵
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تا بتواند از آن بهره برداری سیاس���ی کند. وی در ای���ن دوران اجازه نمی داد پرونده های 
سیاسی به  محمدی گیالنی که رئیس حکام شرع اوین بود سرپده شود چرا که می دانست 
فرزندانش اعضای مجاهدین بودند و شائبه ی حمایت وی از مجاهدین می رفت. نکته ی 
قابل تأمل این که قضات برگزیده از س���وی بهشتی و قدوسی جملگی نماینده ی مجلس 
شورای اسالمی بودند و بر اساس نص صریح قانون اساسی که زیر نظر بهشتی تنظیم شده 

بود اجازه ی دخالت در امر قضا را نداشتند.

تالش برای تضعیف و نابودی کانون وکال 
و پیشگامان آن

بهشتی برای به کرسی نشاندن طرح های ارتجاعی خود و نابودی سیستم قضایی مدرن و 
مستقل درصدد تضعیف و نابودی کانون وکال برآمد. او از همان اولنی روزها می دید که این 
کانون محل تظلم خواهی مردم و مرکز حقوقی قوی در مقابل طرح های ارتجاعی اوست. 
در روز ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ زنان میهن مان در اعرتاض به حجاب اجباری پس از راه پیمایی 

در خیابان های تهران به کانون وکال رفتند و قطعنامه ی اعرتاضی شان را آن جا خواندند.
در اولنی قدم به تحریک وی، سید رضا زواره ای دادستان انقالب اسالمی تهران را که از 
اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی بود و در سال های بعد نیز جنایات زیادی 
را مرتکب ش���د در مقابل »کانون وکال«، قرار داد و مسئوالن کانون وکال و شریف ترین 
حقوقدانان کشور از جمله حسن نزیه و هدایت الله متنی دفرتی رئیس و نایب رئیس کانون 

وکال هدف حمالت کینه  توزانه بهشتی و کانون های قدرت قرار گرفتند.
او برای پیشربد طرح  های ارتجاعی اش، خمینی را نیز توجیه کرده و از پتانسیل ارتجاعی 

وی استفاده می کرد. 
بهش���تی از اولنی روزهای پریوزی انقالب، نزیه را به عنوان یکی از قوی ترین مهره های 
دولت بازرگان و مهم ترین دشمن قدرت گریی روحانیون در دستگاه قضایی می شناخت و 

به همنی دلیل کینه او را به دل داشت و منتظر فرصت بود. 
از آن جایی که بهشتی در س���ر رؤیای ریاست جمهوری اسالمی را می پروراند و نشریات 
نیوزویک و اشپیگل پیش از پریوزی انقالب ضدسلطنتی، نزیه را کاندیدای ریاست جمهوری 
و نخست وزیری معرفی کرده بودند، او را رقیب خود می دید و سعی در حذف وی داشت.

مخالفت نزیه با افزودن صفت »اسالمی« به جمهوری و استفاده از احکام اسالمی در 
حکومت از همان ابتدای پریوزی انقالب مشخص بود. او ده روز پس از انقالب ۵۷ در 

مصاحبه ای با روزنامه  ی کیهان اظهار داشت:
تأس���یس جمهوری ای���ران با تصویب مجلس مؤسس���ان صحیح اس���ت نه ایجاد 



14
سید محمد  حسینی بهشتی

جمهوری اسالمی با این توضیح که جمهوری که اصواًل شامل حکومت مردم بر مردم 
است نمی تواند اسالمی باشد و قواعد و معیارهای اسالمی مغایرت صریح با نظام 

حاکمیت مردم دارد.
وی هم چننی اظهار داشت که: افزون بر این، اسالم در کادر مقتضیات خاص حکومت از 

اعتبار و منزلت معنوی ساقط می گردد.
بهش���تی که پس از ترور مرتضی مطهری در اردیبهشت ۵۸ عماًل اداره ی شورای انقالب 
را به عهده گرفته بود سخرنانی نزیه در خرداد ۵۸ در کنگره وکالی دادگسرتی را بهانه ی 
حمله به او قرار داد. نزیه در حایل که روی اعتقاد خودش به اس���الم پافشاری  نمود و به 

وعده های خمینی در پاریس اشاره کرد به  درستی گفت:
اگر ما فکر کنیم تمام مس���ائل سیاس���ی، اقتصادی و قضایی را می توانیم در قالب 
اسالمی بسازیم، آیات عظام هم می دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است 

و نه ممکن و نه مفید.۱ 
او در همنی سخرنانی پس از بیان آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور گفت: 

امروز همه می پرس���ند چه خواهد ش���د؟ به کجا می رویم؟ حضرت آیت الله پریروز 
می گفتند چرا سستی می بینم؟ چرا دیگر حرارت روزهای قبل را نمی بینم؟ جواب 
فوق العاده ساده است. مردم می بینند هر کسی صبح از خواب پا می شود برای مملکت 
دستورالعمل صادر می کند، برنامه اقتصادی می دهد، برنامه ریزی می کند و همه این ها 

مردم را به نگرانی و اضطراب و یاس و ناامیدی سوق می دهند... ۲
بهشتی که بخش ارتجاعی انقالب ضد سلطنتی را نمایندگی می  کرد به شدت به سخنان 

نزیه اعرتاض کرد و گفت: 
آیا شما باالخره این انقالب ما را اسالمی می دانید یا نه؟ اگر این انقالب را اسالمی 
می  دانید که بسیار خوب بفرمایید مثل گذشته در منت این انقالب قرار بگریید و در 
جای خودتان به پیش بروید و اگر این انقالب را اس���المی نمی دانید، پس بدانید 
که جامعه ما جامعه ی انقالبی، انقالبیون ما و رهربان انقالب ما نمی توانند و حق 
ندارند اجازه بدهند که شما در این انقالب و میدان انقالب نفوذ کنید... اگر مؤمن 
به خط انقالب و مؤمن به رهربی انقالب هس���تید کسی با شما حرفی ندارد انتقاد 

کنید.کی گفته انتقاد نکنید؟۳ 
او برای هماهنگ کردن و سمت و سو دادن به حمالت لجام گسیخته  ی نریوهای ارتجاع، 

درخواست محاکمه ی نزیه را به علت مخالفت با نظام اسالمی مطرح کرد و گفت:
1-روزنامه ی اطالعات دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۵۸، ص ۸. 
2-روزنامه ی اطالعات دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۵۸، ص ۸.

3-روزنامه ی اطالعات پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۵۸ ص ۲. 
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من در این مجمع ش���ما تحصیلکرده های کشور، خواهران و برادران و در مجمعی 
که عده ی قابل مالحظه ای هم خوشبختانه از فضالی روحانی جوان حضور دارند، 
یعنی مجموعه تمام عیار از تحصیل کرده های مبارز این کشور، معمم و غریمعمم، زن 
و مرد، این سؤال را می کنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقالب ما و 
با اسالم دارد، آیا نسبت به انقالب پریوزمند ما در این مقطع اخری »خودی« است 

یا »بیگانه«؟ و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند: بیگانه، بیگانه، بیگانه.
شیوه های به کارگرفته شده از سوی بهشتی شبیه به شیوه هایی است که امروز یزدی و جنتی 
و علم الهدا و مصباح یزدی و صادق الریجانی و اژه ای و کسانی که به جریان »طالبانی« 
و »داعشی« در ایران معروف هستند دنبال می کنند. بهشتی در ادامه صحبت های خود 
گفت: این کارها بیش تر نشانه ی این است که یک گروه اقلیت روشنفکرمآب و روشنفکرنما 
می خواهد با این بازی ها با دست آوردهای انقالب خوننی اسالمی ما موضع گریی تازه 
داشته باشد؛ برای ما عواقب آن معلوم است... من فعاًل نمی خواهم بگویم این ها خائن اند 
یا نه، باید این ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه ای می گویند اسالم نمی تواند 

راه حل باشد.1 
او خطاب به نزیه گفت: 

ش���ما خیال می کردید با یک کنگره چند صد نفری با ن���ام دهان پرکن حقوقدان ها و 
وکالی دادگسرتی می توانید جامعه ی انقالبی ما را مرعوب کنید؟... مبادا  کنگره های 
شما نسخه ی دوم کنگره های اندیشمندان شاهنشاهی باشد. و نگران این هستیم که اگر 
پرونده ی این گردآمدگان را یک یک بررسی کنیم در میان آن ها و در صفوف آن ها نام 

این اندیشمندان را مکرر بیابیم. البته رسیدگی خواهیم کرد.۲ 
نزیه نیز در پاسخ به اظهارات بهشتی گفت: 

ایش���ان مذاکرات من و ام���ام خمینی را در پاریس تحریف کرده اس���ت و تعبری و 
تفسریشان از قسمت هایی از س���خرنانی ام در کنگره وکالی دادگسرتی صددرصد 
شخصی و پرواضح مغرضانه و به دور از انصاف بوده است... متأسفانه دکرت بهشتی 
دقیقاً  دارند نقش محمود جعفریان را در حزب رس���تاخیز ایفا می کنند...برای من 
ش���خصاً بسیار تأسف آور و نگران کننده است که شاهد به وجود آمدن یک حالت 
اختناق شدید و جدید هستم. این جو و این فضا می بایست هرچه زودتر از بنی برود. 
هیچ کس حق ندارد اگر مطلبی را مطابق میل و سلیقه ی خود ندید چوب تکفری و 
چماق تهدید بردارد...دکرت بهشتی با سخنان تحریک آمیز خود نه فقط حیات افراد 
مورد حمله را مورد مخاطره قرار می دهند بلکه خانواده های شان را نیز دچار تشویق، 
1-www.aftabnews.ir/vglam6n6e49n0i,..544k1khu.html

2-روزنامه ی اطالعات پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۵۸ ص ۲. 
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نا امنی و دلهره می سازند. من نمی دانم چطور ممکن است کسانی در لباس روحانیت 
معرتض جان و امنیت خانواده ها باشند. امام بارها گفته اند از اسالم چهره  ی زشتی 
نس���ازید در حایل که افرادی چون دکرت بهشتی با عنوان کردن این مطالب که فقط 
در شأن رژیم گذشته و عوامل دست اندکار آن بود ابتدا اشخاص را با چوب تکفری 
می رانند سپس عده ای را با چوب و چماق به سراغ شان می فرستند. این قبیل اعمال 
مردم را از نهضت اس���المی آزرده می  کند و باید در حس���ن نیت افرادی چون دکرت 

بهشتی تردید کرد. ۱
در حایل که بهشتی سنگ اسالم و شریعت را به سینه  می زد، آیت الله شریعتمداری از حسن 
نزیه حمایت به عمل آورده و به صراحت گفت: من به آقای نزیه حس ظن دارم و عقیده 

دارم ایشان بی نظر صحبت کرده اند.2 
متأسفانه گروه ها و شخصیت های سیاسی اعم از چپ و مجاهدین که در عوالم خود به 
سر می بردند به خاطر آن که نزیه و امثال او را »لیربال« ارزیابی می کردند به دفاع قاطع و 
محکم از نزیه و کانون وکال که شدیداً زیر ضرب حمالت خمینی قرار گرفته بود، برنخاستند 

و در فضای ایجاد شده، بهشتی به سادگی یکه تاز میدان شد.
خمین���ی در ۲۵ خ���رداد ۱۳۵۸ در س���خرنانی خود عنی گفته های بهش���تی را تکرار کرد 
و ضمن دفاع از تش���کیل مجلس خربگان و تش���ریح »کارشکنی غرب باوران« و خطر 
»روشنفکرمآب های غرب زده«، اعضای شرکت کننده در سیمنار وکالی دادگسرتی را 

»جنود شیاطنی« خواند که به بهانه های مختلف دور هم جمع می شوند و گفت:
می خواهند نگذارند قانون اساس���ی بر طبق آن طوری که اسالم حکم می کند تصویب 
شود. باید حقوقدان های غربی نظر بدهند؟ ما می خواهیم قانون اسالمی بنویسیم، از 
غرب بیایند نظر بدهند؟! یا غربی ها بیایند نظر بدهند؟ یا غرب زده ها بیایند نظر بدهند؟ 
حقوقدان اسالمی ما می خواهیم، و این حقوقدان ها، اسالم را نمی دانند یعنی چه!... 

من با آن غرب زده ها صحبت دارم. با آن هایی که تحت تأثری غرب زده ها واقع می شوند 
صحبت دارم. باید قانون اس���المی ما را از غرب بگرییم؟! از غرب زده ها بگرییم؟ 
باید دید کی صالحیت دارد، چه حقوقدانی صالحیت دارد، که در قانون اساس���ی 
ما نظر بدهد. ما که می خواهیم جمهوری اسالمی تحقق پیدا بکند و قانون اساسی 
جمهوری اسالمی می خواهیم تدوین کنیم، ما باید دنبال آن هایی ]باشیم [ که حقوقدان 
غربی هس���تند؟! -اگر باشند- روش���نفکرانی که از اس���الم بی اطالع هستند و 
نمی دانند اسالم چیست، هر وقت ما خواستیم قانون اساسی جمهوری یا جمهوری 
دمکراتیک را تدوین کنیم، شما آقایانی که حقوقدان هستید، شما آقایان روشنفکر 

1-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۵۸، ص ۲. 
2-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۵۸، ص ۸. 
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غربی، صالحیت دارید  که نظر بدهید. لکن ما هر وقت خواس���تیم قانون اسالمی 
بنویسیم، خواستیم مسائل اسالم را طرح بکنیم، شما صالحیت ندارید. شما از اسالم 
اطالعی ندارید. شما اسالم را می گویید برای این زمان نیست! برای این که اسالم را 
نمی دانید؛ برای این که اعتقاد ندارید  که آن که قانون اسالم را آورده است خداست. 
خداست که محیط بر همه چیزهاست؛ بر همه اعصار است. قرآن است که کتاب همه 
اعصار اس���ت. دستورات رسول الله است که برای همه اعصار است. شما اطالعی 
نه از قرآن دارید، و نه از سنت دارید، و نه از اسالم. و ما به شما اجازه نمی دهیم که 
دخالت در معقوالت کنید. بله، در بعض مس���ائل اداری، در بعض مسائل اجرایی، 
شما هم حق نظر دارید. لکن عمده این  است که شما نمی خواهید یک قانون اساسِی 
اس���المی باشد. شماها از اسالم وحشت دارید. حق هم دارید؛ برای این که اسالم 
دِر اس���تفاده های شما را بست! اسالم دوستان ش���ما را از ایران بریون کرد. اسالم، 
جنایتکارها ]را[ که رفقای بعض از شما بودند به درک فرستاد! شما وحشت دارید از 
اسالم و حق دارید وحشت داشته باشید. ویل ملت اسالم، ملت ایران، نمی تواند تابع 
هوای نفس شما باشد؛ نمی تواند قرآن را کنار بگذارد و قانون اساسی غربی را قبول 
کند؛ به شما اجازه نمی دهد که در امری که بی اطالع هستید و جاهل هستید دخالت 
کنید. شما اطالعات تان در حدود مسائل غربی است. قواننی غرب را می دانید. شما 
تاکنون قرآن را مطالعه نکرده اید. عرض می کنم که من به همه اقشار نمی گویم؛ در 
بنی این ها اشخاص اس���المی، اشخاص مطالعه دار هست؛ من آن ها را می گویم که 
می گویند اس���الم دیگر فایده ندارد. من آن ها را می گویم که می گویند اسالم مال 

چهارده قرن پیش است... 
این قشرهای دانشگاهی و دانشجو و وکال و روشنفکرها، حساب خودشان را از این 
چندین نفر، چند نفری که عمال غربند و عمال محمدرضا، جدا کنند. کانون وکال که 
همه اش غرب زده نیست؛ کانون وکال تویشان پیدا می شود؛ این غرب زده ها را کنار 
بگذارند. یکی شان رفت، باقی هم بروند. روشنفکرها هم، روشنفکرهای اسالمی ، 
روشنفکرهای وارداتی را کنار بزنند. غربزده ها را کنار بگذارند؛ عده شان خیلی زیاد 
هم نیس���ت، اما فضویل شان زیاد است؛ عده زیاد نیس���ت، ادعای شان زیاد است! 
خود قشر روشنفکر متعهد اسالمی برای خاطر خدا، برای خاطر اسالم، برای خاطر 
استقالل کشور، برای خاطر حفظ آزادی، این روشنفکر متعهد اسالمی، آن هایی را که 
در بی نشان پیدا می شود که نق می زنند و می خواهند نگذارند کارها پیش برود، این ها 
را کنار بزنند. التماس دعا بکنند پیش گوش شان، بروند به اروپا باز سر عیاشی ای که 
می کردند! حاال آمده اند. آن کانون وکال، آن هایی که بر ضد اسالمند،کنار بگذارند. 
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همه که نیستند. بعضی از وکال بسیار مردم صحیح و سالمی هستند، بسیارشان؛ ویل 
آن هایی که فضویل می کنند، آن ها را کنار بگذارند؛ از کانون بریون کنند.۱ 

این سخنان خمینی در حایل ایراد شد که حسن نزیه در سخرنانی خود در کنگره وکالی 
دادگس���رتی به صراحت خواستار دیدار با خمینی برای رفع سوءتفاهمات شده بود. اما 
خمینی و بهشتی و روحانیت اسب شان را برای قبضه ی قدرت زین کرده بودند و گوش شان 

به حرف کسی بدهکار نبود. 
آن ها می دانستند برای حاکم کردن شریعت و ارتجاعی ترین قواننی اسالمی بایستی کانون 
وکال را به عنوان یک سد محکم درهم  بشکنند. آن ها تشکیل کنگره ی سراسری وکالی 
دادگسرتی را خطری بالقوه می دیدند به ویژه که قطعنامه ی کنگره  روی موارد مهمی در 
ارتباط با پیش نویس قانون اساسی تأکید کرده بود که هم استقالل قضایی را تأمنی می کرد 

و هم حقوق مردم را. 
گفتگ���وی مجله »امید ایران« با نزیه در اول مرداد ۱۳۵۸ تحت عنوان کاندیدای بالقوه 
ریاست جمهوری، مزید بر علت شد و بهشتی و اطرافیانش بیش از پیش متوجه خطر شدند. 
بهش���تی در مهرماه ۱۳۵۸ طرح خود را از طریق ش���هاب الدین اشراقی۲ داماد خمینی که 
نمایندگی وی در ش���رکت نفت را یدک می کش���ید، دنبال کرد. مفتح و شماری دیگر از 
روحانیون نیز هماهنگ با بهشتی که حمایت خمینی را پشت سر خود داشت، سخرنانی 
نزیه را زیر سؤال بردند و علی قدوسی پس از جا افتادن در دادستانی کل انقالب اسالمی 
در حایل که می کوشید وابستگان نظام پهلوی و همکاران کودتای ۲۸ مرداد را از مجازات 
برهاند، حسن نزیه را به خاطر سخنانش در کنگره وکالی دادگسرتی و اهانتش به اسالم و 

احکام اسالمی و حیف و میل بیت المال به دادگاه فراخواند.
عوامل بهشتی و قدوسی به همنی بسنده نکردند و مدعی شدند هنگام تجسس در منزل نزیه 

به مجالت پورنوگرافی و هم چننی آلت جنسی مصنوعی زیر تختخواب او دست یافته اند.
او سپس برای ضربه زدن به کانون وکال و پیشربد طرح های ارتجاعی اش به دنبال پرونده سازی 
علیه هدایت الله متنی دفرتی نایب  رئیس کانون وکال رفت. او و قدوسی سخرنانی متنی دفرتی 
در میتینگ مرداد ۱۳۵۸ جبهه دمکراتیک ملی ای���ران در دفاع از آزادی های اجتماعی و 

حقوق زنان را بهانه قرار داد و از همان موقع متنی دفرتی مخفی شد.
پس از حمله ی عناصر حزب الله به س���خرنانی بنی صدر در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹، دادگسرتی 
تهران به ش���کل وقیحانه ای مدعی عضویت متنی دفرتی در س���اواک شد و ادعا کرد او 

1-www.farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=8&tid=44
۲-بنی صدر بی توجه به سابقه ی اشراقی او را نماینده ی خود در هیأت سه نفره برای رسیدگی به دعوایی 
که با حزب جمهوری اسالمی داشت قرار داد و او به جای نمایندگی بنی صدر همراه با مهدوی کنی و 

محمد یزدی و هماهنگ با جناح های قدرت در نظام، رأی به محکومیت بنی صدر داد.
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شریک تجاری ارتشبد نصریی رئیس سازمان امنیت و اطالعات رژیم شاه - ساواک- 
بوده است؛ تا تجربه ی حسن نزیه تکرار شود و او مجبور به ترک کشور گردد.

دشمنی با »کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر«
و حق وکالت در دادگاه ها

بهشتی و اطرافیان او از هیچ کوششی برای متوقف کردن فعالیت »کمیته ایرانی دفاع از 
آزادی و حقوق بشر« که در سال ۵۶ پایه گذاری شده و در شهریور ۱۳۵۷ از طرف دولت 

شاهنشاهی مورد تأیید قرار گرفته بود فروگزار نکردند.   
هیچ  کس در جمهوری اسالمی به اندازه ی بهشتی در مقام رئیس شورای عایل قضایی و 
رئیس دیوان عایل کشور در مقام تضعیف جایگاه وکال و حذف آن ها از سیستم دادرسی 
و اخراج قضات برجس���ته و مس���تقل نکوش���ید. وی در دی ماه ۱۳۵۹ سیاست دستگاه 
قضایی در مورد نقش وکال در سیستم قضایی جمهوری اسالمی را در گفتگو با روزنامه ی 

انقالب اسالمی چننی توضیح داد: 
روزنامه انقالب اسالمی: با توجه به این که متهمینی که در دادگاه های انقالب محاکمه 
می شوند آشنا به اصول و قواننی اسالمی نیستند، و در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، دخالت وکیل در دعاوی پیش بینی ش���ده اس���ت، چه اقداماتی تاکنون برای 

شرکت وکالی با صالحیت در این دعاوی بعمل آورده اید؟
بهشتی: اقدام تازه نمی خواهد قبأل هم اعالم شده وکالیی که آشنا باشند به قواننی 
جزائی اسالم و صالحیت آن ها هم از این نظر مورد تأئید دستگاه قضایی قرار بگریند 

می توانند شرکت کنند.
روزنامه ی انقالب اسالمی: ویل تاکنون چننی موردی پیش نیامده. 

بهشتی: باید برپسید چرا.
انقالب اس���المی: مثالً در محاکمه ی سعادتی، دکرت الهیجی آمادگی خود رابرای 

شرکت در آن اعالم نمود لیکن دادسرا دعوتی از وی بعمل نیاورد.
بهشتی: شاید دادسرا روش دفاعیات ایشان را متناسب با روش الزم در فقه اسالمی 
تشخیص نداده به هر حال مسئله اساسی این است که وکالت باید واقعأ بصورت یک 
خدمت بحق باشد نه بصورت خدمت به موکل دربیاید. اگر وکالت در خط خدمت 
به حق باشد چیز بسیار خوبی است ویل اگر وکالت در خط خدمت به موکل باشد 

می خواهد به حق باشد یا نابه حق خود این برخالف موازین اسالمی است.۱ 
 بهشتی با خریه سری از طریق الجوردی برگمارده اش در دادستانی انقالب اسالمی، با طرح 

۱-روزنامه ی انقالب اسالمی ۱۱دی ۱۳۵۹
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ادعاهای واهی حتی مانع پذیرش وکالت امریانتظام از سوی آیت الله گلزاده غفوری شد.۱ 
براس���اس تعریف بهشتی، تا سال ۱۳۷۰ در هیچ یک از دادگاه های انقالب اسالمی وکیل 
مدافع حق حضور نداشت و پس از آن نیز نقشی نمایشی یافت و بسیاری از آن ها به خاطر 
پیگریی حقوق موکلنی شان بر اساس تعریفی که بهشتی داده بود به زندان های طویل المدت 
محکوم شدند چرا که به جای آن که در »خدمت به حق« و »موازین اسالمی« باشند در 

»خدمت نابه حق« و »موکل« خود بودند.
بزرگ ترین جنایات تاریخ معاصر در کش���ورمان در ده���ه ی ۶۰ و در دادگاه هایی صورت 
گرفت که بهشتی چهارچوب آن ها را تعینی کرده بود و هیچ وکیل مدافعی پایش به آن ها 
باز نمی شد. رفس���نجانی در خاطرات روازنه  ی انتشار یافته  اش  در مورد نگاه بهشتی به 
مسئله ی حقوق و حقوقدانان که بر اساس آن هم چنان وکال مورد آزار و اذیت قرار گرفته و 

به بند کشیده می شوند می  گوید:
 سه شنبه اول اردیبهشت ۶۰

... آقای بهشتی از حیله ی حقوقدانان و یک قاضی برای آزاد کردن روزنامه ی میزان 
]ارگان نهضت آزادی[ از توقیف و شکست توطئه و تعقیب قاضی، صحبت کردند.۲

وی در ح���ایل ک���ه رئیس ش���ورای عایل قضایی ب���ود حاضر نش���د از دبریکلی حزب 
جمهوری اسالمی کنار برود و فعالیت سیاسی نکند تا بی  طرفی دستگاه قضایی حداقل به 
لحاظ شکلی تضمنی گردد. در زمان فعالیت او عماًل قوه ی قضاییه به ابزاری در خدمت 
اهداف حزب جمهوری اسالمی که به درستی حزب »چماق به دستان« خوانده می شد، 

بدل شده بود.
بهشتی هم چننی  تشکل کارگری مستقل را یکی از موانع حاکمیت نظام اسالمی می دید 
و به منظور ممانعت از تحقق چننی امری، توسط علریضا محجوب و علی ربیعی بخش 
کارگری حزب جمهوری اسالمی را راه  اندازی کرد و با بسیج عناصر چماقدار و با حمایت 
پاسداران کمیته به »خانه  کارگر« که محل تجمع کارگران برای پیگریی حقوق صنفی شان 
بود حمله و آنرا تس���خری کرد. این باند در س���ی و هشت س���ال گذشته با در اختیار گرفنت 
نهاد های کارگری بیش ترین نقش را در سرکوب کارگران و به یغما بردن دسرتنج آنان به 

عهده داشته است.
 

بهشتی و فرهنگ »خودی« و »ناخودی«
بهشتی کسی بود که از همان ابتدا فرهنگ »خودی« و »ناخودی« را وارد ادبیات سیاسی 
ایران کرد و برای مخالفان خود کوچک ترین حقی قائل نبود. چنان چه خطاب به دولت 
1-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54091.html

۲-عبور از بحران – کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ص ۸۰
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بازرگان گفت: 
دولت انقالب! ملت ما می خواهد که تو دولت این س���ی و چهار میلیون باش���ی نه 
دول���ت اون دو میلیون. کدوم دو میلیون؟ ما یه دو میلیون آدم تی تیش مامانی داریم 
تو این مملکت که این ها همیش���ه نق می زنند. می گن این چه انقالبی ش���د آخه ما 
درست و حسابی می تونستیم شب ها به مجالس بزم برویم، عیش و نوشی داشتیم، 
هرزگی ها داشتیم، برا خودمون روزگار خوشی داشتیم، این چه انقالبی شد، مرگ بر 

این انقالب که شب نشینی های ما را بر هم زد!۱
او جدا از مسئله »خودی« و »ناخودی« اساساً اعتقادی به اجرای قانون نداشت. برای 
شناخت شخصیت قانون گریز بهشتی و همراهانش روایت دکرت ابراهیم یزدی بسیار مهم 

است او می گوید: 
اما نکته اصلی این بود که دوس���تان )حزب جمهوری اسالمی ( می گفتند  که حاال 
مگر ما می خواهیم این قانون اساسی را اجرا کنیم که شما اینقدر جوش می زنید؟... 

در اواخر سال ۱۳۵۸ مسعود رجوی از بهشتی خواست که در یک مناظره با او شرکت کند. 
تیرت آن در تبلیغات نشریه مجاهد این بود: دادگاه خلق: مسعود رجوی دکرت بهشتی را به 

مناظره زنده رادیو تلویزیونی دعوت می کند.
بهش���تی که انجام مناظره را به نفع خود نمی دید، از انجام آن طفره رفت. البته مس���عود 
رجوی هم مطلقاً به آزادی جریان اطالعات و بحث و گفتگو اعتقادی نداشت و فریبکاری 
می کرد و به دنبال مطرح کردن خود و اس���تفاده از تریب���ون عمومی تلویزیون بود که در 
انحصار حزب جمهوری اسالمی و نزدیکانش قرار داشت. بعدها او نه تنها حاضر نشد 
با هیچ کسی مناظره کند بلکه حاضر به گفتگو با رسانه ها و خربنگاران مستقل هم نشد 
و اجازه نداد هیچ شخصیت مستقل یا حتی نیمه مستقل در تلویزیون وابسته به مجاهدین 

حضور یابد و از این بابت دست بهشتی را از پشت بست.
این درخواست رجوی در پی دیداری بود که بنی این دو پس از درگذشت آیت الله طالقانی 
انجام گرفت اما هیچ یک از دو طرف راجع به آن دیدار توضیحی ندادند. البته در سال های 
اخری ملوک السادات بهش���تی دخرت بهشتی و  محمد پیشگاهی فرد یکی از نزدیکان او، 
دروغ های عجیب و غریبی از جمله تالش مسعود رجوی برای گرفنت پول از بهشتی و یا 

پیشنهاد »بیعت« با او را مطرح کرده اند.
 

بهشتی و انقالب فرهنگی
بهش���تی یکی از سازمان دهندگان اصلی »انقالب فرهنگی« بود که ضربات وسیعی به 

۱- گفت و گوی ابراهیم یزدی با روزنامه ی عصر آزادگان- دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۷۸
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 آموزش عایل در ایران وارد کرد. وی پس از وقایع خوننی انقالب فرهنگی در حایل که چند 
نفر از دانشجویان جان باخته و صدها نفر به سختی مجروح شدند و دانشگاه ها به تعطیلی 
کشانده شد، مهاجمان را مردم ایران و میلیون ها نفری نامید که انقالب را به ثمر رساندند. ۱

اما او با تیزبینی ای  که داشت هنگام فتح دانشگاه تهران توسط نریوهای سپاه پاسداران 
و کمیته و چماق داران وابسته به حزب الله، خود گوشه ای ایستاد و ابوالحسن بنی صدر را 
که نقش���ی در سرکوب نداشت و با تالش هایش مانع از خونریزی بیش تر شده بود، جلو 
انداخت تا نوید فتح سنگر دانشگاه و شروع »انقالب فرهنگی« را بدهد و به این ترتیب 

کاسه  کوزه را سر او شکست.
 

تهیه و تصویب قواننی ارتجاعی »شریعت« 
و »مجازات اسالمی«

بهشتی با اقدامات نابخردانه ی خود سیاه ترین روزها را برای جامعه ی حقوقی و قضایی 
ایران رقم زد که هم چنان جامعه از اثرات آن رنج می برد. مقدمات قانون »حدود و قصاص 
و مقررات آن« که در ش���هریور ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و چندی 
بعد »دیات و تعزیرات« هم به آن افزود شده و بعدها به »قانون مجازات اسالمی« تبدیل 
ش���د، توسط بهشتی و شورای عایل قضایی تحت تسلط او تهیه شد. این شورا به منظور 
اسالمی س���ازی نظام حقوقی و قضایی ایران لوایح متعددی بر مبنای »تحریرالوسیله« 
خمینی در زمینه هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى 
اس���المى ارائه داد. آیت الله علی گلزاده غفوری که ع���الوه بر اجتهاد، دکرتای حقوق از 

دانشگاه سوربن فرانسه نیز داشت در این رابطه می گوید:
بحث قصاص و دیات را هم تحت عنوان الیحه قصاص با آب و تاب به مجلس 
آوردند و پایه ی بدی را بناگذاشتند و خدا جزایشان را داده و خواهد داد که با اسالم 
چه ها که نکردند و آن را چطور معرفی کردند! چه خون هایی ریخته ش���د و بر این 
پایه ها چه دعواهای تمام نشدنی و آشتی ناپذیری در این جامعه بنا گذاشته شد و پای 
اسالم را هم در میان کشیدند و آبروی اسالم را بردند و هنوز هم خجالت نمی کشند.۲ 
 آیت الله گلزاده در مورد »قانون قصاص« که دست پخت بهشتی بود می گوید:  به نظر من 
از ابتدای همان ماده ی اول قانون قصاص، تا آخر ماده، صد و نود و پنج مورد اش���کال 

است. وی در ادامه می گوید: 
البته خود این ها بدترین رس���وایی را برای خودش���ان در برابر ریخنت آبروی اسالم 
به دس���ت آوردند، که من امیدوارم خدا جامعه را از ش���ر جهل و تعصب و غرور و 

۱-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص ۱۰
۲-قضا در اسالم و نظام قضایی منسوب به اسالم، علی گلزاده غفوری، صفحه ۲۰۲
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بدبختی هایی که گرفتار آن شده، نجات دهد. ۱
شورای عایل قضایی که ابتدا قرار بود اعضای آن با رأی قضات سراسر کشور انتخاب شوند 
و تضمنی کننده ی استقالل دستگاه قضایی باشد، در عمل با تعینی پنج فقیه: بهشتی، عبدالله 
جوادی آملی، علی قدوسی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد مهدی ربانی املشی به نهادی 
برای تسلط همه جانبه روحانیون و پیاده کردن برنامه های بهشتی و حزب جمهوری اسالمی 
تبدیل شد. شورای عایل قضایی و در راس آن بهشتی، مقرراتی را به هیأت قانون درآورد 
و نظام جزایی کش���ور را بر آن اس���توار س���اخت که مربوط به ده ها قرن قبل بود. این ها 
برخالف وعده هایی بود که خمینی قبل از پریوزی انقالب به ویژه در فرانس���ه داده بود.

حسن نزیه در این رابطه می گوید:
ما مساله ی حقوق کیفر اسالمی را در پاریس مطرح کردیم. گفتیم آقا امروز همه جا 
از ما سئوال می کنند شما دس���ت دزد را خواهید برید؟ گفتند شرایط مجازات در 
این قبیل موارد به قدری ش���دید است که اصاًل شاید دستی بریده نشود ویل ایجاد 
ترسش برای خدمت به مردم است. بنده گفتم ویل اگر در امریکا و اروپا یا هر جای 
دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید باز هم دست 
می برید؟ گفتند: هرگز، شما بگردید، پیدا کنید مقررات مناسب تر را. اجرا می کنیم.« 

این قدر این مرد منطقی فکر می کند...2 
پاکسازی گسرتده ی قضات شریف و مس���تقل از دادگسرتی در زمان بهشتی آغاز شد و 
در دوران پس از او ادامه یافت. قضات، وکال و حقوقدانانی که بیانیه مخالفت با قانون 
قصاص را امضا کرده بودند یا در جریان تصفیه های گسرتده از قضاوت کنار گذاشته شدند 
و یا با »محکومیت های انتظامی« و »تنزل رتبه« روبرو ش���ده و س���ال ها از تدریس در 

دانشگاه ها و مراکز آموزشی محروم شدند.
او دستگاه قضایی فاسد و تبهکاری را بنیان گذاشت که محمد نوری زاد یکی از دلدادگان 

سابق دستگاه والیت فقیه در موردش به درستی می گوید: 
دس���تگاه قضایی ما و خیلی جاهای دیگِر این نظام هردمبیِل اسالمی، از محمود 
سهرابی ها فراوان دارند. سهرابی هایی که رگ ضعف قاضیان و مأموران و اکره های 
دستگاه قضایی و مسئوالن غریقضایی را نیک می شناسند. اینان بساطی می آرایند و 
در همان بساط از حضرات با زن و شراب و دود و دم و هدایایی از قبیل سفرهای 
خارجی و پرداخت پول و به نام کردِن ویال و اتومبیل پذیرایی می کنند. در بس���اط 
سهرابی ها، هماره چاقو کشانی نیز پرسه می زنند برای عملی کردِن اراده های ویژه ی 
س���هرابی ها. و اگر قاضی ای و مسئویل تمرد کرد و به خواسته ی سهرابی ها تمکنی 

۱-قضا در اسالم و نظام قضایی منسوب به اسالم، علی گلزاده غفوری، ص ص ۲۳۰ و ۲۳۱
2-http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/2583
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نکرد، یا با همان چاقو کش ها تیغ کشش می کنند یا با تسلط سهرابی ها به دادسرای 
انتظامی قضات و هرکجای دیگر، وی را به دوردست ها تبعید می کنند و پرونده را از 
وی می گریند و می سرپند به قاضی و مسئویل که اهل دل باشد و دلش برای دخرتی 

باکره و زیبا و اتومبیلی شیک و ویالیی با سند منگوله دار بلرزد.۱ 

موضوع شکنجه در زندان ها
در نیمه ی دوم ۱۳۵۹ موضوع ش���کنجه  در زندان ها بحث روز جامعه سیاسی ایران بود. 
بهشتی در مقام رئیس قوه ی قضاییه کسانی را که در مورد شکنجه در زندان ها افشاگری 

می کردند به محاکمه تهدید کرد و گفت:
بی ش���ک در موقع خود، کسانی که شایعه شکنجه در زندان ها را درست  کرده اند، 

تحت تعقیب قضایی قرار می گریند.
این در حایل بود که بنی صدر ریاست جمهوری وقت در ارتباط با پی گریی شکایات واصله 

در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان ها می گوید:
وقتی نماینده عفو بنی الملل آمد دفرت من، به او چهارصد عکس از انواع شکنجه ها را 
دادم تا آن ها را نگاه کند و گفتم: هیچ مالحظه نکنید. فقط نگویید که این عکس ها 
را از من گرفتید. بگوئید که این شکنجه ها هست برای این که من می خواهم شکنجه 
تعطیل شود ولو در خارج بگویند که دولت از جمله من که رئیس جمهور هستم، این 
مسئله ای نیست. مسئله این است که این بساط باید تعطیل شود. همنی چهارصد تا 

عکس را دادم بردند برای آقای خمینی.۲
چهره ی واقعی بهشتی را از خالل خاطره ای که ری شهری تعریف می کند می توان دید. 
پس از تصدی ریاست شورای عایل قضایی، روزی بهشتی برای بازدید سازمان قضایی 
ارتش به این نهاد می رود و شماری از قضات در دفرت دادستان وقت نظامی ارتش با وی 

دیدار می کنند. ری شهری می گوید:
یکی از حضار ضمن گزارش کار س���ازمان قضایی ارتش با بیانی لطیف اشاره ای 
به قاطعیت بلکه قدری تندروی دادگاه انقالب ارتش کرد و از ایش���ان خواس���ت 
توصیه کنند که دادگاه انقالب ارتش روش مالیم تری را از برخورد با تخلفات پیش 
بگرید.... برخالف انتظار، شهید بهشتی در پاسخ آنان لبخندی زد و گفت: عجب! من 
فکر می کردم که امروز از آقای ری شهری بخواهیم با قاطعیت بیش تری با تخلفات 
برخورد کند. کار ایشان که برخورد با توطئه هاست و قاطعیت بیش تری را می طلبد، 

1-www.nurizad.info/blog/29152
2- www.ensani.ir/fa/content/112041/default.aspx
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حاال این طور که شما می فرمایید معلوم می شود برخوردهای ایشان خوب است!۱ 
الجوردی با کپی برداری از شیوه ی بهشتی برای برخورد با درخواست های زندانیان، هرگاه که 
خواسته ای از سوی آنان مطرح می شد ضمن ابراز تعجب، خواهان قاطعیت بیش تر در جهت 
عکس درخواست ارائه شده، یا محدود کردن امکاناتی که زندانیان از آن بهره مند بودند، می شد.

آیت الله  بهاءالدین محالتی که یکی از مراجع تقلید شمرده می شد در بهمن ماه ۱۳۵۹ طی 
اطالعیه ای نسبت به شکنجه و غارت حکام شرع بی سواد گماشته شده از سوی بهشتی 

اعرتاض کرد و گفت: 
... هم اکنون در کشور اسالمی ایران، عوام فریبی، بت پرستی، اختناق شدید و دغل و 
چاپلوسی، تحریف افکار و اعالمیه ها و نوشتجات، ارتشاء و فحشاء، دروغ و تهمت 
به شدت رواج دارد. اوضاع فضاحت بار و ننگ آوری بر دادگاه های به  اصطالح 
اس���المی حاکم است و قضات شرع بی س���واد و حکام شرع بی اطالع از قضاء 
اسالمی به صدور احکامی مبادرت می ورزند که نه تنها خالف شرع انور است، بلکه 

لکه ی سیاهی بر تاریخ داوری بشری است!
شکنجه ی متهمنی و محکومنی به نام »تعزیر« ]و[ غارت و چپاول اموال مردم بنام 
»مصادره شرعی« امروز بسیار رایج است! عدم امنیت شغلی و قضایی مردم را از 
فعالیت های تولیدی و ثمربخش بازداش���ته و بسیاری از امور در پشت درهای بسته 
می گذرد و مردم را از ماجراهای پش���ت پرده خربی نیست. بسیاری از انسان های 
بی گناه، به صرف اتهام، ماه هاس���ت که در پش���ت میله های زندان بس���ر می برند! 
دانشگاه ها و مراکز علمی بنام انقالب فرهنگی مورد تهاجمی وحشتناک واقع گشته 

و هم اکنون جوالنگاه جاهالن شده است!۲ 

سازماندهی حزب الله و چماق داران
بهشتی و حزبی که رهربی آن را به عهده داشت، مؤسس دسته جات چماقداری بودند که 
تحت عنوان حزب الله به تجمعات و مراکز گروه های سیاسی حمله کرده و فعاالن سیاسی 

را مورد ضرب و شتم قرار داده و به قتل می رساندند.
بهشتی در پاسخ به این سوال که آیا حزب الله تجمعات را به هم می زند گفت:

حزب الله واقعا کیس���ت؟ حزب الله صدها هزار نفری هستند که در نماز جمعه ها و 
مراسمات مذهبی و انقالبی ش���رکت کرده و شعار می دهند حزب فقط حزب الله 
رهرب فقط روح الله، این ها یک تش���کل خاص نیستند و این که آیا کسانی که در روز 
کارگر تجمعات را بر هم زدند حزب الله هستند باید گفت که من انکار نمی کنم فردی 

۱- خاطره ها، محمدی ری شهری، مرکز اسناد انقالب اسالمی جلد اول ص ۹۲ و ۹۳.
2-http://kadivar.com/?p=15529
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ممکن است از سر غریت نتواند اقدامات ضدانقالبی و دینی را تحمل کند و کار 
بی رویه و غریقانونی انجام دهد ویل این در بنی امت حزب الله رویه نیست. این هایی 
که با عنوان حزب الله در جامعه شناخته می شوند همان هایی هستند که در زمان رژیم 
طاغوت سینه در برابر گلوله ها سرپ کردند و امروز در جبهه ها جان فشانی می کنند و 
نمک ناشناس���ی اس���ت که این نریوهای صدیق و با ایمان را مورد هجوم و حمله 

تبلیغاتی قرار می دهند.۱ 
حمله و هجوم پاسداران و نریوهای مسلح به تجمعات قانونی نیز با هدایت و اطالع او 
صورت می گرفت. مهدی فتاپور یکی از رهربان سازمان فداییان خلق »اکثریت« که در 

میزگرد تلویزیونی با بهشتی در خرداد ۱۳۶۰ شرکت کرده بود می گوید:
این جلسه چند روز بعد از اول ماه مه برگزار شد. در این روز ما میتینگی در میدان 
آزادی داش���تیم که اجازه برگزاری آن از طرف وزارت کشور صادر شده بود. به این 
میتینگ ما با پرتاب نارنجک حمله شد و یک نفر کشته و تعداد زیادی مصدوم شدند. 
هنگام ورود به س���الن بحث، من در یک آسانسور با پاسدارهایی که محافظ آقای 
بهشتی بودند، به طبقه باال رفتیم. آن ها رو به من گفتند که نارنجک ها نوش جان تان. 

این تازه اول کاره، صرب کننی بهرتش از راه مریسه و از این قبیل متلک ها.۲ 
در میزگرد مذکور که مرکب از نمایندگان حزب توده و فدائیان اکثریت و جنبش مسلمانان مبارز 
و حزب جمهوری اسالمی بود، بهشتی تلویحاً وعده برخورد با حزب توده و کیانوری را داد.

برگزاری این میزگرد توطئه ی بهشتی بود که از طریق علی الریجانی رئیس رادیو تلویزیون 
و برای مقابله با ابتکار بنی صدر صورت گرفت. مهدی فتاپور می گوید:

آقای الریجانی اهداف این مباحث را توضیح داد و طرح کرد که سه سری مناظره در 
رابطه با پایه های نظری ایدئولوژیک؛ سیاسی و اقتصادی سازمان داده خواهد شد. 
نماینده دفرت ریاست جمهور طرح کرد که آقای رییس جمهور اعالم نموده که قصد 
دارد چننی مباحثی را سازمان دهد و اگر شما خواهان بحث میان نریوهای سیاسی 
هستید، می توانید آن جلسات را از تلویزیون سراسری پوشش دهید. آقای الریجانی 
پاس���خ داد که این جلسات به ابتکار تلویزیون سازمان داده شده و هیچ رابطه ای با 
دفرت ریاست جمهور ندارد. دستور کار این جلسه نیز سازماندهی این مباحث است و 
ما راجع به جلساتی که دفرت ریاست جمهور می خواهد برگزار کند صحبت نمی کنیم. 
نماینده ی جبهه ملی آقای لباسچی با لحنی دلسوزانه صحبت با احساس و مفصلی 
کرد و  گفت که وقتی یک رییس جمهور پیدا شده که توانسته اعتماد آن هایی را که 
به رژیم بی اعتماد بودند جلب نماید چرا شما این قدر با او عناد می کنید. آخر چه 

۱- کیهان ،پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۰ ، ص ۹.
2-.gooya.com/external/news.gooya.com/politics/archives/2011/06/123873.php
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ایرادی دارد که ش���ما همان پیشنهاد آقای بنی صدر را پیگریی کرده و عملی کنید و 
مناظره هایی در برابر پیشنهاد او سازماندهی نکنید. برای همه آشکار بود که این بحث 
بی فایده است و اساسا این مناظره ها در رقابت با رییس جمهور سازمان داده شده 

است و دیگران این بحث را پی گریی نکردند.۱
دو ماه بعد، لباس���چی که کمک های مایل هنگفتی در اختیار خمینی گذاشته بود توسط 

دادگاه انقالب به جوخه ی اعدام سرپده شد. ۲
جلس���ات بعدی این میزگرد که ضبط ش���ده بود به دستور بهش���تی پخش نشد و حزب 
جمهوری اسالمی به دنبال اجرای طرح کودتا علیه بنی صدر رفت. در همان روزهایی که 
بهشتی در میزگرد با نمایندگان گروه های سیاسی به طرح آزادی در اسالم و جمهوری اسالمی 

می پرداخت، نقشه ی بسنت نشریات منتقد و مستقل را می کشید.
در اسفندماه ۱۳۵۹ و پس از هجوم عناصر حزب الله به متینگ ۱۴ اسفند در دانشگاه تهران 
که بنی صدر سخرنان آن بود، او برای روشن شدن ابعاد ماجرا درخواست یک مناظره ی 
تلویزیونی با حضور بهشتی و رجایی و رفسنجانی را داد و رادیو و تلویزیون نیز میزبانی آن 
را پذیرفت، اما طرف های ماجرا هریک با بهانه ای از انجام آن شانه خایل کردند و عاقبت 
در روز ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ روابط عمومی رادیو و تلویزیون نیز پیام خمینی را بهانه کرد و خرب 

از لغو مناظره داد. 
در حایل که کش���ور به ش���دت در بحران فرو رفته بود و بنی صدر و گروه های سیاس���ی از 
بازرگان و نهضت آزادی گرفته تا مجاهدین بارها مسئله مراجعه به آرای عمومی و رفراندوم 
را مطرح می کردند، بهشتی همراه با خمینی و رهربان حزب جمهوری اسالمی که نتیجه ی 

رفراندوم را حدس می زدند به مخالفت با آن پرداخت و گفت: 
 طرح مسئله رفراندوم درست به منظور تضعیف جمهوری اسالمی، تضعیف قانون اساسی، 
مجلس و دولت است و ملت ما باید توجه داشته باشد که امروز بحمدالله اکثریت قاطع قوه 
مقننه، دولت و قوه ی قضاییه و نهادهای انقالب این ها همه هم فکر و یک پارچه هستند و 
این نعمت بزرگی است. این که برخی از روزنامه ها می کوشند بگویند در جمهوری اسالمی 
امروز یک بحران است و راه حل این بحران را در رفراندوم یا چیزهای دیگر جست وجو 
می کنند این کارها اصال به منظور ایجاد بحران صورت می گرید. بحرانی وجود ندارد... 
هر حرکت و آوازی که بخواهد این همبستگی را خدشه دار بکند به زیان ملت و انقالب 
است و ملت باید در برابر آن هوشیارانه عمل کند و قوه ی قضاییه وظیفه دارد که در برابر 

۱- پیشنی
۲-در این جنایت »جنبش مسلمان مبارز« و »اکثریتی«ها نیز شریک بودند. چرا که حبیب الله پیمان رهرب 
جنبش مسلمانان جنایت صورت گرفته را رسماً به مقامات رژیم تربیک گفت و »اکثریتی« ها آن را به 

فال نیک گرفتند و ابراز خشنودی می کردند.
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این گونه جریان های انحرافی و خطرناک وظیفه اش را قاطعانه انجام دهد. ۱
  

تحمیل حجاب اجباری به زنان 
ملوک الس���ادات بهش���تی دخرت وی همراه با دیگر بخش های نظام می کوش���د چهره ی 
ظاهر الصالحی از پدرش به دست دهد و به دروغ مدعی می شود که بهشتی آن ها را اجبار به 
داشنت حجاب نمی کرد. و اساساً پدرش به »باید« معتقد نبود.۲ در حایل که بهشتی در برنامه ی 
شما و مسئوالن رادیو شریاز در پاسخ به سوال خانمی در مورد پاکسازی زنان می گوید:

یک خانم شهروند و مسلمان ایجاب می کند که لباسی را که در اداره می پوشد همان 
لباسی نباشد  که در میهمانی های شبانه می پوشد. ۳

بعد از این س���خنان بهشتی بود که خمینی که شرایط را مساعد دیده بود دوباره حجاب 
اجباری در ادارات را مطرح کرد:

چرا این اشخاصی که در این ادارات مشغول فساد هستند چرا این هایی را که مشغول 
هستند جوان های ما را تباه کنند در این ادارات تصفیه نمی کنید. من نمی دانم این 
مملکت وضعش چگونه است. بیست سال است که این ملت محروم دارد زحمت 
می کش���د، کشته می دهد، پانزده خرداد آنقدر کش���ته داد و بعد هم هی پانزده های 
خرداد برای ما پیش آمد این همه به ش���هادت رس���یدند ما تا چه وقت باید مواجه 
با این چهره های افسرده باشیم؟ ملت ایران تا کی باید منتظر باشند که شماها از آن 
گرفتاری هائی که می گوئید دارید در ادارات بریون بیائید؟ تا کی ملت ایران صرب کند 

و تا کی شما می خواهید اصالح کنید امور را؟۴ 
بهشتی در ۲۳ بهمن ۱۳۵۹ در دومنی سالگرد پریوزی انقالب و در بزرگداشت »شهدای 
هویزه« یک سخرنانی دارد تحت عنوان »حجاب و حدود آزادی در جامعه اسالمی« که 

به خوبی نشان می دهد دخرت وی تا کجا حقایق را وارونه جلوه می دهد:
برای این که بقیه ی انس���ان ها حاکم بر هوای شان بمانند، باید بکوشیم محیط هم 
طبیعی باشد که از در و دیوارش انگیزه فساد نبارد. و به محض این که ما خواستیم 
محیط را از این آلودگی ها پاک کنیم خود به خود مقداری از آزادی ها گرفته می شود. 
اگر به آن خانم گفتند خانم ش���ما آزادی فریاد برای آزادی هم برآوردید درس���ت، 
اما خانم مس���لمان در کوچه و خیابان که می آیی لباس و پوش���ش شما ساده باشد، 
اندام های بدن و موی س���ر شما پوشیده باشد، آن چه با پوشش ساده نه دلفریب و 

۱- کیهان ، ۷ خرداد ۱۳۶۰ ، صفحه ۹
2-www.humanrights-iran.ir/news-25827.aspx

۳- روزنامه ی کیهان، یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۵۹، ص ۱. 
4-  روزنامه ی کیهان شنبه ۸ تری ۱۳۵۹، ص ۱۳.
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س���خن گفنت و نحوه برخورد با این و آن و طرز راه رفنت و همه آن ها هم با وقار و 
سنگنی و متنی باشد، درخور پاکدامنی بانوی واال قدر مسلمان پیوسته به خدا باشد. 
خوب در این جا اگر این را به او گفتند و ش���نید، باز هم آزادی او حفظ شده، چون 
خودش آزادانه شنیده اما اگر نخواست آزادانه بشنود بگوید که این چیز هایی که شما 
می گویید خوب اس���ت ویل من دلم می خواهد نیمه برهنه از خانه بریون بیاییم، با 
آرایش تمام عیار در خیابان ظاهر شوم، در این جا نظام اسالمی با او چه کند؟ آزادی 
او را حفظ و رعایت کند و به او بگوید آزادی خانم؟ ما حرف خودمان را به شما 
زده ایم،ش���ما می خواهی گوش کن یا گوش نکن آزاد هستی؟ گوش کردی خوشا به 
س���عادتت، گوش نکردی عذابش دامن خودت را می گرید؟  نخری در آن جا ما نهی 
از منکر می کنیم. در این صورت خود به خ���ود مقداری از آزادی این خواهرها را 
از دس���تش می گرییم. و نه به خاطر این که دشمن آزادی او و آزادی بشریت باشیم، 
به خاطر این که دوست و خواستار آزادی او و آزادی بشریت هستیم. تو ای خانم! 
بنشنی با خودت بیاندیش در درونت چه انگیزه ای هست که تو را وا می دارد به جای 
پوشش با کرامتی که اسالم برای تو درنظر گرفته است می خواهی بدون این پوشش به 
خیابان ها و کوچه ها بیایی؟ آیا خودآگاه یا ناخود آگاه در اعماق روحت خودنمایی و 
میل به خودنمایی و نمایش دادن خویشنت در برابر دیدگان دیگران تو را به این گناه 
وا نمی دارد؟ و اگر تو نتوانستی این تمایل و یا جهل یا هرچیز را در خودت مهار کنی 
و دوباره خواستی این گونه بریون بیایی باید به شما بگوئیم که جامعه ما چننی وضعی 
را در محی���ط اجتماعیش تحمل نمی کند... چرا با پاالیش جامعه مخالفت کنیم، 
 جامعه باید پالوده شود. جامعه باید محیطش محیطی باشد پاک از مظاهر گناه و هرگز

 نمی توان به کس���ی گفت که چرا نهی از منکر می کنی، نهی  از منکر ش���عار اسالم 
اِس َتْاُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکرِ قرآن  ةٍ ُاْخرَِجْت لِلنَّ اس���ت. کُْنُتْم َخرَی ُامَّ
می فرماید شما بهرتین جامعه ای هستید که از شکم تاریخ به دست توانای خداوند 
و با حرکت س���ازنده نریومند پیغمرب خدا بریون کشیده شدید. ویژگی شما چیست؟ 
این است که امر به معروف می کنید و نهی از منکر. می گویند جامعه مسلمان جامعه 
فضول هاست. بله جامعه مسلمان ها جامعه فضول هاست. کار دارند ببینند من چه کار 
می کنم... اگر پای حراست از مسائل اجتماعی و کیان انقالب اسالم در میان باشد، 
ما دشمنان انقالب را در هر سوراخی باشند پیدا می کنیم و به کیفرشان می رسانیم. 
بنابر این در حد مسائل شرعی و رفتارهای فردی افراد تا با خودشان هستند، کاری 
با آن ها نداریم، اما اگر در جامعه کار خالفی انجام بدهند همه مسلمانان اعرتاض 

می کنند و بسیار کار خوبی می کنند. ۱
۱- روزنامه ی جمهوری اسالمی، یک شنبه ۷ فروردین ۱۳۶۲، ص ۸. 
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در دورانی که هنوز حجاب اجباری نبود بهشتی در مورد اجباری کردن حجاب و استفاده 
از زور نقشه می کشید: 

پوس���ت کنده این که اول توضیح و بیدارکردن و اقناع، و در یک مقطع مناسب هم 
قدرت. چون انسان زندگیش بدون زور سامان پیدا نکرده. اجازه می دهید عنی این 
مطل���ب را ما در رابطه با دزدی ها عمل کنیم؟ یعنی بگوییم پاس���دارها، کمیته ها و 
پاسبان ها شب ها تشریف بربید در منزل بخوابید، ما با رادیو و تلویزیون دزدها را اقناع 
می کنیم که دیگر دزدی نکنند و قبل از این که اقناع کنیم هم زور به کار نمی بریم! 
اجازه می دهید یک چننی کاری بکنیم!؟ چه فرقی می کند؟ آن دزد مال است و آن 

خانم خودآرایی که خودآرایی می کند، او هم دزد سالمت اخالق مردان است. ۱
نقش���ه ی بهشتی پس از سرکوب خوننی ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اجرا شد و از آن جایی که دوران 

»اقناع« زنان میهن مان به پایان رسیده بود »زور« به میان آمد و حجاب اجباری شد.

برگزاری دادگاه امریانتظام 
به اتهام دیدار و گفتگو با مقامات آمریکایی

بهشتی، از نیمه  ی دوم سال ۱۳۵۹ با هدف مقابله با »لیربال ها«، خیمه شب بازی دادگاه 
عباس امریانتظام سخنگوی دولت بازرگان را به خاطر دیدار و گفتگو با مقامات آمریکایی 
ب���ه صحنه برد. در حایل که اگر قرار بر پیگ���ریی و محاکمه ی دیدارکنندگان با مقامات 

آمریکایی بود، خود او به عنوان اولنی و شاخص ترین فرد در مظان اتهام بود.
بهشتی پیش از پریوزی انقالب و پس از آن بدون اطالع شورای انقالب با ژنرال هویزر، 
س���ولیوان س���فری آمریکا و دیپلمات های آمریکایی دیدار و گفتگو داشت و اسناد آن به 
دست دانشجویان تسخری کننده ی سفارت آمریکا افتاد اما به فرمان خمینی از انتشار آن ها 
جلوگریی شد. در همان حال دستگاه قضایی تحت نظارت وی به محاکمه ی امریانتظام به 

اتهام دیدار و گفتگو با مقامات آمریکایی مشغول بود.  
سابقه ی ارتباط بهشتی با مقامات سیاسی و جاسوسی آمریکایی به دوران ریچارد نیکسون 

بر  می گردد. بی بی سی در این مورد گزارش می دهد: 
دو مقام سابق دولت آمریکا )یکی دیپلمات و دیگری مامور سیا( که سابقه فعالیت 
در ایران را دارند می گویند که پیش���ینه آش���نایی  سفارت آمریکا با  محمد بهشتی به 
دورانی بر می گردد که محمدرضا شاه پهلوی در اوج قدرت بود و با هرگونه ارتباط 
مقامات خارجی و مخالفانش به شدت برخورد می کرد. بنا بر اظهارات آن ها، یکی 
از کارکنان ارشد سفارت آمریکا در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، بهشتی 
را می شناخت و با او تماس های محدودی داشت. یک منبع که نمی خواهد نامش 
1-http://dl.hayatebartar.com/Published/Voice-speech-beheshti-eghnae.mp3
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فاش ش���ود از قول همکار س���ابقش که به دیدار محمد بهشتی می رفت می گوید: 
»او )بهش���تی( در مورد چیزهایی که به سفارت می گفت بسیار محتاط بود چرا که 

می ترسید صحبت هایش به نحوی به شاه منتقل شود. 
این دیپلمات بازنشسته می افزاید:  

او نمی خواست به دردسر بیفتد. می خواست ما بدانیم که درباره مسائل مختلف چه 
نظری دارد. این کار را می شد خیلی ساده و عادی انجام داد ویل ابداً نمی خواست 

درگری یک گفت وگوی طوالنی با یک مقام سفارت آمریکا شود.
 هر دو منبع به نگارنده مقاله گفته اند که فردی که از داخل سفارت به دیدار بهشتی 
می رفت دیپلماتی به نام استنلی اسکودرو بود که بعد ها سفری آمریکا در تاجیکستان 

و جمهوری آذربایجان شد. 
آقای اسکودرو بنی سال های ۱۹۷۱- ۱۹۷۵ میالدی در بخش سیاسی سفارت کار می کرد. او 
تا حدی به ایرانی ها شباهت داشت و از آن جا که به خوبی فارسی صحبت می کرد، در بازار 
تهران دوستانی پیدا کرده بود ویل آن طور که همکاران سابقش می گویند، به خاطر تالش 
برای تماس با آقای بهشتی و چند روحانی دیگر توسط روسایش در سفارت توبیخ شد.۱

اس���نادی که به تازگی در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شده است، نشان می دهد که 
سفارت آمریکا در تهران به واسطه ریچارد کاتم به نقش مهم محمد بهشتی در سازماندهی 
اعرتاضات ضد سلطنتی پی برد و سابقه ی آشنایی آقایان کاتم و بهشتی به حدود پنج سال 

قبل از انقالب بر می گردد.۲ 
ابراهیم یزدی در گفتگو با مرتضی کاظمیان در مورد حلقه ی مفقوده ی ارتباط با آمریکا می گوید:

به نظر من، مهم ترین س���ند و حلقه مفقوده در ارتباط با آمریکا مذاکراتی است که 
مرحوم دکرت بهشتی مستقیماً با س���ولیوان در تهران داشته است. در آن زمان رهربان 
انقالب از ۳ کانال با امریکا ارتباط داشتند: یکی در فرانسه بود که مدارکش منتشر 
ش���ده است؛ یک کانال در ایران توسط شورای انقالب، مهندس بازرگان، آیت الله 
موس���وی اردبیلی و دکرت سحابی با سولیوان بود؛ کانال س���وم ارتباط و مذاکرات 
مس���تقیم دکرت بهشتی با سولیوان بود. اس���تمپل در کتابش هر دو کانال ارتباطی در 
تهران را شرح می دهد اما درباره مذاکره دکرت بهشتی با سولیوان چیزی ننوشته است. 
من در مناظره ای که در اردوی تابس���تانی سال ۱۳۷۸ انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشگاه امریکبری با آقای مهندس عباس عبدی داشتم به او گفتم که سفارت امریکا 
را گرفتید، خب اسناد مذاکرات بهشتی با آمریکایی ها کجاست؟ آن جا آقای عبدی 
جواب روش���نی به این پرسش نداد ویل بعدها در جای دیگری جواب داده و گفته 
1-www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141101_u01-beheshti-main
2- www.bbc.com/persian/iran/2015/02/150201_u01-revolution-cottam
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اس���ت: آن چه فالنی می گوید درست است؛ ما اس���ناد مذاکرات آقای بهشتی با 
سولیوان را بدست آوردیم، ویل آن ها را به آقای خمینی ارایه دادیم. آقای خمینی به 
آن ها نگاه کرد و گفت آقای بهشتی عضو شورای انقالب است و حاال الزم نیست 
آن ها را پخش کنید. این مهم اس���ت که ببینیم مضم���ون آن گفت و گوها چه بوده و 
چه چیزی در آن سندهاس���ت. باالخره بعد از بیست و چند سال، آقایان باید بیایند 
و بگویند که محتوای آن مذاکرات چه بوده است؟ ضمناً مذاکراتی که دکرت بهشتی 
با س���ولیوان داشت بدون اطالع شورای انقالب بود و مهندس بازرگان و آیت الله 

موسوی اردبیلی از این مذاکره اطالعی نداشتند.۱ 
بهشتی نه تنها در جریان روزهای ملتهب انقالب دیدارهای متعدد با ویلیام سالیوان سفری 
آمریکا در ایران داشت بلکه حتی پس از پریوزی انقالب ضد سلطنتی هم به دیدارهای 
خود با مقامات آمریکایی ادامه داد. در حایل که بهشتی هیچ گاه مسئولیت این دیدارها را 
به عهده نگرفت. در مجموعه ی اسناد »النه جاسوسی« که سال ۱۳۸۷ منتشر شد،به دیدار 

بهشتی با مقامات سفارت آمریکا اشاره شده است:
روز ۲۸ اس���فند ۱۳۵۷ و در نخس���تنی روزهای پس از پریوزی انقالب، »جی. بی. 
المرباکیس«، مسئول بخش سیاسی س���فارت آمریکا در تهران به همراه دو عضو 
دیگر سفارت در منزل شهید بهشتی با وی دیدار کردند. در این دیدار راجع به مسائل 
مختلف انقالب و روابط خارجی ایران پس از سقوط شاه و از جمله روابط آتی با 

آمریکا که دغدغه مقامات واشنگنت بود سخن به میان آمد.۲ 
بهشتی یک هفته قبل از گروگانگریی هم در سفر محرمانه هرنی پرکت به ایران با او دیدار 
و گفتگو کرده بود.۳ این ارتباط پس از گروگانگریی هم ادامه داش���ته است. هرنی ِپِرکت 

می گوید:
به درخواست ما )شرکت مخابراتی(  ای تی اند تی سیستم پیشرفته ای برای تماس با 

ایران نصب کرده بود. بنا براین قادر بودیم که بدون دردسر زیاد به تهران زنگ بزنیم.
او می افزاید: 

من با بهش���تی صحبت کردم و از او پرس���یدم که آیا می تواند برای آزادی کارکنان 
س���فارت به ما کمک کند؟ گفت، ببینم چکار می توانم بکنم، االن باید به جلس���ه 

شورای انقالب بروم. او هرگز زنگ نزد.۴ 
نکته ی قابل تأملی که از نظر پژوهش���گران به دور مانده این واقعیت است که در روزهای 

۱-نشریه ی نامه شماره ی ۳۰.
۲اسناد النه جاسوسی، تهران، مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های سیاسی، بهار ۱۳۸۷

3- www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141101_u01-beheshti-main
۴- پیشنی
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پرالتهاب پاییز و زمستان ۱۳۵۷ با آن که آیت الله طالقانی از زندان آزاد شده و مورد توجه 
عم���وم مردم بود و از محبوبیت فوق العاده ای برخوردار بود و تظاهرات های تاس���وعا و 
عاشورای تهران که کمر نظام سلطنتی را شکست به دعوت او انجام شد اما در هیچ یک 
از بند وبست ها با مقامات آمریکایی و ارتش و... شرکت نداشت و یا با خصوصیاتی که 
در او سراغ داشتند شرکت داده نشد. اما روحانی ناشناسی چون موسوی اردبیلی که هیچ 
سابقه ی سیاسی و مبارزاتی نداشت و به سادگی توسط بهشتی اداره می شد، طرف گفتگو 

و معامله بود.۱

طراحی سرکوب گسرتده نریوهای سیاسی 
و کودتا علیه بنی صدر

بهشتی که سودای ریاست جمهوری داشت نمی توانست ببیند آرزوهای وی نقش برآب 
شده و برخالف پیش بینی  وی بنی صدر رئیس جمهوری شده است. او از فردای انتخاب 
وی بنای ناسازگاری را گذاشت و تالش کرد ریاست جمهوری را خوار و خفیف نشان دهد. 
او در یک سخرنانی در رابطه با انتخاب بنی صدر و موضع  حزب جمهوری اسالمی گفت: 
این که وقتی رئیس جمهوری انتخاب ش���د چه خواهیم کرد؟ معلوم اس���ت که چه 
خواهیم کرد. کش���ور کشور ماس���ت. این رئیس جمهوری هم با انتخاب این جامعه 
س���ر کار آمده. ما در رابطه با او مواضع مان خیلی روش���ن است. تاجایی که در خط 
انقالب اس���المی با حفظ هویت اسالمیش باشد، مورد تأئید ماست.هرجا از این 
منحرف شد، تذکر می دهیم. انتقاد می کنیم.اگر پافشاری کرد، جلویش می ایستیم. 
تکلیف ما را اسالم روشن کرده. تازه رئیس جمهوری کاره ای نیست. مسئولیت ها به 

عهده دولت ومجلس شورا است۲. 
بهشتی که به درستی از سوی مردم لقب »آیت الله راسپوتنی« گرفته بود عالوه بر هدایت 
پ���روژه ی ضد مردمی »انقالب فرهنگی«، نقش تعینی کننده ای در تحوالتی که منجر به 
بسنت مطبوعات و کودتا علیه اولنی رئیس جمهوری اسالمی شد داشت. او از اسفند ۱۳۵۹ 
می کوشید با طرح اتهاماتی علیه بنی صدر او را به محاکمه کشیده و از طریق دیوان عایل 

۱- آیت الله طالقانی در آبان ماه ۱۳۵۷ از زندان آزاد شد. خمینی، بهشتی و روحانیت به خاطر نظرگاه های 
سیاسی و مردمی وی مطلقاً نظر مثبتی روی او نداشتند و هریک به گونه ای دشمن او محسوب می شدند 
و سعی می کردند او را از کانون تصمیم گریی ها دور کنند. خمینی در دی ماه ۱۳۵۷ شورای انقالب را 
تشکیل داد؛ بازرگان و سحابی در آن عضو بودند اما آیت الله طالقانی را دور زده بودند و حتی این دو 
موضوع را با ایشان در میان نگذاشته بودند! خمینی پس از آن که متوجه شد آیت الله طالقانی درصدد 
تشکیل شورای انقالب به دبریی دکرت سامی است مجبور به دعوت از ایشان شد تا شورای انقالب وی 

پا نگرید و رقیبی به وجود نیاید.
۲-روزنامه ی بامداد؛۱۰بهمن۱۳۵۸.
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کش���ور به برکناری او اقدام کند۱ ام���ا از آن جایی که هنوز قادر به تصفیه  ی کامل قضات 
دیوان عایل کشور نشده بود، امکان عملی آن فراهم نمی شد. 

باالخره در خردادماه ۱۳۶۷ بهشتی با چراغ سبز خمینی راه سریع تر و کم هزینه  تر مجلس 
شورای اسالمی را پیش گرفت و سناریوی »عدم کفایت سیاسی« بنی صدر در مجلس 
کلید خورد. بهشتی در بهار ۱۳۶۰ قدم به قدم توطئه ی سرکوب گروه های سیاسی و قبضه ی 

کامل قدرت را برنامه ریزی می کند.
یک شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۰

ش���ب، آقایان رضای���ی و محمدزاده آمدن���د و در باره  تصمیم���ات اخری دولت و 
شورای عایل قضایی در خصوص برخورد با گروه های ضدانقالب بحثی داشتند. 
س���پاه معتقد است که نباید به آن ها مش���روعیت سیاسی بدهیم و با توجه به وجود 

جنگ و کارشکنی ها، با آن ها برخورد قاطع بشود و سرکوب شوند. ۲ 
 سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۰

 ... شب در نخست وزیری با آقایان رجایی، بهشتی، باهرن، خامنه ای و نبوی جلسه 
داشتیم. از سپاه آمدند و راجع به برخورد با گروه های محارب مذاکراتی شد.۳ 

 متعاقب جلساتی که اداره ی آن ها با بهشتی بود تصمیم به کودتا با پوشش قانونی 
علیه بنی صدر اتخاذ می شود و تالش برای گرفنت تأیید خمینی و برداشنت قدم آخر 

شروع می شود.
 سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۶۰

جلسه علنی داش���تیم. دستور جلس���ه الیحه ی حذف عنوان فرمان همایونی بود.
]فرمان همایونی بخش���ی از اختیارات ش���اه مانند تعینی رئیس بانک مرکزی و... 
بود که ش���ورای انقالب آن را به رئیس جمهور منتقل کرده بود[ پیش از شروع کار، 
آقای محمدجواد حجتی کرمانی به من اطالع داد که امام در مالقاتی با س���ه نفر 
از نمایندگان س���مپات لیربال ها از الیحه اظهار نارضایتی کرده اند و آن را تشنج زا 
خوانده اند. )البته دو سه روز پیش آقای صانعی هم به من گفته بودند که امام مایلند 

از این طریق، تشنجی ایجاد نشود(.
...هنگام تنفس، مطلب را با آقای رجایی در میان گذاشتم. ایشان با  آقایان خزعلی، 

جنتی و نبوی برای کسب تکلیف خدمت امام رفتند.۴
پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۶۰

۱-جمهوری اسالمی، ۲۱ اسفند ۱۳۵۹ ، صفحه ۱۲.
۲-عبور از بحران – کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ص ۱۰۵.
۳-عبور از بحران – کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ص ۱۰۷.
۴-عبور از بحران – کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ص ۱۱۷
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در جلس���ه علنی، ادامه بحث الیحه فرمان همایونی را داش���تیم. قسمت اساسی 
پیشنهادهای مورد نظر دولت تصویب شد. بعضی ها ]طیف نهضت آزادی و لیربال ها[ 

با بریون رفنت از جلسه، مخالفت جدی خودشان را آشکار کردند.
...عصر طبق قرار قبلی، جلسه هیأت رئیسه در دماوند در منزل آقای الویری بود. بعد 
از تنظیم برنامه ی هفته، درباره مسائل روز بحث کردیم. توطئه ی ایجاد تشنج  توسط 
لیربال ها و ضدانقالب با استفاده از جو مربوط به الیحه  حذف فرمان همایونی که 
آن را الیحه ی حذف بنی صدر نامیده اند. برای مواجه شدن با این توطئه بحث هایی 

شد و تصمیم هایی اتخاذ گردید.۱ 
رفسنجانی با وجودی که در خاطراتش سعی می کند شسته و رفته حرف بزند روی نقش 
شورای عایل قضایی در تعطیلی روزنامه ها و زمینه سازی برای اجرای کودتا تأکید کرده و 

می نویسد: 
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۶۰

... قبل از ش���روع مالقات ما، اعضای شورای عایل قضایی، خدمت امام بودند به 
جز آقای ربانی شریازی، احمدآقا هم بود. من هم در قسمتی از جلسه  ی شان رسیدم، 
بحث بر سر موضع ما با مخالفان و لیربال ها بود، مطالب خوبی گفته شد و تصمیمات 
خوبی گرفته شد. قرار شد هیأت سه نفری، صریحاً تخلفات شان را بگویند. دادگاه ها 

هم قویاً عمل کنند و حتی در مورد تعطیل روزنامه های ضدانقالب. ۲ 
در پی این دیدار و برنامه  ی ریزی قبلی بهشتی بود که خمینی در دیدار با نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی کلید سناریوی حذف بنی صدر را زد و گفت: 
...نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می کنی قانون را قبول 
نداری. قانون تو را قبول ندارد... بعد از این که چیزی قانونی شد دیگر نق زدن در 
او اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فی االرض است و باید دادگاه ها عمل 

مفسد فی االرض را بکنند... ۳
بهشتی خود را پشت الجوردی و دادستانی انقالب اسالمی مرکز پنهان می کرد و از طریق 

وی خط سرکوب و تحدید آزادی بیان و بسنت روزنامه ها را پیش می برد.
رفسنجانی روی نقش بهشتی در بسنت روزنامه ها و تأیید آن توسط حزب  جمهوری اسالمی 

به عنوان حزب حاکم تأکید کرده و می نویسد: 
یک شنبه ۱۷ خرداد ۶۰

... ظهر، خرب تعطیل موقت روزنامه های انقالب اسالمی، میزان، آرمان ملت، مردم 

۱-عبور از بحران – کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ص ۱۱۹
۲-عبور از بحران – کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ص ۱۳۰ 
۳-عبور از بحران – کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ص ۱۰۷
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و جبهه ملی از طرف دادستان انقالب اسالمی تهران، پخش شد. اقدام جسورانه ای 
است. قرار نبود تعطیل شوند، مخصوصاً در آستانه ی انتخابات. تحقیق کردم معلوم 

شد شورای عایل قضایی هم تصویب کرده است.
عصر در جلسه ی شورای مرکزی حزب شرکت کردم. بحث در مورد تعطیل روزنامه ها 

بود. اکثریت موافق بودند و چند نفری مخالف؛ منجمله من.
... شب، در جلسه مشرتک نمایندگان و مجریان هوادار حزب، شرکت کردم. مقداری 
درباره علل گرانی بحث شد. سپس درباره ی تعطیل روزنامه ها؛ آقای بهشتی عمل 
را توجیه کردند و سه نفر آقایان الویری، انصاری، زرندی و دکرت روحانی مخالفت 
کردند. آقای الجوردی دادستان انقالب، دفاع کرد و اکثریت حضار، ایشان را تأیید 

کردند و قرار شد عقب نشینی نشود.۱ 
نقش بهشتی در فجایع به بار آمده آنقدر پررنگ است که مورد اعرتاض سپاه پاسداران و 

حتی قدوسی قرار می گرید: 
شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۶۰

... ظهر به خواست آقای قدوسی ]دادستان کل انقالب[، با ایشان و آقای خامنه ای 
در اتاق من جلس���ه ای داشتیم. آقای قدوسی می گفتند: دوستان اجرایی در سپاه و 
در جاهای دیگر از این که تصمیمات توس���ط حزب یا شخص آقای بهشتی، گرفته 

می شود و آن ها در جریان نیستند، گله دارند؛ ویل واقعاً این نیست. اشتباه کرده اند.
اصل مسئله، همنی توقیف روزنامه هاست که شورای عایل قضایی، بدون مشورت و 

بلکه بر خالف نظران دیگران، ]اقدام[ کرده است. ۲
بهشتی نقشه دستگریی و اعدام سران گروه های مخالف را به عنوان »محارب« می کشید. در 
اردیبهشت همان سال محمد منتظری موضوع را در نطق علنی اش در مجلس مطرح کرده بود.  

دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۶۰
جلسه ی هیأت رئیسه داشتیم؛ در مورد کیفیت طرح سلب کفایت سیاسی بنی صدر. 
ش���ب، در دادگسرتی، جلسه مشورتی قوای س���ه گانه با سپاه و... بود که در کیفیت 
حرکت سیاس���ی و تبلیغات و دس���تگریی س���ران مخالفان محارب و مسائل روز 

تصمیم گریی هایی شد. ۳ 
۲۵ خرداد روزی است که جبهه ی ملی از عموم مردم خواسته بود برای مخالفت با 
»الیحه قصاص« به خیابان ها بیایند. با آن که از ۱۹ خردادماه هواداران مجاهدین با 
به راه اندازی »تظاهرات های موضعی« به مقابله با نریوهای سرکوب می پرداختند، 

۲-عبور از بحران – کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ، ص ص ۱۴۰ و ۱۴۴ 
۲-عبور از بحران – کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ص ۱۵۲.

۳-عبور از بحران – کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ص ۱۵۷.
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متأسفانه رهربی انحصار طلب سازمان و شخص مسعود رجوی مانع شرکت هواداران 
این سازمان در تظاهرات فوق شد و زمینه  ی شکست آن و یکه تازی نریوهای ارتجاع 

را فراهم ساخت.

 قدم به قدم تا مرگ 
و فرو رفنت در آتشی که خود افروخته بود 

بهشتی توجهی نداشت که اقدامات او قطعاً با پاسخ روبرو خواهد شد. به ویژه در کشوری 
ک���ه از یک انقالب بریون آمده بود.هدف اصلی تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ که توس���ط 
سازمان مجاهدین خلق برگزار شد، بهشتی، رجایی و حزب جمهوری اسالمی بودند. شعار 
اصلی این تظاهرات بهشتی، رجایی، خلق آمده کجایی و ما کشته ندادیم که حزبی بشویم 
آلت دست بهشتی بشویم و حزب چماق به دستان باید بره گورستان بود. این تظاهرات به 
دستور خمینی توسط پاسداران کمیته در میدان فردوسی به رگبار گلوله بسته شد و تعداد 

زیادی کشته و زخمی شدند. متعاقب آن دستگریی های گسرتده آغاز شد.
بهشتی به منظور حاکم کردن محیط رعب و وحشت پس از کودتا و سرکوب خوننی تظاهرات 
۳۰ خرداد، اعدام های گسرتده را در دستور کار قرار داد و در اولنی قدم ده ها نفر در روزهای 
۳۱ خرداد و اول تریماه ۱۳۶۰ در اوین به  جوخه  ی اعدام سرپده شدند و با الگو قرار دادن 
آن چه تحت نظر بهشتی در تهران جریان داشت در شهرستان ها نیز جوخه های اعدام به کار 
افتادند. تعدادی از اعدام ش���دگان که دخرتان جوان بودند بنا به اعالم رسمی دادستانی 
انقالب اسالمی و محمدی گیالنی بدون احراز هویت، مقابل جوخه ی اعدام قرار گرفتند و...

در میان اعدام شدگان چهره های مش���هوری هم چون سعید سلطان پور شاعر و کارگردان 
معروف تئاتر ایران دیده می شدند که از سر سفره  ی عقد به قربانگاه برده شد.

عزت ش���اهی سربازجو و یکی از گردانندگان »کمیته مرکزی انقالب اسالمی« درباره ی 
مجریان سرکوب پس از ۳۰ خرداد می گوید:

از این زمان به بعد دیگر من به تنهایی نبودم، من به عنوان کمیته و انتظامات شهر و 
الجوردی و بهشتی و قدوسی به عنوان دادستان هم بودند.۱ 

یکی از خربنگاران دست چنی شده رژیم در ارتباط با اعدام سعید سلطانپور و دروغ های 
عجیب و غریبی تولید کرده و از بهشتی در مورد آن سوال می کند: 

سعید سلطان پور که از رهربان چریک های فدایی اقلیت بود کسی بود که به همراه 
قاسملو پاسداران را در کردستان محاکمه می کرده و دستور تریباران می داده. این فرد 
دستش به خون پاسداران و مردم بی گناه آلوده بوده چرا دادستان انقالب در اطالعیه 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=850421040



38
سید محمد  حسینی بهشتی

خود این جرائم را ذکر نکرده؟
بهشتی با حقه بازی ضمن تأیید ضمنی دروغ های خربنگار »خودی« مدعی اشکال در 

اطالعیه  ی دادستانی می شود: 
در اطالعیه های دادستانی دو نقص به چشم می خورد یکی این که جرائم اساسی و 
اصلی محکومان با صراحت و روشنی ذکر نشده، دوم این که در کنار جرائم اساسی 
گاهی یک جرم جزیی را مطرح کردند که به جا است این ها مطرح نشوند مثاًل برخی 
بر اساس این اطالعیه ها فکر می کنند کسی را به جرم پخش اعالمیه اعدام کرده اند 

که این گونه نیست.۱ 
بهشتی هیچ حرمتی برای قانون قائل نبود. دادگاه هایی که زیر نظر او تشکیل و به اعدام  های 
دسته جمعی لجام گسیخته دس���ت زد، با موازینی که خود او یکی از تهیه کنندگانش در 

شورای انقالب بود نیز در تضاد بود. 
م���اده ی ۴ قانون ط���رز تش���کیل دادگاه انقالب اس���المی مصوب ۲۷ خ���رداد ۱۳۵۸ 
شورای انقالب اسالمی مقرر می داشت که این دادگاه بایستی »مرکب از سه عضو اصلی و 
دو عضو علی البدل« می بود. یعنی یک نفر قاضی شرع منتخب شورای انقالب که بعدًا 
به شورای قضات برگزیده توسط آیت الله منتظری و مشکینی محول شد، یک نفر قاضی 
دادگس���رتی به انتخاب حاکم شرع، یک نفر معتمد محل به انتخاب حاکم شرع و دو 
عضو علی البدل با شرائط مندرج در قانون یادشده و هیچ یک از اعضا دادگاه نباید  کم تر 

از سی سال داشته باشند. 
طبق مواد شش و هفت و هشت و تبصره            ی ماده هشت قانون طرز تشکیل دادگاه های 
انقالب: کیفرخواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او 
کتباً ابالغ شود. هر متهم حق تعینی یک وکیل ایرانی را خواهد داشت مدت دادگاه 
حداکثر یک هفته خواهد بود. دادگاه باید به متهم یا وکیل او حداقل پانزده ساعت 

حق دفاع بدهد. 
هیچ یک از این امور در دادگاه های برگزار ش���ده زیر نظر بهش���تی اجرا نش���د و جوانان 
دستگریش���ده بدون برخورداری از کوچک ترین حقوق خود در کم تر از بیس���ت و چهار 
س���اعت مقابل جوخه ی اعدام قرار گرفتند. اکثریت غالب کس���انی که توسط بهشتی و 
قدوسی به سیستم قضایی تزریق شدند و به عنوان قاضی و حاکم شرع اختیار جان و مال 
افراد را به عهده گرفتند زیر سی سال بودند. ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی بعد از 
نزدیک به  یک دهه جنایت و در اختیار داشنت باالترین مناسب متعدد قضایی، در جریان 

کشتار ۶۷، هنوز سی سال سن نداشتند. 

۱-اطالعات ، ۴ تری ۱۳۶۰ ، صفحه ۱۶.
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بهشتی در بهار ۱۳۶۰ به منفورترین چهره ی نظام تبدیل شده بود وی حتی در میان روحانیون 
نیز دشمنانی داشت. محمد منتظری و شیخ علی تهرانی از دشمنان سرسخت بهشتی در 
میان روحانیت بودند. محمد منتظری او را عنصری آمریکایی معرفی می کرد که س���عی 
در انحراف انقالب دارد. تیرت و مقاالت نش���ریه »پیام شهید« که توسط منتظری انتشار 
می یافت به تبینی همنی نظر اختصاص داشت. اعالمیه های »ساتجا« )سازمان توده های 
جمهوری اسالمی( گروهی که او تشکیل داده بود نیز بر علیه بهشتی بود. وی نیز در زمره ی 
کس���انی بود که بهشتی را »راسپوتنی« می نامید. پس از سرکوب ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ محمد 
منتظری با حضور در حزب جمهوری اسالمی از بهشتی عذرخواهی کرد اما وصلتش با 
بهشتی به سرانجام نرسید. بهشتی در ۲ تری ماه ۱۳۶۰، پس از برکناری بنی صدر به همراه 
محمدعلی رجایی و هاشمی رفسنجانی به عضویت شورای موقت ریاست جمهوری درآمد 
و در روزهایی که خود را یکه تاز میدان سیاست ایران می دید و برای جانشینی خمینی آماده 
می ش���د در هفتم تریماه در انفجار حزب جمهوری اسالمی که توسط محمدرضا کالهی 
یکی از نفوذی های مجاهدین تدارک دیده شده بود به همراه محمد منتظری و ده ها تن 
دیگر به قتل رسید و پیش از آن که نقشه ی دستگریی و اعدام رهربان گروه های سیاسی را 

عملی کنند خود قربانی سیاست های شان شدند.
محمدرضا کالهی یک���ی از هواداران مجاهدین در دانش���گاه علم و صنعت و انجمن 
دانشجویان مسلمان این دانشگاه بود که با برنامه ریزی مجاهدین به بهشتی نزدیک شد 
و ضمن اقرار به اشتباهاتش، از او حاللیت طلبی کرد و به عنوان یکی از اعضای حزب 
جمهوری اسالمی به فعالیت پرداخت. بهشتی در سال ۱۳۵۹ که زیر فشار افکار عمومی 
قرار داشت بارها بدون نام بردن از کالهی عنوان می کرد جوانانی هستند که به ما رجوع 
می کنند و ضمن اقرار به اشتباهات ش���ان در مورد ما، حاللیت می طلبند. او نمی دانست 
کسی که به او نزدیک شده در صدد اجرای چه نقشه ای است. کالهی مورد اعتماد ویژه ی 

بهشتی بود. اسدالله جوالیی معاون الجوردی می گوید: 
در جلسه ای مشرتک با آیت الله علم الهدی نماینده ی ویل فقیه و امام جمعه مشهد که 
سال گذشته انجام شد در مورد حادثه هفت تری و شهید بهشتی ایشان این طور مطرح 
کرد که در زمانی شهید بهشتی جلسه ای را با حضور چهل روحانی ترتیب می دهند 
و تأکید می کنند غریروحانی حضور نداشته باشد، لیکن در آن جلسه جوان منافق 
نفوذی نیز رفت وآمد داشت و در مورد این حضور و این که این فرد روحانی نیست 
سؤال کردم و پاسخ شهید بهشتی این بود که حضور این جوان امری جداگانه است 
و این بیانگر نفوذ منافقان در چهره افراد متدین ظاهر می شدند و شهید بهشتی با این 

زمینه به قاتل خود اعتماد داشتند. ۱
1-www.ipro.ir/fa/news/1097
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این عملیات به فرمان مسعود رجوی۱ تحت نام »الله اکرب« و براساس آیات بیست و پنج و 
بیست و شش سوره نحل که وی از آن ها به عنوان »رهنمود قرآنی در بعدازظهر یک شنبه 
۷ تری ۱۳۶۰« نام می برد، صورت گرفت. در این آیات به وضوح از فرود آمدن »سقف بر 

ایشان« صحبت شده است.
همانا که مکر ورزیدند آنان که پیش از ایشان بودند. پس خدا بنیاد ایشان را از پایه )و 
ریشه( برانداخت، پس فرود آمد سقف بر ایشان، از فراز سرشان و بیامدشان عذاب 

از جایی که نمی دانستند )و گمان نمی بردند(... 
بمب گذاری در حزب جمهوری اس���المی برخالف ادعاهای���ی که بنی صدر و... مطرح 
می کنند، بسیار ساده بود و پیچیدگی خاصی نداشت. یک بمب، ویژه ی بهشتی در زیر 
تریبون تعبیه شده بود و بمب دیگر کنار ستون اصلی سالن قرار داده شده بود که با تخریب 
آن، سقف سالن روی سر حاضران خراب شد و تلفات باال ناشی از آن بود. کالهی به خاطر 
تسلط در کار برق، مسئولیت سالن مزبور را نیز به عهده داشت و همنی کارگذاشنت بمب را 
ساده می کرد. بنا به ادعای مسعود رجوی انجام این عملیات برای بی آینده کردن و قطع سر 
نظام ضروری بود وگرنه رژیم تثبیت می شد و یک مرحله ی دیگر به عمرش اضافه می گردید.

مس���عود رجوی در »جمع بندی یک ساله  ی مقاومت مسلحانه« در توجیه »انفجار دفرت 
حزب جمهوری اسالمی« در ۷ تری ۱۳۶۰ می گوید: 

... برخالف نمونه های کالس���یک، ما در فاز نخس���تنی تهاجم مان، با عمل بزرگ 
شروع کردیم )و در رأس همه، عملیات تاریخی »الله اکرب« که این اسم هم پیشاپیش، 
برایش گذاشته شده بود( جای موسی خایل... آن چه می خواهم تأکید بکنم، این ست 
که: »نه الله اکرب« و نه نخستنی فاز تهاجم، هیچ کدام تردید بر نمی دارند... اصواًل 
ما در همنی رابطه بود که یک مرحله جلو افتادیم. یک مرحله را پیش بردیم. کدام 
مرحله؟ مرحله ی بی آینده کردن رژیم و س���لب ثبات از آن و تثبیت نظامی سازمان. 
مالحظه می کنید که کار مجاهدین در آن مقطع، یک کار کالسیک چریکی نبود که 
از جانب بعضی از نریوهای اپورتونیست بتواند مارک تروریستی بخورد... از سوی 
دیگر چننی نحوه ی ش���روعی، از موقعیت خود مجاهدین نشأت می گرفت. یعنی 
کس���ی می تواند اینطوری شروع بکند که در حد آلرتناتیو باشد، یعنی قد و قواره ای 
داشته باشد که با یک تنه زدن به دشمن اش، چننی نتیجه ای حاصل کند... خالصه 

۱-  مسعود رجوی که در صدد فرار از کشور بود، به منظور جا انداخنت اهمیت این عملیات و راضی کردن 
دیگر مسئوالن مجاهدین، با نرینگ و فریب عنوان کرد که حاضر است خود شخصاً در یک عملیات 
انتحاری، بهشتی را به قتل برساند! اعضای کادر مرکزی مجاهدین که مرکب از پنج نفر بود و بعدها 
دفرت سیاسی خوانده شد، بدون آن که پرسشی در مورد چگونگی روبرو شدن مسعود رجوی با بهشتی و 
محافظانش و انجام موفقیت آمیز »عملیات انتحاری« کنند، ضمن تأیید وارستگی و از خودگذشتگی 

وی موافقت خود را با انجام عملیات اعالم کردند.
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کنم این نحوه ورود و شروع مبارزه ی مسلحانه، خاص مجاهدین بود، مجاهدین با 
همنی ایدئولوژی شان، با همنی سازمان شان، با همنی محبوبیت اجتماعی شان، با همنی 
سوابق ش���ان و با همنی پاک باختگی و جسارت عملی شان. یعنی خالصه در یک 
کالم: کار کسی جز مجاهدین نبود. آن هم در برابر ارتجاعی که قبل از هر چیز، خدا 
و قرآن و اسالم و انبیاء و ائمه را ابزار تجارت خودش کرده و در هر لحظه – بارها 
بیش از شاه – خشم خدا را موجب گردیده است... تصریح کنیم: برای رساندن خلق 
و  انقالب به نقطه ای که امروز از نظر سیاسی و اجتماعی و تشکیالتی و نظامی در 
آن نقطه قرار داریم، اگر هم به ترتیبی که آغاز کردیم، میسر نبود، باید به هر صورت و 
به هر ترتیب دیگری شده، ضربه  ی معادیل به رژیم وارد می کردیم تا جنبش را از نظر 

نظامی تثبیت و دشمن خدا و خلق را بی آینده و بی ثبات کنیم.۱ 
خمینی پس از انفجار دفرت حزب جمهوری اسالمی در مقابل مجاهدین که به »عاشورا« 
تمسک می جستند، از عاش���ورا و »سید الشهدا« مدد گرفت و بهشتی را که مورد نفرت 
عمومی بود »شهید مظلوم« و »یک ملت« خواند ۲و مسئوالن رژیم برای تکمیل پروژه و 
بهره برداری از آن، تعداد  کشته شدگان در انفجار را به  عدد »هفتاد و دو تن« تقلیل دادند. 

سی و هفت س���ال از انفجار حزب جمهوری اسالمی و کشته شدن بهشتی و همراهانش 
می گذرد، با نگاهی به گذشته می توان ادعاهای مسعود رجوی مبنی بر »بی آینده کردن 
رژیم و سلب ثبات از آن و تثبیت نظامی سازمان« را محک زد. بنا به پیش بینی مسعود 
رجوی و وعده   و وعید هایی که داده بود، رژیم بایستی در عرض شش ماه و بعدها سه تا 

پنج سال سقوط می کرد.
مس���عود رجوی پس از برافروخنت آتش، جزو اولنی کسانی بود که جان خود را از مهلکه 
نجات داد و گریخت، بدون آن که پاس���خی به عدم تحقق وعده هایش بدهد، هم چنان 
شعارهای قبلی را که بطالن شان در عمل بارها ثابت شده بود سرداد و عاقبت خرب مرگش 
را ترکی  الفیصل رئیس سابق سرویس امنیتی عربستان و یکی از شاهزادگان سعودی در 

مراسم رسمی مجاهدین داد. 

۱-نشریه ی مجاهد شماره ی ۱۵۸ صفحه ی ۲ مقاله ی »آغاز مبارزه ی مسلحانه با عملیات بزرگ و با پذیرش 
چشم انداز عاشورا«.

۲- در تظاهرات های موضعی مجاهدین در خرداد ۱۳۶۰ در تهران، من یکی از مس���ئوالن شعار بودم. 
در جریان تظاهرات خیابان نظام آباد هنگامی که صدای تظاهرکنندگان پاینی می آمد و متوجه می شدم 
شعارها را کوبنده سرنمی دهند، شعار »ما کشته ندادیم که حزبی بشویم، آلت دست بهشتی بشویم« را 
می دادم، به یک باره تظاهرات شور و حال دیگری می یافت، پاها به زمنی کوبیده می شد و تظاهرکنندگان 
از عمق جان این شعار را می دادند. در همنی حال ماشنی هایی که از روبرو می آمدند چراغ های شان را 
روشن کرده، بوق می زدند. نظام آباد محله ی شلوغی است، عصرها زنان و مردان زیادی در خیابان و 
سرکوچه ها هستند، زن های چادری که در تظاهرات شرکت نداشتند، دست هایشان را از زیر چادر بریون 

آورده و با مشت گره کرده این شعار را تکرار می کردند.
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در این مدت ده ها هزار نفر از هواداران مجاهدین و دیگر  گروه های سیاسی به کام مرگ 
رفتند، تعداد بس���یار بیش تری روانه ی زندان ها و شکنجه گاه ها شدند و صدها هزار نفر 
قربانی سیاست های بی سرانجام وی شدند اما او هم چنان در اوهام خود هم چون بهشتی 
 در خی���ال تصدی رهربی کش���ور بود تا آن که مرگ او را رب���ود و مریاث دارانش حتی از 
اعالم آن نیز خودداری می کنند. یا باید تصور کرد او خود را به »مرگ« زده است تا از 

پاسخگویی فرار کند که در واقع از »مرگ« بدتر است. 
یک���ی از نکات عربت  آموز آن که س���ه دهه بعد از مرگ بهش���تی، در جریان »کودتای 
انتخاباتی« خامنه ای و احمدی نژاد و س���پاه پاسداران که منجر به اعرتاضات گسرتده ی 
مردم شد، به دستور خامنه ای سرکوب شدیدی اعمال شد و علریضا پسر دوم بهشتی نیز در 
امان نماند. او را با لباس زندان و با دم پایی و ُغل و زنجری به  دادگسرتی جمهوری اسالمی 
آورده و زیر عکس پدرش محاکمه کردند. علریضا بهشتی در زندان دچار حمله ی قلبی 
شد و پس از اعرتاضات گسرتده در درون رژیم و پرخاشگری رفسنجانی به  خامنه ای به 

اشاره ی ویل فقیه آزاد شد.



علی قدوسی

علی قدوسی در مرداد ۱۳۰۶ در خانواده ای روحانی در نهاوند به دنیا آمد. وی تحصیالت 
ابتدایی را در مدارس نهاوند به اتمام رساند و در سال ۱۳۲۱ وارد حوزه علمیه قم شد. قدوسی به 
همراه بهشتی و مطهری در زمره ی شاگردان عالمه طباطبایی بود و سپس داماد وی و باجناق 
محمدجواد نوایی مناقبی۱ واعظ مشهور و استاد ممتاز دانشگاه تهران شد. وی از زمانی که 
دخرت آیت الله طباطبایی ُنه ساله بود درصدد ازدواج با وی بود و عاقبت در دوازده سالگی 
او را عقد، و در چهارده سالگی با وی ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دخرت شد. 
فرزند بزرگ او محمدحسن در جبهه های جنگ در منطقه هویزه کشته شد. در خاطرات 
منتشر شده ی زندانیان سیاس���ی و تبلیغات گروه های سیاسی از جمله مجاهدین، مجید 
قدوسی یکی از مسئوالن بدنام زندان اوین به غلط پسر او معرفی می شد در حایل که وی 

پسری به این نام نداشت و مجید قدوسی نام مستعار مجید مالجعفر است. 
حجت االس���الم فتح الله امیدنجف آبادی حاکم شرع اصفهان که قدوسی را از نزدیک 

می شناخت در مورد سوابق وی می گوید: 
اگر سوابق گذشته آقای قدوسی را ببینید متوجه خواهید شد که ایشان حتی سابقه یک 
روز زندان را ندارد. اصاًل ایشان اهل مبارزه نبود و فعالیت های انقالبی نداشته... 
۱-وی یکی از باهوش تر ین روحانیون ایرانی بود که هم زمان در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و 
در همه ی سطوح تحصیلی شاگرد اول بود و به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران سال ها به تدریس 
پرداخت. او که در زمره ی شاگردان ویژه ی آیت الله بروجردی و عالمه طباطبایی بود جزو روحانیونی بود 
که از محمدرضا شاه حمایت می کرد و به آیت الله شریعتمداری نزدیک بود. مناقبی در جریان موسوم 
به کودتای قطب زاده مدتی بازداشت و در اوین مورد آزار و اذیت قرار گرفت و خلع لباس شد. وی در 

سال ۱۳۸۰ در هفتاد سالگی درگذشت. 



44
علی قدوسی

در مورد معرفی آقای قدوسی باید بگویم ایشان را آقای بهشتی به امام معرفی کرد و 
همنی آقای بهشتی است که از آقای قدوسی حمایت می کند.۱ 

قدوسی و مدرسه ی حقانی
قدوسی در فروردین ۱۳۴۵ همراه با عده ای از روحانیون برای مدت کوتاهی بازداشت و 
به زندان قزل  قلعه برده شد.  پس از آزادی از زندان و عزیمت به قم، با همکاری بهشتی 
اقدام به تأسیس مدرسه ی حقانی۲ کرد. وی که در دوران زندگی خود فعالیت سیاسی بر 
علیه رژیم شاهنشاهی نداشت، می کوشید طلبه های مدرسه  ی تحت  ریاستش نیز به فعالیت 

سیاسی نرپدازند. در اسناد ساواک به نقل از رئیس ساواک قم آمده است:  
شاگردان مدرسه  مذکور پس از ثبت نام نیز اگر مبادرت به فعالیت سیاسی بنمایند، 
قدوسی به هر کیفیتی که از ماجرا اطالع یابد، آن ها را از مدرسه اخراج می کند و علی 
عرفا نیز از این گونه افراد است، زیرا اولنی دفعه ای که عرفا دستگری و زندانی گردید، پس 
از آزادی از زندان از مدرسه  مذکور اخراج شد و در مدرسه حجتیه سکونت داشت.۳

وی حتی شاگردانش را تشویق می کرد در صورت دستگریی توسط ساواک با استفاده از 
»تقیه« توبه نامه نوشته و آزاد شوند. 

مبارزه با رژیم پهلوی
قدوسی از سال ۱۳۵۷ با شعله ورشدن احساسات ضد سلطنتی و در چشم انداز قرارگرفنت 
سقوط رژیم پهلوی و انتشار پیام خمینی مبنی بر این که فعالیت علیه رژیم سلطنتی بهای 
چندانی نمی طلبد و سیاس���ت رژیم تغیری کرده، به فعالیت سیاس���ی روی آورد و هم چون 

بسیاری از روحانیون به فعالیت دامنه دار علیه شاه دست زد. 
 وی در آس���تانه ی ورود خمینی به ایران، از اعضای فعال کمیته اس���تقبال بود و در اولنی 
روزهای پریوزی انقالب ضد سلطنتی و تا پیش از عزیمت خمینی به قم، در مدرسه علوی 
و رفاه، اداره ی زندان و دستگریشدگان را به عهده داشت اما به خاطر مخالفت هایی که 
با اقدامات او صورت می گرفت اس���تعفا داد و به قم بازگشت و به فعالیت در جامعه ی 
مدرس���نی ادامه داد. اما دیری نگذشت که با حکم خمینی متصدی قضاوت در دادگاه 
انقالب اسالمی قم شد و سپس با حکم جدیدی »مأمور اداره امور دادستانی و دادگاه ها 
و رسیدگی به امور زندان قم« شد. وی هم چننی به همراه جنتی حاکم شرع اصفهان بود. 

۱-روزنامه ی اطالعات سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۵۸.
۲-محمدتق���ی مصباح ی���زدی، احمد جنتی، محمد محمدی گیالنی، محمد مؤم���ن، فاضل هرندی، 

محی الدین حائری شریازی، ابوالقاسم خزعلی و ... از جمله اساتید این مدرسه بودند.
3-www.parsine.com/fa/news/47318
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بسیاری از احکام اعدام و مصادره اموال در اصفهان به حکم این دو نفر اجرا شد. 
خمینی که در یک شرایط اضطراری در اسفند ۱۳۵۷ مهدی هادوی را به دادستانی کل 
انقالب اسالمی منصوب کرده بود در مرداد ماه ۱۳۵۸ حکم به برکناری وی داد چرا که وی به 
غری از روحانیون، کسی را واجد شرایط قضاوت و به دست گرفنت سکان این قوه نمی دانست.

حکم عزل آقای هادوی 
بسم اللَّه الرحمن الرحیم 

جناب آقای هادوی دادستان کل انقالب اسالمی 
ضمن تش���کر و قدردانی از زحماتی ک���ه در طول این چند ماهه جنابعایل در مقام 
دادستانی متحمل ش���دید، قرار شد از این تاریخ جناب حجت االسالم آقای حاج 
شیخ علی قدوسی - دامت افاضاته - متصدی مقام دادستانی شده و بدین مقام 
منصوب گردند. مراتب جهت اطالع آن جناب بدین وس���یله ارسال شد. از خدای 

تعایل موفقیت جنابعایل را خواستارم. والسالم علیکم و رحمه اللَّه و برکاته 
روح اللَّه الموسوی الخمینی - ۱۵/۵/۵۸ ۱ 

به این ترتیب قدوسی که پیش تر مأموریت پیدا کرده بود تا در دادگاه های انقالب تهران 
حاضر شده و متصدی مقام قضاوت شود، در تاریخ ۱۸ مرداد همان سال رسماً دادستان 
کل انقالب اسالمی شد. وی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۵۸ دادستانی انقالب اسالمی مرکز 

را نیز که توسط احمد آذری قمی اداره می شد، عهده دار گردید. 
قدوس���ی در حایل به دادستانی کل انقالب رسید که خمینی در مالقات با دانشجویان و 
پاسداران در ۷ تریماه هشدار داده بود: اگر گروه گروه شویم، رژیمی می آید که دمکراتیک 

است اما نوکر آمریکاست.۲ و او با اداره ی دستگاه قضایی بایستی مانع این امر می شد. 
خمینی هم چننی عزمش را برای تحکیم پایه های »شریعت« جزم کرده بود و در دوم مرداد 
ماه فرمان ممنوعیت پخش موسیقی از رادیو را نیز اعالم کرده بود. قدوسی برای تحقق 

این امر نیز گزینه مناسبی بود.
چند روز قبل از آن  که قدوسی مشغول کار شود، کیهان ۱۱ مرداد ۱۳۵۸ خرب داد که دادگاه 
انقالب اسالمی بهشهر نرگس جباری را به جرم »زنای محصنه« به اعدام و حاجی بابا 
س���ابقی را به  یک صد ضربه ش���الق اعدام کرد. این اولنی اجرای حکم اعدام به اتهام 
»زنای محصنه« بود و راه تسلط قواننی شریعت را باز می کرد. احمد توکلی این جنایت 
را پیگریی و اجرا کرد. وی پس از انقالب، ابتدا رئیس ش���هربانی و سپس رئیس کمیته 

انقالب اسالمی و دادیار و دادستان انقالب بهشهر بود.۳
۱-حكم عزل آقای هادوی از دادستانی انقالب، صحیفه نور ، ج ۸ ، ص ۲۲۶

۲- روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۷ تریماه ۱۳۵۸، ص ۱ و ۱۱.
3- www.magiran.com/npview.asp?ID=1764044
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وی از موضع دادیاری و دادس���تانی انقالب، دست به هر جنایتی می زد و اموال زیادی 
را مصادره و حیف و میل کرد. در این میان بستگان نزدیک وی نیز بی نصیب نماندند.

وی شخصاً از آن دوران به افتخار یاد می کند. در زندگی نامه اش آمده است: 
آن موقع بهشهر خیلی معروف بود، زیرا اجرای دقیق حکم قصاص مثل، قطع دست 

دزد و جاری شدن حد زنا، بهشهر را معروف کرده بود. ۱
نرگس جباری به علت سقوط از بلندی دچار ضایعه ی مغزی و حواس پرتی بود. هنگام اجرای 

»عدالت«، به علت حامله بودن به تهیگاه او شلیک کردند و زجرکش شد.۲
خمینی در تاریخ ۲ ش���هریور ۱۳۵۸ با صدور فرمانی که »اصل برائت« را به روشنی زیر 
س���ؤال می برد، خواستار تش���کیل دادگاه ویژه در دادگسرتی و محاکمه  ی کلیه ی رؤسای 

اداری کشوری و امنیتی و نظامی سابق شد. در فرمان مزبور آمده بود:
با توجه به این که رؤس���ای ادارات کشوری و امنیتی و نظامی، جنایاتی علیه ملت 
ایران بر طبق شواهد و دالیل متقن و مستند انجام داده  اند که قانوناً و شرعاً مستحق 
مجازات  اند، بنابراین در اس���رع وقت از طریق دادگس���رتی، با تشکیل یک دادگاه 
انقالبی، برطبق مقررات اسالمی محاکمه، و به کیفر اعمال جنایت آمیزشان برسانید 
تا روح شهدای راه آزادی و استقالل، که در انتظار کیفر دژخیمان این قرن می باشد، 
تا حدی شاد  گردد. باید حداکثر محاکمه این ها دو روز باشد. این ها محکوم هستند. 

لکن محاکمه در پیش خربنگاران خارجی و داخلی شوند.
روح اللَّه الموسوی الخمینی -اسناد منتشر نشده- ۲/۶/۵۸ ۳

دولت بازرگان در آبان ماه استعفا داد معلوم نشد چرا خمینی و قدوسی پیگری تشکیل این 
»دادگاه انقالبی« دو روزه نشدند. 

تسلط مؤتلفه بر دستگاه قضایی
قدوسی پس از انتصاب به دادستانی کل انقالب، در هماهنگی کامل با بهشتی عمل می کرد. 
برای این که این هماهنگی دقیق تر صورت گرید، محمدعلی نظران رئیس دفرت بهشتی در 
حزب جمهوری اسالمی را به ریاست دفرت قدوسی رساندند. اسدالله جوالیی حضور خود 
و دیگر افراد مؤتلفه در مسئولیت های دادستانی کل را این گونه توجیه می  کند:  چون در زمان 
دادستان کل انقالب قبلی، جناب آقای  هادوی، گروهی که نباید رخنه کنند، در آن جا رخنه  

کرده  بودند و لذا ایشان گفتند که ما برویم به یاری ایشان.4 

1-ww.irdc.ir/fa/content/4938/default.aspx
2-http://pezhvakeiran.com/maghaleh-14925.html

۳-تارنمای سازمان قضایی نریوهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
4-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881 
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مبتکر نابودی »عدالت خانه« 
با همراهی دانش آموختگان مدرسه  ی حقانی 

قدوس���ی پس از تصدی دادستانی انقالب اس���المی به منظور قبضه ی قدرت قضایی 
دانش آموختگان مدرسه حقانی از جمله علی رازینی، حسینعلی نریی، سید احمد زرگر، 
ناظمی، غالمحس���نی محس���نی اژه ای، علی فالحیان، روح الله حسینیان، سیدعلی اصغر 
حجازی، سید ابراهیم رئیس���ی، مصطفی پورمحمدی، قربانعلی دری نجف آبادی، علی 
یونسی، غالمحسنی رهربپور، عباسعلی علیزاده، ابوالقاسم رامندی، مرتضی آقا تهرانی، کاظم 
صدیقی، علی مبشری، محمود شریفی، محمود مهدی پور، محمدکاظم بهرامی، کمال الدین 
خدامی، محمد سلیمی، محمد رامیزی، سیداحمد طباطبایی، علی اکربیان، پورقناد و... 
وارد دستگاه قضایی کرد. این افراد در دهه ی ۶۰ تبدیل به مخوف ترین چهره های امنیتی 
و قضایی نظام اس���المی شدند و هم چنان اهرم های قضایی و امنیتی را در دست دارند. 
برخی دانش���جویان »پریو خط امام« شاگرد مدرس���ه ی حقانی هم بودند. یکی از این 
دانشجویان رضا سیف اللهی بود که بعدها مسئول اطالعات سپاه شد و سپس رئیس نریوی 

انتظامی شد و در حال حاضر هم مسئولیت های مهم برون مرزی دارد. 
عبدالکریم موس���وی اردبیلی مسئول دس���تگاه قضایی دوران خمینی در گفت وگویی با 

روزنامه ی کیهان در ۱۳ شهریور ۱۳۶۲ در این باره گفت: 
شهید قدوسی برای اصالح ترکیب نریوهای دادستانی و دادگاه های شهرستان ها در 
حجم گسرتده ای، از طالب و فارغ التحصیالن مدرسه ی حقانی بهره گرفت و طلبه های 
مدرسه ی حقانی پست های کلیدی دادستانی و دادگاه های انقالب را در اختیار گرفتند 
و این به لحاظ اعتمادی بود که ایشان به  توانایی ها و ایمان و تعهد این نریوها داشت و 
البته در سایه ی تکیه به این نریوها توانست اصالحات مورد نظرش را به اجرا گذارد. 

روح الله حسینیان می گوید: 
شخص شهید بهشتی، شخص آیت الله  قدوسی و شخص آیت الله  جنتی مورد اطمینان 
امام بودند. طلبه های مدرسه ی حقانی هم وابسته به این سه بزرگوار بودند و لذا این 
نکته را نباید نادیده بگرییم که شاید اگر این سه بزرگوار در حکومت نمی آمدند و 
مورد اعتقاد و اطمینان امام نبودند، کس���ی طالب مدرسه ی حقانی را به خاطر آن 
درس هایی که خوانده و  یا نظم و انضباطی که با آن پرورش یافته بودند دعوت به کار 
نمی کرد و شاید اصاًل کسی توجهی هم به آن ها نمی کرد و این ها فراموش می شدند 

و چندان جایگاهی پیدا نمی کردند. ۱
پیش از انتصاب الجوردی به دادس���تانی انقالب اس���المی مرکز، قدوسی خود شخصًا 

1-www.parsine.com/fa/news/47318
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اداره ی دادستانی انقالب تهران را به عهده داشت و غفارپور معاون او بود و الجوردی 
مسئول حفاظت دادس���تانی انقالب بود و در چندین پرونده ی نمایندگی دادستان را به 
عهده داشت.۱ اهرم های دادستانی انقالب اسالمی در دوران او به دست اعضای مؤتلفه 
افتاد که بعدها جنایات بسیاری را در دهه ی ۶۰ مرتکب شدند. معاون اجرایی او حاج احمد 
قدیریان بود که تنها شش کالس سواد داشت. وی مسئولیت  جوخه های اعدام را در دست 

داشت و نقش مهمی بعدها در قتل های زنجریه ای به عهده گرفت.
قدوسی به همراه بهشتی نقش تعینی کننده ای در نابودی عدالتخانه و سیستم قضایی مدرن 
داشت. آینی نامه ی دادگاه های انقالب توسط وی تهیه شد و تغیریات اصویل و زیربنایی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با پیشنهادهای او صورت گرفت. تالش او بر این پایه استوار 
بود که مقررات و قواننی ارتجاعی اسالمی برپایه ی فقه و فتوای روحانیون را جایگزین 
قواننی عرفی و مرتقی کند. او پس از تصدی دادستانی کل انقالب اسالمی به همراه بهشتی 
با پرونده س���ازی برای حسن نزیه رئیس کانون وکال و هدایت الله متنی دفرتی نایب رئیس 
کانون وکال توطئه ی خود برای تضعیف یکی از ارکان مهم دفاع از حقوق مردم را آغاز کرد. 
او و بهشتی از ابتدا به دنبال بهانه ای برای دستگریی حسن نزیه بودند. وی ضمن تهدید 
نزیه و رحمت الله مقدم مراغه ای از آن ها خواست ظرف بیست و چهار ساعت خود را به 
دادستانی انقالب معرفی کنند.۲ دو روز بعد هم اعالم شد که بر اساس حکم شعبه  ی اول 
دادگاه انقالب اسالمی مرکز اموال حسن نزیه مصادره شد. قدوسی  ضمن پاپوش دوزی 
علیه نزیه او را متهم کرد که به اس���رائیل نفت فروخته و پولش را دریافت نکرده و هرماه 
حقوقی شصت و شش هزارتومانی دریافت کرده است، در حایل که طبق مصوبه ی دولت 

حقوق کارمندان نبایستی بیش از بیست هزارتومان باشد.۳
حسن نزیه در پاسخ پرونده سازی او گفت:

من عالوه بر این که شخصاً حقوقی از شرکت نفت برنداشتم بلکه دستور داده بودم 
پرداختی های متفرقه را در حساب بدهی ام منظور کنند. خودداری از کاهش حقوق 
کارکنان شرکت به  بیست هزارتومان نیز با اطالع و با اجازه ی مهندس بازرگان و 
تصویب هیأت مدیره به منظور جلوگریی از استعفای مدیران و تعطیل صنعت نفت 
انجام شد. عالوه بر این طی مدت اشتغال در شرکت نفت وکالت نمی کردم. در مورد 
فروش نفت به اسرائیل نیز باید گفت من از فروش حتی یک قطره نفت به  این کشور 
و آفریقای جنوبی جلوگریی کردم و بدهی اس���رائیل به شرکت نفت مربوط به رژیم 

۱- خاطرات حاج احمد قدیریان، صفحه ی ۱۴۹-۱۵۱، تدوین: سیدحسنی نبوی، محمدرضا سرابندی، 
انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول

۲-روزنامه ی اطالعات، پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۵۸، ص ۱. 
۳- روزنامه ی اطالعات، شنبه ۱ دی ۱۳۵۸ص ۱ و ۲. 
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گذش���ته بوده است که اقدامات من در زمینه ی وصول آن با برکناری ام ناتمام ماند. 
من مصراً از مقامات مملکت خاصه از ش���خص آیت الله خمینی و شورای انقالب 
خواس���تارم و چند نفر از حقوقدانان سرشناش مملکت به اتفاق رئیس دیوان عایل 
کشور و دادستان کل کشور و یک یا دو نفر از مراجع عالیقدر یا اعضای بلند پایه ی 
روحانیت به ش���رکت نف���ت مراجعه و در باره ی آن چه ک���ه ضمن اطالعیه ی آقای 
دادستان انقالب دیروز در روزنامه ی اطالعات منتشر شده دقیقاً رسیدگی نمایند تا 
روش���ن شود هیچ  کدام از اتهامات مقرون به واقع نیست. اما بر فرض محال که من 
مرتکب یک یا تمام اتهامات موضوع اطالعیه شده بودم موضوع اواًل در صالحیت 
دادس���را و دادگاه انقالب نبوده و بر فرض این که در صالحیت مراجع مذکور قرار 

داشت هرگز مستوجب اموال من همسر و چهار فرزندم نبوده است. ۱

شروع سرکوب مطبوعات 
هادوی روز ۱۵ مرداد برکنار شده و قدوسی منصوب شده بود اما رسماً اعالم نشده بود. در 
تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۵۸به حکم دادستان کل انقالب مأموران چاپخانه ی روزنامه ی آیندگان 
را مهروموم کردند و سیزده از کارکنان و نویسندگان آیندگان دستگری شدند. قدوسی با صدور 
اطالعیه ای اتهامات عجیب و غریبی را مطرح کرده و مدعی شد که این روزنامه با همکاری 
و کمک سرمایه عمده ی اسرائیل تأسیس ش���ده که در مقابل آن روزنامه موظف بوده از 
اسرائیل غاصب و ستمگر علیه اعراب حمایت کند و در مراحل پس از تأسیس از حمایت 
مستقیم دولت و رییس ساواک و حمایت غری مستقیم شاه مخلوع برخوردار بوده است. ۲

اتهامات شریرانه ی این مقام قضایی در حایل بیان می شد که تیرت اول و بزرگ روزنامه ی آیندگان 
در هشتم مرداد ۱۳۵۴ به سخنان شاه اختصاص داشت: »اسرائیل در جنگ نهایی بازنده 
است«. شاه تأکید کرده بود که اسرائیل می بایستی هرچه زودتر سرزمنی های اشغایل را پس دهد. 
در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ پس از سخرنانی خمینی علیه مطبوعات و گروه های سیاسی و وعده ی 
برپایی چوبه های دار در میادین، قدوسی با انتشار عالمیه ای به کلیه ی نویسندگان و مدیران 

و سردبریان مطبوعات اخطار کرد: 
...از آن جا که عناصر ضد انقالب و بقایای رژیم فاسد نتوانستند  گذشت و اغماض 
رهرب عالیقدر نهضت را به معنای وس���یع و همه جانبه آن درک کنند و مانند همه ی 
فرصت طلبان به جای آن که به صف ملت بپیوندند از این گذشت بهره  گریی غلط 
نموده و در هر روز و هر گوشه از مملکت به بهانه ای توطئه ای را تدارک دیدند، لذا 
بدینوسیله به عموم نویسندگان، سردبریان و مدیران مطبوعات و تمام  کسانی که به 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۳ دی ماه ۱۳۵۸.  
2-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۵۸، ص ۲. 
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عناوین مختلف حزبی و غریه علیه انقالب اسالمی ایران قدمی بردارند و یا مقاله ای 
منتشر کنند، ابالغ می شود که هرگونه توطئه با عکس العمل شدید دادگاه های انقالب 

روبرو خواهند شد...۱ 
روز بعد به دس���تور احمد آذرقمی که دادس���تانی انقالب اسالمی تهران را اداره می کرد 
نوزده مجله و روزنامه توقیف ش���د. وی با صدور اطالعیه ای خطاب به سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی ضمن اعالم اسامی روزنامه ها اظهار داشت: 
به ش���ما مأموریت داده می ش���ود که با مراجعه به محل و مؤسسات چاپ، آن ها را 
توقیف و مکان پخش را بسته و  کلیه ی کارکنان را اخراج و نتیجه را گزارش نمایید. 
در صورت مقاومت، کس یا کس���انی را طبق مقررات جلب و مش���ارالیه را تحویل 

دادسرای انقالب دهید. ۲
یک روز بعد دوباره با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که در پی توقیف بیست و دو نشریه، 

دادستانی انقالب اسالمی یازده نشریه دیگر نیز توقیف می شوند. 
نشریات توقیف شده عبارتند از آزاد، آزادی )نشریه ی جبهه دمکراتیک ملی ایران(، مش 
حسن، جوشن، تهران مصور، آهنگر،پیکار )ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه ی کارگر(، 
کار )ارگان سازمان چریک های فدایی خلق(، مردم )ارگان حزب توده ایران(، کارگر )ارگان 
حزب کارگران سوسیالیست(، جوانان، جوان،  حاجی بابا، امید ایران، ایران، آرمان، یولداش، 
آذربایجان، چه باید کرد )نشریه حزب کارگران سوسیالیست(، تهران، گزارش روز، خلق)ارگان 
سازمان اتحاد مبارزه برای ایجاد حزب طبقه کارگر( و صدای ملیون. و در مورد نشریات زیر 

گفته شد که تحت بررسی هستند تا تصمیم نهایی در مورد آن ها اتخاذ شود. 
مهر ایران، رنجرب )ارگان سازمان انقالبی و حزب رنجربان(، توفان )ارگان حزب کمونیست 
کارگران و دهقانان ایران(، توفان )ارگان گروه مارکسیست لنینیست توفان(، سپیده سرخ )ارگان 
اتحادیه انقالبی زنان مبارز(، شنبه سرخ )ارگان اتحادیه انقالبی دانش آموزان(، برابری )ارگان 
اتحاد ملی زنان(، زحمت )نشریه ی دیگری از سازمان انقالبی(، عدالت )ارگان جمعیت 
عدالت(، هفته نامه ی رهایی )ارگان سازمان وحدت کمونیستی ایران(، ستارخان بایراغی.۳ 

تشکیل دادگاه های غریقانونی در کشور 
سید ابوالفضل مریشمس شهشهانی دادستان تهران در مهرماه ۱۳۵۸ در گفتگوی اختصاصی 
با روزنامه ی کیهان با همه ی محدودیت هایی که داش���ت نابودی دستگاه قضایی توسط 

قدوسی و حاکمان جدید را تشریح کرده و می گوید:  
1-روزنامه ی اطالعات، یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، ص ۲. 

2-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ ص ۱.
3-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۵۸، ص ۱۰. 
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برای مثال طبق آئنی نامه و قانون مربوطه، غری از جرائم مربوط به انقالب، فقط هتک 
ناموس به  عنف را در صالحیت این دادگاه قرار داده اند، که البته این را هم نمی دانم 
چرا. اما روزی نیست که شما خرب شالق زدن، حبس و یا اعدام افرادی اعم از زن 
یا مرد را به اتهام »زنا« که همان رابطه ی نامشروع است و جرائمی در این حدود 
را در جراید نخوانید و یا تعقیب اشخاص را تحت عنوان جرائمی که در صالحیت 
دادسرای انقالب نیست نشنوید. مهم تر از این گاهی این مراجع به پرونده های ترک 

انفاق و قاچاق ارز و امثال آن نیز رسیدگی می کنند. 
با توجه به این ش���رایط، اصواًل این روزها برخی از دادسراها و دادگاه های انقالب 
حد و مرز قانونی برای خود قائل نیستند، غافل از این که ادامه ی این وضع چه آثار 
زیان بار و غریقابل جربانی از همه جهات بویژه از جهت بنی المللی برای مملکت به 
بار خواهد آورد. وی س���پس در مورد نتایج یک���ی از احکام صادره در دادگاه های 

انقالب توضیح داده و می پرسد: 
آخر وقتی شما می شنوید که زنی را به اتهام زنا اعدام کرده اند و فرزند یازده ساله او 
از فرط ناراحتی خود را در یکی از ش���هرهای شمال زیر اتومبیل می اندازد و کشته 

می شود چه فکر می کنید؟ 
دادستان تهران در مورد دادگاه هایی غری از دادگاه های دادگسرتی و دادگاه های انقالبی که 

در دوران قدوسی رشد بی سابقه ای یافتند می گوید: 
متأسفانه از این گونه دادگاه ها کمابیش در گوشه و کنار مملکت تشکیل می شود، از 
قبیل دادگاه مبارزه با رباخ���واری، دادگاه امور صنفی و امثالهم. اولنی دادگاهی که 
چندی قبل در تهران تشکیل شد بنا بر وظیفه ای که به مناسبت مقام دادستانی دارم 
و نظارت بر حفظ و اجرای قواننی قانوناً بر عهده من گذاش���ته شده است، نظرم را 
اعالم کردم و گفتم اگر اقدامی برای جلوگریی از گس���رتش این گونه دادگاه ها نشود 
به تدریج در سرتاسر مملکت تشکیل خواهد گردید. حاال هم عرض می کنم که نه 
تنها در قواننی ایران، بلکه در قواننی هیچ کجای دنیا و حتی هیچ یک از کشورهای 
اس���المی اجازه داده نشده که هر شخصی بنا به اراده ی خود دادگاه تشکیل دهد و 
به میل خود مردم را به محاکمه بکش���د، هر چند عادالنه ترین احکام از آن دادگاه 
ص���ادر گردد... ویل این که هر کس چند نف���ری را دور خود جمع کند، بتواند به هر 
عنوان دادگاهی راه بیندازد و مردم را مطابق میل و سلیقه ی خود زیر عنوان »شرع« 
مجازات نماید، چیزی س���ت که نهایتأ تبدیل به هرج و مرج قضایی و نا امنی برای 
کشور می ش���ود... من معتقدم اگر دادگسرتی را به شکل و صورتی که وجود دارد 
قبول ندارند و نمی خواهند، بهرت است آن را با تصویب یک ماده ی واحده از شورای 
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محرتم انقالب اس���المی منحل کنند و وظائف آن را به عهده ی کسانی که مقتضی 
می دانند محول فرمایند. ویل اجازه ندهند که در هر گوشه و کنار مملکت، دادگاه هایی 

خارج از ضوابط و معیارهای قانونی به میل و اراده ی افراد تشکیل گردد. ۱
در همان روز سازمان مجاهدین خلق با صدور یک پیام منع اجرای برخی حدود شرعی را 

به  قدوسی تهنیت و تربیک گفتند: 
حضرت  آیت الله قدوسی دادستان محرتم انقالب، مجاهدین خلق ایران در نهایت 
مسرت و به دنبال منع اجرای برخی حدود شرعی تا آماده شدن زمینه های اجتماعی 
الزم از جانب امام خمینی، خرب انحالل دادگاه ویژه ی معممنی را دریافت نمودند. 
اقدام به غایت شایسته و به جا و در خور تهنیت به امام و خود جنابعایل دقیقاً در 

جهت حفط حرمت جهانی و بدون تبعیض اسالم می باشد.۲ 
پس از اعرتاض شهشهانی به وجود دادگاه های غریقانونی هنگامی که وی به قصد تمدید گذرنامه 
به نخست وزیری مراجعه کرد به او گفته شد که ممنوع الخروج است. در دیدار با مهدی چمران 
وی علت  را جویا شد، چمران در پاسخ گفت که نام او در لیست ساواکی ها در آمده است. 
شهشهانی در تاریخ هشتم آبان ۱۳۵۸ در نامه ی شدید اللحنی به بازرگان، به وی ده  روز 
فرصت داد تا مدارک ساواکی  بودن او را انتشار دهد. وی خرب داد که بنا به ادعای مقامات 
نخس���ت وزیری نام دکرت مصطفی رحیمی یکی از قضات ش���رافتمند و اسدالله مبشری 
وزیر دادگس���رتی دولت بازرگان نیز جزو ساواکی ها در آمده است. کامالً  مشخص بود 
که موضوع از  کجا آب می خورد. سرانجام احمد  صدرحاج سید جوادی وزیر دادگسرتی 
دولت بازرگان حکم برکناری شهشهانی را به خاطر بازداشت محمد  منتظری و رسیدگی 

به پرونده ی وی صادر کرد و محمد منتظری را به جای زندان به دفرت خود برد.۳ 

ضدیت با ملی گرایان 
و همراهی با عوامل کودتای ۲۸ مرداد

قدوسی در دوران ملی شدن نفت به فدائیان اسالم گرایش داشت و به همنی دلیل یکی 
از دشمنان قسم خورده ی مصدق بود. وی که یکی از حامیان کودتای بیست ۲۸ مرداد به 
شمار می رفت در مقام دادستان کل انقالب اسالمی تالش بسیاری برای جلوگریی از اعدام 
مهدی مریاشرافی یکی از عوامل این کودتا به خرج داد. سیدمهدی مریاشرافی افسر ارتش، 
نماینده مجلس، سناتور، س���رمایه دار و مدیر روزنامه ی دست راستی تندرو »آتش« بود. 
پس از سقوط مرکز رادیو در ۲۸ مرداد او نخستنی کسی بود که پشت میکروفن رفته و خرب 

1-روزنامه ی کیهان، یک شنبه ۲۲ مهر ۱۳۵۸. 
2-روزنامه ی کیهان، یک شنبه ۲۲ مهر ۱۳۵۸. 

3-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۱۲ آبان ۱۳۵۸ ص ۱ و ۲. 
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سرنگونی مصدق را اعالم کرد و گفت: 
الو الو! این جا تهران! الو الو! این جا تهران! مردم خرب بشارت آمیز! خرب بشارت آمیز! چند 
دقیقه ی دیگر سرلشگر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. 
مردم  شهرستان های ایران بیدار و هشیار باشید. مصدق خائن فرار  کرده است! هزاران 
نفر را در تهران، امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است! مردم شهرستان ها من که 
با شما سخن می گویم مریاشرافی نماینده ی مجلس شورای ملی هستم. مردم! امروز 
در تهران ملت قیام کرده و خان���ه ی مصدق، روزنامه ی اطالعات، روزنامه ی کیهان، 

روزنامه ی باخرت را آتش زده اند. مردم حسنی فاطمی را قطعه قطعه کردند!۱ 
در اولنی ماه های پریوزی انقالب، مریاشرافی و پسرش در اصفهان دستگری شد. با توجه 
به نفوذی که قدوس���ی به عنوان حاکم ش���رع اصفهان داش���ت آن ها پس از مصادره ی 
اموال شان با تعهد آزاد شدند. مریاشرافی که سابقه ی دوستی با خمینی و قدوسی داشت 
به منظور برخورداری از حاشیه ی امنیت به قم رفت اما با حکم حجت االسالم فتح الله 
امیدنجف آبادی یکی از نزدیکان آیت الله منتظری دستگری و به اصفهان برده شد. وی در 
دادگاهی علنی و با حضور صدها شاکی خصوصی، به ویژه تعدادی از کارگران معلول، 

محاکمه و به اعدام محکوم شد.۲ 
خمینی که در جریان محاکمه قرار گرفته بود از طریق قدوس���ی و محمد مؤمن و بهشتی 
خواس���تار آزادی او ش���د اما امیدنجف آبادی مدعی شد پیش از آن که حکم خمینی به 
اطالع او برس���د پاسداران مهدی مریاش���رافی را اعدام کرده بودند. پسر وی ابوالحسن 
مریاشرافی معروف به کیوان، پس از ابالغ کیفر خواست و قبل از اجرای حکم، اقدام به 

خودکشی کرد که به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفت.۳ 
اداره  ی کل نهم ساواک )تحقیق( نیز دلخوشی از این پدر و پسر نداشت. این اداره در نامه 
مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۵ به اداره کل سوم ساواک، ارزیابی خود را از مریاشرافی چننی بیان می دارد: 
آقای سیدمهدی مریاشرافی...نماینده ی اسبق مجلس شورای ملی و مدیر کارخانه ی 
تاج اصفهان از حس���ن ش���هرت خصوصاً در مورد مادیات برخوردار نمی باشند. 
کینه توز و س���وء استفاده طلب، در دوس���تی ناپایدار ویل متظاهر به رفیق دوستی، از 
لحاظ خانوادگی چندان خوشنام نیست و پسرش نیز به نام کیوان، فردی عیاش بوده 

و به اتهام دو فقره قتل مورد تعقیب قرار گرفته است.۴ 

1-http://melliun.org/iran/25744
۲-سینائی، وحید؛ دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۴، چاپ اول ص ۵۰۸

۳-روزنامه ی کیهان ۲۶ آذر ۱۳۵۸
۴-ظهور و سقوط سلطنت پهلوی )جستارهایی از تاریخ معاصر ایران(، ج۲، ص ص۵۰۷-۵۰۸، تهران، 

۱۳۷۳، چاپ ششم.
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پس از اعدام مریاشرافی جنازه وی به قم منتقل شد و آیت الله سیدمرتضی پسندیده 
برادر خمینی بر آن نماز گزارد و در قربس���تان ابوحس���نی به خاک س���رپده ش���د و 
امید نجف آبادی به خاطر سرپیچی از حکم خمینی از قضاوت برکنار شد و عاقبت 
در پاییز ۶۷ به اتهام لواط اعدام شد. قدوسی به خاطر ضدیت هیسرتیکی که با جبهه 
ملی و مصدق داشت در سال ۵۷ حتی اجازه نمی داد اطالعیه های جبهه ملی را در 
مدارس تحت نظرش پخش کنند. او به خاطر همنی ویژگی اش بود که »به آقای  یزدی 
و بازرگان و کاًل حتی به نریوهای مذهبی وابسته به جبهه  ملی که نوعی ملی گرایی 

داشتند، همواره حساسیت داشت، حتی نسبت به مهندس بازرگان. ۱
وی پس از انتخاب خسرو قشقایی و دریادار احمد مدنی و ابوالفضل قاسمی به نمایندگی 
مجلس ش���ورای ملی به منظور جلوگریی از حض���ور آنان در مجلس با خدعه و نرینگ 
برای آن ها پرونده سازی کرد و دستور دستگریی شان را صادر کرد. مدنی به خارج از کشور 
گریخت. قشقایی سال بعد دستگری و اعدام شد. ابوالفضل قاسمی دستگری ابتدا به اعدام 
محکوم شد و س���پس با تخفیف مجازات دوران سختی را در زندان گذراند تا در سال 

۱۳۶۵ آزاد شد.

پرونده سازی برای امریانتظام و قطب زاده 
وی یکی از حامیان پروژه ی گروگانگریی کارمندان سفارت آمریکا بود چرا که از این طریق 
می توانست رقبا را از صحنه حذف کند. رضا سیف اللهی یکی از »دانشجویان پریوخط 
امام« و گروگان گریان جزو شاگردان وی بود و بطور مرتب گزارش هایی را برای او می برد.

ضدیت او با نریوهای ملی گرا تا آن جا بود که ش���خصاً برای دس���تگریی مقدم مراغه ای 
و امریانتظ���ام مداخله کرد و نریوهای تحت امرش از جمله روح الله حس���ینیان، مصطفی 

پورمحمدی و علی اکربیان را که جملگی طلبه های مدرسه ی حقانی بودند توجیه کرد.۲ 
ضدیت ش���دید قدوسی با امریانتظام بر سر موضوع جاسوسی برای آمریکا نبود. او بعد 
از دستگریی امریانتظام به دست خط وی دست یافته بود که در آن طرح انحالل مجلس 
خربگان را پیشنهاد کرده بود. این طرح از طریق پرویز خزایی۳ یکی از کارمندان سفارت در 
اس���تکهلم که پس از دستگریی امریانتظام به صندوق محرمانه ی سفارت، دسرتسی پیدا 
کرده بود، به دست قدوسی رسیده بود. خزایی پس از این خوش رقصی، کاردار سفارت 
ایران در استکهلم شد. قدوسی در کنفرانس مطبوعاتی نهم تریماه ۱۳۵۹ خود به این نامه 

1-www.parsine.com/fa/news/47318
2-www.parsine.com/fa/news/47318

۳-او بعدها به ش���ورای ملی مقاومت پیوس���ت و به منظور گذران زندگی از انجام هیچ سیاه کاری ای 
فروگذار نکرد.
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که مبنای اصلی محکومیت امریانتظام شد، اشاره کرد و گفت: 
ما یکی از نامه های ایشان را که به خط خود ایشان هست برای شما قرائت می کنیم 
البته این نامه ای است که غری از نامه هایی که از النه ی جاسوسی بریون آمده است. 
چند جمله ای از این نامه را برای ش���ما می خوانم تا وقتی منعکس گردید خودتان 

ببینید مردم ایران چطور خواهند کرد.
سپس دادستان انقالب از روی یک نامه که بنا بر اظهار دادستان به خط خود امریانتظام 
نوش���ته شده بود شروع به خواندن قسمتی از آن کرد. دادستان انقالب گفت نامه نوشته 
شده است که ایشان به اتفاق چند تن دیگر که در منت نامه آمده است تصمیم گرفته بودند 
که مجلس ]خربنگان قانون اساس���ی[ را منحل کنند. ایشان در این نامه نوشته اند که قرار  
گذاشته بودیم بالفاصله پس از تصویب انحالل مجلس تصویب آن را از طریق جراید و 
رادیو، تلویزیون به اطالع مردم برسانیم،به همنی دلیل بود که جلسه تا ساعت شب به درازا 
کشید ما حتی روزنامه ها را آماده گذاشته بودیم که در همان ساعت شب بتوانند مصوبه را 
بصورت فوق العاده چاپ کنند... علی قدوسی اضافه کرد تصریحاً می گویند که به اتفاق 
افرادی برنامه داش���تند مجلس خربگان را تعطیل کنند، در جائی از نامه ی مزبور ایش���ان 
نوشته اند فردا بازرگان و عده ای هیأت دولت به دیدن امام رفتند و طرح را مطرح کردند. 
پر واضح بود که امام آن را رد خواهد کرد، در حایل که اگر قباًل اعالم شده بود شانس رد 
کردن آن ده درصد بود ویل در عوض س���ی و شش میلیون مردم که به دلیل خاص زمان 
فکر می کنند بجای پیاده شدن قانون اسالم، آخوندیسم بر مملکت حکومت خواهد کرد، 
به پا می خاستند و تحت رهربی امام بازگشت بازرگان را از ایشان می خواستند.... ایشان 
با صراحت معتقد است که چرا این کار را نکردیم تا سی و شش میلیون مردم را به حرکت 
درآوریم و یک سروصدای تازه توی مملکت راه اندازیم به خاطر این که چرا آن قانونی 
که ما نوش���ته بودیم، فرق کرده است... در صورتی که اگر کیفرخواست فقط روی همنی 
نامه بگذارم که ایشان تصمیم داشته علیه جمهوری اسالمی و حکومت اسالمی قیام کند، 
حداقل باید پانزده سال زندانی بکشد... ایشان در داخل همنی زندان برخی از نامه ها را با 
کردن در جلد کتاب ها می خواسته است به بریون از زندان بفرستد که مأموران و پاسداران 

متوجه این مسئله شدند آیا این کاری جز جاسوسی نیست؟۱  
در منت نامه ی امریانتظام که قدوسی در اختیار مطبوعات گذاشت آمده است که نویسنده ی 
نامه ی مزبور احمد صدرحاج سید جوادی بوده است؛ اما قاضی القضات نظام به او کاری 
نداش���ت و برای امریانتظام تقاضای پانزده سال محکومیت قطعی می کرد. جدای از آن 
قدوس���ی توضیح نمی داد که یکی از امضا ءکنندگان نامه حسن حبیبی بود که کاندیدای 

۱- روزنامه ی اطالعات، شنبه هفدهم آبان ۱۳۵۹، ص ۲
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حوزه ی علمیه قم و حزب جمهوری اس���المی در اولنی دوره ی ریاس���ت جمهوری بود و 
خمینی تلویحاً گفت به او رأی داده بود. دیگر امضا ءکننده ی نامه محمدعلی رجایی بود 
که چند ماه بعد لقب نخست وزیر مکتبی گرفت. بعید می دانم در هیچ کجای دنیا تالش 

برای ارسال مخفیانه ی نامه به بریون از زندان را »جاسوسی« بنامند. 
او هم چننی با دستگریی قطب زاده در آبان ۱۳۵۹ بحران بزرگی را ایجاد  کرد که با دستور 
خمین���ی مبنی بر آزادی وی، موضوع فروکش کرد. بهانه ی قدوس���ی برای دس���تگریی 
قطب زاده، مناظره تلویزیونی او در شبکه دوم سیمای جمهوری اسالمی بود. او به همراه 
محمد مبلغی اسالمی در این گفتگو شرکت داشتند و به انتقاد از »نهاد های انقالبی« و 
دانش���جویان پریوخط امام و وضعیت رادیو و تلویزیون پرداختند. هرچند پس از آزادی 
قطب زاده، قدوس���ی و الجوردی کوش���یدند موضوع را به پذیرش کفالت قطب زاده از 
س���وی برادرش ربط داده و پرونده را هم چنان باز جلوه دهند، اما س���خرنانی قطب زاده 
و ش���هاب الدین اشراقی داماد خمینی در بازار تهران۱ به وضوح نقش خمینی در آزادی 

قطب زاده را نشان می داد. 

راه اندازی دایره ی »مبارزه با منکرات«
مأموریت اصلی قدوسی پس از تصدی دادستانی کل انقالب اسالمی، حاکم کردن قواننی 
شریعت در جامعه بود. به همنی منظور وی »دایره ی مبارزه با منکرات« را راه اندازی کرد. 

شیخ حسنی انصاریان در این رابطه می گوید: 
روزی آقای قدوسی، دادستان انقالب، که از فعالیت من در این زمینه آگاهی داشت، مرا 
دعوت کرد و گفت: »برای براندازی این مجموعه )شهرنو( چه کار می توانی انجام بدهی؟

من گفتم: »فقط پول و جا و مکان مناسب می خواهد.« او چکی به مبلغ سیصد هزار 
تومان برایم نوشت و نیز آقای گیالنی، که بیش ترین کمک مایل را در این زمینه کرد، 
سه میلیون تومان در اختیار ما گذاشت. سپس حکمی برایم صادر شد و مرکزی به نام 
دایره ی مبارزه با منکرات – وابسته به دادستانی انقالب – تأسیس گردید. هم چننی 

مرکز بزرگی را در شمریان، برای اسکان زنان در اختیار ما قرار دادند. 
من دوستان قبل از انقالب را جمع کردم و پس از سر و سامان دادن محل کارمان، 
آن ها را برای آمارگریی به مرکز فحشا فرستادم. هزار و صدوبیست خانه ی یک طبقه 
و دو طبقه و در مسافتی برابر با هشتاد هزار مرت مربع در آن جا وجود داشت. خانه ها 
همه کلنگی بود و مالک شخصی داشت... پس از آن، موقعی که دیگر تمام خانه ها 
در اختیار ما قرار گرفته بود، ب���ا اعالمیه ای همه زنان آن جا را فراخواندیم؛... بدین 
ترتیب کل منطقه از فحشا و منکر و موادمخدر پاکسازی شد. فوراً با چند بلدوزر، 

۱-روزنامه ی اطالعات، یک شنبه ۲۵ آبان ۱۳۵۹، ص ۲. 
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منطقه را با خاک یک سان کردیم؛ بخشی به بیمارستان فارابی واگذار شد و بخش 
اعظم دیگر برای احداث پارک و مرکز تفریحی برای همشهریان اختصاص یافت...  
کار دیگر دایره ی مبارزه با منکرات، تعطیلی کاباره ها بود. بعد از پریوزی انقالب، 
برنامه های آن مراکز هم چنان ادامه داشت و مجالس رقص و آواز و عیش و نوش 
برپا بود. همه ی صاحبان کاباره ها را احضار کردیم و دستور دادیم آن شغل را ترک 
کرده، به شغل دیگری روی آورند و به زودی در آن مراکز، کارهای مفید اجتماعی 
راه اندازی شد. روزی خرب رسید که یک کامیون فیلم مفتضح۱ در الله زار وجود دارد. 
افرادی را فرستادیم که آن ها را کشف و ضبط کردند. با بچه های اداره، آتش روشن 
کردیم و همه ی فیلم ها را سوزاندیم. هم چننی کارهای دیگری از این قبیل در طول 
نُه ماه فعالیت در دایره ی مبارزه با منکرات انجام شد. من از طرف آیت الله گیالنی 
وکالت تام داش���تم و مورد اطمینان و اعتماد ایشان بودم. با این وجود، برای انجام 

هرکاری با ارسال نامه ای با ایشان هماهنگی می کردم.۲ 
اداره ی دایره ی »مبازره با منکرات« و دادسرای مبارزه با مواد مخدر به عهده ی حاج احمد 
قدیریان معاونت اجرایی قدوسی گذاشته ش���د و این دادسرا در یکی از باغ های مصادره  
شده ی پل رومی مستقر شد. در تابستان و مهر ۱۳۶۰ از این محل به عنوان شکنجه گاه و یکی 

از بازداشتگاه های دادستانی انقالب اسالمی مرکز استفاده می شد. 
دایره ی مبارزه با منکرات وابس���ته به دادستانی انقالب اسالمی از همان ابتدای تشکیل 
نقش تعینی کننده ای در مقابله با شادی و نشاط جامعه داشت. سخنگوی این »دایره« در 

فروردین ۱۳۵۹ در گفتگو با روزنامه اطالعات گفت: 
به مس���ئوالن مجالس عروس���ی و تئاتر های الل���ه زار، هتل ها و رس���توران ها برای 
آخرین بار اخطار داده می شود که از تخریب شرف انسانی و اخالق اجتماعی دست 
بردارند و فعالیت های خود را با موازین اس���المی منطبق نمایند، واال این مراکز که 
جز ضرر اخالقی و اقتصادی برای مملکت ندارند، بس���ته و مسئوالن آن به دادگاه 

انقالب اسالمی معرفی خواهند شد. ۳
روز بعد دایره ی مبارزه با منکرات اعالم کرد که »مجالس عروسی زنانه و مردانه باید جدا 
از هم باشند«. هم چننی به مسئوالن آرایشگاه های مردانه و باشگاه های تفریحات سالم 

اخطار کرد که از تخریب اخالق اجتماعی و اشاعه ی فساد دست بردارند.۴ 
فضاحت دایره ی منکرات تا آن جا باال گرفت که باالخره در دی ماه ۱۳۵۹ موسوی  اردبیلی 

۱-منظور از »فیلم های مفتضح«، آثار سینمای ایران و فیلم های مربوط به خوانندگان و ... است. 
2-www.mashreghnews.ir/fa/news/428628 

۳-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۵۹، ص ۱۱. 
۴-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۹، ص ۲. 
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دادستان کل کشور آن را منحل کرد. وی در مورد علت انحالل این مرکز  گفت:
دایره  ی مبارزه با منکرات به علت ندانم کاری و س���هل انگاری و مس���امحه کاری و 
هم چننی خودس���رانه عمل کردن و کم توجهی به موازین شرعی منحل شد. به عبارت 
دیگر دایره ی مبارزه با منکرات به جای آن که در انجام کارها تس���هیالتی فراهم کند 
اختالل بیش تری به وجود می آورد. پس از تحقیق کافی و بررس���ی کیفیت عملکرد 
دایره ی مبارزه با منکرات، وجود این دایره ی زائد تشخیص داده شد و به همنی جهت 
منحل گردید. پرسنل و مأموران دایره ی مبارزه با منکرات چون آموزش الزم ندیده و 
آگاهی کافی نداشتند و با آینی نامه ی دادگاه های انقالب و موازین شرعی آشنا نبودند 
خودسرانه افراد را متهم و دستگری و مجازات می کردند و یا مجازات محکومنی را کم 

و زیاد اجرا می  نمودند و این امر باعث نگرانی عمومی شده بود. ۱

تحمیل حجاب اجباری به زنان 
و »ارشاد اسالمی«

در راستای تحقق شعار مبارزه با فساد و پیشرفت »دین مبنی اسالم« و ایجاد جامعه ی اسالمی، 
روز ۲۳ فروردین ۱۳۵۹ قدوسی دستور ضبط کلیه ی سینما های کشور را صادر کرد: 

دادستانی کل انقالب جمهوری اسالمی ایران در صدد رفع فساد و فحشاء در کلیه ی 
سطوح است و اماکن فرهنگی قابل استفاده عموم باید در اختیار ارگان  قابل اعتمادی 
باشد تا جنبه ی پیشرفت دین مبنی اسالم تقویت گردد و در ضمن منافع حاضل از این 
اماکن در اختیار بهبود فرهنگ یا شرایط زیسنت مستضعفنی قرار گرید. در اجرای این 
منظور، به بنیاد مستضعفنی اجازه داده می شود که به تشخیص آن بنیاد با رعایت کامل 
موازین شرعیه نسبت به  در اختیار گرفنت سینماهای کشور اقدام الزم به عمل آید.۲

در تاریخ ۱۶ تری ماه ۱۳۵۹، ش���ورای انقالب با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که »خانم ها 
بدون پوش���ش اس���المی حق ورود به ادارات را ندارند«. به دنبال این مصوبه قدوسی 

دادستان کل انقالب اسالمی هشدار داد:
بدین وسیله به تمام وزارت خانه ها و مؤسسات و ادارات تابعه شدیداً اخطار می شود 
چنان چه اثری از آن چه مورد تأکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده 
شود یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسالمی در محل کار حضور یابد، بالدرنگ 

حقوق و مزایای او قطع خواهد شد.۳
او هم چننی وعده داد که به زودی لباس کار اسالمی بانوان ارائه و برای همه ی زنان کارمند 

۱-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه دوم دی ۱۳۵۹، ص ۲. 
۲-روزنامه ی اطالعات، یک شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۵۹، ص ۲.  

۳-روزنامه ی کیهان ، دوشنبه ۱۶ تری ۱۳۵۹، ص ۱۳. 
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اجباری خواهد شد. در این میان ابراهیم یزدی که از طرف خمینی سرپرستی روزنامه ی 
کیهان را به عهده داشت، جاده صاف کن قدوسی و دستگاه قضایی و گروه های فشار شده 
و این روزنامه را به ابزار رسانه ای دفاع از حجاب اجباری تبدیل کرد. وی در سرمقاله ی 
یک شنبه ۱۵ تری ۱۳۵۹با اعالم این که سه هفته پیش از فرمان آیت الله خمینی، به دستور 
او حجاب در موسس���ه ی کیهان اجباری شده، بی حجابی را نشانه ی غربزدگی نامید. او 
حجاب را امری زیربنایی خوانده و اجباری ش���دن آن را نش���انه  ی مهمی از مخالفت با 
»وزش بادهای مسموم تمدن غرب« توصیف کرد. تغیریات اصویل و زیربنایی در وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با پیشنهادهای قدوسی صورت گرفت.

تهدید پدران و مادران برای مقابله با فرزندان
قدوسی با تهدید پدران و مادران از آن ها می خواست که مانع فعالیت سیاسی فرزندان شان 
شوند. او در حایل که آن ها را »فرزندان معصوم«  می خواند وعده ی دستگریی و زندان شان 

را می داد. در اطالعیه ای تهدیدآمیز او آمده بود: 
هم میهنان عزیز، خواهران و برادران، به دنبال توقیف نشریات غریقانونی و وابسته به 
گروه های امرپیالیستی از طرف دادستان انقالب اخریأ مشاهده می شود برای پخش 
نشریات فوق از فرزندان معصوم استفاده می کنند، بدینوسیله به تمام هموطنان گرامی 
و پدران و مادرانی که فرزندان شان اسری اهداف این گروه ها شده اند هشدار می دهیم 
چنان چه فرزندان ش���ان در رابطه با فروش یا همکاری با این گونه نشریات دستگری 
شوند از سه ماه تا شش ماه محکوم به حبس تأدیبی می گردند و به هیچ عنوان به 
مراجعه اولیاء مزبور ترتیب اثر داده نخواهد ش���د. ضمناً تمام پاسداران کمیته های 
انقالب موظفند با مشاهده این عمل غریقانونی فروشندگان نشریات توقیف شده را 

دستگری و تحویل دادستانی کل انقالب واقع در چهار راه قصر دهند.۱ 
قدوس���ی پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ صدها تن از ای���ن »فرزندان معصوم« را با بی رحمی 

غریقابل تصوری در مقابل جوخه ی اعدام قرار داد. 

رشد آمار اعدام در دوران دادستانی قدوسی
علریغم این که قدوس���ی در مرداد ۱۳۵۸ به دادس���تانی انقالب اسالمی رسید و ماه های 
پرالتهاب سقوط نظام سلطنتی پشت سر گذاشته شده بود، اما ماشنی اعدام فعال تر از قبل 
به کار خود ادامه می داد. در س���ال ۱۳۵۹ قاچاقچیان مواد مخدر، کودتاچیان، اقلیت های 
مذهب���ی از جمله بهایی نیز در زمره ی قربانیان نظام اس���المی قرار گرفتند و به بهانه های 

مختلف از جمله جاسوسی به جوخه ی اعدام سرپده شدند. 
۱-روزنامه  ی انقالب اسالمی، دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۵۹. 
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برای مثال در ش���هریور ۱۳۵۹ روزنامه ی اطالعات خرب از تریباران هفت جاسوس در یزد 
داد. در ارتباط با جرائم این هفت تن آمده بود:

دادگاه انقالب اس���المی ی���زد، هف���ت تن را ب���ه جرم جاسوس���ی علیه حکومت 
جمهوری اس���المی ایران محکوم به اعدام کرد. این رأی با توجه به نظر مرکز اسناد 
ملی در مورد تجمع این گروه در یک ارگان جاسوس���ی، اتخاذ ش���د و رأی صادره 

سحرگاه دیروز به اجرا درآمد.۱ 
این عده با استناد به اسناد جعلی دایره ی اسقفی اصفهان، مبنی بر این که دولت آمریکا 
چهارمیلیون دالر برای بهاییان ایران ارسال کرده تا حکومت جمهوری اسالمی را ساقط 
کنند، اعدام شدند و اموال شان مصادره شد. دو ماه بعد جعلی بودن این اسناد از طرف 
قدوسی اعالم شد. اما وی مسببنی این جنایت را که وابستگان محمد صدوقی۲ امام جمعه 

یزد بودند مورد پیگرد قرار نداد. 
 

ضدیت هیسرتیک قدوسی 
با مجاهدین، بنی  صدر و چپ ها

هرچقدر او نسبت به نریوهای ملی، ملی مذهبی، مجاهدین، و چپ سخت گری بود نسبت به 
وابستگان نظام سلطنتی با تسامح برخورد می کرد. همنی ویژگی با توجه به جو ضدسلطنتی 
باعث بروز مخالفت های زیادی با او در دادستانی انقالب اسالمی مرکز شده بود. روح الله 

حسینیان در مورد مخالفت هایی که در دادستانی انقالب با قدوسی می شد می گوید: 
اتفاقاً من روزی به عنوان مسئول روابط عمومی و بررسی مطبوعات منصوب شدم 
که کارمندان دادستانی کل در اعرتاض به مخالفت آقای  قدوسی با مصادره  ی اموال 
ی���ک نفر، تحصن کرده بودند... یک بار بحث س���پهبد کاتوزیان بود که از زندان با 
ضمانت ایش���ان آزاد ش���د و کارمندان اوین، به قول خودشان، در اعرتاض به عدم 
قاطعیت آقای قدوسی نسبت به مصادره ی اموال طاغوتی ها و آزادی کاتوزیان دست 

به اعتصاب زدند.۳ 
مخالفت  اعضا و کارکنان دادستانی انقالب اسالمی با قدوسی تا آن جا جدی بود که حتی 

۱-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۵۹، ص ۲. 
۲- محم���د صدوق���ی یکی از مرتجع ترین امامان جمعه بود ک���ه در ۱۱ تریماه ۱۳۶۱ طی یک عملیات 

انتحاری توسط رضا ابراهیم زاده، از هواداران مجاهدین در نماز جمعه یزد به قتل رسید. 
بع���د از اعدام این هفت نفر، به حکم صدوقی موج مصادره اموال بهاییان یزد آغاز ش���د. در بعضی 
موارد عالوه بر افراد زنده، بهایی هایی که سال ها از فوت شان گذشته بود را به صورت تصنعی به دادگاه 
احضار کرده و به جرم فراری بودن، حکم به مصادره ی اموال ش���ان می دادند و دراکثر موارد عالوه بر 
مصادره ی اموال شخص محکوم )اعم از زنده یا مرده(، به مصادره ی اموال همسر و فرزندان آن شخص 

نیز می پرداختند .
3-www.parsine.com/fa/news/47318
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نزدیکان وی نیز به آن اشاره می کنند. علی مبشری یکی از حکام شرع اوین در این باره می گوید:  
نه حفاظت اطالعاتی بود و نه تصفیه ای و علیه آقای قدوسی سم پاشی می کردند و 

شعار می نوشتند و گاهی هتک حرمت می کردند.۱ 
در بهمن ۱۳۵۸ مخالفت با قدوس���ی در دادس���تانی کل انقالب ب���اال گرفت و کارکنان 

دادستانی دست به اعتصاب و تحصن زدند و دالیل خود را چننی معرفی کردند: 
- ممانعت از اجرای احکام صادره که غالباً موجب گریزگاهی برای مفسدین فراهم 

آورده است. 
- تأثری و نفوذ صاحبان قدرت در تصمیمات دادستانی.

- سستی و اهمال در تعقیب و مجازات ضد انقالبیون و مفسدین. 
- اخراج بی دلیل عناصر مؤمن و انقالبی و تحکیم موقعیت عناصر فرصت طلب و 

دست  نشانده. 
- نقض احکام دادگاه و رفع مصادره ی اموال طاغوتیان. 

هم چننی کارکنان در کنفرانس مطبوعاتی خود در ۲۹ بهمن می گویند: 
... دادستان کل انقالب از یک سپهبد که وزیر کار  کابینه ی ازهاری بوده است حمایت 
کرده ان���د و دلیل این کار خود را حفظ روحیه ی پرس���نل ارتش قلمداد کرده اند. آیا 
حمایت ایشان... از یک سرباز بوده است؟... آیا حمایت از کاتوزیان ها برای تقویت 

روحیه ی پرسنل ارتش بوده است یا تضعیف روحیه ی ارتشی ها؟۲ 
این عده که در سالن شعبه ی اول دادگاه انقالب متحصن شده بودند در اطالعیه ی خود می گویند: 
ما هیچ کدام خواس���تار مس���ائل رفاهی نبوده و نیستیم بلکه خواستار بازسازی این 
ارگان انقالبی در خط شخص رهرب انقالب امام خمینی و ملت مبارز ایران هستیم. 
انحرافات موجود در دادس���تانی را در چند بند عنوان کرده ایم که تماماً با مدارک 
مستدل در اولنی فرصت با حضور نماینده  ی متحرم امام امت مان برای ملت مبارز 

ایران افشا خواهیم کرد.۳ 
قدوسی در پاسخ به ادعاهای آنان در حایل که از سوی کچویی رئیس زندان اوین همراهی 

می شد، گفت:  می مانم و دادستانی انقالب را تصفیه می کنم.4 
وی یک ماه بعد طی اطالعیه ای اعالم کرد:

خواهران و برادران مبارز چون این جانب پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۵۸در محضر مبارک 
امام مدظله العایل ش���رفیاب شده و استعفای خود را تقدیم داشته و فعاًل به انتظار 

1-www.shahedmag.com/official/shahed/showpdf.asp?no=589004
۲-نشریه ی مجاهد، شماره ی ۳۴، ۱۸ فروردین ۱۳۵۹. 

۳-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۵۸، ص ۲. 
۴-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۵۸، ص ۲. 



62
علی قدوسی

عنایت خاص معظم له برای قبول آن هستم تقاضا دارم تا ابالغ اوامر حضرت شان از 
مراجعه به این جانب خودداری فرمایید.۱ 

با توجه به  وعده ای که برای ماندن و تصفیه ی دادستانی انقالب داده بود، به نظرمی رسد 
استعفای او صوری بوده تا با تأیید دوباره خمینی به قلع و قمع نریوهای مخالف و منتقد 
خود برپدازد. وی سپس الجوردی را به حفاظت اطالعات دادستانی گمارد تا در زمینه ی 

تصفیه ی نریوها و... به او یاری رساند. 
اسدالله جوالیی معاون اداری و مایل قدوسی می گوید اعضای سپاه پاسداران در اوین 

روی قفسه ها و... شعار علیه قدوسی می نوشتند: 
قبالً نیز خرب رسیده  بود که در آسایشگاه سربازان سپاه، روی قفسه ها شعار ضد قدوسی 
نوش���ته اند. من رفتم و دیدم خرب درست است و به آقای  الجوردی گفتم. ایشان با 
شهید بهشتی که رئیس شورای انقالب بودند، صحبت کردند. بعد ایشان جلسه ای 
را ترتیب دادند. من و آقای  قدیریان نیز رفتیم و مقام  معظم  رهربی، نماینده ی  امام 
در ش���ورای عایل دفاع، نیز تشریف  آوردند. آقای  محسن  رضایی نیز آمدند و من و 
آقای  قدیریان قضیه را توضیح دادیم و گفتیم باید تدبریی اندیشه شود که البته با شهید 
بهشتی و مقام  معظم  رهربی تدبری شده  بود و آن ها به عنوان رئیس شورای انقالب و 
نماینده ی  امام در شورای عایل دفاع به آقای  رضایی امر کردند که سپاه باید از اوین 
خارج شود. من و آقای  قدیریان ایستاده بودیم و سپاهیان از مکانی که منبع آب است، 
چهارنفر، چهارنفر رژه  رفتند و باز هم دیدیم به فقیه و عالم بزرگ ش���هید قدوسی 
توهنی کردند و از در بریون رفتند. مدت ها بود که ما خودمان پنج شش نفری اوین 
را اداره می کردیم. آقای کچویی، آقای  الجوردی،بنده و آقای  قدیریان و آقای  حسنی 

همدانی و برخی دیگر از دوستان کمک می کردند.۲ 
قدوسی در بهار ۱۳۵۹به منظور مقابله با انتشار اخبار تحصن کارمندان دادستانی علیه وی، 
در یک گفتگوی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت کرد و به اتهاماتی که متوجه او بود 
پاسخ داد و به منظور انحراف افکار عمومی مدعی شد که توطئه ای را که بر علیه دادستانی 
و نخست وزیر رادیو و تلویزیون و محاصره ی بیمارستان قلب و ستاد ارتش قرار بوده انجام 
پذیرد خنثی کرده اند. او به طور تلویحی با یک سناریوی نخ نما مجاهدین را متهم به توطئه 
برای کودتا کرد اما خیلی زود موضوع به دست فراموشی سرپده شد و دیگر کسی دنبال 
ماجرا را نگرفت. چرا که هیچ عقل سلیمی آن چه قدوسی ادعا می کرد را نمی پذیرفت. در 

به اصطالح افشاگری قدوسی آمده بود: 
ببینید آقا ما دفعتاً با یک پرونده برخورد کردیم که به نحو تصادفی این پرونده دست 

۱-روزنامه ی اطالعات، یک شنبه۲۶ اسفند ۱۳۵۸، ص ۱ و ۱۱.  
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
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ما آمد، این پرونده خیلی مسائل را برای ما نشان می دهد و در این پرونده برنامه هایی 
برای گروه خاصی ترتیب داده شده که این ها بایستی با چه شکل با مردم رفتار کنند... 

به نام خدا و بنام خلق قهرمان ایران
عملیات بزرگ، هر لحظه که بچه ها آمادگی و بسیج الزم را داشتند درنگ جایز نیست. 
رادیو و تلویزیون، نخست وزیری و زندان اوین باید به طور هم زمان با تسخری نریوهای 
انقالبی مسلمان در بیاید بیمارستان مهدی رضایی نیز به منظور جلوگریی از هر گونه 
صدم���ه احتمایل به امام، -البته آن ها نامؤدبانه تعبری کرده اند و من می گویم امام- 
باید به محاصره کامل نریوهای انقالبی در آید. در لحظه ی شروع عملیات و واحد 
تسخریکننده ی نخست وزیری مرا هم همراه خودش بر دارد، که یک اصطالح رمزی است. 
همنی امروز چطور است. ستاد ارتش نیز بوسیله ی نظامیان انقالبی باید تسخری شود.

این تصادفاً یک جائی پیگریی شده و به دست آمده و مطالب بسیار جالب و تکان دهنده ای 
دارد که ما چون مشغول پیگریی هستیم و اصواًل می خواهیم همه ی مطالب قبل از فاش 

شدن روشن شود، لذا از اشاعه و افشای بقیه ی مطالب خودداری می کنم. ۱
قدوسی برای مقابله با جو به وجود آمده علیه او، تعدادی پاسدار اهل »قهرود« کاشان را 

به  اوین آورد که تبدیل به بازجویان و نگهبانان بسیار خشنی در زندان شدند. 
جوالیی در مورد استخدام تعدادی از اهایل روستای قهرود می گوید:

... بعد که ما به این نتیجه رسیدیم که باید گزینش انجام شود، بچه های خوب و متدینی 
را پیدا کردیم. خدا رحمت  کند آقای  حسن دوس���ت را که ایش���ان در گروه تحقیق 
قسمت اقتصادی از مبارزین بودند و با آقای حاج عباس  ناطق که شاگرد ایشان بودند 
کار می کردند. خدا توفیق داد و فرزندان خوب تربیت شده  روستای قهرود را به ما 
معرفی کردند و این عزیزان را در گزینش، کارگزینی، تدارکات و قسمت های حساس 
دادستانی به کار گماردیم و از آن ها برای انجام سریع کارهای مردم بهره  گرفته  شد.۲ 

وی در زمانی که تالش بسیاری برای جلوگریی از مصادره ی اموال وابستگان نظام سلطنتی 
و تربئه ی آن ها داش���ت و دائم به »فرمان عفو امام« اشاره می کرد درصدد کشتار فعاالن 

سیاسی و اعمال سرکوب همه جانبه بود. در زندگی نامه ی او آمده است:
آیت الله قدوسی با توجه به شناختی که از مردم و رهربان سازمان منافقنی داشت و 
شناسایی هایی که در باره ی فعالیت های سازمان انجام شده بود، همواره به مقامات 
عایل رتبه پیش���نهاد می  کرد که در یک اقدام قاط���ع و همه جانبه رهربان و اعضای 

سازمان را دستگری کنند و سازمان را متالشی کنند.۳ 
1-www.library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#18
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
۳-زندگینامه ی شهید آیت الله علی قدوسی ، مرکز نشر اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، ۱۳۸۴، صفحه ی ۱۲۲.
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او هم چننی در گفتگو های مطبوعاتی قبل از ۳۰ خرداد، جهت گریی خود را نشان می داد و 
برنامه ریزی های صورت گرفته برای سرکوب نریوهای سیاسی اشاره می کرد. 

او در پاسخ این سؤال که دادستانی انقالب اسالمی در مورد حوادث اخری چه تصمیماتی 
گرفته است، گفت: 

ما تصمیمات جدی در این باره گرفته ایم، مردم مرتباً این روزها به وس���یله ی تلفن و 
نامه و با عصبانیت می گویند چرا می خواهید مملکت را در اختیار یک عده افراد 
خاص بگذارید با این که اکثریت قاطع مردم در مقابل این قبیل مسائل ایستاده اند؟ 
حتی یک کس���ی می گفت که آیا پدر و مادر های این بچه های شانزده و هفده ساله 
به ویژه دخرتها که در خیابان ها هستند، نمی خواهند خودشان را با آن مادرهایی که 
فرزندان ش���ان در میدان های جنگ کشته می شوند و با کمال اشتیاق عالقمندند که 
فرزند دیگری داشته باشند و بفرستند به جبهه، مقایسه کنند؟ آیا دولت قصد ندارد 
در این ب���اره تصمیم جدی بگرید؟ که ما در جواب گفتیم طبق همان اطالعیه ی ده 
ماده ای خیلی جدی و قاطع مسئله را تعقیب می کنیم، منتهی ما می خواستیم قبالً  تمام 
حجت ها تمام شده باشد که بعداً  گروهک ها نگویند آزادی در این مملکت نیست.۱ 

حسینیان در مورد رویکرد قدوسی به مسئله ی بنی صدر می گوید: 
وقتی جریان بنی صدر پیش آمد، چندتا از دوستان هم بودند که ایشان فرمودند: من 
تصمیم دارم یک شب بنی صدر را دستگری کنم و اعدامش کنم و صبح اول وقت هم 
در رادیو اعالم کنم که بله من دیشب بنی صدر را دستگری و اعدام کردم و اکنون هم 
در مقابل امام، انقالب و شورای انقالب خاضع هستم. هر تصمیمی که در مورد من 
می خواهند، بگریند. ایشان معتقد بودند که بنی صدر با کارهایش دارد اساس نظام را 

به هم می زند و بنابراین باید اعدام شود. ۲
 قدوس���ی بالفاصل���ه پس از اع���الم عدم کفایت سیاس���ی بنی صدر و برکن���اری او از 

ریاست جمهوری توسط خمینی، حکم دستگریی وی را صادر کرد و اعالم نمود:  
بنی صدر در رابطه با مسائل متعددی از جمله تحریک گروه ها و مقاومت و ایستادگی 
در برابر نهاد های قانونی و نظام جمهوری اسالمی و تشویق زندانیان به اعتضاب غذا، 
تحت تعقیب قانونی است و برخالف ادعای واهی خود به مقاومت و ایستادگی برای 
فرار از کیفر متواری است... از همه ی ملت قهرمان تقاضا می شود که هرجا ایشان را 
بیابند، دستگری و به کمیته ها و یا مراکز سپاه پاسداران انقالب اسالمی تحویل دهند. 

وی سپس به تهدید مردم پرداخته و اعالم کرد:
۱- پناه دادن به ایشان و همکاری برای هرگونه فعالیت تحریک آمیز جرم محسوب 

1-www.library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#8
2-www.parsine.com/fa/news/47318



65
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

شده و عامیل به عنوان شریک جرم ایشان مورد تعقیب قرار می گریند. 
۲- کمک به خروج نامربده از مرزهای زمینی یاهوایی یا دریایی از هرکس و هر مقام، 

موجب تعقیب و پیگرد شدید قانونی است.۱ 
او از همان ابتدا در صدد خاموش کردن صدا ی مخالفان بود. به همنی دلیل نه تنها نشریات 
گروه های سیاس���ی را ممنوع اعالم کرد بلکه عده ای از صاحبان چاپخانه ها که اقدام به 
چاپ نشریات غریقانونی کرده بودند نیز توسط دادستانی کل انقالب دستگری و چاپخانه 
آن ها مهر و موم شد. قدوسی هم چننی با انتشار اطالعیه ای اخطار داد اگر موارد مشابهی 
مشاهده شود. شدیداً تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.۲وی دوباره در پاییز ۱۳۵۹ به 

تهدید نشریات پرداخت و گفت: 
هر کدام از این مجالت و این احزاب، از آن مس���ری صحیح مبارزات مردم که شکی 
ندارد مبارزات مردم، یک مبارزات اسالمی است و به خاطر اسالم و به خاطر رسیدن 
به آن حقایق و معارف اس���الم بوده اس���ت، هر کدام از این ها بنا باش���د از آن مسری 

منحرف بشوند، به فرمان امام قطعاً با شدت عمل مواجه خواهند شد! ۳
قدوس���ی در ۲۰ تریماه ۱۳۶۰ شرایط را مغتنم شمرده و اطالعیه تهدیدآمیز دیگری صادر 
کرد. او در این اطالعیه در مورد کلیه ی گروه هایی که نام ش���ان در »اطالعیه ی ده  ماده ای 

دادستانی و اطالعیه ی شماره ی ۲« آمده بود، اعالم می کند  که:
گروه های فوق الذکر محارب، مفسد و باغی شناخته شده و با اعضا و هواداران آن ها 

که این شرایط را داشته باشند طبق حکم قرآن کریم عمل خواهد شد:
۱- کلیه اعضا و هواداران فعال

۲-کسانی که در رابطه با گروه های مذکور مستقیم یا غریمستقیم دست به ایجاد بلوا و 
آشوب زده و با ارعاب سبب به هم  زدن آرامش و نظم عمومی شوند. 

۳-کسانی تظاهرات مسلحانه تدارک دیده و یا مسلحانه در چننی تظاهراتی شرکت کنند. 
۴-کسانی که برای گروه های مذکور اسلحه و مهمات جنگی مخفی نمایند. 

۵- کسانی که منزل پول و سایر امکانات در اختیار گروه های مذکور قرار دهند. 
و در خاتمه اطالعیه آمده است: 

با توجه به ش���رایط جنگی و اوضاع داخلی، هرگونه تظاهرات غریمجاز، اعتصاب، 
خرمن سوزی، تحصن، پخش اعالمیه و نشریات ممنوعه عمل ضدانقالبی محسوب 
شده عاملنی و آمرین تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و به  اشد مجازات خواهند رسید.۴

۱-اطالعات دوشنبه ۱ تریماه ۱۳۶۰. 
۲-بامداد ، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹ ، صفحه ۱۲

3-http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#1
۴-روزنامه ی اطالعات یک شنبه ۲۱ تریماه ۱۳۶۰
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رابطه ی قدوسی با حزب توده
قدوسی حزب توده را جز مخالفان محسوب نمی کرد و به همکاری با آن ها حتی در حد 
دستگریی و بازجویی از متهمان توسط این حزب نیز می پرداخت. مهدی پرتوی مسئول 

شبکه ی مخفی این حزب می گوید: 
اواخر مرداد سال ۵۹ در یکی از جلسات هفتگی با کیانوری، خدایی و هاتفی، کیانوری 
به من گفت یک مأموریت برای تو دارم.گفت یکی از افراد ساواکی متعلق به جریان 
ضدانقالب هست که این ها می خواهند در نمازجمعه بمب گذاری کنند. ُخب قباًل هم 
حزب به این قبیل جریانات نفوذ می کرد و به دادستانی خرب می داد، مثل جریان قطب زاده.

کیانوری در این جلسه گفت من با آقای قدوسی که در آن زمان دادستان انقالب تهران 
بود صحبت کردم و به او گفتم ما این افراد را پیدا می کنیم و به شما می دهیم منتها 
چون شما درست بازجویی نمی کنید سرنخ شان گم می شود و بقیه ی افراد آن ها دوباره 
شروع به سازماندهی و فعالیت می کنند. آن ها )قدوسی( گفتند مقدورات ما همنی 
است چون ما نمی توانیم شکنجه کنیم و شکنجه از نظر قانون اسالم ممنوع است.

