
سوره▪منافقون ▪
دشــمنی  شــّدت  می کنــد  توصیــف  را  منافقیــن  وضــع  ســوره  ایــن   

ــد  ــتور می ده ــدا؟ص؟ دس ــول خ ــه رس ــد ب ــان می کن ــلمین را بی ــا مس ــان ب آن

تــا از آنــان بــر حــذر باشــد و مؤمنیــن را نصیحــت می کنــد تــا از کارهایــی 

کــه ســرانجامش نفــاق اســت، بپرهیزنــد تــا کارشــان بــه آتــش دوزخ منجــر 

المیــزان( نشــود.)ترجمه 

منافقیــن(  )ســرکرده  ُاَبــّی  عبدا...ابــن  از  می گویــد:  ارقــم”  بــن  “زیــد 

شــنیدم کــه بــه یــاران خــود می گفــت: بــه کســانی کــه نــزد پیامبرنــد بــه هیــچ 

وجــه انفــاق و بخشــش نکنیــد تــا پراکنــده شــوند و ما اگــر به مدینــه برگردیم، 

عزیزتریــن افــراد بایــد ذلیلترین افراد را از شــهر مدینه بیرون کنند. و منظور از 

عزیزتریــن افــراد خــودش و ذلیلتریــن، پیامبــر؟ص؟ بــود. زید 

می گویــد: ایــن موضــوع را بــه پیامبــر؟ص؟ اطــاع دادیــم، 

پیامبــر؟ص؟ عبدا...ابــن ابــی را خواســت و قضیــه را از او 

ســؤال نمــود، او ســوگند یــاد کــرد کــه چنیــن چیــزی را کــه 

زیــد بنارقــم گفتــه اســت، بــه زبــان نیــاورده و ســخنان مــن 

)زیــد بــن ارقــم( تکذیــب شــد. تــا ایــن کــه آیــه “ِإَذا َجــاَءَك 

ُمَناِفُقــوَن …”)منافقــون،۱( نــازل شــد و پیامبــر؟ص؟ مــرا 
ْ
ال

طلبیــد و آیــه را بــرای مــن تــاوت کــرد و فرمــود: ای زیــد؛ خداونــد گفتــار تــو را 

تصدیــق کرد.)مجمــع البیــان(

بــه مناســبت ایــن کــه بیشــتر آیــات ایــن ســوره دربــاره منافقــان نازل شــده 

ــان ســخن گفتــه، ایــن ســوره را منافقــون،  ــاره ویژگــی هــا و کارهــای آن و درب

نامیده انــد.

 روی هم رفته محتوای این سوره در چهار بخش خاصه می شود.

۱. نشانه های منافقان که خود شامل چند بخش است؛

۲. بــر حــذر داشــتن مؤمنــان از توطئه های منافقان و مراقبت همیشــگی 

در ایــن زمینه؛

۳.هشــدار بــه مؤمنــان کــه نعمت هــای دنیــوی آنــان را از یــاد خــدا غافــل 

نکند؛

۴.توصیــه بــه انفــاق در راه خــدا و بخشــش و بهــره گیــری از امــوال پیــش 

منافقین▪و▪سرکرده▪آن▪مریم▪رجوی ▪از رســیدن مــرگ.
مریــم رجــوی، بــا نــام اصلــی "مریــم قَجــر عضدانلــو"، در ســال ۱۳۳۲ 

متولــد شــد. 

ــورای  ــوان »ش ــا عن ــی ب ــق و گروه ــن خل ــازمان مجاهدی ــران س وی از رهب

ملــی مقاومــت ایــران« کــه در واقــع شــاخه سیاســی ســازمان مجاهدیــن 

خلــق اســت. 

ــر ســازمان مجاهدیــن خلــق  ــم رجــوی همســر مســعود رجــوی، رهب مری

ــت.  اس

او در ســال ۱۳۵۸ بــا مهــدی ابریشــمچی از مســئوالن 

رده بــاالی ســازمان مجاهدیــن ازدواج نمــود. 

بعــد از ســرنگونی نظــام ســلطنتی در ایــران، مریم رجوی 

فعالیــت خــود را در بخــش اجتماعی ســازمان مجاهدین 

ادامه داد. 

خلــق  مجاهدیــن  ســازمان  ســوی  از  ســال ۱۳۵۹  در 

ایــران بعنــوان یکــی از کاندیداهــای تهــران معرفــی گردید. و 

در ســال ۱۳۶۲ از ایــران خــارج شــد و ابتــدا در آلمــان و ســپس در فرانســه بــه 

فعالیــت خــود ادامــه داد. 

در اســفند ۱۳۶۳ مســعود رجــوی کــه در آن زمــان مســئول اول ســازمان 

بــود او را بعنــوان هــم ردیــف مســئول اول انتخــاب و معرفــی نمــود. 

ــر  ــم رجــوی در ســال ۱۳۶۸ مســئولیت اول ســازمان مجاهدیــن را ب مری

ــورای  ــن و ش ــری مجاهدی ــه رهب ــوی ب ــعود رج ــار مس ــت و در کن ــده گرف عه

ــه بعــد فرماندهــی حمــات  ملــی مقاومــت پرداخــت. او از ســال ۱۳۶۵ ب

نظامــی علیــه جمهــوری اســامی را بــر عهــده داشــت و در مــرداد ســال 

ــده می شــود فرمــان حملــه و  ــدان خوان ــروغ جاوی ــی کــه ف ۱۳۶۷ در عملیات

آتــش علیــه ایــران را صــادر کــرد. 
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شــبنم  
زاده  مــدد 
؟  کیســت

فعالیت▪های▪پشت▪پرده▪یک▪ ▪
دانشجونما▪

کــه  امنیتــی  زندانیــان  از  یکــی  پیــش  چنــدی 

آزاد ســازی  دنبــال  بــه  کــه  آزاد شــد  بــود  اویــن  در 

او تمامــی رســانه هــای بیگانــه و معانــد بــا نظــام 

جمهــوری اســامی بــا مظلــوم نمایــی به دفــاع از وی 

پرداختنــد و ۵۵ ســال حبــس او را دوران مقاومــت 

او در برابــر ظلــم حکومــت عنــوان کردنــد. شــبنم 

مــدد زاده ۲۵ ســاله کــه از ۵ ســال پیــش بــه عنــوان 

یــک دانشــجوی مســأله دار بازداشــت شــده بــود بــا 

شبنم▪مددزاده▪که▪بود؟ ▪اعترافــات خــود بــه زنــدان رفــت. 
 شــبنم مــددزاده یکــی از دانشــجویان دانشــگاه 

تربیــت معلــم (خوارزمــی ( در ســال ۸۴ در رشــته 

کامپیوتــر بــود کــه در ابتــدای ورودش بــه دانشــگاه 

اول  تــرم  در  و  شــد   ۴۹ منحلــه  انجمــن  جــذب 

ــه  ــه نوب ــه ب خــود عضــو شــورای ایــن انجمــن شــد ک

خــود بــرای یــک ورودی کــم تــر اتفــاق مــی افتــاد کــه 

ــر عهــده بگیــرد. در  مســئولیتی را در ایــن انجمــن ب

ــا  ــتان ۸۶ ب ــود در زمس ــی خ ــرم اول تحصیل ــر ت اواخ

ایــن  افزایــش ســرما، دانشــجویان خوابــگاه هــای 

ــان  ــا جری ــد کــه ب دانشــگاه تحصنــی را ترتیــب دادن

ســازی انجمــن منحلــه ۴۹ ایــن تحصــن در رســانه 

تحصــن  یــک  عنــوان  بــا  معانــد  و  بیگانــه  هــای 

سیاســی درج شــد و تمامــی تصاویــر دانشــجویان 

از ســوی شــبنم مــدد زاده بــه ســایت هــای معانــد 

مخابــره مــی شــد. در ادامــه اغتشاشــات و فعالیــت 

تربیــت  دانشــگاه  در  دانشــجویان  هــای سیاســی 

معلــم در خــرداد مــاه ســال ۸۷ دومیــن تحصــن 

ایــن دانشــگاه رقــم خــورد و تعــدادی از دانشــجویان 

بــه  دســت  ماکارونــی  غذایــی  وعــده  خاطــر  بــه 

تحصــن زدنــد کــه در ابتــدا تعــداد آنهــا ۲۰ نفــر بــود؛ 

در ادامــه بــا مطــرح شــدن مباحــث صنفــی و جذب 

اســپاگتی  تحصــن  دانشــجویان  از  کثیــری  تعــدا 

بیانیــه  تربیــت معلــم کلیــد خــورد و  در دانشــگاه 

هــای مختلــف سیاســی بــا موضوعــات آزادی از 

حجــاب، نقــض حقــوق بشــر و نارضایتــی از نظــام 

بــه نــام متحصنیــن و از ســوی شــبنم مــددزاده و 

دیگــر دوســتان وی بــه ســایت هــای معانــد مخابــره 

ــد.    ــی ش م

از  برخــی  ای  هفتــه  یــک  غــذای  اعتصــاب 

بحرانــی  شــرایط  در  را  آنهــا  اوضــاع  دانشــجویان، 

قــرار داد؛ اغتشاشــات بــه تمامــی دانشــگاه هــای 

کشــور گســترش یافــت و در ادامــه یــک وضعیــت نــا 

مناســب در دانشــگاه هــا بــه وجــود آمــد. آنچــه کــه 

مهــم بــود بیانیــه هــا و شــب نامــه هــای ایــن تحصــن 

از ســوی افــرادی خــارج از دانشــگاه و غالبــا گروهــک 

هــای منافقیــن و پــژاک از کانــال شــبنم مــدد زاده و 

ناصــح فریــدی بــه دانشــگاه مخابــره و در دانشــگاه 

توزیــع مــی شــد. در ادامــه نــا آرامــی هــا در دانشــگاه 

تربیــت معلــم )خوارزمــی ( توهیــن هــای گســترده 

ای بــه مقدســات دیــن اســام شــد؛ مصاحبــه های 

گســترده شــبنم مــددزاده بــا صــدای آمریــکا و بــی 

بــی ســی، ایــن رســانه هــای معانــد را دایــه عزیــز تــر 

از مــادر نشــان مــی داد. به طــوری کــه وی در یکــی از 

مصاحبه هــا بــا صــدای آمریــکا می گویــد: 

» نیروهــای نظامــی، کل محوطــه ی دانشــگاه را 

ــوس  ــن اتوب ــه » چندی ــا این ک ــد «. ی محاصــره کرده ان

پــر از نیروهــای انتظامــی در حــال آمــاده شــدن بــرای 

حملــه بــه دانشــگاه اســت«

رشــته ی  دانشــجوی  این کــه  به دلیــل  وی 

کامپیوتــر بــود، بــا کمــک لپ تــاپ شــخصی، عــاوه 

بــه  بــرای ارســال  بــر ویرایــش عکس هــا و فیلم هــا 

کلیپ هــای  ســاختن  در  خارجــی،  رســانه های 

مختلــف از تحصــن، و همچنیــن تهیــه ی نشــریه 

ــود. امــا  ــه ی تحصــن نیــز فعــال ب و خبرنامــه ی روزان

در ایــن بیــن، مســأله ای کــه بیشــتر جلــب توجــه 

می کــرد، مانــور کم ســابقه ی تلویزیــون منافقیــن روی 

تحصــن تربیــت معلــم )خوارزمــی( بــود. به طــوری 

کــه تلویزیــون منافقیــن هــر شــب در گزارش هــای 

خبــری خــود، تصاویــر تقریبــًا زنــده ای ) تنهــا با چند 

ســاعت تأخیــر ( از تحصــن دانشــگاه تربیــت معلــم 

پخــش می کــرد. توهیــن بــه مقدســات بــه جایــی 

رســید کــه برخــی از ســر کــرده هــای متحصنیــن بــه 

خــود اجــازه دادنــد تــا مصادیــق شــرم آوری را بــرای 

شبنم▪▪مدد▪زاده▪کیست؟▪
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جمــع  در  روحانیــت  لبــاس 

