
 

 

  ؟....دانيد آيا مي

    

.؟ محسن سازگارا جزء افرادي بود كه در هواپيماي حامل خميني از پاريس به تهران، همراه او بوده است....دانيد آيا مي
   ها و احزاب بوده است؟ گان طرح خلع سالح گروه گذاران سپاه و ارايه دهنده آيا مي دانيد كه او جزء پايه

    

صدراز رياست جمهوري، مشكل او با حزب جمهوري اسالمي و ترين عوامل خلع شدن بني يكي از مهم.... دانيد آيا مي
   عدم اعتقاد او به حضور روحانيت در سياست بوده است؟

    

زار نفره 500قدر زياد بوده است كه پس از درخواست او براي راهپيمايي، حدود  صدر، آن محبوبيت بني.... دانيد آيا مي
   ها كشته شدند؟ نفر از آن 50ها ريختند كه  به خيابان

    

ماه رييس 1شود، رسما كمتر از  رجايي كه از وي به عنوان نماد رياست جمهوريِ عادل و مردمي ياد مي.... دانيد آيا مي
   تواند فرصتي مناسب براي محك زدن كفايت او باشد؟ جمهور بوده است و اين زمان نمي

    

ساله بارها به اسرابيل درخواست خريد اسلحه داد و برخي منابع، ميزان فروش 8ايران در زمان جنگ .... دانيد يآيا م
برخي ديگر، تسليحات فروخته شده به ايران. اند ميليارد دالر نيز تخمين زده 5/2تسليحاتيِ اسراييل به ايران را تا

كه ايران پس است اخبار برخي منابع، حاكي از آن. اند ر برآورد كردهميليون دال 500زمان، سالي  توسط اسراييل را در آن
   .تسليحات مورد نياز خود را از اسراييل خريداري نمود ٪80از آغاز جنگ، تا 

    

گوي دولت موقت مهندس مهدي بازرگان، اولين و وزير و سخن عباس امير انتظام، معاون نخست.... دانيد آيا مي
تاكنون در حبس به سر 1358شود كه از تاريخ آذر ماه  سياسي بعد از انقالب ايران محسوب ميترين زنداني  قديمي

ي بازرگان تا واپسين روزهاي عمرش، هاي فرشته بازرگان، دختر مهدي بازرگان، تنها دغدغه برد؟ طبق گفته مي
ي آزادي اميرانتظام را، به عنوان مساله و  داده است كه مهدي بازرگان را رنج مي ي زنداني بودن اميرانتظام بوده مساله



   .است كرده آرزويي ناكام ياد مي

    

67هاي مرداد و شهريور  ، تعداد نا معلومي زنداني سياسي، در ماه67هاي سياسي سال  در جريان اعدام.... دانيد آيا مي
ت، اتمام جنگ و نگراني ازي محكومي ، بدون راي دادگاه، اعدام شدند؟ جرم اين افراد، با وصف گذراندن دوره

   .ي مبارزات سياسي بوده است حضورمجدد ايشان در ميان مردم و ادامه

    

در مورد دختران جوانِ حاضر در اين جمع، شايعات دردناكي. دختر جوان حضور داشند در ميان اين افراد، عده زيادي
ارش مكتوب عباس امير انتظام كه خود زنداني سياسيبر اساس گز. ( ها ، قبل از اعدام وجود دارد مبني بر تجاوز به آن

شده انجام مي ها است، به ناظران سازمان ملل متحد، اين تجاوزها به فرمان شخص الجوردي، رييس سازمان زندان
بايد قبل از اعدام از بكارت خارج شود تا از نظر شرعي بتوان آويز اين تجاوزها اين بوده كه دختر باكره مي دست. است

   ). او را اعدام نمود

    

اي كه به خميني ، طي نامه60ي  دليل در دهه هاي بي ها و اعدام اهللا منتظري، در اعتراض به شكنجه آيت.... دانيد آيا مي
ي خود، عالوه بر تشبيه رفتار دستگاه اطالعاتي رژيم خميني به ساواك نوشت، اين اعمال را محكوم كرد و در متن نامه

   .ي عزل ايشان از سمت نيابت رهبري گرديد خطاب نمود و اين ماجرا، زمينه "ساده لوح" شاه، خميني را

    

 هايي به شكل تخريبِ ديوار و اهللا منتظري از مقام جانشيني رهبري، بالفاصله اقدام پس از عزل آيت.... دانيد آيا مي
ادارات دولتي و معابر عمومي، تغيير   رسي،هاي منتظري از كتب د حصار اطراف منزل ايشان، محو و حذف نام و عكس

