
 

 از كران تا به كران لشكر ظلم است ولي“
 ”از ازل تا به ابد فرصت درويشان است

 حافظ
 ۱۳۷۹اسفند  ۲۹

 ي عدالت دور خشونت يا طليعه

در خبرها آمده بود كه شهردار پيشين شهر بوسانسكي ساماك در بوسني، در سالهاي     
زايي بين ا به دادگاه ج، كه متّهم به ارتكاب جنايات جنگي است، سرانجام خود ر۱۹۹5-۱۹۹۲

المللي الهه، ويژه رسيدگي به جنايات ارتكابي در يوگسالوي، تسليم كرد. به گفته وكيلش، او 
 ديگر از زندگي مخفي و وضعيّت فراري خسته شده بود.

اّما در ايران مافياي سياسي ـ اقتصادي خشونت و جنايت همچون گذشته، از يكسو، 
تلويزيون ومنابر نمازهاي جمعه ي زير نظارت ، از راديو و در بلندگوهاي شفاهي وكتبي خود

ولّي فقيه گرفته تا روزنامه هاي مزدور وابسته به وي، به توجيه و تجويز خشونت وترور 
دست مي يازند. واز سوي ديگر، عرصه ودامنه فشار وسركوب وحبس وزجر را هرروزه 

 گسترده تر مي نمايند.

يكي از نمايندگان مجلس )محسن  خ به اين پرسشدرچنين زمينه اي است كه در پاس
آرمين( كه چگونه است كه نويسنده رابه ده سال وتروريست رابه دو سال زندان محكوم مي 

كجايش را ديده ايد ؟ گاهي وقتها عدالت ايجاب مي كند كه يك نويسنده مثل “كنند، مي نويسند : 
نوان قهرمان مّلي طهماسبي به ع كسروي به درك واصل شود ويك تروريست مثل استاد خليل

 (.5/۱۱/۱۳۷۹)يالثارات ارگان انصار حزب هللا، ” مورد تشويق وتقدير قرار بگيرد

به موازات اين گفتار، ديوانكشور هم حكم محكوميّت ترور كنندگان سعيد حجاريّان را 
 نمي داند.      )تروريست( را درباره آنان صادق  "محارب"نقض مي كند و عنوان 

پيرامون “در اصفهان،  ۱۳۷۷محسن كديور مي گويد كه در ديماه ناح مقابل، ج در
اينكه ترور شرعاً حرام است، سخنراني كردم و به خاطر آن يكسال زندان راتحمل كردم. هم 

اكنون هم عقيده دارم كه در اين باره بايد سخن گفت ؛ هر چند كه هزينه ي سنگيني داشته 
ي مجاز يا غير مجاز دانستن ترور از سوي قرآن،  در باره“هد : او چنين ادامه مي د”. باشد

دو قول مطرح است : يكي اينستكه اسالم ترور را نهي كرده است و منهم به اين قول معتقدم. 
قول ديگر اين است كه بنابه تعزير مي توان كسي راكشت. يا اكر زمامدار ديني مصلحت 

وجود نداشته باشد، اورا از ر جامعه است، دانست كه فردي به خاطر آنكه وجودش به ضر
 ( ۲۲/۱۲/۱۳۷۹.)ايسنا ” زندگي خالص كرد

اين مناظره ي غير مستقيم بين نمايندگان دو بينش سياسي ـ مذهبي، راهگشا ورهنمون 
ما نه تنها در پرونده قتل هاي سياسي بلكه در شناخت ساز و كارهاي اعمال خشونت در 

تبلور عيني آن به گونه اي گسترده، در كشتار ياسي است، كه راستاي تحكيم و تثبيت قدرت س
عام  هایپروژه قتل"و ۱۳6۷در سال  "پاكسازي زندانها"بزرگ زندانيان سياسي و برنامه 

 ساخته و پرداخته باند فالحيان ـ سعيد امامي در سالهاي پس از آن، تحقّق پذيرفت.  "درماني

قتل هاي زنجيره اي، هم  اسي، معروف بهاز قضا وكالي متهّمان پرونده قتل هاي سي
در پي صدور حكم دادگاه نظامي، اظهاراتي نموده اند كه نه تنها صّحت و اعتباراين حكم و 
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آن به اصطالح محاكمه را معلول و مخدوش مي نمايند، بلكه در راستاي شناخت و تبيين 
 انگيزه جنايتكاران و كشف حقيقت تأثير به سزايي دارند.

