
 
 

 محسن حکيمی
 

 متن سخنرانی درپنجمين سالگرد بزرگداشت پوينده و مختاری
 

١٣٨٢ آذر١۴امامزاده طاهر کرج ،   
 
 

گرامی می دارم ياد و نام جعفر پوينده و محمد مختاری را ، جان باختگان راه آزادی ، آينه 
 به های زاللی که چون نقش خودکامگان ستمگر را راست می نمودند درهم شکسته شده و

و نيز ياد می کنم از ناصر زرافشان و درود می فرستم بر او که هم اکنون در . خاک افتادند 
و همچنين به .  را می پردازد ٧٧اوين تاوان حقيقت گويی هايش درباره قتل های سياسی آذر 

ياد می آورم پروين خواهر جعفر را ، که داغ برادر چنان اورا گداخته کرده بود که درست مثل 
مع روزبه روز در مقابل چشمان ما بی پشت و پناهان آب شد تا سرانجام به جوار برادر ، ش

.جايی در همين نزديکی ها ، شتافت   
نيامده ام که به شيوه مرسوم ابتدا در مدح جان باختگان و سپس در ذم قاتالن سخن .   بگذريم 

 سياسی اشاره کنم و بگويم و بعد هم به آخرين شواهد کشف شده درباره سرنخ قتل های
زيرا اين گونه رويکرد به . سرانجام از مرجع رسيدگی به پرونده بخواهم عدالت را اجرا کند 

.قتل ها ديگر تکراری و کليشه ای شده ؛ وانگهی ، کار از اين حرف ها گذشته است   
ميان   آمده ام به يک گرايش انسانی اشاره کنم ، گرايشی مبارک و ميمون و مغتنم ، چه در 

خانواده ها چه دربين اهل فکر و چه درميان توده مردم ، گرايشی که با وجود تمام نفرتی که از 
جنايتکاران دارد درپی انتقام و خون خواهی نيست بلکه می خواهد ببيند چه کار می توان کرد 

فکر می کنم مخالفت خانواده . که ديگر چنين فجايع جان گداز و انسان سوزی تکرار نشود 
های فروهر ، مختاری و پوينده با حکم اعدام سه تن از متهمان پرونده بعدها يکی از مهم ترين 

در کوتاه مدت ، . فرازهای تاريخی رشد سياسی و بلوغ فکری مردم ايران به شمار خواهد آمد 
شايد اين مخالفت ظاهرا به سود جنايتکاران باشد ، و حتی ممکن است برخی آن را کوتاهی 

اما نخست آن که مخالفت با اعدام به معنی .  ها دراحقاق حق عزيزان خود بپندارند خانواده
اعم ازهرسه -مخالفت با مجازات به طورکلی نيست ، و بی ترديد دست اندرکاران اين قتل ها

بايد به مجازات برسند ، آن هم در دادگاهی صالح ، علنی وبا -رده مفتيان ، آمران و مباشران
دوم آن که مخالفت با مجازات اعدام به هيچ روی . ه برگزيده مردم حضور هيأت منصف

کوتاهی در احقاق حق نيست ؛ برعکس ، اوج نفرت وبيزاری از آدم کشی و بدين سان اوج 
پيگيری درحق طلبی است ، زيرا جزاين نيست که وقتی نازنين پوينده و سياوش مختاری با 

قع با اين کار دارند به اين قاتل می گويند کار تو اعدام قاتل پدرانشان مخالفت می کنند دروا
چنان زشت و غيرانسانی و آن قدرنفرت انگيز و موهن بوده است که ما آن را حتی درمورد 

.مجاز نمی دانيم -که طناب به گردن پدرانمان انداختی-تو  
ش اساسی   باری ، اکنون و دراين چند دقيقه زمانی که دراختيار من گذاشته شده به همان پرس

چه بايد کرد که پديده های انسان سوز و آزادی ستيزی چون قتل های زنجيره ای و : می پردازم
 و پيش از آن تکرارنشود؟ ۶٧باالتر از آن فاجعه عظيمی چون اعدام های دسته جمعی تابستان 

