
  در باره ترور سعيد حجاريانBBCميزگرد راديويي 
هدي خانبابا تهراني،  م 2000 مارس12برنامه جام جهان نما، با شرآت شيرين عبادي، مسعود بهنود  و 

 
     مجري برنامه مهدي شريف ـ امروز در تهران سعيد حجاريان، از چهره هاي سرشناس جنبش مدني ايران، 

هدف گلوله قرار گرفت و در حال اغماء » صبح امروز« و مدير روزنامه   عضو شوراي اسالمي شهر تهران
 . گفت و گوي امشب را به اين واقعه مهم اختصاص داده ايم. به بيمارستان منتقل شد

      شريف ـ آقاي بهنود، چرا سعيد حجاريان؟
 مدني و اصالح طلبي در      مسعود بهنود ـ به اين دليل آه سعيد حجاريان يكي از چهره هاي مشخِص جنبش

اين اواخر او پيام هاي روشن تهديدآميزي از طرف دو گروه خشونت طلب ـ در دو سوي مرز ـ . ايران است
به نظر من اگر طراحان اين ترور با اين آار  خواسته اند پيامي به مردم ايران بدهند، اشتباه . دريافت مي آرد

متاسفانه از نظر خشونت طلبان رسيدن به . اي مردم فرستاده انداي بر»هديه«آه » پيام«ايشان نه . آرده اند
از مدتي پيش به حجاريان توصيه مي شد . سرزميِن موعوِد جنبِش مدني، بدون گذار از جوي خون ممكن نيست

؟ !تنها تردد نكند و مراقبت داشته باشد؛ اما او معتقد بود آه بانيان چنين آاري چه جوابي به مردم خواهند داد
 اال هم بايد ديد چه جوابي به مردم خواهند داد؟ح

      شريف ـ از نظر شما چه آساني مي توانند پشت اين ترور باشند؟
در اين ساعات اوليه آه هنوز .      مسعود بهنود ـ بازي روشن تر از آن است آه به تحليل نياز داشته باشد

لفان جنبش مدني و آساني آه ابزارشان خشونت اما مخا. اطالعات ناقص است، مشكل بتوان اظهار نظر آرد
محكوم آردن گروه خاصي آار ما نيست؛ اما در دو سوي مرز آساني هستند آه صداشان . است، شناخته شده اند
در دنيايي آه همه ضد خشونت هستند، و مردم ما هم به . همين ها مي توانند متهم باشند. از لوله تفنگ درمي آيد
متاسفانه بعضي شان توجيه مذهبي . شونت شده اند، اين ها ازخشونت و ترور حرف مي زنندداليل تاريخي، ضد خ

 !دارند، بعضي هم توجيه انقالبي
     شريف ـ خانم عبادي از نظر شما ترور انجام شده چه لطمه اي به جنبش اصالح طلبان و آقاي خاتمي خواهد 

 زد؟
عده اي مي خواهند نه تنها ! قاي حجاريان به زودي خوب شود     شيرين عبادي ـ اوال من اميدوارم آه حال آ

اما حتا اگر موفق هم . آقاي حجاريان، بلكه عده ديگري از روشنفكران و اصالح طلبان را حذف فيزيكي آنند
اين خون ها فقط نهال جنبش مدني را بارورتر خواهد آرد؛ . بشوند، جنبش اصالح طلبي متوقف نخواهد شد

 .  پروانه ها و داريوش ها گريبانشان را گرفت و پرده از روي اعمالشان برداشتهم چنان آه خون
      شريف ـ فكر نمي آنيد بعد از زنداني شدن عبداهللا نوري و اين ترور، خاتمي تنهاتر خواهد شد؟

نظر من اگر به .  ميليون ايراني به ايشان راي داده اند21     شيرين عبادي ـ آقاي خاتمي بايد متوجه باشد آه 
 ميليون 21 هم حذف شوند ـ با اين آه جايگاه خودشان را دارند ـ  در ميان اين …آقايان نوري و حجاريان و 

 .نفر هستند آساني آه جاي خالي ايشان را پر خواهند آرد
      شريف ـ آقاي تهراني، اين امر چه تاثيري بر روند جنبش اصالح طلبي خواهد داشت؟

اين ها در واقع . ونت طلبان با اين نيت دست به اين جنايت زده اند آه جنبش را قطبي آنند     تهراني ـ خش
مي خواهند مردم را از ادامه راه دلسرد آنند؛ اما اين جنبش پيشينه دارد، دو دوره آزمايش بزرگ تاريخي 

ان نه تنها يك دوران اين روزها اير. را هم پشٍت سر دارد] انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس ششم[
 . تاريخي را مي گذراند؛ بلكه بوته آزمايشي هم براي يك ميليارد مسلمان جهان است
حجاريان را هم به اين دليل .      اما خشونت طلبان هم به سادگي از منافع بيست ساله شان دست نخواهند آشيد

» .دش وارد فرآيند مردم ساالري شده استملت ايران به همت خو«: ترور آردند آه پس از دوم خرداد گفته بود
ارزيابي او به عنوان يك مدير با آفايت توجه خشونت . چنين تعبيري در هجده سال گذشته سابقه نداشته است

