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 پیشگفتار

 ننگار وارد شدند و حاضرا ای از دادگاه انقالب به منزل آقای بسته ، عده2731اسفند،  12در 
الً سه نفر دیگر از فعاالن قب. ی شورای فعاالن ملی ـ مذهبی را بازداشت کردند در جلسه

با احضار به دادگاه ( اله سحابی، هدی صابر و رضا علیجانی مهندس عزت)ملی ـ مذهبی 
اسفند، آزاد  12شدگان  ای از بازداشت ساعت عده 84پس از . انقالب بازداشت شده بودند

، هم نفر ملی ـ مذهبی 21آنها قرار بازداشت صادر شد و جمعاً از نفر  21 برای شدند و
سال و اندی  بین شش ماه تا یک« براندازی نظام جمهوری اسالمی»پرونده شدند که به اتهام 

، باالترین مقام 31اسفند  12قبل از . در زندان ماندند و سپس با وثیقه آزاد گردیدند
را محارب « براندازان قانونی»جمهوری اسالمی در یک سخنرانی تلویزیونی و بدون ذکر نام 

 «.حکم محارب هم معلوم است»دند و تصریح کرده بودند که خوانده بو
آقای خاتمی ـ ریاست جمهوری ـ عازم مسکو بود و مجلس  31اسفند ماه  11روز 

 منظور اعالم اقتدار چنین مطرح شد که رقبای آقای خاتمی به. طلبان ششم در اختیار اصالح
این واقعه قرار تأثیر  در روسیه تحت اند تا مسافرت ایشان ها را انجام داده این بازداشت ،خود
تأثیر این  ی ایران تحت ، جو سیاسی جامعه2741و سال  2731هر حال، تتمه سال  به. گیرد

( همسران، دختران و پسران)های ملی ـ مذهبی  های خانواده ها بود و فعالیت بازداشت
که بعداً  رددر ایران وارد مرحله دیگری ک فضای سیاسی و مطالبات حقوق شهروندی را

بهر حال این واقعه نقطة عطفی شد در  .های زندانیان سیاسی الگویی شد برای سایر خانواده
 .طلبی چگونگی برخورد حاکمیت غالب در جمهوری اسالمی با پدیده اصالح

هر چند از تماس ما با وکال )نفر و وکال  21 مایک جلسه مشترك با حضور  42در سال 
د و در آن جلسه یک کیفرخواست مشترك برای همه قرائت تشکیل ش( شد جلوگیری می
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جداگانه  ماکه بعضاً حاوی مطالب افتراآمیز بود ولی در جلسات بعدی هر یک از  گردید
 .منصرف شدند ما و ظاهراً از اتهام مشترك یممحاکمه شد

ه بدوی صادر و گانفر در دادگاه غیرعلنی، احکام داد 21پس از برگزاری محاکمات این 
رای تجدیدنظر فرستاده شد و هنوز دادگاه تجدیدنظر احکام نهایی را به ما ابالغ نکرده ب

سه نفر از  .صادر و اجرا خواهد شد 2741در سال  هر چند شنیده شده که این احکام .است
مجدداً  48تا  41های  که در سال( آقایان رحمانی، علیجانی و شهید صابر)دوستانمان 

اند، نه اینکه ابالغ رسمی کنند و  جدیدنظر را به آنها نشان دادهبازداشت شدند احکام ت
که در تجدیدنظر، است  دارند اینآنچه این دوستان به یاد . ای به آنها تحویل دهند نسخه
اه تبدیل شده م 24های محکومیت ما کاهش یافته، مثالً محکومیت چهار ساله اولیه به  سال
، تحت عنوان 2711و علیرضا رجایی در  2741 هدی صابر در سال بازداشت مجدد. است

های ما باید در اجرای احکام باشد ولی  القاعده پرونده شود و علی اجرای حکم قلمداد می
ها را دادستان تهران خواسته و در اجرای احکام  دهد که پرونده پیگیری وکال نشان می

 .نیست
ایم شفاهاً  ر اوین احضار شدهای از ما به دادسرای مستقر د در چند ماه گذشته که عده

؟ چیزی که به آقای !سال تبدیل شده 7به از ما ماهه بعضی  24گفته شده که محکومیت 
تاکنون و اجرای  2741ساله اجرای احکام از  4تأخیر . است رجایی در زندان ابالغ شده

 !قضایی نهاحکام شهید صابر و علیرضا رجائی در این مقطع حتماً یک اقتضای امنیتی دارد 
های ما گذشت، سرفصلی شد در  آنچه بر ما در دوران بازداشت، محاکمه و بر خانواده

مجموعه این وقایع در مورد اینجانب در . تاریخ مبارزات سیاسی ایران در جمهوری اسالمی
ای باشد از دریای عمیق تحوالت سیاسی ایران  این مجلد گردآوری شده است، شاید قطره

برای سران سه قوه و کمیسیون  2742این مطالب در سال  .و پس از آندر دوران اصالحات 
 .مجلس ارسال شده است 11اصل 

 :ذکر چند نکته ضروری است
اختراع مقامات امنیتی این پرونده بود که آن را جهت  "براندازی قانونی"اصطالح  -2

هایت هر چند دادگاه در ن. ها، ساختند مبارزات قانونی، شفاف و علنی ملی ـ مذهبی
 .در حکم خود عنوان نکردتهام را ااین 

 .اند تا امانت رعایت گردد مطالب کذب کیفرخواست عیناً آمده -1
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باشد که با دانش و بینش آن زمان  می 2742های اینجانب مربوط به سال  تحلیل -7
 .اند و تغییری در آنها داده نشده است تنظیم و تدوین شده

اند تا درك و  ن موقع او و بدون تغییر آمدههای آنا با ادبیات و برداشت هما نامه -8
 .ساله را نشان دهند 23احساس یک دختر 

ای کلی تنظیم کردند که ضمن  پس از حکم بدوی دادگاه، آقای مهندس سحابی الیحه -1
 .عیناً این الیحه دفاعیه در اینجا آمده است. رد حکم دادگاه از مجموعه ماها دفاع نمودند

 :ی در ایران در این مجموعه با شش روایت آمده استی سیاس داستان این واقعه -6

 .ساله که پدرش به ناحق به زندان افتاده است 23روایت یک دختر  -

سازی  روایت بازجو و دادستان و قاضی جمهوری اسالمی که قصد مجرم -
 .داشته است

 (نویسنده) .روایت یک زندانی سیاسی که تحت شکنجه سفید بوده است -

 .رب این پروندهدانان مج روایت حقوق -

 (نویسنده. )روایت یک فعال سیاسی پس از آزادی و دسترسی به اطالعات -

 .طرف نگاران و ناظران بی روایت روزنامه -
 

 محمدحسین رفیعي فنود
 0177 مهرماه
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 به پدر زندانیش يهاي دختر نامه

 به نام خدا

 به نام او كه انسان را آزاد آفريد

 

ه بابا به زندان رفت، من از همان شب اول دفتري برداشتم و شروع ، زماني ک0117در اسفند
 :در صفحة اول دفتر اینگونه نوشتم. هایي که مخاطبم او بود نوشتن نامه. به نوشتن کردم

 پدر زعزيم،

لتي،  خواند يا هن؟ هب ره حال خاطرات دختري است هك اندوه بي دانم اين دفتر را كس ديگري جز تو و من مي نمي شتن حقوق انساني، انحقي و ردبند كشيدن آزادي، او را رتشيب از عدا زريپا گذا

 .دهد اندوه دوري از پدري هك بسيار هب او وابسته است، رنج مي

 پدر زعزي، باباحسين خوبم،

 نكرده باشم هك تو بيايي،نويسم تو رد كنارم نيستي اما اميدوارم رتشيب از دو، هس صفحه از اين دفتر را سياه  اكنون هك اين يادداشت را مي

رم و آن ارتباط بدون واسطه و خالصت با  توان هب بند كشيد اما افسوس تنها يك چيز را مي دانم هك روح رنجيدة تو را هك رنج مردم آن را پير و فرسوده ساخته است، نمي مي خورم هك تو داري و من ندا

 .كمكم كن ات از تو ياد بگيرم. معبود است

 مام وجودم،پدرم، گرماي ت 

كاليف  خواني تمامي اه را مي اميدوارم زماني هك اين نوشته  .را هك رب دوشت بوده و هست هب پايان رسانده باشي و اريان را آباد و آزاد همانطور هك دوست داري ببيني يت

 منتظريم سربلند و قهرمان هب خاهن باز گردي آان 
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احساسات  سرشار از. سوم دبیرستان بودم من سال. گذرد سال می 1 از آن موقع نزدیک

های این دفتر کامالً  عاطفی که تمام دختران در این سن و سال دارند و این نکته از نوشته
 .مشهود است

تأثیر قرار  به شدت تحت. این دفتر را یک روزه خواند. زمانی که بابا از زندان آزاد شد
ن مطالب را برای چاپ آماده کنم اما من از همان ابتدا اصرار داشت که من ای. گرفته بود

ام و دوست ندارم کس  گفتم که من اینها را فقط برای تو نوشته اوایل مخالف بودم و می
اما بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که بقیه هم باید بخوانند و بدانند که در . دیگری بخواند

عوامل دستگیری پدرم و  خواهد که آن دوران چه اتفاقاتی افتاد و مخصوصاً دلم می
ها به  دوستانش این کتاب را بخوانند و بفهمند که چه احساسی را در فرزندان این انسان

 .باشد های این کتاب گویای آن می گویم چه احساسی که نوشته نمی. اند وجود آورده
 

 (آنا)مریم رفیعي فنود 
 0178تابستان 

 

 12/21/97یکشنبه، 

 بابايي خوبم

گار اند خاهن آاقي بسته بود هك فهميدم يك عده آمده 15/8ساعت . است 97اسفند 15نصفه شب يكشنبه  51/51ت سالم، ساع  محمد ايپده راه افتاد هب . ان خوهن نبودمما .و شمااه رو دستگير كردند  ن

گار، من هم تلفن سمت خوهن اهيي نگران و بي تلفن. دادم اه را جواب مي آاقي بسته ن شتم ر رد ااظتنر خبر اتزهخب  اهيي هك صدا . محمد دري كرد، زنگ هم زند. اي بودند اما رديغ هك چيه خبري ندا

گار ات ماشين وارد كوهچ شد چند ات مامور از خاهن آمدند بيرون هك شما كي هستيد و اينجا هچ كار مي و فريده آمديم خاهن آاقي بسته  با علي. نگران شدم  . ام ال پسرخاهلام دنب علي هم گفت آمده. كنيد ن

شتن. ما ات رسيديم خوهن محمد هم آمد. فرستيم دنتفگ هك شما ربويد ما اونو خودمون مي . هي مدت توي زريزمين نگهش داشتن چند ات سوال هك كي هستي و از اين جورچيزاه بعد هم دنتفگ ربو. كاري بااهش ندا

                                                 

 مذهبی ـاله طالقانی و از نیروهای ملی  داماد آیت - 

 (مذهبی ـطوسی از نیروهای ملی  پسر دکتر رضا رئیس)ام و دخترش  پسرخاله - 
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 .شايد مسافرتش رو بهم زبهن شايد هم شمااه ات فردا صبح آزاد بشين .فردا قراره ربه روسيه يآاقي خاتم . دهبخبر  ا گفت ات هب خاتميو جريان ر  آمد وقتي فهميد هب ابطحي زنگ زد 55ان هم ساعت مما

 .رن دادگاه انقالب اه مي رد ره صورت مامان فردا با بقيه خانم. دونم دونم چيه نمي نمي

ام رو، وقتي دينشم هك گرفتنتون هي حس عجيب بهم دست داد هن اينكه  اهي ردوني خواهم هيچي رو پنهان كنم حتي احساس مين اه من  رسيدي انراحت نشيراستي بابايي بعدًا هك اين انهم رو خوندي هب اينجا هك 

 .كني دونم االن كجايي و هچ كار مي نمي. ذاره امشب بخوابم اه هن هي هيجان ردوني هي حسي هك نمي خوشحال بشم

 .دوستت دارم و شب بخير
 

 11/21/97شنبه، دو

 بابا،

بعدظهر ردنتف مجلس با . اه را هن دوااه را گردنتف اما لباس. لباس و دوااهي تو را هم آورد. اه ردنتف دادگاه انقالب مامان صبح با بقيه خانم. است 97 اسفند 11شب دوشنبه  11/55ساعت . سالم

 .فشار مامان پانيي آمد و حالش بد شده ربدنش بيمارستان مجلس بعد هم آمد خوهن. كردند اه صحبت اي و بقيه نماينده اهدي خامنه و محمدرضا خاتمي

كان خورد فردا قراره دوباره ربيم دادگاه انقالب من هم مي اصاًل عصري نمي. اه زنگ زدند خيلي  .خواهم منيبب دادگاه انقالب هچ جورهي، بايد كار اساسي كرد مي. رم شد از پاي تلفن ت

 شب بخير

 

 13/21/97شنبه،  سه

 بابايي خوبم، سالم

، آاقي اهشمي، آاقي . )نفر رو آزاد كردند 7نصف شب  5ديشب حدود . است 97اسفند  12نيمه شب هس شنبه  51ساعت  علي محمدي، آاقي محمدي، آاقي زيدآبادي، دكتر قهاري

دادگاه انقالب رد خيابان معلم بعد از . صبح دم دادگاه انقالب بوديم با آژانس رفتيم 25/55ساعت . فهميديم 7صبح امروز ساعت ( رضاخاني، خانم پيمان، آاقي طيراني و خانم گوارايي

هك آن جلو  اهي مختلف قرار دارد بايد رد يك صف طويل بايستي ات نوبتت شود بعد هب شخصي رباي رفتن هب طبقات باالرت هك شعبه. خواستيم داخل شويم تفتيش شديم بازار ميوه است وقتي مي

دهي ات يك ربهگ عبور ربايت صارد شود هك  گيرد و البته گاهي اواقت هم بدون تماس خالهص اينكه شناسناهم مي آن آاق با آن شعبه تماس مي. گويي هك فالن شعبه كار داري  پشت ميز است مي

بعد گفت  12اه نبود فوري يكي زنگ زد شعبه  صف وايستادن و اين ربانهم. شناختنمون ثل اينكه همه ميولي وقتي مااه وارد دادگاه شديم م . تواني داخل شوي و هن خارج بدون آن ربهگ هن مي

كلي  خيلي دلم مي. آن پانيي بايستيد آاقي سيدمجيد االن مي يكي  فت يكيخالهص آاقسيدمجيد آمد پانيي و گ . دريوز هم اون آمده بود پانيي. زدن هك همه حرفشو مي هخواست منيبب اين سيدمجيد هچ ش

ريم: حرف زبنين، خانم رجايي گفت آاقي رجايي وضعيتشون هچ جورهي؟ آاقسيدمجيد هم گفت  .قرار بازداشت موقت صارد شده مدتش هم يك ماه است مالاقت هم ندا
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گاه زري. ره كي رو رپسيديم همين رو گفت ن رپسيديم كجا هستند گفت بازداشت  .گفتاه ره چي رپسيديم كجا ن  نظر سازمان زندا

مون  گفت چرا مياه  نشد، جمعي صحبت نكنين يكي ديگر از خانم: بعد سيدمجيد گفت( هي چيزي مثل اين جمله)شون هستيم  اه گفت ما همه نگران گفت فكر كنين قصر، بعد يكي از خانم خواين جدا

قرار شد . ون قرار بازداشت موقت داريدت اهي عصبي كرد بعد ما آمديم بيرون پس هم  ان سرش داد زد و اون هم خندهمام. مذهبي هستيم جمعي دستگير كرديد جمعي هم پاسخ بديد بعد شلوغ شدـ كنيد ما همه ملي 

كايت ميظنت كن  هب خاطر حرف زي دستگير شدند و غيره يك ش ات . ده بود توي بهارستانرفتيم مجلس جديد هك امروز افتتاح ش بعد. يماهيي هك مبشري ديشب توي اخبار گفته بود هك اين عده هب جرم رباندا

ساعت ديشب با رهبر و آاقي شارهودي حرف زده خيلي زحمت  1 -4كنيم آاقي كروبي  رسيديم آاقي بوراقني رد رنوش بود ات معرفي كرديم زود ايپده شد و گفت ما همه سعي مون رو كرديم و مي

خاتمي، . ردنتف دادند و مي آمدند و گوش مي يكي مي اه با ژپو رپشيااهي رپزرق و ربقشان يكي خالهص نماينده. اه اند و از اين حرف اي را هب حمايت اين عده امضا كرده نماينده انهم 511كشيده امروز هم 

اي  كنم پس حتي نبايد نكته ربيات ارزشمند را كسب ميبار و آخرين بار باشد هك اين تج  بابايي شايد رباي اولين. همه ايستادند و حرفهامون رو گوش دادن و ارباز همدردي كردند.. قنداهري، مرعشي، ادب و 

. دويدند اهيشان مي دنبال ماشين. شان صف كشيده بودند بود هك رباي صحبت با نمايندگان ام شد ديدن مردمي چيزي هك رد اين شلوغي توهج من را جلب كرد و باعث اتسف و آزردگي. فراموش شود

 .كردند اما رديغ رباي هي امضا التماس مي

گفت هك . خواستي اهيي هك بوديد اتزه رنگ شده بود و مثل اينكه حساسيت تو عود كرده و دوااهيت را مي گفت هك سلول. ازش رپسيدم رو جلوي مجلس ديديم راجع هب تو آاقي اهشمي

 . هواخوري هم رنفتي مثل اينكه خوابيده بودي

 .اند ات شايد خبري اتزه ره چند كم بشنوند اه را باز كرده اه را تيز و چشم اه تلفن زدند و خيلي هم آمدند همه گوش ربگشتيم خوهن خيلي

 

 

 14/21/97شنبه، چهار

 بابايي سالم،

ني كردن تو مي. است 14/51/97شب چهارشنبه  11/55ساعت  ريم هس شب از زندا غام امشب عمورضا هب خاهن زنگ زده بود و گفته هك حالش خوهب روي پي . گذرد و چيه خبري ندا

زظهر با مامان رفتيم دفتر داريه .هچ اتفاقي افتاده و خبر اتزه چي دارهصبح مامان و محمد ردنتف خاهن آاقي محمدي هك دننيبب . گير المعارف تشيع شيپ خانم محبي هب مناسبت عيدغدري بعد هم رفتيم خاهن  بعدا

 . همه بودند  اعظم خانم

 .رپسيدند و هچ گفته مي چي شد خانم پيمان هم راجع هب آنجا گفت اينكه ازشاهيي  رباي اينكه مينيبب هچ كار كنيم صحبت

م از اين تلفن  . اه تو نبودي شب مهمان زياد داشتيم و مثل هميشه تلفن پشت تلفن اما رديغ هك چيه كدا

 .جايت خالي است بابا. دانم قرار است هچ كار كنيم فردا نمي
 

                                                 

 اله طالقانی دختر آیت - 
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 15/21/97شنبه،  پنج

 باباسالم،

ريم صبح ساعت . است 11/51/97شب هبنشجنپ  45/55عت سا د. دادگاه انقالب بوديم 1/55باز هم خبري از تو ندا . سيدمجيد آمد پانيي هك ربهگ عبور صارد كند هك ربيم باال شيپ اقضي حدا

ساعت طول كشيدن  1خالهص رفتن آنها همان و  .ديا را صورت جلسه كرديم بايد جوابگو باش اهي اون روز شم شما بياديي باال هك توهين: اول من شناسناهم دادم بقيه هم دادند وقتي مامان داد گفت

كرد هك سند بياورد ات پسرش را قبل از ساعت  زبنم و هب تلفن هي مارد هك هب كسي التماس مي گاهي قدمي وآمداه را تماشا كنم هگ اهي دادگاه انقالب بنشينم و رفت همان فرصتي شد هك روي صندلي

گاه كنم داري امروز آزاد كند هب گرهيا ربيد  ،اصرار نكنيد ،هش ربويد باال شان فرو ربده بودند و يا كز كرده بودند هب داداهي مامور دادگاه هك نمي پناه هك خود را رد صندلي اهي بي هب بچه. اهي رددآور هي زن ن

ني. بيرون آمدن  51/5ساعت . بگذريم بابا اهگ قرار باهش از اين انماليمات زندگي بگم بايد تمام كاغذاه را سياه كنم. ربهگ گردنتف و ردنتف اهيي هك دستبند هب دست وارد دادگاه انقالب شدند هب زندا

تعطيل مي. پانيي
د كلي از طرف سيدمجيد از مامان عذرخواهي كرده دش دادگاه هم داشت   .آاقي حدا

 .يلي شيپ آمده هك فعاًل نگهشون داشتن ربگشتيم خوهنفهميديم هك عمورضا قرار بوده ديشب آزاد بشه ولي مسا

 .بشن كنم هك اينها ات عيد آزاد كروبي گفته هك من خيلي تالش مي. عصر مامان با بقيه ردنتف ديدن آاقي كروبي رد دفترش رد سعدآباد من ديگه رنفتم

بچينيم با خانواده
 .دفتر خانم طالقاني است 51ات  55كنفرانس مطبوعاتي هم فعاًل شنبه . اه قرار شده اهگ ات عيد آزاد نشين ربويم جلوي مجلس هفت سين 

 .كني خواد بدونم هچ كار مي بابايي خيلي دلم مي

 .دوستت دارم
 

 

 12/21/97ه، جمع

 باباجون، سالم

ريم. است 12/51/97نصف شب جمعه  51ساعت  دوهن هچ اتفاقي داره  كس نمي چيه. تند و گوش هب زنگ هي خبر اتزهصبح و عصر مهمان داشتيم همه نگران هس . هنوز چيه خبري از تو ندا

ن هم خوب مي اميدوارم ره هچ خير است شيپ بيايد و جات خوب باهش و خستگي هب ردكني ببين هچ حرفي مي. افته مي  .دونم بايد بعدًا هك آمدي ازت بپرسم هش؟ نمي زنم مگه زندا

 .دوستت دارم
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 19/21/97شنبه، 

 .سالم بابايي

گار، خانم عليجاني و پسر خانم پيمان، خانم رحماني، خانم بسته. مطبوعاتيامروز صبح من رفتم كنفرانس . است 19/51/97نصف شب شنبه  5ساعت  . آاقي محمدي ارداهلي صحبت كردند ن

ش  مثاًل خانم بسته. اهمون ردباره چگونگي دستگيري و خواسته گار گفت هك از اول حكم بازداشت ندا گار هم زياد آمده . رد كل بد نبود. تن بلكه فقط حكم تفتيش منزل رو دادنتش بعدًا حكم آوردندن خبرن

ز اعتراض مي .بود  .توسعه و اهيي را هك مامان روز هبنشجنپ ربات نوشته بود داده بودي راجع هب نشرهي شيمي كردند مامان هم با علي رفته بودند دادگاه، جواب سوال رتشيب هم هب لفظ رباندا

 .اهگ بدوني چقدر خوشحال شدم وقتي دست خطتت را ديدم

ت از هت چاه مي. زنگ زدي من گوشي رو ربداشتم 8ساعت . شد واي بابا باورم نمي  .مامان خوهن نبود. آمد فكر كنم حالت خوب بود صدا

كالم  امروز قرار شد هفت سين را . منتظرندو اهيي هك نگران   خبر جديد هم رباي آن گوشهيو البته . رت شد مون يك دقيقه هم طول نكشيد ولي خيالمون راحت هگفتي هك نگران نباشيم شايد م

بچينيم
 .هش ات مينيبب چي مي. هنوز معلوم نيست. توي حسينيه ارشاد 

تحمل و هب ماردم صبر بده
يا هب بابام قدرت   .خدا

 
 

 18/21/97شنبه،  یک

 باباجونم، سالم

ريم اما دكتر. است 18/51/97شب يكشنبه  15/55ساعت  مامان صبح آمد دادگاه انقالب هك چكي را هك قرار بود بنويسي بگيره ولي . اهشون تلفن زدند پيمان و عمورضا هب خوهن خبري ازت ندا

ن اوين ربيم البت . عصر هم خاهن آاقي عمراني بوديم هك راجع هب عيد تصميم بگيريم. دنتفگ چك هنوز رنسيده ظهر اطالعيه دادگاه بعد از  1اخبار ساعت . ه هنوز قطعي نيستقرار شد دم زندا

زي آنها اعالم خواهد شد مذهبي انشعابي نهضت آزادي هستند و غيراقنوني ـ انقالب رو پخش كرد هك نيرواهي ملي رك رباندا  .اند فعاًل رد حال ربرسي هستيم و مدا

  .گردنتف اهي زيادي شد هك همگي سراغ تو رو مي باز هم تلفن

 .خيلي دوستت دارم

 

 

 17/21/97شنبه، دو
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 بابايي زعزيم، سالم

هس  ـكردم اين قدر جدي بشه تصورم اين بود هك همان دو  ام فكر نمي يك هفته گذشت و من تو را نديده. هش چقدر زود گذشت نمي مباور. است 17/51/97نصف شب دوشنبه  5ساعت 

 .كنند روز اول شمااه را آزاد مي

امروز باالخره فرصتي شد ات . كنم داني هك بهت افتخار مي مي. ست اما هب يادت هستم با تمام وجودمي شوي يا هن؟ چيه چيز معلوم ن  دانم آزاد مي شود نمي سال تحويل مي 1 فردا ساعت

كاني عيد را بكنيم خاهن  .از صبح كلي كار كردم. ت

 .خوب مثل اينكه خيلي شعار دادم. آوري  وقتي بيايي بهار را مي .چيزي كم دارم بابا اين سال را اگر بدون تو آغاز كنم حتماً ات پايان سال

زه وسعت دلت  دوستت دارم هب اندا

 

 

 33/21/97نبه، ش سه

 بابايي زعزيم 

ديشب دكتر پيمان . رد ره صورت عيدت مبارككنم هك تو امسال عيد شيپ ما نبودي اما  باور نمي. است يا بايد بهتر بگم اول فروردين 25/51/97شنبه  نصف شب هس 25/51ساعت 

 .زنگ زده خاهن و هب مينو خانم گفته هك اين قدر مصاحبه نكن

ن اوين بوديم با بقيه خانواده كرديم  ف ميكردند ما هم شيريني تعار شدند و ارباز همدردي مي ايپده مي. ايستادند اهي عبوري هم مي اه ماشين بابايي زعزي، جايت خالي تحويل سال كنار زندا

گاراه هم آمده بودند عكس مي. گفت همانجا هك سفره است بايستيم مي. اهي كنار خيابان زنديك شويم و شيريني بدهيم داد هب ماشين مد و اجازه نمي اولش پليس نبود بعد يك ماشين آ گردنتف  خبرن

 .كردند مصاحبه مي

شتم و هب يادت يك شمع سبز هب سبزي چشمهايت روشن كردم هب اين اميد هك چيه گاه روشني را از چشمهايت نگيرنداهي بقيه  بابايي خوبم عكست را رد سفره هفت سين كنار عكس ره . گذا

رد  .چند هك چيه كس تواانيي اين كار را ندا

 .اه زنگ زدند هب جز تو خيلي. بوديم شب خاهن خاهل ممي

 .دوستت دارم

 عيدت مبارك

 

 



22   قانونيبراندازي 

 2/2/83نبه، چهارش

 بابا، سالم

شد بشينم با يكي  ساعت شيپ مهمون داشتيم اصاًل فرصت نمي 1صبح ات همين  8كني امروز خونمون هچ خبر بود از ساعت  باور نمي. است 5/5/85نصف شب چهارشنبه  25/1ساعت 

 .شد از افميل و دوست و همساهي گرفته ات رغيبه و انآشنا شد و خالي مي همين طور خوهن رپ مي. حرف زبنم

ن مي ين رغيبها دلگرمي تحمل مرا صد چندا
كنم، باور  گرهي شادي، باباي خوبم، ارغاق نمي. كند اگر فرصت داشتم امروز باراه و باراه هب خاطر اين همه مهرباني و لطف گرهي كرده بودم اهي آشنا 

تحمل مي اين حرف. شما همه آمدند و دنتفگ هك ما هم هستيم پشت شما و با. نفر هب خاهن ما آمدند 555كن امروز رتشيب از 
خته من،  تحمل مي اه آبي است رب قلب گدا

كنم مدتي است هك تمرين  كنم، بابا 

تحمل كنم مي
 .كنم ات 

 شب بخير

 

 1/2/83نبه، ش پنج

 باباجون سالم،

 .امروز صبح هم يك عده از دوستان آمدند ولي خيلي خسته بودم خوابيدم.  1/5/85هبنشجنپ . نصف شب است 1ساعت 

 .همه بهت سالم رسوندند و آرزو كردند هك ره هچ زودرت هب خاهن ربگردي. صر شاگرد داشتم بعد هم با دايي جمشيد رفتيم عيدديدني زبرگتراهع 

 .اميدوارم آزاد بشي ات ربات هي تولد عالي بگيرم. راستي بابايي تولدت زنديك است

 .دوستت دارم
 

 

 3/2/83ه، جمع

 باباسالم،

 زني؟ دلم ربايت تنگ شده چرا زنگ نمي. است 2/5/85شب  جمعه  نصف 25/5ساعت 
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ي عمورضا را  راستي چي مي! دانم جايت خالي اناهر سبزي پلو ماهي خورديم شايد هب شما هم بدهند نمي. اه اينجا بودند قرار شده رباي حقوق بشر انهم بنويسند امروز همه خانواده ؟ امروز صدا خوري

 .تون نكنن اميدوارم هجنكش. رسيد خسته هب نظر مي از ضبط تلفن دينشم خيلي
 

 

 4/2/83نبه، ش

 بابايي سالم،

با اين اوضاعي هك خوهن ما داره اصاًل . افتادم اه بود حسابي توي رددسر مي راستي بابايي بد نشد تو رو توي عيد گرفتن رباي اينكه اهگ توي مدرهس. است 4/5/85نصف شب شنبه  25/5ساعت 

 .بگذريم شوخي كردم هي كم بخندي. ستم ردس بخونمتوان  نمي

 .آوري امضااه اي هك قراره استاداهي دااگشنه رباي حمايت از استادان دستگير شده امضا كنند اتيپ شد فقط مانده جمع امروز انهم

خانم وحيده طالقاني هم زنگ زد  .اه هم زنگ زدند هب جز تو مدند و خيلي دوستان آچند ات از . من هم ماندم خاهن ات استراحت كنم. رفتن خاهن مهندس سحابي عيدديدني مامان با محمد عصر

 .نگرانت بود. سالم رسوند

 .دوستت دارم
 

 

 2/2/83به، دوشن
 باباجون سالم،

خالهص هك كلي . رضا رو نخريده بوده و مجبور شدند ربن داروخاهن مثل اينكه دارواهي عمو  دريوز صبح مامان با فرزاهن خانم. بابايي ببخشيد ديشب خوابم ربد نتونستم بنويسم. است 2/5/85صبح دوشنبه  51/55ساعت 

 .مامان رو عالف كرده بود

د هم فقط مامان و   .چك رو هم دوباره نياورده بودند و مامان هم كلي دعوا كرده بود. خانم و مارد آاقي رجايي رو راه داده بود فرزاهنحدا

خواستند ربن شيپ مشاور حقوقي ات هي انهم هك هب قوه قضاهيي نوشته بودند از نظر  بعد مامان با خانم رحماني آمدند خوهن مي. چند ات انهم نوشته بودند هك خواندند ات امضا بشه. بودند عصر همه خاهن دكتر پيمان

و گفتي نگران نباشيم و فردا بياميي « دم ت طلبت با بهره ميي عيد»: فتيگ . ت هب نظرم حالت خوب بودس ، باالخره طلسم شك يساعت يك ربع هب ده زنگ زد. حقوقي ميظنت كنند

 دلم ربات تنگ شده باباي زعزيم،. رو بگيرم... چك و كارت بيمه و 

                                                 

 همسر دوم دکتر رئیسی بعد از فوت خاله فریده - 
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قل هي كا داشتم شيپ خودم فكر مي  دنيا، رحمي از اين بي. امشب دلم خيلي گرفته. است 2/5/85نصف شب دوشنبه  21/5ساعت . سالم كاش حدا كردي بعد  ري ميكردم اي

تحمل مي. سوخت اونوقت دلم هم اينقدر نمي. گرفتنت مي
ختنت و ما هم مظلوماهن دوري تو را  ن اندا ش مي اما مي. كنيم خيلي مظلوماهن هب زندا هش هك اجازه بده  دوني بابايي مظلوم وقتي پيدا

ره و از حقش دافع كنه خوب ديگه مظلوم نيست  تو هم بااهم موافقي؟. ظالم بهش ظلم كنه ولي اهگ نذا

آيم شما  حسابي وايستادم و كواته نمي مالرغ شده ولي گفته هك من سر مواضع ي امروز مالاقت دادنتش مثل اينكه حال آاقي صارب خوب بوده كم . عصري آمدند اينجا خانم و خواره آاقي صارب

 .نگران نباشيد

 كي بشه هك بياي با هم ربيم كوه؟. دلم رباي كوه تنگ شده

 آان .بخير شب. اميد آن روز هب
 

 

 9/2/83نبه، ش سه

 باباجون سالم،

شتم ربه. رسوهن سالم مي. اينجاست  طوهع بابايي راستي. است 9/5/85نصف شب هس شنبه  11/5ساعت  آاقي عمراني امروز زنگ زده . عصري با مامانش آمده بودند ديدنمون خالهص نگذا

رند گناه هك قيد و شرط نمي خواهم رباي بي من آزادي بدون قيد و شرط تو را مي. شايد هب مااه هم مالاقت بدن. مالاقت كرده( دكتر پيمان)پدرش از اون مهمتر آزاده پيمان با . خاهن رن؟ مي. گذا  گذا

 =نبوغ : گفتي اديسون گفته هميشه خودت مي. شم وام مياهگ بخ . داني بابايي امروز هوس كردم رئيس سازمان ملل بشم مي. اه گم ولي نخندي مي. امروز يك ايده جديد هب ذهنم رسيد

د ردصد 5  .ردصد رعق ريختن77+استعدا

 آان.دوستت دارم
 

 

 8/2/83نبه، چهارش

 بابايي سالم

                                                 

 میمیثدختر مهندس  - 
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ن نوجواانن . ديدم ارث ابوالفضل جليلي رو مي« گال»داشتم فيلم . است 8/5/85نصف شب چهارشنبه  21/5ساعت  قبل از انقالب بود بايد حتماً خيلي گنشق بود رد مورد زندا

. كرديم هچ كار زبرگي رو انجام داديم انگهاني كوكوي ما وارفت اي هك فكر مي زميني ردست كنيم واي اهگ بدوني چي شد؟ ردست رد لحظه ظهر من و طوهع تصميم گرفتيم كوكوي سيب. ببينيش

. زرها چون سالگرد فوت بچه يكي از دوستاش است ره بهشت البته مامان فردا مي. ي دادگاه انقالب و مالاقت بخواهيمقرار شد فردا صبح ربيم همگ . عصري با مامان رفتيم خاهن دكتر ملكي

 .اميدوارم مالاقت بدن

 آان
 

 

 7/2/83نبه، ش پنج

 سالم بابايي

و خالهص ره چي از ( طالقاني)ند توي صورت طارهه خانم ن واستن با مشت زبخ  مي. امروز صبح مامان رنفت دادگاه ولي مثل اينكه دعوا شده. است 7/5/85نصف شب هبنشجنپ  51ساعت 

د هم هك نبوده پس آمدن خوهن( البته اينها را دينشم خودم هك نبودم)دهنشون رد آمده گفتن  ان .  زرها عصر هم رفت ديدن آرزو مامان رفت بهشت. حدا من هم كالس داشتم شايسته و ماندا

 . دوستان، هم مثل هميشه لطف دادنتش و زنگ زدند و حالت را رپسيدند. داي نيافت اتفاق ديگه. آمدن

 آان .اميدوارم خوب باشي

 

 

 23/2/83ه، جمع

 سالم بابا،

خانم ملكي هم . رسيد نمي رفتم با تو مي ي هككوه  اون رفتيم ردهك كوه ولي هب پاي  اهليامروز با مامان و خانم ملكي و فرزاهن خانم و افزئه اردجايت خالي  .است 55/5/85شب جمعه  1/55ساعت 

. جلسه بود. تيم خوهن طارهه خانمف هم ر 2ساعت . صبحاهن خورديم و ظهر ساعت يك خاهن بوديم. خواد راجع بهش بنويسم دلم نمي. راجع هب دعواي اون روز توي دادگاه انقالب صحبت كرد

دوستاش رستوران بعد من و مامان تصميم گرفتيم ربيم خاهن دايي هوشنگ ولي مهمان آمد آاقي مواليي با خانمش وقتي خواستن ربن  عصر محمد با دوستاش رفت تولد يكي از. چندات انهم نوشته شد

                                                 

 دختر دایی جمشید - 
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 .رم هك بخوابم حاال هم مي. بااهشون رفتيم خوهن دايي هوشنگ، با اينكه قباًل گفته بوديم ولي كسي خوهن نبود پس ربگشتيم

 دوستت دارم آان

 

 

 22/2/83ه، شنب

 سالم بابا

گاه كردم همون دااهتي« پس از باران»بابايي با ياد تو فيلم . است 55/5/85نصف شب شنبه  1/51ساعت  اه هك ارباب داشتن يادهت؟ ولي هب قولم عمل نكردم قرار بود ردس بخونم ولي اصاًل نتونستم ربم  رو ن

 .بابايي ربام دعا كن ربام دعا كن. طرف كتابام

شت او هم فورًا زنگ . فيلم بدي نبود ولي تكراري بود غمگين ردباره طالق بود. ساخته رضا كريمي« زهاران زن مثل من»ان رفتيم سينما فيلم عصري با مام مامان هب آاقي خانيكي زنگ زد و ايپم گذا

 .دلم ربات تنگ شده. م مسعود غفاري آمدشب ه . اش زنگ زد و گفت هك وقت نشده آيم ولي منشي خوام ربم مشهد اهگ وقت شد مي زد و گفت عصري مي

 .دوستت دارم آان

 

 21/2/83شنبه،  یک

 سالم بابا

را هم « گالدياتور»فيلم . شمزه بودوامروز اناهر خوهن سوداهب خانم دعوت بوديم جايت خالي جوهج كباب روي آتيش ردست كرده بودن واقعاً خ . است 51/5/85شب يكشنبه  55ساعت 

كار گرفته واقعاً تفگش همون هك. ديديم تومان بهمون عيدي  155عموحميد . عيد ديدني  (نوحي)حميد  انگيز بود، عصري  مامان رفت خوهن آرذخانم و ما هم هب همراه بقيه رفتيم خوهن عمو امسال اس

 كني؟  دونستم هك داري هچ كار مي اي كاش االن مي. ات هم آماده است بيوگرافي. داد

 آان. دوستت دارم
 

                                                 

 از نیروهای ملی مذهبی - 
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 23/2/83شنبه،  دو

 سالم باباجون 

شت و سعي  راجع هب بچه. العاده بود ديديش فوق ديدم بايد مي ساخته ابوالفضل جليلي رو مي« دان»داشتم فيلم . است 52/5/85نصف شب دوشنبه  51/5ساعت  اي بود هك شناسناهم ندا

 .اش را هويت ببخشد هويتي واف نفس بكشد و بي داشت رد اين دنياي بي

. بان خوندمز امروز كمي .باالاهروي همين  ايپده فروردين رفتيم 52يادهت پارسال اين موقع يعني . امروز عصر رفتيم خوهن طارهه خانم جات خالي آش رشته خوديم اعظم خانم هم بود

رنيك بهاهن خوب گير آو. هب مناسبت عاشورا  قرار شده مامان اينها فردا بيان رباتون پيراهن سياه بيارن تحمل مي. ردن رباي ارتباط با شما البته اهگ بذا
كنم تو هم  دلم ربات تنگ شده اما 

 .عمر ظالم كواته است و حق پيروز است. طاقت بيار

 دوستت دارم آان
 

 

 24/2/83شنبه،  سه

 سالم بابا

رد آيد و تلوزييون هم چيه ربانهم خوابم نمي. است 54/5/85شب هس شنبه  45/55ساعت  شتيم، . فردا اتسوعاست .اي ندا امروز خوهن عمو رضا جلسه بود رباي اتسوعا و عاشورا ربانهم گذا

 .قراره شب اول آاقي لطفي و شب دوم آاقي كديور صحبت كنند. خوهن عمورضا

ماند اما حاال هك نوشتي ماندگارند رباي وقت تنهايي هب ردد  يم نمينوشتي خواندم خوب شد هك ربايم نوشتي چون اگر حرف زده بودي ربا  اهيم مي ات را هك رد پاسخ سوال اهي قبلي عصري انهم

كاش مي مي  .نوشتي شد تو هم ره شب ربايم يك انهم مي خورد اي

انهم ه  لس ج وز رد  ي امر ن رد زندا و بشر رد م ق  و ي هك هب حق حيح شد ا تص
ي داشت هك  كاالت ما اش ود ا ب بد ن ه شد  واند ود خ ب ه  ه شد ت وش ي ن سياس م ه . اهي  را پد ي  آاقي آاق ي هك  شب م همان 

ته ه بس ست ثل ب و م ه  ه، زنگ زد ر زنگ زد گا يل  ن وك م  ي شدي ي اگر دادگاه ول گيريد  يل ن وك ه هك ربام  ت ر گف گا م مين وا ه. خ ول بش قب ه  مسال دااگشن مد ا ح ن م عا ك و خدا د ر و  ت با  وم . با چيه كد

م هن از ربانهم كرد جرا ن م ا ود ه ب ت ريخ ي عيد  ي هك ربا ي اهي يق س ن مو مري م ت م مي، هن ردا ي دل بان وا م، هن ز م س كن واد گرهي  م. خ ودي ب ه  وند يس م گل ن
ت؟ كاش ا تن ف چرا گر خر  م . آ ي دار باي با

و رپت مي ه چرت  بس ه  م ديگ  .گ
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 .دوستت دارم آان
 

 

 25/2/83شنبه، چهار
 سالم بابا

 دانم شما هم زعاداري كرده ايد يا هن؟ اتريخي اين جهان است نميامروز اتسوعاست و كربال آبستن يكي از زبرگترين واقعي . است 51/5/85نصف شب چهارشنبه  55/5ساعت 

اه رد روز اتسوعا و عاشورا را گفته بود و اينكه ربانهم  ربانهم عصر هم اولش بهم خورد چون طارهه خانم هي مصاحبه با راديو فرانسه كرده بود و جريان جمع شدن خانواده. صبح مامان با فريده ردنتف سجادهي

 بد نشد. بعد قرار شد جمع شويم و خودمون دعا بخونيم. خالهص هك اينطور شد. آميي اش كردين و ما نمي اه هم دنتفگ هك قرار بود خانوادگي باهش ولي شما سياسي خنرانس . داريم
ً

 قرآن خواند و كمي  اههل خانم. اتفااق

ي حسين صحبت كرد و خانم رحماني (پيمان) خانم مينو. تفسير كرد . شعري هك خودش سروده بود خواند ارداهليفرزاهن خانم رد مورد حادهث عاشورا صحبت كرد و افزئه . شعري رد مورد آزادي خواند ردباره خدا

نيان را آزاد كنيد و دينشه هك وضعيت آاق اعظم خانم هم كمي ا حسين ي. خدا خودش رحم كند... ربلينيوسفي خيلي بده شايد سالگرد كنفرانس ي صحبت كرد و گفت هك پدرش را خواب ديده هك دنتفگ زندا

 .چي باطل است از نيب ببرهب زبرگي تو قسم هك ره

 آان
 

 

 29/2/83ه، جمع

 سالم باباآآ

آاقي كديور صحبت شورا مراسم عا.  دريوز صبح مامان و محمد ردنتف خوهن آاقي صباغيان. 59/5/85صبح است جمعه  15/55ببخشيد ديشب هب كل يادم رفت هك بنويسم، االن ساعت  واقعاً 

 .آد دادگاه بهمون مالاقت بدن بابايي دعا كن فردا هك مامان مي. خاهل مهين هم ربامون نذري آورد. كرده عصر هم مامان رفت مهدهي شام رغيبان دادنتش مي

 آان.خيلي دوستت دارم
 

 

                                                 

 دختر مهندس سحابی - 

 از اعضای نهضت آزادی - 
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 28/2/83شنبه، 

 سالم بابا

اند تقريباً  دريوز عصر رفتيم ديدن دختر باقي و آاقي قوچاني هك اتزه ازدواج كرده. رعبي امتحان داشتم. هس بود بعد از تعطيالتاولين روز مدر. است 58/5/85شب شنبه  51/55ساعت 

صر هم رفت ديدن آاقي زرافشان رباي وكيل ع . مامان امروز رفته بود دااگشنه چند ات از دانشجويانت فهميده بودند هك مامان آمده و كلي حالت را رپسيدن. همه بودند قرار شد يكشنبه مجلس باشيم

 . صحبت كند

م واقعاً ضربتي از خوهن. اه را گردنتف آزادي افته امروزه نهضت دونم هچ اتفاقي داره مي بابايي نمي وند با صاربين  يك اقدا اهشون و سركار و ره جا هك بودند خالهص فقط بايد صبر كرد هك خدا

 .نپرهسشناسي  دعا كن فردا ازم زمين. است

 آان

 

 27/2/83شنبه،  یک

 سالم بابايي

بي بود ساعت زيست داشتيم واي نمي 4امروز توي مدرهس خيلي خسته بودم . كلي مهمان داريم. است 57/5/85نصف شب يكشنبه  1/51ساعت  اهي  راستي يكي از بچه. دوني هك هچ عذا

 .حيف هك نشد ببينمت. استي تولدت مباركر . كالس مرحله اول المپياد زيست قبول شده ولي من قبول نشدم

 .دوستت دارم آان
 

 13/2/83شنبه،  دو

 باباجون ، سالم

انهم حقوق بشر را هك . اهست امشب از اون شب. جايت خالي بود. امشب خانواده ملكي آمدند اينجا ات تولد تو و آاق ابورذ را بگيريم. است 15/5/85نصف شب دوشنبه  15/51ساعت 

مثل اينكه فردا . صبح هم بايد آماده بشه 4عجب بساطيه ات . ره با خودش ببره مامان و خانم ملكي آماده كردند دادند علي رتجمه كنه ات بدن اعظم خانم هك داره مي. اه آماده كنن نكردن خانم قرار بود

 .نفر رو آزاد كنند هنوز معلوم نيست 4قراره 
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 آان
 

 12/2/83شنبه، سه 

 بابايي سالم

ساعت  4امروز مدرهس . ايم كردم هك چيه وقت اينقدر از هم دور نبوده داشتم با خودم فكر مي. ام است و من يك ماه است هك تو را نديده 15/5/85شب هس شنبه  1/55اعت حدودًا س

تعطيل شديموساعت هم ورزش ز 1زيست داشتيم 
 .د 

شته امروز دكتر پيمان دومين مالاقتش را هم داشت ولي هنوز چيه مامان از مينو خانم رپسيد هك چطور مالاقت گرفتيد گفت هك هب سيدمجيد . ربين...( اي، رفسنجاني و خامنه)رهكسي شده  نهك ديد هگفت . كس مالاقت ندا

 !ده ولي مگه هب همين راحتي است؟ بگيد مالاقت مي

 .كني كر ميف دونم هك داري بهم  عا كن ميخودت د. ردس بود اصاًل ردست و حسابي نخوندم 52فردا امتحان زبان افرسي دارم 

 آان. كنم بهت افتخار مي
 

 

 11/2/83شنبه، چهار

 باباحسين، سالم

اهيي بود هك اترا كش  اهي امتحان زبان افرسي همان سوال شود سوال باورت نمي. نويسم ام هك هب زحمت مي چهارشنبه است و من آنقدر خسته. است 11/5/85نصف شب  1/5ساعت 

ران ات كنيع بخرد. ه بودرفت  جايت خالي خانم خالقي با تمام خانواده و علي رضايي و مسعود غفاري بعد از شام هم دكتر ساعي و دكتر . شب مهمان داشتيم. عصر هم با اترا رفتيم مركز خريد پاسدا

ره فقط رباي ك. مواليي و فرزاهن خانم آمدند دفتر آاقي خانيكي قرار دارد  55مامان فردا ساعت . اش يك وكيل بگيرن اراهي ساختمانيعمورضا امشب زنگ زده و گفته هك وكيل الزم ندا

 .اميدوارم هك مفيد باشد

 آان. هب اميد خدا 
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 14/2/83ه، جمع

 باباحسين زعزيم

زظهر  4دريوز حدودًا ساعت . م نتونستم ربايت بنويسمدديشب خيلي خسته بو. است 14/5/85صبح جمعه  1/55ساعت  من گوشي رو ربداشتم سيدمجيد گفت من . زنگ زدي خوهنبعدا

خواهي يا هن؟ گفتي  ازت رپسيد هك وكيل مي. مامان بااهت صحبت كرد ولي حالت اصاًل خوب نبود فكر كنم خواب بودي. آاقي خالقي هم اينجا بود. دوست مامانم گوشي رو بده مامانت

يت مي. دونم نمي مثل اينكه جريان قلب مامان را . خيلي خوب وكيل بگير: بعد گفتي.  هك اگر وكيل بگيري رپونده ات جايي ردز كند مقصر خودتيآمد بهت دنتفگ بعد رفتي مشورت كني صدا

فتي آمدم بيرون گ . فروردين 15گفتي مرسي بعد گفتي تولدم كي بود؟ بهت گفتم . بهت گفتم تولدت مبارك. بعد من بااهت صحبت كردم. بهت گفته بودند چون  رپسيدي قلبت چطوره

 .خيلي دوستت دارم بابايي. گفتي كالسام روربم ردسم رو بخونم محمد هم ردساشو بخوهن. دونم هك حالت خوب نبود هي جوري بودي بابايي من مي. گيريم خريم و تولد مي كيك مي

رين ت . الزم داشتن بفروشنپول تونم بگم اتومبيل رو اگر  بعد از شون رپسيدي مي رسونن، دوستات، دانشجويات و  بهت گفتم هك همه بهت سالم مي. و مالاقت بگيندنتفگ هن بذا

حافظي كرديم. افميل تو هم گفتي سالم ربسون  خوهب هن؟ top studentانيب  27/15شدم . مدريوز امتحان پايان رتم زبان داشت . بعد هم خدا

صبح مامان رفته بود ديدن آاقي خانيكي با فرزاهن . آمد نصف شب هم آاقي اهشمي. ندمهين هم بود و جواد و خاهلشب هم آاقي زيدآبادي و آاقي محمدي با خانواده آمدن اينجا علي و عم 

شت،)چندات وزري  هخانم و آاقي خالقي خالهص هك كلي تحويل گرفته گفته هك قرار را هم گرفته گفته هك ات اعالم موضع كند انم استاداه  آاقي خاتمييك گزارش بنويسند بدهند ( معين، يونسي  بهدا

د يكي. خالهص هك روز رپباري داشتن بعد هم رفتن دادگاه انقالب. رفته شيپ آاقي خاتمي كنيم و بعدش هم مثل اينكه داشته مي كنه و گفته هك ما خودمون اينجا پيگيري مي امضا جمع مي يكي  حدا

قباًل شوره خوارهم بوده و خوارهم فوت  يرئيس  يمامان گفته هيچي ولي آاق. داريد( فرزاهن خانم) ي شما هچ نسبتي با خانم روستاي از مامان توي سوالهايش هم رپسيده هك. تقريباً مثل بازجويي. پذريفته

 .كنم سربلند بيرون بيايي خيلي سخته اما دعا مي. دوني هك چقدر دلم ربات تنگ شده بابايي نمي. زهن دم ولي تلفن مي بعد هم گفته هك مالاقت نمي. كرده

 (گفتي دخترم، نوربصرم هميشه خودت مي)نور بصرت 
 

 

 14/2/83ه، جمع

 باباحسين زعزيم

زظهر ردس خواندم. داشت يمحمد دو ات كنكور آزمايش . امروز امن و امان بود. است 14/5/85شب جمعه  51دقيقه هب  15ساعت  خانم ملكي عصري . من هم صبح استراحت كردم و بعدا

من هم دو ات كتاب دادم . ربات مياره( شامپو، حوهل، لباس زري)آد چيزاهيي را هك خواسته بودي  فردا مامان مي. رپ خورديم جايت خالي بااقلي پختيم با سرهك و گل. ل كنددرددآمده بود شيپ مامان 

 .اهگ اجازه بدن ربات بياره

 .شمواظب خودت با. كرماني اهي اقليبافخاهن مرادي روايت محرم شهيد آويني و بچه
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 آان
 

 

 15/2/83ه، شنب

 باباي زعزيم

وكيل خواستي و گفتي هك . سرحال سر حال بودي. دوني چقدر خوشحال شدم نمي. آمدم هك بخوابم تو زنگ زدي. است 11/5/85شب شنبه  15/55دوني چقدر خوشحالم، ساعت  نمي

كالت و وسايل هم رس . زودرت بياد ات رپونده رو بخوهن بابايي دوستت دارم  .يده بودش

 .دخترت آان
 

 

 12/2/83ه، شنب یک

 باباحسين زعزي

اه بابا خسته شديم ره روز . داريم فردا هم امتحان شيمي. در گند زدمهك چق هش شناسي را افتضاح دادم باورت نمي امروز امتحان زمين. است 12/5/85دقيقه هب ده شب يكشنبه  15ساعت 

 .بابايي دعام كن.  52و  51بخش . الش رو باز نكردم. حان زيست داريمفردا هم امت  پس. امتحان ، ره روز ردس

 .دوستت دارم

 آان

 
 

 19/2/83ه، شنب دو

 باباجان، سالم
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زظهر از دادگاه ردنتف دفتر نشرهي1صبح ات  55امروز از ساعت . است 19/5/85نصف شب دوشنبه  51ساعت  آاقي اقنع  خانم رپهيزكاري و آاقي غني و. و حسابي گشتند  بعدا

شتن خانم رپهيزكاري هب خوهن زنگ زبهن. بصيري آنجا بودند واي .  11/51شناسي هم شدم  زمين. رو هم گند زدم راستي امتحان شيمي. شرهي هم رپيدخالهص هك فعاًل اين شماره ن . نذا

ي سرت. زنم دونم هك اين رو هم گند مي بابايي مي. فردا امتحان زيست دارم شتهدااگشنه اميركبير رتيبون آزاد گ فردا . هب ردك فدا ولي افسوس . رفتم اي كاش دانشجو بودم مي. ذا

 .رد ضمن هنوز ربات وكيل پيدا نكرديم. رسم كنم و حتماً بهش مي خورم، تالش مي نمي

 .دعام كن

 آان
 

 

 18/2/83ه، شنب سه

 بابايي،

دم. ساعت رتشيب نخوابيدم 4هش ديشب  باورت مي. است 18/5/85شب هس شنبه  25/55االن ساعت  فردا كالس . هبنشجنپ خوهن ارغوان دعوتم. امتحان زيست رو هم خوب ندا

ريم  .شد گشتي و همه چيز مثل سابق مي كاش ربمي. البته تمرين كردم ولي حوصلش نيست. هس اتر داريم ولي هن من هن محمد حوصله ندا

 آان دوستت دارم 
 

 

 17/2/83ه، چهارشنب

 باباجون،

شب هم . عصري با ياسمن رفتم ايپده روي. افتضاح بود ولي خوب تمام شد.  1/52شدم  شيمي. امروز هم مثل روزاهي ديگه بسيار گند بود. است 17/5/85شب چهارشنبه  51عت سا

 .اميدوارم بتونم. خوام جبران كنم  تصميم گرفتم و اونم اينه هك اين هفته ميهي. خوام بخوابم مي. بعد من و مامان با علي رفتيم خوهن عمو جواد و اتزه آمديم. مسعود غفاري آمد و عليرضا خالقي

                                                 

 هعو توس میشی - 



18   قانونيبراندازي 

 آان دعام كن
 

 

 33/2/83ه، شنب پنج

 بابايي،

ربگشتن . شيما هم آمد. كبعد با اترا رفتيم خوهن ارغوان وسط بيابان بود آخر لشگر . مد بهش دف ردس دادم عصري شايسته آ. از صبح رعبي خواندم. است 25/5/85شب هبنشجنپ  51ساعت 

 .شوخي كردم بابا اخم نكن. آوردي رسوندي و مي ربدي منو مي دلم ربات تنگ شده اگر بودي حتماً مي. خوام بخوابم االن هم مي. اش آمد دنبالمون با رباردزاده (را اتمامان ) هم رثيا خانم

 آان
 

 

 2/1/83ه، شنب

 بابايي،

مامان  .محمد هك رفته بود دماوند با ايمان. دريوز همش تنها بودم. بابايي خيلي بهت نياز دارم. كن ات اين هفته را با موفقيت شروع كنم و هب پايان ربسونم كمكم. است 5/1/85صبح شنبه  2ساعت 

 آيي؟ بابايي كجايي؟ چرا نمي. هم صبح كوه بود عصر هم جلسه بعد هم هك مهمان داشتيم

 آان  منتظرتم

 

 2/1/83ه، شنب

 .باجونم، سالمبا

دوشنبه  15ديكته هم شدم .  91/57زبان افرسي هم شدم . امتحان رعبي نگرفت. فردا باز هم زمين شناسي داريم و من اعصابم خرد است. است 5/1/85شب شنبه  25/55ساعت 

 ارمدوستت د. كنم كني من هم ربات دعا مي دونم هك ربام دعا مي بابايي مي. امتحان آزمااگشيه زيست داريم
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 آان 
 

 1/1/83ه، شنب یک

 باباجون،

زمين ردس . بگذريم. گم هك گرفتنت اي رو مي يادهت همون يكشنبه. اتزه امروز فهميدم هك هچ روزي بود. آد اه بدم مي خود نيست هك از يكشنبه بي. است 1/1/85شب يكشنبه  25/55ساعت 

. تونن بهتر بشن ولي لكشم دادنتش و خالهص از اين حرف اه دونم هك مي من مي 54دونست چون گفت اونهايي هك شدن  ولي مثل اينكه جريان تورو مي 11/54زيست هم شدم . نپرسيد

ي كردند، دنتفگ رپس  زنگ زدند هب دكتر رباني و كلي احوال  ردضمن يدي و داريوش. ات امضا جمع شده  95راستي ات امروز . كن خوب بدم افردا امتحان پايان رتم آزمااگشيه زيست داريم دع

ات استاد آزاد  1ات از  4هي انهم تكذيبيه هم رباي روزانهم چون نوشته بود هك . مامان هم هي انهم نوشته راجع هب نشرهي هك ريختن و گشتن و همه چيز رو ربدند. زنيم خوهن مبادا يلكشم شيپ بياد هك زنگ نمي

 .علي هم دريوز با فريده ردنتف دبي. ه دوستت دارم و منتظرم بياييديگه، ديگه اينك . اتشون ردبند هستند4شدند رد صورتي هك 

 آان
 

 

 5/1/83ه، شنب چهار

 بابايي،

 .است 1/1/85صبح چهارشنبه  2االن ساعت يك ربع هب . واقعاً ببخشيد هب كل يادم رفته بود يكي دو روز است هك ربات ننوشتم

رمرم مد مثل هميشه مي. اين چند روز اتفاقي نيفتاده باز زرها . ساعت ورزش 1ساعت زيست داشتيم و  4دريوز هم هك . دوشنبه رفتم كالس زبان. رهس اما حوصله ردس خوندن ندا

انهم استاداه هم آماده . وشتنتكذيبيه خانواده استاداه رد روزانهم چاپ شد ولي راجع هب نشرهي هنوز هيچي نن . روي صورتش آب پاشيديم ات هب هوش آمد. دونستيم ما نمي. غش كرد آهخ ديابت داره

 .هش بايد ربم مدرهس ديگه دريم مي. گفت اهي خارجي بازاتب داشته اين را فرزاهن خانم مي امضا جمع شده است و مثل اينكه رد خبرگزاري  557طي آخرين خبري هك دارم حدود . است

 آان  دوستت دارم
 

                                                 

 تحصیل دانشگاهی بابا از دوستان دوران - 



17   قانونيبراندازي 

 

 9/1/83ه، جمع

 باباجون،

دفعه قبل با هم رفتيم دفعه قبلش هم همينطور يادهت؟ واقعاً  بهم . اهيشان رفتيم سولقان جايت خيلي خالي بود با آاقي رعب و افميل. من از كوه ربگشتم. است  9/1/85جمعه  شب 25/55االن ساعت حدودًا 

نو ماجراي  توي حيات. چهارشنبه و هبنشجنپ هم مثل ره روز بود. خونم شم مي صبح پا مي. خواندمفردا هم امتحان رعبي دارم و هيچي ن . كردم خوش گذشت خيلي احتياج داشتم رتشيب از اون چيزي هك فكرش رو مي

كان هك. هبنشجنپ باران بسيار خوبي آمد واقعاً كيف كردم باروني پوشيدم رفتم كالس ايپده  و زريبارون. و توسعه چاپ شده شيمي واقعاً . عضو خانوادگي دارد 155 آاقي رعب يك بنياد افميلي دارند هب انم بنياد يگتسبمه ني

اهي كوه هك  مسابقات ورزشي و همين ربانهم. كنند نشرهي داخلي چاپ مي. كنند دونم  هب ره حال كاراهي فرهنگي هم مي نمي. چي گفتم توان پيشرفت كرد ات ذهن خالق داشت اصاًل  ات هچ حد مي. ربام جالب بود

نيان سياسي رد بند را كرديمم گردنتف و آرزوي سربلندي اريان تحويل  خيلي. من هم مهمان بودم. اولينش همين بود  .و آزادي همه زندا

شتم حضورت را حس مي. دوني هچ هوايي، هچ آبي و هچ آبشاري بود بابايي نمي دلم ربات لك . كردم اما وجودت را هن، ديگر مثل هميشه ميل هب رفتن رد زري آبشار و خيس شدن را ندا

« مبرايپ»خواهي و آن چيزي نيست جز  بايد بيايي و كمكم كني ات همان چيزي شوم هك تو مي. داند داني و خدا هم مي من هب تو احتياج دارم و تو مي. مانم منتظرت مي. و ببوسمت زده ات بغلت كنم

 .شدنم

 منتظرت هستم آان 
 

 

 8/1/83ه، شنب 

 بابايي،

خوندم ولي هچ . شناسي داريم ازم زميناه ولي فردا ب زني نگو رغ مي. هم ازم ردس رپسيد شيمي. و امتحان هم گرفت 1 زا 1ردس رپسيد شدم  رعبي ازم. است 8/1/85شب شنبه  55/55ساعت . سالم

انهم مامان هب . ضبط كرديم ب هي اطالعيه جديد داده رباتدادگاه انقال. آن اينجا هك منيبب چطور بوده دارن مي. اني مثل اينكه امروز يك ساعت مالاقت دادنتشر خانم عم . بگذريم. آد كار كنم ازش بدم مي

اي  عمو آاق هم صبح رفته وزارت ارشاد و انهم. زنگ زد نگرانت بود (عموپسر) عليرفت  راستي داشت يادم مي. فرستاده سبزي  خانم خالقي ربامون. عليرضا خالقي اينجاست. اه و رباي روزانهم خاتمي

ري كردهگ هك راجع هب مجله بود شماره ختي. دونم هي وقتي هم از شعبان شهيدي رباي مامان گرفته دقيقاً نمي. ذا بابايي رباي محمد دعا كن . توي رتبيتم حتماً نقش داره دبگذريم شايد ربايم الزم بو. اهگ بدوني ما رو تو هچ هچلي اندا

 .بعد هم رباي من



    16 هاي دختري به پدر زندانیش نامه

 آان 
 

 

 7/1/83ه، شنب یک

 بابايي زعزي،

اه  هب بچه. زند همه دادنتش حرف مي دادند اه هم اصاًل گوش نمي بچه. شدم زيست هم ردس داد ديگه داشتم ديووهن مي. 1از 1زمين ازم رپسيد شدم . است 7/1/85كشنبه شب ي  25/55ساعت 

كميسيون زپشكي . مامان امروز رفته بود مجلس. ديدي بگذريم بودي و صحنه را مي بايد اونجا مي شدم البته همه همينطور بودند داشتم از خنده منفجر مي. كن زبنم توي دهنتون شين يا با اين تخته پاك گفت هك خفه مي

ن شت رو هم و اصل نود قرار شده هياتي رباي سركشي هب زندا كاري دا  را هم آاقي دكتر فراهدي ،اه بفرستند و وزري بهدا گفته قرار شده ابطحي رو هم ديدند مامان راجع هب انهم بهش . هدديدن اونهم قول هم

 .ببره دفتر رئيس جمهور

ال كيلو الرغ شده بود ولي حا 8، 9. راستي راجع هب مالاقت آاقي عمراني بگم. گيرد المللي قرار مي عه نكند تحت پيگرد نيبامشب اخبار اعالم كرد هك دكتر ارباهيم زيدي هب دادگاه احضار شده و اگر مراج 

ره و گفته آاقي ملكي حالش بد استام هيچ  حالش بد نبوده گفته هك رپونده گم ات فكر كني فردا امتحان آزمااگشيه  اهگ گفتي چي؟ نمي. اه هدهي داده راستي هي خبر دست اول آاقي منتظري هب همه خانواده. ي ندا

 .هم دارم اميدوارم هك خوب بدم تشريح مغز، امتحان شيمي. ست دارمزي 

 دوستت دارم آان

 

 22/1/83ه، شنب سه

 اجون،باب

س  4. آهخ امروز امتحان زيست داشتم. ببخشيد هك ديشب ربايت چيزي ننوشتم. است 55/1/85شنبه  شب هس 51سالم، ساعت  بخش بود و طبق معمول مهمان داشتيم اصاًل رد

ري دادي هك انراحت نباشيم كشور جهان سوم است از اين مسائل زي. نخواندم  4صبح ساعت . ديگه حواسم هب كلي رپت شد. دهد اد روي ميتو هم زنگ زدي گفتي هك الرغ شدي و دلدا

ر شدم ولي خواب بودم دعا . و توسعه رغهف بگيره تاب رباي شيميخواد اهگ بشه از نمااگشيه ك  مامان مي. ياسمن كلي بهم رسوند. اهگ بدوني چقدر تقلب كرديم. زنگ سوم امتحان داشتيم. بيدا

 هش اهگ بشه؟ شب خوهن آاقي خالقي بوديم جايت خالي بود ره دنبالش واي چي مي فردا ميهب ره حال . هك بشه چون الزهم مكن  مي

 آان  دوستت دارم
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 24/1/83ه، جمع 

 بابايي،

زنم تو رد  ره حرفي هك مي كنم، روم، ره كاري هك مي اما باور كن هك ره جا هك مي. ربات ننوشتم مدتي استخواهم هك  واقعاً معذرت مي. است 54/1/85صبح جمعه  55االن ساعت 

 .دانستم ات اين حد عاشقت هستم نمي. ذهن من و رد وجودم هستي

 .صدايم زد و حالت را ازم بپرسيد( دبير ادبيات)  خانم افطمي. چهارشنبه روز معلم بود هيچي ردس نپرسيدند

لتحصيل  بعد از مدرهس جشن افرغ
. آورم اه را ربايت مي عكس. مامان اه هم بودند. الي بودجايت خ. عبا و سوگندانهم عكس گرفتيماترا هم آمد با كاله و . از دبيرستان را داشتيم يا

اما اهي انزي است  ردباره اردوگاه« ناانسان رد جستجوي مع »كتاب . رباي من و محمد هم كتاب و نوار. ربايت عناب آوردند. و خانم و خوارهش آمدند  شب هم آاقي اشكياني

وند هم تو و هم بقيه را كمك كندكنم  رد اين شرايط باشي دعا ميتو  كنم  فكر نمي خوشحال . گن كجاست زنند مي ند ولي شنبه زنگ ميدراستي يادم رفت بگم هك توي نمااگشيه رغهف دا . هك خدا

 .دونستم شدي هن؟ مي

كتاب اكش و لبخند رد ميان . معلم كتاب بخريم رباي روز  م رباي آاقي شاهپركيبا مامان رفتي . دف زديم مد كمي بعد شايسته آ. ن هم خوندمزبا. رعبي خواندم دريوز هي كمي

خريدم...  وي متني هك. آاقي شاهپركي خيلي خوشحال شد. يكي از بچه اه نوار و دواتي ديگه گل خريده بودند. جبران خليل جبران را  . شد اش مي خوانديم يك كلمه معني داشتيم مي ت

دارهي  خونتون و هب  كني را دعوت ميار ديگه دف زبني ولي اين بار ما من هك بايد يك ببعد گير داد هبpot luck party ي خودش را  مي گيري يعني ره كس غذا

هفته ديگر جمعه . هك آمد نصف شب بود 25/5مامان هم جلسه بود ساعت . شايد يك بار دعوتش كردم. شد بار حرف اين مهموني مي از اول كالس ات آخر كالس ره ده دقيقه يك. آورد مي

يكي هب ما اصرار . هت حياط. رضا بودين آباد عمو توي اون خوهن سعادت. رضا را ديدم ديشب خواب تو و عمو. بينم بابايي هچ جوري ربم وقتي همه جاش تو رو مي. ربن دشت هويج مخوا  مي

رضا رو  دونم چرا عمو نمي. ديم همه شروع كردند هب دست زدن و دويدم طرفتون دست و پاتون زنجير داشتوقتي وارد حياط ش. هب جاي باغچه استخر داشت. داشت هك ربيم اونجا رفتيم

ي نكرده كتكت زده بودند و جاش ردد مي. ذاشتي بغلت كنم بغل كردم ولي تو نمي . فساده اينجا خيلي گفتيد. م ديگهبا ه بعد شما هي جمله گفتيد . مون هكرد خيلي گرهي كرديم هم  شايد مريض بودي و يا خدا

ر شدم  .خواد كانديد بشه مي رفته وزارت كشور مثل اينكه خاتميعلي . بابايي يعني هچ؟ اميدوارم خوابم چپ باهش و حالتون خوب باهش. بعدش بيدا

 آان دوستت دارم

 

                                                 

 از نیروهای ملی مذهبی مشهد - 

 معلم زبانم - 
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 25/1/83شنبه 

 بابايي خوبم،

فرزين هم گفته هك مياد . دريوز اناهر عموجواد و فرزين اينجا بودند. هي ذوق خاصي دارم. بگيره گفتن يكشنبه يعني فردا  مامان امروز رفته رغهف رو. است 51/1/85شب شنبه  25/55االن ساعت 

م ر دادگر و ايمان و پوهن آمدند شاديشب دكت . جايت خاليست هك ببيني و خوشحال بشي. اه را هم آورد چهار ات بود رباي اشتراك مجله بود انهم. اه را آورد مامان امروز رفت دفتر نشرهي مجله. كمك

 .اش هم آمدند دايي هوشنگ و كل خانواده. بودند هم ماندند خيلي مهربان و صميمي

رغهف را دادند  اگر. رفتم شايد هم هنكاشان شايد  دمونخواد ببر مدرهس مي 12/1/85چهارشنبه . نباشد اميدوارم چيز مهمي. توهن بنشينه جاي تصادفش است كنه نمي مامان پشتش ردد مي

دوستت دارم هب . شد گرهي كنم اما بايد قوي باشم مثل مامان اي كاش مي. تنگ شده ،اگر بدوني چقدر دلم رباي يك اثنيه بغل كردن و بوس كردنت. بابايي دوستت دارم. رم نمي

زه وسعت قلبت  .اندا

 آان
 

 

 28/1/83شنبه  سه

 بابايي خوبم،

باورم . صبح رد دادگاه انقالب ببينمت 55قراره فردا ساعت . اول مژدگاني بده. چهار روز ديگر دو ماه است هك رد زنداني اما هي خبر خوش دارم. است 58/1/85شب هس شنبه  25/8االن ساعت 

دونم وقتي ديدمت چي بگم؟ بغلت كنم؟ بوست كنم؟ اميدوارم همه چي  يواي بابايي دلم ربات يك رذه شده ولي دلهره دارم نم . رم مدرهس دارم خوندم زنگ آخر مي ميفردا امتحان آزمااگشيه شي . شد نمي

شت هچ احترامي سيدمجيد صبح زنگ زده بود ولي نبوديم وقتي زنگ زديم كلي با ادب و احترام فراوان صحبت كرد اهگ بدوني. هب خوبي شيپ ربه بياميي اول گفته بود  55 بعد دوباره زنگ زد هك ساعت! گذا

مامان و شارهخ و آاقي . گم و توسعه عالي شده البته اين رو من نمي هي خبر خوش ديگه رغهف شيمي. بود  25/9ساعت . خواستي بگي هك مالاقت داريم هم هك تو زنگ زدي ما نبوديم فكر كنم ميدريوز . ساعت هس

 .گن خالقي مي
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اه  صبح با بقيه خانواده نماما. بهتر بهش فكر نكنم. دونم رتسم فردا خودت نباشي نمي مي. دوني دونم هك مي مي. م دوستت دارمخواد فرياد زبنم و بهت بگ  دلم مي. بابايي هي دنيا دوستت دارم

كاييي ه ه ه ردنتف هتل الهل ديدن ال   خير هبشاءاهل  ان. بد هم دارم اينكه مامان بايد عمل كند اما هي خبر. اه آمده بودند و مامان گفت هك حسابي تحويل گردنتف گوي تمدنو  اهيي هك رباي كنفرانس گفت كس و بقيه آمري

  .بسه ديگه سرت رو خوردم. بگذره

 آان . عاشقتم بابايي خوبم

 

 27/1/83چهارشنبه 

 بابايي خوبم،

ر شدم ردسهايم را دوره ك  25/2صبح ساعت . حالم خوب است اما هن زياد. است 57/1/85شب چهارشنبه  51ساعت يك ربع هب  ردم بعد آاقي خالقي آمد و آماده شديم هك بيام بيدا

. مد آ 55مالاقت دادنتش آاقي صارب ساعت  7ساعت . خانم صارب و حنيف و شريف و ربارد آاقي صارب هم بودند آنها هم مالاقت دادنتش. رسيديم و آمديم 25/7ساعت . دادگاه انقالب

با هم سالم عليك . باباش رو ديد كيف از دستش محكم افتاد روي زمين و دويد طرف باباش هچ صحنه زيبايي بود بغل كردن پدر و پسر حنيف ات. از هت رارهو آمد با دو ات هس ات مامور دورربش

 هك آمد بيرون هب محمد گفت هك رشد تو از آاقي صارب. آمدند بيرون مثل اينكه بد نبود 55ردنتف تو و ساعت  51/55خنديد، ساعت  الرغ شده بود مواهيش را هم خيلي كواته كرده بودند ولي مي. كرديم

كالت حل مي ل من را رپسيد و هب مامان گفت انحا. ربانهم جنپ ساهل دوم رتشيب است بعد هم خنديد . را دننيبب ولي سيدمجيد گفت هك ربوند توخانم صارب و بچه اه ماندند ات . شود و رفت شاءاهل مش

 يرفت . بغلم كردي فشارم دادي، بوسم كردي. فشار دادمت، بوست كردم. بغلت كردم. شد وقتي آمدي چقدر الرغ شده بودي ورم نميبابايي با. رفتيم توي ااتق و منتظرت شديم

زنن، دوا  ميگن آمپول  اهيي هك بيرون هست هك مي قبل از ره چيزي گفتي هك اين شايعه. تيپ شدم بهت گفتم هك چقدر الرغ شدي گفتي اتزه خوش. نشستي روي صندلي نشستم پيشت

ربن سركالسي هك استادش . بابايي بهت گفتم دانشجويانت حاضر دنتسين. رپسي كردي بعد حال و احوال. مهم نيست. اه اتبلو بود هك گفته بودند بگي و از اين جور حرف يددن، ردوهغ باور نكن  مي

هن، بغ  گفتيم دكتر . كانديد شده، گرهي كرده و باز هم بغض كردي و كرديم و فرو خورديم محمد گفت هك خاتمي. و خورديمشيم كردي منم كردم مامان هم كرد و محمد هم بغضمون را فرو ربد ضتو زندا
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هك گفته چيه  ييونس نماينده،  511امضاي . ات تونستيم خبراهي بيرون رو داريم. بغض كردي و كرديم و فرو خورديم. خوانم معين گفته من پشت سر دكتر رفيعي نماز مي رباني رفته شيپ دكتر

ريم، آزادي  ز بودن اين عده ندا شتي، امضاي 7مدركي رد وزارت اطالعات دال رب رباندا استاد، مريضي دكتر ملكي و مالاقت مهندس و صارب هك گفتي با آاقي صارب آمدي ولي 557نفر هك خبر ندا

شتي دستگيري نهضتي  .اه اجازه حرف زدن ندا

رن. نيستبابايي رنگت زرد بود گفتي هك آفتاب  هن ولي منع ورزش و هواخوري ندا بابايي خيلي الرغ شده . خوري  گفتي غذا خوهب ولي كم مي. سيدمجيد آمد تو حرف و گفت هك اينجا زندا

زي بوده ولي بعد عوض شده. راجع هب احتمال پخش فيلم مهندس گفتيم. بودي خيلي مذهبي، گفتي  ـ اتتالف نيرواهي ملي عضو سابق سازمان منافقين و عضويت رد. گفتي اتهامت اول رباندا

تحمل كرد وقتي دسته جمعي مي اين يعني تلفن شنود مي. حرمتي نكنيم پاي تلفن چيه توهين و بي
تونن يك دفعه آزاد كنن بايد هي مدت بگذره ات  گيرن نمي هش، گفتي جهان سوم است ديگر بايد 

ي نماز و قرآن خواندش مي دادند هك خودشون مسئولند گفتي عموگفتي يك عده كاراهي غيراقنوني انجام . قضايا روشن بشه ري رفته2دكتر ملكي . آد رضا صدا تونين  ره وقت بخواين مي. بار بهدا

ن نيست هك راه تنتوهن لباس راحتي. حمام ربين بابايي . دي و هميشه ياد آاق لطفي هستيبار قرآن را ختم كر 1-4گفتي . قرآن و نهج البالهغ، مفاتيج دارين. راه باهش، ساده است اما لباس زندا

 .شد حاضر بودم تمام دنيا رو بدم اما گرهي تو رو منيبن ربدي دلم ريش مي دستاتو گرفتم تو دستم خنديدي، بابايي وقتي بغضت را فرو مي

حافظي بغلت كردم گفتم دعا كن. يك ساعتي حرف زديم و  شد يي هك جلومون نشسته بود هي كيف ساموسنت داشت بلندآاق. زمون خواستي هك ردس بخوانيماخنديدي . موقع خدا

ريم و تو هم خبري از . شت گفت بعد تو گفتي هك خبراهي اين جلسه بيرون رنهوسيدمجيد آمد و هي چيزي يواش رد گ . رفت ن ندا من هم گفتم تو داخلي و ما بيرون و چيه خبري از توي زندا

ري بنارباين ره كاري هك صالح اس  محمد . دوستت دارم و منتظرم هك سربلند ربگردي ره قدر هك طول بكشد. كنم بابايي يادم رفت بهت بگم هك بهت افتخار مي. دهيم ت انجام ميبيرون ندا

بود هك سوار  25/51ساعت . وتميز و مرتب آمده بودندهم چند ات دانشجو آورده بودند يعني فكر كنم احضار شده بودن رت 12رد شعبه . آورد از دادگاه خارج شديم اه را از پانيي  اه و لباس رفت ميوه

تحمل كنم ا ديگه نميام. و قرآن را دادم امتحان آز شيمي. مدرهس بودم 5/ 25ساعت . من شريعتي ايپده شدم و رفتم مدرهس. مامان و محمد و آاقي خالقي ردنتف نمااگشيه. ماشين شديم
 .تونستم 

دونم بايد مقاوم  اون هم گفت مي. بغلم كرد و گفت چي شده رباش گفتم( شيمي دبير)خانم اقسميان . كردم يعني واقعاً ديگه دست خودم نبود بايد مي ماي كردم هك ات هب حال نكرده بود گرهي

خانم . دونم نمي. كرده باهشبعدًا مثل من گرهي گرفت شايد  ش رو ميض زد اون هم جلوي بغ  لرزيد و حرف مي مي. بخواي كنم تو هم بايد گرهي كني از خدا  باشي من از وقتي فهميدم دعا مي

هش ات يك شخصيت مقاوم و نيرومند رد تو شكل بگيرد و خالهص  هش باعث مي اه دنتفگ آان كار داشته فهميدم هك مالاقت داشتين و گفت هك اين دوره باعث سازندگي تو مي هم گفت هك ات بچه افطمي

. كالس است اسدي هم آهخ با دختر بني. هب خاطر شمااه مدرهس من اون هم كلي گرهي كرده بوداش آمده بود  اترا هم از مدرهس. ماه دم بعد از دوكلي حرف زد و آروم شدم يا بهتر بگم سبك ش

بابايي . ساعت شيپ اينجا بود مديم خاهن ات همين نيم ما هم آ. اه هك كارشون تموهم اون هم دينشه بود و زده بود زري گرهي و آمده بود شيپ من اسدي گفتن هك ملي مذهبي وقتي ريخته بوند خوهن بني زدريو 

اه  دونم اين نوشته بابايي نمي. دكتر مواليي و خانمش هم آمدند. آاقي خالقي هم رفت ماردش را آورد كلي غذا پخته بود عالي بود عمو جواد و فرزين هم آمدند. دوني هچ خبر بود تلفن پشت تلفن نمي

 .كنم دونم ولي وقتي هب اينجا رسيدي بدون يعني بايد بدوني هك من بهت افتخار مي سال نمي 15سال ،  1سال ،  5ماه،  2ماه ديگه،  1اه ديگر خوني يك م رو كي مي
 

 

 13/1/83شنبه  پنج

 بابايي،
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ز گرفته بودند لطفي هم آمده بود رغهف خوبي رباي چشم صبح با مامان و آاقي خالقي رفتيم نمااگشيه آاق 8امروز ساعت . است 15/1/85شب  هبنشجنپ  55ساعت . سالم بش بود و ن دو . اندا

 .من ماندم و تنهايي و تو. مامان با دايي جمشيد ردنتف جايي كار دادنتش آاقي خالقي هم رفت. كرد كتاب خاطرات هم خوب فروش مي. زبرگ

ن آمده بود ات عضو شود از دااگشنه زاه خانمي. را رپسيدندات از دانشجويانت آمدند و حالت  2 آمدند . هم آمد يك دانشجوي شيمي. د هم اهدا كردمجل  4و ربايش توضيح دادم و كلي دعا كرد دا

وك  من هم كارت مامان را زدم هب سينهاه را چك كنند  بازرسي ات كارت  صبح است هب راستي بابايي سمت چپ مون نشرهي. خدا عليرضا خالقي را رساند. ام سر رفت حوصله يل ي ام ولي خدا

 .هي شون چفيه زدند ولي رفتارشون خيلي صميم  ديوار رغهف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با هم . اترا آمد. كرد بفروشند خيلي خوشحال بود ولي پايش خيلي ردد مي اهشون رو رد ااشتنرات خوارزمي مامان هك آمد اناهر خورديم بعد آاقي خالقي آمد مثل اينكه اجازه داده بودند هك كتاب

، دل فوالد، سيندخت، زندگي هيتلر از زبان همسرش، بابايي خيلي هب يادت بودم حتي شونوو خيلي چيزاهي ديگه سو« زا مارد رت»رباي مامان . انهم سهراب رباي محمد زندگي. تيم كتاب خريديمرف 

ني سياسي رد بند هچ كتابي خوهب؟  از يكي از انشراه رپسيدم رباي يك زندا

 .اترا هم رفت خونشون. فتم كالس زبانمن ر. بعد آمدم تجريش

، دوست من مرجان، محسن محمدي و ميعاد مون، آاقي ابطحي، خانم و آاقي دكتررغف اهگ بدوني كيا آمدند   .گيرم فردا حتماً عكس رغفمون رو مي. شيرازي

راستي يادم . اد و آزاد شدن هب تو احتياج داردببابا اريان رباي آ. لم بموني و سالم بيايي بيرونكنم هك سا دونم هب ره حال ربات دعا مي نمي. ديدمت بهتر بود شايد اهگ نمي. بابايي دلم گرفته

ا رد ر من هم دختر آاقي باقي با شورهش آاقي قوچاني . نواز با شورهش آمد اكبر رفت بگم آاق و خانم اهشميان، خانم رپهيزكاري با شورهش و خواره و شورهخوارهش آمدند خوارهزن آاقي

 .كرديمعليك مااگشيه ديدم و سالم و ن 
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 .دوستت دارم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 12/1/83جمعه 

 بابايي زعزي،

شتم. است  15/1/85شب جمعه  55ساعت  اي كاش . دل من هم گرفته بود. باران سيل آسائي هم عصر آمد. داني آسمان هم حسابي گرفته بود مي. امروز اصاًل حوصله چيه كاري را ندا

 .ودمتنديده ب 

آاقي لطفي هم آمده سر زده كتاب خاطراتش حسابي فروش كرده با مامان دواتيي حرف . خانم فريبا داوودي مهاجر با فرزاهن خانم آمدند دكتر رباني هم آمده. مامان با آاقي خالقي از صبح ردنتف نمااگشيه

 .بيچاره اين وسط گير كرده هك هچ كار كند. زدند و گرهي كردند
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شتم چيه نخواند كمي. ام را نوشتم شناسي من هم تحقيق زمين. ازدف را خريدهمحمد هم با فرزين ردنتف نمااگشيه كتاب رباردان كارام بابايي دعام كن بايد . مرعبي خواندم ولي حوصله زبان افرسي را ندا

شب هم عمو جواد و فرزين و علي با يك سري از . آن قدر خانم المعي گرهي كرد و دعا كرد. ش آمده بودنم با مارداخعصري سعيده . م تو را خوشحال كنمخواه  مي. اين رتم جبران رتم قبل را بكنم

هفته آينده امتحاانتم شروع  از .كشد ولي ردد مي اميدوارم چيزي نباشد و زود خوب شود دانيم هچ كار كنيم نمي. كند از يك طرف بايد عمل كند از طرف ديگر نبايد مامان پايش ردد مي. دوستانش آمدند

 .شود مي

رت رد خاهن  .هب  اميد ديدا

 

 13/1/83شنبه   یک

 بابايي،

زظهر يكشنبه  25/2ساعت  بابايي باورت . ساعت زبان افرسي 1 ساعت شيمي 1ساعت رعبي  4ديشب خيلي خسته بودم آهخ صبح زود پاشده بودم ات رعبي بخوانم . است 12/1/85بعدا

گار همين دريوز بود هك رهچي ميهش شمارش  نمي رم»گفتم  گفتيد من مي معكوس ات اخذ ديپلم، دخترت ديگه با سواده، ان رم راه ردازي رد  ولي االن هم مي« آهخ من هك سواد ندا گم هك هنوز سواد ندا

 .شيپ دارم

ن هستي و خالهص جريان را  SOSمامان دريوز رفته بود . كني اهي گرهي خواهد اهي يك خبر خوش اهگ بهت بگم هك مردم چقدر دوستتان دارند دلت مي. بگذريم و گفته بود هك تو زندا

شتن رفتن رپ خواهد االن رباتون تمديد مي مذهبي هستن گفتن نمي ـات فهميدن ملي . گفته بود هك ردگير اين ماجرااه بوديد و ياداتن رفته بيمه را تمديد كنيد را  اهي قديمي وندهكنيم حتي با وجود اينكه كارت تو را ندا

 گي هك ره كاري آدم رباي مردم كشورش بكنه كمه هن؟ بيرون آوردند و عكس رد آوردند و همه كار را خودشان كردند بابايي مطمئنم اهگ بشنوي مي
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 .خانم محمدي هم با علي دريوز و امروز رفتن رغفمون ات مامان هب كاراش ربهس

 .هش آدم باهش همه چي ردست مي بابايي وقتي خدا پشت . چكت رو هم دادن. كاراه ردست شده يك ساعت شيپ مامان زنگ زد و گفت هك همه

ني باورم نمي. تو هم حتماً موافقي؟ فردا اربعين است  .هش چقدر زود گذشت االن دقيقاً دوماه و دو روز است هك رد زندا

. اهيي داريد هب امگنم يواشكي هي ارتباط. ده بودند آاقي رجايي خبر داشته هك هچ كسي كانديد رياست جمهوري شدهدريوز آاقي رجايي و كاظميان مالاقت دادنتش ره دو ات خوب بودند چاق ش

شته باشن آاقي عليجاني مالاقت دارد  .امروز هم اگر گذا

 آان. مرات بوهس و  دوستت دا  555با 
 

 

 14/1/83دوشنبه 

 باباي خوبم،

گار و آاقي عليجاني مالاقت دادنتش از  دريوز آاقي بسته. خواست ديشب ربايت بنويسم دلم نمي. بابايي يك خبر بد دارم .است 14/1/85شب دوشنبه  7ساعت . سالم ن

گار بگويم دانم اما از بسته اني هك چيه نميعليج  .ن

زي، گفته هك من مالاقت نخواستم بهم گفتن توهب حكم آاقي بسته م است و اتهامش هم همان رباندا گار اعدا م كنيد زنم را صدا كنيد وصيتان ن انهم  هم بنويسم من هم گفتم هن ره وقت خواستيد اعدا

ره. اش عالي بود گفت روحيه طارهه خانم مي. را بهش بدهم . همين. خواني كند بيند ات لب شنوه بازجواهيش را مي اهيش نمي رد ضمن چون گوش. هب طارهه خانم گفتن هك سمعك ببرد اون هم گفته هك ندا

 .دونم هش، مي هش؟ آره، مي باورت مي. فردا آخرين روز مدرهس است. فردا امتحان رعبي داريم از كل كتاب. ايي، امروز اربعين بود ولي چيه كس ربامون نذري نياوردباب

 .دونم هك دل هب دل راه داره مي. دلم امشب هوايت را كرده خيلي

 .ديگه بگيرم خوام چند ات عكس مون زدم ميف فردا شايد يك سري هب رغ

عصر هم يك دكتر . كنيم اين دفعه تهديد مي. دن گيم گوش نمي اونهم گفته هك ره چي مي. فر و دنتفگ هك بابا هي كاري بكنيد شيپ آاقي ضيايي يمامان دريوز با بقيه رفته بودند حقوق بشر اسالم 

ما رفتيم شيپ آاقي محمدي هك باالخره بايد هي : گفته بودده كر گرگان ديده بودنت و اظهار سمپاتي مي. شناخت يتو را هم م . رفت هك خانم محمدي معرفي كرده بود آنهم گفت هك بايد عمل بشه

 .كاري بكنيم ولي ايشون گفتن هك ره چي كمتر دست اينا بيافتيم بهتره

گاه مي مدهآمحمد هم اتزه از كالس . و آاقي قمري رفته خوةن دايي هوشنگي اآلن مامان با علي و خاهل مم   ديگه بسه، هن .كند داره تلوزييون ن

 آان. دوستت دارم
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 12/1/83چهارشنبه 

 بابايي خوبم،

زظهر چهارشنبه  55/4ساعت  رم زريا موبايل علي خاموش است 2رضا ساعت  امروز عمو. است 12/1/85دقيقه بعدا  شد هن؟ بدخيلي . مالاقت داشت ات االن چيه خبري رد دست ندا

خيالشان راحت ند دمريضت كر. كند ات ردد مي معده. مامان گفت هك حالت خوب نيست. داشتمرفته بودم خوةن اترا شام دعوت . از بدشانسي من نبودم. ه بوديديشب زنگ زد

 ونم رباي چي؟د اين يكي را ديگه نمي. ل كالج را هم خواسته بودياالتحصيالن امپري افرغ روند جدايي، جزوة جدايي مامان از سازمان و ليست. شد

 .مامان هم با علي آمد دادگاه هك پورد سنجد و باديون و همان چيزاهيي را هك خواسته بودي بدهد

تعطيل بوديم
شتم رنفتم. از امروز  مامان . رفت يريم چون شارهخ هم نم  خواستم ربم نمااگشيه هك مامان گفت فردا با هم مي مي. البته امروز قرار بود ربيم با مدرهس اردو ولي حوصله ندا

 .زنگ زد هب آاقي غني هك ايشون ربن

 .يكشنبه هم امتحان پايان رتم زبان افرسي دارم ديگه بايد شروع كنم هب خواندن

 :آاهن يك چيزي بگم شاخ رد بياري 

اه بعد شروع كرد هب نصحيت  ن هم گفتم هك مالاقت داشتيم و از اين حرفم داري؟ سرم و بهم گفت هك از بابا هچ خبر  ياش، دريوز سرامتحان آمد باال ي رهش بخو ام هك با يك من عسل هم نمي معلم رعبي

ره بايد ردست را بخواني و خالهص آنقدر مهربان شده بود هك مي يد مهدوي ربوم و خواي بياي ابوريحان؟ گفتم هك معلوم نيست شا خواي ربي؟ مي كجا مي تبعد گف . خواستم بپرم هي بوسسش كنم كردن هك نبايد روي تو تأثير بگذا

حافظي كردم و آمدم خاهن. غلطهايم را هم سرامتحان بهم گفت و خنديد. ماند ديگه داشت دهنم از تعجب باز مي.  رعبي داشتي بهم بگوگفت هك خيلي خوهب بعد هم تلفنش را داد و گفت سال ديگه ره لكشم واقعاً وقتي آدم . خدا

 .شود ربايش شيرين مي بيند صبر و تحملش اين همه اظهار محبت را مي

 آان . دوستت دارم
 

 19/1/83شنبه  پنج

 بابايي زعزي،

تحمل كند شايد ديگر نمي. رتكد اه بغض آسمان مي دانم چرا هميشه هبنشجنپ نمي. است 19/1/85نيمه شب هبنشجنپ  5ساعت 
. ربد اما روز هفتم ربايش سنگين است مي فروروز اشكش را  2. تواند 

 اي است؟ يغهدانم هچ ص  نمي

دن  نمي( داماد عمورضا)ن هك بياد باال ولي بعد هك هب آاقي اماني د اول هب مامان ورهق مي. پااهيش زخم بوده. كرده همش از اينا تعريف مي. يگه گيج بودهم رضا حالش خوب نبوده، علي  عمو

گاه مي  .مهندس سحابي دوم بابام باهشرتسم  ميگفت  علي مي. ربم  هگ پس پاكت را بدهيد من مي هگ هن بعد سيدمجيد مي هگ شما مالاقت داريد مامان هم مي كنه بعد سيدمجيد مي اونهم هب مامان ن

 .گويد اي امام جمعه است ات مينيبب هچ مي فردا هم آاقي خامنه. ولي هك ساخته بوديم نبودغ اش از تلوزييون پخش شد اون  ديشب هم افشاري مصاحبه
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 .توانيم انجام بدهيم داشته باشد االن نميهجيتن ديشب اينجا بودند ره دو معتقد بودند هك همة كاراهيي را هك ات االن كرديم اداهم بدهيم چون كاري هك آاقي غني و علي رضايي هم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ر خوش هم دارمب هي خ 

اكش . يك سخنراني هم همان جا كرده مثل هميشه رغا و كوبنده. شت ات آمده بوده هك مامان ديدرباي بازديد از نمااگشيه مطبوع را توي نمااگشيه ديده آاقي خاتمي مامان امروز آاقي خاتمي

 .ن انديشه رد بند استاي  م بهش داده و گفته هك آاقي خاتمياهيت را ه  مجله. همه را رد آورده

هم  توانيم بگوميي و خاتمي ديگري نميكش معتمد بفرستند و اينكه ما ردد دلاان را جز هب شما هب كس مامان گفته هك خيلي نگران سالمتي شمااهست و خواسته هك زپ .هم دفتر را امضا كرده آاقي خاتمي

 .هك من با شما همدردم هگفت 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



87   قانونيبراندازي 

 بابايي خوبم،

آاقي . فهمي كشه حتماً خودت بعدًا مي خيلي داره زحمت مي. شود رت مي اش زنديك شود و هب دوران چريكي گذشته  ميرت شود سياسي رت مي لقي ره قدر شرايط رباي مامان تنگهب قول آاقي خا

ني خيلي انراحت شد ـزد و من گفتم هك تو هم ملي  اه حرف مي مذهبي ـ شاهپركي هم داشت امروز راجع هب ملي   .اه بيان ديدنت آرزو كرد زودرت آزاد شوي و يك روز با بچه. مذهبي هستي و زندا

 آان  هب اميد آن روز
 

 

 18/1/83جمعه 
 بابايي زعزي،

وكيلي مامان خيلي زحمت كشيد. و توسعه هب سرمنزل مقصود رسيد باالخره بار شيمي. است 18/1/85ه شب جمع  51ساعت   .چاپ شده سش هم با آاقي خاتميعك . خدا

 .بگذريم، دلم ربايت خيلي تنگ شده. طبيعي است شوره دارم ولي دل يك كمي. فردا هم امتحان داريم پس. فردا روز آخر است. امروز از صبح ردس خواندم

 دوستت دارم آان 

 

 25/1/83شنبه 
 باباجونم،

ر مي 1فردا صبح ساعت . مثل هميشه دلشوره دارم. امشب شب امتحان است. است 17/1/85شب شنبه  1/55ساعت . سالم امتحان  8بايد خودم ربم مدرهس ساعت . شوم بيدا

 مگه من چمه؟. رم رم اهگ هن خودم مي گم اهگ فردا زنگ زد بااهش مي منم نمي.  بااهش ربم ياسمن هيچي نگفت هك. داريم

 .م اين رتم جبران رتم قبل هم بشه؟ دعا كن بتونم جبران كنمديادهت قول دا . كنم من هم دعا مي. بابايي ربام دعا كن

. مذهبي هم گل ببرن ـاهي ملي  قراره خانواده. خدا بيامرزدشون. قنداهري هم بود. سانحة هوايي همشون مردندتوي يك . نمايندة گلستان است 9فردا تشييع جنازة وزري راه و رتاربي و 

 كنه، شايد مامان فردا رفت آهخ پاش ردد مي

اني و محمدي ارداهلي هم امروز مالاقت رحم ـآاقي ملكي . بابايي دوستت دارم. كنكور هدف آخرهم. هش هش، بعد اصل كارم شروع مي اين هي ماه مثل چشم هب هم زدن تموم مي

 .زدند خدا بخير كند ذاشتن حرف زبهن فقط خانوادگي بايد حرف مي يم آاقي ملكي هك خيلي الرغ شده بود و ن . دادنتش

 آان 
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 2/3/83شنبه  سه

 باباجونم،

زظهر هس شنبه  1/1ساعت . سالم محمد هم دريوز صبح حالش بد شد ولي االن . گن وريوس جديده دونم چرا مي نمي. كنه ينقدر ردد ميدلم ا. بابايي اهگ بدوني چقدر حالم بده. است 5/2/85بعدا

 .هنوز مونده، آاقي رضا تهراني هم االن اينجاستبعدي يك دورم تمام شده ولي دوره . فردا امتحان قرآن داريم. كنه من هم خوبم ولي كسلم و دلم ردد مي. بهتره

رفته بودي خونشون همينطوري سر زده بعد از خوشحالي همديگر را بغل كرديد و . گفت هك ديشب خوابت را ديده. وران دااگشنهتزد از دوستان ديژن ميرحسيني زنگ االن ب 

همچنين پدري افتخار كني مي. گرهي كرديد
 .حالت خوب بوده .من هم بهش گفتم هك دريوز و رپريوز زنگ زدي. گفت هك تو بايد قوي باشي و هب 

د بهش گفته هك من شما را از . هم دريوز صبح رفته بود دادگاه انقالب اينقدر تحويلش گردنتف هك نپرس مامان حدود يك ساعتي با هم . شناسم و كلي از مامان تعريف كرده ام مي سالگي 54حدا

د گفته ان. ندف زدرح  كليفشان مشخص مي بعد هم حدا  . خدا داند. شود شاءاهل طي يكي و دوهفته آينده ت

رم ردست سرامتحاانت بايد وريوس ربه تو دلم. بابايي دعا كن حالم خوب بشه  .شانس هك ندا

 آان. داني دوستت دارم و خودت مي
 

 

 1/3/83شنبه  چهار

 بابايي،

حالم بهتر است االن هك . گذرد نگيز ميا سال از آن روز تفگش 4شود  است باورت مي 85دوم خرداد . متأسفاهن وقت نكردم ربايت بنويسم. است 1/2/85چهارشنبه . سالم

اي هستم هك با گفتن معدلم لبخند  ات ديگه مونده، بابايي منتظر اون لحظه 4فقط . دهم فقط بگويم هك امتحان قرآن ام را خوب دادم شت هستم حاال هب موقع راجع هب آن توضيح ميونويسم رد ور دارم مي

گاه كرديم لقي مصاحبة آاقي خاتميةن آاقي خاديشب رفتيم خو. زبني و بوسم كني  .اه دوستت دارم اي بهترين بهترين. يمجايت خالي آش رشته هم خورد. را ن

 آان 
 

 

 3/3/83شنبه  پنج



11   قانونيبراندازي 

 باباجونم،

 خانم هم ديشب زنگ زده بود هك ما آاقي رعب صبح زنگ زدند البته فتاهن... اهي تلوزييون روز فتح خرمشهر و ربانهم(. ع)روز شهادت امام رضا. است 2/2/85هبنشجنپ . سالم

ن آزادي سرمحمدعلي جناح بود. آمد خواستم ربم ولي بعد تصميم گرفتم ربم چون طوهع هم مي نبوديم دنتفگ ربم بااهشون كوه، اول نمي خواستم خودم ربم ولي مامان گفت هك  مي. قرارمان ميدا

ن زبن هك . اه آخر سر هم اشتباه سرقرار رفت و از اين حرف ياخواستن رني گفتن خودت ب  لت و ميآمدند دنبا خالهص علي با كلي رغ هك بايد مي. ربدت علي مي بعد گفتم يك دور، دور ميدا

رفتيم ايپده روي  عصر هم كمي .رسيديم سر جاده و بعدش ايپده آمديم ات هب مسجد رسيديم. كلي راه بود. اهي شريف بودند بوس هك بچه بعد هم دوات ميني. بعد هم طوهع آمد. خانم رعب را ديدم

العاده  فوق. ج را خواند موقع رغوب آفتابرديا و مو دآاقي رعب هم هب افتخار تو سرو. بابايي جايت خالي است. توي رده و يك جلسه معارهف داشتيم و شب هم توي كيسه خواب خوابيديم

 . بود

 دوستت دارم آان 
 

 

 4/3/83جمعه 

 پدر خوبم،

 .ياران قهرمانشان زادگان و تمامي يادآور محمدحنيف و بدعي. الي استاهي يك نسل، نسلي هك اكنون جايش خ اه و قهرماني يادآور مجاهدت. است  4/2/85جمعه امروز 

 حركت كرديم همه جا بود هك 55ساعت حدودًا . ديم هك ربيم باالخوردن صبحاهن هك انن و پنير و مربا بود آماده ش بعد از. آمد نم باران مي بود و نمگرفته همه جا را همه صبح هك از خواب بلند شديم 

و سيب و  ورزش كرديم كمي. اه رپ از شقايق وحشي بود وقتي رسيديم قلعه چون هم زياد بود ديگه باالرت رنفتيم دامنه. بخش بود اما لذت. كردند يچسبيدند و وزنش را زياد م  اه هب كفش مي گل. گلي بود

 .خواست خودم را از آن باال رپت كنم پانيي و بال رد بياورم و رپواز كنم و ربسم هب خدا  دلم مي. تفكر رد طبيعت و كميشيرين عسل خورديم 

ماعي همة ماةي  نيمه آتش ردست كردند و مثل عدسي تقريباً . نيكي سرخ كردن سخت بود كردند اما چون اقبلمه آورده بودند و يك گاز پيك نهار كتلت بود هك بايد سرخ مي. ربگشتيم پانيي

بوس شديم و  سوار ميني. گشتند هب سمت تهران البته خوشبختاهن جاده را يكطرهف كرده بودند همه دادنتش رب مي. جاده خيلي شلوغ بود. بعد از اناهر چايي خورديم و ربگشتيم. كتلت را سرخ كردند بد نشد

حافظين ايستاديم جلسة پاياني را رد راه هم دم يك رستو. ربگشتيم بوس خيلي مهربان  رانندة ميني. چون خيلي دري شده بود تصميم گرفتم ربم خاةن طوهع از آنجا با اتكسي تلفني ربگردم خاهن. بود و خدا

حافظ . بود از اكبااتن رفت و طوهع و من را رساند هب ره حال جايت خيلي . ز ظهر ربسيم ولي رتاكيف بودنگران شده بود البته حق داشت قرار بود بعدا  مامان كمي. ي كردم و ربگشتم خاهنبا طوهع خدا

 .همينطور جاي عمورضا. خالي بود

 آان .بابايي هب اميد روزي هك با هم ربويم وردشت
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 5/3/83شنبه  

 بابايي،

يي نمي علي گفت هك ديگه مواد. منهار خوردي . فريده هم آمد اينجا. علي رفت دادگاه انقالب هك چك را بگيرد. صبح رفتم حمام. است 1/2/85شنبه . سالم گفتن هك قباًل هم هك . گيرن غذا

زظهر هم هي كمي. شتباه كرديمگرفتيم ا گاراه ميهخمامان عصري رفت خاةن منصوره آ. س خواندمرد بعدا شب هم دكتر . خواست پاي تلفن صحبت كند خواستن كمك كنن مامان نمي  خبرن

رك طرح   . را بگيرند قيقاتي دو ردصدتح رباني و مينا خانم آمدند هك مدا

 آان . دوستت دارم
 

 

 9/3/83شنبه  دو

 بابايي خوبم،

گيج  من هم هك بدرت از خودت. است 19يا  59گفتي تولد مامان . ديشب هك صدايت را دينشم هوايي شدم. شود كرد بايد تحمل كنم شده ولي هچ مي دلم ربايت خيلي تنگ. است 9/2/85ظهر دوشنبه 51ساعت 

 .آورند اما اميدوارم هك سالم بماني دانم هچ باليي دارند سرت مي نمي. اخرماي خواستي با  ماست كيسه. است و تو گفتي هك از طرفت يك شاهخ گل رباي مامان بخرم 59گفت هك هن بابا  بعد مامان 19ه بودم گفتم شد

 .هك بابازبرگ مقاومت كن ههم گفت  هفريد. دنم دكتر بهتر شدمهب از وقتي ربدريوز عمورضا زنگ زده هب علي و گفته هك حالم خو. خوانم ردسم را هم مي

 .خواهم راجع هب آن فكر كنم نمي. توانم شايد وقتش رسيده هك يك انهم بنويسم ولي نمي

كارانم از تونل بحران گذشتيمسال م  4رد اين : گفت داني چي گفت؟ مي. خيلي انراحت و گرفته بود. دريوز رد تلوزييون نوبت تبليغاتش بود آاقي خاتمي خواهم  نمي. ن و بقيه هم

استفاده كنند وءخواهند از آشوب رد جامعه س  ما هب آرامش نياز دارد و زيادند كساني هك مي  گويم يكي اينكه سعي كرديم از آشوب رد جامعه جلوگيري كنيم زريا جامعة نكته را مي 1توضيح و تشريح كنم فقط 

رد با گفتن ره  منصبيتوان گفت زريا چيه صاحب قدرتي و صاحب  م هب عهدمان هب مردم وافدار بمانيم و چيه وقت ردوغ هب ملت نگفتم البته ره راستي را هم نميو ديگر اينكه سعي كردي  حق ندا

 .حرفي جامعه را هب آشوب بكشاند اما ردوغ نگفتم

 .ي بدهيميي بيرون ات با هم ربويم رأايباباي خوبم، اميدوارم ره هچ زودرت ب 

 . شود اش عوض مي اش روحيه خيرهي ياه مامان هم ظهر رفت مهماني با دوست. ديشب خاهل مهين و عموجواد اينجا بودند

 دوستت دارم آان 

 



12   قانونيبراندازي 

 8/3/83شنبه  سه

 بابايي زعزي،

ي موتور يخچال  تنها چيزي هك االن رد اين خاهن دينشه مي. است 8/2/85شب هس شنبه  1/51ساعت  من روي . اند رد ااتق من و محمد رد ااتقش خوابيده ممي خاهل. رارهو استشود صدا

 .لرزد آدم پشتش مي. توان يك لحظه بهش فكر كرد حتي نمي... بدون تو و او. جاي تو و مامان خالي است .ام اين خاهن يكه ردام و  تخت شما نشسته

رد همان طور هك ب يون ميل  25يا  11زعزي  شايد زماني هك بشنوم خاتمي. ام ا گذشت شيب از دو ماه از سال جديد هنوز حضور بهار را احساس نكردهبگذريم، اين خاهن بدون شمااه چيه صفايي ندا

ني است هك رد بهار من زماني است هك تو بيايي، زما. كنم اه را احساس مي رفتن زمستان و سرما و آب شدن خي بهار شده است اما هن، آن موقع رأي آورده است احساس كنم كمي

هنوز بغض مالاقت قبل نتركيده . خواهد بغلت كنم و اهاهي گرهي كنم دانم چقدر دلم مي اهيم را ببوسي، زماني هك گرماي وجودت را احساس كنم، واي بابا نمي ت جاي گيرم، زماني هك گوهنآغوش 

 .رتكد دانم روزي مي است اما مي

با من   ،من هچ پاسخي بدهم؟ تو بگو، بابا اه را دننيبب؟ چقدر دوري بكشند؟ گريند، چقدر زشتي كنم چشمانم مي اما بابا من گرهي نمي. نيست دانم هنوز وقت زاري  اهيم را پاك كردم مي اكش

 سخن بگو، بابا بهت احتياج دارم كجايي؟

ر، تو هم بايد ربگردي سالم . بايد ربگردد. م بغضم را رد گلويم خفه كردمدعا كن، دعا كن، وقتي رفت گرهي كرد اما من باز ه . ند مامان طوريش بشودك ن . ام دانم يك طوري  نمي سالم و پايدا

 .و سربلند

زظهر امروز رد ااتق 9ساعت   .اش هك فردا رد همين دفتر خواهم نوشت تيم اميد سالهب . قراره فردا عملش كنند. ي شدطبقة سوم بيمارستان آتيه بستر  128بعدا

 آان 
 

 

 7/3/83شنبه  چهار

 باباي خوبم،

همة افميل، . اه آمده بودند عصري با محمد رفتيم ديدنش، خيلي .صبح عمل كرد و حالش هم خوب است55اول از همه بگويم هك مامان ساعت . است 7/2/85شب چهارشنبه  1/51ساعت 

 . خاهل مهين پيشش ماند. دوستان و آشنايان، البته مامان اتزه هب هوش آمده بود

 خواهم ربايت بگويم، مي اما چيز ديگري

 .و فقط هب خاطر ما آمد، هب خاطر مردمبابايي آمد . هك رئيس جمهور شود رت از وقتي داني خيلي قبل تي خودت ميح ام  ي را ديدم هك اتكنون دوستش داشتهباباي زعزي، همين االن اكش مرد

ات را  چقدر سخت است هك جلوي گرهي. ابندخو  محمد و خاهل ممي. توانم د بلند گرهي كنم اما نميخواه همين، بابايي دلم مي. دادم ميليون رأي داشتم و بهش مي 25اي كاش 
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ني مدت. باالخره اون هم حق دارد. ري بگي   آيي؟ بابا كي مي. ندا اش كرده اهست هك زندا

خت زماني هك لبهايت را مي خاتمي اش جلوگيري  باراه لبهايش را گزيد ات از گرهيهم باراه و  ربدي، خاتمي غضت را فرو ميود و ب گزيدي ات مبادا اكش جاري ش  زعزي امشب مرا هب ياد تو اندا

قت و معصوميت . كند اما دلش خيلي رپ بود و خيلي غم داشت  ...ام و اميدوارم نكنم بود مانند تو، رهگز بهش كش نكردهرد امكل صدا

دانم اگر حساب بكني ره چند وقت با يك بحران رو هب رو بوده؟ چرا اينقدر امتحان  داني؟ نمي مامان بايد اين همه رنج بكشد، تو ميدانم چرا  و يك چيز ديگه، اما اين را بايد از خدا بپرسم؛ نمي

؟ مي يا تو هب ايمانش كش داري  هش؟ يعني خدا

يا  .ابا را هم فراموش نكنمامان و ب. ند و من هم هب تو مثل هميشه احتياج دارمزباش را رقم  هب محمد كمك كن، كنكور آينده !خدا
 

 

 تبریک تولد از زندان

كارم سركار خانم ردخشنده تيموريان  همسر زعزي و فدا

ت رد سالروز وق  رد بيست و چند سال گذشته چيه. كشي نمايد و رتاز كار خويش را رد گذشته ربرسي كند كند ات از خود حساب حسن دوران تنهايي و خلوت با معبود اين است هك آدم فرصتي پيدا مي

شتي آمد و تو هم چيه تولد تو مراسمي ربقرار نكرديم و اصاًل چنين چيزاهيي رد خانواده ما زياد مرسوم نبود و جزء رعف خانوادگي هب حساب نمي دانم چرا امسال با  نمي. وقت رد اين مورد ااظتنري ندا

اهي گذشته و عدم رعايت حقوق اعضاء خانواده، هك  كاري  اي تبريك گويم، شايد جبراني باشد از اهمال ا نوشتن انهمخرداد هب ياد اين موضوع افتادم هك سالروز تولدت را ب 59زنديك شدن 

ند و آدم موقعي هك سرگرم شو اه اعضاء خانواده هستند هك فراموش مي اهيي اولين قرباني گفت رد چنين خانواده خدا رحمت كند دكتر شريعتي را هك مي. رد اين دوران زانشويي زياد پايمال شده است

كنيم ساري  كند هك فراموش مي تعادل و توازن رد امور زندگي مسئله مهمي است هك رد زند ما فراموش شده است و افراط و تفريط آن چنان ما را احاهط مي. كند كار خود است از آنها غفلت مي

رم مشروح وارد اين قضايا شوم هك بايد رد. وظايف ما چيست ن رپداختمن قصد ندا وماً  15خواستم تولد تو را بهاهن كنم و هب اين نكته اشاره كنم هك تو رد  فقط مي.  فرصت ديگري بدا سال گذشته مدا

اي  و با بدني مريض و روحيه كني كردي ولي حاال باالجبار رباي استخالص و دافع از حقوق اقنوني و واقعي من تالش مي عدم رضايت خود را از رفتار و عملكرداهي انمتوازن مااه اعالم مي

يي من مي زخم وند حتماً هب تو اجري عظيم خواهد داد. كوشي خورده حتي رباي حفظ سالمتي و رعايت رژيم غذا  .خدا

كاء دارم و مطمئن هستم هك اين دوران هب خوبي سپري خواهد ش رم و مثل هميشه هب رحمت رپوردگار ات من هم شامل لطف و  د ووضع عمومي من خوب است و لكشم خاصي ندا

 .عنايت معبود قرار خواهم گرفت و رد اين هن شكي دارم و هن نگران هستم

نند هك ديگر آدممحمد و آان را از طرف من سالم ربسان و روي ماهشان را ببوس و توصيه من هك هميشه توهج و عنايت هب ردس و چيز فهميدن است را هب آنها گ  اهي زبرگي  وشزد كن و بايد بدا

رند و خودشان بايد رد مسير راه حق و انجام وظايف شرعي و انساني خود كوشا باشند و خود، خود ر هست  نند هك اوست هك ند هك احتياج هب مراقبت پدر و مارد ندا ا بسازند هب عنايات رپوردگار دلگرم باشند و بدا

ر اين جهان استذگ مقدركننده واقعي و اقنون  .ا

ام و موجب  اند، عذرخواهي كن هك آرامش آنها را هب هم زده اند و ارباز لطف و مرحمت و عنايت داشته قوامي هك رد اين مدت احوالپرس من بودهاز قول من از تمام دوستان و ا

ان محفوظ خواهد بود تشويش
ّ

 .خاطر آنها فراهم شده است و حتماً اجر آنها هم رد زند ازيد من
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ي زبرگ مي تو و بچه  .گويم دًا تولدت را تبريك ميسپارم و مجد اه را هب خدا

 حق يارت

 55/2/82حسين 
 

 

 21/3/83شنبه 

 بابايي خوبم،

صطفي و دايي جمشيد . دريوز كلي مهمان داشتيم. عذرم را بپذري هك خيلي گرفتار بودم. است  51/2/85دقيقه شب شنبه  51/51ساعت  دقيقاً مثل روز اول عيد، از دايي هوشنگ و دايي م

 ... حميد و آاقي غني و شكوه خانم و انسيه خانم و  گرفته ات عمو

بابات آمده؟ خوشبختاهن مامان حالش : آنقدر شلوغ بود هك آاقي اقجار هب محمد گفته. ده بودند مامان را دننيببمه آم اقي شامخي ه آمينو خانم و آاق مجيد و اههل خانم و . دوني؟ هچ خبر بود واي بابا نمي

دقيقه هم  1ره بايد ربم يعني  مي 2آمده بود هك مثاًل مامان را دنيبب ولي ات مامان آمد گفت هك رپستار اميد ساعت  51هم ساعت   سارا  .هبنشجنپ ظهر آمد خاهن. شود مي ره روز هم بهتر. خوب است

اين چند روز  خاهل ممي. آد اصاًل هب چشمش نمي. ين چيزاه ربايش مهم نيستبگذريم روح مامان آنقدر وسيع و زبرگ است هك اصاًل ا. اهي مامان اين هم جواب خوبي. نشست هك مامان را دنيبب

 .دستش ردد نكنه. خيلي كمك كرد

شتم خيلي انراحت شده، مامان هك بيمارستان بود دو. ديده هك گرفتنت يكي بهش گفته قرار بود بهش نگنم خان هم فه  عمو مهدي هك  گفتم. بار زنگ زد هك بااهش صحبت كنه من هك خبر ندا

 . شود ات آن روز اعالم مي رأي خاتمي بيان تهران، اميدوارم هك ات آن موقع آزاد بشي، حتماً   انخواهن با آاقي طارهي مي. نيست رفته مسافرت اما امروز زنگ زد با مامان صحبت كرد

 بابايي خوبم،

هب قول محمد همتون يك پا عارف . گفتي هك ربايت مثنوي بياريم. شحال شد و خيالش راحت شدخو. مامان خيلي منتظرت بود. بود 7دوني چقدر خوشحال شديم هك زنگ زدي ساعت  نمي

زين« شب شعر»فكر كنم وقتي ربگشتين . شدين  بعدي شيمي. دارم 11/5خوب دادم فقط يك غلط  ن راستي يادم رفت بگم امتحان رعبي را هماهآ... شوخي كردم بابا. هم راه بيندا

 .بيامكر كنم از عهده اش خوب ربروز تعطيلم ف  هس. است

 دوستت دارم آان

                                                 

 دختر دکتر رئیسی - 

 (فرح) وشوهر دخترعم - 
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 24/3/83شنبه  دو

 بابايي زعزي،

 هنوز يك بخش شيمي. صاًل خوب نيستحالم ا. ام وي صندوق ااتقت كنار پنجره نشستهدوني االن ر مي. خواد گرهي كنم اهگ بدوني چقدر دلم مي. است 54/2/85شب دوشنبه  55ساعت 

. مهمان داشتيم 8از ساعت . آهخ من ردس دارم. هگ بيا پذريايي كن آيد مي مامان هم هي مي. كنن من ردس دارم آهخ فكر نمي. بابايي خسته شدم ره روز مهمان. داريممونده، باز هم مهمان 

شتن اصاًل مراعات مامان را  خانواده خته هي. كنن نمي هماهي ملي و مذهبي اينجا هستند مثاًل آمدند ديدن مريض اما رباي خودشون جلسه گذا مشان را . تهس وري روي زمين نش  بيچاره پتو اندا من چيه كدا

م را . اند دهاين هچ بساطي است هك ردست كر. ..بخشم از سيدمجيد گرفته ات نمي  .گيرم سر پل صراط پااهيشان را مي خورم قسم مي .چيه كدا

؟ هي نگو بخوان بخوان نمي. ي بهت فكر نكنم، بيچاره محمد، بابا هي رذه هب فكر من باشمن هچ جوري ردس بخوانم، هچ جور. بابا كجايي؟ دلم ربايت تنگ شده  تونم چي جوري

يا كمكم كن امتحان شيمي  .رو خوب بدم خدا

 آان
 

 

 29/3/83شنبه  پنج

 پدر خوبم،

تو هم هك زنگ زدي و تبريك . اينجا بودند( مجيد) و علي و آاقي خالقي يديشب خاهل مم . تولد مامان مباركاول از همه . است 59/2/85دقيقه شب هبنشجنپ  41/55سالم، ساعت 

مامان هم . ره كسي زنگ زده ربيد و هب اون بديد. تعطيله و چيه كس نيست: ات را ربايت بياوريم هك رأي بدهي اما امروز هك مامان زنگ زد دادگاه انقالب دنتفگ خواستي شناسناهم. گفتي

د كرد بعد هم تلفن رو قطع كرد حسابي عصباني شد و داد و هب آاقي رعب هك مثاًل رد نيب بقيه شون بهتره زنگ زد اون هم گفت چنددقيقه ديگر بعد هك زنگ زديم گفت هك تعطيله و كلي . بيدا

 .اه، بگذريم باباجان عذرخواهي هك ببخشيد رفتار بدي با شما دادنتش و از اين حرف

دم امتحان شيمي شت همه از دم فهميدني بود. خيلي سخت داده بودند. رو هم خيلي خوب ندا شب امتحان يعني هس شنبه . نمره كم بشه 2يك غلط دارم هك متأسفاهن فكر كنم . يك تعريفي ندا

ر شدم هك ردس بخوانم 4شب اصاًل خوابم نبرد ساعت  يا . داشته باشم مانده بايد ربانةم دقيق و منظمي هب كنكوردقيقاً يكسال . تنها رتسم از كنكور سال بعد است بايد از حاال شروع كنم. صبح هم بيدا خدا

هم ديشب اينجا بود رفته بود مشهد سخنراني  دريوز حامد سحابي با مهندس سحابي مالاقت داشته آهخ شايعه شده بود هك مهندس سكته كرده و فوت كرده، آاق لطفي. خودت كمك كن اول هب محمد بعد هب من

 .گفت هك كلي دعا كرده. ي و دكتر رئيسي و مهندس سحابي رپ بودگفت عكس دكتر رفيع  مي
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 آان
 

 

 28/3/83جمعه 

 باباحسين زعزي،

. رباي نمايندگي نيا بتج رباي رئيس جمهوري و من  هب كي؟ خوب معلوهم، خاتمي. داديمروز انتخابات صبح خاهل مهين آمد دنبالاان رفتيم رأي . امروز روز زبرگي  بود. است 58/2/85شب جمعه 55ساعت 

كنم چو  هك مصاحبه نمي هيعني اول گفت . با شبكه هس هم مصاحبه كرده. اه ردنتف حسينه ارشاد رأي بدهند قيه خانوادهخوره، محمد هم با ب  هش اينقدر زياد است هك ديگه حالم داره بهم مي گه تمام ميم ولي . بعد هم ردس خواندم همين

اند  اه حق رأي را ازشان گرفته گيد ربويد با كساني هك رد زندان اهگ راست مي. دهم خالهص گفته هك رباي كم كردن روي كساني هك مخالف آزادي هستند رأي مي. كنيم ن هن پخش ميكنيد ولي اونها گفت  شمااه پخش نمي

 .حاال بعدًا از خودش بپرس. مصاحبه كنيد

 بابايي زعزي،

بابايي فكر كنم بعد از . خواستند هك سرنوشت خودشان را رقم زبنند مردم امروز مي. دانم اما شلوغ بود دانم واقعاً نمي آره، نمي ميليون مي 25يون يعني ميل  15رأي بياره؟ يعني باالي  كني خاتمي فكر مي

همون جا هك حقوق . ياري اهگ بدوني كجا؟ از تعجب شاخ رد م د مالاقت كرده آاقي مهندس هم هك با حام. ديشب خانم مدني با رباردش آمده بودند ديدن مامان. تحصن داشته باشيم هيانتخابات و اعالم نتايج 

يا خودت صبر بده. شم رباتون انهم بدم مصاحبه هم نكنيد من مجبور مي. هب حامد گفته انهم نديد. بوده مايوهمه بازجواهيش هم بودند حتي مهندس با توي سوان با حامد مالاقت كرده . است بشر اسالمي   .خدا

 آان

 

 27/3/83شنبه 
 بابايي زعزي،

ر كامل رئيس جمهور شد ات اخبار ساعت  آاقي خاتمي. گويم اول خوهب را مي. خبر خوب و خبر بدي ربايت دارم. است 57/2/85دقيقه شب شنبه  55/55ساعت  ميليون رأي  57حدودًا  1/55با اقتدا

 آورده بود ولي هنوز شمارش اداهم دارد و اما خبر بد،

 خوبم،باباي 

ني هچ روزاه و شب يا . دست خودم نيست. توانم حواسم را جمع كنم ام، نمي خم يك كوهچ ندرفصل از زيست جانوري مانده و من  ا 4هنوز . دلم گرفته . اهي بدي دارم اگر بدا خدا

داني ات ننويسم  خودت هك مي. يك انهم بنويسم و همه اش حواسم هب آن استخواهم  مي. شود دانم چرا حواسم رپت مي اصاًل مي. كني؟ بابا خيلي بهت احتياج دارم من را امتحان مي
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مامان امروز هب آاقي . آيند تهران و آاقي طارهيان فردا با ماشين مي  رحمان راستي عمومهدي خان، عمو. است( ص)بابايي عيدت مبارك فردا تولد ايپمبر. گيرم آرام نمي

مروز رفت دكترخوشبختاهن مامان ا. شوي پس بگذريم دانم انراحت مي هش؟ مي واف مي ينيب چقدر بي بابا روزگار را مي.  د خاهن را آزاد كنندهش سن زيدآبادي زنگ زد و گفت هك اهگ مي

يا نذر مي. ميليون بشه و من هم بتونم زيستم را بخوانم 15باالي  دعا كن رأي خاتمي. كني انم هك ميد بابا دعا كن مي. نبوده چيز مهمي ات امتحان رو هم هب خوبي پشت سر  1نم اهگ اين ك  خدا

شتم با مامان ربم امام زاده  .صالح گذا

يا كمك كن  آان .خدا
 

 12/3/83شنبه  دو

 بابايي خوبم،

. واندماما واقعاً افتضاح ردس خ . ساعت رتشيب نخوابيدم 2-1ديشب . دعا كن. دو ساعت ديگه اين موقع همه چيز تمام است. دعا كن. است 15/2/85دقيقه صبح دوشنبه  45/2ساعت 

 .االن بايد ربم آماده بشم ربم سرجلسة امتحان. دهم مفصاًل ربايت توضيح مي ًا باشد بعد. اند ن، آاقي طارهيان و عمورحمان آمدهخا راستي چشمت روشن عمو مهدي

 آان

 

 

 بابايي 

واي . خان و عمورحمان ردنتف دادگاه انقالب مامان و عمومهدي. تمام هش، تمام ط يكي ديگه مونده، اين زمين لعنتي رو پاس كنم تمام ميجانوري هم تمام شد فق  زيست. دقيقه صبح است و تمام شد 15/55ساعت 

وند كمكش كنه. محمد هم نيست بيچاره وضعيتش از من هم بدرته. اهگ بشه هي مالاقت بدن  .آرا، واقعاً خوشحالم% 85اي رأي آورده  دهميليون و خور 15  رفت بگم خاتمي راستي يادم. اميدوارم خدا

د گفته ات هبنشجنپ وضعيت مشخص مي. شب است 51بابايي ساعت  اه  خوره از اين قول من هك چشمم آب نمي. شوند شوند و يك عده هم هب اوين لقتنم مي يك عده آزاد مي. شود حدا

د گفته هك. كنن اش عمل نمي زنن ولي هب يكي اه زياد مي و حرف  ديم يا هن؟ گيم هك مالاقت مي زنيم و مي فردا زنگ مي حدا

 .اميدوارم اين امتحان آخري رو هم بدم و نفس بكشم
 

                                                 

 ام پسرعمه - 

 .خانه برای آزادی زیدآبادی در گرو دادگاه بود سند - 
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 11/3/83شنبه  سه

 پدرخوبم،

دم گوشي رو زنگ زد و گفت عموجون من سيدمجي 1/2سيدمجيد ساعت . بينمت صبح مي55فردا ساعت . يك خبر خوب دارم. است 11/2/85شب هس شنبه  51ساعت . سالم

 .گفت كي هب كيه بيان. اه هم بيان مامان رپسيد هك بچه. بياديي 55گفت خوارهم حالت خوهب بهتر شدي؟ بعد هم گفت ساعت  هب مامان هم مي. بده مامانت

بينمت چقدر دلم  فردا مي. جايت خالي. خورديم  «مستاوه»هم  نهار. هوا لطيف بود خيلي لطيف. است 8شدم اما فكر كردم ساعت  ظهر پا51ساعت . امروز باران زيبايي باريد

 .ربات تنگ شده

 .بابا خوش هب حالت دوست باوافيي داري . دكتر رباني هم ديشب آمد ديدن عمو. حميد و طارهه خانم آمدند عمو

 آان
 

 

 13/3/83شنبه چهار

 پدرزعزيم،

زظهر چهارشنبه  55/1ساعت  شوم و از شادابي  پيررت مي آيم كنم هك رهبار هك هب دادگاه انقالب مي احساس مي. كنه و قلبم شكسته است نويسم سرم ردد مي  را مياكنون هك اين انهم. است 12/2/85دقيقه بعدا

زند   از آن اشكي هك رد چشمان زيبايت حدهق ميدهد البته رتشيب مي ركردم همين فرو ربدن بغض و جاري نكردن اكش شيب از ره چيز مرا آزا  ديدمت گرهي مي شد وقتي مي اي كاش مي. شود ام كاسته مي جواني

