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شنبه شنيدم الجوردى با رگبار گلوله مجاهدين کشته شد. در آن بعد از ظهر يک

کر مى کردند چندين بار تلفتنم زنگ زد و دوستان و آشنايان تبريک گفتند. آنها ف

که من هم بايد از مرگ او خوشحال شوم. هر چه باشد چند سال در زندانهاى 

ک کنترل او مبارزه کرده بودم. هرچند احساس شادى آنها برايم قابل درتحت 

ساس کردم بود ولى شنيدن مرگ او و تلفنها لبخندى بر لبانم نياورد. برعکس اح

ت داده که من هم مثل بقيه دشمنانش فرصت ديدن زبونى و استيصالش را از دس

به اين راحتى واقعا  مرگى !ام. اولين عکس العملم اين بود که چه بى عدالتى اى

از طرف  کمش بود. به ياد زندانيانى افتادم که در زير شکنجه آرزوى يک گلوله

ا الجوردى و الجوردى ها داشتند تا از شکنجه رهايى يابند. پدران و مادرانى ر

چنين  به ياد آوردم که آرزو داشتند الجوردى را با دستان خود تکه تکه کنند. من

ان را رم ولى حق آنان مى دانم که فرصت بروز احساساتشاحساسى نداشته و ندا

د ولى داشتند. حتى اگر به آنها اجازه داده نمى شد که احساساتشان را عملى کنن

نند. آنها حق داشتند که الجوردى را به دادگاه کشيده و احساسات خود را بيان ک

 فرو مىالجوردى مى بايست نگاه متنفر و خشم آلود آنان را مى ديد و دلش 

  .ريخت

 اين حق مردم بود که الجوردى را به دادگاه بکشانند و مجبورش کنند تا از

دم، خودش دفاع کند. از چند و چون وحشيگريهايش در زندانها بگويد تا همه مر

هايى نه فقط خانواده زندانيان، بدانند که در زندانها چه گذشته است. اين حق آن

يل ى اعدام و شکنجه شده بودند تا از او دلبود که عزيزانشان به دست الجورد

بخواهند و محاکمه اش کنند. در چنان دادگاهى الجوردى با توسل به آيه هاى 

قران کشتارهايش را توجيه مى کرد و مردم به ماهيت ضدانسانى مذهب و 

جوردى نيروهاى مذهبى بيشتر آشنا مى شدند. شايد همينقدر که حاال با ترور ال

ى مى ياسى مى برند با دادگاهى شدنش توسط مردم ضرر سياسمجاهدين نفع س

  .کردند

الجوردى که خودش مزه زندان زمان شاه را براى مدت کوتاهى چشيده بود و 

هرگز جرات نکرده بود در آن زندان مخالفتى با رژيم کند و هميشه اوامر 

اال ح زندانبانان را پذيرفته بود، خصومت شديدى نسبت به مبارزان داشت. و



رده لذت زيادى مى برد که زندانى مقاوم يا مبارز را به زور شکنجه دگرگون ک

ا از غرورش تهى ساخته و به زبونى بکشاند. طعم تلخ حقارت و زبونى ر

آنسانهايى که  .الجوردى با شکنجه به زندانيانى چشاند که اطالعاتشان را گرفت

ابوس کردند، هرگز از کاگر در سالهاى بعد از چشيدن اين طعم تلخ خودکشى ن

  .آنچه که کرده اند رهايى نيافتند

الجوردى مى بايست در يک دادگاه مردمى محاکمه مى شد و مزه حقارت و 

و زبونى را مى چشيد. آرى مى بايست او را با نگاه رعب آور دشمنانش روبر

که  کرد و گذاشت که از وحشت مرگ به دست آنها به زانو در آيد و التماس کند

م خشندش. دوست داشتم آن روز را مى ديدم. مرگ براى او کم بود، خيلى کبب

 بود. الجوردى راحت شد. ديگر از وحشت مردم شبها با اسلحه نمى خوابد. از

دن وحشت انقالب دلش نمى لرزد. از وحشت دادگاه تلويزيونى و بازخواست ش

نخواهد کرددلهره اى ندارد. نگاه خانواده هاى اعدامى ها مو بر تنش سيخ  .  

ى اميدوارم بقيه جنايتکاران حاکم حتى در روزهاى انقالب هم توسط خشم آن

ر مردم با يک گلوله راحت نشوند. تا سايه وحشت و مزه تلخ تنفر مردم را د

محاکمه هاى تلويزيونى همه دنيا در وجود آنها ببينند. اعدام براى اين 

  .جنايتکاران خيلى کم است
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