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      مهري ـ به راستي اين جعفر باقريان است آه اين ليست ترور را افشاء آرده است؟
 در فرودگاه فرانكفورت، به دليل جعلي بودن ويزاي 1998     تهراني ـ باقريان در هفته  سوم ماه دسامبر 

از ايشان با نام هاي . داد و تقاضاي پناهندگي سياسي آرد] پليس آلمان[ به آشور آلمان، خود را تحويل ورود
جعفر باقريان يكي از جوانان دست پرورده انقالب . بشيري، عامريان و نام هاي ديگري هم صحبت شده است

 .  ساله است37ساله بوده، حاال هم  17او در آستانه انقالب . اسالمي و برآمده از فرآيند جمهوري اسالمي است
[!]  ساله شرآت مي آند؛ به دليل لياقتي 8     باقريان در آغاز انقالب به سپاه پاسداران مي پيوندد و در جنگ 

بعد وارد . آه داشته به مدارج بااليي مي رسد، بعد از جنگ يك دوره تكميلي را هم در دانشگاه تمام مي آند
 .اين اطالعات، اظهارات خود اوست و در پرونده او منعكس است. ي مي شودآميسيون پژوهش هاي سياس

 شنبه گذشته پليس مرا براي هشدار دادن دعوت آرد، متوجه شدم آه خيلي از فعالين خارج از 5     وقتي روز 
 . آشور هم در اين ليست وجود دارد؛ از جمله فرج سرآوهي، عسكر آهنين، رضا چرندابي و خيلي هاي ديگر

     من همراه با آقاي هرمان، مسئول پليس حفاظتي و مسئول همين باقريان در آميسيوني شرآت داشتم آه 
اين فرد در بازجويي اسم شما : مي گفت» هرمان«. براي اطالعات رساني و هشدار دادن به ما تشكيل شده بود

 بعضي روش هاي امنيتي را رعايت آنيم، او گفت آه ما بايد. را هم، به عنوان قربانيان ترورهاي بعدي داده است
 …به هر جايي نرويم، در خانه را باز نگذاريم و همان حرف هاي عمومي امنيتي

شما تا چه حد به اين ليست و خود اين فرد اعتماد داريد؟ تا به حال چقدر توانسته ايد :      من از ايشان پرسيدم
 باقريان در جريان جنبش اسالمي ايران در جنگ شرآت به باور ما: آل موضوع را بررسي آنيد؟ هرمان گفت

 . داشته است
فرج سرآوهي هم معتقد است آه در تقسيم بندي هاي امنيتي، .      باقريان جواني شهرستاني و آار آرده است

او در آميسيون پژوهش هاي سياسي آه زير نظر مجلس شوراي . باقريان يك فرد اطالعاتي آارآشته است
اجازه بدهيد من اين موضوع را همين جا تصحيح آنم آه . ره مي شود، مسئول بررسي بوده استاسالمي ادا

باقريان عضو آميته بحران نيست؛ بلكه در آميسيون پژوهش هاي سياسي، وابسته به مجلس شوراي اسالمي 
 . عضويت داشته است

جعفر باقريان عضو اين نهاد بوده      در مجلس شوراي اسالمي يك آميسيون، آميته يا ستاد بحران هست آه 
و در روندهاي مطبوعاتي و فرهنگي، آار اطالعاتي مي آرده، بعد هم اطالعات جمع آوري شده را تحويل اين 

نمايندگان : به گفته باقريان. در راس اين آميسيون بحران هم جواد الريجاني قرار دارد. آميسيون مي داده است
ا مجلس شوراي اسالمي، سپاه پاسداران، رياست جمهوري و مجمع تشخيص نهادهاي مختلف از واليت فقيه ت

مصلحت در اين آميته نماينده دارند آه البته اين نوع سازماندهي يك روال معمولي است و در بسياري از 
 .آشورها هم به همين شكل است

بنا به اظهارات . ده است ، وابسته به مجلس شوراي اسالمي بو     باقريان عضو آميسيون پژوهش هاي سياسي
ايشان، پس از رويداد دوم خرداد، با صف بندي اي آه در جامعه ايجاد شده بود، به اين  آميسيون ماموريت داده 