 . كنيم؟ شايد تو هب خاطر ما و ما هم هب خاطر تو دانم چرا گرهي نمي نمي. كردي اي كاش تو هم گرهي مي. آزارد مرا مي

 بابايي خوبم،

من و . مالاقت داشته باشيم 55قرار بود ساعت . اه اه و كثافت روز تنم لرزيد هن از رتس از زشتيمن هك عاشق كاراهي سياسي بودم اما ام . كني اگر بگويم امروز چقدر از سياست بدم آمد باور نمي

 .محمد آاقي طارهيان و عمو و عمورحمان با اتكسي تلفني آمديم

                                                 

 گوشت با کشک بیرجندی مخلوط آب - 
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تمام گرماي . تو مرا محكم گرفتي. ازت جدا شوم خواست دلم نمي مآغوشم گرفت پدر زماني هك رد . آوردنت 1/51ساعت . شارهخ ردنتف مجلس از آنجا آمد مامان صبح اول با عمو

 .پدر ، دوستت دارم. وجودت را حس كردم

تو گفتي هك اعالميه امضا . نشست هك هب حرفهايمان گوش كندن اهي گذشته از آن جوانك سامسونت هب دست خبري نبود و كسي هم  محل مالاقت رد همان دفتر اصلي سيدمجيد بود هك ربعكس دفعه

پدر . سال تنها جرمت عضو سابق مجاهدين است 11زماني هك گفتي بعد از . زماني هك گفتي عضو سابق مجاهدين بودن جرم است. رتسي او را بگيرند مي. دانم پدر نگران مارد هستي مي. نكنيد

 .توانم تصور كنم دانم، يعني مي مي. دانم چقدر بايد صبور باشيم مي

رند. دفعه قبل شده بوديرت از  چاق. خوشحالم هك حالت بهتر بود تحمل كنيم. گفتي هك از تو چيزي ندا
تو را از اولين حقوقت محروم بابا چرا؟ من گفتم . گفتي بيانيه امضا نكنيم. گفتي بايد 

 . گفتي آرام باش و عصباني نشو؟ پدر لبخندت رپ از معنا بود زماني هك هب مامان جلوي سيدمجيد. همان لبخندي هك باراه زدي. گويي چيه كار نكنيم؟ اما تو فقط لبخند زدي اند آن وقت تو مي كرده

اي  گفت خانم من كاره تب هب مامان ميآن جواني هم هك تو را آورد مر. كشند ربهگ هلو و بادام و قيسي را هك ربايت آورده بوديم تعارف كردي و گفتي هك اين رباردان خيلي زحمت مي

ني هك محمد و من چقدر سخت ردس مي. بخشم االن نمي. توانم چيزي بگويم رهگز، رد مورد بخشيدن نمي. كنم روزاه را فراموش نمياين پدر رهگز من . تقصيرم نيستم من بي آن . خوانيم اگر بدا

 چگوهن؟. وقت چگوهن اينها را ببخشم

كار كنيد مي. و گفته هك بابا اين استاد دااگشنه است( برئيس دادگاه انقال)آاقي كروبي زنگ زده هب مبشري . صبح با آاقي كروبي مالاقت داشت 9مامان ساعت  ؟ امروز خواهيد چ

د را زده و گفته هك وضعيتشان ات يك هفته ديگر معلوم مي. خالهص كلي تعريف كرده. دم سوان و استخر نبريد. شان خوب ربخورد كنيدبا خانوادة. مالاقت دارن  . شود مبشري هم حرف حدا

. اه گيرنش و از اينجور حرف يك نفر پشت خط مامان را تهديد كرد اينكه مي. دارن صحبت كنيد سيدمجيد مامان را صدا زد و گفت با شما كار. ي زنگ زدوسط مالاقت هم تلفن مشكوك 

. خودش هم دستپاهچ بود. كنم هم نيست من حلش ميم . سيدمجيد گفت هيچكي ولش كن. خواهي بكن و تلفن را قطع كرد هب سيدمجيد گفت هك اين كي بود مامان هم عصباني شد و گفت ره كاري مي

 .كرد شايد هم نقش بازي مي

 بابايي خوبم،

رند زماني هك بهت گفتم نترس با خانواده امروز گفت هك . اما مامان يك چريك پير است. دانم هك نگراني دانم، مي بابا مي. تو لبخند تلخي زدي و گفتي هن اينجوري هم نيست. اه چيه كاري ندا

ن بميرم جيح ميرت  .مانند چريك زندگي كرده طبيعتاً دوست دارد مثل يك چريك بميرد. دهم هب جاي يك مرگ طبيعي رد زندا

 بابا،

 .دارم و هميشه خواهم داشت من دوستت .همه چيز را . گذشت زمان همه چيز را روشن خواهد كرد. كنم باز هم صبر مي. كنم من صبر مي

 آان 
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 12/3/83شنبه  

 بايي زعزي،با

گار باري را از روي دوشم ربدادنتش. كنم اهگ بدوني چقدر احساس آرامش مي. است 12/2/85شب شنبه  51ساعت  . شناسي هم تمام شد راحت شدم امتحان زمين. تمام شد. اصاًل ان

ياد . كاخ اصلي را بازديد كرديم. يت خالي امروز بعد از امتحان با بچه اه رفتيم كاخ نياورانكنم همان هدف نهايي، جا تنها هب كنكور فكر مي. شوم ربايم خيلي مهم نيست دونم چند مي واقعاً نمي

 .خيلي كوچك بودم ولي تو چيزاهي زبرگي بهم گفتي. روزي افتادم هك با هم رفتيم بازديد

 

 بابايي خوبم،

رم  گم و االن هم دارم مي آاقي كروبي عصباني شد و گفت هك هب آاقي مبشري مي. ديد آن تلفن را گفتبا كروبي دوباره مالاقت كرد و جريان ته. مامان امروز با مينوخانم رفت مجلس

تشخيص مصلحت و حتماً مطرح مي
 .كنيم 

هم رد دااگشنه  1/5ضن دوشنبه ساعت رد . اه را با سرنگ بيرون كشيده امروز دكتر آب و خوانهب. كنه پايش ردد مي. كنم مامان ربه فردا هم هك رباي اصل نود وقت دارند ولي فكر نمي

دلم ربايش . ، صبح زنگ زده بود(مارد عليرضا رجايي)خانم رجايي . جايت خالي. شود هك دعوت داريم ربگزار مي جشني هب مناسبت پيروزي خاتمي آمفي ائترت شهيد بهرامي ـعلم و صنعت 

گ زده دادگاه انقالب ولي سيدمجيد بااهش خيلي بد صحبت كرده و گفته هك تو هم مثل پسرت شدي و انراحت بود هك گفت دوبار زن مي. زنگ زده بود هك با مامان صحبت كنه. خيلي سوخت

 .البته مامان هك آمد زنگ زد هك بااهشون صحبت كنه ولي نبودند. عليرضا با اينها ربخورد دارد

يا خودت كمكش كن  آان. خدا

 

 19/3/83شنبه  یک

 پدرخوبم،

رم. دقيقه شب است 41/55ساعت  19/2/85يكشنبه   75قرار بود بعد از انتخابات كميسيون اصل . دهم ربايت توضيح مي. مجلس ششم هم تو زرد از آب ردآمد. اخبار خوبي ربايت ندا

كايت ا ني هچ كساني، خانم جميله . اي هك دادنتش مخالفت كردند ول ما را مطرح كنند اما طبق جلسهرد صحن علني مجلس ش اهي اينها  شود؟ بعد هم نوهچ باورت مي آاقي محمدرضا خاتميكديور و اگر بدا

د كرده هك آخر جلسه آاقي انصاري  و ره هچ آاقي انصاري  دريوز . راد بااهش دعوا كرده، بابايي اين خبراه موثق است راد سعي رد جلب موافقت آنها كرده نتوانسته، خانم كديور آنقدر داد و بيدا

قراري آزادي و حقوق  همين دريوز بود هك رباي رب. ينيب دنيا چقدر كوچك است ينيب پدر، مي مي. انراحتش نكنيد. رنيد جلس آاقي بوراقني گفته شيپ خاتميخانم ردنتف م هم هك مامان و مينو 

 . شيا و موبايل گردنتف همه چيز را فراموش كردند حتي كساني هك بهشان رأي دادندزهار توماني و خاهن و ژپو رپ 155ميليون و  5وقتي پايشان هب مجلس رسيد و حقوق . دادند پايمال شدة مردم شعار مي
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 بابايي خوبم،

 اه اصل نود بودند و امروز خانم. احساس كردم پشتم خالي شد. اهيم پنبه شد اه و خوابايؤيعني يكدفعه احساس كردم همة اون ر. دانم چي شد هك يكدفعه امروز از رأي دادن پشيمان شدم نمي

خواهن ات  فرستم چي مي ات معذرت خواهي ربايشان مي 5555خواهند بگن من  خانم يوسفي هك گفته اهگ فالني معذرت خواهي مي. خانم باقي و خانم يوسفي هم بودند. يدندتوپ اه   نمايندهحسابي هم هب

 .دانم دقيقاً نمي. تحصن داريم مثل اينكه توي اين هفته هم. دست از سر اين مردم ربدارند و خالهص كلي سر و صدا كردند

 بابايي،

 .شيد شمااه داريد قرباني كاراهي نكرده مي. اميدوارم ره هچ زودرت بياين بيرون

 آان
 

 

 17/3/83شنبه  سه

 بابايي زعزيم،

ر مينوشتم هك هچ اتفااقتي افت بايد ديشب مي. نويسم بايد ببخشي هك دري ربايت مي. است 17/2/85شب هس شنبه  1/9ساعت  امروز هم هك امتحان . شدم نشد اده ولي چون صبح زود بايد بيدا

 .ودورودي مدرةس مهدوي را داشتم اتزه مرحلة اول ب 

دنتش بابا نمي. دريوز با فرزاهن خانم رفتيم دااگشنه علم و صنعت ن  دو رديف جلو را رباي خانواده. دم ردخودمان را معرفي كرديم. دوني چقدر احترام گذا يان سياسي خالي كرده اهي زندا

گاراهعلي هم رديف آ. ااظتنمات ما را راهنمايي كرد ات محل نشستن. بودند تقريباً آخراهيش رسيديم ولي گفت هك هن تنها جناح راست بلكه ما هم بايد . زاده سخنراني كرد اتج. خر نشسته بود جاي خبرن

نيان سياسي آمدن هجري ربانهم گفت هك خانوادم . ولي رباي رپسش و پاسخ نماند. شروع هب اصالح خودمان كنيم گار، رفيعي اهي رئيسي، بسته د و گفت خانوادهاهي زندا اند و  ، صارب و سحابي آمدهن

شت العظمي اهل بعد گفت قرار بود از خانوادة آيت. جمعيت دست زدند مات منفي يك عده نگذا  .منتظري هم دعوت كنيم ولي اقدا

ريم خانوادهبعد گفت رد طول جلسه ما را تهديد شفاهي . ظري دست زدندجمعيت با دينشن اسم آاقي منت  ني و كتبي كردند هك نگذا اهيي هك آماده كرديم را تقديم  انهمان سياسي سخنراني كنند ولي تقدرياهي زندا

ي دست دينشه مي اه، خانوادة آاقي بسته واندن اسمبعد شروع كرد هب خ . كنيم مي گار فقط صدا من تعظيم كردم . دست آاقي صارب دست بود و دست، خانوادة آاقي رفيعي دست بود وخانوادة  ،شد ن

ي من، پ اه محكم دست شت و تشكر مي اش مي قطع، اههل خانم دستش را روي سينهاهي من  دست. در، سالن رد حال انفجار بودرت شد و دوباره، خانوادة آاقي سحابي خدا م خان خانوادة آاقي رئيسي فرزاهن . كرد گذا

 . از اينكه نتوادنتسن اجازه بدهند صحبت كنيم درد باالي سن دوباره عذرخواهي كردن. باال آمد و لوح را گرفت
نج

نجمن و يكسري از دانشجويان چايي و شيريني هم  ن اسالميم بعد هم رفتيم دفتر ا
دااگشنه با اعضاي ا

ن هب ارياني بودنم م شويد هك  شما باعث مي. كنم گفتم از اين همه احساس و مهرباني شما تشكر مي. من هم حرف زدم يعني آخرين نفر بودم .خانم داودي مهاجر هم آمد. جلسه خصوصي بود و همه حرف زدند. دادند

يكي از . فكر كنم خيلي متأرث شدند. بعد چندلحظه همه سكوت كردند. كنم هك سراسر عشق هب مردم و سربلندي كشورش است و اميدوارم هك موفق باشم نتخاب مياافتخار كنم و از اين حرفها بعد گفتم هك من راه پدر را 
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نجمن گفت خانم رفيعي شما فضا را خيلي عاطفي كرديد
 .صحبت كرديم و ربگشتيم خاهن بعد هم كمي. اعضاي ا

ببيني مامان هم جلسه بود خاةن طارهه خانم، مثل اينكه تحصن گ. آاقي شاهپركي حالت را رپسيد. عصر هم كالس زبان بودم
دنتش و مامان ره چي گفته مبشري وقت داده هك ربيم  ش بايد استفاده م ذا

رم. اه مقصر بودند البته مثل اينكه نهضتي. نكردند اه قبول خانم. كنيم ولي مامان هك از دست . قرار شده مامان و مينو خانم و خانم رجايي و يك عدة ديگر ربوند مالاقت مبشري و از تحصن هم خبري ندا

 .اه خيلي عصباني بود مخان 

ست. روز يادشان افتاده 555دانم چرا اتزه بعد از  شب هم آاقي محمدي و علي محمدي آمدند اينجا نمي مامان هم نبود با علي رفته بودند خاةن مينوخانم . بگذريم ره هچ باشد مهمان حبيب خدا

 .اه را فكس كنند انهم

 آان
 

 33/3/83شنبه  چهار

 بابايي خوبم،

زظهر چهارشنبه  1/2ت ساع  رم 51ات  7تحصن مثل اينكه از ساعت . اهيشان گويي اه و ردوغ هب خاطر خودخواهي. اه بدم آمد وز از خيليامر. است 25/2/85بعدا اما از . بوده چيه خبري ندا

مامان هك خيلي تعريف كرد گفت خيلي خوش ربخورد بود و گفته هك . ديدن آاقي مبشري  مامان و خانم يوسفي، خانم رجايي و مينوخانم و خانم ملكي و خانم پدرام و علي ردنتف. آاقي مبشري بگم

مبشري گفته ما فشار آورديم ات يكي دو هفتة ديگر . علي صحبت كرده ماده و تبصره و از اين چيزاه آورده هك كار شما غيراقنوني است. اه اينجا هستم و ره وقت خواستيد بياديي مالاقت من من هبنشجنپ

د هم آمده مشخص مي شتيم . هش، حدا د گفته خانم چرا ردوغ مي 91بعد مينوخانم گفته ما مالاقت و تلفن ندا شتيم بعد حدا اما . بار مالاقت داشتيد تلفن هم هك داشتيد 2گوديي  روز است هك خبري ندا

خبر تحصن هم رباي مبشري رد همان جلسه آمده، بعد آاقي بابايي هب مامان گفته خانم رفيعي هم آنجا را . نگوديي بعد هب خانم پدرام گفته هك سند حاضر كنيد ولي هب كسي. حاال بعدش را گوش كن باباجونم

 .آمدم اينجا مامان هم گفته اگر قرار بود ربم آنجا نمي. رزيي كرده هم اينجا را  ربانهم

ش كنيد هم مالاقت دا  نفر از مجلس  هگ هك يك خانم مي رپسد چي شد؟ مينو آيد پانيي مامان ازش مي بعد هك مينو خانم مي. رند هم تلفنبعد هك آمدند پانيي هب مامان دنتفگ خانم پيمان كيه صدا

 .همين ديگه دزنگ زده بو

 بابايي خوبم،

مامان هب دفتر . خيلي زحمت كشيد. تن اين مالاقت بودههب ره حال يك هفته است هك مامان ردگير گرف . رهس، يك تشكر خشك و خالي هم از مامان نكردند رهس، آدم هب آدم مي كوه هب كوه نمي

حسين آاق هم . از حاج آاق هم تشكر كنيد. با حسين آاق صحبت كرد و گفت هك من مخالف اون ربانةم تحصن بودم و خودم هم رفتم ديدن آاقي مبشري . آاقي كروبي زنگ زد هك تشكر كند

 .رت هستيد از همه منطقي گفته هك بله حاج آاق دنتفگ هك با شما تماس بگيرم

 .دهد رد هواپيما انهم را بهش مي. رود قرار است ربود مشهد علي هم مي. تمنوش  طرف خودم و محمد رباي آاقي خاتميبابايي، من يك انهم از 
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  آان
 

 1/4/83شنبه 

 بابايي،

ي آهنگ امشب رد سر. هن سكوت است و اتريكخا. ات را احساس كردم همين االن حضور خالي. است 1/4/85دقيقه شب شنبه  55/8ساعت  . شود از ضبط پخش مي... شوري دارم صدا

 .اند حتي همان استراحت و خواب راحت شب را  اما هچ استراحتي؟ رتشيب از صد روزه هك همه چيز را از ما گرفته. كند ت رداز كشيده و استراحت ميخ مامان روي ت 

 باباي خوبم،

آاقي عمراني هم مثل اينكه رد حال آزادي است چون هب خانم . آاقي دكتر ملكي هم هنوز بيمارستان است حالش خوب است. فكر كنم امشب بيايد ءمحمد با ايمان و پدرش رفته مرا . شد چيز فردا تمام مي اي كاش همه

رم جز اينكه دلم ربايت خيلي تنگ. دكتر دنتفگ هك وثيقه حاضر كند رداتبستان بدون تو . شده خبر ديگري ندا  .چيه صفايي ندا

 هب اميد روزاهي بهتر آان

 

 4/4/83شنبه  دو

 بابايي زعزيم،

شد رباي يك لحظه ببينمت و تو بغلم  اي كاش مي. دلم ربايت خيلي تنگ شده. دريوز زنگ زدي و من نبودم خيلي حيف شد. است 4/4/85ظهر دوشنبه  1/51ساعت . سالم

دريوز صبح من و اترا رفتيم خاةن زغاهل خيلي خوش . بگذريم. خواهي شارع شوي مثل اينكه حسابي مي. را خواسته بودي ا و ديوان رپوين اعتصاميست و خرمما. حرف زننيم فقط ببينمت. كني

هب « آخر بازي »بعد رفتيم سينما فيلم . م زديمدف و هس اتر ه . كيك هم پخته بود ولي چون بكين پورد زياد ريخته بود تلخ شده بود. خيلي خوشمزه بود. زغاهل الزانيا ردست كرده بود. گذشت

كشند بعد  بندي يكي را اتفاقي هن از روي عمد مي بعد سر يك شرط. هم دختر هم پسر. راجع هب چند ات دوست بود هك دانشجوي هنر بودند. غيرواقعي بود دوني هي كمي مي. كارگرداني همايون اسعديان

كانس پسره خودشو  هيچي نمين اما اونها هم م فه  اهشون مي خانواده. گيره يكي از شون باج ميعد ب . خوان از اريان ربن شن و مي مي نپنها گن خالهص هك تمام فيلم رپ از استرس بود ات اينكه آخرين س

 .ودالبته بازي بازيگراهيش خوب ب . سازند اهي الكي را مي كنه و تمام، اترا گرهي كرد يعني انراحت شد هك چرا اين فيلم معرفي مي

رم دند اما دعا كن هك خيلي آربورزيي نباشد. بابايي، چيه خبر خاصي ندا هب صفر  1هب صفر هب غنا و  5اه  هب چيه هب پاراگوهن باخت مثل قبلي 1 انراستي ديشب فوتبال جواانن اري. هنوز كارانهم ندا
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 .هب فرانسه

 دوستت دارم آان 
 

 

 2/4/83شنبه  چهار

 باباحسين زعزي،

دوشنبه . دانم چرا؟ ولي همه چيز از آن تلفن تو شروع شد نمي. نويسم االن هم هب زور مي. توانستم بنويسم راستش را بخواهي اين چندروز نمي. است  2/4/85چهارشنبه  41/4ساعت 

دانيم  البته ما مي. امان هم گفته هك من رنفتم و تو گفتي هك بايد تكذيبيه بنويسيبعد م. تي دم دفتر سازمان ملل و دااگشنه علم و صنعترف و هب مامان گفتي هك چرا . من كالس زبان بودم هك زنگ زدي

 .ببخشيد. حرف چرتي زدم. هك جاي تو نيستمگم من  چي دارم مي. گفتي كاش نميآورند هك اينها را بگويي ولي اي  هك هب تو فشار مي

 بابايي،

رند منتظرند هي چيزي پيدا كنند ات تو را اذيت مي. ام از دست آنها عصباني. راحت نيستماز دست تو انكنند يا هن؟ من  اذيتت مي. دانم رد آنجا هچ خبر است نمي داني  مي. اذيتت كنند كنند يعني هيچي ازت ندا

خواه و بقيه ازش  اهي ديگر هم مثل خانم فرهنگ البته خانم. د از جمله مامان دادهنرزيي كرد هك ربن دم سازمان ملل بعد هم رد بيانيه اسم اونهايي رو هم هك نبود اون ربانهم. اش تقصير فرزاهن خانم بود بابايي همه

 .حمايت كردند

ببابايي، من نگرانم حتي يك لح   .مانم ات هميشه منتظرت مي. آور است ظه تصور اذيت كردن تو ربايم عذا

 دوستت دارم آان
 

 

 23/4/83شنبه  یک

 باباي خوبم،

رم و مي من هك االن اين انهم را مي. خواني حالت خوب باشد اميدوارم وقتي اين انهم را مي. است 55/4/85يكشنبه  دقيقه شب15/55ساعت . سالم دانم هك تو هم خوب  نويسم حال خوبي ندا

كار كردم و كارانهم گرفتم يا هن، . داشتممن گوشي را رب. آاقي دكتر مواليي و خانمش هم اينجا بودند. شب بود هك زنگ زدي 1/8حدودًا ساعت . از تلفنت معلوم بود. نيستي ازم رپسيدي مدرهس چ
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 .بعد هم با مامان و محمد حرف زدي و سفارش آخر را هم هب محمد كردي. تو هم گفتي خوهب 48/57من هم معدل كلم را گفتم 

 بابايي،

يت را مي اهگ مي  خواهي يا هن؟ داني پول مي دانم همان طور هك تو نمي ت؟ نميدانم چقدر چي؟ خوشحال يا انراح  نمي... شنوم چقدر دانستي هك رهبار صدا

يت را مي و مامان پيتزا  نامروز م . مم فه  م حتي اگر نگويي من ميم فه  دانم كي تحت فشاري، بابايي من مي بابايي من  مي. دانم كي خوشحال و كي انراحتي مي. شناسم بابايي، من هك ديگر صدا

ددريو . ردست كرديم جايت خالي بود نيد رباي آاقي دكتر چقدر خوب است حسابي سبك بار شدند. صبر كنيد بود هك خانم رفيعي شما بايد كمي گفته. ز هم مامان با علي دادگاه انقالب بود شيپ حدا  . اگر بدا

رم باباي خوبم، رد ره صورت چاره با اون وضع . شدم 15اه هم  اه و بقية داخلي نهايي 57، رعبي 52اسي شن ، زمين11/58، زيست 11/59 ، شيمي22/58معدل اين رتمم هم شده . اي جز صبر ندا

 .كنم هك خيلي عالي بود ردس خواندنم فكر مي

 دوستت دارم آان 
 

 

 22/4/83شنبه  دو

 بابايي زعزيم،

خو اد رداز بكشم تو جاي تو و چشمام رو ببندم و فكر كنم هب روزاهي  دلم مي. ره م دستم هب قلم نميتوان  شايد نمي. ام خيلي وقته هك نصفه شب ربايت انهم ننوشته. است 55/4/85دقيقه نيمه شب دوشنبه  55/5ساعت 

مجيد زنگ زد هك تلفن عمورضا زنگ زد يعني سيد. ر خوبب راستي هي خ . فردا بايد حسابي ردس بخوانم. رم اتفل فردا امتحان زبان دارم اهگ اين رتم هم بگذره مي. رپتالش آينده و روزاهي سخت و روشن شيپ رو

 كرده حال من و محمد رو رپسيده مامان هم گرهي كرده واي هيرضا گر عمو. مامان هم صحبت كرده فقط رد حد سالم. اونهم گفته فقط سالم و عليك. ا آاقي رئيسي صحبت كنمبه مامان هم گفت هب شرطي هك بديد علي رو بگير

 .بياي بيرون ه خدا كنه هك با بابادلم ربات هي رذه شد. عمورضا خيلي دوستت دارم

 بابايي،

دنتش و رد روزانةم اريان  زهن هب مامان مي علي زنگ مي. زبهن رو 97محمد رفته بود با ايمان تست كنكور . صبح با بدي شروع شد. امروز از اون روزاه بود هگ هك امضاي تو رو پاي هي انةم ديگه گذا

شته هك  حجت كند هك بدون اجازة مامان امضايش  ي خالقي ات با فرزاهن خانم اتماممامان رفت شيپ آاق. خانم و خانم ملكي هم نيست امضاي مينو. انهم چي بودهچاپ شده مامان هم اصاًل خبر ندا

رد را زري چيه انهم و بيانيه  .اي نگذا

 بابايي،

حتماً ولي گفتي هك ده . آرم ره كتاب خط سوم رو مي اهگ مالاقت داشتيم يادم نمي. دارم خيلي زياددوستت . كني گفتي دعا مي. حالت خوب بود. اگر بدوني چقدر خوشحال شدم عصري زنگ زدي
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 .اي هب چشم ده روز هم روش. روز ديگه تحمل كنيم

 دخترت آان

 
 

 23/4/83شنبه  چهار

 بابايي خوبم،

زظهر باشد چهارشنبه  1/2ساعت فكر كنم   دريوز مامان چك را هك امضا كرده بودي گرفت و رفته بود دفتر نشرهي . نويسم ام و ربايت انهم مي ستهاه نش  روي تختم بعد از مدت 52/4/85بعدا

انم رتم را هم با موفقيت بگذر  4اگر اين . رتم هم اتفل است 4. بد نيست و رفتم اتفل 85/28عصر امتحان زبان داشتم شدم . يم دنتفگ هك تخليه كنيمس آآاقي . ات وسايل را جمع كند

م مي يكي از بهترين. گيرم درك ميم  .واي اهگ من بشم هك خيلي عاليه. هش اه هم توي اين مؤسسه استخدا

شتم . سا ردنتف استخر ارمرداترا با زغاهل و مامانش و . را بگيرند ولي آاقي باباالر نبوده و كلي عالف شدند 5555رد  1ات پول طرح  دااگشنه تهرانامروز صبح مامان با عموشارهخ ردنتف  من اصاًل حوصله ندا

 .واري تنگ شدهس  واي هك چقدر دلم رباي دوچرهخ. ري سوا  ام را ردست كنم ات ربويم دوچرهخ رم دوچرهخ ياهگ مرجان عصري باشد م . رنفتم

 آان
 

 

 29/4/83شنبه  یک

 بابايي خوبم،

زظهر يكشنبه  1/4ساعت حدود . سالم ي جايت خالي خيلي عالي رسوا  هبنشجنپ و جمعه رفتيم دوچرهخ. ديند اين هفته چندبار زنگ زدلم ربايت تنگ شده ره چ . است  59/4/85بعدا

هن كالس كنكور هيچي معلوم . انم رد مدرهس هن ثبت. ام ز چيه كار خاصي نكردههنو. فردا 2ساعت . سيدمجيد امروز زنگ زد و گفت هك مالاقت داريم البته رپريوز خودت تلفني گفتي. بود

 .خوشم آمد. خيلي عميق بود« موفقيت هب شيپ رفتن است هن هب نقطة پايان رسيدن». ملة جالب چند روز شيپ توي تبليغات اين مؤسسات كنكور خواندم خيلي خوشم آمديك ج . نيست

 بابايي،

ن انصاف است هك من يك ميليون و خورده اي شهرةي مدرهس بدهم هك شايد واقعاً اي . ام هگ و من گيج شده ره كسي هي چيزي مي. دانم چگوهن شروع هب ردس خواندن بكنم دانم واقعاً نمي نمي

بابا تو . دااگشنه ربويدانم تو رباي ره تومانش چقدر گچ خورده اي، چقدر حرص خورده اي، چقدر پايت ردد گرفته از بس هك ايستاده اي، چقدر دود خورده اي هك هب  پولي هك مي. دااگشنه قبول شوم
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 ت؟بگو اين انصاف اس 

. گيرم ات هب مردم خدمت كنم تمام سعي و توانم را هب كار مي. خورم كنم قسم مي بله جبران مي. كني روي و بعدًا جبران مي كني اما رد عوض هب دااگشنه مي گويد تو اين خرج را مي مامان مي

 .تو هك روحت پاك است ربايم دعا كن. ربايم دعا كن تو. كنم اما تمام تالشم را مي. داني هك رفتن هب دااگشنه هم چقدر سخت است ولي بابا مي

 آان 
 

 

زظهر يكشنبه  9ساعت   59/4/85بعدا

ر مي ار صبحكاهي بي  مثل آدم. هن ديواهن شدم. شم اصاًل دارم ديواهن مي. ام بابا كجايي؟ اهگ بدوني چقدر عصباني هم هك عصر . هش گردم عصر مي دور خودم مي. شم اه هن  ظهراه از خواب بيدا

دنتش شارهخ ردنتف دفتر نشرهي كليد انباري رو تو صبح هك مامان و محمد و عمو. هش ي كليد انباري گم ميرسوا  خوام ربم بيرون دوچرهخ مي ق رفته و رد پارگنيك باز ماشين هم چون رب. ماشين جا گذا

 .خسته شدم خيلي. آوردن شيپ تو بگو اي كاش من رو مي بابا كجايي؟ بگو هب من. ينيب شانس من را مي. ينيب مي. ماند هش همانجا مي نمي

 آان 
 

 

 27/4/83شنبه  سه

 بابايي خوبم،

زظهر هس شنبه 2ساعت . سالم وند لطفي كند و . واقعاً سرردگم هستم. كنم امروز روزي است هك رتشيب از ره زمان ديگري هب تو احتياج دارم فكر مي. است 57/4/85بعدا اي كاش خدا

كليفم م  ت
يا. خواهم رهم فقط از او كمك ميااين ب. هميشه از خدا كمك خواستم و چيه زماني نشد هك جوابم را ندهد. علوم شود كننده و ياري  تو ياري . تو ابتدا و انتهايي، تو رحمان و رحيم هستي! خدا

يا تو مي. اي رساننده رم خدا يا خودت كمك كن. دمت كردن هب آنها هستمداني هك عاشق مردم و خ مي. داني هك من هدفي جز خدمت كردن ندا . كمكم كن هك محتاجتم سخت. هب تو محتاجم. خدا

هفت هشت شماره . آورد رد مي مجله شيمي( يادم نيست)سال شيپ فالني  515و توسعه گفت و اينكه ي از شيم   .روحية خوبي داشت. آمد ميتنها الرغي بابا هب چشم . خوب بود مالاقت دريوز با بابا

گار هك عمر شيمي حرف ميطوري . مد بعد بسته شدردآ  .وافست بگذريم هك دنيا چقدر بي. توسعه هم پايان يافت و زد ان

يا همه كار . هل بنويسداه پشت ميز بنشيند و مقا ساعت. هب دفتر مجله ربود روزبعد ره . ات مجله را رد آوردند. من هك شاهد زحمت كشيدن و رعق ريختن بابا توي گرماي اتبستان شيپ بودم! خدا

زه وسعش ااظتنر دارد. دهي دانم هك مزدش را مي مي. كرد را خودش مي  . خودش گفت خدا از ره كس هب اندا
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 .دانم ولي اميدوارم هك اينطور باشد نمي ،بابايي، شايد ات چند روز ديگر آزاد شوي

  هميشه دوستت دارم آان 
 

 11/4/83ه جمع

 م،بابايي خوب 

زظهر است 1/1ساعت  11/4/85جمعه  دلم . اون شب هك دينشم دستگير شديد راستش را بخواهي خيلي انراحت نشدم. هش من هك باورم نمي. شود ماه گذشت باورت مي 4. بعدا

البته فكر . شوم چيز جز آزادي تو خوشحال نمي االن ديگر از چيه. هيجان و استرس را تجرهب كنم ولي االن دوست دارم ره هچ زودرت ربگردي كمي. يك تجرةب جديدي را كسب كنم خواست مي

ن ربويد هب ره حال تجرهب گران مي  اه را شناختيم هن؟ خيلي. هم رباي تو هم رباي ما. بهايي است كنم هك الزم بود زندا

اهي مهدهي اينجا هستند و دنتفگ هك  ي و بچهحمديعاد و خانم م م سواري ربگشتم ديدم هك مهدهي و علي و من وقتي از دوچرهخ . كرد و از مهدهي گالهي كرد شنبه با خانم محمدي صحبت مي مامان هس. بگذريم

رتضوي گفته آاقي زيدآبادي هم چهارشنبه زنگ زد و گفت هك رفته دادگاه و م . چهارشنبه آماده است داه بعد دنتفگ هك سن هش سر زد و خالهص از اين حرف هب خدا گرفتاريم و آنقدر زيادند هك نمي

حافظي نكرده هك ميرن فرانسه وقتي هم هك مي. (نوحي)بابايي يادهت قلمدوش كردن زينب و زرها. هك يكشنبه بيايد واقعاً ببخشيد ولي دلم . اه گفتم از بدي. زنند مي زنن هن سر آن هن تلفن ميحاال خدا
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حميدي هك از بچگي با اسمش و خودش زبرگ شدم رتشيب  كند هك حتي از عمو محبت مي شناختم آنقدر علي رضايي را من از كجا مي. اه هب يادماندني است ولي خوبي. خيلي رپ بود اهگ هب تو نگم هب كي بگم

اه را   وقت اين مهربانيچيه. اهي ديگه ديگه بگم آاقي دكتر مواليي و خانمش و مسعود غفاري و خيلي. اش همگي مهربان هستند امشب هم آنجا دعوتيم آاقي خالقي و خانواده. وستش دارمد

 .توان فراموش كرد نمي

 

 بابايي زعزيم،

 دانم واقعاً  نمي. انم دريوز صبح زنگ زدند هك پذريفته شدم و بايد يكشنبه ربم رباي ثبت. مصاحبه كردم و قرار شد خبر دهند. چهارشنبه با مامان رفتيم يك مدرةس غيرانتفاعي هك خواره مهشيد خانم معرفي كرده بود

كليفي ردآمدم از طرف ديگر نمي. دلم دو. دانم هك ربم يا هن نمي ت
دارم هب اميد  هب اميد او گام هب جلو رب مي. سپارم هب خدا  هب ره حال خودم را مي. اي است جور مدرهس دانم هچ از يك طرف خوشحالم هك از بال

 .كندعا كردن را فراموش ن . موفقيت هك موفقيت هب جلو رفتن و شيپ رفت است

 دوستت دارم آان 

 

 15/4/83شنبه  دو

 بابايي خوبم،

مدرهس و كلي دنگ و . نويسم اما راستش را بخواهي حسابي گرفتار بودم ام هك دري هب دري ربايت مي شايد ديگر هب دور بودن تو عادت كرده. است  11/4/85شب دوشنبه  1/55ساعت 

تعطيل هستيم. مرداد 59روز است ات اي هس  هفته. روم مدرهس دو روز است هك مي. فنگ
فردا هك . اش رد حال جزوه نوشتن بودم اين چند روز همه. كلي عقب هستم. بعد ات اول شهريور 

وند. كنم هك قبول شوم ام را مي پارسال شده، تمام سعي 2/5سهمية كنكور زپشكي هم . بگذريم هنوز چرخم نچرخيده. رود ات يكشنبه ديگر تمام شود مي  .و لطف او ايمان دارم هب خدا

 پدر،

 .اميدوارم شيپ دكتر ملكي روحيه بگيري و حالت خوب باشد. خيلي خوشحالم. روزي است هك ديگر تنها نيستي چند

 دلم ربايت خيلي تنگ شده آان

 

 33/4/83شنبه 
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 بابايي خوبم،

زظهر شنبه  15/4ساعت  فكر . نويسم بهم داده ربايت مي نويسي هك آاقي رحيمي دارم با روان. كنند ت با خي سردش ميسالم گرمم را بپذري رهچند هك مدتي اس . است 25/4/85بعدا

يت فهميدم مي د گفت هك تو و دكتر . مامان هم هبنشجنپ رفت. گفتي هك مامان ربود دادگاه انقالب. كنم چهارشنبة هفتة شيپ بود آره چهارشنبه صبح زنگ زدي حالت خوب بود از صدا حدا

فكرم خيلي  داني بابا مي... علي، دكتر مواليي، دكتر ساعي، آاقي خالقي و . ايم ولي ره كي دينش خوشحال شد رضا و يك نفر ديگر با هم هستيد ولي هنوز، از صحت اين خبر مطمئن نشدهملكي و عمو

م است نمي. مدتي است هك كنكور تمام ذهنم را رپ كرده است. مغشوش است داني هچ  مي. شوم؟ همين االن اين سوال را از مامان كردم عني موفق ميي . دانم راه ردست چيست و كدا

 ...گويي، ولي باور كن هك سخت است ولي داني چون خودت هم همين را مي گفت حتماً مي

 بابايي،

ون. شوم اينكه حتماً رد كنكور قبول مي. اهيي را مرتب تكرار كنم خواهم از اين هب بعد هب چيزاهي مثبت فكر كنم و جمله مي وند كمكم مي. ابيتشپن من است دخدا يا، تو هك مي. كند خدا داني تنها هب خاطر  خدا

واي هك چقدر ردمان يك بيمار و آوردن . دوست دارم هب روستااهي دور افتاده رد كشورم ربوم. عشق هب مردم و خدمت كردن هب اين مردم هك خلق تو هستند دوست دارم زپكش شوم

 ...زده و  دوست دارم هب دور دنيا سفر كنم هب آفريقا ربوم هب هند هب كشوراهي جنگ. خش استب  شادي رب لبانش لذت

يا،  خدا

دمت قرار ده و من را تنها رد راه خدمت هب تو و مر. شود تو ره هچ بخواهي همان مي. اه هستي تو خالق همة هستي، همة جهان و همة پديده. بندم هك فقط نيب تو و من است همين جا عهدي را با تو مي

 .ام رسان ياري 

 آان
 

 2/5/83نبه، دوش

 بابايي،

گار اتبستان است. است 5/1/85شب دوشنبه   41/8ساعت  گار هن ان امروز ياد . واي هك سرم رپ شده از زيست. مجبور شدم امروز كالس زبان رنوم. نگرانم، نگران همه چيز، اصاًل ان

يي اًل يادم نميهچ روزي بود اص . ام افتادم امتحان زيست  نظرت چيه؟ 11/58. اش خيلي خوب شدم ره هك با هچ وضعي رفتم سرجلسه، اما خدا

شتيم اه كنه چرا هب ما نمي دكتر ملكي گفته هك پايت ردد مي. بگذريم، شنبه شب هك زنگ زدي فهميدم هك حالت خوب نيست يعني اصاًل خوب نبودي تحمل ردد هب تنهايي؟ ندا
 .گي؟ بابا 

 بابايي،

ايد، هب خاطر  شمااه هك خيلي زحمت من را كشيده هب خاطر خودم، هب خاطر. هش، من بايد قبول بشم شاءاهل از هفتة آينده هم بهتر مي افتادم روي غلتك، ان ين هفته كميام، ا ام راضي از مدرهس
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وند هب من كمك مي  .كند هدفم، آره من بايد قبول بشم و خدا

 دوستت دارم آان 

 

 9/5/83، نبهش یک

 بابايي زعزي،

زظهر  41/2ساعت  رم. است 9/1/85يكشنبه بعدا دلم ربايت . زني مامان امروز رفته بود دادگاه انقالب سيدمجيد گفته هك امشب زنگ مي. يك هفته است هك چيه خبري ازت ندا

. واي هك چقدر دلم لك زده رباي گرهي كردن. خواهم رد بغلت گرهي كنم اشتيم ميالاقت داين بار اگر م . مالاقت هم همينطور. كند تنگ شده، پاي تلفن حرف زدن چيه رددي را دوا نمي

 .اصاًل چرا نبايد گرهي كرد

 .دنگرهي كردن هم هي احساس است مثل خنديدن هك هب موقع بايد ربوز ك 

كايت را بعد از اه زند؟ چرا نماينده حرف نميبگم هك سكوت عالمت رضاست چرا  خواد هب آاقي خاتمي بايي، دلم ميبا رند؟4 جرأت خواندن يك ش  ماه رد صحن علني مجلس ندا

رم.  ادبيات، رياضي و شيمي. بگذريم، فردا هس ات امتحان دارم آن روزي هك رفته بودم دااگشنه علم و صنعت يادهت؟ آاق لطفي چند روز . يك خبر جالب هم دارم. واقعاً حوصله ندا

نجمن اسالمي گفت هك وستاي طوهع هب اسم طارهه آمده بودند اينجا، بعد طارهه ميبا طوهع و يكي از د( جمعه عصر)شيپ 
از من خيلي تعريف كرده . علم و صنعت است يكي از دوستاش توي ا

وند و آموزش تو و  .دونم چي شد هك جلوي اون همه جمعيت هب اون رواني صحبت كردم خودم هم نمي. من خيلي خوشحال شدم. گفته بود هك خيلي خوب صحبت كردم. بود مسلماً كمك خدا

يا، من هب بابا احتياج دارم. شما هب من روح اعتماد هب نفس داديد، شما هب من ياد داديد هك چگوهن حرف زبنم و چگوهن از حقم دافع كنم. مامان بوده  .هنوز خيلي چيزاهست هك بايد از او ياد بگيرم. خدا

 آان 

 

 22/5/83نبه، ش یک

 بابايي خوبم،

شد يك زماني  اي كاش مي. هش فقط من هك نيستم ولي نمي. خواد گرهي كنم دلم مي. دلم ربايت تنگ شده. شد ببينمت اي كاش مي. باالخره زنگ زدي. است 55/1/85شب يكشنبه  15/7ساعت 

يت فهميدم. اي كاش شب قدر بود. كرديم كرديم همه گرهي مي تعيين مي ري؟ چقدر ردس  چيه مرهمي. كند بابا قلبم ردد ميگي؟  كند اما چرا نمي م پايت ردد ميدان  مي. باباحالت خوب نبود از صدا سراغ ندا

وند باراه لطفش را شامل من كرده است. شوم ولي من حتماً موفق مي. خواندن رد اين شرايط سخت است راستي . رسم مي ام پس اينبار هم هب كمك او ام رسيده داني من هب ره هچ خواسته بابايي، تو هك مي. خدا
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گار و آاقي عمراني و . ات هستيد 2فهميدم هك  دنتش هك بگي. نفر ديگر هك هنوز معلوم دنتسين 1تو و دكتر ملكي و آاقي بسته ن  .يهش، خوشحالم هك تنها نيست  باالخره هك معلوم مي. نذا

 دوستت دارم آان 

 

 27/5/83، جمعه

 بابايي زعزيم،

زظهر جمعه  11/2ساعت  هش،  دونم چي مي هي جور سرردگم هستم واقعاً نمي. خيلي وقته هك ربات ننوشتم. ببخشيد، بايد هم از دستم عصباني باشي ولي واقعاً ببخشيد. دونم مي. است 57/1/85بعدا

مملكتم با اين همه قدمت اينقدر عقب افتاده باشد باورم نمي
معلوم بود هك حاال هك جمعي شديد . ديدمت حالت خيلي بهتر بودبگذريم، شنبة هفتة شيپ هك . ماه بي چيه و پوچ گذشت 1. هش 

زنگ زدي هك من نباشم؟ گفتي هك رباي عمو رضا  وزراستي چرا دري. اه باغ آاقي عمراني رد كرج جايت خالي عجب باغ زيبايي بود حالتون بهتره، هبنشجنپ و جمعه هم هك رفته بوديم با همة خانواده

 .فكر كنم افسردگي گرفته هك دوست داره تنها باهش، بدنش هم هك خيلي زخم شده. حالش خوب نيست. خدا كنه هك بياد. ول جمعي شماهك بياد سل  يپيغام فرستاد

ره، چند روز  سرش گيج مي. الش خوب نيستصبح چهارشنبه سكته كرده، بابايي، مامان ح. رفتيم دوچرهخ سواري فوت كرده، چهارشنبه فهميدم پدر مرجان همان دوستم هك با هم مي. راستي هي خبر بد دارم

خواستن توانستن . خوام حسابي ردس بخوانم اين دو هفته هك تعطيله مي. دانم چرا اينقدر بايد ردد بكشه نمي. خيم است گفت خوش ولي پاي تلفن دينشم هك داشت هب يكي مي: شيپ رفته بود دكتر هيچي نگفت

د % 5: نبوغ : گفت هك از قول اديسون ميكنم  حرف تو را چيه وقت فراموش نمي. است  .رعق ريختن% 77+ استعدا

 دوستت دارم آان 
 

 11/5/83نبه، دوش

 بابايي زعزيم،

 .هش، آره مجبورم بخندم اگر گرهي كنم مامان انراحت مي. خواد گرهي كنم اما مجبورم بغضم را فرو ربم  دلم مي. حالم خوب نيست. است 11/1/85شب دوشنبه  8ساعت 

 آيي؟ بابايي كجايي چرا نمي. ماه هك تمام شد 1شه مثل اين مي ماه ديگه همه چيز تموم  55. دونم بايد تلقين كنم هك دوستشون دارم آره مي. آد اه بدم مي از اين ردس. بابا، خسته شدم

ختم زمين گفت چشم مي. آورد م رد ميولدرق  ،مولدرق خيلي . روز مرخصي داشت 1دريوز رفتيم ديدن آاقي باقي،  گفت . ال كردم بل كردم. د كردمگ ل . بند رو باز كردم اندا

ن  بلدن هچ . آره ديگه از خودشونن: يواشكي گفت. هم حرصش گرفت اه خانميكي از اه،  رزييد و از اين حرف ولي گفتن شمااه اونجا رو هم بهم مي 17ما خودمون پيشنهاد داديم ما رو ببرن زندا

 .ظلوم و ساكتمال ما م . جوري رفتار كنن

 .خدا را شكر حالش خوب بود. هك اتزه آزاد شده بود بعد هم رفتيم ديدن فيروزه صارب



    61 هاي دختري به پدر زندانیش نامه

شتم امروز كمي ختن مالاقت. آمد دنبال فريده و دري شد 1/9عصري هوس كرديم ربيم بيرون هك علي ساعت . رياضي خواندم ولي حوصله ندا امروز عمورضا . اه را دو روز عقب اندا

 .تونيم ربيم سيدمجيد گفته هك من و محمد و مامان هم مي. هك افتاده چهارشنبه  مالاقت داشت

ريم اي نمي گفتش ات حسين نياد چيه ربانهم. تخواست دنيبب دلش مي. بابايي، راستي دوستت داريوش آمده، صبح زنگ زده بود  .گذا

 دوستت دارم آان
 

 

 14/5/83نبه، چهارش

 بابايي زعزيم،

خواهم اين  شايد نمي. گذرانم ام را مي شايد بدرتين روزاهي زندگي. خواهد خودكار هب دست بگيرم و ربايت انهم بنويسم دانم چرا دلم نمي نمي. است 14/1/85رشنبه شب چها 51ساعت 

اي است هك رد قلبم فرو  لقب رتسو رباي مارد رددآوررتين كلمه. دوستانرت بودند ات  رد اين مدت دشمنان با ما مهربان. دانم دانم واقعاً نمي نمي. خاطرات را ثبت كنم ات روزي يادآوري شود

گاه نمي. هچ ربسد هب ماردم اين ستودة عالم. رود مي آديي و آنجا  هك چرا اينجا مي. دهند دانم چرا اينقدر هب ما گير مي اهي حسدآميز و رپ از حرص اين هب اصطالح دوستان رباي چيست؟ نمي دانم ن

كار را مي چرا . آديي نمي دهند و امضاي مامان را بدون  مي يهاند و هب دلخواه خود بيان  اند هك رهبري يك حزب را هب عهده گرفته اه امگن كرده يك عده از اين خانم. دهيد كنيد و آن را انجام نمي اين

رند اش رد پاي آن مي اجازه  . گذا

 بابايي،

داشتم و مامان عمل  بدرتين بدون كش، حتي از آن روزي هك امتحان شيمي. ماه داشتم 1امروز بدرتين روزي بود هك رد اين . گرهي كنم خواهد يك رديا دلم مي. داني رد دلم هچ خبر است نمي

 .كرده بود و خاهن رپ از مهمان بود بدرت بود

تحمل كردن فرزاهن خانم و سارا يك طرف، اما از عمورضا بگويم
بهم گفت گرهي نكن اگر گرهي . بوسم كرد. بغلم كرد. ام را بگيرم هينتوانستم جلوي گر. ديدن عمورضا يك طرف، 

 .هي بغضي رد گلويش بود. كنم كني منم گرهي مي

اهي گرهي  يتوانستم اين بغض را بشكنم و اه اي كاش مي. كند تمام چشم و سر و گلويم ردد مي. ماهه را فروخوردن 1داني چقدر سخت بود اين بغض  داني چقدر سخت بود، نمي بابا، نمي

يا چرا چرا هميشه انسان. پوستش زخم بود. رنگش زرد بود. لرزيد دستانش مي. كنم مين گناه بايد اينقدر آزار دنيبب. دهي مي باهي شايسته را عذا  واي خدا مين گناه هب من بگو هب كدا يا . خدا هب كدا خدا

 .هب من بگو

فقط گفت هك هي مدت مريض بوده، هي . دانم چرا، خيلي كم نمي. زد شود؟ بابايي، عمورضا حرف نمي يعني مي. خاهن منيببشود روزي عمورضا را رد همين  عمورضاي خوب من، يعني مي

 .شب حالش بد شده و سيدمجيد ربايش دكتر آورده

يعني سيدمجيد مامان را كنار كشيده و بهش گفته هك احتمااًل فردا عصري  .اش، فكر كنم فردا هم تو را بياورند ساعت آورده بودند خاهن ديدن خانواده 1راستي بابايي، دريوز آاقي عمراني را 
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 .آورنت خاهن مي

د رد . ي اين هب اصطالح دوستان استاه اه و نيش و كناهي محلي مريض است و جسمش انتوان، از همه بدرت سكوتش رد مقابل بي. بابايي، رباي مامان دعا كن همان دوستاني هك وقتي مارد رد بغدا

گار شجاعت هب . آورند داد معلوم نيست كجا بودند و حاال اداي شجاعان را رد مي خواند  و زماني هك مشتش را گره كرده بود و فرياد استقالل و آزادي سر مي ي همه ايستاده بود و نماز و قرآن ميجلو ان

بخيل نيستي . ات اعالميه امضا كردن است 4دم سازمان ملل رفتن و 
ر عدهاگر اين است هك ما   .واي هم لقب شجاع را داشته باشند و ما رتس  م بگذا

 .اي كاش همه چيز تمام شود. بابايي، دوران سختي است

 دوستت دارم آان 
 

 

 12/5/83، جمعه

 باباجان،

ر بگويم . از هچ و از هك بگويم. است 12/1/85شب جمعه  1/7ساعت  ر از مظلوميت و صبر دخترت، نور بصرت بگويم، بگذا ر بگويم هك چقدر قلبش ردد . بيند هك چقدر ظلم ميبگذا بگذا

ر بگويم. سوزد چقدر چشمانش مي. كند مي ر بگويم. بگذا  ....بگذا

ت بوده دكتر ملكي را آورند خاهن، مامان هم رعوسي دعو بابايي، دريوز سيدمجيد زنگ زد و گفت چون امشب رعوسي عمار است و بايد دكتر ملكي را هب آنجا ببرند تو را فردا يعني امروز مي

قل زنگ زبني اما رديغ از اين همه ااظتنر، دلم امروز . بگذريم. رعوسي هك رتشيبش هب جاي خنده، گرهي بود. آوردند با كلي مأمور و بعد از شام ربدنش چقدر چشم هب رد و تلفن دوختم ات تو بيايي يا حدا

كالتي پختم اما كو پاسخي هب اين . امروز هم رفتم حمام. ستم ات االن البته بگويم هك خاهن را دريوز تميز كرده بوديماراده از صبح روي مبل نش  مثل يك آدم بي. رباي خودم سوخت ربايت كيك ش

 ...همه ااظتنر

شته باشند رتسم پدر مي مي هب همان كسي هك مرا . ربم  از اين رتس فقط هب خدا پناه ميرتسم و  رتسم از روزي هك ديگر نبينمت مي مي. رتسم پدر از روزي هك چشمانم ديگر توان ااظتنر كشيد را ندا

 .آفريد و سرنوشتم را اينگوهن رقم زد

هميشگي تو آان 
 چشم ااظتنر 

 
 

 33/5/83نبه، ش سه
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 بابايي زعزي،

زظهر هس شنبه  1ساعت   .كنم اش را حس مي با تمام وجود زيبايي. هچ روز زيبايي است. رسيدهچ بنويسم از اين زيبارت هك سرانجام ااظتنر پايان يافت و روز آزادي فرا . است 25/1/85بعدا

گار دلم نمي ني مامان هچ كار كرد. خواست با يك خبر خوب شروع كنم ت بنويسم دلم ميس خوا  از جمعه ات امروز كلي خبر داشتم اما  ننوشتم اصاًل ان . يكشنبه مامان و بقيه ردنتف مجلس اگر بدا

يش را پخش كردند اهكرد هك سوژة همة خبر ي خاتميآنچنان دادخواهي از آاق كا هم صدا ي آمري . خواهد حق را مي همه روزانهم نودنتش هك همسر حسين رفيعي با فرياد از آاقي خاتمي. شد؟ حتي از صدا

انهم اه تيتر كردند و نودنتش و بار ديگر قدرت و شجاعت اين زن ستمديده و ستوده را تمام روز. گويد هك حق شماست هك فرياد زبنيد رد پاسخ مي زند و آاقي خاتمي كند هك فرياد مي از او عذرخواهي مي

دنتش و دوشنبه عصر آزاد شد. ربارد مهندس ديده بودش. يكشنبه آاقي عمراني را ربده بودند دادگاه. ثبت كردند ده خيلي از اينكه با تو بو. مامان همين االن تلفني بااهش صحبت كرد. يكشنبه وثيقه گذا

 .دانستيم هچ نعمتي داشتيم هك قدرش را نمي. خوشحال بوده گفته هك اين مدت باعث شد با دوستمان باشيم

د و سيدمجيد دنتفگ هك. مامان هم رفت دادگاه. هم بابا زنگ زد هك سند ببريم 55ساعت . مينو خانم زنگ زد و گفت هك بابا رو رد دادگاه ديده 55دريوز هم ساعت  هب حاال   هبآنجا هم كلي حدا

نت هم ردد مي زني و از اين حرف سر رئيس جمهور داد مي بها  اي گران دوباره با تجرهب. شود آيي و همه چيز ردست مي اگر خدا بخواهد امروز و فردا مي. كند اه، بابايي مثل اينكه الرغرت شدي و دندا

عمورضا ديشب با . راجع هب عمورضا هم رپسيده و سيدمجيد گفته هك كار ايشان هم تمام است. رفت ثبت و بقيه كاراه را كرد امروز هم مامان. داري  مان رب مي خوردة قدم رد راه اصالح جامعه زخم

 .ولي مرا نبردند خواستم ربم عمومي علي تلفني صحبت كرده و گفته هك من مي

 منتظرتم بابايي آان 
 

 

 32/5/83شنبه  چهار

 بابايي

اهيي را من  هچ لحظه. كني هك چقدر گذشت كني يعني واقعاً باور مي آمدي، باور مي آمدي جانم هب قربانت ولي حاال چرا؟ هچ دري آمدي اما خوش. ف شب استنص  1/5،  25/1/85چهارشنبه 

 .را شناختم اه اين ربهه از زندگي هم گذشت و من خيلي چيزاه ياد گرفتم خيلي از انسان. گذراندم

ن رفتن رباي  .رد زندگي بگيرم اهي مهمي تو و ما رددآور بود اما باعث شد ات تصميم پدر شايد اين زندا

 پدرجان،

گام مرگ، با تمام وجود مي 15توانستم رد رعض  ات را رباي من تمام كردي، رد اين مدت چيزاهيي آموختم هك رهگز نمي تو پدري  گويم دوستت دارم، دوستت دارم،  سال بياموزم يا حتي ات هن

 .دوستت دارم

 .شود ي پدرام و رجايي هم عصر آزاد شدند اما دكتر ملكي هنوز هن، احتمااًل فردا يا شنبه او هم آزاد ميآاق
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يا، هب حق اين شب زعزي ، شبي هك بانوي زبرگ اسالم وافت يافته قسمت مي نيان مظلوم، هب اين زانن و بچه خدا گاه اهيي هك امروز با چشماني رپااظتن دهم هك كمك كن هب همة اين زندا ر هب بابا ن

يا كمكشا. كردند مي  .كن نخدا

 دوست دارم هك عاشق باشم و عشق بورزم هب او هك يكتاست

 آان
 

 

 اي براي خاتمي درد نوشته

خوانید نوشته مریم رفیعی است، دختر همان مادری که حدود دو هفته قبل بر  ای که می نامه
رفی کابینه، آقای خاتمی با خانواده همان روز که در گرماگرم مع. سر خاتمی فریاد کشید

 :وگو کرد مذهبی دیدار و گفت ـزندانیان ملی 
من . شما حق دارید فریاد بزنید»: در پاسخ فریاد خانم رفیعی، گفتمی آن روز خات

 .«هایتان گوش فرا دهم ام که به حرف آمده
 .ده استدرددل کرمی اینک مریم رفیعی، دختر همان مادر، در این نامه با آقای خات

 
 

 که رحمتگر و مهربان خلق راست  استسرآغاز گفتار نام خد
 

نویسم اما  هاست که برایتان نامه می ماه با سالم و درود فراوان به پدربزرگوارم، آقاي خاتمي،
 .شد که گناهی است عظیم فرستم، هر چند بر درد من مرهم بود اما موجب آزار شما می نمی

آری، فهمیدم، زمانی این . که بدانید من فهمیدم شما که هستید اما این بار برایتان نوشتم
را فهمیدم که در برابر فریادهای یک زن خسته همچون کوه، فروتن و با آرامش تمام 

 .کرد، گوش سپردید ایستادید و به این فریادها که از شما دادخواهی می
م و آزادی صرف کرده خاست که تمام عمرش را در راه اسال این دادها از گلوی زنی برمی

هایی که را که در اوج جوانی و توانایی بر علیه رژیم استبدادگر شاهنشاهی مبارزه  است، سال
آری . ها بغض و دردهایش را در سینه حبس کرده بود این صدای زنی بود که سال. کرده بود
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د که داد را، این صدای زنی بو. ایی برای گفتن آنها نیافته بودحبس کرده بود زیرا گوش شنو
 .خواست زادی را، قانونمندی را میآحق را، 

را سالها سر  این فریادها، فریادهای زنی بود که شعار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی
 .داده بود و سالها سعی کرده بود از حق مظلومان دفاع کند

، آزاد، آباد و ، ایران را سربلند، پرافتخار، فریادهای زنی بود که آرزو داشتاین فریادها
 .برای همه ایرانیان ببیند

و حاال، با روحی خسته، تنی رنجور و خاطری آزرده، پس از سپری کردن تمام 
کرد که مورد ظلم واقع  هایی که به خاطر آزادی مبارزه کرده بود با تمام وجود حس می سال

حق . خواست کشید و حقش را می کشید به خاطر مظلومیتش، فریاد می شده است، فریاد می
 .هایی که مبارزه کرده بود تمام آن سال

به خاطر . بند بودند هاست عزیزانشان در کشید که ماه هایی فریاد می به خاطر خانواده
آورند تا مبادا  خواهند، به زبان نمی کشید که پدر را می ی فریاد میهای معصوم مظلومیت بچه

دیدار و در آغوش کشیدن پدر  منا برایمادر ناراحت شود اما چشمانشان پر از خواهش و ت
 .است

برای رمی حم. خواست رد و فقط عدل را میک وجو می این فریادها حقیقت را جست
 .خواست زد و از او کمک می هایش یافته بود و فریاد می حرف

 و شماپدرجان،

 آنکه آنکه خشگمین شوید، بی پناه، بی ایستادید و گوش سپردید به فریادهای این زن بی
 .آزرده شوید، مثل همیشه صبورانه

ای مظهر صبوری، ای که هر چه شنیدی و هر چه دیدی با لبخند پاسخ دادی، من چه 
من شما را با لبخند و اشک پنهانتان دیدم، با گفتارتان . بگویم که زبانم قاصر از گفتار است

 «!ست که فریاد بزنیدحق شما»: فهمیدم، شما گفتید شناختم و با این جمله که به مادرم گفتید،
نام  بغضم همراه بغض شما به هنگام ثبت. آری آقای خاتمی، شما را با تمام وجودم فهمیدم
مادرم از شما دادخواهی کرد و شما آن را . انتخاباتی نترکید اما با این حرفتان بغضم را ترکاندید

 .شیده بود، شما کامل کردیدالفبای صبر را که مادر به من آموخته بود و پدر به آن معنا بخ. دادی
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 ان،پدرج

به شما چه بگویم جز سپاسگزاری به خاطر این همه صبر، این همه استقامت و این همه 
 جمهور به فریادهای زنی گوش دهد و به او حق دهد؟ فروتنی، کجای دنیا رسم است که رئیس

جمهوری  رئیس یخ کهنش، نمایندگان ورگویم، در ایران در این سرزمین زیبا با تا من می
دهند و  دهند و آنها را دلداری می های مردمشان گوش می رانه به حرفوهستند که صب
 :توان گفت جز آنکه هیچ نمی. کنند همدردی می

هایت استوار، قلبت سالمت، جسمت  مان حاللت، قدم تو ای خاتمی، رأی احسنت بر
ویا و ایرانت آزاد و آباد و مانع، همراهانت صدیق، روحت آرام، زبانت گ پرتوان، راهت بی

 .سربلند باد

 به امید مستجاب شدن دعاي مظلومان

 مريم رفيعي

 رفیعي به آقاي خاتمينامه فرزندان دکتر 

 عزیز، آقاي خاتمي
با سالم و درود فراوان بر شما، تبریک صمیمانة ما را به مناسبت پیروزی در انتخابات 

کنیم اما هیچ  کدرتان میمینکه در آغاز سفر طلبیم از ا پوزش می. ریاست جمهوری بپذیرید
 .گوش شنوایی برای درددل کردن نیافتیم

 آقاي خاتمي
همان شبی که نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد و . گذرد بیش از صد روز از آن شب تاریک می

از آن هنگام تاکنون در خانة ما هنوز زمستان است و تا زمانی که پدر . چگونه گذشت
 .بیند ود بهاری نمیخ هودش را با خود نیاورد این خانه بی وجبازنگردد و گرما

 آقاي خاتمي
که به ما یاد داد خوب نگاه کنیم، خوب بشنویم و  معلمی. پدر قبل از هر چیز معلم ماست

ها و  خوب سخن بگوییم، به ما یاد داد که از حق دفاع کنیم و با ناحق مبارزه کنیم، به ما زشتی
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و در کنارش خوبی ها و مهربانی ها را به ما آموخت ، معنی خدا و  ها را نشان داد پلیدی
به ما یاد داد . عبادت را به ما آموخت، یاد داد که چگونه عاشق باشیم و چگونه عشق بورزیم

ایران . که چگونه از منافع ملی دفاع کنیم و چگونه در راه سربلندی ملت و کشور گام برداریم
به ده، شهر به شهر، استان به استان بدون توجه به دردپایش با  را، این وطن زیبایمان را ده

از معبد آناهیتا . پیکانمان پیمودیم تا به ما نشان بدهد که دلیل عشق ورزیدنش به وطن چیست
گرفته تا چغازنبیل، از تخت جمشید تا چهل ستون، از سرسبزی شمال تا دیوارهای 

در شرق تا آبیدر در غرب، همه را به ما نشان ( ع)ی جنوب، از مرقد امام رضا باران شده گلوله
 .مهمانشان بودیم خدمت کنیم که با خونگرمی داد تا یاد بگیریم که به وطن و مردمی

 آقاي خاتمي،
د چگونه صبور باشیم و زآمو پدر چیزهای بسیاری به ما آموخت و مدتی است که به ما می

سازد تا صبر کردن و شرح صدر  سوزد و می می. چقدر این آموزش سخت و سنگین است
 هایش به ما بیاموزد، داشتن را با همة زیبایی

 آقاي خاتمي
یریم مان به خطا رفته است؟ چگونه بپذ متوانیم قبول کنیم که معل شما بگویید، ما چگونه می

پدر باعث افتخار . پذیریم ی را علیه پدر نمیم، هرگز هیچ اتهاکه پدر اشتباه کرده است؟ نه
 .ندی ماستو سربل

 آقاي خاتمي،
که بر ما روا  ظلم و ستمی. ترین دوران زندگیمان را سپری کردیم تدر این صد روز سخ

 .است بر زخم صد روزة ما اجازه شما برای دیدارتان مرهمی. داشتند فراموش شدنی نیست
 

 به امید موفقیت شما

 محمد و مریم رفیعي فنود

فرزندان دکتر محمدحسین رفیعي فنود )

 (67اسفند 20شدة  زداشتبا
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 خواست دنيا رنگ ديگر بود دلم مي»

 رت بود اهيش مهربان خدا با بنده

 فرمود ازين بيچاره مردم ياد مي

 آويخت گران، از بارگاه خويش مي خواست زنجيري  دلم مي

 هك مظلومان خدا را پاي آن زنجير

 كردند ز ردد خويشتن آگاه مي

ي خويش مي گناهي داد هچ شيرين است وقتي بي  گيرد خود را از خدا

 هچ شيرين است اما من

 خواست اهل زور و زر انگاه  دلم مي

 «.چيدند بستند و زنجير خدا را رب نمي ره سو راه مردم را نمي ز

 

 مشيري 

 
 
 



 
 
 

 فرخواستیک

 
 

توسط وکیل محترم دادگاه انقالب  16در شعبه  یمیفرخواست تنظیک یناً از روین متن عیا
در آن داده نشده  یرغییچگونه تیاستنساخ شده است و هدکتر محمد شریف  جناب آقای

 .است
 

 ف نهمیمتهم رد
 0128اکبر متولد  يفنود فرزند عل يعین رفیمحمدحس يآقا
 یازاند هق مشارکت در رایت کشور از طریه امنیو عل یاقدام در جهت برانداز- 2

ل ی، تشکیات براندازمعاند و ضدانقالب، شرکت در جلس یرقانونیغ یها هگرو
جهت  یاسیل سیعنوان تحل تحت ییکالسها یرخانه فعاالن، برگزاریجلسه دب

و  یت مالی، حمایکردن طرح برانداز ییبرانداز، اجرا یروهایت نیجذب و ترب
 ضدانقالب یها هو گرو یان براندازیثاق جرین میتدو

 یاسالم یه نظام جمهوریغ علیتبل- 1
ق یجاد خشونت، تشویت کشور و ایقصد بر هم زدن امن مردم به یک و اغوایتحر- 7

 یبرانداز یت در راستایان به مبارزه با حاکمیدانشجو
 ن نظامین به مقامات و مسئولیتوه- 8
با هدف ناکارآمد  یو مقامات رسم یش اذهان عمومیب به قصد تشوینشر اکاذ- 1

 نشان دادن نظام
نامبرده به  یالتیدرخصوص سوابق تشک به اختصار یان مستندات موارد اتهامیقبل از ب
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 یبه موجب اظهارات و مستندات مضبوط در پرونده و: رساند یعرض دادگاه محترم م
و مشارکت در جلسات  یعتیشر یها متهم با شرکت در کالس یاسیو س یالتیت تشکیفعال

با ان مسلمان شروع و در ادامه یان خارج از کشور و سازمان دانشجویون دانشجویکنفدراس
آستانه  2713، 2716 یها سال ین طیو سازمان منافق یت و مشارکت در انجمن اسالمیفعال

عصر تهران  یدان ولین واقع در میدر ستاد سازمان منافق یو. ابدی یتداوم م یانقالب اسالم
ان یل انجمن دانشجویت داشته و نسبت به تشکیفعال 14ور یتا شهر 13اسفند  یسالها

ن یدر ا. اقدام نموده است 11تا خرداد  14ور یشهر یها سال یکا طیامرمسلمان در اروپا و 
فه یوظ ودسازمان مشغول و در  یچند از دوستانش در روابط عموم یز متهم با تنیمقطع ن

 :دینما یکوشش م
ق انجام یاز طر یو خارج ین به خبرنگاران داخلیاعالم مواضع سازمان منافق -2

 یدرپ یپ یها همصاحب
عنوان مترجم  به( یابانیـ خ یرجو)ن یت سازمان منافقیرهبر یها ر مصاحبهشرکت د -1

رغم  متهم اذعان دارد به .ک رولویار ،لوموند نگار ، خصوصاً روزنامهیبا خبرنگاران خارج
و ارتباطش با سفارت  یه سعادتیکه در رأس هرم سازمان داشتم، بروز قض یگاهیجا

ار در ستاد را رها و به اتفاق دوستان به لندن حاً کیموجب شد دلسرد شوم و ترج یشورو
 .میسازمان بپرداز یمرز برون یها تیرفتم تا به مأمور

ان یتحت عنوان انجمن دانشجو یا ن مرامنامهیاستقرار در لندن نسبت به تدو یدر پ
ن انجمن ین ایعنوان مؤسس هب( ی، نوحیطوس سی، رئیعیرف)مسلمان اقدام و خودشان را 

ن انجمن یا یند و متعاقباً ستادهاینما یکا ارسال میمختلف اروپا و امر یرهامطرح و به شه
نموده  یم یریگ و گزارش یریف را ابالغ و مرتباً عضوگین افراد وظاییو با تع یانداز را راه
 .است

ج اقدامات و اخبار و اطالعات آن ستادها را در قالب بولتن هر هفته یقابل ذکر است نتا
 .نموده است ین در تهران منعکس مت سازمایبه مرکز

افت یت سازمان دریاز مرکز یتیمأمور 2714ش در اسفند یها تیمتهم در اواخر فعال
در  یو. دیصحرا شرکت نما یعرب یس جمهورین سال تأسید تا در مراسم چهارمینما یم
ک یدور له صیوس ن از سازمان بهیماب یل اختالف فیگر به دلیبه اتفاق دو نفر د 2711ر ماه یت

 2761ل سال یاز اوا یاسیس یها تیدر ادامه فعال. نموده است یریگ ه مشترك کنارهیاطالع
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ل یکه در منازل افراد تشک ی، طالقانیعتیشر یها بطور منظم در مراسمات بزرگداشت
که از  یطور ابد، بهی یران فردا ادامه میل مجله این روند تا تشکیکرده و ا یشده، شرکت م یم

ه در یانیه و بیکه اعالم ییگردد تا جا یفعال م یطور نسب ف بهین طیتجمعات ا آن به بعد
 یعیطب ییپس از روند جدا: دارد یمتهم اذعان م. دینما یمواقع و حوادث مورد نظر صادر م
ن یل بزرگتر باشند، به همیک تشکیجاد یبه فکر ا یاسیبود که افراد و احزاب کوچک س

 .ندیخود را آغاز نما یاسیس مهیو ن یاجتماع یکارها ف گستردهیک طیمنظور در قالب 
است پس زده شده بودند یاز صحنه س ین افراد که هر کدام به نوعیکند ا یح میتصر یو

 یعتی، مصدق، شریان طالقانیمربوط به آقا یها ادبود و بزرگداشتیگر را در مراسمات یکدی
رفته  که رفته یا کردند به طوردیشده، پ یو بازرگان که هر سال در فصول مختلف برگزار

و  ی، اجتماعیاسیت حول موارد سیاوضاع درون حاکم ین جلسات به نقد و بررسیدر ا
ن یه و همچنیانیه و بیه، اطالعیرا با صدور اعالم انشیها تیبپردازند و روند فعال یاقتصاد
شجو با حضور اقشار مختلف خصوصاً قشر جوان و دان... زگردها،یجلسات و م یبرگزار
 .دهند یب مید ترتیتر از گذشته و با شکل جد مند هدف

اهلل  عزت یبا دعوت آقا 2738عمل آمده در سال  به یها تین ارتباطات و فعالیدر طول ا
ئت ی، هییمان، جاما، روند جدایف که متشکل بودند از گروه پین طیا یاز اعضا یسحاب
ل جلسات یشود تا نسبت به تشک یمخواسته  یاسیمستقل س یروهایران فردا و نیه ایریتحر
ط کشور و نقد عملکرد یل شرایبا هدف تحل یا طور نوبه ف بهیط یدر منازل اعضا یمحفل

اظهار  یو. ابدی ین روند تا قبل از انتخابات مجلس ششم ادامه میا. ندیارکان نظام اهتمام نما
جاد شده را یت ایکه درون حاکم یت و شکافیحاکم ییط دوران جابجاین شرایدارد در ا یم

ن شکاف را یا یستیبا یکند ما م یاند و اضافه م دانسته یاسیتنفس س یمناسب برا یبستر
ن هدف توسعه یا یکه برا یطور م بهییخودمان همچنان حفظ نما یاسیات سیح یبقا یبرا

 .ک راهکار در دستور کار قرار گرفتیتضادها به عنوان 
ن ینفر از ا یحدود س یک فراخوانی یط یسحاباهلل  عزت یبا توجه به مراتب فوق آقا

ب حضور گسترده و فعاالنه یله ترتینوسیکند تا بد یف را به جلسات محدودتر دعوت میط
نفر فوق بوده  یز جزء سیرا در انتخابات مجلس ششم بدهد قابل ذکر است که متهم ن

ه فعاالن و گروه رخانیعنوان دب ک کانون بهین تعداد، نه نفر در یکه از ا یطور است، به
ف در ین طیموردنظر ا یب راهکارهایرخانه ائتالف به تصویعنوان دب نهضت تحت
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 .پردازد یم... و یـ اجتماع یاسیس یها عرصه
ن یان ایون دانشگاهیان برانداز ائتالف در فراکسیت خود در جریمتهم در مجموعه فعال

 .بوده است( باجناق متهم) یسطو سیرئ یون آقاین فراکسینده ایان قرار داشته که نمایجر
از  یکیکه در منزل یدر حال 12/21/31مورخه  یعنی یریت متهم تا هنگام دستگیفعال
 ،ل داده بودندیفعاالن جلسه تشک یگر اعضاینگار به اتفاق د ف به نام بستهین طیفعاالن ا

 .ادامه داشته است

 ف اولیاتهام رد

ف به ین طیل به اهداف ایذ یکه در راستا ان برانداز ائتالف بودهیمتهم عضو فعاالن جر
که  یبه طور. کرد یک بارشرکت میدو هفته  یصورت منظم در جلسات ماهانه و کارشناس

 .گردد ین جلسه که تحت عنوان جلسات ماهانه بوده محقق میدر آخر یو یریدستگ
: دارد یاظهار م یمذهب یمل یروهایموسوم به ن یرقانونیتشکل غ یانداز متهم در مورد راه

و  یخیهمگون نبود و هر کدام با توجه به سابقه تار یمذهب یدگاه افراد ملیگرچه د
 یهایهر گروه با توجه به وابستگ یداشته ول یمذهب یاز مل یه خاصیخود توج یوابستگ

در مراسم  61اول دهه  یپس از سالها: دیگو یم یو. دارند یدگاه خاصیگذشته خود د
ن یا. شد یل میکه به شکل محدود در منازل افراد تشک یالقانو ط یعتیشر یها بزرگداشت

ابد به ی یران فردا ادامه میس مجله این روند همچنان تا تأسیدند و ایگر را دیکدیروها ین
ر یمد یاهلل سحاب عزت ینکه آقایسند تا اینو ین مجله مقاله مین افراد در ایکه هم یطور

ران یه ایریئت تحرین، هیاز سازمان منافق یید روند جدا، افراامان، جامیران فردا از پیمسئول ا
ن یکند تا در هر ماه جلسات منظم داشته باشند و در ا یمستقل دعوت م یروهایفردا و ن

ر ادامه داشت تا آستانه ین سیا. ل مختلف بپردازندیمسا یده رویجلسات به اظهار عق
فر از جمله متهم را به عنوان ن 71حدود  یسحاب ین مقطع آقایانتخابات مجلس ششم، در ا

ن جلسات به یا. ندینما یریگ میدعوت تا در مورد انتخابات تصم یـ مذهب یفعاالن مل
گشته تا  یبرقرار م یمذهب ـ یتحت عنوان فعاالن مل یصورت ماهانه و به صورت چرخش

ن به نام محمد یاز متهم یکیدر منزل  12/21/31در مورخه  یعنین جلسه ینکه در آخریا
اند،  داشته یالتیکه نشست تشکیدر حال یینگار، برابر حکم و مجوز مقام محترم قضا بسته

 .شود یر و روانه زندان میگر دستگینفر د 11متهم به اتفاق 
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در  یو. م نموده استیگاه ائتالف را ترسیستاد ائتالف و جا یالت سازمانیمتهم تشک
انتخابات مجلس ششم اقدام نموده و  یبرگزار یان برانداز در راستایجر یت مالیمورد حما

کصد هزار تومان بپردازد ید که هر نفر از فعاالن مبلغ یدارد در مرحلة اول مقرر گرد یان میب
هزار  11دارد که صرفاً مبلغ  یهزار تومان، متهم اظهار م 11در دو مرحله و هر مرحله  یعنی

رداخت کردم در خاتمه آورده پ( یمذهب یف ملیط یمسئول مال)نگار  بسته یتومان به آقا
د حساب یگو یم یو. ائتالف را قرار بوده نهضت پرداخت کند ینه مالیهز% 71است که 

متهم در مورد . نگار بوده است و بسته یاهلل سحاب عزت یعنیبا دو امضاء  یمذهب یمل یبانک
 :دارد یاظهار م یکردن طرح برانداز ییاجرا

نداشتم  یاستنباط برانداز. بود یسحاب ینظر آقا من از بحث مقاومت فعال که در مورد
، ینار، تظاهرات قانونینگ، سمی، متیو مقاومت فعال را ماندن در فاز اصالحات، سخنران

 .دانم یم... ندگان مجلس ویمالقات با نما
دوم خرداد بوده  ی، گروههاییم وحدت، جنبش دانشجویبا تحک ها هبیمذ یارتباط مل

که  یطور به. اند بوده یاند فاقد مجوز قانون که داشته ییها تیفعالبا توجه به حجم . است
در  یشده است نگران القاء مطالب  نمی ف ابرازین طیکردن ا یبه ثبت و رسم یلیتما اصالً
 .رخانه خارج بوده استیها بودم که از کنترل اعضاء دب هیها، اعالم هیانین بیتدو

ن یمختلف حکومت ا یوسط جناحهاقدرت ت ینیگزیو قبول جا 36پس از خرداد 
 .مقدور است یت کرد که اصالح قانونیرا تقو یتئور

کردم و با توجه به  یم یشتریآن دقت ب یبه محتو یستید بایگو یها م هیدر مورد اعالم
که با طرح  یهنگام! شد یو از ائتالف خارج م. کردم یم یریخود جلوگ یرادات از امضایا

شدم و از فعاالن  یان میم نظر آقایتسل یستیم، نبایجه نگرفتیتم و نیون مخالفت کردیفراکس
که به من وارد است  یراداتید ایگو یم یو. میکرد ینم یرخانه معرفینده به دبیمنصرف و نما

داند؟  یم یرخانه را کوتاهیعدم اعتراض خود را به فعاالن و دب یو! ست؟یاالن قابل دفاع ن
اهلل  عزت یم شده آقایترس) یاهداف برانداز یه در راستاها ک هیانیه و بیت اطالعیمسئول یو

 .ردیپذ یرا م( بوده یسحاب
نگار  در منزل بسته 31ماه  یدر د یجانیعل یآقا یمتهم ضمن شرکت و استماع سخنران

 .دارد یاظهار م
نگار،  ، صابر، بستهیمان ـ ملکین پین جلسه مربوط به جلسات ماهانه بوده و حاضریا
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ن جلسه بعد از صحبت یاند در ا و متهم بوده یرضاخان ینکوروح قهار ییان گوارایکاظم
 .کنند یمان صحبت میپ یجانیعل یآقا

 :شود یکه مطرح م یمهم یها بحث
، ی، گنجین، باقیالواعظ ، شمسیمربوط به عبداهلل نور یا رهیزنج یها بازداشت

 !؟ه حساب بوده استین تسویو زرافشان و هدف مسئول یوسفی، یدآبادیز
 .کرد یرا دنبال م ین هدفیها چن ین زندانید از نظر من ایگو یم یو

ت یاند که اکثر متوجه شده یاسیس یها ه جناحید کلیگو یم یـ بحث آب به آب شدن، و
از آن  یرات مختلفیبه تعب یعیو رب یان مصباح، روحانیکه آقا یطور ست بهیجامعه با آنها ن

وضع فرق کرده آرامش فعال به  31ماهه اول سال  6نکه در یگر ایاند نکته د سخن گفته
است مجلس، معاونت مجلس با جناح ی، رییل شد و جنبش دانشجویمقاومت فعال تبد

ت بالقوه یفعال یط برایرسد شرا یکردند و به نظر م یتر یت برخورد جدیراست حاکم
 .تر شده است فراهم یمذهب ـ یمل یروهاین

مقاومت  یتئور یرفراندوم در راستا یجانیعل یآقا دگاهید از دیگو یم یرفراندوم، و
. حه مطبوعات در مجلس استیالعمل در مقابل متوقف شدن ال ک عکسیو . باشد یفعال م

 .باشد ینم یبحث مطبوعات است از نظر متهم منطق ینکه رفراندوم در راستایا
اصالحات فعال کردن روند  یدر راستا یجانیعل یآقا ید در مجموع سخنرانیگو یم یو

 .مقاومت فعال بوده است یو تئور
و  یدئولوژیخچه ایتحت عنوان تار یـ مذهب یمل یروهایثاق نین میدر مورد تدو یو

 :دارد یان میب یاستراتژ
ن کنند یثاق را تدوین شدند تا مییتع یندگانیهمفکر نما یها ثاق از گروهین میتدو یبرا

ان و یان کاظمیمان آقایو پ یان قهاریطرف آقا، صابر از یران فردا عمرانیه ایریاز طرف تحر
 .انتخاب شدند( متهم)، من ی، ملکیطوس سی، رئیان محمدیاز طرف آقا یرضاخان

و قرار . دیب نرسیبه تصو یدر جلسه عموم یول. ن شدییثاق تعیس مینو شیب پیترت نیبد
نداده  یرخانه ائتالف برود تا نظر نهضت اخذ شود که تاکنون نهضت پاسخیشده به دب

ق یو تعم د تضادیجاد تشدیمتهم در جهت ا. ش آمدیها پ که بازداشت یبه طور. است
 .دارد ین باره اظهار میت اقدام نموده و درایشکاف در حاکم

بوده است که  2736ت مطرح شده از سال یآنچه راجع به توسعه تضاد در درون حاکم
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و  یاسیس یروهایبه نفع نن فضا یاست که احادث شده  یاسیسباز  یو فضا یدمکراس
 !مردم است

ن اساس از یبر هم. ت وجود داشته باشدین تضاد درون حاکمیم که ایکن ید سعیلذا با
ن شکاف را حفظ یا یخاتم یچرا که وجود آقا. میت کردیحما یخاتم یآقا یداتوریکاند

ان یآقا. ت رشد کنندیخارج از حاکم یاسیس یروهایو موجب خواهد شد ن. خواهد کرد
ق یمصاد یو. ت صحبت کردندیحفظ تضاد در درون حاکم یرو ییو رجا یدآبادیمان، زیپ

ت مجلس و یت و اقلین اکثریه تضاد بیه و مجرین قوة قضائیت را تضاد بیتضاد در حاکم
وجود  36د دارد آنچه تا قبل از انتخابات یه دانسته و تأکین مجلس و قوة قضائیتضاد ب
ده یگرد یاسیس ین مهم سبب بسته شدن فضایه بود و اگان سه یقوا یک پارچگیداشت 

ه یه و مقننه، قضائین قوه مجریب یخاتم یآقا یاست جمهوریاست با ر یمدع یو. بود
ن نهادها از ین بود ایبر ا ید و در انتخابات مجلس ششم و شوراها سعیاختالف حادث گرد

 .ک جناح خارج شودیت مطلق یحاکم
ن ین به ایب قوانیو مجلس با تصو. ر کردییطلب تغ الحن دو جناح به نفع اصیشکاف ب

 .امر کمک خواهد کرد
که مطرح شد جدا  یزیدارد تنها چ یاظهار م یدر مورد توسعه تضاد از منظر اجتماع یو

م یآن کار کن یم رویتوان یاست که ما م ین مقطعیان از جناح راست است و ایشدن دانشجو
ل در ین دلیبه هم. میآن کار کن یل هستند رویا متمان که به سمت میا یقوم یها تیو اقل

ن و ینش یمناطق سن یبه عبارت. استقبال شد ماندگان ین کرمانشاه و سقز از نمایمناطق کردنش
، یان سحابیک آقایتحر ییو در بخش دانشجو. دادند ینشان م یشتر به ما سمپاتیب ییروستا

 یو. ن راستا بوده استیزگردها در همیها م یدر جلسات سخنران ی، رحمانیجانیصابر، عل
موضع  یخاتم یت، پس از انتخاب آقایکند بحث توسعه تضادها در درون حاکم یح میتصر

ن یم و ایت جهت رشد خود استفاده کنین حاکمیاز شکاف ب یستیهمه ماها بوده است که با
 یاسیو باز شدن مطبوعات س یاسیس یجاد شده و فضایل بود که از شکاف این دلیبه ا

 یمل یروهایأت حاکمه و رشد نیاستفاده از شکاف در ه: کند یاضافه م یو. مییاستفاده نما
ر یروها بوده است که متأسفانه سین نیا یحق شهروند یک چارچوب قانونیدر  یـ مذهب

ان تضادها یدر ب یو. شد یمنته یط فعلیآن دچار مشکل شد و به شرا یقانون یمنطق
طلبان قرار گرفت وقوه مقننه همچنان در  ار اصالحیه در اختیمجرقوه  36د در سال یگو یم
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داشته باشد لذا  ین تضاد اختالف و تبعات اجتماعیبود که ا یعیار جناح راست بود طبیاخت
 ییدانشجو یازهاین یطلب قادر به برآوردن تمام شد که چون جناح اصالح یم ینیب شیپ

 یروهایان از نین راستا استقبال دانشجویدر ا کار دانشگاه بود و یاز فضاها یکینباشد پس 
ن یدر ا ی، سحابیی، رجای، صابر، رحمانیجانیان علیخوب بود خصوصاً آقا یمذهب یمل
با جناح راست و  یقوم یها تین اقلیجاد تضاد بی؟ ا!شدند یها دعوت م نه به دانشگاهیزم

ست سال گذشته یر بان سوم بود و چون دیک جری یمذهب ـ یمل یروهایها ن یدوم خرداد
توانسته  یم ییاند و با طرح شعارها داشته یت نبوده است درواقع پرونده خوبیدر حاکم

 .جاد کنندیت ایاست جذاب
که  یر داشت به طوریر توازن مجلس تأثییت، از دوم خرداد در تغین راستا حمایو در ا

 .ت به نفع اصالحات بودیحاکم ییجابجا
جاد تضاد و یا .بود یندگان قبلیبا نما یمحبوب فعل یها ن چهرهیگر تضاد بیتضاد د

قصد جلب و جذب  یمذهب یمل یروهایبه هر حال ن! کرد یت نمیتوسعه تضاد کفا
ان از دوم یل دانشجویروند تما ییرا هم داشتند و اتفاقاً در بخش دانشجو یاجتماع یروهاین

 یروهایم نینبود بلکه تقسها بود و تنها هدف توسعه تضاد  یمذهب یها به سمت مل یخرداد
 .باشد یمذهب یروها به نفع ملیکه توازن ن یبه طور. هم بوده است

 یتواند در راستا یها م یها و سخنران یری، موضعگیها هیدارد صدور اطالع یان میب یو
در جنبش  یجانی، صابر، علی، رحمانیان سحابیع آقایتوسعه تضادها باشد مثالً اقدامات وس

ن یا یچکدام نه دانشجو بودند و نه استاد و تمامیان هین آقاینکه ایجود ابا و ییدانشجو
گاه بوده یجاد و توسعه تضاد و کسب پایار خود داشتند نمونه مشخص ایها را در اخت تماس
 .است

 یاسیون سیزاسیکالیمنجر به راد ییان در جنبش دانشجوین آقایمجموعاً عملکرد ا
ت در دستور کار آنها بوده یان نسبت به حاکمیدانشجون کردن یان شده است و بدبیدانشجو

م وحدت، یان رابطه با افراد تحکینش دانشجویر بییو تغ ییان دانشجوینفوذ در جر. است
حکومت در حل مشکالت مردم،  ییحل، طرح ناکارا مشکالت بدون ارائه راه یینما بزرگ

ان یآقا یعملکرد یها وهیان جهت مقاومت فعال در مقابل حکومت از شیک دانشجویتحر
ت در یمتهم در مورد عضو( ی، صابر و رحمانیجانی، علیسحاب)چهار نفر بوده است 

ون یمن با طرح فراکس: دارد یان میب یـ مذهب یمل یروهایف نیان طیون دانشگاهیفراکس
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که  یبوده به طور یـ مذهب یان ملیجاد رقابت ناسالم در درون جریلش ایمخالفت داشتم دل
تر درست کنند و  ک حزب کوچکیف ین طیقصد داشتند درون ا( ران فردایا)ان ین آقایا

. کرده است یاز آنها دفاع م یسحاب یتر و آقا چرا که آنها فعال. ه را دنبال خود بکشانندیبق
ن طرح داشتند را به جمع خود یکه مخالفت با ا ییو رجا یدآبادیز یدو نفر به نام آقا یحت

ران فردا جلودار شوند و مخالفان نظرات ین بود که مثل ایها ا یرانبه هر حال نگ. کشاندند
بوده  یبرانداز یهم در راستا یونیکند طرح فراکس یح میتصر یکنند و یخود را منزو

را به  یـ مذهب یمل یروهاین یتمام یسحاب یک هسته فعال همراه آقاین شکل که یاست بد
ران فردا یآنها در ا یستید را عملکرد سکتارخو ین علل نگرانیبارزتر یو. دنبال خود بکشد

 .داند یا جلسات فعاالن میر انتخابات و یـ در س
ه یها در محل نشر کشنبهیرخانه فعاالن و جلسات یل جلسه دبیمتهم نسبت به تشک

ه ینشر یا انهیستم رایله سیبوس یـ مذهب یمل یروهایثاق نیپ میو توسعه و تا یمیماهنامه ش
است  یـ اجتماع یو توسعه علم یمیه شیت نشرینکه ماهیرغم ا یو عل اقدام نموده یمیش

ثاق و ین میتدو یرخانه فعاالن را که در راستایسه مرحله جلسات دب یدارد ط یاظهار م
به رغم . و توسعه برگزار کرده است یمیه شیدستور جلسات فعاالن بوده در محل دفتر نشر

ان یسه مرحله جلسه مزبور را به اتفاق آقا یطاذعان دارد که  یه، وین نشریا یت اصلیهو
 .ه برگزار نموده استینگار در محل نشر و بسته....  یثمیس، می، رئیمان، ملکیپ

 یو. داند یگر مید ین جلسات را فقدان مکان مناسب در جاهایا یعلت برگزار یو
ون یات فراکسشنهادیو با توجه به پ( یعیرف)توسط من  یشنهادیثاق پیپ میدارد تا یاظهار م

 .م شده بودیتنظ
متهم نسبت به . داند یگر مید یپ در جایه را فقدان تایل دفتر نشریعلت استفاده از وسا

ه یستم فاکس نشریله سیوس ن بهین کنفرانس برلیاز متهم یکیافت فاکس با یارسال و در
 :دارد ین باره اظهار میو توسعه اقدام نموده و در ا یمیش

ان ین آقایو تازه متوجه شدم که ایله رادین به وسیه کنفرانس برلیبعد از اطالع از قض
. نمود یمرتد معرف را یاشکور یوسفی یحکم دادگاه انقالب آقا یو برایاند و راد آلمان رفته

له فاکس یافت کردم و به وسیارتباط را در یشان شماره برقرارین مبنا از منزل ایبه هم
ّ داخل  تاً اوضاع و جویبا فرانسه تماس حاصل و نهاو توسعه  یمیه شیموجود در محل نشر

فاکس  یب در مجموع سه مرحله به اشکورین ترتیشان را منعکس کردم که بدیه ایعل
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 .داند یم یگریه را فقدان در محل دیل استفاده از فاکس نشریدل یو. ارسال کردم
 یمل یروهایط نیشرا یدر راستا یا صفحه 78م جزوه ین و تنظینسبت به تدو یو
ب یو شانتاژ و تخر یجاد فشار و جوسازینده و ایآ یه راهکار برایبا هدف ارا یمذهب
ه یمحل نشر ین بازرسیله آن اقدام نموده است اوراق مزبور که در حیبه وس ینیت دیحاکم

ن اوراق یا. باشد یضم سوابق م 111تا  231د از صفحه یو توسعه کشف گرد یمیش
 .باشد یس و دستخط متهم مینو دست
 یوسفیان صابر، یار آقایه و در اختین نسخه تهین اوراق چندیاذعان دارد از ا یو

 .دیخودشان را ارائه نما یقرار گرفت تا نظرات اصالح... و ی، غنیاشکور
ش اعالم نموده ین اوراق را متهم چهار سال پیه ایبراساس مستندات موجود زمان ته

 ؟!داند ینده میآ ین راهکار برایتدو ن اقدام رایو هدف از ا( 2736سال )است 
 :باشد یل میشان به شرح ذینوشته ا افتراها، القائات و ابهامات دست

با سابقه کار  یاسالم یو موجه جمهور یون قانونیسیبه عنوان اپوز یمذهب یمل یروهاین
 .اند شده یمعرف یطوالن

شدن  یدانبعد از انقالب، قسمت دوم اشاره به زن یات عملکردیدر بخش خصوص
گر اشاره  ان سرکوبیجو اتحت بهانهیت نموده و یف در زندان روحانین طیاز افراد ا یتعداد

 .شده است
 یاسالم یت و زندان جمهوریت، زندان حاکمیندان روحانزمنظور خود از  یـ و

 ؟!ها برخورد کرده است با گروه 61داند که در دهه اول  یم
، غرور، ینیب آلود همچون خودبزرگ شرك یها ف خصلتین طیدر ا: ددار یاظهار م یو

و جزء معضالت بر سر . ساز خواهد شد وجود دارد که مشکل ینی، خودبرتربیخودخواه
به عنوان مثال . ف وجود داشتین طیکه در اکثر افراد ا یطور به. باشد یف مین طیوحدت ا

 .ی، سحابی، محمدیثمیمان، می، پیزدی یآقا
وارد شد  یـ مذهب یمل یروهایبه ن یضربة محکم 2761 دارد پس از سال یان میب یو

و  یدوران بازساز 36تا  61دوران   بود، یصدر و رجو یاز عملکرد مشترك بن یکه ناش
که  ی؟ به طور!ف دادین طیت به ایاجازه فعال یت تا حدودین ضربات بود که حاکمیم ایترم

 .شدند انداز ظاهر چشم و ام هاجریپ ،ران فردایات ایدر شکل نشر
است  یاسالم یت و نظام جمهوریت که منظورش زندان حاکمیطرح واژه زندان روحان



   70 کیفرخواست

ح دارد که یتصر ید ویاست و همانگونه که در قبل اشاره گرد ینیت دیحاکم یر نفیدر مس
 .ت حاکم بوده استیبه هر حال روحان

ت نوشته خود تح سال در دست 26ن پس از یدر ضرورت طرح بحث برخورد با منافق
عمدتاً در  یـ مذهب یافراد مل یها د بازداشتیگو یم! ست؟ینده چیآ یبرا یارائه راهکارها

 !؟ما اتفاق افتاده و من قصد انتقاد داشته 61ل دهه یاوا
 61ان سال یبه زندان ای اشاره  نوشته نکه در متن دستیدهد ا یگر پاسخ مید ییدر جا

 !نشده مسامحه و اشتباه بوده است
انه به واسطه یذمو یکرده، حرکت یدنبال م یا صفحه 78ه جزوه یکه حول ته یمتهم اهداف

ن کرده است ین اشخاص که گلچیتست ا یالعمل و به عبارت ارسال امواج و گرفتن عکس
 .قرار گرفته یکه در صفحات اشاره شده مورد بررس

 یهبمذ یو ارائه آن به فعاالن مل« كتحر یبرا یطرح»ن یه و تدویمتهم نسبت به ته
مطرح  یونین طرح در مقابل طرح فراکسیا: دارد ین باره اظهار میاقدام نموده است و در ا

، یعی، رفی، غنیان نوحین طرح توسط آقایاذعان دارد ا یاورد وین یشد که رأ
 .دیه گردیثاق به فعاالن ارایک میه شده و با یته یمان و دوستان قهاری، پی، ملکیطوس سیرئ

مطرح  یرانیو ط ییگوارا ی، رحمانیجانیان صابر، علیآقا را یونیو طرح فراکس
 .ندینما یم

 یه و امضاء نموده است که دارایبا امضاء هشت تن از فعاالن را ته یا هیـ متهم اطالع
 .باشد یم ینیارها و مفروضات معیمع

مان در منزل یپ یمتهم ضمن حضور در جلسات ماهانه نسبت به استماع سخنران
 .اقدام نموده است 31 ینگار در د بسته

، یرانیمان، طی، پی، ملکی، صابر، رضاخانیعی، رفیجانینگار، عل بسته: ن در جلسهیحاضر
 .اند بوده.... یخانیسار

: گردد ی، اشاره میرقانونیمتهم در محفل غ یها دگاهیمان و دیپ یها یسخنران یبه محتوا
 یو به لحاظ ساختار ک هستندیبست استراتژ بن یت دارایطلبان درون حاکم اصالح

وند بخورند یاند با جنبش مردم پ نتوانسته. ندارند یت مردم اعتقادیبه حاکم. ستندیکدست نی
اند و آن  کرده یباز یالبته نقش مهم. اند که ابتکار عمل را از دست بدهند و ترس داشته
ف ن شکاین شکاف مهم بود و ما به ایا. ت استیو بعد شکاف در حاکم یمقاومت فرهنگ
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 .وجود داشته باشد( زیآم مسالمت)ق شود تا امکان مبارزه ید تعمیلذا با. میاج داریاحت
ان یح جریافشاء صح -7کال یراد یروهایت نیتقو -1ق شکاف یتعم -2د یکرد بایرو

 .سازشکار باشد
اعتقاد دارد  یخارج یدار هیا عدم مصالحه با سرمایمصالحه  یوهایان سناریضمن ب یو

د به آن توجه کرد و به آن یاست که با یگاهیت پایکال درون حاکمیح رادبه هر حال جنا
 ؟!ک شدینزد

متفاوت فعال که عبارت بود از  یتئور یسحاب یقبل از آقا یدارد چند یمتهم اظهار م
م ید به حزب مشارکت تفهیکند با یح میو تصر. کردم یریگیپ.... تحصن اعتصاب، اعتراض

ک یران یچرا که حکومت در ا. ش بردیرا پ یتوان کار یم که بدون مقاومت فعال نمیکن
 .ار در دست چند نفر استیطبقه شده شرکت و مؤسسات فراوان دارد اخت

طلبان  م چرا که اصالحیم تا موفق شویکن یجاد قدرت اجتماعید مقاومت و ایلذا با
 .توانند مقابله کنند ینداشته باشند نم یت اگر قدرت اجتماعیدرون حاکم

جاد کرده است یا یو فرهنگ یـ اقتصاد یاسیـ س ینیکه حکومت سلطه د ییجااز آن
ها رها  نیخواهند از شر ا یمردم م. مهم است یلین سلطه خیاز ا ییرها یارائه شعارها

 یستم را قبائلیاند س را نداده ینسانا یرویسال گذشته اجازه گردش ن 11؟ در !شوند
 .باشد یت ملیا حاکمیت یحاکمکردن  ید ملیلذا شعار ما با. اند کرده

د شعارها از ین لحاظ بایمردم حق دارند حکومت را با انتخابات عوض کنند و به هم
 .باشد یکیاستراتژ یـ اقتصاد یاسیـ س یبعد فرهنگ

د یها با تیفعال. زند ین ضربه مهلک میک شود و اید شعار استراتژیبا یمطالبات اقتصاد
استفاده  یو از قهر منف( باشد یقانون)کند  یرا سازمانده ن اقشاریتر عیباشد و وس یا جبهه
 یروهایاست تا ن یک ضروریم شعار دمکراتیره جبهه را گسترش دهینکه دایا یبرا: کند

 .ردیک را دربرگیـ الئ یک ـ ملیدمکرات
 .میباش یکوچک مدن یها جاد تشکلیبه دنبال ا

 یها در محفل. ون را جبران کردیزیوتوان فقدان روزنامه و تل یچهره م به با ارتباط چهره
 .میافته کنی سازمان... و ی، صنفی، هنریفرهنگ ینید یخانوادگ

دهد و  ین پروژه نشان میا یاست که استعداد الزم را برا ییجنبش دانشجو..... و نکته
 .باشد یکال میمستقل از حکومت است و راد
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 نموده است پروژه اظهار یاجرا یان عوامل مساعد در راستایدر ب یو
 .که بعد از جنگ رشد کرده است یتیو مشروع یاسیس یاقتصاد یها ـ وجود بحران

 یغات شبه دمکراسیشدن و تبل یک قطبیـ  یـ فشار جهان
جنبش  یل براین پتانسیجاد کرده و ایا یـ روند تمرکز در ثروت، شکاف طبقات

 .بخش مهم است ییرها
 ؟!است مناسب یسترب یطلب ت ـ اصالحیـ وجود شکاف درون حاکم

 ؟!یشهر یها و مراحل مختلف واکنش مردم ـ اعتراضات و شورش یر تکاملیـ س
 36ع قدرت در سال یـ توز

 ؟!ن راه را هموار کردهیاز د یـ قرائت سنت
 ت یان از حاکمیدانشجو یریگ ت و فاصلهیدرون حاکم یروهایزش نیـ ر

 یاسیباز س یـ گسترش فضا
 :کند یم ینیب شین پینده چنیآ یلمامتهم در خصوص تحوالت احت

 است ین روش منتفین کار نخواهد زد و ایخشونت، نظام دست به ا یویسنار (الف
 یخاتم یاست آقا یا شکست خورده یویک، سناریجاد جامعه دمکراتیا یویسنار (ب
 یندارد ـ استراتژ ییاز باال کارا یزن ن چانهییفشار از پا ید ندارد، استراتژیجد یاستراتژ

 .ستیر نیپذ خندق هم امکان
طلب و  انه اصالحیانه است، مین جناح میو مصالحه بین سناریمحتمل، ا یویسنار( ج

 .خود را حفظ کنند یدارند هژمون یکه هر کدام سع یباشد به طور یکارگزاران م
 :دارد یک صد سال گذشته اظهار می یها جنبش یمتهم در معرف

استفاده از جنبش ( یلیتعط ،تحصن ،تصابتظاهرات، اع) یچون قهر منف یموارد
 یسحاب یطرح آقا یدر راستا است یکالیکه از حکومت جدا شده است و راد ییدانشجو

 .شود یم یابیارز
ر شده یتعب یلیکه به تظاهرات ـ اعتصاب ـ تحصن و تعط یکند قهر منف یح میو تصر

ت از طرف مراجع یمو رس یمجوز قانون یدارا یـ مذهب یمل یروهایط که نیاست در شرا
در برداشته  یجامعه عواقب خطرناک یریپذ کیل تحریاند و با توجه به پتانس نداشته یقانون

در مورد  یو. ابدیان یز پایآم وجود ندارد که موارد فوق مسالمت ینیچ تضمیاست و ه
ست که اهداف و برنامه و نظارت یحزب ن ییدارد جنبش دانشجو یان میب ییجنبش دانشجو
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خواه است و به سرعت  و آرمان یا کال، تودهیراد ییجنبش دانشجو. داشته باشد یقانون
ل شورش یل مطالبات مردم باالست، پتانسیگر به هر دلیتواند منفجر شود و از طرف د یم
متهم به پروسه . ار استیبس( ریت 24ع یوقا) ییاد و احتمال سوءاستفاده از جنبش دانشجویز

طلبان درون  اصالح یکسب قدرت اجتماع: تیدرون حاکم لکایک شدن به جناح رادینزد
که، کار  یطیت جلب طبقات اشاره نموده و اذعان دارد در شرایفیروند و ک: تیحاکم

 .بوده است یرقانونیو عمل به آن غ یها دگاهین دیم لذا ایم هنوز مجوز نداشتیکرد یم
در دفتر  یاسیسل یتحت عنوان تحل ییها و اداره کالس یمتهم نسبت به برگزار

ن باره اظهار یبرانداز اقدام نموده و در ا یروهایت نیجذب و ترب یبرا( یثمیم)انداز  چشم
 :دارد یم

 یاسیل سیوه تحلیکه تحت ش یاما کالس. من واضح و آشکار است یها یسخنران اکثر
 ران برگزار نمودمیانداز ا ه چشمیجلسه دو ساعته در محل دفتر نشر 4در سال گذشته در 

اء ماه یاح یها ام شبیها در ا ن کالسیا. باشد ینجانب میا یالتیت تشکیاز فعال یبخش
که  یآزاد ت و نهضتیخ مشروطیقرآن و تار یها د و در ادامه کالسیرمضان برگزار گرد

 .شده است یاداره م یثمیو م یطوس سی، رئیان محمدیتوسط آقا
 یدآبادیو ز یاز جمله زهرا نوحها توسط چند نفر خانم  ن کالسیکند ا یح میتصر یو

 .شده است یاداره م
 یاسیو س یها جلب و جذب عالقمندان به مسائل مذهب ن کالسیا یهدف از برگزار

ن موظف به ین صورت بوده که مستمعیبد یاسیل سیوه تحلیش یوه برگزاریش. بوده است
کالس مطالب را  یارادداشت و در زمان برگزیاند و اخبار مهم آنرا  شده یمطالعه روزنامه م

 .اند کرده یان میل خود را بیارائه و تحل
طلب و راست با هدف  ان اصالحین دو جریجاد اختالف بیک و ایمتهم نسبت به تحر

 .ت اقدام نموده استیجاد شکاف در حاکمیا
ت یاذعان دارد و مسئول 11/1/34خ یقتل فروهر به تار یه در راستایدر صدور اطالع یو

 .دریپذ یرا م آن
 یق تئوریو تعم یاسیس یبردار جز بهره یـ خطاب نامه فوق به ملت بوده و هدف

 .شده است یت و توسعه تضاد دنبال نمیشکاف در حاکم
ن یا یستیدانم البته با یرا نم یزه واقعید، انگیگو یدر پاسخ به سؤال طرح شده م یو
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بوده که به ملت  دمعتدهد حتماً  یشده است و پاسخ م ین ارسال مینامه خطاب به مسئول
 ؟!ارسال شود
ت استفاده شده و مردم را یه حاکمید علیو تهد یه از جمالت شرطین اطالعیـ در ا

 .اند کرده یت دانسته و معرفیطرف حساب حاکم
ه اغراق یم اطالعیه وارد است و در تنظین اطالعیجاد شبهه در مردم از نظر متهم در ایـ ا

 .شده است
 یها را چه کس ید و دلسردینه اغراق، شبهه، تهدین سؤال که هزیـ متهم در پاسخ به ا

 :دیگو ید بپردازد میبا
اتفاق  یین کارهایه برخورد کنند، چنیه اولیدر صدور همان اطالع یین قضایاگر مسئول»

متهم در ادامه تخلفات خود نسبت « سال پاسخگو باشم 1ا ی 21د پس از یافتد و حاال با ینم
 .ه و مقننه اقدام نموده استیه و مجرین قوه قضائید تضاد بیبه تشد

 "دیف را رسماً اعالم کنیدکتر شر ترورژه علت یته ویکم"عنوان  تحت یا هیاطالع یو
ت آنرا یم و امضاء نموده و مسئولیه و تنظیرا ته 2734خ مرداد یران به تاریا خطاب به مردم

 .ردیپذ یم
ن یا یآمده و به نوع یا رهیزنج یها لف در طول قتید شریه مرگ مجین اطالعیـ در ا

اعالم و پرونده مختوم  یست قلبیتهران ا یعموم 2617و دادگاه  یمرگ را که پزشک قانون
 .اند نموده یشده است را قتل معرف

( بدون اشاره به نام آنها)عنوان مثال نقل قول از مطبوعات  ه بهیـ وجود القائات در اطالع
ر سؤال بردن یقصد ز! اند ف اعتراف کردهید شریبه قتل مج یا رهیزنج یها که قاتالن قتل

 .اند را داشته یش اذهان عمومیحکم صادره و تشو
شان یبه دگراند( ن کشتاریمسبب)ن مطلب یه را القاء این اطالعیـ متهم هدف از صدور ا

 .باشد یه آمرانه و طلبکارانه میو موضع اعالم( 718ص )ان کرده است یب
به  یمذهب یمل یها تینفر از شخص 261گر تحت عنوان یه دیالعمتهم در صدور اط

ه یل در اطالعیداشته است وبه وجود موارد ذ یمشارکت و همکار 2731خ مرداد یتار
 .معترف است

 س قوه مقننهییز با ریرآمیاست محترم مجلس ـ برخورد تحقین به ریتوه ـ
 (ریهار ماهه اخزده چ خفقان یفضا)ز مانند یآم کیبکار بردن جمالت تحر ـ
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 هید تضاد قوه مقننه با قوه قضائیتشد ـ
 یاست جمهوریه با رید تضاد قوه قضائیتشد ـ

دات یقات و تهدییرا تحت عنوان تض یا هیمتهم در ادامه اقدامات مجرمانه خود اطالع
چند از دوستانش  یمتهم به اتفاق تن 21/21/31خ یمشهد به تار ینیه روشنفکران دید علیجد

 .رفته استیت آنرا پذیموده و مسئولامضاء ن
 .اند متهم به سکوت شده ییو اجرا یانتظام یها ه دستگاهین اطالعیدر ا ـ
 .رمسئوالنه شده استیمتهم به عملکرد غ یانتظام یروین ـ
 .باشد یه مید تضاد با قوه قضائیتشد یه در راستاین اطالعیا ـ
 .باشد یاهلل مشهد م منظور از گروه فشار حزب ـ

 .ها شده است روزنامه یرقانونیغ یلیه متهم به تعطیه قضائقو
نک نوبت شماست به یطلب ا ندگان اصالحیتحت عنوان نما یگریه دیمتهم در اطالع

صادر و متهم در آن مشارکت داشته و  یمذهب یبه نام ائتالف مل 2731ر ماه یخ تیتار
 .رفته استیرا پذ ت آنیمسئول
 .باشد یه مید تضاد مجلس با قوه قضائیتشد ه مشخصاً هدف،ین اطالعیدر ا ـ
ها و بازداشت  مانند بسته شدن روزنامه ییدر مخدوش نمودن اقدامات قضا یسع ـ

 .نگاران با انتساب آن به جناح راست روزنامه
و مقصر جلوه دادن  یین بازداشت شده توسط مقامات قضایمتهم یگناه یالقاء ب ـ

 یتوسعه تضادها یمتهم در راستات، یف حاکمیه با هدف تضعیقوه قضائ
ما یه و صدا و سیطلبان با قوه قضائ ن اصالحیک مردم ـ تضاد بیـ تحر یاجتماع

خطاب به مردم  یف همگانیش رو وظایط پیتحت عنوان شرا یلیه تحلیانیب یط
ت آنرا یاهتمام داشته و مسئول یـ مذهب یبه نام ائتالف مل 13/1/31خ یبه تار

 .ردیپذ یم
ک یبودن تحر یاجتماع ید تضادهایتشد یه فوق در راستایانیب ییل محتوایحلمتهم در ت

ما را که یه و صدا و سیطلبان قوه قضائ ن اصالحید تضاد بیمردم و خوانندگان اعالمه و تشد
 .رفته استیدر آن مشهود است پذ

آنها  یها ان انحصارطلب، جناح راست و احزاب و گروهیح کرده است جریمتهم تصر
ن یکننده بوده و هدف از صدور ا آنها به مجموعه نظام گمراه یباشد و معرف یمؤتلفه ممانند 
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 .ر سوال بردن کل نظام بوده استیه زیاطالع

 ف دومیاتهام رد

ها و مطرح نمودن  غ به نفع گروهیتبل یاه نظام یغ علیاقدامات خود نسبت به تبل یمتهم ط
 .ن اقدام نموده استه نظام به هر نحو ممکیمخالف و عل یها سازمان

ن با هدف مطرح نمودن یانگذاران سازمان منافقین باره حضور در سالگرد بنیدر ا یو
ن که با یانگذاران منافقینفر از بن 1متهم در مراسم سالگرد . اقدام نموده است... سازمان نفاق و

ن یه در ان نفرات بوده شرکت داشته کیا... ها و دگاهیهدف مطالعه و با به بحث گذاشتن د
 یو سحاب یثمیان میبوده و سخنرانان آقا یطوس سی، رئیصمصام یجلسات در منزل آقا

در  یجعفر یکتا و محمدمهدی یمعموالً آقا)کرده است  یشان صحبت میها یژگیراجع به و
ک یستماتیاش س یسخنران یاز محورها یکی یسحاب یآقا( کردند یم ین جلسات سخنرانیا

در دوران طاغوت را از  یو مبارزه مخف یالت سازماندهیاظ تشککردن امر مبارزه به لح
انگذاران سازمان، از یبن یبند ضمن اشاره بر جمع یو. دانسته است ینژاد م فیابتکارات حن
مسلحانه در  یها ل سازمانیکه منجر به تشک 2781ران تا مقطع خرداد یمردم ا یمبارزات قبل

انگذاران در آن یل بنیشان از تحلید که ایرس یم کند به نظر یح میمتهم تصر)آن مقطع شد 
 یان جلسه خانم طالقانیکه در پا یطور به( دانست یکرد و آن را درست م یت میمقطع حما
 .گردد یمعترض م

 :دارد یمتهم اظهار م
ن یا یبود و محل برگزار یثمیم یجلسات چهارم خرداد بنا به ابتکار آقا یبرگزار

ن یسابقه نفاق هستند آخر یبود که دارا یطوس سیو رئ یان صمصامیجلسات منزل آقا
ن جلسات یصابر ا یام هاجر بوده و آقایجلسه که متهم شرکت کرده سال گذشته در دفتر پ

انگذاران را به یبن یمبارزات یها یژگیو یسحاب ید آقایگو یم یکرده است و یرا اداره م
 :ان کردیر بیشرح ز

 ک بودن مبارزه آنهایدئولوژیا- 2
 مبارزه خودشان ین استراتژییگذشته و تع یها از مبارزات و جنبش یبند جمع- 1
 یالتیک سازمان محکم تشکیجاد یکردن مبارزه و ا یالتیشکت- 7
 جانبه و همه یسازمان یت کادرهایترب- 8
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 یجانیک نفر مهندس آذربای یسحاب یآقا یها کند پس از صحبت یح میتصر یو
فروش که  به نام سرکه یرمردیکند و سپس پ یف میود را تعرنژاد خاطرات خ فیدوره حن هم
 .کند یانگذاران صحبت میخصوص خاطرات خودش با بنبا او دوست بوده در یغن یآقا

ل یار تجلیانگذاران سازمان بسیبزرگداشت از بن ین جلسه برگزاریدر آخر یسحاب یآقا
 .کند یشان صحبت میو مفصل درخصوص ا

 :دیگو ین جلسات میل ایرا از تشکف یزه طیمتهم هدف و انگ
آنها را ذکر کرد و  یمبارزات ـ یالتیتشک ـ یفکر یها یژگین بار ویاول یبرا یسحاب یآقا

د هم به یکرده است که با توجه به هسته برانداز بع یرا دنبال م یممکن است هدف خاص
از  یسحاب یآقا کرد یریگ جهیتوان نت یم یکند با اطالعات فعل یح میتصر یو. رسد ینظر نم

را داشته  یط فعلیاناً مسلحانه در شرایز و احیکار قهرآم یها قصد تداع یژگیطرح آن و
 .است

شنهاد یف بنا به پین طیبزرگان ا یها گر عکسینژاد در کنار د فیقرار دادن عکس حن
 .صابر بوده است یآقا

ه در یقوه قضائد تضاد در یت با هدف تشدیژه روحانیسؤال بردن دادگاه وریمتهم با ز
 .ه نظام اقدام نموده استیغ علینسبت به تبل یاشکور یوسفیپرونده متهم  یریگیپ یراستا
و طرح اتهامات  یرعلنیاعتراض به محاکمه غ»که تحت عنوان  یا هیدر اطالع یو

ده یصادر گرد یمذهب یبه امضا مل 31مهر  24خ یبه تار« یاشکور یوسفیه یاساس عل یب
 .است

ن دادگاه به شدت یا یگاه قانونیت با مضمون جایژه روحانیبردن دادگاه و ر سوالیبا ز
ت با هدف اعتراض یژه روحانیه دادگاه ویر سؤال است؛ افراد جامعه را به اقدام علیز

 یوسفیز بودن اتهامات یبرانگ ه سخن قابل تأمل و سؤالین اطالعیدر ا. ک نموده استیتحر
، یه و القاء آن به افکار عمومین اطالعیآن در ا و طرح یمذهب یدگاه ملیاز د یاشکور

 .شده است یرقانونیوار و غ سلسله یو حذف یاسیت متهم به برخورد سیژه روحانیدادگاه و
ه مراجع یدر کشور عل یاسیش اختناق و انسداد سیدر ادامه مردم به ممانعت از افزا

ک یاقدام ضددموکرات: چون یه موردنظر در مواردیک شده و اطالعیق و تحریصالح تشویذ
ک نهاد یدر مردم نسبت به  ینیو به لحاظ بدب یاسیاز لحاظ ادب س یغ نظارت استصوابیو ت

ن یر اصالح قوانییباشد و تغ یم ین نهاد قانونیب ایتخر یدر راستا( نگهبان یشورا) یقانون
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 .باشد یز میآم کیه موردنظر تحریک انتخابات و مطبوعات در متن اعالمیردمکراتیغ
ن وزارت کشور و ید تضاد بیجاد و تشدیزه ایه نظام با انگیغ علیمتهم در ادامه تبل

 .نگهبان شده است اقدام نموده است یو اهانت به شورا ینینگهبان که منجر به بدب یشورا
تحت عنوان هشدار در مورد  11/1/31خ یبه تار یمذهب ـ یه ائتالف ملیدر اطالع یو

ز بوده و یآم کیه تحریتر اعالمیدارد ت یرکت داشته و اظهار مانتخابات خطاب به مردم مشا
خواه و انحصارطلب  تیان تمامینگهبان و جر ین عملکرد شورایشده است رابطه ب یسع

 .داشته است ینگهبان را در پ یف شورایحاً تضعیبرقرار شود که تلو
با ذکر  "؟استدشمن  یـ مذهب یا ملیآ"تحت عنوان  یا هیم اطالعیه و تنظیمتهم در ته

 یـ مذهب یبه نام ائتالف مل 31خ اسفند یروها به تارین نیا یخیتار تیگاه و هویجا
 یجاد فضایت به ایبا متهم کردن حاکم یرفته است ویرا پذ ت آنیمشارکت داشته و مسئول

 :دارد یه اظهار مین اطالعیا ییل محتوایه در تحلیدر اطالع 61ل دهه یمستبدانه در اوا
که در خصوص  ین بوده تا مطالبیه ائتالف است و هدف ایاطالع نین آخریا

 ین بوده بر قانونیقصد ا. شود یخنث یقیمطرح بود به طر یو سحاب یافشار یها ییبازجو
در  61مستبدانه در دهه اول  یان فضایبا ب یو. ه اصرار شودیروها در اطالعین نیبودن ا
 .محارب پرداخته است یها ن حال به تبرئه گروهیطرفه و در ع کی یقضاوت

ن و اخذ نظرات یاخبار و اطالعات مربوط به بازتاب کنفرانس برل یآور متهم با جمع
و  یا کنندگان به صورت نوبه ه شرکتیّ کشور بر عل جو یابیو ارز یـ مذهب یفعاالن مل

ه نظام و به نفع گروهها و یغ علیدر فرانسه در جهت تبل یاشکور یوسفیانعکاس به 
 :دارد ین باره اظهار میدر ا یو. مخالف اقدام نموده است یها سازمان

عنوان محارب و  را به یاشکور یآقا یاسالم یون جمهوریزینکه تلویپس از ا
فاکس ارتباط با  ـلذا شماره تلفن . کرد موجب تعجب من شد یمعرف.... االرض  یمفسدف

ک فاکس به یو توسعه ابتدا  یمیه شیق فاکس دفتر نشریشان را از منزلشان گرفتم و از طریا
 .زدم( فرانسه)شان یبه ا یمنظور احوالپرس

دارد و  یو توسعه ارسال م یمیه شیپاسخ فاکس را به دفتر نشر یاشکور یوسفی یآقا
شود که در حال  یا میباشد و نظر متهم را جو یران میان اخبار ایکند در جر یح میتصر

 .حاضر به نظر شما چه کار کنم
اکثراً . دارد ینجا هر کس نظریکند در ا یاعالم م یبه اشکور یاکس بعدمتهم در ف



011   قانونيبراندازي 

گر به یمعتقدند که پس از دو سه ماه د یا د و عدهییایران بین است که شما به اینظرشان ا
را دارند و در فرصت  یکا و اروپا و تحمل مدتیهم مسافرت به امر ید و برخیران برگردیا

ش است قصد برخورد با یکه در پ یحاضر روندد و در حال یریبگ یمیمناسب تصم
ن برخوردها قرار یبودن در نوك ا یل روحانیو شما به دل. را دارند یـ مذهب یمل یروهاین

 .دیدار
ارسال  یاشکور یسه مرحله فاکس به فرانسه به آقا  دارد که مجموعاً یمتهم اظهار م

 .نموده است

 ف سومیاتهام رد

جاد تشنج یت کشور و ایان به قصد بر هم زدن امنیو دانشجوک و اغواء مردم یمتهم با تحر
ن غائله ین راستا با حضور در جمع متحصنیو خشونت در جامعه اقدام نموده است و در ا

چند از دوستانش در روزنامه صبح امروز  یو تن یتوسط و یا هی، صدور اطالع34ر یت 24
 34ر یت 16ر تا یت 24 یروزهاان روزشمار یدر ب یو. ک نموده استیان را تحریدانشجو

 :دیگو یم
خ ینکه در تاریکردم تا ا یون دنبال میزیق روزنامه و تلویان دانشگاه را از طریجر

ان یو دو نفر از همکارانش آقا یطوس سیرئ یپس از صرف ناهار به اتفاق آقا 12/8/34
به  یده و برخدا یان شعار میکه دانشجویرود و در حال یدانشگاه م یبه کو یو ساع ییموال

دانشگاه شده  یاند با ارائه کارت دانشگاه تهران داخل کو شده یخارج م یو برخ یداخل کو
ان یاز دانشجو)م وحدت یان تحکیاز دانشجو یکیباالخره با . ندینما یدن میو از ساختمان د

خودتان را از  یها د و خواستهیخارج نشو ید کرده از کویمالقات کرده و تأک( حقوق
از دستمان ساخته  ید که ما کاریگو یفوق در پاسخ م یدانشجو. دییب نمایمکان تعقن یهم

و . ها را به آرامش دعوت کند م تا بچهیا دعوت کرده یسحاب ین مبنا از آقایست و در همین
بالفاصله به . دهد یرا گوش نم یحرف و یکس یاست ول یدر حال حاضر مشغول سخنران

 یرا در حال سخنران یسحاب یابند و آقای یان حضور میجوروند و در جمع دانش یمحوطه م
 .کنند یه مشاهده میچهارپا یبر رو
 یکه با و یطور بود، به یدم که نگران حال سحابیرا د یرحمان ید تقیگو یم یو

 یا ها حلقه از بچه یا د عدهیگو یم یرا گوشزد کردم رحمان یو حفظ جان سحاب یاحوالپرس
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رند تحت یگ یم میخارج و تصم یاظب هستند به هر حال از کواند و مو زده یدور سحاب
روند  یام هاجر میبه دفتر پ. ندیصادر نما یا هید دانشگاه تهران اعالمیاز اسات یعنوان جمع

به دفتر روزنامه صبح  11 یال 12حدود ساعت . شود یم میه تنظیاطالع یپس از چند ساعت
ه درخواست چاپ آن یاکره و پس از ارائه اطالعمذ... ان ویان حجاریامروز مراجعه و با آقا

 .چاپ شود 34ر یت 17ا ی 11شود تا  یند و مقرر مینما یرا م
در  ید بستر مناسبیا ان کردهیات دانشجویکه از خصوص یطیمتهم در پاسخ سؤال شرا

است که نسل  یعیطب: ان داشتهیکرد ب یابیتوان ارز یف مین طیا یاهداف برانداز یراستا
را دارد و  یط مملکتیع در شرایر سرییکال و عجول است و انتظار تغیدانشجو رادجوان و 

چرا . ردیقرار گ یسحاب یاده در چارچوب اهداف آقافتوانسته مورد سوءاست یم یژگین ویا
که جبهه  یطور به. اختالف وجود دارد یاسیا جبهه سیو حزب و  یین جنبش دانشجویکه ب

کنند  یم یشتریق بیتعم یامنامه و اساسنامه و تجربة کارل داشتن مریبه دل یاسیو حزب س
د به یهستند و خود را مق یبدون انسجام حزب یا ران تودهیا ییکه جنبش دانشجویدر حال

 .دانند یانجام اساسنامه مرامنامه نم
تر  ر اقشار جامعه سادهیان از سایاهداف آقا یبرا ییل استفاده از جنبش دانشجوین دلیبه هم

 .تر بوده است یو عمل
و  یینما با بزرگ یج افکار عمومییک و تهیمتهم در ادامه اقدامات خود نسبت به تحر

 36ه در آذر ینسبت به صدور اطالع یو. اقدام نموده است یان منتظریدامن زدن به جر
رفته است و عمل خود را یرا پذ ت آنیاقدام و مسئول یاست محترم جمهوریخطاب به ر

 .دانسته یـ مذهب یمل یروهایتوسط ن یو اجتماع یاسیک عمل سیانجام 
خواه دانسته و  تیان انحصارطلب و تمامیرا متوجه جر یمنتظر یحمله به منزل آقا یو
اکنون  و هم! ت نبوده است؟یه و حاکمی، قوه قضائیتیامن یروهایح کرده که منظورمان نیتصر

( روز بعد 4)ه فوق مجدداً یعپس از صدور اطال یمتهم مدت. ح فرار کرده استیاز پاسخ صر
ت از یه حاکمین اطالعیدر ا. دینما یم میه و تنظیته یاست جمهوریخطاب به ر یا نامه

س جمهور بوده ین نامه خطاب به رئیگرچه ا. متهم شده است یمدار به قدرت یمدار قانون
 .پخش شده است یاسیس یبردار ز جهت بهرهیدر سطح جامعه ن یول

 :کند یح میمتهم تصر
ک یاز  ین ناشینداشته و ا یضرورت یه آن هم تکراریه ـ اطالعیانینگونه بیانتشار ا
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گر ید یدر جا. شده است یرا موجب ارضاء امضاءکنندگان میاست ز یروشنفکر یماریب
کرده  31برانداز در سال  ات هستهینه جهت سوءاستفاده و عملیاشاره به فراهم کردن زم

ت اقدام و یان به مبارزه با حاکمیق دانشجویبه تشو نسبت یگریمتهم در مورد د. است
 یاقدام نموده و ط 31آباد  ان غائله خرمیدر جر ییزه کردن جنبش دانشجویکالیتالش به راد

ام به یتحت عنوان پ 31ور یشهر 8خ یبه تار یـ مذهب یتوسط ائتالف مل یمیه تنظیاعالم
ت آنرا یصادر شده متهم مسئولم و یآباد تنظ م وحدت در خرمینشست ساالنه دفتر تحک

 .رفته استیپذ
 :شده است یر دنبال میه اهداف زین اطالعیدارد در ا یمتهم اظهار م ـ
اهداف هسته  یبرا یـ مذهب یمل یروهایبه ن ییک کردن جنبش دانشجوینزد ـ

 .برانداز
 یریب آنها به درگیواقع ترغدر و  ییش از اندازه به جنبش دانشجویببهاء دادن  ـ

 ییزه کردن جنبش دانشجویکالیت و رادیتر با حاکمشیب
خواه که جناح  تیکار و تمام ان محافظهیجربرخورد با ان به یق دانشجویتشو ـ

 .باشد یت میراست حاکم
و  یریگ کناره یدولت یاز نهادها یان دوم خرداد نروند و حتیجر یاسیر بار سیز ـ

 .کنند یدور
برانداز و اهداف هسته  یام در راستایپن یح کرده است ایدر خاتمه متهم تصر ـ

. کند نوشته شده است یه میم وحدت توصیتر که به دفتر تحک مواضع برادر بزرگ
ا قوه یان ین دانشجوید تضاد بینسبت به تشد 34در آبان  یا هیمتهم با صدور اطالع

 .ه اقدام نموده استیه قوه قضائیب آنان علیک و ترغیه و تحریقضائ
ز یع آن نیه و توزیه امضاء کرده و در تهیاست قوه قضائیا خطاب به ره ریمتهم اطالع

