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     مهري ـ گويا قرار است جمعه شب، شما و مهندس حسن شريعتمداري در هامبورگ در آنفرانسي پيرامون 
ايي آه با شما پيرامون انتخابات با توجه به گفت و گوه. انتخابات ششمين دور مجلس اسالمي شرآت آنيد

داشته ايم و با توجه به جرح و تعديل ها و دخل و تصرف هايي آه تا اين لحظه در قانون انتخابات شده  است، همچنين 
با توجه به پيش زمينه هاي انتخابات، شما اين انتخابات را چگونه مي بينيد؟ آيا نيروهاي اپوزيسيون بايد در آن 

شخص شما موافق شرآت در انتخابات هستيد؟ آيا شما حاضريد شخصا پاي صندوق هاي راِي شرآت آنند؟ آيا 
 جمهوري اسالمي برويد؟ 

حق راي .      تهراني ـ البته ما به عنوان نيروهاي اپوزيسيون بروِن مرز، نقش مستقيمي در انتخابات نداريم
 گذرد، جنب و جوشي است آه در ميان نيروهاي اما آنچه در درون ميهن ما ايران زمين مي. هم در آنجا نداريم

حقيقت اين است آه در هيچ دوره اي از تاريخ ايران انتخابات آزاد . مردمي بر سر انتخابات درگرفته است
فرق مي آرد، اما در تمام دوران ها درانتخابات مجالس، چه در دوران » عدِم آزادي«البته نسبٍت . نبوده است

از طرفي ما هرگز چنين .  بهمن به اين سو، انتخابات آزاد نبوده  است22مي و چه از مشروطيت تا انقالب اسال
 . مناظري را در آستانه انتخابات نديده ايم

است؛ اما آنها راه انتخابات را براي دگرگون آردن » خودي ها«     با اين آه مردم مي دانند هرچه هست بين 
، به مفهوم دقيق آن در دموآراسي ها، هيچ گاه در ايران برگزار نشده  اساسا انتخابات آزاد. حكومت برگزيده اند

 . پايوران همان نظام هم به اين موضوع اذعان دارند. در دوران پادشاهي ايران هم آزاد نبوده  است. است
     بعد از انقالب من خود در دور اول انتخابات مجلس ـ آه اسمش هنوز مجلس شوراي ملي بود ـ از طرف 

از طرف راه آارگر اصغر ايزدي، از . در آن زمان ما يك طيف چپ مستقل داشتيم. آانديد بودم» چِپ مستقل«
. طرف جمعيت زحمت آه بخشي از اتحاديه آمونيست ها بود، نادر اسكويي، و من از اتحاد چپ، نامزد بوديم

مي خواهم بگويم آه .  حذف شديمدر آن دور ما. هزارخاني از جبهه دموآراتيك ملي، و عده اي ديگر هم بودند
 به اين سو روش 1376اما مردم با هوشمندي خاصي از دوم خرداد . من هم اين انتخابات را آزاد نمي دانم

با اين آه مي دانند انتخابات آزاد نيست و با شناختي آه از تضادهاي درون جمهوري . معيني را درپيش گرفته اند
به آن نيروهايي . داد مذهبي پيدا آرده اند، با اين حال در انتخابات شرآت مي آننداسالمي و نظام واليت فقيه و استب

 . نام گرفته اند» اصالح طلباِن مذهبي«هم راي مي دهند آه به اصِل دخالت مذهب در حكومت انتقاد دارند و 
رياست جمهوري در دوم نخستين آزمايِش مردم، انتخابات .      مردم سعي مي آنند اين انتخابات را آزمايش آنند

ميزان، «مردم با راي خودشان نشان مي دهند آه . اين بار آزمايش بزرگ تري در پيش است.  بود1376خرداد 
 . و نه راي شوراي نگهبان و ديگران» راي ملت است

ري  نفر نامزِد شرآت در انتخابات، بسيا600     شوراي نگهبان بسياري از نامزدها را حذف آرده  است و از 
 .  نفر را پذيرفته اند90با آشاآش هايي آه تاآنون و در پشت پرده داشته اند، فقط . حذف شده اند

فهميده اند آه از طريق شكيبايي؛ يعني .       اما مردم پي برده اند آه مبارزه و پيكاري طوالني در پيش دارند
 . ف و حاآميتشان برسندمي توانند به اهدا» متد نمد مالي آردن پايه هاي استبداد مذهبي«

     عليرغم تمام ترفندهاي شوراي نگهبان و نظارت استصوابي و با تمام شيوه هاي غير دموآراتيك معمول، 
به نظر من شرآت در اين انتخابات، مشارآت در سرنوشت مجلس . مردم مصمم هستند در انتخابات شرآت آنند

 دست نيروهايي آه آم آم معتقد مي شوند دين بايد از حكومت است؛ آه آيا مجلس در دست حزب اهللا بماند، يا در
 . جدا شده، نظرات ديگران هم تحمل شود

     آن جناح و نيروهايي آه از دولت بيرونند، و يا در دولت هستند، اما قرائت ديگري از اسالم دارند، باالخره 
. ملٍت ايران را قبول آرده اند» ملت بودن«قوق به اين نتيجه رسيده اند آه ديگران هم حق دارند؛ درواقع اين ها ح

 . به اين جهت شرآت در چنين انتخاباتي يك نوع زورآزمايي و پيكار با غول استبداد مذهبي است
همه مي دانند ! ابدا.      عمال هم هيچ آس اين تصور واهي را ندارد آه انتخابات آزادي در ايران برگزار مي شود

 . حروم از شرآت در انتخابات هستندآه اآثر مردِم ايران، م
اي آه آقايان علم آرده اند، محدود به »خودي و غير خودي«     من بارها اشاره آرده ام آه فلسفه سياسي 

هدف، حذف اپوزيسيون، از هر نوع اعم . حكومتگران و نيروهاي طرفدار نظام ـ حتا بيرون از حاآميت ـ نيست
 . به عبارت ديگر  لغِو اصِل ملت بودِن ملٍت ايران است. استاز ملي، چپ، مشروطه خواه و غيره 