نقاشان و هنرمندان و موسيقيدانان و [مي شود گرايش هاي اصالح طلبانه را بررسي آرده، ببيند آه روشنفكران 
 ! تي گرايش دارند؟به چه سم] مطبوعاتي ها و نويسندگان

 نام از ايرانيان روشنفكري آه 2000     طبق گفته باقريان، پس از چند ماه بررسي در اين آميسيون، بيش از 
از بين اين مجموعه اسامي . در زمينه هاي مطبوعات و هنر و موسيقي آار مي آنند، فهرست بندي شده اند

طبعا براي رژيم دردسر بيشتري فراهم آرده اند، انتخاب  تن  آه فعال تر هستند و 200جمع آوري شده، حدود 
اين تدارآات را هم براي وضعيت غيرعادي جامعه . شده اند تا به عنوان افرادي خطرناك تحت نظر گرفته شوند

» آد«گويا ايشان برخي از اين اسامي را .  نفر در حافظه باقريان بوده است179 نفر، نام 200از اين . ديده اند
 نفر 179معني اين ليست اين نيست آه همه اين .  پس از باز آردن آدها، به مامورين آلماني داده استآرده و

بايد آشته شوند؛ بلكه در روز بحران، به نحوي از انحاء بايد خنثا شوند، از بين بروند، دستگير و يا تحديد 
يم آه اگر شرايط فوق العاده اي پيش آيد، بگذر!  نفر نامزد مرگ نبوده اند179به گفته باقريان، همه اين . شوند

 . عمال همه اين  افراد نامزد مرگ هستند



     طي دو روز گذشته، روزنامه هاي ايران اطالعاتي داده اند آه با واقعيت منطبق نيست؛ مثال روزنامه زن 
بنا به نوشته اين .  نفره بازداشت شده است179نوشته است آه مدعي ليست ] متعلق به خانم فائزه رفسنجاني[

روزنامه، اظهارات باقريان به حدي ضد و نقيض است آه وزارت آشور آلمان هم فعال ايشان را بازداشت آرده 
 . بنا بر نوشته اين روزنامه چنين ليستي واقعيت ندارد. است

به همين .  بدهد     از سويي دولت آلمان هم تشخيص داده است آه به وضِع امنيتِي جعفر باقريان حالٍت ويژه اي
حتا يك شب قبل از سال نو مسيحي هم يك بار ديگر محل . دليل او را در آنار ديگر پناهندگان اسكان نداده اند

احتماال به او هويت جديدي خواهند داد تا شبيه به . اقامت او را تغيير داده اند تا تكليف پناهندگي اش روشن شود
 . دگي طبيعي پيدا آنددر دادگاه ميكونوس، امكان زن» ث«شاهد 

     طبق اظهارات باقريان اين ليست شامل افرادي است آه هر يك به شكلي در برابر واليت فقيه قرار داشته و 
افراد . به همين دليل ليست مرگ مافياي قدرت و ثروت، فقط همين ها نيستند. به نوعي مبلغ جامعه مدني هستند

در اين ميان آساني هم هستند آه . در ديگر ليست هاي ترور درج استبسيار ديگري هم هستند آه اسامي ايشان 
 . زنده ماندنشان براي نيروهاي تاريك انديش اهميت ويژه اي دارد

اين ليست برگرفته از همان ليست اصلي .      مهري ـ من امروز ليستي هم از حسن ماسالي دريافت آرده ام
قرار دادن اسامي عده اي از مديحه سرايان : ه  و تاآيد آرده استايشان شرحي هم در باره اين ليست نوشت. است

و خدمتگزاران رژيم، در آنار نام شخصيت هاي ارزنده و مبارز سياسي و فرهنگي، براي مخدوش آردن اذهان 
 . با اين آار نوعي قهرمان سازي هم شده است. عمومي و مرعوب شدن مردم است
تشخيص درستي يا نادرستي اين ليست، وظيفه . ر ايشان غيرمسئوالنه است     تهراني ـ به نظر من، اظهار نظ

 . ارگان هاي سياسي و مطبوعاتي، من جمله وزارت آشور آلمان است
بعد از قضيه دادگاه : صحبت مي آرد، مي گفت] من و فرج سرآوهي[     مسئولي آه در اداره پليس با ما 