وزه شكلي و مسايل راجع به آئين دادرسي، مي گويد كه در حاني راد، منصور سلط
وكيلي كه “وي وكيل تعييني مصطفي كاظمي و وكيل تسخيري مهرداد عاليخاني بوده زيرا كه 

به صورت تسخيري براي متهم رديف دوم انتخاب شده بود، در جلسه اول دادگاه شركت نكرد 
في المجلس مرا به عنوان وكيل            ق نيفتد، و دادگاه هم براي اينكه جلسه به تعوي

تسخيري متّهم دّوم انتخاب كرد. من ابتدا اعتراض كردم كه نمي توانم وكالت دو متّهم را بر 
عهده بگيرم و حتي ممكن است از اين حيث تعارضي در گفتارها پديد بيايد. اّما آقاي رئيس 

(. 44)پيام امروز، شماره ” پذيرمين وظيفه را بدادگاه تكليف كردند و منهم موّظف بودم كه ا
نظامي  5وقتي باصدور كيفر خواست به شعبه “وي در اين مصاحبه، مي پذيرد كه پرونده 

ارجاع شد، قسمت هايي از اوراق پرونده موجود نبود . . . .  بخش هايي از پرونده كه عمدتاً 
تحقيقات از ساير متهّمان  بخش هايي از مربوط به تحقيقات از آقاي سعيد امامي بود، و احتماالً 

در پرونده نبود. البته مسئوالن رسيدگي به پرونده خودشان هم تلويحاً پذيرفتند كه قسمتهاي 
زيادي از پرونده موجود نيست و توضيح دادند كه اين بخش هاي احتمااًل مغاير با امنيت مّلي 

 .”مين بودس دادگاه هم هاز پرونده برداشته شده است. كما اينكه استدالل رئي

متّهم ديگر، در اين باره مي گويد :  ۱6مرتضي عليزاده طباطبايي، وكيل تعييني 
جلد مي رسد. كسي هم اين پرونده را نخوانده  ۱۲تا  ۱0پرونده، پرونده قطوري است وبه “

است. اين پرونده دست افراد متفاوتي بوده است و هر كس يك نوع اظهار نظر در باره آن 
من شخصاً شاهد بوده ام اين است كه آقاي رئيس دادگاه اصرار داشت  رده است. آنچهك

شخصاً اين پرونده را مطالعه كند. حتّي ايشان براي مطالعه پرونده مشكالتي داشت، مي گفتند 
كه بقيه اين پرونده ارتباطي به شما ندارد و آنچه مربوط به اين چهار قتل است به شما داده 

ر كرد كه بايد پرونده را بخواند. وكالي متهّمان و اولياي ّدم هم مي ا ايشان اصراشده است. امّ 
خواستند پرونده را ببيند. دو هفته يا بيشتر طول كشيد تا ايشان پرونده را مطالعه كرد و بعد 

)پيام امروز، شماره ”. گفت كه در بقيه اين پرونده در مورد اين چهار قتل چيز ديگري نيست
44) 

ز از سلطاني راد مي پرسد كه آيا در پرونده به قتل هاي ديگري پيام امروگار خبرن
؟ او پاسخ مي دهد كه به ” همچون قتل آقايان پيروز دواني و مجيد شريف هم اشاره شده است“

مطلبي نبوده. خبرنگار ” به طور مشروح راجع به آنها“اين دو اسم برخورد كرده است ولي 
البتّه متهّمان در دفاعيات “اند ؟ پاسخ او چنين است :  ادگاه چه گفتهمي پرسد كه متهمان در د

خود مطالب متعّدد و زيادي مطرح كردند كه نه من و نه شما مجاز به مطرح كردن آنها 
 ”.نيستيم

بدين ترتيب وكيل مصطفي كاظمي و مهرداد عاليخاني نه تنها اسرار را هويدا نمي 
كه از ّخط قرمز ّرد نشود. از ياد نبرده ايم  زنهار مي دهد كند كه به خبرنگار پيام امروز هم