     هوشمندي مردم اين است آه از اين فرصت و از اين شكافي آه در جامعه پيدا شده، براي زور آزمايي و 
شخصا معتقدم بايد در اين انتخابات شرآت آرد، و دست حزب اهللا را از . ابراز و نظر خودشان استفاده آنند

 !  وتاه آردمجلس آ
     مهري ـ برخي از مخالفاِن شرآت در انتخابات استدالل مي آنند آه اگر ما پاي صندوق برويم، به آساني آه 

نظر شما . مهر تائيد شوراي نگهبان خورده اند، راي داده ايم؛ به بياني ديگر به شوراي نگهبان راي داده ايم
 چيست؟

ا صحبت مي آنم آساني مثل دآتر ابراهيم يزدي و عزت اهللا سحابي و      تهراني ـ تا اين لحظه آه من با شم
بسياري آه متعلق به نيروهاي ملي و مذهبي هستند و از ليست انتخابات هم حذف شده اند، انتخابات را تحريم 

 . نكرده اند
 و حكم چرا طور ديگري فكر مي آنيد؟:      در مملكتي آه آسي مثل شيخ خزعلي به رئيس جمهور مي گويد
و يا آسي . و اين ها اعتقادات ديني است. مي راند آه آسي حق ندارد قرائٍت ديگري از مباني اسالم داشته  باشد

عده اي آه جور ديگري حرف مي زنند، مرجع تقليدشان آمال آتاتورك و «: مثل رفسنجاني در نماز جمعه مي گويد
مي آنند، نمي شود » متهم«يي دين از حكومت و ايشان را به طرفداري از تجددطلبي و جدا» .غرب است

 .بي تفاوت ماند
     در انتخابات قبلي و اصوال در همه دوران ها عده اي مي گفتند آه هرنوع شرآت در فعاليت سياسي ـ در 

هر آسي . البته اين يك نظر است. چارچوب جمهوري اسالمي ـ يعني مشروعيت بخشيدن به جمهوري اسالمي
 . ين نظري داشته باشد؛ اما من چنين نظري را تائيد نمي آنمهم مي تواند چن

ممكن بودِن مبارزه و پيكار هم در شرايط آنوني ايران، » سياست، هنر ممكنات است«     من معتقدم اصوال 
رايي است آه مردم در دست دارند، آه پاي صندوق ها بروند و به مجلسي آه حزب اهللا  و نيروهاي طرفدار 

 .بگويند» نه« مي خواهند تشكيل دهند واليت فقيه
هم به معني مشروعيت بخشيدن به اين نظام نيست؛ چون » نه«اين .      اين فرصت خوبي براي مردم است

شرآت در انتخابات، شرآت در عرصه پيكاري است . به اندازه آافي هم رسوا شده  است. باالخره اين نظام هست
منجمله، به شكل گيري انديشه  سياسي اي آه به فرآينٍد . شان ممكن مي سازدآه دخالٍت اراده مردم را در سرنوشت

 .    تكامِل جامعه نظر دارد، ياري مي رساند
     عدم شرآت در انتخابات هيچ توجيهي برنمي دارد؛ با وجوِد تماِم قلع  و  قمعي آه شوراي نگهبان راه انداخته  

 . است
 اين راه را انتخاب آرده اند؟ براي اين آه مي بينند نظام استبداِد مذهبي، در      راستي چرا مردم از دوم خرداد،

 . و از اين طريق بهتر مي توانند آن را به زانو درآورند. گوشه رينگ قرار گرفته  است
بسياري از .      شما اگر دقت آنيد مي بينيد آه  شمار آخوندها ـ حتا در جناح حزب اهللا ـ از هميشه آمتر است

افراد در ليست انتخاباتي تحصيلكرده هستند، بسياري هم افراد ناشناس؛ با اين آه شوراي نگهبان سعي آرده  
 .  است پيشاهنگان اصالحاِت مذهبي را حذف آند

     با اين همه و عليرغم همه اين تالش ها، اين ها موفق نخواهند شد تغييري در نتيجه انتخابات بدهند؛ مگر آنكه 
در . جو ديگري ـ مثل ايجاد شرايط جنگي يا ترور و تخريب هاي بزرگ ـ انتخابات را عقب بيندازندبا ايجاد 

 . غير اينصورت من فكر مي آنم نيروهاي استبدادي در اين دور از انتخابات بازنده اند
اي از تاريخ ايران ما در هيچ دوره .      مردم ايران از دوم خرداد وارد يك فرآيند آگاهي و مردم  ساالري شده اند

نيروهاي ! شما به گفتمان عمومي اي آه در جامعه ايران جاري است، توجه بكنيد. چنين صحنه هايي نداشته ايم
مذهبي اي آه خيلي هاشان در گذشته، چپ و راديكال هم بوده اند، امروز در صف اصالح طلباِن آزادي خواه قرار 

. در صحنه ايران گفتمان جديدي باب شده است.  و عبدي تا ديگرانگرفته اند؛ از گنجي، علوي تبار، اصغر زاده
اين ها نشان دهنده رشد فرهنگ سياسي مردم و . اين گفتمان در تاريخ پيشين ايران سابقه نداشته  است

 . ورودشان به مرحله تكامل سياسي است
ابات از سوي رژيم درگيري هايي      مهري ـ آقاي تهراني، شما چندي پيش پيش بيني آرديد آه در آستانه انتخ

از آن زمان تاآنون چنين نشانه هايي ديده شده  است؛ مثل خمپاره اندازي هايي آه . در مرز ايجاد خواهد شد
به نظر شما اين انتخابات در چه پيش زمينه هايي انجام مي شود؟ آيا يك جنٍگ ساختگي در مرز در پيش . مي شود

 !ِل ابطاِل انتخابات مي رود؟ لطفا اين احتماالت را بررسي آنيداست؟ آيا به عنوان نمونه احتما
     تهراني ـ از جمله پيش زمينه هايي آه هم اآنون در حال شكل گيري است و احتماال تشديد خواهد شد، جنجالي 

. ندايجاد آرد» نمايشنامه آنكور وقت ظهور«است آه بر سِر آن مقاله معروف ظهور امام زمان در روز امتحان 