کیانوری به قدوسی می گوید این مورد را تحویل ما دهید تا ما برای شما اطالعات 
بگرییم. در این مورد خاص آقای قدوسی مخالفت نمی کند. سازمان هم این وظیفه 
را به گردن تشکیالت مخفی انداخت. ... زیرزمنی منزل یکی از دانشجویان پزشکی 
که خودش و همسرش عضو حزب بودند را در نظر گرفتیم که دیوارهای آکوستیک 
داشت. از آن طرف هم به  تیم تعقیب و مراقبت خرب دادیم بروند روبروی خانه آن فرد 
که تا صبح فرار نکند.  یک نفر را هم همراه ما کردند که کاراته کار بود و گفتند وقتی 

ضربه می زند، جایش نمی ماند. قرار بود او مسؤل بازجویی باشد. ...
داستان عجیب و غریبی اس���ت. کیانوری با من در خیابان قرار گذاشته بود در حایل 
که در ماشنی دادستانی به همراه یکی از معاوننی دادستان نشسته بود. مثاًل من مسئول 
تشکیالت مخفی بودم... به هر حال ما با دو نفر از بچه های عضو تشکیالت و سه نفر 

از پاسداران دادستانی به خانه آن متهم رفتیم و او را دستگری  کردیم.۱ 

چگونگی اداره ی دستگاه قضایی 
آیت الله منتظری در مورد دستگاه قضایی که قدوسی اداره می کرد و نحوه ی صدور حکم 

توسط حکام شرعی که غالباً نزدیکان قدوسی بودند می گوید: 
بعد از مدتی مرحوم آقای قدوسی را به عنوان دادستان انقالب معنی فرمودند، ایشان 
هم رفته بود بعضی از مس���ائل را به صورت کلی از امام پرسیده بود، یک نمونه از 
آن را من دیدم یازده مسئله بود در ارتباط با بعضی از جرم های قضایی که حکم فالن 
1-:www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940312000355
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جرم چیست و امام به طور کلی به آن جواب داده بودند و بعد آقای قدوسی همان 
صفحه کاغذ را کپی گرفته بود و به دست قضات داده بودند که طبق آن عمل کنند، 
این پرسش و پاسخ ها خیلی کلی و متشابه بود، هر قاضی طبق برداشت و نظر خود به 
یک شکل حکم می کرد، قضات بسیار بی تجربه بودند، مثاًل یک پرونده را پیش من 
آوردند که قاضی! زیر آن نوشته بود »بسم الله الرحمن الرحیم، اعدام« حاال برای چی 
اعدام! چه کسی اعدام؟ این که علت و دلیل حکم را بنویسد به جای خود، حتی اسم 
متهم را ننوشته بود، فقط خودش زیر آن امضا کرده بود، خوب با این حکم می شود 
هرکس را گرفت اعدام کرد! خالصه وضع قضایی به این شکل بود، افراد را تندتند 
می گرفتند و هر کسی را که می گرفتند بعضی افراد و جریان ها تظاهرات و سرو صدا 
می کردند که اعدام باید گردد! آقای حاج سیدجعفر  کریمی به من می گفت من یک 
پرونده را دیدم که یک قاضی به او ش���ش ماه زندان داده بود و پرونده مشابه آن را 
دیدم که قاضی دیگر آن را به اعدام محکوم کرده بود، ناهماهنگی تا این حد بود!۱ 

آیت الله س���ید ابوالفضل موس���وی زنجانی، مجتهد بزرگ تهران ط���ی اعالمیه ای که در 
۱۲شهریور س���ال ۱۳۵۹ منتشر شد ضمن حمله ی ش���دید به رژیم تازه تأسیس، در مورد 

قدوسی و حکام شرعی که بر جان و مال مردم حاکم کرده بود نوشت: 
عّده ای از فیضیه نشینان را که بیش ترشان فاقد علم و تقوا بوده و شایستگی قضاوت 
نداشتند، به نام حاکم شرع و یکی دیگر از ندانم کاران را به نام دادستان انقالب بر 
جان و مال و ناموس مردم مسلط نمودند. در میان این حکام شرع کم نبودند افراد 
عقده ای که حس انتقام جویی را تا مرز سادیس���م می رساندند، در صورتی یکی از 
شرایط صالحیت قاضی این است که نسبت به هیچ کدام از طرف دعوی سابقه ی 
خصومت و پیش داوری نداش���ته باشد. متهمان را عجوالنه بی آن که فرصت کافی 
دف���اع و انتخاب وکیل مدافع به آنان داده و یا تقاضای تجدیدنظر پذیرفته ش���ود، 

برخالف ما انزل الله به مجازات های دلخواه محکوم نمودند. ۲ 
وی هم چننی اضافه کرد: 

مکرراً در روزنامه ها خواندیم که چند نفر زن را به تهمت قیادت که در صورت ثبوت 
شرعی مجازاتش هفتاد و پنج ضربه تازیانه است، به جوخه ی اعدام سرپدند. آقایان 
قضات! اگر در روز جزا در محکمه ی عدل الهی زنانی که بدین تهمت اعدام شدند، 
به دادخواهی برخاسته و بگویند: »خدایا! به فرض این که ما به جرم انتسابی مرتکب 
شده بودیم، به قانون اسالم مجازات ما را هفتاد و پنج ضربه مّعنی کرده بودی، از این 

۱-خاطرات آیت الله منتظری جلد ۱ صفحه ۵۱۸
2- www.kadivar.com/?p=15486
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حکام و دادس���تانان برپس ما را به چه مجوزی اعدام کردند؟« چه جوابی خواهید 
داد؟ مسلماً هیچ! خون یکی از این زنان برای محکومّیت همه ی شما از قاضی و 
دادس���تان و آنان که ش���ما قاضیان جور را بر گُرده مردم سوار کرده اند کافی است، و 

دامنگری همه تان خواهد بود. ۱

نگاه قدوسی به مسئله ی شکنجه و اعدام 
قدوس���ی در بهار ۱۳۵۹ در حایل که کشور دومنی »بهار آزادی« را طی نکرده بود، مانند 
آب خوردن حکم اعدام صادر می کرد. او بر اس���اس شنیده هایش یکی از وحشیانه ترین 

احکام را صادر کرد:  
از قرار مسموع عوامل فریب خورده و ایادی امرپیالیسم که از همه جا دست خود را 
کوتاه و شکست ضد انقالب را قطعی دیده اند، تالش گسرتده ای را برای آتش زدن 
خرمن ها شروع نموده اند، لذا بدین وسیله به تمام دادگاه های انقالب ابالغ می شود 
با لزوم دقت و پیگریی برای ش���ناخت عوامل این توطئ���ه  ، چون این گونه افراد از 
مصادیق مفسد می باشند اجراء حکم محکومنی به اعدام در این مورد نیازی به تأیید 
مرکز و ارسال پرونده به تهران ندارد، و دادستان ها موظفند احکام شرعیه ی دادگاه ها 

را بالفاصله اجرا و به اطالع همگان برسانند. ۲ 
در آذرماه ۱۳۵۹ زمزمه ی شکنجه در زندان ها باال گرفت. ابتدا شورای سرپرستی زندان ها به 

صحنه فرستاده شد. اعضای این شورا در مصاحبه  ی مطبوعاتی اعالم کردند: 
در مورد قاچاقچیان مواد مخدر دادگاه ویژه و آن قاطعیتی که حجت االسالم خلخایل در 
کارهای شان دارند این قاچاقچیان حاضر نیستند که به سادگی دست از کارشان بکشند 
قطعًا  بایستی خشونت اعمال بشود این را نمی شود اسمش را شکنجه بگذاریم. این ها 
را بایس���تی با قاطعیت عمل کنیم و اگر کسانی پیدا می شوند و اسم این را شکنجه 
بگذارند فکر می کنم با تجاهل می کنند یا در این زمینه کم لطفی می کنند. اصواًل این 
مأمورین و مسئولنی زندان هستند که مظلوم واقع می شوند و به لحاظ روحی شکنجه 
می بینند نه زندانیان... کس���ی  نمی تواند تنبیهات داخلی را شکنجه تلقی بکند. ۳

در بهمن ۱۳۵۹ وقتی که اخبار مربوط به اعمال شکنجه  در زندان ها به بحث روز  کشور 
تبدیل شده بود، وی در پاسخ به سؤایل در مورد شکنجه گفت: 

مسئله ی شکنجه به دو معناست یکی به معنایی است که سرو صدای زیادی نیز داشته 
و در این رابطه عکس هایی را نیز منتشر کرده اند  که از آن نیز بدست خود من رسیده 

1-www.kadivar.com/?p=15486
۲-روزنامه ی اطالعات پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص ۲.

۳روزنامه ی اطالعات پنجشنبه ششم آذر ۱۳۵۹، ص ۲. 
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است، مسئله ی حد شرعی در اسالم است... این یک مسئله ی طبیعی است که اگر 
بدن انسان هشتاد تازیانه بخورد حتی اگر این تازیانه ها سبک باشد آثاری از زخم و 
ضربه در بدن مشاهده می شود پس اگر شکنجه به این معنا است بله وجود دارد ویل 
معنای دوم شکنجه که مورد نظر ما بوده است از طرف کمیته صلیب سرخ بنی المللی 
اعالم خواهد ش���د ویل همان قدر می توانم بگویم که شکنجه در اصطالح مسائل 

سیاسی حتی یک مورد نیز دیده نشده است.۱

داستان سرایی در مورد انفجار دادستانی انقالب 
قدوسی پس از سی خرداد نه تنها به شدت عمل معتقد بود بلکه به توجیه نریوهای تحت 

امرش نیز می پرداخت. روح الله حسینیان در این مورد می گوید: 
بعد از ش���روع فاز نظامی، در سپاه پاسداران برای رؤس���ای دادگاه و دادسراهای 
انقالب، سمیناری را ترتیب دادند و ایشان سخرنانی و تأکید کردند که این ها محارب 
هس���تند و باید به عنوان محارب با آن ها برخورد کنیم. ایشان در برابر هر اقدامی که 

خطر براندازی نظام را در برداشت، شدت عمل به خرج می دادند.۲ 
در ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ قدوسی که نقش مهمی در اعدام های پس از ۳۰ خرداد داشت توسط 
بمبی که از سوی مجاهدین تهیه شده بود به قتل رسید. محمد فخارزاده کرمانی یکی از 
هواداران نفوذی مجاهدین که از کارمندان دادس���تانی انقالب اسالمی بود زیر اتاق وی 
بمبی تعبیه نموده و از دادستانی خارج می شود. انفجار بمب دیوار پشت سر قدوسی را 
خراب کرده و او از اتاقش در طبقه دوم، به کف حیاط پرتاپ می ش���ود و در اثر ضربه و 

خونریزی مغزی کشته می شود. 
اسدالله جوالیی معاون مایل قدوسی می گوید: 

انتخ���اب افراد مهم بود که کالهی ملعون آن طور رخنه  کرده  بود و بعد منافقی که 
روبروی اتاق آقای  قدوس���ی بود. صبح چهارشنبه  آخر عمر بابرکت ظاهری ایشان 
ب���ود که با آقای  الجوردی خدمت ش���ان رفتی���م تا گزارش کاره���ا را بدهیم. آقای 
 الجوردی از عزیزی که در آن جا بودند پرس���یدند که اگر از این فرد چیزی می دانید 
بگویید که همنی االن از این جا بربیمش. آن فرد گفت: چش���م خدمت تان می گویم، 
 ویل ای���ن کار انجام نش���د و جمعه این مناف���ق مواد منفجره را گذاش���ت زیر میز 

آقای  قدوسی.۳ 
مسئوالن قضایی و امنیتی رژیم می کوشند  با دروغ پردازی به گونه ای جلوه دهند    که گویا قدوسی 

1-http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#7
2-www.parsine.com/fa/news/47318
3-www.farsnews.com/printable.php?nn=13950614000881
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از نقش دوگانه ی فخارزاده باخرب بود اما به خاطر رأفت اسالمی اقدامی علیه او انجام نمی داد.
روح الله حسینیان در این مورد می گوید: 

کسی که آقای  قدوسی را ترور کرد، جداً متهم بود که وابسته به سازمان هست. یادم 
هس���ت که حدود یک هفته یا ده روز قبل از ش���هادت ایشان خدمت شان رسیدم و 
گفتم: آقای  قدوسی! ما احتمال قوی می دهیم که آقای  فخار از منافقنی است و باید 
اخراجش کنید. آقای  قدوسی فرمودند: شما در مورد این موضوع مطمئن هستید؟ 
گفتم: مطمئن که نیستیم، ویل از شواهد و قرائن بر می آید که باید دستگری و تهدید شود 
تا باالخره معلوم شود که وابسته هست یا نیست. ایشان فرمودند: آقای حسینیان! آقای 
فخار تازه ازدواج کرده. کاری را که به صحت آن یقنی نداریم، نباید انجام بدهیم.1

احمد قدیریان معاون اجرایی قدوسی داستان دیگری سرهم می کند و می گوید: 
ش���هادت شهید قدوسی بس���یار عجیب بود. آقای قدوسی به آقای فخار مشکوک 
ش���ده بود. بعداً دیدیم که با مسعود رجوی عکس داشت. فّخار در دادستانی نفوذ 
کرده بود. آقای قدوس���ی چندین بار به مس���ئولنی پرسنلی تذکر داده بود که مراقب 
او باشید. من نسبت به این ش���خص مشکوکم. روز سه شنبه یا چهارشنبه صحبت 
ش���ده بود که آقای فخار به گزینش برود تا با او صحبت کنند. ایشان به آن قسمت 
آمده بود و با او صحبت کردند و یک برگه ی تس���ویه ی حس���اب به او داده بودند 
 و قرار نبود از ش���نبه، یک شنبه بیاید. ایشان پنج شنبه و جمعه وارد دادستانی شد و

 زیر میز شهید بزرگوار آقای قدوسی، به سقف مواد را کار گذاشتند. آن ها به محض 
این که آقای قدوسی وارد دادستانی شد و پشت میزش قرار گرفت مواد را از بریون 
هدایت کردند و انفجار رخ داد. دیوار خراب شد و آقای قدوسی از دیوار به پاینی 

پرت شد. کنار آقای قدوسی هم تعدادی از دوستان و برادران مجروح شدند.۲ 
آخوند ها ۱۴۰۰سال اس���ت که همنی دروغ ها را در داستان ضربت خوردن علی ابن طالب 
از ابن ملجم مرادی تکرار می کنند. آن ها ادعا می کنند که امام اول شیعیان هنگام ورود به 
مس���جد با آن که می دانست ابن ملجم قصد کشنت وی را دارد او را از خواب بیدار کرد تا 

مأموریتش را انجام دهد!

1-www.parsine.com/fa/news/47318
2- www.mashreghnews.ir/news/5379
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مریکریم موس���وی کریمی معروف به سیدعبدالکریم موس���وی اردبیلی ۸ بهمن ۱۳۰۴ در 
اردبی���ل در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. وی تحصیالت خود را در مکتب خانه آغاز 
کرد و بنی سال های ۱۳۱۹ تا ۱۳۳۹ در شهرهای اردبیل، قم و نجف به تحصیل حوزوی 
پرداخت و در سال ۱۳۴۷ به تهران عزیمت کرد و پیش نماز مسجد امری در خیابان امریآباد 

شد. وی دارای ده فرزند شامل شش پسر و چهار دخرت بود.
موسوی اردبیلی در طول دوران زندگی اش تا مقطع انقالب ضد سلطنتی، مطلقاً فعالیت 
سیاسی نداشت و یکی از زمینه هایی که در آن فعال بود ردیه نویسی بر آثار بهاییت بود. 
کتاب »جمال ابهی« یکی از آثار موسوی اردبیلی است که در پاسخ به اظهارات بهاییان 
نوشته ش���ده است. پسرش ادعا می کند پیش نمازی مسجد امری المؤمننی را به این دلیل 

انتخاب کرد که در محله ی امریآباد، بهائیان ساکن بودند. 
موسوی اردبیلی با این سابقه  و در حایل که در عمرش حتی یک روز نیز بازداشت نشده 
بود و در هیچ کجا نامی از وی در میان نبود، در میان تعجب فعاالن سیاسی در جریان 
انق���الب به عنوان یکی از اعضای ش���اخص »روحانیت مبارز« از س���وی خمینی به 
عضویت ش���ورای انقالب در آمد و همراه با مهندس بازرگان مأمور مذاکره با سولیوان 
سفری آمریکا در ایران شد. این در حایل بود که خمینی حاضر نشده بود آیت الله طالقانی 
را عضو ش���ورای انقالب کند و مهندس بازرگان و دکرت س���حابی نیز موضوع تشکیل 
شورای انقالب را با او در میان نگذاشته بودند. خمینی وقتی فهمید آیت الله طالقانی در 
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صدد تشکیل شورای انقالب است، وی را نیز به عضویت شورای انقالب درآورد تا مانع 
ابتکار مس���تقل وی شود.موسوی اردبیلی پس از انقالب از طریق ازدواج فرزندانش با 
حلقه ی قدرت و روحانیت، کوشید پیوندهای خانوادگی اش را تحکیم بخشد. سیدعلی 
اردبیلی یکی از فرزندان وی، داماد س���یدجواد شهرس���تانی داماد و نماینده ی آیت الله 
سیس���تانی در ایران است و از این طریق موس���وی اردبیلی با خاندان خمینی، خویی و 

سیدمحمد روحانی وصلت کرد چرا که نوه های آنان نیز داماد های شهرستانی هستند. 
موسوی اردبیلی پس از پریوزی انقالب به همراه بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای و باهرن 
در اسفندماه ۱۳۵۷ به منظور قبضه ی قدرت حزب جمهوری اسالمی را بنیان گذاشتند. 

از دیگر مشاغل و مسئولیت های او پس از انقالب می توان به عضویت در مجلس خربگان 
قانون اساسی، نمایندگی مجلس خربگان رهربی، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عایل 
کش���ور و ریاست شورای عایل قضایی، عضویت در ش���ورای بازنگری قانون اساسی و 

مسئولیت اجرای فرمان هشت ماده ای خمینی در سال ۱۳۶۱ اشاره کرد. 

حضور در باالترین سطح قوه ی قضاییه
موسوی اردبیلی در اسفند ۱۳۵۸ در حایل که هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود و او 
یکی از بنیانگذاران حزب جمهوری اسالمی به شمار می رفت، به حکم خمینی دادستان 

کل کشور شد تا زمینه ی تسلط تام و تمام روحانیت بر مقدرات کشور را فراهم کند. 
پورفسور محمود آخوندی یکی از حقوقدانان برجسته  ی کشور در مورد چگونگی حضور 

موسوی اردبیلی در دادگسرتی پس از انتصاب از سوی خمینی می گوید:  
ش���ادروان فتح الله بنی صدر دادیار و مأمور خدمت در اداره ی حقوقی دادگسرتی 
بود. دفرت  کار او درس���ت مقابل دفرت کار من قرار داش���ت. به این اعتبار هر روز او 
را می دیدم. همکار بس���یار خوب و ارزنده ای به ش���مار می رفت. چهره ی بسیار 
اندیشمندانه ای داش���ت. خیلی باذوق و مطلع بود. در انشای متون حقوقی همتا 
نداشت. به جرأت می توانم بگویم که در بنی کسانی که از چهل سال گذشته به این 
طرف در دادگس���رتی خدمت قضایی کرده اند و من افتخار آشنایی با آنان را دارم، 

کم مانند بود و کسی را به درایت و هوشمندی و خردمندی ایشان ندیدم.
من و بنی صدر )برادر ابوالحسن بنی صدر( عالوه بر همکاری اداری، با هم دوستی 
صمیمانه ای هم داشتیم. به این اعتبار روزی به من تلفن زدند و خرب دادند که دو نفر 
از آقایان روحانی؛ یکی شادروان آیت الله بهشتی و دیگری آیت الله موسوی اردبیلی، 
اویل به سمت ریاست دیوان عایل کشور و دومی به سمت دادستانی کل کشور منصوب 
شده اند و به سوی دادگسرتی حرکت می کنند. آن گاه به من سفارش کردند تا جریان 
را به اطالع آقای فتح الله بنی صدر برسانم تا میز دادستانی کل کشور را ترک کنند و 
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به خانه ی خود برگردند. مبادا از سوی کسی یا کسانی با بی احرتامی روبرو شوند.
با شتاب تمام، خودم را به دفرت آقای بنی صدر رساندم. برایم خیلی سخت بود که 
این خرب را که برای آقای بنی صدر ناخوشایند بود، به ایشان برسانم، ویل چاره ای 
نداش���تم. باالخره به طریقی جریان را گفتم. ایشان پس از شنیدن خرب با ناباوری 
خاص و در حایل که تعجب از نگاه شان موج می زد خرب را تکذیب کردند و اعالم 
داش���تند چننی چیزی امکان پذیر نیس���ت؛ زیرا هنوز شورای نگهبان قانون اساسی 
تشکیل نشده اس���ت. اگر چننی جریانی وجود داشت بی تردید برادرم ابوالحسن 
آن را به من اطالع می داد تا غافلگری نش���وم. آن گاه اضافه کرد که امکان ندارد که 
رئیس جمهور از چننی جریان مهمی بی خرب باش���ند. سپس کمی در فکر فرو رفت. 
من بازگشتم زیرا وظیفه ام را انجام داده بودم. ساعتی بعد که در دفرتم مشغول بودم 

شنیدم الله اکرب گویان او را با صندیل اش از دفرت دادستانی بریون می کشند.۱
موس���وی اردبیلی و بهشتی در حایل رئیس دیوان عایل کشور و دادستان کل کشور شدند 
که به تصدیق موس���وی اردبیلی بر اساس قواننی موجود مقامات دادگسرتی نباید داخل 
احزاب و گروه های سیاس���ی می بودند. و او خود اذعان داشت که ما در نظر داریم اصل 
مسئله را تجدیدنظر بکنیم۲ و به این ترتیب انتخاب این دو نفر از اساس غریقانونی بود و 
آن ها می کوشیدند به آن جنبه ی قانونی ببخشند.او به عنوان دادستان کل کشور از همان 
ابتدا در اموری دخالت می کرد که مطلقاً ارتباطی با وی نداشت و به منظور محدود کردن 
بنی صدر و کاسنت از اختیارات او صورت می گرفت. در آبان ۱۳۵۹ طی حکمی عبدالله 
نوری و علی اکرب محتشمی را به سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسالمی انتخاب کرد 

که باعث بروز مخالفت های بسیاری در جامعه شد.۳

جان به در بردن از طرح ترور
روز دوم دی ماه ۱۳۵۹ یک بمب قوی که زیر پل تقاطع خیابان های ۱۶ آذر و پروفس���ور 
براون کار گذاش���ته ش���ده بود در س���اعت هفت و پانزده دقیقه صبح منفجر شد و بر اثر 
انفجار شدید این بمب چندین مغازه و فروشگاه در آن حوایل دچار خسارت گردیدند. 
بمب توس���ط گروه فرقان و به منظور ترور موسوی اردبیلی کار گذاشته شده بود. اعضای 
گروه فرقان پس از نصب بمب در زیر پل دو رشته سیم به طول پنجاه/شصت مرت از محل 
بمب گذاری به سمت دیگر خیابان کشیده و با اتصال این دو رشته سیم بمب مزبور را 
منفجر کردند. اتوموبیل موسوی اردبیلی چند مرت مانده به محل انفجار توقف کوتاهی کرده 

۱-خاطرات محمود آخوندی صفحه ۱۸۶
۲-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۵۹ص ۹. 

۳-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۱۹ آبان  ۱۳۵۹ ص ۲. 
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و در همنی اثنا بمب منفجر شده بود.۱افرادی که بمب مزبور را کار گذاشته بودند در ۶ تریماه 
۱۳۶۰ بمبی را در یک ضبط صوت کارگذاشته و تالش کردند خامنه ای را به قتل برسانند. 

حمایت از چماق داران 
در س���ال های ۵۹ و ۶۰ با تشدید فعالیت چماق داران که تحت عنوان »امت  حزب الله« 
و با هدایت دادس���تانی انقالب اس���المی، حزب جمهوری اسالمی، سازمان مجاهدین 
انقالب اس���المی، کمیته انقالب اسالمی و سپاه پاس���داران صورت می گرفت هر هفته 
صدها حمله به مخالفان صورت می گرفت و ده ها دخرت و پسر جوان در کوچه و خیابان 

به قتل رسیدند با این حال حتی یک نفر دستگری و محاکمه نگردید. 
موسوی اردبیلی به همراه بهشتی و حزب جمهوری اسالمی در غائله ی ۱۴ اسفند ۱۳۵۹که 
طی آن چماق داران حزب جمهوری اسالمی در معیت پاسداران کمیته و سپاه پاسداران به 
سخرنانی رئیس جمهوری در دانشگاه تهران حمله کردند چنان چه انتظار می رفت جانب 
چماق داران و اجامر و اوباش وابسته به حزب جمهوری اسالمی را گرفت و به زعم خود 
پرونده ی قطوری علیه بنی صدر تهیه کرد که تنها پس از تعلل نریوهای انتظامی در برخورد 
با چماق داران دستور داده بود مهاجمنی را دستگری و تحویل دستگاه های ذیربط بدهند. 
موسوی اردبیلی سال بعد در روز ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ و در مقام رئیس دیوان عایل وقت کشور در 
یک مصاحبه ی مطبوعاتی به ماجرای ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ اشاره کرده و در اظهار نظری غریحقوقی 

که نشان دهنده ی عدم آگاهی او از ابتدایی ترین موازین حقوقی و قضایی بود گفت: 
موضوع در قوه ی قضاییه بررسی شد و برای رئیس جمهور پرونده ی جنایی تشکیل 

گردید، حکم رئیس جمهور وقت به خاطر اقدام علیه نظام اعدام بود...۲
فرزند موسوی اردبیلی یکی از کسانی بود که هنگام حمله به سخرنانی بنی صدر توسط مردم 
دستگری شد. اما پدر به جای رسیدگی حقوقی به پرونده، به دفاع از فرزند پرداخت و یک 

هفته بعد در گفتگو با روزنامه ی جمهوری اسالمی ارگان حزب جمهوری اسالمی گفت: 
دستگریی یک فرد در جریان ۱۴ اسفند دلیل چماق دار بودن او نیست در این روزها 
اول عکس پسر مرا انداخته بودند ویل اسمش را ننوشته بودند بعد کسی به من نشان 
داد گفتم شاید او هم بوده بعد از او پرسیدم گفت بله من ایستاده بودم یک نفر از 
این مجاهدین هم کوچه مرا دید و رفت و گفت: پسر موسوی اردبیلی این جا است و 
آمدند و ریختند به سر من و مرا کتک زدند و بعد هم بردند همان جایی که می بردند 
افراد را تحویل دادند یکی از افراد دفرت آقای بنی صدر مرا شناخت و سوار ماشینش 

۱-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه سوم دی ماه ۱۳۵۹، ص ۱۲. 
2-www.aminabadi.ir/blog/1393/12
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کرد و مرا به خانه آورد. ۱
 نکته ی حائز اهمیت در داس���تانی که موسوی اردبیلی سرهم کرده این است که پسر وی 
 با این که مورد ظلم و تعدی قرار گرفته اما گزارش آن را به پدرش که دادستان کل کشور 
اس���ت نمی دهد تا پدر با دیدن عکس وی در مورد موضوع س���ؤال کند! از همه مهم تر 

همه ی اشخاص مجهول الهویه هستند.
موس���وی اردبیلی در مقام دادستان کل مسئول رسیدگی و تشکیل پرونده برای غائله ۱۴ 
اسفند شد. نتیجه ی »تحقیقات« وی در یک هزار صفحه منتشر شد. در گزارش مزبور 
وی علناً از چماق داران تجلیل به عمل  آورد و از حمله به دفرت بنی صدر و دفاتر همکاری 

مردم با رئیس جمهور در سراسر کشور استقبال کرد.

کودتای علیه بنی صدر و اشاعه ی سرکوب و کشتار
موسوی اردبیلی یکی از مسئوالن کودتا علیه بنی صدر اولنی رئیس جمهوری اسالمی و فجایع 

به بار آمده بعد از آن بود. وی در گزارش رسمی خود تلویحاً آن را تأیید کرد و گفت:  
حکم امام )ع���زل کردن بنی صدر از فرماندهی کل قوا( کافی بود که بنی صدر را به 
اختفای کامل بربد و از لحظه و انتشار حکم عمالً بنی صدر از کلیه ی اقتدار خویش 

منعزل گردید و محل سکونت و محل کار وی به تصرف سپاه و کمیته در آمد. ۲
وی در مقام دادس���تان کل کشور و عضو ش���ورای عایل قضایی در اعدام های بی رویه و 
دس���ته جمعی پس از ۳۰ خرداد ۶۰ مسئولیت مستقیم داش���ت. پس از قتل بهشتی در ۷ 
تریماه ۱۳۶۰ او با حکم خمینی به ریاست شورای عایل قضایی و دیوان عایل کشور رسید و 
مسئولیتی مضاعف در سرکوب و کشتار دهه ی ۶۰ یافت و به عنوان مسئول ارشد نظام در 

کلیه ی جلسات سران نظام و تصمیم گریی های دهه ی سیاه ۶۰ شرکت داشت.
موسوی اردبیلی مانند همه ی  مسئوالن نظام تنها زبانی که به کار می بردند زور بود و تهدید. 
وی در  س���مینار ائمه جمعه و روحانیون استان آذربایجان شرقی که در شهرستان اردبیل 
برگزار شد با اخطار به کسانی که در مقابل انقالب کارشکنی می کنند  گفت: با این افراد 

به عنوان محارب رفتار خواهد شد.3 
وی به عنوان رئیس دستگاه قضایی کشور وظیفه ی تدوین قواننی کیفری، جزایی و حقوقی 
دادگسرتی و انطباق آن ها با موازین شرع و فقه اسالمی را داشت و سیستم قضایی مبتنی بر 
شریعت و فقه را پایه گذاری کرد که بیش از سه دهه آثار وخامت بار آن گریبانگری مردم ایران 

۱-جمهوری اسالمی ، ۲۳ اسفند ۱۳۵۹ ، صفحه ۹.
۲- عائله چهاردهم اسفند ۱۳۵۹ زیر نظر سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس شورای عایل قضایی، 

تهران، انتشارات نجات، چاپ دوم. ۱۳۶۴، ص ۶۸۶
۳- روزنامه ی اطالعات ۲۵ خرداد ۱۳۶۱.  
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اس���ت. در دوران هشت ساله ی هدایت شورای عایل قضایی و دیوان عایل کشور و دوران 
یک س���اله مسئولیت دادستانی کل کشور، حتی یک بار نشد که موسوی اردبیلی نسبت به 
جنایات صورت گرفته در زندان ها اعرتاض مشخصی بکند. آیت الله منتظری در ۵ مهرماه 
۱۳۶۰ با نگارش نامه ای به خمینی نسبت به اعمال او و شورای عایل قضایی اعرتاض کرد. 

محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العایل
پس از س���الم، با این که مدتی است موفق به زیارت حضرتعایل نشده ام و تصمیم 
داش���تم برای امور جاریه کشور که طبعاً هر کدام مسئویل دارد مزاحم اوقات شریف 
نش���وم، ویل بر حسب احساس وظیفه شرعی الزم دانس���تم به نحو اجمال خاطر 
حضرتعایل را به  جریاناتی که در مهم ترین ارگان های ضامن بقاء انقالب و  کشور 

می گذرد جلب کنم:
۱- ضعف شورای عایل قضایی و بالنتیجه دادگاه های انقالب به حدی است که افراد 
صادق و متعهدی که خود در منت آن ها هستند می گویند اوضاع جاری زندان اوین 
و بسیاری از زندان های شهرستان ها از قبیل اعدام های بی رویه و احیاناً بدون حکم 
قضات شرع یا بدون اطالع آن ها و گاهی به رغم مخالفت با آن ها و ناهماهنگی بنی 
دادگاه ها و احکام صادره و تأثری َجّوها و احساسات و عصبانیت ها در احکام صادره 
و حتی اعدام دخرتان س���یزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون این که اسلحه 
در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاماًل ناراحت کننده و وحشتناک 

است، فشارها و تعزیرات و شکنجه های طاقت فرسا رو به افزایش است.
آمار زندانیان به حدی است که بسا در یک سلول انفرادی پنج نفر باید با وضع غری 
انس���انی بمانند؛ حتی به آن ها نوعاً امکانات نماز خواندن هم داده نمی شود؛ و به 
 تعبری یکی از قضات شرع، هرج و مرج و خودمختاری مسئولنی بازجویی و بازپرسی 
س���خت نگران کننده است. اعدام های اخری معمواًل از مهره های رده سوم و چهارم 
و سمپات ها می باش���د و مهره های اصلی کاماًل به کار مشغولند و از اعدام شدگان 
قهرمان س���ازی کرده و افراد دیگری را به دام انداخته و به میدان می فرس���تند. اگر 
 مهره های اصلی و مؤثر اعدام می ش���دند و کار توجیهی روی اغفال شدگان انجام

 می شد نظری آن چه با گروه فرقان انجام شد، امید بود که ریشه ی این گروه ها و فکر 
آن ها کنده شود، ویل با زیاد شدن آمار معدومنی ممکن است در کوتاه مدت جریان 
ترور ضعیف گردد؛ ویل باالخره با ش���کل و تجربیات پیچیده تری جوانه می زنند و 
مشکل هم چنان باقی است. زمزمه هایی حتی از خانواده های متعبد و مذهبی شروع 
ش���ده که معلوم نیست گس���رتش نیابد، چون خون، طبعاً تحریک کننده عواطف و 
احساسات است، و باألخره اموری در زندان ها می گذرد که اگر حضرتعایل اطالع 
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داش���تید قطعاً به آن ها رضایت نمی دادید. البته این مطالب را کسی به حضرتعایل 
می نگارد که از اول مخالف گروه ها بوده و از آن ها هم ضربه خورده و س���عی دارد 

عقل و فکر را حکم قرار دهد و تحت تأثری احساسات آنی واقع نشود... ۱
در تمام دورانی که موس���وی اردبیلی هدایت قوه ی قضاییه را به عهده داشت حتی یک 
دادگاه انقالب با حضور وکیل مدافع برگزار نش���د. او مانند دیگر مسئوالن قضایی نظام 

تعریف عجیب و غریبی از وکیل مدافع به دست داده و ادعا می کرد: 
وکیل در دو مرحله به درد موکل می خورد. یک در این که موکل نمی داند یا وقت ندارد 
که برود مقدمات کار را فراهم کند. وکیل این کار ها را می کند. مسئله ی دوم دفاع 
است و طبعاً باید این وکیل حقوقدان باشد و چون این حقوق بر طبق موازین اسالمی 
تنظیم شده، اگر وکیل آگاهی به این مسائل نداشته باشد، نمی تواند دفاع کند. منتهی 
وکالت در زمان گذشته به شکل بدی بود. وکیل می رفت حق یا باطل، از موکل خود 
دفاع می کرد، ولو با هزار کلک حق طرف دیگر را از بنی بربد. این ها وکیل نبودند.۲ 

وخامت وضعیت حقوق بشر 
پس از در اختیارگرفنت قوه ی قضاییه توسط حزب جمهوری اسالمی، وضعیت حقوق بشر 
در کشور رو به وخامت گذاشت و شکنجه  که پس از فروپاشی رژیم سلطنتی برای مدت 

کوتاهی از زندان ها رخت بربسته بود دوباره اعمال شد. 
بنی صدر اولنی رئیس جمهوری اسالمی در ارتباط با پی گریی شکایات واصله در مورد 

شکنجه و بدرفتاری در زندان ها می گوید:
وقتی فهرس���ت شکایات واصله از س���پاه را طی دو ماه برای آقای موسوی اردبیلی 
فرستادم، کم ترین عملی از سوی دستگاه قضایی که باید عدل اسالمی را برقرار سازد 
مشاهده نش���د. آن چه از این فهرست به یادم مانده، دوست و پنجاه مورد شکنجه، 
سی و یک مورد قتل و بسیاری موارد توقیف و مصادره بود، با آقای خمینی هم در 

این باره صحبت کردم. اما هیچ جوابی نداد.۳ 
از آن جایی که روحانیت و به ویژه موس���وی اردبیلی که یکی از دش���منان شناخته شده ی 
بهاییت به شمار می رفت وضعیت پریوان این آینی رو به وخامت گذاشت و سرکوب شدید 

آن ها در دستور کار قرار گرفت. 
ب���ه گزارش جامعه ی جهانی بهایی س���ی و هفت ش���هروند بهایی در طی س���ال 
۱۳۵۹خورش���یدی در ایران به قتل رسیدند. بیست و یک نفر از این افراد به حکم 
1-www.amontazeri.com/book/khaterat/volume-2/1065

۲-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۶۱، ص ۱۳. 
3- www.ensani.ir/fa/content/112041/default.aspx
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دادگاه ه���ای انقالب در ایران اعدام ش���ده اند، اما بقیه ی این اس���امی از قربانیان 
ترورهای حکومتی یا غری حکومتی هستند.۱ 

اعضای ش���ورای ُنه نفره ی مدیران منتخب جامعه ی بهایی ایران، که به نام محفل مّلی 
بهاییان ایران شناخته می شد به همراه دو مشاور در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ توسط گروهی، 

که خود را مأمور معرفی می کردند، دستگری و همان موقع سر به نیست شدند. 
از همان ابتدا بهشتی و اردبیلی با وجود اطالع از منشاء قتل ها مسئولیت آن ها را به عهده 
نگرفته و ضمن اظهار بی اطالعی این قتل ها را به گروه های خودس���ر نس���بت دادند. در 
شهریور ۱۳۵۹، هفت نفر از بهایی  های یزد به تحریک محمد صدوقی امام جمعه این شهر 

تریباران شدند. 
هشت نفر از اعضای شورای مدیریتی جامعه بهایی ایران موسوم به محفل روحانی ملی 
بهاییان ایران در ش���امگاه ۲۲ آذرماه ۱۳۶۰ خورشیدی، بازداش���ت و پس از دو هفته در 
سحرگاه ششم دی ماه به جوخه اعدام سرپده شدند. موسوی اردبیلی، دادستان کل انقالب 
ابتدا منکر اعدام این هشت شهروند بهایی شد، ویل پس از انتشار گسرتده خرب مزبور، اعالم 
کرد که هیچ انگیزه ی مذهبی در اعدام ها دخالت نداشته است و این هشت نفر به اتهام 

جاسوسی برای قدرت های خارجی اعدام شده اند.۲ 
در سال های بعد و تحت مدیریت موسوی اردبیلی بی رحمی در مورد بهاییان تشدید شد و 
براساس گزارش جامعه ی جهانی بهایی صد و پنجاه و هفت شهروند بهایی طی این دوره 

اعدام یا به قتل رسیدند که نوزده نفر از این تعداد را زنان بهایی تشکیل می دهند.۳ 
در سال ۱۳۶۲ سرکوب بهایی ها تشدید شد و شعبه ی هشت اوین به بازجویی و شکنجه ی 

بهایی ها اختصاص یافت. موج مصادره ی اموال بهایی ها سراسر ایران را در بر گرفت. 
در زمستان سال ۱۳۶۲ رادیو یزد با انتشار اطالعیه دادستانی انقالب خرب از توقیف اموال 

منقول و غریمنقول بهایی های یزد و ممنوع المعامله شدن آنان داد. 
بر اساس این اطالعیه اموال بیش از پنج هزار بهایی یزدی اعم از مقیم یا غریمقیم در یزد، 
زنده یا متوفی، توقیف و در آستانه ی مصادره شدن قرار گرفت. تا پایان سال ۱۳۶۳ بیش از نود 
درصد اموال بهایی های یزد اعم از منازل مسکونی، مغازه ها، امالک زراعی، زمنی های شهری 
و زمنی های خارج از شهر، وجوه بانکی ، ماشنی های سواری، اسباب اثاثیه ی منزل و محل کار، 
مصادره شد. برخی از مقامات قضایی شهر یزد، در سود حاصل از فروش این اموال سهم 
داشتند و مقادیر زیادی از این اموال توسط دست نشاندگان آنان مانند محمدجواد کشمریی 
)نماینده تام االختیار محمد صدوقی امام جمعه یزد و موسوی دادستان دادگاه انقالب یزد و 

۱-خاطرات محمود آخوندی صفحه ۱۸۶.
۲- پیشنی. 
۳- پیشنی. 
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ناصری حاکم شرع( فروخته شد.۱
پس از نامه ی تند آیت الله سید ابوالفضل موسوی زنجانی، مجتهد ارشد تهران علیه خمینی 
و نظام تازه  تأسیس، موسوی اردبیلی که در برابر وی آخوند دون پایه ای به شمار می رفت 
به تحریک احمد خمینی خواهان برخورد با ایشان بود که به دستور خمینی از انجام این 

کار خودداری کرد. ۲
بعد از دستگریی سران و اعضای حزب توده وی در گفتگوی مطبوعاتی گفت: 

آن ها نمی دانند این ها چه ضربه ای خورده اند و ما امیدواریم که انشاءالله برای همیشه 
امت ما از ش���ر حزب خائن و منحله توده راحت ش���ود... از نظر جرم قضایی، این 
افراد بر اساس اعرتافات شان و مدارک موجود بدترین جرم ها را مرتکب شده اند و 

مجازات آن ها جزء شدیدترین مجازات  هاست. ۳

دورریخنت قواننی ضد اسالمی  و اجرای قواننی اسالمی
موسوی اردبیلی در پیامی که به مناسبت نوروز ۱۳۶۲ صادر کرد مدعی شد: 

االن با پایان سال ۶۱، این مژده را به همه ی هموطنان عزیز عرض می کنم دیگر از اول 
سال ۶۲ در نتیجه ی تالش پیگری و شبانه روزی برادران عزیز، کار به جایی رسیده که 
بحمدالله حتی یک حکم غریاسالمی در سراسر ایران داده نخواهد شد. همه ی احکام، 
اسالمی شده، دادگسرتی اسالمی شده، مگر در یک جا خطایی اشتباهی شده باشد و 
اما راجع به روابط به کلی برچیده شد. دیگر روابطی در قوه قضایی وجود ندارد.۴ 
وی اعتقادی به اجرای قانون نداشت برای همنی به مسئوالن قضایی رهنمود می داد  که 

قانون جهت دار را دور بریزید: 
بعضی جاها قواننی به روشنی ضداسالم است. و بعضی ها مخالفت آشکار با اسالم 
ندارد و جهت دار اس���ت. ما داد می زنیم این قواننی برعلیه مستضعفنی است. این 
قانون می خواهد مستضعف سرپناه نداشته باشد. و زیر برف و باران با دخرت شانزده/

هفده ساله، یا مادر پری با زنی حامله در کنارخیابان بخوابد. سه روز بگذرد نه دخرت، 
دخرت او باشد و نه پسر، پسر او. اما قانون مالک و مستاجر اگر ببیند هیچ جای آن 
مخالف اسالم نیست، قواننی جهت دار را باید دور ریخت. ویل به این آسانی نیست. 
اگر ما بخواهیم جمع را به نفع مس���تضعفنی بکنیم باید تمام قوانینی که در دوران 
پهلوی تصویب شده چون جهت دار بوده است دور بریزیم. این را باید حوزه ی علمیه 

1-www.tribunezamaneh.com/archives/38945
۲-گفتگوی روزنامه ی جمهوری اسالمی با آیت الله موسوی اردبیلی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۰.

۳-روزنامه  ی جمهوری اسالمی، یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۱۲. 
۴-روزنامه ی جمهوری اسالمی، شنبه ششم فروردین ۱۳۶۲ ص ۱۰. 
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تشخیص بدهد. این نظام نیاز به تغذیه فکر دارد و این به جز حوزه ی علمیه قم از 
جای دیگر تغذیه نخواهد شد. منبع فکری نظام اسالمی حوزه ی علمیه است. این 

حوزه ی علمیه است که باید خط اقتصادی را در مملکت پیاده کند. ۱
قواننی اسالمی مدنظر وی مجازات های بی رحمانه و غریانسانی بود. او در ارتباط با حل 

معضل اعتیاد و مواد مخدر بر اساس قواننی اسالمی گفت: 
شورای عایل  قضایی تصمیم گرفت این مسئله را با یک حرکت ضربتی حل کند و 
تصویب ش���د که محاکم سیار در شهر راه بیافتد و در مراکز آن ها قاضی حکم کند. 
چون جرم مش���هود اس���ت و همان جا هم تنبیه بدنی بشود یعنی شالق بخورد و از 
همان ساعت هم اگر مأمورین دولت آماده تحویل گرفنت بودند بعد از این که آن ها 
مجازات ش���ان را دیدند تحویل دولت بدهند تا ب���ه اردوگاه بربند و اگر آن ها آماده 
نبودند حد اقل این که قوه قضایی کار خودش را باید انجام بدهد. تنبیه بکند البته 
این تنبیه به دو صورت خواهد بود یکی در آن مراکز این ها را ش���الق می زنند و به 
صالح دید قاضی بعضی را به  دادگسرتی می آورند و در دادگسرتی شالق می زنند... 
دو نفر حاکم شرع و سه دادرس علی البدل با تعدادی از گشتی ها که این ها از فردا در 

تهران شروع به کار می کنند. 
وی در مورد قاچاق چیان مواد مخدر گفت: 

اکثر این ها مفسد فی االرض هستند مگر در مواردی استثنایی که قاضی شک داشته 
باشد که این شخص مفسد هست یا نه. واال اکثرشان مفسده و حکم شان هم در قرآن 
است. آسان ترینش هم شاید در یک جهت اعدام باشد واال حکم دیگری دارد که 

دست راست و چپش را باید بربند ولش کنند تا بمرید.۲ 
در پی همنی اظهار نظر بود که دادگاه  های س���یار تش���کیل ش���ده و با حضور در میادین 

پرجمعیت شهر، به صدور حکم شالق در مالءعام پرداختند: 
صبح و ظهر دیروز سه واحد از دادگاه سیار مبارزه با مواد مخدر که از سوی آیت الله 
موسوی اردبیلی تشکیل شده اس���ت در محل خیابان جمشید، میدان رباط کریم و 
خیابان جوادیه حضور یافت و پس از بررسی های الزم یک صد نفر را به  پانزده ایل 

هفتاد و پنج ضربه شالق محکوم و حکم صادره در مالء عام اجرا شد.۳ 
او در دیدار با اعضای بسیج سپاه پاسداران اسالم شهر گفت: 

در رژیم منحط پهلوی جامعه ما به طرف فساد حرکت می کرد و یک میلیون معتاد تنها 
نمونه ای از آن است... اگر انقالب ما هیچ کار نکرده باشد همنی بس که شرکت در 
۱-سمینار اسالم و مستضعفان. ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۵، نقل از نشریه ی رویدادها و تحلیل سپاه پاسداران ش.۸ 

۲-روزنامه ی جمهوری اسالمی، سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۶۲، ص ۱۲. 
۳-روزنامه ی جمهوری اسالمی، سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۶۲ ص ۲.
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بسیج از فساد نونهاالن جامعه جلوگریی  می کند. قباًل والدین همیشه نگران اوالد خود 
بودند که مبادا چننی و چنان شود اما در حال حاضر پدران و مادران ما از این جهت 
که در جامعه فسادی فرزندان آنان را تهدید نمی کند نگران آینده فرزندان شان نیستند.۱ 
وی در ۱۱اردیبهشت ۱۳۶۲در جلسه توجیهی حاکم شرع دادگاه های کیفری یک و دو و 
علی البدل ها و مشاوران دادگسرتی تهران در ارتباط با فرق بنی قواننی و نحوه رسیدگی و 

افراد و نظام فعلی قضایی و سابق گفت: 
ما مدعی هستیم که می خواهیم قواننی اسالمی را پیاده کنیم و من حاضرم در مورد 

جزای اسالمی به سازمان های بنی المللی بروم و بحث کنم. 
و سپس اضافه نمود: 

امروز ما دور هم جمع شده ایم تا مسائل را بحث کنیم و نتیجه  بگرییم. اولنی مسئله ی 
نوارها و ویدئو هاست که باید با شدت عمل با کسانی که وسیله ی جریحه دار نمودن عفت 
عمومی هستند برخورد شود. من پیشنهاد می کنم مثالً  کسی که نوار مبتذل می فروشد، 
باید با شدت عمل با وی برخورد  کرد. نوارش را بگرییم، بلندگو وضبط صوت و ویدئو 
را به عنوان آلت جرم بگرییم و دکانش را به عنوان محل کس���ب گناهان و معصیت 
بگرییم. فروخنت نوارهای موسیقی حرام شرعی است و فروشنده قابل تعقیب است و 

ضابطنی دادگسرتی باید آن ها را جمع کنند و به دادگسرتی بیاورند.۲

هواپیماربایی  و  کشتار آمریکایی ها
در تاریخ دوم دس���امرب ۱۹۸۴ مصادف با س���یزدهم آذر ۱۳۶۳ ی���ک هواپیمای ایرباس 
خطوط هوایی کویت که با صدو ش���صت و یک سرنش���نی راهی کراچی بود، توس���ط 
چهار نفر در فرودگاه تهران ربوده ش���د. هواپیماربایان خواستار آزادی هفده زندانی در 
کویت بودند. ورود این هواپیما به مهرآباد تهران طوالنی ترین ماجرای هواپیماربایی در 
جه���ان را تا آن موقع رقم زد. هر چند منابع رس���می خربی از ملیت هواپیماربا ها اعالم 
نکردند؛ اما برخی منابع کویتی مدعی شدند که هواپیماربا ها ایرانی و فلسطینی هستند. 
 در این هواپیما سه نفر از مقامات بلندپایه ی کویت و سه دیپلمات آمریکایی نیز حضور 
داشتند که این سه دیپلمات آمریکایی به دست هواپیماربا ها کشته شدند. پس از کشته شدن 
این سه نفر و وخیم شدن ماجرا، این هواپیماربایی پس از یک هفته در حایل که تنها هفت 
مسافر گروگان باقی مانده بودند، ظاهرًا  با عملیات ضربتی نریوهای ویژه ی ایران پایان یافت. 
از همان ابتدا گفته می ش���د که مسلس���ل هواپیما ربایان در تهران به آن ها داده شده و این 

هواپیماربایی با مشارکت نظام اسالمی صورت گرفته است. 

۱-روزنامه ی جمهوری اسالمی، چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۶۲
۲-روزنامه ی اطالعات، یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۲.
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موس���وی اردبیلی ماه بعد در کنفرانس مطبوعات���ی خود به منظور فریب افکار عمومی و 
منحر ف کردن انگشت  اتهام از روی نظام اسالمی گفت: 

مجازات ربایندگان هواپیمای کویتی در قبال این عمل به تنهایی سه تا پانزده سال زندان 
به همراه دارد و دیگر اعمال مجرمانه آنان خود بطور جداگانه ای کیفر خواهد داشت.۱

هواپیماربایان نه تنها محاکمه نشدند، بلکه هویت شان نیز مشخص نشد و به سرعت توسط 
نظام اسالمی آزاد شدند. 

اعتماد به نفس در دروغ گویی
به مناس���بت ۲۲بهمن ۱۳۶۴ اعضای ش���ورای عایل قضایی به اتفاق حسن حبیبی وزیر 
دادگس���رتی در جمع میهمانان خارجی دهه ی فجر که جزو هواداران دس���ت چنی شده ی 
نظام اس���المی بودند به س���واالت آن ها در رابطه با قواننی اسالمی و اجرای آن ها پاسخ 
دادند. موس���وی اردبیلی، به عنوان رئیس شورای عایل قضایی و رئیس دیوان عایل کشور 
ضمن خریمقدم در حایل که کشور متجاوز از پنج سال درگری جنگ و ویرانی بود، ده ها 
هزار نفر در زندان ها به زیر شکنجه کشیده شده بودند، هزاران تن زن و مرد، پری و جوان، 
کودک و نوجوان به جوخه های اعدام س���رپده ش���ده بودند و کشور در ماتم و عزا به سر 
می برد و کاروان های جنازه در شهرها و روستا ها به راه می افتادند و نشاط و سرور از جامعه 

رخت بربسته بود و میلیون ها آواره در داخل و خارج از کشور سرگردان بودند، گفت: 
در ابتدای پریوزی انقالب اس���المی ما گمان نمی کردیم ک���ه این انقالب این قدر 
پربرکت باشد ویل اکنون آن چه که در کتاب ها خوانده بودیم تحقق پیدا کرده، ما از 
این انقالب کوچک ترین ناراحتی نداریم و آن را بزرگ ترین نعمت خدا می دانیم. 
ما این انقالب را در حد یک معجزه می دانیم و همیشه آرزو  کرده ایم ای کاش این 
انقالب سال ها پیش از این نصیب ما می شد. شما به کشوری آمده اید که سرنوشتش 
به معنای حقیقی در دست خودش است. هر روز این انقالب بهرت از روز قبل می شود 

و ما آینده بسیار خوبی را برای برای انقالب اسالمی ایران پیش بینی می کنیم.
وی که در دروغ گویی هیچ حد و مرزی نمی ش���ناخت در حایل که ایران پیش از انقالب 

دارای یکی از باالترین نرخ های رشد اقتصادی دنیا بود گفت: 
اگر وضع اقتصادی کش���اورزی و تمام امور ما را قبل از انقالب یا بعد از انقالب 
مقایسه کنید، خواهید دید که ما در بدترین وضع ممکن در قبل بوده ایم و اکنون در 

وضع بسیار خوبی هستیم.۲ 

۱-روزنامه ی اطالعات، یکشنبه ۹ دی ۱۳۶۳، ص ۱. 
۲-روزنامه ی اطالعات، یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۶۴، ص ۲.
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مشارکت در کشتار بی رحمانه ۱۳۶۷
موس���وی اردبیلی در جریان کشتار ۶۷ به عنوان رئیس شورای عایل قضایی نقش مهمی 

داشت. وی به منظور زمینه سازی برای کشتار بزرگ می گوید:
این ه���ا آمدند. این ها نمی دانند که مردم این ها را از حیوان پس���ت تر می دانند. مردم 
علیه این ها چنان آتشی هستند. قوه ی قضاییه در فشار بسیار سخت افکار عمومی که 
چرا این ها اعدام نمی شوند، یک دسته شان زندانی می شوند... مردم می گویند: آقا باید 
از دم اعدام شوند، قاضی از آن طرف گرفتار یک سلسله مسائل... از این طرف فشار 
افکار عمومی، از همه بیش تر من باید از این بدبخت تشکر کنم که کار ما را آسان کرد. 
ما ده تا ده تا، بیست تا بیست تا محاکمه می کنیم. پرونده بیار، پرونده برب. متأسفم 
می گویند خمسش از بنی رفته، ای کاش همه اش از بنی بروند یک مرتبه مسئله تمام شود. ۱

وی هم چن���نی در نامه ای به خمینی خواهان چگونگی اج���رای فرمان قتل عام زندانیان 
سیاسی در سراسر کشور می شود. احمد خمینی در نامه ای به پدرش می نویسد: 

پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العایل
پس از عرض سالم، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخری حضرتعایل درباره 

منافقنی ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند:
۱- آیا این حکم مربوط به آن هاس���ت که در زندان ها بوده اند و محاکمه ش���ده اند و 
محکوم به اعدام گشته اند ویل تغیری موضع نداد ه اند و هنوز هم حکم در مورد آن ها 

اجرا نشده است، یا آن هایی که حتی محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدامند؟
۲-آیا منافقنی که محکوم به زندان محدود ش���ده اند و مقداری از زندان شان را هم 

کشیده اند ویل بر سرموضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟
۳-در مورد رسیدگی به وضع منافقنی آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که 
خود استقالل قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد 

یا خود می توانند مستقال عمل آنند؟
فرزند شما، احمد 

و خمینی در زیِر نامه پاسخ داده است:
بسمه تعایل

در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، 
سریعاً دشمنان اسالم را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت 

که حکم سریع تر انجام گردد همان مورد نظر است.
روح الله الموسوی الخمینی

۱-روزنامه ی رسالت ۹ شهریور ۱۳۶۷.
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موس���وی اردبیلی پس از گرفنت چننی دستور العملی و در هماهنگی با رفسنجانی سخنان 
شدید اللحن و بی سابقه ای در نماز جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ ایراد کرد که تیغ نریی و هیأت 

کشتار ۶۷ را تیز  کرد: 
مسئله ی منافقنی برای ما مشکل بزرگی بود. تعداد زیادی از آن ها از ایران رفتند و 
در عراق برای خودش���ان بساط و دستگاه سازمان درست کرده  اند. جمعی از آن ها 
هم در ایران در زندان ها هستند. ما اگر جنگ را تمام می  کردیم تازه گرفتار مشکل 
منافقنی بودیم. برای ما حل مشکل منافقنی به آسانی ممکن نبود و هزینه  های فراوانی 
داشت، اما پیش از قبول قطع نامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد. 

)تکبری نمازگزاران(۱
وی در ادامه از زبان مردم خواهان اعدام بدون محاکمه مجاهدین شد: 

... خاک بر سر منافقنی با آن سیاست و تحلیل شان!... این ها نمی  دانند که مردم ایران، 
منافق���نی را از هر حیوانی بدتر می  دانند. )تکبری نمازگ���زاران( مردم ایران چنان از 
دست منافقنی خشمگنی هستند که قوه ی قضاییه از سوی افکار عمومی تحت فشار 
بسیار زیاد است. مردم می  گویند چرا منافقنی را محاکمه می  کنید؟ این ها که محاکمه 
ندارند. حکمش معلوم است، موضوعش هم معلوم است، جزایش هم معلوم است. 
قوه ی قضاییه در فشار است که این ها چرا محاکمه می  شوند؟ چرا همه این ها را اعدام 
نمی  کنید؟ چرا بعضی از آن ها زندانی می  شوند؟ )شعار نمازگزاران: منافق زندانی، 

اعدام باید گردد(۲ 
وی هم چننی موافقت خود را با اعمال حداکثر بی رحمی اعالم کرد و گفت: 

...قاض���ی از یک طرف باید رعایت ضوابط محاکمه را بکند و از طرف دیگر در 
فشار افکار عمومی است... مردم آن قدر برای نابود کردن منافقنی به قوه ی قضاییه 
فشار می آورند که حتی از قوه ی قضاییه انتظاراتی بیش تر از اختیاراتش دارند... من با 
شما هماهنگ هستم و به شما حق می دهم و می گویم این ها نباید عفو بشوند. )تکبری 
نمازگزاران( من این حرف را تحت تاثری جو بر زیان نمی  آورم، بلکه به دلیل اطالع 

از شدت لجاجت آن ها این حرف را می زنم.۳
تالش موسوی اردبیلی برای پیوند زدن قتل عام زندانیان به خواست مردم دروغ وقیحانه ای 
بود که او تولید کرد چرا که مردم روح شان هم خرب نداشت که از هشت روز پیش جوخه های 
۱-خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، گردآوری و تدوین سید محمدباقر 

نجفی کازرونی، موسسه ی انتشارات دانشگاه مفید، قم، بهار ۱۳۸۵. ص ۳۸۵
۲-خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، گردآوری و تدوین سیدمحمدباقر 

نجفی کازرونی، موسسه ی انتشارات دانشگاه مفید، قم، بهار ۱۳۸۵. ص ۳۸۶
۳-خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، گردآوری و تدوین سیدمحمدباقر 

نجفی کازرونی، موسسه ی انتشارات دانشگاه مفید، قم، بهار ۱۳۸۵. ص ۳۸۷
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اعدام دسته دسته زندانیان را به کام مرگ می فرستند. 
آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیأت کشتار ۶۷ در مورد نقش موسوی اردبیلی در 

کشتار ۶۷ می گویند: 
متاسفانه بدبختی ما این است که دستگاه قضایی ما در رأسش شخصی )عبدالکریم 
موسوی اردبیلی( قرار گرفته که خودش با این چیزها مخالف است، اونوقت می آید 
تو نماز جمعه اون جور ش���عار می ده و وقتی هم می خواهد از امام س���ؤال بکنه، به 
جای این که برند پیش امام و بگند آقا به این وس���عت مصلحت نیست، ضرر داره، 
می نویسد آیا حاال استفتاء کنیم آیا حاال تو مثاًل فرض کنیم تو استان ها اعدام کنیم 
یا تو شهرستان  اعدام کنیم؛ این سؤال را از امام می کنه. اینم بدبختی ما است که در 
دستگاه قضایی ما در رأسش، همچنی شخصی قرار داره، بی رودر بایستی، من این 

واقعیت رو دارم میگم گوش میدین که۱...
و در ادامه، آیت الله منتظری در مورد اردبیلی می گویند: 

این مسئله که آقای موسوی اردبیلی که من می دونم خودش از همه لیربال تره، تو نماز 
جمعه می گه که این همه بایستی این ها باید اعدام بشن، اصاًل من مخالف با عفو بودم 
خودش بیش از همه )مخالف تره( َجو و این ها حاال اینجور میگه؟ و بعدم تو نمازجمعه 
شعار میدن زندانی منافق اعدام باید بشه. آخه ما که می فهمیم این ها دارن جو دارند 
درست می کنند که دیگه. این جو است که داره می کنه حتی منم بعضی از اینا میان میگن 
آی این یارو داره از منافقنی حمایت می کنه بر پدرشون ]لعنت[ اما آخه این می شد؟

و در خاتمه آیت الله منتظری راجع به شورای عایل قضایی که در رأس آن موسوی اردبیلی 
است، می گویند: برین شورای عایل قضایی معرکه بگریین. مرده شورشون بربه.

موس���وی اردبیلی و شورای عایل قضایی برای این که هیأت کش���تار ۶۷ بدون دردسر به 
جنایات خود ادامه دهند، در طول دوران کشتار از تشکیل جلسه خودداری کردند تا مبادا 
مجبور به موضع گریی شوند و بعد از تشکیل جلسه در شهریور ماه و روزهای پایانی کشتار 

خواهان تداوم بی رحمی ها شدند. 
موس���وی اردبیلی در ۱۹ آذرماه ۶۷ به صحنه آمد و به دروغ مدعی شد که تنها زندانیانی 

اعدام شده اند که از سال ها پیش حکم اعدام گرفته بودند و حاضر به توبه نشده بودند: 
افراد زیادی از آن ها محاکمه ش���ده بودند و حکم ش���ان تأیید شده بود اما به خاطر 
روال عادی و این که تا آخرین مرحله فرصت توبه و بازگشت به آن ها داده می شود 
اجرای حکم به تعویق می افتاد. اما متأسفانه این افراد نه تنها اصالح نشدند بلکه از 
طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدند که این تحریکات پس از عملیات 

1-https://soundcloud.com/bbcpersian/1367a
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مرصاد به اوج خود رسید و به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند و 
آدم محکومی که حکم محکومیتش تأیید شده و به  او نیز فرصتی برای اصالح شدن 

داده اند تازه در زندان مأمور زندان را کتک می زنند.۱
بنا به دستور خمینی در بهمن ۱۳۶۷ در جلسه ی فوق العاده رؤسای سه قوه با حضور اعضای 
شورای عایل قضایی، کلیه ی امور مربوط به شعب دیوان عایل کشور، دادگاه عایل قم، دادسراها 
و دادگاه های انقالب، دادگاه انتظامی قضات )بخش مربوط به محاکم انقالب(، بازرسی 
کل کشور، پلیس قضایی، س���ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رفع مشکالت 

قضایی و اداری آن ها در حوزه ی مسئولیت موسوی اردبیلی قرار گرفت.۲ 
دلیل ماندگاری موس���وی اردبیلی در قدرت و هدایت دستگاه قضایی در دهه ی سیاه ۶۰ 

فرمانربداری مطلق او از خمینی و سکوت در مقابل جنایات بود.
موسوی اردبیلی بهرت از هرکس به  نقش خود در کشتار ۶۷ و آن جنایت بزرگ واقف بود؛ 
به همنی دلیل پس از انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیأت کشتار 
۶۷ تا دم مرگ ترجیح داد سکوت کند و این پرونده ی ننگنی را باز نکند. بود و نبود او در 
صحنه ی سیاسی کشور هیچ  تأثریی ندارد. اما با مرگ وی، رازهای بسیاری به خاک رفت 

و بخش های ناگفته  ای از تاریخ میهن مان هم چنان در پرده ماند. 

دور زدن شورای عایل قضایی 
و موسوی اردبیلی توسط خمینی 

خمینی که کش���تار ۶۷ به دهانش مزه کرده بود در ۱۱ دی ماه ۶۷ به دنبال کنار زدن »پیچ  
و خم های اداری« بود، با دور زدن اردبیلی و ش���ورای عایل قضایی، نریی و رئیس���ی را 
انتخاب نمود تا به منظور اش���اعه ی جو سرکوب و اختناق به پرونده های ویژه رسیدگی 
کنند. خمینی دو هفته بعد ضمن ابراز تعجب از کم کاری مقامات قضایی خواستار سرعت 
بخشیدن به صدور احکام وحشیانه شد. دو هفته پس از صدور این حکم، خمینی قساوت 
و درنده  خویی رایج در دستگاه قضایی رژیم را که به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ 
شده بود کافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب از کم کاری و عدم حساسیت مقامات قضایی، 

نریی و رئیسی را مأمور کرد تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.
موسوی اردبیلی در نماز جمعه ۳۰ دی ماه ۱۳۶۷ به منظور حفظ موقعیت خود و نشان دادن 
سرسرپدگی اش به خمینی، ضمن آن که خشم وی را »عتاب پدرانه« نامید ابتدا به برتری 

حکومت الهی بر حکومت بشری اشاره کرد و گفت: 
در حکومت های بشری که کلیه ی قواننی و مقررات آن از سوی افراد تنظیم و تدوین 

۱-روزنامه ی کیهان، ۲۰ آذر ۶۷
2-http://emam.com/posts/view/4162
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می شود، در عمل بسیاری از موارد به بن بست می رسد و حاکمان به ناچار برای رفع 
آن به استبداد روی می آورند. در حایل که در حکومت الهی چارچوب و اصل قواننی 
از سوی خداوند تعینی شده و با ایجاد هر مشکل مقطعی، ویل فقیه می تواند با والیت 
و درایت خود و موازین الهی که در اختیار دارد مشکل را فوراً حل کند... حکومت 
اسالمی در ده سال گذشته با مسائل و مشکالت عدیده ای از سوی دشمنان داخلی و 
خارجی و هم چننی توطئه های بسیار مواجه بوده است که در تمام این موارد حضرت 

امام با اختیارات والیت فقیه خود به نحو بسیار شایسته ای راهگشا شدند.۱ 
و سپس به یکی از مشکالتی که خمینی حل کرده اشاره کرد و گفت: 

مشکالت دست و پاگری سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخریاً به حضرت 
امام اطالع داده ش���د که صدور احکام به علت مش���کالت دست و پاگری به طول 
می انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه ای تأکید کردند نباید 

اجرای احکام خدا به تأخری بیافتد. 
و اضافه کرد:

تا امام این را فرمودند و ما احس���اس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم... در 
عرض بیس���ت و چهار ساعت حکم داده شد: چهار نفر اعدام شدند، دو تا دست 

بریده شد، سه نفر به زندان رفت.
موسوی اردبیلی هم چننی  خرب داد: دفرت پیگریی شب و روز حاضر است و موضوعات را 

می توان با یک تلفن به اطالع آن ها رساند.
و در ادامه، تصریح کرد:

فقط بگویید یک چننی قضیه ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم 
فوق العاده فوری در عرض سه روز چهار روز پنج روز مسئله را خاتمه می دهیم.

موسوی در خطبه های همنی نماز جمعه، در ارتباط با نقش خود در صدور احکام 
اعدام گفت: 

در مورد جنایت سبزوار نیز امروز به من خرب رسید که هیأتی که از مشهد به این منظور 
به  سبزوار رفته بود، مجرمنی را مفسد و محارب اعالم کرده اند که من گفتم برای آن ها 
به  خاطر قتل و محارب بودن دو بار حکم اعدام صادر شود تا اگر جهت قصاص 

رضایت شاکی را گرفتند برای محارب بودن اعدام شوند. ۲

سنگسار زنی با طفل شریخوار
رأی صادره از سوی دادگاه انتظامی قضات در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۶۴ در ارتباط با سنگسار 

۱-روزنامه ی اطالعات، ۱ بهمن ۱۳۶۷
۲- پیشنی 



88
سید عبدالکریم  موسوی اردبیلی

مادری که طفل شریخوار داشته، بیانگر یکی از هزاران مورد بی رحمی های صورت گرفته 
در دادگاه های انقالب و عادی رژیم در دوران ریاس���ت موسوی اردبیلی بر شورای عایل 

قضایی و دیوان عایل  کشور و محسنات »حکومت  الهی« است. 
...س���ازمان بازرسی کل کشور گزارش داده است که پرونده رجم را حنی بازرسی هیأت 
اعزامی مطالعه نموده و متوجه ش���ده اند که ش���رایط زنای محصنه جمع نبوده و متهمه 
استحقاق رجم نداشته ، زیرا وی متعاقب اختالف با شوهرش از او جدا و در سفر بوده  و 
مضافاً زنای در حال نشوز و جدایی، محصنه نیست . مراتب تذکر داده شده ، ویل حاکم 
شرع دادگاه انقالب استان، کتباً اعالم نمود که دخالت هیأت در امور قضایی، جلوگریی 

از حدود الهی است و دخالت نشود.
بهر تقدیر حکم سنگسار پس از وضع حمل و سرپدن طفل شریخوار به شریخوارگاه ، با حضور 
حاکم ش���رع اجرا شد. التفات به مفاد مسئله ی ُنه صفحه ۴۵۷ و مسئله ی ده صفحه ۴۵۸ و 
مس���ئله ی شش صفحه ۴۶۰ جلد دو تحریرالوسیله و مفاد ماده ی ۸۹ و تبصره ی دو ماده صد 
قانون حدود و قصاص مصوب آبان ۱۳۶۱و با توجه به این که تذکر قانونی سرپرس���ت هیأت 
بازرسی عمل خالف نبوده تا موجب استحقاق اخطار و تهدید باشد و این که اخذ دستور از 
دادستان کل کشور یا ریاست دیوان عایل کشور در باره نحوه ی اجرای حکم یا دعوت مقامات 
رسمی و مردم جهت حضور در صحنه ، مجوز شرعی و قانونی اجرای حکم مغایر با شرع و 
قانون نیست. و با دقت و مالحظه ی اجمایل در قانون حدود و قصاص و محتویات پرونده ، 
برای دادس���تان انقالب و حاکم ش���رع یقنی حاصل می شد که حکم رجم صادره منطبق با 
ضوابط شرعی و قانونی نیست ، تخلف رئیس دادگاه در خروج از صالحیت دادگاه انقالب 
و در دس���تور اجرای آن و در نحوه برخورد با تذکر قانونی بازرس ، و در صدور حکم مذکور 
محرز است. تخلف دادستان انقالب نیز در مبادرت به  صدور دستور اجرای حکم غریقانونی 
و غریش���رعی رجم و بی توجهی به مفاد وصیت نامه ی نام برده و تقصری در عدم رعایت مفاد 
آئنی نامه اجرای حکم اعدام محرز اس���ت. نسبت به حق خاص اولیاء دم متهمه که به استناد 
حکم غریش���رعی و غریقانونی رجم ، به قتل رسیده در صورت تمایل می توانند علیه قضات 

مزبور در مرجع ذیصالح قضایی طرح دعوی نمایند. ۱
نکته ی حائز اهمیت آن که موسوی اردبیلی و شورای عایل قضایی در این رابطه که دادگاه 
انتظامی قضات آن را »قتل« تش���خیص داده، اقدامی به عمل نیاورده و »قاتل« را که 

حاکم شرع و دادستان هستند مجازات نمی کنند.
در تریماه ۱۳۵۹ چهار زن در کرمان به حکم مرتضی فهیم کرمانی سنگسار شدند. در سال 
۱۳۶۴ دو نفر سنگس���ار شدند. ثریا منوچهری در پی یک نزاع خانوادگی در سال ۱۳۶۵ 

۱-احمد کریم  زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور کیفری، انتشارات جنگل
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هجری شمسی )۱۹۸۶ میالدی( به زنا محکوم و سنگسار شد. او هنگام سنگسار سی و 
پنج ساله و مادر هفت فرزند بود. بعدها از روی زندگی او فیلم تکان دهنده ای به نام »ثریا«  
تولید شد. در سال ۱۳۶۵ شش مرد و دو زن و در ماه آوریل یک زن در قم پس از ضربات 
شالق در مالعام سنگسار شد. بنا به گزارش روزنامه کیهان در ۴ اکترب زنی به نام نصرت 

در قم سنگسار می شود که پس از یک ساعت سنگ باران، جان می دهد.
عفو  بنی الملل گزارش می دهد  که:

در ۱۹۸۶، دست کم هشت نفر به وسيله ی سنگسار کشته شدند. در بنی آنان، زنی بود 
که برای قتل و زنا مجرم شناخته شده بود و در ماه آوريل در شهر قم ابتدا به او صد 

ضربه شالق زدند و سپس او را سنگسار  کردند.
در سال ۱۳۶۶ یک نفر سنگسار می شود، در همان دوران یک زن که توانسته  بود از گودال 

فرار  کند با کوبیدن بلوک سیمانی به سرش کشته شد. 
عفو بنی الملل گزارش یک شاهد عینی راجع به سنگسار دو زن را در سال ۱۹۸۷ منتشر کرد: 
يک کاميون تعداد زيادی س���نگ و سنگريزه در کنار زمنی باير ريخت، وسپس دو 
 زن را که س���فيد پوش���يده بودند و گونی بر سر آنان کشيده بودند به محل آوردند... 
باران سنگ بر سر آنان باريدن گرفت و آنان را به دو کيسه قرمز تبديل کرد... زنان زخم خورده 
به زمنی افتادند و پاسداران انقالب با بيل بر سر آنان کوبيدند تا مطمئن شوند آنان مرده اند.

در سال ۱۳۶۸ و پیش از پایان دوره ی موسوی اردبیلی، ده ها زن و مرد در شهرهای مختلف 
در مالءعام اعدام )دار، سنگسار و گردن زدن( شده بودند. بیش ترین آمار اعدام زندانیان 
عادی)به ویژه در مالءعام( در پس از انقالب به سال  های ۶۷ و ۶۸ تعلق داشت و دارد. 
هم چننی تعداد زنانی که به جرم  قاچاق مواد مخدر و »فحش���ا« و... در این سال اعدام 
شدند نیز بیش از سال های دیگر بوده  است. تعداد کسانی که در سال ۶۸ سنگسار شدند 

نیز در صدر آمار سنگسار در سال های پس از انقالب بود. 
در اردیبهشت ۱۳۶۸، پانزده نفر به اتهام فساد و فحشا در بوشهر در مالءعام رجم )سنگسار( 
و حلق آویز شدند. در این میان دو نفر زن حلق  آویز و ده نفر دیگر را سنگسار نمودند. یکی 
از مردان نیز سنگسار شد. ۱ در اردیبهشت ۱۳۶۸ یک زن دردمند را پس از نماز جمعه در 
استادیوم تختی نیشابور سنگسار کردند.۲ در مردادماه ۱۳۶۸ شش زن در کرمانشاه به اتهام 
زنا در مالءعام سنگسار شدند.۳ ۲مرداد ۱۳۶۸ به نقل از منابع دولتی، شانزده زن سنگسار 

و در کرج نیز ُنه زن به جرم فحشا به دار آویخته شدند.۴
بنا به  دستور خمینی در بهمن ۱۳۶۷ در جلسه ی فوق العاده رؤسای سه قوه با حضور اعضای 

۱-جمهوری اسالمی، ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸.
۲-کیهان ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۸.

۳- کیهان ۱۰ مرداد ۱۳۶۸.
۴- رادیو رژیم ۲ مرداد، با ذکر اسامی قربانیان به اعالم خرب پرداخت.
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شورای عایل قضایی، کلیه ی امور مربوط به شعب دیوان عایل کشور، دادگاه عایل قم، دادسراها 
و دادگاه های انقالب، دادگاه انتظامی قضات )بخش مربوط به محاکم انقالب(، بازرسی 
کل کشور، پلیس قضایی، س���ازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و رفع مشکالت 

قضایی و اداری آن ها در حوزه ی مسئولیت موسوی اردبیلی قرار گرفت.۱ 

شکنجه در زندان ها 
به روایت نماینده ی آیت الله منتظری

حجت االس���الم محمود محمدی یزدی از نمایندگان آیت الله منتظ���ری در زندان ها که در 
حال حاضر به س���مت خامنه ای میل کرده و از اعضای دفرت وی در قم اس���ت، در سال ۶۶ 
نامه ای به خمینی نوشته و در آن به گوشه ای از آن چه در زندان ها می گذشت اشاره می کند.

در تاری���خ  ۲۱/۸/۶۶حق���ری با بعضی از آقایان مورداعتماد ایش���ان ب���ه زندان ها و 
بازداشتگاه های مرکز استان یزد، شهر بابک، سریجان، بندرعباس، جریفت و باالخره 
زندان شهرس���تان بریجند سرکشی کردیم... با توجه به این که به زندانیان تذکر داده 
می شد که خدای ناکرده خالف دیگری مرتکب نشوید، آن چه می گویید نسبت به 
مس���ئولنی محرتم خالف واقع و دروغ نباشد که در این صورت خود تعزیر دارد، در 
عنی ح���ال تعدادی از زندانیان ایرانی و غریایرانی که به اندازه ی کف دس���ت موی 
سرش���ان ریخته و دست و پا و انگشت شکسته و دندان کنده و کسانی که آثاری بر 
بدن آن ها بود دیده می شد، و زنی که اهل مشهد بود می گفت در ماه رمضان امسال 
دس���تگری شده و او را زدند تا س���قط کرده و دو مورد هم ادعا می کردند که آنان را 
زدند تا فوت کردند، و این ها در بنی زندانیان عادی بندرعباس، سریجان و غریه دیده 
می شد که می گفتند آثار باقی مانده بر اثر زدن با کابل برق و لگد و سوزاندن با فندک 
و به ماش���نی بسنت و سوزاندن با نفت و گازوئیل است و یکی از زندانیان می گفت 
با چوب گازوئیلی عورتش را سوزاندند. ضمناً بعضی ادعا می کردند مدارک تایید 
شده پزشکی جزو پرونده است و بعضی هم برای اثبات و پیگریی آن مشخصات 

خود را ذکر نمودند.۲ 
وقتی با متهمان عادی این گونه رفتار می شود می توان تصور کرد چه بر سر زندانیان سیاسی 
و آن ها که در صدد سرنگونی حاکمیت بوده اند آمده است. هیچ یک از این جنایات مورد 
رسیدگی قرار نگرفت. دلیل ماندگاری موسوی اردبیلی در قدرت و هدایت دستگاه قضایی 

در دهه ی سیاه ۶۰ فرمانربداری مطلق او از خمینی و سکوت در مقابل جنایات بود. 

1-www.emam.com/posts/view/4162
۲-خاطرات آیت الله منتظری جلد ۱ صفحه ی ۵۲۷.
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مرگ خمینی 
و به  حاشیه رفنت موسوی  اردبیلی 

موسوی اردبیلی پس از مرگ خمینی یکی از کاندیداهای مدل های مختلف شورای رهربی 
محسوب می شد اما با خیمه  شب بازی رفسنجانی و جعل خاطره از خمینی در دیدار سران 
و تأیید آن به شکل دیگری از سوی احمد خمینی، زمینه را برای انتخاب خامنه ای فراهم 
کرد. اردبیلی که انتظار چننی معرکه گریی و دروغ پردازی از س���وی رفس���نجانی و احمد 
خمینی و یارانش را نداشت، به شدت رنجیده شد. به ویژه که متوجه شد از آن جایی که 

رقیب خامنه ای بود، او چشم دیدنش را ندارد. 
رفسنجانی در خاطره ی ۲۹ مرداد سال ۱۳۶۸ می نویسد: 

ساعت هشت صبح آقای موسوی اردبیلی آمدند. از برخورد رهربی در خصوص عزل 
ایشان از ریاست قوه ی قضاییه و نصب آقای ]محمد[ یزدی ناراحت اند. گفتم تقصری 
خودتان اس���ت که پیش���نهاد کناره گریی دادید و گرنه شاید آقای خامنه ای پیش قدم 
نمی شدند. ایشان گفتند که در مراحل آخر مذاکره، اعالن آمادگی برای خدمت یک 
دوره پنج ساله نمودم. گفتم شرط هایی داشتید. الزم نبود شرط می کردید... پیشنهاد 
عضویت در شورای نگهبان را به شرط این که در آن جا بتوانند تحول ایجاد کنند، با 
افراد جدید قبول می کنند، که معلوم نیست آقای خامنه ای قبول کنند. پیشنهاد شده 
که رهربی، ایش���ان را به عضویت شورای مدیریت حوزه ]علمیه[ قم منصوب کنند 
و در نماز جمعه تهران، نقش اصلی به ایش���ان داده شود. شب با آیت الله خامنه ای 
جلسه داشتیم. خواسته های آقای ]موسوی[ اردبیلی مطرح شد. در مورد نماز جمعه 
تا حدودی موافقند. در مورد شورای مدیریت ]حوزه علمیه قم[ نیاز به بررسی دارد و 

در مورد شورای نگهبان با اصل عضویت موافقند. 
البته در عمل خامنه ای که سرمست از پریوزی بود و مشق والیت فقیه می کرد با هیچ یک از 
پیشنهادات موافقت نکرد و او برای همیشه از صحنه ی سیاسی حذف شد و در شهریور ۱۳۶۸ 
به قم رفت و با تأسیس دانشگاه »دار العلم« مفید و انتشار رساله ی عملیه ادعای مرجعیت 
کرد. مرجعیتی که هیچ  گاه توسط جامعه مدرسنی حوزه  علمیه قم به رسمیت شناخته نشد. 
اگر چه وی همیشه شخصیتی مردد و متزلزل داشت اما ضربه ای که در سال ۱۳۶۸ خورد 

باعث سرخوردگی شدیدش شد و دیگر  گرد مسائل سیاسی نگشت. 
وی در سال ۱۳۷۱ دچار سکته ی مغزی شد و نیمی از بدنش فلج شد اما با رسیدگی های 
صورت گرفته بطور نسبی سالمتش را بازیافت. بیماری او مزید بر علت شد و به گوشه نشینی 
و انزوای بیش تر او منجر گردید. وی تنها هنگام حمله به منزل آیت الله منتظری که مهاجمان 
نقشه ی قتل وی را داشتند لب به اعرتاض غریعلنی گشود و در جریان سرکوب جنبش ۸۸ 



92
سید عبدالکریم  موسوی اردبیلی

ضمن دیدار با موسوی لب به اعرتاض گشود که با حمله ی حسنی شریعتمداری روبرو شد.۱ 
احمد قدیریان معاون اجرایی الجوردی و قدوسی و یکی از نزدیکان خامنه ای در مورد 

دیدار خامنه ای و موسوی اردبیلی می گوید: 
آقای موسوی اردبیلی یک روز جمعه ای)در جریان فتنه ۸۸( آمد کنار آقا، صبحانه ای 
خورد و ش���روع کرد مطالبی را گفنت. بعد آقا فرمودند: اجازه می دهید برای ش���ما 
توضیح بدهم؟ آقا شروع کردند جریان فتنه را از ابتدا توضیح دادن. ایشان گفتند: 
خدا می داند من نمی دانس���تم. من خرب نداشتم. این ها با من صحبت کردند که من 
بیایم با شما صحبت کنم و آشتی کنانی انجام شود. گفتند: نمی دانستم، من به آن ها 
گفتم مشابه آقا برای رهربی نیست. نمره ایشان 2۰ است. ما 1۸ نداریم، 1۶ نداریم، 
آمد پاینی. تا 2 هم نداریم و بعد منقلب ش���د. آقای موسوی اردبیلی خیلی زحمت 
کشید. االن کنار کشیده است. منقلب شد، گفت: آقا! کار شما خیلی سخت است. 
همه این هایی که با امام بودند، امروز با توجه به منافع شان و رابطه های گوناگون همه 
در مقابل شما ایستادند«. آقا فرمودند: بله، این جوری است، ویل ما تکلیف داریم. ۲

تردیدی نیست که قدیریان در مالقات خصوصی خامنه ای و موسوی اردبیلی نبوده است 
و داستان س���رایی می کند اما در این که اردبیلی شخصیت متزلزیل داشت و نمی توانست 

قاطعانه برخورد  کند هم شکی نیست. 
موسوی اردبیلی با توجه به شخصیتی که داشت صالح ندید پاسخی به  قدیریان دهد. 

1-www.asriran.com/fa/news/93553
2-www.mashreghnews.ir/news/140452
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سیدحسنی پورمریغفاری معروف به  سیدحسنی موسوی تربیزی در سال ۱۳۲۵ در محله ی 
ش���رتبان تربیز به دنیا آمد. پدرش ضمن آن که روحانی بود در بازار تربیز مغازه ی  عطاری 
داش���ت. وی مدتی در تربیز شاگرد قناد بود. دو برادر کوچک تر وی نام های سیدمحسن 

متولد ۱۳۲۹ و سیدحسن متولد ۱۳۳۳ هر دو روحانی هستند. 
سیدمحسن و سیدحسن موسوی تربیزی نیز که هر دو آخوند هستند هم چون برادر بزرگ تر 
در دوره ی اول مجلس شورای اسالمی نماینده بودند و در ابتدا نقش سه تفنگدار را بازی 
می کردند. سیدمحسن نمایندگی مجلس خربگان را نیز به عهده داشت. هر دو نیز هم چون 
برادر بزرگ تر در س���رکوب و جنایت دست داشتند. سیدمحسن از مسئولیت کمیته های 
انقالب تربیز شروع کرد و سپس مسئولیت کمیته های انقالب استان خراسان را به عهده 
گرفت و هم چننی حاکم ش���رع دادگاه های انقالب استان خوزستان و شهرهای ارومّیه، 
اردبیل، گنبد، خمنی، مالیر و نهاوند بود. سیدحسن عالوه بر نمایندگی مجلس از هشترپ در 
دادگاه انقالب تربیز فعال بود. هم اکنون هر دو برادر در مجمع محققنی و مدرسنی حوزه ی 

قم که اخوی بزرگ تر تشکیل داده، فعالند.
اعتبارنامه ی سیدحسن در مجلس ش���ورای اسالمی به خاطر ارتباط با مجاهدین خلق 
در قبل از انقالب و رفت و آمد به دفرت این س���ازمان بعد از انقالب مورد اعرتاض حسن 

حسن زاده نماینده  ی کاشمر قرار گرفت. او در پاسخ گفت: 
حتی خود مجاهدین هم نمی توانند ادعا کنند که در داخل یاخارج از زندان یک کار 
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به نفع آن ها کرده باش���م. بعد از زندان هم دو سال در دادگاه های انقالب خدمت 
کردم. افرادی که من از مجاهدین دس���تگری کردم، برادرم اعدام کرد. من اوایل سال 
۵۸ دو س���ه بار به دفرت طرفداران مجاهدین خلق مراجعه کردم. من آقای حسن زاده 
را یک بار آن جا دیدم گفتم این جا چه کار می کنی گفت آمدم ببینم این جا چه خرب 

است. حتی یکی از افرادی که مرا به آن جا برد را دستگری کردم. ۱
سیدحسنی در سال  ۱۳۴۱ برای فراگرفنت علوم حوزوی به حوزه ی علمیه قم و سپس در سال 
۱۳۴۵ برای ادامه ی تحصیل حوزوی به نجف رفت و در کالس های درس خمینی و خویی 
که هیچ قرابتی با هم نداش���تند حاضر شد. وی که در دوران تحصیل طلبگی به بدنامی 
اشتهار داشت و داستان های زیادی از وی سر زبان ها بود در سال ۴۷ به ایران بازگشت و با 
دخرت آیت الله حسنی نوری همدانی که این روزها از مراجع تقلید مورد حمایت بیت  خامنه ای 
اس���ت ازدواج کرد و همنی امر بعدها در مقاطعی برای او حاش���یه ی امنیت ایجاد کرد.

ریاست دادگاه های انقالب آذربایجان شرقی و غربی
پس از پریوزی انقالب، وی به حکم آیت الله منتظری و مشکینی که در آن دوران احکام 
قضات ش���رع را صادر می کردند به  دزفول و اندیمشک و همدان رفت و احکام اعدام 
و مصادره ی اموال بی ش���ماری را صادر کرد و به یکی از چهره های مورد اعتماد رژیم و 

دستگاه قضایی تبدیل شد که احکامش نیاز به تأیید دادگاه عایل قم را نداشت.
خمینی پس از مش���اهده ی قابلیت های موسوی تربیزی جوان در سرکوب و  کشتار، وی را 
به ریاست   دادگاه های  انقالب اسالمی  استان  آذربایجان  شرقی  و غربی  که از حساسیت 
زیادی برخوردار بودند، منصوب  کرد. پایگاه وس���یع آیت الله شریعتمداری از یک سو و 
احزاب کرد و به ویژه حزب دمکرات کردستان در آذربایجان غربی از سوی دیگر، کسی 
را می طلبید  که بتواند با سیاست سرکوب و کشتار هماهنگ باشد و آن را پیش بربد. وی 
یکی از اولنی حکام شرعی بود که در »بهار آزادی« شالق زدن در مالءعام را باب کرد: 

دادگاه انقالب اس���المی تربیز ش���ش تن از افراد شرور این ش���هر را به اتهام خوردن 
مش���روبات الکلی محاکمه و هر یک از آنان را به  هشتاد ضربه شالق محکوم کرد. 
حکم زدن شالق در استادیوم »جهان پهلوان تختی« در برابر گروهی از مردم اجرا شد. ۲

سرکوب خوننی »حزب جمهوری اسالمی خلق مسلمان« در پاییز و زمستان ۱۳۵۸ فرصت 
گرانبهایی را برای موسوی تربیزی به وجود آورد تا تبدیل به سوگلی دستگاه قضایی شود. 

او خود در این رابطه می گوید:
...اعضای خلق مسلمان در یک ساختمان دولتی که زمان شاه محل حزب رستاخری بود-

۱-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۶۰.
۲-روزنامه ی اطالعات ۵ تری ۱۳۵۸. 
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جمع بودند، دستگری شدند و حدود دوازده نفر که سابقه ی قتل و شرارت نیز داشته اند 
و تریاندازی کرده بودند، اعدام شدند. البته چند نفر هم از قبل سابقه ی فساد و فرار از 
زندان داشتند و چند نفر از  کردستان آمده بودند که تصمیم گرفته شد با هم اعدام شوند 
و هم چننی اعالم شد که دوازده نفر اعدام شده اند  که اوضاع امنیت شهر درست شود.۱ 
او ام���روز  که خود را »اصالح طلب« و »ضد خش���ونت« معرفی می کند اعدام »تنها« 
دوازده نفر و خواباندن »غائله«ی حزب خلق مسلمان را در شرایطی که هنوز یک سال از 
انقالب نگذشته بود و دست قاتالن و جنایتکاران برای کشتار وسیع بسته بود، نشان دهنده ی 

وسعت نظر و بردباری و عدم خشونت خود معرفی می کند!
ای���ن ادعاها در حایل صورت می گرید که در ای���ام فوق روزی نبود که وی با مصاحبه و 

صدور اطالعیه برای مردم آذربایجان شاخ و شانه نکشد.
او پس از س���رکوب مردم تربی���ز در گفتگوی مطبوعاتی به دروغ عن���وان کرد: عالوه بر 
س���رمایه داران فراماس���ونرها هم در حوادث تربیز نقش عمده ای داشته اند. او هم چننی 
به عنوان یکی از دش���منان اصلی روش اعتدایل دولت بازرگان گفت: متأسفانه دولت 
بازرگان با مش���ی خاص خود زمینه را برای فعالیت این گروه ها آماده می کرد، این افراد 
متأس���فانه در دولت بازرگان نقش مهمی داشتند. و در ادامه اظهار داشت: برای نمونه 
 ما ب���ا تعدادی از کارخانج���ات در آذربایجان مواجه بودیم که در تولید اشکال تراش���ی

می کردند، باالخره تصمیم گرفتیم آن ها را ملی کنیم ویل دیدیم که دولت بازرگان در پشت 
پرده از این ها حمایت می کند و یا در مورد رباخواران هم وضع همنی طور بود. ۲

او هم چننی با صدور اطالعیه ای تحت عنوان دادس���رای انقالب اسالمی تربیز به تهدید 
کس���به و بازاریان پرداخت و اخطار داد: سرمایه دارانی که علیه حکومت اسالمی اقدام 
کنند دس���تگری خواهند ش���د.3 نریوهای تحت امر او در همان ایام مبادرت به دستگریی 
گسرتده ی کودکان و نوجوانان کردند منتهی تحت فشار افکار عمومی و جو غالب مجبور 
به آزادی آن ها شدند. موسوی تربیزی در گفتگو با خربگزاری پارس به آزادی حدود ده نفر 

از دستگریشده های حوادث تربیز که زیر شانزده سال سن داشتند اشاره کرد.۴
در دوران یادشده، او همه  کاره ی استان آذربایجان شرقی و به  ویژه تربیز بود. وی در گفتگو با 
»عربت  نیوز« اعرتاف می کند که: در تربیز، سپاه و هم چننی کمیته و دادستانی، همه با من بودند، 
هیچ کدام منحصرًا کار نمی کردند و فرماندهی آن ها نیز توسط وی معرفی و انتخاب می شدند.۵ 

1-www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=14104 
۲-روزنامه ی کیهان ، ۲۵ دی ماه ۱۳۵۸ صفحه ی ۱

۳- روزنامه ی اطالعات ، ۲۵ دی ماه ۱۳۵۸ صفحه ی ۱ و ۲
۴-روزنامه ی جمهوری اسالمی ، ۲۵ دی ماه ۱۳۵۸ صفحه ی ۱

5-http://sharghdaily.ir/News/73301
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وی پس از موفقیت در سرکوب حزب جمهوری خلق مسلمان، همه ی تالش خود را برای 
سرکوب نریوهای وابسته به مجاهدین و چپ گذاشت و در این راه از هیچ جنایتی فروگذار 
نکرد. ربودن، شکنجه، قتل و دستگریی گسرتده ی نریوهای وابسته به جریان های سیاسی و 
هم چننی بسیج چماق دار و حمله به دفاتر و مراکز آن ها از جمله اقدامات موسوی تربیزی در 

دوران پیش از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ برای مقابله با جریان های سیاسی بود. 
موس���وی تربیزی ک���ه پیش از خطبه های نم���از جمعه تهران س���خن می گفت به منظور 
پاپوش دوزی برای چریک های فدایی خلق در مورد نقش آنان در حوادث تربیز دروغ های 

حریت انگیزی را برزبان راند: 
ح���وادث آذربایجان بزرگ ترین توطئه ای بود ک���ه رخ داد و اگر توطئه گران موفق 
می شدند مسئله ی آذربایجان مطرح نبود بلکه مسئله ی تمام کشور ایران بود... وقتی 
چند تن از س���ران چریک های فدایی خلق در آن جا دس���تگری می شوند مدارکی از 
جیب های ش���ان به دست آمد مبنی بر این که اول صبح به خیابان که رفتید هر یک 
مسئول صحبت کردن با چند نفر بشود ابتدا شروع کند از فالن مرجع تعریف کردن و 
بعد شروع به انتقاد از امام و تحریک عواطف و تحریک حس ناسیونالیستی، آن گاه 
دو گروه شوند، گروه اندکی بگویند درود بر امام امت و گروه دیگری که تعدادشان هم 
زیاد است به طرفداری از حزب خلق مسلمان شعار دهند و بعد به جان هم بیفتند.۱ 

خیمه شب بازی دادگاه سینما رکس آبادان
بهشتی و قدوسی که یکه تاز دستگاه قضایی شده بودند چهار پرونده ای را که دارای اهمیت 
ویژه ای برای آن ها بود خارج از روال معمول دس���تگاه قضایی و دادگاه انقالب اسالمی 
تهران و خوزستان به عوامل نزدیک و مورد اعتماد خود سرپدند. این چهار پرونده عبارت 
بودند از پرونده ی گروه فرقان که توس���ط علی اکرب ناطق نوری و عبدالمجید معادیخواه 
رسیدگی شد، پرونده ی تقی شهرام که به معادیخواه رسید و پرونده سینما رکس آبادان و 

محمدرضا سعادتی که هر دو در اختیار موسوی تربیزی قرار گرفت.
در واقع بر اساس »عدل« ادعایی حضرات، پرونده ی تقی شهرام و محمدرضا سعادتی به 
 دست دو نفر از دشمنان اصلی مجاهدین و رقبای آن ها در حزب جمهوری اسالمی سرپده 

شد تا آن جا که می توانند  کینه جویی و انتقام کشی کنند.
از آن جای���ی که پای روحانیت و حوزه علمیه قم و نهادهای مذهبی در به آتش کش���یدن 
سینما رکس آبادان در میان بود پرونده ی این فاجعه نسبت به پرونده های دیگر از اهمیت 
و حساس���یت بیش تری برخوردار بود و جمع و جور کردن آن کار هرکسی نبود. بهشتی و 
قدوسی پس از رایزنی های بسیار، موسوی تربیزی را که کارآزموده و امتحان پس داده بود از 

۱-روزنامه ی جمهوری اسالمی ، یکشنبه ۸ تری ۱۳۵۹ ، صفحه ی ۱۰.
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تربیز به آبادان گسیل داشتند تا بلکه با سرهم آوردن پرونده، عده ای بی گناه را اعدام کرده و 
قال قضیه را بکند. این انتخاب به دالیل گوناگون انجام شد.

حساسیت عمومی در کل کشور و اقدامات اعرتاضی خانواده ی قربانیان سینما رکس، سیاست 
نظام مبنی بر عدم رسیدگی به  این پرونده ی ملی را با چالش های جدی روبرو کرده بود. 
از اولنی روزهای پریوزی انقالب، پس از آن که مردم و به ویژه خانواده ی قربانیان مشاهده   
کردند حسنی تکبعلی زاده تنها متهم پرونده به فرمان غالمحسنی جمی نماینده ی خمینی 
و امام جمعه و س���یدمحمد کاظم دهدشتی مؤس���س حوزه ی علمیه آبادان از زندان آزاد 
شده و اراده ای برای پیگریی پرونده نیست متوجه ی سمت و سوی قضایا شده و حرکات 
اعرتاضی خود را س���امان دادند. در نتیجه ی فش���ار مردم آبادان و خانواده های قربانیان 
خیمه ش���ب بازی دادگاه با هدف خواباندن اعرتاضات و برطرف کردن زمینه ی شورش 
عمومی، در دوم ش���هریور ماه ۵۹ آغاز به کار کرد. موسوی تربیزی مورد چگونگی پذیرش 

ریاست این دادگاه و دادگاه سعادتی که اتفاقاً برخالف قانون اساسی هم بود می گوید: 
از سال ۵۸ دو پرونده ی پر سر و صدا در دستگاه قضایی مطرح بود؛ یکی پرونده ی 
جاسوسی محمدرضا سعادتی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگری دادگاه 
عامالن آتش س���وزی س���ینما رکس... آن زمان آقایان ش���هید دکرت بهشتی رئیس 
دیوان عایل کشور، قدوسی دادستان کل انقالب و موسوی اردبیلی دادستان کل کشور 
بودند. آن ها یا نتوانسته بودند قاضی مناسبی برای این دو پرونده پیدا کنند یا مسائلی 
پیش آمد که این دو پرونده در دست دستگاه قضایی مانده بود. من آن موقع )شهریور 
۵۹( نماین���ده ی مردم تربیز در مجلس بودم. پی���ش از آن یکی از قضات معروف 
انقالبی بودم. امام به  سه نفر بیش تر حکم قضاوت ندادند که یکی از آن ها من بودم.

اول آقای قدوس���ی و بعد شهید بهشتی آمدند و گفتند که چننی پرونده هایی داریم. 
بهش���تی بر پرونده ی سینما رکس تأکید داشت و قدوسی بر پرونده سعادتی، گرچه 
می خواس���ت پرونده ی رکس ه���م به من واگذار ش���ود. می گفتند قاضی معتربی 
نمی توانیم پیدا کنیم، قضات دیگر جوان تر از من بودند. من گفتم نماینده ی مجلس 
هس���تیم و نمی توانم قضاوت کنم، مگر این که راه حلی پیدا کنید. آن ها پیش امام 
رفتند و حکم گرفتند که من می توانم قضاوت کنم. امام گفته بود گرچه من نماینده ی 
مجلس هستم اما می توانم هفته ای دو روز در دادگاه ها نظارت داشته باشم. بنابراین 
در هفته یک روز به مجلس نمی رفتم، آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس هم در 
جریان بود و من غائب محسوب نمی شدم. سازمان مجاهدین خلق اعرتاض کرد که 
نماینده ی قوه مقننه نمی تواند در قوه ی قضاییه دخالت کند. این موضوع در شورای 
نگهبان مطرح و این طور تفسری شد که شخصی که در استخدام قوه ای نیست و صرفًا 
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نماینده ی مجلس اس���ت می تواند قضاوت کند. استخدام هم زمان در دو جا است 
که ایجاد مشکل می کند. بنابراین من هر دو پرونده را قبول کردم. تا نیمه ی سال ۵۹ 

درگری دادگاه سینما رکس بودم و بالفاصله پس از آن دادگاه سعادتی برگزار شد.۱
این در حایل است که معادیخواه در تریماه ۱۳۵۸ پیش از برگزاری چهارمنی جلسه دادگاه 
تقی ش���هرام، اعالم کرد که به دلیل رس���میت یافنت مجلس شورای اس���المی و این که او 
نماینده ی مجلس شده است و طبق قانون اساسی دخالت قوه مقننه در کار قوه ی قضاییه 

ممنوع است از ریاست دادگاه ویژه استعفا می دهد.
موس���وی تربیزی مانند دیگر آخوند ها در سفس���طه و دروغگویی استاد است. ایرادی که 
مجاهدین گرفته بودند ربطی به استخدام وی در دو جا نداشت بلکه بر اساس قانون اساسی 
مورد ادعای رژیم، روی اس���تقالل قوای مقننه و قضاییه تأکید کرده بودند. روحانیت در 
طول هزار و چهارصد س���ال گذشته آموخته است که همه ی مشکالت شرعی را با کاله 
ش���رعی حل کند. در ضمن شیخ علی تهرانی نه تنها استاد وی بلکه استاد خامنه ای هم 
محس���وب می شد و آمادگی خود را برای رسیدگی به این پرونده اعالم کرده بود و در آن 
روزها رابطه ی بهشتی با او مثل »جن و بسم الله« بود و او نمی خواست راز آتش سوزی 

سینما رکس آبادان توسط شیخ علی تهرانی برمال شود. 
دلیل دیگر انتخاب موسوی تربیزی به ریاست دادگاه سینما رکس آبادان مشارکت وی و 
نوری همدانی پدر زنش که امروز مرجع تقلید نزدیک به بیت خامنه ای اس���ت، در آتش 
زدن س���ینما رکس بود. وی شخصاً نقش دادستان را نیز به عهده گرفت چرا که دادستان 

و مأموران قبلی پرونده در نتیجه ی فشارهای رژیم و اعرتاضات مردم استعفا داده بودند.
محمد نوری زاد از قول شیخ علی تهرانی می گوید: 

هفته ی پیش رفتم به دیدن ش���یخ علی تهرانی... او گفت: قبل از پریوزی انقالب، 
روزی که خرب رسید سینما رکس آبادان را به آتش کشیده اند و ده ها نفر یک جا سوخته 
وذغال شده اند، من و نوری همدانی و جمعی دیگر در محفلی نشسته بودیم. زهر این 
خرب که به جان مجلس نشست، نوری همدانی سرش را به من نزدیک کرد و دم گوشم 
گفت: این کاِر ما بوده. پرسیدم: چرا؟ گفت: چون به ما خرب رسیده بود که خوزستان 
ساکت اس���ت و با انقالب همراه نیست و کارکنان صنعت نفت نیز به اعتصابیون 

نپیوسته اند. ما باید هم مردم را و هم کارکنان شرکت نفت را تحریک می کردیم...۲ 
هم چننی سیدحس���نی موسوی تربیزی قبل و بعد از آتش سوزی سینما رکس آبادان در این 
شهر حضور داشت و احتماالً نوری همدانی از طریق دامادش در جریان این فاجعه قرار 

گرفته بود. او می گوید:
1-www.tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/544
2-www.melliun.org/iran/30974
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روز ۱۳ یا ۱۴ رمضان بود که سوار قطار شدم و به  قم آمدم و آتش سوزی سینما رکس 
هم چند روز پس از آن رخ داد. در تهران در مس���جد جلیلی در خیابان ایرانش���هر 
سخرنانی می کردم که آیت الله مهدوی کنی هم آن جا بودند. همان جا در سخرنانی ام 

در شب قدر، به آتش زدن سینما رکس اشاره کردم.
محمد جعفری مدیر روزنامه ی انقالب اسالمی و از نزدیکان بنی صدر که بنی سال های ۶۰ 

تا ۶۵ زندان بود می گوید: 
در آن شبی که در اخبار رادیو و تلویزیون اعالن شد که حجت االسالم موسوی تربیزی، 
دادستان کل انقالب شده است، یکی از زندانیان اطاق یک، بند شش، تعریف کرد 
که در آن لحظه پیش تیمسار سجده ای ]رئیس کمیته مشرتک[ در اطاق با هم نشسته 
بودیم. وقتی این خرب اعالن شد، تیمسار سجده ای گفت: انالله و انا الیه راجعون. 
پرسیدم یعنی چه تیمسار؟ وی در جواب گفت: دیگر کار من تمام است و با آمدن 
این ش���خص مرا اعدام خواهند کرد. گفتم چرا؟ پاسخ داد:  برای این که ما عاملنی 
آتش زدن سینما رکس آبادان را شناسایی کردیم و معلوم شد که دست چه کسانی در 
کار بوده است و من در جریان کامل و کم و کیف آن هستم و عاملنی آن را می شناسم و 
تمام این ها در پرونده ام مندرج است و چون او هم در این کار دست داشته است برای 
از بنی بردن منبع خرب و درز پیدا نکردن به بریون، مرا خواهند زد و همنی هم شد. چند 

روز بعد وی را صدا زدند و بردند و بعد هم او را تریباران کردند. ۱
دادگاه س���ینما رکس آبادان عاقبت در روز ۱۳ شهریور ۱۳۵۹ به ریاست موسوی تربیزی با 
صدور حکم اعدام برای حسنی تکبعلی زاده و پنج نفر دیگر به نام های منوچهر بهمنی، 
علی نادری، اسفندیار رمضانی دهاقانی، فرج الله مجتهدی و سیاوش امینی آل آقا، و صدور 
احکام اعدام غیابی برای عده ای بی گناه دیگر به کار خود پایان داد. در حایل که عامالن 

اصلی نازشست گرفته و به کرسی مجلس چسبیده بودند.
حسنی تکبعلی زاده تنها عامل زنده مانده ی این فاجعه در دادگاه به نقش کیاوش۲، رشیدیان،۳ 
لرقبا و ابوالپور به عنوان آمران این جنایت اعرتاف کرده بود. کیاوش به فرمانداری آبادان و 
۱-اوین: جامعه شناس���ی زندانی و زندانبان، جلد دوم، محمد جعفری، انتشارات برزاوند، چاپ اول، 

۱۳۸۰، ص ۱۳۶
۲- س���ید محمد کیاوش یکی از ابن الوقت های روزگار است. او پس از کودتای ۲۸ مرداد نامش را از 
عربی به کیاوش )مثل شاه( تغیری داد. در جریان انفجار حزب جمهوری اسالمی به شدت زخمی شد و 
سپس برای نشان دادن ارادت خود به خاندان »علی« نامش را به علوی تبار تغیری داد. وی در مجلس 

خربگان قانون اساسی نخستنی فردی بود که اصل والیت فقیه را مطرح کرد. 
 لیست بخشی از کسانی که توسط موسوی تربیزی و افراد مورد اعتماد وی در تربیز اعدام شدند:

www.iranglobal.info/node/29155
۳-سایت جماران که به بازماندگان خمینی و مؤسسه ی نشر آثار خمینی نزدیک است تالش بسیاری کرد 
تا رشیدیان را تربئه کند. وی که یکی از فعال ترین عناصر مجلس خربگان قانون اساسی بود در تریماه ۹۲ 

فوت کرد و رفسنجانی درگذشت او را تسلیت گفت.
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مدیرکلی آموزش و پرورش خوزستان رسید و سپس به مجلس خربگان قانون اساسی و مجلس 
شورای اسالمی راه یافت. محمد رشیدیان به هم نمایندگی مجلس خربگان رهربی و مجلس 
شورای اسالمی و ریاست کمیته رسید و محمود ابوالپور رئیس آموزش و پرورش آبادان شد 
و لرقبا که بنزین هواپیما در اختیار آن ها قرار داده بود نیز در پست های آموزشی به کار گرفته شد.

به جای آمران و مباش���ران جنایت س���ینما رکس آبادان، ستوان منوچهر بهمنی با این که 
در هنگام آتش زدن س���ینما در مرخصی به س���ر می برد و برای یاری رساندن به قربانیان 
خود را به س���ینما رسانیده بود از آن جایی که در همان ایام به موسوی تربیزی یک سیلی 
زده بود به اعدام محکوم ش���د. موس���وی تربیزی پس از فاجعه ی سینما رکس آبادان در 
حسینیه اصفهانی های آبادان که گردانندگان آن از مسئوالن اصلی آتش زدن سینما بودند 
منرب می رفت. وی در موقع خروج س���وار بر موتور، راهی خرمشهر می شود. در راه ستوان 
بهمنی افس���ر شهربانی آبادان به  وی دس���تور توقف می دهد، اما وی اعتنایی نمی کند، 
باالخره بهمنی تری هوایی ش���لیک می کند و پس از تعقیب و گریز او را مجبور به توقف 
کرده یک س���یلی به وی می زند. موسوی تربیزی وی را به اتهام شلیک به مردمی که در 
حال فرار از سینما رکس آبادان بودند اعدام کرد!  علی نادری صاحب سینما رکس آبادان 
بیش از پانزده سال بود که سینما را به شخص دیگری اجاره داده و خود در تهران زندگی 
می کرد و در روز آتش س���وزی نیز س���وار قطار به سمت خرمشهر می رفت یکی دیگر از 
کسانی بود که اسری تیغ عدالت موسوی تربیزی شد.وی در توجیه اعدام او در دورانی که 

به »اصالح طلب« و ضد خشونت شده در پاسخ به پرسشگر که پرسیده بود:
علی نادری، صاحب س���ینما رکس چرا اعدام شد؟ وقتی سینما آتش گرفت نادری 
در قطار تهران/خرمشهر بود و به سوی آبادان می رفت. اصاًل از داستان مطلع نبود و 
فردای روز آتش سوزی گفت: سینما رکس دارای آخرین تجهیزات ایمنی بود و از سوی 
مقامات مسوول پروانه ایمنی نیز داشت و از این نظر نیز مرتباً بازدید می شد ویل وسعت 

خرابکاری به حدی بود که این تجهیزات را نیز به کلی از بنی برد.
پاسخ داد:

سینما رکس از ایمنی پایینی برخوردار بود و حتی راه فرار را با ظروف نوشابه بسته 
بودند. شهرداری از یک هفته پیش از آتش سوزی اخطار کرده بود که تانکر آتش نشانی 
خایل اس���ت، اما به این توصیه عمل نش���ده بود. شهرداری علیه مدیر سینما رکس 
شهادت داد که صاحب سینما رکس اخطار هایش را نادیده گرفته است. می گفتند 
آتش نشانی شرکت نفت، بهرتین آتش نشانی خاورمیانه است اما طبق تحقیقاتی که 
شد، دستور داشته که با تأخری به محل بیاید. مسئول آتش نشانی و شهربانی را محاکمه 

کردیم؛ البته رزمی فرار کرده بود اما بهمنی اعدام شد. ۱
۱-سایت تاریخ ایرانی یکشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۱
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اس���فندیار رمضانی دهاقانی، مدیر سینما رکس به سبب کمبود ایمنی در سینما رکس و 
استخدام افراد ناآزموده، اعدام گردید. 

آیا سیدحسنی موسوی تربیزی حاضر است حکم اعدام قالیباف و مسئوالن بنیاد مستضعفان 
را به علت ایمنی پاینی ساختمان پالسکو بدهد؟  

فرج الله مجتهدی،کارمند ساده ی ساواک پیش از آتش زدن سینما رکس به آبادان منتقل شده 
بود. موسوی تربیزی این جا به جایی را برای فراهم نمودن زمینه ی آتش زدن سینما خواند.

س���رهنگ س���یاوش امینی آل آقا، رییس اداره ی اطالعات شهربانی آبادان که متخصص 
ضدخرابکاری بود و دادگاه نتوانس���ت کوچک ترین پیوندی میان وی و آتش زدن سینما 
برقرار کند نیز به اعدام محکوم شد. در سال های بعد سنگ قرب قربانیان فاجعه ی آتش سوزی 

سنیما رکس آبادان نیز از خشم »امت خداجو« و »در صحنه« در امان نماند. 
موسوی تربیزی در مورد آن ها گفته است:کشته  شدگان هم اکثرًا جوان و از افراد انقالبی 

چپ بودند، اکثریت حتی مذهبی هم نبودند.۱ 
در طول چهار دهه ی گذشته به شکل معناداری هیچ گاه یادبود یا برنامه ای برای قربانیان 
این فاجعه از سوی جمهوری اسالمی و افشای »جنایات شاه« و »ساواک« برگزار نشده 
است. متأسفانه گروه های سیاسی نه تنها هیچ کوششی برای کشف حقیقت به خرج ندادند 
بلکه تا سال ها هم چنان شاه و ساواک و امرپیالیسم آمریکا و... را عامل این جنایت معرفی 

می کردند و همنی دست موسوی تربیزی را برای سرهم بندی کردن دادگاه باز گذاشت. 
نظام سلطنتی هم بی تقصری نبود. آن ها اطالعات نسبتاً دقیقی راجع به موضوع داشتند. 
متهم اصلی دستگری شده و به جرائم خود اعرتاف کرده بود؛ از ارتباط عوامل آتش سوزی 
با جریان های مذهبی شهر باخرب بودند و چنان چه اراده ای برای پیگریی قضایی داشتند، 
کش���ف حقیقت امکان پذیر بود. اما س���ری حوادث و س���رعت فعل  و انفعاالت چننی 
امکانی را به وجود نیاورد. ساواک نیز در آن شرایط بحرانی با پیگریی پرونده مخالفت 
می کرد و »سپهبد مقدم« رئیس ساواک با انتشار اسنادی که از شرکت مخالفان مذهبی 
در این جنایت بدست آمده بود، مخالفت می کرد. دولت »آشتی ملی« شریف امامی نیز 
می کوشید روحانیت را از خود نرنجاند و با منتشر کردن اطالعات بدست آمده مخالفت 
می کرد. آن ها معتقد بودند برگرداندن اتهام به سمت روحانیت اوضاع را بد تر می کند. 
چرا که مردم باور نمی کردند که روحانیت دستور آتش زدن صد ها بی گناه را داده باشد. 

تالش برای سرکوب نریوهای سیاسی
موسوی تربیزی از همان فردای پریوزی انقالب ضد سلطنتی یکی از پیگریان اصلی سرکوب 
نریوهای سیاس���ی بود و کوچک ترین لغزشی در این رابطه را بر نمی تابید. وی سخنگوی 

۱- پیشنی
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جمعی بود که به دیدار خمینی با مسعود رجوی و موسی خیابانی در بهار ۱۳۵۸ اعرتاض 
داشت. دیداری که به نوبه ی خود می توانست از سطح درگریی ها بکاهد. خود او در این 

زمینه در گفتگو با نشریه »یادآور« مورخ ۱۳۸۷ اعرتاف کرده و می گوید:
در اردیبهشت یا خرداد ۵۸ بود که امام »رحمة الله« به مسعود رجوی و موسی خیابانی، 
اجازه مالقات دادند. من به ایش���ان اعرتاض کردم. در جلسه ای دوستانه بودیم؛ من، 
آقای ری شهری، آقای فاکر و گمانم آقای معادیخواه و چند نفر دیگر ]فهیم کرمانی، 
محمد جعفری گیالنی، غالمحسنی حقانی، محمد عبایی خراسانی[ بودند. دوستانی که 
از زندان درآمده بودند، مثل آقای فاکر و آقای معادیخواه از ما تند تر بودند که چرا امام به 
این ها اجازه مالقات داده اند. من این مسئله را به حاج احمد آقا منتقل کردم، گفت بیایید 
خودتان با امام صحبت کنید. در   همان تاریخ، شاید یک هفته بعد از مالقاتی که احمد 
آقا به آن ها داده بود، برای ما مالقات گذاشت و به دیدن امام رفتیم. امام در گوش دادن 
به حرف ها خیلی بی تکلف بودند. بعد از انقالب هم این تشریفات و تعارفات کذایی 
حاال نبود. واقعاً ما به عنوان یک طلبه جوان بیست و هفت، بیست هشت ساله خیلی 

راحت با امام می نشستیم و صحبت می کردیم. سخنگوی آن دوستان هم من بودم.
افراد فوق جملگی حکام شرع منتخب خمینی، منتظری، بهشتی و قدوسی بودند که نقش 

اساسی در سرکوب و شکنجه و نقض حقوق بشر داشتند.
موسوی اردبیلی در مورد تالش موسوی تربیزی برای پرونده سازی علیه قضات دادگسرتی 

نزد خمینی می گوید: 
مثالً یک روز خدمت امام بودم و آقای موسوی تربیزی هم حضور داشت، به امام گفت 
قضات دادگسرتی ریش شان را دوتیغه، سه تیغه می کنند فاسقند و قضاوت شان درست 
نیست، ما هرچه به آقای موسوی اردبیلی می گوییم دادگسرتی را منحل کنند، ایشان 
می گویند صالح نیست. امام به شدت با موسوی تربیزی برخورد کردند و گفتند چرا مواظب 
حرف خودت نیستی؛ از کجا می دانی که این ها فاسقند؟! گفت ریش می تراشند... ۱

از مسئوالن اصلی سرکوب  و  کشتار دهه ی ۶۰
پس از سی خرداد ۶۰، تربیز و آذربایجان که یکی از کانون های اصلی تشکیالت مجاهدین 
بود، مورد تاخت وتاز موسوی تربیزی و نریوهای تحت امرش قرار  گرفت. خمینی سال ۶۰ 
را سال »قانون« معرفی کرده بود! و موسوی تربیزی هم نماینده ی مجلس از تربیز بود و هم 
رئیس دادگاه های انقالب اسالمی آذربایجان شرقی و غربی که در تضاد با قانون اساسی 
و اصل تفکیک قوا بود. درنده خویی و وحشی گری او تا آن جا برای خمینی مهم بود که 

حتی حاضر نبود به لحاظ شکلی هم که شده قانون اساسی نظام اسالمی را رعایت کند. 
۱-سایت تاریخ ایران )tarikhirani(، چهارشنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
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او حاکم مطلق العنان آذربایجان شرقی بود. خودش می گوید: 
در تربیز هم س���پاه داشتیم و س���پاه قوی ای هم داشتیم. مثالً آقای حسنی عالیی که 
فرمانده نریوی دریایی شد و االن هم ]مدیرعامل شرکت هواپیمایی[ »آسمان« است، 
من ایش���ان را به عنوان فرمانده س���پاه تربیز معرفی کردم.  در تربیز، سپاه و هم چننی 
کمیته و دادستانی، همه با من بودند، هیچ کدام منحصراً کار نمی کردند، اگر هم کار 
می کردند، من جلوی شان می ایستادم و انصافاً هم هماهنگ بودند. آخرین فرمانده 

سپاه تربیز در آن زمان هم آقای چیت چیان، وزیر نریوی فعلی، بود.۱
موس���وی تربیزی تنها به صدور حکم اعدام و زندان ه���ای طویل المدت اکتفا نمی کرد 
بلکه خود ش���خصاً در بازجویی و شکنجه ی زندانیان ش���رکت می کرد، کابل به دست 
می گرفت و گاه در مراسم اعدام آن ها نیز حضور می یافت و از این بابت در کشور زبانزد 
بود. شقاوت بارترین شکنجه ها و کشتار ها در حضور او و به دستور او صورت می گرفت. 
چنان چه گفته می ش���ود یک  نمونه ی آن دستور شلیک رگبار گلوله به گلوی اکرب چوپانی 
است که منجر به قطع سر وی شد. و یا شخصاً در یک مورد به ادعای خود برای بریون 
آوردن اطالعات از دهان یک زندانی، با دست انداخنت در دهان وی، فک باال و پاینی او 
را با شدت هرچه تمام تر به دو سمت مخالف کشیده و باعث در رفنت فک وی شده بود. 

او تا لحظه ی اعدام از دردی جانکاه رنج می برد.
موسوی تربیزی در مصاحبه ی مطبوعاتی  خود در دوم شهریور ۱۳۶۰ ضمن اعالم دستگریی 
»چهارصد و ش���صت تن از اعضای سازمان منافقنی، راه کارگر، اقلیت، پیکار، کومله و 
اتحادی کمونیس���ت  و سایر گروهک های دیگر« طی چند روز اعالم کرد که: تعدادی از 
این زندانیان در دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شدند و پرونده ی بقیه تحت بررسی 
است. وی هم چننی به سرمایه داران و کسانی که خانه و یا مکانی در اختیار گروهک ها قرار 
می دهند اخطار کرد که چنان چه مشاهده شود کسی مکانی برای فعالیت گروه ها در اختیار 
آنان قرار دهد، در دادگاه های انقالب به عنوان محارب و باغی و مفس���د محاکمه و به 

اعدام محکوم خواهد شد.۲ 

دادستانی کل انقالب اسالمی 
بی رحمی و شقاوت او و شهرتی که به هم زده بود موجب شد تا خمینی پس از کشته شدن 
قدوس���ی در انفجار ۱۴ شهریور ۱۳۶۰دادستانی کل انقالب، او را به تهران فرا بخواند و 

پست دادستانی کل انقالب را با اختیارات ویژه به او بدهد.
خمینی این میزان از اعتماد را بی خود نثار او نمی کرد، با توجه به ویژگی  هایش او را برای 
1-www.parsine.com/fa/news/254239

۲-روزنامه ی اطالعات دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۶۰.
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این سمت انتخاب کرده بود و در کنار منزل خود در جماران به او خانه داده بود.
موسوی تربیزی در مورد نقش خود در سرکوب نریوهای سیاسی و به ویژه مجاهدین می گوید: 

روز دومی که من دادستان شده بودم، در نخست وزیری جلسه داشتیم. نخست وزیر 
هم آقای مهدوی کنی بود و رئیس  جمهور هم نداشتیم؛ آقای رجایی شهید شده بود... 
آقای هاشمی رفس���نجانی هم آن روزها در خارج از کشور شاید کره بود. در آن جلسه 
آقایان موسوی اردبیلی، مهدوی کنی، محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه، بهزاد 
نبوی به عنوان وزیر مش���اور، من به عنوان دادستان و چندنفر دیگر حضور داشتند. 
آقای مهدوی کنی گفت: حاال ما دیگر مشکل می توانیم با این ها )مجاهدین( برخورد 
کنیم. ایشان پیشنهاد کرد: به واسطه ی آقای طاهر احمدزاده با آقای رجوی صحبت 
بشود، بلکه راضی بشوند تا مذاکره و گفت وگو  کنیم، حتی این ها در بعضی پست ها 

قرار داده بشوند تا این غائله ختم بشود... 
من هم گفتم: با این وضع نمی توانیم این مجوز را بدهیم. من پس از جلس���ه چون 
هنوز در تهران منزیل نداش���تم،۱ شب ها در بیت امام می خوابیدم، رفتم آن جا و خدا 
رحمت کند آیت الله صدوقی رضوان الله تعایل علیه آن جا بود و دید که من کمی گرفته 

و ناراحتم. گفت: جریان چیست؟ گفتم: 
جریان این است و وضع این گونه است. وزرا غالباً به وزارت خانه نمی آیند و در خانه 
کارهای شان را انجام می دهند. ترور همه جا را گرفته و تهران به هم ریخته است. حتی 
دو، سه نفر از روحانیونی که مخالف انقالب بودند ترور شده اند. همنی که عمامه به 
سر می بینند می زنند. یک آقای خلیلی در قم بود که چندان با انقالب و نظام کاری 
نداشت، آمده بود تهران کار داشت، او را جلوی ترمینال اتوبوس های شمس  العماره 
زدند. وضع به این خرابی است، از آن طرف آقای مهدوی این گونه پیشنهاد می کند. 
آقای صدوقی گفت که این موضوع را باید با امام مطرح کنیم. ساعت ده شب بود که 
ایشان اصرار کرد تا حاج احمدآقا برود و به امام بگوید. ما شبانه رفتیم و این مسائل 

را با امام مطرح کردیم.
امام فرمود: پیش���نهاد شما چیست؟ من گفتم: اگر دولت دخالت نکند، ما مسئله را 
حل می کنیم. همه چیز درس���ت می شود و امنیت به دست می آید... سرانجام امام به 
حاج  احمدآقا گفت که جلس���ه ی  فردا با حضور نخست وزیر و قوه ی قضاییه تشکیل 
بشود. جلسه ی دوم در منزل آیت الله موسوی اردبیلی که در مکان فعلی شورای نگهبان 
بود، تشکیل شد. آیت الله مهدوی کنی هم آمد. اعضای شورای عایل قضایی هم بودند، 
بنده هم حاضر بودم. احمدآقا آن جا گفت که نظر امام در مورد مس���ائل این است که 

۱-وی باغ حاج سزاوار در جماران را مصادره کرده و خود به آن جا نقل مکان کرد .
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فالنی )یعنی بنده( دادستان کل انقالب است، سیاست برخورد با این ها، رفتار و کیفیت 
کار را ایشان مشخص کند. دولت و شورای عایل قضایی هم کمک کنند و دخالتی در 

امور نکنند. آن ها هم گفتند باشد. این بود که ما به دنبال برنامه ریزی رفتیم.۱ 
به این ترتیب خمینی ریش و قیچی سرکوب و کشتار بی رحمانه را به دست او می دهد و 

موسوی تربیزی تا می توانست بی رحمی به خرج داد و خون ریخت.
او در جای دیگری می گوید: 

خدمت حضرت امام )س( رسیدم. ایشان با یک حالت تأثری فرمودند: یک کاری کنید 
الاقل آقای خامنه ای پنج شش ماه در ریاست جمهوری بماند. من هم با حالت شوخی 
عرض کردم: آقا! داریم ریشه را می خشکانیم. انشاءالله دیگر کاری نمی توانند انجام دهند.۲ 
برنام���ه ی مورد نظر او چیزی نبود جز تهدید و کش���تار و به کارگریی سیاس���ت »النصر 
بالرعب«. او که حمایت خمینی و ش���ورای عایل قضایی و دولت و مجلس را داشت در 
مصاحبه  رادیو و تلویزیونی ۲۷ شهریور ۱۳۶۰ که در روزنامه ی جمهوری اسالمی ۳۰شهریور 

همان سال انعکاس یافت به صراحت گفت:  
باید حکومت، حکومت الله اکرب باش���د. مردم از ما می  خواهند، ما که نمی خواهیم 
یک عنوان داشته باشیم. ما در برابر این خرابکاری ها که مسلحانه و یا با کوکتل و 
سه راهی بیایند بریون یا عد ه ای این کار را بکنند و عده ای هم کارچاق کن آن ها باشند 
ما نمی توانیم در برابر آن ها دست روی دست بگذاریم... اگر این ها را دستگری کردند 
دیگر معطل این نخواهند ش���د که چندین ماه این ها بخورند و بخوابند و بیت المال 

مصرف کنند. این ها محاکمه شان توی خیابان است.
هر کس کوکتل به دس���ت گرفت و در برابر نظام جمهوری اسالمی ایستاد، همان جا 
محاکمه ش���د. وقتی دستگری و به  دادستانی رسیدند محاکمه شده اند و حکم شان 
اعدام است. این ها یاغی و شاهربالسیف و رعب و وحشت ایجاد می کنند. به  نظام 
جمهوری اسالمی حمله می کنند خون هزاران شهید را پایمال می کنند، بیت المال 
مسلمنی را حیف و میل می کنند، کشنت این ها واجب است نه جایز. هر کس را در خیابان 
در درگریی و تظاهرات مسلحانه و آن ها که پشت این اشرار مسلح قایم می شوند و این ها 
را تقویت و راهنمایی می کنند، موتور می دهند و یا می خواهند ماشنی بدهند و دستگری 
می شوند بدون معطلی و همان شب که دو نفر پاسدار و یا مردم شهادت دهند که آن ها 
در درگریی بودند و مسلحانه یا پشت سر افراد مسلح و علیه نظام جمهوری اسالمی قیام 

کرده اند،کافی است و همان شب اعدام خواهند شد.

۱-نشریه ی چشم انداز، سی  خرداد ۶۰؛ گفت وگو با آيت الله سيدحسنی موسوی تربيزی ۱۳ شهریور ۱۳۸۲.
2-www.imam-khomeini.ir/fa/c803_21487
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و دیگر پدر و مادرهای این منافقنی توقع نداشته باشند که ما عفو بدهیم. ما نمی توانیم 
در برابر این همه مردم عفو و اغماض کنیم. من به تمام دادستان های شهرستان ها هم 
اعالم می کنم که حتم این چننی باشند و اگر نباشند خودشان مجازات خواهند شد... 
ما نظام جمهوری اس���المی می خواهیم تنها که نماز و روزه نیست یکی از احکام 
جمهوری اسالمی این است که هر کس در برابر این نظام و امام عادل مسلمنی بایستد 
کشنت او واجب است. اسریش را باید کشت و زخمی اش را زخمی تر کرد که کشته شود. 
کتاب نهایه شیخ از هزار سال پیش و معترب عالمه از ششصد سال پیش و... این حکم 
اسالم است چیزی نیست که ما تازه آورده باشیم االن هم حکم مراجع همنی است 
هرکس از اطاعت امام عادل خارج شود و در برابر نظام بایستد حکم شان اعدام است.

پدر مادرها در درجه اول دست بچه های شان را بگریند و این ها را از پرتگاه سقوط 
نجات دهند اگر نیامدند بگویند  که آن ها فرزندشان نیستند و توی دل شان از نظام 
ناراحت نباشند و توقع عفو هم نداشته باشند امام تا حال هرچه امکان داشت درباره 
عفو گفته اند و ارشاد کرده اند و مهلت داده اند حاال هم قبل از دستگریی مهلت دارند.

با این حکم بود که به زخمی ها هم رحم نکردند و آن ها را از بیمارس���تان ها مستقیماً به 
شکنجه گاه ها گسیل می داشتند تا در زیر شکنجه به قتل برسانند. در آن دوران بهداری اوین 
که در مجاورت بند ۲۰۹، یکی از شکنجه گاه های اصلی اوین قرار داشت خود قتلگاهی 

ویژه بود که در آن »نیم کش ها را تمام کش« می کردند. 
موسوی تربیزی در سخرنانی خود در نمازجمعه ی تربیز، ضمن رّد ادعای اعدام کودکان 

دوازده ساله از جانب مخالفان نظام، می گوید: 
اواًل در بنی اعدام شدگان، کسی کم تر از شانزده سال نبوده، در ثانی این حرف های 

آن ها، مطلقاً در قاطعیت ما تأثریی نخواهد گذاشت. ۱
او می پذیرد که نوجوان شانزده ساله را اعدام کرده اند. اما در همنی رابطه هم دروغ می گوید. 
اسناد و شواهد زیادی از اعدام کودکان کم سن و سال تر وجود دارد. آیت الله منتظری در 
نامه ی ۵ مهر ۱۳۶۰ خود به خمینی روی اعدام دخرتان سیزده، چهارده ساله تأکید می کنند. 

وی در همنی سخرنانی در مورد قاطعیت اسالمی می گوید: 
ملت ایران اگر در جنگ با رژیم منحوس پهلوی، شصت هزار نفر شهید داده، اکنون 
حاضر است که ششصدهزار نفر و یا شش میلیون نفر شهید بدهد تا دیگر آمریکا و 
طرفداران آمریکا، نتوانند به داخل این کشور، راه پیدا کنند... امیدوارم با قاطعیتی که 

در برابر منافقنی به کار گرفته می شود، هرچه زودتر، منافقنی ریشه کن بشوند. 
بماند  که شصت هزار شهید در دوران انقالب دروغی بیش نیست که مقدمه ی قانون اساسی 

۱-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۴ مهر ۱۳۶۰.
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هم روی آن مانور داده شده اما تأکید روی آمادگی برای دادن »شش میلیون شهید«، بیانگر 
نگاه موسوی تربیزی اس���ت. او چنان چه الزم می دید و یا قدرتش را داشت برای حفظ 

»اسالم« حاضر بود به مراتب بیش از این، قربانی از دشمنان اسالم بگرید. 
موسوی تربیزی در ادامه  ی سیاست وحش���ت آفرینی و ترس در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۶۰ یک 
هفته پیش از برگزاری سومنی انتخابات ریاست جمهوری با هشدار نسبت به  »آشوبگران 
و اغتشاش���گران« روز انتخابات، به اعالم موضع دادستانی در این زمینه پرداخت. وی، 
هرگونه »آشوب طلبی« را با اشد مجازات همراه دانسته و با بیان این که موضع دادستانی 

انقالب، یک موضع کاماًل انقالبی است، گفت: 
چ���ون در ای���ن کش���ور جمهوری اس���المی حکم فرماس���ت و اکثر م���ردم از این 
جمهوری اس���المی پشتیبانی می کنند و خواهان این جمهوری هستند، در نتیجه ما 
باید خواسته ی مردم و خواسته ی اسالم را در نظر بگرییم و لذا نمی توانیم در برابر 

این گونه مسایل بی تفاوت باشیم.
موس���وی تربیزی هم چننی به  دویست نفر از »آشوبگرانی« که در تظاهرات های خیابانی 
شهریور و مهر ۱۳۶۰ دستگری شده بودند اشاره کرد و قضاتی را هم که در محاکمه ی فتنه گران 
سهل انگاری و کوتاهی کنند، به محاکمه تهدید کرد و هشدار داد هیچ سهل انگاری در محاکمه ی 
محاربان با خدا و رسول پذیرفته نیست. بر اساس همنی تهدیدها و رهنمودها بود که اکثریت 
قریب به اتفاق افراد مزبور در کشتارهای دسته جمعی مقابل جوخه  ی اعدام قرار  گرفتند.

او در همنی مصاحبه تأکید کرد: 
کسانی که در روز انتخابات، قصد ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت داشته باشند، 
توس���ط پاسداران و مأموران انتظامی دس���تگری و بالفاصله در دادگاه های انقالب 
محاکمه و اعدام خواهند شد، چون برای این گونه افراد محارب در زندان ها جایی 

نیست و نگه داشنت این اشخاص محارب باعث اتالف وقت است.۱ 
او در مصاحبه های تلویزیونی حتی کسانی را که به هواداران مجاهدین و »ضد انقالب« 

جا و امکانات می دادند به اعدام تهدید می کرد. 
موسوی تربیزی به همراه الجوردی دادستان انقالب اسالمِی مرکز و حکام شرع اوین که 
رهنمود های آن ها را اجرا می کردند، مشکل کمبود جا در زندان ها را با جوخه های اعدام 
حل می کردند. وی با انجام این مصاحبه ها دست الجوردی و بی رحم ترین بازجویان و 
شکنجه گران را برای اِعمال وحشیانه ترین شکنجه ها باز می کرد و در عنی حال فضای الزم 

برای صدور احکام اعدام  را ایجاد می کرد. 
در گفتگو با روزنامه ی اطالعات در مورد مرتد و محارب می گوید: 

۱-روزنامه ی اطالعات، ۶ مهر ۱۳۶۰.
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عمده این اس���ت که حکم مرتد روشن اس���ت. در عرض دو دقیقه می شود به یک 
جوان، به یک فرد فهماند  که مرتد چیست، عمده چیزی است که قاضی باید انجام 
دهد، و آن تطبیق و تش���خیص مصداق است که آیا این مرتد است یا نیست. حکم 
محارب روشن است. آیه صریح قرآن است. عمده تطبیق این است که این شخص را 
که من دارم محاکمه می کنم، آیا محارب هست یا نیست، مفسد هم همنی طور، سارق 
هم همنی طور، جانی هم همنی طور، باالخره آن چه که مسلم است در قاضی، عارف 

بودن به مصادیق اسالم و تطبیق احکام با آن مصادیق است. 
وی در همنی گفتگو در ادامه در مورد باغی می گوید: 

باغی کسی است که »خرج عن طاعه االمام العادل« خروج کند علیه امام و خارج 
بش���ود از طاعت امام، امام عادل، امامی که مبسوط الید است و در رأس حکومت 
اسالمی قرار دارد... اگر کسی علیه آن امام خروج کند قیام کند آن آدم باغی است... 
مثل جنگ محاربنی و منافقنی و یا معاندین اقلیت و پیکار و امثال این ها با حکومت البته 
اگر این گروه هایی که افرادشان خروج کرده اند علیه حکومت اسالمی یا علیه رهربی 
امام عادل خروج کرده اند، چنان چه مس���لمان باشند، به آن ها می  گویند باغی، اگر 
غریمسلمان باشند به آن ها می گویند محارب... حکم شان این است که اگر آن ها اسری 
شدند  کشته می شوند، بیمارشان و زخمی شان هم اعدام می شود. در صورتی که مرکزیت 
گروه شان باقی باشد. اما اگر حکومت اسالمی توانست مرکزیت گروه شان را دستگری 
کند بکشد، و آن ها را از هم دیگر بپاشد، آن وقت اسرا را می توانند عفو کنند و نکشند. ۱
او در همنی گفتگو دامنه ی محارب را تا قبل از تشکیل حکومت اسالمی بسط می دهد. 

موسوی تربیزی در گفتگویی که با خربنگار روزنامه اطالعات داشت گفت: 
موضع دادستانی یک موضع قاطع اسالمی است. چون در این کشور جمهوری اسالمی 
حکم فرماست و اکثر مردم ایران از این جمهوری اسالمی پشتیبانی می کنند... لذا 
نمی توانیم در برابر مس���ائل و حوادث روز بی تفاوت باشیم. موضع ما یک موضع 

قاطع و اسالمی است.۲ 
او در س���خنان پیش از خطبه های نماز جمعه ۲۲ آب���ان ۱۳۶۰ در مورد ضرورت مقابله با 

عوامل منافق و تروریست و هم چننی قاطعیت بیش تر دادگاه های انقالب گفت: 
ما قیام کردن در برابر چننی کشور و چننی رهرب و چننی ملتی را کفر و الحاد و محارب 
با اس���الم و قرآن می دانیم و خون آن هدر است و نه تنها جایز بلکه واجب است و 
این اسالم است و این قرآن است این فتوای فقهای شیعه است. اگر ما امامت را به 
عنوان یک مکتب قبول داریم، ایستادن در مقابل یک مکتب، قیام کردن یک قیام 

۱-روزنامه ی اطالعات ۵ شنبه ۱۶ مهر ۱۳۶۰.
۲-روزنامه ی اطالعات یکشنبه، ۲۶ مهر ۱۳۶۰.
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سیاسی محسوب نمی شود بلکه یک قیام در مقابل مکتب محسوب شده و محارب 
با اسالم و قرآن است. اگر  کسی با قاطعیت در برابر این ها نایستد، مجرم است و از  

کمک کنندگان همان محاربنی می باشد. 
وی س���پس با اشاره به رفتار برخی از مردم بی تفاوت که خواسته یا ناخواسته به اهداف 

ضد انقالب کمک می کنند گفت: 
آن هایی که بی تفاوت هستند و انقالب و اسالم را درک نکرده اند و یا ضد انقالب 
و اس���الم هستند... این ها باید بدانند این ملت شهید داده است این ملت سال های 
سال با آرزوی حکومت اسالمی مبارزه کرده است. امروز این حکومت اسالمی را 
ارج می دهد و هرگز اجازه نمی دهد تا مسئولنی کشور در برابر شرارت ها بی تفاوت 
باشند و حتی سکوت اختیار کنند. افرادی که امروز تحت تأثری رادیو های اجانب قرار 
گرفته در خانه های راحت خود فریادهای ضدبشر به اصطالح مدافعنی حقوق بشر را 
می شنوند و به عنوان مدافع صحبت از عفو و بخشش به میان می آورند و می گویند 
حاال دیگر موقع عفو و رحمت است باید آمارها را نگاه کنند و بعد قضاوت کنند.۱ 
موسوی تربیزی در مصاحبه ی مطبوعاتی ۲۵ آبان ۱۳۶۰خود ضمن انکار شکنجه و اعدام زنان 
باردار، آمار زندانیان سیاسی را تقریباً هفت هزار نفر اعالم کرد. و در مورد شایعه  ای که در 
شمال کشور به خانواده ها حق اجازه ی دفن بچه هایش خود را در قربستان نداده اند،  گفت: 

این یک شایعه ی بی اساس است ویل از نظر مسئله ی شرعی و فقهی در اسالم در 
قربستان مسلمنی دفن افراد غری مسلمان جایز نیست.۲ 

تردیدی نیست که موسوی تربیزی دروغ می گوید. اسناد و شواهد متعددی از دفن اعدام شدگان 
در خانه ی شخصی و باغ والدین و جنگل در دست است. از این گذشته زنان باردار متعددی 

در سال ۶۰ اعدام شدند و یا به خاطر اِعمال شکنجه دچار سقط جننی شدند. 
وی در اول آذرماه ۱۳۶۰ در مصاحبه با نشریه ی پیام انقالب گفت: 

مثاًل  ما می گوییم افرادی که مسلحانه علیه انقالب اسالمی قیام نکنند، قانون اساسی 
جمهوری اس���المی ایران را قبول دارن���د و در چهارچوب قواننی مصوب مجلس 
شورای اسالمی عمل کنند با آن ها کاری نداریم. اما اگر مثاًل یکی از فداییان اکثریت 
بیاید و در س���پاه یا جهاد خودش را به عنوان مسلمان جا بزند و نفوذ کند ما چننی 
کسی را دستگری کرده و اعدام می کنیم برای این که یک توطئه است. باید بگوید که 
من اکثریتی هستم و اگر هر اداره که برود بگوید من مسلمان هستم و سر مسئولنی کاله 
بگذارد و بعدًا  معلوم شود که توده ای یا اکثریتی است، او به عنوان توطئه و نفوذ در 

۱-روزنامه ی اطالعات شنبه ۲۳ آبان ۱۳۶۰.
۲-روزنامه اطالعات دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰.
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نهاد های اسالمی به منظور تخریب حساب می شود. ۱
موسوی تربیزی در مصاحبه ی مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی خود در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۶۰ منکر 

وجود زندانی سیاسی در کشور شد و گفت:  
...ما مجرمنی سیاسی نداریم. این ها تروریست اند و توطئه  گرند و خیانتکار و وحشی اند. 
این افراد محاکمه می شوند در دادگاه اسالمی و محاکمه شان هم با مجرمنی دیگر 

فرق ندارد و طبق احکام اسالم با آن ها رفتار می شود و مجارات می شوند.۲
فضای آن روزهای بازجویی و ش���کنجه در اوین و کمیته ی مشرتک را می توان از خالل 
یادداشت های هاشمی رفسنجانی ترسیم کرد. او در مورد شکنجه های اعمال شده بر روی 

رهربان حزب توده و اقدام به خودکشی آن ها یک ماه پس از دستگریی خرب می دهد:
۲۰ اسفند سال ۱۳۶۱... پیش  از ظهر آقای  ]سیدحسنی [ موسوی  ]تربیزی [ دادستان  کل  
انقالب  به منزل  آمد و راجع  به کیفیت  برخورد با سران حزب  توده  بازداشتی  که  حرف  
نمی زنند و چند نفرشان  تاکنون  اقدام  به انتحار کرده اند و موفق  نشده اند، مشورت  

کرد. قرار شد جلسه ای  داشته  باشیم .
پس از انتقال موسوی تربیزی به تهران هم چنان احکام اعدامی که در آذربایجان شرقی و 
به ویژه تربیز صادر می شد با هماهنگی وی بود. علی شجاعی و خلیل عابدی،۳ علی اصغر 

هوشیارزرنقی،۴ مریزانجف آقا زاده۵ حکام شرع تربیز از  کارگزاران او بودند. 
به گفته  ی شاهدان عینی سیدحس���نی موسوی تربیزی پس از تصدی پست دادستانی کل 
انقالب اسالمی هر از چندی در زمان اقامت چند روزه اش در تربیز، اقدام به  صدور حکم 

محکومیت برای متهمان سیاسی می کرد.
غالمرض���ا حس���نی نماینده ی خمینی و خامن���ه ای و امام جمعه ارومی���ه در مورد نقش 

موسوی تربیزی در اعدام فرزندش رشید حسنی می گوید: 
۱-روزنامه ی اطالعات یکشنبه ۱ آذر ۱۳۶۰.

۲-روزنامه ی جمهوری اسالمی ۲۴ آذر ۱۳۶۰
۳-حجت االسالم خلیل عابدی نخست رئیس دادگاه انقالب اسالمی در تربیز بود و هزاران تن را به زندان 
و اعدام محکوم کرد، سپس رئیس دادگاه شعبه ی هفدهم کیفری یک تربیز شد و در آن جا نیز صدها تن را 
به زندان و اعدام محکوم کرد. در جریان کشتار ۶۷ وی یکی از حکام شرع تربیز بود. او که مانند بسیاری 
از حکام شرع به مواد مخدر معتاد است هم اکنون بازنشسته شده و هم چون بسیاری از صاحب منصبان 
قضایی به خاطر ارتباطاتی که دارد به ش���غل پردرآمد وکالت دادگسرتی و کارچاق کنی مشغول است.

۴-حجت االسالم علی اصغر هوشیارزرنقی نخست رئیس دادگاه کیفری دو در تربیز بود و در ظاهر به 
پرونده هایی مانند چک بی محل و مزاحمت تلفنی و... رس���یدگی می کرد اما پنهانی و غریرسمی در 
دادگاه انقالب اسالمی تربیز هم کار می کرد! سپس با یک جهش در دادگاه انقالب اسالمی تربیز به 
ریاست رسید و هزاران تن از متهمان مواد مخدر گرفته تا متهمان سیاسی را به زندان و اعدام محکوم 
کرد و سپس با جهشی دیگر رئیس دادگسرتی آذربایجان شرقی شده و جانشنی اسحاق فروتن سرایی شد 

و هم اکنون در پست های باالی قضایی در دادگسرتی آذربایجان شرقی کار می کند!
۵-حجت االسالم مریزانجف آقازاده در جریان قتل عام ۶۷ حاکم شرع تربیز بود و مسئولیت مستقیم 
در کشتار زندانیان داشت. وی سپس حاکم شرع دادگاه های انقالب و مدیرکل دادگسرتی آذربایجان 

شرقی شد و پس از بازنشستگی ریاست دفرت مکارم شریازی در آذربایجان شرقی را به عهده دارد.



111
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

آن وقت نماینده ی مجلس و در تهران بودم. یک روز رشید به تهران آمده بود. جایش 
را شناسایی کردیم. در کمیته ی انقالب تهران با آیت الله مهدوی کنی تماس گرفتم 
و گفتم یک موردی هس���ت، چند نفر مس���لح بفرستد. نگفتم پسرم هست. یکی از 
محافظان خودم به نام آقای جلیل حس���نی را نیز همراه آن ها کردم. او از بچه های 
کمیته ی ارومیه بود و االن به تجارت مش���غول اس���ت. گفتم اگر مقاومت یا فرار 
کرد بزنید نگذارید فرار کند و اگر هم تس���لیم ش���د، دستگری کنید و به کمیته تحویل 
بدهید. آن ها رفتند و او را دس���تگری کردند. رشید چند روزی در کمیته ی تهران بود. 
بع���د برای بازجویی و محاکمه به تربیز انتقال دادند. او چون محل فعالیت هایش، 
استان آذربایجان بود در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بالفاصله حکم 
اجرا گردید. در مرحله ی اول، رش���ید را به دادستان وقت، حضرت حجت االسالم 
سیدحسنی موسوی تربیزی تحویل داده بودند، او نیز وی را به یکی از دامادهایش که 
او هم قاضی بود، سرپد و حکم اعدام رشید را او صادر کرده بود. حتی بعد از اعدام 

جنازه اش را هم به ما تحویل ندادند.۱ 
زندانی���ان دهه ی ۶۰ تربیز، چهار تن از نزدیکان موس���وی تربیزی به نام های زین العابدین 
تقوی فردود،۲ حس���ن مهاجرمیالنی، اکرب غفاری و قاسم روستایی، را به عنوان مسئوالن 

اصلی بازجویی، شکنجه، قتل و تجاوز معرفی می کنند. 
لیست بخشی از کسانی که توسط موسوی تربیزی و افراد مورد اعتماد وی در تربیز اعدام 

شدند در آدرس زیر آمده است.۳
یوسف صانعی دادستان کل کشور در جلسه ی تودیع موسوی تربیزی گفت: 

چه بسا که دو سال پیش نه من و نه هیچ کس مانند آقای موسوی تربیزی توان آن را نداشتیم 
که دادستانی انقالب اسالمی را آن گونه اداره کنیم که کمر ضدانقالب را بشکند.۴ 

طفره رفنت از اعالم آمار اعدام  شدگان
او در دورانی که خود را »معتدل« و »ضدخش���ونت« معرفی می کرد در مصاحبه ای با 

۱-سایت تاریخ ایرانی یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۲
۲-قاضی زین العابدین تقوی فردود در سال ۱۳۶۰ دادیار و در واقع همه کاره ی دادسرای انقالب اسالمی 
در تربیز بود. وی س���پس بازجوی اداره ی اطالعات )شعبه ی ۲ دادیاری( شد و پس از سال ها کار در 
دادس���رای انقالب اسالمی در س���ال ۱۳۷۱ مدت کوتاهی بازپرس شعبه یکم دادسرای عمومی تربیز 
ش���د، سپس اندک زمانی هم رئیس شعبه  ی چهارم دادگاه انقالب اسالمی تربیز شد و در سال ۱۳۷۲ 
و هنگامی که اسحاق فروتن سرایی به جای مریزانجف آقازاده رئیس کل دادگسرتی استان آذربایجان 
شرقی شده بود با یک جهش معاون دادگسرتی استان آذربایجان شرقی شد! سپس به تهران رفت و در 
دیوان عدالت اداری رئیس یکی از شعبه ها شد و هم اکنون به ریاست هیأت تخصصی اقتصادی، مایل 

و اصناف دیوان عدالت اداری رسیده است!
3-www.iranglobal.info/node/29155

۴-روزنامه ی اطالعات، یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۶۲، ص ۲.
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»تربیز نیوز« تالش کرد نقش خود در کشتارهای دهه ی ۶۰ را کم رنگ جلوه دهد و گفت: 
بعد از آن که منافقنی دس���ت به مبارزه ی مسلحانه زدند من در آغاز اعدام های سال 
۶۰ به عنوان دادس���تان کل انقالب به تهران رفتم. دادس���تان کل کشور هیچ وقت 
حکم اعدام صادر نمی کند. احکام اعدام را قضات در س���ال های ۶۰ تا ۶۲ صادر 
می کردند... از لحاظ قواننی، آن هایی که حرکات مس���لحانه کردند اعدام شان حق 
است ویل گاهی ممکن است از قاضی اشتباهی رخ داده است که از آن بی اطالعم. 
از آمار اعدام ش���دگان واقعا بی خربم. ما در آن زمان نیز معتقد بودیم اعدام ها به هر 

تعداد هم که باشد از تعداد ترورهای مسلحانه بیش تر نیست!۱ 
موس���وی تربیزی در مورد آمار اعدام ها و این که کم تر از آمار ترورهاست دروغ می گوید. 
سازمان مجاهدین فهرست اسامی یکهزار و صد و چهل و دو نفر از کسانی را که در مهر 
۱۳۶۰ کش���ته شده بودند انتشار داده اس���ت. او هم چننی در مورد این که اطالعی از آمار 
اعدام ها ندارد قطعاً دروغ می گوید. تا پیش از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ مسئوالن قضایی به دقت 
و با جزئیات آمار اعدامی ها و پرونده های تشکیل شده را اعالم می کردند. در حایل که در 
سی و هفت سال گذشته هیچ گاه حاضر نشده اند آمار رسمی اعدام ها را که می گویند مایه ی 

فخر و مباهات اسالم است اعالم کنند. 
قدوس���ی در مصاحبه  ای که در بهمن ۱۳۵۹ به مناس���بت دومنی سالگرد پریوزی انقالب 

داشت گفت: 
دادگاه ها در مدت این دو سال در تهران تعداد دوهزار و شش محکوم داشته است 
که از این تعداد چهارصد و شش نفر اعدام شده اند هم چننی پرونده هایی که در طول 
این مدت در جریان بوده و به آن رسیدگی شده یازده هزار و پانصد و شصت و پنج 

پرونده بوده است. ۲
یا در جای دیگری دوباره قدوسی آمار دقیقی داده و می گوید: 

مجموعاً ما از اول انقالب تا به حال هفت هزار و دویس���ت و دوازده پرونده بررسی 
کردیم،  با این که می دانید که هنوز در حدود بیست روز اوایل انقالب نگذشته بود 
ماه های متعدد دادگاهی با یک قاضی و یک شعبه اداره می شد، معذالک هفتصد 
و هفت هزار و دویست و دوازده پرونده رسیدگی شده که اگر شما به دوازده تقسیم 
کنید می بینید ما ماهانه شش���صد و یک پرونده، یعنی به نحو متوسط روزی بیست 
پرونده رس���یدگی کردیم، با این که پرونده ای بوده که گاهی ماه ها روی آن کار شده، 
 البته پرونده ای هم بود ، که خیلی زود رس���یدگی شده و رد شده، مجموعاً پانصد و 
هشتاد و یک مورد، ما توقیف اموال داشتیم، سیصد و پنجاه و چهار مورد مصادره 

۱-»یادآور، کتاب ماه فرهنگی - تاریخی«، »موسسه ی مطالعات تاریخ معاصر ایران«.
2-http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#7
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اموال داشتیم، که این اموال به نفع مستضعفنی مصادره شده و در اختیار بنیاد قرار 
گرفت، دوهزار و نود و س���ه نفر در غری آن رابطه با مسئله شرکت ها ممنوع المعامله 
شده اند،  سه هزار و چهار صد و ده نفر باز، در غری رابطه با شرکت ها، ممنوع الخروج 
کردیم تا به وضع آن ها رسیدگی شود مجموعاً در خود تهران صد و هشتاد نفر اعدام 
شدند و زندانی های ما که اکثراً تالش می کنیم با سرعت کارهای شان انجام بگرید.۱ 
موسوی تربیزی و دیگر جانیان نمی توانستند آمار اعدام شدگان را بریون دهند؛ چرا که مورد 
این پرس���ش قرار می گرفتند این همه راجع به »طاغوت« و »ساواک« و »نظام منحط 
شاهنشاهی« و هفتاد هزار شهید و... می گویید، در عرض دو سال در تهران چهارصد و شش 
نفر را اعدام کرده اید و در عوض تنها در مهرماه ۱۳۶۰ بیش از هزارنفر را مقابل جوخه ی 
اعدام قرار داده اید که اکثریت ش���ان جوانان و نوجوانان دانش���جو و دانش آموز بوده اند. 
موس���وی تربیزی در مهرماه ۱۳۶۰ راس���ت یا دروغ ادعا می کند  که در یک  ماه گذش���ته 
ش���هریور و مهر ۱۳۶۰ که دوران اوج ترور های مجاهدین است، سیصد و هفتاد نفر ترور 
شده اند و در آبانماه همان سال بیست و ُنه نفر. همان موقع تمامی سران نظام اسالمی و 
 از جمله موسوی تربیزی، متفق القول ادعا می کردند که بیش از هشتاد و پنج تا نود درصد

 تشکیالت مجاهدین را از بنی برده اند. از دی ماه ۱۳۶۰ به بعد سطح عملیات  مسلحانه ی 
مجاهدین به شدت فروکش کرد و از ابتدی سال ۶۱ کم تر شاهد عملیات مسلحانه بودیم؛ 
اگرچه این جا و آن جا عملیات ترور که از آن به عنوان »زدن سرانگشتان« رژیم یاد می شد 
صورت می گرید. سازمان مجاهدین تقریباً در نیمه ی دوم سال ۱۳۶۱ دیگر تشکیالتی در 
ایران نداشت و کلیه ی اعضای خود را که می توانست از ایران خارج کرده بود. هسته های 
خودجوش که مرکب از هواداران مجاهدین بودند به تعداد بس���یار اندک هم چنان باقی 
مانده بودند. آمار ترور های مجاهدین به طور قطع و یقنی از صدها نفر تجاوز نمی کرد. 
هزاران نفر بدون آن که در ترور و یا حتی اقدام مسلحانه ای شرکت کرده باشند به جوخه ی 

اعدام سرپده شدند.
در این دوران افراد زیادی به جرم داش���نت کوکتل مولوتف و یا فش���نگ در خانه به اتهام 
تالش برای اقدام مسلحانه علیه نظام و محاربه با خدا اعدام شدند. ریخنت چسب در قفل 
مغازه ی یک حزب اللهی، محاربه با خدا تلقی می شد. نفس مخالفت با خمینی »بغی« 
و »طغیان« علیه »امام« تلقی شده و فرد خاطی تحت عنوان »باغی«، »طاغی« و... به 

اعدام محکوم می شد.
موسوی تربیزی در مصاحبه ی مطبوعاتی خود در آبان ۱۳۶۱ می گوید: 

از ۲۲ شهریورماه تا ۲۴ آبان  جلوی ترور گرفته شده و ما در عرض این دو ماه بیش تر 

1-http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/90049/13#2
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از سه ایل چهار ترور نداشته ایم.۱ 
وی در گفتگو با روزنامه اطالعات در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۶۱ به صراحت گفت: 

... ما با سرعت ریشه ی این ها را کندیم. مملکت امن شد. االن ما ترور نداریم و یا اگر 
داریم، بسیار ناچیز است. 

در سال های اخری دستگاه تبلیغاتی نظام اسالمی به دروغ ابتدا مدعی دوازده هزار ترور شد و 
بعدها این آمار را به  پانزده و سپس هفده و سرانجام به  بیست هزار نفر هم رساند تا در اذهان 

این گونه جا بیاندازد که تعداد ترور ها و اعدام های دهه ی ۶۰ یک سان بوده است. 
الجوردی در گفتگو با خربنگاران خارجی در ۱۵ آبان ۱۳۶۱ ادعا می کرد از اول انقالب تا 
آن تاریخ تنها دوهزار نفر اعدام شده اند! هم چننی مسئوالن قضایی اصرار داشتند که تعداد 
اعدام ها متناسب با ترورها بوده است! آن ها هم چننی تأکید داشتند که در پاییز ۱۳۶۰، نود 
درصد تشکیالت مجاهدین از بنی رفته است، این تعداد ترور را چه کسی بعد از نابودی 

تشکیالت مجاهدین انجام داده است؟ 
هم چننی در حایل که در عملیات »فروغ  جاویدان« مجاهدین صدها تن از نریوهای بسیجی 
و س���پاه کشته ش���ده بودند، نمایندگان رژیم در سازمان ملل متحد برای مقابله با آثار ابعاد 
عظیم قتل عام شدگان تابستان ۶۷ در سطح  بنی المللی، به  آمار جعلی فرقه ی رجوی مبنی بر 
کشتار پنجاه و پنج هزار نفر از نریوهای رژیم در عملیات مزبور اشاره کرده و به  مظلوم نمایی 

می پرداختند. و قتل عام شدگان را نیز، تلفات مجاهدین در عملیات مزبور جا می زدند.۲ 
آمار ارائه شده از سوی مرکز اسناد انقالب اسالمی از تلفات هر دو طرف، به شرح زیر است: 

درباره ی اسرا و تعداد آن ها آمار دقیقی در دست نیست گرچه احتمال تا پانصد نفر 
داده شده؛ اما بر اساس برخی شواهد و گزارشات، قریب به اتفاق آنان با حکم امام 
خمینی به آقای رازینی اعدام صحرایی شدند و ظاهراً جز تعداد اندکی کسی باقی 
نماند. در مجموع بر اساس گزارش مقامات ایران، سازمان مجاهدین تا چهارهزار و 
هشتصد کشته، اسری و مجروح به جای گذاشت. بر اساس برخی گزارشات دویست و 
سی و شش نفر از مردم و نظامیان خودی به شهادت رسیدند، سی و پنج خودروی 
نظامی و ش���خصی منهدم شد و عالوه بر خس���ارت وارد شدن به یک هلی کوپرت 
هوانریوز، به تعدادی از ساختمان های اداری و مسکونی شهرهای کرند و اسالم آباد 
نیز خس���اراتی وارد شد. بر اساس برخی گزارشات تعدادی از اسرای ایرانی جنگ 
با عراق، در میان نریوهای مجاهدین خلق بودند که به هر دلیلی به این گروه پیوسته 

۱-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۱، ص ۱۵.
۲-جفری رابرتسون قاضی مستقل سازمان ملل متحد و قاضی سابق دادگاه جنایت علیه بشریت سریالئون 
که در مورد کشتار ۶۷ تحقیق مستقلی داشته، محمدجعفر محالتی سفری جمهوری اسالمی در سازمان 
ملل متحد را به خاطر ارائه ی اطالعات غریواقعی و گمراه کننده به مراجع بنی المللی راجع به کشتار ۶۷ 

را شریک در قتل عام و شایسته پیگرد جنایی معرفی کرده است.
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بودند و در این عملیات شرکت کردند.۱ 
از آن جایی که فرقه ی رجوی و مسئوالن نظام اسالمی از یک آبشخور تغذیه می کنند الجرم 
هرچه که می گذرد سیاست های ش���ان به هم شبیه می شود. وقتی این پدیده در عرصه ی 
تبلیغاتی مورد بررسی قرار می گرید، گویی از روی دست هم کپی کرده اند. هر دو هم چون  
گوبلز معتقدند سیاس���تمدار نباید از گفنت دروغ ابایی داشته باشد و بایستی بداند که هر 

دروغی اگر تکرار شود، به حقیقت تبدیل خواهد شد.
این همان سیاستی س���ت که فرقه ی رجوی در ارتباط با آمار قتل عام ش���دگان ۶۷ به کار 
می گرید. پس از آن که مس���عود رجوی به خاطر توجیه شکس���ت های پی درپی اش آمار 
قتل  عام ش���دگان را به دروغ به  سی هزار تن افزایش داد، تمام بخش های این فرقه به کار 
افتادند تا با مطرح کردن ادعاهای جعلی و دروغ، پای این آمار را سفت کنند. در نقطه ی 

مقابل نظام اسالمی می کوشد آمار ترور ها را به دروغ هفده هزار تن اعالم کند. 

مخالفت با دیدار عفو بنی الملل از زندان ها
وقتی در مهرماه ۱۳۶۰ سازمان عفو  بنی الملل نسبت به  اعدام های لجام گسیخته و سرکوب 

بی امان نظام اسالمی هشدار داد ابتدا خمینی به میدان آمد و در مورد این سازمان گفت: 
بدانید که همه قدرت های شیطانی، همه وابستگان به قدرت های شیطانی مثل سازمان 
عفو  بنی المللی و دیگر سازمان ها همه دست به هم داده اند که این جمهوری اسالمی 
را در این جا خفه کنند و نگذارند شکوفا بشود و خوف این را دارندکه این انقالب 

به جاهای دیگری که منافع آن ها در آن جاهاست صادر بشود. 
بالفاصله بعد از خمینی، موسوی تربیزی به میدان آمد و در مورد عفو  بنی الملل گفت: 

سازمان عفو بنی المللی با اجازه ی ابرقدرت ها کار می کند و با اشاره  آن ها نیز سکوت 
اختیار می کند. چطور این سازمان وقتی آیت الله صدر و خواهر بزرگوارش در زندان 
زیر ش���کنجه شهید ش���دند و هم اکنون که زندان های عراق پر از مبارزین می باشد 
اظهارنظری نکردند و یا در زندان های انگلیس که چریک های ایرلندی اعتصاب 
غذا کردند و جان س���رپدند. س���ازمان عفو بنی الملل به آن جا نرفت و در مورد این 
سخن نگفت. و این سازمان جنایات منافقنی را محکوم نکرد و در حادثه ی بمب در 
دفرت مرکزی حزب جمهوری اسالمی که بهرتین فرزندان قرآن و اسالم شهید شدند، 
مطلبی نگفت و چطور وقتی که در مصر و سودان رسماً اعالم می کنند که مخالفنی را 

می کشند و ریگان پشتیبانی می کند، این سازمان اظهار نظری نمی  کند... ۲
تردی���دی نبود همه ی آن چه موس���وی تربیزی در مورد اقدام���ات عفو بنی الملل می گوید 

۱-عملیات مرصاد و سرنوشت منافقنی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ۱۳۹۲،ص ۳۴۹-۳۴۸.
۲-روزنامه ی اطالعات چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۶۰.
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غریواقعی است و تنها به خاطر اجازه ندادن به این سازمان برای سفر به ایران است. 
در همنی ش���رایط بود که وزارت امورخارجه که مریحسنی موس���وی وزیر آن بود شرایط 
ابلهان���ه ای را برای ورود عفو بنی الملل به کش���ور تعینی کرد که نمون���ه   ی آن را در تاریخ 

هیچ یک از دیکتاتوری های عالم مشاهده نمی کنید. 
عفو بنی الملل چاره ای جز رّد این پیشنهادات ابلهانه نداشت. یونایتدپرس در مورد واکنش 

عفو  بنی الملل گزارش داد: 
سازمان عفو  بنی المللی ش���رایط پیش���نهادی ایران را برای بازدید نمایندگانش از 
زندان های ایران نپذیرفت. این س���ازمان اطالع داده است شرایط ایران با ماهیت 
عملکرد این سازمان مغایرت دارد و این سازمان هیچ گونه شرط از قبل تعینی شده ای 
را نخواهد پذیرفت. سازمان عفو بنی المللی مدعی شده است که قبول این شرایط 

تمامی اعتبار ها را از بنی خواهد برد.۱ 
موس���وی تربیزی به منظور ممانعت از برمالش���دن جنایات صورت گرفته در زندان های 
نظام اسالمی به عفو بنی الملل حمله می کرد چرا که پیش از شروع سرکوب گسرتده ی نریوهای 
سیاسی در ۳۰ خرداد ۶۰، »صلیب سرخ جهانی« از زندان اوین دیدار به عمل آورده بود. 

محمد  کچویی رئیس زندان اوین در مصاحبه ی مطبوعاتی خود در آذر ۱۳۵۹ می گوید: 
ش���ما کافی ست رجوع کنید به گزارشات صلیب س���رخ که سه بار از زندان های ما 
بازدید کرده اس���ت و در این سه باری که از این جا بازدید کرده اند و همنی امروز هم 
بازدیدی داشته اند و با تک تک زندانی ها صحبت می کنند و بعد گزارشات خود را 
می نویسند. حال شما توجه کنید که اجنبی می آید و از ما تعریف می کند و خودی...؟۲ 

تحمیل حجاب اجباری به زنان 
موسوی تربیزی به اتفاق الجوردی نقش مهمی در اِعمال حجاب اجباری داشتند. هرچند 

او امروز مدعی می شود این کار را »بدون زور و اجبار عملیاتی« کرده است: 
اواخر سال ۱۳۶۰ که بنده دادستان کل انقالب بودم صحبتی در میان مسئولنی شد؛ 
در جلسه ای که آیت الله هاشمی، مهندس مریحسنی موسوی و بنده و سایر مسئولنی 
سپاه بودند پیشنهادی در مورد مسئله ی حجاب مورد بررسی قرار گرفت؛ به طور مثال 
قرار شد آیت الله هاشمی در خطبه های نماز جمعه در خصوص حجاب برای مردم 
صحبت کند و بنده هم اطالعیه ای بدهم؛ بر این مبنا که چون بی حجابی مظهری 
از رضاشاه بوده افراد بیایند به احرتام انقالب حجاب خود را رعایت کنند. البته در 
آن زمان آقای الجوردی داستان انقالب تهران بود و یک گشت مبارزه با منکرات 

۱-روزنامه ی اطالعات پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۶۰.
۲-جمهوری اسالمی، ۵ آذر۱۳۵۹،صفحه ۶.
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راه انداخت که موقتی بود و تنها به  تذکر ختم می شد و در آن زندان و شالق وجود 
نداشت... حفظ حجاب زنان باالخره در سال ۶۱ با گفتار آیت الله هاشمی و بنده و 
سایر دوستان بدون زور و اجبار عملیاتی شد. حتی به نظر من وضعیت حجاب از 

امروز هم بهرت شد، چون مردم، انقالب و روحانیون را باور داشتند. ۱
اگر تا اواخر س���ال ۱۳۶۰با موضوع حجاب اجباری در جامعه مماش���ات می کردند به 
دلیل حضور قوی گروه های سیاس���ی در جامعه و پتانسیل عظیم نهفته در نسل برآمده از 
انقالب ضد سلطنتی بود که دست آن ها را می بست. بعد از سرکوب گسرتده ی تابستان ۶۰ 
و دستگریی ده ها هزار نفر و جوخه های اعدامی که از  کار باز نمی ایستادند به  واسطه ی 
وحش���تی که در جامعه ایجاد کرده بودند و ه���راس و دلهره ای که در دل ها افکنده بودند 

شروع به تحمیل حجاب اجباری و دیگر قواننی ارتجاعی شریعت کردند.
رفسنجانی در تریماه ۱۳۵۹ در مورد حجاب اجباری گفته بود: 

این پوشش باید اسالمی باشد و من در این مورد خیلی جدی هستم و باید انصاف 
داد وقتی دولت، اس���المی است و رهرب آن اسالمی است مردم هم باید در ادارات 
ضوابط اسالمی را رعایت کنند و ما در مورد حجاب هیچ تردیدی نداریم که واجب 
است. زن ها باید روسری داشته باشند به اندازه ای که موهای شان را بپوشاند، لباس 
آستنی بلند بپوشند، جوراب کلفت یا شلوار پای شان کنند و فقط دست ها آن هم از مچ 
به پاینی و صورت این ها اشکایل ندارد دیده شود و لباس هم باید زیاد رنگارنگ و 

زننده و تنگ نباشد، لباس ساده، این مقدار از پوشش کافی است.۲ 
 در همنی گفت وگو موسوی تربیزی تا آن جا پیش می رود که مدعی می شود: ما حتی یک

 بار هم نمی بینیم که امام در مورد زنان گفته باشد که باید حتمًا حجاب داشته باشند. 
در حایل که خمینی در اسفند ۱۳۵۷ کم تر از یک ماه پس از به قدرت  رسیدن گفت:

اآلن وزارتخانه ه���ا، این را می گویم که به دولت برس���د، آن طوری که برای من نقل 
می  کنند باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه ی اسالمی نباید در آن 
معصیت بشود. در وزارتخانه  های اسالمی نباید زن های لخت بیایند؛ زن ها بروند اما 
با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، با 

حفظ جهات شرعی باشند.۳ 
این سخنان بود که منجر به تظاهرات گسرتده ی زنان در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷)۸ مارس( علیه 

دستور وی شد. 
موسوی تربیزی به اتفاق الجوردی نقش مهمی در اعمال حجاب اجباری داشتند. هرچند او 

۱-ایلنا ۱۶ شهریور ۱۳۹۳.
۲-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۳ تری ۱۳۵۹، صفحه ی ۲.

۳-صحیفه  ی نور ج  ۶ ص ۳۲۹.
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امروز مدعی می شود این کار را »بدون زور و اجبار عملیاتی« کرده است و برخالف آن چه 
امروز ادعا می کند وی یکی از اولنی مقامات نظام اسالمی بود که طرح حجاب اجباری را 
دنبال کرد. او در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه ی اطالعات در فروردین ۱۳۶۱ گفت: 

بس���یاری از خانم های فهمیده که درد مردم را درک کرده و خون  ش���هدا را دیده و 
خانواده های شان را درک کرده اند، خودشان را با جامعه ی اسالمی تطبیق داده اند. 
ویل عده  ای نیز هستند که جامعه را درک نمی کنند و با همان وضع زننده زمان پهلوی 
بریون می آیند که اینان باید در جامعه مطرود بش���وند و افراد حزب اللهی باید این ها 
را مطرود بکنند. باید تاکس���ی ها آنان را راه ندهند. شرکت های واحد این ها را راه 
ندهند و مردم انقالبی در مغازه های  خودشان به اینان جنس نفروشند. شرکت های 
تعاونی این ها را راه ندهند. و مردم با این ها رفت و آمد نکنند و اینان را به  میهمانی 
دعوت نکنند تا باألخره در جامعه مطرود بشوند. البته این قبیل افراد از ادارات هم 
پاک سازی خواهند شد و حتی کسانی که در اداره رعایت حجاب را بکنند ویل در 
بریون نکنند، قانون پاک س���ازی این اجازه را می دهد که اینان پاک سازی بشوند و 
مسلماً نیز خواهند شد و باید این قبیل افراد بدانند که با نام جامعه ی اسالمی بازی 
می کنند و روزی خشم این ملت آن ها را خواهد گرفت. و اینان نه تنها از ادارات بلکه 

از جامعه مطرود خواهند شد. ۱
او هم چننی در اردیبهشت ۱۳۶۱ در گفتگوی اختصاصی با روزنامه ی اطالعات گفت: 

خانم های بی حجاب باید خودش���ان را با فرهنگ انقالب سازش دهند. اکنون که 
قریب چهار سال از انقالب شکوهمند مان می گذرد باز هم بعضی از خانم ها با رنگ 
و روغن بریون می آیند که این عمل شان خالف شرع است و زیرپاگذاشنت دستورات 
قرآن و گناه است و این کار مجازات دارد. بی حجابی فرهنگ پهلوی است که رضا خان 
با زور به جامعه تحمیل کرد. وقتی که ما طاغوت زدایی می کنیم، یعنی این که هرچه از 
عالئم طاغوت است باید از بنی برود و بی حجابی هم از عالمات طاغوت است.۲

اسدالله الجوردی دادستان انقالب اسالمی مرکز  که در اسفند ۶۱ با صدور اطالعیه ای در 
مورد بی حجابی و تظاهر به فسق و گناه هشدار داد: 

بسم الله المنتقم الجبار
در لحظاتی که برای جلوگریی از هجوم غریانسانی امرپیالیسم و عواملش به  میهن 
اسالمی مان، فرزندان رشید اسالم در جبهه های نربد حق علیه باطل خون پاک شان 
را تقدیم امام زمان ش���ان می کنند، عده ای دانسته و برخی ندانسته در برابر حرکت 
انقالب اس���المی مان ایس���تاده اند و با تظاهر به گناه و فس���ق در معابر عمومی در 

۱-روزنامه ی اطالعات، شنبه بیست وهشتم فروردین ۱۳۶۱، ص ۴.  
۲-روزنامه ی اطالعات، پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۱، ص ۱۸.
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خیال خام ش���ان انحراف و نابودی این حرکت خدایی را می پرورانند... دادستانی 
انقالب اسالمی مرکز صریحاً اعالم می دارد: فسق و فجور علنی را در معابر و اماکن 
عمومی حرکتی ضد اس���المی و ضد انقالبی و در خط امرپیالیس���م و مخل مبانی 
جمهوری اسالمی دانسته و تحمل چننی اعمایل را برای جمهوری اسالمی غریممکن 
می داند. لذا از آن عده ی اندک که تعهدی در برابر انقالب اسالمی احساس نمی کنند، 
قاطعانه می خواهد از لحظه صدور این اطالعیه به هر نوع تظاهر به گناه خاتمه داده 
و به پاس احرتام خون شهیدان و رعایت قواننی اسالم، دست از اعمال غریاسالمی 
و ضد انقالبی بردارند وگرنه مأموران انتظامی و مأموران جان بر کف کمیته ها و سپاه  
پاس���داران بنا بر وظیفه قانونی شان آنان را به دادستانی انقالب اسالمی هدایت و 

مطابق قواننی دادگاه های انقالب اسالمی کیفر خواهند دید.۱ 
در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۲شورای عایل قضایی با صدور بخشنامه و دستور العمل در مورد 

حجاب، فروش نوار و معتادان ولگرد موارد زیر را مطرح کرد:
دادگاه های کیفری دو و در مواردی که دادگاه کیفری یک به جانشینی دادگاه کیفری 
دو انج���ام وظیفه می کند، این دادگاه ها می توانند به جرائم خالف عفت و اخالق 
عمومی، من���درج در ماده  ۲۱۳مکرر قانون مجازات عمومی از قبیل »عدم رعایت 
پوشش اسالمی در معابر و خیابان ها، ظهور هیأتی که اخالق عمومی را جریحه دار 
می نمایند و یا خرید و فروش تصاویر  کسی و نوار های مبتذل، بدون کیفرخواست و 
تحقیقات مقدماتی در دادسرا مورد رسیدگی قرار داده اتخاذ تصمیم نمایند. مگر 
آن که نیاز به تحقیقاتی ضروری تشخیص داده شود که در این صورت دادگاه باید 
موارد آن را مش���خص و تحقیقات الزمه را از دادس���را یا مأمورین انتظامی مربوط 
بخواهد. مدت مجازات حبس تعزیری مرتکبنی اعمال مذکور به موجب ماده ۲۱۳ 

مکرر، از یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود. ۲
پس از برداش���ته ش���دن قدم های اولیه  ای که موس���وی تربیزی مبتک���رش بود، حجاب 
اجب���اری جنبه ی قانونی به خود گرف���ت. به موجب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اس���المی 

مصوب ۱۳۶۲/۸/۱۱: 
هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، عالوه 
بر کیفر عمل تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب 
عملی ش���ود که نفس عمل دارای کیفر نمی باشد ویل عفت عمومی را جریحه دار 

نماید، فقط تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می گردد.
تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر 

۱-روزنامه  ی اطالعات، چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۶۱. 
۲-روزنامه ی اطالعات دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ص ۲.
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تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهند شد. 
این مجازات ها جدا از حمالت دس���ته های اسیدپاش و تیغ زن و پونزچسبان حزب  الله و 
»گشت القارعه« سپاه پاسداران است. ناطق نوری در مورد  نحوه ی عملکرد این گشت می گوید: 

آن روزه���ا توی خیابان ولیعصر عده ای بدحجاب و با آرایش بریون می آمدند. یک 
عده هم می خواستند با این افراد برخورد  کنند، درحایل که مسئولیت برخورد با آن 
اش���خاص بر عهده ش���ان نبود، اما به عنوان نریوهای انقالبی و اسالمی و خودسر 
می آمدند و می ریختند توی خیابان ولیعصر و مثاًل یک پسری را که موهایش بلند بود 
می گرفتند و بغل جوب می خواباندند  که با ماشنی سرش را برتاشند و گاه پوستش را 

هم می کندند. یا امثال آن. ۱
در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲ حکام شرع دادگاه های کیفری دادگسرتی آذربایجان شرقی و 

دادسرای تربیز طی اطالعیه ای اعالم کردند: 
پریو بخش���نامه ش���ورای عایل قضایی... به متخلفنی و مرتکبنی جرائم منافی عفت 
اخطار می شود خودش���ان را با قواننی عالیه ی اسالم وفق داده و از اعمال خالف 
جداً اجتناب نمایند و اال طبق موازین اسالمی شدیداً مجازات خواهند شد. ضمنًا 
به کلیه ی ضابطنی دادگس���رتی ابالغ می شود که مرتکبنی جرائم ذیل را دستگری و 
مس���تقیماً به ش���عبات کیفری یک و دو معرفی نمایند... ۳-پخش نوارهای مبتذل 
موسیقی ۴- پخش فیلم های غریاسالمی و عکس های خالف عفت ۵- بی حجابی 

و عدم رعایت پوشش اسالمی در معابر و امکان...۲ 
در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲موسوی تربیزی در یک گفتگو با خربنگار روزنامه ی اطالعات 

در مورد حجاب گفت: 
آن خانم بی حجاب که با وضع بدی بریون می آید عماًل مانند یک تابلویی اس���ت 
که یک کسی بردارد و روی آن بنویسد »مرگ بر انقالب اسالمی« یعنی آن خانم 
بی حجاب و موهای سرش عنی »مرگ بر انقالب اسالمی« است. امت حزب الله 
هم این را قبول نمی کند. مردم جوابش را می دهند و اگر یک روز، یک ماه، دو ماه 
تحمل کردند، دیگر تحمل نخواهند کرد. این ها نمی خواهند خیابان های شان دوباره 

مثل زمان شاه بشود.۳ 
در همان دوران طالیی امام، داس���تان چنان باال گرفت که مریحس���نی موسوی بخشنامه ی 
حجاب صادر کرد و مقررات ویژه ای برای رفت و آمد کارمندان مرد و زن ادارات ابالغ کرد: 
پوشش کامل اسالمی جهت استفاده ی خواهران کارمند به شرح ذیل می باشد )در 
1-www.parsine.com/fa/news/70546

۲-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۹.
۳-روزنامه ی اطالعات دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۶۲، ص ۹.
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اصل بخشنامه ی صادر شده، شکل کامل یک زن با حجاب تصویر شده است.(
الف: مانتو و شلوار مدل ساده، گشاد و بلند از پارچه ضخیم و از یک رنگ.

ب: مانتو شلوار مورد استفاده از رنگ های سنگنی انتخاب گردد. رنگ های سرمه ای، 
قهوه ای، طوسی، و مشکی ارجح است.

ج: از مقنعه جلوبسته و مدل ساده و یک رنگ و بدون هرگونه تزینی، در رنگ هایی 
که جلب توجه نکند و تقلیدی از فرهنگ غرب نباشد استفاده شود.

د: کفش از مدل ساده با پاشنه معمویل مناسب جهت محل کار با رنگ های مناسب.
ه: جوراب به رنگ های سنگنی.

و:عدم استفاده از زیورآالتی که در شأن خانم های کارمند نیست و نیز عدم استفاده 
از هرگونه لوازم آرایش.

پوش���ش برادران کارمند نیز ساده و معمویل و آستنی بلند و آزاد باشد، به طوری که 
تقلید از فرهنگ غرب نبوده و در شأن آقایان کارمند باشد. 

