
 خودآشي سعيد امامي و قتل هاي زنجيره اي
 حسين مهري، راديو صداي ايران

 1999 ژوئن28
 

قتل سعيد امامي، ) اسالمي(     حسين مهري ـ خواهش مي آنم در باره  جنجالي آه پيرامون سعيد امامي 
 سخناني آه خودآشي سعيد امامي، مجلس ترحيم سعيد امامي، ارتباط سعيد امامي با محافل صهيونيستي جهان،

در مجلس ترحيم او، در باب شهادتش گفته شد، هم چنين ابهامات ديگري آه در اين رابطه وجود دارد، صحبت 
 !آنيد

چرا آه . ايشان است] به معني پرواز دادن[     تهراني ـ در محافل داخل آشور صحبت از ورپراندن و پراندن 
 را به پزشكي قانوني برده اند، نه حتا خانواده ي مقتولين نه جنازه ايشان را به آسي نشان داده اند، نه آسي
. حتا نگذاشته اند عكسي هم از امامي در جايي چاپ شود. ترورهاي زنجيره اي توانسته اند جنازه او را ببينند

اين گونه پنهان آاري ها و اين گونه رفتارهاي غيراصولي با اين . برنامه شان اين بود آه مردم او را نشناسند
 .پرونده، به اين شايعه دامن مي زند آه ايشان را از آشور خارج آرده اند تا سر نخ اصلي پرونده را آور آنند

      اما سعيد امامي آيست؟ 
 سال بعد از انقالب، در اياالت متحده امريكا دانشجو 2سعيد امامي تا  :      اطالعات داخل آشور حاآي است آه

يان جنگ ايران و       عراق ـ يكي از دالالن و واسطه هاي زبده خريد اسلحه در در همين دوران ـ در جر. بود
او براي تهيه اسلحه و قطعات يدآي و ابزار و ادوات جنگي مورد نياز براي جنگ ايران و عراق . امريكا بود

را به خود جلب امامي با همين نوع فعاليت ها نظر مقامات اطالعاتي جمهوري اسالمي . فعاليت فراواني مي آرد
ديدارهايي هم داشت؛ ] وزير اطالعات و امنيت اسبق جمهوري اسالمي[امامي، بعدها با علي فالحيان . آرده بود

حتا گفته اند آه فالحيان با پاسپورت جعلي، همراه با هيئت نمايندگي ايران در سازمان ملل، با امامي مالقات 
 .  آرده، از او براي همكاري دعوت آرده است

    مسئول سابق گزينش در وزارت اطالعات و امنيت گفته است آه امامي به هيچوجه فرد مناسبي براي آار  
به . هم نظر اين مسئول وزارت اطالعات و امنيت را منعكس آرده است» سالم«روزنامه . در زمينه امنيتي نبود

امامي . ي گمارده اند، نه در بخش امنيتنظر او، امامي را مي بايد در بخش هاي ديگر اين وزارت خانه به آار م
به نظر من، فعال بايد در اين رابطه دست نگه . حتا مشكوك به داشتن روابطي با محافل بخصوصي هم بوده است

يعني خداونٍد عالم چندان هوشي در وجود [از آنجايي آه فالحيان هوشمندي فراواني ندارد . داشت و احتياط آرد
امامي را ـ با نام مستعار اسالمي ـ در مقام مشاور عالي وزير اطالعات، و بعد ]  استايشان به وديعه نگذاشته

امامي در اين پست، در تمام جنايات طراحي شده . هم در پست معاونت اصلي وزارت امنيت به آار گمارده است
ارد، شخصا حتا در بعضي مو. توسط علي فالحيان، از مشاوران و عامالن اصلي بوده و عمل مي آرده است

 . مجري اين قتل ها بوده است
     بعد از انتخابات، خاتمي در يك سازش با جناح راست، دري نجف آبادي را به عنوان وزير اطالعات و 

در مقابل، خاتمي خواسته بود آه امامي از مقامش در اين وزارت خانه برآنار شود، اما . امنيت آشور پذيرفت
 .بدون توجه به شرط خاتمي در پستش ابقا آرده اندبعدها ديده شد آه ايشان را، 
پس از افشاي نقش سعيد امامي در قتل هاي زنجيره اي، رفسنجاني از ادامه ي آار :      به روايت روزنامه سالم

 . او در اين وزارت خانه اظهار تعجب آرده است
آه به عنوان ] تي جمهوري اسالمييكي از آادرهاي امني[     در جريان دادگاه ميكونوس، ابوالقاسم مصباح 

امنيتي جمهوري /در دادگاه برلين شرآت آرده بود، اطالعاتي در باره ساختار دستگاه اطالعاتي) C(شاهد 
رفسنجاني براي اين آه اين نقطه را آور . اسالمي مي دهد و از فردي به نام اسالمي در اين سيستم نام مي برد

بعد مشخص مي شود آه فالحيان، نه تنها او را برآنار نكرده، بلكه .  مي دهدآند، دستور برآناري سعيد امامي را
او را در مقام و موقعيت قبلي اش ابقا آرده است؛ موقعيتي آه وظيفه اش طراحي سرآوب نيروهاي دگرانديش و 

 .قتل عام ايشان بوده است
سعيد امامي، روز شنبه حين : ت     در همين راستا نيازي، دادستان نظامي تهران روز يك شنبه گفته اس

تالش هاي مسئولين هم موثر . استحمام، با داروي نظافت ـ آه همان واجبي باشد ـ دست به خودآشي زده است
در . اين تناقض در بيان از ديروز تا بحال موضوع بحث جرايد ايران است. واقع نشده، و ايشان درگذشته است

بعد . امامي، روز چهارشنبه حين استحمام دست به خودآشي زده استتكميل همين ادعا هم گفته اند آه سعيد 
حتا گفته اند آه در مرحله اول ايشان . ايشان را به بيمارستان برده اند و اقدامات پزشكي الزم را انجام داده اند



رده، نجات پيدا آرده و قرار بوده روزهاي بعد به خانه اش برود؛ با اين حساب، همان شنبه اي آه امامي م
. مرخص هم شده بوده است؛ منتها پزشكان صالح ديده اند آه ايشان چند ساعتي هم زير آنترل بماند و بعدا برود
در حين اين اقامت چند ساعته در بيمارستان، قلب ايشان به علت مسدود شدن لوله ناي و دستگاه تنفسي اش 

 . گاه اطالعاتي ايران پخش مي شوداين اطالعات متناقض، هر روز از دست. ايست مي آند و مي ميرد
شايد .      مجموعه اطالعات و نظرات مسئولين حاآي از اين است آه سعيد امامي اطالعات زيادي داشته است