و يا بهانه اي آه از چاپ آاريكاتوِر آقاي مصباح يزدي گرفته اند و جوان آاريكاتوريست را دستگير آرده و 
اين حرآات پيش زمينه هاي غوغاساالري است و خصلٍت اساسي و ويژه . تحصن و جار و جنجال راه انداخته اند

 .  داشت آه جامعه در حال تغيير و تحول استبايد در نظر. حكومٍت ايران در برخورد با مسائل و رويداد هاست
     عليرغم تمام تالش هاي مرتجعين، مردم با شرآت در انتخابات توازن قوا را به سود جناح اصالح طلب تغيير 

 . البته اين ارزيابي بستگي به ميزان حضوِر مردم در صحنه انتخابات دارد. خواهند داد
به . ام، نيروهاي متحجر حيات سياسي شان را رو به انقراض مي بينند     همان طور آه بارها اشاره آرده 

همين دليل تالششان را به آار خواهند  برد تا اين تغيير  و  تحول را تعليق  به  محال آنند؛ از قتل هاي زنجيره اي، تا 
متحجر است؛ شايد اين حرآات، زنجيره اقدامات و عمليات نيروهاي . حمله به آوي دانشگاه و توقيف دانشجويان

 . بتوانند فرا رسيدِن پاياِن حياِت سياسي شان را به تعويق اندازند
     از سوي ديگر بعيد به نظر نمي رسد آه يك جنگ چند روزه ـ مثال جنگ شش روزه موضعي ـ رو به سوي 

با پرتاب موشك بهانه و زمينه هاي اين جنگ هم فراهم است؛ چون سازمان مجاهدين . آشور عراق راه بيندازند
اين ها مي توانند بگويند آه . و راآت به ساآنين روستاهاي مرزي ايران، اين زمينه را به دست متحجرين مي دهد

 .  تماميٍت ارضي آشور ايران از سوي دولت عراق نقض شده  است
نجاني پرتاب      اوج اين قضيه در چند روز گذشته خمپاره هايي است آه از سوي مجاهدين به مقر آقاي رفس

اگر اين سازمان، آوچك ترين بهره اي از درايت سياسي برده  بود، هرگز در چنين شرايط ويژه اي دست به . شد
. چنين عملي نمي زد؛ مگر اين آه سياستش با مرتجع ترين نيروهاي جامعه همخواني  و همسويي داشته  باشد

 ! شايد هم عمال باهم هماهنگي دارند
آنها ابتدا به شدت به دولت عراق . نيروهاي متحجر همين خمپاره اندازي هاي مجاهدين است     آخرين بهانه 

رابط دولت عراق در . اعتراض آردند، بعد هم ديشب سپاه پاسداران نيرو به سوي مرزهاي عراق اعزام آرد
آن هايي آه «: ه  است آهيحيي صفوي هم تهديد آرد. تهران را هم فرا خوانده اند و تهديد به انتقام گيري آرده اند

 ».در خاك عراق هستند و هم چنين عراقي ها بدانند آه ضربه اين بار، ضربه اي همه جانبه و گسترده خواهد بود
 .       استفاده از لغات گسترده تر بودن و همه جانبه بودن مي تواند به مفهوم حمله نظامي به خاك عراق باشد

محتواي اين قرارداد .  قراردادي هم با جالل طالباني امضاء آرده  است     از طرفي دولت جمهوري اسالمي
يعني آه دو دولت بايد خرابكاران آشور مقابل را سرآوب آرده، تحويل . همان است آه شاه با صدام بسته بود

 .    اساس اين قرارداد در محدوده و قلمرِو ارضي تحت آننرل و نفوذ جالل طالباني است. دهند
ماال سپاه پاسداران به طور گسترده وارد عراق خواهد شد و شرايط و جو جنگي ايجاد خواهد آرد تا      احت

 . مردم وحشت آنند و پاي صندوق ها نروند
     از طرف ديگر با شايعه پراآني و خرابكاري در برخي از حوزه ها ـ از طريق پرتاب نارنجك ـ سعي خواهند 

يا مثال  آقاي ولي فقيه، . د انتخابات را تعليق به محال آنند و يا عقب بيندازندآرد وحشت عمومي ايجاد آنند، شاي
 . انتخابات را باطل اعالم آند» !صالح انديشي«براساس              

اين آه مجاهدين در اين شرايط .      چنين شيوه هايي مي تواند تالشي باشد براي به تعويق انداختن انتخابات
ندازي را به عهده مي گيرند، مي تواند به نوعي هماهنگي و همسويي با جناح متحجر باشد؛ مسئوليت خمپاره ا

واال چگونه يك سازمان چريكي در چنين موقعيتي تمام دارايي خودش را روي ميز قمار مي گذارد؛ اال اينكه 
اين ها در واقع سعي ! هماهنگي و همسويي اي با نيروهاي متحجر و حتا نيروهاي اطالعاتي ايران داشته  باشد

مي آنند مانع تحول و عبور ايران از اين شرايط استبداد مذهبي شوند، چرا آه مجاهدين هم ـ همچون متحجرين ـ 
 . چنين گذاري را روز مرگ و پايان عمر سياسي خود تلقي مي آند

از اصالح طلبان باشند،      به نظر سازمان مجاهدين، اگر فضا گشوده شود و اآثريت نمايندگاِن دور بعد مجلس 
در واقع پيماني ناخواسته ـ براساس اشتراك منافع با متحجرين درون . عمر سياسي ايشان هم پايان خواهد يافت
قبال هم ديديم آه . عمال هم دست  در  دست هم به پيش مي روند. آشور ـ اين همدستي ها را ايجاب مي آند

 . مسئوليت برخي از ترورها را به عهده گرفتند
هم چنان آه در حرم .      امروز حتا صحبت از اين است آه مجاهدين به فرمان نيروهاي متحجر عمليات مي آنند
همان زمان هم . امام رضا، به نام آن ها انفجار ايجاد آردند و يا در رابطه با ترور نمايندگان اقليت هاي مذهبي

