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:      مهري ـ سعيد حجاريان در پيامي به يادمان دومين سالگرد فاجعه يكشنبه سياه دانشگاه تبريز گفته است
اه تهران و دانشگاه تبريز رخ داده است و گويا سومين موج مهاجرت در آشور ما پس از واقعه آوي دانشگ«

اين موج مهاجرت، با امواج قبلي آامال متفاوت است؛ چون در دو موج اولين، باالخره عناصري از آشور 
 ».رفته اند آه هيچ عالقه اي به اين زاد و بوم نداشته اند

      به نظر شما به عنوان پژوهشگر، سخنان حجاريان چه معنايي دارد؟ 
با . تهراني ـ در مرحله اول آه من، اظهار نظر حجاريان را روي صفحه اينترنت خواندم، بسيار متاسف شدم     

برادرم در اثر يك سانحه مغزي، ! نكند حجاريان هم، به سرنوشت برادرم عباس دچار شده باشد: خودم گفتم
طي سال ها و با معالجات فراوان، البته او . دچار فراموشي شد و بخشي از سلول هاي مغزش اش را از دست داد

روزي آه حادثه  ترور . توانست بخشي از قدرت انديشه و حافظه اش را احيا آند؛ ولي هنوز هم دچار مشكل است
سعيد حجاريان پيش آمد، و دشمنان آزادي و آين جويان اصالحات، ايشان را زخمي آردند، گفته شد آه ايشان از 

ته بسياري دعا آردند آه ايشان سالمتي اش را باز يابد؛ چرا آه حجاريان را مردي الب. فكر آردن باز خواهد ماند
او ديگر بازجوي زندانيان نبود؛ حاال به آزادي مي انديشيد و در جريان اصالحات . تحول يافته شناخته بودند
 . نقش تعيين آننده اي داشت

رم اين بود آه حرف هاي ايشان، ناشي از      من پس از خواندن اظهار نظر ايشان، در مرحله ي اول تصو
محال : چرا آه معتقد بودم. اصابت گلوله هاست، و ايشان حافظه زمان حالش را تا حدودي از دست داده است

اما اظهار نظر ايشان، موجي از . است ايشان اطالعي در مورد تاريخ مهاجرت و تراژدي مهاجرت نداشته باشد
به نظر من ايشان در اين رابطه عدم آگاهي اش را .  را به عكس العمل واداشتشگفتي به وجود آورد و خيلي ها

من در رابطه با تراژدي مهاجرت پژوهشي آرده ام آه سال گذشته تا نوروز همين امسال . به نمايش گذاشته است
وج من در اين پژوهش به م. اين پژوهش عنوان آوچ نسل انقالب را داشت. در صفحات اينترنت قرار داشت
نوشته بودم آه در . البته نه با نتيجه اي آه حجاريان از اين فاجعه گرفته است. سوم مهاجرت اشاره آرده بودم

در .  ساله هستند25 تا 20اين فراريان اآثرا جواناني . اين روزها نسلي آه نسل انقالب است از آشور مي گريزد
يزند آه در دامان جمهوري اسالمي رشد آرده و آموزش آساني  مي گر. واقع فرزندان انقالب از آشور مي گريزند

حتا نوشته بودم آه اين نسل، براي گريزش . گرفته اند؛ با اين حال همين ها مرزهاي آشور را پشت سر مي گذارند
بعد هم به اين نتيجه رسيده بودم آه اين نسل، دلبستگيِ  . انگيزه هايي مهم تر و متفاوت تر از نسل هاي پيشين دارد

 . موج هاي قبلي را به آشور، سرنوشت  و فرهنگ ايران ندارد
از توانايي هاي معيني در زمينه  آامپيوتري .      اين نسل بيشتر فارغ التحصيالن رشته هاي علمي و فني هستند

هر مليتي هم آه داشته باشند، تفكرشان . در تمام آره  زمين هم، همقطاران و همطرازاني دارند. برخوردارند
با هيچ . اين  جوانان، نيروهاي آار يا آار آفرينان اقتصاد نوين جهاني هستند. رامرزي و جهاني استف

اين نسل .  سال شست و شوي مغزي و اسالمي23ايدئولوژي اي هم نمي توان غل و زنجيرشان آرد؛ حتا بعد از 
هاي آشور را پشت سر گذاشته، جديد جهاني، اگر در درون مرزهاي ميهن امكان رشد و فعاليت پيدا نكند، مرز

به سرعت هم جذب بازار آار جهاني اروپا . در واقع از چنگال استبداد و بيكاري و بي حرمتي مي گريزد. مي رود
. و امريكا و آشورهاي صنعتي مي شود و عطاي واليت مطلقه فقيه و اعوان و انصارش را به لقايش مي بخشد

 . اين نظر من در باره اين نسل است
چرا آه جمهوري اسالمي .    من حتا معتقدم آه اين نسل، دلبستگي آمتري هم به تاريخ و فرهنگ ملي ما دارد  

به اين جهت اين . و نظام اسالمي تا توانسته است، در نقض فرهنگ ملي ما و نقض هويت ما آار آرده است
 . هنگ و آشور داردنسل، در مقابسه با نسل هاي قبلي ـ آه ما باشيم ـ دلبستگي آمتري به فر

     من در حيرتم آه سعيد حجاريان چگونه آشف آرده است آه موج هاي قبلي آوچ از آشور، دلبستگي  آمتري  
اگر حجاريان دچار خلط ذهني نشده باشد و حادثه ترور، بخشي از حافظه اش را ! به اين مرز و بوم دارند؟

 . باشد، به نسل هاي پيشين مهاجرت جفا آرده استمعدوم نكرده باشد، و اين حرف ها را آگاهانه زده 
خودي و غيرخودي و فلسفه  تبعيض گرايانه اي است آه اين  جماعت » تز«     تقسيم بندي او هم ناشي از همان 

در نيابد حال پخته «: ولي اگر چنين باشد، بايد گفت. البته من اميدوارم آه اين طور نباشد. در سياستش دارد
 » !سخن آوتاه بايد، والسالمهيچ خام، پس 



. من خود يكي از نمايندگان آهن سال دو نسل از مهاجرت ايران هستم.      سعيد حجاريان نسل  ما را نمي شناسد
در «: در جايي نوشته ام. در دو نظام هم در مهاجرت بوده ام.  سال است آه در مهاجرت هستم40بيش از 

ياران بسياري را در غربت، بر . سالمي، حاال به پيرانه سر رسيده امدوره هاي طوالني تاريخ پس از انقالب ا
و » .روي دوشم به گورستان هاي سرد و نمناك غربت حمل آرده ام؛ تا جايي آه ديگر شانه هايم خسته شده است

اد و موج هاي قبلي مهاجرت، عالقه و دلبستگي اي به اين ز«: حاال آقاي حجاريان، شما با اين اظهار نظرتان آه
شايد ندانيد آه در ميان . قلب من و هزاران هزار تبعيدي مهاجر را شكسته و خسته آرده ايد» .بوم نداشته اند