کننــد.  عنــوان  دانشــجویان 

امتحانــات  افتــادن  عقــب  بــا 

ایــن اغتشــاش بــه پایــان رســید امــا رســانه هــای 

بیگانــه توانســته بودنــد از ایــن اب گل آلــود بــا کمــک 

ــد.  شــبنم مــددزاده ماهــی مــورد نظــر خــود را بگیرن

بــا شــروع ســال تحصیلــی جدیــد از ابتــدای مهــر 

ســال ۸۷ و منحــل شــدن انجمــن ۴۹ در دانشــگاه 

ایــن  زیرزمینــی  هــای  فعالیــت  معلــم،  تربیــت 

انجمــن بــا محوریــت شــبنم مــددزاده و چنــد تــن 

دیگــر آغــاز شــد و نتایــج آن شــب نامــه هــا و بیانیــه 

هایــی بــود کــه در دانشــگاه توزیــع مــی شــد. بیانیــه 

هایــی بــا محوریــت نبــود آزادی بیــان، عــدم لــزوم 

رعایــت حجــاب، تشــکیل دفتــر مارکســیت هــا 

بــه سوسیالیســت  فعالیــت  اجــازه  دانشــگاه،  در 

کــه   … و  دانشــگاه  در  فمنیســت  دفتــر  نبــود  هــا، 

روزانــه صدهــا بیانیــه کــه از ســوی منافقیــن نوشــته 

ــال شــبنم مــددزاده در دانشــگاه  ــد از کان شــده بودن

توزیــع مــی شــد. در تاریــخ اول اســفند ۸۷ کــه دیگــر 

ارتبــاط شــبنم مــددزاده بــا گروهــک های ضــد نطام 

بــرای همــه مشــخص شــده بــود، ایــن شــخص بــه 

ــن  ــازمان مجاهدی ــا س ــاط ب ــام ارتب ــرادر اته ــراه ب هم

خلــق دســتگیر، و روانــه ی زنــدان شــد. علی رضــا 

 ۱۳ در  قضائیــه  قــوه ی  ســخنگوی  جمشــیدی 

اســفند در نشســتی مطبوعاتــی در پاســخ بــه ســؤال 

یکــی از خبرنــگاران، اتهــام مــددزاده را همــکاری بــا 

ســازمان مجاهدیــن اعــام کــرد. ناصــح فریــدی، 

دانشــجوی دســتگیر شــده در اغتشاشــات تهــران 

و جاســوس ســازمان منافقیــن در جریــان بازجویــی 

دانشــجوی  بــا  ســازمانی  ارتبــاط  بــه  اعتــراف 

دســتگیر شــده، شــبنم مــدد زاده، نمــود و اخبــار 

توســط  را  معلــم  تربیــت  دانشــگاه  اطاعــات  و 

عکس ، فیلم و . . . از طریق حضور وی در دانشگاه 

بــه شــبکه های ماهــواره ای بیگانــه ، رادیــو فــردا و 

ســایت های منافقیــن و معانــد نظــام، و شــبکه ی 

آزادی ارســال می کــرده اســت. پــس از دســتگیری 

شــبنم مــددزاده دانشــجوی دانشــگاه تربیــت معلــم 

و عضــو شــورای انجمــن منحــل شــده ی ۴۹ تربیــت 

ضدانقــاب  ســایت های  بــرای  فرصتــی  معلــم، 

گاهــی  و  کــذب  اخبــار  انتشــار  بــا  تــا  آمــد  فراهــم 

متناقــض، هجمه هــای ســنگین خبــری را بــرای 

نهادهــای  علیــه  دانشــگاه  در  اغتشــاش  ایجــاد 

داخــل کشــور انجــام دهنــد. همزمــان بــا رســانه های 

بــا  از همفکــران وی در دانشــگاه  برخــی  بیگانــه، 

ــه ی  ــای اولی ــان روزه ــددزاده، از هم ــاع م ــوان دف عن

را  خــود  شــدید  جوســازی های  وی،  دســتگیری 

عکس هــا،  انتشــار  بــا  افــراد  ایــن  کردنــد.  شــروع 

اخبــار و مقــاالت مختلــف، بــه تاخــت و تازهــای 

خــود علیــه نیروهــای ارزشــی ادامــه می دادنــد. و 

از انتشــار هرگونــه خبــر درســت دربــاره ی شــبنم 

اســفند   ۱۸ می کردنــد.    جلوگیــری  مــددزاده 

یعنــی هجــده روز پــس از دســتگیری مــددزاده 

بــود کــه برخــی از دانشــجویان همفکــر بــا شــبنم مدد 

زاده مــادر وی را بــه دانشــگاه آوردنــد و تجمعــی نیــز 

بــه همیــن مناســبت شــکل دادنــد. 

در ایــن رابطــه وبــاگ انجمــن منحــل شــده ی 

 « عنــوان  تحــت  خبــری  بــا  معلــم  تربیــت   ۴۹

معلــم  تربیــت  دانشــگاه  دانشــجویان  تجمــع 

تهــران در اعتــراض بــه ادامــه ی بازداشــت شــبنم 

ــر  ــد » ظه ــفند ۱۳۸۷ می نویس ــددزاده « در ۱۸ اس م

امــروز و همزمــان بــا حضــور مــادر شــبنم مــددزاده 

تربیــت  دانشــگاه  بازداشت شــده ی  دانشــجوی 

معلــم تهــران، دانشــجویان ایــن دانشــگاه تجمــع 

اعتراض آمیــز برگــزار کردنــد. ایــن وبــاگ مــی افزایــد: 

در ایــن تجمــع کــه بــا حضــور بیــش از ۳۰۰ نفــر از 

ــر دادن  ــا س ــجویان ب ــد، دانش ــزار ش ــجویان برگ دانش

شــعارهای “ یــار دبســتانی ” ، ” دانشــجوی زندانــی 

گــردد” و ” مدعــی عدالــت، خجالــت  بایــد  آزاد 

خجالــت ” ، خواســتار آزادی هــر چــه ســریع تر ایــن 

دانشــجو شــدند. ایــن وبــاگ نوشــت:  مــادر ایــن 

دانشــجو در حالی کــه در وضعیــت روحــی بســیار 

می توانســت  به ســختی  می بــرد،  به ســر  بــدی 

کــه  وی  ســخنان  کنــد.  بیــان  را  خــود  منظــور 

ــان ترجمــه  توســط تعــدادی از دانشــجویان آذری زب

می شــد، بیانگــر نگرانــی از وضعیــت دختــرش بــود. 

ــا بیــان این کــه ۱۸ روز اســت  ــزود: او ب ایــن وبــاگ اف

از فرزنــدش بی خبــر اســت، و هیــچ نهــاد مســؤولی 

را  مســؤولین  نیســت،  مســأله  ایــن  پاســخگوی 

تهدیــد بــه خودســوزی کــرد. ایــن تجمــع ۳۰۰ نفــری 

کــه از محوطــه ی دانشــگاه آغــاز شــده بــود، به مــدت 

۱ ســاعت و تــا ســاختمان حراســت دانشــگاه ادامــه 

یافــت. ســه روز بعــد از دســتگیری مــددزاده، اولیــن 

واکنــش بــه دســتگیری وی، بیانیــه ی کمیســیون 

بــر  عــاوه  کــه  بــود  وحــدت  تحکیــم  دفتــر  زنــان 

بــه  وی  مــددزاده،  دســتگیری  نمــودن  محکــوم 

عنــوان » دبیــر سیاســی انجمــن اســامی تربیــت 

معلــم، و عضــو هیــأت رئیســه ی شــورای تحکیــم 

تهــران « معرفــی شــده اســت ) خبرنامــه ی امیرکبیــر 

– ۳ اســفند ۱۳۸۷ ( ســایت کمیتــه ی گزارشــگران 

را این گونــه معرفــی می کنــد:  حقــوق بشــر، وی 

» شــبنم مــددزاده عضــو شــورای مرکــزی انجمــن 

تربیــت معلــم کــه از نخســتین روز اســفند مــاه ســال 

ــدان اویــن منتقــل شــد.  ــه زن ۱۳۸۷ بازداشــت، و ب

وضعیــت  پیگیــری  بــرای  وی  بــرادر  فــرزاد  وقتــی 

وی مراجعــه . . . « ) اردیبهشــت ۱۳۸۸ ( ســایت 

ــه آلمــان طــی خبــری در تاریــخ ۴ /  رادیــو دویچه ول

۶ / ۲۰۰۹ وی را این گونــه معرفــی می کنــد: » شــبنم 

مــددزاده از فعاالن دانشــجویی تربیت معلم اســت 

کــه شــرکت فعالــی در ســازمان دهی، تحصــن، و 

تــن از  اعتصــاب غــذای ۱۲۲ روزه ی بیــش از ۱۲۰ 

وی به دلیــل این کــه دانشــجوی رشــته ی کامپیوتــر بــود، بــا 
بــر ویرایــش عکس هــا و  کمــک لپ تــاپ شــخصی، عــالوه 
بــه رســانه های خارجــی، در ســاختن  بــرای ارســال  فیلم هــا 
کلیپ هــای مختلــف از تحصــن، و همچنیــن تهیــه ی نشــریه و 

ــود.  ــز فعــال ب ــه ی تحصــن نی خبرنامــه ی روزان
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ویژه نامه سازمان منافقین 

مــاه  خــرداد  در  دانشــجویان 

بــر   .» داشــت   ۱۳۸۷ ســال 

خــاف آنچــه کــه همفکــران 

در  و  دانشــگاه  در  وی 

ــتگیری  ــد، دس ــرح می کردن ــری مط ــای خب بنگاه ه

وی بــه ایــن اتهــام بــرای نخســتین بــار نبــوده اســت.