موسوی تربیزی در اردیبهشت ۶۱ بیش تر قواننی دادگسرتی را »ضد اسالم« خواند و گفت: 
بیش تر قواننی دادگس���رتی، به خصوص قواننی جزایی ضداس���الم است. خالف 
اسالم است. آینی دادرسی برای مردم ناراحت کننده است. شرایط قضایی که اکنون 
در دادگسرتی هست، منطبق با شرایط قاضی در اسالم نیست، در فقه اسالم نیست. 
و بسیاری از مشکالت دیگری که مردم ما همیشه دچار بوده اند و دچار هستند و تا به 
امروز این مشکل شان حل نشد، و واقعاً من خودم به عنوان یک نفر مسلمان که دوستدار 

انقالبم شرمنده ام از این که تا به امروز هم قواننی طاغوتی و ضداسالمی است.۱ 
او به دنبال حاکم کردن قواننی ارتجاعی ش���ریعت به ج���ای قواننی مدنی و مدرن بود و 
می کوشید به جای قضات شرافتمند حکام شرع بی سواد را در دادگسرتی حاکم کند. با 
این حال امروز او و دیگر مدعیان دروغنی »اصالح طلبی« می کوش���ند چهره  ی متفاوتی 
از خود و اعمال ش���ان در دهه ی ۶۰ و هنگام���ی که اهرم های قضایی و امنیتی و اجرایی 
را در دس���ت داشتند ارائه دهند. ارائه ی چهره ی دروغنی از خود حتی صدای وابستگان 
نظام اس���المی را نیز در آورده اس���ت. رامنی گودرزی یکی از مستند سازان نظام که فیلم 

مستندی نیز در توجیه کشتار ۶۷ ساخته، می گوید:
علی رغم این که اعدام ها و برخورد نظام در آن مقطع، کاماًل درست بوده است، متأسفانه 
مسئوالن این اتفاق، امروز چون در لباس دیگری هستند، گذشته ی خود را انکار می کنند 
و با توجه به عدم دسرتس���ی به اطالعات مربوط به اعدام ها، خود را پنهان و با ش���مایل 

دیگری جلوه می دهند.۲ 

۱- ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۱
2-www.khabaronline.ir/detail/702149/culture/cinema
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الجوردی خشن، الجوردی بسیار رئوف
به هیچ  روایتی از جانیان نباید اعتماد کرد. آن ها بسته به مقتضای روز و منافع شان تاریخ را 

روایت می کنند. 
موسوی تربیزی در مصاحبه با چشم انداز شماره  ی ۲۲، برای فرار از زیر بار مسئولیت یک 
دهه جنایت و کشتار هولناک، الجوردی را که به قتل رسیده بود، عامل خشونت و بی قانونی 
در اوین معرفی می کند و مدعی می شود که مرتضی فهیم کرمانی را برای کنرتل الجوردی 

در اوین گمارده بود که خود کلکسیونی از اعمال جنایتکارانه را در پرونده داشت. 
موسوی تربیزی در مصاحبه ی مزبور از تالش های خود برای برکناری الجوردی از پست 
دادستانی انقالب در س���ال ۶۱ می گوید اما از بیان دالیل اصلی این تالش ها صحبتی 
نمی کند و بنا به »مد« روز صحبت از مخالفت با اعمال »خشونت« الجوردی و دفاع 

از »قانون گرایی« می کند.
من خودم از برخوردهایی که در بازجویی ها در دادستانی اوین شده بود ناراحت بودم 
و پیش از این هم به ش���ورای عایل قضایی گفته بودیم که اگر بشود آقای الجوردی 
را عوض کنند... جریانات پشت سر هم اتفاق می افتاد تا این که گزارش این هیأت 
به امام رس���ید. امام به من فرمودند: حتماً آقای الجوردی را بردارید، همنی امروز 
بروید بگویید که آقای الجوردی برود. من گفتم اجازه بدهید من یک جوری با آقای 
الجوردی صحبت کنم که خودش اس���تعفا کند. گفتند: باشد، هر چه زودتر، خیلی 
سریع. من رفتم با آقای الجوردی خصوصی صحبت کردم، فکر کنم روز دوشنبه ای 
بود در س���ال ۱۳۶۱. انصافاً آدم هواپرستی نبود، اصاًل قدرت ، پول و این چیزها را 
نمی خواس���ت. خیلی راحت گفت: َچشم، اگر امام راضی نباشد، من یک ساعت 
هم این جا نمی مانم. گفتم: جوری هم باشد که دوستان شما ناراحت نشوند، خودت 
مطرح کن.« دوس���تانش را دعوت کرد و مطرح کرد و قرار ش���د  که روز چهارشنبه 

جلسه ی  تودیع بگذاریم.
آن روزها خانه ام جماران بود، دیوار به دیوار منزل حاج احمدآقا. من اگر می  خواستم 
بریون بیایم، هرکسی از ورودی بیت امام می گذشت می دیدم. صبح روز چهارشنبه 
برای انجام کاری به قم می رفتم، دیدم که آقای امانی خدا رحمتش کند آقای حیدری، 
آقای عس���گراوالدی و چند نفر دیگر از مؤتلفه به دفرت امام می روند. من آن جا به 
همراهانم گفتم: کار آقای الجوردی درست شد. آن ها نفهمیدند که من چه می گویم، 
چون نمی دانستند موضوع از چه قرار است. رفتیم قم و برگشتم. عصر، احمدآقا آمد 
و در حیاط نشستیم و با زرنگی خاص خودش گفت: نظر امام این نبود که الجوردی 
عوض بشود، بلکه می خواستند تذکر داده بشود و اصالح شود. گفتم: احمدآقا! اگر 
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این جور بگویی نمی شود، معنای این حرف شما این است که من همه ی این ها را از 
خودم گفته ام. خوب بگویید نظر امام عوض شده است، نه این که بگویید نظر امام 
اصاًل از اول این نبود.گفت: یک طوری قضیه را جمع و جور کنید، نزد امام آمده اند و 
گفته اند که اگر آقای الجوردی عوض بشود، خیلی از انقالبیون، جبهه ای ها و رزمندگان 
دلسرد می شوند و منافقنی خوشحال می شوند و دوباره امنیت کشور مختل می شود. ۱

موسوی تربیزی در جای دیگری با حقه بازی نظر کامالً متفاوتی در مورد الجوردی مطرح 
کرده و می گوید: 

ش���اید عده ای قاطعیت وی را نشانه ی خشونت تلقی می کردند. تجسم خوبی از 
معنای اش���داء علی الکفار و رحماء بینهم بود. در برابر دش���من، قاطع و در میان 
خودی ها بسیار متواضع و مهربان بود. در برابر جوان هایی که فریب گروهک هایی 

چون فرقان و منافقنی و... را خورده و دستگری شده بودند، بسیار رئوف بود.۲ 
و در ادامه منکر آن چه خود پیش تر راجع به الجوردی گفته بود شده و می گوید: 

آن روزها ش���ایعاتی در باره ی وضعیت زندان پخش می شد و آیت الله خامنه ای که 
آن روزها رئیس جمهور بودند، دو سه بار خود مرا خواستند و فرمودند  که به وضع 
زندان ها رسیدگی بیش تری بشود. انصافاً همه سعی خودشان را می کردند، ویل با 
توجه به حجم عظیم دستگریشدگان، امکانات مان محدود بود. از همه طرف هم که 
فشار روی ما بود. آقای الجوردی یک وقت ها عصبانی می شد و می گفت، آقایان 
در جای گرم خودشان می نشینند و تصور می کنند که مثاًل خانه تیمی  را می شود به 
این سادگی کشف و یا با گروه های چریکی مخفی می شود به این راحتی مبارزه کرد. 
گاهی نسبت به بعضی از برخوردها اعرتاض داشت، اما به هر حال خود را مقید به 

رعایت چهارچوب ها می دانست. ۳ 
از آن جای���ی ک���ه الجوردی برای خ���ود قطبی بود و به هیچ  وجه زیر بار ریاس���ت امثال 
موسوی تربیزی نمی رفت، او تالش می  کرد الجوردی را برکنار کرده و به جایش دوست و 
همراه خود علی فالحیان را که نماینده  ی کمیته  ی مرکزی در دادستانی انقالب بود بنشاند.

موسوی تربیزی در این مورد می  گوید: 
من تجربه ی تربیز را داشتم، وقتی به تهران آمدم اطالع داشتم که آقای الجوردی زیر 
بار کسی نمی رود. در سپاه هم آقای محسن رضایی بود و با هم اختالفاتی داشتند. حتی 
در زندان اوین، بند ۲۰۹ مخصوص س���پاه شده بود و دیگر، الجوردی در آن دخالت 
نمی کرد. ما دیدیم نمی توانیم کار را این گونه ادامه دهیم. جلسه ای گذاشتیم و آن ها را 
1-www.meisami.net/no-22/22-3.htm
2-http://defapress.ir/fa/news/28592
3-http://defapress.ir/fa/news/28592
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هماهنگ کردیم. قرار شد هر اطالعاتی که به دست می آید در گروهی که تشکیل شده 
بود مطرح شود، در این گروه یک نماینده از سپاه، یک نماینده از کمیته و یک نماینده 
از طرف دادستانی تهران، آقای الجوردی باشد و من هم به عنوان دادستان کل نماینده 

داشتم که آقای فالحیان که بعداً وزیر اطالعات شد، نماینده ی من بود. ۱
موسوی تربیزی در مورد نتیجه ی تشکیل این کمیته که مرکب از تیم های تعقیب و مراقبت 
س���اواک، تکاوران شهربانی، اطالعات و امنیت نخست وزیری، نریوهای سپاه، کمیته و 

دادستانی بود می گوید:
بعد  کاری که ما کردیم، همه ی این ها را جمع کردیم، از سپاه و  کمیته و نخست وزیری 
و دادس���رای انقالب تهران و آقای فالحیان را مسئول هماهنگی این ها قرار دادم و 
دو سه ماه که با هم هماهنگ شدند، کارها خیلی خوب پیش رفت و بیش از هشتاد 
خانه ی تیمی مجاهدین خلق را کشف کردند و همان جا بود که محل اختفای موسی 

خیابانی و سران شان کشف شد...۲ 
موضوع رفاقت و هماهنگی او با فالحیان هم بر می گشت به دوران برگزاری دادگاه سینما 
رکس آبادان. فالحیان در آن دوران رئیس کمیته ی آبادان بود و تالش زیادی برای سرکوب 
م���ردم و هدایت جریان دادگاه به خرج داد. تعویض الجوردی و فالحیان چنان چه بعدها 
نشان داده شد، مصداق ضرب المثل ایرانی »کله پز برخاست، سگ جایش نشست«، است.

باید فرهنگ گفتاری و ش���خصیت جنایتکاران دهه ی ۶۰ را شناخت تا فریب ادعاهای 
امروزی آن ها را نخوریم. در نگاه موسوی تربیزی، علی فالحیان و مرتضی فهیم کرمانی 

اهل قانون و مخالف خشونت هستند.

پروژه ی حذف آیت الله شریعتمداری 
و مصادره ی اموال وی

موسوی تربیزی که از مخالفت آیت الله شریعتمداری با خودش آگاه بود، کینه ی عمیقی 
نس���بت به وی داش���ت و به همنی دلیل یکی از معرکه گردان���ان اصلی خلع مرجعیت و 

بازداشت خانگی وی بود. 
وی پس از دستگریی قطب زاده و اعالمیه ی جامعه ی مدرسنی حوزه ی علمیه قم در یک 
مصاحبه ی مطبوعاتی از روابط آیت الله شریعتمداری با شاه، امینی، سپهبد مقدم و لیربال ها 
سخن گفت. وی در بخشی از مصاحبه ی خود در باره ی نظر جامعه ی مدرسنی حوزه علمیه 

قم با سفسطه ی آخوندی اظهار داشت: 
به فرموده ی امام بعد از پریوزی انقالب کارتر و ریگان اسالم شناس شدند، من باید این 
1-www.parsine.com/fa/news/254239

۲-نشریه ی »همشهری ماه« تریماه ۸۰.
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مسئله را در این جا عرض کنم که: مدرسنی بزرگوار حوزه ی علمیه قم ایشان را از مرجعیت 
خلع نکردند چون ایشان مرجع نبودند تا خلع شوند، بلکه مدرسنی قم فقط اعالم کردند که 
ایشان صالحیت مرجعیت را ندارند و این چیزی است که آن ها هم از خیلی وقت پیش 
می دانستند اصواًل مرجعیت یک مقام یا منصب نیست که به آدم بدهند و بعد از او بگریند، 
مرجعیت بر پایه ی یک سری از ارزش های واقعی استوار است و اگر  کسی آن ارزش های 
واقعی را داشته باشد مرجع است و چنان چه آن ارزش ها را نداشته باشد بدیهی است که 

نمی تواند مرجع باشد و ادعای مرجعیت بکند.
... پس از انقالب به پیشنهاد شریعتمداری، مقدم مراغه ای استاندار تربیز و حسن نزیه 
وزیر نفت می ش���وند که مقدم مراغه ای در تربیز، یک ساختمان چندین طبقه را در 
اختیار چریک های فدایی خلق می گذارد و چریک های فدایی خلق که در آن وقت 
تقسیم بندی نشده بودند این ساختمان را ستاد عملیات خود می کنند و مقدم مراغه ای 
نیز به ستاد عملیات چریک های فدایی خلق می رود و برای آن ها سخرنانی می کند.

آخرین خواسته ی شریعتمداری این بود که موسوی تربیزی دادستان انقالب از تربیز 
برود و آذربایجان غربی و شرقی نیز در اختیار من باشد، ایشان پیش خودشان تصور 
می کردند که در یک زمان دمکرات های کردستان، آذربایجان غربی را می گریند و 
آذربایجان ش���رقی را نیز توسط نریوهای مان می گرییم، وقتی که آذربایجان غربی و 
ش���رقی از کشور جدا شد سپس نوبت سیستان و بلوچستان می رسد که در آن جا هم 
اختالفات بنی شیعه و سنی رشد می کند و از کشور جدا می شود و اعراب خوزستان 
نیز از این طرف قیام خواهند کرد که هیچ کدام از نقشه های این آقا نگرفت و چاه کن 

به چاه افتاد و آقای شریعتمداری نیز رسوا گردید.
آقای ش���ریعتمداری ضمناً از ما تقاضا کرده است که از ایران خارج شود البته این 
تقاضا را قباًل نیز کرده بود که پس از کشف این ماجرا دوباره ایشان تقاضا کرده اند که 

از ایران خارج شوند و در خارج از کشور در پناه غریمسلمنی زندگی کنند.۱ 
در دنائت موسوی تربیزی همنی بس که آیت الله شریعتمداری مبتال به بیماری سرطان بود 
و قصد درمان در خارج از کش���ور را داشت که با مخالفت نظام اسالمی روبرو شد و ذره 

ذره جانش را گرفتند. 
پس از آن که با توطئه ی آذری قمی و جامعه ی مدرس���نی حوزه ی علمیه قم، با بدعت در 
مذهب شیعه، اطالعیه ی سلب مرجعیت آیت الله شریعتمداری از سوی این نهاد حوزوی 
صادر شد، موسوی تربیزی دست به کار شد و بعدها از یاری یوسف صانعی که دادستان 
کل کشور شده بود نیز برخوردار شد و به جان اموال آیت الله شریعتمداری افتادند. آن ها 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۶۱، ص ۳.
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برای اولنی بار در تاریخ اسالم، اموال و حتی خانه ی شخصی مرجع تقلید شیعیان را نیز 
مصادره کردند چیزی که در دوران حکام جور نیز سابقه نداشت.

کیهان ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ گزارش داد: طی حکمی که از سوی دادستان کل انقالب اسالمی 
]سیدحسنی موسوی تربیزی[ و آیت الله محمدی گیالنی حاکم شرع دادگاه های انقالب اسالمی 
صادر شد، مجتمع دارالتبلیغ قم به دفرت تبلیغات اسالمی واگذار شد و با شروع به کار سمینار 
مسئوالن دفرت تبلیغات کشور رسماً کار خود را آغاز کرد.و رفسنجانی در خاطراتش از تقسیم 

اموال آیت الله شریعتمداری هم چون تقسیم »غنائم جنگی« یاد می کند: 
تا س���اعت  نه  مطالعه  کردم  و س���پس  به دفرت امام  رفتم . با آقای  ]محمد محمدی [ 
ری شهری  و آقای  ]سیدحسنی [ موسوی  تربیزی  و احمدآقا ]خمینی[، برای  رسیدگی  به 
اموایل  که  از بیت المال  در اختیار آقای  ]سیدکاظم [ شریعتمداری  بوده ، جلسه  داشتیم . 
قرار شد که  اموال  غریمنقول  در اختیار شورای  تبلیغات  قرار گرید و بخشی  از اموال  نقد 

)حدود سیزده  میلیون  ریال ( با اجازه  امام  به حزب جمهوری  ]اسالمی [ داده  شود. ۱

نامه موسوی تربیزی 
به دادستان کل کشور یوسف صانعی

با توجه به این که آقاى شریعتمدارى دیگر صالحیت اداره دارالتبلیغ اسالمى قم و 
انتش���ارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آن ها اعم از ساختمان ها و خوابگاه و 
غریه را ندارند و نمى توانند درباره آن ها سرپرستى کنند و از آن جا که همه آن ها طبق 
اعرتافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایاى مردم و از بیت المال مسلمنی 
تهیه ش���ده است با کس���ب اجازه که از محضر مبارک ویل فقیه و مرجع بزرگوار و 
امام امت آیت الله العظمى امام خمینى- مدظله العایل-شد ایشان اجازه فرمودند 
که دفرت تبلیغات اسالمى قم تمامى موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند... 
از این تاریخ مى توانید با صورتجلسه کامل همه موارد فوق و کلیه وسایل موجود را از 

دادستان محرتم انقالب اسالمى قم تحویل بگریند. 
به  این ترتیب خمینی و موسوی تربیزی و گیالنی و صانعی و رفسنجانی برای غارت اموال 

»مرجع تقلید شیعیان جهان« دست به یکی کردند. 
موسوی تربیزی در دوران یاد شده با وجود سن کمی که داشت به واسطه ی قدرتی که به هم 
زده بود به عنوان یکی از گردانندگان دفرت تبلیغات اسالمی۲ از نفوذ زیادی در حوزه علمیه 

۱-)۲۹ مهر ۱۳۶۱، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس از بحران(
۲-طرح تشکیل دفرت تبلیغات اسالمی توس���ط موسوی تربیزی، محمد جعفری گیالنی، فهیم کرمانی، 
ری شهری، محمدرضا فاکر، غالمحسنی حقانی که جملگی حاکم شرع بوده و دست در خون داشتند 
ریخته می شود و پس از طرح موضوع با خمینی با استقبال او روبرو می شوند. آن ها به مدت پانزده روز 

هر روز به خدمت او می رسند و اساسنامه ی این »دفرت« را به تأیید او می رسانند.
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قم نیز برخوردار بود چنان که خود می گوید:
بخشی از مسائل نظری و اجرایی حوزه در دفرت تبلیغات انجام می شد. از جمله امور 
اعزام مبلغنی، درس های جنبی و تأیید مدارج علمی و معادل سازی با مدارک دانشگاهی 
در اختیار دفرت تبلیغات بود که خود من هم یکی از سه امضاکننده این مدارج بودم.

او به عنوان دادستان، اموال آیت الله شریعتمداری را به تملک »دفرت تبلیغات اسالمِی« 
نهاِد زیِر نظِر خود در  آورد چیزی که در دوران معاصر بعید است در جای دیگری اتفاق 
افتاده باشد. موسوی تربیزی حتی در تنظیم اعرتافات آیت الله شریعتمداری و برائت ایشان 

از »ضد انقالب« نیز دست داشت: 
ش���ریعتمداری نامه ای نوش���ته بود که احمد آق���ا آورد پیش م���ن و گفت که آقای 
شریعتمداری پیش���نهاد کرده این نامه را به عنوان برائت از ضدانقالب بنویسد. آیا 
کافی است؟ این دیگر خیلی خصوصی است. حتی آقای ری شهری هم نمی داند! 
من دیدم یکی دو تا نکته کم است. بعضی از گروه ها را می دانستم که پشت پرده دارند 

دخالت می کنند؛ گفتم این ها را هم بنویسد. 
نامه ی مذکور در تاریخ ۵ مهر ۱۳۶۱ نوشته شد و در آن آمده بود: 

...این جانب ب���ا افراد ضد انقالب و  گروه های آن ه���ا در داخل و خارج هیچ نوع 
ارتباطی ندارم و رفتار و گفتار هایی که از آن ها منتش���ر می ش���ود تکذیب می کنم و 
خیانت می دانم و اش���خاصی از قبیل مسعود رجوی، رضا پهلوی، بنی صدر، حسن  
نزیه، مقدم مراغه ای و گروه ها و سازمان هایی امثال منافقنی خلق، کومله، فدائیان خلق، 
توده ای ها، سلطنت طلبان،  دموکرات ها، جبهه  ملی و حزب منحله خلق مسلمان را 
محکوم نموده و خائن می دانم و وابسته به شرق و غرب می دانم... و این جانب نیز 
در رابطه با قضیه قطب زاده که مطالبی از سید مهدی مهدوی گوش کرده  بودم و در 
اطالع دادن آن به مقامات مربوطه مسامحه نموده ام نادم بوده و از ملت دلری و مبارز 

ایران عذر خواسته و از درگاه خداوند متعال طلب عفو و آمرزش می نمایم... ۱

دستگریی اعضای حزب توده 
موس���وی تربیزی در آبان ماه ۱۳۶۱ در مصاحبه ی مطبوعاتی خود در جواب این سؤال که 

آیا گروه میثمی، حزب توده و فدائیان اکثریت از نظر شما قانونی عمل می کنند؟ گفت: 
این ها همه باید بروند در وزارت کشور و با شرایطی که مجلس معنی کرده خودشان 
را معرفی کنند و طبق آن شرایط، قانونیت خودشان را کسب کنند. البته ممکن است 
آن ها رفته باشند ویل بعد از تصویب مجلس هنوز این ها نرفتند تا آن شرایط و مجوز 
را کسب کنند. در شهرستان ها و در تهران از همه این گروه ها )بعضی از افرادشان( 

۱-روزنامه  یی اطالعات، شنبه ۱۷ مهر ۱۳۶۱. ص ۱۶.
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دستگری شده اند و حتی بعضی از آن ها در رابطه با تخلفات مهم دستگری شده اند و 
در بعضی شهرستان ها مجازات جرم آن ها در حد اعدام بوده است. ۱

بعد از سرکوب گروه های سیاسی مختلف، نظام اسالمی نیازی به وجود حزب توده و اکثریت 
احساس نمی کرد، و آهسته آهسته آن ها را به قتلگاه رهنمون می کرد. ابتدا آخرین اطالعات 
الزم در مورد تشکیالت شان را از طریق معرفی به وزارت کشور کسب کردند و سپس پروژه ی 
سرکوب حزب توده و دستگریی اعضای آن کلید خورد. مسئوالن فداییان اکثریت به خاطر 

تجربه ی چریکی که در دوران شاه داشتند توانستند از مهلکه بگریزند.
به دنبال دستگریی اولنی دسته از سران و اعضای حزب توده در بهمن ۱۳۶۱ موسوی تربیزی 

در یک مصاحبه ی رادیو و تلویزیونی شرکت کرد و گفت:
این هایی که دستگری شده اند، افرادی هستند که بیش ترشان از سران حزب توده اند، 
ویل به عنوان این که فعالیت سیاسی داشته  اند یا حزبی داشته اند دستگری نشده اند و 
هنوز در سراسر کشور هم هستند و فعالیت شان را می کنند. مشخصًا این هایی که دستگری 
شده اند در رابطه با جاسوسی به نفع کشورهای شرقی است و مدارکش هم موجود 
است. بعضی از این ها اعرتاف کرده اند. خودشان اعرتاف کرده اند. در رابطه با دیگران 
هم خودشان مسائلی را گفته اند و مدارک خیلی قوی در رابطه با این ها موجود است. 
بعضی از این ها می خواستند فرار کنند. شناسنامه های جعلی و غریه درست کرده بودند.۲

او سه روز بعد در گفتگوی اختصاصی با روزنامه ی اطالعات ضمن آن که تعداد دستگری 
شدگان را سی نفر اعالم کرد عالوه بر اتهامات قبلی گفت: 

این ها در پوشش تش���کیل حزب و فعالیت سیاسی که جمهوری اسالمی به این ها 
داده بود، جاسوسی و توطئه می کردند. توطئه شان گاهی در کارخانجات مشهود بود. 
گاهی توطئه شان در تحریک مردم علیه مسئولنی مشهود بود و گاهی برای بی اعتبار 
کردن مسئولنی دالئلی داریم و فعالیت هایی می کردند و مهم تر از همه جاسوسی به 
نفع اجانب بود و لذا این ها به  اتهام جاسوسی دستگری شده اند و بازجویی می شوند. ۳

در هفتم اردیبهشت ۱۳۶۲، دومنی دسته از اعضا و رهربان حزب توده و سازمان نظامی آن 
دستگری شدند و موسوی تربیزی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲ حزب توده را منحل اعالم 
کرد و به کلیه ی اعضا و هواداران این حزب اخطار کرد که با همراه داشنت اصل شناسنامه، 
دو نسخه فتوکپی آن و سه قطعه عکس جدید، خود را به مراکز دادستانی انقالب در تهران 
تا ۲۵ اردیبهشت و شهرستان ها تا ۲۵ خرداد معرفی کنند. وی تهدید کرد کسانی که در مهلت 
مقرر خود را معرفی نکنند، به منزله ی محارب با آن ها عمل خواهد ش���د. وی سپس در 

۱-روزنامه اطالعات سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۱، ص ۲.
۲-روزنامه ی اطالعات، پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۶۱ ص ۳۲.
۳-روزنامه ی اطالعات، یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۶۱. ص ۱۳.
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تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۶۲ اعالم کرد:
 کلیه ی اعضای مرکزیت حزب توده در تمامی استان های کشور دستگری شده اند و همگی 
در رابطه با دستگریشده های قبلی هستند. در تربیز اعضای مرکزیت این حزب دستگری 
شده اند  که بعداً آمار دقیق کلیه دستگری شدگان این حزب در سطح کشور اعالم خواهد شد. ۱

برکناری بی سروصدا به خاطر فساد جنسی
وی به عنوان یکی از چهره های مورد اعتماد خمینی در سال۶۲ بعد از یک جنگ و گریز هیجده 
ماهه که تلفاتی هم روی دست شورای عایل قضایی گذاشت، بصورت محرمانه برکنار شد. 
اگر چه شایعاتی مبنی بر فساد موسوی تربیزی در جامعه پیچیده بود اما تمهیداتی که خمینی 

اندیشید مانع از انتشار عمومی این فساد و یا آگاهی جامعه از جزئیات آن شد.
در تابستان ۱۳۶۱ خمینی که به شدت از اقدامات سرکوبگرانه ی سیدحسنی موسوی تربیزی و 
کارنامه ی جنایتکارانه ی او حمایت می کرد، شورای عایل قضایی را به خاطر محدودیت هایی 
که برای او ایجاد کرده بود مورد خشم و اعرتاض قرار داد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات 

روز ۵ مرداد ۱۳۶۱ خود می  نویسد: 
عصر احمدآقا آمد و گفت  که  امام  از محدود شدن  ]آقای  سیدحسنی  موسوی  تربیزی [ 
دادستان  کل  انقالب  توسط شورای عایل  قضایی  ناراضیند و از او حمایت  می کنند 

و چیزی  هم  نوشته اند.
دستور خمینی به شورای عایل قضایی که رفسنجانی از آن به عنوان نوشته یاد می کند به 

شرح زیر است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم 

شورای عایل قضایی
چون وضع کش���ور در حال حاضر طوری اس���ت که الزم است آقای آقا سیدحسنی 
موس���وی که تا کنون ثابت نموده شایس���تگی خود را، بر طبق همنی ورقه به ایشان 

اختیارات دهید و پس از این توجه به مصالح کشور را در نظر داشته باشید. 
روح اللَّه الموسوی الخمینی )اسناد منتشر نشده( ۵/۵/۶۱ 

منظور از این ورقه، حکمی اس���ت که به شماره ۱۹۴۹۵/۱ مورخ هشتم مهر ۱۳۶۰ از سوی 
شورای عایل قضایی به نام حجت االسالم سیدحسنی موسوی تربیزی به عنوان دادستان کل 

انقالب اسالمی صادر شده است. در حکم مذکور تأکید شده بود که: 
ضمن انجام وظایف قانونی، نواقص و اشکاالت موجود در دادسراهای انقالب 
سراس���ر کش���ور را از هر جهت مرتفع نمایید و نیز کمبود دادس���تان ها و دادیاران را 
چنان چه به وس���یله موظفنی دادگسرتی مأمور خدمت در دادسراهای انقالب تأمنی 

۱-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۱.
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نش���ود، با توجه به موازین اسالمی و قانونی از افراد واجد شرایط پس از مشورت 
با ش���ورای عایل قضایی ترمی���م و ابالغ و انتصاب و یا عزل آن���ان را به نیابت از 

شورای عایل قضایی امضا نمایید.  
خمینی خطاب به موسوی تربیزی هم نوشت:

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم
دادستان کل انقالب اسالمی کشور -محدوده اختیارات دادگاه های انقالب

جنابعایل موظفید فقط در محدوده اختیاراتی که در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۶۰ از طرف 
شورای عایل قضایی به شما داده شده است عمل نمایید. ضمناً به کلیه دادسراهای 
انقالب در س���طح کشور بخش���نامه نمایید که به هیچ وجه در خارج از اموری که در 
صالحیت دادسراها و دادگاه های انقالب می باشد دخالت نکنند، و بخشنامه های 
قانونی شورای عایل قضایی را دقیقاً عمل کنند. و شما نیز به هر مسئله ای که از طریق 
شورای عایل به شما ارجاع می شود سریعاً رسیدگی و جواب قانع کننده ای به شورا 
بدهید. ضمناً شما در مقابل شورای عایل قضایی مسئول می باشید. و شورای عایل 
قضایی ، بخشنامه های مربوط به دادگاه ها و دادسراهای انقالب و  کلیه امور مربوط 
به ضدانقالب اعم از زندان ها وش���کایات از دادسراها و دادگاه ها را از طریق شما 

انجام خواهند داد. 
روح اللَّه الموسوی الخمینی )اسناد منتشر نشده( ۹ مرداد ۱۳۶۱ 

خمینی در درگریی بنی شورای عایل قضایی و موسوی تربیزی و اختالف نظری که داشتند 
جانب موسوی تربیزی را گرفت اما آن ها هم بی کار ننشستند و از آن جایی که موسوی تربیزی 
به خاطر فساد اخالقی شهره بود با گذاشنت »شنود«، اسناد و مدارک الزم در این زمینه 
را تهیه کردند تا دس���ت خمینی را برای دف���اع از او ببندند. اما خمینی رأی به برکناری 
اعضای شورای عایل قضایی داد. با این حال کار باال گرفته بود و موضوع را نمی شد به 
دست فراموشی سرپد. شورای عایل قضایی با زرنگی رازینی و پورمحمدی را که وابسته 
به دادسرای انقالب بودند احضار کرده و پرونده ی موسوی تربیزی را برای بررسی به آن ها 

داد. 
رازینی در این مورد می گوید:  

در آن زمان ما در مشهد بودیم و از شورای عایل تماس گرفتند که بیایید کارتان داریم و 
گفتند که پرونده این گونه ای است. البته اختالف و گالیه مندی ها قبل از این پرونده 
وجود داش���ت سر این که دادس�����را مواضع تند و انقالبی داش��ت و شورای عایل 
قضایی مواجهه نرم تری داش���ت و یک مقداری در نحوه رس���یدگی اختالف نظر 
وجود داشت. من احس���اس کرده بودم چون از مجموعه دادگاه انقالب طبعاً اگر 
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ما رسیدگی کنیم به  پرونده آقای موسوی تربیزی دیگر حجت تمام می شود و دادگاه 
انقالبی ها هم نمی توانند بگویند که غرض ورزی شده است، چون دو نفر از خود این 
مجموعه را آورده بودند که حزب اللهی بودند این ها را آورده بودند. این ها هدف مند و 

حساب شده انتخاب شده بودند. ۱
در مورد سابقه ی امر می گوید: 

ی���ک دوره ای از زمان بنی ش���ورای عایل قضایی و دادس���تان کل انقالب که آقای 
موسوی تربیزی بود، اختالف نظر بروز کرده و شورایی ها برخورد کردند به یک تخلفاتی 
از دادستان کل انقالب. آن تخلفات منجر شد به این که علیه ایشان پرونده ایجاد شود. 
این پرونده در دادستانی کل کشور آن زمان که آقای ربانی املشی بودند، تشکیل شود 
و یکسری اطالعاتی جمع آوری می شود که در برخی موارد منتهی به شنود بوده... 

وی در مورد نحوه ی رسیدگی به پرونده می گوید:  
من و آقای پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و 
خدا لطف کرد و ما خیلی زود فهمیدیم که این پرونده یک حاشیه هایی دارد. از نحوه 
مراجعات فهمیدیم که آن فضایی که قاضی آزاد قضاوت کند، در دست ما نیست و 
سریع جدا شدیم آنان خود نفهمیدند که ما چه کردیم و سریع یک منزیل را پیدا کردیم 
از منزل های توقیفی و رسیدگی به آن جا را نه در دادگاه انقالب تهران و نه در جایی 
که شورای عایل مطلع باشد و دو نفری شروع کردیم به بازجویی برخی از متهمینی 
که بازداشت بودند و جمع آوری اطالعات و پیگریی پرونده. در کنار این ما رسیدگی 

قضایی می کردیم.۲ 
نکته ی جالب توجه آن که براساس اعرتاف رازینی، متهم اصلی یعنی موسوی تربیزی آزاد 
بوده و افراد دیگری که احتماالً قربانی  سوءاستفاده های جنسی او بودند در بازداشت و زیر 

شکنجه و بازجویی به سر می بردند.
خمینی در ابتدای کار و پیش از تش���کیل هیأت تحقیق از آن جایی که مایل به افش���ای 
فساد روحانیت نبود در حمایت از موسوی تربیزی تا آن جا پیش رفت که دستور برکناری 

محمدمهدی ربانی املشی از دادستانی کل کشور و شورای عایل قضایی را داد.
علی یونسی که خود یکی از جنایتکاران علیه بشریت است، داستان را به گونه ای تراژیک 

مطرح می کند که خمینی را دلسوز امنیت اجتماعی و فردی معرفی کند. 
حتی در شورای عایل قضایی وقت بعضی از اعضای آن به  اتهام این که ممکن است 
رابطه ی غری اخالقی داشته باشند،کنرتل )شنود تلفنی( می شدند  که ماجرای تلخی 
دارد و امام آن مسئول عایل رتبه متخلف را عزل کردند؛ یعنی یک دادستان کل، یک 

۱-گفتگوی رازینی با نشریه ی رمز عبور شماره ی ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲
۲-پیشنی.



132
سیدحسنی موسوی تربیزی

دادس���تان کل دیگر را کنرتل می کرد! در حایل که اصل این موضوع خالف شرع 
است. آن قدر این مسئله باال گرفت که دیگر هیچ کس احساس امنیت نمی کرد.۱ 

موضوع به همنی جا هم ختم نشد و خشم خمینی دامان دو تن دیگر از اعضای شورای عایل 
قضایی را هم گرفت و محمد مؤمن و عبدالله جوادی آملی هم به همنی علت از عضویت 
در شورای عایل قضایی برکنار شدند. اما خمینی با لطایف الحیل آن دو را مجبور کرد که 

استعفا دهند؛ ویل حربه اش در مورد ربانی املشی کارگر نیفتاد.۲ 
موضوع بریونی نشده بود و کسی به جز مسئوالن امر در جریان فساد موسوی تربیزی قرار 
نگرفته بود و خمینی این گونه به خشم آمده بود تصورش را بکنید چنان چه موضوع رسانه ای 
می شد چه واکنشی از خود نشان می داد و چه مجازاتی در انتظار »مجرمان« مورد نظرش بود. 
هنوز مدت کوتاهی از افشای فساد عبدالمجید معادیخواه وزیر »ارشاد اسالمی« و یکی 
از قضات عایل رتبه ی خمینی و البته »نماینده ی رسو ل الله و امام زمان« نگذشته بود که 
فساد موسوی تربیزی برمال شد؛ چنان چه خمینی دخالت نمی کرد دامنه ی افشاگری ها و 
یا تالش برای تجس���س در زندگی خصوصی روحانیون حاکم می توانست دامان دیگر 
نمایندگان »رسول الله و امام زمان« را بگرید. خمینی کوشید گربه را دم حجله بکشد تا در 
سرویس امنیتی و قضایی کسی هوس سردرآوردن از کار روحانیت و به ویژه »فساد« آن ها 

را نکند. چرا که خمینی قباًل اعالم کرده بود شکست روحانیت، شکست اسالم است. 
خمینی افشای »فس���اد روحانیت« را »برخالف مصالح اسالم« می دانست و نه خود 
»فس���اد« را که اگر در پرده می ماند به جایی بر نمی خورد و مشکلی ایجاد نمی کرد. او 

افشای این فساد را از همه ی »معاصی بدتر« و »جرمی بدتر از آدمکشی« می دانست. 
جدا از این که موسوی تربیزی دادستان کل انقالب بود، او دبری شورای هماهنگی تبلیغات 

اسالمی هم بود و این ابعاد افتضاح را بیش تر می کرد.
علی رازینی، در مورد فساد موسوی تربیزی و درز خرب آن به خمینی و فرمان او مبنی بر از 

بنی بردن پرونده می گوید: 
مقداری از نظر خربی و اطالع رس���انی خرب نش���ر کرده بود و نشر خرب به گوش امام 
هم رسیده بود که حاال عن قریب دادستان کل انقالب ]موسوی تربیزی[ با یک اتهام 
بسیار ناجوری می خواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون 
برای انقالب آبرویی نمی ماند. لذا پیگریی کرده بودند از آقای ربانی املشی و  گفته 
بودند که پرونده دست ما نیست و در دست فالنی ]رازینی[ و فالنی ]پورمحمدی[ 

است و آن ها گشتند تا ما را پیدا کنند ویل نتوانستند چون موبایلی نبود. 
نشر خرب برمی گشت به اعرتاضات همسر موسوی تربیزی که دخرت نوری همدانی ]مرجع 
1-www.kaleme.com/1391/10/15/klm-127640
2-www.rahesabz.net/story/64821
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تقلی���د مورد عالقه ی بیت  خامنه ای[ یکی از نمایندگان آن زمان خمینی بود. او حتی به 
»بیت امام« مراجعه کرده و علیه همسرش شکایت کرده بود. دلیل اصلی رسیدگی به موضوع 

نفوذ همسر موسوی تربیزی بود وگرنه محال بود پرونده ای علیه وی تشکیل شود. 
رازینی تأکید می کند که خمینی حتی از ش���نیدن این که »مسئول قضایی مرتکب فالن 

خالف شده« هم »خیلی ناراحت«  می شد: 
... مثاًل به امام نگفتیم که این مسئول قضایی مرتکب فالن خالف شده، که امام از 
این نسبت ها خیلی ناراحت بود که چرا چیزی را تجسس می کنید در مسائل اخالقی 

که چیزی را اثبات کنید.
رازین���ی و پورمحمدی تا جایی که امکان دارد موضوع را تخفیف می دهند و به ازدواج 

موسوی تربیزی با یک زندانی اشاره می  کنند تا مبادا دچار خشم خمینی شوند: 
گفتیم یک فردی که مجرم است و االن محکوم است و االن تحمل حبس می کند، 
این باید امنیت داشته باشد و از این جایگاه، مِن قاضی سوءاستفاده نکنم و ارتباط 
شخصی بگریم و این در شأن قوه قضأییه نیست. مسائل خالف شرع را نگفتیم و آن 
را مفروغ عنه گرفتیم و این امر، اسمش ازدواج است، این که یک نفر در رأس مسائل 
قضایی ]موس���وی تربیزی[ بیاید از یک متهمی ]زنی به نام عطیه...[ که محکوم به 
زندان اس��ت بخواهد با او ازدواج کند. این چیز مناسبی نیست و از آن بدتر، این که 
محکوم به زندان باشد و به خاطر این که جواب مثبت داده، حکم زندان اجرا نشود.۱ 
خمینی بعد از این که متوجه می شود این دو می کوشند به فساد موسوی تربیزی جنبه ی شرعی 
ببخشند، خوش���ش می آید و بعدها پرونده های مهم تری از جمله قضاوت در دادگاه ویژه 

روحانیت و رسیدگی به پرونده ی سیدمهدی هاشمی را هم به رازینی می سپارد.
رازینی در مورد ابراز رضایت خمینی می گوید: 

آن چه ما نوشته بودیم با رویکردی که شورا دنبال می کرد، متفاوت بود امام همان گونه 
که از آن برخورد ناراحت بودند، نسبت به این مورد رضایت داشتند.۲ 

ش���ورای عایل قضایی مچ موس���وی تربیزی را با س���ند و مدرک و نوارهای صوتی که از 
 طریق ش���نود مکالمات وی تهیه شده بود گرفته بود و این به مذاق خمینی خوش نیامده

بود در حایل که رازینی و پورمحمدی به فس���اد وی جنبه ی ش���رعی بخش���یده و آن را 
ماست مایل کرده بودند. نکته ی قابل توجه آن که رازینی و پورمحمدی، خود، جزو کسانی 
هس���تند که بهره  ی وافری از فساد جنسی درون قوه ی قضاییه و دستگاه امنیتی می برند و 

رازینی یکی از مشرتی های سونای زعفرانیه هم بود. 
با وجودی که رازینی در دیدار با خمینی اهمیت موضوع را برای او باز می کند اما خمینی 

۱-گفتگوی رازینی با نشریه رمز عبور شماره ی ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲
۲-پیشنی.
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خواهان توقف رسیدگی و پایان دادن به تحقیقات می شود: 
بعد این ها در بریون ارتباطی دارند و آدم های سالمی نیستند و منتقل می کنند و نگاه 
مردم به دس���تگاه قضا را خراب می کنند. این شیوه، شیوه مناسبی نیست. امام هم 
خوش شان آمد و گفتند که به هر حال، باید جرایم بررسی گردد و فرمودند: این پرونده 

را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود. 
رازینی ضمن بیان مش���کالتی که ممکن است دامان نظام را بگرید، به خمینی اطمینان 

می دهد از آن جایی که »فرزندان وی« هستند موضوع جایی درز نمی کند:
من به امام گفتم ما فرزندان شما هستیم و در جای دیگر نقل نمی کنیم. این از ناحیه 
ما دو نفر ]رازینی و پورمحمدی[ به جایی درز نمی کند اما پنهان نمی ماند. گفتند 
چطور؟ گفتم آن طرف مقابل خیلی این حرف ها حالیش نیس���ت. این برای خود 
موقعیتی می بیند که توانسته مسئول باالی نظام را توجهش را جلب کند. آن می رود 
همه جا نقل می کند و این پنهان نمی ماند. به هر حال، جای این س���وال است که 
قانون در مورد همه یک سان باید اجرا شود و این عدالت نظام را زیر سؤال می برد. 
اما خمینی با یک کالم ختم موضوع را اعالم می کند و به رازینی وعده می دهد که خود 

مشکالت را حل خواهد کرد. رازینی در این مورد می گوید: 
امام فرمودند من این ها را حل می کنم شما پرونده را معدوم کنید.

رازینی که از آینده و درگریی های جناحی هراس داشت، سعی می کند موضوع را از سر 
خود باز کند و می گوید: 

گفتم اجازه بدهید ما این کار را نکنیم. ما پرونده را تحویل دهیم زیرا قانوناً از بنی بردن 
اسناد و مدارک، اشکال قانونی دارد و چون امام فرموده بودند اشکال برداشته می شد 
برای ما، ویل بعداً ممکن بود کسی از ما بازخواست کند که آن مدارک چه شده؛ گفتم 
اجازه بدهید این را تحویل دهیم به هر کس شما می فرمایید. امام هم آقای خامنه ای را 
تعینی کردند و ما پرونده را تحویل ایشان دادیم و االن من به خط ایشان دارم. بعد گفتم 
به امام که این پرونده در آن زندانی دارد، خود پرونده را معدوم کنیم، درس���ت؛ ویل 
چیزهای باقی مانده باید از نظر قضایی تعینی تکلیف بشود. پرونده را قبول کردیم بدهیم 

به آقای خامنه ای و بعد گفتند ایشان هم به آقای ]محمدی[ گیالنی داده.۱
با امحای پرونده خیال خمینی راحت شد و اجازه داد که موسوی تربیزی هم چنان در پست 
خود باقی بماند. موسوی تربیزی هم که متوجه ی حمایت خمینی از خود شده بود دوباره 
روی لزوم شدت عمل در ارتباط با »گروهک های محارب« تأکید کرد که هم چنان نزد 
امام محبوب باقی بماند. او در گفتگوی اختصاصی با روزنامه ی اطالعات در پاسخ به 

۱-پیشنی.
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نحوه ی برخورد با آنان پس از انتشار پیام هشت ماده ای امام گفت: 
این وظیفه ی دادگاه انقالب است که در رابطه با آن ها برخوردشان، طبق گذشته باشد. 
هیچ نباید فرق کند، بلکه به دستور امام امت قاطع تر باشد. هیچ گونه اغماض در مورد 
این گروهک های محارب جایز نیست و خیانت به اسالم و انقالب است و خیانت به 
پیام امام امت است... افراد ضد انقالب خیال نکنند که پیام امام در رابطه با آن ها است.۱

موسوی تربیزی که در جریان تحقیقات بود و از عواقب کار می ترسید، در تاریخ ۱۱ خرداد 
۱۳۶۲ در نامه ای به آیت الله منتظری نوشت:

... از قرار معلوم عده ای از برادران معظم قضات دادگاه ها و دادسرا های انقالب و 
دادگسرتی حقری را برای عضویت در شورای عایل قضایی کاندید نموده اند، لیکن با 
توجه به مسئولیتی که فعالً  دارم و انجام وظیفه می نماییم و افراد شایسته تری از خود 
را برای عضویت در شورای عایل قضایی می شناسم خواهشمندم نام این جانب را 
از لیس���ت کاندیدا ها حذف فرمایید. ضمناً از عموم برادران محرتم که این جانب را 

کاندید نموده  بودند تشکر می نماییم.۲
وی به خوبی می دانس���ت اعضای ش���ورای عایل قضایی به خاطر وی برکنار شده اند و 
درصورتی که بخواهد جایگزین آن ها ش���ود، غائله باال خواهد گرفت و چه بسا طومار او 
را به باد دهد. به همنی دلیل در صفحه ی اول روزنامه ها اطالعیه داد و تأکید کرد که قصد 
کاندیداتوری ندارد تا بلکه صداها بخوابد. مس���ئوالن نظام اسالمی درصدد بودند او را 

بی سرو صدا برکنار کنند. رفسنجانی در خاطراتش از ۹ آذر ۱۳۶۲می گوید: 
ش���ب  در دفرت امام ، دو جلسه  داشتیم ؛ یکی  با سران  س���ه  قوه  و آقای  ]سیدحسنی [ 
موسوی  تربیزی . قرار شد دادس���تانی  کل  انقالب  منحل  و در دادستانی  کل  کشور 

ادغام  گردد؛ رفته  رفته  اعالم  شود که  شک  اجتماعی  به وجود نیاورد. ۳
عاقبت وی در ۴ بهمن ۱۳۶۲با حضور در جلس���ه ی شورای عایل قضایی استعفا داد! و 
شورای عایل قضایی برای رفع و رجوع قضیه در پاسخ به استعفای وی جوابیه ای به شرح زیر داد: 

در تاریخ امروز چهارم بهمن ماه س���ال ۶۲ ش���ورای عایل قضایی در جلسه ی ۴۹۳ 
موضوع اس���تعفای دادس���تان کل انقالب نظر به مصوبه ی یازدهم اردیبهش���ت 
۱۳۶۲مجلس شورای اسالمی مطرح و پس از بحث و بررسی پریامون مسئله با تشکر 
از زحمایت دادس���تان کل انقالب در تمشیت امور دادسرا های انقالب و تنظیم و 

اداره ی امور دادستانی کل، استعفا مورد قبول قرار گرفت.۴ 

۱-روزنامه اطالعات، شنبه ۱۸ دی ۱۳۶۱، ص ۱۵. 
۲روزنامه ی اطالعات، پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۶۲. ص ۱. 

3-www.khabaronline.ir/detail/607446
۴-روزنامه ی اطالعات، ۴ شنبه ۵ بهمن ۱۳۶۲، ص ۲.



136
سیدحسنی موسوی تربیزی

خمینی که پس از برکناری ربانی املشی حاضر به دیدار با وی نشده بود، پس از استعفای 
موسوی تربیزی او را به حضور پذیرفت و در وصف وی گفت: 

آقای موسوی تربیزی خدمات بسیار زیادی به انقالب و جمهوری اسالمی نمودند. چه 
خدمات ایشان در آذربایجان و چه در تهران در مقابله با منافقنی و سایر ضد انقالبیون 

که مورد تشکر و قدردانی است. ۱
خمینی تنها به الپوش���انی و امحای پرونده ی موس���وی تربیزی اکتفا نکرد بلکه به پاس 
قدردانی از نقش وی در سرکوب و جنایت، از طریق احمد خمینی به شورای عایل قضایی 
پیغام داد که وی را راضی کنند. به همنی دلیل او علریغم مخالفت جدی شورای نگهبان 
اجازه یافت در انتخابات مجلس شورای اس���المی شرکت کند. حمایت خمینی از وی و 
خلخایل تا آن جا بود که حتی به اعضای شورای نگهبان اجازه مالقات نداد. رفسنجانی 

در خاطرات خود از ۱۸ فروردین ۱۳۶۳ می نویسد: 
آقای ]احمد[جنتی  از ش���ورای  نگهبان ، تلفن  زدند و از این ک���ه  امام ، حذف  آقایان  
خلخایل  و موسوی تربیزی  را به مصلحت  ندانسته اند و به  اعضای  شورای  نگهبان  هم  

اجازه  مالقات  نداده اند، ناراحت  بودند. از من  کمک  خواستند که  مالقات  بگریم .۲
بعد از مرگ خمینی ستاره  ی اقبال او افول کرد و صالحیت وی برای شرکت در انتخابات 

مجلس خربگان رهربی رد شد و از آن به بعد به حاشیه رانده شد. 

چهره ی ضدخشونت و اهل مدارا و میانه روی
موس���وی تربیزی در س���ال های اخری و در دورانی که بخش زیادی از جانیان نظام مدعی 
»اصال ح طلب���ی« و »میانه روی« ش���ده اند در گفتگو با رس���انه ها می کوش���د چهره ی 

ضدخشونتی از خود ارائه دهد که مطلقاً با واقعیت هم خوانی ندارد.
حس���نی نوری همدانی مرجع تقلید مورد حمایت بیت  خامنه ای و پدر زن موسوی تربیزی 
در گزارش خود به خمینی در مورد برخورد دامادش در روز افتتاح اولنی دوره ی مجلس 

شورای اسالمی در خرداد ۱۳۵۹ می نویسد: 
... بعدازظهر به مدرس���ه ی فیضیه رفتیم. سالن مطالعه ی کتابخانه مملو از جمعیت 
بود. آقایان رفسنجانی، خامنه ای و وکال همه تشریف داشتند. عده ای از غری وکال 
)از علمای تهران( هم آمده بودند و عده ای از علمای قم هم حضور داشتند. آقای 
مهندس بازرگان و آقای عزت الله سحابی هم آمدند، منتها قدری دیر آمدند. آقای 
رفس���نجانی قدری صحبت کردند و بعد از صحبت ایشان آقای مهندس بازرگان 
برخاستند و رفتند پشت تریبون... تا این که گفت: خوب است که علما در سیاست و 

۱-روزنامه ی اطالعات، یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۶۲، ص ۲.
2-www.salmanpress.ir/fa/news/2032
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مدیریت مملکت دخالت نکنند. تجربه ی علما کم است. فقط نظارت داشته باشند. 
ما که تجربه مان زیاد است بهرت است مدیریت مملکت را به عهده داشته باشیم و... 
که ناگهان آقای سیدحسنی موسوی تربیزی )داماد ما( که یکی از وکالی دوره ی اول 
مجلس شورای اسالمی از تربیز بود و در انتهای جمعیت نشسته بود از جایش بلند شد، 
آستنی هایش را کم کم باال زد و قدم به قدم جلو آمد و گفت که: گوش کردن به این 
حرف ها خالف شرع است! آمد و دستش را با سرعت و شدت بلند کرد و خواست 
کشیده ی بسیار محکمی به صورت آقای مهندس بازرگان بزند که بعضی از کسانی که 
در اطراف آقای بازرگان بودند بلند شدند و نگذاشتند، خالصه مجلس به هم خورد.۱

می توان حدس زد کس���ی که در ی���ک مجلس عمومی در واکنش به س���خنان وزین و 
س���نجیده ی مهندس بازرگان از خود چننی واکنشی نشان می دهد در ارتباط با مخالفنی 
در دادگاه های انقالب و در شعبه های بازجویی و شکنجه گاه های رژیم چه بی رحمی از 
خود نشان داده است. طرفه آن که پس از شنیدن سخنان نوری همدانی لبخند رضایت بر 

لبان خمینی می نشیند.
موسوی تربیزی در گفتگو با نشریه ی »پایتخت کهن« در بهمن ۱۳۹۳ ضمن تأیید این واقعه، 
آستنی باال زدن برای کتک زدن بازرگان را تکذیب کرده و دروغ دیگری تولید می کند و می گوید: 
هیچ اشکایل هم نداشت صحبت هم بود اما من که با آقای بازرگان آن طور صحبت 
کرده بودم، دو سال بعدش اواخر ۶۰ آقای بازرگان قصد داشته برود خارج، فرانسه 
که من هم خرب نداشتم آقای صباغیان به من تلفن کرد و گفت شما آقای بازرگان را 
ممنوع الخروج کرده  اید.گفتم من خرب ندارم و پرسیدم چه شده است. گفت بله آقای 
بازرگان همنی االن در فرودگاه نشسته و ممنوع الخروج است گفتم پنج دقیقه بعد به 
من تلفن بزن. من زنگ زدم به مرحوم شهیدالجوردی گفتم شما این کار را کرده  اید. 
گفت بله، گفتم چرا؟ گفت ممکن است برود آن جا مصاحبه بکند علیه مملکت. 
گفتم تو آقای بازرگان را نمی شناسی، ایشان یا مصاحبه نمی کند یا اگر مصاحبه کند 
علیه مملکت و نظام و امام صحبت نمی کند، خاطرجمع باش. با تلفن رفع ممنوعیت 
کردم و همنی طور هم شد. آن جا خدا رحمتش کند صحبتی کرده بود خیلی درست 
بود بعد هم آقای رجوی که وقت مالقات خواس���ته ب���ود و نداده بود و بدون هیچ 

مساله  ای به ایران بازگشت.۲ 
اس���تعداد او در دروغ گویی حریت آور است. بازرگان در تابستان ۱۳۶۴ با محمد توسلی 
به آلمان و بلژیک رفت و نه فرانس���ه. در آن جا مجاهدین س���عی کردند به انحای مختلف 
به او نزدیک ش���وند اما بازرگان در پیام خود به مجاهدین گوشه ای هم به مسعود رجوی 
1-www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_23979.aspx
2-www.nedayeazadi.net/1393/12/13408
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و ازدواجش با مریم رجوی زد که باعث خشم وی شد و کتابی را علیه بازرگان منتشر کرد. 
محمد توسلی در گزارش خود به چگونگی خروج از  کشور پرداخته و حضور نخست وزیر 
دولت موقت در صف مسافران آلمان در فرودگاه مهرآباد را این چننی توصیف کرده است: 
این سفر روز پنج شنبه ۲۱شهریور ۱۳۶۴)۱۲سپتامرب ۱۹۸۵( ساعت ۱۸:۲۰ از فرودگاه 
مهرآباد با پرواز هما آغاز شد... اگرچه در قسمت بازرسی چمدان ها، دو نفر مأمور 
»حزب اللهی« با وسواس و دقت زیاد چمدان ها را کنرتل کردند، در بقیه ی قسمت ها 
مس���ئله ی خاصی پیش نیامد... در طول مسری تشریفات فرودگاه، برخورد کارکنان و 
مردم خوب بود. دو سوال اصلی با مرحوم مهندس بازرگان مطرح می شد. چگونه 
با خروج شما موافقت کرده اند؟ آیا ]به ایران[ برمی گردید؟ در هر دو مورد برنامه ی 

سفر برای سوال کنندگان توضیح داده می شد. ۱
در شهریور ۱۳۶۴موسوی تربیزی دو سال بود که از دادستانی کل انقالب اسالمی برکنار شده 
بود و الجوردی هم ُنه ماه بود که از دادستانی انقالب اسالمی مرکز برکنار شده بود. این دو 

قدرتی نداشتند که یکی بازرگان را ممنوع االخروج کند و دیگری دستور رفع آن را بدهد. 
موسوی تربیزی به جعل تاریخ دست زده و به دروغ مدعی می شود:

حتی تا قبل از اعالم مبارزه ی مسلحانه، از مجاهدین خلق اعدام و یا زندانی نشده 
بود. اگر هم در درگریی ها یکی دونفر از اعضا آن ها دستگری می شدند، پس از چند 
روز آزاد می شدند، فقط آقای سعادتی بود که به جرم جاسوسی دستگری و ده سال 
محکوم شد که حکمش را خودم دادم و حتی خیلی اعرتاض شد که چرا حکم اعدام 
ندادیم و اعدامش سال ها بعد بنا بر مسایل دیگری صورت گرفت ویل حکمش در 

آن زمان ده سال زندان بود. 
برخالف ادعای موسوی تربیزی دستگریی گسرتده ی هواداران مجاهدین از همان روزهای 
محاکمه ی سعادتی در پاییز ۵۹ شروع شد و تا اردیبهشت ۱۳۶۰ بالغ بر یک هزار و صد و 
پنجاه نفر از هواداران مجاهدین در زندان  ها به سر می بردند و یکی از شعارهای نشریه ی 
مجاهد ارائه ی آمار زندانیان مجاهد در شهرس���تان ها و درخواست آزادی آن ها بود. آمار 
دستگریش���دگان که جملگی هواداران ساده ی مجاهدین بودند از حدود هفتصد نفر در 
پاییز ۵۹ ش���روع و در اسفند همان سال به  هشتصد و چهل و پنج و در اردیبهشت سال 
۱۳۶۰ به  یک هزار و صد و پنجاه و سه نفر رسید. تعداد زیادی از آن ها پس از سی خرداد 
۱۳۶۰به جوخه  های اعدام سرپده شدند، بسیاری از آن ها تا سال ها بعد در زندان ماندند و 

ده ها نفر از آن ها در کشتار ۶۷به دار آویخته شدند. ۲
موس���وی تربیزی در دوران یادشده یکی از عوامل اصلی سرکوب و شکنجه بود و بارها 
1-http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/2990/0/

۲-نشریه ی مجاهد شماره ی ۱۰۰، سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۵۹.
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گزارش اعمال خالف او در نش���ریات آن دوره به چاپ رس���ید. برای مثال در نشریه ی 
مجاهد ۷بهمن ۱۳۵۹یادداش���تی اس���ت تحت عنوان »چه کسی مسئول اعمال خالف 

موسوی تربیزی رییس دادگاه انقالب تربیز است؟« در این گزارش آمده است:
 اکنون دیگر همه ی مردم قهرمان تربیز می دانند  که بس���یاری از شکنجه ها و ضرب 
و ش���تم ها و قتل ها و خانه گردی ها و بازداش���ت ها در تربیز، مستقیم و غریمستقیم 
به موس���وی تربیزی رئیس دادگاه انقالب این ش���هر مربوط می شود. کار عمده ی 
ساواک مآبانه  ی او و خیل اوباش و چماق داران زیر فرمانش، شکار انقالبیون شهر 
به ویژه مجاهدین خلق است و مردم از عمق کینه و دشمنی او با مجاهدین اطالع 
دارند. دست او کراراً به خون آلوده شده است. منجمله کارنامه ی مشعشع ایشان که 
در گزارشات مستند از شکنجه درج ش���ده، نشان می دهد که ایادی ایشان چگونه 
حاتمی، مس���عود ذاکری و بهرام صادقی و... را ربوده و در بیابان های اطراف تربیز 
به قتل رس���انده و یا به  قصد کش���ت آن ها را مضروب کرده اند. روزی نیست که به 
دستور او، افراد مسلح به خانه های هواداران نریزند و یا در کوچه و خیابان به ضرب 
و ش���تم و بازداش���ت آنان نرپدازند. از جمله در تاریخ ۱۶ دی ماه، افراد او شبانه به 
خانه ی هواداران حمله کرده و پس از س���اعت ها ضرب و شتم بیش از یکصد نفر 
از آنان را دس���تگری نمودند. هم چننی شب ۲۳دی ماه بیس���ت نفر از افراد مسلح از 
در و دیوار و پش���ت بام و مشابه هجوم های س���اواک زمان شاه به خانه ی یکی از 
هواداران برای دس���تگریی او ریخته  اند... باید پرس���ید پس چه مقامی در مملکت 

مسئول خالفکاری های موسوی تربیزی و دار و دسته ی او در تربیز است.۱ 
در همنی نش���ریه اعالم جرم خانواده های زندانیان ه���وادار مجاهدین خلق علیه »آقای 
موسوی تربیزی رئیس دادگاه و نماینده ی مجلس« و تظلم خواهی آنان از موسوی اردبیلی 

دادستان کل کشور آمده است.
پنجاه و هشت نفر از قضات، وکال و اساتید حقوق طی اطالعیه ای با ذکر نام و نام خانوادگی و 
ذکر سمت قضایی نسبت به »کشتار جوانان به جرم فروش نشریه و بحث های سیاسی« اعرتاض 
می کنند. اطالعیه   ی آن ها در نشریه ی مجاهد شماره ی ۱۱۹ صفحه ی بیست و چهار آمده است. 
انجمن دانش���جویان مسلمان دانشگاه حنیف نژاد تربیز ۲۳ آذر ۵۹ در اعرتاض به سخنان 
دروغ پردازانه ی موسوی تربیزی در مورد نفی شکنجه و... اطالعیه ای صادر می کند که در 

نشریه  ی مجاهد شماره ی ۱۰۱ آمده است:
موسوی تربیزی در ادامه می گوید:

در مورد مجاهدین خلق حتی پس از اعالم جنگ مسلحانه، باالترین مقام رسمی 
دادگاه های انقالب اسالمی یعنی دادستان کل انقالب مرحوم شهید آیت الله قدوسی، 

۱-مجاهد شماره ی ۱۰۷ صفحه ی ۱۵
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اعالم کردند که بیایند ادارات دولتی و اسلحه های شان را تحویل بدهند و آن وقت 
روزنامه های شان و تظاهرات و راه پیمایی های آن ها آزاد است.

صدور اطالعیه ی ده ماده ای دادستانی به فروردین ۱۳۶۰بر می گردد و نه بعد از ۳۰خرداد 
و سرکوب گسرتده ی نریوهای سیاسی.  مجاهدین همان موقع در نامه ای به بنی صدر از وی 
خواستند چنان چه به عنوان رئیس جمهوری اجرای قانون اساسی را تضمنی می کند آن ها 

آمادگی تحویل سالح های خود را دارند.۱
برعکس ادعای موسوی تربیزی، قدوسی در ۲۰ تریماه ۱۳۶۰با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که 
گروه های نام برده شده در اطالعیه ده ماده ای محارب، مفسد و باغی شناخته شده و با اعضا 
و هواداران آن ها طبق حکم قرآن کریم عمل خواهد شد. قدوسی به شهادت نزدیکانش در 

همان دوران معتقد به حمله و دستگریی رهربان مجاهدین و اعدام بنی صدر بود.
موسوی تربیزی چنان به جنگ واقعیت ها رفته که حتی تعداد اعدام شدگان در ارتباط با 

نظام سلطنتی را که به  هفتصد نفر بالغ می شود چند ده نفر معرفی می کند: 
شما ببینید از این لحاظ در تمام دنیا بی سابقه است که یک نظام پنجاه ساله با این همه 

آزاری که به مردم داشت وقتی عوض بشود چند ده نفر بیش تر از آن ها اعدام نشود.
هم چننی وی در مورد تالش هایش برای آزادی زندانیان سیاسی می گوید:

در زمان جری���ان مجاهدین خلق-که من بخش���نامه هایش را دارم-از طرف ما )و 
شورای عایل قضایی( بخشنامه شده است، کسانی از دستگریشدگان که خانه تیمی و 
جریان مسلحانه نداشتند و به مردم حمله نکرده اند را آزاد کنید و کسانی که قرار است 
اعدام شوند را محدود کنید و تا آن زمانی که ما بودیم چند گروه آزاد شدند و زندان ها 
خلوت تر شد. فقط محکومنی ماندند و تعدادی بالتکلیف بودند که آن هم در اواخر 
خیلی خیلی کم شدند، کسانی هم که بالتکلیف بودند چون سریع به پرونده های آن ها 

رسیدگی می شد و محکومنی دوران حکم خود را طی و آزاد می شدند. ۲
و در گفتگو با نشریه ی چشم انداز شماره ی ۲۲ تأکید می کند: 

دست کم مجاهدین از غریمجاهدین شناسایی  شوند. یکی دو  ماه اولویت کار ما این 
بود که به سرعت به این ها رسیدگی بشود تا زندان ها خلوت شود و افراد بی گناه و یا 
کم خطا آزاد شوند که همنی طور هم ش���د... در عرض سه چهارماه تحقیقاتی  شد و 
خیلی ها که فعالیت شان در سطح پخش اعالمیه و هواداری بود یا اظهار ندامت و 
پشیمانی می کردند آزاد شدند. آن هایی که مسلحانه اقدام کرده بودند یا به خانه تیمی 

رفته بودند آزاد نمی شدند.
۱-اطالعیه ی ده ماده ای دادستانی و برخورد مجاهدین با آن را در نشریه ی مجاهد شماره ۱۱۹ هفدهم 

اردیبهشت ۱۳۶۰ می توانید مالحظه کنید.
2-www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_23979.aspx
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آن چه موس���وی تربیزی روایت می کند برخالف واقعیت است. وی حتی مخالف آزادی 
توابنی بود. او در گفتگو با نشریه ی »رجعت« که بازتاب دهنده ی دیدگاه های توابنی زندان 

قزل حصار بود می گوید: 
این زندانی ها باید به ما حق بدهند که ما نسبت به این ها سوءظن داشته باشیم. در 
یک جریانی بوده اند، باید واقعاً برای ما ثابت بشود که از این جریان خارج شده اند. 
ممکن است واقعاً خارج شده باشند ویل این باید برای ما ثابت شده باشد. و این 
به این زودی و لحظه ای نیس���ت. این باید یک خرده جریان یا تاریخ بگذرد. زمان 
بگذرد. و در حنی گذش���ت زمان این ها عماًل ثابت کنند که از این جریان بریده اند و 
برگش���ته اند... زندانی ها فوری توقع نداشته باشند که تا ما گفتیم توبه کردیم آزادمان 
کنید. نمی گوییم دروغ گفته اند. ش���اید هم راس���ت می گویند ویل این حس در ما 

هست، چون می بینیم که بعضی ها دروغ می گویند. ۱
اسدالله  الجوردی در مراسم تودیعش می گوید:

شما را بخدا ببینید می گویند خالف قانون بوده، نمی دانم چننی و چنان. اول یک دانه خالف 
قانون ما را بگویید. گفت این زندانی ها حکمشون تمام شده آزاد نکردی. گفتم برادر ما 
رفتیم خدمت امام در حضور همه ی حکام شرع و دادستان کل آقای موسوی تربیزی. 
خود امام گفتند  که توبه نکرده آزادش نکن، دادس���تان کل هم بخشنامه کرد. خب 
یک دفعه می خواستی بخشنامه اش را باطل کنی. کدام کاری خالف قانون بوده؟۲

منظور موسوی تربیزی از این که می بایستی توبه ی خود را در عمل نشان دهند، لو دادن، 
شرکت در ضرب و شتم دیگر زندانیان، همکاری اطالعاتی و... با زندان بانان و شکنجه گران 
است. در دوران یادشده حتی زندانیانی که حکم شان تمام می شد نیز به بهانه ی این که توبه ی 
آن ها »احراز« نشده از آزاد کردن شان امتناع می کردند. پس از برکناری وی و الجوردی 
آهسته آهس���ته آزادی زندانی سیاسی شروع شد و وضعیت زندان ها رو به بهبود گذاشت. 
در دوره ای که او می گوید زندان ها خلوت شد من در بند شش واحد یک قزل حصار در 
یک سلول به مساحت چهار مرت مربع با بیست و یک نفر دیگر در شرایط بسیار سختی 
محبوس بودم. او در مورد فرزانه عمویی یک زندانی بیمار و درهم  شکس���ته می گوید: 

همنی دخرتی را که گفته بود توبه کردم و خوب هم بوده فرستادیم خارج، حامله بود، 
گفتیم آزادش کنند. فرزانه عمویی را آزاد کردیم. رفت بریون زائید. با بچه ی چهل و 

پنج روزه اش پیش موسی خیابانی بوده و در درگریی کشته شد. ۳
فرزانه  عمویی نه در خانه ی موسی خیابانی بود و نه روحش از ماجرا خرب داشت. او در 

۱-رجعت به شماره ی ۲ صفحه ی ۱۲ فروردین ۱۳۶۱
2-www.parsineh.com/fa/news/143416

۳-رجعت به شماره ی ۲ صفحه ی ۱۲ فروردین ۱۳۶۱
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زندان قزل حصار و اوین تحت شکنجه  های وحشیانه قرار گرفت. وی سرانجام در »واحد 
مسکونی« شکنجه گاه مخوف رژیم در قزل حصار، در اثر فشارهای وارده دچار بیماری 
ش���دید روحی شد. او پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۶۹ در آسایشگاه روانی امنی آباد 
بسرتی شد. داستان زندگی او در خاطرات بسیاری از زندانیان زن آمده است. گالیندوپل 
در سفر خود به ایران خواهان دیدار با وی شده بود اما زندان بانان به جای او، فرد دیگری 

را به نماینده ی ویژه ی ملل متحد نشان دادند.
موسوی تربیزی در مورد توقیف روزنامه ی »میزان« وابسته به نهضت  آزادی می گوید: 

در مورد روزنامه ی میزان هم قانوناً جلوی آن گرفته نشد یعنی دستوری نبود، البته من 
آن زمان در تربیز بودم و دادستان کل انقالب نبودم ویل تا آن جا که به ذهن دارم، هیچ 
حکمی از طرف مقامی صادر نشده بود. زیرا نهضت آزادی بدتر از مجاهدین خلق 

که آزاد بودند، نبودند!
»میزان« در فروردین ۱۳۶۰ توقیف، و آقای رضا صدر مدیر مس���ئول آن که س���ابقاً وزیر 
بازرگانی دولت موقت بود بازداش���ت ش���د و اعرتاضات بسیاری را هم برانگیخت که 
مدت ها بحث محافل سیاسی بود. ۱در ۱۷خردادماه ۱۳۶۰ این نشریه به دستور الجوردی 
و با حمایت بهشتی و شورای عایل قضایی به همراه روزنامه ی »انقالب اسالمی« ممنوع 

اعالم شد و در پی آن کلید پروژه ی حذف بنی صدر زده شد.
موسوی تربیزی با چننی شخصیت دروغ پردازی در دوران خاتمی به عنوان »اصالح طلب« 
و اهل مدارا و تس���اهل »مجمع محققنی و مدرس���نی حوزه علمیه قم« را تشکیل داد و در 
انتخابات »خانه احزاب« ش���رکت جست و مسئولیت دبری کلی آن را به عهده گرفت و در 
جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ با مریحسنی موسوی برای تبلیغات انتخاباتی به  تربیز سفر کرد. 
در شهریور ۱۳۸۸ و در پی خیزش های مردمی سیدمهدی موسوی تربیزی پسر او به همراه 
فرزند ان علی اصغر ناظم زاده یکی از حکام شرع جنایتکار دهه ی ۶۰ و احمدی پس از تفتیش 
دفاتر کارشان بازداشت شدند و پس از مدت بسیار کوتاهی به خاطر نفوذ پدران شان آزاد شدند.

در آستانه ی انتخابات دهمنی دوره ی مجلس شورای اسالمی، شورای عایل سیاست گذاری 
اصالح طلبان به ریاست محمدرضا عارف اعالم موجودیت کرد تا فعالیت های انتخاباتی 
اصالح طلبان را س���امان دهد. موس���وی تربیزی با آن سابقه ی جنایتکارانه و عبدالواحد 

موسوی الری معاونان وی را تشکیل می دادند.۲ 
وی هم چننی روابط بسیار نزدیکی با سید حسن خمینی و »بیت امام«  دارد. 

او در دادگاه محس���ن کدی���ور۳ وکیل مدافع وی بود، در حایل که در دوران ریاس���تش بر 
1-www.mizankhabar.net/asnad/bayanieh/60/html/84.htm
2-www.parsine.com/fa/news/301665

۳-کدیور در حایل در مورد جنایات خلخایل مقاله و جزوه می نویسد که در مورد موسوی تربیزی که به 
مراتب جنایتکارتر است سکوت کرده و از خدمات او بهره مند می شود. 
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دادستانی کل انقالب اسالمی و دادگاه انقالب اسالمی آذربایجان غربی و شرقی اجازه 
نداد حتی یک متهم دارای وکیل مدافع باش���د. در سال ۱۳۵۹ در محاکمه ی محمدرضا 
سعادتی که یکی از معروف ترین پرونده های سیاسی پس از انقالب بود نیز دکرت عبدالکریم 

الهیجی وکیل مدافع وی به بهانه های واهی اجازه نیافت شرکت کند.۱ 
وی شخصاً در کنار الجوردی و محمدی گیالنی در دادگاه اعضای »سربداران« که متهم 

به حمله به شهر آمل بودند شرکت می کرد. هیچ یک از آن ها دارای وکیل مدافع نبودند. 
در دادگاه تقی  شهرام که در سال ۱۳۵۹ابتدا توسط معادیخواه محاکمه شد و عاقبت مبشری 

حکم اعدامش را صادر کرد وکیل مدافع حضور نداشت. معادیخواه در این باره گفت: 
در مورد وکیل نیز وکالی معرفی ش���ده از سوی تقی شهرام هیچ کدام صالحیت 
نداشتند چرا که بر اساس قانون وکیل باید با مبانی جزایی و قضایی اسالم آشنایی 
داشته باشد، افرادی که وی معرفی کرد صریحاً می گویند ما حاضر نیستیم امتحان 

بدهیم و همان مدرک دانشکده ی حقوق را کافی می دانیم. ۲
وی در گفتگویی که در ۱۷آذرماه ۱۳۹۰در سایت جرس انتشار یافت تأکید کرد:نگهداری 
ش���بانه روزی در س���لول انفرادی زندان، مجازات مضاعف است که غریقانونی، و شرعًا 
حرام و تعدی به حقوق زندانی اس���ت و اجرا کننده ی آن مجرم است.ادعاهای فوق در 
حایل صورت می گرید که در دوران ریاست او بر دادستانی کل انقالب اسالمی، در حدود 
چهارصد س���لول انفرادی عالوه بر سلول های س���ابق انفرادی ۲۰۹ و ۳۲۵ در زندان اوین 
س���اخته شد و زندان گوهردشت با هفتصد و نود و هش���ت سلول انفرادی راه اندازی شد. 
کمیته  ی مشرتک سابق هم دارای سلول های انفرادی بود. در طول سال های ریاست وی بر 
دادستانی کل انقالب اسالمی طوالنی ترین دوران  حبس در سلول انفرادی در تاریخ معاصر 
ایران شکل گرفت و زندانیان سیاسی که محکومیت خود را سرپی می کردند به بهانه های 
 واهی سال های متمادی در سلول  های انفرادی به بند  کشیده شدند. هم چننی بخش واحد 
مس���کونی۳و »قرب« و »قیامت« در زندان قزل حصار کرج در اردیبهش���ت و مهرماه ۱۳۶۲ 

راه اندازی شدند که به مراتب هولناک تر از سلول  انفرادی بودند. ۴

موسوی تربیزی و کشتار ۶۷ 
موسوی تربیزی در دوران کشتار ۶۷ در مصدر کار نبود اما بعید است مخالف این کشتار 
بوده باشد به ویژه که دست پروردگان او در تربیز مسئولیت این کشتار را به عهده داشتند. 
۱-اصواًل پس از پریوزی انقالب حتی تا دهه ی ۷۰ بر اس���اس ش���رکت وکیل مدافع در دادگاه انقالب 
اسالمی معنا نداش���ت و بعدها وکالی مدافع به شکل محدود اجازه یافتند که در دادگاه و نه مراحل 

بازپرسی شرکت کنند.
۲-روزنامه ی اطالعات ، سه شنبه ۲۴ تری ۱۳۵۹.

3-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59177.html
۴-من خود، سلول انفرادی را در دوران موسوی تربیزی به صورت تنبیهی تجربه کرده ام.
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وی پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷ گفت: 
در سال های پایانی جنگ اطالعاتی به امام)ره( دادند مبنی بر این که منافقنی قصد 
دارند در سه مرحله علیه کشور توطئه کنند، اول این که به خاک کشور حمله کنند، دوم 
این که آن هایی که در شهرها هستند به منافقنی بپیوندند و سوم هم، منافقنی زندانی در 
زندان  ها شورش کنند که این بخش را باید از آقای ری شهری که وزیر اطالعات وقت 
بودند، برپسید. البته مسئولیت شورای عایل قضایی وقت هم بر عهده ی مرحوم آقای 
نجفی، آقایان موسوی اردبیلی، موسوی بجنوردی، مقتدایی و موسوی خویینی ها بود.۱ 
او ضمن آن که تبلیغات دروغنی دس���تگاه های تبلیغاتی رژیم را تکرارمی کند مانند دیگر 

مسئوالن کشتار ۶۷ مایل به کنکاش در حکم قتل عام زندانیان سیاسی نیست. 
دبری مجمع محققنی و مدرسنی حوزه ی علمیه قم با بیان این که انتشار فایلی که پیش تر منت 
آن در خاطرات آیت الله منتظری منتشر شده ضرورتی نداشته و ندارد و ای کاش این اتفاق 
نمی افتاد، گفت: من معتقدم انتشار این فایل به ضرر کشور است و صالح نبود که منتشر 
شود... نمی دانم چرا باوجود این که این مطلب قبالً در خاطرات آیت الله منتظری گفته شده 
بود، دفرت ایشان بار دیگر در این مقطع زمانی نسبت به انتشار فایل صوتی در اینرتنت اقدام 
کرده و متأسفانه این موضوع مورد سوءاستفاده دشمنان انقالب و نظام قرار گرفته است.۲

موس���وی تربیزی علریغم همه ی جنایاتی که مرتکب شده اس���ت هم چنان با خانواده ی 
آیت الله منتظری و بیت ایشان که منتقد جنایات صورت گرفته در دهه ی ۶۰ و به ویژه کشتار 

۶۷ هستند روابط نزدیکی دارد که خود جای سؤال است. 

1-http://fararu.com/fa/news/285422
2-http://fararu.com/fa/news/285422
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محمد محمدی دعویی س���رایی معروف به  محمدی گیالنی در س���ال ۱۳۰۷ در روستای 
دعوی سرا، از توابع رودسر در استان گیالن در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. تحصیالت 
حوزوی را در س���ال ۱۳۲۳در حوزه ی علمیه رودس���ر آغاز کرد و در سال ۱۳۲۵به حوزه ی 
علمیه قم رفت و از جمله شاگردان آیت الله بروجردی، عالمه طباطبایی، خمینی و منتظری 
شد. وی به دعوت قدوسی به تدریس در مدرسه ی حقانی پرداخت. شاگردان وی در این 

مدرسه آدم کشان اسالمی را در چهار دهه ی گذشته تشکیل داده اند. 
خانواده ی محمدی گیالنی پس از پریوزی انقالب در پی کش���ته ش���دن سه پسر او جعفر، 
محمد مهدی و  کاظم که از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند، آسیب های جدی دید. 
محمدمهدی مفتح فرزند بزرگ محمد مفتح که توس���ط گروه فرقان در آذر ۱۳۵۸ ترور 
ش���د، داماد محمدی گیالنی اس���ت. او در س���ال های اخری نقش سخنگوی خانواده ی 
محمدی گیالنی را به عهده داشته که از داشنت پسر بی بهره است. محمدمهدی مفتح که 
متولد قم اس���ت از دوره ی چهارم تاکنون به مدت یک ربع قرن نماینده مجلس شورای 

اسالمی از تویسرکان بوده است. 
پس از آن که محمدی گیالنی، حکم اعدام مهندس حسنی مفتح برادر دکرت محمد مفتح و 
عموی دامادش را در شهریور ۱۳۶۰ به اتهام هوادارای از مجاهدین داد، این دو خانواده با 
هم وصلت کردند. محمدی گیالنی در دادگاه به  مهندس مفتح گفته بود خجالت نمی کشی 
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آبروی برادرت را برده ای؟ او نیز در پاسخ گفته بود البته برادرم آبروی من را برده است و از 
این بابت بایستی خجالت بکشم. حکم اعدام او به خاطر همنی پاسخ صادر شد.

محمدی گیالنی در دوران پهلوی نه تنها فعالیتی علیه سلطنت نداشت بلکه فرزندانش را 
نیز از فعالیت سیاسی نهی می کرد. وی دارای شخصیتی ضعیف بود و در تمامی دوران 
زندگ���ی اش خود را با قدرت هماهنگ می  کرد. به خاطر هم���نی ویژگی بود که پس از 
انقالب به سرعت به یکی از معتمدان خمینی تبدیل شد و بعدها نظر مثبت خامنه ای را نیز 
جلب کرد و در عنی حال به شکل حسابگرانه ای روابطش را با رفسنجانی و رقبای سیاسی 
خامنه ای نیز حفظ کرد تا چنان چه وضع تغیری کرد به موقعیت او خدشه ای وارد نشود. او 
هم چننی هنگامی که آیت الله صانعی مورد غضب خامنه ای و جامعه ی مدرسنی حوزه ی 

علمیه قم قرار گرفته بود به مناسبت درگذشت همسرش به وی تسلیت گفت. 
با این حال منابع رژیم می کوشند برای او سابقه ی مبارزه با شاه و رژیم سلطنتی برتاشند، اما 

هرچه تالش می کنند چیزی نمی یابند. 
کاظم و محمد مهدی محمد ی گیالنی در نامه ای خطاب به پدرشان در مورد عملکرد وی 

در دوران پهلوی و آخرین روزهای سقوط سلطنت می گویند: 
شما اگر یادتان باشد در طول عمرتان تا آن جا که می دانیم نه تنها در مبارزه علیه شاه 
شرکت نمی کردید بلکه از حضور فرزندانت در صفوف مردم در مبارزه با رژیم شاه 
ممانعت می کردی و طبق معمول به توجیه و تهدید و تطمیع متوسل می شدی. شما که 
اگر یادتان باشد وقتی فرزندت مهدی در زندان ساواک به سر می برد به او می گفتی 
که عفو بنویسد و آزاد شود و... آیا به یاد ندارید که در روزهای انقالب ۲۲بهمن از 
قم به تهران تلفن می کردی و از حضور ما در صفوف مردم جلوگریی می کردی و 

می گفتی نروید، بی خود کشته می شوید... 
به راس���تی مگر خریدن خانه ها برای دو پسرت آن هم هر کدام هفتصدهزار تومان و 
خریدن ماشنی و دادن وعده های کذایی به آن ها توانست آن ها را از حرکت و مبارزه 

انقالبی شان بازدارد؟... ۱

ورود محمدی گیالنی  به دستگاه قضایی و محاکم
پس از عزیمت خمینی به قم، از آن جایی که وی در صدد نابودی سیستم قضایی مدرن و 
ایجاد تاریک خانه ی قضایی بر اساس آموزه های قرون وسطایی فقه شیعه بود، شخصاً به 
خانه ی محمدی گیالنی رفت و او را به سمت حاکم شرع دادگاه های انقالب اسالمی مرکز 
تعینی کرد. محمدی گیالنی پس از مدتی به ریاست این دادگاه رسید که یکی از اصلی ترین 
ابزارهای انحراف انقالب ضدسلطنتی به استبداد دینی و حذف و تصفیه ی مخالفان بود.

۱-نشریه ی انجمن های دانشجویان مسلمان - اروپا و آمریکا شماره ی ۱۲ جمعه ۱۵ آبان ۱۳۶۰
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محمدی گیالنی نقش مهمی در ویران سازی »عدالتخانه« و ایجاد قوه قضایه  اسالمی 
داش���ت. نقش او آن چنان مهم است که هم چنان حکام شرع و مراجع قضایی به احکام 

صادره از سوی وی استناد می کنند.
محمدی گیالن���ی به همراه احمد جنتی و احمد آذری قم���ی و صادق خلخایل در یک 
شورای چهار نفره حکم اعدام امریعباس هویدا را صادر کردند. آن ها هویدا را از خواب 

بیدار و به  بی دادگاه آورده و محاکمه کردند و در نیمه شب به قتل رساندند.۱
یکی از هم سلویل هایم به نام »ی، ب« با محمود بنی نجاریان، یکی از حقوقدانان هوادار 
مجاهدین که در ابتدای انقالب به عنوان بازپرس و دادیار در دادستانی انقالب مرکز کار 
می ک���رد و در تریماه ۱۳۵۸به همراه تعداد دیگری از هواداران مجاهدین تصفیه ش���دند، 
هم س���لول بود؛ او به نقل از محمود بنی نجاریان برایم تعریف کرد: فشار دولت بازرگان 
و مجامع  بنی المللی روی دادگاه انقالب به منظور جلوگریی از اعدام هویدا و فرماندهان 
ارت���ش زیاد بود. بازرگان در این رابطه به قم س���فر کرده بود و از قرار معلوم رایزنی ها تا 
حدودی مؤثر واقع ش���ده بود. خمینی نیز فرمان توقف کار دادگاه انقالب را داده بود و 
پس از شروع کارِ دوباره محمدی گیالنی به ریاست دادگاه انقالب برگزیده می شود. بر 
اساس تحلیل سازمان مجاهدین با محمدی  گیالنی که از همه به ما نزدیک تر بود دیدار 
کردیم و پس از زمینه  چینی های الزم به توطئه ی »صهیونیس���ت« ها و »کفار«... اشاره 
کرده و خواستار انتقال موضوع به خمینی شدیم. وقتی نزد خمینی رفتیم، محمدی گیالنی 
با زبان خودش تحلیل ما نسبت به توطئه  ی صهیونیسم بنی الملل برای جلوگریی از اعدام 
هویدا و... را ارائه داد. هنوز گفته هایش تمام نشده بود که خمینی با چنان خشم و لحن 
پرخاش���جویانه ای چند بار گفت »آره من صهیونیست هستم« که دندان مصنوعی اش از 
دهانش بریون افتاد. محمدی گیالنی با دیدن خشم خمینی چنان سراسیمه و هراسناک 
شد که، چندبار به دهانش زد و گفت: »اماما، اماما، خاک به دهنم، خاک به دهنم، تو به 
اس���الم عزت و آبرو دادی و...«، خمینی که واکنش محمدی گیالنی را دید، آرام شد و 
گفت نگران نباشید بروید به کارتان ادامه دهید و به این ترتیب جواز اعدام هویدا و ادامه  ی 

کار دادگاه انقالب صادر شد.
محمود بنی نجاریان به حکم محمدی گیالنی در فروردین ۱۳۶۲ اعدام شد. هم اتاقی هایش 

به شوخی به او می گفتند: آه هویدا تو را گرفته است. 
با شناختی که از ش���یوه ی کار مجاهدین هست، بدون تردید جعفر، کاظم و محمد مهدی 
فرزندان محمدی گیالنی که از اعضای این سازمان بودند نظرات رهربی مجاهدین در مورد 

اعدام وابستگان نظام پهلوی را به پدرشان القاء می کردند و از این بابت مؤثر بودند.

1-www.parsine.com/fa/news/278261
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حمایت از کاندیداتوری مسعود رجوی 
در انتخابات ریاست جمهوری

محمدی گیالنی در جریان فعالیت های مربوط به اولنی دوره ی انتخابات ریاست جمهوری، 
در صحبت های خانوادگی، مسعود رجوی را شایسته ی ریاست جمهوری معرفی کرده و در 
سال ۱۳۵۹ در خانه ی »رضایی ها« در خیابان ملک به دیدار مسعود رجوی شتافت. فرزندان 
محمدی گیالنی در نامه ی خود، مکاتبات او با مسعود رجوی را یادآوری کرده و می  نویسند:  

... به راستی مگر شما نبودید که می گفتی آقای رجوی لیاقت ریاست جمهوری دارد 
چرا کنار رفته. او جوان مسلمان وارسته ای است. مگر شما نبودید که در محاکمه ی 
هواداران مجاهدی���ن در اوین پس از تعریف و تمجید های کذایی از آقای رجوی، 
ه���واداران را ب���ه پریوی از او دعوت می کردی. مگر ش���ما نبودی ک���ه بارها و به 
مناسبت های مختلف برای آقای رجوی، از طریق پسرتان کاظم سالم می رساندی و 
جویای احوال او می شدی و او نیز برای تو جواب می فرستاد. مگر شما نبودی که با 
سرکوب خشونت آمیز مجاهدین که توسط عمال ارتجاع و به  مناسبت های مختلف که 

صورت می  گرفت، مخالفت خود را ابراز می کردی؟ مگر شما نبودی که... 
و به  دلیل همنی ها بود که  آقای رجوی با احساس این که شاید در شما عنصر انسانی که در 
مرتجعنی یافت نمی شود به میزانی ولو اندک وجود داشته باشد و به منظور اتمام حجت و 

نصیحت، چندین بار برای شما یادداشت های هدایت کننده ای فرستاد..۱

بی اعتمادی بهشتی و قدوسی به  محمدی گیالنی
از آن جایی که عالوه بر پسران محمدی گیالنی، حداقل یکی از دخرتان وی از جمله اعضا 
و هواداران مجاهدین بودند، دس���تگاه قضایی و به ویژه بهشتی و قدوسی که مجاهدین 
را رقیب و دش���من اصلی خود می دانستند اعتماد الزم را به محمدی گیالنی نداشتند و 
تنها پرونده های مربوط به وابستگان نظام سلطنتی از جمله دکرت شیخ االسالم زاده، بهمن 
نادری پور )تهرانی( و فریدون توانگری )آرش( شکنجه گران ساواک، خانم فرخ رو پارسا 
و... و خوانندگان و هرنمندان ایرانی و پرونده ی متهمنی خرید و توزیع گوشت فاسد و مبتال 
به تب برفکی، رباخواری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و لباس روحانیت، و... را برای 

رسیدگی به او   می سرپدند. 
اولنی پرونده ی سیاس���ی که به او سرپده ش���د، پرونده ی گروه فرقان بود اما به سرعت  به 

اشتباه شان پی برده و او را از کار برکنار کردند. 

۱- داوری فرزندان محمدی گیالنی در مورد نیت مس���عود رجوی صحیح نیست. برای او تنها موضع 
لحظه ای فرد در ارتباط با مجاهدین و شخص خودش مهم بود و به سابقه و ماهیت فرد مطلقاً توجهی 

نداشت.



149
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

به دنبال اختالف محمدی گیالنی با قدوسی دادستان کل انقالب و حمیدرضا نقاشیان 
بازجو و مسئول پرونده و ناطق نوری که در پشت صحنه رشته ی قضایا را در دست داشت 
مس���ئولیت اداره ی دادگاه از او سلب شد و به خواست آن ها با حکم آیت الله منتظری و 

مشکینی به علی اکرب ناطق نوری و عبدالمجید معادیخواه سرپده شد. 
محمدی گیالن���ی پ���س از آغاز ب���ه کار دادگاه فرقان اعالم کرده بود ک���ه از این به بعد 
)۸بهمن۵۸( خانواده ی شهدا و خربنگاران می توانند در جلسات محاکمه ی اعضای گروه 

فرقان شرکت داشته باشند.
گیالنی معتقد بود س���ری بودن و یا علنی بودن جلس���ات دادگاه بستگی به نظر حاکم 
شرع دارد و نه دادستان. علنی بودن محاکمات گروه فرقان قبل از هر چیز دست خمینی، 
رفسنجانی و باند حاکم را در تبلیغات لجام گسیخته ای که علیه نریوهای چپ و مجاهدین 
کرده بودند رو می کرد و نش���ان می داد که این گروه بر اس���اس برداشت شان از اسالم و 
به منظور مقابله با حاکمیت »آخوندیسم« دست به ترور زده اند. از مقایسه ی  گفته های 
نقاشیان و ناطق نوری که هر دو در موضوع برکناری گیالنی و برگماری الجوردی دخیل 

بودند مشخص می شود که هیچ یک راست نمی گویند.
حمیدرضا نقاشیان در ارتباط با چگونگی برکناری گیالنی از قضاوت پرونده ی فرقان می گوید:

ابت���دا آقای گیالنی، قاضی بودن���د. اولنی محاکمه هم مرب���وط به حمید نیکنام، 
ضارب شهید قرنی بود. ش���هید الجوردی کیفرخواست را خواند و در این فاصله 
آقای گیالنی سه چهار بار احساساتی شدند و متهم را لعن و نفرین کردند. من دو 
سه بار یادداشت دادم که آقا! قاضی باید بی طرف باشد و حق ندارد عصبانی بشود، 
ویل ایشان ترتیب اثر ندادند. من دادگاه را تعطیل و به وقت دیگری موکول کردم و 
بالفاصله نزد شهید قدوسی رفتم و ماوقع را شرح دادم. در آن جا پیشنهاد دادم کسانی 
به عنوان قاضی انتخاب شوند که زندان رفته باشند و این فضا را بشناسند و با روند 
این گونه محاکمات آشنا باشند و لذا آقایان انواری، معادیخواه و ناطق را پیشنهاد 
کردم. آقای قدوسی پذیرفتند و به من فرمودند برای انجام این کار به قم بروم. آقای 
انواری به علت بیماری از قبول این مسئولیت خودداری کردند و من به قم رفتم و با 

جلب نظر حضرت امام احکام قضاوت را نوشتم و امضا گرفتم و برگشتم.۱ 
در آن دوران، ق���درت محمدی گیالن���ی آن قدر کم بود که مورد ریش���خند مأموران قرار 

می گرفت و محافظ خمینی می توانست دادگاه او را متوقف کند. 
محمدی  گیالن���ی پس از برکناری از دادگاه فرقان، از فرط بی کاری در تاریخ ۱۸اس���فند 
۱۳۵۸ب���ا صدور اطالعیه ای در روزنامه ی اطالعات گوگوش، هایده، لیال فروهر، حمریا، 

1-http://qachib.blogfa.com/post-298.aspx
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فریدون فرخزاد، عهدیه، فریوزه، پونه، جهانگری فروهر و... را به دادگاه انقالب احضار کرد 
تا به زعم خود به »ارشاد« آن ها برپدازد. 

بر اساس همنی برداشت بود که پرونده ی تقی شهرام، محمدرضا سعادتی و سعید متحدین 
را که به زعم بهشتی و گردانندگان دستگاه قضایی حساس بود و پای مجاهدین و دیگر 
گروه های سیاسی به میان می آمد در اختیار او قرار ندادند. هرچند وی در مردادماه ۱۳۶۰ 
برای نشان دادن سرسرپدگی خود به خمینی، محمدرضا سعادتی و سعید متحدین را که 
قباًل توسط دیگر حکام شرع به حبس های طویل  المدت محکوم شده بودند به اتهامات 

واهی تجدید محاکمه و اعدام کرد.
سعید متحدین در مرداد ماه ۱۳۵۹به پانزده سال زندان محکوم شد که همان موقع به شدت 
مورد اعرتاض زهرا رهنورد که همس���رش مریحس���نی موسوی عضو شورای مرکزی حزب 
جمهوری اسالمی و از اعضای شورای انقالب بود قرار گرفت. وی که سعید را از نوجوانی 
می شناخت در نامه ی سرگشاده ی خود ضمن توضیح گذشته ی سعید متحدین و مشکالتی 
که داشته از این که پرونده ی وی در اختیار محمدی گیالنی قرار داده نشده و مورد کینه جویی 
قرار گرفته انتقاد کرد. با این حال یک سال بعد، این محمدی گیالنی بود که حکم اعدام 
س���عید و یازده نفر از هواداران مجاهدین را تحت عنوان ش���ورش در زندان صادر کرد.۱

مخالفت و رقابت با خلخایل
محمدی گیالن���ی هم چون دیگر اعضای جامعه ی مدرس���نی رابطه ی خوبی با خلخایل 
نداشت. درگریی بنی جامعه ی مدرسنی و خلخایل تا آن جا بود که اطالعیه  ی رسمی علیه 
او دادند و مدعی ش���دند که او در سفر به  امارات و هم چننی حضور در دادگاه خوزستان 

نمایندگی از طرف خمینی نداشته است. 
محمدی گیالنی نیز در گفتگو با روزنامه ی ژاپنی ابایی نداشت که بگوید اقدامات خلخایل 

مورد تأیید او نیست.
س: چیزی را در مورد کردستان فراموش کردم. علیه بعضی از اعدام ها در کردستان قیام 

شد. نظر شما چیست؟
ج: ما در کردستان نبودیم و نمی توانیم در مورد رأی دادگاه های آن جا حرف بزنیم.

س: آقای خلخایل عده ای را برای کشنت شاه فرستاده آیا این یک عمل صحیح بر مبنی 
شریعت اسالمی است؟

ج: آقای خلخایل عقاید مخصوص برای خود دارد که مربوط به امام نیست.۲ 

1-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-501.html
۲-روزنامه ی جمهوری اسالمی،چهارشنبه ۵ دی ۱۳۵۸.
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تبدیل یک انسان عادی به یک جالد خون آشام
در تابس���تان ۱۳۵۸محمدی گیالنی پس از مرگ پسر ارشدش جعفر به هراس می افتد که 
مبادا این واقعه، تقاص احکامی باش���د که وی صادر کرده است. به همنی دلیل خانم آذر 
آریان پور همسر دکرت شجاع الدین شیخ االسالم زاده وزیر بهداری دولت هویدا را به منزلش 
فرا می خواند تا از او دلجویی کند. از قرار معلوم همسر و اطرافیان محمدی  گیالنی معتقد 
بودند آه و نفرین کسانی که توسط او به اعدام و زندان محکوم شده اند دامان فرزندشان را 
گرفته است. در آن تاریخ شیخ االسالم زاده آخرین کسی بودکه توسط محمدی گیالنی به 

حبس ابد محکوم شده بود.
خانم آریان پور در مورد برخوردش با دخرت و همسر محمدی گیالنی در منزل مسکونی شان 

می گوید: 
سالم بلندى کردم و گوشه اى روى قایل نشستم. کسى به من توجه نکرد. زن جوان به 
زن میان سایل که تازه به هوش آمده بود، نزدیک شد و در حایل که قاشقى شربت به 

دهانش مى ریخت، گفت:
مادر، این خانم شیخ االسالم زاده است، شوهرش را ماه پیش محاکمه کردند و حبس 

ابد گرفت. به دعوت آقاجانم به این جا آمده.
زن بیمار نیم خیز شد و نگاه غریبى به من انداخت که نتوانستم تحمل بکنم و سرم را 

پاینی انداختم. دخرت جوان پیش من برگشت وبا صداى غم زده اى گفت:
آقا داداشم چند روز قبل در تصادف اتومبیل شهید شد. ما اآلن از سر خاکش برگشتیم.

گفتم: خیلى متأسفم. اگر قباًل مى دانستم، امروز مزاحم نمى شدم.

آهى کشید و گفت: آقا جانم هنوز سر خاک است و دیرتر مى آید.
مادرش، آن زن داغدیده مس���کنی، نگاه غریب دیگرى حواله ی من کرد و گریه کنان 
گفت: نوش���دارو پس از مرگ سهراب رسید!وقتى که پس���رم، جگرگوشه ام چانه 

انداخت، تازه برایش دکرت آوردند!
بعد از گفنت این حرف، داغش تازه ش���د و به جان خودش افتاد و به س���ر و رویش 

چنگ زد. اطرافیان جلویش را گرفتند و زبان به اندرز گشودند:
با این کارها که پسرت زنده نمى شود. شاید قسمتش این بود که ناکام از دنیا برود. با 

قسمت که نمى شود جنگید!
مادر داغدیده فریاد زد: 

نه، قسمت پسرم نبود که ناکام بمرید. چشمش زدند! نفرینش کردند!1
تبدیل محمدی گیالنی به یک خون آش���ام و قصاب بی  رحم به راس���تی تأمل برانگیز و 

1-www.mehrnews.com/news/2785726
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آموزنده است. 
دکرت ش���یخ االسالم زاده توس���ط محمدی گیالنی از مرگ نجات یافته بود،۱ اما هراس از 
عقوبت کار و آه و نفرینی که پشت سر او و خانواده اش بود وی را دچار تردید می کند. او 

به همنی دلیل می کوشد منزل مصادره  شده ی شیخ االسالم زاده را به همسرش پس دهد. 
محمدی گیالنی به  همسر دکرت شیخ االسالم زاده می گوید: 

برای مراسم هفت پسر ارشدم که غفلتاً وفات یافته، مراسمی در قربستان داشتیم و معطل 
ش���دم... پس از وقوع حادثه ی اتومبیل، همسر شما را از اوین به بالنی فرزندم آوردیم 
ویل متاسفانه کار از کار گذشته بود... آخرین حکمی که قبل از شروع ماه مقدس رمضان 
صادر کردم، مربوط به دکرت شیخ االسالم زاده بود. خانواده ام معتقد است که محتماًل 

نفرین او دامنگری ما شده و جانب ما طلب بخشش واجب است!۲
محمدی گیالنی آن موقع در آدمکشی تازه کار بود و به اندازه ی کافی قسی القلب نشده بود. 
وی بعدها آن قدر سنگ دل و بی رحم شد که نه تنها دو پسر دیگرش محمد مهدی و کاظم 
در جدال با پاسداران به کام مرگ رفتند بلکه خواهرزادگانش نیز به بند و زندان و افتادند 
و مصیبت ها کشیدند و او خم به ابرو نیاورد. معلوم نشد بر سر همسر محمدی گیالنی که 
در از دست دادن اولنی پسرش این گونه مویه می کرد بعد از تحمل آن همه مصیبت چه آمد 
و چگونه با دیوی هم چون محمدی گیالنی سر کرد. به ویژه که از محل دفن فرزندانش نیز 

اطالعی نداشت تا الاقل بر گور آن ها بگرید. 
علی جنتی وزیر ارشاد اسالمی دولت روحانی که مادرش موقعیتی تقریباً مشابه داشته، در 
مورد بی تابی او بعد از کشته شدن پسرش حسنی جنتی در درگریی با مأموران نظام اسالمی 

در سال ۱۳۶۱ در گفتگو با روزنامه ی شرق می گوید:
پدرم هیچ وقت ابراز ناراحتی نکردند ویل حتما از نظر عاطفی ناراحت هستند  که چرا 
فرزندشان به این سرنوشت دچار شد. متأسفانه او با مجاهدین خلق در فاز نظامی هم 
همراهی کرد و سرنوشت او این گونه شد... البته مادرم خیلی متأثر بود. تا آخر عمر هم 

همواره ناراحت بود. ویل پدرم چیزی ابراز نمی کرد.
شرق:  سر مزار ایشان می روید؟

۱-شیخ االسالم زاده در دوران پهلوی به اتهام فسادمایل و .. دستگری شد. او پس از سقوط نظام پهلوی، 
از زندان جمشیدیه گریخت و برای چاره جویی نزد دکرت اسماعیل یزدی برادر ابراهیم یزدی رفت و به 
توصیه ی او خودش را به مدرسه رفاه معرفی کرد. علریغم تبلیغات وسیعی که علیه او بود و مجاهدین 
و خلخایل پای شان را در یک کفش کرده بودند برای اعدام او، محمدی گیالنی وی را با یک درجه 
تخفیف به حبس ابد و مصادره ی اموال و طبابت رایگان محکوم کرد. مجاهدین پس از محکومیت او 
به حبس ابد نیز هم چنان با سر هم کردن اتهامات عجیب و غریبی حکم دادگاه را محکوم کردند. همنی 
مسئله باعث شد که شیخ االسالم زاده کینه ی مجاهدین را به دل بگرید و تالفی اش را سر هواداران این 

سازمان در زندان اوین درآورد. 
2-www.mehrnews.com/news/2785726
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علی جنتی: مزار چه کسی؟
شرق:  برادرتان حسنی؟

علی جنتی: اصاًل نمی دانم کجا هست.
شرق:  شما اطالعی ندارید؟ ویل با ارتباطاتی که داشتید، می توانستید پیدا کنید.

علی جنتی: نه اطالعی ندارم. اگر جس���ت وجو می کردم، می توانستم پیدا کنم. اما 
انگیزه ای برای این کار نداشتم.

شرق:  معمواًل سر مزار رفنت، آالم را کاهش می دهد. به خاطر مادرتان هم که شده بود 
دنبال مزار برادرتان نگشتید؟

علی جنتی: خری. نه خودمان دنبال کردیم و نه کسی آدرس آن را داد که مادرمان را 
بربیم.۱

رس���انه های نظام اسالمی در مورد آزادی شیخ االس���الم زاده از زندان نیز داستان سرایی 
می کنند و می نویس���ند محمدی گیالنی تصادف سختی می کند. راننده او را به یکی از 
بیمارستان های تهران می فرستند و وی را با استخوان های شکسته و تنی خون آلود به زندان 
اوین می برند تا زیر تیغ شیخ االسالم زاده رود. محمدی گیالنی پس از مداوا، در دیداری 
خصوصی شرح حوادث رخ داده در بیمارستان را به اطالع خمینی می رساند و در نتیجه 

شیخ االسالم آزاد می شود.۲
محمدی گیالنی در تاریخ ۲۳شهریور ۱۳۵۹در جاده ی قم تهران، حوایل گردنه ی حسن آباد 
با یک کامیون کمرپسی که از طرف مقابل می آمد تصادف کرد. محمود زیباکالم راننده ی 
اتوموبیل در دم کشته شد و محمدی گیالنی که از ناحیه ی سر و صورت مجروح شده بود 

در بهداری زندان اوین بسرتی شد.۳
شیخ االسالم زاده  در دهه ی ۶۰ خدمات بسیار زیادی به بازجویان و شکنجه گران کرد. او 
با تولید آمپول ضد س���یانور که در تمامی گشت های اوین و کمیته ها وجود داشت بسیاری 
را از مرگ نجات داد و به تیغ ش���کنجه گران سرپد تا ذره ذره جان شان گرفته شود. او در 
این دوران مورد اعتماد ویژه ی الجوردی بود. برخالف دکرت ش���مس الدین مفیدی وزیر 
علوم مستعفی دولت نظامی ازهاری که یار و غم خوار زندانیان سیاسی بود و مورد عالقه  
و احرتام ویژه ی آنان قرار داش���ت، شیخ االسالم زاده مورد خشم و نفرت غالب زندانیان 
بود. این خشم و کینه آنقدر بارز بود که الجوردی در ابتدای سال ۱۳۶۱ در حسینیه ی اوین 
به طعنه و تمسخر گفت: ما او را آزاد خواهیم کرد و چنان چه قادر بودید او را در بریون از 

زندان ترور  کنید.
۱-روزنامه ی شرق یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶.

2-www.khabaronline.ir/detail/334991
۳-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۵۹، ص ۲.
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شیخ االسالم زاده به سادگی به مرخصی می رفت و گاه ترک موتور پاسداران از اوین خارج 
می شد. آزادی او نه به خاطر مداوای احتمایل محمدی گیالنی بلکه همکاری گسرتده ی او 
با شعبه های بازجویی و شکنجه گران بود. او به پاس خدماتش در ابتدای سال ۶۲چنان چه 
الجوردی وعده اش را داده بود آزاد شد. وی تا آخر عمر روابط بسیار نزدیکی با باالترین 
مقامات سیاسی و قضایی و امنیتی رژیم و از جمله محمدی گیالنی داشت و به خانه ی 

او رفت و آمد می کرد. 
جنایت کردن اولش س���خت اس���ت، بعد آسان می ش���ود. محمدی گیالنی سال بعد در 
اردیبهشت ۱۳۵۹ شبانه حکم اعدام خانم فرخ رو پارسا را در منزلش به اصرار الجوردی 
و هاشم  رخ فر معاون کچویی به جرم فساد روی زمنی می دهد. او با این حکم مسریی را 

گشود که بعدها به اعدام هزاران زن و دخرتان نوجوان ختم شد.
این حکم ظالمانه  که با مخالفت نریوهای سیاسی نیز مواجه نشد، پیش روی خمینی صادر و 
اجرا شد و او هیچ واکنشی نشان نداد. در حایل که خمینی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ در 
حکمی خطاب به مهدی هادوی دادستان کل انقالب، »شرایط مجازات اعدام در دادگاه ها« 

را معنی کرده و به صراحت عنوان کرده بود حکم اعدام تنها در موارد زیر اجرا شود.
  ۱: کسی که ثابت شود آدم کشته است؛ 

  ۲: کس���ی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه ای شده که منجر به 
مرگ     شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غری 

از دو     مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.۱  
محمدی گیالنی و الجوردی »قصاص« که نشدند هیچ، ترفیع مقام نیز گرفتند و به چشم و 

چراغ خمینی تبدیل شدند تا نشان  دهد  که تا کجا او حقه باز و دورو است.
محمدی گیالنی بعد از این جنایت و از زمانی که خمینی در تریماه ۱۳۵۹ به موضع گریی 
علنی علیه مجاهدین پرداخت و آن ها را بدتر از کفار خواند، بر سر دوراهی انتخاب قرار 
گرفت. یا بایستی به سمت قدرت میل می کرد و دست در خون بهرتین جوانان میهن و 
از جمله فرزندان خودش می کرد و یا گوش���ه  ای اختیار می کرد و به  تدریس در حوزه ی 
علمیه قم و... مشغول می شد. جاه طلبی  و مزه کردن قدرت در دهانش، به او اجازه ی ترک 
مسند را نمی داد. انتخاب او در این سرفصل، مسریی هولناکی را در مقابل او گشود. او با 
سرعتی حریت انگیز در خدمت دستگاه سرکوب قرار گرفت و در سیاه ترین روزهای میهن 
به قاضی القضات نظام اسالمی تبدیل شد و به سادگی و مثل آب خوردن هزاران نفر را 
روانه ی جوخه های اعدام و زندان کرد و فرمان به  اِعمال بی رحمانه  ترین ش���کنجه ها و 

اجرای وحشیانه ترین مجازات ها داد. 

1-www.imam-khomeini.ir/fa/C207_42350
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در اسفندماه ۱۳۵۸ نیز محمدی گیالنی درنده خویی اش را نشان داده بود. وی در ارتباط 
با تأخری در اجرای حکم اعدام سرتیپ مجتبی عمید گفت: 

در رابطه با اعدام این ش���خص اطالع دادند تلفنی به ما شد و گفته شد بعضی از 
محرتمنی و پیش���گامان انقالب و نهضت که ما به همه ی آن ها احرتام می گذاریم، 
اوراق و مدارکی به نفع سرتیپ عمید جمع آوری کرده اند و از ما دوازده ساعت مهلت 
خواستند تا اوراق را تحویل بدهند. از آن جایی که شخص مورد نظر مورد احرتام ما 
بود پذیرفتیم. ما شانزده ساعت هم منتظر شدیم ویل مدارک به دادگاه ارائه نشد و 
چون در حکم خدا جایز نیست بدون عذر محکوم را نگهداشت لذا مجریان حدود 

الهی، حکم اعدام را در باره ی عمید اجرا کردند.۱
او در جریان محاکمه ی فرج الله س���یفی معروف ب���ه کمانگر یکی از بازجویان کمیته ی 

ضد خرابکاری ساواک در خرداد ۱۳۵۹ گفت: 
تاکنون یک نفر مجرم روی اساس قرآن مجید به مجازات نرسیده است. خدا نگفته 
اس���ت گروه فرقان را در زندان اوین و داخل یک چهاردیواری بکشند. خدا گفته 
است این کسانی که در سر راه انسان که باید به خلیفه ی  الهی برسند، سنگ اندازی 
می کنند، مفسد فی االرض هستند، به طرز فجیعی کشته شوند. این ها را باید در برابر 
مردم که در نماز جمعه جمع می شوند به مجازات رساند و همان شکنجه هایی که به 

فرزندان ما داده اند، همان شکنجه ها را ببینند.۲

در آذر ۱۳۵۹ وقتی وی نسبت به کم بودن آمار اعدام ها استغفار  کرد، کسی تهدید های او 
را جدی نگرفت: 

ای ملت ایران ما از ش���ما خجالت می کشیم که با دشمنان شما مالیمت کردیم. ما 
شرمساریم که با دشمنان شما مس���امحه کردیم. همان طوری که شما شنیده اید امام 
چند ماه قبل گفت که »من استغفار می کنم ما انقالبی عمل نکرده ایم.« و به خدا 
ما انقالبی عمل نکرده ایم. چطور فقط س���یصد و س���ی و هفت نفر را از پریوزی 
انقالب در دادگاه های انقالب اسالمی مرکز  که مرکز دادگاه هاست از طاغیان به کشنت 
رفته ان���د؟ آن هم یک گروهی از این ها فرقانی بوده اند، و گروهی دیگر کودتاچی ها. 
یعنی اگر زانی ها و سردسته ی خرابات را هم از این عده کم کنیم آمار اعدام شدگان 
زیر دویست نفر است. در حایل که لننی پس از پریوزی انقالبش هشت میلیون نفر را 
کشت. این جای خجالت نیست برای دادگاه انقالب اسالمی مرکز؟ که همنی جا من 
و دادگاه از مردم اس���تغفار می کنیم که با دشمنان این ملت و اسالم مدارا شد. این 

۱-روزنامه  ی اطالعات ۴ شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۵۸.
۲-روزنامه ی اطالعات، یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۵۹، ص ۲.
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مدارا شدن هم به اختیار نبوده.۱ 
او سپس در همنی ایام )پاییز ۱۳۵۹( با صدور حکم اعدام بهمن شکوری به جرم ارتداد، 
آمادگی خود را برای خون ریزی های هرچه بیش تر نش���ان داد و مبتکر جنایتی شد که بر 
اساس آن در سال های بعد صدها نفر به جرم ارتداد به جوخه ی اعدام سرپده شدند. بهمن 
شکوری دبریکل جامعه ی اهل تسنن بود که مخفیانه اعدام شد. او به خاطر آن که از تشیع 
به تسنن گرویده بود، مرتد شناخته شد تا دیگر هیچ شیعه ای هوس نکند به مذهب اکثریت 

مطلق مسلمانان جهان بپیوندند. 
از همنی جا بود که مجاهدین خلق متوجه چرخش او ش���دند و بدون نام بردن از وی به 
اعدام ش���کوری اعرتاض کرده و حکم مزبور را قرون وس���طایی و غریانسانی خواندند و 
سپس در زمستان ۱۳۵۹حجت االسالم جالل گنجه ای را به صحنه فرستادند تا با نام بردن 

از محمدی گیالنی او را مسئول این جنایت معرفی کند. 
از این جا به بعد بود که محمدی گیالنی آهسته آهسته مورد اعتماد دستگاه قضایی و بهشتی 
و قدوس���ی قرار گرفت و محاکمه ی امریانتظام را که در واقع محاکمه ی نهضت آزادی و 

لیربال ها بود به او سرپدند. 

نقش بی بدیل گیالنی در کشتار دهه ی ۶۰
خمینی در ۷ تری ۱۳۵۸در س���خرنانی ای که خطاب به طالب مدرسه ی فیضیه و مبلغان 

اسالمی داشت و بسیاری شان حکام شرع بعدی را تشکیل  دادند گفت: 
اعدام هایی که در اسالم است اعدام های رحمت است. یک طبیبی است که چاقو 
را برداشته و این جامعه را از یک موجودی که اگر باشد فاسد می کند جامعه را، از 
شّر این نجات می دهد جامعه را. یک حد از حدود الهی وقتی که واقع بشود، یک 
جامعه اصالح می شود. اگر چهار تا دزد را دستش را بربند در مجمع عمومی، دزدی 
تمام می شود. اگر چهار تا آدمی که به فحشا مبتالست آن را شالق بزنند، در جامعه 
فحش���ا از بنی می رود. این غده ی سرطانی است که طبیب برای حفظ یک انسان 
ناچار اس���ت که این غده را بریون بیاورد. گاهی چاقو برمی  دارد چشم آدم را بریون 

می آورد. رحمت است این؛ حفظ است.۲ 
محمدی گیالنی نیز بر اس���اس دیدگاه فقهی »امام«، اعدام و شکنجه و اجرای »حد« 
را »رحمت« می  خواند و خود را پزش���کی می دانست که غده های سرطانی را جراحی 

می کند. او در مورد تعزیز می گفت: 
کتک می زند، تعزیرش می کند که این معالجه بشود. درسته کتک زدن ضرره، اما ضرر 

۱-مصاحبه ی مطبوعاتی حاکم شرع دادگاه های انقالب، کیهان، ۲۷ آذر ۱۳۵۹، ص۳.
۲-صحیفه ی امام ج ۸ ص ۳۳۲.
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کم برای درمان ش���خص و درمان جامعه، همه ی عقال می گویند. شما شنونده ی 
محرتم بیمار می شی، آمپول بهت می زنند... در وهله ی اول راز جزا و کیفر این است 
که این پیکر غدانیه جامعه ی ایمان، این، اگر عضوی کج شده منحرف شده، بیمار 
شده، عالجش کنه، عملش کنه، داغش کنه. چوب تر را چنان که خواهی پیچ. نشود 

خشک جز به آتش راست. 
او حتی بازجویان و شکنجه گران را نیز پزشک می دانست و صراحتاً اعالم می کرد که آن ها 
هنگام لمس بدن زنان زندانی، از حقوق یک پزشک هنگام معاینه و جراحی برخوردارند. 

وی معتقد بود برای حفظ جمهوری اسالمی هر جنایتی می توان کرد:
»اسالم زندگی انسان را به نحوی تنظیم کرده که به زندگی بعدی یعنی زندگی پس 
از مرگ لطمه وارد نیاید. زیرا جزائیات اسالم بر اساس فطرت بنا شده و در مسئله ی 
صیانت و حفظ مدنیات، اج���رای جزائیات را الزم می داند و در عنی حال عفو و 
بخشش را نیز در نظر دارد. هم چننی اگر اساس انبیاء در خطر بیافتد، اسالم می گوید 
که عزیزترین چیزها را باید فدا کرد، لذا اگر جمهوری اسالمی که همان ودیعه ی انبیاء 

است در خطر بیافتد حفظ آن بر همه واجب و الزم است.۱ 
محمدی گیالنی به عنوان رئیس دادگاه های انقالب اس���المی مرکز با قرار گرفنت در کنار 
اس���دالله الجوردی و کنار گذاشنت تمامی قواعد حقوقی و معیارهای سنتی شرعی نقش 
بارزی در سرکوب خوننی گروه های سیاسی پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و شکل گریی و تثبیت 
ویرانه ی قضایی داشت. هزاران نفر به حکم او به جوخه های مرگ فرستاده شدند و یا به 

زندان  های طویل  المدت محکوم شدند و کم کاری های قبلی را جربان کرد. 
ابراهیم رئیسی، قاتلی که نزدیک به چهار دهه باالترین مناصب قضایی کشور را داشته، 

ضمن آن که آرامش را از ویژگی های محمدی گیالنی می شمارد می گوید: 
ایشان این آرامش را حتی در هنگام صدور حکم و با قرائت یک آیه نشان می دادند. 
وقتی صدور احکام سنگنی درباره ی سلطنت طلبان و منافقنی را در جلسه قضاوت 
تمام می کردند و در درس اخالق حاضر می شدند با آرامشی کامل و همراه با طمأنینه 

حدیث می خواندند و گریه می کردند... ۲

اعدام بدون احراز هویت 
محمدی گیالنی در روزهای ۳۱خرداد و اول تریماه ۶۰ تعدادی از زندانیان را بدون احراز 
هویت به جوخه ی اعدام سرپد چرا که به صراحت اعالم می کرد برای او مهم »هیکلی« 

است که در مقابل او ایستاده و جرمی که مرتکب شده و نه »هویت« او. 

۱-روزنامه ی اطالعات چهارشنبه ۳ تریماه ۱۳۶۰
2-http://raisi.ir/post/128
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وی در پاسخ به سؤال خربنگاران در مورد افرادی که بدون احراز هویت اعدام کرده بود می گوید: 
چون عده ای حاضر نیستند مش���خصات خود را به دادگاه بدهند. لذا ما بر اساس 
مدارک و آالتی که از متهم به دست آورده ایم، محاکمه می کنیم، ویل بطور کلی باید 

بگویم که حکم روی نام نمی رود، بلکه روی شخص است.۱ 
او با ساده ترین معیارهای حقوقی که تشخیص هویت زندانی است بیگانه بود. 

اعدام و مجازات کودکان
محمدی گیالنی در اولنی مصاحبه ی مطبوعاتی خود پ���س از ۳۰ خرداد ۶۰ درحایل که 
همراه با الجوردی حاضر شده بود در پاسخ به خربنگاران گفت: به هیچ وجه غریمکلفی 

اعدام نشده و سن و سال اعدام شدگان حول هیجده سال بوده است.۲ 
منظور او از »غریمکلف« سن ُنه سال قمری برای دخرتان و پانزده سال قمری برای پسران 
است. با همنی معیار بود که او رأی به اعدام فاطمه مصباح داد که هنگام مرگ تنها سیزده 
س���ال داشت. چرا که حاضر نبود پدر و مادرش را که در ارتباط با مجاهدین فعال بودند 
محکوم کند. خواهر وی عزت نیز هنگامی که اعدام شد پانزده ساله بود. محمدی  گیالنی 
و حکام شرعی که زیر نظر او کار می کردند همه ی اعضای خانواده ی مصباح را که پدر 
و مادرشان در درگریی مسلحانه  کشته شدند به اعدام محکوم کردند. نیلوفر تشید نیز در 

حایل که پانزده بهار را به چشم دیده بود مقابل جوخه ی اعدام قرار گرفت.
صده���ا کودک و نوجوان به حکم محمدی گیالنی به اعدام و حبس های طویل المدت 

محکوم شدند و تعدادی شان در کشتار ۶۷ مقابل جوخه ی اعدام قرار گرفتند.
 

صدور حکم اعدام 
در کمال خونسردی و حقه بازی 

او گاه چنان با خونس���ردی حکم اعدام زندانی را صادر می کرد که اگر  کسی شناختی از 
شخصیت او نداشت تصور می کرد حکم آزادی اش را داده است. 

با آن که محمدی گیالنی با دکرت محمد ملکی رئیس خوش نام اسبق دانشگاه تهران سابقه ی 
آشنایی و دوستی داشت نزد وی چنان وانمود می کرد که حکم به برائت او داده و عنقریب 
آزاد خواهد شد. اما دیری نگذشت که دکرت ملکی متوجه شد از سوی وی به اعدام محکوم 
شده و حکم صادره در دادگاه عایل قم که به ابتکار آیت الله منتظری تأسیس شده بود، شکسته 
و به ده سال زندان تخفیف یافته است.۳ البته گیالنی سال ها بعد تالش می کرد با دروغ و 

۱-روزنامه ی اطالعات چهارشنبه ۳ تریماه ۱۳۶۰
۲-روزنامه ی اطالعات چهارشنبه ۳ تریماه ۱۳۶۰

3-www.youtube.com/watch?v=x04JyZomtGY
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فریب و حیله گری به دکرت ملکی بقبوالند که حکم اعدام را او صادر نکرده بود. دادگاه دکرت 
ملکی شمایی کلی از تراژدی قضایی نظام اسالمی را به دست می دهد. دکرت محمد ملکی 
در نامه ی اعرتاضی خود به هیأت اجرایی نظارت بر انتخابات دولت خاتمی که صالحیت 

وی را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی ردکرده بود نوشت: 
 دو ساعت پس از نیمه ش���ب ۱۲ تریماه سال ۶۰ )اولنی شب ماه مبارک رمضان( به 
خانه ی من ریختند و در حایل که همس���رم در کار تهیه ی س���حری و خودم مشغول 
مطالعه بودم، مرا دستگری و روانه ی زندان کردند. تا اواخر آذرماه یعنی تا حدود پنج 
ماه در زندان کسی سراغم را نگرفت. شرایط زندان وحشتناک بود. اگر فرصتی و 
رخصتی دست دهد حقایقی را فاش خواهم کرد که موی بر بدن هر انسان با وجدان 

راست خواهد کرد.
پس از گذشت حدود پنج ماه از دستگریی ام، کم کم زمینه سازی برای محاکمه ام آغاز 
شد. زیر وحشتناک ترین شکنجه ها قرار گرفتم. می دانستند وابستگی گروهی ندارم و 
هرگر عملی که بتوان اتهام اقدام علیه جمهوری اسالمی را بر من وارد کرد نکرده ام، 
اما می خواس���تند بهانه ای برای محاکمه پیدا کنند. باالخره دادگاهی شدم تا مرا به 
محاکمه کشند. دادگاه سه نوبت تشکیل شد، کیفرخواست را تنها در دادگاه شنیدم، 
قبل و بعد از هر جلسه دادگاه، بازجویم با مشت و لگد به جانم می افتاد که در دادگاه 

زبان درازی نکنم.
داستان دادگاه و محاکمه ام، کتابی است خواندنی که در این جا فرصت بازگشایی آن 
نیست. جالب است بدانید شاید کم سابقه ترین دادگاه در طول تاریخ قضاوت، دادگاه 
من بود که در آن آقای محمدی گیالنی به عنوان رئیس دادگاه و حاکم شرع و آقای 
اسدالله الجوردی به عنوان دادستان و بازجو و کمک بازجویم شاید به عنوان هیأت 
منصفه در آن ش���رکت داش���تند و در پایان هر جلسه، بازجویم مرا به اتاق بازجویی 
می برد و به بهانه ی این که چرا آن حرف را زدی و چرا آن حرف را نزدی به جانم 

می افتاد و نوازش تا نیمه های شب ادامه داشت تا الشه ام به سلول منتقل شود.۱
دکرت ملکی استاد دانش���گاه بود و این بال به سرش می آوردند تصور این که با هواداران 

مجاهدین چه می کردند زیاد سخت نیست. 
دک���رت ناصر تکمیل همایون دیگر اس���تاد دانش���گاه در م���ورد برخ���وردش در دادگاه با 

محمدی گیالنی می گوید: 
یک  بار آقای محمدی گیالنی پرسید می توانی بر اعصابت مسلط باشی؟ پاسخ دادم 
مسلطم. گفت شماره ی خانه ات را بگو. گفتم و او هم به خانه ی ما زنگ زد. خانمم 
گوشی را برداشت و آقای گیالنی به او گفت: این جا دادگاه انقالب اسالمی است و 

۱-نشریه ی پیام هاجر، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۷۸.
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شوهر شما در حال محاکمه است. خانمم فکر می کرد کسی که پای تلفن است دارد 
شوخی می کند. من آن جا با خانمم صحبت کردم. پرسیدم: نادر چطور است؟ وقتی 
با پسرم هم صحبت کردم آقای گیالنی گوشی را گرفت و گفت: انشاءالله پدر شما 
آزاد خواهد شد. این اولنی بار بود که من پس از دستگریی و سختی های بسیار ناگهان 

گریه ام گرفت. بعد آقای گیالنی گفت بروید چند روزی اسرتاحت کنید.
در یکی از جلسات دادگاه آقای گیالنی برگه ای به من داد که روی آن نوشته شده بود 
این جانب حکم اعدام خود را قبول دارم و اعرتاضی به آن ندارم. آن جا که این برگه 
را دیدم یاد حرف چندماه پیشش به پسرم افتادم که خیال مرا کمی راحت کرده بود. ۱

گروهی از هواداران مجاهدین که در خردادماه ۶۰ و پیش از اغاز درگریی های مسلحانه در 
یکی از ساختمان های وابسته به این سازمان در جنوب غربی تهران دستگری شده بودند در 

تریماه ۱۳۶۰ توسط محمدی گیالنی محاکمه شدند. 
آن ها که به گروه نود نفره معروف بودند، بخشی ش���ان مردم عادی بودند و کوچک ترین 
فعالیت سیاسی و تشکیالتی نداشتند. گیالنی در یک شب حکم اعدام بیست و سه نفر 
از آن ها را صادر کرد و بقیه را حبس های طویل المدت محکوم کرد که تعدادی ش���ان در 
کشتار ۶۷ اعدام شدند. یکی از آن ها برای این که ثابت کند سیاسی نیست و اکروبات باز 
است مجبور شد در دادگاه به دستور گیالنی پشتک و وارو بزند تا از اعدام رهایی یابد. در 
بهمن ماه ۱۳۵۹ شعبان طاووسی معروف به کابوک که کاندیدای ریاست جمهوری نیز بود 
برای آن که ثابت کند حقه باز و فریبکار نیست و متخصص هیپنوتیزم است در دادگاه یکی 

از پاسداران را به خواب عمیق برد و...  

کیفرخواست های صادره از سوی دادستانی 
و احکام صادره از سوی محمدی گیالنی

محمدی گیالنی با آن که قاضی القضات بود و رئیس حکام شرع، با این حال تحت سیطره ی 
الجوردی قرار داشت و ماشنی امضای احکام مورد درخواست وی بود. اگرچه الجوردی 
رابطه ی خوبی با وی نداشت و معتقد بود اگر او آدم حسابی بود بچه هایش منافق نمی شدند 

اما بر اساس ملزومات دهه ی ۶۰ این دو یک جفت هولناک را تشکیل دادند. 
برای درک کیفرخواس���ت های تهیه شده از س���وی الجوردی و احکام صادره از سوی 
محمدی گیالنی تنها به یک پرونده اشاره می کنم که اسناد و شواهد در مورد آن موجود 
است. در اطالعیه ی دادستانی انقالب اسالمی مرکز که خرب از اعدام »بیست و سه تن از 
اعضاء و کادرهای منافقنی و پیکار«  و از جمله اصغر لقایی فرزند حسن و حسن قائمی 
فرزند رزاق داده شد، اتهام دو نفر اخری را که بابت آن به »کیفر الهی رسیدند« به شرح 
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زیر اعالم کرد:
اختفاء و فراری دادن بنی صدر، ش���رکت در طرح توطئه ی علیه جمهوری اسالمی، 
قراردادن منزل خود در جهت توطئه برای براندازی جمهوری اسالمی و استفاده از 

منزل ایشان به عنوان خانه ی تیمی گروهک منافقنی؛ 
در اطالعیه مزبور آمده است:  

الزم به تذکر است که طبق اعرتافات صریح نامربدگان طرح بمب گذاری در سالن 
سخرنانی دفرت مرکزی حزب جمهوری اسالمی که منجر به شهادت مظلوم آیت الله بهشتی 
و هفتاد و دو تن از یاران باوفای وی گردید،در منزل این معدومنی و با حضور بنی صدر، 
تکمیل همایون و انتظاریون و چند تن از اعضای سازمان منافقنی طرح ریزی شده است.۱ 
دکرت ناصر تکمیل همایون و مصطفی انتظاریون ۲روح شان هم از این اتهامات عجیب و غریب 
خرب نداشت و در زمان مذکور حتی بنی صدر به مجاهدین نپیوسته بود که در طراحی انفجار 

۷ تری شرکت کند. خربگزاری رسمی ایرنا در توصیف دکرت ناصر تکمیل همایون می نویسد: 
این پژوهش���گر برجس���ته ی تاریخ و فرهنگ ایران که روزگاری در شمار نزدیکان 
ابوالحسن بنی صدر بود، در تریماه ۳۶ سال پیش در چننی روزهایی به اتهام همکاری 
برای خروج بنی صدر از کش���ور ابتدا به اعدام محکوم ش���د و سپس این حکم به 
واسطه آیت الله گیالنی به حبس ابد تقلیل یافت که پس از آن به  ده سال تبدیل شد 

و سرانجام پس از چهار سال به آزادی او از زندان منجر شد. 
دکرت ناصر تکمیل همایون که در اطالعیه ی رسمی دادستانی انقالب اسالمی به طراحی 
بمب گذاری ۷ تری متهم شده و بابت آن دو نفر اعدام شده اند در گفتگویی که با روزنامه ی 
»همدیل« دارد و توس���ط خربگزاری دولتی ایرنا منتشر شد در مورد اتهامات پوچ اصغر 
لقایی و حسن قائمی توضیح داده و در مورد چگونگی خربدار شدن خود از موضوع ۷ 

تری و واکنش بنی صدر می گوید: 
)واکنش بنی صدر به انفجار دفرت حزب( خرب اسامی کشته ها را که برای ما می آوردند، 
من ش���اهد بودم بنی صدر برای بعضی از آن ها گریه کرد. می گفت بعضی از این ها 
آدم های خوبی بودند. کسی که بیش تر یادم می آید شهید حسن عباس پور، وزیر نریو 

بود. بنی صدر حالتی نداشت که بتوانیم بگوییم خوشحال بود.۳ 
دستگاه قضایی بنی صدر را که برای کشته شدگان ۷ تری می گریسته را مسئول بمب گذاری 
و ط���راح آن معرفی می کند. همنی کافی اس���ت تا به آن چه در ده���ه ی ۶۰ در زندان ها و 

۱-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۶۰.
۲-انتظاریون در اثر ترس از اعدام »توبه« کرده و به همکاری با الجوردی پرداخت و گروه سرود زندان 

را اداره می کرد و ...
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دادگاه های عدل اسالمی گذشته پی بربید.
تکمیل همایون در مورد برخورد بعدی گیالنی که نشان دهنده ی شخصیت وی و »عدل«  

اسالمی است می گوید: 
آق���ای منتظری گفته بود پرون���ده ی زندانی های بیش از پانزده س���ال و مصادره ی 
اموال بیش تر از پانصدهزار تومان باید به قم بیاید و رس���یدگی شود. به  نوددرصد 
از پرونده هایی هم که به قم می رفت عفو می خورد. پرونده ی من هم که به قم رفت، 
چون آقای منتظری مرا می شناخت به  حبس ابد تبدیلش کرد. بنابراین با حکم ابد به 
قزل حصار رفتم. بعد از دو سال که در قزل حصار بودم، مرا دوباره خواستند. به اوین 
رفتم. گفتند حکم شما ده سال شده. دوباره بعد از دو سه ماه مرا خواستند. گفتند قرار 
است شما چهار نفر یعنی من، محمد ملکی، علی نقی منزوی و مسعود حجازی آزاد 
ش���ویم. آقای گیالنی می خواست برای ما صحبت کند. اول منزوی رفت به داخل 
اتاق. آقای گیالنی به او گفت شما فرزند حاج آقابزرگ تهرانی هستید. ایشان مجتهد 
جامع الشرایط بودند. شما هم فاضلید. مورد عفو قرار گرفتید. منزوی یک دفعه گفت 
ما گناهی نکرده ایم که مورد عفو قرار بگرییم. گیالنی گفت پس طلبکار هم شدی. 
بروید و به آن سه نفر هم بگویید که نیایند. در راه به او گفتم خب چیزی نمی گفتی. 
مدتی ماندیم و من بعدها در کتاب آقای منتظری خواندم که کس���انی که یک سوم 
زندان خود را تحمل می کنند، اگر دست به اسلحه نمی برند می توانند بقیه ی سال های 
زندان را تعلیقی بریون باشند. دوره ی حبس من از یک سوم هم گذشته بود. بنابراین 
به صورت تعلیقی آزاد شدم. یک روز آقای نریی مرا خواست و گفت: این نامه ها را 
بخوان و برو. نامه هایی از اساتید دانشگاه مثل خدابیامرز باستانی پاریزی و مرحوم 
مفتی زاده عالم اهل تسنن در تمجید از من نوشته بودند. بریون که آمدم دیدم »علی 

اردالن« وزیر دارایی بازرگان هم به این صورت بریون آمد.۱
حاکم ش���رع دادگاه عدل اسالمی، »طلبکاری« یک نفر را به حساب سه نفر دیگر هم 
می گذارد و آن ها را نیز که بنا به دالیلی قرار بوده آزاد کنند به زندان بازپس می فرس���تد. 
فکر می کنید چه تعداد زندانی بر اثر عصبانیت وی به مرگ و زندان های طویل المدت 
محکوم ش���ده  اند؟  به جرأت می توانم بگویم کیفرخواست اکثر کسانی که اعدام شدند و 
جرائم عجیب و غریبی که به آن ها نسبت داده شد مانند اتهام شرکت بنی صدر و انتظاریون 
و تکمیل همایون در جلسه ی تصمیم گریی برای انفجار حزب جمهوری اسالمی است و 
مشارکت اصغر لقایی و حسن قائمی با آن ها. دو نفری که متهم بودند خانه شان را در اختیار 
طراحان بمب گذاری هفت تری )بنی صدر، انتظاریون و تکمیل همایون( گذاشته اند اعدام 
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شدند و خود طراحان بمبگذاری آزاد شدند. 
گیالنی و الجوردی به همنی سادگی که حکم اعدام دو بیگناه یعنی »اصغر لقایی و حسن 
قائمی« را صادر و اجرا کردند، می خواستند برای اعضای مجاهدین انقالب اسالمی و 
اطالعات نخست وزیری به اتهام مشارکت در انفجار نخست وزیری پاپوش درست کرده 

و اعدام شان کنند. 
این ها تنها نیس���تند ربانی املشی دادستان کل کشور نیز بدون رعایت ابتدایی ترین اصول 

حقوقی، بی گناهان را متهم کرده و در پاسخ به سؤال خربنگاران که می  پرسند: 
دادستانی انقالب اعالم کرده است که چند تن از کسانی را که در واقعه هفتم تری دست 
داشته اند اعدام کرده است ضمناً تکمیل همایون، انتظاریون و بنی صدر هم جزء کسانی 

هستند که در این حادثه دلخراش دست داشته اند. در این مورد توضیح دهید...
می گوید: 

من درست اطالع ندارم، ویل طبق اظهار آن ها با اطالعاتی که از انتظاریون به دست 
آمده معلوم ش���ده که این ها دس���ت  داشته اند و ما از قبل می دانستیم که بنی صدر آن 
چنان گرگ درنده ای است که از هیچ چیز باکی ندارد. برای من غریمنتظره نیست که 

بنی صدر در چننی فاجعه  بزرگی دست داشته باشد. ۱ 

اعدام امریانی 
»شاهکار« »عدالت خانه« ی اسالمی

علی اصغر امریانی س���ردبری و صاحب امتیاز مجله ی خواندنی ها در تاریخ ۲۲ اس���فندماه 
۱۳۵۷بدون آن که جرمی مرتکب ش���ده باشد دستگری ش���د. تابستان سال ۱۳۵۸ آزادش 
کردند اما همه ی اموال او مصادره شد. پس از رهایی از زندان سراغ از اموال گرفت. به 
دادگاه انقالب مراجعه کرد و گفت: شما مرا آزاد کردید ویل تمام اموال مرا هم گرفته اید. 
آدم پولداری بود. حکومت نیز از آن همه اموال تنها چهار صد مرت زمنی او در ش���مال را 
پس دادند. او گفت: من با چهارصد مرت زمنی در شمال چه کنم. من اهل کشاورزی نیستم. 
من روزنامه نگارم. او را دوباره در شهریور ۱۳۵۹ دستگری و به هشت سال زندان محکوم 
کردند. او به حکم زندانش اعرتاض کرد. در تجدید نظر! و دادگاه فرجام محمدی گیالنی 
او را به اعدام محکوم کرد تا دیگر  کسی هوس اعرتاض به حکم به سرش نزند. در روز 
۳۱ خردادماه ۱۳۶۰ با شلیک هفده گلوله وی را اعدام کردند. او در یادداشتی که از خود 

به جا گذاشته می نویسد:  
امروز که بیس���ت و دوم اسفند ۱۳۵۹می باش���د درست دو سال تمام از نخستنی روز 
بازداش���ت شبیه به آدم ربایی این جانب می گذرد. با آن که انواع بازپرسی ها در پنج 

۱-روزنامه ی اطالعات یک شنبه ۵ مهر ۱۳۶۰
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زندان مختلف مدت هاست به پایان رسیده و دو هفته تمام هم از پایان محاکمه و 
تسلیم کتبی آخرین دفاع می گذرد و چه بسا که حکم دادگاه هم به تبعیت از بیانات 
ُتند حاکم ش���رع و ادعاهای خالف واقع مندرج در کیفرخواست صادرشده دیر یا 
زود به من ابالغ گردد  که از آزادی و تربئه تا حبس ابد و اعدام برایم فرق نمی کند 
چرا که به قول شاعر: پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند / چه رها، چه بسته، 

مرغی که پرش شکسته باشد.
 به حکم محمدی  گیالنی، وی را پیش از مرگ به جرم شرب خمر، شالق نیز زدند.۱ 

نگاهی به دادگاه های 
به ظاهر علنیِ برگزار شده توسط محمدی گیالنی

محاکمه ی اعضای اتحادیه ی کمونیست ها که به »س���ربداران« معروف بودند یکی از 
خیمه شب بازی های نظام قضایی است که مسئولیت اجرای نمایش با محمدی گیالنی و 

الجوردی و در بعضی جلسات موسوی تربیزی بود. 
گیالنی در این دادگاه که در س���ال ۱۳۶۱در حس���ینیه   ی زندان اوین برگزار شد و توسط 
سیمای  جمهوری اسالمی فیلم برداری و در پر مخاطب ترین ساعات پخش شد، می کوشید 
خود را موظف به رعایت آداب قضا نش���ان دهد. اما در همنی فیلم هم مش���خص است 
که دادگاه های برگزار ش���ده توسط وی تا کجا در تضاد با ابتدایی ترین موازین حقوقی و 
دادرسی منصفانه بودند. درحایل که هیچ کدام از متهمان وکیل نداشتند، خانواده ی قربانیان 
حمله ی س���ربداران به ش���هر آمل که در دادگاه حضور داشتند با هدایت پاسداران شعار 
می دادن���د: در اردبیل در خانوادهای روحانی به دنیا آمد. و گیالنی و الجوردی با آن ها 
همراهی می کردند. این دو در جلسه ی دادگاه در موارد متعددی با هدف تحقری متهمان 
اعالم کردند که حکم محکومیت و اعدام آن ها پیش���اپیش صادر شده و این دادگاه فقط 
برای این است که مردم در جریان اقدامات آن ها قرار بگریند. محمدی  گیالنی در جریان 
دادگاه می کوش���ید حس���نی ریاحی تاج مری رهرب این گروه را وادار کند اعرتاف کند »ترور 
افکار« که همانا تبلیغ اهداف سیاس���ی و یا تبلیغ مارکسیسم  لنینیسم بود از »ترور بدن« 

شدیدتر است. گیالنی ادعا می کرد آن ها به »ترور افکار مردم« مبادرت کرده اند. 
بیست و یک نفری که در این دادگاه محاکمه شدند با وجودی که از گذشته ی خود ابراز 

انزجار کردند پس از پایان دادگاه در اوین و آمل به جوخه ی اعدام سرپده شدند. 
محمدی گیالنی به وحید سریع القلم یکی از اعضای این گروه که به همکاری با دادستانی 
پرداخته و در بازجویی و شکنجه زندانیان شرکت داشت هم رحم نکرد. سریع القلم پس از 

1-khaandaniha.com/text/223
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پایان تاریخ مصرفش به حکم او اعدام شد. 
تشریح خونس���ردانه ی حکم محارب و مفسد فی االرض و لزوم قطع پای چپ و دست 
راس���ت محارب و یا به صلیب کش���یدن او در جریان دادگاه »س���ربداران« و در مقابل 
دوربنی های تلویزیونی، نشان دهنده ی عمق فجایعی است که در دهه ی سیاه شصت با اتکا 

به شریعت و قواننی الهی در زندان ها به وقوع پیوست. 
بررسی فیلم دادگاه ۱فرج الله سیفی )کمانگر( یکی از بازجویان ساواک که در سال ۱۳۵۹ 
برای دریافت حقوق  معوقه اش به دادستانی مراجعه و دستگری شده بود یکی دیگر از اسناد 
نقض ابتدایی ترین حقوق متهمان توسط محمدی گیالنی است. وی حتی اجازه صحبت 
و دفاع به متهم نمی دهد و در حایل که نریی در کنار او نشسته به موعظه پرداخته و متهم را 

به انحای مختلف تحت فشار قرار می دهد. 
محمدی گیالن���ی در دادگاه���ی که کم تری���ن موازین حقوقی در آن رعایت نش���د عباس 
امریانتظ���ام س���خنگوی دولت موقت را به اتهام جاسوس���ی برای آمری���کا به حبس ابد 
محک���وم ک���رد. این در حایل ب���ود که مهندس بازرگان نخس���ت وزیر دول���ت موقت در 
دادگاه ش���رکت کرده و ش���هادت داد که کلیه ی دیدارهای امری انتظام با مقامات آمریکایی 
با مجوز دولت و با اطالع مقامات بوده اس���ت و کس���ی که بایس���تی پاس���خگو باش���د 
 اوس���ت. در بالهت قاضی القضات خمینی همنی بس که مدعی بود به کار بردن عبارت

»Dear Amir Entezam« از سوی مقامات آمریکایی خطاب به امریانتظام که مقام رسمی 
جمهوری اس���المی بود بیانگر جاسوسی وی اس���ت. او استدالل می کرد که این عبارت در 
نامه نگاری ها به دوستان صمیمی اختصاص دارد. بنابر این وی »عزیز« آمریکایی ها بوده است.

البته در این مورد خاص نمی توان به محمدی گیالنی چندان خرده گرفت. چرا که جامعه ی 
سیاس���ی ایران دچار جنون بود. مجاهدین او را »مار در آستنی انقالب« خوانده  بودند، 
حزب توده و فدائیان اکثریت در ضدیت هیس���رتیک با وی از هیچ زش���تی ای فروگذار 
نمی کردند،  گروه های چپ تن���درو او را آماج حمالت خود قرار داده بودند، حبیب الله 
پیمان او را یک نماد می نامید و معتقد بود کل نهضت آزادی بایس���تی محاکمه شود و 
عزت الله س���حابی زشتی از حد گذراند و مدعی شد اگر او کیفرخواست بنویسد حداقل 
برای امریانتظام پانزده سال حبس تقاضا می  کند. بعد از امریانتظام نوبت همه ی این افراد 

و گروه ها فرارسید و همگی مزه ی عدالت اسالمی محمدی گیالنی را چشیدند. 
دادگاه داریوش سلحشور یک جوان نوزده ساله نیز یکی از محاکمات نیمه علنی برگزار 
شده توسط محمدی  گیالنی است. این دادگاه در مقابل خربنگاران خارجی برگزار شد. 
الجوردی و محمدی گیالنی فکر می کردند داریوش سلحشور تواب است و از قبل نسبت 

1-www.youtube.com/watch?v=5wJa5Nf4uTU
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به صحنه های نمایش با او به توافق رسیده بودند. برخالف تصور آن ها خیمه شب بازی ای   
که قرار بود برای دادگاه های آن ها کسب آبرو کند به صحنه ی محاکمه ی نظام اسالمی تبدیل 
شد.۱ الجوردی و محمدی گیالنی هرچه کوشیدند افتضاح به عمل آمده را جمع و جور کنند 
موفق نشدند. فیلم این دادگاه توسط مأموران دادستانی ضبط شد اما یکی از خربنگاران قادر 

شد فایل صوتی آن را از زندان خارج کند. 
بچه های بندی که بعداً  من به آن منتقل شدم، تعریف می کردند، الجوردی پس از دادگاه 
در س���الن یک آموزش���گاه اوین حاضر شده و به صراحت عنوان می کند، فکر می کنید 
داریوش را اعدام می کنیم که »قهرمان« شود، او را به حکم حاکم شرع زیر کابل له و لورده 
می کنیم تا جان دهد. تاریخ اعدام او طبق اطالعیه ی دادستانی انقالب اسالمی مرکز، ۸ 
آذرماه ۱۳۶۰است. خرب اعدام او همراه با بیست و نه نفر دیگر انتشار یافت. اما معلوم نیست 

داریوش دقیقاً در چه تاریخی و به چه شکلی جان باخت. 

توجیه وحشیانه ترین انواع شکنجه 
و اعدام بر اساس فقه شیعی 

اتاق محمدی گیالنی در طبقه ی سوم دادستانی اوین قرار داشت و اتاق های بازجویی و 
شکنجه در طبقات اول و دوم بودند. شکنجه و آزار و اذیت زندانیان زیر نظر او و دیگر 
حکام شرع اوین صورت می گرفت. آن ها به خوبی از کم و کیف شکنجه و بی رحمی های 

صورت گرفته در اوین آگاه بودند. 
محمدی گیالنی یکی از توجیه گران اصلی اعمال وحشیانه ترین انواع شکنجه در نظام 
جمهوری اسالمی بود. یکی از ابتکارات فقهی وی صدور فتوای »ضرب حتی الموت« 
ب���ود. این حکم به بازجویان امکان می داد  که در صورت نی���از تا مرگ زندانی را مورد 

شکنجه و آزار و اذیت قرار دهند. 
در فتاوی مشهور فقهای اسالمی آمده است که تعزیر به مجازات هایی اطالق می شود که 

اختیار آن در دست حاکم شرع است و میزان آن از »حد« کم تر است. 
از آن جایی که ش���کنجه گران برای اعمال فش���ار بیش تر نیاز به دس���ت بازتری داشتند 

محمدی گیالنی »تعزیر« را که محمل شرعی شکنجه بود قابل توسعه دانسته و گفت:  
عدول از مالک اصلی تعزیر ممکن می باش���د، چون فلسفه ی تعزیر منع بزهکار از 
ارتکاب مجدد بزه است، و حاکم شرع صالحیت دارد آن را به گونه ای اعمال نماید 
که این هدف تأمنی گردد. یکی از راه هایی که رسیدن به این هدف را تأمنی می کند، 

1-https://vimeo.com/147511757
سه زندانی سابق عضو فرقه رجوی که در این فیلم در مورد داریوش سلحشور شهادت می دهند، هیچ یک 

با او نه هم بند بودند و نه او را از نزدیک می شناختند.
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بهره بردن از اصل »دفع افساد در زمنی« است که به طور قطع زمان و مکان در این گونه 
موارد نقش تعینی کننده دارند. یکی از فقیهان معاصر جرائمی از این قبیل را از باب 
دفع افساد در زمنی قابل تعقیب دانسته، در نتیجه مجازات آن ها را نامحدود می داند، 
و بر این باور اس���ت که حاکم شرع می تواند حتی مجازات مرگ را صادر نماید.۱ 
براساس این حکم فقهی، محمدی گیالنی و حکام شرع زیر دست او، حکم »ضرب حتی 
الموت« را مثل آب خوردن صادر می کردند. بر اساس این حکم دست بازجو باز بود تا 
متهم را به قصد کشت و تا مرگ شکنجه دهد و به هیچ کجا و هیچ شخص پاسخگو نباشد. 
وی معتقد به اجرای وحشیانه ترین مجازات ها بود و بر اساس احکام صادره از سوی او، 
بازجویان و شکنجه گران خشونت و بریحمی را از حد می گذراندند و هیچ محدودیتی 

نداشتند. او معتقد بود: 
... محارب بعد از دستگریی توبه اش پذیرفته نیست. کیفر همان کیفری است که قرآن 
تعینی می کند؛ کش���نت به شدیدترین وجه، حلق آویز کردن به فضاحت بارترین حالت 
ممکن و دس���ت راست و پای چپ آن ها بریده شود. اسالم اجازه می دهد که این ها 
را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می کنند، دستگری شوند، در کنار دیوار همان جا 
آن ها را با گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی الزم نیس���ت به محاکم صالحه بیاورند، 
برای این که محارب بوده اند. اسالم اجازه نمی دهد که بدن مجروح این گونه افراد 
باغی به بیمارس���تان برده شود بلکه باید تمام کُش شوند... قاضی می بایست یک 

مقدار قسی باشد... عواطف بی جا مشکالت برای ملت ایجاد می کند!۲  
در جای دیگری می گفت:  

تعزیر باید پوست را بدرد و از گوشت عبور کند و استخوان را درهم بشکند. 
و یا تأکید می کرد:

اسالم اجازه می دهد حتی اگر زیر تعزیر آن ها جان هم بدهند کسی ضامن نیست که 
عنی فتوای حضرت امام است.۳ 

او اولنی کسی بود که در نظام اسالمی عناوین »بغی« و »باغی« را برای اعدام مخالفان 
سیاسی وارد فرهنگ قضایی کرد. 

محمدی گیالنی شاخص اصلی »حکومت الهی و قضای شرعی« را نداشنت »احساسات 
و عواطف« بیان می کرد:  

شاید یادتان باشد که خیلی تالش از طرف دولت موقت می شد که اساس دادگاه های 
انقالب مثاًل برچیده شود و یا سپاه پاسداران جمع بشود، این طرز تفکر غریانقالبی 

۱-محمدی گیالنی، محمد، حقوق كیفری در اسالم، تهران، نشرالمهدی، ۱۳۶۱، ص ۲۸۶.
۲-کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰

۳-روزنامه ی اطالعات، پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۶۱، ص ۱۴. 
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هنوز در میان ما باقی است. آخر ما انقالب کردیم می بایستی حکومت انقالبی را به 
طور انقالبی پیاده کنیم و تعارف بردار نیست. حقیقت این است که انقالب کردیم ویل 
به طور انقالبی بعد از انقالب عمل نکردیم. زیان هایی بر ما بر اثر عدم انقالبی نمودند 
وارد شد. حکومت الهی و قضای شرعی با احساسات و عواطف تطبیق نمی کند… 

آن هایی که در مصادر قضا وارد می شوند این حاجی مقدس نباید باشند. ۱
محمدی گیالنی دارای افکار به ش���دت عقب مان���ده و ارتجاعی بود. وی در گفتگوی 
مطبوعاتی خود در اواخر س���ال ۱۳۵۸ به صراحت از صدور حکم بردگی برای متهمان 
به جاسوسی دفاع کرد. وی در مورد سرنوشت دیپلمات های آمریکایی  که گروگان گرفته 

شده بودند  گفت: 
اگر ثابت شد یک انسانی در پناه اسالم جاسوسی کرده برای بیگانگان، امام اعظم 
اسالم مجاز است او را بکشد یا برده و بنده کند او را و مجاز است که بعد از اسرتقاق 
یعنی بنده و بنده کردن او را، می تواند او را ببخشد، آزاد کند. مّن )منت گذاشنت( به 
او، از نظر قرآن، »اما منا بعدو إما فداء« البته این آیه که خواندم درباره ی اسرا هست 
ویل در باره ی جاسوسان هم فقه اسالم عنی همان حکم را دارد. می تواند ببخشد، 
منت بگذارد ببخشد. و می تواند آن ها را که برده کرده، فدیه بگرید. یعنی قیمت آن ها 

را از دولت متبوعه آن ها بگرید و دوباره بفروشد به آن ها.۲ 
محمدی گیالنی در هریک از سلسله درس های قضایی اش یکی از وحشیانه ترین احکام 

را مورد بررسی قرار می داد. 
مثاًل می گفت اگر کس���ى دس���ت فردی را بگرید تا نتواند فرار کند )ممسک( و دیگرى 
نگهبانى دهد تا قاتل او را بکش���د، در این جا قاتل قصاص مى شود و ممسک را حبس 
ابد مى هند و دو چشم نگهبان را که مستقیماً در قتل شرکت نداشته از حدقه در می آورند.

وی در مهرماه ۱۳۶۰ همراه با دیگر صاحب منصبان قضایی رژیم هم چون موسوی اردبیلی و 
موسوی تربیزی به تشریح حکم »ارتداد« و »مرتد« پرداخت که دست مایه ی جانیان برای کشتار 
بی رحمانه ی زندانیان چپ در سال ۱۳۶۷ قرار گرفت. محمدی گیالنی در مورد ارتداد می گوید: 

...مرتد بر دو قسم است. مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که تولدش 
همراه با اس���الم بوده باین معنی که ابوینش یا یک���ی از آن دو در هنگام والدتش 
مس���لمان بوده اند، و مرتد ملی کسی است که والدتش این چننی نباشد. کیفر مرتد 

فطری، قتل است و توبه وی پذیرفته نمی شود.۳
وی در به اصطالح »درس های اخالق« و »احکام« که از طریق سیمای جمهوری اسالمی 

۱-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۱
2-http://film.tebyan.net/film/139205

۳-روزنامه ی کیهان، ۲۷ مهر ماه ۱۳٦۰
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پخش می شد با چنان ولعی از »بحث شریین لواط« و »جگر« و موضوعات جنسی دور  
از ذهن صحبت می کرد  که خش���م و تعجب بس���یاری از خانواده ها را بر می انگیخت. 
وقاحت او در کالس های درسی که در اوین برای پاسداران زن و مرد می گذاشت و گاه از 
طریق بلندگوی مرکزی برای اتاق های زندانیان نیز پخش می شد، دوچندان می شد که زبان 
از بیان آن شرم دارد. به ویژه تشبیهاتی که نسبت به بنی صدر می کرد آن قدر مشمئز کننده بود 

که حتی شنیدن آن  هم باورنکردنی بود. 
گیالنی که دارای ارتجاعی ترین دیدگاه ها بود، محمد هاشمی را به خاطر پخش موسیقی 

مورد تأیید خمینی از رادیو و تلویزیون تکفری می کرد.۱ 
در درنده  خویی او همنی بس که حتی در ارتباط با محتکران نیز حکم شکنجه می داد. وی 

در گفتگو با روزنامه اطالعات می گوید: 
...دادگاه امور صنفی با نهایت قاطعیت و آن مجازات هایی را که شورای عایل قضایی 
تعینی کرده باید اجرا کنند. حبس یا جریم���ه ی مایل و احیاناً خدای ناکرده اگر به 
جایی برس���د که تعزیر بدنی هم الزم باشد، تعزیر کند و اگر یک انسانی که مبتال به 
احتکار باشد که معصیت کبریه است و مرتکب این معصیت کبریه شده باشد، دادگاه 
می تواند این شخص را در چهارراه بخواباند و برود توی بازار و حکم تعزیر را در 

مورد او اجرا کند و شالقش بزند. ۲

ضرب شتم متهم در دادگاه
محمدی گیالنی از تکرب و تفرعن زیادی برخوردار بود. این را در گام برداشتنش و حتی 

جابجا کردن عبا روی دوشش می شد دید. 
داستان های زیادی از او شنیده بودم، اما تنها یک بار او را از نزدیک دیدم. هنگامی که 
محاکمه می شدم، سرزده درحایل که عبایی زرد رنگ و نفیس به تن داشت وارد اتاق شد، 
یک لحظه احساس کردم پسرش کاظم است که مدتی در جنبش ملی مجاهدین در نارمک 
مسئولم بود، به شدت جا خوردم، سالم کردم، اما پاسخی نداد و بعد از پایان گفتگویش 

با حاکم شرع اتاق را ترک کرد. 
وی هنگام محاکمه ی افراد، نه تنها اجازه ی دفاع به متهمان نمی داد بلکه از قدرت خود 
در مقام حاکم شرع استفاده کرده، به توهنی و تحقری زندانی می پرداخت و گاه با نعلنی به 
او حمله ور می ش���د و دستور »تعزیر« او را به جرم توهنی به  »ساحت مقدس دادگاه« یا 

دروغگویی می داد. 
کاف���ی بود متهم مواردی از کیفرخواس���ت را رد کند، او را دوباره به ش���عبه ی بازجویی 

1-http://www.fardanews.com/fa/news/75884
۲-روزنامه ی اطالعات، پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۶۱، ص ۱۴.
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می فرستاد تا زیر شکنجه اعرتافات قبلی و ادعای بازجو را بپذیرد. 
در سال های اخری مسئوالن قضایی و سیاسی رژیم سعی می  کنند از او چهره ای متنی، آرام، 
منطقی و با اخالق بسازند  که مطلقاً واقعیت ندارد. دادگاه هایی که او اداره می کرد محل 

تحقری زندانی بود و هیچ حرمتی در آن ها رعایت نمی شد.
بهم���ن ش���کوری در یکی از نامه های���ش از زندان اوی���ن برای خان���واده اش، برخورد 

محمدی گیالنی و اطرافیانش را این گونه شرح داده است.  
... اورن���گ عزیز در تاریخ ۹/۱/ ۵۹ ]۲۹ م���ارس ۱۹۸۰[ مرا به دادگاه بردند، رئیس 
دادگاه به نام آیت الله محمدی گیالنی به اتفاق نماینده ی دادستان و مریفندرسکی 
قاضی محکمه و آیت الله نریی و پاس���دار. حسابی مرا زدند و بعد کیف و قرآن مرا 
گرفتند و دستور دادند که هفتاد و پنج ضربه شالق هم مرا زدند و پاسداران برای زدن 

من از یک دیگر سبقت می گرفتند... ۱
مهدی بخارایی یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین پس از انجام یک مصاحبه ی 
تلویزیونی که در آذرماه ۱۳۶۰ پخش ش���د به خاطر عدم رضایت محمدی گیالنی توسط 
وی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس در دی ماه همان سال به حکم محمدی گیالنی 
اعدام شد چرا که الجوردی از زمان شاه با او در زندان درگریی داشت؛ وگرنه بخارایی در 
هنگام دستگریی هیچ ارتباطی تشکیالتی با مجاهدین نداشت. یکی از دوستانم به  »اصغر 
–ب « که با مهدی بخارایی هم سلول بود برایم تعریف کرد پاهای او آش و الش بود و 

کف پایش به قد یک بندانگشت سوراخ بود.
 س���ال ۱۳۶۲ همه  ی دارایی های عبدالرحیم جعفری مالک انتشارات امریکبری با امضای 
یک صلح نامه در دادگاهی به ریاس���ت محمدی گیالنی، به س���ازمان تبلیغات اسالمی 
واگذار شد. عبدالرحیم جعفری در جلد سوم از خاطرات خود، »در جستجوی صبح«، که 
در ایران اجازه ی انتشار نیافت، درباره ی  دادگاهی که برگزار شد و چگونگی امضای این 

»صلح نامه« نوشته است: 
جنتی و محمدی گیالنی وارد اتاق شدند و گیالنی با لگد بر سر و صورتم می زد تا 
انتشارات امریکبری را به تشکیالت جنتی هدیه کنم و من به خاطر حفظ جانم چننی کردم!۲

بس���یاری از سرمایه هایی که »س���تاد اجرایی فرمان امام« و امرپاطوری مایل خامنه ای را 
تش���کیل داد با احکامی این چنینی توسط محمدی گیالنی و حسینعلی نریی و ابراهیم 

رئیسی و غالمرضا رمضانی مصادره شد و در تیول والیت فقیه قرار گرفت.
در اردیبهش���ت ۱۳۵۹ وقتی دادگاه انقالب اس���المی مرکز به ریاس���ت محمدی گیالنی 

1-www.iranrights.org/fa/library/document/2281
2-www.bbc.com/persian/arts/2015/06/150617_l41_books_kharazmi_sazman_tablighat
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قصد محاکمه ی عبدالرحیم جعفری را داشت شصت و هفت تن از مؤلفان و مرتجمان 
مشهور از جمله باستانی پاریزی، بزرگ علوی، محمد قاضی، ناصر پاکدامن، عبدالحسنی 
زرین  کوب، مرتضی راوندی، مصطفی رحیمی، ابراهیم یونسی، شاهرخ مسکوب، نادر 
ابراهیمی، غالمحسنی ساعدی، امریحسنی آریان پور، احمد آرام، پرویز شهریاری، ابوالقاسم 
انجوی، مهرداد بهار، احمد محمود، پرویز داریوش، نجف دریابندری، ثمنی باغچه بان، 
نادر نادرپور و... با امضای نامه ای به حمایت از وی برخاس���تند۱ اما محمدی گیالنی و 

همراهانش به تنها چیزی که اهمیت نمی دادند درخواست فرهیخنگان جامعه بود. 

زندانی کردن کودکان بیگناهی 
که پدر و مادرشان کشته شده بودند

اگر چه موس���وی اردبیلی در س���یاه ترین روزهای ده���ه ی ۶۰ در گفتگوهای مطبوعاتی 
ب���ه صراحت منکر ش���کنجه و آزار و اذیت زندانیان در اوین ش���ده و تأکید می کرد در 
مالقات های س���رزده ی خود از به���داری اوین و دیگر بخش های آن متوجه دروغ  بودن 
تبلیغات ش���ده است اما پس از برکناری از ریاست شورای عایل قضایی و عزیمت به قم 
س���خنان کاماًل متضادی را بر زبان راند که گوشه ای از جنایات صورت گرفته در اوین را 
فاش می کند. گزارش زیر به نقل از آیت الله احمد عابدینی استاد حوزه ی علمیه اصفهان 

است که می گوید:  
اوایل شهریور ۱۳۷۷ بود که برای خواندن کتاب سفرنامه فقهی حج به منزل ایشان 
رفتم و مثل بقّیه شب ها من و او تنها بودیم تازه آقای اسدالّله الجوردی را ترور کرده 
بودند. ایش���ان فرمودند: امروز هرچه با خودم کلنجار رفتم که برای آقای الجوردی 
فاتحه  ای بخوانم نشد. حساس شدم که مگر او چه کرده است؟ سؤال کردم، ایشان در 
تردید بود که برایم توضیح بدهد یا خری، اّما باالخره اموری را گفت که اکنون پس از 
گذشنت بیش از ده سال از آن زمان هنوز بسیاری از آن کلمات با همان آهنگ سخنان 

ایشان در گوشم طننی انداز است:
آن زمان که مسئولیت داشتم گهگاهی به زندان ها سر می زدم که در زنداِن اوین یک 
درب کهنه قدیمی بود که همیشه از کنار آن می  گذشتم. یک روز هوس کردم که داخل 

آن جا را ببینم، گفتم این چیست؟ گفتند: چیز مهمی نیست یک انباری است.
گفتم: می  خواهم درون آن را ببینم. گفتند: کلیدش نیس���ت. گفتم: آن را پیدا کنید. 
گفتند: پیدا نمی  ش���ود. گفتم: درب را بش���کنید. گفتند: چیز مهمی نیست. گفتم: 
باالخ���ره من بای���د درون این انباری را ببینم. گفتند: کلیدش پیش حاج آقاس���ت. 

۱-روزنامه ی اطالعات شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص ۲.
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منظورش���ان الجوردی بود. گفتم: از او بگریید. گفتند: االن این جا نیستند. گفتم: 
پیدایش کنید من این جا می  مانم تا بیایید و از جای خود تکان نمی  خورم.

باالخره پس از اصراِر زیاِد من، درب باز ش���د؛ وارد ش���دم. دیدم تعداد زیادی از 
بّچه  های خردس���اِل پنج ساله، شش ساله و ده س���اله با صورت هایی به رنگ زرد و 
جسم هایی نحیف، پنجاه نفر، صد نفر، کم تر یا بیش تر نمی  دانم؛ محبوسند. بّچه  ها 
دور من ریختند، گریه می کردند، عبا و دست هایم را می  بوسیدند و التماس می  کردند.

گفتم: این ها چه کس���انی هس���تند؟ گفتند: این ها بچه  های منافقان هستند که پدر و 
مادرشان یا  کشته شده  اند یا فرار کرده  اند. گفتم: این جا چه کار می  کنند؟ پدران شان 
مجرم بوده اند، جرم این ها چیست؟ این ها پدر بزرگ ندارند؟! خویشاوند ندارند؟! 

قّیم ندارند؟!
از وضع اسفبار بّچه  ها چشمانم پر از اشک شد عینک خود را برداشتم و با دستمال، 
اشک  های خود را پاک کردم و  گفتم: همنی امروز تا بیست و چهار ساعت باید این 
بّچه  ها را به خانواده  های خودش���ان برسانید و هر کدام که خانواده ندارند یا جایی 
ندارند آن ها را به دادستانی بیاورید برای آنان جایی تهیه می  کنیم. آخر پدر بّچه ها 
منافق بود و کشته شد یا مادرش فرار کرد چه ربطی به بّچه  ها دارد؟! انصاف و رحم 

و مروت تان کجا رفت؟!
باالخره پس از چند روز آقای محمدی گیالنی قبل از خطبه های نماز جمعه تهران 
جوابم را داد و گفت: آن ها که برای بّچه منافق اشک می  ریزند نباید مسئولیت قبول 
کنند، چرا آن وقت که پدران ش���ان پاسدارهای ما را می  کشتند گریه نکردید؟! کسی 

مرجع ضمری حرف های او را جز من نفهمید. ۱
اگرچه ممکن اس���ت به خاطر گذش���ت س���ال ها از وقوع حادثه تعداد بچه ها دقیق ذکر 
نش���ده باش���د اما تردیدی در صحت ماجرا که گوشه ای از جنایات صورت گرفته توسط 

محمدی گیالنی و الجوردی است، نیست. 
موس���وی اردبیلی به مناس���بت ترور الجوردی پیامی صادر نکرد اما برای درگذش���ت 
محمدی گیالنی که دس���ت کمی از الجوردی نداشت و در این جنایت الاقل شریک او 

بود، پیام تسلیت فرستاد و او را ستود. ۲

دشمنی با بهائیت و مرتادف دانسنت آن با جاسوسی 
در بهمن ۱۳۶۰ محمدی گیالنی در کنار سید اسدالله الجوردی در یک مصاحبه مطبوعاتی 

1-https://zeitoons.com/32868
2-http://www.isna.ir/news/93042112041
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حاضر شده و بهائیت را مرتداف با جاسوسی معرفی کرد:
البهایی و ماادراک مالبهایی، بهایی کالنار علی  المنار. روشن شده که این گروه جاسوس 
یا فرقه جاسوس که برای سازمان های استعماری این ها جاسوسی می کنند. و خسارتی 

که این فرقه ضاله مضله از نظر اقتصاد به این مملکت ما وارد آوردند الله اکرب.۱
او این سخنان را در توجیه اعدام شهروندان بی پناه و بی گناهی بر زبان می راند که به خاطر 
اعتقادات شان از کوچک ترین حقی برخوردار نبودند. تنها در روز های ششم و چهاردهم 

دی ماه ۱۳۶۰ پانزده بهایی به جوخه ی اعدام سرپده شدند.۲
پس از جاسوس خواندن همه ی باورمندان به بهائیت، شعبه ی هشت اوین به ریاست حمید 
طلوعی که در سال ۶۴ در جنگ با عراق کشته شد مأمور رسیدگی به پرونده ی بهائی ها 
شد. پس از آن بهائیان بسیاری به اوین فراخوانده شدند و تحت شکنجه و آزار و اذیت 
قرارگرفتند. بسیاری را مجبور به اعالم برائت از بهائیت در مطبوعات کردند و از همان 

موقع مصادره  ی اموال بهایی ها باب شد. 
هم چننی در شهریور ۱۳۶۲ دادگاه انقالب اسالمی مرکز به درخواست الجوردی درخصوص 
لغو جواز و منع اشتغال عده ای ایادی صهیونیسم وابسته به حزب خارجی بهائیت تشکیل 

گردیده و پرونده وکالت سی و دو نفر از وکالی بهایی را لغو کرد.۳

سخنان لغو و ادعاهای غریواقعی
محمدی گیالنی مانند خمینی و دیگر مسئوالن نظام اسالمی کم وعده نداد، او از جمله 

در مهرماه ۱۳۶۱ گفت: 
بنده معتقدم عنی همان قواعدی که رسول الله و امری المؤمننی و خلفای راشدین پیاده  
کرده اند و از اسالم الهام گرفته اند و پیاده کرده اند، اگر از همان قضا پیاده بشود، من به 
شما قول می دهم که اساساً چند زندانی باقی نمی ماند و افراد کم تر در زندان می مانند.... 
پس مجرم دیگه برای چی مفت در زندان بماند و مفت بخورد و بخوابد؟ کیفر مجرم 
در دستش گذاشته می شود. اگر مجازاتش اعدام است، اعدامش کنند و اگر عقوبت 
مایل است، عقوبت مایل اش کنند و اگر تعزیر است که تعزیرش کنند، و این مسئله هم در 
اسالم خیلی روشن است. اگر دو یا سه بار، حد ببیند یعنی کتکش را بخورد، بار چهارم 
دیگر حداکثرش است. آخرین مرتبه اعدام می شود. وقتی اینطوری شد قواننی، قضایی 
ما پیاده شود، اگر قواننی قضایی ما پیاده شود، فکر می کنم در مملکت مان در زندان ها 

1-https://www.youtube.com/watch?v=x04JyZomtGY
۲-تصاویر آن ها در آدرس زیر آمده است.

www.aquietgenocide.com/index.php/documents
۳-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۶۲، ص ۱۳.
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دیگر زندانی چشمگریی نخواهیم داشت.۱
این گزافه گویی در حایل صورت گرفت که سی و سشش سال پس از اجرای شریعت، تعداد 
زندانیان کشور بالغ بر دویست و بیست هزار نفر است. در حایل که در دوران سلطنتی با وجود 
جمعیت سی و شش میلیونی، تعداد زندانیان یازده هزار نفر بود. جمعیت کمی بیش از دو 

برابر شده است اما تعداد زندانیان بیست برابر افزایش یافته است. 

لغو پروانه ی وکالت وکالی دادگسرتی 
در سال ۶۲ محمدی گیالنی دو نوبت به درخواست الجوردی پروانه وکالت بیش از یکصد 
وکیل دادگسرتی را لغو کرد. در حایل که مطابق قانون محمدی گیالنی و دادگاه انقالب 
صالحیت انجام این کار را نداش���تند.در نوبت اول محمدی گیالنی در تاریخ ۲۸ خرداد 
۱۳۶۲ با صدور اطالعیه ای به ش���رح زیر پروانه ی وکالت پنجاه و هفت نفر را باطل کرد:

با عنایت به ادله و شواهد موجود در باب توجه اتهامات عدیده ی وکالی دادگسرتی 
مندرج در دادخواست تقدیمی دادسرا و لوزم طرد عناصر ناصالح از جامعه ی وکالت 
دادگسرتی و نظر به این که عده ای از صاحبان این حرفه، منجمله محکوم علیهم این 
حکم نه تنها فاقد صفت امانت بوده، بلکه در جهت ضدیت با اسالم و مسلمنی در 
خارج و یا داخل مملکت، عمل می نمایند و بسیاری از دسایس و طرح های شرقی 
و یا غربی قبل و بعد از انقالب، از کانون وکالی دادگسرتی و از ناحیه ی این قبیل 
اش���خاص علیه آرمان های امت مظلوم حزب الله به کار برده شده است. لذا اجازه 
ادامه ی اس���تفاده از جواز وکالت دادگس���رتی به ایشان که بر طبق نظامات موجود 
اختصاص به افراد صدیق و خوشنام و امنی دارد، برخالف مصالح مملکت اسالمی 
و مغایر با روح قواننی حاکم بر این حرفه می باش���د، بنابر این تقاضای دادسر وارد 
به نظر رسیده، پروانه ی وکالت مزبور باطل و مقرر می گردد سرپرست کانون وکالی 
دادگسرتی بالفاصله بطالن پروانه ی وکالت افراد مذکور را اعالم نموده و نیز اشتغال 

ایشان در کلیه ی نهاد های جمهوری اسالمی ممنوع می باشد.۲ 
تعدادی از کس���انی که پروانه  ی وکالت شان توسط محمدی گیالنی باطل شد در زمره ی 
خوش نام ترین و ش���ریف ترین وکالی ایران از جمله هدایت الله متنی دفرتی، حسن نزیه، 
صارم الدین صادق وزیری، داریوش فروهر، پرویز اوصیا، عبدالکریم الهیجی، محمد تقی 
دامغانی، هادی اسماعیل زاده، عبدالکریم انواری، علی شاهنده محسوب می شدند. طبق 
حکم وی پروانه ی وکالت وکالی سرشناسی هم چون محسن پزشکپور، اسماعیل زاهد، 
موس���ی صبی، ناصر میناچی، محمدرضا جالیل نائینی، خلیل آذر، دکرت محمد سجادی 

۱-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۶۱، ص ۲.
۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۶۲، ص ۲.
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و... نیز باطل ش���د. هم چننی پروان���ه ی وکالت تعدادی از زن���ان از جمله بتول کیهانی، 
پریوش خواجه نوری، مهری شاه بابا، ژاله اکربی ملحی، فرخنده صبی، ژاله شام بیاتی، مینو 

جالیل نائینی، گیتی پورعلی فاضل و شهال حجت نیز لغو شد. 
و به این ترتیب به آرزوی بهشتی که نابودی کانون وکال بود، جامه ی عمل پوشانده شد. 

پس از تصدی ریاست دیوان عایل کشور، ش���ورای انقالب، ماده واحده ای در ارتباط با 
»پاک سازی کانون وکال« تصویب کرد. قرار بود شورای سرپرستی دادگسرتی مرکب از 
بهشتی و موسوی اردبیلی و سید هاشم طباطبایی پنج نفر را جهت »پاکسازی« کانون وکال 
معرفی کنند تا بعد از شش ماه انتخابات کانون وکالی برگزار شود و این کانون در خدمت 

منویات نظام اسالمی قرار  گرید. 
مدیریت کانون اسالمی وکالی دادگسرتی مرکز که توسط سید رضا زواره ای اداره می شد 

نیز بالفاصله با صدور اطالعیه ای پروانه ی وکالت ۵۷ وکیل یاد شده را لغو کرد. 
گیالنی در پایان حکم خود هم چننی دستور داد دادسرای انقالب اسالمی مرکز مکلف 
است نسبت به تصمیم پرونده ی بقیه ی وکالی دادگسرتی که با این عده هم دست و هم گام 

می باشند، به دادگاه تسریع فرماید. 
بر همنی اساس در دی ماه ۱۳۶۲ وی جواز وکالت پنجاه و پنج وکیل دادگسرتی را لغو کرد. 

در قسمتی از این حکم آمده بود: 
نظر به وابس���تگی افراد ذیل به رژیم فاسد گذشته در جهت تحکیم مبانی حکومت 
ظلم و وابس���تگی به فراماسون ها، س���اواک و اجانب و نیز افساد در جامعه و نظر 
به تکلیف ش���رعی دادگاه انقالب اسالمی در باب طرد عوامل ناصالح و وابسته به 
طاغوت از تش���کیالت قضایی اسالم و سازمان ها و نهاد های جمهوری اسالمی و 
به منظور صیانت انقالب اسالمی و حفظ تداوم عدالت اجتماعی، دادگاه مستندًا 
ب���ه  ادل���ه ی موجود در پرونده، جواز وکالت این افراد را لغو و اش���تغال آنان را در 
نهاد های جمهوری اسالمی ممنوع اعالم داشت... پرونده درباره ی سایر افراد مورد 

درخواست دادستان محرتم انقالب اسالمی مرکز در جریان رسیدگی است.۱ 
در میان اس���امی اعالم شده وکالی زیادی وجود داشتند که زندگی شان در تضاد کامل با 
آن چه محمدی گیالنی و الجوردی ادعا کرده اند، بود. برای مثال محمدرضا روحانی از 
چهره های شناخته  شده ی ضد رژیم سلطنتی بود. وی وکالت دانشجویان دستگری شده را به 
صورت رایگان به عهده می گرفت. رضا زواره ای که مدتی دادستان انقالب تهران بود وی 

را از نزدیک می شناخت و در جریان مبارزات او با نظام سلطنتی بود. 
دکرت محمود معینی عراقی عضو هیأت مدیره  ی کانون وکال و از مخالفان جدی رژیم پهلوی 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۶۲.
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بود. برادرش یکی از اعضای گروه سیاهکل بود که تریباران شد. علی نقی حکمی، یکی از 
اعضای گروه پنجاه و سه نفر بود که همراه با تقی  ارانی دستگری شده بود. 