ان با قوه ید تضاد دانشجویتشد یه در راستاین اعالمیدارد ا یان میو ب .مشارکت داشته است
 .ان و هتک حرمت آنان وجود داردیت دانشجویو القاء اذ. باشد یه میقضائ

ق قشر جوان و جنبش یو تشو بیخود نسبت به ترغ یمتهم در ادامه موارد جرائم
ئت حاکمه ین اعضاء هیتوسعه تضادها ب یز در راستایآم خشونت یبه کارها ییدانشجو

 .اقدام نموده است
ه اصالحات در راه است؟ یا بستن مطبوعات گام دوم تصفیتحت عنوان آ یا هیاطالع یو
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ه در یدارد اطالع یرفته و اظهار میه را پذیت اطالعیمسئول. ه و صادر نموده استیامضاء ته
فوق تالش شده   هیباشد و با اطالع یئت حاکمه میه ین اعضایجاد شکاف در بیا یراستا

متهم در . ر شوندیه درگیک شده و با قوه قضائیتحر یخاتم یطلب و آقا ان اصالحیجر
 یحین و فتوادهندگان به حذف خشونت و کشتار حمالت صریه مطرح نموده مروجیاطالع

سپاه و  یو نظام یاسیائمه جمعه و افراد س یاند که برخ طلبان مطرح کرده نسبت به اصالح
جهت  یباشد و در ادامه ضمن اشاره به بازداشتگاه خصوص یت میگر ارکان حاکمید

 یها ا روشیحاً اشاره به شکنجه یژه قرار دارند تلویو ییکه تحت بازجو یو سحاب یافشار
 .د در شکنجه نموده استیجد

ر که یرکبیم وحدت در دانشگاه امیدفتر تحک یاسیبه مراسم انسداد س حیو اشاره صر
 یق به کارهایان تشویباشد نموده و دانشجو یاز اهداف گروه برانداز م یخود حاک
 .اند ز شدهیآم خشونت

د به یتحت عنوان وجدان را در بند نکن یاسینفر از افراد س 136که  یا هیمتهم در اطالع
ده مشارکت یم گردیتنظ یسحاب یآقا یریاعتراض به دستگ یادر راست 21/8/31خ یتار

با  یاسیغ خشونت و شانتاژ سیو تبل یک افکار عمومین اقدام در تحریو با ا. داشته است
 .ر سؤال بردن ارکان نظام مشارکت داشته استیز

ه اظهار داشته ین اطالعیا ییل محتوایان تحلیرفته و در بیه را پذیت اطالعیمسئول یو
 :است
ه یک مردم شده است، لحن اطالعیدر تحر یز و غلو بوده و سعیآم کیه تحریتر اطالعیت

ک نوع یغات یاند و شانتاژ و تبل د شدهیان تهدیه اقتدارگرایشعارگونه است در اطالع
ان راست همان درون یان جریح شده و اقتدارگرایه تصریباشد که در اطالع یخشونت م

 .کننده است ها به کل نظام گمراه وهن گریت هستند که القاء ایحاکم

 ف چهارمیاتهام رد

ر نمودن قوا با یگانه و درگ سه ید اختالف قوایمنظور تشد ه صادره خود بهیمتهم در اطالع
 .نموده است( به کرات)ه یمقننه و قضائ یقوا ین به رؤسایگر اقدام به توهیکدی

خ یبه تار یـ مذهب یمل یها تینفر از شخص 261ه تحت عنوان یمتهم در صدور اطالع
است محترم مجلس و برخورد ین به رینموده و به توه یمشارکت و همکار 31مرداد 
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با قوه  یاست جمهورید تضاد قوه مقننه و ریس قوه مقننه در جهت تشدییز با ریرآمیتحق
ه یافکنانه عل تفرقهتحت عنوان اتهامات  یگریه دیدر اطالع یو. باشد یه معترف میقضائ

ند از چ یه و تنیکه توسط مشارال 31ن یخ فروردیمحکوم است به تار( ها یمذهب ـ یمل)
ه، صادر و امضاء شده است به مقامات نظام و مراجع اهانت نموده و یخود ته یها فیط هم

 یو جنت یزدیمصباح  یدارد منظور از مروجان خشونت آقا یه اظهار میدر مورد متن اطالع
طلب و  هان و رسالت به عنوان محافل فرصتیاز روزنامه ک ه فوقیدر اطالع یو. بوده است

 .خواه و انحصارطلب عنوان نموده است تیت به تمامیان راست حاکمیجر
د یها به مردم گزارش ده س جمهور درباره قتلییر یتحت عنوان آقا یا هیمتهم در اطالع

اش  یاسین سچند از دوستا یبه امضاء خودش و تن 17/21/34و  11/2/34 یها خیبه تار
 یها هیرفته است و در اعالمیه مذکور را پذیت اطالعیمسئول یو. ه و صادر شده استیته

ها آمده که  هیدر متن اعالم. وجود دارد یاریز بسیآم کیو شبهه و تحر یرقانونیفوق موارد غ
 انجام شده و یروحان یها تیشخص یافت فتوا از برخیبراساس در به احتمال ها قتل

م و ارائه کنند که کمتر یتنظ ییویخواهند سنار یبست قرار دارند و م بن مسئوالن در
ن حال مبهم را یل و سند و در عین راستا هتک حرمت بدون دلیدر ا یسؤال بروند ولریز

 .قبول دارد
ژه یانحصارطلبان بو یپدر یپ یگر تجاوزها ه با عبارت مردم دم فرو بندند و نظارهیمشارال

ن نموده و مردم را یتوه ییباشند به صورت آشکار به مسئوالن قضاه یمسئوالن قوه قضائ
د تضاد قوه یتشد یه مذکور را در راستایو اطالع. ک نموده استینسبت به ارکان نظام تحر

فتگان انحصار و قدرت یضمناً متهم منظور از ش. ه صادر نموده استیه و قوه مجریقضائ
 .ون و مؤتلفه دانسته استیحانت را مانند رویمجموعه جناح راست درون حاکم

ت یار مبارزه با خشونت و جنایاالخت د ستاد تامیتحت عنوان با یا هیمتهم در اطالع
دارد عبارت  یه در مورد متن آن اظهار میت اطالعیضمن قبول مسئول یل شود ویتشک

 یا نکه عدهیو ا... و یت و روش پاك کردن صورت مسئله با قتل درمانیپروژه جنا
ر سؤال بردن یز بوده و زیآم کیار تحریبس. برقرار کنند یند سکوت قبرستانخواه یم

 .ت را در برداردیحاکم
ف و ین تکلیی، تعیخاتم یجمهور جناب آقا سییه مذکور ضمن هشدار به ریدر اطالع

 ه وید تضاد قوه مجریتشد یاست جمهور در راستاین به ریجه توهیشان و در نتیک ایتحر
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 .ه بوده استیقضائ
ک یش و تحریجاد شبهه، تشویمختلف با قصد ا یها به بهانه ییها هیتهم با صدور اطالعم

ن نموده یه توهیبه قوة قضائ... ه ویه و مجریقضائ ین قواید تضاد بی، تشدیافکار عموم
 .است
خ یت به تاریژه روحانیدادگاه و یرقانونیغ یها یرا تحت عنوان خودسر یا هیاطالع یو

ت آنرا یه و امضاء رسانده است که مسئولیور تهیبه بازداشت کد در اعتراض 28/21/33
 .رفته استیپذ

 :دارد یاظهار م  هیدر مورد متن اطالع یو
امضاءکنندگان در جامعه  یاسیبا هدف طرح س ینیب خودبزرگ یماریه دچار بیاعالم

 یراستادر   هین اعالمیدر آن آمده است، ا یشعار یور جمالتیاست و به بهانه بازداشت کد
ه یبا قوه قضائ یخاتم ید تضاد آقایه در صدد تشدیاطالع. دهیصادر گرد یاسیس یبردار بهره

ه تند ـ یلحن اعالم. کند یق به انتقاد میرا تشو یخاتم ین راستا آقایاست و در ا
ت مجلس پنجم و یخواه ـ اکثر تیادبانه است منظور از جناح تمام یب یز و حتیآم خشونت

ت مبارز و یه مؤتلفه، روحانین اطالعیت در ایق جناح راست حاکمیصادجناح راست که م
 .ت بوده استیژه روحانیه مانند دادگاه ویاز قوه قضائ یبخش

از فعاالن در انتخابات  یه اعالم مواضع جمعیانیتحت عنوان ب یا هیمتهم در اطالع
داشته  یارمشارکت و با امضاء خود در صدور آن همک 34آذر  11خ یمجلس ششم به تار

عبارت و پاراگراف حذف : دارد یاظهار م یو. رفته ا ستیت آنرا پذیاست و مسئول
نگهبان بوده و عبارت هر نوع  ید تضاد با شورایف و تشدیدر جهت تضع یاستصواب

نک معتقد است یمتهم ا. باشد یم یار انحرافیاست و بس یمطبوعه، خالف قانون اساس
د و اخالق افراد به یو عقا یخصوص یدر حوزه زندگ قدرت یاز دخالت نهادها یریجلوگ

ف ید و اخالق افراد در چارچوب قانون تعرید عقایاست چرا که با یهرج و مرج طلب ینوع
را  یبند و بار یتواند ب یار خطرناك است و میبس یکل یکند آزاد یح میتصر یو. شود
ه ید تضاد با قوه قضائیتشد یت در راستایژه روحانیبحث انحالل دادگاه و. ه کندیتوص

 .ه وجود داردین اطالعیها در ا یها و مذهب کین الئیباشد و حذف مرزها ب یم
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 ف پنجمیاتهام رد

ر سؤال بردن یها، با قصد ناکارآمد نشان دادن نظام، ز سینو ها، دست هیمتهم با صدور اطالع
 ین قوایب د تضادهایها، تشد کردن اقدامات ارگان یاسیو س ی، جناحیرسم یها ارگان
 یها و برخ ، القاء وجود وضع اسفناك در زندانیت ملیامن یعال یه، شورایه، قضائیمجر

و غائله  یا رهیزنج یها ان، منتسب نمودن قتلیبا زندان یو جنس یرفتارها و فشارها جسم
ب یمردم، نسبت به نشر اکاذ یبرا یجاد دلسردی، ایت، غوغاساالریدانشگاه به حاکم یکو

اقدامات متهم  ین خصوص به برخیدر ا. اقدام نموده است یش اذهان عمومیبه قصد تشو
 .شود یاشاره م

از عناصر مطرود  یله نظرخواهیبه وس یش اذهان عمومیک و تشوینسبت به تحر یو
تحت  یا هیاقدام نموده و با صدور اطالع یاسالم ینظام حول مصوبات مجلس محترم شورا

 2741در بودجه سال  ین دولتید یها نهیمن اشاره به هزض« هستند؟ یا مردم راضیآ»عنوان 
 .رفته استیت آن را پذیکه امضاء و مسئول

و  یفرهنگ یها از بودجه یان بخشیشده با ب یه سعین اطالعیدر ا: دارد یان میمتهم ب
 .ن شکل استیکشور بد ین همه بودجه وضع فرهنگیزان آن، توجه داده شود که چرا با ایم

 !اند؟ ه کردهیق سازمان برنامه و بودجه تهیاست از طر یمدع ست بودجه رایل
نگهبان با عنوان  ین بودجه مربوط به شورایه آمده بخش اعظم این اطالعیاز ا یدر بخش

شان در پاسخ یکه ا. است یشیاند کیدقت ن یب یجا... از احکام اسالم و یپاسدار ییمحتوا
ت ینگهبان مسئول یا شوراید آیافزا یو م! اد دانسته؟ینگهبان ز یبه شورا یبودجه تخصص

که  یانتخابات، به طور ییل اجرایا دخالت در مسایعهده دارد؟  هنظارت را در انتخابات ب
نگهبان  یش، دخالت شوراین مفهوم است که با افزایابد بدیص ین بودجه چنانچه تخصیا

 .شود یشتر میب ییدر امورات اجرا
حول بودجه سال ( یمنتظر)عناصر مطرود نظام  از یکیدر خصوص گرفتن استفتاء از 

 .رفته استیرا پذ ت آنیمسئول یمیت متن نامه تنظیمتهم که پس از رو 41
 یبه منتظر یکه اعتقادیاعالم داشته در حال یت اخذ نظرات منتظریمتهم درباره کل

را  ینتظرها مرتباً مسئله م هیشان از حکومت، در اعالمیا یل موضع انتقادیاند به دل نداشته
را  ین اقشار اجتماعیشان، شکاف بیت طرفداران ایاند تا ضمن جلب حما کرده یمطرح م
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ت خواه و یان انحصارطلب و تمامیه فوق اشاره به پس راندن جرید کنند در اطالعیتشد
 :دارد یان مینک بیخارج کردن قوه مقننه از کف آنان شده که ا

ندگان یع نمایاصالحات بوده است تا توز انیمنظور از شرکت در انتخابات کمک به جر
که به انحصارطلب و  یک گروه خاصیدر مجلس متوازن شود و انحصار مجلس از دست 

ل یت تبدیت به اقلیاند خارج گردد سبب شد در مجلس ششم اکثر شده یخواه معرف تیتمام
 : دیگو یم 41در بودجه  ین دولتید یها نهیشدند منظور خود را از هز

 .ه خطرناك استیودجه از طرف دولت به حوزه علمپرداخت ب

 یدگیاندرکاران رس ه و دستیرسؤال بردن قوه قضائیمتهم نسبت به دادن هشدار و انذار با ز
 یرفتارها و فشارها و برخوردها ین و القاء وجود وضع اسفناك برخیمتهم یها به پرونده

 .اقدام نموده است یش اذهان عمومیان در جهت تشوینسبت به زندان یو جنس یجسم
و  یهمکار یاسینفر از فعاالن س 761ن تحت عنوان یه ایدر امضاء و صدور اعالم یو

 .رفته استیت آنرا پذیمشارکت داشته و مسئول
با ( یو جنس یجسم)ن برخوردها یبر ا یلیمن دل: دارد ین باره اظهار میه در ایمشارال

 .باشد یه مورد وثوق بنده میاطالع یان ندارم ولیزندان
ن نظام و متهم کردن یه و مسئولیه ضمن دادن هشدار و انذار به قوه قضائیدر اطالع یو

داً یه به برخورد شدیقوه قضائ یا رهیزنج یدادگاهها ینظام به برگزار یاز قوا یکی
 .خواهان متهم شده است یز با روشنفکران و آزادیآم ضیتبع

با هدف  یانتظام یرویه و نیقوة قضائر سؤال بردن یگر نسبت به زید یمتهم در اقدام
در امضاء  یو. اقدام نموده است یش اذهان عمومیناکارآمد نشان دادن نظام در جهت تشو

و مشارکت داشته  یهمکار 37ه در بهمن یس قوه قضائییخطاب به ر یا هیو صدور اطالع
 .رفته استیت آنرا پذیاست و مسئول

و  یکار ه به کمیمشهد اعتراض و قوه قضائ ن برازنده دریه به قتل حسین اطالعیدر ا
 یاسیس یبردار و شانتاژ و بهره یجوساز یمتهم شده و برا یتوجه به استنادات پزشک قانون عدم

ان ین باره بیه درایمشارال. اند ه منعکس نمودهیاست قوه قضائیسرگشاده به ر یا مراتب را در نامه
از  ییدهایکند تهد یح میم و تصریدید یم یفکرو  یاسیک قتل سیما قتل برازنده را : دارد یم

 .به برازنده آمده بود یین صورت فشارهایق تلفن و نامه شده بود و بدیطر
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از  یکیو مصاحبه  یما در خصوص پخش سخنرانیر سؤال بردن صدا و سیمتهم با ز
 .اقدام نموده است یش اذهان عمومین نسبت به تشویمتهم
چند از  یران با امضاء خود و تنیرا خطاب به مردم ا یا هیاطالع 31ر ماه سال یدر ت یو

 .دینما یع میدوستانش صادر و توز
مبارز  61سال  یرقانونیاز اظهارات دوران بازداشت غ یه آمده بخشین اطالعیدر ا

ه یما متهم به تهیقرار گرفته، صدا و س یحرمت یمورد تهاجم و ب یسحاب یر آقایناپذ یخستگ
متهم . ن شده استیمتهم یرقانونیه متهم به بازداشت غیو قوه قضائ یگبرنامه مصاحبه ساخت

 یو بدون غرض و بلکه از رو یتیامن یروهایم نیبدون اطالع از تصم: دارد یاظهار م
ر قانون است ین اقدام مغایم که ایا دانسته یم و نمیه کردین اعالمیت اقدام به انتشار این حسن
 .دمبر ینجا به اشتباه خود پیو در ا

ژه علت مرگ یته ویتحت عنوان کم یا هیمتهم در ادامه تخلفات فوق با صدور اطالع
ت آنرا یکه امضاء نموده و مسئول 34خ مرداد ید به تاریف را رسماً اعالم کنیدکتر شر

 .مردم اقدام نموده است یش اذهان عمومیرفته نسبت به تشویپذ
بدون اشاره به نام )قل قول از مطبوعات ه به عنوان نیبا القائات متعدد در متن اطالع یو
ر سؤال یقصد ز! اند ف اعتراف کردهید شریبه قتل مج یا رهیزنج یها که قاتالن قتل( آنها

 .اند را داشته یش اذهان عمومیبردن حکم صادره و تشو
مصوبه و نظر  نله محکوم کردیجاد شبهه به وسینگهبان و ا یبا دادن انذار به شورا یو
تحت  یا هیدر اطالع یو. اند اقدام کرده یش اذهان عمومین نسبت به تشونگهبا یشورا

 6خ یدر مطالبات به تار یریگید بر عدم تشنج و پیگر و تأکیک حذف دیعنوان اعتراض به 
ه و در صدور آن مشارکت یباشد ته یکه مورد وثوق متهم م یـ مذهب یبا امضاء مل 31ر یت

 .رفته استیا پذه رین اطالعیت ایداشته است و مسئول
اندرکاران پشت صحنه  نگهبان به دست یشده عملکرد شورا یه سعین اطالعیدر ا

 یـ مذهب یمل یداینگهبان حول حذف کاند یشورا یه شرعیجه نظریارتباط داده شد و نت
 .اند خوانده یرقانونین حذف غیو ا! دیگرد یمعرف یاسیدر سقز کار س
به  یکج ن مجلس پنجم و متهم کردن آنان به دهنندگاین به نمایه مذکور توهیدر اطالع
ن یدر ا: دارد یمتهم اظهار م. نگهبان وجود دارد یو دادن انذار به شورا یافکار عموم

به  یا چ اشارهین حال هیشده و در ع یمعرف یرقانونینگهبان غ یه اقدام شورایاطالع
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 .ف نشده استین طیا یرقانونیاقدامات غ
وجود شکنجه تحت  یبا القا یش اذهان عمومیه و تشوجاد شبهیمتهم نسبت به ا

 .ه اقدام نموده استیه قوه قضائیژه علیو یها ییبازجو
 یحول نگران 11/21/31ج یبه تدر یاسینفر از فعاالن س 733توسط  یا هیدر اطالع یو

جمهور در  سییکه خطاب به ر یگرید ةیاطالع یو ط یو افشار یان سحابیاز سرنوشت آقا
 .داشته است یمشارکت و همکار 11/21/31خ یبوده است به تار ن خصوصیهم

کند  یز و وجود شکنجه را القاء میآم کیها تحر هین اطالعیتر ایدارد که ت یان میمتهم ب
 .غلط است یاند و از لحاظ حقوق بازداشت شده یرقانونیغ یو افشار یان سحابینکه آقایوا

ن ید تضاد بید شده است و تشدیتأک یسمو ج یحاً به شکنجه روحیه تلوین اطالعیدر ا
جاد شبهه نسبت به یمتهم با ا. و دنبال شده است یریگیه پیس جمهور و قوه قضائییر

که  یا هیدر اطالع یاقدام نموده و یا رهیزنج یها حول قتل یک افکار عمومیش و تحریتشو
 یها خیربه تا «دیها به مردم گزارش ده جمهور درباره قتل سییر یآقا»تحت عنوان 

ه و صادر یاش ته یاسیچند از دوستان س یخودش و تن یبا امضا 17/21/34و  11/2/34
 .رفته استیز پذیک را نیت هر یشده که مسئول
 یافت فتوا از برخیدر ها به احتمال براساس قتله فوق اعالم شده یدر اطالع

ن باره متهم یانجام شده است که با توجه به عدم وجود استناد درا یروحان یها تیشخص
 .کرده است یش اذهان عمومیب به قصد تشویاقدام به نشر اکاذ

ه یاسناد عل یساز و مجعول یکار یاسیه به سینسبت به متهم کردن قوه قضائ یو
 .اقدام نموده است یش اذهان عمومیبه قصد تشو یطلبان زندان اصالح

! دیبردار یو منافع ملتحت عنوان دست از اقدامات مخالف قانون  یا هیه اطالعیمشارال
رفته یه را پذین اعالمیت ایه و صادر نموده است که مسئولیته یـ مذهب یبه نام ائتالف مل

ز و آمرانه بوده یآم کیه تحریتر اعالمیت: دارد یه اظهار مین اطالعیمتهم در خصوص ا. است
مجعول  ه اشاره به کشفیدهد، در اعالم یجلوه م یاسیرا س یسحاب یاست و بازداشت آقا

ن یدر ا. متهم شده است یساز و دادگاه انقالب به بحرانده یشده گرد یبند اسناد طبقه
ه است و ید تضاد با قوه قضائینظران و انحصارطلبان به منظور تشد ه هشدار به تنگیاطالع

منظور از انحصارطلبان و . اند ن و کشور کردهیدن به مسئولیان رسید به زیدر خاتمه تهد
ور و یشده کد یطلبان زندان ت و منظور از اصالحیه جناح راست حاکمیدر اعالمنظران  تنگ
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 .هستند یعبداهلل نور
و متهم کردن  یا رهیزنج یها لبه پرونده قت یدگیجاد شبهه در روند رسیمتهم نسبت به ا

ن یجمهور و مسئول سیین رید تضاد بیه ـ تشدین مردم و قوه قضائیه، تضاد بیقوه قضائ
دانشگاه  یو غائله کو یا رهیزنج یها ن ـ منتسب نمودن قتلیده به پرونده متهمکنن یدگیرس

ن خصوص خطاب یاقدام و نامه سرگشاده در ا یش اذهان عمومیت به قصد تشویبه حاکم
م و صدور آن مشارکت داشته یامضاء کرده و در تنظ 17/1/34خ یجمهور را به تار سییبه ر

 .ردیپذ یرا م ت آنیاست که مسئول
د یبوده و هدف تشد یخاتم یه خطاب به آقاین اطالعیا: دارد ین باره اظهار میتهم در ام

دانشگاه  یو کو یا رهیزنج یها لتبه پرونده ق یدگین رسیو مسئول یخاتم ین آقایتضاد ب
 یران بدون اطالع از جرائم آنان و علت بازداشتشان در راستایت از مسئوالن حزب ملت ایحما
 یو حمله به کو یا رهیزنج یها د بر منشاء واحد قتلیه، تأکیو قوه قضائ د تضاد مردمیتشد

و وزارت اطالعات با طرح  یتیر سؤال بردن مقامات امنیت، و زیدانشگاه انتساب آنها به حاکم
و  یالرنظام، غوغاسا یناکارآمد یمتهم با طرح القا. کرده است یرا دنبال م  هیچراها در اطالع

به قصد  یت ملیامن یعال یس جمهور و شورایین رید تضاد بیشدمردم ـ ت یبرا یجاد دلسردیا
 .اقدام نموده یش اذهان عمومیتشو

عنوان نامه سرگشاده در آستانه  ن خصوص تحتیدر ا یا هیه و صدور اطالعیدر ته یو
اهتمام  31آبان  71خ یبه تار یمذهب یبا نام ائتالف مل یا رهیزنج یها دن سالگرد قتلیفرا رس

 .ردیپذ یه را مین اطالعیت ایشته است که مسئولدا
و عدم ضرورت صدور مجدد آن   هیبودن اطالع یدارد با وجود تکرار یمتهم اظهار م

س جمهور با قوه یید تضاد ریه، تشدیس جمهور با قوه قضائیید تضاد ریاهداف تشد
 .ه استکرد ی، دنبال میت ملیامن یعال یس جمهور با شورایید تضاد ریه، تشدیقضائ

و پشت صحنه  یاندرکاران ظاهر عنوان دست ه تحتید قوه قضائیمتهم نسبت به تهد
نگاران و فعاالن  سندگان ـ روزنامهیف مطبوعات و نویبر رفع توق یمبن ییدستگاه قضا

ه یاقدام نموده و در ته یش اذهان عمومیبه قصد تشو( یدآبادیـ ز یاشکور) یاسیس
نفر از  777د در مجموعه یرا آزاد کن یو فکر یاسیان سینکه تحت عنوان زندا یا هیاطالع
و بستن مطبوعات به  یاشکور یبر اعتراض به بازداشت آقا یمبن یاسیس یها تیشخص

 .رفته استیز پذیه را نین اطالعیت ایمسئول. اهتمام داشته است 71/6/31خ یتار
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 :دارد یه اظهار مین اطالعیا ییل محتوایمتهم در تحل
و پشت  یاندرکاران ظاهر دست یافراط یها و محافل اقتدارگرا انیرذکر عبارت ج

ه ید تضاد با قوه قضائیاست به دنبال تشد ین حال که تکراریدر ع ییصحنه در دستگاه قضا
اهلل جناح راست  انصار حزب: یافراط یان و محافل اقتدارگرایبوده است و منظور از جر

 .باشد یت مبارز میت مؤتلفه و روحانیحاکم
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 الیحه دفاعیه در دادگاه غیرعلني

 
 ن آمنوا و عملوا الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبریخسر، اال الذ یوالعصر اَن االنسان لف

 
 است محترم دادگاهیر

عنوان  به یعال ن است که شخص جنابیو اوصاف قضا و اقتضاء عدالت بر ا ین قانونیمواز
نده گروه، ینکه نمایطرف بوده و بدون ا ین پرونده کامالً بیبه ا یدگیاست دادگاه در رسیر

قانون، مستقل از  یعنوان مجر د، بهیباش یاسالم ینظام جمهور یحزب، شخص و حت
ن پرونده، به قضاوت یالقائات و فشارها و نظرات مطرح در جامعه، در مورد ا یتمام
 . انشاءاهلل. دینیبنش

 :گردد یجانب مشتمل بر سه فصل ارائه م نیا یحة دفاعیفرض ال شین پیبا ا
 از گذشتة من یخچه مختصریتار :فصل اول
 روز زندان 268در مدت  ییق و بازجوی، بازداشت، تحقیریروند دستگ :فصل دوم
 .فر خواستیپاسخ به ک :فصل سوم
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 يخچة زندگیتار: فصل اول

 مقدمه

ارائه شده که  یطوردار و هدفمند  جهت یفرخواست ظاهراً به شکلیسوابق من در ک
داشته باشد هر چند در  یهمخوان ،م شدهیتنظ یویناقص از سوابقم با سنار یریتصو

خود را مفصل و مشروح،  یاسیو س ی، کاری، علمیلیو سوابق تحص یوگرافیها ب ییبازجو
فرخواست در بخش سوابق یک یریگ ام، معهذا جهت ان داشتهی، بیموارد تکرار یو در بعض

نجا مطرح کنم، تا یخود را مجدداً در ا یخچة زندگیکنم تار یم یه است، لذا سعهم القاءکنند
هر  یمطالعه روند حرکت اجتماع. هم با سوابق من آشنا شود یگریدادگاه محترم از کانال د

 .تواند باشد ید میها، عالئق و مواضع او مف تیفرد در درك خصوص

 يدوران کودک

 یزگار و پدرین و پرهیمتد یرجند از مادریرستان باز شه ییدر روستا 2718ن یدر فرورد
 .از تحجر از مذهب، متولد شدم یعار یها ده و آشنا به برداشتیادیباسواد و دن

 یگذراندم و برا« مود»و « فنود» یکل اول متوسطه را در روستاهایو س ییدوران ابتدا
ن بار یاول یمرا برا یسات فاریر ادبیدر کالس چهارم متوسطه دب. رجند آمدمیکل دوم به بیس

بر  81ع سرکوب خرداد یوقا. خوان شدم روز آشنا کرد و کتاب یاسیو س یبا مسائل اجتماع
عرض  است را به طور همزمان و همین مرحله مذهب و سیر گذاشت و پس از ایمن تأث

و عمدتاٌ  یردرسیغ یها شتر اوقاتم به مطالعه کتابین مرحله بیپس از ا. دنبال کردم
د ی، سی طالقاناهلل آیتمهندس بازرگان،  یها با کتاب. گذشت یم یو مذهب یاسی، سیخیتار

 .آشنا شدم... احمد ، آل قطب

 يعتیبا شر یيآشنا

 یمیزنجان در رشته ش یدر روستاها یو سه سال معلم یپلم، سربازیپس از گرفتن د
 یاز زندگ یدیجد ن مقطع به بعد وارد دورانیاز ا. دانشکده علوم دانشگاه تهران قبول شدم

و  یبا روشنفکران مذهب ییعالوه بر آشنا. نامم یخود م« یشعور زندگ»شدم که آن را دوران 
ژه تهران و تالطمات آن یط ویط دانشگاه و شرایاز مح یریگ و بهره یتهران یرمذهبیغ
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و  یعتیکرده بود با دکتر شر یاسیار سیط را بسیمح 81ها که پس از سرکوب خرداد  سال
از مبارزات  یگریها وجه د در آن سال ییة ارشاد آشنا شدم و تظاهرات دانشجوینیحس

 .دار کردیرا در من ب یاجتماع
دجمال، اقبال، یهمچون س یبا متفکران بزرگ اسالم یعتیق دکتر شریبعد، از طر

 .دا کردمیپ ییخان و مصدق آشنا یرزا تقیمقام، م ران قائمیخ ایو دولتمردان منزه تار... مدرس
بود که هر روز  ینبود، کس یمعمول یک سخنران مذهبیمن  یگر براید یعتیکتر شرد

انباشته شده در  یدهایکرد و مشکالت و شک و ترد یمرا باز م یو ذهن یها گره فکر ده
 یساخت که جلو یکرد مرا قادر م یم یکه او معرف یاسالم. ساخت یام را برطرف م حافظه

ن اسالم را در یها مقاومت کنم و ا ستیالیط ماتررادات و اشکاالت مطرح شده توسیا
که در آن )سم شرق یغرب و مارکس یدار هیسم سرمایمدرن باالتر و واالتر از شبه یسطح

 .کنم یابیارز( ار هم در جامعه مطرح بودیزمان بس
ات خودم یة حینبود ما یک مشغله فکریمن  یگر براید یعتیة ارشاد و دکتر شرینیحس

بند  ی، مظاهر استعمار، بیکتاتوریران بود که به شدت از دیار و عقب مانده اگرفت ی و جامعه
 . برد یرنج م یو تحجر مذهب یبار

دم و با یورز یهم عشق م یمیبودم که به علم ش یخوان درس یدر دانشگاه، دانشجو
اختناق به اوج  ،و بعد از آن 2711سال . ل شدمیالتحص معدل خوب و سواد مناسب فارغ

م را به شدت حساس کرده و جو ی، ساواك و رژیکیده بود، شروع جنگ چریخود رس
با دو نفر از  ییدر دوران دانشجو. کرده بود یتیو امن یجامعه را اطالعات یاسیس

ل یبه دل یاند، ول ن خلق بودهیدم عضو سازمان مجاهدیم آشنا شدم که بعداً فهمیها همکالس
لذا . دا نکردیپ یمن با آنها عمق یردند و دوستنوع تفکر آنها از مذهب جلب توجه مرا نک

 یکا گرفتم و چون تمکن مالیل در امریم به ادامه تحصیل شدن، تصمیالتحص پس از فارغ
سپس به . کردم یکا، پول فراهم میمت به امریقبل از عز یستیبا ین کار فراهم نبود میا

ن یریقصرش یها رستانیبوقت د ر تمامیدب 2712از مهر . ن مشغول شدمیریدر قصرش یریدب
د تا در یگرد یفرار یعتیة ارشاد هم از آبان همان سال بسته شد و دکتر شرینیشدم و حس

 .کرد یخود را به ساواك معرف 11زمستان 
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 لیسفر خارج و ادامه تحص

ران برگشتم یسانس به ایل که با مدرك فوق 2711کا رفتم و تا زمستان یبه امر 2717خرداد 
. در خارج کشور انجام دادم یو اجتماع ی، مذهبیاسیس یها نهیدر زم یمطالعات ارزشمند

ن خلق، مبارزات یگذاران سازمان مجاهد انیات بنی، دفاعیستیک مارکسیمتون کالس
گذاران از  انیات بنیدفاع. از آن جمله بودند یعتیمجدد آثار دکتر شر یت و بازخوانیروحان

 یعتیدکتر شر یها یدوار کنند که تئوریمرا امبرخوردار بودند که  یلیچنان شور و پتانس
م یه به دخالت مستقیک مذهب و امور شخصیرسد و اسالم از مرحلة  یکم دارد به ثمر م کم

 یدار هین اسالم نه تنها با استعمار و سرمایا. شود یل میدر سرنوشت کشور و مردم تبد
ت قرن یست مشکل بشرقادر ا یاسالم یکند بلکه با طرح عرفان عمل یمبارزه م یجهان

 .دیم را هم حل نماینسیسم و استالیتالیستم گرفتار کاپیب
تنام بودم و فقر یکا به مردم مظلوم ویانه امریها شاهد تجاوز وحش ق رسانهیمن که از طر

شة یاز اند یا هیگر با دستمایکردم و از طرف د یرا هم لمس م ییکایو فساد جامعه امر
و  یعتینمودم، اسالم شر یسم را هم حس میمارکس یفکر یاه یاشکاالت و گرفتار یعتیشر

کرد که بشر در  ید میداد و دلم را پر از ام یبود که جان مرا جال م یین نوشدارویمجاهد
 .چگاه سرگردان نخواهد شدیتکامل خود ه

 رانیبازگشت به ا

مشغول « رانیدانشگاه آزاد ا»در  یمدت کوتاه یران برگشتم و برایکه به ا 11ان سال یدر پا
ش یش از پینفوذ ب. شتر آشنا شدمیجامعه ب یاسیو جو س یرانیرات جامعة اییکار شدم با تغ

داد که همه منتظر  یم یالوقوع بیدر جامعه، خبر از تحوالت قر یدار هیمظاهر و عوامل سرما
 .کردند ینم ینیب شیف آنرا پیکم و ک یآن بودند ول
ون یاز روحان یا با عده یاملش ی رباناهلل آیتحوم در منزل مر یا در جلسه 2716در بهار 
از وضع  یگزارش. دار کردمید.... و یکرمان ی، محمدجواد حجتیان کروبیاز جمله آقا

متقابالً آنها هم از . را به آنها دادم... کا ویت شاه در امریکار آمدن کارتر، موقع یکا، رویامر
ها در  ستیلق، تضاد مسلمانان و مارکسن خیع درون زندان، کودتا در سازمان مجاهدیوقا

ها در درون سازمان  ستیمارکس یکا از کودتایمن که در امر. شان، گفتندیها یزندان و نگران
ان یون دانشجویر مسلمانان از کنفدراسین امر باعث شد که همراه سایمطلع شده بودم و هم
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م، یل دهیکا تشکیدر امر 2711ز سال ییرا در پا« ان مسلمانیسازمان دانشجو»م و یجدا شو
 یها یان دادم و آنها هم نگرانیآقا ین کودتا را برایاز اعتراضات خارج کشور به ا یشرح

 یعتیامکان مالقات مرا با دکتر شر یکرمان یحجت یدر آن جلسه قرار شد آقا. خود را گفتند
 .فراهم کند

 سیو رفتن به انگل يعتیمرگ دکتر شر

ک هفته یران خارج و یاز ا یعتیدار، مطلع شدم که دکتر شرین دیبعد از ا یمتأسفانه، چند
گر ماندن در ید. وارد کرد یبه من ضربة جد یعتیمرگ شر. بعد، خبر فوت او منتشر شد

س یم گرفتم که به انگلیکرد تصم یکا هم مرا قانع نمیامر یران را تحمل نداشتم، فضایا
توانستم از  یکا گرفته بودم به راحتیرکه در ام یمحمل کار را فراهم کردم، با مدرک. بروم

( بلوچستان)ران یا یها از دانشگاه یکیرم و از یرش بگیدورة دکترا پذ یدانشگاه لندن برا
م یان مقیرانیا یدر مجالس اسالم. به لندن رفتم 2716در مهر . افت کردمیدر یلیبورس تحص

گر ین مرحله، دیدر ا. دمدار کریرا د یس طوسیو دکتر رئ... یان سروش، خرازیس آقایانگل
تر از  یتر و انقالب یاعتقاد داشتم که مترق یمن انتخاب خود را کرده بودم به اسالم

ف یتعر« یعرفان ـ عدالت ـ آزاد» یعتیسم باشد و با عنوان مطرح شده از طرف شریمارکس
 .دفا کرده بودنیآن نقش ا یریگ و بازرگان در شکل یدجمال و اقبال و طالقانیشد و س یم

دکتر . دمیک دیبه خود نزد یو رفتار اخالق یرا به لحاظ فکر یطوس سیدر لندن دکتر رئ
ان یبا کودتاچ یا هیبا انتشار اعالم 2718گر، در اواخر سال ی، همراه با چند نفر دیس طوسیرئ

 یریگ ن موضعیا. کرده و عمل آنها را محکوم نموده بود یکش ن خلق خطیدرون سازمان مجاهد
به . گذاران سازمان در خارج از زندان بود انیبند به مواضع بن یپا یروهاین یریگ عتنها موض

پس از کودتا  یت کمین مرحله فعالیکه در ا)با سازمان  یک شدم و بعد از ارتباط ویشان نزدیا
ن یاز ا. مطلع شدم( آن در زندان بودند یدر خارج و داخل داشت و عمده کادرها یو بازساز

 .در واقع به سازمان وصل شده بودممرحله به بعد 
گر خبر از شروع ید 13ل سال یو اوا 16در اواخر سال ... زد ویز، یع قم، تبریوقا

 16ز ییامام در پا. آمد یم یم پهلویسقوط رژ یدوارکننده بود و صدایداد که ام یم یندیفرآ
و احوال آنجا ک شاهد اوضاع یلوشاتو رفتم و از نزد س آمد و من دو بار به نوفلیبه پار
 .داد یالوقوع شاه م بیگر خبر از سقوط قریروند انقالب سرعت گرفته بود و د. بودم
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 ران پس از انقالبیبازگشت به ا

ل یران را کسب کرده بود، در اوایکه مجوز پرواز به ا ییماین هواپیپس از سقوط شاه، با اول
 .آن شروع شد یهنگمن با سازمان در بخش فر یران آمدم و همکاریبه ا 13اسفند 

 از سازمان یيجدا

ل جدا یو دل 2711ر ماه ین خلق و جدا شدن از آن در تیبا سازمان مجاهد یدوران همکار
چاپ شده  2711ماه  یکه در د «ییروند جدا»طور مشروح و مفصل در کتاب  شدن به

نشده  یا ا سهواً به آن اشارهیفرخواست عمداً یکه در ک ییاز آنجا یاست، آمده است ول
م یه به دادگاه تقدیهر چند آنرا همراه دفاع)ر باشد یگ است و ممکن است مطالعه آن وقت

 :آورم یوار م خود را فهرست ییل جداینجا اهم دالی، در ا(خواهم کرد
 تیدر سازمان و اصالت دادن به مرکز یفقدان دمکراس -2
 آن یژه رهبریت سازمان و به ویمرکز ینیب بزرگخود -1
 تیطلبانه مرکز گرانه و قدرت طئهتو یمش -7
 .تیمرکز یو مخف یتضاد مواضع علن -8

عنوان اسالم  را به یعتیمات دکتر شرید سازمان و تعلیگذاران شه انیات بنیمن که دفاع
کردم و  یم یابین اسالم ارزیر با ایت سازمان را مغایشناختم، رفتار و اعمال و گفتار مرکز یم
 یاسیس یو مش یبه لحاظ استراتژ. رمیتوانستم بپذ ینم ین رفتار را به لحاظ ارزشیا

در درون  یت نشان از نطفة خطرناکیمرکز یطلب با رهبر انقالب و قدرت یرفتار یدوگانگ
م که در یجدا شد ینبود، لذا از سازمان موقع( گریو دو نفر د)آن بود که مورد قبول من 
 ینیب شیها پ یلیخ یاژ داشت وحتریهزار ت 811روزنامه مجاهد . اوج شهرت و قدرت بود

ما بدون توجه به برنده و  یول. روها، سازمان برنده خواهد شدیکردند که در تقابل ن یم
ت از سازمان جدا شده و در یانقالب با قاطع یو درك استراتژ یة اصول مکتبیبازنده و بر پا

ژه یو یارت و شهامتن اقدام مستلزم جسیم که در آن موقع ایحد مقدور به افشاء آن پرداخت
و از  ـت در آن مقطع از سازمان یاز افراد درون حاکم یت بعضیحما ید و حتیترد. بود

ما مشخص  یم مکتبیت تصمیم، اهمیرا اگر به خاطر داشته باش ـت امام یاز ب یجمله افراد
 .خواهد شد

و از  روبرو شد یمتفاوت یها با بازتاب« ییروند جدا»و سپس انتشار کتاب  یین جدایا
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از طرف  یول .ن آوردییپا« سمپات»گفته شد و ما را تا حد  یه ما مطالبیعل« سازمان»طرف 
« سازمان»که در آن زمان  یا بالقوه رت و عواقب و خطیاهم ین طراز اول مملکتیمسئول

به عمل  یکه در راه بود اقدام مقتض یا از فاجعه یریجلوگ یداشت، درك و فهم نشد و برا
 .امدین

 از سازمان یيجدا پس از

شدم، « یع ملیسازمان صنا»کارخانجات  یر دولتیکه مد 2761تا اواخر سال  11ر ماه یاز ت
. کننده بود ار نگرانیط جامعه و انقالب بسین دوران شرایدر ا. را گذراندم یدوران سخت

ران، یا یاسالم ید تضاد سازمان با جمهوری، تشدیلیحمله عراق و شروع جنگ تحم
هر کدام  2761و بعد شروع جنگ مسلحانه سازمان با نظام در خرداد  یابانیخ یاه یریدرگ
از اواخر . خورد یوار م را خوره ییآشناز بودند که روح و روان هر دردیانگ تلخ و غم یعیوقا

إت یوستم در چند کارخانه عضو هیپ یع ملیکه به سازمان صنا 2762ل یو اوا 2761سال 
موفق را  یا ن کارخانجات کارنامهیخدمات و کار من در ا. مرموظف بودیره موظف و غیمد

ساالنه  یترازها  توان آنرا با ارائه یمحترم عالقمند باشد م یدهد که چنانچه قاض یارائه م
 .ارائه داد... و« شرکت سولفورکربن»، «رانیا یصنعت یها نیرز»، «دارویمیک» یها شرکت

 يمیش يس و اخذ مدرك دکترایمت به انگلیعز

ل انقالب ناتمام یبه دل 2713که در سال )الت دکترا یان تحصیپا یبرا 2767در اواخر سال 
س رفتم و یبه انگل( همسر و دو فرزند)نش وزارت علوم همراه خانواده یبا گز( مانده بود

 .ن تز دکترا، گذراندمیو تدو یاتمام کار عمل یک دوره دو ساله متراکم را برای
ران بازگشتم، طبق دعوت دانشکده علوم دانشگاه تهران، به یبه اکه  2761در اواخر سال 

ن دانشکده هستم یا یت علمئیتاکنون عضو ه 2766ن یدانشگاه تهران رفتم و از فرورد
 (.مه استیدانشکده ضم یدعوت رسم)

 دوران کار در دانشگاه

ن یکه در ابود ( یمیاز ش یا شاخه)مر یق در رشتة پلیس و تحقیمن، تدر یکار اصل 2766از 
دارم و در جنب  یران است، کارنامه موفقیا یزا مورد با توجه به عالئق من که توسعه درون

ران پرداختم و در ضمن مشاور یا یا و توسعه یو مطالعات اقتصاد یاسیس یآن به کارها
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خود را جداگانه خواهم  یاسیس یها تیفعال. کشور بودم ییایمیع شین کارخانه در صنایچند
ران یدر جهت توسعه ا یکار ن راهیتدو مرتبط با یها تیبه فعال یا نجا اشارهیدر انوشت و 

 .مینما یم

 يا و توسعه يمطالعات اقتصاد

ران و یا یران و مطالعه فراوان در اوضاع اقتصادیا و ایدن ییایمیع شیمن با صنا ییآشنا
ران شکل یا یرازا ب توسعه درون یک الگویامکانات بالقوه کشور باعث شد که در ذهنم 

از . چاپ شد یات تخصصید و نشریها مقاله در جرا ن مطالعات به صورت دهیجه اینت. ردیگ
رمتخصص در رشته اقتصاد و یافراد غ یبرا یاند، حت ن شدهیتدو  که به زبان ساده ییآنجا

 .باشند یتوسعه قابل استفاده م

 «رانیتوسعه ا»ن کتاب یتدو

شد که در چارچوب قانون  یزا طراح توسعه درون یک الگویبه منظور کمک به کشور 
توسعه  یو نقد الگوها یو کار کارشناس ی، فرهنگیاسی، سیبه لحاظ اقتصاد یاساس
 .دین گردی، تدو(یشورو)سم ینیو استال یدار هیسرما
چاپ آماده شده بود به هنگام  یران که برایپ شده از کتاب توسعه ایک نسخه تای

نکرد  یا وقت بازجو به آن اشاره چیمتأسفانه ه یضبط شد ول من یف دستیدر ک یریدستگ
ن کتاب در تضاد یکه ا ییاحتماالً از آنجا. نرفته است یفر خواست هم از آن سخنیو در ک

ا عمداً از آن سخن یس یفرخواست نویشده است، ک یابیارز« یبرانداز»آشکار با اتهام 
ه است و چند بار هم که به هنگام دیا خود را موظف به مطالعه آن ندینگفته است و 

ن کتاب با ین مورد نداد چاپ ایدر ا یها از بازجو سؤال کردم، جواب درست ییبازجو
 .چاپ شد یر افتاد و پس از آزادیمن به تإخ یریدستگ

 «يساز يجهان يآنسو»ن کتاب یتدو

ام نظ یلیو تحل نقد علمیو  یقانون اساسمندرج در توسعه  یبه منظور دفاع از الگو
 یبه رهبر یدار هیسرما یاهداف نظام جهان یرو یا فشرده یقاتیک کار تحقی، یدار هیسرما

ن نمودم که با یک کتاب تدویبه صورت  یکا کرده و با اطالعات بکر و قابل تعمقیامر
گاه  فم ضبط شد و گهیاز آن در ک یا نسخه یق افتاد ولیبازداشت من چاپ آن به تعو
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« یبرانداز»باز هم از آنجا که در تضاد آشکار با اتهام  یکرد ول یف میسربازجو از آن تعر
 .به آن نرفته است یا فرخواست اشارهیبود در ک

 و توسعه يمیمجلة ش يانداز راه

تواند  یاست که م ییاز منحصر کشورها یرنفتیر غیم نفت، گاز و ذخایل منابع عظیدل ران بهیا
افزوده  ش برد و ارزشیپ ییایمیع شیناد و توسعة صیخود را در تول یتوسعه اقتصاد

جاد اشتغال ین محصوالت، اید ایتول یکارها به منظور ارائه راه. به دست آورد یتوجه قابل
با توسعه  ییایمیع شیوند صنایران و پیا یزا جوانان و نشان دادن راه توسعه درون یبرا

ن بار در یاول یبرا یا هین نشریچن. کردم یانداز و توسعه را راه یمیه شی، نشریکشاورز
ت و ابتکار عمل یفیمنتشر شده است که اهل فن راجع به ک ین هدف و استراتژیران با ایا

 .توانند قضاوت کنند یما م
بوده که ... ی، علمی، اقتصادیاسیفرخواست، سیک مندرجاته، برخالف ین نشریا یمش

من  یریشد که با دستگه منتشر ین نشریشماره از ا 1. مه استیمجوز وزارت ارشاد آن ضم
د و از ی، انتشار آن متوقف گرد(من ادامه داشت یها بعد از آزاد که تا ماه)انه یو ضبط را

دادگاه و اعالم  یان برگزاریشده است تا پا یرواقعیغ یفرخواست ادعایکه در ک ییآنجا
 .ام مجدد آن منصرف شده یانداز ، از راهیینها یرأ

 ياسیس يها تیفعال

و اشتغال در دانشگاه  2766ران در سال یگفته شد، پس از بازگشت به ا که یهمانطور
، ین مقاالت و کتب اقتصادیق و تدویس، تحقیتهران قسمت اعظم وقتم صرف کار تدر

را  یاسیت سید فعالیشا. پرداختم یم یاسیس یشد و کمتر به کارها یم... ییایمی، شیا توسعه
و  ی، طالقانیعتیچون بازرگان، شر یرگوارانادبود بزیبتوان در حد مشارکت در جلسات 

ع حقوق ییختم و موارد دفاع از حقوق شهروندان و تض یها هیاناً امضاء اعالمیمصدق و اح
ه انداخته و جنگ یسا 2761جاد شده در یا ین دوره هنوز فضایل ایدر اوا. آنها دانست

ه ینشر یانداز داً راهو بع 2764در  یهاشم یل دولت آقایبا تشک. هم ادامه داشت یلیتحم
ن ینقد عملکردها و در ع ینوشتم که در راستا یه مین نشریدر ا یگاه مقاالت گه« ران فردایا»

 .ک بودیاستراتژ یها حل حال ارائه راه
 از حاکمان، یر گفتمان جمعییجامعه و تغ یاسیس یر فضاییو تغ یخاتم یبا انتخاب آقا
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باال به  بود که در ییها ت عمدة من همانیز هم فعالتر شد، معهذا با فراهم یاسیامکان کار س
« یـ مذهب یائتالف مل»و « یمذهب ـ یفعاالن مل»ل ین روند به تشکیادامة ا. آن اشاره کردم

 .خواهد آمد ید که در پیانجام
 
 

 يـ مذهب يائتالف مل

 يریگ شكل يچگونگ

متشکل از اعضاء  در انتخابات مجلس ششم شکل گرفت یـ مذهب یآنچه به نام ائتالف مل
سمبل . داشتند ینقاط مشترک یو اعتقاد یخیبودند که به لحاظ تار یاحزاب و افراد منفرد

، مهندس ین اسدآبادیالد د جمالیمانند س یو روشنفکران ینیان دین افراد نوگرایا یخیتار
همچون  یو دولتمردان منزه و ضداستعمار یعتی، دکتر شریاهلل طالقان تیبازرگان، آ

 .باشند یر و دکتر مصدق میرکبیخان ام یرزا تقیمقام، م قائم
، یصدر و رجو یو اشتباهات بن یطلب ، قدرت61ن دهه یخون یها یریپس از درگ

اند، دوران سخت انزوا، تهمت،  معروف شده یـ مذهب یکه امروز به مل ییروهاین
و  2736داد مون دوم خریبا تحول م. را تجربه کردندحقوق خود ع ییو تض ینینش هیحاش
 یو ارتقاء فضا یطلب م اصالحیک نسیدن یه و وزیس قوه مجرییض گفتمان ریتعو

ت یجامعه، به فعال یاسیس یروهایر نیافته، همچون سایروها فرصت ین نیمشارکت، ا
 .ندیفا نماین تحوالت ایبپردازند تا سهم خود را در ا یاسیدر عرصة س یدیجد

و انتخابات شوراها در سال  2736م خرداد در دو یاست جمهوریپس از انتخابات ر
روها مستقالً به ین نیبود که ا یمناسب فضای 2734، انتخابات مجلس ششم در بهمن 2734

کنند و مشکالت را صادقانه با  یند و خود را به جامعه معرفیایب یاسیدان مبارزات سیم
 71مجلس ششم حدود ل به منظور مشارکت در انتخابات ین دلیان گذارند به همیمردم در م

ن گروه بعداً در یشکل گرفتند و ا« یـ مذهب یفعاالن مل»تحت عنوان  یاسینفر از فعاالن س
 .ده شدندینام« یـ مذهب یائتالف مل»عنوان  یبا نهضت آزاد یهمکار

 :ده شد متشکل است ازینام« یـ مذهب یائتالف مل»لذا آنچه 
مسلمانان مبارز و جاما که در  ، جنبشینهضت آزاد یاسیس یها اعضاء سازمان- 2
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 .اند ل شدهیقبل از انقالب تشک
 .داشتند یت متفاوتینة فعالیو زم یاسیکه هر کدام سابقه س یافراد منفرد- 1
ران و سعادت یا یو عشق به وطن و سربلند یانقالب ین افراد با اعتقاد به اسالمیا

 .ان، کار خود را آغاز کردندیرانیا

 انتخابات مجلس ششم

با توجه به توان و قدرت محدود خود در انتخابات مجلس ششم  یـ مذهب یتالف ملائ
 یدوم خرداد یداهایا از کاندیو  یرا مستقالً معرف ییداهایشرکت نسبتاً فعال نمود و کاند

 یداهایاز کاند ینکه تعداد قابل توجهیرغم ا یعل. ت کردیها حما در تهران و شهرستان
هم در تهران و  ینگهبان رد شدند معهذا تعداد یوراشناخته شده ائتالف توسط ش

ورود  یافتند و رأیق یاز آنها هم در انتخابات توف یها مورد قبول واقع شد و بعض شهرستان
، ابطال یائتالف، در مرحلة بعد یداهایآوردن کاند یپس از رأ. به مجلس را آوردند

 یاك و سقز ـ توسط شورااز شهرها ـ از جمله ار یدر تهران و بعض یرأ یها صندوق
ن آغاز برخورد با یافتند و عمالً ایندگان به مجلس راه نین نمایانجام شد که ا ینگهبان طور

 .د به آن پرداختیبا یگرید یبود که در جا یـ مذهب یمل یروهاین

 بودن ائتالف يقانون

 :بود یت ما در ائتالف قانونیر فعالیل زیبه دال
ل یمسلمانان مبارز و جاما که قبل از انقالب تشک، جنبش یاحزاب نهضت آزاد- 2

بودن آنها حکم نکرده است، عضو  یرقانونیبه غ یا چ دادگاه صالحهیاند و ه شده
 12که در شعبه  ینکه در دادگاه اعضاء نهضت آزادیخاصه ا. ن ائتالف بودندیا

باشد  یت احزاب میون ماده ده که مسؤول فعالیسیان بود، کمیدادگاه انقالب در جر
روزنامه )خ دادگاه اعالم کرده است یرا تا تار یبودن نهضت آزاد یرسماً قانون

 یرقانونیالعموم در خواست اعالم غ ین دادگاه مدعیو در هم( 26/21/41ران یا
انحالل آن اعالم شده  یراً حکم دادگاه برایو اخ. را نموده است ینهضت آزاد

و . چگاه محاکمه نشده استیه ینهضت آزاد یت حقوقیهر چند که شخص. است
محاکمه و محکوم شدند، نهضت  یدر دوران شاه هم که رهبران نهضت آزاد یحت

ر ماه یت احزاب در تیب قانون فعالیپس از تصو ینهضت آزاد. منحل نشد یآزاد
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 یم دولت برایبر تصم یمبن 14/4/2766خ یو اعالم وزارت کشور در تار 2761
چ یچگاه و در هیداشته و ه یرا مرع یدامات قانونت احزاب، اقیقانون فعال یاجرا

ق جنبش مسلمانان مبارز و ین طریاعالم نشده است و به هم یرقانونیغ یا محکمه
 .جاما

را افراد در آن یز. نبوده است یاسیالت سیک تشکی یـ مذهب ین گذشته ائتالف ملیاز ا
از انتخابات هم جهت اند و پس  به منظور مشارکت در انتخابات مجلس ششم حضور داشته

ک یل یند تشکیو بازداشت افراد، فرآ یریاند که با دستگ دهیکوش یثاق و اساسنامه مین میتدو
 .، متوقف شده استیسازمان رسم

ران ـ یمختلف به هنگام انتخابات، در همة کشورها ـ از جمله در ا یها ل ائتالفیتشک
ائتالف خط »همچون . آورد یبه حساب نم یاسیالت سیآنها را تشک یمرسوم است و کس

 .اند ل شدهیتشک یخاص یها که در دوره« دوم خرداد یروهایائتالف ن»و « یامام و رهبر

 یوجود دارد که برا( 6ماده )و قانون احزاب ( 16اصل ) یاز قانون اساس یریتفس- 1
را به اطالع  یاسیت سید فعالیست بایمجوز الزم ن یاسیس یها ل سازمانیتشک

م وحدت یران، تحکیت مبارز ایهمچنانکه تا به حال روحان. دیرسان وزارت کشور
ن گذشته یاز ا. اعالم نشده است یرقانونیت آنها هم غیاند و فعال مجوز نگرفته... و

را  یـ مذهب یدر انتخابات مجلس ششم وزارت ارشاد و وزارت کشور ائتالف مل
د یینگهبان با تأ یشورا یو حت. ه کاغذ داده استیت شناخته و به آن سهمیبه رسم

بعداً اقدام به  یت شناخته است ولیبودن ائتالف را به رسم یما، قانون یداهایکاند
 !کرده است یرأ یها ابطال صندوق

ل و پس از انتخابات مجلس یتشک 2734در آذر ماه  یـ مذهب یمل یروهایائتالف ن- 7
 ییها هیصدور اعالماند عمدتاً با  بازداشت شده یا که عده 2731ششم تا اسفند 

بودن  یرقانونیاز غ یصالح و رسمیچ مقام ذین فاصله هیدر ا. ت داشته استیفعال
ـ نه  یاسیک اقدام سی، و به دنبال یریآن سخن نگفته است و حاال پس از دستگ

ن موضوع بعداً در پاسخ به یبه ا! شود یبودن آن اعالم م یرقانونیـ غ ییقضا
 .فرخواست خواهم پرداختیک



    021 الیحه دفاع در دادگاه غیرعلني

 يبند عجم

جدا شده بودم و با اعتقاد به کار « ن خلقیسازمان مجاهد»که از  2711ر ماه یاز ت- 2
 یا وهیرا به ش ییند جدای، فرایو رد برانداز یاسالم یدر چارچوب نظام جمهور

، به «ییروند جدا»با انتشار کتاب ( و تاکنون منحصر به فرد) یلیو تحل یعلم
 یکردم که در جمهور یوجه تصور نم چیم، به هیودان کرده بیگر، بیهمراه دو نفر د

ت از مبارزه یق حمایاز طر یبرانداز»هم به اتهام  آن. بازداشت شوم یاسالم
و  یک حق شرعیعنوان  رغم نقد حاکمان و عملکرد آنها بهیلذا، عل. «مسلحانه

ت و ین حسن یدانستم که از رو یم یاسالم یاز جمهور ی، خود را عضویقانون
کند در بهبود  یم یسع یبه قانون اساس یو در چارچوب الزام عمل یدلسوز
 .، هر چند محدود، داشته باشدیها و اصالح رفتارها نقش روش

 یچهار بار و برا. شد ید میین برداشت من به طرق مختلف و به اشکال متفاوت تأیا
نش شده بودم و هر بار یگز یاسالم یدر جمهور یاشتغال در مشاغل مهم و حساس

 .د شده بودییت من تأیصالح
در « یت دولتیریمد»احراز پست  یها برا در اوج ترورها و اعدام 2761بار در سال  کی

بودم و با  یره چند شرکت دولتیأت مدید شده و سه سال عضو هییتأ« یع ملیسازمان صنا»
 .ق و استناد استیفه کرده که قابل تحقیمثبت و موفق انجام وظ یعملکرد

 یبرا 2767نش و باز در سال یالت خارج کشور گزیل تحصیتکم یبرا 2767در سال 
ه یرمسؤول نشریبه عنوان مد 2734و در سال د ییدانشگاه تهران تأ یأت علمیعضو ه

 .د قرار گرفته بودمییمورد تأ« و توسعه یمیش»
ساله  21ک دوره یالذکر در  احراز مشاغل فوق ین برایروشن است که وسواس مسؤول

ها، وزارت اطالعات  ها، حراست نشی، گزیاسالم یها انجمن یو مراقبت دائم طرف کیاز 
 یبر عدم اعتقاد من به برانداز یلیگر، خود دلین حساس از طرف دیچن یدر مناصب... و

 .است
به ) ید داخلیون و جرایزیم با تلویها ها و مصاحبه یرانآثار مکتوب، سخن یتمام- 1

ن به یاز توه ی، عار(ام نداشته یخارج یها رسانه با یا چ مصاحبهیه یل اعتقادیدال
ن ین امر هم ایا ییل قضایدل. بود« یبرانداز» یناً نافیقیت و یحاکمان و شائبه سوءن

 یرادیم ایها ها و گفته ک مورد، به نوشتهی ی، حتییاست که در تمام دوران بازجو
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 .وارد نشد و در مورد آنها مورد سؤال واقع نشدم یحقوق
 یشدم و به ضرورت کارها یم یاسیس یر کارهایش کمتر درگیها پ الاز س- 7

روزمره  یاسیس یها ک و مستقل از جار و جنجالیو مباحث استراتژ یکارشناس
 یخین مرحله تاریپرداختم ضرورت ا یلذا به آنچه م. دا کرده بودمیاعتقاد پ

ـ  یمل»ون مضم یحت. اناً طرح خودیو اح یاسیغ کار سیمملکت بود نه طرح و تبل
ران یخ این مرحله از تاریا یو مذهب یضرورت مل یرا در راستا« یمذهب

 .دانستم یم
سال با  17ن یو با توجه به مجموعه تحوالت ا یه و منش اخالقیبه لحاظ روح- 8

، مصدق، یچون گاند یبزرگواران یطالب به مش یبن اب یات علیالگو گرفتن از ح
و  یاسیک، سیدرازمدت استراتژ یشتر به کارهایدم بدا کرده بویاعتقاد پ... ماندال و

 .جستم یم یروزمره دور یاسیس یاز کارها یش داشتم و تا حدودیگرا یاخالق
 یها حل ت موجود، راهیش عادت کرده بودم که ضمن نقد وضعیها پ از سال- 1

گر فقط نق روشنفکرانه نزنم، راه یا به عبارت دیان کنم و یط مطلوب را هم بیشرا
ها و  ها و ضرورت ها را نقد و طرد کنم و ارزش یدیها و پل یبد. نشان دهم را
 .را طرح و از آنها دفاع کنم یقیحق یازهاین

امروز که  یف از خود بالهت است ولیام که دفاع و تعر شه اعتقاد داشتهیهم- 6
ام، مجبورم  دار مورد اتهام و هتک حرمت قرار گرفته انصافانه، هدفدار و جهت یب
ف از یست؟ لذا توصیقت چیاز کجا بفهمد که حق یه از خود دفاع کنم واال قاضک

ت و دفع یان واقعید به حساب اجبار از بینگذار ینیب خودم را به حساب خودبزرگ
شناخته شده در  یفرد ـر یپلم ـام  یلیبه لحاظ رشته تحص. دیبدان یاتهامات واه

نه ین زمیکه در ا یو اکتشافات ام چاپ شده یقاتیتحق یسطح جهان هستم و کارها
انجمن  ین مورد به دفاع حقوقیدر ا)کرده است « قابل مراجعه» یام مرا محقق کرده

هزار عضو  267جهان با  ین انجمن علمیتر ، از من که بزرگACSکا، یامر یمیش
ن نامه یا(. )دیاست، توجه کن یاسیرسیو غ یصرفاً علم یکه نهاد یدانشمند جهان

ع یک و توسعه در صنایدگاه استراتژیبه لحاظ د( مه استیمو ترجمه آن ض
 یکارها ن راهیتدو یشه برایهستم که هم یران جزء معدود افرادیا ییایمیش

ن امر یون مربوط به ایسین االن در دو کمیشوم و هم یدعوت م یدرازمدت علم
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 .کنم یعضو هستم و مرتب شرکت م یدر سطح مل
 ـ یاسیس ـ یران و مبارزه با استعمار اقتصادیه اک توسعیدگاه استراتژیبه لحاظ د

ک داور مستقل و یباشد و  یمه میام که ضم چاپ کرده یکتب و مقاالت متعدد یفرهنگ
 .خواهد کرد یمن گواه یطرف یو ب یخواه ها و آرمان ییمنصف بر توانا

 یيق و بازجوی، بازداشت و تحقيریروند دستگ: فصل دوم

 زمان و مكان بازداشت

 یبعد از ظهر در جلسه شورا 8از حدود ساعت  12/21/31کشنبه مورخ یانب روز نجیا
حدود . ل شده بود، حضور داشتمینگار تشک بسته یکه در منزل آقا یـ مذهب یفعاالن مل
نگار،  بسته یبه آقا یا از مأموران دادگاه انقالب با ارائه برگه یا بعدازظهر عده 1/1ساعت 

ل جلسه، در طبقة سوم با یمحل تشک. شان، وارد خانه شدندیامنزل  یبر حکم بازرس یمبن
مسؤول گروه مذکور به . مأموران دادگاه انقالب به طبقه سوم آمدند. نفر، بود 11حضور 

لذا، از ما خواستند . «اند نگار آمده بسته یمنزل آقا یبازرس یفقط برا»ح داد که یجمع ما توض
بالفاصله و قبل از شروع تجسس . نزل خارج شودد از مینبا یان زمان تجسس کسیکه تا پا

از  یگریل همراه خود را به فرد دیر وسایف و سایمسؤول گروه از حاضران خواست که ک
ف یداخل ک یها ادداشتیل ویوسا یز پس از بازرسیفرد مذکور ن. ل دهندیم تجسس تحویت

صورت جلسه،  و بدون یآور د جمعید یص خود هر چه را الزم میب افراد، به تشخیو ج
ن یدر ا. شب ادامه داشت 1ت تا حدود ساعت ین وضعیا. گذاشت یک میک پالستیدرون 

ن یدر ا. گرفت یم یداد و دستورات یم یداشت، اطالعات یم تماس تلفنیمدت مرتباً مسؤول ت
ن بروند تا از منزل خارج ییبه طبقة پا ینفر 7تا  1 یها موقع، اعالم کردند که افراد در جمع

ان یمن همراه آقا. م رفتیم و به منزل خواهیشو یم که آزاد میهمه تصور کرد. شوند
. میت شدیکف هدا ن مرحله، به طبقه همیدر اواسط ا یرانیو ط یاردهال یان، محمدیکاظم

د و یدمجیدم سیکه بعداً فهم یکرد و شخص یم یبردار لمیبردار از ما ف لمیک فیها،  در پله
طبق دستور دادگاه انقالب »: گفت یآمرانه و جد یلحن است با 16س دفتر شعبه ییر

کان به یک پیدر عقب . از ما چهار نفر بروز نکرد یالعمل عکس  چیه! «دیبازداشت هست
به هر . ان نشسته بودیکاظم یزانوها یکامالً رو یرانیکه ط یطور م، بهیزحمت قرار گرفت
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ل بودم با یسمت چپ اتومببند زدند و دست چپ مرا که در کنار درب  چهار نفر چشم
، «معذرت»ک یکه کنار درب سمت راست بود، با گفتن  یاردهال یدست راست محمد

منتقل  11 یرا به بازداشتگاه مخفا ل به راه افتاد تا میاتومب یطین شرایدر چن. بند زدند دست
 .کند

: هدادند ک یر مرتب دو نفر مأمور که کنار راننده نشسته بودند تذکر میدر طول مس
 یک است و خبریرون تاریب»: از آنها به طنز گفت که یکیکبار یو « ن باشدییتان پایسرها»
د شده بودند و یش دچار آرتروز شدیها پ گردنم از سال 6و  1 یها من که مهره. «ستین

، به (کردم یاستفاده م یز مخصوصیو به هنگام نوشتن از م)گرفت  ین قرار میید پایسرم نبا
داشتم،  ین درد سرم را باال نگه میباالجبار و جهت تسک یگاه. گرفته بود شدت گردنم درد

ت خود را یدادند تا مأمور یشناختند و مرتب تذکر م ین آرتروز گردن را نمیا مأموریگو یول
 .انجام دهند یبه درست

بند  د و ما را با چشمیشد و سپس متوقف گرد یا ل وارد محوطهیبود، اتومب یبه هر شکل
شد  یبردار ما صورت یها ف و لباسیات کیدر دفتر محتو. ر بازداشتگاه منتقل کردندبه دفت

منتقل  یمن به سلول انفراد 1/11حدوداً ساعت . میمنتقل شد یانفراد یها و سپس به سلول
 .شدم

داد و معلوم  یمشام را آزار م ینفت یها نافذ و آزاردهندة حالل یدر ورود به سلول، بو
قاً یها و بدن من دق لباس یدر بدو ورود به بند انفراد. زنند یا رنگ مها ر بود که سلول

 .دمیم را درآوردم و لباس زندان پوشیها ر ساتر عورت لباسیبه جز لباس ز. شد یبازرس
 1/7متر و به ارتقاع حدود یسانت 211×241قاً یکه به آن منتقل شدم ابعادش دق یسلول

اول که عادت نداشتم، هنگام دراز  یدر روزها .به قبر داشت یادیمتر بود که شباهت ز
ک یشد و هنوز آثار زخم وجود دارد و  یخورد که زخم یوار سلول میدن سرم به دیکش

 .کند، در سرم به وجود آورده است یکه مرتباً رشد م« یزائده شاخ»
 (Hay Fever)من  یرپایت دی، متوجه شدم که حساسینفت یها نافذ رنگ و حالل یبا بو

م را یوجود داشت، لذا با زحمت فراوان داروها یک مشکل جدید خواهد شد و احتمال یتشد
 .دیایش نیپ یم مشکلیمصرف کردم تا برا یچند برابر حالت معمول یاز نگهبان گرفتم و دز

ش دچار یها پ بود، غدا نخورده بودم چون از سال 17تا به حال، که حدود ساعت 
ک یارشور و یک خیدم که دو عدد کتلت خشک با غذا کر یمعده بودم تقاضا یناراحت
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خواب آماده کردم که  ینماز خود را برا یو ادا ییپس از دستشو. نصف نان به من دادند
: م دراز شد و گفتیبند به سو با چشم یباز و دست یوحشتناک یدرب سلول با صدا

هدف از . ، بود11، ک شماره داده بودند و شمارة منیضمناً به هر کدام از ماها . «ییبازجو»
هم  یگریبود و عمالً هدف د« حفاظت اطالعات»ک شماره یل آن به ی، و تبد تیحذف هو

 .ر ما بودیر و تصغیداشت و آن تحق

 یين بازجویاول

در مورد  یبازجو، سؤاالت. ت شدمیهدا ییشب، با چشمان بسته به اتاق بازجو مهیدر حدود ن
، با کمال صراحت و یم قبلیطبق تصم. م، نمودا یـ اجتماع یاسیت سیت و نحوه فعالیهو

ست، ین یها راض د که بازجو از نحوة پاسخیرس یبه نظر م. دادم یت، به آنها جواب میشفاف
مشهود بود، « ید مصنوعیتهد»که از آن  یک بار با لحنی. ستین یکرد که راض یا وانمود می

زنند بعد به حرف  یف نمهمه اول حر»: ن بود کهیزشت بر زبان راند و آن ا یا جمله
من که انتظار ! «کنم یکیوار یکه دهنت را با د یآمد وقت یند، تو هم به حرف خواهیآ یم

: از خود نشان ندادم، فقط به او گفتم که یالعمل گرفتم و عکس  دهین جمله را نشنینداشتم، ا
که  یتنوعم یزهایان چیب یاریام  ممکن است حافظه یرا ندارم ول یزیچ چیقصد کتمان ه»

مرور آن  یاراید که حافظه من یپرس یرا م یاتییآخر، او جز« .د را نداشته باشدیپرس یشما م
 .را نداشت

! «یشهرام هست یتو تق» : ام که صابر گفته یاز جلسات به آقا یکید که در یاو از من پرس
ام متقابل بوده ة احتریصابر بر پا ین حرف را رد کردم و گفتم که ارتباط من با آقایقاطعانه ا

کنم  یهمکار یام، چگونه ممکن است با کس ک از دوستانمان شک نداشتهیچ یاست و به ه
ن ین مطلب چندیا. ن افراد در جامعهیاز منفورتر یکیهم  دانم، آن یم« شهرام یتق»که او را 

ن مطلب توسط یان ایاز ب یک بار هم دو دستخط به من نشان داد که حاکیبار تکرار شد و 
ب ین مطلب را تکذیه صراحت ان مورد من بیدر چند یها داشت ول یا نفر از هم پرونده دو

 .کردم
احضار شدم و ضمن  ییشب دوم بازداشت حدود ساعت ده شب به اتاق بازجو

من است،  یاو باالتر از بازجو یکه بعداً متوجه شدم ردة سازمان یگری، شخص دییبازجو
ن یه چند صفحه مطلب را نشان داد و گفت که اشد و بدون مقدم ییوارد اتاق بازجو
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نگاه . دا شده و او اقرار کرده که از تو گرفته استیپ یدکتر ملک یف آقایمطالب در ک
نوشته را من  ن صفحات دستیگفتم که ا. به آن صفحات انداختم و آنها را نشناختم یسطح

طور به هم  نیهم شما»: شخص دوم شروع به عتاب کرد و گفت. ام نداده یبه دکتر ملک
ن مطلب را من به یا یم ولیگذار ین احترام میش از ایگفتم، به هم ب« د؟یگذار یاحترام م
ن یدر ا. مطرح نشد یزین مورد چیظاهراً قانع شد و دوباره هم در ا. ام نداده یدکتر ملک

ا و خطا ب یسع. ان استیبازجو یعاد یم و رفتار جزء کارهایدم که القاء مفاهیمرحله فهم
 .یمسلم اسالم یها و مبان به سخره گرفتن شأن انسان

 م اتهام و صدور حكم بازداشت موقتیتفه

 یا برگه( ساعت پس از بازداشت من 71حدود )شب روز دوم بازداشت  21ساعت حدود 
ت کشور با یه امنیاتهام شما اقدام عل»در سلول به من دادند که در آن نوشته شده بود 

نظام  یبا هدف برانداز یـ مذهب یائتالف مل یالتیتشک یها شرکت در جلسات نشست
مسلحانه و مقاومت فعال به  یت از مشیو حما ینیت دیو حاکم یاسالم یمقدس جمهور

رت و نوع اتهام، یاز تعجب و ح. یچگونه مستندیبدون ه. «باشد ی، میعنوان اهداف برانداز
اً آن ین اتهام معترض هستم و قویبه ا من کامالً»ر ورقه نوشتم که یدر ز. ام گرفته بود خنده

 «.کنم یب میرا تکذ
مان و مهندس یدکتر پ یها یاست از سخنران ین عبارت مونتاژیم که ایبعدها متوجه شد

مقاومت »ش یها یاز سخنران یکیدر  یمهندس سحاب. «یبرانداز»و بدون ارتباط با  یسحاب
معروف  یمان در سخنرانینم و دکتر پیب ینم یرا مطرح کرده بود که من در آن برانداز« فعال

داده است با  یح میران را توضیخ مبارزات صدسالة مردم ایکه تار یخود در جلسه عموم
ز است، مبارزه مسلحانه را به یآم مسالمت یمردم یها جنبش ینکه وجه عمومیح بر ایتصر

بود که به  ، گفتهیزیو نه تجو یفی، به شکل توصیمردم یها جنبش یک وجه فرعیعنوان 
 .ن شکل در اتهام ما مونتاژ شده بودیا

دار کردند و حکم بازداشت موقت مرا یبامداد همان شب مرا از خواب ب 7حدود ساعت 
 .که باز به آن اعتراض کردم. تم رساندندیبه رؤ

 يمهندس سحاب  نوشته دست

ن نشان داد به م یظاهراً از مهندس سحاب یا چهارم بازداشت، بازجو دستخطیدر روز سوم 
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م و یا داده یدر مورد دوستان مهندس به او هشدار م یطوس سیدکتر رئ یا من و آقایکه گو
ن مطلب کذب بود و من نوشتم که نسبت به یا. کرده است ین هشدارها توجه نمیاو به ا

چگاه در مورد آنها به مهندس یام و ه مظنون نبوده یمهندس سحاب یچکدام از دوستان آقایه
ران یا دوستان ایو  یشخص مهندس سحاب یممکن است به مش. ام نداده یدارهش یسحاب

از  ینکه نسبت به رفتار کسیا یام ول ن انتقادها را مطرح کردهیگاه ا ام و گه فردا انتقاد داشته
 .داده باشم، صحت ندارد یهشدار یدوستان و

 حداد يقاض ين مالقات با آقایاول

از من  یدیجد یبودم صدا ییمعمول در اتاق بازجو شب هنگام که طبق 11/21/31در روز 
 .بند خود را بردارم خواست که برگردم و چشم

 یو اظهار خوشوقت یضمن احوالپرس. کرد یپرونده معرف ید خود را حداد قاضیفرد جد
حداد خواسته  یحداد گفت که همسرم آن روز به دادگاه رفته و از آقا ی، قاضیدار ویاز د
 :ادداشت آمده بودیدر . ه من برسانندرا ب یادداشتیکه 

 به نام خداوند صابر
 فنود یعین رفیبا سالم به همسرم حس

 ؟میانجام ده ید چه كارییو توسعه بفرما یمیه شیدر مورد نشر
 شانیو حقوق ا یمنش – 1
 هینشر یلیتعط – 2
 نیستامیه یآنت -3

22/12/97 
دداشت پاسخ سؤاالت را این یا ممکن است در پشت همیخواستم که آ یمن از قاض

 :ر را نوشتمیشان موافقت کردند، لذا متن زیسم و ایبنو
 زم درخشنده خانمیهمسر عز

 .شما یجاد شده برایا یضمن سالم و عرض معذرت از ناراحت
د، خداوند ینداشته و صبور باش یكنم احساس ناراحت یخواهش م

ا را از ه بچه. ن سوءتفاهم رفع خواهد شدیاست و انشاءاهلل ا یحام
فه آنها درس خواندن است و بس و یطرف من ببوس و بگو وظ
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 .ناراحت نباشند
 :در مورد موارد مورد سؤال

كصدهزار تومان یك برگ چك امضاء شده ارسال كردم مبلغ ی -1
 .دیه را برداشت كنید و بقیشعبه دانشگاه بگذار یدر حساب بانك مل

د و حقوق اسفند یریطلب را بگ. میطلبكار هست یشامخ یاز آقا -2
در . پرداخت شود( كصدهزار تومانیجمعاً ) یزكاریخانم پره یدیو ع

 .میبگو یزیتوانم چ یمورد ادامة كار او نم
 .ندارم یافت شد و مشكلین دریستامیه یآنت -3
چ یسو یگریه و دیمال نشر یكید ارسال شد یدو دسته كل -4
 .ن استیماش

 22/12/97ن یبا تشكر همسرت حس
 

 دار است و ما ان خندهیاز آقا یشما و بعض ین اتهام برایا»: حداد گفت که یاسپس آق

ه را یم چند نفر را بازداشت و بقیقصد داشت. م، گردن ما افتادیقصد بازداشت شما را نداشت
ب یب و غرین اتهام عجیدم که ایپرس یاز قاض[ 1]«.از دست ما خارج شد یم ولیاحضار کن

غ جنگ مسلحانه یها در دانشگاه تبل ن جوانیاز ا یا عده» :ست؟ گفت کهیاست، موضوع چ
دم یپرس یاز قاض« .ها معلوم خواهد شد ییشرفت بازجویبا پ. میاند و ما نوار آنها را دار کرده
د یاز من پرس. «ریخ»: هم طرفدار مبارزه مسلحانه بوده است؟ گفت یا مهندس سحابیکه آ

از من . ست، خوب استیروزه بد ن ن چندیاکه وضع غذا چگونه است؟ پاسخ دادم که در 
جوان هستند »اط کردم و پاسخ دادم که یاحت« کنند؟ یبازجوها چگونه برخورد م»: د کهیپرس

با »: پاسخ داد که« !اند را گرفته ینیرزمیز یکیک سازمان چریکنند که  یتجربه و فکر م و کم
ن برخورد یا. میاز هم جدا شد کرد و یمحترمانه از من خداحافظ. «آنها برخورد خواهم کرد

آرام شدم که به  یداد و من تا حدود یرا نشان م یدوارکننده بود و روند مثبتیمن ام یبرا
 .ا هستیمتوجه قضا یو رفع سوءتفاهم خواهد شد و قاض هن آزاد شدیریسا من و یزود

 بازجو يالت طوالنیتعط

ار نکرد و معلوم بود که بازجو احض ییبه بازجو یمرا کس 41ن یفرورد 24اسفند تا  14از 
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احضار  ییبازجو یالت که مرا برایپس از تعط. ده استیمن ند ییبازجو یبرا یضرورت
مسلحانه را که حدود  ین مالقات به طعنه به بازجو گفتم که آخر متهم براندازیکردند در اول

شد و  یا مون سالح جابجیو کام یلیها تر د دهیکنند، شا یرها نم ییروز بدون بازجو 11
 24د بهتر بود یما را نداشت ییشما که قصد بازجو. آمد یش میمملکت پ یبرا یخطرات جد

او پاسخ داد ! میبود یش زن و بچة خود مید پید تا شب عیکرد ین ما را بازداشت میفرورد
 .من هم رها کردم. شده و مجبور بوده است در منزل استراحت کند ییایمیکه در جنگ ش

 دیجد يها سلول

متر  1×1/1حدود . منتقل کردند که ابعاد آن بزرگتر بود ین مرا به سلولیفرورد 24در روز 
ک ی» ین سلول در مقابل سلول قبلیا(. یبرعکس سلول قبل)و ضمناً نور آفتاب داشت 

توانستم قدم  یشد م یمتر م 7قطر آن که حدود  ین ساعت در رویروزانه چند. بود« قصر
، ما را جابجا یدم که با بازداشت اعضاء نهضت آزادیبعداً فهم. نمبزنم و خود را سرگرم ک

 .اند کرده

 من يکشف ثروت شخص يتجسس بازجو برا

ش یسم، برایاو بنو یاز من خواست که ثروتم را برا ی، بازجو روزیالت طوالنیپس از تعط
ش و یدر تجر یمتر 214ک آپارتمان ینوشتم که ثروت من مشتمل است بر سه دانگ از 

ن ید خانه به ایسم خریح دادم که مکانیاو توض یبعد برا. 2761کان مدل یک دستگاه پی
س با یدر انگل 2716کا و همسرم در سال یدر امر 2711شکل بوده است که من در سال 

(. ان درون سازمان بوده استیالبته تصادف همسرم طرح ترور کودتاچ)م یا ل تصادف کردهیاتومب
دگان تصادفات ید مه به مصدومان و خسارتیب یها شورها، شرکتن کیمة این بیطبق قوان

 یها ما در دادگاه یم دعاویس بودیکه در انگل 2761در سال . کنند یپرداخت م یل مبلغیاتومب
ل یآن حق وک% 71که )هزار دالر  1ده بود و من مبلغ یرس ین دو کشور به مرحله صدور رأیا

از . میافت کردیدر( بود لیپوند آن حق وک2111ود که حد)هزار پوند  3و همسرم حدود ( بود
 1/7ن آپارتمان را به مبلغ یا 2763م در سال یکه دو نفر داشت ین مبالغ و مختصر ارثیمحل ا

حقوقم در بانک  یح دادم که چند ماهیاو توض یبعد برا. میکرد یداریون تومان خریلیم
همسرم  یکه برا یچک یط محترم یقاض یشعبه دانشگاه مانده است که با همکار یمل

ن ماه حقوقم قطع یچنانچه از فرورد. افته استیخانه اختصاص  یام جهت خرج جار نوشته
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م با یدارهایاز د یکیل در ین دلیشت روبرو خواهد شد و به همیشود خانواده با مشکل مع
ل را یبداشتند، اتوم یام که اگر مشکل ماد غام دادهیق او به خانواده پید از طرید مجیآقا س

 .غام را رسانده بودین پید هم ایبفروشند و آقا مج

 و توسعه يمیدفتر ش يبازرس

دار یبند به د خوردم، نگهبان مرا با چشم یکه ناهار م یک روز موقعین ماه یدر اواخر فرورد
شما  یفاکس ارسال یاند ول ه رفتهیدفتر نشر یبازرس یسربازجو گفت که برا. سربازجو برد

ح دادم که آن فاکس را من پس از ارسال یتوض. اند دا نکردهیرا پ یاشکور یوسفی یبه آقا
ان یا در میز فاکس باشد و یم یرو یان کاغذهایا در میالقاعده  ید علیام با نکرده ینگهدار

 .ساختمان یها زباله
ها و  CDوتر،یس کامپیه، کیاز دفتر نشر یچند روز بعد بازجو گفت که در بازرس

اند که  دا کردهیساختمان پ یها در زباله یا اند و دستنوشته بازداشت شده هینشر یها یفالپ
نوشته همانطور  ن دستیا. )ام نوشته« یمذهب ـ یمل» یروهایش در مورد نیمن چهار سال پ

ه و ینوشته شده و چند نسخه از آن جهت اظهارنظر افراد ته 2736که گفته شد حدود سال 
د یة سفیو توسعه از رو یمیش یعاد یدر کارهاس ینو عنوان چرك به 2731در سال 

 یها باطله و زباله یصفحات آن استفاده شده بود که پس از مصرف به بخش کاغذها
ک یار خوشحال شدم، چون یبس( ن افتاده استیده و به دست مأموریساختمان منتقل گرد

داشت  یهبمذ ـ یمل یروهایح در مورد نیصر ییها دستنوشته منتشر نشده، هر چند قضاوت
ن حسن را هم داشت که اعتقادات یا یرد ولیتوانست مورد سوءاستفاده بازجو قرار گ یو م

داد و  یبه صراحت نشان م... ندهیانداز آ ، چشم61ع سال یو مواضع مرا در مورد انقالب، وقا
 .ستمین« برانداز»که  توانست بازجو را مطمئن کند ین میا

ن نوشته یکرد و چند بار گفت که ا ییمن بازجو ن نوشته مفصل ازیبازجو در مورد ا
فرخواست یمتأسفانه در ک یفرخواست آنرا نخواهم آورد ولیندارد و در ک یمشکل حقوق

 .آمده است که به آن پاسخ خواهم داد یک اتهام واهیعنوان  به
شده بود، فقط در مورد چند  یها بررس یها و فالپCDوتر و یپس از دو هفته که کامپ

در آن  یرقانونیغ یزیکرد و ظاهراً چ یه چاپ شده بود، بازجو سؤاالتیدر نشر عکس که
ل مخالف است و تا ین وسایبا باز پس دادن ا یگفت که قاض یبازجو م یدا نشده ولیپ
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 .ل را پس ندادند و هنوز دفترچه تلفن من بازداشت استیوسا یها پس از آزاد مدت

 سرطان زا يها وانیل

من . قرمز، داده بودند یبا رنگ صنعت  PVCاز جنس  یکیوان پالستیک لیبه هر کدام از ما 
ک روز به ی. ر نداشتیها گفتم تأث خوردم و هر چه به نگهبان ینم یها چا وانین لیدر ا

 ینجا محدود خواهد بود ولیزا هستند، توقف ما در ا ها سرطان وانین لیبازجو گفتم که ا
د، دچار سرطان ینوش یم یها آب و چا وانین لیا مدت در یها که طوالن شماها و نگهبان

 .سمین مورد بنویبدون عنوان در ا یا از من خواست که نامه. د شدیخواه
 :ن مضمون نوشتمیبه ا یا نامه

. زنند یک به آن میانعطاف پالست یزا وجود دارد که برا سرطان یا ماده  PVCدر - 2
 .است DOPن ماده اسم آن یا

است نه رنگ مربوط به مواد  یها از نوع رنگ صنعت وانین لیدر ا رنگ به کار رفته- 1
 (.یرنگ صنعت یل ارزانیبه دل) ییغذا

ج یتدر ک بهیو رنگ از پالست DOPها،  وانین لیدر ا یدن آب و چایلذا هنگام نوش
شنهاد یپ. کنند ید سرطان میشوند و در درازمدت تول یوان میات لیخارج و وارد محتو

 .هستند یل استفاده شود که بهداشتیاست یها وانیکنم که از ل یم
. امضاء کردم« مر دانشگاه تهرانیاستاد پل یعین رفیدکتر محمدحس»ر نامه را یبعد ز

 11تو فقط شمارة »ر گفت ین و تحقین عنوان برآشفت و با توهیت ایبازجو پس از رؤ
ل بوده است که یدل نیح دادم که نوشتن عنوان و شخص به ایاو توض یبرا. «ریو الغ یهست

 یول. ن اظهارنظر را دارمیت ایل تخصصم، صالحیرنده بفهمد که من به دلیم گیفرد تصم
 .پاسخ او، همان بود

دادند که  PSک بار مصرف از جنس یوان یمتأسفانه ل یها را جمع کردند ول وانین لیا
ن بود که یسخش اکبار که به بازجو گفتم، پایزا بود و  داشت و آن هم سرطان یگریاشکال د

 .دمیننوش یمن هم موضوع را رها کردم و تا در زندان بودم چا. میم بدهیتوان یل نمیوان استیل

 دیش عقایتفت

د یش عقاین سؤال از موارد مشخص تفتیا. «ست؟ید تو کیمرجع تقل»د که یکبار بازجو پرسی
ن یت و ضمن توهاو برآشف. ستمین سؤال نیبود لذا به او تذکر دادم که موظف به پاسخ ا
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ؤال ن سیبه هر حال به ا« دهند یبعد پاسخ م یکنند ول یها م یلیها خ ن غلطیاز ا»: گفت که
ش یکه تفت... و« هیت فقیاعتقاد به وال»چون  یگریموارد د بعداً یمن هرگز پاسخ ندادم ول

 .د بود، را سؤال کردیعقا

 یيد بازجویروند جد

دو موضوع  یشروع شد و رو یروز شبانهو  یبه طور جد ییبازجو 24/2/41پس از 
 :متمرکز شده بود

 «ن خلقیسازمان مجاهد»رابطه من و - 0
 ران فردایشان در ایو دوستان ا يمهندس سحاب يارتباط من با آقا- 2

ن یکه بازجو ا ییاز آنجا یاشاره کردم ول «ییروند جدا»به کتاب « سازمان»در مورد 
د او بر یو تإک! سمیاو بنو ین کتاب را مجدداً برایه اکتاب را نخوانده بود از من خواست ک

و چون ترور « ما را ترور نکرده است؟ 2761چرا سازمان در »ن بود که ثابت کنم یا
االن هم که . رد گم کردن بوده است یو برا یما از سازمان مصلحت ییم، جدایا نشده

ر یروز ز 11من تا حدود ! است 2761م دنباله همان کار سازمان در سال یا شده« برانداز»
که  یاز نحوه سؤاالت و اطالعات. ن رابطه بودمیفرسا در ا طاقت ین فشارهایدتریشد

سمت  یرو یک روز کاغذی. شود یخواستند تصور کردم که تلفن منزل ما هم شنود م یم
کاغذ نوشته  یرو. چشمم به آن افتاد یدرب سلول نصب شده بود که به طور اتفاق یرونیب

ه ید به اطالع بازجو برسد و کلیاست هرگونه تحرك او با یود که متهم فرد خطرناکشده ب
....( یهواخور ،ییدستشو)ق بازجو انجام شود و در همة موارد یاو از طر یها درخواست

دوباره  یپس از مدت یادداشت برداشته شد ولین یپس از چند روز ا. دیمواظب او باش
من مجبور . درب چسبانده شده بود یاندازه کوچکتر رودر  ین محتوا ولیبا هم یادداشتی

ها را  یین بازجویتر کننده دفاع کنم و خسته« سازمان»مان از  ییبودم که از منطق و هدف جدا
 یرس مگر شما به اطالعات وزارت اطالعات دست»ک روز به بازجو گفتم ی. تحمل کنم

نش یگز یاسالم یر در جمهوربا 8و   سال است که من از سازمان جدا شده 11د؟ یندار
او « د غرامت عدم اطالع شما را پرداخت کنمیآخر من که نبا. ام ر نظر بودهیام و حتماً ز شده

 [.7. ]داد یبه کارش ادامه م ین مورد نداشت ولیدر ا یپاسخ
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 جدل بر سر اسم سازمان

از لغت نوشتم و بازجو  یم« ن خلقیسازمان مجاهد»ها نام سازمان را  ییمن در بازجو
من به سازمان را به کار بردن  یالتیتشک یل وابستگیک روز دلی. کرد یاستفاده م« منافق»

 ین اسم و مسمیکردم که به او ثابت کنم که ب یهر چه سع. دانست ین میکلمه مجاهد
ک یبخش بوده است و حال که به  یک سازمان آزادیا قبالً یسازمان ماف یتفاوت است و حت

ل شده است، همان اسم را دارد و از آن گذشته امام یهم تبد یچ و قاچاق یستیسازمان ترور
ما حق  یسخن گفته است و به لحاظ حقوق« ن خلقیمجاهد»اش همه جا از  نامه تیدر وص

اطالعات  یکم. نداشت یا دهیفا. میرا عوض کن یا شرکتی یا فردیم اسم سازمان یندار
 یک شهروند و متهم انتظار داشتم که حداقل کسی من به عنوان. داد یآزار م یلیبازجو مرا خ
از لغات  یمجبور بودم بعض یکه گاه یکند که زبان مرا بفهمد به طور ییاز من بازجو

ارتباط برقرار کنم که نه  یتوانستم با کس یچگونه م. ح بدهمیاو توض یرا هم برا یفارس
دو کتاب من،  یا و حتچکدام از مقاالت مریرا خوانده بود ونه ه« ییروند جدا»کتاب 

فم ضبط شده بود، یمن در ک یریکه به هنگام دستگ« یساز یجهان یآنسو»و « رانیتوسعه ا»
ک یبودند و  یقاتیو تحق یتخصص ییها ها اگر چه کتاب ن کتابیا. را هم نخوانده بود

. را کشف کند یا ضدبراندازی« یخط برانداز»توانست  یآگاه و مطلع از آنها م یبازجو
ن بود که چند یرا خوانده است، پاسخ ا« رانیتوسعه ا»ا کتاب یدم که آیاز بازجو پرس یوقت

چند ماه بعد ! ة آنرا بخواندیگر حوصله نکرده است که بقیاز آنرا خوانده است و د یا صفحه
از  ییها بازجو بفرستند و بخش یرا برا ییاز بازداشت از منزل خواستم که کتاب روند جدا

 .ح دادمیواندم و توضاو خ یآنرا برا
د ین بازجو و متهم بایا مرسوم است که بیدن یتیو امن یاطالعات یها آخر در تمام دستگاه

ن رابطه را با یمن ا. ن وجود داشته باشدیماب یدرك از مطالب ف یبرا یک رابطه منطقی
 .دمیار رنج کشیبازجو نداشتم و بس

 ال کالجیالن امپریالتحص فارغ يماجرا

آمده و « تایرستوران ب»گذشته اسم  یها تلفن من در دو زمان متفاوت در سالدر دفترچه 
 .در آن ذکر شده بود یخیتار

ن مطلب یمن که ا« د؟یرو یم ییها که معموالً به چه رستوران»مطرح کرد  یبازجو سؤال
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بود و  2734تا رفته بودم اسفند ین بار که به رستوران بیرا فراموش کرده بودم، چون آخر
به رستوران  دادم که معموالً یح کتبیبه بازجو توض. گذشت یکسال از آن زمان میاز  شیپ

 یکیدر نزد یبه رستوران یدو بار هم همراه دکتر ملک یکیم و یرو یه میوزارت علوم در اله
به دست آورده در صدد  یاو که فکر کرد مدرک. ام رفته یابان سهروردیمحل کار او در خ

ل یالتحص ان فارغیرانیاز ا یا خوشبختانه به خاطرم آمد که به اتفاق عده اعمال فشار برآمد که
عصر یابان ولیتا واقع در خیدر رستوران ب 2734و  2733ال کالج دانشگاه لندن در سال یامپر

 .میا ه شام خوردهیزعفران یکیدر نزد
ا یاسر دنالن در سریالتحص فارغ یال کالج انجمن سراسرین قرار بود که امپریان از ایجر

به  یمدن یا رسم است که نهادهایک دنیدمکرات یاست که در کشورها ین امریدارد و ا
ا ی)د دانشگاه ینفر از اسات کی 2736ا ی 2733در سال . دهند یل میتشک یمختلف یها بهانه

دخاطره یداشته و جهت تجد یبه لندن مسافرت( د از من استیترد یرانین ایکنفر از مهندسی
پرسند که شما چرا در  یال کالج از او میامپر یزند در روابط عموم یال کالج میبه امپر یسر

ند که در یگو ید به او میده یل نمیال کالج را تشکیالن امپریالتحص ان فارغیرانیران انجمن ایا
ل یرا تشک اند و شما هم خوب است که آن ل شدهیها تشک ن انجمنیصد کشور ا کیش از یب

ل یاز کشورها تشک یکیها در  ن انجمنیاز ا یالملل نیک کنفرانس بید و هر چند سال یده
 .ل خواهد شدین کنفرانس در کانادا تشکیا 1112شود و در سال  یم

ال یالن امپریالتحص از فارغ یار معدودیدارد که من تعداد بس یکننده اظهار م فرد مراجعه
از  یالج اسم و آدرس تعدادال کیامپر یشناسم، مسئول روابط عموم یران میکالج را در ا

از  یران با تعدادین فرد محترم پس از آمدن به ایا. دهد یرا به او م یرانیالن ایالتحص فارغ
ن منظور دعوت یبه ا یا رد و ما را به جلسهیگ یالن ـ از جمله من ـ تماس میالتحص ن فارغیا
ال یل امپریالتحص فارغ نیکنفر از مهندسین بار در محل کار یاول ین مالقات برایا. کند یم

نه یماه بعد قرار صرف شام ـ با هز 6 یابان مهناز تهران اتفاق افتاد و برایکالج در حدود خ
بود  34شش ماه بعد که اسفند  یم و بعد برایتا را گذاشتیـ در رستوران ب هر کس یشخص

سات ن جلین جلسات شرکت نکردم در ایگر در این قرار تکرار شد و بعد از آن من دیا
سابقم را  یها یکردند من فقط سه نفر از همکالس ینفر شرکت م 21ـ  21معدود که حدود 

دکتر کاظم کارگشا استاد  یال آزاد استاد دانشگاه الزهرا آقایسرکار خانم دکتر ژ)شناختم  یم
 یکارشناس شرکت مل یبیدکتر کمال اد یو آقا یمیو مهندس ش یمیقات شیمرکز تحق
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ل شده اسم آنها یسه جلسه تشک ـشناختم و نه در دو  ین را نه میدعور میسا(. یمیپتروش
پس بدهم و باالخره  ییها بازجو ن اطالعات باعث شد که ساعتیا. افتیدر ذهنم تمرکز 

ن افراد یل شدن ایالتحص ، آدرس، شماره تلفن و سال فارغیست اسامیاز منزل خواستم که ل
فرخواست به آن اشاره نرفته یچون در ک. نع شده باشدد قایبا بازجو آوردند و ظاهراً یرا برا
 .است

 يخارج يها خانه ارتباط با سفارت

از من کشف  یزیچ« یبرانداز»خودساخته  یان در رابطه با تئورینکه بازجویپس از ا
آن « تحقق»بودند که  یارتباطات« کشف»ساخته شده به دنبال  یوینکردند در چارچوب سنار

 .دو را ممکن سازنیسنار
 .را مطرح کرد« یخارج یها خانه ارتباط شما با سفارت»تحت عنوان  یلذا سؤال

 :ن بود کهیها ا یین بازجویمن در ا یح و تکراریپاسخ روشن و صر
 .ام ارتباط نداشته یخارج یها خانه ک از سفارتیچیبا ه یاسیاز موضع س- 2
 .ام نداشته یخارج یاه خانه با سفارت یچگونه ارتباطیه« یـ مذهب یمل»از موضع - 1
 یرارتباطیز یها خانه و توسعه با سفارت یمیه شیرمسئول نشریاز موضع مد یول- 7

 .ام ر داشتهیبه شرح ز
 :يبیسفارت ل (الف
. ندیگو یم« ن رودخانه ساخت دست بشریبزرگتر»را  اجرا شده است که آن یطرح یبیدر ل
ترانه منتقل یمد یایه دریمناطق حاش توسط خطوط لوله به یبیل ینیرزمیز ین طرح آبهایدر ا

بوده  یبیشه معضل کشور لیـ که هم یدنیو آب آشام یه محصوالت کشاورزیو مشکل ته
 :ر استین طرح به شرح زیا یمشخصات عموم. دهیصد سال حل گرد یاست ـ برا

 ارد دالریلیم 11     فاز طرح 1 یینه نهایهز
 سال 27      مدت اجرا

 لومتریک 1111     طول شبکه انتقال آب
 متر 8     قطر لوله انتقال آب

ون مترمکعب یلیم 24/6      یمقدار آب انتقال
 (در سالارد مترمکعب یلیم 11/1) در روز         
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 هکتار 111/111   یاریتحت آب ین کشاورزیمساحت زم
 هکتار 111/111    یاریتحت آب یمساحت چراگاهها

 درصد 46    یدر کشاورز یآب مصرف
 لومتر مکعبیک 78411   (یعیطب) یره آب در سه مخزن اصلیذخ

 سال 211تا  11     یبردار مدت بهره
( 2113بولتن اوپک شمارة جون )ات مستقل ین بار توسط نشریاول ین طرح برایا

 .افتیانتشار 
 ییاستقالل و خودکفا یبرا ییها روش یو توسعه که ما به دنبال معرف یمیه شیدر نشر
ن موضوع یم به ایکرد یم یو معرف ییران را شناسایا یدیتول یها تیو مزم یمملکت بود
ک کشور یدر  یتوسعه کشاورز یها ن طرحین طرح که از بزرگتریم که ایواقف شد

ن یرا به مسئول( ن کشورهاستیه افتخار ایو ما)است  یمسلمان، عضو اوپک، جهان سوم
به نظر  یتشر شده در بولتن اوپک کافاطالعات من. میکن یو کارشناسان توسعه معرف یمملکت

 یبیل  من شخصاً با سفارت. میبه دست آور یتر م که اطالعات جامعید بر آن شدیرس ینم
 یکرد، تلفن را به کس یصحبت م یرا با لهجه عرب یسفارت که فارس یتماس گرفتم، تلفنچ
 یست سازماننکه از پیمن بدون ا. کرد یصحبت م یرا با لهجه عرب یسیوصل کرد که انگل

چاپ  یمن مهم نبود فقط هدفم کسب اطالعات برا ین موضوع برایچون ا)کنم  یاو سؤال
ر یکردم که من استاد دانشگاه تهران و مد یخود را معرف( ن طرح بودیا یمقاله و معرف
که در سرمقاله شماره اول  یشرح هه بین نشریو توسعه هستم و در ا یمیه شیمسئول نشر

م و چون یکن یران معرفیجنوب را در ا یکشورها یآوردها م دستیارم قصد دیا نوشته
ن کشور انجام داده است یرا با پول نفت در ا ین طرح توسعه کشاورزیتر میعظ یبیکشور ل

 یتر اج به مدارك مستند و جامعیم و احتیینما یان معرفیرانین طرح را به ایم ایخواه یم
ما در  ین موضوع خوشوقتم و مدارکیمن از اکه »دم یاز آن طرف تلفن جواب شن. میدار

 یابان مطهریدر خ یبیگذاشتم و در روز موعود به سفارت ل یقرار مالقات« میدست دار
کرده و او پس از مکالمه  یات مراجعه کردم و خود را به دربان معرفیک دانشکده الهینزد
ت کرد و یداشت هدامحل دربان که چند مبل مستعمل قرار  یکیدر نزد یمرا به محل یتلفن

 .کرد یر اول سفارت معرفیدب« یالکوشل»آمد که خود را  ییقه بعد آقایچند دق
و توسعه را به او داده و درخواست خود را  یمیه شیت دانشگاه و نشریزیمن کارت و
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 :نیکارت خود را به من داد و دو کتاب تحت عناو یاو ضمن اظهار خوشوقت. تکرار کردم
1– The Great Man – Made River Project, 1989 Gannous, 1994. 

2– Libya, The Revotution in Twenty – Five Years, Ed. Professor Subhi M. 

است که در دست دارد و آنها را به  یا ها تنها نسخه ن کتابید کرد که ایبه من داد و تأک
 21تا  21ما  یگوو و گفت کل زمان مالقات. بازگردانم سپارد که بعداً یان امانت به من معنو
 ییایمیو ش ییایمیع نفت، پتروشید و من از او خواستم که اگر راجع به صنایقه طول کشیدق
 یبه معرف یاز ما خواهد بود، چون در مجله بخشین داشته باشد مورد یاطالعات یبیل

او گفت که . افته استیاختصاص  ییایمیع شیجنوب در صنا یکشورها یآوردها دست
به . نمود یبخواهد من از او تشکر کرده و خداحافظ یبین اطالعات را از لیکند ا یم یسع

ار یبس یبیل یو صنعت ین نکته اشاره کنم که از درخواست و توجه من به مسائل اقتصادیا
 .ان برخورد نداشته استیرانیاز طرف ا یتین حساسیمتعجب شد و گفت هرگز با چن

م و چون ارقام را به دالر یدانست یبا دالر را نم یبیل ناریبه هنگام نوشتن مقاله رابطه د
تلفن  یبیملموس باشد، چند بار به سفارت ل یرانیخوانندة ا یم که برایل کنیست تبدیبا یم

دانست گفتم  یهم م یکه فارس یچ ن بار به تلفنیکردم و موفق به صحبت با او نشدم آخر
نار ین دالر و دیاو قول داد که ارتباط ب. میندار یگریم و کار دین سؤال هستیکه به دنبال ا

چ تماس یگر هم هید. ن کار را هم کردی، پاسخ دهد و همیرا بپرسد و در تلفن بعد یبیل
و توسعه  یمین اطالعات در شماره دوم شیبا ا. میبا سفارت نداشت یا حضوری یتلفن

جلد را  یروو عکس « یکشاورز یینفت در خدمت خودکفا»م تحت عنوان ینوشت یا مقاله
 .میداد یبین طرح لیاختصاص به ا

م یبرا یبیاز طرف سفارت به مناسبت سالگرد انقالب ل یکارت دعوت 31در مهر ماه 
ن جشن و یشرکت در ا یبرا. دعوت کرده بودند یشام به هتل آزاد یارسال شد که مرا برا

شده بود  یمعرفن طرح در آن یک نسخه از مجله را که ایرفتم و  یصرف شام به هتل آزاد
 یشناختم پس از صرف شام از آقا یچکس را نمیه یدر آن مهمان. دادم یالکوشل یبه آقا

د سفارت در یاو شمارة تلفن جد. کرده و جشن را ترك نمودم یخداحافظ یالکوشل
با کارکنان  یچ تماسیگر هین لحظه دیم و تا ایه را به من داد و از هم جدا شدیکامران

ن اطالعات صادقانه من چشم یبازجو که به ا. ام نداشته یگرید ییایبیلو هر  یبیسفارت ل
کند « کشف» یخارج یها خانه ها را با سفارت یـ مذهب یطمع بسته بود که ارتباط مل
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ر او یدستگ یزیبه دست آورد و آخر سر هم که چ یدیز جدیکرد که چ یادیز یتقالها
ر بار نرفتم و یقلمداد کنم که من ز« اشتباه»ن ارتباط خود را ینشد از من خواست که ا

ها  نگونه تجربهیاو که ا یدانستم و برا یو قانون یها را عاد خانه نگونه ارتباطات با سفارتیا
نگونه یخود از ا یا بازرگانی یها در بخش فرهنگ ح دادم که سفارتخانهیرا نداشت توض

دهند و  یکنندگان قرار م ار مراجعهیغ کشور خود در اختیو تبل یاطالعات به منظور معرف
سفارت  یدر لندن به بخش فرهنگ 2716است از جمله خود من در سال  یک امر عادی
 یرا به زبانها یسبز معمر قذاف یها ال کالج بود ـ مراجعه و کتابیک امپریـ که نزد یبیل

 یو استدالل شفاه ییها بازجو به هر حال پس از ساعت. ام افت کردهیدر یسیو انگل یعرب
 .مطرح نشده است یزیفرخواست هم چیه تمام شد، چون در کیظاهراً قض

 :ن و کوبایهند، چ يها خانه سفارت (ب
، یمیش یها نهیسال گذشته در زم 11ن و کوبا در یدر جهان جنوب سه کشور هند، چ

ن یم که ایو ما بر آن شد. اند داشته یا کننده نییتع یها شرفتیپ یوتکنولوژیو ب یمیوشیب
به بخش   ن سه سفارتخانهیا یبرا یرسم یا لذا نامه. میکن یها را در مجله معرف شرفتیپ

نداد و ما هم فرصت تماس  ین و کوبا پاسخیسفارت چ. میآنها با فاکس فرستاد یبازرگان
خانم فرزانه ) یاز همکاران مطبوعات یکیق یسفارت هند از طر یول. میدا نکردیپ یبعد

ن موقع شمارة یدر ا. ن شدییمن تع یبرا یمالقات« لعل» یآقار اول سفارت یبا دب( ییروستا
ن یام هاجر به مناسبت پنجاهمیه پیافته بود و قبالً من در نشریو توسعه انتشار  یمیاول ش

لعل ضمن درخواست  ینوشته بودم در مالقات با آقا یا بزرگ مقاله یسال شهادت گاند
ل کردم و او یتجل یهند از مرحوم گاند یمیش یقاتیع و مراکز تحقیجاد ارتباط ما با صنایا

ه یبه من هد یوتریکامپ CDک یاو ضمن تشکر . جنوب دانستم یکشورها یبرا ییرا الگو
و توسعه را  یمینسخه از ش 1آمده بود و  یکرد که در آن مبارزات و افکار مرحوم گاند

هم راجع به  یهند ارسال دارد و ضمناً کتاب ییایمیع شیصنا یکایسند یخواست که برا
او ارسال داشتم و  یه را براینسخه نشر 1من آن . به من داد یسیع هند به زبان انگلیصنا

 . هند نداشتم  خانه گر تماس با سفارتید

 «يمدرك برانداز»ن یت اولیرؤ

را به  یمهندس سحاب یر آقایظاهراً از اقار یا روز پس از بازداشت من، صفحه 11حدود 
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برده  یبه کار م یبرانداز یکه برا ییها روش»در پاسخ  یدس سحابمن نشان دادند که مهن
 :که به خاطرم مانده است عبارت بودند از یموارد. ، ده مورد نوشته بود«است
 یدولت یها نفوذ در دستگاه- 2
 یمشکالت مملکت یینما بزرگ- 1
 ینینظام حکومت د ییاثبات ناکارا- 7
 (یو رحمان یجانیبه کمک صابر، عل)ا جاد شورش و بلویان و ایک دانشجویتحر- 8
 از آنها ییزدا و تقدس ین مملکتین به مسؤولیتوه- 1
6 -..... 