كه پس از آنكه آقاي خاتمي، در دوّمين سالگرد قتل هاي سياسي، فاش كرد كه عمر كميسيون 
تحقيق گمارده از سوي وي بيش از چند روز به درازا نكشيد، و پس از آن اعضاي آن 

د، نيازي رئيس دادرسي دسترسي نداشتنكميسيون )ربيعي، يونسي، سرمدي( ديگر به پرونده 
نيروهاي مسلّح، در جريان يك گفتگوي مطبوعاتي، كوشيد كه مسئوليت دست به دست شدن 
پرونده را به رئيس جمهور و هيأت منصوب از سوي وي نسبت دهد. اّما علي ربيعي بدون 

را د، واقعيّتها اگر قرار باشد خالف واقعيت گفتنها ادامه ياب“درنگ به مقابله برآمد و گفت
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)به نقل از ”. منتشر مي كنم، اگر چه تا امروز به دليل مصالح نظام آنهارا كتمان كرده ام
 ايرنا(

اين واقعيت ها كه بايستي در راستاي مصالح نظام كتمان مي شدند، كدامند ؟ آيا 
هاي  مصالح نظام چنين ايجاب مي كرده كه بيش از نيمي از پرونده و از جمله تمام بازجويي

مي از پرونده ارجاع شده به دادگاه نظامي، جدا شوند ؟ آيا مصالح نظام واليت فقيه سعيد اما
بوده، همچنان  "درماني هایپروژه قتل"ايجاب مي كرده كه آن قسمت از تحقيقات كه راجع به 

سر به مهر بماند و همچون جسد سعيد امامي مدفون شود ؟ آيا مصالح نظام چنين ايجاب مي 
رهنمودهاي رهبر، پاي هيچ عماّمه به سر به اين پرونده كشيده نشود وبه كه در اجراي  كرده

: فالحيان ها، دّري نجف آبادي ها، محسني اژه اي  "عاليجنابان خاكستري تاريكخانه اشباح"
ها، مصباح يزدي ها، رازيني ها، روح هللا حسينيان ها . . . .  مصونيت ابدي داده شود و 

جمله ربيعي كه درباره دخالت و مسئوليت آنان در صدور ن تحقيق و از اعضاي كميسيو
مجّوز و حكم شرعي آن جنايات آگاهي و اشراف داشته اند، ناگزير باشند كه واقعيت ها را به 

 بهانه مصالح نظام كتمان كنند ؟ 

درماهيت امر هم گفتگوي وكيل كاظمي با خبرنگار پيام امروز با اين عنوان آغاز مي 
آدم بسيار قانونمند “او وي در باره شخصيت متّهم مي گويد كه ” . ن آمر نبودموّكل م“د كه شو

سپس اضافه ميكند كه چون بازپرس قرار منع تعقيب دّري نجف آبادي را ”. و مقرراتي است
بيشترين تاكيد رابرحضور آقاي دّري نجف آبادي در “صادر كرده بود، در جريان محاكمه 

با متهّمان گذاشتم. تعدادي گواه هم در اين باره به دادگاه حضوري ايشان  دادگاه و مواجهه
معرفي كردم كه مي توانست دليل تازه اي براي بررسي دوباره موضوع باشد. البته نه اينكه 

اين امر دليل براي متّهم كردن ايشان باشد. بلكه دليلي است بر عدم توجه اين بزه به موّكل 
 ”.يم، ولي متاسفانه دادگاه اين اصرار را نپذيرفتار خود را كردمن. به هر حال ما اصر

متوجه مصطفي كاظمي نيست ودر پاسخ  "آمريّت"وي سپس نتيجه مي گيرد كه 
دادستان دادگاه نظامي كه موّكل او را متّهم به تدارك وسايل اين جنايات كرده گفته است كه 

، زيرا كه كاظمي و  ”ست نه آمريّتاين عناويني كه شما مي فرماييد بيانگر معاونت ا”
دستور آقاي دّري نجف آبادي را انجام داده اند. آنها اين طور استدالل كردند كه از “عاليخاني 

بدو تاسيس وزارت اطالعات هميشه يك مجتهد به عنوان وزير اطالعات انتخاب شده است، 
تبعيّت  تهد صاحب فتوايعني كسي كه صاحب فتوا است و آنها ملزم بوده اند كه از اين مج