 روز قبل از اين داستاِن باصطالح خودآشي، ناگهان در تهران 45. هم مي خواسته برخي از مسائل را  فاش آند
در زندان به ] يعني معاون اداره امنيت ايران[لي پرونده قتل هاي زنجيره اي شايع شد آه مجرم اصلي و متهم اص

حتا اين سناريو را هم مسئولين پشت پرده . جنون مبتال شده، عقلش را از دست داده و ديوانه شده است
 معالجه از بعد هم او را براي. مي خواستند به سبك دادگاه استالين، مجرمي را ديوانه اعالم آنند. آزمايش آردند

بعيد نبود آه سعيد . اما ريسك اين سناريو خيلي باال بود. آشور خارج آرده، يا بالكل      سر به نيست آنند
 . امامي ناگهان در يكي از روزهاي محاآمه، حالش جا بيايد و بعضي قضايا را لو بدهد

البته . ن در ايران مطرح استاين مجموعه وضعي است آه اال. ايشان بود» خود آشاندن«     سناريوي بعدي 
حتا محافل .  با از بين رفتن سعيد امامي، نه تنها پروند بسته نشده، بلكه فشار مردم هم تشديد شده است

به طوري آه وقتي در روزنامه ها در باره اين مساله بحث . اصالح طلب مذهبي، بيش از پيش، افشاگري مي آنند
حتا مي خواسته اند علي فالحيان . هاي ديگر اين پرونده هم بيرون مي افتدمي شود، به بهانه سعيد امامي، گوشه 

 . را به عنوان عامل اصلي اين جنايات معرفي آنند آه مهندس عزت اهللا سحابي، داستان را افشاء آرد
اد با سر به نيست آردن سعيد امامي، استبد. بعد هم آزاد شد.      سحابي در همين رابطه سه روز بازداشت بود
 . ديني يك گام ديگر به سراشيب سقوط نزديك تر شد

مثال در مجلس .      مهري ـ در حاشيه اين قتل پر هياهو و پر سر و صدا، موارد ديگري هم به چشم مي خورد
 نفر پيراهن سياه ـ آه گفته مي شود از گروه انصار و وزارت اطالعات هستند ـ شرآت 400ترحيم سعيد امامي 

ياد آرده، گفته » شهيد«از سعيد امامي به عنوان ] رئيس اسناد ملي[گر اين آه روح اهللا حسينيان دي. داشته اند
حجت االسالم حسينيان همان آسي است آه ترورهاي زنجيره اي را آار جناح . است آه ايشان ارتحال فرمودند

 . خاتمي اعالم آرده بود
تقل مي داشتيم، بسياري از اين مجرمان نمي توانستند اگر ما يك دستگاه قضايي مس.      تهراني ـ درست است

اگر . اين ها به زبان خودشان به جرائمشان افتخار هم مي آنند. راست راست راه بروند و چنين افاضاتي بفرمايند
ايران يك دستگاه قضايي مستقل داشت، آساني مثل روح اهللا حسينيان در برنامه چراغ تلويزيونِي حضرت 

 .  اين جنايات را به زمين دولت خاتمي پاس نمي دادندالريجاني، توپ
 تن 400. يكي مراسم به خاك سپاري و يكي هم مجلس ختم.      براي سعيد امامي دو مجلس ترحيم برقرار شد

به قول جرايد تهران، اين  لباس  سياه ها، همان ادامه دهندگان خط . لباس سياه هم در اين جلسه شرآت داشتند
. قبل از اين مراسم هم، مامورين امنيتي، محل را آب و جاروي حسابي آرده بودند. يره اي هستندقتل هاي زنج

آسي اجازه . هيچ دوربين چي اي، هيچ عضوي از مطبوعات و يا راديو تلويزيون ها در اين مراسم شرآت نداشتند
شان مي دهد آه جناح سرآوبگر اين رفتار ن. محل را آامال قرق آرده بودند. نداشت عكسي از اين مراسم بگيرد

فعال هم اين قدرت را دارد آه در حين تمام اين رويدادها، و اين قتل عام ها و . با وقاحت تمام ايستاده است
عزادار بودن بسياري از خانواده ها، هم چنين عدم رسيدگي به پرونده اين جنايت آاران، مجلس ترحيم هم براي 

آنقدر جرايمش روشن بود آه خودش :  ترحيم براي آسي آه به قول نيازيمجلس. عامالن قتل ها برگزار آند
چنين جنايتكاري را سيدالشهدا و مظلوم تلقي . مي دانست اگر آار به به دادگاه بكشد، محكوم به اعدام خواهد شد

 . آردن، ديگر يك توهين رسمي است به مذهبي آه باور عمومي مردم است
با وجود داستان . ده سرنوشت مجلس شوراي اسالمي آينده مشخص خواهد شد     مهري ـ در اسفند ماه آين

 نظارت استصوابي، سرنوشت انتخابات چه خواهد شد؟ 
     تهراني ـ  فعال جنگ اصلي در خيمه حكومت گران، بر سر همين حق ويژه  نظارت استصوابي شوراي 

از دولتيان و حتا حكومتگران اسالمي قرار اين حق ويژه، مدتي است آه مورد اعتراض بسياري . نگهبان است
گرفته است؛ اما جناح محافظه آار و انحصارطلب، به اين اصل تكيه دارد و از اين ابزار، به عنوان شمشيري 

جنجال بر عليه نظارت استصوابي بي اثر : در همين رابطه خامنه اي چندي پيش گفته است. حالل استفاده مي آند
مي داند در صورت لغو اين ماده، اين شمشير از دست شوراي نگهبان گرفته خواهد شد، چرا آه ! و بيهوده است

فعال همه نيروهاي . بعد بالفاصله مساله شوراي نگهبان و بعد هم موضوع واليت فقيه به ميان خواهد آمد
ه، نظارت اما در روند فعلي جامع. محافظه آار، مي خواهند به هر قيمتي حق نظارت استصوابي را حفظ آنند



با مقاومت جناح . اليحه دولت هم در اين زمينه فعال در آشوها خاك مي خورد. استصوابي قابل نگه داري نيست
با اين آه بخش مهمي . راست، دولت خاتمي نتوانست اليحه اصالح نظارت استصوابي را به مجلس عرضه آند

 هدف از مخالفت با نظارت استصوابي، به هيچ از جناح محمد خاتمي، مرتبا به جناح مقابل اطمينان مي دهد آه
اين جناح، در اعتراض به نظارت . وجه باز آردن پاي مخالفان ـ يعني غيرخودي ها ـ به مجلس نيست

اين هم يكي ديگر از نقطه ضعف هاي جناح اصالح طلب . استصوابي، فقط حقوق جناح خودش را در نظر دارد
ر را در نظر دارد تا مردم و نيروهاي وسيعي را آه روند اصالح طلبي را اين جناح بيشتر جناح محافظه  آا. است