گويا حاال به سودشان است آه سكوت را شكسته، . دندگفته شد آه آار، آار مجاهدين است؛ اما اينان سكوت آر
 . ترورها و موشك اندازي ها را خود به عهده بگيرند



عمل مي آنند و در بن بست » پيسي«     به نظر من يا مجاهدين به آاري آه مي آنند آگاهند، و يا از روي 
ما هنوز در ايران :  آنند آه بگويندسياسي قرار گرفته اند و براي مشغول آردن نيروهاشان اين آار ها را مي

 .  حضور داريم
     هرچه هست، نتيجه اعمال ايشان از لحاظ سياسي يكي است؛ حرآت به نفع نيروهاي مرتجع و نيروهايي آه 

 . در واقع دست  در  دست متحجرين، اختناق و تشنج و آشوب را به جامعه تحميل مي آنند. به آينده تعلق ندارند
 اشاره آرديد به گزارشي از عمادالدين باقي در تهران آه معتقد است يك خط پيوند بين گروه سعيد      مهري ـ

 . امامي و سازمان مجاهدين ـ در رابطه با ترور الجوردي و صياد شيرازي ـ وجود داشته  است
هفته گذشته . ستعمادالدين باقي نتيجه اين پژوهش را در روزنامه اش چاپ آرده  ا.      تهراني ـ درست است

شنيده ام آه اين پژوهش، پس از اتمام قرار است به . هم اين پژوهش در هفته نامه نيمروز تجديد چاپ شد
 .  صورت آتابي منتشر شود

     من فكر مي آنم صياد شيرازي و الجوردي را هم دستگاه اطالعات ايران ترور آرد و مجاهدين آن را به 
ي اجازه دهد و قدرت نيروهاي آزاديخواه افزايش يابد، شايد بتوان دريچه اين اگر مصالح عموم. عهده گرفتند

 !  دريچه اي آه از آن بوي رفسنجاني و فالحيان هم به مشام مي رسد. گنجينه اسرار را باز آرد
      قتل هايي آه از چند سال پيش تاآنون ـ يعني در دوران رفسنجاني تا امروز ـ انجام شده  است محدود به

 . نيست» محفلي«همين چهار قتل 
     آينده و پژوهش هاي آينده در دستگاه امنيت ايران در رابطه با نيروهاي متحجر نشان خواهد داد آه 

روشن شده ! شايد هم بر اساس منافعشان آگاهانه عمل مي آنند! مجاهدين تا چه حد دستآويز و بازيچه شده اند
اهدين در باره عمليات نظامي و به عهده گرفتن هاي امروزشان در است آه سكوت هاي آن زمان سازمان مج

به بيان ديگر دستگاه اطالعات و امنيت ايران عمليات . واقع تقسيم آار عادالنه اي است آه بين خودشان آرده اند
 . را انجام مي دهد و مجاهدين آن را به عهده مي گيرند

ه انتخابات، به نظر شما برنده نهايي اين انتخابات آدام جناح      مهري ـ با توجه به غوغاساالري هاي آستان
 خواهد بود؟

     تهراني ـ عليرغم تالش هاي مذبوحانه نيروهاي متحجر آه دوران سياسي شان پايان يافته است، شرآت در 
 . انتخابات توازن قوا را به سود جناح اصالح طلب رژيم تغيير خواهد داد

جلس پنجم در ماه هاي آخر و تصويب مصوبات ويژه به سود آقاي رفسنجاني آه ايشان      با وجود تالش هاي م
بتواند بدون استعفا و با حفظ  مقام رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام آانديد شود و هم چنين تغيير حداقِل سن 

 آساني نيروهاي مستقل. راي خواهند آورد%  15راي دهندگان، تماميت خواهان در مجموع حداآثر حدود 
هستند آه به هيچ سازمان و گرايش خاصي تعلق ندارند و به عنوان فرد در انتخابات شرآت مي آنند؛ اين ها 

همراه با نيروهايي مثل مجاهدين انقالب اسالمي، روحانيون مبارز، جريان جبهه مشارآت اسالمي بعالوه 
اين ارزيابي . ششم را تشكيل خواهند دادنيروهاي سكوالر و مستقل و اقليت هاي قومي و مذهبي اآثريت مجلس 

 .  من است و بيش از اين هم نمي شود پيش بيني آرد
     البته اگر وضع به همين صورت آرام پيش برود، با موفقيت آنها و  با باز شدن فضاي سياسي، فروپاشي 

است آه من ـ به عنوان به اين داليل . رژيم تسريع خواهد شد و واليت مطلقه فقيه ترك بزرگي برخواهد داشت
شهروندي آه دستش از شرآت درانتخابات آوتاه است ـ حضور در پاي صندوق هاي راي را تائيد مي آنم و 

اين تنها عرصه و ممكن ترين فرصٍت مقابله با . اصوال هم ميهنان را به شرآت در انتخابات دعوت مي آنم
 . نيروهاي ارتجاع مذهبي در شرايط فعلي جامعه است

  مهري ـ برخي مي گويند مردم خودشان بايد تصميم بگيرند، همان گونه آه در دوم خرداد تصميم گرفتند و    
 !عمل آردند، تا اين آه ما به ايشان دستور بدهيم

ولي از مجموعه داده هايي آه از ايران دارم و . منهم براي مردم تكليف معلوم نمي آنم.      تهراني ـ بدون شك
و اصال چرا نبايد شرآت . ي خوانم، مي بينم آه تصميم عمومي مردم به شرآت در انتخابات استاطالعاتي آه م

 ؟ !آنند
     در حالي آه بخشي از خوِد حكومت هم دارد نقش مخالف را بازي مي آند و اتفاقا هم خوب بازي مي آند؛ 

او . عبداهللا نوري فرقي با بقيه نداردبه عنوان مثال برخي فكر مي آردند آه . چون با استبداد مذهبي مخالف است
از نظر من اين نوعي سياه  و  سفيد آردن قضيه . هم يك نوري است مثل شيخ فضل اهللا نورِي دوران مشروطه

بعضي ها آنقدر از وقايع ايران دور افتاده اند آه اگر مثال عبداهللا نوري را به ميدان توپخانه هم بياورند و . است