دست به  یتوانم قبول کنم که مهندس سحاب ین بود که من نمیمن ا یالعمل فور عکس
مهندس  یگریضمناً در برگة د. اطالع هستم یزده باشد و من کامالً از آن ب ین اعمالیچن

و مهندس  یعیدکتر رف»از  یها، گاه در دانشگاه یران سخن ینوشته بود که برا ظاهراً یسحاب
 4گذشته حدود  یها اً رد کردم، چون من در سالین را قویا! «میکرد یهم استفاده م یثمیم

ماً به دعوت یمستق یام که همگ مختلف داشته یران و در شهرهایا یها در دانشگاه یسخنران
و  یمهندس سحاب یها بوده و آقا ن دانشگاهیا یاسالم یها منن انجیمسؤول یو رسم یکتب

 .اند در آن نداشته یشان نقشیدوستان ا
ر مهندس ین اقاریل خود را در مورد ایسپس بازجو از من خواست که در سلول تحل

 یمحور نوشتم و شائبه برانداز 1مفصل در  یلیدر سلول و با فراغت تحل. سمیبنو یسحاب
 :محور عبارت بودند از 1ن یا. را رد کردم یتوسط مهندس سحاب

بوده  یسال گذشته، ضدبرانداز 11، در 61ع سال یپس از وقا یمهندس سحاب- 2
را به  یبرانداز یاقتصاد یکه از موضع کارشناس یاسیاو نه تنها از موضع س. است

کرد  ینه حمل میزد که آبگ یرا م یشه مثال ساربانیدانست و هم یم یضرر منافع مل
و ساربان « ؟یچه بار دار»د، یکطرف بار شتر، از او پرسیعسس با زدن چوب به  و

 ین مثال مهندس سحابیبا ا« چیه یگر بزنیک چوب دیاگر »پاسخ داده بود که 
ران را یب ایران، تخریحکومت در ا ییو جابجا یاعتقاد داشت که هر نوع برانداز

ران تحمل یا یصنعت یو ساختارها یط اقتصادیشرا. به دنبال خواهد داشت
 .ر نظام را نداردییحکومت و تغ ییجابجا

ک هسته برانداز یتوانست  ین اعتقاد نمیبود و با ا یضدکار حزب یمهندس سحاب- 1
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ران فردا یادارة ا یبرا یکند و حت یستیران فردا سامان دهد و کار سکتاریرا در ا
ار دهد که جنبه تنوع مختلف را در کنار هم قر یبا تفکرها یداشت افراد یهم سع

است که در آن  یکار یو مخف یر کار حزبین مغایها لحاظ شود و ا دگاهیقه و دیسل
 .شود یطراح یمثل برانداز یامر

ک روند ین بود که او بتواند در ی، مانع از ایت مهندس سحابیصداقت و شفاف- 7
باشد محشور  یبا مهندس سحاب یهر کس چند ساعت. انه عمل کندیمخف یبرانداز

 .ت خواهد بردین صداقت و شفافیبه ا یپ
و  ییاو را از هرگونه دروغگو یمذهب یبه مبان ید مهندس سحابیو تق ییگرا قانون- 8

ن یکه در ایزند در حال ینم یرقانونیدارد و دست به اقدامات غ یباز م یکار یمخف
 .مشهود است یرقانونیغ یاز عملکردها یده بند موارد

ن دارد که یت از ایهم حکا یمهندس سحاب یو روح یط جسمیسن و سال و شرا- 1
فعال  ـران یده ایچیار پیط بسیآن هم در شرا ـ یند براندازیک فرآیتواند در  یاو نم
 .باشد

ت و درك ین هستند بر حسن یلیران فردا خود دلیا یها ح دادم که سرمقالهیضمناً توض
. ندة مملکتیاو از آ یها ییشگویو پ ها ینیب شیط جامعه و پیاز شرا یدرست مهندس سحاب

ن یچند اباشد، هر  یتواند برانداز یکه نم ها حل ها و طرح مشکالت و ارائه راه تیان واقعیب
کنند برانداز  یان میتلخ را ب یها تیکه واقع یا کسانیآ. ها تلخ و هشداردهنده باشند تیواقع

دهند و از تحوالت  یان منش یز را خوب و روبراه و عادیکه همه چ یا کسانیهستند 
 نده غفلت دارند؟ یخطرناك آ

و  یر من و فحاشیل را به بازجو نشان دادم برآشفت و با تحقین تحلیروز بعد که ا
. او ندارد یبرا ین خواهد برد و ارزشین خوردکن، از بین گفت که آنها را در ماشیتوه

 .و تحمل شدائد بود یالعمل من باز خونسرد عکس

 رید به تعزیتهد

 یتئور»ن سؤال را مطرح کرد که یوار نشاند و ایک روز بازجو مرا در راهرو رو به دی
چگونه مطرح  یـ مذهب یدر محافل مل ین تئوریا»و « ست؟یت چیتوسعة تضاد در حاکم

 «شده است؟ یم
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 یدم و هرگز در جلساتیشن یرا م« توسعه تضاد یتئور»بار اصطالح  نیاول یمن که برا
که  یزیچ. کردم یاطالع یمطرح نشده بود، اظهار ب یزین چیام چن تهکه من حضور داش

 .ت داشتیواقع
ل لحن یبه دل یطلب و طرح مسئله اصالح 36ح دادم که پس از دوم خرداد یمن توض

 یت و دفاع او از حقوق مردم و آزادیگر حاکمیو اختالف او با بخش د یخاتم یآقا
ل در ین تحلیم و با ایکرد یت میحما یخاتم یقاطلبان و آ مطبوعات و احزاب، ما از اصالح

ت را به نفع انقالب، یمختلف در حاکم یها م و وجود جناحیگذشته فعال شد  انتخابات
 .میدانست یران، نظام و مردم میا

د کنم و در پاسخ سؤال ییرا تإ یر مهندس سحابیخواست که اقار یبازجو از من م
را برخالف اعتقادات و  کردم و آن یکه من مقاومت م یقعمو! ناً ذکر کنمیالذکر آنها را ع فوق

ب یتو بازجو را فر» ن کرد کهیو توه یفحاش دانستم، بازجو شروع به یمشهودات خود م
 «.خواهم گرفت یر ترا از قاضیحکم تعز»و « یده یم

ه خود و دوستان یدروغ دادن، بر عل یگواه. بود یط وحشتناك و سختیشرا. اکبر اهلل
ها کالفه  ییمن از بازجو(. ع)یو در سال عل یآن هم در کشور اسالم. دادن« دتشها»خود 

 ییزهایمتهمان در گذشته، چ ی، اقرارهایونیزیتلو یها ها، مصاحبه ییشده بودم، از بازجو
را  یگان حزب بلندمرتبه یو اقرارها یستینیاستال یها ستمیدر س ییده بودم، داستان بازجویشن

با آن آشنا  ی، خوانده و به خوب2181و  2171دهه  یها در سال «مسکو یدادگاهها»در 
 یها در کشورها ها و شکنجه ییکا از نحوه بازجویس و امریدر انگل یادیز یها لمیبودم، ف

بود  یدن کیشن یده بودم، ولیه کرده بودند، دیحقوق بشر ته یها جهان سوم را که سازمان
 یبه زنده ماندن در جمهور یلیتما. کردم یز را خود لمس میامروز همه چ ؟دنیمانند د

ل اطالعات یهم نداشتم، واال به دل یحق خودکش ین اسالمیرا نداشتم، طبق قوان یاسالم
خالف شرع  یعمل ین کار در زندان مقدور ولیکنم و ا یتوانستم خودکش یخود م یعلم

 .شد یندگان و دوستان چه میبود و تازه قضاوت آ
قضات محترم مجسم  یخود را برا یو روان یط روحیا شرام تیگو ین مطلب را میا

ن یمن در ا. ن خود باشندین به بعد قضات مواظب اعمال ضابطیدوارم که از ایم و امینما
ق یبا مفهوم دق یبود، حت یر خودم هم کار مشکلیگرفتم، تصور تعز یم مید تصمیمرحله با

 یبرا یا لهیر مجازات است نه وسیتعزدم که یفهم یبعد از آزاد. ن اصطالح هم آشنا نبودمیا
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چکس یه هیر شهادت دروغ بر علیبا انجام تعز یم گرفتم که حتیتصم. اقرار گرفتن دروغ
 ید، مطالبیگو ین میبه من چن« اطالعات داده شده در زندان»نکه یح ایبا تصر یندهم ول

کار بردم و در هر ن مرحله بیبود که بعد از ا یا وهین شیا. د بازجو قانع شودیسم، شایبنو
که در بازداشتگاه به من داده شده  یشود به اطالعات یام که نظرم مربوط م ح کردهیمورد تصر

 .است
مهندس  یر بازجو با توجه به نوشته آقایر و تصغی، تحقید، فحاشیتحت فشار، تهد

که در بازداشتگاه به من نشان  یمهندس سحاب یر آقایطبق اقار»ن نوشتم که یچن یسحاب
، که اصطالح بازجو بود، در صدد «هستة برانداز»و  ی، مهندس سحاب«اده شده استد

ند یچ فرآیمن نه در ه یول. آمده است یر مهندس سحابیاند که در اقار بوده ییکارها
 .ه کنمیتوانم توج یام و نه آن را م ام و نه از آن مطلع بوده مشارکت داشته« یبرانداز»

ط مرا درك یکند شرا یح دهم که سعیبازجو توض یراکردم که ب یآن روز سع یفردا
د که یکن ید سعیطرف باش ید کامالً بید و بایکند و به او گفتم که شما محقق هست

ق منصفانه یو تحق یمعهذا چنانچه به کار کارشناس. «یمجرم ساز»د نه یکن« یشناس مجرم»
و  یبه خاطر اعتقادات اسالم د و من حاال کهیریر مرا بگید حکم تعزیتوان ید میندار یاعتقاد

الحساب  ومیر را هم تحمل و قضاوت را به یخود در زندان هستم، تعز یتعهد اجتماع
 .باشد یط ظاهراً احقاق حق مقدور نمین شرایکنم، چون در ا یواگذار م

ه ید تا با او صحبت کنم و بعد او نظریاوریک روانشناس بیضمناً چنانچه مقدور است 
ل اشاره بازجو بود که یشناس به دل شنهاد روانیپ. در پرونده منعکس کند خود را یکارشناس
ات جلسات را به خاطر نداشتم، ییدانستم و جز یخواست من نم یکه او م ییزهایچون چ

را و د کند تییرا تأو بودن ت یشناس، روان اگر روان»ن اظهار داشت که یکبار به عنوان توهی
 [8]  !«آزاد خواهم کرد

 دانعفونت دن

به پزشک بازداشتگاه مراجعه کردم و . د شدیمن دچار عفونت شد یایآس یها از دندان یکی
کند،  یمعرف ین فرصت مرا به درمانگاه دندانپزشکیقول داد که در اول. از او کمک خواستم

از او خواستم که مرا ( پس از چند بار مراجعه)در اواخر مجدداً . ن قول انجام نشدیها ا تا ماه
 ینة درمان را خودم پرداخت خواهم کرد و حتیکند، ضمناً هز یندانپزشک معرفبه د
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ن سماجت در اواخر دوران زندان یپس از ا. توانند مرا به مطب دندانپزشک خودم ببرند یم
نه، یپزشک جوان ضمن معا ک دندانیسپاه پاسداران بردند که  یپزشک ک دندانینیمرا به کل

ن دندان پزشک را در حد یص و مهارت ایمن که تشخ. ه نمودیدن دندان را توصیکش
نسبت به درمان دندانم اقدام  یدم از معالجه منصرف و پس از آزادیمشکل دندان خود ند

 .شده و هنوز هم ادامه دارد یشرفت عفونت، درمان طوالنیکردم که به علت پ

 ن مالقات با خانوادهیاول

تالش کرده است تا  یلیمن خبر داد که خبهشت، بازجو با هزاران منت به یدر اواخر ارد
کرد  ید میاو تأک. با خانواده داشته باشم یالت خود را قانع کند که من مالقاتیدادگاه و تشک

 .میبگو یزیو از پرونده چ« او را ببرم یآبرو»د ین مالقات نبایکه در ا
زجو آمد صبح روز مالقات با. گناه هستم یبه او گفتم که در مالقات خواهم گفت که ب

ن مالقات ین امر پس از اولیا)و از نگهبان خواست که سر و صورت مرا اصالح کند 
و ( بوده است ظاهراً رسم شده بود یا دهیبا خانواده که با سر و وضع ژول یمهندس سحاب

به هنگام سوار شدن، . مالقات آماده شدم یدا کردم و برایپ یوضع بهتر ظاهراً . حمام بروم
 یزیر ها برنامه ن مالقاتیمتوجه شدم که ا. صابر هم شدم یتوجه حضور آقال، میدر اتومب

ک ین، ییبند، سر پا با چشم. بوده است یاست و منت گذاشتن بازجو، جزء کار و یکل
کامالً موهن، به سمت دادگاه انقالب حرکت  یصابر و به شکل ینگهبان در واسط من و آقا

صابر در  یان مالقات آقایت بردند و من منتظر پامالقا یصابر را برا یابتدا آقا. میکرد
 .ل، ماندمیاتومب

د و خانواده به من یک ساعت طول کشیک نفر از دادگاه انقالب، یمالقات، در حضور 
 :اطالع دادند که

 .، را رد کرده استیر اطالعات براندازیوز- 2
 .اند مردود دانستهرا  یاند و برانداز ندگان مجلس از ما دفاع کردهینفر از نما 211- 1
 .اند د دربند، دفاع کردهیر اساتید دانشگاه از من و ساینفر از اسات 211- 7
 .است  دانشکده علوم به بازداشت من اعتراض کرده یانجمن اسالم- 8
ه از یاست قوة قضائیبه ر یا نامه یهمکاران من در دانشکده علوم دانشگاه تهران ط- 1

 .اند ردهرا رد ک« یبرانداز»من دفاع و 
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از ما دفاع و به ... ها و دانشگاه یاسالم یها ها، انجمن تی، شخصیاسیاحزاب س- 6
 .اند بازداشت ما اعتراض کرده

 :من در آن مالقات چند موضوع را مطرح کردم که عبارت بودند از
ن اتفاقات در آن یاز ا یماندگ ل عقبیم و به دلیک کشور جهان سوم هستیما - 2

 .میشرفته را داشته باشیپ یانتظار کشورها دینبا. است یعاد
 ید کمیبرطرف خواهد شد فقط با ین موضوع تماماً سوءتفاهم است و به زودیا- 1

 . ة روشن شودید تا قضیصبر داشته باش
 .ندارم یچ گناهینکرده و ه یچ خالفیمن ه- 7
 .ن موضوع فکر نکنندید فقط به فکر درس خواندن باشند و به ایها با بچه- 8
د یایمالقات من به تهران ب یچون ممکن است برا. کنند برادرم متوجه نشود یسع- 1

 .ن استیاو سنگ ین خبر، برایا یو در آن سن و سال رنج سفر و فشار روان
 .سمیبازجو بنو ین مذاکرات را برایدر بازگشت به زندان مجبور بودم مشروح ا

 همسرم يجراح

ص پزشکان مجبور ینشان داد که بر طبق تشخ یا ین مالقات همسرم مدارك پزشکیدر اول
طرح ترور )در تصادف  2716که در سال  یا ضربه. باشد یچپ خود م یپا یبه عمل جراح

را گذاشته بود که حال  یعاتیچپ او وارد شده بود ضا یبه پا( ان درون سازمانیکودتاچ
 .دنده کرده بویرا توص آن  عیسر یسال فعال شده و پزشکان جراح 18پس از 

د وعده داده بود ید اطالع داده بود و آقا مجیمجدیمارستان را به آقا سیو ب یجراحروز 
او بازجو  یدو سه روز پس از عمل جراح. مارستان خواهند بردیادت او به بیع یکه مرا برا

همسرم مطلع بوده و عمداً به من نگفته است که  یو جراح یماریبه من گفت که از ب
 .شده بود یادت از او هم منتفیلذا عو « ناراحت نشوم»

 نهیمعا يچشم و اعزام برا يناراحت

مشاهده شد که  یاه رنگیس یها دم لکهید بودم در صفحه دیماه که در سلول جد کیپس از 
صفحه  ینکه چند مگس در جلویمثل ا. معروف است« یمگس پران»به  یپزشک در چشم

مارستان سپاه، بخش ینه را در بین معابه بازجو گفتم و او امکا. کردند ید حرکت مید
چشم  یبعد از آزاد. ص پزشک سالمت چشم بودیتشخ یفراهم کرد ول یپزشک چشم



    087 الیحه دفاع در دادگاه غیرعلني

ص یسلول تشخ یل نور فلورسنت دائمیرا به دل (Macula)ب نقطه زرد یپزشکان تخر
 .دادند

 فشار مجدد بازجو

 یحت! کشف کند« سازمان»ا آورد که ارتباط مرا ب یبعد از مالقات اول، بازجو مجدداً فشار م
ا یآ 61تا  67 یها س در فاصله سالین مسافرت من به انگلید که در آخریکبار از من پرسی

د اگر ثابت کردم که یاو پرس. بود یام؟ جواب من منف هم مسافرت کرده یگریبه کشور د
ه آزاردهند یها یین بازجویاز ا. «دیاعدامم کن»؟ نوشتم ییگو یچه م یا مسافرت کرده

منزل ما ادامه دارد و  یدارد و معلوم بود که هنوز شنود تلفن یدانستم که چه منظور ینم
ت یکه از تو حما یاستاد 211ن معلوم شود، یبگذار ارتباط تو با منافق»: ک بار گفتی یحت

 .«مینما یتک احضار و بازداشت م اند، تک کرده

 من يساز مجرم يگر بازجو برایکوشش د

 یجانیعل یاز آقا ینوار یروز. کرد یجرم من استفاده م« اثبات» یبرا یا نهبازجو از هر بها
ل یبازجو از من خواست که تحل. کرده بود یک جلسه ماهانه سخنرانیرا گذاشت که در 

را به خاطر نداشتم مجبور بودم  یمن مطالب آن سخنران. سمیبنو ین سخنرانیخودم را از ا
 ین سخنرانیدر ا. ل کنمیشت بردارم و سپس آنرا تحلاددایرا گوش کنم،  یکه اول سخنران

بازجو اصرار داشت که اصالحات به . مورد خالف قانون وجود نداشت و نظرم را نوشتم
بازجو  یبرا... و« آب به آب»مثل  یاصطالحات. ح دهمیکار رفته توسط سخنران را توض

ر آمده و ید یگاه انجام شده که افراد یک جلسه عمومین مطلب در یح دادم که ایتوض
نده یستم که اصطالحات به کار رفته توسط گویاند و من موظف ن رفته یاوقات زود م یبعض

ن روند در یهم. وجود ندارد یمطالب خالف ین سخنرانیح دهم، از آن گذشته در ایرا توض
ل یمان ضمن تحلیدکتر پ یدر آن سخنران. مان تکرار شدیاز دکتر پ یک سخنرانیمورد 
ها را برشمرده بود و در اول  ن جنبشیوجوه مشترك ا. ریک صد ساله اخی یها جنبش
 یها ح داده بود که وجه عمدة جنبشیتوض ید بر چارچوب قانون اساسیبا تأک یسخنران
 یجنبش اصالحات کنون یمان برایز دکتر پیتجو. ز بوده استیآم گذشته مسالمت یاجتماع

ترور  یشزد کرده بود که جنبش مسلحانه و حتبود و در خالل بحث گو« زیآم مسالمت»ز ین
 یخیف تاریش جنبه توصین بخش از حرفهایکه ا یدر گذشته نادر بوده است و فرع



011   قانونيبراندازي 

فرخواست هم متبلور شده ید بازجو که بعداً در کیمتأسفانه تأک. گذشته را داشت یها جنبش
 !«است ز جنگ مسلحانه کردهیتجو»مان یا دکتر پین مطلب بود که گویبود القاء ا

ها نوشتم که  ییکامل داشتم بارها در بازجو ییمان آشنایمن که با افکار و مواضع دکتر پ
ات یها به عمل ش جوانیمان شکست اصالحات و گرایدکتر پ یجد یها یاز نگران یکی

اتهام من از نظر  یجنگ مسلحانه کرده است؟ ول« زیتجو»ز بوده است، چگونه یآم خشونت
مان را ی، چرا نقد سخنان دکتر پیا حضور داشته یتو در آن سخنران»: ن بود کهیبازجو ا

 «؟یا نکرده
اً در ینبوده است ثان یبند و جمع یالتیآن جلسه، جلسه تشک ـن بود که اوالً یپاسخ من ا

 یآورم که تمام یبا عدم نظم ورود و خروج افراد من به خاطر نم یک جلسه عمومی
اصوالً ضدجنبش مسلحانه و  ین سخنرانیم ثالثاً اا مان را گوش کردهیدکتر پ یسخنران

ز آمده است یکصدساله گذشته بوده و آنچه در آن به صورت تجویاز مبارزات  یفیتوص
 یزیباشد آن چ ین سخنرانیهم به ا یاگر نقد. باشد یعمل در چارچوب اصالحات م

د یگان که نباشنوند یالتیرتشکیغ یعموم یک سخنرانیرابعاً در . گفت یست که بازجو مین
کرد که چرا من نقد خود را از  یبازجو باز تکرار م یول. نده باشندیگو یها حرف یپاسخگو

ن یالذکر ا ل فوقین بود که عالوه بر دالیح من ایتوض. ام ، در آن جلسه، نگفتهین سخنرانیا
ک وقت محدود ین کار هم در یقرار نبوده توسط شنوندگان نقد شود و فرصت ا یسخنران

 .ده استنبو

 يمعد يمارید بیتشد

معده  یماریبازگشت مجدد ب. من شروع شد ید معدیشد یک ماه بعد از بازداشت، دردهای
که  یدائم یعصب یها فشارها و تنش یگریرمأکول شب بود و دیغ یل غذاهایدل به یکی

و کردم  یام مصرف نم درمان معده یبرا ییمایش یش دارویها پ از سال. کرد یبازجو اعمال م
از بازجو خواستم که به منزل تلفن بزنم و . کردم یمعالجه م یاهیگ یام را با داروها معده

ده، خرما، مغز یمثل ماست چک ییاً غذاهایمرا بفرستند و ثان یاهیگ یبخواهم که اوالً داروها
ابتدا بازجو با . شب زندان از آن استفاده کنم یغذا یم بفرستند تا به جایبرا.... بادام
با اصرار من که مصرف . موافقت نداشت ییموافقت کرد و با مواد غذا یاهیگ یهادارو
د یکند، او موافقت کرد و مساعدت آقا س ید میمعده را تشد یشب زندان ناراحت یغذا
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ده با یشب زندان، ماست چک یغذا یگر تا آخر دوره زندان به جاید هم مؤثر بود و دیمج
 [1.]کردم ینان و خرما مصرف م

 يـ اجتماع ياقتصاد يها لیتحل

مشروح و مفصل « د کرد؟یاشتغال جوانان چه با یبرا»: د کهیک روز بازجو از من پرسی
ز یرا نوشتم بعداً ن آن یها حل مربوط به اشتغال و راه یمشکالت و معضالت اجتماع

راه توسعه »، «ها در توسعه جامعهNGOنقش »، «ینیتوسعه چ یالگو»  در مورد رد یموارد
 .را مفصل نوشتم..... «یساز یجهان»، «انریا

 ن مالقات با خانوادهیدوم

ار یط مالقات بسیشرا. به مالقات با خانواده نداشتم یلیگر تماید  پس از مالقات اول، قلباً
 . ر داشتیهمراه با تحق یخانواده هم آرامش یهر چند برا .ز بودیرآمیخردکننده و تحق

رجند آمده و از دادگاه درخواست یدند که برادرم از بدر اواخر خرداد ماه به من خبر دا
مالقات  یصبح روز دوشنبه برا 21مالقات کرده و مورد موافقت قرار گرفته و ساعت 

 .ن شده استییتع
ن مالقات نخواهد گذاشت که همسرم یدر ا»دو روز قبل از مالقات، بازجو گفت که 

 یبیت عجیدر معذور. دانست یمن م ت او در دفاع از حقوقیو علتش را فعال! «شرکت کند
مالقات  یرجند برایترم که حکم پدرم را داشت از ب طرف برادر بزرگ کیاز . ر کرده بودمیگ

ن به یگر عدم شرکت همسرم در مالقات را توهیمن به تهران آمده بود و از طرف د
 .دانستم یت وارسته او میشخص

دم و تا یم را پوشیها بردند و لباسو حمام  یصبح روز مالقات، مرا به سلمان 1ساعت 
انجام  یبه درست یسپس بازجو گفت که هماهنگ. نشد یو ربع منتظر شدم، خبر 21ساعت 

 .مالقات خواهد برد یل آمده است و ترا براینشده و االن اتومب
به دادگاه ( کنندگان ر و انتظار مالقاتیبا سه ساعت تأخ)ک بعدازظهر یحدود ساعت 

 القات با برادر، داماد او، خواهرزاده و همسر و فرزندانم انجام شد که م. دمیانقالب رس

 .بود یو مسائل عاد یپرس شتر احوالیب
بازجو بود که . د از همسرم خواست که با تلفن صحبت کندیدمجیدر وسط مالقات س

حرف همسرم را . داده است یا نترنت نامهیکرد که چرا به ا ید به بازداشت میاو را تهد
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به  یزیدر ضمن من چ»و « دید مرا احضار کنیدار یهر کار»: گفت یم که به بازجو مدیشن
د یالبته قبالً بازجو حکم احضار همسرم را به من نشان داده بود و تهد. )«ام نترنت ندادهیا

 (.«اگر پاسخ من را ندهد او را بازداشت خواهم کرد»کرده بود که 
وارد . حداد بروم یدار قاصیاست که به دد از من خوید مجیان مالقات، سیپس از پا

 یاز قاض. د خواست که همسرم هم به ما ملحق شودید مجیاتاق حداد که شدم از س
از  ـاز شماها  یا عده یگفت که به زود ید کرد؟ وین پرونده چه خواهیدم که با ایپرس

ند شد و ن منتقل خواهیاو یهم به عموم ید شد و تعدادیقه آزاد خواهیبا وث ـجمله من 
تا به حال احضار هم  ی، حتیداشت یحضور نم 12/21/31تو اگر در جلسه »گفت که 

ز بازجو را به یدآمیان تلفن تهدیسپس همسرم جر[ 6]«تا چه رسد به بازداشت یشد ینم
بخواهد شما را بازداشت کند، من هستم و  یاگر کس»: حداد گفت که یقاض. گفت یقاض

ن شماها مربوط به گذشته است و اتهام یسازمان مجاهد ندارم و پرونده ین قصدیمن چن
. قول داد که خودش موضوع را دنبال خواهد کرد. «باشد و از نظر من تمام شده است ینم

نکه یکردم و از ا ین خداحافظیریحداد، مجدداً از برادرم و سا یان مالقات با قاضیپس از پا
بازداشتگاه باز  در. و تشکر کردم یاهرنج سفر را بر خود هموار کرده است، از او عذرخو

ز او را یدآمیترد یها پاسخ یسم و حتیبازجو بنو ین مذاکرات را برایمجبور بودم مشروح ا
 .بدهم

 نوشتن نامه به مقامات و مصاحبه يفشار برا

کنم در حکم  یسم و عذرخواهیبنو یبه رهبر یا قبالً بازجو از من خواسته بود که اگر نامه
دانم و  یگناه و مظلوم م یحاً به او گفتم که خود را کامالً بیمن صر. هد داشتر خوایمن تأث

ن مطلب را کتباً نوشته یکبار ای یو حت. چکس، ندارمی، از هیو درخواست یقصد عذرخواه
 .بودم

د؟ افراد یا ش گرفتهیاست که شما در پ ین چه روشیکبار هم به بازجو گفتم که ای
د یخواه یت هم از آنها مید و در نهایکن یبعد به آنها فشار وارد م دیکن یگناه را بازداشت م یب

ن گونه یبه ا یاجیاحت یمگر رهبر. کنند یسند و عذرخواهیبنو یبه رهبر یا که نامه
کرد  یها نبود و کار خود را دنبال م ن حرفیگوش بازجو بدهکار ا یها دارد ول یعذرخواه

 .ن تقاضا را از من داشتین بار ایو چند
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ر متهمان به من نشان داد که به عنوان سران یر اواخر خرداد ماه، بازجو دو نامه از ساد
 .آنها مطلع نشدم یسه قوه بود، هر چند از محتوا

 نامه به سران سه قوه

ساله  21، حکم یشدن زندان انفراد ید به طوالنیو مضاعف بازجو و تهد یفشار دائم
 .سمیبه سران سه قوه بنو یا خواست که نامه یاز من م. همچنان ادامه داشت... زندان و

 ینرم یماری، بیضرور یی، فقدان مواد غذایط سنی، شرایمن که پس از چند ماه انفراد
شده بودم، از جمله  یمتعدد یها یماریدچار ب( دیاز نور خورش یل دوریبه دل)استخوان 

معده،  یناراحت د استخوانیشد ید، نرمیس، هموروئی، وار(Maculaصدمه )چشم  یماریب
ر را داشته یط زیسم که شرایبه سران سه قوه بنو یا نامه یعفونت دندان ناچار شدم به شکل

 :باشد
 (اگر بوده است)ام  نداشته« یبه نام برانداز یطرح»از  یچ وجه اطالعیبه ه- 2
 نکنم یچکس تقاضا و درخواست شخصیاز ه- 1

 .میننما یچکس عذرخواهیاز ه- 7
 یمذهب ـ یمل یروهایاز ن یا خچهیان تاریسران سه قوه نوشتم و ضمن ب به یا لذا نامه

که در بازداشتگاه به  یاطالعات»ح به یو تصر یر منتسب به مهندس سحابیبه اقار« استناد»با 
ن یکردم و از سران سه قوه خواستم که ا« هسته برانداز»به  یا ، اشاره«اند من نشان داده

. نخورد، جمع و جور کنند یبه منافع مل یا دانند که لطمه یمرا هر طور صالح  یپرونده مل
کرد که  ین بار سعیبازجو چند. ابدیمن کاهش  ید که فشار رویرس یظاهراً به نظر م

ر بار نقض آن یالذکر ز ن نامه بگنجانم که با توجه به اصول فوقیمطالب موردنظر او را در ا
 .موارد نرفتم

 «د کردن پروندهیسف»

اه یبه او گفتم مگر پرونده من س. «د کردمین ترا سفیپرونده منافق»: زجو گفت کهک روز بای
 .نگفت یزید؟ چید کردیبود که شما سف

 بازجو ياسم مستعار همسرم و فحاش

د که یّـر و دعوا از من پرسـ یر ماه بازجو مرا صدا کرد و با تغیک روز جمعه در تیعصر 
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 یمن که از کم. ام نگفته( تش در سازمانیوبه هنگام عض)چرا اسم مستعار همسرم را 
ک ینکه او به عنوان یاطالعات بازجو در مورد سازمان و سوابق ما به ستوه آمده بودم و از ا

جه گرفته بودم، به او گفتم یاطالع است سرگ یاز سوابق و پروندة من ب یکارشناس اطالعات
ل یشر کرده است که در آن دالمنت یا از سازمان جدا و جزوه 11ل سال یکه همسرم در اوا

وابسته به « نبیراه ز»ن جزوه همان موقع در مجله یا. جدا شدن از سازمان آمده است
و اسم مستعار  یا ده است و در آن جزوه اسم شناسنامهیمؤسسه اطالعات به چاپ رس

 داشته که من بخواهم آنرا کتمان کنم و تازه از کجا معلوم که یلیهمسرم آمده است چه دل
ن جزوه یاز همسرم خواستم که ا یتلفن. )باشم  اسم مستعار او را ننوشته ییدر برگه بازجو

 (.بازجو ارسال کند یرا برا
 . به خاطر ندارم یزیه گذشته و من چیاول یها ییها از بازجو چون ماه

 یکیدکتر خان یر، مجدداً در مورد روابط من با آقایو تحق ین و فحاشیبازجو ضمن توه
به منزل شما آمده است؟ پاسخ دادم که  یکیا خانید که آیود و در مورد آن پرسحساس ب

کرده،  ید میک بار در مغازه محل با همسرش خری یامده ولیبه منزل ما ن یکیخان یآقا
ل نداشته، یده و چون همسرم اتومبید بوده که او را دیهمسر من هم در مغازه مشغول خر

 .اند وارد منزل نشده یرسانند ول یب منزل مو همسرش، همسر مرا تا در یکیخان
 یناموس یک نوع فحاشیب گفت که یعج یا بود جمله یاو که به شدت عصبان

به خانة تو رفت و  یچه کسان یدان یتو نم»: ن بودیآن جمله ا. م در آن مستتر بودیرمستقیغ
ت مرا به شدت داش یز بود بار ضداخالقیآم نیکه توهین حالین جمله در عیا. «کنند یآمد م

بردم که برخالف تظاهر به  یات بازجو پینکه به عمق روحیضمن ا. کرد یمتأثر و عصبان
سف أش روند و مرز عملکردها نامحدود است، تیشرع و مذهب تا چه حد حاضرند پ

 .خوردم
 !«یبرو به سلول تا بپوس»: گو به من گفتو در خاتمه گفت

ح یسم، ضمن توضیبنو یکیبط خود با خانروز بعد که باز از من خواست در مورد روا
به  13و  16 یها و همسرم در سال( انیموریده تیفر)نوشتم که خواهر همسرم  یموارد قبل

خواهر  یش برایچند سال پ یاند که او حت کرده یفراوان یها س محبتیدر انگل یکیخان
وآمد  ما رفتبه خانه  یچه کس دانم که یقاً میهمسرم به حج رفته است و در ضمن من دق

 یکش اسباب 2764به منزل ما، که از سال  یکیخان یکنم که تاکنون آقا ید میکند و تأک یم
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و من هم حدود سه « داخل منزل»آمده و نه « فقط تا درب منزل»امده است و یم، نیا کرده
، یک مقام رسمیدار با یتوانستم بفهمم که چرا د ینم. ام دهیرا ند یکیسال است که خان

 یا د خواندم که عدهیبعد که در جرا. ، گناه استیاست جمهوریر و مشاور ریوز معاون
ت ین شخصیکه ا. ا واقف شدمیبه قضا یاند تا حدود را تجسس کرده یکیانه منزل خانیمخف
 .ب و مراقبت استیمملکت تحت تعق یرسم

 يبا مهندس سحاب يدار اتفاقید

از  یبا اشاره به شخص یگریم، فرد دکرد یاط زندان با بازجو صحبت میک روز که در حی
ر من و یطنت و تحقیش یبود که از رو ییگر بازجویفرد د. او خواست که مرا نگاه کند

بود که  یشخص مورد اشارة او مهندس سحاب. کند یخواست خوشمزگ یم یمهندس سحاب
 یها ها و اتاق قسمت سلول یمحوطه زندان به سو یاز سمت درب ورود یبا لباس عاد

کننده از  مداخله یبازجو یوقت. در نگاه اول مرا نشناخت یمهندس سحاب. رفت یم ییجوباز
م که فقط نوك یبند بود ما با چشم یآخر هر دو)خواست که باالتر را نگاه کند  یو

با مهندس  یکم گرمیمن هم سالم و عل. مهندس مرا شناخت( مینیم ببیتوانست یمان را میپاها
کننده با  مداخله یبازجو. میاز هم جدا شد یشدم و به زود ایکردم و از احوال او جو

را  یمهندس سحاب ین وانمود کرد که تو وقتیقلب من گذاشت و چن یطنت دست رویش
 یمن مهندس سحاب ینبود برا یزین چیکه چنیدر حال! قلبت به تپش افتاده است یدید

 یبازجو. من نداشت یکیزیو ف یدر وضع روح یرییتغ یبرا یلیدل یبود ول یانسان محترم
به او پاسخ دادم که « ؟یاعتراض نکرد یچرا به مهندس سحاب»د که یخودم بعداً از من پرس

کنم و  یش شماها نمین کار را اوالً در پیاعتراض کنم، ا یاگر قرار باشد به مهندس سحاب
 .اً در زندان نخواهم کردیثان

 يافشار يمصاحبه عل

 ین و نوروز را به من داد که در آنها راجع به مصاحبه علهایک یها ک روز بازجو روزنامهی
هان متن مصاحبه آمده بود و از من ینظر کرده بودند و در ضمن در کاظهار یا عده یافشار

 :ن بودیل من به طور خالصه چنیتحل. سمیبر آن مصاحبه بنو یلیخواست که تحل
شار زندان د خود تحت فیدر عقا ین چرخش افشارید که ایهمه خواهند فهم -2

 .فرساست ار سخت و طاقتیبس یط زندان انفرادیاست، شرا یانفراد
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 یونیزیتلو یها اند که مصاحبه دهیجه رسین نتیبه ا یاسیس یروهایش نیها پ از سال- 1
ده را به یندارند و هرگونه چرخش در عق ییو قضا یط ارزش حقوقین شرایدر ا

را با  یخاتم یبعداً اظهارنظر آقا). دانند یط زندان میل فشار بازجوها و شرایدل
 (.د خواندمین مضمون در جرایهم

ل و یاز مشورت با وک یبرخوردار است که زندان ییها یژگیاز و 11زندان - 7
 یدر جامعه اثر منف یونیزیتلو یبه اطالعات محروم است، لذا اقرارها یرس دست
 .دارد

برده  یاشتباهات خود پعوض شده و به  یافشار ید که علیچنانچه معقتد هست- 8
د تا ضمن مالقات با خانواده و دوستانش به یبده یک هفته به او مرخصی. است

شنهاد را قبالً ین پیا. )ان کندیها را ب کامل آن برداشت یط آزادیزبان خود و در شرا
 .(هم داده بودم یدر مورد مهندس سحاب

 اط زندانیحداد در ح يمالقات با قاض

کردم،  یاط با بازجو با چشمان بسته صحبت میک روز که در حی در اواخر خرداد ماه
بعد صدا . ندادم یچون صدا را نشناختم جواب. «ندیگو یچه م یعیرف یآقا»: گفت ییصدا

ان که ید و اعتراض آقایها کش ت خانوادهیبحث به فعال. حداد بود یکرد، قاض یخود را معرف
د یز در زندان سفیچ نکه همهیل ایرد، از قبکنند که صحت ندا یپخش م یعاتیها شا خانواده

متشنج جامعه  یف فضاید در تلطیتوان یپرونده م یعنوان قاض من گفتم که شما به. است
معتقد   د و اگر واقعاًیشتر کنیرا ب یتلفن یها ها و تماس تعداد مالقات. دینقش داشته باش

د تا یبده یبه او مرخص یعوض شده و به خود انتقاد کرده، مدت ید که مهندس سحابیهست
جامعه  یاسیس ید که فضاید، مطمئن باشین مطالب را بگویا یو عاد یدر مجامع خصوص

 یاسیغات سیانتخابات که متهم به تبل یحداد گفت که پس از برگزار یآقا. آرام خواهد شد
حداد  یمن به قاض. م کردیون پخش خواهیزیرا از تلو یم، مصاحبه مهندس سحابینشو

از طرف دادگاه انقالب منتشر شده که از موارد کذب و افتراء و دروغ  ییها هیاعالم گفتم که
حداد از . ت کنمیخواهم از دادگاه انقالب شکا یام و م دهیها را ند هین اعالمیاست، من متن ا

د کرد که یار من قرار دهد و در ضمن تأکیها را در اخت هین اعالمیبازجو خواست که ا
. اد کنندیرا ز یتلفن یها ه کرد که تماسیانقالب بالمانع است ضمناً توصت از دادگاه یشکا
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 یتیکبار هم گفت اگر شکایار من نگذاشت و یها را در اخت هین اعالمیچوقت بازجو ایه یول
ن خوردکن خواهد یحداد اگر صالح نداند آن را در ماش ی، قاضیهم از دادگاه انقالب بکن

 .انداخت

 بحث با سر بازجو

که شب دوم بازداشت من  یهمان فرد)حداد از ما سر بازجو  یجدا شدن قاض پس از
، سالم و (ام داده یکرد که به دکتر ملک یرا به من منتسب م یا زده بود و نوشته یدست کی

فقه »: گفته که یرحمان یمن، گفت که تق« یساز یجهان»ف از مقاله یک کرد و ضمن تعریعل
 ین ندارم ولیو بعد گفت که قصد توه. «تسین یط فعلیشرا یپاسخگو یجواهر

ل به یرا تبد ینیاند حکومت د خواسته یم  یمذهب ـ یمل یروهایق نیها از طر ییکایامر
جاد یک حکومت وابسته این ببرند و یسم را هم از بیونالیکنند و سپس ناس یحکومت مل

باشد  یم مسین سکوالریسیسم است، و دکتر سروش تئوریگفت که خطر، سکوالر یو. کنند
. «اند کا شدهیعمله و اکره امر»ن راستا استفاده کرده و آنها یها در ا یمذهب ـ یکا از ملیو امر

ه یسم هستم و نه طرفدار نظریطرف هستم نه طرفدار سکوالر ینجا بیمن گفتم که من در ا
حکومت   کیکا دشمن ینکه امریا. باشم یم یبه قانون اساس یو فقط ملتزم عمل ییوال
م که یریاگر حرف شما را بپذ یست ولین یران هست هم شکیدر ا یو مل یکال مذهبیراد

م که دکتر سروش از درون حکومت یدان یباشد، م یسم مین سکوالریسیدکتر سروش تئور
ما و منابر و مساجد در یصدا و س یها ل انقالب کانالیرون آمده است اوایران بیا ینید

 یزدیمصباح  یآقا یونیزیو در مناظره تلو 61در سال  کبار همیار دکتر سروش بود و یاخت
افتاده  یحال چه اتفاق. دکتر سروش را مطالعه کنند یها ه کرد که کتابیبه جوانان توص

ن است که یر از ایسم شده است؟ غیاست که دکتر سروش در دهه هفتاد طرفدار سکوالر
حل  یکرد برا یسعک روشنفکر یمشکالت جامعه رشد کرده و دکتر سروش به عنوان 

من به درست و غلط بودن تفکر دکتر سروش . ارائه دهد یدیجد یمشکالت جامعه، تئور
ضمناً . ستیما در حل مشکالت ن یها ییالعمل ناتوانا ن تفکر عکسیا ایآ یندارم ول یکار
سم یطرفدار سکوالر یها کس یمذهب ـ یان ملیدانم در م ید کردم که تا آنجا که من میتأک

است جدا ین را از سیاعتقاد دارند و د یمتبلور در قانون اساس ینیبه حکومت دست، ین
 .ن نشده باشدیده باشد که هنوز تدویرس یزیبه چ ییبه تنها یکنند مگر کس ینم
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 در سلول يكاریدوران ب

در مورد افراد خواست  یسینو گاه تک گه. با من نداشت یگر بازجو کاریر ماه دیل تیاز اوا
 یزیچ یا کرد و به بهانه یاحضار م ییک بار مرا به اتاق بازجویچند روز هر . او بود

داد که ترا به  یکرد و مرتب قول م یرا از من درخواست م یتکرار یسینو ا تکیگفت و  یم
 .منتقل خواهم کرد یسلول جمع

 القاء بازداشت افراد

آشنا  یزن یصداشدم که  یدر اتاق بغل ییمتوجه گفتگو ییک روز در اتاق کوچک بازجوی
کرد و بازجو  یالوگ او را با بازجو القاء میشد و د یده مین زن به وضوح شنیا یصدا. بود

 یس طوسیهمسر دکتر رئ ین زن، صدایا یصدا. خواست که انجام دهد یم ییزهایاز او چ
من  ین موقع بازجویدر هم. داد که او بازداشت شده است ین القاء صدا نشان میا. بود
از آنها  یکیپاسخ دادم که « شناسم؟ یرا م یس طوسیا برادران همسر دکتر رئیآ» د کهیپرس
 یان آنها برادر خانم آقایرا به من نشان داد که در م یاو عکس دو نفر خارج. شناسم یرا م

به نظر  ین دو نفر خارجین بود که ایپاسخ من ا. کنم ییرا شناسا یس طوسیدکتر رئ
متوجه شدم که  یپس از آزاد. باشند ینم یس طوسیدکتر رئ یرسند و برادر همسر آقا یم

 .چوقت بازداشت نشده استیه یس طوسیدکتر رئ یهمسر آقا

 به فرزندان ينامه مهندس سحاب

را به من  ک روز بازجو آنی. خطاب به فرزندانش منتشر شده بود یاز مهندس سحاب یا نامه
 یا که به نظام زده یا لطمه یخواه یچگونه م»د که یپس از خواندن نامه پرس. نشان داد
تالش من در جهت  یام که بلکه تمام نزده یا پاسخ دادم که من نه تنها ضربه« ؟یجبران کن

هم  یاشتباه یاناً از طرف کسانیبوده است اگر اح ینظام اسالم یخدمت به وطنم و اعتال
ط یشدن شرا یدو عا یپس از آزاد. ستمیآن ن یابیط قادر به ارزین شرایشده باشد در ا

 .م خواهم گرفت که چگونه عمل کنمیخود، تصم یو جسم یروح
من . کنم یو خانواده شهدا عذرخواه ید از رهبرید کرد که حتماً بایبازجو فشار را تشد

نخواهم کرد  ین کاریدانم و چن یگناه م یام که خود را ب به او گفتم که قبالً هم کتباً نوشته
کرد و پاسخ من  ید میخود را تجد یها روز چند بار درخواستبردار نبود هر  او دست یول
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داشت و من مخالفت  یدئویک نوار ویضبط  یها بار فشار آورد و تقاضا ده. همان بود
 .کردم یم

 بازجو يد جدیتهد

ش یها مضمون صحبت. ک روز بازجو مرا خواست و حدود دو ساعت با من صحبت کردی
 :ن بود کهیا

 .نگهدارم یتوانم ترا در انفراد یگر میو من ششماه د یا ن بودهیتو با منافق- 
ق از خارج کشور یو به بهانه تحق یا در خارج کشور بوده 61تا  67 یها در سال- 

 .نگهدارم یتوانم ترا در سلول انفراد یها م ماه
ت خود و چون یتواند ترا آزاد کند، مگر با مسؤول ینم یتا من موافقت نکنم قاض- 

 .کند ین کار را نمیا یقاض یدار« قپرونده نفا»
 .تو طرح کنم یبرا یدیجد یها توانم پرونده یم- 
توانم او را بازداشت کنم و خانوادة ترا از هم  ین بوده است، میهمسرت جزء منافق- 

 .بپاشم
جدا شده  یان و رجویبود او که دو بار از کودتاچ یتصور بازداشت همسرم کار مشکل

در روح و  یقیعم یها ن راه گذاشته بود و زخمیخود را هم در ا یکیزیف یبود و سالمت
گر از دوران جدا شدن از سازمان یبود و از طرف د یجان او از کودتا و عملکرد رجو

نه و یمن مورد بغض و ک یتهایل فعالینشده بود، حاال به دل یاسیس یر کارهایچگاه درگیه
بودند که مرا به شدت  ید بازجو نکاتیت او و تهدیمظلوم. گرفت یگروگان بازجو قرار م

ده را ین انسان وارسته و خودساخته و زجرکشیدادند و من تحمل بازداشت ا یآزار م
 .نداشتم

او مطلع شده بودم و عمالً هم  یحام یاسیبا تجربه چند ماهه از اقتدار بازجو و ارادة س
 یها و قول و وعده یقاضه بود نه یم بازجو بود که ضابط قوه قضائیشد تصم یآنچه انجام م

د و مسخره یکش یه به رخ من میرا با طعنه و کنا یقاض یها هم بازجو وعده یاو و گاه
 .کرد یم

 ییدئویر ویک تصوید یو اطالعات خود بایآرش یت درخواست داشت که برایو در نها
ات پس از مذاکر. ن مورد انجام شدیدر ا یفراوان یها مذاکرات و جدل. از من داشته باشد
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 :ط عبارت بودند ازین شرایا. ن کار بدهمیر من مجبور شدم که تن به ایط زیفراوان با شرا
را  یو طرح برانداز. رفتیرفته و نخواهم پذیرا نپذ« یبرانداز»چ وجه یمن به ه- 2

  .دانم یکذب محض م
 .نخواهم کرد یچکس عذرخواهیاز ه- 1
 نخواهم داشت ییچکس تقاضایاز ه- 7
ان یخودم را ب یاجتماع ـ یاسیس یخچه زندگیو تار یمذهب ـ یف ملیخچه طیتار- 8

 .خواهم داشت
ن اطالعات را در یا»نکه یخواهم کرد و ا یا اشاره یر مهندس سحابیبه اقار – 1

 .اند ار من گذاشتهیدر اخت« بازداشتگاه

 یيدئویضبط نوار و

نکار یا یکه برا یبردار لمیف. حاضر شدم یبردار لمین شد و در اتاق فیینکار تعیا یبرا یروز
مثالً نوع صحبت کردن، . ردیبه خود بگ یعیلم حالت طبیداد که ف یحاتیآمده بود توض

 یشد و بازجو مرتب از اتاق بغل یبردار لمیقه فیدق 11حدود ... ن ویستادن در مقابل دوربیا
دار از نحوه کار بر لمیکرد معهذا پس از اتمام سخنان من، ف یم ییها هیداد و توص یادداشت می

راد یسر و وضع مرا هم ا یدگیش و ژولیت نداشت و در ضمن بلند بودن ریرضا
به دستور . را داشت تکرار آن یدانست و تقاضا یلم را مناسب نمیلذا آن ف. دانست یم

 یام را با آب گرم شستم و سپس برا بازجو سر و صورت من را اصالح کردند و سرو کله
 .آماده شدم یداربر لمیف یبار دوم برا
ل از بزرگان یو تجل یکه گفتم شامل معرف یاهم مطالب. شد یبردار لمیقه فیدق 11حدود 

از  یا خچهیو تار یعتی، شریدجمال، اقبال، مصدق، طالقانی، سیمذهبـ  ینحله مل
نکه یبه ا یا ها و اشاره یمذهب ـ یمل یریگ خود و بعد نحوه شکل یاسیس یها تیفعال

ها، به من نشان  یسب به بعضتمن یریاند و اقار بازداشتگاه به من داده که در یاطالعات
ر افراد از آن یاست که من و سا یزین چیاست و ا یاز طرح آنها در برانداز یاند، حاک داده

نبوده است بلکه نقد  یاسالم ینظام جمهور یچوقت براندازیل ما هیم و تحلیا مطلع نبوده
 .عملکردها بوده است

. باشد ید قانونین کار بایم و ایبکن یاسید کار سیان هم گفتم که همة ماها بایو در پا
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کنم و گفتم  یار خودش را فرستاد که از خانواده شهدا عذرخواهیبازجو دست. ساکت شدم
ت سر او داد یخودش آمد و تقاضا را تکرار کرد که با عصبان. نخواهم کرد ین کاریچن
د بدون گناه و حاال یا انداخته یرا به سلول انفرادماه م 8د یکش یدم که خجالت نمیکش

نظر  د صرفیجه دینت یخود را ب یاو هم که تقال. کنند ید از من عذرخواهیخانوادة شهدا با
 .کرد

من  یول. چکس صحبت نکنمیلم با هین فید داشت که در مورد ایار تأکیبازجو بس
ن یبا خانواده، ا یمالقات بعددر . کنم یرا مخف ست که آنین یزیصراحتاً به او گفتم چ

موضوع را به آنها منتقل کردم در بازگشت به زندان که طبق معمول مجبور به نوشتن 
 .ظاهراً کار از کار گذشته بود یراه گفت ولیو ب گزارش بودم، او برآشفت و باز بد

 يك ساواکی« کشف»

در قبل از انقالب  یس طوسیدکتر رئ یا از بازداشت آقاید که آیک روز بازجو از من پرسی
 یبا آقا 2716من از سال . آورم یبه خاطر نم یزین بود که چیپاسخ من ا. دارم یاطالع

شان بازداشت شده باشد، یام و اگر هم در قبل از انقالب ا آشنا شده یطوس سیدکتر رئ
از  یو یطور قانون به 2711د باشد چون در سال ینبا ینبوده است و مسئله مهم یطوالن

 .خارج شده استکشور 
بازداشت شده و چون توسط  2781ر یت 71در  یس طوسیبازجو گفت که دکتر رئ

! کرده است یم یآزاد شده است، با ساواك همکار ینشده و پس از مدت ییساواك بازجو
 یمن که از نحوة برخورد بازجو و سطح اطالعات او به ستوه آمده بودم و در دوران طوالن

وه یاو را در ادامة همان ش یین پرت و پالگویکالفه شده بودم و ا خود از دست او ییبازجو
 یآدم یس طوسیکردم او را قانع کنم که سخت در اشتباه است دکتر رئ یدم، سعید یم

رقابل یاو مسخره و غ یبرا ین اتهامیباشد و چن یون مملکت میاسیان سیشناخته شده در م
 .را هم آزار ندهد یس طوسیدکتر رئ خود وقت خود را تلف نکند و یب. باشد یقبول م

 يسلول دو نفر

. منتقل کردند یرا به سلول دو نفر یمن و دکتر ملک ییدئویچند روز بعد از ضبط نوار و
بخش  آرام یسرطان پرستات بود، داروها یماریار نامناسب بود دچار بیبس یوضع دکتر ملک

با من  یو یسلول رد و همب یرنج م یماریبرابر کرده بود و به شدت از ب 81خود را 
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 .توانست اثر مثبت داشته باشد یم
او  یست چرا نسبت به آزادیاصالً مناسب ن یک روز به بازجو گفتم که حال دکتر ملکی

جاد شده، بدتر و یمسموم ا ین فضایافتد، ایب یاو اتفاق یاگر خدا نکرده برا. دیکن یاقدام نم
 یگزارش یدکتر ملک یدر مورد وضع جسمانبازجو از من خواست که . تر خواهد شد متشنج

نوشتم و به بازجو  یدکتر ملک یط جسمانیدر دو صفحه راجع به شرا یسم، لذا گزارشیبنو
 [3.]ه نمودمیعتر او را توصیهر چه سر یدادم و در آن آزاد

 يسلول جمع

ول را به سل یاردهال یو محمد یان، عمرانینگار، کاظم ، بستهیچند روز بعد من، دکتر ملک
خواستند و در  یدر مورد افراد را از ما م یسینو منتقل کردند و هر چند وقت تک یجمع

در مورد  یسینو طلبان آوردند و از ما درخواست تک از اصالح ینفر 62ست یک لیاواخر 
 یسطوح باال یینده مجلس، مقامات اجراینما یادین عده تعداد زیان ایدر م. آنها را داشتند

ن افراد شناخته شده نظام و آن ینکه از ایوجود داشتند ا... گذشته و یطالعات، افراد ایمملکت
 .رقابل قبول بودیمن مضحک و غ یکنند، برا یق از ما اطالعات کسب مین طریهم به ا

 صادر شده يها هیاعالم

 34 یها ا در فاصله سالیو افراد حقیقی با امضاء  ییها هیاعالم 31تا  31 یها در فاصله سال
ل بازداشت من، بازجو در مورد چند تا از یدر اوا. صادر شده بود« ائتالف»با امضاء  31و 

و از موضع  یها قانون هین اعالمین بود که ایها از من سؤال کرد که پاسخ من ا هین اعالمیا
. مسکوت گذاشت یمدت یها را برا هینقد و اصالح امور هستند و بعد بازجو موضوع اعالم

جاد شکاف در یا»از  یخواست که موارد یم یادیز ید با فشارهایپس از مرحله تهد
در چند مورد تحت فشار، . د کنمییها تأ هیرا در اعالم... و« ن به مقاماتیتوه« »تیحاکم

 یتواند گواه یمن م یها پاسخ یسه زمانیانجام شده است که مقا ین کارین و القاء چنیتوه
 یها کنم که قضاوت یزجو باشد و االن اعالم مبا یدهایدرون زندان و تهد یبر حد فشارها
 .ط از درجه اعتبار ساقط استیمن در آن شرا

 د من در خارج زندانیتحد ين اقدام بازجو برایآخر

ا تعهد یش تو هست یک روز بازجو مرا خواست و گفت دو راه پیدر اواخر مرداد ماه 
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ات پرونده را افشا یمحتو ط زندان ویو شرا ینکن یاسیان دادگاه کار سیکه تا پا یبده
دانستم بازجو حق گرفتن  یمن که م. یدادگاه در زندان بمان ینکه تا برگزاریا ایو  ییننما

ندارد طبق  یرادیارات دادگاه است گفتم این از اختیرا ندارد و ا یاسیتعهد و منع کار س
ن کار یا یلنکنم و یاسی، کار سیان دادرسیدهم که تا پا یقانون عمل خواهم کرد تعهد م

 .توان مملکت را اداره کرد ین شکل نمیشما خالف قانون است و با ا
حداد  یل قرار به دادگاه انقالب آوردند و با قاضیتبد یروز که مرا برا آن یفردا

حداد گفت که پرونده از  یقاض. ن تعهد گرفتن بازجو را خبر دادمیان ایمالقات کردم جر
 یندارد شما پس از آزاد یرین تعهد گرفتن تأثیگاه است و اار دادین مرحله کامالً در اختیا

 .دید بدون افشاء مطالب پرونده مصاحبه هم بکنیتوان ید و مییها را بگو تیواقع

 ار بازجویوعدة دست

« تیحالل»مرا خواست و ضمن  یگفتند روز قبل از آزاد یم« دیس»ار بازجو که به او یدست
و توسعه را به دفتر دادگاه  یمیه شیل دفتر نشریوسا ن امروز عصریدن خبر داد که همیطلب

ها بعد  بود که تا مدت یا وعده. رمیل گید آن را تحوید مجیتوانم از آقاس یخواهد برد و من م
ل را پس دادند به جز ید وسایدمجی، و کوشش آقا سیریگیافت و چند ماه بعد با پیتحقق ن

 .من که هنوز بازداشت است یبیدفترچه تلفن ج

 يفریک ين دادرسییو تخلف از آ يریبودن دستگ يرقانونیغ

 :عبارتند از یفریک ین دادرسییموارد نقض قانون آ
 :01ماده  8 بند -0

د که یرس یقرار داشت به نظر م یک پادگان نظامیظواهر امر گواه آن بود که زندان ما در 
توانند ضابط  یم یحال آنکه در صورت. ک نهاد مسلح بودندیاعضاء  ین دادگستریضابط

ف یاز وظا یا برخیتمام  یت ملیامن یعال یشورا» 21ماده  8 بندباشند که طبق  یدادگستر
تا به حال اعالم نشده  ین مجوزیو چن« را به آنان محول کند یانتظام یرویضابط بودن ن

 .است
 :21ماده  -2

که از اواخر  یالل کنند در حیپرونده را تکم« مکلفند در اسرع وقت»ن ین ماده ضابطیطبق ا
نجانب انجام نشده است و بازجو طبق یاز ا ییچ بازجویه 41ن یفرورد 24تا  31اسفند 
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در  ییها بدون بازجو گفته خودش در منزل به استراحت پرداخته است و بعداً هم هفته
 .سلول رها شده بودم

 :11مادة  -1
 یدر صورت. داشته باشدن نظارت یوة برخورد ضابطیقات و شیبر نحوة تحق تواند می یقاض

د ییم خود را تأیمحترم نظارت مستق یا قاضیآ. دمیرا من ند یم قاضیکه نظارت مستق
 ند؟ینما یم
 :11مادة  -8

و مقدور بود که « ت متهم روشن شودید وضعیک ماه بایظرف مدت »ن ماده در یطبق ا
من روشن روز بر  268دن آن تا یعلت طول کش. ن فاصله روشن شودیپرونده من در ا

 216به مدت  ینجاب در سلول انفرادیست از دادگاه محترم تقاضا دارم علت بازداشت این
 .ندیان فرمایحبس را بروز  268روز و جمعاً 

 :16مادة  -1
و  ید مستدل و موجه بوده و مستند قانونیبازداشت موقت با یه قرارهایکل»ن ماده یطبق ا

که قرار بازداشت  یدر دو مورد)چگاه یکه هیدر حال. در متن قرار ذکر شود« ل آنیدال
 .امده بودیت نشده و مستندات آن نیرعا ین موردیچن( د شدیموقت من تمد

 :17مادة  -7
دهند « قات را انجامیتحق یطرف یت بید در نهایق بایدادرسان و قضات تحق»ن ماده یطبق ا

کشف جرم در  یبه جاکجانبه داشته و ی یریگ کامالً جهت( بازجوها)ن یکه ضابطیدر حال
 .بودند یساز تالش مجرم

 :018ماده  -6
ت یحائز اهم»ضبط شده چنانچه « یریو تصو ی، صوتی، مخابراتیمراسالت پست»ن ماده یطبق ا

که  یدر حال. «شود ید به صاحبش مسترد مینبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رس
ف یو توسعه توق یمیه شیوتر نشریکامپس یو ک ید یکاست، س ینوارها 13/2/41خ یدر تار

تا اواخر مهر  یست ولین« یرقانونیغ»مطلب  ید که حاویشده و بعد از دو هفته مشخص گرد
 !برد یمن در بازداشت به سر م یماه آن را پس ندادند و هنوز دفترچه تلفن شخص

 :007ماده  -7
ه فرستاده باشد، دستور یحضارنکه بدواً ایر بدون ایتواند در موارد ز یم ین ماده قاضیطبق ا



    071 الیحه دفاع در دادگاه غیرعلني

 :دیجلب متهم را صادر نما
 «.باشد یآنها قصاص، اعدام و قطع عضو م یکه مجازات قانون یمیدر جرا»( الف
 یبرا ین نبوده و اقدامات قاضیا شغل و کسب آنها معیکه محل اقامت  ینیمتهم»( ب

 « ده باشدیجه نرسیبه متهم به نت یابیدست
که یدادگاه انقالب در حال 16ن شعبه یمأمور 12/21/31وز بعدازظهر ر 1/8در ساعت 
نکه یمراجعه کردند و بدون ا ینگار را داشتند به منزل و بسته یمنزل آقا یفقط حکم بازرس

بند به زندان  ر کردند و با دستبند و چشمینفر را دستگ 12حکم بازداشت ما را داشته باشند 
افت یاز مرکز صادرکننده اقدامات در یتلفن حکم بازداشت ما را یمنتقل کردند و حت 11

 .ن امر استید این مؤیین قضایاز مسؤول یبعض یمطبوعات یها کردند که مصاحبه
ه با حکم یساعت آزاد شدند و بق 71رشدگان پس از ین دستگینفر از ا 1تعداد 

 .ماندند یها در زندان انفراد بازداشت موقت ماه
 :028ماده  -7

احضار  یبرا یل کافینکه دالیا جلب کند، مگر ایرا احضار  ید کسینبا یقاض»ن ماده یطبق ا
 «ا جلب موجود باشدی

وجود نداشت و در روز  یریدستگ یبرا یلیچگونه دلیها، ه یلیشخص من و خ یبرا
دار  شما خنده ین اتهام برایا»ن مالقاتش به من گفت که یحداد در اول یقاض 11/21/31

م یخواست یم. میگر را نداشتیقصد بازداشت شما و چند نفر د یم ولیما مجبور شد»و « است
و در « .ل شدیبازداشت شماها به ما تحم یم ولیکن ییرا احضار و بازجو یمذهب ـ یافراد مل

حداد دست داد مجدداً  یام که فرصت گفتگو با قاض با خانواده 41مالقات خرداد ماه 
 یوقت« دیشد یتاکنون هم بازداشت نم یتد حینگار نبود اگر در منزل بسته»ح کرد که یتصر

د یچرا مرا آزاد نکرد ید ولینفر را آزاد کرد 1د که یکرد یشما کار خوب»که من گفتم 
 .نداشت یشان پاسخی، ا«کسان بودیاز آزادشدگان  یلیط من با خیشرا
 :027ماده  -01

ب اظهارات شود که مواظ یمتذکر م»ت و آدرس متهم یپس از سؤال هو ین ماده قاضیطبق ا
و « کند یم میح به متهم تفهیل آن را به صورت صریخود باشد و سپس موضوع اتهام و دال

ا اکراه و اجبار متهم یا اغفال ی ینیسؤاالت تلق. د و روشن باشدید مفیسواالت با»ن یهمچن
 .«ممنوع است
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 یین ادعاینکرد و بازجو چن ییاز من بازجو یا یچوقت قاضیه ییدر دوران بازجو( الف
وار یبند و رو به د با چشم ییت او همچنان بر من نامعلوم است و بازجوینداشت و هو

 .شد یانجام م
 .باشد به من تذکر داده نشد یکه متضمن حفظ حقوق شهروند یچ نکته حقوقیه( ب
ه که یم نشد و اتهام اولیتا پس از دو ماه به من تفه یموضوع اتهام حت« لیدال»( ج

ت از مبارزه مسلحانه و مقاومت یق حمایاز طر یاسالم یجمهور نظام مقدس یبرانداز
ت کشور یه امنیو عل یفرخواست و پس از ده ماه به اقدام در جهت براندازیفعال بود در ک

 .افتیل یتقل
 .کننده فراوان مطرح شد و اغفال ینیسؤاالت تلق( د

مرا مجبور  ید و حتبرس ییآوردها معمول شد تا بازجو به دست یادیاجبار و اکراه ز( هـ
 .ر بار نرفتمیکند که ز یو عذرخواه یونیزینامه و مصاحبه تلو به نوشتن توبه

، بازداشت همسر، «یر گرفتن از قاضیحکم تغر»عنوان  تحت یادیز یدهایتهد( و
 .کرد یبازجو از آن استفاده م  ، معمول بود و مرتباًینامحدود بودن انفراد

 :077ماده  -00
 :است مگر در موارد یحاکمات دادگاه علنن ماده میطبق ا

 .که برخالف اخالق است یعفت و جرائم یاعمال مناف- 2
 ن یبه درخواست طرف یخصوص یا دعاوی یامور خانوادگ- 1
 .باشد یا احساسات مذهبیت یبودن محاکمه، مخل امن یعلن- 7

ن خصوص یدر ا. ماده مذکور است 7به تبصره  یرعلنیغ یظاهراً اشاره دادگاه در برگزار
 :د گفتیبا

ه و مقننه و قضات مستقل و یبه اذعان و اقرار اکثر مسؤوالن کشور در قوه مجر( الف
س سابق قوة ییر یختگان جامعه و حتیو فره یاسیو رهبران احزاب س یدادگستر یوکال
 264طبق اصل  یاسیاست و جرائم س یاسیجرم ما س( در نماز جمعه یزدی یآقا)ه یقضائ

 .شود یدگید رسیأت منصفه بایبا حضور ه یدر محاکم علن یسقانون اسا
د انتشار یون پخش شده و در جرایزیعصاره و اصل اتهامات تاکنون بارها از تلو( ب

به ظاهر مستقل از قوة  ییها ه و روزنامهیرمرتبط با قوه قضائیظاهراً غ یافراد. افته استی
ن یندارد که ا یلیچ دلیلذا ه. اند نوشته اند و مقاله ات پرونده سخن گفتهیه از محتویقضائ
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 .برگزار شود یرعلنیباشد و همچنان غ« یاحساسات مذهب»ا ی« تیمخل امن»محاکمات 
ا به یآ... و یفریک ین دادرسیی، آیه کشور مانند قانون اساسین جارینظر از قوان صرف( ج

انواع اتهامات، کساله به یک دوره یمسلمان را علناً در  یا رواست که عده یلحاظ شرع
برگزار  یرعلنیها و تهمت متصف ساخته و آن وقت دفاع آنها را غ ها، هتک حرمت نیتوه
 .کنند
است  یغاتیر از تبلیپرونده غ یات واقعیست که محتوین نیر از ایوة عملکرد غین شیا( د

 ن پرونده بازیشدن دادگاه مشت آمران و عامالن ا یکساله شده است و با علنین یکه در ا
 .خواهد شد

شوند و اتهامات  یگر، االن محاکمه مینفر آنها قبالً و ده نفر د 1که  ینفر متهم 21( هـ
مشترك « جرم»است و « یـ مذهب یائتالف مل»ل ین اتهام آنها تشکیدارند و مهمتر یمشترک

باشد، محاکمه  یه و مشارکت در انتخابات مجلس ششم میه و اعالمیآنها صدور اطالع
ک طرفه اعالم و از صدا و ینکه اتهامات یکند؟ جز ا یرا دنبال م یچه هدف تک آنها تک

 .و در دادگاه سربسته است یان آنها فردیما پخش شده و دفاعیس
 :071ماده  -02

ن شده باشد ییانجام محاکمه وقت تع یل و برایقات تکمیکه تحق یدر موارد»ن ماده یطبق ا
ات یمحاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتوش از شروع یل او حق دارند پیا وکیمتهم 

 « .ل کنندیپرونده اطالعات الزم را تحص
ما قبل از شروع دادگاه و محروم کردن خود ما از  یدرخواست گرفتن تعهد از وکال

 .است ین مادة قانونیمراجعه به پرونده خالف ا
 :رفتار در زندان -01

ا حمام و یدر سلول  ییبه تنها که یبند زدن در تمام مراحل به جز هنگام چشم -
 توالت بودم

 بند با چشم ییبازجو -
 ییوار قرار دادن به هنگام بازجویروبه د -
 ییدادن به بهانه بازجو یخواب یب -
مانند خود را به حماقت نزن، )ر کردن یز و تحقیآم نیک، توهیکار بردن کلمات رک به -

 یردم به مدرك دکترابه عقلت شک ک، کنند؟ ات رفت و آمد می چه کسانی به خانه
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 ...(تو شک دارم
 ک عامل آزاردهندهیو به عنوان یبلند راد یاستفاده از صدا -
 ات و کتب مجاز تا چهار ماهیبه نشر یممانعت از دسترس -
 لیت از مالقات با وکیمحروم -
 یها ییبازجو که قسمت اعظم یطور م اتهام بهیر از تفهیغ یکردن در موارد ییبازجو -

 .م اتهام بودیهر از مورد تفیمن غ
 یاز محتوا یعنوان مثال تا هنگام آزاد نه اطالعات مربوط به پرونده بهیقرنط -

 .دادگاه انقالب مطلع نبودم یها هیاعالم
ن خلق، قبول یل ارتباط با مجاهدیها از قب یا پرونده اطالعات غلط دادن در مورد هم -

 ...یبرانداز
ن، نامحدود کردن سلول رعب و وحشت مانند پانزده سال زندا یجاد فضایا -

 .....، بازداشت همسریانفراد
 رواقعیسؤاالت غ یالقا -
 یروز زندان انفراد 216 -
 مدت یطوالن یها ر و زندانید به تعزیتهد -
داشت  یکرد و با القاء قدرت خود سع یم یو دادگاه معرف یبازجو خود را فوق قاض -

 .میگران اقرار نمایا دیه خود یکنم و بر عل یکه خودزن
ب نقطة یساعت شبانه روز که باعث تخر 18ن بودن چراغ درون سلول در تمام روش -

 .(مه استیپزشک ضم یگواه)چشم من شده است  (Macola)زرد 

 است محترم دادگاهیر
ه یة علیدر اعالم. معروف است« دیشکنجه سف»ن رفتار به ید ایو تمدن جد 12در قرن 

ف ین توصید شد شکنجه را چنییحد تأله سازمان ملل متیبه وس 2131شکنجه که در سال 
 :کنند یم

ا ی ید روحیا رنج شدیلة آن درد یاست که به وس یاتیشکنجه عبارت از تمام عمل»
ا یشود، تا از شکنجه شده  یا شخص ثالث اعمال می یتعمداً توسط کارگزاران عموم یجسم

که  یسبب کارگرفته شود، هنگام شکنجه فرد را به  ییها ا اعترافیگر اطالعات یشخص د
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گران را یا او و دیکنند،  یرود که انجام داده باشد مجازات م یا گمان میانجام داده است 
 « .کنند یر میتحق

د و یترجمه دکتر ارسطو سع یرونینوشته فرانسواز س« یشکنجه و قربان»نقل از کتاب 
 21، صفحه 2731چاپ اول، شرکت انتشارات پاژنگ، بهار  یفروغ احمد

اند به عنوان مثال مارچلو  ف کردهیز شکنجه را تعرین یگرین دیان و متخصصشناس روان
 :اند ف کردهین تعریشکنجه را چن 12الذکر صفحه  گنار در کتاب فوقیو 

باورها و  یکه به کار رود هدفش نابود یا وهیکه در آن هر ش یتعمد یها تمام حالت»
 «.شود یده میکند، شکنجه نام یالتش خیت و شخصیباشد و او را از هو یقربان یها آرمان

رانسان یک غیبه عنوان  یگر به قربان شکنجه»همان کتاب آمده است که  11و در صفحه 
 .«کند یک شئ نگاه میو 

که ممکن )کامل  ییبا تنها یزجر روان»: الذکر آمده است که کتاب فوق 14و در صفحه 
د یبند تشد ک چشمیله ی به وسو گاه عمالً( ها طول بکشد ماه یها و حت است روزها، هفته

 «.شود یم
چ یبه سبب آن که ه ین روش شکنجه روانیو ا»: کتاب آمده است که 71و در صفحه 

 یها تیمحروم»و « .شود یده مید نامیگذارد به نام شکنجه سف ینم یبر جا یکیزینشان ف
در در زمان و  یابی حافظه، مشکل تمرکز، جهت یختگیمرتبط با حواس باعث درهم ر

ش از آنکه وادار به یپ»، «آندرآس بادر« ».شود یم یشیپر روان یها موارد واکنش یبرخ
تمام اتاقک او را به  یدیبرد که روز و شب نور شد یبه سر م یشود، در زندان یخودکش

 [.4]« .کرد یکنواخت روشن می یشکل
روز  268ن در تمام دورا ینشدم ول یکیزیاگر چه من در تمام دوران بازداشت شکنجه ف

را تحمل  یدیشد یو روان یبود شکنجه روح یروز آن سلول انفراد 216بازداشت که 
بودند که دائماً توسط بازجو و  یاز موارد فراوان...  د، ارعاب ویر، تهدیر، تصغیتحق. کردم

بر . خواهند برسند یکنند و به آنچه م« یل به شئیتبد»شدند تا مرا  یهمکارانش اعمال م
ون نوشتم مشروح و یزیبا تلو یافشار  یبه درخواست بازجو بر مصاحبه عل که یلیتحل

که سلول  یضمناً موقع. دوارم در پرونده محفوظ باشدیام که ام ن مطالب پرداختهیمفصل به ا
 یتکار جنگیکه به عنوان جنا یوگسالویس جمهور سابق ییر« چیلوسویم»خودم را با سلول 
م را یکردم بغض گلو یسه میشد، مقا یم یه نگهداردر دادگاه اله یدر سلول انفراد
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، مرکب از سه کلمه مقدس، بر ما چه «یدادگاه انقالب اسالم»گرفت که تحت عنوان  یم
 .گذرد یبه آنها چه م« یتکاران جنگیدادگاه جنا»گذرد و در آن کشورها تحت عنوان  یم

از داشتن  یدچ در آن سلول انفرایلوسویم که میگو یمحترم م یجهت اطالع قاض
برخوردار ... و ینترنت، تختخواب، حمام اختصاصیک خط تلفن، ایون، یزیات، تلوینشر

 .هست

 :کردن دادگاه يرعلنیغ

و  ید علنیو دادگاه با یاسیقانون احزاب، جرم ما س 23و ماده  یقانون اساس 264طبق اصل 
ونده را ندارد و ن پریبه ا یدگیت رسیدادگاه انقالب صالح. أت منصفه باشدیبا حضور ه

ل یتشک یاسیأت منصفه دادگاه سیوجود دارد و ه یخالء قانون یحداقل اگر طبق گفته قاض
 .شود ید علنین دادگاه انقالب بایه است و نه ما و حداقل همینشده است مقصر قوه قضائ

باشد که اتهامات را  یدادگاه انقالب م یها هیشدن دادگاه اعالم یگر ضرورت علنیل دیدل
و  2/1/41روزنامه قدس )راالنتشار نشر داده است یکث یها ما و روزنامهیاز صدا و س یعلن
لم اعترافات یف» یو حت( 21/2/41هان یو ک 14/2/41، 11/2/41، 1/2/41رسالت  1/1/41

ت مجلس نشان داده شده یون اقلیدر جمع فراکس 7/1/41مورخ  یبه قول همبستگ« یسحاب
از پرونده بروز  یو عسکر اوالد یان ترقیاست که آقا یاتر از اطالعین موارد غیا. است
ن یشیس پیرئ یزدیخ محمدیش ین گذشته آقایاز ا. اند و در مطبوعات چاپ شده است داده

مدارك  یمن برخ»: اند که گفته 71/2/41نگهبان در نماز جمعه  یه و عضو شورایقوة قضائ
کند که  یح میتصر یزدی یماز جمعه آقاو در همان ن( 2/1/41ات نو یح)« ام دهیو اسناد را د

و « کند یر میدستگ یف شده و مصوب و قانونیتعر یاسیرا به جرم س یه گروهیقوة قضائ»
کنندگان  خواهد بود و شرکت یطبق قانون محاکمان اصوالً علن»کند که  ید میشان تأکیا
 (.41 /2/1ات نو یح)« .نند و مطلب روشن خواهد شدیب یم

ا یآ یبرگزار کردن دادگاه و آن هم به صورت انفراد یرعلنیاحوال، غن یحال با همة ا
 .باشد ینم یح قانون اساسینقض صر

 يبند جمع

ل رشته یبه دل. نشده بودم ییبازجو یچوقت من بازداشت و حتیه 12/21/31تا - 2
نامه  نیی، آیفریک ین دادرسییحقوق متهم، آ) ین حقوقیخودم از مواز یتخصص



    060 الیحه دفاع در دادگاه غیرعلني

از  یمند ط و بهرهیو اطالع از مجموعه شرا یپس از آزاد. ام لع نبودهمط...( ها زندان
و  یط عادیة کشور و بازگشت به شراین جارینظرات حقوقدانان و قوان

به مدارك و  یرسستو د یو جسم یروح یو بازساز یاز نعمت آزاد یبرخوردار
فراهم  نجانبیا ی، قضاوت و اظهارنظر برایـ مذهب یمل یروهایاسناد مربوط به ن

ل من ارائه یا توسط وکیه آمده است و ین دفاعیشده است و آنچه امروز در ا
 .رمیپذ یت آنرا میباشد و مسؤول یخواهد شد موضع و اعتقاد من م

دها، ی، تهدیو جسم یروح یق، فشارهایآنچه به هنگام بازداشت و تحت مضا- 1
فرخواست یه و در کدر زندان نوشت ینه اطالعات و فضاسازیالقائات بازجو، قرنط

بر  یا مبتنین اظهار نظرات یا. باشد ید من نمییاز آن سوءاستفاده شده مورد تأ
ط یشرا یف و چگونگیشدگان است که من از کم و ک گر بازداشتیر دیاقار

ر فضا و القائات بازجو در دوران یا تحت تأثیام و  آنها مطلع نبوده ییبازجو
 .ندارد ییو قضا یحقوقاست که ارزش  یسلول انفراد یطوالن

ر ماه آخر بازداشت چنانچه یر من در دو ماه اول بازداشت با اقاریسه اقاریمقا- 7
خواهد بود بر  یلیرد، دلیمورد توجه و مداقه قرار گ یتوسط کارشناسان حقوق

ر ین اقاریاختالف ا. گذشته است یاسالم یدر جمهور یک زندانیآنچه بر 
شرفته شناخته شده یباشد که امروز در جهان پ« دیشکنجه سف»ل یتواند به دل یم
 .باشد یم

... ین اسالمیها، قوان نامه زندان نیی، آیفریک ین دادرسیی، آینقض قانون اساس- 8
است که  یع حقوق شهروندان من از مواردییکنندگان من و تض توسط بازداشت

 .ب آمران و عامالن بازداشت خود هستمیخواستار تعق
رغم  یدر برخواهد داشت و عل یمن چه عواقب یات براین واقعیان ایب دانم که ینم- 1

خود و به  یو دفاع از حقوق انسان یفه شرعیک وظین مشکالت به عنوان یهمة ا
ان آن یها موظف به ب ر روشییها و تغ ییمنظور اصالح امور قضا و نحوة بازجو

ن ین رفتارها، ایان ایبد با یشا. را هستمیش پذیشاپیرا پ یبودم، لذا هر نوع عواقب
 [21.]ران منسوخ شودیدر ا یضداسالم یها روش
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 فرخواستیپاسخ به ک: فصل سوم

 :ف اولیاتهام رد

 یها گروه یانداز ق مشارکت در راهیت کشور از طریه امنیو عل یاقدام در جهت برانداز
فعاالن، رخانه یل جلسه دبی، تشکیمعاند و ضدانقالب، شرکت در جلسات برانداز یرقانونیغ

 ییبرانداز، اجرا یروهایت نیجهت جذب و ترب یاسیل سیتحت عنوان تحل یها کالس یبرگزار
 ضدانقالب  یها و گروه یان براندازیثاق جرین میو تدو یت مالی، حمایکردن طرح برانداز

 مقدمه

 یو نوع یک امر منفیعنوان شده که  یمن طور یالتیفرخواست سوابق تشکیدر مقدمه ک
، 12تا  83 یها در فاصله سال یعتیدکتر شر یها شرکت در کالس. کند یم یتداعاتهام را 

ت ی، مشارکت و فعال18تا  17 یها ان خارج کشور در سالیون دانشجویشرکت در کنفدراس
ت یفعال 13و  16 یها ن خلق در سالیخارج کشور و سازمان مجاهد یاسالم یها در انجمن

ان مسلمان در اروپا و یشجونل انجمن دای، تشک14 وریتا شهر 13از اسفند « سازمان»در 
 .11تا خرداد  14ور یشهر یکا طیامر

 :ر قابل ذکر هستندین رابطه موارد زیدر ا
که  ییها در سال یعتیشر یشادروان دکتر عل یآموزش یها شرکت در کالس- 2

و  ینیاستال یستیالیشه ماتریکطرف و اندیمدرن محمدرضا شاه از  سم شبهیسکوالر
گر، یاز طرف د( ب اسالمیعنوان دشمن نظام شاه و رق به)گر یاز طرف د یستیائوئم

مبارزه با آن  یا برایو  یم پهلویا به درون رژیاند و جوانان را  ران مطرح بودهیدر ا
طور  همان. من است یاند، جزء افتخارات زندگ داده یسم سوق میم به مارکسیرژ

و  یدار هی، برتر از سرمایاسالم انقالب ام، آنچه به عنوان که قبالً هم گفته
 ینید یها شهیها و اند یخواهد شد، تئور 12ت قرن یة نجات بشریسم، مایمارکس
است که « یآزاد ـعدالت  ـعرفان »تحت عنوان  یعتیل دکتر شریاز قب ینیمتفکر

 .دانم یم یعتیون دکتر شریمن در درك آن خود را مد
و  یستیالین سازمان ضدامپریتر یور، قوان خارج کشیون دانشجویکنفدراس- 1

را در افکار مردم جهان  یم پهلویها بود که اوالً رژ در آن سال یضدشاهنشاه
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رممکن یرا غ یدار هیسرما یشاه به کشورها یها اً مسافرتینمود و ثان یافشاء م
. کرد یدفاع م( یرروحانیو غ یروحان)ساخته بود و ثالثاً از مبارزان داخل کشور 

انجام  یستیمارکس یک کودتاین خلق یدر سازمان مجاهد 18که در سال  یموقع
ر همفکرانم از یها دفاع کرد، من و سا ستیون از مارکسیشد و کنفدراس

م که تا یل دادیرا تشک« ان مسلمانیسازمان دانشجو»ون جدا شده و یکنفدراس
ه داده خود ادام یو ضدشاهنشاه یبه مبارزات ضداستعمار 2713انقالب در سال 

ل به یادامه تحص یبرا یادیان زیرانیش درآمد نفت ایها با افزا در آن سال. است
شدند و  ین جوامع میت آنها جذب مظاهر ایرفتند و اکثر یم یغرب یکشورها

ن یرسد که ا یبه نظر م. پرداختند یم یم پهلویبه مبارزه با رژ یفقط معدود
 .دیو سوءسابقه به حساب آ ید منفیها نبا تیفعال

ن سازمان از یکه ا 13و  16 یها در خارج کشور در سال« سازمان»وستن به یپ- 7
گر مورد قلع و قمع یست و از طرف دیان مارکسیکطرف مورد تهاجم کودتاچی

برند و با توجه به افکار و  یآن در زندان به سر م یم قرار گرفته و اکثر کادرهایرژ
است  یر از مرحوم بهشتین تعبیا)اند  بودهاسالم  یگذاران آن که آبرو انیعملکرد بن

به اروپا و  13که در سال  یشان در مسافرتیاند که ا اند و نوشته دهیها شن یلیکه خ
و  یعتیامام، شر»: ن مسافرت گفته بودیا یبند کا داشته است در جمعیامر

تواند باشد، بلکه  ینم یمنف یالقاعده کار ی، عل(«اسالم هستند ین آبرویمجاهد
 .است ینیت دید احساس مسؤولیمؤ

که در روند خود به درك  11تا خرداد  13ت در سازمان در دوره اسفند یفعال- 8
ک دوره مبارزه درون ی یم و طیرهبران آن واقف شد یانحراف یها اهداف و روش

ت سازمان از آنها جدا شده و یت و فعالیت، جذابی، در اوج محبوبیسازمان
م هنوز هم ین بار افشاء کردیاول یبرا« ییروند جدا» آنها را در کتاب یها روش

سال  17ح است که هنوز پس از یقابل توض. دیآ یجزء افتخارات من به حساب م
ن حد منتشر یدر ا یلیتحل یاند، کتاب ن نظام داشتهیکه مسؤول یو با همة امکانات

 ن کتاب هزاران نفر ازیا. ن کتاب منحصر به فرد استینشده است و هنوز ا
هزار نسخه 21ن مملکت را از انحراف در آن مقطع نجات داده است و یجوانان ا

از نهادها بدون مجوز ما آنرا  یشد و بعض یداریه قم خریآن توسط حوزه علم
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ن کتاب یمطالعه ا یبرا یس وقت کافینو فرخواستیک ییگو. ع کردندیچاپ و توز
 .ده استیدهماهنگ ن یساز نکه آنرا با روند مجرمیا اینداشته و 

که انحرافات آن مسجل نشده نه مذموم است و نه  یک سازمان تا هنگامیت در یفعال
« ان مسلمانیدانشجو یها انجمن»س از یفرخواست نویت، مخصوصاً که کیسند محکوم

ل یها ما در صدد تشک از همان سال یینام برده است که گو« ستاد»خارج کشور به عنوان 
، ی، فکریمدن یها اند، سازمان ها ستاد نبوده ن انجمنیاوالً ا. میا بوده« یبرانداز یستادها»
به داخل  یخارج ید کشورهایاً اطالعات و اخبار جرایاند و ثان در خارج کشور بوده یاسیس

د ییفرخواست تأیآنچه که در ک. ت سازمان از آنها استفاده کندیشده است تا مرکز یارسال م
ة یو صدور اعالم« نیماب یل اختالفات فیدل»به  11ر ماه یتما از سازمان در  ییشده است جدا

س ینو فرخواستینکه کیا یبوده است، ول ین اختالفات هم شخصیا ییمشترك است که گو
 .تعجب دارد ینکرده است، جا یا و آثار مثبت آن اشاره« ییروند جدا»به کتاب 

، بازرگان و یتعی، شریهمچون طالقان یبزرگواران یشرکت در مراسم سالگردها- 1
 یمنف یتواند امر یران نمیا یو مذهب یث ملین مواریاحترام به ا یمصدق و ادا

ل یو تجل ای خامنهاهلل  تیآ یها هیس را به اعالمینو فرخواستیتوجه ک. شود یتلق
ن یبه هنگام فوت ا یدکتر سحاب یمهندس بازرگان و آقا یشان از آقایا

ن یو مصدق که خوشبختانه ا یعتی، شریلقانل از طایتجل. کنم یبزرگواران، جلب م
 .افته استیش رواج یش از پیروزها ب

 يبرانداز

 :د کهیگو یم یقانون مجازات اسالم 243ماده 

ن منظور یا يزد و برایرا بر يحكومت اسالم يا گروه که طرح براندازیهر فرد 
انات ار امكیو اخت يکه با آگاه يز کسانیه کند و نیاسلحه و مواد منفجره ته

ار آنها بگذارند، محارب و یل کار و سالح در اختیا اسباب و وسایمؤثر و  يمال
 .باشند ياالرض م يمفسد ف

 :د گفتین خصوص بایدر ا
وجود  یا نه اسلحه یمذهب ـ یاست که در پرونده فعاالن ملیصراحت ماده گو- 2

 .یا دارد و نه ماده منفجره
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ز، یآم ، مسالمتیقانون یکارها اده از راهبر استف یو عمل یائتالف به لحاظ نظر- 1
انات برانداز و یبه اشکال مختلف جر ید داشته است و حتیو شفاف تأک یعلن
و  یبه قانون اساس یالتزام عمل. قرار داده است یمسلحانه را مورد نقد جد یمش
د بر یو تأک ی، دفاع مکرر از قانون اساس ن مصوب، شرکت در انتخاباتیر قوانیسا

 .شود یق برانداز محسوب نمین امر است که ائتالف از مصادید ایمؤ... آن یاجرا
نبوده  یبرانداز یفرخواست هم آمده است بحث مقاومت فعال به معنیهمانطور که در ک

، مالقات با ینار، تظاهرات قانونینگ، سمیتی، میبلکه ماندن در فاز اصالحات، سخنران
 .طلبان هم شد که بعداً شعار اصالح یرره بوده است به طویندگان مجلس و غینما

 معاند و ضدانقالب يرقانونیغ يها گروه يانداز راه

 یازیها آزاد بوده و ن ت احزاب و گروهیفعال یقانون اساس 16ح اصل یطبق متن صر -2
اشاره دارد و  ین اصل قانون اساسیز به ایقانون احزاب ن 6مادة . ت نداردیبه اخذ مجوز فعال

 :دیگو یم

 ينكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهایها آزاد است مشروط بر ا ت گروهیلفعا
 .ن قانون نگرددیا 07ماده 

 یمجلس اول آقا 221ب قانون احزاب و در جلسه یدر تصو یاسالم یدر مجلس شورا
 :دیگو یم یکرمان یموحد

د توانند وجو يم یيها گروه. ر هستندیرند، مخید پروانه بگیم که حتماً بایما نگفت
ند و یاینكه آنها بیا يبرا يچ الزامیه. رندیداشته باشند بدون آنكه پروانه بگ

شروط هم . ها آزاد است ت گروهیفعال. ستیگرفتن پروانه ن يمراجعه کنند برا
 .ذکر شده است يقانون اساس 27همانهاست که در اصل 

مجلس ح مصوبه یوزارت کشور در توض یاسیمعاون س یا زواره ین دوره آقایدر هم
 :دیگو یم

نكه یکند به ا يقانون ملزمشان نم يعنیم یا ها را ملزم نكرده نجا گروهیما در ا
ل و یبه م يك تعدادیك دسته هستند که پروانه ندارند و یرند یند پروانه بگیایب

 .رندیند و پروانه بگیایتوانند ب يدلخواه خودشان م
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 (:23/1/38هان یک)د یگو یم 21ون ماده یسیعضو کم یساوج یموحد یآقا

ا یا بدون پروانه اعم از مخالف یها براساس قانون چه با پروانه و  افراد و گروه
 .ت کنندیتوانند فعال يموافق م

 :دیگو یدار و بدون پروانه م پروانه یها در مورد تفاوت گروه یو

توانند در چارچوب  يهستند و هر دو م ينقاط مشترک يها دارا ن گروهیهر دو ا
ت ین مزیپروانه هستند ا يکه دارا یيها گروه. کنند ياسیت سیکشور فعالن یقوان

 یيایتر هستند و از مزا شناخته شده يرا خواهند داشت که از لحاظ مراجع قانون
پروانه  يکه دارا یيها گروه ياعضا يحت. برخوردار خواهند بود يشتریب يقانون

شده باشد در صورت ف یکه پروانه آنها توق يا مثل نهضت آزادیستند و ین
چون انتخابات  ياسیس يها تیتوانند در فعال يم يقانون يها تیداشتن صالح
 .شرکت کنند ياست جمهوریو ر ياسالم يمجلس شورا

 :، آمده است2734قانون انتخابات، مصوب سال  یینامه اجرا نییآ 11در ماده 

نون ناظر به قا 1ماده  1موضوع بند  يرقانونیغ يها ها و گروه احزاب، سازمان
 يا براساس آرایاعالم شده  يرقانونین، غیاست که به موجب قوان يموارد

بودن آن  يرقانونیغ يرأ( ي، انقالب و نظامياعم از عموم) يمحاکم دادگستر
 .صادر شده باشد

عنوان  و به 24/1/41نامه مورخ  یوزارت کشور ط یاسیرکل سیشناس مد دکتر حق یآقا
 :د کهیگو یبه صراحت م 12رامون سؤال دادگاه انقالب شعبه یپ 21ون ماده یسیکم ریدب

ت خود ادامه داده باشند فقط یبه فعال 0176احزاب قبل از انقالب که تا سال 
 .اعالم شوند يرقانونیتوانند غ يدادگاه صالحه م يبا رأ

، جنبش مسلمانان مبارز و ینهضت آزاد)عضو ائتالف  یاسیکه احزاب س ییاز آنجا
 :اند دهنده عمده ائتالف بوده لین احزاب تشکیاند و ا کرده یت میقبل از انقالب فعال از( جاما

 بوده یاج به پروانه نداشته است و کار آن قانونیبودن خود احت یقانون یائتالف برا :اوالً
 است
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 .دادگاه دارد یاج به رأیبودن احزاب عضو ائتالف و خود ائتالف احت یرقانونیغ :اًیثان
ن ید ایمؤ( یدادگاه بدو)دادگاه انقالب  12توسط شعبه  یانحالل نهضت آزاد :ثالثاً

 .بوده است یقانون یاست که قبالً نهضت آزاد
 ییها دهد که در دوران انتخابات ائتالف ینشان م 2731پس از سال  یتجربه عمل :رابعاً

امام و  خط یروهایائتالف ن»نکه مجوز داشته باشند از جمله یاند بدون ا ل شدهیتشک
 ...و« دوم خرداد یروهایائتالف ن»، «خط امام یروهاین یهماهنگ یشورا»، «یرهبر

ت هستند که فاقد مجوز یدر درون حاکم یادیز یها احزاب و مجامع و گروه :خامساً
، یاسالم یت مبارز، حزب جمهوریجامعه روحان)کنند  یت میهاست فعال باشند و سال یم

 ...(ه قمین حوزه علمیسم وحدت، جامعه مدریدفتر تحک
در انتخابات شوراها نامزد « یمذهب ـ یاز فعاالن مل یجمع» 2733در سال  :سادساً

از نهضت  یدکتر غالمعباس توسل)در وزارت مذکور  یسه نامزد اختصاص. کردند یمعرف
مورد ( یاز جنبش مسلمانان مبارز و خانم نرگس طالقان یلنگرود یه مرتاضی، مرضیآزاد

 .قرار گرفتند یجع رسمد مراییتأ
 یرضا رجائی، علی، محمد بهزادیان محمود عمرانیدر انتخابات مجلس ششم آقا :سابعاً

نگهبان قرار  ید شوراییمجلس مورد تأ یندگینما یبه عنوان نامزدها یمذهب ـ یاز فعاالن مل
 یرقانونیغ یها قانون انتخابات وابستگان و هواداران گروه 7که مطابق ماده  یگرفتند در حال

 یمذهب ـ یائتالف مل یدایان کاندین آقایا یشدن محروم بودند ول یندگیاز داوطلب نما
 .بودند

اقدام به   مستمراً( ماه 28ش از یپ) 31تا اسفند  34ماه   یمذهب از د ـ یائتالف مل :ثامناً
ن یچگاه ایده اما هیبه چاپ رس یه نموده که بارها در مطبوعات رسمیانتشار اطالع

 .اند ل مورد سؤال و اتهام قرار نگرفتهین دلیها به ا زنامهرو
د وزارت کشور و وزارت ییدر دوران انتخابات مجلس ششم ائتالف مورد تأ :تاسعاً

 . افت کرده استیه کاغذ دریارشاد قرار گرفته و طبق قانون سهم
ـ  یالف ملجه گرفت که ائتیتوان نت یالذکر م ت به موارد فوقیشود که با عنا یمالحظه م

 ین و مقررات جاریبراساس قوان. نبوده تا چه رسد به معاند و ضدانقالب یرقانونیغ یمذهب
 یها دستگاه ین نحوة برخورد عملیو قانون احزاب و همچن یکشور خصوصاً قانون اساس

. آن وجود ندارد یت قانونینه فعالیدر زم یا چگونه شبههیان هین جریمختلف نظام با ا
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د ییشرکت در انتخابات مورد تأ یاست و برا یک ائتالف قانونیکه  یموقع است که یعیطب
انجام انتخابات،  یبرا یقرار گرفته است شرکت در جلسات آن و کمک مال یرسم ینهادها

 .نخواهد بود یرقانونیغ

 برانداز يرویت نیجهت جذب و ترب ياسیل سیعنوان تحل تحت یيها کالس يبرگزار

ا داشتن یندارد آ یچ مستند قانونیباشد و ه یت کذب محض مفرخواسین اتهام در کیا
جرم است  ین مملکتیبا هدف آموزش دادن جوانان آن هم در چارچوب قوان ییها کالس
. ده استینام! «برانداز یرویت نیترب»آنرا  یلیچ مدرك و دلیس بدون هینو فرخواستیکه ک

ل دخالت یا در صورت فقد دلیرد و اویل بید دلیا باینده دادستان یک افتراست و نماین یا
 یالتیتشک یها تین کالسها جزء فعالیس که اینو فرخواستیک یادعا. خود را در آن رد کند

در آن « یالتیتشک یتهایفعال»نبوده است که  یالتیچون تشک. من بوده است کذب است
 .دهد یمعن

 ها هیاعالم

ر قابل یاستناد شده است که موارد زمن  یها ییها به بازجو هیفرخواست در مورد اعالمیدر ک
 :باشد یطرح م
 یل در مورد فشارهایام و به تفص ط زندان گفتهیهمانطور که در فصل دوم در شرا- 2

ح یها توض ییق و بازجویان تحقیدر جر یرقانونیو اقدامات غ یروانـ  یروح
مطرح  ها هیاطالع یکه بعضاً در مورد برخ ییسازم که نقدها یام خاطرنشان م داده
 یر از مواردیغ. کنم یاست و همة آنها را رد م یام فاقد اعتبار و ارزش قانون کرده

ن نکته را در مورد یدانم ا یام الزم م ح دادهیتوض ییط دوران بازجویکه قبالً در شرا
ها و پاسخ به سؤاالت بازجو اضافه کنم که در زمان پاسخ به  هیاطالع یبررس

د یکته و تأکیبازجو د یاز سو یو اتهامات حقوقها  از واژه یسؤاالت فهرست
ها  ن واژهیا. ه آنها را به کار برمیل هر اطالعیشد که حتماً مجبور بودم در تحل یم

 ....د تضاد وی، تشدیش اذهان عمومین، افترا، تشویتوه: عبارت بودند از
شائبه  یارا دار یا هیچ اطالعیرفته و هیرا نپذ یدر زندان برانداز یچ موردیدر ه- 1

 .دانم یدانستم و نم ینم یبرانداز
ل یاز مستندات مربوط به مسا یینجانب در دوران بازجویا یدر موارد متعدد- 7
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ط مستندات را به خاطر یا در آن شرایه خبر نداشته و یمطرح شده در هر اطالع
 .نداشتم

ن یستمراً ادامن زده نشده بلکه م یعموم یتیها نه تنها به رشد نارضا هیدر اطالع- 8
مردم را  یتینارضا یران و مسؤوالن نظام هشدار داده شده که جلویموضوع به مد

 .کنند یریجاد بحران جلوگیرند و از ایبگ
ن یف نظام نبوده بلکه انتقادات از عملکرد مسؤولیتضع یدر راستا یا هیچ اطالعیه- 1

مکان اصالح آن نظام به عمل آمده تا ا یران کشور به منظور اصالح و اعتالیو مد
 .ستیف نظام نین که تضعینقد مسؤول. فراهم شود

ار یدر اخت ییها در دوره اول بازجو هیها و اعالم هین که دفاع من از اطالعیرغم ایعل- 6
که بعداً  یبه آن دفاع نشده و فقط به موارد یا فرخواست اشارهیبازجو بوده در ک

 .بازجو تحت فشار گرفته است، اشاره شده است
نشده بلکه « تیدرون حاکم یتوسعه تضادها» یبرا یچگونه تالشیها ه هیدر اطالع- 3

در درون نظام و  یجهت اصالح امور و مطالعه حقوق شهروند یبرخورد انتقاد
ج یمحترم را به نتا یتوجه قاض. با حفظ بقا و اقتدار آن مورد توجه بوده است

منتشره و مقاالت چاپ  یها و توسعه، کتاب یمیه شیقات خودم که در نشریتحق
اصالح  یو نشان دادن راه کار برا یدلسوز یکنم که فقط از رو یشده معطوف م

بر  یلیفرخواست هم دلیدر ک. نه از امکانات مملکت بوده استیامور و استفاده به
 یة و عملکرد شخص من وجود ندارد که هدفیمن در مورد روح ین ادعایرد ا

ک نظام بدون نقد ی یمگر اعتال یام ول شتهندا یاسالم یجمهور یجز اعتال
 !سر است؟یمسؤوالن آن م

. بوده است یمذهب ـ یه حد مشترك افراد ائتالف ملیک اطالعیاست که  یعیطب- 4
روها بر ین نیا یف جبهه برایتوص. شود یضرورتاً با هم منطبق نم یمواضع شخص

ه دخالت یطالعک ایافراد در نوشتن  یممکن است سالئق شخص. ه استین پایهم
 .داشته باشد

ت یها و هم فعالً مسؤول ییالذکر من هم در بازجو د بر موضوع فوقیبا توجه و تأک- 1
 یرم ولیپذ یباشد م« یمذهب _ یائتالف مل»ا یامضا من و  یکه حاو ییها هیاعالم

ن یر ایع و تکثیفرخواست آمده است که من در نوشتن، توزیبه تکرار در ک
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در مورد آن  یچ مستندین کذب محض است و هیام که ا اشتهها نقش د هیاعالم
 .وجود ندارد

 سینو دست يا صفحه 18جزوة 

 :شود یر طرح مین جزوه موارد زیدر مورد ا
هم منتشر  ییچ جایست و در هین یینها یریگ ت ندارد و موضعین جزوه رسمیا- 2

 .نشده است
ت در یعتقاد به فعالبوده است، ا یو شخص یخصوص یا نکه جزوهیبا وجود ا- 1

س از آن گذشته ینو فرخواستیکند که متأسفانه ک یاثبات م یدرون نظام را به خوب
کذب « ینیت دیب حاکمیتخر»س در مورد ینو فرخواستیک یلذا ادعا. است

تواند مدرك  ین جزوه میندارد برعکس خود ا یچ مستندیمحض بوده وه
متفاوت  یدی، البته با د«ینیمت دحکو»و دفاع از  یبرانداز یباشد بر نف یمستند
 .یانات، و در چارچوب قانون اساسیر جریاز سا

 و توسعه يمیش

 ـ یو توسعه در جهت اهداف مل یمیفرخواست آمده است که از امکانات شیدر ک
 :رسد یر به اطالع دادگاه مین مورد موارد زیدر ا. ها، استفاده شده است یمذهب
که  یبوده است در حال.... یاسی، سیعلم  ،یو توسعه اقتصاد یمیت شیماه- 2

 یمجوز رسم)آنرا حذف کرده است  یاسیت سیس عمالً ماهینو فرخواستیک
 (.باشد یمه میوزارت ارشاد ضم

 یریگ موضع یچ موردیو توسعه که چاپ شده در ه یمیه شیشماره نشر 1در - 1
 .نشده است یمذهب ـ یبه نفع مل یحیتا تلو یحیتصر یاسیس

 یق کارشناسیار عمیقات بسیو توسعه، تحق یمیمقاالت منتشر شده در ش یتمام- 7
رخواهانه به یخ یها هیجاد اشتغال، توصیمملکت، ا یدر جهت رشد و اعتال

 .ن بوده استیمسؤول
بوده  یرخانه فعاالن که قانونیجلسات دب یو حت یالتیرتشکیل جلسات غیتشک- 8

س آنها را مطرح کرده ینو واستفرخیدارد که ک یه چه اشکالیاست در محل نشر
کنندگان  شرکت ید که در چارچوب حقوق قانونیاست به مباحث آن اشاره کن
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شان یها احزاب ثبت نشده همواره به آن اشتغال دارند و در روزنامه یبوده و تمام
 .کنند یاخبار آنرا چاپ م

ه که ینشراز او، آن هم از دفتر  ییو دلجو یک دوست و احوالپرسیزدن فاکس به - 1
 .فرخواست آمده استیدارد که باز در ک یاست چه اشکال یکامالً خصوص

ق ید مستند به قانون به انتساب فعل مجرمانه بپردازند نه بر اساس سالیفرخواست بایک
باشد به مخاطب  یاگر بالفرض مخاطب فاکس متهم به جرم. یاسیالت سیو تما یشخص

 .کنند یارتباط برقرار م یبا و ییظ سوابق آشناکه به لحا یگردد نه به اشخاص یمرتبط م

 تحرك يبرا يطرح

نداشته و در  یچ منع قانونیبوده، ه یمذهب ـ یمل یروهایکار ن یبرا یشنهادیپ یطرح
جهت  یکارشناس یتخصص یجاد گروههایهدف، ا. بوده است یچارچوب قانون اساس

 .کمک به دولت و مجلس بوده است

 ثاقیس مینو شیپ

 :ر قابل طرح استیثاق موارد زیدر مورد م
ست و در جمع فعاالن ین یوجه سند رسم چیس بوده است و به هینو شیثاق پیم- 2

 .ب هم نشده استیتصو
 .م شده استیتنظ یدر چارچوب قانون اساس- 1
 .م شده استیتنظ یمذهب ـ یمل یروهایشدن ن یرسم یبه منظور تقاضا- 7

 مربوط به فروهرها 21/2/67ه یاطالع

و مستقل از طرز فکر آنها  یة مربوط به فروهرها در جهت دفاع از حقوق شهروندیعاطال
 .بوده است

اند،  دهیرس  انه به قتلیوحش یبه قتل دو شهروند که به شکل یدگیرس یا تقاضایآ
ن یهم یمملکت یف نظام است چرا مسؤوالن باالیاگر تضع. دیآ یف نظام به حساب میتضع

 .ها مشخص شوند ن قتلین و عامالن ایاتلاند تا ق اصرار را داشته
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 فید شریة قتل مجیاعالم

 یف به گواهید شریقتل مج یریگیه صادره در مورد پیس در مورد اعالمینو فرخواستیک
« یست قلبیا»تهران اشاره کرده که مرگ او را  یعموم 2617و دادگاه شعبه  یپزشک قانون
 :شود یاشاره مر ین مورد به مستندات زیدر ا. اند اعالم کرده

 : فید شریاز مج یا خاطره:  71/1/34روزنامه صبح امروز - 2

مشغول نماز . شان رفتمیف به منزل ایدن دکتر شرید يبرا 66آبان  07روز »
من ]...[ ش سه نفر مأمور یچند روز پ»: گفت.... بعد از اتمام نماز. خواندن بود

ها  م در روزنامهیوگوها تها و گف دعوت کردند و در مورد مصاحبه يرا به هتل
توانستند پاسخ  ينكه نمیها با توجه به ا بعد از اتمام صحبت... اعتراض کردند

م که مشهور یکن يم يد کردند که ما تو را نه زندانیبدهند مرا تهد يا کننده قانع
 يلیخ يا گونه ، بلكه بهيد شویم که شهیزیر ينكه خونت را میو نه ا يشو
 «...میبر يمن یتو را از ب يعیطب

 : 16/21/34مورخ  221چ شماره یو رانیروزنامة ا- 1

دن یبه قتل رس يدر اعترافات خود در مورد چگونگ يد امامیده شده سعیشن»
م چون او یف را بكشید شریم مجیخواست يما ابتدا نم: ف گفته استید شریمج

قرار رمسلمان یسپر غ ياما دستور داده شد که چون و. میدانست يرا مسلمان م
بعداً . شد يست قلبیف سال گذشته دچار اید شریمج. د کشته شودیگرفته با

 «ده استیم به قتل رسیاف پتاسیبا ش يمطرح شد که و

در صبح امروز   یعیرب ی، علیا رهیزنج یها ق پرونده قتلیته تحقیمسؤول کم- 7
ه ب: اظهار داشت يد امامیسع يها تیبا اشاره به اهداف فعال يو»: 21/22/34

اگر . شود يت او به وضوح مشاهده میدر فعال يل خارجیاعتقاد من نفع و تما
 يد که هدف اصلیم دیم خواهیکن يها را به دقت بررس ك مورد از قتلیفقط 

تواند به کشور بازگردد و  ينم يشیچ دگراندیه است که هین قضینشان دادن ا
 یها قتل  م پروندهین مسؤول مستقیا  ا اشارهیآ «ران باشندید در ایآنان نبا

 ست؟یف نید شریبه مج یا رهیزنج
 یهمبستگ)مجلس  یاست خارجیو س یت ملیون امنیسیان عضو کمیوسفیرضا - 8
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و  یان امامیهم که در مرحله اول همراه آقا یاز چهار نفر یکی»(: 11/3/31
 یحاتیفراخوانده شد و توض یون خارجیسیر شده بود به کمیدستگ یموسو

فروهر و  یها قتل)اربعه  یها ف را با قتلید شریقتل مج یداد و حته یرامون قضیپ
صورت  یبه نحوه چگونگ یو. همسو اعالم کرد( همسرش، مختاری و پوینده

 .«ها و گرفتن دستورات هم اشاره کرده است گرفتن قتل
 يرد»ن که بازجو در زندان به من گفت که یزتر ایانگ تر و اعجاب از همه شگفت- 1

من هم در مورد . سیبنو یدان یتو هر چه از او م «دا شدهیف پید شریجاز قاتل م
 !ن آمده استیفرخواست چنیدانستم نوشتم و باز در ک ید هر چه میمج

 .مه استیه مدارك ضمیکل- 6

  ياسالم يه نظام جمهوریغ علیتبل: ف دومیاتهام رد

 ن خلقیگذران سازمان مجاهد انیادبود بنیشرکت در جلسات  -0

 یاسالم یه نظام جمهوریغ علید سازمان را تبلیگذاران شه انیل از بنیس تجلینو واستفرخیک
 :شود یح داده میر توضین مورد موارد زیدر ا. داند یم

 یو ضداستبداد ین مسلمانان ضداستعماریتر گذار از محبوب انیبن یشهدا( الف
شه یاند و هم هموار کردهجان خود راه انقالب را  یاند که با فدا ران بودهیر ایصدساله اخ

د یشه. از آنها آمد یل مرحوم بهشتیقبالً تجل. اند د خوانده شدهین مملکت شهیتوسط مسؤول
« زمان یابوذرها»داشته است آنها را  یانوار یکه در زندان از آقا یدر مالقات یمطهر

 .دارد وجود یمملکت ین فعلین شهدا از مسؤولیل در مورد ایها مورد تجل ده. خوانده است
 یمهدو ،یرفسنجان ی، هاشمیاهلل منتظر تیچون آ یونیت روحانیو حما یهمکار( ب

 .ن بزرگواران بر همه روشن استیبا ا یا اهلل خامنه تی، آیکن
ل موضع امام در یدر کمک به خانوادة آنها دل یموافقت امام در دوران خفقان پهلو( ج

 .آن زمان است
گذاران  انیل از بنین موضوع را القا کند که تجلیس خواسته است اینو فرخواستیک( د
شان یا یساز ا در روند مجرمیاطالع و  ت عدمین نهایاست و ا یت از سازمان رجویحما
ا ی یو مقاالت بعد« ییروند جدا»شان در کتاب یرا ا یشخص من با رجو یمرزبند. است
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 (.مه استیمد من ضیمقاالت جد. )ا خواسته است عمداً از آن بگذردینخوانده و 
کرده  ین مبارزه را با رجویشترین جلسات بوده است بیکه مبتکر ا یثمیمهندس م( هـ

به مقاالت )او بوده است  یشگیوة همیسال گذشته جزء ش 17در  یاست و افشاء رجو
  .(متعدد راه مجاهد مراجعه شود

 تیدادگاه روحان –2

 یجمهور ین حکومتیمسؤول از یلیت مناقشه و اختالف خیبحث راجع به دادگاه روحان
 :شود یر اشاره میاست که به موارد ز یاسالم

عنوان  ت را بهیژه روحانیدادگاه و یاسالم یمجلس شورا 2741در بودجه سال  (الف
 ت نشناختهیک سرفصل بودجه به رسمی

ه یا ضد قوه قضائیبداند آ یر با قانون اساسیت را مغایژه روحانیدادگاه و یاگر کس (ب
 .ه حرکت کرده استیت قوه قضائیدر جهت استقالل و تقو ایاست و 

ک محقق انجام شده است یت توسط یژه روحانیق جامع راجع به دادگاه ویک تحقی (ج
 .باشد یمه میکه ضم

 264طبق اصل  یستیبا یدارد و م یاسیکه اتهام س یاشکور یوسفی یرعلنیمحاکمه غ (د
شد و اعتراض به نقض  یمنصفه انجام م تئیو با حضور ه یدر دادگاه علن یقانون اساس
 .ستیه نیف قوه قضائیغ ضدنظام و تضعیوجه تبل چیبه ه یقانون اساس

 :نگهبان يشورا -1

 یها گروه یمناقشه و بحث جد ینگهبان و نظارت استصواب یشورا یها اعتراض به حذف
ن یر ااگ. ستین یمذهب ـ یمل یروهایت هم هست و تنها مربوط به نیمختلف درون حاکم

د احضار و متهم یاند با ن مورد نوشتهیکه صدها مقاله در ا یاتهام است پس تمام افراد
 .فرخواست نوشتیآنها ک یو برا! شوند

 .«دشمن است يمذهب ـ يا ملیآ» 67ه اسفند یاطالع -8

رم و در آن یپذ یت آنرا میمسؤول یام ول ه مشارکت نداشتهین اعالمیمن در نوشتن ا( الف
 .وجود ندارد یخالف قانونچ مورد یه

جو  یابیارز»و « نیاخبار و اطالعات مربوط به بازتاب کنفرانس برل یآور جمع»( ب
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در فرانسه  یاشکور یوسفیو انعکاس به  یا کنندگان به صورت نوبه ه شرکتیکشور بر عل
فرخواست آمده یکه در ک« مخالف یها ها و سازمان ه نظام و به نفع گروهیغ علیدر جهت تبل

و  یفقط در حد احوالپرس یاشکور یفکس به آقا. است کذب محض و از موارد افتراست
 11ن پرونده در زندان یروز در رابطه با ا 211 یاشکور یوسفی. ریبوده است والغ ییدلجو

س ینو فرخواستیکه ک یچ موردیه یق شده ولین مورد از او تحقیبازداشت بوده و در ا
 !ده نشده استیبتواند از آن استفاده کند، د

ت کشور و یمردم به قصد بر هم زدن امن يك و اغوایتحر: ف سومیاتهام رد

 .يبرانداز يت در راستایان به مبارزه با حاکمیش دانشجویجاد خشونت، تشویا

 :انیمردم و دانشجو يك و اغوایتحر -0

س که در روزنامه  صبح امروز چاپ شده، ینو فرخواستیمورد اشاره ک  هیاعالم( الف
ان به یکند که در آن دانشجو یان میس را روشن و واضح بینو فرخواستیک یادعا  عکس

سفارش « یو خارج یط داخلیق شناخت از شرایتعم»، «تحمل»، «یخونسرد»، «یاریهوش»
روزنامه صبح  یکپ. )شود یده میفهم« اغوا»و « کیتحر»ن عبارات از آن یا یکجا. اند شده

 (.مه استیامروز ضم
ان را به یدانشجو یها و سخنران ها، مصاحبه هیبا اعالم یـ مذهب یمل یروهایه نیکل( ب

 . اند ه کردهیتوص یصبر و عدم خروج از کو
 .ل شده استیها تجل یـ مذهب یاز نقش مل یت ملیامن یدر شورا( ج
د یها تأک یـ مذهب یت به نقش سازنده و مثبت ملیرهبران احزاب درون حاکم( د
 .اند کرده

م یا د کردهیان تأکیح شده است که به دانشجویفرخواست از قول من تصرید کدر خو( هـ
 .«ندیب نماین مکان تعقیخود را از هم یها خارج نشوند و خواسته یاز کو»که 

 :ياهلل منتظر تیاعتراض به حمله به منزل آ -2

ک مرجع یکه به منزل  یس اعتراض ما را به افراد خودسرینو فرخواستیتعجب است که ک
مردم  یک و اغوایرا تحر ییگرا د بر قانونیر دوران خفقان شاه و تأکیگ یک مبارز پی و
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ک و اغواکننده یکنند تحر یب میک مرجع را تخریخانه  یرقانونیکه غ یا کسانیآ. نامد یم
 قانون هستند؟ ین امر اعتراض و خواستار اجرایکه به ا یا کسانیمردم هستند و 

 :تیزه با حاکمان به مباریق دانشجویتشو -1

 یو صنف یان از حقوق شهروندیها در مورد دانشجو یـ مذهب یمل یها هیدر اعالم
د تضاد یت آنها، جذب آنها به اصالحات دفاع شده و نه تشدیفعال یاسیان، حق سیدانشجو

از  یاند، خود با بخش طلب بوده ان چون اصالحیدانشجو. تیا حاکمیه و یآنها با قوه قضائ
 .ق شوندیت تشویه حاکمیاند عل توانسته یاند، لذا چگونه م داشته وندیت پیحاکم

نقد . ستیک شده نیس تفکینو خواستفریه نظام از نظر کیغ علیان نظام با تبلینقد متصد
 .ک شودینامیرحمت و الزم است تا نظام اصالح و د« تخطئه» یو حت

ان یثابت هستند، متصددار و یان نظام هستند، ارکان نظام پایر از متصدیارکان نظام غ
لذا . شود یموجب سالمت ارکان نظام م ییر و جابجایین تغیا. شوند یر و جابجا مینظام متغ

کوشش ما در نقد . ده نشده استیان نظام دین ارکان نظام و متصدیب یفرخواست فرقیدر ک
ه در ام ک شه دفاع کردهیهم... و یان بوده است و از ارکان نظام مانند قانون اساسیمتصد
 .دینید ببیتوان یبه وضوح آن را م« رانیتوسعه ا»کتاب 

 نین به مقامات و مسؤولیتوه: ف چهارمیاتهام رد

 :سه گانه ين قوایاختالف ب -0

ده است و از ین نامیه را توهیه و اجرائیمقننه و قضائ یقوا یس نقد رؤساینو فرخواستیک
« هیبا قوه قضائ یاست جمهوریه و رد تضاد قوه مقننیتشد»نجانب را متهم به یگر ایطرف د

 .کرده است
ل است و باز نقد مقامات ین نشده است بدون دلیبه مقامات توه یچ موردیدر ه( الف

 !ده استین نامیس توهینو فرخواستیرا ک
ن ین به ایدر مرحله اول توه« گانه مملکت سه ین قواید تضاد بیتشد»القاء عبارت ( ب

 یا فکریو  یشه مادیگانه که وجود دارد ر سه ین قوایب ن همه اختالفیاً ایقواست ثان
ن ین تراز اول مملکت وجود ندارد؟ امروزه تضاد بیدگاه در مسؤولیا اختالف دیندارد؟ آ
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ثالثاً ـ چگونه . تواند منکر آنها شود ینم یاز نهادها آنقدر واضح است که کس یلیخ
تواند  یشده است، م یع میوزت یار محدودیکه در سطح بس یمعدود یاسیس یها هیاعالم

گر  د معجزهیها را با یـ مذهب یل ملین تحلید کنند، با ایرا کاذبانه تشد یین تضادهایچن
د یتشد» ین مسؤوالن مملکتیتر ین عالیو کاذبانه ب یتوانند به طور مصنوع یدانست که م

 !کنند« تضاد

 :مروجان خشونت -2

مروجان »ام برده شده که از آنها به عنوان ن یا یو حقوق یقیفرخواست از اشخاص حقیدر ک
 :ن موردیدر ا. نام برده شده است« خشونت
 .دیایفرخواست بینداشته که در ک یاند و ضرورت نشده ین اشخاص شاکیا :اوالً
 یقوا یاز رؤسا یج و بعضیک اصطالح رایدر جامعه « مروجان خشونت»عنوان  :اًیثان

 .دان گانه آن را بارها به کار برده سه
دانشگاه، حمله به  یع کویمانند وقا)به هر حال در جامعه خشونت وجود دارد  :ثالثاً
توان با نقل  یم  هم هستند که مستنداً یو کسان...( آباد ع خرمی، وقایینمایلم سیان فیتماشاچ

 .ج خشونت از طرف آنها اشاره داشتیآنها به ترو یزیتجو یها گفته و نوشته
د درج شده یر بوده که در جرایک شائبه فراگی یریزنج یها قتل یصدور فتوا برا :رابعاً

 .باشد ین جانب نمیو قابل انتساب به ا

با  يو مقامات رسم يش اذهان عمومیب به قصد تشوینشر اکاذ: اتهام پنجم

 .هدف ناکارآمد نشان دادن نظام

که در  یمعدود یها هی، آن هم از اعالمیش اذهان عمومیب به قصد تشوینشر اکاذ- 2
اما و اگر دارد و در واقع  یجا یاند به لحاظ علم شده یع میتوز یسطح محدود

ها به دست  هین اعالمیعامه مردم است که ا یبه معن یاذهان عموم. رممکن استیغ
از  یدر بعض 36ده است و اگر هم خالصه آنها در دوران پس از یرس یآنها نم

ن اتهام منوط به ینکه انتساب ایضمن ا. اند خوانده یشده است، نم ید منتشر میجرا
فرخواست ذکر نشده یل در کین دلیاثبات کذب بودن مطالب منتشره است که ا

 .است
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ن مقامات است که با ین به ایباز هم از مقوالت توه یش اذهان مقامات رسمیتشو- 1
شد که اطالعات  یتوان مدع یا میشده است آ یه ذهن آنها مشوش میک اعالمی

رون یاز چند نفر روشنفکر ب یخشن اجتماع یها تیاز واقع یممقامات رس
 !ت کمتر بوده است؟یحاکم

و با توجه به شخص من  یعلم یها نقد عملکردها با مدارك مستند و روش- 7
، «رانیتوسعه ا»مثالً کتاب . ده شودینام یش اذهان عمومیتواند از مقوالت تشو ینم

 یو توسعه مملو از کارها یمیش شماره 1ات مختلف، یمقاالت متعدد در نشر
 یهاست که مجاناً و فقط از رو حل و همراه با ارائه راه یق، علمیدق یکارشناس

ن راستا یهم در هم 41نقد بودجه . افته استیانتشار « ن داشتنیدرد د»و  یدلسوز
به  ـ ین نقدیندگان چنیاز نما یا بوده است و جالب است که در مجلس هم عده

 . اند داشته ـجه هنگام بحث بود
عات مطرح در جامعه بوده که در یعنوان شا به« یو جنس یبرخورد جسم»ه یاعالم- 8

 :شود یح داده میر توضین مورد موارد زیه ذکر شده است در ایاعالم
راً یو اخ)ام  کرده یا اشاره یدآبادی، زیان قوچانیها هم به اظهارات آقا ییدربازجو( الف

د به یم تهدیها یا از هم پرونده یکی یگفته شده و حت ییها وقول هم نقل یافشار یاز آقا
 .ق شودیتواند توسط دادگاه محترم تحق یکه م( شده است یتجاوز جنس

ام که مشروحاً در  شده یدچار مشکالت جسم  مشخصاً در دوران بازداشت، شخصاً( ب
ه به ما نبود وارد یو فشارها یعات جسمیبازجو که نگران ضا. بخش بازداشت آمده است

را مورد « یجنس یجسم»ن و تمسخر عبارت یکرد از موضع توه یم یچند بار سع
م و یببر یقانون یم که شما را به پزشکیا نوشته ییها نامه»گفت  یسوءاستفاده قرار دهد و م

ز است که بازجو یانگ شگفت. «دیا قرار نگرفته ید که مورد تجاوز جنسینه شویدر آنجا معا
 یل پوکیاز قب یعات حادث شده در سلول انفرادیخود به ضا یبة شخصل تجریدل به

استفاده « اقرار»گرفتن  ین برایاز ا یره مطلع بود ولیف شدن چشم و غیاستخوان، ضع
 .نگهداشت یمرا در سلول انفراد ییها بدون هرگونه بازجو کرد و اال هفته یم

د یتشد یست و به معنا یک حق شهروندیه و نقد آراء محاکم ینقد قوه قضائ- 1
ن منطق است که در یهم با ا یل وجود مراحل مختلف دادرسیدل. ستیتضاد ن

در مورد نهضت  12شعبه  یندگان مجلس به رأیاعتراض نما. قانون آمده است
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 .دهد یم ین رابطه معنیهم در ا یآزاد
 ه است که تاکنونیت قوه قضائین برازنده جزء مسؤولین حسیا قاتلیکشف قاتل - 6

ن یا قاتلیدا کردن قاتل یپ یه برایس قوه قضائییدرخواست از ر. انجام نشده است
 .ن قوه باشدیف ایتضع دتوان یک شهروند مظلوم نمی

ت داشته یواقع یو سحاب یان افشاریدر مورد آقا« ژهیو یها ییبازجو»ان عبارت یب- 3
ام که  دهبو« یا ژهیو یها ییبازجو»است چون خود من در دوران بازداشت تحت 

 .ه آمده استین دفاعین در قسمت فصل دوم ایاعتراض و خالف آن از قوان
ف نظام هم یست، تضعیجرم ن ینگهبان در مورد نظرات استصواب یانتقاد به شورا- 4

فراهم  یمشکالت یاسیاست، به لحاظ س ی، حق شهروندیبه لحاظ حقوق. ستین
در سطح کالن  یو حتتوان دربارة آن سخن گفت  یکرده است که مفصالً م

 .ن دو جناح حکومت، موضوع رفراندوم هم شده استیمملکت ب
نجانب یه در چند اتهام ایک اعالمیس از ینو فرخواستیاست که ک ین نکته گفتنیا

 .استفاده کرده است
 است محترم دادگاهیر

 !است یت همچنان باقین دفتر، حکایان آمد ایبه پا
کردم، هر چند  یخود، دفاع م یاسیـ س یاعتقاد یگست از زندیبا ین بود آنچه من میا

ناچارم  یح دهم ولیرم و نه واضحات را توضیدفاع را مختصر کردم که نه وقت دادگاه را بگ
 :ح دهمیچند نکته را توض یانین مرحلة پایدر ا

نامه در رابطه  6ام تاکنون  قه آزاد شدهیکه با قرار وث 72/1/41از  :تقاضا از مقامات :اول
م که جزء پرونده است و مشروح و یا نوشته ییه به سران سه قوه و مقامات قضاین قضیا با

ما ـ و در بدو بازداشت و قبل از یدادگاه انقالب که از صدا و س یمفصل به اتهامات علن
ها به  ن نامهیاز ا یکی. میا د منتشر شده است، پاسخ دادهیها ـ و در جرا ییل بازجویتکم

 یهم وکال یا نامه. افته استین یانه بوده است و تاکنون انتشار عمومسران سه قوه محرم
ت ین نامه بیدر تمام ا. افته استیاند که انتشار  کشور نوشته یوانعالیاست دیمدافع ما به ر

وجود دارد  یاگر به قول شما خالء قانون یکردن دادگاه بوده است و حت یآن، علن یتکرار
ف نشده یتعر یاسیست و جرم سیأت منصفه مقدور نیر هبا حضو یعلن یل دادگاهیو تشک

تا اگر مردم اتهامات را . شود ین دادگاه انقالب علنیم که همیاست، درخواست کرد
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ن پرونده تا یافته است، لذا این امر تحقق نیا. ات را بخوانندیاند، اقالً دفاع اند و خوانده دهیشن
 .آن باشند ید پاسخگویالحساب باز خواهد بود و همه با ومی

 ین قوایجاد اختالف بیا»از اتهامات عمدة ما  یکی: یياظهارنظر مقامات قضا: دوم
ن اتهام را اثبات کند، من یکرد که ا یم یادیبازجو کوشش ز. است« هیه و قضائیمقننه ـ مجر

م تا ورآ یه و مملکت را میرتبه قوه قضائ ینجا اظهارنظر چند نفر از مسؤوالن عالیدر ا
ن قوه تندتر است، اظهارنظرها یترم قضاوت کنند که کدام اظهارنظرها در مورد اقضات مح

 :ه و مملکتیقوه قضائ یا از آن مقامات رسمیها  یـ مذهب یمل یقانون یها و درخواست
 (:21/4/2734د یجرا)ه یس قوه قضائییر- 2

ن ین ایو قوان یي، قضاي، اداريرانه در بخش مالیك خرابه و وینك ما وارث یا»
 «میقوه هست

شود، دادگاه شلوغ  يف است و احقاق حق نمیه ضعیند قوه قضائیگو يهمه م»
بر  يگر که ممكن است گاه اتهامیکنند و مسائل د ينم يدگیقضات رس. است

جاها درست باشد مثل فساد  يباشد و گاه ممكن است در برخ یيدستگاه قضا
جزم  يا ن مسئلهین بردن چنیبدر از  يد عزم ملی، مثل ارتشاء که واقعاَ بايادار
 «شود

 (: 21/4/2734د یجرا)استان تهران  یس دادگستریئزاده ریعل یآقا- 1

ه ین رفتند من گریزن و فرزندانم از ب يعرض کردم وقت ياهلل هاشم تیبه آ»
 « ستمیاستان تهران گر يبه حال دادگستر ينكردم ول

اهلل  تیم محرمانه به آم گرفتیك ماه داخل شهر ماندم مطالعه کردم و تصمی»
تا آخر نه . رون برومیب یيخواهم از دستگاه قضا يسم که آقا من میبنو يهاشم
 «.استان تهران را اداره کنم يتوانم دادگستر ي، نميزیکنم نه چ يکار م

 «چرا مرده نباشد؟. م عدالت مرده استییگو يم يد وقتینیشما بب»
. ن راه کشته شومیو هستم تا در ا ن وضع اعالم کردم به مقتل آمدمیبا همة ا»

 «.کشور بدتر است ياستان تهران برا ساس آمار و ارقام از همه جا يدادگستر

به  یدادگستر یبه نقل از فصلنامه مجله حقوق 11/22/41نوروز )ه یس قوه قضائییر- 7
 (:ن قوهیا یزدپناه معاون اجتماعیا یآقا یر مسؤولیه و مدیقوة قضائ یازیامت صاحب
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 یيوضع قضا. ها حل نشده است يمشكالت مردم در مراجعه به دادگستر. ..»
 يکشورها يشرفته و حتیپ يچ کدام از کشورهایکشور عقب افتاده است و با ه

ست سال یك پرونده طالق تا بیشدن  يطوالن.... ستیسه نیجهان سوم قابل مقا
مشترك  يگف زندین تكلییتع يست ساله برایانتظار ب. ستیآزگار قابل تحمل ن

را به خاطر مثالً صدور چك به سالبه  یيما بنده خدا.... ستین يدگینامش رس
م که یکن يرا در جامعه رها م يم و در همان حال کالهبرداران اصلیکش يم
چكس هم یب وارد کنند و هیاردها تومان به نظام و به اقتصاد مملكت آسیلیم

 .چشمتان ابروست يد باالینگو
، يپر از آلودگ يم آن هم زندانیبر يهزار نفر را به زندان م 711در هر سال ... 
 يو شرارت به زندان سپردن مردم از هر قماش يت، مرض، فساد اخالقیجنا

 ...میگند فاضالب کن يرا وارد مجرا يا مانند آن است که آب زالل چشمه
ار بد یبرخوردها در آنجا بس. میمشكل کم ندار ين دادگستریدر بخش ضابط

 يکه دست مردم به قاض ي، در پاسگاهها، تا وقتي، در کالنتريدر آگاه. است
 يگناه را م ياشخاص خوب و ب ينها مردم و حتیآورند ا يبرسد پدرش را در م

رند، کدام کس یگ يکنند و از آنها اقرار م ين شكل شكنجه میرند و به بدتریگ
ن کارها را یاد و جلو یزیخوب برخ! را داده است؟ يا ن اجازهینها چنیبه ا
 .دیریبگ

وقت شماها  د و آنیآ يدهند و صداشان در نم يسوزند و جان م يمردم دارند م
د انگار یا دهیان جرائم غلتید و از بس که میا دهیشور از بس که مرده د مثل مرده

ن مشكالت یخودتان دچار ا يها د بچهیکند، فرض کن يدر شما اثر نم يزیچ
 د؟یکن يه عبور میت از کنار قضتفاو يا باز هم بیاند آ شده
گران یر دیتأث اده کند اگر تحتید حق و عدالت را پیکه خودش با يدستگاه... 

ن دستگاه، برخورد با یبه حال ا يرد، وایر باشد و رشوه بگیرپذیرد و تأثیقرار بگ
را  يرا و پست يقدرت يت است که کسین جنایرد ایگ يار بد صورت میمردم بس

کننده و مردم  ه مراجعهیك رانت، علیرد و بعد آن را به عنوان ین مردم بگیاز هم
نشسته و با اخالق  یياست که در پست قضا ين چه کسیرد، ایبه کار گ

 زند؟ يبا مردم حرف م يطاغوت
 !ن آشفته بازار عصر قضاین شما و ایا 71و حاال در آغاز سال ... 

 (:74ماره ، ش2/4/2734عصر آزادگان، دوشنبه )ه ییس قوه قضایرئ
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 «.گر عقب استید يسال از دستگاهها 61ران یه ایعدل»

 (:2/21/41هان یک)ان یه در پاسخ به دانشجوییس قوه قضایرئ

ـ  ين سؤال که چرا پرونده گروه موسوم به ملیه در پاسخ به ایس قوه قضائیرئ
ح یتوض: د، گفتیکن يروشن نم يافكار عموم يطور شفاف برا را به يمذهب

شدن  يقبل از قطع يوجود دارد، از نظر قانون یيقضا يها پرونده آنچه که در
ملزم  ين دادرسیآئ 077براساس ماده  یيحكم، ممنوع است و دستگاه قضا

 يعنینكند،  يرسان گونه اطالع چیهم ه يعلن يها در مورد دادگاه ياست که حت
معلوم . ]دشدن اعالم کن ين و اتهامات آنها را تا قبل از قطعیمتهم يد اسامینبا
افته و در یون انتشار یزیاز تلو يدادگاه انقالب با چه مجوز يها هیست اعالمین

 [.د چاپ شده استیجرا

 (:21/4/41د یجرا)ه ییس قوه قضایرئ

 يقضات م. است يو فقه يحقوق يموقت فاقد مبنا يها از بازداشت ياریبس
ل کنند یمه تبدیموقت و احكام زندان را به جر يها از بازداشت ياریتوانند بس

 .دهد يکشور را کاهش م يها و زندان ين مهم زندانیکه توجه به ا

 یها مسلح در مورد پرونده قتل یروهاین ییس سازمان قضای، رئیازین یآقا- 8
 (:11/7/42د، یجرا) یا رهیزنج

ر یتأث خود گفتند که تحت يش در مصاحبه مطبوعاتیز سه روز پین يمرو يآقا»
ستند یگر يو خاتم يان شاهرودیآقا[ يریزنج يها تهمان قتللم میف] لم ین فیا

 وجود نداشته باشد؟ يچگونه تخلفیه يلمین فیچگونه امكان دارد در چن
 .دند متأثر شدندیلم را دیخود بازجوها هم که ف يحت... 
اند که از حدود مقررات  کرده یياند و برخوردها شده يبازجوها عصبان... 
 «.بوده استبه دور  يو قانون يشرع

 یها یـ مذهب یه در مورد پرونده ملیس قوه قضائیمعاون اول رئ یمرو یهاد یآقا- 1
 (:16/7/42د یجرا)

که پرونده در دست بازجوها بود، آنها به شدت با آزاد کردن متهمان  يتا زمان
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که کسب  ين افراد آزاد شوند، اطالعاتیمخالف بودند و اعتقاد داشتند اگر ا
ر نظر بازجوها آنها را آزاد یتأث ز تحتین يطبعاً قاض. رود يست ماند از د کرده

ن رفت، همه متهمان یاز ب يم تبانیکه پرونده کامل شد و ب ياما زمان. کردند ينم
پرونده  يو بازجوها ين قاضینظر ب همه ماجرا حاصل اختالف. را آزاد کردند

 .بود

 (:1/8/42د یجرا)زاده یعل یآقا- 6

مربوط  يها دارد به دادگستر يـ مذهب يدر مورد مل ياستیه سیاگر قوه قضائ
 .ستین

 (:1/8/42د یجرا) یا رهیزنج یها ر اطالعات در مورد قتلیوز یونسی یآقا- 3

ا چهار نفر از پرسنل وزارت اطالعات که مورد قبول وزارت اطالعات یسه »
ه را از ند غلط، پروندیك فرآیکردن  ين پرونده مسلط شده و با طینبودند بر ا

 .قت اصل مسئله فراموش شدیر خود خارج کردند و در حقیمس
ت را روشن کنند با یآنكه واقع ين عده به جایا. ستیت ماجرا پنهان نیواقع

به پرونده نداشتند و  يچ ربطیکه ه يکسان يوحشتناك بر رو يها انجام شكنجه
 ير اصلیست افراد مختلف، پرونده را از میو آزار و اذ يرین با دستگیهمچن

 ...خود منحرف کردند
ن یان موردنظر، آنان را از ایوزارت اطالعات پس از اطالع از تخلفات بازجو... 

ن افراد یوزارتخانه اخراج کرده است اما حكم وزارت اطالعات در مورد ا
 «.د قرار نگرفته استییمورد تأ يوان عدالت اداریتاکنون توسط د

 (:6/21/41د یجرا)ه یس قوه قضائیدار با رئیندگان مجلس در دیاز نما یجمع- 4

اعمال  یياز دستگاه قضا یيها ن است که در بخشیم ایکه ما دار يمشكل
... د یت داشته باشین موضوع عناید به ایبا يشود که حضرتعال يم یينفوذها

کشور  يوان عالیدنظر و دیتجد يمخصوص در دادگاهها يها وجود شعبه
ع یها شده و حق متهمان ضا مال نفوذ در پروندهکننده است و باعث اع نگران

 .شود يم
با  يشود ول يکه از دادگاهها کرد برخورد م يریان به علت تعبیلقمان يبا آقا... 
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 یيدرباره دستگاه قضا يه از جمالت تندترییس قوه قضایعنوان رئ شما که به
 .شود يد برخورد نمیکن ياستفاده م

 :ها گفت یـ مذهب یده ملز با اشاره به پرونینده تبرینما

شتر معتقدند و چرا ین پرونده از من هم به انقالب و اسالم بیاز متهمان ا يبرخ
 .شود يکند معاند محسوب م يکه مخالفت م يکس

د یجرا) یون ائتالف خط امام و رهبرینشان عضو فراکس نده ماهینما یرضا عبدالله- 1
7/1/41:) 

رون از مجلس صورت یم در بیتهران داشتاستان  يس کل دادگستریبا رئ يا جلسه
شدگان قرار  بازداشت ياز اقرارها يان بخشیندگان در جریتن از نما 11گرفت و 

ش از یرشدگان بود که بیتن از دستگ 01از اعترافات حدود  يلم بخشیف... گرفتند
 [7. ]بود يو افشار يهمه مربوط به سحاب

 (:1/21/41د یجرا) یافشار یعل- 21

ن مدت، یبودم و در ا يروز در انفراد 127ز بازداشت موقت خود، رو 117از 
 .دیرس يافتاد برعكس به اطالع من م يکه در کشور اتفاق م يلیمسا
شود و  يرقابل تحمل میرسانند که غ يم یيها فشار را به جا ن بازداشتیدر ا

در حد  يزن دهد و قدرتش به چانه يانسان احساس کرامت خود را از دست م
 .کند يدا میت بازجو تنزل پخواس

و  يلیط تحمیبهشت ماه در زندان با من شد در شرایکه در ارد يا مصاحبه
قرار داشتم و  يو روح يصورت گرفت و من تحت فشار جسم ياجبار

 .مقاومتم در هم شكسته شده بود
انجام مصاحبه، پخش نشدن آن بود، بعد هم که  ين وجود، شرط من برایبا ا
در انجام آن نداشته و  يپرونده گفت که نقش يدم قاضیپرس ل پخش آن رایدل
 . استان تهران بوده است يکل دادگستر سین کار به دستور رئیا

هان در یبهشت ماه امسال، روزنامه کیارد 8خ یلم مصاحبه و در تاریه فیقبل از ته
 ياز قول من به طرح مطالب« د خوردیکل يچگونه برانداز»تحت عنوان  يمطلب

ما از من یگر صدا و س ان مصاحبه، مصاحبهینكه در جریگر ایت و نكته دپرداخ
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از  ي، مونتاژیيب، مصاحبه نهاین ترتیبه ا. خواست تا متن او را بخوانم يم
هان یما و مطالب مطرح شده در مقاله کینش شده توسط صدا و سیمطالب گز

 .بود
به خاطر قبول آن  من. ندارد يکنم که آن مصاحبه اعتبار ينجا اعالم میو ا...