 مــددزاده پــس از پایان دوره ی پیش دانشــگاهی، 

بــه مقصــد  هنگامــی کــه قصــد داشــت کشــور را 

پــادگان اشــرف تــرک کنــد، در مرزهــای غربــی کشــور 

دســتگیر، و پــس از طــی مراحــل قانونــی، و اخــذ 

از  نفــر  ســه  همچنیــن  اســت.  شــده  آزاد  تعهــد، 

افــراد درجــه ی یــک خانــواده ی وی عضــو ســازمان 

مقــر   ( اشــرف  پــادگان  در  مســتقر  و  منافقیــن، 

ســازمان مجاهدیــن ( هســتند. پســر عمــوی وی 

نیــز بــه همیــن جــرم در زنــدان رجایی شــهر کــرج 

ــه حبــس ۱۰ ســاله محکــوم شــده اســت. ایــن  ب

در حالــی اســت کــه در درگیــری هــای اردوگاه 

اشــرف دو تــن از خواهــران شــبنم مــدد زاده به نام 

ــام هــای  ــا ن ــرادران وی ب ــم و ب ــه و عال هــای مهدی

علــی اکبــر و فرشــید کشــته شــدند. همان گونــه 

منحــل  انجمــن  سردســته های  گذشــت،  کــه 

شــده ی ۴۹ در دانشــگاه برای ســرپوش گذاشــتن 

به اتهامات مطرح شــده، دســتگیری وی را تنها 

به خاطــر پیگیــری مســائل صنفــی دانشــجویان 

دســتگیری  جاهایــی  در  حتــی  و  می کننــد، 

مقالــه  یــک  نوشــتن  به دلیــل  تنهــا  را  وی 

و  رســانه ها  بــا  گفت وگــو  در  می کردنــد!  عنــوان 

ســایت های معــارض و ضدانقــاب، اظهــارات 

از  یکــی  می کننــد.  مطــرح  را  متفاوتــی  و  جالــب 

دانشــجویان عضــو ۴۹ کــه تاش هــای زیــادی بــرای 

سوءاســتفاده از دســتگیری مــددزاده انجــام داده 

اســت، در گفت وگــو بــا رادیــو دویچه ولــه دربــاره ی 

اواســط  از  می گویــد:  مــددزاده  دســتگیری  علــت 

بهمن مــاه، انجمــن اســامی دانشــجویان تربیــت 

اعتراضــات  یک ســری  بــه  دســت  معلــم)۴۹( 

ــرای تغییــر  ــا جمــع کــردن امضــاء ب صنفــی زد کــه ب

نحــوه ی  و  دانشــجویان،  غذایــی  برنامــه ی  دادن 

عملکــرد وزارت اطاعــات شــروع شــد. ایــن برنامــه 

ــا وجــود نرمــی و قانونــی بودنــش، موجــب نگرانــی  ب

بهمن مــاه  ســی ام  روز  شــد.  دانشــگاه  مســؤوالن 

اول  روز  و  کردیــم،  شــروع  را  امضــاء  جمــع آوری 

اســفند مــاه شــبنم مــددزاده را بازداشــت کردنــد. 

به نظــر ایــن دانشــجو این کــه بــه فعــاالن دانشــجویی 

چــون  اتهام هایــی  مــددزاده  شــبنم  همچــون 

می زننــد،  را  مجاهدیــن  بــا  همــکاری  و  محاربــه 

ــد: فضــا،  ــد اســت. وی می گوی روشــی نســبتًا جدی

فضــای انتخابــات اســت، و بــر همــه ایــن مســأله 

تحکیــم  دفتــر  تأثیــر  کــه  اســت  واضــح  و  روشــن 

وحــدت در انتخابــات، تأثیــری شــایان ذکــر اســت. 

) ســایت کمیتــه ی گزارشــگران حقــوق بشــر – ۱۵ 

خــرداد ۱۳۸۸ (مســأله ی جمــع آوری امضــاء چــه 

انجمــن  افراطــی  طیــف  بهمــن  اواخــر  در  بــود؟ 

بــا  خواهــران  خوابــگاه  در   ۴۹ شــده ی  منحــل 

محوریــت شــبنم مــدد زاده بــا مراجعــه بــه اتاق هــای 

دانشــجویان در خوابــگاه، و بــا اعــام این کــه قصــد 

دارنــد بــا جمــع آوری امضــاء از مســؤولین دانشــگاه، 

توزیــع کننــد؛  را همــراه شــام  بخواهنــد صبحانــه 

امــا پــس از جمــع آوری امضــاء، بــا تعویــض ســربرگ 

ملــل  بــرای ســازمان  آن را  نامه هــا قصــد داشــتند 

و شــخص بان کی مــون بفرســتند. کــه بــا لــو رفتــن 

طــرح، ایــن توطئــه نــاکام مانــد.

تغییــر  عنــوان  بــا  نــه  طومــار  ایــن  بــود  قــرار   

طومــار   ” عنــوان  بــا  بلکــه  غذایــی،  برنامــه ی 

معلــم  تربیــت  دانشــجویان  درخواســت  امضــای 

از لیســت گروه هــای  نــام منافقیــن  بــرای حــذف 

اولیایی فــرد  محمــد  شــود.  ارســال   ” تروریســتی 

ــده  ــی ش ــددزاده معرف ــبنم م ــل ش ــوان وکی ــه به عن ک

اســت، در گفت وگــو بــا رادیــو فــردا، دربــاره ی آخریــن 

وضعیــت پرونــده ی موکلــش در پاســخ بــه ســؤال 

بــه خانــم شــبنم  بــه چــه دلیــل  اتهــام محاربــه   ”

مــددزاده نســبت داده شــده اســت؟ ” اظهــارات 

جالبــی را مطــرح می کنــد: یکــی از بســتگان خانــم 

مــددزاده کــه در خــارج از کشــور به ســر می برنــد، 

بچــه ی کوچــک خــود را نزد خانم شــبنم مــددزاده 

گذاشــته بــوده، و خانــم مــددزاده و آقــای فــرزاد 

می کرده انــد!  نگهــداری  بچــه  ایــن  از  مــددزاده 

خودشــان  بــا  را  او  نتوانســته اند  بچــه  والدیــن 

ــا  ــرای جوی ــوده اســت کــه آنهــا ب ــد. طبیعــی ب ببرن

شــدن از حــال کودک شــان ، از خــارج کشــور زنــگ 

بزننــد، و پیگیــر وضعیــت کودک شــان باشــند کــه 

نــزد ایــن افــراد نگهداری می شــده. متأســفانه این 

ارتبــاط را کــه یــک ارتبــاط کامــًا خانوادگــی بــوده 

ــگان نســبت داده، و  ــا بیگان ــوان ارتبــاط ب ،  به عن

اتهــام محاربــه زده انــد. مــن در دفاعیاتــم به طــور 

ــود،  واضــح و مشــخص نوشــتم کــه هــر انســانی ب

به هــر حــال ایــن مســأله برایــش پیــش می آمــد ، 

حتــی اگــر ریاســت دادگاه هــم بــود. بنابرایــن اصــًا 

بحــث محاربــه نیســت. ضمــن این کــه محاربــه 

در قالــب مــاده ی ۱۸۶ قانــون مجــازات اســامی 

مختلــف،  مقاطــع  در  اولیائی فــرد  نمی گنجــد! 

اظهــارات ضــد و نقیضــی را مطــرح می کنــد. امــا 

بــا پیگیــری حرف هــای سربســته ی وی، بــه نــکات 

جالبــی می رســیم: به نظــر می رســد ایــن اظهــارات 

اولیائی فــرد اشــاره بــه دو نفــر از منافقیــن به نام هــای 
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 ” ســهیلی   ” و   ” نقــاش کار   ”

ایــن  نــروژ باشــد. کــه  در کشــور 

افــراد قصــد داشــتند از طریــق 

دبیــر ســابق انجمــن منحــل شــده ی ۴۹ ) کــه در 

زمــان تحصــن و اغتشــاش خــرداد مــاه از دانشــگاه 

ارتبــاط  مــددزاده  بــا   ) بــود  فارغ التحصیــل شــده 

اول  روزهــای  همــان  در  ماجــرا  آخــر  کننــد.  برقــرار 

لــو رفــت در حالــی کــه از همــان روزهــای اولیــه ی 

جوســازی های  شــدیدترین  مــددزاده  دســتگیری 

شــروع  وی  دادن  جلــوه  بی گنــاه  جهــت  خبــری 

ــه ای  ــار بیانی ــا انتش ــن ب ــازمان منافقی ــود، س ــده ب ش

ــا بیــان  کــه روی خبرنامــه ی امیرکبیــر قــرار گرفــت، ب

این کــه از اعضــای ایــن ســازمان در تهــران دســتگیر 

شــده اســت، دســتگیری وی را محکــوم نمــود. امــا 

ــار، از  ــه ی انتش ــاعات اولی ــان س ــه در هم ــن بیانی ای

روی خبرنامــه ی امیرکبیــر حــذف گردیــد. از همــان 

روزهــای اول، ســازمان منافقیــن ) مجاهدیــن ( از 

دســتگیری شــبنم مــددزاده کامــًا خرســند بــود.

 به طــوری کــه یکــی از منافقیــن خوشــحالی خــود 

را نتوانســته بــود نگــه دارد، و طــی مقالــه ای ضمــن 

قبــًا    می نویســد:  مــددزاده  دســتگیری  بــه  اشــاره 

دســتگیری و اعدام هــا در شــهرهای مــرزی ایــران 

مــددزاده  دســتگیری  کنیــد  توجــه  االن  امــا  بــود، 

در سیســتان یــا کردســتان نبــوده ،  بلکــه در تهــران 

ــا تهــران  اســت. و ایــن نشــانگر ایــن اســت کــه مــا ت

نفــوذ کردیــم و در تهــران نیــز نیــرو داریــم! آنچــه کــه 

ــی  گذشــت شــرحی از اقدامــات جــوان تریــن زندان

امنیتــی در اویــن بــود کــه ایــن روزهــا پــس از ۵ ســال 

ــه خــوراک خبــری رســانه هــای  آزاد شــده اســت و ب

معانــد تبدیــل شــده اســت؛ رســانه هایــی کــه یــک 

بــار بــه هنــگام دســتگیری وی، یــک بــار هنــگام 

دادگاه هــای او و ایــن بــار بــه مناســبت آزادی اش 

کــه  آنچــه  ســازند.  مــی  معصومانــه  چهــره  وی  از 

مهــم اســت ارتباطــات گســترده او در تمــام مقاطــع 

تحصیلــی بــا منافقیــن و همچنیــن نقــش اصلی در 

ایجــاد اغتشــاش در دانشــگاه هــا نکاتــی اســت کــه 

ــر اســاس نقســه هــای خــود آنهــا را  ایــن رســانه هــا ب

کتمــان مــی کننــد.

▪به▪طــوری▪کــه▪یکــی▪از▪منافقیــن▪خوشــحالی▪خــود▪را▪نتوانســته▪بــود▪نگــه▪ ▪
▪▪▪
ً
ــا ــه▪دســتگیری▪مــددزاده▪می▪نویســد:▪قب ــه▪ای▪ضمــن▪اشــاره▪ب دارد،▪و▪طــی▪مقال
امــا▪االن▪توجــه▪کنیــد▪ بــود،▪ ایــران▪ دســتگیری▪و▪اعدام▪هــا▪در▪شــهرهای▪مــرزی▪
دســتگیری▪مــددزاده▪در▪سیســتان▪یــا▪کردســتان▪نبــوده▪،▪▪بلکــه▪در▪تهــران▪اســت.▪و▪
ایــن▪نشــانگر▪ایــن▪اســت▪کــه▪مــا▪تــا▪تهــران▪نفــوذ▪کردیــم▪و▪در▪تهــران▪نیــز▪نیــرو▪داریــم!