عزيزاني آه در مهاجرت جان باخته اند، عزيزاني بوده اند آه تا آخرين لحظه به زاد و بوم و فرهنگ آشورشان 
 باخته، در همين خاك  سرد غربت به امانت سپرده دلبستگي داشته اند و با شعله هايي از عشق به ايران جان

 !شده اند
     يكي از اين عزيزان، دوست نازنين من منوچهر محجوبي، روزنامه نگار و طنزپرداز انديشمند ميهنم بود آه 
همين چند سال پيش در لندن چشم از جهان فرو بست، وقتي من يك شب قبل از خاآسپاري، به اتاق آارش وارد 

اين شعر را آنار . ري را ديدم آه او هنگام دست و پنجه نرم آردن با مرگ، به ياد ايران نوشته بودشدم، شع
 : نوشته بود. تختش پيدا آرديم

 آنون آه مي روم دل از هزار جاي برآنم
 وسوسه مي آند مرا رفتن سوي ميهنم

 اگر چه نيست در وطن هيچ در انتظار من 
 كر رفتنم به غير درد و مرگ و غم، باز به ف

من اميدوارم آه اين .      به باور من سعيد حجاريان، در مورد موج هاي قبلي مهاجرت بي انصافي آرده است
قضاوت، تنها يك خطاي ذهني باشد، و ايشان بتواند بزودي اين خطا را تصحيح آرده، به تبعيديان و مهاجريني 

 .  مگي قرباني ستِم استبداد مذهبي هستندتبعيدياني آه ه! آه از ايشان رنجيده اند، آرامش ببخشد
     سعيد حجاريان، در گذشته هاي دور آلمات خردمندانه اي در باره مسائل جامعه ايران گفته است؛ ولي با اين 

متاسفانه اين . جمله نوعي آشفته فكري را ـ حتا در بين نيروهاي طرفدار اصالحات ـ به وجود آورده  است
 ! آه اين اظهارنظر ناشي از زد و بندهاي پشت پرده  اين جناح با جناح راست باشدنگراني هم وجود دارد 

اين پيروزي انتخاباتي، دليلي بر شكست رقيب .      من معتقدم آه پيروزي جريان دوم خرداد، هنوز ناتمام است
شت يك ماه از مي بينيم آه پس از گذ. نيست؛ بلكه جناح راست را به راه حل هاي پشت پرده سوق داده است

البته من اميدوارم آه اين اظهار نظر جزيي از توافق هاي . انتخابات، هنوز هم آلنجار بر سر تشكيل آابينه است
نيروي انحصارطلب اصال نمي خواهد آه نيروي چند ميليوني بيرون مرزهاي ايران، به ! پشت پرده نباشد

آه يكي از شعارهاي انتخاباتي حزب مشارآت، گويا ايشان فراموش آرده است . مرزهاي آشور نزديك شود
واقعيت اين است آه اين جماعت از حضور اين . بود» ايران براي همه ايرانيان«: اصالح طلبان و خود ايشان

 . نيروي عظيم در عرصه سياست وحشت آرده است
ريه پرداز اين جريان ـ با  به نظر من توافق هايي بين اصالح طلبان و در راس آن ها سعيد حجاريان ـ به عنوان نظ
با اين موضعگيري . مرتجعين بر سر فاصله گرفتن از نيروهاي دگرانديش در داخل و خارج انجام گرفته است

به قول معروف خودي و غير خودي آرده، مرزهاي قرمز را پر رنگ تر . مي خواهند بگويند آه با ما تمايز دارند
تا براي ائتالف بعدي مشكلي نداشته . ح انحصارطلب را آسوده آنندمي خواهند خيال جنا. از قبل رسم مي آنند

البته من مطمئن نيستم آه همه . اگر چنين باشد سازش متعفني از باال بين دو جناح در جريان است. باشند
 ! اصالح طلبان خواهان چنين سازش متعفني باشند

اين درست است آه . تازه درون مرز پرسش بكنم     مهري ـ در اين جا مي خواستم در رابطه با صف آرايي هاي 
 ! در ميان اصالح طلبان، شكاف هاي تازه اي رخ داده است؟
به نظر من پيروزي دوم خردادي ها دليلي بر شكست .      تهراني ـ من چندي پيش به اين مطلب اشاره آردم

 ادامه ائتالف دوم خردادي ها هم با .رقيب نيست؛ بلكه آن ها را بيشتر به راه حل هاي پشت پرده سوق داده است
 . ترآيب موجود، ديگر ممكن نيست، و صف بندي هاي جديد هم اجتناب ناپذير است

     به نظر من جناح راست بيكار نخواهد نشست و از طريق روحانيت راست دوم خرداد، مي تواند جبهه مذآور 
اصوال يك موج جدايي و از . رز هم وجود دارداحتمال شقه شدن مجمع روحانيت مبا. را متالشي و تضعيف آند

هم پاشيدگي در جبهه پيروزمند ديده مي شود؛ بخصوص آه جناح مغلوب، سعي در جذب اصالح طلبان و رسيدن 
با اين . جناح مغلوب از تاآتيك عقب نشيني و جاخالي دادن استفاده مي آند. به توافق هايي در پشت پرده دارد

در واقع نمي خواهد . حريف رها مي آند تا خودش را تابع و پذيراي راي ملت نشان دهدتاآتيك توپ را در زمين 



احتماال تهاجم . مانند انتخابات رياست جمهوري، باعث اتحاد و همبستگي بين جريان هاي مخالف خودش شود
به آن ها، بعدي ولي فقيه زماني خواهد بود آه اختالفات ميان اصالح طلبان به حد بااليي برسد و تهاجم 

 !  تضادهاشان را تشديد آند و نه تخفيف
اين جريان به نظر من، درست مثل جنيني .      در آل، جريان دوم خرداد به حساس ترين مرحله اش رسيده است

است آه زاده شده، اما حامل عوارض ژنتيكي و وراثتي است، و مي تواند به بيماري هاي خطرناك و حتا عقب 
اظهار نظر سعيد حجاريان و آشمكش هاي پشت پرده براي تشكيل . العمر نوزاد منجر شودماندگي هاي مادام 

 وزير 6امروز هم شنيدم آه گروه آارگزاران سازندگي خواستار تغيير . آابينه، نمونه هايي از اين عوارض است
ردم ما مستقل از البته جنبش اجتماعي م.  وزير هستند18شده اند؛ در حالي آه اصالح طلبان خواهان تعويض 

حرآت اصالح طلبي دولتي است و به راهش ادامه خواهد داد؛ اين جنبش در اعتصابات آارگري تا تظاهرات 
درست در اين بحبوحه، ولي فقيه دو عضو جديد . عمومي مردم و اعتراضات ديگر خودش را نشان مي دهد

ماق و طرفداران فقه سنتي هستند ـ منصوب شوراي نگهبان ـ آقايان قديري و الريجاني را آه از اصحاب اهل چ
آرده، به صف فقها اضافه آرده است تا بتوانند در برابر نهادهاي انتخابي آشور و جريان هاي اصالح طلبي 