خواهم و  يپوزش م یيطلبان و جنبش دانشجو ران و اصالحیمصاحبه از ملت ا
تر از گذشته، بر تمام  کنم که راسخ يکنم و اآلن افتخار م يم ياحساس شرمندگ

 [00.]خود هستم يمواضع قبل

 است محترم دادگاهیر
ن آن یرخواست از مسئوله و آنهم دییها در مورد قوه قضا یـ مذهب یمل یها هیا اعالمیآ

ا آنچه از قول یاست « کشور ین قوایتند و در جهت توسعه تضاد ب»عدالت  یجهت اجرا
ها   یـ مذهب ید داد که ملیانصاف با. ان شدیب( باشد یمه میکه ضم)ه یین قوه قضایمسئول

وه ها را در ق ر روشییش درخواست اصالح و تغیها پ بانه، دلسوزانه و متعهدانه از سالینج
ن قوه شده یاز مسئوالن هم یلیبند سخن خ عیها ترج ن درخواستیاند و حاال ا ه داشتهیقضائ
ن یرا بر ا ییفرسا طاقت یه در زندان فشارهاین قوه قضائیسزاوار است که ضابط. است

ک شهروند را ین سؤال ید ایا امروز نبایآ. زنند یروها وارد کنند که دست به خودزنین
( 12/21/31)بازداشت شدند که صبح همان روز  یها شب یـ مذهب یملچرا »مطرح کرد که 

! ش عازم مسکو بودیبخش خود را ارائه کرد و صبح فردا در مجلس، گزارش آرام یخاتم
 «ها اثبات شود؟ ران به روسیجمهور ا سیا قرار بود اقتدار رئیآ

ادر بوده و شرفته قیپ یاز کشورها یا من چه در گذشته و چه حال در هر نقطه :سوم
ن امروز یدا کنم و همیام پ و مورد عالقه یتخصص یها شرافتمندانه در رشته یهستم که کار

 یتیحقوق بشر و مظلوم ین مملکت مهاجرت کرده و بدون استفاده از مبانیتوانم از ا یهم م
خود  یک و صنعتیآکادم یتخصص یها ییم و فقط در چارچوب تواناین مورد داریکه در ا

ر توسعه و یران را در مسید ایبا یچه کس یول. ات دهمیشرفته، ادامه حیور پک کشیدر 
ا دانشمندان، روشنفکران، متخصصان و یه در پرونده ین قوه قضائیاعتال قرار دهد، ضابط

ران نگهداشته و یآنچه مرا در ا. یرانیا... یاسی، سی، علمیا ، توسعهیصنعت یها ستیاستراتژ
چ یفر خواست هینکه در کیا. است یو مذهب یت ملیولنگه خواهد داشت احساس مسئ

ن است که یمن نشده دالّ بر ا یهایمنتشر شده و سخنران یچکدام از آثار قلمیبه ه یا اشاره
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 .دا کندیدر آن پ« یبرانداز» یویسنار یدر راستا یزیس نتوانسته چینو فرخواستیک
ه و قانون ین جاریانمن مصمم هستم که در زندان و خارج از زندان در چارچوب قو

و توسعه  ی، عدالت اجتماعیاستقالل، آزاد ی، همچنان نظرات خودم را در راستایاساس
ن یفه من ایط نشر دهم، وظیشرا یان کنم و در حد وسع خود و آمادگیب یمنزلت انسان

نظرات و انتقادات خودت را به عنوان  یتوانست یتو هر روز م»: گفت یسربازجو م. است 
« ؟یشد یاسیس BOXک یچرا وارد  یول ید منتشر کنیدانشگاه در جرا ک استادی

شرفته و یک کشور پیـ ضرورت  یاسیس BOX یـ با به قول و یقانون یاسیس یها سازمان
 .افته است و توسعه کشورها به آنها محتاجندی توسعه

 کیمن گذشته است اگر چه منبعث از  یها یا ر هم پروندهیآنچه بر من و سا :چهارم
 یـ مذهب یآنچه من از مل یول. بوده است« بیحذف رق» یو در راستا یاسیارادة س

است و نه با  یران دارد، نه زدودنیشه در اسالم و ایم متبلور است ریها فهمم و در نوشته یم
همة مردم . است ین رفتنیم ـ از بیشه هستین اندین مقطع حامل ایبازداشت ما ـ که در ا

ز به ضرورت از اسالم بهره خواهند یران عزیا یاعتال یستند و براه یـ مذهب یران ملیا
ران یعمر ما کوتاه و عمر اسالم و ا. عییله تضیکه حالل مشکالت باشد، نه وس یاسالم. برد
ران را همة یخ ایم، تاریسیم بنویتوان ینم ییخ را هم ما به تنهایتار. است یو طوالن یابد

 .میران باشیخ ایال صادق تارخدا کند نقّ. سندینو یان میرانیا
رغم یکه بر من وارد شده و عل یو جسمان ی، روانیروح یرغم همة فشارهایعل: پنجم
روز زندان و پس از آن  268که در دوران  ی...دهایرها، تهدیها، تصغ نیرها، توهیهمة تحق

 یها از کتاب یکی یت و حتیدارم و نه شکا یچکس نه دلتنگیام و خواهم شد از ه شده
البته با قلم استعاره و )اند  ن مدت مرا آزار دادهیام که در ا م کردهیتقد یر خود را به کسانیاخ

م و همه یریمان تجربه گ دوارم که از اعمال گذشتةیام(. ها تیل محدودیآنهم به دل
 . و شر در آنجا حساب خواهد شد ریم که هر مثقال خیالحساب را مدنظر داشته باش ومی

فقر، فساد، . است یباشد اجتماع یاسیران قبل از آنکه سیس مشکالت ایرئ یآقا :ششم
ندارند با  یاسیبه مسائل س ینده، ربطیآ یای، نسل جوان جویماندگ ، عقبیکار یض، بیتبع

، یبدو یها فقط قضات دادگاه. ستندین یشدن حل یمشکالت اجتماع یاسیبازداشت فعاالن س
رند واال مشکالت مملکت با یگ یقرار م یش الهیکشور مورد آزما یوان عالیدنظر و دیتجد

 .ستین یشدن ن محاکمات و احکام حلیا
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ات یجا نباشد که عمل یان نخبگان جامعه بین طنز مطرح در میان اید بینجا شایدر ا :هفتم
جانباز ) یثمیاله م مهندس لطف ین شکل بوده است که آقایها به ا یمذهب ـ یمل« یبرانداز»

را به عهده داشته  2111کلت یک موتورسی یرانندگ( ک دستینا و فاقد یبقبل از انقالب نا
هفت ساختمان  یج یبا آرپ( سال سن و کهولت 13با ) یداله سحابیاست و مرحوم دکتر 

« یبرانداز» ین طنز وجه عملیا ایآ! ص مصلحت را مورد حمله قرار داده استیمجمع تشخ
 !متوجه مملکت کرده است؟ نه راین همه هزیبوده است که ا یمذهب ـ یمل

 
 
 

 نوشت يپ

ح یتوض یمن استفاده کرد قاض یل مدافع از عنوان دکتر برایکه وک یدر جلسه دادگاه موقع [2]
ا استاد ین چون دکتر و یکه عناویدر حال. د استفاده شودین نبایداد که در دادگاه از عناو

 .حداد است یت آقایوجز ه یباشد همچنان که عنوان قاض یت فرد میدانشگاه جزء هو
ن یپاسخ من در دادگاه و تکمله آن به ا. آنرا کذب خواند ین نقل قول، قاضیان ایبه هنگام ب [1]

 :باشد یشرح م
 .باشد یدر شأن من دروغ گفتن نم (الف
در جلسه منزل  12/21/31اگر در مورخ »: ن نقل قول از خود را کهیدر ادامه دفاع، ا (ب

 .د کردییتأ یرا قاض« شدم یم بازداشت نمبود ینگار نم بسته یآقا
نگار، به هنگام مراجعه گروه به  بسته یمنزل آقا یطبق گفته مسؤول گروه بازرس (ج

 .اند نگار حکم بازداشت ما را نداشته منزل بسته
، گفته است که یجمع ه عمل دادگاه انقالب در بازداشت دستهیتوج یبرا یترق یآقا (د

ن جمع، هدف یا یریکه بنده دارم، دستگ یحسب اطالعبه »(: 13/21/31دوران )
 ینبوده است، بلکه اصل برنامه به دست آوردن اسناد ییقضا یها اقدامات دستگاه

ن افراد که یتصادفاً ا ین افراد وجود داشته است ولیبود که در محل تجمع ا
حضور نده صادر شده بود، در آنجا یآ یآنها، برا یریاز آنها که حکم دستگ یاریبس

 «.کنند یآنها م یریم به دستگیتصم ییقضا یها عتاً دستگاهیداشتند که طب
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ساعت آزاد شدند که به  71پس از حدود  یـ مذهب ین ملینفر از اعضاء فعال 4 (هـ
ن عمل یا. نداشتند یبا من فرق یـ مذهب ین ملیبه ائتالف و فعال یلحاظ وابستگ

 .ال شودها اعم یلیتوانست در مورد خ یم یدرست قاض
در دست مأموران  یصادر شد و به هنگام بازداشت حکم یدستور بازداشت، تلفن (و

 !نبوده است
ن یاز قبل قصد بازداشت مرا نداشته است و من هم ا ین است که قاضیها دال بر ا نیهمة ا

 داند و یکند، خدا م یب میمحترم آن را تکذ یحال چرا قاض یبه خاطر دارم ول یجمله را به درست
 !بس

ب باشم یام که قابل تعق نزده یبه قاض ییح داد که من افترایل مدافع من توضیضمناً در دادگاه وک
 .ام کرده یقول فقط از او نقل

م ساعت جلسه یالعموم تنفس دادگاه را اعالم کردند و بعد از حدود ن ینده مدعیشنهاد نمایبا پ
 .افتیدادگاه ادامه 

ست یبا ید کرد که کارشناس پروندة من مییاست دادگاه تأیر ان جلسه اول دادگاه،یدر پا [7]
 .شد ینکار انتخاب میا یبرا یافت فرد مطلعی یر مییتغ

، به ین و برخورد بازجو را در مالقات با ویاز من سؤال کرد که چرا موارد توه یقاض [8]
 یاست سخن ل شدهیقه تبدیکه قرار بازداشت من به وث یدر روز یام و حت اطالع او نرسانده

ا یگفتم، آ ین موارد را مین بود که مطمئن نبودم که اگر ایام، پاسخ من ا نگفته یبه قاض
موارد ضرب و شتم بازجو  یس طوسیدکتر رئ یآقا. گر در زندان بمانمیماه د 6ست یبا ینم

در زندان ماند و آخر هم به  ییماه بدون بازجو 6اطالع داده بود معهذا حدود  یرا به قاض
 .ل قرار، شدی، تبدید ویشد یماریل بیدل

 یسبز یسرخ کرده، آش رشته؛ کوکو ینیب زمیس با سیشب عبارت بود از سوس یغذا [1]
، آب (دینام یم یابر ییپا از نگهبانان آن را دم یکیکه ) ینیزم بیس یمه پخته، کوکوین

 معدة من یشب برا یر غذاهایگوشت، خوراك مرغ، کتلت که به جز خوراك مرغ سا
ان و نگهبانان یشد و زندان یخته مین غذاها در سطل آشغال ریبخش عمدة ا. ناسازگار بود

ت کردم یشب به بازجو شکا یکه از غذا یموقع. دادند یبه تناول آن از خود نشان نم یرغبت
 یگفت که شب نان و چا یها م از نگهبان یکیخورد و  یشب را نم یاو هم گفت که غذا

 .خورد ین میریش
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 .حداد قرار گرفت ید قاضیین مورد در دادگاه مورد تأیخوشبختانه ا [6]
کرد که او را در مطب  یدکتر ملک یو تندرست یبه سالمت یا اشاره ینجا قاضیدر ا [3]

ح یدانست که من توض یسرطان او را تمارض م یماریحاً بیده است و تلوید یدندانپزشک
دارد  یپروستات خود است و وضع بهتر مشغول معالجه سرطان یدادم که فعالً دکتر ملک

 .باشد یت است که پرونده آن هم موجود میک واقعیسرطان پروستات او  یماریب یول
ت یب شد، رعایم تا چنانچه تصوین موارد را به مجلس بدهیاشاره کرد که ا ینجا قاضیدر ا [4]

د یکس را نباچیم، پس هیت کنین موارد را رعایشود و در ضمن گفت که اگر قرار باشد ا
ن یح من ایتوض. دانست یرممکن مین موارد را غیت ایرعا یحاً ویم و تلویبازداشت کن
است و  یاسیر مذاهب و مکاتب سیتر از سا شرفتهیت حقوق بشر در اسالم پیاست که رعا

ک حاکم یتواند نمونه رفتار  یملجم، م با قاتل خود، ابن یعنوان نمونه رفتار حضرت عل به
 .دباش یاسالم

ات یاز محتو یچ موردیکردند که ه یمن ادعا م« محاکمه» یپرونده به هنگام برگزار یقاض [1]
با خانواده را شخصاً به  یمهندس سحاب یلم مالقات آقایپرونده منتشر نشده است و فقط ف

ت یون اقلیلم متهمان توسط فراکسیاند و آنچه به عنوان اعترافات و ف داده یکروب یآقا
 .ت خواهد کردیشکا یعبداله یده کذب است و گفت که از آقامجلس مطرح ش

است محترم یبه ر یا ن رابطه نامهید به قتل شدم که در ایتهد یکبار تلفنی یپس از آزاد [21]
 (.مه استیمتن نامه ضم)نوشتم  یجمهور

او اصرار  یگفته است که مصاحبه نکند ول ین مورد گفت که شخصاً به افشاریدر ا یقاض [22]
 .اشته است که مصاحبه کندد
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 (وکیل)الیحه دفاعیه آقاي دکتر شریف 

 
 دادگاه انقالب اسالمي 27ریاست محترم شعبه 

 ط د/67/8111پروندة کالسه : موضوع

 
 احتراماً 

الذکر راجع به اتهامات وارده به دکتر محمدحسین رفیعی استاد  بازگشت به پرونده کالسه فوق
 .گردد علوم دانشگاه تهران این الیحه در مقام دفاع از ایشان تقدیم دادگاه میپلیمر دانشکده 

باشم، ضمن مطالعه پرونده موجود در  دار می اینجانب که افتخار دفاع از ایشان را عهده
دفتر دادگاه و کیفرخواست تنظیمی با حصول یقین از غیرقابل انتساب بودن اتهامات وارده 

بین مندرجات کیفرخواست و مواد استنادی، این الیحه را ارائه  به موکل و فقدان ارتباط
 .به این امید که ضمن رسیدگی عادالنه موجبات برائت ایشان فراهم گردد. نمایم می

 ریاست محترم دادگاه،
االصول استحضار دارید که علیرغم غیرعلنی بودن رسیدگی اتهامات وارده به متهم  علی

های  های مختلف عنوان گردیده و روزنامه ها و مصاحبه رانیها، سخن به کرات در اعالمیه
لذا ضمن . اند خاصی نیز این اتهامات را با تیترهای اصلی در سطح گسترده منتشر ساخته

اعالم جرم تقاضای رسیدگی به چگونگی نقض موازین غیرعلنی بودن دادگاه را دارم و 
ه حیثیت ایشان نیز فراهم گردیده امیدوارم که در صورت احراز برائت موکل موجبات اعاد

 .موکل به شکل مناسب ترمیم گرددبه و خسارات معنوی و مادی وارده 
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 .کنم ید بر موارد فوق دفاع از ایشان را آغاز میبا تأک
ایرادات راجع به : یکم: بخش تنظیم گردیده است، به این ترتیب 1این الیحه که در 
نقض : راجع به محاکمه متهمین سیاسی، سومعدم رعایت موازین : صالحیت دادگاه، دوم

نقض : حقوق موکل به عنوان یک انسان در جریان دستگیری و نگهداری در زندان، چهارم
های عمومی و انقالب در امور کیفری در مورد  اصول قانون اساسی و آیین دادرسی دادگاه

داده شده موکل و در بخش پنجم به اتهامات وارده به موکل ضمن کیفرخواست پاسخ 
 .است

 ایرادات: بخش یكم

 کننده ابهام در جایگاه قانوني دادگاه رسیدگي :الف
تشکیل دادگاه اختصاصی از طریق قانون . های انقالب یک دادگاه اختصاصی است دادگاه

عادی میسر نیست، زیرا تنها دادگاه اختصاصی که در نظام حقوقی ما موجودیت یافته از 
صالحیت این دادگاه نیز . صورت پذیرفته است 231اصل طریق قانون اساسی و ضمن 

محصور در رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح 
های انقالب به عنوان یک دادگاه اختصاصی با نظام  به این لحاظ موجودیت دادگاه. است

صالحیت قانونگذار  قانون اساسی راجع به 212مفاد اصل . حقوقی کشور مطابقت ندارد
های عمومی است نه  ها و تعیین صالحیت آنها ناظر بر دادگاه عادی جهت تشکیل دادگاه

 .های اختصاصی اندازی دادگاه راه
 عدم صالحیت دادگاه انقالب جهت رسیدگي به اتهامات سیاسي: ب

یک دادگاه ی انقالب ها هچنانچه بتوانیم ایراد فوق را نادیده بگیریم، نظر به اینکه دادگا
ی عمومی است و ها هاختصاصی است، لذا صالحیت آنها استثناء بر اصل صالحیت دادگا

محصور در جرائمی است که طبق قانون به طور روشن صالحیت رسیدگی به آنها به دادگاه 
ی ها هقانون تشکیل دادگا 1ی انقالب ضمن مادة ها هصالحیت دادگا. اختصاصی داده است
عالوه بر . ن شده و رسیدگی به اتهامات سیاسی در زمرة آنها نیستعمومی و انقالب معی

ی ها هقانون اساسی رسیدگی به اتهامات سیاسی را در صالحیت دادگا 264این اصل 
ی اختصاصی استثناء بر اصل ها هدادگستری قرار داده و با توجه به اینکه صالحیت دادگا

الذکر به محاکم  مندرج در اصل فوق« یی دادگسترها هدادگا»است، لذا بدون تردید عبارت 
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 .گردد نه مراجع قضایی اختصاصی عمومی برمی
 عدم صالحیت دادگاه انقالب جهت رسیدگي به برخي اتهامات :ج

ی انقالب جهت ها هچنانچه بتوان ایرادات فوق را استماع ننمود، عدم صالحیت دادگا
قانون  614جرم موضوع مادة . سترسیدگی به برخی از اتهامات وارده به موکل نیز منتفی ا

مجازات اسالمی راجع به نشر اکاذیب به قصد احراز غیر یا تشویش اذهان عمومی در زمرة 
استناد ریاست . ی انقالب نسبت به آن منتفی استها همواردی است که صالحیت دادگا

ن خصوص معطی صالحیت به دادگاه انقالب در ای«  ابالغ ویژه»ای به نام  دادگاه به پدیده
به  ها هقانون اساسی تعیین صالحیت دادگا 212اوالً نظر به اینکه طبق اصل : گردد، زیرا نمی

قوة مقننه واگذار گردیده، لذا، تغییر در صالحیت محاکم از طریق ابالغ ویژه منجر به نقض 
گردد و مقوله تفکیک قوا  قانون اساسی می 32و  14، 13قانون و در نتیجه نقض اصول 

 4ی عمومی و انقالب و مادة ها هقانون تشکیل دادگا 8شود، ثانیاً، با توجه به مادة  می نتفیم
نه . نامة اجرایی همان قانون، صدور ابالغ ویژه محصور بین شعب محاکم عمومی است آیین

که قانون  تواند نافی صالحیت ذاتی محاکم میابالغ ویژه ن. بین محاکمه عمومی و انقالب
توجه به این نکته ضروری است که طبق . قرار گیرد و به آن خلل وارد کند آنرا معین کرده،

همان قانون نیاز به  614قانون مجازات اسالمی، رسیدگی به جرم موضوع مادة  316مادة 
 . شاکی خصوصی دارد و در پروندة حاضر شاکی خصوصی موجود نیست

 ریاست محترم دادگاه
صدور قرار عدم صالحیت به استناد ایرادات مندرج  بنا به موارد فوق در وهلة اول تقاضای

صدرالذکر و در وهلة بعد تفکیک بین اتهامات انتسابی و صدور « ب»و « الف»در بندهای 
ی ها هقرار عدم صالحیت نسبت به اتهاماتی که رسیدگی به آنها در صالحیت ذاتی دادگا

 .عمومی است را دارد

یدگي به اتهامات سیاسي عدم رعایت موازین ناظر بر رس: بخش دوم

 ضمن محاکمه موکل

 رسیدگي غیرعلني و پشت درهاي بسته به اتهامات وارده به موکل: الف
استثناءپذیر  دارد که علنی بودن رسیدگی به اتهامات سیاسی مدلل می 264نص صریح اصل 
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این دادگاه که . نیست و برگزاری دادگاه علنی برای متهمین سیاسی یک تکلیف است
ششم راجع به جرم سیاسی توسط شورای نگهبان  سید مصوبة مجلیاظ عدم تأبه لح

نیز قابلیت اجراء ندارد، دیدگاه  264رسد و اصل  جرم سیاسی به منصة ارتکاب نمی
توان گفت که اگر شورای نگهبان هیچگاه حاضر به تأیید چنین  آیا می. موجّهی نیست

گردد؟ جرم یک پدیدة  ی نمیای نگردد، هیچگاه هیچکس مرتکب جرم سیاس مصوبه
اکثر . ی اجتماعی است نه ایجادکنندة آنها هاجتماعی است و قانون مؤید و ناظم پدید

مخالف بودند، ( ع)فقهاء و برخی از حقوقدانان خوارج را که با حکومت امام علی
گیری جرم سیاسی را به جوامع  شمرند، یعنی شکل مصداق مجرم سیاسی برمی

دهند و بنابراین تأیید یا عدم تأیید  هم تسری می( حقوق عمومی از نظر)غیرمتکامل 
توسط شورای نگهبان را مولّد جرم سیاسی  264مقننه در مورد اصل  ی قوهمصوبات 

راجع به جرم  264برپایة چه استداللی عدم تأیید قانون موضوع اصل . شمرند برنمی
دهد تا  عادی قرار می ناظر بر متهمین 261سیاسی، متهمین سیاسی را مشمول اصل 

استفاده نموده و محاکمه متهمین سیاسی  261قاضی بتواند از اختیارات موضوع اصل 
را به طور غیرعلنی برگزار نماید؟ موازین حاکم بر ضرورت رسیدگی علنی به اتهامات 

 264سیاسی که قاضی موظف به رعایت آنهاست، محصور در قانون موضوع اصل 
کوت قانون در مورد متهمین سیاسی گردید، برخی از این نیست که بتوان مدعی س
 :موازین به شرح زیر است

 .اعالمیه جهاني حقوق بشر 00مادة  -0
های اعالمی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و عالوه بر این  این اعالمیه مصداق قطعنامه

زامی است و نقض آن ها ال المللی رعایت آن برای تمامی دولت های بین به لحاظ ورود به عرف
 .المللی شود تواند موجه مسئولیت بین می
 .میثاق حقوق مدني و سیاسي 08و  01، 7مواد  -2

تشریفات موضوع . المللی است و کشور ما نیز به آن پیوسته است این میثاق یک معاهدة بین
ند ها مکلف قانون اساسی در مورد این میثاق رعایت شده و قضات دادگاه 211و  33اصول 

 .بندندقانون مدنی مفاد آنرا بکار  1به موجب مادة 
ها و مؤسسات  قانون بازسازي نیروي انساني وزارتخانه 01مادة « ب»و بند  8مادة  -1

 1/6/71دولتي و وابسته به دولت مصوب 
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 6/7/71مصوب .... قانون احزاب 07مادة  -8
فری حاکم است که اصل های کی از سوی دیگر یک سلسلة اصول پذیرفته شده بر رسیدگی

این . تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در زمرة آنهاست
 .نماید می اثباتاصول ضرورت رسیدگی علنی را 

 عدم حضور هیئت منصفه در رسیدگي به اتهامات موکل: ب
اف شرافتمندانه وصف اساسی اتهامات سیاسی، احتمال فقدان انگیزة مجرمانه و احراز اهد

ریزی زیستی سعادتمندانه برای  متهم سیاسی مدعی است که با هدف پی. در متهم است
توان او را  در صورت صحت این ادعا نمی. جامعه مرتکب افعال موضوع اتهام گردیده است

مفاد کیفرخواست حاکی . یک عنصر ضداجتماعی که وصف اصلی مجرمین است برشمرد
ق فعالیت سیاسی را به عنوان یک حق عمومی برشمرده و در پناه از این است که موکل ح

در  را مفاد کیفرخواست ایشان. این حق افکار خود را جهت صالح جامعه نشر داده است
معرض اتهامات ذاتاً سیاسی از قبیل اقدام برضد امنیت ملی قرار داده و این اتهام با ادعای 

ذات و وصف اتهام . جامعه همگونی ندارد موکل مبنی بر اقدام در جهت صالح و سعادت
را ضروری  264وارده و ادعای موکل ضرورت حضور هیئت منصفه و اجرای مفاد اصل 

آیا عدم هماهنگی بین قوه مقننه و شورای نگهبان در تصویب قانون راجع به . سازد می
ر آیا تشکیل هیئت منصفه باید موکل را از حق قانونی خود محروم سازد؟ به عبارت دیگ

گیرند باید تاوان این ناهماهنگی را بدهند؟  کسانی که در معرض اتهامات سیاسی قرار می
فت اقتضاء دارد که هیئت حاکمه پاسخگو باشد نه صاالصول موازین عدالت و ن علی

 .متهمینی مثل موکل

نقض حقوق انساني موکل حین دستگیري و در طول مدت : ومسبخش 

 بازداشت

مذهبی در حالیکه  ـه استحضار دارند که موکل همراه با سایر متهمین ملی ریاست محترم دادگا
موکل به عنوان یک انسان از . اند، دستگیر شده است در منزل یکی از متهمین حضور داشته

المللی تعلق آنها به هر انسانی را  مند است که عالوه بر قانون اساسی، اسناد بین حقوقی بهره
این حقوق نافی بشریت هر انسانی است و با طبع و سرشت  نفی. ضروری برشمرده است
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 :ر مورد موکل رعایت نشده استداین حقوق به ترتیب زیر . انسان ارتباطی ناگسستنی دارد
( بدون مجوز)اعالمیه جهانی حقوق بشر، توقیف خودسرانه  1به موجب مادة - 2

حین . شده استقانون اساسی نیز تأیید  71این امر ضمن اصل . ممنوع شده است
دارند که مأموریت آنان بازرسی منزل  بازداشت موکل، مأمورین ابتداء اظهار می

مذهبی به صرف اظهار شفاهی  ـاست، پس از چندی موکل و سایر متهمین ملی 
 .شوند مبنی بر اقدام بر علیه امنیت ملی بازداشت می 16مدیر شعبه 

یت نامناسب و غیرمتعارف و شود و با وضع موکل در ساعات شب بازداشت می- 1
هایی که گنجایش آنها را نداشته، منتقل  در حالیکه وی را با سایر متهمین با اتومبیل

نمایند، در همان حال وی را به لحاظ ممانعت از نگریستن به بیرون مجبور  می
میثاق  21این امر ناقض مادة . کنند که گردن خود را پشت صندلی قرار دهد می

 .سیاسی استحقوق مدنی و 
قانون اساسی مبنی بر فراهم آوردن مقدمات محاکمه در  71علیرغم نص اصل - 7

روز در  216الذکر موکل به مدت  میثاق فوق 1مادة  7اسرع وقت و مفاد بند 
 211×241روز آن را در سلولی با ابعاد  14سلول انفرادی محبوس بوده که 

به لحاظ تماس دائمی سر موکل  این امر موجب شده. متر به سر برده است سانتی
ای در پوست سر وی ایجاد شود که تا روز محاکمه باقی بوده  با دیوار سلول زائده

 .است
 .و وکیل خود محروم بوده است نموکل به مدت طوالنی از مالقات با بستگا- 8
بازجویی از موکل با چشمان بسته صورت گرفته، ایشان حتی طول مسیر سلول تا - 1

 .کرده است بند طی می ویی و حتی مسیر دستشویی را نیز با چشممحل بازج
موکل در جریان بازجویی بکرات در معرض برخوردهای تحقیرآمیز اشخاص که - 6

اعالمیه جهانی  1این برخوردها با مادة . اند، قرار داشته است از وی بازجویی کرده
میثاق حقوق  21حرمتی به حیثیت ذاتی وی با مادة  حقوق بشر و به لحاظ بی
 .مدنی و سیاسی منافات دارد

نویسی در مورد اشخاصی گردیده که با پروندة  موکل به دفعات مجبور به تک- 3
اند از متهم که بر علیه آنها مجبور به  اند و قادر نبوده اتهامی وی ارتباطی نداشته

 .بکنند سئواالتیشهادت شده 
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تعدد قانون آیین نقض موازین قانون اساسي و مواد م: چهارمبخش 

 دادرسي کیفري و قانون مجازات اسالمي در مورد موکل

 221و  224، 227قانون اساسی و مواد  71بازداشت موکل ضمن نقض اصل - 2
به این ترتیب که حین بازداشت . صورت پذیرفته است آیین دادرسی کیفریقانون 

ز جلب هیچگونه موضوع اتهام و دالیل آن به وی ابالغ و تفهیم نگردیده، قبل ا
ای برای وی ارسال نگردیده و حین جلب نیز هیچگونه برگة جلبی به  احضاریه

برد  ها بعد پی می موکل با اظهار شفاهی شخصی که مدت. وی ابالغ نگردیده است
 .گردد دادگاه انقالب است، دستگیر می 16که مدیر شعبه 

ست پس از بازداشت بای قانون آیین دادرسی کیفری، موکل می 217طبق ماده - 1
های مدید به هیچ  حال آنکه ایشان تا مدت. بالفاصله به مقام قضایی تحویل گردد

گردد همچنین به لحاظ عدم مالقات با هیچ مقام قضایی  مقام قضایی تحویل نمی
قانون  71و محروم ماندن از تماس با وکیل خود قادر به استفاده از مدلول اصل 

 .یین دادرسی کیفری نشده استقانون آ 214اساسی و مادة 
اند، نامشخص است و به  سمت اشخاصی که مبادرت به بازجویی از موکل نموده- 7

قانون آیین دادرسی کیفری در مورد موکل نقض گردیده  14و  13این لحاظ مواد 
 .است

صرفاً دو قرار بازداشت به موکل ( روز 268جمعاً )در طول مدت بازداشت موکل - 8
الیه  قانون آیین دادرسی کیفری منتهی 77حال آنکه طبق ماده . ه استابالغ گردید

گردید و یا در فواصل یک  یک ماه پس از بازداشت باید تکلیف وی مشخص می
 .شد ماهه قرار بازداشت وی تمدید می

 62در وضعیتی که موکل در سلول انفرادی محبوس بوده است، برخالف مادة - 1
تحقیقات مقدماتی با فواصل طوالنی همراه بوده و قانون آیین دادرسی کیفری، 

موکل در جریان . جلسات بازجویی گاه در ساعات شب صورت پذیرفته است
بازجویی به دفعات در معرض اطالعات غلط منتسب به سایر بازداشت شدگان و 

نامه، انجام مصاحبه و فشار جهت  سؤاالت القایی جهت اجبار به نوشتن توبه
گرفته است و به این منظور موکل در معرض تهدید به کتک و اعترافات قرار 
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بازجوها جهت توفیق . برخورد فیزیکی و یا تهدید به بازداشت همسر بوده است
 .اند در اثبات جرم موهوم موکل حرمت و حیثیت موکل را مهتوك نموده

باید عالوه بر موارد فوق موکل در طول مدت بازداشت از داشتن لوازمی که یک زندانی 
آنها را در اختیار داشته باشد محروم بوده و به لحاظ عدم تناسب سلول انفرادی با وضع 

متر بوده که این امر موجب تماس مکرر سر  سانتی 241طول سلول اولیه وی )فیزیکی وی 
ها پس از  دچار مشکالت جسمی و روانی شده که تا مدت( ایشان با دیوار سلول شده است

بند جز در مواردی که در سلول به  استفاده دائمی از چشم. یر بوده استآزادی با آنها درگ
تاریک سلول انفرادی، عدم تناسب غذا با وضعیت مزاجی موکل که  برده، فضای نیمه سر می

معده داشته است و مواردی از این نوع، عوارض مشخصی برای موکل در پی  سابقه زخم
 .ه شده استداشته که در دفاعیات ایشان به آنها اشار

 تحلیل اتهامات وارده به موکل ضمن کیفرخواست: پنجمبخش 

 ریاست محترم دادگاه
لحاظ تکلیف قانونی ناشی از مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری  االصول جنابعالی به علی

آیا . همچنین دفاعیه موکل را استماع فرمودید. های موکل قرار دارید در جریان بازجویی
لحاظ اشراف جنابعالی به قانون، با توجه به این سوابق ایشان را متهم به  توان به می

 براندازی نمود؟
به نظر اینجانب دفاعیه موکل محترم نیاز به تحلیل حقوقی مواد استنادی کیفرخواست 

 .پردازم با این حال به حکم وظیفه به این امر می. ندارد
 اسالمي به موکل قانون مجازات  076تحلیل توجه جرم موضوع ماده 

قانون مجازات اسالمی به موکل، رکن  243تحلیل توجه یا رد جرم موضوع ماده  :الف
 :مادی جرم فوق موارد زیر است

 ریختن طرح براندازی و تهیه اسلحه و مواد منفجره در این راستا- 2
 .گذاردن امکانات مالی مؤثر یا وسایل و اسباب کار و سالح در اختیار براندازان- 1

ای از تحقق رکن مادی جرم موضوع مادة  ضمن کیفرخواست نه تنها کوچکترین نشانه
این امر صرفاً . خورد، بلکه حتی ادعایی نیز در این باب عنوان نشده است به چشم نمی 243

موارد مندرج در . های سیاسی باقی مانده است در حد ادعا و بیان جمالت مشابه با خطابه
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 :عبارت است از مقدمه کیفرخواست 2بند 

اندازي  اقدام در جهت براندازي و علیه امنیت کشور از طریق مشارکت در راه»
هاي غیرقانوني معاند و ضدانقالب، شرکت در جلسات براندازي، تشكیل  گروه

هایي تحت عنوان تحلیل سیاسي جهت  جلسة دبیرخانة فعاالن، برگزاري کالس
ان ایت مالي و تدوین میثاق جریجذب و ترتیب نیروهاي برانداز اجرایي، حم

 «هاي ضدانقالب براندازي و گروه

 آورند؟ آیا این امور رکن مادی جرم موضوع ماده فوق را فراهم می
العموم پرسیده شود که  از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارد از نمایندة محترم مدعی :ب

اعیة مؤثر ایشان بیان موکل محترم از چه تاریخی برانداز شده است؟ مشاغل موکل ضمن دف
آیا تحقق براندازی در مورد ایشان علیرغم تصدی مشاغل مزبور میسر است؟ ایشان . گردید

های مختلف در گزینش عضویت هیئت علمی پذیرفته شده  بار پذیرش در گزینش 8پس از 
 ای بر دیدگاه ایشان مبنی بر تمکین به نظام حقوقی کشور ها، آماره آیا این تأییدیه .است

 شود؟ محسوب نمی
روند »توجهی از کیفرخواست توجه دادگاه را به کتاب  درخصوص بخش قابل :ج

در عین حال مجدداً . دارد که ضمن الیحه موکل محترم تقدیم شده، معطوف می« جدایی
توجه قاضی محترم در خصوص آن بخش از مندرجات کیفرخواست که مرتبط با 

قانون آیین دادرسی کیفری در  237به مادة . باشد می 2711های ایشان قبل از تیر ماه  فعالیت
 .دارد خصوص مرور زمان معطوف می

هزار تومان در راستای برگزاری انتخابات هزینه نموده و  11موکل در مجموع مبلغ  :د
العموم این مبلغ را مصداق فعل  گویی مدعی. این امر ضمن کیفرخواست ذکر شده است

حال آنکه هدف از پرداخت این وجه تأمین . لمداد نموده استق« کمک به جریان برانداز»
 .هزینه برگزاری انتخابات بوده است

 ـهای ائتالف ملی  ضمن کیفر خواست وجود اسم موکل در ذیل برخی از اعالمیه :هـ
 .دهد را تشکیل نمی 243این امر عنصر مادی مادة . مذهبی دلیل براندازی شمرده شده است

ابالغ شده « توسعه تضاد در درون حاکمیت»عنوان  ای تحت پدیده ضمن کیفرخواست :و
عنصر قانونی چنین جرمی مورد اشاره قرار . ّات موکل متهم به این امر گردیده است و به کر

های سیاسی ممکن  االصول جریان علی. نیز بر آن منتفی است 243نگرفته و شمول مادة 
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حال آنکه ائتالف ملی . ین امر مبادرت ورزنداست به منظور دستیابی به قدرت سیاسی به ا
 .مذهبی نه توان دستیابی به قدرت را داشته است و در پی آن بوده است ـ

 243ضمن کیفرخواست ارسال فاکس برای آقای یوسفی اشکوری دلیل شمول مادة  :ز
قضاوت در مورد شمول عنصر مادی جرم موضوع مادة فوق بر این عمل . شمرده شده است

 .کنم قاضی محترم احاله می را به
نامیده شده، از مصادیق اتهام « افتراء، القاء و ابهام»ضمن کیفرخواست مواردی که  :ح

شمرده شده، حال آنکه اگر اقدامات موکل را  243یعنی براندازی موضوع ماده  2ردیف 
: قبیل موارد دیگری از. گیرد بتوان تحت عناوین فوق قرار داد، مشمول این ماده قرار نمی

نگار و استماع سخنرانی  نه منزل آقای بستههاای، حضور در جلسات ما صفحه 78تهیه جزوه 
آقای دکتر پیمان، تغییر حکومت از طریق انتخابات، ترتیب دادن کالس برای جذب نیرو، 

این امور با . شمرده شده است 243نیز ضمن کیفرخواست در زمرة جرم موضوع مادة 
اتهاماتی از قبیل توهین به . ماده مزبور هیچگونه سنخیتی ندارد عنصر مادی جرم موضوع

ریاست محترم مجلس، برخورد تحقیرآمیز با رییس قوه مقننه، بکار بردن جمالت تحقیرآمیز 
 .نیز حتی در صورت صحت مشمول مادة استنادی نیست

ر د. نظر در گروه برانداز است ریختن طرح براندازی حکومت مستلزم وجود وحدت :ت
دارای « ائتالف»گردد که  به موکل این نکته تبیین می 814تحلیلی انتساب جرم موضوع ماده 

. نماید منفک می« ...گروه، دسته، جمعیت، حزب، انجمن و»تعریف روشنی است که آنرا از 
ائتالف . شوند های متعددی است که گرد یک هدف موقتی جمع می ائتالف مرکب از گروه

های عضو در  م است و تشکیل آن جهت تجمیع قدرت پراکنده گروهفاقد استمرار و دوا
این ائتالف نیز . مذهبی نیز مشمول وصف فوق است ـائتالف ملی . یک مسئله معین است

 .تر در انتخابات شکل گرفت یهای ناهمگونی است که با هدف حضور قو متشکل از گروه
ه و باید از انسجام برخوردار باشد مورد اشاره قرار گرفت 243که در ماده « گروه»این با 

ترکیب این . متفاوت است و به لحاظ این تفاوت از شمول ماده فوق خروج موضوعی دارد
ائتالف نه تنها از همگونی الزم برای ریختن طرح براندازی برخوردار نبوده است، بلکه فاقد 

گسیختگی . اند مر نبودهتوان الزم جهت این امر بوده و به این لحاظ هیچگاه در اندیشة این ا
موکل . خود بهترین دلیل این امر است 243و عدم ارتباط مندرجات کیفرخواست با ماده 

 :گوید محترم نیز در این راستا می
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دیدم، نه  ها را فاقد قصد و توان جهت کسب قدرت سیاسي مي مذهبيـ ملي »
 (نده اتهاميپرو 78ص ) «اي بود، نه همگوني نظرات براي تدوین برنامه برنامه

 :اند ایشان در جای دیگر اظهار داشته

ام، بحث براندازي هیچوقت طرح نشده است، از  با کارهاي مخفي مخالف بوده»
ام، بلكه اقدامات قانوني در فاز  بحث مقاومت فعال استنباط براندازي نداشته

 (يپرونده اتهام 76ص )« اصالحات موردنظر بوده است

 قانون مجازات اسالمي به موکل 877مادة تحلیل انتساب جرم موضوع 

 :دارد مادة مزبور مقرر می

هر کس با هر مرامي، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتي بیش از دو نفر در داخل 
یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنواني تشكیل دهد یا اداره نماید که هدف 

ز دو تا ده آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس ا
 .شود سال محكوم مي

است و عنصر « دسته، جمعیت یا شعبه جمعیت»یا ادارة  «تشکیل»عنصر مادی این جرم 
ابتدائاً توجه . است «قصد بر هم زدن امنیت کشور بدون داشتن قصد براندازی»معنوی آن 

به گردد که جمعیتی که موکل محترم متهم  دادگاه محترم به این نکته اساسی معطوف می
اندازی شده و فعالین آن قصد و نیتی  تشکیل آن گردیده، با هدف حضور در انتخابات راه

به این لحاظ وصف موقتی بودن آن و حصر اهداف آن، . اند در ماندگاری و بقای آن نداشته
همچنین تحقق . نماید موردنظر ماده فوق ممتنع می« جمعیت یا دسته»تلقی آنرا به عنوان 

برهم زدن امنیت »دهندة آن مبنی بر  فوق مستلزم اثبات اهداف تشکیل جرم موضوع مادة
مذهبی صرفاً حضور مؤثر در رقابتهای  ـحال آنکه هدف از ائتالف ملی . است« کشور

های  ائتالف مزبور در طول فعالیت. انتخاباتی بوده و در همین راستا نیز عمل شده است
 .نگردیده است ای انتخاباتی نیز متهم به هیچ عمل مجرمانه

با توجه به نکتة فوق و با عنایت به دالیل آتی انتساب جرم موضوع مادة فوق به موکل 
 :منتفی است

حال آنکه . است« تشکیل دسته، جمعیت یا شعبه جمعیت»ماده فوق ناظر بر  :الف
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این جریان متشکل . است که تعریف خاص خود را دارد« ائتالف»مذهبی یک  ـجریان ملی 
 .گیرد الذکر قرار نمی های متعدد است و خود تحت شمول عناوین فوق ها و جمعیت از دسته
در حالیکه . ماده استنادی ناظر بر امری احداثی است که سابقه نداشته باشد :ب
مذهبی سابقه وجودی دیرینه دارند و امر احداثی  ـدهندة فعاالن ملی  های تشکیل دسته

 .شوند محسوب نمی
دهندة  های از پیش موجود تشکیل ها و جمعیت هیچیک از دسته موکل محترم عضو :ج

نامبرده اقدام به تشکیل دسته یا جمعیت جدید نیز ننموده . مذهبی نبوده است ـائتالف ملی 
این ماده . تعریف شده... ها و قانون فعالیت احزاب و جمعیت 2جمعیت ضمن مادة . است

 :دارد مقرر می

سیاسي و امثال آنها تشكیالتي است که داراي حزب، جمعیت، انجمن، سازمان »
مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یك گروه اشخاص حقیقي معتقد به آرمانها و 

ها و رفتار آن به صورتي به  مشي سیاسي معین تأسیس شده و اهداف و برنامه
 «.اصول اداره کشور و خط مشي کلي نظام جمهوري اسالمي ایران مربوط باشد

 .در مورد موکل قابل انتساب نیست 814عنصر مادی جرم موضوع ماده بنابراین 
هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب ... »: مقرر گردیده 814ضمن ماده  :د

که در آن  243استناد به ماده . مفهوم این عبارت فقدان قصد براندازی است« .شناخته نشود
قصد براندازی است، در   دتحقق آن فقکه شرط  814قصد براندازی شرط است و ماده 

 .کند یک کیفرخواست میسر نیست، زیرا یکی دیگری را نقض می

 .تواند در یک زمان هم قاصد در براندازی باشد و هم نباشد موکل محترم نمی
« تشکیالت»مستلزم ایجاد  814موضوع ماده « جمعیت یا دسته»تحقق تشکیل  :هـ 

نامید و دیگران را « کادر مرکزی»ای را  و یا عده« رهبر»را ای که بتوان یکی  به گونه. است
 .این امر نه در مورد ائتالف مصداق دارد و نه در مورد موکل. فرمانبردار

 ریاست محترم دادگاه: و
این امر عیناً در مورد ائتالف . انتساب براندازی به موکل به طور قطع و یقین منتفی است

های صادره  پرداختن به این امر با شرح اعالمیه. استمذهبی نیز ساری و جاری  ـملی 
به منظور اشاره به این امر به ذکر . توسط ائتالف که موکل نیز آنها را امضاء کرده میسر است
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شود و به لحاظ تشریح این امر در دفاعیات سایر متهمین و به منظور  دو مورد بسنده می
 :گردد اری میپرهیز از تضییع وقت دادگاه از تفصیل آن خودد

 «مذهبی دشمن است؟ ـآیا ملی »جمله منقول از اطالعیه - 2

مذهبي خود را طرفدار ایران، اسالم و انقالب و منتقد و معترض  ـ جریان ملي»
 «.داند به حاکمیت و نماینده بخشي از کل جامعه مي

های فرهنگی و سیاسی  نفر از افراد و شخصیت 261جمله منقول از اطالعیه - 1
 «.ما خواهان حذف هیچ طیف و جناحي نیستیم»مذهبی  ـقل و ملی مست

 قانون مجازات اسالمي به موکل 877تحلیل انتساب جرم موضوع ماده 

 :دارد ماده مرقوم مقرر می

ها یا شعب جمعیتهاي مذکور در ماده  ها یا جمعیت هر کس در یكي از دسته»
گردد، مگر اینكه  يعضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم م 877

 «.اطالع بوده است ثابت شود از اهداف آن بي

 814موضوع ماده « عضویت در دسته، جمعیت یا شعبه جمعیت»عنصر مادی این جرم 
در تحلیل ماده قبل مفهوم دسته و جمعیت و عدم شمول آن به ائتالف و همچنین . است

های  ها و جمعیت ان در دستهمنفرد بودن موکل در درون ائتالف و منتفی بودن حضور ایش
لذا نیازی به ورود مجدد و تصدیع اوقات دادگاه محترم . دهندة ائتالف تحلیل گردید تشکیل
که عدم . باشد می« قصد بر هم زدن امنیت»عنصر معنوی جرم موضوع مادة فوق . نیست

مستند درخصوص این ماده به این لحاظ که . انتساب آن به موکل نیز در شرح مادة قبل آمد
 :گردد کیفرخواست قرار گرفته به بیان مطالب زیر اکتفاء می

لیکن چنین ادعایی در   علیرغم اینکه وجود قصد براندازی در فعاالن منتفی است، :الف
زیرا اگر شخصی در دسته یا جمعیت مذکور . مورد موکل به طور قطع و یقین منتفی است

اف آن مطلع نباشد، به لحاظ عدم تحقق عضویت داشته باشد، لیکن از اهد 814در ماده 
چون . در مورد چنین شخصی منتفی است 811عنصر معنوی، انتساب جرم موضوع ماده 

امر عادی است و اثبات آن محال است، لذا اثبات آن برعهده مدعی و در « عدم آگاهی»
 . العموم است اینجا مدعی
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« داشتن رهبر یا کادر مرکزی یعنی»تشکیالت  دبه لحاظ فق« ائتالف»نظر به اینکه  :ب
به معنی « عضویت»گردد، لذا تحقق  محسوب نمی 814دسته یا جمعیت موضوع مادة 

 .گردد باشد نیز منتفی می می 811که موضوع ماده « فرمانبردار بودن»
هر چند در . نیز فقدان قصد براندازی شرط است 811در تحقق جرم موضوع ماده  :ج

مفقود « .و محارب شناخته نشود... »: یعنی عبارت 814مادة این ماده عبارت مندرج در 
به این ترتیب باید نتیجه گرفت . مبین این معناست 814است، لیکن احاله نص ماده به ماده 

که در آن قصد براندازی شرط است،  243نیز در کنار ماده ( 811ماده )که استناد به این ماده 
 .منتفی است

 قانون مجازات اسالمي به موکل 111ادة تحلیل انتساب جرم موضوع م

 :دارد مقرر می 111مادة 

هاي مخالف  ها و سازمان هر کس علیه نظام جمهوري اسالمي یا به نفع گروه»
نظام به هر نحو فعالیت تبلیغي نماید به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم 

 «.خواهد شد

االصول به اعمالی از قبیل  لیمادیت جرم ع. عنصر مادی این جرم تبلیغ علیه نظام است
عنصر معنوی آن قصد مخالفت . گردد مصاحبه، سخنرانی، نوشتن مقاله و مانند آن اطالق می

 .های مخالف نظام است ها و سازمان با نظام و یا انگیزة همراهی با جریان
 :انتساب این اتهام به موکل به دالیل زیر منتفی است

فرهنگی و ـ  نوان یک چهرة شناخته شدة علمیموکل محترم بدون تردید به ع :الف
لیکن تحقق عنصر معنوی . سیاسی مبادرت به عناوین موضوع عنصر مادی جرم نموده است

جرم به ایشان مستلزم اثبات دیدگاه ایشان مبنی بر قائل بودن به عدم مشروعیت نظام است 
به این ترتیب با . و این امری است که حتی کیفرخواست هم مدعی آن قرار نگرفته است

. گردد فرض احراز مشروعیت نظام توسط موکل تبلیغ بر علیه آن توسط موکل منتفی می
احراز دیدگاه موکل مبنی بر مشروعیت نظام در سوابق ایشان و دفاعیه مستدل وی مشهود 

 .است
. های مخالف نظام توسط موکل منتفی است سازمان به نفعتحقیق عنصر مادی تبلیغ  :ب
ها سازمان مخالف نظام که در کیفرخواست به آن اشاره شده، سازمانی است که زیرا تن
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موکل نه تنها به نفع آن تبلیغ نکرده، بلکه به طور گسترده بر علیه آن تبلیغ نموده است و 
مذهبی به دالیلی که ذکر  ـائتالف ملی . دلیل روشنی بر این امر است« روند جدایی»کتاب 

شود و مخالف با نظام نیز  محسوب نمی 111ورد اشاره در مادة به مفهوم م« سازمان»شد 
 814موضوع مادة « دسته و جمعیت»از مصادیق  111مورد اشاره در ماده « سازمان». نیست
یابند و چنین  کادر رهبری و فرمانبران تحقق می« سازمان»اصل بر این است که در . است

 .مصداق ندارد« ائتالف»امری در مورد 
های نظام، مصداق جرم  ها و سیاست ت مفروض موکل با برخی از برنامهمخالف :ج

های نظام به مفهوم اصالح امور  زیرا مخالفت با برخی از سیاست. نیست 111موضوع مادة 
همان مفهومی  111در مادة « نظام»مفهوم . و در نتیجه تقویت نظام است نه مخالفت با آن

سیاق مواد . گردد ذکر شده و به کلیت آن برمی 811 و 814است که در مواد قبلی یعنی مواد 
یعنی اگر در . مزبور را بر پایه اصول حاکم بر تفسیر قوانین باید در یک جهت تفسیر نمود

. توان به مواد ماقبل مراجع نمود تردید نماییم می 111مندرج در ماده « نظام»تفسیر مصداق 
ضرورت تفسیر قوانین کیفری به »و اصل « تفسیر مضیق قوانین کیفری»عالوه بر این اصل 

 .نیز مؤید دیدگاه فوق است« نفع متهم
یک شخصیت « نظام». نیز باید قائل به تفکیک بود« متصدیان نظام»و « نظام»بین  :د

نقد عملکرد این اشخاص . اند حال آنکه متصدیان نظام اشخاص حقیقی  حقوقی است،
 .اند د و اموری منفصل و جدا از همگرد حقیقی به شخصیت حقوقی نظام مرتبط نمی

نظام یک ارگانیسم . و ارکان آن نیز وجود دارد« نظام»تفکیک فوق همچنین بین  :هـ 
اگر یک اندام درست کار نکند، نظام دچار مشکل . های متفاوت است متشکل از اندام

 .رددگ نقد عملکرد این اندام منتهی به اصالح آن و در نتیجه تقویت نظام می. شود می
کلیت نظام را مورد اشاره قرار داده و در مواردی که ارکان آن  111به همین لحاظ مادة 

مورد نقد قرار گیرند، موضوع مسکوت نهاده شده و چنانچه متصدیان ارکان نظام در 
معرض افعال اقدامات مجرمانه از قبیل توهین و افتراء قرار گیرند، به تقریر مستندات 

که یکی از « نظارت استصوابی»طور مثال نقد  این بهبنابر. پرداخته استای  قانونی جداگانه
گردد و دو وجه فارق  نمی 111های یکی از ارکان نظام است، مشمول ماده  سیاست

همچنین نقد جایگاه قانونی دادگاه ویژة روحانیت که . مشخص با جرم تبلیغ علیه نظام دارد
از تصویب  قبل ،الً تردید در این جایگاهمجلس پنجم با تصویب قانون راجع به آن عم
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 .شود قانون را تأیید نمود، تبلیغ علیه نظام محسوب نمی
االصول تبلیغ  چنانچه کسی متهم به عضویت در یک سازمان مخالف نظام گردد، علی :و

خواهد  811گردد و این وضعیت مشمول ماده  به نفع آن سازمان نیز در این امر مستور می
 .میسر نیست 111، استناد به ماده 811رض استناد کیفرخواست به ماده پس در ف. بود

های مبارزاتی بنیانگذاران مجاهدین خلق توسط  یان ویژگیبضمن کیفرخواست  :ز
العمومی محترم برای حجیم کردن  ظاهراً مدعی. دیگری مورد اشاره قرار گرفته است

را به موکل منتسب ننموده  نیز آن کیفرخواست ناچار به بیان مطالبی نموده که خود ایشان
 .است

 به موکل 102تحلیل انتساب جرم موضوع ماده 

 :دارد مقرر می 121ماده 

هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یكدیگر »
اغوا یا تحریك کند صرفنظر از اینكه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یك 

 «.گردد م ميتا پنج سال حبس محكو

قصد بر هم زدن امنیت »و عنصر معنوی آن « اغواء یا تحریک»عنصر مادی جرم فوق 
 :انتساب جرم موضوع این ماده به موکل به دالیل زیر منتفی است. است« کشور

بر هم »همانگونه که ذکر شد تحقق عنصر معنوی جرائمی که قصد نتیجة آن به  :الف
لزم اثبات نگرش متهم به نامشروع بودن حاکمیت است گردد، مست برمی «زدن امنیت کشور

 .و این امری است که کیفرخواست در مورد موکل ادعای آنرا نیز عنوان ننموده است
ضمن کیفرخواست و در تشریح اتهام ردیف سوم موکل حضور ایشان در جمع  :ب

نسبت تیر و صدور اطالعیه توسط ایشان و چند تن از دوستان وی، دلیل  24حصنین تم
حال آنکه در همان صفحه کیفرخواست از قول موکل . دادن اتهام فوق قلمداد شده است

 :نقل شده که
 به کوی دانشگاه رفته است، 12/8/34بعد از ظهر روز : اوالً

 .نشوند اند که از کوی خارج در آنجا به دانشجویان توصیه کرده: ثانیاً 
شود یا مصداق تالش جهت  می محسوب« تحریک و اغوا»آیا اقدامات فوق مصداق 

نظمی به خارج از کوی  ؟ موکل تالش کرده که دامنة بی«اغواء و تحریک»جلوگیری از 
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شود یا  محسوب می« بر هم زدن امنیت کشور»دانشگاه کشیده نشود، آیا این امر مصداق 
 تالش جهت جلوگیری از ایجاد تنش و گسترش آن؟

 .آشکار معکوس و وارونه است گیری کیفرخواست به طور متأسفانه نتیجه
انتساب  -1وقایع دانشگاه  -2: ضمن کیفرخواست صدور اطالعیه در خصوص :ج

ارسال نامه جهت ریاست  -7حمله به منزل یک مرجع تقلید به جریان انحصارطلب 
اعتراض به بازداشت آقای  -1پیام به نشست ساالنه دفتر تحکیم وحدت  -8جمهوری 

حال آنکه این عمل در صورت . تحریک مردم قلمداد شده استمهندس سحابی را مصداق 
این . شود و نوعی تبلیغ محسوب می 121است نه  111جمع شرایط قانونی مصداق مادة 
 .امر به دالیل پیش گفته منتفی است

اغواء و تحریک »های مورد اشاره در اتهام ردیف سوم مصداق  هیچیک از اطالعیه :د
برخی از آنها اعتراض به اقدامات بخشی از . نیست« یکدیگر مردم به جنگ یا کشتار با

حاکمیت است و برخی دیگر در جهت برقراری امنیت و ممانعت از گسترش ناامنی صادر 
مداد شود، باید پرسید که به طور مثال یک ائتالف لاگر اقدامات فوق مجرمانه ق. اند شده

ی خود اعتراض نماید؟ که مجرمانه های اصل سیاسی چگونه باید به دستگیری یکی از مهره
 هم نباشد؟ و یا از چه طریقی باید عمل کند؟

 قانون مجازات اسالمي به موکل 717تحلیل انتساب جرم موضوع ماده 

 :دارد ماده مزبور مقرر می

هر کس با توجه به سمت یكي از رؤساي سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا »
وراي اسالمي یا نمایندگان مجلس خبرگان وزراء یا یكي از نمایندگان مجلس ش

یا اعضاي شوراي نگهبان یا قضات یا اعضاي دیوان محاسبات یا کارکنان 
ها در حال انجام  هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات و شرکت وزارتخانه

ضربه  68وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 
 «.یك میلیون ریال جزاي نقدي محكوم شود شالق و یا پنجاه هزار تا

و « قصد اهانت»و عنصر معنوی آن « اهانت»الذکر  عنصر مادی جرم موضوع مادة فوق
 :در تحقق این جرم باید به امور زیر توجه نمود. عامد بودن در تحقیر مخاطب است

این نهادهای حکومتی یا عمومی بنابر. به اشخاص حقوقی میسر نیست« توهین»
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در مقدمه اتهام ردیف چهارم مندرج در . قرار گیرند« توهین»توانند مخاطب  نمی
... با اینحال . مورد اشاره قرار گرفته است« رؤسای قوای مقننه و قضاییه»کیفرخواست نیز 

عین این جرم باید به لحاظ سمت خود مورد اهانت قرار گیرد نه به لحاظ شخصیت حقیقی 
با یک واسطه به دولت « متصدیان حاکمیت»توجه آن به بنابراین توهین به لحاظ . خود
 .گردد و به این لحاظ جرم عمومی است برمی

با توجه به توضیحات فوق به بیان دالیل راجع به عدم توجه جرم موضوع این ماده به 
 .پردازم موکل می
های کیهان و رسالت  ضمن کیفرخواست از آقایان مصباح یزدی و جنتی و روزنامه :الف

عنوان مجنی علیهم نام برده شده است و این برداشت به اظهارات موکل مستند گردیده  به
اشخاص حقیقی نام برده شده به لحاظ سمت : اوالً: وجه است زیرا چنین استنادی بی. است

اند و مشمول مادة  خارج 611این از شمول مادة اند،  به ترویج خشونت نشده خود متهم
قانون مجازات اسالمی  313وع آن خصوصی است و طبق مادة باشند که جرم موض می 614

توانند  اند و نمی های یاد شده اشخاص حقوقی روزنامه: ثانیاً. نیاز به شاکی خصوصی دارد
همچنین تحقق جرم توهین منوط به این است که . قرار گیرند« توهین»مجنی علیه جرم 

الذکر  های فوق امری در مورد روزنامهآیا چنین . مجنی علیه در صدد توهین متقابل برنیاید
مورخ  7117/3مصداق دارد؟ به هر حال اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریة شمارة 

اگر کسی مورد اهانت قرار گیرد و در پاسخ اقدام به توهین »: دارد خود اظهار می 11/6/11
 «.نماید مشمول حکم این ماده نیست

حال آنکه ضمن کیفرخواست . هین استشرط تحقق جرم تو« تحقیر»وجود قصد  :ب
در کیفرخواست به کرات جمالتی . «تحقیر»بوده نه « تحریک»به کرات ذکر شده که هدف 

موارد غیرقانونی و شبهه و ... »یا « .مردم را نسبت به ارکان نظام تحریک نماید... »از قبیل 
موکل قلمداد شده  به 611به عنوان دالیل انتساب جرم موضوع ماده « .تحریک وجود دارد

 .دهند حال آنکه این موارد رکن مادی جرم موضوع این ماده را تشکیل نمی. است
ضمن کیفرخواست، مجنی علیهم جرم انتسابی به استناد ماده فوق به موکل،  :ج

 :جمله این نهادها در نظر گرفته شده است من
انند مجموعه جناح راست درون حاکمیت م -1های روحانی  برخی شخصیت- 2

اکثریت مجلس  -1دادگاه ویژه روحانیت  -8قوه قضاییه  -7روحانیون و مؤتلفه 
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متوجه متصدیان نهادهای حکومتی و  611حال آنکه جرم موضوع مادة . پنجم
یا « محصور»در عین حال برخی از عناوین فوق . عمومی است نه خود آنها

 .داشته باشدنیستند تا توهین در مورد آنها مصداق « حکومتی و عمومی»
ضمن کیفرخواست مجدداً اتهاماتی از قبیل تشدید تضاد بین قوای مجریه و قضاییه 
تشویق آقای خاتمی به انتقاد، تضعیف شورای نگهبان به لحاظ حذف نظارت استصوابی به 

آورده شده که صرفاً کیفرخواست را حجیم نموده  611عنوان مصادیق جرم موضوع مادة 
در این موارد . مورد ادعای کیفرخواست قرار نگرفته است« اهانت»هیچ موردی از . است

هیچ شخص حقیقی به لحاظ سمت دولتی خود در معرض توهین  ،توهین دعالوه بر فق
 .قرار نگرفته است

 به موکل 777تحلیل انتساب جرم موضوع مادة 

 :دارد مادة مزبور مقرر می

ي یا مقامات رسمي به کس به قصد احراز به غیر یا تشویش اذهان عمومهر »
وسیله نامه یا شكوائیه یا مراسالت یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق 
چاپي یا خطي با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبي را اظهار نماید، یا با همان 

قول به شخص حقیقي  مقاصد اعمالي را بر خالف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل
تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینكه از یا حقوقي یا مقامات رسمي 

طریق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي یا معنوي به غیر وارد شود یا نه، 
عالوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا 

 «.ضربه محكوم شود 68شالق تا 

سالت، عرایض، گزارش، توزیع ارسال نامه، شکواییه، مرا»عنصر مادی جرم فوق 
هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء و بیان مطالب کذب از طرق مزبور 

عنصر . است« قصد اضرار به غیر یا تشویش مقامات رسمی»و عنصر معنوی آن « .است
 .تر از موارد فوق است که موردنظر پرونده قرار نگرفته است مادی جرم گسترده

العموم جهت اثبات ارتکاب جرم توسط موکل باید از  ه داللت دارد که مدعیانشاء ماد
 .عهدة اثبات امور ذیل برآید

محتویات پرونده داللت . توزیع اوراق چاپی یا خطی... ارسال نامه، شکوائیه و :الف
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 .این امور توسط موکل مفروض استاز دارد که انجام بعضی 
االشاره ضمن  درجات اوراق فوقکذب بودن و برخالف حقیقت بودن من :ب

کیفرخواست ورود به این بحث تحقق نیافته تا تردید در اثبات آن از سوی اینجانب 
 .موضوعیت یابد

اثبات و احراز این انگیزه و قصد در موکل که ایشان از طرق فوق در صدد اضرار به  :ج
واست این امر ضمن کیفرخ. اند غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، برآمده

و  متوقف شده و کوچکترین دلیلی برای اثبات آن اقامه نگردیده است« ادعا»صرفاً در حد 
 .یا مصادیق آن مورد اشاره قرار نگرفته است

به بیان دیگر ارتکاب هیچیک از عناصر مادی و معنوی جرم موضوع ماده فوق از سوی 
 :که این است 614مفهوم مادة . موکل به اثبات نرسیده است

اگر شخصی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی از : اوالً
 .نخواهد بود 614طرق پیش گفته حقایقی را اظهار نماید، فعل او مشمول ماده 

اگر شخصی بدون قصد فوق از همان طرق اکاذیبی را اظهار نماید، مشمول ماده : ثانیاً
 .مزبور نخواهد بود

شخصی با همان قصد و از همان طرق اکاذیبی را اظهار نماید، لیکن عمل او  اگر: ثالثاً
. موجب ورود اضرار به غیر یا تشویش اذهان نگردد، عمل او مشمول ماده فوق نخواهد بود

العموم باید آنها را  است و نماینده مدعی« البنیه الی المدعی»اثبات امور فوق مشمول قاعده 
جرم مقید است و نیاز به سوءنیت خاص و تحقق نتیجه  614ه جرم موضوع ماد. ثابت کند

 .دارد
مندرجات کیفرخواست حاکی از ارائه توجیهات زیر جهت انتساب جرم موضوع ماده 

 :فوق به موکل است
اعتراض ایشان به عدم حصول نتیجه مناسب از هزینه بودجه فرهنگی و زیاد  :الف

 ن،به شورای نگهبا یافته دانستن بودجة تخصیص
از عناصر »کنندة کیفرخواست ایشان را  اهلل منتظری که تنظیم گرفتن استفتاء از آیت :ب

 ،41نامیده، حول بودجه سال « مطرود نظام
 خطرناك دانستن پرداخت بودجه از طرف دولت به حوزة علمیه، :ج
 اعتراض به برخی رفتارها و فشارها نسبت به زندانیان، :د
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 به لحاظ کم کاری در قضیه قتل حسین برازنده در مشهد اعتراض به قوه قضائیه :هـ 
 زیر سؤال بردن صدا و سیما در خصوص پخش سخنرانی و مصاحبه یکی از متهمین :و
درخواست از کمیته ویژه علت مرگ دکتر شریف مبنی بر اعالم رسمی علت مرگ  :ز
 ایشان
لکرد آن هیئت در اعتراض به هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان به لحاظ عم :ح

 مذهبی  ـراجع به حذف کاندیدای ملی  قزس
آمیز حول نگرانی از سرنوشت آقایان سحابی و افشاری و  صدور اعالمیة تحریک :ت

 آمیز بودن و القاء وجود شکنجه در این اعالمیه ادعای تحریک
 ای های روحانی در مورد قتلهای زنجیره احتمال دریافت فتوا از برخی از شخصیت :ي
 ... تشدید تضاد بین قوه قضاییه با رییس جمهور، قوه مقننه و قضائیه و :ك

این اظهارات که در . الذکر مستند به اظهارات موکل حین بازجویی است ادعاهای فوق
شرایط حضور موکل در سلول انفرادی اخذ شده و به لحاظ اخذ آنها در شرایط نامتعارف 

با این حال مالحظه مندرجات . ت استناد نداردطبق اظهار موکل معتبر نبوده و قابلی
کیفرخواست در خصوص اظهارات فوق که مؤدای اتهام نشر اکاذیب قرار گرفته است، 

 :مؤید این است که
برخی از موارد اعالم شده اظهارنظر علمی است که موکل احتمال صدق و کذب : اوالً

مورد آنها مردود است، متهم به در مورد آنها را مطرح نکرده است و چون این احتمال در 
در . که اثبات کذب آنها مؤید و مثبت جرم قرار گیرد  عنوان حقیقت آنها را عنوان ننموده

توان به اعتراض به نحوه تخصیص و هزینه بودجه فرهنگی، اخذ استفتاء  این خصوص می
ی علمیه ها اهلل منتظری و خطرناك دانستن پرداخت بودجه از طرف دولت به حوزه از آیت

ماهیت این اظهارات به لحاظ اینکه موکل به اظهار عقیده پرداخته و خبر یا ادعایی را . است
 .قرار گیرد 614توان موضوع صدق یا کذب بوده و مشمول ماده  عنوان ننموده لذا نمی

طور مثال مسئله احتمال وجود  به. برخی دیگر مستند به اظهارات سایرین است: ثانیاً
دانها گاه توسط مقامات رسمی نیز به طور تلویحی مورد اشاره قرار گرفته، یا شکنجه در زن

و یا  های توسط متهمین همین پرونده عنوان شد های زنجیره مسئله اخذ فتوا در مورد قتل
ای  های زنجیره فشار نسبت به زندانیان که در مورد بازجویی همسر متهم اصلی پرونده قتل

 .مطرح گردید
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مثل اعتراض به عدم برخورد فعال قوه قضاییه . ی اتهامات نقد ارکان نظام استمابق: ثالثاً
در قضیه قتل حسین برازنده یا اعتراض به عملکرد کمیتة قتل دکتر مجید شریف یا صدا و 

 ...سیما درخصوص پخش سخنرانی و مصاحبه یکی از متهمین و
بند تمامی اتهامات در این  رجیحمانند ت« ...تشدید تضاد بین قوا و»اتهام ابداعی : رابعاً

بدون اینکه رکن قانونی این جرم و مجازات مرتکب بخش نیز به دفعات تکرار شده است 
 .آن مورد اشاره قرار گیرد

در هیچیک از موارد فوق تنظیم کنندة کیفرخواست در صدد اثبات تحقق جرم موضوع 
بنابراین . کان جرم نیامده استقانون مجازات اسالمی از طریق اثبات عناصر و ار 614مادة 

فارغ از توضیحاتی که موکل حین دفاع مستدل خود ارائه نمود، به این لحاظ که 
الذکر برنیامده،  کیفرخواست وارد بیان دالیل راجع به اثبات ارتکاب جرم موضوع مادة فوق

 .انتساب آن به موکل از توجیه حقوقی مناسب برخوردار نیست
 ریاست محترم دادگاه

های زیر را به عرض دادگاه  ر خاتمه درخصوص قضاوت در مورد موکلم ویژگید
 :رسانم می

مذهبی است که در دوران سیاه اختناق ق ملی ـ موکل محترم یک عنصر صاد- 2
 .شاهی در جهت اعتالی نام ایران برپایه اعتقادات مذهبی به مبارزه پرداخته است

ده، ویژه دوره زمانی مشخصی است حوادثی که در کتاب روند جدایی تشریح ش- 1
که بیان این مطالب رایج نبوده و این امر مبین شجاعت موکل در کنار صداقت 

 .مبارزاتی ایشان است
خود را ملتزم به فعالیت در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسالمی دانسته و بر - 7

 .همین پایه عمل کرده است
ه با پیشینة ایشان مطابقت نداشته و حوادثی که در بازداشت اخیر برایشان رفت- 8

 .نماید ضرورت اعاده حیثیت به نحو مقتضی را ایجاب می
 .ت ایشان را دارمائبنا به موارد فوق تقاضای صدور بر

 
 محمد شریف

 



 

 

 

 
 

هاي ما از مقامات قضایي و سران سه قوه  درخواست

 براي اجراي عدالت

خواهي به رئیس هیئت نفر از متهمان ملي ـ مذهبي براي داد 01نامه 

 پیگیري نظارت بر اجراي قانون اساسي

 گانهیبه نام پروردگار 
 

 01/6/70مورخ 

 دکتر مهرپور يجناب آقا
 يقانون اساس ينظارت بر اجرا يریگیئت پیاست محترم هیر

 
 با احترام،

گانه راجع به موارد نقض  سه یبا عنوان سران محترم قوا 11/7/42بازگشت به نامه مورخ 
 ی، موارد نقض قانون اساس1/6/42رو مذاکرات معموله در جلسه مورخ یو پ یون اساسقان

ام بازداشت و یرفتار با آنان در ا ی، چگونگیـ مذهب یفعاالن مل یریان دستگیدر جر
 :گردد یر اظهار میمحاکمه، به شرح ز یرعلنیغ یبرگزار

 يریان دستگیاصول نقض شده در جر
 :دارد يرر ممق يقانون اساس 12اصل : لفا
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ن یکه قانون مع يبیر کرد مگر به حكم و ترتیتوان دستگ يچكس را نمیه»
ل بالفاصله کتباً به ید با ذکر دالیدر صورت بازداشت، موضوع اتهام با. کند يم

ست و چهار ساعت پرونده یم شود و حداکثر ظرف مدت بیمتهم ابالغ و تفه
محاکمه در اسرع وقت  ارسال و مقدمات یيبه مراجع صالحه قضا يمقدمات

 «.شود ين اصل طبق قانون مجازات میمتخلف از ا. فراهم گردد

 :ر استیب زین اصل به ترتیموارد نقض ا
که قانون  یبیالذکر به حکم و ترت برخالف صدر اصل فوق یما به استناد مواد آت- 2

 : میا دهیر نگردین نموده، دستگیمع یفریک ین دادرسییآ
که مضمون آن  ید به موجب برگ جلبیك، جلب متهم با.د.آ. ق 221طبق ماده - 1

طبق ماده . دیآ ید به متهم ابالغ شود، به عمل میه است و بایهمان مضمون احضار
د ید پس از ابالغ برگ جلب از متهم دعوت نمایهمان قانون، مأمور جلب با 211

حال . حاضر شود و صرفاً در صورت امتناع او را جلب کند یکه با او نزد قاض
، صرفاً با اند هجلب شد 71/26ساعت  12/21/31خ یکه در تار یآنکه اشخاص
 یدادگاه انقالب اسالم 16ر دفتر شعبه یگردد مد یکه بعداً معلوم م یاظهار شخص

رشدگان به بازداشتگاه با یانتقال دستگ. شوند یر میاست، دستگ( دید مجیس)
تذکرات مکرر  یر اجران انتقال دیح. ردیپذ ینامتناسب صورت م یتیوضع
ند تا ینما یمخف ها یخود را در پشت صندل یشوند سرها ین آنان مجبور میمأمور

رد که خودرو زندان را یپذ یصورت م یتین اجبار در وضعیرون ننگرند و ایبه ب
 یدر حال یتین وضعیآنان با چن یریدستگ. ش پر کرده بودندیش از حداکثر گنجایب

 یاظهار کرده بودند که صرفاً جهت بازرس یزامن اعیصورت گرفت که مأمور
 .یریدستگ یت دارند، نه برایمنزل مأمور

ل آن، ابالغ یموضوع اتهام و دال 71ح اصل یان بازداشت برخالف نص صریدر جر- 7
ها به خودروها به آنان  رشدهین انتقال دستگید حیدمجیس. گردد یم نمیو تفه

رغم مدلول اصل یعل. دیشو یبازداشت م یت ملیه امنید به اتهام اقدام علیگو یم
ک یگر یان دیبه ب. ردیپذ یصورت م یلین اظهار بدون ذکر هرگونه دلیفوق ا

 .میگردد نه تفه یسلسله اتهامات ناروا به ما اعالم م
 یناش یف قانونین و تکلیشیک از ما برخالف مدلول اصل پیچیه یپرونده مقدمات- 8
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 ییساعته به مرجع صالح قضا 18 یرجه قانونك در ف.د.ا.ق 217از تبصره ماده 
ف مندرج در تبصره مزبور، ما را بدون ین برخالف تکلیگردد و مأمور یارسال نم

 .دارند ینزد خود نگاه م ییاجازه مقام قضا
 264که به موجب اصل  ییارسال به مرجع صالح قضا یبه جا یپرونده مقدمات- 1

 یها ت دادگاهیل راجع به صالحیالح اصل مزبور دیدر تشر)است  یمحاکم عموم
. گردد یارجاع م یدادگاه انقالب اسالم 16به شعبه .( گردد یح میتشر یعموم

ت دادگاه به لحاظ ورود محاکم انقالب یعالوه بر مورد فوق، قاعده صالح
آنها  یت ذاتیکه از صالح یبه اتهامات یدگیبه رس( یعنوان محکمه اختصاص به)

محاکم  یت ذاتینکه چون صالحیح ایتوض. استز نقض شده یخارج است ن
ل یقانون تشک 1ضمن موارد مذکور در ماده ( بودن آن ییلحاظ استثنا به)انقالب 

به  یدگیت ورود به رسیده، لذا صالحیو انقالب محصور گرد یعموم یها دادگاه
و  613موضوع مواد  یل جرمهایاز قب ها یـ مذهب یاز اتهامات وارده به مل یبرخ
ه یجهت توج ین محکمه اختصاصیا یقاض. را ندارند یقانون مجازات اسالم 614

س قوه ید که توسط رئینما یاستناد م« ژهیه ویابالغ»ت خود به یاحراز صالح
رسد که چون  یبه نظر م. ت نموده استیه صادر شده و به او اعطا صالحیقضائ

ن یر اییتغاست که  یهین شده، بدیها توسط قانون مع دادگاه یت ذاتیصالح
، مستلزم نقض قانون و ورود قوه ییم مقامات قضایق تصمیت از طریصالح

ن امر موجب نقض اصول متعدد قانون یگردد و ا یم یه به حوزه قانونگذارییقضا
 یمورد نظر قاض« ژهیه ویابالغ». است که مورد اشاره قرار خواهد گرفت یاساس

ا شعب یو  یعموم یها ادگاهن شعب دیت بیصالح یرصالح، صرفاً معطیدادگاه غ
به  یعموم یها ت دادگاهیصالح یتواند معط یرد و نمیگ یمحاکم انقالب قرار م

 .ردیا بالعکس قرار گیانقالب و 
 یها د در اسرع وقت فراهم گردد، تا ماهیبا 71مقدمات محاکمه که طبق اصل - 6

 42ا که از ر مین مدت که در مورد دستگیدر خالل ا. انجامد یطول م به یمتماد
و عرض  241طول  به ییها ده است، بعضاً در سلولیروز به طول انجام 882روز تا 

از ما  ین لحاظ برخیشده و به ا یبزرگتر نگهدار یمتر و بعضاً کمیسانت 211
که به لحاظ طول قد  از ما یکیطور مثال در سر  به. میا شده یدچار صدمات جسم
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نموده،  یواره سلول برخورد میمکرراً با د دنیاول به هنگام دراز کش یدر روزها
ل چراغ یا به دلید و ینما یجاد شده که همواره رشد میشکل ا یشاخ یزائدها

ده یب دیآس یچشم و ی Maculaروز روشن بوده  فلورسنت سلول که شبانه
 یقات مقدماتیك سرعت در انجام تحق.د.ا.ق 62است که ماده  ین در حالیا. است

د مانع از انجام آن یالت نبایتعط یار داده و متذکر شده که حتد قریرا مورد تاک
در سلول ( ماه 6بعضاً ) یمتماد یها از ما، ماه یت برخین وضعیرغم ایعل. گردد
ن راستا یدر هم. دیآ یاز او به عمل نم یقیچگونه تحقیشده و ه ینگهدار یانفراد
پس از جلب را قات بالفاصله یز ضرورت شروع تحقین نیشیقانون پ 213ماده 

ساعت ( 18)ن امر را حداکثر ظرف یر ایر نموده و در صورت وجود مانع تاخیتقر
ساعت را در حکم بازداشت ( 18)ش از ین امر بیل ایلحاظ نموده و تطو

. برشمرده است یقلمداد کرده و مرتکب را مستحق مجازات قانون یرقانونیغ
تا »، «یبمان تا بپوس یانفراد آنقدر در»: لیاز قب ییدهایبازجوها با تکرار تهد

 یخواه یدر انفراد ینکن یو همکار یو صادقانه برخورد نکن یاصالح نشو
ما را وادار به اعالم توبه و « .میندار یا چ عجلهیه»، «.زمان در دست ماست»، «ماند

 .نمودند یندامت م
 :دارد يمقرر م يقانون اساس 17اصل : ب

ا ی ير، بازداشت، زندانیقانون دستگکه به حكم  يت کسیثیهتك حرمت و ح»
 «.د شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات استیتبع

 یسمت استاد یکه گاه دارا یـ مذهب یرشدگان ملیدستگ یبا توجه به منزلت اجتماع
ن بعضاً ینه مرحوم مهندس بازرگان بوده و همچنیدر کاب یمناصب دولت یا متصدیدانشگاه 

ان یاز مدع یبرخ یفراموش نشدن یها یطلب تیو رواج عاف یم سلطنتیرژ تیدر دوران حاکم
اسباب  71، عمل به اصل اند هبود یز مبارزاتیسوابق روشن، ممتد و افتخارآم ین دارایامروز

ت گذشته یرعا یان با ما، نه تنها نافیرفتار بازجو یبررس. کندیژه خود را مطالبه میو لوازم و
 :ر استیح اصل فوق منجمله در موارد زیصر ن نقض مکرر ویما بلکه مب

هان، رسالت، یک یها ق روزنامهیما، اتهامات وارده به ما چه از طر یریپس از دستگ- 2
دار در سطح جامعه و  غات دامنهیها در ابعاد گسترده و تبل ر رسانهیقدس و چه سا
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 یاتاتهام. دیان قرار داشت، پخش گردیدر جر یقات مقدماتیکه تحق یتیدر وضع
ن و یاز خارج از کشور، تعرض به د یافت کمک مالی، دریل براندازیاز قب

در زمره اتهامات وارده از ... برانداز و یها ، ارتباط با سازمانیها، جاسوس ارزش
جهت . ها، مقاالت قرار داشت محاکم انقالب، مصاحبه یرسم یها هیق اطالعیطر

 2ه شما به مدرك شماره ا توجین قضایل ایئت محترم بر تفضیاشراف آن ه
، متضمن ها یـ مذهب یثت ملین اقدامات عالوه بر هتک حیا. گردد یمعطوف م
 .باشد یك م.د.ا.ق 244نقض ماده 

رقابل تعرض بودن یاست که غ یقانون اساس 11ن حال ناقض اصل ین اعمال در عیا
 .منع نموده است یت اشخاص را جز در صورت وجود مجوز قانونیثیح

قفس  یها که در سلول یجز در ساعات یقات مقدماتیتحق یدوران طوالن یمدر تما- 1
، نقل و انتقال از ها ییبازجو. میا بند به سر برده م، با چشمیمانند خود اقامت داشت
ت یوضع. رفته استیبند صورت پذ ره تماماً با چشمیو غ ییسلول به محل بازجو

ص زمان اندك و به یحاظ تخصبه ل... و یس، هواخوریاستحمام، استفاده از سرو
 یادیست در همان زمان کوتاه استحمام عده زیبا ین لحاظ که مأموران زندان میا

رفت که گاه یپذ یصورت م یاسفبار و همراه با هتاک یا گونه را به انجام برسانند، به
ت یاز محروم یمضاعف ناش یها یانصراف از استحمام و به سر بردن با ناهنجار

ا قطع برق به کرات یقطع آب هنگام استحمام و . افتی یرجحان ماز استحمام، 
پرخاشگرانه مأموران زندان که  یادهایهر بار پس از قطع آب فر. افتاد یاتفاق م

چه بسا . شد یکردند، بلند م یدر مصرف آب را علت قطع آب اعالم م یرو ادهیز
 یبرخوردها. شدند یت نامناسب مجبور به قطع استحمام میان با وضعیزندان
تذکرات متعدد . بود یز جارین( قهیدق 21)روزانه  یان هواخوریز در جریآم نیتوه

ان در یبر قرار گرفتن زندان ین زندان مبنیمکرر مأمور یادهایو همراه با فر
توام با  یا گونه را به یاز آن گاه هواخور یناش یو فشار عصب یت دلخواه ویوضع

. ن وضع به سلول پناه بردیاز ا ییرها یست برایبا ینمود که م یر میعذاب و تحق
ک بوده و یز تاریاز آنان در ساعات روز ن یکه فاقد نور بود و برخ ییها سلول

 .دیگرد یروز با نور المپ فلورسنت روشن م بعضاً در تمام ساعات شبانه
. اند هقرار داد یآور در معرض آزار دائم وهن یها ان، ما را با طرح پرسشیبازجو- 7
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از بلوغ و عالئم آن،  یآگاه یل چگونگیاز قب یتا طرح مسائل یها حت ن پرسشیا
را با نام کوچک  یا خواهر بعضیان بعضاً همسر یبازجو. ز کشانده شده استین

دن یاز نام یبر خوددار یعمل آمده مبن و به اعتراض به اند هآنها خطاب قرار داد
ن اقدامات به عمل یاز زجرآورتر یکی. اند هننهاد ین محارم با نام کوچک وقعیا

بوده که  یاز ما در همان بند یا خواهر برخیهمسر  یاز ما نگهدار یآمده با برخ
ن آن مرد ینگهبانان و مأمور یکه تمام یزندان یعنی. اند هن محبوس بودیخود متهم

و  یرحمان یتق یهمسر جناب آقا یسرکار خانم نرگس محمد ینگهدار. بودند
ت ین وضعیصابر مصداق ا یهد یروزه صابر خواهر جناب آقایفا سرکار خانم ی

به مراتب  یسه با فشار زندان و سلول انفرادین وضع در مقایاز ا یآگاه. اسفباراند
 .دینمایت آنان را مهتوك میثیحرمت و ح

ن گزارش یما بازگو نمودن همه آنها را در ا یزندگ یاع ورود به حوزه خصوصیش
ابد، موارد ی یها دسترس ئت محترم به پروندهیکه آن ه یرتدر صو. دینما یممتنع م

 .به دست دهد یروشن یتواند رهنمودها یها م و پرسش ها ییاق بازجوی، سها یسینو تک
بار  6ساعت  18ن شده و در هر یصرفاً در ساعات مع ییاستفاده از دستشو- 8

 یم ساعات متمادیودم ناچار بیداشت ییاز به دستشوین اگر نیبنابرا. ر بودیپذ امکان
ت فوق از خوردن آب و غذا یاز وضع یجهت خالص... ایم و یچیاز درد به خود بپ

محدود بوده  یبه قدر یین حال فرصت استفاده از دستشویدر ع. میکرد یامتناع م
ا دهان خود را نداشته و به ناچار یاست که گاه فرصت شستن ظروف و 

به  یرا تا فرصت بعد ییاز به دستشوین امر نیم و ایکرد یرا ترك م ییدستشو
 .انداخته است یر میتاخ

 :دارد يمقرر م يقانون اساس 17اصل : ج

ا کسب اطالع ممنوع است، اجبار شخص یگرفتن اقرار و  يهرگونه شكنجه برا»
 ين شهادت و اقرار و سوگندیست و چنیا سوگند مجاز نیبه شهادت، اقرار 

 .«شود ين اصل طبق قانون مجازات میامتخلف از . فاقد ارزش و اعتبار است

 : ده استیام حبس نقض گردیدر ا ها یـ مذهب یر در مورد ملیاصل فوق در موارد ز
 یانفراد یها مدت در سلول یطوالن یت نامتعارف به لحاظ نگهداریجاد وضعیا- 2
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صرفاً در مورد  یدر سلول انفراد یگردد که نگهدار یمتذکر م. ر استانداردیغ
ن تحمل ین حیاز تخلفات محکوم یعنوان مجازات ناش و منحصراً بهن یمحکوم

 .شده است ینیب شیها پ زندان ینامه داخل نییفر و به موجب آیک
به سر  یکه در سلول انفراد یر از زمانیمواقع غ یبند در تمام الزام به زدن چشم- 1

 .میبرد یم
 ها یبازجوئ. دیو تهد مدت و مکرر و همراه با ضرب و شتم یطوالن یها یبازجوئ- 7

افت و بازجوها به لحاظ ی یگاه از اواسط روز آغاز و تا صبح روز بعد ادامه م
. را ادامه دهد ینفس، بازجوئ تازه یرویشدند تا ن یض مین بار تعویچند یخستگ

از آن  ییرها یساخت که برا یدچار م یتین روند، ما را به وضعیاستمرار مداوم ا
 .میدیگرد یور بازجو محاضر به اجابت هر دست

ن یو دروغ ینامه، مصاحبه و اعترافات جعل نامه، توبه موارد، نوشتن ندامت یدر بعض
ه یبر عل یگر و حتیکدیه یبر عل یسینو تک. بود ین روند بازجوئیج ایگر از نتایکدیه یعل

 28تا  که گاه ییها یبازجوئ. بود ها ین بازجوئین بازده ایتر یافراد خارج از پرونده معمول
 .گرفت یساعت صورت م 18بار در  7ا گاه ید و یانجام یساعت به طول م

بازجو  یها م به خواستهیدر صورت عدم تسل ید به استمرار حبس انفرادیتهد- 8
با بازجو قرار  یمنظور از همکار. ج جهت خرد کردن ما بودیرا یها از روش یکی

او در نظر  یبراش ید که از پبو یگاهیک پازل در جایعنوان قطعة  گرفتن فرد به
محاکم انقالب و  یها هیانیو ب ییمقامات قضا یها در واقع مصاحبه. گرفته بودند

ئت یرا در ه ها یـ مذهب یخاص، مل یها عمده در روزنامه یترهایدرج آنها با ت
که یدر حال. کرده بود یک سازمان برانداز معتقد به برخورد مسلحانه با نظام معرفی

ک عدد ی یر اماکن حتیمنازل، دفاتر کار و سا یو بازرس یها بازجوئ هدر طول ما
جهت  یاز طرح یا ن نشانهیتر ک قبضه اسلحه کشف نشد و کوچکیا یفشنگ 
ز جهت اثبات اتهام یهر چند ناچ یلیامده بود که بتواند دلیبه دست ن یبرانداز
 یریساختن ما به اقارق وادار ین ادعاها صرفاً از طریاثبات ا. فراهم آورد یبرانداز

ک از ید و هریل نمایها را تکم شده ضمن مصاحبه یگردد که پازل طراح یسر میم
او در نظر گرفته شده، قرار  یکه برا یگاهیک قطعة پازل در جایعنوان  ما را به

به . ستیسر نیم ییها ن روشیق توسل به چنیجه جز از طرین نتیحصول ا. دهد
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ا در معرض اطالعات کذب در یهمسر و  یرید به دستگیکرات در معرض تهد
بعضاً به ما گفته شده که . میا خصوص بازداشت همسر و فرزندان قرار گرفته

از آنها  یهمسرمان چه کس یریم که پس از دستگییکودکان خود بنما یبرا یفکر
 .دینما ینگهدار

بر  یمبتن و یو اصول یمحدود منطق یک بازجو با متهم در مدتین حال گاه رفتار یدر ع
 .احترام متقابل بوده است

 یها و اهانت یاز سلول انفراد یبدون در نظر گرفتن مصائب ناش یین موارد استثنایدر ا
بر ماندن در سلول  یمبن یدهایو تهد یخورا هوایآور و  ن استحمام عذابیج در حیرا

در کنار آن نوع . بوده است یانسان یا تا زمان نامعلوم، رابطة ما و بازجو رابطه یانفراد
گردد،  یک مرتبط میدئولوژیا یها دگاهیبه لحاظ نوع اتهامات که عمدتاً به د یگریبرخورد د

راجع  یقانون اساس 17کند که متضمن نقض آشکار اصل  یدا میپ یا ژهیها اوصاف و پرسش
 . گردد ید میش عقایت تفتیبه ممنوع

ن یت موازیام، ما و وکال به رعان اصل به لحاظ الزیان ادلة روشن جهت اثبات نقض ایب
ل ید مرتفع گردد، ارائه دلین قیکه ا یدر صورت. ستیسر نیم یدگیبودن رس یرعلنیراجع به غ

بر ضرورت در  یئت محترم مبنیمقدورات آن ه. ز ممکن خواهد شدین خصوص نیدر ا
قانون  26 یال 27ارات موضوع مواد ید جهت اعمال اختیقابل تردرین غیار داشتن براهیاخت
 ها یـ مذهب یمل یبرا یاست جمهوریر یها تیارات و مسئولیف و اختین حدود و وظاییتع

ئت محترم یمزبور از آن ه یفراتر از مقدورات قانون یا جهیاست نت یهیآشکار است و بد
ئت در یحقوقدانان عضو آن ه یت داوریئت در اهمیات آن هیارزش نظر. رود یانتظار نم

و استقالل  یبه لحاظ منزلت علم ین داوریکه ا ین معنیبه ا. تکشور اس یجامعه حقوق
ن یه ایاست که صادر شود و بر پا یتر از هر حکم کننده نییحقوقدانان مزبور، به مراتب تع

 .ص خواهد شدیقابل تشخ ها یـ مذهب یت ملیحقان یداور
 یموارد متعدد مار توسط پزشک درینه بیو امتناع از معا یماریاز ما در حال ب یبازجوئ- 1

 یها و انداختن ما که بعضاً دارا سلول یوارهایزدن به د رنگ. رفته استیصورت پذ
 یها یکه تازه رنگ زده شده بود، تحمل بازجوئ ییها م در سلولیا بوده یتنفس یماریب

را  یمتماد یاز ما روزها یگاه بعض. نمود یآور و توأم با شکنجه م را عذاب یطوالن
 . تازه رنگ زده شده، به سر برده است یدر سلول انفراد یتنفس یماریدر حالت ب
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 یمبدل به امر یزندان یکه تنفس را برا یا به گونه یانفراد یها سلول یگرما- 6
ما را عذاب داده است که آثار عوارض  یا ت به گونهین وضعیا. نمود یفرسا م توان
 .مانده است یها باق تا مدت یتنفس

نکه در هر ساعت شب و روز منتظر یاز اضطراب به لحاظ ا یناش یها یخوابیب- 3
افته یدم ادامه  دهیاز ساعات روز آغاز و تا سپ یم و گاه بازجوئیا بوده یبازجوئ
 .گرفت یقرار م یبار تحت بازجوئ 7از ما تا  یروز بعض گاه در طول شبانه. است

 :دارد يمقرر م يقانون اساس 17اصل : د

ق دادگاه صالح و به موجب ید تنها از طریآن باحكم به مجازات و اجراء »
 «.قانون باشد

 : ده استینقض گرد ها یـ مذهب یر در مورد ملیل زیاصل فوق به دال
. شوند یکشور ما محسوب م یدر نظام حقوق یانقالب فاقد موجب قانون یها دادگاه- 2

مرجع تنها  ینیب شیشوند و پ یمحسوب م یاختصاص ییها، مرجع قضا ن دادگاهیا
 یقانون اساس 231ق اصل یو از طر یما ضمن قانون اساس یدر نظام حقوق یاختصاص

ب ین ترتیبه ا. است یل آن به موجب قانون عادیمنع تشک ی، به معن(یمحاکم نظام)
 .است یقانون اساس 76ن محاکم جهت امر قضا ناقض اصل یا یت قانونیصالح

قانون  264طبق اصل  یاسیاً ستیبه اتهامات ماه یدگیدادگاه صالح جهت رس- 1
بودن  یت محاکم انقالب به لحاظ استثنائیصالح. است یعموم یها ، دادگاهیاساس

و انقالب،  یعموم یها ل دادگاهیقانون تشک 1و حصر آن در موارد مذکور در مادة 
ـ  یبه اتهامات مل یدگیرس. مردود است یاسیبه اتهامات س یدگیجهت رس

 . است یقانون اساس 76انقالب، ناقض اصل  یها در دادگاه ها یمذهب
قانون مجازات  614و 613، 127از اتهامات موضوع مواد  یاریبه بس یدگیرس- 7

از  یگریجرائم موضوع مواد فوق و تعداد د. ن اتهامات استیدر زمرة ا یاسالم
محاکم انقالب مندرج در  یها تیدر زمرة صالح ها یـ مذهب یاتهامات وارده به مل

ه یاستناد به ابالغ. و انقالب قرار ندارد یعموم یها ل دادگاهیقانون تشک 1مادة 
ژه که مستند دادگاه قرار گرفته، متضمن نقض اصل استقالل قوا موضوع اصل یو

در مجلس  یناظر بر حصر قانونگذار یقانون اساس 32، اصل یقانون اساس 13
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ت محاکم ین صالحییراجع به اناطه تع یقانون اساس 211و اصل  یاسالم یشورا
ه یق ابالغیه بتواند از طرییس قوة قضاینکه رئیاعتقاد به ا. است یبه حکم قانون

راجع  ین عادیر دهد، متضمن لغو بودن قوانییمحاکم را تغ یت قانونیژه صالحیو
ژه صرفاً ناظر بر ارجاع پرونده از یه ویابالغ. ت محاکم خواهد بودین صالحییبه تع

ا ارجاع پرونده از شعب محاکم انقالب یو   یبه عموم یمعمو یها شعب دادگاه
به  یعموم یها ت دادگاهیراجع به صالح یها به انقالب است و نه ارجاع پرونده

 .ا بالعکسیانقالب 
 :دارد يمقرر م يقانون اساس 077اصل : هـ 

أت منصفه یاست و با حضور ه يعلن يو مطبوعات ياسیبه جرائم س يدگیرس»
أت یارات هیط، اختینحوة انتخاب، شرا. ردیگ يصورت م يستردر محاکم دادگ

 «کند ين میمع ين اسالمیرا قانون بر اساس مواز ياسیف جرم سیمنصفه و تعر

 : ده استیر نقض گردیب زیاصل فوق به ترت ها یـ مذهب یبه پروندة مل یدگیضمن رس
ده یگردل یبسته تشک یو پشت درها یبه صورت سرّ ها یـ مذهب یدادگاه مل- 2

ه ین مقامات عالیدر ارادة پوالد ین خللیتر اعتراضات به عمل آمده کوچک. است
 یپشت درها ها یـ مذهب یمحاکمه مل. اوردینمودن محاکمات وارد ن یجهت علن

ما و حرکت  یرفت که پس از بازداشت دسته جمعیصورت پذ یتیبسته در وضع
جمعه و جماعات،  یر نمازهاما، منابیمشتمل بر صدا و س یمیعظ یغاتین تبلیماش

رقابل انکار یبه اسناد غ یابیبر دست ین و مشهور، مبنیها و مجالت مع روزنامه
ـ  یگر از ملیگانگان و دهها اتهام دی، ارتباط با بی، جاسوسیراجع به برانداز

 یران محاکمات علنیملت ا ی، مکرراً وعده داده شد که جهت آگاهها یمذهب
 یگر اشخاصیبه عبارت د. ات ببرندیبه واقع یدپرور پیشه گردد تا ملت یبرگزار م

نگار، دکتر  مان، محمد بستهیپ.. ا بی، دکتر حبیسحاب.. ا مثل مهندس عزت
ن شده است و یمعاصر کشور ما با نام آنان عج یاسیخ سیکه تار... و ،یطوس سیرئ
 یماتست، در معرض اتهایخ نیت از صحنة تارین واقعیقادر به محو ا یچ قدرتیه

بهر حال مکرراً . گردد یم یاسیک نظام سیشتر موجب وهن یقرار گرفتند که ب
که  یبرگزار شود، وعدها ین اتهامات محاکمات علنیاثبات ا یوعده دادند که برا
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 .دینگرد یچگاه عملیه
 یدادگاه انقالب اسالم 16د، شعبة ینما یرا محاکمه م ها یـ مذهب یکه مل یدادگاه- 1

 : ر مردود استیل زین محاکمه به دالیا ین دادگاه جهت برگزاریت ایصالح. است
ل دادگاه یما تشک یچون در قانون اساس. است یک محکمه اختصاصین محکمه یا: الف
م ینشده، لذا اگر بخواه ینیب شیپ( 231موضوع اصل ) یر از محاکم نظامیغ یگرید یاختصاص
ر یتعب یو اختصاص یاز محاکم عموم را اعم 264مندرج در اصل « یمحاکم دادگستر»عبارت 

گردد و چون  یم 231و  264ن عبارت محصور در دو اصل یم، به ناچار دامنة شمول ایینما
« یمحاکم دادگستر»ن عبارت ین شده، بنابرایمع 231ضمن همان اصل  یت محاکم نظامیصالح

ل یتحص یسن از اصول قانون اسایجز ا یرین معنا تفسیبه ا. است یناظر به محاکم عموم
ز به ین« به حکم قانون» 211ت آنها طبق اصل ین صالحییها و تع ل دادگاهیاناطه تشک. گردد ینم

ر، ین تفسیرا جز در ای، زیل محاکم اختصاصیگردد نه به تشک یبرم یل محاکم متعدد عمومیتشک
 شود و عالوه بر یح شمرده میانتساب عمل لغو به مقنن خواهد بود که قب 231ب اصل یتصو

ل یکسان جهت تشکیت یصالح ی، هم قوه موسس و هم مقنن را دارایتین وضعین، چنیا
 . ندارد ییر همسویبا اصول حاکم بر تفس یرین تفسیم که چنیا بر شمرده یمحاکم اختصاص

لحاظ اصل  به) یعموم یها ت دادگاهیر موسع صالحیضرورت قائل بودن به تفس: ب
به لحاظ استثناء بر ) یت محاکم اختصاصیحق صالیر مضیو تفس( ت آنهایگرفتن صالح

ت یز مقوّم فقد صالحین( ت در مدلول قانونین صالحیت آنها و حصر ایاصل بودن صالح
ر یت اصول ناظر بر تفسین وضعیدر ا. ستها یـ مذهب یکننده به اتهامات مل یدگیدادگاه رس

رف و محصور در را منص 264مندرج در اصل « یمحاکم دادگستر»اقتضاء دارد که عبارت 
 . میبرشمر یعموم یها دادگاه
ت خود جهت پرداختن به اتهامات ین احراز صالحیقضات محترم محاکم انقالب، ح: ج
کنند که چون قانون موضوع اصل  ی، استدالل مها یـ مذهب یجمله پروندة مل ، منیاسیذاتاً س
ل یاز محاق تعط ن اصلیمعطل است و مادام که ا 264ن اصل یب نشده، بنابرایتصو 264

ن آنها خود را صالح جهت عمل یبنابرا. در کشور ما ممتنع یاسید ارتکاب جرم سیایرون نیب
. شمرند یبرم یفریک ین دادرسییقانون آ 244و به تبع آن عمل طبق مادة  261طبق اصل 

و افزودن بر موارد  261مادة مزبور به لحاظ گستردن دامنة شمول اصل  7نکه بند یفارغ از ا
 ین استدالل از استحکام حقوقی، ناقض آن اصل است، ایر علنیل دادگاه غیز تشکیتجو
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ن خواهد بود که فعل مجرمانه واحد را یا ین استداللیرش چنیجه پذینت. ستیبرخوردار ن
و بعد از آن،  264د مصوبات مجلس راجع به اصل ییخ قبل از تأیبه اعتبار تحقق آن در تار

ک از یچ یچ مصوبه هیچگاه هینگهبان ه یم و اگر شورایینما میتقس یا عادی یاسیبه س
را در نظام  یاسید ننمود، ارتکاب جرم سییرا تأ یاسیمجلس راجع به جرم س یها هیاجالس

ن شورا ین است که ایناظر بر ا ین فروضیچن. مییممتنع فرض نما یاسالم یجمهور
بر  یاسیمشمول احکام جرم س ت رایه حاکمیفعل مجرمانه بر عل ین احتمالیچگاه مرتکبیه

د قرار ندارد نه ییاست که مورد تأ 264ن خود اصل یا یتین وضعیدر چن. نخواهد شمرد
ز به ین یبه محاکم اختصاص یاسین سیمتهم یها ارجاع پرونده. ن اصلیقانون موضوع ا

 .دارد ینین چنیا یز موجبیبه اتهامات آنان ن یسر یدگیگردد و رس ین امر برمیهم
المال، اخذ رشوه،  تیل بیف و میمبادرت به ح ها یـ مذهب یکته روشن است که ملن نیا

، اند هه دادیآنها اعالم. اند هننمود... و یرحمانه به بودجه عموم یب یانداز اختالس، ربا و دست
ن دو گروه یب یچه تفاوت.  ...ای، و اند ه، مصاحبه کردندا هکرد ی، سخنراناند همجله منتشر کرد

 یهین امر بدیا ایآ. گردد ین تفاوت برمیبه هم یاسیف جرم سیفوق وجود دارد؟ تعرافعال 
 ین دادرسییقانون آ 7مندرج در مادة « یاصول حقوق»از به قانون دارد؟ مفهوم یضرورتاً ن

در  یا فهیچه وظ یدارد؟ قضات مل یمل یدر نظام حقوق یگاهیچه جا یست؟ عرف ملیچ
 یاسیراجع به جرم س یالملل نیب یها و عرف«  jus Cogence»  یالملل نیبرابر قواعد آمره ب

 7جمله مادة  من ین عادیکه در قوان 263موضوع اصل « یمنابع معتبر اسالم»دارند؟ مفهوم 
شرح  یجواهرالکالم ف»: جمله ن منابع و منیست و ایز منعکس شده، چیالذکر ن سابق
المتن المقنع،  یر علیالشرح الکب»و « 711، ص 12، جلد یخ محمد نجفیالسالم، ش عیشرا

و « 777، ص 22، جزء یحزم اندلس باالثار، ابن یالمحل 2»و « 81، ص 21ابن قدامه، جلد 
 ؟ اند هپرداخت یاسیچگونه به جرم س« 128، ص 2ن، جلد یتبصره المتعلم»

را از منابع  یاسیف جرم سیتواند و مکلف است که تعر یک دادگاه مستقل می یقاض
ن ما یدر قوان یا گونه به یحت یاسیتوان گفت که جرم س ید عالوه بر منابع فوق، مابیفوق ب

و قانون  26ضمن مادة  3/6/61ق قانون احزاب مصوب یف شده است و از طریز تعرین
 1/3/61و وابسته به دولت مصوب  یها و موسسات دولت وزارتخانه یانسان یروین یبازساز

 . افتیف دست ین تعریتوان به ا یان قانون مهم 21مادة « ب»و بند  8ضمن مادة 
دارد که ذهن  یموجبات یطور سر به ها یـ مذهب یدادگاه مل یبه لحاظ فوق برگزار
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ـ  یاتهامات مل. نیسرافکنده و شرمگ یمعمول یها گانه است و وجدان انسانیبا آن ب یحقوق
که  یزمان. ندارد ت ورود به آن رایصالح یاست و محکمه انقالب اسالم یاسیس ها یمذهب

ن بود که یشد تصور بر ا یها داده م یـ مذهب یمل یبر منابر نماز جمعه وعده محاکمه علن
ن یمسئول یها شده در مصاحبه ینیب شیپ یویتواند سنار یم« 11زندان  یبراندازساز»دستگاه 

ـ  یکند و ملاده یرا پ... دادگاه انقالب، اعالمات منابر نماز جمعه و یرسم یها هیانی، بییقضا
گاه  یها ین زندان و بازجوئیا یمتریسانت 211×241 یها قفس. برانداز بسازد یها یمذهب

ل یان در تبدیبازجو یا دهه 1/1ک به یات نزدیها و تجرب روش یساعته و توسل به تمام 28
ز یمحاکمه ن یعلن یها به برانداز موفق نبود و به ناچار عمل به وعده برگزار یـ مذهب یمل
 . دیسر نگردیم

رفع  یحه قانونیضمن ماده واحدة ال 3/2/14خ یانقالب در تار یکه شورا یتیدر وضع
عنوان اقدام  هکه ب یکسانه یت کلیمحکوم»: د کهینما یح میتصر یاسیس یها تیآثار محکوم

 یاسیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیه امنیعل
 یاالثر تلق یکن و ملغیکان لم »، اند همحکوم شد یبه حکم قطع 26/22/13 خیگر تا تارید
ق اتهامات یرا از مصاد« ت کشوریه امنیاقدام عل»تر  و با صراحت هر چه تمام« شود، یم
« ت کشوریه امنیاقدام عل»ها  یـ مذهب یمل یکه اتهام اصل یتیشمرد، و در وضع یبرم یاسیس

 الزم است؟ ین اتهام مجوز قانونیقلمداد کردن ا یاسیس یا برایده، آیاعالم گرد
. است یلیمحاکمه فاقد هرگونه دل یعلنریغ یاعالم دادگاه جهت برگزار- 7

ن یگردد، مفهوم ا یص دادگاه محول میبه تشخ یاحراز امر یاالصول وقت یعل
 .از گرددین یست که دادگاه از استدالل بین نیاحاله ا

از به قانون ندارد و به یمحاکمه ن یا علنی یرعلنیغ ید توجه داشت که برگزاریبا
« دهم یص میمن تشخ»ان عبارت یبا ب 16س شعبه ییر. ص دادگاه احاله شده استیتشخ

ان یب ین امر به معنیا. داند یاز مین یمحاکمه ب یرعلنیغ یل جهت برقراریخود را از ارائه دل
را یاست، ز یقانون اساس 261ن لحاظ ناقض اصل یاست و به ا« دادگاه»و « یقاض»وحدت 

ده است نه یص دادگاه احاله گردیبه تشخ یرعلنیو غ یمحاکمه به صورت سر یبرگزار
 . دیم خود را مستدل اتخاذ نمایدادگاه مکلف است تصم یدادگاه و قاض یقاض

. شده است یلمبرداریمحاکمات ف یاز تمام یدگیبودن رس یرعلنیرغم اعالم غیعل- 8
اظهار داشت  یاز وکالء در جلسات مقدمات یکیابر اعتراض دادگاه در بر یقاض
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 یگریقرار دارد و به د یار قاضیها در زمرة منضمات پرونده بوده و در اخت لمیکه ف
بر امکان  یگر از وکالء مبنید یکینحال در برابر پرسش یبا ا. داده نخواهد شد

ن درخواست، اظهار یادادگاه با اعالم مخالفت با  یها، قاض لمیوکالء به ف یدسترس
است و به  یاتهام یها لمها در زمرة منضمات پروندهینکه فیبر ا یخود را مبن یقبل

ست که ین مشخص نیبنابرا. رد، نقض نمودیار وکالء قرار گید در اختین لحاظ بایا
دارد؟ و  یهیچه توج یدگیاز جلسات رس یلمبرداریاست ف یرعلنیاگر دادگاه غ

گرفته شده، مراجعه کند، به  یدگیکه از جلسة رس ییها لمیفتواند به  یم یاگر قاض
ها در  یـ مذهب یت و انتشار اتهامات ملین وضعیتوانند؟ ا یل وکالء نمیچه دل

بودن  یرعلنیغ یف قانونیدهد که تکال ینشان م... ها و ها و مصاحبه روزنامه
ان امر قضا یدگردد و متص یا مم یها صرفاً متوجه ما و وکال یـ مذهب یمحاکمه مل
. ندارند یز خوفینبوده و از نقض آن ن یفین تکلیژه قائل به چنیو یها و روزنامه

ها را نشر  یـ مذهب یکه اتهامات مل ییها از اوراق روزنامه یوست تعدادیبه پ
 . گردد ی، ارائه ماند هداد

 :دارد يران مقرر میا ياسالم يجمهور يقانون اساس 27اصل : و

ا ی ياسالم يها و انجمن يو صنف ياسیس يها انجمن ها، تیاحزاب جمع»
، ينكه اصول استقالل، آزادیشناخته شده آزادند، مشروط بر ا ينید يها تیاقل

. را نقض نكند ياسالم يو اساس جمهور ين اسالمی، موازيوحدت مل
از آنها  يكیا به شرکت در یدر آنها منع کرد توان از شرکت  يچكس را نمیه

 « .مجبور ساخت

قلمداد  یرقانونیآنها درج شده، غ یها که در پرونده تمام یـ مذهب یاز اتهامات مل یکی
ـ  ین لحاظ ملیبه هم. ها در آن است یـ مذهب یو حضور مل یـ مذهب ینمودن ائتالف مل

قانون مجازات  811و  814ها در معرض اتهام موضوع جرائم مندرج در مواد  یمذهب
به  یـ مذهب یبودن ائتالف مل یرقانونیغ ین مواد و ادعایاد به ااستن. اند قرار گرفته یاسالم

از حق  یمند ن است که بهرهین ادعا ایمفهوم ا. گردد یبرم یـ مذهب یعدم ثبت ائتالف مل
ر باطل یل زین ادعا به دالیا. باشد یم... ت ویمشروط به ثبت حزب، جمع 16موضوع اصل 

 : و ورود اتهام مردود است
فصل  یعنی یران از حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسیند بودن مردم ام بهره: اوالً
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ن یحقوق مندرج در ا. مناسبت و مالزمه دارد یمربوط به حقوق ملت، با ذات قانون اساس
ن حقوق با انکار بشر بودن یسلب ا یعنی. ت مرتبط استیفصل بطور عمده با وصف بشر

 . اعضاء جامعه برابر است
ندارد، بلکه قدرت او  یت است که خود باالصاله قدرتیمز حاکمن حقوق، خط قریا
تواند دارندة آنرا به  یت مین حال چون قدرت حاکمیبا ا. مردم است یو از سو یتیعار

رش آن در احداث، مشروط یت به فرض پذیت حاکمید و مشروعیاستمرار آن وسوسه نما
جمله حق  ل حقوق ملت منحقوق مندرج در فص یبه بقاء آن در استمرار است، لذا نف

ن یبنابرا. است یت قانون اساسیموجود یمتضمن نف یقانون اساس 16مندرج در اصل 
، وحدت یق نقض اصول استقالل، آزادیمنحصراً از طر یاسیس یها انیل جریتشک یآزاد

گردد و ثبت  می مشروط و محدود یاسالم یو اساس جمهور ین اسالمی، موازیمل
از حق  یمند مثل حزب، شرط بهره یا دائمیمثل ائتالف و  یاز موقتاعم  یاسیس یها انیجر

را  یـ مذهب یست و عدم ثبت، منع شرکت در ائتالف ملین یقانون اساس 16موضوع اصل 
 .کند یه نمیتوج

بودن  یرقانونیغ. دو امر متفاوت است« نداشتن یموجب قانون»و « بودن یرقانونیغ»: اًیثان
 یاست که ائتالف مل یمدع یاگر کس. مینداشتن قد یانونک امر حادث است و موجب قی

 71ماده  7ضمن بند . ارائه دهد یل قانونید دلیاست به لحاظ فوق با یرقانونیغ یـ مذهب
به لحاظ استدالل فوق آن بخش از احزاب و  یاسالم یقانون انتخابات مجلس شورا

 یرقانونیآن را غ ییک مرجع صالح قضایشمرده شده که  یرقانونیغ یاسیس یها تشکل
 یضرور یل قانونیبودن ارائه دل یرقانونیاثبات غ یگر برایبه عبارت د. اعالم نموده باشد

 ز مقررین 34قانون انتخابات مصوب سال  یینامة اجرا نیئآ 11مادة . شمرده شده است
 قانون ناظر به 7ماده  7موضوع بند  یرقانونیغ یها ها و گروه احزاب، سازمان»: دارد می

محاکم  یا براساس آرایاعالم شده  یرقانونین، غیاست که به موجب قوان یموارد
 «.بودن آن صادر شده باشد یرقانونیغ یرأ( ی، انقالب و نظامیاعم از عموم) یدادگستر
 ینکه ورود دادگاه به بررسیفارغ از ا. د استدالل فوق استیز مؤین ییه قضایرو: ثالثاً

قانون  21ون ماده یسیکم یمنوط به ارجاع امر از سوک حزب یاحتمال صدور انحالل 
 یر، صدور حکم انحالل به معنیا خیباشد  می قانون مزبور 23ماده  8بند  یاحزاب در اجرا

رش یو پذ یاسیک تشکل سیبودن  یرقانونیحادث بودن اعالم انحالل جهت اثبات غ



217   قانونيبراندازي 

دادگاه  12توسط شعبه صادره  یرأ. نبودن آن را قبل از صدور حکم است یرقانونیغ یضمن
. جهت حادث بودن امر انحالل است یل روشنیدل یانقالب در مورد انحالل نهضت آزاد

خود را از  یوجود یدادگاه مبنا یبا رأ یل نهضت آزادیاز قب یخیتار یها تیهر چند هو
دة یچ پدیهاست، ه تین هویمتوجه شکل و صورت ا یین آرایدهند و چن یدست نم

ک ین یبخشد و ا می تیابد بلکه قانون به وجود آن رسمی یت نمیموجود با قانون یاجتماع
 .است یامر صور
ب اصل یضمن تصو یمراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساس: رابعاً

ئت از اشاره به یدانشمند آن ه یر فوق است، با اعتماد به اشراف اعضاید تفسیز مؤین 16
 مجلس اول بسنده 221در جلسه  یکرمان یموحد یت آقاز و به اظهاراین مذاکرات پرهیا

 : دینما می

توانند وجود  یي ميها گروه. ر هستندیرند، مخید پروانه بگیم که حتماً بایما نگفت»
ند و یاینكه آنها بیا يبرا يچ الزامیه. رندیداشته باشند بدون آنكه پروانه بگ

شروط هم . ها آزاد است ت گروهیفعال. ستیگرفتن پروانه ن يمراجعه کنند برا
 «.ذکر شده است يقانون اساس 27هاست که در اصل  همان

ش یپ یم وحدت که چندیت دفتر تحکیف اقلیط یبرا یرهبر یام از سویارسال پ
داده شد که ثبت  یانیجر یام براین پیا. د اظهارات فوق استیین تأیرفت مبیصورت پذ
ف یاز رد یمند ازات مثالً بهرهیامت یز برختوانند ا یاناً میاحزاب ثبت شده اح. نشده است

انه در نظر گرفته یکمک به احزاب در قانون بودجه سال یکه محتمل است برا یا بودجه
وقت وزارت کشور  یاسیمعاون س یا زواره ین دوره آقایدر هم. شود، برخوردار شوند یم

 :دیگو یح مصوبة مجلس میدر توض

نكه یکند به ا يشان نم قانون ملزم يعنیم یا را ملزم نكرده ها هنجا گرویما در ا»
ل و یبه م يك تعدادیك دسته هستند که پروانه ندارند و ی. رندیند پروانه بگیایب

 «.رندیند و پروانه بگیایتوانند ب يدلخواه خودشان م

قانون احزاب در  21ون مادة یسیعضو وقت کم یساوج ین مرحوم موحدیهمچن
 :دارد یاظهار م 23/1/38هان مورخ یروزنامه ک
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ا بدون پروانه اعم از موافق و یبراساس قانون چه با پروانه و  ها هافراد و گرو»
 «.ت کنندیتوانند فعال يمخالف م

 :دیگو یا عدم آن میانات به لحاظ اخذ پروانه و ین جریک ایشان در مقام تفکیا

چارچوب توانند در  يهستند و هر دو م ينقاط مشترک يدارا ها هن گرویهر دو ا»
ت ین مزیپروانه هستند ا يکه دارا یيها گروه. کنند ياسیت سین کشور فعالیقوان

 يایتر هستند و از مزا شناخته شده يرا خواهند داشت که از لحاظ مراجع قانون
پروانه  يکه دارا یيها هگرو ياعضا يحت. برخوردار خواهند بود يشتریب يقانون

ف شده باشد در صورت یه آنها توقکه پروان يآزاد ا مثل نهضتیستند و ین
چون انتخابات  ياسیس يها تیتوانند در فعال يم يقانون يها تیداشتن صالح
 «.شرکت کنند ياست جمهوریو ر ياسالم يمجلس شورا

نکه عالوه یکما ا. کند یت مین نگرش را تقویز همیوزارت کشور ن یه عملیرو: خامساً
نامة مورخ  یوزارت کشور ط یاسیکل سریشناس مد دکتر حق یبر موارد ذکر شده آقا

دادگاه انقالب  12در پاسخ به استعالم شعبه  21ون مادة یسیر کمیگاه دبیدر جا 24/1/41
 :دارد یاظهار م

ت خود ادامه داده باشند، فقط یبه فعال 0176احزاب قبل از انقالب که تا سال »
 «.اعالم شوند يرقانونیتوانند غ يدادگاه صالحه م يبا رأ

ـ  یدهنده ائتالف مل لیتشک یاسیس یها انیرد که جریگ یصورت م ین اعالم در حالیا
نة یشیک از پی، جنبش مسلمانان مبارز و جاما هر یمشتمل بر نهضت آزاد یمذهب

نگهبان و وزارت کشور  یشورا. برخوردار هستند یدر مبارزه با استبداد سلطنت یپرافتخار
مجلس  یانتخابات یها ائتالف در رقابت یانتخابات یهااز نامزد یت برخید صالحییز با تأین

قانون  7مادة  7رغم بند یعل( ییرضا رجای، علی، محمد بهزادیمحمود عمران)ششم 
 یه مرتاضی، مرضیعباس توسل دکتر غالم)ن انتخابات شوراها یانتخابات مجلس و همچن

. اند هصحه نهاد یـ مذهب ینبودن ائتالف مل یرقانونیبه غ( یو نرگس طالقان یلنگرود
در  یـ مذهب یة کاغذ به ائتالف ملیص سهمیز با تخصین یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 .ت نموده استیه تبعین رویان انتخابات مجلس ششم از همیجر
نکه در حال حاضر یکما ا. ه گرفته استیدگاه پاین دیز بر همیعرف جامعه ن: سادساً
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 یفات ثبت را طینکه تشریکنند، بدون ا یت میفعالدر کشور ما  یمتعدد یاسیس یها انیجر
م وحدت که یه قم و دفتر تحکیت مبارز، جامعه مدرسان حوزه علمیجامعه روحان. ندینما

ق عرف مزبور یام فرستاد از مصادیر آنها پینشست اخ یبرا یهمانگونه که اشاره شد رهبر
شمرند، بلکه  یبرنم یرقانونیرا غالذکر  فوق یها ب نه تنها مردم تشکلین ترتیبه ا. باشند یم

ز با آنها به عنوان ین یرهبر یل وزرا و حتیاز قب یعموم ینهادها یدار تصد مقامات عهده
 .کند یبرخورد نم یرقانونیک نهاد غی

 :دارد يمقرر م يقانون اساس 18اصل : ز

 ...حق مسلم هر فرد است و  يدادخواه»

توسط  یرقانونیها پس از بازداشت غ یمذهبـ  ین اشاره شد، ملیش از ایهمانگونه که پ
ل ارتباط با دول یاز قب یی، در معرض اتهامات ناروایدادگاه انقالب اسالم 16ر دفتر شعبه یمد

چاپ شده و نشر  ها هن اتهامات در روزنامیقرار گرفته و ا... و ی، براندازیگانه، جاسوسیب
هان چاپ شده که چاپ آنها بدون یک در روزنامه یز مطالبین ییان بازجویدر جر. افته استی

مادة  2ن مطالب طبق تبصره یچون نشر ا. سر نبوده استیم یاتهام یها هبه پروند یدسترس
م یگرد آن منوط به تقدیمجرمانه است و شروع پ یعمل یفریک ین دادرسییقانون آ 244

جه به کند و با تو یت مینبوده و صرف اعالم جرم کفا یخصوص یه شاکیه از ناحیشکوائ
ذکر  یدگیمدافع آنها در جلسات رس یها و وکال یـ مذهب ین امر به دفعات توسط ملینکه ایا

د و ینما یتلق« اعالم جرم»است دادگاه موظف بوده اعالمات اظهار شده را یر. شده است
 یقاض یاند، خوددار دهیگرد ها هد که مرتکب افشاء مفاد پروندینما یگرد اشخاصیمبادرت به پ

دادگاه مکلف  یقاض. هاست یـ مذهب یمل یف نقض حق دادخواهین تکلیاز اداء ا دادگاه
مطلع شود، دستور  یت عمومیثیاز وقوع جرم واجد ح یدگیان رسیاست که چنانچه در جر

 .ن را صادر کندیگرد متهمیپ
 :دارد يمقرر م يقانون اساس 11اصل : ح

 «...ند ویل انتخاب نمایخود وک يحق دارند برا ين دعویطرف ها هدر همه دادگا»

تا آغاز ( 12/21/31) یریخ دستگیها اکثراً از تار یـ مذهب یمل یل برایحق انتخاب وک
ن ییقانون آ 214نکه طبق ماده یعمالً ممتنع بوده است و با توجه به ا( 24/21/41)محاکمه 
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تواند در جلسات  یمنع نموده باشد، م یکه قاض یل جز در موردیوک یفریک یدادرس
روز  1که از حداقل  ییها در طول مدت بازجو یـ مذهب یحضور بهم رساند و مل ییازجوب

اند، اصل فوق در  ل محروم بودهیعمالً از حق انتخاب وک. دهیروز به طول انجام 771تا 
اند به  چگاه قادر نشدهیگردد که وکال ه یمتذکر م. ده استیها نقض گرد یـ مذهب یمورد مل

از مأموران زندان  یکیند و عموماً یوگو نما مأموران زندان گفت دور از نظارت و حضور
 .اند گرفته ین آن دو قرار مین خود بین مالقات وکال با موکلیح

 :بنا به مراتب فوق: ت
ها  یـ مذهب یان ملیده و بیعق یبه لحاظ نقض حق آزاد یاصل نهم قانون اساس: اوالً

 .ده استیک حق مشروع، نقض گردیعنوان  به
و سکوت در  یـ مذهب یبودن ائتالف مل یرقانونیغ یاصل نوزدهم به لحاظ ادعا:  اًینثا

ه قم، یل جامعه مدرسان حوزه علمیاز قب)اند  که ثبت نشده یاسیس یها ر تشکلیبرابر سا
ض است، نقض ین تبعیکه عمالً مب...( م وحدت ویت مبارز، دفتر تحکیجامعه روحان

 .ده استیگرد
نکه بعضاً در یبه لحاظ ا( ستمیموضوع اصل ب)ها  یـ مذهب یمل یاسیحقوق س: ثالثاً

با  یانفراد یها در سلول یطوالن یها م، مدتیا ان قرار گرفتهیوشتم بازجو معرض ضرب
 یق ضبط آلبوم خانوادگیما بعضاً از طر یم خصوصیم، حریا شده ینگهدار 241×211ابعاد 
قرار گرفتن مورد تعرض .... آثار بلوغ وظهور  یل چگونگیاز قب ییها ک مورد پرسشیو در 

 .ده استیقرار گرفته، نقض گرد
 یها هیانیو ب ها هها در مصاحب یـ مذهب یت ملیثیبه لحاظ تعرض به ح 11اصل :  رابعاً

، نقض ییر بازجویمنتشره در مطبوعات، و تعرض به جان ما به لحاظ ضرب و شتم در ز
 .ده استیگرد

قرار  ییها در معرض پرسش ییان بازجویکه در جرنیبه لحاظ ا 17اصل : خامساً
 .ده استیشوند، نقض گرد ید محسوب میش عقایم که مصداق بارز تفتیا داشته

در مورد  84و  83از اموال ما اصول  یبرخ یرقانونیف غیبه لحاظ ضبط و توق:  سادساً
 .ده استیما نقض گرد

ـ  يو محاکمه مل يریستگان دیم در جریرمستقیطور غ که به ين حال اصولیدر ع: ي
 :ر قابل اشاره استیده است، به شرح زیها نقض گرد يمذهب
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ق صدور ابالغ یمحاکم از طر یت ذاتیبه لحاظ نقض صالح 211و  14، 13اصول  -2
که در  یبه اتهامات یدگیدادگاه انقالب جهت رس 16است شعبه یر یژه برایو

و  613ه اتهامات موضوع مواد منجمل. قرار دارد یعموم یها هدادگا یت ذاتیصالح
ق و خروج دادگاه ین طریو نقض استقالل قوا از ا یقانون مجازات اسالم 614

 .خود یت قانونیانقالب از محدوده صالح
 یکشور بر اجرا یوان عالیبه لحاظ عدم نظارت د 262و اصل  216اصل  7بند - 1

در  یفریک یدادرسن یین در محاکم به لحاظ نقض مواد متعدد قانون آیح قوانیصح
 ها یـ مذهب یمورد مل

 27و مواد  227طبق اصل  یو اقدام قانون یدگیرس یت به موارد ذکر شده تقاضایبا عنا
 .را دارد یاست جمهوریر یها تیارات و مسئولیف و اختین حدود وظاییقانون تع 26 یال

 یيرضا رجایمان ـ دکتر مسعود پدرام ـ دکتر علیاهلل پ بینگار ـ دکتر حب محمد بسته
اهلل  ـ مهندس عزت يس طوسیـ دکتر رضا رئ يعین رفیـ دکتر حس يرحمان يـ تق
ان ـ محمد یکاظم يـ مرتض يـ محمود عمران يجانیصابر ـ رضا عل يـ هد يسحاب

 يد مدنیـ سع يـ دکتر محمد ملك ياردهال يمحمد
 
 

نفر از متهمان ملي ـ مذهبي براي دادخواهي به سران قواي  01نامه 

 گانه هس

 به نام خدا

 سران محترم قواي سه گانه جمهوري اسالمي ایران
با قرار )و پس از آزادی موقت  11/21/2741و  4/21/2741های مورخ  با سالم، پیرو نامه

شمریم،  آخرین نفرات از زندانیان ملی ـ مذهبی بنا به دالیلی که در زیر برمی( وثیقه
گذشت و برخوردهای ( 11در زندان )بازداشت  ضروری دیدیم آنچه را بر ما در طول مدت

اطالع  طور مکتوب و محرمانه، به غیرقانونی و غیرانسانی صورت گرفته با خود را به
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هر چند بسیاری از مطالب مندرج در این نامه در طول بازداشت ما، از سوی . برسانیم
تان به  های تحت نظارتهای مربوطه و بعضاً نهاد ها و وکالیمان و یا از طریق ارگان خانواده

 :اما دالیل زیر ما را وادار به نوشتن این نامه کرداطالع شما رسیده است، 
اعتقاد ما به ایران، اسالم و انقالب، ضمن نقادی جدی حاکمیت و رویکرد  -

مان برای تغییر وضع موجود و بازگشت از مسیرها و رویکردهای  اصالحی
اگیر انقالب برای احیاء و استمرار اهداف و های اولیه و فر یافته از آرمان انحراف

 .شعارهای اولیه انقالب

های اصلی مردم ایران در روند انقالب؛ استبداد، وجود  ها و اعتراض یکی از انگیزه -
های پس از انقالب نیز  در سال. زندانی سیاسی، شکنجه و نفی کرامت انسانی بود

که منتقدان مصلح آنها را از  از جمله موارد اعتراض به رفتار و رویه حاکمیت ـ
دانستند ـ مسئله بازداشت و بدرفتاری با  عالیم استحاله و انحراف انقالب می
های پس از پیروزی  ای که در سال مقوله. زندانیان عقیدتی و سیاسی بوده است

های جهانی را نیز چه در  های آخر حکومت پهلوی، حساسیت انقالب، همانند سال
جهانی یا نهادهای غیردولتی و چه در نهادهای دولتی و یا عرصه افکار عمومی 

امضاءکنندگان این نامه . های مختلف، برانگیخته است المللی، با اهداف و انگیزه بین
در راستای اصالح وضع موجود معتقدند یکی از مواردی که برخالف اهداف و 

شد ـ در طول معروف  "نام خدا انقالبی به"های اولیه انقالب ـ که به  انگیزه
وجود آمد و متأسفانه هیچگاه عزم جدی برای  های پس از پیروزی انقالب به سال

زندانیان سیاسی و فکری بوده  رعمل نیامد، مسئله بدرفتاری و آزا تصحیح آن به
طلب مجلس در پی قانونی کردن  ها، نمایندگان اصالح اینک که پس از سال. است

ز با ذکر موارد دقیق و جزئی و کاربردی سعی در باشند، ما نی مسئله منع شکنجه می
 .یاری رساندن به تحقق این امر داریم

رسید، اما  نظر می هر چند استحضار و اطالع شما از بسیاری از این موارد قطعی به -
عنوان نمونه پس از  به. باز شاهد انکار این مسائل توسط برخی مسئوالن هستیم

ما در یک مصاحبه، به برخی برخوردهای  اشاره محدود یکی از وکالی پرونده
غیرقانونی صورت گرفته از جمله ضرب و شتم زندانیان، با کمال تأسف و تعجب 

این امر خود ضرورت . با شکایت از ایشان به اتهام نشر اکاذیب  مواجه شدیم
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طور رسمی برای مقامات کشور دوچندان  مکتوب کردن این نامه و ارسال آن را به
برخوردها و موارد غیرقانونی که در متن نامه به آن اشاره کردیم ریق بدین ط. کرد

 .نیز به طور رسمی ثبت خواهد شد تا در آینده مورد تکذیب و انکار قرار نگیرد

طلبانه بخش مهمی  های اصالح در چند ساله اخیر، ما و مردم ایران با مفاهیم و داعیه -
  همچنین در طول بازداشت ما،. مای اندرکار حاکمیت مواجه شده از نیروهای دست

مسئوالن و مقامات مهمی در کشور به اظهارنظرهای صریح در مخالفت با این 
از آن جمله است، اظهارات )اند  برخوردها و مغایرت آن با قوانین کشور اشاره کرده

مجلس، وزیر  11رئیس جمهور، رئیس مجلس،  رئیس و اعضای کمیسیون 
احزاب رسمی، اساتید دانشگاه، اندیشمندان، فعاالن  بسیاری از...(. اطالعات و

نیز مخالفت خویش را با بازداشت و برخوردهای صورت ... سیاسی و مطبوعاتی و 
بنابراین، برای ما و مردم این پرسش مطرح شده و . اند گرفته با ما اعالم نموده

که برای این المللی  های داخلی و بین شود که با وجود این همه مخالفت و هزینه می
شود، پس چه اراده سیاسی پشت این مسئله بوده که بیش  نوع رفتارها پرداخته می

از پانزده ماه مانع اعمال قانون و نصایح مشفقانه داخلی گردیده است؟ این پرسش 
ها و مقامات مهم و مؤثر نظام به این  ها و شخصیت نیز مطرح است، حال که جناح

لی چه تمهیدات و اقداماتی را در جهت جلوگیری از اند، به لحاظ عم رویه معترض
خواهیم به هر  اند؟ ما با ارسال این نامه می بینی نموده تکرار این رویه در آینده پیش

اطالع بوده است، در مرحله  کسی و از هر جناح که مدعی است از این امور بی
مسئولی نخست اطالع رسمی و مکتوب و قطعی بدهیم و در مرحله بعد هر مقام 

که از ضرورت اصالح و تعطیل و تغییر امور غیرقانونی در کشور و هر یک از 
گوید، اینک و با ارسال این نامه، در مقابل  سخن می( ویژه قوه قضاییه به)قوای آن 

 .ها قرار دارد لی جهت تحقق آن وعدهمیک آزمون ع

ن پرونده سالمت و صداقت و شفاف بودن سیر و تاریخ زندگی بسیاری از متهما -
خصوص آنها که از دور یا  تر آن، برای اکثر مقامات کشور ـ به ویژه افراد مسن ما، به

اند ـ روشن و  نزدیک در مبارزات ضداستبدادی قبل از انقالب دستی بر آتش داشته
تواند برای یک بار همه که شده آنان را  بنابراین ارسال این نامه می. مسجل است

دازد که طرح این مسائل نه دروغ است و نه از سر طور جدی به فکر بین به
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جویی، بلکه اشاره به درد مزمنی دارد که متأسفانه هیچگاه عزم و  گیری و عیب انتقام
شاید که مؤثر افتد وگرنه سنن . اقدامی جدی برای معالجه آن محقق نشده است

جامعه و  الهی و قوانین حاکم بر حرکت جوامع، بدون استثناؤ قائل شدن برای هیچ
 .افرادی، بر جامعه ما نیز بیش از پیش جاری شده و خواهد شد

 ...و -

گانه کشور  بنا به آن چه گفته شد مصمم شدیم تا نامه زیر را برای سران محترم قوای سه
تر به این امور، جامعه ما را از جنس این نوع  ارسال داریم تا آنها با رسیدگی دقیق

. ه، مغایر با اهداف انسانی و اسالمی انقالب، نجات دهندبرخوردهای غیرقانونی و صدالبت
و یا به   ت رساندهرد را به اطالع مقاماهای ما بارها این موا چرا که متأسفانه تاکنون خانواده

مورخ ) 11اما طبق گزارش کمیسیون اصل . اند پرداخته 11طرح شکایت در کمیسیون اصل 
مورد  71ای قرائت شد، بیش از  یر چندهفتهبه جلسه علنی مجلس که با تأخ( 17/1/2741

مکاتبه این کمیسیون با دادگاه انقالب با عدم پاسخ و همکاری روبرو شده و لذا کمیسیون 
عدم همکاری . های زندانیان سیاسی را نیافته است های خانواده مزبور امکان بررسی شکایت

نون اساسی است خود اندرکاران پرونده ما، ضمن آنکه نقض صریح قا مسئوالن و دست
ما پیش از این و در . اند دلیلی بر فقدان مدارك مستند بر اتهامات سنگینی است که بر ما زده

های دادگاه انقالب مطرح  ای به این اتهامات ـ که همگی در اطالعیه صفحه 21یک اطالعیه 
طور کتبی و  به همچنین ما بارها. ایم اند ـ پاسخ داده های عمومی پخش شده و بارها از رسانه