ســازمان▪ ▪ اول،▪ روزهــای▪ از▪همــان▪
دســتگیری▪ از▪ ▪) مجاهدیــن▪ ▪( منافقیــن▪

بــود. ▪خرســند▪
ً
کامــا مــددزاده▪ شــبنم▪
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در▪ منافقیــن▪ اعــدام▪ ماجــرای▪
چیســت؟ ▪1367 ســال▪

بخــش  آزادی  ارتــش  یگان هــای  هجــوم  بــا 

ــه کشــور در مردادمــاه ۱۳۶۷، عملیــات  منافقیــن ب

ــه  ــمی ب ــورت رس ــه ص ــدان ب ــروغ جاوی ــه ف ــوم ب موس

جریــان افتــاد. انبــوه تانک هــا و نفربرهــا و جیــپ  هــا 

بــه ســتون یــک و بــه فرمــان آتــش بــی اختیــار وارد 

مرزهــای کشــور شــده و از مســیر کرمانشــاه و همــدان 

بــه طــرف پایتخــت حرکــت کردنــد. همزمــان بــا 

ورود منافقیــن نظامــی، اتفــاق دیگــری هــم در درون 

ــبکه  ــدن ش ــال ش ــود: فع ــته ب ــوع پیوس ــه وق ــور ب کش

و  کشــور  سراســر  زندان هــای  در  زندانــی  منافقیــن 

آمــاده شدنشــان بــرای پیوســتن بــه ارتــش آزادی 

بخــش. 

نقشــه آن بــود کــه یــگان منافقیــن بــه هــر شــهری 

خــود  تصــرف  بــه  را  شــهر  زنــدان  رســیدند،  کــه 

رزم«  بــه  آمــاده  زندانــی  »مجاهدیــن  از  و  درآورنــد 

ادامــه  در  کــه  دهنــد  تشــکیل  جدیــدی  یــگان 

پیشــروی بــه کمــک آنهــا بشــتابد. بدیــن ترتیــب 

ارتــش آزادیبخــش همچــون گلولــه برفــی هرچقــدر 

پیــش می رفــت فربه تــر و ســخت تر شــده و نهایتــا 

می کنــد. فتــح  را  تهــران 

طــرح  پنج گانــه  مراحــل  در  عینــا  برنامــه  ایــن 

شــده  منعکــس  هــم  جاویــدان  فــروغ  عملیــات  

بــود،  کرمانشــاه  تصــرف  کــه  دوم  مرحلــه  در  بــود: 

تســخیر زنــدان دیزل آبــاد گنجانــده شــده بــود؛ در 

مرحلــه ســوم یعنی فتــح همــدان، آزادســازی زندان 

همــدان و زنــدان وزارت اطاعــات در برنامــه قــرار 

بــود کــه  داشــت؛ مرحلــه چهــارم تصــرف قزویــن 

زنــدان چوبیــن در نشــانه گذاری شــده بــود و مرحلــه 

پنجــم کــه همانــا تســخیر تهــران بــود، گام نهایــی 

برداشــته می شــد. اویــن  زنــدان  آزادی  یعنــی 

بازتــاب دیگــر ایــن طــرح در نشســت عملیاتــی 

فــروغ جاویــدان دیــده می شــد؛ آنجایــی کــه ابراهیــم 

کــه  بــه مســعود رجــوی چنیــن می گفــت  ذاکــری 

وقتــی بــه کرمانشــاه رســیدیم، فــان تیــپ »بــه ســراغ 

ــاد مــی رود و زندانیــان را آزاد می کنــد  زنــدان دیزل آب

می کنــد«  مســلح  می خواهنــد،  کــه  را  آنهایــی  و 

و  پاســخ رجــوی را چنیــن شــنید کــه »اول شــهر را 

بگیریــد، بعــد زنــدان را، جــون تصــرف شــهر مهم تــر 

اســت.«

 البتــه ایــن برنامه ریــزی نــاکام مانــد و مواجهــه بــا 

لشــکر ویــژه ۶ پاســداران و مابقــی یگان هــای ارتــش 

و ســپاه، نقشــه های منافقیــن را نقش بــرآب کــرد. 

ارتــش آزادیبخــش حتی نتوانســته بود اولیــن زندان 

کــه زنــدان دیزل آبــاد کرمانشــاه بــود را آزادی بخشــد! 

دادن  رخ  آزادیبخــش،  ارتــش  ناکامــی  بــا  مقــارن 

شــورش منافقیــن در زندان هــا نشــان  داد شــبکه 

زندانیــاِن منافقیــن بــه خوبــی هماهنــگ و فعــال 

اســت.»فروغ جاویــدان« تبدیــل بــه »مرصــاد« شــد 

و منافقیــِن تــازه وارد بــه ایــران، در همــان ابتــدای راه 

تارومــار شــدند، امــا شــبکه زندانیــاِن منافــق کــه قــرار 

بــود نیــروی ذخیــره فــروغ جاویــدان باشــند، هنــوز 

باقــی مانــده بودنــد. 

بــه دنبــال ایــن حــوادث امــام بــا نوشــتن نامــه ای 

رســما محــارب بــودن ســازمان منافقیــن را اعــام 

ــر  کــرد و دســتور اعــدام منافقینــی را کــه همچنــان ب

ســر موضــع حمایــت از ایــن ســازمان و دشــمنی 

نمــود.  صــادر  را  هســتند  اســامی  جمهــوری  بــا 

توجــه  »بــا  اســت:  آمــده  نامــه  ایــن  از  بخشــی  در 

بــه محــارب بــودن آنهــا و جنگ هــای کاســیک 

بــا  کشــور  جنــوب  و  غــرب  و  شــمال  در  آنهــا 

همکاری هــای حــزب بعــث عــراق و نیــز جاسوســی 

و  مــا،  مســلمان  ملــت  علیــه  صــدام  بــرای  آنــان 

بــا اســتکبار جهانــی و  آنــان  بــه ارتبــاط  بــا توجــه 

تشــکیل  ابتــدای  از  آنــان  ناجوانمردانــه  ضربــات 

نظــام جمهــوری اســامی تاکنــون، کســانی کــه در 

زندان هــای سراســر کشــور بــر ســر موضــع نفــاق خــود 

ــه  ــوم ب ــارب و محک ــد مح ــرده و می کنن ــاری ک پافش

می باشــند...« اعــدام 

بــه ایــن ترتیــب هیئــت ســه نفره ای متشــکل از 

حاکــم شــرع، نماینــده دادســتانی و نماینــده وزارت 

از  مجــدد  بازجــوی  بــرای  را  خــود  کار  اطاعــات 

منافقیــن داخــل زنــدان بــه خاطــر جــرم جدیدشــان 

آغــاز کــرد. 

چنــد  کــه  منتظــری  فراینــد،  ایــن  مــوازات  بــه 

دلســوزی  احســاس  منافقیــن  بــه  نســبت  ســالی 

می کــرد و نــه مــاه از اوج گیــری اختافاتــش بــا امــام و 

نظــام بــر ســر ماجــرای ســیدمهدی هاشــمی معــدوم 

رســیدن  بــا  معمــول  طبــق  هــم  بــاز  می گذشــت؛ 

بــدون  بی ســند،  و  تک روایــت  گــزارش  چنــد 

پیگیــری از صحــت و ســقم آنهــا، ســاز اعتــراض را 

کــوک کــرد. گــزارش  آشــفته و بی ســندی کــه از ســوی 

بــه  اهــواز،  قضــات  از  احمــدی،  محمدحســین 

ــه روال  ــا ب ــه را دســت او داد ت منتظــری رســید، بهان

اعــام  و  نامه نــگاری  قبــل،  ســال های  عملیــات 

هشــدار بــه امــام خمینــی را آغــاز کنــد.

وقتــی دو نامــه  تنــد و هتاکانــه او بــه امــام در ۹ 

مــرداد و ۱۳ مــرداد بی جــواب مانــد تصمیــم گرفــت 

کنــد.  جدیــدی  فــاز  وارد  را  خــود  اظهارنظرهــای 

احضــار مســئولین مرتبــط بــا دســتور امــام یعنــی 

آقایــان حســینعلی نیــری، مصطفــی پورمحمــدی، 

اتمــام  و  اشــراقی  و مرتضــی  رئیســی  ســیدابراهیم 

حجــت بــا آنهــا دیگــر کار منتظــری بــود تــا از اجــرای 

از  دیگــر  کنــد.  جلوگیــری  خمینــی  امــام  فرمــان 

ــه  ــو مجاهــد ب ــوای رادی حنجــره منتظــری تنهــای ن

آن  در  منتظــری  تنــد  ســخنان  می رســید.  گــوش 

جلســه و البتــه پاســخ های اعضــای ایــن هیئــت، 

ــا انتشــار صــوت  ــد، ام ــخ مان گرچــه در حافظــه تاری

آن جلســه پــس از  ۲۸ ســال توســط بیــت منتظــری، 

رســانه های  صــدر  بــه  را  موضــوع  ایــن  مجــددا 

بــرد. ضدانقــاب 

آنچه▪گذشت:▪ ▪
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ویژه نامه سازمان منافقین 

سیاست▪جذب▪حداکثر: ▪
ســوال  ایــن  افــراد  برخــی  بــرای  اســت  ممکــن 

مطــرح شــود کــه چــرا امــام خمینــی چنیــن فرمانــی 

در  مســلحانه  فــاز  کــه  زمانــی   ،۱۳۶۰ ســال  در  را 

روزهــای نخســت خــود بــود، ابــاغ نکردنــد؟ در ایــن 

خصــوص ذکــر دو نکتــه حائــز اهمیــت اســت. 

اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه 

در خردادمــاه ۱۳۶۰  آمادگی 

جامعــه  پذیــرش 

بــه  نســبت 

د  ر خــو بر

قاطعانــه، 

در  کــه  نبــود  آنچنــان 

مردادمــاه ۱۳۶۷ بــود؛ چراکــه مــردم وجهــه حقیقــی 

تیــر  نــه ۷  بودنــد.  نکــرده  هنــوز درک  را  منافقیــن 

را دیــده بودنــد، نــه ۸ شــهریور، نــه تــرور شــهدای 

محــراب، نــه عملیــات مهندســی، نــه ترورهــای 

کــور خیابانــی و نــه هیــچ جــرم و جنحــه دیگــری. 

رژیــم صــدام  بــا  منافقیــن  آشــکار  همکاری هــای 

از نیمــه جنــگ  آنهــا در عــراق  و اســتقرار رســمی 

ماهیــت  شــدن  روشــن تر  در  موثــری  نقــش  هــم 

قدرت طلبانــه و برانــداز منافقیــن در اذهــان عمومی 

داشــت. 

در همــان روزهــای خــرداد و تیرمــاه ۱۳۶۰ هنــوز 

بخشــی از جامعــه، درگیــری ســازمان و جمهــوری 

اســامی را دعــوای یــک گــروه سیاســی و حاکمیــت 

تلقــی می کردنــد؛ همــان طــور کــه پیــش از غائلــه ۳۰ 

خــرداد، جبهــه ملــی ایــران بــر ســر تصویــب الیحــه 

حاکمیــت  بــا  این چنینــی  دعــوای  قصــاص، 

داشــت. امــا در مردادمــاه ۱۳۶۷ دیگــر هیــچ کســی 

تــوان توجیــه کارنامــه ســیاه ســازمان را نداشــت و 

ــزرگ منافقیــن« را  جامعــه می توانســت »جراحــی ب

هضــم کنــد. اقدامــی کــه نتیجــه ی صبــر امــام بــرای 

روشــن شــدن ماهیــت منافقیــن بــرای جامعــه بــود. 