وري اسالمي اين اجازه را به خودش بدهد آه در خاك آلمان دست ميكونوس، ما فكر نمي آنيم دستگاه ترور جمه
از طرف ] اشاره به حكم بازداشت سران جمهوري اسالمي از سوي دادگاه ميكونوس. [به چنين اعمالي بزند

با اين وجود . ديگر هم ايران ـ در شرايط آنوني بحران اقتصادي آشور ـ به رابطه اقتصادي با آلمان نياز دارد
لمان اطمينان ندارد آه گروه هاي خود سر وزارت اطالعات، در انشعابي آه االن در جريان است، پيدا  دولت آ

 . نشوند و چنين اقدامات ديوانه واري را انجام ندهند
يكي .      مهري ـ من شنيده ام منزل شما در طبقه دهم يا بيستم يك ساختمان بلند است و بايد تا آنجا با پله رفت

اگر تروريست ها بخواهند وارد منزل آقاي :  شما، بعد از اين آه از اين پله ها باال رفته بود، مي گفتاز دوستان
 !تهراني شوند، در همان راه پله ها از خستگي غش مي آنند و اسلحه شان را تحويل مي دهد

در سال هاي گذشته . ارد پله د105     تهراني ـ اين هم از اقبال تاريخي من است آه در جايي زندگي مي آنم آه 
ايشان وقتي به باال رسيدند ـ اين . آه من بيمار بودم، هادي خرسندي و ايرج جنتي عطايي به عيادتم آمدند

حاال من مي فهمم تو چرا هنوز زنده اي، و :  نفره منتشر شده بود ـ هادي گفت49درست زماني بود آه ليست 
وريست ها جرات آنند و اين همه راه را باال بيايند، حتما وسط راه اگر تر. تروريست ها هوس آشتنت را نكرده اند

 . سقط مي شود
 .     مهري ـ جمله هاي آوتاه هادي خرسندي، هميشه به اندازه يك آتاب معني دارد

در هفته هاي گذشته، پس از افشاي دست داشتن عوامل اطالعاتي !      تهراني ـ برگرديم سر موضوع اصلي
 در قتل هاي زنجيره اي؛ صحبت از آرشيوي  است آه در مرآز مطالعات روزنامه آيهان وجود جمهوري اسالمي

حتما مي دانيد آه بعضي از دست اندرآاران روزنامه آيهان، عامالن . دارد و حاوي اسناد بسيار مهمي است
 . دستگاه امنيتي ايران هستند

احتمال دارد يكي از .  روشنفكران و روزنامه نگاران است      هفته گذشته ناگهان گفته شد آه اين اسناد، در باره
اين آرشيو را آميسيون تحقيق براي . مراآز تجسس و تفحص براي حذف روشنفكران، روزنامه آيهان باشد

 . ممكن است برخي از آقايان در اين ميان مخفي هم شده باشند. تحقيق برده است
 .ائلي از سوي آميسيون تحقيق روشن شود     من فكر مي آنم ظرف هفته هاي آينده، مس

     فشاري آه نهادها و مجامع بين المللي، به ويژه اپوزيسيون ايران، يك پارچه در خارج از آشور به دولت 
ايران وارد آورد و خواهان روشن شدن حقيقت اين قتل ها شد، همچنين درخواست از مجامع بين المللي، جهت 

ين پرونده ها تا روشن شدن اين جنايات، در اين رابطه موثر بوده است؛ البته دولت سفر به ايران و رسيدگي به ا
 . ايران در اين باره حساسيت زيادي دارد



     روزنامه صبح امروز آه با مسئوليت سعيد حجاريان منتشر مي شود، در ستون سخن امروز مقاله اي زير 
: در اين مقاله آمده است. به دولت ايران را نشان مي دهدعنوان گروه حقيقت ياب چاپ آرده آه فشارهاي وارده 

با آمدن مراجع غيرملي به ايران ـ حتا براي بررسي در باره قتل هاي زنجيره اي ـ آه براي مخدوش آردن «
 » .حاآميت ملي ما انجام مي شود، بايد به شدت و با تمام قوا برخورد آرد

 نظارت ها و دخالت هاي بين المللي در آوتاه مدت فشاري بر ممكن است اين گونه«:      ايشان نوشته است
. جناح هاي خشونت گرا وارد آورد؛ اما در بلند مدت موجب مخدوش شدن حاآميت ملي آشور خواهد شد