در اين ميان اتفاقات ديگري هم مي افتد؛ مثل فشاري آه هنوز هم بر زندانيان اعمال مي شود، مثل . ايستادگي آند
 . عزت اهللا سحابينقل و انتقال مهندس 

خانه هاي .      اين ادعاي دادگاه هاي انقالب آه سحابي را به خانه هاي امن برده اند، خودش يك طنز تاريخي است
بعد از اين آه تمام فشارهاي جسماني را به . امن در جمهوري اسالمي، ايستگاه آخر يك زنداني سياسي است

مثال . ني را به خانه هايي مي برند آه روانش را هم دستكاري آنندزنداني تحميل آرده، او را خرد آردند، زندا
همينطور روزنامه نگاران ديگري از . امروز اعالم آردند آه اآبر گنجي به شش سال زندان محكوم شده است

. اين  ها نمونه هايي از سازش هاي دو جناح حاآم است. اصالح طلبان راديكال را هم در زندان نگه داشته است
ايشي از محافظه آاران آه به ظاهر طرفدار نوعي اصالحات هستند، به عالوه اصالح طلبان ميانه رو، گر

براي تحقق اين ائتالف، انحصار طلبان موظفند . درصددند ائتالفي به وجود بياورند  تا آليت نظام را حفظ آنند
واهد بخش راديكال اصالح طلبان را حذف در واقع اين ائتالف مي خ. خيابان ها را از انصار حزب اهللا خالي آنند

 . آند
البته جنبش اجتماعي ايران ـ مستقل از اراده .      به نظر من، ما در آينده شاهد حوادث جديدي خواهيم بود

احتماال موضع من، در ذهن شنوندگان شما با يك اشتباه همراه . حكومت گران ـ مدت هاست آه آغاز شده است
ي گفتيم آه بايد از جريان اصالح طلبي دفاع آرد، خيلي ها تصور مي آردند آه ما از جناح يعني وقتي ما م.  است

نه، ما در واقع از يك فرآيند اجتماعي دفاع مي آرديم آه اين فرآيند اجتماعي، ! اصالح طلب دولتي حمايت مي آنيم
عي است آه براي حمايت از طبي. همين جنبش اجتماعي مردم ماست آه خواهان تحوالت و آزادي در ايران است

چرا آه به باور ما، شرآت در انتخابات اين فرآيند را . اين فرآيند، از شرآت در انتخابات هم دفاع مي آرديم
 .  تشديد و تسريع مي آند

      مهري ـ وضعيت آنوني اصالح طلبان را چگونه مي بينيد؟ 
به نظر من اين جنبش، . دو راهي قرار گرفته است     تهراني ـ جنبش اصالحات ايران، اين روزها برسر يك 

 .حرآت دولتي را نفي آرده، مستقال به حرآتش ادامه خواهد داد
 ميليون نفري آه در 15 تا 14در باره آن .      مهري ـ سخن از انتخابات رياست جمهوري به ميان آمد

 عمل آرده اند؟  انتخابات غيبت داشتند، چه نظري داريد؟ آيا اين ها به نظريه تحريم 
من قبل از انتخابات معتقد به مشارآت در .      تهراني ـ اجازه بدهيد من مواضع خودم را يكبار ديگر تكرار بكنم

به نظر من، انتخابات يكي از عرصه هاي مهم پيكار اجتماعي مردم است و نمي توان آن را جدا از . انتخابات بودم
از آنجايي آه ما نه . همين دليل با شرآت در انتخابات موافق بودمبه . حرآت اجتماعي مردم ارزيابي آرد

نامزدي براي شرآت در انتخابات داشتيم و نه اين انتخابات را آزاد و دموآراتيك مي دانستيم ـ باالجبار ـ با همان 
ز وضعيت اين موضع ما هم ناشي ا. مهره هايي آه در صحنه بودند، مردم را به شرآت در انتخابات دعوت آرديم

 ميليوني آه در انتخابات شرآت نكرده اند، بيان آننده يك موضع 14به باور من  اين . تعادل قوا در جامعه بود
مهم اين است آه .  ميليون از چه گرايشاتي تشكيل شده اند، مهم نيست14اين آه اين . مشخص و حساس هستند

به نظر من . اره آشور و اين نظام استبداد ديني هستند ميليون نفر از راي دهندگان ايراني مخالف اين نوع اد14
در واقع .  ميليون نفري هم آه به محمد خاتمي راي داده اند، مخالف نظام حكومتي آشور هستند22حتا همان 

همه اين هموطنان مخالف نظام حكومتي فعلي حاآم بر آشور هستند؛ منتها بعضي از ايشان راي دادن را 



 ميليون نفر به 14 ميليون نفر و هم آن 22واقعيت اين است آه هم اين . م راي ندادن رابرگزيده اند، بعضي ه
 . اين ارزيابي من از انتخابات رياست جمهوري است. عدم مشروعيت نظام واليت فقيه راي داده اند

آيا آيا شما سخنگوي گروه، حزب، سازمان و يا جناح بخصوصي هستيد؟ :      مهري ـ پرسش ديگر اين است
 در درون مرز و برون مرز، همصدايان و هم گاماني هم داريد؟
نه نماينده و سخنگويي دارم، نه از طرف جريان .      تهراني ـ من عضو هيچ سازمان و تشكل مشخصي نيستم

البته در داخل يا خارج از آشور آساني . نظراتم را هم شخصا خودم بيان مي آنم.  بخصوصي حرف مي زنم
با . من با افراد بسياري همفكري ها و همسويي هايي دارم؛ البته با تفاوت هايي. بيه به من فكر مي آنندهستند آه ش

 !اين همه نبايد مرا در آنار ديگران قرار داد
     مهري ـ بسياري معتقدند آه دوران بعدي رياست جمهوري محمد خاتمي، سرشار از بحران هاي دانشجويي، 

ان هاي خشكسالي و قحط سالي و تنگناهاي اقتصادي خواهد بود و چشم انداز اين دوره بحران هاي آارگري و بحر
 !  اصال اميدوار آننده نيست

     تهراني ـ به نظر من، اگر جريان اصالح طلبي ـ حتا گرايش دولتي اين روند ـ نتواند موضع روشن و 
در شرايطي آه اين بخش .  خواهد دادمشخصي در برابر بخش عقب گراي جامعه بگيرد، محبوبيتش را از دست

به غارت منابع ملي آشور مشغول است، چوب حراج به تمام ثروت اين مملكت زده، جامعه را  لت و پار آرده 
 .  است، اگر اصالح طلبان همچنان سكوت آنند، روز به روز از محبوبيتشان آاسته خواهد شد

من نمي توانم  . مثل يك خوره به جان من هم افتاده است     دردي آه اين روزها جامعه من متحمل مي شود، 
بفهمم در جامعه اي آه دانشجويان را سرآوب مي آنند، چشم دانشجو را درمي آورند، با نام يا زهرا دانشجو را از 