 هم خواهند گفت آه اين هم جزئي از سناريو و نمايشنامه جنٍگ شمر و خولي است و يا دوشقه اش آنند، باز
 . دعواي توي تعزيه است

زنگ ها به صدا .      مردم اين را فهميده اند آه ديگر براي رفسنجاني امكان حكومت آردن وجود ندارد
 چيزي دارد درهم مي شكند، به خيابان مردم وقتي ديدند. در اواخر دوران شاه هم همين طور بود. درآمد ه اند

. ما هم براي مردم تكليف معين نمي آنيم. به همين دليل اين انتخابات يك فرصٍت تاريخي براي مردم است. آمدند
مردم مي روند تا بر حاآميت خودشان مهر آامل بزنند و حاآميت فقيه را . من نظرم را به سهم خودم مي دهم

 . باطل آنند
 به نظر شما موقعيت آنوني او چگونه است؟ . اسم رفسنجاني را آورديد     مهري ـ 

جز اين آه ايشان شانس و اقبال خودش را به راي .      تهراني ـ من حرف زيادي در باره رفسنجاني ندارم
برخي ها معتقد بودند آه بهتر است رفسنجاني نامزدي اش را پس بگيرد، اما ايشان . عمومي گذاشته  است

ديگر . اما ازريابي اش آامال غلط است. رفسنجاني تصور مي آند آه در انتخابات شانس صددرصد دارد. فتنپذير
نيروهاي بسياري رو به . جامعه ترك برداشته است. شرايط امروز ايران، شرايط پس از مرگ خميني نيست

 . به اين جهت ايشان نمي تواند نماينده مجلس بشود. سوي اصالح و تجدد آورده اند
ايشان به نحوي .      بسياري از آدم هاي متزلزل معتقدند آه نبايد او را به سمت نيروهاي محافظه آار هل داد

اما رفسنجاني پس از يك هفته ظرفيت خودش را نشان . جزئي از اصالح طلبان است و هوا خواه جامعه مدني
اين ها عوامل «:  اصالحات ريشه اي آرد، گفتاو در حمالتي آه به دگرانديشان و به ويژه نيروهاي خواهان. داد

جامعه مدني و گفتمان «اآبر گنجي هم در جوابش زير عنوان  » .امريكا و انگلستان و صهيونيسم هستند
ايشان . حاال مالحظه فرموديد آه اين زبان، زبان جامعه مدني و مدنيت نيست: نوشت» !عاليجناب سرخ پوش

 ».عمل آند” خليفه“ خواهد در ايران به صورت يك همان آدم اقتدارگرايي است آه مي
     با همه زد  و  بندها و تقلباتي آه مي آنند، رفسنجاني ـ اگر به فرض محال انتخاب هم بشود ـ چيزي بيشتر از 

همه جهان هم شاهد و ناظِر اين انتخابات و . چنان راي شكننده اي نخواهد آورد. يك نفر در مجلس نخواهد بود
به نظر من مجلس ششِم شوراي . درآوردن ايشان از صندوق، جز رسوايي چيزي نخواهد بود. تندتقلب هس

 .اسالمي آخرين خوابگاه و منزلگاه سياسي هاشمي رفسنجاني است
شما فكر نمي آنيد سرنوشت .      مهري ـ آقاي آرباسچي با بهره وري از عفو رهبر جمهوري اسالمي آزاد شد

رفسنجاني دوخته شود؛ با اين آه در درونمرز نظريات متضادي درباره ايشان ارائه آرباسچي هم به سرنوشت 
و يا اين . از اميرآبير» مسعود بهنود«از مرگ قهرمان سخن مي گويد و » مرتضي مرديها«مثال ! مي شود

 حاال آه آرباسچي منفصل از خدمات دولتي است، اجازه بدهيد بخش خصوصي را آباد آند و«: پيشنهاد آه
 !»جامعه مدني را بسازد

     تهراني ـ اصوال در جوامعي آه استبداد حاآم است، هرآس آه گوشه چشمي به استبداد نشان دهد، ديگر 
اين حرفي آه من مي خواهم بگويم، حرِف خوبي نيست و آاش اين طور نبود، و در چارچوب . عزيز نخواهد بود

 . بازي، امكان بيشتري باقي مي ماند
آرباسچي آن زماني عزيز بود . ها در نظام هاي استبدادي با ظرفيت هاي مختلفي مبارزه سياسي مي آنند     آدم 

به عنوان محكوم، مردم به پايش گل ريختند، به طوري آه آوچه . آه در مقابل استبداد ايستاد و محكوم هم شد
ولي فقيه متوجه شد آه مردم از زماني آه او را به زندان مي بردند، . محل زندگي اش پر از گل شده  بود

ترسيد آه اين حرآت به تظاهرات ميليوني در پشتيباني . شهرستان ها با اتوبوس به سمت تهران حرآت آرده اند
اگر آرباسچي در آنار رفسنجاني . به همين دليل ولي فقيه دستور داد ايشان را آزاد آنند. از آرباسچي تبديل شود

 را به سود او به آار گيرد، گمان نمي آنم موفقيتي را به دست آورد آه در دوم بايستد و توانايي و مديريتش
آنچه را هم آه مسعود . دو زمانه متفاوت و دو انتخاب مختلف است. خرداد و با حمايت از خاتمي به دست آورد

را با هر بهنود مي خواهد مديران اليق . بهنود مي گويد حتما از سِر خيرخواهي براي مديريت جامعه است
 .اما حرف مرتضي مرديها بيان سياسي دقيق تري است. عقيده اي جلب آند 

     مهري ـ شما اخيرا در ميزگردي در راديو بي بي سي شرآت آرديد و چيزهايي پيرامون وزارت اطالعات 
 ممكن است همان مطالب را براي شنوندگان ما تكرار آنيد؟ . گفتيد