متاسفانه عملكرد غلط قوه قضائيه و برخي از نهادهاي امنيتي و انتظامي باعث شده است آه اين مراآز از نظر 
به طوري آه سخنان و افكار اين نهادها از نظر افكار . رين وضعيت مستقل را داشته باشندارتباط، پائين ت

بديهي است آه در . عمومي، اعتبار الزمه را از دست داده و هميشه در معرض خطر سياست زدگي قرار دارند
هاي بين المللي، چنين وضعيتي، ادعاهاي آن ها مبني بر پي گيري مسائل، چندان براي افكار عمومي و جريان 

 . مورد قبول قرار نمي گيرد
به هرحال در مواردي مانند قتل هاي مشكوك اخير، احتياجي به منابعي اطمينان بخش و  آرام بخش وجود      «
تا هنگامي آه دولت، مسئوليت پي گيري اين قتل ها را . تا افراد را نسبت به روند امور خاطرجمع سازند. دارد

هيچ جايي براي ايجاد يك نيروي موازي و مستقل از دولت، براي نظارت بر فرآيند پي گيري برعهده مي گيرد، 
قتل هاي اخير وجود ندارد؛ اما اگر دولت، به هر دليلي احساس آند آه نمي تواند اقداماتي را آه شايسته است، 

فكار عمومي در اين زمينه ياري و مي توان از ا. براي مقابله با اين جريان انجام دهد، آنگاه مساله فرق مي آند
اگر روزي احساس شود دولتي آه هنوز اعتبار و مشروعيت خويش را در اذهان عمومي حفظ آرده، . گرفت

نمي تواند با قدرت و استحكام پرونده ها را دنبال آند و به پايان ببرد، بايستي به دنبال يك گروه حقيقت ياب داخلي 
فراد معتبر مطبوعات را آه از نظر گرايش ها و تمايالت فكر و سياسي به بود؛ به اين معنا آه گروهي از ا

جريان هاي گوناگون تعلق دارند و آم و بيش نماينده افكار عمومي مردم هستند، انتخاب، و آن ها را به عنوان 
ي اگر قرار است در آارهاي مسئولين آشور آسي نظارت داشته باشد، چه آس. گروه حقيقت ياب طرح نماييم

هرگاه براي حل مشكلي ناگزير از پذيرش آنترل و نظارت آسي در فرآيند امور شويم، . بهتر از اقشار ملت
 ».بهترين راه اعتماد آردن به مردم است

با اين تاآيد آه !      بحث جدي فعلي در ايران اين است آه چه آسي بايد دستگاه قضايي آشور را آنترل آند؟
 .  نفوذ بخشي از تروريست هاستدستگاه قضايي هم چنان زير

     وظيفه ما در خارج از آشور، پافشاري مستمر براي اعزام يك گروه بررس از طرف نهادهاي حقوق بشري 
ما بايد به عنوان شعار محوري همه نيروها ـ صرف نظر از اختالف . و سازمان ملل در رابطه قتل هاي اخير است

ه ايران آه حتا چند حقوقدان ايراني در تبعيد را هم در بر بگيرد، پافشاري عقيده ها ـ بر سر رفتن چنين هيئتي ب
 . آنيم

     مهري ـ گويا آميسيون حقوق بشر در همين رابطه نامه اي به جمهوري اسالمي نوشته است؛ منتها 
يه، حدود اگر يادتان باشد آيت اهللا يزدِي قوه قضائ. جمهوري اسالمي دريافت اين نامه را اعالم نكرده است

دوازده روز پيش، در يكي از خطبه هاي نماز جمعه اشارهاي به درخواست اعزام يك هيئت بين المللي به /ده
چرا چنين هيئتي را به  الجزاير آه : ايشان گفت. ايران براي تحقيق در باره اين قتل ها آرد و آن را مردود شمرد

 است آميسيون حقوق بشر اطالعي داريد؟شما از درخو! اين همه سر مي برند، اعزام نمي آنند؟
حرف ايشان به اين معني است آه در جمهوري اسالمي .      تهراني ـ اظهار نظر محمد يزدي را من هم شنيده ام