دو سال است صحبت از شخصي پوشان ! طبقه دوم به زمين پرتاب مي آنند، چرا اين  جماعت سكوت آرده اند؟
هرآس . من هم شخصي پوشم: يعني چه؟ به قول يكي از بچه ها» شخصي پوش«اصال اين اصطالح . مي آنند

چرا خاتمي و ! شخصي پوش ها چه آساني هستند؟! چرا اسم اين ها گفته نمي شود؟. باالخره اسم و رسمي دارد
د؟ آيا نيروهايي هستند آه آيا اين ها آدم هاي برتري هستن! ديگر نيروهاي دولتي از بردن نام اين ها وحشت دارند؟

 از مصالح ويژه اي برش يافته اند؟ چرا نبايد اسم ايشان را برد؟ 
     واقعيت اين است آه اين ها نيروهاي ويژه دفتر واليت فقيه و نيروهاي اطالعاتي هستند آه جوانان مملكت 

اين ها دردهايي . المي تبرئه مي شوندامروز هم به عنوان دستمزد، در دادگاه هاي انقالب اس. را لت و پار مي آنند
نيروهاي : من صريحا مي گويم. مساله قتل هاي زنجيره اي ماستمالي شده است. است آه در جامعه ما مانده است

چرا دستگاه امنيت ايران، در رابطه با  . دوم خردادي، از ترس فروپاشي نظام، هيچ گام  استواري بر نمي دارند
در مشهد آشته شده اند، جوابگو نيست؟ اين جماعت، درست مثل فاشيست هاي مذهبي  زني آه تا آنون 17قتل 

من نمي فهمم چرا . همين ديشب تمام اعضاي يك خانواده را در الجزاير سر بريده اند. الجزاير عمل مي آنند
 نيروهاي آزاديخواه و طرفدار حاآميت قانون، در اين رابطه ايستادگي نمي آنند؟    

چرا پاره اي آه باصطالح راي ملت را هم دارد، به اندازه آافي جربزه نشان . اآميت دو پاره است     اين ح
محمد خاتمي و اصالح طلبان بايد هرچه . نمي دهد؟ اگر اين قطره ها جمع شود، طوفان بزرگي پديد خواهد آمد

، هر چه سريع تر جامعه را به بايد بدون توجه به آنطرف. زودتر يك آابينه قادر، قوي و محكم به وجود آورند
بايد موانعي آه در برابر اجراي قانون . همان سمتي هدايت آنند آه بازبيني قانون اساسي در صدر آن باشد

 !وجود دارد، از بين برود
او آه خود مخترع و مبتكر تز واليت .      امروز حسين علي منتظري با روزنامه اومانيته گفت و گو آرده است

به نظر مي رسد آه راهي جز : گفته است.  به صراحت اعالم آرده آه نظر ما اصال اين گونه نبوده استفقيه بود،
از جمله رهبري و رياست جمهوري بايد در . تجديد نظر در اصول قانون اساسي و اصالح آن ها وجود ندارد

بايد . جمهور قرار داده شوديا اهرم هاي قدرت در اختيار رئيس . يكديگر ادغام شده، در يك فرد منطبق شوند
وظيفه رهبري در نظارت و ارشاد خالصه شود؛ وگرنه روز بروز بر تضادها و چالش ها افزوده مي شود و طبعا 

 . مانع رشد و ترقي آشور خواهد بود
.      بيش از چند صد تن از روحانيون، نامه اي در اعتراض به حصر حسين علي منتظري امضاء آرده اند

بايد بگويند آه . ان آه پاشنه قوي مجلس هستند، بايد با بسيج مجلس با واليت فقيه تسويه حساب آننداصالح طلب
بايد قدرتشان را به مردم ايران و جهانيان نشان . اگر نيستيم، پس مرخصيم. يا ما در مجلس هستيم يا نيستيم

 .  نهايت عصيان عمومي خواهد بودنتيجه هم در. وگرنه مردم آم آم باورشان را از دست خواهند داد: بدهند
     امروز محسن رهامي وآيل دانشجويان دانشگاه تهران، خواستار ارجاع پرونده آوي دانشگاه به دادگاهي با 

در يك دادگاه ديگر ايشان .  ماه حبس محكوم آرده بود6دادگاه قبلي اآبر گنجي را به . اختيارات آافي شده است



سفت آن ها را در مي آورند؛ ولي اين طرفي ها فقط /انحصارطلبان اين شل آن. رده اند سال زندان محكوم آ6را به 
به هر . مي ترسند آل نظام از بين برود. بي طرفي و بي حرآتي ايشان هم ناشي از ترسشان است. ناظر هستند

 .متاسفانه اين امر شدني نيست. قيمتي مي خواهند نظام را حفظ آنند
ني نماينده مجلس شوراي اسالمي، خطاب به محمد خاتمي و در راستاي سخنان شما      مهري ـ مسعود حسي

صداقتي بكنيد و مشكالت و سنگ اندازي ها را به آگاهي ! آقاي خاتمي پرده پوشي ها را آنار بگذاريد: گفته است
مصلحت قرباني حقيقت را در مسلخ . مصلحت گروه ها و جناح ها را بر مصلحت ملي ترجيح ندهيد. مردم برسانيد

عدم اقدام قاطع شما در جهت مهار آردن بحران، بحران سازان و ناقضان قانون : بعد هم اضافه آرده! نكنيد
 . اساسي، به معني پشت آردن به آرمان هاي مشروع مردم است

يخي من معتقدم آن هايي آه در سياست، توجهي به لحظات تار.      تهراني ـ اين اظهار نظر آامال درست است
من اطالع دارم آه دستگاه اطالعاتي وابسته به رهبري، . نمي آنند، بايد سرنوشت غم انگيزي را انتظار بكشند

واحدهاي اطالعاتي سپاه پاسداران و مجمع . مشغول پرونده سازي عليه رئيس جمهوري و حزب مشارآت است
اگر اين ها نجنبند، آن ها .  ارتباطندتشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه با دفتر شخص رهبر براي اين آار در

ببينيد چه جنجالي در رابطه با موضوع آقازاده ها و موضوع رشوه . اين واقعيت جامعه ماست. مي جنبانند
همين آه پاي آقا زاده ها به ميان آمد، صحبت از شنودهاي مدرن دفتر رياست جمهوري ! خواري بپا آرده اند

مي گويند اين شنودها تلفن هاي دستي ما . هم در راس اين دستگاه استمي گويند خسرو تهراني . مي آنند
 . را آنترل مي آند] محافظه آاران[

. آنقدر بلند حرف مي زنند آه گوش عالم را آر آرده اند.      به نظر من محافظه آاران نيازي به شنود ندارند
 چالش با نيروهاي ارتجاعي نگيرند، خودشان اگر اصالح طلبان تصميم به مقابله و. همه اين حرف ها بهانه است

 . قرباني جريان متحجرين خواهند شد
     مهري ـ مدير بخش اخبار و رسانه هاي ملل متحد گفته است آه روزنامه نگاران ايران قهرمانانه در جريان 