از مصاحبه يونسي وزير اطالعات و امنيت ايران با روزنامه انتخاب ترتيب      تهراني ـ اين ميزگرد پس 
آنچه من به  طور فشرده و آوتاه گفتم اين . در اين ميزگرد زيد آبادي و رسول نفيسي هم شرآت داشتند. داده شد
عات و سازمان اطال. وزارت اطالعات تبديل به اختاپوسي شده  است آه در همه جاي مملكت دست دارد«: بود

. در واقع اين نهاد يك واحٍد غول پيكر اقتصادي شده  است. فقط يك واحد و نهاد اطالعاتي نيست] واواك[امنيت 



. بنابراين با حذف چند خاطِي وزارت اطالعات به عنوان آدم هاي بي رحم و جنايتكار هم مساله اي حل نمي شود
د آه حدوِد اختيارات آن را به حفٍظ امنيٍت آشور، براي آنترل اين وزارتخانه بايد قانون جديدي تصويب آر

محدود آند؛ آنهم فقط در برابر خطِر نفوذ و عمليات جاسوسي سازمان هاي جاسوسي بيگانه، نه اينكه آنترل و 
اساِس آار بايد بر حفظ آرامات انساني و حراست از . تفتيش عقايد شهروندان آشور، مبناي آارشان باشد

اين موارد در . انعت از تجاوز به حريم شخصي و حيثيت و شرافت و عزت ايشان باشدحقوق شهروندان و مم
آشورهاي غربي اساس آار سازمان هاي اطالعاتي آشور است و نه سرك آشيدن و چراغ قوه انداختن در مغز و 

 . انديشه شهروندان و آنترل و سانسور آتاب و مطبوعات
ق انساني شهروندان به همان جايي خواهد رسيد آه در ايران سرنوشت اين نهاد بدون توجه به حقو     «

 .  رسيده  است و سعيد امامي ها و اسالمي ها محصول آن هستند
در تمام جامعه هم دست اندازي مي آند؛ از صنايع بگيريد تا . اين دستگاه بيش ازحد غول پيكر شده  است     «

. ي خصوصي سهم مي گيرد و اجناس ممنوعه را وارد مي آنداين وزارتخانه از شرآت ها. ورود آاالهاي ممنوعه
. اين اعمال جزء وظايف اين وزارتخانه نيست. در آنترل و فروش ارز و بسياري آارهاي ديگر دخالت مي آند

 »!در واقع ساختار اين وزارتخانه بايد دگرگون شود. پيشنهاد من در آن گفت وگو ساختاري بود
درست . ره آرديد آه اين ها از تهران تا لس آنجلس دهان خيلي ها را چرب آرده اند     مهري ـ زماني شما اشا

 است؟ 
همانطور آه گفتم اين نهاد اختاپوس .      تهراني ـ بر خالف نظر بعضي ها آار وزارت اطالعات سر بريدن نيست

ادهاي تحقيقاتي، در در مطبوعات، در نشر آتاب، در نه. در همه زمينه ها هم فعاليت و نظارت دارد. است
من اگر آار پژوهشم در اين زمينه تكميل شود، آن را در اختيار شنوندگان شما خواهم . بررسي تاريخ معاصر

اين . خواهيد ديد آه اين ها چه تعداد نهاد گوناگون براي آنترل و دستكاري در افكار مردم ايجاد آرده اند. گذاشت
دوازده نفر هم به عنواِن عاملين قتل هاي زنجيره اي  /با حذف ده. سازمان به واقع يك سازمان جهنمي است

در ضمن خوِد اين . بايد ساختار آن دگرگون شده و پوشش جديد قانوني پيدا آند. مساله اي حل نخواهد شد
تمام دست هاي . وزارتخانه هم بايد تخت آنترل دولت و رئيس جمهور عمل آند و نه اين جناح و آن جناح

وجود نهادهاي اقتصادي در آنار اين وزارتخانه ـ براي ارتزاِق افراد فعال . ن نهاد هم بايد قطع شوداقتصادي اي
 . در آن ـ چشم و دل ايشان را آور مي آند و به همين دليل حاضر مي شوند به هر آاري دست بزنند

 .     مهري ـ در واقع بايد وزارِت اطالعاِت واقعي باشد
 وزارت اطالعات و تبديل آن به يك نهاد اطالعاتي در خدمت تكامل جامعه، آنچنان آه      تهراني ـ حل مساله

خاتمي پس از آگاهي از قتل هاي زنجيره اي و مدارآي آه در . اين نهاد اختاپوس شده  است. هست امكان ندارد
در واقع ايشان » .دتا ريشه اين قضيه روشن نشود، ما آار را رها نخواهيم آر«: اختيارش گذاشتند، اعالم آرد

قول داد آه پديده منحوسي به نام سازمان امنيت را آه آارش قتل و جنايت و معدوم آردن شهروندان ايران بوده 
 . من همان زمان هم به اهميت اين سخن اشاره آردم. اين حرف بسيار مهمي است. است، ريشه آن آند

در واقع رفسنجاني . است» حفظ وضع موجود «     حضور رفسنجاني هم در انتخابات به عنوان پرچمدار
اگر يادتان باشد رفسنجاني بعد از قتل هاي زنجيره اي . مي خواهد وضع را همچنان آه تابحال بوده  است، حفظ آند

حتا داستان محفلي بودن عامالن قتل ها را هم رفسنجاني مطرح ! در نماز جمعه  گفت آه فتيله ها را پايين بكشيد
واست بگويد آه سازمان امنيت و اطالعات، پيكر سالمي است آه مثال فقط يك آورآي در درونش او مي خ. آرد

رفسنجاني  در نماز جمعه هاي قبلي هم همراه با يحيي صفوي فرمانده سپاه پاسداران شرآت آرد . پيدا شده  است
وزارت اطالعات و امنيت گفت در سخنراني بعدي اش هم به افراد . و براي شرآت در انتخابات اعالم آمادگي آرد

 »!شما سربازان گمنام امام زمان هستيد، به وظايف خودتان عمل آنيد«: آه
بسياري از نمايندگان مجلس و پايوران . ايشان هم نمايشگاهي ترتيب داد» خدمات«     براي ارج گذاشتن به 

نظريات ايشان را هم در . ري آردندهرآدام اين ها هم اظهار نظ. رژيم را هم به تماشاي اين نمايشگاه بردند
 . مطبوعات منعكس آردند