در اين روند جناح آند اساسا . اين را هم بايد گفت آه رفرم، هميشه خاصيتي دو  چهره دارد. ايجاد آرده اند
اما در صفوف نيروهاي دوم خرداد، . مي خواهد در سازش با نيروهاي ارتجاعي به اهدافش نزديك شود

اين ها به تجربه دريافته اند آه با وجود اصل خودي و . وهايي هم هستند آه خواهان اصالحات ريشه اي اندنير
يكي از اصول اساسي مردم . غيرخودي، ايران نخواهد توانست به اصل استوار آشتي ملي و مردم ساالري برسد

 .    ساالري، پذيرفتن حق متساوي يكايك شهروندان است
گفت آه در . ديروز، با وحشت از اوج گيري مبارزات مردم، جناح ها را به حفظ وحدت فراخواند     ناطق نوري 

به . غير اين صورت، آل نظام برباد خواهد رفت و هيچ چيز برجاي نخواهد ماند آه ايشان بر سرش دعوا آنند
به . ي ها سدي به وجود آورندعقيده ايشان، چپ و         راست ـ عليرغم اختالفات زياد ـ بايد در مقابل غيرخود

در همين رابطه، . عده اي با همياري خارجي ها و مطبوعات، قصد نفي واليت فقيه را دارند: گفته ناطق نوري
واقعيت اين است آه نظارت استصوابي در شرايط فعلي قابل .  برخي از آارگزاران هم سستي نشان مي دهند

صف  آرايي براي لغو نظارت استصوابي بيشتر . خابات مجلس آيندهمن تصور مي آنم آه در انت. نگه داري نيست
واقعيت اين است آه . حتا ممكن است محافظه آاران طرح هاي خشونت آميزي در آستين داشته باشند. شود

. انتخاب آردن و انتخاب شدن در انتخابات مجلس شوراي اسالمي هم از حقوق اوليه دموآراتيك شهروندي است
نظارت استصوابي، در واقع نوعي دهن آجي به اراده ملت . ا با لغو اين ماده تامين خواهد شداين حقوق تنه

. يكي از نخستين گام هاي نيروهاي اپوزيسيون، بايد ايجاد جبهه اي متحد براي لغو نظارت استصوابي باشد. است
يخواهانه و مردم ساالرانه شوراي نگهبان، اين ماده را مانند شمشير داموآلس، باالي سر هر نوع حرآت آزاد

 . نگه داشته است
موضوعي .       جنبه ديگر مبارزه هم تالش براي تامين حق آزادي فعاليت احزاب و سازمان هاي مخالف است

وحشت اصالح طلبان از اين است آه نيروهاي . آه با خواست بخش بزرگي از اصالح طلبان آنوني تناقض دارد
 ! اهان حق بشونددگرانديش هم در اين نبرد خو

دوماه گذشته، و بعد از اين بگير و ببندها و ضربه هايي آه بر جنبش دانشجويي وارد آمد، /     مهري ـ در يكي
بخصوص بعد از بازداشت حشمت اهللا طبرزدي، جنبش دانشجويي چه مي تواند بكند؟ آيا خواهد توانست با همان 

 قدرت پيشين، پيش برود؟
يكي از . نشجويي ـ به دليل حفظ استقاللش ـ نيروهاي ارتجاعي را به وحشت انداخته است     تهراني ـ جنبش دا

به نظر من، اين جنبش خاموشي نخواهد . داليل هجوم به جنبش دانشجويي در دانشگاه ها هم همين مساله است
ر صحنه مبارزه خواهيم ديد آه جنبش دانشجويي ـ به عنوان ستون اصلي مبارزه ـ در ماه هاي آينده د. داشت

تنها قشري از روشنفكران و تحصيل آردگان جامعه هستند آه به . دانشجويان طبقه نيستند. شرآت خواهد آرد
در گذشته هم جنبش دانشجويي ـ .دليل بي نيازي شان مي توانند نقشي اساسي در صحنه سياسي آشور بازي آنند

جنبش دانشجويي فعلي در داخل ايران، مي خواهد . تچه در ايران و چه ديگر آشورها ـ همين نقش را داشته اس
. نمي خواهد زير نفوذ گرايش هاي مختلف انحصار طلب سياسي قرار داشته باشد. استقاللش را حفظ آند

جريان هاي جناحي و بخصوص مرتجعين مي آوشند اين جريان را زير نفوذ بگيرند؛ به همين دليل هم فشار به 
 . دانشجويان تشديد شده است

حتا گفتيد آه اگر محمد يزدي رئيس قوه قضاييه، .      مهري ـ شما يك بار از موانِع سر راه خاتمي سخن گفتيد
رفيق دوست و حتا الريجاني آنار گذاشته شوند، از موانع سر راه خاتمي آاسته خواهد شد؛ اما مي بينيم آه 

 ! تعويض محمد يزدي، چندان هم شادي آور نيست
عويض محمد يزدي از اين زاويه شادي آور نيست آه او در مقام واليي خودش هم چنان باقي      تهراني ـ ت

يزدي . در دوران رياست محمد يزدي بر قوه قضائيه، زبان اين فرد براي تهديد و ارعاب خوب آار مي آرد. است
 . قام واليت ارادت داردهم چنان به م. با اين آه ظاهرا تعويض شده، اما در مقام واليي خودش باقي مانده است

عضو شوراي نگهبان و تبعه عراق را به جاي محمد ] شاهرودي[     قرار است آيت اهللا سيدمحمود هاشمي 
اين تعويض هم براي آرام . بايد گفت آه سيد محمود هاشمي فردي است مانند محمد يزدي. يزدي نصب آنند



است آه اين گونه تعويض ها و جابجايي ها، راه حل قوه واقعيت اين . آردن افكار عمومي جامعه انجام شده است
اين قوه ـ به علت تسلط ولي فقيه ـ خارج از هرگونه آنترل و نظارت مردم و حتا آارآنان همين . قضايي نيست
خواست واقعي و مدني هم در ايران، نه فقط تغيير محمد يزدي، بلكه بيرون آمدن اين قوه از . دستگاه است

. رئيس آن را هم بايد قضات انتخاب آنند. قوه قضاييه بايد زير آنترل و نظارت مردم باشد.  استتسلط ولي فقيه
اين درست است آه رژيم با اين تعويض خواسته . سلسله مراتب واليت فقيه در اين دستگاه بايد از بين برود

ده است، اما چنين تغييراتي است از فشار عمومي مردم بكاهد؛ با اين آه آسي بدتر از او را هم به آار گمار
علي خامنه اي در . اينها مجبور شده اند گام هايي به عقب بردارند. نشاندهنده فشار مردم و عقب نشيني نظام است