بسياري از نيروهاي مقابل نيروهاي ارتجاعي جمهوري اسالمي، فعال مردد هستند آه . هم سر مردم را مي برند
 ! يران نقض حاآميت ملي آشور است يا نه؟آيا اعزام چنين هيئتي به ا

 نفره در درون مرز، تعدادي از روشنفكران از جمله مسعود 179     مهري ـ در مقابل افشاي اسامي ليست 
 .من شنيده ام ايشان هم از ايران گريخته است. بهنود اظهارنظرهايي آرده اند

.  ها و اينترنت خواندم آه ايشان در دوبي هستنددر روزنامه.      تهراني ـ من در اين مورد اطالعي ندارم
. گفت و گويي آرده است] آارشناس امور سياسي خاورميانه از نيويورك[روزنامه زن با هوشنگ امير احمدي 
.  نفره هم وجود دارد250حتا يك ليست . ليست هاي ترور متعدد هستند: امير احمدي در اين رابطه گفته است

 . يست ها فهرست شده اند، همگي از مخالفين سياسي و فعالين داخل و خارج از آشورندافرادي هم آه در اين ل
آنطور آه هوشنگ امير احمدي گفته است، به نظر مي رسد در اين .      من شخصا اين ليست را نديده ام

ان و فهرست، بخش وسيعي از افراد داخل آشور آه بعضا سياسي هم نيستند؛ مانند نقاشان، روزنامه نگار
اين گونه فهرست ها نشان مي دهد آه افراد مورد توجه مافياي قدرت و ثروت، . ديگران هم قرار داشته باشند



در ليست . نام چند زن هم در اين ليست هست. افراد خوشفكر، با ايده و تاثيرگذاري بر روي جامعه مدني هستند
اما در زندان ها هزاران زن را سر به [كروه است شايد اين تندروان معتقدند آشتن زن م. قبلي زني وجود نداشت

بايد گفت آه حضور زنان در اين فهرست، افتخاري . زنان لياقت آشته شدن را ندارند: مي گويند] نيست آرده اند
 ! است براي ايشان

 ؟  !     مهري ـ يعني اين ها هم دچار تحول شده اند
زنان بعد از انتخابات دوم خرداد، در صحنه هاي سياسي و      تهراني ـ دليل اين تحول و توجه، حضور جدي 

روزنامه زن، از هوشنگ امير احمدي در رابطه با زناني آه در اين ليست هستند، پرسش . اجتماعي آشور است
بنا به گفته موسوي مشكل روشنفكران ايران، . از خانم            ناهيد موسوي هم سوال آرده است. آرده است

. البته من  آمي مي ترسم و نگران هستم: موسوي گفته است! شان قاتالن بايد حفظ شود. استربوده شدن 
. روزنامه زن هم بايد براي آزادي مردم، اقدام به درج اين فهرست بكند. دولت بايد جلو اين تهديدات را بگيرد

 .  خانم مهرانگيز آار هم در همين رابطه اظهار نظر آرده است
نبوي در روزنامه هاي توس و . ر نظر را ابراهيم نبوي طنز نويس و روزنامه نگار آرده است     بهترين اظها

 نفره وجود داشته باشد، احساس مي آنم مثل هر روز راه 179اگر اسم من در اين فهرست : جامعه نوشته است
ما شنيده ايم ! دادمي روم؛ چون در آشور ما، مي توان هر روز به داليل منطقي و غيرمنطقي جان را از دست 
همينطوري آه . چنين فهرستي هست و طبيعي است وقتي آه مي خواهند عده اي را بكشند، ليستي تهيه مي آنند

مد جديد هم در ايران اين است آه تازگي ها برخي روشنفكران حالت غمباد . آسي را در خيابان ها شكار نمي آنند
من در زماني آه قضيه قتل ها .  هم بوده آه اين مد بسيار بدي استاسم ما: به خود مي گيرند و زير لبي مي گويند

اما حاال بايد به خاطر موضوعات ديگري احتياط آنم و زنده . در ميان بود، سعي مي آردم از خودم مراقبت آنم
 .بمانم

حاال .  انداسم عده اي را بيخود در اين ليست گذاشته: بعضي مي گويند.      در اين ميان آشمكش هايي هم هست
وضعي آه ايجاد آرده اند نفرت : بايد گفت. خيلي ها بر سر اين ليست، نقش آارشناس و حكيم باشي پيدا آرده اند