خبرنگاران . بخش عمده اي از جهان به اين روند چشم دوخته است. طراحي روند دموآراسي در ايران هستند
بدون مرز هم آه مقرشان در پاريس است، براي چندمين بار اعالم آرده اند آه جمهوري اسالمي بزرگترين 

 . زندان جهان براي روزنامه نگاران است
عبداهللا : ببينيد. سكوت، هيچ چيز را تغيير نمي دهد. اين ارزيابي هم درست است.      تهراني ـ درست است
. اما تاريخي عمل آرده است. وزير آشور محمد خاتمي هم بود. مي رفسنجاني بودنوري، وزير آشور هاش

روزنامه اي هم منتشر . انجمن هاي شهر و روستا را سامان داده است؛ آاري آه اصال باب دل محافظه آاران نبود
ال در شرايطي آه اما حا.  خودش را هم به بند آشيدند. روزنامه اش را به جرم خبر رساني تعطيل آردند. مي آرد

. او در زندان است، دو نفر ـ حتا از همكاران قديم او ـ پيدا نمي شوند آه نمايشي هم آه شده، به مالقاتش بروند
. بهانه شان هم اين است آه قوه مجريه نبايد در قوه قضائيه دخالت آند. اصالح طلبان قاطع هم به همين ترتيب

 !ان اصالحات، ايشان را در نهايت به فراموشي خواهد سپردبه نظر من، عدم قاطعيت خاتمي و طرفدار
 !بفرماييد. از خط يك شروع آنيم.      مهري ـ اجازه بدهيد پرسش شنوندگان را مطرح آنيم

آقاي تهراني، من امشب براي اولين بار شنيدم آه شما اصطالح مهمي را به !      شنونده ـ الو، شب شما بخير
ه اصطالحات بخصوصي را استفاده مي آنيد، و بعد هم اين اصطالحات بين مردم جا مثل هميشه آ. آار برديد
 .اصطالح اصالح طلب دولتي: مي افتد

     اگر قبول آنيم آه اصالح طلب دولتي وجود دارد و اولين نفرش هم محمد خاتمي است، بايد اصالح طلب غير 
 ميليون نفري آه راي 14نظرتان در باره !  يد؟در اين رابطه چه توضيحي دار. دولتي هم وجود داشته باشد

شما .  ميليون نفر الييك هستند و با آل حكومت اسالمي مخالفند14ندادند، چيست؟ من فكر مي آنم آه اين 
 چگونه ايشان را تجزيه و تحليل مي آنيد؟ 

ارم آه در پيشاپيش      تهراني ـ وقتي من مي گويم اصالح طلبان دولتي، جناحي از حكومتگران را در نظر د
در حالي . جريان اصالح نهاد دولت حرآت مي آنند، در عين حال براي حفظ منافع آليت نظام هم حرآت مي آنند

برخي از حكومتگراني آه دم از اصالحات مي زنند، . آه جنبش اجتماعي مردم ما خواسته هاي روشن تري دارد
اهند قانون اساسي آشور آه بر اساس تئوري واليت فقيه مثال نمي خو. خواهان اصالح بنيادين حكومت نيستند

اما جنبش اجتماعي مردم ما آه از سال هاي بسيار بسيار دور شروع شده، و . نوشته شده است، تغيير آند
مردم و اصالح طلبان غير . هميشه هم خواهان تحوالت اجتماعي در جامعه بوده، سمت و سوي روشني دارد

رعايت آامل حقوق . خواهان جدا شدن نهاد حكومت از دين هستند. به مردم مي داننددولتي حاآميت را متعلق 
جنبش . بشر، آزادي احزاب، آزادي مطبوعات و  اصوال برچيدن مرزهاي خودي و غير خودي طلب مي آنند



و اصالح طلبي مردم، خواهان برابري حقوق همه شهروندان ايراني ـ زنان و مردان ـ هستند؛ بدون هيچ اما 
اين جدالي . نگاهشان محدود است. در حالي آه اين گشاده دستي را اصالح طلبان درون حاآميت ندارند. اگري

محمد خاتمي هم محصول و سنتز . است بين جنبش اجتماعي تحول خواه مردم ما و تحول طلبي درون حاآميت
 از اصالح طلبي را نمايندگي يعني خاتمي گرايشي. مصالحه نظام با جنبش اجتماعي و تحول خواه مردم است

 . مي آند آه محدوديت هاي معيني را به سود حفظ نظام پذيرفته است
 .  ميليون نفري آه راي نداده اند، پرسيدند14     مهري ـ اين شنونده عزيز در باره 

. اب نكردند ميليون راه و روشي را انتخاب آردند آه بخش ديگري از نيروهاي الئيك انتخ14     تهراني ـ اين 
اين ها آساني هستند آه خواهان جدا شدن .  ميليون نفر الئيك هستند14نمي توان با اطمينان گفت آه فقط اين 

 ميليون نفري هم آه به محمد خاتمي راي داده اند، همين 22حتا مي توان گفت آه بسياري از . نهاد دين از دولتند
در مجموع مي توان گفت . يك هستند و در انتخابات شرآت آردندمن دوستان زيادي دارم آه الئ. عقيده را دارند

 .  ميليون نفر، همه مشروعيت نظام را در آليتش رد آرده اند22 ميليون نفر و هم آن 14آه هم اين 
 !  بفرماييد2     مهري ـ خط 

ي آنم آه ايشان متاسفانه امشب احساس م.      شنونده ـ من اغلب اوقات صحبت هاي آقاي تهراني را مي شنوم
آقاي نوري . مي گويند اصالح طلبان نمي خواهند نظام از هم پاشيده شود. در گفت و گوشان دچار تناقض هستند

 انتخابات را تحريم آرد؛ چرا آقاي تهراني برعليه ايشان صحبت مي آند؟ 
 .     مهري ـ ايشان چنين صحبتي نكردند
 . ريم نكرد، ولي آقاي نوري انتخابات را تحريم آرد     شنونده ـ آقاي تهراني انتخابات را تح

 شما اين خبر را از آجا شنيديد؟ .      مهري ـ آقاي نوري هم انتخابات را تحريم نكرد
 . نوري از خاتمي هم پشتيباني نكرد.      شنونده ـ از همين راديو شنيدم

هم تحريم آرده بود، من باز هم از حقوق انساني اگر .      تهراني ـ اوال عبداهللا نوري انتخابات را تحريم نكرد
من به تالش هاي ايشان براي تشكيل شوراهاي شهر و روستا ارج مي گذارم، مخالفتي هم . ايشان دفاع مي آردم

نظر هموطناني هم آه در انتخابات شرآت نكردند، براي من محترم است؛ با اينكه خود نظر . با ايشان ندارم
يك وظيفه ملي و آمونيستي و . سا معتقدم آه شرآت در انتخابات يك تكليف شرعي نيستمن اسا. ديگري داشتم
بلكه يكي از حقوق شهروندي است و هرآس هم بر اساس شناختي آه از جامعه و مسائل . غيره هم نيست