يزدي هم ضمن . جلسه خداحافظي محمد يزدي، تلويحا فاش آرد آه همه اقدامات يزدي با تائيد او بوده است
فت آه همه تصميمات متخذه در اين وزارت خانه با تصويب ولي فقيه بوده دفاع از همه اقدامات و اختياراتش گ

بايد تاآيد آنم آه اعتراض . حتا گفت آه اين وزارت خانه هم چنان زير نفوذ ولي فقيه باقي خواهد ماند. است
ضائيه مردم مي خواهند قوه ق. به دخالت و نفوذ علي خامنه اي در سيستم قضائي آشور است. مردم به فرد نيست

الريجاني            هم ـ عليرغم اعتراض گسترده مردمي ـ از سوي علي خامنه اي در . از اساس مستقل باشد
تصور من اين است آه محسن رفيق دوست ـ دست آم به دليل ريخت و پاش هاي بي حساب و . مقامش ابقا شد

. ياردي برادرش، قابل نگه داري نيست ميل123[!] آتابش در بنياد مستضعفان، مخصوصا جابجايي رقم ناقابل 
در آينده سرعت اين گام ها . اين تغييرات، گام هايي است آه رژيم، ناچار و به دليل فشار عمومي مردم برمي دارد

اما تعيين . رژيم مجبور است به بسياري از خواست هاي اصالحي مردم، تن دردهد. تندتر هم خواهد شد
انحصار طلبان مي ترسند .  لبي، انتخابات دور ششم مجلس شوراي اسالمي استآننده ترين مرحله نبرد اصالح ط

 . اآثريت آرا را از دست بدهند؛ ممكن است آه حتا هيئت موتلفه اسالمي هم به اين مجلس راه نيابد
قي رخ      مهري ـ شنيده مي شود در آانون نويسندگان ايران ـ در دورن مرز و          برون مرز ـ اختالفات عمي

 شما در اين رابطه چه خبر داريد؟ . داده است
     تهراني ـ آانون نويسندگان ايران، اخيرا حضورش را پس از گفت و گو با عطاءاهللا مهاجراني، در نشستي در 

قطعنامه  آانون و اظهار نظرهاي بعضي از اعضاي آانون در داخل . منزل خانم سيمين بهبهاني اعالم داشت
 متن دو اطالعيه منتشر شده از سوي آانون در داخل آشور، مورد اعتراض بخش بزرگي از آشور، هم چنين

عده اي از روشنفكران و برخي از اعضاي سابقه دار آانون . نويسندگان خارج از آشور قرار گرفته است
ور آانون در نويسندگان ايران، طي اعالميه اي، به حذف اصل آزادي بياِن انديشه ـ آه جزء جدايي ناپذير منش

حذف اين اصل در متن منشور آانون داخل آشور، . دوره هاي متفاوت آانون            بوده ـ  اعتراض آرده اند
حرف اين است آه اين اصل، حتا در دوران رژيم پيشين هم در اين منشور . صداي خيلي ها را درآورده است

ي شود افرادي آه در پايه گذاري همين نشست اخير حتا شنيده م! چگونه مي شود آن را حذف آرد؟. وجود داشت
به نام خداوند «به عقيده ايشان، آانون در ابتداي متن منشور، نبايد جمله . شرآت داشته اند، اعتراض آرده اند

به . ايدئولوژيك هم نيست. مي گويند اين آانون يك جمع فراسياسي و فراعقيدتي است! را بنويسد» جان و خرد
 باالي اعالميه هاي آن، نه اسم خدا، نه شاه، نه ميهن، نه سوسياليسم و نه آمونيسم، هيچ آدام همين دليل در

نظر من . اسماعيل خوئي در گفت و گويي با راديو اسرائيل، به اين موضوع اشاره آرده است. نبايد آورده شود
 . احتياجي نيست آه آانون به چيزي جز منشور خودش متكي باشد. هم همين است

     مهري ـ درست است آه آانون در ايران، به مهاجراني نزديك شده است؟ 
خود مهاجراني در جريان استيضاحش در .      تهراني ـ متاسفانه بله، اين موضوع اظهر من الشمس است

تا ح. آقايان خيلي چيزها را قبول آرده اند. من با آقايان صحبت آردم: او گفت. مجلس، به اين موضوع اشاره آرد
اين ها فقط مي خواهند جلسه داشته باشند. خب، حاال ديگر ما از ايشان چه مي خواهيم. گفته اند آه موحد هستند

… 
 ! گويا فقط محمود دولت آبادي در ديدار با مهاجراني، اظهار آرده موحد است؟!      مهري ـ ببخشيد
 !     تهراني ـ نخير

 !عايي آرده اند؟     مهري ـ يعني همه رفته اند و چنين اد
مانند هوشنگ گلشيري، آاظم آردواني و چنگيز .  تن از اعضاي آانون بودند21     تهراني ـ مالقات آنندگان 

حاال چرا بايد آانون اين گونه پا . اين افراد در گفت و گو با مقامات دولتي شرآت داشته اند. پهلوان و ديگران
ن، پس از مبارزات طوالني  و ايستادگي هايي آه بر سر اصولش من فكر مي آنم آانو. بگيرد، جاي حرف دارد

به اين نتيجه رسيده است آه در ميان ] اين مبارزات حتا منجر به قرباني شدن چند نفر از فعالين آانون شد[آرد 



شايد به اين نتيجه . مسئولين نظام آنوني، آساني هم هستند آه مسئوليت شناس و خردمندتر از ديگرانند
 .  اند آه فعاليت هاشان را با محدوديت انجام دهندرسيده

يكي از اين دو نفر چنگير . مختاري، دو نفر ديگر را جايگزين آرده اند      در اين نشست به جاي پوينده و
اعتراض . به هرحال، اين افراد جديد، فعال آانون را اداره مي آنند. پهلوان است، اسم نفر ديگر يادم نيست

در نشست فقط آقايان صحبت : بسياري از بانوان عضو آانون هم گفته اند. ترده شده استدوستان هم گس
خانم روشنك داريوش هم نامه اي نوشته آه از طريق فاآس، من آن را دريافت ! آرده اند، ما صحبتي نكرده ايم

 هاي آانون ايشان، ضمن نوشتن روند آار، به برخي عقب نشيني.  صفحه تنظيم شده است8نامه در . آردم
 . اعتراض آرده است

      مهري ـ روشنك داريوش آيست؟
 .     تهراني ـ ايشان يكي از اعضاي جمع مشورتي آانون نويسندگان است

      مهري ـ با پرويز داريوش رابطه اي دارد؟
هم بوده تا آنون عضو جمع مشورتي آانون . مترجم است.      تهراني ـ بله، روشنك دختر پرويز داريوش است