عزیز ماملی یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان و مشاور دکرت قاسلمو بود. او هم چننی 
مدتی مشاور و سپس عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات بود و از جمله اعضای »هیأت 

نمایندگی خلق کرد« در مذاکره با هیأت ویژه دولت بود. 
حمید صبی یکی از حقوقدانان خوش نام ایرانی است که نقش فعایل در برگزاری »ایران 
تریبونال« داش���ت. هم چننی آقایان ابوالفضل ساغریغمایی، محمدعلی سفری، مسعود 

امریی مقامی، منوچهر کمایل، محمد نصریی هیچ ربطی به نظام پادشاهی نداشتند. 

شایعه ی اعدام فرزندان 
توسط پدر و اهدای نشان »عدالت«

در س���ال های اخری متأس���فانه عملکرد اصلی محمدی گیالنی تحت الش���عاع شایعات 
مربوط به اعدام فرزندان وی قرار گرفته اس���ت که هر از چندی بر اساس مطامع سیاسی 
باندهای رژیم و یا رهربی »فرقه ی رجوی« مطرح می شود و عده ای ناآگاهانه به ترویج 
آن می پردازند. در این میان رادیو ها و تلویزیون های فارس���ی زبان به ویژه »بی بی سی« و 
برنامه ی »صفحه  ی آخر« »صدای آمریکا« به همراه سایت های شان تا می توانستند بر این 

دروغ پافشاری کردند. 
پس از کودتای خرداد ۱۳۸۸ و دستگریی و آزار و اذیت فعالنی جناح مغلوب نظام، دستگاه 
والیت فقیه با بسیج ماشنی تبلیغاتی و اهرم های اجرایی،  با به صحنه آوردن محمدی گیالنی، 
ت���الش زیادی ب���ه خرج داد تا ضمن مطرح کردن این ادع���ا که وی برای تحکیم نظام، 
حکم اعدام فرزندانش را شخصاً صادر کرده، در پوشش »عدالت« و اجرای دستورات 
»الهی« توجیهی برای نمک ناشناسی و ناسپاسی خامنه ای برتاشد که دوستان و یاران و 

ویل نعمت های سابقش را به  بند  کشیده و به  زندان افکنده بود. 
در ششم تریماه ۱۳۸۸ در حایل که جهان شاهد تکان دهنده ترین صحنه های سرکوب جنبش 
مردم ایران بود و افکار عمومی بنی المللی از دریچه ی نگاه ندا آقاسلطان که می رفت برای 
همیشه بسته ش���ود از آن چه در ایران می گذشت آگاهی می یافت، احمدی نژاد به همراه 
مقامات قضایی از جمله آیت الله مفید۱ رییس دیوان عایل کشور، قربانعلی دری نجف آبادی 
دادس���تان کل کشور، محسنی اژه ای وزیر اطالعات، و... پس از گذشت سه دهه با حضور 
۱-محمدحسنی مفید فرزند آیت الله مفید یکی از هواداران مجاهدین بود که با اعمال نفوذ وی به حبس ابد 
محکوم شد و در جریان کشتار ۶۷ نیز خوشبختانه جزو چندنفری بود که از بند محکومان ابد زندان اوین، 
زنده ماند در حایل که هادی برادرزاده آیت الله مفید چون فامیلی اش بیگی بود و متفاوت، در کشتار ۶۷ در 
اوین اعدام شد. محمد دری نجف آبادی و مهدی مقتدایی فرزندان دادستان کل سابق و رئیس سابق دیوان 

عایل کشور هم پرونده ی شهرام جزایری بودند که در اثر نفوذ پدرهای شان دستگری و مجازات نشدند. 
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در منزل محمدی  گیالنی، »نشان درجه ی یک عدالت« نظام اسالمی را به وی هدیه داد.
احمدی نژاد پیش از آن که »نشان عدالت« نظام را به محمدی گیالنی اعطا کند در تمجید 

از وی گفت: 
شخصیت آقای گیالنی یک مدال افتخار بر سینه ملت ایران است و هم چون نگینی بر 
تارک ملت ایران می درخشد... با افتخار اعالم کنم که آیت الله گیالنی ابتدا عدالت را 
در مورد خودشان اجرا کرد و بعدا منشاء خدمات ارزنده ای به نظام جمهوری اسالمی 
و انقالب شد و اگر نبود اقتدار شجاعت و جسارت ایشان شاید در ابتدای پریوزی 

انقالب اسالمی آن همه ی گروهک های ضدانقالب ریشه کن نمی شدند.۱ 
موضوع���ی ک���ه احمدی نژاد در لفافه به آن اش���اره ک���رد صدور حکم اع���دام فرزندان 
محمدی گیالنی توسط خودش بود  که پیش تر به ویژه در تبلیغات مجاهدین و اپوزیسیون 

در خارج از  کشور مطرح شده بود. 
مسعود رجوی از موقعیت استفاده کرد و در پیام ۲۴بهمن ۸۸ خود به مجاهدین درحایل 
که می کوشید خانواده  های مجاهدین مستقر در اشرف را که خواهان دیدار با فرزندان شان 
بودند مزدور وزارت اطالعات معرفی کند با اشاره به موضوع فرزندان محمدی گیالنی، 
با تکرار داستانی که پیش تر تولید کرده بود، تلویحاً از آن ها خواست که آمادگی شان را برای 

قتل پدر و مادر و اعضای خانواده  شان اعالم کنند: 
محمدی گیالنی، س���ه پسر داشت و هر سه، مجاهد خلق بودند. برادرمان جعفر از 
کادرهای س���ازمان و مجاهد واالقدری بود. جعفر در فاز سیاسی در یک تصادف 
اتومبیل حنی مأموریت به شهادت رسید. دو مجاهد دیگر  کاظم و محمدمهدی بودند 
که یکی در درگریی به ش���هادت رسید و حکم اعدام دیگری را محمدی گیالنی 
خ���ودش داد. حاال گوش کنید! وقتی م���وج اعدام های مجاهدین به حکم همنی 
محمدی گیالنی که قاضی ش���رع خمینی بود، باال گرفت. یک روز من نامه ای از 
کاظم و مهدی دریافت کردم که نوشته بودند: »ما دیگر طاقت و تحمل این دژخیم 
را نداریم و به س���ادگی آب خوردن می توانیم و می خواهیم او را به جزای این همه 
حکم اعدام برسانیم. تا وقتی که این نامه در آن شرایط به  من برسد، چند روز طول 
کشیده بود، بنابر این بالدرنگ برای مهدی و  کاظم پیام دادم که دست نگه  دارید 
و چرا می خواهید حساب کسی را برسید  که به هر حال پدرتان است. چند روز بعد، 
یک پیام شفاهی دریافت کردم که مهدی و کاظم گفته بودند این چه سؤایل است که 
از ما شده؟ مگر ما بچه ایم و سازمان به ما اعتماد ندارد و مگر ما کالم پنجاه و پنج در 
نهج البالغه را نخوانده ایم؟ جمله ای که از همان زمان در گوشم زنگ می زند و آن دو 

1-http://dolat.ir/detail/178553



178
محمد محمدی گیالنی

مجاهد ش���هید نوشته و پیام داده بودند، این بود که: به برادر بگویید یک بار دیگر 
کالم پنجاه و پنج را بخواند و روی ما هم حساب کند. ما مجاهدیم... برای این که 
کارشان را متوقف کنند، من زود پیام دادم که به لحاظ سیاسی خواهش می کنم این 
کار را نکنید، ممکن است به ضررمان تمام شود. البته در آن زمان، من نمی دانستم 
که دژخیم بر ما پیش دستی خواهد کرد و حکم اعدام پسر را، خودش خواهد داد تا 

پیش خمینی عزیزتر شود و بعدها هم از پاسدار احمدی نژاد نشان عدالت بگرید. ۱

مسعود رجوی که شخصًا  در دروغگویی و تحریف تاریخ و سناریو سازی استاد بود، اعدام 
یکی از فرزندان محمدی گیالنی را مورد تأیید قرار می دهد و خرب از کشته شدن دیگری در 
درگریی می دهد، با این حال سخنگوی مجاهدین برخالف نظر رهرب عقیدتی این سازمان 
هم چنان بر صدور حکم اعدام فرزندان گیالنی توسط وی تأکید می کند۲ و سیمای آزادی 
در ۲۸ آبان ماه ۸۹ به منظور آب و تاب دادن به شقاوت و بی رحمی مسئوالن نظام اسالمی، 

خرب صدور حکم اعدام فرزندان گیالنی توسط خودش را از منابع رژیم اعالم  کرد. ۳
در حایل که نشریه ی مجاهد شماره ی ۲۱۴ در تابستان ۶۱ با انتشار نام کاظم محمدی گیالنی 
به صراحت عنوان کرده بود که وی در درگریی ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ در جریان ضربه به بخش 
»اجتماعی« و »روابط« این سازمان به همراه ده  ها مجاهد دیگر کشته شده است. منابع 

اطالعاتی رژیم نیز به کشته شدن وی در درگریی فوق اشاره کرده اند. ۴
در اسناد منتشر شده از سوی رژیم در مورد چگونگی قتل کاظم و محمدمهدی گیالنی 

آمده است: 
کاظم محمدی گیالنی و برادر کوچکش در سال ۱۳۶۰]۱۳۶۱[ طی درگریی های مسلحانه 
کشته شدند. کاظم در درگریی ۱۰مرداد ۶۰]۱۳۶۱[ کشته شد ویل برادرش بر اساس شنیده ها 

در حنی فرار از غرب کشور براثر سرعت زیاد ماشنی، چپ کرد و کشته شد.۵
موضوع مدتی فروکش کرد تا در بحبوحه ی به زندان رفنت فائزه هاشمی و تالش خامنه ای 
برای تحت فشارگذاشنت رفسنجانی، حسنی شریعتمداری که سابقه ی اطالعاتی و امنیتی 
دارد موضوع فرزندان محمدی گیالنی را در هاله ای از ابهام مطرح نمود و تنها به دخالت 

پدر در دستگریی آن ها اشاره کرد.۶
1-www.youtube.com/watch?v=2fJrMFOelFY&feature=relmfu
2-www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=43941
3- www.youtube.com/watch?v=R2tzhZiO5BI&feature=relmfu

۴-»س���ازمان مجاهدین خلق پیدایی نافرجام ۱۳۴۴- ۱۳۴۸«، جلد دوم صفحه ی ۶۹۶، مؤسس���ه  ی 
مطالعات و پروهش های سیاسی، بهار ۱۳۸۵

۵-  س���ازمان مجاهدین خل���ق پیدایی نافرجام ۱۳۴۴- ۱۳۴۸«، جلد دوم صفحه ی ۲۵۷، مؤسس���ه  ی 
مطالعات و پروهش های سیاسی، بهار ۱۳۸۵

۶-کیهان ۴ مهرماه ۱۳۹۱
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اما همنی موضوع وقتی به رسانه های رژیم و دستگاه تبلیغاتی آن رسید با دست بازتری به آن 
شاخ و برگ دادند. »صدای شیعه« که بنیادش بر دروغ و جعل استوار است در این باره نوشت: 

یکی از بارزترین نمونه ها در این خصوص نحوه برخورد آیت الله محمدی گیالنی در 
قبال دو فرزند ناخلف خود می باشد که در جریان بلوای منافقنی در خرداد سال ۶۰، به 
همراه عده زیادی از منافقنی دستگری شدند. در آن زمان، برخالف امروز، که فرزندان 
خواص! حاشیه ی امنی جهت انجام اقدامات خود احساس می کنند، فرزندان ایشان 
گرفتار تیغ عدالت پدر شده و نهایتاً حضرت آیت الله خود شخصاً آن ها را محاکمه 

و حکم اعدام را صادر نمود.۱ 
رس���انه های جناح غالب رژیم در خربی هماهنگ و یک دست که با تیرت »صدور حکم 
اعدام برای دو فرزند« منتشر شد به نقل از محمدرضا سرشار پژوهشگر و نویسنده نزدیک 

به بیت رهربی در مورد نحوه ی برخورد محمدی گیالنی آمده است: 
چننی مشهور بود که دو تن از پسرانش را به سبب فعالیت های ضدانقالبی، شخصاً به 
اعدام محکوم کرد. و هنگامی که استنکاف مأموران تحت امر خود را از اجرای این 
حکم، البد از نظر خودشان مهیب دید، برخاست تا به دست خود این حکم را اجرا 
کند. و تنها در این هنگام بود که آن مأموران برای آن که پسرانی به دست پدر خود 

اعدام نشوند به ناچار تن به اجرای این احکام دادند. ۲
پس از باال گرفنت موضوع، حس���ینعلی نریی رئیس هیأت کش���تار ۶۷ و معاون قضایی 
دیوان عایل کش���ور و دس���ت راس���ت و جانش���نی محمدی گیالنی در ریاس���ت دادگاه 
انقالب اسالمی مرکز به موضع گریی پرداخت و با »مجعول« معرفی کردن و »ساختگی 
بودن« مطالب »روزنامه کیهان و هفته نامه پرتو سخن« در رابطه با محاکمه و یا صدور 
حکم اعدام فرزندان حضرت آیت الله محمدی گیالنی توسط معظم له و اقدام برای اجرای 
آن بدست خود ایشان، آن را اهانت بزرگی به این عالم وارسته و معلم اخالق که همواره 
مظهر عطوفت و مهربانی و هدایت و ارشاد متهمنی در مسند قضا بوده اند. دانست. وی 

هم چننی به صراحت منکر دستگریی فرزندان محمدی گیالنی شد.۳
وی نسبت دادن اعدام فرزندان محمدی گیالنی به وی را »جفا« از سو ی»دوستان ناآشنا 

و مغرضنی آگاه« دانست و گفت: 
این گونه اعمال و مش���ابه آن مخصوص نادرقلی افشار و خلفای جور بود که برای 
حفظ سلطنت و اقتدار خود دست به هر جنایتی می زدند.... ددمنشی و بی رحمی 
نسبت به ضعفا، اقوام و فرزندان برای تثبیت حکومت و اعمال قدرت مخصوص 
1-.sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=5686
2-www.mehrnews.com/Fa/newsdetail.aspx?NewsID=1703018
3-www.entekhab.ir/fa/news/78210
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ظالمنی و ستمگران است که برای حفظ موقعیت خود و به کرسی نشاندن نظر خود 
از هیچ ستمی فروگذار نمی کنند و رحم و مروت را حتی نسبت به اقربای خود زیر 

پا می گذارند. ۱
پ���س از مرگ محمدی گیالنی نیز فرقه  ی رجوی هم چنان به پاس���کاری با جناح غالب 
رژی���م پرداخته و به انتش���ار ادعاهای واهی و دروغ این جن���اح در مورد اعدام فرزندان 
محمدی گیالنی   پرداختند.  خامنه ای نیز در پیامی که به مناسبت درگذشت محمدی  گیالنی 
منتشر کرد روی نقش وی در دستگریی و اعدام فرزندانش تأکید نکرد چرا که با تبعات 

منفی چننی ادعای دروغی در میان جناح های رژیم آشناست.۲ 
محمدمهدی مفتح نماینده ی مجلس از تویسرکان و داماد محمدی گیالنی که در قالتاقی 
نمونه است به منظور رفع و رجوع ماجراها، به دروغ مدعی شد که نریوهای سپاه قبل از 
حمله به خانه ی تیمی که فرزند محمدی گیالنی هم در آن حضور داشته، از وی در خصوص 
دریافت مجوز برای تریاندازی س���وال کرده اند و حضور پسر وی را نیز متذکر شده اند. او 
مجوز را می دهد و می گوید یک س���ان برخورد نمایند. این در حایل اس���ت که مقامات 
دادستانی، سپاه و کمیته ها از پیش شناختی نسبت به افرادی که در خانه های تیمی مستقر 
بودند نداشتند و پس از انتقال اجساد به اوین نسبت به شناسایی آن ها اقدام می کردند. از 
این گذشته مأموران سپاه و  کمیته و دادستانی برای حمله به خانه های تیمی از حاکم شرع 
و یا محمدی گیالنی و... به صورت موردی اجازه نمی گرفتند. اساساً حمله به  پایگاه های 
گروه های مسلح نیاز به دریافت مجوز نیست. پیش از انقالب نیز که دستگاه های امنیتی و 
قضایی از نظم و انضباط شدیدی برخوردار بودند در حمله به پایگاه ها و خانه های تیمی 

گروه های سیاسی از مرجع قضایی اجازه نامه  دریافت نمی  کردند. 
بر اس���اس شهادت دو نفر از دوستانم که در سال ۶۰ کودکان ۱۵-۱۴ ساله ای بودند که در 
محوطه ی اوین به کار های مختلف مشغول بودند، هربار جنازه ای به اوین آورده می شد، 
محمدی گیالنی نیز به سراغ آن ها می رفت. الجوردی که میانه ی خوبی با محمدی گیالنی 
نداشت، به طعنه و با تمسخر و پوزخند به آن ها گفته بود، می دانید چرا وی برای شناسایی 

جسد ها می آید؟ او می خواهد ببیند آیا فرزندانش هم جزو آن ها هستند یا نه؟
نریی نیز از رنجی که محمدی گیالنی در این رابطه متحمل شد می گوید: 

در م���رگ طبیعی فرزند والدین متوفی در کنار گری���ه و عزاداری که امری عاطفی و 
طبیعی است عقده گشایی و با توکل به خداوند متعال بر مصیبت خود صرب می کنند، 
اما اگر بر اثر شرایط خاص صاحبان عزا نتوانند  با گریه و اقامه ی عزا خود را تسکنی 
دهند و یا امکان اقامه ی مجلس عزا نداش���ته باش���ند و دیگران هم نتوانند به آنان 
1-www.mojahedin.org/news/140581
2-www.farsi.khamenei.ir/message-content?id=26931
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تس���لیت دهند صرب بر مصیبت حالت دیگری دارد که تحمل بیش تری می خواهد. 
شرایط جامعه در دهه ۶۰ و موقعیت حوزوی و اجتماعی حضرت آیت الله به گونه ای 
بود که هرگونه عکس العمل از جانب معظم له و خانواده ی وی بازتاب خاصی در 

جامعه داشت. ۱

مصادره ی خانه ی محمدی گیالنی
وقتی یخ داستان صدور احکام اعدام فرزندان محمدی گیالنی توسط خودش نگرفت، 
دوباره مفتح داماد وی به صحنه آمد و این بار خرب از مصادره ی اموال فرزندان به حکم پدر داد: 

بعد از سال ها زمانی که فرزندان ایشان گرایش های خاصی به گروهک  منافقنی پیدا 
می کنند و به  لحاظ شرعی حکم کسانی که منافق بودند، علیه نظام اسالمی اقدام 
و با منافقنی همکاری می کردند این بود که اموال شان مصادره و محکوم به اعدام 
می ش���دند، آیت الله گیالنی منزیل را که برای فرزندانش خریده بود به دلیل این که 
در مالکیت فرزندانش بود و اموال آن ها مشمول مصادره می شد به نفع بنیاد شهید 

مصادره شد و در اختیار بنیاد شهید قرار گرفت.۲
پس از آن رس���انه های رژیم به صورت یک پارچه مدعی شدند که محمدی گیالنی رأی 
به مصادره ی خانه  ی خودش داده است و روی آن معرکه گرفتند و عدالت او را ستودند. 

موضوع خرید خانه توسط گیالنی برای فرزندانش راز سر به مهری نبود. فرزندان او در 
نامه ای که انتش���ار عمومی یافته بود، خرب از دو خانه ی هفتصد هزار تومانی داده بودند. 
برخالف ادعای مفتح، او این خانه ها را برای فرزندانش خریده بود که دست از مبارزه و 
مجاهدین بکشند و به دنبال زندگی عادی بروند و از خوان نعمت نظام اسالمی برخوردار 

شوند. در واقع این خانه ها رشوه ای بود که او به فرزندانش داده بود.
بعد از آن که آن ها در ارتباط با مجاهدین قرار گرفتند، محمدی گیالنی برای شان خانه خرید. 
عالوه بر خانه، گیالنی برای آن ها دو اتوموبیل هم خریده بود که داماد محمدی گیالنی 
حرف���ی از آن نمی زند. از آن جایی که کاظم مدتی مس���ئول من ب���ود از آن اطالع دارم. 
محمدی گیالنی پس از مدتی سراغ ماشنی  را از کاظم می گرید و او در پاسخ می گوید مگر 

آن را برای من نخریدی؟ من هم آن را به سازمان هدیه دادم. 
محمدی  گیالنی نمی توانست حکم به مصادره ی اموایل که رسماً به نام فرزندانش بود و 
رسانه ای شده بود ندهد؛ چرا که قانون حکم می کرد چننی کاری کند و امکان انتقال آن 
نبود. کاظم و مهدی دارای فرزند هم نبودند که به آن ها به ارث برس���د. محمدی گیالنی 
روغن چراغ ریخته را نذر امام زاده می کرد. چنان چه او چننی حکمی را صادر نمی کرد نه 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950220001402
2-www.farsnews.com/printable.php?nn=13930419000403
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می توانست ادعای مالکیتی روی آن دو خانه داشته باشد و نه می توانست استفاده ای از 
آن ها بکند. اما در ازای صدور چننی حکمی از امکانات ویژه ای در نظام برخوردار شد. 
رفسنجانی در خاطراتش از سال ۱۳۶۴ )امید و دلواپسی( می گوید:  آقای محمدی گیالنی 
به دفرتم آمد و پیام امام را درباره ی برنامه ی مجلس خربگان آورد و برای مسکن خودش 

استمداد نمود.
در دروغگویی مفتح همنی بس که می گوید: 

این اس���تاد بزرگوار بسیار در خانه با اعضای خانواده و با فرزندانش مهربان بود و 
یک خانواده  ی گرم و پرمحبتی داشت. ۱

فکر نمی کنم الزم باش���د در مورد »مهربانی« او با فرزندانش و »گرمای« آن توضیح 
زیادی بدهم.

پس از مرگ محمدی گیالنی، جامعه ی مدرس���نی ح���وزه ی علمیه قم که در چند دهه ی 
گذشته محصویل جز دروغ و فریب و نرینگ و مشارکت در قتل و شکنجه و فساد نداشته، 

طی اطالعیه ای تأکید  کرد:
آیت الله محمدی گیالنی پس از انقالب نیز در س���نگر قضا، عضویت در شورای 
نگهبان، مجلس خربگان رهربی و دیگر نهادهای نظام به تکلیف انقالبی خود عمل 
ک���رد و حتی در این راه با صدور احکام درب���اره افراد نزدیک خود نیز در اجرای 

احکام الهی و شرعی دریغ نکرد.۲ 

اطالعیه ی فرزندان محمدی گیالنی علیه پدر 
ب���رای درک تاری���خ وارونه گویی نظام اس���المی در مورد دهه ی ۶۰، بررس���ی رابطه ی 

محمدی گیالنی و فرزندانش به قدر کافی روشنگر است. 
برخالف ادعاهای مطرح شده، این فرزندان محمدی گیالنی بودند  که به خاطر جنایات 
وی برعلی���ه اش موضع گریی کرده و ضمن طرد وی، رابطه  ی فرزندی خود را با وی قطع 
کردند. متأسفانه در طول سال های گذشته مسعود رجوی و فرقه  ای که او رهربی می کرد از 
بازنشر نامه ی کاظم و مهدی محمدی گیالنی علیه پدرشان خودداری کرده  و دست رژیم 

را برای بسط جعلیا تش باز گذاشته اند! 
در این نامه که در بحبوحه ی کشتار تابستان ۱۳۶۰ انتشار یافت و من شخصاً همان موقع در 

نشر آن به سهم خودم کوشا بودم، از جمله آمده است: 
آقای گیالنی، مصاحبه ی رادیو و تلویزیونی شما را در رابطه با اعدام های ناجوانمردانه،  
ضد انس���انی و ضد اسالمی برادران و خواهران مجاهدمان شنیدم شما در حایل که 

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13930419000403
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930418000883
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امری المؤمننی خود را تایل عصمت! می خواندی برای عوام فریبی و سرپوش گذاشنت 
روی جنایاتی که تاریخ کم تر به یاد دارد از هیچ دروغ و تهمت و افرتایی نسبت به 
بهرتین فرزندان اسالم و خلق فروگزار نکردی. شما مادر رضایی های شهید را عایشه 
خواندی و گفتی که مهدور الدم است. گفتی که زخمی ها و نیم کشته های مجاهدین 
حتی اگر هیچ سالحی هم نداشته باشند و صرفاً مخالف حکومت باشند بایستی 
تمام کش شوند. شما با فرزندان علی چنان کردی که شمر با آن همه قساوت با آن ها 
نکرده بود. آخر شما آقای گیالنی به خواهر سیزده ساله ی معصوم ما هم رحم نکردی 
و از آن هم فراتر رفتی و برای پاک کردن گناهان شان عوام فریبانه، برای این همه کشتار 
توجیه ش���رعی اسالمی! تراشیدی و بر خدا دروغ بستی... برای ما مشاهده ی این 
صحنه ها و مصاحبه های تلویزیونی چندش آور و سنگنی بود، چندش آور به این دلیل 
که این حرف ها را همان کسی می زد که پیش از این بر پاکی و صداقت مجاهدین 

تأکید داشت و می گفت این ها پاک ترین و صادق ترین جوان ها هستند. 
... چه ش���د که به خون مان تا مرفق دس���ت آلودی و از آن ه���م فراتر رفتی و در آن 
مصاحبه ی تلویزیونی فرمایشی تان همنی جوانانی را که بارها بر پاکی و صداقت آن ها 
تأکید کرده بودی، مهدور الدم خواندی و گفتی زخمی نیم کشته ی آن ها هم بایستی 

تمام کش شود. 
اگر یادتان باشد در آن روزها که مجاهدین ستاد علنی داشتند و مرتجعنی با تمام قوا 
و با کمک ایادی مسلح و غری مسلح شان از هیچ آزار و اذیتی فروگذار نمی کردند، در 
آن روزها ما به شما می گفتیم که پدر ما روی پیشانی تان می خوانیم که روزی دست تان 
به خون ما آلوده ش���ود. شما برآشفته  ش���دید که این چه حرف هایی ست می زنید؟ از 
مطرح شدنش ابا داشتید. اما دیدی که چگونه با گذشت زمان حقانیت و صحت گفتار 
ما ثابت شد؟ آری امروز همان روز است امروز پنجه های شما و امامت که به زعم شما 
تایل عصمت! است در خون پاک ترین جوانان و نوجوانان مسلمان و انقالبی میهن 
فرورفته است. پاسداران تان در مقابل خلقی که به نشانه ی اعرتاض به عملکردهای 
ارتجاعی و وطن بربادده و به نشانه ی اعرتاض به دیکتاتوری و استبداد زیر پرده دین 
به تظاهرات مسالمت آمیز متوسل ش���ده بود نیز زانو زده و آن ها را به  خاک و خون 
می کشند. اسرا و زخمی های شان را حتی بدون نام و نشان و در دادگاهی که نه وکیل 

داشتند و نه فرصت دفاع به دستور شما به جوخه اعدام سرپده شدند... ۱ 
گیالنی در مصاحبه ی مطبوعاتی خ���ود پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و راه اندازی جوخه های 
اعدام در اوین ادعا کرده بود اگر اساس انبیاء در خطر بیافتد، اسالم می گوید که عزیزترین 

۱-نشریه ی انجمن های دانشجویان مسلمان - اروپا و آمریکا شماره ی ۱۲ جمعه  ۱۵ آبان ۱۳۶۰



184
محمد محمدی گیالنی

چیزها را باید فدا کرد، از آن جایی که فرزندان محمدی گیالنی به ضعف و سس���تی او از 
یک طرف و حقه بازی و فریبکاری او از طرف دیگر ایمان داش���تند، ضمن این که او را 
پدر خود ندانس���تند اعالم کردند در صورت صدور حکم اعدام از سوی وی خود را به 

دادستانی معرفی خواهند کرد:
این جانبان کاظم و مهدی فرزندان ش���ما محمد محمدی گیالنی حاکم ضد شرع 
بی دادگاه ه���ای ارتجاع حاکم اعالم می کنیم که به مصداق رهنمودهای قرآنی:... 
وال تتخذوا آبائکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی  االیمان... اگر پدران و 
برادران تان کفر را بر ایمان برگزیدند آن ها را اولیا و دوست خود نگریید... پس از این 
که دست های شما به خون پاک برادران و خواهران مجاهدمان آلوده شد دیگر هیچ 
رابطه  ای با هم نداریم و در واقع رابطه ی تنی پدر – فرزندی را با شما در روزهای 
پس از ۳۰ خرداد تمام ش���ده تلقی می کنیم و همان گونه که در این روز خون پاک 
این شهدا حیاتی دیگر به ما داد این روز بزرگ را تاریخ تولد مان می دانیم و اصل و 
نسب مان نیز از این به بعد به  مجاهدین بر می گردد. و کالم آخر این که آقای گیالنی، 
شما در شرایطی برادران و خواهران ما را به جوخه های اعدام سرپدید که از هویت 
آن ها اطالعی نداشتید و نه تنها از داشنت وکیل محروم بودند بلکه فرصت دفاع از 
خودشان را نیز به آن ها ندادید و در دادگاه!  یکی دو دقیقه ای به اعدام محکوم شان 
کردید. شما دالیل اعدام آن ها را مکلف بودن، داشنت اعتقادات مجاهدین و بیعت 
نکردن با امام تایل عصمت! و خروج علیه او بیان داشتید و این ها همه را به اسالم 
نسبت دادید. از طرفی شما خود بهرت می دانید که ما »کاظم و مهدی« نیز اعتقادات 
مجاهدین را داریم، مکلف هستیم و هم چننی با رژیم خمینی بیعت نکرده و برعلیه او 

خروج کرده ایم مالحظه می کنید که واجد تمام آن شرایط هستیم. 
اینک ما )کاظم و مهدی( در همنی جا اعالم می  کنیم که آماده ایم تا در بی دادگاه های 
شما با خون مان بر محکومیت تاریخی شما و اسالم معاویه ای و هم چننی بر حقانیت 
مجاهدین خلق و اس���الم اصیل شهادت دهیم هم چنان که آن ها شهادت دادند. به 
شرط این که در این بی دادگاه  قاضی شرع خود شما باشید و اعالم کنید:  ما )کاظم 
و مهدی( به دلیل مکلف بودن، داشنت اعتقادات مجاهدین و بیعت نکردن با رژیم 
خمینی و خروج بر علیه او به اعدام محکوم شده ایم. مطمئن باشید که پس از اعالم 

این حکم از سوی شما برای ادای شهادت حاضر می شویم. ۱
محمدی گیالنی برخالف فرزندانش، هیچ گاه از آن ها تربی نجست و حتی حاضر نشد 

علیه فرزندانش صحبت کند چه برسد حکمی علیه آنان صادر کند. 
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مساعدت به نزدیکان و اعضای خانواده
محمدی گیالنی برخالف الجوردی، پارتی باز بود و به توصیه ها عمل می کرد. چنان چه 
در دادگاه متوجه می شد که متهم نسبتی با یکی از آشنایان و یا افراد مورد احرتام وی دارد 
در حکم او تخفیف می داد. اما این توضیح نافی این نیست که او به غایت بی چشم و رو 

بود و به وقت اش پا روی همه ی دوستی  ها و خوبی می گذاشت.
آیت الله سیدابوالفضل برقعی که بارها در نظام اسالمی زندانی و رنج های زیاد را متحمل 

شد و عاقبت در اثر جراحات ناشی از ترور درگذشت، می نویسد:  
یکی از کسانی که سال ها در درس هایم در قم حاضر می شد و مرا کاماًل می شناخت 
یعنی آیت الله محمدی گیالنی در زندان اوین مقام مهمی داشت، ویل هنگامی که 
در زندان بودم هیچ اظهار آش���نایی نکرد و به سراغم نیامد. بعدها از دخرتم شنیدم 
که آیت الله گیالنی چندبار به منزل ما تلفن زد و به ما سفارش کرد که مراقب پدرتان 

باشد تا برای خودگرفتاری درست نکند. ۱ 
ناصر و سوسن باقری، خواهرزادگان محمدی گیالنی هوادار مجاهدین بودند و در زندان 
به سر می بردند. هم چننی یکی دیگر از خواهرزادگان او که در بند زنان بود، پس از آزادی 

به مجاهدین در عراق پیوست و در یک درگریی کشته شد. 
در اس���فند ۶۰ و بهار ۶۱، محمدی گیالنی هر از چندی خواهرزاده اش ناصر باقری را که 
در س���ال ۵۹ دستگری شده بود و با ما در سالن ۱ »آموزشگاه« اوین هم بند بود نزد خود 
فرا می خواند و ضمن نصیحت به او می گفت اگر االن آزادت کنم می روی به مجاهدین 
می پیوندی و دستگری می شوی و آن وقت حکم اعدامت را می دهند. فعاًل در زندان بمان 

تا بلکه آب ها از آسیاب بیفتد. 
در زمس���تان ۶۲ ناصر پس از پایان حکم سه سال زندانش چنان که معمول آن دوران بود 
در جمع زندانیان قزل حصار مصاحبه کرد. در آن سال ها چنان چه فرد تواب نبود و با رژیم 
همکاری اطالعاتی نمی کرد علریغم محکومیت گروه متبوع خود و اعالم انزجار از آن، با 
شعار »مرگ بر منافق« یا »مرگ بر کمونیست« توابنی مواجه می شد و دادستانی از آزادی 
او جلوگریی می کرد. در جریان مصاحبه ی ناصر نیز توابنی شعار »مرگ بر منافق« سردادند 
اما حاج داوود رحمانی رئیس زندان بالفاصله گفت: ایشان پارتی شان کلفت است و زور 
ما به او نمی رسد. و به این ترتیب خواهرزاده  ی محمدی گیالنی برخالف معیارهای رایج 

دادستانی آزاد شد. 
میزان سواد محمدی گیالنی و حکام شرع

رئیسی یکی از مسئوالن کشتار ۶۷ که در چهار دهه ی گذشته ی کارنامه  ی سیاهی از شکنجه 

۱-سوانح ایام، زندگی نامه ی عالمه سیدابوالفضل برقعی، نشر دار اآلل و الصحب، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۲۰۵. 
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و قتل و آدمکشی دارد در مورد محمدی  گیالنی ادعاهای عجیب وغریبی را مطرح می کند 
که قابل تأمل است: 

آیت الله محمدی گیالنی در جایگاه عالم عامل واصل و یک فقیه وارسته مصداق 
این سخن است که انسان وارسته دلداده به خدا، چون کوهی استوار از نوسانات در 

جامعه جلوگریی می کند.
منظور وی از »جلوگریی کردن از نوسانات در جامعه«، ایجاد توازن با صدور هزاران حکم 

زندان و شکنجه و اعدام است. 
او در ادامه مدعی می شود: 

ایشان توانستند حکمت نظری یعنی فقه و ریاضیات و... و حکمت عملی یعنی اخالق، 
تدبریالمنزل را در خود جمع کنند و آن جا که در کرسی تدریس قرار داشتند حکمت 
متعالیه تدریس می کردند و آن جا که الزم است در عرصه ی قضا حکمرانی می کردند.

دانش محمدی گیالنی در »ریاضیات« از چهار عمل اصلی باالتر نمی رفت. رئیس���ی 
مانند هر آخوند بی سواد منربی، می کوشد با ردیف کردن کلمات قلمبه سلمبه خود را آگاه 
به علم و فلسفه نش���ان دهد. »تدبری المنزل« که رئیسی از آن دم می زند،عبارت است از 
اقسام حکمت عملی در فلسفه مشاء. موضوع آن نحوه اداره منزل و مشارکت مرد با زن، 

فرزند، بندگان و خدمتکاران برای تنظیم امور منزل است.
وضعیت خانواده ی محمدی گیالنی و از هم پاشیدگی آن بیانگر »تدبری المنزل« اوست. 

رئیسی در ادعاهای بی سر و تهی می افزاید:
فقاهت در سرش���ت آیت الله گیالنی جای داشت و هم چنان که امریالمؤمننی )ع( 
می فرماید علم در دو نوع متبوع است و علم متبوع یعنی فقاهت در سرشت فقیه 

جا گرفته است.۱
محمد قائد یکی از روزنامه نگاران سرشناس کشور می گوید: در حکم بیست و یک سطری 

اعدام بهمن شکوری، محمدی گیالنی چهار بار اتهام سب نبی را »ثب« نوشته بود. ۲
برای درک میزان سواد محمدی گیالنی کافی است به پرت وپالهایی که در یک گفتگوی 

تلویزیونی برزبان جاری می کند توجه کرد:  
توی دادگاه عنوان محاکمه نمی شود، این هوادار است، این سمپات است، این عضو 
است و این کذا. عناوین ملغی است. آن چه معیار و میزان در محاکمه دادگاه شرع 
اس���ت، عبارت از عملی اس���ت که این فرد به منصه ی ظهور رسانده. عمل مالک 

نقادی و محاکمه است.۳ 

1-http://raisi.ir/post/128
2-www.mghaed.com/ay/hanging_judge.PDF
3-www.youtube.com/watch?v=x04JyZomtGY
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منظور او این است که هرکس با ساده ترین اتهامات و رده ی تشکیالتی می تواند اعدام شود. 
محمدی گیالنی علریغم بی سوادی، خود را عالمه دهر می دانست و این معضلی بود که 
تقریباً اکثریت قریب به اتفاق حکام شرع و گردانندگان دستگاه قضایی منصوب از سوی 

خمینی با چننی معضلی مواجه بودند. 
وی در حایل که نریی و مبشری دو حاکم شرع بی سواد و تازه کار در کنارش نشسته بودند 

در مورد میزان سواد حقوقی حکام شرعی که زیر نظرش کار می کردند، می  گوید:
قواننی اسالمی را آقایان با تخصص دیده اند که از دیدگاه ما به عنوان اجتهاد تعبری 
می شود. کتاب هایی که راجع به حقوق یا حقوق جزایی و حقوق مدنی نوشته شده 
آقایان خیلی عایل، بهرت ش���اید از نویس���ندگان، آن مساثل و مطالب را می  فهمند و 

دیده اند آن ها را مطالعه کرده اند و مذاکره با هم کرده اند. ۱
توصیفی که محمدی گیالنی برای توجیه »اجتهاد« حکام شرع می کند در تاریخ مدون 
هزار س���اله ی شیعه برای اولنی بار مطرح می شود و طرفه آن که مورد مخالفت هیچ یک 
از مراجع ش���یعه قرار نمی گرید. از گیالنی نقل می کنند  که الج���وردی هم دارای درجه 

»اجتهاد« بوده است!
در بالهت گیالنی همنی بس که در یکی از درس هایش وقتی می خواست به بنی صدر حمله کند 
داستان سوار شدن خر و شیطان به کشتی نوح را توضیح داد که یکی از قصص مذهبی است. 
او شرح داد که حضرت نوح هنگامی که حیوانات را سوار کشتی می کرد، همه سوار شدند 
ویل االغ سوار نشد. نوح از ترس این که مبادا االغ غرق شود و نسلش برافتد، چندبار او 
را تحریک کرد ویل حیوان سوار نشد. نوح که خشمگنی شده بود خطاب به االغ گفت: 
ای شیطان سوار شو. شیطان با شیندن سخن نوح ُدم االغ را گرفت و همراه او وارد کشتی 
شد. هنگامی که کشتی راه افتاد و بر فراز آب ها می رفت نوح ناگاه متوجه شد شیطان در 

صدر کشتی نشسته است. وی سپس بنی صدر را با شیطان 
شبیه سازی کرده و مدعی شد که با هواپیمای ایرفرانس همراه امام به ایران آمد و در صدر 
نشست. او قصد داشت خمینی را در مقام نوح بنشاند و ایرفرانس را به کشتی او تشبیه 
کند، اما با بالهتی که داشت متوجه نبود خمینی را به االغ داستان تشبیه می کند، چرا که 

بنی صدر با گرفنت دم »امام« وارد هواپیمای ایرفرانس شده بود. 

مرتجم کتاب »شفا«ی ابوعلی سینا 
این موضوع که کتاب بیست و چند جلدی شفا توسط ایشان به فارسی ترجمه نشده، 
بر مسئولنی بنیاد بوعلی سینا هم پوشیده نیست. ایشان تنها چهار مقاله ی آغازین از ده 

1-http://film.tebyan.net/film/139205
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مقاله ی الهیات شفا را به فارسی برگردانده اند که بخش بسیار ناچیزی از کل کتاب است.۱ 
تازه معلوم نیست این کار توسط خود او صورت گرفته باشد و محصول کار دیگری نباشد. 
کما این که رساله ی دکرتای بسیاری از صاحب منصبان رژیم و فرزندان شان توسط افراد 
دیگری نوشته شده است. آن هایی که قدرت بیش تری دارند از تحقیقات نهاد های رژیم 

به نام خود استفاده می کنند. 

دبریی شورای نگهبان 
و ریاست دیوان عایل کشور و نمایندگی آیت الله منتظری

محمدی گیالنی در س���ال ۱۳۶۲به دالیل نامعلومی از قوه ی قضاییه رفت و به ش���ورای 
نگهبان پیوست. خمینی می توانست پست های باالتری به او در قوه ی قضاییه بدهد اما از 
این کار سرباز زد و او را روانه ی شورای نگهبان کرد. پیش تر پس از برکناری ربانی املشی 

از دادستانی کل کشور نیز او را به شورای نگهبان فرستاده بود. 
محمدی گیالنی پس از مرگ خمینی در مقام دبری شورای نگهبان رد صالحیت گسرتده ی 

درون نظام را باب کرد و به قلع و قمع »خط امامی« ها پرداخت. 
در سال ۱۳۷۰ غالمرضا رضوانی، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیأت مرکزی 
نظارت ش���ورای نگهبان بر انتخابات، برای نخستنی بار نظر تفسریِی شورای نگهبان را 
درباره ی این اصل جویا ش���د، و محمد محمدی گیالنی، دبری وقت شورای نگهبان، در 
پاس���خ گفت: نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساس���ی استصوابی است و شامل تمام 
مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رّد صالحیِت کاندیداها می شود.۲ تفسری شورای 
نگهب���ان در هماهنگی با خامنه ای صورت گرفته بود تا دس���ت او را برای یکه تازی در 

صحنه ی سیاسی کشور بازتر کند. 
محمدی گیالنی همان موقع در مصاحبه   با رسانه  ها به صراحت اعالم کرد آن هایی را که 
فتنه گر بودند ما رد صالحیت کردیم. بعضی از این ها مثل ماهی از دست ما لیز خوردند، 
افتادند بریون. هرکس به این ها رأی بدهد مثل این اس���ت که به خیمه های عاش���ورا تری 

انداخته است. وی در آن دوران نقش احمد جنتی سال های اخری را بازی می کرد. 
وی در س���ال ۱۳۷۱ از دبریی ش���ورای نگهبان کناره گریی کرد و در اسفند ۱۳۷۳ پس از 
آن که هاشمی شاهرودی جایگزین او در شورای نگهبان شد به ریاست دیوان عایل کشور 
رسید و حسینعلی نریی را که زیر دست خودش در اوین تعلیم دیده بود به دیوان عایل کشور 
برد و به معاونت قضایی این دیوان رساند. نریی در مراسم ترحیم و یادبود محمدی گیالنی 

به عنوان صاحب عزا در کنار داماد وی ایستاده بود. 
1-http://film.tebyan.net/film/139205
2-http://www.shora-gc.ir
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محمدی گیالنی به مدت یک دهه ریاس���ت این دیوان را یدک می کشید و مهر تأیید بر 
جنایات بسیاری زد. وی پس از کناره گریی از دیوان عایل کشور هم چنان به عنوان مشاور 

عایل رییس قوه ی قضاییه فعالیت کرد. 

مخالف رهربی آیت الله منتظری و مدافع جدی خامنه ای 
محمدی گیالن���ی که از مخالفت ج���دی آیت الله منتظری با اعدام ها و ش���کنجه های 

لجام گسیخته ی پس از ۳۰ خرداد با خرب بود یکی از مخالفان رهربی ایشان بود. 
محمدی گیالنی در دیدار با خمینی روی این مخالفت پافشاری کرده و از وی می خواهد 
بدون نام بردن از او دغدغه هایش را با رفسنجانی و... مطرح کند و مانع اعالم قائم مقامی 

ایشان از سوی مجلس خربگان رهربی شود. 
محمدی گیالنی، بس���یار ضعیف النفس بود و اهل ج���اه و مقام و قدرت، و به هیچ وجه 
نمی خواست موقعیت خود را از دست دهد به همنی دلیل تأکید می کرد موضوع به گوش 

آیت الله منتظری نرسد تا موقعیتش به خطر نیافتد. 
مخالفت وی با رهربی آیت الله منتظری در حایل بود که وی در ۸ شهریورماه ۱۳۶۲ به پاس 
جنایاتی که مرتکب شده بود از سوی ایشان »مسئول دفرت مرکزی نظارت بر خط فکری و 

عقیدتی دانشگاه ها شد. 
آیت الله منتظری در حکمی که خطاب به او صادر کرد نوشت: 

با توجه به مراتب فضل و لیاقت حضرت عایل مقتضی اس���ت جنابعایل مسئولیت 
سرپرستی این دفرت را بپذیرید و... دروس و مباحث معارف اسالمی دانشگاه ها را از 
هر نظر غنی و پرمحتوا بنمایید. و اگر احیاناً شبهات یا نارسایی هایی از نظر علمی و 

فلسفی احساس کردید به نحو احسن مرتفع فرمایید. ۱
پس از مرگ خمینی، محمدی گیالنی که به خوبی از فقدان بضاعت فقهی خامنه ای با 
خرب بود به خاطر برخورداری از نعمات نظام که به خاطر آن پا روی خون فرزندانش نیز 
گذاشته بود به عضویت »شورای افتای« خامنه ای در آمد. اعضای این »شورا« هر هفته 
در حضور خامنه ای تشکیل جلسه می دادند و بحث در مورد مسائل فقهی می پرداختند تا 

اطالعات فقهی خامنه ای را باال بربند.
وی هم چننی در س���ه دوره عضو مجلس خربگان رهربی بود و از سوی خمینی به عنوان 
رئیس  هیأت  عفو، عضو مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام و مسئول رسیدگی به مشکالت 
شرعی شهرداری ها انتخاب شد. او هم چننی نمایندگی خامنه ای در دانشگاه ها را به عهده 

داشت. 

۱-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۹ شهریور ۱۳۶۲، ص ۴.



190
محمد محمدی گیالنی

اصالح طلبان،  سوگوار محمدی گیالنی 
پس از درگذش���ت او در تریم���اه ۱۳۹۳، تمامی جناح های رژیم به ع���زاداری برای او و 
یاوه گویی در مورد سوابقش پرداختند. سیدحسن خمینی در حضور محمدی گلپایگانی، 
ابراهیم رئیسی، جنتی، محس���نی گرگانی و... نماز میت را بر او خواند،۱ چرا که رابطه ی 
ویژه ای با محمدی گیالنی داشت و از سوی وی » خلف صالح و امید آینده بیت خمینی 

کبری« خوانده شد. ۲
از مراسم ترحیم او که بگذریم حتی در مراسم چهلم او سیدمحمد خاتمی، سیدحسن خمینی، 
محمد موسوی بجنوردی، محمد موسوی خویینی ها، مجید انصاری، مهدی امام جمارانی، 
محمدعلی رحمانی، محمدعلی ابطحی و... در کنار حس���ینعلی نریی و محسنی اژه ای، 
رازینی، احمدی نژاد، محمدجعفر منتظری، مجتبی ثمره هاشمی، غالمحسنی الهام، علریضا 

آوایی و محمدباقر نوبخت و... شرکت داشتند. 
اگر محمد خاتمی در پیامی به مناسبت مجازات »قصاب تهران« اسدالله الجوردی، وی 
را »شهید سرفراز« و یکی از سربازان سخت کوش انقالب و خدمت گزاران مردم و نظام 
نامید، حس���ن روحانی پس از مرگ محمدی گیالنی سفاک و بی رحم، در پیامی وی را 
»عالم مجاهد، اسوه اخالق و تقوا « نامید و از فقدان وی ابراز تاثر و تاسف عمیق نمود. 
»خط امامی« هایی که به دالیل مختلف هنگام مرگ الجوردی سکوت کرده بودند در 

مرگ محمدی گیالنی سنگ تمام گذاشتند و قصور شان را تالفی کردند. 
در طول سال های گذشته بخشی از »اصالح طلبان« رژیم کوشیده اند با ترسیم یک چهره ی 
خش���ن از الجوردی مس���ئولیت تمام جنایات دهه ی ۶۰ را تحت عنوان »بی قانونی« به 
دوش او بیاندازن���د. در حایل که تمامی جنایات ص���ورت گرفته در اوین تحت نظارت 
محمدی گیالنی انجام می شد. احکام اعدام و شکنجه را او صادر می کرد. خشونت ها را 
او تئوریزه می کرد؛ با این حال تاکنون کوچک ترین نقدی نسبت به اعمال وی در درون 
رژیم صورت نگرفته است که بیانگر بی اعتقادی آن ها نسبت به آن چه با لکنت زبان در 

مورد الجوردی جفت دوقلوی او می گویند است.

1-http://tehranpress.com/fa/news-details/54977
2-http://www.kaleme.com/1389/03/18/klm-22007
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حس���ینعلی نریی متولد ۱۳۲۸ از حکام ش���رع اوین در س���یاه ترین روزهای تاریخ ایران 
اس���ت. وی درس طلبگی را در تهران نزد آیت الله احمد مجتهدی تهرانی ۱که به  تحجر 
و عقب ماندگی مش���هور بود، آغاز کرد و در سال ۴۳ با وساطت حبیب الله عسگراوالدی 
و به توصیه ی بهش���تی برای ادامه ی تحصیل در مدرسه ی حقانی به قم رفت و مدت ها 
هم مباحثه ای اش غالمحسنی کرباسچی شهردار اسبق تهران بود. یک برادر او در عملیات 

والفجر ۸ در اسفند ۱۳۶۴ کشته شد. 

چگونگی راه یابی به دستگاه قضایی 
در مرداد ۱۳۵۸ وقتی علی قدوسی جانشنی مهدی هادوی دادستان کل انقالب اسالمی 
 ش���د با توصی���ه و کارگردانی بهش���تی تعدادی از ط���الب جوان ح���وزه ی علمیه قم و 
به  ویژه مدرسه ی حقانی را به دستگاه قضایی برد و نریی یکی از اولنی نریوهایی بود که 

به  قدوسی پیوست. 
در سال ۱۳۵۹ پس از انتخاب الجوردی به عنوان دادستان انقالب اسالمی مرکز، نریی به 
عنوان حاکم شرع در خدمت او قرار گرفت و پس از سی خرداد ۱۳۶۰ و شروع سرکوبی 
خوننی نریوهای سیاسی، نریی یکی از صادرکنندگان اصلی احکام شکنجه و اعدام شد. 

۱- فرزندان خامنه ای نیز در حوزه ی علمیه تهران نزد وی به تحصیل علوم حوزوی پرداختند. رس���ول 
کاتوزیان داماد مجتهدی مدیر کل پشتیبانی عملیاتی معاونت امنیت وزارت اطالعات یکی از عامالن 

قتل های زنجریه ای بود.
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او که در مدرس���ه ی حقانی شاگرد محمدی گیالنی و به نزدیکی با او شهره بود در سال 
۱۳۶۲ پس از انتخاب محمدی گیالنی به عضویت ش���ورای نگهبان، جانش���نی او شد و 

ریاست حکام شرع اوین را به عهده گرفت. 

رابطه ی نریی و الجوردی 
الجوردی از حضور نریی و امثال او در پست حاکم شرعی اوین به خاطر سن کم تری که 
داشتند در مقایسه  با محمدی گیالنی استقبال می کرد. چرا که آن ها به خاطر نداشنت موقعیت 
مذهبی و سیاسی و قضایی، بیش تر اوامر او را اجرا می کردند. هرچند محمدی گیالنی هم 
در خدمت او بود و اراده ی چندانی نداشت. نریی در مورد تبعیت حکام شرع و بازجویان 

از الجوردی می گوید: 
من از همان ابتدا که ایش���ان ]الجوردی[ از طرف مرحوم شهید آیت الله قدوسی به 
س���مت دادستان انقالب تهران منصوب ش���دند، در خدمت شان بودم و آشنایی و 

همکاری ما با ایشان از آن زمان شروع شد.
اگر نبود ش���ناخت عمیق آقای الج���وردی از منافقنی و چپی ه���ا، ما خیلی زیان 
می کردیم، برای این که آقایان حکام شرع و کسانی که به عنوان دادیار  کار می کردند، 
نوعاً از این ها ش���ناخت عمیق نداش���تند، به ترفندهای آن ها، به رموزی که آن ها در 
برخوردهای شان به کار می گرفتند و با شیطنت های شان آشنا نبودند. ویل ایشان با 
شناختی که داشت باعث شد که ما هم یک مقدار روشن بشویم و بتوانیم عمق فاجعه 

را درک کنیم، از این جهت ایشان واقعاً حق بزرگی به گردن انقالب داشت. ۱
نریی پس از آن که آیت الله منتظری از جانش���ینی خمینی برکنار شد به دفاع از عملکرد 

الجوردی و تکذیب آن چه در اوین می گذشت و از پرده بریون افتاده بود پرداخت:
منافق���نی در آن زمان با بیت آقای منتظری در ارتباط بودند و در آن جا بس���یاری از 
مسائل را بزرگ نمایی می کردند و این موجب شد که آقای منتظری احساس کرد این 
مسائل واقعیت دارند، لذا به شورای قضایی آن زمان فشار آورد که آقای الجوردی 

عزل شود و کس دیگری را بیاورند.۲ 
پس از کشته شدن الجوردی در بازار تهران توسط یک تیم عملیاتی مجاهدین مرکب از 
علی اصغر غضنفرنژاد و علی اکرب اکربی در شهریور ۱۳۷۷، نریی به همراه مهدی کروبی، 
مشرتی هرساله ی مراسم  بزرگداشت و یادبود وی شد. نریی به مجموعه ای وابسته بود که 
در دهه ی ۶۰ بزرگ ترین جنایات تاریخ معاصر میهن مان را سازمان دهی و اجرا کردند. به 
هم���نی دلیل وقتی احمد قدیریان معاون اجرایی الجوردی و یکی از »جنایتکاران علیه 
1- www.habilian.com/view.asp?ID=02712
2-www.rajanews.com/detail.asp?id=99784
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بشریت« فوت کرد نریی از جمله »صاحبان عزا« بود که در سوگ وی می گریست.

دروغگویی ویژگی اصلی مسئوالن قضایی و امنیتی
نریی مانند دیگر مسئوالن امنیتی و قضایی هیچ پروایی در دروغ گویی و واژگونه کردن 

حقایق ندارد. او در مورد دادگاه های انقالب برگزار شده در دهه ی ۶۰ می گوید: 
از این گذش���ته، قضاوت در مورد منافق���نی، قضاوت ها به صورتی که االن صورت 
می گریند، نبود. در دادگاه ه���ای انقالب، نوعاً یک روحانی رئیس دادگاه و یکی 
دو نفر از قضات سابق دادگسرتی به عنوان حقوقدان حضور داشتند. البته امضا با 
رئیس دادگاه بود، ویل جلسه با حضور وکیل یا قاضی ای که از دادگسرتی به عنوان 
حقوقدان می آمد، رس���میت پیدا می کرد. آقایان زیادی بودند که بعضی ها مرحوم 
شده اند، مثل: مرحوم آقای مریفندرسکی، مرحوم آقای ضیایی، آقای نراقی که االن 
هستند. آقای هادوی و نیز کسانی که از قضات یا وکالی سابق بودند. در بعضی از 
دادگاه ها یک حقوقدان و اگر دادگاه مهم بود، دو نفر حقوقدان شرکت می کردند و 

اگر کسی برخی از نکات قضایی را نمی دانست، کمکش می کردند.۱ 
در طول دوران ده سایل که زندان بودم بنی سال های ۶۰ تا ۷۰ در هیچ  دادگاهی وکیل مدافع 
حضور نداش���ت. در هیچ دادگاهی در کنار حاکم ش���رع قضات سابق دادگسرتی وجود 
نداشتند. من در سال ۶۱ و ۶۴ دوبار محاکمه شدم. هر دو بار از این شانس برخوردار بودم 
که در دادگاه چشم بند نداشته باشم. در بسیاری از دادگاه ها افراد چشم بند داشتند و مدت 
دادگاه از چند دقیقه بیش تر نمی شد. در دادگاه اول، من و حاکم شرع تنها بودیم. در دادگاه 

دوم، منشی حاکم شرع هم بود که یک عرقچنی سرش بود.
چنان چه در دادگاه متهم کیفرخواس���ت را نمی پذیرفت برای تحمل شکنجه ی دوباره به 
شعبه بازجویی فرستاده می شد. در بسیاری از دادگاه ها بازجو نیز همراه با متهم در دادگاه 

شرکت می کرد که وی از ترس شکنجه ی دوباره همه ی اتهامات را بپذیرد. 

ریاست هیأت کشتار ۶۷
در مردادماه ۱۳۶۷ نریی که پیش تر بی رحمی و شقاوت خود را به ثبوت رسانده بود طی 
حکمی که از سوی خمینی صادر شد به ریاست هیأت  قتل عام زندانیان سیاسی منصوب 
شد. در حکم مزبور که به گفته ی آیت الله منتظری در ۶ مرداد ۶۷ صادر شده چننی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
... کس���انی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و 
می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با 

1-http://defapress.ir/fa/news/28434
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رأی اکثریت آقایان حجت االسالم نریی دامت افاضاته )قاضی شرع( و جناب آقای 
اشراقی )دادستان تهران( و نماینده ای از وزارت اطالعات می باشد...

خمینی در حکم خود خواستار به کارگریی نهایت وحشی گری شده و نوشت:
... رحم بر محاربنی ساده اندیشی اس���ت. قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا از 
اصول تردید ناپدیر نظام اسالمی است. امیدوارم با خشم و کینه انقالبی خود نسبت به 
دشمنان اسالم، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع 
به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند »اشدا علی الکفار« 
باش���ند. تردید در مسائل اس���الم انقالبی، نادیده گرفنت خون پاک و مطهر شهدا 

می باشد. والسالم. روح الله الموسوی الخمینی 
نریی در اجرای فرمان خمینی و رهنمودهای باالترین نهاد قضایی کشور به ویژه در کاربرد 
»خشم و کینه  انقالبی« علیه »دشمنان اسالم« لحظه ای تردید نکرد. به همنی دلیل حتی 

به زندانیانی که از ناراحتی های شدید جسمی و روانی رنج می بردند هم »رحم« نکرد.

دروغ گفنت به آیت الله منتظری در ارتباط با کشتار ۶۷
اعضای هیأت کشتار ۶۷ به ریاست حسینعلی نریی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ در بحبوحه ی 
کش���تار به دیدار آیت الله منتظری می روند. آیت الله منتظری در نوار منتشر شده آن چه در 
زندان های کشور در جریان کشتار ۶۷ گذشته را بزرگ ترین جنایت در جمهوری اسالمی 
از اول انق���الب خوانده و تأکید می کند نام اعضای هی���أت »در آینده و در تاریخ جزو 

جنایتکاران نوشته خواهد شد.
 اعضای هیأت در این دیدار به منظور فریب آیت الله منتظری به ایشان گزارش می کنند:

مواردی که تا به حال اجرا کرده ایم، تماماً مواردی بوده که ]تصمیم گریی[ به اتفاق آرا 
بوده ]سه امضا[...و حتی در برخی از موارد جناب حاج آقا اشراقی احتیاط می کردند 
و ب���ا برخی از برادران دیگری که در زندان بودند مش���ورت می کردند. االن موارد 
متعددی داریم که دو امضا دارند و ما اصاًل اجرا نکردیم...و از این باالتر حدود چهل 
مورد داریم که به اتفاق آرا امضا کرده ایم و فقط به لحاظ این که این ها یا تنها فرزند 
خانه بودند، یا پس���ری بوده که خواهرش اعدام ش���ده یا برادرش اعدام شده ]اجرا 
نکرده ایم[ و حدود بیس���ت و شش نفر هم داریم که این ها وقتی آمدند زندان حدود 
شانزده، هفده سال شان بوده و االن حدود بیست و سه، بیست و چهار سال شان شده. ۱

آن چه نریی و دیگر اعضای هیأت گزارش می کنند،کذب محض است و به قصد فریب 
آیت الله منتظری مطرح می شود. 

1-https://soundcloud.com/radiozamaneh/yakydru8jded



195
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

اسامی خواهران و برادران اعدام شده
تا روز ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ خواهران و برادران زیر برخالف ادعای اعضای هیأت اعدام شده 
بودند. این ها به جز زنان، کسانی هستند که من از نزدیک می شناسم و سال ها با آن ها هم بند 

و هم سلول بوده ام.
حس���نی و مصطفی مریزایی، )یک  خواهرشان در همدان و همسر برادرشان نیز در تهران 
در جریان قتل عام اعدام شد(، جواد و بهرام ناظری، سعید و مجید ملکی انارکی. سعید و 
ارفع جربئیلی، احمد و مهشید )حسنی( رزاقی، اکرب و مرتضی مالعبدالحسینی، علریضا و 
محمدرضا بوئینی، اصغر و حمید خضری، مسعود و منصور خسروآبادی )یک خواهرشان 
در سال ۶۰ اعدام شده بود و دخرتعموی شان طیبه نیز در سال ۶۷ اعدام شد.( محسن و 
محمد سید احمدی، جمشید و حسن کیوانفر، اردالن و اردکان دارآفرین ) قباًل برادرشان 
اعدام شده  بود( رضا و مسعود ثابت رفتار، مجید و امری عبداللهی، امری و محسن رشیدی، 
رضا و مریم محمدی بهمن آبادی، فرنگیس و س���هیال محمد رحیمی، )یک برادر و یک 
خواهرزاده شان قباًل اعدام شده بودند و برادر دیگرشان بعد از آزادی از زندان ربوده شده و 
به قتل رسید( محمود و محمدعلی بهکیش )قبال برادران و خواهر آن ها اعدام شده بودند( 
مریم گل زاده غفوری و همس���رش علریضا حاج صمدی )دو برادر مریم فرزندان آیت الله 
گل زاده غفوری قبالً اعدام شده بودند(. معصومه ) شورانگیز( و مهری کریمیان، حمید 
و ناهید تحصیلی)یک برادر و یک خواهرشان قبال اعدام شده بودند(، منصور و محسن 
حریری )دو برادرش���ان قبالً اعدام شده بودند( بهروز عطارزاده )قباًل سه برادرش اعدام 
شده بودند( علی و شهباز )عباسعلی( شهبازی پدر و پسر از تهران به رشت منتقل و در آن جا 
اعدام شدند. بهروز رضایی جهرمی )سه برادرش قبالً اعدام شده بودند(. عباس فتحی 
)قبال دو برادرش اعدام شده بودند(. جالل کزازی )قبال تنها خواهرش اعدام شده بود(.

در شهرستان ها نیز اعدام خواهران و برادران در دستور کار بود. برای مثال در شریاز عصمت، 
فاطمه و حسنی ادب آواز اعدام شدند. فرهاد اتراک در تهران اعدام شد می دانم برادرش در 
اصفهان اعدام شده بود. غالمحسنی مشهدی ابراهیم تنها فرزند مادرش بود که ُنه روز قبل 
از این گزارش اعدام شده بود. وی از بیماری قلبی شدید رنج می برد. سعید و ارفع جربئیلی 

تنها فرزندان مادرشان بودند. وی از پدرشان جدا شده بود.
اعضای هیأت هم چننی تأکید می کنند که حدود بیست و شش نفر را که در زمان دستگریی 
شانزده، هفده ساله بودند اعدام نکرده اند. این هم کذب محض است تا همان تاریخ افراد 
زیر که من غالب آن ها را از نزدیک می شناسم و با تعدادی از آن ها هم سلول بوده ام، اعدام 

کرده بودند. این افراد در هنگام دستگریی بنی پانزده سال تا هفده سال سن داشتند.
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اسامی زندانیاِن اعدام شده بنی پانزده تا هفده سال
اصغر ابوتراب، محمدرضا علریضانیا، س���هیل دانیایل، مرتضی یزدی، افشنی معماران، 
محمدرضا مجیدی، عامل باقری، احمدرضا غالمی، اردالن دارآفرین، بهروز عطار زاده، 
عباس پورساحلی لنگرودی، علی رضا فضل علی، حمیدرضا معریی، سید حمید خضری، 
غالمعلی استادحسن، خس���رو امنی، باقر قندهاری علویجه، محمدحسن الری لواسانی، 
روح الله هداوندمریزایی، محمدش���ریخان بیک، جعفر هوشمند، مهران صمدی، همایون 
سلیمانی روزبهانی، احمد صالحی، علی طاهری، ناصر ابراهیمی، کورش رشیدی، کمال 
کالنکی، فرحناز مصلی، شریین فیضی شندی، زهرا عسگری شاهی، سهیال حمیدی، فاطمه 

رضاسلطانی، پروین صالحی.
آمار واقعی کسانی که در تهران اعدام شدند، بسیار بیش تر از موارد فوق است. اعضای 

هیأت تأکید می کنند:
ما به این هم اکتفا می کردیم که اگر این می نوشت که چون سازمان منافقنی دارد با 
این نظام مبارزه می کند و این جانب اگر چه اعتقاد به این نظام ندارم )این را هم به 
او می گفتیم که بنویسد(، ویل چون اعتقاد به مبارزه با نظام هم ندارم، لذا...از سازمان 

جدا شدم. به این هم ما اکتفا می کردیم.
و هم چننی اضافه می کنند:

ما تک تک  این ها را آوردیم توی اتاق. مورد داشتیم که چهار بار با او صحبت کردیم. 
کرارا داشتیم که سه بار با او صحبت کردیم.

روند ِکار هیأت کشتار زندانیان سیاسی
ادعای مطرح ش���ده از سوی اعضای هیأت گوشه ای از واقعیت است. در ابتدا اگر کسی 
چننی چیزی یا حتی هم چون من تعهد می داد  که فعالیت سیاسی نمی کند، اعدام نمی شد. 
من جزو کسانی بودم که دیرتر نزد هیأت برده شدم و در جریان جزئیات کشتار قرار گرفته 
بودم و می توانستم تصمیم گریی کنم. اما به تعهد و یا حتی بیش تر از آن اکتفا نمی کردند. 
بعد از دادن تعهد و یا حتی نوش���نت »انزجارنامه«، در مرحله ی بعد زندانی را دوباره به 
دادگاه برده و از او می خواستند انزجارنامه ی مطلوب خودشان را بنویسد. در مرحله بعد 
دوباره زندانی را فراخوانده و از او می خواستند در مصاحبه ی تلویزیونی و...شرکت کند. 
سر آخر از زندانی می خواستند همکاری اطالعاتی کند. بنی پانزده تا بیست نفر از زندانیان 
بند دو در  گوهردشت که من در آن جا زندانی بودم، به خاطر عدم  پاسخ به این سؤال که 
در روز عید قربان و عید غدیر در بند شما چه کسی شربت داد، اعدام شدند. این دو روز 
مصادف بود با ۳و ۱۱مرداد ۱۳۶۷و اعضای هیأت می دانس���تند که در بند دو زندانیان به 
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مناسبت این اعیاد جشن گرفته بودند. 
برخالف ادعای اعضای هیأت، به انحای مختلف تالش می شد زندانی را فریب داده و 
حکم اعدام او را صادر کنند. آن ها خودشان را اعضای »هیأت عفو امام« معرفی کرده و 

از زندانی می پرسیدند آیا تقاضای عفو می کند یا نه؟
از بنی هفتاد و پنج زندانی مجاهد »ملی کش« که بنی چند روز تا هفت س���ال از پایان 
حکم شان گذشته بود و مقامات قضایی از آزاد  کردن آن ها سرباز می زدند، هفتاد و دو نفر 
اعدام شدند. از آن ها پرسیده شده بود آیا شرایط دادستانی برای آزادی از زندان را می پذیرید 
یا نه؟ این افراد در سال های گذشته بارها به این پرسش پاسخ داده بودند و به همنی خاطر 
در زندان باقی مانده بودند. آن ها مطلقا نمی دانستند پاسخ »نه« با اعدام همراه خواهد بود.

بیش از س���ی نفر از زندانیان »بند یک کنار جهاد« گوهردشت که تصور می کردند قرار 
است بندشان را عوض کنند و نمی خواستند در بند سابق شان باقی بمانند، به پرسش  هیأت 
»نه« گفتند و اعدام شدند. آن ها هنگامی که به محل اعدام برده می شدند تصور می کردند 
به بند جدیدشان منتقل می شوند. اکثریت قریب به اتفاق زندانیانی که بعد از ۱۵ مرداد 
اعدام شدند انزجارنامه نوشته و یا اعالم »برائت« کرده بودند اما با این حال اعدام شدند.

در روزه���ای اول هیچ یک از زندانیان، مطلق���اً اطالعی از ماهیت هیأت و مأموریت آن 
نداشتند. سؤاالت مطرح شده متناوباً در سال های قبل از زندانیان پرسیده شده بود.

هربار که می خواس���تند ع���ده ای را اعدام کنند با خواندن اس���امی آن ها، به متصدی امر 
می گفتند این افراد را به »بندشان« منتقل کنید. این جمله به مفهوم آن بود که آن ها را به 

محل اعدام منتقل کنید.

گوشه هایی از بی رحمی نریی و دیگر اعضای هیأت کشتار
اعضای هیأت هم چننی به آیت الله منتظری می گویند اگر کسان دیگری به جای آن ها مأمور 
اجرای فرمان خمینی بودند، اعدام های بیش تری صورت می گرفت و آن ها نهایت احتیاط 
را در این رابطه کرده اند. این ادعا ماهیت جنایتکارانه ی رژیم خمینی و دست اندرکاران آن 
را می رساند که افراد فوق در مقام »فرشته« نجات ظاهر می شوند. نریی در این دیدار به 
صراحت عنوان می کند که اگر هیأت دیگری می بود در تهران »سه برابر« اعدام می شدند. 
این در حایل است که بیش از شصت درصد زندانیان اوین و گوهردشت که به دادگاه برده 

شدند اعدام شدند. 
اعضای هیأت به اتفاق آرا، دو روز قبل از این دیدار، حکم به اعدام کاوه نصاری دادند که 
در اثر ضربه مغزی حافظه اش را از دست داده بود و کسی را نمی شناخت، بیماری صرع 
پیشرفته داشت و یک پایش در اثر سیاتیک فلج شده بود. او پیش از اعدام دچار حمله ی 
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صرع ش���د و برای رفنت به جوخه ی اعدام قلمدوش ظفر جعفری افشار شد، من شخصاً  
شاهد این صحنه در راهروی مرگ بودم.

نُه روز قبل از این جلس���ه در ۱۵ مردادماه، اعضای هیأت، به اتفاق آرا حکم اعدام ناصر 
منصوری را دادند که فلج قطع نخاعی بود و بیات مسئول بهداری گوهردشت که او را از 
بهداری به نزد هیأت برده بود، شخصًا  حوایل ساعت سه بعد از ظهر با برانکارد به محل 
اعدام برد. در همان روز ساعت پنج بعدازظهر محسن محمدباقر  که از دو پا فلج بود و با 
پاهای آهنی و عصا راه می رفت به دار آویخته شد. عباس افغان )روز ۱۲ مرداد در گوهردشت( 
و مس���عود رشتچیان )در اوین( که از بیماری ش���دید روانی رنج می بردند اعدام شدند.

هرکس را که فکر می کردند آثار شکنجه  روی بندش هست به منظور پاک کردن آثار جرم، 
اعدام می کردند. اولنی س���ؤایل که از »م –ش« کردند این بود که آیا دستت خوب شده 
است یا نه؟ او با زرنگی بالفاصله دست سالمش را نشان داد و گفت: بله حاج آقا. دست 

او در اثر شکنجه با دستبند قپانی عضالتش از بنی رفته بود.
هر دسته ای از زندانیان را که اعدام می کردند اعضای هیأت بنی خودشان شریینی و نان 
خامه ای تقسیم می کردند و جشن می گرفتند. آن ها گاه برای فشار بیش تر روی زندانیانی 
که در راهرو مرگ بودیم نیز نان خامه ای و شریینی تعارف می کردند. ناصریان )شیخ محمد 
مقیسه( از خوشحایل در راهروی مرگ به شکل بالرین ها می رقصید. اعدام بالفاصله پس 
از صدور حکم هیأت اجرا می شد و گاه فرصت تصحیح اشتباه شان را نداشتند. مواردی 

بود که نام فرد اعدام شده را دوباره برای رفنت نزد هیأت می خواندند.
اکثریت دویست نفری که اعضای هیأت مدعی هستند برای رسیدگی مجدد پرونده های شان 
در سلول های انفرادی به سر می برند، در اوین و گوهردشت در شهریورماه اعدام شدند. من 
جزو زندانیانی بودم که زنده ماندم. برای مثال هادی بیگی برادرزاده ی آیت الله مفید )پسر 
وی جان به در برد( رئیس بعدی دیوان عایل کشور، داوود زرگر برادرزاده ی احمد زرگر معاون 
دادستان انقالب اسالمی تهران، حمید جالیل برادر زاده سرهنگ محمد حسنی جالیل فرمانده 
سابق هوانریوز و وزیر دفاع دولت موسوی، جزو همنی دویست نفر بودند که اعدام شدند.

ادامه ی کشتار پس از دیدار با آیت الله منتظری
بعد از این دیدار برخالف توصیه ی آیت الله منتظری در ماه محرم با حکم جدید خمینی 

در روز ۵ شهریورماه هیأت برای کشتار زندانیان مارکسیست شروع به کار کرد.
از فحوای گفت وگو بر می آید که ابتدا قرار بر اعدام زندانیان سیاس���ی چپ نبوده اس���ت 
چون صحبت از آن است که شوشرتی رئیس سازمان  زندان های وقت و وزیر دادگسرتی 
دولت های رفس���نجانی و خاتمی ترتیب مالقات زندانیان را بدهد. اما به جای برآورده 
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کردن وعده های داده ش���ده در این گفتگو خمینی حکم جدیدی برای قتل عام زندانیان 
چپ می دهد و کشتار آن ها نیز آغاز می شود.

نریی و اعضای هیأت زندانیان مارکسیست را با این حربه که آیا نماز می خوانند یا نه، اعدام 
کردند. اکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاس���ی چپ اطالعی نداشتند  که در صورت 

پاسخ منفی به اعدام محکوم خواهند شد و حکم صادره بالفاصله اجرا خواهد شد.
اعضای هیأت از صدور حکم اعدام برای زندانیان توده ای که تعدادی از آن ها به سختی 

راه می رفتند هم دریغ نکردند. آن ها اعرتاف می کنند:
حتی در برخی از موارد جناب حاج آقا اش���راقی احتیاط می کردند و با برخی از 

برادران دیگری که در زندان بودند مشورت می کردند.
در خاطرات زندانم تأکید کرده  ام که مرتضی اشراقی ترمز هیأت بود و به همنی خاطر پس 
از کشتار ۶۷ برخالف دیگر اعضای هیأت کشتار، ترفیع مقام نگرفت. اما همنی جنایتکار، 
در گفتگو با دوستان و آشنایان تأکید می کند: فرمان امام، حکم اولویت فرمان پلیس به 

چراغ قرمز راهنمایی را دارد و از  کشتار زندانیان دفاع می کند.
نکته ی بعد، نظرخواهی از »برادران دیگر« است. در زندان  گوهردشت ناصریان )شیخ 
محمد مقیس���ه(، حمید عباسی )نوری(، داوود لشکری )تقی عادیل(، مهدی نادری فرد 
و فاتح و در زندان اوین مجتبی حلوایی عس���گر، قاضی حداد، حسنی حسنی زاده، زمانی 
)موسی واعظی(، سیدحسنی مرتضوی، اسماعیل شوشرتی، مسئوالن وزارت اطالعات 

و...به اعضای هیأت کمک می کردند.
این احکام از س���وی نریی در حایل صادر ش���د که وی در مهرماه ۱۳۹۱ با انتشار نامه ای 
ضمن تکذیب صدور حکم اعدام کاظم و محمدمهدی گیالنی فرزندان محمدی گیالنی 

توسط پدرشان نوشت: 
اخ���ریاً در روزنامه ی کیهان و هفته نامه ی پرتو س���خن مطالب مجعویل در رابطه با 
محاکمه و یا صدور حکم اعدام فرزندان حضرت آیت الله محمدی گیالنی توسط 
معظم له و اقدام برای اجرای آن بدس���ت خود ایشان درج گردیده که صرف نظر از 
س���اختگی بودن آن، اهانت بزرگی به این عالم وارس���ته و معلم اخالق که همواره 
مظهر عطوفت و مهربانی و هدایت و ارشاد متهمنی در مسند قضا بوده اند می باشد... 
چگونه تصور می شود انسانی فقیه و عارف و واجد سجایای اخالقی درصدد کشنت 
فرزندان خود برآید آن هم به صرف هواداری از سازمان منحرفی بدون آن که دستش به 
خون بیگناهی آغشته شده باشد و یا در عملیات نظامی شرکت کرده باشد؟ و اصواًل 
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مگر همه ی هواداران منافقنی که دستگری می شده اند به اعدام محکوم می شدند که بر 
فرض دستگریی این فرزندان، این ها نیز محکوم به اعدام شوند؟۱

این در حایل اس���ت که نریی ش���خصاً حکم اعدام هزاران نفر را صادر کرد بدون آن که 
دست شان به خون بیگناهی آغشته شده باشد و یا در عملیات نظامی شرکت کرده باشند؟

انجام جنایت در عنی خونسردی 
او این جنایات را در نهایت خونسردی انجام می داد. در جریان کشتار ۶۷ من خود شاهد 
بودم ناهارش را که شامل جوجه و کباب و خورشت و میوه و دسر بود، زندانیان افغانی برایش 
می آوردند و او به همراه هیأت کشتار در محل صرف می کرد و ادامه ی جنایت را از سر 
می گرفت. به هنگام اعدام زندانیان حداقل یکی از اعضای هیأت در محل دار زدن حضور 
می یافت تا شاهد جان دادن آن ها باشد. وی شب ها پس از پایان کار هیأت کشتار در زندان 
گوهردشت و پیش از ترک زندان از گلخانه ی زندان گوهردشت برای منزلش گل می برد.

در آن ایام من که در طبقه ی سوم بند مشرف به محوطه ی زندان گوهردشت محبوس بودم 
از میان نرده ی کرکره ی جلوی س���لولم که پیش تر دستکاری شده بود او را می دیدم که با 
راننده اش در مورد گلدانی که مدنظرش بود گفتگو می کرد و او هر بار با گلدانی جدید بر 

می گشت تا نظر نریی را جلب کند.
کشتار بی رحمانه ی زندانیان که پایان یافت، دست از سر زنان مارکسیست بر نداشت و آن ها 
را به جرم نماز نخواندن به تخته شالق بست. به تصدیق رفسنجانی پس از پایان کشتار ۶۷ 
در شهریورماه، حکام شرع اوین که رئیس شان نریی بود، برای اعدام جان بدربردگان آن 
قتل عام پافشاری می کردند. در اثر فشار آن ها که با مخالفت کارشناسان وزارت اطالعات 
مواجه بود، خمینی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد که در آن جا با 

نظر وزارت اطالعات موافقت شد و کشتار ادامه نیافت. 

ارتقا مقام و موقعیت قضایی 
نریی پس از پایان مأموریت کشتار زندانیان سیاسی به چشم و چراغ خمینی تبدیل شد 
و مقام و منصب او باالتر از ش���ورای عایل قضایی که اعضای آن از صاحب منصب های 

قضایی و مذهبی رژیم بودند و مقام استادی به نریی داشتند شد.
اصوالً یکی از مالک و معیار های خمینی برای دفاع از افراد و شخصیت های سیاسی، 
چگونگی برخوردش���ان با گروه  های سیاس���ی و در رابطه ب���ا مقامات قضایی و امنیتی 
بی رحمی به کار گرفته شده از سوی آنان بود. او در همه حال از کسانی حمایت می کرد 

1-www.entekhab.ir/fa/news/78210
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که س���بعانه ترین برخوردها را در ارتباط با زندانیان سیاسی و به ویژه مجاهدین داشتند. 
الجوردی از بابت بی رحمی و ش���قاوتش نورچشم خمینی بود و علریغم مخالفت هایی 
که دامنه ی آن تا درون نظام کش���یده ش���ده بود تا دی ماه ۶۳ هم چنان در مصدر کار ماند 
و دس���تگاه جنایت و سرکوب رژیم را هدایت کرد. سیدحسنی موسوی تربیزی را به خاطر 
جنایاتی که مرتکب شده بود و آوازه اش ایران را در نوردیده بود از تربیز به تهران فرا خواند 

و حکم دادستان کل انقالب را به نامش زد. 
خمینی در ۱۱ دی ماه ۱۳۶۷ ضمن انتخاب نریی به ریاست هیأتی دونفره، ابراهیم رئیسی را 
که آن موقع به لحاظ رسمی معاون دادستان انقالب تهران بود، همراه او کرد. این دو نفر به 
منظور اشاعه ی جو سرکوب و اختناق در کشور مأموریت یافتند تا »فارغ از پیچ  و خم های 

اداری« به سرعت احکام اعدام و قطع دست و پا را صادر کنند.
]بسمه تعایل [ /جناب حجت االسالم آقای نریی - دامت افاضاته

از آن جا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به این جانب رسیده 
است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی تری با مسائل مختلف را 
دارند، به جنابعایل و حجت االسالم آقای رئیسی ماموریت قضایی داده می شود تا 
نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سریجان، اسالم آباد و درود رسیدگی نموده، و 
فارغ از پیچ و خم های اداری با دقت و سرعت آن چه حکم خداست در موارد مذکور 

اجرا نمایید. باید سعی کنید خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نگردد. والسالم.
به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۶۷- روح الله الموسوی الخمینی

دو هفته پس از صدور این حکم، خمینی قساوت و درنده  خویی رایج در دستگاه قضایی رژیم را که 
به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود کافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب از کم کاری 
مقامات قضایی، نریی و رئیسی را مأمور کرد تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.

بسم الله الرحمن الرحیم
از آن جا که مقامات باالی قضایی کش���ور هیچ گونه حساس���یتی در مورد مس���ائل 
تکان دهنده فوق ندارند به حجتی االس���الم آقایان نریی و رئیس���ی، مأموریت داده 
می ش���ود که طبق آن چه تش���خیص می دهند، در چهارچوب اسالم عزیز، در موارد 
مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب اس���ت که در نظام اسالمی چننی حوادثی اتفاق 
می افتد؛ ویل با کمال خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل، و کارهای دیگر بر کار 

قضایی رجحان پیدا می کند.
۶۷/۱۰/۲۳ -روح الله الموسوی الخمینی

خمینی یک روز پس آن که موس���وی اردبیلی رئیس ش���ورای عایل قضایی رژیم در نماز 
جمعه اطاعت خود و دستگاه قضایی از فرامنی خمینی را اعالم کرد در حکمی جدید و 
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به منظور توسعه ی اختیارات نریی به شورای عایل قضایی رژیم دستور داد به منظور اجرای 
احکام اعدام و شالق و... کلیه ی پرونده های راکد را به نریی و رئیسی دهد تا هر چه زودتر 

خاطیان به مجازات برسند.
بسمه تعایل/ شورای عایل قضایی جمهوری اسالمی

کلیه پرونده هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای 
حکم خدا تأخری افتاده است در اختیار حجتی االسالم آقایان: نریی و رئیسی قرار 
دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. به آقایان نریی و 
رئیسی هم سفارش اکید می نمایم که جهات شرعیه را کاماًل رعایت نمایند. والسالم.

۱ بهمن ۱۳۶۷ - روح الله الموسوی الخمینی
در تاریخ ۲بهمن ۱۳۶۷ نریی و رئیسی که ظاهراً با موانع شورای عایل قضایی مواجه شده 

بودند از خمینی در زمینه ی حدود اختیارات شان سؤال کردند:
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک زعیم عالیقدر، رهرب کبری انقالب و بنیانگذار 

جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی - مدظله العایل
با سپاس بی کران از درگاه احدیت که این جانبان را مشمول عنایت آن امام عزیز و 
بزرگوار قرار داده تا در اجرای احکام و حدود الهی گامی برداریم، مستدعی است 
نظر مبارک را امر به ابالغ فرمایید که دستور مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱ آن حضرت اختصاص 
به اجرای حدود الهی دارد یا شامل احکام صادره در مورد قصاص نفس نیز می شود؟

۶۷/۱۱/۲ سیدابراهیم رئیسی - حسینعلی نریی 
خمینی در پاس���خ به س���ؤال این دو تأکید کرد که منظورش از حکم صادره، دادن اختیار 

صدور حکم در مورد حدود و قصاص است.
بسمه تعایل/ جناب حجتی االسالم آقایان نریی و رئیسی

آن چه را که به شما مأموریت دادم تا به پرونده هایی که در شورای عایل قضایی راکد مانده 
است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیه آن.

۶۷/۱۱/۲ - روح الله الموسوی الخمینی
س���پس در ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ خمینی در پاسخ به موس���وی اردبیلی که حوزه ی اختیاراتش 
محدود ش���ده بود نامه زیر را نوش���ته و از او می خواهد که نریی را مأمور صدور حکم در 

ارتباط با اعمال خالف عفت در شهر تنکابن کند:
بسمه تعایل / جناب حجت االسالم آقای موسوی اردبیلی -دامت افاضاته

بنا بر گزارش اطالعات، در تنکابن اعمال خالف عفتی رخ داده است. از آن جا که 
ش���ما گفتید این مسائل را ابتدائا با شما در میان بگذارم، جنابعایل پس از تحقیق، 
یکی از افراد قاطع قوه ی قضاییه، چون آقای نریی را به آن ش���هر فرستاده تا سریعا 
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حکم خدا را جاری نمایند.
امیدوارم دقت الزم را بنمایند تا به کسی ظلمی نگردد.

۶۷/۱۱/۲۴ - روح  الله الموسوی الخمینی
نریی یک اس���تثنا بود. خمینی در حیات خود برای هیچ حاکم ش���رعی این همه حکم 
مأموریت ننوشت. چرا که او از پس یکی از بزرگ ترین کشتارهای معاصر بدون آن که خم 

به ابرو بیاورد، برآمده بود.
پس از پایان کشتار ۶۷ و اتخاذ سیاست جدید رژیم مبنی بر قتل زندانیان سیاسی آزاد شده ی 
مجاهد و نپذیرفنت مسئولیت آن، نریی به عنوان حاکم شرع سیار برای محاکمه ی زندانیان 
سیاسی مجاهد دستگری شده شخصاً به همراه اشراقی در زندان »کمیته  مشرتک« سابق یا 
»توحید« حضور می یافت و حکم اعدام آن ها را صادر می کرد. در این دوران بر اساس 
صالحدید مسئوالن اطالعاتی و امنیتی از انتقال زندانیان دوباره دستگری شده ی مجاهد به 
اوین و محاکمه ی آن ها در »دادگاه انقالب اسالمی« خودداری می کردند و کلیه ی مراحل 
بازداشت، بازجویی، دادگاه و اجرای حکم اعدام در زندان »توحید« انجام می گرفت. 
پس از اشتباه سازمان مجاهدین در معرفی نام کوچک او )جعفر( نریی تالش زیادی به خرج 
داد که نام صحیح وی که »حسینعلی« بود در مکاتبات رسمی و هم چننی اخبار رسانه ها به 
کار نرود. او هم چننی تالش داشت تا عکسش در جراید انتشار پیدا نکند. در مراسم های 
عمومی نیز او در محلی می نشست که عکس برداری از آن ممنوع است. یک بار اشتباه 
کافی بود تا عکس او را در دیدار با وزیر دادگسرتی »بالروس« به دست آورم و با انتشار 
آن تالش های نظام برای مخفی نگاه داشنت عکس او را بی ثمر کنم. پس از انتشار عکس و 
نام صحیح وی بود که دستگاه های تبلیغی نظام اجازه یافتند، عکس  و نام وی را منتشر کنند. 

نقش نریی در سنگ بناِی 
»ستاد اجرایی فرمان امام« و غارت اموال عمومی

پ���س از پ���ریوزی انقالب، خمین���ی در حکمی به ش���ورای انقالب مق���رر کرد: 
شورای انقالب اسالمی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول 
و غریمنقول سلسله  پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطنی به این سلسله را که در طول 
مدت سلطه غریقانونی، از بیت المال مسلمنی اختالس نموده اند به نفع مستضعفنی و 

کارگران و کارمندان ضعیف  مصادره نماید...
هم چننی مصادره ی اموال تعریف شده در حکم خمینی یکی از مواردی بود که دادگاه  های 

انقالب به آن می پرداختند. احکام صادره قطعی و بدون تجدیدنظر بود.
در اوایل سال ۱۳۶۱ »دادگاه عایل انقالب اسالمی« که  مقر آن در شهر قم بود ایجاد شد 
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تا نسبت به احکام صادره از محاکم انقالب و نوعاً ناظر بر مصادره اموال رسیدگی مجدد 
گردد. هم چننی شعب ویژه ای برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ایجاد شد.

به دنبال صدور فرمان هشت ماده  ای خمینی در آذرماه ۱۳۶۱ »ستاد پیگریی فرمان هشت 
ماده ای امام خمینی« زیر نظر موسوی اردبیلی تشکیل شد.

در تاریخ ۲۳فروردین ۱۳۶۵خمینی با صدور دس���توری به موسوی اردبیلی که در آن زمان 
مسئولیت دیوان عایل کشور را به عهده داشت مقرر کرد که کلیه اموال مجهول المالک که 
از پیدا شدن صاحبان آن ها ایجاد یأس شده تحت نظارت  هیأتی مرکب از نماینده رییس 
دیوان عایل کشور و نمایندگان رییس جمهور و نخست  وزیر به فروش درآید و در مصرف 
شرعی آن که فقرا هستند برسد. با این دستور »هیأت های قضایی مجری فرمان حضرت 
امام )ره(« تش���کیل گردید. احکام هیأت های یاد شده با تأیید موسوی اردبیلی  قطعی و 

الزم االجرا بود. این هیأت ها تا سال ۱۳۶۸ دایر بودند.
اما از سال ۶۷ مسئوالن قوه ی قضاییه خواهان تغیریاتی در قانون بودند. مرتضی اشراقی 
دادستان انقالب اسالمی مرکز و یکی از اعضای هیأت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 
۶۷، در ۲۲ تریماه ۱۳۶۷ در یک مصاحبه ی مطبوعاتی در ارتباط با تحوالت دادس���تانی 

انقالب و از جمله اقدامات آن در مورد اسرتداد اموال مربوط به اصل ۴۹ گفت: 
تاکنون آن چه که از قبیل اسرتداد اموال یا ضبط اموال پس گرفته شده، عمدتاً مربوط 
ب���ه اصل ۴۹ بوده اس���ت و به موجب قواننی از ابتدای کارم���ان به اصل ۴۹ عمل 
کرده ایم. لکن با تصویب قانون اجرایی اصل ۴۹ در این زمینه پرونده های جدیدی 
تشکیل و با صدور کیفر خواس���ت به دادگاه ارسال شده است. لکن اشکاالتی در 
قانون اجرایی اصل ۴۹ به نظرمان رسیده است که به مسئولنی امر اعالم کرده ایم، به 
اعتقاد ما وسعت مواردی که در اصل ۴۹ قانون اساسی ذکر شده است بیش تر از آن 
چیزی است که در قانون اجرایی اصل ۴۹ عنوان شده است و تا بحال، ما این نبود 
قانون را، با استفاده از ماده ۲۸۹ قانون اصالح آئنی دادرسی کیفری رفع کرده ایم. از 
جهت این که اگر نسبت به مواردی که اعالم می شود قانون ساکت بود، می بایست 
از فتاوی مشهور استفاده شود و در این زمینه به همنی شیوه عمل کرده ایم. ویل از نظر 
تشریفات رسیدگی، مقررات خاصی وضع شده است که معموأل دادسرا و دادگاه در 

اجرای آن دچار اشکاالتی می باشند.۱...
دوران اوج بی قانونی خمینی ب���ود. او هر روز حکمی ورای قواننی مصوب رژیم صادر 
می کرد و »حکم حکومتی« هر روز جلوه ای نو می یافت. او برای رفع مشکالت دست  وپا 
گری اداری و کنار گذاشنت »تشریفات رسیدگی« در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه ای 

۱-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۲۲ تری ۱۳۶۷.
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حبیب الله عسگراوالدی ، مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع 
به وجوه و اموال مجهول المالک، بالصاحب، ارث بالوراث و اموایل که بابت تخمیس 
و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساس���ی و دیگر قواننی در اختیار ویل فقیه است  
نصب کرد و مقرر گردید نام���ربدگان از طرف ویل فقیه هرگونه صالح می دانند در تمام  
ابعاد فروش، نگهداری و اداره مال اختیار داش���ته باش���ند. با این دستور »ستاد اجرایی 
فرمان حضرت  امام )ره(« تش���کیل شد.این »ستاد« که قرار بود عمری یک ساله داشته 
باشد مانند دادگاه انقالب اسالمی و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس قانون اساسی رژیم 

غریقانونی هستند به یکی از نهادهای اصلی اقتصادی نظام تبدیل شد.
در س���ال های اخری روش���نگری زیادی در ارتباط با این »س���تاد« که به عنوان یکی از 
بزرگ ترین کارتل های اقتصادی کشور، بخشی از »امرپاطوری مایل«  خامنه ای را تشکیل 
می دهد، ش���ده است. اما در هیچ یک از این روش���نگری ها اشاره ای به نقش کروبی و 
صانعی و نریی و عسگراوالدی در راه اندازی آن نشده است. ۱ نریی و شیخ حسن صانعی 
پس از دریافت حکم مأموریت، از آن جایی که از میزان عالقه  و اعتماد خمینی به نریی 
آگاه بودند از وی  خواستند تا دایره ی اختیارات او را گسرتده تر کرده، وی را همراه آنان کند.

کروبی و حسن صانعی در نامه شان به خمینی ضمن تأکید بر »وارستگی« و »قاطعیت« 
ن���ریی، از خمینی خواس���تند او را این بار مأمور صدور احکام ش���داد و غالظ بر علیه 
»غارتگران بیت المال« کند. این نامه در شرابط ملتهب جامعه  پس از پذیرش آتش بس 
و برکناری آیت الله منتظری و درست پس از انتشار رنج نامه ی احمد خمینی علیه آیت الله 
منتظری در روزنامه اطالعات و دفاع از قتل عام زندانیان سیاسی و... نوشته شد و معنای 

سیاسی خاصی داشت. در نامه ی این دو به خمینی آمده است:
... با س���الم و تحیات خالصانه و اظهار تشکر از اعتمادی که نسبت به این جانبان 
ابراز فرموده اید معروض می دارد، در اجرای فرمان مبارک مورخ ۶۸/۲/۶ آن حضرت 
نسبت به اموایل که در اختیار ویل فقیه است حسب اظهارنظر مطلعنی، پرونده های 
زی���ادی در رابطه با موضوع حکم حضرتعایل مربوط ب���ه غارتگران بیت المال و 
وابستگان به رژیم طاغوت در محاکم وجود دارد که صرف نظر از مشکالت دست و 
پاگری رسیدگی عادی به آن ها چندین سال به طول می انجامد و این امر موجب اضرار 
بیت المال و حقوق محرومنی و مس���تضعفنی جامعه می شود. علیهذا از محضرتان 
استدعا می شود در صورت صوابدید جهت پیشرفت امور و ضایع نشدن حق فقرا 
و مس���تمندان به مسئولنی قضایی مربوطه دستور فرمایید تا بدین پرونده ها خارج از 
ضوابط دس���ت و پاگری حاکم بر دادگاه ها طبق موازین ش���رع انور رسیدگی شود 
و ف���ردی را برای این کار انتخاب نمایند. و از آن جا که جناب حجت االس���الم و 

1-https://khodnevis.org/article/53577 
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المسلمنی آقای نریی فردی وارسته، قاطع و مورد توجه حضرتعایل است و نیز مورد 
توجه قضای کشور است برای مسئولیت این امر پیشنهاد می شود.

والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته. مهدی کروبی - حسن صانعی 
در آن دوران، در تمامی اموری که نیاز بود پرونده ها خارج از ضوابط دست و پاگری حاکم 
بر دادگاه ها رسیدگی شود، نریی پیشتاز بود و همه ی جناح های رژیم روی او توافق داشتند. 
فرقی نمی کرد موضوع کشتار زندانیان سیاسی باشد یا رسیدگی به پرونده  ی متهمان عادی 

و یا پرونده های مربوط به غارتگران بیت المال و وابستگان به رژیم طاغوت.
خمینی در ۱۹ اردیبهشت ۶۸ ضمن تأیید پیشنهاد کروبی و حسن صانعی، با انتخاب نریی به 
این سمت موافقت کرد و از موسوی اردبیلی خواست که اختیارات الزم برای تصمیم گریی 

در امور محوله را به نریی بدهد:
بسمه تعایل/ جناب مستطاب حجت االسالم آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته

با سالم و دعا. این کار مربوط به جنابعایل است. انشاءالله اقدام می نمایید. من با 
پیش���نهاد آقایان: کروبی و صانعی و انتخاب آقای نریی برای این کار موافقم. البته 
با اختیاراتی که خود بتواند تصمیم الزم را بگرید. انش���اءالله موفق و موید باشید. 

والسالم علیکم.
۶۸/۲/۱۹- روح الله الموسوی الخمینی

نُه روز بعد خمینی دیگر »کار« را »مربوط« به موس���وی اردبیلی نمی دانس���ت. او که از 
درنگ اردبیلی خشمگنی ش���ده بود در ۲۸ اردیبهشت ۶۸، هفده روز قبل از مرگش، نه 
تنها فرمان انتخاب نریی را داد بلکه با سلب اختیارات شورای عایل قضایی و دیوان عایل 

کشور، اختیارات وسیع تری را به او تفویض کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجت االسالم آقای موسوی اردبیلی - دامت افاضاته
جنابعایل آقای نریی را برای رسیدگی به پرونده های موضوع حکم آقای صانعی 
وآقای کروبی انتخاب نمایید تا هر پرونده ای در کشور مربوط به آن حکم می گردد را 
رسیدگی نماید. و همان طور که نوشته اید برای اینکه حقوق مردم از بنی نرود، دادگاه 
عایل انقالب اسالمی را موظف کنید این پرونده ها را رسیدگی مجدد نمایند. آقایان 
حجتی االسالم معرفت و نریی موظفند این پرونده را خارج از قواننی دست و پا گری 
رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مدنظر قرار دهند، تا خدای ناکرده 
حق کسی ضایع نگردد. بدیهی است کلیه ی احکام صادره که به تایید دادگاه عایل 
انقالب اسالمی رسیده باشد قطعی و الزم االجراست. توفیق جنابعایل را از خداوند 
متعال خواستارم. توضیح این مطلب الزم است که پرونده های شهرستان ها از طریق 
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آقای نریی به دادگاه عایل فرستاده خواهد شد.
۶۸/۲/۲۸ -روح الله الموسوی الخمینی

عمر خمینی کفاف نداد تا از »برکات« این »ستاد« و »اقدامات شرعی« نریی برخوردار 
شود و خامنه ای مریاث خوار او شد. وی در اولنی قدم ضمن تأکید بر »اعتماد شایسته  یی« 
که خمینی به نریی داشت از وی خواست همانطور که از وی خواسته شده بود »خارج از 

مقّررات دست و پاگری ادارى« بر اموال این ستاد بیفزاید:
بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم 

جناب حجت االسالم آقاى نریى
با توجه به درایت و بصریت و تعهد جناب عایل و اعتماد شایس���ته یى که حضرت 
امام )رضوان اللَّه تعایل علیه( در موارد متعّدد به ش���ما ابراز داشته اند، امر رسیدگى 
ب���ه پرونده هاى مربوط به فرمان مبارک ایش���ان مورخ���ه ى ۶۸/۲/۶)اموال مربوط 
به ویلّ فقیه( را به جناب عایل احاله مى نمایم. مقتضى اس���ت که با تعینی شعبى از 
دادگاه هاى انقالب اس���المى و یا افراد واجد ش���رایط و صالحیت و با مراعات 
احتیاط کامل، پرونده هاى موضوع و حکم مزبور را بر حسب ضوابط شرع مقدس 
اسالم و خارج از مقّررات دست و پاگری ادارى رسیدگى و حکم شرعى و عادالنه و 
دور از مسامحه را در مورد آن صادر نمایید. احکام صادره، پس از تأیید جناب عایل 
قطعى و الزم االجراست. بدیهى است دادسراهاى انقالب اسالمى و دستگاه ها و 
ادارات ذى ربط، همکارى الزم را با ش���ما خواهند کرد. توفیق جناب عایل و دیگر 

همکاران تان را در اجراى صحیح و سریع این مأموریت مسألت مى نمایم.
سیدعلى خامنه اى - ۶۸/۶/۱۶

وی هم چننی در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۷۰ راجع به مصادیق  اصل ۱۴۹و سایر موضوعاتی که در 
حیطه و صالحیت شعبه ویژه ی اصل ۴۹ که مسئولیت آن با نریی بود دستوراتی  را صادر کرد.

موضوع به همنی جا ختم نشد. محسن نوربخش وزیر اسبق دارایی در بخشنامه  ای ضمن 
اشاره به فرمان خامنه ای این ستاد را از پرداخت مالیات معاف کرد: 

بخشنامه شماره ی ۳۰/۴/۵۵۱۸/۱۲۹۳۳ در خصوص فرمان رهربی
معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره ۳۰/۴/۵۵۱۸/۱۲۹۳۳

۱-اصل ۴۹ قانون اساسی دربرگرینده ی تکلیف قوای اجرائی کشور در قبال اموال و امالک رهاشده و 
تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت مصادره شوند، است. به موجب این اصل، »دولت 
موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، 
سوءاستفاده از پیمان کاری ها و معامالت دولتی، دایر کردن اماکن غریمشروع و سایر موارد را گرفته و به 
صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال واگذار کند. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق 
و ثبوت شرعی به وسیله ی دولت اجرا شود.« از آن جایی که والیت فقیه مالک جان و مال »مسلمنی«است 
، »بیت المال« نیز در زمره ی اموال وی قرار میگرید و مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی شود . 
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با ارسال منت نامه ش���ماره ۳۰/۷۱/۵۱/۵۰۰ مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۸ حجت االسالم جناب 
آقای حسینعلی نریی متضمن فرمان مقام معظم رهربی راجع به معافیت اموال در 
اختیار ویل فقیه که توس���ط س���تاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره ( اداره و منتقل 
می شود از آن جا که در این زمینه واحدهای مختلف مالیاتی با پاره ای ابهامات مواجه 
می باشند موارد زیر را در خصوص تعلق یا عدم تعلق مالیات نسبت به اموال مزبور 

متذکر می گردد: ...
هاشمی شاهرودی در شهریور ۱۳۷۸ به ریاست قوه ی قضاییه رسید و در اردیبهشت سال 

بعد )۱۳۷۹( نریی از ریاست دادگاه های ویژه ی اصل ۴۹ قانون اساسی کناره گریی کرد. 
در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ با توجه به کناره گریی نریی، خامنه ای طی دستور العملی با تأکید 
بر واگذاری  پرونده های موضوع اصل ۴۹ به تشکیالت قضایی مقرر کرد که امر رسیدگی 
به پرونده های اصل ۴۹ توسط ش���عبی از دادگاه های انقالب اسالمی در تهران و مراکز 
استان ها صورت پذیرفته و قضات دادگاه ها با ابالغ ویژه رییس قوه ی قضاییه منصوب 
گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه های تجدید نظر یا دیوان عایل کشور باشد. 
هم چننی ماده ی ۲۲ آینی نامه ی  شیوه رسیدگی شعب ویژه که در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۸۰ به 

تصویب رییس قوه ی قضاییه رسید مقرر داشته: 
احکام صادره از هیأت های قضایی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های مربوط به 
فرامنی حضرت امام و مقام معظم رهربی که تا تاریخ یک خرداد ۱۳۷۹ تنفیذ  گردیده 
قطعی و غریقابل تجدیدنظر)تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده  دادرس���ی، 
فرجام خواهی و...( بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان  صدور 
حکم می باشد«. بدین ترتیب احکام سابق الصدور تا تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ که توسط 
هیأت های قضایی و ش���عب ویژه اصل ۴۹ صادر و حس���ب مورد به تأیید آیت الله 
موسوی اردبیلی و یا حجت االسالم نریی رسیده از سوی محکومنی پرونده، غریقابل 

اعرتاض و غریقابل رسیدگی مجدد می باشد.
ب���ه این ترتیب خامنه ای از طریق احکامی که نریی صادر کرد صاحب بزرگ ترین کارتل 
اقتصادی کش���ور ش���د  که رویرت آن را بالغ بر ۹۵ میلی���ارد دالر ارزیابی می کند و ارزش 
بانک های تحت کنرتل او در بازار بورس، مطابق با اطالعات به روز شده در هشتم دی 

۱۳۹۲، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دالر است.
این ستاد به وسیله ی فساد حاکم بر دستگاه قضایی و حکام شرعی که زیر نظر نریی بودند 
به اموال ایرانیانی که به خارج از کشور سفر کرده بودند نیز رحم نکرد و در بسیاری موارد 

همه یا بخشی از اموال آنان را مصادره کرد.
گفته می شود نیمی از اموال این ستاد را سرمایه های مصادره شده ی این بخش از مردم 
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کشورمان تشکیل داده است. حکام شرعی که زیر نظر نریی کار می کردند خود به خرید 
اموال زیر قیمت کارشناسی شده پرداختند و از این بابت میلیاردها تومان به جیب زدند.

محمد شریعتمداری و محمدجواد ایروانی وزرای بازرگانی و اقتصاد دولت های خاتمی 
و موسوی از روسای پیشنی این ستاد بودند و محمد مخرب معاون بازرگانی و حمل و نقل 
بنیاد مستضعفان نیز از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست ستاد را بر عهده دارد. نام وی در لیست 

تحریم های اتحادیه اروپا که در مرداد ۱۳۸۹ به تصویب رسید قرار دارد.

معاون قضایی و قائم مقام رئیس دیوان عایل کشور
در اس���فندماه ۱۳۷۳ پس از آن که محمد محمدی  گیالنی به ریاست دیوان عایل کشور 
رسید، حسینعلی نریی نیز همراه وی به دیوان عایل کشور رفت و معاونت قضایی و هم چننی 
قائم  مقامی وی را به عهده گرفت. وی در دوره  ای که گیالنی بیمار بود ریاست این نهاد 

را به عهده داشت.
در این دوران، دیوان عایل کشور به مجمعی از جنایتکاران علیه بشریت مبدل شد و کسانی 
هم چون احمد قتیل زاد حاکم شرع گیالن و امام جمعه سابق انزیل و مدیر سابق حوزه ی  
علمیه این شهر، محمد سلیمی مسئول کشتار در غرب کشور و حاکم شرع دادگاه ویژه ی 
روحانیت، سیداحمد زرگر معاون سابق دادستان انقالب اسالمی و راننده ی اسبق محمد 
مؤمن یکی از گردانندگان دادگاه عایل قم، مرتضی اشراقی عضو هیأت کشتار سال ۶۷ و 
دادستان سابق انقالب اسالمی مرکز و... که سیاه ترین پرونده ی نقض حقوق بشر در کشور 

را داشتند باالترین نهاد قضایی کشور را نیز به اشغال خود در آوردند.
در پی »مجازات« و قتل الجوردی توسط یک تیم عملیاتی مجاهدین در شهریور ۱۳۷۷، 
امریانتظام در گفتگو با صدای آمریکا از بی رحمی ها و ش���قاوت های الجوردی گفت. 
نریی، در مقام معاون قضایی وقت دیوان عایل کشور در نامه ای به  رهربپور رییس وقت 
دادگاه انقالب تهران خواهان دستگریی و مجازات امری انتظام شد که جز حقیقت چیزی بر 

زبان نیاورده بود. وی ضمن پاپوش دوزی برای انتظام گفت: 
اوراق ضمیمه منت مصاحبه امریانتظام است شنیدن این همه مطالب دروغ و اهانت 
علیه نظام مقدس اسالمی و مسئولنی مخلص و فداکار موجب تأسف و تأثر است 
که چگونه افراد ضد انقالب و ضد اسالم ناب محمدی )صلی الله علیه و آله( که 
از رأفت و رحمت اس���المی نظام و مسئولنی آن بهره مند شده اند، این گونه به خود 
جرأت می دهند که علیه مقدس���ات نظام تاخت و تاز داشته باشند. در شرایط فعلی 
آیا مصداقی بارزتر از مورد فوق در مورد اعمال ضدانقالبی سراغ دارید؟...مطرح 
کردن کار اطالعاتی و میدان دادن به وی جز کاله سر مسئولنی گذاشنت و وزر وبال سر 
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کشور و سوزاندن دل مخلصنی و طرفداران نظام چیزی نخواهد داشت. ۱
انتقال از دیوان عایل کشور به دادگاه انتظامی قضات

پس از باالگرفنت جنگ قدرت بر سر محاکمه ی سعید مرتضوی که پایش را از  گلیم خود 
درازتر و به حریم خاندان الریجانی تجاوز کرده بود، کاظم صدیقی امام جمعه تهران که از 
مخالفان پیگریی پرونده ی مرتضوی بود از ریاست دادگاه انتظامی قضات برکنار و حسینعلی 
نریی که معاونت قضایی دیوان عایل کش���ور و قائم مقامی این نهاد را به عهده داش���ت، 
جایگزین وی شد. این تغیری و تحول در حایل صورت گرفت که هنوز یک سال دیگر به 
پایان مدت مأموریت کاظم صدیقی به عنوان ریاست دادگاه انتظامی قضات باقی مانده بود.

بر اساس تبصره ی یک ماده ی چهار قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگسرتی مصوب 
سال ۱۳۷۶ مرجع رسیدگی به صالحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره ی کانون های 

وکال، دادگاه عایل انتظامی قضات است.
ظاهراً نریی از این تغیری و تحول که در واقع تنزل مقام اوس���ت، راضی نیس���ت و پست 
قبلی اش را بیش تر می پس���ندید چرا که پیش از انتصاب رس���می اش به ریاست دادگاه 
انتظامی قضات به اشاره ی او »حدود هشتاد نفر از کارکنان و قضات دیوان عایل با تحویل 
نامه ای به  آیت الله محسنی گرگانی که خطاب آن به آیت الله آملی الریجانی« بود، از وی 

خواستند وی را از بدنه ی دیوان عایل کشور جدا نکند. ۲
با این حال الریجانی که به دنبال تحکیم پایه های قدرت خود در قوه ی قضاییه است به خواسته ی 
آن ها توجهی نکرد و طی حکمی نریی را به ریاست دادگاه انتظامی قضات منصوب کرد.

اقدام الریجانی در پی آن صورت گرفت که نریی درگذش���ت همسر آیت الله صانعی را 
تس���لیت گفت و این اقدام دور از چش���م خامنه ای و الریجانی که می کوشد جانشنی او 
شود، دور نماند. به تعریف و تمجید او از آیت الله صانعی توجه کنید.۳ به ویژه این که نریی 
روابطی را نیز با »بیت امام« برقرار کرده است. به همنی دلیل آهسته آهسته بایستی بال های 

او را قیچی کرد و به پستو فرستاد. 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908121271
2-www.donya-e-eqtesad.com/news/750223
3-www.youtube.com/watch?v=fTDm3LiHgP8
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علی رازینی متولد ۱۳۳۲ در شهرس���تان رزن از توابع همدان است. او به علت مخالفت 
پدرش حجت االسالم محمود رازینی با سیستم آموزشی نوین، به مدرسه ی نرفت به ادعای 

خودش در امتحانات متقرفه شرکت و موفق به کسب مدرک تحصیلی شد.
رازینی در سن بیست و یک سالگی با دخرت یک روحانی ازدواج کرد؛ حاصل این ازدواج 
یک پسر به نام محمد و چهار دخرت است. وی پس از کشته شدن حجت االسالم ذبیح الله 
کرمی کرمانشاهی،۱ دادستان انقالب اسالمی قم در عملیات »فروغ جاویدان«، همسر وی را 
که با آن ها رفت  و آمد خانوادگی داشت به عقد خود در آورد و سال ها آن را مخفی نگهداشت. 
با این حال وقتی دامادش قصد ازدواج مجدد داشت، با پرونده سازی او را به زندان انداخت.

سیس���تم آموزش و پرورش دوره ی رضاخان مورد تأیید پ���در علی رازینی نبود به همنی 
دلیل در منزل به فرزندان خود آموزش می داد و از مدرس���ه رفنت آن ها ممانعت می کرد؛ 

فریده کرمی خواهر ذبیح الله کرمی دروغ های عجیبی در مورد شکنجه ی و صدور حکم اعدام وی و 
برادرش نصرت الله توسط ساواک تولید می کند. او می گوید: »حدود شش ماه آن ها را در زندان نگه 
داشتند و به شدت شکنجه می کردند، شدت شکنجه ها به حد ی بود که وقتی لباس های شان را به ما دادند 
پوست پشت آن ها روی لباس ها جا مانده بود... در یکی از مبارزات شهید توسط ساو اک دستگری و به 
زندان منتقل شد. من به همراه پدر و مادرم به مالقاتش رفتیم. شهید ذبیح الله و تعدادی از طلبه ها که روی 
چشم های شان را بسته بودند آوردند و آن جا بود که به ما اطالع دادند که همگی محکوم به اعد ام شدند. 
پس از شنیدن ماجرای اعدام ذبیح الله، بالفاصله پدر و مادرم به زیارت امام رضا علیهالسالم رفتند و آن جا 
به امام متوسل شده و خواستار آزادی آن ها شدند که پس از یک ماه خرب آزادی شهید را به ما دادند.« 
http://bazideraz1404.ir/news/191324
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حجت االسالم رازینی به مدرسه نرفت و با امتحانات متفرقه موفق به کسب مدرک شد. 
وی چهار برادر و دو خواهر داشت که دو برادر او در عملیات های کربالی ۵ و کربالی ۸ 
شهید شدند و دو برادر دیگر او، یکی در سپاه و دیگری در قوه ی قضاییه۱به فعالیت پرداختند.

رازینی یکی از دانش آموختگان مدرسه ی حقانی قم است که تحت نظر علی قدوسی اداره 
می شد. سابقه ی آشنایی وی و ذبیح الله کرمی به تحصیل در مدرسه حقانی قم بر می گشت. 
پس از عزیمت قدوس���ی به تهران برای تصدی پس���ت دادستانی کل انقالب اسالمی، 

مدیریت مدرسه به یک گروه سه نفره واگذار شد که یکی از آن ها رازینی بود. 
وی در دو دهه ی گذش���ته بدون یک س���اعت حضور در محیط های دانش���گاهی و یا 
کالس های درس، مدارک متعدد تحصیلی از دانشگاه های کشور اخذ کرده است. برای 
مثال وی فارغ التحصیل کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا 
و حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل دکرتی حقوق از واحد علوم 
و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی است. و در سال های ۱۳۷۲- ۱۳۷۳ ریاست دانشکده ی 

علوم قضایی را به عهده داشته است. 

چگونگی ورود به دستگاه قضایی
در پی سیاست وارد کردن طلبه های مدرسه ی حقانی به سیستم قضایی و امنیتی، رازینی 
در اسفند ۱۳۵۹ قاضی دادگاه انقالب اسالمی تهران شد و هم زمان در »دادگاه انقالب 
ارتش« و در »دادگاه انقالب سپاه« مشغول به خدمت شد. او به واسطه ی ابالغ خاصی 

که داشت پرونده های ارتش را رسیدگی می کرد و از این طریق با ری شهری آشنا شد. 
در بهار ۱۳۶۰ او به همراه علی یونسی، غالمحسنی رهربپور و محمد سلیمی مأمور رسیدگی 
به پرونده های مواد مخدر که در دست خلخایل بود شدند. به فرمان خمینی قرار شده بود 
دیگر خلخایل مأموریت رسیدگی به پرونده های مواد مخدر را دنبال نکند و این چهار نفر 
پرونده های رسیدگی شده توسط او را نیز بازبینی کنند. ۲وی سپس حاکم شرع اوین شد و 

زیرنظر محمدی گیالنی به صدور احکام شکنجه و زندان و اعدام پرداخت. 
در پاییز ۶۰ رازینی رهسپار بجنورد شد و به خاطر سبعیتی که از خود نشان داد ارتقای مقام 
یافت و به ریاست دادگاه های شمال خراسان شامل قوچان، درگز، شریوان و... رسید. و سپس 
به مشهد انتقال یافت و همراه مصطفی پورمحمدی به قلع و قمع نریوهای سیاسی استان 
و به ویژه مجاهدین پرداخت و بسیاری را روانه ی جوخه ی اعدام و زندان و شکنجه  گاه ها 

۱-ابراهیم رازینی رئیس س���ابق ش���ورای نظارت بر انتخابات استان تهران و جانشنی سابق نماینده ی 
ویل فقیه در سپاه، رییس کمیته ی فقهی حقوقی سازمان اوقاف و... است. وی در حال حاضر مشاور 

دبریکل مجمع جهانی تقریب در امور روحانیت است. 
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
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کرد. اعدام زنان در مش���هد توسط رازینی باب شد. در همنی دوره گزارش های متعددی 
از تجاوز به زنان پیش از اعدام پس از حضور وی در دادگاه انقالب مش���هد منتشر شد.

رازینی در مورد فعالیت هایش در دادگاه انقالب می گوید: 
عمده ی فعالیت های من در دادگاه انقالب در استان خراسان بود و در آن زمان ما 
با گروهک منافقنی دس���ت و پنجه نرم کردیم و تعداد زیادی از افراد وابسته به این 
گروه ها توسط دادگاه انقالب دستگری و محاکمه شدند و جزو یکی از کارهای موفق 
دادگاه انقالب در کشور در استان خراسان بود. به دلیل این که توسط نریوهای سپاه و 
اطالعاتی از طرفی و دستگاه قضایی دادگاه انقالب و قضات متعهد دادسرای دادگاه 
انقالب، هرچه منافقنی در اونجا تشکیالت و سازمان درست کردند و پشت سر هم 
سازماندهی می کردند، به هم می خورد، چون سریع شناسایی و دستگری می شدند و 
با آن ها برخورد می شد. به طوری که بعد از یکی، دو سال دیگر تشکیالتی جز یک 

سری تیم های پراکنده برای آن ها نمانده بود. ۱
وی در مورد حضورش در دادگاه انقالب اس���المی بجنورد و چگونگی اش���اعه ی جو 

اعارب و خشونت می گوید:
بعد از آن من رفتم بجنورد و در آن جا افراد مطلع از عناصر فرهنگی و فعال شهرستان 
به من گفتن���د که حاج آقا این جا وضع خیلی خرابه! و آماری که به من دادند گفتند 
در بنی جوانان بنی هشتاد ایل نود درصد  گروهکی هستند بنی ده ایل بیست درصد 

حزب اللهی و بی خطر، اصاًل در بجنورد گروه هایی بود که در جاهایی دیگر نیست.
غری از منافقنی یا پیکار یا توده یک س���ری گروه ها بودند مانند طوفان، شنبه سرخ 
و... هشتاد ایل نود درصد بچه های دبریستانی و دانشجو گروهکی بودند. ما شروع 
کردیم به محاکمه و رسیدگی به پرونده  آن ها. وقتی که آن ها را محاکمه کردیم پس 
از دو سه ماه ورق برگشت چون ما پشتوانه مان همان سخنان امام، مرحوم بهشتی و 
مرحوم قدوس���ی بود و بدون تزلزل کار می کردیم. وقتی که ما حکم اعدام پنج نفر 
را صادر کردیم، ق���وه ی قضاییه به ما گفت که پنج تا حکم اعدام برای این منطقه 
زیاد است! ما به آن ها گفتیم بحث کاال نیست که زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر 
می ارزد. پرونده هایی بوده که ما رسیدگی کردیم آن هایی که جرم شان کم بوده حبس 
دادیم و آن هایی که جرم ش���ان در حد اعدام ب���وده حکم اعدام داده ایم که حکمی 
شرعی است. وقتی حکم شرعی  بر اساس اعمالش تعینی می شود دیگر نمی شود که 
در این حکم چانه زنی کرد. یک مقدار  که کار رفت جلو، خانواده ها جدی گرفتند. 
خانواده ها آن روزها زورشان به بچه ها نمی رسید و آن ها را رها کرده بودند نه این که 

1-http://www.iranseda.ir/FullGanjine/?g=852111
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در زمان انقالب، نسل جوان پیش قدم بودند و بزرگ ترها محافظه کار بودند به همنی 
خاطر جوان ها که حرف ش���ان به کرسی نشسته بود، پریمردها سکوت کرده بودند و 
میدان برای فعالیت های سیاسی متنوع جوانان باز شده بود. در این شرایط والدین 
با فضایی مواجه ش���ده بودند که می دیدند مثاًل یکی از فرزندان شان عضو چریک 
فدایی شده، یکی مجاهد خلق، یکی طوفان، یکی پیکار و... و پدر و مادرها حریف 
نبودند ویل سه چهار نفر که اعدام شدند خانواده ها فهمیدند که اوضاع جدی است و 

نمی شود رها کرد بنابراین آمدند و با این وضعیت برخورد کردند. ۱
وی به همراه مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۶۱ از سوی شورای عایل قضایی مأمور رسیدگی 
به پرونده ی فساد جنسی موسوی تربیزی دادستان کل انقالب اسالمی وقت شد. این دو پس 
از رسیدگی به پرونده کوشیدند ماجرا را به ازدواج وی با یک زندانی تخفیف دهند و به 
همنی دلیل مورد تشویق خمینی که از موضوع آگاه شده بود قرار گرفتند. خمینی که در دعوای 
بنی موسوی تربیزی و شورای عایل قضایی جانب دادستان کل انقالب را داشت، دستور 
توقف تحقیقات و امحای پرونده  را داد و موسوی تربیزی هم چنان به کار خود ادامه داد.۲ 

جانشنی الجوردی در دادستانی انقالب اسالمی مرکز
در دی م���اه ۱۳۶۳ پس از آن که نمایندگان آیت الله منتظری در زندان ها متوجه برخی از 
جنایات صورت گرفته توسط الجوردی و تیم همراه او شدند و متعاقباً پافشاری وی برای 
برکناری الجوردی و مخالفت با فرد معرفی شده از سوی آیت الله منتظری برای تصدی 
دادستانی انقالب اسالمی مرکز، در نهایت توافق شد  که الجوردی نه با شخص موردنظر 
آیت الله منتظری بلکه با شخصی از گروه خودش تعویض شود و به این ترتیب علی رازینی که 
روابط نزدیکی با الجوردی داشت و جزو تیم او محسوب می شد به این پست گمارده شد. 

الجوردی در این زمینه در مراسم تودیعش می گوید: 
... من به شورا گفتم و به خود آقای رازینی هم عرض کردم بهرتین کسی که ممکن 
است واقعاً انقالب را حفظ کند میان این هایی که کاندیدا هستند از دید من برادرمان 
جناب آقای رازینی هس���تند؛ چون کار کردند هم فرد بسیار متقی و خوبی هستند و 
دیگر همه ی برادران، ش���اید اکثر برادران می شناس���ند چون این جا هم بودند و با 
روحیات شان شماها آشنایی دارید که من خودم بسیار این مسئله را پسندیدم، چون 

باب میل من هم بود.۳ 
رازینی هم خود را از »قماش« الجوردی معرفی کرده و می گوید: 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
۲-در بخش مربوط به سیدحسنی موسوی تربیزی شرح ماجرا آمده است.
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215
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

... ایش���ان ]آیت الله منتظری[ به ش���ورای عایل قضایی فش���ار آورده بودند که آقای 
الجوردی عوض بشود و فرد دیگری را که مورد نظر ایشان بود، به عنوان دادستان 
تعینی کنن���د. من در جریان رایزنی های پش���ت پرده ی آن ها نیس���تم، اما همنی قدر 
می دونم که آن ها در اصل تعویض تحت تأثری این مس���اله واقع شدند و قبول کردند 
اما آن فرد مورد نظر ایش���ان را قرار ندادند. فردی را قرار دادند که از همنی قماش 
 مرحوم ش���هید الجوردی باش���د و سیاس���ت های حضرت امام و برخورد قاطع با 
مجرمنی و گروهک ها را به خصوص داشته باشد. بنابراین من را از مشهد خواستند و 

این پیشنهاد را به من دادند.۱ 
با این حال حسینعلی نریی موضوع را وارونه جلوه داده و به دروغ می گوید: 

یادم هس���ت بعد از شهید الجوردی، آقای رازینی آمدند که آقای منتظری به ایشان 
اعتماد داشت. با این حال بعد از گذشت مدتی، یک روز به او گفته بود، »رازینی! 
ش���نیده ام فک چهارصد نفر را خُرد کرده ای. آقای رازینی جواب داده بود، ش���ما 

یکی شان را به من نشان بدهید.۲ 
بماند که »فک« کسی را زدن، »فک« کسی را پاینی آوردن یا »فک« کسی را خرد کردن 
معنای متفاوتی از شکنجه دارد. البته رازینی خود »تخفیف« داده و مدعی می شود که 

آیت الله منتظری اشاره به  سیصد فک کرده اند.۳ 
نزدیکی الجوردی و رازینی تا آن جا بود که وی پیش تر به دعوت رازینی از زندان مشهد 

دیدار به عمل آورده و در مورد پرونده ها به رایزنی با یکدیگر پرداخته بودند.
یکی از دالیل حمایت الجوردی از رازینی، رسیدگی وی به پرونده ی موسوی تربیزی بود. 
موسوی تربیزی رقیب الجوردی بود و پیش تر کوشیده بود با برکناری وی، فالحیان دوست 
صمیم���ی خود را جایگزین او کند. به همنی دلیل الجوردی کینه  ی عمیقی از وی به دل 
داش���ت. الجوردی می دانست رازینی میانه ی خوبی با موسوی تربیزی ندارد و همنی در 

ذهن او یک امتیاز شمرده می شد. 
رفسنجانی در خاطراتش از پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۶۳ در مورد دیدارش با رازینی می نویسد:  
آقای ]علی[ رازینی که به تازگی به جای آقای ]اس���دالله[ الجوردی ]به دادستانی 
انقالب تهران[ منصوب ش���ده آمد، نگران است و از من کمک می خواست که به 
آقای الجوردی بگویم که شغلی مثل معاونت آقای صانعی دادستان ]کل کشور[ را 

بپذیرد که رفنت ایشان انعکاس بدی نداشته باشد.
الج���وردی که از تریماه ۶۳ پس از برکناری حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزل حصار 

2-www.iranseda.ir/FullGanjine/?g=852111
3-www.rajanews.com/news/251561
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
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و صبحی )مرتضی صالحی( رئیس زندان گوهردش���ت متوجه برکناری اش شده بود، در 
اقدامی جنایتکارانه کوشید شاهدان جنایاتش را سر به نیست کند و به همنی منظور بخشی 
از توابینی را که در ش���عبه های بازجویی همکاری می کردند ب���ه دم تیغ داد. رازینی که 
جایگزین او شده بود در ادامه ی همنی سیاست، بقیه ی آن ها و کسانی را که فکر می کرد 
می توانند پرده از جنایات و توطئه های الجوردی و دادستانی بردارند به جوخه ی اعدام 
سرپد تا مبادا لب به سخن بگش���ایند. رازینی به این ترتیب مهران اصدقی، حسنی شیخ 
الحکما، ابوالقاسم اثنی عشری، خس���رو زندی، مجید شوکتی، اصغر فقیهی، سیف الله 
کاظمیان، هادی جمایل، محسن منشی، رضا کیوان زاد، ویل الله صفوی، وحید سریع القلم 
و... را بنی ۲۴ دی ماه ۱۳۶۳ تا ۳۱ مرداد ۱۳۶۴ به جوخه ی اعدام سرپد، اما اعدام هیچ کدام 
را در جراید اعالم نکرد. در دوران فوق هم چنان اعدام های سیاس���ی محرمانه صورت 
می گرفت و تنها در موارد اس���تثنایی به اطالع عموم می رسید. مثاًل در تاریخ ۲۶ خرداد 
۱۳۶۴ دادس���تانی انقالب اسالمی مرکز طی اطالعیه ای اعالم کرد: شش تن از اعضای 
گروهک محارب و ملحد منافقنی در رابطه با اعمال جنایتکارانه و تروریستی و به شهادت 
رساندن عده ای از امت مظلوم حزب الله به اعدام محکوم و حکم صادره شب گذشته در 
حضور خانواده های معظم شهدای ترور در محوطه اوین به اجرا درآمد.۱ این افراد بنی ۱۳ 

اسفند ۱۳۶۳ تا ۲۳ فروردین ۱۳۶۴ دستگری شده بودند. 
رازینی از جمله کسانی است که به سادگی حکم اعدام صادر می کرد. وی می گوید:

  بعد از این که سازمان مجاهدین علیه انقالب اسالمی اعالم جنگ مسلحانه کرد، 
امام فرمودند این ها معارض هستند و با آن ها برخورد قاطع صورت گرید، امام فرمودند 
اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه ی اعضای آن معارض هستند حتی 

آن هایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد کرد با این ها. 2
وی در گفتگوی دیگری در مورد اعدام های لجام گسیخته ی دهه ی ۶۰ می گوید: 

امام خمینی قاطع بودند و مالحظه کاری در حکم خدا نداش���تند چون حکم خدا 
این است که محارب باید اعدام شود. امام به ادعاهای حقوق بشری غربی ها توجه 
نکردند و گوش ش���ان به این حرف ها بدهکار نب���ود و حکم خدا را با قدرت اجرا 
کردند. در آن زمان دادگاه ها آموزش داده ش���دند که حکم شرع چیست؟ محارب 
حکمش چیست؟ باغی حکمش چیست. گروه مسلمانی که علیه حکومت اسالمی 
قیام کند »باغی« هس���تند مانند اصحاب جمل، مانند اصحاب خوارج،  نهروان و 
اصحاب صفنی و علت این که حضرت با آن ها جنگید این بود که در عنی مسلمانی، 
علیه حکومت اسالمی حضرت علی)ع( قیام کرده بودند و حضرت حق داشت که 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۶۴، ص ۲.
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950511000428
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با آن ها برخورد  کند و طبعاً وقتی که جنگ می شود، تعدادی کشته می شوند. حاال آن 
جنگ حکم جمع بود و حکم فردی هم این است که اگر فردی محارب باشد یعنی 
کار مسلحانه انجام دهد علیه آرامش جامعه و جامعه را ناامن کند در اسالم محارب 
است که حکم شرعی آن اعدام است. البته حکم منحصر نیست و می تواند قطع ید و 
یا تبعید باشد ویل به هر حال یکی از مجازات ها اعدام است. این ها در قرآن تصریح 
شده و امام به این حکم قرآنی که مورد توافق همه ی فقها هم هست پای بند بودند و 

در این پای بندی هیچ تزلزیل نیز از خودشان نشان ندادند. ۱
وی در مورد نقش خود در سرکوب می گوید: 

بنده و دوستان خودمان که درجمع بیست قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که 
امنیت همان زمان و سال های بعد را تضمنی کردیم و از آن پس تضمنی کردیم که منافقنی 
هیچ گاه نمی توانند در این کشور قوت بگریند چرا که زمانی که در حال قوت گرفنت بودند، 
در نطفه خفه شدند. دقیقاً همان کاری که حضرت علی با خوارج انجام دادند و به تعبری 
خودشان چشم فتنه را کور کردند و جزو افتخارات امام خمینی و یارانش به حساب می آید. ۲
رازینی هم چننی دارای عقب مانده ترین دیدگاه ها در ارتباط با مجازات های شرعی است:

حدیثی داریم که می گوید: حدی که در زمنی اقامه ش���ود، منافعش از چهل روز باران بر 
زمنی بیش تر است. مثاًل طبق احکام اسالم، اگر دست یک دزد قطع شود یا یک محارب 
اعدام ش���ود، خری آن از چهل روز باران بر روی زمنی بیش تر اس���ت و این را کسی که در 

فضاهای تبلیغاتی ضداسالمی حضور دارد نمی تواند درک کند.۳

داستان سرایی به منظور تطهری دستگاه قضایی
رازینی به منظور توجیه احکام بی رحمانه ای  که صادر می کرد داستان جعلی برخورد یک 

مادر و دخرت در دهه ی ۶۰ را سرهم می کند:
من یادم می آید خانواده ای بودند اهل مش���هد ک���ه خانواده ای مذهبی بودند. این ها 
دخرتشان دستگری شده بود و ما هم حکم سنگنی به او داده بودیم. مدام دنبال این 
بودند که بگویند که او بی گناه است. در آن زمان هنوز وزارت اطالعات تشکیل نشده 
بود و وقتی بچه های اطالعات سپاه می آمدند پیش ما و می گفتند که خانواده های 
متهم���ان می خواهند فرزندان خود را مالقات کنن���د اغلب به دالیل امنیتی اجازه 
نمی دادیم. ویل بنده وقتی مادر آن دخرت را که معلوم بود روستایی و بی غل و غش 
ب���ود، دیدم، موافقت کردم که دخرتش را ببین���د. به مادر او گفتم هنگامی که من با 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
2-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950511000428
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دخرتت صحبت می کنم شما فقط گوش می کنی و هیچ صحبتی نمی کنی. این خانم 
را در صف عقب نشاندیم و دخرتش را با چشم بند در صف جلو نشاندیم. البته دخرت 
او با حجاب درست نبود و با مانتو و روسری بود و آرایش  غلیظ داشت، آنهم در 
شرایطی که با مردی که خیال می شد زن و شوهر هستند دستگری شده بود و در مکان 

دستگریی آن ها مقداری زیادی سالح و نارنجک کشف و ضبط شده بود.
ما ش���روع کردیم مانند دادگاه س���ئواالتی را از آن دخرت پرس���یدن؛ پرسیدم اسمت 
چیست؟ اسمش را عوضی گفت. گفتم اهل کجایی؟ اشتباه گفت، گفتم کجا بودی، 
کجا دس���تگری شدی؟ خیلی عادی گفت که با ش���وهرم داشتیم از مشهد می رفتیم 
قوچان و در راه ما را گرفتند. این مادر طاقت نیاورد و بلند شد گفت آقا من این دخرت 
را نمی خواه���م. دخرتی که از خانه فرار کند و با این همه نگرانی هزار فکر و خیال 
کنیم که االن کجاست؟ آیا مریض شده یا بیمارستان بسرتی شده یا در سردخانه ها 
و بهشت رضا دنبالش بگردیم بعد حاال متوجه بشویم که بدون اجازه شوهر کرده و 
سر و وضعش تغیری کرده، من این دخرت را نمی خواهم، برایم مهم نیست. مادری که 
با آن نگرانی دنبال آزادی و مالقات دخرتش بود وقتی آن وضع را دید به طور کلی 

نظرش عوض شد.۱
رازینی اعرتاف می کند که با بی رحمی علریغم درخواست اطالعات سپاه به خانواده ها 

اجازه ی مالقات با عزیران شان را نمی داده است. 
حتی اگر بپذیریم داس���تانی که رازینی تعریف می کند واقعیت دارد تردیدی نیست که او 
الاقل در مورد حضور آن دخرت در جلسه با مانتو و روسری و آرایش غلیظ دروغ می گوید. 
طبق روایت رازینی، مدتی از دستگریی دخرت گذشته، او بازجویی و بازپرسی شده است. 
تردیدی نیست که بعد از دستگریی و در زندان، تمامی زنان در بازجویی و دادگاه و مالقات 
و... می بایس���تی از چادر اس���تفاده می کردند. نکته ی بعدی وقتی مدت ها از دستگریی 
زندانی گذشته است، در س���لول انفرادی و یا بند چگونه او به وسایل آرایشی دسرتسی 
داشته اس���ت؟ وقتی رازینی نام واقعی او را می داند چرا نام غریواقعی می دهد؟ اگر او 
نام غریواقعی داده بود از کجا رازینی مادر او را شناخت که فرزندش را با او روبرو کند؟ 

او هم چننی داستان جعلی دیگری در مورد مجاهدین سرهم کرده می گوید: 
در هم���ان بجن���ورد گروهی از اعضای منافق���نی آمده بودند و قصد ترور کاس���ب 
کتاب فروشی را داشتند و گفته بودند این آقای کتاب فروش که مغازه اش مرکز جمع 
شدن جوانان انقالبی است را ترور کنید تا تنبیهی برای انقالبیون باشد. این آقا که از 
شانس نزدیک اذان بوده، رفته وضو بگرید و برود مسجد و در مغازه نبوده و این ها

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
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 که عجله داشتند و منتظر نشدن تا از نماز برگردد همان جا رگبار بستند،،که در همنی 
یک حادثه پنج دانش آموز راهنمایی شهید شدند و دو نفر مجروح و معلول شدند. 

دانش آموز راهنمایی را ترور می کنند تا رعب در دل جامعه ایجاد شود. ۱
در طول سی و شش سال گذشته این اولنی بار است چننی ادعایی مطرح می شود. ظاهرًا 
جمهوری اسالمی یادش نبوده است تراژدی ترور هفت دانش آموز بجنوردی را مطرح کند 
و هیچ نامی از آن ها در میان نیست. در حایل که سیاست اصلی رژیم »النصر بالرعب« 

بوده، رازینی آن را به مخالفینش نسبت می دهد. 

ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح 
و حاکم شرع دادگاه ویژه ی روحانیت

در سال ۱۳۶۵ به منظور منسجم ترشدن فرایند رسیدگی به جرایم نظامیان و یک دست شدن 
سیستم نظارت بر نریوهای مسلح با توجه به جنگ با عراق، در نتیجه ی ادغام »سازمان 
قضایی ارتش«، »دادسرا و دادگاه انقالب ارتش« و »دادسرا و دادگاه انقالب و عمومی 
پاسداران«، »سازمان قضایی نریوهای مسلح« تشکیل و علی رازینی به ریاست آن گمارده شد. 
در سال ۱۳۶۶ جناح های درونی رژیم که از بیماری خمینی آگاه بودند و در صدد برکناری 
آیت الله منتظری از جانشینی وی بودند به منظور تضعیف وی پروژه ی دستگریی و قتل 
س���یدمهدی هاش���می برادر داماد آیت الله منتظری را که از بنیانگذاران سپاه پاسداران و 
نمایندگان ویژه ی محسن رضایی و علی خامنه ای بود کلید زدند. از آن جایی که دستگاه 
قضایی قادر به رسیدگی به پرونده ی مهدی هاشمی نبود با توطئه چینی ری شهری و احمد 
خمینی و زمینه سازی  الزم، خمینی فرمان تشکیل »دادگاه ویژه ی روحانیت« را صادر کرد 

که پیش تر با مخالفت آیت الله منتظری تعطیل شده بود.
با توجه به پیش بینی هایی که شده بود علی رازینی به عنوان حاکم شرع و علی فالحیان 
به عنوان دادستان ویژه ی روحانیت انتخاب شدند و این دادگاه مستقل از دستگاه قضایی 
شروع به کار کرد تا با عبور از موانع قانونی و دست وپاگری و تسریع در رسیدگی و ممانعت 
از تاثریپذیری قوه دس���تگاه قضایی و به ویژه اعضای ش���ورای عایل قضایی از آیت الله 

منتظری، پروژه ی قتل سیدمهدی هاشمی را به مورد اجرا بگذارند. 
احمد منتظری به نقل از محمدصادق صالحی منش۲ استاندار قم در دولت روحانی نقل 
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610

۲-حجت االسالم محمدصادق صالحی منش از جمله مسئولیت هایش فرمانده بسیج مستضعفنی قم و 
بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی قم از سال ۱۳۵۹، رئیس ستاد مرکزی کمیته های انقالب اسالمی 
کل کشور از سال ۱۳۶۱، جانشنی دادستان انقالب )الجوردی و رازینی( و جانشنی دادستان عمومی 
تهران(، دادستان نظامی مناطق جنگی جنوب از سال ۱۳۶۵، تاسیس و فرماندهی سپاه حفاظت ویل 
امر از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲، فرماندهی تیپ حفاظت خامنه ای از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، قائم مقام معاونت 
وزارت اطالعات از سال ۱۳۷۲، مدیرکل کشورهای عربی وزارت اطالعات از سال ۱۳۷۳، رئیس ستاد 
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کرده است: 
ما جماران بودیم و سیداحمد آقا آمد  گفت ما بخواهیم این سید را اعدام کنیم، کی اعدام 
می کند؟ گفتند آقای رازینی گفته من.« رازینی در گفتگو با نشریه »رمز عبور« ضمن 
رد این نقل قول موضوع را به گونه ی دیگری مطرح کرده و می گوید:  من در برخی از 
جلسات دوستانه گفتم این پرونده را اگر به من بدهند، من با این پرونده مشکلی ندارم.

او با تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، در اولنی اقدام شخصاً در دادگاهی که فالحیان دادستان 
و محسنی اژه ای دستیارش بود، محاکمه ی سیدمهدی هاشمی را به عهده گرفت و او را به 
اعدام محکوم کرد و حکم صادره را به سرعت به مرحله اجرا درآورد تا آیت الله منتظری 
را در عمل انجام ش���ده قرار دهند. این دادگاه در حسینه ی اوین و در حضور پاسداران و 
مأموران دادستانی و به شکل معناداری زیر عکس آیت الله منتظری صورت گرفت. بعدها 
او ادعا کرد که حکم اعدام س���یدمهدی هاشمی را بدون اطالع خمینی و احمد به اجرا 

گذاشته است تا کسی نتواند در این پرونده اعمال نفوذ کند.
رازینی به دروغ مدعی می شود که خمینی از قبل در فکر احیای دادگاه ویژه ی روحانیت 
بود اما ضرورت و فوریت رسیدگی به پرونده ی سیدمهدی هاشمی باعث احیای دادگاه 
فوق می شود. اما اس���ناد و مدارک موجود نشان می دهد فلسفه ی احیای دادگاه ویژه ی 
روحانیت برخورد با سیدمهدی هاشمی و روحانیون طرفدار آیت الله منتظری بود و تا پایان 
عمر خمینی نیز فعالیت چشم گریی از این دادگاه در دیگر موارد به چشم نخورد. در دوران 
خامنه ای بود که بر عرض و طول این دادگاه افزوده شد و اختیارات ویژه ای به منظور کنرتل 

و سرکوب روحانیت یافت. 
رازین���ی در آبان ماه ۱۳۶۷ در ادامه ی پروژه ی تضعیف آیت الله منتظری و زمینه س���ازی 
برکناری او که به مخالفت جدی با کشتار ۶۷ برخاسته و منتقد جدی خمینی و راه و رسم 
او شناخته می شد، فتح  الله امیدنجف آبادی یکی از حکام شرع سابق و از نزدیکان آیت الله 
منتظری را به اتهام لواط به جوخه ی اعدام سرپد. اما در گفتگو با نشریه »رمز عبور« آن را 

به تماشای فیلم تخفیف داد: 
این ه���ا یک باند مفصلی بودند، باند فس���اد بودند؛ یعنی علن���ی می آوردند، فیلم 
می گذاش���تند و نگاه می کردند و از این مسائل مکرراً انجام می شد و این کارها را 

ده ها بار مرتکب شده بودند و با حضور چند نفر این کار را انجام می دادند.۱
جرم اصلی امیدنجف آب���ادی، صدور حکم اعدام برای مریاش���رافی یکی از کارگزاران 
کودتای ۲۸ مرداد بود که روابط نزدیکی با قدوس���ی داشت و خمینی خواهان آزادی او 

انتخابات وزارت اطالعات از سال ۱۳۷۳، معاونت اجتماعی بعثه خامنه ای در حج از سال ۱۳۷۲ تا 
۱۳۷۷ بوده است.

۱-رمز عبور شماره ی ۷ آذر ۱۳۹۲
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شده بود. او هم چننی در موضوع افشای پرونده ی مک فارلنی نیز دست داشت. 
عالوه بر امید نجف آبادی از تاری���خ ۱۵ آبان ۱۳۶۷ تا ۵ آذر ۱۳۶۷ پنج روحانی دیگر به 
اسامی محمدحسن مشکور، حسنی کاظم عرب، حسن رثاثی، سیدعلی نقی اثنی عشری، 
سیدعلینقی خاوری لنگرودی همراه با س���ه تن دیگر به نام های روبرت رستاقی، بهمن 
رحمانی و بهروز قهرمانیان به جرم تشکیل باند فساد و به فساد کشاندن عده ای از افراد، 
ابتالء شدید به فساد اخالقی و فساد مایل، توهنی به مقدسات اسالم و امت حزب الله و 

ارتکاب اعمال خالف شئون روحانیت« به حکم رازینی اعدام شدند. ۱
فرهاد )محمدحسن( مشکور فرزند محمدجواد مشکور استاد ممتاز ادبیات و علوم انسانی 
دانشکده ی الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران بود. وی در دانشگاه تربیز فلسفه و اقتصاد 
خوانده بود و بعدها با تشویق دوستانش درویش شد و مدیریت »صفاییه« در نزدیکی ابن بابویه 
تهران را به عهده داشت. وی نامش را به  محمدحسن شریف الدین تغیری داده بود. بعد از دستگریی 
و اعدام محمدحسن مشکور توسط رازینی، حدود پنج هزار جلد  کتاب های نفیس علمی 
و فلس���فی وی به تاراج رفت و از قرار معلوم »صفاییه«  نیز توس���ط س���پاه تصاحب شد. 

تشکیل دادگاه ویژه ی تخلفات جنگ
پس از پذیرش قطعنامه ی ۵۹۸ و پایان جنگ، در ۲ مرداد ماه ۱۳۶۷ خمینی با صدور یک 
حکم جنایتکارانه، علی رازینی رئیس وقت »سازمان قضایی نریوهای مسلح« را موظف 
کرد دادگاه ویژه ی تخلفات جنگ را در کلیه ی مناطق جنگی تش���کیل دهد و به بررسی 

عوامل شکست در عملیات ها برپدازد. 
جناب حجت االس���الم آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نریوهای مسلح، 

جنابعایل موظف می باشید: 
۱– دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه ی مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع 
بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگری، به جرایم متخلفان رسیدگی نمایند. 
۲– ه���ر عملی ک���ه به تش���خیص دادگاه موجب شکس���ت جبهه ی اس���الم و یا 
 موجب خس���ارت جانی بوده و یا می باش���د، مجازات آن اعدام اس���ت. والسالم،

 ۶۷/۵/۲روح الله الموسوی الخمینی ۲
در حکم خمینی به رازینی که مهره ی مورد اعتماد وی بود روی تشکیل دادگاه بر »طبق 
موازین ش���رع«، »بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست وپاگری«، در »کلیه ی مناطق 

جنگی« تأکید شده است. 
فرمان خمینی تأکید دارد که: هر عملی که به تش���خیص دادگاه موجب شکست جبهه ی 

۱-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۸ آذرماه ۱۳۶۷.
۲-»صحیفه امام«، جلد بیست یکم، صفحه ی ۱۰۲. 
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اسالم و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می باشد، مجازات آن اعدام است.
خمینی فرمان به تشکیل »دادگاه« که می تواند احکام متفاوتی صادر کند، نمی دهد بلکه 
فرمان تشکیل هیأتی را می دهد که تنها وظیفه اش تشخیص »هر عملی« است که »موجب 
شکست جبهه ی اسالم« شده و یا موجبات خسارت جانی را فراهم آورده و یا می آورد. 
حکم اعدام را وی شخصاً برای همه ی آن ها صادر کرده است. در واقع این حکم دستور 

کشتار جمعی است.
به لحاظ شکل و محتوا این فرمان هیچ تفاوتی با فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی 
در سال ۶۷ که چهار روز بعد صادر شد ندارد و آبشخور سیاسی و فقهی هر دو یکی است. 
در فرمان کش���تار نظامیان تأکید خمینی روی »هر عملی«، مشابه اصرار وی روی اعدام 
کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند است.

برای سرعت بخش���یدن به اعدام خاطیان، هیأت ها در محل تشکیل می شوند و نیازی به 
تشکیل آن ها در مرکز و یا محل های خاص و متمرکز نیست. برای کشتار زندانیان سیاسی در 
زندان های سراسر کشور و برای کشتار نظامیان در »کلیه ی مناطق« جنگی فرمان تشکیل 

»دادگاه« صادر می شود.
البته بی رحمی خمینی در حکمی که برای اعدام پاسداران و ارتشی ها صادر کرده مسترت 
اس���ت. او فرمان به قتل عام کس���انی می دهد که برای حفظ نظامی که او بنیان گذاش���ته 
داوطلبانه جنگیده اند. در فرمان او مطلقاً به کسانی که با دشمن همکاری کرده اند و یا به 
کشور خیانت کرده اند اشاره نمی شود. او کسانی را هدف قرار می دهد که تنها دچار اشتباه 
و یا سستی و ضعف شده  بودند و ناخواسته خساراتی را وارد کرده بودند و رازینی مأمور 

اجرای چننی فرمانی است. 
از آن جایی که فرمان کشتار نظامیان با نظر رفسنجانی نمی خواند، و »دادگاه رسیدگی به 
تخلفات فرماندهان« بایستی زیر نظر وی که فرمانده کل قوا بود تشکیل می شد او از این 
قدرت برخوردار بود که در چند و چون اجرای حکم دخل و تصرف کند و مانع تشکیل دادگاه 
برای کسانی که نمی پسندید شود و یا با استفاده از اختیاراتش فرمان خمینی را دور بزند.

رفسنجانی بعد از گذشت ربع قرن تأکید دارد بر اساس این فرمان می خواستند حداقل سه 
نفر از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله یحیی رحیم صفوی، و... را اعدام کنند. )فرد دیگر 

می تواند غالمعلی رشید بوده باشد.(
غالمعلی رجایی به نقل از رفس���نجانی می گوید: قرار بود بخاطر از دس���ت دادن فاو و 
دادن تلفات زیاد، سه نفر از فرماندهان سپاه و جنگ را اعدام کنند چرا که باعث این همه 

خسارت و ضرر به کشور ضرر شده و کشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده بودند. ۱

1-http://salameno.ir/fa/news/22184
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او هم چننی سابقه ی امر را به عملیات خیرب در سال ۶۲ می رساند که در آن ابراهیم همت 
فرمانده لشکر ۲۷محمد رسول الله، حمید باکری قائم مقام لشکر ۳۱ عاشورا، اکرب زجاجی، 
مرتضی یاغچیان معاون لشکر عاشورا، حسن غازی فرمانده توپخانه قرارگاه کربال و بهروز 
غالمی فرمانده تیپ امام حسن)ع( کشته شدند. و بنا به گفته ی عالیی یکی از فرماندهان 
وقت سپاه پاسداران تعدادی از بسیجیانی که جلیقه ی نجات به همراه نداشتند نیز با پرت 
شدن در آب های هور، غرق شدند. در این عملیات تعداد زیادی از فرماندهان گردان های 
لشکرهای سپاه از جمله ۷ فرمانده گردان لشکر علی ابن ابیطالب)ع( کشته شدند و حدود 
هزار و هشتصد کشته و پنج هزار مفقود و در حدود پانزده هزار مجروح و دوهزار و پانصد 
مصدوم شیمیایی آمار رسمی تلفات است که از سوی یک فرمانده سپاه اعالم شده است. ۱

رفسنجانی از تمایل رازینی و دیگر قضات و خامنه ای برای اعدام فرماندهان سپاه پس از 
پایان جنگ می گوید: 

چند نفر از قضات برجسته بودند و زیر نظر من کار می کردند، تمایل بود بعضی ها را 
اعدام کنند، علت این تصمیم به عملیات خیرب برمی گشت که در آن الحاق بنی نریوها از 

جزیره و بریون جزیره ممکن نشد و یک گردان نریوی ما بکلی نابود شد.
وی هم چننی تأکید دارد:  

خیلی از بزرگان – از جمله رییس جمهور وقت ]خامنه ای[- می خواستند فرماندهانی 
که باعث این تلفات شده بودند اعدام شوند اما من اجازه ندادم که دادگاه نظامی با این 
نریوها که با خلوص جنگیده بودند و البته گاهی هم ضعف نشان داده بودند برخورد  کند. ۲

دادگاهی که به حکم خمینی بدون توجه به شکایت »اکثر سپاهیان« و با تأیید »خیلی 
از ب���زرگان و از جمل���ه خامنه ای« قرار بود در تمامی مناط���ق جنگی و به منظور اعدام 
پاس���داران و نظامیانی که باعث شکست و تلفات در جنگ شده بودند، تشکیل شود با 
تغیری مأموریت به دستور رفسنجانی در غرب کشور و برای قتل عام دستگریشدگان عملیات 

»فروغ جاویدان« مجاهدین راه اندازی شد.
وقتی این همه کینه و خشم از سوی »قضات برجسته« و »خیلی از بزرگان« و »خامنه ای« 
نسبت به فرماندهان جنگ سپاه پاسداران وجود دارد و نقشه ی قتل  آن ها کشیده می شود 
همراهی آن ها با خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی طبیعی به نظر می رسد چیزی که امروز 

همگی آن ها سعی می کنند از زیر بار آن شانه خایل کنند. 
رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با دادگاه  های ویژه می نویسد: 

عصر آقایان فالحیان و رازینی آمدند. درباره  ی دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه 
و امور جاری جنگ مذاکره ش���د. اخریاً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای 
1-www.khabaronline.ir/detail/200645/weblog/alaei-hosein
2- www.ana.ir/Home/Single/103704
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تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده اند.
در تاریخ یادشده رفسنجانی به عنوان فرمانده کل قوا در کرمانشاه حضور داشت و از قرار 
معلوم در دیدار با فالحیان و رازینی مقدمات برپایی دادگاه های صحرایی در کرمانش���اه 
و ش���هرهای دیگر مرزی را فراهم کرده بود. وی یک روز قبل به درخواس���ت شمخانی، 
احمد وحیدی را به عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه منصوب کرده بود. در این دادگاه های 
صحرایی صدها نفر از مردم عادی و اسرای عملیات فروغ جاویدان مجاهدین به شکل 

فجیعی به قتل رسیدند و یا به دار آویخته شدند. 
وحیدی ماه بعد به علت عملکرد ضعیفش در جریان عملیات »فروغ جاویدان« در مظان 

اتهام قرار گرفت و دستگری شد.
در خاطرات اکرب هاشمی رفسنجانی، در روز ۶ شهریور ۱۳۶۷ آمده است: 

آق���ای ]علی[ رازینی آمد و در خصوص بازداش���ت آقای وحیدی توضیحاتی داد؛ 
به ایش���ان گفتم آزادش کنید. دستور کتبی خواست، نوشتم و ساعاتی بعد آزاد شد. 
]بازداشت آقای وحیدی[،۱ فرماندهان سپاه را به شدت خشمگنی کرده است. آقای 

محسن رضایی اعالم جرم کرده که گفتم پس بگرید و فقط تقاضای رسیدگی کند.

مشارکت در کشتار ۶۷
رازینی درگری  کشتار ۶۷ هم هست. جنایات صورت گرفته در غرب کشور در سال ۶۷ زیر 
نظر او و با مسئولیت او انجام گرفت. به همنی دلیل است که امروز وی در باره ی اعدام های 

سال ۶۷   گوید: 
به خاطر ش���رایط خاصی که در آن زم���ان حاکم بود. برخی گرایش ها مانند مرحوم 
منتظری باعث آزادی منافقنی از زندان قبل از سال ۶۷ شده بودند، دستگاه قضایی 
نظرش این نبود که این ها موجودات با ارزش هستند و باید حفظ شوند، لذا آن ها را 
اعدام کرد. چون جرم شان سنگنی بود و عالوه بر جرم های گذشته به ایران حمله کرده 
بودند. طبیعی است که این ها مستحق ارفاق نبودند و دستگاه قضایی هم معتقد بود 
که حکم این ها سریع تر اجرا شود. لذا هر کدام از این منافقنی دست هر نهادی امانت 
بود تا بازجویی ها انجام شود و بعد از بازجویی تحویل دستگاه قضایی می شدند.۲ 

استدالیل که رازینی برای قتل عام زندانیان سیاسی مطرح می کند مبنی بر این که دستگاه 
قضایی نظرش این نبود که این ها موجودات با ارزش هستند و باید حفظ شوند، لذا آن ها را 
اعدام کرد نشان دهنده ی ذهنیت جنایتکارانه ی فردی است که باالترین پست های قضایی 

۱-احمد وحیدی بعدها به فرمان خامنه ای به فرماندهی س���پاه قدس و س���پس به وزارت دفاع دولت 
احمدی نژاد و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان خامنه ای رسید.

2-http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940207000179
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را در سی و هشت سال گذشته داشته است. 
رازینی و فالحیان و رفسنجانی و حکام شرع تحت نظرشان از حکم خمینی برای رسیدگی 
به وضعیت نظامیان در جنگ برای قتل عام زندانیان سیاسی و دستگریشدگان عملیات 

فروغ جاویدان و مردم عادی استفاده کردند. رازینی در این مورد می گوید: 
در ح���وادث پس از آن به خصوص مرصاد با هم���نی رویه ی دادگاه های صحرایی 
برخورد ش���د. یعنی در اسالم آباد و کرمانش���اه دادگاه ها براساس همنی حکم امام 
تش���کیل ش���د. پس از آن هم حمله ی مرصاد اتفاق افتاد و از این حکم عمدتاً در 
عملیات مرصاد استفاده شد. رسیدگی به جرایم منافقینی که در مرصاد دستگری شدند 
با همنی حکم بوده و آن ها را به دادگاه های کرمانش���اه یا تهران نیاوردند و در همان 
محلی که دستگری می شدند محاکمه می  کردند. نظامیان دشمن هم طبق قانون توسط 
سازمان قضایی نریوهای مس���لح محاکمه می شدند. لذا از این حکم درخصوص 
نظامیان دشمن در مرصاد استفاده شد، اما درخصوص نریوهای خودی موارد بسیار 
محدودی بوده اس���ت که عمدتا هم حکم های س���نگنی و اعدام نبوده است... در 
عملیات مرصاد برادران هم از سپاه و هم از وزارت اطالعات حضور خوب و فعایل 
داشتند و ما هم از دستگاه قضایی به خاطر حکم امام آن جا بودیم،... زیرا افرادی که 

دستگری شده بودند تعدادشان زیاد نبود و آن ها را هم دستگاه قضایی اعدام کرد.۱ 
مرکز اسناد انقالب اسالمی که زیر نظر روح الله حسینیان اداره می شود در مورد آمار افرادی 

که توسط رازینی به قتل رسیدند می  نویسد: 
درباره ی اسرا و تعداد آن ها آمار دقیقی در دست نیست گرچه احتمال تا پانصد نفر داده 
شده؛ اما بر اساس برخی شواهد و گزارشات، قریب به اتفاق آنان با حکم امام خمینی 
به آقای رازینی اعدام صحرایی شدند و ظاهرا جز تعداد اندکی کسی باقی نماند. ۲

دسته ی دیگری که توسط دادگاه های تحت نظر رازینی اعدام و یا به حبس های مختلف 
محکوم شدند، بیش از هزار افسر، درجه دار، سرباز و بسیجی  ای بودند که در عملیات های 
»ارتش آزادیبخش ملی« به اسارت گرفته شده بودند و در شهریور و پاییز ۱۳۶۷ توسط 
مجاهدین با نظارت صلیب س���رخ جهانی آزاد ش���دند. این افراد در بدو ورود به ایران 

دستگری و در اوین به بند کشیده شده بودند. رازینی در این مورد می گوید: 
موضوع بع���دی که در آن زمان اتفاق افتاد هجوم منافقنی به داخل ایران به عنوان 
حمله ی نظامی بود که در همه ی دنیا قانونی است که نظامیان متخاصم در دادگاه های 
نظامی محاکمه می شوند یعنی اگر عراقی یا اهل کشور دیگری به ایران حمله کنند 
اگر قرار باشد محاکمه بشوند در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند. طبق آن قاعده 
1-http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940207000179
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در دادگاه های نظامی براساس همان قانون تخلفات زمان جنگ که امام ابالغ کرده 
بودند، عمل کردیم و تعدادی از آن ها که بیش تر سرباز بودند و در جبهه ها اسری شده 

و پس از آن به منافقنی پیوسته بودند، در این دادگاه ها محاکمه شدند. ۱
او هم چننی در جای دیگری به دروغ در مورد دلیل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می گوید: 

مسئله ی ۶۷ خیلی پیچیده نیست. عده ای جرمی مرتکب و محاکمه می شوند و به 
زندان می روند. زمانی هم که در زندان هستند، باز جرمی مرتکب می شوند یا بعضی 
از جرائمی که قباًل انجام داده اند، برمال می شود.  مثاًل فردی به خاطر یک جرم به 
دو سال حبس محکوم می شود؛ اما در این مدت مشخص می شود در یک ترور هم 
نقش داشته است. تعدادی از منافقنی در شرایطی بودند که جرائم جدیدی داشتند که 
امام )ره( دستور دادند، این ها دوباره محاکمه شوند و یک جمعی مرکب از قاضی و 

دادستان آمدند و در یک برهه، همه را محاکمه کردند و حکم صادر شد. ۲
روز بعد از ادعای رازینی، نوار صوتی دیدار مسئوالن کشتار ۶۷ با آیت الله منتظری منتشر 
می شود و در آن جا اعضای هیأت اعرتاف می کنند زندانیان سیاسی اعدام شده به خاطر 
»عدم برائت« و یا پافشاری بر اعتقادات شان اعدام شده اند و نه انجام جرم جدیدی چنان که 
رازینی ادعا می کند.۳ رازینی به صراحت می گوید به جنایاتی که مرتکب شده افتخار می کند:  
ما این ش���هامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل 

اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده ایم و این افتخاری است برای ما. ۴
وی در سال ۶۷ هم چننی رئیس عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران بود و در عزل و نصب های 

سپاه دخالت داشت.

ایجاد امنیت با اعدام گسرتده 
رازینی دلیل ناامنی در عراق و افغانس���تان و س���وریه را در نداشنت »دادگاه انقالب« و 

»امام« و عدم به کارگریی حکم اعدام گسرتده می داند: 
علت ناامنی امروز افغانستان، عراق و سوریه این است که آن جا امام ندارند، دادگاه 
انقالب ندارند؛ اگر امام و دادگاه انقالب داشتند، عراق وقتی صدام سقوط کرد در 

دو هفته امن می شد. ۵ 
رازینی در زمینه ی صدور احکام وحشیانه مانند سنگسار و قطع عضو و شالق زدن و... هم 
ید طوالیی دارد. وی در مقام ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح در آبان ماه ۱۳۷۰، به 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610 
2-www.asriran.com/fa/news/485574
3-https://soundcloud.com/radiozamaneh/yakydru8jded
4-www.asriran.com/fa/news/485574
5-www.asriran.com/fa/news/485574



227
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

موجب رأی خود ستوان سوم ناجا، رشید عالیی و استوار یکم ناجا، علی اصغر ضابطی را 
به اتهام تجاوز به عنف )زنای محصنه ی به عنف( و... به سنگسار محکوم کرد. فیلم این 
سنگسار در تلویزیون های اروپایی و هم چننی جلسات جانبی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد 
و بعدها در اینرتنت پخش شد. در فیلم یاد شده سنگسار متهمان پس از ابالغ حکم و با نام 
بردن از علی رازینی به عنوان رأی دهنده و در حضور پرسنل نریوی انتظامی اجرا می شود. ۱

وی ضمن آن که خمینی را با »آرش کمانگری« مقایسه می کند می گوید: 
امام)ره( در اواخر عمرش���ان که به بیماری مبتال بودند و احساس می کردند زمان 
لقاءالله نزدیک است، چند تری از همنی جنس پرتاب کردند که هر کدام از آن ها برای 

نجات کشور، اسرتاتژیک بود.
یکی حکم س���لمان رش���دی بود. غرب ش���روع به تهاجم فرهنگی علیه باالترین 
مقدسات ما کرده بود و یک نویسنده ی مسائل اسالم را به نحو خاصی زیر سوال 
برد. امام)ره( یک تودهنی به این ها زد و جوامع اسالمی حتی اهل سنت هم با ایشان 
همراه شدند و این کار موجب شد تا آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگر بفهمند از 

این طریق به جایی نمی رسد و شر به خودشان بازمی گردد.
مس���اله بازنگری قانون اساسی یکی دیگر از این کارها بود و امام)ره( در سال های 
پایان عمر خودش���ان قانون اساسی را ترمیم کردند و اصالحاتی انجام دادند، چون 

قانون اساسی ممکن بود کشش مسائل بعدی کشور را نداشته باشد.
مثاًل مسئله  ی شورای رهربی را حل کردند چون رهربی شورایی مسلماً در آن تالطم و 
بحران هایی که خارجی ها ایجاد می کردند موفق نبود. مساله ی قائم مقامی و فردی که 
نشان داده بود نمی تواند  کشور را اداره کند حل شد و  امام)ره( او را کنار گذاشتند. 
اگر امام )ره( آن زمان این مسائل را حل نمی کردند بعدها کشور دچار بحران های 

بسیاری می شد.
یکی دیگر از این مسائل، مسئله ی منافقنی بود که ایشان با تیزبینی فهمیدند منافقنی 
دست بردار نیستند و می دانست قدرت های خارجی هم منافقنی را به عنوان یک ابزار 

شناخته اند و به عنوان ستون پنجم از آن ها استفاده خواهند کرد.۲ 
۱-پیش از انتش���ار این فیلم در جلسه ی جانبی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، اطالعیه و پوسرتهای 
متعدد آن را در مقر اروپایی ملل متحد در محل های نصب اطالعیه ها چسبانده بودم و صدها تراکت 
آن را به اعضای هیأت ها و نمایندگان سازمان های غریدولتی و کارمندان ملل متحد داده بودم. همان روز 
متوجه شدم حسنی مهرپور و دیگر اعضای هیأت رژیم در حال کندن این اطالعیه ها و پوسرتها هستند. 
آن چه را که مهرپور شایسته اش بود به او گفتم و موضوع را با مأموران امنیتی سازمان ملل متحد در میان 
گذاشتم و آن ها ضمن تحقری مهرپور عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و رئیس هیأت نظارت بر 
قانون اساسی خاتمی و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ابتدایی ترین حقوق افراد را به 

او یادآوری کردند. 
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950511000428
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دشمنی با آیت الله منتظری و تالش برای قتل وی
رازینی تا هنگامی که آیت الله منتظری زنده بود نیز از هیچ زش���تی ای در حق او فروگزار 
نکرد. او برای نشان دادن سرسرپدگی خود به خامنه ای تا آن جا پیش رفت که حتی حکم 
به مصادره و فروش دفرت آیت الله منتظری در اصفهان به نفع دادگاه ویژه ی روحانیت داد 

که باعث خشم ایشان شد. 
رازینی پس از س���خرنانی ۱۳ رجب ۱۳۷۶ آیت الله منتظری از موضع رئیس دادگاه ویژه 
روحانیت، تلویحاً خواهان اعدام وی شد. او با اشاره به سخنان »تحریک آمیز« آیت الله 

منتظری گفت: 
وی در زمان امام نیز والیت فقیه را قبول نداشت و آن زمان هم دل امام را خون کرد و 
امام تالش کردند که مسائل را از طریق مراتب امر به معروف و نهی از منکر حل کنند 
که متأسفانه به ثمر نرسید. تا این که در تاریخ ۶۸/۱/۶ ُمهر باطله بر این عنصر زدند و 
صریحاً امام گفتند ایشان صالحیت ندارند و اعالم کردند که این باید منتشر شود و 

همان روز دستور دادند که عکس های وی را جمع آوری کنند.
 رازینی در پایان گفت: حضرت امام به این شرط به ایشان امان دادند که در مسائل 

سیاسی دخالت نکند و بیت خود را از افراد ناسالم پاک کند. 

دشمنی با »اصالحات« و شرکت در قتل
علی رازینی در سال های ۱۳۷۶- ۱۳۷۷ در مقام رئیس دادگسرتی تهران نقش مهمی در 
مقابله با دولت خاتمی به عهده داش���ت. او به همراه محسنی اژه ای و محمدرضا نقدی 
و مسعود صدر االسالم به منظور تضعیف دولت خاتمی پروژه ی دستگریی و شکنجه ی 
شهرداران و کارکنان مناطق مختلف ش���هرداری تهران را کلید زدند. در این پروژه صد و 
شصت و چهار نفر دستگری و مورد شکنجه های هولناک قرار گرفتند تا سناریوی مورد نظر 

افراد یاد شده را در دادگاه پیش بربند و اعرتافات مورد نظر بازجویان را تکرار کنند. 
عاقبت به جز کرباسچی شهردار تهران که از ابتدا هدف این خیمه شب بازی دستگاه قضایی 
بود و به زندان و انفصال از خدمت محکوم شد، بقیه در دادگاه های تجدید نظر تربئه شدند. 
فائزه هاشمی همان موقع در مجلس پنجم فاش ساخت که رازینی اجازه ی دیدار شوشرتی 

وزیر دادگسرتی با کرباسچی را نداده است.۱ 
گروه مهدویت در دی ماه سال ۱۳۷۷ با چسباندن بمبی به ماشنی علی رازینی اقدام به ترور 
وی کرد. در این حادثه علی رازینی و چهار نفر همراه وی به شدت مجروح و یک عابر 
کشته شد. در جریان ترور نافرجام علی رازینی حدود پنجاه نفر دستگری و طی بیست جلسه 

1-www.rajanews.com/news/179909
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دادگاه محاکمه شدند. ده نفر از پنجاه متهم این پرونده به زندان محکوم شدند. آیت الله 
سید محمد حسینی میالنی رهرب معنوی گروه و غالمرضا عاملی نیز به اعدام محکوم شدند 
اما بعدها مشمول عفو قرار گرفتند. میالنی به علت بیماری قلبی تحت عمل جراحی قرار 
گرفت و زیر عمل درگذش���ت. غالمرضا عاملی ه���م از زندان مرخصی گرفت و دیگر 

بازنگشت؛ معلوم نشد به چه سرنوشتی دچار شد. 

مخالفت با استقالل وکال
یکی از فجایع حقوقی که رازینی در آن نقش مستقیم داشت، تدوین الیحه ی وکالت بود 
که به علت اعرتاضات گسرتده ی وکال و حقوقدانان، توسط دولت احمدی نژاد بایگانی 
شد. این الیحه استقالل وکال را از بنی برده و آن ها را به زائده ی دستگاه قضایی تبدیل 

می کند. رازینی در این مورد می گوید: 
ما دستگاه قضا و وکالت را مستقل می دانیم و وکیل هم مانند قاضی نباید دولتی 
باشد. حاال وکال می خواستند این استقالل را پررنگ تر معنی کنند و دستگاه قضا 
هم می خواس���ت این نظارت بر وکال پررنگ باشد برای همنی دو منت تهیه شد که 
یکی نظر وکال بیش تر لحاظ ش���ده و دیگری نظر دستگاه قضا پررنگ تر بود. ما 
نمی خواستیم که وکیل به نام استقالل هر کاری بتواند انجام دهد و باید نظارت ها 
بیش تر شود. با این حال می خواستیم در این الیحه ی میزان استقالل وکیل و نظارت 

دستگاه قضا بر وکالت روشن تر مشخص شود. ۱

افول قدرت پس از ترور و ادامه ی سیاهکاری ها
در محافل سیاسی گفته می شد رازینی یکی از کاندیداهای ریاست قوه ی قضاییه پس از 
پایان دوره ی ش���یخ محمد یزدی بود اما پس از این ترور وی دیگر موقعیت سابق را در 

دستگاه قضایی پیدا نکرد. این باعث نشد که او از خریه سری هایش درست بردارد. 
وی در سال ۱۳۷۸ از جمله سه قاضی دادگاه تجدید نظر محسن کدیور بود که حکم یک 
و سال نیم حبس به جرم تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی و نشر اکاذیب و تشویش 

اذهان عمومی را صادر کرد. 
رازینی هم چننی در سال ۱۳۸۱ حسن یوسفی اشکوری را دوباره محاکمه کرد. اشکوری در 

این مورد می گوید:  
مجدداً در تابستان ۸۱ محاکمه شدم که مجموعاً هفت سال مجازات حبس گرفتم. 
آقای علی رازینی قاضی من بودند. چهار سال حبس برای توهنی به مقدسات، به 

1-www.mehrnews.com/news/2912679
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دلیل این که حجاب را امری اختیاری دانس���ته بودم. دو سال برای نشر اکاذیب از 
جمله چند اظهارنظر درباره ی قتل های زنجریه ای و یک سال هم به دلیل شرکت در 

کنفرانس برلنی. 
رازینی در بهمن ۱۳۸۹ پیش از آن که موس���وی و کروبی و رهنورد به حصر برده ش���وند 

وعده ی محاکمه قطعی آنان را داد و گفت: 
قوه ی قضاییه قطعاً به وظیفه ی خود برای محاکمه ی موسوی و کروبی عمل خواهد 
کرد... قوه ی قضاییه برای محاکمه ی افراد وظایف مختلفی دارد که یکی از آن ها 
دستگریی و بازداشت است اما مردم بدانند که قوه ی قضاییه از وظیفه ی خود برای 
محاکمه ی س���ران فتنه عدول نخواهد کرد و در زمان مناسب این افراد را محاکمه 

خواهد کرد. 

• رازینی عالوه بر ریاست دادگاه ویژه ی روحانیت پس از مرگ خمینی مناصب 	
قضایی زیر را به عهده داشته است: 

• ریاست کل دادگسرتی استان تهران در  دوره ی دوم ریاست شیخ محمد یزدی 	
در قوه ی قضاییه از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸

• در دوران هاشمی شاهرودی معاونت اجرایی دیوان عایل کشور از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳	
• ریاست دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۸۳تا شهریور ۱۳۸۸	
• در دوران الریجانی معاون حقوقی و توسعه قضایی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ 	
• ریاست شعبه ی ۴۱ دیوان عایل کشور از سال ۱۳۹۳ تاکنون. 	

وی در چهارمنی دوره ی مجلس خربگان رهربی در سال ۱۳۸۵ به این مجلس راه یافت و در 
دوره ی پنجم از راه یابی به این مجلس بازماند تا ستاره ی بخت و اقبالش به کلی خاموش 
شود. رازینی عضو ش���ورای نمایندگان رهربی در دانشگاه های کشور با حکم خامنه ای 
است و عالوه بر آن همراه با پورمحمدی عضو هیأت امنای مرکز علوم اسالمی خواهران 
)جامعه الزهرا( اس���ت. وی هم چننی عضو هیأت موسس دانشکده  ی معارف وابسته به 
جامعه الزهرا، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران، عضو هیأت مؤسس دانشگاه 

پیام نور رزن، همدان است. 
 



سید ابراهیم رئیسی

 

س���یدابراهیم رئیس السادات مشهور به رئیسی در سال ۱۳۳۹ در محله ی نوغان مشهد در 
خانواده ای روحانی به دنیا آمد. وی پس از طی دوره ی ابتدایی به حوزه ی علمیه مشهد 
رفت و در س���ال ۱۳۵۴ در حایل که پانزده سال بیش تر نداشت برای تحصیل علوم دینی 
وارد قم ش���د و پیش از آن که بتواند به تحصیالت حوزوی معمول ادامه دهد با امواج 

انقالب روبرو شد. او دارای هیچ سابقه ی مبارزاتی علیه رژیم پهلوی نیست. 
وی در سال  ۶۲ با جمیله دخرت احمد علم الهدا ۱امام جمعه »داعشی« مشهد ازدواج کرد و 
صاحب دو دخرت و دو نوه شد. حامد نیلی سردبری سایت »رجا نیوز« داماد رئیسی است. 
وی و برادرش میثم از بنیانگذاران این سایت هستند. در مهرماه ۱۳۹۰ میثم نیلی با شکایت 
علی الریجانی دستگری شد اما با نفوذ رئیسی که معاون قوه ی قضاییه بود، بالفاصله آزاد 

شد و پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفت. 
جمیله  س���ادات متولد ۱۳۴۱ در مش���هد پیش از انقالب از رفنت به دبریستان خودداری 
کرد و به دروغ مدعی ش���د که: به دلیل اجبار در کشف حجاب دخرتان دبریستانی که به 

۱-علم الهدا متولد ۱۳۲۳ و دارای چهار پسر و سه دخرت است. او پس از انقالب بنی سال های ۵۹ تا ۶۱ 
مسئولیت کمیته ی منطقه  ی ده تهران را به عهده داشت که معروف به کمیته ی علم الهدا بود. عوامل این 
کمیته نقش مهمی در حمله و میتینگ ها و مراکز گروه و فعاالن سیاسی و از جمله سرکوب تظاهرات 
۳۰ خرداد داشتند. بسیاری از بازجویان، شکنجه گران و اعضای تیم گشت دادستانی و گروه ضربت آن 
را اعضای این کمیته تشکیل می دادند. وی در دهه ی هفتاد، آخوند منربی »هیأت رزمندگان اسالم« و 
»انصار حزب الله« بود و در مسجد مهدی خیابان ستارخان به منرب می رفت. علم الهدا پیش از انقالب 

نیز از جمله دشمنان شریعتی به شمار می رفت.
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شدت توسط نظام آموزشی آن روز پیگریی می شد از ادامه ی تحصیل در مقطع دبریستان تا 
پریوزی انقالب اسالمی خودداری کرد. وی بالفاصله بعد از انقالب فرهنگی با گذراندن 
مقاطع دبریستان به صورت جهشی ، به دانشگاه تهران راه یافت و در رشته ی مامایی ادامه ی 
تحصیل داد، اما پس از مدتی در رشته ی فسلفه ی تعلیم و تربیت به تحصیل پرداخت و 
در س���ال ۱۳۸۰ موفق به اخذ مدرک دکرتی در این رش���ته ش���د و بالفاصله به عضویت 
هیات علمی گروه علوم تربیتی دانش���گاه شهید بهشتی تهران درآمد و هم اکنون دانشیار 
اس���ت. با آن که وی به عنوان رییس پژوهش���گاه علوم انسانی و کمیسیون تعلیم و تربیت 
دبریخانه ی شورای عایل انقالب فرهنگی در جهت سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های 
کالن آموزشی و تربیتی نقش می آفریند ادعا می کند که از نسل چهلم پیامرب اسالم و هشتاد 
و نهمنی نسل از آدم ابوالبشر است. با یک محاسبه ی ساده و نسبت گریی می توان گفت 
که طبق آن چه در سایت وی و پدرش آمده است حضرت آدم حدود ۳۱۵۰ تا ۳۳۰۰ سال 
قبل به دنیا آمده است، یعنی بعد از زمانی که تمدن های بزرگی مانند ایران و مصر و بابل 

و آشور و اماکنی مانند تپه سیلک کاشان و اهرام ثالثه وجود داشتند! 

