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"هرکس درهرمرحله اگر برســر نفاق باشــد حکمش اعدام اســت. سریعا دشمنان 
اســالم را نابود کنید. درمورد رســیدگی به وضع پرونده ها درهرصورت که حکم 

سریعرت اجرا شود همان موردنظر است".
آیت الله خمینی

درقتــل عام زندانیان سیاســی درتابســتان 1367 خورشــیدی به دســتور ونظارت 
کامــل خمینی هــزاران نفــر از زندانیان سیاســی را که برخی حتــی مدت حبس 
آنها به پایان رســیده بود اعدام نمودند. اعدام ها مخفیانه ودرسراســر زندانهای 
جمهوری اســالمی بربریت ودراقصا نقاط ایران انجام شــد.حکم تکمیلی باال را 
خمینی درپاسخ پرسش مقامات اجراکننده قتل عام تحریر میکند وخواستار هرچه 
ســریعرت کشنت فرزندان ایران زمنی میشــود. خوانندگان مطلب کوتاه من میتوانند 
برای مطالعه و آگاهی بیشــرت از جزییات اعدام ها وسرنوشت وحال وروز بسیاری 
از زندانیان سیاســی درآن تابســتان 67 به کارها و دفرت خاطرات عزیزان بازمانده 
ازکشتار وشــاهدین زنده وپیکارگر آن ایام از جمله مهدی اصالنی مراجعه نمایند 
وبه شــهادت وروایت مژده ارســی ها توجه کنند تا از چگونگی شکنجه ، تجاوز ، 

تحقری وسپس قتل عام مذکور آگاهی یابند. 

***

من از درج مجدد دستور خمینی برای کشنت زندانیان سیاسی اما که هدف دیگری 
راهم جستجو میکنم ازجمله معنا ومفهوم نفاق که باتاسیس جمهوری اسالمی وبه 
منظور ترور ونابودی مخالفنی سیاسی خمینی و یاران بکار گرفته شد. منافق لقب 
مبارزی شد که به نظر خمینی ودستیاران او درظاهر دعوی مسلمان بودن دارد ویل 
درباطن دشمن سیطره سیاسی انهاست! میخواهم با خواندن مجدد منت دستور 
خمینی درکشنت زندانیان سیاسی تامل کنم وبنویسم که آیا اهل سنت هم میتوانند 
مسلمانان شیعه را برای نفاق وبدعت گذاری های آنها سوای صحت وسقم مطالب 
و ادعاها قتل عام کنند.  آیا ابوبکر بغدادی ها بیشــمار آرا ئ نظرات خمینی را از 
باب نفاق نمیدانند. مســئله امام زمان امامت واصل والیت فقیه را چطور؟ که اگر 
قرار باشــد هرکس نشســته برمسند قدرت ، مخالفنی سیاســی خودرا مورد ارزیابی 
مذهبی قرار داده وبدین وســیله حکم به قتل آنان را صادر کند پس مســئله قواننی 
موضوعه تفاوت های مذهبی ودینی وعقیدتی چه میشود. مثال میتوان هم اکنون 
حکــم به قتل عام اکثر ایرانیان وشــهروندان مملکتی دادکــه اصل والیت فقیه را 
مصــداق بربریت وعقب ماندگــی ازچرخه تمدن و تطور انســانی میدانند ودرروز 

روشن به ریش رهرب میخندند ونفرین آنها علیه قاتلنی فرزندانشان ادامه دارد؟ 

***

گویی برای افشا کشتار 67 از مراحلی گذر کرده باشیم. درسالهای نخست گوش و 
چشــم رســانه های غربی اکیدا بروی این اخبار قتل عام و کشتار زندانیان سیاسی 
بسته بود که سیاست انتقاد واتحاد آن رویکرد اصلی امریکا و اتحادیه اروپا نسبت 

به جمهوری اســالمی بود. پایان جنگ عراق و جمهوری اســالمی به خواست و 
تمهیــدات امریــکا )عدم فروش ســالح وجلوگریی از فروش آن ملزومات توســط 
دیگــران ارســال 66( جایی برای انعکاس کشــتار 67 در رســانه هــای غرب باقی 
نگذارد که سیاست انتقاد اتحاد با ورود رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری شروع 
شــده بود! که نه او ونه نخســت وزیر موســوی را با این فجایع وقتل عام ها کاری 
نبود! آیت الله منتظری اما که زنگ آغاز افشــاگری ها از جناح دولتی بود. حتی 
پس از گزارشــات وافشــاگری های مکرر منتظری هیچکدام از مقامات مســئول از 
موسوی تا خامنه ای ودیگران رابا این فاجعه ملی کاری نبود که خود رئیس دولت 
ودیگــری رئیس جمهور بود! اعدام های فله ای را میدانســتند ونامه های متعدد 
خانواده های زندانیان سیاســی به دستشــان رســیده بود ویل صحبت از قتل عام 
تابستان 67 شد خط قرمز آنها که تا همنی امروز ادامه دارد. شاهدین خرب از تجاوز 
بــه زندانیــان میدهند که طبق باور خمینی و یاران تروریســت او نباید باکره راهی 

دیار باقی شوند!