ــاز  ــه ف نکتــه دوم ایــن اســت کــه در روزهــای اولی

مســلحانه، شــمار زیــادی از کســانی کــه مجاهــد 

و  ســمپات ها  جــزو   می شــدند،  خوانــده  خلــق 

هــواداران بودنــد و جــز جاذبه هــای احساســی کــه 

در روزهــای اول انقــاب در ســازمان مشــاهده کــرده 

ایدئولوژیکــی  دلبســتگی  و  همبســتگی  بودنــد، 

ایــن  نداشــتند.  ســازمان  بــه  نســبت  چندانــی 

ــض  ــتگاه عری ــی از دس ــش قابل توجه ــه بخ ــراد ک اف

تشــکیل  را   ۱۳۶۰ ســال  در  مجاهدیــن  طویــل  و 

ــا نظــام  ــد، جدیتــی در مبــارزه مســلحانه ب می دادن

نداشــتند و همیــن امــر ســبب شــد تــا در ابتــدای 

فــاز نظامــی، شــمار بریده هــا، تواب هــا و کســانی کــه 

خودشــان را بــه مأمــوران انتظامــی و قضایی معرفی 

می کردنــد بســیار چشــمگیر باشــد.

مدنظــر  را  واقعیــت  ایــن  کــه  خمینــی  امــام 

داشــتند، ایــن »جوانــان فریب خــورده« را دعــوت 

بــه جدایــی از ســازمان مجاهدیــن خلــق کردنــد 

فــاز  آغــاز  از  پــس  اولیه شــان  ســخنرانی های  در  و 

مســلحانه، بارهــا بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــتند. 

مصلحانــه  رفتارهــای  همــراه  بــه  تدبیــر  همیــن 

شــهید بزرگــوار الجــوری در زنــدان اویــن بــرای تبیین 

نجــات  بــرای  تــاش  و  اســامی  انقــاب  مبانــی 

ایدئولوژیــک فریــب خــوردگان، ســبب شــد تــا آمــار 

ــد.  تلفــات و کشته شــدگان از دو طــرف کاهــش یاب

هرچــه از جانــب جمهــوری اســامی بــر تفکیــک 

داخلــی  نظامی-تروریســتی  فعالیــن  از  هــواداران 

جانــب  از  توحــش  و  خشــونت  می شــد،  تاکیــد 

ترتیــب  ایــن  بــه  می گرفــت.  شــدت  منافقیــن 

و  الغرتــر  داخــل  در  ســازمان  هــواداران  بدنــه ی 

می شــد. کم جمعیت تــر 

ســال  بــا   ۱۳۶۷ ســال  مســئله ی  صــورت  امــا 

ت  و ۱تفــا ۳ ۶ ۰

اساســی داشــت. 

تنهــا کســانی تــا 

مرحلــه  ایــن 

تمام عیــار  و  خالــص  کــه  بودنــد  کــرده  پیشــروی 

منافــق بودنــد؛ کســانی کــه اگــر خطــی داده می شــد 

هــم  زنــدان  در  حتــی  می آمــد،  پیــش  فرصتــی  و 

حاضــر بودنــد زندانبانشــان را بــه قتــل برســانند! 

از  خلــق  مجاهدیــن  ســازمان  خلــوص  کــه  ایــن 

ســال ۱۳۶۰ تــا ســال ۱۳۶۷ بــه صددرصــد رســیده 

بــود، علــل متعــددی داشــت کــه یکــی از مهمتریــن 

ــت  ــی دانس ــت عفو«های ــوان »هیئ ــی ت ــرا م ــل آن عل

ــال ۱۳۶۵  ــری از س ــت اهلل منتظ ــود آی ــط خ ــه توس ک

بــود. افتــاده  راه  بــه 

بــه  منافقیــن  آمــد  و  رفــت  بواســطه  منتظــری 

دفتــرش و فشــاری کــه از ناحیــه اعضــای بیتــش بــه 

او وارد شــد، از امــام اجــازه می گیــرد کــه بــه بهانــه 

ــه اوضــاع رســیدگی  وضعیــت خــاص زنــدان هــا ب

این بــاره  در  خاطراتــش  از  بخشــی  در  او  کنــد. 

می گویــد:

و  کــرده  عقلــی  و  شــرعی  وظیفــه  احســاس   «
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کــه  انجــام دادم  را  اقداماتــی 

از آن جملــه اعــزام نماینــدگان 

زندان هــا  داخــل  بــه  ویــژه 

اطاعــات  کســب  جهــت 

دقیــق و برخــورد بــا متخلفیــن و نیــز تشــکیل دادگاه 

عالــی انقــاب و هیئــت عفــو زندانیــان بــود. دادگاه 

عالــی انقــاب را کــه بــا هماهنگــی مرحــوم آیــت اهلل 

جــان  نجــات  موجــب  دادم  تشــکیل  خمینــی 

هــزاران انســان گردیــد کــه بــه ناحــق محکــوم بــه 

اعــدام شــده بودنــد و حکــم آنــان توســط ایــن دادگاه 

نقــض شــد.«

منتظــری در بخــش دیگــری از خاطراتــش دربــاره 

ــاه نقــل  هیئت هــای عفــو، در گفــت و شــنودی کوت

می کنــد: »بــه امــام گفتــم مــن ایــن مســئولیت را 

قبــول می کنــم بــه یــک شــرط و آن اینکــه اگــر گفتنــد 

شــما  می کنــد،  آزاد  را  افــراد  تندتنــد  دارد  فانــی 

مبــادا یــک چیــزی در بیــن جمعیــت بگوییــد یــا 

بــه  داریــد  مطلبــی  و  نظــری  اگــر  شــما  بنویســید. 

خــودم بفرماییــد.« 

اقدامــات  و  منتظــری  عفــو  هیئــت  ماجــرای 

خودســرانه اش از جملــه آزادی  هــای بــدون ضابطــه 

ــن  ــر دراز دارد. ای ــط س ــای غل ــاس گزارش ه ــر اس و ب

گفتــه  امــام  بــه  منتظــری  کــه  طــور  قضیــه همــان 

بــود منجــر بــه ایــن شــد کــه منافقیــن »تندتنــد از 

زندان هــا آزاد شــوند«؛ اقدامــی کــه مــورد اعتــراض 

ســایر نهادهــا و چهره هــای قضایــی قــرار گرفــت. 

شــیرین  منافقیــن  کام  بــه  آن قــدر  مســئله  ایــن 

ــه زندانیــان دســتور می دهــد  می آمــد کــه ســازمان ب

»توبــه نمایشــی« کــرده و آزاد شــوند. شــاید راز ایــن 

کــه تعــداد قابــل توجهــی از کشته شــدگان مرصــاد، 

 آزادشــدگان ســال های ۶۵ و ۶۶  هســتند را بایــد 

در  هیئــت عفوهــای آقــای منتظــری جســتجو کــرد. 

بنابرایــن فرآینــد تکمیلــی »هیئت هــای عفــو«، 

»فرمــان توبــه تشــکیاتی منافقیــن« و »وجــود تعــداد 

در  اخیــر  ســال های  آزادشــدگان  از  قابل توجهــی 

کشته شــدگان مرصــاد« خــود مویــدی بــر خالــص 

زندان هاســت.  در  باقی مانــده  منافقیــن  بــودن 

را  افــرادی  پیش تــر  منتظــری  دیگــر  عبــارت  بــه 

کــه ذره ای قابــل تخفیــف و آزاد شــدن بودنــد، از 

زندان هــا بیــرون کشــانده بــود و زندانیــان باقی مانــده 

افــراد اصلــی تشــکیاتی و بــه معنــای حقیقی کلمه 

»تروریســت« بودنــد. بنابرایــن در تابســتان ۱۳۶۷ 

دیگــر کســی از منافقیــن بــه خاطــر مســائل قابــل 

بــود  هرچــه  بــود؛  نمانــده  زنــدان  در  چشم پوشــی 

فعالیــِن نظامــی ســازمان در داخــل بودنــد کــه قبــل، 

ــد  ــا بعــد از عملیــات دســتگیر شــده بودن حیــن و ی

و حتــی بــا »سیاســت درهــای بــاز« هیئــت عفــو 

منتظــری هــم قابلیــت آزاد شــدن نداشــتند.

کشته شــدگان  آمــاری  تحلیــل  دیگــر  ســوی  از 

خــود  جاویــدان  فــروغ  عملیــات  در  منافقیــن 

بــر  یــک شــاهد زنــده و گواهــی مســتندی اســت 

نابجــا  و دلســوزی  امــام خمینــی  فرمــان درســت 

منافقیــن  ســازمان  منتظــری.  ســاده لوحانه  و 

جاویــدان«  فــروغ  شــهیدان  »یادنامــه  کتــاب  در 

تعــداد کشته شــدگان ایــن عملیــات را ۱۳۰۴ نفــر 

دیگــری  جــای  در  همچنیــن  آنهــا  برمی شــمرد. 

ادعــا می کننــد کــه ۲۷۰ نفــر از کشته شــدگان ایــن 

عملیــات، »زندانیــان رژیــم آخونــدی« بودنــد؛ یعنی 

زندان هــا  در  و  بودنــد  شــده  محکــوم  کــه  افــرادی 

بودنــد، ولــی بــه موجــب هیئت هــای عفــو منتظــری 

یــا هــر دلیــل دیگــری آزاد شــده بودنــد و بــرای بــار 

دیگــر بــا منافقیــن پیوســته بودنــد!! بــه ایــن ترتیــب 

یــک حســاب سرانگشــتی از آمــار ارائه شــده توســط 

یک پنجــم  کــه  می دهــد  نشــان  هــم  منافقیــن 

جاویــدان،  فــروغ  در  منافقیــن  کشته شــدگان 

بوده انــد. گذشــته  ســال های  آزادشــده  ادعای▪همیشگی: ▪زندانیــان 
ــار▪بــود▪کــه▪ ــا▪منتظــری▪اولیــن▪ب ▪آی
ــرد؟ ــن▪ادعایــی▪مطــرح▪می▪ک چنی

موضع گیــری منتظــری علیــه دســتگاه قضایــی 

و امنیتــی کشــور بــا اتهاماتــی همچــون شــکنجه، 

یــا اعدام هــای دســته جمعی  زندان هــا  تجــاوز در 

و غیرقانونــی  پیــش از ســال ۱۳۶۷ هــم ســابقه دار 

بــود و در مقاطــع متعــددی بــه بهانه هــای مختلــف 

شــدت و ضعــف پیــدا می کــرد. ایــن مســئله ریشــه 

در اعتمــاد کانال هــای ارتباطــی بیــت او بــا منافقین 

یــا هــواداران آنهــا داشــت. 