يخ آشور، ارزيابي من اين بود آه در اين مرحله از تار. آشور دارد، مي تواند از اين حق استفاده آند يا نكند
انتخابات هم يكي از . شرآت هر چه وسيع تر در انتخابات، مقابله با دست اندازي هاي انحصار طلبان است

 ميليون نفري هم آه در 14. من هنوز هم شرآت در انتخابات را درست مي دانم. صحنه هاي پيكار مردمي است
 ميليون با تمام تنوعي آه حتما در 14اين نظر من اين است آه . انتخابات شرآت نكردند، اعتراض داشته اند
 . اعتقاداتشان دارند، به آليت نظام معترضند

 .  بفرمائيد3     مهري ـ خط 
. اوال انتخابات تمام شده است و صحبت آردن در اين باره واقعا زائد است.      شنونده ـ من چند سوال داشتم

آقاي تهراني گفتند آه ما مجبور بوديم در :  مي آنمولي حاال آه بحث پيش آمده، من هم سواالتم را مطرح
چه اجباري براي شرآت در اين انتخابات وجود داشت؟ مضحكه اي آه : سوال اين است. انتخابات شرآت آنيم

 نفر 10 نفر براي آن ثبت نام آردند، بعد شوراي نگهبان الك آورد و همه را غربال آرد و فقط به 800بيش از 
جالب اين آه همه از قبل مي دانستند آه قرار ! اين مضحكه اسمش انتخابات است يا افتضاحات؟. اجازه شرآت داد

 . است محمد خاتمي انتخاب شود
آيا ايشان طرفدار جمهوري اسالمي است؟ طرفدار !      بهتر است آقاي تهراني موضع سياسي اش را روشن آند
ده اي است؟ باالخره بايد موضعش را شفاف و جمهوري است؟ سوسيال دموآرات است؟ آمونيست است ؟ تو

. دوستشان آقاي آشتگر هم با اين آه حق راي نداشت؛ اما مردم را به راي دادن تشويق آرد. روشن مشخص آند
اصال چه آسي مسئول جان و مال و ناموس مردم در ! اگر ايشان حق راي دارند، فقط يك راي دارند و نه بيشتر

با روسري و چادر .  بدبخت را در مشهد مي آشند و صداي هيچكس در نمي آيدجمهوري اسالمي است؟ زنان
مگر آس ديگري بجز محمد خاتمي آه رئيس شوراي امنيت هم . خفه شان مي آنند، ولي هيچكس چيزي نمي گويد

 . قتل دانشجويان هم همينطور! هست، مسئول اين قتل هاست؟
 . ي سخنانشان پاسخ داده اند     مهري ـ ايشان به همه اين سواالت درالبال

     تهراني ـ من اين روش را درست نمي دانم آه يك نفر به عنوان تهراني پاسخگو باشد، ولي سوال آنندگان 
 . صحيح تر و متمدنانه تر است آه پرسش آنندگان هم خودشان را معرفي آنند. خودشان را معرفي نكنند



 اينكه بحث در باره انتخابات را زائد مي داند؛ اما تمام سواالتش در ايشان با:      اما در پاسخ به اين شنونده
توده اي : در البالي حرف هاشان هم به تفتيش عقايد مشغولند و اين آه من چه اعتقاداتي دارم. همين زمينه است

يك . ستمبهترين پاسخ اين است آه من فقط يك ايراني  ه!   ؟…هستم، آمونيستم،            جمهوري خواهم و 
به نوعي سوسيال دموآراسي هم گرايش . به جمهور مردم هم اعتقاد دارم. قيم هيچ آس هم نيستم. راي هم دارم

اين درست نيست آه من به راي مردم احترام . دارم؛ سوسيال دموآراسي به مفهوم رعايت حقوق ديگران
شناسنامه هم . گذرنامه ايراني ندارم. متاسفانه مدت زيادي هم هست آه در خارج از آشور هستم. نمي گذارم

اگر . چه با شناسنامه و چه بي شناسنامه، حق خودم مي دانم آه مردم را به شرآت در انتخابات تشويق آنم. ندارم
علت راي ندادنم اين بود آه مدارك آافي براي اين آار . مي توانستم خودم هم در انتخابات شرآت مي آردم

 ! مي توانم روشن و آزادانه بيان آنم؟اما نظراتم را آه . نداشتم
 دليل اصلي توصيه شما براي شرآت در انتخابات چه بود؟:      مهري ـ پرسش اول ايشان اين بود

. اين حرآت هم روزبه روز شفافيت بيشتري پيدا مي آند. مردم حرآتي را آغاز آرده اند.      تهراني ـ روشن است
اما به دليل . همان هايي هستند آه در دور قبل، در انتخابات شرآت آرده بودند ميليوني آه راي نداده اند 14اين 

چنين عرصه و فرآيندي را چرا بايد رها آرد و . عدم قاطعيت خاتمي ـ به عنوان اعتراض ـ اين بار راي ندادند
سي، نوعي من هنوز هم اعالم مي آنم آه عدم مشارآت در اين پيكار سيا! مردم را به خانه هاشان فرستاد؟

 . بي سياستي است
 ! بفرماييد4     مهري ـ خط 

به نظر من . در رابطه با سعيد حجاريان هم صحبت شد.      شنونده ـ امشب در مورد مسائل مختلفي صحبت شد
اين ها خيال مي آردند امثال حجاريان . آساني آه خاتمي زده شده بودند، از گفته هاي حجاريان جا خورده اند

هيچ . اما آارنامه اين جماعت نشان مي دهد آه اگر الزم بدانند ظاهرسازي هم مي آنند!  متحول شوندمي توانند
. دقيقا هم به عنوان عروسك هاي خامنه اي عمل مي آنند. ارزشي هم براي آزادي و دموآراسي قائل نيستند

يران تمجيد مي آند، از الجوردي از رفسنجاني، بزرگترين دزد تاريخ ا. آارنامه خاتمي هم همين را نشان مي دهد
 به عنوان نمونه، وقتي دانشجويان به خاتمي …از خميني تروريست تعريف مي آند و . جالد اوين تجليل مي آند

اين حرف، ! از آجا مي دانيد آه اينان گناهكار نيستند؟: گفتند آه زندانيان سياسي بايد آزاد شوند، ايشان فرمود
يعني خاتمي نمي داند آه احمد باطبي و .  فرد، حكومت قانون و عدالت را درك نمي آندنشاندهنده اين است آه اين

اآبر محمدي در بي دادگاه ها محاآمه و محكوم شده اند؟ يعتي نمي داند آه به وآيل دسترسي ندارند؟ نمي داند آه در 
 !زندان ها چه فشاري را تحمل مي آنند؟

 ميليون نفر حرف ايشان را 14خابات اصرار دارد، به روشني ديد آه      آقاي تهراني آه براي شرآت در انت
آيا آقاي تهراني، با توجه به آارنامه محمد خاتمي، هنوز هم . البته عده اي هم از ترس شرآت آردند. نپذيرفتند