البته نه اين جمع مشورتي فعلي؛ بلكه جمع مشورتي قبلي آه وسيع تر بود و خانم داريوش هم عضو آن . است
به نظر من، اين موضوع قابل . ديگران شفاهي اعتراض آرده اند. ايشان اعتراضش را مكتوب آرده است. بود

اساسي ترين . رگردد و اصولش را حفظ آندمجموعه آانون نويسندگان ايران، بايد به اساسنامه اش ب. حل است
در ايران يك دعواي انديشگي هم . اين دو اصل خيلي مهم است. مساله، آزادي انديشه و آزادِي بياِن انديشه است

اگر آسي از اين موضع عقب  نشيني آند، به اين معناست آه : يكي از اعضاي آانون به من گفت. وجود دارد
انديشه مخالفين مذهب، قابل قبول : حكومتي ها مي گويند! ه و نه آزادي انديشه ها رارا قبول آرد» يك انديشگي«

البته مي توان جبرانش . آنچه در منشور جديد، از قلم افتاده است ـ چه سهو باشد چه عمد ـ همين است. نيست
آانون . نجاندآانون مي تواند در نشست بزرگتري در تهران، اين اصل را مجددا در منشور آانون بگ. آرد

بايد اصل . بايد بتواند در برگيرنده همه نويسندگان باشد. نويسندگان بايد فراعقيدتي و فراسياسي باشد
 . اساسي اش آزادي قلم، آزادي بيان و آزادي انديشه باشد

     مهري ـ احساس من اين است آه آانون نويسندگان مستقل در درون آشور، دست آمي از جنبش دانشجويي 
 .اردند

از .  سال پيشينه پراتيك اجتماعي پشٍت سرش دارد35 تا 30به اين دليل آه آانون، .      تهراني ـ درست است
من در تهران خودم شاهد يكي از جدال هاي درون آانون، با جناحي بودم . بسياري فراز و نشيب ها گذشته است

 .آه آن روزها دنبال خط امام بود؛ به ويژه افراد حزب توده
     ما معتقد بوديم به دليل موج هاي سياه اختناق حاآم بر ايران، آانون بايد بيرون برود تا بتواند در فضاي 
. عمومي جامعه با مردم ارتباط برقرار آرده، ضمن گفت وگو با مردم، آثار اعضاي خود را به آن ها عرضه آند

نستيتو گوته دوران شاه را تجديد آنيد و با اينكار پس شما مي خواهيد شب هاي ا: در همين رابطه به آذين مي گفت
ما آاري نداريم آه حكومت، ديكتاتوري است يا : ما گفتيم. بگوييد آه در ايران فعلي هم حكومت، ديكتاتوري است

حق هنرمند است آه با مردمش . وظيفه هنرمند اين است آه با مردمش در ارتباط باشد و حرف بزند. نيست
به همين . ولي اين افراد، مخالف نقد حاآميت بودند. هنرمند بايد اين آزادي را داشته باشد. تماس داشته باشد

. جناح توده اي آانون بيرون رفت و براي خودش يك شوراي نويسندگان درست آرد. دليل هم آانون منشعب شد
ش ايستادگي ها آرده مي خواهم بگويم آه آانون براي حفظ اصول. داستان اين انشعاب هم در تاريخ ثبت است

آانون اين توان را دارد . حاال هم بايد ايستادگي آند. است؛ براي آزادي، آزادي انديشه، آزادي بيان ايستاده است
 .آه با تكيه به نيروهاي فرهنگي جامعه، بر سر اصولش بايستد و دست آموز هيچ قدرت و قدرتمداري هم نشود

بوعاتي اي آه به مجلس داده شده چيست؟ مطبوعات در اين رابطه چه      مهري ـ نظرتان در باره طرح ضد مط
 مي گويند؟ 

اين طرح در واقع محدود آردن آار مطبوعات و حتا .      تهراني ـ مطبوعات، يكپارچه با اين طرح مخالفند
ه اند اين در چند روز گذشته محمد خاتمي و عطا ءاهللا مهاجراني توصيه آرد. تعطيل آردن بعضي از نشريات است

 ! به اعتقاد ايشان نبايد چنين فشارهايي بر مطبوعات اعمال آرد. طرح آنار گذاشته شود
     من فكر نمي آنم اليحه اصالح مطبوعات، دردي از دردهاي بي درمان ارتجاع را دوا آند؛ با تمام 

اين حمله را نيروهاي .  آنندجوسازي هايي آه عليه مطبوعات مي شود، و با تمام حمله هايي آه به روشنفكران مي
اما قضيه اين روزها اوج تازه اي . محافظه آار ارتجاعي در جمهوري اسالمي، از هفته ها قبل شروع آرده اند

با فراخواندن چند مديِر روزنامه هاي اصالح طلب به دادگاه، و بعد هم گرفتن وثيقه هاي آالن، . گرفته است



ن دري نژاد، مدير عامل خبرنگاري جمهوري اسالمي، نمازي از روزنامه از فريدو. آارشان را ادامه مي دهند
ايران، سعيد حجاريان، مدير و صاحب امتياز روزنامه صبح امرور،  لطيف صفري، مدير اصلي روزنامه نشاط، 
، هم چنين خبرنگاران روزنامه هاي سالم، جهان اسالم، مديران مسئول روزنامه هاي زنان و راه نو، يزدان پناه
مدير مسئول روزنامه آزاد، احمد زيدآبادي، سردبير همين روزنامه، هم چنين محمدرضا زه چي مدير مسئول 

برخي از اين ها با سپردن وثيقه هاي سنگين موقتا آزاد .  همه را به دادگاه احضار آرده اند…روزنامه آريا و 
واقعيت اين است آه طرح قبلي . ت به مجلسهمه اين ها مقدمه اي است براي بردن طرح اصالح مطبوعا. شده اند

 . قانون مطبوعات، به مذاق نيروهاي محافظه آار زياد خوش نمي آمد
مگر قانون مطبوعاتي قبلي مترقي بود آه ارتجاع مي خواهد عوضش آند؟ پاسخ من :      دوستي از من پرسيد

حتا در دوران گذشته، وقتي من بعدها .  داشتيمما قوانين خوب بسيار. ما در ايران، قانون آم نداشته ايم: اين بود
در واقع مجموعه . قانون آار ايران را مطالعه آردم، متوجه شدم آه يكي از مترقي ترين قوانين آار است

دستاوردهاي قانوني جنبش سنديكايي اروپا و حتا بسياري از امتيازات قانوني اي آه در جوامع سوسياليستي  
اشكال آار اين بود آه . منعكس بود] دوران سلطنت[داشت، در قانون آار دوران قبل براي نيروهاي آار وجود 
زماني آه قانون به اجراء گذاشته . قانون مطبوعات هم همين سرنوشت را داشت. قانون اساسا اجرا نمي شد