چگونگی راه یابی به قوه ی قضاییه
رئیس���ی پس از پریوزی انقالب به عنوان یکی از طلبه های نوآموز مدرس���ه ی حقانی به 

توصیه ی بهشتی و قدوسی به دستگاه قضایی پیوست.
وی جزو هفتاد طلبه ای بود که با هدف کادرس���ازی و تأمنی نریوهای رژیم تازه به قدرت 
رس���یده توسط بهش���تی به تهران فراخوانده شدند. بهش���تی و خامنه ای و حسن آیت و 
موسوی اردبیلی و... طی یک دوره آموزشی آن ها را آماده ی به عهده گرفنت مسئولیت های 

مختلف به ویژه در ارگان های قضایی و امنیتی کردند. 
رئیس���ی در همان ماه های ابتدایی پریوزی انقالب از سوی بهشتی مأموریت یافت تا در 
پایه گذاری حزب جمهوری اسالمی که قصد قبضه ی قدرت را داشت در مشهد به یاری 

عبدالکریم هاشمی نژاد و سیدرضا کامیاب و... برپدازد.
در س���ال ۱۳۵۸ رئیسی به همراه هادی مروی که به نمایندگی خمینی در مسجدسلیمان 
انتخاب ش���ده بود به این شهر رفت تا به مبارزه با نریوهای چپ و مجاهدین که در این 
شهر نفوذ زیادی در بنی مردم داشتند برپدازد. از همان جا بود که ارتباط وی با دادسرای 
انقالب اسالمی آغاز شد. وی در حایل که هنوز بیست ساله نشده بود به مرکز فراخوانده 
ش���د و کار خود را به عنوان دادیار و شکنجه گر در دادسرای انقالب اسالمی کرج آغاز 
کرد و پس از چندماه به حکم موس���وی تربیزی دادس���تان کل انقالب اسالمی در بیست 
سالگی به مقام دادستانی انقالب کرج ارتقاء یافت و جان و مال و ناموس مردم در اختیار 
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او قرار گرفت. نقش او در س���رکوب گسرتده  ی نریوها و فعاالن سیاسی کرج باعث شد با 
وجود سن کمی که داشت در سال ۱۳۶۱ هم زمان مسئولیت دادستانی انقالب همدان را 
که پیش تر دادیار آن جا بود نیز عهده دار گردد که با هیچ یک از معیارهای »شرعی« برای 
قضاوت که مسئوالن رژیم و مراجع مذهبی شیعه سنگ آن را طی هزار سال گذشته به سینه 
می زدند نیز نمی خواند. وی به همراه محمد سلیمی که حاکم شرع همدان بود جنایات 

زیادی را در آن استان مرتکب شدند. 
پیوند رئیسی با حلقه ی حقانی در زمستان ۱۳۶۳ پای او را به دادستانی انقالب اسالمی مرکز 
باز کرد و در دوران دادستانی علی رازینی و سپس مرتضی اشراقی معاونت »گروهکی« 
آن ها و جانشینی دادستان را به عهده داشت و به پرونده ی متهمان سیاسی رسیدگی می کرد.  

رئیس���ی در دوران معاونت رازینی در دادستانی انقالب اسالمی مرکز، مأمور رسیدگی به 
پرونده ی انفجار نخست وزیری شد. این پرونده به دستور الجوردی و به منظور بهره برداری 
سیاسی علیه جناح رقیب با دس���تگریی تعدادی از اعضای اطالعات نخست وزیری و 
نریوهای موس���وم به »خط امام« هم چون علی اکرب تهرانی، خسرو قنربی تهرانی، محمد 

محمدی و حبیب الله داداشی و محسن سازگارا و نادر قوچکانلو و... گشوده شده بود.۱ 
در مردادماه ۱۳۶۷ از آن جایی که مسئولیت پرونده های سیاسی با او بود، به عنوان یکی 
از اعضای هیأت کشتار زندانیان سیاسی انتخاب شد و نقش فعایل را در این کشتارها به 
عهده گرفت. حضور او در این هیأت  ویژه، راه او را برای طی پله های ترقی در نظام گشود. 

احمد علم الهدا پدر زنش در مورد وی می گوید: 
در بحران استان سمنان و عملیات مرصاد که در دوران امام )ره( رقم خورد وی با توجه 

به این که در سننی جوانی به سر می برد توانست این بحران ها را مدیریت کند.۲
رئیسی جزو کسانی بود که در اجرای فرمان خمینی در کاربرد »خشم و کینه  انقالبی« علیه 
»دشمنان اسالم« لحظه ای تردید نکرد. به همنی دلیل حتی به زندانیانی که از ناراحتی های 

شدید جسمی و روانی رنج می بردند هم »رحم« نکرد.۳ 
زندانیان کرج در جریان کشتار ۶۷ که در زندان گوهردشت به سر می بردند از موقعیت بسیار 
بدتری نسبت به زندانیان تهران برخوردار بودند. تعداد آن ها نسبت به زندانیان تهران بسیار 

۱-بررسی پرونده ی انفجار نخست وزیری در سه دوره ی زمانی انجام شد. مرحله ی اول از شهریور ۱۳۶۰ 
تا ش���هریور ۱۳۶۱ که دادس���تانی کل انقالب به عهده ی آیت الله ربانی املشی بود. مرحله ی دوم که از 
شهریور ۱۳۶۱ تا دی ۱۳۶۳ است که پرونده زیر نظر الجوردی و در شعبه هفت دادسرای انقالب تهران 
پی گریی شد. مرحله ی سوم از بهمن ۱۳۶۳ تا پایان خرداد ۱۳۶۵ پرونده توسط سیدابراهیم رئیسی و 
شعبه ی ۷ دادسرای انقالب مرکز بررسی شد و در نهایت با تالش موسوی خویینی ها به دستور خمینی 

بسته و کلیه ی متهمان آزاد شدند.
2-www.isna.ir/fa/news/94122214213
۳-برای پی بردن به گوشه ای از جنایات این هیأت به بخش حسینعلی نریی در همنی کتاب مراجعه کنید .
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کم تر بود و رئیسی پیش تر به عنوان بازجو و دادستان انقالب اسالمی کرج به همراه فاتح 
و مهدی نادری فرد مس���ئول اطالعات و دادستان انقالب اسالمی کرج اکثریت آن ها را 
شخصاً می شناختند و همنی شرایط را برای آن ها سخت تر می کرد، به گونه ای که تنها تعداد 

معدودی از آن ها جان به در بردند. 
در بحبوحه ی کشتار زندانیان در زندان گوهردشت از زیر چشم بند او را دیدم که با خشم 
و غضب اسکناس های خرد شده زندانیان را که روی میزش قرار داشت ریز ریز می کرد. 
زندانی���ان پس از ابالغ حکم اعدام، پویل را که همراه خود داش���تند پاره کرده بودند تا 

جانیان آن را به نفع خود مصادره نکنند.
وی  از روز ۲۰ مرداد به بعد که دیگر قتل عام زندانیان سیاس���ی از پرده بریون افتاده بود و 
نیاز به نقش بازی کردن نمی دیدند، بارها به من و تعداد دیگری از زندانیان گفت که بنا به 
فرمان امام تصمیم گرفته ایم در زندان ها را ببندیم و خودمان را از شر »زندانیان« خالص 
کنیم. دیگر »نظام« نان خور اضافی نمی خواهد. با این حال پس از آن که وی به دادستانی 
انقالب اسالمی مرکز رسید دل شان نیامد ما را که از قتل عام جان به در برده بودیم آزاد کنند 

و هم چنان در زندان ماندیم. 
پس از انتش���ار فایل صوتی دیدار اعضای هیأت مرگ با آیت الله منتظری، مشخص شد 
کسی که به ایشان اصرار داشت اجازه دهند دویست نفر را که پرونده  شان مورد رسیدگی 
قرار گرفته و در انفرادی ها هستند به دار بکشند، رئیسی بود که با مخالفت آیت الله منتظری 
روبرو شد. اما جانیان در روزهای بعد و به ویژه در شهریورماه ۱۳۶۷ بسیاری از آن ها را به 

ویژه در اوین به قتل رساندند و سپس به سراغ زندانیان چپ رفتند. 
در زمستان ۱۳۶۷ خمینی که از بی رحمی و شقاوت رئیسی خشنود به نظر می رسید او را 
مأمور کرد تا همراه با حسینعلی نریی رئیس هیأت کشتار ۶۷ پرونده های ویژه  را در شهرهای 
مختلف کشور پیگریی کند. این دو که به این طریق اسم شان به جراید و رسانه ها کشیده 
شده بود و مورد خطاب مستقیم خمینی قرار گرفته بودند فارغ البال احکام بی رحمانه و 

وحشیانه ای را در شهرستان ها به مورد اجرا گذاشتند. ۱
رئیسی در سوم اردیبهشت ۱۳۹۶و در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تشریح 

کارنامه ی خود در دهه ی ۶۰ گفت: 
در دهه ی ۶۰ توفیق احقاق حقوق مردم، برخورد با مفاسد اجتماعی، مقابله با اخالل گران 
عرصه عمومی و کوتاه کردن س���ایه تروریست های جنایتکار از سر مردم را داشتم.۲

رئیسی در دهه ی ۶۰ از زمانی که بازجو و شکنجه گر دادستانی کرج بود تا پایان کشتار ۶۷ 

۱-پیشنی .
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960203001810
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و دورانی که معاونت دادستان انقالب اسالمی مرکز را داشت، با لباس شخصی در زندان 
و شکنجه گاه ها و محاکم حضور می یافت و لباس روحانیت به تن نمی کرد. در واقع او 
هم چون پورمحمدی و محسنی اژه ای یا هنوز مراسم عمامه گذاری را طی نکرده بودند و 
یا از طلبگی کناره گریی کرده بودند اما پس از مرگ خمینی و به قدرت رسیدن خامنه ای 
و تحوالتی که در درون رژیم صورت گرفت این سه دوباره لباس روحانیت به تن کردند 
تا قشر جدیدی از روحانیت را سازمان دهند و اختیار و هدایت »جامعه روحانیت مبارز« 
را به دست گریند. جامعه ای که افرادی هم چون هاشمی رفسنجانی، علی اکرب ناطق نوری، 
محمد امامی کاشانی، حسن روحانی و بسیاری از بنیان گذاران آن عطایش را به لقایش 

بخشیده و از شرکت در جلسات آن خودداری می کنند.
رئیس���ی در سال ۱۳۶۸ و پس از انتخاب شیخ محمد یزدی به ریاست قوه ی قضاییه، به 
دادستانی انقالب اسالمی مرکز ارتقای مقام یافت و در این دوران معاونت »گروهکی« 

و پست جانشینی او را حقانی به عهده گرفت.
دستگریی بیست و سه نفر از اعضای »جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران« در 
اردیبهشت ۱۳۶۹ در دوران دادستانی وی صورت گرفت. آن ها پس از تحمل شکنجه های 
بسیار با کیفرخواست  هایی که زیر نظر رئیسی برای شان تنظیم شده بود به تحمل زندان محکوم 
شدند. جرم آن ها نوشنت نامه به هاشمی رفسنجانی بود. آن ها از وی خواسته بودند حقوق 
قانونی مردم که در فصول سوم و پنجم قانون اساسی  تصریح گردیده است، را به مردم بازگرداند.

رئیس���ی به عنوان یکی از اهرم های جنایت، در جریان تظاهرات اعرتاضی مردم مشهد 
در خرداد ۱۳۷۱ سرپرستی هیأت تام االختیاری را داشت که وظیفه اش، اعدام و سرکوب 
مردم بود. از آن جایی که خامنه ای معرتض���ان را »مرداب گندیده«، »رذل«، »اوباش«، 
»چاقوکش« و »علف هرزی که باید آن ها را کند و دور انداخت«، خوانده بود رئیسی و 

هیأت همراهش از انجام هیچ جنایتی فروگذار نکردند. 
وی پس از اجرا شدن طرح ارتجاعی منحل کردن »دادستانی« در تشکیالت قضایی، در 
سال ۱۳۷۳ و در دوران دوم ریاست جمهوری رفسنجانی توسط شیخ محمد یزدی هم زمان  با 
تغیری قانون سازمان  بازرسی کل کشور به ریاست این سازمان رسید. در قانون جدید، اختیارات 
گسرتده ای به بازرسان سازمان بازرسی داده شده بود و گزارش های بازرسان این سازمان در 
حد کیفرخواست صادره شده از سوی دادسراها، اعتبار قضایی داشت، با این حال هیچ اقدام 

جدی  در ارتباط با فساد سازمان یافته در کشور صورت نگرفت. 
وی از سال ۱۳۸۳ در دوران ریاست هاشمی شاهرودی به خاطر اعتمادی که خامنه ای به 
وی داشت و به توصیه ی بیت رهربی معاون اول قوه ی قضاییه و گرداننده  ی اصلی این قوه 
شد. البته نزدیکی رئیسی به هادی مروی معاون اول قوه ی قضاییه و همکاری با وی از 
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سال ۱۳۵۸ نیز مزید بر علت شد و پس از مرگ مروی، جانشنی وی در قوه ی قضاییه شد.
در دوران ده ساله ی حضور وی در این پست هیچ اقدام مؤثری از سوی رئیسی برای کاهش 
فس���اد در سیستم دولتی و نهاد های تحت امر والیت فقیه و... صورت نگرفت. به ویژه که 
مس���ئولیت وی هم زمان بود با دوران پر از فساد احمدی نژاد و تا سال ۱۳۹۳ ادامه یافت و 
سپس به حکم صادق الریجانی، دادستان کل کشور شد و جایش  را با محسنی اژه ای عوض 
کرد. از آن جایی که رئیسی کم تر در مجامع عمومی حاضر می شد و به سخنوری می پرداخت، 

سخنگویی قوه ی قضاییه هم چنان به عهده محسنی اژه ای ماند.
رئیسی در خردادماه ۱۳۹۱ به حکم خامنه ای با حفظ سمت به جای محمد سلیمی دادستان 
کل دادگاه ویژه ی روحانیت ش���د تا منویات خامنه ای در سرکوب روحانیت مخالف را 
عملی کند. روحانی در مبارزات انتخاباتی اش به این دوره از مسئولیت رئیسی اشاره کرد و 
گفت: باید برپسیم علما از دست شما چه کشیدند. رئیسی هم چننی در حال حاضر نیز یکی 

از اعضا و عضو هیأت  رئیسه مجلس خربگان رهربی است.

دلیل ارتقای مقام رئیسی
ارتقای مقام رئیسی در دستگاه قضایی مرهون فرصت طلبی اوست. رئیسی که متوجه ی 
سمت و سوی قدرت بود پس از انتخاب خامنه ای به رهربی و تشکیل کالس های درس 
»خارج« فقه او در س���ال ۱۳۷۰ که زمینه س���ازی برای اعالم مرجعیت وی بود، در این 
کالس ها شرکت کرد و مانند صادق الریجانی، سیدمحمود علوی، احمد خاتمی، قاضی 
عسگر، حیدر مصلحی، مهدی خاموشی، علی سعیدی، محسنی اژه ای، حسنی طائب و... 
م���ورد اعتماد ویژه خامنه ای قرار گرفت. برای حضور در دایره ی قدرت ش���رکت در این 
کالس ها آن چنان واجب بود که حتی شیخ محمد یزدی نیز خود را ملزم به حضور در آن ها 
می دید. اما خامنه ای که حضور یزدی در این کالس ها را مسخره و به ضرر خود ارزیابی 

می کرد او را از این کار بازداشت.۱  
این کالس ها که با حضور پنجاه نفر آغاز شده بود در نهایت به  هشتصد نفر بالغ شد. کسانی که 
بعدها پست های مهم امنیتی، قضایی، آموزشی، مذهبی، تبلیغی و امامت جمعه و نمایندگی 
خامنه ای در ش���هرها و استان ها را کسب کردند از اعضای این کالس ها بودند. خامنه ای 
که از شرایط اجتهاد برخوردار نبود با تشکیل این کالس ها محک مناسبی پرای سنجش 
دوری و نزدیکی افراد به خودش و هم چننی میزان سرسپاری آن ها به »والیت« پیدا کرد.

رئیسی در این دوران مدتی نیز در کالس های درس آیت الله مجتبی تهرانی که رابطه ی نزدیکی 
با دستگاه امنیتی و نریوهای سرکوبگر داشت حضور یافت. اما بعید به نظر می رسد با توجه 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1393/03/17/392936
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به مسئولیت هایی که داشت در کالس های عادی وی حضور یافته باشد. 

استفاده از رانت حکومتی برای دریافت مدارک تحصیلی 
رئیسی نیز مانند دیگر مسئوالن قضایی رژیم با استفاده از رانت های حکومتی بدون طی 
دوره های آموزشی و یا شرکت در کالس های درس و دانشگاه، مدارک لیسانس و فوق لیسانس 
و دکرتا از مراکز دانشگاهی گرفته است. بعید می دانم هیچ دانشجویی تاکنون او را سر کالس 
درس دیده باشد. او هم چننی از مدرسه عایل »شهید مطهری« هم مدرک دکرتا گرفته است. 
همس���رش جمیله علم الهدا نیز با برخورداری از رانت های حکومتی در دانشگاه تربیت 
مدرس دکرتای »فلسفه تعلیم و تربیت« گرفت و ضمن آن که ریاست پژوهشکده ی خانواده 
و عضویت هیأت علمی دانشگاه »شهید بهشتی« را به عهده دارد، ریاست کمیسیون تعلیم 

و تربیت دبریخانه شورای عایل انقالب فرهنگی را نیز عهده دار است. 

وحشی گری و شقاوت در کنار دیدگاه های ارتجاعی
رئیسی در مراسم معارفه ی دادستان عمومی و انقالب اهواز، اظهار کرد: 

در همه ی عالم ارتش، سرباز، جنگ و... وجود دارد ویل تفاوت آن ها با این است 
که ما مقدسیم، قضای مقدس و نظام مقدس؛ و هیچ قدسیتی جز در پرتو ارتباط با 

قدوس اتفاق نمی افتد. 
ش���رط اول قدسیت آن است که شاکله و سازوکار و ساختار ما قدسی باشد، یعنی 
اتصال به وحی. دومنی ش���رط قدسیت باید و نباید حاکم بر نظام و نظام الیه های 
اجتماعی است. یعنی حاکمیت خدا در قضا، دفاع و همه ی نظام را قدسی می کند. 
رأی خالف شرع، اعتبار ندارد. سومنی شرط قدسیت عبارت است از عمل کارگزار 

که باید برای خدا و قدسی باشد.۱ 
در وحش���ی گری او همنی بس که به صراحت می گوید: حکم قطع دست از افتخارات 
بزرگ ماس���ت.۲ در دوران مسئولیت او در قوه ی قضاییه دست هیچ غارتگری که باعث 
بدبختی و فالکت و فقر مردم ش���ده باش���د قطع نشد و احکام قطع دست تنها مشمول 

سارقان خرده پایی شد که به خاطر فقر و بدبختی به سرقت روی می آوردند.
تالش رئیسی برای اعدام هرچه بیش تر دستگریشدگان بی گناه جنبش ۸۸ در اثر فشارهای 
بنی المللی و تضادهایی که در باالی حاکمیت بود به نتیجه ی دلخواه نرسید وگرنه او پس از اعدام 
بی رحمانه ی آرش رحمانی  پور و محمدرضا علی زمانی که رئیسی به دروغ مطرح کرده بود در 

۱-خربگزاری ایسنا ۷ اسفند ۱۳۹۳.
1-www.aftabnews.ir/vdceoz8zojh8zpi.b9bj.html
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»اغشتاشات« دستگری شده اند، وعده می داد که ُنه نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد.۱ 
رئیسی در جریان سرکوب جنبش ۸۸ به همراه محسنی اژه ای و علی خلفی عضو هیأت 
ویژه ی قوه ی قضاییه برای بررسی موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان پس از انتخابات 
بود. این هیأت کلیه ی گزارشات به ویژه موضوع تجاوز جنسی در کهریزک را ساختگی 
اعالم کرد و چنان  که در جمهوری اسالمی مرسوم است قربانیان را به خاطر نشر اکاذیب و 
ایراد تهمت و افرتا که موجب »تشویش اذهان عمومی« و باعث هتک »حیثیت و اعتبار 
نظام« ش���ده است به برخورد »قاطع« تهدید کرد.۲ در حایل که تعدادی از کسانی که آزار 
جنس���ی دیده و »خودی« محسوب می شدند حتی به دیدار خامنه ای برده شدند و او از 

نزدیک در جریان امر بود.
رئیس���ی به مجموعه ای وابس���ته بود که در دهه ی ۶۰ بزرگ ترین جنایات تاریخ معاصر 
میهن مان را سازمان دهی و اجرا کردند. به همنی دلیل وقتی احمد قدیریان معاون اجرایی 
الجوردی و یکی از »جنایتکاران علیه بشریت« فوت کرد رئیسی از جمله »صاحبان عزا« 

بود که در سوگ وی می گریست.وی در مورد الجوردی قصاب تهران می گوید: 
می ش���ود گفت اولنی شهید ما در سنگر مبارزه با نفاق، حضرت زهرا)س( هستند. 
شهید الجوردی شهید مبارزه با نفاق است. ما شهدای عظیم القدری به نظام تقدیم 
کردیم، اما جریان نفاق، کینه ی عمیقی از ش���هید الجوردی در دل دارد. روزی که 
ایشان شهید شد، در پست و مقامی نبود و داشت در بازار  کاسبی می کرد، با این حال 
آن ها دس���ت از سرش برنداشتند و جایش را شناس���ایی کردند و صرفاً برای ترور 
شخص ایشان به محل کارش رفتند که البته افراد دیگری هم شهید و مجروح شدند.

و اما مطلبی که ایش���ان در ذیل وصیتنامه ش���ان آورده اند، این است که جریان نفاق 
جدیدی در انقالب و نظام وجود دارد که باید آن را عمیقاً ش���ناخت. جریانی که 
فتنه و ۱۸ تری را به وجود آورد. اگر این جریان ردیابی شود به همان طیفی می رسیم 
که ش���هید الجوردی به آن اشاره داشت. این جریان به دنبال آسیب زدن به نظام و 
انقالب و حتی می شود گفت در پی براندازی نظام است، لیکن خود را مخفی کرده 

و شناسایی آن توسط افراد عادی، دشوار است.۳
منظور رئیسی از »طیفی« که »در پی براندازی نظام است« اعضای سازمان مجاهدین 

انقالب اسالمی، جبهه ی مشارکت و »اصالح طلب« های حکومتی است. 
در سال ۱۳۷۲ پس از طرح بحث »تهاجم فرهنگی«، »غارت فرهنگی« و »شبیخون« 
فرهنگی از سوی خامنه ای، وی دستور تشکیل »ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر« 
1-wwwaftabnews.ir/vdcc4pqo.2bq0m8laa2.html
2-www.radiofarda.com/content/o2_judiciary_committee_report/1821212.html
3- www.defapress.ir/fa/news/31965
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را صادر کرد و احمد جنتی را به عنوان مسئول ایجاد این تشکیالت معرفی و عالوه بر 
ابراهیم رئیسی افرادی چون محسن قرائتی، احمد زرگر، محمدی عراقی را به عضویت این 
ستاد انتخاب کرد. رئیسی با حکم جنتی به عنوان دبری این ستاد منصوب شد و مسئولیت 
مهمی در سرکوب زنان میهن مان از طریق این ستاد به عهده گرفت. وی با توجه به مسئولیتی 
که در قوه ی قضاییه داشت تحت عنوان »فرهنگ سازی« و »الگوسازی« به پیشربد امر 
سرکوب پرداخت و کوشید دایره ی تسلط حکومت بر زندگی شخصی افراد را توسعه دهد. 

نقش رئیسی در غارت اموال عمومی
رئیس���ی در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی و کناره گریی حسنی علی 
نریی از ریاس���ت دادگاه های ویژه اصل ۴۹ ۱ قانون اساس���ی بنی س���ال های ۷۹ تا ۸۹ با 
حکم خامنه ای عضو »ستاد اجرایی فرمان امام« بود و از این طریق نقش مستقیمی در 
غارت وحیف و میل اموال عمومی و مردم داشت. کار غارت این ستاد به آن جا کشید که 
سیدحسن خمینی ضمن تکذیب رابطه این »ستاد« با »بیت امام« خواهان برداشنت نام 

»امام« از آن شد.۲
در تاری���خ ۱خرداد ۱۳۷۹ با توجه به کناره گریی نریی، رئیس���ی به جای وی نقش مهم و 

ویژه ای در این »ستاد« یافت.

تولیت آستان قدس رضوی و »ضامن آهو«
پس از مرگ عباس واعظ طبس���ی، خامنه ای با انتخاب رئیسی به عنوان تولیت »آستان 
قدس رضوی« اختیار یکی از بزرگ ترین و قدرتمندترین نهادهای مذهبی کش���ور را که 
از قدرت اقتصادی بی مانندی هم برخوردار اس���ت به او داد تا به همراه احمد علم الهدا 

پدرزنش، تیول خراسان را داشته باشند. 
نگاه علم الهدا به انتخابات بیانگر دیدگاهی است که بزرگ ترین استان کشور را -که به سه 

استان تقسیم شده- اداره می کند. او می گوید: 
شما بروید زنای محصنه بکنید، عرق بخورید و انواع فسق و فجور را بکنید بعد هم 
توبه کنید، خدا شما را می بخشد اما این گناهی که شما در حال ارتکاب آن هستید که 
ممکن است سرنوشت اسالم و مسلمنی در دست غری بیفتد حتی اگر تا روز قیامت انواع 
عبادت ها را انجام دهید، جهنمی مسلم هستید، زیرا خیانت به اسالم و مسلمنی کردید.۳ 
خمینی می کوشید در شهرهای بزرگی چون مشهد و اصفهان و قم بنی جناح های رژیم 

۱-به قسمت مربوط به نریی در همنی کتاب مراجعه شود. 
1-www.khabaronline.ir/detail/416687/Politics/parties
3-www.parsine.com/fa/news/402170
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تعادل را حفظ کند اما خامنه ای در دوران رهربی اش نش���ان داده اس���ت که مطلقاً چننی 
خط���ی را دنبال نمی کند و به دنبال تفویض ق���درت به نریوهای نزدیک خود و حذف 
جناح رقیب و به ویژه برگزیدگان خمینی است. او سرسرپدگی مطلق می طلبد به همنی دلیل 
است که دوران تولیت رئیسی را پنج سال تعینی می کند تا او را برای ادامه ی مأموریت به 
فرمانربداری هرچه بیش تر بخواند و چنان چه غفلتی از او دید بتواند به سادگی برکنارش کند.

خامنه ای که بخوبی از عواقب انتصاب رئیسی به تولیت »آستان قدس« آگاه است با این 
اقدام به تأیید و حمایت از او و نقشش در کشتار ۶۷ نیز می پردازد. 

انتخاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست بارگاه »امام رضا« که در تبلیغات شیعی معروف به 
»ضامن آهو«۱ است به اندازه ی کافی گویا و روشنگر است. روحانیت شیعه طی هزارسال 
گذشته داس���تان عجیب و غریبی را برای »امام رضا« راست و ریس کرده بود که بیش 
از هرکس خود به غریواقعی بودن آن واقف اس���ت. منافع این قش���ر که با مردم فریبی و 
دروغگویی و فریبکاری گره خورده اس���ت پیش از دس���ت یابی به قدرت از طریق این 
داس���تان ها و وصل خود به »امامان« و جانش���ینی آن ها تأمنی می شد اما پس از تشکیل 
جمهوری اس���المی و قبضه قدرت از طریق ارگان های س���رکوب و ش���کنجه و کشتار و 
نصب العنی قرار دادن ارعاب و ارهاب و شعار »النصربالرعب« تأمنی می شود خامنه ای 
انتخاب های گوناگونی داشت اما یکی از بدنام ترین و بزرگ ترین جنایتکاران چهار دهه ی 
گذشته را به تولیت این »آستان« برمی گزیند که با هر تفسریی روی یزید بن معاویه را سپید 
کرده و برخالف او به »اس���ری کشی« پرداخت. البته رئیسی پیش از این تولیت امامزاده 

صالح در تجریش را به عهده داشت.
خامنه ای که خود اهل مشهد است و داستان »ضامن آهو« را بهرت از هر مالیی فوت آب 
است و بارها با آن اشک از چشم بی خربان و ناآگاهان گرفته، کسی را به ریاست »آستان 
ضامن آهو« انتخاب می کند که هرنش در چهار دهه گذش���ته جان س���تاندن بوده است و 

دیگرآزاری و شکنجه گری.
خامنه ای کس���ی را به تولیت »آستان ضامن آهو« رسانده که در طول سی و هشت سال 
گذشته فرمان شکنجه و قتل و به زندان افکندن مادران بسیاری را صادر کرده که کودکان 
۱-داستان مالیان در مورد امام رضا از این قرار است که صیادی در بیابانی قصد شکار آهویی می کند 
و آهو عاقبت خود را به دامن علی بن موس���ی الرضا می اندازد. از آن جایی که صیاد، آهو را حق شرعی 
خود می دانست، در مطالبه ی آهو پافشاری می کند. آهو به زبان می گشاید و خطاب به امام می گوید 
من دو بچه شریی دارم که گرسنه اند و چشم به راه اند که بروم شریشان بدهم و سریشان کنم. علت فرارم 
هم همنی است و حاال شما ضمانت مرا نزد این شکارچی بکنید تا اجازه دهد بروم و بچه هایم را شری 

دهم و برگردم و تسلیم او شوم.
امام رضا ضمانت آهو را نزد شکارچی کرد و خود را به صورت گروگان در اختیار وی قرار می دهد. 
آهو می رود و به سرعت باز می گردد و خود را تسلیم شکارچی می کند. شکارچی که این وفای به عهد 
را می بیند، منقلب می گردد و آن گاه متوجه می شود که گروگان او، علی بن موسی الرضا است و فوراً آهو 

را آزاد می کند و خود را به دست و پای »حضرت « می اندازد و پوزش می طلبد و ....
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شریخواره داشته اند و ضمانت هیچ بنی بشری را نیز نپذیرفته است. او طی این مدت در به 
کارگریی بی رحمی و شقاوت هیچ پروایی به خود راه نداده است.

رئیس���ی عالوه بر دادستانی کل کشور ریاست ش���ورای نظارت بر سازمان صدا و سیما 
را به عهده داش���ت و یکی از اعضای هیأت عایل گزینش کش���ور بود که پس از تولیت 

»آستان قدس  رضوی« آن ها را واگذار کرد. 
خامنه ای هم چننی بالفاصله پس از درگذش���ت عباس واعظ طبسی، به عزل و نصب در 
حوزه ی علمیه خراسان که پیشرت تحت نفوذ وی بود پرداخت و خواستار تغیری در این حوزه 
و کنرتل بیش تر آن شد چرا که قباًل به شکلی مستقل از شورای عایل حوزه ی علمیه قم اداره 
می ش���د. او در احکام خود سیدمصباح عاملی، یکی از شاگردان سابقش را به مدیریت 
حوزه ی علمیه خراسان منصوب کرد و اعلم الهدا و رئیسی را نیز به عضویت شورای عایل 

آن درآورد. 

رویای جانشینی خامنه ای 
رئیسی که حمایت باندهای سیاه سپاه پاسداران و نهاد های امنیتی را پشت سر خود دارد، 
از امکانات »آستان قدس« و موقعیتی که به دست آورده در دوران »قحط الرجال« نظام، 
مشق جانشینی والیت فقیه می کند و در آرزوی دست یابی به این منصب به سر می برد و 
به رقابت با الریجانی که زمانی رئیسش محسوب می شد می پردازد. الریجانی به محض 
آن که متوجه ی برنامه ی رئیسی برای آینده شد او را تنزل مقام داد و جای او را در دستگاه 
قضایی با محسنی اژه ای عوض کرد تا در تغیری و تحوالت بعدی او را برکنار کند و بیش تر 

به حاشیه براند. 
دلیل اصلی خامنه ای برای نصب او به عنوان تولیت آستان قدس رضوی، زمینه سازی برای 
مطرح شدن او به عنوان یکی از کاندیداهای رهربی بعد از خودش بود. در حایل که رئیسی 
زیردست الریجانی بود، این امکان وجود نداشت که او بالفاصله بعد از مرگ خامنه ای به 
رهربی برسد چرا که این سؤال مطرح می شد چرا خامنه ای او را به ریاست قوه ی قضاییه 

انتخاب نکرد و الریجانی را ترجیح داد. 
ارجحیت وی بر الریجانی در »س���یادت« اوس���ت. او جهت تحقق این امر به دیدار با 
فرماندهان ارش���د سپاه پاسداران و بسیج از جمله محمدعلی جعفری و قاسم سلیمانی و 
محمدرضا نقدی پرداخته و برای شان سخرنانی می کند و به اظهارنظر در مورد مسائل سیاسی 
به ویژه سیاس���ت خارجی می پردازد. در همنی رابطه او در مهرماه ۱۳۹۵اولنی کالس درس 

خارج خود را برگزار کرد و همان موقع از سپاه پاسداران لقب »آیت الله« گرفت.۱ 

1-www.parsine.com/fa/news/402170
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برای رسیدن به مسند رهربی و جانشینی خامنه ای، عده ای از طالب در کار تهیه ی کتب 
فقهی به نام وی هستند. کتاب  هایی در خصوص ارث بالوارث در فقه و حقوق، تعارض 
اصل و ظاهر در فقه و حقوق، تقریرات درس قواعد فقه در س���ه جلد )بخش قضایی(، 
)بخش اقتصادی( و )بخش عبادی( و س���ری تحول در نظارت و بازرس���ی از جمله این 

کتاب ها هستند. وی همان مسریی را طی می کند که خامنه ای پیمود.
دستگریی احمد منتظری به خاطر انتشار نوار صوتی جلسه ی آیت الله منتظری با اعضای 
هیأت کش���تار ۶۷ به دستور رئیس���ی صورت گرفت. چرا که وی به درستی انتشار نوار را 
جهت ضربه زدن به وجهه ی خود ارزیابی می کرد. وی پس از محکومیت احمد منتظری 
در دادگاه ویژه ی روحانیت، علریغم میل خامنه ای، او را به زندان انداخت که با اعرتاض 

مراجع تقلید مجبور به آزادی وی شدند. 
رئیسی برای رسیدن به آرزویش از هیچ چاپلوسی ای دریغ نمی کند و از این طریق می کوشد 
کاندیدای نهایی خامنه ای برای جانشینی اش باشد. او در پیام خود به مناسبت فرارسیدن 

نوروز و سفر خامنه ای به مشهد بیانیه ی زیر را صادر کرد: 
امروز و در شرایطی که پیام انقالب اسالمی ایران بیش از هر زمانی با عنایات خاصه 
حضرت حق تعایل، رهربی داهیانه ی امام راحل عظیم الش���ان و مقام عظمای 
والیت و جان فش���انی های رزمندگان جبهه های حق علیه باطل در گوشه و کنار 
جهان به گوش می رس���د، ایران اسالمی به عنوان محور جبهه ی عظیم مقاومت 
در جه���ان و رهرب حکیم ما به عنوان پرچم دار ایس���تادگی در برابر زورگویان و 
مس���تکربان، موجی خروشان از بیداری ملت ها را راهربی می کند... اینک و در 
آخرین روزهای س���ال ۱۳۹۵ و در آستانه والدت حضرت صدیقه اطهر، زهرای 
مرضیه سالم الله علیها، ضمن ابراز خرسندی از تشریف فرمایی قائد عظیم الشأن 
امت اس���المی و خری مقدم به محضر معظم له،  از مردم مؤمن و انقالبی مش���هد 
مقدس، به  ویژه حضرات آیات، علمای اعالم، روحانیت معظم، خانواده ی معزز 
ش���هدا و ایثارگران، دانشگاهیان، اصناف و نیز عموم زائران بارگاه منور رضوی 
دعوت می نمایم روز سه شنبه اول فروردین ماه ۱۳۹۶، ساعت پانزده برای دیدار 
با رهرب فرزانه انقالب اسالمی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مّدظله العایل 
در ح���رم مطهر رضوی حضور یافته و با بهره بردن از انوار قدس���یه این مضجع 
منور و اس���تماع بیانات ارزشمند ایشان که نقشه ی راه سال جدید امت اسالمی 
را تبی���نی می فرمایند، بار دیگر ب���ا آرمان های امام راحل و مقام عظمای والیت 

تجدید عهد نمایند. 1

1-www.khabaronline.ir/detail/646479/Politics/parties
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او هم چننی با وقاحت کم نظری خامنه ای را که در مس���ند قدرت است و عامل سرکوب و 
کشتار »امام زمانه« می خواند و کسانی که در کودتای انتخاباتی ۸۸ مقابل او ایستادند را 
»یزیدصفت«: یزیدصفتان زمانه در واقع با جهل و به عبارتی بی بصریتی در قبال شناخت 

امام زمانه ی خود و انتخاب راه صحیح عمل کردند.۱

تالش برای بسط نفوذ 
امرپاتوری اقتصادی آستان قدس 

این آستان از مدت ها پیش می کوشید تا دامنه ی نفوذ خود را از خراسان به چهار گوشه ی 
ایران گسرتش دهد اما با حضور رئیسی در این آستان و رؤیای او برای جانشینی خامنه ای 
باعث نزدیکی هرچه بیش تر آستان قدس به سپاه پاسداران و فعالیت اقتصادی هماهنگ 

این دو نهاد به ظاهر نظامی و مذهبی شد. 
رئیس���ی در س���ال ۱۳۹۵ با تش���کل »بنیاد کرامت« به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
آس���تان قدس رضوی و انتصاب سردار حسنی یکتا فرمانده سابق قرارگاه خاتم االوصیاء 
یکی از زیرمجموعه های قرارگاه خاتم االنبیاء به تقویت پیوند این نهاد به ظاهر مذهبی با 
سپاه پاسداران پرداخت. یکتا پیش تر یکی از فرماندهان حمله به »بیت« آیت الله منتظری 

بود. در گزارش مردادماه ۱۳۹۶ دویچه وله راجع به این بنیاد آمده است:  
ظاهراً این بنیاد بر الگوی »بنیاد برکت« ساماندهی شده که در سال ۸۶ به فرمان علی 
خامنه ای و به عنوان زیرمجموعه ی ستاد اجرایی فرمان امام کار خود را آغاز  کرد. محور 
اصلی فعالیت این بنیادها »محرومیت زدایی« عنوان می شود اما در عمل فعالیت 
اقتصادی گسرتده ای دارند و شواهد زیادی از آمیخته بودن این فعالیت ها با اهداف 

سیاسی حکایت دارد.
پایگاه اطالع رسانی بنیاد برکت یک سال پیش اعالم کرد که تعداد پروژه های این بنیاد 
طی ُنه سال گذشته نزدیک به  چهارصد برابر شده است. بنیاد برکت اکنون به یکی از 
غول های صنایع غذایی، دارویی، بانک داری و تولید مسکن تبدیل شده و در حوزه ی 

نفت و پرتوشیمی نیز فعال است.
در فعالیت ه���ای این بنیاد نیز، هم چون دیگ���ر نهادهای تحت نظر خامنه ای رد پای 

فرماند هان ارشد سپاه و استفاده از نریوهای سازمان بسیج قابل مشاهده است.
بنیاد  کرامت آستان قدس رضوی و بنیاد برکت در کنار فعالیت های اقتصادی کالنی 
که تقریباً هیچ حوزه ای از آن در امان نیس���ت بخشی از برنامه های خود را در میان 

حاشیه نشینان کالن شهرها، روستاها و شهرستان های کوچک متمرکز کرده اند.

1-www.mehrnews.com/news/2451712
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نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 
و سوخنت رویای رهربی

تالش رئیسی برای رسیدن به پست ریاست جمهوری و تحرکات گسرتده ای که در این رابطه 
آغاز کرد نشان گر سمت و سوی او برای دست یابی به منصب و جایگاه والیت فقیه بود که 
به شکست انجامید. شرکت او در انتخابات با دعوت پنجاه و هشت نفر از اعضای مجلس 
خربگان و حمایت جامعه ی مدرسنی حوزه ی  علمیه قم و روحانیت مبارز تهران صورت گرفت 
که نشانگر هم سویی دستگاه مذهبی و حوزه های علمیه با جنایت و قتل و آدمکشی است 
و داللتی بر برنامه  ی نهاد قدرت برای رساندن وی به رهربی نظام و جانشینی خامنه ای. 
خری���داری فن پیج های پرطرفدار )از جمله صفحه ی مربوط به صدف طاهریان یک فتو 
مدل ایرانی( در فضای مجازی، امضاء طومارهای نمایشی در نمازهای جمعه و مساجد 
برخی نقاط کشور با عنوان کمپنی »رئیسی بیا« و استخدام زنان »بدحجاب« در حمایت 
از او، معرفی وی از سوی کانون های قدرت به عنوان »کاندیدای اصلح«، توزیع آرد در 
خوزستان با نام »آرد متربک« از طریق »بنیاد کرامت«، توزیع روزانه چهل هزار صبحانه 
میان اتومبیل ها مبادی ورودی مش���هد، توزیع روزانه دویس���ت هزار وعده غذای رایگان 
)صبحانه و ناهار( در حرم امام رضا، س���فر به ش���هر ها و روس���تاهای استان خراسان با 
اکیپ های فیلمربداری و »پول پاشی« در این مناطق، بازکردن دفاتر آستان قدس در نوزده 
استان، و دادن وعده  های دروغنی به ویژه اقتصادی، بخشی از فعالیت سیدابراهیم رئیسی 
برای تصدی منصب ریاست جمهوری و خیز برداشنت برای مسئولیت های بعدی بود که 

فرجامی نیافت.
او در مبارزات انتخاباتی به منظور فریب مردم ضمن به صحنه آوردن دی جی های زن و 
مرد در خیابان های شلوغ تهران و شهرستان ها و به کارگریی  موسیقی »حرام«، به دیدار 
امری تتلو یکی از خوانندگان رپ موسیقی زیر زمینی شتافت و وعده ی یارانه ی یکصد و 

پنجاه هزارتومانی داد. 
جناح مقابل وی نیز بی کار ننشس���ت و با افش���ای خرب اخت���الس هزارمیلیاردی مهدی 
عزیزیان، قائم مقام س���ابق آستان قدس رضوی و برادر همسر واعظ طبسی، تولیت سابق 
این »آستان«، و فرار او به خارج از  کشور، پای رئیسی و قائم مقامش را به میان کشید. او 

در دوران تولیت رئیسی، معاونت عمرانی و عضویت در هیأت امناء را به عهده داشت. 
سایت »آمدنیوز« که کانال انتشار مطالب جناح های امنیتی نظام است، روز یک شنبه ۶ 
فروردی���ن ۱۳۹۶ گزارش داد که مهدی عزیزیان با هماهنگی مرتضی بختیاری، قائم مقام 

رئیسی در مهرماه ۱۳۹۵ از کشور خارج شده است. 
»آمدنیوز« به نقل از یک منبع آگاه نوش���ته بود که پس از مرگ واعظ طبسی مسئوالن 
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فرزندان او و مهدی عزیزیان را ممنوع الخروج کردند تا به پرونده ی مایل آنان رس���یدگی 
کنند.

به گفته ی این منبع پس از مدتی مرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آستان قدس، مهدی 
عزیزیان را احضار و خود از او بازجویی کرد. بعد از این بازجویی ها مسئوالن به این نتیجه 
رسیدند که عزیزیان از کشور خارج شود تا عواقب مسائل اختالس های مایل آستان  قدس 
رضوی سروصدا نکند. بنا به این گزارش آخرین چکی که به مهدی عزیزیان پرداخت شده 

مبلغ سیصد و شصت میلیون تومان بوده است.۱ 
همسر رئیسی در این مورد می گوید: 

مثاًل همنی ماجرای فس���ادی که در ابتدای تولیت ایش���ان در آستان قدس رخ داد، 
آقای رئیس���ی به هیچ کس نگفته بودند، درحایل که به ش���دت از آن رنج می بردند 
و با خودش���ان می گفتند چننی کاری با اموال کافر حربی انجام نمی دهند چطور با 
ام���وال امام رضا فردی چننی کاری می کند؟ م���ن گفتم این مورد را به مقام معظم 
رهربی اطالع دهید. ایشان گفتند چرا باید خاطر ایشان را مکدر کنم. خودم مسئله 
را حل می کنم. به شخصه فقط می دانستم آن فرد مشکل دارد اما داستان را دقیقًا 
نمی دانستم. ایشان هم از بیان داستان در رسانه ها خودداری می کردند تا این که از 
سوی رفقای همان فرد مطرح و پخش شد. اتفاقاً در همان موقع هم برخی تماس 
گرفتند  که ایشان را آزاد کنید. آقای رئیسی گفتند اتفاقاً رفقای خود آن فرد نامش را 
منتشر کردند، من که فقط به دادگاه معرفی کردم. بعد مقامات آستان قدس آمدند و 
گفتند حاج آقا اطالعیه بدهید. حاج آقا مخالفت کردند و گفتند حق ندارید اسم او 
را بیاورید. گفتند حاج آقا همه ی سایت ها اسمش را آورده اند. حاج آقا گفتند آن فرد 
هنوز متهم است و جرمش اثبات نشده است. کلی کشمکش رخ داد آخر هم یک 

نفر خودش رفت مصاحبه کرد و توضیح داد. ۲ 
دیدار رئیسی با رستم مینیخانوف نماینده ی ویژه ی پوتنی پس از نامزدی وی در انتخابات 
ریاست جمهوری حاکی از تالش روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
به نفع وی بود که با واکنش مجلس نیز روبرو شد اما با اشاره ی بیت رهربی و صاحبان 

اصلی قدرت عقب نشستند. 
شکست رئیسی در انتخابات ریاس���ت جمهوری و شعارهای گسرتده  علیه او در فضای 
مجازی و کارناوال های انتخاباتی، آینده ی سیاسی او را تا حدود زیادی سوزاند، به گونه ای 

که همراهانش حتی او را برای هدایت جناح راست نظام نیز مناسب نمی دانند. 
پس از انتشار عکس چند نفر از چهره های سیاسی از جمله رئیس مجلس و صدا و سیما 
1-www.mehrnews.com/news/2451712
2-www.parsine.com/fa/news/352271
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با خاتمی در یک مجلس عمومی، از آن جایی که وی، محمد خاتمی را یکی از عوامل 
 شکست خود در انتخابات می دید و کینه ی او را به دل داشت، با ارسال نامه ای به منزل 
خاتمی محدودیت های بیش تری علیه وی اعمال کرد. س���ایت کلمه وابسته به  مریحسنی 

موسوی در این رابطه گزارش داد: 
دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه ای با امضای دادستان ویژه ی روحانیت ابراهیم 
رییس���ی به منزل سیدمحمد خاتمی به وی ابالغ کرده که به مدت سه ماه نباید در 
هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکت کند. بر اساس این حکم، از این به بعد هرگونه 
حضور خاتمی در جلسات، سالن ها، همایش ها، مراسم هرنی، از قبیل تئاتر، کنسرت، 
و همنی طور حضور در محافل مختلف غریخانوادگی حتی در جلسات خصوصی 
ممنوع ش���ده اس���ت. هم چننی مالقات افراد حقیقی و حقوقی، مقامات دولتی، 
حوزوی، گروه های سیاس���ی، صنفی، دانشجویی و... با سیدمحمد خاتمی ممنوع 

است.۱

1-www.kaleme.com/1396/07/13/klm-262857
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شیخ یوسف صانعى، در سال ۱۳۱۶ شمسی، در خانواده اى روحانى در روستاى نیک آباد 
اصفهان والدت یافت. در سال ۱۳۲۵ شمسی، وارد حوزه ی علمیه اصفهان شد و پس از 
گذراندن دروس مقدمات در سال ۱۳۳۰ شمسی، براى ادامه ی تحصیل، رهسپار حوزه ی 
علمیه قم ش���د و در بیست و دو سالگى به مرحله ی اجتهاد دست یافت. از سال ۱۳۵۴، 
رس���ماً تدریس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه ی حّقانى که دانش آموختگانش 

گردانندگان دستگاه های قضایی و امنیتی شدند شروع نمود. 
ترجمه ی تحریرالوسیله ی خمینی به قلم صانعی است و در سال های اولیه ی دهه ی ۶۰ در 

سیمای جمهوری اسالمی رساله ی خمینی را آموزش می داد. 
آیت الله گلزاده غفوری که عالوه بر اجتهاد دارای دکرتای حقوق از دانشگاه سوربون فرانسه 

بود، در مورد تحریرالوسیله ی می گوید: 
البته درباره ی همنی کتاب، مسائل قابل ذکر خیلی زیاد است که همنی طور چیزهایی 
که به نظرشان می رسد، می نویسند و از دنباله و توایل فاسد این نوشته ها خرب ندارند.۱ 
صانعی در اول اسفند ۱۳۵۸ به حکم خمینی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمد و 
در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۶۱ ضمن استعفا از این شورا توسط خمینی به دادستانی کل کشور 

و عضویت در شورای عایل قضایی انتخاب شد. 
وی هم چننی از سوی خمینی مأمور شده بود تا به سؤاالت شرعی عناصر اطالعاتی پاسخ دهد 

۱-قضا در اسالم و نظام قضایی منسوب به اسالم، دکرت علی گلزاده غفوری، صفحه ۱۰۵.
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و مشکالت آن ها هنگام انجام وظایف و مأموریت های اطالعاتی شان را رفع و رجوع کند. 

تجلیل خمینی 
از صانعی و انتصاب او به دادستانی کل کشور 

خمینی به هنگام انتصاب صانعی به دادستانی کل کشور در تجلیل از او گفت: 
م���ن آقاى صانعى را مثل ی���ک فرزند بزرگ کرده ام. ای���ن آقاى صانعى وقتى که 
سال هاى طوالنى در مباحثاتى که ما داشتیم تشریف مى آوردند ایشان، بالخصوص 
مى آمدند با من صحبت مى کردند و من حظ مى بردم از معلومات ایشان. و ایشان 
یک نفر آدم برجس���ته اى در بنی روحانیون است و یک مرد عالمى است و متوجه 
مسائل است و مخالف این انحرافاتى که در این کشور موجود بوده است؛ از قبیل 
منافقنی- نمى دانم- و غریه، و ایشان مخالف سرسخت آن هاست. با جدیت عمل 

مى کند. با قاطعیت عمل مى کند اگر یک وقتى موقعش بشود. ۱
خمینی وقتی از »مخالف سرس���خت« گروه های سیاسی صحبت می کند و دست روی 
»جدیت« و »قاطعیت« صانعی می گذارد می داند چه کس���ی را و برای چه مأموریتی 
انتخاب می کند و شیوه ی کار چگونه خواهد بود. عده ای که شناخت درستی از ماهیت 
خمینی و ایدئولوژی او نداشتند خام خیاالنه تصور می کردند صدور فرمان هشت ماده ای 
خمینی باعث تسهیل شرایط زندان ها و کم کردن محدودیت های اجتماعی خواهد شد و 
نظام در جهت قانونگرایی حرکت خواهد  کرد. اما انتصاب صانعی به دادس���تانی کل و 
تعریف و تمجیدی که خمینی از وی کرد به خوبی سمت و سوی حرکت نظام را نشان داد. 
در دوران تصدی دادستانی کل کشور توسط صانعی وضعیت زندان ها و احکام صادره 
در دادگاه ها که پس از فرونشسنت التهاب سال های ۶۰ و ۶۱ اندکی فروکش کرده بود رو به 
وخامت گذاشت و وضعیت زندان ها نسبت به سال های ۶۰ و ۶۱ به غایت بدتر شد تا این 
که صانعی در خردادماه ۶۴ استعفا داد و در تریماه همان سال از سوی خمینی پذیرفته شد. 
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از سوم خرداد ۱۳۶۴ به نقل از احمد خمینی گزارش 
می دهد که »چون آقای ]شیخ یوسف[صانعی دادستان کل کشور، هنگام مراجعه به بیت امام 

با سخت گریی پاسداران مواجه شده، عصبانی شده و استعفا داده است.

پیگری اجرای قواننی ارتجاعی شریعت به جای قواننی قبلی
صانعی بالفاصله پس از تصدی پست دادستانی کل انقالب با جدیت به دنبال اجرای 
احکام ش���ریعت بود. او پنجاه روز بعد از تصدی پست دادستانی کل کشور در گفتگو با 

1-www.saanei.org/index.php?view=01,01,14,7,0
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ماهنامه ی پاسدار اسالم ارگان دفرت تبلیغات اسالمی قم می  گوید: 
کار سومی که ما انجام دادیم این بود که روی بخشنامه ی شورای نگهبان زیاد تکیه 
کردیم؛ چون ش���ورای نگهبان دو تا بخش���نامه داشت بعد از پیام امام: بخشنامه ی 
اول این بود که مقداری از قواننی خالف شرع که »بنی الغی« بود در قواننی سابق، 
فقهای شورای نگهبان بطالن آن ها را اعالم کرد.  از باب نمونه آن قواننی برای زنای 
محصنه زندان قرار داده بود. در حایل که در اسالم برایش رجم قرار داده شده است. 
و هم چننی برای عمل لواط-مثل- زندان قرار داده بود. در حایل که اسالم انواع و 
اقسام مجازات ها را دارد که یکی از آن ها قتل است. و حبس اصاًل جزو مجازات ها 
نیست. یا در زنای بدون احصان باز همنی جور. این گونه موارد که »بنی الغی« بود، 
فقهای شورای نگهبان نوشتند بدین مضمون که عمل به مقررات جایز است مگر 

آن چه خالف صریح رساله امام امت از تحریرالوسیله یا توضیح المسائل باشد.۱
وی در خردادماه ۱۳۶۲ با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که تظاهر به روزه  خواری ممنوع و 
حسب موازین، جرم محسوب می شود و تأکید  کرد بر قوای انتظامی است که متظاهرین و 
متجاهرین به فسق و روزه خواری را به لحاظ این که مرتکب جرم مشهود می شوند، فورًا دستگری 
و به مراجع قضایی معرفی تا وفق موازین شرع مقدس اسالم درباره ی آنان به تناسب نوع 
ارتکاب حد مقرر یا تعزیر را اجرا نمایند. وی حتی مأمورین اجرا را تهدید  کرد و گفت: اگر 
مأموری بعد از گزارش، از وظیفه  اش تخلف نمود، مراتب را کتبًا به دفرت دادستانی گزارش 
تا حسب مورد اقدام گردد.۲ وی هم چننی تأکید می کند که بر اساس بخشنامه ی شورای عایل 
قضایی افرادی که در رابطه با »کلوپ ویدئو« و »خرید و فروش فیلم های مبتذل سینمایی« 
دس���تگری می شوند، نمی توان آن ها را با قید کفالت و ضمانت آزاد کرد. و اضافه می کند: 
ما هم به آن دادیار تذکر دادیم که این گونه افراد را به هیچ عنوانی و با هیچ  کفالت و 

نه قید ضمانت آزاد نکنند.۳ 

بی رحمی و شقاوت از ویژگی های صانعی
بی رحمی و شقاوت صانعی را می توان در خواسته ای که از پدران و مادران زندانیان سیاسی 
داشت دید. او چند ماه پس از تصدی دادستانی کل انقالب در مراسم شهدای هفت تری  گفت: 
... نکند امروز که آرامش داریم و مسئولنی که امروز امنیت دارند، آن پدر و مادرهای 
ضدانقالب از مسئولنی سراغ آزادی فرزندان شان را بگریند که هرگاه سراغ این مسائل 
رفتیم، س���راغ قتل گاه حزب برویم. این ها توبه کنندگان نیستند، می آیند بریون افعی 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۶۲، ص ۳. 
۲-روزنامه ی اطالعات، یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۶۲، ص ۱۴.
۳-روزنامه ی اطالعات،سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۶۲، ص ۶. 
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می شوند. مسئولنی مملکت و ملت یک وقت تحت تأثری قرار نگریند. هرگاه تحت تأثری 
قرار گرفتید سراغ جنایت های شان بروید.... زندانی بودن آن ها مرضّی خدایی است. 
حرکتی نشود که ما خدای نکرده علیه دادگاه انقالب حرف بزنیم. امروز با تالش برادران 
سپاه و کمیته ها و شهربانی و دادگاه های انقالب بوده که ما هستیم و اّلا آن ها رحم ندارند.

]...آن ها[ خائننی به مملکت هستند و به پدر و مادر خودشان هم رحم نمی کنند و 
باید به مجازات ش���ان برسند. من این جا به عنوان یک مسئول قوه ی قضاییه دست 
آن عزیزانی را می بوس���م و حاضرم کفش های ش���ان را جفت کنم که با دست های 
پرتوان شان ضدانقالب را گرفتند و به دادگاه بردند و به مجازات رساندند. آفرین بر 

آن ها. نکند ما به دادگاه های انقالب بدبنی شویم.۱ 
تأکید صانعی که پرورش یافته ی مکتب خمینی است و شقاوت را از او الگو گرفته روی 
»تحت تأثری قرار نگرفنت« مسئولنی در مواجهه با زندانیان سیاسی همان رهنمودی است 

که خمینی در فرمان خود برای کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ می دهد. 
این همان جدیت و قاطعیتی است که خمینی خواهان آن بود. در پاسخ به محکومیت های 

بنی المللی جنایات صورت گرفته در ایران، می گوید: 
...تمام ابر قدرت ها و رس���انه های آن ها و سازمان ها و محافل که دم از حقوق بشر 
می زنند، علیه ما س���خن می گویند و باید چننی باشد. شرق و غرب علیه ما حرف 
می زنند و باید حرف بزنند. اگر یک روزی آمریکا از ما تعریف کند بدانید آن روز، 
روز مصیبت ماست. اگر روزی از مسئولنی ما دفاع کند روز شکست انقالب است.۲ 
صانعی در مورد مجازات اعضای حزب  توده که پس از انقالب جز خدمت به نظام اسالمی 

کاری نکرده بودند و در اثر ناسپاسی رهربان نظام دستگری شده بودند  گفت: 
عمده ی مسئله این است که این ها محکوم به چه حکمی خواهند بود. قانون مصوب 
مجلس شورای اس���المی حکم را تعینی کرده است. در یکی از مواد قانون حدود و 
قصاص آمده اس���ت: جمعیتی که تصمیم براندازی حکومت را داشته باشند، این 
جمعیت محارب حساب می شوند و این ها هم که دستگری شده اند، تصمیم خیانت 
و به هم زدن نظام جمهوری اسالمی ایران را داشته اند... از رده باال تا رده پاینی که 
دستگری شده اند همه شان محارب هستند. چون این افراد تصمیم براندازی داشتند و 
این افراد نیز جاسوس بوده اند و در هنگام جاسوسی دستگری شده اند و هم چننی این 
افراد خیانت می کرده اند و این افراد نه تنها به ایران خیانت کرده اند، بلکه به شوروی 

هم خیانت کرده اند و شوروی نیز به خودش و ملتش خیانت کرده است.۳ 
۱-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ۶ تری ۱۳۶۲، صفحه ی ۱۲.
۲-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ۶ تری ۱۳۶۲، صفحه ی ۱۲.

۳-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۶۲، صفحه ی ۶. 
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وی در گفتگو با واحد مرکزی خرب نیز در مورد مجازات اعضای حزب توده گفت: 
هنوز کیفرخواست صادر نشده است و احکام ابتدا در مجلس تصویب شده و آن ها 
محارب هستند و این بر اساس قانون اساسی است که خودشان به آن رأی داده اند و 

ما به دنیا باید بفهمانیم که با مقیاس های مادی کار نمی کنیم.۱ 
صانعی در نماز جمعه ی ۸ اردیبهشت ۶۴ در ضرورت سرکوب وابستگان کلیه ی گروه های 

سیاسی و اعدام در مالءعام و... می گوید:
گروهک های ضدانقالب قانونی و رسمی نیس���تند افراد ناراضی تراش، اگر روزی 
جرم شان ثابت شود، کیفر سختی خواهند دید. خطر ناراضی تراش ها از تفرقه اندازها 
بیش تر است و البته مسئوالن مواظب شان هستند و سرانجام مجازات خواهند شد. 
به عنوان مسئول قوه ی قضاییه اعالم می کنم کلیه ی گروهک ها و احزاب از اقلیت و 
اکثریت گرفته تا توده ای و همه ی آن هایی که زیربنای فکری شان نفی اسالم و توحید 
است، از زمانی که قانون اساسی به تصویب رسید، قانونیت و رسمیت نداشته و ندارند. 
وقتی قانون اساسی به تصویب رسید، انحالل آن ها اعالم شد، لذا هر حرکت و فعالیتی 
که داشته باشند، جرم است و به عنوان افساد و اقدام علیه امنیت کشور اسالمی اعم 
از کوچک و بزرگ شان در دادسرای انقالب اسالمی محاکمه و به کیفر می رسند. به 
وابستگان و طرفداران گروهک ها اخطار می کنم قبل از آن که حکومت اسالمی بر آن ها 
تسلط پیدا کند، به صالح شان است که با آن ها قطع رابطه کنند وگرنه ترحم به آنان معنی 
ندارد و ترحم به پلنگ تیزدندان جرم است. نظام نمی تواند  گروهک هایی را بپذیرد که 
آدم می کشند و علیه حکومتی که با خون شهدا شکل گرفته، می شورند. آن روزی که 
علیه آنان به عنوان مفسد  کیفرخواست صادر می شود، قوم و خویش ها به التماس نیفتند 
و فالن روحانی را نبینند، روز التماس االن است! از دادستان محرتم انقالب اسالمی 
تهران می خواهم عاملنی بمب گذاری در همان محلی که انفجار صورت گرفته، اعدام 

شوند، زیرا وقتی حدود الهی در محلش اجرا شود، برکات خداوند نازل می شود. ۲ 
و در مورد گران فروشی و متخلفانی که عالوه بر سود شخصی سعی در ایجاد نگرانی برای 

جامعه دارند و می خواهند از این طریق ضربه ای به انقالب و نظام واردکنند  می گوید:
اگر خدای نکرده چننی افرادی پیدا شوند و در صدد باشند تا با احتکار، گران فروشی 
و ایجاد کمبود در جامعه  نگرانی به وجود آورند، در حکم مفسد خواهند بود و از نظر 

اسالم حکم مفسد اعدام است.۳ 
در پ���ی همنی تهدیدات بود که در مردادم���اه ۱۳۶۲ دادگاه امور صنفی دو نفر به نام های 

۱-روزنامه ی جمهوری اسالمی، شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۲.
2-www.saanei.org/index.php?view=01,01,14,7,0

۳-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۷ تریماه ۱۳۶۲، ص ۳.
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نعمت الله اسداللهی و حسن کوچک علی را به اتهام تروریست اقتصادی به اعدام محکوم 
کرد. اس���داللهی در تاریخ ۱۲ مرداد و کوچک علی در تاریخ ۱۹مرداد ۱۳۶۲ دستگری شده 
بودن���د و چند روز بعد در تاری���خ ۲۴ مرداد محاکمه و به جرم صدور نامه های ادارات و 
وزارتخانه  ها و دریافت حواله های آهن االت بر اساس این نامه های تقلبی و واهی از مرکز 

تهیه و توزیع فلزات و کارخانه ی نیمه سبک پروفیل به اعدام محکوم شدند. ۱
در شهریور ۱۳۶۲ نیز منوچهر شریازی به جرم گران فروشی نخ و تقلب در صدور حواله و مهر 

اتحادیه ی کشباف رسته گردباف به حکم دادگاه امور صنفی تهران به اعدام محکوم شد.۲
نگاه او به قانون اساسی که ظاهراً فعالیت سیاسی احزاب را پذیرفته خرب از عمق فاجعه ای 
می دهد که تح���ت نام قانون در محاکم قضایی رژیم در ده���ه ی ۶۰ صورت می گرفت. 
موضوع بی معنا بودن ترحم به مخالفان سیاس���ی و هم چننی تأکید روی شورش »علیه 
حکومتی که با خون شهدا شکل  گرفته« همان مواردی است که در حکم خمینی برای 
کش���تار سراس���ری زندانیان سیاسی به آن ها اشاره شده اس���ت. اشاره به  محاکمه و کیفر 
»کوچک« و »بزرگ« وابس���تگان گروه های سیاسی در »دادسرای انقالب اسالمی« 
چیزی نیست جز فرمان به کشتار و مجازات عمومی و بیش از هر چیز دست بازجویان و 

شکنجه گران و قضات و حکام شرع را در انجام جنایت باز می گذارد. 
صانعی از همنی موضع است که به تأیید کشتار ۶۷ و مخالفت با اعرتاض آیت الله منتظری 

برمی خیزد یکی از شاگردان وی می گوید: 
حضرت آیت الله صانعی، دامت برکاته، که سال ها پیش، در جلسه درس در نقد مخالفت 
آیت الله منتظری با حکم امام خمینی، به این نکته اشاره کردند که این حکم در مقابله با 
منطق ترور و علیه آن بود و این نکته مهم و قابل توجهی است که ایشان به آن توجه دادند.۳

صانعی حتی پس از اس���تعفا از دادستانی کل کشور در سخرنانی ۱۹تریماه ۱۳۶۴ خود به 
منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه خطاب به جانشینش موسوی خویینی ها گفت: 

ضدانقالب باید از اسم اوین برتس���د و بلرزد! امید ضدانقالب از اوین باید قطع 
باشد. اوین باید محیط ترس باشد، اوین باید محیط رعب باشد! چطور توی النه ی 
جاسوسی، جاسوس های آمریکایی ترسیدند، جناب آقای موسوی باید ضدانقالب 
اقتصادی و ضدانقالب گروهکی از ش���ما دادستان انش���االله آن جوری برتسد  که 
جاسوس های النه جاسوسی از شما ترسیدند. این اشتباه است که بگوییم آقا هیچ کس 
نرتسد. نه آقا. ضدانقالب باید از این که می گویند می بریمت اوین، لرزه بر تنش بیفتد. ۴

۱-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۶۲، ص ۲. 
۲-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۶۲، ص ۱۴. 

3-http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216101.php
4-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953
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تصویری که صانعی از »اوین« ارائه می دهد جامه ی عمل پوش���اندن به ش���عار »النصر 
بالرعب« است که در دهه ی ۶۰ سرلوحه دستگاه قضایی و امنیتی بود. 

صانعی از هر کوششی برای »مهار و مجازات سریع ضد انقالب« حمایت می کرد: 
در رابطه با اتخاذ رویه ی قضایی مشرتک در محاکم قضایی؛ یکی از عوامل مهم این 
وحدت رویه به  تصویب رسیدن قواننی اسالمی است. اما به این زودی ها نمی توان 
گفت که دادسراهای انقالب یا دادسراهای عمومی می توانند وحدت رویه پیدا کنند. 
چون در دادسراهای انقالب موازین شرعی و معیارهای انقالبی حاکم بوده است. 
و در درازمدت برمی گردد به همان ضوابط و شرایط عمومی ویل نه در کوتاه مدت. 
زیرا اگر آن ها ضوابط خودشان را عمل نکنند نمی توانند ضدانقالب را مهار کرده و 
سریع به مجازات برسانند و ضدانقالب باید با موازین دادگاه انقالب محاکمه و با 

مجازات های مصوب شورای انقالب مجازات شود.۱ 
صانعی که به خاطر داشنت دیدگاه های سرکوب گرایانه به حکم خمینی دادستان کل کشور 
شده بود حتی پس از استعفا از دادستانی کل انقالب هم چنان خواهان اعمال مجازات های 

بی رحمانه و غریانسانی بود. او در سخرنانی ۳۱ مرداد ۱۳۶۵ خود می گوید: 
دست و پای شان را هم قطع کنید! کسانی که محکوم به اعدام هستند، بدون شک 
مفسد و محارب هستند. اکنون عزیزانی از ما بدن خود را از دست داده اند، بچه هایی 
یتیم و زنانی بی سرپرست شده اند و خانواده هایی هستی خود را از دست داده اند. 
قطع نظر از مسائل آن ها که مجازات شان اعدام است، از نظر حد و از نظر مفسد و 
محارب، قصاص اعضا باید مطرح شود. هر دادسرایی که به پرونده رسیدگی می کند 
و هر مسئول انتظامی که برای تکمیل پرونده به بیمارستان می رود الزم است از کسانی 
که عضوی از بدن خود را از دس���ت داده اند، س���وال کنند که آیا شما می خواهید که 
قصاص انجام شود؟ و برای این مسئله قانونی و فقهی، تنها اعدام مطرح نبوده، بلکه 
اگر آن ها خواستار قصاص شدند باید به مقداری که دست و پای این عزیزان قطع 
شده، دست و پای آن ها نیز قطع بشود. ممکن است بگویید اگر قصاص شود آمریکا 
ناراحت می ش���ود، مگر ما این جا نشسته ایم که آمریکا خوشش آید؟ آن ها در کشور 
خود مسابقه ی هم جنس بازی می دهند و ما از اجرای حکم الهی در مملکت خود 
ناراحت باشیم؟ البته یک بار تقاضا کردم، ویل تقاضای ما عملی نشد. ما امیدواریم 
تقاضای ما را به دلیل مسلمان بودن ما و برای رضایت خدا اجابت کنند. تقاضای ما 
از مسئول محرتم سازمان اطالعات قم و وزیر محرتم اطالعات ]ری شهری[ و قوای 
انتظامی اس���ت که اعدام و قصاص افراد دستگری شده در همان محل انفجار و در 

۱-روزنامه ی کیهان ۲۹ دی ۱۳۶۱ 
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پیش روی مردم صورت گرید. همان جایی که عزیزان ما شهید شدند. ۱
وی در آبان ۱۳۶۵در مراسم هفته ی وحدت در ستاد مرکزی کمیته ی انقالب اسالمی قم 

درباره ی خطر بازگشت سرمایه داران گفت:
ای���ن عده در اول حیات ننگنی خود بیش ترین خیانت ها را در حق این ملت انجام 
داده اند مس���تحق ش���دیدترین برخوردهای کیفری و جزایی هستند و نباید به این 

زالو صفتان مجال داد.۲ 
صانعی به عنوان امام جمعه ی موقت قم در خطبه های نماز جمعه ی دی ۱۳۶۴ در ارتباط با 
سرباز مصری به نام سلیمان خاطر  که موفق شد تعدادی از »غاصبان صهیونیسم« را به هالکت 
برساند و به دنبال تأیید رأی »قهرمان سینا« که در یک اردوگاه نظامی برگزار شد، گفت: 
قضاوت ننگنی تر از این نمی توان پیدا کرد، چون انسانی به پا می خیزد و چند  نفر از 
محاربنی را می کشد ویل او را محکوم می کنند. کجای اسالم گفته شده است افرادی 

را که این غاصبنی را می کشند،محکوم کنند؟۳ 
س���لیمان خاطر به جرم آتش گش���ودن روی دوازده اس���رائیلی مرکب از ُنه کودک و سه 
بزرگ سال که به کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن دو نفر منجر گردید به بیست و پنج 

سال زندان محکوم شده بود. 
با این همه آیت الله صانعی کسی بود که حکم برکناری الجوردی در دی ماه ۱۳۶۳ را امضا کرد 
و هنگامی که برای مراسم تودیع الجوردی در اوین حضور پیدا کرد به تحریک وی، اطرافیانش 
شعار مرگ بر صانعی سر دادند  که موجب عصبانیت شدید وی شد و با کوبیدن عمامه بر 
زمنی، اوین را ترک کرد. از همنی جا می توان به عمق جنایاتی که الجوردی در اوین مرتکب 
شده بود رسید؛ جنایاتی که حتی صانعی با داشنت چننی دیدگاه هایی آن ها را برنمی تابید. 

نقش مستقیم در تحمیل حجاب اجباری
وی در مقام دادستان کل کشور نقش مهمی در اقدامات نظام اسالمی برای اشاعه ی آن چه 
فرهنگ اسالمی می خواندند، داشت. وی در مراسم تشییع پیکرهای تعدادی از قربانیان 

جنگ در اصفهان گفت: 
برای جلوگریی از فساد شورای عایل قضایی طی بخشنامه ای جلوگریی از فساد را 
به عنوان نهی از منکر وظیفه ای برای مسئولنی قرار داد و پریامون آن به دادگسرتی ها 

دستور داده شد اجرای احکام اسالم را به تأخری نیاندازند. 
وی در مورد بی حجابی گفت:

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953
۲-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۶۵، ص ۲.

۳-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۱۴ دی ۱۳۶۴، ص ۲.
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این فرهنگ پوس���یده ی غربی اس���ت که از رژیم گذش���ته به ارث مانده است و به 
نریوهای انتظامی دستور داده شد که شدیداً با این کار خالف اسالم مقابله کنند.۱ 

صانعی در سخنان پیش از نماز جمعه ی شهریور ۱۳۶۲ در مورد دستگریی زنان بی حجاب گفت:
امروز در نظام اسالمی رعایت نکردن حجاب جرم است. تمام ضابطنی دادگسرتی موظفند 
متخلفنی در این مورد را به عنوان جرم مشهود دستگری کنند و نیاز به شکایت شخصی 
ندارد. ضابطنی دادگسرتی، اعم از پلیس و کمیته ها، باید آن ها را به دادگسرتی معرفی کنند 
و مطمئن باشند که قاضی رسیدگی می کند و متخلف را تعزیر می کند و کیفر می دهد. 
در نظام جمهوری اسالمی، ملت شهیدداده نمی تواند بی بند وباری را تحمل کند.۲ 
صانعی که در مسند باالترین مقام قضایی کشور بوده در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۶۴ در مورد 

چگونگی صدور آرا در محاکم و ادارات دولتی می گوید:  
بدحجاب ها، از اروپا برگش���ته ها هستند! این بدحجابی ها از کیست؟ آیا از جنوب 
شهری هاست و یا از آن اروپا برگشته هاست؟ این ها خیال کردند که دیگر انقالب در 
این مملکت خاتمه پیدا کرده است وگرنه مسلمان ها که اهل بدحجابی نیستند؟ این ها 
می بینند که اکثریت مردم طرفدار حجاب و خوبی ها هستند ویل آن ها اعتنا نمی کنند 
و تعمد دارند. آیا اسالم می گوید با هر دو باید یک نواخت برخورد کنید؟ پناه برخدا 
که در اداره ای برای فراریان تازه برگشته، حقی بیش تر از پابرهنه ها قائل شوند و یا در 
محکمه ای به نفع س���رمایه د اری حکم داده شود و حق آن پابرهنه ضایع گردد. حق 
را به او بدهند چون وضع ظاهرش به غرب می خورد، اما این مسلمان محرومی که 
س���ر و وضعش به حزب الله می خورد حقش پایمال شود. آن ها نمی توانند ببینند که 

حزب الله در صحنه باشد.۳ 
صانعی در اردیبهشت ۱۳۶۴ با انتشار اطالعیه ای شدید الحنی به عنوان »اتمام حجت« به 

»خالف کاران و قانون شکنان اخطار« کرد: 
چنان چه برای خود آبرو و حیثیت قائل می باشند، رعایت کامل قواننی الزم االجرای 
مملکت را بنمایند در غری این صورت در صورت اعمال کیفر و مجازات باید بدانند 
در واقع خود آنان هس���تند که مسئول عواقب اعمال خالف قانون خود می باشند و 
حق ندارند گناه عمل خویش را به گردن مجریان قانون بگذارند. اینک برای آگاهی 
و هشدار بیش تر چند ماده از قانون مجازات اسالمی در باب جرایم برضد عفت و 

اخالق عمومی به عنوان نمونه تذکر داده می شود: 
م���اده  ۱۰۲- هر کس علناً در انظ���ار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی 

۱-روزنامه ی جمهوری اسالمی، چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۶۲، ص ۴.
۲-روزنامه ی اطالعات، شنبه بیست وششم شهریور ۱۳۶۲، ص ۱۷.

3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953
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نمای���د، عالوه بر کیفر عمل، تا هفتاد و چهار ضربه ش���الق محکوم می گردد و در 
 صورتی که مرتکب عملی ش���ود که نفس عمل دارای کیفر نمی باش���د ویل عفت

عمومی را جریحه دار نماید فقط تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می گردد. 
تبصره- زمانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر 

تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهند شد۱... 
وی هم چننی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۴ با صدور بخشنامه ای خطاب به کلیه ی دادسراهای 
عمومی خواست تا شعبه ای از شعب دادیاری خود را برای مبارزه با فساد و فحشاء و رسیدگی و 
نظارت بر اجرای طرح  سالم سازی فروشگاه ها و بوتیک های عرضه کننده ی لباس تعینی کنند.۲ 

تأکید بر چپاول و غارت اموال 
و اشاعه ی جو سرکوب درجامعه

این واقعیت دارد که مس���ئولیت نهایی همه ی جنایاتی که در جمهوری اسالمی صورت 
می گرید در درجه ی اول متوجه ی خمینی و خامنه ای به عنوان ویل فقیه است اما حوزه ی  
علمیه، آخوندهای دانه  درش���ت و مراجع فکری و ایدئولوژیک رژیم، با صدور فتواها و 
رهنمودهای سرکوبگرانه بسرت این جنایت و غارت اموال مردم را به وجود می آوردند. در 
غری این صورت آخوند های دون پایه ای چون نریی و مبش���ری و رازینی و رئیسی و اژه ای 
و پورمحمدی و حس���ینیان و س���لیمی و زرگر و رامندی و رهربپور و... قادر نبودند چنان 

احکامی را صادر کرده و چنان جنایاتی را مرتکب شوند. 
صانعی تنها از زبان زور و تهدید اس���تفاده می کرد. در اطالعیه ی تهدیدآمیز اردیبهشت 
۱۳۶۴وی خط���اب به مردم در حایل که عناصر حزب الله���ی در خیابان ها به روی زنان 

بد حجاب اسید می پاشیدند، یا با اجسام تیز به  آن ها حمله می کردند، آمده است:
قانون جمهوری اس���المی که ثمره ی خون هزاران ش���هید و معلول است بایستی با 
قاطعیت باالخص در جهت قطع ریش���ه های عوامل فساد و فحشا و منکرات اجرا 
شود. دیگر ملت شهید داده و مسئولنی جمهوری اسالمی ایران تاب تحمل حرکات 
زش���ت و کثیف این افراد را ندارند و بیش از این نمی توانند تماشاگر اعمال این از 
خدا بی خربان باشند. در زمانی که جوانان ما در جبهه ها برای دفاع از حریم مقدس 
اسالم و تثبیت قواننی و ارزش های اسالمی چون گِل پرپرشده در خون خود می غلتند 
و معلولنی ما در بیمارستان ها از فرط درد و رنج به  خود می پیچند و در حایل که ملت 
ما در زیر آتش بمب و موش���ک دشمنان بعثی به خاک و خون کشیده شده اند، این 
عده فاسد و تفاله  های باقی مانده از رژیم طاغوت که هنوز هم طوق اسارت و بندگی 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۶۴، ص ۱۷.
۲-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۴، ص ۲.
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اجانب را به گردن دارند، غافل از همه جا با اشاعه ی فحشا و ترویج اعتیاد و تشکیل 
پارتی های شبانه در خانه های فساد به عیاشی و پایکوبی به سر می برند و یا عده ای 
دلقک با لباس های نامناس���ب و خالف عفت عمومی و یا چون زنان هرجایی با 
آرایش شرم آور در مجامع اسالمی ظاهر و مقدسات یک مملکت را بازیچه  گرفته و 

خون جوانان ما را پایمال کنند.۱
وی ک���ه ام���ام جمعه ی موقت قم نیز بود در نمازجمعه ۲۷ اردیبهش���ت ۱۳۶۴ تأکید کرد 

بمب گذاران نماز جمعه ی تهران و ناصرخسرو در محل انفجار اعدام شوند. ۲
او که بنی س���ال های ۶۱ تا ۶۵ سخرنان اصلی مراسم های پانزده خرداد، هفت تری، اربعنی، 
۲۸ صفر و دیگر مراسم  رسمی نظام بود، در سخرنانی ۱۲مرداد ۱۳۶۴ خود در تبینی دیدگاه 

جنایتکارانه اش می گوید: 
اگر این اموال به ضدانقالب برگردد، آن را تبدیل به دالر می کند و می برد به  خارج 
کشور، این را بدانید آقای مسئول اجرا، آقای دادیار آقای قاضی و...اگر این اموال 
به ضدانقالب برگردد، آن را تبدیل به دالر می کند و می برد به خارج کشور و یا اگر 
این ج���ا بماند، بی عفتی و بی بندوباری می کند. دقت کنید عزیزان که این اموال به 
ضدانقالب برنگردد. من این سند را در پیشگاه خدای خودم دارم. در این مدتی که 
در دادستانی بودم خیلی تالش کردم و دوستان نیز همکاری کردند. نگذاشتیم این 
اموایل که به قیمت خون شهدا تمام شده، رایگان بدهیم به کسی که نماز نمی خواند. 

الاقل بدهیم به کسی که نماز می خواند.۳ 
به این ترتیب با پشتوانه ی فکری امثال صانعی و با احکام ظالمانه ی نریی، بزرگ ترین 
غارت اموال عمومی و خصوصی صورت گرفت و در تیول روحانیت و افراد ذی نفوذ و 
»نماز خوان ها« قرار گرفت. صانعی که از دادستانی کل انقالب کنار رفته و منصب قضایی 
ندارد ویل هم چنان خواهان اشاعه ی سرکوب و اِعمال بی رحمی ست، در مورد ضرورت 

زدودن ضد انقالب از تاریخ، در سخرنانی ۲۸ اردیبهشت ۶۵ خود می گوید: 
ضدانقالب هرچه باشد باید بایکوت شود. یعنی کسی که حرکت ضدانقالبی دارد 
باید منفی شود. باید فراموش شود در تاریخ. باید همه چیزش از بنی برود! باید به 
جای رحمت، بریده باد و مرگ بر ابی لهب ]باشد[، این حرکت قرآن است. این راهی 

است که قرآن به ما یاد می دهد.۴ 
و در همان سخرنانی »ایراِن« مورد نظرش را این گونه تشریح می کند: 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۶۴، ص ۱۷.
۲-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۴، ص ۲.

3-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953
4-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953
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فراری ها که برمی گردند باید حزب اللهی باش���ند! حکومت ما لطف می کند به آن 
بدبخت هایی که رفتند خارج، دارند نکبت می کش���ند به آن ها هم می گوید بیایید. 
البته باید بدانند با فرهنگ غرب نمی توانند بیایند، اگر بیایند باید حزب اللهی باشند. 
آن روز دیگر این جور نیست که ما نهی از منکرمان فقط با نصیحت و گفنت باشد و 
بگوییم نظامی اس���ت همراه با حکومت و قانون، نه آن ها برگشتند همان فراری ها 
هستند و بخواهند به انقالب ضربه بزنند، باز حرکت و نهضت و انقالب علیه آن ها 
از طرف ملت شروع می شود. بدانند ایران، ایراِن نماز است، ایراِن روزه است، ایراِن 
حج است، ایراِن جهاد است، ایراِن جنگ است، ایراِن شهادت است، ایراِن تشییع 
جنازه؛ نه ایران عیاشی، نه ایران بی بند و باری، نه ایران فیلم های مبتذل. این ایران 
دیگر آن ایران برای آن ها نیس���ت و ب���رای هیچ کس هم نخواهد بود. اگر برگردند 
اموال مصادره شده ش���ان را دیگر به آن ها پس نمی دهند چون مالک نیستند. حاال 
رفته برگردد پایش را بخواهد باز کند پله های دادگاه ها و دادس���راها را بپیماید یا در 
دادگسرتی و یا دادسرای انقالب؟ نه راه به او نمی دهند. این را بدانند! ایران، ایراِن 
نماز جمعه است، ایراِن آخوندهاست، این را باید بدانند. ایران ایران دهاتی هاست، 

دیگر ایران کراوات و ایران کاله چه جوری و موی چه جوری نیست! ۱
وی در سخرنانی ۶ مهر ۱۳۶۵ خود چگونگی ایستادن در مقابل »ضدانقالب داخلی« 

را این گونه تبینی می کند: 
آق���ا دو تا کلم���ه علیه انقالب ح���رف زده، خوب عصبانی ش���ده. درس���ت، ویل 
مجازاتش هم این اس���ت که چهار تا ش���الق به او بزنیم! اما به  همنی جا نمی ش���ود 
 اکتف���ا کرد. حکوم���ت ما و حرکت م���ا باید مثل حرکت جنگ انقالبی باش���د تا   

بتوانیم در مقابل ضدانقالب داخلی بایستیم مقابل فساد بایستیم. مقابل آن فراری که 
برمی گردد از بسیجی ما، از سپاهی ما، از قاضی ما از دولت ما طلبکار می شود، بتوانیم بایستیم.۲ 

دشمنی با بازرگان، نهضت آزادی و »لیربال ها«
بعضی از لیربال ها که االن انتقاد می کنند، ممکن است یک درصد سخن، یک سخن 
آن ها هم درست باشد که »من حیث الیشعر« یک حرف درستی زده باشند اما همان 
یک حرف درست ش���ان هم به عقیده ی ما مضر اس���ت. چون مردم دیگر این ها را 
نمی پذیرند. مردم می دانند این ها وقتی قدرت دست شان بود چه کردند و بر سر این 
مل���ت چه  آوردند و با آمریکا چه جور رفت���ار می کردند، رفتاری همراه با رفاقت و 
دوس���ت و قدرت که دست ش���ان بود چه کردند و سردمداران شان کجا رفتند. یا به 
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902220953
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زندان ها رفتند یا فرار کردند. یا محکوم به اعدام شدند. ۱ 

حمایت از برکناری آیت الله منتظری 
و دفاع تمام عیار از خامنه ای

وقتی خمینی به خاطر مخالفت آیت الله منتظری با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ وی 
را از جانشینی خود خلع کرد یکی از حامیان اصلی این اقدام صانعی بود. 

این تصمیمی که امام امت گرفته اند همان طور که برای ملت مفید بود نسبت به آقای 
منتظری هم مفید بود. دشمن می خواست از این کانال یعنی کانال فقه و تعهد تقوا 
چه بالیی به سر ما بیاورد، هنوز عمقش را نفهمیده ایم... خداوند به آقای منتظری و 
به مردم لطف کرده است که امام با همه ی عواطف و عالقه اش وقتی نظام و اسالم 
را در خطر ببیند از همه ی عواطف می گذرد و حاصل عمرش را می گذرد و حاصل 

عمرش را فدا می نماید و به فریاد اسالم و مسلمنی می رسد.۲ 
این در حایل بود که صانعی قبالً در دفاع از آیت الله منتظری از چیزی فروگذار نمی کرد. 

در گفتگو با ماهنامه ی پاسدار اسالم می گوید: 
این جانب بارها با دوس���تانی که مراجعه می کنند برای بعضی از مسائل، می گویم 
شما این مسائل کلی را به  فقیه بزرگوار حضرت آیت الله العظمی منتظری برسانید. 
به ایشان این مطالب را بگویید و تذکر بدهید تا ایشان به مسئولنی دولت بگوید. از 
رئیس دولت گرفته تا هر فرد دیگر هرچه را بگوید هم جامعه می پذیرد که این دشمنی 
و غرض ندارد، و عالقمند به پس���ت و مقام نیست و برای خدا دارد می گوید، هم 
خود افراد بهرت و بیش تر تحت تأثری قرار می گریند، چون می یابند که خود این شخص 
دل س���وخته ی انقالب است. کسی اس���ت که صدمات خورده است برای اسالم و 
انقالب زندان رفته است. برای اسالم و انقالب شالق خورده است برای اسالم و 
انقالب. عزیزترین فرزندش را برای اسالم و انقالب داده است و االن همه ی وقتش 

را صرف انقالب و اسالم می کند.۳ 
صانعی در مورد اجتهاد خامنه ای هم شهادت دروغ داد و ادعا کرد: 

آیت الّله خامنه ای، نه تنها مجتهد مسّلم می باشد، بلکه فقیه جامع الشرایط واجب االتباع 
می باشد.

در حایل که آیت الله منتظری و آیت الله وحیدخراسانی به صراحت تأکید کردند خامنه ای 
حق فتوا دادن ندارد، وی در سخرنانی مراسم شب هفت خمینی در قم، در تأیید خامنه ای 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۶۲، ص ۷. 
۲-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ۱۶ اردیبهشت ۶۸. 

۳-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۶۲، ص ۷. 
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سنگ تمام گذاشت: 
من به عنوان یک مسئله ی  شرعی می گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه ای گناه 
و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق)ع( و رد بر امام صادق)ع( رد 
بر رسول الله )ص( و رد بر رسول الله)ص( رد بر الله و موجب خروج از والیت الله 
و ورود به والیت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب والیت فقیه، رد 
بر او در حد شرک به الله است و اما حفظ و تقویت آیت الله خامنه ای هرچه بیش تر 
تأیید و تقویت شود اسالم و انقالب اسالمی و حوزه های علمیه و فقه و قران تقویت 
شده است. تأیید ایشان یک واجب الهی است نه یک مستحب. مسئله ی کیان اسالم 
و عظمت اسالم است، مسئله ی یک امر جزئی نیست و عدم تأیید ترک واجب است 
و ترک واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است. تا نبض مسلمنی در دست 
ویل فقیه که جانشنی از طرف امام معصوم است نباشد، این بدبختی ها و فشارها ادامه 

خواهد داشت.۱ 
در سال ۱۳۶۶ هم در کتاب »والیت فقیه« نظرش را این گونه عنوان می کند:

والیت فقیه سایه ای از والیت ویل عصر )عجل الله تعایل فرجه( است و به  یک معنی 
خود والیت ویل عصر )عجل الله تعایل فرجه( می باش���د. من نمی دانم که چگونه 
باید تعبری کرد، اّما این همان ویل عصر )عجل الله تعایل فرجه( در قالب والیت فقیه 
جلوه می کند و در قالب والیت فقیه متبلور و روشن می شود... اساس قانون اساسی 
والیت فقیه است... تمام ارزش این قانون اساسی به آن است که ویل عصر )عجل الله 
تع���ایل فرجه( یعنی نماینده ی او، آن را پذیرفته اس���ت و چون نماینده ی ویل عصر 

)عجل الله تعایل فرجه( آن را پذیرفته، ما نیز آن را می پذیریم.۲ 
آن چه که صانعی مطرح می کند آنقدر بی پایه و اساس است که آیت الله گلزاده غفوری با 

اشاره به روایت »عمر ابن حنظله« می گوید:  
اصاًل از منت عبارات هم نتیجه نمی شود که امام چننی حرف هایی زده باشد و اطاعت 
از خودش را در حقیقت طوری بیان کرده که اگر کس���ی رد کند، مثل این که مشرک 
ش���ده باش���د.... به نظر من این ها اگر خودشان شم فقاهت داشتند، این »علی حد 
شرک بالله« را به امام صادق )ع( نسبت نمی دادند... این ها بدتر خودشان را در این 
حد قرار دادند که منصوب از طرف آن ها ولو بعد از ده ها قرن، بیاید ادعا کند که ما 
فقیه هستیم و هرچه بگوییم باید قبول کنید، هرکس هم قبول نکند، رد بر خدا کرده و 
مشرک است. بنابر این باید سرش را برید و این همه فساد که ایجاد شده و می شود!۳ 

۱-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ۲۲ خرداد ۱۳۶۸، ص ۳. 
۲- کتاب والیت فقیه، یوسف صانعی، ۱۳۶۶، ص ۱۵۱و ۲۴۶ و ۲۴۷. 

3-قضا در اسالم و نظام قضایی منسوب به اسالم، دکرت گلزاده غفوری، صفحه ی ۹۰. 
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تفوق حاکمیت والیت فقیه  بر قانون اساسی و مصوبات مجلس
وی در دورانی که دادستان کل کشور و عضو شورای عایل قضایی بود در رابطه با اختیارات 
والیت فقیه، اصلی را مد نظر قرار می داد  که بر اساس آن کشتار زندانیان سیاسی در سال 
۶۷ علریغم این که توسط حکام شرع سال ها قبل به مجازات  زندان محکوم شده و دوران 

محکومیت خود را سرپی می کردند توجیه می شد. 
والیت فقیه در همه چیز حاکم اس���ت و می تواند خالف هر مقرری و آئنی نامه ای 
 را بگوید.حت���ی می توان���د خالف قان���ون و مصوبات مجلس را ه���م بگوید اما 
ویل  امر معمواًل این کار را نمی کند. اما براس���اس آئنی نامه ها،اساس نامه ها، قانون و 
حتی قانون مصوب مجلس هم حاکم است و باالتر از آن ارزش قانون اساسی ما به 
امضاء مقام رهربی است واال اگر روزی امضای مقام رهربی از روی قانون اساسی 
برداشته شود آن قانون اساسی ارزش ندارد. میزان ما میزان الهی است چون در رابطه 
با مقام رهربی اس���ت و اگر یک روز رابطه اش با مقام رهربی و ویل امر قطع بشود 
می شود نظام طاغوتی... حاکمیت ویل امر همه جا است و برهمه چیز مقدم است و 
هیچ چیز نمی تواند مقام ویل امر را تهدید کند و هرجور حکم کند همان معترب است 
و تخلف از او گناه و معصیتی کبریه اس���ت و هنگامی که ویل امر حکمی داد نه تنها 
هیچ احتیاجی به نظر دیگران نیس���ت بلکه مراجعه به دیگران معصیت و خالف 
ش���رع است. مراجعه به دیگران ایستادن در مقابل مقام رهربی و تضعیف آن مقام 
است. مراجعه به دیگران یعنی قبول نکردن حرف مقام رهربی است و قبول نکردن 
حرف مقام رهرب برمی گردد به قبول نکردن حرف مقام ویل عصر)عج(. پس نه تنها 
مراجعه به دیگران احتیاج نیست بلکه معصیت و خالف شرع است... انقالب ما 
را تمرکز قدرت مرجعیت به  نتیجه رسانده است. امروز ائمه ی معصومنی و حضرت 
ویل امر)عج( در این مملکت حاکمند و همه ی قدرت ها بدست اسالم و قران است 
و ما اگر بخواهیم رستگاری دنیا و آخرت را پیدا کنیم، باید حاکمیت امام را حفظ و 
به گفته های ایشان عمل نماییم... امروز صحبت کردن علیه جمهوری اسالمی صحبت 
کردن علیه اسالم، رسول الله، ویل امر)عج( است و اگر به این نظام و حاکمیت ضربه 
بخورد به اسالم ضربه خورده است و این تنها نظامی است که مسئولنی آن با همه ی 

مشکالت برای رضای خدا و رضایت امت انجام وظیفه می کنند... ۱ 
آیت الله گلزاده غفوری همنی ادعای صانعی را هم به تمسخر می گرید و می گوید: 

به هر حال هر فقیهی آمده، چیزی گفته و در زمان خودش هم حکمش را حکم الله 
حساب کرده! این آقایان هم آمده اند و گفته اند، حکم مجتهد حکم امام است. حکم 

1-www.jahannews.com/analysis/336165
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امام حکم پیغمرب است و حکم پیغمرب هم حکم خداست. اگر کسی قبول نکند دیگر 
زمنی به آسمان رفته و آسمان به زمنی آمده است!۱ 

او در این دوران زیر سؤال بردن مسئوالن نظام در مجامع عمومی را نیز غلط می  دانست: 
این غلط است که آدم در مجامع عمومی مسئوالن نظام و مملکت اسالمی را زیر 
سؤال بربد بعد هم بگوید من خریخواهم... در نظام اسالمی نصر ائمه ی مسلمنی و 
خریخواهی والیت فقیه و مسئوالن آنان معنایش این نیست که در مجامع عمومی در 

بوق و کرنا کنیم، باید به خود آن ها تذکر داد.۲ 
در مورد دولت و ش���ورای نگهبان و... دیدگاه تنگ نظرانه ای داشت. وی در خطبه های 

نمازجمعه می گوید:
هر برنامه ای که دولت جمهوری اس���المی به مل���ت ایران ارائه بدهد به عنوان یک 
وظیفه ی دینی به آن عمل می کند و هیچ گاه از مذهبیون نس���بت به برنامه هایی که 
دولت اجرا می کند اعرتاضی به وجود نخواهد آمد... ملت ایران همه ی مس���ئولنی 
امور را در این کش���ور وابسته به والیت فقیه یعنی ویل عصر می داند... مگر ممکن 
است در این کشور در اجرای قواننی در رده های باال تخلفی پیش بیاید در حالتی که 
رئیس دولتش فرزند مجلس، مقلد امام و برادر رئیس جمهور است... این شورا محال 
است نسبت به اسالم تخلفی کند و محال است افرادی که امام می گوید مجتهدند 
تخلفی کنند چگونه ممکن اس���ت این افراد قانونی را مغایر قانون اساسی ببینند و 
س���اکت باشند؟ نظر شورای نگهبان نظر قاطع است و نظریه ی شورای نگهبان بر 
نظریه ی خربگان و فقها مقدم است... این شورا حکم است اما ممکن است واقع را 
نیابد اما اگر واقع را نیافت هیچ مقامی حق ندارد بگوید آن خالف قانون اساسی 
است. قانون اساسی طوری پیش بینی کرده که حتی دلیل از شورا نمی خواهد و وکال 
نمی توانند شورای نگهبان را مورد سؤال قرار دهند... رهرب می تواند به همه نریوها 

فرمان دهد و فرمان او به عنوان یک فرمان الله واجب االطاعه است.۳ 
پس از آن که در دوران خامنه ای، نظام والیت فقیه و تئوری آن که تنها قواره ی تن خمینی 
بود با بن بست روبرو می شود، بسیاری از حامیان آن از جمله آیت الله صانعی از نظرات 

خود برمی گردند و راه دیگری در پیش می گریند. او در این باره می گوید: 
مجلس و شورا در فرض تزاحمش با بقیه ی افراد و آراء در حکومت، نظر مجلس 

شورا مقدم است.4 

۱-قضا در اسالم و نظام قضایی منسوب به اسالم، دکرت گلزاده غفوری، صفحه ی ۹۷. 
۲-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ۱۹ بهمن ۱۳۶۸.

۳-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ۱آذر ۱۳۵۹، صفحه ی ۳.
۴-روزنامه ی یاس نو، ۱تریماه ۱۳۸۲.
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صانعی هم چننی در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی نظر متفاوت خود 
را این گونه اعالم می کند:

خداوند در امور سیاسی هیچ کسی را قیم بر مردم قرار نداده است. و خداوند مردم را 
حاکم بر سرنوشت خویش قرار داده است و تنها نبی مکّرم اسالم و ائمه معصومنی 
)علیهم السالم( هستند که هرچه فرمودند ما باید بدون سؤال و جواب قبول کنیم چون 

آن جا پشتوانه عصمت وجود دارد.۱ 
البته بودند منتقدان والیت فقیه هم چون مکارم شریازی و مصباح یزدی که این بار از مدافعان 
سرسخت آن شدند چرا که اوضاع را با مرگ خمینی بر وفق مراد خود می دیدند و بر صدر 
نشس���ته بودند و کبکبه و دبدبه ای به هم زده بودند. با این حال نه صانعی و نه هیچ یک 
از »اصالح طلبان« نسبت به  جنایات شان در دهه ی ۶۰ از خود انتقاد نکرده اند و حتی 

مسئولیت آن را نیز نپذیرفته اند. 

مخالفت با شکنجه 
آیت الله صانعی عاشورای سال ۸۱ در سخنانی با تاکید بر این که از نظر صناعت فقهی، 
شکنجه در اسالم به  هیچ وجه جایز نیست، تصریح می کند: حتی اگر به واسطه آن بتوانیم 
جان صدها هزار نفر را حفظ کنیم، به نظر فقهی بنده، احکام اسالم اجازه چننی کاری را 
نمی دهد. وی با اشاره به این بحث که برای پیدا کردن گروه های تروریستی، برخی از افراد 

مظنون به همکاری با آنان را تحت شکنجه قرار دهیم یا نه؟! می گوید:
این روش ها از دیدگاه اسالم، غری جایز و حرام است و نمی توان با فعل حرام، حرام 

دیگری را جربان نمود، آتش، هیچ گاه آتش را خاموش نمی کند.۲
نظرات وی اگرچه مثبت اس���ت اما در حایل بیان می ش���ود که در سرتاس���ر دهه ی ۶۰ و 
در دورانی که صانعی دادس���تان  کل کشور و عضو شورای عایل  قضایی بود، فجیع ترین 
شکنجه ها در زندان های کشور تحت عنوان »تعزیر« و به منظور کسب اطالعات صورت 
می گرفت و مقامات قضایی و امنیتی نظام اسالمی علناً از آن دفاع می کردند و حتی ادعا 
می کردند اگر متهمی زیر تعزیر جان بدهد هم کسی ضامن نیست. اتفاقاً توجیه مقامات 
قضایی و امنیتی این بود که می خواهند به این وسیله از جان و مال مسلمانان دفاع کنند. 

نقش آفرینی در خلع مرجعیت آیت الله شریعتمداری
در سال ۱۳۶۱ صانعی به عنوان عضو جامعه ی مدرسنی حوزه ی علمیه قم در خلع مرجعیت 

آیت الله شریعتمداری پیش قدم شد.
ب���ا موافقت خمینی و بر اس���اس حکم موس���وی تربیزی و محمدی گیالنی »دار التبلیغ 

۱-روزنامه ی آفتاب يزد، ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶، ص ۲.  
1-www.kaleme.com/1396/07/07/klm-262744
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اسالمی« مصادره شد و به دفرت تبلیغات اسالمی واگذار شد. در نامه ی موسوی تربیزی به 
صانعی وی مأمور اجرای این حکم شده است: 

با توجه به این که آقاى شریعتمدارى دیگر صالحیت اداره ی دارالتبلیغ اسالمى قم و 
انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آن ها اعم از ساختمان ها و خوابگاه و غریه 
را ندارند و نمى توانند در باره ی آن ها سرپرستى کنند و از آن جا که همه ی آن ها طبق 
اعرتافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایاى مردم و از بیت المال مسلمنی 
تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ویل فقیه و مرجع بزرگوار و امام 
امت آیت اللَّه العظمى امام خمینى- مدظله العایل- شد ایشان اجازه فرمودند که دفرت 
تبلیغات اسالمى قم تمامى موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند... از این تاریخ 
مى توانید با صورتجلسه ی کامل همه ی موارد فوق و کلیه ی وسایل موجود را از دادستان 

محرتم انقالب اسالمى قم تحویل بگریند.
این در حایل ست که مصادره ی دارالتبلیغ اسالمی قم با ابتدایی ترین اصول شرعی که حضرات 
از آن دم می زدند نمی خواند. محمدحسنی اشعری نماینده ی خمینی در بهداری قم می گوید: 
... همان اوائل، روزی خدمت آقای خمینی رسیدم و مسئله ی دارالتبلیغ را مطرح کردم 
ک���ه من به آن جا نمی روم و رف���نت آن جا را مجاز نمی دانم. زیرا این جا تنها مربوط به 
مرحوم آقای شریعتمداری نیست. این جا را یک هیأت امنای ُنه نفره تشکیل دادند و 

تنها مربوط به ایشان نیست. این جا به ثبت رسیده و اساس نامه دارد. 
امام پرسیدند: شما از کجا اساسنامه را گرفته اید؟ عرض کردم باالخره پیش من هست. 
من از اداره ی ثبت قم گرفته بودم. در ضمن مواد آن، یکی این بود که اگر احدی از 
اعضای هیأت امنا از صالحیت شرعی یا قانونی افتادند بقیه ی افراد هیأت امنا بنشینند 
و کسی را جایگزین آن کنند. اگر آقای شریعتمداری از صالحیت افتاده بقیه ی افراد، 
هم چنان هستند که بسیاری هم موجه اند و از بازاری های تهران که یکی از آن ها آقای 
]مریمصطفی[ عایل نس���ب که همه او را قبول داشتند. روی این حساب، تصرف در 
آن جا جایز نیست چون هیأت امنا دارد. راهش این است که آن ها را جمع کنید و هر 
نظری دارید بگویید و آن ها هم می پذیرند.ایشان از نظر من خوش شان آمد و فرمودند: 
من به شورای عایل قضایی می گویم مسئله را حل کنند. بعدها من از یکی از اعضای 
شورای عایل پرسیدم که آیا آقای خمینی مسئله را به شما ارجاع دادند یا نه. ایشان 
گفتند: بله. به ما فرمودند مسئله را به صورت شرعی حل کنید، اما شورا صالح ندید!۱ 

رد صالحیت مرجعیت صانعی 
در دی ماه ۱۳۸۸ پس از درگذشت آیت الله منتظری، جامعه ی مدرسنی حوزه ی علمیه قم به 

۱-محمدحسنی اشعری، بیست و پنج خاطره از امام خمینی، ۱۳۸۴، به کوشش رسول جعفریان، ۱۳۸۸.
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منظور عدم رجوع مقلدان آیت الله منتظری به صانعی طی حکمی وی را از مرجعیت خلع 
کرد و تیغ بدعتی را که در سال ۶۱ امثال صانعی تیز کرده بودند این بار بر گردن او فرود آورد. 

در اطالعیه ی جامعه ی مدرسنی آمده بود: 
با توجه به پرسش های مکّرر مؤمنان، جامعه ی مدرسنی حوزه ی علمیه قم براساس 
تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه 

رسیده است که ایشان فاقد مالک های الزم برای تصّدی مرجعیت می باشد.
شیخ محمد یزدی رییس جامعه ی مدرسنی در مورد دالیل خود را برای اتخاذ این تصمیم 
گف���ت: برخی آرای فقهی آق���ای صانعی بدعت و خالف قرآن اس���ت. و اضافه کرد: 
برخی از اعضای جامعه مدرسنی که با من صحبت می کردند گفتند ایشان مبدع است و 

بدعت گذاری امری است که رد آن بر همه واجب است.
وی با حقه بازی با بیان این که جامعه ی مدرسنی آیت الله صانعی را از مرجعیت خلع نکرده 

است گفت: 
بنده برای اعالم رس���می یک عبارتی را به کار بردم که اواًل نباید در این موضوع 
کلمه ی »خلع« و هم چننی مقایسه ی آن با جریان منتظری وشریعتمداری و امثال این ها 
درج ش���ود و ثانیاً مساله فقط صالحیت مرجعیت است و بقیه ی مسائل ربطی به 

جامعه ی مدرسنی ندارد.۱ 
اما مورد خنده دار، موضع گریی هم پیمانان او هم چون هاشمی رفسنجانی و مجمع روحانیون 
مبارز و مجمع مدرسنی و محققنی حوزه ی علمیه قم بود که اعالم می داشتند: در تاریخ تشیع 
هیچ گاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت 

وجوهات فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخاب کرده اند. ۲

رابطه ی صانعی و نریی
پس از درگذشت همسر صانعی، در میان مسئوالن قضایی تنها حسینعلی نریی رئیس هیأت 

کشتار ۶۷ بود که به او تسلیت گفت و صانعی در پاسخ او گفت: 
باسمه تعایل  جناب حجت االسالم والمسلمنی حاج شیخ حسینعلی نریی )دامت 
برکاته( سالم علیکم؛ پیام تسلیت حضرت عایل به مناسبت درگذشت همسر این جانب 
موجب تسلی خود و بازماندگان شد. از اظهار لطف و همدردی جناب عایل تقدیر و 
تشکر دارم. امید که در ظل توجهات حضرت ویل عصر )عج( در خدمت به اسالم 

و مسلمنی موفق و مؤید باشید. ۳
1-www.kaleme.com/1396/07/07/klm-262744
2-www.jamnews.ir/detail/news/278193
3- http://1saanei.org/?view=01,02,09,3795,0
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معلوم است صانعی که در سال های اخری در موضع مرجعیت قرار گرفته و ادعای اصالح امور 
را دارد، حاج شیخ حسینعلی نریی )دامت برکاته( را هم چنان در »خدمت اسالم و مسلمنی« 
می بیند و جنایات او در س���ال های گذشته را نیز در »ظل توجهات حضرت ویل عصر« 
می داند. صانعی و نریی روابط نزدیکی دارند. به دعایی که نریی برای صانعی می کند 
در لینک زیر توجه کنید.۱ به  دلیل همنی نزدیکی بود که نریی در سال های اخری از چشم  
خامنه ای افتاد و نتوانست مواضع اصلی را در قوه ی قضاییه و دستگاه امنیتی کسب کند. 

نظرات جدید فقهی صانعی و تغیری نگاه او 
صانعی در سال های اخری نظرات فقهی جدیدی از جمله برخورداری زنان از حق قضاوت، 
حق والیت، حق مرجعیت، حق ریاست جمهوری و والیت فقیه، برابری دیه زن و مرد، ارث 
بردن زن از تمام اموال شوهر اعم از زمنی و غریزمنی، حق حضانت، برابری شهادت زن 
و مرد، ضرورت ایجاد تغیریات در قانون مجازات اسال می و اعالم این که »حدود« تنها 
به زمان حضور اختصاص دارد، اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرایم در بخش 
مجازات ها تکیه بر تعزیرات اس���ت که در آن مجلس می تواند با استفاده از کارشناسان، 
روان شناس و جامعه شناس مجازات ها را معنی کند، محرم دانسنت فرزندخوانده، تشکیک 
در حکم ارتداد، ارث بردن کافر از مسلمان، جواز اقتدای مردان به زنان در نماز جماعت، 
حرام بودن ازدواج دوم بدون اجازه ی همسر اول، تکالیف دخرتان درسن سیزده سالگی، 
اجازه داشنت زنان به آراسنت خود و ظاهرشدن در مالءعام و... ارائه کرده است که در نوع 
خود منحصر به فرد است. او هم چننی در آخرین موضع گریی خود در واکنش به ابالغیه ی 
احمد جنتی برای رد صالحیت اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراها صراحتاً اعالم کرد:  

من معتقدم تمام پس���ت هایی که برای انس���ان ها در هر نظامی قرار داده شده برای 
غریمسلمنی ]اهل کتاب[ نسبت به مسلمنی هم هست. می تواند رئیس مدرسه ای شود 
که شاگردانش مسلمان هستند، می تواند دبری مدرسه ای شود که شاگردانش مسلمان 
هستند، رئیس دانشگاهی شود که دانشجویانش مسلمان هستند، فرمانده ارتشی شود 

که ارتشی هایش مسلمان هستند. برای این که این ها هیچ کدام کافر نیستند.۲ 
دیدگاه های فقهی صانعی می توان���د در بازکردن راه جدیدی در حوزه های علمیه و فقه 
شیعه مؤثر باشد و قطعاً در سال های آتی فقهای شیعه مجبور به پیمودن این راه می شوند. 
با توجه به فتواهایی که صانعی در سال های اخری داده است نمی توان تغیریات اساسی در 

نگاه او را نادیده گرفت. 

1-:www.youtube.com/watch?v=fTDm3LiHgP8
2-www.youtube.com/watch?v=0Est5rjmzAg
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سیدمحمد موسوی  خویینی ها در ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ در قزوین به دنیا آمد؛ در همان شهر درس 
طلبگی را آغاز  کرد و در سال ۱۳۴۰ راهی قم شد، نزد جعفر سبحانی و حسینعلی منتظری و... 
به تحصیل علوم حوزوی پرداخت. او پس از تبعید خمینی، به نجف رفت تا از کالس های 
او اس���تفاده کند ویل یک س���ال بعد توس���ط دولت عراق اخراج شد و به قم بازگشت. 

مبارزه  ی نان و آب دار در زمان پهلوی
وی در سال ۱۳۵۱ به تهران آمد و کالس های درس تفسری قرآن در مسجد جوزستان نیاوران 
دایر کرد که محتوای آن متأثر از ادبیات دهه ی پنجاه، اصل، قرار دادن درگریی و مبارزه با 

نظام سلطنتی بود که همان موقع با مخالفت بهشتی و مطهری روبرو شد. 
دکرت محمد ملکی یکی از کس���انی که در جلسات تفسری قرآن خویینی ها شرکت کرده و 

رابطه ی خانوادگی نزدیکی با وی داشت می گوید:
جمعی از بچه های محل به خصوص جوان های جمارانی تفس���ری را ضبط و تکثری 

می کردند  که اکثریت قریب به اتفاق آن ها در وقایع دهه ی ۶۰ اعدام شدند.
جلسات تفسری تا زمان دستگریی خویینی ها در سال ۵۵ ادامه پیدا می کند. با آن که وی 
به  پانزده س���ال حبس محکوم می ش���ود اما در نتیجه ی سیاست ساواک مبنی بر آزادی 
روحانیون، اعضای مؤتلفه و نریوهای مذهبی نزدیک به  خمینی، وی پس از تحمل تنها 

ده ماه حبس، آزاد شد. دکرت محمد ملکی در مورد دلیل دستگریی او می گوید: 
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وقتی ایشان در ساِل ۵۵ یا ۵۶ به  اتهام دادن پول به چند جوان قزوینی برای خرید 
اسلحه برای مبارزه ی مسلحانه با رژیم شاه در منزل اجاره ای کوچکی در خیابان نیاوران 
نزدیک س���ه راه مژده دستگری شد من و همسرم با تمام وجود در خدمت خانواده ی 
ایشان بودیم. بچه های آقای خویینی ها هیچ کدام به سن مدرسه نرسیده بودند. اولنی 
کار من و همسرم و دوستان این بود که خانه ی نسبتاً مناسبی برای آن ها تهیه کنیم. ابتدا 
خانه ای موقتی در جماران اجاره کردیم و سپس با تالش بسیار موفق شدیم خانه ای در 
ده جماران بن بست گل ها ته کوچه درب روبه رو به مبلغ یک میلیون تومان خریداری 
نماییم. در این زمان من اجاره نش���نی بودم. قصد ما این بود که خانه به نام همسر و 
فرزنداِن »آقا« باشد ویل ایشان از زندان پیام فرستادند و با این کار مخالفت کردند. 
خانه به نام ایشان خریداری شد. ساختمان خانه کلنگی بود و باید از نو ساخته می شد. ۱

دکرت ملکی در مورد تأثری زندان بر وی می گوید: 
چند جلسه ای با اصرار دوستان در مسجد جوزستان تفسری گفتند اما رویه و برداشت 
ایش���ان نسبت به قبل از دستگریی، صدوهش���تاد درجه تغیری کرده بود. دیگر از آن 
برداشت های گذشته از قرآن هیچ خربی نبود. برداشت های آقای موسوی خویینی ها 
قبل از دس���تگریی تقریباً با برداشت همه ی مفسرین متفاوت بود و می توانست به 
بسیاری از پرسش های جوانان در مورد این چننی معجزات پاسخ گو باشد و آن ها را 
جذب نماید. اما پس از بازگشت از زندان افکار و اندیشه های ایشان به کلی متفاوت 
شد و در تفاسری و دیگر بحث ها از برداشتی بسیار سنتی استفاده می کرد. برخوردش 
با جوان ها طوری ش���د که کم کم جوان ها از مس���جد زده شدند و هرکس پی کاری 

گرفت و رفت. چه چیزی در زندان برایش روشن شده بود، الله اعلم. 
موسوی خویینی ها با باالگرفنت تب انقالب و عزیمت خمینی از نجف به  فرانسه، به این 
کشور مسافرت کرد و به خاطر نزدیکی و دوستی با احمد خمینی جز حلقه ی یاران خمینی 

قرار گرفت و در ۱۲ بهمن ۵۷ همراه با وی به کشور بازگشت. 
موسوی خویینی ها از اردیبهشت ۱۳۵۸ به نمایندگی از خمینی در رادیو و تلویزیون مستقر 

شد اما حکم رسمی وی در ۲۱ تری ۱۳۵۸ صادر شد. در این حکم آمده بود:  
مقتضی است جناب عایل تشریف بربید در سازمان رادیو تلویزیون با همکاری جناب     آقای 
قطب زاده، امور و برنامه های آن جا را تنظیم کنید که موجب شکایت مردم نباشد.     البته 
توجه دارید که این دستگاه اسالمی است و باید جداً از برنامه های انحرافی احرتاز     شود.

در آذرماه ۱۳۵۸ پس از تصدی وزارت امورخارجه توسط قطب زاده در کنار خرب کناره گریی 
وی از ریاس���ت رادیو تلویزیون، هم چننی اعالم شد سازمان رادیو تلویزیون از این پس به 
صورت ش���ورایی اداره می شود. این شورا مرکب بود از موسوی خویینی ها، بهزاد نبوی، 
1-www.iransos.com/gozaresh/01.06/21.01/mohammadmaleki.htm
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غالمعلی حدادعادل، احمد عزیزی و ابراهیم پریاینده. 

شرکت در برنامه ریزی و تسخری سفارت آمریکا
تسخری س���فارت آمریکا توسط دانش���جویان »پریو خط امام« و ماجرای گروگانگریی 
کارمندان سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸زمینه ی حضور او در سلسله مراتب قدرت را فراهم 
کرد. از چگونگی ارتباط او با گروگان گری ها و دلیل انتخاب او از میان روحانیون توسط 
آنان اطالعی در دست نیست و موضوع هم چنان در پرده مانده است. پیش از ماجرای 
گروگانگریی، محسن مریدامادی، حبیب الله بی طرف، و ابراهیم اصغرزاده طبق قرار قبلی به 
محل کار وی در جام جم رفته و طرح شان را با وی در میان می گذارند و از وی می خواهند 
موضوع را با خمینی در میان بگذارد و نظر او را جویا شود. خویینی ها در این دیدار ضمن 
موافقت با طرح تسخری سفارت آمریکا، تحلیل کوتاهی مبنی بر موافقت خمینی ارائه می دهد 
و در برابر درخواس���ت دانشجویان مبنی بر این که موضوع را با خمینی در میان بگذارد 
مخالفت کرده و به آن ها می گوید چنان چه پس از تصرف سفارت خمینی مخالفت کرد 
سریعاً محل را ترک می کنند و تصمیم گریی در مورد حمله در همان جلسه گرفته می شود.۱ 
وی پس از اشغال سفارت آمریکا، به واسطه ی دانشجویان با خمینی و شخص محوری و 

تعینی کننده در تصمیمات دانشجویان تبدیل شد. 
خویینی ها پس از گروگانگریی و موافقت خمینی با آن، ترتیب مالقات مریدامادی، ابراهیم 

اصغرزاده و رضا سیف الهی با وی را داده و خود همراه شان به قم می رود.۲ 
دانش���جویان پس از تسخری سفارت، به منظور از صحنه بریون کردن رقبا و قبضه ی قدرت 
صورت گرفته بود دست به افشای اسناد سفارت آمریکا به صورت کاماًل جهت دار زدند. 
در این دوران هیچ سندی بدون تائید خویینی ها افشا نمی شد. او از اختیارات فوق العاده ای 
برخوردار بود. در شرایطی که پشت سرهم اسناد مربوط به چهره های نهضت آزادی و جبهه 
ملی و حزب جمهوری خلق مسلمان و... منتشر می شد خویینی ها از انتشار اسناد مربوط به 
بهشتی و روحانیت ممانعت کرد. او پس از گذشِت نزدیک به  چهار دهه به گوشه ای از این 

واقعیت اعرتاف می کند و در مورد دیدارش با بهشتی می گوید: 
بنده پس از پریوزی انقالب تنها یک جلسه با ایشان داشتم و آن هم در منزل خود آن 
شهید بود. موضوع جلسه بررسی برخی از اسناد النه بود که به ایشان مربوط می شد. 
دانشجویانی که بر روی اسناد کار می کردند در انتشار این سند به تردید افتاده بودند 
و به من مراجعه کردند. من که سند را دیدم، هیچ نکته ی ضعفی برای مرحوم بهشتی 
در آن سند نیافتم، ویل به نظر می رسید در فضای بسیار غبارآلودی که منافقنی برای 

۱-روزنامه  ی ابرار، دوشنبه ۹ آبان ۱۳۷۹.

۲-روزنامه ی ابرار، دوشنبه ۹ آبان ۱۳۷۹.
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ایشان به وجود آورده بودند، اگر این سند منتشر شود، دستاویزی برای منافقنی و شاید 
دیگران خواهد ش���د و تنش ها را افزایش می دهد. یکی از دوستان مشرتک بنده و 
مرحوم بهشتی با نظر من مخالف بود و ایشان معتقد بود اگر این سند منتشر نشود، 
دستاویزی برای بدخواهان خواهد شد و خواهند گفت حتماً چیز بدی بوده است که 
منتشر نکرده اند. موضوع با خود شهید بهشتی در میان گذاشته شد. ایشان صالح 
دانستند که موضوع در جلسه ای بررسی شود. این جلسه در منزل آن مرحوم با حضور 
خود ایشان و آقایان آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله هاشمی رفسنجانی، که درود 
و غفران الهی بر آنان باد، و آیت ا لله خامنه ای، که عمرش مستدام باد، و بنده تشکیل 
شد. پس از بررسی موضوع از زوایای مختلف، سرانجام جمِع حاضر به این نتیجه 

رسید  که آن سند در شرایط فعلی منتشر نشود. ۱
بنیانگذاران حزب جمهوری اس���المی که ش���اخص  »عدالت اس���المی« هم هستند، 
همراه با متهم که بهشتی  باش���د تصمیم می گریند اسناد مربوط به ارتباط دبریکل  حزب 
جمهوری اسالمی با آمریکا را انتشار ندهند و در همان حال تصمیم  می گریند هر آن چه 
در مورد رقبا موجود است را انتشار داده و اعوان و انصارشان را به میدان فرستاده و علیه 

»لیربال « ها و »نهضت آزادی« و... داد سخن دهند. 
بدون تردید خویینی ها در عواقب و پیامدهای حمله به سفارت آمریکا و گرونگریی کارمندان 
آن مسئولیت بزرگی دارد. از جمله عواقب این اقدام نابخردانه، انقالب فرهنگی، شروع 
جنگ ایران و عراق،بسته شدن فضای سیاسی و جنایات دهه ی شصت و... است. به سختی 

می توان ضررهای هنگفت اقتصادی و اجتماعی این اقدام را برشمرد. 

نمایندگی های متعدد از سوی خمینی
او که پس از گروگان گرفنت کارکنان س���فارت آمریکا به یکی از چهره های مش���هور کشور 
تبدیل ش���ده بود از س���وی خمینی مأموریت یافت تا صالحیت نامزدهای اولنی دوره ی 
انتخابات ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار دهد. خمینی با صدور این حکم میزان 
اعتم���اد خود به یکی از خالقان »انقالب دوم« که آن را انقالبی بزرگ تر از »انقالب 

اول« یعنی سرنگون کردن سلطنت پهلوی خوانده بود نشان می داد. 
خویینی های یکی از سخرنانان و معرکه گردانان پروژه ی حذف بنی صدر بود. او در سخنان 

خود در ۳۱ خردادماه ۱۳۶۰در صحن علنی مجلس علیه بنی صدر گفت: 
بنی صدر با قبول دموکراسی غربی والیت فقیه را نفی می کند و با قبول حقوق بشر 
کذایی غرب به اعدام فرخ رو پارسا اعرتاض می کند و تعزیر را شکنجه می نامد و 
الیحه قصاص را غری انس���انی تلقی می کند. او اسالمی را می خواهد که منطبق با 
1-www.ensafnews.com/69545
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یافته های بیست ساله او در غرب و ارزش های غربی منطبق باشد.
پس از ش���روع غائله ی حج و تالش خمینی برای ایجاد آش���وب و بلوا در مکه در سال 
۱۳۶۱ او را به س���مت نماینده ی خود در حج انتخاب کرد تا برگزاری مراس���م و هدایت 
حجاج توس���ط او صورت بگرید. خویینی ها هم اصغرزاده، مریدامادی و رسویل سه تن 
از دانشجویان پریو خط امام را با خود به عربستان برد تا صحنه گردان مراسم »برائت از 
مش���رکنی« در حج شوند. حجاج ایرانی با برگزاری دو راه پیمایی در مدینه به درگریی با 

پلیس عربستان پرداختند. خویینی ها خودسرانه اعالم کرد: 
ح���رف ما این اس���ت که این کارها را باید انج���ام داد در حج و این وظایف دینی 
ماست و من به آن ها گفتم که شما نمی توانید مقررات وضع  کنید که جلوی انجام این 
وظایف را بگرید. یعنی ما واجب است شرعاً برای مان که این اعمال و فعالیت های 
سیاس���ی را مثل فعالیت های اداری انجام دهیم، و به عبارتی، عبادت مان سیاست  
است و سیاست مان عبادت و آن ها می گویند نمی شود و با مقررات مان نمی سازد 
و از این قبیل حرف ها و هنوز هم به توافق نرس���یده ایم و ما کار خودمان را انجام 

می دهیم و آن ها هم کار خودشان را.۱ 
او هم چننی در اظهارنظر مداخله جویانه  ی دیگری در جمع روحانیون خطاب به مقامات 

سعودی گفت: 
باید این فکر که مکه و مدینه مال شماست و ما باید بریون برویم را از سر خود بریون  کنید.۲ 
این گزافه گویی ها درحایل صورت می گرید که هنوز پس از گذشت چهار دهه از استقرار 
نظام اسالمی، اهل سنت اجازه ی داشنت یک مسجد در تهران را ندارند و از برگزاری نماز 
جماعت توس���ط آن ها حتی در پارکینگ و محل های خصوصی هم جلوگریی می شود. 
تشنج آفرینی های موسوی  خویینی ها عاقبت موجب یورش پلیس سعودی به حجاج ایرانی 
شد  که در پی آن موسوی خویینی ها به همراه شیخ احمد جنتی و محمد خاتمی دستگری شدند.۳ 

دفاع از انهدام مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی در بریوت
موسوی خویینی ها در حایل که نایب رئیس مجلس شورای اسالمی بود در آبان ۱۳۶۲ پس از 
انفجار مقر فرماندهی نریوهای آمریکایی و فرانسوی در بریوت در جمع خربنگاران خارجی گفت: 
این حق ملت لبنان اس���ت که تمام نریوهای آمریکایی و فرانس���وی را به هالکت 
برساند. اگرچه دولت جمیل اجازه ندهد، چرا که این حق آن هاست و ملتی که مورد 

ظلم واقع شده خودش بهرت می داند  که چگونه عمل نماید.۴
۱-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۶۱، ص ۳.

۲-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۶۱، ص ۲. 
۳-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۳ مهر ۱۳۶۱، ص ۲.

۴-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۲۱ آبان ۱۳۶۲، ص ۴. 
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ورود به دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور
خویینی ها در تریماه ۱۳۶۴پس از کناره گریی ش���یخ یوسف صانعی از دادستانی کل کشور، 
جانشنی وی شد و به عضویت شورای عایل قضایی درآمد. در این دوران از آن جایی که پست 

دادستانی کل انقالب اسالمی از بنی رفته بود او این سمت را نیز در اختیار داشت. 
پرونده ی انفجار دفرت نخست وزیری یکی از چالش های بزرگ وی بود. الجوردی و جریان 
مؤتلفه که در اثر فشارهای نریوهای موسوم به خط امام اداره ی دادستانی انقالب اسالمی 
تهران و س���ازمان زندان ها را از دست داده بودند کوشیدند با طرح رسیدگی به پرونده ی 
انفجار دفرت نخس���ت وزیری پای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را به میان کشیده و 
ضربه ای را که خورده بودند تالفی کنند. خویینی ها مانع بازجویی و دستگریی بهزاد نبوی 
و سعید حجاریان شد و به درخواست او خمینی دستور بسته شدن پرونده و عدم تعقیب 
متهمان را صادر کرد. در این ماجرا سیدابراهیم رئیسی که جانشنی و معاون دادستان انقالب 
مرکز بود خط جریان مؤتلفه را پیش می برد و خواهان ادامه ی بازداشت ها و محاکمات بود. 
موسوی خویینی ها در جریان کشتار ۶۷ از موضع دادستان کل کشور و عضو شورای عایل 
قضایی در قتل عام زندانیان نقش داشت. او هم چننی در دی ماه ۱۳۶۸ در گفتگو با رسانه ها 
به صراحت عنوان کرد که نظام از باالرفنت آمار اعدام ها هراسی ندارد. بعد از آن بود که 
جوخه های اعدام که به تازگی از اعدام زندانیان سیاسی فارغ شده بودند به جان زندانیان 

عادی و به ویژه معتادان و قاچاقچیان موارد مخدر افتادند. 
باهرن در مورد دوران دادستانی خویینی ها می گوید: 

زمانی که آقای موس���وی خویینی ها دادس���تان بود، افرادی خودسر بر روی صورت 
خانم های بدحجاب اس���ید می پاشیدند که آقای ناطق نوری آن زمان وزیر کشور بود با 
عامالن اسیدپاشی برخورد کرد اما آقای خویینی ها می گفت که آن ها باید آزاد شوند.۱ 

در دوران دادستانی وی، مادران بسیاری از زندانیان سیاسی که برای تظلم خواهی به دادستانی 
کل کشور مراجعه می کردند، دستگری و برای بازجویی به  اوین برده می شدند. 

غارت اموال عمومی و فربه سازی ستاد اجرایی فرمان امام
در تشکیالت جدید دادستانی کل کشور، معاونت اقتصادی که سرپرستی امور اقتصادی 
دادسرای انقالب اسالمی را نیز به عهده داشت نقش مهمی در سنگ بنای غارت اموال 
عمومی داش���ت. خویینی ها در مهرماه ۱۳۶۴ با صدور بخش���نامه ای نسبت به بازگشت 
»طاغوتی« ها و سرمایه داران فراری و بازپس گریی اموال شان هشدار داد و در پی آن هیاهوی 
عجیبی از سوی دستگاه قضایی و مسئوالن نظام برپا شد. دلیل آن کاماًل مشخص بود. 

1-www.entekhab.ir/fa/news/239986
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جنگ با شدت ادامه داشت و مسئوالن نظام نیاز داشتند از میان محروم ترین اقشار جامعه، 
نریو برای اعزام به جبهه ها بسیج کنند. برای تحقق چننی امری شعار حمایت از مستضعفان و 
محرومنی بایستی سرلوحه ی کارشان قرار می گرفت. خامنه ای و مریحسنی موسوی با سربند 
بسیجی در نماز جمعه و مراسم های عمومی شرکت می کردند و نظام اسالمی از همه  ی 
امکاناتش برای اعزام نریو به  جبهه استفاده می کرد. برای سوءاستفاده از اعتقادات محرومان 
جامعه، اعزام نریو به جبهه تحت عنوان »کاروان کربال« و »راهیان کربال« صورت می گرفت. 
در اس���تان اصفهان که بیش ترین نریو برای بسیج از آن جا تأمنی می شد، دستگاه قضایی 
شروع به دستگریی »خواننی« کرد تا دل روستاییان را به دست آورند. موسوی اردبیلی در 
مصاحبه ی  مطبوعاتی نحوه ی مبارزه با خواننی و سرمایه داران فراری را تشریح کرد۱. هرچه 
نیاز به بسیج نریو برای جبهه بیش تر می شد مسئوالن قضایی و سیاسی بیش تر علیه خواننی 

و به نفع روستائیان شعار می دادند. 
رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه به منظور تحمیق مردم ادعا می کرد: 

بهرتین روزهای جامعه ی ما در طول تاریخ همنی روزهاس���ت، خداوند بر ملتی که 
این  گونه استقامت می کنند رحمت خود را نازل خواهد کرد۲. 

خویینی ها در مراسم صبحگاه ستاد مرکزی سپاه پاسداران گفت: 
امروز با گذش���ت پنج س���ال از جنگ تحمیلی گروهی ک���ه هرگز  کمکی به جنگ  
نکرده اند دائمًا  اظهار خس���تگی و نگرانی از ادامه ی جنگ می کنند. در حایل که 
آن هایی که بارها به جبهه  رفته اند و فرزند خود را داده اند، نه تنها خسته  نشده اند، بلکه 

با نشاط بیش تری به جبهه می روند.۳ 
خویینی ها که متخصص فیل  هوا کردن بود، با این اقدام تا مدت ها در کانون توجهات قرار 
گرفت و نریوهای نظام از سپاه پاسداران و ستاد مشرتک ارتش گرفته تا نمایندگان مجلس 
و نهاد های دانشجویی در داخل و خارج از کشور و بنیادها و انجمن های اسالمی شهر ها و 
روستا ها با صدور اطالعیه  به  حمایت از اقدامات وی پرداختند. موسوی اردبیلی که ریاست 

شورای عایل قضایی را به عهده داشت نیز از بخشنامه ی موسوی خویینی ها حمایت کرد.
در همان حال غالمرضا رمضانی معاون دادس���تان کل و سرپرس���ت اقتصادی دادسرای 
انقالب اسالمی تهران گفت:  اجازه نمی  دهیم توطئه گران با ثروت اندوزی و بازپس  گریی 
اموال نامشروع به انقالب و ارزش های اسالمی ضربه وارد کنند و هم چون موسوی خویینی ها 
از مردم خواست اطالعات خود در مورد فراریان بازگشته از خارج کشور که اموال خود را 

بازپس گرفته اند جهت تعقیب و اقدام در اختیار دادستانی قرار دهند4.
۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۶۷، ص ۲. 

۲-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۱۶ آذر ۱۳۶۴، ص ۱.
۳-روزنامه ی اطالعات، یکشنبه ۳ آذر ۱۳۶۴، ص ۳. 

4-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۶۴، ص ۳. 
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روز بعد مقتدایی سخنگوی شورای عایل قضایی نیز مواضع مشابهی را اتخاذ کرد. بعد از 
دو هفته هیاهو و جنجال، خرب دادند که: دادستان کل کشور طی دو هفته اخری اموال منقول و 
غریمنقول هفتاد و شش تن از عناصر فاسد وابسته به رژیم ستم شاهی و چهره های وابسته به 
فرق ضاله را توقیف کرده است. اکثر افراد مذکور قبل و یا بعد از پریوزی انقالب اسالمی 
به خارج از کشور گریخته و به هنگام فرار مقدار زیادی از ثروت ملی را به صورت ارز از 

کشور خارج کرده اند. ارزش اموال توقیف شده بالغ بر ده میلیارد ریال برآورد شد. 
چندین ماه ریشه کن کردن فقر،خلع ید از چپاولگران و بازگرداندن اموال غارت شده به خزانه ی 
دولت، ورِدزبان خویینی ها و دیگر مسئوالن قضایی کشور بود. در مسابقه ی گفتاردرمانی برای 
زدودن فقر و حمایت از مستضعفان مسئوالن قضایی از یکدیگر سبقت می گرفتند. موسوی 
خویینی ها روی دست همه بلند شد و در اجتماع نمازگزاران نوشهر گفت: اگر یک مسئول 
قضایی بداند  که با دادن یک حکم قانونی حق ضعیفی پایمال می شود، آن حکم گناه است1. 
اما این همه ی ماجرا نبود. دس���تگاه قضایی در س���ال ۱۳۶۴ تحت عنوان اجرای اصل 
۴۹ قانون اساس���ی به غارت اموال عمومی و مردم مشغول شد که در ادامه منجر به ایجاد 

»امرپاطوری مایل« خامنه ای شد. 
قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مردادماه ۱۳۶۳ در مجلس شورای اسالمی 
تصویب ش���د و طبق ماده ی ۵ آن دادس���تان موظف شد رأساً نس���بت به اموال و دارایی 
اش���خاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیرکه آن ها را با توجه به دالیل و امارات موجود 
نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه ی تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و 

حکم مقتضی را تقاضا نماید. 
کارمندان ساواک منحله؛ . 1
کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیالت فراماسونری و ارتباط با سازمان های . 2

جاسوسی بنی المللی داشته اند؛ 
اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکت های مصادره شده به حکم دادگاه های . 3

انقالب یا چندملیتی وشرکت ها و مؤسسات آمریکائی و اسرائیلی و انگلیسی؛ 
کلیه وزراء و معاوننی آنان، اس���تانداران، س���فراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک . 4

مرک���زی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی، مدیران عامل س���ازمان های 
دولتی و مؤسسات وابس���ته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و امالک و اوقاف و 

رؤسای گمرک در رژیم گذشته؛ 
نمایندگان مجلسنی شورای ملی و سنای سابق؛. 5
رؤسای دیوان عایل کشور، دادستان های کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستان های . 6

ارتش در رژیم گذشته؛ 
امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته؛ . 7

۱-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۶۴، ص ۱ و ۲. 
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اش���خاصی که در رژیم س���ابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و کاخ ها مراکز . 8
ساواک بوده اند و کلیه ی مقاطعه کاران و شرکت های مهندسی مشاور که خارج از 
می���زان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی 

خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغیری داده شده است؛
صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز . 9

تولید و توزیع موادغذایی و کاالی حرام؛ 
صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق؛ . 10
شرکت های پیمان کاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آن ها . 11

که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج 
در قانون منع مداخله ی کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷در آن صاحب سهم بوده اند.

کلیه اشخاص حقیقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت های خارجی بوده و به . 12
امر صادرات یا واردات کاال بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند؛ 

کلیه ی اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا صاحب اراضی موات و . 13
مباحات اصلی نموده اند. ۱

برای ش���روع کار غالمرضا رمضانی از توقیف و مص���ادره ی اموال نزدیک به  صد تن 
از س���رمایه داران و طاغوتیان ف���راری و نزول خورهای معروف خرب داد. وی در گفتگوی 

مطبوعاتی خود در آبان ۱۳۶۴ گفت: 
دادسرای انقالب اسالمی در امور اقتصادی در نظر دارد اصل ۴۹ قانون اساسی را به نحو 
خوبی پیاده کند« و در ادامه افزود: در این ارتباط در مدت بسیار کوتاهی که از تشکیل این 
دادسرا می گذرد، اموال حدود پنجاه نفر از سرمایه داران و زالوصفتان توقیف شده است.۲ 
روز بعد رمضانی در گفتگو با روزنامه ی اطالعات اعالم کرد: با تالش برادران این دادسرا 
هشتاد و یک نفر از نزول خوران بزرگ تهران شناسایی شدند و اموال هفت نفر از آنان که 
حدود سه میلیارد تومان است توقیف شد. اموال یکی از نزول خواران به قدری زیاد است 

که هنوز نتوانسته ایم ارزش آن را مشخص کنیم.۳ 
برای تکمیل جوس���ازی صورت گرفته در حایل که نزدیک به هفت سال از سقوط نظام 
سلطنتی می گذشت، روابط عمومی دادستانی کل کشور در نشستی با حضور خربنگاران 
رسانه های گروهی با ارائه ی اسناد و مدارکی اسامی هفتصد و پنجاه نفر از »وابستگان 
طاغوت« را که میلیون ها مرت مربع از اراضی شمال کشور را دریافت کرده بودند انتشار داد.۴ 

1-www.vekalatonline.ir/laws/6390
۲-روزنامه ی اطالعات، شنبه ،۲۵ آبان ۱۳۶۴، ص ۴. 

۳-روزنامه ی اطالعات، یک شنبه ۲۶ آبان ۱۳۶۴، ص ۲.
۴-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۶۴، ص ۱ و ۴. 
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آن ها که دست باال را در حاکمیت داشتند، روستاییان را در مازندران و  گرگان وا می داشتند 
که دس���ت به تظاهرات زده و خواهان مشخص شدن وضعیت اراضی مزروعی شوند. 
خویینی ها و اع���وان و انصارش ول کن ماجرا نبودند. او خود دوباره به صحنه آمد و در 
جمع اعضای هیأت های اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی این بار ادعا کرد اجرای اصل 4۹ 
قانون اساس���ی خواست جامعه ی انقالبی است، و ادامه داد: اگر اسالم و مؤمننی اجرای 
اصل 4۹ قانون اساسی را از ما می خواهند و دل مستکربین از این حرکت می لرزد، اشکاالت 
قانونی،  اش���کال عمده و اساس���ی نخواهد بود. در حایل که دولت جمهوری اسالمی و 
نهاد های وابسته  به آن می رفتند که به بزرگ ترین »رباخوران« تبدیل شوند، خویینی ها ادعا 
کرد: ما تنفر و حساسیت خود را به رباخواران از دست داده ایم، آیا امروز یک تنفر عمومی 

از رباخوار داریم؟ خطر رباخوار در درازمدت بیش تر از یک تروریست مسلح است.۱ 
وی در ادامه سینما داران »دوره طاغوت« را هدف قرار داد و گفت:

خدا می داند که این ها چه فسادی در این مملکت کردند و چه پایگاه های نریومندی 
برای فاسد کردن فکر و ذهن جوانان ما و پیاده کردن سیاست آمریکا و کشاندن مردم 
و نسل جوان به سوی زندگی فاسد غربی بودند. در این مملکت این سینمادار ها چه 
شدند؟ چند  تا از این سینماداران که فسادشان برای نسل جوان ما و برای کشور ما 
از بسیاری از آن ها که با اسلحه عزیزان ما را شهید کرده اند،کم تر نیست و بلکه بیش تر 
است. چند تا از این سینمادارها به درک رفتند و یا این که اموال شان مصادره شد؟ 
باید از دس���تگاه  قضایی پرس���ید تا کنون چه تعدادی از این افراد را بازداشت کرده 
اس���ت؟ و ما حاال داریم سینما ها را نیز به صاحبان قبلی آن ها بر می گردانیم. آیا از 
آن ها پرسیده ایم چقدر پول حرام گرفتید؟ آیا این افراد رأساً می توانند سناریویی پیاده 
کنند که برای جامعه ی ما سازنده باشد؟  آیا شیطان می تواند آدم را به بهشت بربد؟ 
آیا حساسیت نشان دادید؟ و من حتی از روحانیون گله دارم. این ها توی این مملکت 
آس���وده راه می روند و ما حاال س���ر این که این فیلم های فاسد را از این ها بگرییم یا 
نگرییم بحث داریم. چرا ما باید یک دستگاه قضایی باشیم که این سینمادار فاسد 
اجازه یابد از در دادسرایش وارد شود و جرأت داشته باشد که شکایت هم بکند. ۲ 

حجت االسالم ناصر قوامی رئیس دادگاه های انقالب اسالمی در امور اقتصادی و اصل ۴۹ 
قانون اساسی در یک مصاحبه ی مطبوعاتی و رادیو  و تلویزیونی شرکت کرده و اعالم کرد:

جامعه ای که سرمایه داران در آن آزاد باشند تباهی جامعه را به دنبال دارد. بنابر این 
حساب سرمایه دارها از حساب گروهک های محارب کم تر نیست، بلکه بیش تر است 
و با خط فکری درستی که آقای موسوی خویینی ها دادستان کل کشور ارائه نموده اند، 

۱-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۶۴، ص ۱. 
۲-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۶۴، ص ۲. 
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اگر خط فکری ایش���ان تعقیب ش���ود و نریوهای اصیل حزب الله و دیگر قشرها و 
روحانیت معظم از آن حمایت کنند می تواند مایه ی امیدی برای مستضعفنی باشد. 

اصل ۴۹ پانزده مورد اس���ت که مجلس شورای اسالمی تصویب کرده است که بر 
اساس آن بایست به اموال افراد رسیدگی شود. یکی از موارد مهم مسئله ی کسانی 
اس���ت که اراضی موات را تصرف کردند و فروخته ان���د... در مورد دیگر اعضای 
حزب فاس���د فراماسونری است که این حزب وابس���ته به خارج بوده و تا به حال 
اموال اعضای این حزب فاسد مورد رسیدگی قرار نگرفته است... پرونده ی پنج هزار 
نزول خوار تهران در این دادگاه تحت بررسی است و تاکنون اموال بسیاری از آنان به 
حکم دادگاه توقیف شده و نزول خواران دستگری شدند که عده ای از آن ها با وثیقه ی 

سنگنی و ضامن معترب آزاد شده اند و ممنوع الخروج می باشند.۱ 
سرانجام این مصادره ها، چیزی نبود جز دست انداخنت خویینی ها و حاکمان جدید به اموال 

عمومی. دکرت محمد ملکی در مورد خانه ای که برای خویینی ها خریده بودند می گوید:  
جناب خویینی ها چند سال بعد از انقالب خانه ی خریداری شده از سوی مردم را 
فروختند و به باغ بزرگی که متعلق به آقای خسروشاهی )از مؤسسنی کارخانه های 
مینو( بود و معلوم نیس���ت با کدام مجوز شرعی و عرفی مثل هزاران باغ و خانه ی 
دیگر مصادره شده بود، منتقل شدند. این باغ که بیش از چهارهزار مرت وسعت دارد 
و ویالی بس���یار مجللی در وسط آن ساخته ش���ده و در جماران خیابان حصارک، 
پالک ۱۵ یعنی یکی از بهرتین نقاط ش���مریان قرار دارد، محل سکونت حضرت 
آیت الله است همان کسی که قبل از انقالب سِر منرب می گفت: اگر کسی در لباسش 

یک تکه نخ غصبی باشد نمازش درست نیست. ۲

مشارکت در سرکوب پزشکان و انحالل نظام پزشکی 
در تابس���تان ۱۳۶۵ دولت مریحسنی موس���وی با تقدیم الیحه ای در مورد سازمان نظام 
پرش���کی کشور به مجلس، تالش کرد این س���ازمان را که پس از »کانون وکال« یکی از 
قدیمی ترین سازمان های  تخصصی و صنفی انتخابی بود به یک سازمان انتصابی تحت 

کنرتل و زائده ی دولت تبدیل کند. 
پزشکان در روز ۲۳ تریماه در اعرتاض به این الیحه دست از کار کشیدند که با واکنش شدید 
مریحسنی موسوی و علی اکرب محتشمی وزیر کشور دولت او مواجه شد. نظام اسالمی تاب 
و تحمل اعتصاب و حرکت های اعرتاضی را نداش���ت و اعتصاب پزشکان می توانست 

دیگر اقشار جامعه را نیز به اقدام مشابه تحریک کند. 
1-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه، ۱ بهمن ۱۳۶۴، ص ۱۳. 

2-www.iransos.com/gozaresh/01.06/21.01/mohammadmaleki.htm
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چهارصد پزشک به خاطر اعرتاض به روند دولتی کردن سازمان نظام پزشکی که تأثریات 
مخربی بر نظام پزش���کی و درمان کشور داشت دستگری شدند و در دستگاه قضایی ای که 

توسط موسوی اردبیلی و موسوی خویینی ها اداره می شد به حبس و تبعید محکوم شدند.
موسوی خویینی  ها دادستان کل کشور در پاسخ به اعتصاب پزشکان، اعالم کرد که اعتصاب 

کردن زبان سخن گفنت با مسئوالن جمهوری اسالمی نیست. 
روزنام���ه ی اطالع���ات در تریم���اه ۱۳۶۳ تحت عنوان اخطار دادس���تان کل کش���ور به 

اخالل کنندگان در امور پزشکی گزارش داد: 
در پی تالش عناصری از پزشکان وابسته به سازمان نظام پزشکی کشور برای اخالل 
در امر معالجه ی مردم، جمعی از پزشکان مسلمان و متعهد کشور از دادستان کل کشور 
درخواست رسیدگی به این امر و جلوگریی از این توطئه که حیثیت جامعه ی پزشکی 
را خدش���ه دار می کند شدند. دادستان کل کش���ور طی اطالعیه ای ضمن محکوم 
نمودن این حرکت ضد انقالبی به گردانندگان این حرکت ضد مردمی هش���دار داد  
که دس���تخوش بازی های سیاسی نشوند و متوجه پیامد های سوء سیاسی این اقدام 
تحریک آمیز باشند. اطالعیه ی دادستانی کل کشور، ضمن اخطار شدید به گردانندگان 
این حرکت ضد مردمی، اعالم نموده است که در صورت وقوع چننی اقدامی با آن ها 

برخورد قاطع انجام خواهد  گرفت. 
مریحسنی موسوی، نخست وزیر وقت، هیأت مدیره ی نظام پزشکی را منحل کرد و  هادی 
منافی را به عنوان رئیس س���ازمان نظام پزشکی منصوب کرد. در آن زمان  هادی منافی 
معاون رئیس جمهور و رئیس س���ازمان محیط زیست بود. هیأت مدیره ی نظام پزشکی 
منحل شد و منافی که قرار بود برای دو ماه رئیس نظام پزشکی باشد به مدت شش سال 

در این سمت ماندگار شد. وی پس از تصدی ریاست نظام پزشکی گفت:  
هیأت مدیره ی منحل شده سازمان نظام پزشکی اصواًل فکر نمی کردند  که برخورد 
قاطعی از طرف دولت ببینند و فکر می کردند مانند دفعه های گذشته که با یک سری 
حرکت های مذبوحانه امتیاز هایی می گرفتند، این بار هم موفق می شوند، اما این بار 

برخورد قاطع دولت مانع به ثمر نشسنت توطئه شد. ۱ 
مریحسنی موسوی نخست وزیر »محبوب« در آن زمان در حکم انتصاب منافی به ریاست 

نظام پزشکی رژیم، به او تاکید کرد: 
توج���ه دارید  که برخورد جناب عایل به عنوان نماینده  ی دولت و در این س���مت با 
معدود افراد س���ودجو و ضدانقالب که ش���رف اجتماعی و حرفه ای و نام و لباس 
مقدس پزشکی را در شرایط اوج ایثار و ایستادگی ملت بزرگ در مقابل استکبار به 

۱-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۲۵ تری ۱۳۶۵، ص ۲ .
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ارزش ها و امتیازات آمریکایی فروخته اند، قاطع و انقالبی خواهد بود.۱ 
هادی منافی در ۲۶ شهریور ۱۳۶۴ اعالم کرد که دکرت محمدعلی حفیظی رئیس برکنارشده ی 
سازمان نظام پزشکی ایران که به مدت هفده سال ریاست این سازمان را به انتخاب پزشکان 
به عهده داشت به  هیجده ماه تبعید در کرمان محکوم شده و چهار تن دیگر از پزشکان 
عضو آن سازمان نیز به مدت دوازده تا هیجده ماه تبعید در شهرهای دیکر محکوم شده اند. 
دکرت محمدعلی حفیظی رئیس سازمان نظام پزشکی یکی از شریف ترین و خوش نام ترین 
پزشکان کشور و مورد وثوق جامعه ی پزشکی بود. وی فرزندش ناخدا یکم حسنی حفیظی 
را نیز در آذرماه ۱۳۵۹ در جنگ با عراق و عملیات موفق مروارید از دست داده بود و در 

آن دوران »پدر شهید« محسوب می شد. 
 دکرت حفیظی در س���ال ۱۳۴۲ معاون دانشکده ی پزش���کی و در سال ۱۳۴۵ رئیس 
دانشکده شد. در تمام این مدت از مزایای قانون تمام وقت دانشگاه که از سال ۱۳۴۲در 
دانشگاه متداول شده بود استفاده نکرد. با همان قانون به اصطالح نیمه وقت کار  کرد 
و بازنشس���ته شد. بخشی از بعدازظهر و اوایل شب را منظماً به مطب کوچک خود 
واقع در میدان شاپور سابق، که مدتی هم منزل مسکونی اش بود، می رفت و به درمان 
بیماران و دردمندان می پرداخت و با آن که متخصص بیماری های کودکان بود، هیچ 
گاه به عنوان متخصص پویل اضافی دریافت نکرد و حتی پویل که به عنوان ویزیت 
به او داده می شد نگاه نمی کرد و گاهی نیز از کمک مایل به بیماران مستمند کوتاهی 

نداشت، برخی از داروسازان محل شاهد بودند.۲ 
وی قبل از برقراری کنکور سراسری، رأساً کنکور پذیرش دانشجو را انجام می داد و مسئول 
کنکور ورودی دانشکده ی پزشکی، دامپزشکی و داروسازی بود و با نهایت دقت و اطمینان 
با همان کارمندان کم، از عهده ی این کار بر می آمد. پیش از تشکیل سازمان نظام پزشکی 
ایران به همراه عده ای از اس���تادان در تنظیم قانون نظام پزشکی مشارکت کرد. در اولنی 
دوره ی انتخابات نظام پزشکی ایران به عنوان نماینده ی تهران در سازمان مرکزی برگزیده 
ش���د و در همان دوره، سردبری سازمان نظام پزشکی ایران از طرف منتخبان شد. بیش تر 
آئنی نامه های نظام پزش���کی دستاورد زحمات اوست. دکرت حفیظی در همه ی انتخابات 
س���ازمان نظام پزشکی شرکت کرد و همواره نام او در صدر جدول منتخبان قرار داشت.

جنگ و نهضت آزادی و بازرگان 
موسوی خویینی ها از ابتدا یکی از دشمنان مهندس بازرگان و تفکرات وی بود و از هر 
فرصتی برای تهدید وی و نهضت آزادی استفاده می کرد. وی در آبان ۱۳۶۵ طی سخنانی 

۱-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۲۴ تری ۱۳۶۵، ص ۲.  
۲-موحدی، محمدمهدی، زندگی نامه ی پزشکان نام آور معاصر ایران، ۱۳۷۹.
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تحت عنوان هشدار به  »ورشکستگان سیاسی« گفت: 
بی جهت نیس���ت که مردم عصبانی ش���ده  اند، تلفن می کنند که چرا این ها را ادب 
نمی کنید و با آن ها برخورد نمی کنید؟  تا به حال جمعیتی تا این حد  گستاخ دیده اید؟ 
تازگی مرجع تقلید شده اند و فتوا صادر می کنند و به ما می گویند از کالم خدا منحرف 
شده اید. ما نمی  دانیم این ها در کدام مدرسه ی علمیه درس خوانده اند؟ این ها از نظر 
سیاسی ورشکسته  شده اند! حتی از زن  ها و پریزن های ایران عقب مانده ترند. پریزن ها 
فهمیده اند که صدام اگر دم از صلح می زند دروغ می  گوید اما این ها نفهمیده اند. مثل 

این که تازگی ها ورشکسته های سیاسی فقیه از آب در می آیند ۱ 
گناه نابخشودنی نهضت آزادی درخواست پایان جنگ بود. مهندس بازرگان در اسفند 

۱۳۶۲در نامه ی محرمانه به خمینی، خطرات سیاست های او را گوشزد کرده بود.۲ 
نهضت آزادی هم چننی در فروردین ۱۳۶۴ با صدور نامه ای به اعضای شورای عایل دفاع، 
عملکرد این شورا را منفی دانست و به نوعی، ادامه ی جنگ بعد از فتح خرمشهر را به 

زیاده طلبی و کشورگشایی تشبیه کرد. 
نهض���ت آزادی هم چننی بیانیه ی دیگری با عنوان »پایان عادالنه ی جنگ بی پایان« در 

تاریخ ۱دی ماه ۱۳۶۴ انتشار داد. موسوی خویینی ها در این رابطه می  گوید: 
حاال باید پرس���ید در شرایطی که مسئوالن جمهوری اسالمی و مسئوالن جنگ به 
مردم نوید یک ضربه ی کارس���از را می دهند، چطور این جمعیت به یاد این افتاده 
است که تاریخ عاش���ورا را تحلیل کند؟!... این گروه اخریاً فقیه هم شده اند، راجع 
ب���ه  حالل و حرام فتوا می دهند. چقدر وقاح���ت می خواهد، واقعًا این ها دنبال چه 

می  گردند؟  آیا این یک خطر برای فرهنگ انقالبی جامعه ی ما نیست؟ 
البته نظام اسالمی دو سال بعد با سرافکندگی مجبور به پذیرش قطعنامه ی ۵۹۸ و پذیرش 

آتش بس در جنگ شد. 
خویینی ها در مجلس هم که بود به کم تر از اعدام رضایت نمی داد. 

در جلس���ه ی ۱۰ آبان ۱۳۶۲ هنگام نطق پیش از دس���تور هاشم صباغیان یکی از اعضای 
نهضت آزادی، نریوهای موسوم به  خط امام به این نطق اعرتاض کرده و جلسه ی مجلس 
متشنج می شود، در این هنگام معنی فر به سمت تریبون رئیس مجلس رفته و دو دستش را 
بر روی میز هاشمی زده و فریاد می زند: آقای رئیس، این چه وضعیتی است، چرا مجلس را 
آرام نمی کنید؟ در این هنگام عادل اسدی، نماینده ی اهواز، سیلی محکمی به گوش معنی 
می زند و درگریی باال می  گرید و دیگر نمایندگان خط امام هم به آنان حمله ور می شوند. 

معنی فر حمله ی هادی غفاری را این گونه توضیح می دهد:
۱- روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۵ آبان ۱۳۶۵، ص ۲. 

2-www.nedayeazadi.net/1393/03/9032
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 حضار جلسه مالحظه کردند که حدود ده نفر از نمایندگان محرتم بر سر آقای صباغیان 
ریختند و با ضربات مشت و لگد ما را مضروب و مصدوم کردند. خصوصاً حضرت 
حجت االسالم و المسلمنی جناب آقای هادی غفاری با خارج ساخنت کفش از پای خود 
و کوفنت های مرتب بر سر و صورت و بدن این جانب گوی سبقت را از دیگران ربودند.

پس از ضرب و شتم این دو نفر، آن ها را به اتاق موسوی  خویینی ها می برند، وی در پاسخ 
هاشم صباغیان که معرتضانه می  گوید: آیا با وجود این که شما این جا هستید باید این بساط 
را سر ما در بیاورند؛ می گوید: اگر دست من بود شما دو تا نباید اآلن حضور داشته باشید.

موسوی خویینی ها همنی مضمون را در ارتباط با احمد غضنفرپور دیگر نماینده ی مجلس 
که دس���تگری ش���ده و در اوین به س���ر می برد می گوید. در مجلس او را به خاطر غیبت 
غریموجه، مستعفی معرفی می کنند. معنی فر در اعرتاض می گوید، او زندانی است چگونه 
در مجلس حضور یابد؟ موسوی خویینی ها در پاسخ می گوید:  اگه ایشون آزاد هم بودن در 

مجلس حاضر نمیشدن و اصاًل زندگی و حیات آقای غضنفرپور ناموجهه.

افول دوران خویینی ها
با مرگ خمینی، دوران افول بسیاری از چهره های خط امامی آغاز شد. خامنه ای و بیت رهربی 
آن ها را وابسته به جریان رقیب می شناختند و در صدد حذف آن ها از نهاد های حکومتی 
بودند.خویینی ها انتظار داشت پس از فوت خمینی از سوی خامنه ای به ریاست قوه ی قضاییه 
برسد اما با دست رد وی روبرو شد و نزد رفسنجانی شکایت کرد. رفسنجانی می گوید: 

آقای موس���وی خویینی ها آمد... از رهربی رنجیده، به خاطر این که ایشان را رئیس 
قوه ی قضاییه نکرده است. گفتم آیت ا... خامنه ای مایلند در دفرت خودشان کاری به 
ایشان واگذار نمایند؛ نپذیرفت. و گفت بنا دارد با انتخابات میان دوره ای به مجلس 
برود. پیشنهاد همکاری با نهاد ریاست جمهوری را هم دادم. گفت اگر بنا باشد کاری 

را بپذیرد، این را می پذیرد.۱ 
رفس���نجانی که مایل به حذف او از صحنه نبود ریاس���ت مرکز تحقیقات اس���رتاتژیک 
ریاس���ت جمهوری را که تازه تأسیس شده بود به وی سرپد تا نریوهای خط امام را که از 

حاکمیت رانده شده بودند  گرد هم آورد. 
معاونت سیاسی، اجتماعی و اندیشه این مرکز به ترتیب در اختیار سعید حجاریان، عباس 
عبدی و محسن کدیور بود و افرادی چون هاشم آقاجری، علریضا علوی تبار، عماد افروغ، 
مجید محمدی، مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی، محسن سازگارا، محسن امنی زاده و محسن 
آرمنی فعالیت خود را در این معاونت ها آغاز کردند. این مرکز در جهت کادرسازی بیش از 

۱- كارنامه وخاطرات، هاشمی رفسنجانی، بازسازی وسازندگی)۱۳۶۸(، ص ۲۸۰
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پانصد نفر از نریوهای هم سوی خود را با »بورس دولتی« به خارج از کشور اعزام می کند 
که غالب این نریوها بعدها در رس���انه ها و مطبوعات اصالح طلب و پست های اجرایی 

دولت اصالحات مشغول به کار می شوند. ۱
خویینی ها پس از مرگ خمینی مدتی نیز در سمت نمایشی مشاور سیاسی خامنه ای در بیت 

رهربی حضور داشت، اما به سرعت حذف و از بیت رهربی خارج شد. 
او در دوران رهربی خمینی پست های مهم دیگری هم چون نایب رئیسی دوره ی اول مجلس 
شورای اسالمی، نمایندگی دوره ی اول مجلس خربگان رهربی، نمایندگی مجلس خربگان 
قانون اساسی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را برعهده داشت. اما پس از مرگ 
خمینی به جز مدتی حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مسئولیت رسمی دیگری 
نداشت و پس از رانده شدن از قدرت سعی کرد روابط جدیدی برقرار  کند به همنی خاطر به 
یاد دکرت ملکی افتاد که بنی سال های ۶۰ تا ۶۵ به مدت پنج سال در بدترین شرایط زندان های 
اوین و قزل حصار به سر برد. خویینی ها در ۱۷ فروردین ۱۳۷۰ در نامه ای به دکرت ملکی نوشت: 

متأسفانه پس از آن تاریخ و در ایامی که شما زندان بودید نتوانستم احوایل و سراغی 
از خانواده ی شما و خصوصاً خواهرم قدسی خانم بگریم و بر طبق اطالعاتی که از 
برخی دوستان دریافت می شد ایشان هم مثل شما چنان راه را جدا می دید که حاضر 
به برقرار ماندن معاشرت و دوستی گذشته نبودند که من شخصاً از این بابت متأسفم 
چون هم شما و هم ایشان به من و خانواده ام بسیار محبت کرده اید خصوصاً در ایامی 

که من زندان بودم.۲
اما با دست رد دکرت ملکی که به خوبی با شخصیت او آشنا بود روبرو شد. 

از مدافعان برکناری آیت الله منتظری 
خویینی ها یکی از مدافعان برکناری آیت الله منتظری از پس���ت قائم مقامی رهربی بود و 
»مجمع روحانیون مبارز« که او یکی از گردانندگانش بود نقش مهم و تعینی کننده ای در 
توطئه و پاپوش دوزی برای ایشان داشت. سال ها بعد هم به منظور تالش برای نزدیکی به 

 خامنه ای روی این مسئله تأکید  کرد و گفت: 
من تردیدی در درستی عزل آقای منتظری توسط حضرت امام نداشته و ندارم، و باور 
دارم که آن مرحوم با همه ی فقاهتش، با همه ی حضور مستمرش در طول ده ها سال 
در منت مبارزات سیاسی ایران و در جریان پریوزی انقالب و در منت تمام قضایای 
پس از انقالب تا ده سال پس از پریوزی و با همه ی فضائل اخالقی که داشت، باور 

1-www.kalame.co/faqs/14-1389-08-21-19-49-12/23680
2-www.iransos.com/gozaresh/01.06/21.01/mohammadmaleki.htm
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دارم که از عهده به دوش کشیدن بار رهربی برنمی آمد. ۱
وی ضمن آن که در لفافه تأیید می کند که خامنه ای از عهده به دوش کشیدن بار رهربی بر 

می آید، دوباره علیه آیت الله منتظری دروغ های عجیبی را سرهم می کند:
اما افسوس و صدافسوس که آن عالم مجاهد، در کنار نقاط قوت فراوان، ضعف هایی 
هم داش���ت و این ضعف ها تا زمانی که به ساحت کشورداری و مدیریت کالن کشور 
ارتباط پیدا نمی کرد چندان دیده نمی شد و مشکلی ایجاد نمی کرد، ویل هنگامی که 
این ضعف ها با مسائل مدیریت کالن کشور گره می خورد، مشکالتی جدی به وجود 
می آورد و شاید شنیده باشید که مرحوم بازرگان، زمانی که نخست وزیر بود، به همنی 

علت از دست آن بزرگوار به فغان آمده بود.
ای کاش آن اقدام مصلحت اندیشانه ]انتخاب آیت الله منتظری به قائم مقامی رهربی[ 
انجام نمی شد تا آن جراحی دردناک اتفاق نمی افتاد. آری، همان ضعف ها بود که 
امام را ناگزیر از آن اقدام کرد. من از پزشک مخصوص حضرت امام )رض( شنیدم 
که ضرب آهنگ قلب ایشان در هیچ زمانی به اندازه ی روزی که آن تصمیم را گرفتند 
نامنظم نبود. و من، با همه ی ارادتی که به آن عزیز داش���تم، تردید ندارم که در عزل 
ایشان حق با امام بود، اما امروز زمان را مناسب نمی دانم تا به توضیح تمام آن ماجرا 
برپدازم. من انکار نمی کنم که هیچ چیزی با ارادت و ایمانِ من به امام خمینی برابری 
نمی کند، ویل در وجدان خود اطمینان دارم که در این ماجرا تنها به عنوان یک ناظر 
بریونی داوری می کنم. اگر فرصتی مناسب به دست آمد، شاید بتوانم به شرح کامل 

این ماجرا برپدازم، انشاءالله.۲
خویینی ها مانند دیگر مسئوالن نظام اسالمی برای پیش برد مقاصدش از هیچ دروغ گویی 
و فریبکاری ای فروگزار نمی کند. او در حایل مدعی می شود مهندس بازرگان از دست 
آیت الله منتظری به فغان آمده بود که مهندس بازرگان به خاطر تس���خری سفارت آمریکا 
توس���ط خویینی ها و اطرافیانش اس���تعفا داد. بازرگان و اطرافیانش از سوی آن ها مهر 
»لیربال« خوردند، امریانتظام با دسیسه ی آن ها به زندان ابد محکوم شد و همنی ها بودند 
که برای آیت الله منتظری کیفرخواست تهیه می کردند که دفرتش را در اختیار »لیربال« ها و 
»نهضت آزادی« قرار داده است و همنی ها بودند که از خمینی حکم گرفتند که نهضت آزادی 

حق شرکت در انتخابات ندارد. 

محاکمه در دادگاه ویژه ی روحانیت 
پس از مرگ خمینی، روحانیون سنتی و محافظه کاران با هدایت خامنه ای اعالم کردند 
1-www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_19846.aspx
2-www.ensafnews.com/82627
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که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات عام و استصوابی و شامل تمام مراحل از جمله 
تأیید صالحیت شرکت کنندگان است. در مهرماه ۱۳۶۹ در جریان انتخابات دومنی دوره ی 
مجلس خربگان رهربی، عده ی کثریی از نامزدهای جناح خط امام جمهوری اسالمی که 
نامزدهای وابسته به مجمع روحانیون مبارز بودند، رد صالحیت شدند. اعرتاضات صورت 
گرفته به این اقدام شورای نگهبان بی اثر بود.موسوی خویینی ها، محمدرضا توسلی رئیس 
دفرت خمینی و عبایی خراسانی امام جمعه ی مشهد سه نفر از رهربان مجمع روحانیون که 
مشمول رد صالحیت ها نش���ده بودند در اعرتاض به این وضع از انتخابات کناره گریی 
کردند اما روزنامه ها از چاپ بیانیه ی انصراف آنان نیز خودداری کردند. بدین ترتیب مجمع 
روحانیون مبارز در بهمن ماه ۱۳۶۹ مصمم به انتشار روزنامه ای شد که »سالم« نام گرفت.

خویینی ها که صاحب امتیاز این روزنامه بود تالش کرد از آن به عنوان تریبون جناح »خط 
امام« استفاده کند که با فراز  و نشیب های زیادی هم روبرو شد. سالم که از سیاست های 
دولت هاشمی رفسنجانی انتقاد می کرد نقش مهمی در پریوزی محمد خاتمی در انتخابات 
۱۳۷۶ ایفا کرد که دور از نظر خامنه ای و جناح  اقتدارگرا نماند. این روزنامه در سال ۱۳۷۸ در 
پی انتشار نامه ی محرمانه ی سعید امامی به  قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطالعات برای 
تهدید مطبوعات توقیف شد و خویینی ها در دادگاه ویژه ی روحانیت که در دوران دادستانی 
کل کشور او پا به  عرصه ی وجود گذاشته بود، به  جرم انتشار اسناد محرمانه ی کشور و با 
شکایت وزارت اطالعات دولت خاتمی به محاکمه کشیده شد پیش از شروع محاکمه ی 
وزارت اطالعات شکایتش را پس گرفت اما به جز مدعی العموم، محمود احمدی نژاد، 
کامران دانشجو، درویش زاده نماینده ی دزفول در مجلس و حمیدرضا ترقی عضو ارشد 
مؤتلفه و نماینده ی مشهد در مجلس پنجم به عنوان چهار شاکی حرفه ای وارد صحنه شدند. 

حمیدرضا ترقی در این رابطه می گوید:
محکومیت رهرب و محوریت پشت پرده ی اصالحات به  پنج سال عدم فعالیت سیاسی 
و مطبوعاتی، جریان اصالحات را خلع سالح کرد و تمام نقشه هایی که برای او و جریان 
اصالحات طراحی کرده بودند را نقش بر آب ساخت. آن ها مدیر مسئول روزنامه را 
می خواستند جانشنی رهربی کنند و با روزنامه های زنجریه ای براندازی نرم را به نفع 
جریان اصالحات انجام دهند و پشت آن ها هم آمریکا و قدرت های استکباری بودند 
که هم پول می دادند و هم حمایت سیاسی از طریق رسانه های ضدانقالب و ماهواره 
و ش���بکه های مختلف می کردند. چیزی که در فتنه ی ۸۸ هم خود را نش���ان داد.۱ 
اعرتاض دانشجویان به توقیف روزنامه ی سالم، آغازگر حمله به کوی دانشگاه تهران در 

۱۸ تری ۱۳۷۸ و حوادث روزهای پس از آن شد. 

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13910417000475 
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تالش برای به دست آوردن دل خامنه ای 
در پی استعفای اعرتاضی مهدی کروبی به خاطر دخالت مجتبی خامنه ای در انتخابات 
و تقلب گسرتده، در سال ۱۳۸۴ مجمع روحانیون مبارز خویینی ها را به عنوان دبری مجمع 
برگزید و خویینی ها به منظور به دست آوردن دل خامنه ای در جمع عده ای از دانشجویان 

به مناسبت ۱۶ آذر سخنان سخیفی را به زبان آورد: 
اما سئوال این است اگر حکومت کسی را اذیت کرد آیا دلیل می شود بگوید حکومِت 
بوش را بر جمهوری اسالمی ترجیح می دهد؟ گاهی طوری در مورد مظالم صحبت 
می شود که گویی روی پهلوی را سفید کرده است، این کم لطفی است و بلکه بی انصافی 
محض است، در مباحث روشنفکری دینی نباید به  سمتی برویم که همه چیز را نابود 
کنیم. اگر من با شخصی مخالفم نباید آن را به  مخالفت با دین تعمیم بدهم اگر یک روز 
هم زندان رفتیم یا کتک خوردیم حواس مان باشد همه چیز را زیر سئوال نربیم. اگر 
شبهه در والیت فقیه می کنیم نباید به این خاطر باشد که چون سهم ما را نداده اند...

ام���ا این که ف���ردی در هم���نی مملکت فعالیت داش���ته بعد از چند س���ال بگوید 
جمهوری اسالمی نه، برای من سئوال است که آیا واقعاً تحقیق کرده است؟ آیا زمان 
پهلوی را دیده و مقایسه کرده است؟ یا این که چون اذیت شده یا توقع بیش از حد 
داشته یا واقعاً به او ظلم شده است و یا به دوستان ستم شده است این طور عمل می کند.۱ 
این سخنان خویینی ها موجب شد تا دکرت محمد ملکی در نامه  ای سرگشاده خطاب به او نوشت: 

آقای خویینی ها من از شما استدعا دارم این مطالب را با بحث هایی که قبل از انقالب 
و به قدرت رسیدن می گفتید و در نوار ضبط شده و اگر ندارید من برای تان می آورم 
مقایسه کنید تا ببینید قدرت چگونه شماها را مسخ کرده و چشم های تان را نابینا و 
گوش های تان را ناشنوا و وجدان های تان را منجمد نموده است. شما از ساِل ۶۰ دادستان 
کل کشور بودید و اگر ادعا کنید آن چه در زندان های جمهوری اسالمی می گذشت را 
نمی دانستید وای بر شما. راستی شما نمی دانستید در زندان ها چه می گذرد و هر روز 
چندصد نفر بی محاکمه یا در دادگاه های چنددقیقه ای محکوم به مرگ می شدند و 
به جوخه ی اعدام سرپده می شدند؟ نمی دانستید به دخرتان تجاوز و سپس آن ها را 
اعدام می کنند؟ نمی دانستید به قول آیت الله منتظری افراد زیر نظر شما با شکنجه 
و اعمالِ ضدانسانی خود روی ساواک شاه را سفید کرده اند؟ نمی دانستید در سال 
۶۷ هزاران زندانی که دوره ی اسارت را می گذرانیدند با یک فرمان قتل عام شدند.۲ 
خویینی ها در خردادماه ۱۳۹۶ در تالشی دوباره برای راه  یافنت در دل خامنه ای کوشید وی 
را با عوالم غیب مرتبط کند. وی پس از گذشت سه دهه از مرگ خمینی، ناگهان یاد این 

۱-روزنامه ی شرق، دوشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۴، ص ۶
2-asre-nou.net/1384/day/27/m-maleki.html
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ارتباط افتاد و گفت: 
... کف حیاط کوچک بیمارس���تان فرشی پهن شده بود. آقایان خامنه ای، هاشمی، 
موس���وی اردبیلی، مهندس موسوی، مشکینی، کروبی، احمدآقا )و شاید دو سه نفر 
دیگر که اآلن به خاطرم نمی رسند( نشسته بودند. دکرت فاضل وضعیت بیماری امام را 
گزارش می داد. سرانجام دکرت فاضل گفت که حضرت امام حداکثر تا هشت ساعت 
دیگر میهمان شما هستند. چننی به خاطرم می رسد که آقای خامنه ای فرمودند که وقتی 
امام وارد فرودگاه ش���دند، یک نفر به من گفت که ایش���ان ده سال رهربی می کنند 
-والله یضاعف لمن یشاء- )من چون نزدیک ایشان نبودم شاید بعضی از کلمات 

را به دقت نقل نکرده باشم.( ۱
او با این روایت جعلی، مأموریت هر دوی آن ها در تصدی پست رهربی و مدت زمان آن را 
تعینی شده از عالم غیب جا می زند. خویینی ها در ادامه، داستان دیگری جور می کند که جز 

محمد مؤمن چهره ی مورد اعتماد خامنه ای همه ی عوامل آن مرده اند: 
در این نشست، آقایان خلخایل، محمدی گیالنی، مؤمن و شاید طاهری خرم آبادی هم 
بودند، ویل احمدآقا همراه پزشکان بر بالنی امام بود. صحبت شد که بعد از امام برای 
رهربی چه باید کرد. پس از مقداری سکوت، آقای محمدی گیالنی به جناب آقای 
خامنه ای گفتند که چرا خود شما نباشید و دو سه جمله هم در تأیید پیشنهاد خود گفتند  
که متأسفانه در خاطرم نمانده است. آقای خامنه ای برآشفتند و به آقای محمدی گفتند 
خواهش می کنم دیگر این مطلب را تکرار نفرمایید. آقای مؤمن گفتند که حضرت 
امام درباره ی آقای منتظری فرموده اند که رهرب نمی توانند بش���وند، ویل نفرموده اند  
که عضو شورای رهربی هم نمی توانند باشند؛ بنابراین چه اشکایل دارد که شورای 
رهربی متش���کل از ایشان و دو نفر دیگر که از جهت مدیریت و سیاست صالحیت 
دارند تشکیل شود؟ این پیشنهاد، اگر هم طرفداری داشت، اما اکثر حاضران با آن 
مخالف بودند. یک نفر هم آقای گلپایگانی را پیشنهاد کرد که به خاطرم نمی رسد 
چه کسی بود و چون اطمینان ندارم، بهرت است بگویم خودم این پیشنهاد را دادم!۲

با وجود همه ی این دم  تکان دادن ها اما او به دل سنگ خامنه ای راه پیدا نمی کند و حتی 
اجازه نمی یابد در بیمارس���تان به دیدار خامنه ای برود. پس از آن هم رسول منتجب نیا و 
محسن رهامی از سوی »اصالح طلبان« با ویل فقیه دیدار می کنند و او نمی تواند به بارگاه 

رهربی راه یابد.۳ 

1-www.isna.ir/news/96031407797
2-www.isna.ir/news/96031407797
3- http://sahamnews.org/2017/04/304764



ترکیب اعضای شورای عایل قضایی و نقش  آن ها 
در سرکوب دهه ی ۶۰

»انجام مسئولیت های قوه ی قضاییه« در نظام جمهوری اسالمی تا سال ۱۳۶۸، به موجب 
اصل ۱۵۷قانون اساس���ی مصوب مجلس خربگان، به عهده ی شورای عایل قضایی قرار 
داشت و این شورا »باالترین مقام قوه ی قضاییه« شناخته می شد. اعضای این شورا در 
دوره های مختلف مرکب بودند از: رئیس دیوان عایل کشور؛ دادستان کل کشور؛ »سه نفر 

قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور« که عماًل فرمالیته بود. 
روز ۱۹ تریماه ۱۳۵۹ علی قدوس���ی، محمد مهدی ربانی املشی و عبدالله جوادی آملی۱ به 

۱-عبدالله جوادی آملی در سال ۱۳۱۲ در آمل متولد شد. در ۲۵ خرداد ۱۳۵۸ بنابر حکمی از سوی خمینی 
»حاکم شرع دادگاه های انقالب آمل« شد و پس از آن به عضویت شورای عایل قضایی درآمد. تدوین 
الیحه ی قصاص، حدود، تعزیرات و دیات از جمله اقدامات اوست. وی در دانشکده های که در تهران 
برای پرورش قاضی تأس���یس شده بود و نیز در قم در مدرسه عایل قضایی احکام قضایی را تدریس 
می ک���رد. در دوره ی اول و دوم مجلس خربگان، نماینده ی مازندران ب���ود. در دی ماه ۱۳۶۷ در رأس 

هیأتی سه نفره به دیدار گورباچف رفت و پیام خمینی را برای او قرائت کرد. 
او از مخالفان آیت الله منتظری و حامیان سرکوب وی بود. پس از ۱۳ رجب سال ۷۶ و سخرنانی آیت الله 
منتظری، در جمع برخی طلبه های معرتض در مس���جداعظم حضور یافت و به دفاع از والیت فقیه و 
خامن���ه ای و تخطئه ی آیت الله منتظری پرداخت. او بار دیگر در س���ال ۱۳۷۸همراه با نوری همدانی، 
مشکینی، علوی گرگانی، حسن زاده آملی، مقتدایی، یزدی و....در جمع طالبی که در اعرتاض به انتشار 
کاریکاتور علیه مصباح یزدی متحص شده بودند حضور یافت و برعلیه »تساهل و تسامح« سخرنانی 
کرد. وی هم چننی منتقد سیاست های فرهنگی دولت خاتمی بود. واژه ی دیاثت فرهنگی از ابداعات 
اوست. عبدالله جوادی آملی در سخرنانی خود در مسجد اعظم قم می گوید: »این مخرتعان و مکتشفان 
مانند مخرتع برق و بسیاری شان موحد بودند و کفر و الحاد آنان یا اتمام حجت بر آنان اثبات نشد، که حق 
بر اینان مسلم شده است و اینان الحاد را بر توحید مقدم داشتند، خیلی از آنان مستضعف فکری بودند، لذا 
درباره ی افراد و اشخاص نمی شود نظر داد. تنها به طور کلی می توان گفت که افراد مشرک و ملحد به طور 
عامدانه وارد بهشت نمی شوند. در دنیا از اخرتاع خود استفاده می کند و ممکن است از این اخرتاع در 
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عنوان منتخب قضات به شورای عایل قضایی راه  یافتند و به همراه محمد  حسینی بهشتی 
رئیس دیوان عایل کشور و عبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل کشور، اولنی اعضای 

شورای عایل قضایی را تشکیل دادند.
دوره ی مأموریت این اعضا در قانون پنج سال ذکر شده بود. 