او و مزاحمت نسبت  آوري رساله و تاليفات گذاري شده بود و جمع اهللا منتظري نام آيت   ها و اماكني كه به نام نام خيابان
   وي صورت گرفت؟  مندان به بسياري از شاگردان و عالقه

    

اي اهللا منتظري در حمايت از تني چند از زندانيان سياسي، عده تو پس سخنراني آي 71در بهمن سال .... دانيد آيا مي
درس   پراني و شعار، ايجاد اغتشاش نمودند و سپس، صبح روز بعد، به محل در برابرمنزل ايشان تجمع كرده و با سنگ

   كردند،   اي از شاگردان او را مضروب و دستگير وي حمله كرده و عــده

    

مل منطقه و كندني كا ها و با محاصره قطع برق و تلفن   ب، حدود هزار نفر نيروي نظامي، باش 10شب هنگام، در ساعت 



اين تهاجم، آرشيو دفتر   ي وي حمله كرده و پس ازها، به دفتر و حسينهجرثقيل و شكستن شيشه   ي ها به وسيلهدرب
   ايشان و اموال زيادي را به غارت بردند؟

    

نيز براي آيتاهللا منتظري، دوباره رخ داد كه در نهايت، در سال 76و  73هاي  به اين اتفاق، در سالمشا..... دانيد آيا مي
تنها درب ورودي به قسمت داخلي منزل او را   ي روحانيت، درب منزل ايشان پلمپ گرديد و دستور دادگاه ويژه ، به 76

طور در جلوي آن، به   ماردن نيروهاي سپاه پاسداراني قراردادن كيوسك و گ درب نيز به وسيله   بازگذاشتند كه اين
هاي خويش، با شخص جز با فرزندان و خواهر و برادران و نوه   شد و بيش از پنج سال، ايشان روزي كنترل مي شبانه
   ي مالقات نداشت؟ اجازه   ديگري

    

بخش سپاه پاسداران، هاي آزادي هاشمي، برادرِ داماد منتظري و رييس واحد هماهنگي با نهضتمهدي .... دانيد آيا مي
  مورد قرار گرفت و چندي بعد اعدام شد؟ هاي بي برانگيز ايران ـ كنترا، مورد اتهام ي رسوايي دليل افشاي قضيه تنها به

    

ي تسليحاتي ايران فارلين نيز معروف است، به معامله كه به ماجراي مك) Iran Contra affair(ماجراي ايران ـ كنترا 
و بعد از آن تا سال) 1360دهه ( 1980ي  ي آمريكا، در دوران جنگ، از طريق اسراييل، در اواسط دهه با اياالت متحده

طور پنهاني، به ضد انقالبيون نيكاراگوئه، موسوم به كنترا تسليحات را بهگردد كه آمريكا، پول فروش اين  باز مي 1364
   .داده است مي

    

سالگي، 20سمت داديار و سپس در سن  سالگي به 19سعيد مرتضوي، دادستان فعلي كل كشور، در سن .... دانيد آيا مي
   گردد؟ عنوان رييس دادگاه عمومي شهر بابك منصوب مي به

    

نگار و عكاس ايراني ـ مجلس ششم، پيرامون قتل زهرا كاظمي، روزنامه 90ي اصل  دولت كانادا و كميتهوي از سوي 
   .است كانادايي كه در بازداشت دادستاني تهران كشته شد، مقصر اعالم شده

    

ني تباري بود كه درخبرنگار كانادايي ـ ايرا، )2003ژوئيه  11ـ فوت  1948متولد (كاظمي ) زيبا(زهرا .... دانيد آيا مي
، به جرم1378ها و اعتراضات دانشجويي در سال  ي گزارش، هنگام ناآرامي اي و به قصد تهيه مسافرتي حرفه

   هاي زندانيان در مقابل زندان اوين، بازداشت و در زندان كشته شد؟ برداري از تجمع برخي از خانواده عكس



    

ميالدي ايران را ترك و از كانادا 2004رت دفاع ايران كه در سال دكتر شهرام اعظم ، پزشك سابق و كارمند وزا
وابسته به سپاه پاسداران( اهللا تهران  ي بدن زهرا كاظمي در بيمارستان بقيه درخواست پناهندگي نمود، پس از معاينه

شدگي هشكستگي جمجمه و بيني، ل: ، اعالم نمود كه عاليم ضرب و شتمِ شديد، شكنجه و تجاوز جنسي شامل)
 شدن ناخن هاي مياني و كوچك دست راست و انگشت مياني دست چپ، كنده انگشتان پا، شكستگي انگشت