اين  جنايتكاران ليستي براي . نفرت انگيز است آه آشورمان تحت حاآميت يك رژيم تروريستي باشد. انگيز است
 !چرا ما نه؟.  مرگ مستحق تريم تا فالنيما براي: آشتار تهيه آنند؛ آن وقت عده اي بگويند

اسم اآبر گنجي . اما مثال اسم بني صدر نيست.       مهري ـ نام بسياري از فعالين برونمرز در اين فهرست بود
 . هم نيست

. با اهميت ترين افراد در اين ليست هستند:      تهراني ـ  اين ليست اصال اهميت آن چناني ندارد آه بتوان گفت
اين ها هر جا دستشان به بني صدر . از بين دو هزار نفر اين ها را انتخاب آرده اند: ري آه جعفر باقريان گفتهآنطو

مثال اعضاي مجاهدين و بسياري ديگر از مخالفين رژيم . و امثال بني صدر برسد        سر به نيستشان مي آنند
هستند . ليست نيست، خطري تهديدشان نمي آنداينطور نيست آه آساني آه نامشان در اين . در ليست نيستند

 نام در 2000اين اسامي را ما از بين : آن طور آه باقريان گفته. آساني آه حتا خطر بيشتري تهديدشان مي آند
به يك تعريف زير پاي واليت فقيه را . آميته بحران جدا آرديم آه در شرايط بحراني مي توانند خطرناك باشند

 . ه اين معنا آه ديگران خطرناك نيستندنه ب. سست مي آنند
     مهري ـ جنگ جناح ها بر سر اطالعيه وزارت اطالعات و در پي سخنان اندآي مكنونانه خامنه اي، به آجا 
 خواهد انجاميد؟ باالخره چه آسي در صحنه پيروز خواهد شد؟ آيا ما در شرايط جنگ خاآريز آخر قرار داريم؟ 

ديروز . المي هنوز در شرايطي نيست آه بتواند جنگ خاآريز آخر را شروع آند     تهراني ـ جمهوري اس
شنيدم آه فدائيان ناب محمدي يا فدائيان اسالم، طي اعالميه اي تمام آساني را آه به باور ايشان عليه نظام 

ن، من فكر به لحاظ شرايط جامعه  ايرا. واليت فقيه هستند، منجمله محمد خاتمي را تهديد به مرگ آرده اند
البته ميزان توان آزادي خواهان و مردمساالران، در پايان نبرد مشخص . نمي آنم ارتجاع بتواند پيروز شود

اين هم واقعيتي است آه از دوم خرداد و آن نافرماني بزرگ مدني مردم ايران، زمينه مادي استقرار . خواهد شد
 . ارتجاع هم محكوم به شكست استدر نهايت تالش مذبوحانه . مردم ساالري آغاز شده است

مردم در درون آشور در جنگ با هواداران .      مهري ـ نافرماني مدني در ايران، هرروز گسترده تر مي شود
 .  جمهوري اسالمي، شيوه بخصوصي را اتخاذ آرده اند

ان نمونه مي توان به در همين رابطه به عنو.  يخ استبداد ديني شكسته است76     تهراني ـ بعد از دوم خرداد 
با نگاهي به تاريخ ديده مي شود آه در نظام هاي . افشاي اسرار قتل هاي وحشيانه دستگاه امنيت ايران اشاره آرد

ما شبيه به همين روند را . ديكتاتوري، زماني آه شكافي در دستگاه امنيتي  مي افتد، روند فروپاشي آغاز مي شود



آن زمان هم اعتراضات عمومي، با طرح مساله زندانيان سياسي و ساواك، . هم ديده ايم] شاه[در دوران قبل 
 .  در اروپاي شرقي هم به همين شكل بود. شكل ملي به خود گرفت

     زماني آه فرج سرآوهي را دستگير آردند، همه نااميد شده بودند؛ اما من در گفت و گويي گفتم آه در نهايت 
رفتار دستگاه امنيتي جمهوري . بعضي مي گفتند او را آشته اند. توقيف بودبا اينكه سرآوهي هنوز . خوشبينم