ند تا با اين محافظه آاران، به همين دليل صف آرايي آرده ا. شود و مجري پيدا آند، ارزش آن معلوم خواهد شد
واقعيت اين است آه اين . قانون اصالح مطبوعات، عمال جلو همين ميزان اندك آزادي مطبوعات را هم بگيرند

در نهايت هم تحول . سياستمداران، با اين آارهاشان عمال شيوه هاي تغيير مسالمت آميز را غيرممكن آرده اند
ه تا دير نشده نيروهاي صلحجو و اصالح طلب، به توصيه من اين است آ. قهرآميز را ناگزير خواهند آرد

. اين نگراني در البالي مطبوعات ايران موج مي زند. واقعيت ها، قواعد و قوانين بازي سياست تن در دهند
 .انحصارطلبان در پي به گور سپردن همين ميزان آزادي هاي اندك مطبوعات، به هر قيمت هستند

در ايران نوار : س آنجلس يه ايران رفته و باز گشته بود، مي گفت     مهري ـ اخيرا مسافري آه از ل
 شما با آدام راديوها گفت وگو آرده ايد؟ . گفت وگوهاي شما، در بعضي محافل شنيده مي شود

     تهراني ـ يكي از نوارهاي مطرح، گفت و گويي است آه من با شما، در باره ساختار مالي سياسي جمهوري 
بعضي هم آن را از . بعضي متن اين گفت وگو را پياده آرده و چاپ آرده اند. يت فقيه آرده اماسالمي و نظام وال

 . اينترنت پياده آرده اند
      مهري ـ منظورتان همان گفت و گوي يكساعت و نيمه است؟ 
گويا .  بوده استاين سنت از قديم در ايران.      تهراني ـ بله، متن اين گفت گو را براي خود من هم فرستاده اند

 . نوارهاي ديگري هم اين روزها دست به دست مي گردد
] صداي امريكا[     مهري ـ من  صداي شما را از طريق اينترنت، در گفت وگويي با خانم فرح جهانگيري 

 . شنيدم
اران و يكي از موارد اصالح قانون مطبوعات، ممنوع آردن گفت و گوهاي روزنامه نگ.      تهراني ـ درست است

 . قرار است اين ماده را هم به اصالح قانون مطبوعات اضافه آنند. سياستمداران با راديوهاي خارجي است
 !     مهري ـ ما آه راديوي خارجي نيستيم

. در واقع نمي خواهند صداي ما به گوش مردممان برسد.      تهراني ـ مقصود رسانه هاي بيرون از مرز است
جناح . ي نمي تواند در برابر ورود صداي ما و انديشه ما به هموطنانمان سد ايجاد آندخوشبختانه هيچ ديوار

 . البته با زباني بسيار زشت، صحبت از تهاجم فرهنگي مي آند. انحصارطلب خود به اين نكته اذعان دارد
ح طلب، موجوديت      جناح محافظه آار مي آوشد القاء آند آه عده اي از بيرون، در همراهي با نيروهاي اصال

اين موضوع در روزنامه هاي آيهان و جمهوري اسالمي هم به آرات منعكس شده . نظام را نشانه گرفته اند
خوشبختانه با پيشرفت . حرف اصلي شان اين است آه نيروهاي درون و بيرون، از هم جدا هستند. است

 . ه روز فشرده تر و گسترده تر مي شودتكنولوژي، و گسترش وسايل نوين ارتباط جمعي، اين تماس ها روز ب
.  نفر از نويسندگان ايران قصد سفر به ارمنستان را داشتند21، 1375     اگر خبر داشته باشيد، در مردادماه 

اخيرا پس از مرگ سعيد امامي، . راننده اتوبوس تصميم داشت اين اتوبوس را چپ آرده، به ته دره بفرستند
راننده اين .  قتل دسته جمعي نويسندگان، يكي از برنامه هاي واواك بوده استروزنامه نشاط نوشت آه طرح

در واقع اين چهارنفر همان چهارنفري هستند آه در رابطه . اتوبوس هم از ماموران وزارت اطالعات بوده است
اين است آه واقعيت . تصور من اين است آه عدد چهار نفر درست نيست. با قتل هاي زنجيره اي در مظان اتهامند

 روز بازداشت 3حتا گفته مي شود آه علي فالحيان هم .  نفر در اين بازجويي ها در مظان اتهام قرار گرفته اند33
! ما بايد تاآيد آنيم آه سران اصلي اين طرح هاي جنايت آارانه بايد به هر قيمتي دستگير شوند. بوده است



اين جنايتكاران علي فالحيان است و حسين شريعتمداري آه در راس . متهمين هم فقط رانندگان اتوبوس نيستند
 . در روزنامه آيهان نشسته است؛ همينطور آقاي شايان فر و ديگراني آه قبال از ايشان نام برده ام

      مهري ـ شما مطمئن هستيد؟
 بين اين متهمين دستگير البته راننده همان انوبوس هم در.      تهراني ـ اين اسامي را روزنامه ها اعالم آرده اند

 نويسنده اي است آه قرار بود با اتوبوس 21يكي از موضوعات پرونده، پرونده طرح قتل همان . شده است
برنامه شان اين . حتما اطالع داريد آه دادگاه محمد يزدي در آخرين لحظات به سرعت آار مي آند. سرنگون شوند

حتا گفته . وه قصد دارند براي انتخابات مجلس ششم آماده شونداست آه شرايط اختناق را حفظ آند؛ با اين شي
مي شود آه معاون سابق اداره شهرداري تهران آه از شكنجه و آزار در جريان بازداشتش پرده برداشته بود، به

قرار هم .  ميليارد تومان جريمه  نقدي و ده  سال زندان و انفصال ابدي از خدماتت اداري محكوم آرده اند20
شايد همين يكي را هم آه در تله افتاده، نجات . ست از سردار نقدي شان آوچك ترين خبري به بيرون درز آندني

 . بدهند
     در چند روز گذشته، در مجلس شوراي اسالمي، چند سخنران قبل از دستور، در باره فتوا دهندگان قتل هاي 

 .  دهندگان را برده اندحتا نام بعضي از فتوا. اخير و آمران قتل ها صحبت آردند
      مهري ـ نام فتوا دهندگان مشخص است؟ 

     تهراني ـ برخي از روزنامه ها ـ مثال روزنامه صبح امروز ـ با يك شگرد روزنامه نگارانه، نام اين افراد را 
دي و روز دوم نام مصباح يز. اين روزنامه در روز اول خبري در اين زمينه نوشت. خيلي قشنگ نوشته اند

 . خزعلي را به عنوان فتوا دهندگان مطرح آرد
      مهري ـ نقش علي خامنه اي در اين ميان چيست؟