منتظــری معتقــد اســت اولیــن جایــی کــه ســران 

همــان  کردنــد،  ظلــم  زندانیــان  حــق  در  انقــاب 

رژیــم  وابســتگان  پیگــرد  و  انقــاب  پیــروزی  بــدو 

بــا ســایت روز  او در مصاحبــه ای  بــود.  ســلطنتی 

در ســال ۱۳۸۴،  انگشــت اتهــام خــود را بســوی 

مــی رود: نشــانه  انقــاب  دادگاه هــای 

را  شــرع  قضــات  از  بســیاری  متأســفانه   «

احــکام  آنهــا  ســوی  از  و  دادنــد  قــرار  تحت تأثیــر 

بی جایــی دربــاره اعــدام و مصــادره امــوال صــادر 

شــد.«

البتــه نقطــه اوج جنجــال تبلیغاتــی منتظــری 

را بایــد ماجــرای عــزل شــهید الجــوردی در نتیجــه 

حجت االســام  دانســت.  منتظــری  فشــارهای 

حســینعلی نیــری کــه در ایــن بــازه زمانــی حاکــم 

بــا  منافقیــن  کــه  اصطکاکــی  دربــاره  بــود،  شــرع 

می گویــد: کردنــد  ایجــاد  منتظــری  پشــتیبانی 

ــا در  ــد. اینه ــد آوردن ــن پدی ــکاک را منافقی »اصط

آن زمــان بــا بیــت آقــای منتظــری در ارتبــاط بودنــد و 

در آنجــا بســیاری از مســائل را بزرگنمایــی می کردنــد 

و ایــن باعــث شــد کــه آقــای منتظــری احســاس 

ــورای  ــه ش ــذا ب ــد. ل ــت دارن ــائل واقعی ــن مس ــرد ای ک

قضایــی آن زمــان فشــار آورد کــه آقــای الجــوردی 

عــزل شــود و کــس دیگــری را بیاورنــد. یــادم هســت 

ــد کــه  بعــد از شــهید الجــوردی، آقــای رازینــی آمدن

آقــای منتظــری بــه ایشــان اعتمــاد داشــت. بــا ایــن 

ــه او گفتــه  ــی، یــک روز ب حــال بعــد از گذشــت مدت

بــود »رازینــی! شــنیده ام فــک چهارصــد نفــر را خــرد 

کــرده ای!« آقــای رازینــی جــواب داده بــود، »شــما 

ــد!«« ــان بدهی ــن نش ــه م ــان را ب یکی ش

منتظــری  نامــه  بایــد  را  دیگــر  برجســته  مقطــع 
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مهرمــاه  در  خمینــی  امــام  بــه 

کــه  نامــه ای  دانســت؛   ۱۳۶۵

دربــاره  خیال پــردازی  سراســر 

مدفــن  کــه  اســت  نمــوری  و  مخــوف  زندان هــای 

می شــد!  خلــق  مجاهدیــن 

یادداشــت هایش  از  یکــی  در  همچنیــن  او 

خطــاب بــه امــام در همــان ســال ۱۳۶۵ و پــس از 

آنکــه بــرادر دامــادش ســیدمهدی هاشــمی توســط 

وزارت اطاعــات وقــت دســتگیر شــد، در حالــی 

کــه بشــدت عصبانــی بــود،  چنیــن مــی نویســد: 

و  شــاه  مــرا  فانــی  ایــد  فرمــوده  شــده  »شــنیده 

اطاعــات مــرا ســاواک شــاه فــرض می کنــد. البتــه 

حضرتعالــی را شــاه فــرض نمی کنــم ولــی جنایــت 

و  شــاه  روی  شــما  زندان هــای  و  شــما  اطاعــات 

ســفید  را  شــاه  ســاواک 

ایــن  مــن  اســت،  کــرده 

جملــه را بــا اطــاع عمیــق 

متأســفانه  می گویــم.« 

مقامــات  توضیحــات 

بــرای  هــم  مســئول 

توجیــه  حکــم  منتظــری 

بــه  تنهــا  او  و  داشــت  را 

دنبــال تأییــد ادعاهــای خــود بــود، کمــا ایــن کــه در 

جریــان رســیدگی بــه پرونــده ســیدمهدی هاشــمی 

در ســال ۱۳۶۶، هیــچ وقــت نخواســت کلمــه ای 

از آیــت اهلل محمــد ری شــهری یــا علــی فاحیــان، 

جــز  بشــنود  اطاعــات،  وزارت  وقــت  مســئولین 

»آزادی«! کلمــه 

منافقیــن  از  حمایتــی  مواضــع  جنــس  همیــن 

خصوصــا در ماه هــای منتهــی بــه عــزل منتظــری 

هــم از جانــب او تکــرار شــد. در واقــع بایــد گفــت 

منتشرشــده  صوتــی  فایــل  در  منتظــری  ادعــای 

اســت  مطالبــی  بلکــه  نیســت،  جدیــدی  اتهــام 

بــا  انقــاب،  پیــروزی  از نخســتین ســال های  کــه 

صفحــه  ســان  بــه  منتظــری،  بیــت  کارپــردازی 

گرامافــون در دهــان آقــای منتظــری می چرخیــد و 

می شــد.  تکــرار 

اصــرار بــر همیــن مواضــع غلط بود که باعث شــد 

امــام خمینــی در پیــام خــود به مناســبت آغاز ســال 

۱۳۶۸ بــا کنایــه دربــاره منتظــری بنویســد »مــن بارها 

اعــام کــرده ام کــه بــا هیــچ کــس در هــر مرتبــه ای کــه 

باشــد عقــد اخــوت نبســته ام. چهارچــوب دوســتی 

مــن در درســتی راه هــر فــرد نهفتــه اســت. دفــاع از 

اســام و حــزب اهلل اصــل خدشــه ناپذیر سیاســت 

جمهــوری اســامی اســت. مــا بایــد مدافــع افــرادی 

باشــیم کــه منافقیــن سرهاشــان را در مقابــل زنــان 

و فرزندانشــان در ســر ســفره افطــار گــوش تــا گــوش 

بریدنــد. مــا بایــد دشــمن سرســخت کســانی باشــیم 

کــه پرونده هــای همــکاری آنــان بــا امریــکا از النــه 

جاسوســی بیــرون آمــد. مــا بایــد تمــام عشــقمان 

بــه خــدا باشــد نــه تاریــخ. کســانی کــه از منافقیــن 

و لیبرال هــا دفــاع می کننــد، پیــش ملــت عزیــز و 

شــهید داده مــا راهــی ندارنــد. اگــر ایــادی بیگانــه و 

ناآگاهــان گــول خــورده کــه بــدون توجــه بلندگــوی 

دیگــران شــده اند، از ایــن حــرکات دســت برندارند، 

مــردم مــا آنهــا را بــدون هیــچ گونــه گذشــتی طــرد 

فرمان▪تاریخی▪امام: ▪خواهنــد کــرد.«
▪آیــا▪فرمــان▪امــام▪غیرشــرعی▪یــا▪

بــود؟ غیرقانونــی▪
صوتــی  فایــل  از  بخشــی  در  منتظــری  آیــت اهلل 

بــه  زننــده ای  و  تنــد  مواضــع  طــی  منتشرشــده 

بــا  منتظــری  می تــازد.  خمینــی  امــام  شــخص 

ــا رژیــم پهلــوی و  قیــاس مکــرر جمهــوری اســامی ب

وزارت اطاعــات بــا ســاواک، صراحتــا مشــروعیت 

و قانونــی بــودن فرمــان اعدام هــای ســال ۱۳۶۷ را 

زیــر ســوال می بــرد و ایــن شــائبه را ایجــاد می کنــد کــه 

ــوده  ــی ب ــرعی و قانون ــی ش ــن حکم ــرای چنی ــا اج آی

تــا شــاید بــه ایــن واســطه منطــق حاکــم بــر باندهــای 

مهــدی  ســید  بانــد  همچــون  مشــابه  مخــوف 

هاشــمی را نیــز زیــر ســوال بــرده باشــد.

حکــم  مبنــای  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  و 

ــاب مفصــل و  ــر یــک ب حضــرت امــام ؟حر؟ مبتنــی ب

مــورد وفــاق جمهــور علمــای شــیعه دربــاب برخــورد 

اســامی  حکومــت  بــر  بغــی  اهــل  و  محــارب  بــا 

ــه در لحظــه دســتگیری، بلکــه پــس از  ــود، آنهــم ن ب

هفــت ســال کار فرهنگــی، عفــو فریــب خــوردگان و 

در نهایــت اقــدام علنــی 

علیــه  لشکرکشــی  در 

ایــران و حکومــت  مــردم 

در  حتــی  اســامی. 

افــرادی  هــم  زمــان  ایــن 

مذکــور  حکــم  مشــمول 

همچنــان  کــه  شــدند 

ســرموضع خــود در حفــظ 

باقــی  منافقیــن  ســازمان  بــا  تشــکیاتی  ارتبــاط 

ــه  ــی حمل ــات تکمیل ــرای عملی ــاده اج ــده و آم مان

ــه فــروغ جاویــدان ، از داخــل زنــدان هــای  موســوم ب

بودنــد. شــده  ایــران 

ــارغ از اســتدالالت ایجابــی ایــن مســئله، ایــن  ف

شــبهه بــا عملکــرد و ســیره علمــی خــود آیــت اهلل 

 ۱۳۶۵ فروردیــن  اســت.  تضــاد  در  نیــز  منتظــری 

کشــتن  هــدف  بــه  آمریــکا  جنگنده هــای  وقتــی 

قذافــی بــه مقــر او در بنغــازی لیبــی حملــه کردنــد و 

در ایــن حملــه تنهــا بــه دختــر یــا دخترخوانــده وی 

منتظــری  آیــت اهلل  فروردیــن   ۲۷ رســید.  آســیب 

تمــام وقــت جلســه درس فقــه را بــه موضــوع حملــه 

آمریــکا اختصــاص داده و ضمــن محکــوم کــردن 

ــه  ــه صراحــت و قاطعیــت و مســتند ب شــدید آن، ب
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برخــی ادلــه فقهــی، بــر جــواز 

کشــتن هــر ســرباز آمریکایــی و 

نیــز هــر آمریکایــی کــه وابســته 

باشــد،  آمریــکا  دولــت  بــه 

ــد،  ــه ســر ببرن در هــر یــک از کشــورهای جهــان کــه ب

ــه  ــم را ب ــن حک ــن ای ــری همچنی ــرد. منتظ ــم ک حک

همــه کســانی کــه به ایــن امریکاییــان پنــاه می دهند 

توســعه داده و بــا ایــن بیــان کــه دولــت امریــکا بــه 

اعــام  اســت؛  کــرده  حملــه  اســامی  ســرزمینی 

کــرد خــون همــه وابســتگان بــه چنیــن دولتــی هــدر 

اســت.