در رابطه با اتوبوس حامل نويسندگان در سفر ارمنستان هم . اسالمي در رابطه با سرآوهي پر از تناقض بود
 ايران آه در واقع مغز دستگاه اطالعاتي. در رابطه با قتل هاي زنجيره اي هم به همين شيوه است. همين طور بود

بيمار است . مدت ها در سرآوب  و هجوم  خونين به اپوزيسيون موفق عمل آرده، دچار نوعي ويروس شده است
فاش شدن قضيه . با هر قدمي تناقض دستگاهش بيشتر برمال مي شود. و ديگر نمي تواند درست عمل آند

البته . ت نظام در سراشيبي قرار گرفته استاين فرآيند نشان مي دهد آه آلي. قتل هاي اخير هم به همين دليل است
مديران، : گفت آه. علي خامنه اي در گفت و گويي تالش آرد، براي بررسي  اين پرونده، حد و مرزهايي بگذارد

اين حرف ها به اين . اين ها خدمت آرده اند! روساي ادارات، حتا معاونين اداره امنيت بايد در پستشان ابقا شوند
اين دستگاه آال به ولي فقيه . تگاه امنيت ايران، زير نظر او يعني شخص ولي فقيه اداره مي شوددليل است آه دس

يعني اين ها » سربازان گمنام امام زمان«روح اهللا خميني اسم آارآنان اين اداره را گذاشته بود . پاسخگوست
هم از همان روزهاي اول انقالب، حتا آقاي خامنه اي . سربازان نايب امام زمانند و به عبارتي سربازان ولي فقيه

اصال . تمام اسناد گذشته ساواك هم در اختيار ايشان است. در شوراي انقالب، مسئول و رابط با ساواك بود
انتخاب ايشان ـ با وجود تمام آاستي هاي او در زمينه صالحيت هاي الزم ديني و مراحل علمي ـ به همين دليل 

حاال آه در اين سيستم شكاف . منه اي را به عنوان جانشين خميني نصب آردمجلس خبرگاِن رهبري، خا. بود
تمامي عوامل : موسوي اردبيلي در حوزه علميه قم گفته است. افتاده، خامنه اي بايد از هستي خودش دفاع بكند

! شوندمستقيم و غيرمستقيم قتل هاي اخير، به دور از سياست بازي و مصلحت انديشي هاي رايج، بايد معرفي 
در جامعه تنش . در روزنامه ديروز اطالعات، بازتاِب شايعه تروريسم در دستگاه امنيت ايران ديده مي شود

اگر در امر بررسي اين قتل ها مسامحه اي شود، ممكن است حتا به زيان محمد خاتمي . عجيبي ايجاد شده است
 .تمام شود

  تن از سرشناسان اپوزيسيون برگزار 60آت بيش از  ميزگرد راديويي با شر16     مهري ـ چهار سال پيش 
اگر اوضاع ايران بر اثر جنگ و جدال : سوال اساسي اين است. شما هم در اين ميزگردها شرآت داشتيد. شد

جناح ها به هم بخورد، در نبود يك آلترناتيو ـ آه بتواند بيدرنگ جايگزين ساختار آهنه شود ـ  ايران دستخوش 
 !   شد؟ آيا آساني آه اسلحه دارند، شانس دست يابي به قدرت را نخواهند داشت؟چه وضعيتي خواهد

بعد از رويداد .      تهراني ـ شرايط آنوني ايران، به مراتب بهتر از آن سالي است آه ما با هم صحبت مي آرديم
مذهبي در آن جاي دوم خرداد، يك گروه بندي جديد در جامعه پيدا شده آه بسياري از روشنفكران اصالح طلب 

من فكر مي آنم . الزم هم نيست نامي از ايشان برده شود. تنشان است] روحانيت[مي گيرند؛ حتا  آساني آه لباس 
گرايش آزادي خواهي در ايران قوي است؛ حتا در خارج از آشور هم، در اثر همدردي و همبستگي با اوضاع 

تالش هاي اپوزيسيون خارج از آشور، در اين راستا .  مي شودايران، نوعي هم گامي بين اپوزيسيون پراآنده ديده
 .دارد به ثمر مي نشيند؛ به عنوان نمونه در مقابله با ترور و يا نقض حقوق بشر در ايران
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