مان  خواستار برگزاری محاکمهچند نامه به سران سه قوه ـ جمعی ـ و از جمله با ارسال 
همین امر یکبار دیگر خالی . طور علنی شدیم، درخواستی قانونی که هرگز محقق نشد به

اندرکاران پرونده را از هر مستندی برای اثبات ادعاهای بزرگ  بودن دست مسئوالن و دست
 .خود، آشکار ساختقبلی 

اند معتقدیم، در برخورد با ما، قانون اساسی،  ما و همه کسانی که با ما همدردی کرده
دادگاه . طور مکرر نقض شده است به... ها و نامه سازمان زندان آئین دادرسی کیفری و آئین

یا به  طور علنی و قاونی در انتخابات شرکت کرده و انقالب با افراد و جریانی سیاسی که به
صورت یک جریان  اعالم مواضع سیاسی خود در چارچوب اصالحی پرداخته است، به

عالوه آنکه رسیدگی  به. برخورد کرده است "های ویژه بازجویی"مخفی و شبکه امنیتی و با 
صورت  باشد، به طبق قوانین رسمی شکور بر عهده وزارت اطالعات میبه این امر نیز که 
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در یک ) "بازداشتگاه ویژه"ت گرفته است و متهمان در یک غیرقانونی و موازی صور
 .اند نگهداری شده( محیط نظامی

ای از برخوردهایی را که با ما  ای که پس از این مقدمه مالحظه خواهد شد، شمه در نامه
تر، برای روشن شدن ابعاد این  شرح موارد ریزتر و دقیق. ایم شده است، مطرح نموده

دسازی آنها جهت جلوگیری قانونی از آن توسط مجلس و برخوردها و نیز مستن
ذکر این نکته ضرورت دارد که موارد اشاره شده در زیر، . های مربوطه است کمیسیون

هایی از برخوردهای صورت گرفته با مجموعه دوستان ماست و الزاماً در مورد  نمونه
ا موارد و شواهد مشخص از طور مجزا و دقیق ب تک آنها رخ نداده است؛ اما همه آنها به تک

 .باشد سوی ما برای هر نهاد، مرجع یا هیئت رسمی قابل اثبات می
هر حال ما این نامه را که پس از آزادی موقت آخرین زندانیان ملی ـ مذهبی در   به

ایم و به طور محرمانه برای شما فرستادیم حداقل توقع ما از  تهیه کردهپرونده یاد شده، 
وه تعیین هیئتی برای رسیدگی دقیق به این امور غیرقانونی است تا خود سران محترم سه ق

 2742خرداد  11  .بستری برای اصالح امور باشد

 الف ـ شرایط بازداشت
جلب برخی فعاالن با دالیل ناکافی و بدون احضار قبلی، مبنای قانونی ونشان دادن  -2

 (.تاریخ ماه قبلو سپس ارائه برگه احضار ـ نه جلب ـ آن هم با )برگه جلب 

هنگام طی یک  جمعی، بدون احضار قبلی و دالیل ناکافی و شب بازداشت دسته -1
 .جلسه عادی

اعالم اتهام بدون تفهیم آن با ذکر دالیل و شواهد و مستندات قانونی و تالش برای  -7
 .آوری مستندات پس از بازداشت جمع

 .بازرسی از برخی منازل بدون ارائه حکم قانونی -8

 .و وسایل از منازل و دفاتر کار بدون ارتباط با جرم و عدم استرداد آنهاضبط اموال  -1

 هاي بازجویي ب ـ شرایط و شیوه
و استفاده ( روز 882تا  42از حداقل )نگهداری طوالنی مدت به صورت انفرادی  -2

ای  هیچ عجله"، "زمان در دست ماست"طرح مکرر )تهدیدآمیز از انفرادی 
صادقانه برخورد نکنی و همکاری نکنی در انفرادی  تا اصالح نشوی و"، "نداریم
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و تهدید به نامحدود بودن زندان  "آنقدر در انفرادی بمان تا بپوسی"، "خواهی ماند
 (.انفرادی تا اعالم توبه و ندامت

 .بند، رو به دیوار، ندیدن بازجو و عدم اطالع از هویت وی انجام بازجویی با چشم -1

شدگان اولیه در طول چند جلسه بازجویی و  ضرب و شتم دو نفر از بازداشت -7
شدگان حتی افراد مسن تا حدی که  ضرب و شتم موردی برخی دیگر از بازداشت

 .کردند ها درد ناشی از عوارض آن را تحمل می آنها تا ماه

متغیر بودن و مشخص نبودن زمان و ساعت بازجویی به شکلی که زندانی در هر  -8
 .عطیل و غیرتعطیل در انتظار بازجویی باشدساعت از روز یا شب و روزهای ت

های طوالنی و  و بازجویی( بار در یک روز تا سه)تعدد جلسات بازجویی  -1
 (.ساعت در روز 28تا )غیرمتعارف 

در برخی موارد پس از )های شبانه  بازجویی در ساعات غیرمتعارف و بازجویی -6
 .نه بازجوییخوابی دادن به بها و گاه بی( شب تا پس از اذان صبح نیمه

تهدید مکرر برخی متهمان به اعدام و تشکیل دادگاه صحرایی که متهم تنها ده  -3
 .دقیقه وقت برای حرف زدن خواهد داشت

تهدید برخی متهمان به انتقال به بند خاصی از اوین برای وارد آمدن فشارهای  -4
فشار آوردن به زندانی و شکستن وی و تهدید  یجنسی و هتک حیثیت فرد برا

باشد، جهت  خی دیگر به انتقال به بند خاصی که گویا محل قاتلین روانی میبر
 .ارعاب و تسلیم کردن زندانی

تهدید برخی افراد به تعزیر و فشار جسمی برای ایجاد ترس در زندانی و شکستن  -1
 .وی

تر و عمل به آن در مورد  تر و انتقال به بازداشتگاه مخوف تهدید به برخورد خشن -21
ازداشتگاه مخفی دیگر که یان به اعزام او به مدت سه ماه به یک بیکی از زندان

 .دیدی وی تنها زندانی آن بوده استهای م مدت

های مکرر برای  آمیز و تحقیر و اهانت و هتاکی به کار بردن کلمات رکیک و توهین -22
 (.و در موارد حتی فحاشی تلویحی ناموسی)خرد کردن شخصیت متهم 

های زندانی و سعی در  ی در برخی موارد و نپذیرفتن پاسخپاره کردن اوراق بازجوی -21
 .های مورد نظر بازجو وادار کردن وی به پاسخ
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مثالً در حالت تب شدید و سردرد و یا  بازجویی به اجبار، به هنگام بیماری زندانی -27
 .حالت اسهال، حتی برای چند ساعت

طعی تلقی شده های ق فرض سناریوی از قبل طراحی شده و پیش سبازجویی براسا -28
و سعی در مستندسازی یک ( دموکراسی هانتینگتونبراساس کتاب موج سوم )

سناریو تا کشف حقیقت و بر این اساس طرح اتهامات واهی گوناگون بدون ارائه 
گیری و مستندسازی  دلیل و مدرك و فشار آوردن به زندانیان برای اعتراف

دار ان جهت شکستن آنها و وسناریوی قبلی و نشان دادن آن اعتراف به دیگرا
 .کردنشان به اعتراف و مستندسازی همان سناریو

مجبور کردن به راه رفتن در محوطه بازداشتگاه در ساعات آخر شب و ایجاد  -21
 .خستگی و فرسودگی جسمی و عصبی

 .ها بدون بازجویی رها کردن زندانی در اطاق بازجویی بدون صندلی برای ساعت -26

 .ای مجاز به اکثر زندانیان در انفرادیه ن روزنامه و کتابدندا -23

ها چند روز پس از  البالغه آوری نهج و جمع در اختیار قرار دادن فقط قرآن و مفاتیح -24
در اختیار قرار دادن آنها و در مورد یکی از زندانیان گرفتن قران و مفاتیح او در 

 .حدود سه ماه در مدت حبس انفرادی وی

و دادن ( به رادیو و تلویزیون و روزنامه عدم دسترسی)قرنطینه شدید خبری  -21
 .اطالعات غلط و ترسیم فضای نادرست از اوضاع کشور

های بزرگ مانند دریافت پول از  با طرح ادعاها و دروغ)در پیش گرفتن خط القاء  -11
و طرح ...( های مرموز و برخی افراد یا جریانات خاص، عضویت در برخی شبکه

ها در جهت سناریوی یاد  دانه به روند بازجوییدار و سمت دادن عام سؤاالت جهت
 .شده

ها در اینجا خم  طرح این نکته که کیانوری و طبری)ایجاد فضای رعب و تهدید  -12
در پی تأسیس جریان ملی ـ  14در سال اند و نظایر آن و اینکه سازمان سیا  شده

ها و  تههاست همه نوش و یا طرح ادعای کذبی مبنی بر اینکه سال! مذهبی بوده است
رفتار و روابط زندانیان تحت نظر بوده و اسناد و مدارك فراوانی ـ که هیچگاه نشان 

جهت فشار آوردن به پذیرش سناریوی مزبور و ( داده نشد ـ علیه آنها وجود دارد
یا اعتراف به مسائل خالف واقع که در مورد بعضی افراد مسن به بد شدن حال آنها 
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منجر ( سانتیمتر جیوه) 11بی و باال رفتن فشار خود تا در زیر فشار در حد حمله قل
 .شد

آمیز مانند ارتباط با بیگانگان، ساواکی بودن  طرح اتهامات و ادعاهای واهی و توهین -11
ها و  به برخی از فعاالن باسابقه و خوشنام جهت تحقیر آنها و تکرار توهین... و

انی جهت خرد کردن و برای القای این تهمت به زند "خیانت"اتهاماتی همچون 
 .کردن شخصیت زندانی تسلیم

بار در حالی که از اولین تا آخرین  طور مکرر تا حتی بیست طرح سئواالت واحد به -17
 .اتهام مجرمانه و اقرار متهمبار پاسخ زندانی یکسان و واحد بوده است، جهت القاء 

ا به بازداشتگاه ویژه همسر و انتقال آنه واده بهمکرر به دستگیری اعضای خانتهدید  -18
دو نفر  ه این تهدید در مورد همسر و خواهرکه بندی ویژه زنان ندارد و عمل ب 11

 .اند ای مواجه بوده از زندانیان و نگهداری آنها در بند مردان که با مشکالت عدیده

ها و طرح برخی  های خصوصی و خانوادگی در برخی بازجویی ورود به حوزه -11
 .ها ند برخی بازجوییعبارات موهن و رکیک در رو

 .سازی جهت القاء بازداشت افراد خانواده صحنه -16

بازجویی همسران برخی از زندانیان به کرات در دادگاه انقالب و سعی در رودررو  -13
 .قرار دادن بازجویی همسران علیه یکدیگر

ربوده شدن فرزند یکی زندانیان توسط افراد مشکوك و طرح مسائلی درباره پدرش  -14
و بازداشت با ( ؟...ضبط صدای وی؟ گرفته نامه از او؟ یا)دی نامعلوم با وی به قص
عهده گرفتن کفالت همسر  ربایی خواهر یکی از زندانیان به بهانه به آدم حیله و شبه
 .اش که او نیز در حال بازجویی در دادگاه انقالب بوده است برادر زندانی

صدای برخی زندانیان جهت  اند و یا تقلید تقلید صدای کسانی که بازداشت نشده -11
 .القای بازداشت آنها و یا القای برخی موارد کذب

تهدید به صدور احکام سنگین برای فشار آوردن به زندانی و شکستن وی و وادار  -71
های بازجو و انجام اعتراف جهت مستندسازی  کردن او به تمکین به خواسته

 .سناریوی از قبل طراحی شده

 .متهم... بر تفتیش عقاید فکری، دینی، سیاسی و طرح سؤاالت فراوان مبتنی -72

 .ها و طرح سؤاالت فراوان خارج از موضوع اتهامات بازجویی -71
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شنود تلفن منزل در مورد برخی زندانیان و صحبت و بازجویی از آنها در مورد  -77
که بنا به  در حالی .اند و یا محتوای برخی مکالمات کسانی که به منزل زنگ زده

وز شنود از قاضی پرونده اخذ نشده بود و یا در پرونده امر چنین اظهار وکالء مج
 .مدرکی وجود نداشت

مانند )قطع طوالنی مدت مالقات یا تماس تلفنی با خانواده و یا برخی اعضای آن  -78
جهت فشار آوردن و شکستن زندانی و تأکید بر ادامه فشارهای روانی ( همسر

 ...در تماس تلفنی وناشی از بازداشت از طریق ایجاد محدودیت 

دقیقه در روز و  11که آن هم )استفاده تنبیهی از محروم و محدود کردن هواخوری  -71
 .در مورد برخی زندانیان( بند بود با چشم

 .ای از زندانیان دادن اطالعات غلط و دروغ جهت برانداز معرفی کردن عده -76

و خودداری از مبنا قرار دادن برخی اعترافات غیرقانونی و یا حتی تکذیب شده  -73
 .مواجهه زندانی با فرد ادعایی در مورد اعترافات

ارائه اطالعات دروغ و جعلی و در مواردی جعل تلکس یا فاکس پیرامون اخبار  -74
 .دروغ مثل مصاحبه مطبوعاتی یکی از متهمان به دیگران

فشار آوردن به فرد برای پذیرش موارد خالف واقع و اعتراف کردن علیه خود یا  -71
 .سازی دروغ علیه دیگران پرونده

نامه و نقد و اعتراف  سازی و سعی در گرفتن مصاحبه و ندامت تالش برای تواب -81
 ...و

طرح شرایط غیرقانونی و تهدید و اصرار به انجام مصاحبه، نوشتن عفونامه برای  -82
عذرخواهی از رهبر و ... آمیز به مسئوالن کشور و  رهبری و نوشتن نامه ندامت

 .رای تبدیل قرار برای برخی زندانیانخانواده شهدا، ب

 .فشار زیاد به برخی متهمان برای کسب تعهد جهت عدم فعالیت سیاسی -81

در برخی موارد سه بار از ابتدا تا انتهای )ها  تکرار و تکرار سئواالت بازجویی -87
ها را با تغییر مکرر بازجوها، تکرار کردن و ادعای دروغ عوض شدن تیم  بازجویی

 (.و یا بردن و بازنگرداندن آن توسط بازجوی قبلی هشدن پروند بازجویی و گم

در انفرادی بدون بازجویی و ( تا چند هفته)رها کردن زندانی برای روزهای متوالی  -88
 .سؤالی و تکراری ای و تک های حاشیه یا بازجویی
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طرفانه و نادیده گرفتن و نفی همه مواردی که به نفع متهم  تحقیق یکسویه و غیربی -81
 .بردن سناریوی از قبل طراحی و قطعی تلقی شده جهت پیش است،

، مواضع صریح بسیاری از آنها در (ضابطین قضایی)طرفی سیاسی بازجوها  عدم بی -86
طلب کشور و علیه دولت آقای خاتمی و وزارت  مخالفت با جریان اصالح

اطالعات و حتی توهین به برخی مسئوالن کشور و حمایت تلویحی برخی از آنها 
طلبان پیگیر و رادیکال  سعید امامی و باندش و اعالم تهدیدآمیز بازداشت اصالح از

 .درون حاکمیت

طلب درون حاکمیت با طرح  نفر از افراد اصالح 62نویسی برای  درخواست تک -83
 .سازانه علیه آنها و طرح سؤاالت خارج از موضوع در این رابطه سؤاالت پرونده

و حقوقی و خانوادگی برخی متهمان مثالً  عدم همکاری برای حل مشکالت فردی -84
نامه ساده  برای اخذ یک وکالت( ماه 4در حدود )کارشکنی و تأخیر طوالنی 

جهت انجام امور مالی و یا حضور مأموران حتی در اتاق عقد فرزند یکی  حقوقی
 .از متهمان، هنگام اعزام وی جهت شرکت در مراسم ازدواج فرزندش

ز اتمام بازجویی و منتفی شدن هرگونه دستاویز قانونی عدم تبدیل قرارها بعد ا -81
 .جهت ادامه بازداشت موقت

ها و مالقات با وکیل با حضور مأموران  ممانعت از ارتباط با وکیل در طول بازجویی -11
 .در آستانه تشکیل دادگاه

حتی از اجرای حکم  11گاه تیم بازجویی و مسئوالن بازداشتگاه  به خودداری گاه -12
ه مانند تعویق حدود یک ماه در خروج برخی از زندانیان از انفرادی قاضی پروند

نفره پس از دستور قاضی و یا تعویق  1-8برای فرستادن آنها به اتاق دربسته 
چندین روزه در آزادی برخی از زندانیان حتی پس از طی مراحل قانونی سپردن 

 .وثیقه

گیری جهت اخذ آراء  یمحرومیت از حقوق اجتماعی از جمله نیاوردن صندوق رأ -11
 .2741جمهوری  در انتخابات ریاست

 پ ـ شرایط زندان
 .ها و وکال زندان نامشخص و عدم اطالع آن به متهمان و خانواده -2

 .نگهداری متهمان غیرنظامی در زندان نظامی -1
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ای مواجه  نگهداری زنان بازداشت شده در زندان مردان که با مشکالت عدیده -7
 .اند بوده

در برخی موارد در حدی که زندانی مجبور بود که به صورت )ک های کوچ سلول -8
مورب بخوابد و در یک مورد باعث خوردن سر زندانی به دیوار سلول و 

 .شدن سر وی شده که آثارش موجود است زخمی

به علت روشن بودن )ها  ها و پرنوری برخی سلول نور ناکافی در بسیاری از سلول -1
های  های چشم و ایجاد لکه رض جدی در سلولساعته نورافکن که باعث عوا 18

همچنین حرارت این . سیاه در میدان دید چشم برخی زندانیان شده است
 .کرد ها را دوچندان می ها در تابستان گرمای درون سلول نورافکن

نور و بسته و  های کم ها به محوطه مشرف بودن پنجره کوچک بسیاری از سلول -6
 (.ای برای نورگیری و هواگیری هیچگونه پنجره در برخی موارد نداشتن)محصور 

رفتن به محل بازجویی، دستشویی، حمام، )بند در همه مواقع  تردد با چشم -3
 .بند تنها در داخل سلول و دستشویی و حمام و برداشتن چشم...( هواخوری و

های آن در فصل تابستان به حدی که زندانی مجبور  ها و سلول گرمای شدید سالن -4
تنفس کمی هوای بیشتر و خنک دهانش را الی در یا درز دریچه بسته  بود برای

 .بگیرد( که برای دادن ظرف غذا به زندانی تعبیه شده)سلول 

روز ـ بدون  1ای  هفته)دقیقه  11 یهواخوری زندانیان انفرادی محدود به روز -1
اه هواخوری در حیاط کوچک بازداشتگ)بند  ، آن هم با چشم(ها ها و جمعه پنجشنبه

را  ططرف حیا ود هایمتری بین دیوار 6-3ه لبود و چند زندانی مجبور بودند فاص
طور ثابت و در یک نقطه مشخص بین دو  آن هم به صورت رفت و برگشت به

 (.دیوار طی کنند

بند برای برخی افراد که در چند مورد منجر به زمین خوردن  ختی تردد با چشمس -21
 .ردیده استافراد مسن و تشدید بیماری آنها گ

فقدان نور خورشید به حد کافی که باعث ایجاد عوارض پوستی و جسمی ناشی از  -22
 .گردیده است و نرمی استخوان می Dکمبود ویتامین 

ها زدن  ها و حمام ها و مرتباً به در توالت لحن آمرانه و تحقیرآمیز برخی از نگهبان -21
 .برای خروج سریع از آنها
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از ظرفیت بازداشتگاه بود و زندانیان را در استفاده از تعداد زیاد زندانی که بیشتر  -27
کرد و باعث برخوردهای  های محدود بهداشتی زندان دچار محدودیت می سرویس

 .گردید ها نیز می عصبی نگهبان

عدم دسترسی منظم بیماران دیابتی و پروستاتی به توالت و توهین مأموران به این  -28
به ادرار در لیوان یا سطل داخل سلول اران مجبور مبیماران که گاهی این بی

 .شدند می

های غذایی زندان و حیف و میل شدن حجم  شدیداً نامطلوب بودن برخی وعده -21
 .زیادی غذا در زندان با دور ریختن آنها

ها به زندانیان و ندادن آن تا  های مجاز تا مدت ندادن هیچگونه روزنامه و کتاب -26
 .ی از زندانیانانتهای مرحله انفرادی در مورد بسیار

های  بند و گاه به صورت خمیده یا درازکش در ماشین انتقال زندانیان با چشم -23
 ...به محل دادگاه، برای مالقات، بیمارستان و( از جمله آمبوالنس) مختلف 

های  بند، در برخی موارد زدن دستبند به زندانیان در نقل و انتقال عالوه بر چشم -24
 ...(قات، بیمارستان ودادگاه، مال)بیرون از زندان 

، آن هم با (و گاه بدون اطالع قبلی زندانی)های نامنظم و با فواصل طوالنی  مالقات -21
الی  8)حضور مأمورین، حتی پس از اتمام بازجویی یا بعد از انتقال به اتاق جمعی 

 .و پس از آزادی تعداد زیادی از زندانیان( نفره 6

د رن توسط بازجوها و مأموران و در موانامنظم بودن امکان تماس تلفنی، شنود آ -11
 .زیادی تذکرات پیاپی برای کوتاه کردن مدت تماس

ها پس از بازداشت و فاصله طوالنی  ندادن هیچگونه مالقات به زندانی تا مدت -12
 .روز 34اولین مالقات پس از بازداشت حتی تا 

صوص توالت دیر دادن و یا اصالً ندادن لوازم طبی مانند عصا، کمربند، صندلی مخ -11
 .برای بیماری کمردرد، صندلی برای انجام حرکات فیزیوتراپی

 رساني دادگاه انقالب ت ـ اطالع
های  اعالم اتهامات سنگین از سوی دادگاه انقالب و پخش وسیع آن از رسانه -2

قبل از رسیدگی به اتهامات در دادگاه و ...( رادیو و تلویزیون، مطبوعات و)عمومی 
 .اثبات آنها
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 .های مسئوالن قضایی ها و سخنرانی اتهامات در مصاحبه اعالم -1

های  ها، مطبوعات جناح راست، مصاحبه تکرار وسیع اتهامات فوق در نمازجمعه -7
 ...های سیاسی و سران برخی جناح

 .های خاص نقل اطالعات پرونده در برخی روزنامه -8

غیرعلنی  هایی از کیفرخواست و ادعاها و اتهامات اثبات نشده دادگاه نقل بخش -1
 .العموم ها در دادگاه روزنامه نوروز توسط نماینده مدعی ملی ـ مذهبی

تکرار مکرر برخی موارد کذب از اتهامات فوق حتی پس از روشن شدن تمامی  -6
در برخی !( مانند مسئله دریافت کمک مالی جهت براندازی)اجزای مسئله 
 .مطبوعات خاص

به اتهامات قبلی مطرح شده، !( وسیحتی در حد جاس)افزودن برخی موارد اتهامی  -3
و با  طور علنی و گسترده توسط رئیس کل دادگستری تهران، بدون تفهیم اتهام به

 !ذکر صریح این نکته که خود آنها نیز از برخی از این مسائل اطالع ندارند

 ها، تبدیل قرارها و آزادي زندانیان ث ـ شرایط ادامه بازداشت
موقت، بدون رعایت قانون مبنی بر تمدید و اعالم های  استمرار قرار بازداشت -2

ماه آن به زندانی و عدم امکان اعتراض زندانی جهت رسیدگی در دادگاه  به ماه
 .تجدیرنظر

و از )خودداری از تبدیل قرار بازداشت موقت متهمان پس از اتمام دوران بازجویی  -1
( انی، امحاء آثار جرمبین رفتن شرایط قانونی بازداشت موقت مانند احتمال فرار، تب

های متوالی و حتی در مورد تعدادی از آنها، پس از آزادی اکثر زندانیان  تا ماه
 .پرونده هم

های تجدیدنظر که رأی به وارد بودن اعتراض  عدم تمکین حتی به احکام دادگاه -7
در برخی موارد از روز اول بازداشت )زندانی به بازداشت موقت خود داده است 

انی توسط دادگاه تجدیدنظر وارد دانسته شده است اما زندانی بیش از اعتراض زند
 (.ماه در بازداشت مانده است 21شش ماه در انفرادی و تا 

تراشی جهت تبدیل قرار و آزادی متهمان و  صدور قرارهای سنگین وثیقه برای مانع -8
انی با گاه عدم تبدیل قرار زندانی حتی پس از تأمین قرار صادره و ایجاد جنگ رو

 .ها خانواده
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 (میلیون تومان 111تا  11از )های سنگین  تبدیل قرار متهمان با وثیقه -1

 ج ـ شرایط تشكیل دادگاه
غیرعلنی بودن دادگاه و تشکیل آن بدون حضور هیئت منصفه، در حالی که طبق  -2

قانون اساسی باید دادگاه جرایم سیاسی علنی و با حضور هیئت منصفه  264اصل 
 .باشد

به زندانیان برای مطالعه، خالف صریح قانون و رویه عملی  "پرونده"اصل  ندادن -1
 .ها و تنها در اختیار وکال قرار دادن آن دادگاه

برای ( آن هم بدون مهر و امضاء)به خود متهمان  "کیفرخواست"صرفاً دادن  -7
مطالعه و ندادن امکان تهیه کپی از آنها و مجبور شدن به رونویسی از کل آن و عدم 

توسط متهمان و مطالعه آنها در اتاقی ها  وجود محیط آرام برای مطالعه کیفرخواست
 .کننده به دادگاه همراه با جو پرسروصدا و گاه متشنج یا تعداد زیادی مراجعه

الزام فراقانونی وکال به دادن تعهد قبل از تشکیل اولین جلسه دادگاه عمومی  -8
ها در بیرون و عدم امکان  العی از پروندهمبنی بر عدم اعالم هیچگونه اط( غیرعلنی)

به جز یک )ها قبل از تشکیل اولین دادگاه برای وکالی متهمان  مطالعه پرونده
 (.مورد

اعالم علنی برخی اتهامات توسط رئیس کل دادگستری و یا در دادگاه روزنامه  -1
ضای طور همزمان از وکالی متهمان برای عدم اعالم آنها تقا که به نوروز در حالی

 .شد تعهد می

خوانی، دیدار متهمان زندانی با وکالیشان و گاه  اعمال انواع تضییقات برای پرونده -6
ها،  های برخی پرونده عدم اعزام متهمان به محل دادگاه، کم شدن از تعداد پوشه

 ...لجبازی با برخی وکال و

مستندات ها، نداشتن شماره مسلسل، عدم ذکر  هم ریختگی پرونده نا بسامانی و به -3
 ...ها و قانونی اتهامات در برخی کیفرخواست

 .دیدار وکال با متهمان زندانی در حضور مأموران -4

عدم محاکمه جمعی متهمان پس از دو جلسه دادگاه مشترك و محاکمه نفر به نفر  -1
 .پرونده و مشترك بودن بسیاری از اتهامات آنها، علیرغم هم

 .تركفیلمبرداری از جلسات غیرعلنی دادگاه مش -21
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حضور و تردد مأموران و نگهبانان به تعداد زیاد در جلسات غیرعلنی دادگاه  -22
 .مشترك

قرار دادن محل جداگانه برای وکال در دادگاه مشترك و عدم حضور آنها در کنار  -21
 .موکل خود

عدم امکان دیدار وکال با موکالنشان بدون حضور مأموران حتی در وقت تنفس  -27
 .دادگاه

یکی از وکال در روز اول دادگاه مشترك توسط حفاظت بازداشت چندساعته  -28
عنوان اعتراض به  اطالعات دادگاه انقالب پس از خروج او از جلسه دادگاه به

های غیرقانونی اعمال شده در متن کیفرخواست در حال قرائت توسط  برخی رویه
 .العموم مدعی

 
 یيرضا رجایـ دکتر عل مان ـ دکتر مسعود پدرامیاهلل پ بینگار ـ دکتر حب محمد بسته

اهلل  ـ مهندس عزت يس طوسیـ دکتر رضا رئ يعین رفیـ دکتر حس يرحمان يـ تق
ان ـ محمد یکاظم يـ مرتض يـ محمود عمران يجانیصابر ـ رضا عل يـ هد يسحاب

 يد مدنیـ سع يـ دکتر محمد ملك ياردهال يمحمد
 
 

 11کمیسیون اصل : رونوشت
 



 

 

 

 
 

 منقض قانون اساسي و اقدا

 «هیئت پیگیري و نظارت بر اجراي قانون اساسي»

هیئت پیگیری و نظارت »جناب آقای خاتمی، ریاست محترم جمهوری، هیئتی تحت عنوان 
تشکیل دادند تا موارد نقض قانون اساسی توسط این هیئت که از « بر اجرای قانون اساسی

بودند رسیدگی و دانان مجرب کشور به ریاست جناب آقای دکتر حسین مهرپور،  حقوق
 .اعالم شود

های ما، اقدامات آقای خاتمی و نظر کمیسیون حقوقی این  های ما و خانواده شکوائیه
، وظیفه دشوار نظارت بر اجراي قانون اساسي»کتاب  814تا  712هیئت در صفحات 

مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی 
 .اند نتشار یافته توسط دکتر حسین مهرپور، نشر ثالث آمدها« 2748-2736

 :آوریم ای از آنها را در اینجا می خالصه
 

 ها ـ مذهبي  در مورد ملي
 تعالی بسمه

 جناب آقاي دکتر مهرپور
 اجراي قانون اساسيرئیس محترم هیأت پیگیري و نظارت بر 

 
 با سالم

گار، دکتر مسعود پدرام، دکتر علیرضا ن آقایان محمد بسته 26/22/41نامه مشترك مورخ 

 18134  شماره

 2/21/2741          تاریخ
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رجایی، محمدحسین رفیعی، رضا علیجانی، محمود عمرانی، مرتضی کاظمیان، دکتر محمد 
ی آن در خصوص تقاضای رسیدگی به اتّهامات  ملکی و محمد محمدی اردهالی و ضمیمه

 به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید،( تصاویر پیوست)ها در دادگاهی صالحه  آن
 :نوشت فرمودند پی

 
 

 جناب آقاي دکتر مهرپور»

گرچه تاکنون به جهاتي تذکّر قانون اساسي به قوه قضائیه داده شده است و 
متأسفانه ترتیب اثر نداده است ولي به هر حال ما در دادگاه خداوند و پیشگاه 
ملّت ایران مسؤولیم که وظیفه خود را انجام دهیم، موارد اشاره شده در این 

رسد مورد رسیدگي قرار گیرد و اگر  ه و هر مطلب دیگر که به نظر مينام
گیرد به من  مستدالً و مستنداً خالف قانون اساسي امري صورت گرفته یا مي

 «.گزارش دهید

 سید علي خاتمي
 

نظر کمیسیون حقوقی را  42-7148طی نامه شماره  21/8/2742آقای مهرپور در تاریخ 
 :اند گزارش داده به شرح زیر به آقای خاتمی

 
 :نظر کمیسیون حقوقي

رعایت موازین قانونی و حقوقی  هر چند اظهارنظر در این خصوص و اعالم رعایت یا عدم
اصولی و آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتّهامات متّهمین مذکور و نهایتاً اعالم نقض 

باشد اما با این  یفری میاز قانون اساسی در این رابطه، مستلزم مطالعه دقیق اصل پرونده ک
حال با توجه به الیحه وکالی مشارالیهم و انعکاس مطالبی در این خصوص در جراید و 

های سنگین و عدم تکذیب  اعالم خبر بازداشت موقت آنان و بعداً تبدیل آن به قرار وثیقه
 :توان گفت که آن توسط دادگاه مرجع رسیدگی می

: آیین دادرسی کیفری فعلی مبنی بر این که قانون 278با توجه به مقررات ماده  -2
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تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات دالیل و اسباب اتهام و احتمال فرار »
متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او 

قرارهای صادره با عنایت به موقعیت اجتماعی و سوابق آنان « .متناسب باشد
وسوم  ودوم و سی زیرا با توجه به مقررات اصول سی. رسد به نظر نمی متناسب

قانون اساسی جمهوری اسالمی و مقررات آیین دادرسی کیفری سابق و الحق 
گذار همواره احترام به آزادی افراد و حفظ حرمت  گردد که نظر قانون مشخص می

آیین دادرسی قانون  271که حتی در تبصره ذیل ماده آن بوده است به کیفیتی 
کیفری سابق، بازپرس متخلف از این مقررات را که تأمین نامتناسب اخذ نموده 

 .داشت به باال مقرر می 8قابل تعقیب انتظامی دانسته و محکومیت از درجه 

هر چند طبق اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی تشخیص علنی بودن یا  -1
اه محول گردیده اما علی فرض نبودن دادگاه در رسیدگی به اتّهامات به دادگ

تردد اشخاص محاکمه متهمین مذکور به کیفیت منعکس در الیحه وکالی آنان و 
فیلمبرداري از کلیه مراسم دادگاه با وجود اعالم غیرعلني بودن ي رسیدگي،  در جلسه

ي مالقات وکال یا موکلین و گفتگوي با آنان به صورت  دادگاه، با این حال عدم اجازه
برخالف روح و مفاد اصل سي و پنجم قانون اساسي به  گونه موارد، در اینمعمول 
زیرا منظور از حق انتخاب وکیل به اصحاب دعوی یا متهم مسلماً رسد  نظر مي

جنبة تشریفاتی قضیه نبوده بلکه منظور استفاده از اطالعات حقوقی و قانونی وکیل 
 .جهت حفظ حقوق موکل بوده است

ها به صورت انفرادی، تحقیق از آنان با  ور برای مدتنگهداری متهمین مذک -7
هایی که جنبة تفتیش عقاید  های بسته یا همراه با ضرب و شتم، طرح پرسش چشم

داشته علی فرض صحت و به کیفیت منعکس در الیحه پیوست، مخالف اصول 
با توجه به وسوم قانون اساسی به نظر می رسد و بالنتیجه  وششم و بیست سی

گونه اخبار و  سأله و موقعیت علمی و اجتماعی افراد مذکور و بازتاب ایناهمیت م
گونه برخوردها در موارد متشابه، موضوع  اتفاقات در اجتماع و جلوگیری از این

 .باشد شایسته تحقیق و پیگیری می
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 تعالی بسمه
 

 آقاي دکتر مهرپورجناب 
 سيرییس محترم هیأت پیگیري و نظارت بر اجراي قانون اسا

 
 با سالم

این دفتر و ضمایم آن درخصوص نامة  21/1/42مورخ  11131/221گردش کار شمارة 
به استحضار ریاست (. تصاویر پیوست)تن از متهمان ملی ـ مذهبی به سران سه قوه  21

 :نوشت فرمودند محترم جمهوری رسید، پی
 

 جناب آقاي دکتر مهرپور»

ر یاد شده مغایرتي با قانون حتماً در هیأت مطرح شود به خصوص اگر امو
 «.اساسي دارد یا شائبة نقض آنست، معلوم شود

 سیدعلي خاتمي

 
 جلسه کمیسیون حقوقی صورت

شدگان ملی و  های محکومین و بازداشت شکوائیه جمعی از خانواده: موضوع بحث
 مذهبی

 مهرپور ریاست محترم هیأت پیگیری ونظارت بر اجرای قانون اساسیجناب آقای دکتر 
 

 با سالم
شدگان ملی، مذهبی نسبت به  های محکومین و بازداشت ایرادات و اعتراضات خانواده

نگار، پیمان، پدرام،  آقایان بسته)شدگان  رأی و رویه دادگاه انقالب در مورد بازداشت
ملخصاً عبارتست ...( رجایی، رحمانی، سحابی، صابر، علیجانی، کاظمیان، مدنی و ملکی و

 :از

 11131  شماره

 23/1/2742          تاریخ
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کم توسط دادگاه مذکور پس از یک سال و نیم از پایان ختم دادرسی، حصدور  -2»
 .قانون آیین دادرسی کیفری 121یعنی عدم رعایت مقررات صریح مادة 

کننده به پرونده، به محکومین مذکور  دادنامه بدون مهر و امضاء قاضی رسیدگی -1
 .توسط دفتر شعبه بیست و ششم دادگاه انقالب ابالغ گردیده

به لحاظ عدم کفایت دالیل « براندازی»آن که متهمین مذکور از اتهام اصلی یعنی با  -7
تبرئه گردیده و حکم برائت آنان صادر گردیده، با این طی دادنامه صادر از دادگاه انقالب، 

حال بارها از سوی روابط عمومی دادگاه انقالب، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 
« افشاگری»ها و با تعبیر  مورد شدیدترین هتاکی... صبح و عصر و های  تعدادی از روزنامه

گونه فرصت دفاعی از  های انفرادی بوده و هیچ اند در حالی که زندانیان در سلول قرار گرفته
 .خود نداشتند

سال و محرومیت  22تا  8های طوالنی از  تن از آنان به حبس 21طبق احکام صادره  -8
اند، در صورتی که ماده  سال محکوم گردیده 21تا  1ی از از حقوق سیاسی و اجتماع

ها  قانون مجازات اسالمی و در برخی از دادنامه 26استنادی درخصوص محرومیت ماده 
ها عالوه بر  جالب آن که صادرکننده دادنامه. این قانون قید گردیده است 261ماده 

به آن اضافه نموده و های دیگری را هم  های مصرح در این قانون فعالیت محرومیت
های سیاسی هم منع  ها و تشکّل ها، گروه نامبردگان را از فعالیت در کلیة احزاب، انجمن

 .گردد نموده است که این نوع حکم دخالت آشکار قوه قضاییه در قوه مقننه محسوب می
که محکومین  دادگاه انقالب حتی به این حکم خود هم احترام نگذاشته و با آن -1

های سنگین و در انتظار دادگاه تجدیدنظر،  دوران آزادی موقّت خود را با قید وثیقهمذکور 
و بدون  نمودند مجدداً اقدام به دستگیری چند تن از آنان، بازجویی غیرقانونی سپری می

این عمل به دستور دادستان تهران صورت گرفته و دستور . حضور وکیل نموده است
 .ساعت بوده است 18بازداشت هم 

ها و  های انفرادی و چند بار تفتیش خانه با وجود چهارده ماه بازداشت در سلول -6
و حکم برائت آنان از این اتهام، به دستور دادستان « براندازی»عدم دلیل کافی در مورد اتهام 

اقدام به تفتیش دفتر رسمی کار، بردن وسایل الکترونیک و اسناد و مدارك کاری نموده و به 
جو برای یافتن اسلحه وسایل دفتر کار را تخریب و متن الیحه دفاعیه این افراد را بهانه جست

بالهایی که به واسطه های این محکومین به لحاظ مصائب و  لذا ما خانواده. اند با خود برده
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های مختلف برخالف  اقدامات مسؤولین دادگاه انقالب و دادستان بر سر ما آمده و به بهانه
های  ها تفتیش و اثاث زندگی ما برهم ریخته و در اطالعیه عرف بارها خانه ضوابط قانونی و

رسمی دادگاه انقالب و افراد دیگر از عزیزان ما هتک حرمت شده و بدون هیچ دلیل 
اند  پسندی بدون دادن فرصت دفاع به آنان، اتهامات سنگینی به آنان وارد آورده محکمه

 «.نماییم شکایت و تقاضای رسیدگی می
الزم به تذکر است که اصل شکایت به عنوان ریاست و اعضای محترم کمیسیون اصل 

برای مقامات معینی « جهت استحضار و اقدام مشابه»نود قانون اساسی بوده که رونوشت آن 
هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ارسال گردیده از جمله ریاست محترم 

آقایان )باشد قبالً شکایت خود افراد مذکور  کس میطور که در پرونده منع است و همان
جلسه مورخ  در این کمیسیون مطرح و طی صورت( نگار و دکتر مسعود پدرام و غیره بسته

-7121نسبت به آن صریحاً اظهارنظر شده در نامه ریاست محترم هیأت به شمارة  4/1/42
د هم به ان اشاره شده و عنوان ریاست محترم کمیسیون اصل نو به 3/21/2742م مورخ /42

 .تصویر آن نیز جهت استحضار وی ارسال گردیده است
 

 :نظر کمیسیون حقوقی
این کمیسیون منعکس گردیده است اظهارنظر  4/1/41طور که در اظهار نظر مورخ  همان

درخصوص رعایت یا عدم رعایت موازین و مقررات قوانین موضوعه و آیین دادرسی 
امات افراد موضوع بحث و نهایتاً اعالم نقض یا عدم نقض اصولی کیفری در رسیدگی به اته

مضافاً طبق . باشد از قانون اساسی در این رابطه، مستلزم مطالعه دقیق پرونده کیفری می
پیگیری و نظارت بر اجرای مقررات قانون »نامه داخلی هیأت، وظیفه آن  مقررات آیین

اعتراض نیز جهت استحضار ارسال نگردیده  بوده و رونوشتی از دادنامه های مورد« اساسی
انعکاس های آنان،  با این حال با توجه به الیحه وکالی مشارالیهم و الیحه خانواده. است

مطابی در این خصوص در جراید، اعالم خبر بازداشت موقت آنان، تبدیل آن به قرار 
 :گفت کهتوان  های سنگین، عدم تکذیب آن توسط دادگاه مرجع رسیدگی می وثیقه
دادگاه پس از ختم »: های عمومی و انقالب ك دادگاه. د. قانون آ 127طبق ماده  -2

یا حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی ... در همان جلسه ... رسیدگی
سال و نیم بعد از اعالم ختم  فرض صحت ادعا، صدور رأی پس از یک لذا علی« .نماید می
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 .رسد ر نمیدادرسی قابل توجیه به نظ
مشخصات دادگاه »قید ( آن 2بند ب تبصره )قانون مذکور  127موجب ماده  به -1

مندرج در تبصره آن، یک « باید»در دادنامه با توجه به کلمه « کننده و قاضی آن رسیدگی
فرض عدم رعایت دستور  بنابراین علی. گردد تکلیف بوده و جزء قواعد آمره محسوب می

د مشخصات دادگاه و قاضی آن در دادنامه، تخلف قضایی به نظر صریح مذکور و عدم قی
: که مضافاً اعمال مقررات اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی مبنی بر این. رسد می

در مورد هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم »
ت تقصیر، مقصر طبق موازین خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صور

 .باشد مستلزم قید نام و مشخصات قاضی، در دادنامه می« ...اسالمی ضامن است
حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون هتک »: طبق اصل سی و نهم قانون اساسی -7

دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات 
وسیله روابط عمومی دادگاه انقالب و صدا و  آن هم بهافشاء اتهام متهمین، بنابراین « است

های کثیراالنتشار مصداق بارز نقض اصل مذکور و  سیمای جمهوری اسالمی و روزنامه
خصوصاً در حالی که متهمین از اتهام افشا شده متعاقباً . باشد حقوق شناخته شدة آنان می

 .برائت حاصل نمایند
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از »: ی و ششم قانون اساسیطبق اصل س -8

و حقوق اجتماعی که در صورت احراز « .طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد
مکرر قانون مجازات  61مادة  2گردد و در تبصره  شرایط، محکوم علیه تبعاً از آن محروم می

ون نیز حدود اختیارات دادگاه درخصوص همین قان 21اسالمی احصاء گردیده و در مادة 
سلب حقوق اجتماعی مرتکبین جرایم عمدی معین و مشخص گردیده است لذا سلب 

چه در مقررات قانون مجازات اسالمی احصاء  حقوق اجتماعی محکوم علیه زائد بر آن
باشد و  گردیده مجاز نبوده و با هیچ یک از عناوین مجازات تبعی یا تکمیلی منطبق نمی

 .رسد النتیجه نقض مقررات و موازین قانونی به نظر میب
بنابراین با توجه به جهات مذکور در این صورت جلسه و نیز جهات مذکور طی 

نگار، دکتر پدرام، دکتر  این کمیسیون در ارتباط با شکواییه آقایان بسته 4/1/42جلسه  صورت
اصولی از با وردها با افراد، گونه آراء، تصمیمات و برخ و مساس این... علیرضا رجایی و

ها استناد و اشاره گردیده است  جلسه و اظهارنظر با آن قانون اساسی که طی هر دو صورت
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، با توجه به اهمیت مسألهمنعکس گردیده  4/1/42جلسه  صورت طور که در ذیل همان
داخل و اتفاقات در گونه آراء و  افراد مذکور، بازتاب این موقعیت علمی و سوابق اجتماعی

ها و  عنایت به شکواییه گونه برخوردها در موارد مشابه و نیز با خارج و جلوگیری از این
دادخواهی و استدالالت و های آنان در مقام تظلّم و  های متعدد مشارالیهم و خانواده نامه

که ( بلکه یک تکلیف شرعی و قانونی است)گونه موارد اقتضا دارد  مقررات شرعی در این
باشد تحقیق و  توسط مقامات مسؤول که تصمیمات آنان دارای ضمانت اجرا میموضوع 

 .پیگیری شود
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 اله سحابي به دادگاه تجدیدنظر الیحه دفاعیه مهندس عزت

 کزین برتر اندیشه برنگذرد  به نام خداوند جان و خرد
 

یا داود انا جعلناك خلیفه في االرض فاحكم بین الناس بالحق و التتبع 
اهلل لهم عذاب  الهوي فیضلك عن سبیل اهلل ان الذین یضلون عن سبیل

 شدید بمانسوا یوم الحساب
 (27سوره ص ـ آیه )

 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 17ریاست محترم شعبه 
ها، نسبت به حکم مندرج در دادنامه  پرونده موسوم به ملی ـ مذهبی 2اینجانب متهم ردیف 

رم که به شرح راضاتی داتاع( بدون شماره و بدون تاریخ)دادگاه انقالب  16صادره از شعبه 
یعنی  18/21/41به دلیل دریافت اصل حکم در تاریخ  بدوا از اینکه اوالً. دارم زیر تقدیم می

خیر در تقدیم أماه پس از ابالغ محکومیت افراد متهم در این پرونده و در نتیجه ت 4حدود 
ه علت از ورود اضطراری به موارد ماهوی حکم و پرونده مربوطه، ب الیحه اعتراضی و ثانیاً

 .خواهم عدم اعتناء قاضی دادگاه بدوی به سخنان و دفاعیات اینجانب، عذر می
ساعت به دفاع و پاسخ  71، دوازده جلسه جمعا 21به تصریح دادنامه در انتهای صفحه 

ام و قاضی محترم با خودداری از استناد و رد یا قبول دالیل  به اتهامات ادعانامه پرداخته
حکم، بر وفق دعاوی ادعانامه نموده است و بدین ترتیب وجه قانونی متهم، اقدام به صدور 

 .انشاء حکم قاضی مخدوش گردیده است
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این دادنامه از نظر صورت یعنی سبک و شکل ارائه مطالب کامال شبیه کیفرخواست  -2
است و تا حدودی شبیه به یک بیانیه سیاسی است یعنی هیچگونه حد و شرطی نسبت به 

گوناگون به متهم قائل نشده و بدون هرگونه نقد و استنادی در رد یا قبول انتساب جرایم 
مواضع و دعاوی کیفرخواست یا دفاعیات متهم، تمام دعاوی کیفرخواست را به نحو اشد، 

تایید بر این ادعای بنده، اذعان قاضی محترم در . پذیرفته و به صدور حکم پرداخته است
چنانکه در »بر این مطلب که  21وسط صفحه و وسط همان صفحه و  22آغاز صفحه 

جای دادنامه و در  تکرار این جمله به صورت مصرح در سه. است« ...ادعانامه آمده است 
به صورت تلویحی حاکی از آن است که « رأی دادگاه»ی  سراسر گردش کار و نیز در مقدمه

تهم بوده و یا در فکر در محکومیت م جهت و هم نویسان و قاضی دادگاه، هم کیفر خواست
واقع یک شخصیت هستند و یا اینکه قاضی دادگاه، به شکلی تحت تأثیر و فشار کیفر 

نویس یا بازجویان پرونده قرار داشته و لذا مطابق خواست آنان حکم داده و  خواست
مالحظه صورت قانونی نقش قاضی را ننموده است و بدین ترتیب اصل استقالل قاضی در 

 .کلی مورد تردید و سؤال قرار گرفته استاین دادنامه به 
در دادگاه مورد بحث نماینده دادستان و نویسندگان کیفرخواست و بازجویان، یک  -1

چون و  تبعیت بی. طرف دعوی و متهم یا متهمان با وکالیشان طرف دیگر دعوی هستند
قاضی طرفی  چرای قاضی از دعاوی و خواستهای یکی از طرفین دعوی،منافی با اصل بی

نماید و لذا اعتبار حقوقی و شرعی حکم قاضی محل  است که عدالت وی را مخدوش می
 .گیرد تردید بسیار قرار می

از دعاوی یک  16استدالل قاضی و تبعیت حکم قاضی محترم شعبه  هماهنگی بی -7
شود، موارد دیگری هست که ذیالً به برخی از آنها  طرف دعوی، به مورد فوق ختم نمی

 .شود میاشاره 
در مقدمه دادنامه، در ضمن گردش کار و خالصه جریان پرونده به سخنان  -2-7

در دانشگاه امیرکبیر اشاره به نقل جمالتی از این قبیل پرداخته  6/1/31اینجانب در تاریخ 
تا سطر سوم از صفحه ... اند  کنند بسته و عقیم آنهایی که این انسدادها را ایجاد می... »: است

نویسان بر این است که  تمام این جمالت منقول، نظریه بازجویان و کیفرخواست در« 21
همانا نظام جمهوری اسالمی ایران است و قاضی محترم نیز، نظر و « آنها»منظور از ضمیر 

بازجویان و دادستان، نمایندگان حکومت و قدرت حاکمه . فته استرموضع آنها را پذی
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این . م که در حوزه قضاییه حضور و تسلط دارندباشد، یعنی جناح خاصی از نظا می
برند با ادعای  ها و تمهیداتی که به کار می نمایندگان با ابزارهایی که در اختیار دارند و شیوه

در سخنان متهم، بر کل نظام جمهوری اسالمی، گوینده را متهم « آنها»انطباق قطعی ضمیر 
در حالی که اوالً نظام . اشته استنمایند که قصد تخریب و تخطئه کل نظام را د می

وجه بر  تعریف شده است که به هیچ 7و  1جمهوری اسالمی در قانون اساسی طی اصول 
« منتقد دولت»مواضع و رفتار و بینش جناح مورد اتکای بازجویان، یعنی جناح معروف به 

ه در شخص رهبر محترم نظام، در مواقع متعددی از جمل. کاران منطبق نیست یا محافظه
در دانشگاه تهران هر دو جناح معروف به  31سخنرانی در نماز جمعه اردیبهشت ماه 

معرفی کردند یعنی از نظر ایشان نیز، ( خودی)طلبان را جزو نظام  منتقدین دولت و اصالح
 .باشد کاران منحصر نمی نظام جمهوری اسالمی به جناح محافظه

. های درون نظام است مستقل از زیر مجموعهیک واقعیت فراتر و « نظام»ثانیاً ـ مفهوم 
رود چنانکه  در مورد این هویت فراانسانی و فراگروهی و فراجناحی ضمیر جمع به کار نمی

 .رود نیز ضمیر جمع به کار نمی« میهن»و « دولت»، «کشور»، «ملت»در مورد مفهوم 
از بازداشت آذرماه ای طوالنی، قبل  ثالثاً ـ این جانب شواهد متعددی دارم که در گذشته

و بعد از دادگاه مزبور نیز، بر این حقیقت تأکید داشته و دارم که براندازی نظام  2731سال 
وجه مصلحت ملت و کشور ایران نیست زیرا که در  به هیچ( جمهوری اسالمی)موجود 

با جنگ داخلی، و دخالت  فشرایط داخلی و خارجی کنونی کشور ما، فروپاشی نظام، مراد
بنابراین اگر اصالحاتی را طالبیم باید در . شود و ملت ایران می« ایران»نگان و فروپاشی بیگا

مجله سابق  18برای نمونه به سرمقاله شماره . چارچوب همین قانون اساسی تعقیب نماییم
« پس از آزادی»پس از سفر خارج از کشور، تحت عنوان  38ایران فردا، که در تاریخ اسفند 

جنبش »نمایم و همچنین مقاله  ای از آن را تقدیم می کنم که نسخه ره مینوشته شده اشا
و این موضع و نظریه . 2734در تاریخ خرداد ماه ( ایران فردا 18شماره )« دانشجویی هشدار

های داخل و خارج معروف است و رابعاً اینکه  سیاسی این جانب، در همه محافل و گروه
دهد که همواره با جناح  پیروزی انقالب تاکنون نشان میسابقه و گذشته این جانب، از بدو 

مقابل و معارض با دولت آقای مهندس موسوی یا آقای خاتمی و جبهه دوم خرداد مسئله 
در قانون اساسی جمهوری . داشته و دارم و این جناح همه نظام جمهوری اسالمی نیست

در تبعیت آن در اصول نهم تا ماهیت نظام را ذکر و  7و  1اسالمی در آغاز آن در دو اصل 
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به توضیح وجه اصلی نظام یعنی وجه جمهوریت نظام، با ... و  16سی و نهم و نیز اصل 
توجه به اصل پنجم پرداخته و تأکید کرده است اصول دیگری که مربوط به کیفیت اداره 

کشور  و اینها تماماً در کیفیت اداره و مدیریت 221کشور است در تعقیب آن آمده تا اصل 
 71تا  1و اصول  7و  1در بستری که اصول  221پس اصل . است نه ماهیت نظام

اند و مربوط به حقوق مردم وملت است به دلیل اهمیت بنیادی آن، در آغاز قانون  گسترانیده
، 221کند واال در غیاب آن اصول و آن بستر، اصل  اند معنی و جایگاه پیدا می اساسی آمده

مسئولیت که در آیات قرآن مجید و  شود یعنی غیرپاسخگو و بی لقه میمرادف با سلطنت مط
و نیز در بیان بزرگان فقهای عصر حاضر، نظیر ( ع)و ائمه طاهرین( ص)سیره پیامبر اکرم

مرحوم مالمحمد کاظم خراسانی و مرحوم عبداهلل مازندرانی و مرحوم حسین تهرانی و 
همانا سلطنت . نظارت میت غیرمسئول و بیمرحوم عالمه نائینی، سلطنت مطلقه یعنی حاک

 .است بشرك است و پرهیز از آن بر هر مؤمن موحدی واج
 1و 7و  1، از منظر معارف توحیدی مقید ـ مشروط و محدود به اصول 221پس اصل 

را مطلقه کرده و  221هایی، اصل  ها و جناح ای یا گروه حال اگر عده. باشد و الغیر می 71تا 
ها در واقع مشروطین و محدودیت آن را نفی  ید و شرط بر آن بپردازند آننفی هر گونه ق

اند که مرادف با نفی قانون اساسی جمهوری  کرده و وجه جمهوریت نظام را ملغی کرده
پرونده به  تمام فعالیت سیاسی و فرهنگی اینجانب و دوستان هم. باشد اسالمی ایران می

قانونی با این دسته از مردمان است و نه با کلیت  مباحثه، مناظره و حتی مبارزه سیاسی و
و قصد ما این بوده و هست که با تنفیذ اصول یاد شده، بقاء و دوام . نظام جمهوری اسالمی
 .نظام را تضمین نماییم

ثابت کرده است که این  2734و اسفند  41خرداد  24و  36تجربه انتخابات دوم خرداد 
. دهند هد که زیر ده درصد شهروندان را پوشش مید جناح تنها جماعتی را پوشش می

بنابراین، به دلیل عقلی و شرعی و کمیت طرفداران جناح مخالف وجه جمهوری نظام، با 
اصل و کلیت نظام جمهوری اسالمی، یکی نیستند و اگر اینجانب لغت نظام را در سخنرانی 

است که جناح مزبور تمهید کرده و ام بدون تردید، همانا نظامی  دانشگاه امیرکبیر به کار برده
 .کنند می

ایران فردا، طی مدت ( توقیفدر حال ) شماره مجله 31مجموعه سرمقاالت اینجانب در 
های ایران  رجوع شود به کتاب دغدغه)شاهدی صادق بر این مدعاست  31تا 32سال  1
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وجه دلسوزی و طور کل، خالی از  یا بهرا فردا تواند این مقاالت ایران  کسی نمی. (فردا
مراقبت دلسوزانه نسبت به کل نظام و ایران تلقی کند که حتی از موضع رقابت با دولت و 

باشد، یک رقیب نسبت به فرد یا سیستم رقیب  حاکمیت کشور نیز که امری قانونی است می
شمارد ولی از ارائه راهکار و راه صحیح  گیرد و نقاط ضعف را برمی خود، فقط ایراد می

نماید ولی در مقاالت و آثار اینجانب، هرجا ایرادی بوده، در کنار آن راه  ی میخوددار
ود نویسنده نیز پیشنهاد شده و ای بسا مقاالت که در نقد و صواب و درست از نظر خ

اعتراض بر مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسالمی، اعم از داخلی یا خارجی بوده و 
، در تبعیت از رأی و نظر بازجویان و 16بنابراین قاضی محترم شعبه . هست

تنا نکرده بلکه بر ضد آنها نویسان، به آن همه شواهد عینی و موجود، نه فقط اع کیفرخواست
آیا این قاضی محترم واجد شرایط قاضی در قضای اسالمی یا . رأی صادر فرموده است

موازین حقوقی جهان بشری هست یا خیر؟ چون عدالت را زیرپا گزارده است رأی ایشان 
پس بار نمودن اتهام قصد براندازی خاموش، بر این . هم فاقد اعتبار شرعی و قانونی است

ها، بدون توجه به حقیقت آثار و افعال آنها صورت گرفته  انب و مجموعة ملی ـ مذهبیج
 .است

از طرف دیگر در همان جمالت نقل شده از سخنرانی اینجانب، در گردش کار خود، 
کنم  اما حمله نمی... »: اند دادنامه از من نقل کرده 21این جمله که در سطر دوم از صفحه 

در ( منظور حمله به جناح منکر وجه جمهوریت نظام است)ردن زیرا که االن حمله ک
و دانشجویان « حمله کردن»آیا، پرهیز از « ...لذا باید مقاومت کنیم. ظرفیت کشور ما نیست

را پرهیز دادن از حمله کردن نشانی از قصد عدم یا عدم قصد براندازی ندارد؟ برای 
های ما بین  اری ندارند بل به آن نانوشتهبازجویان که به متن و سند نوشته یا گفته ما ک

پردازند و به آنها هم بر حسب ظن و گمان و برنامه پیش  سطور یا در پشت گفتار علنی می
کنند، حمله نکردن یا هرچه که ما بگوییم یا بنویسیم حاکی از  از تحقیق خود استناد می

چطور؟ آیا این مقام هم قصد براندازی است اما برای قاضی شرعی دادگاه انقالب اسالمی 
های پنداری و نیات منتسبة بازجویان به متهمان اکتفا و استناد  ها و ناگفته باید به نانوشته

نویسان را،  جانب یک طرف دعوی، یعنی کیفرخواست 16کند؟پس قاضی محترم شعبة 
بدون دلیل و بدون بررسی شواهد له و علیه متهم گرفته است و این نافی عدالت قاضی 

 .ستا
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خورده نظام و انقالب  دشمنان قسم)به بعد  1از دادنامه از سطر  22در صفحه  -1-7
های خود موج جدیدی از تقابل با نظام  با تغییر استراتژی و تاکتیک»: نویسد می( ... اسالمی

اسالمی را سامان داده و مدل جدید براندازی آرام را طریق استحاله از درون و 
 «...ری و اعتقادی مردم سازی مبانی فک دگرگون
ـ این اتهام که اختراعی جدید است یعنی اتهام براندازی آرام و خاموش طبق اوالً

غرض و نظر معلول چیست؟ علت عمده و اساسی و بنیادی تغییر نظر  مشاهده شاهدان بی
های  مردم نسبت به حاکمیت، از یک طرف مربوط است به عملکرد حاکمان در زمینه

ها،  ، اخالقی و اقتصادی و از جانب دیگر به تبلیغات خارجی، خبرگزاریسیاسی، فرهنگی
 31های دهه  خصوص از سال مردم در این روزگار، به. ای های ماهواره رادیوها و تلویزیون

طلبان دوم خرداد و  ها و مواضع و شعارهای اصالح به این سوی بسیار بسیار تندتر از حرف
ن صطوری که در همین جریان اخیر تح و هستند بهنیز نیروهای ملی ـ مذهبی بوده 

نمایندگان مجلس در اعتراض به رد غیرقانونی صالحیت نامزدهای انتخاباتی، مردم نسبت 
طلبان خارج از حاکمیت، اکثریت  به آن سوءظن داشتند و به جز چند گروه کوچک اصالح

ل ادعای تحریم انتخابات ن نمایندگان حمایتی فعال ننمودند، و خود از روز اوصمردم از تح
طلبان تندتر بوده و ادعای اینکه این  پس موضع مردم از کلیه اصالح. داشتند و دارند

طلبان دوم خردادی باعث تغییر مبانی فکری و اعتقادی  نیروهای ملی ـ مذهبی یا اصالح
اند به کلی خالف واقعیت است حتی بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از مردم  مردم شده

خصوص ایاالت  های خارجی، به عادی با نگاه به خارج و چشم امید به دخالت قدرت
متحده آمریکا دوختن، یا گریز از مذهب و ایمان مذهبی یا عملکرد مذهبی، بسیار بسیار از 

اند، و بخش اعظم  ها، نهضت آزادی و جبهه دوم خرداد فاصله گرفته مواضع ملی ـ مذهبی
ها بویژه نیروهای ملی ـ مذهبی مصروف اقناع مردم و دانشجویان فعالیت و اهتمام این نیرو

شود و شواهد و  گریزی یا شورشگری شده و می به انصراف از نگاه به خارج یا مذهب
 .اسناد آن موجود است

ها  طلبی از درون نظام که شعار و هدف استراتژیک دوم خردادی ثانیا ـ تعبیر اصالحات
ادی بوده و هست تنها و تنها به این نیت و هدف است که ها و نهضت آز و ملی ـ مذهبی

مداری دست از تکیه  جناح مخالف وجوه جمهوریت قانون اساسی یا مدعیان والیت
 1و  7و  1کشیده و به اصول جمهوریت نظام یعنی اصول  221انحصاری و مطلق بر اصل 
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یک موضع مطلق و گردن بنهند یعنی درواقع از  نیز و سایر اصول قانون اساسی 71تا 
آمیز، به یک موضع فراگیر و شامل، که در آن وجه جمهوریت نظام هم سهم و  بدعت

حضور فعال داشته باشد، تغییر وضع و تحول بپذیرند و استعداد بقاء و دوام و اقتدار ملی را 
این تغییر و تحول اگر صورت گیرد یک تحول مثبت و متعالی است و . به دست آورند

باشد پس استناد و انتساب استحاله به  ل بقاء و دوام نظام جمهوری اسالمی میمهمترین عام
نیروهای ملی ـ مذهبی و اینجانب با معنایی منفی و انحطاطی، اصوالً قابل انطباق نیست و 

و متأسفانه قاضی محترم در این مورد . این اصطالح اختراع مخالفان جمهوریت نظام است
پذیرفته و از شواهد و دالیل متهم چشم پوشیده است و این هم رأی و نظر بازجویان را 

 .خالف اصل عدالت است
گویان جناح مخالف  یا به تعبیر دستگاه بازجویان که سخن« استحاله»ثالثاً ـ این لغت 

یک امر تازه و بدعتی « براندازی قانونی»باشند،  اصالحات و مخالفان جمهوریت نظام می
ها و نهضت آزادی ایران، اثری از این  ها و آثار ملی ـ مذهبی هدر سراسر نوشت. نوظهور است

چرا؟ به یک . شود لغت به معنای منفی آن و یا مفهوم براندازی خاموش یا آرام دیده نمی
و آن اینکه این بنده و تمامی صاحبان اثر در میان نیروهای ملی ـ . دلیل ساده و روشن

در سرتاسر آثار این متهم، من جمله . نیستیم و نبودهها  مذهبی، از بنیان در این گونه اندیشه
که براندازی حاکمیت فعلی مرادف با  ام ریه ایران فردا در پی آن بودههای نش در سرمقاله

ها، دخالت قوای بیگانه به سبک و  طلبی تشدید اختالفات داخلی ایران، جنگ داخلی، تجزیه
ای نداریم جز آنکه به  ام که ما ایرانیان چاره باشد و نتیجه گرفته شیوه افغانستان و عراق می

« ...کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»پیروی از آیه مبارکه 
را اصالح تدریجی از طریق امر به معروف و نهی از منکر را در پیش ( 221عمران ـ  آل)

ها و  ن سوابق و انبوه سرمقاله، به جای رسیدگی به ای16اما قاضی محترم شعبه . گیریم
: مصاحبات اینجانب، در مقدمه رأی دادگاه، که جزو رأی است یکباره حکم کرده است که

عمل ....های واهی امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد و اصالحات و  در ظاهر به بهانه...»
و تخریب و نمودند، لیکن بین خدمت و خیانت و اصالح و فساد و انتقاد و اصالحات 

وابستگی و استقالل خودی و غیرخودی تفاوت وجود دارد و از آنجا که هدف ایشان، 
« ...تواند مطرح باشد براندازی حاکمیت دینی بوده، لذا امر به معروف یا اصالح و انتقاد نمی

یسان، بر نیت و هدف نو پس رأی و نظر قاضی، به پیروی از بازجویان و کیفرخواست
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بوده استوار شده است و « براندازی حاکمیت دینی»ستنباط ایشان، همانا متهمان که به ا
پسند پیدا شده  اکنون باید دید که این استنباط با چه دلیل و شاهد سند حقوقی و محکمه

 .است
 دالیل و مستندات و مدارك رأی دادگاه  -8

از طرف  2731ماه ، در دی 16این اتهام قبل از دادگاه شعبه : سابقه اتهام براندازی خاموش
کنندگان در کنفرانس برلین در مقدمه حکم وارد و  دادگاه انقالب، در مورد شرکت 7شعبه 

جمله اینجانب به جرم  کنندگان و من روی آن حکم صادر شده است، یعنی همه شرکت
ولی دادگاه تجدیدنظر، این حکم را به دلیل . محکوم شده بودند« نیت بر اندازی خاموش»

کنندگان در آن کنفرانس را فقط به  و مدرك نسخ و اینجانب و بسیاری از شرکتفقد دلیل 
اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسالمی محکوم نمود و اینجانب محکوم به شش ماه زندان شدم 

 . که قطعیت یافت
که اینجانب و بعداً سایر متهمان ملی ـ  41و  31های  ـ ولی در نزد بازجویان سال

های فشرده و بسیار سخت  فرض براندازی خاموش تحت بازجویی پیشمذهبی را با همان 
همراه با تمهیدات روحی و روانی بسیار قرار دادند و با ادعای کامالً دروغین نسبت به 
گزارشات وسیع و انبوه وزارت اطالعات، ادعای براندازی خاموش را به اینجانب تحمیل 

رسد و با این  عرض دادگاه تجدیدنظر می کیفیت این تمهیدات، در سطور آینده به. کردند
( اینجانب)گردانه و تغییر و تبدیل شخصیت متهم  های روان سازی و اعمال روش صحنه

اقاریری از من گرفتند و بسیاری از اقاریر را خود به من دیکته کردند و از من امضا گرفتند 
متهم علیه خودش، طبق در حالی که اقرار . که از آن جمله نامة ادعایی من به فرزندانم

یعنی اگر دالیل و مدارکی . موازین شرع مقدس اسالم، تنها صفت طریقیت دارد نه دلیلیت
تواند قرینه اثبات مجرمیت باشد چه  دال بر مجرمیت متهم وجود داشته باشد، اقرار او می

فید های روانگردانه و شکنجه س رسد به اینکه اقرار در شرایط حصر و حصر همراه با بازی
نویسان و  تمام گزارشات بازجویان و کیفرخواست. و تغییر شخصیت صورت گرفته باشد

سطور  26، بر همین گونه اقرارات استوار است که در صفحات 16نهایتاً حکم قاضی شعبه 
و  18تا  12سطور  24و ص  11تا  28و سطور  6تا  2سطور  23و ص  17تا  11و  4تا  1

 12و ص  17تا  21و  1تا  2سطور  11و ص  18تا  21 و سطور 21تا  3سطور  21ص 
و در همین صفحات  24تا  2سطور  18و ص  17تا  26سطور  17و ص  21تا  2سطور 



111  براندازي قانوني 

اقاریری از آقایان محمود عمرانی، مرتضی کاظمیان و دکتر پیمان و رضا علیجانی نیز هست 
 .که آنان هم وضعی بهتر از من نداشتند

ی نسبت به هدف و نیت متهم، یعنی اینجانب صرفاً اقاریر اساس حقیقی استنباط قاض
طرفانه مطالعه نماید، دچار تعجب و شگفتی  و این اقاریر را اگر کسی بی. فوق است

ساله خود را فراموش  11ساله تمام سوابق  31شود که چگونه ممکن است فردی باالی  می
اب یا مستی یا تغییر روانی کند و اقرار به قصد خیانت نماید، بجز کسی که در حال خو

ها هستند که ماهیت اقاریر اینجانب را  این. داشته باشد چنین اقاریری ناممکن و محال است
صرار بازجویان ای که به ا قابل ذکر است که نامه. کنند در تحت آن شرایط عجیب روشن می

ن، آن را پاره وقتی بازجویان آن را دیدند، با تمسخر و تحقیر فراوا به فرزندانم نوشتم
و خود یک نامه کامل مطابق میل و سلیقه خودشان به من دیکته کردند و من در . کردند

ولی آن نامه به جای فرزندانم، به . همان شرایط روحی و روانی آن را نوشتم و امضا کردم
 رفت و دو روز بعد، بازجویان روزنامه مزبور را که در آن نامه ادعایی... مطبوعات کیهان و 

آمیز عزت سحابی به فرزندانش  من به فرزندانم را چاپ و در باالی آن نوشته بود نامه توبه
اولین باری بود که پس از قریب به شش ماه ( 2741خرداد  21)و آن روز . برای من آوردند

من با مالحظه منتسب به خودم، و مطلب باالی نامه . زندان انفرادی روزنامه به من داده شد
دچار شوك قلبی شدم که پس از چند ساعت درد و ( آمیز سحابی به فرزندانش هنامه توب)

منتقل و پس از هفت روز از  C.C.Uو به بخش ( عج)اهلل اضطراب شدید به بیمارستان بقیه
C.C.U  به اقرار خود بازجویان که در مانیتور . منتقل شدم( ولی انفرادی)خارج و به بخش

از آن یاد کردند « وحشتناك»مرا دیده بودند، با توصیف  منحنی نوسانات قلب C.C.Uاتاق 
های  و مجدداً در یک ماه بعد بار دیگر دچار حمله قلبی شدم و از آن پس تحت مراقبت

قرار گرفتم تا مبادا پس از دوبار ( عج)اهلل ویژه در بیمارستان جماران و همان بیمارستان بقیه
آفرین تسلیم کنم و بدنامی آن برای  جان به جان (وحشتناك به قول آقایان بازجو)حمله قلبی 

آقایان باقی بماند اما این اقاریر عجیب و قریب که از سوی شخصی تغییر هویت و 
شخصیت داده شده صورت گرفته است معطوف به یک اقرار اولیه بود که در تحت همان 

یت و هدف خود، و آن این بود که در مورد ن. شرایط روحی و روانی از من گرفته شده بود
، در سمینار دین 38های آنچنانی، نوشتم که در خرداد سال  در سلول انفرادی، در بازجویی

و حکومت که از جانب انجمن اسالمی مهندسین برگزار شد من در آنجا در طی سخنانی 
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حکومت دینی باید تبدیل به »که مدت یک ساعت طول کشید گفتم و نتیجه گرفتم که 
و آنها همین تبدیل ادعایی من را نماد هدف و نیت من گرفتند که « ودحکومت متدینین ش

اما در مورد کذب این اقرار، بعدها مدرك اصلی به . ام به قصد و نیت براندازی اقرار کرده
نشریه انجمن اسالمی مهندسین « دین و حکومت»دستم آمد، و آن کتابی تحت همین نام 

متن . های مربوطه در آن درج شده بود سش و پاسخهای سمینار و پر بود که تمام سخنرانی
سخنرانی اینجانب به دنبال اثبات این امر است که نه تنها دین مقدس اسالم بلکه هر دین 

االمر، خود  های خود بشر هستند در عالم نفس دیگر یا هر دستگاه ایدئولوژیک که ساخته
و دخالت آنها، بوسیله افراد حکومت . کنند حکومت یا دخالت در زندگی دنیایی مردم نمی

کند و چون افراد مؤمن به یک مکتب  بشری که به آن مؤمن هستند تحقق خارجی پیدا می
و ( تقوی)های مکتب دارند و هم میزان وفاداریشان و عمل  های متفاوتی از آموزه درك

میزان اخالصشان به مکتب و تعهدات آن بسیار متنوع است پس در عمل حکومت آن 
شود و لذا حکومت دین یک  های مؤمن متحقق می های انسان ا رنگ و بوی ویژگیمکتب ب

. امر بشری است و همچون هر امر بشری در معرض خطا است و معصوم و مقدس نیست
امری خطاپذیر و نقدپذیر است و به همین دلیل است که خداوند، تعالی و تکامل جوامع 

نماید و امر به معروف و نهی از  ر معرفی میدینی را در گرو امر به معروف و نهی از منک
یک امر سیاسی به معنای نقد مستمر قدرت ( ع)منکر در سیرة رسول خدا و ائمه معصومین

نظر در معارف دینی  و این معنایی که عرض شد، مورد قبول هر صاحب. و قدرتمندان است
ینین شود، بلکه مدعی ام که حکومت باید تبدیل به حکومت متد وجه نگفته به هیچ. باشد می

باشد و نقدپذیر هم هست و  ام حکومت دین در عمل، حکومت متدینین به آن دین می شده
ترین سندی است که کذب کامل  این سند و شاهد که هست و چاپ و نشر یافته است عینی

آن اقرار اولیه من یعنی شخصی که تحت آن شرایط روانی که به او تحمیل کرده بودند و 
اهلل سحابی را داشت آشکار و اثبات کرد و بر همین اساس این جانب صریحاً  عزت فقط نام

اهلل سحابی دیگری که هویت  کنم و آنها را اقاریر عزت و یقیناً تمام آن اقاریر را تکذیب می
هر حکمی که بر . دانم های و حالت حقیقی من را نداشت و ندارد می و شخصیت و گذشته

در شرایط بیمارستان جماران که تحت  اتفاقاً. د ناحق و باطل استار باشاین اقاریر استو
رها و اندکی از هویت خود را باز  11مراقبت قلبی بودم و کمی از فشارهای روانی زندان 

های مجدد و مکرر از فشارهای روحی معاف شده بودم با استناد به  یافته بودم در بازجویی
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ق را نوشتم ولی قاضی محترم که قانوناً و شرعاً کتاب دین و حکومت کذب کامل اقاریر فو
های  بایستی مدارك له و علیه متهم را ملحوظ بدارد و آنگاه قضاوت کند به این نوشته می

 .پرونده مضبوط است اعتنایی نکرده است 2111تا  2111مجددی که در صفحات 
 اسناد غیر از اقاریر

ند که آن اقاریر جز از فردی مست یا ا متوجه بوده 16ظاهراً خود آقای رئیس دادگاه 
دیوانه علیه حقیقت هویت و عملکرد خویش صادر شدنی نیست و لذا ارزش پوچ دارند 

گیری آن،  اند که اسناد و مدارکی هم دال بر همان اقاریر یا موافق جهت لذا کوشیده
 :آوری کنند و اینک آن اسناد جمع
در ایامی که من در زندان و تحت همان  این نوشته: سند موسوم به میثاق یا منشور -0

تدوین و به بحث گزارده شده بود و  31شرایط بازجویی قرار داشتم، یعنی زمستان 
سرانجام به هیچ توافق و امضایی نرسیده بود، و به موجب اطالعی که بعد از آزادی یافتم 

هم گرفته و  فرسنتد تا نظر آنها را آنها، آن مجموعه منشورنام را به نهضت آزادی می
سرانجام تلفیق و تدوین نهایی نمایند و آنگاه بعد از حصول توافق نهایی امضایی در پای آن 

پس این نوشته، . و این مراحل انجام نشده و منتهی به بازداشت آن دوستان گردید. بگذارند
 .باشد آن هم در شرایط غیبت من سند نیست زیرا که فاقد توافق جمعی و امضاء می

که در آن موقع هم  2731ای است که در تابستان سال  د دوم جزوه یا بیانیهسن -1
این جزوه اصوالً مربوط به ائتالف نبوده یکی از . اینجانب در زندان مربوط به برلین بودم

« چه باید کرد؟»ای تحت عنوان  های وابسته به این ائتالف، یعنی حزب جاما، نشریه گروه
از آن هم به دبیرخانه ائتالف ملی ـ مذهبی رسیده بود و این در ای  منتشر کرده بود و نسخه

ام شخص آقای  طوری که شنیده محل جمع شدن معمولی فعالین، بایگانی بوده است و به
اند و جماعت ملی ـ  دکتر قهاری هم به انتشار محدود یا زیراکسی آن جزوه اعتراف کرده

. ارة کل یا اجزای آن جزوه نکرده بودندها، هیچ اظهار نظر موافق یا مخالفی درب مذهبی
بنابراین، این سند کتبی دوم که مالك . اینجانب در تاریخ نشر این جزوه در زندان بودم

وجه مربوط و متعلق به ائتالف ملی ـ  هیچ قرار گرفته است به 16حکم ریاست دادگاه 
و سهمی در آن  نقش مباشد و اینجانب هم که در آن تاریخ در زندان بود ها نمی مذهبی
نوشته یا اعتراف یکی از اعضای کانون نویسندگان،  16و سند سوم ریاست دادگاه  منداشت

 :باشد در اوراق بازجویی وی می
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مسئول خانه فرهنگ آلمان در تهران به نام گوست با مذهب به شدت مرزبندی »
و نویسندگان ... کرد روابط خود را با اعضای کانون نویسندگان بیشتر کند سعی می... داشت

از  21نقل از پایان صفحه )« کرد ق مییرا به نوشتن مقاالت و آثاری که افکار الئیک را تشو
 (دادنامه

عدم ارتباط این مطلب و مدعای آن عضو کانون نویسندگان به جریان ملی ـ مذهبی و 
گیری سیاسی این دو  اینجانب، اظهر من الشمس است زیرا که ماهیت عقیدتی و موضع

های بسیار دارند و به هر صورت دارای دو هویت ملی و تاریخی جدا از  جمع با هم تفاوت
ها،  اقاریر عضو مزبور، صحیح یا ناصحیح، هرچه باشد به ملی ـ مذهبی. باشند یکدیگر می
باشد، ولی قاضی محترم یا نویسندگان دادنامه از فرط فقدان مدرك کتبی دال بر  مربوط نمی

و این است !! اند ها، به این اصطالح سندها متوسل شده با ملی ـ مذهبیمجرمیت اینجانب 
اند به هر بهانه  گویی بازجویان و آقای قاضی قصد داشته... مصداق گنه کرد در بلخ آهنگری

اند و چون مدرك   این متهم یا متهمان را محکوم کنند و لذا به دنبال سند و مدرك گشته
 !اند نماها متوسل شده مدركجدی و قانونی نیافتند به این 

شود  ترتیب ارزش حقوقی و قانونی دو یا سه سند کتبی دادگاه به کلی مخدوش می بدین
ماند که آنها نیز بدون اسناد دیگر  پس تنها اقاریر متهمان تحت شرایط آنچنانی من باقی می

اکم و در محل تواند نافذ باشد که عندالح اقراری علیه من می. اعتبار شرعی و حقوقی ندارد
در .( باشد می (ع)آیین دادرسی اسالمی که متخذ از روش دادرسی امام علی)محکمه باشد 

حالی که اقاریر من در زندان انفرادی تحت شرایط خاص جسمی و روانی صورت گرفته 
 .وجه حضور نداشته است هیچ است و قاضی به

 عدم بررسی و استناد به دالیل له و علیه متهم -7-7
ن و موازین حقوقی و حقوق کیفری، برای اینکه نسبت به متهمانی که نظیر قوانی

گیرند، اجحافی  های خاص صاحبان قدرت قرار می توزی اینجانب، تحت عداوت و کینه
اند که دالیل له و علیه متهم را بدون تبعیض در  نشود، بازپرسان و قضات را مکلف کرده
در همان ( قانون آیین دادرسی کیفری 71ماده . )نظر داشته و مالك حکم خود قرار دهند

صفحات بازجویی مطالب بسیاری در تبری اینجانب از اتهامات ناحق و همراه با 
وجه مورد توجه آقای قاضی قرار  هیچ های روانی بازجویان وجود دارد که به بازیگری

 .نگرفته است
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امون سخنرانی دین و در بیمارستان جماران پیر 2741توضیحات تفصیلی در تابستان  -2
پرونده  2611تا  2711بایستی در صفحات حدود  حکومت که ذکر آن در باال رفت و می

ضبط باشد، اصالً مورد اشاره قاضی قرار نگرفته است که انکار جدی اقرار باال در زمستان 
 .باشد می 31

پارلمان درباره مالقات با رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان ـ هیئت قضایی  -1
آلمان ـ سخنگوی وزارت خارجه آلمان ـ مالقات با آقای کلوزه، رئیس فراکسیون سوسیال 

ت فرانسه، مطالب بسیاری دموکرات پارلمان آلمان و آقای مانویل وابسته مطبوعاتی سفار
 .مورد توجه قاضی قرار نگرفته است که ابداً ام نوشته
دول متخاصم نبوده است که ممنوعیت  ها با نمایندگان یک از این مالقات هیچ -1-2

 .قانونی داشته باشد
ها بوده و ضبط و  ها و آلمانی تنها و محرمانه نبوده و با حضور جمعی از ایرانی -1-1

 .شده ثبت می
گو کرد، عمده آن است که چه و شود برخورد و مالقات و گفت با دشمن هم می -1-7

ها منافع و مصالح ملی را به شدت در مد  قاتمن در تمام این مال. گیریم گوییم و چه می می
آبادی، آقای سپانلو و خانم  شاهدان من خانم جمیله کدیور، آقای محمود دولت. نظر داشتم
گر مترجم سفارت فرانسه و آقای مصطفی تنها مترجم من در  باشند و آقای کاشی شرکت می

ضی هیچ نیازی به احضار یا باشند ولی آقای قا مذاکرات با نمایندگان پارلمان آلمان می
زیرا که تحت فشار قرار داشته . سئوال و یا کسب اطالع از این شاهدان عینی ندیده است

کرد ممکن بود  که به هر ترتیب من را محکوم نمایند و اگر این شاهدان را احضار می
ر ها و افراد پارلمانی بین کشورهای مختلف ام سفر گروه. موجبات تبرئه من فراهم شود

ها است و در همین کشور ما به طور جاری انجام  عادی و جاری در روابط بین ملت
سئوال این است که چرا همین امر عادی و جاری را برای من به صورت اتهامی . شود می

( ها ملی ـ مذهبی)ای برای محکومیت و حذف سیاسی ـ اجتماعی ما  کند تا بهانه عنوان می
فعال یک هویت سیاسی ـ اجتماعی است و نه یک تشکیالت  آیا ملی مذهبی که. قرار دهد

جمهوریت آن یا اسالمیت آن و یا : برای کدام وجه از جمهوری اسالمی خطرناك است
 ایرانیت آن؟

ها اصرار و خواهش ایشان،  مقاله من در نشریه مهرگان آقای درخشش، پس از ماه -8
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منتظری، آقای دکتر سروش و آقای اهلل  آن هم پس از آنکه مشاهده کردند که حضرت آیت
ای به نام  من هم مقاله. دکتر پیمان هم در آن نشریه مطلبی نوشتند و یا با آن مصاحبه کردند

ل هم بود، ضمن نقدی بر بنیاد هانریش بِمت که ضمناً« در کنفرانس برلین چه گذشت؟»
 .فرستادم

ارت اطالعات، دکتر مهدی ها و در دادگاه گفتم که به تصریح وز مفصالً در بازجویی -1
های متمادی است که از شورای مقاومت جدا شده و مواضع شدیداً مخالف آن  ممکن سال

ا تشویق به بازگشت اگر نه چنین بود، چرا وزارت اطالعات از من خواست که وی ر. دارند
 که وزارت اطالعات 38سالة من بود ولی تا سال  دکتر ممکن دوست پنجاه. به ایران نمایم

به من اطالع داد که وی با منافقین قطع رابطه کرده است، من با او، حتی مکالمة تلفنی هم 
ای این  های کذایی طی نامه عجب آن که وزارت اطالعات در همان ایام بازجویی. ام نکرده

 !اند ادعای من را تأیید کرده است ولی بازجویان خالف آن را به من گفته
در خانه من ( به تعبیر دادنامه)« نفر معدومین ضد انقالبی 771»سند مربوط به اسامی  -6

شده، در جریان دادگاه کنفرانس برلین که منزل من  الی کالسور کاغذهای بایگانی در البه
وانگهی در . برداری از آن نمودم من چه بهره. توسط مأمورین بازرسی شد برداشته شده بود

معه و ذهن مردم معروف و شناخته شده است شدگان که در جا حالی که اسامی همه اعدام
قاضی محترم از فرط ! توانست به جامعه تزریق کند؟ آن لیست چه خبر یا اطالع خاصی می

 !نماهای پوچ متوسل شده است نداشتن مدرك برای محکومیت من، به این مدرك
به آلمان و هامبورگ، به دعوت جبهه  38خیلی عجیب است، من در سفر سال  -3
ای قدیمی هامبورگ، یک سخنرانی یک ساعت و نیمه در نفی و ابطال جریان ه ملی

ام و  ها و منافقین پاسخ گفته طلب کرده و یک ساعت هم به حمالت سلطنت« همبستگی»
ام ولی آقای قاضی به تبعیت چشم بسته و  دوست را برانگیخته تحسین ایرانیان وطن

من را حاکی از همکاری من با جریان نویسان، این سخنرانی  تحقیق از کیفرخواست بی
 .گرفته و آن را دلیلی برای محکومیت من قرار داده است... جامعه ملی اروپا یا« همبستگی»

من مقدار زیادی مطلب در رابطه با امثال آقای مهدی خانباباتهرانی، حسن ماسالی یا  -4
ات موازی دارم که ای دستگاه اطالع صفحه 1111های  فرخ نگهدار و دیگران در بازجویی

با  نظر در مورد مسائل داخلی یا جهانی همگی حاکی از عدم ارتباط گروهی با اختالف
تمام این . کند مدت با آنها نمی ، این هیچگونه داللتی بر همکاری عادی یا طوالنیآنهاست
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خبری ام، و بازجویان از آن هیچ   ها نوشته و اعالم نموده ها را من خودم در بازجویی مالقات
ها برای خود نداشتم دلیلی  من اگر مطلب افتخارآمیزی در رابطه با این مالقات. نداشتند

اما قاضی محترم به آن مطالب . ها بنویسم وجود نداشت که مالقات با آنها را در بازجویی
اگر تنها دلیل و مدرك قاضی دادگاه . کند که صد درصد به نفع من بوده است، اعتنایی نمی

کرد  طلبی و مسئولیت در نزد پروردگار ایجاب می یر آنچنانی من است، حق و حق، اقار16
کرد و  که جناب ایشان اقالً به همین موارد به نفع من متهم، در همان اقاریر هم استنادی می

 .نمود آن را در رأی خود لحاظ می
 :اما درباره سایر اتهامات و به ادعای دادنامه، جرایم من -1
های دولتی یا اعمالی نظر و عقیده خود بر مقامات و  د نفوذ در دستگاهدر مور -1 -2

که در فوق دالیل و دفاعیات کافی « براندازی خاموش»طور کلی، راهکارهای  مسئولین و به
در اثبات کذب بودن آن اقرار کذایی که در شرایط روحی و روانی و شکنجه سپید که در 

اگر این اقرار اصلی ابطال شود طبعاً . عرضه داشتمدچار آن بودم، را  11زندان انفرادی 
کارها  ای به اقاریر مربوط به راه ولی ذیالً اشاره. راهکارها هم دیگر منتفی خواهند شد

 .روشن شود نظرنمایم تا ماهیت و هویت آن بر دادگاه محترم تجدید می
متدینین  اگر در مورد اقرار من به قصد براندازی و تبدیل حکومت دینی به حکومت

چیزی وجود داشت که مورد سوء تعبیر واقع شده بود، این راهکارهای ادعایی براندازی به 
کلی خالی از واقعیت و شاهد و مدرك هستند و حقیقت آن است که در بدترین شرایط 

کارها بر من تحمیل و القاء شده است و من آن را امضاء کردم  آن راه( سپید)شکنجه روانی 
در مورد نفوذ در دستگاه حکومت و دولت . وحم از آنها اطالعی نداشتدر حالی که ر

وقتی سئوال یا اتهام را برای من مطرح کردند من مدت مدیدی متحیر بودم که حتی یک 
مورد از اینکه فردی را به دولت معرفی یا پشتیبانی نمود باشم که استخدام شود یا برود از 

در پاسخ بازجو نوشتم که فرزند من . نه نیافتماسرار دولت سر دربیاورد، حتی یک نمو
ماه زندان که بعداً عفو شد،  23حامد، از ادامه تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف، به دلیل 

شوند کیفرهای  محروم گردید و برغم اینکه تمام زندانیان سیاسی که مورد عفو واقع می
پس از آزادی از زندان به ...( ائیان ومنافقین، فد)شود و همه زندانیان  تبعی آنها نیز ملغی می

ماه زندان کشیده بود نتوانست به دانشگاه  23دانشکده خود رفتند ولی فرزند من که قبالً 
نتیجه باقی ماند و من نتوانستم او را به دانشکده  خودش برگردد و تمام اقدامات من هم بی
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اص دیگری را در حال چگونه ممکن است که اشخ. و رشته تحصیلی خودش بازگردانم
کردم بازجویم  ؤاالت فکر میس چون من در روی این! های دولتی نفوذ دهم؟ دستگاه

ها در زندگی خود  گونه نفوذطلبی کنی؟ گفتم واقعاً نمونه از این گفت که چرا فکر می می
ها بر سر کار دولتی بردند،  هایی را هم که جبهه مشارکتی ایشان گفت همان. سراغ ندارم

ها هم کسی را به استخدام دولت  معلوم شد که اگر دوم خردادی. یک نمونه است ها همان
که  در حالی. خط هستیم شود چون با هم، هم ها هم پای ما نوشته می درآورده باشند، همان

توانستند هر که را بخواهند  ها به هرحال قوه مجریه را در اختیار داشتند و می دوم خردادی
 .ام درآوردنددر هر مقامی به استخد

در کیفرخواست آمده است که نماد قصد نفوذ در دولت همانا شرکت در انتخابات 
که این یک حق قانونی و ملی  شمرده شده در حالی 38مجلس دورة پنجم در زمستان سال

شود شورای  ما و هر شهروندی است که اگر بوی سوء نیتی از این شرکت استشمام می
پس تلقی شرکت در انتخابات به . کرد دوره تصویب نمی نگهبان صالحیت من را در آن
 .آور است عنوان قصد نفوذ خیلی تعجب

گرا که آن ادعا نیز پوچ است و  در مورد دریافت پول از آلمان، توسط شرکت هم -1-1
اند  ها توضیحات کافی و بسیار داده آقای محمدی اردهالی، سابقه آن را دارند و در بازجویی

 .هم به صحت آنها اعتراف کرده است 16که رئیس شعبه 
اگر انتقاد اهانت است من با کمال احترام و ! در مورد اهانت به مقامات عالیه -7-1

ام ولی در فرهنگ زبان فارسی و نیز در فقه اسالمی و اخالق  حفظ شئونات انتقادی کرده
ت جامعه است و ضامن سالم( امر به معروف و نهی از منکر)اسالمی، انتقاد امری واجب 

آور باشد یک نمونه آن را، آقای  ولی اگر اهانت، به معنای کلمات زشت و تحقیرآمیز و وهن
وانگهی انتقاد دلسوزانه را اهانت تلقی کردن کار . قاضی یا بازجویان ارائه فرمایند

قدرتمندان مست قدرت است و اهانت هم درجات بسیار متفاوت دارد، شدیدترین آن، 
شونده و در حضور مردم است ولی  تحقیرآمیز در روبروی شخص توهین کلمات رکیک و

قاضی محترم حداکثر کیفر اهانت را برای بنده درنظر گرفته است که متأسفانه نشانی از 
 .قانونی است عدالتی و بی بی

: هایی بسیار ناروا و موهن چون اما صفحات دادنامه سرشار است از کلمات و نسبت
ها پاسخ دهم و در  که اگر بخواهیم به همة آن... ها و رجی ملی ـ مذهبیخیانت، اربابان خا
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ساله خود نشان دهم این الیحه اعتراضی به  11های خالف آن را در زندگی اجتماعی  نمونه
کنم که در حوصله دادرس محترم باشد ولی  شود و تصور نمی کتابی چندصد برگی بدل می

آنها بدهم وجود یک چنین کلماتی، متن دادنامه را از اعم از اینکه من توضیح یا پاسخی به 
کند و لذا اعتبار قانونی آن  یک سند حقوقی ـ جزائی مستدل به یک بیانیه سیاسی تبدیل می

 .شود متزلزل می
در خاتمه، اینجانب به قدر کافی و وافی در مورد کلیت اتهامات و جرایم مهم و رأی 

. روشنگرانه خود را تقدیم دادگاه تجدیدنظر نمودماعتراض همراه با توضیحات  16دادگاه 
ها  ای از مقامات باالتر بر محکومیت و حذف ملی ـ مذهبی امیدوارم که اگر تصمیم یا اراده

از جامعه وجود ندارد، آن اعتراضات اینجانب مؤثر و مفید واقع گردد و اگر تصمیم خاصی 
، ما همه چیز را به پروردگار یکتای پرونده من وجود دارد در مورد اینجانب و دوستان هم

کنیم به امید آن که هرچه  گذاریم و از زندان و مرگ استقبال می السر و الخفیات وامی عالم
زودتر به مالقات آن رفیق اعلی رویم و درد دل و شکایت خود را در محضرش مطرح 

 .نماییم
 

 واهلل المستعان علي ما تصفون
 با احترام

 اهلل سحابي عزت
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 واقعیت چه بود؟

 

 مقدمه

ـ آنهم با  ییت مواجهه دستگاه قضایمطرح است که ماه یرانیهر شهروند ا ین سئوال برایا
 رفت؟یانجام پذ یچه بود و با چه هدف یـ مذهب یمل یروهاین ابعاد ـ با نیا

روشن  یادیرا تا حدود ز ییگاه دستگاه قضایتواند جا می هین قضیل اید تحلیبدون ترد
ل و یران پس از انقالب اگر شناخته نشود، تحلیاست که ساختار قدرت در ا یعیطب. کند
 .ممکن نخواهد بود یاجتماع یروهایبا ن ییزة برخورد دستگاه قضایانگ

ن حال مستدل از یروشن و در ع یلیاز متهمان پرونده، برآنم که تحل یکیمن، به عنوان 
نده مفهوم نخواهد یام در آ یگناهیمن از ب یفاع حقوقان کنم و اال دیع اتفاق افتاده را بیوقا
ام  ن پرونده زندان رفته و شکنجه شدهیگناه بوده و مظلومانه در ایهستم که ب یمن مدع. بود

مال شد و مورد هتک حرمت یام پا یو فرهنگ ی، علمید ـ شأن اجتماعیـ البته شکنجه سف
از آزار  یا ژهیه اهداف ویقضائ ه مگر قوهد کیآ می شین سئوال پیب این ترتیبه ا. قرار گرفت

از  یلین پرسش در گرو ارائه تحلیختگان جامعه دارد؟ پاسخ ایگناهان و فره یو بازداشت ب
 .پس از انقالب قرار دارد یاسیو س یاجتماع یروهایروند حرکت ن

پرده برخورد با  ، اهداف پشتیاسیس یلیخواهم کرد با تحل ین فصل سعیلذا در ا
 :ر دنبال خواهد شدیوه زیل شین تحلیدر ا. ان کنمیرا ب یـ مذهب یمل یروهاین

 یآن ـ بوده و حت یعلم یطرفانه و محققانه ـ به معن یالمقدور قضاوت، ب یحت- 2
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 .ان خواهد شدیهم ب یـ مذهب یمل یروهاین یکیو تکن یکیاشتباهات تاکت
ان خواهد یك مستند بن ماجرا، با استناد به مداریر در ایدرگ یروهایعملکرد ن- 1

 .دیگرد
سه  یو شرع یدانم که از عملکرد و مواضع مسئوالنه، انسان می ضه ذمه خودینجا فریدر ا

 :کنم یگروه تشکر و سپاسگزار
ه، یمقننه و مجر یقوا یطلب هستند؛ از رؤسا اصالح یروهایک گروه، مجموعه نی
استمداران، رهبران یان، سیاهسندگان، محققان، دانشگیندگان مجلس، نوینه، نمایکاب یوزرا

و  یو شفاه یکتب یریگ ادداشت، موضعیصدها مقاله،  یکه ط یاسیس یها احزاب و سازمان
ن پروژه را یو و ترفند آمران و عامالن ایها، سنار یـ مذهب یاز همان روز اول بازداشت مل

ات یات و نشرکه هزاران صفحه از مطبوع یپس از آزاد. بردند یشناختند و به اهداف آنها پ
و  یروها صادقانه، مستدل، منطقین نیدم که ایجه رسین نتیها را مطالعه کردم به ا ن گروهیا

ان ساختند و از حقوق یکنندگان، را محکوم، افشاء و عر کارشناسانه عمل بازداشت
ق در ین تحقیدفاع کردند که من در خالل ا یما، به خوب یو اسالم ی، انسانیشهروند

 .خواهم داشت یا به آنها اشارهمناسب  یجاها
بودند که از روش « ها یـ مذهب یمل»خته یشجاع، مؤمن و فره یها گروه دوم، خانواده

ر، یوار از تحق نبیان جا نزدند و هراس به دل راه ندادند و زیمانند آقا« گوبلز» یغاتیتبل
ند و از حقوق د و خسته نشدین گروه از حاکمان، ناامیع ایوس ین و شانتاژهایر، توهیتصغ
ت شوهران، برادران، فرزندان و پدران خود جسورانه دفاع کردند و آمران یو مظلوم یانسان

 .واداشتند ییگو تناقض ی، انفعال و حتینینش ن پروژه را به عقبیو عامالن ا
غات یرون آمدند و از همان روز اول با تبلین امتحان بیزان، سرفراز و موفق از این عزیا

ن پروژه و در یآمران و عامالن ا یو شفاه یو مطبوعات یو بصر یجانبه سمع فراوان، همه
که در تحقق جامعه  یاتیادب. ستادندینا یار نابرابر، به مقابله پرداختند و از پایط بسیشرا

د و عبرت ین، تمجینده مورد تحسید در آیگذاشتند، بدون ترد یاز خود به جا یساالر مردم
که فعاالن  یزیچ. ران، قرار خواهد گرفتیا یمالن جامعه مدنمحققان و پژوهشگران و عا

 یا ن واقعهیآنها چن یبرا یا اگر روزین مطلب است که آید به فکر وا دارد این پروژه را بایا
 رخ دهد، همسران و فرزندان آنها، قادر به دفاع از عملکرد و حقوق آنها خواهند بود؟

از  ینکه اسمیهستند که بدون ا یوقع و دردمندت یف، گمنام، بیشر یها گروه سوم، انسان
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 یگر دوستان بازداشتیام و د م گذشته من و خانوادهیکسال و نیگذارند، صادقانه، در  یخود بجا
ز خود را با یهزار تومان از دستمزد ناچ 11که  ییاز دانشجو. را مورد تفقد و محبت قرار دادند

ح کرده بود که یان ما به درون خانه انداخته و تصرادداشت و بدون ذکر نام از پنجره آپارتمیک ی
هنگام انتقال همسرم از دادگاه  که به یا یاز راننده تاکس. اوست ین پول از دستمزد شخصیا

ن یه نگرفته است چندینکه کرایها، ضمن ا یـ مذهب یط ملیانقالب به منزل و اطالع از شرا
ه با یکه پس از اطالع از قض یرستانیر دبیاز مد. ه کرده استیرا به همسرم هد ینیریجعبه ش

که پس از اطالع از  یا مهیاز مسئول ب. نام کرده بود ه، دخترم را ثبتیف شهریمساعدت و تخف
ـ حضرت  یدید کرده است و از مرجع تقلینامه ما را با مساعدت تمد مهیط خانواده، بیشرا
ها و  از خانواده ییدلجو ی، برایمذهب یها ـ که از روز بازداشت به مناسبت یاهلل منتظر آیت

ک قرائت و یران، اسالم یخود، نشان داده است که در ا ینقد یها نان آنها، با کمکیجاد اطمیا
من  یزاده محل کرده بود تا آزاد نذر امام یکه گوسفند ییک رفتار ندارد، از آن زن روستای

ار و ین دوران یدانم و در ا را نمیکه نام آنها  یگریگان و از هزاران فرد دیفراهم شود، از همسا
خانواده که به  یمیو باالخره از صدها دوست صم اند هخانواده و من بود یو ماد یمددکار روح

ند و ذکر ین بخش از حاکمان را بنمایجبران ظلم و جور ا اند هکرد یمختلف سع یها وهیش
 .تشان نباشد، تشکر و سپاس دارمینامشان ممکن است مورد رضا

 يط بحرانیط و شرایشرا بحران

و  یین اجرایمختلف، از زبان مسوول یها نهیمقدمه ضرورت دارد که وضع جامعه را، در زم
 یها که مرتباً در رسانه یو با ذکر آمار و ارقام... و یاسی، سی، اقتصادیکارشناسان اجتماع

است  ممکن یها که حت تین واقعیر ایل و تفسیتحل. میان کنیشوند، ب می تکرار یرسم
به  یادیاج زیان شده باشند احتیب یستیو کارشناسان به شکل ژورنال یین اجرایتوسط مسوول

 .باشند می ط مملکتیشرا یایگو یژه ندارند و به اندازه کافیتخصص و

 جامعه ياسیـ س يـ اجتماع يط اقتصادیشرا

 یاسالم یارهایجامعه نه تنها با شاخص قرار دادن مع یاسیو س ی، اجتماعیط اقتصادیشرا
که در جهان جنوب  ییسه با کشورهای، بلکه در مقایافته آن در قانون اساسیل یو حد تنز

ندارد وضع  یهم سع یاست و کس یاند، بحران تر از ما داشته مانده عقب یطیدر گذشته شرا
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سال است که وعده  11، یدرمان که با حرف یآلود مگر لفاظان خواب. را منکر شود یبحران
 یدهند واال کالم و سخن مسئوالن رده باال می یاسالم ید را در جمهوربهشت موعو

ن یح ایح و تشریپر است از توض یندگان و وزرا و کارشناسان اجتماعیو نما یمملکت
ح دهم و یها را توض ن بحرانیام که ا کرده یگذشته، سع یها سال یها همن در نوشت. بحران
ن یبه ا ای اشاره یطور کل هن مقال بیدر ا. محل آنها را هم گوشزد کن ن حال راهیدر ع

 .ها خواهم داشت بحران
بطور مشروح و  یـ ادار یو فساد مال ی، اجتماعیط اقتصادیمربوط به شرا یآمارها

نجانب، ینوشته ا« رانیتوسعه ا»مفصل و با ذکر منابع، اسناد و مستندات آنها قبالً در کتاب 
افته در کتاب یانتشار « د انجام دادیتوان و با می که ییکارها»و مقاله  2741ه، ینشر صمد

نجا به آنها ی، آمده است و اگر در ا2741، یی، نشر سرا«کیتاکت هم یاستراتژ اصالحات هم»
 .دهم می اشاره نشده است، خواننده محترم را به آن منابع ارجاع

 يبحران اقتصاد

 یرد دالر، پول نفت و ارز کاالهامیلیا 811ک به یتاکنون طبق آمار و ارقام، نزد 13از سال 
. زمان شاه و از محل استقراض، در مملکت مصرف شده است یره ارزیو ذخ یرنفتیغ

مت ی، قیغرب یم که طبق استاندارهایدار یخارج یمیلیون نفر مهاجر به کشورها 7حدود 
ج م خاریان مقیرانیا. شود می میلیارد دالر 811حدود  یزین متخصصان مهاجر، چیمعادل ا
نه و خسارت جنگ طبق نظر مسئوالن هزار یهز. ه دارندیمیلیارد دالر سرما 611حدود 

توسعه )ن رفته است یما از ب یها میلیون هکتار از جنگل 3. میلیارد دالر برآورد شده است
شود که به آن  می ها جابجا حدود سه هزار میلیارد تومان در سال توسط دالل(. رانیا

 (.اصالحات)شود  می میلیارد دالر ارز در بازار آزاد مبادله 8. دنیگو می فیکث یها پول
دو . است یرقانونیربط، واردات غین مسئوالن ذیمیلیارد دالر، طبق تخم 3تا  8ن یب

ران یا یدرصد اقتصاد رسم 81. ت مواد مخدر برآورد شده استیمیلیارد دالر حق ترانز
هزار طرح  1(. اصالحات) اند هل بودفعا یطه دولتیاد خارج از حیستاد و بن 211توسط 

اتمام آنها  یبرا یا تمام مانده و بودجه مهین یا منطقه یهزار طرح صنعت 81و  یمل یصنعت
 8ه ساالنه تا یفرار سرما. شود می ان ساالنه آنها برآوردیمیلیارد تومان ز 861و . وجود ندارد

 27، تا 11ه نسبت به سال درآمد ساالن(. اصالحات)میلیارد دالر هم برآورد شده است 
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، 31تا  64میلیارد دالر استقراض دوران  71بابت استمهال بهره . افتهیدرصد آن سال، کاهش 
 4تا  1/7ن ین است که بیا ین عملکرد اقتصادیجه اینت. میلیارد دالر پرداخت شده است 21

 1تا  1ن یکت بمعتادان ممل. ون هستندیلیم کار دویان بییروستا. میکار داریمیلیون نفر ب
رتبه  1111کشور در سال  262ن یران در بیاقتصاد ا(. اصالحات)شود  می میلیون نفر برآورد

کا سه برابر استادان یامر یها هفقط در دانشگا یرانیشمار استادان ا. ام بوده است217
 یسال. هزار تومان است 111هر خانواده  یخط فقر در کشور برا. ران استیا یها هدانشگا

عات یمیلیارد دالر ضا 1شود و حدود  می وارد یمیلیارد دالر محصوالت کشاورز 1ود حد
 71درصد آب قابل استحصال و  71که کمتر از  یماست، در حال یمحصوالت کشاورز

رد یگ می ، مورد استفاده کشاورزان قراریسنت یها هوین قابل کشت، عموماً به شیدرصد زم
میلیارد دالر  28ران با داشتن یا. قه استیدق 4ران یار در اک یروین یور بهره(. رانیتوسعه ا)

 یم برایمستق یمیلیون فرصت شغل 7ر کشورها، ساالنه یخود با سا یدر تراز تجار یکسر
ک میلیارد دالر کاال صدهزار یواردات هر(. 42/ 4/8انتخاب )کند  می جادیگر کشورها اید

د ینجانب مویهر چند محاسبات ا(. 22/8/42قدس )برد  می نیران از بیرا در ا یفرصت شغل
با سه میلیون تومان مقدور  یدار در بخش کشاورزیجاد هر شغل پایت است که این واقعیا

توان  می یدر بخش کشاورز یتراز بازرگان یمیلیارد دالر کسر 28ن حساب با یاست و با ا
 .جاد کردیمیلیون شغل ا 3/7

درصد آنان را جذب  23ران و کانادا یا یدهاایممتاز المپ یها هدرصد چهر 41کا، یامر
تر یمیلیون ل 61ران روزانه به حدود یدر ا ینفت یها هقاچاق فرآورد(. 21/8/42قدس )کرد 

 (.21/8/42 یو همشهر 24/8/42نو  اتیح)رسد  می میلیون دالر در سال، 411 یعنی
جود دارد واردات و صادرات کاال در کشور و یرمجاز برایاسکله و لنگرگاه غ 224

کار فاقد  یرویدرصد ن 31»اعالم کرد که  یر کار و امور اجتماعیوز(. 11/8/42خراسان )
 یع کشور قدرت ماندگاریدرصد صنا 11فقط (. 11/8/42عدالت  یصدا)« مهارت هستند

 (.11/8/42انتخاب )دارند 
 دان هسود برد ها همیلیارد تومان واسط 211، 42و  41کاذب مرغ در سال  یاز گران

انتخاب )دارد  یه اقتصادیفرودگاه کشور توج 31فرودگاه از  3و فقط (. 17/8/42جم  جام)
هزار پرونده تبرئه  23هزار پرونده قاچاق،  24از »: اعالم کرد که یر بازرگانیوز(. 17/8/42

درصد بودجه  31»: اعالم کرد که یجمهور خاتم سیرئ(. 18/8/42است روز یس)« شدند
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 یساالر مردم)« کشور یمل یها ییکردن دارا یمتالش یعنین یشود، ا می یصرف امور جار
: آمده است که یالت خانه کارگر استان مرکزیتشک ییر اجرایو از قول دب(. 11/8/42

« افته استیکاهش  [در روز]دالر  1/1ل انقالب به یدالر در اوا 4دستمزد کارگران از »
 یهرسال بر اثر تصادفها»: اه گفت کهمعاون امور مجلس وزارت ر(. 16/8/42انتخاب )

 یهمبستگ)« شوند می هزار نفر از هموطنانمان کشته 21در کشور حدود  ید رانندگیشد
مسائل  ییمیلیارد تومان است و در گردهما 711ن تصادفات حدود یو خسارت ا( 1/8/42

ها  مارستانیب یدرصد تختها 71ونقل اعالم کرد که  شهر تهران کارشناس حمل یکیتراف
 (.1/22/42 یهمشهر)شود  می اشغال یشهر یها توسط مصدومان تصادف

 نشان( 21/3/42 یهمشهر)ران یانجام شده توسط مرکز آمار ا ین بررسیتر ج تازهینتا
تومان  177هزار و  24طور متوسط  در هر ماه به 2741در سال  یدهد که هر خانوار شهر می

ش از درآمد خود، یتومان ب 173هزار و  26، ییشتر از درآمد خود و هر خانوار روستایب
 .نه پرداخته استیهز

پلم و یار افراد دیت دولت در اختیریدرصد مد 31ر علوم خبر داد که یمعاون وز
ک ی ها هچندشغل»ک استاد دانشگاه اعالم کرد که ی(. 6/3/42 یهمبستگ)پلم است یدریز

ق واردات یک آقازاده از طری(. 1/1/42توسعه )« اند ههزار شغل را اشغال کرد 611میلیون و 
 (.1/1/42توسعه )میلیارد تومان سود برد  74شکر، 

ار یدرصد در اخت 18ا را به میزان ین حجم بازار فرش دنیباالتر 2711ران در سال یا
 یمت فرش صادراتیو ق( 7/1/42ران یا)درصد است  71اکنون حدود  ن رقم همیداشت که ا

ون عمران مجلس یسیعضو کم(. 6/1/42ران یا)افت یاهش درصد ک 11سال  11 یران طیا
ت یهزار نفر ـ روز حق مامور 1دست دوم  یماهاید هواپیماموران خر»: اعالم کرد که

ابرار ) 2711ال سال یر 64ال امروز برابر است با یهزار ر 21(. 7/1/42ایآس)« اند هگرفت
 یدر حال ورشکستگکوچک و متوسط  یصنعت یدرصد واحدها 48(. 6/1/42 یاقتصاد

متشکل از  یها کاروان»: ک خبر داد کهیرعامل پارس الکتریمد(. 21/1/42انتخاب )هستند 
نه یهز(. 21/1/42رسالت )کنند  می قاچاق را از مرزها وارد کشور یها ونیزیقاطر تلو 111
 11(. 27/1/42 یهمشهر)برابر بودجه کل استان تهران است  1/1ک شهر تهران یتراف

نو  اتیح)ندارد  یبه آن توجه یاچه قم نهفته است و کسیم در دریزیدالر فلز من میلیارد
کشور  ییمایک شرکت هواپی یبرا ییک پرونده قضایل یک منبع آگاه از تشکی(. 21/1/42
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(. 26/1/42انتخاب )خبر داد  یا ارانهین یال بنزیمیلیارد ر 111 یرقانونیبه اتهام فروش غ
ران قادر به برداشت نفت از ی، ایحفار یها هل فقدان دستگایبه دل»: ر نفت گفت کهیوز
میلیارد دالر  26ش از یپنج سال گذشته ب یط(. 21/1/42زد یآفتاب )« ستیخزر ن یایدر

 یرعامل سازمان فضایمد(. 16/1/42، یابرار اقتصاد)ه از کشور خارج شده است یسرما
 یزار میلیارد تومان به شهرداره 1داران تراکم یخر: تهران اعالم کرد که یسبز شهردار

میلیون متر مربع مازاد تراکم فروخته شده است  21تا سال گذشته  36از سال ... بدهکارند
با وجود روزانه دو (. 71/8/42هان یک)شد  می جادیسبز ا یمیلیون متر مربع فضا 21د یکه با
یارد ساعت در میل 1/2در حال تردد در سطح شهر تهران ساالنه  یم میلیون خودرویو ن
لوگرم طال در هر روز یک 71آن معادل  یالیرود که ارزش ر می به هدر یک ناسالم شهریتراف

ت و یریسازمان مد ین اجتماعیرکل دفتر تأمیطبق گفته مد( 17/1/42ران، یا)است 
برند  می میلیون نفر در فقر مطلق به سر 21ارمند، ید یمج یکشور، آقا یزیر برنامه

 یبه ازا»ـ اعالم کرد که  یـ دکتر بهنام ملک یک کارشناس اقتصادی(. 11/3/42 یهمبستگ)
درصد به نرخ فساد، اختالس و  4/1ش در بودجه کشور، حدود یک درصد افزایهر 
ل یدکتر محمداسماع یآقا(. 11/4/42 یهمبستگ)« شود می رمولد اضافهیغ یها تیفعال
عمر از  یها از سال یان ناشیز» :، معاونت سالمت وزارت بهداشت، اعالم کرد کهیاکبر

ان ین زیا یح دکتر اکبریبه تصر. «میلیارد دالر در سال است 1/21دست رفته در کشور، 
 یال 8حدود  یهر سال زمان یبه گفته و. دولت است یرنفتیو غ یمعادل تمام درآمد نفت

 (.7/1/42 یهمبستگ. )رود می ل مرگ زودهنگام از دستیمیلیون سال، به دل 7/1

 تیت و مقبولیحران مشروعب

ن یه سومیانی، در بیای از آن، آنهم در حد کل که خالصه یدولت یمطالعات معتبر نهادها
ن است که یکند که نظر مردم ا می انی، آمده است؛ بیران اسالمیکنگره جبهه مشارکت ا

و هزار برابر  ها هکرد لیبرابر متخصصان و تحص 73شان یها همسئوالن کشور و خانواد»
 یاعضا یکنند، حت می شتر از حقشان از امکانات و منابع استفادهیا کشاورزان، بیکارگران 
 .«اند هشد ین قضاوتیمشمول چن یبرابر کارمندان معمول 11و  88ب یج به ترتیسپاه و بس

برابر  3/61 ینیو د یاسین است که نخبگان سیق قضاوت مردم این تحقیدر ا 
 .ار دارندیمختلف را در اخت یها تیعالمتخصصان و هنرمندان، انحصار ف
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مورد  یها هنفر از چهر 1سال انجام شده است که  71تا  21ن جوانان یکه ب یا در مطالعه
ر از ین مملکت، به غیاز مسئول یکین جوانان یدرصد ا 11عالقه خود را انتخاب کنند، فقط 

 11امعه جمعاً مورد انتخاب نفر از رهبران ج 1گر، یبه عبارت د. اند ه، را انتخاب کردیخاتم
 ین فرد و الگویتر تر، از نظر جوانان مهم به عبارت روشن اند هدرصد جوانان قرار گرفت

افراد شناخته شده حکومت سرجمع  یدرصد و در مقابل، تمام 8/73با  ی، خاتمیاسیس
 یاه هت گرویکه از جوانان درباره اهم یوقت. اند هدرصد را به خود اختصاص داد 21حدود 

ب یترت ، بهیرانیا یها هشیسندگان و هنرپید دانشگاه، نوی؛ اساتاند هدیپرس یمختلف اجتماع
و از آن طرف  اند هشد یتلق یها هن گرویتر تیو از بااهم  3/8و  1/8، 3/8 یها شاخص

قرار  76/1و  87/1، 61/1 یها ت با شاخصیبه ترب یجیو بس یالله ون، افراد حزبیروحان
 یرانیا یها هشیسندگان و هنرپید دانشگاه، نویگر از نظر جوانان؛ اساتیبارت دبه ع. اند هگرفت

 (.ه جبهه مشارکتیانیب) اند هت داشتیها، اهم یجیها و بس یالله ون، حزبیده برابر روحان
و  یران محدود به دو هزار نفر شده که عموماً، سوابق دوستیکاست قدرت در ا

 یل در جمهوریل دوره گذشته به کمتر از هزار فامیفامدر واقع هزار . اند هداشت یخانوادگ
 (ه جبهه مشارکتیانیب) !ل شده استی، تبدیاسالم

 یدرصد مردم از نظام ادار 11 یزیر ت و برنامهیریسازمان مد یبراساس نظرسنج
 یشهردار یمنیو خدمات ا ینشان رعامل سازمان آتشیمد(. 26/3/42 یهمبستگ)اند  یناراض

ن سازمان دو هزار تماس، یتماس روزانه با ا 27از مجموع دو هزار و : کهمشهد اعالم کرد 
ها  یلباس شخص: دیگو می ناجا یمعاون روابط عموم(. 26/3/42 یهمبستگ)ن است یدروغ

د چرا؟ یبپرس ییند؛ از مراجع قضایآ می م، اما دوبارهیده می لیم، تحویریگ می را
 (.6/1/42 یمردمساالر)

 ينید يت و باورهایبحران هو

ون یاز روحان یبخش 2761ن، و از سال یخاص از د یاست، البته قرائت ینیران دیحکومت ا
ن دوره از یو در ا اند هار داشتیـ هر سه قوه مملکت را در اخت ینید یان رسمیمتول یعنیـ 
ن دسته یغ اسالم ایتبل ینید یو وابسته به دولت و نهادها یدولت یا رسانه یها هه دستگایکل

ت، به قول یافته به سازمان روحانیاختصاص  یدولت یها هبودج. ت، شده استیوحاناز ر
 .درصد داشته است 61، رشد ساالنه یخاتم
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 یروزمره و رقابتها یهایاستزدگیکه خود را از س اند هدید کوشیاز مراجع تقل یا حال، عده
 .کنار بکشند یاسیس

جهت ارائه نظرات »ه مرجع ک گرویعنوان  ت بهی، روحانیقیک کار تحقیو باز در 
در رده « دوستان»و « انیدانشگاه»، «ینیروشنفکران د»، «خانواده»، نزد جوانان بعد از «ینید

ن همان ید»ان با گزاره یدرصد دانشجو 1/6فقط (. ه جبهه مشارکتیانیب)رند یگ می پنجم قرار
ه جبهه یانیب) اند هدرصد مخالف بود 6/42موافق و « دیگو می تیاست که روحان ینید

 (.مشارکت
شود که  یتواند مدع نمی یا چ فرقهیه»ن هستند که یان موافق ایدرصد دانشجو 1/41

درصد موافق  7/36. اند هدرصد مخالف بود 7/4و فقط « ن درست استیفقط درك او از د
توان از افراد انتظار داشت که برداشت  ها نمی هشیبا وجود تنوع آرا و اند»: هستند که

ه جبهه یانیب)درصد هستند  7/22ن گزاره فقط یو مخالفان ا« .ن داشته باشندیاز د یکسانی
 (.مشارکت

ن ارائه کرد که یاز د یتوان درک یم»: موافقند که( درصد مخالف 1/6در برابر )درصد  33
هم ( درصد 1/6)مخالفان . «و حقوق بشر قابل قبول باشد یچون آزاد یم مدرنیدر آن مفاه
 .دانند و به آن اعتقاد ندارند نمی ریین اسالم را قابل تحول و تغیستند که ده یعموماً کسان

« کمتر یا تا حدیکامالً »به مذهب  یبندیدرصد معتقدند که در ده سال گذشته پا 32
خواهد شد « کمتر یکامالً و تا حد»ز ینده نیدرصد هم معتقدند که در ده سال آ 67شده و 

 (.ه جبهه مشارکتیانیب)
ن اماکن نقش یا»مساجد اعالم کرد که  یفرهنگ یها نظارت بر کانون یاد عالر ستیدب

 (.8/21/42بهار )« اند هخود را از دست داد یکارکرد

 يها و وفاق جمع بحران ارزش

خصلت و ارزش  21ن مطالعه موجود که در سطح کشور انجام شده است، یتر در مهم
ح دهند که هرکدام از آنها تا چه حد یتوض ان ارائه شده تایبه پاسخگو یمثبت و منف یاخالق

که  یمحاسبه شده عبارت است از نسبت تعداد کسان یها شاخص. دارد« نزد مردم ما رواج»
که آن خصلت را  یبه کسان اند هکرد یاد معرفیز یلیاد و خیزان زیم وجود آن خصلت را به

کمتر از  یابیارز یبه معناتر باشد  هر چه قدر کوچک یعنی. اند هکرد یابیکم ارز یلیکم و خ
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ه یانیب)دست آمده است  ر بهین شاخص جدول زیبا ا. وجود آن خصلت در جامعه است
 (:جبهه مشارکت

 گذشت صداقت انصاف خصلت
 یبندیپا
قول  به

 و قرار
 یامانتدار

 یرخواهیخ
 و کمک

تالش 
و 
 تیجد

 ییدورو
 و 

 تظاهر

تملق و 
 یچاپلوس

تقلب و 
 یکالهبردار

 41/7 11/7 21/7 11/2 11/1 63/1 81/1 84/1 76/1 72/1 شاخص
ل بهتر خواهند شد، معتقدند ین خصاینده ایسال آ 1کنند در  می که فکر یبرابر کسان 13

 !ل بدتر خواهند شدین خصایکه ا
ست و آدم بد ین روزها آدم خوب کیدانند که ا نمی مردم واقعاً»که معتقدند  یکسان

ده شده است که یاز مردم پرس. ده مخالفندین عقیبا ا هستند که یبرابر کسان 7/1، «ستیک
دست آمده  ر بهیجدول ز« .ت دارندیر تا چه حد وجود داشته و اهمیهرکدام از مشکالت ز»

 :است
 

 یعدالت یب یباز یپارت ادیاعت یکاریب یگران مشکل
سرقت 

 و
 یدزد

 یتوجه یب
 مسئوالن
 به مردم

 فساد
 یادار

ی توجه یب
 نیبه د

 11/2 2/3 8/21 1/21 1/27 8/23 4/18 6/81 6/86 شاخص
حدود دو سوم مردم خواهان اصالح وضع موجود بودند در  2731اگر در زمستان 

دانستند و  می ریناپذ وضع بودند و آن را اصالح یکل یدرصد خواهان دگرگون 17حدود 
درصد  6فقط  2742ار سال درصد خواهان ادامه وضع موجود بودند در به 21فقط حدود 

درصد هم  81ش از یدرصد خواهان اصالح و ب 81ش از یخواهان ادامه وضع موجودند و ب
 .دانند می ریناپذ وضع را اصالح

 يبحران انسان

ورود . میلیون بوده است 1حدود  31کشور در سال  یمختومه در دادگستر یها هپروند
جامعه  یبرا یهزار زندان 231ش از یجود بکشور و و یها هزار نفر به زندان 411ساالنه 
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کصد یهر  یدر اکثر کشورها به ازا یالملل نیب یطبق آمارها. دهد می ابعاد فاجعه را نشان
 هزار نفر 1/2ن نسبت به یران ایوجود دارد، در ا ینفر زندان 26تا  21ت یهزار نفر جمع

 (.ه جبهه مشارکتیانیب)رسد  می
(. اصالحات)هزار کارگر معتاد هستند  211ر دانشجو و هزا 211آموز،  هزار دانش 111

 .زنند می یدانشجو دست به خودکش 111 یسال
وع استرس، یا ـ گفت که شیرج خسرونیـ دکتر ا یس جامعه پزشکان متخصص داخلیرئ

 یقلب یها هاد به مواد مخدر در میان جوانان باعث کاهش سن سکتیات و اعتیاستعمال دخان
ح کرد که در یتصر یو. در جهان است یا سابقه ده کمیاست که پد سال شده 11ر یبه ز

 یرستانیو دب ییدرصد نوجوانان راهنما 71تا  11موجود حدود  یحال حاضر بنابر آمارها
 (.1/22/42ران یا)کشند  می گاریدرصد به صورت عادت س 21زه تفنن و حدود یبا انگ

ر کردن شکم خود یت کشور از سیدرصد جمع 11ر بهداشت، یطبق گزارش وز
درصد کودکان دچار  11. مشکل دارند« یسلول یریس» یت برایدرصد جمع 11محرومند و 

کودك که  6از فقر آهن هستند و از هر  یناش یخون درصد زنان دچار کم 26ه و یسوءتغذ
ه وزارت یر دفتر بهبود تغذیمد. سپارد می جان ییک نفر در اثر فقر غذایشوند  می متولد

هر ساله »ن آمار یه ایاعالم کرد که بر پا یدیاالسالم ـ آمار جد خیربابه شبهداشت ـ 
 (.6/22/42زد یآفتاب )« کند می ان به کشور واردیمیلیارد دالر ز 6/1ه در کودکان یتغذسوء

در  یرانیمتوسط قد کودکان ا»ر اعالم کرد که یع شیپور کارشناس صنا ا نوابیدکتر ثر
هان یک)« تر شده است متر کوتاه یسانت 1 ییزش بودن مواد غذاار ر به خاطر کمیاخ یها هده
12/21/42.) 