 ! ايشان را اصالح طلب مي داند؟ آيا تصور مي آند آه خاتمي مي تواند به وعده هايش عمل آند؟
ترديدي هم ندارم آه در آالمش . من محمد خاتمي را اصالح طلب مي دانم. راني ـ نظر من روشن است     ته

اين ناتواني هم ناشي از عدم تعادل قوا در حاآميت . اگر نمي تواند آاري بكند، از ناتواني اوست. صادق است
ه رفسنجاني و ديگران هم نبايد اظهار نظر او در بار. محمد خاتمي، يكي از عناصر همين رژيم بوده است. است

تفاوت خاتمي با . از همان آرسي هم از عناصر نظام ياد مي آند. او از همان نظام است! باعث شگفتي شود
دل من هم از اين آه دانشجويان در .  سال ـ ولو در آالم ـ ايستادگي آرده است4ديگران اين است آه در اين 

دس عزت اهللا سحابي آه عضو شوراي انقالب بوده، وزير سازمان مهن: نمونه مي دهم. زندانند، خون است
او را به خانه هاي .  سال در اين مملكت مبارزه آرده، فعال سرنوشتش نامعلوم است50برنامه و بودجه بوده، 

ه خاتمي براي سحابي هم آاري نمي تواند بكند؛ ب. امني آه نا امن ترين نقطه و ايستگاه آخر زنداني است برده اند
! اين دليل آه نيروهاي ارتجاعي هنوز آنقدر پايه هاشان سست و لرزان نشده آه بتوان چنين آارهايي آرد

به همين دليل هم مانع هر حرآتي . متاسفانه اصالح طلبان هم از حضور مردم در صحنه مبارزه وحشت دارند
من هم اين . فراد و طبقات مي شوندمانع تظاهرات عمومي ساير ا. مانع تظاهرات دانشجويان مي شوند. مي شوند

 . با اين همه معتقدم آه بين خاتمي و ديگر حكومتگران تفاوت هايي وجود دارد. وضعيت را مي بينم
 !     مهري ـ خط يك، بفرمائيد

احترامات خودم را هم تقديمشان .      شنونده ـ من در عشق آقاي تهراني نسبت به ايران هيچ شكي ندارم
آقاي تهراني از آجا . ظر من آقاي تهراني، اظهار نظر سعيد حجاريان را شخصي تلقي آرده  استبه ن. مي آنم

اطمينان دارد آه اين اظهار نظِر شخِص حجاريان است؟ واقعا منظور حجاريان چه بوده؟ آقاي تهراني، حجاريان 



به نظرم ايشان در .  آندرا متهم به بي اطالعي از تاريخچه اخير ايران، يا حواس پرتي و موارد ديگر مي
 . قضاوتشان نسبت به حجاريان سختگيري مي آند

 ! بفرماييد2     مهري ـ خط 
ايشان در يكي از رسانه هاي .      شنونده ديگري ـ من دو جمله از صحبت هاي آقاي تهراني را اين جا آد مي آنم

 : گفته بود]  2001[ ژوئن 10خارجي، در تاريخ 
توضيح و سفسطه اي در باره رايي آه مردم داده اند، توهين به رايي است آه مردم ايران به نظر من هر      «
من، بسيار به آينده ايران خوشبين هستم و «: بعد در آخر صحبت هاشان با اين رسانه گفته اند» .داده اند

از انتخابات گذشته االن حدود يك ماه و نيم » .بي توجهي عده اي را به سرنوشت آشورشان، يك مصيبت مي دانم
مردم ايران خودشان در داخل . سوال من هم در رابطه با انتخابات، راي دادن و يا راي ندادن نيست. است

شما آه در دو نظام در تبعيد بوده ايد ـ من فقط در يك نظام تبعيد : سوال من اين است. مي دانند آه چكار بايد بكنند
براي من گوشه نشين ساده انديش، از همان روز اول، ! را نمي شناسيد؟بوده ام ـ چگونه ماهيت امثال حجاريان 

چطور شما در اين رابطه ابهام داريد؟ البته من ترور حجاريان را محكوم . ماهيت امثال حجاريان مشخص بود
ود و مي آنم، ولي چرا آقاي تهراني از ايشان تنها با لفظ جفاآاري و بي وفايي ياد مي آند، قلبشان شكسته مي ش

… 
اما آقاي . از اينان بجز اين هم انتظاري نداشتم.      من اساسا از اظهارات سعيد حجاريان دچار شگفتي نشدم

بوي تعفن سازش پشت پرده نظام . تهراني، حرف ايشان را شخصي تلقي آرده، از بي وفايي ايشان حرف مي زند
. است، مدت هاست باعث آزار مشام ديگران شده استرا هم اگر ايشان فقط      يكماه و نيم است استشمام آرده 

آقاي مهري هم اجازه دارد اسم مرا به ايشان بگويد، اما به دليل . البته من براي آقاي تهراني احترام زيادي قائلم
 . اين حق من است. معذوراتي نمي خواهم اسمم علنا در راديو برده شود

. البته شايد از نظر امنيتي براي خيلي ها ميسر نباشد! كالمه ام آيست     تهراني ـ من گفتم بد نيست بدانم طرف م
گاه در آنگره ها آه حرف مي زدم، بعضي ها بلند . اما من داغ شده دوراني طوالني تبعيد هستم. قبول مي آنم

البته  …اصغر، رقيه : مي شدند و هر چه دلشان مي خواست مي گفتند، بعد آه اسمشان را مي پرسيديم، مي گفتند
آساني هستند آه خط و . منظور من از اين افراد، اين خانم نبود. اسم و مشخصات مرا تماما مصرف مي آردند
 . جرات و جسارت هم ندارند آه مواضعشان را علنا اعالم آنند. خطوط سازمان بخصوصي را پييش مي برند

رده اند، بستگي به شامه و ذآاوت افراد      اين آه ايشان مدت هاست بوي تعفن سازش پشت پرده را استشمام آ
براي تعريف اين . اما به نظر من، در مورد افراد سياسي، بايد مرحله به مرحله و همه جانبه داوري آرد. دارد

البته سازش هايي هست آه درست است و براي . نوع سازش ها، من از لغت آلمانِي اين مفهوم استفاده آردم
، ضرورت دارد؛ اما سازش هاي متعفن، آن نوع سازشي است آه هر نوع قول پيشبرد امري در عرصه سياست

سعيد حجاريان، با . به باور من اين سازش، از همان نوع متعفن آن است. و قرارهاي اصولي را نقض مي آند
ز اين اظهار نظرش در باره ميليون ها پناهجوي ايراني در سرزمين هاي بيگانه، به هموطنان تبعيدي خود آه ا

 . بيداد استبداد ديني گريخته اند، جفا آرده و نگاهش يقينا يك نگرش غيرهومانيستي است
     آيا نادرپورها به اين مرز و بوم، به اين فرهنگ و به اين مردم دلبستگي نداشتند؟ آساني آه با هر خبري 