اين فيلمي آه از گروه امامي ساخته ايد و «:      همين امروز در يكي از روزنامه هاي داخل خواندم آه گفته اند
. در آن خواسته ايد نشان بدهيد آه اين ها به دستور خارجي ها مرتكب اين قتل ها شده اند، حرف بيهوده اي است

باعث سرشكستگي نظام است آه معاون اداره اي در وزارت . نمايش اين فيلم باعث آبروريزي نظام است
 !بگذريم» !اطالعات، بيست سال به دستور اجانب آار آرده باشد

     رفسنجاني براي مخدوش آردن پروسه شناخٍت مردم و جلوگيري از پيشرفت آن  نسبت به افشاي جنايات 
خواستند . حمالتي هم آه به اتهام افراط گرايي به گنجي آردند، بهانه اي بيش نبود. نامه را چيداين نهاد اين بر



عباس عبدي هم اشاره آرد آه . جناياِت انجام شده در دوران رياست جمهوري رفسنجاني را  الپوشاني آنند
 .   رفسنجاني از همه قتل ها اطالع داشته  است

رفسنجاني از قتل هاي انجام . صالح طلب آبي است آه بر زمين ريخته شده  است     حرف هاي نمايندگان جناح ا
اين قضيه است آه بايد . از وجود سعيد امامي هم خبر داشته  است. شده در دوران خودش خبر داشته  است

 .بررسي و ريشه يابي شود
بايد پاسخگو باشند؛ .  مسئولند     فالحيان و رفسنجاني در مقابل اعمال غيرقانوني وزارت اطالعات و امنيت

 !عليرغم نامزد شدن رفسنجاني براي اين انتخابات
     اگر اين قضيه به طور ريشه اي بررسي شود و نيروهاي آزاديخواه درون و برون مرز پشت اين قضيه 

ن ساختار تمام نيروها بايد براي روشن  شد. بايستند، در واقع شيشه عمر استبداد مذهبي را به زمين زده اند
وزارت اطالعات و امنيت، قتل هاي زنجيره اي، و ترورهايي آه در دوران هشت  ساله رياست جمهوري 

 ! رفسنجاني صورت گرفته  است، بسيج شوند
.      مهري ـ بسياري از دوستان دوران دانشجويي شما شخصيت هاي درجه اول ساختار حكومتي آلمان هستند

 اشتباه نمي آنم؟
ولي من همچنان و هنوز هم فاصله سياسي خودم را با آن ها حفظ .  ـ نه آقاي مهري، اشتباه نمي آنيد     تهراني

آن ها هم در . و محروم از بسياري حقوق ها. من فراموش نمي آنم آه عضوي از اپوزيسيون ايران هستم. آرده ام
ا ايران به هر قيمتي رابطه داشته  مقامي آه هستند در نهايت حافظ منافع آشور خودشان هستند و مي خواهند ب

 . باشند
اين خبر درست است آه هلموت هوفر با يك .      مهري ـ اين روزها حزب سبزها هيئتي به ايران فرستاده  است

 جاسوس جمهوري اسالمي معاوضه شده  است؟ 
وجود مناسبات 1979     تهراني ـ يكي از واقعيت هاي ديپلماسي ايران بعد از انقالب و حتا پيش از سال 

بعد . اين مناسبات براي هر دو آشور همواره اهميتي درجه اول داشته  است. اغماض گرايانه با آلمان بوده  است
به » گنشر«حتا زماني آقاي . از انقالب دولت آلمان تنها آشور غربي بود آه روابطش را با ايران حفظ آرد

به همين دليل هم . يعني نزديكي بين دوآشور اينقدر زياد بود. وزير خارجه جمهوري اسالمي ايران ملقب شده بود
 . دولت آلمان در رابطه با تروريسم دولتي جمهوري اسالمي و مسايل ديگر بسيار خطا آرده است

     به نظر مي رسد بهبود مناسبات آلمان با ايران و اصوال اروپا و حتا امريكا، به چگونگي ميزان وضع 
من اين بيان را از بسياري . ان ـ يعني چگونگي روابط حكومت و ملت ـ بستگي داشته باشدمناسبات دروني اير

 . از شخصيت هاي سياسي و دولتي آلمان شنيده ام
:      در نشستي آه يكي دو ماه پيش برگزار شد و برخي از اين دوستان من هم حضور داشتند، تاآيد مي شد آه

به نظر مي رسد در . نگي ميزان مناسبات دروني جامعه ايران استگسترش مناسبات خارجي، وابسته به چگو
شرايط آنوني سياست خارجي غرب در رابطه با ايران بر پايه رعايت حقوق بشر در ايران و شكل گيري آن 

غرب براي ايران در عرصه جهاني و به ويژه منطقه اي و نه فقط      خاورميانه ـ به عنوان . تنظيم شده  است
 بازار جهاني آه از پاآستان شروع مي شود و تا سودان و يمن و حتا مصر گسترش مي يابد ـ به نوعي بخشي از

 . اهميت ژئوپلتيك ايران در منطقه حتا پس از سقوط شوروي بسيار زياد است. نقش نظامت و اولويت قائل است
ملت دارد؛ يعني /ت دروني دولت     نگاه ديپلماسي جهان به دولت ايران تا ميزاني بستگي به بهبود مناسبا
در مجموع دستگاه حكومتي آلمان . چگونگي رعايت حقوق بشر و ميزان پيشرفت جامعه به سمت جامعه مدني

چه حزب سبزها و سوسيال دموآرات ها و حتا دموآرات مسيحي ها با همه بحراني آه به دليل آثافتكاري هاي 
اين امتياز خوبي براي نيروهاي آزاديخواه .  تحول چشم دوخته اندمالي برايشان پيش آمده و حتا امريكا، به اين

به همين دليل سر و صداي عسكر اوالدي درآمده  است آه چرا معاون وزير . و تحول طلب مذهبي در ايران است
آشور با سفير آلمان در باره نتيجه انتخابات مجلس ششم گفت و گو آرده  است و چرا سفير آلمان اظهار 