 1حدود  2741ان سال یدر پا. کنند می یر خط فقر زندگیدرصد مردم ز 31تا  17ن یب
 1ه انقالب حدود یاول یها د سالیموال. م داشتیکار خواهیب یل دانشگاهیالتحص میلیون فارغ

ک شغل یهر دو نفر  یشوند و اگر برا می ا وارد بازار کاره ن سالیمیلیون نفر هستند که در ا
که در  یکه حداکثر شغل یاز خواهد بود در حالیک میلیون شغل مورد نیم، یجاد کنیا

 .هزار شغل بوده است 881باشد که  می جاد شده مربوط به سال گذشتهیا یاسالم یجمهور
سال  71تا  26ن یمیلیون جوان ب 24ران یکشور اعالم کرد که در ا یها از اقتصاددان یکی

دار  ک نفر امکان خانهید مسکن، از هر ده نفر جوان فقط یجد یها متیبا ق. وجود دارد
شود و  می جادیهزار شغل ا 811هر سال حدود . ا اجاره مسکن را خواهد داشتیشدن و 
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 8ز هر ا یعنیرسند،  می یسالگ 18انه دو میلیون جوان به سن ینده، سالیسال آ 21به مدت 
میلیون  26نده یگر در ده سال آیعبارت د به. امکان اشتغال خواهد بود یکی یجوان فقط برا
ک مدرس ی(. 21/8/42 یساالر ب، مردمیدکتر اد. )کاران اضافه خواهد شدینفر به ارتش ب

هزار کودك ضمن محروم  411ک میلیون و یبر اساس آمار »حقوق کودك اعالم کرد که 
آزاد )« سال سن دارند 21ر یهزار نفر آنان ز 811کار مشغول هستند که  ل بهیبودن از تحص

کا و کانادا یبه امر یرانیل کرده ایهزار تحص 141در صحن مجلس اعالم شد که (. 13/7/42
ران در یکشور در حال توسعه جهان، ا 62ن یو در ب( 13/7/42 یهمبستگ) اند همهاجرت کرد

خانواده اعالم  ییس مجتمع قضایرئ(. 14/7/42آزاد )فرار مغزها مقام نخست را کسب کرد 
اداره کل (. 2/8/42 یاسالم یجمهور)است ین کشور پرطالق دنیران چهارمیا: کرد که

، طالق نسبت به مدت مشابه 2742ماهه سال  1ثبت اسناد اعالم کرد که در  یروابط عموم
 (.1/22/42زد یآفتاب )ش داشته است یدرصد افزا 14سال قبل تا 

(. 1/8/42ابرار )ها کشف شد  لوگرم مواد مخدر در داخل زندانیک 287، 41در سال  
ق یمحرمانه است و تنها از طر یآمار خودکش: اعالم کرد که یس سازمان پزشک قانونیرئ

معاون (. 8/8/42ات نو یح)رد یار مطبوعات قرار گیتواند در اخت می هییمعاونت قوه قضا
به وضع موجود است نه  یان لجبازیرفتار دانشجو: کرد کهوزارت علوم اعالم  ییدانشجو
ن تجربه خود ی، اولاند هان که موادمخدر مصرف کردیدرصد دانشجو 41و  یاخالق یناهنجار

: ان اعالم کرد کهیسرپرست مرکز مشاوره دانشجو(. 4/8/42آزاد ) اند هرا در مدارس داشت
عدالت  یصدا)مواد مخدر است  ش بهیل عمده گرایاز دال ها هآلود خوابگا غم یفضا
آموز در معرض خطر  هزار دانش 111اعالم کرد که  یستیمعاون سازمان بهز(. 22/8/42
رکل دفتر یس و مدیرئ یدر جلسه مطبوعات(. 21/8/42 یاسالم یجمهور)اد هستند یاعت
قرار « فحشا»هزار زن در معرض  111: مطرح شد که یستیسازمان بهز یاجتماع یها بیآس

. ده استیز رسیهم ن« صادرات»فحشاء به مرحله  یگستردگ(. 16/8/42است روز یس)د دارن
ب داده و آنها یل فقر و جهل خانواده فریدل را به یدختر مشهد 211ش از یک باند، بیفقط 

تا در  اند هشان به پاکستان فروخت دارانیخر یو پول درآوردن برا یو فاحشگ یزیرا به کن
دکتر محمدرضا . کنند یشوند، فاحشگ می دهینام« خرابات»ه مراکز فحشاء پاکستان ک

درصد از  66»: ور امسال در همدان گفتیروز نهم شهر یستیس سازمان بهزیرئ یچمن راه
« دهد می لیمعتادان تشک یعنیکننده،  دز در کشور را افراد آلودهیمار مبتال به ایهزار ب 211
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 (.2742شماره اول مهر  یمجله خواندن)
 یمهندس)ران یا یدانشگاه یها هن رشتیان بهتریکه از دانشجو یعلم ینظرسنجک یدر 

قات، یواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یپزشک یر، مهندسیرکبیدانشگاه ام یپزشک
دانشگاه تهران و  یدانشگاه تهران، دانشکده فن یدانشگاه تهران، دندانپزشک یپزشک

ش یتا آنجا پ یعمل آمده است و نظرسنج تهران به و مردم( مختلف دانشگاه شاهد یها هرشت
دست آمده است  ر بهیج زینتا. ج نداشته استیبر نتا یش در تعداد اثر چندانیرفته که افزا

ر ـ خرداد یرکبیام یـ دانشگاه صنعت ها هاداره امور خوابگا یـ فرهنگ یه اجتماعینشر)
2742:) 

 باشند؟ می هاجرتل به میما یان و مردم عادیچند درصد از دانشجو
 

 جنس
ی مهندس
ی پزشک

 ریرکبیام

 یمهندس
ی پزشک
 آزاد

 یپزشک
 تهران

ی دندانپزشک
 تهران

 شاهد دانشگاه تهران یفن
سطح 
 جامعه

 38 33 38 ـ 11 41 42 مذکر
 4/36 66 36 31 17 41 41 مونث
 

 مهاجرت یبرا یریگ میباعث تصم یلیچه دال»: که اند هدین افراد پرسیکه از هم یموقع
ن شدن یدرصد تأم 1/61طور متوسط  هب« گردند؟ می به دنبال چه یشده و در کشور خارج

 16و  یاجتماع یمند و قانون ی، آزادیت مدنیدرصد امن 38شرفت، یدرصد پ 61، یاقتصاد
 .اند ه، را ذکر کردیط شاد و احساس راحتیدر مح یدرصد، زندگ

تر  سخت ییزهایدادن چه چبعد از مهاجرت از دست »: ن سئوال کهیو در جواب ا
درصد، جدا  1/11، یو خانوادگ یعاطف یها یدرصد، دلبستگ 44طور متوسط  هب« است؟

ط کشور یدر بهبود شرا ییدرصد، عدم توانا 1/11، یرانیماندن از فرهنگ و آداب و رسوم ا
 .اند هران، را ذکر کردیدرصد، احساس غربت و دور ماندن از خاك ا 1/61و 

ران انجام شده است، صددرصد یه اقتصاد ایکه توسط نشر یگرید یک نظرسنجیدر 
ان خواستار مهاجرت از یدرصد دانشجو 1/31سانس و یدرصد افراد ل 31سانس، یل افراد فوق

 (.8/21/42بهار )ران هستند یا
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ک یو باز بر طبق (. 17/1/42زد یآفتاب )ر شدند یه دستگییکن در قوه قضا کارچاق 137
« دهند می ، دو نفر رشوهیرانیاز هر سه ا»ران انجام داده است یاقتصاد ا هیکه نشر ینظرسنج

ن راه و ید شدن هزاران مأمور در ایسال مبارزه با قاچاق و شه 18پس از (. 8/21/42بهار )
ل ستاد مشترك مبارزه با یه از تشکییس قوه قضاین نوع مبارزه، رئیت ایل عدم موفقیدل به

 یمتر فضایهر شهروند فقط دو سانت یبرا(. 16/1/42قدس )اد مواد مخدر و معتادان خبر د
درصد نوجوانان  71جوانان اعالم کرد که  یسازمان مل(. 27/1/42اعتماد )م یدار یفرهنگ

اعالم  یستیس سازمان بهزیمشاور رئ یدکتر بلهر(. 1/1/42انتخاب )کشند  می گاریس یرانیا
بر طبق (. 6/1/42روز  استیس)فته است ایش یدرصد افزا 11 یکرد که آمار دختران فرار

 یخراسان، آقا یاد دانشگاه علوم پزشکیو مشاور اعت یستیگفته استاد دانشکده علوم بهز
براساس »دا کرده و یسال کاهش پ 26اد به یپور، در حال حاضر سن اعت د صالحیدکتر حم

 ید مخدر دسترسقه به موایدق 21توانند به فاصلة  می ن شهر تهرانیساکن یق رسمیک تحقی
هستند  یافسردگ یدرصد از مردم کشور دچار نوع 14، یو طبق گفته و« دا کنندیپ
 (.11/3/42 یهمبستگ)

 يبحران اخالق

سن متوسط فحشا به . گذرانند می خود را به بطالت یدرصد دختران جوان اوقات زندگ 37
ته مبارزه یق اعالم کمطب. برابر شده 6منکرات در سطح تهران . افتهیسال کاهش  11کمتر از 

لم یهزار حلقه ف 111هستند و روزانه  یزشیآم یهایمارینفر مبتال به ب 111/611/2دز یبا ا
 .شود می عین جوانان و نوجوانان توزیمستهجن در ب

ز یی، سال دوم، پایفصلنامه رفاه اجتماع) یگر یدر مورد روسپ یق دانشگاهیک تحقیدر 
ق، ین تحقیج اینتا»که  یطور به. دست آمده است به یاکوحشتن یها هافتی( 1، شماره 2742

و متبرك « خانواده مقدس»که با سردادن شعار  یحاکمان یر بر کوتاهیاست انکارناپذ یسند
« .اند هسپرد یف خود را به فراموشیها و وظا تیم آن، مسئولینفوذ جلوه دادن حر رقابلیو غ
 :ر به دست آمده استیز یها هافتیق ین تحقیدر ا

 .، کارمند دولت هستندیدرصد شوهران زنان روسپ 1/21- 
 .بوده است یاز پدران زنان روسپ یاریر بسیبانگیگر یکاریاد و بیاعت- 
ـ عمدتاً  یمورد سوء استفاده جنس یدر دوران کودک یدرصد از زنان روسپ 1/11- 



118  براندازي قانوني 

 .اند هتوسط محارم خود ـ قرار گرفت
ا یمعتادند و )واد مخدر سروکار دارند ن زنان با میدرصد از همسران ا 2/18- 

 (.کننده مواد مخدر پخش
ن زنان ازدواج یل با این دلیهستند و به هم ادقوّن زنان یدرصد همسران ا 7/22- 

 .اند هکرد
وارد  یگریروسپ یایق پدر، مادر و همسر خود به دنین زنان از طریدرصد ا 4/12- 

 .اند هشد
 .اند هحبت از خانه فرار کرداز به میل نیدرصد آنها به دل 11- 
 .اند هتن داد یلیدرصد آنها به ازدواج تحم 8/71- 
به  یسالگ 23درصد آنها قبل از  41و  یسالگ 27درصد آنها در کمتر از  3/87- 

 .اند هرفت« خانه بخت»
د به او یش و پشم دارد بایم هرکس ریما فکر کرد: اعالم کرد که یزدیاهلل مصباح  آیت

: گفت یعباس عبد یس دادگستریاظهارات رئ یدر پ(. 6/8/42 یمردمساالر)اعتماد کرد 
آزاد )دهند  می قول( گر حقوق بشر سازمان ملل گزارش)تورن یمردم به کاپ یچرا به جا

از اعضاء سپاه  یبرخ: کل سپاه پاسداران گفت ین فرماندهیسردار ذوالقدر جانش(. 8/8/42
ق یمواقع از طر یکه برخ یفرهنگ یها هبل هجمباشند در مقا ینید مروج افکار دیکه با

 (.2/8/42دو کوهه )توانند پاسخگو باشند  نمی شود می شان مطرح فرزندان
و  یینمایس یها لمید، فیجرا. اطالع یاست و نه مسئوالن از آن ب یها نه مخف تین واقعیا
مراتب از به  یرروحانیو غ یو مسئوالن روحان ی، متخصصان و محققان اجتماعیونیزیتلو

 یعیالذکر که از قول مسئوالن اعالم شد، طب فوق یرسم یطبق آمارها. اند هآن سخن گفت
حکومت خود را داشته باشند و  یو برانداز یگران دغدغه فروپاش است که حکومت

ده و اصالحات را ینام یرا مشکل اساس« ضیفقر، فساد و تبع»مملکت  ین مقام رسمیباالتر
 .دارد ین سه مشکل اجتماعید بر مبارزه با ایکرده و مرتباً تأکف ین محدوده تعریدر ا

 يالملل نیو ب يداخل ياسیبحران س

، از یاسالم یذکر شده، نظام جمهور یها تید با توجه به آمار و ارقام و واقعیبدون ترد
ل رفتار و یدل ن نه بهیهست و ا یت عامه، در معرض فروپاشیت و مقبولیمنظر مشروع
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 یهاست که به علت رفتار برخ یو دوم خرداد یـ مذهب یمل یاروهیعملکرد ن
 ییخ صدساله گذشته، چه کشورهایدر تار. باشد می سال گذشته 18گران در  حکومت

و چه  اند هت و اعدام قرار دادیمورد آزار و اذ یشهروندان خود را به اتهام برانداز
 ؟اند هخود حذف کرد یاسیرا از فرهنگ س یاتهام برانداز ییکشورها

. عنوان برانداز به زندان انداخت از روشنفکران را تحت یا عده 2727رضا شاه در سال 
د یتحت عنوان برانداز زندان، تبع یرمذهبیو غ ی، مذهبی، روشنفکران مل71 یپس از کودتا

و  ی، مذهبیم شاه روشنفکران ملی، رژ81خرداد  یام مردمیپس از ق. و اعدام شدند
. د، زندان و اعدام کردیباز هم تبع ین مبارز را به اتهام براندازویست و روحانیمارکس

ت ـ حکومتگران، یران ـ پس از انقالب مشروطیخ اید تاریشود که در دوران جد می مالحظه
، «برانداز»ن یو دلسوزان مملکت را تحت عناو یاسیشه روشنفکران و فعاالن سیهم

 .اند هو زندان کشاند« دادگاه»ه مسلخ و به ب... «ارتجاع سرخ»، «اهیارتجاع س»، «ستیترور»
ست یشان درون حزب کمونیها نفر از منتقدان و دگراند ن، میلیونیدر حکومت استال

معروف مسکو محاکمه و به جوجه اعدام  یها هدر دادگا« سمیالیعمال امپر»ن یتحت عناو
 .وانه و تلف شدندید ها هروانه و در اردوگا یکار اجبار یها ها به اردوگایسپرده شدند و 

و ترکان،  ی، عباسیامو یاه خلفایعه و روشنفکران دوران سیعه، امامان شیخ شیدر تار
، «قیزند»، «ملحد»، «یرافض« »یخوارج»، «برانداز»، «یباغ»، «محارب»عنوان  شه بهیهم

 .اند همورد ضرب و شتم و زندان و ترور و اعدام بود... و« نید یب»
ک دارند کمتر روشنفکران یافته دمکراتیدار و استقرار یپا یها امکه نظ ییاما در کشورها

ده نشده ید... ای، فرانسه، کانادا، استرالسوئددر . کنند می ن اتهامات محاکمه و زندانیرا به ا
ن یحال ا. متهم کنند ین اتهامات محاکمه، و حتیرا به ا یا کسانی یر کسیکه در قرن اخ

، شهروند روشنفکر خود را به ییها و چه نوع حکومت ییها د که، چه نظامیآ می شیسئوال پ
 دهند؟ می ت و زندان و اعدام قراریمورد آزار و اذ« یبرانداز»اتهام 
شوند که حکومت و نظام خود را  می وه متوسلین شیبه ا یاست که حاکمان یعیطب

که مجبورند  کشاند می یریحاکمان، آنان را به مس یریپذ بینند، آسیب نمی دار و مستقریپا
از سر راه خود  یکیزیان منکر را به شکل فیبان، مصلحان، ناصحان، آمران معروف و ناهیرق

جامعه را برآورده  یازهایمشکالت مردم را حل و ن اند هن حاکمان، چون نتوانستیا. بردارند
 حذف یکیزین خود را برانداز بنامند و آنها را به اشکال فیندارند که معترض یکنند، راه
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 ن و المذهب جلوهید یآنها را ب یبا سوءاستفاده از احساسات عموم یدر جوامع مذهب. کنند
 .دندینام می یـ بهائ ین را بابیه است که مخالفینمونة آن در زمان قاجار. دهند می

ن قانون یوابسته به غرب و تدو یکتاتوریم دیرژ یو فروپاش 13پس از انقالب سال 
رفت که در  می دین امیت شناخته شده بود، ایرسم ندان بهکه در آن حقوق شهرو یاساس

 یو علو یاسالم یارهایک در چارچوب ارزشها و معیدار و دمکراتیک نظام پایران یا
از  یبخش یاز روشنفکران و انحصارطلب یوحشتناك بخش یخطا. ابدیج استقرار یتدر به

جامعه را مسموم و روند  یاسیس ی، فضا61آنها، پس از سال  ین بازاریون و متحدیروحان
در انتخابات سال . جاد کردیا یر مطلوب خارج و مشکالت فراوانین مسیتحوالت را از ا

ا سهواً یکه عمداً  یاز قانون اساس یفراهم آمده که اصول یطید شرایرس می ، به نظر2736
قرار  یاسالم یساالر ک مردمیر یران در مسی، اجرا شوند و ااند همغفول مانده و اجرا نشد

 !رد که اجرا نشدیگ
آن ـ که در فاصله  یو اقتصاد یشناس أت حاکم ـ به مفهوم جامعهیآن بخش از ه

 ینیگزیده جایبرده بودند، پد ها هبهر یحکومت یایها و مزا از رانت 36تا  13 یها سال
ر تحقق یرفتند و در مسیک است، را نپذیدمکرات یها حاکمان و دولتمردان، که ضرورت نظام

ران و در ین گروه، همچون اسالف خود در ایکردند ا یو کارشکن یانداز الحات سنگاص
 یانحصارطلبانه و با پوشش ینشیخود با ب یو اقتصاد یاسیتداوم حکومت س یجهان، برا

ان از منکر را از یکردند که رقبا، مصلحان، ناصحان، آمران به معروف و ناه ی، سعیاسالم
د بتوانند دوران حکومت خود را یدور کرده شا یوو حوز یـ اجتماع یاسیصحنه س

، از جمله یو فرهنگ یاسی، سی، اقتصادین گروه به لحاظ اجتماعیعملکرد ا. تر کنند یطوالن
نگاران،  شان، بازداشت روزنامهیکردن شاگردان و دوستان ا یو زندان یاهلل منتظر حصر آیت

گر، یک طرف و از طرف و دیاز  ...ان ویان، دانشجویمدافع، دانشگاه یون، وکالیاسیس
 .ن راستا هستندیدر ا... و یک، همچون نظارت استصوابین ضددمکراتین قوانیتدو

ها قبل  از سال. شود نمی که رسماً اعالم شد یمنحصر به چهار قتل یده قتل درمانیپد
 یها هدر خارج کشور دادگا ینفر در داخل و خارج ترور شده بودند که در موارد ها هد

دند و در اوج آن دادگاه میکونوس یرا به میان کش یمسئوالن مملکت ی، پاییاروپا یرسم
شد، حمله  نمی انتخاب یخاتم یکه اگر آقا یطور هط را به مرحله شکننده رساند، بیشرا

ون حقوق یسیران در کمیساله ا 11ت یمحکوم. نمود می یران حتمیکا به ایل و امریاسرائ
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و  ید امامیک چشمه آن اقدامات سعیداشت که  یعیاز وقا تیبشر سازمان ملل متحد حکا
 یها ن در سالیز اویانگ ع غمیو وقا 2763ان در سال یزندان یها اعدام. بود یدرمان ند قتلیفرآ

د آزاد و یت احزاب و جرایت فعالیهمراه با ممنوع یبودند که موقع ییها هیقبل از آن دستما
ان در یرانیت مکرر ایمحکوم یط را برایشدند؛ شرات، یرون حاکمیب یاسیبازداشت فعاالن س

 .سازمان ملل متحد فراهم کردند
، در جهت یریناپذ یری، با حرص و طمع سیشورو یکا که پس از فروپاشیامر یبرا

حمله  یط را برایران شرایکند، عملکرد مجموعه حکومت ا می دن کل جهان حرکتیبلع
، حمله در آن یخاتم یو انتخاب به موقع آقا مردم یفراهم کرده بود که خوشبختانه با رأ

ران از یهنوز هم ا یول. ر کردییران تغینسبت به ا یها بطور نسب ید غربیم ماند و دیمقطع عق
 .شود می مطرح« محور شرارت»عنوان  کا بهیطرف امر

ت شناختن حقوق یه و به رسمیر لحن مسئول قوه مجرییتغ 36پس از دوم خرداد 
ک ی، در یاسیس یمطبوعات و احزاب و باز شدن فضا یو آزاد یاز طرف و یشهروند

 یت که خود را مساویآن بخش از حاکم یداشت که برا یمدت محدود، نشان از تحوالت
خشن  یروهایو به میدان آوردن ن« یخشونت قانون»جز  ید، راهید می اسالم و نظام

 .نمانده بود« قانون» یسرکوبگر تحت لوا
به منصه  یا د، ارادهیها محکوم گرد ینیخوئ یم بسته شد و موسوکه روزنامة سال یموقع

آن دسته از  ییو جابجا یاسیاز توسعه س یریلة جلوگیتنها وس ها هد که دادگایظهور رس
 .تابند یک را برنمیباشند که قواعد دمکرات می یمسئوالن

شان از روند  كدر یاد آنها به کل نظام، قربانیرغم خدمات زیعل یو عبداهلل نور یکرباسچ
و  یاسینگاران، فعاالن س ه و بازداشت روزنامهینشر 41بستن . ر عملکردها شدندییتوسعه و تغ

ست که ین یطور یالملل نیط بیشرا. جامعه دارد یاسیها، خود نشان از بحران س یـ مذهب یمل
ران یدر ا یدار هیسرما یاز طرف کل نظام جهان یندگیبه نما یت فعلیجامعه اروپا، که در موقع

 .ش ببردیکا، پیکند، بتواند میدان رقابت را به نفع خود و دور از منافع امر عمل می
و  یاسیق سیتواند منکر مضا می ران، نهیأت حاکمه ایطلب ه امروز بخش خشونت

نه . رفته شده استیجامعه اروپا پذ ی، برایجاد شده شود و نه خشونت قانونیحقوق بشر ا
کا به جامعه اروپا، اجازه یرد و نه امریده بگیران را ندیا یط فعلیشرا تواند، می جامعه اروپا

 یاسیبه لحاظ س! شده است یران جدیدر ا یمتاسفانه دخالت خارج. ن کار را خواهد دادیا
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و عدم  یاسیس یروهایسرکوب ن. ر کرده استیبست گ بخش انحصارطلب حکومت در بن
و فعاالن  یاسید و احزاب سیجرا یبراق گسترده یجاد مضایو ا یت حقوق شهروندیرعا

ت حقوق بشر است و از طرف یق شناخته شده عدم رعای، خود مصادیو فرهنگ یاسیس
را  1112سپتامبر سال  22ع یتا وقا اند هآورد دست به یکا فرصتیخواهان امر یگر جمهورید

را عوض  ترانه،یمد یایهندوکش تا در یها همنطقه، از کو یاسیش سیکنند و آرا یا بهانه
ند خود را از ینما یرا تالف یر النه جاسوسیران و تسخیر حاصل از انقالب ایکرده و تحق

 .ران وجود دارد، برهانندیکه بالقوه در ا یخطر رقابت اسالم مترق
 یاست داخلیدر س یارزشمند یسال گذشته ضمن کسب دستاوردها 1در  یخاتم یآقا

ش ین ابتکارات، اگر منجر به گشایا. د استن ابتکارات خویش آخریدرصدد آزما یو خارج
در  یانداز ن چشمیچن یت حقوق بشر شود کارساز خواهد بود، ولیو رعا یاسیس یفضا

 .شود نمی دهیجناح انحصارطلب د یاسیاراده س
، یاقتصاد یها هنیجانبه در زم منسجم و همه یک استراتژیاگر چه فاقد  یخاتم یآقا
ها  د و فرصتیگرد یدولت قبل یرو دنباله یر بخش اقتصادبود و عمالً د یاسیو س یفرهنگ

از توسعه و حقوق شهروندان ـ حداقل در  یو فرهنگ یاسیدر بخش س یرا از دست داد، ول
. بند بوده است یدفاع کرد و تا امروز به آن پا یـ به خوب یعلن یریگ نظر و موضع

در عدم  یگریو منسجم و د جانبه همه یدر فقدان استراتژ یکی یخاتم یآقا یها یناکام
 یند توسعه در قانون اساسیمختلف فرآ یها ن بخشیجاد ارتباط بیشان در ایدولت ا ییتوانا
 .است

 یها ، نحوه حل و فصل مسئله گروگانیاست خارجیسال گذشته در س 17در 
، ضعف در 114قطعنامه  یع افغانستان، عدم اجرای، وقایلی، خاتمه جنگ تحمییکایامر
ف دارد یمنفعل و ضع یاست خارجیک سینشان از ... خزر یایران در دریحقوق ا یفایاست

افته، یش ینفر افزا 3111نفر به  2311ک وزارت خارجه از یپلماتینکه پرسنل دیرغم ایکه عل
 .امده استین وزارتخانه بر نیاز عهده ا یو دفاع از منافع مل ییکارا

، یجامعه، فروپاش یها تیجموعه واقعماند که با توجه به م می ین سئوال باقیحال ا
در راه  کهمحتمل ... مانده و ین نظم باقیب همیها، تخر یحاکمان، دخالت خارج یبرانداز
ها؟  ید؟ خارجیها؟ جرا یـ مذهب یط هستند؟ ملین شرایجاد ایمقصر ا ییروهایچه ن ،است

 سال گذشته؟ 11ران جامعه در یا مدی
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ت طرفدار اصالحات شده است، چه یدرون حاکمد یکه جناح جد 2736ا پس از سال یآ
ا یها؟  ید؟ روشنفکران؟ خارجیها؟ جرا یـ مذهب ی؟ ملاند هشدسد راه اصالحات  یکسان

درصد قدرت  11و  یمردم یرویأت حاکمه که ده درصد نیاز ه یک بخش معدودی
 کشور را در دست دارند؟ یکیزیف

ن یسال گذشته که وضع را به ا 11در ران جامعه یه مدیک شهروند، بر علیعنوان  من، به
ل نقد روش حاکمان، به یفرخواست صادر کنم، هر چند به دلی، حق دارم کاند هشکل درآورد

 فتم و شکنجه شوم؟یزندان ب
و  ی، از زبان مسئوالن حکومتیررسمیو غ یه آمار و ارقام رسمیبا آنچه تاکنون بر پا

رون حکومت گفته یدرون و ب یاسیو س ی، اجتماعیمحققان مستقل و پژوهشگران اقتصاد
ت یحاکم یها نظر از حد دقت همة آمارها، در مجموع مورد قبول همة جناح شد، و صرف

نظام در حل  ییت و توانایت و مقبولیجه گرفت که مشروعیتوان نت می نیباشد، چن می هم
 ن مقوالت، حداقل در اذهان شهروندانیا. مشکالت جامعه به شدت لطمه خورده است

 .ده استیخته و متخصص، فروپاشیفره
دوار کرده است، یت را دلخوش و امیآنچه جناح انحصارطلب ضداصالحات حاکم

ش رفت، آن هم تحت یشود پ می تا کجا یکیزینکه با قدرت فیا. آنهاست یکیزیقدرت ف
 .به آن پاسخ داده است یخ و تجربه بشریاست که تار یاسالم، موضوع یلوا

تاکنون و  2761 یها ها در فاصله سال یـ مذهب یحاکمان با مل ن بخش ازیبرخورد ا
از برخورد  یا روها، گوشهین نیش با ایآنها از دو سال پ یو تهاجم یمشخصاً برخورد جد

از زندان و مطالعه  یپس از آزاد. منتقد و معترض به عملکرد، آنهاست یروهایان با نیآقا
ت در ین جناح از حاکمیبه عملکرد ا یخم گرفتم پاسین دوران تصمید و مدارك ایجرا

ده ـ ین پدیخواهم کرد که ا یه بر مدارك مستند سعیدا کنم، لذا با تکیرا پ یاسالم یجمهور
ک مورد، مورد مطالعه یـ را به عنوان  یـ مذهب یمل یروهایت با نیاز حاکم یبرخورد بخش

 .قرار داده و شواهد و مستندات آن را ذکر کنم
که  یـ مذهب یمل یروهاین یاسیناچارم که اول از نقطه عطف حرکت س ن منظور،یا یبرا

انتخابات شوراها و مجلس ششم و  یعنیت شده است، ین بخش از حاکمیموجب هراس ا
ان کنم و در یرا ب« یـ مذهب یائتالف مل»و  یـ مذهب یاز اشخاص مل یظهور و عملکرد بعض

 .اورمیرا ب ت عملکرد مجموعه جناح انحصارطلب و سرکوبگرینها
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 يـ مذهب يمل يروهایانتخابات مجلس ششم و ن

مورد اقبال  یـ مذهب یمل یروهایشهر تهران که ن یپس از تجربه نسبتاً قابل توجه در شورا
در تهران  یـ مذهب یمل یروهاین 34قرار گرفتند، در زمستان  یدهندگان تهران یرأ ینسب

 .تر از گذشته، شرکت کنند ی، جدل دادند تا در انتخابات مجلس ششمیتشک یائتالف
نگهبان  یشورا یلتر نظارت استصوابیف از فین طیشدة ا شناخته یداهایة کاندیکل

ن عدة یاز ا. د شدندییشده، تأ از افراد کمتر شناخته یا نگذشتند و حذف شدند، عده
در مرحله . آورده و انتخاب شدند یرأ... در تهران، اراك، سقز و یدشده، چند نفرییتأ

ها تماماً رد شده  یـ مذهب ین ملیش رفت که منتخبیپ یطور یرأ یها ، ابطال صندوقیبعد
جناح راست  ین حد، برایج انتخابات مجلس ششم، در همینتا. افتندیو به مجلس راه ن

از  34و  33 یها ها بتوانند مانند سال یـ مذهب یام را داشت که اگر ملین پیانحصارطلب ا
خود را مطرح کنند،  یها هدگایر همان حد محدود، بهره برند و دد یمطبوعات، حت یآزاد

ک در یت قواعد دمکراتیمطرح خواهند شد که با رعا یدیجد یاسیس یرویک نیبه عنوان 
 11ندگان را نخواهد داشت و یش از ده درصد نمایمجلس هفتم، جناح راست حداکثر ب

. خواهد بود( ها یـ مذهب یو مل ها یاعم از دوم خرداد)ه از آن جبهه اصالحات یدرصد بق
در  یدرمان از ششماه دوام نخواهد آورد، قتل شیب یکرده بودند که خاتم ینیب شیکه پ یکسان

ن مقطع؛ عالوه یده بودند، در ایرا هم تدارك د... دانشگاه و یوزارت اطالعات، حمله به کو
دند، که از جهات ید می خود را روبرو یگریان دیت با جریدرون حاکم یها یبر دوم خرداد

 .آنها داشت یبرا یخطرات جد یمتعدد
ها نقش  تیریاز سوءمد یناش یها جاد بحرانیها، نه در ا یـ مذهب یان، ملین جریا
سال گذشته مستمراً، هر چند  11در . یداخل یها یریو درگ 61ع سال یو نه در وقا اند هداشت

رقابت با  یبرا یة مناسبین سرمایا و اند هت را نقد کردیحاکم یمحدود، روشها ییدر فضا
ان، مطبوعات و یجبهة اصالحات سه ضلع داشت، دانشجو. ت بودیدرون حاکم یها جناح

 (.یرحوزویو غ یحوزو) یاسیفعاالن س
 یجاد و گرچه لطماتیدر جامعه ا یادی، نفرت ز34رماه یدر ت ییحملة به جنبش دانشجو

طور  به 31ل سال یمطبوعات در اوا. ل بود، هنوز فعاییجنبش دانشجو یوارد کرده بود ول
 یروهاین بخش نیرتریپذ ، ضربهیاسیبسته شدند و در ضلع فعاالن س یگسترده و ضربت

 یبرا یا ست بهانهیبا می لذا. ها، بودند یـ مذهب ین بخش آن، ملیتر ت و عمدهیرون حاکمیب
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 .شد می دهیر کردن آنها، تدارك دیگ نیزم

 تدارك بهانه

ها، پس از انتخابات مجلس ششم عمدتاً در جنبش  یـ مذهب یمل یمدن یها تیفعال
در  یاز همکاران و یو بخش یمهندس سحاب یشتر آقایان متمرکز شده بود که بیدانشجو

 .فردا در آن فعال بودند رانیا
طور گسترده  هان روبرو شد و بیبا اقبال دانشجو ها هان در دانشگاین آقایا یها یسخنران
که از ارکان  ییاز جنبش دانشجو یبخش. شدند می مختلف دعوت یها هبه دانشگا

زده و به آن منتقد شده بود به  ت دلیاز جناح درون حاکم یاصالحات بود و تا حدود
 .ل نشان دادیش و تمایگرا یـ مذهب یمل یروهاین

جاد وحدت و یدر تدارك ا یـ مذهب یمل یروهاین ییدر بخش خارج از جنبش دانشجو
در بخش خارج . از وزارت کشور بودند یگرفتن مجوز رسم یثاق و اساسنامه بران مییتدو

نفر  کین و مشخصاً مالقات یقبرس و برل یها از آنها در کنفرانس یا از کشور مشارکت عده
 طلبن جناح خشن انحصاریبه دست ا یاز آنها با مقامات وزارت خارجه آلمان، بهانة مناسب

 ییوین سناری، دست به تدوین مقطع زمانیتحرکات به هم در ان یداد که با وصل کردن ا می
 .افته بودیط اجرا نیشرا یده و تا آن مقطع زمانی، تدارك دیبزند که پس از انتخاب خاتم

ک قانون عام، یبرطبق  یول. ت بودیو عمدتاً متوجه اصالحات و جناح درون حاکمیسنار
ن حلقه، از نظر یتر فیضع. ن استن حلقة آیتر فیر اصالحات به اندازه ضعیقدرت زنج

 :ریل زیبه دال. ها بودند یـ مذهب یجناح راست، مل
ت یحاکم یها ة جناحیب کلیعنوان رق توانستند آنها را به ت نبودند و مییدرون حاکم اوالً ـ

 .مورد تهاجم قرار دهند
توان به آنها  می ـ یه ـ نه التزام به قانون اساسیت فقیبه لحاظ اعتقاد به اصل وال اً ـیثان

 .دانست یقانون اساس« یمخالف رکن اصل»اشکال وارد کرد و آنها را 
 یداخل یدهند و در درون جنبش روشنفکر می از خود نشان یادیتحرکات ز ثالثاً ـ

 .ت هستندیش محبوبیروبه رشد و افزا
جامعة اروپا در . د جامعه اروپا باشندیتوانند کاند می یبا تحرکات خارج رابعاً ـ

. ا شده بودیران و حل و فصل قضایمسئول برخورد با ا یدار هیسرما یچارچوب نظام جهان
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ل را از طرف ین تمایبود که عالئم ا یبهانة خوب یان با مقامات آلمانیمخصوصاً مالقات آقا
 .ان نشان دهدیاروپائ
 یها باشد ول یـ مذهب یتوانست جزء نقاط قوت مل می ن موارد اگر چه در جامعهیا
ل و یها، تبد یـ مذهب یغات آنها را به نقاط ضعف ملیاح راست مطمئن بود که با تبلجن

 .سازد یسرکوب و حذف آنها را عمل
ط یلذا شرا. نشان نداده بود ین جامعه مدنیبه قوان یدیچوقت تقیجناح انحصارطلب ه

نستند دا می یخطر را هم احساس کرده و به خوب. دیمناسب د یزدن قواعد باز بهم یرا برا
ر ییطلبان قادر به تغ ر اصالحیت به کمک سایستند، در نهایها برانداز نظام ن یـ مذهب یکه مل

 .غ کردندیتبل یبرانداز یت را مساویر خود از منصب حاکمییتغ. حاکمان خواهند شد
ها،  یـ مذهب یمل ین بود، و تنها روحانیمحل شروع، کنفرانس برل. لذا وارد عمل شدند

. بودند یمناسب هایشکار یو مهندس سحاب یاشکور یوسفیو المسلمین   ماالسال تحج
ـ  یمل ین بود که روحانیاحساس آنها ا. ن شده بودیو به لحاظ آنها خوب تدویسنار
مفسد »، «ارتداد»د محکم زد، اتهام یضربه را هم با. ت آنهاستیها نماد مشروع یمذهب

بازداشت مهندس در آن . وارد کردند یاشکور یوسفی یرا به آقا« محارب»و « االرض یف
 ید هم برایشا. آزاد شد ینداشت و پس از دو ماه مهندس سحاب یادیآورد ز مرحله دست

و، ین سناریند تدویل فرآیبا تکم یه مهندس انجام شده باشد تا در مرحله بعدیدرك روح
 .تهاجم را شروع کنند

و همکاران  یمهندس سحاب. ها بود یـ مذهب یتر مل ، شروع از بخش فعالیمرحله بعد
بازداشت مجدد . دادند می ن مرحله مورد تهاجم قرارید در اولیفردا را با رانیشان در ایا

 .د بودیند جدین فرایشان، نقطة آغاز ایک ایو پس از دو ماه همکاران نزد یمهندس سحاب
ز ها ا یـ مذهب یگر، تحرك مجموعه ملیو چند نفر د یاگر با بازداشت مهندس سحاب

ها،  د بازداشتیشد، شا نمی ها و تداوم جلسات انجام رفت و اعتراض به بازداشت می نیب
 .شد می ها، در حد چند نفر متوقف یـ مذهب یمنظور از حرکت انداختن مل به

ز یدآمیار تهدیاش، بس مهندس با خانواده یها نکه اطالعات منتقل شده از مالقاتیرغم ایعل
ط زندان و نحوه یل تجارب گذشته و شرایها، به دل یـ مذهب یمل ینمود ول کننده می و نگران

ها منطبق بر  ن مالقاتیها را در ا قول گرفتند و نقل نمی ین اطالعات را جدیا ییبازجو
 .دادند ها، ادامه می کردند و مرتباً به تعرض و انتقاد خود به بازداشت نمی یابیت ارزیواقع
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ض کرد یک و تحری، انحصارطلبان را تحر12/21/31خ ینگار در تار منزل بسته یبازرس
دروغ را هر چه شاخدارتر »ت کنند که یتبع« گوبلز»است یکجا ببلعند و از سیکه لقمه را 

نهضت  یتر کردند، کادرها گسترده 24/2/41لذا تهاجم را در « تر خواهد شد ، مقبولییبگو
 یادگار استاد محمدتقیمشهد، که « یق اسالمیکانون نشر حقا»ن یمسئول یو حت یآزاد
 .کردند، را هم بازداشت نمودند نمی یاسیبود و اصالً کار س یعتیشر

ن یها، بازداشت شدند و ا یـ مذهب یران، افراد شناخته شده ملینفر از سراسر ا 61حدود 
. نمود می ، کارسازیاسیان سیک جریاز نفس انداختن  یعنیعملگرا،  یها هدگایبه لحاظ د

 .ده شده بودیع تدارك دیهمه جانبه و وس، یضربه ناگهان

 ن شدیو چگونه تدویسنار

 مناسب یو فعال شده بودند و به دنبال محملی، طراحان سنار36پس از دوم خرداد 
 .و را شروع کنندیسنار یگشتند که اجرا می

کنندگان  نیدر مقدمات چند نکته مورد توجه تدو. و فراهم شده بودین سناریمقدمات ا
 :و بودیسنار
 یبه جامعه معرف« ینهضت آزاد»، تحت عنوان یـ مذهب یمل یروهایمجموعه ن- 2

ـ  یاز مل یجزئ یدانستند که اعضاء نهضت آزاد می یانحصارطلبان به خوب. شوند
، جدا یل شده است از نهضت آزادی، تشکیـ مذهب یف ملیط. ها هستند یمذهب

ن در فاصله یان مجاهد، جدا شدگان از سازم14در سال  یشدگان از نهضت آزاد
همچون جنبش مسلمانان مبارز،  ییها ه، گرویعتی، طرفداران شر11تا  18 یها سال

ف را تحت ین بود که همه جا، مجموعة طیان بر این آقایمصلحت ا یول... جاما و
اوالً . داشت یان منافعیآقا یت، برایکتمان واقع. کنند یمعرف« ینهضت آزاد»نام 
توانستند  می پخش شده بود که یام در مورد نهضت آزادمنسوب به ام یا نامه
 یدر جمهور یسم سابقة طوالنیبرالیلضد« مبارزه»اً ـ یآن مانور بدهند ثان یرو

شناختند با غمض  می برالیعنوان ل ها را به یکه نهضت ییداشت و از آنجا یاسالم
د، راه بودن یسم غربیبرالیکه مخالف ل یـ مذهب یف ملیاز ط ین مواضع بعضیع

 یبرا یلذا استفاده از عنوان نهضت آزاد. شد می تر ف فراهمین طیسرکوب ا یبرا
استفاده از . الذکر نهفته بود فوق یایبود که در آن مزا یف عمدین طیا یتمام
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ن اجزاء ین مطلب داشت که مرز بیهم اشاره به هم... «ان سومیجر»، «یجبهه مل»
 .ف مشخص نشودین طیا

دوم  یاز فردا ین استراتژیا. ها یها و دوم خرداد یـ مذهب ین ملیبجاد اختالف یا- 1
. کارساز نشد یطلب قرار گرفت ولدر دستور کار جناح راست انحصار 36خرداد 

خوردند و حذف  می هم گول ها یخرداد دومد یها شا یـ مذهب یبا بازداشت مل
ن انحصارطلبان ایاز سخنگو یکی یکبار هم ترقی. گرفتند می کیب را به فال نیرق

 یقرار نبود سروصدا»ها گفته بود که  یخرداد از فعاالن دوم یکیک مناظره با یدر 
 «!دیها درآ یـ مذهب یبازداشت مل

ف راست انحصارطلب شده بود که امروز، پس از چند سال ین طیب یم کاریتقس- 7
ن یا مختلف یها ن جناحیب یم، هماهنگیکن می یکه اسناد و مدارك مستند را بررس

فعال به شرح  یها هها گرو یـ مذهب یدر پروژه سرکوب مل. ف مشهود استیط
 :اند هنقش کرد یفایر ایز

 :مطبوعات (الف
 یعتمدارین شریحس یت آقایهان به محوریروزنامه ک- 
 انیر محبیام یت آقایروزنامه رسالت به محور- 
 روزنامه قدس- 
 میه حرینشر- 
 ه صبحینشر- 
 یسالما یروزنامه جمهور- 
 روزنامه ابرار- 
 :انات وابسته شاملیمؤتلفه و جر (ب
 اصناف و بازار یاسالم یها از جامعه انجمن یبخش- 
 شان تهرانیچکاد آزاداند- 
 یو ترق یان عسگر اوالدیت آقایبه محور« شما»مؤتلفه و ارگان آن - 
 هییت تحت پوشش قوه قضایژة روحانیزاده و دادگاه ویو عل يان مبشریآقا (ج
 جیتحت پوشش سپاه و بس يدتیعق ياسین سیاز مسؤول يذوالقدر و عدها يآقا (د
 اهلل پوشش حزب کرم تحت و اهلل ينمك ان دهیآقا (ـه
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 مای، تحت پوشش صدا و سيجانیالر يعل يآقا (و
م کرد با اسناد و مدارك موجود در چند سال گذشته، یخواه ین نوشتار سعیدر ا

از  یم تا ابعادیاوریو افراد را ب ها هن گرویا یها لیت و تحلع، اظهار نظرایب وقایترت به
ن شده، مشخص یتدو یوین سنارین افراد و نهادها در ایو روشن و نقش هر کدام از ایسنار
 .گردد

 67رماه یدانشگاه تهران ـ ت يقائله کو

ند و از ن قائله سخن گفتیجاد ایها در ا یـ مذهب یهان از نقش ملین بار رسالت و کیاول یبرا
 یعال ین ماجرا در شورایخوشبختانه در ا .اد کردندی یو جبهه مل ینهضت آزاد یشایمیل
، از نقش مثبت و یدوم خرداد یها هح رهبران احزاب و گرویو اظهارات صر یت ملیامن

 ینگرفت و توطئة طراح یان رنگیآقا یها، سخن به میان آمد و حنا یـ مذهب یسازنده مل
 (.مدارك توطئه متعاقباً خواهد آمد. )ساز نشدشده کار

 انیحجار يترور آقا

 عالئم و شواهد، به وضوح نشان. ان ترور شدیحجار ی، آقا2734آخر سال  یدر روزها
ن مرحله، یدر اول یول. تواند باشد می ییها هانات و گروین ترور کار چه جریدادند که ا می
 یبا نهضت آزاد یشد روابط می اشهر تهران ـ که ادع یپور از اعضاء شورا یمیحک یآقا

از اظهارنظرات  یبخش. و هم نگرفتین سناریا یول. دارد ـ به اتهام ترور بازداشت شد
 :میآور می ن واقعه را،یمربوط به ا

نشان داد و شگرد شناختة شدة  یالعمل عکس یعضو نهضت آزاد یمحمد توسل یآقا
 (:17/2/31آفتاب امروز )ان را برمال ساخت یآقا

خورده است در  ك شگرد شكستیدر پرونده ترور  يکردن نهضت آزاد متهم
عه را مطرح ین شایان همیز آقایز نیدانشگاه و دانشگاه تبر يان حوادث کویجر

 .جاد تشنج بوده استیاز عوامل موثر ا يکردند که نهضت آزاد

 یماریان را بیحجار یپور اتهام مشارکت خود در ترور آقا یمیاحمد حک یآقا
 (:11/2/31صبح امروز )دانست  یوسازیسنار
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ت ترور یو در نها ي، مقدميرا که دربارة ارتباط من با نهضت آزاد يمسائل
 .است يوسازیسنار يماریك نوع بیاز  يکنند، ناش مي ان مطرحیحجار يآقا

پور و انحراف پرونده ترور و  یمیان از بازداشت حکیاز اظهار تأسف حجار یهمشهر
 (71/2/31. )پور خبر داد یمیخط امام به بازداشت حک یروهاید مجمع نیاعتراض شد

 (:7/1/31)خبر داد که  یمتعاقباً همشهر

 .ت کردندیاز روزنامه رسالت شكا يمذهب ـ يمل يروهایتن از ن 8
، يرحمان يتق]ان سوم یجر يمقاله ادعا کرده افراد افراط 1روزنامه رسالت در 

ان مرتبط ید حجاریبا ترور سع [يددآبایصابر و احمد ز ي، هديجانیرضا عل
 .هستند

د یرا به میدان کش ینهضت آزاد یدانشگاه تهران، پا یع کویازده ماه پس از وقایابرار 
(11/7/31:) 

ها عضو  ياز لباس شخص يبرخ. ر شدندیدانشگاه دستگ يکو يها يلباس شخص
 .هستند ينهضت آزاد

کرد  یجه نهضت آزاداتهامات خود را، متو یگریاز جهت د یاسالم یجمهور
(11/7/31:) 

 يها همربوط به انتشار روزنام يزیر و برنامه يو طراح يماد يگذار هیسرما
صورت  ينهضت آزاد يرقانونیگذشته توسط گروه غ يها در طول سال يریزنج

 .گرفته

د که کذّابان را یان ضرورت دیحجار یآقاترور ماه بعد از  1 یپور حت یمیحک یآقا
 (:11/1/31نو  تایح)افشاء کند 

و نشر  يسازهان اقدام به جویان روزنامه رسالت و کیحجار يزمان ترور آقا
 .ه من کردندیب علیاکاذ
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 جیاز فرماندهان سپاه و بس يدخالت بخش

 یاسید در کار سینبا یو انتظام ی، فرماندهان نظامینیخم یت آقایالقاعده و طبق وص یعل
دانند  مي يفرماندهان نظام»ر دفاع، گفت که یوز، یشمعخان یراً هم آقایاخ .دخالت کنند

  یـ مذهب یدر مورد پرونده مل !«کنند مي يدخالت کنند، ول ياسید در کار سیکه نبا
ک یستماتیطور س هج بیه در سپاه و بسیفق یندگان ولیج و نمایاز فرماندهان سپاه، بس یتعداد

 :میکن یم خ آنها را نقلیب تاریکه به ترت اند هکرد می اظهارنظر
 یست معرفیرا ترور یکرد نهضت آزاد یو قاطع سع یاطالعات یبا لحن یمسار نقدیت
 (:17/2/31عصر آزادگان )کند 

م یهست ينیامروز ما دچار منافق. رسد مي يان به نهضت آزادینخ ترور حجارسر
 .نامند مي طلب که خود را اصالح

م داد یجنگ هم تعم یالهارا به س یکل سپاه پاسداران اتهام نهضت آزاد یفرمانده
 (:8/1/31ابرار )

 .به رزمندگان اسالم خنجر زد ينهضت آزاد

تهران بود  یانتظام یرویدانشگاه فرمانده ن یکه به هنگام حمله به کو یفرهاد نظر یآقا
 (:8/1/31روزنامه فتح )گران کرد یدر دادگاه خود اتهام را متوجه د

م ی، تحكي، گنجيسحاب ؛انشگاهد ي، در جلسه هفتم دادگاه کويفرهاد نظر
 .را متهم کرد يآزاد وحدت و نهضت

 یده و مشغول کار فرهنگیکش ین روزها دست از کار نظامیکه ا ییمحسن رضا یآقا
قدس )برد  می ر سوالیرا ز یـ مذهب یمل یروهایحاً نیکرد که تلو یاست اظهارنظر

7/3/31:) 

قطره  انست که با قطرهد يرا کسان يواقع يمذهب يمل يروهاین یيمحسن رضا
 .اند هدفاع کرد ياسالم يخونشان از انقالب و نظام مقدس جمهور

معروف به  یاسیس یروهاید اضافه کرد که مگر نیبا ییرضا ین گفته درست آقایبه ا
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 یلیان جنگ تحمیو در جر یاسالم یشاه و استقرار جمهور یسرنگون یبرا یـ مذهب یمل
 ؟اند هدفاع نکرد یاسالم یجمهورو از انقالب و  اند هد ندادیشه

را  یو مذهب یا تقدس دو عبارت ملیج که گویمقام فرمانده بس عباس دهقان قائم یآقا
 (13/2/41ران یا: )درك کرده اظهار داشته که

 .يهستند نه مذهب ينه مل يمذهبـ  يموسوم به مل يها هگرو

گران فعال یش از دی، باستیکننده در س سردار ذوالقدر که در میان فرماندهان مداخله
 (:71/2/41 یهمبستگ)دهد  می میه تعمیاست قوه مجریاست اظهارنظر خود را به ر

 اند هبود ينها افراد سالمندیاست که گفته شود چون ا يشیاند هت سادین نهایا
که کار نامه  يدر حال. اند هز را نداشتیو اقدام مسلحانه و قهرآم يتوان برانداز

ه با به انحراف کشاندن جوانان آنان را وادار به ارتكاب دهد ک مي آنها نشان
 .اند هه نظام کردیز علیقهرآم يها اقدام

و  یيه کشور را به اقتدار و شكوفایس قوه مجریعنوان رئ تواند به مي يکس
امام  يها هشید را به اسالم ناب و اندین تعهد و تقیشتریبرساند که ب يبالندگ

 ينیت دیبخش به نظام و حاکم تیو مشروعکه محور نظام  يرهبرراحل و 
 .و تنگاتنگ داشته باشد يمیاست ارتباط صم

 یياجرا يبه عنوان بازو يد خود را بر اساس روح قانون اساسیجمهور با سیرئ
رت و یآنها بص يرهبر بداند و نسبت به دشمنان انقالب، مردم و ترفندها

را نه در کالم بلكه در  ت الزم را داشته باشد و تمام همت و تالش خودیحساس
کشور به  ياقتصاد يمردم و سامانده يشتیعمل مصروف حل مشكالت مع
 .دیخصوص حل معضل اشتغال نما

به اسالم  يها نه تعهد يـ مذهب يکه ملکند  می پ ذوالقدر اعالمیمجدداً سردار سرت
 (.2/1/41رسالت ) به ملت يدارند و نه تعهد

دارد، « اعترافات»از  یقیا اطالعات دقیکه گو( یحجاز)ج یمقاومت بس یرویفرمانده ن
 (:6/1/41هان یک)باشد  می دهد که مصداق بارز افتراء می زیانگ شگفت یخبر

داده  يـ مذهب يت به متهمان ملیكا وعده حمایرشدگان آمریبنا به اعتراف دستگ
 .بود
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دارد  «یاطالعات» یعاشورا هم خبرها 72ه در لشگر یفق یول یندگیمسئول حوزه نما
 (:23/1/41توسعه )

ان را در ین آقایمطالب ا يآدم وقت. اند هتوبه کرد ياهلل سحاب و عزت يافشار يعل
 سهیه مقایس قوه قضائیشنود و آن را با مطالب نامه به رئ مي نیکنفرانس برل

 .کند مي کند، واقعاً تعجب مي

در قبل و بعد از  ها در دفاع از میهن یـ مذهب یمل یخبر از شهدا یکه ب یسردار صفو
دفاع از میهن  یک کشته هم برای یحت یـ مذهب یمل یروهایکند که ن می انقالب است اعالم

 (:1/7/41قدس . )اند هنداد
 یدوستان آقا یک تلفن از تعداد شهداید خواست که با یبا یاز جناب سردار صفو

 .مطلع شود یلیمهندس میثمی در جنگ تحم
ابرار )کشد  می خود را به رخ رقبا یان قدرقدرتیفالح یر اسبق اطالعات آقایوز

24/1/41:) 

 .کنند يریارگینقدر یها ا يـ مذهب يدادم که مل نمي تم اجازهیدر زمان مسئول

ان یا مرتباً در جریکه گو( نژاد یربان یعل)ه در سپاه پاسداران استان تهران یفق ینده ولینما
 (:23/7/41هان یک)کند که  می ارد اعالمد« یقیدق»هاست و اطالعات  یـ مذهب یپرونده مل

صفحه اعتراف نوشته و تاکنون سه بار از رهبر معظم  0111تاکنون  يسحاب
 .عفو کرده است يانقالب تقاضا

رند و تعهد یگ می گرد قراریرا اعالم کنند تحت پ ین امریکه اگر وکالء چن یدر حال
 .د بدهندیسکوت با

زد یآفتاب )دهد  می آرام در کشور خبر یزک روند براندایفرمانده کل سپاه از 
13/8/41.) 

 جاد رقابت شفاف الزمیکند و آنرا در ا می یابید ارزیها را مف یریدستگ ینمک ده یآقا
 (:2/1/41ابرار )داند  می

ن یجاد رقابت شفاف در بیو ا ياسیط سیمح يساز ها در سالم يرین دستگیا
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ت، ضمن آنكه در آن صورت د اسیمف يلینظام خ ياصل يها روها و جناحین
 يكیتاً یها جدا خواهد بود، مگر آنكه ماه يگراها و جبهه مشارکت يحساب مل

 .باشند

ران یا)ن کند یهم توه یاست محترم جمهوریداند که به ر می کرم خود را مجاز اهلل یآقا
26/7/41:) 

 .قرار گرفت يمورد سوءاستفاده نهضت آزاد يخاتم

طور  ن دو نهاد؛ بهیج و وابستگان به ایهان سپاه و بسشود، که فرماند می مالحظه
ن هم یپا را از ا یذوالقدر ـ حت یکنند و محور آنها ـ آقا می ک حرف را تکراریک یستماتیس

رهبر باشد و معضل  ییاجرا یکند که بازو می حتیجمهور را نص سیگذارد و رئ می جلوتر
فهمد که با بازداشت روشنفکران، نه  مین او. ها را رها کند یـ مذهب یاشتغال را حل و مل

ر اسبق اطالعات که یو وز. ک تهران هم حل نخواهد شدیتنها معضل اشتغال که معضل تراف
 یها به وحشت افتاده، دوران وزارت خود را به رخ مسئوالن فعل یـ مذهب یمل« یریارگی»از 

ـ  یکه مل اند هگذاشت دانند و چرا نمی کشد، که چرا آنها را برانداز می وزارت اطالعات
و  یکیمکان یدرک یان فکریک جریو رشد  یاسیت سیاو از فعال. کنند یریارگیها  یمذهب

دوم . شد نمی داند که اگر ادامه حکومت او مقدور بود، دوم خرداد خلق نمی یستا دارد، ولیا
 یه جوآب رفته ب. ر استیوز ین آقایمیلیون نفر به عملکرد امثال ا 12العمل  خرداد عکس

ا وحدت ی ییجدا یآرزو. دهد می را لو یمخف یها میتصم ینمک ده یآقا. باز نخواهد گشت
 .کند می انیند اصالحات عیها، را در فرآ یـ مذهب یها با مل یکامل مشارکت

ک دستور یو وابستگان به آنها طبق  یفرماندهان نظام. و کامالً روشن استیسنار
وار  یکند که چگونه همه طوط می آدم تعجب. ندیگو می ها سخن یـ مذهب یاز مل یالتیتشک

قاً یها دق ییان، خودشان را از بازجوین نظامینکه، ایگر اینکته د. رندیگ می جور موضع کی
 !که طبق قانون ممنوع است یزیدهند، چ می مطلع نشان

 ات راستیحمالت توسط نشر يریگیو پ يساز مقدمه

در . شد می ها فراهم یـ مذهب یدمات حمله به مل، مق31ل سال یو اوا 34از اواخر سال 
. شود می ، شروعیـ مذهب یمل یروهایق به نیجاد مضایها و تهران تهاجم و ا شهرستان
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 :دیمالحظه کن
 :دهد می خبر یـ مذهب یاز فعاالن مل یکیاز بازداشت  24/2/31روزنامه فتح مورخ 

روز چهارشنبه همدان از  يـ مذهب ياز فعاالن مل ين موسویالد مصباح
 .مشخص بازداشت شد يل حقوقیبدون دل 01/0/67

در سراسر کشور بازداشت و بعد  يگری، همچون افراد ديـ مذهب ين فرد ملیا
ت در انتخابات مجلس یگران فعالیجرم او و د. شود مي از محل کار خود اخراج

 !ششم است

تفرقه  یعنیزند،  می افتراء کند و می یادآوریو را ینده مجلس باز هم سناریگلباز نما یآقا
 (:21/1/31 یاسالم یروزنامه جمهور)انداز و حکومت کن یب

 يها و افكار آقا به دنبال آرمان يان جبهه ملیو جر يم نهضت آزادیاگر فكر کن
است آنها فقط به  يکنند، تصور باطل مي تیشان حمایو از ا اند هبود يخاتم

 .هستند ياسالم ينظام جمهور يدنبال طرح برانداز

شهر  یکند که از اقدام الزم شورا می ی، سع21/21/34مورخ  یاسالم یروزنامه جمهور
 :دیمالحظه فرمائ. کند یریجلوگ یک قهرمان ملیل از یدر تجل

ك یشهر تهران در جلسه روز شنبه خود  يخبر دادند شورا ها هروزنام يبعض
ب یم مصدق را تصوآباد تهران به نا ر نام میدان کاج سعادتییت طرح تغیفور

 يول. ارائه نشد يحیتوض اند هبود ين طرح چه کسانیان اینكه بانیا. کرده است
در  يو نهضت آزاد يجبهة مل يرقانونیغ يها هدهندة نفوذ گرو ن اقدام، نشانیا

اسفند سالروز مرگ دکتر  08م که در آستانه ین تصمیا. باشد مي شهر يشورا
 .خواهد داشت يرا در پ یيها ملالع مصدق اتخاذ شده احتماالً عكس

، دکتر یرا با رهبر نهضت مل ینه طرفداران مظفر بقائی، عمق کیاسالم یروزنامه جمهور
 یاسالم ید که روزنامه جمهوریتوجه کن. افتیش تحقق یها ینیب شیمصدق، نشان داد و پ

 :نوشت که 28/21/34مورخ 

شهر در  يم شورایاعتراض هزاران تن از نمازگزاران جمعه تهران به تصم
 .«مصدق»ك میدان به نام ی ينامگذار
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هان یک)، ین کوهرودیسنده، حسیک نوید و از قول یآ هان طبق معمول، به میدان مییک
 :کند می« یروشنفکر»برخورد ( 24/21/34

 :«يـ مذهب يمل»مشخصات شعار 
شه یعقل و جمود فكر و اند يكین شبه روشنفكران که گرفتار تاریك از ایکدام

باشند؟  مي «يمذهب ـ يمل» يبا و پر معنیسته واژة زیغرور کاذب هستند، شا و
مراکز  يبعض يها هارانیو  يغاتیف از افراد که با استفاده از امكانات تبلین طیا

وها و یراد یيو همنوا يبانیغلط تساهل و تسامح و پشت يو اجرا يفرهنگ
و  يمال يها کمك گانه و ضد انقالب و بعضاًیب يها يمطبوعات و خبرگزار

 ياندازند و هر از چند گاه مي اهو و جنجال به راهیمشكوك، فقط ه يدالرها
از باال و  يزن چانه»ه یکنند تا به نظر مي مبتال يك تنش و تشنجیجامعه را به 

هستند که از  ينیگرفتن اعتبار جامة عمل بپوشاند، مرتجع يبرا« نیفشار از پائ
کنند که خودشان هم در  مي يرویپ يگانگانیب يمیقدکهنه و  يها هشیافكار و اند

 .اند هخود نهاد يها هدنظر کرده و عمالً آنها را در گوشه کتابخانین افكار تجدیا

کند،  می بیو را تعقیباز هم سنار. ن کاروان عقب بماندیست از ایرسالت هم قرار ن
ـ  ین ملیگر بیرف دکطرف و از طین انقالب از یسازمان مجاهد ین اعضایجاد تفرقه بیا

 (:11/2/31رسالت )ن انقالب یها و سازمان مجاهدیمذهب

اقدام به دفاع از نهضت  يآور طور تعجب ن انقالب بهیرکل سازمان مجاهدیدب
ترور ]پرونده  يخواهند با متهم کردن نهضت آزاد مي نموده و ادعا کرد يآزاد

رکل سازمان با یدبده شده دفاع یشن. خارج کنند ير اصلیرا از مس [انیحجار
 يکه دارا [يآ، هاشم آقاجر. ه]آ ـ  ن سازمان به نام حیا ياز اعضا يكی يانیپادرم

 .باشد صورت گرفته است مي ان سومیل به جریتما

جناح راست ملقب شده است و عموماً ژست  ی«کبوترها»ان که به غلط جزء یمحب یآقا
به  یا کند، عالئم هشداردهنده یم یاسیل سیرد و مواضع جناحش را تحلیگ می یروشنفکر

به « براندازان خاموش»ر دوستانش و طرح یضمن تکرار حرف سا. دهد می ها یدوم خرداد
ن حرف یا یمعن. «دیان سوم را خلوت کنیاطراف جر»کند که  می حتیها نص یدوم خرداد

نها شوند، شما از آ« برانداز» یا م شده است، قرار است عدهیتنظ ییوین است که سناریا
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 (:7/1/31رسالت . )دیریفاصله بگ

ان سوم در حال یجر يكالهایه رادیکشور، خواه ناخواه عل ياسیس يفضا
گرفته  يشترید سرعت بیژه از آغاز سال جدین روند به ویا. است يدگرگون

 .است
 :د شده است عبارتند ازیجد ياسیس يش فضایدایکه موجب پ يعوامل

 .....خروج جناح منتقد دولت از انفعال
 يسته است برایدرون آن شا يها هد جبهه دوم خرداد و گرویط جدیاما در شرا

 :ر را به انجام رسانندیکشور اقدامات ز ياسینده سیشكل دادن به آ
 ياصل يها هدوم خرداد و دور ساختن آنها از حلق يها كالیکنترل راد -0

 جناح يو عمل يت نظریهدا
باورمند به  يروهاین میان ياسیو س يروشن اعتقاد يم مرزهایترس -2

ان سوم که جبهه دوم خرداد یو عناصر جر ينید يها انقالب و ارزش
 .کنند مي انقالب تصور يسرنگون يبرا یيرا بسان اسب تروا

مرتبط با آن که  ياسیس يها ان سوم و تشكلیگر فاصله گرفتن از جریان دیب به
نست، یروشن اام یاکنون تنها پ. هستند« خاموش يبرانداز»اتهام مظان  رد

 .دیرا خلوت کن« ان سومیجر»اطراف 

ن کرده است، یعج یشیاند هرا با ساد یستیز ، که سادهینبو یمهندس مرتض یآقا
واژه »د یگو می ها یبه دوم خرداد یطور هسازد ب می انیو را عیاز سنار یشتریات بیجزئ
، دوم یو جبهه مل ینهضت آزاد یعنی، «ونیضد انقالب»که  یطور هد، بیا بکار برده« مبهم

 (:3/1/31رسالت : )دیمالحظه کن. اند هشد یخرداد

 سوق يریانقالب را به درگ يروهاینظام ن يان سوم با هدف براندازیجر
 .دهند مي

ضدانقالب  يمطرح شد که حت يمبهم يها هان انتخابات دوم خرداد واژیدر جر
را دوم  هم خود يو جبهه مل يکه نهضت آزاد يطور دوار شدند بهیهم ام
 .دانند مي يخرداد

کوشد  می فضا یساز آماده یدهد و برا می ژهیروزنامه رسالت، باز هم، اخبار و
(3/1/31:) 
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ه مشترك اعتراف کردند که یانیك بیدر  ياشكور يوسفیو  ياهلل سحاب عزت
با مقامات وزارت  يدر چند نشست خصوص يرانیکننده ا ئت شرکتیه

 .اند همالقات داشت...وزارت خارجه دولت آلمان، يمطبوعات و سخنگو

کند  می هیکند و توص می ان را تکراریمحب یجناح راست، رهنمودها یها هاز روزنام یکی
 (.22/1/31روزنامه جوان )« .دیان سوم را خلوت کنیاطراف جر»

هاست  یخرداد دلسوز دوم. کند نمی بند خود را فراموش عیان هم ترجیمحب یشخص آقا
 (:11/1/31)دهد رسالت  یم به آنها هشدار

 .کند مي تیتبع« ت کنیانداز و فعالیتفرقه ب»ان سوم از تز یجر

 دروغ یها کند و حرف می ی، باز هم سادگینبو یدمرتضیان، سیمحب یهمکار آقا
 (:23/7/31رسالت )زند  می

 کردند و مي مخالفت ياز اول با نظام اسالم يـ مذهب يان موسوم به ملیجر
نها در یكا را بازگردانند ایو سلطه امر يامام راحل را منزو خواستند حضرت مي

در  يملت رو شد و توسط ملت کنار گذاشته شدند ول يك مقطع دستشان برای
 .اند هدار شد ر باز هم میدانیسه سال اخ

 (:2/8/31)کند  می که اصالً کذب است را اعالم یا کننده کیروزنامه ابرار، خبر تحر

 ياست جمهوریانتخابات هشتم ر يقصد دارند، برا يـ مذهب يمل يروهاین
 .کنند ينامزد معرف

 (:2/8/31)دارد  یا کننده کیدوستانش خبر تحر یرسالت هم برا

 :ان سومیمطبوعات و جر يانجمن صنف
... و یيان و فرزانه روستایکاظم ي، مرتضيدآبادی، احمد زیيرضا رجایاز عل

ره انجمن یأت مدیله خود را وارد هیکه قصد دارند به هر وس يعنوان افراد به
 .شود مي ند نام بردهینما

 (:11/8/31)دهد  می ک را ادامهیاست، تحر یساز عهیشا یهان، که خدایروزنامه ک
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 .ان را به شورش و تحصن دعوت کردندیها دانشجو برالیل

د راست ادامه دارد یز و هشداردهنده مرتباً در جرایآم کیپخش اخبار و مواضع تحر
 :دیظه کنمالح

ر یدستگ يبه اتهام مشارکت در پروژه نوارساز ينهضت آزاد ياز اعضا يكی
 (.16/8/31رسالت )شد 

و نهضت  يجبهه مل يها هپرورد ن و مقدسات مردم دستیکنندگان به د اهانت
 (.1/6/31رسالت  ینبو یدمرتضیمهندس س)هستند  يآزاد

ابرار  یعتمداریرش)م وحدت رخنه کرده است  یبه دفتر تحك ينهضت آزاد 
21/4/31.) 

، اند هدیند یانیز [ها یـ مذهب ید ملیبخوان] ینکه نهضت آزادیهان، از ایگردانندگان ک
 (.11/4/31هان یک)ناراحت هستند 

د ـ یب را دین آسیر، کمتریسه سال اخ يها ها و بحران در تنش ينهضت آزاد
 .ه را بردن بهریشترید ـ و بیند يانین زیتر تر کوچك ر درستیبه تعب

 ربط را به حال ربطیکند و گذشته ب می الفارق اس معیگر روزنامه رسالت قیعضو د
 (:1/1/31، رسالت یمحمدکاظم انبارلوئ)دهد  می

پرورش  يبرا يا دهد همواره به صورت حوضچه مي نشان يسابقه نهضت آزاد
 .ه استکرد مي ل آن به منافقان و از آنجا به کفار و ملحدان عملیروها و تحوین

 (:3/1/31)هان یشود ک می دهیان در بوق دمیهانیباز هم تز برانداز توسط ک

م وحدت در یدفتر تحك يـ مذهب يروز جناح به اصطالح ملینگ عصر دیمیت
 يان سومیسواران جر برگزار شد که موج ير در حالیرکبیام يدانشگاه صنعت

از  يا حات نمونهاز اصال« براندازانه» ياست با استفاده از قرائتیعرصه س
 .ش گذاردندیرا به نما« سوت و کف»مانتال در پناه  يسانت يها حرکت

 ان، به خورد خوانندگان دادهیهانیک« ضدانقالب»ان، با عنوان یصباغ یح آقایچگونه توض
 (:23/21/31)هان یشود ک می
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ـ  يمل يروهایموسوم به ائتالف ن يدرباره گروه ضدانقالب... انیهاشم صباغ
، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، جامعه ين ائتالف جبهه ملیدر ا: گفت يمذهب

حضور دارند که  ينگاران روشنفكر و نهضت آزاد ، روزنامهيزنان انقالب اسالم
 .هستند يانتخابات يها و استفاده از فرصت يمعتقد به مبارزات قانون

که معاون  یطور هدادند ب یو تجار یبازار یدید یمدن یها ان به سازمانیهانیک
 (:11/1/31م یحر)د یگو می هانیرمسئول کیمد

 .است يم متعلق به نهضت آزادیاز سهام دفتر تحك يبخش

 :کند می را علم« یاطالعات» یخبرها: 11/1/31م مورخ یه حرینشر

 يـ مذهب يبه اصطالح مل يها برال و گروهكیان لینفوذ عناصر وابسته به جر
 .ل گسترش استدر حا« ين اجتماعیسازمان تأم»در 

 13/1/31م مورخ یه حریطلبان، نشر به اصالح یزن و برچسب یافکن هم دروغ، تفرقه باز
 :کند که می اعالم

مان برگزار یر جنبش مسلمانان مبارز که در منزل دکتر پیاخ يدر جلسه مخف
ن جلسه دکتر یدر ا. حضور داشته است( نده سنندجینما)زاده  يجالل يشد، آقا

به مقدسات  يحینده سنندج، حمالت صریم از نمایل و تكریمان ضمن تجلیپ
 .از خود نشان نداده است يالعمل نده مذکور عكسینظام داشته که نما

در روزنامه رسالت مورخ  یتیو امن یاطالعات یق رهنمودهایندگان از طرید نمایتهد
 :کند می دایادامه پ 6/22/31

د که در آن از ینده رسینما 010 يبه امضا يا روز مجلس نامهید يدر جلسه علن
 .ه اعتراض شده بودییدفاع و نسبت به عملكرد قوه قضا يو سحاب ياکبر گنج

ان امر قرار ی، مردم را در جريسه محترم مجلس با اعالم اسامیرئ أتیم هیدواریام
... ن مسائلیآنها با فراموش کردن مهمتر يندگان انتخابیدهند تا بدانند که نما

 !اند هدیفكر را برگز چند مجرم هما یدفاع از دو 

 یعتمدارین شریشود حس می ، اعالم«ساز تیهو»و، توسط یاز سنار یگریبخش د
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 (.4/22/31زد یآفتاب )ام  آماده 7و  1ت یساخت هو ید برایگو می
 دیمالحظه کن .شود می مجاز یکه تقوا نباشد و خدا را از جهان بردارند، هر حرف یموقع

کا بود یمرم ایطرفدار سلطنت و حفظ حر ید  نهضت آزادیگو می ینبو یکه مرتض
 (.21/22/31 یهمبستگ)

تر کردن جبهه  ن حال گستردهیندگان مردم و در عین به نمایبا توه یعتمدارین شریحس
 (:11/22/31 یهمبستگ)د یگو می یبرانداز

 [ياشكور يوسفیدر اعتراض به ارتداد ]ندگان مجلس یه نمایانیب يمحورها
 .بود يه نهضت آزادینایهمان ب

 :سدینو می که یکند بطور می استفاده یندارد و از هر ترفند یهان تمامیک یساز عهیشا

 يریجلوگ يه دانشگاه بهشتیعرفه در دانشكده تغذ يدعا يگراها از برگزار يمل
 (24/21/31هان یک). کردند

 (:17/21/31)شود  می هان اعالمیو توسط کیاز سنار یگریبخش د

 .و حزب مشارکت يگانه، نهضت آزادیب يوهایتازه راد يهماهنگ

ها توسط دوستان  اعمال شده در زندان یها از افشاء روش یعتمداریشر یآقا یریشگیپ
 (:17/21/31هان یک)شود  می ر اعالمیبا عبارت ز یو

 .دهند مي يبه او نسبت فراموشكار يسحاب يخاطر هراس از افشاگر به

محمل . شود می مجاز یاسالم یقه، توسط روزنامه جمهورجاد تفریا یهم دروغ برا باز
 (:17/21/31)آنهم در مجلس « ده شدیشن»عبارت 

 يدر منزل آقا يقبل يها ين افراد که با هماهنگیده شد ایروز در مجلس شنید
نموده بودند قصد داشتند در صورت تند  يا جلسه یينگار اقدام به برپا بسته

ان در یان و دانشگاهیك دانشجویلس، با تحرجمهور در مج سیبودن سخنان رئ
 .ندیجاد آشوب نمایاقدام به اغتشاش و ا ها هدانشگا

ر یست و امیب نیزند، آرزو بر جوانان ع می ان، حرف دل خود رایگرا گر خشونت لیتحل
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 (:1/2/41رسالت )د یگو می انیمحب

به را ( از چهره آشكار آن است يجزئ يـ مذهب يکه مل)ان سوم یجر ،نظام
 .ه بازگرداندینقطه صفر اول

 انیها توسط رسالت ب یـ مذهب ین براندازان نظام و ملیجاد ارتباط بیا یکوشش برا
 (:1/2/41رسالت )شود  می

 ها يـ مذهب يت مسلحانه منافقان از گروهك موسوم به ملیحما

خود به مدارك  یشود، تا تروتازه بماند و درضمن دسترس می و تکراریمرتباً سنار
در  یاسالم ید که روزنامه جمهورییمالحظه فرما. ده باشندیها را هم به رخ کش ییازجوب

 :دیگو می 11/2/41مورخ 

 يـ مذهب يرشدگان موسوم به ملیاز دستگ يرسد بعض مي از محافل مطلع خبر
که به موجب آن قرار  اند هرا در دست اجرا داشت يطرح اند هها گفت یيدر بازجو
کننده  اداره يها هف نهادها و دستگایمیان مسئوالن و تضعجاد تضاد یبود با ا

را مسلح نموده و حكومت را در در دست  يا کشور در وقت مناسب عده
عناصر اجراکننده طرح از  يشود طرح مذکور شامل برخوردار مي گفته... رندیبگ

و محافل  یيكا و چند کشور اروپایامر يو مال يغاتی، تبلياسیس يها تیحما
 .ت از حقوق بشر بوده استیماح يمدع

ه آن یرد و علیپذ را نمي ياست که قانون اساس يبرانداز کس :دیگو می ان همیر محبیام
 (16/2/41رسالت ) .کند عمل مي

معاون  ین صفارهرندیمند هستند تا آنجا که حس گله« ها یدوم خرداد»ان از یهانیک
هان یک)اند  گرفته يرا شوخ ياندازاز مسئوالن مقوله بر يبرخ: دیگو می هانیرمسئول کیمد
13/2/41.) 

 :دیگو می از اطالعات و اسناد معتبر 14/2/41رسالت هم در مورخ 

، دامن زدن به يداخل يها د بحرانین گروه در جهت تشدیدرباره تالش ا
 يها حرکت يکننده کشور و برخ اداره يها هاختالفات میان مسئوالن و دستگا

 .دست آمده است به يمسلحانه اسناد معتبر
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هم متناقض سخن ( 11/2/41لثارات )الثارات یه یرمسئول نشرید محتشم مدیعبدالحم
 :دیگو می

 يبراندازانه آنها برا و اقدامات يـ مذهب يبه اصطالح مل يروهایسوابق ن
 .وزارت اطالعات مشخص و روشن است

 يابر يـ مذهب ياز افراد گروه مل ي، برخ67ش از انتخابات دوم خرداد یپ
 ياز اصول قانون اساس ينام به وزارت کشور مراجعه کردند که چون برخ ثبت

خصوص  ن بعد از آن بهیبنابرا. افتندیرفتند حق شرکت در انتخابات را نیرا نپذ
که دست آنها باز بود و  يا رهیدوم خرداد و در مطبوعات زنج يبعد از فضا

کردند  مي نینها را تأمبودجه آ يشان در آنجا حضور داشتند و حت سندگانینو
را ادامه  ياز اصول قانون اساس يبر عدم التزام به برخ يخود مبن يخط فكر

ن افراد، قانون یا يعنی. ن نوع تفكر در جامعه بودندیج ایدادند و دنبال ترو
دهند  مي لیها را تشك ه حكومتیا دوام و پایدن يها را که در همه نظام ياساس

چ یافتادند و ه يشه را برداشته و به جان قانون اساسیمورد هجوم قرار دارند و ت
 يه برخیخود عل يها يو سخنران ها هها و روزنام نگیهم نداشتند که در میت یيابا

در  يـ مذهب يسندگان ملیاز نو يكی يحت. غ کنندیتبل ياز اصول قانون اساس
 آرام نظام را در مطبوعات دنبال يدادگاه اعتراف کرد که آنها برانداز

 .اند هکرد مي
کند تا  مي آماده 67ر یت 07مناسب مانند واقعه  يها وقت ينه را براین روند زمیا

 .ندیخود را بنما يبردار ك جرقه بهرهیجاد یبا ا
د به ی، بااند هکرد مي نظام را دنبال ين اشخاص براندازیاگر احراز شود که ا

 .میزان ارتكاب جرمشان مجازات شوند

را نقض کرده  یش از همه قانون اساسیب ید که چه گروهیپرس دیمحتشم با یاز آقا
ان سخنش یداند و در پا می ها را برانداز یـ مذهب یکجا ملی. است؟ دروغگو حافظه ندارد

 !آورد می ،اند هکرد می نظام را دنبال یکه برانداز« اگر احراز شود»د یق
اطالع دوستانش را  یتابد ول نمی ندگان از پرونده را بریهم اطالع نما( 2/1/41)جام جم 

 :دیداند مالحظه کن می بالمانع

و چند  ير از قاضید به غیچكس نبایبه پرونده محرمانه ه یيستم قضایدر س
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 يا گونه ت بهیدا کند، اما االن وضعیپ ين شده، دسترسیارگان که در قانون مع
ط مردم، فق يکار برا يز جنگ و دعواست و ما به جایچ است که بر سر همه

 .میندگان جواب بدهیان نماید به آقایبا

نجانب یهر چند ا. ستیها قائل ن یـ مذهب یمل یرا برا یچ حقیه( 2/1/41)است روز یس
 :دیخبر را مالحظه فرمائ. اطالع هستم ین خبر بیاز صحت و سقم ا

ك شرکت کشت یها به  يـ مذهب يبه مل يدالر ست هزاریك میلیون و دویوام 
ره آن بازداشت هستند، پرداخت شده یمد أتیه ير از اعضاو صنعت که چند نف

 .است

 ییزهاید که از چه چینیهان را ببیک یشود، درماندگ می متشبث یزیق به هر چیغر
 (:2/1/41هان یک)کند  می استفاده

ها حلقه  يـ مذهب يمل: [سیم پاریمق يعتمداریحسن شر]نوژه  يعامل کودتا
 .ها بودند يرخودیها و غ ين خودیب

د یپرونده با یالقاعده فقط قاض یدهد که عل می خبر یزیاست روز از اطالعات ریس
خواهند که  نمی ین همه مدرك و شواهد در دست است، چرا از قاضیاگر ا! مطلع باشد

 (:1/1/41است روز یس)د یمالحظه کن. کند یدادگاه را علن

 يها نگار درخصوص طرح که از منزل محمد بسته يده شده در اسنادیشن
 يشناسان بر رو که خط یيها يه نظام بدست آمده است و با بررسیعل يبرانداز

از  يبرانداز يها هویح شیمشخص شده مكتوب کردن و تشر اند هاسناد داشت
 يها هاز روزنام يكیر یجبهه دوم خرداد و سردب يفكر يروهایاز ن يكی يسو
 .ف شده صورت گرفته استیتوق

و  یـ مذهب یمل یروهاین« یها ییبازجو»ات راست از یشرباز هم اطالعات محرمانه ن
 (:12/21/31رسالت )ها  یـ مذهب یبازداشت گستردة مل یط برایفراهم کردن شرا

ه نظام یعل يکه درباره برانداز يپنهان يها تیراً درباره فعالیاخ ياهلل سحاب عزت
 داشته است يگرفته، اعترافات مي ران صورتیا ياسالم يجمهور
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بازداشت ما فراهم  یفضا را برا 21/22/31است قبل از رسالت در مورخ ینامه س هفته
 :ساخته است

اهلل  ح عزتیند پس از اعترافات صریگو مي يك به نهضت آزادیمنابع نزد
 .كا وجود نداردیاز امر يزدیم یامكان بازگشت ابراه يسحاب

است و قبل از رسالت یه سنام بعد از هفته 1/21/31خ ینامه تهران امروز هم در تار هفته
 :اقدام کرده است یبه جوساز

را برمال  يها و روشنفكران مذهب كین الئیوند بی، پيافشار يشود عل مي گفته
 .ساخته است

خته یه را ریآتش ته 1/21/31نامه تهران امروز در مورخ  م هم زمان با هفتهینامه حر هفته
 :است

ت یاز حما يبر برخوردار يمبن يشاراخبار منتشره درباره اعترافات اف يبه برخ
 يها گزارش. کشورمان اشاره شد ياسیاز فعاالن س يبرخ يو معنو يماد
 يسابق شورا ياز اعضا يكی، ياظهارات و ياست در پ يحاک يافتیدر

 .ز احضار و بازداشت شده استین... م وحدت به نامیدفتر تحك يمرکز

ط بازداشت گسترده از یکردن شراضمن فراهم  24/22/31م در مورخ ینامه حر هفته
 :دیگو می اخبار محرمانه سخن

برد  مي که در بازداشت به سر« ران فردایا»ه یریتحر ياز اعضا يكیصابر،  يهد
 .را افشا کرده است يپنهان يه اطالعاتیدر اعترافات اول

آماده کرده است « یافشارگر» یخود را برا یش آمادگیشاپیپ یعتمدارین شریحس
 (:21/22/31هان یک)

 يم و البته، برایکن مي کرده و ياعالم آمادگ [تیهو]ساخت برنامه  يما برا
 .کند يما اعالم آمادگیصدا و س يستیبا مي پخش آن

 یآقا« یافشاگر» یفضا را برا یا هیانیبا صدور ب« انیدانشجو یجامعه اسالم»



172  براندازي قانوني 

 (:27/21/31رسالت )سازد  می آماده یعتمداریشر

از  ياریبس يواقع« تیهو»مان که یك نادم و پشیرافات لم اعتیقطعاً پخش ف
و  ير افكار عمومیتواند در تنو مي را برمال ساخته، یيگرا نان قانویمناد
ما یقطعاً سازمان صدا و س. داشته باشد یيسزا ان نقش بهیالخصوص دانشجو يعل
عناصر، ضرورت  يگسترده برخ يو جوساز يط حساس کنونید با درك شرایبا

 .دیش احساس نمایش از پیادشده را بیلم یپخش ف

سازد و در آن  می همه را منتظر 27/21/31در مورخ  یا هینامه صبح با صدور اطالع هفته
 :دیگو می هیاطالع

 .دیباش 2ت یمنتظر هو

ما یسازد که صدا و س می روشن یبا انتشار خبر 22/22/31زد که در مورخ یآفتاب 
 :ستیهماهنگ ن« سازان تیهو»ظاهراً با 

لم یخرداد در خصوص صحت ساخت ف ون دومیندگان عضو فراکسیاز نما يكی
 ياطالع يشان اظهار بیما سئوال کرده و ایصدا و س ياز معاون پارلمان 2ت یهو

 .کرده است

 :کند می دییزد را تأیخبر آفتاب : 18/22/31قدس در مورخ 

رمسئول یمد يدر مورد اعالم آمادگ يما در پاسخ سئوالیمقام صدا و س قائم
 يت خبریاز ساخت برنامه هو: گفت 1و  2ت یساخت هو يهان برایروزنامه ک

 .ندارم

ب کرده یعات را تکذیکه شا یک مقام قضائی، از قول 1/21/31دوران امروز در مورخ 
 :دهد می است، خبر

لم یف يو افشار يا از سحابین سئوال که آیتهران در پاسخ به ا يس دادگستریرئ
ن سخنان یکه ا یيآنها. گرفته نشده است ين نواریچن»: است؟ گفتگرفته شده 

 «.کنند به دنبال تشنج هستند مي را مطرح
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طرف مقامات  کیچه خبر بوده است که از  11ست که در دستگاه زندان یمعلوم ن
، (مایصدا و س یما، معاون پارلمانیمقام صدا و س تهران، قائم یس دادگستریرئ)مسئول 

را ... و صابر و یو افشار یان سحابیاز آقا« ه نواریته»ا اساساً ی« تیهوساخت برنامه »
ند یگو می سخن« یاعترافات»و « اخبار»از  یات خاصیگر نشریکنند و از طرف د می بیتکذ

اصرار « اعترافات»لم یتر ف عیپرونده باشد و به پخش هرچه سر یار قاضید در اختیکه فقط با
 مملکت عمل ین رسمیه و قوانییقضا ، مستقل از قوهیدجورو، بین سناریعامالن ا. دارند

 !اند هکرد می
از دوم  یکردند، بخش یسع یو، گسترده و تهاجمین مرحله آمران و عامالن سناریدر ا
د که چگونه یبه تهاجم آنها توجه کن. ندینما« یبرانداز»ن پروژه یک ایها را هم شر یخرداد
 (:21/22/31نامه پرتو  هفته)کنند  یم ق به کشف اطالعاتیان را تشویبازجو

آن  يباشد که افشا مي يا ژهیاطالعات و يدارا [يسحاب] يبازداشت يسوژه اصل
. است ياتیز و حیآم گانگان در داخل کشور مخاطرهیان مورد عالقه بیجر يبرا

ر در پرونده به دنبال کشف یدرگ يتیامن يه و نهادهایقضائ سته است قوهیلذا شا
 .ار باشندیدر اخت يها«سوژه»از  ياطالعات اصل

کنند و از عواقب دفاع از  می دیطلبان را تهد اصالح 7/7/41ه جوان در مورخ ینشر
 :ترساند می ها یـ مذهب یمل یحقوق شهروند

ـ  يت ملیدرباره ماه] ياسالم يت جمهوریاز حاکم یيها ران بخشیمد
ه را ییقضا ه کار قوهند کیگو مي سخن يا گونه اظهار تاسف کرده، به [ها يمذهب

که متعلق  ي، امكانات دولتياسالم يدر جمهور يرینكه مدیا. کنند مي محكوم
ش سود یخو يرد و از آن به نفع منافع جناحیار بگیبه مردم است، را در اخت

ت یگر حاکمید يها با احكام بخش يریکردن و درگ يد و آن را صرف خنثیجو
ت یقبول پست در ظل حاکم... ستانت به ملت ایکند، اگر عمداً باشد، خ

 یيانت، جز بالهت، چه معنایم خییو پشت کردن به آن نظام، اگر نگو يقانون
 تواند داشته باشد؟ مي

دهد  می طلبان چنگ و دندان نشان دهد و به اصالح می ت را گسترشیره مجرمیهان دایک
 (:7/1/41هان یک)
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کنند، کمتر  مي تیحمانظام در داخل  يکه از عوامل خط برانداز يجرم کسان
 .ستیاز عناصر برانداز ن

 (:7/2/41هان یک)د کرده بود یها را تهد یهان مجموعه دوم خردادیک ماه قبل هم کی

... ستیکار ن يسوخته و فرسوده چاره اصل ياسیبازداشت چند مهره س
با سوءاستفاده از شعار ... هستند که يافراد[ طلبان؟ اصالح]نظام  يبراندازان اصل

نظام قرار  یياجرا يها هاز دستگا يبر مسند اداره بعض ياسیالحات ساص
پنهان  يساالر مردم يبایر نقاب شعار زیش را زیو چهره نفاق خو اند هگرفت
ن از ییاز باال و فشار از پا يزن رنگ و چانهیآنها مزورانه با هزار ن. اند هکرد

 .اند همجازات درماند

 یجمع بازداشت دسته یماند، آرزو نمی ان عقبهیهم از ک یاسالم یروزنامه جمهور
 (:11/2/41، یاسالم یجمهور)را دارد  یطلبان دوم خرداد اصالح

ـ  يمل]ان شوم ین جریان ایاز حام يبعض يها ياگر دادگاه انقالب همدست
 يعنی]قبل از دستور  يها يها و سخنران يپراکن ن روزها با نامهیرا که ا [ها يمذهب
خود، درواقع خود را افشا  يو اظهارنظرها ها هو مصاحب [ندگان مجلسینما

ها خواهد  شان در کنج زندانین عناصر جایاز ا يارید، بسیو برمال نما اند هکرد
 .بود

 (:11/2/41رسالت )کند  می جناح راست را مطرح یرسالت، استراتژ

کار و  ران را به دو جناح محافظهیا ياسیقصد دارد، صحنه س [؟]ستم یس
که میان دو  يقصد دارند در شكاف يرا اشخاصیز. طلب محدود سازد اصالح

ك یالئ يها هگرو يبا حذف آنها جلو. ، نفوذ کنند[است]جناح به وجود آمده 
 .شود مي گرفته ،توانستند استفاده کنند مي که از کند شدن روند اصالحات

در مورد را  یاطالعات یت مؤتلفه اظهار نظر مقامات رسمیجمع یمرکز یعضو شورا
 (13/2/41نوروز )کند  می ین خنثی، چنیـ مذهب یبرانداز نبودن مل

عنوان  وزارت اطالعات به يها، از کار انداختن کارآمد بتیازجمله مص
مطبوعات . بود يرهایزنج يها ان قتلیت، در جرین نهاد حافظ امنیتر ياصل
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ن نهاد یبه ا يا گانه آنچنان ضربهیب يوهایام رادیمعاند و همسو با طراحان پ
کنند، ما  مي ن نهاد رسماً اعالمی، از قول مسئوالن اي، که امروز برخاند هزد

ان مشكوك که امام فرمودند از یك جری يدر مورد اقدامات برانداز يمدرک
 !میمنافقان بدترند، ندار

 يدولت، مجلس وزارت اطالعات از اقدامات خرابكارانه نهضت آزاد يخبر يب
از نظام و مملكت  ياقت آنها در نگهدارینشانه عدم ل يذهبـ م يمل يروهایو ن

 .[است]

انتخاب )کند  می دیها را تهد یماند، دوم خرداد نمی انتخاب هم از دوستانش عقب
11/2/41:) 

کل جبهه دوم خرداد  يتواند برا مي ها، يـ مذهب يغ از ملیدر يت بیحما
د ی، نظام را در تردن افرادیا يریخطرناك باشد، چرا که محكوم کردن دستگ

 .تر خواهد کرد يشمار، جد انگشت ينسبت به کل جبهه دوم خرداد، جز عناصر

ف است که مجمع یح. ج کردیها بس یـ مذهب یه ملید بر علیهمه ارکان مملکت را با
 (:1/1/41روزنامه رسالت )د یمالحظه کن. ص مصلحت برکنار باشدیتشخ

صلحت در جلسه مجمع شرکت ص میزاده به دعوت مجمع تشخیو عل يمبشر
ح آنان و اسناد و یر و اعترافات صریکرده و درباره پرونده بازداشتشدگان اخ

 .دادند يحاتیمدارك مربوط توض
ن قوه یاز ا یياز دستگاه قضا يص مصلحت با قدردانیمجمع تشخ ياعضا

 موقع به مردم و مسئوالن در به يرسان با اطالع ير افكار عمومیتنو يخواستند برا
 .خصوص پرونده متهمان بر اساس حق و مصلحت عمل کند

ها نسبت داده  یـ مذهب ین به ملیدن سر امام حسیفقط بر یاسالم یدر سرمقاله جمهور
 (:1/1/41 یاسالم یجمهور)د یرا تماشا کن یینشده است، پرت و پالگو

 :مسامحه بس است: سرمقاله
 یيها تیپرده از واقع 67تا  66 يعنیر حوادث سه سال گذشته، یبر س يمرور

ـ  يمل»عنوان ائتالف  ر شده که تحتیدارد که در اعترافات متهمان دستگیبرم
، يا رهیزنج يها آنچه در خالل قتل. ، آمده استاند هکرد مي تیفعال« يمذهب
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پراکنده در  يها آباد و شورش ، غائله خرم0167رماه یاغتشاشات دانشگاه، فتنه ت
ه سپاه یب روحیشد، تخر مي سه سال دنبالن یمختلف در طول ا يشهرها

، متزلزل کردن يانتظام يرویم واداشتن نی، به تسليپاسداران انقالب اسالم
ه از صحنه خارج ییقضا وزارت اطالعات منفعل کردن قوه يارتش، فروپاش

، ياسالم يو وفادار به نظام جمهور يا و جبهه يالله حزب يروهایکردن ن
ها،  ، تمسخر ارزشينیانقالب و افكار امام خم يها اناعتبار جلوه دادن آرم يب
ف ین، تضعیاعتقاد کردن مردم به اساس د يه، بیجاد تفرقه در حوزه علمیا

گانه کردن یب»ك کلمه یه و در یت فقیو تعرض به وال ينیت دیگاه مرجعیجا
نها همه مقدمه هدف شوم یا. بود« ياسالم يمردم از انقالب و نظام جمهور

 يعنیدهند،  مي لیرشدگان را تشكیدستگ يکه اکنون اتهام اصل بود يگرید
 .آن يگر به جاید يجاد حكومتیو ا ياسالم ينظام جمهور يبرانداز

 یعتمدارین شریحس. ها کالفه شده است یخرداد هان از دست دومیس کیرئ یبدجور
 (:1/1/41زد یآفتاب )ها را بترساند  یکند تا دوم خرداد می محابا مطرح یدروغ را بزرگ و ب

 .کنندگان وجود دارد تیحما يبرا يل شرمندگیدل يبه اندازه کاف

نف، ین به زمیاد گفته استالینوازد انسان  می ساز را از طرف گشاد آن یعتمداریشر یآقا
ثابت کن »: گفت می افتد که به او می ،یست شورویحزب کمون یته مرکزیعضو برجسته کم

ت یها که از مظلوم یهم به دوم خرداد یعتمدارین شریحس یآقا. «یستیسم نیالیعامل امپر
 (:1/1/41هان یک)د یگو اند می هما دفاع کرد

 .ستندیرشدگان برانداز نید دستگیثابت کن

د ثابت ید، شما بایرا بازداشت کرد یا محترم شما عده ید گفت، آقایبا! ن مومنیبه ا
برانداز  ید تا معلوم شود، کیکن یعلن د دادگاه راییگو می اگر راست. د که برانداز هستندیکن

 (:8/1/41هان یک)کند  می رو! اطالعات دست اول( یهرند) یمعاون و. است

. ت داده بودیشنهاد نفوذ در حاکمیطلب در شش سال قبل پ ماهنامه سلطنت
ق روشن شده یر شده حقایخوشبختانه با کشف اسناد و اعترافات عناصر دستگ

ها  يرین دستگیه ایکه شتابزده عل يخرداداز عناصر دوم  يبرخ يو حت
 .ا سكوت کردندیشدن قضا کرده بودند، پس از روشن يریگ موضع
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ش یسال پ 21ها را به  یـ مذهب یمل ی، پروژه براندازیهرند یآقا یگرید یدر جا
آفتاب ) اند هن اعمال بودیان مترصد ایش آقایسال پ 21گر از یا به عبارت دیگرداند و  یبرم

 (:1/1/41زد ی

نبوده بلكه  يشد تصادف يکه منجر به کشف توطئه برانداز یيماجرا يبرا
 .سال کار شده است 02حداقل 

 :دهد می ات پرونده خود را مطلع نشانیاز محتو 4/1/41است روز در مورخ یس 

موسوم  يروهایعناصر بازداشت شده از ن يهفته گذشته برخ يده شده در طیشن
ار مردم قرار یدر اخت يکه بزود اند هداشت يمهماعترافات  يـ مذهب يبه مل

ه یعل يجاد جنگ روانین، ایبا سازمان منافق يالتیتشك يهمكار. خواهد گرفت
 يها هاز دانشگا يکشاندن تعداد يلیبه تعط ينظام، تالش برا يها هدستگا يبرخ

 .....و ين دولتیمسئول يبرخ يدانشگاه همكار يکشور پس از حادثه کو

 (:24/1/41رسالت )ن ماجرا اصرار دارد یهمچنان بر نقش اول خود در اهان یس کیرئ

را مطرح  يادیز يها فتد سرنخین ماجرا اتفاق بینكه ایهان حداقل قبل از ایک
 .در حال انجام است یيها هن توطئیکرده بود که چن

سرطان  یماریهفتاد و چند ساله با ب یزدیم ین همه تقوا، آخر ابراهیاکبر از ا اهلل
دست  ان از کجا بهیآقا« دست اول»ن همه اطالعات یکند؟ ا می یاشیپروستات، چگونه ع

 (:21/1/41ن یالحس الثاراتی)شود  نمی العموم معترض آنها یکه مدع اند هآورد

 يگو با پسرش در زندان، خطاب به وو در گفت ياله سحاب ام که عزت دهیشن
او . نرو يسراغ بهزاد نبو. ن طرف و آن طرف جنجال مكنین قدر ایا: دیگو مي

كا به دنبال یهم در امر يزدیم یابراه. شدیاند مي شین میان به منافع خویدر ا
 .کشم مي خود است و من جورش را در زندان ياشیع

ان ین با بیالثارات الحسیه یتوسط نشر« یبرانداز»باز هم نقل از پروندة محرمانه 
 (:21/1/41)اظهارات مجرمانه 

 :ش گفته استیدر اعترافات خو ياله سحاب عزت يآقا م کهیا دهیشن
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از  يزدی. بوده است يزدیم یحرکت برانداز با دکتر ابراه ينقش محور
ن یز ایل آن به من، من نیگرفته و پس از تحو مي پول یيكایآمر يها سازمان

 .کردم مي ها را به افراد عطا پول

 (:21/1/41)ندارد  یب گفتن رسالت هم حد و مرزیغ

ت براندازانه یر دادگاه انقالب باعث برمالشدن، ماهیاخ يها هیکه اطالع يحال در
هم حاضر به  يافراط يروهایگر نیشده است د يـ مذهب يمل يمدع يروهاین

 .ستندیاز آنها ن يدفاع علن

 زاد چه یمحمد نور ید که آقایدارد مالحظه کن یپات ا هم تلهیهان با سازمان سیسنده کینو
 (:12/1/41ان هیک)د یگو می

چندپهلو و  يویك سناری يبرانداز يویم که سناریگو مي نانیمن با اطم
 .شده است يكا طراحیامر يایاست که در دستگاه سازمان س يوجهچند
د یگو می کند و می روانش را با مصدق زندهیو پ ییمظفر بقا یدشمن یصفارهرند

 (:14/1/41رسالت )

 .کنند امام مطرح يخواهند مصدق را به جا مي

پسر  یحامد سحاب یو آقا یب مالقات مهندس سحابیان ناجوانمردانه ترتیهانیدوستان ک
خرداد  23هان یک)کنند  می ین رجزخوانین چنیدهند و بعد ا می ک استخریرا در  یو

2741:) 

اله  تالش دارد تا القاء کند عزت يو مطبوعات ياسیان سیك جریکه  يدر حال
 يو روان يجسم يسخت و در اثر فشارها طیتحت شرا يو افشار يسحاب

است که  ير شدند، اخبار موثق حاکیاخ يها لیمجبور به اعترافات و ارائه تحل
از  يكیبه همراه فرزندش حامد در  07/1/71خ یدر تار ياله سحاب عزت

 .گو پرداختو به گفت يشمال شهر تهران شنا کرد و با و ياستخرها
، يروح يو فشارها يجسم يها هز شكنجها ا يا منظور بعضیست آیمعلوم ن

 يگریز دیا ماجرا چیبرد  مي در آن به سر يسحاب ياست که آقا يتین وضعیهم
 .است
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ها  یـ مذهب ید منتسب به جناح راست در مورد ملیکه در جرا یا یاسیتنها مقاله س
ان که در سر مقاله رسالت مورخ یر محبیام یشود به آقا می منتشر شده است، مربوط

فحش و  یکرده است که به جا ین مقاله سعیسنده در اینو. چاپ شده است 1/2/41
ن حال ین مقاله و در عیا یت محتوایل اهمیلذا به دل. ن ارائه دهدییل و تبیتهمت، تحل

ها، ابتدا  یـ مذهب یمتفکر راست در پشت پروژه مل یها انیجر یها هدگایروشن شدن د
مورد  یو اما محورها. سپس پاسخ به آن خواهد آمدان و یمحب یمورد اشاره آقا یمحورها

 :ان عبارتند ازیمحب ید آقایتأک

ن یك جبهه گسترده از مخالفیك ائتالف کالن و ی يـ مذهب يدة ملیپد -
 .نظام است

ان سوم را که یها قبل ظهور و حضور فعال جر از مدت [انیمحب]نگارنده  -
 ن نظام عملیبرخالف دو جناح عمده کشور، به مثابه سر پل معارض

 .کند، اعالم نموده است مي
 :ده کالن بودیدو فا يدارا يدات احتمالیان سوم عالوه بر تهدیظهور جر -
متخذه  يها ياستراتژ يدگیچیو پ ياریتوانست بر هوش مي ب ثالثیرق -

 .دیفزایب
برند و  مي که در حالت کمون به سر يا دات نابودکنندهیتهد يساز بالفعل -

 .ش خود پرداختندیسب به نمانة منایش زمیدایبا پ
 يها ضعف يدارا ياسیس يها هدات خواه به صورت چهرین تهدیا -

ت نفوذ کرده بودند و چه یك که در اعماق حاکمیدئولوژیو ا يخصلت
دآمدن بستر مناسب در درون یکه با پد يپنهان يها انیصورت جر هب

در دراز شدند، قادر بودند  یينظام به سطح آمده و قابل شناسا يها جناح
ز بحران ین يچنانچه بعضاً در مقاطع)ساز گردند نظام بحران يمدت برا

 (.دندیآفر
به دست آمده کامالً « حیزنگ تفر»پنهان، در فاصله  يدگرها، ولین تهدیا -

 .شدند یي، شناساياسینگر س ندهیآ يها ستیتوسط استراتژ
را حول محور  يمخالف و معارض درون يروهایان سوم، توانست نیجر -

ان یك جری يده از سه عنصر موثر در شكل. گرد آورد يستیبرالیگفتمان ل
 .ردیالت بهره گیغات و تشكی، تبليدئولوژیا يعنی ياسیقدرتمند س
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 يمند به سو شیبه مرور گرا يول)سم یبرالیرا در قالب ل يدئولوژیعنصر ا -
مطبوعات ) يداخل يها هغات را با پشتوانیو عنصر تبل( يال دمكراسیسوس

 .ف کندیتعر( گانهیب يها هرسان) يو خارج( بط و همسومرت
 ان سوم گمانیجر يالت در ابتدا توسط طراحان استراتژینه تشكیدر زم -

آن  يحكومت يقادر خواهد بود، بازو« يجبهه مشارکت اسالم»شد که  مي
 .ان باشدیجر

که )بر جبهه مشارکت  يت خاتمیشخص ياسی، سيل سلطه روانیبه دل -
 يها انیوستن جریگر با پید يو از سو( د کردیاامان سوم را نیجر

ان سوم خود را توانمندتر از یان سوم، جریون خارج کشور به جریسیاپوز
و نه )وستن جبهه مشارکت به خود یموجود دانسته و خواهان پ يها جناح

 .دندیگرد( بالعكس
 يرد ولیان قرار گین جریا يد در هسته مرکزیکوش يهر چند نهضت آزاد -

 .امدیبه عمل ن يجد يالتیه توافق تشكچگایه
 .است يو جدیك نظام فقدان آلترناتی ياز عوامل مهم در بقا يكی -
ك ین نظام و به مثابه یداشت در صدر معارض ين سعیسازمان منافق -

 .ابندی نمي د و جذابیو را مفین آلترناتیمردم ا. و عمل کندیآلترنات
 و مطرحیك آلترناتی هاست، در اندازة يد خارجیکه کاند يرضا پهلو -

 .باشد نمي
نظام و  يون خارجیسیمیان اپوز يبود که پل يگانگان ضروریاز نگاه ب -

 يمناسب را برا يها ان سوم سر پلیجر. جاد گرددیآن ا ين داخلیمخالف
 .آنان فراهم کرد

 ياسیس يها انیو جر ها هچهر يسبزها خارج و چراغ يا رسانه يها تیحما -
 .جاد کردیائتالف نانوشته را ا ينوععمالً  يدار داخل مسأله

ك جبهه یرا به  يـ مذهب يآن بود که ائتالف مل يان سوم در پیراً جریاخ -
را که در  يالتیل سازد تا ضعف تشكیر تبدیگسترده فراگ يالتیتشك

 .دیآشكار شد، جبران نما 67ر یت 07ن یحرکت نماد
ان یم از جران سویاعالم استقالل جر يعنی« يحرکت عبور از خاتم»اگر  -

زمان آن )نده یدوم خرداد در دور گذشته با شكست روبرو شد، در دور آ
آنان قادر بودند، کنترل اصالحات را تا سرحد ( دیرس مي يبه زود
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 .رندیدر دست بگ يبرانداز
ان سوم و یاز جر یي، جزيـ مذهب يده ملینكه پدیاکنون نظام با علم به ا -

و برانداز یآلترنات يشكل ده يان براین جریچهرة آشكار آن است و ا
 :ش رو داردیان دو راه پین جرید آمده است، در قبال ایمقبول پد

تا به دست خود  يا هیان سوم و برخورد حاشیده انگاشتن جریناد -
 .را فراهم سازد [نظام]آن  ينه براندازینظام زم

، يروشن قانون يم مرزهایو ترس ياسیس يفضا يساز شفاف -
داخل و خارج، به  يارتباط يها سر پل يو کنارگذار یيشناسا

در قبال موج  يقانون يشده آفند حساب يها گر حرکتیعبارت د
 .ان سوم را به نقطه صفر بازگرداندینفوذ تا جر

 ياز اجزا ي، فواصل ناشفاف و کدر که در آن بعضين حالتیدر چن -
رفتند، از  مي ان سوم طفرهیح در قبال جریصر يریگ ت از موضعیحاکم
 ير، مرزبندیاخ يها ن برخالف سالینو يرود و طبعاً در فضا مي میان

 يدرون يها نرم میان جناح يون برانداز نظام و مرزبندیسیسخت با اپوز
 (.نه بالعكس)کشور خواهد بود 

 .ون نظام روشن استیسیغرب و اپوز يان سوم برایام برخورد با جریپ -
 .ابدید ادامه یمدبرانه با ين استراتژیبا ظرافت ا -
. د کردیان سوم را ناامیدر مجلس جر 67اسفند  20 يدر سخنران يخاتم -

 .م کردیها ترس كالیان دوم خرداد را برخالف خواست رادینقطه عطف جر
د را در یجد يکه هنوز باز)ت جبهه مشارکت یری، مديگام دوم خاتم -

در  ير اصالحات ژرف و مردمیل خود در مسیو هواداران اص( افته استین
 .ندار استیه آزاد و دك جامعی

 ير، روزهاین مسی، در اين انقالب اسالمیجبهه مشارکت و سازمان مجاهد
لذا . ندیان سوم اعالم نمایخود را با جر يصراحتاً مرزبند. گذرانند مي را يسخت

 .ندین نمایتمك يدر جناح دولت يك خاتمیت استراتژیریبهتر است از مد

از ( نفر 21) یدو هفته پس از بازداشت جمع ینعی 1/2/41ان در یمحب یچاپ مقاله آقا
نفر از  81و دو هفته قبل از بازداشت  یها و متعاقب بازداشت سه نفر قبل یـ مذهب یمل

 راست را نشان یاستراتژ ی، به خوبیـ مذهب یمل یروهایر نیو سا یاعضاء نهضت آزاد
راست  یروهایر نیشفاف و موهن سا یها ان، همان حرفیمحب یآقا یها حرف. دهد می
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ن هتک یکرده است ا یان سعیمحب یآقا. ن نوشتار بدان اشاره شده استیاست که در ا
ان کند و به آن صبغه یب یاسیات سیها را در چارچوب ادب ها، اتهامات و تهمت حرمت

 .بدهد یروشنفکر
 :ان قابل درك است عبارت است ازیمحب یمطالب آقا یآنچه در البال

ت نفوذ یکه در اعماق حاکم یاسیس یها هچهر: ده است ازل شیان سوم تشکیجر- 2
دآمدن بستر مناسب به سطح آمدند و یکه با پد یپنهان یها انی، جراند هکرد

 (.ف آنیط) یـ مذهب یمل یروهاین
 یستیبرالیرا حول محور گفتمان ل یمخالف و معارض درون یروهایان سوم نیجر- 1

 .گرد آورده است
 .امدیدر میان آنها به عمل ن یتالیچگاه توافق تشکیه- 7
 .بود ین داخلینظام و مخالف یون خارجیسیان سوم پل میان اپوزیجر- 8
 یالتیک جبهه تشکیرا به  یـ مذهب یآن بود که ائتالف مل یان سوم، در پیجر- 1

 .دیل نمایتبد
 .ان سوم را به نقطه صفر بازگرداندیخواهد، جر می نظام- 6
 .است یو جدیک آلترناتی نظام، فقدان یعامل بقا- 3
سخت با  ید، مرزبندیبا ین انقالب اسالمیجبهه مشارکت و سازمان مجاهد- 4

 .رندیرا بپذ یک خاتمیت استراتژیریان سوم کنند و مدیجر
نظام،  یعامل بقا»نکه یاول ا. است یباشد فقط دو نکته اساس می مقاله یآنچه هدف اصل

ان خود را موظف به وارونه نشان دادن یمحب یآقاآنچه که « است یو جدیک آلترناتیفقدان 
ها  یـ مذهب یت ملین نکته نهفته است که در نهایداند در ا می ها یـ مذهب یعملکرد مل

از جناح  ینکه مقصود ویمگر ا. و نظامینکه آلترناتیاز حاکمان بودند نه ا یو بخشیآلترنات
 کار یرچوب قانون اساسدر چا یاسیان سیک جریکه  یموقع. راست همان نظام باشد

ها در چارچوب قانون، در  یخرداد همچنانکه دوم. و نظام را نداردیجاد آلترناتیکند، قصد ا می
 .کارگزاران را یه جایت راست را گرفتند و در قوه مجریاکثر یمجلس جا

 یاسیو رهبران س ی، نظامییانجام شده از طرف مسئوالن قضا یها یاتهامات و فحاش
ف راست، فقط ید وابسته به طیون و جرایزیو ـ تلویق رادیپخش آن از طرجناح راست و 

آلود  جامعه را مسموم و آب را گل یاسیس یشناخته شده بود تا فضا یا وهیبکار بردن ش
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شان یان درست است چرا ایمحب یآقا یواال اگر ادعاها. ندید نمایمطلوب را ص یکنند و ماه
شان ثابت شود و یکند تا صحت و سقم ادعاها نمی ، دفاعیدادگاه علن یاز برقرار
 .محک خورند« عالمانه» یها قضاوت

ع یدست به بازداشت وس 41ن یفرورد 24را خام کرد تا در  ییآنچه مسئوالن قضا
 یق اسالمیمانند مسئوالن کانون نشر حقا) یاسیرسیافراد غ یو حت ینهضت آزاد یاعضا

ان یجناح راست ـ ازجمله محب یها ستیستراتژا یها لیبزنند، تحل( یعتیشر یاستاد محمدتق
« یو جدیآلترنات»را به نقطه صفر برسانند و به زعم خود  یـ مذهب یف ملین طیـ بود که ا

 .ن ببرندیرا از ب
 11و  18 یها شاه در سال. نش آنهاستیان در بیمحب یمثل آقا یاشکال افراد

گر خود ـ یو دیاز آلترنات. ود کرددانست، ناب می و خودیرا که آلترنات یکیچر یها سازمان
در  یعیک حکومت ظالم، فاسد و ناکارآمد، بطورطبیو یآلترنات. خبر بود یت ـ بیروحان

دار یدر اداره مملکت نداشته باشد و نظام را پا یاگر مشکل یحکومت. ردیگ می جامعه شکل
ازد به معلول پرداخته نکه به علت بپردیا یان به جایمحب یآقا. و بترسدیبداند، چرا از آلترنات

 .است
و یان از آلترناتیمحب یدار است، ترس آقای، قدرتمند و پایاسالم یاگر نظام جمهور

 .جاستیب
ت، ین روش در صورت موفقیق انتخابات بود، ایها از طر یـ مذهب یمل یاسیمشارکت س

ها،  یمذهب ـ یان به ملیمحب یاتهامات آقا. کند، نه نظام را می حکومتگران را جابجا یاجزا
ات جناح راست و یون، نشریزیو ـ تلویکه فقط راد یاتهامات. آنهاست یانکار عملکرد قانون

. رفتیهرگز آن را نپذ یدهد و افکار عموم می العموم در دادگاه در بسته آن را شعار یمدع
ان از حزب یمحب یآقا.  ان هم برآورده نشدیمحب یل است که  هدف دوم  آقاین دلیبه هم
خواهد که با  می ها، ین انقالب، و در واقع از تمام دوم خردادیکت و سازمان مجاهدمشار

سفت و سخت بکنند و  یهاست ـ مرزبند یـ مذهب ینجا مقصود ملیان سوم ـ که در ایجر
 .رندیرا بپذ یک خاتمیت استراتژیریضمناً مد

ها  یـ مذهب یها با بازداشت ملیدوم خرداد یش از تمامی، پیخاتم یجالب است که آقا
ن یهمه با ا یاست قوه مقننه، احزاب دوم خردادیندگان مجلس، ریاکثر نما. مخالفت کرد

ها به نقطه  یـ مذهب یجناح راست به مخالفت پرداختند و نه تنها مل یساز تجاوز و صحنه
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ت طرف یت آنها و ظالمیت برخوردار شدند و مظلومیدند، که از شهرت و محبوبیصفر نرس
 .افتیراه  یفکار عموممقابل به ا

اده نظام جناح راست ین نکته بود که از پیان، روشن شدن ایل مقاله محبیهدف از تحل
دهند  می ان به دست آنهایمحب یچون آقا یینماهاست، اسلحه حذف را روشنفکرین یانتظار

کنند و آبرو و  می داریغلط جو جامعه را مسموم، متشنج و ناپا یها ین استراتژیو با تدو
 .سازند می ان مخدوشیرا در نزد جهان یاسالم یت جمهوریثیح

 ان را در بازداشتگاه، از زبان بازجوها همیمحب یآقا یها لین تحلیب است که عیعج
ان، به لحاظ عملکرد یمحب ین مقاله آقایم ایگو می ل است کهین دلیم و به همیدیشن می

 یها تیه شخصیاجوانمردانه بر علک توطئه نیزه کردن یتئور. ت استی، حائز اهمیپنهان و
سال از عمر خود را صرف دفاع از اسالم و  61از آنها تا  ی، که بعضیـ مذهب یخته ملیفره

دانند و  نمی است رایس یشود که هنوز الفبا می نیتدو ی، توسط کساناند هکرد یاستقالل مل
 .اند هدیمزه تقوا را نچش

 یقبل یخود در رسالت، ادعا 16/2/41ه ان در سرمقالیمحب یز است که آقایانگ شگفت
 :سد کهینو می کند و به صراحت می را فراموش 1/2/41خود در مقاله 

ا یه اعترافات یاطالعات بر پا يآور جمع يان سوم از مرحله اصلیبرخورد با جر
 یيبه صحت و سقم اسناد توسط مراجع قضا يدگیاخبار و اسناد به فاز رس

 .شود مي وارد

ان یمحب یگذشته و اهداف آقا یـ مذهب یمل یک ماه از بازداشت جمعیز ش ایحال که ب
 «ییضرورت عدالت قضا یاسیآرامش س»شعار  یـ برآورده نشده، و 1/2/41ـ در مقاله 

 .است ییاسناد توسط مراجع قضا« صحت و سقم»دهد و منتظر  می
 یکه عملکرد واقعلوح باشد  ن قدر سادهیان ـ شخصاً ایمحب یرسد که آقا می د به نظریبع

ر یسه با سایـ در مقا ینجوم یها و رانت یمنافع جناح یها را نداند، ول یـ مذهب یمل
را به  یاژ شدن در جناح راست، ویحاصل از آل ینگاران مستقل ـ و درآمدها روزنامه
 16/2/41و باز در روز . کند می زیاز آن پره یرستانیک بچه دبی یکشاند که حت می یمواضع

روزنامه رسالت چاپ شده که نسبت به  یاسیسنا در ستون سیان با ایمحب یآقا مصاحبه
( ها یـ مذهب یمل)ون داخل کشور یاو روش اپوزس. ل شده استیار تعدیبس 1/2/41سرمقاله 
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 .کند یابی، ارز«ردیز به خود بگین يتواند شكل قانون آرام که مي يبرانداز»را 
ون داخل ین اپوزسیاگر هم»د یگو می ، آنجا کهن همه تناقض در گفتاریاکبر از ا اهلل

 يرد، مخالف و منتقد حكومت است و حتیت در چارچوب قانون را بپذیکشور فعال
 یـ مذهب یمل یروهایدر کدام مرحله و در کجا ن !«شود وارد چرخش حكومتتواند  مي

 .از مرز قانون فراتر رفته بودند
ان سوم دور ین جریفاصله منافقان با ا»: کند که می حین مصاحبه تصریگر اید یدر جا

ـ  یرا جرم مل «رشدهیت منافقان از افراد دستگیحما»که  یمبشر یآقا یادعا یوقت !«است
بر  یرشدگان مبتنیاگر قضاوت در مورد دستگ»د یگو می کند و می ها دانسته بود، رد یمذهب
 «.ت نداردیت منافق از آنها باشد، سندیحما

خود در مقاله  یادعاها یخود در رسالت، تمام 1/8/42مورخ  ان در مقالهیمحب یآقا
 :کند که می حیرا فراموش و تصر 1/2/41

 يبود که ورا يا ها نبود بلكه رساندن آنها به نقطه يمذهب يهدف، حذف مل
ل یبه دال يكال دوم خردادیانات رادیاز جر يا آلود که پاره وهم يغبارها

دست  ع بهیروشن از وقا يرید، بتوانند تصودآورنده بودنیاطراف آنها پد ياسیس
 .آورند

 یغبارها»افتد که  می ها یز به گردن دوم خردادیچ ن مقاله، همهید که در اینیب می
ن مقطع مسئله وفاق مطرح یدر ا. «دآورده بودندیپد»ها  یـ مذهب یدر اطراف مل« آلود وهم

ها به جناح  یـ مذهب ید ملیداشتند که شا« انتظار»ان و دوستانش یمحب یشده بود و آقا
کند که  می جابیلذا مصلحت ا !رندیها فاصله بگ یک شوند و از دوم خردادیراست نزد

 :دین سخن گویچن

انات یجر يگراساز که همانا واقع« ها يـ مذهب ينقطه صفر رساندن مل»ه به یتوص
ه ات به نقطیماً، در برخورد با واقعیگمان، دا يب يو هر گروه... است ياسیس

و  ها هن امر شامل همه گرویشود، ا مي داریرسد و از خواب توهمات ب مي صفر
 .شود مي ها هم جناح

 وابسته يها همؤتلفه و گرو
. ت استیدرون حاکم يالتیـ تشك ياسیس يها هن گرویمؤتلفه از قدرتمندتر

مملكت،  ياقتصاد ي، نفوذ و تصاحب نهادهايالتیکار تشك يسابقه طوالن
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ته امداد یو کم يمانند دانشگاه آزاد اسالم) يو خدمات يفرهنگ يت نهادهایریمد
ت راست حاکم، کنترل و یك و مؤثر و نافذ با روحانیار نزدی، رابطه بس...(امام و

هستند که مؤتلفه  یيها از اهرم... در دست داشتن بخش عمده تجارت مملكت و
 .اند هساخت ياسالم يساز در جمهور مینفوذ و تصم يرا ذ

شدن نفت و دکتر  يان ملی، به جريـ مذهب يمل يروهایسران مؤتلفه با ن يدشمن
که  يرفتار. گردد يبا آنها برم يان رجویزندان و رفتار جر يمصدق، ماجراها

شود  مي آنها مربوط ينه اصلیک يندارد ول يفعل يها يـ مذهب يبه مل يچ ربطیه
ـ  يمل یيو نوگراد در مقابل تجارت یها از تول يـ مذهب يمل يبه طرفدار

ـ  يدر واقع اختالف موتلفه با مل. ز مؤتلفهیتحجرآم یيگرا ها و سنت يمذهب
نه ین کیاظهارنظرها ا يل در تمامین دلیاست و بهم يو اعتقاد ينشیها، ب يمذهب

 .ان مؤتلفه مشهود استیك سخنگویستریه

 ها یـ مذهب یله میو علیاصناف و بازار به هنگام شروع سنار یاسالم یها جامعه انجمن
 (:2/4/31رسالت )د یگو می

 .، جرم است[ياشكور يوسفی]ك متهم یم یبه جرا يدگیاخالل در رس

رسالت )دهد  می یدیجد یاصناف و بازار فتوا یاسالم یها مجدداً جامعه انجمن
26/22/31:) 

 .نداشت يت ملید امنیسم و تهدیجز ترور يکشور ارمغان يسم برایبرالیان لیجر
طرفدار ترور بوده است؟ در بعد از  یستیبرالیان لید که کدام جرید پرسیان بایان آقیاز ا

برال ینها همه لی؟ ااند هدر داخل و خارج دست به ترور زد ییها انیو جر ها هانقالب چه گرو
 !؟اند هبود

 (:23/21/31زد یآفتاب )مند است  ابتدا گله یعسگراوالد یآقا

ن مورد واکنش یکه در ا ين گروهیاول. رمخب يب يو سحاب ياز اعترافات افشار
كا رفت پس از یرکل آن هم بالفاصله به امریبود و دب ينشان داد نهضت آزاد

 يم وحدت موضع مشابه نهضت آزادین انقالب و دفتر تحكیآن سازمان مجاهد
 .را تكرار کردند

و یرادرا که  يزین است که چیم گله ما ایه گله دارییالبته اگر ما از قوه قضا... 
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ن مقوله اطالع دارند چرا مردم یمتهم در ا يها هگرو يكا و برخیو امر يس يب يب
 .د از آن محروم باشندیبا

ه، که چرا اطالعات را در یاز قوه قضائ یعسگراوالد یت آقایده روز پس از گله و شکا
طالعات ، عضو فعال مؤتلفه، با ایترق ینگذاشته است، آقا [مردم بهانه است] ار مؤتلفهیاخت

ها نه تنها انتقاد و  یا ن در گفتار مؤتلفهیگر بعد از ایدهد و د می جامع و کامل داد سخن
: کنند می دیف و تمجیهم از آن تعر یلیشود که خ نمی از دادگاه انقالب مشاهده یا گله

 (:13/21/31زد یآفتاب )

آمده بود د یه پدییقضا و قوه يتیامن يروهاین نیب یيها يها قبل هماهنگ از مدت
ك ستاد یل یتشك. کنند، مقابله کنند مي دیرا تهد يت ملیکه امن يتا به افراد

ش توسط یها پ مدت يت ملیدکننده امنیمبارزه با عوامل تهد يت، برایامن
ن یا يریکه بنده دارم، دستگ يه اعالم شده بود و به حسب اطالعییقضا قوه

دست  ه اصل برنامه بهنبوده است، بلك یيجمع، هدف اقدامات دستگاه قضا
تصادفاً  ين افراد وجود داشته است ولیبوده که در محل تجمع ا يآوردن اسناد

نده صادر شده یآ يآنها، برا يریاز آنها که حكم دستگ يارین افراد که بسیا
 آنها يریاقدام به دستگ یيعتاً، دستگاه قضایبود، در آنجا حضور داشتند که طب

 .کند مي

هان یک)کند  می ه دفاعین به بعد از اقدامات قوه قضائیهم از ا یعسگر اوالد یآقا
11/2/41:) 

 توسط دادگاه انقالب را دشمنان سامان يه چند بازداشت قانونیجنجال عل
 .دهند مي

 تیفعال يس دادگاه انقالب در جهت براندازیکه بنا به اعالم رئ يا کسانیآ
 ن محارب موجودیمنافقآنها با  يکه دال بر همكار يو مدارک اند هکرد مي
 !با آنها کرد؟ یيو قضا يد برخورد قانونیباشد، نبا مي

ه را یک نهاد موتلفه ساخته، دوستان قوه قضائیاز قول  14/2/41روزنامه جوان در مورخ 
 :کند می قیتشو

کشور در  یيارانه دستگاه قضایع و هوشیشان تهران از اقدام سریچكاد آزاداند
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 .کرد يقدردانر یاخ يها خصوص بازداشت

عدالت  یصدا)دادگاه انقالب است  یگر حامیپس از اطالع از پرونده د یعسگراوالد
8/1/41:) 

 از دادگاه انقالب متشكرم

 فین تکلییتع یخاتم یکه برا 111، شماره«شما»نامه  از قول هفته 2/1/41ران در یا
 :دهد می کند خبر می

 .ردیپس بگر را یاخ يها يریتأسف خود در خصوص دستگ يخاتم

مجاز  يد هر کاریخدا را اگر از جهان بردار»ندارد،  یحد و مرز ییوقاحت و پررو
است یل، ریو اسرائیست فرانسه، رادیالین حزب سوسیکند ب می ی، ارگان موتلفه سع«شود مي

شما ! )ر ارتباط برقرار کندیرکبیدانشگاه ام ی، معاون مجلس و انجمن اسالمیجمهور
21/1/41:) 

 يتیاظهار تأسف و اعالم نارضا يگران و برانداز توطئه يریاز دستگ يچه کسان
 کردند؟

 يخاتم يآقا -
 يبهزاد نبو -
 ست فرانسهیالیحزب سوس -
 يمنتظر [اله آیت] -
 لیو اسرائیراد -
 ریرکبیدانشگاه ام يانجمن اسالم -

 (:72/1/41شما )کند  می دایاز طرف موتلفه همچنان ادامه پ یاست جمهوریتهاجم به ر

ـ  ياصطالح مل هان بیدر مورد زندان يخاتم يز آقایبرانگ سوال يریگ موضع
آنان مظلوم هستند  يها همتهم و خانواد يـ مذهب يعناصر مل يراست ا بهیآ يمذهب
 انند؟ین صورت ظالمان و ستمگران کیجمهور از مظلومان است؟ در ا سیو رئ

را مبتکر  یکشد و رهبر می را هم به میدان یرهبر یماً، پاینجا مستقیدر ا یترق یآقا
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 (:16/2/41نوروز )د یگو می کند و می یها معرف یـ مذهب یبرخورد با مل

ن رابطه تالش و یبوده است و در ا يز براندازیروها نین نیاز ا يت بعضین
مانع از آن شد که  يمقام معظم رهبر ياریاما هوش اند هکرد يزیر برنامه
را  يت براندازیا مجرم هستند چرا که نپس آنه. برسد يا جهیكات آنها به نتیتحر

 .پروراندند مي در سر

 ییجابجا یعنیک یق دموکراتیاز طر ی، حد و مرز ندارد، براندازیترق یها ییگو تناقض
آنها  ییشوند و جابجا می نظام گرفته یمساو یشان، چگونه همفکران وید ایاز د. حاکمان

 (:71/2/41زد یآفتاب )نامد  می یرا برانداز

 .بودند يك درصدد براندازیق دموکراتیاز طر يـ مذهب يمل يوهارین

 (:7/1/41 یهمبستگ)اندازد  می دین عمل پلید ایدانشگاه را به گردن شه یقائله کو یترق

ها مرتبط بود و با  يـ مذهب يدانشگاه با مل يجوان کشته شده در حادثه کو
 07ر در واقعه یرگك عنصر فعال و دیکه از او به عنوان  یيها توجه به عكس

ن یر کشف نقش ایکورکردن مس يقربان يو ير به دست آمده تا به احتمال قویت
 .ها شده است يرید درگیو تشد يانتظام يرویدن نیان و ابزار کوبیجر

در داخل  يریجاد درگیها مشخص است که ا يـ مذهب ياز مجموع اعترافات مل
ن یجه و محصول ایعتاً نتیبآنها بوده و ط ياهداف برانداز يکشور در راستا

 .میکن مي آنها محسوب ينفع پروژه برانداز ها را به يریدرگ

کند  می اشاره یید شدن دانشجویدانشگاه و شه یبه قائله کو. کم آورده است یترق یآقا
دا یه پس از سه سال هنوز نتوانسته است قاتل او را پیل قوه قضائیض و طویکه دستگاه عر

و بعد هم ! دانشگاه حمله کردند یبه کو یاصالً معلوم نشد که چه کسانکند و از آن گذشته 
به هر  یو تشبث و یترق یها یشیاند هساد! ن فرد مقتول، خود مقصر شناخته شدیا

: رود می شیسرکوب مخالفان خود تا متمسک شدن به نوشابه خانواده هم پ یبرا یا لهیوس
 (:7/1/41نوروز )

 .دادند مي ر نوشابه خانوادهیت 07ان ها به اغتشاشگر يـ مذهب يمل
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 ک میز گرد ظهوریار جالب است که در یهم بس یاسین عنصر سیا ینحوة فرافکن
 (:22/1/41عدالت  یصدا)ابد ی می

 :در دانشگاه تهران يدرضا ترقین و حمیمیزگرد محسن آرم
بازداشت کردند و  ينفر را به اتهام برانداز 11ابتدا : ين خطاب به ترقیآرم
عجوالنه بودن اقدام دستگاه  ين به معنیا ایآ. نفر آنها آزاد شدند 21فاصله بال

د قرار نبود یها را بزرگ کرد شما بازداشت: پاسخ داد يست؟ ترقین یيقضا
 .دیایآن در ب يصدا

از  یها و بخش یاز دوم خرداد ین بخشیب یخبر از قرار قبل یترق ین گفته آقایظاهراً ا
انداز و یتفرقه ب ید هم در راستایشا. ستیدر دست ن یکنون اطالعجناح راست دارد، که تا

در مطبوعات  یول اند هن در آن میزگرد جواب دادیآرم یالقاعده آقا یعل! حکومت کن باشد؟
 .منعکس نشده بود یزیچ

 یرا در نهضت آزاد یطالقان یآقا یانگذاریکند و بن می فیخ را هم تحریان تاریبادامچ
 (:21/6/41ت روز اسیس)شود  منکر می

 .ز با آنها متفاوت بودینبود و مواضعش ن يآزاد عضو نهضت يمرحوم طالقان

 :کند می اعتراض وابستگان موتلفه در بازار را هم منعکس 11/6/41روزنامه رسالت در 

ها  يرخودیت از غیبازار و اصناف به حما ياسالم يها اعتراض جامعه انجمن
 .استیدر عرصه فرهنگ و س

 معتدل جناح راست يروهایظر ناظهارن

معتدل راست را هم در نظر چند نفر معدود از جناح د ضرورت داشته باشد که اظهار یشا
 (:11/8/31 یهمشهر)د یگو می محمدرضا باهنر یبه عنوان نمونه آقا. مینجا ذکر کنیا

به دنبال  يـ مذهب يمل يروهاین يکشور حت ياسیك از احزاب سیچ یه
 .ستندین یيكایاصالحات آمر

ن همه اتهام بر یح بخواهد که اید توضیباهنر است که از دوستانش با ین آقایحال ا
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 .ها از کدام انبان توطئه در آمده است یـ مذهب یه ملیعل
دهد  می ه نشانید خود را از عملکرد قوه قضائیفرد ترد یحسن غفور ین آقایو همچن