 .      تهراني ـ خامنه اي همان نقش واليت فقيهي اش را بازي مي آند
      مهري ـ نقش او در در قتل هاي زنجيره اي چيست؟
ال قبل در پاسخ به اين سوال تلويزيون آلمان آه هاشمي      تهراني ـ بعد از قتل دآتر شاهپور بختيار، شش س

ما در اين قتل شرآت نداريم و ما تروريسم را محكوم مي آنيم، گفتم آه در ايران نمي تواند : رفسنجاني مي گويد
هاشمي رفسنجاني در هنگام ترور شادوران بختيار رئيس جمهور . هيچ قتلي خارج از اراده ولي فقيه انجام شود

در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي . وزارت اطالعات هم در تحت نظر و مسئوليت ايشان بود.  بودايران
يك عده محفلي نمي توانند اين آار را آرده باشند . هم، وزارت خانه اطالعات و امنيت آشور زير نظر ايشان است

 . و تازه درجه و جايزه هم بگيرند
و يا . يا ايشان از اتفاقاتي آه در درون آشور مي افتد، بيخبر است: يد گفت     در رابطه با علي خامنه اي هم با

واقعيت اين است آه وزارت اطالعات و امنيت ايران، زير نظر . بر اوضاع مسلط است و از همه چيز خبر دارد
 در زمان حيات روح اهللا. اختياردار مطلق اين وزارت خانه شخص علي خامنه اي است. شخص ولي فقيه است

در آن زمان، خميني، اسم اين آقايان تروريست ها را گذاشته بود سربازان گمنام امام . خميني هم همين طور بود
بنابراين سلب مسئوليت از علي . يعني ولي فقيه، نايب امام زمان بود. خودش هم آه نايب امام زمام بود! زمان

با به نعل و ميخ زدن نمي توان مسئوليت . تخامنه اي در واقع توجه نكردن به آمر اصلي اين جنايات اس
 . خوشبختانه مردم ايران، اين واقعيت را به خوبي مي دانند. خامنه اي را نديده گرفت

به سردبيري عميد نائيني، » پيام امروز«     مهري ـ يكي از شنوندگان راديو براي ما نوشته است آه در مجله 
او بخصوص از چاپ بخشي از . چاپ شده است] ه جنبش چپ ايراننگاهي از درون ب[بخش هايي از آتاب شما 

 .  اين آتاب آه در رابطه با فراز و فرود شوراي ملي مقاومت است، خبر داده است
. سردبير اين مجله همانطور آه گفتيد عميد نائيني است.      تهراني ـ بله، من هم اين مجله را دريافت آرده ام

اين مجله در شماره پانزدهم خودش . م در تحريريه اين مجله آار مي آنندسيروس علي نژاد و ديگران ه
نگاهي از درون به «بخشي از گفت و گوي مرا با حميد شوآت از آتاب دو جلدي ] 1378ارديبهشت ماه سال [

منزلگاه هيچ آس، نه دموآرات، نه «عنوان اين بخش را هم . را چاپ آرده  است » جنبش چپ ايران
اين بخش از آتاب، بحثي است در باره چگونگي پيدايش شوراي ملي . گذاشته است» نه مليسوسياليست، 

هفته نامه آيهان چاپ . به انحصار درآوردن آن از سوي مجاهدين: مقاومت و روند فروپاشي، يا به عبارت بهتر
 .لندن هم از هفته گذشته، بخش هايي از همين گفت و گو را چاپ آرده است

  ابتدا، بدون حذف پاره هايي؟     مهري ـ از
من هم پذيرفتم، به اين .      تهراني ـ هوشنگ وزيري سردبير آيهان، براي چاپ اين آتاب، از من اجازه خواست

وزيري گفت آه اين موضوع به دست تواناي احمد احرار ! شرط آه مشخص باشد آدام بخش ها چاپ خواهد شد



به هر صورت، در شماره هفته . قرار شد با احرار صحبت آنم. ي آندبستگي دارد و اين بخش را ايشان اداره م
البته من از ايشان خواسته بودم آه از مقدمه آتاب شروع . گذشته آيهان لندن، بخشي از اين آتاب چاپ شد

قرار است در . البته در شماره ديگري مقدمه را هم چاپ آردند. ولي بخش چاپ شده، ابتداي آتاب نيست. آنند
 . ه هاي بعد، نظم بهتري به آار بدهندشمار

 .     مهري ـ اما اين آتاب شما در لس آنجلس نيست
من اميدوارم وضع جسمي ام را طوري . اين آتاب چندسال پيش چاپ شده.      تهراني ـ حتما تمام شده است

و مدارك بسياري از وقايع اين آتاب در برگيرنده اسناد . اصالح آنم آه به زودي آتاب بعدي ام را به پايان ببرم
 سال اخير ايران است آه تاآنون در هيچ جا چاپ نشده و مي تواند براي نسل جوان ايران راهنماي 20/30

 . جوانان مي توانند از گذشته ها درس بگيرند و آينده را با چشمان بازتري طي آنند. خوبي باشد
 نفر از افغاني هاي همدست اسامه بن الدن 4ش،  روز پي10تقريبا .      اجازه بدهيد خبري به شما بدهم

در يكي از روزنامه هاي آلمان هم، در . را به آشور آلمان تحويل دادند] تروريست معروف و ثروتمند سعودي[
روزنامه صحبت از يك يا دو نفر آرده است، در حالي آه . يك گوشه ناپيدايي اين دستگيري منعكس شده است

از ايران » هواپيمايي ايران اير« نفر را با 4داستان به اين صورت است آه اين . ه اند نفر بود4دستگير شدگان 
قبال هم . در فرودگاه شهر فرانكفورت، پليس آلمان و پليس بين المللي، اين افراد را تحويل گرفته اند. آورده اند

ن از داخل خرطوم ها، هواپيما را در شعاعي دورتر از پيست معمول، يعني دور تر از محل خروج مسافري
 افغاني ريش بلند 4از قرائن برمي آيد آه اين .  تروريست افغاني تحويل مامورين آلماني شده اند4اين . برده اند

 سال از زندان آزاد 7آه پس از ] از متهمين قتل رهبران آرد در رستوران ميكونوس[را، به ازاي آقاي امين 
ي شود آه گفت و گوهايي هم در رابطه با آزادي آاظم دارابي در جريان حتا گفته م. شده است، تحويل داده اند

 . است
اين رفت و .  افغاني را تحويل دولت آلمان داده است4     دولت ايران هم براي نشان دادن حسن نيت، اين 

 اين يكي ديگر از. آمدها نشان دهنده ي ساخت و پاخت هايي است آه براي حل بعضي از مسائل در جريان است
اصلي ترين مانع سفر خاتمي و در نهايت . ساخت و پاخت ها، به تعويق افتادن سفر محمد خاتمي به آلمان است