بايد يك جا به جايي در رديف متهّمان “بعد به صراحت مي گويد كه به اعتقاد او ”. كنند
 ”.صورت بگيرد و يكي دو نفري هم وارد قضيّه شوند

اينستكه به پندار او مسئوليت عاليخاني در ارتكاب اين  "جابه جايي"منظور وي از 
توان كاظمي را متّهم رديف نخست به بنابراين نمي جنايات از مصطفي كاظمي بيشتر است و 

شمار آورد و عاليخاني متّهم رديف دّوم, به حساب آيد. اينهم از معجزات دادگستري جمهوري 
اسالمي است كه در چنين پرونده اي كه دو متّهم با يكديگر تّضاد منافع دارند، به وكيل 

ّوم هم دفاع كند و او هم مي متّهم رديف د انتخابي متّهم رديف يك مأموريت داده ميشود كه از
چون دو “پذيرد و در پاسخ خبرنگار درباره چگونگي اين جابه جايي به ناچار مي گويد : 

موّكل دارم، ممكن است اظهاراتم در واقع عليه موّكل ديگرم باشد و اجازه بدهيد دراين باره 
 .”اظهار نظر نكنم

آنها انسانهاي بسيار متّشرعي “ت مي گويد كه اّما در باره انگيزه متهّمان به صراح
بودند و هستند. هنوز هم اگر به عنوان تكليف به آنها امري شود، احتمااًل خود راموّظف به 
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انجام آن مي دانند. همچنانكه اگر همين حاال قرار باشد تحرّكي توسط ّضد انقالب صورت 
 .”كرداقدام خواهند بگيرد و آن ها اجازه بيابند ، حتماً عليه ضد انقالب 

بنابراين، موّكالن وي در مقام اجراي يك تكليف شرعي ـ اداري بوده اند و همچنان 
آماده هستند كه مأموريت هايي نظير آنرا انجام دهند. اّما آقاي وكيل از اينهم فراتر مي رود و 

در توجيه اهميّت و وجوب دفاع از مصطفي كاظمي مي گويد كه خود وي هم در گذشته 
كه مدتّي “وبه توصيه يكي از دوستانش ” ي پرونده ها رابر عهده داشتهقضاوت پاره ا“

حاضر شده كه وكالت مصطفي كاظمي را بپذيرد، مشروط بر ” دادستان نظامي كشور بوده
او به ” اين اكيپ هيچ وقت تشكيل نشد“باشد. اّما با اينكه ” به صورت كار گروهي“اينكه 

، حاضر مي ”شهيد شده“توصيه برادر دوستي  اظمي وبه ويژهدرخواست خانواده مصطفي ك
شود كه به تنهايي اين وكالت را بپذيرد. سپس به اين نقل قول از آن برادر شهيد دست مي 

بدين ترتيب پس از سعيد امامي .” اگر دفاع مي كني، داري از شهيد دفاع مي كني“يازد كه : 
ده شد، مصطفي كاظمي هم از ان، شهيد خوانكه پس از مرگش توسط همكارش روح هللا حسيني

سوي وكيلش عنوان شهيد مي گيرد و چون هنوز سر اورا به زير آب نكرده اند، بايستي شهيد 
 زنده اش خواند !

وكيل ساير متهمان هم به برهان مشابه اي دست مي يازد. مي گويد كه موّكالن او از 
كه اين كار تشكيالتي بوده و در فتند و آن اينابتداي پرونده تا آخرين جلسه دادگاه، يك چيز گ“

انجام آن سلسله مراتب رعايت شده است. در حقيقت اينان آخرين افراد سلسله مراتب مافوق 
به مادون بودند و براساس دستوري كه دريافت كرده بودند، تصورّشان براين بود كه يك كار 

له مراتب خود را طي مي آيد و سلس شرعي و قانوني انجام مي دهند . . . .  دستور از باال
مي كند. چنين چيزي هميشه وجود داشته است. براساس قانون در رأس آنها وزير مجتهدي 

قرار دارد كه به هيچ ارگان و حزبي هم وابسته نيست. از همين رو هرگز تّصور نمي كردند 
اند  همه جا گفته“ وي اضافه مي كند كه موكالّن او.” كار خالف شرع و قانون انجام مي دهند