ي شكم، اندام تناسلي و پاها كه ي دست، صدمات در ناحيه ريه و دنده، كبودي شديد ناحيه هاي شصت و اشاره انگشت
دهد كه او هنگام تحمل حبس رر دارد، نشان ميهاي مك ي جنسي و شالق خوردن در زمان حاكي از تجاوزات وحشيانه

   .است به قتل رسيده

    

هاي پس از ، فرشته عليزاده، دانشجوي دانشگاه الزهرا بود كه در ميان درگيري 78تير  18در ماجراي .... دانيد آيا مي
تير ناپديد 18، در واقعه اهللا و پليس به خوابگاه دانشجويان، در كوي دانشگاه تهران ي شبه نظاميان انصار حزب حمله
   .منابع دانشجويي معتقدند كه وي كشته شده است. شد

    

، در حال طي78تير 18اهللا ابراهيم نژاد، يكي ديگر از شهداي حمله به كوي دانشگاه تهران در  عزت.... دانيد آيا مي
يدن دوستان خود به خوابگاه كويدوران خدمت نظامِ وظيفه در ستاد مشترك سپاه پاسداران در تهران بود كه براي د

   رود؟ دانشگاه تهران مي

    

در. ها به دانشجويان بوده است شود دليل به قتل رساندن او، شناسايي نيروهاي انصارحزب اهللا و معرفي آن گفته مي
قرار....  شود كه او را شبانه از جمعيت جدا كرده و مورد ضرب شتم، با چاقو و زنجير و مــورد شهـادت او گفته مي

شهر ي اسالم دهند و قبل از رسيدن جمعيت براي كمك به او، با تير خالصِ مهدي صفري تبار، پسر امام جمعه مي
ي عمليات گروه نمكي، معاون و فرمانده ي اخير مسعود ده اين موضوع، در نامه. رسد ، به شهادت مي)ي سپاه فرمانده(

   .صريح، يادآوري شده است طور اي، به اهللا به آقاي خامنه انصار حزب

    

ي اي بنا بر اعتراف سعيد امامي، معاون عمليات وزارت اطالعات در دوره هاي زنجيره تعداد قربانيان قتل.... دانيد آيا مي
نويسنده، مترجم، شاعر، فعال سياسي و شهروند عادي 299خانه، به بيش از  وزارت علي فالحيان بر اين وزارت

   رسد؟ مي

    



، به)، بنا به اعتراف سعيد امامي  1376تا  1364از سال(اي، در تمام مدت انجام آنهاي زنجيره قتل.... دانيديآيا م
   آبادي وزير وقت اطالعات، انجام شده است؟ فتواي برخي از روحانيون ازجمله قربانعلي دري نجف

    

در گزارش وزارت اطالعات، گفته شد كه سعيد امامي، به. اصلي اين جنايات، سعيد امامي شناخته شددر پايان، متهم 
.كرده است بان هاي خود درخواست آميزش جنسي ها و زندان سلولي بيماري همجنس بازي نيز دچار بوده و بارها از هم

كه سعي دارند به وي اتهام فاحشه بودن گيري از همسر وي در زندان اوين نيز موجود است چنين فيلم اعتراف هم
اي، انجام وظيفه اهللا خامنه است كه وي تا ساليان سال، به عنوان نديمه و محرم راز همسر آيت اين در حال. بزنند
   .كرده است مي

    

ضور مثبت واي در حال حركت بود كه با ح ، رفته رفته به سمت دفتر خامنه 78تير  18هاي  راهپيمايي.... دانيد آيا مي
   به موقع سعيد حجاريان، در ميان جمع دانشجويان، از اين امر جلوگيري شد؟

    

رشته حريم امنيتي است كه در صورت انجام 3اي مشخص ، شامل  اي، در محدوده شايان ذكر است كه دفتر خامنه
   .عيت را دارندپيمايي در اين حريم، نيروهاي امنيتي، حق هرگونه تيراندازي به جم تظاهرات يا راه

    

اي تهديدآميز ، جمعي از سپاهيان، نامه78اي در تير ماه  پس از ماجراي راهپيمايي به سمت دفتر خامنه.... دانيد آيا مي
   گيري صريح وي شدند؟ به خاتمي نوشتند و خواستار موضع

    

بود كه چندي بعد از سوي) ي وقت نيروي هوايي سپاه فرمانده(نامه، محمد باقر قاليباف يكي از امضاكنندگان اين 
   .اي، جانشين سردار لطفيان در نيروي انتظامي شد خامنه

... ............  
   

 