حــال جــای ســوال دارد کــه آیــت اهلل منتظــری 

ــگاه  ــه یــک پای ــه اســتناد حملــه هوایــی ب چطــور ب

امریکایــی  هــر  و  ســرباز  هــر  کشــتن  لیبــی،  در 

از نظــر شــرعی  بــه دولــت آمریــکا را  وابســته 

مجــاز می دانــد؛ ولــی منافقیــن را بــه خاطــر 

لشگرکشــی و کشــتار مــردم در شــهرهای 

مختلفــی چــون اســام آباد مســتحق 

نمی دانــد؟ حکمــی  چنیــن 

محاکمه▪ای▪دیگر:▪ ▪
دوبــاره▪ چرامحکوم▪شــدگان▪

شــدند؟ محکــوم▪
بــه  کــه  منتظــری  آیــت اهلل  شــبهات  دیگــر  از 

دفعــات مطــرح کــرده ایــن اســت کــه چــرا بــه فرمــان 

امــام خمینــی، زندانیانــی کــه یــک بــار محاکمــه 

بــود،  شــده  صــادر  حکــم  برایشــان  و  شــده اند 

شــدند؟ اعــدام  و  محاکمــه  مجــددا 

امــام  رحلــت  از  بعــد  ســال های  در  منتظــری 

مــی آورد  بدســت  تریبونــی  هــرگاه  هــم  خمینــی 

کشــیده  پیــش   ۱۳۶۷ اعدام هــای  موضــوع  و 

می شــد، ایــن شــبهه را وســط می انداخــت تــا بلکــه 

بــازی بــا کلمــات بتوانــد مخاطــب را بفریبــد. بــه 

عنــوان نمونــه منتظــری در گفت وگــو بــا عمادالدیــن 

باقــی در روز ۱۲ شــهریور ۱۳۸۶ کــه متــن آن در جلــد 

ســوم کتــاب »دیدگاه هــا« منتشــر شــده، ایــن شــبهه 

را ایــن گونــه مطــرح می کنــد:

نقطــه  از  یکــی   ۶۷ ســال  »اعدام هــای 

بــرای  اســت،  اســامی  جمهــوری  ضعف هــای 

عــده ای  یــک  مرصــاد  عملیــات  در  کــه  ایــن 

می خواســتند بــه تهــران بیاینــد و باالخــره تعــدادی 

از آنهــا بازداشــت می شــوند و حکــم اعــدام آنهــا 

امــام  مرحــوم  بــه  نامــه ای  در  مــن  و  شــد؛  صــادر 

ــراد مــردم حرفــی  ــه اعــدام ایــن اف نوشــتم نســبت ب

نمی زننــد امــا کســی کــه جلوتــر در زنــدان بــوده و بــه 

ــید  ــاال از او بپرس ــده ح ــوم ش ــال محک ــه س ــا س دو ی

ــه  ــن ک ــه محــض ای ــوز ســر موضــع هســتی، ب ــو هن ت

ــا  ــم ب ــن ه ــتم ای ــع هس ــر موض ــن س ــه م ــد ک می گوین

نظــر اکثریــت ســه نفــر، یعنــی قاضــی و دادســتان 

و نماینــده اطاعــات آن وقــت، فــوری او را اعــدام 

کنیــد)!( روش درســتی نیســت کــه متأســفانه بــا 

ــا ۳۸۰۰ نفــر را  ــرار مســموع ۲۸۰۰ ی همیــن شــیوه از ق

از مــن اســت- اعــدام کردنــد.« -تردیــد 

در پاســخ بــه ایــن شــبهه بایــد گفــت کــه مســئله 

و  عجیــب  موضــوع  زندانــی  مجــدد  محاکمــه 

آیــت اهلل  تعجــب  بخواهــد  کــه  نیســت  بدیعــی 

منتظــری را تــا ایــن انــدازه برانگیــزد؛ چراکــه زمانــی 

کــه اتهــام جدیــدی بــرای یــک زندانــی پیــش بیایــد، 

ــه  ــد. نمون ــد ش ــه خواه ــر محاکم ــار دیگ ــرای ب وی ب

در  هــم  ایــن  از  پیــش  حالــت  ایــن  علنــی  و  بــارز 

ــوع پیوســته  ــه وق دادگاه هــای جمهــوری اســامی ب

و رســانه ای شــده اســت. محمدرضــا ســعادتی کــه 

در دادگاه اولــش بــه اتهــام جاسوســی بــه ده ســال 

کــه دوران  بــود، هنگامــی  حبــس محکــوم شــده 

اویــن ســپری می کــرد،  زنــدان  در  را  حبــس خــود 

ــود مجــددا  ــرای اتهــام جدیــدی کــه طــرح شــده ب ب

ــد.  ــوم ش ــدام محک ــه اع ــار ب ــن ب ــد و ای ــه ش محاکم

ســعادتی  کــه  زمانــی 

و  خط دهــی  می بــرد،  ســر  بــه  اویــن  زنــدان  در 

شبکه ســازی برخــی زندانیــان و عوامــل زنــدان را 

آغــاز کــرد و بعضــی از اعضــای شــبکه اش را بــه مــرور 

ــب  ــی ترتی ــا عملیات های ــرد ت ــک می ک ــان تحری زم

دهنــد. نتیجــه آن شــورش در زنــدان اویــن و تــرور 

شــهید کچویــی، رئیــس زنــدان اویــن، در روز ۸ تیــر 

ســال ۱۳۶۰ )یــک روز پــس از حادثــه انفجــار دفتــر 

حــزب جمهــوری اســامی( بــود. پــس از بازجویــی 

دور دوم ســعادتی و احــراز نقــش او در تــرور شــهید 

بــه  و  را مجــرم شــناخت  او  کچویــی، دادگاه دوم 

اعــدام محکــوم نمــود.

مشــابه همیــن مســئله هــم در ســال ۱۳۶۷ بــه 

وقــوع پیوســت کــه بــا »فرمــان رهبــر و حاکــم شــرع«، 

محاکمــه مجــدد بــه جریــان افتــاد. در عملیــات 

فــروغ جاویــدان، »زندانیــان ســر موضــع، در واقــع 
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و  جبهــه  پشــت  نیروهــای 

منافقیــن  تبعیــد  در  نظامیــان 

خــود  اذعــان  بــه  کــه  بودنــد« 

شــبکه ای  هدایــت  و  هماهنگــی  بــا  منافقیــن، 

ســر  بــه  آماده بــاش  حالــت  در  زنــدان،  خــارج  از 

می بردنــد تــا بافاصلــه پــس از آزادســازی زندان هــا، 

کننــد. تکمیــل  را  آزادیبخــش  ارتــش  کادر 

همیــن مســئله بــه معنــای دخالــت در جنــگ 

فــروغ  عملیــات  در  مشــارکت  و  کشــور  علیــه 

جاویــدان تلقــی می شــود کــه بحمــداهلل بــا مقاومــت 

ارتــش  ســپاه،  و  ارتــش  مختلــف  یگان هــای 

آزادیبخــش موفــق نشــد اولیــن زنــدان کــه زنــدان 

کنــد. آزاد  را  بــود  رازهای▪67 ▪کرمانشــاه 
سوال:

بــا  از عملیــات مرصــاد،  بعــد  »گفتــه می شــود 

کــه  زندانیــان سیاســی  امــام خمینــی ؟حر؟  فرمــان 

بــر ســر موضــع پیشــین خــود باقــی مانــده بودنــد، 

ــه  ــا ب ــخصی آنه ــوازم ش ــایل و ل ــدند و وس ــدام ش اع

خانواده هایشــان بازگردانــده شــد. در ایــن جریــان 

حتــی اعــدام زنــان کــه بســیار در اســام محــدود 

اســت، رخ داده بــود و ادعــا مــی شــود کــه نظــر بــه 

ممنوعیــت اعــدام دوشــیزگان، دختــران باکــره را 

بــه عقــد در می آوردنــد و بعــد از اینکــه باکرگــی آنهــا 

زایــل شــد، اعدامشــان می کردنــد. پاســخ شــما بــه 

ایــن مســائل چیســت؟«

پاسخ:
شــبهات  و  ســؤاالت  تمامــی  و  ســؤال  ایــن  در 

دیگــری کــه در ایــن خصــوص مطــرح شــده اســت، 

چندیــن حکــم از احــکام اســامی، بــا تهمــت و 

افتــرا و دروغ، بــه چالــش کشــیده شــده اســت. و 

البتــه مســئله اصلــی، مخالفــات با حکــم قصاص 

قتــل )اعــدام( اســت و مابقــی بهانه هــا و حاشــیه ها 

می باشــند. چنــان ســخن گفتــن آنهــا در خصــوص 

حقــوق بشــر، در عین ســکوت مفتضحانــه در قبال 

ایــن همــه کشــتار، تــرور، بریــدن ســر مســلمانان و 

…، مضحکــه عــام و خــاص شــده اســت؟ امــا هــر 

ــا  ــرار شــد یــک تروریســت، یــک قاچاقچــی، ی گاه ق

قاتــل، یــک زنــاکار و متجــاوز بــه عنــف، یــک رجــل 

سیاســی کــه توطئــه، خیانــت و جاسوســی  و هــم 

چنیــن ســببیت اش در وقــوع کشــتار بــه تثبیــت 

ــه  رســیده، اعــدام شــود، جــار و جنجــال جهانــی ب

راه می افتــد !

۱- بــه عنــوان جمع بنــدی از ســخنان فــوق ایــن 

ــان،  ــر زندانی ــدن از ش ــت ش ــرای راح ــه ب ــا ن اعدام ه

بلکــه در پــی شــورش آنهــا در زنــدان همزمــان بــا 

عملیــات مرصــاد بــوده اســت. افــرادی محاکمــه 

تروریســتی  عملیــات  در  پیش تــر  کــه  می شــدند 

شــرکت داشــتند و فقــط کســانی اعــدام می شــدند 

بودنــد.  مانــده  باقــی  بــر ســر مواضــع خویــش  کــه 

در  هــم  ایــن  از  پیــش  عمــل  ایــن  اینکــه  ضمــن 

مــورد تروریســت ها انجــام شــد و البتــه بســیاری از 

آنــان نیــز بــه خاطــر نداشــتن خــط مشــی پیشــین از 

اعــدام نجــات یافتنــد و بعدهــا آزاد گشــتند. )بــرای 

ایــن  در  قبلــی  مقالــه  بــه  تفضیلــی  توضیحــات 

نشــریه رجــوع کنیــد(

۲- یکــی از ادعاهــای ضدانقــاب ایــن اســت 

کــه از آنجایــی کــه در اســام اعــدام دختــران باکــره 

اعــدام  بــه  کــه  باکــره ای  ممنــوع اســت، دختــران 

محکــوم می شــدند را ســپاهیان صیغــه می کردنــد 

و بعــد از تجــاوز و از بیــن رفتــن باکرگــی آنهــا را اعــدام 

می کردنــد! بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال توجه شــما را 

اول:▪ممنوعیت▪اعدام▪دختر▪ ▪بــه نــکات زیــر جلــب میکنــم.
باکره؟

اگــر چــه در اســام اعــدام دختــران و زنــان نســبت 

ــر  ــابه کمت ــای مش ــی از جرم ه ــرای برخ ــردان، ب ــه م ب

اســت، اما هیچ حکمی در خصوص »ممنوعیت 

اعــدام دختــر باکــره” وجــود نــدارد. حکــم قتــل در 

اســام، یــا قصــاص اســت و یــا دیــه کــه از ســوی 

»ولــّی دِم مقتــول” تعییــن می گــردد. لــذا همان طــور 

امــام خمینــی رحمــه اهلل علیــه در  کــه حضــرت 

»تحریــر الوســیله، ج۲، کتــاب القصــاص« فرمودنــد 

و ســایر مراجــع عظــام و فقهــای نیــز فتــوای مغایــری 

نداده انــد: »اگــر دختــر باکــره عمــدًا مرتکــب قتــل 

نفــس شــود و اولیــای مقتــول درخواســت قصــاص 

نماینــد. حکــم قصــاص بــا همــان حالــت باکــره 

بــودن جــاری می شــود. هــر کســی کــه محکــوم بــه 

ــه  ــا همــان حالتــی کــه محکــوم ب قصــاص گــردد، ب

قصــاص و اعــدام شــده باشــد، اعــدام می شــود. 