پس از کشته شدن بهشتی و قدوسی، در تری و شهریور ۱۳۶۰، موسوی اردبیلی به عنوان رئیس 
دیوان عایل کشور و ربانی املشی به عنوان دادستان کل کشور عضو شورا شدند و ترکیب 
اعضای شورای عایل قضایی با انتخاب دو عضو جدید از میان قضات، در آبان ماه ۱۳۶۰به 
این  شکل تغیری  کرد: عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد مهدی ربانی املشی، محمد مؤمن۱، 

عبدالله جوادی آملی و مرتضی مقتدایی.
این ش���ورا در ش���هریور ۱۳۶۱ با صدور بخشنامه ای کلیه ی قواننی گذشته را که بر خالف 
اسالم باشد ملغی و کان لم یکن اعالم کرد. و در پی آن دست حکام شرع را برای تفسری 

قواننی باز گذاشت. در بخش نامه ی مذکور آمده بود: 
قض���ات محرتم موظفند تا ابالغ قواننی مصوب مجلس شورای اس���المی بر تمام 
مواردی که تش���خیص دهند قواننی موجود برخالف شرع اسالم است با استناد به 

منابع معترب فقهی و یا فتوای معترب، حکم قضیه را صادر کنند.۲ 
در دی م���اه ۱۳۶۱ خمینی که به هیچ قان���ون و قاعده ای پای بند نبود، دس���تور برکناری 
ربانی املش���ی، محمد مؤمن و عبدالله جوادی آملی را داد. جرم آن ها گذاشنت شنود برای 
سید حسنی موس���وی تربیزی و تالش برای مستند کردن فساد جنس���ی وی، بود. مؤمن و 
جوادی آملی منتخب »قضات کشور« بودند و خمینی به لحاظ قانونی قادر به برکناری 

آن ها نبود. به همنی دلیل با لطائف الحیل آن ها را پس از برکناری، مجبور به استعفا کرد.

محمد موسوی بجنوردی و ابوالفضل مریمحمدی 
و به این ترتیب یوسف صانعی به جای ربانی املشی دادستان کل کشور شد و شورای عایل 

برزخ و در قیامت استفاده کند اما قطعاً وارد بهشت نخواهد شد.« )تابناک، ۳۰ بهمن ۱۳۹۳( 
۱-محمد دانش زاده قمی معروف به محمد مؤمن، در ۲۲ دی ماه س���ال ۱۳۱۶ در خانواده ای کش���اورز 
در قم متولد ش���د. دارای چهار برادر و پنج خواهر اس���ت. وی اگرچه درحدود یک س���ال و نیم در 
س���یاه ترین روزهای تاریخ میهن مان عضویت ش���ورای عایل قضایی را به عهده داشت اما بسیاری از 
قضات دادگاه های انقالب توس���ط او به کار گمارده شدند و او از این بابت نقش مهمی در سرکوب 
و جنایت داشت. عضویت فقهای شورای نگهبان)شش دوره(، عضو مجلس خربگان رهربی )چهار 
دوره(، نایب رئیس مجلس خربگان رهربی، عضو ش���ورای بازنگری قانون اساسی، عضو شورای عایل 
قضایی، رئیس دادگاه عایل انقالب اسالمی و مسئول انتخاب و اعزام قضات شرع دادگاه های انقالب 
در سراسر کشور به دستور خمینی، عضو شورای عایل سیاست گذاری و رئیس حوزه ی علمیه قم، عضو 
جامعه ی مدرسنی حوزه ی علمیه قم، عضو مجمع جهانی اهل بیت )س( و رئیس مجمع فقه اهل بیت، 
عضو هیأت امنای دانشگاه قم و ریاست دادگاه عایل قم از جمله مسئولیت های وی بوده است. وی در 

دوران خامنه ای یکی از کارچاق کن های وی بوده است. 
۲-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۶۱. ص ۲. 
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قضایی برخالف قانون تا تریماه سال بعد با سه عضو مرکب از موسوی اردبیلی و مرتضی 
مقتدایی و یوسف صانعی به کار خود ادامه داد.

 این شورا در فروردین ۱۳۶۲ با حضور موسوی اردبیلی، یوسف صانعی، مرتضی مقتدایی 
تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت که معتادین ولگرد توسط مأمورین دستگری و بالفاصله در 
دادگاه سیار محاکمه و درمالءعام مورد تنبیه بدنی قرار  گریند۱. روز بعد هیأتی مرکب از سه 
قاضی شرع، مأموران اجرای احکام پلیس قضایی و پاسداران کمیته های انقالب اسالمی 
طی یک برنامه ی ضربتی به خیابان های جنوب تهران اعزام ش���دند و ضمن جمع آوری 
یک صد معتاد از سطح خیابان های جنوب تهران، آنان را پس از محاکمه به مجازات و 
ضربات شالق از ده تا هفتاد و چهار ضربه محکوم کردند و احکام صادره بالفاصله در 
محل اجرا شد. در میان معتادان مجازات شده جوانان هیجده ساله تا پریمرد هشتاد و پنج 
ساله دیده می شد. روز بعد دادگاه سیار برای زنان معتاد برگزار شد و حکم صادره توسط 

زنان پلیس قضایی اجرا شد۲. 
در تریم���اه ۱۳۶۲ از میان پن���ج کاندیدای عضویت در ش���ورای عایل قضایی ابوالفضل 
مریمحمدی۳ رئیس شعبه دوم دیوان عایل کشور و محمد  موسوی بجنوردی۴ رئیس شعبه ی 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۶۲، ص ۳
۲- روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۶۲، ص ۲. 

۳-سید ابوالفضل مریمحمدی متولد ۱۳۰۲ در شهر زاویه )از توابع زرند مرکزی( است. او شوهرخواهر 
سیدموسی شبریی زنجانی از مراجع تقلید قم است. مریمحمدی پس از پریوزی انقالب ابتدا به سمت 
حاکم ش���رع دادگاه انقالب اسالمی شهرستان قم انتخاب، و سپس به ریاست دادگاه تجدیدنظر قم 
منصوب شد. پس از آن مسئولیت گزینش و اعزام قضات شرع به شهرستان ها را عهده دار شد. وی از 
جمله فقهایی بود که در تهیه ی لوایح دیات و قصاص مورد مشاوره قرار می گرفت و در تدوین لوایح 
فوق نقش زیادی داشت. در سال ۱۳۶۰ به سمت ریاست شعبه ی ۲ دیوان عایل منصوب شد. در ۱۳۶۸به 
ریاست دانشکده ی الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران منصوب شد و هم زمان به تدریس علوم 
قرآنی و فقه اسالمی در دوره ی دکرتی دانشکده ی فوق پرداخت. و در سومنی و پنجمنی دوره ی مجلس 

خربگان رهربی به عنوان نماینده ی استان مرکزی و تهران حضور داشت. 
۴-سیدمحمد موسوی بجنوردی متولد ۱۳۲۲ در نجف است. وی پس از پریوزی انقالب به ایران آمده و 
در دفرت استفتائات خمینی مشغول به کار شد. دخرت وی همسر سیدحسن خمینی است و از این طریق او 
با »بیت امام« وصلت کرده است. وی در سال ۱۳۵۹ به دستور خمینی دادگاه عایل قضات را راه اندازی 
کرد. دریافت مدرک دکرتا از دانشگاه غریقانونی هاوایی و معاونت این دانشگاه که مدارک جعلی و 
تقلبی به افراد می داد، موجب افتضاح بزرگی در اواخر دهه ی ۷۰ شد اما وی به واسطه ی نفوذی که 

داشت مورد سؤال هم قرار نگرفت. 
بجنوردی در سال ۱۳۶۱ به عضویت شورای عایل قضایی درآمد و به حکم خمینی عضو هیئت عفو 
و بخشودگی زندانیان بود. وی که امور مربوط به کانون وکال را در اختیار داشت، در آذر ۱۳۶۳ گودرز 
افتخارجهرمی را به عنوان سرپرست کانون وکال انتخاب کرد تا تصفیه و »پاکسازی« الزم را در این 
کان���ون انجام دهد. وی هم چننی در هفتم آذر ۱۳۶۳ در حایل که تنها به حکم محمدی گیالنی جواز 
وکالت صد و چهل و پنج وکیل مدافع باطل ش���ده بود، قول داد که »پس از خاتمه ی پاک س���ازی از 
وکالی فاسد و غریمتعهد انتخابات شروع، هیأت مدیره تشکیل و سپس رئیس کانون تعینی می شود«. 
موسوی بجنوردی هم چننی در دانشکده های حقوق دانشگاه های »شهید بهشتی« و تربیت مدرس و 
نیز دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران تدریس می کرد. وی در اسفند ۱۳۹۲ تالش وافری به خرج داد 
تا مسئولیت های جنایات صورت گرفته در حیات خمینی را متوجه آیت الله منتظری کند و خمینی را 
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چهارم دیوان عایل کش���ور به عنوان منتخب های قضات سراس���ر کشور، به  شورای عایل 
قضایی پیوستند و هم چنان موسوی اردبیلی ریاست شورا را به عهده داشت. در ۲۲ شهریور 
۱۳۶۲ شورای عایل قضایی به دادگاه انقالب اسالمی مرکز اجازه داد تا نسبت به  ضبط 

اثاثه ی خانه و منازل منافقنی فراری اقدامات الزم را انجام دهد.1 
 شورای عایل قضایی به عنوان عایل ترین مرجع قضایی که مسئولیت مستقیم در کشتار های 
دهه  ی ۶۰ دارد، برای ایجاد وحدت رویه در صدور احکام اعدام، بخش نامه ای را در سال 

۱۳۶۲ به شرح زیر صادر کرد:
عنوان: ضواب���ط مربوط به موارد اعدام درباره ی عناصر ضدانقالب و قاچاقچیان 
مواد مخدّر/ نام صادر کننده: مرتضى مقتدایى/ سمت صادرکننده: از طرف شوراى 
عایل قضایى/ شماره: ۶۲/۲۹۰/م  تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۳۶۲/ دستورالعمل ارشادى به کلیه 

دادگاه ها و دادسراهاى انقالب اسالمى کشور
منت بخشنامه/ چون در مواردى دادگاه هاى انقالب، نظر به اعدام مّتهم مى دادند و 
شعب دادگاه عایل ضمن تأیید تطبیق آن نظر با موازین شرعى، ضرورت اعدام او 
را منوط به تش���خیص قاضى دادگاه می دانستند، مقّرر  گردید ضوابطى براى موارد 
ضرورت اعدام تعینی، تا تنها در آن موارد پرونده به دادگاه عایل ارسال و در غری این 

موارد، کیفرى غری از اعدام در نظر گرفته شود:
اواًل درباره ی منافقنی و گروهک هاى محارب:

مّتهم از اعضاى کادر مرکزى و از رده هاى باالى تش���کیالتى باش���د که نقش . 1
رهربى کّلى را ایفا مى کنند.

فعالیت در سطح گسرتده ی رهربى گروهى و دادن خط تشکیالتى، گرچه در . 2
یک منطقه ی محدود بوده باشد.

فعالیت در فاز سیاسى و تبلیغاتى وسیع و جذب نریو، که افرادى را جذب یا . 3
آماده براى پذیرفنت اهداف شوم کرده باشد.

فعالیت مؤثر در فاز نظامى )گر چه به صورت هوادار بوده باشد( خواه شخصًا . 4
دس���ت به اعمال تخریب و ترور زده باش���د یا آن که نقشه کشیده و عاملنی را 
رهربى عملى نموده باش���د. خواه در تمامى اقدامات موفق گردیده باش���د یا 
ناموفق، زیرا مهم اصل اقدام و جرأت على الله و رس���وله مى باشد. خالصه، 
اعمال اقدام شده کماً و کیفاً چشم گری و دال بر خباثت فوق العاده ی وى باشد 
فردی رئوف و اهل مدارا نشان دهد.بجنوردی در آذر ۱۳۹۳، در مصاحبه ای گفت که بهائیان، از آن جا 
که ضد اسالم بوده و جزو ادیان ابراهیمی نیستند، از حقوق شهروندی برخوردار نبوده و حق تحصیل 
ندارند. او برای شرکت در انتخابات مجلس خربگان سال ۱۳۹۴ ثبت نام کرد، اما صالحیتش از سوی 

شورای نگهبان احراز نگردید.
۱-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه بیست وسوم شهریور ۱۳۶۲، ص ۱.
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که مجموعاً داللت دارند بر عدم قابلیت اصالح و یک نوع حب افساد غری 
قابل عالج؛ لذا گاه مى شود که بیش از یک اقدام ننموده ویل آن عمل آن قدر 
بزرگ و با اهمیت است که جز خبثاى درجه اول و فریفتگان طواغیت و ابالسه 
زمان، دست به چننی اقدام هایى نمى زنند از قبیل اقدام به ترور شخصیت هاى 
مبارز اسالمى یا )تخریب( مؤسسات و ارگان هاى زیربنایى اسالم و نحوه، که 

جز از اشخاص پلید و خبیث درجه اّول ساخته نیست.۱ 
در ارتباط با نحوه ی اعدام نیز ش���ورای عایل قضایی کوشید با صدور دستور العمل هایی 

وحدت رویه ایجاد کند. 
در نحوه ی کشنت مفسد و محارب، به جز روایت های شرعی و سوابق تاریخی، به سوره  ی 
»المائده« در قرآن اس���تناد می ش���ود. در آیه ی ۳۳ این س���وره در باره ی نحوه ی کشتار 

»محاربنی با خدا« و »مفسدین فی االرض« چننی آمده است:
همان���ا کیفر آنان که با خدا و رس���ول او به جنگ برخیزند و روی زمنی به  فس���اد 
می کوشند جز این نباشد که آن ها را کشته یا به  دار کشند و یا دست و پای شان را به 
خالف بربند )یعنی دس���ت چپ را با پای راست یا بالعکس( یا نفی بلد و تبعید 
از س���رزمنی صالحان دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آن هاست و اما در 

آخرت باز به عذابی بزرگ گرفتار خواهند شد. 
در نخس���تنی سال های تشکیل جمهوری اسالمی، با استناد به لفظ »کشنت« که در آیه ی 
مزبور آمده اس���ت، از شیوه ی تریباران اس���تفاده می کردند. در آن هنگام اصل را بر جان 
س���تاندن از قربانی می دانستند. اما وقتی در عمل مزیت دار  زدن را تجربه کردند، با این 
توجیه شرعی که »دار  زدن« مشخصاً در قرآن توصیه شده، آن را ترجیح داده و به عنوان 

شیوه ی اصلی و شرعی جان ستانی، به کار گرفتند.
در ماده ۱۴ و تبصره ی ۱۴ آینی نامه ی نحوه ی اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، 

اعدام و شالق نیز آمده است:
م���اده ۱۴-اجرای قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن اس���ت بصورت حلق آویز به 
چوبه ی دار و یا شلیک اسلحه ی آتشنی و یا اتصال الکرتیسته و با به  نحو دیگر به 

تشخیص قاضی صادر کننده ی رأی انجام گرید.
تبصره-در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس 

و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم به  دار  کشیده می شود.۲
شورای عایل قضایی هم چننی با تصویب یک دستورالعمل، چگونگی رسیدگی به جرایم 

افراد وابسته به حزب توده را مشخص کرد:
1-http://rc.majlis.ir/fa/law/show/131369
2-http://k-chaab.mihanblog.com/post/6
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بخشنامه به کلیه ی دادگاه ها و دادسراهای انقالب جمهوری اسالمی ایران با توجه 
به پایان محاکمه ی اعضای نظامی حزب منحّله ی توده در تهران و اعالم کیفر آن ها، 
دادگاه ها و دادس���راهای انقالب سراسر کشور بررسی پرونده ها و محاکمه ی افراد 
وابسته به حزب  منحّله توده را شروع نموده و برای وحدت روّیه در احکام صادره ، 
دستورالعمل  ارشادی شماره ی  ۱،۵۲۹۵۳۱۳۶۲،۱۱،۱۳ شورای عایل قضایی به پیوست 

ارسال ، تا مورد عنایت حّکام شرع  محرتم قرار گرید.
مرتضی مقتدایی از طرف شورای عایل قضایی۱ 

در پی استعفای یوسف صانعی، در تاریخ ۱۹ تریماه ۱۳۶۴ سید محمد موسوی خویینی ها 
به دادستانی کل کش���ور منصوب شد و سپس با پایان دوره ی ابوالفضل مری محمدی در 

مردادماه ۱۳۶۴ ترکیب شورای عایل قضایی به شرح زیر تغیری کرد. 
عبدالکریم موس���وی اردبیلی، محمد  موس���وی  خویینی ها، محمد  موس���وی بجنوردی، 

محمد حسن مرعشی شوشرتی،۲ مرتضی  مقتدایی.
۲۰ آبان سال ۶۴، شورای عایل قضایی تصویب کرد که »کلیه  ی پرونده های منتهی به حکم 
اعدام پس از تنفیذ در دادگاه عایل قم و انشای حکم، جهت صدور دستور اجرای حکم به 
شورای عایل قضایی ارسال شود و پس از ابالغ دستور شورای عایل قضایی، اجرای حکم 

با نظارت دادستان با رعایت ترتیبات شرعی و قانونی به عمل خواهد آمد.
ش���ورای عایل قضایی در آذرماه ۱۳۶۴ با تصویب یک ماده ی واحده، حدود صالحیت 
دادس���را ها و دادگاه های انقالب را افزایش داد و رس���یدگی به جرائم اختالس، ارتشاء، 

کاله برداری و ایجاد مراکز فحشا و منکرات را نیز به عهده ی آن ها گذاشت.۳
به مناس���بت ۲۲ بهمن ۱۳۶۴ اعضای ش���ورای عایل قضایی به اتفاق حسن حبیبی وزیر 
دادگس���رتی در جمع میهمانان خارجی دهه ی فجر که جزو هواداران دس���ت چنی شده ی 
نظام اس���المی بودند به  س���واالت آن ها در رابطه با قواننی اسالمی و اجرای آن ها پاسخ 

دادند.
موسوی  خویینی ها دادستان کل کشور ضمن انکار وجود زندانی سیاسی در ایران گفت: 

در حکومت جمهوری اسالمی کسانی که به نام زندانی سیاسی معروف می شوند، 
در حقیقت عده ای تروریس���ت هس���تند که تنها زبانی را که برای صحبت با دولت 
1-http://rc.majlis.ir/fa/law/show/131367

۲-سيدمحمدحس���ن مرعشى شوش���رتى در سال ۱۳۱۶ در شوش���رت به دنیا آمد. وى در سال ۱۳۶۱ وارد 
تشكيالت قضايى اهواز شد و ابتدا سمت حاكم شرع داشت و بعداً رياست دادگاه را برعهده گرفت. 
در سال ۱۳۶۳ به ديوان عایل كشور در تهران تهران ملحق شد و در شعبه ی نوزده ديوان عایل خدمت 
كرد، سپس در شعبه ی بیست و سرانجام به عضويت شوراى عایل قضايى منصوب شد. در دوران یزدی 
مدتی معاون قوه قضاییه بود و در مدرس���ه ی عایل»شهيد مطهرى« و دانشگاه هاى تهران در زمينه ی 

اصول فقه و حقوق تدریس می کرد. وی در تاریخ. ۲۸ مرداد ۱۳۸۷ درگذشت.
۳-روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۶۴، ص ۷. 
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جمهوری اسالمی انتخاب کرده اند، زبان ترور و انفجار است و طبیعی است که جای 
این افراد در زندان باش���د. زندانیانی که ما داریم یک مشت تروریست هستند که به 

جرم انفجار یا ترور دستگری شده اند. 
مقتدایی سخنگوی شورای عایل قضایی در پاسخ به سؤال یکی از میهمانان خارجی که 
چرا افرادی که به درجه اجتهاد نرسیده اند، حکم می کنند و به چه دلیل حکم آن ها نافذ 

است، گفت: 
گرچه ما معتقدیم که قاضی باید مجتهد باش���د ویل برای رفع ضرورت کسی که با 
مراجعه به کتب فقهی و با کمک تقلید بتواند قضاوت کند، طبق قانون ابالغ قضایی 

می  گرید و می تواند حکم کند. 
او توضیحی نداد که در نظام اسالمی حاکم های شرع متعددی در حایل که هنوز در مراحل 
ابتدایی تحصیل علوم دینی بودند در س���ننی حتی کم تر از بیست سال هم چون رئیسی و 
پورمحمدی و... بر جان و مال مردم حاکم ش���دند. سید محمد موسوی بجنوردی دیگر 
عضو شورای عایل قضایی در پاسخ به این سؤال که روش های گرفنت اقرار از مجرمنی به 
چه صورت است و اگر اقرار نکند، موضع گریی شما چگونه است؟  دروغ های عجیب و 

غریبی سرهم کرد و گفت:
در قانون اساسی جمهوری اسالمی طبق اصل ۳۸ هرگونه شکنجه برای کسب اطالع 
یا سوگند اجباری مجاز نیست. بنابر این در باره ی مجرمنی حتی آن ها که مسلحانه 
علیه جمهوری اسالمی قیام کرده اند هیچ گونه شکنجه ای مجاز نیست و اگر خالف 
این باشد بر اساس شرع اسالم سازمان بازرسی کل کشور که نظارت بر حسن اجرای 
کل قواننی را دارد می تواند دخالت کند و در صورت مشاهده ی موردی شورای عایل 

قضایی با قاطعیت برخورد خواهد  کرد.
این در حایل بود که در زندان های نظام اسالمی به سادگی حکم »ضرب حتی الموت« 
یا شکنجه تا سرحد مرگ داده و زندانیان بسیاری را زیر شکنجه به قتل رساندند. ابعاد 
شکنجه در ارتباط با تعدادی از زندانیان آن قدر وحشتناک بود که بازجویان و شکنجه گران 
اجرای حکم اعدام را منوط به انجام مصاحبه از س���وی زندانی قرار می دادند. در واقع 
زندانی برای خالص ش���دن از زیر بار شکنجه و اجرای حکم اعدام در موردش راضی 
می شد  که تن به اعرتاف تلویزیونی دهد. بجنوردی در ادامه گونه ای از شکنجه را پذیرفت 

و به توجیه آن تحت عنوان تعزیر شرعی پرداخت. 
احیاناً ممکن است یک مجرم در یکی از دادسراها تعزیر شود. بطور مثال جنایاتی 
کرد و قاضی یقنی دارد که دروغ می گوید و حاضر به اقرار نیس���ت و طبق اصول 
شرعی هرکس مرتکب معصیت کبریه شود، مستحق تعزیر است و قاضی می تواند 
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انشاء حکم کرده و تعزیز کند. که هفتاد و چهار ضربه شالق در مورد آن مجرم اعمال 
شود. ما حتی یک نمونه که بدون حکم قاضی تعزیر شده باشد در دادسرای عمومی 

و انقالب نداریم۱. 
من به عنوان یک زندانی سیاسی بارها بدون »حکم شرعی« به شدیدترین وجه شکنجه  
شدم. تنها یک بار به من حکم »ضرب حتی الموت« نشان داده شده که آن هم تمام و کمال 

اجرا نشد و گرنه زنده نمی ماندم. 
۱۴ آذر س���ال ۶۶ بر اساس مصوبه ی شورای عایل قضایی مقرر شد که کلیه ی پرونده های 
قصاص و اعدام و صلب و رجم و مصادره و اسرتداد و ضبط که از دادگاه ها و دادسراهای 
انقالب اس���المی کشور به دبریخانه شورای عایل قضایی واصل می شود، به طور دوره ای 
به نظر یکی از اعضای ش���ورای عایل قضایی برس���د و از حیث انطباق با بخشنامه ها و 
دس���تورالعمل های صادره از شورای عایل قضایی مورد بررس���ی قرار گرید تا در صورتی 
که اش���کایل در حکم مالحظه نش���ود پرونده جهت ادامه رس���یدگی ب���ه دادگاه عایل 
انقالب اس���المی ارسال شود و در غری این صورت، اشکاالت مشهوده در حکم، جهت 

توجه دادگاه عایل تذکر داده شود.
پرسش و پاسخ احمد خمینی با پدرش به خوبی نشانگر نقش مستقیم شورای عایل قضایی 
در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. احمد خمینی خطاب به پدرش نامه زیر 

را نوشته و سؤاالت موسوی اردبیلی رئیس شورای عایل قضایی را مطرح می کند:
پدر بزرگوار حضرت امام مد ظله العایل، 

پس از عرض سالم، آیت الله موس���وی اردبیلی در مورد حکم اخری حضرتعایل در 
باره ی منافقنی ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند:

۱- آیا این حکم مربوط به آن هاس���ت که در زندان ها بوده اند و محاکمه ش���ده اند و 
محکوم به اعدام شده اند ویل تغیری موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آن ها 

اجرا نشده است، یا آن هایی که حتا محاکمه هم نشده اند، محکوم به اعدامند؟
۲- آیا منافقنی که محکوم به زندان محدود ش���ده اند و مقداری از زندان شان را هم 

کشیده اند ویل بر سر موضع نفاق می باشند، محکوم به اعدام می باشند؟
۳- در مورد رسیدگی به وضع منافقنی، آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی 
که استقالل قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند، باید به مرکز استان ارسال گردد، 

یا خود می توانند مستقاًل عمل کنند؟ فرزند شما احمد.
خمینی در پاسخ به سؤال فرزندش احمد، ضمن تأکید بر فرمان قتل عام زندانیان مجاهد 

خواهان تعجیل در صدور و اجرای احکام اعدام می شود:

۱-روزنامه ی اطالعات، یک شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۶۴، ص ۲.
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بسمه تعایل، در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش 
اعدام است. سریعاً دشمنان اسالم را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها، 

در هر صورت که حکم سریع تر انجام گرید، همان مورد نظر است.
الزم به ذکر اس���ت که شورای عایل قضایی در دوران کشتار ۶۷ کلیه فعالیت های خود را 
تعطیل کرد تا هیأت اعدام زندانیان با دست باز به کشتار زندانیان سیاسی برپدازد. در ۱۰ 
شهریور ۱۳۶۷ در آخرین روز کشتار شورای عایل قضایی فعالیت های خود را از سرگرفت و 

به تشکیل جلسه پرداخت و خواستار کشتار محاربنی و مرتدین شد. 
طی جلس���ه ای که در ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ با حضور س���ران س���ه قوه و اعضای شورای عایل 
قضایی تشکیل گردید بنا به درخواست های مؤکد خمینی، طرح تعینی مسئولیت  اعضای 
ش���ورای عایل قضایی، به بحث و گفتگو گذاشته شد و سرانجام مجموع صالحیت ها و 

اختیارات این شورا بنی اعضا تقسیم شد.
خامنه ای در نامه ی خود به خمینی در این رابطه می نویسد: 

پریو دستور مورخ ۶۷/۱۱/۲۳ حضرتعایل جلس���ه ی فوق  العاده ی رؤسای سه قوه با 
حضور اعضای شورای عایل قضایی در ۶۷/۱۱/۲۴ تشکیل و طی سه ساعت بحث و 
تبادل نظر تقسیم وظایف قضایی میان اعضای چهارگانه ی فعلی شورا به ترتیب زیر 

مورد توافق اکثریت )پنج نفر از هفت نفر( قرار  گرفت:
۱-حوزه ی مسئولیت رئیس دیوان عایل کشور عبارت است از: کلیه  ی امور مربوط به 
شعب دیوان عایل کش���ور، دادگاه عایل قم، دادسراها و دادگاه های انقالب، دادگاه 
انتظامی قضات )بخش مربوط به محاکم انقالب(، بازرس���ی کل کش���ور، پلیس 
قضایی، س���ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رفع مشکالت قضایی و 

اداری آن ها.
۲-حوزه ی مس���ئولیت دادستان کل کشور عبارت اس���ت از: کلیه ی امور مربوط به 
دادسرای دیوان عایل کشور، دادسراها و دادگاه های عمومی )کیفری و حقوقی یک 
و دو(، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات )بجز بخش مربوط به دادگاه انقالب( و رفع 

مشکالت قضایی و اداری آن ها.
۳-حوزه ی مسئولیت جناب آقای مقتدایی عبارت است از: دادسراها و دادگاه های 

نظامی، سازمان ثبت اسناد، روزنامه ی رسمی.
۴-حوزه ی مسئولیت جناب آقای بجنوردی عبارت است از: دیوان عدالت اداری، 

دادگاه های مدنی خاص، دانشکدۀ علوم قضایی.
۵-حوزه ی مسئولیت وزیر دادگسرتی عبارت است از: کلیۀ امور اجرایی دادگسرتی، 

پزشکی قانونی.
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۶-حوزه ی مس���ئولیت شورا عبارت است از: تنظیم و تقسیم بودجه، تالش برای رفع 
کمبودهای مس���کن قضات و کارمندان، انجام فعالیت های عمومی مانند تش���کیل 
سمینارها و ارتباط با مجلس و دولت و...، تعینی حقوقدانان شورای نگهبان، تعینی 

نمایندۀ قوۀ قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما به پیشنهاد وزیر دادگسرتی.
رئیس دیوان عایل کشور رئیس شوراست و تعینی اوقات جلسات و تعداد جلسات 
در هفته و نظارت بر امور شورا و اعضای آن را به عهده دارد. شایان ذکر است که 
جلس���ه به اتفاق آرا ابراز عقیده کرد که طرح تمرکز وظایف، بدین معنی که یکی از 
افراد ش���ورای عایل قضایی مسئولیت کلیه ی فعالیت های قضایی را برعهده گرید و 
دیگر اعضا نقش مشاور داش���ته باشند، از طرح تقسیم وظایف میان اعضا بهرت و 

مفیدتر است.
نکته ی قابل توجه آن که در این تقسیم کار، سهمی به  محمد حسن مرعشی نجفی دیگر 
عضو شورای عایل قضایی نرسیده و مسئولیت ها بنی چهار نفر تقسیم شده بود. چه بسا وی 

در این تاریخ از شورا کناره گریی کرده بود اما صدای آن را در نیاورده بودند. 

مسئوالن دیوان عایل کشور در سیاه ترین دوران نظام اسالمی 
به دنبال انحالل تشکیالت قبلی دیوان عایل کشور در مهر ۱۳۶۱ و در پی فرمان خمینی 
مبنی بر حضور هرچه بیش تر روحانیون در تشکیالت قضایی و تحکیم پایه های شریعت و 
تسلط بر سرنوشت مردم در اولنی قدم در سال ۱۳۶۲ اکثر شعب دیوان عایل کشور در اختیار 
روحانیون قرار گرفت، بطوری که عالوه بر موسوی اردبیلی که رئیس دیوان عایل کشور بود 
و ریاست شعبه ی اول دیوان عایل کشور را به عهده داشت، یوسف صانعی، سید ابوالفضل 
مریمحمدی، سید علی هاشمی، محمد حقی، محمد فیض سرابی، سید رضا حسینی مرندی، 
سید عبدالله رضایی، حسن ش���ریعتی، ابوالحسن اعلمی، سید محمد موسوی بجنوردی، 
محمد حسن مرعشی و سید جعفر شبریی ریاست دوازده شعبه ی کیفری دیوان عایل کشور را 
به عهده گرفتند و هشت شعبه ی باقی مانده که شعب حقوقی بودند به حقوقدانان اسالمی 
وابسته به نظام رسید و آنان متصدی ریاست این شعب شدند. بعدها این عده  نیز برکنار 

شدند و دیوان عایل کشور در قبضه ی کامل روحانیون قرار گرفت. 
سید علی هاشمی، متولد ۱۳۰۷، در قم و مشهد و نجف مشغول تحصیل و تدریس بود و 

ریاست شعبه ی هفتم دیوان عایل کشور را به عهده گرفت. 
محمد  حقی، متولد ۱۳۰۹، در قم و مش���هد و نجف مش���غول تحصیل و تدریس بود، به 

ریاست شعبه ی هشتم رسید. 
محمد فیض سرابی، متولد ۱۳۰۷، در قم به تحصیل و تدریس پرداخت. وی که حاکم شرع 
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دادگاه عایل قم بود به ریاست شعبه ی یازده رسید. وی در سال ۱۳۵۹ عضو هیأت نظارت 
بر احکام صادره دادگاه های انقالب بود. فیض  سرابی بعدًا  نماینده ی استان آذربایجان 

شرقی در مجلس خربگان رهربی دوره ی سوم و چهارم شد. 
ابوالحس���ن اعلمی، متولد ۱۳۱۶، رئیس دادگاه انقالب اسالمی همدان، رئیس شعبه ی 
دوازده. اعلمی یکی از جنایتکارانی است که دست در خون بی گناهان بسیاری دارد. وی 
حاکم شرع دادگاه هفت نفر از محفل بهاییان همدان به نام های حسنی مطلق، سهراب و 
سهیل حبیبی،حسنی خاندل، طرازالله خزین، ناصر وفایی و فریوز نعیمی، بود. این عده پس 
از ماه ها بازداش���ت و برگزاری چندین جلسه دادگاه، به قتل رسیدند. اجساد آن ها فردای 
کش���ته  شدن شان در حایل مقابل بیمارستان امام خمینی رها شده بود که آثار شکنجه بر 
بدن شان مشهود بوده است. این بیمارستان مقابل زندان قرار داشت و محل اشتغال سه 

نفر از کشته شدگان بود.
حسنی مطلق، منشی محفل روحانی همدان، در روایت خود از دادگاه مشرتک با سهراب 
و سهیل حبیبی و حسنی خاندل به اتهامات وارده از سوی ابوالحسن اعلمی، رییس دادگاه 
و دفاعیات خود پرداخته است. در این دادگاه مکرم، دادیار دادسرای انقالب، موسوی و 
هاشمی، قضات دادگاه و ابراهیم درفشی، عضو انجمن تبلیغات اسالمی و بازجوی مطلق 

حضور داشتند.
بر اساس دست نوشته های مطلق، دادگاه در حایل  به پایان رسید که حجت االسالم موسوی، 
یکی از قضات حاضر در محاکمه، به او گفته بود: انشاالله این مسایل حل می شود. اعلمی، 

حاکم شرع نیز هنگام خارج شدن از دادگاه خطاب به مطلق گفته بود: 
شما می دانید چرا من جلسات محاکمه را این قدر طول دادم؟ می خواستم حقایق را 

بفهمم تا رأیی که صادر می کنم موافق با عدالت باشد.
باهره مطلق، همس���ر حسنی مطلق می گوید ابوالحسن اعلمی به هفت بهایی اعدام شده 

گفته بود: 
هرچه در باره ی شما تحقیق کردیم چیزی به دست نیاوردیم. غرض این است که شما 

مسلمان شوید. به اسالم روی آورید و آزاد شوید. ۱
سید رضا حسینی مرندی، متولد ۱۳۱۴، به تحصیل و تدریس در قم مشغول بود. وی که عضو 

دادگاه عایل قضات قم بود به ریاست شعبه چهاردهم منصوب شد. 
حسن شریعتی نیاسر، متولد ۱۳۱۲، در قم و نجف و مشهد به تحصیل و تدریس مشغول بود. 
وی که رئیس دادگاه انقالب اسالمی در شهر های مختلف بود به ریاست شعبه شانزدهم 
رسید. وی از سوی خمینی مسئولیت بازرسی و نظارت بر امور قضایی و انتظامی را داشته 

1-https://iranwire.com/fa/features/1263
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و مدت  ها مسئول اخذ امتحان از طالب حوزه علمیه قم در سطح عایل و خارج بود. وی 
به  عضویت مجلس خربگان رهربی درآمد. 

س���ید عبداالله رضایی، متولد ۱۳۱۰، مش���غول تحصیل و تدریس در ق���م بود و عالوه بر 
تحصیالت حوزوی لیسانس معقول از دانشکده ی الهیات تهران داشت. وی به ریاست 

شعبه نوزدهم منصوب شد. 
محمد حسن مرعشی، متولد ۱۳۱۶، رئیس شعبه ی بیست دیوان، سیدجعفر شبریی زنجانی، 
متولد ۱۳۱۵، تحصیل در قم و مشهد و تهران، لیسانس الهیات از دانشگاه تهران، دادرسی 
علی البدل در دادگاه مدنی خاص، رئیس شعبه ی اول تجدید نظر و عضو معاون دیوان عایل 

کشور، مشاور ویژه ی قوه  قضاییه. 



مرتضی اشراقی 
 

مرتضی اشراقی متولد  گلپایگان است و تحصیالت خود را در دانش سرای عایل گلپایگان 
پی گرفت و در نزدیکی های انقالب ۵۷، شبانه در دانشگاه درس حقوق خواند. 

چگونگی راه یابی به دستگاه قضایی 
وی به خاطر نزدیکی به  آیت الله لطف الله صافی، آیت الله علی صافی و آیت الله محمدرضا 
گلپایگانی مدارج ترقی را در دستگاه قضایی دیکتاتوری مذهبی طی کرد و در سال های 
اولیه ی دهه ی ۶۰ به دادستانی انقالب اسالمی اصفهان رسید و سپس در دوران ریاست 
علی رازینی بر دادستانی انقالب اسالمی مسئول بخش اقتصادی این دادسرا در چهارراه 

قصر بود. 

دادستان انقالب اسالمی مرکز
مرتضی اش���راقی در سال ۶۵ جایگزین علی رازینی ش���د که به ریاست مجتمع قضایی 
نریوهای مس���لح و سپس حاکم شرعی دادگاه ویژه روحانیت رس���یده بود. در این دوره 
سیدابراهیم رئیسی معاونت  »ضد انقالب«، احمد زرگر معاونت مواد مخدر و منکرات و 

غالمر ضا رمضانی معاونت اقتصادی او را به عهده داشتند.
در واقع این سه نفر هر یک سرپرستی یک دادسرا را به عهده داشتند. بر اساس تصویب 
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شورای عایل قضایی در سال ۱۳۶۴، دادستان کل کشور، دارای سه پست معاونت در امور 
ضد انقالب، امور اقتصادی و امور مبارزه با مواد مخدر شد. از آن جایی که در تشکیالت 
جدید دادستانی پست دادستان انقالب اسالمی تهران نیز وجود داشت، معاونت های فوق 

برای دادستان انقالب اسالمی تهران نیز منظور شده بود. 
اشراقی در گفتگوی مطبوعاتی با رسانه ها در تریماه ۱۳۶۷ دو هفته پیش از شروع کشتار 

بزرگ زندانیان سیاسی گفت: 
در رابطه با جرایم گروهک های منحرف از جهت این که این افراد محارب و یا باغی 
هستند، دادسرای انقالب اسالمی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را هم چنان ادامه 

می دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است.۱ 
وی هم چننی اضافه کرد:

وی س���پس مدیریت زندان های کشور را خوب توصیف کرد و گفت که زندان های 
کش���ور از امکانات نسبتاً خوبی برخوردارند و در آن ها مسئله ی آموزش جذب، در 

اولویت نسبت به  تنبیه قرار دارد. 
ای���ن در حایل بود که نظ���ام درصدد قتل عام زندانیان بود. در ادامه ی این گفتگو، وی به 

مسئله ی بی حجابی و بدحجابی پرداخت و  گفت: 
رسیدگی به جرایم مربوط به بدحجابی در صالحیت دادسرای عمومی است، لکن 
در مواردی که مردم یا افراد از لباس ها و نشانه های خاصی که عالمت گروهک های 
ضدانقالب باشد یا فرهنگ اسالمی را جریحه دار  کند اگر عامل عامداً مرتکب شده 

باشد رسیدگی به جرم در حیطه ی اختیارات دادسرای انقالب اسالمی است.
وی سپس گفت: 

در رابطه با مسئله ی استفاده از لباس هایی که پوشیدن آن ها خالف اسالم است به 
کمیته ها توجیه شده است که نسبت به مراکز تولید آن ها حساس تر باشند و در قانون 

نیز برای این قبیل تولیدکنندگان مجازات های شدیدی پیش بینی شده است.

اشراقی از موضع دادستان انقالب اسالمی تهران یکی از اعضای هیأت سه نفره ی خمینی 
برای قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. برخالف یرواند آبراهامیان که وی 
را آیت الله و رئیس هیأت کشتار ۶۷ خوانده، وی نه تنها در حوزه نبوده و روحانی نیست 
بلکه حتا پیش از انقالب به مبانی دینی هم چندان پای بند نبود. وی یکی از  کسانی بود 
که هنگام دار زدن زندانیان شخصاً در محل حضور می یافت و اعدام زندانیان در حضور 

وی انجام می گرفت. 

۱-روزنامه ی اطالعات، ۲۲ تریماه ۱۳۶۷.
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ریاست یکی از شعب دیوان عایل کشور
مرتضی اشراقی پس از پایان کشتار ۶۷ تنها عضو هیأت بود که ارتقای مقام نیافت و تنها 

به ریاست یکی از شعبه های دیوان عایل کشور بسنده کرد. 
اشراقی عالوه بر جنایاتی که در مقام دادستان انقالب اسالمی اصفهان و تهران مرتکب 
ش���د، در مقام رئیس یکی از شعب  دیوان عایل کشور پس از کشتار ۶۷ نیز احکام اعدام 
بسیاری را مورد تأیید قرار داد.در جریان کشتار ۶۷ دستگاه قضایی نظام به این نتیجه رسید 
که می تواند با تشکیل هیأت های ویژه، پروسه ی رسیدگی به پرونده های سیاسی را کوتاه 
کند. اشراقی پس از کشتار ۶۷ نیز یکی از اعضای ثابت این هیأت ها بود. آن ها هر از چند  
گاهی به زندان »کمیته مشرتک« مراجعه کرده و همان جا حکم اعدام زندانیان سیاسی را 
صادر و از طریق اشراقی به تأیید دیوان عایل کشور می رساندند تا به طور شکلی نشان دهند 
که قواننی نظام را اجرا می کنند. با تجربه ای که در کشتار ۶۷ کسب کرده  بودند، زندانی را 

در همان کمیته ی مشرتک به دار می آویختند. 
در اوایل س���ال ۷۰ از طریق محمد س���المی که پس از آزادی از زندان، دوباره دس���تگری 
شده بود، متوجه شدم که هیأتی مرکب از نریی، اشراقی و نمایندگان دادستانی و وزارت 
اطالعات، زندانیان مجاهدی را که تازه دستگری شده و در کمیته ی مشرتک به سر می  بردند 
محاکمه می کنند. در این دوران هیأت مزبور احکام اعدام بهنام مجدآبادی، س���یامک 
طوبایی، حسن افتخارجو، جواد تقوی قهی، غالمرضا پوراقبال، محمود خدابنده لویی و 
بسیاری دیگر را صادر کرد. محمد سالمی نیز توسط همنی هیأت محاکمه شده بود اما 

حکم اعدام وی در سال ۷۱ به مورد اجرا گذاشته شد. 

توجیه کشتار ۶۷ و حکم خمینی
اشراقی در س���ال های اخری نزد بستگان و نزدیکانش که نسبت به حضور وی در هیأت 
کشتار سال ۶۷ خرده می گریند به توجیه نقش خود پرداخته و می گوید: من مأمور و معذور 
بودم و دل شری می خواست ایستادن در برابر حکم امام، بزرگ ترهاش هم جیک نزدند. 
وی هم چننی در گفتگوهای خصوصی ضمن تأیید و ضرورت کشتار سال ۶۷ و در پاسخ 
به کسانی که روی حکم زندان قتل عام شدگان دست می گذارند می گوید حکم امام بر 
دیگر احکام و قواننی اولویت دارد. درس���ت مانند حکم اولویت دستور پلیس به  چراغ 

قرمز راهنمایی. 

بازنشستگی و وکالت دادگسرتی 
مرتضی اشراقی در دهه ی ۸۰خورشیدی پس از بازنشستگی هم چون بسیاری از قضات و 
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کادرهای قضایی نظام اس���المی به وکالت دادگسرتی روی  آورد. دفرت او واقع در خیابان 
ویال، سپند شرقی پالک ۷۳ طبقه پنجم و شماره ی تلفن او ۸۸۹۱۲۷۱۵ است. 

او با راه اندازی دفرت وکالت پروژه های نان و آب دار مربوط به ش���رکت ها و کارخانجات 
بزرگ را نیز در دست گرفت تا از نفوذ خود در مراجع قضایی برای حل و فصل دعاوی 

آن ها استفاده کند.
وی که دم از پی گریی اموال نامش���روع بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی می زد همراه با 
ایمان الهیاری باجناقش به تجارت و دالیل مشغول شد و طی سال های گذشته از این راه 
میلیاردر شده است. ایمان الهیاری که به »ایمان تراشکار« معروف است تا سال ۱۳۶۲ در 
یکی از شهرهای آذربایجان مغازه ی کوچک تراشکاری داشت. وی به پیشنهاد اشراقی 
کار تراشکاری را رها کرد و وارد تجارت شد و هم  اکنون از ثروتمندان معروف تهران است 
و خانه ی بزرگی در خیابان پاس���داران تهران دارد. اشراقی همراه باجناقش از غول های 
تجارت در زمینه ی واردات و فروش دستگاه های کشاورزی هستند و چندین کارخانه نیز 
دارند. یکی از بزرگ ترین کارخانه های ساخت ادوات کشاورزی کشور در زنجان متعلق 

به آن هاست.
ایمان الهیاری چندین پرونده ی بزرگ کالهربداری داشت که با اعمال نفوذ اشراقی و بدون 
آن که کوچک ترین سروصدایی حول ارقام میلیاردی پرونده اش ایجاد شود مختومه شد.

ش���هرام پورصفر شریک وی در پرونده ی معروف ش���هرداری تهران در زمان کرباسچی، 
بزرگ ترین سوء استفاده ها را کرده بود اما نامی از وی برده نشد.

ایمان و شهرام هر دو از اعضای متنفذ اتاق بازرگانی تهران هستند. سیدحسنی هاشمی 
اس���تاندار تهران در دولت روحانی پادوی شهرام پورصفر اس���ت۱. پیش تر وی در حال 

دست بوسی پورصفر هم دیده شده است. 

1-www.miyanali.com/karbala/2316



سیدضیاء  الدین مریعمادی
 

سیدضیاء  الدین مریعمادی فرزند مریصادق در سال ۱۳۲۹ در روستای آرا از توابع بخش 
چهاردانگه شهرس���تان ساری متولد شد و تحصیالت حوزوی اش را در مدرسه ی نواب 
و حوزه ی علمیه مش���هد پی گرفت و سپس به قم رفت. وی از شاگردان واعظ طبسی و 
هاشمی نژاد در مش���هد بود. مریعمادی عنصر فرصت طلبی بود که سعی می کرد همه ی 
طرف ها را داشته باشد. او که این جا و آن جا به دفاع از خمینی می  پرداخت، عضو انجمن 
حجتیه ی مش���هد بود که با هرگونه فعالیت سیاسی مخالف بود و از اعضای خود تعهد 

می گرفت که مطلقاً خود را درگری سیاست نکنند. 

حضور در دستگاه قضایی
وی پس از پریوزی انقالب به س���رعت به دس���تگاه قضایی پیوست و بعد از ۳۰ خرداد 
۱۳۶۰ در ش���هرهای مشهد، بندرعباس و شریاز در پس���ت دادستانی انقالب به جنایات 
زیادی دست زد. وی در بندرعباس جانشنی پورمحمدی شد که به مشهد منتقل شده بود 
و در شریاز که زندان عادل آباد آن یکی از کشتارگاه های رژیم پس از دهه ی ۶۰ بود، فصل 
جدیدی از جنایت را رقم زد. او یکی از فعال ترین چهره های رژیم در ارتباط با شکنجه، 

آزار و اذیت و اعدام وابستگان گروه های سیاسی در اولنی سال های دهه ی سیاه ۶۰ بود. 
انتخاب مریعمادی به دادستانی انقالب اسالمی شریاز به خاطر سابقه ی عضویت او در 



304
سیدضیاءالدین مریعمادی

انجمن حجیته و ضدیت هیسرتیک او با بهاییان بود. دستگاه قضایی به تبعیت از فرمان 
خمینی مبنی بر جاس���وس بودن و در خدمت اجانب بودن اعضای جامعه ی بهایی، با 
انتخاب او قصد داشت به قلع و قمع بهاییان در شریاز که یکی از اولنی مراکز دیانت بهایی 

بوده برپدازد و مریعمادی یکی از بهرتین گزینه ها برای اجرای این سیاست بود. 
بعد از انتصاب مریعمادی به دادس���تانی انقالب شریاز، در سال ۱۳۶۱ براساس سیاست 
دستگاه قضایی دستگریی  گسرتده ی بهاییان در این شهر انجام شد. و به دنبال آن بیست 

و دو تن از پریوان آینی بهایی در سال ۱۳۶۲ به دار آویخته شدند.
س���الخورده ترین قربانی این جنایت عبدالحسنی آزادی، ش���صت و شش سال داشت و 

جوان ترین آن ها مونا محمودنژاد هفده ساله بود. 
حجت االس���الم حس���ن قضایی، رئیس دادگاه انقالب ش���ریاز، که رابطه ی نزدیکی با 
مریعمادی داشت، پیش از اعدام این بیست و دو نفر، رسماً از آن ها به  عنوان بازیچه ی 

شیطان و شیطان نماها و ابرقدرت ها و عمال آن ها از جمله بیت العدل اسرائیل نام برد.۱
در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲، ده نفر از زنان بهایی به نام های مونا محمودنژاد،  هفده ساله، 
)پدرش یدالله محمود نژاد نیز به فاصله ی سه ماه اعدام شد( اخرت ثابت، بیست و یک  ساله، 
رویا اشراقی بیست و دو ساله، با مادرش عزت جانمی )دو روز پس از اعدام عنایت  الله 
اش���راقی پدر خانواده به دار آویخته ش���دند(. سیمنی صابری بیست و چهار ساله، شهنی 
)شریین( دالوند، بیست و پنج ساله، مهشید نریومند بیست و هشت ساله، زرین مقیمی ابیانه 
بیست و نُه ساله، طاهره ارجمندی )سیاوشی( سی و دو ساله )همسر جمشید سیاوشی، این 
دو به فاصله دو روز اعدام شدند(، نصرت غفرانی )یلدایی(، پنجاه و شش ساله )مادر بهرام 
یلدایی، این دو به فاصله ی دو روز اعدام شدند( به »جرم« مشارکت در آموزش اخالق 
و تعلیمات دینی بهائی به کودکان و خانواده های بهائی  در میدان چوگان اعدام شدند. 
 این زنان زیر نظر مریعمادی برای دس���ت برداشنت از اعتقادات شان شدیداً تحت فشار 
قرار داش���تند. آن ها پیش از اعدام مراحل انجام استتابه )طلب توبه( را پشت سرگذاشته 
و همگی چهار شهادت نامه را امضا کردند و اذعان داشتند که حاضر به توبه و تغیری دین 

نیستند. از میان محکوم شدگان فقط مونا محمود نژاد و نصرت یلدایی احضار نشدند. 
هم چننی شش تن از زندانیان مرد- آقایان جمشید سیاوشی، بهرام یلدایی، دکرت بهرام افنان، 
عبدالحسنی آزادی، کوروش حق بنی و عنایت الله اشراقی جلسات استتایی شان در روز ۲۴ 
خرداد آغاز گردید. آن ها برای آخرین بار اتمام حجتِ حجت االسالم قضایی را شنیدند: یا 
اسالم یا اعدام هر شش نفر از توبه و تغیری عقیده امتناع ورزیدند و روز ۲۶ خرداد ۱۳۶۲ 

۱-جامعه ی در تنگنا، شرح مشقات بهاییان شریاز، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، چاپ نخست زمستان 
۱۳۸۸، شرکت کتاب آمریکا، ص ۱۶۸. 
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به دار آویخته شدند. ۱
هنگامی که خانواده های اعدام ش���دگان برای تحویل اجس���اد به سردخانه شریاز رفتند، 
به آن ها گفته شد که اجس���اد خانم های اعدام شده را جایگزین اجساد آقایان کرده  اند... 
بعدها پرستاری که زمانی برای دکرت بهرام افنان کار می کرد و با خانواده های مصیبت دیده 
همدردی می کرد، به آن ها اطالع داد که این اجساد به بیمارستان سعدی شریاز فرستاده 
ش���دند. مریعمادی بدون اجازه ی خانواده ها شخصاً دس���تور داده بود که جنازه ها برای 
تشریح به دانشکده ی پزشکی تحویل داده شوند. خانواده ها هنگام حضور در سردخانه 

مریعمادی را دیده بودند  که شخصاً مشغول بازرسی اجساد بود.۲ 
مریعمادی به پاس خدماتش در ۱۷ فروردین ۱۳۶۲ از سوی شورای عایل قضایی به حفظ 

سمت دادستان عمومی شریاز نائل شد. 
در مرداد ۱۳۶۲ مریعمادی، در مصاحبه ای با روزنامه ی خرب جنوب، سعی کرد تا با دفاع 
از اقدامات دادگاه انقالب مسری انتقادها را منحرف سازد. در این مصاحبه وی تأکید کرد 
فقط بیس���ت و دو نفر از نود و هشت بهایی دستگری شده در یورش های ۱۳۶۱ به اعدام 
محکوم شده اند. وی خاطرنشان کرد که تمامی مجازات ها به تأیید شورای عایل قضایی 

در تهران می رسد. 
وی فهرست جنایت هایی را که ادعا می کرد محکومنی فوق مرتکب شده  اند به شرح ذیل 

بیان داشت: 
۱- همکاری با ساواک و جاسوسی برای اسرائیل غاصب در قبل و بعد از پریوزی 

انقالب اسالمی در حدی که هدایایی نیز از اسرائیل دریافت داشته اند؛
۲- مالقات سران تشکیالت در سال ۱۳۵۷ با ژنرال پینوشه دیکتاتور شیلی؛

۳- مالقات با ریگان و سران آمریکا درسال ۶۲، علت حمایت ریگان از بهاییت ایران 
نیز تماس محافل بهایی با او می باشد؛ 

۴- داشنت موضع مخالف با ملت مسلمان ایران نسبت به مسائل فلسطنی و لبنان.۳ 
در همنی اوان، حجت االسالم قضایی نیز در مصاحبه ای با روزنامه ی خرب جنوب اظهار 
می دارد: »من از این فرصت استفاده می کنم و به همه بهاییان منصف و اهل فکر تذکر 
می دهم که به دامن اسالم عزیز بیایند و ننگ پریوی از بهاییت که ساخته دست استعمار 

است را از پیشانی خود بشویند. 
متعاقب این مصاحبه، مریعمادی در جواب خانواده های محکومنی به اعدام، اعالم کرد 
این مجازات تنها برای این بیست و دو نفر نیست تمام بهاییانی که در این زندان هستند 

۱-پیشنی، صص ۲۶۴ و ۲۶۵. 
۲-پیشنی، صص ۲۶۸ و ۲۶۹. 

۳-خرب جنوب، شماره ی ۸۸۹، مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۶۲
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همنی مجازات را دارند: یا اسالم یا اعدام.1
برخورد مریعمادی با وابستگان گروه های سیاسی به مراتب سخت تر و وحشتناک تر بود. 
در دوران حاکمیت مریعمادی، شرایط دهشتناکی بر زندان عادل آباد شریاز حاکم بود. وی 
در اردیبهشت ۱۳۶۲به عنوان دادستان دادسرا های انقالب و عمومی شریاز طی سخنانی 
در جمع خانواده های تعدادی از زندانیان سیاسی با اشاره به وضع زندانیان سیاسی گفت: 
ما به آنان ارفاق زیادی می کنیم و به وضع زندان کاماًل رسیدگی شده، و علریغم این 
ارفاقی که شد، باز هم در داخل زندان تشکیالت به راه می اندازند که ما سی نفر از 

آن ها را دستگری کردیم. 
و در ادامه در مورد آزادی زندانیانی که مدت محکومیت شان به پایان رسیده گفت: 

طبق بخشنامه ی شورای عایل قضایی، ما تا زمانی که برای مان روشن نشود که زندانی 
اصالح شده است ویل مدت محکومیتش هم تمام شده باشد، او را آزاد نخواهیم کرد.۲ 
هم چننی در دیدار با تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی شریاز او با تهمدیداتی که از 
قبل چیده بودند، از سوی توابنی زندان عادل آباد شریاز قاب خاتم به مریعمادی اهداء  شد 

که زیر آن نوشته بود که توابنی خواستار محاکمه سریع منافقنی زندان هستند.۳ 
مریعمادی با این بهانه  تعدادی از زندانیان را مقابل جوخه ی اعدام قرار داد. 

دادستان عمومی تهران 
وی به  پاس جنایاتی که در شریاز مرتکب شده بود در پاییز ۱۳۶۲به  سمت دادستان عمومی 
تهران منصوب شد و تا سال ۱۳۶۸ و تغیری مدیریت قوه ی قضاییه در این سمت باقی ماند 

و سپس جایش را به  علی یونسی داد. 
مریعمادی در دوران حضورش در دادستانی عمومی تهران نیز از قدرت زیادی برخوردار 
بود. از آن جایی که برای دیدار با رفس���نجانی، توسط محافظان وی بازرسی می شود قهر 
کرده و به دیدار او نمی رود و بار بعد »بیت امام« به رفسنجانی شکایت می کند که چرا 
به دستور مریعمادی، یکی از متهمان اخذ رشوه در خرید »توپ های اتریشی ۱۵۵« را در 

خانه ی یکی از نزدیکان بیت دستگری کرده اند. 
داوود بی���ات که پس از حاج داوود رحمانی، با نام مس���تعار »میثم« مس���ئولیت زندان 
قزل حصار و سپس اوین را به عهده گرفت، از نزدیکان او بود. گفته می شد وی در شریاز 
معاون مریعمادی بود و همراه با وی به تهران آمده و به توصیه ی او مسئولیت زندان ها را 
به عهده گرفت. داوود بیات )میثم(، همسر یکی از زندانیان را که کارگر دردمندی بود با 
1-un.org/iran/31574 

۲-روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۸. 
۳-روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۸.  
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خدعه و نرینگ به ازدواج موقت خود در آورد. تالش زن برای آن که به عقد دائم داوود 
بیات درآید ناکام ماند و او که درمانده شده بود به صورت وی اسید پاشید. داوود بیات 
که آس���یب جدی دیده بود، برای ترمیم گوشت های اضافی صورتش مجبور به جراحی 

پالستیک شد. 

تحمیل حجاب اجباری 
و تهدید زنان با باند های حزب  الهی اسیدپاش 

مریعمادی در دوران قدرت خود یکی از مسئوالنی بود که تحت عنوان مبارزه با فساد، 
حجاب اسالمی را اجباری کردند. وی در شهریور ۱۳۶۳ با صدور اطالعیه ای اعالم کرد:

در پی اعرتاضات و ش���کایات امت حزب الله و به منظور احرتام به خون شهدای 
گران قدر اسالم و مقابله با متخلفینی که حجاب صحیح اسالمی را رعایت نمی کنند 
و با پوش���یدن لباس های مغایر با شئونات جامعه ی اسالمی موجب شیوع فساد که 
خالف عفت عمومی اس���ت می شوند، دادس���تانی عمومی تهران اکیداً به کلیه ی 
مسئوالن در ادارات و سازمان های دولتی و شرکت ها و سایر واحد های اداری، دولتی 
و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مس���افرخانه ها، تاالرها و باشگاه های 
برگزارکننده ی مجالس جش���ن عروسی، غذاخوری ها و سایر اماکن عمومی اعالم 
و ابالغ می دارد، از تاریخ انتش���ار این اطالعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت 
حجاب و پوشش صحیح اسالمی را نمی کنند، جلوگریی به عمل آورند. در غریاین 
صورت مسئوالن این قبیل سازمان ها و شرکت ها و اماکن عمومی که در اجرای این امر 
شرعی بی تفاوت باشند، خود تحت تعقیب قرار گرفته و با متخلفنی نیز برابر مقررات 
رفتار خواهد شد.ضمناً به بانوان تذکر داده می شود برحسب وظیفه ی شرعی و قانونی 
به خواس���ت اکثریت قاطع مردم ش���ریف احرتام گذارده و تذکرات فوق را رعایت 
کنند. در غری  این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی با آن ها رفتار خواهد شد.۱ 
در خرداد س���ال ۱۳۶۴ هنگامی که متجاوز از س���ه س���ال از تحمی���ل حجاب اجباری 
می گذش���ت۲ و به خاطر سرکوب شدید و بی س���ابقه ی اعمال شده دیگر زن بی حجابی 
باقی نمانده بود، کارگزاران نظام اسالمی واژه ی »بدحجاب«  را وارد ادبیات رسمی خود 
کردند. این آخرین سنگری بود که زنان در ارتباط با حقوق شان از دست دادند۳. در این جا 

۱-روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۶۳، ص ۱.  
۲- تحمیل حجاب اجباری به زنان در ادارات دولتی از اسفند ۱۳۵۸ به فرمان خمینی باب شد و دولت 
مهندس بازرگان کوچک ترین مخالفت جدی با آن نکرد. اما حجاب اجباری به زنان در جامعه بعد از 

۳۰ خرداد ۶۰ و سرکوب نریوهای سیاسی در جامعه بخشی از سیاست رسمی نظام شد. 
۳- اسدالله مبشری )وزیر دادگسرتی ( و احمد صدرحاج سیدجوادی ) وزیر کشور و دادگسرتی( دولت 
بازرگان بی نقش اساسی و تعینی کنندهای در لغو کلیه ی حقوق قانونی زنان از جمله لغو قانون حمایت 
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نیز مریعمادی پیش تاز بود و دستور بازداشت زنان »بدحجاب« را به نریوهای انتظامی 
داد۱ و آن ها برخورد با زن هایی که چند تار موی شان از زیر روسری یا مقعنه بریون زده بود 

و یا مانتو و شلوار شان تأمنی کننده نظر مأموران نبود و یا آرایش کرده بودند آغاز کردند.
در حایل که پس از این دستور، باند های حزب الله در تهران به شکل  وحشیانه ای به زنان در 
خیابان و معابر عمومی حمله کرده و به روی آن ها اسید می پاشیدند و با اجسام تیز به آن ها 
حمله ور می شدند مریعمادی به جای حمایت از زن هایی که قربانی وحشی گری »امت  
حزب الله« شده بودند به تهدید آنان پرداخت و تأکید که طبق قانون »مجازات اسالمی« 

آن ها مورد پیگرید قانونی قرار نمی گریند. به گزارش خربگزاری جمهوری اسالمی: 
وی به بانوانی که حجاب اس���المی را رعایت نمی کنند اخطار کرد که کاری نکنند 
که افراد حزب الله دست به کار شوند و دادستانی هم طبق بند ۳ ماده ۳۱ مجازات 
اسالمی نتواند کاری انجام دهد، یادآور می شود بر اساس این ماده اعمایل که برای 
آنان مجازات مقرر شده است در برخی از موارد جرم محسوب نمی شود که یکی از 
آن موارد به این شرح است:  درصورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و 

نهی از منکر باشد...
 وی افزود در همنی رابطه از وزارت آموزش و پروش خواسته شده است که از دانش آموزان 
و اولیاء آنان هنگام ثبت نام تعهد گرفته شود که در صورت هرگونه بی حجابی و یا بد حجابی 

از مدرسه اخراج شوند. 2 
وی در شهریورماه نیز دوباره با صدور اطالعیه ای به تهدید زنان پرداخت. در اطالعیه ی 

وی آمده بود: 
... مشاهده می شود ترفند جریحه دار نمودن عفت عمومی توسط گروهی اندک و 
ناآگاه هنوز ادامه دارد وگرچه تاکنون امت اس���المی با استعانت از فرامنی رهربش 
با توجه به مقطع حساس کنونی که آغازگر دوره ی جدید ریاست جمهوری می باشد 
هوش���یاری و مقاومت انقالبی خود را حفظ نموده و از هرگونه عکس العملی که 
خوراک تبلیغات برای بنگاه ه���ای خربی فراهم کند خودداری نموده و می نماید، 
لکن دادس���تان عمومی تهران ضمن احرتام و ارج نهادن به روحیه ی انقالبی امت 
حزب الله به آن دس���ته از افرادی که می خواهند از این متانت سوءاستفاده نمایند و 
به  بی بندو باری خود ادامه دهند و نس���بت به خون پاک شهدا بی احرتامی نمایند، 
هشدار می دهد که سریعاً خود را با معیارها و ارزش های جمهوری اسالمی منطبق و 

از خانواده و سلب حق قضاوت از زنان و ... داشتند . این دو »حقوقدان« اسالمی تا آخر عمر هیچ گاه 
نسبت به این دسته اعمال خود اظهار پیشمانی نکردند.

۱-روزنامه ی جمهوری اسالمی، ۵ خرداد ۱۳۶۴
۲-روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۲۷ تری ۱۳۶۴، ص ۱۹.
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با توجه به  آرای اکثریت این ملت دست از این اعمال ناپسندخود بردارند واال این 
دادستانی ناگزیر است طبق بند ۳ ماده ۳۱ قانون مجازات اسالمی وظیفه ی شرعی 
خود را اعالم که در این صورت امت حزب الله با خشم توفنده خود بر اساس قانون 
وارد عمل ش���ده و به ریشه کنی این مفاسد خواهد گمارد. به موجب بند ۳ ماده  ۳۱ 
مجازات اسالمی در صورتی که ارتکاب عمل به  عنوان امر به معروف و نهی از منکر 

باشد جرم محسوب نمی شود.۱ 

پرونده ی »الگوی اوشنی« 
مریعمادی هم چننی از سوی خمینی برای رسیدگی به پرونده ی مسئوالن رادیو که در ارتباط 

با موضوع »الگوی اوشنی« دستگری شده بودند انتخاب شد. 
در پاییز ۱۳۶۷رادیو به مناسبت وفات فاطمه دخرت پیامرب اسالم مصاحبه ای داشت که به 
صورت زنده پخش می شد. در خالل برنامه، مصاحبه گر از دخرتخانمی می پرسد الگوی 
شما کیست؟ وی در پاسخ می گوید اوشنی. گوینده می گوید الگوی شما باید حضرت زهرا 
باشد، چرا اوشنی؟ وی در پاسخ ضمن تعریف و تمجید از دخرت پیامرب می گوید: حضرت 

زهرا مال هزار و چهارصد سال پیش است، ما یک الگوی امروزی می خواهیم. 
خمینی ضمن مرتد خواندن مصاحبه ش���ونده و مس���ئوالن رادیو، به مریعمادی دادستان 
عمومی تهران دستور داد که موضوع را بررسی کند و چنان چه این برنامه با سو ءنیت پخش 

شده باشد افراد را به خاطر توهنی به دخرت پیامرب و ارتداد اعدام کند. 
خمینی که مجبور به پس گرفنت همه  ی شعارهایش در جنگ شده و کشتار زندانیان سیاسی 
را پش���ت سر گذاش���ته بود، برای انحراف افکار عمومی نیاز به  هیاهو و ایجاد بحران در 
جامعه داشت. او در موضوع سلمان رشدی نیز از فرصت استفاده کرد و به قصد ایجاد 

هیاهو مبنی بر پاسداری از حریم نبوت و شرع و... مانور زیرکانه داد. 
مریعمادی که نمی توانست سند و یا ادله  ای در ارتباط با سوءنیت مصاحبه شونده ی ناشناس 
و مجریان رادیویی پیدا کند بر اساس فرمان خمینی و برای این که خود را مطیع او نشان 
دهد بالفاصله با همکاری قضات دست آموز چهار تن از دست اندرکاران برنامه ی مورد 
اشاره را که مدیر  گروه معارف، سردبری برنامه های ویژه ی عقیدتی سیاسی و مسئول نظارت 
بر برنامه هم در میان آن ها حضور داشتند، به  چهار سال حبس تعزیری و چهل ضربه ی 
شالق محکوم کرد. به غری از این ها دو سه نفر دیگر نیز محکوم شدند. عالوه بر حبس و 

شالق افراد به انفصال از خدمت هم محکوم شده بودند. 
محمد هاشمی که در زمان مذکور ریاست صدا و سیما را به عهده داشت در این رابطه می گوید: 

۱-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۲ شهریور ۱۳۶۴، ص ۱. 
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من به  مریعماد زنگ زدم سراغ بچه ها را گرفتم. گفت دفرت من هستند و می خواهم 
بفرستم زندان قصر. گفتم نفرست تا من خرب دهم. نامه ای نوشتم به امام و... مریعماد 

زنگ زد و گفت دیگر نمی توانم نگهشان دارم. فرستادشان زندان قصر. ۱

قتل دکرت کاظم سامی و نقش دادستان 
مریعمادی هم چننی هنگام قتل بی رحمانه ی دکرت  کاظم سامی دادستان عمومی تهران بود. 
دستگاه اطالعاتی و محتشمی وزیر کشور، مدعی بودند که وی توسط یکی از بیمارانش به 
قتل رسیده است و قاتل در اهواز خودکشی کرده است. مریعمادی که مسئولیت پیگریی 
پرونده را داش���ت به  درخواس���ت همسر جلیلیان قاتل دکرت سامی دستور نبش قرب داد و 
پزشکی قانونی پس از معاینه ی جسد، تأیید کرد که وی پس از قتل، حلق آویز شده است. 
هم چننی سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی افسر مسئول پرونده ی دکرت سامی دوازده روز بعد 
از قتل دکرت سامی در دفرتش به قتل رسید. با این حال مریعمادی تالشی برای روشن شدن 

حقیقت نکرد و پرونده مختومه اعالم شد. 
در کتاب »غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹« که پدیدآورنده و ناشر آن دادگسرتی جمهوری اسالمی 
ایران، ش���ورای عایل قضایی و موسوی اردبیلی هستند سرهنگ دلشاد فردی منحرف و 
فاس���د معرفی شده اس���ت. اما پس از قتل وی به دست سرویس امنیتی، او را شخصی 
عاشق و دلسوخته ی امام و نمونه بارز یک نظامی انقالبی و برحذر از مادیات و... معرفی 

می کنند.۲ 

مغضوب خامنه ای
خامنه ای با مریعمادی میانه ی خوبی نداش���ت و به همنی دلیل پس از به قدرت رسیدن 

وی مریعمادی مجبور به ترک قوه ی قضاییه شد و به کار در بخش خصوصی پرداخت.
مدتی بعد از ترور شیخ ابوالحسن کریمی، دادستان سابق گیالن توسط مجاهدین که یکی 
از جنایتکارترین مهره های رژیم در شمال کشور بود، دادسرای عمومی تهران در یک اقدام 
بی سابقه حکم انفصال کریمی را به اداره ی آموزش و پرورش الهیجان ابالغ کرد. البته به 
 لحاظ اداری خبطی صورت نگرفته بود چرا که وی پس از ترک قوه ی قضاییه کتابفروشی 
باز کرده و به کار آزاد مش���غول بود. خامنه ای در اعرتاض به این امر نامه ای به دادس���رای 
عمومی تهران نوشت و ضمن محکومیت اقدام مریعمادی از وی خواست به هر نحو که 

مناسب می داند موضوع را جربان کند. ۳

1-www.fardanews.com/fa/news/75884
2-www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=56841

۱-سردار حزب الله گیالن شهید ابوالحسن کریمی، صص ۱۴۹- ۱۵۰
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حسن یوسفی اشکوری نماینده ی دوره ی اول مجلس شورای اسالمی می گوید: 
به دلیل ش���کایات انبوه مردم گیالن از ابوالحسن کریمی دادستان انقالب وقت 
گیالن و جنایاتی که او مرتکب شده بود، کمیسیون قضایی مجلس طی چند جلسه 
به  ش���کایات و کارنامه او رسیدگی کرد و ازجمله حضور مؤثر آقای محقق داماد 
به عنوان رئیس بازرس���ی کل کشور و ارائه ی مستند اعمال خالف قانون و شرع 
کریمی در گیالن، ستاره اقبال کریمی افول کرد و درنهایت به برکناری اش منتهی 
شد. البته مقاومت های زیادی صورت گرفت )از سوی جریان های تندرو در گیالن 
و تهران( و به همنی دلیل فکر می کنم یک س���ال طول کشید تا الجوردی گیالن 

)کریمی( برکنار گردد. ۱

دستگریی به اتهام فساد مایل 
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۱ عبدالنبی نمازی، دادس���تان کل کشور اعالم کرد که مریعمادی 
دادس���تان اسبق عمومی تهران به اتهام مایل دستگری ش���ده است. اما وی به رغم اصرار 
خربن���گاران از گفنت جزییات بیش تر خودداری کرد. دو روز پیش از آن ابراهیم رییس���ی، 
رییس بازرس���ی کل کشور از وجود پرونده ای مهم تر از پرونده ی شهرام جزایری که متهم 
فساد مایل کالن است خرب داده بود اما از صاحب آن پرونده هیچ نامی ذکر نکرده بود. 

احتمااًل اشاره او به پرونده ای بود که دادستان کل کشور از آن سخن گفته بود. 
روزنام���ه ی انتخاب، در گ���زارش خود ارقام اتهام اقتصادی مریعمادی را س���نگنی تر از 
پرونده ی مایل شهرام جزایری دانسته و خرب داد که مریعمادی از راه یک رابط تجاری در 
لندن همکاری مستقیمی با جزایری و پرونده آن داشته است. روزنامه ی کیهان، این پرونده 
را مربوط به ضیاء الدین مریعمادی دانس���ته و وی را سردبری نشریه ی عماد در سال های 
هفتاد و هفتاد و یک معرفی کرد اما برای رد گم کردن با اس���تفاده از یک تشابه اسمی، 
مدعی شد که فرد دستگریشده قباًل به اتهام شرکت در کودتای نوژه دستگری شده و پس از 

آزادی از زندان به طور اعالم نشده سردبری نشریه ی عماد شده بود.۲
ادعای کیهان در حایل صورت گرفت که سردبری نشریه ی عماد کسی نبود جز مریضیاء الدین 
مریعمادی دادستان عمومی اسبق تهران. وی هم چننی مدیر مؤسسه ی باقیات و صالحات هم بود. 
مریعمادی بیش از یک سال در زندان بود و با دخالت یک مقام عایل رتبه که نامش فاش 
نش���د، با قرار وثیقه آزاد شد. پرونده ی وی در دادگاه ویژه ی روحانیت مورد بررسی قرار 
 گرفت اما پس از آزادی وی، هیچ خربی راجع به پرونده ی او انتشار نیافت.۳گفته می شد 

1-http://zeitoons.com/17144
2-www.radiofarda.com/contend/article/1134677

۳-ایسنا ۱ شهریور ۱۳۸۲.
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او به پشتوانه ی یک شریک تجاری که مقیم ایتالیا بود با استفاده از رانت های موجود در 
نظام به ثروت میلیاردی رسیده و پول های کالنی را هم به عناصر ذی نفوذ پرداخت کرد. 

این چهره ی جنایتکار که در سال ۱۳۶۱در مقام دادستان انقالب اسالمی شریاز و بندرعباس 
با افتخار اعالم می کرد: 

اگر کسانی کاالیی را احتکار بکنند و بعد با قیمت گزاف بفروش برسانند تروریست 
اقتصادی هستند و گناه شان از تروریست هایی که حزب اللهی ها را درخیابان و اداره و 
محراب و مسجد می کشند،کم تر نیست و همان طور که دادسرای انقالب با قاطعیت 
هرچه تمام تر نسبت به ضد انقالبیون و گروهک های محارب و مفسد و آن هایی که 
انسان های آزاده را از ما می گریند عمل می کنند دادگاه انقالب هم تروریست های 
اقتصادی را با قاطعیت به جوخه ی اعدام می  سپارد و دادستانی نیز احکام حکام 

شرع را که طبق موزاین اسالمی صادر شده به اجرا در می آورد.۱ 
امروز به مدد جنایات خود وکیل دادگسرتی و عضو کانون وکالی مرکز است و با دالالن 
اسلحه و دکل های نفتی سرو کار دارد و با توجه به نفوذ خود در دستگاه قضایی به رتق و 

فتق امور مفسدان اقتصادی می پردازد.
وی پس از سرکوب خوننی فعاالن سیاسی در بندرعباس مدعی بود:  

پس از این که دیدم دیگر در بندرعباس کار زیادی به نظر نمی رسد به تهران مراجعه 
کرده و تقاضا کردم که در هرکجا نیاز هس���ت انجام وظیفه نماییم و اگر نیست، به 
تحصیالت خودمان که طلبگی است برپدازیم. زیرا من قبل از این که مسئول باشم 
طلبه هس���تم و طلبه کار اصلی اش درس خواندن است. این ضرورت انقالب بود 
که این مسئولیت ها را به عهده گرفتم که نظر امام امت روحی فدا نیز همنی است و 
هنگامی که ضرورت برطرف شود طالبی که االن مسئولیت دارند به حوزه های علمیه 
مراجعه خواهند کرد. لذا پیشنهاد شد که با حفظ سمت، دادستانی انقالب شریاز را 
هم عهده دار ش���وم و از آن جایی که عشق به کار و فعالیت داشتم با جان و دل این 

مسئولیت را نیز پذیرفتم.۲
و همنی ش���خص، پس از کنار رفنت از مسئولیت اجرایی نه تنها به حوزه برنگشت، بلکه 

هم چنان از خوان گسرتده ی نظام برخوردار است و به چپاول اموال عمومی مشغول.

۱-روزنامه  ی کیهان سه شنبه ۲ آذر ۱۳۶۱ ص ۱۳.
۲- پیشنی



علی مبشری
 

علی مبش���ری تحصیالت خود را در حوزه ی علمیه آیت الله گلپایگانی آغاز کرد و سپس 
در س���ال ۱۳۴۹ به مدرسه ی   حقانی رفت که توسط قدوسی اداره می شد. وی در زمره ی 
ش���اگردان مصباح یزدی شمرده می شود.  مبشری پس از پریوزی انقالب ضد سلطنتی در 
مدرسه ی علوی و رفاه در کنار قدوسی که اداره ی زندان و دستگریشدگان را در محل های 

مزبور به عهده داشت به فعالیت پرداخت. 

از باسابقه ترین قضات دادگاه انقالب اسالمی
پس از انتخاب قدوسی به دادستانی کل انقالب، در شهریور ۱۳۵۸ از آن جایی که هنوز 
شورای عایل قضایی تشکیل نشده بود حکم قضاوت او را آیت الله منتظری و مشکینی 
صادر کردند و او حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی تهران شد. او بعد از محمدی گیالنی، 

با سابقه ترین فرد در دادگاه انقالب بود. 
یکی از معروف ترین پرونده هایی که حکم اعدام آن توس���ط مبش���ری صادر شد مربوط 
بود به  تقی شهرام. بهشتی به منظور بهره برداری سیاسی از این دادگاه علیه مجاهدین و 
کمونیس���ت ها، عبدالمجید معادی خواه یکی از نزدیکان خود را به عنوان حاکم شرع 
انتخاب کرده بود. پس از آن که نقش���ه های بهش���تی به خاطر عدم شرکت تقی شهرام در 
دادگاه نقش بر آب ش���د، در یک خیمه ش���ب  بازی حقوقی در ۳۰ تریماه ۱۳۵۹ پیش از 
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برگزاری چهارمنی جلسه ی دادرسی، معادیخواه با یک مانور به ظاهر قانون گرایانه اعالم 
کرد که به دلیل رسمیت یافنت مجلس شورای اسالمی و این که او نماینده ی مجلس شده 
است و طبق قانون اساسی دخالت قوه مقننه در کار قوه ی قضاییه ممنوع است از ریاست 
دادگاه ویژه استعفا می دهد. نکته ی حائز اهمیت آن که مجلس در ۷ خردادماه افتتاح شده 
بود و چند ماه بعد محاکمه ی س���عادتی توسط موسوی تربیزی دیگر نماینده ی مجلس 
صورت گرفت و پس از سال ۶۰ ده ها نماینده مجلس به عنوان بازجو و شکنجه گر و حاکم 

شرع در کار قوه ی قضاییه دخالت کردند. 
به دنبال اس���تعفای معادیخواه، آخرین جلسه ی دادگاه ویژه ی رسیدگی به اتهامات تقی 

شهرام، به ریاست علی مبشری برگزار شد. 
سرانجام در روز پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۵۹ روزنامه ها ذیل خرب اعدام بیست و یک محکوم 

دادگاه های انقالب اسالمی مرکز، از تریباران محمدتقی شهرام خرب دادند. 
مبش���ری که رئیس شعبه ی ۲دادگاه انقالب اسالمی تهران بود در دهه  ی ۶۰به عنوان یکی 
از حکام ش���رع اصلی اوین، نقش مستقیمی در صدور احکام اعدام، مصادره ی اموال، 
شکنجه و زندان هزاران نفر داشت. وی بعدها رئیس شعبه ی ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران مستقر در دادگاه انقالب هم شد و در اردیبهشت ۱۳۷۹ به حکم شاهرودی به جای 

غالمحسنی رهربپور رئیس دادگاه های انقالب اسالمی تهران شد. 
خودش می گوید:

وقتی که ما آمدیم، به هر کسی تعدادی پرونده ارجاع می شد و حجم کاری به قدری 
زیاد بود که اساس���اً فرصتی پیش نمی آمد  که وارد پرونده ی فرد دیگری بشویم و به 
دادگاه کس دیگری برویم. گاهی ناچار می شدیم  همراه با آقای نریی در نصف شب 

برویم و فردی را بازپرسی کنیم. ۱
در جریان کش���تار تابستان ۶۷ گفته می شد وی در بعضی دادگاه ها به جای نریی شرکت 
داشته است. البته من ش���خصاً وی را در گوهردشت و در میان اعضای هیأت در خالل 

روزهایی که در راهرو مرگ حضور داشتم ندیدم.
مبشری در تشریح دل رحمی و نرم خویی خود می   گوید: 

قاطع برخورد کردن با حفظ حرمت و احرتام افراد هیچ منافاتی ندارد. امام امت فرمودند 
با کسی که به اعدام محکوم می شود با احرتام برخورد کنید و شخصیت او را خرد 
نکنید. چون ما نمی توانیم جواب این حق کشی هایی که خدای ناکرده انجام می شود 
را بدهیم. از مجموع سی اعدام، حدود بیست و شش یا بیست و هفت احکام را من 
حقری صادر کرده بودم اما حق شان را ضایع نمی کردم. چشمان شان باز بود و به کسی تو 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951126001314
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نمی گفتم و با قانون برخورد می کردم و با کسی خصومت و دشمنی شخصی نداشتم.۱ 
وی در مورد ضرورت وجود دادگاه انقالب آسمان و ریسمان را به هم می بافد: 

موقعیت دادگاه انقالب مش���ابه نریوهای مسلح است، ممکن است در طول عمر 
نریوهای مسلح یک جنگ هم اتفاق نیفتد اما در همه ی کشورها عقالی قوم اهتمام 
خاصی را برای نریوهای مسلح جهت تأمنی و حفظ امنیت داخلی و خارجی قائل 
و بیش ترین بودجه را برای آن قرار می دهند. هرچند که شاید خطری بالفعل کشور را 
تهدید نکند ویل باید باشند و اگر جنگی هم باشد به مجرد تمام شدن آن نریوهای 
مسلح و امنیتی را جمع نمی کنند. دادگاه انقالب نیز باید وجود داشته باشد تا نظام 

در خطر براندازی قرار نگرید. ۲
با همه ی این اوصاف، مبشری در میان حکام شرع اوین معروف بود که احکام سبک تری 

می دهد؛ تصورش را بکنید اوین چه قصاب خانه ای بود که دل رحمش مبشری بود. 

ارادت مبشری به الجوردی
او در تعری���ف از الجوردی قصاب اوین که نماینده ی آیت الله منتظری او را جنایتکار و 

فاشیست می نامید می گوید:  
ویژگی های ممتازی را در این ش���خصیت بزرگوار دیدم و به خاطر همنی ویژگی ها، 

ارادت خاصی هم نسبت به ایشان داشتم. 
مبشری به  خاطر همنی ارادت خاص بود که در بسیاری از چالش هایی که بنی الجوردی 

و مسئولنی شورای قضایی وقت پیش می آمد حق را به وی می داد. 

دروغ گویی و انکار بدیهیات
یکی از ویژگی های اصلی مس���ئوالن قضایی رژیم دروغ گویی و انکار بدیهیات است. 
آن ها چنان با اطمینان و قاطعیت منکر حقایق می شوند که گاه شاهدان نیز به شک و تردید 

می افتند. مبشری در پاسخ به سؤال خربنگار که پرسیده:
سالمت جریان تواب س���ازی را به رغم همه انتقادات به جا و نابه جایی که مطرح 

می شد و می شود، چگونه ارزیابی می کنید؟
می گوید: 

اواًل ما س���رمان بیش تر  گرم انبوه پرونده ها بود، تعداد قضات محدود بود و سرمان 
آن قدر شلوغ بود که فرصت نداشتیم برویم روی این جهات مطالعه کنیم، اما بیناً و 
بنی الله در آن مدتی که بازار این موضوعات در آن جا داغ بود و تواب و تشکیالتی 
1-www.asriran.com/fa/news/86609
2-www.www.isna.ir/news/8602-15375
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و این حرف ها مطرح بود ، ما نه شاهد بودیم و نه گزارشی پیش ما آمد و نه کسی از 
تواب و غریتواب پیش ما ادعا و شکایت کرد که به ما فشار آوردند و ما را در تنگنا 

قرار دادند.
حتی گروه هایی هم که از طرف مسئولنی یا قائم مقام رهربی می آمدند، چننی ادعایی 
نکردند و برای ما که حکام ش���رع بودیم یا برای حضرت آیت الله گیالنی یا آقای 

نریی چننی شکایت و گالیه ای مطرح نشد. 
او در حایل از آیت الله منتظری مایه می گذارد که ایشان در دیدار با اعضای هیأت کشتار 

۶۷ در مورد الجوردی می گوید:گردنش بشکند.
برخالف آن چه مبش���ری ادعا می کند، من شخصاً در تابس���تان ۱۳۶۴ در دادگاهی که با 
کیفرخواست جدید با ریاست وی برایم تشکیل شده بود ضمن شرح بخش کوچکی از 
آن چه در طول زندان بر من رفته بود در مورد نقش توابنی، پاسداران، مسئوالن زندان و... 
در دوران »تواب سازی« و فشارهای طاقت فرسای آن توضیح دادم. وی چنان از شنیدن 
توضیحاتم بهت زده شده بود که به منشی دادگاه گفت اگر آن چه وی می گوید، حقیقت 
داشته باشد حق با اوست اگرچه »منافقنی« همه شان دروغ می گویند. او هم چننی از من 
خواست که به عنوان آخرین دفاع شکایتم را روی یک برگه »دادنامه« نوشته و به دادگاه 
ارائه دهم که چننی کردم. او چنان تحت  تأثری بخشی از مصیبت هایی که در زندان متحمل 
شده بودم، قرار گرفته بود که حکم جدیدی برای من صادر نکرد و به همان حکم ده سال 

زندان قبلی بسنده کرد. 
در م���ورد آیت الله منتظری همنی بس ک���ه وی در نامه ی مهرماه ۱۳۶۵خود به خمینی به 

صراحت مواردی را مطرح کرده و تأکید نموده است:
ش���نیده شد فرموده اید: فالنی ]یعنی منتظری[ مرا ]یعنی خمینی[ شاه و اطالعات 
مرا ساواک شاه فرض می کند البته حضرتعایل را شاه فرض نمی کنم ویل جنایات 
اطالعات ش���ما و زندان های شما روی شاه و ساواک شاه را سفید کرده است، من 

این جمله را با اطالع عمیق می گویم.۱ 
او در مورد مجادله اش با موسوی اردبیلی برای برکناری الجوردی می گوید: 

به آقای موس���وی اردبیلی گفتم، برای چه می خواهید او را بردارید؟ جواب داد، در 
خط ما نیست. حرف ما را نمی خواند. گفتم، حاج آقا! این حرف ها نیست. دستور 
از قم و باند مهدی هاشمی است. دستور از آن جاست، شما هم دارید عمل می کنید. 

خیلی به ایشان برخورد.۲ 

۱-خاطرات آیت الله منتظری، جلد ۲، صفحه ۱۲۱۲
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951126001314
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موضوع »باند مهدی هاشمی« و انداخنت مسئولیت همه ی اعمال به دوش او مربوط به 
سال ۱۳۶۵ به بعد و دستگریی او به منظور ضربه زدن به آیت  الله منتظری است، در حایل 
که برکناری الجوردی در سال ۶۳ اتفاق افتاد. در دوران مزبور مهدی هاشمی هنوز دارای 

قدرت بود و اساساً هیچ کجا بحث »باند مهدی  هاشمی« مطرح نبود. 
وی در دیدار مزبور با اردبیلی مسئولیت جنایات الجوردی را پذیرفته و می گوید: 

گفت مثالً ایشان فالن کار و فالن کار را کرده. گفتم آقای الجوردی این کارها را در 
مقام دادستان کرده. دادستان هیچ کاری نمی کند جز اجرای احکام بنده که حاکم 
شرع هستم. تا من دس���تور ندهم که آقای الجوردی نمی تواند اقدامی بکند، پس 
چرا به من هیچی نمی گویید؟ پس چرا به آقای گیالنی هیچی نمی گویید؟ هرچه 
بوده، آقای گیالنی و آقای نّیری و من دستور داده ایم و آقای الجوردی عمل کرده. 
تا یک جا حکم نباشد، یک دانه شالق به کسی نمی شود زد. پس چرا کسی به ماها 
چیزی نمی گوید و همه ی حمالت متوجه آقای الجوردی اس���ت؟ پس این یک 

دستور است.۱ 

تالش برای صدور احکام هرچه بیش تر اعدام
وی که به منظور زمینه سازی برای سرکوب زندانیان سیاسی به دیدار آیت الله منتظری در 

قم رفته بود می گوید: 
یک مورد من رفتم پیش آقای منتظری و گفتم: آقا! این ها توی زندان هم که می آیند 
تشکیالت به هم می زنند و دارند همه جا را به آشوب می کشند. جواب داد، مسئله ای 
نیست. زمان ش���اه هم بوده است! اگر زمان شاه هم بوده است، شاه تسلط داشت 
و همه ی دنیا با او بودند. این ها در دوره ش���اه چیزی نداش���تند. پنج تا کُلت داشتند 
که چهارتایش ش���لیک نمی کرد؛ اما حاال در روز روشن با خمپاره و آر.پی.جی و 
توپ صد و ش���ش دارند ساختمان ها را می زنند. شما االن را با زمان شاه مقایسه 
می کنید؟ این ها دارند نظام را می خورند. ایشان محکم می زد به گردنش و می گفت، 

نکشید، به گردن من!۲
وی در مورد چگونگی روحیه گرفنت برای جنایتکاری می گوید:  

آن وق���ت می رفتیم خدمت ام���ام و یک روحیه ای به ما می دادند عجیب. ایش���ان 
می فرمودند، شما در حقیقت قاضی نیستید. قاضی خداست و خدا هم حکم این ها 
را صادر کرده، ش���ما تعینی مصداق می کنید. و می فرمودند، برتس���ید از این که در 
مقابل این ها کوتاه بیایید. ما از امام روحیه می  گرفتیم، وگرنه اگر قرار بود از این آقا 
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951126001314
1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951126001314
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روحیه بگرییم که باید جنازه مان را از قم  می آوردند بعد شنیدم که آقای منتظری گفته 
بود این سید را، منظورش شهید الجوردی بود، چه کسی توی خانه من راه داده؟۱ 

مبشری مانند دیگر حکام ش���رع اوین به خاطر مخالفت آیت الله منتظری با اعدام  های 
بی رویه خصم وی بود و از هیچ فرصتی برای حمله به ایشان فروگذار نمی کند.

رئیس دادگاه انقالب اسالمی 
مبش���ری در فروردین ماه ۱۳۷۹ در حایل که رئیس ش���عبه ی دادگاه ۲۱ تجدید نظر استان 
تهران بود توس���ط هاشمی شاهرودی به ریاس���ت دادگاه انقالب اسالمی تهران انتخاب 
 ش���د. مبش���ری یکی از قدیمی ترین و سابقه ترین حکام ش���رع اوین بود و هنگامی که

در اسفند ۱۳۷۳ به جای او، غالمحسنی رهربپور به ریاست دادگاه انقالب اسالمی تهران 
انتخاب شد با تعجب کسانی که از نزدیک تحوالت دستگاه قضایی را دنبال می کردند 
روبرو شد. وی در سال ۱۳۸۸ به عنوان معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت 
عمومی، بار دیگر جانشنی غالمحسنی رهرب پور شد و در مهرماه ۱۳۹۳ پس از برکناری از 
این پست به دیوان عایل کشور رفت و یکی از مستشاران آن شد. در دورانی که وی ریاست 

دادگاه انقالب اسالمی تهران را به عهده داشت جنایات زیادی صورت گرفت. 
عزت الله س���حابی، در بهمن ۱۳۸۱ در آستانه حضور در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای 

ادای توضیحاتی پریامون پانزده ماه بازداشت و شکنجه ی خود در یک مصاحبه گفت:
من ابتدا چهار ماه در یک سلول انفرادی حدوداً سه مرتی به سر بردم. پس از آن به 
مدت دو ماه به یک سلول انفرادی دیگر که کمی بزرگ تر از سلول اول بود منتقل 
ش���دم. در اثر فشارهای زندان در ۱۹ خرداد سال ۱۳۸۰ دچار عارضه ی قلبی شدم و 
به مدت ُنه ماه در بیمارستان بقیة الله، در یک اتاق انفرادی بسرتی شدم که مأمورین 
نیز در اتاق مجاور مراقب من بودند.علریغم همه ی این فشارها من از این بابت که در 
سلول انفرادی بودم شکایت ندارم؛ شکایت من از تعقیباتی است که چه در دوران 
بازجویی و چه بعد از آزادی ادامه داد. هر از چندگاهی مأمورین مرا را احضار می 
کنند و یا به دفرت کارم می آیند و همان سواالت و فشارهای عصبی زندان را تکرار 

می کنند.
آقای مبشری می فرماید زمانی که در زندان با آقای سحابی دیدار کردم، وی از برخورد 
مسئوالن و بازجویان خود رضایت کامل داشت. ایشان نیمی از حقیقت را می گوید 
و نیمی را به یاد نمی آورد. من این جمله را گفتم و ایشان درست می گوید اما آقای 
مبشری نمی گوید من در چه شرایطی و تحت چه فشاری برای این اظهارنظر بودم. 

1-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951126001314
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در آن شرایطی که من گفتم اعرتاضی ندارم، زیر فشار و در وضعیت عصبی وخیمی 
قرار داش���تم. در همنی دوران و هم زمان با دیدار با ایش���ان آقایان بازجویان تهدید 
می کردند که حکم بازداشت همسرم را دارند و می خواهند همسر و فرزندانم را نیز 
بازداش���ت کنند. آقای مبشری می گوید چرا من ده ماه پس از آزادی از زندان و در 
این شرایط خاص زمانی این نامه را نوشته ام. نمی دانم چرا ایشان این پرسش را از 
من می کند، درحایل که من از ایشان باید برپسم که چرا از اقدامات قبلی من در این 

زمینه ایشان اطالع ندارد؟
م���ن در خرداد ماه س���ال ۱۳۸۱ به اتفاق پانزده تن از دوس���تانی که همه ی آن ها را 
می شناسم زندانی شدم. این دوستان هم اکنون آزاد شده اند. همه ی آن ها، در باره ی 
همنی رفتارهایی که من در نامه ام مطرح کرده ام یک نامه ی محرمانه به س���ران سه 
قوه ی جمهوری اسالمی نوشته و در آن شرح رفتارهایی را که با آن ها شده را مطرح 

کردند.
در آبان ماه گذشته نیز من رأساً نامه ای به آقای حداد رئیس شعبه ی ۲۶ دادگاه انقالب 
که مس���ئول پرونده ی من بوده است نوشتم و از این تعقیب و گریزها شکایت کرده 

است.
اکنون آقای محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه ی قضاییه در پاسخ به نامه ی آقای 
مهدی کروبی درباره ی بنده می گوید چرا من به دادگاه صالحه شکایت نکرده ام. در 
حایل که همان طور که گفتم بنده به قاضی حداد در آبان ماه گذشته شکایت کرده ام 
و قاعدتاً ایشان بعنوان رئیس قوه ی قضاییه باید در جریان این شکایت باشد و اگر 

نیست، از ایشان باید سئوال کند نه از من.۱
وی برکن���اری اش از ریاس���ت دادگاه انقالب در مهرماه ۱۳۸۸ را قدرناشناس���ی صادق 

الریجانی و عواملش می دانست و در مراسم تودیعش گفت: 
افراد انقالبی برای خدا و نه برای خوش آمدن این و آن اقدام می کنند، اش���خاص 
کوچک تر از آن هستند که بگوییم قدر ما را می دانند یا نمی دانند، خدا قدرمان را 
بداند بس است. اخالص باعث می شود که گالیه ای وجود نداشته باشد، این ایام و 

فراز و نشیب ها آزمایشگاهی برای ما است.۲ 

1-www.ettelaat.net/Dastgha_g_asegara_d_migoeead
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محمد سلیمی

محمد سلیمی متولد ۱۳۳۳ در یکی از روستاهای همدان است. وی  در سال ۱۳۴۳ همراه 
با خانواده به قم مهاجرت کرد و تحصیالت حوزوی خود را در مدرسه ی حقانی قم پی 
گرفت. وی نقشی در مبارزات قبل از انقالب حتی در سطح مرسوم روحانیت هم نداشت، 
اما بعد از انقالب مانند دیگر روحانیون می کوشد خود را دارای سابقه ی انقالبی نشان دهد. 
مبارزه ی مخفی او در دوران ش���اه خالصه شده بود در مخفی نگاه داشنت رادیو در منزل 

مسکونی اش. وی در مورد این کار خطرناک می گوید: 
من آن زمان حدود شش سال در منزل رادیو داشتم اما زنم و پدرم که با هم زندگی 

می کردیم،  نمی دانستند.
-شش سال؟!

-بله! چون در همان جلسات که قباًل اشاره کردم، مرام نامه ی مخفی کاری را به  ما 
یاد داده بودند.

باالخره شش سال رادیو داشتم تا این که سال ۵۷- ۵۶، روز تحویل سال، گفتیم آن 
را در بیاریم تا خانواده ببینند، البته این موقع، یک خورده فضا آزاد شده بود. رادیو 
پیام تربیک ش���اه را گفت. پدرم گفت این این جا چکار می کند؟ از این جا می بری 

دیگر این جا نباشد!
یکی دیگر از ش���اهکار های وی »انگلیسی« حرف زدنش است که بعید می دانم در حد 

یک سالم و احوالرپسی ساده باشد. 
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بهمن ۵۷، روزی که سفارت اسرائیل را گرفتند، یک گروهبان اسرائیلی به سوی مردم 
تریاندازی کرد دس���تگریش کردند آوردند دادستانی، آن وقت محل استقرار کارهای 
دادگاهی در مجلس شواری اسالمی بود. ساواکی ها را می گرفتند می آوردند و ما با 
آن ها صحبت می کردیم. آن روز ما با آن گروهبان اسرائیلی شروع کردیم به انگلیسی 
صحبت کردن، خوب حزب اللهی ها و جمعی از بازاریان آن جا جمع بودند یکی از 
آن ها به من گفت: شیخ انگلیسی حرف می زدی؟ آخه تو شیخی؟! یعنی آن روز اگر 

طلبه انگلیسی بلد بود، برای آن ها خیلی غریمنتظره بود.۱ 

چگونگی راه یابی به دستگاه قضایی 
وی پس از انقالب ابتدا راننده  و دستیار آیت الله مؤمن بود اما در سال ۵۹ توسط بهشتی 
و قدوس���ی به دس���تگاه امنیتی و قضایی راه یافت و به عنوان حاکم شرع در استان های 
تهران، خراسان، فارس و همدان مشغول به کار شد و به مدت شش سال ریاست دادگاه 
انقالب همدان و هم چننی ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح استان همدان را نیز به 
عهده  داش���ت. وی هم چننی ریاست شعبه ی ۳۱ دیوان عایل کشور را عهده دار شد. وی از 
س���ال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۴ رئیس شعبه ی دوم دادگاه ویژه ی روحانیت و از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۹۱ 
دادس���تان کل ویژه ی روحانیت بود و سپس در شورای نگبهان به عنوان عضو حقوقدان 
حضور یافت و در کنار همه ی این امور با کم ترین سواد حقوقی به تدریس »حقوق« در 

دانشگاه نیز می پردازد!
پس از ۳۰ خرداد، وی یکی از جانیانی بود که برای جان ستادن در هرکجا آماده و گوش 

به فرمان بود. خودش می  گوید: 
بحران س���ال ۶۰-۶۱ آقای قدوس���ی می گفتند فالن جا پرونده ی منافقنی رسیدگی 
نشده، یکی برود آن را رسیدگی کند و ما می رفتیم. نمونه ی آن شاهرود بود. من گفتم 
یک بلیط بگرید، من می روم. با اتوبوس رفتم شاهرود پیاده شدم و یک هفته تمام 
پرونده ی مفافقنی را رس���یدگی کردم و همراه نماینده ی شاهرود آقای معصومی که 

یک روحانی بود برگشتم.۲
رازینی در مورد مأموریت سلیمی در همدان می گوید:  

در استان همدان آقای سلیمی حاکم شرع و آقای رئیسی دادستان بودند و در آن جا 
تمام منافقنی غرب کشور مانند استان های همدان، کرمانشاه، را شناسایی و با آن ها 
برخورد کردند و کاری که در دهه ی اول انقالب انجام شد کاری بسیار بزرگ بود که 

1-www.shafaqna.com/persian/services/countries/iran/item/104966
2-www.shafaqna.com/persian/services/countries/iran/item/104966



323
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

مدیون قاطعیت امام خمینی و تعهد او به اجرای احکام شرعی بود.۱

شرکت در قتل عام ۱۳۶۷
او هم چننی یکی از اعضای هیأت کشتار در سال ۶۷ در استان های مرزی بود. سلیمی در 

ارتباط با نقش خود در برپایی این دادگاه ها می گوید: 
... در عملیات مرصاد در دادگاهی که برای رسیدگی به  پرونده ی منافقنی در خطوط 
مقدم تشکیل شد، با حکم حضرت امام)ره( و درخواست رئیس وقت دیوان عایل 
کشور حضور داشتم که این دادگاه ها بالفاصله پس از آزادسازی مناطق اشغایل برای 

رسیدگی به امور برپا می شد. 
منظور سلیمی از »رسیدگی به امور«، قتل  عام اسرای مجاهد و مردمی است که متهم به 

همکاری با آن ها در جریان عملیات فروغ جاویدان بودند. 
در تاریخ یادشده رفسنجانی به عنوان فرمانده کل قوا در کرمانشاه حضور داشت و از قرار 
معلوم در دیدار با فالحیان و رازینی مقدمات برپایی دادگاه های صحرایی در کرمانشاه و 

شهرهای دیگر مرزی را فراهم کرده بود.۲
فالحیان و رازینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ از سوی خمینی به سمت دادستان و حاکم شرع 
دادگاه ویژه ی روحانیت منصوب شده بودند و محمد سلیمی هم همکار آن ها در دادگاه 
ویژه ی روحانیت بود. هر سه هم به حلقه ی حقانی قم مربوط بودند و برای انجام جنایت 

در هر کجا آماده. 
ظاهراً فالحیان و رازینی کسی را بهرت از سلیمی برای ریاست دادگاه های صحرایی ندیده 
بودند. رازینی هم زمان ریاست سازمان قضایی نریوهای مسلح را نیز در اختیار داشت و 
فالحیان قائم مقامی وزارت اطالعات. در واقع دستگاه امنیتی و اطالعاتی و قضایی بر 

کاکل این دو می چرخید. 
محمد سلیمی و هیأت همراه وی که حمایت همه ی جناح های رژیم را داشتند بالفاصله 
پس از عقب نش���ینی مجاهدین از شهرهای کرند و اس���الم آباد و حوایل کرمانشاه و... با 
تشکیل دادگاه های صحرایی به کشتار اسرا و مردمی که متهم به همکاری با مجاهدین در 

دوران تسخری شهرهای فوق بودند می پردازند. 
افراد اعدام شده در شهرهای مرزی دارای هیچ قرب و نشانه ای نیستند و متأسفانه تا کنون 
هیچ یک از ارگان های حقوق بشری در سطح ملی و بنی المللی اشاره ای به سرنوشت آن ها 

نکرده و آماری از این اعدام ها نیز در دست نیست. 
این هیأت هم چننی ظاهراً فرمان قتل »آنی ازبرت« پرستار بیست و شش ساله ی فرانسوی 
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610

۲-رجوع کنید به توضیحات در مورد رازینی
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را که در جریان عملیات فروغ  جاویدان دس���تگری شده بود می دهد. وی دارای لیسانس 
پرس���تاری و دانش���جوی بیولوژی بود. آنی ازبرت در روز ۶ مرداد در منطقه ی سیاخور 

مجروح و دستگری شده بود. 
رفسنجانی در خاطرات خود از روز ۷ مرداد ۱۳۶۷ می نویسد: 

آقای فالحیان گفت یک زن فرانس���وی که همسر یکی از منافقنی است، مجروح و 
اسری شده است.

دولت جمهوری اس���المی بعداً تحت فشار بنی المللی مدعی ش���د که آنی ازبرت در اثر 
جراحات وارده هنگام انتقال به بیمارستان فوت کرده است. 

محمد سلیمی پس از قتل عام ۶۷ مانند دیگر کسانی که درگری این جنایت بزرگ بودند 
ارتقای مقام یافت و به ریاس���ت شعبه ی دوم دادگاه ویژه روحانیت و ریاست شعبه ی ۳۱ 
دیوان عایل کشور ارتقا یافت که تا سال ۸۹ که عضو حقوقدان شورای نگهبان شد به مدت 
بیست و دو سال ادامه پیدا کرد. در این مدت مسئولیت سرکوبی روحانیون ناراضی کشور 

نیز به عهده ی او گذاشته شد. 
 

پرونده های دادگاه ویژه ی روحانیت
محمد سلیمی به عنوان رئیس شعبه ی دوم دادگاه ویژه ی روحانیت ریاست دادگاه محمد 
موسوی خویینی ها دادستان کل انقالب دوران خمینی، عبد الله نوری نماینده ی خمینی در 
سپاه پاسداران و جهاد سازندگی و وزیر کشور دوران رفسنجانی و خاتمی و رییس شورای 
ش���هر دوران خاتمی، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری و بسیاری از روحانیون را به 
عهده داشت. در این دادگاه ها محمدابراهیم نکونام نقش دادستان را به عهده داشت و 
به پاس خدماتش به  خامنه ای به ریاست کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسالمی رسید. 
هیأت منصفه ی این دادگاه را ایزدپناه )دست راست هاشمی شاهرودی(، کاظم صدیقی 
)امام جمعه تهران(، مصطفی پورمحمدی، محسن دعاگو و مسیح مهاجری به عهده داشتند. 

عبدالله نوری در دادگاه ویژه روحانیت خطاب به نکونام و سلیمی گفت:
امروز یک روحانی در مقام دادستان یکی روحانی دیگر را متهم به توهنی، افرتاء، نشر 
اکاذیب و معاندت با دین می کند. اگر این آقا راست می گوید وای بر روحانیتی که 
من نمونه اش هستم و اگر دروغ می گوید وای بر روحانیتی که ایشان نمونه اش است.

س���لیمی در مقام حاکم شرع خواس���ته ی خامنه ای را اجرا کرد و عبدالله نوری را که در 
مقابل او ایستاده بود و در مورد قتل های زنجریه ای روشنگری کرده بود به  پنج سال زندان 
محک���وم کرد. خامنه ای در مورد عبدالله ن���وری که چندی قبل او را به عضویت مجمع 

تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده بود گفت: 
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جبهه ی دشمن، غری از آن آدم غافلی است که خودی هم هست، منتها بیچاره دچار 
غفلت و اش���تباه و فریب می شود. بر اثر حادثه ای عقده و کینه ای پیدا می کند و در 
مقابل نظام می ایس���تد؛ در مقابل سخن حق می ایس���تد؛ در مقابل امام و راه امام 
می ایستد. این، آن دشمن اصلی نیست؛ این یک آدم فریب خورده است؛ این یک 
آدم قابل ترّحم است؛ دشمن اصلی کسی است که پشت سر این قرار می گرید، اما 
خودش را نشان نمی دهد؛ در داخل کشور خودش را نشان نمی دهد؛ در خارج کشور 
چرا؛ در جبهه ی جهانی، در جبهه ی بنی المللی، به عنوان یک عضو وفادار سازمان 
جاسوسی سیای آمریکا یا موساد صهیونیست ها چرا؛ کاماًل چهره ی او آشکار است؛ 
ح���رف هم می زند؛ حقایق را هم می گوید؛ انگیزه هایی را هم که او برای مبارزه با 
اس���الم و مسلمنی دارد، بیان می کند؛ اما آن دنباله او که داخل کشور است، خود را 
دم چک اقتدار حکومت قرار نمی دهد. می داند که این حکومت، حکومت مقتدری 
اس���ت؛ حکومتی اس���ت که متکی به آرا مردم است؛ متکی به محبت مردم است؛ 
متکی به ایمان مردم است؛ از این حکومت می ترسند و خودشان را جلو نمی دهند. 
حرف ش���ان را با یک واسطه، با دو واسطه، با سه واس���طه از زبان آدم های غافل 
می زنند. یک وقت می بینید طرف، یک روحانی اس���ت؛ اما غافل و فریب خورده 
و بی خرب؛ یا یک دانشجوس���ت؛ اما اسری احساسات شده و نیندیشیده؛ یا یک فرد 
معمویل حتی انقالبی است؛ اما زمان را نشناخته، دشمن را نشناخته یا احیاناً دچار 
عقده و کینه ای ش���ده  اس���ت. حرف از زبان این فرد خارج می شود؛ اما این بیچاره 

حرف خودش نیست؛ حرف دشمن است.۱ 

حسن یوسفی اشکوری خیمه ش���ب بازی ای که تحت عنوان دادگاه عدل اسالمی توسط 
سلیمی و نکونام برگزار می شد را چننی توصیف می کند:

روزی مرا پیش آقای علی رازینی، رئیس دادگاه ویژه و قاضی ش���عبه ی اول دادگاه، 
بردند. ایش���ان گفت شما باید وکیل داشته باش���ید. آقای محسن رهامی را معرفی 
کردم... دلیل نپذیرفتنش را رازینی چننی بیان کرد: او خود مسئله دار است! ایشان به 
بازداشت رهامی در چند ماه پیش )بهار ۷۹( اشاره می کرد که همراه خانم عبادی 
بازداش���ت و مدتی در زندان ماند. جالب این که ایشان تا آن زمان )در حد اطالع 
تا کنون نیز( در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نش���ده بود... لیس���تی از وکالی 
روحانی مورد تأیید را نشانم دادند و گفتند فقط از این افراد می توانید انتخاب کنید. 
دو نفر را از همان لیس���ت پیشنهاد کردم. البته از ناچاری و گرنه آن دو نفر سنخیتی 

1-www.farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=2984&nt=2&year=1378&tid=110
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با من نداش���تند و به هرحال از آدم های خودشان بودند. روزی رازینی باز پیشنهاد 
انتحاب وکیل کرد و گفت اگر خودت کسی را معرفی نکنی ناچار برای شما وکیل 
تسخریی می گرییم. گفتم من اگر وکیل تعیینی نداشته باشم، کسی را به عنوان وکیل 
به رسمیت نمی شناسم. در ادامه ی اصرار ایشان گفتم: آقای رازینی! چه اصراری بر 
این کار دارید؟ من از خودم دفاع خواهم کرد و محتاج وکیل نیس���تم. ایشان گفت: 
خوب! در این دادگاهایی که مورد توجه مردم هستند، وکیل به عنوان یک دکور هم 
که ش���ده، الزم است! گفتم: آقای رازینی! وقتی وکیل دکور است، خوب خودتان 

بگذارید، چرا من؟!... 
یک بار پس از تعینی وکیل، آقای رازینی منت کیفرخواس���ت را گذاش���ت جلو من و 
گفت این را بخوانید و از آن مطالب الزم را یادداش���ت کنید. اول با عالقه و ولع 
منت را خواندم. واقعاً برایم غری قابل تصور بود که این همه اتهام را بدون کم ترین سند 
مقبول و مسموع قانونی و محکمه پسند به من نسبت داده باشند. این کیفرخواست 
در واقع تقاضای دو بار حکم اعدام کرده بود. گفتم این که مفصل است، لطف کنید 
یک نسخه به من بدهید تا برای تنظیم دفاعیه سر فرصت از آن استفاده کنم. گفت: 
نمی ش���ود، این کار را نمی کنیم. گفتم: چرا؟ من به عنوان متهم به ارتداد و انواع 
جرائم اعتقادی و سیاسی، حق ندارم کیفرخواستم را داشته باشم؟ منع قانونی دارد؟ 
ش���انه هایش را باال انداخت و گفت: به هرحال رسم ما نیست. هرچه اصرار کردم و 
استدالل، بی فایده بود. یک بار در پاسخ من خم شد روی منت و نگاهی به منت کرد 
و گفت: نیازی به این منت  ندارید، اصل مطلب در اول کیفرخواس���ت آمده و همان 
را یادداشت کنید کفایت می کند. گفتم: آخر خیلی طوالنی ست؟ گفت: بقیه اش که 
شعار اس���ت! قرار  گذاشته بودند تا در محل دادگاه با خانواده ام مالقات کنم... در 
آن روز قرار بود آقای برزگر هم بیاید و با هم مشورت کنیم. صبح مرا به دادگاه آوردند. 
قرار بود که پس از مالقات و هنگام ظهر آقای برزگر را ببینم. اما اول از دادسرا مرا 
برای دیدار با ایشان به ساختمان دادگاه بردند. با تعجب به ایشان نگاه کردم. یعنی 
حاال چرا؟! ایش���ان گفت امروز دادگاه اس���ت! فراتر از تعجب دچار شوک شده و 
با شگفتی پرسیدم: چرا امروز؟ چرا بی خرب؟ قرار نبود!... گفتم: مگر دادگاه علنی 
نیست؟! گفت: نه. گفتم: چرا؟! آقای رازینی قول داده بود؟ گفت: آری! اما ایشان 

می گوید نظر قاضی شرط است و ربطی به من ندارد. 
با ش���تاب به طرف اتاق رازینی حرکت کردم. در راهرو تصادفاً ایشان را دیدم و با 
عصبانیت و معرتضانه گفتم: آقای رازینی! چرا دادگاه بی خرب؟ آخر من که آماده ی 
دفاع نیستم، من برای مالقات با خانواده ام آمده ام. گفت مهم نیست، وکیل شما که 
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می دانست و اوست که از شما دفاع می کند. گفتم: از آن گذشته، چرا دادگاه علنی 
نیست؟! گفت: نظر قاضی این است. گفتم: مگر شما قول نداده بودید؟ گفت: چرا، 
اما این نظر قاضی است و دست من نیست. گفتم: چننی دادگاهی قانونی نیست! 

گفت: به هرحال ربطی به من ندارد...
به هر رو در آن آشفتگی و پریشانی، ناچار تسلیم شده و به دادگاه رفتم. پس از تشکیل 
دادگاه، که در آن دادیار )همان بازجو( و دادستان و قاضی و یک منشی و وکیل من 
حضور داشتند، در آغاز من اعرتاض خودم را در مورد تشکیل دادگاه بدون اطالع 
قبلی و عدم آمادگی ام و وکیل و به ویژه به علنی نبودن دادگاه گفتم و در پی من وکیل 
نیز )البته طبق سنت وکالی تسخریی( یکی به نعل و یکی به میخ اعرتاض کرد. اما 
آقای قاضی یعنی آقای محمد سلیمی کتاب قانون را باز کرد و کاماًل قانونی! جواب 
داد که طبق فالن ماده اگر قاضی تشخیص بدهد که مطالب مطرح در دادگاه موجب 
تحریک و جریحه دار شدن عواطف دینی مردم می شود، دادگاه را غری علنی برگزار 
می کند. گفتگوهایی صورت گرفت اما روشن بود که راه به جایی نخواهد برد. من 
گفتم: آقای س���لیمی! چگونه متهم کردن من به ارتداد و خروج از دین به وسیله ی 
شما و جریان وابسته در رسانه ها تحریک عواطف ایمانی مؤمنان نیست اما من که 
می خواهم به آن اتهامات جواب بدهم و از مسلمانی خود دفاع کنم، جریحه دار شدن 
عواطف دینی و تش���ویش اذهان مردم است؟ این عدالت است؟! این چه قانونی 
اس���ت؟ جناب دادستان، نکونام، سخنم را قطع کرد و به اعرتاض گفت: ایشان به 
دادگاه توهنی می کند! اما سلیمی مانع گفتارش شد و دیگر بحث ادامه نیافت. در 
نهایت گفتم حداقل اجازه دهید اعضای خانواده ام که امروز برای مالقات آمده و 
االن در کوچه هستند شرکت کنند. سلیمی قبول نکرد و با لحن طعنه آمیزی گفت: 
ما که متهم به استبداد هستیم، حال این یکی هم روش! آن گاه دادیار )یعنی بازجو 

ستوده کالم( منت کیفرخواست را قرائت کرد... ۱

در این به اصطالح  دادگاه ها، س���لیمی و ابواب جمعی اش تالش می کردند ظواهر امر را 
رعایت کنند و این مضحکه نتیجه ی آن اس���ت. حدس بزنید دادگاه های صحرایی شان 

چگونه برگزار شده است. 
 

اعالم آمادگی برای صدور حکم اعدام آیت الله منتظری
س���لیمی که با دفرت خامنه ای ارتباط مستقیم داش���ته و مورد حمایت همه  جانبه ی شخص 

1-www.rahesabz.net/story/35899
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خامنه ای قرار دارد تا آن جا پیش رفت که در س���ال ۷۷ برای نش���ان دادن وفاداری اش به  
خامنه ای آمادگی خود را برای دادگاهی کردن آیت الله منتظری و صدور حکم اعدام برای 
ایشان اعالم کرد. وی اعتقاد داشت »غائله « ی منتظری تنها با اعدام ایشان به پایان می رسد. 
پیش تر اراذل و اوباش بسیج شده از سوی دادگاه ویژه ی روحانیت و محمد یزدی و احمد 
جنتی و مرتضی مقتدایی و... ضمن حمله به خانه ی آیت الله منتظری و تخریب هر آن چه به 
دست شان می رسید با آماده کردن طناب دار می خواستند آیت الله منتظری را در حسینیه شان 
دار بزنند که خوشبختانه دست شان به ایشان نرسید و توطئه ی »امت حزب الله« و »عاشقان 
والیت« ناکام ماند. بعد از درگذشت آیت الله منتظری نیز دفرت ایشان آماج حمالت اراذل 

و اوباش وابسته به دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفت. 
 

اعدام رقبای خامنه ای مدعی ارتباط با امام زمان
س���لیمی پس از آن که در دادگاه ویژه ی روحانیت رهنمودهای خامنه ای برای س���رکوب 
روحانیون معرتض و مخالف را عملی کرد در سال ۱۳۸۴ از سوی وی، جانشنی غالمحسنی 

محسنی اژه ای و عهده دار پست دادستانی دادگاه ویژه روحانیت شد. 
سلیمی در مقام دادستانی دادگاه ویژه ی روحانیت پرونده ی کسانی را که خارج از دستگاه 
حوزه و خامنه ای به عنوان یک رقیب جدی مدعی ارتباط با امام زمان شده بودند و نسبت 
به خامنه ای حرف شنوی نداشتند پیگریی کرد و حداقل دو نفر از آن ها را در استان های 

خوزستان۱ و قم به جوخه ی اعدام سرپد. 
 

تالش سلیمی برای پوشاندن فساد روحانیت
س���لیمی که به بی رحمی و خشونت معروف اس���ت در سال ۸۷ همه ی تالش خود را به 
کار برد تا افتضاحی را که حجت االسالم حسن گلستانی رئیس ستاد اقامه ی نماز جمعه 
شهرستان تویسرکان و از اعضای هیأت امنای ائمه ی جمعه و جماعات استان همدان به 
بار آورده بود جمع و جور کند. دادگاه ویژه ی روحانیت تحت نفوذ وی، حسن گلستانی را که 
با زن  شوهردار رابطه ی جنسی برقرار کرده و فیلم کامل آن به صورت یک فیلم پورنوگرافی 
به شکلی گسرتده در اینرتنت انتشار یافته و جای هیچ گونه شک و شبهه و انکاری را باقی 

نمی گذاشت به صد ضربه شالق و خلع لباس محکوم کرد. 
گلس���تانی، شوهر زنی را که با وی رابطه ی جنس���ی داشت و از کارکنان ستاد اقامه ی نماز 
تویسرکان بود برای ماموریت کاری به همدان فرستاده و با همسر وی رابطه  برقرار کرده بود. 

س���لیمی با اشاره به موضوع حسن گلستانی به آخوندها هشدار داد که مبادا از فسادشان 

۱-علی غرابات پاسداری که ادعای ارتباط با امام زمان کرده بود در سوسنگرد اعدام شد. یک مدعی 
ارتباط با امام زمان نیز در قم اعدام شد. ده ها نفر نیز به این اتهام در شهرهای مختلف دستگری شدند.
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فیلم برداری شود: 
روحانیون باید آگاه باشند، دشمنان برای روحانیون، فرزندان آنان و مسوولنی کشوری 

دام گذاشته اند تا به قشر روحانیت ضربه وارد کنند .
س���لیمی در همایش ساالنه ی دادسراها و دادگاه های ویژه ی روحانیت در قم با اشاره به 
 این که دشمنان برای برخی روحانیون دام گذاشته و فیلمربداری هم کرده اند گفته بود :  من 

دراین جمع نمی توانم اسم بربم، اما ما باید هوشیاری خود را حفظ کنیم .  ۱
 

آزادی متهمان قتل های زنجریه ای کرمان
یکی دیگر از احکام جنایتکارانه ی س���لیمی دخال���ت او در آزاد کردن متهمان قتل های 
زنجریه ای در کرمان اس���ت. در سال ۸۱ ش���ش نفر از اعضای پایگاه علی اصغر موالی 
بسیج کرمان به نام های محمدحمزه مصطفوی، سلیمان جهانشاهی، محمد سلطانی، علی 
ملکی، چنگیز س���االری و محمد یاعباس���ی در جریان قتل های زنجریه ای، دستکم پنج 
شهروند کرمانی را به قتل رساندند. طی ُنه سال گذشته متهمان پرونده ی قتل های محفلی 
کرمان از س���وی دو ش���عبه ی مختلف دادگاه کرمان به اعدام و حبس های طویل المدت 
محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ی ۳۱ دیوان عایل کشور که ریاست آن را محمد سلیمی 
بر عهده داشت این احکام را نقض کرد. متهمان در دادگاه به صراحت عنوان کردند که 
آیت الله مصباح یزدی در مسجد امام حسن مجتبی در تاسوعای سال ۸۰ )۸ فروردین سال 
13۸۰( فرموده بود که وظیفه ی افراد امر به معروف و نهی از منکر است اگر طرف نپذیرفت 
در نوبت دوم باید او را به مقامات قضایی معرفی کرد و متعاقبًا اگر این فرد به اعمال سابقه ی 

خود ادامه داده آمر به معروف حق دارد او را بکشد.

آن ه���ا هم چن���نی در جری���ان دادگاه به صراحت عن���وان کردند که از س���وی محمدعلی 
ش���جاع حیدری فرمانده وقت بس���یج ناحیه ی کرمان، و محمد رئوفی نژاد فرمانده وقت 
لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران برای انجام قتل ها تحریک و تشویق شده اند. سلیمی نبود 
دلیل بر ارتباط نامشروع متهمان ردیف های 1 تا 3 و اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتوالن 
را دلیل نقض حکم اعدام متهمان عنوان کرده و هم چننی تأکید کرد که متهمان بعضًا از 
خانواده های شهید داده یا ایثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر این اعتقاد اصرار ورزیده و 
مستندات و مستمسک هایی برای مهدورالدم بودن مقتوالن، ذکر کرده اند. در سومنی دادگاه 
مجید دوس���تعلی که در سال های ۸۶ تا ۸۹ با حکم محمود احمدی نژاد به دبریی هیأت 
 دولت رسید، قضاوت پرونده ی قتل های محفلی کرمان را بر عهده داشت. دوستعلی، نظر 

1-tourjan.com/wp-content/uploads/2009/11/24-8-88jahane-eghtesad
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شعبه ی  ۳۱ دیوان عایل کشور درباره ی اعتقاد عامالن قتل های محفلی مبنی  بر »مهدورالدم 
بودن مقتوالن« را پذیرفت و آنان را تربئه کرد. به جز علی ملکی که در جریان تحقیقات 
قتل های انجام گرفته را لو داده بود بقیه متهمان آزاد هستند. این در حایل ست که سلیمی 
بهرتین فرزندان مردم را به سادگی به جوخه ی اعدام می  سرپد یا به زندان های طویل المدت 
محکوم می کرد و حتی روحانیون وابس���ته به جناح رقیب را به کوچک ترین بهانه ای به 

حبس های طویل المدت محکوم می کرد. 



غالمحسنی رهربپور 

غالمحس���نی رهربپور در سال ۱۳۳۱ در روس���تای ابودردا تویسرکان به دنیا آمد و دروس 
حوزوی را در مدرسه ی حقانی قم پی گرفت. 

حضور در قوه ی قضاییه 
وی پس از پریوزی انقالب به دستگاه قضایی پیوست و در دادگاه انقالب اسالمی مرکز 
به صدور حکم پرداخت. در سال ۱۳۶۳ در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسالمی 
شرکت کرد و به عنوان نماینده ی تویسرکان به مجلس راه یافت. وی پس از پایان دوران 

نمایندگی اش در سال ۱۳۶۷ به عنوان حاکم شرع دوباره در اوین به قضاوت پرداخت. 
پس از کشتار ۶۷ و انتخاب شوشرتی به عنوان وزیر دادگسرتی، تقریباً حضور رهربپور به 
عنوان رئیس س���ازمان زندان ها قطعی می نمود اما در آخرین لحظات شیخ محمد یزدی 
ترجیح داد اسدالله الجوردی را که از رهربان مؤتلفه بود و نامش با سرکوب و جنایت گره 

خورده بود به این سمت انتخاب کند. ۱
ستاره ی اقبال رهربپور در دس���تگاه قضایی پس از محاکمه ی متهمان قتل کشیش های 
مسیحی درخشیدن گرفت و پس از آن که در اسفند ۱۳۷۳ حسینعلی نریی رئیس حکام 
ش���رع دادگاه انقالب اس���المی مرکز به دیوان عایل کش���ور رفت، وی به ریاست دادگاه 
انقالب اسالمی مرکز انتخاب شد و در ابعادی جدید به سیاهکاری  های خود ادامه داد. 
1-http://rasekhoon.net/article/show/204173
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خیمه شب بازی 
دادگاه متهمان قتل  کشیش های مسیحی

دادگاه متهمان قتل کشیش های مسیحی، یکی از سیاه ترین برگ های تاریخ قضاوت در 
نظام جمهوری اسالمی است. 

غالمحسنی رهربپور در هماهنگی با سعید امامی و مصطفی  کاظمی و علی فالحیان وزیر 
اطالعات، اداره ی این خیمه شب بازی را به عهده داشت و می کوشید خارج از سناریوی 

تهیه شده توسط بازجویان وزارت اطالعات موضوعی طرح نگردد. 
طبق سناریوی تهیه شده در وزارت اطالعات، سه زن هوادار مجاهدین به نام های بتول 
وافری کالته، مریم شهبازی و فرحناز انامی متهم بودند که به دستور مجاهدین در قتل و 
مخفی  کردن جسد کشیش های مسیحی و هم چننی تالش برای بمب گذاری در »حرم امام 

خمینی» و »حضرت معصومه« در قم مشارکت داشته اند. 
رهربپور پس از محاکمه ی صوری متهمان با مانور روی »نگاه ارزش���ی اسالم در مورد 
زنان«، از اعدام این س���ه نفر که طبق سناریوی وزارت اطالعات در قتل شرکت داشتند، 

صرفنظر کرد و آن ها را به حبس های طویل المدت محکوم کرد. 
رهربپور در زمان اعالم حکم آن ها گفت: بر اساس قواننی اسالم حکم اعدام می توانست 
در مورد این س���ه منافق اجرا ش���ود اما به لحاظ ارزشی که اسالم برای زن قائل است با 

تخفیف اعدام، مورد تبعید و زندان در خصوص این منافقنی صادر شد.
این در حایل بود که در طول چهار دهه ی گذش���ته هزاران زن به جوخه های اعدام سرپده 

شدند و از این بابت رژیم خمینی در صدر قرار دارد. 
روزنامه ی سالم به نقل از رهربپور در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۷۳ نوشت: فرحناز انامی، مریم 
شهبازپور و بتول وافری به خاطر اقدام علیه امنیت کشور محارب شناخته شدند و محکوم 
به  پانزده س���ال حبس از این حیث شدند. وی در توجیه چننی مجازاتی گفت: مجازات 
محارب تنها قتل نیست بلکه قانونگذار پس از برشمردن چهار نوع مجازات و مبسوط 
گذاشنت دست رییس محکمه، به وی اختیار داده است. یکی از مجازات ها تبعید است و 

ما نیز متهمنی را به  پانزده سال تبعید در یکی از زندان های کشور محکوم نمودیم.
از آن جایی که الزم بود متهمان مس���تقیماً تحت نظر وزارت اطالعات باشند، برخالف 
ادعای رهربپور آن ها همه  ی دوران زندان شان را در اوین سرپی کردند. نزدیک به هشت 
سال بعد، این سه زن که قربانی وزارت اطالعات و طرح های جنایتکارانه ی آن بودند، از 

زندان آزاد شدند اما هم چنان تحت نظر دستگاه امنیتی باقی ماندند. 
سعید امامی در پائیز ۱۳۷۴در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به مساله ی تهاجم 
فرهنگی غرب و تالش پاپ جهت مقابله با اسالم و ایجاد جبهه واحد توسط آن ها علیه 
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اس���الم در مورد میکائیلیان می گوید: ...همنی کشیشی که به دست منافقنی کشته شد در 
عرض دو سال و نیم سیصد مسلمان شیعه را مسیحی کرده بود.۱ 

در س���ال ۱۳۷۵ وزارت اطالع���ات کتابی را با عنوان »س���راب و گرداب« که مربوط به 
خاطرات این سه نفر است در دویست و دوازده صفحه به دست چاپ سرپد. سعید امامی 
و تیم همراهش زنده یاد سعیدی سریجانی را وادار کردند تا مقدمه ای بر دست پخت شان 
بنویس���د و سپس او را به قتل رساندند. در جریان رو شدن پروژه ی قتل های زنجریه ای و 
درگریی بنی جناح های حاکم رژیم موضوع قتل کشیش ها نیز از پرده بریون افتاد و مشخص 

شد که سعید امامی و مصطفی کاظمی و تیم همراه شان مسئول کشنت آن ها بوده اند. 
رهربپور یکی از  کس���انی اس���ت که از نزدیک درجریان قتل های زنجریه ای و مسئولیت 
وزارت اطالعات و سعید امامی و تیمش بود اما در هماهنگی با آن ها از پیگریی پرونده ها 

خودداری می کرد و سناریو های آن ها را اجرا می کرد. 

صدور احکام اعدام در پرونده های مایل 
صرف نظر کردن از اعدام این س���ه زن با توجه به اتهاماتی که داش���تند در حایل صورت 
می گرفت که به حکم دادگاه انقالب اسالمی مرکز که ریاستش با رهربپور بود در همان ایام 
چهار نفر از اعضای »باند زنده دل« با اتهامات متفاوت محکوم به اعدام شدند. یک صد 

و پنجاه نفر در ارتباط با این پرونده دستگری شده بودند. 
هدایت الله زنده دل رهرب باند به اتهام تشکیل شبکه های وسیع فساد مایل و مشارکت 
در اخت���الس و ارتش���اء و کالهربداری و غارت بیت المال در زمان جنگ مفس���د 

فی االرض شناخته شد و به اعدام محکوم شد. 
ابوالقاسم مجدآبکاهی به اتهام عضویت در باند فسادمایل، مشارکت در اختالس و 
ارتشاء، کالهربداری از راه دریافت وام های کالن، جعل و تزویر با استفاده از همسر 
خود به عنوان ابزار آلودگی در زمان جنگ، وابس���تگی به گروه های ضدانقالب و 
سلطنت طلب و ارتباط نامشروع مفسد فی االرض شناخته و به اعدام محکوم شد. 

عبدالرضا یزدان ش���ناس به اتهام عضویت در باند فساد مایل و اختالس و ارتشاء و 
کالهربداری و همکاری با متهم اول و دوم ومشارکت در دریافت وام های کالن به 
وسیله ی شرکت های صوری و سرقت اطالعات نظامی طبقه بندی شده و جاسوسی و 
شرب خمر و استعمال موادمخدر مفسد فی االرض شناخته شد و به اعدام محکوم شد. 
ش���یدا خرم زاده اصفهانی به اتهام مش���ارکت در اختالس از بانک ها و خسارت به 
بیت المال و همکاری با زنده دل و ضربه زدن به پیکر اقتصادی جامعه و... مفس���د 

۱-تراژدی دموكراسی در ايران ، عمادالدين باقی ، نشر نی ،ج دوم، ص ۱۶۲.
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فی االرض شناخته و به اعدام محکوم شد...۱ 
صدور حکم اعدام برای اسالم کردلر و حسنی دولتخواهان گردانندگان شرکت های »سحر 
والیکا« و »دولتخواهان« و حبس ابد برای ناصر کریمی صاحب ش���رکت گلشری به  اتهام 

اخالل در نظام اقتصادی یکی دیگر از جنایات صورت گرفته توسط رهربپور بود.
کریمی که به  آلمان گریخته بود با قول تخفیف مجازات به کش���ور بازگشت و با این که 

اموالش توقیف شد و اموال مردم پس داده شد به حبس ابد محکوم شد. 

پرونده ی فرج سرکوهی و امریانتظام 
یکی دیگر از شاهکارهای قضایی رهربپور در مقام رئیس دادگاه انقالب اسالمی مرکز، 
موضوع پرونده ی فرج سرکوهی بود که توسط وزارت اطالعات ربوده شده و ادعا می شد 
به  خارج از کشور سفر کرده است. بعد از انتشار رنج نامه ی فرج سرکوهی در خارج از کشور، 
وی دستگری و در یک خیمه ش���ب بازی قضایی به یک سال زندان به علت نامه نگاری 
محکوم ش���د. رهربپور در گفتگوی مطبوعاتی ۲۹اردیبهشت خود جرم فرج سرکوهی را 

تشویش اذهان عمومی از طریق نامه نگاری به خارج از کشور ذکر کرد.
هماهنگی بنی رهربپور و دستگاه امنیتی بیش از هرچیز ماهیت دستگاه قضایی نظام اسالمی 

را می رساند. 
ادعاه���ای رهربپ���ور راجع ب���ه امریانتظام به خوبی بیانگر ش���خصیت رئی���س دادگاه 
انقالب اسالمی است که بویی از ابتدایی ترین اصول قضایی نربده است. او در خصوص 

اظهارات عباس امریانتظام مبنی بر غریعادالنه بودن محکومیتش گفت: 
وی یک ُمرده ی سیاسی است و اظهارات او فاقد هرگونه ارزش است. کلیه ی موازین 
قضایی در مورد محاکمه ی امریانتظام رعایت شده است و در جلسات دادگاه وی، 
مهندس بازرگان، ابراهیم یزدی، و یدالله س���حابی نیز حضور داشتند و از آنان نیز 
تحقیقاتی صورت گرفته اس���ت. ارتباط امریانتظام با سازمان جاسوسی آمریکا به  
هفده سال قبل از انقالب اسالمی باز می گردد و وی با کُد رمز )اس. دی. پلد( با آن 
سازمان همکاری داشته است. امریانتظام افراد زیادی از جمله هزاران آمریکایی را با 
کلیه ی وسایل شان و دکرت سجادی و چندتن از عوامل صهیونیستی در رژیم گذشته 
را از کشور خارج کرده است... امریانتظام حرکت دانشجویان پریو خط امام در تسخری 
النه جاسوس���ی را زیر سئوال برده است، در حایل که حضرت امام خمینی )ره ( از 
آن به عنوان انقالب دوم و انقالبی بزرگ تر و عمیق تر از انقالب اسالمی یاد کردند. 
امریانتظام به جاسوسی برای بیگانگان اعرتاف کرده و گفته است: من همه ی مدارک 

1-www.hamshahrionline.ir/hamnews/1375/751004/shahr16
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در خصوص حقوق بشر را در ایران در اختیار بیگانگان گذاشته ام.۱ 
پس از مصاحبه ی عباس امریانتظام با صدای آمریکا و حمایت ضمنی وی از مجازات 
الجوردی توس���ط مجاهدین، رهربپور به خواسته ی نریی معاون وقت دیوان عایل کشور 

دوباره امریانتظام را که تحت نظر آزاد شده بود، به زندان انداخت. 

پرونده ی ۱۸ تری افتضاحی دیگر
رسیدگی به پرونده ی ۱۸ تری و دستگریشدگان تظاهرات اعرتاضی دانشجویان نیز زیر نظر 
او صورت گرفت در حایل که هیچ یک از حمله کنندگان به  خوابگاه  دانشجویان دانشگاه 

تهران دستگری و مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند.
حدود دو ماه پس از فاجعه ی حمله به کوی دانش���گاه، رهربپور در مقام رئیس دادگاه انقالب 
 اسالمی اس���تان تهران در گفت وگویی مفصل با روزنامه ی جمهوری اسالمی در خصوص 
وضعیت قضایی ماجرا و ابعاد حقوق���ی آن گفت که در حادثه ی کوی و حوادث بعدی 
حدود هزار و پانصد نفر توسط نریوهای انتظامی و امنیتی دستگری شدند که پانصد نفر از 
آن ها در  بازجویی های اولیه ی آزاد و برای هزار نفر بقیه به عنوان عوامل اغتشاش، پرونده 

تشکیل و تحویل دادگاه انقالب شده است.
رهربپور در مصاحبه ی خود در عنی حال خاطرنشان کرد که در رابطه با اغتشاشات تریماه 
تهران، تاکنون چهار نفر به اعدام محکوم شده اند که حکم دو نفر از آن ها در دیوان عایل 

کشور تأیید شده و پرونده دو نفر دیگر در دست بررسی است.
دادگاه انقالب در روند رس���یدگی به  پرونده ی کوی و حواش���ی آن به محاکمه ی برخی 
دانش���جویان نیز پرداخت که در جریان آن دانش���جویانی از جمله احمد باطبی، مهران 
عبدالباقی، مهرداد لهراسبی، عباس دلدار، جاوید تهرانی، کسرانی و... محکوم به زندان 
شدند. منوچهر و اکرب محمدی ازجمله دیگر متهمانی بودند که در اطالعیه های وزارت 
اطالعات نام ش���ان به عنوان عامل آشوب های خیابانی درج ش���ده بود. این دو هم در 

پروسه ی قضاوت دادگاه انقالب به زندان محکوم شدند. ۲

یکی دیگر از شاهکار های قضایی رهربپور نوع رسیدگی وی به پرونده ی عزت  ابراهیم نژاد  ُ
یکی از قربانیان فاجعه حمله به کوی دانشگاه بود. در ابتدا جناح راست رژیم از آن جایی 
که خانواده اش تحت پوشش »کمیته ی امداد امام« بود، او را »شهید« خواند و کوشید 
وی را یکی از نریوهای خودی جا بزند که توس���ط »ضد انقالب« به قتل رسیده است. 

۱-روزنامه ی همشهری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۷.
1-www.kaleme.com/1391/04/17/klm-105621/?theme=fast
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عاقبت وی که در حوادث روز هجدهم تری ماه کوی دانش���گاه تهران به قتل رس���یده بود 
تحت عنوان »اقدام علیه امنیت ملی«، متهم شناخته شد. موضوع چهار سال طول کشید 
تا اعرتاض محسن رهامی وکیل دانشجویان شاکی در جریان دادگاه دال بر نادرست  بودن 
ایراد اتهام به یک فرد فوت شده، پذیرفته شود. سال ۱۳۸۲ شعبه سوم دادگاه انقالب در 
گردش کار رس���یدگی به پرونده ابراهیم نژاد به دلیل متوفی بودن وی قرار موقوف تعقیب 
صادر کرد و مراحل قضایی وارد دور جدیدی از پیگریی ها ش���د که البته چنان که انتظار 

می رفت به هیچ نتیجه ای نرسید.
نعمت احمدی وکیل مدافع وی می گوید: 

پرونده ی آقای ابراهیم نژاد به دو بخش تقسیم شد که خود از طنز های گزنده ی تاریخ 
دادگسرتی ایران است. همان روزهای اول، ایشان را به عنوان متهم و به  اتهام اقدام 
علیه امنیت ملی علریغم این که فوت کرده بود تحت تعقیب قرار دادند. جالب است 
بدانید که این مسئله، همان ترم اول و دوم دانشگاه به  دانشجویان تدریس می شود که 
از جمله الفبای علم حقوق درباره ی صدور قرارها، قرار موقوفی تعقیب است، زمانی 
که متهم فوت بکند. طبیعتاً در چننی شرایطی، این پرونده را باید موقوفی اعالم کنند. 
در مورد ایشان هم همان روز اول مشخص شد که ایشان، عزت ابراهیم نژاد است و 
فوت کرده است اما پرونده اش در جریان صدور قرار واقع شد تا سه چهار سال بعد از 
آن که حکم قرار موقوف تعقیب صادر شد. این روند چندساله انجام پذیرفت غافل 

از این که ایشان در آن شرایط نمی توانست متهم واقع شود.۱ 
 رهربپ���ور در مصاحب���ه ی مطبوعاتی ۲۱ ش���هریور ۱۳۷۸عن���وان کرد که س���الح به کار

گرفته شده سالح سازمانی نریوی انتظامی نبوده است اما علریغم شواهد و اسناد گوناگون 
حاضر نشد قاتل را که ظاهراً در میان نریوهای لباس شخصی حمله کننده به کوی دانشگاه 

بود شناسایی و دستگری کند.
رهربپور تا فروردین ۱۳۷۹ ریاست دادگاه انقالب اسالمی تهران را به عهده داشت و پس 
از برکناری از این سمت، توسط هاشمی شاهرودی به سمت معاون اجرایی دیوان عدالت 
اداری و هم چننی با حفظ سمت به عنوان رئیس شعبه ی ۲۰ دیوان عدالت اداری منصوب شد. 
وی در ۲۸ مهر ۱۳۸۷ به ریاس���ت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منصوب شد و در 
آبان ۱۳۸۸ بازنشسته شد و به اخذ پروانه ی وکالت به عضویت کانون وکالی دادگسرتی 

مرکز درآمد و مضحک آن که به عضویت کمیسیون حقوق بشر این کانون هم درآمد.۲

1-www.meisami.net/Cheshm.
1-http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=102
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جعفر نریی یکی از حکام شرع دادگاه انقالب اسالمی ارتش بود که پس از شکل گریی 
این نهاد به آن پیوست. تشابه نام خانوادگی وی با نام خانوادگی رئیس هیأت کشتار ۶۷ 
باعث ش���د تا نام او از سوی مجاهدین خلق به عنوان رئیس حکام شرع اوین و هیأت 

کشتار ۶۷ مطرح شود۱. دیگران اشتباه مجاهدین را تکرار کردند. 
حجت االس���الم جعفر نریی معروف ب���ه مریزا جعفر نریی، فرزن���د دوم آیت الله هادی 
نریی میانجی در س���ال ۱۳۲۸ در میانه به دنیا آمد. برادر بزرگ تر وی ش���یخ احمد نریی، 
بازاری و از ثروتمندان میانه است.پدرش در سال ۱۲۸۲شمسی در میانه متولد شد و با آغاز 
سلطنت رضاشاه به حوزه ی علمیه قم رفت و هم زمان با جنگ جهانی دوم و اشغال کشور 
به زادگاهش بازگشت. پس از استقرار حکومت پیشه وری در آذربایجان، وی فرار را بر قرار 
ترجیح داد و به قم عزیمت کرد. پس از سقوط دولت پیشه وری وی دوباره به میانه برگشت 
و با صدور فتواهای ضد مردمی،  جنایات شنیعی را در حق مردم آذربایجان مرتکب شد. 
از جمله به دستور وی به  خانمی محرتم به نام »عزیزه« که مسئول تشکیالت زنان فرقه ی 
آذربایجان در میانه بود در میدان مرکزی شهر تجاوز شد. ماوقع در کتاب »گذشته چراغ 
راه آینده است« ذکر شده است. شیخ هادی نریی که به حمایت از شاه و دست بوسی وی 

۱-ای کاش مجاهدین تنها بر روایت هرچند نادرست خود پافشاری می کردند اما مسئوالن این سازمان 
با بهره گریی از یک فرهنگ ناکارآمد، قلدرمآب و ارتجاعی به جای پذیرش واقعیت به طرح اتهامات 

غریشرافتمندانه علیه کوشندگان مستندسازی کشتار ۶۷ و از جمله نویسنده می پردازند.
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اشتهار داشت و از مکنت زیادی برخوردار بود در دوران انقالب ضد سلطنتی هنگامی که 
دیگر کار سلطنت تمام شده تلقی می شد در تظاهرات  مردم میانه خودی نشان داد.

در پاییز ۱۳۵۸پس از شعله ورشدن درگریی بنی خمینی و شریعتمداری با این که شیخ هادی 
نریی به آیت الله شریعتمداری عالقه مند بود و از سال ها پیش با وی ارتباط نزدیک داشت، 
سمبه ی حریف را پرزورتر یافت و با پشت کردن به شریعتمداری جانب خمینی را گرفت. 

وی در پاییز ۱۳۶۳ فوت کرد.
جعفر نریی که در چننی خانواده ای رش���د کرده بود در سال ۱۳۴۴، در شانزده سالگی، به 

حوزه ی علمیه قم رفت و سپس رابط میان پدرش و مراجع قم شد.
وی پس از پریوزی انقالب وارد دادگاه انقالب اسالمی ارتش شد و با مشارکت در صدور 
فرمان اعدام برای دست اندرکاران کودتای نوژه، گل کرد و در جریان سرکوب مجاهدین، 
بی رحمی را از حد گذراند و احکام اعدام و ش���کنجه ی زی���ادی را صادر کرد. نریی که 
ضدیت با کمونیسم و حزب توده را از پدرش به ارث برده بود، در جریان سرکوب شبکه ی 
نظامی حزب توده به یاری محمدی ری شهری شتافت. گفته می شود در سال ۱۳۶۲ برای 
صدور حکم اعدام به گیالن اعزام شد و تعداد زیادی در الهیجان به حکم او به جوخه ی 
اعدام س���رپده ش���دند. وی هم چننی محاکمه ی توده  ای های دستگری شده در گیالن را به 

عهده داشت. 
آخرین پست قضایی وی ریاست شعبه ی ۱۷۸ دادگاه کیفری ۲تهران بود. نریی در جریان 
سقوط هواپیمای حامل فضل الله محالتی نماینده ی خمینی در سپاه پاسداران و تعدادی 
از نمایندگان مجلس و قضات دادگس���رتی در اول اسفندماه ۱۳۶۴ کشته شد و نماند تا 
دست به خون و ش���کنجه ی بیش تری بیاالید. این هواپیما توسط میگ های عراقی در 
نزدیکی اهواز ره  گریی و سرنگون شد. وی رابطه ی  نزدیک و حتی خانوادگی با محالتی 
داشت و احتماالً  دلیل هم سفر شدن این دو در بازدید از جبهه به همنی دلیل بوده است. 
نریی دارای پنج فرزند، سه پسر به نام های ناصر، یاسر و غالم و دو دخرت بود. با توجه به  
نبود پدر هیچ یک از فرزندان او نتوانستند از رانت حکومتی استفاده کرده و به موقعیتی 

برسند و همگی ساکن قم هستند.
در هواپیمای ساقط شده عالوه بر حجت االسالم جعفر نریی، قضات دیگری هم حضور 

داشتند که همراه با وی کشته شدند. این عده عبارت بودند از:
حجت االسالم محمد مصطفوی کرمانی متولد ۱۳۱۵، در سال ۱۳۵۸ توسط بهشتی . 1

به قوه ی قضاییه راه یافت و به ریاس���ت دادگاه مدنی خاص رسید. او هم چننی در 
بنیاد شهید و دادگاه انقالب اسالمی نیز به قضاوت می پرداخت. مصطفوی کرمانی 
از نزدیکان غالمحسنی حقانی حاکم شرع و رئیس دادگاه  سیستان و بلوچستان و 
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امام جمعه و نماینده ی بندرعباس در مجلس شورای اس���المی که در انفجار حزب 
جمهوری اس���المی کشته شد و محمد مفتح که توسط فرقان به قتل رسید بود. وی 
هم چننی همراه با حجت االسالم دین پرور و علی موحدساوجی بنیاد نهج البالغه را 

راه اندازی کردند.
حجت االسالم سیدحسن ش���اه چراغی، متولد ۱۳۳۱ نماینده ی دوره ی اول و دوم . 2

مجلس از دامغان و سرپرس���ت س���ابق روزنامه ی کیهان. وی پس از عزیمت به قم 
در مدرس���ه ی حقانی به تحصیل پرداخت و پس از حضور قدوس���ی در دادستانی 
کل انقالب به همراه دیگر شاگردان مدرسه ی حقانی که بعدها اهرم های قضایی و 
امنیتی کشور را به دست گرفتند به قوه ی قضاییه پیوست و به ریاست دفرت دادستان 
کل انقالب رسید؛ در حایل که طبق قانون اساسی بر تفکیک قوا تأکید شده هم زمان 

در دو قوه مسئولیت داشت.
حجت االسالم غالمرضا سلطانی متولد ۱۳۲۲، رئیس دادگاه انقالب اسالمی کرج . 3

از سال ۱۳۵۹، امام جمعه اشتهارد، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی.
وی که مدتی با شیخ یوسف صانعی هم درس بود و در سال ۱۳۵۸ از سوی خمینی 
جهت حل مس���ائل قضایی شهرستانهای سبزوار و بندرعباس همراه با محمدتقی 
محصل همدانی و رضا اس���تادی به این ش���هرها رفتند. از سال ۶۰ و به ویژه پس از 
سی خرداد، روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در کرج به صدور احکام ظالمانه ی اعدام 
و زندان و شکنجه می پرداخت و روزهای جمعه را نیز در اشتهارد به خواندن خطبه 
جمعه می  گذراند. ابراهیم رئیسی معاون اول قوه ی قضاییه و یکی از اعضای هیأت 

کشتار ۶۷ از وردست های او در دادستانی کرج و دادگاه انقالب این شهر بود.
حجت االسالم مهدی آشوری، در سال ۱۳۳۱ در میانه متولد شد و در مهرماه ۱۳۴۹ . 4

عازم قم شد و در مدرسه »حقانی« به تحصیل پرداخت. وی به خاطر نزدیکی  به  
بهشتی و باهرن به عضویت کمیته ی استقبال »امام« درآمد و پس از پریوزی انقالب 
مدتی در کمیته ی انقالب اسالمی میانه به فعالیت پرداخت سپس از سوی قدوسی 
به سمت دادیاری شهرس���تان میانه منصوب گردید و در سال ۱۳۶۲ به دانشکده ی 
)علوم قضایی( ویژه ی روحانیون وارد شد و پس از اتمام دوره در محاکم تهران به 

قضاوت پرداخت.
حجت االسالم محبوب ش���ریی در خرداد ۱۳۱۹، در روس���تای »قمقان« از توابع . 5

شهرستان میانه به  دنیا آمد.
در سال ۱۳۳۷ عازم حوزه ی علمیه قم شد و پس از تأسیس مدرسه ی حقانی مدتی 
در این مدرس���ه زیر نظر بهشتی و قدوسی به تحصیل پرداخت. وی پس از پریوزی 
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انقالب ابتدا در دفرت آیت الله مش���کینی و سپس آیت الله ملکوتی امام جمعه تربیز 
به کار مش���غول شد و هم زمان به عنوان حاکم شرع به همکاری با دستگاه قضایی 

پرداخت. وی به هنگام مرگ رئیس شعبه ی ۱۶۱ کیفری ۲ بود.
حجت االس���الم فرج الله نص���ریی در آبان ۱۳۳۸ در روس���تای آغازجقلو، یکی از . 6

روستاهای شهرستان خدابنده استان زنجان به دنیا آمد. وی برای تحصیل علوم دینی 
ابتدا به  بیجار و سپس حوزه ی علمیه قم رفت. وی پس از پریوزی انقالب به عنوان 
حاکم شرع به خدمت دس���تگاه قضایی درآمد و در دانشگاه شریاز نیز به تدریس 

معارف اسالمی پرداخت.
حجت االسالم محمدجواد صدیقیان کاشی در سال ۱۳۳۰ در قم متولد و از سن ُنه . 7

سالگی وارد حوزه ی علمیه شد. در سال ۱۳۵۹ وارد دستگاه قضایی شد وی ابتدا 
ریاست شعبه ۱۰ دادگاه مدنی خاص را به عهده داشت، سپس بعد از مدتی ریاست 
شعبه ۱۱۰ محاکم عمومی مدنی خاص تهران را به عهده گرفت. صدیقیان در سال 

۱۳۴۱ ازدواج کرد که ثمره این ازدواج سه پسر و یک دخرت است.
حجت االس���الم محمد خداپرست در س���ال ۱۳۲۶ در شهر قم متولد شد و پس از . 8

اخذ دیپلم متوسطه در رشته ی حقوق و علوم قضایی مشغول تحصیل شد و در سال 
۱۳۵۴موفق به اخذ مدرک گردید. وی ابتدا بعنوان دادرس دادگاه مستقل شهرستان 
نائنی منصوب گردید و س���پس بعنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران به خدمت 
مش���غول شد. سرانجام از سوی شورای عایل قضایی به ریاست شعبه ی ۴۱ محاکم 

حقوقی رسید.
احمدخان احمدلو در س���ال ۱۳۳۱ متولد ش���د. دوران تحصیالت تا پایان دوره ی . 9

متوس���طه را در شهرس���تان قم گذراند. سپس در دانش���گاه حقوق قضایی ادامه ی 
تحصیل داد و پس از فارغ التحصیلی در دادگسرتی به عنوان قاضی استخدام شد 
و به عنوان مدیرکل دفرت دادگاه های عمومی و پس از آن با تش���کیل پلیس قضایی 
به عنوان مدیرکل این نهاد منصوب شد. پیش از صدور »فرمان ۸ماده ای امام« به 
عنوان عضو س���تاد پیگریی فرمان مزبور مشغول فعالیت شد و باالخره در سال ۶۴ 

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه صلح تهران و دادگاه عسر و حرج بود.
حجت االسالم علی محبی در س���ال ۱۳۲۴ در روستای کویج از توابع مشگنی شهر . 10

متولد ش���د و برای تحصیل علوم حوزوی به قم رفت و پس از پریوزی انقالب به 
قوه ی قضاییه پیوست.

حجت االس���الم سیدحسن اجاق خضری در سال ۱۳۱۵ در شهرستان قزوین به دنیا . 11
آمد. پس از تحصیل در حوزه ی علمیه قم در سال ۱۳۶۲ به قوه ی قضاییه پیوست و 
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هنگام مرگ دادرس دادگاه مدنی خاص تهران بود. 
حجت االسالم سیداحمد قاسمیان در سال ۱۳۱۷ در خانواده اى متدین و مذهبى در . 12

روستایى از توابع دماوند به دنیا آمد. در سن هیجده سالگى به تهران آمد و مشغول 
به تحصیل در حوزه ی علمیه  ش���د. وى بعد از اتمام دروس حوزه وارد دانشکده ی 

الهیات شد و موفق به کسب مدرک کارشناسى گردید.
قاسمیان پس از پریوزى انقالب به عضویت کمیته ی انقالب اسالمى درآمد و مدتى 
در دبریس���تان، به تدریس دروس دینى پرداخت و امامت جماعت مسجد حسینى 

اتابک تهران را برعهده گرفت. وی هنگام مرگ کارآموز قضایی بود.
م���ریویل رفیعی راد متولد ۱۳۲۵ در محله ش���هانق خوی ب���ود. وی فارغ التحصیل . 13

دانشکده ی حقوق دانشگاه ملی )بهشتی( بود و قبل از آن که به دادسرای انقالب 
مرکز منتقل ش���ود مدتی مدیرکل حقوقی دانش���گاه تهران بود. وی سپس قاضی 

علی البدل دادگاه های صلح تهران شد. 
حجت االس���الم مهدی یعقوب���ی، متولد ۱۳۳۰ در روس���تای علیک شهرس���تان . 14

تربت حیدریه به توصیه ی بهش���تی وارد دستگاه قضایی شده و حاکم شرع دادگاه 
انقالب تربیت حیدریه بود. وی شخصاً حکم اعدام ده ها زندانی مجاهد را صادر 
کرد. روزنامه ی »خراسان« در وصف »کرامات« او می نویسد: جدی بود. و در عنی 
حال دقیق و قانونی. برای همنی وقتی کاندیدای نمایندگی مجلس شد حتی خیلی از 
آن ها که شهید یعقوبی حکم اعدام فرزندشان را داده بود به او رای دادند، چون به 
عدالتش اعتقاد داشتند.1 وی در دور دوم به عنوان نماینده به مجلس شورای اسالمی 

راه یافت.
حجت االس���الم سیدابوالقاسم داودالموسوی دامغانی در س���ال ۱۳۲۲ در روستای . 15

حس���ن آباد به دنیا آمد. وی در س���ال ۱۳۴۱ برای تحصیل در حوزه ی علمیه  به قم 
رفت و در بحبوحه ی انقالب در کمیته ی  استقبال از »امام« شرکت کرد. وی پس 
از پریوزی انقالب در مدرسه ی علوی مستقر شد. وی مؤسس و فرمانده ی کمیته ی 
انقالب اس���المی دامغان در سال ۱۳۵۸و مؤسس سپاه پاسداران این شهر بود. وی 
ضمن آن که دادگاه انقالب اسالمی دامغان را تشکیل داد حاکم شرع این دادگاه بود 
و احکام جنایتکارانه ی زیادی را صادر کرد. وی عاقبت به عنوان نماینده ی »امام 
و امام جمعه رامهرمز« راهی این ش���هر شد و سپس به عنوان نماینده ی این شهر به 

مجلس شورای اسالمی راه یافت.
عالوه بر قضات فوق، هشت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز در سقوط هواپیمای 

۱-روزنامه ی خراسان ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
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کشته شدند  که نام چهار نفرشان )شاه چراغی، سلطانی، یعقوبی و موسوی دامغانی( که 
پست های قضایی هم داشتند در باال ذکر شده است.

علی معرفی زاده ۱۳۲۷- نماینده ی مجلس از خرمشهر و شادگان. 1
محمد کالته ای ۱۳۲۶- نماینده ی مجلس از بجنورد. 2
نورالدین رحیمی ۱۳۱۴- نماینده ی مجلس از خرم آباد. 3
 ابوالقاسم رزاقی ۱۳۳۱- نماینده ی مجلس از تنکابن و رامسرا )مسئول عقیدتی-. 4

سیاسی دانشکده ی افسری(
دیگر کسانی که در سقوط این هواپیما کشته شدند عبارتند از:

عبدالباقی درویش )خلبان(، عباس جاهدی )کمک خلبان(، عبدالله فیاضی )پاس���دار 
محافظ محالتی(، عنایت احمدی، رشید موسوی، ابوالقاسم ارشادی، رجب علی اسالمی، 
احمد انصاری، رضا برادران هاشمی، سیدحسنی حسینی، محمود خضرائی، احمد رقمی، 
محمدعلی روحانی فرد، سیدحسن طباطبایی نسب، محمدحسنی عنایتی، اسدالله عیسی نیا، 
عالء الدین فراز، عبدالله فیضی باجنی، س���لطان مراد کزازی، محمدرضا کش���واد، محمد 
گالبچی، احمد محمودی، صادق مطهری، سیدحس���نی معنوی، محمد مقدسیان، داود 

مقرنس، محمود نوری خواه، سیدابوالقاسم هاشمی. 



محسن اراکی

محسن محمدی عراقی که پس از انقالب می کوشند او را »اراکی« معرفی کنند در سال 
۱۳۳۴شمسی در شهر نجف در عراق به دنیا آمد. پدرش شیخ حبیب الله محمدی عراقی از 
اساتید حوزه ی علمیه نجف بود. وی از سال ۱۳۴۷پس از پایان دوران ابتدایی به تحصیالت 
حوزوی نزد پدرش روی آورد و سپس در حوزه ی علمیهنجف نزد سیدعّباس خاتم، محمد 
هادی معرفت، سیدمحمدباقر حکیم، محّمدتقی جواهری، محمود هاشمی شاهرودی و... دوره 
سطح را گذراند. با آن که کالس های درس خمینی در نجف دایر بود اما او در درس آیت الله 
خویی حاضر شد که دیدگاه هایش نقطه ی مقابل خمینی بود و از مخالفان بارز تز والیت فقیه 

به شمار می رفت. 

اراکی که امروز به مدد خامنه ای صاحب جاه و مقام در نظام اسالمی است با حقه بازی 
عدم حضور در درس خمینی را توجیه کرده و می گوید: 

آن روزه���ا هنوز درس امام را نمی رفتم؛ چون اوایل حضور من در درس خارج بود 
و تصمیم گرفته بودم دو سه س���ایل درس این بزرگان را بروم، سپس در درس امام 

حاضر شوم.۱ 
گویا بعداً درس »امام« می رفته که می  گوید آن روزها هنوز درس امام را نمی رفتم! در ثانی 
فردی هم چون آیت الله خویی نسبت به خمینی به لحاظ فقهی اعلمیت داشت و سطح 
1-http://mobahesat.ir/3584
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درس او باالتر بود و نه پاینی تر. 
»اراکی« در س���ال ۱۳۵۴ احتمااًل به خاطر روابطی که با »حزب الدعوه« عراق داشت 
مجبور به ترک این کشور شد و به ایران عزیمت کرد و تحصیالت حوزوی خود را در قم 

ادامه داد. وی مدتی در مدرسه ی حقانی قم به تحصیل اشتغال داشت. 
اراکی دارای هیچ سابقه ی مبارزاتی علیه رژیم پهلوی نیست و تالش رژیم برای ساخنت 
پرونده ی مبارزاتی برای او به این ختم ش���ده اس���ت که وی در سال ۱۳۵۷ به دلیل یک 
سخرنانی انقالبی در خوانسار تحت تعقیب قرار گرفت؛ ویل توانست از دست مأموران 

جان سالم به در برد. 
وی دارای ُنه فرزند، چهار پسر و پنج دخرت است. سه پسر و دو دخرت وی طلبه هستند و در 

حوزه ی علمیه مشغول تحصیل اند.

چگونگی ورود به دستگاه قضایی 
با باال گرفنت اعرتاضات شهروندان عرب در خرمشهر و درگریی های به وجود آمده که به 
کشتار مردم نیز منجر شد اراکی و تعدادی از طالب عراقی که مسلط به زبان عربی بودند 

از سوی دفرت خمینی به این شهر اعزام شدند. 
اراکی به خاطر سابقه اش در مدرسه ی حقانی قم، مانند دیگر دانش آموختگان این مدرسه 
مورد توجه قدوسی و بهشتی قرار گرفت و در سال ۱۳۵۹ در سن بیست و پنج سالگی با 

حکم قدوسی به ریاست دادگاه  هاى انقالب اسالمى آبادان و خّرمشهر منصوب شد. 

توصیف اراکی از طالب مدرسه ی حقانی 
نکته ی جالب توجه توصیف اراکی از دانش آموختگان مدرسه ی حقانی است. بهشتی 
در سال ۱۳۳۹ به اشاره ی آیت الله میالنی، همراه با مهدی حائری تهرانی، حسنی حقانی و 
علی مشکینی مدرسه ی حقانی را با هدف تحول در نظام آموزشی حوزه، در قم تأسیس 
کردند. مدیریت مدرسه را ابتدا محمد مجتهدشبسرتی و پس از دو سال محمدعلی شیخ 
زاده عهده دار بودند و از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ علی قدوس���ی این س���مت را به عهده داشت. 
محمدتقی مصباح یزدی و احمد جنتی و ابوالقاسم خزعلی از جمله مدرسان این مدرسه 

بودند.
اراکی در نامه ی خود به قدوسی حال نزار طالب مدرسه ی حقانی را در سال منتهی به 
انقالب تشریح می کند. قدوسی پس از تصدی دادستانی کل انقالب اسالمی به منظور 
قبضه ی قدرت قضایی، دانش آموختگان مدرسه ی حقانی از جمله علی رازینی، حسینعلی 
نریی، غالمحسنی محسنی اژه ای، علی فالحیان، روح الله حسینیان، سیدعلی اصغر حجازی، 
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س���ید ابراهیم رئیس���ی، مصطفی پورمحمدی، قربانعلی دری نجف آبادی، علی یونسی، 
غالمحس���نی رهربپور، عباسعلی علیزاده، س���ید احمد زرگر، ابوالقاسم رامندی، مرتضی 
آقا تهرانی، کاظم صدیقی، علی مبشری، محمود شریفی، محمود مهدی پور، محمدکاظم 
بهرامی، کمال الدین خدامی، محمد سلیمی، محمد رامیزی، سیداحمد طباطبایی، علی 
اکربیان، پورقناد، ناظمی و ... را وارد دستگاه قضایی کرد. این عده در چهار دهه ی گذشته 

گردانندگان اصلی دستگاه  قضایی و امنیتی نظام بوده اند. 
در نامه ی اراکی به قدوسی آمده است: 

... در طالب مدرس���ه عشق و شور به تحصیل کم تر دیده می شود، نوعاً خودجوش 
و خودجنبش نیس���تند، و به همنی سبب است که محصویل که باید از فعالّیت ها و 

کوشش هایی که در مدرسه به مصرف می رود بدست آید دیده نمی شود. 
به دلیل واقعیتی که اراکی دس���ت روی آن می گذارد، پس از پریوزی انقالب، اکثریت 
قریب به اتفاق طالب این مدرسه درس و تحصیل معارف دینی را رها کرده و به مشاغل 
قضایی و امنیتی و ... روی آوردند و سپس از طریق رانتی که داشتند القاب گوناگونی برای 

خود دست و پا کردند.
اراکی در ادامه بی هدفی طالب مدرسه ی حقانی را بیان  کرده و می نویسد: 

کارگری که به آینده اش نیندیشد، دانشجویی که در سرش آینده ای طالیی نرپوراند، 
هرنجویی که در فکر نتایج تالش خویش نباشد، هیچ گاه پیشرفت نمی کنند... اگر هم 

پیشرفتی کنند، اندک و ناچیز خواهد بود.
من در میان طالب مدرس���ه - و ش���اید در طالب غری مدرسه نیز به همنی اندازه یا 
بیش تر وجود داشته باشد- این خصلت را احساس کردم که بسیاری از آن ها واقعًا 
نمی دانند که چه می خواهند بش���وند، و چه نقش���ی را در آینده ایفا خواهند کرد. آیا 
مرجعّیت؟ آیا نویس���ندگی؟ آیا خطیب سرشناس شدن؟ یا هیچ یک یا چیز دیگری 

هرچه خواهد باشد. 
این در حایل است که مسئوالن نظام اسالمی و دست پروردگان این تاریکخانه، در طول 
چند دهه ی گذشته تبلیغ می کنند که مسئوالن این مدرسه از جمله بهشتی و قدوسی و ... در 
صدد کادرسازی برای انقالب اسالمی جهت تصدی پست های مختلف نظام اسالمی 

بوده اند. 
اراکی در مورد رابطه ی شاگرد و استاد در مدرسه ی حقانی که نظام اسالمی می کوشد آن 

را تأثریگذار و ویژه جلوه دهد می نویسد: 
... رابطه ی اس���تاد و شاگرد در مدرسه مانند رابطه ای است میان دو فرد که از نظر 
کار و مسئولّیت مستقل از یک دیگرند و هر یک برای خود کار می کنند مانند یک 
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کارگر سیم کشی برق، با یک کارگر بّنایی که هر دو در یک ساختمان جمع شوند ویل 
هر یک برای خود کار کند، در عنی آن که هر دو می دانند که یک ساختمان را سامان 
می دهند. رابطه ی شاگرد و استاد در مدرسه عیناً این چننی است. محدود است نطاق 
درس معّینی که استاد می دهد، آن هم تا حدود معّینی. نه استاد کاری به کار شاگرد 
دارد که اخالقش چه جور است، فعالیت های تحصیلی او در زمینه های مختلف تا 
چه اندازه است. نیازهای او چیست، علل فکری، عقیده ها، ایده ها، تمایالت، و... او 
چیست و نه شاگرد کاری به کار استاد دارد، که اگر مشکلی، عقده ای، نیازی داشت 
با او در میان بگذارد. این نحوه ارتباط یا بی ارتباطی کاماًل به ضرر شاگرد و مدرسه 

تمام خواهد شد.۱ 
از آن جایی که این نامه در ۲۹ ش���هریور ۱۳۵۶ و پیش از به قدرت رس���یدن نظام اسالمی 
نوشته شده است، روایت واقعی وضعیت مدرسه ی حقانی و روحانیت قبل از فروپاشی 

نظام اسالمی است. 

گوشه ای از جنایات محسن اراکی 
و همراهانش در خوزستان 

حض���ور فعال گروه های سیاس���ی و وجود یک جنبش قوی کارگری و کارگران ش���رکت 
نف���ت و کارگران پروژه ای در آبادان و لزوم س���رکوب ش���هروندان عرب در خرمش���هر که 
اعرتاض های شان از ابتدای سال ۱۳۵۸ این شهر را در ناآرامی فروبرده بود، باعث می شد 
که نقش دادگاه انقالب در مهار و سرکوب جنبش های اعرتاضی مهم و حیاتی تلقی شود. 
ریاست او بر دادگاه انقالب آبادان و خرمشهر راه را برای تسلط حکام شرع عراقی باز 
کرد. آن ها در سال ۱۳۵۹ و در دوران استانداری غرضی که هم زمان با کشف کودتای نوژه 
بود، با استاندار و سپاه پاسداران و ... به جان لشکر زرهی اهواز افتاده و ده ها افسر را به 
جرم شرکت در کودتا آن هم نه در پایتخت بلکه در جنوب کشور به جوخه ی اعدام سرپدند. 

غالمحسنی صادقی قهاره دادستان انقالب خوزستان در سال ۱۳۵۹می گوید: 
بعدها یک حاکم شرعی به اهواز آمد که از معاودین بود که اسم نمی برم. این ها دو 
برادر و خیلی تند بودند و از معاودین عراق به ش���مار می رفتند؛ آن وقت هم عراق 
در دست صدام بود. این ها دنبال اسلحه بودند؛ مثاًل برای سپاه سخرنانی می کرد و 

می گفت که شما پرونده را به دادستان و اسلحه را به حاکم شرع تحویل می دهید.
اینها یک کاری که کردند این بود که چند نفر را در رابطه با مسائلی مثل کودتای نوژه 
و این طور مسائل گرفتند و آن ها را به یک پارکی برده و اعدام کردند و آن لشگر از 

1-http://majmaolfekr.ir/?p=2816



347
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

هم پاشید و روحیه ی خود را از دست داد و وقتی یک یا دو ماه بعد که عراق به ایران 
حمله کرد، لشگر ۹۲ زرهی، دیگر لشگری نبود و پوچ شده بود. ۱

در این جنایت اصغر صالحی دادستان انقالب اسالمی ارتش مستقر در خرمشهر و آبادان 
نقش مهمی داشت. او که در سال ۱۳۵۸ سرباز وظیفه شده بود از سوی ری شهری که آن 

زمان دادستان ارتش بود به این سمت منصوب شد. در زندگی نامه ی او آمده است: 
پ���س از ماجرای کودتای پادگان هوای���ی نوژه همدان ، قرار ب���ود به همان منوال 
ضدانقالب ه���ای ارتش در نقاط دیگر کش���ور هم کودتا کنن���د. اصغر صالحی در 
خنثی سازی کودتای ارتش در خرمشهر به دلیل همنی مسئولیتش نقش مهمی را ایفاء 
کرد و نقشه ی کودتاچیان را برمال و آن ها را دستگری می کند. دوستانش می گویند اگر 
او نبود معلوم نبود چه بر سر خرمشهر و آبادان می آمد. معاون سیاسی فرماندار آبادان 
شده بود و مسئول عقیدتی سیاسی پادگان دژ خرمشهر هم بود. هم چننی عضو مهم 
و تاثریگذاری در دادگاه های انقالب آبادان بود. رفته رفته به فرد شاخص و کارآمدی 

بنی نریوهای مذهبی تبدیل شده بود.۲ 
اصغر صالحی از نزدیکان محسن اراکی به شمار می رفت و در آبان ۵۹ در جنگ با عراق 

در خرمشهر مفقود االثر شد و در مراسم سالگرد و بزرگداشتش اراکی سخرنان بود. 
با توجه به پتانسیلی که اراکی در امر سرکوب از خود نشان داده بود، در سال ۱۳۶۰ ریاست 
دادگاه  هاى انقالب اسالمى خوزستان، و در سال ۱۳۶۱ با حفظ سمت، ریاست دادگسرتى 
خوزستان را به عهده گرفت. تنها درنده خویی و میل به اعمال خشونت می توانست فردی 
را در این سن و سال به چننی منصب و مقامی در یکی از حساس ترین استان های ایران که 

از قضا درگری جنگ هم بود برساند. 
اس���تان خوزستان ش���امل ش���هرهای اهواز، آبادان، دزفول، مسجدسلیمان، اندیمشک، 
آغاجاری، ماهش���هر، ایذه و ... می شد و سرکوب نریوهای سیاسی در این شهرها و کشتار 
مخالفان از جمله وظایف دادگاه انقالب خوزس���تان بود و اراکی به خاطر مسئولیتی که 
داش���ت طی سال های ۶۰ و ۶۱ احکام اعدام و شکنجه و زندان بیشماری را امضا کرد و 

صدها خانواده را داغدار و پریشان کرد. 
وی در مس���ند حاکم ش���رع اس���تان خوزس���تان، زندانیان را مجبور به تماشای اجساد 
اعدام شدگان می کرد. گزارش های متعددی از جنایات او در استان خوزستان در سال های 

۶۰ تا ۶۲ انتشار یافته است. 

یکی از شاهدان عینی جنایات او می نویسد: 

1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/17/1540246
1-http://hayat.ir/fa/119282
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به دستور او جوانان ایرانی را دسته دسته به قتل می رساندند و ما را مجبور به تماشای 
اجس���اد اعدام ش���دگان  می کردند. یک روز گفتند که حکم اعدام بهروز مخلص از 
هواداران مجاهدین صادر ش���ده است، اما منتظر حجت االسالم اراکی )جوان ۲۶ 
س���اله( هس���تند که از اهواز بیاید و حکم قتلش را امضاء بکند. او نبی افشار یکی 
از ه���واداران پیکار را تنها ب���ه این خاطر که گفته بود خدا را قبول ندارد اعدام کرد. 
این حاکم خونخوار اسالم که تمام تفکرات قربستان بقیع را با خود داشت، اصغر  
کاویانی یکی دیگر از هواداران س���ازمان پیکار را تنها به جرم عقایدش شکنجه و 
اعدام نمود. این مالی دزد و بی س���واد، پرویز مالزاده از هواداران مجاهدین را که 
به ش���دت  شکنجه شده بود با پاهای متورمش در حایل که می لنگید به جوخه های 
کینه توزی مرگ سرپد. به دستور اراکی، سعید علی زاده از هواداران مجاهدین را که 
کم س���ن و سال بود به زور به صندیل بستند و تریباران کردند. به دستور این آخوند، 
شهناز کاظمی از هواداران مجاهدین را به حدی شکنجه کردند که زیر شکنجه جان 

باخت، سپس آخوند اراکی یک حکم اعدام برای جسد بی جانش صادر کرد.۱ 
همنی شاهد در مورد همکاران اراکی در خوزستان می نویسد: 

بعضی از جنایتکارانی که در دهه شصت هم گام با آخوند اراکی در خوزستان جنایت 
آفریده اند، عبارتند از آخوند باباخانی به عنوان حاکم ش���رع و جنایتکارانی چون 
مهدی مقدسی، محسن دستور، محسن مکی، تیزمغز و ناصری به عنوان دادستان، 
نادریان و طُرفی به عنوان َسراکیپ های شکنجه، مجریان این همه جنایت بودند. آن ها 

بطور کلی خود یک حکومت بودند و در برابر هیچ کس پاسخگو نبودند.
اس���امی تعدادی از شکنجه گرانی که شب ها شکنجه می کردند و روزها در زندان 
ناوا )در بندر ماهشهر( عربده  می کشیدند و زندانیان را تحقری می کردند و هم عضو 

جوخه های اعدام بودند عبارتند از:
محمد نادریان، منصور طرفی، نامدار نجفی، محمد زورمند، فرهاد زمانی، فریدون 
فرخی، عباس س���گوند و فرید گرگی. دو پاس���دار در دادسرای ماهشهر به  نام های 
ابراهیمی و حبیب رئیسی زندانبان بودند که بی شک تمام اطالعات شکنجه گران را 

دارند. این که آیا خودشان هم شکنجه گر بوده اند، چیزی در دست نیست. ۲

باالگرفنت جنگ ایران و عراق باعث شد کنش���گران و فعاالن سیاسی فرهنگی عرب با 
اتهام جاسوس���ی و همکاری با حزب بعث عراق روبرو شوند. حاصل این دوره، اعدام 

1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20563
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20563
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ده ها شهروند عرب خوزستان با حکم محسن اراکی بود. حسن تیزمغز۱ دادستان انقالب 
اسالمی خوزستان یار غار و همراه و یاور او در این جنایات بود. آوازه ی این دو به همراه 
تعدیات و بزه کاری های ش���ان چنان بلند ش���ده بود که نسبت به تخلفات آن ها تا بعد از 
برکناری شان در مجلس شورای اسالمی از سوی نمایندگان خوزستان به موسوی اردبیلی 

تذکر داده می شد. 
در تابستان ۶۷ زندانیان زندان کارون اهواز به دستور تیزمغز در پادگان شهید درویش ناجا 

که متعلق به سپاه اهواز است، تریباران شدند.۲
به منظور درک جنایاتی که در خوزستان در دهه ی ۶۰ صورت گرفته کافی ست به گفته های 
حسن تیزمغز دادستان کل خوزستان توجه شود. وی در اسفند ماه ۱۳۶۰ می گوید:  اکنون 
بحمدالله در خوزستان مسئله ای به نام گروهک ها وجود ندارد و مسئله ی اصلی ما مسئله ی 
جنگ با صدام است. وی در خصوص تعداد پرونده های مربوط به گروهک ها نیز گفت: 
در اهواز تاکنون هفتصد و نود پرونده مربوط به گروهک ها مورد رسیدگی قرار گرفته که 
برای بیش از ششصد مورد آن با استناد به مدارک مستدل حکم قطعی صادر شده است.۳

حضور در مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق 
و تشکیل سپاه بدر

اراکی به منظور ش���رکت در انتخابات دومنی دوره ی مجلس شورای اسالمی از ریاست 
دادگاه انقالب خوزستان استعفا داد اما به خاطر نفرتی که از او در میان مردم بود موفقیتی 

کسب نکرد. 
وی که اصالتاً عراقی است و در محاوره با عرب ها خود را عراقی می نامید پس از تشکیل 
مجلس اعالی انقالب اس���المی عراق به عنوان یک عراقی به عضویت آن در آمد و در 
سال ۱۳۶۲ شاخه ی نظامى آن را تأسیس کرد که بعدها به »سپاه نهم بدر« معروف شد. 
وی از سال ۱۳۶۶ ایل ۱۳۷۵شمسی، مسئولیت نمایندگى ویل فقیه در نریوهاى سپاه بدر 

را نیز بر عهده داشت.
وی در مورد چگونگی جذب نریو برای سپاه بدر می گوید: 

من نریوها را این طور جمع کردم؛ به اردوگاه های عراقی ها در ایران-در ایالم، اهواز، 
جهرم و اراک-می رفتم و بچه ها را جذب می کردم. به سوریه رفتم و هواپیمایی از 
نریوهای جوان عراقی جمع کردم و وارد ایران کردم و تا سپاه بدر تشکیل و تاسیس 

۱-وی هم اکنون دفرت وکالت دارد و در ایذه مشغول به کار است.  
2-https://iranwire.com/fa/features/23252

۳-روزنامه ی اطالعات ، ۶ اسفند ۱۳۶۰، صفحه  ی ۴
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شود. در ابتدا بسیج مجلس اعال بود و بعد سپاه بدر شد.۱ 
اراکی در مورد ریشه  ی »حشد الشعبی« در عراق می گوید: 

...ریشه اش سپاه بدر است. اگر سپاه بدر و آموزش  ها نبود این هم نبود. این ها آموزش 
دیده بودند و تشکیالت آموخته بودند و مجهز بودند. مگر می توانستیم سپاهی به این 
فعایل به این زودی تاسیس کنیم؟ کار ساده ای نیست. سپاهی که در عرض سه، چهار 
ماه نمی توانستیم تأسیس کنیم. استخوان بندی اصلی حشدالشعبی همان نریوهای سپاه 

بدر هستند. ۲

حمایت از کشتار ۶۷ و لزوم قتل »منافقنی«
وی به خاطر زمنی خواری و فس���اد دارای پرونده در دادگس���رتی خوزس���تان است که به 

واسطه ی اعمال نفوذ، پرونده مختومه شد. 
اراکی به خاطر س���ابقه ای که امر سرکوب و جنایت داشت با نفوذ برادران آوایی و دیگر 
حلقه های پرقدرت دزفول در س���ال ۱۳۶۵ پس از مرگ آیت الله قاضی به امامت جمعه 
دزفول و نمایندگی خمینی در این شهرستان منصوب شد. علی رضا آوایی وزیر دادگسرتی 
دولت روحانی یکی از زیردستان وی در دادگاه انقالب بود و این دو با هم دستی یک دیگر 

جنایات زیادی را در خوزستان رقم زدند. 
اگ���ر چ���ه در جریان کش���تار ۶۷ وی حاکم ش���رع نبود و به جای وی محمدحس���نی 
احمدی ش���اهرودی به همراه علی رضا آوایی این مس���ئولیت را به عهده داشت اما وی 
از موض���ع امام جمعه و نماینده ی خمینی در دزفول در جریان کش���تار زندانیان زندان 

»یونسکو« بود. 
وی یکی از حامیان قتل عام زندانیان سیاسی بود و پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیت الله 
منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷، سخیف ترین موضع گریی را در ارتباط با این جنایت 

بزرگ کرد و گفت: 
من دیدم یکی از این عمامه به سرهای منحرف و از رهربان تشیع انگلیسی در کلیپی 
اعرتاض می کند که در جمهوری اس���المی منافقنی کشته شدند. می گوید آیا حکم 
منافق کشنت اس���ت؟! قرآن کریم به صراحت می گوید باید منافق را کشت. حرف 

صریح قرآن است.
قرآن صریح می فرماید حکم منافق کشته شدن است. رسول اکرم )ص( در آن شرایط 
اول اس���الم، اختیار داش���ت که بعضی ها را عفو کند و بعضی ها را عفو کرد؛ این 

1-www.mehrnews.com/news/4166174
1-www.mehrnews.com/news/4166174



351
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

حکمش نکشنت نیست، در رابطه با دولت ویل عصر)عج( به صراحت آمده که در 
دولت ایشان دیگر منافقی زنده نمی ماند.