 .  پيامدش هم اين بود آه ترور شد. طلبان و مرتجعين را جلب آرده است
 مشارآت سهم بزرگي داشت، چه تاثيري      شريف ـ آقاي بهنود، ترور حجاريان آه در بنيانگزاري جبهه

 مي تواند بر روند انتخابات داشته باشد؟ 
     مسعود بهنود ـ اگر منظورتان رفتار شوراي نگهبان در ابطال آراي چند حوزه انتخابيه است؛ بايد بگويم آه 

 جريان جنبش بر» گلوله«اما اثر اين . ايشان خودشان متوجه هستند آه در چه موقعيت حساسي قرار دارند
 . مدني خيلي بيشتر است



او يكي از اصلي ترين . يكي قلم و مهم تر از آن مديريت:      از نظر من حجاريان را به دو دليل ترور آرده اند
به حجاريان پيشنهاد مشاغل ديگري هم داده بودند؛ اما او همه را رها آرد و . مديران جنبش مدني ايران است

صد سال .  نقش او در جريان انتخابات نشان داد آه او هم قرباني قلم و بيان شده است.به جمع اهل قلم پيوست
من اميدوارم ناگزير نشويم، . از ميزرا جهانگيرخان صوراسرافيل تا حاال. است آه در ايران اين روند ادامه دارد

ند جنبش مدني ايران ايفا او به هر حال نقش خودش را در رو. حجاريان را در آنار ميرزا جهانگيرخان بگذاريم
 . آرده است

به .      شريف ـ خانم عبادي، حجاريان در روزنامه اش جريان قتل هاي زنجيره اي را با جديت پي گيري مي آرد
 نظر شما آيا ممكن است با اين سوء قصد اخاللي در روند پي گيري اين پرونده ها ايجاد شود؟

ريان در افشاي باند قاتلين انكار ناپذير است؛ اما توجه آنيم آه اين نقش آقاي حجا!      شيرين عبادي ـ هرگز
را آقاي حجاريان و يكي دو نفر ديگر زده باشند؛ اما ديگر نمي توان » استارت«شايد . ماشين راه افتاده است

راموش اما مردم ف. حجاريان ـ چه باشد و چه نباشد ـ اين روند ادامه خواهد يافت. مانع حرآت اين ماشين شد
اين سوال همواره مطرح است آه ايشان چه آرده بود آه چنين . نخواهند آرد آه چه نخبگاني را از دست داده اند

با قاتالن چه آرده ايد؟ آيا تصور مي آنيد «: سوال ديگري هم مطرح است! وحشيانه مورد هجوم قرار گرفت
 »آافي است؟” سوخته“دستگيري چند چهره شناخته شده و 

اطالعيه هايي منتشر مي شود آه از وجود هياتي با اهداف سعيد . يد اسالمي هنوز آامال معدوم نشده است     سع
ترور حجاريان هشداري مجدد به سازمان قضايي آشور است آه با دقت پرونده ها را . اسالمي خبر مي دهد

 آنند؛ آه مبادا جامعه مجبور شود پيگيري آنند؛ آه تمام دست اندرآاران اين عمل پليٍد غير انساني را شناسايي
 ! بهاي بيشتري بپردازد

حاال ديگر اين پرونده ها به پرونده اي .      تهراني ـ من معتقدم پرونده قتل هاي زنجيره اي فراموش شدني نيست
از همان روزهاي نخستين مي بايد يك آميته حقيقت ياب با شرآت وآال، خانواده شهدا و . ملي تبديل شده است

پيشنهاد » صبح امروز«سعيد حجاريان طي مقاله اي در . ماينده نهادهاي مختلف اجتماعي به وجود مي آمدن
قضيه بايد تا ريشه . ماستمالي آردن پرونده ها به سود مصالح ملي ايران نيست. تشكيل اين آميته را داده بود

ون باآتري و بيماري ـ در بدنه جامعه و بررسي و ريشه آن شود؛ در غيراينصورت               تروريسم ـ هم چ
 . پيگيري پرونده ها وظيفه آزادي خواهان و اصالح طلبان است. جنبش مدني باقي خواهد ماند

     مسعود بهنود ـ مخالفان جنبش مدني از دوم خرداد تاآنون ده ها حادثه خلق آرده اند؛ اما قتل هاي زنجيره اي 
اين حوادث نه تنها آمكي به خشونت طلبان نكرده است، بلكه . ثه آوي دانشگاهعمده ترين آن ها است، بعد هم حاد

 . پايان آارشان را هم سرعت بخشيده است
     شيرين عبادي ـ من به عنوان وآيل دادگستري اضافه مي آنم آه نقش نيروهاي انتظامي و وزارت اطالعات 

من براي آساني آه در دور افتاده ترين . هاد نيستممن شخصا مخالف اين دو ن. براي امنيت ملي بسيار مهم است
نقاط آشور براي امنيت مردم جان فشاني مي آنند ارزش قائلم؛ اما اجازه بدهيد حساب اين خشونت طلبان را آه 

نگذاريم غده سرطانِي باند سعيد اسالمي از ! براي اهداف پليدي وارد اين دو نهاد شده اند، از ديگران جدا آنيم
 !ري رشد آندجاي ديگ

/      تهراني ـ به نظر من خاتمي بايد پس از پيروزي در انتخابات دور ششم مجلس، به فرآيند اصالحات سياسي
 !فرهنگي جامعه سرعت ببخشد/اقتصادي