فــرق نمــی کنــد دختــر باکــره باشــد یــا غیــر باکــره«.

»باکــره بــودن یــا نبــودن دختــر در اجــرای حکــم 

دختــری  اگــر  بنابرایــن،  نــدارد.  دخالــت  اعــدام، 

بــه اعــدام محکــوم شــود، اجــرای  بــه هــر علتــی 

حکــم اعــدام موقــوف بــه ازالــه بــکارت وی نمــی 

باشــد؛ مثــا اگــر دختــر بالــغ و عاقــل عمــدًا و از روی 

اختیــار کســی را بکشــد و اولیــای مقتــول تقاضــای 

قصــاص کننــد، دختــر قصــاص مــی شــود؛ گرچــه 

باکــره باشــد؛ چــون ازالــه بــکارت، از شــرایط اجــرای 

منهــاج  وحیــد،  اهلل  آیــت  نیســت«.  قصــاص 

دوم:▪صیغه▪اجباری: ▪الصالحیــن، ج ۳، ص ۵۰۶ و دیگــر فقهــاء.
ایــن هــم یــک دروغ آشــکار و شــاخدار اســت. 

شــرط تحقــق ازدواج و محــرم شــدن زن و مــرد بــه 

موقــت،  چــه  و  دائــم  ازدواج  در  چــه  دیگــر،  یــک 

»قصــد انشــاء” اســت. قصد انشــاء یعنــی دو طرف 

بــا خوانــدن ایــن خطبــه، قصــد و نیــت قلبی شــان 

اکــراه  و  زور  بــه  پــس  باشــد.  یــک دیگــر  بــا  ازدواج 

نمی تــوان دختــر و پســر، یــا زن و مــردی را بــه عقــد 

ــر  ــر ایــن کــه عقــد دخت ــًا ب یــک دیگــر درآورد. مضاف

سوم:▪تجاوز: ▪باکــره، مســتلزم اذن پــدر اســت.
زمــان اعــدام منافقیــن، می گفتنــد: »پاســدارها 

ــا  ــد ت ــه عقــد موقــت خــود در می آورن ــه زور ب آنهــا را ب

ازالــه بــکارت کننــد و مجــرم اعــدام شــود”، امــروز 
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ویژه نامه سازمان منافقین 

آن قــدر وقیح تــر شــده اند کــه 

بــه  دارنــد  »حــق  می گوینــد: 

ــا  زندانــی باکــره تجــاوز کننــد ت

بشــود اعدامــش کــرد!” خــب، 

اینهــا دیگــر پاســخ نــدارد، چــرا کــه اینگونــه احــکام، 

بی بی ســی،  رســاله های  و  فقــه  در  فقــط  و  فقــط 

منافقیــن و دشــمنان اســام و ایــن مملکت و ملت 

مطــرح می باشــد.

نکته1:
اگــر دقــت شــود، حضــرت امــام خمینــی ؟حر؟ بــه 

ــد کــه مجــازات هــر کــدام از  جرم هایــی اشــاره کردن

آنهــا بــه تنهایــی »اعــدام” می باشــد. مثــل محاربــه، 

تــرور، حتــی جنــگ رســمی و کاســیک، همــکاری 

بــا دشــمن خارجــی )صــدام(، آن هــم در برهــه ی 

بــرای کشــورها و دولت هــای  جنــگ، جاسوســی 

خارجــی و … . البتــه ایشــان بــاز شــرطی گذاشــتند 

کــه راه بــرای بازگشــت و اعــدام نشــدن آنهــا باقــی 

باشــد و فرمودنــد: ” حکــم کســانی کــه در زندان های 

ــر ســر موضــع نفــاق خــود پافشــاری  سراســر کشــور ب

ــت.” ــدام اس ــد اع ــرده و می کنن ک

نکته2:
البتــه ایشــان همیشــه ضمــن توصیــه و تأکیــد 

بــه قاطعیــت دســتگاه قضایــی یــا امنیتــی کشــور، 

همیشــه از خشــونت یــا حتــی انعطــاف ناپذیــری 

ســال  همــان  در  کــه  آن  جالــب  و  دادنــد  پرهیــز 

۱۳۶۰، تصریــح کردنــد کــه در هــر حــال شــما هــر 

کاری هــم بکنیــد، بــاز دشــمنان از تهمــت و دروغ 

افتراهای شــان دســت نمی کشــند: » دادگاه هــا  و 

احــکام را بــا دقــت بررســی کننــد، و پرونده هــا را 

و  بنشــانند  بــر محکمه هــا  را  آنهــا  بررســی کننــد ، 

ــد  ــا قاطعیــت هرچــه بای ازشــان استفســار کننــد . ب

بکننــد، عمــل کننــد، لکــن ایــن طــور نباشــد کــه 

حــاال از بــاب اینکــه یــک دســته از مــا بــه وســیله 

همیــن گروه هــا از بیــن رفتــه، حــاال مــا در حبــس 

خــدای  هســتند  محبــوس  کــه  اشــخاصی  بــا 

ناخواســته بــه خــاف موازیــن اســام رفتــار کننــد و 

مــن می دانــم نمی کننــد، گرچــه آنهایــی کــه بایــد بــه 

شــما تهمــت بزننــد، تهمــت را می زننــد. « )۱۳۶۰، 

در فاجعــه انفجــار حــزب جمهــوری اســامی ایــران 

برخاسته▪ ▪و شــهادت ۷۲ تــن(. کجا▪ از▪ ادعا▪ این▪
است:

خــود  خاطــرات  کتــاب  در  منتظــری  آیــت اهلل   

از   ،۶۷ ســال  اعدام هــای  بــه  مربــوط  بخــش  در 

بحث هــای بیــن خــود و امــام خمینــی توضیحاتــی 

می دهــد کــه آشــکار می کنــد ایــن داســتان چگونــه 

ایشــان  خاصــه  طــور  بــه  اســت.  شــده  ســاخته 

اشــاره می کنــد کــه وقتــی بحــث اعدام هــا مطــرح 

زنــان  زندان هــا  کــه در  کــردم  اعتــراض  مــن  شــد، 

نیــز اعــدام می شــوند. اعــدام زن در اســام بســیار 

محــدود اســت و دختــران را نیــز اعــدام نمی کننــد. 

امــام نیــز گفــت خــب بــه آقایــان بگوییــد دخترهــا را 

اعــدام نکننــد. بعــد آمــدن ایــن طــرف و آن طــرف 

این طــور وانمــود کردنــد کــه منتظــری گفتــه دخترهــا 

را اعــدام نکنیــد، اول آنهــا را صیغــه کنیــد و بعــد 

اعــدام کنیــد. در خــارج از کشــور هــم منافقیــن ایــن 

را دســت گرفتــه بودنــد. )کتــاب خاطــرات آیــت اهلل 

منتظــری، اتحادیــه ناشــران ایرانــی در اروپــا، نشــر 

بــاران، نشــر خــاوران و نشــر نیما، چــاپ دوم ۱۳۷۹، 

فصــل دهــم، صفحــه ۳۴۴-۳۴۵(

در  ابتــدا  شــایعه  ایــن  کــه  اســت  آشــکار  پــس 

و  اســت  شــده  ســاخته  منتظــری  آیــت اهلل  مــورد 

ــری  ــام رهب ــم مق ــه قائ ــی ک ــان زمان ــم ایش ــع ه در واق

از  بســیاری  و  بودنــد  منفــور  بســیار  بودنــد،  نظــام 

ایشــان ســاخته می شــد.  مــورد  ایــن حرف هــا در 

طبیعــی اســت کــه بعــد از تغییــر نگــرش ایشــان و 

قــرار گرفتنشــان در برابــر طیــف اصلــی نظــام، دیگــر 

نمی شــد ایــن ســخنان را در مــورد او بگوینــد و بــه 

جــای اینکــه بگوینــد منتظــری گفتــه، گفتنــد در 

اســت! بــوده  چنیــن  روالشــان  زندان هــا 

جنایات▪ ▪ از▪ گوشه▪هایی▪ ▪
گروهک▪تروریستی▪منافقین:

اســت  گروهــی  منافقیــن  تروریســتی  ســازمان 

کــه از ســال ۶۱ تــا ۶۷، پانــزده هــزار بــی گنــاه را در 

خیابان هــای تهــران و دیگــر شــهرها تــرور می کردنــد. 

 ۵۹ و   ۵۸ ســال  در  کــه  بودنــد  کســانی  منافقیــن 

کردســتان،  در  را  تجزیه طلبانــه ای  جنگ هــای 

بــه راه  آذربایجــان، ترکمن صحــرا و دیگــر شــهرها 

در  کــه  بودنــد  کســانی  همــان  اینهــا  و  انداختنــد 

مــاه رمضــان یکــی از ســال های اوایــل دهــه ۶۰ بــا 

حملــه بــه خانــه یــک فــرد بســیجی کــه تنهــا جرمش 

جبهه هــای  در  حضــور  و  بــودن  حزب اللهــی 

ــود، ســر ســفره افطــار، ســر  نبــرد حــق علیــه باطــل ب

فرزندانــش را بــا تیــغ موکت بــری بریدنــد. یــک بــار 

وابســته  فئودال هــای  از  یکــی  فرزنــد  عروســی  در 

بــه منافقیــن، تعــدادی از جهادگــران انقــاب کــه 

عمومــا از دانشــجویان مســلمان و انقابــی بودنــد را 

ــه جــای گوســفند ســر  ــل عــروس و دامــاد، ب در مقاب

بریدنــد.

در  صــدام  بــرای  جاسوســی  ضمــن  منافقیــن 

جنــگ تحمیلــی و نیــز برخــی دیگــر از جنایت هــای 

ددمنشــانه آنهــا از جملــه به گلوله بســتن مجروحان 

در بیمارســتان ها و نیــز بــه شــهادت رســاندن ۷۲ 

تــن از بهتریــن نیروهــای انقــاب، از ســال ۶۰ و ۶۱ تــا 

آخــر جنــگ در خیابان هــا می گشــتند و هــر دختــر و 

پســر حزب اللهــی را بــدون اینکــه حتــی بداننــد ایــن 

ــه مسلســل می بســتند و حتــی  شــخص کیســت ب

در مغازه هایــی کــه عکــس امــام ؟حر؟ بــر روی دیــوار آن 

نصــب بــود، نارنجــک می انداختنــد.

نیروهــای  روی  منافقیــن  کــه  شــکنجه هایی 

روی  می دادنــد،  انجــام  حزب اللهــی  و  انقابــی 

کــرد.« نیــز ســفید  را  ســاواک 