كه مابه تصّور اينكه كار شرعي و قانوني انجام مي دهيم و حكم شرعي پشت آن است اين كار 
واز اينرو در قبال ” را كرده ايم. آنها كار خود را با بسم هللا شروع مي كردند و وضوداشتند

ما كار “اين پرسش دادگاه كه چرا از خانواده كشته شدگان رضايت نگرفته اند گفتتند كه 
خالف شرعي مرتكب نشده ايم. اگر افرادي كه به ما دستور دادند، كار خالفي انجام داده اند، 

 .”آنها بايد دنبال گرفتن رضايت از اولياي ّدم باشند

ّمان بر اين اساس استوار است كه اقدامات آنان در اجراي پس دفاع هردو وكيل مته
وزارت اطالعات كه در رأس آن يك حاكم يك حكم شرعي ـ اداري، در چارچوب و ساختار 

شرع )مجتهد( قرار دارد، صورت گرفته و هرگز جنبه خصوصي و فردي نداشته و از 
ي عليزاده طباطبايي در مصاديق قتل نفس و مشمول قانون قصاص، به شمار نمي آيند. مرتض

مي، مي گويد قانون مجازات اسال ۲۱۱ّرد استدالل قاضي دادگاه نظامي و استناد وي به ماّده 
موضوع آمر را مطرح “و اضافه مي كند كه در دادگاه ” مربوط به اشرار است“كه اين ماّده 

و كه امر آمر و بنابراين موّكالن ا” كردم و توضيح دادم كه آمر به چه كسي اطالق مي شود
ت قانون مجازا 5۷نيستند بلكه جرم آنان مشمول ماّده  ۲۱۱را اجرا كرده اند مشمول ماّده 

هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي “اسالمي است. به موجب اين ماّده 
واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مّقرر در قانون محكوم مي شوند. ولي مأموري كه امر 

ر را به علت اشتباه قابل قبول و به تّصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد  فقط به آم
 .”ضمان مالي محكوم خواهد شد پرداخت ديه يا
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ما دراين مقال در مقام اين نيستيم كه در باره وجاهت يا عدم وجاهت دفاع متهّمان و 
خودسرانه و به انگيزه هاي وّكالي آنان به داوري به نشينيم. اّما ترديدي نيست كه آنان 

نيازي در نخستين  شخصي و فردي به ارتكاب آن جنايات دست نيازيده اند. از ياد نبرده ايم كه
، به صراحت مي ۱۳۷۷ديماه  ۳0گفتگوي مطبوعاتي خود، به عنوان دادستان نظامي، در 

اهاي خود را بر متهّمان اين پرونده ادعاهايي در مورد مقتوالن دارند و بايستي ادع“گويد كه 
كه همچنين فراموش نكرده ايم .” قانون مجازات اسالمي به اثبات برسانند ۲۲6اساس ماّده 

همكاران مسئوليت نشناس و كج انديش “بيانيه وزارت اطالعات حاكي از كشف شبكه اي از 
و خودسر اين وزارت كه بي شك آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته ودر جهت مطامع 

صادر شد. با وجود اين  ۱۳۷۷ديماه  ۱6در ” ست به اين اعمال جنايتكارانه زده اندبيگانگان د
مهره هاي شناخته شده وزارت اطالعات ـ دادگاه انقالب واز دوستان و  پنج روز بعد يكي از

همكاران سعيد امامي )روح هللا حسينيان( به ميدان آمد ودر مصاحبه با روزنامه كيهان 
را مرتّد و ناصبي خواند و همان شب در برنامه چراغ كه به  ( مقتوالن۲۱/۱0/۱۳۷۷)

را با تفصيل بيشتري بازگو كرد و گفت كه  صورت زنده پخش شد گفته هاي خود در كيهان
مقتوالن از مخالفان نظام بودند و بعضي از آنان مرتّد هم بوده اند و برخي ديگر ناصبي “

روز بعد، در گفتگوي مطبوعاتي  ۹ازي هم ني.” زيرا كه به ائّمه اطهار جسارت مي كردند
 ان تكرار كرد.خود با كنايه بليغ تر از تصريح، همين گفته را از زبان متهمّ 

قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً “ ۲۲6به موجب ماّده 
مستّحق كشتن نباشد و اگر مستّحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل اورا طبق موازين در 

گمان نرود كه حكم اين ماّده ناظر به موردي است كه كسي قاتلي را كه .” ادگاه اثبات كندد
آمده است كه به  ۲۱۹گ بوده، به قتل برساند. زيرا كه حكم اين مورد در ماّده محكوم به مر

كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن وّلي دم او را كشت. پس اگر كسي “موجب آن 
 .”م اورا بكشد، مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص استبدون اذن وّلي د

يم كه در اين ماّده گفته شده كه ناظر به چه موردي است ؟ توجه مي ده ۲۲6پس ماّده 
مي كند اينستكه چرا   نخستين پرسشي كه به ذهن خطور .” مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد“

ياد كرده اند ؟ مگر نه اينكه حكومت در اين ماّده به جاي استحقاق قانوني از استحقاق شرعي 
مگر نه اينكه به  جمهوري اسالمي، حكومت شرعي وزير نظارت واليت مطلقه فقيه است ؟

براساس موازين "موجب اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين جمهوري اسالمي بايستي 
پس چرا  باشند و تشخيص اين امر بر عهده ي فقهاي شوراي نگهبان گذارده شده ؟ "اسالمي
 .”مقتول قانوناً مستّحق كشتن نباشد“نگفته اند كه  ۲۲6در ماّده 

در مقام بيان اختيارات فراقانوني فقها و ّماليان  ۲۲6اّده پاسخ اين سئوال اينستكه م
مجمع “است. با اين توضيح كه در قانون مجازات اسالمي بنابه مصالحي و شايد هم به تجويز 

پيش بيني نشده است. اّما به نظر فقها و  ”ارتداد“به عنوان ، جرمي  ”تشخيص مصلحت نظام
ني، مجازات ارتداد مرگ است. شايد هم اين سكوت مطابق فتواي مراجع تقليد و از جمله خمي

بدين علّت باشد كه فقها در تعريف و مفهوم ارتداد وحدت نظر ندارند. كما اينكه درباره اهانت 
اگر مشمول حكم ساب “، گفته اند كه 5۱۳مامان هم در ماّده و ناسزا گفتن )ّسب( به پيامبر و ا

هم بايستي به فتاوي فقها  ”ساب النّبي“خيص حكم مجازات آن مرگ است. براي تش” النّبي باشد
قاتل بايد استحقاق قتل اورا طبق موازين “آمده كه  ۲۲6رجوع شود. از سوي ديگر در ماّده 

را به صورت مطلق آورده اند و چون در  ”موازين“لفظ  توّجه داريم كه”. در دادگاه اثبات كند
 ”موازين شرعي“، منظورشان ”ن نباشدمقتول شرعاً مستحق كشت“صدر ماّده گفته شده كه 

فقيه در شوراي نگهبان  6است. تشخيص موازين شرعي هم با فقها است و بدين اعتبار براي 



 6 

وبه آنان حق داده اند كه قوانين حق نظارت بر همه مصّوبات قوه قانونگذاري گذارده اند 
 مغاير با موازين اسالمي را لغو كنند.

ام شرع در بلندگوهاي كتبي و شفاهي حكومت از بنابراين وقتي كه يكي از حكّ 
قربانيان به عنوان مرتّد و ناصبي ياد مي كند، درواقعيت حكم قتل آنان را توجيه وتنفيذ مي 

ي نيروهاي مّسلح را يدك مي كشد، در نخستين گفتگوي كند. مالّي ديگر هم كه عنوان دادستان
وزارت اطالعات، ابتداي به ساكن و گويي مطبوعاتي خود در باره دستگيري باند جنايتكاران 

كسوت وكالت متهّمان رابه تن دارد، ضمن اعالم اينكه متهّمان ادّعاهايي دارند به آنان ارائه 
قانون مجازات اسالمي به اثبات  ۲۲6اّده ادعاهاي خود را براساس م“طريق مي كند كه 

تار اداري ـ اطالعاتي ـ ولي آنان چه به لحاظ شرعي و چه در چارچوب و ساخ.” برسانند
ايدئولوژيك وزارت اطالعات، نمي توانسته اند خودسرانه به ارتكاب آن جنايات دست يازند. 