***

ما اما که زوایه دید خود را نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67 همواره 
وباهشــیاری گســرتش داده وکشــتار زندانیان سیاســی را از همان روز نخســت که 
عوامل رژیم پیشــنی را مخفیانه اعدام نمودند افشــا میکنیم. که نباید کشــتار 67 را 
مقولــه ای جدا از قتل عام دهــه 60 مخالفنی رژیم بربریــت تصویر نمود. رژیمی 
که علریغم باور برخی اکیدا ســوار موج اعرتاضی مردم نشد بلکه به باور من موج 
ســوار جنبشــی شــدند اســالمی که قرار بود جای دیکتاتوریهای پریوفرتوت وبی 
آینده منطقه بنشــینند. کســانیکه در راه پیمایی میلیونی تاسوعا و عاشورا سال 57 
حضور داشــتند میدانند که ســازماندهی آن جمعیت انبوه وشــعارهای انحصاری 
ســازمانگران و آخوندهــای حاضر )آخوندغفاری( درصحنــه اکیدا اجازه حضور 
و خودنمایــی ویا طرح شــعاری غریاز مــوارد مورد نظر اســالمیون درصحنه داده 
نمیشــد. همان جمعیت میلیونی که از مســجد قبا در شــمریان براه می افتد وشاه 
هم نظاره گر حرکت انهاســت! که انقالب اســالمی درپاییز ســال 57 رسما پرچم 
رهــربی جنبش اعرتاضی را در دســت گرفت وبا تشــکیل جوخه  هــای ترور ، آدم 
دزدی وسرکوب سایرین فضای خفقان و کشتار را فراهم آوردند. سازماندهی گروه 
های تروریســتی نه تنها در تهران که در مشــهد رشت تربیز واصفهان و ... اکیدا از 
حضور وخودنمایی چپ ودموکراتها عمال جلوگریی نمودند تا به ارباب درسفارت 
امریکا درتهران ثابت نمایند که مرد میدان هستند ودرصورت قبض قدرت سیاسی 
وسرپده شدن آن به اردوی خمینی ایران همان گورستان ودریای آرامش موردنظر 

انحصارات امرپیالیستی باقی خواهد ماند. 

***

کشــتار انقالبیون ازهمان پاییز 57 خورشــیدی وتوسط جوخه های ضربت تحت 
فرماندهی مخفی وبســیار مصمم تروریســتها آغاز شد. آدم ربایی ها وسربه نیست 
کردن های بســیار اتفــاق افتاد. که ارتش 20 میلیونــی و اواک )وزارت اطالعات( 
خمینــی از همان پاییز 57 آغاز بکار کرد وکلیه محالت درشــهرها ازطریق عوامل 
مسجد محل مورد شناسایی قرار گرفته وهشدارهای رسمی وکتبی روانه خانه های 
شد که زندانی سیاسی درزندانهای شاه داشتند ویا فرزندان انها در گردهمایی های 
ســازمانهای سیاسی حضور بهم مریسانند. که کار کشــتار با کار اطالعاتی مساجدو 
قبل از تاســیس جمهوری اسالمی آغاز شده بود. به همان نشان که درنخستنی ماه 
های حضور جمهوری اســالمی زندانیان سیاسی زمان شــاه و فعالنی سازمانهای 
چپ ومجاهدین اکیدا نتوانستند در خانه های فامیلی خود بمانند وآواره شدند! 

که کار تکمیل سیطره تروریستی طبق نقشه آغاز وباکشتار 67 به اوج خود رسید.

***



علریغم تصاویر کشــتار 67 وخاطرات مبارزین وپیکارگران بجامانده از آن قتل عام 
مینویسم که آن سال ها تنها سال های زندان شکنجه واعدام سالهای کتاب سوزان 
وبدن ســوزان نیســتند که آن روایت خاتمه ای دارد نوشــتنی. که آن دوران نه تنها 
زمان وحشــت که دوران مقاومت ها وپایداری های بســیار نیز بود. که دیوارهایی 
از سلول های زندان پرشد از شور وشعار وجوانه های امید برای ما. آنجا که نظام 
اســالمی گورخود را کند وبشــریت مرتقی درچهــره زندانیان سیاســی نمایندگان 
خــودرا یافــت. که نفاق به معنــای امروزی به مفهوم این اســت که بــه ملت قول 
آب وبــرق مجانی وعــزت ومکنت ورفاه وازادی بدهــی ویل برمرکب قدرت آنان 
را جگرســوز کنی وشــکنجه و اعدام و تجاوز به عزیزانشــان. حکم نفاق واز سوی 
ملت در روز شکست وسرنگونی شما منافقنی واقعی چه باید باشد؟ شما که اسباب 
بازی ارباب سرمایه بنی المللی وتنها بخشی از تئاتر وحشت حکم رانی انحصارات 
امرپیالیستی نشسته برفرهنگ وامانده مذهبی و بربریت بومی خودمانی هستید. 
که درسالگرد قتل عام  67 مینویسم ای جالد ننگت باد که باورتان خزعبالتی است 

آبروباخته ودست ساز!






