ی بی گمان ، برای از ميان برداشتن زمينه اين جنايت ها ، زمينه های مادی از يک سو و فکر  
 
 



 
 

اما تا آن جا که به بعد . و فرهنگی از سوی ديگر ، به مبارزه ای طوالنی و تاريخی نياز داريم 
. عاجل و سياسی مسأله مربوط می شود، دو اقدام ضروری را می توان در دستور کارقرارداد  

اهيت اين اگر بخواهيم م. برای توضيح اين اقدام ها ، ابتدا بايد نفس اين فاجعه را تعريف کنيم 
- قتل های عقيدتیقتل ها و اعدام ها را در يک کالم بيان کنيم ، فکر می کنم بايد آن ها را

بناميم ، چرا که قربانيان از يک سو به دليل عقايدشان و از سوی ديگر به علت سياسی 
يز درواقع ، همان چهار نکته ای که از همان پاي. مخالفتشان با نظام سياسی حاکم کشته شده اند 

.  مورد تأکيد خانواده ها و ياران جان باختگان قرار گرفت تلويحا بيانگر همين مضمون بود ٧٧
اول ، شمار قتل های سياسی بمراتب بيش از چهار قتلی است که درآذر: آن نکات اين ها بودند 

  به وقوع پيوست ؛ دوم ، رده سازمانی و سياسی دست اندرکاران اين قتل ها بمراتب از رده٧٧
امثال سعيد امامی و مصطفی کاظمی باالتر است ؛ سوم ، قتل ها با فتوا و حکم شرعی صورت 
گرفته اند ؛ و سرانجام چهارم ، برخالف نظر مرجع رسيدگی به پرونده مبنی بر اين که قتل ها 

طراحی شده اند ، انگيزه اصلی طراحان توطئه عليه " توطئه عليه نظام"درراستای 
در طول اين چند سال ، شواهد و قرائن بسيار . الفان سياسی بوده است آزاديخواهان و مخ

صحت هرچهار نکته فوق را به اثبات رساند و به طورکلی نشان داد که اين کشتارها قتل هايی 
.است سياسی -عقيدتی  

سياسی آن فضا و نظم سياسی است که مخالفان -  عامل اصلی در شکل گيری کشتار عقيدتی
ی خود را برنمی تابد ، هيچ حق و حقوقی برای آنان قائل نيست و آن ها را نه عقيدتی و سياس

اين فضا و نظم سياسی چيزی نيست . فقط ازنظر فرهنگی بلکه به طورفيزيکی حذف می کند 
بنابراين ، اگر می خواهيم اين فجايع . جز حکومت ايدئولوژيک و به طورخاص حکومت دينی 

پيداست که جدايی .  است جدايی دين ازدولتکه بايد انجام شود ديگرتکرار نشود نخستين کاری 
دين از دولت نه به معنی ضديت دولت با دين بلکه به معنی هدايت دين از عرصه عمومی به 

اگر می خواهيم شهروندان همه از حقوق مساوی برخوردار باشند ، . عرصه خصوصی است 
دو و سه و چهار نداشته باشيم ، بايد نکنيم ، شهروند درجه يک و " غيرخودی"و " خودی"

به اصول دوازدهم تا . نظام سياسی را به جای مفهوم تکليف دينی بر مفهوم حق مبتنی کنيم 
و شهروند درجه يک و دوو " غيرخودی"و " خودی"چهاردهم قانون اساسی نگاه کنيم تا ببينيم 

ول ، با نوعی سلسله مراتب در اين اص. سه و چهار چه گونه شکل قانونی به خود گرفته است 
عقيدتی روبه روييم که دررأس آن معتقدان به مذهب جعفری اثنی عشری قرار دارند -مذهبی

که ازتمام حقوق برخوردارند ؛ پايين تر ازآن ، ساير فرق شيعی و فرق اهل تسنن قرار دارند 
مرتبه سوم ، اقليت که درانجام مراسم مذهبی ، تعليم وتربيت دينی و احوال شخصيه آزادند ؛ در