وزير اطالعات را به  متهّمان خود بارها وبارها گفته اند كه حكم شرعي صادره از سوي
بارها شكنجه مورد اجرا گذارده اند. عالوه برآن در جريان محاكمه شان گفته اند كه بارها و 

.” تعزير كم نبوده است“و تعزير شده اند. وكالي آنان هم در جريان اين مصاحبه گفته اند كه 
ر ابتداي جلسه د“وكيل كاظمي و عاليخاني در جريان اين مصاحبه مي گويد كه موكالّن او 

 از قول ما ۱۳۷8سال  ۱۲تا برج  ۱۳۷۷سال  ۱۲دادگاه گفتند مطالبي را كه از تاريخ برج 
نوشته شده و اقرارما تلقي مي شود، تكذيب مي كنيم. هيچ كدام از اين اعترافات رادر حالت 

 .”عادي انجام نداديم

ي را مهمترين پرونده قتل هاي زنجيره ا“طرفه اينكه وزير اطالعات هم از يكسو 
اه تلقي مي كند و از سوي ديگر، مي گويد كه حكم دادگ” مسأله سياسي ايران در ده سال اخير

در مراحل “مي كند كه      و اظهار اميدواري ” از اشكاالت جّدي برخوردار است“نظامي 
 (۱۳۷۹بهمن  ۱0)ايرنا، .” بعدي اين اشكاالت رفع شود

همترين مسأله سياسي ايران درده سال گذشته را اّما او توضيح نمي دهد كه چگونه م
جنايات سياسي كه از مصاديق جنايات از ديد وداوري مردم ايران پنهان داشتند و چگونه اين 

بر ّضد بشريت به شمار مي آيند، به چهار فقره قتل ساده و مشمول قانون قصاص مبّدل و 
حكم دادگاه نظامي كدامند ؟ چگونه وارده بر  "اشكاالت ّجدي"مقلوب شدند ! او نميگويد كه 

فع اشكال را به مراجع قاضي مي تواند رأيي ناقص و آكنده از ايراد و اشكال صادر كند و ر
مي كند كه مرجع تجديدنظر دراين پرونده    باالتر محّول نمايد ؟ او يا نمي داند و يا كتمان 

و همچنان در پشت  ديوانكشور است ودر ديوانكشور رسيدگي بدون حضور اطراف دعوي
درهاي بسته و بدون حضور و نظارت مردم صورت مي گيرد وديگر   محاكمه اي دركار 

 اهد بود.نخو

ديگر آنكه مدعيّان خصوصي و خانواده هاي قربانيان اين جنايات به كدام مرجع تجديد 
 فقيه كه گمارده و یدادگستري زير سلطه ول نظر و به كدام دادگستري شكايت برند ؟ به

دستگاه قضايي “با اينكه پس از انتصابش قول داده بود كه  )هاشمی شاهرودی( گماشته او
(، ولي ارگانهاي ۲5/5/۱۳۷8)ايرنا، ” ي ها و جناحهاي سياسي نخواهد شدوارد دسته بند

وابسته به اين دادگستري : دادگاههاي انقالب، دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه نظامي، دادگاه 
ر دادگاههاي عموميِ اشغال شده توّسط كارمندان پيشين وزارت اطالعات و مطبوعات و ساي

حكم قضايي گرفته اند،  او شيخ محمد يزدي كه از او يا سلف دادسراها و دادگاههاي انقالب
ّطي يكسال ونيمي كه از انتصاب وي به رياست قوه قضائيه مي گذرد، به عيان نشان دادند كه 

وجناح هاي سياسي شده اند بلكه مركز ثقل تصفيه حسابهاي سياسي  نه تنها وارد دسته بندي ها
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سياسي   اختناق وملعبه ي دست مافياي ر و اهرم فشار واند ودادگستري را به آلت فعل و ابزا
 ـ اقتصادي خشونت و جنايت درآوده اند.