مسئله ی قتل منافقنی یک اصل قرآنی است، بلکه منافق اقوای در حکم قتل است، 
این احکام صریحه ی قرآن است. این ها چیزهایی است که در قرآن به صراحت آمده 
و نیازی به تفس���ری ندارد در جای دیگر هم باز قرآن تفسری دارد اما ویل امر اختیار 
عفو دارد، هم منافقنی را می تواند عفو کند، هم غریمنافق را؛ که در جمهوری اسالمی 
اینطور هم شد و گاهی منافقنی عفو شدند. از عایل ترین تصمیماتی که حضرت امام 

گرفت همنی مسئله بود و این تصمیم ها از نوع تصمیم های انبیاست.
عزل آقای منتظری یکی دیگر از تصمیم های عجیب امام است که اگر این تصمیم 
را نمی گرفت اثری از انقالب باقی نمی ماند و از زمان شاه هم بدتر می شد. تصمیم 
دیگر امام لزوم اجرای قواننی الهی بر منافقنی بود؛ بر منافقینی که توبه نکردند. من از 
خود آقای منتظری تعجب می کنم که به شما می گفتند فقیه! چطور جرأت می کردی 

در مصاحبه ای اعرتاض کنی چرا منافقنی را کشتند.
مگر خودتان فتوا نمی دهید  که محارب و منافقینی را که رهرب آن ها زنده باشد باید 
کشت، رهربی که با صدام مالقات داشته و به کمک لشکر صدام رفته است و علیه 
ایران جنگیده اند و به شهرهای ما حمله کردند و به زن و فرزندان ما رحم نکردند و 
هم چننی ترورهای سازمان یافته ای که انجام دادند، شمائی که ادعای فقاهت می کنید 
چطور می گویید این ها نباید کشته شوند شما مگر فقیه نیستی؟ حکم همه ی فقها بر 

این است که منافقنی باید کشته شوند.
امام)ره( هم گفت این هایی که داخل زندان از منافقنی هس���تند توبه کنند. دس���ت 
امام)ره( درد نکند دس���ت این هایی که حکم امام را اجرا کردند درد نکند، دس���ت 
آن هائی که حد الهی را جاری کردند درد نکند. ملت ما باید به آن هایی که حد الهی 
را برای منافقنی جاری کردند بگویند درود بر شما که این حد الهی را اجرا کرده اید، 

این حکم هم شرعی است و همه ی عقال بر این حکم معتقدند.۱
با مرور آن چه وی در مورد لزوم »کشنت منافقنی« در سال ۱۳۹۶ می گوید می توان حدس 

زد او در دهه ی ۶۰ مرتکب چه جنایاتی در خوزستان شده است. 

نماینده ی خامنه ای در بریتانیا
خامنه ای دلِ  خوشی از خمینی نداشت. بنا به گفته ی کروبی وی تا زمان زنده بودن آیت الله 
سیدمحس���ن حکیم از وی تقلید می کرد و تنها در جاهایی که وی »احتیاط« می کرد به 

1-http://kayhan.ir/fa/news/101264
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خمین���ی رجوع می نمود. در دوران رهربی خمینی هم به وضوح می ش���د فاصله ی او با 
خمینی را دید. به ویژه در جریان نخست وزیری مریحسنی موسوی و سپس بحث والیت 
مطلقه فقیه که خامنه ای در دی ماه ۶۶ با آن مخالفت کرد و با تودهنی آشکار خمینی مواجه 
ش���د این فاصله دیده می شد. این ها همه دست به دست هم می داد تا خامنه ای احساس 
حقارت و سرشکستگی کند. از آن جایی که وی فردی کینه ای است بعد از رسیدن به مقام 
والیت فقیه کوشید تمام نمایندگان خمینی در شهرها و استان ها را تغیری دهد و افراد نزدیک 

به خود را جانشنی آن ها کند. 
او هم چننی می کوش���ید افراد بی مقدار و در حاشیه ی دوران خمینی را عزت بخشیده و 
باال بکش���د. در حوزه ها هم بر همنی منوال بود که مصباح یزدی و مکارم شریازی قدرت 
گرفتند. روحانیون عراقی را که خمینی هیچ گاه اجازه نمی داد به مناصب باال برس���ند، 
به حساس ترین پست ها منصوب کرد. هاشمی شاهرودی، صادق الریجانی، محمدعلی 
تسخریی، محسن اراکی و... تنها مشت نمونه ی خروار هستند. در پست های سیاسی هم او 
می کوشید  کسانی را به قدرت برساند که سابقه  ای نداشتند و خود را مدیون او می دانستند. 
احمدی نژاد بر اساس این سیاست بود که با حمایت خامنه ای به ریاست جمهوری رسید. از 

این موضع بود که محسن اراکی هم دارای موقعیت ویژه در نظام اسالمی شد. 
اراکی در س���ال ۱۳۷۳به عنوان نماینده ی خامنه ای همراه با اهل و عیالش با اختصاص 
بودجه ای عظیم به لندن اعزام ش���د و به مدت یک دهه در انگلستان حضور داشت و از 
برکات زندگی در این کشور به نحو احس���ن استفاده کرد. در دوران حضور وی در لندن 
گزارش ه���ای متعددی در مورد سوءاس���تفاده های مایل وی از جمل���ه خرید آپارتمان و 
مس���تغالت در محله ی  عیان نشنی این شهر انتشار یافت. انتشار این گزارش ها باعث شد 
عاقبت خامنه ای او را به تهران فرا بخواند. هرچند او طومار های متعددی در حمایت از 

تمدید مأموریتش در لندن دست و پا کرد اما موفقیتی حاصل نکرد.
وی در لندن، به تأس���یس مرکز اس���المی انگلیس )۱۳۷۴( و حوزه ی  علمیه امام حسنی 
پرداخت و سپس مراکز اسالمی را در شهرها منچسرت، بریمنگهام، نیوکاسل و گالسکو دایر 

کرد. 
تأسیس کالج اسالمی لندن )Islamic College for Advanced Studies( و »جماعة 
علماء المسلمنی فی بریطانیا« )انجمن دانشوران مسلمان در بریتانیا( از دیگر اقدامات او 

به شمار می رود. 
وی مدعی است در سال ۲۰۱۲ میالدی موفق به اخذ دکرتای فلسفه تطبیقی از دانشگاه 
پورتس���موث انگلستان با رساله ی »عّلیت و آزادی از منظر فلسفه ی اسالمی و فلسفه ی 
مغرب زمنی« ش���ده است. این که بدون داشنت تحصیالت عالیه و مدارک معترب چگونه 
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چننی دکرتایی گرفته؟ الله و اعلم. احتمااًل از نوع دکرتای روحانی و سیدحسنی موسویان 
و... است که با امداد های غیبی حاصل شد. 

مجمع تقریب مذاهب اسالمی
اراکی در تری ماه ۱۳۹۱به خاطر تسلطی که به زبان های عربی و انگلیسی داشت از سوی 
خامنه ای به سمت دبریکلی مجمع تقریب مذاهب اسالمی در آمد و جانشنی محمدعلی 
تس���خریی که او نیز عراقی بود ش���د و پس از مدتی »آیت الله« خوانده ش���د. یکی از 
مس���ئولیت های وی در این »مجمع«، برخورد با مخالفان خامنه ای و تئوری والیت فقیه 
تحت عنوان »ش���یعه ی انگلیسی« و ایجاد زمینه برای سرکوب آن هاست. خمینی برای 
سرکوب مخالفانش »اسالم آمریکایی« را باب کرد و خامنه ای »تشیع انگلیسی«. البته 

وی از »سنی آمریکایی« نیز غافل نمی شود. 

اراکی پس از مرگ خمینی در سال ۱۳۶۹به مجلس خربگان رهربى راه یافت. در حایل که 
در همان دوره بسیاری از نزدیکان خمینی با کارگردانی خامنه ای از طرف شورای نگهبان 
رد صالحیت شده و قادر به شرکت در انتخابات نشدند. وی هم چننی بنی سال های ۱۳۶۲ 
تا ۱۳۷۳ حاکم شرع هیأت هاى واگذارى زمنی خوزستان بود و در عنی حال از سال ۱۳۶۹ 

تا ۱۳۷۴ نمایندگی ویل فقیه در دانشگاه چمران اهواز را نیز به عهده داشت. 
عضویت در شورای عایل مجمع جهانی اهل  بیت، عضویت در هیأت امناى جامعةالمصطفی 
العالمیة )مربوط به طالب خارجی حوزه ی  علمیه قم(، ریاست هیأت امناى مجمع الفکر 
االس���المی در مشاغل او در نظام اسالمی اس���ت. او مؤسس و رئیس مرکز پژوهشی و 
آموزشی امامت و والیت است و دانشنامه ی مجازی امامت و والیت زیر نظر وی تدوین 

و انتشار می یابد.

رویاپردازی محسن اراکی نماینده ی خامنه ای 
در س���ال ۱۳۹۶ در بحبوحه ی بحران جانشینی خامنه ای که با بیماری هاشمی شاهرودی 
شدت گرفته او به تحرکا تش وسعت بخشیده و می کوشد نقش فعایل در تحوالت سیاسی 
بازی کند. سفرهای او به اطراف و اکناف کشور نیز بیش تر شد  که خود حاکی از مقاصد 

احتمایل اوست. 
سال ها از شروع درس خارج فقه و اصول اراکی می گذرد و او از این طریق می کوشد در 
حوزه ی علمیه نیز اوج بگرید. وی در مردادماه ۱۳۹۶در کرمانش���اه گفت:  ما قوم رسول الله 
هستیم و انقالب ما با جبهه ی رسول الله به وقوع پیوست. در همان ماه به مناسبت کشته شدن 
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محسن حججی پیام داد. و در شهریورماه وی سخرنان مراسم یادبود »سرداران بی سر، اربعنی 
شهید حججی« و گرامی داشت سیصد شهید مدافع حرم بود. 

وی طی سخنانی در نشست ادبی »چله کوچ چلچله« که به همت مجمع جهانی تقریب 
و با حضور حجت االسالم والمسلمنی محمدی گلپایگانی رئیس دفرت مقام معظم رهربی 
و جمعی از علما و روحانیون و اقشار مختلف عصر پنج شنبه در تهران برگزار شد، اظهار 

داشت: شهدای مدافع حرم نماد یاری دین خدا در عصر ما هستند. ۱
در ۱۳ آبان وی در جمع تیم رس���انه ای اعزام���ی به اجالس بنی المللی علمای مقاومت 
که در بریوت برگزار ش���د گفت: ما در یک جنگ تمام عیار قرار داریم اما نه تنها عقب 
نشینی نخواهیم کرد بلکه با استفاده از تمام ظرفیت های خود برای تقویت محور مقاومت 
و تقویت اندیشه تقریب میان علما و کشورهای اسالمی تالش می کنیم.۲ او هم چننی در 
آذرماه س���خرنان مراس���م نماز جمعه بود. ۱۴ آذر وی در مراسم افتتاحیه ی سی ویکمنی 
کنفرانس بنی المللی وحدت اس���المی گفت: مرحله ی تهاجم بدون دفاع دش���منان به 
کشورهای اسالمی پایان یافته و اکنون شاهد مرحله ی جدید خیزش کشورهای اسالمی 

در قلب جهان اسالم هستیم.۳ 
وی به عنوان سخرنان مراسم دولتی  ۹ دی تهران خواستار بسنت فضای مجازی و تلگرام 
شد و تأکید کرد: مسئوالن با دشمن قراردادی بستند اما دشمن به قول خود پایبند نبود لذا 
طبق آیه ی قرآن باید عکس العملی همانند آن ها نشان دهیم و وضعیت را به وضعیت قبل 
از برجام بازگردانیم و مسئوالن با مشت آهننی به دهان کسانی بزنند که می خواهند به ما 

فشار بیاورند.۴ 
او در چند برنامه ی حکومتی به مناسبت سالگرد ۹ دی )تظاهرات حکومتی نظام در سال 
۱۳۸۸( در شهرستان ها نیز شرکت و سخرنانی کرد. اراکی در ۴ بهمن ۱۳۹۶ در شصت و 
دومنی سالگرد »شهدای فداییان اسالم« در قائم شهر شرکت کرده و با بیان این که ما باید 
اقتصاد را با توکل به خدا حل کنیم، تأکید کرد: مش���کالت اقتصادی با اعتماد به خدا و 

مردم حل می شود نه با اعتماد به آمریکا و انگلیس. 

پس از اظهارنظر روحانی در ارتباط با لزوم نقد حتی دوران ظهور امام زمان وی فرصت 
را مغتنم شمرده و به منظور حذف یکی از کاندیداهای رهربی به میدان آمد و با تحریف 

نظر روحانی، او را مورد حمله قرار داد و گفت: 
1-www.mehrnews.com/news/4094299
2-http://qodsna.com/fa/305229
1-http://fa.alkawthartv.com/news/107246
4-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/09/1615110 
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ظاهراً دروسی که در جوانی خوانده اید را فراموش کرده اید لذا بهرت است به سیاست 
خود برپدازید، وقتی س���وادش را ندارید اعتقادات مردم را رها کنید. مش���کالت 
معیش���تی و دنیوی مردم بسیار است، وقتی علمش را ندارید به مسائل اخروی شان 

کار نداشته باشید.۱
همنی که وی به عنوان یک »آخوند عراقی« جرأت می کند با روحانی این گونه صحبت 

کند حاکی از وجود دست های قوی پشت پرده در حمایت از اوست. 
تأکید بر »سواد«  نداشنت روحانی و این که ظاهرًا دروسی در جوانی خوانده و فراموش 
کرده تالشی است از سوی وی و باندهای رقیب درون نظام که در صورت مطرح شدن 

نام روحانی او را بی سواد و ... معرفی کنند. 

خربگزاری مهر در بهمن ۱۳۹۶ در مورد ساخت کشتی مطال با آیات قرآن گزارش داد: 
آیت الله محس���ن اراک���ی در درس اخالق خود با بیان این ک���ه امروز مورد تهاجم 
گسرتده ی فرهنگی هستیم، گفت: امروز هر کار و اقدامی که باعث ترویج دین خدا در 

جامعه شود قطعاً مورد تهاجم دشمنان قرار خواهد گرفت.
وی س���اخت قرآن کش���تی مطال که اخریاً توس���ط یکی از هرنمندان انجام شده را 
مص���داق بارز انفاق در راه خدا دانس���ت و گفت: امروز به هرن دینی و هرن مذهبی 

تهاجم می شود.۲ 
طرف دیگر ماجرا این است که رسانه های جناح راست نظام اسالمی، پوشش وسیعی به 

او و نظراتش می دهند که خارج از عرف رایج در نظام است. 
در عرض یک س���ال تنها خربگزاری مهر ش���صت و ش���ش خرب راجع به او منتشر شد که 
حدوداً بیس���ت خ���رب آن در مورد کالس های درس خارج اراکی ب���ود. ۳ محتوا و یا تیرت 
کالس های درس هیچ یک از مراجع تقلید شیعه که سمت استادی نسبت به او دارند از 
طریق خربگزاری ها منتشر نمی شود و اراکی در این رابطه با وجود موقعیت نازیل که در 

حوزه دارد، استثنا است. 
 

سکوت در برابر نقض صریح قانون اساسی
محسن اراکی یکی از سه ضلع روحانیون عراقی است که در قحط الرجال نظام اسالمی 
 همراه با شاهرودی و الریجانی و در رقابت با یکدیگر می کوشند زمام امور مردم ایران را 

1-http://kayhan.ir/fa/mobile/news/123824/1196 
2-www.mehrnews.com/news/4207087
3-www.mehrnews.com/page/archive 
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بدست گریند. وقتی طبق قانون اساسی کسی که متولد ایران نبوده نمی تواند رئیس جمهور 
ش���ود و در سال ۱۳۵۸جالل الدین فارسی به دستور خمینی اجازه ی شرکت در مبارزات 
انتخاباتی را پیدا نمی کند چگونه کسانی که متولد ایران نیستند می توانند پستی بسیار باالتر 
از رئیس جمهوری را اشغال کنند. این امر در ارتباط با رئیس قوای مقننه و قضاییه نیز صدق 
می کند که دو نفر از رؤسای آن عراقی بوده  اند. متأسفانه هیچ یک از عوامل نظام اسالمی 

و »حقوقدانان« به این مهم نمی پردازند. 

 



سیداحمد قتیل زاد
 

س���ید احمد قتیل زاد در بهمن ۱۳۲۵ در بابل به دنیا آمد. گفته  می شود خاندان قتیل زاداز 
فرزن���دان »امام زین العابدین« به ش���مار می روند و نام خانوادگ���ی آن ها به »قتیل« یا 
کشته  شده ی کربال برمی گردد. در واقع »نواده«ی حسنی بن علی »قتیل« کربال، در سه دهه 
مسئولیتش در دستگاه قضایی، روی »شریح قاضی« و شمر و یزید و حرمله و خویل را 
سفید کرد و در دهه ی ۶۰ در شمال کشور کم تر جنایتی بود که او دست در آن نداشته باشد. 

حاکم شرع بی رحم دستگاه قضایی 
قتیل زاد جزو شاگردان گلپایگانی، مریزاهاشم آملی و بهجت بود و بعد از پریوزی انقالب، 
مسئول کمیته ی انقالب اسالمی شهریار و فریدون کنار شد و سپس به عنوان امام جمعه و 
حاکم ش���رع راهی بندرانزیل شد. آوازه ی جنایات او در این شهر چنان باال گرفت که به 
سرعت پیشرفت کرد و در دهه ی ۶۰ حاکم شرع سیار شهرهای گیالن بود و حکم اعدام 
زندانیان بس���یاری را در دادگاه های چند دقیقه ای که قربانیان حتی فرصت دفاع از خود 
نداشتند صادر کرد. وی به مدت سیزده سال جنایات زیادی را در سطح استان مرتکب شد 

که بخشی از آن در خاطرات زندانیان آزاد شده  ی اهل گیالن آمده است.
قتیل زادکه در میان مردم به »قاتل زاده« معروف بود، در فحاشی و  هتاکی رعایت هیچ کس 
را نمی کرد و گاه کثیف ترین و زشت ترین اتهامات را متوجه ی دخرتان نوجوان و جوان اسری 
می کرد. وی با چننی روی کردی معتقد بود که »ذوالفقار علی« را در دست دارد و عدالت 

او را اجرا می کند. 
گیالن از جمله اس���تان هایی بود که به خاطر حضور پررنگ مجاهدین و گروه های چپ 
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از اهمیت زیادی برای رژیم برخوردار بود و به همنی خاطر وجود فرد قسی القلبی مانند 
قتیل زاد در رأس دادگاه انقالب مهم و حیاتی بود. 

قتی���ل زاد، در مرداد ۱۳۶۰در یک دادگاه فرمایش���ی حکم اعدام چهار زندانی مجاهد به 
نام ه���ای فخرالدین ابراهیمی، هرمز عابدباخدا، علی الوندپور و محمود حجتی را که از 
هواداران مجاهدین در شهرهای فومن و رشت بودند صادر کرد در حایل که آن ها پیش از 

۳۰ خرداد و شروع درگریی مسلحانه بنی رژیم و مجاهدین دستگری شده بودند. 
او از جمله حکام شرعی در گیالن بود که اجازه نمی داد پیکر قربانیان در گورستان های 
عمومی دفن شود. یکی از دوستان من به نام شایسته وطن دوست -که مجموعاً هیجده 
سال در زندان های انزیل، رشت و تهران محبوس بود و همسرش در کشتار ۶۷ در رشت 
اعدام ش���د -برایم تعریف کرد که مهناز یوسف زاده یکی از هم بندانش که در هشت آذر 
۱۳۶۱در زندان بندرانزیل اعدام ش���د پیش از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته بود. یکی از 
پاسداران به مادر مهناز که برای دیدار دخرتش به زندان آمده بود ضمن اهدای یک جعبه 
ش���ریینی خرب می دهد که پیش از اعدام ب���ا وی ازدواج کرده بود. جنازه ی مهناز به علت 
ممانعت حاکم شرع و دادستان ابوطالب کوشا از دفن پیکر او در گورستان عمومی شهر، 

در منزل مسکونی شان دفن شد. 
قتیل زاد در جریان کشتار ۶۷ به عنوان رئیس دادگسرتی این شهر و حاکم شرع گیالن نقش 
مستقیمی در این قتل عام داشت. در این کشتار براساس شهادت جان به دربردگان نزدیک 

به دوست نفر از زندانیان سیاسی به دار آویخته شدند. 

فساد جنسی و مایل 
قتیل زاد در کنار رس���وایی های بزرگ مایل، از زن���ان قاچاقچیان مواد مخدر که به اعدام 
محکوم شده بودند سوءاستفاده جنسی می کرد. همنی مسئله رسوایی بزرگی برایش پدید 
آورد اما به خاطر نقشی که در جنایات دهه ی ۶۰ داشت از مصونیت آهنینی برخوردار بود. 
وی ب���ا بهره گریی از قدرت بی حد و حصرش زمنی های زیادی را به نام خود و اقوامش 
غصب، و حقوق بس���یاری را پایمال کرد. وی از حمایت صادق احسان بخش نماینده ی 

خمینی و خامنه ای و امام جمعه رشت نیز برخوردار بود. 
در اواخر سال ۷۱پس از  کشف یک شبکه ی فساد در رشت که به سوءاستفاده از زندانیان 
نیز می پرداخت، مشخص شد که قتیل زاد مدیرکل دادگسرتی استان و حاکم شرعی به نام 
»اعلم الهدا« نقش اصلی را در هدایت این شبکه داشته اند. اعلم الهدا خودکشی کرد اما 
قتیل زاد به جای بازداش���ت از منطقه دور شد و پس از آن به تهران آمد و در دیوان عایل 
کش���ور به یکی از عوامل نریی تبدیل ش���د و منویات وی را در پرونده هایی که به دیوان 
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ارجاع می شد اجرا می کرد.
وی از ثروت زیادی برخوردار بود و هر از چندی در محافل درونی رژیم از سوءاستفاده های 
مایل وی صحبت به میان می آمد. یکی از مواردی که در مورد آن س���روصدا هم به پا شد 
ساختمان س���ازی وی در حریم دریا بود. شهرت و کسب و کار آقازاده ی او نیز که از اعتیاد 

شدیدی برخوردار بود نیز نقل مجلس محافل درونی رژیم بود. 

رسیدگی به پرونده ی فساد مایل در دیوان عایل  کشور
پرونده ی فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی که در سال ۷۲ بزرگ ترین پرونده ی مایل تاریخ ایران 
بود از سوی علی رازینی به غالمحسنی محسنی اژه ای که ریاست شعبه سه دادگاه انقالب 
را به عهده داشت داده شد. وی بر اساس »مصالح نظام« و به منظور جمع وجور کردن 
پرونده و خواباندن سروصداها، فاضل خداداد را که با فریب و خدعه توسط محسن رفیق 
دوس���ت به داخل کشور کشانده ش���ده بود به اعدام محکوم کرد و »خودی« ها از جمله 

مرتضی رفیق دوست را برای حفظ ظاهر به زندان محکوم کرد.
بقیه ی مأموریت به عهده ی حسینعلی نریی بود که با ارجاع پرونده به قتیل زاد ضمن تأیید 

حکم صادره، زمینه ی اجرای فوری آن را فراهم کند.
از زمان شروع رسیدگی به پرونده  در تریماه ۱۳۷۴ تا اجرای حکم اعدام در آذرماه، پنج 

ماه طول کشید.
  حکم اعدام احمد باطبی توسط قتیل زاد به عنوان قاضی دیوان عایل کشور تأیید شد اما به 

خاطر فشارهای داخلی و خارجی اجرا نگردید.  
سیداحمد قتیل زاد ریاست شعبه ی ۳۲دیوان عایل کشور را به عهده داشت و تا زمانی که 
زنده بود یکی از پرنفوذ ترین چهره های دیوان عایل کشور محسوب می شد و قدرت زیادی 

داشت. قتیل زاد در دهه ی ۷۰مدتی نیز رئیس کل دادگسرتی استان کرمانشاه بود. 
پس از مرگ وی در بهمن ماه ۱۳۹۲، ناصر مکارم شریازی که از جمله مراجع دولتی است 
بر پیکر او نماز میت خواند و در مجالس ترحیم و س���الگرد او معاون جامعه ی مدرسنی 
و... سخرنانی کردند و او را با القاب عجیب و غریبی هم چون »عالم مجاهد« و »عالم 

ربانی« و آیت الله و ... معرفی کردند. 





زین العابدین قربانی الهیجی

زین العابدی���ن قربانی الهیج���ی در س���ال۱۳۱۲در یک خان���واده مذهبی و کش���اورز در 
روستای پنچاه از توابع آستانه اشرفیه به دنیا آمد. وی پس از طی کالس سوم دبستان در 
زادگاهش در چهارده سالگی برای تحصیل علوم دینی و حوزوی به الهیجان و سپس در 
سال ۱۳۲۸به حوزه ی  علمیه قم عزیمت کرد. وی پس از بلوای خمینی در سال های ۴۲ و 
۴۳، هم چون بخش کوچکی از روحانیت، اعرتاضات مقطعی و سطحی به نظام سلطنتی 
داشت که گاه باعث ایجاد دردسر برای وی می شد. او یک بار در سال ۱۳۴۴بازداشت و 

به سرعت آزاد گردید و در سال ۱۳۵۰نیز دستگری و به شش ماه زندان محکوم شد. 

قربانی دارای س���ه دخرت و هفت پسر اس���ت که همگی از رانت  های مختلف حکومتی 
برخوردار شده اند. محمدحسنی قربانی، نماینده ی آستانه ی اشرفیه، برادرزاده ی اوست. 
مهدی فرزند وی که متولد ۱۳۵۷اس���ت در انتخابات مجلس شورای اس���المی در سال 
۱۳۹۴شرکت کرد اما صالحیتش تأیید نشد و بالفاصله به سرپرستی شرکت فروشگاه های 
زنجریه ای رفاه در استان گیالن منصوب شد. و با استفاده از رانت پدرش دارای مدرک 
تحصیلی کارشناسی ارش���د معماری از دانشگاه گیالن و  کارشناسی مهندسی عمران از 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس است.
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چگونگی راهیابی به دستگاه قضایی و امامت جمعه
قربانی پس از پریوزی انقالب ابتدا به ریاست کمیته های انقالب اسالمی شرق گیالن 
رس���ید و سپس ریاست دادگاه های انقالب اسالمی استان گیالن را بر عهده گرفت و در 
س���یاه ترین روزهای دهه ی۶۰جنایات زیادی را در اس���تان گیالن که یکی از مراکز مهم 
گروه های سیاسی بود رقم زد. گفته  می شود وی در جریان کشتار ۶۷ در مقام امام جمعه 

الهیجان و حاکم شرع در این جنایت دست داشته است. 
وی در دوره ی دوم مجلس شورای اس���المی از آستانه ی اشرفیه به مجلس راه یافت و به 

مدت چهار سال ریاست کمیسیون ارشاد را به عهده گرفت. 
قربانی الهیجی پس از هیجده سال که امام جمعه ی الهیجان بود به سمت امامت جمعه ی 
رشت انتخاب شد.  وی از دوره ی دوم مجلس خربگان رهربی، به عضویت این مجلس 
درآمد. وی هم چون بس���یاری از روحانیون به مدد حاکم شدن نظام اسالمی پای شان به 
دانشگاه باز شد و مدت ها استاد دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسالمی گیالن که خود بنا 

کرده بود و دانشگاه امام صادق شد. 

چپاول اموال عمومی و فساد مایل
وی عالوه بر جنایات بزرگی که انجام داده است در چپاول اموال عمومی نیز دست دارد. 
»مجتمع بزرگ تجاری و فرهنگی آدینه« یکی از بزرگ ترین مجتمع های شهر رشت که 
در مجاورت مصالی امام خمینی این ش���هر و درحریم رودخانه قرار گرفته است یکی از 

موارد فساد اوست.
محمدمهدی قربانی فرزند وی عضو کمیته ی فعال سازی مجتمع های تجاری، دبری کمیسیون 
توافقات، مدیر امور امالک و اراضی، مسئول پیگریی مصوبات هیأت مدیره و کارشناس 
امور عمرانی سازمان منطقه ی آزاد تجاری صنعتی انزیل و هم چننی مدیر فنی و عمرانی 
مصلی حضرت امام خمینی)ره( رشت، بوده و در اقدامات غریقانونی پدرش دست داشته 

است و یکی از دالیل رد صالحیت وی همنی بود.
مجتمع آدینه با زيربنای هفتاد و دو هزار مرتمربع در ُنه طبقه س���اخته شد و دارای سالن 
غذاخوری با ظرفیت دوهزار نفر، س���الن اجتماعات دوهزار نفری، س���ه س���الن سینما، 
پارک شهربازی، بانک، قنادی، آرایشگاه و... است، ساخت این مجتمع زیرنظر شورای 
سیاست گذاری ائمه ی جمعه ی مصالهای کشور انجام گرفت. »آدینه« در زمان شروع به 
ساخت بزرگ ترین مجتمع تجاری ، فرهنگی  شمال کشور لقب گرفت و نزدیک به یک 

هزار و دویست و چهل مغازه را شامل می شود. 
زین العابدین قربانی پیش فروش واحدهای تجاری مجتمع آدینه را از تابس���تان سال ۸۹ 
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آغاز کرد. قیمت واحدهای فروخته ش���ده به خریداران در طبقه ی هم کف، از مرت مربعی 
سی و پنج میلیون تومان آغاز شد و بعدها سری صعودی نیز پیدا کرد. ساخت این مجتمع 
با تخلفات بسیاری از جمله قطع درختان ارزشمند، در حریم رودخانه آغاز شد و سپس با 

قلدری قربانی عوارض شهرداری نیز پرداخته نشد. 
گفته می شود قربانی از سال ۹۱ تاکنون بالغ بر سی میلیارد تومان بابت تخلفات ساختمانی 
مجتمع آدینه به شهرداری و کمیسیون ماده ی ۱۰۰ بدهکار است اما ادعا می کند این پول را 

صرف ساخت حوزه ی   علمیه باشکوه امری المؤمننی کرده است. 
پس از گذش���ت نزدیک به هفت سال از پیش فروش و بیش از دوسال از موعِد تحویل 
واحدهای این مجتمع تجاری، خریداران نه واحد های خود را تحویل گرفتند و نه می توانند 
پول هایی که این همه س���ال دس���ت امام جمعه ی رش���ت مانده را پس بگریند! از طرفی 

شهرداری رشت هم نمی تواند مطالبات شش ساله ی خود را دریافت کند!

دستگریی رئیس دفرت قربانی و مدیر حوزه  ی علمیه
در این میان مهدی مجرد رئیس دفرت وی که مدیر حوزه ی  علمیه امری المؤمننی رشت هم بود 
به خاطر تخلفات مایل و... ضمن خلع لباس به یک سال زندان و دو سال تبعید محکوم 

شد و در بهمن ۹۵در اوین حبس شد. 
وی که کارمند حراست سازمان چای بود و بعد از بازنشستگی، رئیس دفرت زین العابدین 
قربانی ش���د ناگهان در دی ماه ۱۳۹۳در مراسم عمامه گذاری طالب در قم شرکت کرد و 
توسط آیت الله صافی گلپایگانی به لباس روحانیت ملبس شد. پس از آن که اعرتاضات 
بسیاری در گیالن به عمامه گذاری او صورت گرفت ادعا شد که وی در سال  های قبل از 

۱۳۶۴در حوزه درس خوانده است و با تأخریی سی ساله، عمامه گذاری کرده است! 
مجرد در مهر ۱۳۹۲در حایل مدیر حوزه ی  علمیه امریالمؤمننی رشت شد که هنوز خودش 
عمامه گذاری نکرده بود. وی به مدد نزدیکی به قربانی یکی از افراد قدرتمند رش���ت و 
گیالن محس���وب می شد و ریاست س���تاد ائمه ی جمعه ی گیالن و ریاست دفرت آیت الله 
انوری همدانی در گیالن و مسئولیت پروژه ی مسکن مهر و... را نیز به عهده داشت. در واقع 

او همه کاره ی استان گیالن بود. 
گفته می شود از شیخ مهدی مجرد دویست ملک کشف شده که ارزش آن ها را بیش از 

هزار و سیصد میلیارد تومان برآورد  کرده  اند.۱
با این حال برخالف ابتدایی ترین موازین حقوقی، بر اساس »عدل اسالمی« هیچ پرسش 
و تحقیقی از قربانی که حتی پس از دستگریی به حمایت از وی پرداخت صورت نگرفت.

1-www.pirastefar.ir/?p=589
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کناره گریی از امامت جمعه و نمایندگی خامنه  ای
در فروردین ۱۳۹۷پس از کناره گریی زین العابدین قربانی از نمایندگی ویل فقیه و امامت 
جمعه گیالن خامنه ای طی حکمی رس���ول فالحت���ی را جایگزین وی کرد. همان موقع 
شایعاتی در فضای مجازی انتشار یافت مبنی بر این که به علت فساد مایل توسط خامنه ای 
برکنار ش���ده است که البته واقعیت نداشت. برکناری به خاطر فساد با منش و شخصیت 
خامنه ای و ش���یوه ی کار او همخوانی ندارد و به نوعی اعتبار بخشیدن به والیت فقیه و 
سالمت او تلقی می شود. در حایل که کلیه ی فاسدان زیر بال و پر خامنه ای به اعمال خود 
ادامه می دهند. و او در طول سال های گذشته به شدت از فاسدان حمایت به عمل آورده 
است. چنانچه تجربه نشان می دهد در سه دهه ی گذشته تنها تفاوت در نگاه و برداشت از 

مسائل کشور، موجب برکناری افراد توسط خامنه ای شده است. 
همچننی آینی تکریم و معارفه ی نماینده ی ویل فقیه در گیالن و امام جمعه رشت با حضور 
غالمحس���نی محمدی گلپایگانی رییس دفرت  خامنه ای، احمد م���روی معاون ارتباطات 
حوزوی دفرت مقام معظم رهربی، محمد جواد حاج علی  اکربی رییس شورای سیاستگذاری 
ائمه ی جمعه ی کشور، مصطفی ساالری استاندار گیالن و جمعی از مسئوالن ارشد استان 
برگزار ش���د. در این آینی قربانی حضور داشت و گفت: مرا از نمایندگی ویل فقیه برکنار 

نکردند بلکه بنده از رهرب انقالب درخواست کردم که از ادامه ی مسئولیت عاجز هستم. 
خامنه ای نیز در حکم خود برای انتصاب رس���ول فالحتی نماینده ی جدید ویل فقیه در 
گیالن از زحمات ارزشمند قربانی تشکر کرد و از او به عنوان یکی از برجستگان علمی و 

فرهنگی آن خطه ی شریف نام برد و از او تشکر و قدردانی کرد.  
 



سید  علی اصغر ناظم زاده 

س���ید علی اصغر ناظم زاده قمی متولد دی ماه ۱۳۲۳ در محله ی باغ پنبه قم اس���ت. وی 
پس از کسب دیپلم وارد حوزه ی  علمیه قم شد. اساتید وی در حوزه ی  علمیه قم عبارت 
بودند از مرعشی نجفی، منتظری، مرتضی حائری یزدی، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، 
مکارم شریازی، مشکینی، سبحانی، مؤمن، جنتی، خزعلی، جوادی آملی، صانعی و... وی 

هم چننی چند ماهی نیز در نجف در کالس های درس خمینی حاضر می شد. 
ناظم زاده با باالگرفنت تحرکات روحانیت در س���ال های ۵۶ و ۵۷ جهت س���خرنانی به 
شهرهای مختلف رفت که به  دستگریی او در سال ۵۷ منجر شد. وی مدت کوتاهی را در 
زندان  های ارومیه، ساواک قم و کمیته ی مشرتک گذراند و عاقبت در آبان ۱۳۵۷ آزاد شد 

و به جمع متحصننی دانشگاه تهران و کمیته ی استقبال از امام پیوست.

چگونگی راهیابی به قوه ی  قضاییه 
بعد از پریوزی انقالب، ناظم زاده در دوران ریاس���ت تیمسار قرنی بر ارتش به تصیفه ی 
نریوهای نظامی در شهرهای تهران و منجیل پرداخت. سپس با حکم خمینی به نمایندگی 
امام در استان های گیالن قزوین و زنجان و آستارا و... منصوب شد و دیری نپایید  که به 

 قم بازگشت. 
نزدیکی او به آیت الله منتظری، مش���کینی، بهشتی و مؤمن موجب شد که پایش به قوه ی 
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قضاییه باز شود و تا س���ال ۱۳۶۵در استان های قزوین، خوزستان، کرمانشاه، کهکیلویه و 
بویراحمد، ایالم، اردبیل، زنجان و ش���هرهای خمنی و کاش���ان و بیجار و مشگنی شهر و 
رییس تعدادی از شعب تهران به قضاوت برپدازد. در خرداد ۱۳۵۹زمانی که حاکم شرع 

استان های کرمانشاهان، ایالم و شهرستان کاشان بود، در سفر به سنندج اعالم کرد:
 بر اساس تحقیقاتی که به عمل آمده دادگسرتی سنندج با  گروه های مسلح همکاری 
داشته و در دادگاه های خلقی که آن ها تشکیل داده اند عده ای از مسلمانان و پاسداران 
انقالب را محاکمه کرده اند از این رو پیشنهاد می شود که به این مسئله رسیدگی فوری 

به عمل آید و دادگسرتی سنندج منحل شود.۱ 
به این ترتیب ناظم زاده و نظام اس���المی س���لطه ی خود را بر دادگسرتی سنندج تحکیم 

بخشیدند.
او به طور هم زمان مسئولیت دادگاه امور صنفی تهران را نیز به عهده داشت و احکام شالق 
و زندان و مصادره ی اموال زیادی را صادر کرد. مدتی نیز در دادگاه عایل قم به خدمت 

پرداخت.

جان به در بردن از ترور در اوین
در جری���ان تالش کاظم افجه ای ب���رای ترور  کچویی و الجوردی و حکام ش���رع اوین، 
ناظم زاده به همراه الجوردی با پناه گرفنت در پش���ت درخت های تنومند اوین از مهلکه 

گریخت و سعیدی یکی دیگر از حکام شرع هدف گلوله قرار گرفت و زخمی شد. 
ناظ���م زاده در آن دوران بنی تهران و کاش���ان در رفت  و آمد و به  صدور احکام بی رحمانه 
می پرداخت. عطا رضویان یکی از هواداران پیکار  که در تدارک مراس���م عروسی اش در 
کاشان بود در تریماه ۱۳۶۰در منزل مسکونی شان دستگری شد. او در حدود یک هفته در 
کاش���ان زندانی بود و در حایل که وعده ی آزادی او را می دادند به  اوین منتقل شد و به 
حکم ناظ���م زاده در روز ۱۴تریماه ۱۳۶۰اعدام گردید. از او بازجویی و تحقیق خاصی به 
عمل نیامده بود، در اطالعیه ی دادس���تانی وی »عطیه« معرفی شده بود. او را به جای 
خواهرش عطیه اعدام کردند. طیب صادقیان یکی از زندانیان سیاسی دهه ی ۶۰ کاشان در 

مطلب کوتاهی راجع به او می نویسد: 
حتماً بخاطر دارید که عباس مسگر در حال اتمام دوره ی دو ساله سربازی خود بود و 
چند روزی برای دیدار پدر و مادر پریش به مرخصی آمده بود که در کاشان دستگری 
و توسط شما حکم اعدامش صادر شد. حشمت باغبانی و حسنی صدف را یادتان 

است؟ به راحتی حکم اعدام این عزیزان را صادر کردید.۲

۱-روزنامه ی کیهان، ۳ خرداد ۱۳۴۹. 
2-www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=15285
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رئیس دادگاه امور صنفی تهران و تالش برای اعدام محتکران
ناظم زاده که اختیار جان و مال مردم را در سیاه ترین روزهای تاریخ میهن مان داشت اعدام 
را دوای هر دردی می دانس���ت. وی به عنوان رئیس دادگاه ویژه ی امور صنفی به همراه 
جواد صادقی دادستان امور صنفی در مصاحبه با خربگزاری پارس شرکت کردند. در پی 
اظهارنظر صادقی مبنی بر این که با محتکران و کسانی که قصد تخریب اقتصاد کشور را دارند 
باید با توجه به شرایط جنگی کشور قاطعانه برخورد کرد و در صورت اثبات نیات پلیدشان 
آن ها را به مجازات مرگ محکوم کرد،ناظم زاده در مورد تروریست های اقتصادی گفت: 

تروریست های اقتصادی افرادی هستند که اموال مردم را به صورت ارز از مملکت 
خارج می کنند و یا با بست و بندهای ایادی خود کارخانه ها را به  تعطیلی می کشانند 
و احیاناً اجناس مورد احتیاج جامعه را مخفی می کنند تا به انقالب ضربه وارد کنند. 
طبیعی است که این افراد تروریست اقتصادی هستند  که باید با آن ها به شدت رفتار شود.۱ 

ریاست دفرت آیت الله منتظری
ناظم زاده در حدود هش���ت س���ال در قوه ی قضاییه به عنوان حاکم شرع چندین شهر و 
مرکز اس���تان خدمت نمود و سپس با استعفا از مشاغل قضایی، به حوزه ی قم بازگشت 
و در دهه ی ۷۰شمسی به عضویت مجمع محققنی و مدرسنی درآمد که تشکلی در مقابل 

جامعه ی مدرسنی حوزه ی علمیه قم است. 
وی در سال ۱۳۷۳به ریاست دفرت آیت الله منتظری رسید. اما عمر آن چندان طوالنی نبود. 
وی همانند دیگر اعضای مجمع مدرسنی و محققنی در دوران خامنه ای ستاره ی اقبال شان 
افول کرد و او مجبور شد به دفرت آیت الله سیستانی در قم که توسط شهرستانی اداره می شود 
پناه بربد و در آن جا مش���غول کار ش���ود. وی از آن طریق، رئیس هیأت امنا و مسئول مرکز 
تحقیقات طب اسالمی امام صادق )ع( و رییس هیأت امنا درمانگاه خرییه ی امام صادق 

شد که متعلق به آیت الله سیستانی است. 
ناظم زاده از دیرباز یارغار سیدحس���نی موس���وی تربیزی بوده است و هم چنان این ارتباط 
 نزدیک ادامه دارد. در جریان جنبش سبز فرزندان موسوی تربیزی و ناظم زاده بازداشت

 شدند که پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. 

۱-روزنامه ی اطالعات، ۴ آذر ۱۳۶۰. 





حسنی مظاهری اصفهانی

حس���نی مظاهری اصفهانی در آبان ۱۳۱۲ در یک خانواده ی روحانی در تریان نجف آباد 
به دنیا آمد. وی با ورود به حوزه ی علمیه اصفهان دروس ابتدایی حوزوی را آموخت و 
سپس به حوزه ی علمیه قم رفت و نزد مرعشی نجفی، مرتضی حائری، محمدباقر سلطانی، 
بروجردی، خمینی و محقق داماد به تحصیل خارج فقه و اصول پرداخت و سپس در یکی 

از دبریستان های اصفهان به تدریس دروس دینی پرداخت. 

از ارتباط با ساواک تا مسند قضاوت اصفهان 
وی نه تنها هیچ سابقه ای در مبارزه با نظام سلطنتی نداشت بلکه به داشنت رابطه با ساواک 
اش���تهار داشت. پس از پریوزی انقالب اس���ناد ارتباط وی با ساواک به دست آیت الله 
طاهری افتاد و قرار بود توس���ط دادگاه ویژه ی روحانیت خلع لباس شود. معلوم نشد چه 
دستی او را نجات داد و باالخره در مرداد ۱۳۶۰ که نظام اسالمی به شدت به  حاکم شرع 
شقی و بی رحم نیاز داشت او را به مسند قضاوت دادگاه انقالب اسالمی اصفهان رساند. 
مظاهری در سیاه ترین روزهای تاریخ معاصر ایران جنایات زیادی را در اصفهان مرتکب 

شد. 
محمد هشی یکی از دوستان من که به حکم مظاهری به زندان ابد محکوم شده بود و او 
را از نزدیک می شناخت برایم تعریف کرد وی در عرض بیست و چهار دقیقه، حکم اعدام 

بیست و شش نفر را صادر کرد. 
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در زندگی نامه  هایی که از مظاهری انتشار یافته است هیچ اشاره  ای به سابقه ی جنایتکارانه ی 
وی نمی شود. گویا حضور در دادگاه انقالب به عنوان حاکم شرع جزو »افتخارات« او 

نیست. 

ریاست حوزه ی علمیه اصفهان در دوران خامنه ای
پس از پریوزی انقالب، ریاس���ت حوزه ی اصفهان در اختیار آیت الله حسنی خادمی بود 
که به ش���دت با جالل الدین طاهری نماینده  ی خمینی و امام جمعه ی اصفهان مخالف 
بود و درگریی بنی این دو مش���کالت زیادی را در س���طح اس���تان دامن می زد. پس از 
درگذشت آیت الله خادمی در سال ۱۳۶۳ از آن جایی که خمینی خواهان برقراری توازن 
میان جناح های نظام اسالمی بود اجازه داد تا حسن صافی اصفهانی مسند ریاست حوزه 

را به عهده گرید. 
مظاهری که دارای موقعیت خاصی در اصفهان نبود، پس از ترک دادگاه انقالب اسالمی، 
به قم مهاجرت کرد و در پی درگذش���ت حس���ن صافی اصفهانی رئیس حوزه ی علمیه 

اصفهان در سال ۱۳۷۴ به ریاست این حوزه رسید. 
مظاهری به خاطر سوابقی که داشت از میزان مخالفت روحانیون و طالب با خودش با 
خرب بود به همنی علت پذیرش این مسند را به درخواست خامنه ای موکول کرد تا در پناه 
حکم وی و حمایت او بتواند منویات خود را پیش بربد. خامنه ای که می دانست طاهری از 
نزدیکان آیت الله منتظری است فرصت را مغتنم شمرد و مظاهری را روانه ی اصفهان کرد.

وی در حایل به ریاست حوزه ی اصفهان رسید و در مقابل جالل الدین طاهری قرار گرفت 
که پس از پریوزی انقالب طاهری در صدد خلع لباس کردن وی بود. 

سید ابوالحسن مهدوی نماینده ی اصفهان در مجلس خربگان رهربی که یکی از عوامل 
مظاهری در حوزه ی اصفهان است در این باره می گوید:

بعد از این که تصمیم بر دعوت آیت الله مظاهری به اصفهان گرفته ش���د، با جمعی 
از روحانیون به ش���هر قم رفتیم و درخواس���ت خود را به ایشان ابراز کردیم، آیت الله 
مظاهری درخواست ما را به صراحت رد نکردند ویل برای آمدن به  اصفهان تمایلی 
نشان ندادند و درخواست ما را منوط به نظر رهربی کردند و گفتند اگر رهرب معظم 
انقالب امر بفرمایند من این درخواست را قبول می کنم، ما نیز نامه ای تنظیم کردیم 

و به بیت رهربی فرستادیم. ۱
وی، مظاهری این حاکم شرِع جانی را »استاد اخالق واقعی« خوانده و می گوید: 

فضای سیاسی حوزه ی  علمیه اصفهان قبل و بعد از ورود آیت الله مظاهری به طور 

1-www.bou.ac.ir/portal/home/?news/51103/74897/508059
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کامل تغیری کرده است.۱ 
پس از آن خامنه ای در نامه ای از وی خواس���ت تا به اصفهان مهاجرت کنند، در نامه ی 

مزبور آمده است:
بحمدالله  و المنه  خود آن  جناب  نیز از حسنات  اصفهان  و هدیه ی  ارزشمندی  از آن  شهر 
فضیلت  پرور به  حوزه ی  واالمقام  قم  و به  طالب  و جویندگان  علم  و معرفت  و اخالق  
می باشید و سال های  متمادی  پس  از آن  که  حظ عظیمی  از آن  سرچشمه ی  جوشان  فقه  
و علم  و معرفت ، به دست  آورده اید، خود در مسند استادی  فقه  و اخالق ، جمع  کثریی  

از فضالء و مستعدان  را از فیوضات  بهره مند ساخته اید.
اینک اصفهان، حوزه ی علمیه و م���ردم آن جنابعایل را به اصفهان فرامی خوانند. 
قاطبه ی علمای محرتم و عزیز اصفهان که در میان آنان ش���خصیت های برجسته ی 
علمی و دینی نیز حضور دارن���د و همواره مایه ی اعتالی حوزه ی علمیه اصفهان 
بوده اند، در نامه ای این را از این جانب درخواس���ت کرده و ش���وق خود و مردم را 
منعکس ساخته اند؛ لذا این جانب مقتضی می دانم که جنابعایل به اصفهان نقل مکان 
فرموده و پایگاه رفیعی از درس و تعلیم و تحقیق بنا نهید و تربیت طالب و فضالء 
و ارش���اد و هدایت عموم مردم و پاس���خگویی به مراجعات دینی و شرعی آنان را 

وجهه ی همت سازید.۲
مظاهری نیز در نامه ای دعوت سیدعلی خامنه ای را پذیرفته و مراتب بندگی خود را اعالم 

کرد. در نامه ی وی آمده است:
نامه ی  نامی  و خامه ی  گرامی  آن  رهرب مکرم  و آن  مقام  معظم  عز وصول  بخشید. از 
کرامت  و جاللت  و تعبد و تقوا و سلحشوری  و ایمان  و هوشمندی  مردم  اصفهان  
فرموده  بودید، آری  این  چننی  است ، من  خود نیز سال ها شاهد ایثار و تعهد و بزرگواری  
مردم  این  ش���هر بوده ام  و روزگارانی  را در میان  این همه  وفاداری  و فداکاری  سرپی  
نموده ام  و هم  اکنون  خدمت  به این  مردم  آزاده  و جهادگر را مایه ی  مباهات  خویش  

می دانم ...
در مورد این  طلبه ی  ناچیز بزرگوارانه  مطالبی  فرموده  بودید، صمیمانه  از عنایات  و 
کرامات  حضرتعایل  سپاسگزارم  و عاجزانه  از پیشگاه  آفریدگار علم  و بیان  خواستارم  
که  به این جانب  توفیق  دهد  که  تا آخرین  نفس  در خدمت  به علوم  و معارف  اسالم  و 

علما و طالب  عزیز باشم . ۳
مظاهری پس از حضور در اصفهان و ریاست حوزه ی علمیه به واسطه ی شامه  ی تیزی که 

۱-پورتال، دفرت تبلیغات اسالمی حوزه ی علمیه قم )شعبه ی اصفهان(
2-www.leader.ir/fa/content/1207
3-www.leader.ir/fa/content/1220
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داشت از فرصت استفاده کرد و در بلبشوی نظام اسالمی ادعای مرجعیت کرد و رساله ی 
عملیه  منتشر کرد. 

وی در مورد ثواب شرکت در راه پیمایی سالگرد پریوزی انقالب گفت: 
ثواب شرکت در راه پیمایی، ثواب شهدایی است که این نظام را تا این جا آورده اند. 

او به علت بیماری در تریماه ۱۳۹۶در یکی از بیمارستان های تهران تحت عمل جراحی 
قرار گرفت و خامنه ای دو بار به دیدار او شتافت. 

حضور خامنه ای در بیمارستان و عیادت وی از مظاهری باعث شد تا سران نظام اسالمی 
از روحانی گرفته تا اعضای هیأت دولت و فرماندهان نظامی به عیادت وی بشتابند. به 
این ترتیب یکی از نزدیکان ساواک و نظام سلطنتی به یکی از قدرتمندان نظام اسالمی 

تبدیل شد. 



محمدصادق خلخایل 

محمدصادق صادقی گیوی معروف به صادق خلخایل در س���ال ۱۳۰۵ در گیوی از توابع 
خلخال به دنیا آمد و در هفده سالگی به قم عزیمت کرد و هم درس و هم مباحثه ی مصطفی 
خمینی شد. وی به مدت سیزده سال نزد خمینی دروس طلبگی خواند و از روابط نزدیکی 
با وی و مصطفی خمینی برخوردار ش���د به گون���ه ای که در دوران تبعید نیز به مکاتبه با 

یکدیگر می پرداختند و خمینی با الفاظ مهربانانه ای از او یاد می کرد. 
خلخایل س���ابقه ی زندان و محکومیت نداش���ت اما پس از غائله ی ۱۵خرداد و تحرک 
خمینی چندین مرتبه بازداشت شد و به مدت چهار سال در انارک، بندر لنگه، الر، بانه، 
رفسنجان و رودبار به صورت تبعید زندگی کرد. نظام شاهنشاهی حتی المقدور بر روحانیون 
طرفدار خمینی سخت گریی نمی کرد. این دسته روحانیون با صالح دید ساواک دستگری 
و زندانی نمی شدند بلکه غالباً به تبعید بسنده می  کردند. روحانیونی که زندانی می شدند 
غالباً در ارتباط با حمایت مایل و یا تبلیغی از مجاهدین دستگری شده بودند و یا به نوعی 

پرونده شان با اقدامات مسلحانه گره خورده بود. 
خلخایل سه فرزند داشت. مهدی، محمد و فاطمه. مهدی فرزند ارشد وی، که از شاگردان 
احمد فردید و عالقمندان هایدگر محس���وب می شود، مدافع سرسخت پدر و اقداماتش 
است. وی در سال ۱۳۵۳ دستگری و به چهار سال زندان محکوم شد. در دوران قطب زاده 
به وزارت امور خارجه پیوس���ت و از سال ۵۹ تا ۶۰ به مدت یک سال به عنوان وابسته ی 

فرهنگی در سفارت ایران در مسکو مشغول کار بود و سپس به آلمان اعزام شد. 
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فاطمه صادقی دارای دکرتای علوم سیاسی و استاد دانشگاه از جمله فعاالن حقوق زنان 
است که در دانشگاه هم کرسی تدریس دارد و از جمله زنان پیش رو محسوب می شود که 
نظریاتش با پدرش در تقابل است اما مایل نیست در مقابل اقدامات پدرش موضع گریی 
کند. سخرنانی های وی در پاریس در حایل که کشف حجاب کرده بود در فضای مجازی 
انتشار یافت. فاطمه صادقی در س���ال های ۲۰۰۸تا ۲۰۱۰به عنوان پژوهشگر در مؤسسه ی 
بنی المللی مطالعات اسالم در عصر مدرن )ISIM( و دانشکده ی علوم سیاسی در دانشگاه 

آمسرتدام هلند مشغول فعالیت بوده است. 
محمد صادقی فرزند دیگر صادق خلخایل اس���ت که در اعرتاضات یکم اسفند ۱۳۸۹ 
توسط نریوهای امنیتی بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. غفور صادقی گیوی برادر وی 
که متولد ۱۳۱۰بود و سوادی در حد دوران متوسطه داشت نیز نماینده ی خلخال در دوره ی 

اول مجلس شورای اسالمی بود که در سال ۶۱ دستگری و مدتی در اوین زندانی بود. 

»دیوانه  ای زنجریی«، 
اولنی حاکم شرع منتخب خمینی

دخرت خمینی در مورد رابطه  ی خلخایل و خمینی می گوید: 
در سال ۱۳۴۲، در شبی که مشخص شد فردا می آیند و امام را دستگری می کنند، جمعیت 
کثریی از مردم قم آمدند خانه ی ما. خانه پر شده بود از دوستداران امام که می گفتند 
ما این جا می مانیم که آقا را نربند و کسی هم به آقا بی ادبی نکند. آقا داد زدند که همه 
بریون، الزم نیست. همه رفتند. در خانه را بستیم و آمدیم تو که دیدیم آقای خلخایل 
رفته یک گوشه خوابیده. گفت: آقا مرا بکشید هم از این جا نمی روم. می مانم و فردا 
مگر از روی نعش من عبور کنند و شما را بربند. آقا اجازه دادند آقای خلخایل در 
خانه بماند. بعد هم رو کردند به ما و گفتند ما به این جور آدم های خالص نیاز داریم. 
خلخایل پس از حضور خمینی در پاریس به دیدار او شتافت و دوازده روز قبل از ورود 
وی به ایران، به کش���ور بازگش���ت. مرتضایی فر در مورد دیدار خلخایل با خمینی پس از 

بازگشت وی می گوید: 
آیت الله خلخایل که بیش از همه از دیدن امام و سالمت کامل ایشان خوشحال شده 
و به وجد آمده بود، ناخودآگاه با همان عبا و عمامه شروع کرد به رقصیدن در جلوی 
امام! و امام هم از  کار ایشان به شدت خنده شان گرفت و همنی موضوع، فضای کل 

مدرسه رفاه را عوض و شاد  کرد.۱ 
خلخایل در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ با حکم خمینی به عنوان حاکم ش���رع دادگاه های انقالب 
منصوب ش���د و در این دوره صدها نفر به حکم وی اعدام ش���دند که بس���یاری از آنان 
1-www.isna.ir/news/95090603818
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وابستگان حکومت پهلوی بودند. 
در حکمی که خمینی با دستخط خود خطاب به خلخایل نوشته آمده است:  

جناب حجت االسالم آقای شیخ صادق خلخایل دامت افاضه،     به جنابعایل مأموریت داده 
می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه ی متهمنی و زندانیان تشکیل می شود حضور به 
هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه، حکم شرعی صادر کنید.۱  
خمینی حکم تشکیل دادگاه را به کسی داده بود که از دیرباز »خالص« می شمرد و بیش 
از همه به او اعتماد داشت. دکرت ابراهیم یزدی در مورد چگونگی تشکیل دادگاه انقالب 

و انتصاب خلخایل از سوی خمینی به عنوان حاکم شرع می گوید: 
یکی از این اقدامات، ارایه ی طرح تشکیل دادگاه انقالب بود. آقای خمینی به این 
ش���رط آن را پذیرفت که حاکم شرع حکم نهایی را بدهد. عده ای از حقوقدانان به 
دفرت نخست وزیر فراخوانده شدند و آنان طرح اولیه ی دادگاه انقالب را تهیه کردند. 
به موجب اساسنامه ی آن، دادستان را نخست وزیر مهندس بازرگان و رئیس دادگاه 
را رهرب انقالب، آقای خمینی تعینی می کرد. دادستان ابتدا پرونده ها را تنظیم و آماده 
می کرد و سپس آن را برای محاکمه به دادگاه ارایه می داد. با معرفی گروه حقوقدانان، 
آقای مهندس بازرگان حکم دادس���تانی را به نام آقای احمد احمدیان صادر کرد. 

آقای خمینی هم دو نفر را معنی کرد: صادق خلخایل و دیگری ربانی شریازی. 
آیت الله ربانی شریازی این مأموریت را نپذیرفت. آقای خمینی از من خواست تا با 
ربانی شریازی صحبت کنم و او را متقاعد سازم که بپذیرد. ربانی شریازی به من گفت 
که تو خلخایل را نمی شناسی، او یک دیوانه ی زنجریی است. من نمی توانم با او کار 
بکنم. آقای خمینی باید یکی از ما دو نفر را انتخاب کند. با امتناع ربانی شریازی از 

قبول مسئولیت، آقای خمینی دو نفر دیگر آقایان انواری و جنتی را منصوب کرد۲. 
از طرف دیگر، دو روز بعد از انتصاب آقای احمدیان به عنوان دادس���تان توس���ط 
آقای مهندس بازرگان، آقای خمینی، بدون هماهنگی با نخست وزیر، آقای هادوی 
را به سمت دادستان دادگاه انقالب منصوب کرد. معنای این کار کوتاه کردن دست 
دولت از دادگاه انقالب بود... با انتصاب هادوی به دادستانی دادگاه های انقالب، 
مدیریت و مسئولیت این دادگاه ها به طور کامل از  کنرتل دولت و معاونت نخست وزیر 

در امور انقالب خارج شد و مستقیماً زیر نظر امام خمینی قرار گرفت. 
آقای هادوی اگر چه دادستان منصوب آقای خمینی بود، اما حقوقدانی اصول گرا و 
منضبط بود. او اصرار داشت که دادگاه تنها به پرونده هایی رسیدگی کند که دادستانی 

۱-ایام انزوا،خاطرات آیت الله خلخایل،نشریه ی سایه، چاپ اول، صفحه ی ۱۶.
۲-در حکمی که احمد جنتی از خمینی دریافت کرد، آمده بود که »مجرمنی طاغوتی« را محاکمه کند. 
وی در تهران و اهواز تعدادی از »طاغوتیان« را محاکمه و اعدام کرد. او در زمره ی کسانی بود که تحت 

عنوان تدوین و اصالح ساختار قضایی کشور به نابودی دادگسرتی و حاکم کردن شریعت پرداخت.
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آن ها را آماده کرده و به دادگاه ارجاع  می دهد. اما خلخایل زیر بار نمی رفت و چندین 
بار با هم شدیداً برخورد پیدا کرده بودند به طوری که هادوی تصمیم به کناره گریی 
گرفت. با درخواست آقای خمینی تیم دادستانی و دادگاه را به قم بردم. این جلسه 
در حضور آقای خمینی سه ساعت به طول انجامید. هادوی مشکالت کار دادستانی 
را توضیح داد. اما خلخایل نمی پذیرفت و می گفت در اسالم ما دادستانی نداریم 
و قاض���ی به علم خود عمل می کند. آقای خمینی به او گفت که اواًل تنها می تواند 
پرونده هایی را رسیدگی کند که دادستان، یعنی آقای هادوی، به او ارجاع می دهد و 
ثانیاً به هیچ پرونده ای جز آن چه مربوط به ایادی رژیم س���ابق است رسیدگی نکند 
)خلخایل چند نفری را به جرم لواط اعدام کرده بود، که بعداً معلوم شد، بعضی از 
آن ها بی گناه بودند(. اما خلخایل کار خود را می کرد. همان شب وقتی از قم برگشتیم 
او با تیمش به زندان قصر رفت و یازده یا دوازده نفر را همان شب تریباران کردند که 

خرب آن را اعضای دولت در اخبار ساعت هفت صبح از رادیو شنیدند. ۱
به این ترتیب خمینی یک »دیوانه ی  زنجریی« را به اطرافیان مورد اعتمادش ترجیح داد 

و او را حاکم جان و مال و ناموس مردم کرد. 
ب���ا این وجود یزدی در ابتدا یکی از مدافعان دادگاه انقالب و احکام صادره از س���وی 
خلخایل بود. چنان چه طی مصاحبه ای که س���وم اس���فند ۱۳۵۷، انتشار یافت درباره ی 

دادگاه های انقالب و مجازات اعدام مقامات رژیم پهلوی، این گونه اظهار داشت: 
به موجب پیشنهاد شورای انقالب اسالمی و دستور صریح رهرب انقالب حضرت 
آیت الله العظمی امام خمینی، دستور تأسیس دادگاه های فوق العاده ی انقالب اسالمی 
را به دولت صادر فرموده اند و بر اساس امر امام، دادگاه های مخصوص تشکیل شده 
است تا به حساب جنایت ها، آدم کشی ها، خیانت ها و چپاول ها و غارتگری هایی که 
به دست عمال کثیف رژیم سابق انجام شده است، رسیدگی نماید و بر طبق موازین 
قضاء شرع اسالم و مقررات اسالمی، آن ها را به مجازات برساند. و همان طور که 
می دانید دو گروه از این جنایت کاران در دادگاه انقالبی محاکمه و به جزای اعمال 

خودشان رسیده اند.۲
خمینی هم چون خلخایل معتقد بود در اس���الم نیازی به دادستان نیست. به همنی دلیل 
هادوی ۹ اسفند ۱۳۵۷ توسط خمینی و با هدف بی  اثر کردن حکم بازرگان، به دادستانی 
کل انقالب اسالمی منصوب شد در حایل که پیش از آن ماشنی اعدام بدون دادستان آغاز 

به کار کرده بود و هر روز بر سرعت و شتاب آن افزوده می شد. 
خلخایل در خاطرات خود در مورد نحوه ی انتخابش به عنوان حاکم شرع می نویسد: 

1-www.aftabnews.ir/vdca.inmk49n065k14.html
2-www.fardanews.com/fa/news/736544
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 خدا شاهد است که ما برای تصدی این مقام کوچک ترین تالشی نکردیم و حتی تا 
زمانی که به من ابالغ شد از آن اطالعی نداشتم. آقا سید روح الله خمینی با شناختی 
که از روحیه ی انقالبی من داشتند عصر روز ۲۴ بهمن ۵۷ مرا به دفرتشان احضار 
کردند و فرمودند: این حکم را به نام ش���ما نوش���ته ام. حقری پس از دیدن حکم به 
حضورش���ان  عرض کردم: آقا این حکم سنگنی است. فرمودند: برای شما سنگنی 
نیست. گفتم مخالفنی و وابستگان به طاغوتیان علیه من تبلیغ می کنند. آقا فرمود: من 
پشتیبان شما هستم و باالخره این حکم را به کسی بدهم که به او اطمینان داشته باشم. 

اقدامات جنایت کارانه ی خلخایل پس از دریافت حکم خمینی
خلخایل در مورد اقداماتش پس از دریافت حکم خمینی می نویسد: 

این جانب، پس از دریافت حکم، به محاکمه ی مجرمنی درجه یک پرداختم، اّولنی 
کس���انی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رس���یدند، عبارت بودند از: 
نعمت الله نصریی، رئیس سازمان ساواک و خسروداد، فرمانده هوانریوز و ناجی، 
فرماندار نظامی اصفهان و رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس ش���هربانی کّل 
کشور، این چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷، در مدرسه ی رفاه اعدام شدند و 
حکم اعدام آن ها را این جانب صادر کردم. در آن شب، من تعداد بیست و چهار نفر 
را محکوم کرده بودم که به علت دخالت ها، فقط دس���تور اعدام چهار نفر یاد شده 
را صادر کردم. آن ها در پش���ت باِم مدرسه ی رفاه اعدام شدند و این اّولنی اعدام ما 
بود. البّته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم درجا همان بیست و چهار نفر 
را به تدریج اعدام کنم. س���االرجاف، نیز در میان آن ها بود... همه ی افرادی که در 
دادگاه های انقالب محکوم به اعدام شدند، از مصادیق بارز »مفسد فی االرض« 
بودند و تحت همنی عنوان هم اعدام شدند... من عقیده داشتم و حاال هم معتقدم 
که تمام وکالی مجلس���نی ش���ورا و سنا و همه ی اس���تانداران و رؤسای ساواک و 
شهربانی که از سال ۴۲ به بعد و پس از تحریم امام بر سر کار بودند، محکوم به اعدام 
می باشند... مدیران کّل، در وزارتخانه ها که خود، عامل اصلی بقای دستگاه بودند 
و به خاطر تقرّب به ش���اه و خانواده ی او به هر ذّلتی تن می دادند، محکوم هستند. 
خالصه این که همه ی افرادی که از همان اوایل تأسیس دادگاه های انقالب اسالمی 
و در زندان قصر، به حکم این جانب اعدام شدند، مفسد فی االرض بودند و به حکم 
قرآن خون شان هدر بود. آنان یا از هزار فامیل بودند، یا فراماسون بودند و یا ساواکی 

و ایران فروش و جامعه بر باد ده. نمی شد یکی از آن ها را به حکم قرآن تربئه کرد.۱ 
در فروردین ۵۸ کار دادگاه انقالب برای مدت کوتاهی متوقف ش���د و سپس با تصویب 

۱-شیخ صادق خلخایل، خاطرات آیت الله خلخایل، نشر سایه، جلد اول، ص. ۳۵۲.
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آئنی نامه ی تش���کیل و نحوه ی رسیدگی دادگاه های انقالب اسالمی در جلسه ی مورخ ۱۲ 
فروردین ش���ورای انقالب، دوباره در ۱۵ فروردین آغاز به کار کرد، اما هیچ یک از مواد آن 
به جز تأکید روی اجرای حکم در عرض بیست و چهار ساعت، اجرا نشد. ماده ی  ۳این 

آئنی نامه مقرر می داشت که:
دادگاه انقالب مرکب از س���ه نفر عضو اصل���ی و دو عضو علی  البدل خواهد بود. 

اعضای اصلی عبارتند از: 
الف-یک قاضی شرعی به پیشنهاد شورای انقالب اسالمی تصویب امام مدظله. 

ب-یک حقوقدان به انتخاب قاضی شرع. 
ج-یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقالب اسالمی و دارای 

عدالت با تعینی شورای انقالب.۱  
روز ۱۸فروردین س���ال ۵۸، پس از شروع دوباره ی کار دادگاه انقالب، خلخایل با سیزده 
مأمور خود وارد زندان قصر تهران شد و تلفن ها را قطع کرد تا به زعم خود از اِعمال نفوذ 
جلوگریی کند. به دنبال محاکمه ای کوتاه هنگام تنفس، هویدا با گلوله ی هادی غفاری به 

قتل رسید و سپس خلخایل حکم اعدام را صادر کرد. 
خلخایل در مورد درخواست های هویدا پیش از مرگ می گوید: 

... ]پس از تش���کیل جلسه ی محاکمه ی هویدا و انجام دفاعیات او و صدور حکم 
اعدام[ هویدا در حایل که عرق می ریخت، گفت: حضرت خلخایل! من نمی گویم 
مرا اعدام نکنید؛ ویل خواهش می کنم به مدت دو ماه اعدام مرا به تأخری بیاندازید. 
دولت موقت به من وعده داده است. من گفتم: اصل تفکیک قوای ثالثه: مقننه و 

قضائیه و مجریه را دولت موقت هم قبول دارد.
خالصه هرچه او اصرار کرد، من قبول نکردم و گفتم وصیت خود را بنویس!

او گفت: حضرت خلخایل! یک میلیارد دالر به ش���ما می دهم تا شما این کار را به 
عقب بیاندازید.

گفتم:  این ها شعر اس���ت و من نمی توانم در پیشگاه ملت ایران، جوابگوی تأخری 
محاکمه و اعدام شما باشم.

هویدا گفت: سالم مرا به مادرم برسانید، و بگویید به دیدن من بیاید؛ چون او عالقه ی 
زیادی به من دارد و غری از من کسی را ندارد.

گفتم: مادران زیادی بودند  که گریه می کردند، ویل نتوانستند عزیزان خود را قبل از اعدام 
ببینند؛ ویل ما هر چه گشتیم تا مادر هویدا را به دیدن پسرش بربیم او در دسرتس نبود.

... هویدا حاضر به نوشنت وصیت نشد تا شاید دستور اعدام او به تأخری افتد و همنی 

۱-روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۵۸، ص ۲.
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را فرجه حساب می کرد و شاید تصور می کرد، دستی از غیب برای نجات او بریون 
بیاید؛ ویل چاره ای نداشتیم و سرانجام حکم را اجرا کردیم.۱ 

ادعای این که هویدا به او پیشنهاد یک میلیارد دالر رشوه برای تعویق حکم اعدام داده است 
تنها از ذهن بیمار خلخایل برمی آید چرا که هویدا جز یک آپارتمان و یک اتومبیل پیکان 
چیز دیگری نداشت که حتی نظام اسالمی مصادره کند. ادعای تالش برای پیدا کردن مادر 
هویدا در نیمه شب یکی دیگر از دروغ های خلخایل است. هویدا دستگری نشده بود، او با پای 
خودش به مدرسه رفاه رفت و خود را معرفی کرد. این حقیقت را وی در دادگاه نیز بیان داشت.۲

ابراهیم یزدی می گوید پس از اعدام مشهور ]نصریی، رحیمی، ناجی، خسروداد[ باالی 
پش���ت بام مدرسه ی علوی، مش���اهده می کند که خلخایل و همراهانش در حال نگارش 
کیفرخواست متهمان هستند. حتی حکم اعدام و مصادره ی اموال آن ها نیز روز بعد صادر 
شده است. بسیاری از صاحب منصبان کشوری و لشکری دوران پهلوی توسط خلخایل در 
دادگاه هایی که با هیچ یک از معیارهای حقوقی و قضایی هم خوانی نداشت به جوخه های 
اعدام سرپده شدند. در میان آن ها می توان به عباسعلی خلعتربی وزیر امور خارجه دولت 
هوی���دا، غالمرضا    کیانپور وزیر اطالعات و جهانگردی و دادگس���رتی کابینه ی هویدا و 
آموزگار، غالمرضا نیک پی ش���هردار تهران، منوچهر آزمون وزیر مشاور، وزیر کار، رئیس 
خربگزاری پارس، محمدرضا عاملی تهرانی وزیر اطالعات و جهانگردی، مهندس عبدالله 
ریاضی و دکرت جواد س���عید رؤسای مجلس ش���ورای ملی، محمود جعفریان مدیرعامل 
سازمان رادیو تلویزیون، پروفسور جمشید اعلم سناتور، یوسف خوش کیش رئیس بانک 
مرکزی، سناتور محمد علی عالمه وحیدی، ارتشبد نعمت الله نصریی، سپهبد نادر جهانبانی، 
سپهبد امریحس���نی ربیعی، سپهبد مهدی رحیمی، سپهبد بیوک  امنی افشار، سپهبد احمد 
بید آبادی، سپهبد ناصر مقدم، سپهبد جعفرقلی صدری، سپهبد علی حجت کاشانی، سپهبد 
محمدتقی مجیدی، سپهبد ابوالحسن سعادتمند، سپهبد هاشم برنجیان، سپهبد دکرت فخر 
مدرس، سرلشکر رضا ناجی، سرلشکر منوچهر خسروداد، سرلشکر حسن پاکروان، سرلشکر 
ایرج مطبوعی، سرلشکر علی نش���اط، سرلشکر پرویز امینی افشار، سرلشکر غالمحسنی 
شمس تربیزی، سرلشکر علی اکرب یزدجردی، سرلشکر اصغر جالیل، حبیب الله القانیان، 

رحیم  علی خرم سرمایه دار و ... اشاره کرد. 
اما صدور و اجرای حکم اعدام انقالبی خلخایل تنها به وابستگان نظامی و امنیتی و سیاسی 
نظام پادشاهی ختم نمی شد، روزنامه ی اطالعات در تاریخ ۱۵اسفند ۱۳۵۷ در تیرت یک خود 
از تریباران هفت تن به اتهام »لواط« خرب داد و نوشت که این هفت اعدام برای نخستنی بار 

در تاریخ ایران و به حکم دادگاه انقالب اسالمی رخ داده است.

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13930118000624
2-www.yektube.com/watch.php?vid=5a8bea9de
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خلخایل در صدد اعدام بازیگران س���ینما به اتهام زنا و فساد و... هم بود. او در پاسخ به 
سؤال پیام فضلی نژاد می گوید: 

کدام بازیگر متهم به زنا بود؟
صادق خلخایل: همنی که ... موی سرخ را بازی کرده...

مو سرخه منظورتان است، آقای ایرج قادری؟!
صادق خلخایل: آهان. همنی آقا را آوردند پهلوی من، تعریف کردند که چه کار کرده 
با این زن های تو فیلم. حکمش اعدام بود، اما شانس آورد که چی شد اعدام نشد 

یا پشیمان شدم.۱ 
خلخایل، مطهری را مانع اعدام نصرت کریمی و دیگر فیلم سازان ایرانی معرفی می کند: 

پیام فضلی نژاد : پرونده ای برای فیلم نامه نویس و كارگردان فیلم محلل بدان جهت كه 
آن را اشاعه می دانستید، در دادگاه انقالب گشوده نشد؟

صادق خلخایل: به هر حال قصدمان بود كه با این جماعت چنان برخورد شود كه 
دیگر كسی فكر اهانت به مقدسات به ذهنش خطور نكند. سازنده ی محلل را من 
بودم اعدام می کردم. به مطهری هم گفتم با چند تا اعدام، این ها ادب می شوند و چند 
سال بیمه ایم. یعنی جامعه بیمه است. اما ایشان زیاد موافق نبود و امام هم از طریق 

آقای مطهری متوجه شدند موضوع برخوردها را که بنا داشتیم بکنیم و منع کردند. ۲
وی در خاطرات خود، از این که نتوانسته بسیاری از کسانی را که قصد اعدام آن ها را داشته 

به جوخه ی اعدام بسپارد، ابراز ناخرسندی کرده است.
او در گفتگوی با حس���نی مهری از این که نتوانسته تعدادی از وابستگان نظام سلطنتی را 

اعدام کند و آن ها قادر به فرار شده اند، اظهار تأسف می کند و می گوید: 
آذری قمی می گفت ُحس���ن شما این است کس���ی را که محکوم به اعدام می کنی 

می ایستی حکم اعدام اجرا شود بعد می روی می خوابی.۳ 
خلخایل مبتکر قتل های خودسرانه نیز بود. حکم قتل سید جواد ذبیحی یکی از مداحان 
دوران پهلوی نیز توسط خلخایل صادر شد و توسط عواملش اجرا شد. آن ها با مراجعه 
به در منزل ذبیحی، به بهانه ی اجرای مراسم نیایش او را با خود بردند و به قتل رساندند. 
روزنامه ی اطالعات گروه ش���اهنی را عامل قتل  ذبیحی معرفی کرد. خلخایل وی را در 

لیست اعدام شدگان خود قرار داده است. 
تقی  روحانی گوینده و مجری رادیو نیز توسط خلخایل به مرگ محکوم شد. روحانی به 
جرم تبلیغ به نفع رژیم پهلوی به پنج سال حبس محکوم شد که باید دو سال اول محکومیت 

1-http://createspace.com/Login.do?redirectURL=pub/member.dashboard.do
2-http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/002729.php
3-www.youtube.com/watch?v=gXIegvW3gas
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خود را در زندان ایرانش���هر و سه سال باقی مانده را در زندان های تهران می گذراند. وی 
هم چننی به علت اعرتاف به شرب خمر به هشتاد ضربه شالق نیز محکوم گردید. روحانی 
در روز ۱۱مهرماه ۱۳۵۸در حایل که برای طی دوران محکومیتش به ایرانشهر برده می شد، 
از سوی گروه مسلح یک بار مصرف »توحیدی مستضعف« ربوده و در بیابان های اطراف 
جاده آرامگاه به شدت مضروب شد. ضاربنی به تصور آن که وی به قتل رسیده او را به حال 
خود رها کردند. روحانی که در کُما رفته بود، در اثر ضربات وارده فلج شد و قدرت تکلم 
خود را از دس���ت داد. گفته می شد ربایندگان زبان وی را بریده بودند. خلخایل هم چننی 
بس���یاری از مقامات پهلوی را در کنار خود محمدرضا ش���اه و اکثر اعضای خانواده اش 
»مفس���د فی االرض« نامیده و به اعدام غیابی محکوم کرد. او برای ترور آنان در خارج 
از کش���ور تالش هایی صورت داد. ۱۶آذر ۱۳۵۸شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی که یکی 

افسران خوش نام نریوی دریایی بود به جای برادرش شهرام در پاریس ترور شد. 
گفته می شد ترور ارتشبد غالمعلی اویسی در پاریس و تالش برای ترور بختیار بر اساس 
احکام صادره از س���وی وی صورت گرفت. پس از عزیمت محمدرضا شاه به مکزیک، 
خلخایل اعالم کرد که گروهی از اعضای فدائیان اسالم را برای ترور وی اعزام کرده است. 
او هم چننی گفت با کارلوس تروریست معروف آمریکای جنوبی برای ترور شاه هماهنگی 

صورت داده است که هر دو بلوف بود.
در پشت جلد کتاب »ایام انزوا« ، خاطرات خلخایل آمده است:  

من حاکم شرع بودم و پانصد و چندنفر از جانیان و سرسرپدگان رژیم شاه را محاکمه 
و اعدام کردم و صدها نفر از عوامل غائله ی کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از 
عوامل اشرار و قاچاقچیان موادمخدر را هم کشتم و اکنون در مقابل این اعدام هایی 

که کردم، نه پشیمانم و نه گله مند و نه دچار عذاب وجدانم. 
خلخایل در گفتگو با خربنگاران حق اعرتاض زندانی نسبت به حکم صادره، برخورداری 
از وکیل مدافع، وجود هیأت منصفه در دادگاه و محاکمه  طبق آینی دادرسی را شیوه ای 
اروپایی خوانده و مخالفت خود را با آن ها اعالم کرد. وی هم چننی مدعی شد وقتی از نظر 
شرعی کسی مجرم شناخته شد، دادن آب و غذا به وی حرام است و باید مجرم بالدرنگ 
اعدام شود. با این وجود نه تنها هیچ کس به اعرتاض و شکوه لب نگشود بلکه گروه های 
سیاس���ی به حمایت از وی و دادگاه های انقالب پرداختند. او بدون پشتیبانی گروه های 

سیاسی نمی توانست به جنایات خود ادامه دهد. 

حمایت تمام عیار  گروه های سیاسی  از جنایات خلخایل
سازمان چریک های فدایی خلق در بیانیه ای اعدام هویدا را یک اقدام انقالبی نامید و 
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خواهان ادامه ی کار دادگاه های انقالبی شد. در بیانیه آمده بود: 
امریعباس هویدا نوکر گوش به فرمان امرپیالیسم و خدمتگزار کاسه لیس دستگاه شاه 
اعدام شد. این مزدور که سیزده سال یکی از گردانندگان دستگاه حکومت فاشیستی 
شاه و مجری جنایات بی شمار در حق خلق قهرمان ایران بوده است به سزای اعمال 
کثیف خود رسید. سازمان چریک های فدایی خلق ایران ضمن اظهار کمال خرسندی 
از این اقدام انقالبی، معتقد است پاسخ به ضرورت سرکوب و مجازات ضد انقالب 
موضعی است کامالً  انقالبی که مورد حمایت و پشتیبانی همه ی نریوهای مبارز خلق 
قرار خواهد گرفت. ما نیز معتقدیم آنان که سال ها به قیمت خون هزاران مبارز میهن ما 
نردبان ترقی در نوکرصفتی را طی کرده اند، آنان که جز دزدی و غارتگری، جز نوکری 
اربابان شان آمریکا و جز تشدید فقر و بدبختی توده های ستمکش خلق جز خیانت به 
ایران و خلق قهرمان آن هیچ نقشی نداشته اند، نباید سرنوشتی جز این داشته باشند. 
... ما برای اثبات جنایات امثال هویدا احتیاج به سند نداریم چرا که به قول کامالً  
مستدل آیت الله خمینی این ها متهم نیستند، این ها مجرم هستند. این را سی و هفت 

میلیون مردم ایران نیز شهادت دادند.۱ 
حزب توده یکی از اصلی ترین جریان های مدافع  دادگاه های انقالب در حمایت از وی چننی نوشت:

... آن���ان از این ک���ه دادگاه های انقالبی آینی نامه ی تصویب ش���ده ندارند، جریان 
دادگاه ها علنی نیس���ت، متهمنی وکیل مدافع ندارند و غریه شکایت می کردند. ... 
بگذار بانگ رسای جنبش انقالبی ایران صدای اربابان جنایتکار رژیم سابق را که 

از گلوی مدافعنی دروغنی حقوق بشر بریون می  آید خفه کند.۲ 
گروه های سیاسی نه تنها به روند دستگریی ها و محاکمه ها و اعدام های غریقضایی سران رژیم 
پهلوی اعرتاض جدی نداشتند بلکه هم چنان خواستار ادامه ی کار به همان شیوه و سبک و 
سیاق بودند و در پنهانی و آشکار بدون توجه به پیامد های آن، ادامه ی کار دادگاه ها و دادسراهای 
انقالب را می خواستند. حزب توده در چننی ایامی در حمایت از خلخایل سنگ تمام گذاشت: 
رئیس دادگاه های انقالب، این بازوی توانا و  کارای انقالب، به مردم نوید مهمی داد 
و به ضدانقالب هشداری جدی، علی رغم توطئه های خارجی و داخلی، علی رغم 
اشک های تمساح، که به نام »حقوق بشر« و »موازین قضا« توسط پایمال کنندگان 
بی ش���رم این حقوق و موازین به زمنی ریخته می شود،... حضرت  آیت الله خلخایل 

گفت که کار دادگاه های انقالب همچنان ادامه خواهد یافت۳... 
۱- روزنامه ی اطالعات دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۸، ص ۸. 

۲-سرمقاله ی درود بر دادگاه های انقالبی: نشریه ی مردم، دوره ی هفتم، سال اول، شماره ی ۵ چهارشنبه 
۲۲ فروردین ۵۸ 

۳-سرمقاله ی برنده باد تصمیمات دادگاه های انقالب، تبلور خشم و آگاهی انقالبی توده ها، نشریه ی 
مردم، دوره ی هفتم، سال اول، شماره ی ۱۴ چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۵۸.
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البته در همان دوران نیز این جا و آن جا غرولندهایی بود و گروه  های سیاسی اطالعیه هایی 
مبنی بر برگزاری دادگاه های علنی ص���ادر می کردند. اما این اطالعیه  ها رعایت حقوق 
متهمان و یا مخالفت با آینی دادرسی به کارگرفته شده در این محاکمه ها را مد نظر نداشتند، 
بلکه اعرتاض به عدم افشای جنایت  های رژیم شاه، شیوه  ها و کارکرد  آن بود. سخنگوی 
چریک های فدایی خلق در مصاحبه خود با مطبوعات در مورد اعدام های انقالبی گفت: 

اعدام های انقالبی نتیجه ی فشار نریوهای ترقی خواه و انقالبی بر سازشکارانی است 
که ندای عفو عمومی را ساز کرده بودند. این اعدام ها ضدانقالب را تضعیف می کند 
و امری کاماًل واجب است ما قاطعانه از این اعدام ها حمایت می کنیم و نقش قاطع 
آیت الله خمینی در حمایت از خواست نریوهای انقالبی سبب شد که اعدام خائنان 
و جنایتکاران دوباره از س���ر گرفته شود. وقتی جوانان ما را در شکنجه گاه ها اعدام 
می کردند، امرپیالیسم با همکاری همنی جنایتکاران میلیون ها نفر را در فقر و گرسنگی 
قرار می داد. آن هایی که در خارج از اعدام هویدا ابراز نگرانی می کنند دقیقاً همان 
کسانی هستند که ایران را غارت کردند. آن ها با حمایت از هویدا قصد حمایت از 
ضدانقالب را دارند. ما آن ها را آزادی خواه نمی دانیم. شیوه ی محاکمات در سرنوشت 
این جنایتکاران تغیریی نمی دهد. برای میلیون ها نفر ایرانی که سال ها خیانت این ها 
را دیده اند و از موارد متعدد جرم شان آگاه هستند مورد مبهمی باقی نمی ماند. اعدام 
این جنایتکاران انسانی ترین کار است. البته خوب اگر دادگاه  ها علنی تر بود و مردم 
هم می توانستند محاکمه ی جنایتکاران را مستقیماً از تلویزیون ببینند و یا در آن شرکت 
داش���ته باش���ند بهرت بود. اما ما قویاً از این دادگاه های انقالبی پشتیبانی می کنیم.۱ 
کیانوری هنگام بازگشت به ایران در گفتگو با روزنامه ی کیهان در مورد دادگاه های انقالب گفت: 
این ها انقالب ایران را سربلند کردند. زوزه هایی که در غرب علیه این احکام انقالبی 
می کشند زوزه های دل سوختگان است که نه تنها پایگاه بلکه مهره های تربیت شده ی 
خود را هم از دست می دهند. البته ما خیلی خوشحال می شدیم اگر مذاکراتی که در 

این دادگاه ها می شود به اطالع عموم می رسید.۲ 
در اول خردادماه ۱۳۵۸در پی صدور حکم اعدام شاه و عده ای از اعضای خانواده پهلوی 
و اعرتاضات داخلی و بنی المللی نس���بت به احکام صادره توسط خلخایل، و باالگرفنت 
موضوع اعدام القانیان و محکومیت آن توسط سازمان های حقوق بشری و سنای آمریکا، 

وی مجبور به استعفا از دادگاه انقالب شد.۳ 
روز سوم خرداد خلخایل در مصاحبه ای  گفت با استعفای او موافقت نشد، اما مرجع آن 

۱-روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۵۸، ص ۸. 
۱-روزنامه ی کیهان، سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۵۸. 

۳-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۵۸، ص ۱ و ۲.  
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را مش���خص نکرد. روزنامه ی اطالعات همان روز  گزارش داد که وی روز دوم خرداد در 
دادگاهی که در قزوین تشکیل شد شرکت و حکم محکومیت شش نفر را صادر کرد. این 
روزنامه هم چننی خرب داد که روز سوم خرداد خلخایل در یکی از شهرهای شمایل کشور به 

عنوان حاکم شرع حضور خواهد یافت۱. 
حزب توده در ارتباط با استعفای خلخایل نوشت: 

خرب مربوط به استعفای آیت الله خلخایل حاکم شرع با آن که خوشبختانه مورد قبول 
قرار نگرفت و هرگونه نگرانی را از بابت این اس���تعفا و احتماالً  انعکاس آن روی 
ادامه   ی کار دادگاه های انقالبی برطرف کرد، با تعجب و تأسف همه ی میهن پرستان 
روبرو ش���د. اظهارات آقای یزدی وزیر امورخارجه در باره ی سمت آقای خلخایل 
در دادگاه های انقالبی و پاس���خ و اس���تعفای آقای خلخایل به دنبال آن، انگیزه ی  
این تأس���ف و تعجب ما بود. ما صرف نظر از هر س���لیقه ی شخصی که در باره ی 
نحوه ی کار دادگاه های انقالبی وجود داشته باشد، اعالم می داریم که کار دادگاه ها 
می بایست ادامه یابد و از انقالبیون مقتدری نظری آیت الله خلخایل برای ادامه ی کار 
دادگاه ها می بایست استفاده شود. سخنان وی درباره ی خاندان پهلوی و همدستان 
شاه مخلوع و حکم اعدام این تباهکاران مورد تأیید خلق به پاخاسته ی ایران است و 

نباید موجب نگرانی برخی از مسئوالن اجرایی سیاست های دولت شود.۲ 
سازمان پیکار در حمایت از خلخایل و احکام وی در ارگان رسمی اش نوشت: 

یک بار دیگر ش���عله های خشم مقدس خلق در دادگاه های انقالب تجلی یافت و 
جاسوسان و جنایتکاران دیگری را در کام خود فرو کشید. روبهکان و فرومایگانی که 
تا دیروز به چپاول و غارت و خیانت به توده های رنج دیده ی خلق ما مشغول بودند 
و با تبخرتی فرعونی فرمان می راندند، چه نفرت انگیز و تهوع آور در پیشگاه خلق 
به عجز و البه در افتادند و برای ادامه ی زندگی ننگنی خود به التماس و اس���تغاثه 
دس���ت یازیدند. و چه کوردل و احمقند اینان که می پندارند خلق، خون شهیدانش 
را و رنج و مش���قت سالیان دراز دوران اختناق را به همنی سادگی فراموش می کند 
و تس���لیم تضرع و زاری این خائننی و جنایتکاران که دست ش���ان تا مرفق به خون 
عزیزانش آغشته است، می شود. و چه کوردل تر و احمق ترند اربابان این سفلگان که 
در غرب و اسرائیل جنجال راه می اندازند و برای »حقوق بشر« اشک از دیدگان 
کثیف خود فرو می ریزند و برای »بشر«های زالوصفتی چون القانیان، اظهار تأثر 
و تأسف می کنند تا شاید که در اراده ی خلق دایر بر معدوم ساخنت خائننی به خود، 
خللی ایجاد شود و مدافعنی و عاملنی برای آنان باز پس ماند، تا از منافع استثمارگرانه 

۱-روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۵، ص ۱۱.
2-روزنامه ی مردم، ارگان مرکزی حزب توده ی ایران، شماره ی ۱۹، دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۵۸.  
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آن ها پاسداری کنند.۱ 
حزب توده کار را به جایی رساند که در ۹ مرداد ۱۳۵۸ با صدور اطالعیه ای رسماً اعالم کرد 
که خلخایل از هرکجای ایران برای مجلس خربگان قانون اساسی کاندیدا شود مورد حمایت 
آن ها خواهد بود. این در حایل بود که ماه بعد آذرنوش مهدویان یکی از اعضای حزب توده، 
در زندان دیزل آباد کرمانشاه به حکم خلخایل مقابل جوخه ی اعدام قرار گرفت و به گفته ی 
علی  رازی زاده حاکم ش���رع کرمانشاه قبل از مرگ شعار »درود بر حزب توده« سر داد. 
مجاهدین در مخالفت با اعرتاض های بنی المللی مبنی بر عدم رعایت حقوق متهمان که 

متوجه ی دادگاه های برگزار شده توسط خلخایل و گفتگوهای مطبوعاتی وی بود، نوشتند: 
 دادگاه های انقالب که با چند اعدام انقالبی کارش را شروع کرد، از تأیید و حمایت 
گسرتده ترین اقشار خلق ما برخوردار بود. آن هم در شرایطی که همه  ی امرپیالیست ها 
و محافل ارتجاعی جهان یک  صدا زبان اعرتاض علیه این دادگاه ها گشوده بودند. 
و ظاه���راً به خاطر نقض آن چه که خود »حقوق قانونی متهمنی« و یا »محاکمه ی 

عادالنه« می خواندند، اعدام  های انقالبی این دادگاه ها را محکوم می نمودند.۲ 
حزب توده در حمایت از روند کارهای دادگاه های انقالب نوشت: 

...دشمنان داخلی و خارجی انقالب امرپیالیسم و صهیونیسم و ایادی  آن ها، موذیانه 
زیر عنوان »اجرای عدالت و دمکراس���ی« جریان کار دادگاه ها را تخطئه می کنند. 
آن ها پروس���ه ی قانونی دادگاه  های دوران انق���الب را با دادگاه های عادی به عمد 
اشتباه می کنند و خواستار آنند که پروسه عادی پیگرد و بازجویی و محاکمه در مورد 
این خائننی و جنایتکاران انجام شود. در حایل که همان طور که یک بار امام خمینی 
گفت: در مورد جنایتکار شناخته  شده ای چون نصریی، رئیس ساواک، فقط اثبات 

هویت او کافی است.۳ 
و در مقاله ی دیگری از »محکمه ی عدل اسالمی« دم زد و نوشت: 

اینک باید از پیشگاه خلق قهرمان ایران پرسید: آیا به »حقوق بشر« و »صلیب سرخ« و 
دیگر نازک دالن جهانی اجازه می دهید این جانیان و شهیدکشان را از محکمه ی عدل 
اسالمی و از معرض حکم امام خمینی، که تبلور رحمت و قهر ملت است، نجات دهند؟۴ 

این حزب حتی از به کارگریی آیات قرآن نیز خودداری نمی کرد: 
۱-مقاله ی خشم مقدس خلق! پیکار شماره ی ۳، دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۸ ارگان سازمان پیکار در 

راه آزادی طبقه ی کارگر
۲-مقاله ی دادگاه خلق، قدمی در راه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، مجاهد شماره ی ۳ صفحه ی ۷، 

پانزده مرداد ۵۸
۳-مقاله ی دادگاه های انقالب را باید پشتیبانی کرد نه تخطئه! نشریه ی مردم، دوره ی هفتم، سال اول، 

شماره ی ۱۵ شنبه ۲۹ اردیبهشت ۵۸
۳-مقاله ی پیام دادگاه انقالب، یک پرسش قاطع، یک پاسخ قاطع نشریه ی مردم، دوره ی هفتم، سال 

اول، شماره ی ۱۷ پنج شنبه ۳ خرداد ۵۸ 



386
محمدصادق  خلخایل

دادگاه های انقالبی یکی از مؤثرترین تحکیم کنندگان بنیاد انقالب کبری ما هستند. 
وفی القصاص حیات یا اولواالبصار. دادگاه های انقالبی یکی از عایل ترین پایه ها و 
مؤثرترین تضمنی کنندگان پریوزی نهایی انقالب کبری و همه خلقی ایران اند. چرخ های 
این دادگاه ه���ا را خون پاک بیش از صدهزار نفر از ارزنده ترین فرزندان خلق های 
ایران، زنان، مردان، نوجوانان و حتی خردساالنی به گردش در می آورد که در طول 
همنی یک سال اخری به دست دژخیمان رژیم طاغوتی منحله به خاک ریخته شد تا 
بهار آزادی را در میهن  ما الله باران کند. این چرخ ها باید آن قدر درگردش باشند تا 
 هرگونه زمینه ی بازگشت دوران طاغوتی را، به هر شکل و صورت که درآید غریممکن 

و ممتنع سازند.
مجاهدی���ن در آن دوران ب���دون در نظ���ر گرفنت تبع���ات منفی و خطرن���اک گفتارها و 
تحلیل های ش���ان، در حایل که یک رژیم قرون وس���طایی مذهبی بر کشور حاکم بود، با 
یادآوری و تأیید رفتارهای منتسب به چهره های مقدس از جمله »پیامرب اسالم«، آن هم در 
عصری که بیدادگری بدوی گونه، تعصبات قومی و نژادی، جاهلیت و...غوغا می کرد، از 
موضعی غریمتمدنانه به توجیه قتل عام از جنبه ی مذهبی پرداخته و آن را واجب و ضروری 
جلوه می دادند. مجاهدین در دفاع از محصور نشدن در چارچوب احکام از پیش تعینی 

شده ی حقوق جزا چننی استدالل می کردند:
مثاًل بعد از آن که خیانت یهودیان اطراف مدینه هنگام محاصره ی شهر به وسیله ی 
مش���رکان مکه در جنگ احزاب مسجل شد، و بعد از آن که مسلمانان توانستند در 
برابر مهاجمنی پایداری کنند و آن ها را بتارانند، پیغمرب متوجه ی این هم پیمانان خائن 
و میثاق ش���کن شد و در یک یورش آنان را دس���تگری و به  طوری که مشهور است 
هفتصدنفر از ایشان را در یک روز اعدام کرد. شاید این عمل خشن و قساوت بار به 
نظر برسد، چه بسا بسیاری از این افراد که اعدام شدند در این خیانت و پیمان شکنی 
س���هم و نقش مستقیم نداش���تند، اما آن جا که آینده ی یک مکتب، سرنوشت یک 
انقالب و منافع یک خلق مطرح است، باید قاطعانه عمل کرد و چشم بر این تردیدها 
بست. چون هرگونه مماشات با جریانی که در صورت توفیق انقالب را نابود خواهد 

کرد، مار در آستنی پروردن است.۱
مجاهدین بی محابا به دفاع از دادگاه های انقالب برخاسته و مدعی بودند: 

پس از قیام قهرمانانه  خلق ما، دادگاه هایی به نام دادگاه انقالب اسالمی تشکیل شد. 
این دادگاه ها به جرائم کسانی رسیدگی می کرد که به قول امام نه متهم، بلکه مجرم 

۱-مقاله ی دادگاه خلق قدمی در راه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، مجاهد شماره ی ۳ صفحه ی۷ 
پانزده مرداد ۵۸  
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بودند. جرائم و جنایات شان برای همه ی مردم روشن بود و آن ها از مدت ها پیش در 
پیشگاه خلق به جرم و جنایت های بسیار به مرگ محکوم شده بودند. بنابر این صرف 
محرز شدن هویت آنان برای به جوخه ی آتش سرپدن شان کفایت می کرد. الزم بود 
به کیفر رساندن این جانیان با سرعت و قاطعیت تمام انجام گرید، تا ضدانقالب را، 
که هنوز امید خود را کاماًل از دست نداده بود، از خریه سری منصرف سازد و فرصت 

سربلند کردن به وی ندهد.۱ 
سازمان چریک های فدایی خلق پیش از انشعاب، چننی داوری کرد: 

آغاز محاکمات ضدانقالبیون، به دستور امام خمینی و ادامه ی آن علی رغم زمزمه های 
سازشکارانه ی »عفو عمومی« بار دیگر قاطعیت امام را در پشتیبانی اصویل از خواست 
به حق مردم و گروه های مبارزی که خواستار مجازات مزدوران بودند، نشان داد. اعدام 
انقالبی جنایتکاران و سرسرپدگان به امرپیالیسم از تجدید سازمان این عناصر ضدمردمی 
جلوگریی کرده و عامل مهمی در راه تحکیم حفظ دس���تاوردهای انقالب است.۲

شاخه ی انقالبی یکی از سازمان های تشکیل دهنده ی حزب رنجربان چننی نوشت: 
از دو هفته پیش سرکوب ضدانقالب به طور وسیع و پیگریی آغاز گشته است. ...سازمان 
ما از این مواضع راستنی و سرکوب ضدانقالب به وسیله ی  دادگاه های انقالب اسالمی 
پشتیبانی کامل نموده و محاکمه و نابودی کلیه ی خائننی به میهن و خلق و کلیه ی کسانی 
که دست شان به خون ملت آغشته است را قدمی در ادامه و تحکیم انقالب می داند.۳ 

سازمان پیکار در مخالفت با عفو عمومی نوشت: 
به دنبال مالقات دولت با آیت الله خمینی، یک سری از هدف های دولت موقت که 
قباًل تا حدی با مخالفت امام مواجه بود، صورت تحقق به خود گرفت. یکی از این 
هدف ها که دولت بازرگان همیشه برای رسیدن به آن تالش کرده است، عفو عمومی 

برای نظامیان و نریوهای انتظامی )پلیس و ...( است.۴

خلیج اسالمی به جای خلیج فارس
خلخایل پس از اس���تعفا از دادگاه انقالب به سفری ش���ش روزه به امارات رفت و پس 
از دیدار یک س���اعته با ش���یخ زائد امری امارات اظهار داشت: از اکنون خلیج فارس، به 
۱-مقاله ی دادگاه خلق، قدمی در راه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، مجاهد شماره ی ۳صفحه ی ۷، 

پانزده مرداد ۵۸
۲-مقاله ی محاکمه و اعدام مزدوران نشانه ای از قدرت انقالبی توده هاست، نشریه ی کار شماره ی ۶ 

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۵۸ ارگان سازمان چریک های فدایی خلق ایران 
۳-مقاله ی احکام دادگاه های انقالبی بر حق اس���ت، نشریه ی رنجرب ارگان مرکزی سازمان انقالبی، 

اردیبهشت ۵۸، ص۶ 
۴-س���رمقاله ی عفو جنایتکاران و خیانت پیش���گان نریوهای مسلح ضربه به منافع خلق هاست، پیکار 

شماره ی ۱۱، دوشنبه ۱۸ تری ۱۳۵۸ ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر.
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عنوان خلیج اسالمی معروف خواهد بود. وی هم چننی در پایان مالقات و گفتگو با شیخ 
راشدسعید آل مکتوم نایب رئیس کشور امارات متحده ی عربی تأکید کرد:

ایران تمام نام گذاری های ساختگی را که امرپیالیسم به خلیج نسبت می دهد رد می کند 
زیرا این خلیج در پی موفقیت انقالب ایران تبدیل به یک »خلیج اسالمی« شده است.۱  

ادامه ی جنایات در خوزستان و کردستان
خلخایل پس از بازگش���ت از امارات به فرمان مهدی هادوی۲ دادستان انقالب اسالمی به 

خوزستان رفت و جوخه های اعدام را در این شهر برپا کرد. وی در این مورد می گوید: 
آقای هادوی سلمه الله تعایل، دادستان اهواز را به دادستان کل خوزستان ارتقاء درجه 
داد که دست ما در سراسر خوزستان باز باشد، ما هم لد ی الورود محکمه را تشکیل 
دادیم و مشغول بررسی جرائم آن ها شدیم که در نتیجه آقای سرتیپ شمس تربیزی 
و معاون او آقای س���رهنگ تابعی و چند نفر از ساواکی های خوزستان محاکمه و 

محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام در باره ی آن ها به اجرا درآمد.۳ 
اعدام های خوزس���تان باعث ش���د که جامعه ی مدرس���نی حوزه ی علمیه ق���م علیه او در 
اطالعیه ای اعالم کند که وی فاقد صالحیت است. خلخایل در همنی اثنا به دزفول رفت 

و حکم اعدام شش نفر را صادر کرد و دوباره به اهواز بازگشت. 
در ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ انتشار خربی از قول خلخایل مبنی بر مجازات خائننی و تجزیه طلبان 
از جمله ش���بری خاقانی رهرب مذهبی اعراب خوزستان به خشم مردم دامن زد. راهپیمایی  
اعرتاض آمیز در خرمشهر در سایه ی این خشم منجر به حمله  به مراکز دولتی و به آتش کشیدن 
آن ها ش���د. ده ها عرب از جمله بزرگان و ش���یوخ قبائل، ریش س���فیدان شهرها، پس از 
محاکمه های صحرایی معمول خلخایل که تنها چند دقیقه طول می کشید، اعدام شدند. 
خلخایل پس از ش���روع جنگ نیز دوباره به خوزستان سفر کرد و در حایل که نماینده ی 

مجلس بود مبادرت به صدور احکام اعدام در مورد وابستگان »خلق عرب« کرد. 
جامعه ی مدرسنی ُمصر بود که خمینی حکم برکناری خلخایل از حاکم شرعی را بدهد 
که با مخالفت او روبرو شد و به جای آن خمینی با صدور اطالعیه ای خلخایل را مأمور 
سرکوب کردستان کرد. این مأموریت در پی سخرنانی شدید اللحن خمینی صورت گرفت. 

او در این سخرنانی به برپایی چوبه های اعدام در میادین اشاره کرد: 
اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور 
انقالبی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجالت فاسد 
و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤسای آن ها را به محاکمه کشیده بودیم 

۱-روزنامه ی کیهان، سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۵۸، ص ۵. 
۱-هادوی بعد از دو ماه و نیم از دادستانی انقالب استعفا کرد و پس از چهل روز پذیرفته شد. 

۲-ایام انزوا، خاطرات آیت الله خلخایل، نشر سایه، چاپ اول، صفحه ی ۱۹۵.
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و حزب های فاسد را ممنوع اعالم کرده بودیم، و رؤسای آن ها را به سزای خودشان 
رسانده بودیم، و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و 
فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال 
و از پیشگاه ملت عزیز، عذر می خواهم، خطای خودمان را عذر می خواهم. ما مردم 
انقالبی نبودیم، دولت ما انقالبی نیس���ت، ارتش ما انقالبی نیست، ژاندارمری ما 
انقالبی نیست، شهربانی ما انقالبی نیست، پاسداران ما هم انقالبی نیستند؛ من هم 
انقالبی نیستم. اگر ما انقالبی بودیم، اجازه نمی دادیم این ها اظهار وجود کنند. تمام 
اح���زاب را ممنوع اعالم می کردیم. تمام جبهه ها را ممنوع اعالم می کردیم. یک 

حزب، و آن »حزب الله«، حزب مستضعفنی.
و من توبه می کنم از این اش���تباهی که کردم، و من اعالم می کنم به این قش���رهای 
فاسد در سرتاسر ایران که اگر سرجای خودشان ننشینند، ما به طور انقالبی با آن ها 
عمل می کنیم. موالی ما، امریالمؤمننی -سالم الله علیه - آن مرد نمونه ی عاَلم، آن 
انسان به تمام معنا انسان، آن که در عبادت آن طور بود و در زهد و تقوا آن طور و در 
َرحم و مروت آن طور و با مستضعفنی آن طور بود، با مستکربین و با کسانی که توطئه 
می کنند شمشری را ]می کشید و[ می کشت. هفتصد نفر را در یک روز - چنان چه 
نقل می کنند - از یهود بنی ُقَرْیَضه - که نظری اس���رائیل بود و این ها از نس���ل آن ها 
اِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم این توطئه گرها  اُء َعَلی الُکفَّ شاید باشند-از دم شمشری گذراند! اَِشدَّ
در صف کفار واقع هس���تند. این توطئه  گرها در کردس���تان و غری  آن در صف کفار 
هستند، با آن ها باید با شدت رفتار کرد. دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت 
رفتار کند؛ ارتش با ش���دت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با آن ها با شدت 
رفتار می کنیم. ما با خود همنی ها، با خود همنی ها که مسامحه بکنند، اگر مسامحه 
بکنند، با شدت رفتار می کنیم. مسامحه حدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد. 
مصالح مس���لمنی را نمی گذارند به این امور از بنی برود. دادستان انقالب موظف 
اس���ت مجالتی که بر ضد مسری ملت است و توطئه گر است تمام را توقیف کند، و 
نویس���ندگان آن ها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که 
توطئه می کنند و اسم »حزب« روی خودشان می گذارند، رؤسای آن ها را بخواهد 
و آن ها را محاکمه کند. ما باز تا چندی مهلت می دهیم به این قشرهای فاسد؛ و این 
اعالم آخر است و اگر چنان چه در کار خودشان تعدیل نکنند و به ملت برنگردند 
و دس���ت از توطئه ها برندارند، خدا می داند انقالبی عمل می کنم. می آیم تهران و 
رؤس���ایی که مسامحه می کنند با آن ها انقالبی عمل می کنم. قشرهایی از ارتش که 
اطاعت از باالترها نمی کنند و امر آن ها را اطاعت نمی کنند باید بدانند که من با آن ها 
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اگر آمدم، انقالبی عمل می کنم. عذرها را کنار بگذارید! بروید فاسدها را سرکوب 
کنید، بروید توطئه گرها را سرکوبی کنید؛ مسامحه نکنید! دولت مسامحه نکند، ارتش 

مسامحه نکند، ژاندارمری مسامحه نکند؛ پاسداران مسامحه نکنند.۱ 
در پی این فرمان، خلخایل که مورد تأیید گروه های چپ و مجاهدین قرار گرفته بود، روانه ی 
کردستان شد و این بار تیغ دادگاه های انقالب بر گردن همان هایی فرود آمد که پیش تر از 
وی حمای���ت می کردند. خلخایل در مصاحبه ای با خربنگار روزنامه ی اطالعات اظهار 
داشت: من به تمام مناطق کردستان سر خواهم زد و تا چند روز دیگر، برای تعینی تکلیف 
ضد انقالبیون، به س���نندج خواهم رفت.... تمام کس���انی که در این توطئه خوننی دست 

داشته اند را دستگری و به سزای اعمال شان خواهم رساند.۲
او برای ایجاد فضای رعب و وحشت، در بامداد روز ۲۸مرداد ۵۸ در مرحله ی اول دوازده 
نفر به اسامی عبدالله نوری، هوشنگ عزیزی، محمد عزیزی، یدالله محمدی، حسنی شیبانی، 
هرمز گرجی بیاتی )دبری دبریس���تان( ، مظفر فتاحی، بهمن عزتی )دبری دبریستان(، محمد 
محمودی، اصغر بهنودی، آذرنوش مهدویان و دکرت قاسم رشوندسرداری )پزشک( را به اتهام 
شرکت در اغتشاشات پاوه و درگریی های این شهر اعدام می کند. خلخایل به خاطر توجیه 
جنایتی که مرتکب شده بود دروغ های زیر را متوجه ی دکرت ابوالقاسم رشوندسرداری کرد. 
دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همان جا دستور بریدن سر پاسداران را داده 
بود«، »دستور مثله کردن پاسداران بسرتی در بیمارستان را داده بود.«، »او دستور 
داده بود، آلت تناسلی بعضی پاسدار ان را بربند و در دهان آنان فرو کنند.«، »هنگام 

دستگریی در لباس کردی ، مسلحانه در سنگر بوده.۳ 
خلخایل هم چننی با لودگی خاص خودش مدعی شد: دکرت رشوند ساکن قلهک تهران 
بود که برای رهربی عملیات های مسلحانه به پاوه آمده بود و این شخص در محاکماتش 

گفت برای کوهنوردی از تهران به پاوه آمده ام.
اعدام دکرت رشوند سرداری موجب اعتصاب پزشکان و پرستاران بیمارستان لقمان الدوله 
ادهم ش���د. آن ها اعالم داشتند که وی در دوران انقالب به همراهی گروه امداد آیت الله 
طالقانی به نهاوند رفته بود و در نوروز ۱۳۵۸ نیز به یاری زخمی ها و مجروحان سنندج 
شتافته بود. فرشته نورافشار، دانشجوی سال آخر پزشکی و نامزد وی که در اجتماع گروهی 
از پزشکان تهران جلوی وزارت بهداری حضور داشت گفت:  دکرت رشوند روز یک شنبه 
به پاوه رسید و روز سه شنبه اعدام شد. در حایل که کشنت و سربریدن پاسداران دو سه روز 
قبل از رفنت رشوند به کردستان صورت گرفته است و بلیطی که این موضوع را ثابت کند 

1-http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=9&page=282
۲-روزنامه ی اطالعات پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۵۸ ، ص ۱۲.
۳-روزنامه ی اطالعات سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۵۸، ص ۱۲.
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نیز موجود است.۱ 
این مس���ئله که گرجی بیانی و نیز آذرنوش مهدویان در پاوه دستگری شده اند هرگز اثبات 
نش���د. هم چننی این ش���ایعه که از منزل ش���خصی گرجی بیانی مقادیر زیادی مهمات به 
دست آمده هم هرگز اثبات نگردید. اما حاکم شرع کرمانشاه، علی رازی زاده گفته  بود: 
حرف های او از گلوله هم بدتر بود. رازی زاده هم چننی چندی بعد در تهدید معلمان دیگر  
گفته بود: مسئوالن آموزش و پرورش کرمانشاه وظیفه دارند که آموزگاران و دبریانی را که 
علیه مصالح اسالمی صحبت می کنند، با ارائه ی دالیل روشن به ما معرفی کنند که در امور 
آن ها تصمیم گریی شود. با وجود ارتباط گرجی بیانی با سازمان چریک های فدایی خلق، 
رادیو و روزنامه ی کیهان از گرجی بیانی و ده معلم دیگر به عنوان یازده نفر از مهاجمنی و 
س���ران حزب دموکرات کردستان« نام برد و حاکم شرع کرمانشاه نیز او را »عضو حزب 

توده« معرفی کرده  بود.۲ 
در مرحل���ه ی دوم در روز ۲۹مرداد ۵۸ خلخایل هفت نفر دیگر را به پای جوخه ی اعدام 
می فرس���تد. روز سوم ش���هریور ۵۸ در مریوان نُه نفر از دستگریش���دگان به نام های امنی 
مصطفی سلطانی، حسنی مصطفی سلطانی، جالل نسیمی، حسنی پریخضرانیان، احمد 
پریخضرانیان، دکرت بهمن احضری، فائق عزیزی، احمد قادرزاده و علی دادس���تانی، در 
یک دادگاه فرمایشی توس���ط خلخایل اعدام می شوند و جنازه های شان توسط کامیون 
کمرپسی حمل و جلوی بیمارستان مریوان تخلیه می شود. خلخایل به پدر امنی و حسنی 
مصطفی سلطانی گفته بود برای آزادی فرزندانش سند بیاورد، روز بعد که او مراجعه می کند 

با جنازه ی آن ها روبرو می شود. تمام این اعدام ها در ماه رمضان انجام گرفت. 
روز ۵شهریور خلخایل به سنندج عزیمت کرد. در همنی حال یازده نفر از اهایل شهر سنندج را 
که به طرق مختلف و در مکان های مجزا دستگری کرده بودند روانه ی فرودگاه سنندج می کنند 
و خلخایل در دادگاه های پنج دقیقه ای آن ها را به اعدام محکوم و حکم را اجرا می کنند.

احسن ناهید، شهریار ناهید، جمیل یخچایل، مظفر رحیمی، عطا زندی، امجد مبصری، 
عیسی پریویل، ناصر نسیمی، مظفر نیازمند، یداله فوالدی و سریوس منوچهری. دو نفر از 
افراد اعدام ش���ده زخمی بودند که یکی از آن ها را بر روی برانکار به محل اجرای کشتار 

منتقل می کنند.
خلخایل سپس از سنندج به سقز سفر کرد و در آن جا نیز جنایت دیگری خلق کرد. ده نفر 
از جوانان شهر و ده نفر از نظامیانی که در محل خدمت نبودند )مجموعاً بیست  نفر( را 

یک روز بعد از اعدام های سنندج یعنی در روز ششم شهریور ۵۸ تریباران می کند. 
ستوان دوم احمد سعیدی، ستوان دوم قادر بهادری، ستوان دوم طاهر خطیبی، گروهبان 

۱-روزنامه ی اطالعات شنبه ۳ شهریور ۱۳۵۸، ص ۲.
۲-هرمز هم جاودانه شد. یادنامه ی هرمز گرجی بیانی، کرمانشاه؛ ۱۳۵۸. ص۶۴
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یکم محمد پیامربی، گروهبان س���وم ناصرحدادی، گروهبان یکم رسول امینی، گروهبان 
س���وم محمد غفاری، گروهبان س���وم ناجی خورشیدی، اس���تواردوم کریم رضایی، انور 
اردالن، سیف الله فیضی )پانزده ساله( ، آذرگشسب دارایی )دوازده ساله( علی فخرایی، 
عبدالله بهرامی، سیدحسن احدی، محمددرویش نقره ای، کریم شریانی، ابوبکر صمدی، 

احمدمقدم ، جلیل جمال زاده. 
پس از آن که نریوهای دولتی در روز دوازده شهریور متعاقب سه هفته محاصره ی مهاباد، 
وارد این شهر شدند، ساکنان آن تلگرافی به خمینی فرستاده و از وی تمنا کردند که مهاباد از 
محاکمات شتابزده و اعدام ها در امان بماند. اما در روز ۱۵ شهریور گزارش رسید  که خلخایل 
فرمان اعدام هشتاد کُرد را صادر نموده و علی رغم فرامنی صادره از تهران برای بازگشت وی 
به پایتخت، در تدارک سفر به مهاباد می باشد. وی در روز جمعه، ۱۶ شهریور وارد مهاباد شد.

در روز ۷مهر گزارش رس���ید که وی فرمان اعدام شتاب زده ی چهار مرد دیگر را در مهاباد 
صادر نموده است. سه تن از آنان به »تماس با ضد انقالب« و نفر چهارم به »تخلفات 
اخالقی« محکوم ش���ده بودند. خلخایل برای توجیه جنایاتش از هیچ  دروغ گویی پروا 
نمی کرد. عکس های منتشرش���ده از اعدام های سنندج را که جهانگری رزمی عکاس آن 

برنده ی جایزه ی پولیتزر شد، مونتاژ شده معرفی کرد و گفت: 
عکس���ی که در روزنامه های آمریکایی و اروپایی منتشر شده است مونتاژ  است و به 
هیچ وجه صحت ندارد و من از همان مجله ی »پاری ماچ« و گروه های دیگر خربی 
جهان دعوت می  کنم که به ایران بیایند و در سنندج و همان روستای »وایل خان« که 
ما رفته بودیم تحقیق و بررسی نمایند تا معلوم شود که همه ی  این ها مونتاژ  صهیونیزم 
بنی المللی اس���ت. اکثر رسانه های گروهی اروپای غربی و آمریکا در دست عوامل 

صهیونیزم و امرپیالیزم می باشد.۱ 
وی در مصاحبه ی  مطبوعاتی اش در سال ۵۸ که در کتاب »ایام انزوا« آمده نیز دروغ های 
عجیبی را مطرح کرد. او در مورد تعداد تلفات انقالب گفت: ملتی که با دس���ت خایل 
مبارزه کرد و به گفته ای صدو ش���صت هزار تا دویست هزار و شاید دویست و پنجاه هزار 
نفر کشته داد. و یا در ادامه مدعی شد حتی مادران ما که سقط جننی کردند، مانند چهارده 
زنی که در قزوین سقط جننی کردند. او هم چننی ادعا کرد اگر اقدام خمینی نبود نریوهای 
دولتی قصد داشتند در روز ۲۲ بهمن یکصدهزار نفر را در تهران به خاک و خون بکشانند. 
جنایات خلخایل در کردستان و محاکماتش منحصر به نریوهای معارض نبود. او قصد 
اعدام حاج مالکریم ش���ریکندی یکی از روحانیون اهل سنت را داشت که چندی بعد 
توسط گروه های کُرد به قتل رسید. صادق زیباکالم می گوید: خلخایل در بدو ورود و در 

۱-ایام انزوا، خاطرات آیت الله خلخایل، نشر سایه، چاپ اول، صفحه ی ۶۷
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انظار دیگران مرحوم شریکندی را مورد شماتت قرار داده و اظهار می دارد: آمده ام تا حقت 
را کف دستت بگذارم تا ببینی با ضدانقالب و دموکرات ها همکاری کردن یعنی چه. برو دعا 

کن که فقط به خلع لباس کردن و اخراجت از کردستان رأی دهم. 
وی هم چننی در صدد مجازات سروان غالمحسنی یارجانی رئیس شهربانی مهاباد بود که 
چندی بعد در کمنی نریوهای کُرد کشته شد. صادق زیبا کالم می گوید: خلخایل او را نیز 
به همکاری با دموکرات ها و ضدانقالب متهم نمود و با عجله اظهار داش���ت که قبل از 
محاکمه ات ستاره هایت را خودم یکی، یکی می کنم. زیبا کالم خود نیز توسط خلخایل 

محاکمه شد و چیزی نمانده بود اعدام شود. وی در این رابطه می گوید: 
تعجیل خلخایل سبب شد تا دو شاهد قبلی سر و کارشان به دادگاه نیفتد اما شاهد 
س���ومم در کمال بهت و ناباوری اش کارش به محاکمه کشید. آن روز بعدازظهر در 
دفرت س���رهنگ آذری فرمانده پادگان مهاباد و در حضور افس���ران و مسووالن سپاه 
مهاباد، من به عملکرد آقای خلخایل به خصوص اتهاماتش به مرحومان شهریکندی 
و یا رجایی اعرتاض کردم و گفتم شما اساسا قرار نبوده که دیگر به کردستان بیایید. 
آقای خلخایل گفتند من نیام تا یک مش���ت... جاس���وس، مزدور و منافق از پشت 
به انقالب خنجر بزنند و منطقه را به امریکا تحویل دهند. گفتم چه کسی گفته که 
من برای دموکرات ها جاسوسی می کنم؟ فرمودند چه کسی نگفته؟ حاج آقا حسنی 
)حجت االس���الم غالمرضا حسنی امام جمعه ارومیه(، سرهنگ ظهرینژاد )مرحوم 
سرلشکر ظهرینژاد که در آن موقع فرمانده لشکر ۶۴ ارومیه بودند(، سرگرد طالقانی 
)مسوول ضداطالعات لشکر ۶۴ ارومیه(، بچه های سپاه، همه بی خود می گویند و 
فقط تو درست می گویی؟ این ها چه دشمنی با تو دارند؟ مگر من قباًل چند بار به 
تو نگفته بودم که دیگر حق نداری به کردستان بروی )ایشان قبال گفته بودند که حق 
ندارم دیگر به کردستان بروم(. گفتم حکم من از طرف مهندس بازرگان رییس دولت 

موقت است. ایشان گفتند جرم آن امریکایی ها از تو خیلی سنگنی تر است.
قب���ل از آن که کالم دیگری بگویم آقای خلخایل گفتند ک���ه پرونده این را بیاورید. 
من هنوز فکر می کردم که آقای خلخایل عصبانی اس���ت و حاال دارد یک چیزی 
می گوی���د، اما زمانی که چند لحظه بعدش یکی از همراهان آن مرحوم که صورت 
خود را با چفیه بسته بود پرونده ی نارنجی رنگی را آورده و به دست آقای خلخایل 
داد، عرق سردی در بدنم جاری شد و زانوانم بی اختیار به لرزش درآمدند. مزه تلخی 
در دهانم ترشح شده بود و احساس می کردم نمی توانم حرف بزنم. خواستم بنشینم 
اما می ترس���یدم، به زحمت می توانستم بایستم. چند لحظه پس از آن افسر بی سیم 
وارد اطاق شد و به سرعت به سمت آقای خلخایل رفته و چیزی در گوش وی گفت 
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و هنوز خم ش���ده بود که خلخایل ش���تابان از جای برخاسته و از اطاق خارج شد. 
لحظه ای بعد دو هلی کوپرت حامل خلخایل و همراهان به هوا برخاس���تند و در افق 

گم شدند.۱ 

مأموریت در ارتش از سوی خامنه ای 
خامنه ای در دوم بهمن ۱۳۵۸ در نامه ای خطاب به خلخایل که به بی رحمی معروف بود می  نویسد: 

تیمسار شادمهر ریاست ستاد مشرتک طبق الیحه ی قانونی تشکیل دادگاه های انقالب در 
ارتش به تشکیل و فعال  کردن این دادگاه ها اقدام نموده اند. خواهشمند است در صورت 
اقتضا نسبت به تصدی قضاوت شرعی بعضی از این محاکم قبول مسئولیت بفرمایند.۲ 
خلخایل در روز ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ با صدور اطالعیه ای صدو وچهل و پنج نفر را از ارتش 

اخراج کرد. در اطالعیه ی مذکور ضمن اعالم اسامی افسران اخراجی آمده بود: 
چون طبق دالیل و مدارک کافی، افراد ذکرش���ده ضدانقالب تشخیص داده شد و 
فعالیت ضد انقالبی در نریوی هوایی و در سایر رده های ارتش داشته اند، بدین وسیله 
از نریوی هوایی جمهوری اسالمی اخراج و ممنوع الخروج می باشند که به پرونده ی 

اختالس آن ها رسیدگی شود.۳ 
من از سرلش���کر شادمهر و سایر افس���ران عایل رتبه که این مدارک را در اختیار ما 
گذاشتند تشکر می کنم و تصفیه ی دامنه داری که در ارتش و ضداطالعات به این 

ترتیب انجام شود مایه ی خوشوقتی و دلگرمی مردم مسلمان ایران است.۴ 
چند روز بعد تیمس���ار محمدهادی شادمهر در یک مصاحبه ی رادیو تلویزیونی در مورد 

پاکسازی این عده گفت: 
چون در دادگاه انقالب اسالمی نظامی باید عالوه بر حاکم شرع قضات ارتش و 
دادگسرتی نیز حضور داشته باشند و چون دو قاضی از سوی این دو مرجع در دادگاه 
شرکت نداشته اند رأی صادره قابل اجراء نیست. طبق تصویب شورای انقالب وظیفه ی 
پاکس���ازی در ارتش به عهده کمیسیون پنج نفری وزارت دفاع ملی محول شده که 
این کمیس���یون دوهزار و پانصد نفر را در نریوهای سه گانه به علل مختلف مشمول 
پاکس���ازی قرار داده و به این ترتیب موضوع تصفیه در ارتش خاتمه یافته است۵. 

خلخایل روز بعد در گفتگو با روزنامه ی اطالعات گفت: 
این جانب در جواب آقای سرلش���گر ش���ادمهر رئیس ستاد مشرتک باید بگویم که 

1-http://tarikhirani.ir/fa/files/39/bodyView/386
۲-ایام انزوا، خاطرات آیت الله خلخایل، نشر سایه، چاپ اول، صفحه ی ۵۹

۳-روزنامه ی اطالعات ۵شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۵۸ ص ۱.  
۴-روزنامه ی اطالعات ۵شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۵۸ ص ۱. 



395
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

دخالت قوه مجریه در کار قوه ی قضاییه تا به حال برای این کشور بزرگ ترین فاجعه 
را داشته است و باز خواهد داشت... اخراج امرای خائن نریوی هوایی در کمال دقت 
و بصریت صورت گرفته و هرگونه دفاع از آن ها مس���لم اس���ت که تصفیه در ارتش 
را راکد  گذاش���ته و اطمینان مردم را نس���بت به تصفیه در ارتش سلب می نماید. ما 
چون دخالت در کار قوه مجریه نداریم، بنابر این از مقامات مسئول می خواهیم که 
قانون ش���کنی را در طلیعه ی سالگرد جمهوری اسالمی پیشه خود نسازند و در کار 

قوه ی قضاییه و حکومت شرعیه دخالت بی جا ننمایند.۱ 
خلخایل حتی آنقدر درک و شعور نداشت که تشخیص دهد ارتش جزو قوه مجریه نیست.

مأموریت کشتار در ترکمن صحرا
خلخ���ایل هنوز از افتضاحاتی که در ارتش به وجودآورده بود فارغ نش���ده بود که مأمور 
سالخی در ترکمن صحرا شد. پاسداران نظام اسالمی در ۱۸ بهمن سال ۱۳۵۸ چهار تن 
از رهربان خلق ترکمن به نام های توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را در ایست بازرسی 
در حضور پنج تن از همکاران ش���ان دستگری کردند. واکُنش مردم و نریوهای سیاسی به 
دس���تگریی رهربان ترکمن منجر به حوادث خوننی گنبد شد. خلخایل با وجود پرونده  ی 
قطوری که از جنایت و خون ریزی و بی قانونی داشت، به فرمان خمینی و تنفیذ آیت الله 
منتظری در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۵۸عازم گنبد شد و جنایات زیادی را در ترکمن صحرا رقم زد. 

در پیام آیت الله منتظری خطاب به خلخایل آمده بود: 
برحسب تصویب شورای مرکزی سپاه پاسداران و درخواست عده ای از اهایل محرتم 
گنبد قابوس مقتضی بلکه الزم است جنابعایل که قاضی شرع می باشید برای سامان 
دادن اوضاع آن شهرس���تان بدان جا عزیمت فرمایید و آن چه به مصلحت اسالم و 

مسلمنی است با رعایت جانب احتیاط انجام دهید.  
رهربان ترکمن که در اسارت سپاه پاسداران بودند در روز ۲۹ بهمن ۱۳۵۸ به جوخه ی اعدام 
سرپده شدند و جسدشان در ۱۲۵کیلومرتی جاده بجنورد رها شد و کسی مسئولیت آن را به 
عهده نگرفت. پس از پیدا شدن جنازه   ی این چهار تن، انگشت اتهام متوجه ی خلخایل و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد. در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۵۸ شیخ صادق خلخایل با صدور 
اطالعیه ای ضمن تکذیب صدور فرمان قتل چهار رهرب ترکمن به صراحت اعالم داشت 
چنان چه کس���ی خطی از وی در این رابطه نشان دهد، خودم را به اعدام محکوم می کنم: 

اطالعیه ی توضیحی خلخایل درباره کشته شدن رؤسای ستاد خلق ترکمن 
... ملت مسلمان ایران می داند  که هر روز از طرف امرپیالیسم بنی المللی و صهیونیسم 
جهان خوار و سردمداران تباهی و فساد توطئه تازه ای با یک قیافه ی  غلط انداز برای 

۱۱-روزنامه ی اطالعات ۳شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۵۸ ص ۱۱
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اسالم و جمهوری اسالمی نه تنها در ایران بلکه در منطقه ی خاورمیانه تدارک دیده 
می شود. آن ها با شکست مفتضحانه که از اسالم و مسلمنی و حرکت قاطع ملت ایران 
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خوردند، طعم تلخ آن را در کام زهرآگنی خود به این زودی ها فراموش 
نخواهند کرد. این حرکت توفنده ی جهانخواران را از خطه ی خاورمیانه و از مرزهای 
ایران به رهربی امام خمینی کبری به دور انداخت و آن ها را به سرگیجه و سرسام مبتال کرد 
که ناچار به فکر تالفی مافات می باشند که قرن ها نخواهند توانست آن را جربان نمایند.

دشنه ی پرخون آن ها به نوکرصفتان یک رو زدر کردستان و روز دیگر در خوزستان و برای 
آخرین بار در گنبد مشاهده می شود. ... من برای چندین بار اعالم می  کنم که در گنبد 
و دشت ترکمن حتی برای نمونه یک نفر از فداییان خلق و شورشیان را نه بازجویی 
کرده ام و نه محاکمه نموده ام تا چه رسد به اعدام و خود آقای علی فرخنده جهرمی 
نماینده ی اعزامی فداییان خلق از تهران که برای مذاکره با من به آن جا آمده بود شاهد 
می باشد و آقای عباس افشارتکلو مدیر دفرت حزب توده که حرکت آن ها را محکوم 
کرده و در آن جا بازداش���ت بود و با دست من آزاد شد می داند و رهربان مربوطه و 
مقامات مسئول و سپاه پاسداران و استاندار و فرماندار همه شاهد ماجرا هستند. ویل 
پس از این که از منطقه خارج ش���دم با کمال تعجب شنیدم که چند جسد در میان 
راه پیدا شده. پیش خود گفتم شاید به دست سپاه پاسداران و فداییان خلق در حنی 
زد و خورد در سنگر زخمی و یا کشته شده باشند که با دست فداییان خلق از معرکه 
خارج شده اند که پس از شکست کامل آن ها جنازه ها را رها کرده و فرار نموده اند. 
همه ما در این کش���ور باید زندگی کنیم و بمرییم و یا کش���ته ش���ویم ویل نباید اسری 
توطئه  های خائنانه باش���یم. امیدوارم علت همه ی قضایا را مقامات مسئول پس از 
تحقیق و بررسی برای افکار عمومی روشن نمایند تا بهانه خون ریزی تازه ای به دست 

دشمنان این ملت ندهند. 
این جانب باز اعالم می کنم که چهار نفر از کشته شدگان که می گویند از رؤسای ستاد 
خلق ترکمن بوده اند، هیچ گونه ربطی به من ندارد اگر کسی در این باره خطی از من 
نشان بدهد که با دستور من این ها اعدام شده اند من از حاال خودم را به اعدام محکوم 
می کنم. آقای رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر در جریان کار هستند ما اگر بخواهیم 
به این مملکت خیانت کنیم در واقع به خودمان خیانت کرده ایم. ما همان جوری که 
دست های خیانت کار را قطع می کنیم کسانی که نظم و انضباط و دستورات مقامات 
باالتر را مراعات نمی کنند قطع می کنیم و کش���ته شدن این افراد را به دست هرکی 

باشد جداً محکوم می نمایم. ۱
خلخایل روز بعد دوباره اظهار داشت: 

۱-روزنامه ی اطالعات دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۵۸ صفحات ۱ و ۴
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این جانب کراراً چه در گنبد و چه در تهران اعالم کرده ام که عامل ترورهای وحشیانه 
در هر کجا که صورت گرفته باید محاکمه شود. ... من نه از کسی بازجویی کرده ام و 
نه کسی را محاکمه نموده ام و نه دستور اعدام کسی را داده ام. هرکسی سند، مدرک 

و نوشته ای در این زمینه داشته باشید می تواند ارائه کند.۱ 
کسی که فرهنگ منحط اسالمی و شیعی را نشناسد، پیش خود فکر می کند البد 
وقتی خلخایل این گونه قاطعانه نقش خود در این کش���تار را نفی می کند و حتی 
حکم اعدام خود را در صورت ثبوت جرم صادر می کند راست می گوید. اما آن ها 
نمی دانند او از اصل اسالمی »توریه«  که دروغگویی شرعی است استفاده می کند.

توریه بیان سخنی است که معنای آن به ظاهر درست است؛ اما آن چه مخاطب از آن 
درک می کند نادرست و دروغ است؛ یعنی جمله صادق بیان می شود که موجب 
می گردد، شنونده از آن جمله مفهوم گمراه کننده و فریبنده موردنظر گوینده را دنبال کند.

خلخایل راست می گوید، او فرمان قتل را به صورت مکتوب نداده است بلکه به صورت 
ش���فاهی آن را صادر کرده است. به همنی دلیل کسی نمی تواند  خطی از او نشان دهد که 
لزومی به صدور حکم اعدامش پیش بیاید. به همنی سادگی »آیت الله«ها دروغ می گویند. 
محسن رفیق دوست اولنی وزیر سپاه پاسداران و از فرماندهان اولیه سپاه پاسداران هنگامی 
که خرشان از پل گذشت و قادر به تحکیم پایه های حکومت شان شدند در خاطراتش در 

مورد چگونگی به قتل رسیدن رهربان ترکمن با افتخار می نویسد: 
اولنی سالگرد انقالب  ۲۲ بهمن ۱۳۵۸، در شمال میدان آزادی، خیابان محمدعلی 
جناح جایگاهی درس���ت کرده بودند. تانک ها می خواستند از جلوی جایگاه رژه 
 بروند. عرفات روی جایگاه ایس���تاده بود. مردم آن قدر به عرفات عالقه داشتند که 
وقتی او را دیدند، به س���مت جایگاه هجوم بردند. یک قسمت از جایگاه ریخت 
و چهار نفر شهید ش���دند. من و برادر منصوری، فرمانده وقت سپاه، روی جایگاه 
بودیم، آقای خلخایل هم آن جا بود، آن روز ها ضدانقالب در ترکمن صحرا ش���ورش 
کرده بودند. بچه های سپاه با آن ها درگری شده و سراغ شان را گرفتند. من از خلخایل 
پرسیدم: با سران خلق ترکمن چه کنیم؟ چهار نفر را اسم بردم. گفت: این ها را همنی 
االن اعدام کنید. گفتم: حکم اعدام اس���ت؟ گف���ت: بله. من هم زنگ زدم پادگان 

ویل عصر عج و آن ها را اعدام کردند.۲ 
او در اسفند ۱۳۵۸ در پاسخ به اعالمیه ی چریک های فدایی خلق ادعا کرده بود: 

این جانب از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی مسئول تدارکات سپاه 

۱-روزنامه ی اطالعات سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۵۸ صفحه ی ۲. 
2-برای تاریخ می گویم، خاطرات محس���ن رفیق دوس���ت به کوشش س���عید عالمیان. ۱۳۵۷- ۱۳۶۸ 

انتشارات سوره ی مهر ص ۱۴۲. 
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بوده و هیچ گاه معاون سپاه نبوده و در هیچ کار غریتدارکاتی دخالت نداشته ام.۱   
او نیز دروغ نمی گفت، انتقال فرمان قتل رهربان ترکمن در زمره ی کارهای »تدارکاتی« 

محسوب می شود. سخنگوی سپاه پاسداران به دنبال قتل رهربان ترکمن گفت: 
این موضوع تحت رسیدگی است. چنان چه در این مورد خطایی صورت گرفته باشد 
بدون هیچ گونه پرده پوشی مسائل عنوان خواهد شد و اگر در ترور چهار تن از رهربان 
خلق ترکمن افرادی از سپاه پاسداران دخالت داشته باشند بالفاصله دستگری و تحویل 
دادستانی انقالب خواهند شد. یک گروه سه نفری این مسئله را تعقیب می کنند و 
پس از بررسی چنان چه افرادی مسئول شناخته شوند محاکمه و مجازات خواهند شد.۲ 
سپس روابط عمومی سپاه پاسداران که توسط یوسف فروتن۳ هدایت می شد و از همان 
ابتدا ید  طوالیی در داستان سرایی و دروغ پردازی داشت طی اطالعیه ی رسمی ادعا کرد: 

این چهار نفر در جریان درگریی های گنبد در تاریخ ۱۹بهمن ۱۳۵۸دستگری شده و از 
همان جا به تهران فرستاده شده بودند. و در تاریخ ۲۸بهمن ۱۳۵۸جهت تحقیقات 
بیش تر مجدداً به منطقه اعزام گردیدند. در بنی راه در فاصله بنی علی آباد  کتول و گنبد 
اتومبیل حامل بازداشت شدگان مورد هجوم تعدادی مسلح قرار می گرید که در این 
درگریی دو نفز از پاسداران مجروح گردیده و مهاجمنی موفق شدند اتومبیل حامل 
چهار نفر سرنش���نی بازداشتی را به گروگان گرفته و فراری شوند که بعد از چند روز 
دیگر جنازه ی این چهار نفر در راه بجنورد کش���ف می گردد. گروه تحقیقاتی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی برای شناس���ایی مهاجمنی تا رسیدن به نتیجه ی قطعی 
تحقیقاتش را ادامه می دهد و سپس نتیجه نهایی را به اطالع عموم خواهد رساند.۴  
جواد منصوری و محسن رفیق دوست باالترین فرماندهان سپاه پاسداران دستور این قتل را 
با حکم خلخایل داده بودند و دم از تحقیق و بررسی و مجازات مسببنی و مجروح شدن 
پاسداران و ... می زدند. ابوالحسن بنی صدر نیز  که به تازگی به ریاست جمهوری رسیده بود 
علی رغم وجود دالیل و شواهد گوناگونان منکر مسئولیت سپاه پاسداران و خلخایل شد 

تلویحاً چریک های فدایی خلق را مسئول این قتل معرفی کرد و گفت: 
وقتی من فرماندهان سپاه را نصب کردم اولنی مأموریت شان همنی بود که رسیدگی 
کنند اگر از ناحیه سپاه است اقدام شود. چون مردم سپاه نگرفته اند که بشود قاضی 
و حاکم ش���رع اما بعد معلوم شد دو گروه چریکی که جنگ را الزم می دانستند با 
یکدیگر برخورد داشته و گروهی، افراد  گروه دیگر را  کشته است. ... کسانی که این 

1-روزنامه ی اطالعات یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۵۸ صفحه ی ۲. 
2-روزنامه ی اطالعات سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۵۸ صفحه ی ۲.

3-فروتن در دو مقطع ۶۳-۶۴ و پس از کشتار ۶۷ رئیس زندان اوین شد. 
۴- روزنامه ی اطالعات ۵ شنبه ۹ اسفند ۱۳۵۸ صفحه ی ۱۴. 
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کار را  کرده اند پیدا و به شدت مجازات می کنیم.۱  
خلخایل شخصاً در جلسه ی علنی مجلس شورای اسالمی شهریور ۱۳۶۳ ضمن برشمردن 

جنایاتش می گوید: 
... من با قاطعیت در گنبد وارد ش���دم و یكی از كارهای برجس���ته و انقالبی ام در 
گنبد بود... ما دس���تور دادیم هر كسی را كه مسّلح باشد، بیاورند، كه آوردند. یكی، 
دو تا، سه تا، پنج تا. هركسی را كه مسّلح آوردند، ما اعدام كردیم. این جریان را كه 
می گویم شاهد زنده دارم: آقای مُصحَف، استاندار آن زمان مازندران، دادستان كل 
و آقای درویش، رئیس س���پاه پاسداران گنبد، آقای درازگیسو، كه چندی پیش سفری 
جمهوری اسالمی ایران در آلمان شرقی بود، آقای نوروزی اصفهانی ... آقای بنفشه، 
رئیس س���پاه پاسداران ایالم... و چه بگویم برای شما. آقای هاشمی ]رفسنجانی[، 
حاج احمدآقا ]خمینی[، شخص حضرت امام، خود آقای منتظری و همه ی مسئولنی، 
آقای دكرت بهشتی و آقای قدّوسی... همه می دانستند؛ آقای رفیق دوست هم می داند. 
نود و چهار نفر، منجمله، توم���اج، واحدی، مختوم، جرجانی، این ها را بنده اعدام 
كردم؛ نود و چهار نفر را اعدام كردم نه یک نفر را... من با قاطعیت اسالمی در گنبد 

وارد جریان شدم و خلق تركمن را در آن جا كوبیدم۲... 
رفسنجانی در مجلس هنگام سخرنانی خلخایل حاضر بود و سخنان او را تکذیب نکرد. 
خمینی و فرزندش احمد و آیت الله منتظری نیز موضوع را تکذیب نکردند. قطعاً همگی 

آن ها در این کشتار بی رحمانه سهیم هستند. 
خلخایل که در اسفند ۱۳۵۸ مدعی بود حتی یک حکم اعدام برای ترکمن ها صادر نکرده، 
و استاندار را نیز شاهد می گرفت در این جا اقرار می کند که نود و چهار حکم اعدام و از جمله 
حکم چهار رهرب ترکمن را نیز صادر کرده است و به همان استاندار هم اشاره می کند. او دم 
از »قاطعیت اسالمی« می زند و به جنایاتش افتخار می کند. جنایاتی که قباًل از پذیرش 
آن طفره می رفت. نکته ی مهم در این جنایت بزرگ آن اس���ت که تمامی ارکان سیاسی، 
قضایی، نظامی و مذهبی نظام اسالمی از باال تا پاینی هنگام صدور »اطالعیه« ی خلخایل 
می دانس���تند  که او دروغ می  گوید و این جنایت توس���ط خودشان صورت گرفته است. 

خلخایل در کتاب خاطراتش نیز به این کشتار پرداخته و آمار مشابهی می دهد. 
او در اطالعیه  ی ۶ اسفند ۱۳۵۸خود جنبش ترکمن صحرا را ناشی از توطئه ی امرپیالیسم و 
صهیونیسم بنی المللی معرفی می کند که به خاطر ضرباتی که از انقالب اسالمی خورده اند 
هر روز توطئه ای برپا می کنند. اما خلخایل در کتاب خاطراتش جنبش مردم ترکمن صحرا 

را به روسیه و تالش این کشور برای ایجاد یک کشور جدید ربط می دهد:  

۱-روزنامه ی اطالعات ۵ شنبه ۹ اسفند ۱۳۵۸ صفحه ی ۱۴. 
۲-روزنامه ی آزادگان، ۲۸شهريور۱۳۶۳
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پس از بازگش���ت از کردستان با حکم امام و تنفیذ آیت الله منتظری برای مهار کردن 
غائله ی گنبد، روانه ی آن جا شدم و در آن جا نود و چهار نفر ، به ویژه مختوم، توماج 

و واحدی را اعدام کردم. 
پاسگاه های ترکمن صحرا در مرز ایران و روسیه به هم خورده بود و حدود هفده پاسگاه 
خایل از سرباز بود و مرزها برای روس ها باز شده بود. خلق ترکمن می خواستند در 
آن جا با کمک روسیه حکومت دمکراتیک درست نمایند و روس ها هم که در خود 
چهل روز قبل، وارد افغانس���تان شده بودند، این بار می خواستند شمال مازندران و 
ترکمن صحرا و شمال خراسان را تجزیه کرده و ضمیمه ی خاک روسیه کنند و یک 
حکومت دست نشانده از نمونه ی حکومت ترکمنستان و مغولستان و افغانستان را 
در آن جا به وجود بیاورند. ویل بحمدالله با اقدامات انقالبی ای که صورت دادیم، 
اوضاع را رو به راه نمودیم، آن گاه به همراه سرهنگ زاهدی رئیس ارتش وقت، به 
پاسگاه های مرزی »راشد برون« و »اینچه برون« رفتیم و اوضاع آن جا را نیز آرام 
کردیم. س���پس از سوی شورای انقالب و آیت الله منتظری برای آرام کردن اوضاع 
نابس���امان شهرکرد به آن جا رفتم و منطقه را آرام کردم و در بیش تر استان های ایران 
یکی دو تا محاکمه برای تصفیه ی مفس���دان برق���رار نمودم و بحمدالله در همه ی 
زمینه ها مورد حمایت امام و آیت الله منتظری بودم و شاید همنی لطف آن ها موجب 

حسد حاسدان شد.۱ 
قتل های بی حساب خلخایل و سپاه پاسداران تنها به این موارد ختم نمی شد. سید مهدی 
طباطبایی دادستان انقالب اسالمی مازندران طی گفتگو با روزنامه ی اطالعات در ساری 

گفت: 
پس از سه روز تحقیق درباره ی وقایع گنبد گزارش کار را به تهران دادم و مطالبی را 
گفتم و آمار دقیق کشته شدگان را هم که سی و شش نفر بود اعالم کردم و نیز بیست و 
سه جسد پیدا شد و عالئم نشان می دهد که تریخوردگی از ناحیه ی سینه به باال است 
و حالت اعدام دارد. گزارش مربوط به تحقیق در باره ی این بیست و سه جسد نیز به 

رئیس جمهور و دادستان کل داده شد.۲  
خلخایل می گوید پس از ترکمن صحرا از سوی شورای انقالب و آیت الله منتظری برای 
آرام کردن اوضاع نابس���امان ش���هرکرد به آن جا رفتم و منطقه را آرام کردم و در بیش تر 
استان های ایران یکی دو تا محاکمه برای تصفیه ی مفسدان برقرار نمودم و – بحمدالله – 

در همه ی زمینه ها مورد حمایت امام و آیت الله منتظری بودم.۳ 

۱-ایام انزوا، خاطرات آیت الله منتظری، نشر سایه، چاپ اول پاییز ۱۳۸۰، ص ۲۹.
۲-روزنامه ی اطالعات یک شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۵۸ صفحه ۲. 

۳-ایام انزوا، خاطرات آیت الله خلخایل، نشر سایه، چاپ اول، صفحه ی ۲۹



401
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

مأموریت برای حمل بقایای اجساد آمریکایی ها به تهران
پس از شکست تالش تفنگداران آمریکایی برای آزادی گروگان های آمریکایی در صحرای 
طبس در اردیبهشت ۱۳۵۹ صادق خلخایل از سوی »بیت امام« مأموریت یافت تا اجساد 
سوخته ی تفنگداران آمریکایی را از محل حادثه به تهران حمل کند. روزنامه  ها عکس وی 
را به همراه بقایای اجساد منتشر کردند. وی پس از بازگشت از کویر در حایل که از سوی 
احمد خمینی و موسوی خویینی ها همراهی می شد در یک گفتگوی مطبوعاتی در محل 
س���فارت آمریکا مدعی شد: مدارک و شواهدی که از محل به جا ماندن هلی کوپرت های 
آمریکایی به دست آمده ثابت می کند که آمریکایی ها قصد انهدام تهران را داشتند.  وی 
هم چننی با سر هم کردن آمارهای عجیب و غریب مدعی شد که بیش از سه هزار تفنگدار 

آمریکایی در این حمله نظامی شرکت داشتند۱. 

صدور اطالعیه های پیاپی 
وقت���ی آیت الله سیدحس���ن طباطبایی قمی یکی از مراجع س���اکن مش���هد علیه احکام 
دادگاه انق���الب و مصادره ام���وال و ... موضع گریی کرد این خلخ���ایل بود که به همراه 
ش���هاب الدین اش���راقی داماد خمینی علیه وی موضع گریی کردن���د. او هم چننی مقارن 
انتخابات مجلس شورای ملی اطالعیه شدید اللحنی علیه سازمان چریک های فدایی خلق 
صادر کرد و آن ها را که پیگری قتل رهربان ترکمن بودند کسانی معرفی کرد که دست پیش را 
گرفته اند  که پس نیافتند. او که پیش تر از آیت الله شریعتمداری برای دریافت سهم امام و ... 
حکم گرفته بود پس از انقالب به دشمن ایشان و »حزب جمهوری خلق   مسلمان« تبدیل 
شد و اطالعیه های متفاوتی علیه این حزب انتشار داد. پس از پایان انتخابات اولنی دوره ی 
مجلس شورای ملی خلخایل به جای شورای نگهبان با صدور اطالعیه ای مانع ورود غنی  
بلوریان نماینده ی مهاباد در مجلس شد. در اطالعیه ی وی که سرتاپا دروغ بود آمده است: 

انتخابات این ش���هر زیر فشار و اختناق کومله و فدائیان خلق و دموکرات ها صورت 
گرفته و هشتاد و پنج درصد کردستان و اطراف مهاباد که مسلمان و معتقد به دین و 
دیانت می باشند نتوانسته اند در انتخابات شرکت کنند... روی این اصل انتخاب آقای 
غنی بلوریان از نظر این جانب باطل می باشد و ایشان حق ورود به مجلس را ندارند. 
مضافاً بر این که ایش���ان در  کشتار برادران ارتشی و سپاهی ما در سردشت و بانه با 
س���ران کومله و فدائیان خلق شرکت داشته و از نظر دادگاه های انقالب مجرم درجه 
یک می باشد و مانند عزالدین، قاسملو و جالل الدین باید به کیفر اعمال خود برسد.۲ 
وی هم چننی در حایل که کاندیدای ریاست جمهوری بود ضمن سفر به مشهد در محوطه ی 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص ۱ و ۱۲. 
۲-روزنامه ی اطالعات ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۹. 
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دانشکده دکرت علی شریعتی دانشگاه مشهد ضمن حمله به فردوسی گفت: 
فردوسی از رستم خیایل و پادشاهان تعریف کرده، در حایل که در کتاب خود یک 
کلمه هم از انس���ان و انسانیت و یا خراس���انی رنج دیده نامی نربده است. شاهنامه 

نرینگ و دروغ و سرگرم کننده مردم بدبخت ماست.۱ 
خلخایل هم چننی یکی از کس���انی بود که سعی بس���یاری داشت تا حجاب را در ادارات 
اجباری کند. در تریماه ۱۳۵۹ او هم چون دیگر مس���ئوالن رژیم از آیت الله منتظری گرفته 
تا حکام ش���رع و دادگاه های انقالب و جامعه ی مدرسنی حوزه ی علمیه قم و جامعه ی 
روحانیت مبارز می کوشیدند از فضای به وجود آمده پس از سخرنانی خمینی علیه از بنی 
بردن آثار طاغوت از ادارات، اس���تفاده کرده و حجاب را در مراکز اداری اجباری کنند. 
خلخایل با صدور اطالعیه ای ضمن دعوت مردم به ش���رکت در تظاهرات اعالم شده از 

سوی آیت الله منتظری در حمایت از فرامنی خمینی و بیعت مجدد با او اعالم کرد: 
زنان پرشور و مسئول و متعهد و قهرمان و قهرمان پرور و شهید و پاسدارپرور این مرز 
و بوم با برگش���ت به وقار و حجاب اسالمی، ثابت خواهند نمود که در دام و تله ی 
امرپیالیزم و صهیونیزم، قرار نگرفته اند، بلکه با تکیه به شرف انسانی و فضیلت اسالمی 
خود، با همه ی آثار طاغوتی مخالفت کرده و با شرکت همه جانبه ی خود در روز جمعه 
فردا عماًل نشان خواهد دادکه یک زن و یک دخرت به تمام معنا اسالمی می باشد.۲ 
خلخایل با همه ی شعارهایی که می داد نتوانست دخرتش را با حجاب کند و او نیز عاقبت 
در »دام و تله ی امرپیالیزم و صهیونیزم قرار گرفت« و کشف حجاب کرد و نه شهیدپرور شد 

و نه پاسدار پرور. 

تخریب آرامگاه رضاشاه 
خلخایل در اردیبهشت ۱۳۵۹ با بسیج عده ای پاسدار و چماقدار اقدام به تخریب آرامگاه 

رضاشاه کرد. خود در این باره می گوید: 
ما به دفرت امام رفتیم و طبق معمول، از هر دری سخن به میان آمد و گفته شد: زمان 
آن فرا رس���یده است که مقربه پهلوی خراب شود. ... ما آن روز به سپاه رفتیم و… 
سرپرست سپاه، امکانات الزم را در اختیار ما گذاشت. ما حدود دویست نفر، با هم 
جمع ش���دیم و با بیل و کلنگ، به طرف حضرت عبدالعظیم به راه افتادیم. من در 
صحن مطهر حضرت عبدالعظیم، س���خرنانی پرشوری ایراد کردم ... مردم لحظه به 
لحظه تکبری می گفتند و ابراز شادی می کردند. من حدود سه ربع ساعت برای مردم 

صحبت کردم و صحن حرم مملو از جمعیت شد.

۱-روزنامه ی اطالعات شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۵۸ ص ۱۲. 
۲-روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۱۲ تری ۱۳۵۹، ص ۲. 
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با صدور فرمان حرکت به سوی مقربه پهلوی، مردم بسیج شدند. آن ها در   همان دقایق 
اولیه خیلی تالش کردند، ویل در عمل مشاهده شد که مقربه به قدری محکم ساخته 
شده که هیچ بیل و کلنگی به آن کارگر نیست. البته، مواد منفجره و سایر لوازم را هم 
تهیه کرده بودیم. از طرف سازمان رادیو و تلویزیون هم آمده بودند تا فیلم برداری کنند.

مردم ستم کش���یده از دست این دودمان، به ویژه سالخوردگان حضرت عبدالعظیم، 
بی اندازه فعالیت می کردند یکی سنگ ها را می شکست و دیگری پله ها را می کند و 
سومی به در و پنجره حمله می کرد و خالصه، هر کس کاری می کرد. سرانجام، کار به 
گریدر و بلدوزر و جرثقیل و وسایل قوی مکانیکی کشید. ساعت، حدود چهار و نیم 
بعدازظهر بود که از طرف بنی صدر پیام آوردند، مبنی بر این که از تخریب مقربه دست 
بردارید. من اعتنا نکردم، ویل کم کم، کار جدی ش���د…. سرپرست وزارت کشور، 
نامه ی رس���می مرقوم و اعالم نمود که دس���تور از طرف شورای انقالب و شخص 
آقای بنی صدر است و شما باید به هر نحو که شده، دست از تخریب بردارید، وگرنه 
مجبوریم طبق مقررات با شما عمل کنیم، یعنی شما را توقیف می کنیم. من دیدم که 
دیگر جای تأمل نیست. لذا، گفتم که: به آقای بنی صدر بگویید، هر چه می خواهد 
طبق مقررات انجام دهد و ما هم این جا هستیم و تا مقربه را با خاک یک سان نکنیم، 

از این جا خارج نخواهیم شد.
اطراف مقربه را گروه مسلح فداییان اسالم در محاصره داشتند و پاسداران هم مواظب 
اوضاع بودند. سرانجام، شب فرا رسید، ویل ما نتوانستیم مقربه را بخوابانیم، اگرچه 
خسارت زیادی به آن زدیم و به صورت مخروبه درآوردیم. ساعت حدود ده شب، 
برای اس���رتاحت، محل مقربه را ترک کردم. کمی بعد، جناب آقای حاج احمدآقا 
خمینی، برای دیدن مقربه و در واقع، برای تقویت روحیه ی این جانب به آن جا آمد و 
افراد مستقر در آن محل را تشویق کرد و با این عمل خود فهماند که امام با تخریب 

مقربه، مخالفتی ندارند و این امر، بی اندازه موجب تقویت ما شد.
 ... ما فردای آن روز نیز، مشغول به کار شدیم. البته این بار با دلگرمی بیش تری کار 
می کردیم. در بعضی از جراید درج شده بود که تخریب مقربه پهلوی به تأخری افتاد و 
این مطلب را از قول بعضی از کمیته ها نوشته بودند؛ اما ما با جدیت مشغول تخریب 
شدیم و مردمی که برای زیارت حضرت عبدالعظیم می آمدند، با شعارهای خود ما را 
تأیید می کردند.تعداد بی شماری از مردم نیز از تهران برای کمک آمده و فریاد می زدند: 
باید مقربه هرچه زود تر خراب شود. شاید شما ندانید که این مقربه را تا چه حد محکم 
س���اخته بودند. ما آن را مثقال مثقال می کندیم و بلدوزر و گریدر و وس���ایل تخریب 
عادی، بدان کارگر نبود. سرانجام، ما مجبور شدیم که با دینامیت مقربه را به تدریج 
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خراب کنیم. هر روز، مهندسنی و کار شناسان درجه یک، به عنوان متخصص تخریب 
از کارخانه ی سیمان ری می آمدند و چه بگویم، متجاوز از بیست روز طول کشید تا 
آن دکور ش���یطانی فرو ریخت و به طور کامل تخریب شد. پس از تخریب، صدای 
هلهله و شادی از مردم بلند شد و شور و شعف به قدری بود که غریقابل وصف است.

... ما به چشم خود دیده بودیم که مردم ساده لوح، پس از زیارت حضرت عبدالعظیم، 
بر مقربه ی ناصرالدین ش���اه هم فاتحه می خواندند. البته، ما دس���ت به کار شدیم و 
دس���تور دادیم که سنگ قرب ناصرالدین ش���اه را بکنند تا اثری از مقربه ی او در کنار 
حضرت عبدالعظیم نمانده باش���د. ما نه تنها قرب رضاخان را با خاک یک س���ان 
کردی���م، بلکه قرب علریضا پهلوی ]برادر محمدرضاش���اه[ و فضل الله خان زاهدی، 
عام���ل کودتای ۲۸مرداد و منصور، امضاکننده قرارداد کاپیتوالس���یون و مصونیت 
مستش���اران نظامی آمریکا و ده ها نفر دیگر از سردمداران فساد را نیز نابود کردیم.۱ 

او بعداً  از این که نتوانسته بود جسد رضاشاه را آتش بزند ابراز ناخشنودی می کرد. 
خلخایل با حمایت خمینی و بودجه ای که او اختصاص داد، به جای قرب رضا شاه، حوزه ی 
علمیه حضرت عبدالعظیم را پایه  گذاری کرد و خود مسئولیت آن را به عهده گرفت. پس از 
مرگ خمینی، ابتدا کروبی و منتجب نیا مسئولیت این حوزه را به عهده گرفتند و عاقبت مدیریت 
این حوزه را از دست او خارج کرده و به محمدی ری شهری سرپدند. گزارش هایی موجود 
است که خلخایل سعی در تخریب  آرامگاه فردوسی و تخت جمشید داشت که با مخالفت 
دولت موقت، اس���تاندار فارس، آیت الله طالقانی و مقاومت م���ردم این امر ناکام ماند.

محمدرضاش���اه در اردیبهش���ت ۱۳۳۴وقتی با تأیید ضمنی اجازه داد که حظریةالقدس 
عبادتگاه مخصوص بهاییان در تهران به دست ارتش شاهنشاهی با نظارت سپهبد نادر 
باتمانقلیچ و تیمور بختیار و با حمایت محمدتقی فلسفی نماینده ی روحانیون درگری در 
کودتای ۲۸ مرداد تخریب شود، هیچ گاه فکر نمی کرد روزی فرا رسد که همان ها آرامگاه 
پدرش را تخریب کنند. حظریةالقدس���ی که به صورت کاخی عظیم و باشکوه با تکیه بر 
معماری قاجاریه در دو طبقه به صورت تاالر با سقف های بلند و گچ کاری  ، آینه کاری و 
کاشی کاری های سنتی و زیبا بنا شده بود برای همیشه از بنی رفت و پس از انقالب در 

محل آن حوزه ی هرنی سازمان تبلیغات اسالمی بنا شده است. 

مخالفت با خلخایل 
در میان روحانیون و گردانندگان حوزه ی علمیه قم 

در اواخر سال ۱۳۵۸ شمسی آقایان ابوالقاسم خزعلی، شیخ محمد یزدی، محمدرضا 
مهدوی کنی، محمد امامی کاشانی در اعرتاض به رویه ی شیخ صادق خلخایل در 

۱-خاطرات آیت الله خلخایل، جلد اول، صفحات ۳۴۱ تا ۳۵۱ به نقل از رجانیوز.
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مقام حاکم شرع و رئیس دادگاه انقالب محرمانه به دیدن امام خمینی می روند و 
خواس���تار عزل خلخایل از سمت حاکم شرع می شوند. این جمع قبل از دیدار با 
امام خمینی تعهد می کنند که اگر خلخایل برکنار نشد، بطور علنی اعرتاض کنند و 
حتی از مناصب حکومتی خود استعفا دهند، با شنیدن توضیحات این افراد، امام 
خمینی دستور برکناری آیت الله خلخایل را می دهد و حتی دستور می دهند که تصاویر 
خلخایل با ایشان هم از صدا و سیما پخش نشود. این افراد که بعدها از چهره های 
شاخص جناح موسوم به راست شدند نسبت به اعدام های بی رویه و عدم رعایت 

جوانب شرعی در محاکمات جنجایل شیخ صادق خلخایل معرتض بودند.۱
ابوالقاسم سرحدی زاده، در مورد مخالفت بهشتی با خلخایل و نامه ای که نگهبان پزشکی 

قانونی خطاب به بهشتی نوشته بود می گوید:  
... ماجرای نامه به این ترتیب بود که یکی از نگهبان های پزش���کی قانونی برای 
ش���هید بهشتی نامه نوشته بود که در یک ش���ب که من در این جا نگهبان بودم از 
دادگاهی که مسئولیت آن با مرحوم آقای خلخایل بود چهار نفر اعدامی را برای ما 
فرستادند که آن جا بماند تا صبح بربند و دفن کنند. این چهار جنازه را در سردخانه 
گذاشتیم نیمه های شب از محل نگهداری جنازه ها سروصدایی آمد دیدم یکی از 
این اعدامی ها هنوز نیمه جان است و من به سرعت با آقای خلخایل تماس گرفتم 
و موضوع را اطالع دادم و آن ها هم شبانه، دو سه نفر را فرستادند، فرد نیمه جان 
را با تری زدند و رفتند. بعد از مدتی که از عصبانیت ایشان کاسته شد به من گفتند 
فالنی! من باید به این اوضاع خاتمه دهم؛ من بساط این گونه دادگاه ها را جمع 

خواهم کرد ...۲ 

مأموریت مبارزه با مواد مخدر توسط بنی صدر
در اردیبهشت ماه ۱۳۵۹صادق خلخایل که در انتخابات مجلس شورای ملی به نمایندگی 
از شهر قم انتخاب شده بود و بر خالف قانون اساسی که قوای مجریه و مققنه و قضاییه از 
هم تفکیک شده بودند از سوی بنی صدر مأمور رسیدگی به امر مبارزه با مواد مخدر شد 

که با استقبال تمام جناح های حاکمیت و از جمله خمینی مواجه شد. 
بنی صدر که خود را مخالف احکام اعدام دادگاه های انقالب معرفی می کند، علی رغم 
آگاهی از سوابق جنایتکارانه ی خلخایل، او را به این سمت گمارد، در حکم خود خطاب 
به خلخایل از وی خواست تا در امر مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر نظارت داشته 
و در جهت ریشه کن کردن عفریت اعتیاد در جامعه به ویژه بنی نسل جوان قاطعانه عمل 
1-http://tarikhirani.ir/fa/files/39/bodyView/386
2-www.isna.ir/news/95090603818



406
محمدصادق  خلخایل

نماید.۱ وی که پیش تر به خاطر فشار جناح راست روحانیت و نارضایتی عمومی از ریاست 
دادگاه های انقالب برکنار شده بود به این ترتیب دوباره به منصب قضا برگشت و مالک 
جان و مال مردم ش���د. دلیل اصلی اعتماد بنی صدر به خلخایل و بی توجهی به سابقه ی 
جنایتکارانه ی وی، حمایت خلخایل از کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری بود. 
خلخایل یک روز بعد از این انتصاب، به عنوان حاکم شرع دادگاه مبارزه با مواد مخدر می گوید:

کسانی را که در زمینه ی قاچاق و توزیع مواد مخدر فعالیت نمایند در درجه ی اول به 
مصادره ی اموال محکوم خواهیم کرد، در درجه ی دوم به زندان خواهیم انداخت، 
در درجه ی س���وم زندان و تبعید در انتظارش���ان خواهد بود، و اشد مجازات برای 
آن ها اعدام خواهد بود. من در این زمینه با شهربانی و اداره ی مبارزه با مواد مخدر 

همکاری خواهم داشت و احکام شرعی مربوطه را صادر خواهم کرد.۲ 
هیچ یک از منتقدان خلخایل هم مخالفتی با مس���ئولیت جدید او نکردند. وی در اولنی 
اقدام خود در تهران بیس���ت قاچاقچی مواد مخدر را در ۳۱اردیبهشت ۱۳۵۹به جوخه ی 
اعدام سرپد. روزی نبود که خرب از اعدام های لجام گسیخته ی او در ارتباط با مواد مخدر 
در اقصی نقاط کشور نباشد. خلخایل بر اساس حکمی که از سوی بنی صدر دریافت کرده 
بود نه تنها در تهران بلکه در سراسر کشور دست بازی برای تشکیل دادگاه و صدور احکام 
بی رحمانه ی اعدام پیدا کرده بود. از آن جایی که او نمی توانست در آن واحد در همه  جای 
کش���ور حضور یابد هیأت های مختلفی را تشکیل داده و به نیابت از سوی او به صدور 
حکم اعدام می پرداختند. طبق معمول وقتی کار از کار گذشت، هیچ کس حتی بنی صدر 
مسئولیت اعمال او را نپذیرفت و هریک بهانه ای برای خود دست پا کردند. در حایل که 

خلخایل در آذرماه ۱۳۵۹ تأکید کرد: 
دس���ت اندرکاران و مقامات مسئول مملکتی آقای بنی صدر رئیس جمهوری بر آن 
شدند که آن جرثومه ی  کثافت و این گرد لعنتی را از بیخ و بن براندازند قرعه فال به 
نام من بیچاره زدند! با این که در اوایل امر احساس کردم کارشکنی ها وجود دارد 
لذا استعفا کردم، ویل استعفای من مورد قبول واقع نشد، ما ضربتی وارد عمل شدیم، 
دروازه های همه  ی ش���هر ها را بستیم به مراکز تریاک و افیون شب و نصف شب از 
دهات همدان و مالیر گرفته تا سبزوار و مشهد، کرمان، شریاز، اصفهان و همه جا حمله 
کردیم، گرد شیطانی را با باند قاچاق گرفتیم و این اژدهای استعمار را توانستیم در 
قفس بیاندازیم حتی تعدادی از پلیس و افسران پلیس که در این رابطه مواد مخدر را 
در بدن خود جاسازی می کردند، توقیف کردیم و در یک محکمه ی انقالبی اعدام 
نمودیم ... کارها خیلی خوب پیش رفت. حتی  االن پس از گذشت هفت ماه، معتاد 

۱-روزنامه ی انقالب اسالمی، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، شماره ی ۲۵۱، ص ۱.
۲-روزنامه ی انقالب اسالمی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۹، شماره ی ۲۵۲، ص ۱ و ۲.
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تک و توک پیدا می ش���ود. صحنه های رقت بار که دل هر انسان آزاده ای را ناراحت 
می کرد و قلب آن ها را فشار می داد، دیگر وجود ندارد... مواد مخدر جمع آوری شده، 
اعتیاد به آخر رسیده، از روز ۱۹آذرماه اعتیاد جرم حساب می شود... من همه ی کسانی 
را که ادعا می کنند اگر باند قاچاق و معتادین شکنجه شده اند به مناظره می طلبیم. 
ویل این معنا را اعرتاف می کنم که حد شرعی وجود داشته است. آقایان روشنفکر 
شده اند و ما را می خواهند آمریکایی و اروپایی بار بیاورند و توقع دارند کسی که ده ها 
کودک را به خودفروشی و هروئنی فروشی و سرقت وا می دارد، نباید به او دو تا سیلی 
هم بزنیم؟ آیا سیلی زدن بر او خواسته ی ملت ایران نیست؟ اگر این خواسته ی ملت 
ایران نیس���ت ما حاضریم استعفا بدهیم و در مقابل ملت ایران حکم خود را صادر 
کنیم و از طرف ملت مسلمان سنگسار شویم واال از طرف لیربال ها و روشنفکر نماها 

که نگذاشتند از بدو امر کار به سامان برسد، ما کراراً سنگسار شده ایم.۱ 
در ح���ایل که چهره ی پلید خلخایل رو ش���ده بود اما وی همچن���ان از حمایت ضمنی 
مجاهدی���ن برخوردار بود. در جریان »نوار آیت« که به درگریی ش���دید بنی بنی صدر و 
حزب جمهوری اسالمی دامن زد و به طرح کودتا علیه بنی صدر معروف شد، مجاهدین 
آتش بیار معرکه بودند و روی دیوار ها شعار می نوشتند: »خلخایل مفسدش کن، آیت  رو 
اعدامش کن«. آن ها مطلقاً توجهی به پیامدهای این گونه دستورالعمل های ارتجاعی آن هم 

با خواسته ی برخاسته از »شریعت« نداشتند. 
عاقبت خلخایل در دی ماه ۱۳۵۹ استعفا داد. نکته ی عجیب آن بود که وی در ستاد فداییان 
اسالم بیش از بیست ُتن تریاک، دوهزار و هفتصد و چهل و دو  کیلوگرم حشیش، چهارصد 
و سی و پنج کیلو هروئنی و دوهزار و دویست و شصت و چهار کیلوگرم سوخته تریاک را 
به قدیریان معاون اجرایی قدوسی دادستان کل انقالب اسالمی تحویل داد۲ و هیچ کس 
نمی پرسید چرا این همه مواد مخدر در ستاد یک گروه سیاسی نگهداری می شد و از ابتدا به 
نهادهای ذی ربط تحویل داده نشده بود. غالمحسنی صادقی قهاره معاون قضایی دادستان 
کل کشور و سرپرس���ت دایره ی مبارزه با مواد مخدر پس از برکناری خلخایل می گوید: 

تا زمان ش���هادت مرحوم قدوسی، سرپرست دادس���رای مواد مخدر بودم. آن زمان 
خلخایل دیگر  کنار رفته بود اما یک سری احکام و پرونده ها مربوط به رسیدگی های 
ایشان بود. با مرحوم قدوسی صحبت کردیم که این احکام را چه کار  کنیم. مرحوم 
قدوسی چهار نفر شامل آقای رازینی، رهربپور، یونسی و سلیمی را تعینی کرد که این 
افراد صبح به صبح به دادسرا می آمدند. ما به آن ها ماشنی می دادیم و صندوق عقب 
ماشنی را هم پرونده می گذاشتیم و راننده آن ها را به قزل حصار یا رجایی شهر می برد 

۱-روزنامه ی اطالعات، یک شنبه ۹ آذر ۱۳۵۹، ص ۹. 
۲-روزنامه ی اطالعات، چهارشنبه ۱۷دی ماه ۱۳۵۹، ص ۲. 
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و افراد را دوباره محاکمه می کردند تا روال صحیح انجام شود. این هیأت احکام 
جدی���د را می دادند و ما به زندان اعالم می کردیم که فالن زندانی محکومیتش از 

بیست سال به دو سال تبدیل شده یا محکومیتش پایان یافته و باید آزاد شود.۱ 

اعدام در شریاز با حمایت حزب جمهوری اسالمی و خمینی
خلخایل بر اساس این حکم تنها به اعدام قاچاقچیان و یا متهمان در ارتباط با مواد مخدر 
اکتفا نکرد بلکه با حمایت دستگاه قضایی، دستغیب امام جمعه شریاز، سپاه پاسداران، 
حزب جمهوری اسالمی، نمایندگان شریاز در مجلس شورای اسالمی و ... به صدور حکم 

اعدام برای دیگر متهمان دادگاه انقالب شریاز نیز مبادرت کرد. 
خلخایل رسیدگی به پرونده  های غریمرتبط با مواد مخدر در شریاز را به بنی صدر ربط داده 

و می گوید: 
هنگامی که مش���غول رس���یدگی به پرونده ی قاچاقچیان مواد مخدر بودم، پس از 
گفتگویی تلفنی با رئیس جمهور، ایشان از من خواستند که پرونده ی افرادی را که اتهام 
سیاسی دارند و مجرم درجه یک هستند بررسی کنم و حکم شرعی را صادر نمایم.۲ 

محسن کدیور در رابطه با جنایتی که خلخایل در شریاز مرتکب شد می نویسد: 
صادق خلخایل در تری ۱۳۵۹ظاهراً برای محاکمه ی متهمان مواد مخدر به شریاز دعوت 
شد، اما در بدو ورود با هماهنگی پاسداران، عبدالحسنی دستغیب امام جمعه و مسعود 
خاتمی فرمانده سپاه شریاز، به محاکمه ی »ضدانقالبیون« همراه با متهمان مواد مخدر 
پرداخت. حاکم شرع دادگاه انقالب و دادستان انقالب شریاز حاضر به همکاری با او 
نشدند. او نیز بی آن که نیازی به مطالعه سوابق قضایی متهمنی احساس کند، در کم تر از 
پنج ساعت بیست و چهار نفر را محاکمه و بالفاصله چهارده نفر از آنان را اعدام کرد.