زماني آه من در نقد . مي سوزددل من . از ايران، تكان مي خورند آه گاه اين تكان ها به مرگشان منجر مي شود
حجاريان سخن گفتم، يك لحظه فراموش آردم آه ايشان در گذشته معاون وزارت اطالعات و امنيت جمهوري 

حاال در پروسه اي تغيير آرده و مي خواهد از مرزهاي گذشته عبور آند و به . ما را سرآوب آرده. اسالمي بوده
من آنقدر پوستم آلفت شده آه . مساله اصال شخصي نبود. ي داشتيممقدمش را گرام. زندگي و آزادي بپيوندند

در نظام گذشته مرا شكنجه آرده اند، در نشرياتشان به من . اين افاضات ديگر تاثيري در تعادل روحي من ندارد
. مساله اصال شخصي نيست. در همين نظام هم در آيهان چاپ تهران، به من بي حرمتي ها آرده اند. فحش دادند

 . من هم به مثابه عضوي از جامعه ايرانيان اظهار نظر مي آنم
 ! بفرماييد4     مهري ـ خط 

شرايط بازنشستگي يك روشنفكر؛ اگر تعداد اشتباهاتش نيست، .      شنونده ديگري ـ من سوال آوتاهي دارم
 ! پس چيست؟

 !      مهري ـ خط يك بفرماييد
هر روز منابع ما به هدر مي رود، جوانان ما به هدر . ساس است     شنونده ديگري ـ وضع ايران بسيار ح

من به : شاهزاده رضا پهلوي گفتند. اين ها بهاي سنگيني است آه ما در اين سال ها ما پرداخته ايم. مي روند
آنطور آه شما ادعا . عنوان يك شهروند ايراني، دستم را به سوي تمام رهبران سياسي ايران دراز مي آنم



آيا شما هم دستي به سوي ! آيا شما دست همكاري ايشان را فشرده ايد؟. د، يكي از اين رهبران شما هستيدمي آني
 ! ايشان دراز آرده ايد؟

. اينطور نيست آه آسي با ادعا بتواند سياسي بشود.      تهراني ـ من فكر نمي آنم سياسي بودن ادعايي باشد
اجتماعي جامعه /سئوالنه  روزانه به طور فعال در حيات سياسيآار سياسي يعني اين آه آسي با طرز تفكر م

 . اين مي شود يك آدم سياسي. شرآت آند
چون من از روز .      شنونده قبلي گفتند در رابطه با ميزان اشتباهات روشنفكران و بازنشستگي صحبت آردند

ده ام، بنابراين اگر بازنشسته هم اول داوطلبانه در عرصه سياست شرآت آرده،  حقوقي هم از آسي دريافت نكر
 !بشوم حقوق تقاعد دريافت نخواهم آرد

من هم تا جايي آه .      اين آه شاهزاده رضا پهلوي هم پيشنهاد همكاري به همه داده اند، بسيار خوب است
بين اما متاسفانه آساني . بشود ـ در زمينه دفاع از حقوق بشر و آزادي ها ـ با ايشان همراهي خواهم آرد

طرفداران ايشان هستند آه نه تغيير آرده اند و نه از گذشت زمان و اين همه اتفاقات تجربه اي اندوخته اند، و به 
قول معروف نه حتا چيزي را فراموش آرده  و نه چيزي آموخته اند و تنها هنرشان در عدم استقاللشان است و 

در چنين . ي آه موافق ما نيست، صحبت مي آندمشكلشان هم اين است آه چرا رسانه هاي همگاني با فالن
اين . من دوستي داشتم آه افكار چپي داشت! وضعيتي بر اساس آدام زمينه اي مي توان از همكاري سخن گفت؟

در جلسه اي گفت و گويي پيش آمد و او در برابر عقايد مخالف . اواخر هم خيلي از دموآراسي طرفداري مي آرد
وگرنه حسابت را همينجا . افسوس آه من دموآرات شده ام: رفت و فرياد آشيدخود ناگهان از آوره در 

 . بعد هم مشتي آوبيد به چانه طرف مقابل. مي رسيدم
البته !      من نمي دانم آساني آه از وحدت ملي ايرانيان حرف مي زنند، از قماش همين دوست من هستند يا نه

من با اين آه با نظام سلطنتي . ردمندانه اي هم زده استايشان حرف هاي خ. منظور من رضا پهلوي نيست
شما نمي توانيد ازمن . مخالفم، اما سخنان ايشان را دنبال مي آنم، همانطور آه حرف سعيد حجاريان را مي خوانم

به همين دليل من آار خودم . متوقع باشيد در جبهه اي قرار بگيرم آه تكليف آن هنوز با خودش مشخص نيست
اگر در جريان آار ديدم آه ايشان از حقوق شهروندي همه مردم . نم، ايشان هم آار خودشان را بكنندرا مي آ

 . ايران دفاع مي آند، با ايشان همراهي خواهم آرد
 !     مهري ـ خط يك بفرماييد

فتيد آه مردم به ايشان گ. قبل از انتخابات مصاحبه اي با علي فالحيان داشتيد] راديو[     شنونده ديگري ـ شما 
اگر مردم اين رژيم را نمي خواهند پس اين : ايشان پاسخ داد. ايران ديگر خواهان جمهوري اسالمي نيستند

 !     صف هاي طوالني براي چيست؟
     آقاي تهراني، شما حضور مردم در انتخابات را چگونه توجيه مي آنيد؟ البته محمد خاتمي انسان خوبي 

 !  جسارت ندارد، چه تفاوتي با يك خائن دارد؟است، ولي وقتي لياقت و
عدم جسارتي آه  من به آقاي خاتمي .      تهراني ـ نداشتن يا داشتن جسارت يك امر فردي و خصلتي است
البته مقداري هم به خصوصيات فردي ايشان . نسبت دادم، ناشي از عدم تعادل قوا در عرصه سياست ايران است

.  نمي شود آه من حضور نيروهاي اصالح طلب را در جمهوري اسالمي غنيمت نشمارماما اين دليل. بستگي دارد
 سال گفتماني در جامعه رواج يافته 4با حضور اصالح طلبان، در اين . البته آه بودنشان بهتر از نبودنشان است

بايد برايش . نمي شودآسب آزادي هم مجاني . البته براي اين گفتمان قرباني هم داده ايم. آه تا قبل از آن نبود
ترديدي هم ندارم آه ايشان واقعا مي خواهد . انتقاد من به رفتار غير قاطعانه محمد خاتمي است. قرباني داد

حاال . فالحيان هم خيلي حرف ها مي تواند بزند. جامعه را از وضعيت فعلي خارج آند؛ البته به سليقه خودش
اين صفوف . حرف هاي او اساسا ياوه تبليغاتي است! يدا آرده ايد؟چطور شما به حرف هاي علي فالحيان اعتقاد پ

گسترده، در پاي صندوق هاي راي انتخاباتي، نشانه سنگربندي در برابر ارتجاع و خشونت و استبداد مذهبي 
 .است
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