عسكراوالدي هم جار  و  جنجال راه انداخته و توضيح خواسته  . ي آرده آه اصالح طلبان پيروز شونداميدوار
 . است

     نيروهاي متحجر در ايران متوجه شده اند آه جهان سرمايه داري ديگر حتا به قيمت غارت منابع نفتي هم 
 است آه چشم انداز آينده ايران تاثير زيادي  دنياي اقتصاد به اين نتيجه رسيده. حاضر به نگه داري آن ها نيستند

تكه اوِل اين بازار جهاني شامل امريكا و آانادا و . در تكامل اقتصادي اين تكه از بازار جهاني خواهد  داشت
تكه سوم منطقه زردهاست، يعني آل خاور . تكه دوم اروپا و در آل و بازار مشترك است. امريكاي التين است



ين بازار هم خاورميانه و آسياي ميانه و اين بخش از بازار آشفته جهاني است آه ميزاني هم تكه چهارم ا. دور
 .منابع نفت و گاز دارد

     در اين رابطه به ايران در درجه نخست، به مثابه فاآتور تنظيم آننده نظم آينده اين منطقه از جهان نگاه 
آن ها در ايران مانند خروس بي محل » كومت عدل اسالميح«آقايان موتلفه و ديگران هم مي دانند آه . مي شود
خيلي از روشنفكران فراموش آرده اند آه . تمام آوشش اين ها اين است آه در جامعه تحولي به وجود نيايد. است

 سال پيش پيدا شده  بود؛ ولي در ايران به دليل حضور 300اين تحول در گفتمان سياسي ايران، در اروپاي 
و استفاده از قوانين شرعي به جاي قوانين مدني، تا بحال اين تحول دچار سوخت  » ب در حكومتمذه«مستقيم 

 . و  سوز شده  است
     اما حاال اين تحول با شتاب بيشتري روي داده و دستآورد بزرگي هم هست؛ با تمام خسراني آه تاآنون به 

 جاي اين آه بگوييم فالن آشور نفت ارزان ما بايد جدا روي اين پديده حساب آنيم؛ به. بار آورده است
به نظر من نفت ديگر نقش درجه اولي در مناسبات . مي خواهد، پس به خاطر آن دست به هر آاري مي زند

مهم نيروي عظيم انساني ايرانياِن آارشناسي است آه در امريكا و آانادا و اروپا حضور . امروز جهان ندارد
 ميليارد دالر سرمايه اي است آه ايرانيان در خارج از آشور با 450 دارند، و همچنين وجود بيش از 

 . توانايي هاشان توليد آرده اند
     اگر فقط تعدادي ازاين آارشناسان و مقداري از اين سرمايه عظيم در شريان اقتصادي ايران جريان يابد، 

با در نظر گرفتن اين پارامترهاست . ي گيرداين فاآتورها را غرب هم در نظر م. اقتصاد ايران به حرآت در مي آيد
 .آه شكل و محتواي ديپلماسي آشورها نسبت به ايران در حال حاضر تعيين مي شود

ميزان بهبود مناسبات دروني جامعه ايران، و رابطه بين دولت و ملت، اساِس پيشرفت و :      تكرار مي آنم
به همين جهت است آه از روشنفكران ايران، با جرات بيشتري . مناسبات جهاني با ايران را در آينده تعيين مي آند

براي چند روز ديگر هم، ابراهيم . همين االن يك هيئت چند نفره از حزب سبزها در تهران است. دعوت مي شود
 فوريه در پارلمان آلمان در شهر 24 و 25ايشان در تاريخ . يزدي و محمد توسلي را به آلمان دعوت آرده اند

شيرين عبادي و .  فوريه هم در دانشگاه فرانكفورت سخنراني مي آنند26در .  سخنراني خواهند آردبرلين
همچنين بسياري از آارشناسان و روشنفكران و نيروهاي سياسي جناح اصالح طلب را هم دعوت آرده اند تا با 

 . ايشان مبادله افكار آنند
 آلماني ـ پس از دو سال زندان و آشمكش ميان ديپلماسي دو      آلمان ها سعي مي آنند از بازگشت هلموت هوفر

را مابه ازاي او آزاد آرده اند؛ ] مامور اطالعاتي ايران[هرچند آه حميد خرسند . آشور ـ جنجال مطبوعاتي نسازند
اما . ايران ترجيح مي داد هلموت هوفر را با آاظم دارابي تاخت مي زد. اما اين معامله باب ميل رژيم تهران نبود

 . و حكم اين دادگاه هم هنوز به قوت خودش باقي است. دارابي مهر محكوميت دادگاه ميكونوس را دارد
     مهري ـ شنبه گذشته در لس آنجلس به مناسبت آغاز فعاليت آنفدراسيون جهاني دانشجويان مراسمي برگزار 

 رگداشت بود يا نوعي مجلس ترحيم؟ به نظر شما بزرگداشت چهلمين سال تاسيس آنفدراسيون، مراسم بز. شد
     تهراني ـ تا آنجا آه من اطالع دارم قرار بود چهلمين سالگرد تاسيس آنفدراسيون و چهل و پنجمين سالگرد 

برگزار آردن چنين جلساتي مانعي ندارد اگر افراد همديگر را . رويداد شانزده آذر را در تهران هم برگزار آنند
حتا اگر بشود گذشته ها را واقع بينانه بررسي آرد، بسيار خوب است؛ اما با . ذشته ها بكنندببينند و يادي هم از گ

براي آينده هم آارهاي نو، راه هاي نو و ايده هاي نو  الزم ! بايد آينده را ساخت! گذشته نمي توان زندگي آرد
برگزار آردن ! چه اشكالي دارداگر بتوان تجربيات آنفدراسيون را جمع  بندي آرد و از آن درس گرفت، . است

به باور من . اين جلسات بيشتر يادآور يك دوره از مبارزات نسلي است آه جواني را پشت سر گذاشته است
آن دوران . دموآراتيك را براي بازسازي آينده  ايران سامان دهيم/شايسته است آه تالش آنيم يك جريان ملي

 .ديگر تكرار نخواهد شد
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