عادي شدن روابط بين ايران و آلمان، حكم دادگاه ميكونوس در رابطه با علي خامنه اي، اآبر هاشمي رفسنجاني 
اساس خواست دولت . نوس محكوم شناخته شده انداين ها آساني هستند آه در دادگاه ميكو. و علي فالحيان است

اين آه آلمان ها مي توانند چنين آاري را بكنند، مشخص . ايران از آلمان، لغو اين حكم دادگاه ميكونوس است
رئيس دفتر صدارت عظماي آلمان، با مقامات ايران در تهران اين موضوع » رام باخ«در گفت گوي آقاي . نيست

 معني حكم دادگاه اين نيست آه هاشمي رفسنجاني، در صورت خروج از آشور دستگير البته. مطرح شده است
يكي از موانع اصلي سفر . با اين همه ايران به همين  هم قانع نيست و درخواست لغو حكم را دارد. خواهد شد

ت آلمان امين را البته دارابي موضوع اصلي نيست؛ آما اين آه دول. محمد خاتمي به آلمان هم مساله دارابي است
حتا بعيد نيست آه تا چند ماه ديگر بقيه زندان دارابي را ببخشند و مثال به بهانه بيماري يا چيز . آزاد آرد

 ! ديگري، حبس او را تعليقي اعالم آرده، به ايران تحويلش دهند
در آلمان . را لغو آند     واقعيت اما اين است آه دولت آلمان نمي تواند به صورت علني، محكوميت اين افراد 

البته بسيار آوشش مي شود آه در اين حكم دخل و تصرف آنند و براي اين . قوه قضائيه مستقل عمل مي آند
تحويل . يا مثال راهي پيدا آنند آه دستگاه قضائيه حكم محكوميت ايشان را لغو آند. محكومين حكم برائت بگيرند

دولت جمهوري اسالمي، . براي نمايش حسن نيت دولت ايران است تروريست افغاني هم نشانه اي 4دادن  اين 
تن  يهودي اي آه به 13قضيه .  افغاني تروريست از گروه اسامه بن الدن، درخواست معيني دارد4با تحويل اين 

عنوان جاسوس در ايران دستگير شده اند، نوعي گروگانگيري نمايشي براي فشار به مطبوعات و در نهايت 
اين حرف را آسي . ما معامله نمي آنيم: هرچند آه جنتي در نماز جمعه فرياد بزند آه. ن المللي استمعامالت بي

. اين مسائل اساسا نبايد در دستگاه قضائي آشور مطرح شود. مي زند آه خود نوعي مغازه دار اين معامالت است
ين طريق مي خواهند معامله از ا.  تن يهودي هم دستاويزي براي فشار بين المللي است13دستگيري اين 

 13مطبوعات و اهل قلم داخل آشور را هم به موضوع جاسوسي و همراهي با اين . بخصوصي را جوش بدهند
مقاالت منتشر شده در روزنامه هاي شما، جمهوري اسالمي و آيهان تهران، منعكس آننده اين . تن متهم مي آنند
 .اتهامات است

در لندن هم دارند . يع شد آه يكي از عناصر مهم  رژيم، به لندن گريخته است     مهري ـ دو سه هفته پيش شا
 شما از اين جريان خبري داريد؟. او را تخليه اطالعاتي مي آنند



در صورت تكميل اطالعاتم، آن را در . اما اطالعات من آافي نيست.      تهراني ـ من هم اين داستان را شنيده ام
 .   خواهم داداختيار شنوندگان شما قرار

     حكومتگران ايران، در راه  برقراري مناسبات عادي با غرب و به ويژه با امريكا، سنگ اندازي مي آنند، 
در واقع مي آوشند در . مثال با پرتاب موشك به پايگاه مجاهدين در عراق، قوانين بين المللي را نقض مي آنند

از اين طريق مانع عادي سازي روابط ايران با خارج . آنندايران يك وضعيت نيمه جنگي و خشونت خيز ايجاد 
مجموعه سياست گزاري هاي محافظه آارانه، آار را به جايي رسانده است آه عده اي مي ترسند پاي . مي شوند

تصور مي آنند با عادي شدن مناسبات با غرب، به استقالل ايران لطمه . نيروهاي خارجي  به آشور باز شود
 متاسفانه بايد گفت آه رفتار انحصار طلبان حاآم برايران ـ مثل عراق و نظير رفتار ميلوسويچ با .وارد مي شود

نيروهاي ناتو قطعنامه اي . مردم آوزوو ـ در نهايت عمال پاي نيروهاي خارجي  را به ايران باز خواهد آرد
ـ نه فقط در اروپا ـ آه در همه تصويب آرده اند آه از اين پس نيروهاي ناتو، براي برقرار ساختن حقوق بشر 

اين قطعنامه، دغدغه هايي در مطبوعات ايران هم به وجود آورده است آه البته . جهان وارد عمل خواهند شد
چه بسا حتا پروژه عاشورا و . نيروهاي انحصار طلب هم به آساني از قدرت آنار نخواهند رفت. بي جا هم نيست

در اين صورت، مفاد اين قطعنامه ايران را هم . اسي به اجرا بگذارندپروژه معروف محرم را در موقعيت حس
 . تهديد خواهد آرد

آيا هنوز هم بايد از محمد خاتمي دفاع و حمايت آرد؟ شنونده ديگري هم :      مهري ـ شنونده اي پرسيده است
 نقش هاشمي رفسنجاني در اين ميانه چيست؟ : پرسيده است

من بارها . سياستمداري است آه مي خواهد به مردم بفهماند آه رهبر خود مردم هستند     تهراني ـ خاتمي تنها 
دولت ها و امثال خاتمي ها . گفته ام آه جنبش آزاديخواهي درون ايران را مردم خلق آرده اند و نه محمد خاتمي

ردم و دوم خرداد، بدون نافرماني مدني م. زمينه اجتماعي اين آزادي خواهي قابل دفاع است. مي آيند و مي روند
بلكه با شعور عمومي  جامعه محقق شد من از اين زمينه اجتماعي دفاع مي آنم و نه از . فرمان يك سازمان معين

من از هيچ فردي در تاريخ، به صورت تجريدي دفاع نكرده ام؛ بلكه از آزاديخواهان دفاع . فرد بخصوصي
اين آه تا آجا موفق . خاتمي راه خودش را مي رود. ستموضوع، دفاع تجريدي از شخص خاتمي ني. مي آنم

اين را هم بايد بپذيريم آه خاتمي در راه تحقق شعارهايش با تنگناهايي . خواهد شد، آينده نشان خواهد داد
 .متاسفانه در خيلي موارد هم سكوت آرده است. روبروست
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