زبان حال اكثريت بزرگي از مردم ايران وازجمله خانواده هاي قربانيان اين جنايات، 
با مظالم و فجايعي كه در اين يكسال ونيمه از اين قّوه ي قضائيه ديده اند : از محاكمه عامالن  

ه آمران( ترورسعيد حجاريان گرفته تا محاكمه و تبرئه ي برخي از عوامل حمله و يورش )ون
روزنامه ونشريه گرفته تا بازداشت  ۳0سبعانه به كوي دانشگاه تهران ؛ از بستن بيش از 

مه ومحكوميت وكالي دو پرونده ملّي )پرونده يورش به دانشگاه وپرونده قتل هاي ومحاك
هاي مستّمر و پياپي روزنامه نگاران و نويسندگان و روشنفكران و سياسي( ؛ از محكوميت 

وكالي دادگستري و مدافعان حقوق بشر و حقوق زن كه بيشرمانه ترين مصداق آن در پرونده 
در كنفرانس برلن ومحكوم كردن آنان به حبس هاي جنايي تبلور سازي براي شركت كنندگان 

مي ؛ از محاكمه مسئوالن وزارت كشور به جرم يافت گرفته تا خيمه شب بازي دادگاه نظا
عدم تمكين از منوياّت ودستورات باند خشونت وجنايت گرفته تا دستگيري هاي پياپي 

ال اكثريت بزرگي از مردم ايران خطاب آزاديخواهان و دگرانديشان و . . . .   آري زبان ح
تو اميّد نيست، شر مرا به خير “به اين قوه قضائيه دراين مصراع خالصه مي شود كه 

 .” مرسان

واقعيت اينستكه دادگستري ايران هيچ گاه ودر هيچ دوراني از تاريخ يكصدساله خود، 
ت خودراازدست نداده بود. تابدين اندازه ملعبه وبازيچه حكومت نبوده وحيثيت و اعتبارومنزل

ونت به عيان طرفه اينكه متوليّان قوه قضائيه وديگر كارگردانان سياست فشارواختناق وخش
مي بينند كه به بن بست رسيده اند واكثريت بزرگي از مردم ايران بارها دست طردوّرد به 

ژانتين، شيلي، سينه آنان زده اند ولي گويا نمي خواهند ازتجربه هاي تاريخي در كامبوج، آر
الجزاير، روماني، يوگوسالوي . . . .   درس عبرت گيرند وهمچنان چاره رادرتداوم 

 عد سركوب وخشونت مي بينند.وتصا

اّما عقربه زمان به عقب باز نمي گرددو مافياي سياسي ـ اقتصادي خشونت وجنايت 
يات آنان ّطي دودهه توان آن ندارد كه آب از جوي رفته را به جوي بازگرداند. كارنامه جنا

يست گذشته در وجدان اجتماعي وحافظه تاريخي مردم ايران ّحك وثبت شده است. بي جهت ن
پرونده “كه پرونده قتل هاي سياسي يا پرونده هجوم سبعانه به خوابگاه دانشجويان عنوان 

بر ّضد  هم چنين معناومفهومي رادارند. اين جنايات ”جنايات بر ّضد بشريت“گرفته اند.  ”ملّي
همه ي بشريت قرباني اين جنايات است. درپرونده  و يك فرد يا چند نفر صورت نمي گيرد

ي هم همه ي مردم ايران مدّعي خصوصي اند و همچنان خواستار كشف حقيقت و هاي ملّ 
تعقيب ومجازات آمران وعامالن آن جنايات. گذشت زمان هم رافع مسئوليت آن جنايتكاران 

ق اصول شناخته شده حقوق جزاي بين المللي، جنايات بر ّضد بشريت نيست زيرا كه برطب
 مشمول مرور زمان نميشوند.

سزاوار است كه در آخرين روزهاي سال ايراني ودر نخستين سال قرن  از اينرو
بيست ويكم ميالدي، اميدوارباشيم كه در روزهايي نه چندان دور موجبات تحقيق وشناسايي 

عامالن اين جنايات دركشور ماهم، در جريان يك محاكمه علني وتعقيب ومجازات آمران و
ه وآن محاكمه نه تنها محض عدالت وعدالت محض وعادالنه، فراهم آيند. برگذاري آن دادگا

است كه اين نويد تاريخي را براي مردم ايران به ارمغان خواهد آورد كه جامعه مااز 
 دوروتسلسل خشونت رهايي يافته است.
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