آقای شیخ بهاء الدین محالتی مرجع تقلید مردم جنوب ایران در نامه ی مورخ ۲۵تری ۱۳۵۹به 
آقای خمینی به شدت از این اعدام های خالف شرع و قانون و بطور کلی از نحوه مدیریت 
کشور، عملکرد دادگاه های انقالب و سپاه پاسداران انتقاد کرد. آقای خمینی بیش از دو 
هفته بعد به اختصار به نامه ی هم رزم ۱۵خرداد سال ۴۲ خود پاسخ داد و اشکال او را وارد 
ندانست. از سوی دیگر امام جمعه شریاز و نماینده ی ویل فقیه در استان فارس در تلگراف 
مورخ ۲۳تری و مصاحبه ی ۱۸ شهریور ۵۹ خود، تمام قد از شخص خلخایل و اعدام های 

تری شریاز حمایت کرد. 
اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقالب اسالمی شریاز در تاریخ ۱۷تری ۱۳۵۹ در 
گزارش مستندی خالصه ی پرونده ی قضایی بیست و چهار نفری که توسط صادق خلخایل 
1-www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/18/1540942

۲-انقالب اسالمی، شنبه ۱۴ تری ۱۳۵۹، ش ۲۹۵، ص۱۰.
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در عرض حداکثر پنج ساعت بدون دسرتسی به پرونده ی قضایی محاکمه و چهارده نفر 
آن ها محکوم به اعدام ش���دند و حکم صادره فوراً در تاریخ ۱۲تری ۱۳۵۹به مرحله ی اجرا 
گذاشته شد را برای آقایان خمینی، بنی صدر، منتظری، مشکینی، قدوسی، شورای اعزام 
قضات ش���رع در قم، و دادسرای کل انقالب اس���المی ایران در تهران ارسال می کند...
این گزارش رسمی قضایی از مهم ترین اسناد دادگسرتی در دوران جمهوری اسالمی است.

 
منت کامل گزارش رسمی قضایی

برای آگاهی رهرب عالیقدر انقالب اسالمی ایران، ریاست جمهوری کشور اسالمی 
ایران، آیات عظام ]حسنی علی[ منتظری، ]علی[ مشکینی و ]علی[ قدوسی، شورای 

اعزام قضات شرع ]قم[، و دادسرای کل انقالب اسالمی ایران
روز پنجشنبه ۱۲تری ۱۳۵۹شمسی حجت االسالم شیخ صادق خلخایل به شهر شریاز وارد 
و مستقیماً به مقر سپاه پاسداران ]انقالب اسالمی[ شریاز عزیمت و در آن مکان مستقر 
گردید. تلفنی با دادگاه انقالب اسالمی شریاز تماس و درخواست پرونده ی چند نفر از 
محکومنی و متهمنی دادگاه انقالب اسالمی را کرد. حاکم شرع دادگاه انقالب اسالمی 
شریاز ]عندلیب[ ضمن امتناع و خودداری از تسلیم پرونده های مورد نظر ایشان از وی 
درخواست ارائه ی مجوز و ابالغ قانونی و شرعی مبنی بر نوع مأموریت و دخالت 
در حوزه ی قضایی دادگاه انقالب اس���المی شریاز کرد، که پاسخ مثبت داده نشد.

شیخ صادق خلخایل بدون توجه به قواننی جاریه ی رژیم جمهوری اسالمی و موازین 
شرع انور اسالم تحت تأثری اظهارات غرض آلود پاسداران سپاه شریاز که چند ماهی 
اس���ت بنی آنان و دادگاه انقالب اسالمی شریاز به علت جلوگریی از نفوذ و اعمال 
خالف شرع و قانون پاس���داران در دادگاه انقالب  اسالمی شریاز وسیله ی حاکم 
ش���رع، اختالفی حادث گردیده، زندانیان موردنظر پاسداران را از زندان عادل آباد 
شریاز بدون کسب اجازه یا صدور دستور از ناحیه ی دادستان انقالب اسالمی شریاز 
]مریغفاری[ به مقر سپاه پاسداران احضار و ظرف چهار یا پنج ساعت چهارده نفر را به 
اعدام و تریباران و ده نفر را به حبس های پانزده تا پنج سال باصطالح محکوم و اموال 

تعدادی از ساکننی این شهرستان را مصادره کرد.
سرهنگ غضنفر بهمن پور، فرزند محمدقلی، فرمانده گارد سابق دانشگاه شریاز، . 1

بازنشسته در تاریخ ۱ آذر ۱۳۵۷؛ در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ دادگاه انقالب اسالمی 
ش���ریاز به حاکمیت شرع ]آقا[ سیدعلی محمد دستغیب و سایر اعضا دادگاه 
تش���کیل و با رعایت تخفیف به حبس ابد محکوم گردیده و در زندان عادل 
آباد ]دوران[ محکومیت خود را می گذرانده، طبق فرمان عفو امام و کسب نظر 
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دادستان کل انقالب اسالمی ]قدوسی[ با معرفی چهار نفر ضامن به مبلغ بیست 
میلیون تومان مشمول عفو بوده که در جریان انجام تشریفات اخذ ضامن بوده 
است. پرونده و نوار دادرسی وی در دادگاه انقالب اسالمی شریاز موجود است. 
در تاریخ ۱۲تری ۱۳۵۹وسیله ی شیخ صادق خلخایل بدون کسب اجازه از دادستان 
انقالب اسالمی محل از زندان احضار و بدون مالحظه و مطالعه ی پرونده وی 
دس���تور اعدام وی را صادر و حکم اعدام بالفاصله به اجراء گذاش���ته است.

ناص���ر ذوالقدر، فرزند تقی، مأمور س���ابق اطالعات ش���هربانی ش���ریاز؛ در . 2
 تاریخ ۲ تری ۱۳۵۸ دادگاه انقالب اس���المی ش���ریاز به حاکمیت ش���رع ]آقا[ 
سید علی محمد دستغیب تش���کیل و با در نظر گرفنت عفو امام با یک درجه 
تخفی���ف به حبس ابد و نود ضربه ش���الق در دو نوبت محکوم گردیده بود، 
حکم صادر قطعی بوده، در مورخه ی ۱۲تری ۱۳۵۹وسیله ی آقای خلخایل بدون 
کوچک ترین محاکمه ای و بدون مطالع���ه و مالحظه ی پرونده ی وی حکم 

اعدامش را صادر و فوری به مرحله ی اجرا گذاشته شده است.
سرلشکر علی اصغر ده پناه – دادگاه انقالب اسالمی شریاز در جلسه ی اول به . 3

حاکمیت شرع آقای سیدعلی محمد دستغیب در مورخه ی ۱ آذر ۱۳۵۸، جلسه ی 
دوم دادگاه به حاکمیت شرع آقای شیخ اسدالله بیات و سایر اعضا دادگاه با 
توجه به مواد مندرج در حکم به یک سال حبس و مصادره ی اموال محکوم 
گردیده بود. در مورخه ی ۱۲تری ۱۳۵۹ که به علت بیماری قلبی و عمل جراحی 
روی قلب در بیمارستان شهریار تحت الحفظ مامورین بوده با برانکارد )بر اساس 
ادعای شهود قضیه( به دادگاه آقای خلخایل احضار و بالفاصله اعدام گردید.

مراد قنربی فرزند سرمست متهم به خرید و فروش اسلحه به شش ماه حبس . 4
تعلیقی برای مدت دو سال به حاکمیت شرع اسدالله عندلیب محکوم گردیده 
و در مورخه ی ۳۰ اردیبهش���ت ۱۳۵۹نامه ی آزادی وی به زندان صادر گردیده 

بود، در مورخه ی ۱۲تری ۱۳۵۹ وسیله ی خلخایل اعدام گردید.
سرگرد منوچهر ادیب پور فرزند عبدالحسنی ]به حکم دادسرای انقالب[ اسالمی . ۵

شریاز بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی و تکمیل شدن بوده، به دستور 
آقای شیخ صادق خلخایل ]در تاریخ ۱۲ تری ۱۳۵۹ اعدام می شود.[ 

داریوش بیضایی فرزند اسماعیل کارمند ساواک، پرونده ی نامربده در جریان . ۶
رس���یدگی و تحقیقات در دادسرای انقالب اسالمی ش���ریاز بوده است، در 

مورخه ی ۱۲تری ۱۳۵۹وسیله آقای خلخایل اعدام گردید. 
نسبت به پرونده های عبدالرسول ولدان، محمدحسنی اعرابی، احمد رضایی، . ۷
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محمد دادپور، مظفر دشتبان، حسنی دین کامی از طرف دادسرای  انقالب اسالمی 
شریازمنتهی به صدور کیفرخواست گردیده بود، و جهت دادرسی در مرحله ی 
ارسال به دادگاه انقالب اسالمی شریاز بوده، که در مورخه ی ۱۲تری ۱۳۵۹وسیله ی 
آقای ش���یخ صادق خلخایل بدون مطالعه و مالحظه ی پرونده و بدون کسب 
اجازه از دادستان انقالب محل از زندان احضار، و بالفاصله اعدام گردیدند.

بانو نصرت گوئل مدیر آرایش���گاه زنانه در ش���ریاز ساعت چهار و نیم بعد از . ۸
ظهر از آرایشگاهش وسیله ی مامورین ]بدون[ داشنت کوچک ترین پرونده ای در 

مراجع قانونی به دستور آقای خلخایل ]جلب و[ اعدام گردید.
و تعداد ُنه نفر دیگر از زندانیان که با وجود این که اکثرشان دارای پرونده در . ۹

دادس���رای انقالب بوده اند و پرونده شان منتهی به صدور کیفرخواست بود و 
آماده ی محاکمه در دادگاه انقالب اسالمی شریاز بوده اند، در مورخه ی ۱۲ تری 
۱۳۵۹وسیله ی آقای شیخ صادق خلخایل ]به[ از پانزده سال تا پنج سال حبس 
محکوم گردیده اند، و حکم مصادره ی اموال چندین نفر بدون داشنت سابقه یا پرونده 
صرفاً به ]اتکای[ اظهار چند نفر از پاسداران جوان سپاه شریاز صادر گردیده است.

متهمی بنام شیخ حسن س���عیدی در لباس روحانیت مرتکب کالهربداری و . 1۰
تقسیم اموال بنیاد مستضعفان بدون کس���ب اجازه از بنیاد، با قرار قانونی از 
طرف حاکم ش���رع دادگاه انقالب اسالمی شریاز بازداشت و پرونده اش در 
جریان رسیدگی و تکمیل شدن بوده، به دستور آقای شیخ صادق خلخایل از 
زندان شهربانی بدون اطالع دادستان انقالب و حاکم شرع دادگاه انقالب 

اسالمی شریاز آزاد می گردد. ۱
با این وجود جنایات خلخایل در ش���ریاز، مورد تأیید عبدالحسنی دستغیب امام جمعه ی 
ش���ریاز که در سال ۶۰ توسط مجاهدین کشته ش���د و هم چننی سید علی اصغر دستغیب و 
سیدعلی محمد دستغیب خواهرزاده های او که خودشان حاکم شرع شریاز بودند قرار گرفت 

و آن ها اطالعیه ای در این باره صادر کردند: 
باسمه تعایل. ریشه ی فساد در دو چیز ]است: ۱.[ بقایای رژیم شاهنشاهی، که اغلب 
به صورت گروه های منحرف ظاهر می شوند، فحشاء و مواد مخدر. در ریشه کن شدن 
این دو است که می توان گفت کشور ایران به دور محور اسالمی می چرخد. جای 
بس���ی امید است که آیت الله ش���یخ صادق خلخایل کوشش شبانه روزی خود را در 
این دو امر صرف می کنند. ما ضمن پشتیبانی از اعمال انقالبی ایشان به خصوص 
عمل اخریشان در ش���ریاز در تاریخ ۵۹/۹/۱۲ در دادگاه ها به خصوص دادگاه شریاز 

1-http://kadivar.com/?p=15715
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می خواهیم که در اجرای اوامر امام راجع به پاکسازی محیط مسامحه نکنند.۱ 
حاکم ش���رع ش���ریاز به خاطر اطالعی که از مواضع بهش���تی رئیس دیوان عایل کشور، 
موس���وی اردبیلی دادستان کل کشور و هاشمی رفسنجانی رییس مجلس شورای اسالمی 
به عنوان گردانندگان حزب جمهوری اس���المی داشت آن ها را در زمره مخاطبان گزارش 
نگذاشته است. عدم ارسال گزارش برای دو مقام اول قضایی کشور بیش از هرچیز بیانگر 
همراهی آن ها با جنایات صورت گرفته از سوی خلخایل است. نه تنها خلخایل از سوی 
مخاطبان این گزارش مورد بازخواست قرار نگرفت بلکه برعکس خمینی در سخرنانی 
۲۹ تری ۵۹ در جمع مسئوالن عایل قضایی کشور صریحاً با اسم از اعدام های خلخایل در 

آغاز انقالب حمایت کرد! 
ما نمى توانیم تحمل کنیم این مطلبى را که آقایان مى خواهند با آن مغزهایى که در 
اروپا تربیت ش���ده است درس���ت بکنند. ما مى خواهیم اسالم را چه بکنیم. یکى 
از این ها آمده بود گریه مى کرد که چرا بعضى از این ها را مى کشند، نه این آخرى ها 
را، آن هایى که آقاى ]صادق[ خلخایل مثاًل مى کشتند.  )بیانات مورخ  ۲۹ تری ۱۳۵۹ 
در جمع اعضاى شوراى عایل قضائى با عنوان ما در پیشگاه ملت جواب باید بدهیم.۲(  

خلخایل در توجیه جنایتی که مرتکب شده بود یک روز بعد در نماز جمعه گفت:
ما از دادستان انقالب شریاز ]ابراهیم مریغفاری[ درخواست پرونده های موجود در 
دادگاه انقالب را کردیم. متأسفانه این پرونده ها را در اختیار ما نگذاشتند، و ما طبق 
همان پرونده هایی که در زندان یا در دست سپاه پاسداران بود و با اظهارات شهود و 
افراد بی طرف پنج نفر از افراد ضد انقالب را با آن که دو نفر از آنان قباًل در دادگاه 
محاکمه و محکوم به حبس ابد ش���ده بودند، با توجه به جنایتی که مرتکب شده 
بودند، و از نظر بنده احتیاجی به مطالعه ی پرونده ی آن ها هم نبود، محکوم به اعدام 
گردیدند و حکم اعدام این پنج نفر یعنی سرلشکر ده پناه، سرهنگ بهمن پور، داریوش 
بیضایی، سرگرد ادیب پور، و استوار ذوالقدر سحرگاه امروز اجرا شد، و این وظیفه ی 
انس���انی و اس���المی من بود. و من کار خود را طبق موازین شرعی انجام داده ام. 

محسن کدیور در مورد اتهامات یکی از اعدام شدگان می  نویسد: 
یکی از اعدام شدگان بانویی کلیمی بود بنام نصرت گوئل صاحب آرایشگاهی زنانه در 
خیابان لطفعلی خان زند شریاز. اتهامات او در روزنامه های وقت از قول حاکم شرع 
دادگاه ویژه ی انقالب چننی اعالم شده بود: دائر کردن شریه کش خانه و قاچاقچی، 
به فساد کشاندن دخرتان و فروش آنان به مردان و دائر کردن مراکز فحشاء و قاچاق. 

و در ادامه به نامه ی خانواده ی خانم گوئل اشاره می کند: 

۱-روزنامه های دوشنبه ۲۳ تری ۱۳۵۹: انقالب اسالمی، ص۱۰؛ اطالعات، ص۳.
۲-صحیفه ی نور ج۱۲ ص۲۵۷-۲۵۳. 
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جامعه ی کلیمیان شریاز تشییع جنازه ی چشمگریی برای خانم گوئل ترتیب داد. چند 
روز بعد مادر، پدر و همسر وی در اوایل ماه رمضان )اوایل دهه ی سوم تری ۱۳۵۹( به 
مالقات مرجع تقلید مسلمانان آمده تظلم نامه ی کتبی زیر را خدمت ایشان تقدیم کردند:

به نام خدا
حضور محرتم مرجع عالیقدر جناب آقای سیدبهاءالدین محالتی

به طوری که اطالع دارید روز پنجش���نبه 13۵۹/4/12 شیخ صادق خلخایل ناگهان 
به شریاز وارد و با یک حمله ی بی رحمانه و یورش غریشرعی و غریقانونی چهارده 
نفر را محکوم به مرگ و عده ای را هم محکوم به حبس نموده است. یکی از این 
مظلومنی محکومنی به مرگ بانو نصرت گوئل است که فرزند و همسر امضا کنندگان 

بدبخت زیر این شکوائیه می باشند.
این بانو که س���ه ماهه حامله و دارای چهار فرزند دیگر ب���وده که بزرگ ترین آن ها 
سیزده ساله است بدون کوچک ترین و  کم ترین تقصری و گناهی فدای بی توجهی و 
ش���هرت طلبی و عناد و لجاج شیخ صادق خلخایل شده است. این زن بدبخت که 
تمام عمر را با زحمت و  کارگری به سر برده است تا شاید بتواند کمک معاشی برای 
خانواده ی بیچاره ی خود باشد بی خرب از همه جا در مغازه ی خود که در مجاور سایر 
مغازه های مسلمان نشنی قرار دارد مشغول به کار خود بوده که غفلتاً چند نفر پاسداران 
کار او را تعطیل و یک راس���ت او را به مس���لخ می برند و پس از چند ساعت او را 
تری باران می کنند بدون این ک���ه اجازه دهند حتی آخرین وداع خود را با فرزندان 
بی سرپرست و پدر و مادر داغدیده و پری و شوهر درمانده و بی پناهش انجام دهد. 
...و آخراالمر هم پس از کش���نت یک زن معصوم و بدبخت مختصر اموال او را که 
منحصر به سه دانگ خانه  صد و شصت مرتی می باشد و فرزندان بدبخت و بی پناه 
او در آن زندگی می کنند مصادره شود و پاسداران خلخایل درب مغازه ی شش مرتی 

او را مهر و موم نمایند.۱ 
در تریماه ۱۳۵۹ و پس از انتش���ار »نوار آیت« علیه بنی صدر که توسط یکی از هواداران 
مجاهدی���ن به نام عزت الله کفایتی مخفیانه ضبط ش���ده ب���ود و از آن به عنوان طراحی 
»کودتای آیت« علیه رئیس جمهور یاد می شد، مجاهدین به منظور داغ کردن تنور اختالف 
بنی بنی صدر و حزب جمهوری اسالمی، روی دیوار های تهران شعار می نوشتند خلخایل 
مفسدش کن، آیت  رو اعدامش کن که همچنان بوی حمایت از جنایات خلخایل از آن می آمد. 
پس از دس���تگریی عوامل کودتای نوژه، مجید انصاری، جعفر شجونی و تعدادی دیگر 
از نمایندگان مجلس شورای اس���المی در سخرنانی های پیش  از دستور خود در مجلس 

1-www.tribunezamaneh.com/archives/106133
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خواهان آن شدند که محاکمه ی کودتاگران به خلخایل سرپده شود.

نحوه ی رسیدگی به پرونده های قضایی 
فضل الله صلواتی نماینده ی دور اول مجلس شورای اسالمی در مورد چگونگی رسیدگی 

به پرونده ها توسط خلخایل می گوید: 
در س���ال ۱۳۵۹ بود كه چند نف���ر از معتمدین بازار اصفهان را دس���تگری كرده و به 
ته���ران آورده بودند و من ه���م در تهران نماینده ی         مجلس بودم. برخی تندروها كه 
در خط مقابل آن ها بودند اصرار داش���تند كه سریعاً بدون محاكمه اعدام شوند. ... 
در هر صورت برای اینكه بنده معرتض دادگاه های اصفهان نشوم از سوی یكی از 
دادگاه های اصفهان شاید دادگاه انقالب، آن چند نفر بازاری را كه نفهمیدم به چه 
جرمی دستگری شده بودند به تهران حضور آیت الله خلخایل فرستادند، خانواده های 
آن ها به بنده كه در آن موقع تنها نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
ب���ودم تلفن زدند، بنده هم خدمت آقای خلخایل معروض داش���تم كه این افراد را 
من می شناسم. انسان های فوق العاده هستند، برای دستگریی آقایان مواظب باشند 
كه توطئه ای در كار نباشد و جزو جناح های خاص سیاسی نباشند و حتی به عرض 
ایشان رساندم كه یكی از آن ها در زمان شاه در زندان اصفهان با من زندان بود، به 
زندانیان سیاسی مخصوصاً مذهبی ها و روحانی ها نهایت لطف و مرحمت را داشت. 
آنان را به اطاق خود می برد و پذیرایی می كرد، چند مرتبه هم او را ساواک احضار 
و مضروبش كردند، در ه���ر صورت خدمت ها و كارهای خوب و بد آن ها را با هم 
بسنجید و طبق اصول شرع محاكمه كنید، جناب آقای خلخایل قول مردانه دادند! 
فردا در راهروهای مجلس مرا صدا كرده و گفتند آن را كه گفتید صبح زود اعدام كردم، 
دیگر قسمت چننی بود، دیگر گذشت، ناراحت نباشید. با حالت ناراحتی گفتم جرمش 
چه بوده؟ فرمودند : کسی اعرتاف کرده که از ایشان مقداری تریاک گرفته. من دیگر 
چیزی نگفتم و رفتم، بعدها فهمیدم از افراد دیگر مبالغی پول به حس���اب دادگاه 
گرفته شده و رها شده اند، ویل چون این یكی نداشته و یا نداده، اعدامش كرده اند. 
بعدها پرونده آن ش���خص را كه دیدم، فقط یک وصیت نامه داخل آن بود و دیگر 
هیچ. جریان را به عرض مبارک امام )ره( و حضرت آیت الله منتظری رساندم كه آن 
زمان موقعیتی سیاسی داشتند، فكر می كنم آقایان تذكرات الزم را به آقای خلخایل 
داده بودند كه یک روز در راهروهای مجلس فریاد برآورند  كه هر كس به حكم شرع 
محكوم به اعدام باش���د كه الزم نیست شماره شناسنامه اش درجایی درج شود. با 
این س���خن می خواستند بفرمایند كه خودشان مالک و معیار شرع و اسالم هستند 
و هر چه تش���خیص دادند همان حكم قطعی شرعی است، با پول می شود افرادی 
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را از اعدام رها كرد، كسی كه پول نداد باید اعدام شود! و پرونده هم الزم نیست.۱ 
خلخایل در گفتگو با پیام فضلی نژاد از قتل یک کودک پانزده ساله می گوید: 

تازه بود که حاکم شرع شده بودم و بنا داشتم تا با منافقنی قاطعانه برخورد کنم. برای 
خیلی از همکارانم سوال بود که چگونه می شود این ها را سر جای شان نشاند. عصر 
از پیش امام بازگشته بودم و با همراهان و همکاران و محافظانم قرار بود شام را در 
منزلم بخوریم. داشتیم می آمدیم داخل کوچه ی منزل که از شیشه ی ماشنی دیدم دوتا 
بچه پانزده، شانزده س���اله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردند. دستور دادم 
بگریند و بگردندشان ببینم ماجرا چیه. خودم از کیف پسره این روزنامه ی مجاهدین 
را در آوردم. یادم هس���ت فامیلش شریعتی بود از خانواده های اسمی قم. همان جا 
پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم این جوری باید با این جانوران برخورد کرد!۲

خلخایل در  همنی گفتگو می افزاید:  
تاریخ باید نماد دالوری های انقالبیون باشد، حاال خطاهای شان را که نباید بزرگ 
کرد. مثاًل این که پاس���داران یک ب���رادر دوقلو را به جای دیگ���ری آورده اند و من 
اعدامش کرده ام، این که نکته ی مهمی نیست، یا مثاًل یک گروه بودند که آخر سال ۵۹ 
فکر می کنم دستگری کردند که اساساً اسالمی بودند، اما خب به ما  گفتند  که  این ها 
مارکسیست هستند و من بدون فوت وقت از دم تیغ گذراندم شان. بعد هم اعالم کردیم 

اینان در صف شهدای انقالب هستند و حقیقتاً هم دروغ نگفتیم.۳ 
پیام فضلی نژاد در پاسخ به خلخایل می گوید: 

... مردم کوچه و بازار قم حتی می گویند دست خلخایل به خون بسیاری از نوجوانان 
و جوانان بیگناه آلوده اس���ت. یکی از آن ها برایم تعریف می کرد که شما روزی بنا 
داشتید بیس���ت نفر را با هم محاکمه کنید. جلوی صف آن ها رفتید و گفتید یکی 
درمیان از سمت راست، اویل اعدام شود و دومی حبس ابد برود. نفر آخر که حبس 
ابد گرفته بود، به امید این که شاید روزی آزاد شود، گویا خنده ای بر لبانش نقش بست 
و شما تا خنده او را دیدید گفتید حال که اینطور شد از آخر صف، یکی در میان، اویل 

اعدام شود و بعدی به حبس ابد رود...
صادق خلخایل: آن خنده شیطانی بود. دقیقا آن صحنه را به یاد دارم...

پیام فضلی نژاد: خنده آن فرد شیطانی بود، مثاًل. گناه بقیه ی متهمان چه بود؟! و اصاًل 
مگر خنده دلیل اثبات اتهامی است؟!

صادق خلخایل: االن شما می آیید از دلیل و اثبات دلیل حرف می زنید. آن موقع این چیزها 
نبود اصاًل. می گفتند فالنی ضدانقالب است ما هم اعدامش می کردیم. آن دسته هم که 
1-http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/002734
1-http://news.gooya.com/politics/archives/002728
3-http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/002734
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گفتی همه شان محارب بودند. حبس ابد هم با اعدام که زیاد فرقی نمی کرد... 1
 خلخ���ایل در مصاحبه  آذر ۵۹ آمار تکان دهنده ای به دس���ت می ده���د و در مورد تعداد 

اعدام شدگان می  گوید: 
اینها که اعدام شده اند ]محکومنی مواد مخدر[ شاید چهارصد نفر باشند. اما اعدام 
همه ی آن ها را من نداده ام، ویل بنام من تمام شده است. البته قضاتی از طرف من 
بوده اند. خلخایل در پاسخ سوال خربنگار مجارستان گفت: کاًل هزار و دویست نفر 

ضد انقالب و چهارصد نفر در رابطه با مواد مخدر اعدام شده اند.۲  
ظاهراً خلخایل به اعتبار حکمی که بنی صدر به او داده بود، قضاتی را نیز به عنوان حاکم 
شرع نصب کرده است.وی پس از هفت ماه و نیم از سرپرستی دادگاه انقالب ویژه مبارزه 

با مواد مخدر استعفا کرد.

برکناری بنی صدر و کندن قرب مجاهدین
فردای ۳۰ خرداد و در حایل که هنوز جوخه  های اعدام رسماً شروع به کار نکرده بودند، 
خلخایل به عنوان یکی از نمایندگان هوچی گر مجلس شورای اسالمی که معرکه   گردان 
هم بود، به میدان آمد تا زمینه ی کشتار را فراهم کند. وی در جلسه ی صبح مجلس در ۳۱ 
خرداد ۱۳۶۰ ضمن اشاره به تظاهرات روز گذشته ی هواداران مجاهدین گفت: حتی اگر 
امام فرمان تصفیه هم ندهند حزب الله خود آن ها را تصفیه خواهند کرد. ... قرب مجاهدین 

خلق را در خیابان های تهران خواهیم کند.۳ 

تالش خلخایل برای اعدام پاسداران و نظامیان درگری در جنگ
پس از صدور فرمان خمینی در دوم مردادماه ۱۳۶۷ مبنی بر تشکیل دادگاه های صحرایی و 
محاکمه و اعدام پاسداران و نظامیانی که در جبهه ها باعث شکست نریوهای نظامی شده  
بودند، خلخایل از رفسنجانی که فرمانده کل قوا بود خواست اداره ی این دادگاه ها را به 
او بسپارد. اما رفسنجانی با این ایده موافقت نکرد و از او خواست با همکاری جمعی از 
خربگان و آگاهان نظامی محورهای عملیاتی و مراکز نظامی جبهه ها را مورد رسیدگی قرار 
داده و به منظور باال رفنت انضباط و وظیفه شناسی و تشویق و تنبیه افراد خدمتگزار یا متخلف 
برای فرماندهی و مراکز تصمیم گریی مربوط گزارش و نظریه تهیه.۴ نماید. رفسنجانی تأکید 
می کند خلخایل در س���فر به اهواز همراه او بود و در آن جا اصرار می کند  که س���ه نفر از 
فرماندهان س���پاه پاس���داران را به خاطر قصور در جنگ و شکست در فاو اعدام کند. ۵

1-http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/002734
۲-روزنامه ی کیهان، ۱۸ آذر ۱۳۵۹.
۳-روزنامه ی کیهان ۳۱خرداد ۱۳۶۰

۴- ایام انزوا، خاطرات آیت الله خلخایل، نشر سایه، چاپ اول، صفحه ی ۵۵. 
5-www.youtube.com/watch?v=rN2XHjceTic
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خلخایل تا پایان حیات خمینی از نزدیکان وی بود و به خاطر محاکمه های جنجالیش 
هرگز محاکمه نشد، در حایل که خمینی به خاطر قتل علی فدایی، مرتضی فهیم کرمانی 
را از قضاوت محروم کرد. خلخایل با پش���تیبانی مس���تقیم خمینی رد صالحیت نشد و 
نماینده ی سه دوره ی نخست مجلس شورای اسالمی و دوره ی اول مجلس خربگان بود. 
رد صالحیت وی از سوی حاکمیت پس از درگذشت خمینی، ربطی به محاکمه هایش 

نداشت. 

نفرت از نریوهای ملی و ملی مذهبی 
در ابتدای انقالب وی مخالف سرسخت نریوهای ملی از جمله نهضت آزادی و به ویژه 

مهندس بازرگان بود.
در بهار ۱۳۶۱ خواستار برخورد حذفی با آیت الله سیدکاظم شریعتمداری بود و در ماجرای 
اتهام کودتای قطب زاده در زیر ورقه ی اعرتاض نمایندگان مجلس اول نوشته بود: اصل کار، 
خود شریعتمداری است که باید اعدام شود. خلخایل در دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ در مقاله ای 
با عنوان بهانه ها را از دست خائنان باید گرفت. بر علیه حزب جمهوری اسالمی خلق مسلمان 
ایران که وابسته به آیت الله شریتعمداری بود موضع گریی کرد و خواهان انحالل آن شد؛ 
چرا که خمینی گفته بود جمهوریاسالمی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد و به ادعای 
خلخایل این حزب در مقابل »حزب جمهوری اسالمی« ایجاد شده بود و باعث تفرقه 
می شد. انتشار این مقاله باعث خشم مردم تربیز و قم شد و درگریی های زیادی را موجب شد. 
اما در اواخر عمر همگام با اصالح طلبان، با احرتام از شریعتمداری در جلد دوم خاطراتش 
یاد کرد و اجازه نامه های خود از شریعتمداری را منتشر نمود. موضع وی نسبت به بازرگان 
نی���ز در طول زمان تغیری کرد و در س���ال های آخر عمرش ب���ه ثناگویی از مهدی بازرگان 
پرداخت و در تشییع جنازه ی وی گریست. حمایت  وی از آیت الله منتظری نیز سودی به 
حالش نداشت و شرکت روزانه ی او در نماز جماعت دفرت آیت الله منتظری نیز دردی از او 
دوا نکرد. وی پس از درگذشت اراکی از مردم خواست که مقلد آیت الله منتظری شوند و 

خود نیز تا پایان عمر از مدافعان و همراهان منتظری باقی ماند. 

تئوری های خلخایل و میزان سواد او
خلخایل کتاب مقدس )Bible( را کتابی مهمل و دروغ های شرم آور خواند و یهودیان را 

»قومی جنایتکار« معرفی می کرد. 
وی کتابی با عنوان »کوروش دروغنی و جنایتکار« نگاش���ته و ادعا می کند قصد داشته 
به مناسبت جشن های ۲۵۰۰ ساله آن را منتشر کند. در این رساله او کوروش را »سفاک و 
خونریز« نامید و به لواط و بی بندوباری متهم کرد و طرح عظمت او در ایران را سیاستی 
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استعماری و توطئه ی یهود دانست. این رساله بخشی از کتاب خاطرات وی است که تحت 
نام »ایام انزوا« انتشار یافت. خلخایل هم چننی در سخرنانی خود در دانشکده دکرت علی 

شریعتی دانشگاه مشهد، فردوسی را مورد حمله قرار داد و گفت: 
فردوسی از رستم خیایل و پادشاهان تعریف کرده، در حایل که در کتاب خود یک 
کلمه هم از انسان و انسانیت نامی نربده است. شاهنامه ی فردوسی شاهنامه نرینگ 

و دورغ و سرگرم کننده مردم بدبخت ماست. 
خلخایل از دشمنان علی اکرب دهخدا یکی از بزرگ ترین ادبای ایران بود. در مورد دهخدا 

می گوید: 
نوش���ته های دهخدا در لغت نامه و تعریف او از پهلوی رضاخان و محمدرضا خان 
موجود است. او یک کلمه از قرآن نگفته اهل نماز و روزه و دین نبوده است، علمای 
قزوین او را تکفری کردند... لغت نامه ی دهخدا من حیث المجموع خطری برای دین 
و اسالم دارد، هم چون کتاب تاریخ ویل دورانت. مصدق السلطنه می خواست پس از 

اعالم جمهوری، دهخدا را به عنوان رئیس جمهور معرفی کند.۱ 
محمد قائد در مورد بی س���وادی خلخایل که حکم قضاوت خود را مستقیماً از خمینی 

دریافت کرد می نویسد: 
در کتاب خلخایل با نام خاطرات در تبعید یا نقش اس���تعمار در  کشورهای جهان 
سوم جمالتی از قبیل »ماشنی با تمام عجله حرکت می کرد« دیده می شود. کتاب 
۱۸۷ صفحه  ای از نظر وفور اشتباهات انشایی، تاریخی، موضوعی و امالیی )انجیل 
به جای انجری، تمرتاق به جای طمطراق، میون به جای میان و غریه( جزو عجایب 
چاپ و نشر در زبان فارسی است و نشان می دهد نویسنده اش نمی تواند مدرسه ی 

ابتدایی را با موفقیت به پایان رسانده باشد.۲ 
خلخایل پس از یک انزوای ده  ساله در آذرماه ۱۳۸۲ درگذشت. کروبی، رئیس مجلس، 
خدمات و مجاهدات آیت الله خلخایل را از صفحات زرین تاریخ انقالب اسالمی دانست 
و مجمع روحانیون مبارز که محمد خاتمی، رئیس جمهور، از اعضای شاخص آن است، 
از او به عنوان یاور صدیق آیت الله خمینی و خدمتگزار ایثارگر مردم اسم برد و از همگان 

دعوت کرد که در مجلس ترحیم او شرکت کنند.۳

۱-ایام انزوا، خاطرات آیت الله خلخایل، نشر سایه، چاپ اول، صفحه ی ۲۰۶.
2-www.mghaed.com/ay/hanging_judge.PDF
3-www.bbc.com/persian/iran/story/2003/11/031129_ss-khalkhali.shtml



احمد آذری قمی 

احمد آذری قمی در س���ال ۱۳۰۲ در قم به دنیا آمد و در همان شهر به دبستان  و دبریستان  
رفت و در سال ۱۳۲۰ دیپلم گرفت. وی سپس مشغول تحصیل علوم دینی در حوزه ی علمیه 
قم ش���د و در سال ۱۳۲۲ به بروجرد رفت و همراه با مطهری در درس آیت الله بروجردی 
شرکت کرد. در پاییز همان  سال ، به نجف  عزیمت کرد و به مدت دو سال در آن جا تحصیل 
کرد. اساتید اصلی وی در حوزه، آیت  الله بروجردی و محقق داماد، خمینی و مریزا هاشم 

آملی، سیدیحیی یزدی و حاج مریزا حسن یزدی بوده اند.
وی، مانند بسیاری از روحانیون از عالقمندان و مدافعان فدائیان اسالم در دهه ی بیست و 
سی خورشیدی بود. پس از غائله ی ۱۵ خرداد چندین بار توسط ساواک بازداشت و در 
سال ۱۳۵۲ به سه سال تبعید محکوم شد. وی از سال  ۱۳۵۱ تدریس  رسائل  و خارج  فقه  را 

در مدرسه ی   حقانی  آغاز کرد. 

چگونگی راه یابی آذری قمی به قوه قضاییه و دیدگاه های او
آذری قمی از همان اولنی روزهایی که مهدی هادوی به دادستانی کل کشور انتخاب شد، 
از طرف خمینی عهده دار دادس���تانی انقالب مرکز شد تا به کنرتل هادوی که به اندازه ی 
کاف���ی مکتبی نبود و به جای درس آموخنت در حوزه در دانش���گاه درس حقوق خوانده 
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بود، برپدازد. انتخاب او بیانگر سمت و سوی خمینی برای حاکم کردن شریعت به جای 
دادگس���رتی نوین بود که با انتخاب قدوس���ی در مردادماه تکمیل شد. طرفه آن که حکم 
رسمی انتخاب او به عنوان دادستان انقالب اس���المی مرکز در تاریخ ۱۱تریماه ۱۳۵۸ از 
سوی خمینی صادر شده است ۱ اما وی در ۱۹ فروردین ۱۳۵۸ به همراه محمدی گیالنی 
و احمد جنتی به منظور اعدام هویدا به زندان قصر رفت و در تصمیم گریی برای اعدام 
او مشارکت داشت. هم چننی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ مصاحبه ی رسمی به عنوان دادستان 
انقالب اسالمی مرکز داشت. در این مصاحبه وقتی از او سئوال شد آیا متهمان دادگاه های 

انقالب اسالمی می توانند وکیل بگریند یا نه؟ پاسخ داد: 
از نظر شرعی و قانونی برای متهم می تواند وکیل بگرید. البته در صورتی که احتیاج 
به وکیل داشته باشد. اتفاقاً غری از تهران ما چندین دادگاه در قم داشتیم که پیشنهاد 
می کردیم متهمان برای خود وکیلی انتخاب کنند. در یکی از دادگاه ها در قم متهمی 
وکیل گرفت. ویل مورد خش���م و غضب مردم قرار گرفت و ما خودمان گفته بودیم 
که متهم وکیل اختیار  کند و وکیل هم از تهران آمده بود. اما وقتی وکیل حدود صد 
و هشت فقره شکایتی را که از متهم شده بود در پرونده دید،گفت من نمی توانم از 
متهم دفاع کنم و آبروی خود را بریزم. وی ادامه داد که فقط سه مورد از شکایت ها 
را خواندم و فهمیدم که نه من و نه هیچ وکیل دیگری قدرت دفاع از چننی متهمی 
را ندارد. وکال از این جهت که پرونده ی این جنایتکاران طوری است که قابل دفاع 
نیس���ت از حضور در دادگاه خودداری می کنند. به همنی دلیل است که دادگاه نیز 
تکلیف نمی کند متهم حتما وکیل داشته باشد. و وکال نیز نمی خواهند خود را در 

مقابل خشم ملت قرار دهند۲... 
آذری قمی تکلیف را مشخص نمی کند چگونه وکیلی که حاضر نشده دفاع از متهم را به 
عهده بگرید در دادگاه مورد غضب و خشم مردم قرار گرفته است. خربنگار دوباره از وی 
می پرسد اگر متهمی بخواهد وکیل بگرید این اجازه به او داده خواهد شد؟ و آذری قمی 

در پاسخ گفت:
بله حتماً ما تجربه کردیم و فقط در یک دادگاه توانستیم یک وکیل تسخریی انتخاب 
کنیم. اما او با التماس تقاضا کرد از این کار عفو شود. اگر کسی بخواهد وکیل بگرید 

ما استقبال می کنیم. ۳ 
 البته خمینی پیش���رت در گفتار تلویزیونی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ خود در پاسخ به اعرتاض های

1-www.imam-khomeini.ir/fa/C207_42505
۲-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸، ص ۵.

۳-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸، ص ۵. 
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 س���ازمان های حقوق بشری۱ به  نبود تشریفات حقوقی و تعرض به حقوق متهم در نظام 
قضایی اسالمی که نمونه ی بارزی از نگاه شریعت و بینش قضایی اسالمی است گفته بود:  
... اصاًل معنی ندارد محاکمه ی مجرم، محاکمه ی مجرم یک امری است که مخالف 
با حقوق بشر است. حقوق بش���ر اقتضا می کند که ما آن ها را همان روز اول کشته 
باشیم برای این که مجرمند و معلوم است که این ها مجرم هستند. آن که باید برای او 
وکیل گرفت، آن که باید به ادعای او گوش کرد او متهم است نه مجرم... آیا جامعه ی 
حقوق بشر تصور نمی کند  که مجرم را باید  کشت برای حقوق بشر؟...و الکن اعتقاد 

ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت...۲

خمینی در اثر فشارهای بنی المللی به صراحت عنوان کرده تنها کسانی را اعدام کنند که در 
قتل و شکنجه شرکت مستقیم داشتند، آذری قمی در مصاحبه ی خود آن را هم برنتابید و به 

توجیه وتفسری آن برآمده و گفت: 
ما در حضور امام بودیم و با ایشان صحبت کردیم. در خارج این طور منعکس و شایع 
شده که دادگاه ها هرکسی را که به امام اهانت کرده باشد محکوم به مرگ می کنند. 
در این مورد مثالً عالمه وحیدی را مثال زده اند. در صورتی که هرگز کس���ی به جرم 
اهانت به امام محکوم نشده و نخواهد شد. اواًل ما این شایعه را تکذیب می کنیم 
و می گوییم به فرض که وکیلی در مجلس حرفی علیه امام زده باشد یا وزیری، هرگز 
محکوم نخواهد شد. اما وزرا و وکالیی که محکوم شده اند، بر اساس همنی موازین 
»مفسد فی االرض« محکوم ش���ده اند. فرض کنید وزیری مثل خلعتربی یا همنی 
عالمه وحیدی برای آن که وزیر بوده اند یا وکیل، محکوم نشده اند، در پرونده ی آن ها 
موارد و مطالبی بوده که دادگاه آن ها را »مفس���د فی االرض« تشخیص داده است. 
مثاًل قرارداد هایی که خلعتربی با بیگانگان و ابرقدرت ها منعقد کرده بر اساس آن ها 
وضع اقتصاد و ملت و ثروت مملکت نابود شده، نفت در اختیار آن ها قرار گرفته و در 
ازای آن اسلحه گرفته ایم تا مردم را سرکوب کنیم و امثال این ها. مسائلی بود که منجر 

به محکومیت خلعتربی شده نه آن  که وزیر بوده.۳
وی هم چننی در پاس���خ خربنگاری که پرسید: پیام امام آیا تأثریی در سرنوشت زندانیان 
خواهد داشت یا خری و آیا این پیام در مورد کسانی که مفسد فی االرض شناخته خواهند 

شد نافد است؟ گفت: 
۱-»سازمان عفو بنی المللی«، »اتحادیه ی قضات فرانسوی«، »بخش آلمان غربی عفو بنی المللی«، 
وکالی فرانسوی موسوم به »قهرمانان تاریخی دفاع از حقوق بشر« و »نهضت حقوقدانان کاتولیک« 

از نخستنی سازمان هایی بودند که به اعدام های انقالبی در ایران اعرتاض کردند.
2-http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=6&page=459

۳-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸، ص ۵. 
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باید عرض کنم که هیچ گونه تأثریی در وضعیت مفسدین فی االرض ندارد. امام تصریح 
کردند که من همان مطالبی را که از روز اول معتقد بوده ام در آن پیام گفته ام و چیز تازه ای 
نیست و نیز فرموده اند که من نسبت به بعضی از متهمان که از حاال به بعد محاکمه می شوند 
در حقیت نوعی عفو و تخفیف در نظر دارم... حاکم اسالم بر اساس سیاست و مصحلت 
اختیاراتی دارد که می تواند بعضی را عفو کند. نظر امام این است که از این به بعد تخفیفی 
در مجازات ها داده شود و این بدان معنا نیست که آرای دادگاه ها که تا کنون صادر شده 
تخطئه ش���ود. تکرار می کنم که حکم برای مفسد فی االرض کماکان اعدام است. بدین 

جهت است که عرض می کنم تغیریی نکرده است.1 
این در حایل بود که خمینی هم چنان به پرت وپالگویی مشغول بود و در دیدار با بازرگانان 

تهران و قم روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۸ گفت: 
کارگزاران حقوق بش���ر، وقتی که در ش���کنجه گاه های ایران پای مبارزان ما را اره 
می  کردند یا هنگامی که خود شاه با هلی کوپرت مردم را به مسلسل می بست کجا بودند؟۲ 
خربنگاری از آذری قمی پرسید چند زن زندانی دارید و آیا در میان   آن ها اعضای ساواک 

هم هستند؟ او پاسخ داد:
حدود سی زندانی زن داریم که چند نفر از آن ها سناتور و نماینده ی سابق مجلس 

هستند. چند نفر نیز متهم به فساد و اشاعه  ی فساد هستند و بقیه ساواکی. 
خربنگار:  اگر این زن ها مفسد  فی االرض شناخته شوند تریباران خواهند شد؟ 

-اگر دادگاه آن ها را به مرگ محکوم کند شکی نیست که تریباران خواهند شد زیرا 
فرقی بنی زن و مرد نیست.۳ 

تالش برای قراردادن قضات دادگسرتی 
زیرنظر حکام شرع

آذری قمی خواهان حضور قضات دادگسرتی در دادگاه انقالب و رسیدگی به پرونده های 
دستگری ش���دگان زیرنظر حکام شرع بود و از این که قضات دادگسرتی حاضر نمی شدند 
نابودی بنای عدالت و دادگسرتی نوین با همکاری آن ها صورت گرید، ناخشنود بود. وی 

۱-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸، ص ۵.
۲-متأس���فانه این خزعبالت مورد اعرتاض هیچ کس واقع نمی شد. اشاره ی خمینی به اره کردن پای 
مبارزین، دروغی است که هادی غفاری در مورد پدرش سرهم کرد. در حایل که او در زندان در مقابل 
چش���مان زندانیان سکته کرد و درگذش���ت. پیش از آن آیت الله سعیدی نیز در زندان قزل قلعه سرنماز 
سکته ی معزی کرد و درگذشت. سیامک لطف اللهی و داریوش فروهر به منظور کمک به درخواست 
نگهبان زندان به سراغ وی رفته و او را در حال نماز یافتند. به توصیه ی فروهر از آن جایی که وی در 
زندان درگذشته بود، ساواک و نظام سلطنتی مسئول مرگ او معرفی شدند. بعداً در تبلیغات روحانیت و 
در رأس آن خمینی، مجاهدین و کنفدراسیون دانشجویان و ... موضوع به مرگ در زیر شکنجه تغیری کرد. 

۳-روزنامه ی اطالعات، شنبه ۲۹اردیبهشت ۱۳۵۸، ص ۵.
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در ۱۶ تریماه ۱۳۵۸ تأکید کرد: 
دس���ت هایی در کار است که دادسرای انقالب را در اختیار دولت قرار دهد... این 
س���ؤال پیش می آید که چرا دولت که یک دولت اس���المی است و بایستی مجری 
قواننی اس���المی باشد از وجود دادگاه های انقالب اظهار نگرانی می کند. قضات 
دادگسرتی هم از دیروز کار خود را در دادسرای انقالب تعطیل کردند و هم اکنون 
ما از تعدادی دیگر از حقوقدانان دعوت کردیم که در این مهم با ما همکاری کنند. 
البته اگر دادگسرتی از این کمک امتناع ورزد ما مجبوریم از  کسانی که به امور فقهی 

اسالم و قانون اجزایی اسالم آشنایی دارند کمک بگرییم.۱
سید ابوالفضل مریشمش شهشهانی دادستان تهران در پاسخ به ادعاهای آذری قمی گفت:

من از همان روزهای نخست اعالم کردم که رسیدگی به کار متهمنی رژیم گذشته یا 
باید به وس���یله ی دادگسرتی به طور مستقل و بدون مداخله ی سایر مراجع به عمل 
آید و یا آن که آقایان روحانیون کار تعقیب را مستقاًل به عهده گریند... من می گویم 
قضات با یک سیستم فکر قضایی تربیت شده اند و روحانیون با سیستم دیگر... آقای 
آذری قمی هم کوش���ش می کند کندی کار را به گردن قضات بیاندازد. البته قضات 
هم از نحوه مداخالت بی رویه ناراحت هستند و استقالل و آزادی در تصمیم گریی 

ندارند.۲ 
آذری قمی در پاسخ، منویاتش را برمال کرد و  گفت: 

روحانی مرتقی متدش همان متد اس���المی اس���ت و ما انتظار داری���م که وزارت 
دادگس���رتی هم این متد را انتخاب کند نه متد غربی ک���ه تاکنون حاکم بر وزارت 

دادگسرتی بوده است.۳  

اقدامات سرکوب گرایانه ی  آذری قمی در »بهار آزادی«
در تریماه ۱۳۵۸ آذری قمی هم چننی درگری پرونده ی سعادتی و حماد شیبانی بود. در تاریخ 
۲۴تریماه وی مدعی شد که روز بعد دادگاه سعادتی را که چهل روز در اعتصاب غذا بود 
برگزار خواهد کرد که با اعرتاض وکیل مدافع او دکرت عبد الکریم الهیجی روبرو شد. وی 
در همان روز به سینما داران پایتخت اخطار کرد که از نمایش فیلم های سکسی و نصب 
عکس های زننده بر سر در س���ینماهای خود خودداری کنند۴. منظور وی از فیلم های و 

عکس های مزبور، فیلم های مربوط به سینمای ایران قبل از انقالب بود. 

۱-روزنامه اطالعات، یک شنبه ۱۷ تری ۱۳۵۸، ص ۱ .
۲-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۱۸ تری ۱۳۵۸، ص ۲. 
۳-روزنامه ی اطالعات، پنج شنبه ۲۱ تری ۱۳۵۸، ص ۱. 

۴-روزنامه ی اطالعات، یک شنبه ۲۴ تری ۱۳۵۸، ص ۲. 
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یک ش���نبه ۲۱ مرداد ۱۳۵۸ به دعوت جبهه ی دمکراتیک ملی تظاهراتی در اعرتاض به 
بسته شدن روزنامه ی آیندگان برگزار کرد که از دانشگاه تهران آغاز شد. در مسری راهپیمایی با 
حمله  ی نریوهای بسیج شده ی حزب اللهی، تعدادی از تظاهر کنندگان زخمی شدند. روز بعد 
حمله ی سازماندهی  شده ی نریوهای چماق دار به ستاد مرکزی چریک های فدایی خلق در 
خیابان دهکده اجرا شد و این ستاد توسط سپاه پاسداران اشغال شد. چماق داران سپس 
به کتابفروشی های مقابل دانشگاه تهران حمله کردند.  در روز سه شنبه ۲۳ مرداد آذری قمی 
حکم دستگریی هدایت الله متنی دفرتی را به خاطر برگزاری تظاهرات جبهه دمکراتیک 

ملی و رضا مرزبان سردبری نشریه ی پیغام امروز را به خاطر توهنی به خمینی صادر کرد۱. 
حمالت سازماندهی شده ی چماق داران، به مرکز جنبش ملی مجاهدین وابسته به  مجاهدین 
در خیابان مصدق هم منتهی شد. پشت این حمله نریوهای سپاه  پاسداران بودند که احکام 
دادستانی انقالب و آذری قمی به آن پوشش قانونی می داد. روز دوشنبه ۲۹مرداد به دستور 
احمد آذری قمی بیست و دو مجله و روزنامه  توقیف شدند و در روز سه شنبه ۳۰ مرداد وی 
دستور توقیف یازده نشریه ی دیگر را داد. آذری قمی سپس روز سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۵۸ در 

یک مصاحبه ی مطبوعاتی شرکت کرد و  گفت: 
... متأسفانه دیدیم که در این مدت شش ماه از این آزادی کمال سوءاستفاده شده، 
بطوری که کار را به جایی رساندند که عز الدین حسینی که یک رهرب مذهبی است با 
کمال بی شرمی و وقاحت، رفراندومی را که برای جمهوری اسالمی به  رأی عمومی 
گذاشته شده بود تحریم کرد. دلیل او هم این بود که من از محتوای جمهوری اسالمی 
خربی ندارم. یعنی چی؟ از یک شخصی که ادعای رهربی مذهبی اسالمی می کند 
چننی ادعایی واقعاً خیلی عجیب است و دیدید  که چندی پیش، ناگهان چریک هایی 
فدایی خلق، روشنفکر ها، ساواکی ها و دستجات مختلف که به مصداق  الکفر ملتًا 
واحده، دست به دست هم دادند و ناگهان مسلمان ها را محاصره کردند و پیدا بود 
که نقش���ه ای بوده که از قبل طرح شده اس���ت. با سنگ و چوب و چاقو و دشنه و 
امثال این ها حدود سیصد نفر را زخمی کردند. البته من از یک شاهد عینی هم شنیدم، 
پریمردی در اثر ضربه ای که بر سرش وارد شده بود چشم هایش از حدقه بریون آمد. 
البته نمی دانم این موضوع تا چه اندازه صحت دارد. خوب این دیگر برای دولت 
موقت اسالمی و دادسرای انقالب اسالمی مخصوصاً برای مقام رهربی قابل تحمل 

نبود... 
شش ماه هم همنی طور عمل ش���د ویل متأسفانه سوءاستفاده شد. ایادی داخلی و 
خارجی استعمار و استبداد وضع را به چننی روزی رساندند که ما پیش دنیا رو سفید 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۲۵ تری ۱۳۵۸، ص ۲. 
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شدیم. اگر شدت عمل به خرج بدهیم و آزادی را محدود بکنیم و آزادی نشریات را 
محدود کنیم حق داریم و روی استنباطی که از نظر و فرمان امام پیدا کردیم، همان روز 

اول دستور دستگریی متنی دفرتی را دادیم. 
این شخص که صاحب ثروت هنگفتی است و به تعبریی که امام فرمودند از مالکنی 
بزرگ است برای زحمتکشان سینه می زند و این مسائل را به  وجود می آورد. دستور 
دستگریی او صادر شده ویل حاال معلوم نیست در کدام سوراخی مفخی شده است. 
انش���اءالله به  دست پاسداران می افتد و به  س���زای اعمال خود خواهد رسید و به  
محاکمه دعوت می ش���ود. هم چننی رضا مرزبان و قاسملو و دیگر جنایتکارانی که 
دس���ت اندرکار بودند. مخصوصاً چریک های فدایی خلق که این ها هم در واقعه ی 
ش���هر پاوه دست داش���تند. خالصه گروه های دیگری هم کم و بیش در این جهت 
ائتالف کرده اند که دستور دستگریی آن ها داده شده و هم چننی تاکنون تعداد بیست 
و شش روزنامه توقیف شده و از نشر آن ها جلوگریی به  عمل آمده است. انشاءالله 
اف���رادی که در پخش اخب���ار انحرافی و آلوده کردن و خالصه خ���وراک دادن به 
 روزنامه های غربی کوبیدن انقالب ایران دست اندرکار بوده اند و هستند این ها بعدًا 
به  جرم شان رسیدگی می ش���ود و افرادی از آن ها که باید دستگری شوند، دستگری و 
محاکمه می ش���وند. تعداد دیگری روزنامه و مجالت انحرافی هستندکه به تدریج 

توقیف خواهند شد.۱
دشمنی آذری قمی با متنی دفرتی به خاطر دفاع وی از استقالل قوه ی قضاییه و شأن 
وکالت و دس���تگاه قضایی بود. از پاسخ او معلوم بود که موضوع را قبالً با خمینی 

هماهنگ کرده اند. 
آذری قمی به  بهانه ی تظاهرات جبهه ی دموکراتیک ملی که مسئولیت آن بنا به اطالعیه ی 

هیأت اجرایی جبهه به  عهده ی متنی دفرتی نبود حکم دستگریی وی را صادر کرد. 
متنی دفرتی در سخرنانی خود در کنگره ی وکالی دادگسرتی، ضمن تشریح مبارزات وکال 
و قضات در نظام سلطنتی، شدیداً به نظام قضایی جدید التأسیس که می رفت همه چیز را 

نابود کند حمله کرد و  گفت: 
امروز پس از انقالب ما چه داریم؟ آیا قوه ی قضاییه داریم؟ آیا دادگسرتی داریم؟  آیا 
جایی داریم که مرجع تظلمات ما باشد؟ خری این باید به  وجود بیاید و ضرورتش به 
چشم می خورد. هر روز که قوه ی قضاییه ما به وجود نیاید استقاللش تضمنی نشود 

آن روز دیر است.۲ 
وی هم چننی در حمایت از سخنان حسن نزیه در این کنگره که موجب خشم شدید بهشتی 

۱-روزنامه ی اطالعات، پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۵۸، ص ۹. 
۲-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۵۸، ص ۸. 
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و خمینی شده بود گفت: 
دیروز آقای نزیه به تفصیل فرمایشاتی فرموده که خیال من و بسیاری از همکاران را 
آسوده کردند و باری را از دوش ما برداشتند و بسیاری از مکنونات قلبی ما را بریون 
ریختند... بر ملت ایران معلوم نیست که چه کسانی مشغول تدوین این حیاتی ترین 
منشور مردم هستند. می ترسم قبل از این که به خود آییم و امکان اظهار نظر پیدا کنیم، 
قبل از این که توده های مردم بتوانند بگویند که چه می خواهند، با یک رأی آری یا 
نه روبرو شویم و باالخره با یک همه پرسی سندی بر ما تحمیل شود. این قراردادی 
است اجتماعی که باید تمام توده ها، تمام اقشار و طبقات این مردم که در این انقالب 
سهیم بودند در تدوین آن هم سهیم باشند... اگر حقوق و آزادی های مردم ما تأمنی 
نشود بزرگ ترین دستاورد انقالب ما که آزادی بوده است حفظ نشود و مردم آزادانه 
نتوانند به مبارزات خود ادامه دهند امرپیالیسم نه تنها از بنی نخواهد رفت بلکه روز 
به روز سلطه ی آن بر ما بیش تر خواهد شد. و بزرگ ترین و مهم ترین ضمانت اجرایی 
که برای حفظ حقوق مردم، حفط حقوق خلق های ستم دیده کشور باید وجود داشته 
باشد قوه ی قضاییه آزاد و مستقل و مستحکم است. ما در این جا جمع شده ایم که 

الاقل این حیاتی ترین بخش این قرارداد اجتماعی آینده ی خود را بررسی کنیم.۱ 
خشم آذری قمی و روحانیون از پیغام امروز هم مشخص بود: 

در کنگره ی وکالی دادگس���رتی حس���ن نزیه رئیس کانون وکال از روزنامه ی پیغام 
امروز که مقاله ای در زمینه ی »مبارزه با از وکالی دادگس���رتی بیاموزیم« نوشته بود 
و هم چننی از سایر مطبوعات که جریان کنگره را بطور واقعی منعکس کرده بودند 

تشکر  کرد.۲ 
آن چه وی در مورد چریک های فدایی  خلق می گفت هم هیچ رنگ بوی حقوقی نداشت. وقتی 
در مورد شرکت چریک های فدایی خلق در ماجرای پاوه از وی سوال شد، وی در پاسخ گفت: 

من دالیلی در مورد ش���رکت آن ها در حادثه ی پاوه ندارم همان مصاحبه هایی که با 
پاسداران مجروح از رادیو پخش شد. دلیل من است. اما راجع به آن هایی که جلو 
دانش���گاه دستگری شدند این عده تعدادشان از ده نفر بیش تر نیست و هم اکنون در 
کمیته ی مرکزی و درمراحل تحقیق هستند ویل بعداً در دادگاه محاکمه خواهند و 

تاکنون برای ما مشخص نشده که آن ها وابسته به چه گروهی بودند.۳ 
آذری قمی چند روز بعد در مصاحبه ی مطبوعاتی خود مدعی شد:

هر عملی که مضر انقالب باش���د و س���ری انقالب را متوقف کند مثل تحریک در 

۱-روزنامه ی اطالعات، دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۵۸، ص ۸. 
۲- پیشنی. 
۳-پیشنی. 



427
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

کارخانه ها جلوگریی از کار  کارگران و عده ای را رو در روی مردم قرار دادن به بهانه 
این که بیکار هس���تند. این ها همه در صالحیت دادسرای انقالب است، وظیفه ی 
دادسرای انقالب است که شدت عمل به  خرج دهد و جلوی اینگونه اعمال را بگرید. 

وی هم چننی اضافه کرد:
اگر مثاًل گندم را احتکار کنند که این عمل باعث نارضایی عده  زیادی از مردم می شود 

که مجازات آن ها ممکن است اعدام هم باشد.۱ 
وی در اطالعیه ی ش���دید اللحن دیگری از  کلیه ی مؤسسات نشر و طبع و چاپخانه ها و 
صحافی های استان مرکز خواست از چاپ و نشر و تهیه کتب و جزوات مضره، خودداری کنند. 
حس���ب دستور قائد اعظم امام خمینی در مورد آزادی مطبوعات و با توجه به این 
موضوعی که دادس���رای انقالب اسالمی مرکز به  آزادی مطبوعات معتقد و تأکید 
خاص دارد که هر نشریه و کتاب مادام که خالف مسری انقالب اسالمی و حکومت 
جمهوری اسالمی و تمامیت و استقالل کشور نباشد حق انتشار دارند ویل متأسفانه 
در بعضی موارد مشاهده می گردد که کتبی طبع ونشر می شود که مخالف منافع ملی 
و تمامیت ارضی کش���ور هستند با توجه به مراتب فوق بدینوسیله به اطالع کلیه ی 
مؤسسات نشر و طبع و چاپخانه ها و صحافی های استان مرکز می رساند که در چاپ 
کتب و جزوات بداقه نموده و موارد فوق را جهت چاپ و نشر در نظر گریند. بدیهی 
است چنان چه خالفی مشاهده گردد دادسرای انقالب اسالمی مرکز باالضطرار و 
به منظور تحکیم و تثبیت جمهوری اسالمی ایران مبادرت به ضبط کتب و نشریات 

مضره خواهد نمود و متخلفنی را شدیدأ تعقیب خواهند  کرد.۲ 
وی روز ۱۸ شهریور ۱۳۵۸ دستور مصادره ی روزنامه های اطالعات و کیهان را صادر کرد. 

در حکم او آمده بود:  
بنیاد مستضعفنی - چون عباس مسعودی متوفی، صاحب موسسه ی اطالعات از 
پایه گذاران رژیم طاغوت بوده و موسس���ه اش کاماًل در اختیار رژیم قرار داشته و بر 
سیاست های استعماری آنان صحه گذارده اس���ت و آن چه بدست آورده و از خود 
بجای گذاشته غریمشروع است و متعلق به مستضعفنی است، الزم است بنیاد محرتم 
تمام اموال منقول و غریمنقول او و فرزندانش و اقارب نزدیک وابس���ته به  او را، از 
جمله موسسه ی اطالعات و شرکت ایران چاپ را تحویل گرفته و در اداره و رسیدگی 
به آن ها و خصوصا توجه به وضع کارمندان و کارگران شریف آن، مساعی الزم را به 

عمل آورند و کوشش نمایند.
آذری قمی هم زمان طی دو حکم دیگر دستور ضبط اموال منقول و غریمنقول محمدعلی 

۱-روزنامه ی اطالعات، یک شنبه ۴ شهریور ۱۳۵۸، ص ۲.
۲-روزنامه ی اطالعات، سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۵۸، ص ۱۱. 
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مسعودی  مدیر مؤسسه پست تهران و مصطفی مصباح زاده سناتور سابق و صاحب امتیاز 
روزنامه ی کیهان را نیز صادر کرد. در اطالعیه ی اول درباره س���ناتور مسعودی آمده بود: 
پرونده ی محمدعلی مسعودی سناتور سابق و شریک مؤسسه ی اطالعات و صاحب امتیاز 
روزنامه ی ضدمردمی پست تهران را که کاماًل در اختیار طاغوت بوده، مورد بررسی قرار 

داده و اموال منقول و غریمنقول آن کاًل در اختیار آن بنیاد است. اقدام فرمایید.
روزنامه ی کیهان منت حکمی که درباره ی مصادره اموال مصباح زاده صادر ش���ده بود را 
نیز همان روز به چاپ رساند. در این اطالعیه آمده بود: بنیاد مستضعفنی، به دلیل این که 
دکرت مصطفی مصباح زاده صاحب موسس���ه ی کیهان و از پایه گذاران حکومت طاغوت 
که مدت پنجاه سال به نفع اجانب و بیگانگان قدم برداشته و با گرفنت رشوه های کالن 
از سیاست های استعماری حمایت کرده و آن چه به دست آورده غریمشروع است و باید 
در اختیار بنیاد قرار گرید، لذا بدین وسیله اعالم می گردد  که عالوه بر موسسه ی کیهان که 
قباًل در اختیار بنیاد قرار گرفته، بقیه ی اموال منقول و غریمنقول او را نیز در اختیار بگریید.۱ 

استعفا از دادستانی و حمله به  مهدی بازرگان
در روز ۲۴ ش���هریور ۱۳۵۸ آذری قمی، از سمت خود استعفا داد. وی همان روز در یک 
مصاحبه ی مطبوعاتی که در محل زندان اوین برگزار شد با تأیید خرب استعفایش دلیل آن 
را بیماری و ابتال به مرض قند، فشار کاری و کارشکنی ها و اخالل برخی افراد در دادسرا 

اعالم کرد و گفت: استعفای شفاهی خود را به امام داده ام.
آذری قمی در این گفت وگو سخنان مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر که چند روز پیش 
به مناسبت درگذشت آیت الله طالقانی در دانشگاه تهران ایراد کرده بود، را به شدت مورد 
انتقاد قرار داد. اشاره آذری قمی به سخنان مهندس بازرگان در مراسم تجلیل از آیت الله 
طالقانی بود که در مقام تفکیک عمل و اندیشه ی آیت الله طالقانی از دیگر علمای اسالم 
برآمده بود. وی با بیان این که همواره دو نوع واکنش نس���بت به تمدن در میان علمای 
ایرانی وجود داشته که شامل عکس العمل مثبت و انتخابی و عکس العمل منفی و تعصبی 
بوده اس���ت، گفت: در گذشته اکثریت علما و آن ها که اهل علم و کتاب بودند، با فرنگ 
و فرنگی مآبی مخالفت ش���دید داشتند و استفاده از هر چیز را که رنگ فرنگی داشت، 
حرام دانس���ته و نشانه ای از بی دینی می دانستند. مثاًل با تشکیل مدرسه به  شکل جدید 
مخالف بودند، حتی روی صندیل نمی نشستند چرا که می گفتند صندیل یک شئی فرنگی 
است. می گفتند نباید  کوچک ترین اثری از غرب وارد مملکت شود یا باقی بماند... این 

عکس العمل سرانجام به نتیجه نرسید و دیدیم که شکست خورد...2 
1-http://boultan.ir/news/2277584

۲-روزنامه ی کیهان، یک شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۵۸. 
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آذری قمی در واکنش به این سخنان در مصاحبه مطبوعاتی خود در روز استعفا گفت: 
مهندس بازرگان در تجلیل و شناس���اندن مرحوم طالقانی گفت ایشان )طالقانی( 
برخالف اکثریت علما با مظاهر تمدن مخالف نبود و این به نظر من از ش���خصی 
مثل مهندس بازرگان خیلی عجیب است که یک چننی تهمت ناروایی به  اکثریت 
علما بزنند. چرا مردم را نسبت به روحانیت بدبنی کنیم و بگوییم این افراد مردمی 
هستند ارتجاعی، کهنه پرس���ت و با تمدن مخالف، صد سال است که رهربی تمام 
مبارزات با اس���تعمار را روحانیت برعهده دارد، از مرحوم شریازی بزرگ گرفته تا 
داستان مشروطیت و داستان ملی شدن صنعت نفت. این کمال بی انصافی است که 

بگوییم اکثریت این ها با مظاهر تمدن مخالف بودند.۱ 
آذری قمی هم چننی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ به مدت پنج سال حاکم شرع دادگاه های قم و 
قاضی دادگاه انقالب بود. او به طور هم زمان ریاست دادگاه ویژه ی روحانیت را که در قم 
تشکیل شده بود نیز به عهده داشت و اقدام هایش در آن نهاد نیز به گونه ای بود که آیت الله 
منتظری در خاطرات خود آورده است: دادگاه ویژه اول بار به تصدی مرحوم آقای آذری 
کارهای تندی انجام داد و عکس العمل های تندی را به دنبال داشت و باالخره تعطیل شد۲. 
انتشار خرب دستگریی مهدی ایلیاوی توسط روزنامه ی اطالعات در ۱۶مهر ۱۳۵۸با عنوان 

همکار آذری قمی دستگری شد نیز برای آذری قمی گران تمام شد. 
ایلیاوی از طرف آذری قمی مأمور بود مطبوعات کش���ور را بررس���ی کند و روزنامه ها و 
نش���ریاتی را که خالف جهت نظام اسالمی گام برمی داشتند توقیف کرده و مانع انتشار 
آن ها شود. ایلیاوی ۱۱مهرماه ۱۳۵۸دستگری و در آذرماه محاکمه شد. وی با سوءاستفاده 
از موقعیت خود در دادسرای انقالب اسالمی مرکز با واردکنندگان معروف اتومبیل های 
تویوتا در ایران تماس گرفته و به عنوان این که می تواند از مصادره ی اموال وی جلوگریی 
کند دومیلیون تومان از وی می گرید. بر اساس پرونده ای که برای ایلیاوی تشکیل شده بود 
وی چند اتومبیل نمره نشده نیز رشوه گرفته بود. چند قبضه اسلحه، یک دستگاه بی سیم، 
چند پاس���پورت و شناس���نامه به نام های مختلف از جمله مدارکی بود که در خانه ی وی 

کشف شده بود. 

مشارکت در تصویب قواننی ارتجاعی
 و مخالفت با مریحسنی موسوی

آذری  قمی پس از استعفا از دادستانی انقالب اسالمی مرکز در مجلس خربگان قانون اساسی 
شرکت کرد و در تصویب قواننی ارتجاعی و به  ویژه اصل والیت فقیه نقش مؤثر داشت. 

۱-روزنامه  ی کیهان، یک شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۵۸.
۲-خاطرات آیت الله منتظری، ج ۱ ص ۷۴۱.
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وی سپس در سال ۱۳۶۳ به عضویت دومنی دوره ی مجلس شورای اسالمی از قم درآمد 
و ریاست جامعه ی مدرسنی حوزه ی علمیه را نیز به مدت چهار سال بر عهده داشت. 

آذری قمی در دهه ی اول پس از انقالب علی رغم داش���نت مقام رس���می در حکومت و 
سابقه ی شاگردی و پشتیبانی از اندیشه های خمینی پریامون حکومت اسالمی و مخالفت 
با حکومت پهلوی به عنوان یکی از منتقدان پرسروصدای عملکرد خمینی شناخته می شد. 
او در جلسه ی رأی اعتماد به دوره ی دوم نخست وزیری مریحسنی موسوی در نطق مخالف 
خود در انتقاد از اصرار خمینی برای معرفی وی دستورات ویل فقیه را به احکام ارشادی 
و مولوی تقسیم کرد و با توجه به این که ویل فقیه در برابر نمایندگان مجلس به جز توصیه و 
نصیحت اختیار دیگری ندارد این حکم را ارشادی دانست. سخنان آذری قمی با واکنش 
شدید بسیاری از نمایندگان مواجه شد و حتی هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس گفت: شما 
کل انقالب را زیر س���وال بردید... من از طرف کل انقالب صحبت می کنم. آذری قمی 
با این نطق مخالف به عنوان ش���اخص ترین چهره در میان مخالفان موس���وی و حامیان 

خامنه ای معروف به گروه ۹۹ نفر مطرح شد.

ایستادگی در مقابل خمینی و مخالفت با فتوای وی
انتقادات ش���دید آذری قمی از تصمیمات دولت و نظرات خمین���ی در مقاله هایش در 
روزنامه ی رس���الت نیز بازتاب داشت و به موضوع جنجال برانگیزی تبدیل شده بود تا 
جائی که خمینی در س���ال ۱۳۶۳ دستور عدم ارسال روزنامه ی رسالت به  جبهه را برای 
جلوگریی از تضعیف روحیه ی رزمندگان صادر کرد. حتی اس���دالله بیات از خمینی نقل 
قول می کند که یک بار  گفته بود: اگر ترس از این نبود که مردم بگویند این ها خودشان را 

هم تحمل نمی کنند، دستور توقیف این روزنامه را می دادم.۱ 
واکنش به سخنان آذری قمی در مجلس به همنی جا ختم نشد. دو روز بعد محسن قرائتی به 
دیدار وی رفت تا پیام آیت الله خمینی را به وی ابالغ کند. او در باره ی این دیدار  گفته است: 
دو روز پس از سخنان من در مجلس،...]حجت االسالم محسن[ قرائتی، به خانه ام 
آمد و به روایتی از ]حجت االسالم[ حاج احمد خمینی که پیام پدرش را به قرائتی 
ابالغ کرده بود، به این مفهوم به من ایفاد کرد: به آقای آذری قمی بگویند که نفوذ و 
مقام ایشان به گرد پای نفوذ و مقام ]آیت الله[ شریعتمداری در میان علمای َاعالم 
نمی رسد، بهرت آن است، دیگر پا را از گلیم دراز تر نکنند. او پس از دریافت این پیام 
تصمیم به نوشنت نامه ای برای سی نفر از علما می گرید که شاهد از بنی رفنت احکام 
شرع و التقاط این احکام و نفوس با فتواهای نادرست بودند، و دیل خوننی دارند.۲
1-http://shahrvand.com/archives/25331
2-www.rahesabz.net/story/80315
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آذری پس از ابالغ پیام، احمد خمینی را با عصبانیت و شدت از خانه بریون می کند. 

مدافع والیت مطلقه ی فقیه و رودرویی با خامنه ای
آذری قمی پس از مرگ خمینی به  شدت منتقد شورای نگهبان و نظارت استصوابی بود 

و با رد صالحیت نمایندگان مخالف بود. 
محسن کدیور در کتاب » فراز و فرود آذری قمی« که چکیده  ی پیشگفتار آن در پی می آید، 

می نویسد:  
تثبیت والیت مطلقه ی فقیه در قانون اساس���ی  جمهوری اسالمی در سال ۱۳۶۸ که 
او عضو ش���ورای بازنگری قانون اساسی بود، دفاع از رهربی آیت الله گلپایگانی و 
معاونت اجرایی خامنه ای در مجلس خربگان قانون اساس���ی در سال ۱۳۶۸ که وی 
عض���و مجلس خربگان رهربی بود، اختیار ویل فقیه در تعطیل توحید عملی )جواز 
عبادت غریخدا( در نامه به آیت الله خمینی در س���ال ۱۳۶۷ و انتش���ار علنی آن به 
 صورت مقاله در تری ۱۳۶۸، لزوم تمرکز وجوهات شرعیه در دست ویل فقیه و عدم 
ُمجزی بودن پرداخت سهم امام به مراجع در نیمه ی دوم خرداد ۱۳۶۸ از مختصات 

اندیشه و باورهای آذری بنی بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۳۷۳ است. 
آذری قمی عضو مؤسس و نخستنی دبری جامعه ی مدرسنی حوزه ی علمیه قم بود. اعالم 
خلع آیت الله ش���ریعتمداری از مرجعیت توسط جامعه ی مدرسنی در زمان دبریی او و به 
قلم محمد یزدی رئیس کمیس���یون سیاسی جامعه صورت گرفته است. آذری را می توان 
ش���اخص ترین نماینده ی اس���الم فقاهتی در حوزه ی اقتصاد در دوران نخس���ت وزیری 
مریحسنی موسوی دانست، که مدافع بازار آزاد و مخالف هرگونه دخالت دولتی و تعاونی ها 
بود، و تحقق اقتصاد اسالمی را در گرو حذف مثلث شوم بانک، بیمه و بورساز عرصه ی 
فعالیت های اقتصادی از اساس می دانس���ت، و از حذف بانک، بانک بدون ربا را هم 

اراده کرده بود. 
در سال پایانی حیات آیت الله گلپایگانی که آذری ایشان را اَعلم می دانست، به فکر تدوین 
فتاوای خود و انتش���ار رس���اله ی علمیه )نه عملیه( افتاد. این مهم چند ماه قبل از وفات 
آیت الله اراکی به انجام رس���ید و جلد اول آن با عنوان فرعی تقلید، مرجعیت و رهربی 
آماده ی انتشار شد، اما در عنی ناباوری به رساله ی وی اجازه ی انتشار داده نشد! اگرچه 
آذری مطابق باورهای آن روزش حداکثری ترین تلقی از والیت مطلقه ی فقیه را در رساله ی 
خود ارائه کرده بود، اما به شرط اعلمیت فقهی مرجع تقلید هم تصریح کرده بود که در آن 
زمان که خامنه ای برای تصدی مرجعیت خیز برداشته بود معنایش نفی مرجعیت وی و به  
باور ممیزانِ ارشاد توهنی به خامنه ای و لذا انتشار آن خالف مصلحت نظام ارزیابی شد. 
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کوشش های آذری برای انتشار حاصل عمر علمی اش به جایی نرسید.
در جلسه ی جامعه ی مدرسنی حوزه ی علمیه قم برای اعالم مراجع جائزالتقلید  که به نصاب 
الزم برای اعالم نظر نرسیده بود و اعالم جواز تقلید از مقام رهربی با امضای یک نفر 
)آیت الله فاضل لنکرانی( منتش���ر شد، آذری قمی یکی از چهار مخالف این تصمیم بود. 
آقایان محمد یزدی و احمد جنتی صحنه گردانان این خیمه شب بازی بودند. در آن زمان 
)۱۳۷۳( آیت الله منتظری نخستنی کسی بود که به طور خصوصی عدم صالحیت شرعی 
خامنه ای را برای تصدی مرجعیت کتباً به وی گوشزد کرد. آذری قمی نخستنی فقیهی است 
که در آبان ۱۳۷۴علناً با تکیه بر شرط الزامی اعلمیت فقهی عدم صالحیت مقام رهربی 

را برای مرجعیت تقلید اعالم کرد. 
اعالم مرجعیت فرد فاقد صالحیت خط قرمز آذری بود. مصلحِت نظام اکسریی نبود که 
بتواند مرجعیت مجتهد متجزی را ولو موقتاً مشروع کند. حوایل آذر ۷۳تا آبان ۷۴چشمان 
آذری مدافع سینه چاک والیت مطلقه ی فقیه به حقیقت گشوده شد و بر وجدان خفته ی 
او تلنگر زده شد. آذری متاخر متولد شد. به میزانی که آذری یافته های جدیدش را اعالم 
و تبینی می کرد به  حاشیه رانده می شد. در نخستنی قدم روزنامه ی رسالت که موسس و 
صاحب امتیازش بود، از انتش���ار مقاالت او س���رباز زد، در سال ۷۴ آذری مصاحبه ها و 

مقاالتش را در روزنامه ی رقیب یعنی سالم منتشر می کرد. 
با انتخاب محمد خاتمی به ریاس���ت جمهوری در خرداد ۷۶، آذری موقعیت را مناسب 
دانست و طی نامه ی سرگشاده ای در سی و چهار صفحه خطاب به رئیس جمهور جدید 
به تبینی آراء جدید خود و در حقیقت نقد رهربی پرداخت. وی مقام رهربی را مس���ئول 

جنایت های وزارت اطالعات معرفی کرد.
جامعه ی مدرس���نی طی دو بیانیه ی ش���دیداللحن به وی تاخت و از این تاریخ آذری از 
ش���رکت در جلسات جامعه کناره گریی کرد یا اخراج شد. دو روز بعد اراذل و اوباش در 
لباس طالب علوم دینی به درس آیت الله آذری قمی در مدرسه ی فیضیه ی قم حمله کرده 
با شعار »مرگ بر ضد والیت فقیه« وی را مورد ضرب و شتم قرار داده، درسش را برای 
همیشه تعطیل کردند. اعرتاض او به  »مقام غریمحرتم و غریمسئول وزارت اطالعات« هم 

به جایی نرسید. 
آذری در تابس���تان ۱۳۷۶ با خرب ش���ده بود که مقام رهربی اراده کرده از طریق جامعه ی 
مدرسنی قم مرجعیت را همانند رهربی در خود منحصر کند، به عبارت دیگر برای مرجعیت 
اعلی برنامه ریزی می کرد. او این مسئله را همراه با مستنداتش در روستای خاوه )اطراف 
قم( برای آیت الله منتظری تش���ریح کرد. سخرنانی ۱۳رجب )۲۳ آبان ۱۳۷۶( هر دو فقیه 
در نقد مرجعیت رهربی مبتنی بر رخداد یادشده بود. سخرنانی انتقادی آیت الله منتظری 
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اعرتاض آذری را تحت الشعاع خود قرار داد. نتیجه ی این سخرنانی معلق شدن سودای 
مرجعیت اعالی رهربی بود. 

جامعه ی مدرسنی و شورای مدیریت به همراه آموزش و پرورش و ادارات قم و مشهد با 
تعطیل دروس حوزه و مدارس و ادارات تظاهرات خودجوش مردمی! ترتیب دادند و با 
غارت و تخریب و تصرف حسینیه ی آیت الله منتظری و دفرت آیت الله آذری برهان قاطعی! 
به منتقدان رهربی نشان دادند. شورای عایل امنیت ملی به دستور مقام معظم رهربی برای 
حفظ جان این فقیهان »خائن« آن ها را در منزل مسکونی شان حصر کرد تا مایه ی عربت 

خالئق گردند.
آذری قمی در نخستنی ساعات حصر نوشت: 

خامنه ای اَبرار را می کش���د و ش���کنجه می کند، و اَخیار را هتک می کند، و اَبریاء 
]پاکان[ را به قربانگاه ]می برد[، و به غصب والیت ادامه می دهد... من از ظلم و ستم 
خامنه ای بیزاری می جویم، و اگر والیتی داشته ساقط ]است[، و نهادهای مربوطه از 

امامت جمعه گرفته تا مناصب دیگر باطل است.
آذری قمی در نامه ی آذر ۱۳۷۶ به  رازینی رئیس دادگسرتی تهران نوشت: 

لشکریان والیت فقیه هم چون لشکریان شاه شیشه شکستند، و درها را شکسته از جا کندند، 
قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از باال پرت کردند و کف کوچه را از اوراق آن ها پر کردند. 
چیزی را سالم نگذاشتند. صدای زینب های زمان را درآوردند که: یزید بزن، خوب می زنی! 
این چوب والیت فقیه است، نوش جان کن. نه به  خانواده ی مریض و نه به فرزند مریض 

من رحم نکردند، و چند روز آن ها را بدون دوا و اسرتاحت رها کردند.
آذری قمی در طول پانزده ماه حصر دو بار به حال اغماء افتاد. به دلیل فشار روحی روانی 
سرطان خون دوازده سال قبل وی که معالجه شده بود عود کرد. اگرچه در اغماء دوم نظام 
دستپاچه او را برای معالجه ی فوری به آلمان اعزام کرد، اما بعد از بازگشت و بهبود نسبی 
پزش���کان رفع حصر را برای عدم بازگش���ت بیماری او و همسرش الزم تشخیص دادند 
وگرنه بیم خطر جانی می رود. آیت الله مؤمن قمی با این درخواست نزد رهربی رفت و مقام 

معظم با خونسردی فرمودند: »به َدَرک!«
آذری قمی در دوران حصر در اکثر آراء و فتاوای قبلی خود تجدید نظر کرد. او به واسطه ی 
»فتوای بی موقع« تمرکز وجوه شرعیه در دست رهربی از خدا و رسول استغفار و از مردم 
عذرخواهی کرد. او آیت الله منتظری را اعلم مراجع اعالم کرد و در نامه به رهربی او را از 
ظلم به  بی یاوران و قتل آمران به معروف و ناهیان از منکر برحذر داشت، و به او نصیحت 

کرد که رهرب باید متواضع و فروتن باشد .
وی در نامه ی سرگش���اده ی اردیبهشت ۷۷به جوانان از قدم هایی که برای تثبیت رهربی 
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آقای خامنه ای برداشته و جهات دیگر از خدای خود و جوانان عذرخواهی کرد. او یکی 
از اشتباهات روحانیت را این می داند که در اموری غریفقهی و چیزهایی که مردم و اساتید 
دانشگاه از آن ها بهرت می فهمند خود را قیم مردم می پندارد. این نهضت هم اگر مبتال به 
افکار ارتجاعی ضدتمدن غرب باشد قطعاً شکست می خورد، بلکه شکست خورده است. 
در همنی نامه در حقیقت آذری با نامشروع دانسنت حاکمیت دستور اعتصاب و انقالب 

به جوانان می دهد. 
آذری قمی در آخرین نوشته خود با بیان دو نکته آراء سابق خود را تصحیح می کند: والیت 
مطلقه ی اجرایی و سایر اختیارات متعلق به امام معصوم و آیت الله خمینی است. گفتارها 
و نوشتارهای گذشته اگر ظهوری بیش از این داشته باشد اشتباه محض است و آذری قمی 
از این بابت از خدا و رسول و مردم بخصوص روشنفکرهای مذهبی عذرخواهی می کند. 
دیگر این که: ویل فقیه یا رهرب قانون اساسی خارج از مجاری قانون اساسی هیچ اختیاری 
ندارد، آن چه قبال گفته ام والیت فقیه از نظر آیات و روایات اس���ت، آن چه اخریًا می گویم 

والیت فقیه از نظر قانون اساسی است. 
آخرین نوشته ی آذری قبل از آخرین اعزام اضطراری به بیمارستان: 

آقای خامنه ای با بحران مش���روعیت رهربی مواجه است. زیرا مطابق قانون اساسی 
قدیم ایشان فاقد شرایط بود )مرجعیت بالفعل(، از نظر قانون اساسی جدید هم ایشان 
فاقد شرایط است، زیرا فاقد اجتهاد مطلق است. انتخاب ایشان در شرایط اضطراری 
و بر اس���اس نقل قول امام خمینی بود که دوام آن تا رفراندم قانون اساس���ی بود. بر 
این اساس انتخاب معظم له قانونی نبوده است. اگر ایشان اعلم در موضوعات هم 
باش���ند احدی ایشان را اعلم در احکام نمی داند. من در صدد تضعیف یا تخریب 
والیت فقیه نیستم، در صدد زدودن پریایه هایی هستم که والیت فقیه را از قانون اساسی 
باالتر برده اس���ت، امری که در دنیای امروز خریداری ن���دارد. همه چیز را در گرو 

والیت فقیه دانسنت نادرست است. استبداد دینی بدترین استبدادهاست۱. 

چگونگی مرگ آذری قمی
محسن کدیور در مورد چگونگی مرگ آذری قمی به نقل از دخرت بزرگ وی می نویسد: 

معالجات مثمرثمر واقع می شود و قرار می ش���ود آیت الله آذری قمی از بیمارستان 
مرخص ش���ود. در آخرین روز بسرتی بودن در بیمارستان پاستورنو ته�ران )ش�نبه ۱۰ 
بهمن ۱۳۷۷( ایشان در روزنامه ای مطلبی درب�اره ی قت�ل ه�ای زنجی�ره ای م�ی بین�د، و 
به خانواده اش می گوید: اگر زنده بمانم می گویم که فتوای این قت�ل ه�ا را چ�ه کس�ی 

داده است! وی متوجه نبوده که مأموران حفاظت هم در اتاق حاضر هستند. 
1-www.rahesabz.net/story/80289
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غروب شنبه ۱۰بهمن ۷۷خانواده به خانه برمی گردند، تنه�ا یکی از فرزن�دان آیت  الله 
شب را نزد ایشان می ماند. وی برای دیگر اعضای خانواده نقل می کند: نیمه شب دو 
پرستار مرد آمدند و گفتند آمپول دارن�د، و تزری�ق کردن�د و رفتن�د. یکی دو ساعت بعد 
آیت الله دچار سردرد شدید و حال تهوع شد، و بعد از چند ساعت در ح�ال سکته ی 

مغزی قرار گرفت، و ایشان را فوراً به  سی سی یو بردند.
صبح یکشنبه ۱۱بهمن ۷۷خانواده از وخامت حال ایشان برخالف حال خوب دیروز 
عصر متعجب می شوند. به خانواده خرب می دهند: حال بیمار خیلی وخ�یم اس�ت. 
پزشک معالج ایشان به خانواده می گوید: این سکته ربطی به بیم�اری خ�ونی ن�دارد، 

و دیگر امیدی به زنده ماندن شان نیست.
شب یکشنبه ۱۱بهمن ۱۳۷۷ایشان به بیمارستان فوق تخصص�ی خ�اتم االنبیاء تهران 
متعلق به سپاه پاسداران انتقال داده شد، با سیستم کامل امنیتی از درب بیمارس�تان 

که ممنوع المالقات می باشند. 
ساعت ۹ صبح دوشنبه ۱۲بهمن که خانواده آماده ی رف�نت به بیمارس�تان خ�اتم االنبیاء 
اس���ت، خرب فوت آیت  الله احمد آذری قمی از رادی�و سراس����ری پخ�ش م�ی ش�ود. 
خانواده سراسیمه به بیمارستان می روند، اما ایشان را زن�ده م�ی یابن�د! ول�ی بیم�ار 
ح�ال مساعدی ندارد. تقریباً بیهوش و خون باال می آورد، پزشکان می گویند: دیگر 

هیچ امیدی به بهبودی نیست. خانواده تلفنی خرب رادیو را تکذیب می کنند. 
در تماس خانواده با دکرت مهدیفر، پزش���ک معالج ایش���ان در بیمارستان پاستور نو 
می گوی���د: هیچ نظری ندارم. این بیماری هی���چ ارتباطی به بیم�اری قبل�ی ن�دارد. 

بیم�اری قبلی با این بیماری فرق داشت، و من دیگر معالج ایش�ان نیس�تم!  
پروفس�ور فریوزی�ان پزشک معالج وی در آلمان که در آن زمان در تهران به سر می برد 
نیز موف�ق به معاین�ه بیمار نشد و اظهار داشت کار از کار  گذشته و بیمار سکته مغزی 

کرده است. کلی�ه ه�ا و ریه ها از  کار می افتند. 
اسفند ۱۳۷۷حدود یک ماه بعد از درگذشت آیت  الله آذری قم�ی پس�ر ایش�ان برای 
مالقات دکرت جهانگری مهدیفر پزش���ک مع�الج پ�درش به  بیمارس�تان پاس�تور ن�و 
می رود، به مطب او هم سر می زند، متوجه می شود که این پزشک حاذق جوان یک 
هفته بعد از درگذشت بیمارش از دنیا رفته است! )اواخر بهمن ۱۳۷۷( خانواده ی 
آذری آگه�ی درگذشت وی را ناباورانه در روزنامه ها خواندند، اما موفق به مالقات 
ب�ا خ�انواده ی وی نشدند. شنیده های ایشان حکایت از درگذشت دکرت مه�دیف�ر به  

واس�طه  ی تص�ادف در سطح شهر داشته است.۱

1-http://kadivar.com/?p=13166#_Toc379905857
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به این ترتیب آذری قمی که حکومت فقها را بهرتین حکومت و شریعت اسالم را درمان 
همه ی دردها می دانست و سهم بزرگی در نابودی دستگاه عدالت و دادگسرتی و برپایی 
یکی از عقب مانده ترین سیستم های قضایی جهان داشت، خود و همسرش به  قربانیان آن 

تبدیل شدند. 



سید رضا زواره ای 

سید رضا زواره ای در سال ۱۳۱۷در روستای حصارک ورامنی به  دنیا آمد. وی پس از اتمام 
دانشسرای کشاورزی به اس���تخدام آموزش و پرورش درآمد و متجاوز از چهارده سال به 

معلمی اشتغال داشت.
وی در سال ۱۳۴۶هنگام تاج گذاری محمدرضا شاه برای مدت کوتاهی بازداشت شد. 
در سال ۱۳۴۹برای ادامه ی تحصیل به دانشگاه تهران برگشت و لیسانس حقوق قضایی 
گرفت و در دهه ی پنجاه به جرگه ی وکالی دادگسرتی پیوست و در سال ۱۳۵۵به عنوان 
وکیل به جمعیت حقوقدانان ایران پیوست و به عضویت شورای مرکزی و هیأت اجرایی 

آن درآمد. 
وی در دوران »فضای باز سیاسی« سال های ۵۶ ۵۷ جزو وکالیی بود که به طور رایگان 

دفاع از مخالفان شاه را به عهده می گرفت. وی در این رابطه می گوید: 
من پیش���نهاد کردم چون وکالی دادگسرتی در اروپا اعتبار زیادی دارند، وقتی این ها 
وکیل دانشجویان می شوند، در دنیا اثر زیادی خواهد گذاشت و سطح مبارزه را بسیار 
ب���اال می برد. به لحاظ بنی المللی هم مواظب بودند که با وکیل برخورد نکنند چون 
برخورد با وکیل پیامدهای تبلیغاتی جهانی داش���ت. ما این کار را شروع کردیم که 
اثرات مثبت زیادی داشت... قبل از آن متهمنی را به دادرسی ارتش می بردند و به 
 هیچ کس حتی وکالی خودش���ان اجازه ورود نمی دادند. اما در فضای باز سیاسی 
قرار ش���د که متهمنی را تحویل دادگسرتی دهند. با این فضا مجال ورود وکیل مهیا 
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می شد و من هم پیشنهاد استفاده از فضا را دادم.۱ 

اولنی دادستان انقالب اسالمی تهران
پس از پریوزی انقالب، وی با حکم خمینی دادس���تان تهران ش���د اما مخالفت و فشار 
بازرگان باعث برکناری او ش���د و آذری قمی جایگزین او گردید. البته وی پیش از تعینی 
هادوی به عنوان دادستان کل انقالب اسالمی از آن جایی که در تهران مستقر بود، اداره ی 
دادگاه ها و تنظیم کیفرخواست ها را به عهده داشت و در مقطعی بازرگان برای مقابله با 
امثال خلخایل به او پیشنهاد قضاوت در دادگاه انقالب را داده بود که وی به خاطر نداشنت 

»اجتهاد« آن را نپذیرفته بود. 
زواره ای معتقد بود که اعدام سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک که در جریان روزهای ُپر 
التهاب انقالب، دیدارهای متعددی با بازرگان و بهشتی و موسوی اردبیلی و... داشت، 

باعث مخالفت بازرگان با وی شد:
مهندس بازرگان نامه ای خطاب به من نوشته بود و مرا قسم جالله داده بود که هر 
زمان خواستند سپهبد مقدم رئیس ساواک را بازجویی و محاکمه کنند، به ایشان خرب 

دهم تا بیایند و شهادت بدهند که مقدم چه خدماتی به مملکت کرده است.۲ 
او که در »فضای بازی سیاس���ی«  پیش���نهاد تعینی سه وکیل برای هر پرونده را داشت، در 
مقام دادستان انقالب اسالمی تهران نه تنها با خواسته ی بازرگان موافقت نکرد و زمینه ی 
اعدام فوری سپهبد ناصر مقدم را فراهم کرد بلکه او و دیگر متهمان را محروم از وکیل 

مدافع کرد. 
زواره ای که به عنوان یک حقوقدان به  لزوم حضور وکیل  مدافع در تمامی دادگاه ها واقف 
بود اما رأی به ممنوعیت حضور وکیل مدافع در دادگا ه  وابس���تگان نظام س���لطنتی داد. 
حاکمان اسالمی، ممنوعیت حضور وکیل مدافع در دادگاه های شرعی را با این بهانه که 
هیچ وکیل »شرافتمندی« حاضر به پذیرش وکالت آن ها نیست، جا انداختند۳. سپس این 
ممنوعیت برای متهمان سیاسی و امنیتی در همه ی دهه ی ۶۰ اجرا شد. زواره ای هم چون 
بهشتی و قدوسی و آذری قمی و محمدی گیالنی و خلخایل و الجوردی و ربانی املشی و 
موسوی اردبیلی و دیگر  کسانی که سکان قوه ی قضاییه را در دست داشتند در این جنایت 

بزرگ شریک بود. 

1-www.farsnews.com/printable.php?nn=13941118000428
۲-روزنامه ی شرق سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۴. 

۳- این انتقاد جدی به اعضای جمعیت حقوقدانان و کانون وکال هست که چرا پس از موضع گریی های 
شریرانه ی حاکمان اسالمی آمادگی خود را برای دفاع از متهمان اعالم نکردند. در واقع آن ها چشم بر 

بدیهی ترین و ابتدایی ترین اصول وکالت پوشیدند و در عمل با جانیان همراهی کردند. 
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امریعباس هویدا که پس از فروپاشی نظام سلطنتی خود را به حاکمان اسالمی معرفی کرده 
بود، و در طول دوران بازداشت از کم ترین حقوقی برخوردار نبود، قبل از مرگ از زواره ای 
خواست چون لیسانس حقوق دارد و با مبانی اسالمی آشناست وکالت وى را به عهده 

بگرید که او نپذیرفت. 
زواره  ای پس از پریوزی انقالب، به عنوان وردست بهشتی و کسی که مزه قدرت را چشیده 

بود از انجام هیچ زشتی ای در حق »جمعیت حقوقدانان« و مسئوالن آن کوتاهی نکرد.

دشمنی با کانون وکال و برجسته ترین وکال و قضات
با تشکیل کانون اسالمی وکالی دادگسرتی مرکز به  مبارزه با ابتدایی ترین آزادی ها پرداخت 
و در سال ۱۳۶۲پس از لغو جواز وکالت بیش از یکصد و ده وکیل دادگسرتی که در میان 
آن ها نام برجسته ترین و خوشنام ترین وکالی ایران به چشم می خورد با صدور اطالعیه ای از 

آن استقبال و پروانه ی وکالت آنان را لغو کرد. 
زواره ای پس از انقالب به  هیأت مؤتلفه پیوس���ت و از اعضای سرش���ناس آن به ش���مار 
می رفت، اما هیچ گاه اجازه نیافت به صدر نظام نزدیک ش���ود و همیش���ه از او به عنوان 
ابزاری در دست قدرتمندان استفاده می شد. زواره ای یکی از دشمنان مصدق و دوستان 
نزدیک حس���ن آیت و مظفر بقایی بود و جناح به ش���دت محافظه کار نظام اسالمی را 

نمایندگی می  کرد.
از همنی موضع بود که در س���ال ۱۳۶۰او به همراه محمود کاش���انی و حسن آیت، جناح 

مخالف نخست وزیری مریحسنی موسوی در حزب جمهوری اسالمی را تشکیل دادند. 
در سال ۱۳۵۸ مشتی اراذل و اوباش حزب اللهی به اشاره ی بهشتی و به سرکردگی زواره ای 
به دادگس���رتی ریختند و کتابخانه و پرونده ها را درهم ریخته و لطمات جربان ناپذیری به 
 دادگسرتی کش���ور وارد کردند. پس از این یورش که تحت نام اسالمی کردن دادگسرتی 
صورت گرفت، قضات ش���رافتمند و باوجدان کنار  گذاشته شدند و روحانیون بی سواد و 

تشنه ی قدرت به جای آن ها نشستند. 

معاونت وزارت کشور و پرونده سازی برای رهربان جبهه ملی
زواره ای در س���ال های ۵۸ و ۵۹سرپرستی شهرداری تهران )به مدت دو هفته(، ریاست 
ستاد امنیت کشور و معاونت وزیر کشور در دوران رفسنجانی و کابینه ی رجایی را به عهده 

داشت. 
وی با توجه به ضدیت عمیقی که با »جبهه  ی ملی« داشت به پرونده سازی علیه ابوالفضل 
قاس���می رهرب حزب ایران که به مجلس شورای ملی راه یافته بود، پرداخت و انتخابات 
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بندرگز را منحل اعالم کرد. وزارت کش���ور مدعی ش���د: ابوالفضل قاس���می سرپرست 
کتابخانه ی دانش���گاه تهران، عضو جبهه ملی و دبری کل حزب ایران، از تاریخ اول بهمن 
سال 1343به  عنوان منبع و خربچنی برجسته در مقابل دریافت حقوق ماهانه به  استخدام 

ساواک منحله درآمده است.۱ 
قاسمی چند ماه بعد در یک پرونده سازی دیگر به اتهام دخالت در کودتای نوژه دستگری 
و به اعدام محکوم ش���د. دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام را به پانزده س���ال حبس تغیری 
داد. وی پس از گذش���ت شش سال به دلیل وضعیت جسمی آزاد شد. حاکمان اسالمی 

نمی خواستند اجازه دهند حتی یک چهره ی غری خودی به مجلس راه یابد. 
زواره ای به عنوان وردس���ت هاشمی رفس���نجانی اعتبارنامه ی ابوالفضل قاس���می، دکرت 
کریم سنجابی، دکرت علی اردالن رهربان جبهه ی ملی و خسرو قشقایی را صادر نکرد و 

سید احمد مدنی نیز در مجلس رد صالحیت شد. 

تالش برای ایجاد دستگاه امنیتی ویژه
زواره ای پس از انفجار دفرت نخست وزیری و  کشته شدن رجایی و باهرن از فرصت استفاده 
کرد و کوشید تا با این بهانه، یک دستگاه امنیتی خاص و ویژه تحت نظر خود تشکیل دهد  

که موفقیتی حاصل نکرد. 
او که هیچ مسئولیت قضایی نداشت مدعی است که به توصیه ی جالل  الدین فارسی که او 
نیز نماینده ی مجلس بود و پست قضایی نداشت، ترغیب شده است که پرونده ی حزب 

انفجار نخست وزیری را دنبال کند. وی در این رابطه می گوید:  
عده ای از بچه های اطالعات نخست وزیری اطراف قاضی نشسته بودند. یک میز 
ناهارخوری بزرگ در وسط سالن قرار داشت. مشتی ورقه هم روی آن پراکنده شده 
بود. ساختمان به یکی از شاهزاده های رژیم پهلوی تعلق داشت... از قاضی پرسیدم: 
پرونده کجاست؟ به همان اوراق پراکنده اشاره کرد. گفتم: تو قاضی هستی؟! این 
چه جور پرونده ای اس���ت؟! بعد در رابطه با قضیه از او اطالعاتی خواستم. او هم 
گفت: چند نفری را بازداش���ت کرده ایم. پس از بررس���ی فهمیدم بازداشت شده ها 
کارمندان بیچاره ی نخس���ت وزیری هستند که هیچ ارتباطی با انفجار ندارند. دیدم 
این طور نمی شود. فرستادم چندتایی پوشه خریدند و آوردند. گفتم: پروندۀ هر کسی 

را جدا کنید. ۲
نوع برخورد وی با »قاضی« پرونده بیانگر حال و روز دستگاه قضایی در دهه ی ۶۰ است. 

۱-روزنامه ی اطالعات، ۲۵ تری ۱۳۵۹، صفحه ی ۲.
2-http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/3494
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زواره ای از دیدار خود با ربانی املشی دادستان کل کشور خرب می دهد و پذیرش مسئولیت 
پیگریی پرونده ی انفجار نخست وزیری را منوط به پذیرش شروط خود می داند: 

گفتم اگر شما از من می خواهید چننی کاری انجام دهم، شرط هایی دارم. اول این که 
باید یکی از ساختمان های مصادره ای را در جای مناسب که از نظر امنیت و حفاظت 
تامنی باشد، در اختیارم قرار دهید. صد و پنجاه نفر نریوی سپاهی، پنج اتومبیل و دو 
میلیون تومان هم پول نقد نیاز دارم تا تحقیقات را شروع کنم. دادگسرتی و دادسرای 
انق���الب را هم قبول ندارم. به  همنی خاطر برای بازجویی افراد، باید جای مطمئن 
در اختیارم باشد. در چهل و هشت ساعت اول بازجویی هم نیاز به کم ترین آزاری 
نیس���ت. راحت می ش���ود طرف را به راه آورد. در نهایت هم در کم تر از هفتاد و دو 

ساعت حقیقت را می گوید.
با آن که او به خاطر عدم تأمنی شروطش تحقیقات را شروع نمی کند اما با اعتماد به  نفس 

عجیبی نتیجه ی تحقیقات را اعالم کرده و می گوید:  
کش���مریی عضو سیا بود. نخست وزیری را هم س���یا منفجر  کرد، اما به این راحتی 
حاضر نبود کشمریی را قربانی کشنت رجایی کند. رجایی در رفت و آمدهایش گاهی 
روی ترک موتور این و آن س���وار می شد. می توانستند به راحتی او را بزنند. این که 
منافقنی بمب گذاری را به خودشان نسبت دادند پوششی برای کشمریی بود. حاال 
او رفته اس���ت اما ش���ما بدانید امریکا در درون دولت، فردی به مراتب قوی تر از 
کشمریی دارد. در غری این صورت کشمریی را قربانی این کار نمی کرد، بلکه سعی 
می کرد او را در دستگاه نگه دارد. پس آدمی به مراتب قوی تر دارد که ممکن است 

آقایان بیست سال دیگر متوجه شوند. ۱

نمایندگی مجلس، دبریی شورای نگهبان، 
ریاست ثبت اسناد

در سال ۱۳۶۰ زواره ای به نمایندگی مجلس شورای اسالمی انتخاب شد و تا سال ۱۳۶۷در 
مجلس ماند. وی در سال ۱۳۶۸به  عنوان یکی از رهربان مؤتلفه از سوی محمد یزدی به 
معاونت قوه ی قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور منصوب شد و تا سال 
۱۳۷۶در این سمت بود. وی در حایل معاون قوه ی قضاییه بود که به فرمان یزدی سیستم 
دادسرا از روند رسیدگی به پرونده ها حذف شد و یک نظام حقوقی سراپا قرون  وسطایی 

حاکم شد. 
زواره ای هم  چننی از تریماه ۱۳۷۴تا ۱۳۸۳عضو حقوقدان و قائم مقام دبری شورای نگهبان 

1-http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/3494
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بود و در انتخابات ۱۳۷۶به  عنوان رقیب خاتمی به میدان آمد. وی در سال ۱۳۶۰در یک 
رقابت نمایش���ی همراه با دو عضو دیگر مؤتفله به  عنوان رقیب خامنه ای در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت کرده و او را صالح تر از خود برای ریاست جمهوری معرفی کرده 

بود. 
وی که از مؤتلفه کناره گرفته بود و درصدد ایجاد تش���کل دیگری بود، در س���ال ۱۳۸۴ و 
در جریان بررسی صالحیت کاندیداهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به اتهام 
سوءاستفاده ی مایل توسط شورای نگهبان رد صالحیت شد. طرفه آن که وی تا چند ماه 
قبل، قائم مقام دبری شورای نگهبان بود و هزاران نفر را در انتخابات های ریاست جمهوری 

و مجلس شورای اسالمی رد صالحیت کرده بود. 
وی در واکنش به رد صالحیتش طی نامه ای به احمد جنتی دبری شورای نگهبان نوشت: 
برایم جای بسی افتخار است که بعد از بیست و هفت سال خدمت در مسئولیت های 
مختلف، مخالفنی با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات در اختیارشان مذبوحانه به 
موضوعاتی متمسک شده اند که هر انسان باشرفی با مطالعه این افرتائات بی پروا، پی 
به ضدیت شان با حقوق ملت و پوشایل بودن قدرت شان می برد. اگر امروز حقایق 
در پرده ابهام نگاه داشته شود، یقیناً از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال 

مخفی نخواهد ماند. 
زواره ای در نامه ی خود تأکید می کند: 

مدت هشت سایل که در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و عالوه بر عضو 
حقوقدان شورای نگهبان بودن تا ۲۵ تری ۸۳  قائم مقام دبری شورای نگهبان هم بودم، 
در سال  ۱۳۷۶ شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز 
صالحیت کرد، پس باید اقدامی که موجب عدم احراز صالحیت این دوره شده بعد 
از سال  ۱۳۷۶باشد، اگر چننی اقدامی صورت گرفته، علی القاعده نمی بایست حداقل 

در سال  ۸۲ برای سایل دیگر به عنوان قائم مقام دبری انتخاب می شدم. 
او فاش کرد که سازمان بازرسی کل کشور به ریاست سید ابراهیم رئیسی برای او پرونده سازی 
کرده اس���ت و او پیشرت بارها از شیخ محمد یزدی و علی اکرب ناطق نوری خواسته بود با 
تشکیل یک هیأت به بررس���ی اتهامات برپدازند. و در ادامه با اشاره به گزارش سازمان 

بازرسی کل کشور می نویسد: 
باندهایی که برای پرونده سازی و ردصالحیت، تمام توان شان را به کار گرفته اند، پنج 
مورد اکاذیبی را مطرح کرده اند که در صورت صحت هم جرم نیس���ت و یقیناً هر 
حقوقدان باشرفی آن را مطالعه نماید به حال ملت با چننی دستگاه های نظارتی و 
تصمیم گری تأسف خواهد خورد. گزارش حاکی است عده ای از منسوبنی زواره ای 



443
عدالت خانه و ویرانگران آن- در نخستنی دهه ی انقالب

از تعاونی مسکن پنج گانه زمنی رایگان دریافت نموده اند )هرکدام یک قطعه زمنی 
چهارصد مرتی(:

 الف - سیدمحمود زواره ای )فرزند( 
ب - سیدحسن زواره ای )برادرزاده( 

ج - سیدکمال مریمحمدی )خواهرزاده(. 
اواًل من فرزندی به نام سیدمحمود ندارم و باند تهیه کننده  ی گزارش آن قدر ضعیف 
اس���ت که نام فرزندان مسئولنی را نمی داند یا برای جلب توجه و جریحه دار نمودن 
احساس���ات اعضای بزرگوار شورای محرتم نگهبان این عنوان را جعل نموده اند. 
ثانیا برادرزاده ای به نام سیدحسن ندارم و این هم جعلی دیگر. ثالثاً، این افراد اظهار 
می دارند زمنی دریافت نکرده اند، مطلب کذب محض اس���ت؛ دادگس���رتی هم به 

موضوع رسیدگی و به واهی بودن گزارش پی برده است. 
در ادامه ی نامه ، زواره ای ضمن پاسخ گویی به مندرجات پرونده ها که مشتمل بر اتهاماتی 
هم چون زمنی خواری و اخذ رش���وه بوده، به نکته ای اساس���ی اشاره می کند: از کالسه ی 
پرونده بر می آید که این پرونده باید در فروردین  13۷۶ قبل از بررسی صالحیت نامزدهای 

هفتمنی دوره ی ریاست جمهوری تشکیل شده باشد؛ در گزارش آن زمان چرا نمی آید؟ 
همان طور که زواره ای پیشرت خود را ملزم به پاسخگویی به رد صالحیت شدگان نمی دید، 
اعضای شورای نگهبان نیز هیچ پاسخی به نامه ی وی ندادند و او در شهریور ۱۳۸۴در اثر 

فشارهای وارده سکته کرد و درگذشت. 
خامنه ای نیز با وجود تأیید صالحیت مصطفی معنی و مهر علیزاده حاضر به تأیید صالحیت 
زواره ای برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نشد. اما سه ماه بعد به مناسبت مرگ 

وی پیام تسلیت کوتاهی صادر کرد. 
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پرورش، علی اکرب  ۲
پزشکپور، محسن ۱۷۴

پسندیده، مرتضی -آیت الله- ۵۴
پوراقبال، غالمرضا  ۳۰۱

پورساحلی لنگرودی، عباس ۱۹۶ 
پورصفر، شهرام  ۳۰۲

پورعلی فاضل، گیتی  ۱۷۵
پورقناد، ...  ۴۷، ۳۴۵

پورمحمدی، مصطف���ی  ۳۸، ۴۷، ۵۴، ۱۳۰، 
 ،۲۳۵ ،۲۳۰ ،۲۱۴ ،۲۱۲ ،۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۱۳۱

۳۴۵ ،۳۴۴ ،۳۲۴ ،۳۰۳ ،۲۹۳ ،۲۵۶
پورمریغف���اری، حس���نی  ۱۲، ۹۳- ۱۴۴-۱۱۵، 
 ،۲۶۴ ،۲۶۳ ،۲۳۲ ،۲۱۵ ،۲۱۴ ،۲۰۱ ،۱۶۸ ،۱۶۴

۳۶۷ ،۳۱۴ ،۲۸۸
پونه، ر.ک.به: گرامی، لیال  

پهلوی، خاندان/سلطنت ۲، ۴، ۱۸، ۳۰، ۴۴، 
 ،۱۴۷ ،۱۴۶ ،۱۲۷ ،۱۱۸ ،۱۰۶ ،۸۰ ،۷۹ ،۷۷
 ،۲۸۵ ،۲۷۵ ،۲۷۰ ،۲۶۷ ،۲۳۱ ،۲۰۳ ،۱۷۶ ،۱۷۵
۴۳۸ ،۴۲۹ ،۳۸۲ ،۳۸۰ ،۳۷۶ ،۳۷۵ ،۳۴۴

پهلوی، رضا  ۱۲۷
پهلوی، رضاشاه  ۱۱۶، ۱۱۸، ۲۱۱، ۳۳۷، ۴۰۲، 

۴۱۸ ،۴۰۴
پهلوی، علریضا ۴۰۴ 

پهلوی، فرح-دیبا- ۲
پهلوی، محمدرضاشاه  ۲، ۳، ۵، ۱۹، ۳۰، ۳۱، 
 ،۱۲۰ ،۱۰۱ ،۹۹ ،۹۴ ،۴۹ ،۴۴ ،۴۳ ،۴۱ ،۳۴ ،۳۲
 ،۲۸۵ ،۲۶۸ ،۱۷۰ ،۱۵۰ ،۱۴۶ ،۱۳۹ ،۱۲۸ ،۱۲۴
 ،۳۸۱ ،۳۷۷ ،۳۵۱ ،۳۳۷ ،۳۲۱ ،۳۱۷ ،۳۱۶
 ،۴۲۲ ،۴۱۸ ،۴۱۴ ،۴۰۴ ،۳۸۴ ،۳۸۳ ،۳۸۲

۴۳۵ ،۴۳۲
پیامربی، محمد   ۳۹۱
پریاینده، ابراهیم  ۲۶۸

 پریخضرانیان، احمد  ۳۹۱ 
پریخضرانیان، حسنی ۳۹۱

پرینیا، منصوره  ۲
پریویل، عیسی  ۳۹۱ 

پیشگاهی فرد، محمد  ۲۱
پیشه وری، جعفر  ۳۳۷

پیمان، حبیب الله  ۲۷، ۱۶۵
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پینوشه، آگوستوخوزه  ۳۰۵
تابعی، ... -سرهنگ   ۳۸۸

تاجزاده، مصطفی ۲۸۱ 
تربیزی، شمس -سرتیپ  ۳۸۸

تتلو، امری  ۲۴۴
تحصیلی، ناهید  ۱۹۵

ترقی، حمیدرضا  ۲۸۴
تسخریی، محمدعلی  ۳۵۲، ۳۵۳

تشید، نیلوفر  ۱۵۸
تقوی فردود، زین العابدین  ۱۱۱

تقوی قهی، جواد  ۳۰۱
تکبعلی زاده، حسنی ۹۷، ۹۹

تکمیل همایون، ناصر  ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۲
توانگری، فریدون ۱۴۸

توسلی، محمد  ۱۳۷، ۱۳۸
توکلی، احمد  ۴۵

توکلی نیشابوری، نصرالله-سرهنگ  ۹
تهرانی، جاوید ۳۳۵

تهرانی، حاج آقابزرگ  ۱۶۲
تهرانی/ساواک. ر.ک. به نادری پور، بهمن

تهرانی، علی اکرب ۲۳۳
تهرانی، مجتبی -آیت الله-  ۲۳۶

تیزمغز، حسن ۳۴۸،  ۳۴۹
ثابت، اخرت  ۳۰۴

ثابت رفتار، رضا  ۱۹۵ 
ثابت رفتار، مسعود  ۱۹۵

جانمی، عزت ۳۰۴
جاهدی، عباس  ۳۴۲

جباری، نرگس  ۴۵، ۴۶
جربئیلی، ارفع  ۱۹۵
جربئیلی،سعید  ۱۹۵

جرجانی، حسنی  ۳۹۵، ۳۹۹
جزایری، شهرام  ۱۷۶، ۳۱۱

جعفری، عبدالرحیم  ۱۷۰، ۱۷۱
جعفری، محمد  ۹، ۹۹، ۱۰۲، ۱۲۶

جعفری، محمدعلی ۲۴۱
جعفری افشار، ظفر  ۱۹۸

جعفریان، رسول ۲۶۴
جعفریان، محمود   ۱۵، ۳۷۹

جالل الدین، ...  ۴۰۱
جالیل، اصغر  ۳۷۹
جالیل، حمید ۱۹۸

جالیل، محمدحسنی -سرهنگ - ۱۹۸
جالیل نائینی، محمدرضا ۱۷۴ 

جالیل نائینی،  مینو ۱۷۵
جلیلیان، محمود  ۳۱۰
جمال زاده، جلیل ۳۹۲

جمال عبدالناصر  ۴، ۵
جمایل، هادی ۲۱۶

جمی، غالمحسنی  ۹۷
جمیل، امنی  ۲۷۱

جناح، محمدعلی ۳۹۷
جنتی، احم���د  ۱، ۱۵، ۴۴، ۴۷، ۱۳۶، ۱۴۷، 
 ،۳۲۸  ،۲۷۱  ،۲۶۶  ،۲۳۹  ،۱۹۰  ،۱۸۸  ،۱۷۰

۴۳۹ ،۴۳۱ ،۴۲۰ ،۴۱۹ ،۳۷۵ ،۳۶۵ ،۳۴۴
جنتی، حسنی  ۱۵۲

جنتی، علی ۱۵۲، ۱۵۳
جوادی آملی، عبدالله ۲۳،  ۱۳۲، ۲۸۷، ۲۸۸، 

۳۶۵
جوالیی، اسدالله  ۳۹، ۴۶، ۶۲، ۶۹

جهانبانی، نادر-تیمسار-  ۳۷۹
جهانشاهی، سلیمان  ۳۲۹

چمران، مهدی  ۵۲
چوپانی، اکرب  ۱۰۳

چیتچیان، حمید  ۱۰۳
حائری تهرانی، مهدی  ۱، ۳۴۴
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حائری زاده، مصطفی  ۱۲
حائری شریازی، محی الدین ۴۴

حائری یزدی، مرتضی ۳۶۵، ۳۶۹ 
حاتم، هوشنگ-سپهبد  ۹، ۱۰

حاتمی، ... ۱۳۹
حاج حیدری، ابوالفضل ۴، ۱۲۲

حاج صمدی، علریضا  ۱۹۵
حبیبی، حسن  ۸، ۵۵، ۸۲، ۲۹۲

حبیبی، سهراب ۲۹۷
حبیبی، سهیل ۲۹۷

حجاریان، سعید  ۲۷۲، ۲۸۱
حجازی، علی اصغر ۴۷، ۳۴۴

حجازی، مسعود  ۱۶۲
حجت، شهال  ۱۷۵

حجت کاشانی، علی  ۳۷۹
حجتی، محمود  ۳۵۸

حجتی کرمانی، محمدجواد  ۳۴
حججی، محسن  ۳۵۴

حداددهنوی، حسن  ۱۹۹، ۳۱۹ 
حدادعادل، غالمعلی ۲۶۸

حدادی، ناصر ۳۹۱
حریری، محسن  ۱۹۵
حسن دوست، ...  ۶۳

حسن زاده آملی، حسن ۲۸۷
حسن زاده، حسن  ۹۳

حسنی، جلیل  ۱۱۱
حسنی، رشید  ۱۱۰

حسنی، غالمرضا ۱۱۰، ۳۹۳
حسنی زاده، حسنی  ۱۹۹ 

حسینیان، روح الله ۴۷، ۵۴، ۶۰، ۶۹، ۷۰، ۲۲۵، 
۳۴۴

حسینی، حسنی  ۳۴۲
حسینی، عزالدین ۴۰۱،  ۴۲۴

حسینی بهشتی، محمد ۱، ۲، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۱، 
 ،۹۶ ،۶۲،۴۷ ،۴۲ ،۳۹-۳۷ ،۳۴-۳۲ ،۲۴ .۲۳
 ،۲۷۰ ،۲۳۷ ،۲۳۲ ،۲۱۲ ،۱۷۵ ،۱۵۶ ،۱۴۸ ،۱۰۲
 ،۳۴۵ ،۳۴۴ ،۳۳۹ ،۳۲۲ ،۳۱۳ ،۲۸۹ ،۲۸۸

۴۳۷ ،۴۳۶ ،۴۱۲ ،۴۰۵ ،۳۹۹ ،۳۶۵
حسینی سیستانی، علی -آیت الله- ۷۲، ۳۶۷

حسینی شریازی، محمدحسن ۴۲۸
حسینی مرندی، رضا  ۲۹۷

حفیظی، حسنی  ۲۷۹
حفیظی، محمدعلی  ۲۷۹

حقانی، حسنی  ۱، ۳۴۴
حقانی، غالمحسنی  ۱۰۲، ۱۲۶، ۳۳۸

حق بنی، کوروش ۳۰۴
حقی، محمد ۲۹۶

حکیم، محسن-آیت الله- ۳۵۱
حلوایی عسگر، مجتبی  ۱۹۹

حمید، مهری ۱۹۵
حمریا: ر.ک. به امریافشاری زنجانی، پروانه 

حنیف نژاد، محمد  ۱۳۹
خاتمی، احمد ۲۳۶

خاتمی، محم���د  ۱۴۲، ۱۵۹، ۱۹۰، ۱۹۸، ۲۰۹، 
 ،۲۸۷ ،۲۸۴ ،۲۷۱  ،۲۴۶  ،۲۳۶ ،۲۲۸ ،۲۲۷

۴۳۹ ،۴۳۱ ،۴۱۸ ،۳۲۴
خاتمی، مسعود  ۴۰۸
خادمی، حسن  ۳۷۰
خادمی، حسنی  ۳۷۰
خاطر، سلیمان  ۲۵۴
خاقانی، شبری  ۳۸۸

خامنه ای، عل���ی  ۲، ۳۴، ۳۶، ۴۲، ۷۲، ۷۴، 
 ،۱۳۶ ،۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۲۳ ،۱۱۰ ،۱۰۵ ،۹۸ ،۹۴-۹۰
 ،۱۹۱ ،۱۸۹ ،۱۸۸ ،۱۸۰ ،۱۷۸ ،۱۷۶ ،۱۷۰ ،۱۴۶
 ،۲۵۹ ،۲۵۶ ،۲۴۴- ۲۱۹ ،۲۱۰ ،۲۰۸ ،۲۰۷ ،۲۰۵
 ،۲۹۵ ،۲۸۸-۲۷۴ ،۲۷۳ ،۲۷۰ ،۲۶۶ ،۲۶۲ ،۲۶۰
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 ،۳۵۳-۳۵۱ ،۳۴۳ ،۳۲۸ ،۳۲۷ ،۳۲۴ ،۳۱۰
-۴۲۹ ،۳۹۴ ،۳۷۲-۳۷۰ ،۳۶۷ ،۳۶۲ ،۳۵۸

۴۴۱ ،۴۳۹ ،۴۳۳
خاموشی، مهدی ۲۳۶

خاندل، حسنی  ۲۹۷
خاوری لنگرودی، علی نقی  ۲۲۱

خدابنده لویی، محمود  ۳۰۱
خداپرست، محمد  ۳۴۰

خدامی، کمال الدین ۴۷، ۳۴۵
خدایی، علی ۶۶ 

خراسانی، وحید  ۳۶۵ 
خرم زاده اصفهانی، شیدا ۳۳۳

خزایی، پرویز  ۵۴
خزعلی، ابوالقاسم  ۱، ۳۴، ۴۴، ۳۴۴، ۳۶۵، ۴۰۴

خزین، طرازالله ۲۹۷
خسروآبادی، مسعود  ۱۹۵
خسروآبادی، منصور  ۱۹۵

خسروداد، منوچهر-تیمسار  ۳۷۷، ۳۷۹
خسروشاهی، علی  ۲۷۷
خضرائی، محمود  ۳۴۲

خضری، اصغر  ۱۹۵
خضری، حمید ۱۹۵، ۱۹۶

خطیبی، طاهر ۳۹۱
ب���ه:  ر.ک.  محمدص���ادق.  خلخ���ایل، 

صادقی گیوی،  محمدصادق 
خلخایل، فاطمه ۳۷۳

خلخایل، محمد  ۳۷۳
خلخایل، مهدی ۳۷۳

خلعتربی، اسدالله  ۳۷۹، ۴۲۱
خلفی، علی ۲۳۸

خلیلی، ...  ۱۰۴
خمینی، احمد  ۵، ۶، ۳۵، ۷۹، ۸۳، ۹۱، ۱۰۴، 
 ،۲۶۸ ،۲۴۸  ،۲۲۰ ،۲۱۹ ،۲۰۵ ،۱۳۶ ،۱۲۶ ،۱۲۲

۴۳۶ ،۴۳۰ ،۴۲۹ ،۴۰۳ ،۴۰۱ ،۳۳۹ ،۲۹۴
خمینی، مصطفی  ۳۷۳

خواجه نوری، پریوش  ۱۷۵
خورشیدی، ناجی  ۳۹۲

خوشکیش، یوسف  ۳۷۹
خویی، ابوالقاسم -آیت الله- ۷۲، ۳۴۳

خیابانی، موسی ۴۰، ۱۰۲، ۱۲۴، ۱۴۱
داداشی، حبیب الله ۲۳۳

دادپور، محمد ۴۱۰
دادستانی، علی  ۳۹۱
دارآفرین، اردکان ۱۹۵

دارآفرین، اردالن ۱۹۵، ۱۹۶
دارایی، آذرگشسب ۳۹۲

داریوش، پرویز  ۱۷۱
دالوند، شهنی -شریین- ۳۰۴

داماد، محقق  ۳۱۱، ۴۱۹
داماد، مفتح  ۱۸۱

دامغانی، محمدتقی ۱۷۴ 
دانشجو،کامران ۲۸۴

دانش زاده قمی، محمد ۴۴، ۵۳، ۱۳۲، ۲۰۹، 
۳۶۵ ،۲۸۸ ،۲۸۶

دانیایل،  سهیل ۱۹۶
داوودالموسوی دامغانی، ابوالقاسم  ۳۴۲  

دده باال، معصومه ۱۴۹  
درازگیسو، سیدابراهیم  ۳۹۹

درخشنده توماج، شریمحمد  ۳۹۵، ۳۹۹
درفشی، ابراهیم  ۲۹۷

درویش، عبدالباقی ۳۴۲
درویش زاده، محمدرضا  ۲۸۴

دریابندری، نجف  ۱۷۱
دری نجف آبادی، قربانعلی  ۴۷، ۱۷۶، ۲۸۴، 

۳۴۵
دستغیب، عبدالحسنی  ۴۰۸، ۴۱۱



452
نمایه

دستور، محسن ۳۴۸
دشتبان، مظفر ۴۱۰

دعاگو، محسن  ۳۲۴
دلدار، عباس ۳۳۵

دلشاد، هوشنگ  ۳۱۰
دورانت، ویلیام جیمز  ۴۱۸

دوستعلی، مجید  ۳۲۹
دولتخواهان، حسنی  ۳۳۴

ده پناه، علی اصغر -سرلشگر  ۴۱۰، ۴۱۲
دهخدا، علی اکرب  ۴۱۸

دین پرور، جمال الدین  ۳۳۹
دینکامی، حسنی  ۴۱۰
ذاکری، مسعود  ۱۳۹ 

ذوالقدر، ناصر ۴۱۰، ۴۱۲
رابرتسون، جفری  ۱۱۴

رازی زاده، علی ۳۸۵، ۳۹۱
رازینی، علی ۴۷، ۱۱۴، ۱۳۰- ۱۳۴، ۱۹۰، ۲۱۱-

 ،۳۲۵  ،۳۲۳  ،۳۲۲  ،۲۹۹  ،۲۵۶  ،۲۳۳ ،۲۳۰
۴۳۲ ،۴۰۷ ،۳۵۹ ،۳۴۴ ،۳۲۶

رازینی، محمود  ۲۱۱
رامندی، ابوالقاسم ۴۷، ۳۴۵

رامیزی، محمد ۴۷،  ۳۴۵
راوندی، مرتضی  ۱۷۱

رئوفی نژاد، محمد  ۳۲۹
رئیس السادات، سیدابراهیم  ر.ک. به رئیسی، 

ابراهیم  
رئیس���ی، ابراهیم  ۳۸، ۴۷، ۸۶، ۱۵۷، ۱۷۰، 
 ،۲۴۰ ،۲۳۹ ،۲۳۳ ،۲۳۱ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۱۹۰ ،۱۸۶
 ،۳۴۴ ،۳۳۹ ،۳۱۱  ،۲۹۹  ،۲۷۲  ،۲۴۶  ،۲۴۴

۴۴۰ ،۳۴۵
رئیسی، حبیب  ۳۴۸

محمدمهدی-آیت الله-۲۳،  ربانی املش���ی، 
 ،۲۸۷  ،۲۳۳  ،۱۸۸  ،۱۶۳  ،۱۳۶  ،۱۳۲  ،۱۳۱

۴۳۸ ،۴۳۶ ،۲۸۸
ربانی شریازی، محمدهادی  ۳۵، ۳۷۵

ربیعی، امریحسنی  ۳۷۹
ربیعی، علی  ۲۰

رثاثی، حسن ۲۲۱ 
رجایی، غالمعلی  ۲۲۲

رجایی، محمدعلی ۸، ۳۴، ۳۹، ۵۶، ۴۳۷، 
۴۳۸

رجوی، مریم  ۱۳۸
رجوی، مسعود  ۶، ۲۱، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۷۰، ۱۰۲، 

۱۸۲ ،۱۷۸ ،۱۷۷ ،۱۴۸ ،۱۳۷ ،۱۲۷ ،۱۱۵
رحمانی، بهمن  ۲۲۱

رحمانی،حاج داوود -میثم- ۱۸۵، ۲۱۵، ۳۰۶
رحمانی پور، آرش ۲۳۷ 

رحیم صفوی، یحیی  ۲۲۲
رحیمی، مصطفی  ۵۲، ۱۷۱

رحیمی، مظفر  ۳۹۱  
رحیمی، مهدی-سپهبد-  ۹، ۵۲، ۱۷۱، ۳۴۲، 

۳۹۱ ،۳۷۹ ،۳۷۷
رحیمی، نورالدین  ۳۴۲

رخ فر، هاشم ۱۵۴
رزاقی، ابوالقاسم  ۳۴۲

رزاقی، احمد  ۱۹۵
رزاقی، مهشید -حسنی- ۱۹۵

رزمی، جهانگری  ۱۰۰، ۳۹۲
رستاقی، روبرت ۲۲۱

رشتچیان، مسعود  ۱۹۸
رشدی، سلمان  ۲۲۷، ۳۰۹
رشوندسرداری، قاسم  ۳۹۰

رشید، غالمعلی  ۲۲۲
رشیدی، امری  ۱۹۵

رشیدی، محسن ۱۹۵
رشیدیان، محمد ۹۹، ۱۰۰
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رضایی، احمد ۴۱۰ 
رضایی/خانواده ۱۴۸، ۱۸۳

رضایی، عبداالله  ۲۹۸
رضایی، کریم  ۳۹۲

رضایی، محسن ۳۴، ۶۲، ۱۰۴، ۱۲۳، ۲۱۹، ۲۲۴
رضایی، مهدی  ۶۳

رضایی جهرمی، بهروز  ۱۹۵
رضوانی، غالمرضا  ۱۸۸

رضویان، عطا  ۳۶۶
رفیعی راد، مریویل ۳۴۱

رفیق دوست، محسن ۴، ۳۵۹، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹
رقمی، احمد  ۳۴۲

رمضانی، غالمرضا ۱۷۰، ۲۷۳، ۲۷۵، ۲۹۹
رمضانی دهاقانی، اسفندیار  ۹۹، ۱۰۱

روحانی، حسن ۳۶، ۱۵۲، ۲۱۹، ۳۰۲، ۳۳۵
روحانی، سیدمحمد  ۷۲
روحانی، محمدرضا ۱۷۵

روحانی فرد، محمدعلی  ۳۴۲
روستایی، قاسم  ۱۱۱

رهامی، محسن  ۲۸۶، ۳۲۵، ۳۳۶
رهربپور، ... رییس دادگاه انقالب تهران  ۲۰۹

رهربپور، غالمحس���نی ۴۷، ۲۱۲، ۳۱۴، ۳۱۸، 
۳۴۵ ،۳۳۲ ،۳۳۱

رهربی، هاشم -فرزاد-  ۵
رهنورد، زهرا ۱۵۰، ۲۳۰

ریاحی تاج مری، حسنی  ۱۶۴
ریاضی، عبدالله  ۳۷۹

ریگان، رونالد  ۱۱۵، ۱۲۴، ۳۰۵
زاهد، اسماعیل ۱۷۴

زاهدی، فضل الله-سرلشکر- ۵۳، ۴۰۰، ۴۰۴
زجاجی، اکرب  ۲۲۳

زرگر، احمد ۴۷، ۱۹۸، ۲۳۹، ۲۹۹، ۳۴۵  
زرگر، داوود ۱۹۸

زرندی، ...  ۳۶
زرین کوب، عبدالحسنی  ۱۷۱ 

زمانی  ر.ک.به: واعظی، موسی 
زمانی، فرهاد ۳۴۸

زنده دل، هدایت الله ۳۳۳
زندی، خسرو ۲۱۶

زندی، عطا  ۳۹۱  
زواره ای، حسن ۴۴۰ 

زواره ای، رضا ۱۲، ۱۳، ۱۷۵، ۴۳۵
زواره ای، محمود ۴۴۰ 

زورمند، محمد ۳۴۸
زیباکالم، صادق ۳۹۳
زیباکالم، محمود  ۱۵۳
سابقی، حاجی بابا  ۴۵

سازگارا، محسن ۲۸۱، ۲۳۳ 
ساعدی، غالمحسنی  ۱۷۱

ساغریغمایی، ابوالفضل  ۱۷۶ 
ساالرجاف  ۳۷۷

ساالری، چنگیز  ۳۲۹ 
سامی، کاظم  ۳۳، ۳۱۰

سانچز، ایلیچ رامریز  ۳۸۱
سبحانی، جعفر ، ۳۶۵ ۲۶۷

ستوده کالم، ...  ۳۲۷
سجادی، محمد  ۱۷۴، ۳۳۴

سجده ای، جالل -تیمسار-  ۹۹
سحابی، عزت الله ۳۳، ۳۳، ۷۱، ۱۳۶، ۱۶۵، ۳۱۸

سحابی، یدالله  ۳۳۴
سرابندی، محمدرضا  ۷

سرحدی زاده، ابوالقاسم  ۴۰۵
سرشار، محمدرضا ۱۷۹

سرکوهی، فرج  ۳۳۴
سریع القلم،  وحید ۲۱۶

سزاوارقمی، ... حاج  ۱۰۴
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سعادتمند، ابوالحسن  ۳۷۹
س���عادتی، محمدرضا ۱۲،۱۹،  ۹۶، ۹۷، ۹۸، 

۳۱۴ ،۴۲۳ ،۱۵۰ ،۱۴۳ ،۱۳۸
سعید، جواد  ۳۷۹

سعیدی، ...- حاکم شرع  ۳۶۶
سعیدی، احمد ۳۹۱
سعیدی، علی ۲۳۶

سعیدی، محمدرضا -آیت الله-۴۲۲
سعیدی سریجانی، علی اکرب  ۳۳۳

سفری، محمدعلی  ۱۷۶ 
سگوند، عباس  ۳۴۸ 

سالمی، محمد ۳۰۱
سلحشور، داریوش  ۱۶۵، ۱۶۶

سلطانپور، سعید  ۳۷
سلطانی، غالمرضا  ۳۳۹، ۳۴۲

سلطانی، محمد  ۳۲۹
سلطانی، محمدباقر  ۳۶۹

سلیمانی، قاسم  ۲۴۱
سلیمی، محمد  ۳۲۵ 

س���لیمی، محمد ۴۷، ۲۰۹، ۲۱۲، ۲۳۳، ۲۳۶، 
۴۰۷ ،۳۴۵ ،۳۲۹ ،۳۲۷ ،۳۲۴-۳۲۱

سنجابی، کریم  ۴۳۸
سولیوان، ویلیام  ۴، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۷۱

سیاوشی، جمشید  ۳۰۴
سیداحمدی، محسن  ۱۹۵
سیداحمدی، محمد  ۱۹۵
سیف اللهی، رضا ۴۷، ۵۴

سیفی، فرج الله -کمانگر-  ۱۵۵، ۱۶۵
سینائی، وحید  ۵۳

شادمهر، محمدهادی-تیمسار - ۳۹۴
شامبیاتی،ژاله  ۱۷۵
شاه بابا، مهری  ۱۷۵

شاه چراغی، حسن ۳۴۲

شاهنده، علی ۱۷۴
شاهی، عزت  ۳۷
شجاعی، علی ۱۱۰

شجونی، جعفر  ۴۱۳
شریعتمداری، حسنی  ۹۲، ۱۷۸

شریعتمداری،کاظم -آیت الله- ۱۶، ۴۳، ۹۴، 
۴۳۰ ،۴۱۷ ،۴۰۱ ،۲۶۵-۲۶۳ ،۱۲۷ ،۱۲۶ ،۱۲۵ ،۱۲۴

شریعتمداری، محمد  ۲۰۹
شریعتی، علی  ۴۰۲، ۴۱۵، ۴۱۸

شریعتی نیاسر، حسن ۲۹۷
شریف الدین، محمدحسن  ۲۲۱

شریف امامی، جعفر  ۱۰۱
شریفی، محمود  ۴۷، ۳۴۵

شکوری، اورنگ ۱۷۰
شکوری، بهمن  ۱۵۶، ۱۷۰، ۱۸۶

شمخانی، علی ۲۲۴
شمس تربیزی، غالمحسنی  ۳۷۹

شوشرتی، محمداسماعیل  ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۲۸، ۳۳۱
شوکتی، مجید ۲۱۶

شهبازی، شهباز -عباس علی- ۱۹۵
شهبازی، علی  ۱۹۵
شهبازی، مریم ۳۳۲

ش���هرام، محمدتقی ۱۲، ۹۶، ۹۸، ۱۴۳، ۱۵۰، 
۳۱۴ ،۳۱۳

شهریاری،پرویز  ۱۷۱
شهریکندی، کریم  ۳۹۲، ۳۹۳

شیبانی، حسنی ۳۹۰ 
شیبانی، حماد ۴۲۳

شیخ االسالم زاده، شجاع الدین ۱۴۸، ۱۵۱
شیخ الحکما، حسنی  ۲۱۶

شیخ زاده، محمدعلی  ۱، ۳۴۴
شریازی، منوچهر  ۲۵۲

شریانی،کریم  ۳۹۲
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شریی، محبوب  ۳۳۹
صابری، سیمنی  ۳۰۴

صادق وزیری، صارم الدین ۱۷۴
صادقی، بهرام  ۱۳۹

صادقی، جواد  ۳۶۶، ۳۶۷
صادقی، فاطمه  ۳۷۴
صادقی، محمد ۳۷۴
صادقیان، طیب  ۳۶۶

صادقی قهاره، غالمحسنی  ۳۴۶
صادقی گیوی، غفور  ۳۷۴

صادقی گیوی، محمدصادق  
صافی، علی -آیت الله- ۲۹۹
صافی اصفهانی، حسن  ۳۷۰

صافی گلپایگانی،لطف الله -آیت الله- ۲۹۹، 
۳۶۳

صالحی، اصغر  ۳۴۷
صالحی، مرتضی  ۲۱۶

صالحی منش، محمدصادق  ۲۱۹
صانعی، حسن  ۲۰۴

صانعی، یوسف-آیت الله- ۳۴،  ۱۱۱، ۱۲۵، 
 ،۲۶۲ ،۲۶۰ ،۲۵۴ ،۲۵۲ ،۲۴۷ ،۲۱۰ ،۱۴۶ ،۱۲۶
 ،۲۹۶  ،۲۹۲  ،۲۸۹  ،۲۸۸  ،۲۷۲  ،۲۶۵  ،۲۶۳

۳۶۵ ،۳۳۹
صباغیان، هاشم  ۱۳۷، ۲۸۰، ۲۸۱

صبحی، ر.ک. به صالحی، مرتضی 
صبی، حمید  ۱۷۶

صبی، فرخنده  ۱۷۵
صبی، موسی ۱۷۴

صدام حسنی  ۲۲۶، ۲۸۰، ۳۴۶، ۳۴۹، ۳۵۱
صدر، رضا  ۱۴۲

صدر، محمدباقر -آیت الله-  ۱۱۵
صدراالسالم، مسعود  ۲۲۸

صدرحاج سیدجوادی، احمد ۵۲،  ۳۰۷

صدری، جعفرقلی  ۳۷۹
صدف، حسنی  ۳۶۶

صدوقی، محمد -آیت الله- ۶۰، ۷۸، ۱۰۴
صدیقی، کاظم ۴۷، ۲۱۰، ۳۲۴، ۳۴۵

صدیقیان کاشی، محمدجواد  ۳۴۰
صفاریان، غالمعلی ۴

صفوی، شاه اسماعیل  ۳
صفوی، ویل الله ۲۱۶

صمدی، ابوبکر  ۳۹۲
ضیایی، ... ۱۹۳ مرحوم! 

طائب، حسنی  ۲۳۶
طالقانی، محمود -آیت الله- ، ۷، ۲۱، ۳۳، 

۴۲۸ ،۴۲۷ ،۴۰۴ ،۳۹۰ ،۷۱
طالقانی، ...-سرگرد  ۳۹۳

طاووسی، شعبان-کابوک- ۱۶۰
طاهری خرم آبادی، جالل الدین-آیت الله- ۲۸۶،  

۳۷۰ ،۳۶۹
طباطبایی، احمد ۴۷، ۳۴۵

طباطبایی،  محمدحسن -آیت الله- ۴۳،  ۱۴۵
طباطبایی، محمدحسنی  ۱

طباطبایی، هاشم  ۱۷۵
طباطبایی قمی، حسن -آیت الله-  ۴۰۱

طباطبایی نسب، سیدحسن  ۳۴۲
طُرفی، منصور ۳۴۸ 

طوبایی، سیامک  ۳۰۱
ضابطی، علی اصغر  ۲۲۷

ظهرینژاد، قاسم علی-سرلشگر  ۳۹۳
عابدباخدا،  هرمز ۳۵۸

عابدی، خلیل ۱۱۰
عابدینی، احمد -آیت الله-  ۱۷۱

عادیل، تقی ۱۹۹
عارف، محمدرضا ۱۴۲

عایل نسب، مصطفی  ۲۶۴
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عاملی، غالمرضا  ۲۲۹
عاملی تهرانی، محمدرضا  ۳۷۹

عبادی، شریین  ۳۲۵
عباسپور، حسن  ۱۶۱

عباسی -نوری-، حمید ۱۹۹ 
عبایی خراسانی، محمد  ۱۰۲

عبدالباقی، مهران  ۳۳۵ 
عبداللهی، امری  ۱۹۵

عبداللهی، مجید  ۱۹۵ 
عبدی، عباس  ۳۱، ۲۸۱

عراقی، مهدی ۴
عرفا، علی  ۴۴

عرفات، یاسر  ۳۹۷
عزتی، بهمن  ۳۹۰

عزیزی، احمد ۲۶۸
عزیزی، فائق ۳۹۱ 
عزیزی، محمد ۳۹۰

عزیزی، هوشنگ ۳۹۰
عزیزیان، مهدی  ۲۴۴، ۲۴۵

عسگراوالدی، حبیب الله  ۴، ۱۲۲،  ۱۹۱، ۲۰۴
عطارزاده، بهروز  ۱۹۵، ۱۹۶

عالمه برقعی، ابوالفضل  ۱۸۵
عالمه طباطبایی-ر.ک. به: طباطبایی، 

محمدحسن -آیت الله- 
عالمه وحیدی، محمدعلی  ۳۷۹، ۴۲۱

عالمیان، سعید  ۳۹۷
عالیی، حسنی  ۱۰۳، ۲۲۳

عالیی، رشید  ۲۲۷
علم الهدا، احمد  ۱۵، ۳۹، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۳۹

علم الهدا،  جمیله  ۲۳۱، ۲۳۷
علوی، بزرگ ۱۷۱

علوی، محمود ۲۳۶
علوی تبار،، علریضا  ۲۸۱

علوی تبار، محمد ۹۹
علوی گرگانی، ...۲۸۷

علریضانیا، محمدرضا  ۱۹۶
علیزاده، سعید  ۳۴۸

علیزاده، عباسعلی ۴۷، ۳۴۵  
علیزاده، مهر  ۴۴۱

علی زمانی، محمدرضا  ۲۳۷
عمویی، فرزانه  ۱۴۱

عمید، مجتبی-سرتیپ-  ۱۵۵
عندلیب، اسدالله  ۴۰۸، ۴۱۰

عهدیه: ر.ک. به بدیعی، عهدیه  
غازی، حسن ۲۲۳  
غرابات، علی  ۳۲۸
غرضی، محمد ۳۴۶

غضنفرپور، احمد  ۲۸۱
غضنفرنژاد، علی اصغر  ۱۹۲

غفارپور، ...  ۴۸
غفاری، اکرب ۱۱۱ 

غفاری، محمد ۳۹۲
غفاری، هادی ۲۸۱، ۳۷۸، ۴۲۲

غفرانی -یلدایی-، نصرت  ۳۰۴
غالمی، احمدرضا ۱۹۶ 

غالمی، بهروز  ۲۲۳
فاتح، ... ۱۹۹

فارسی، جالل الدین  ۴۳۸
فاضل، ایرج -دکرت-  ۲۸۶

فاطمی، حسنی  ۵۳
فاکر، محمدرضا  ۱۰۲، ۱۲۶

فتاپور، مهدی  ۲۶
فتاحی، مظفر ۳۹۰

فتحی، عباس  ۱۹۵
فخارزاده کرمانی، محمد  ۶۹، ۷۰

فخرایی، علی ۳۹۲
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فدایی، علی۴۱۷
فرخزاد، فریدون ۱۴۹

فرخنده جهرمی، علی  ۳۹۶
فرخی، فریدون ۳۴۸

فردوست، حسنی -ارتشبد-  ۹
فردید، احمد  ۳۷۳

فروهر، جهانگری  ۱۴۹
فروهر، داریوش ۱۷۴، ۴۲۲ 

فروهر، لیال ۱۴۹ 
فضل علی، علریضا  ۱۹۶ 

فضلی نژاد، پیام  ۳۸۰، ۴۱۵
فقیهی، اصغر ۲۱۶

فالحیان، علی ۴۷، ۱۲۳، ۱۲۴، ۲۱۵، ۲۱۹، ۲۲۰،
۳۴۴ ،۳۳۲ ،۳۲۴ ،۳۲۳ ،۲۲۵-۲۲۳

فلسفی، محمدتقی  ۴۰۴
فوالدی، یداله  ۳۹۱ 

فهیم کرمانی، مرتضی  ۸۸، ۱۲۲، ۱۲۴، ۴۱۷
فیاضی، عبدالله  ۳۴۲ 
فریوزه: خواننده  ۱۴۹  

فریوزی�ان، نصرالله- پروفس�ور ۴۳۴
فیض آلنی ، علی اکرب  ۱، ۳۸، ۹۴، ۱۴۹، ۱۹۹، 

۴۰۹ ،۳۶۵ ،۳۴۴ ،۳۴۰ ،۳۱۳ ،۲۸۷ ،۲۸۶
فیضی، سیف الله  ۳۹۲

قائد، محمد  ۱۸۶، ۴۱۸
قائمی، حسن  ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳

قائمی، رزاق  ۱۶۰
قاجار، ناصرالدینشاه  ۴۰۴

قاجاریه/سلطنت  ۴۰۴
قادرزاده، احمد ۳۹۱ 

قاسملو، عبدالرحمن  ۳۷، ۴۰۱، ۴۲۴
قاسمی، ابوالفضل  ۵۴، ۴۳۷، ۴۳۸

قاضی، محمد ۱۷۱ 
قاضی حداد- ر.ک.به: حداددهنوی، حسن

قاضی عسگر، علی ۲۳۶ 
قالیباف، محمدباقر  ۱۰۱

قتیل زاد، احمد  ۲۰۹، ۳۵۷
قدوس���ی، علی ۱، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۳، -۳۸، 
 ،۱۴۵  ،۱۴۰  ،۱۳۹  ،۱۱۲  ،۱۰۳  ،۱۰۲  ،۹۷-۴۳
 ،۲۲۰ ،۲۱۳ ،۲۱۲ ،۱۹۲ ،۱۹۱ ،۱۵۶ ،۱۴۹ ،۱۴۸
 ،۳۴۴ ،۳۳۹ ،۳۲۲ ،۳۱۳ ،۲۸۸ ،۲۸۷ ،۲۳۲

۴۳۶ ،۴۱۹ ،۴۱۰ ،۴۰۹ ،۴۰۷ ،۳۹۹ ،۳۴۵
قدوسی، مجید  ۴۳

قدوسی، محمدحسن  ۴۳
قدیری���ان، احمد  ۴۸، ۵۷، ۶۲، ۷۰، ۹۲، ۱۹۲، 

۴۰۷ ،۲۳۸
قرائتی، محسن  ۲۳۹، ۴۲۹

قربانی الهیجی، زین العابدین ۳۹، ۴۲، ۱۰۷، 
۴۳۹ ،۳۶۳ -۳۶۱ ،۳۳۲ ،۳۰۸ ،۳۰۴ ،۲۹۱ ،۱۳۱

قربانی الهیجی،محمدحسنی   ۳۶۱
قربانی الهیجی، مهدی ۳۶۱

قرنی، محمدویل -تیمسار - ۳۶۵
قشقایی، خسرو  ۵۴، ۴۳۸

قضایی، حسن ۳۰۴
قطب زاده، ص���ادق ۴۳، ۵۴، ۵۶، ۱۲۴، ۱۲۷، 

۴۱۷ ،۳۷۳ ،۲۶۸
قنربی، سرمست  ۴۱۰

قنربی، مراد ۴۱۰
قنربی تهرانی، خسرو ۲۳۳

قندهار، باقر  ۱۹۶
قوام السلطنه، احمد  ۵

قوامی، ناصر  ۲۷۶
قوچکانلو، نادر  ۲۳۳
قهرمانیان، بهروز  ۲۲۱

کاتم، ریچارد  ۳۱
کاتوزیان، رسول  ۱۹۱

کاتوزیان، باقر -سپهبد  ۶۰
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کارتر، جیمی ۱۲۴ 
کارلوس-ر.ک. به سانچز، ایلیچ رامریز  

کاشانی، محمود  ۴۳۷ 
کاظم عرب، حسنی ۲۲۱ 
کاظمیان، سیف الله  ۲۱۶

کاظمیان، مرتضی  ۳۱
کاظمی، شهناز  ۳۴۸

کاظمی، مصطفی  ۳۳۲، ۳۳۳
کامیاب، رضا  ۲۳۲

کاویانی، اصغر   ۳۴۸
کچویی، محمد ۴، ۶۱، ۶۲، ۱۱۶، ۱۵۴، ۳۶۶

کدیور، محسن  ۱۴۲، ۲۲۹، ۲۸۱، ۳۲۴، ۴۰۸، 
۴۳۳ ،۴۳۰ ،۴۱۲

کرباسچی، غالمحسنی  ۱۹۱، ۲۲۸، ۳۰۲
کردلر، اسالم ۳۳۴

کرمانی، فهمیم ۱۰۲، ۱۲۶ 
کرمی کرمانشاهی، ذبیح الله  ۲۱۱

کروبی، صادق ۲۳۰ 
کروبی، مهدی  ۱۹۲، ۲۰۴، ۲۰۶، ۲۸۵، ۳۱۹

کریم زاده، احمد  ۸۸
کریمی، ابوالحسن  ۳۱۰، ۳۱۱

کریمی، ناصر  ۳۳۴
کریمی، نصرت  ۳۸۰

کریمیان، معصومه -شورانگیز- ۱۹۵
کزازی، جالل  ۱۹۵
کسرانی، ...  ۳۳۵

کشمریی، محمدجواد  ۷۸، ۴۳۹
کفایتی، عزت الله  ۴۱۳
کالته ای، محمد  ۳۴۲

کالهی، محمدرضا ۳۹، ۶۹
کمایل، منوچهر ۱۷۶ 
کمانگری، آرش  ۲۲۷

کوچک علی، حسن  ۲۵۲

کوشا، ابوطالب  ۳۵۸
کیانپور، غالمرضا  ۳۷۹

کیانوری، نورالدین  ۵، ۲۶، ۶۶، ۳۸۳
کیاوش-ر.ک. به علوی تبار، محمد ۹۹

 کیوان زاد، رضا ۲۱۶ 
کیوانفر، جمشید  ۱۹۵

کیوانفر، حسن  ۱۹۵
کیهانی، بتول  ۱۷۵  

گالیندوپل، رینالدو ۱۴۲
گرامی، لیال ۱۴۹

گرجی بیاتی، هرمز ۳۹۰، ۳۹۱
گرگی، فرید ۳۴۸

گلپایگانی، محمدرضا -آیت الله- ۳۱۳، ۲۹۹،
۴۳۰ ،۳۵۷

گلزاده غفوری، علی  ۲، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۱۹۵، ۲۴۷، 
۲۶۰

گلزاده غفوری، مریم  ۱۹۵
گلستانی، حسن  ۳۲۸

گوئل، نصرت  ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳
گوبلز، یوزف  ۱۱۵

گودرزی، رامنی  ۱۲۱
گورباچف، میخائیل  ۲۸۷

گوگوش: ر.ک. به آتشنی، فائقه 
الجوردی،اسدالله  ۴، ۱۲، ۱۹، ۲۵، ۳۹-۳۵، 
-۱۱۶ ،۱۱۴ ،۱۰۷ ،۹۲ ،۶۹ ،۶۲ ،۵۶ ،۴۸ ،۴۷

 ،۱۴۹ ،۱۴۳ ،۱۴۲ ،۱۴۱ ،۱۳۸ ،۱۲۴-۱۲۲ ،۱۱۸
 ،۱۸۵ ،۱۸۰ ،۱۷۵ -۱۷۰ ،۱۶۶-۱۶۳ ،۱۶۰-۱۵۳
 ،۲۳۳ ،۲۱۹-۲۱۴ ،۲۰۹  ،۲۰۱  ،۱۹۲-۱۹۰  ،۱۸۷
 ،۳۳۱  ،۳۱۸-۳۱۵  ،۳۱۱  ،۲۷۲  ،۲۵۴  ،۲۳۸

۴۳۶ ،۳۶۶ ،۳۳۵
الریجانی/ خاندان ۲۱۰، ۳۵۵

الریجانی، صادق: ر.ک. به آملی الریجانی، 
صادق
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الریجانی، علی ۲۶، ۲۳۱
الهیجی، عبدالکریم ۱۹، ۱۴۳، ۱۷۴، ۴۲۳

لباسچی، قاسم  ۲۶، ۲۷
لبانی مطلق، محسن  ۳

لرقبا، عبدالله ۹۹
لشکری، داوود ر.ک.به: عادیل، تقی

لطف اللهی، سیامک ۴۲۲
لقایی، اصغر ۱۶۳-۱۶۰

لقایی، حسن  ۱۶۰
لنکرانی، فاضل -آیت الله- ۳۶۵،  ۴۳۱

لننی، والدیمری  ۱۵۵
لهراسبی، مهرداد  ۳۳۵

مالکی، جواد  ۵
ماملی، عزیز  ۱۷۶

مبشری، اسدالله   ۱۱، ۴۷، ۵۲، ۶۱، ۱۴۳، ۱۸۷، 
۳۱۹ ،۳۱۸ ،۳۱۶ ،۳۱۵ ،۳۱۴ ،۳۱۳ ،۲۵۶
مبشری، علی ۴۷، ۶۱، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۴۵

مبصری، امجد  ۳۹۱ 
مبلغی اسالمی، محمد  ۵۶

متحدین، سعید  ۱۵۰
متنی دفرتی، هدایت الل���ه ۱۳، ۱۸، ۴۸، ۱۷۴، 

۴۲۵-۴۲۳
مجتهدشبسرتی، محمد  ۱، ۳۴۴

مجتهدی، فرج الله ۹۹
مجتهدی تهرانی، احمد -آیت الله-  ۱۹۱

مجدآبادی، بهنام  ۳۰۱ 
مجدآبکاهی، ابوالقاسم  ۳۳۳

مجرد، مهدی  ۳۶۳
مجیدی، محمدتقی  ۳۷۹
مجیدی، محمدرضا ۱۹۶ 

محبی، علی ۳۴۰
محتشمی، علی اکرب  ۷۳، ۲۷۷، ۳۱۰

محجوب، علریضا ۲۰

محسنی اژه ای، غالمحس���نی ۱۵، ۴۷، ۱۷۷، 
۳۴۴ ،۳۲۸ ،۲۳۸ ،۲۳۶ ،۲۳۵ ،۲۲۸ ،۲۲۰ ،۱۹۰
محسنی گرکانی،محمد -آیت الله- ۱۹۰،  ۲۱۰

محصل همدانی، محمدتقی  ۳۳۹
محالتی، بهاءالدین-آیت الله-  ۲۵

محالتی، فضل الله  ۳۳۸
محالتی، محمدجعفر  ۱۱۴

محمدباقر، محسن  ۱۹۸
محمدرحیمی، سهیال  ۱۹۵

محمدرحیمی،  فرنگیس  ۱۹۵
محمدزاده، ابراهیم  ۳۴

محمدی، اکرب ۳۳۵
محمدی، مجید ۲۸۱ 
محمدی، محمد ۲۳۳

محمدی، منوچهر  ۳۳۵
محمدی، یدالله ۳۹۰

محمدی بهمن آبادی، رضا  ۱۹۵
محمدی بهمن آبادی، مریم  ۱۹۵

به:  محمدی دعویی س���رایی، محمد ر.ک. 
محمدی گیالنی،  محمد

محمدی ری شهری، محمد ۲۴، ۲۵، ۱۰۲، ۱۲۶، 
۳۴۷ ،۳۳۸ ،۲۵۳ ،۲۱۹ ،۲۱۲ ،۱۴۴ ،۱۲۷

محمدی عراقی، محسن ۲۳۹، ۳۴۳
محمدی گیالنی، جعفر ۱۴۷،  ۱۵۱، ۱۷۷

محمدی گیالنی، کاظم ۱۴۶، ۱۴۷،۱۶۹، ۱۷۸، ۱۹۹
محمدی گیالنی، محمد ۱۳، ۳۷، ۴۴، ۵۷، 
 ،۲۸۶ ،۲۶۳ ،۲۱۲ ،۲۰۹ ،۱۹۹ ،۱۹۲-۱۴۳ ،۱۲۶

۴۳۶ ،۳۵۴ ،۴۱۹ ،۴۳۶ ،۳۱۳ ،۲۸۹
محمدی گیالنی، محمدمه���دی ۱۴۶، ۱۴۶،

 ۱۹۹ ،۱۷۸ ،۱۷۷ ،۱۴۷ 
محمدی یزدی، محمود  ۹۰

محمود، احمد  ۱۷۱
محمودنژاد، مونا  ۳۰۴
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محمودنژاد، یدالله   ۳۰۴
محمودی، محمد ۳۹۰

مخرب، محمد  ۲۰۹
مختوم، عبدالحکیم  ۳۹۵، ۳۹۹

مخلص، بهروز  ۳۴۸
مدرس، فخر  ۳۷۹

مدنی، احمد-دریادار ۵۴، ۴۳۸
مرادی، ابن ملجم  ۷۰

مرتضایی فر، محمود  ۳۷۴
مرتضوی، حسنی ۱۹۹
مرتضوی، سعید  ۲۱۰

مرزبان، رضا ۴۲۳، ۴۲۴
مرعشى شوشرتى، محمدحسن  ۲۹۲

مرعشی نجفی،  ۳۶۵، ۳۶۹ 
مروی، هادی ۲۳۲

مسعودی، عباس  ۴۲۷
مسعودی، محمدعلی  ۴۲۷

مسکوب، شاهرخ  ۱۷۱
مسگر، عباس  ۳۶۶

مشکور، فرهاد -محمدحسن- ۲۲۱
مشکور، محمدجواد  ۲۲۱

ب���ه:  علی-آیت الل���ه-ر.ک.  مش���کینی، 
فیض آلنی ،  علی اکرب
مصباح، فاطمه  ۱۵۸

مصباح زاده، مصطفی  ۴۲۷
مصباح یزدی، محمدتقی-آیت الله- ۱، ۱۵، 

۳۴۴ ،۳۲۹ ،۳۱۳ ،۲۸۷ ،۲۶۳ ،۴۴
ُمصَحف، عبدالعلی ۳۹۹ 

مصدق، محمد ۵، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۴۱۸، ۴۲۳، 
۴۳۷

مصطفوی، محمدحمزه  ۳۲۹ 
مصطفی سلطانی، امنی  ۳۹۱

مصطفی سلطانی، حسنی  ۳۹۱

مصطفوی کرمانی، محمد  ۳۳۸ 
مصلحی، حیدر ۲۳۶
مطبوعی، ایرج  ۳۷۹

مطلق، حسنی  ۲۹۷
مطهری، مرتضی  ۲، ۸، ۱۴، ۳۸۰، ۴۱۹

مظاهری،  ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲
مظاهری اصفهانی، حسنی  ۳۶۹، ۳۷۰

معادیخواه، عبدالمجید  ۱۲، ۹۶، ۹۸، ۱۰۲، ۱۳۲،
۱۴۳ ،۳۱۴ ،۳۱۳ ،۱۴۹ 

معتمددزفویل، فرامرز  ۴
معرفت، ... ۲۰۶

معرفی زاده، علی ۳۴۲
معماران،  افشنی ۱۹۶

معریی، حمیدرضا ۱۹۶ 
معنی فر، علی اکرب ۲۸۰
معنی، مصطفی ۴۴۱

معینی عراقی، محمود  ۱۷۶
مفتح،  محم���د ۲، ۱۸، ۱۴۵، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، 

۳۳۹
مفتح، محمدمهدی  ۱۴۵، ۱۸۰

مفتی زاده، احمد -مرحوم-  ۱۶۲
مفید، حسنی -آیت الله-  ۱۷۶، ۱۹۸

مفیدی، شمس الدین ۱۵۳
مقتدایی، مرتضی  ۱۴۴، ۱۷۶، ۲۷۴ -۲۹۵، ۳۲۸

مقتدایی، مهدی ۱۷۶
مقدسی، مهدی ۳۴۸

مقدم، احمد ۳۹۲
مقدم مراغه ای، رحمت الله   ۷، ۴۸، ۵۴، ۱۲۵، 

۱۲۷
مقدم، ناصر-سپهبد ۸، ۹، ۱۰۱، ۱۲۴، ۳۷۹، 

۴۳۶
مقیسه، محمد  ۱۹۸، ۱۹۹
مقیمی ابیانه، زرین  ۳۰۴
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مکارم شریازی، ناصر ۱۱۰، ۲۶۳، ۳۵۲، ۳۵۹، 
۳۶۵

مکرم، ... ۲۹۷دادیار دادسرا 
مکی، محسن ۳۴۸

مالجعفر، مجید  ۴۳
مالزاده، پرویز  ۳۴۸

مالعبدالحسینی، اکرب  ۱۹۵
مالعبدالحسینی، مرتضی  ۱۹۵

ملکوتی، مسلم -آیت الله-  ۳۴۰
ملکی، علی ۳۲۹، ۳۳۰

ملکی، محم���د ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۲، ۲۶۷، ۲۶۸، 
۲۸۵ ،۲۸۲ ،۲۷۷

ملکی انارکی، سعید  ۱۹۵
ملکی انارکی، مجید  ۱۹۵
منافی، هادی  ۲۷۸، ۲۷۹

منتجب نیا، رسول ۲۸۶، ۴۰۴
منتظری، احمد  ۲۱۹، ۲۴۲

منتظری، حسینعلی -آیت الله- ۶- ۸، ۳۸، ۵۳،
 ،۱۳۵ ،۱۰۶ ،۹۴ ،۹۱ ،۹۰ ،۸۶ ،۸۵ ،۷۶ ،۶۶
 ،۱۹۴ ،۱۹۳ ،۱۹۲ ،۱۸۹ ،۱۸۸ ،۱۵۸ ،۱۴۹ ،۱۴۴
 ،۲۲۶ ،۲۲۰ ،۲۱۹ ،۲۱۵ ،۲۱۴ ،۲۰۵ ،۱۹۸ ،۱۹۷
 ،۲۶۵ ،۲۶۴ ،۲۵۹ ،۲۵۲ ،۲۴۳ ،۲۴۲ ،۲۳۴ ،۲۲۸
 ،۳۲۷  ،۳۱۸-۳۱۵  ،۳۱۳  ،۲۸۵  ،۲۸۳  ،۲۸۲
۴۳۲  ،۴۳۱  ،۴۰۹  ،۳۷۰  ،۳۶۷ ،۳۶۵ ،۳۲۸

منتظری، محمد  ۳۶، ۳۹، ۵۲
منزوی، علینقی ۱۶۲
منشی، محسن ۲۱۶

منصور، حسنعلی ۲،  ۴۰۴
منصوری، جواد ۳۹۷،  ۳۹۸

منصوری، ناصر ۱۹۸
منوچهری، ثریا  ۸۸

منوچهری، سریوس  ۳۹۱
موحدی، محمدمهدی  ۲۷۹

موحدساوجی، علی ۳۳۹
موسوی، رشید ۳۴۲

موسوی، مریحسنی ۱۱۶، ۱۲۰، ۱۴۲، ۱۵۰، ۱۹۸، 
 ،۴۲۹ ،۳۵۲ ،۲۷۸ ،۲۷۷ ،۲۷۳ ،۲۴۶ ،۲۳۰

۴۳۷ ،۴۳۰
موسوی اردبیلی، عبدالکریم -آیت الله- ۲۳، 
 ،۱۳۹ ،۱۰۴ ،۱۰۲ ،۹۷-۷۱ ،۵۷ ،۴۷ ،۳۳-۳۱
 ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۱۷۵ ،۱۷۲ ،۱۷۱ ،۱۶۸ ،۱۴۴ ،۱۴۰
-۲۸۶ ،۲۷۸ ،۲۷۳ ،۲۷۰ ،۲۳۲ ،۲۰۸ ،۲۰۶ ،۲۰۴

۴۳۶ ،۳۱۶ ،۳۱۰ ،۲۹۶
موسوی بجنوردی، محمد  ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، 

۲۹۷ ،۲۹۵ ،۲۹۲
ب���ه:  -ر.ک.  حس���نی  موس���وی تربیزی، 

پورمریغفاری،  سیدحسنی  
موسوی تربیزی، حسن ۹۳

موسوی تربیزی، محسن ۹۳
موسوی خمینی، روح الله-آیت الله-  ۱۸-۲، 
 ،۳۹ ،۳۷ ،۳۵ ،۳۴ ،۳۲ ،۳۰ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۴-
 ،۷۹ ،۷۷ ،۷۶ ،۷۵ ،۷۲ ،۷۱ ،۶۴ -۴۴ ،۴۱
 ،۱۱۰ ،۱۰۶ -۱۰۲ ،۹۷ ،۹۴-۸۹ ،۸۷ ،۸۶ ،۸۳
 ،۱۳۴-۱۲۹  ،۱۲۶  ،۱۲  ،۱۱۷  ،۱۱۵  ،۱۱۴  ،۱۱۳
 ،۱۷۳ ،۱۶۹ ،۱۶۵ ،۱۵۶-۱۴۵ ،۱۴۲ ،۱۳۷ ،۱۳۶
 ،۲۱۴ ،۲۱۲ ،۲۱۰ ،۲۰۷-۱۸۷ ،۱۸۴ ،۱۷۸ ،۱۷۷
 ،۲۳۹ ،۲۳۵-۲۳۲ ،۲۳۰ ،۲۲۷ ،۲۲۵ ،۲۲۳-۲۱۶
-۲۶۲ ،۲۵۹ ،۲۵۶-۲۵۲ ،۲۵۰ ،۲۴۸ ،۲۴۷ ،۲۴۰

 -۲۹۴  ،۲۸۸  ،۲۸۵-۲۸۰  ،۲۷۲-۲۶۷  ،۲۶۴
 ،۳۱۶ ،۳۰۹ ،۳۰۶ ،۳۰۴ ،۳۰۳ ،۳۰۱ ،۳۰۰ ،۲۹۷
  ،۳۶۵ ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳۳۴ ،۳۳۲ ،۳۲۴ ،۳۲۳
 ،۴۲۵ ،۴۲۳ ،۴۲۱ ،۴۲۰ ،۴۱۹ ،۴۰۹ ،۳۷۰ ،۳۶۹

۴۳۶ ،۴۳۳ ،۴۳۰ ،۴۲۹ ،۴۲۶
موسوی خوئینی ها، محمد  ۱۴۴، ۲۳۳، ۲۵۲، 
 ،۲۷۹ ،۲۷۸ ،۲۷۷ ،۲۷۳ ،۲۷۲ ،۲۷۱ ،۲۶۸

۴۰۱ ،۳۲۴ ،۲۹۲ ،۲۸۱ ،۲۸۰
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موس���وی دامغانی، ابوالقاس���م ر.ک. ب���ه: 
داوودالموسوی دامغانی،  ابوالقاسم  

موسوی زنجانی، ابوالفضل -آیت الله-۶۷، ۷۹
ب���ه:  ر.ک.  مریکری���م  موس���وی کریمی، 

موسوی اردبیلی،  عبدالکریم
موسوی الری،  عبدالواحد ۱۴۲

موم���ن، محمد ر.ک، ب���ه: دانش زاده قمی، 
محمد

مهاجرمیالنی، حسن  ۱۱۱
مهاجری، مسیح  ۳۲۴

مهدوی، ابوالحسن  ۳۷۰
مهدویان، آذرنوش  ۳۸۵، ۳۹۰، ۳۹۱

مهدوی کنی، محمدرضا-آیت الله- ۱۸،  ۹۹، 
۴۰۴ ،۱۴۰ ،۱۱۱ ،۱۰۴

مهدی پور، محمود ۴۷، ۳۴۵
مهدی فر، جهانگری ۴۳۴

مهرپور، حسنی  ۲۲۷
ُمهری، حسنی  ۳۸۰

مریاشرافی، ابوالحسن -کیوان-  ۵۳
مریاشرافی، مهدی  ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۲۲۰

مریدامادی، محسن ۲۶۹، ۲۷۱
مریزایی، حسنی  ۱۹۵

مریزایی، مصطفی  ۱۹۵
مریزای شریازی -ر.ک. به:حسینی شریازی، 

محمد حسن
مریشمس شهشهانی، ابوالفضل  ۵۰، ۵۲، ۴۲۲

مریعمادی ، ضیاءالدین ۳۰۳
مریعمادی، مریصادق  ۳۰۳

مریغفاری، ابراهیم ۴۰۹، ۴۱۲
مریفندرسکی، ...  ۱۷۰

مریمحمدی، ابوالفضل  ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۲، ۲۹۶
مریمحمدی، کمال  ۴۴۰

میکائیلیان، تاتائوس ۳۳۳ 

میالنی، محمدهادی -آیت الله- ۱، ۳۴۴
میناچی، ناصر ۱۷۴ 

مینیخانوف، رستم  ۲۴۵
ناجی، رضا -سرلشگر- ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۹۲

نادرپور، نادر  ۱۷۱
نادری، علی ۹۹، ۱۰۰

نادریان، محمد  ۳۴۸
نادری پور، بهمن ۱۴۸
نادری فرد، فاتح ۲۳۴

نادری فرد، مهدی ۱۹۹، ۲۳۴ 
ناصری، ... -دادستان- ۳۴۸ 

ناصری، ... -حاکم شرع-  ۷۹
ناصریان ر.ک.به: مقیسه، محمد

ناطق، عباس  ۶۳
ناطق نوری، علی اک���رب  ۹۶، ۱۲۰، ۱۴۹، ۲۳۵، 

۴۴۰ ،۲۷۲
ناظری، بهرام  ۱۹۵
ناظری، جواد ۱۹۵

ناظم زاده، عطیه ۳۶۶
ناظم زاده، علی اصغر ۱۴۲، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷  

ناظمی، ... ۴۷، ۳۴۵  
ناهید، احسن  ۳۹۱

ناهید، شهریار  ۳۹۱ 
نبوی، بهزاد  ۳۴، ۱۰۴، ۲۶۸، ۲۷۲، ۲۸۱

نجاتی، غالمرضا  ۹
نجفی، نامدار ۱۴۴،  ۳۴۸ 

نراقی، ...  ۱۹۳
نزیه، حس���ن ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۴۸، ۱۲۵، 

۴۲۵ ،۱۷۴ ،۱۲۷
نسیمی، جالل ۳۹۱ 
نسیمی،  ناصر  ۳۹۱

نشاط، علی ۳۷۹
نصاری ،کاوه  ۱۹۷
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نصریی، فرج الله  ۳۴۰
نصریی، محمد  ۱۷۶

نصریی، نعمت الله   ۱۹ ۳۷۷، ۳۷۹
نظران، محمدعلی  ۴۶

نعیمی، فریوز  ۲۹۷
نقاشیان، حمیدرضا  ۱۴۹

نقدی، محمدرضا ۲۲۸، ۲۴۱
نقره ای، محمددرویش ۳۹۲ 

نکونام، محمدابراهیم  ۳۲۴، ۳۲۵
نمازی، عبدالنبی  ۳۱۱

نوایی مناقبی، محمدجواد  ۴۳
نورافشار، فرشته  ۳۹۰

نوربخش، محسن  ۲۰۷
نوروزی اصفهانی، ... ۳۹۹

نوری، عبدالله  ۷۳، ۳۲۴، ۳۹۰
نوریزاد، محمد  ۲۳، ۹۸

نوری همدانی، حس���نی-آیت الله- ۹۴، ۹۸، 
۲۸۷ ،۱۳۷ ،۱۳۶ ،۱۳۲

نیازمند، مظفر  ۳۹۱
نریومند، مهشید ۳۰۴

نریی، حس���نی علی ۴۷، ۸۴، ۸۶، ۱۶۲، ۱۶۵، 
 ،۱۹۲ ،۱۹۱ ،۱۹۰ ،۱۸۸ ،۱۸۷ ،۱۸۰ ،۱۷۹ ،۱۷۰
 ،۲۰۳ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۱۹۹ ،۱۹۷ ،۱۹۴ ،۱۹۳
 ،۲۳۳ ۲۱۵ ،۲۱۰ ،۲۰۹ ،۲۰۸ ،۲۰۷ ،۲۰۶ ،۲۰۵
 ،۳۱۴ ،۳۰۱ ،۲۶۶ ،۲۶۵ ،۲۵۷ ،۲۵۶ ،۲۳۹ ،۲۳۴
۳۵۹ ،۳۴۴ ،۳۳۸ ،۳۳۷ ،۳۳۵ ،۳۳۱ ،۳۱۶

نریی، غالم ۳۳۸
نریی، ناصر ۳۳۸

نریی، هادی -آیت الله-۳۳۷
نریی، یاسر ۳۳۸

نیک پی، غالمرضا ۳۷۹
نیکسون، ریچارد  ۳۰

نیلی، حامد  ۲۳۱

نیلی،میثم  ۲۳۱
واحدی، ُطواق محمد  ۳۹۵، ۳۹۹ 

واعظ طبسی، عباس  ۲۳۹، ۲۴۴، ۳۰۳
واعظی، موسی ۱۹۹ 

وافری کالته، بتول ۳۳۲
وحیدخراسانی، حسنی -آیت الله-  ۲۵۹

وحیدی، احمد  ۲۲۴
وطن دوست، شایسته ۳۵۸

وفایی، ناصر ۲۹۷
ولدان، عبدالرسول ۴۱۰

هاتفی، رحمان ۶۶
ه���ادوی، مهدی ۱۱، ۴۵، ۴۶، ۴۹، ۱۵۴، ۱۹۱، 

۴۳۶ ،۴۱۹ ،۳۸۸ ،۳۷۶ ،۳۷۵ ،۱۹۳
هاشمی، علی  ۲۹۶، ۲۹۷ 
هاشمی، فائزه  ۱۷۸، ۲۲۸
هاشمی، محمد  ۱۶۹، ۳۰۹

هاشمی، مهدی  ۲۱۹، ۳۱۶، ۳۱۷
هاشمی رفسنجانی، اکرب  ۸، ۲۰، ۲۷، ۳۵، ۳۹، 
 ،۱۱۷ ،۱۱۶ ،۱۱۰ ،۱۰۴ ،۹۷ ،۹۱ ،۸۴ ،۷۲ ،۴۲
 ،۱۸۲ ،۱۷۸ ،۱۴۹ ،۱۴۶ ،۱۳۶ ،۱۳۵ ،۱۲۹ ،۱۲۶
 ،۲۴۸ ،۲۳۵ ،۲۲۵-۲۲۲ ،۲۱۵ ،۲۰۰ ،۱۹۸ ،۱۸۹
 ،۳۲۳  ،۳۰۶  ،۲۸۱  ،۲۸۰  ،۲۷۳  ،۲۷۰  ،۲۶۵

۴۳۸ ،۴۳۷ ،۴۲۹ ،۴۱۲ ،۳۲۴
هاشمی شاهرودی، محمود  ۱۸۸، ۲۳۰، ۲۳۵، 

۳۵۵ ،۳۵۳ ،۳۲۴ ،۳۱۹ ،۳۱۸ ،۳۱۴ ،۲۳۹
هاشمی نژاد، ، عبدالکریم  ۲۳۲، ۳۰۳

هایدگر، مارتنی ۳۷۳
هایده: ر.ک. به: دده باال، معصومه  

هرندی، فاضل ۴۴
هشی، محمد  ۳۶۹
همت، ابراهیم  ۲۲۳
همدانی، حسنی  ۶۲

هوشیارزرنقی، علی اصغر  ۱۱۰
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هویدا، امریعب���اس  ۱۴۷، ۱۵۱، ۳۷۸، ۳۷۹، 
۴۳۶ ،۴۲۰ ،۳۸۳ ،۳۸۲ ،۳۸۱

هویزر، رابرت ۴، ۹، ۳۰
یارجانی، غالمحسنی ۳۹۳

یاعباسی، محمد  ۳۲۹
یاغچیان، مرتضی ۲۲۳
یخچایل، جمیل  ۳۹۱ 

یزدان شناس، عبدالرضا  ۳۳۳
یزدجردی، علی اکرب  ۳۷۹

یزدی، ابراهی���م  ۳، ۵، ۶، ۸، ۹، ۲۱، ۳۱، ۵۹، 
۳۷۹ ،۳۷۵ ،۳۳۴ ،۱۵۲

یزدی، اسماعیل ۱۵۲ 
یزدی، محمد  ۱۵، ۱۸، ۹۱، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۵، 

 ،۴۳۰ ،۴۰۴ ،۳۳۱ ،۳۲۸ ،۲۸۷ ،۲۶۵ ،۲۳۶
۴۳۹ ،۴۳۱

یزدی، مرتضی ۱۹۶
یزدی، مریزاحسن  ۴۱۹

یزدی، یحیی ۴۱۹
یعقوبی، مهدی  ۳۴۱، ۳۴۲

یلدایی، بهرام  ۳۰۴ 
یلدایی، نصرت  ۳۰۴

یوسف زاده، مهناز ۳۵۸
یوسفی اشکوری، حس���ن ۲۲۹، ۳۱۱، ۳۲۴، 

۳۲۵
یونسی، ابراهیم  ۱۷۱

یونسی، علی ۴۷، ۱۳۱، ۲۱۲، ۳۴۵