های دينی به رسميت شناخته شده يعنی زرتشتيان ، کليميان ومسيحيان قرار دارند که دراحوال 
شخصيه وتعليمات دينی آزادند ؛ وسرانجام درپايين ترين سطح اين سلسله مراتب ، 

 آنان بايد رعايت-ونه لزوما حقوق شهروندی-غيرمسلمانانی قرار دارند که فقط حقوق انسانی
شود ؛ بگذريم از اين که عده ای حتی همين حقوق انسانی نظيرحق حيات را نيز برای اين 

اگر می خواهيم فجايعی . غيرمسلمانان به رسميت نمی شناسند و آنان را مهدورالدم می دانند 
چون قتل ها و اعدام های سياسی تکرار نشود ، و اگر قتل های زنجيره ای حتی از نظر 

. محکوم است ، بايد مسأله را ريشه ای و از همين جا شروع کرد-در تا ذيلازص-مسئوالن نيز
قانون بايد تمام ساکنان ايران را اعم از دارندگان هر مذهب وعقيده ای برابر بشناسد ، نه آن 

به "   رنگ ، نژاد و زبان"گونه که در اصل نوزدهم آمده و برابری حقوقی را فقط  درمورد   
 
 
 



 
 
 

برابری حقوقی  درمورد عقيده و مذهب ممکن نيست جز با جدايی دين . است رسميت شناخته 
.                                                                                             از دولت   

زيرا دولت ممکن است .   بااين همه ، جدايی دين از دولت اگرچه الزم است اما کافی نيست 
ر يا عرفی باشد اما در درونش باز هم غده های سرطانی از نوع غده ای که منجر به سکوال

شرط کافی خشکاندن اين گونه غده های سرطانی آن است . شکل گيری  قتل ها شد ، رشد کند 
ساختار سياسی بايد از سازوکاری . که دولت زيرنظارت کامل و دقيق مردم قرار گيرد 

لحظه بخواهند بتوانند عملکرد منتخبان خود را بررسی و بازبينی برخوردار باشد که مردم هر 
چنين چيزی در نظام پارلمانی مقدور . کنند و درصورت لزوم آنان را از نمايندگی خلع کنند 

زيرا درست است که دراين نظام مردم فرد يا افرادی را به عنوان رئيس جمهوری يا . نيست 
نتخابات بعدی هيچ گونه نظارت مستقيم و اعمال اراده ای بر نماينده انتخاب می کنند ، اما تا ا

تجربه انتخاباتی که در اين شش سال اخير انجام . عملکرد منتخبان خود نمی توانند داشته باشند 
بسياری از مردم می پرسند چه گونه    . گرفت خود به بهترين وجهی گويای اين مطلب است 

پاسخ به اين مردم آن . ی يا نمايندگان مجلس پس بگيريم می توانيم رأيمان را از رئيس جمهور
است که متأسفانه شما برای چهارسال به منتخبان خود رأی داده ايد و تا اين زمان به پايان 

بنا براين ، شما بايد به فکر نظام سياسی ای باشيد . نرسد نمی توانيد رأی خود را پس بگيريد 
نام اين نظام را شورايی يا هرچيز . گان خود را عزل کنيد که هر زمان بخواهيد بتوانيد برگزيد

ديگری می خواهيد بگذاريد ، اما نکته مهم آن است که اين نظام از سازوکاری برخوردار باشد 
که درآن مردم اوال منتخبان خود را تحت نظارت کامل و دقيق بگيرند و ثانيا هر زمان که 

. سان ديگری را به جايشان بگمارند اراده کنند بتوانند آنان را برکنار و ک  
  تنها با انجام چنين اقدام هايی است که می توان اطمينان يافت که انسان ها ديگر به دليل 

.عقايدشان يا مخالفتشان با نظام های سياسی به قتل نمی رسند   
هم خود   درپايان ، بار ديگر ياد و نام محمد مختاری و جعفر پوينده را عزيز می دارم و به س

.ازشما به خاطر حضورتان در اين مراسم تشکر می کنم   