 (:4/1/41نوروز )

 .رسد مي عجوالنه به نظر ينها کمآ يچند نفر و سپس آزاد يریدستگ

 ت جناح راست و روزنامه قدسیروحان

ت یان مطالب خود رعاید در بیون بایالقاعده روحان یک برداشت عوامانه، علیبر طبق 
ها  یـ مذهب یه ملیدر قض. امت را بکنندیمطلب و تقوا و ترس از ق یصحت و درست

جرأت و »ماند در حد  می ت که آدمنشده اس یتین رعایکردند که نه تنها چن یاظهارات
ه ین حوزة علمیعنوان مثال جامعه مدرس امت بهیان و اعتقاد آنها به خدا و قین آقایا« شهامت
 (:24/2/31عصر آزادگان )کند  می ن قضاوتیقم چن

ات یه، خبرنامه، چاپ نشریمراسم، انتشار اطالع يگرا با برگزار ينكه عناصر ملیا
 يعناصر داخل يکنند، نشانة همسوئ مي ردم تعرضن میبه اصول و مقدسات ا

 .است ينیدر مقابله با نظام حكومت د

را به  ییها هگرو: 21/1/31در مورخ  یاله واعظ طبس آیت یروزنامه قدس به سرپرست
 :دیرا به خنده وا خواهد داشت مالحظه کن یچسباند که هر کودک می ها یـ مذهب یمل

 يها هو گرو يم ستمشاهین، عوامل رژیمنافقآفت دوم، نفوذ عناصر ضدانقالب، 
و وابستگان به دشمن در صفوف  يآزاد همچون نهضت يـ مذهب يموسوم به مل

 .است يو انقالب يخود يها انیجر

قدس )کند  می د فتوا صادریرقابل تردیغ« یجرأت و شهامت»با  ینور اله ناطق آیت
12/7/31:) 

 .ندیگو مي گراها دروغ يمل

 :دهد می از اطالعات موجود در پرونده محرمانه خبر 12/1/31مورخ  روزنامه قدس در

 يان تا حدودین جریمفقوده ا يها هحلق ياشكور يوسفیحسن  يریبا دستگ
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 .ده استیرفع گرد ياریروشن شده و ابهامات بس

ها  یـ مذهب یجانبه با مل توطئه برخورد همه یطراح یتواند به معن ن خبر قدس مییا
است  یون پرجرأتیران از روحانیاله دعاگو، امام جمعه شم آیت. ن باشدیبرلپس از کنفرانس 

 (:11/1/31ران یا)امت ندارد یاز ق یکه ترس

 .ز هستندیست گراها، ارزش يمل

 است که تقوا را در قضاوت خود به اوج یزدیاهلل مصباح  زتر، آیتیانگ از همه شگفت
 (:11/1/31د یجرا)د یمالحظه بفرمائ. رساند می

ـ  يخود را مل يخواهد آمد که افراد يشد، زمان مي ش اگر گفتهیند سال پچ
 م اما امروزیکرد نمي باور« ستمیبنده خدا ن»دانند، خواهند گفت  مي يمذهب
ن یاز ا يروشنفكران مذهب يبه عنوان رهبران فكر يد دانشگاهینم، اساتیب مي

 .کنند مي دایز پیند و طرفدار نیگو مي اتیچرند

ـ  ید که کدام ملید پرسیشان بایگراندین خشونت و حذف دیسیتئور یقان آیاز ا
 ؟!«ستمیبنده خدا ن»گفته است که  یمذهب

 (:72/1/31ران یا)است  ینگران نفوذ نهضت آزاد یاله واعظ طبس آیت

م وحدت نفوذ کرده یت دفتر تحكیدر مرکز يآزاد نهضت يرقانونیگروهك غ
 .است

 (:7/3/31ابرار )د یمالحظه کن. مصادرة به مطلوب کند کند می یسع یاله ناطق نور آیت

 .باشند مي رانید ایان و ملت رشیجیج و بسیفقط بس يو مذهب يمل يروهاین

نکه امروزه مردم فقط یا یول. ستین یهستند شک یـ مذهب یران ملینکه همه مردم ایدر ا
ن یکنند به ا یسع دیدارد؟ جناب ناطق با یند چه علتیگو می یـ مذهب یمل یبه گروه خاص

 .سؤال پاسخ دهند
 (:3/3/31قدس )کند  می ها یـ مذهب یمحابا تهمت و دروغ را نثار مل یب یازیاله ن آیت

 .عنوان ستون پنجم دشمن عمل کردند در زمان دفاع مقدس به يـ مذهب يافراد مل
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 (:1/3/31د یجرا)کند  می شات همکسوت خود را تکراریاله دعاگو فرما آیت

آنها  يان خارجین و حامیمتجاوز يساز آغاز جنگ و مشوق عمل نهیها زمگرا يمل
ب بودند و نقش ستون پنجم را یشه غایدفاع مقدس هم يها هدر عرص. بودند

 .فا کردندین شرف و عزت و استقالل کشور ایه مدافعیعل

 24مهندس میثمی در جنگ  یفقط از گروه آقا. ندیگو می ن سخن رایبا کدام مدرك ا
 .د شدندیهنفر ش

که  یتا موقع. اله دعاگو مشهود است و آیت یازیاله ن خ در سخن آیتیف تاریتحر
ر خارجه عراق از یر خارجه آن با وزیدولت موقت حضور داشت به علت چند مالقات وز

دولت موقت بود که آتش جنگ برافروخته  یشد و پس از برکنار یریشروع جنگ جلوگ
ن مضمون گفته بودند که اگر تجربه یاد آورد که با ایبه  دیرا با یهاشم یسخن آقا. دیگرد

ش یها هم حرف یاله ناطق نور آیت. میکرد می یریم از شروع جنگ جلوگیداشت می حاال را
 (:1/1/31زد یآفتاب )کند  می را تکرار

که  يفروشان و افراد ون معظم در مقابل وطنیحفظ اسالم به همت روحان
 .يهستند نه مذهب ينها نه ملیا. وده استدارند، ب يـ مذهب يمل يادعا

یعنی )« ارهاب»امبر خشونت و یکند که از پ می صادر یحکم یزدیاهلل مصباح  آیت
 (:18/21/31دوران امروز )رود  می توقع( ترور

 يـ مذهب يو مل ينیروشنفكران د يز است برایس جایابل يبرا يد هر حكمیبا
 .قائل بود

امت فرصت داد شما هم اگر به یس تا روز قیداوند به ابلد که خید پرسیاهلل با از آیت
 م بهیخدا اعتقاد دار

ا یگو. از خود دفاع کنند ید که اقالً در دادگاه علنیداد می ها فرصت یـ مذهب یمل
 (:11/2/41ابرار )رسد  می االسالم فاکر هم ان به حجتیاطالعات به نحوه دلخواه بازجو

 .اند هان کردیج را بر ارتباط با خاریرشدگان اخیدستگ

 (:11/2/41عدالت  یصدا)االسالم فاکر گفت  از جمله حجت
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 يان به سادگین آقایاست و خود ا ين افراد جزئیانجام گرفته با ا يبرخوردها
 .ان کردندیها و ارتباط با خارج را ب گرفتن پول يچگونگ

بخواهند که  که دارند از مقامات یشود که با نفوذ می االسالم فاکر خواهش از حجت
ارتباط »و « ها گرفتن پول»برگزار کنند تا  ین بار علنیها را مجدداً و ا یـ مذهب یدادگاه مل
 .افراد معلوم شود« با خارج

 (:11/2/41ات نو یح)راز یامام جمعه ش

 تیمطبوعات حما يلیبراندازان و تعط يریدستگ يه برایمردم از قوه قضائ
 .کنند مي

 یصدا)تر است  س محترم مجلس خبرگان از همه جالبیرئ ینیاهلل مشک قضاوت آیت
 (:2/1/41عدالت 

 .رد حكم قضات رد حكم خداست

 کنند، حکم خدا را رد می را نقض یبدو یدنظر که حکم قاضیتجد یها ها دادگایآ
اهلل  نگونه قضات مورد اشاره آیتیا واقعاً ایآ. ییگو ن همه تناقضیاکبر از ا اهلل! کنند؟ می

از قوه  یشاهرود یاله هاشم پس انتقادات آیت! کنند؟ می کم خدا را صادر، حینیمشک
 شود؟ می ه و قضات چهیقضائ

 :دهد می ه خبریعلم یها هحوز یریگ از موضع 8/1/41روزنامه فتح در مورخ 

 .شدند ياشكور يوسفیتهران خواستار خلع لباس  ينیعلوم د يها هحوز

 د به نظریبع. اند هشد یکپارچه قاضیهمه  هیعلم یها هشود که چگونه حوز می مالحظه
توجه گردانندگان . داشته باشند ین نظریان چنین و حوزویرسد که تمام مدرس می

 یاشکور یوسفیت از یدر حما یاله منتظر ة حضرت آیتیه را به اعالمیعلم یها هحوز
 .کنم می جلب

 (:8/1/41زد یآفتاب )د یگو می یواعظ طبس

 .ك خطر؟ بزرگ نجات دادیب را از ه انقالیاقدام قوه قضائ
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 یکه پس از انتخاب خاتم یجناح راست و کسان« انقالب»از  یاهلل طبس حتماً منظور آیت
 .باشد می ،اند ههم سکته کرد یو بعض اند هشد یو شوك عصب یماریدر دوم خرداد دچار ب

ت مل)د یگو می ریاخ یها درباره بازداشت ییخطاب به دستگاه قضا یاله جنت آیت
21/1/41:) 

ش ید پیتوان مي د و هر چهیخشكاندن آن اقدام کرد يدا و برایرا پ يا شما فتنه
 .دیبرو

 ا منظور، هرچهیآ. کردند می روشن« هرچه»منظور خود را از  یاهلل جنت کاش آیت
شان یاطالع ا به. دیش برویها هم پ یو دوم خرداد یخاتم یا تا آقاید و ید شکنجه کنیتوان می

 ین وجه عمل کردند ولیه را به بهترین توصیا 11شان در بازداشتگاه یکه دوستان ام یبرسان
 یدند که دادگاه را علنیقادر نگرد یمه راه متوقف شدند و حتینگرفتند و آخر در ن یا جهینت

 .برگزار کنند
 (:6/1/41 یهمشهر)دیکند مالحظه کن می الفارق اس معیق یاالسالم ناطق نور حجت

در  يا د اگر عدهیآ مي صدر اسالم بر سر انقالب ما ين بالم همایغافل شو
 ست؟ین ين براندازین برد، اید از بیه را بایت فقیند که والینند و بگویبنش يمحل

 (:11/1/41انتخاب )کند  می بند معروف را تکرار عیترج یاهلل جنت آیت

و نشان که از خود بجا گذاشتند  يدر اسناد( براندازان)نان یکه ا يبا صراحت
 ياد به شوراید زیگفتند ما نبا مي نان در جلساتشانیشود که ا مي دادند، معلوم

... میه هجوم ببریا به قوه قضائیم ینها بپردازیو امثال ا ينگهبان، نظارت استصواب
 .کرد يه و قانون اساسیت فقیوال يبرا يد فكریبلكه با

 (:21/1/41ران یا) یاهلل جنت آیت

 .اسالم است ي، موضوع براندازيراندازشود ب مي گفته يوقت

تا  21ند که از یگو می یرا برانداز اسالم ینگهبان کسان یه محترم شوراین فقیباز هم ا
 .یاهلل جنت ر از اسالم آیتیغ ی، البته اسالماند هنگفت یسال جز از اسالم سخن 61

 (:72/7/41قدس ) کند می دیها را تهد یدوم خرداد یاهلل واعظ طبس آیت
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م و انحرافات ین جرایاز بزرگتر يكی، يدر برابر قضاوت قاض يریگ وضعم
 .است ياخالق
شدت  هب يستیان کوتاه آمد و بدون رودرباین جرید در برابر ایچوجه نبایبه ه

 .باگردانندگان و عوامل آن برخورد کرد

ن موضع را در مورد یهم یاهلل طبس ا آیتیاست؟ آ یچه کسان یاهلل طبس منظور آیت
 هستند؟ یزند خود خواهند داشت که متهم به فساد مالفر

 (:6/8/41 یهمبستگ)ة قم ین حوزة علمیجامعه مدرس

ن حقوق بشر در یان دروغیرماه از مدعیه و هفتم تیمناسبت هفته قوه قضائ به
 .دینهراس ياحكام اسالم ياجرا

ق بشر حقو 12در قرن  یهراسند ول نمی ن مطمئن باشند که دوستانشانیجامعه مدرس
جاد یه غرب به دنبال ایوستن به غرب و با سرمایپ یبرا یشده است و حت یمسئله جد

. ت کردید حقوق بشر را رعایبا یآورد که تا حدود می بودن، اجبار یکاریاشتغال و رفع ب
ن ید به ایضمناً با. حکومت کرد 41توان در دهه  نمی ل دهه هفتادیو اوا 61دهه  یها هویبا ش

که ملحق به  یاسیو س یبه میثاق حقوق مدن 18اشت که کشور ما در سال نکته توجه د
هم آن را استمرار  یاسالم یوست و نظام جمهوریحقوق بشر است پ یمنشور جهان

 .نهد می بر عهده کشورها یالملل نیرا در صحنه ب ین امر تعهداتیده است و ایبخش

 (تیراست حاکم)ت مجلس یجناح اقل

 :دارد یپرده از تحوالت برم 11/2/41انتخاب در مورخ 

 يون جناح منتقد دولت، قربانیژه فراکسیها در نشست و يریاسناد دستگ يافشا
 ير افكار عمومیتنو ين اسناد در حال حاضر برایاز ا يبخش: ناتینده قاینما

و مرتبطان آن، قابل  ها هدنبال يابی شهیر يگر براید يقابل ارائه است اما برخ
 .ستیانتشار ن

 یت مجلس علنیاندکاران را با جناح اقل مشک هم ارتباط دستینده اندیوند نماحسن
 (:1/1/41ران یا)کند  می
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 تیون اقلیبه فراکس یيگزارش دستگاه قضا
ن یزاده و دو مسئول ایاالسالم عل خارج از مجلس و با حضور حجت يا جلسه

 .ه شدیارا يحاتیل و توضیپرونده تشك
با همسر و پسرش در دوران  ياهلل سحاب ت عزتاز مالقا يلمین جلسه فیدر ا

 :گفت مي خطاب به پسرش يلم سحابین فیبازداشت پخش شد که در ا
من  يتوانند برا مي ينها چه غلطیا. دینكن يریگین است، شما پیپرونده من سنگ

 (.....ندگان مجلسینما)د یرو مي بكنند که هر روز سراغشان
ر یید نظام را تغیکه با اند هگفت يگروه درون يا ر شده در جلسهیافراد دستگ

 .ر کندییتغ يم که قانون اساسیاز دارین کار نیا يم و برایبده
معاند نظام توسط چهره شاخص  يها ه، مالقات با گرويران خارجیارتباط با سف

 يدر تهران دعوت اشرار برا يمالقات با فرستاده رجو( مانیدکتر پ)ن گروه یا
ل بازداشت یدال ...جاد آشوبیو ا يحادثه کو ان دریوستن به دانشجویپ
زاده یران بوده است که توسط علیا يو نهضت آزاد يـ مذهب يمل يروهاین

 .اعالم شده است
ه یس قوه قضائینگهبان و رئ يو شورا يجمهور سیبه رئ يا نامه ياهلل سحاب عزت

ه کرده و اعالم کرد ينوشته است و نسبت به اظهارات و اعمال خود عذرخواه
 .کرده است مي است که تاکنون اشتباه

د یگو می ن رابطهیت هم در ایون اقلینشان و عضو فراکس نده ماهینما یهلرضا عبدال
 (:7/1/41ات نو یح)

 :تیاعضاء جناح اقل يپخش نوار اعترافات برا
و  يرشدگان از جمله سحابینفر از دستگ 01،07ن نوار شاهد اعترافات یما در ا
 ح دادهیشان توضیزاده و دو تن از همكاران ایتوسط علم که یبود يافشار

 .شد مي
ن قضاوت را ید ایشا يدم که افكار عمومیزاده پرسیعل ين مطلب را از آقایمن ا

 يان شده است اما آنان براین اعترافات تحت فشار و شكنجه بیداشته باشد که ا
در دو نوبت به  اش را خانواده يبا اعضا يسحاب يلم مالقات آقاین شبهه فیردّ ا

جه به ذهن یکردند و در نت ار راحت صحبت ميیشان بسیش دادند که ایما نما
 .قرار ندارند يتحت فشار خاص يسحاب يکرد که آقا نگونه خطور ميیننده ایب
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 د آن از آن مطلع باشدیبا یکه فقط قاض یا حسنوند باز هم از اطالعات محرمانه
 (:7/1/41ات نو یح)د یگو می

ر جلسات یرشدگان اخیزاده دستگیعل يه شده از سوید اراطبق اسنا
ر قانون ییرامون تغین جلسات پیداشته و نوعاً در ا يالتیو تشك يگروه درون
 خاموش بحث يعنوان برانداز مسلحانه بهریر نظام به روش غییز تغیو ن ياساس

ن از توا مي ن رابطهیاز افراد شاخص آنان گفته که در ا يكی يو حت اند هکرد مي
 .رنگ استفاده کرد کم يلیك مسلحانه و ترور اما خیتاکت
گفت با افراد مختلف  مي لم به فرزندشین فیدر ا يسحاب يم که آقایدیما د

 ين است و اگر ارفاقیسنگ يرا پرونده من به اندازه کافید زیکمتر صحبت کن
 .شود به خاطر کهولت سن من خواهد بود

 (:1/7/41است روز یس)کند  می ت مجلس اظهارنظریاقلنده ینما یباز هم محمدرضا قربان

زنند  مي بودن يبرچسب تصنع يافشار يبه اعترافات خالصانه عل يکه حت يآنان
آنچه مهم . ندارد يتیت وجدان او اهمیشان او و رضایا يبرا. ستندیاو ن« قانیرف»

 اصالحات يد جناح مدعین رهگذر عایاست که از ا ياست میزان منفعت
 .دگرد مي

و  1/21/41د یدر جرا یافشار یعل یآقا یرا به مصاحبه مطبوعات یقربان یتوجه آقا
 حیط مصاحبه را توضیبه سران سه قوه که شرا یمهندس سحاب یآقا 3/22/42نامه مورخ 

 یلم و سند دارند چرا از برگزارین همه نوار و فیان ایضمناً اگر آقا. کنم می دهند جلب می
 کردند؟ می فرار یدادگاه علن

 ها حمله یـ مذهب یمل یاز نمادها یکیب نمازجمعه به یخط یکاشان یاهلل امام آیت
 (:13/1/41روزنامه جوان )کند  می

 .نبودن مصدق استفاده کردند يس از مكتبیكا و انگلیآمر

نبودن مصدق استفاده کردند  یس از مکتبیکا و انگلیروشن کنند که آمر یامام یلطفاً آقا
 !شدند؟ یکه موجب شکست جنبش مل اله کاشانی، ، آیتقوم یبودن زعما «یمکتب»ا از ی
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 هیین قوه قضایمسؤول

و  یاالسالم مبشر حجت یها هشداد و غالظ دادگاه انقالب و مصاحب یها هیاعالم
ما و یع از صدا و سیطور وس ، به12/21/31زاده، پس از بازداشت ما، در یاالسالم عل حجت

که در سه شماره  یة رسمیک اعالمی ینفر از ما ط 1 یآزاد پس از. د پخش شده استیجرا
مة یم که ضمی، پاسخ دادها هو مصاحب ها هینوروز منتشر شد به موارد مطرح شده در آن اعالم

م یخواه ها هو مصاحب ها هیر از آن اعالمیغ ین نوشتار به مواردیدر ا. ن نوشتار استیا
 یاز دادگاه انقالب خواسته بود که اگر پاسخه ما ینوروز به هنگام انتشار جواب. پرداخت
از دادگاه انقالب ارائه نشد و ظاهراً سکوت  یجواب یچاپ آن آماده است ول یدارد، برا

ر یکه دادگاه انقالب و سا ینداشتن پاسخ بوده است و االّ در موارد یدادگاه انقالب به معن
 .کنند می داشته باشند با عجله عمل یپاسخ ینینچنیا یها هدادگا

رسالت )کند  می «تیقصاص قبل از جنا»س دادگاه انقالب یرئ یاالسالم مبشر حجت
11/21/31:) 

شد  مي يك منزل نگهداریکه در  يمدارک يضبط برخ يبرا يمأموران دادستان
 يـ مذهب ياصطالح مل به يروهایاز ن يمراجعه نمودند اما مشاهده شد که تعداد

و در  اند هن منزل تجمع کردیدر ا اند هنظام بوده یکه همواره به دنبال توطئه عل
 .ز هستندیآم كیو تجمعات تحر يش افكار عمومیتشو يبرا يزیر حال برنامه

قضاوت قبل از هر . است یزدن ، الحق و االنصاف، مثالیاالسالم مبشر حجت یطرف یب
 !و محاکمه ییبازجو

 از آن استفاده یمبشراالسالم  ن مدارك کجا هستند که دم و دستگاه حجتیضمناً ا
 .سازند نمی را منتشر آن یافکار عموم یکنند و برا نمی

 :دیگو می کارانراند از تشتت آراء دست 11/21/31زد در مورخ یآفتاب 

اهلل  در مراسم سالگرد فوت دختر قدرت يقوام يزاده به آقایسالم علاال حجت
 :گفته است يخانیعل
 .تن از آنها آزاد خواهند شد 01

د به همان یگر چرا در زندان ماندند شاینفر د 8ست که یمعلوم ن یآزاد شدند ول نفر 1
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 !ه ماندندیل که بقیدل
در  یهمبستگ. ن اظهار مشهود استیان از ایو بازجو ییتشتت در نظرات مقامات قضا

 :دارد یک بدعت پرده برمیاز  6/2/41مورخ 

ـ  يو گروه مل يت آزادت نهضیفعال يدادگاه انقالب اسالم يا هیبا صدور اطالع
 .را ممنوع کرد يمذهب

ل نشده است، یتشک یهنوز دادگاه! است یزدن مثال یاسالم یعدالت در جمهور یاجرا
ماه،  21دادگاه انقالب پس از حدود  12پس چرا شعبه ! کند می دادگاه انقالب حکم صادر

است چون با نظر  یرقانونین حکم هم غیدانند که ا می و همه! حکم انحالل نهضت را داد
 .ندارد یاحزاب هماهنگ 21ون ماده یسیکم

د یجرا)د یگو می کند و می از اقدام دادگاه انقالب دفاع یشاهرود یهلل هاشما آیت
17/2/41:) 

 .گر موضوع را کشف کنندید يها هماند تا دستگا نمي ه منتظریقوه قضائ

 دییاطالعات را تأ ف وزارتیه در وظاییه هم دخالت قوه قضاییقضا است قوهیر یحت
 !کند می

ان را لمس نکرده یفشار وارده به زندان. کند می عجوالنه قضاوت یسالم مبشراال حجت
 (:23/1/41رسالت )است 

و انتشار نامه  يافشار يلم اظهارات علیپخش ف يکه در پ یيادعاها يتمام
 بین مطالب منتشر شده است تكذیبودن ا يرواقعیدر مورد غ ياهلل سحاب عزت

ن یت و خواسته این مطالب با رضایکنم که ا مي شود و به صراحت اعالم مي
 .نه وجود نداشتین زمیدر ا يچگونه اجباریافراد صورت گرفت و ه

د یسه کنیمقا یپس از آزاد یرا با مصاحبه مهندس سحاب یسالم مبشراال حجتگفته 
ن مصاحبه یو همچنن نوشتار است یمه ایکه ضم(. یباستان یمقاله آقا 11/2/42ان یبن)

 .1/21/41در مورخ  یافشار یآقا یمطبوعات
 (:12/1/41ات نو یح)د یگو می محابا سخن یب یسالم مبشراال حجتو مجدداً 
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 يو جسم يام و از سالمت روح دار کردهید يواهلل قسم که بارها خودم با افشار
ط یر شكنجه و فشارها و شرایز ياعترافات و. ام ا و مطمئن شدهیجو يو
 .نبوده ياصخ

ر یو نامه اخ یافشار یآقا 1/21/41را با مصاحبه  یسالم مبشراال حجتن قسم جالله یا
است محترم دادگاه انقالب از یا ریگو! دیسه کنیبه سران سه قوه مقا یمهندس سحاب یآقا

اطالع هستند و ظاهراً  یشود ب می ان واردیکه به زندان ییو فشارها یط سلول انفرادیشرا
اعتماد به بازجوها داشته  هن همیاگر ا! اند ه، قبول کرداند هشان گفتیجوها به اهرچه باز

 .ن مملکت رایر کند وضع ایباشند، خدا بخ
 به عملکرد دادگاه انقالب خبر یـ مذهب یان ملیاز اعتراض زندان 1/7/41انتخاب در 

 :دهد می

نظر دیاه تجدها منتظر حكم دادگ يـ مذهب ينة پرونده ملیدادگاه انقالب در زم
 .است

. ت نشدید حکم بازداشت ما رعایدر تجد یچگاه در مدت بازداشت روال قانونیه
 .دادگاه انقالب است 16در شعبه  یرقانونین روال غید ایپرونده ما مؤ

رسالت )دهد  می میگران تعمیعجوالنه قضاوت کردن خود را به د یسالم مبشراال حجت
21/7/41:) 

 يعجوالنه دربارة عناصر ينظرهااظهار ير شاهد برخیاخ يمتأسفانه در روزها
غات یتبل ير فضایتأث تحت يو بعض اند هر شدیدستگ يم که به اتهام براندازیهست

عنوان مخالف نام برده و نظام را متهم به خارج کردن  ان بهین جریاز ا يانتخابات
نم عجله ک مي هیکنند من به آنها توص مي ين از صحنه با عنوان براندازیمخالف
 .نكنند

هم عجله نکرده است،  یگذرد، کس می ن سخن شمایماه از ا 11! یسالم مبشراال حجت
. دیده می بسته انجام یچرا محاکمات را در پشت درها! دیکن نمی اعالم یچرا دادگاه را علن

و مهندس  یافشار یة خودتان و در مقابل مصاحبه علیچرا در مقابل پاسخ ما به اعالم
 د؟یا ، سکوت کردهیاز آزاد ، پسیسحاب
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 (:8/8/41ران یا)د یگو می باز هم خبر دروغ یسالم مبشراال حجت

ك اتاق بزرگ ی، بلكه در يهستند و نه در بند عموم يمتهمان نه سلول انفراد
 .برند مي مبلمان شده به سر

 یاست که در آن مقطع فقط آقا یمتر 18ک اتاق یحتماً منظور از مبلمان مفروش بودن 
در  یو مهندس سحاب یه کماکان در سلول انفرادیدر آن بازداشت بوده و بق یوسفی
 .اند هبرد می ـ بسر یمارستان ـ در واقع سلول انفرادیب

دهد که هرگز اجرا نشد  می ییها س دادگاه انقالب قولیرئ یمبشر یسالم علاال حجت
 (:8/8/41ابرار )

 .شوند مي نده محاکمهیاه آدوم يكیتا  يـ مذهب يرشدگان موسوم به ملیدستگ

ر یکسال تأخید که با یگو می ها سخن یـ مذهب یمل هباز از محاکم 24/1/41نوروز در 
 :انجام شد

 .ور برگزار خواهد شدیها احتماالً اواسط شهر يـ مذهب يمحاکمه مل

 (:21/6/41رسالت ) یسالم مبشراال حجتس دادگاه انقالب یغلط رئ ییشگویباز هم پ

 .شوند مي مهرماه محاکمه يدازمتهمان بران

ها تمام  یـ مذهب یان گذشت، دادگاه ملید آقایکسال که از وعده و وعیهنوز پس از 
 .رفتیان پذین به اصطالح محاکمات پایا 2742مه آبان، یو آخر سر در ن! نشد
 (:12/6/41رسالت )تهران گفته است که  یک مقام مطلع در دادگستری

 .شود مي بیتكذ يبراندازن یمتهم يآزاد يتوافق برا

: گفت« سخاوتمندانه یآزاد»رها مانند یتعب ین مقام با ابراز انتقاد نسبت به طرح برخیا
طور سخاوتمندانه برخورد  ست که با متهم بهین یقه شخصیکه بر اساس سل ییقضا یکارها»

 «.شود
ت و یدرا یاست که از رو یکروب یآقا یبه تقاضا ین مقام دادگستریظاهراً پاسخ ا

سخنان . ها را آزاد کنند یـ مذهب یه کرده بود که ملیه توصیبه قوه قضائ یمصالح مل
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 (:16/6/41نوروز )باشد  می ار روشنگریان بسیجیزاده در جمع بسیسالم علاال حجت

 .م و انجام شدینجا بود که دو کار انجام دادیا
 ين ملیا. ها يـ مذهب يهم بازداشت مل يكی، ها هبستن مطبوعات و روزنام يكی

ن جور یا. با هم حساب شده بود يزیك چینها ی، اها هن روزنامیها و ا يـ مذهب
 ن طور که ما فكرینند، مثالً حاال واقعاً هم ایند بنشیایها ب يـ مذهب ينبود که مل

 .خدا کمك کرد! میکرد نمي
م و یگو مي م، بنده به ضرس قاطعیك کلمه به شما بگویزان در یخالصه عز

که واقعاً  ين مدرك دستشان هست، آن کسیکه با ما کار کردند و ا يسانهمه ک
من . میشان استفاده کردیبود که ما از ارشادات ا يستاد مقام معظم رهبریسفت ا

ارتباط دارم، اما خب، نظرات و  يشاهرود يندارم، من با آقا يکه با آنها ارتباط
به ما برسد  يشاهرود يقاق آیگرشان، چه از طریشان را مطالب د يها يسخنران

 م که شماها و هم مردم گوشیشان را گوش داد يها يم سخنرانیو چه مستق
ن جا یچه؟ ا يعنیه یت  فقیم که والیفهم مي دیآ مي نها به دستمانیا. دهند مي

 يندگیعنوان حوزه نما و شماها به! چه يعنیه یت فقیشود که وال مي مشخص
 .دیه هستیفق يول
م آقا ییگو مي «دیرا آزاد کن يسحاب يآقا»اصرار دارد که  راد يانصار يآقا

 اجازه. «مید مالقاتشان برویبگذار». میکن نمي شان متهم است و آزادشانیا
روند در  مي ن ور و آن ور کردند و رفتند مالقات،ینكه ایم بعد از ایده نمي

در زندان گناه، ممكن است  يم ما آنجا چقدر افراد بیدار يهزار زندان 06زندان 
باشند، حاال ممكن است محاکمه، تبرئه و آزاد بشوند، اما به  يباشند که اشتباه

 يمواد مخدر هست، چقدر پرونده و زندان( يزندان)هر حال هست، چقدر 
 د و چكاریند آقا چند نفر هستیروند که بگو نمي دار هست، به سراغ آنها چك
 يها کنند و حرف مي تشان راحاینند خوب تفرینش مي روند با او مي د،یکن مي

 يروند پ مي دهند و بعد مي شان را انجامیزنند و کارها مي شان را دوستانه
ون اصل نود که مال چهار تا آدم یسید؟ کمیم آخر شما که هستیگو مي کارشان،

د الاقل ید برویخواه مي خب شما که. ست مال همه ملت استین ين جوریا
 يول. میرفت مي کاش يند ایگو مي د، حاالینیبب گر زندان را همیبند د د دویبرو

 انتیکه خ ين عمامه هستند کسانیر سر ایز! هیاست قض ين جورید اینیبب
 .کنند به اسالم مي
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صادر  یا هیاعالم یدادگستر یزاده روابط عمومیسالم علاال حجت یپس از انتشار سخنران
 (:14/6/41نوروز )و اعالم کرد که 

اد شده صددرصد یاستان تهران در جمع  يسترس کل دادگیاظهارات رئ
که در مرکز مذکور  ير از افراد مشخصیو قرار بوده، غ يمحرمانه و خصوص

 ين جدا از چگونگیبنابر ا. حضور نداشته باشد يگریند فرد دینما مي خدمت
مذکور حق  ي، خبرنگارين جمع خصوصین رسانه در ایحضور خبرنگار ا

 .را نداشته است يانتشار مذاکرات جلسه خصوص

 :دهد می تهران پاسخ یدادگستر یروابط عموم یسنا بالفاصله به ادّعایا

 ها هندگان رسانیر خبرنگاران بنا به دعوت از نمایسنا مانند سایحضور خبرنگار ا
ون، یعلو يـ فرهنگ يش رزمیبرنامه روز پنجشنبه رزما يجهت پوشش خبر

 .انجام شده است

ادشده واقف ی یرانسنا در سخنیزاده به حضور خبرنگار این علیسالم والمسلماال حجت
 ین سخنان از سویدال بر محرمانه بودن ا یچ مطلبیتا لحظه مخابره خبر مذکور ه. اند هبود

. اعالم نشده است ین خبرگزاریزاده به این علیالمسلم و سالماال حجتش و یمسئوالن رزما
و  یهیکامالً بد یامر« سنایا»ران ین اایدانشجو یخبرگزار ین مخابره خبر از سویبنابرا

 .بوده است یعیطب
ن یبه پخش ا یدادگستر یاعتراض روابط عموم زاده ویسالم علاال حجت یسخنران

ح، یتهران، شفاف و صر یس کل دادگستریرئ. واضح و روشن است یازه کافاند هب یسخنران
ان خود و دوستانش بیها پشت یـ مذهب ید و بازداشت ملیرا در مورد بستن جرا یرهبر
حه مربوط به مطبوعات و یدر ال یم رهبرید، دخالت مستقیدر بستن جرا. کند می یمعرف

ک ی، در یها، رهبر یـ مذهب یدر مورد مل. همه روشن بود یشان به مجلس براینامه ا
ها،  یـ مذهب یمل یا و قبل از بازداشت فله یو پس از بازداشت مهندس سحاب یسخنران

، محارب است و حکم محارب هم یبرانداز قانون»نکه یکردند و ا« یداز قانونبران»سخن از 
ماه از  24ش از یکه ب ،41ور یزاده در شهریسالم علاال حجتنکه یا یول« .باشد می معلوم

رغم آنهمه یند را ـ علین فرآیگذرد، به صراحت تداوم ا می یـ مذهب ین ملیبازداشت اول
ل یبه دل... دانان، رهبران احزاب ه، روشنفکران، حقوقیجرمقننه و م ین قوایمخالفت مسئول
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 .قابل تامل و تعمق است یلیداند، خ می رهبر« سفت» یستادگیا
و سفت  یخود راتا حد اظهارنظر شخص یزاده، رهبریسالم علاال حجتنکه، به قول یا

دهد  می ران، دخالتیم قرن گذشته این نین مبارزیتر ختهیستادن در مورد بازداشت فرهیا
ا یآ. شناسد می ختگان راین فرهیاست که ا یجزء معدود افراد یرهبر. تاسف دارد یجا

ن یدهد که تا ا می ین مجوز را به رهبریداشتن، ا یل با کسیو اختالف تحل یاختالف فکر
 .را، مجاز بداند یفیشر یها انسان یو جسم یحد شکنجه روح

 (:11/21/41هان یک)العموم  ینده مدعینما یتشکر

برند صحبت کردم  يکه در بازداشت موقت به سرم يدر جلسه دادگاه با افراد
شان یها هبه امور خود و مالقات با خانواد يدگیهمة آنها از وضع زندان و رس

ت قرار ین افراد در زندان مورد آزار و اذینكه ایت کردند و ایاظهار رضا
 .ستیش نیب يا عهیشا اند هگرفت

 یکه به نرم یا مهندس سحابیآ. ها تیارونه جلوه دادن واقعن همه ویاکبر از ا اهلل
و نگهداری وی در سلول انفرادی و تشتت روان و روح ی قلبی  و سکتهاستخوان 
د شده یاش دچار کمردرد شد ضربه بازجو به شانه 28که با  یطوس سیو دکتر رئبیمارستان 

ها به دروغ  س سازمان زندانیرئ یاریبخت ی؟ قبالً آقا!اند هت داشتیرضا... مان یبود و دکتر پ
 (:8/8/41انتخاب )گفته بود که 

 .ندارند يچ مشكلیه هیاز نظر درمان، بهداشت و تغذ يـ مذهب يان ملیزندان

ه یها هم مشکل تغذ یـ مذهب یاکثر مل. منصفانه استرین اظهارنظر کامالً غلط و غیا
 یاگر روز. آنها منعکس است یککه در پرونده پزش یو درمان یداشتند و هم مشکل بهداشت

چه  یاز رو یاریبخت یشود روشن خواهد شد که اظهارنظر آقا یدگین پرونده رسیبه ا
 .بوده است یمصلحت

نوروز )ه قم به مناسبت دهه فجر گفت که یضیزاده در مدرسه فیسالم علاال حجت
1/21/41:) 

د که ها سر و صدا کردن يـ مذهب يو مل يآزاد در هنگام محاکمه نهضت
 يشد آبرو مي برگزار يد برگزار شود و اگر محاکمه علنیبا يمحاکمه علن
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د یخواسته شد در صورت صالحد يرفت و از قاض مي ها در کشور يلیخ
 ....زده نشد یيها برگزار نشود و حال چه حرف يدادگاه علن

 یاز قاض»ن یا. زادهیسالم علاال حجتتوسط ! یم در کار قاضیاقرار به دخالت مستق
 یزاده از رفتن آبرویسالم علاال حجتکند که ترس،  می روشن یازه کافاند هب« خواسته شد

سخاوتمندانه  یلیزاده خیسالم علاال حجتن مورد یها نبوده است چون در ا یـ مذهب یمل
 .اند هعمل کرد

 (:22/8/41نوروز )س دادگاه انقالب هم گفت یرئ یسالم مبشراال حجت

 يوگو کردم و و گفت يسحاب يساعت با آقا 1/0 ن نامه من حدودیپس از ا
 يمن از سحاب. به فرزندانش بود يعات دروغ در مورد نامه ویمتأثر از شا

اجبار کرده  یيرا در بازجو يا ویداده است  يقول يبه و يا کسیدم که آیپرس
 .هر دو مورد را رد کرد ياست؟ که و

 کی، یمهندس سحاب یز آزادشود که االن پس ا می خواهش یسالم مبشراال حجتاز 
سه یشان را با اظهارات خود مقایبکنند و پاسخ ا ین سؤاالت را از مهندس سحابیبار هم
 .را به سران سه قوه بخوانند یمذهب - ینفر مل 21ا نامه محرمانه، یکنند و 
م با نظرات همکارانش یرمستقیغ یه با صراحت ولیمعاون اول قوه قضائ یهلل مروا آیت
 (:17/22/41ات نو یح)د یگو می یکند و یم مخالفت

زند یبپره يانفراد يها در سلول يکردن زندان يد از زندانیها با قضات و زندانبان
 .اند هدیرا ند يکنند زندان انفراد مي ن کار رایکه ا يو کسان

 (:27/7/41توسعه )د یگو می زیه نییمعاون قوه قضا ین مرعشیدمحمدحسیهلل سا آیتو 

 .ندارد يو قانون ي، اعتبار شرعير از حالت عادیاقرار در غ

کند  می دواریه آدم را امین گروه از مسئوالن قوه قضائیخوشبختانه قضاوت و اظهارنظر ا
دو برداشت از . ه هم وجود داردین قوه قضائیاز مسئول یدر بعض یکه هنوز اسالم واقع

وع آن هستند و ک نیندگان ینما یزاده و مبشریسالم علاال حجتاسالم است که 
 .ندگان نوع دوم آنینما یهلل مرعشا آیتو  یسالم مرواال حجت
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 پروندة ما يقاض

پرونده، به لحاظ  یقاض. ان شدیه بیینحوة برخورد دو جناح، کامالً متفاوت، از قوه قضا
در مورد پرونده  یباشد و حکم بدو می م قضاوت در مورد متهمانیمسؤول مستق یقانون

عالوه معهذا، . دهد نشان مین پرونده را یا یدر مورد قاض ییضاوت نهاق ها یـ مذهب یمل
 .سازد می ممکن یوجود دارد که قضاوت را، در مورد و یشواهد و مستندات بر آن،

حداد واگذار  یه، به قاضییس قوه قضایاز طرف رئ« ژهیحکم و»ک یپرونده ما، طبق 
 یها هکه در مورد دادگا یظر جامعرغم نین پرونده از طرف حداد ـ علیقبول ا. شده است

ن دادگاه در یبودن ا یرقانونیمستقل وجود دارد، و آن غ ین قضات و وکالیانقالب در ب
برگذار  یرعلنیغ. ز استینگا هز و شبیبرانگ است ـ سؤال یاسیس یها همورد قضاوت پروند

 یقاض نیاز نقض قانون توسط ا یگری، مورد دین دادگاه، آنهم به صورت فردیکردن ا
 .است
 یاو حسن زارع دهنوئ یحداد، که اسم اصل ی، قاض11/21/31مه شب ینجانب تا نیا

 .ده بودمینشن یزیده و راجع به سوابق او چیاست را ند
. طرف بود یب یک قاضیو از موضع  یار معقول، منطقیبا من بس یدر آن شب برخورد و

رغم موضع ین جهت که علیخوشحال از ا. دوار ساختین برخورد مرا خوشحال و امیا
ساخته، در  شیاز پ یویسنار یه ما و اجرایگر و انحصارطلب در توطئه عل راست سرکوب

المقدور و در چارچوب  یاست، که حت یپروندة ما انسان منصف و متعادل یه قاضیقضائ قوه
 یشأن جمهور ین برایخواهد کرد که عادالنه قضاوت کند و ا یط، سعیمجموعة شرا

ک ی، حداکثر پس از ین قاضین جهت که با وجود ایدوار از ایام. د خواهد بودیمف یاسالم
 .او اثبات و آزاد خواهم شد یمن برا یگناه یهفته ب

ن مضمون را یکه قبالً ذکر شد و ا 11/21/31مخصوصاً جمله معروف او در آن شب 
ن مطلب ید ایقصد بازداشت مرا نداشته است و مجبور به آن شده است، مؤ یداشت که و

کرد که گر چه او نتوانسته است به موقع  می دیین نظر را تأیهم، ا یبعد یها مالقات. است
. ت خواهد کردیبه هنگام قضاوت انصاف را رعا یمرا از چنگ بازجوها نجات دهد ول

ان آن برخورد و نقل آن جمله یمن و به هنگام ب یرقانونیمتأسفانه در هنگام محاکمه غ
د که از من ینام یمرا دروغگو و مفتر. شد یداً عصبانیشفت و شدبرآ یمعروف، قاض

به  یبود که کنترل خود را از دست داد و حت یت او به حدیعصبان! ت خواهد کردیشکا
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ت او یعصبان. ن کرد و کامالً از جادة انصاف خارج شدیتوه ییقضا یها تیاز شخص یبعض
آرامش  ید براین دارو بایالقاعده، ا یش رفت که مجبور به مصرف دارو شد و علیپ یتا حد

 .د بر اعصاب خود تسلط داشته باشدیبا یکه قاضیباشد، در حال یاعصاب و
گر او یکرد، قضاوت من نسبت به او عوض شد و د ین برخوردینکه حداد چنیپس از ا

 ،یرقانونیدر چارچوب مجموعه عوامل غ ین پرونده، حتیقضاوت در ا یرا صالح برا
ة یدارم که در بخش گذشته دفاع یادیز یو نقل یل عقلیقول دال اثبات آن نقل یبرا. دانم نمی

ن نوشتار به یر ایبه هنگام تحر. دانم نمی یام و تکرار آنها را ضرور خود، به آن استناد کرده
چاپ شده  21/1/41ه صبح ـ وابسته به جناح راست ـ مورخ یبرخوردم که در نشر یخبر
 :ن بودین خبر چنیا. بود

 عزل کرده بود يرا منتظر ين قاضیا

مسائل به  یا به علت پاره 61دادگاه انقالب در اواسط دهه  16س شعبه یحداد رئ یقاض
 .کنار گذاشته شده بود ییت قضایاز مسؤول یدستور منتظر

 یهلل منتظرا آیتحضرت  اند هندارم که باعث شد یاطالع« مسائل یا پاره»من هنوز از 
دارم، مرا مطمئن ساخت که عدم  یهلل منتظرا آیتکه از  یشناخت یند ولیرا عزل نما یو

 ین قاضیمن به دستور هم. م محرز استین پرونده برایدر مورد قضاوت ا یت ویصالح
به دستور . ، در زندان موقت، بازداشت بودمیاسالم ین جمهوریروز برخالف قوان 268
شوم در اواسط  می حال متوجهبه اصطالح محاکمه شدم و  یرقانونیطور غ به ین قاضیهم

کنار گذاشته شده است و حتماً در  ییت قضایک مرجع عادل از مسؤولیتوسط  61دهه 
خ در یعبرت تار یبرا. روشن خواهد شد یهلل منتظرا آیتن اقدام حضرت ینده علت ایآ
 .میآور می و قضاوت یقاض یها یژگین را درخصوص وینجا سخن معصومیا

 :ك اشترر به مالینامه حضرت ام
 ين، از کسانیقضاوت برگز ين فرد نزد خود را برایسپس در میان مردم برتر

ن یکه مراجعه فراوان آنان را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان و متخاصم
ها و اشتباهاتش  وا ندارد در لغزش يگر او را به خشم و کج خلقیكدیبا 

 يو يروشن شد، برا شیکه برا ينكند و بازگشت به حق، هنگام يپافشار
ق اکتفا یرون کرده، در فهم مطلب به اندك تحقیسخت نباشد، طمع را از دل ب
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تر و در تمسك به  را انتخاب کن که در شبهات از همه محتاط يکسان. نكند
کنندگان کمتر خسته و  تیل از همه مصرتر باشند و با مراجعه مكرر شكایدل

 ...ندناراحت شوند و کنترل خود را از دست نده

 :امبر نقل کرده است کهیاز پ( ع)امام صادق

رفت، در حال خشم یت قضاوت را پذیکه مبتال به قضاوت شد، مسؤول يکس
 (يـ ابواب آداب قاض 7/017ل یوسا)قضاوت نكند 

 :به مالک اشتر یحضرت عل

مالك، هرگز مگو که من مأمورم و معذور، هرگز مگو که به من دستور  يا
هرگز طمع مدار که تو را کورکورانه . رکورانه اطاعت کنمد کویو با اند هداد

اد آر که یبه  ينیب مي مالك، هر قدر که خود را فعال و قادر... اطاعت کنند
 .تر و قادرتر است خداوند متعال از تو فعال

 :تابعه یها استاندار فارس و بخش« ادیز»به  یحضرت عل

را که خشونت، مردم را به ز، چیهمواره دادگستر باش و از خشم و ستم بپره
ام یق)ر یکشاند و ستم، مردم را به شمش مي وطن يز از کشور و جالیگر

 (67االسالم، حكمت  ضیالبالغه ف نهج)خواند  يفرام( مسلحانه

 :یحضرت عل

داران برپاداشتن عدالت در شهرها و ظهور مودت ملت  چشم زمام يد روشنیبا
( قضاوتشان)شان  نهیبه سالمت سگردد، مگر  نمي باشد و محبت مردم ممكن

شود، مگر با گرد آمدن مردم  نمي ز حاصلین ين امریت و چنینسبت به حاکم
انقطاع مدت،  يرامون حاکمان و کمتر احساس کردن، سلطه آنها و ترك آرزویپ

 .حكومت آنان

کنم که  می را نقل 67ـ شماره  8/6/42ان خبر روزنامه اعتماد مورخ دوشنبه یو در پا
نگونه یاز عملکرد ا یحقوق بشر جهان یها قضاوت سازمان یاست از چگونگ یدییتا

 :دیمالحظه فرمائ. قضات
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 ر دادگاه انقالبیر سؤال رفتن احكام اخیز
به  يدگیرس يها هت حقوق بشر در دادگایران در رعایشود تعهد ا مي گفته
 وجود دارد که در صورت وجود یي حقوق بشر که در آن ماده يفریم کیجرا

شده و مورد محاکمه  يتكاران بشرین شامل جنایمسبب يرقانونیغ يها هدادگا
أت یل نشده و هیتشك يکه مطابق قانون اساس یيها هدادگا. رندیگ مي قرار

ن تعهد شده و احكام یباشد مشمول ا نمي يمنصفه در آن حضور نداشته و علن
 .ر سؤال رفته استیانقالب ز يها هر دادگایاخ

 .ن تعهدنامه استیز مشمول ایبعد از انقالب ن يها هادگاشود د مي گفته

د یالقاعده با یچاپ شده بود که عل 11/7/41است روز مورخ یه سیدر نشر یگریخبر د
ن خبر هم یا. باشد( یپرونده نهضت آزاد یقاض 12س شعبه ییر) ییا بابایمربوط به حداد 

. دیست ـ دربارة آن انجام نگردـ طبق معمول جناح را یادیز یبعداً دنبال نشد و سروصدا
داشته  یجناح راست که سع یغاتین تبلیوة ماشیهذا، جهت اطالع خوانندگان در مورد ش مع

ده یفا ین ماجرا نشان دهد بیل در ایها را دخ یـ مذهب یا ملیرا مظلوم و  یا قاضیاست 
 :اما متن خبر. نخواهد بود

 .کام ماندر ناینفوذناپذ يك قاضی يكیزیحذف ف يبرا يتالش
به پرونده  يدگیاز قضات متعهد که رس يكیاست که  يموثق حاک يها هدیشن

تمام همت و وقت خود را مصروف  يمحول شده و و يبراندازان به و
انه جان سالم یجو ك توطئه انتقامیراً از ین پرونده کرده است، اخیبه ا يدگیرس

 .به در برده است
 ين قاضیبه درب منزل ا ينذر يحلوا ينیك سیاقدام خود  يگران برا توطئه

ن حلوا نخورده و همسرش به دنبال خوردن یاز ا يمتعهد برده بودند اما و
شات به یمارستان منتقل شد و آزماین حلوا مسموم شده و به بیاز ا يمقدار کم

به  يع شده مسموم بوده و با هدف خاصیتوز يعمل آمده نشان داد که حلوا
 .ده بودفرستاده ش ين قاضیمنزل ا

ن یاز قول معصوم یقاض یها یژگیان کردم، ویحداد را با خودم ب یرفتار متناقض قاض
 حداد در مورد پرونده  یآقا یبرا« یا ژهیحکم و»ه یاست قوه قضائینکه ریا. ان شدیهم ب

ن کار را تقبل کرده است با آن سابقه که در یها صادر کرده و شخص حداد ا یـ مذهب یمل
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له ا آیتبه حکم  16س دفتر او در شعبه یف رئید پورسیحداد و مج یقاآ 61ل دهه یاوا
رساند که  می یریگ جهین نتی، مرا به ااند هن اخراج شدیاز دادگاه انقالب مستقر در او یمنتظر

 یا ن پروندهیحداد داشته است که او را وادار به قبول چن یآقا یها و سوابق خاص یژگیو
 یابین پرونده هم مورد ارزیا ینده قاضیران در آیا یقضا خیکرده است که بهرحال در تار

 .قرار خواهد گرفت

 ها يـ مذهب يمل يریدر مورد دستگ يواکنش اعضاء و احزاب دوم خرداد

ها در مجموع  یـ مذهب یدر دوران سرکوب مل ید دوم خردادیافراد، احزاب و جرا
 یکردند و در هر مصدر و موضعها دفاع  یـ مذهب یدوستانه از حقوق مل مسؤوالنه و انسان
، نگذاشتند که یریگ و موضع یل و سخنرانینکرده و با صدها تحل یکه بودند، کوتاه

 .خود موفق شوند یویسنار یحکومت، در اجرا یها یراست
به  یخواهد آمد که تا حدود یفقط موارد. ستینجا مقدور نیموارد در ا یآوردن تمام

ضمناً از آن دسته از . ها را هم نشان دهد یخردادبحث کمک کند و در ضمن مواضع دوم 
 ن نوشتاریاز آنها در ا یما دفاع کردند و ذکر یها که مسؤوالنه از حقوق انسان یدوم خرداد

 .طلبم می شود، پوزش نمی
 :ف کردیان سوم را در سه مقاله خود تعریجر 4/1/31روزنامه مشارکت در مورخ 

از اخالق و  ينه تنها فاقد حداقل است که« يراست وحش»ان سوم همان یجر
بار در پوشش  است بلكه با دست زدن به اقدامات خشونت يرفتار اسالم

چنان چهره اسالم و انقالب را نزد ملت مخدوش  يو انقالب ياسالم يشعارها
 .دیسال طول خواهد کش يها ن چهره سالیا يکرده است که بازساز

جناح . دیت مالحظه کنیدو جناح حاکمرا از منظر « ان سومیجر»اختالف در مورد 
داند و دوم  می ان سومیون خارج کشور را جریسیاپوز« ونیمل»، «ها یـ مذهب یمل»راست 
 .یرا و چه اصطالح درست« یراست وحش»ها  یخرداد

 یا فله یریخبر داد که قبل از دستگ یا طلب مجلس از توطئه نده اصالحینما یمیرداماد
 (:6/22/31امروز دوران )ده شده بود یما چ

 01ش از یب يبه استان فارس، افراد يس جمهوریقبل از سفر رئ يدر روزها
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و دکتر مصدق را در کنار هم و با  يخاتم يهزار پوستر که در آن عكس آقا
ن یچاپ کرده بودند، قرار بود آنها را در ب يـ مذهب يمل يروهاین يامضا
 .ع کنندیت توزیجمع

و چه ین سنارینندگان پوستر و طراحان اک لوم نشد که چاپمع. دینیب می طرح توطئه را
و کشت  یریک درگیل به یراز را تبدیس جمهور از شیدار رئیبودند که نتوانستند د یکسان

آنها را  یا ند و دو ماه بعد فلهیها را دراز نما یـ مذهب یوقت مل ل کنند و آنیو کشتار تبد
 .ش رودیو، پیکنند تا سنار می بازداشت

ها  یـ مذهب یمل یریدر مورد دستگ یمحتشم یون جبهه دوم خرداد، آقایس فراکسیرئ
 (:11/21/31ات نو یح)ر واکنش نشان داد یبشرح ز

نظارت  يه نفیکه داع يکسان. زند مي بیآس ين اقدام به اعتماد افكار عمومیا
و مردم  يکننده انقالب، قانون اساس يرا دارند، نف ياسالم يمجلس شورا

 .پاسخ دهد ياسیس يها هچهر يرید در مورد دستگیه باییس قوه قضایرئ. هستند

العمل نشان داد  نده قوچان دو روز پس از بازداشت ما عکسینما یمحمد باقر ذاکر یآقا
 (:17/21/31زد یآفتاب )و گفت 

 .بود يبه خاتم ين حرکت دهن کجیا

کنش نشان داد وا یه رسمیک اعالمی یجبهه مشارکت دو روز پس از بازداشت ما ط
 (:17/21/31زد یآفتاب )

م به یدواریاعالم دارد و ام یيها هوین شیداند تأثر خود را از چن مي فة خودیوظ
 .ان داده شودیه پاییع مسؤوالن قوه قضایسر يدگین گونه اعمال با رسیا

اعالم موضوع کرد و گفت  یاسالم یاست محترم مجلس شورایر یکروب یمهد یآقا
 (:17/21/31زد یآفتاب )

 .همه آزاد شوند يشاهرود ير آقایدوارم با تدبیام

 (:17/21/31زد یآفتاب )نظام گوشزد کرد که  ین ردة باالیبه مسوول یبهزاد نبو یآقا
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 .ر خواهد دادییرا به ضرر نظام تغ يالملل نیو ب يداخل ين اعمال فضایا

 (:17/21/31)طلب مجلس گفت که  نده اصالحین نمایمحسن آرم یآقا

 .ل شده استیك قاعده تبدیزا به  و حوادث بحران ياسیس يها روز جنجالب

 (:17/21/31)گفت که  رزادیاحمد ش یآقا

برخورد با . ندیآ مي به حساب ين قانونیاالن جزو مخالف يـ مذهب يمل يها هگرو
 .د شفاف و روشن باشدیبا يو مخالفان قانون ياسیس يها هگرو

ارانه یدوم خرداد از قبل و بعد از بازداشت ما هوششود که رهبران جبهه  می مالحظه
 .اند هو شدیمتوجه سنار

 به عملكرد دادگاه انقالب يدوم خرداد يروهایاعتراض ن

مطرح شد  یاسیفعاالن س یریر اطالعات درباره دستگینده مجلس از وزینما 81سؤال 
 (:11/21/31د یجرا)

 (:11/21/31ن امروز دورا)نده مجلس آمده است که ینما 211و در اعتراض 

و آشكار  يعاد يا را که در جلسه يتوان تمام کسان مي يچگونه و با چه حكم
ده یپوش يو اطالعات يتیز بر مسؤوالن امنیآن ن يکه محتوا اند هحضور داشت

از دستگاه  يه نمود که بخشیتوان توج مي ر کرد و چگونهینبوده است، دستگ
 را به انجام برساند؟ یيو قضا يکار دستگاه اطالعات جا كیخود  یيقضا

ها قبل اعالم  آن از مدت يها فرض شیست که پین يا ل برنامهین اقدام تكمیا ایآ
ژه به یها و محاکمات و يها، بازجوئ يریکوشند تا با دستگ مي نكیشده است و ا

 ها را به اثبات برسانند؟ فرض شیهر نحو ممكن آن پ

أت یپور عضو ه یمینع. و استیک سنارین یندگان مجلس بر تدوید نمایباز هم تأک
 (:11/21/31دوران امروز )سه مجلس به طنز گفت که یرئ

و در آستانه  يس جمهوریرئ يکه در زمان سخنران اند هنما شد ان خوابیا آقایآ
 .اند هدست زد ين اقدامیه، به چنیشان به روسیسفر ا
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ماتوم یاولت یحت یماسال یمجلس شورا ییو قضا یون حقوقیسیس کمیرئ یقوام یآقا
 (:11/21/31دوران امروز )داد که 

ساعت اعالم کنند که بر اساس چه  87م ظرف یخواه مي یيما از دستگاه قضا
 .اند هن افراد را به نام برانداز بازداشت کردیا يا ادله

دوران )ها از آن مطلع بودند  یلیسخن گفت که خ یتیاز واقع یخراسان یمحمد عبائ
 (:11/21/31امروز 

ك یا ین امر آیکردند با توجه به ا مي را برگزار ين جلساتین گروه همواره چنیا
 گران مطلع شوند؟یگذارد که د مي يگروه برانداز جلسه علن

 (:11/21/31)نده مجلس خبر داد ین نمایآرم یباز هم از انتقاد آقا یهمبستگ

ان با سفر همزم ياسیا جنجال سیك بحران یرا  يـ مذهب ين بازداشت ملیآرم
 .ف کردیبه مسكو که به قاعده مبدل شده توص يس جمهوریرئ

 :خبر داد یاست محترم جمهوریاز انتقاد ر 11/2/41در  یهمبستگ

 .انتقاد کرد ها هر با مطبوعات، افراد و گرویاخ ياز برخوردها يخاتم

 :را منتقل کرد یاست جمهوریتأسف ر 12/2/41ران در مورخ یروزنامه ا

طلب توسط  اصالح يها هها و روزنام تیاز سرکوب شخص يمحمد خاتم
 يبا در نظر گرفتن مصالح کل»: ن گفتیبشدت انتقاد کرد و چن یيدستگاه قضا

دهد ابراز  مي توان تأسف خود را از آنچه رخ نمي جامعه يرپایت دیو امن
 «.نكرد

ء کرد توطئه انحصارطلبان را افشا 11ون اصل یسیاست محترم کمیراد ر یانصار یآقا
 (:12/2/41 یهمبستگ)

که  یيها حرکت. ستیمنطبق بر قانون ن يبدون ادله کاف ياعالم اتهام برانداز
 .را مجبور کند وارد صحنه انتخابات نشود يخاتم يدارد آقا يشروع شده سع
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که نقض شده است  ییک اصل مسلم قضایبر  یون قضائیسیس کمیرئ یقوام یآقا
 (:12/2/41 یهمبستگ)انگشت گذاشت 

خارج شده و  يطرف يدهد که احتماالً دادگاه از ب مي نشان ياظهارات مبشر
 .به پرونده را ندارد يدگیت رسیصالح
د افراد یگو مي دادگاه اکنون ينظر دادگاه به منزله حكم است و وقتاظهار

ن یدر ا. حكم خود را صادر کرده است يعنی، اند هبازداشت شده برانداز بود
 .خواهد بزند مي يچه حرف صورت دادگاه بعداً

 یهمبستگ)ول دانست و گفت ئرا مس ییت دستگاه قضایریمد یخراسان یعبائ یآقا
12/2/41:) 

 .است یيالت قضایت در تشكیریدهنده سوءمد ر نشانیاخ يها يریدستگ

 یجمهور)کنندگان ما پرده برداشت  از خودسر عمل کردن بازداشت یبهزاد نبو یآقا
 (:11/2/41، یاسالم

نسبت به  يت ملیامن يعال يد شورایکه نه مجلس، نه دولت و نه شا يتوق
توقع  يم از افكار عمومیتوان مي ستند چگونهیه نیر توجیاخ يها يریل دستگیدال

 يا وقتین اعمال در دنیا. ه باشندین مسئله توجیم که نسبت به ایداشته باش
 .د داردیك نظام نسبت به اقتدارش تردیشود که  مي اعمال

 (:11/2/41ران یا)گفت  ینده مجلس خبرگان رهبرینما یزیتبر یله محسن موسوا یتآ

مخالف منطق و قانون اسالم  ها هشمندان در روزنامیر با اندیاخ يبرخوردها
 .است

 یزدیآفتاب )کرد و گفت  یریگ امام جمعه گلستان هم موضع یدیله نورمفا آیت
11/2/41:) 

با  یيرا به همنوا يهر انتقاد ها هاز روزنام يبرخ. ستیبرانداز نظام ن يهر مخالف
 .دهند مي منافقان نسبت
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 راد يانصار يمصاحبه آقا

از موارد اشاره  یلیک مصاحبه مشروح به خیدر  11ون اصل یسیس کمیراد، رئ یانصار یآقا
 (:11/1/41نوروز )داشت 

 .نبود ين برخوردیاز به چنیاگر مدارك معتبر وجود داشت ن
که دارد، مرجع  يا فهیمجلس برحسب وظ 71ون اصل یسیمک: ياسیگروه س

. کند مي افتیدر یيو قضا یياجرا يها هاست که از دستگا ياتیبه شكا يدگیرس
ون شده یسین کمیتر شدن ا گر باعث فعالیز بار دیر نیگسترده اخ يها يریدستگ
وگو  راد به گفت ين انصارین حسیسالم والمسلماال حجتن باره با یدر ا. است

 :میا نشسته
 يابیر چگونه ارزیشدگان اخ بازداشت يرا برا يشما عنوان مجرمانه برانداز

 د؟یکن مي
ن یا. است يار قابل تأسف و نگرانیبنده بس ين است که برایقت ایحق

، و اند هخود طرفدار مسالمت بود ياسیات سیشدگان در تمام طول ح بازداشت
فعال  يها تیر کمتر شخصیما در سطح کشورمان و در طول پنجاه سال اخ

باشند و  يمتك يو فرهنگ اسالم ينین حد به آداب دیم که در ایا داشته ياسیس
 .پرداخته باشند ياسیت سین حال با مسالمت به فعالیدر ع

 کند؟ يروها را برانداز معرفین نیتواند ا مي يلیپس چه تحل
نظام اصل  يکنند که مصالح نظام و حت مي گمان يکنم برخ مي من تصور

با کمال تأسف  يا ر روشنتر عدهیا به تعبیحضور آنان در قدرت است و  يمساو
ك یکنند و چون در صورت ادامه روند دمكرات مي ينظام تلق يخود را مساو

عنوان  يبرا يهیچ توجیرسد ه مي د، لذا به نظریخود را حذف شده خواهند د
ان حذف خود را یان که آقیشدگان، جز ا ن بازداشتیبرانداز بودن و حذف ا

 .کنند وجود ندارد يحذف نظام تلق يمساو
 ن افراد زده است؟ین شكل دست به بازداشت ایه به اییچرا قوه قضا

صدق عنوان برانداز  يبرا يا ن است اگر واقعاً اسناد و مدارك آمادهیتصور ا
ن یان اول این نبود آقایچن نیبه برخورد ا يازیچ نیدادگاه وجود داشت، ه يبرا
که قبالً عرض شد ساخته و  يشدگان با همان تصور بازداشت ينوان را براع

و پس از آن در  اند هو محاکمه آنان را بازداشت کرد يپرداختند و قبل از بررس
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ه در نقش ییاگر واقعاً قوه قضا. اند هاسناد و مدارك برآمد يآور جمع يپ
ت و به اصل گرف مي ن است قراریمع يآن در قانون اساس يکه برا يمشخص

گاه خود را با وزارت یپرداخت و جا مي در مورد اتهامات يقضا و دادرس
مخالف  يروهایص نیت کشور و تشخیکرد و امر حفظ امن نمي اطالعات عوض

 واگذار يت ملیامن يت را به وزارت اطالعات و شورایا مخالف امنیآن و 
صوصاً با توجه به زد، مخ نمي يهیرقابل توجین اقدامات غیکرد، دست به چن مي

ن یچ عنوان در ایه د وزارت اطالعات بهیگو مي که يق و معتبریاطالعات دق
ن اقدامات نداشته و به خصوص با یاز ا يا اصالً اطالعینه هماهنگ نبوده و یزم

مجلس در برابر سئوال تعداد  یيون قضایسیر اطالعات در کمیتوجه به آنچه وز
ن افراد بازداشت شده کامالً یا بر پرونده اد که میگو مي ندگانیاز نما يادیز

اما وزارت اطالعات آنان  اند هق بودیم، کامالً آنان تحت نظارت دقیاشراف دار
 .داند نمي را برانداز

خواهد  شدگان چه مي ت خانواده بازداشتینه شكایون اصل نود در زمیسیکم
 بكند؟

 يدگیت کار رسفة کل مجلس  هم هسیفه خود که وظیون حسب وظیسیالبته کم
ن موظف است در یرسد به عهده دارد بنابرا مي ،يا هیکه از هر ناح ياتیبه شكا
سؤال کند و  يات از مراجع مربوط و من جمله مقامات قضائین شكایمورد ا

شدگان اواخر سال  که از طرف بازداشت ياتینه شكایمستندات آنها را در زم
درباره  يم، از مقامات قضائیا م دادهه را انجایم اقدامات اولیافت کردیگذشته در

ن اقدامات خواستار یم و مستندات آنان را درباره ایاقداماتشان سؤال کرد
ون یبه کمس يرقابل قبولیغ يچگونه مستند قابل قبول و حتیم که تاکنون هیا شده

ن موارد را مورد بحث قرار خواهد داد و یون ایسیکم يارائه نشده است، بزود
ون و مجلس موارد تخلف را در یسیف کمیشود طبق وظا يفاگر احراز تخل

نسبت به . قرائت خواهد کرد و به دادگاه صالح ارجاع خواهد داد يجلسه علن
را انجام  يشتر اقدامات قانونیز با سرعت بیر نیشدگان اخ ت بازداشتیشكا

طبق قانون عمل نكرده باشند و اقداماتشان  یيم داد و اگر مقامات قضایخواه
 .م دادینباشد آن را اعالم و به دادگاه ارجاع خواه يه قانونیل توجقاب

ه در اغلب موارد در قبال ییقضا د اما قوهیا ن کارها را کردهیشما قبالً هم ا
 نبوده است؟ یيا حاضر به پاسخگوین نكرده و یاقدامات شما تمك
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 یيها جدالو  يمنطق يها ه گرفتار چالشینه ارتباط با قوه قضائیما تاکنون در زم
از آن در  يم که بخشیا ون بودهیسیارات مجلس و اقدامات کمینه اختیدر زم
سال گذشته  ين روزهایمنعكس شده است اما در آخر يعموم يها هرسان
در  يافت شده است که اعالم همكاریدر یيقضا يمقامات عال يكیاز  يا نامه

باشد ما  يهاد جدشنین پیم ایدواریکشور شده که ما ام ين رسمیچارچوب قوان
حفظ  يبرا يم در جهت هماهنگیم و آنچه در توان داریکن مي از آن استقبال

 .م کردیحقوق شهروندان و دفاع از مصالح کشور اعمال خواه

رامون مسائل روز  یپ ين انقالب اسالمیسازمان مجاهد يلیه تحلیانیب 

 (:21/0/71نوروز شنبه )

ه و یرو یب یها یریدستگ» یا هیانیدر ب یسالمن انقالب ایسازمان مجاهد: یاسیگروه س
 .را محکوم کرد« یقانون یرهایکردن مس یرقانونیو اعالم ناموجه غ یرقانونیغ

 یها تیضمن عمل کردن به مسئول»خواسته شده که  یهلل شاهرودا آیته از یانین بیدر ا
 .شود« شهروندانه در نقض حقوق ییقضا از قوه یافراط یتیخود مانع سوءاستفاده اقل یقانون

دانند که سازمان  همگان مي»: دیافزا می ه خودیانیدر ب ین انقالب اسالمیسازمان مجاهد
 يمرزبند يـ مذهب يمل يروهایو ن يبا نهضت آزاد ياسیو س يشه از نظر فكریما هم

ن حقوق یتر یين امر موجب نشده و نخواهد شد که ما بر نقض ابتدایداشته اما ا
ه آنان را محكوم یاندك عل يگروه يها يشكن م و قانونیفرو بندآنان چشم  يشهروند

ز با ما هم یت نیو جمهور ياگر در برداشت از اصول حفظ حقوق شهروند يم، حتینكن
د ییرا تأ يرقانونیغ يها وهیحفظ نظام اتخاذ چنان ش يتواند برا نظر نباشند اما قطعاً نمي

ش یاند افته و عاقبتی و توسعه ياسیس ياه همه نظام»: کند می ه اضافهیانین بیا «.کند
د تا براندازان مسلح را ید در کنار موافقان نظام کوشیاند که با افتهیدر ياکنون به خوب

ضدنظام را به سود موافقان  يها ستیل کرده و صفوف تروریتبد يز به مخالفان قانونین
است تا  يده کافو سا یين امر ابتدایتوجه به هم. ختیاز هم گس يا مخالفان قانونی

تر  رانهیو ياتین اعمال و عملیرانه با چنین ویاست آن اجازه ندهند که ایه و رییقضا قوه
 «.ر گرددیپذ بیشود و انقالب و نظام آس

و  يمنزو ير باندهایاخ يها ينیآفر بحران» ین انقالب اسالمیدگاه سازمان مجاهدیاز د
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ن کردن مردم در ینش و وحشت، خانهجاد رعب یگاه در میان ملت که به قصد ایبدون پا
د و اعالم انصراف از حضور در انتخابات هشتاد یبه ترد يانتخابات و واداشتن خاتم
رساند که  ت را به اثبات ميین واقعیز ایش از هر چیش و پیساخته و پرداخته شده، ب

به هر خس  يقیکرده و همچون غر يرا ط یيقهقرا يریر مسیآنان در طول چهارسال اخ
ن ینش که موفق به خانه يآنان در صورت»: دیافزا می هیانین بیا «.زندیآو خاشاك چنگ مي و

 يروها به دو گروه نوکر و برانداز شوند ـ که نخواهند شد ـ حتیم نیکردن ملت و تقس
را که  يخشونت، سرکوب، ارعاب و استبداد ينخواهند توانست که محصول بذرها

ر همچون یاخ يها یيها و ماجراجو ينیآفر بحران. پراکنند به نفع خود درو کنند مي
داست که یل خواهد شد چنانكه از هم اکنون پیگذشته به ضد مقاصد طراحان خود تبد

مشارکت  يرا برا يرومندترین يها زهیشود بلكه انگ م ارعاب نميیملت نه تنها تسل
 «.دا کرده استیگر پید يا«نه»اد بلند یگسترده در انتخابات هشتاد و فر

اندرکار تکرار همان  باند ماجراجو دست»: ح داردیتصر ین انقالب اسالمیسازمان مجاهد
 نکیر، ایاخ یها ینیآفر بحران. است که در دوم خرداد هفتاد و شش مرتکب شد ییخطاها

 یبه خاتم یج انتخابات هشتاد و آریو بس« یلج مل» یریگ شکل یها هنیرود که دوباره زم می
ل یطلبان را تسه کار جبهه دوم خرداد و اصالح یادین امر تا حدود زیرا فراهم سازد و ا

 .کرده است
 يملت و خاتم»: ه خود خاطرنشان کرده استیانیدر ب ین انقالب اسالمیسازمان مجاهد

در آن « يرفراندوم مل»ك ی يد خود را آماده کنند تا در هجدهم خرداد با برگزاریبا
، اعتال يو منزو يافراط يرغم میل باندهایرا عل روز کشور، نظام، انقالب و اصالحات

آرامش فعال بدون  ياند که با حفظ استراتژ افتهیدر يمردم ما به خوب« »و اقتدار بخشند
 يخرداد در پا 07ان را در یپاسخ ماجراجو يریچگونه تشنج و درگیاز به هین

 «.بدهند يبه خاتم يرأ يها صندوق
 (:16/2/41 یهمبستگ)کرد و گفت  تیباز هم احساس مسوول یمحتشم یآقا

شود و  مي دار شدن چهره نظام شود جرم محسوب که موجب خدشه يهر حرکت
ر قابل یاخ يها يریدستگ. د پاسخگو باشدین خدشه شود بایهرکه مرتكب ا

 .ستیرش نیپذ
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 (:71/2/41زد ی آفتاب)قانونمند اشاره داشت  یا ز به نکتهین یزیتبر یمحسن موسو یآقا

 يشه و تفكر را برایاند. ندارد يو شرع يه قانونیچ توجیر هیاخ يها يریدستگ
 .توان دفن کرد نمي شهیهم

 (:13/2/41 یهمبستگ)ن گفت یمحسن آرم یآقا

 .ستیسته نظام مقتدر نیکشف روزانه بحران و توطئه شا

 یهمبستگ)را گوشزد کرد  یک نکتة قانونینده زاهدان یا نمایمهندس کامبوز یآقا
13/2/41:) 

 .با وزارت اطالعات است( ره)به موجب نامه امام يص براندازیتشخ

ران یا)خود را اعالم کرد  یتینارضا یخیک تجربه تارین با اشاره به یآرم یآقا
13/2/41:) 

متهم کردن مخالفان به  يها برا ن محملیکه بهتر يلیدر طول جنگ تحم
را  ها هیاطالع نیدترین گروه شدیآنان وجود داشت، هم يریو دستگ يبرانداز

چگاه حكومت ین انتقادها را متوجه امام ساخت اما هیدتریصادر کرد و شد
 .ن گروه نشدیمتعرض ا

کوبند  می ان هشدار داد که آب در هاونیهم به آقا یمیدر ینده آبادان آقاینما
 (:13/2/41 یهمبستگ)

 داشتند؟ ير قصد براندازیرشدگان اخیچند درصد مردم باور دارند دستگ

است روز یس)نده سنندج هم به نقض قانون اشاره کرد و گفت ین ادب نمایبهاءالد یاآق
14/2/41:) 

 .ه دخالت کرده استیه در کار قوه مجریقضائ قوه

ت محرز سخن گفت یک واقعیاز  ییـ قضا یون حقوقیسیس کمیرئ یناصر قوام یآقا
 (:14/2/41است روز یس)
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 .وجود ندارد يبر برانداز يچ سندیندگان مجلس معتقدند هیت نمایاکثر

ه را یهم نقض قانون توسط قوه قضائ یت ملیون امنیسیراد عضو کم انوشیک یآقا
 (:11/2/41عدالت  یصدا)گوشزد کرد که 

 .ه وزارت اطالعات را دور زده استییقضا قوه

 (:11/2/41عدالت  یصدا)ون آموزش هم اعالم کرد یسیس کمیرزاد رئیش یآقا

 ان را بدهدیغلط آقا يها لین تحلد تاوایبا يملت تا ک

 يرهایزنج يها شه بحرانیر»: مسئول خواست که یها هاو از وزارت اطالعات و دستگا
ر نقش یاخ يها سال يها گانه و نااهل و نامعلوم که در تنشیمرموز عناصر ب يها و دست

 «ساز، بسوزانند ن مقطع سرنوشتیاند را در ا فعال داشته
 (:11/2/41نوروز )نده اصفهان هشدار داد که یارزاد نمیش یمجدداً آقا

 .مید کنینكه مردم را از اصالحات ناامیمؤثرتر از ا يکدام برانداز

. ل و مدارك خود را منتشر کندیاز دادگاه انقالب خواستند که دال ندگانیاز نما یجمع
 (:11/2/41نوروز )

 :موضع گرفت که 11/2/41روزنامه نوروز در مورخ 

 .د قبل از صدور حكم قضاوت کنندیضات هستند که نباان قین آقایا

 (:71/2/41نوروز )نده مردم تهران اعالم کرد که ینما یاحمد بورقان یآقا

 يها هگرو يها تیق و حساب شده بر فعالیوزارت اطالعات که اشراف دق
. ار نداردیباشد در اخت يکه دال بر برانداز يد مدرکیگو مي دارد ياسیس
متذکر شد  ياسالم يمجلس شورا یيون قضایسیاطالعات در کمر یعالوه وز به

س کل یرئ. واحد يتیریو نه مد اند هداشت يالتین نه انسجام تشكیمحبوس
نه وجود دارد که ین زمیدر ا يادیار زیادله بس»ن که یتهران با ذکر ا يدادگستر

را همچنان در انتظار مالحظه و  يافكار عموم« ستیفعالً زمان طرح آنان ن
 .اند هاستماع اسناد و مدارك نگه داشت
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د که یکنند صالح د می ندة مردم تهران که معموالً کمتر اظهارنظریزاده نما یسرحد یآقا
 (:71/2/41نوروز )د یت سخن بگویک واقعیاز 

 .دارند يقصد برانداز يمخالفان خاتم

زد یآفتاب )د ه را گوشزد کریز عملکرد متناقض قوه قضائینده تبرینما یاکبر اعلم یآقا
71/2/41:) 

بر  يندگان مبتنید آن است که دفاع نمایرشدگان مؤیاز دستگ يتعداد يآزاد
 .حق بوده است

 (:1/1/41است روز یس)نده کرج هم گفت که ی، نمایاردکان یلین خلیمحمدحس

 .شوند نمي که برانداز اند هگذاشت يضدبرانداز يکه جانشان را برا يکسان

 (:1/1/41است روز یس)مجلس گفت که نده ینما یمزروع یآقا

نظام  يرا به اتهام برانداز يا ن واقعاً افتضاح است که دادگاه انقالب عدهیا
ه کند یتواند توج نمي ندگان مواجه شدهیبازداشت کرده و حاال که با واکنش نما

 .آنها را بازداشت کرده است يکه با چه مدرک

ت یون اقلیبا فراکس یین قضایژه مسوولینده مردم لنجان هم به رابطه وینما ینماز
 (:7/1/41زد یآفتاب )اعتراض کرد و گفت 

نگهبان قرار  يشورا يفقها  يك جناح و برخیار یدر اخت يچرا اسناد برانداز
 گرفته است؟

اسناد و : ه گفتییقضا روز با انتقاد از قوهینده مردم لنجان دینما: ياسیگروه س
ار یاست در اخت يست نشان براندازا يه مدعییقضا را که قوه يمدارک

نگهبان قرار داده است که نه  يشورا يفقها يك جناح و برخیندگان ینما
 يم کسین باب تسلیرا در ا یيو نه تقاضا اند هنه کردین زمیدر ا يپرسش چندان

گفت  مي ش از دستور سخنیعنوان ناطق پ که به يمحمد نماز يعل. اند هکرد
ن است که حال که اسناد و مدارك در یا يش اصلز پرسیقبل از هر چ: افزود

 8ماده  2تبصره  يعنیح قانون یا طبق تصریك جناح قرار گرفته است آیار یاخت
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ن وزارتخانه که مسئول کشف یار ایس وزارت اطالعات قبالً در اختیقانون تأس
با  يا نه؟ ویقرار گرفته است  يو جاسوس يو برانداز يتیضدامن يها حرکت

هلل ا آیت: ن هفته تهران گفتینماز جمعه ا يها هدر خطب يزدیسخنان اشاره به 
ام،  دهیاز اسناد و مدارك را د يمن برخ: پس از نوازش مجلس فرمودند يزدی

ون جبهه یعضو فراکس. شود نمي يکار ياسیو س ياسیکار س یيدر دستگاه قضا
 ياسیو کار س يکار ياسین است که اگر سیپرسش ا: دوم خرداد ادامه داد

ن اقدام چه یك جناح را قانع کنند؟ ایندگان یشود، چرا تالش شده تا نما نمي
 دارد؟ یيمعنا
ه خواست ییاست قوه قضایعلناً از ر ياسالم يمجلس شورا: ح کردیتصر ينماز

ندگان پاسخ دهند و ینما يها دستور دهند تا به پرسش یيبه مقامات قضا
حاضر شوند و  یيون قضایسیس دادگاه انقالب در کمیشنهاد شد، رئیپ

است، چرا  ين اقدامات قانونیاگر ا. ندگان را از اقدامات خود مطلع سازدینما
ه دادگاه انقالب یبا اشاره به اطالع يد؟ وید در برابر مجلس حاضر شویم داریب

شدگان متهم به  خصوص بازداشته درین اطالعینبودن مستندات ا يو کاف
که  يه دادگاه انقالب، مستنداتیود در اطالعبهتر ب: خاطرنشان کرد يبرانداز

 ست کهین ينید يها هشد، مگر در آموز مي انیها شده است ب موجب بازداشت
شما که : گفت يزدیخطاب به  يت کرد؟ نمازیشود قصاص قبل از جنا نمي

د اما یا گانه دعوت کرده سه ياز قوا يبانیت و پشتیظاهراً همگان را به حما
ن همان یا اید آیه را به عرش بردییقضا قوه ياستدالل محكمچ یه يالواقع ب يف

توان آن را  مي اید یاست که شما اعالم فرمود یيگو قتیو همان حق یيگو رك
 د؟ینام يگریده دیپد

ت یون اقلیپرونده با فراکس یین قضایژه مسوولیندگان مجلس به رابطة ویاعتراض نما
 (:1/1/41زد یآفتاب )مجلس 

 .ت پاسخ دادیه به اقلییقضا ال کرد قوهت مجلس سئویاکثر

 :در مورد جلسه مشترك گفت( تیون اقلیفراکس)نده بابل یزاده نما قاسم ینعلیحس

به بحث وارد شده و به اعترافات و  يزاده از موضع اثبات براندازیعل يآقا
 ياسیدگاه سیزاده در طرح دیعل. ن خصوص اشاره کردندیدر ا یيها يسخنران
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من »: اشاره کرد و گفت که يعنوان هدف برانداز از جلسات به يكیدر  يسحاب
کردن  یياجرا يبرا 62اعتقاد نداشتم و پس از سال  ينیت دیاز قبل به حاکم

م که یده دوم خرداد متوجه شدیو بروز پد 61ن تفكر گام برداشتم اما در سال یا
 «.ندیگو مي باتر از ما سخنیبهتر و ز يافراد

 یتیه خود مستقالً وارد مسائل امنیین سئوال که چرا قوه قضایخ ازاده در پاسیعل یآقا
م که ین، ما از وزارت اطالعات مدارك خواستیان کنفرانس برلیدر جر»: شده است گفت

نداشتند  يتنها به ذکر نام و محل تولد و ذکر نام پدر و مادر اکتفا کردند و قصد همكار
 «ان استین جریاز هم ياضر هم ناشم و روال حیلذا ما خودمان دنبال مسائل رفت

ژه حجةاالسالم یت هم رابطه ویون اقلینشان و عضو فراکس نده ماهینما یرضا عبدالله
 (:1/1/41زد یآفتاب )د کرد ییت مجلس را تأیزاده با اقلیعل

از آن  يشدگان مورد سئوال بود و مدارك که بخش اسناد و مدارك بازداشت
مدارك را  يو. ار ما قرار داده شدید در اختمكتوب بو ياقرارها ينوار و بخش

و  ينفر ازجمله سحاب 07 يال 01رشدگان حدود یاز دستگ يمتعلق به تعداد
االسالم  تندگان، حجینفر از نما 11ن جلسه یدانست و افزود در ا يافشار

 يحضور داشته و قرار شده است آقا يزاده و دو تن از همكاران ویعل
ون مطالب را یفراکس يعنوان سخنگو به يت ملیون امنیسیعضو کم يبروجرد

 .بازگو کنند

 :ون مشارکت خبر دادیس فراکسیاز اعتراض رئ 7/1/41زد در مورخ یآفتاب 

در  يلم اعترافات سحابیون مشارکت به پخش فیس فراکسیپور رئ يمیمحمد نع
 .ت اعتراض کردیون اقلیجلسه فراکس

ت یزاده به اقلیگزارش حجةاالسالم علت هم یون اقلیعضو فراکس ین بروجردیعالءالد
 (:8/1/41ابرار )د کرد ییمجلس را تأ

ندگان حضور ینفر از نما 11زاده که حدود یعل يك جلسه مشترك با آقایدر 
 .مشاهده شد يـ مذهب يمل يروهایدر خصوص ن يداشتند مدارك و اسناد

ود سبب وهن د شرمنده باشند که با عملکرد خیبا یگفت که کسان یاکبر اعلم یآقا
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 (.8/1/41نوروز )شوند  می نظام
ن مقطع گفت اعتراف براساس یهم در ا 11ون اصل یسیس کمیراد رئ یانصار یآقا
 ،یاست جمهوریو ر( 4/1/41نوروز )تواند موضوع صدور حکم باشد  نمی اکراه و یناچار

انداز، عنوان بر به یفکر یها هد کرد که برخورد با چهریباز هم تأک یمحمد خاتم یآقا
 (.4/1/41نوروز )است  یضدمنافع مل

 یانیگو بود به دروغ یک خبر پاسخیدر مورد  یاست جمهوریر یح روابط عمومیتوض
رسالت )ند یگو می هم دروغ یاست محترم جمهوریاز طرف ر ییتقوا یکه با کمال ب

21/1/41:) 

 ينسبت به بعض ياست محترم جمهوریر 07/0/71اظهار تأسف مورخ  يدر پ
 ها هافراد و گرو ين اواخر نسبت به مطبوعات، برخیکه ا یيبرخوردهااز 

را مطرح  یيروزنامه رسالت ادعا 1/2/71صورت گرفته است، سرمقاله مورخ 
ه دادگاه محترم یدن اطالعی، پس از شنيخاتم يت داشت، آقاینمود که حكا
ن یاگر من ا» اند هر اظهار داشتیرشدگان اخیدر مورد دستگ يانقالب اسالم

است یگردد که ر مي متذکر« گرفتم نمي دانستم، آنطور موضع مي ق رایحقا
ن یب به چنیقر يو نه حت يا ن جملهیکجا نه چن چیدر ه يمحترم جمهور

ه، فاقد هرگونه صحت یمطروحه در آن نشر يو ادعا اند هان نفرمودیرا ب يا جمله
 .باشد مي تیو سند

 :ح نوشت کهیرسالت در توض

ه یدن اطالعیپس از شن يخاتم يد نظر گفته نشده است که آقادر مقاله مور»
 يشان مربوط به جایگفته ا. اظهار داشته است ين مطلبیدادگاه انقالب چن

 «.میده مي و در صورت لزوم سند آن را هم ارائه. بوده است يگرید

است یو روزنامه رسالت جعل سخن ر! ن سند ارائه نشدیقابل ذکر است، که هرگز ا
 !کرد یماست مال یاست جمهوریر یح روابط عمومیرا با چاپ توض یجمهور
است یس) ز دانستیانگ ههرا شب یمذهبـ  یاستاندار فارس هم بازداشت عناصر مل یحت
 (.22/1/41روز 

کرد که در نظام  یادآوریرا  یمردمساالر ییک اصل ابتدای 4/7/41و نوروز در مورخ 
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 .عنوان برانداز از صحنه خارج کند به ت حق ندارد مخالف رایحاکم یمردمساالر
 ياتهام يکه امروز براندازش از دستور مجلس گفت یدر نطق پ یمانیداوود سل یآقا

 (.1/7/41 یهمبستگ) ل دادیران تشكیبه وسعت ا يآن زندان يتوان برا شده که مي
ن است که ین شکل حکومت اینوشت که بدتر 21/7/41خ یزد در تاریروزنامه آفتاب 

گفت که با خشونت،  یمحتشم یآقا. ل کندیقان را به مخالف و مخالفان را به معاند تبدمواف
رسول  یآقا(. 21/7/41 یهمبستگ)ک ملت حکومت کرد یشود بر  نمی یشکنجه و زندان

 (.21/7/41 یهمبستگ)ست یبرانداز ن یاسیا هم گفت که مخالف سین منتجب
ن اعالم یپرونده چن یرا از عملکرد قاضخود  ینگران 1/8/41خ یران، در تاریروزنامه ا

 یسیزاده هر هاشم یآقا. «ردیحکومت قرار گ یز حتیچ چیر هیتأث د تحتینبا یقاض»کرد که 
شود،  یبرانداز یا که با سخن عده یگفت که حکومت یعضو مجلس خبرگان رهبر

ان یه با بییقضا قوه یسخنگو یمیرمحمدصادق یآقا(. 1/8/41 یهمبستگ)ست یحکومت ن
ت کرد و یاز خود سلب مسوول« .اطالع ندارم یـ مذهب یان ملیت زندانیاز وضع»نکه یا

 (.26/8/41ابرار )است  یرة مستقلیجز 11ان کرد که زندان یحاً بیتلو
، گفت که یون حقوق بشر اسالمیسیکم ینده امور حقوقیفر نما یرضا محمد یآقا

ه با ییقضا معاون اول قوه(. 23/8/41 نوروز)برگزار شود  ید علنیها بایـ مذهب یدادگاه مل
در مورد  یزیدر دادگاه انقالب است و من چ یاهلل سحاب کمال تعجب گفت که پرونده عزت

 (.24/1/41نوروز )دانم  نمی آن
زاده به خود یاالسالم عل تحج یاز نامه رسم 11ون اصل یسیاست کمیراد ر یانصار یآقا

 (:14/1/41ات نو یح)پرده برداشت 

 :به من نوشته است 21/2/71ه در زادیعل
 67اسفند  06در  يا ز در نامهیبه شما گفتم و ن يهمانطور که در جلسه حضور»

ق در امر قضا را یحق سئوال و تحق يقانون اساس 017و  16نوشتم دو اصل 
 «گر قائل نشده استیچكس دیشما و ه يبرا

 يغاتیخوراك تبلجاد یآنان، ا يبا مجرمان و متهمان، تكرار ادعاها یيهمگرا
ت بزهكاران و دشمنان نظام یمجرمان، هتك شأن مجلس و تقو يکاذب برا

 «.[است]

و در واکنش  یـ مذهب یان ملی، خطاب به همسران زندانیاست جمهوری، ریخاتم یآقا
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د یجرا)ده بود گفت که یاد کشیصال سر او فریاست یان که از رویاز همسران زندان یکیبه 
14/1/41:) 

 يها هیشمندان و سرماید، همسران شما جزو اندیاد بزنیکه فر حق شماست
 .جامعه هستند

ها برانداز  يـ مذهب ياعالم کرد که براساس اسناد و مدارك، مل يونسی يآقا
 .ر من انجام داده استیاست که وز ين کارین، بهتریستند و این

کند و  یساز پرونده یاست جمهوریر یکرد که برا یسع 11/1/41هان در مورخ یک
 :نوشت که

 .گفتگو کرد يبا خانواده متهمان برانداز يخاتم

از . ک شودیشر یساز ن پروندهیهان در ایکرد همراه با ک یارگان موتلفه هم سع« شما»و 
 (:72/1/41شما )ک زندان نوشت که یدر پاسخ همسر  یخاتم یقول آقا

و ! ان، هستمستم و ناراحتم، من هم مثل شما جزو مظلومین ين وضع راضیاز ا
 .مظلومان مستجاب شود يدوارم دعایام

بودن نهضت خبر داد و  یط از قانونین شرایوزارت کشور در هم 21ون مادة یسیر کمیدب
 (.21/6/41نوروز )« .ت داشته باشدیتواند فعال مي ينهضت آزاد»اعالم کرد که 

 :است محترم مجلس اعالم کردند کهیاز قول ر 21/6/41مطبوعات در مورخ 

من از »: شد و گفت يـ مذهب يان ملیهمة زندان يس مجلس خواهان آزادیرئ
نكنند و سخاوتمندانه همة  يچكان نها قطرهیا يخواهم در آزاد مي هیقوه قضائ

 «.را آزاد کنند يـ مذهب يمل يروهاین

و  یاسیان سیزندان یآزاد یزاده برایو عل یاز مذاکره کروب 24/6/41خ یران در تاریا
 .خبر داد یمطبوعات

دوران امروز )گفت  یناطق نور ینده اهواز در پاسخ به آقایراد نما انوشیک محمد
22/8/31:) 

 يشند و برایاند نمي ه مایاگر چه شب يهستند هم مذهب يها هم مل يمذهبـ  يمل
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 .کنند مي ر از ما عملیغ يا وهیادارة کشور به ش

 یهلل شاهرودا آیتاز موضع  یون حقوق بشر اسالمیسیر کمیفر، دب یائین ضیمحمدحس
 (:4/1/41نوروز )در مورد حقوق بشر خبر داد و گفت 

ون یسیت در کمیه بود تمام شروط عضویس قوه قضائیرئ يوقت يزدی يآقا
ن تصور است که یبر ا يشاهرود يرفت، اما آقایرا پذ يحقوق بشر اسالم

 .ه باشدیرمجموعه قوه قضائید زیون بایسیکم

اعالم موضع کرد  یبودن نهضت آزاد یاحزاب در مورد قانون 21ه ون مادیسیمجدداً کم
 (:16/1/41عدالت  یصدا)

 يرقانونیغ اند هت داشتیب قانون فعالیکه قبل از تصو يو احزاب ها هدرباره گرو
 .ق مراجع صالح اعالم شودید از طریبودن آنها با

ون را یسیموضع کم ه دادگاه انقالب کهیاحزاب به اطالع 21ون ماده یسیر کمیپاسخ دب
 (:26/21/41ران یا)موضع وزارت کشور اعالم کرده بود واکنش نشان داد که 

ن یت دارند، بنابرایندگان سه قوه در آن عضویاست که نما يون نهادیسین کمیا
 .با وزارت کشور ندارد ياظهارنظرش ارتباط

رغم یم وحدت علیت مبارز و دفتر تحكیمثل جامعه روحان يالتیاکنون تشك هم
ها،  یيمایمثل شرکت در انتخابات، راهپ ياسیس يها تیداشتن سهم باال در فعال

 .هستند يه، بدون مجوز قانونیانیصدور ب

 (:23/21/41نوروز )  یـ مذهب یمل یروهایه جبهه مشارکت درباره دادگاه نیانیب

ـ  يمل يروهایدر مورد دادگاه ن يران اسالمیجبهه مشارکت ا: ياسیگروه س
جبهه : ه آمده استیانین بیبه گزارش نوروز در ا. منتشر کرد يا هیانیب يمذهب

و  يش فكریبا هر گرا)، دفاع از حقوق شهروندان يران اسالمیمشارکت ا
کند در دفاع از حقوق  مي خود دانسته و تالش يبرا یيرا اصل مبنا( ياسیس

فه یك وظیران در چارچوب قانون متعهد بماند، جز آنكه آن را ی، مردم اياساس
عدالت و قانون  يرا در پناه اجرا يدانسته و اعتبار جامعه اسالم ياعتقاد
ز از هر یمردم و پره يز در اعتماد عمومیکند و اقتدار آن را ن مي وجو جست
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ـ  يل دادگاه فعاالن مشهور به ملیخ تشكیتار. که آن را متزلزل سازد يا شائبه
 ين دادگاه در پیا. ز اعالم شدیانگبر ه و سوالیرقابل توجیر غیبا تأخ يمذهب

. کرد ير حساس تلقیتوان آن را غ نمي است که يحوادث و مسائل
ار ین مدت به جز حبس و بازداشت، با انواع اتهامات بسیرشدگان در ایدستگ
 يل سوابق، آشنایهستند که به دل يو در میان آنها افراد اند هن نواخته شدیسنگ

و  يگسترده داخل يها ها بازتاب يرین دستگیا. ندباش مي رانیاز مردم ا ياقشار
 .مرتبط است يبه اعتبار نظام اسالم يا داشته و به گونه يخارج

ن اتهامات را یران منتظرند تا صحت و سقم ایامروز مردم ا: دیافزا مي هیانین بیا
ان و چه از طرف متهمان بشنوند و یعادالنه چه از طرف مدع يدر دادگاه

را متهم کنند، متهمان  يا عده اند هگسترده توانست يان به شكلیعهمانگونه که مد
ن جبهه مشارکت به جهت یبنابرا. ندیز آزادانه بتوانند از خود دفاع نماین

ن نوع یکه در اطراف پرونده آنها و همچن ياری، سئواالت و ابهامات بسها هشائب
ت، از دستگاه ه و اساس اتهامات در ذهن مردم اسیر و پایها و اقار یيبازجو
و  یيو حفظ اعتبار دستگاه قضا يخواهد که اقناع افكار عموم مي کشور يقضائ

کردن دادگاه و  يرا فراتر از هر مصلحت خود ساخته دانسته با علن ينظام اسالم
عات افزود شده و یمتهمان، نگذارند بر دامنه ابهامات و شا يحضور فعال وکال

اعالم  يآنچه در پ. ش مخدوش گرددیپش از یکشور ب ياعتبار دستگاه قضائ
ست، بلكه شائبه ین يو قانون يل عقالنیدادگاه در اذهان مردم است، دال يرعلنیغ

ن اتهامات را اثبات کند و رفع یاست که بتواند ا يمستندات يپوشش نااستوار
 .کردن دادگاه میسر نخواهد بود يآن جز با علن

ها دفاع کرد و گفت  یـ مذهب یت ملی، باز هم از مظلومیکروب یس مجلس، آقایرئ
 (:23/21/41زد یآفتاب )

 .ها معترضند نه معاند يـ مذهب يمل
باشد که به نفع  يهمه ازجمله مسئوالن نظام با مردم طور يبرخوردها... انشاا

شود مورد قبول  مي ها داده يها که به بعض نسبت يبعض... نظام و اسالم باشد
 .ستیمندان به نظام ن و عالقه از مسئوالن و دلسوزان ياریبس

باز هم بر شکنجه سلول  یو حقوق ییون قضایسیس کمی، رئیدناصر قوامیس یآقا
 (:26/22/41نوروز )د کرد یتأک یانفراد
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 .ن شكنجه استیتر بزرگ يسلول انفراد
بودند، معتقدند که  يزندان يم گذشته در سلول انفرادیکه در رژ ياکثر کسان

به زنده بودن خود  يم حتیماند مي يه در سلول انفرادك تا دو ماه کیپس از 
م و یبر مي م که در عالم برزخ به سرین احساس را داشتیم و ایکرد مي شك
ا ده روز در یك هفته یش از یمتهمان را ب يوقت. میرا داشت يسخت يط روانیشرا

نبه وجه ج چیکنند، اقرار او به ه یينگه دارند و بعد از او بازجو يسلول انفراد
 .نخواهد داشت يو قانون يشرع

 (:3/6/42ران یا)ها  هبا رسان یاست جمهوریمصاحبه ر

 .گوش نداد يف مطبوعات تذکر دادم کسینسبت به توق
ف یشما در مراسم تحل: دیپرس يس جمهوریاز رئ يخبرنگار روزنامه همشهر

مشروع،  يد که دفاع از آزادیان کردیخود ب ياست جمهورین دوره ریدوم
رها  يطیچ شرایرا تحت ه يو حقوق اساس يمدن يعات آزاد، نهادهامطبو

نظام  يد کرد و بر حفظ حرمت شهروندان و ارج نهادن به مخالفان قانونینخواه
ر از جمله بسته یك سال اخیبا توجه به مسائل : افزود يو. دید داشتیهم تأک

وه یوروز و شان و نینه جنوب، بنییآزاد، آ يها هات مثل روزنامینشر يشدن برخ
شما  يها هن اقدامات تا چه حد منطبق بر وعدی، اينهضت آزاد يمحاکمه اعضا

 بود؟
 يها به شكل قانون د اگر مخالفتیشما گفته بود: دین خبرنگار در ادامه پرسیا

د یاست که شما آنها را فعال خواه يدر قانون اساس یيها تیدا کند، ظرفیادامه پ
 د؟یمطرح کن يافكار عموم يح برایروشن و صر طور ها را به تین ظرفیا. کرد

، يو وجدان يف عالوه بر تعهد عرفین تحلیا: در پاسخ گفت يس جمهوریرئ
بند یف پاین تحلیکه بخواهد به ا ين کسیبنابرا. کند مي جادیهم ا يتعهد شرع

 .نباشم ين انسانیدوارم من چنیاست و ام يبكارینباشد، انسان دروغگو و فر
ف است و بر آنچه یمن به آنچه که گفتم و به آنچه که در تحل: افزود يخاتم

نطور یالبته ا. بند هستمیام گذاشته، پا برعهده يشرع و قانون و وجدان اجتماع
 یيها تیمحدود يهرکس. خواهد بتواند بكند مي که يست که انسان هرکارین

 .دارد
عات و د مانند بسته شدن مطبویکه گفت ينه مسائلیدر زم: اضافه کرد يو
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ستم و یه نییقضا چون من قوه. شوم نمي هیقض يخاص، وارد محتوا يها همحاکم
 .قرار ندارم يدر مقام داور

ن ین است که در ایم، اید بگویآنچه که من با: اظهار داشت يجمهور سیرئ
ش یپ يد مطابق قانون اساسیز بایچ مملكت اگر بخواهد کار درست شود، همه

 .برود
جز در  ياسیچ مجرم سیهشناسم  مي که يا يقانون اساس بنده طبق: گفت يخاتم
چ یه. د محاکمه شودیمنصفه نبا أتیو با حضور ه يصالحه دادگستر يها هدادگا

تواند مورد محاکمه  نمي منصفه أتیجز در دادگاه صالحه با حضور ه يا مطبوعه
 .است يز خالف قانون اساسین هرچه باشد نیرد، خالف ایقرار گ

د یاست با يقانون اساس يکه مجر يس جمهوریرئ: افزود يس جمهوریرئ
. نها تذکر دادمیبنده نسبت به نوع ا. را داشته باشد يقانون اساس يامكان اجرا

 .گوش داده نشده است
منصفه در زمان وزارت ارشاد  أتیقانون مطبوعات با حضور ه: ح کردیتصر يو

ه کار من بود، که حوزه مطبوعات، حوز ياز زمان يعنی. ب شدیبنده تصو
نظر من آمد در کنار مسائل  که به يزین چیاول: گفت يخاتم. دغدغه داشتم

بود که جرم  ين اصل معطل مانده قانون اساسیا يو علم ي، مادي، فنياقتصاد
 يو به صورت علن يأت منصفه و در دادگاه دادگسترید با حضور هیبا ياسیس

 .را به هم بزند يمومت عیا امنی ينكه عفت عمومیرد مگر ایانجام بگ
 ه محكومان صادریکه عل يا دانم چگونه است که دادنامه نمي :افزود يخاتم

مدافعات آنان  يکنند ول مي است و آن را منتشر( در آن)ها  کنند همه عنوان مي
ا ید یچكدام را منتشر نكنیا هیخورد،  مي ت به همیاگر امن»کنند؟  نمي را منتشر

 «.دیهمه آن را انجام ده
 ياسیف جرم سیتعر يتالش برا

سال  1که مورد توجه من در  يزین چیاول»: ح کردیتصر يجمهور سیرئ
شد و به  يقیدق يبود که خوشبختانه کار کارشناس ياسیگذشته بود، جرم س

زه و یل و انگیهرحال و به هر دل دولت آمد که برود مجلس، اما متأسفانه به
د که برخالف آنچه که تا آن روز رخ نگهبان ش ياز شورا ي، استفساريتین حسن

حه در ین الیص داده شد که دولت حق تدویها، تشخ داده بود در همه دولت
م و یما هم تابع قانون هست. دارد، را ندارد یيو قضا يکه جنبه حقوق يامور
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در  يطرح: اضافه کرد يو« .ن کار ما عقب افتادیطبعاً ا. د باشدیم نبایگفت
چرا  يمعطل ماندن قانون اساس ين است که برایسؤالم ابنده . مجلس ارائه شد

 ين شورایرسد؟ چرا ب نمي ن مسأله به سرانجامیم است که ایك سال و نی
د از آن یمردم است و بنده با ين حق قانونیشود؟ ا نمي نگهبان و مجلس حل

 .دفاع کنم
م، درست است که یندار ياسیند، جرم سیگو مي اگر ها هدادگا: گفت يخاتم

قبل از انقالب و  يها از قانون یيها فیتعر ياسیجرم س يبرا يم ولیحه نداریال
 .بعد از انقالب وجود دارد

بستن مطبوعات، به قانون  يچطور است که ما برا: سئوال کرد يس جمهوریرئ
 ي، چاقوکشيم که اگر کسیشو مي صد و فالن متوسلیهزار و س ينیتأم
م، یخطر تكرار جرم است، بگرد ا چاقو در دستش هست،یخواهد بكند  مي

ر یجا محكوم نشده، اعتبارش را ز چینكرده و ه يکه هنوز جرم يا روزنامه
از  ياسیکه به جرم س ي، کسان71حه سال یبر اساس ال: گفت يم؟ ویسئوال ببر

پس . د رفع شودیتشان بایدر زمان گذشته، محكوم اند همحكوم شد يل براندازیقب
البته اگر ما . ف شده استیتعر ياسیجرم س يف شده و براندازیجرم تعر

 .م بهتر استیبگذار يا منصفه أتیم و هیم کنیرا درست تنظ يا حهیال
ون یسیتوسط دادگاه انقالب، گزارش مستند کم یاز موارد روشن نقض قانون اساس یکی

نکه عملکرد ین گزارش، ضمن ایا. است یاسالم یاصل نود به مردم و مجلس شورا
 یطلب است که اصالح ین مشکالتیدهد، مب می را در دفاع از حقوق مردم نشان طلبان اصالح

 .میآور می ن گزارش راین این جا عیدر ا. ه داردییدر جامعه ما با قوة قضا
 (:18/1/2741نو  اتیح) ییرامون چند پرونده قضایمجلس پ 11ون اصل یسیگزارش کم

 .يون اصل نود قانون اساسیسیکم: گزارش از
 .ياسالم يندگان معظم مردم در مجلس شورایران و نمایر ملت بزرگ امحض: به

 یيو نحوه پاسخگو یيات واصله نسبت به طرز کار دستگاه قضایشكا: موضوع
 .يقانون اساس 71ون اصل یسیه به کمییقوه قضا

ن یو قوان يقانون اساس 71ف مصرحه در اصل یوظا يون به مقتضایسیکم
 ياسالم ياصل مذکور در مجلس شورا ياکه در جهت اجر يموضوعه متعدد

ات یده به شكایده، مكلف گردیز رسیمحترم نگهبان ن يد شوراییب و به تأیتصو
 .دینما يدگیه رسییا قوه قضایه یا قوه مجریواصله از طرز کار مجلس 
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ن امر است که یا يایون در مجلس ششم گویسیات واصله به کمیآمار شكا
 يها ه و از جمله بازداشتییز کار قوه قضارامون طریت پیشكا يادیتعداد ز

ران یسندگان و مدیاز نو يتعداد ياتهام يها هبه پروند يدگیر و نحوه رسیاخ
و  يـ مذهب يمل يها هو گرو ياسیفعاالن س يریمسئول مطبوعات و دستگ

 .ده استیون واصل گردیسین کمیره به این و غیکنندگان در کنفرانس برل شرکت
پرداخته شود نظر مجلس  ها هن پروندیك از ایزارش هر نكه به گیقبل از ا

 :دینما مي ل جلبیران را به نكات ذیف ایمحترم و مردم شر
ده یمكاتبات عد يات واصله، طیبه شكا يدگیون به منظور رسیسیکم -0

 يو شعب مختلف دادگستر یيقضا يه و مقامات عالییبه قوه قضا
، يقانون اساس 71ح اصل یاعالم نموده است که به موجب نص صر

ات یموظف است به شكا 71ون اصل یسیو کم ياسالم يمجلس شورا
ا قوه یه یت به قوه مجریکه شكا يد و در موردینما يدگیواصله رس

از آنها بخواهد و در مدت  يو پاسخ کاف يدگیه مربوط است رسییقضا
که مربوط به عموم باشد به  يد و در موردیجه را اعالم نمایمتناسب نت

ن اصل به عهده یف در ایبه صورت روشن سه تكل. عامه برساند اطالع
ات یده به شكایون نهاده شده است، اوال حتماً موظف گردیسین کمیا

ف یست بلكه تكلیارات نیجزو اخت يدگین رسید و اینما يدگیرس
ت یمورد شكا يها هاز دستگا ياً حتماً موظف است پاسخ کافیاست، ثان

ون به آن بسنده کند و پرونده یسیباشد و کمن يبخواهد و اگر پاسخ کاف
 قت مجلس متخلف محسوبیون و در حقیسید، کمیرا مختومه نما

  .گردد مي

و حسب مورد به عموم اعالم  يرا به شاک يدگیرس یيجه نهایثالثاً نت
 يفه حتمیون از وظیسین امر هم انجام نشود باز هم کمید و اگر اینما

 .خود تخلف کرده است
م به یق مستقیاجازه مكاتبه و تحق»به استناد قانون  71صل ون ایسیکم -2

ات یبه شكا يدگیجهت رس يدولت يها هبا دستگا 71ون اصل یسیکم
مكاتبه و به آنها  ها هه دستگایتواند با کل مي «0/00/17مردم مصوب 

ح بخواهد و آنها مكلف یرفع مشكالت توض يد و برایمراجعه نما
ن قانون، یبدهند و با استناد به هم يهستند در اسرع وقت جواب کاف
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مختلف انجام و  يها هدر خصوص پروند يون مكاتبات متعددیسیکم
نده و کارشناس جهت مراجعه به شعبه و مالحظه سوابق امر ینما يحت

 يو مثبت يده و پاسخ کافیالزم معمول نگرد يهمكار ينموده ول يمعرف
 .به آنها داده نشده است

 01/2/78ك تبصره به ماده واحده مصوب ی يبه موجب قانون الحاق -1
خود را حداکثر ظرف مدت « و مستند يکاف»مسئوالن مكلفند پاسخ 

 .اعالم دارند 71ون اصل یسیبه کم خ وصول، کتباًیك ماه از تاری
ك ین قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یتخلف از ا

 .ك سال محكوم خواهد شدیا ماه ت 7از  يسال و انفصال از خدمات دولت
ون نه تنها مهلت یسیمورد مكاتبه کم يها هدر پروند یيقضا يمقامات محترم عال

و برخالف  اند هز ندادیو مستند ن ي، بلكه پاسخ کافاند هت نكردیك ماهه را رعای
ن مصوب مجلس، مسئله قضا و قضاوت را از یو قوان يح قانون اساسینص صر

ون یسیدانسته و برخالف قانون از کم يمستثن يقانون اساس 71شمول اصل 
 .دینما ياز مكاتبه خوددار اند هخواست
ات یده به شكایمقرر گرد يقانون اساس 71که به صراحت در اصل  يهنگام

شود و به  يدگیه رسییگانه و از جمله کار قوه قضا سه يه طرز کار قوایعل
و  يدگیرس»نخست  ه در درجهییکار قوه قضا يقانون اساس 017صراحت اصل 

و رفع  يات و حل و فصل دعاویات، شكایصدور حكم در مورد تظلمات، تعد
 ين دادرسییت آیجز رعا« يصدور حكم و دادرس»باشد و طرز  مي «خصومات

آن  يبرا يگریندارد و وجه د یيو انطباق و عدم انطباق آن با قانون معنا
 017به صراحت اصل  يو ادار يو ستاد يست و امور مالیمتصور و معقول ن

س ییف ریده و از وظایك گردیه تفكییف و کار قوه قضایاز وظا يقانون اساس
به  71ون اصل یسیکم يدگیانحصار رس يه شمرده شده است، ادعاییقوه قضا

ه و یعنوان قابل توج چیه به هییقوه قضا يو ادار يو ستاد يت از امور مالیشكا
ات وارده در یدارد، به عالوه شكان ينه و شاهدیگونه قر چیطرح نبوده و ه

ت یفیست سال گذشته تماماً از کیه در طول بییون از طرز کار قوه قضایسیکم
ه یو قانون است و رو ين دادرسییو عدم انطباق آن با آ يصدور حكم و دادرس

ز یموجود ن يها هبوده و همه پروند ين دعاویبه هم يدگیرس 71ون اصل یسیکم
 .ن مطلب استیشاهد ا
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ت از طرز کار قوا به صراحت مذاکرات یشكا ياست که معنا ين در حالیا
 يجمهور سییر يدولت و حت يت از قضات و اعضایشكا ناًیمجلس خبرگان ع
مورد  71ز اصل ین برداشت نیباشد و بر اساس هم مي ت آنانیدر حوزه مسؤول

 .ب قرار گرفته استیتصو
مصوب  يقانون اساساصل نودم  يقانون نحوه اجرا 2به استناد ماده  -8

از مسئوالن  يکسب اطالعات کاف يتواند برا مي ونیسیکم 21/7/71
د و آنها مكلف به اجابت یماً با آنها مكاتبه نمایا مستقیمذکور دعوت 

توسط  یيهستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگو
ون و اعالم آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت یسیکم
و  يبداند از شاک يکه مقتض يون در صورتیسیو کم دینما يدگیرس

حات و روشن شدن موضوع دعوت به یتوض يادا يعنه برا يمشتك
 .شود مي عنه تخلف محسوب يعمل آورد و عدم اجابت مشتك

مصوب  يقانون اساس 71اصل  يقانون نحوه اجرا 1ماده  يدر اجرا -1
اشد داشته ب يق و بررسیاز به تحقین يتیچنانچه شكا 21/7/71
ا یندگان و یرا از میان نما يا بازرسانیتواند بازرس  مي ونیسیکم

ون اعزام یسیسه کمییئت ریرا از خارج مجلس به انتخاب ه يمتخصصان
 .دینما

الزم را از هر جهت با آنان  يربط موظفند همكارین صورت مسئوالن ذیدر ا
 .معمول دارند

اشاره  يدگیون رسیسین کمیارات ایف و اختیاز وظا يا حال که به گوشه
ون که مورد اقدام و یسیمطروحه در کم يها هنحوه پروند د، الزم است بهیگرد

 :ر پرداخته شودیقرار گرفته به شرح ز يمكاتبه و بررس
 : ...يف صفریلط يت آقایم موضوع شكا8778پرونده کالسه  -0
شماره  يها هاز جمله نام يمكاتبات يکه ط يعزتاهلل سحاب يپرونده آقا -2

م مورخ 8616/00776/71، 7/01/67م مورخ 8681/00661/71
م 8616/02188/71، 1/00/67م مورخ 8616/00771/71،  27/01/67

، 21/00/67م مورخ 8616/02181/71، 21/00/67مورخ 
م مورخ 8616/02227/71، 01/02/67م مورخ 8616/02077/71

م 8616/02217/71، 06/02/67م مورخ 8616/02211/71، 06/02/67
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، 27/02/67م مورخ 8618/02272/71، 21/02/67مورخ 
م مورخ 8616/02881/71، 22/0/71م مورخ 8616/02181/71

م 8616/02687/71، 00/2/71م مورخ 8616/02118/71، 1/2/71
و  يریگیمراتب، پ 21/8/71م مورخ 8616/01781/71، 27/1/71مورخ 

است محترم کل یزاده ریعل ياز آقا يدرخواست پاسخ مستند و کاف
است محترم دادگاه یر مربوطه از جمله ریر دوایتهران و سا يادگسترد

کننده شده، لكن متاسفانه  يدگیتهران و شعبه دادگاه رس يانقالب اسالم
 يشده برا يندگان معرفیبا نما يا از همكاریو  اند هنداد يا پاسخی

نه در خور شأن  يا متاسفانه پاسخیو  اند هکرد يمطالعه پرونده خوددار
 .اند هگاه قضا ارسال نموددست

مكاتبات واصله از  يها و فحوا يون از مجموع بررسیسیکم ينكه برایمضافاً ا
در سلول  ي، نگهداريریتهران محرز است که نوع و نحوه دستگ يداگستر
ن ین سنگیل و صدور قرار تأمی، نحوه تماس با خانواده، عدم دخالت وکيانفراد

تواند  نمي در فرصت مناسب يرونده اتهامل پیو عدم تكم يو بازداشت طوالن
که متعاقباً  ير مواردین خصوص و سایموجه باشد لكن در ا يبه لحاظ قانون

از  يمستند و کاف يها و عدم ارسال پاسخ يذکر خواهد شد، نفس عدم همكار
است که از  يون خود تخلف آشكاریسیتهران به نظر کم يدادگستر يسو

 .اد شده به عمل آمده استین یاحت قوانرغم صریت علیدستگاه طرف شكا
شماره  يها هاز جمله نام يمكاتبات يافشار يعل يدر مورد پرونده آقا -1

م مورخ 8616/00777/71، 11/7/67م مورخ 8611/00686/71
 يها هنام يو برخ 21/00/67م مورخ 8611/02187/71، 27/01/67

مربوطه  تهران و دادگاه يبا دادگستر يسحاب يمشترك با پرونده آقا
به  يدگیو رس يبررس يبرا يعمل آمده لكن هنوز پاسخ مستند و کاف به

ن خصوص یدر ا. واصل نشده است ها هییموضوعات مطروح در شكوا
از عملكرد دادگاه مربوطه در برخورد با  ياریرسد بس مي ز به نظرین

قات و یل در مرحله تحقیاد شده و مخصوصاً عدم حضور وکیمتهم 
ما یصدا و س يسراسر يها هد و شبكیر نامبرده از جرایارسپس انتشار اق

 .قانوناً موجه نباشد یيو نها يقطع يقبل از صدور رأ
ون از یسی، مكاتبات کميجانیرضا عل يدر مورد پرونده مربوطه به آقا -8
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، 01/02/67م مورخ 8617/02211/71شماره  يها هجمله نام
ر یمشترك با سا يها هنام يو برخ 27/0/71م مورخ 8617/02177/71
اساسا با عدم وصول پاسخ مواجه شده  یيبا مراجع قضا ها هپروند
 .است

در منزل  20/02/67رشدگان مورخ یاز دستگ يدر مورد پرونده تعداد -1
ام، رنگار، مسعود پد ان محمد بستهیآقا ينگار، به اسام بسته يآقا
، رضا يعین رفی، حسيرحمان ي، تقیيرضا رجایمان، علیاهلل پ بیحب
، محمد يد مدنیان، سعیکاظم ي، مرتضي، محمود عمرانيطوس سییر

 يها هاز جمله نام يتاکنون مكاتبات... و ي، محمد ملكياردهال يمحمد
م مورخ 8671/02217/71، 22/02/67م مورخ 71/  8671/11شماره

م 8671/02187/71، 22/0/71م مورخ 8671/02186/71، 21/02/67
، 1/2/71مورخ م 8671/02882/71، 22/0/71مورخ 

م مورخ 8671/02111/71، 7/2/71م مورخ 8671/02861/71
م 8671/02717/71، 7/8/71م مورخ 8671/02716/71، 02/2/71

ر یتهران و سا يدادگاه انقالب اسالم 27با شعبه  7/8/71مورخ 
. واصل نشده است يتهران به عمل آمده که پاسخ ين دادگستریمسئول
با توجه به کهولت  یيقات قضایتحق ز اطاله مرحلهین خصوص نیدر ا

ن و عدم اجازه یسنگ يها نیشدگان صدور قرار تأم سن اکثر بازداشت
به  يقات قابل تأمل بوده و در مواردیل در مرحله تحقیگرفتن وک يبرا

ن موضوعه یر قوانیو سا يفریک ين دادرسییت قانون آیلحاظ عدم رعا
 .باشد مي يرمنطقیغ

 ...يدکتر محسن رهام ياپرونده آق يدر مورد بررس -7
با دادستان  يز مكاتباتین ياشكور يوسفیحسن  يدر مورد پرونده آقا -6

مستند و »ت تهران به عمل آمده که با پاسخ یژه روحانیمحترم دادگاه و
ت نامبرده یاز موارد مطروحه در شكا ياریروبرو نشده و لذا بس« يکاف

 .افته استیق نیدق يامكان بررس

، 07/6/67م مورخ 8616/00871/71ه از جمله نامه شمار
م مورخ 8616/00170/71، 07/6/67م مورخ 8616/00877/71

م 8616/02801/71، 6/02/67م مورخ 8616/02016/71، 21/7/67
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ن مورد یو در ا 27/1/71م مورخ 8616/02687/71، 27/0/71مورخ 
ك یل یاز تحو يد اضافه شود که بنا به اظهار خانواده نامبرده حتیبا

شده و صرفاً اجازه  يه خودداریه به محكوم علیاز دادنامه اول نسخه
نداشته و  يه قانونیوجه توج چین امر به هیو ا اند همطالعه دادنامه را داد

 .باشد مي هیه محكوم علیع حقوق اولییتض
 ...مهاجر يبا سادات داودیدر مورد پرونده خانم فر -7
 يو بعد تعداد 07/0/71مورخ  يها يریدر مورد پرونده مربوط به دستگ -7

ان طاهر احمدزاده، محمد ارتضاء، یاز جمله آقا ياسیاز فعاالن س
، محمد ياسد ين بنیاشفاق، ابوالفضل بازرگان، محمدحس يمرتض
، يم زمانیساز، محمدابراه ، جمال زرهیي، احد رضايحجت يتوسل

زادگان، حامد  دجعفر عباسیان، سی، هاشم صباغياکبر سرجمع يعل
ن، غالمرضا یمسك ي، مصطفي، غفار فرزديصغر غروا ي، عليعلو

 يپور، هاد میان، محمود نعید و خسرو منصوری، جمشيمسموع
 يها هزده فقره مكاتبه با شماریش از سیب... و يزدیزاده  يهاد

، 1/2/71م مورخ 8661/02881/71، 2/2/71م مورخ 8661/02807/71
، 1/2/71 م مورخ8661/02886/71، 1/2/71م مورخ 8661/02887/71
، 1/2/71م مورخ 8661/02887/71، 1/2/71م مورخ 8661/02887/71
م مورخ 8661/02877/71، 1/2/71م مورخ 8661/02811/71

م 8661/02707/71، 8/8/71م مورخ 8661/02706/71، 01/2/71
م 8661/02720/71، 1/8/71م مورخ 8661/02721/71، 1/8/71مورخ 
با دادگاه محترم  7/8/71م مورخ 8661/02782/71، 1/8/71مورخ 

تهران به عمل  ياست محترم دادگاه انقالب اسالمیکننده و ر يدگیرس
ن یمخاطب یيو عدم پاسخگو يآمده است که متأسفانه با عدم همكار

ن یمتعدد واصله در ا يها هییق شكوایدق يمواجه شده و لذا امكان بررس
 .ده استیون فراهم نگردیسیکم يخصوص برا

درضا یرضازاده صابر، حم يان هدیچون آقا يافراد ياه هدرباره پروند -01
د یران فردا، سعیه ایه نشریریأت تحریه يپور، رئوف طاهر یيجال

ب یبه ترت ين بارها و جداگانه مكاتباتیو محمدجواد اکبر يمنتظر
م مورخ 8610/00776/71 يها هرالذکر و به شماریشكات اخ
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م 8610/02200/71، 7/02/67م مورخ 8670/02078/71، 02/00/67
، 22/0/71م مورخ 8610/02188/71، 08/02/67مورخ 

م مورخ 8610/02717/71، 7/8/71م مورخ 8610/02788/71
م 27112/78117/71، 1/01/67م مورخ 27112/71227/71، 07/8/71

، 1/2/71م مورخ 8677/02827/71، 28/00/67مورخ 
م مورخ 8617/02071/71، 11/1/71م مورخ 8677/02711/71

م 8617/02716/71، 1/2/71م مورخ 8617/02827/71، 6/02/67
، 27/7/67م مورخ 8627/00627/71، 7/8/71مورخ 

م مورخ 8627/00717/71، 8/01/67م مورخ 8627/00617/71
م 8627/02210/71، 1/00/67م مورخ 8627/00777/71، 00/1/67

م مورخ 8627/02888/71، 06/02/67مورخ 
م مورخ 8627/02686/71، 01/2/71م مورخ 1/2/71،8627/02117/71

م 8617/02671/71، 6/02/67م مورخ 8617/02070/71، 27/1/71
کننده دادگاه  يدگیبا شعب رس ها هییشكوا يبررس يبرا 11/1/71مورخ 

ت یژه روحانیدر دادگاه و يربط در تهران و مواردیمراجع ذ يو رؤسا
مستند و »ا پاسخ یواصل نشده و  يا پاسخیقم به عمل آمده که عمدتاً 

 .افت نشده استین دریاز مخاطب« يکاف
ون مضبوط است یسیرخانه کمیك در سوابق دبیه مكاتبات به تفكیرونوشت کل

مورد اشاره فوق تخلفات  يها هه پروندیگردد در کل مي همانطور که مالحظه
ها، نحوه احضار و  یيدرخصوص روال بازداشت افراد، نحوه بازجو يا دهیعد

، عدم يانفراد يها افراد در سلول ين و نگهداریمتهم يهدارمحاکمه، نحوه نگ
ل و عدم امكان مالقات یبا خانواده، عدم امكان گرفتن وک ياجازه مالقات زندان

باشد و اطاله  نمي ن جهت نامحدودیدر ا يار قاضین با وکال که قطعاً اختیمتهم
ن و یازق مویت دقیرغم دربند بودن متهم و در مجموع عدم رعایعل يدادرس

و عدم توجه به قانون مطبوعات و تواتر و تكرار آن در موارد  ين دادرسییآ
از  يقانون اساس 17و  17، 16، 12ت اصول یت عدم رعایده و در نهایعد

ص داده شده و یون تشخیسیه از نظر کمییق روشن طرز کار قوه قضایمصاد
 ي، تقاضايزندانمالقات با  يده، تقاضایاز جمله مكاتبات عد ياقدامات مختلف

نده و یربط و اعزام نمایذ یيمالحظه پرونده و انعقاد جلسات با مسئوالن قضا
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ون یسیون قرار گرفت و کمیسیبازرس جهت مالحظه سوابق در دستورکار کم
 یين و مقررات خواهان پاسخگویت ادب و با استناد به قوانیهر بار با نها
 يرمستند جوابیو غ يرکافیده و جز چند مورد پاسخ غیگرد یيدستگاه قضا
 .ده استیواصل نگرد

ت یریو در ارتباط با مد ياسیو س يه فعاالن مطبوعاتیات از ناحین شكایا
ها  ن چالشیتر ت با آنان است که بزرگیاز حاکم يو نوع برخورد بخش یيقضا

ت یت فعالیفیاتهامات و ک يد آورده است و درباره برخیرا در درون جامعه پد
 .کشور اختالف وجود دارد يها ن و ارگانیسئولن میآنان در ب

رمنطبق بر واقع یاغیتوان داشت که اتهامات وارد بر آنان منطبق و  نمي يدیترد
ا یت است و آنان درست یریو نقد مد يو متقن اتهام مطبوعات يق قطعیاز مصاد

امور کشور معترض بوده و نسبت به  يان قانونینادرست به روند کار و عدم جر
به طور  يعنی يقانون اساس 077د در چارچوب اصل یو با اند هنتقاد داشتآن ا
الت در قانون ین تسهیمنصفه محاکمه شوند و حكمت ا أتیو با حضور ه يعلن

و نقد  ياسیو س يت مطبوعاتین اتهامات از آن جهت است که فعالینسبت به ا
و  يعموم است يها و دولتمردان امر استیل امور کشور و سیو اعتراض و تحل

از سوءاستفاده از  يریجلوگ يت آن و برایریمربوط به سرنوشت کشور و مد
د در محضر و ینگونه محاکمات بایقدرت در برخورد با نقادان و معترضان ا

ن یز سرنوشت ایمنصفه انجام گردد و امروز ن اتیمردم و با حضور ه يمرا
ل مطرح ین مسایتر يومن و عمیتر جیاز را يكیت برخورد با آنان یفیمتهمان و ک

و  ها هنگونه پروندیتوان داشت که ا نمي يدیچ تردین هیبنابرا. ن مردم استیدر ب
جه به یو مطالبه عموم مردم بوده و لذا الزم است نت يریگیات مورد پیشكا

 .اطالع عامه برسد
تبصره ماده واحده قانون  يخود در اجرا يف قانونیوظا يون در راستایسیکم

راجع  ياسالم يمجلس شورا 0/00/17صره به ماده واحده مصوب ك تبیالحاق 
 يدولت يها هون اصل نود با دستگایسیم به کمیق مستقیبه اجازه مكاتبه و تحق

مصوب  ياصل نودم قانون اساس يقانون نحوه اجرا 2و ماده  1/2/78مصوب 
رغم تذکرات و یرا که عل يد قضاتیر گردیناگز ياسالم يمجلس شورا 21/7/71

 اند هنمود يخوددار« و مستند يکاف»ا پاسخ یون از ارائه پاسخ یسیكاتبات کمم
رود با سرعت و به صورت  مي دید که امینما يقضات معرف يانتظام يبه دادسرا
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 .شود يدگیز رسین ها هنگونه پروندیبه ا يقانون
سته و یداند ضمن تشكر از قضات شا مي فه خودیون وظیسین جا کمیدر هم

درخواست کند که در جهت حل  یيقضا ياز مقامات محترم عالقانونمند، 
 ياسالم يبا مجلس شورا يو همكار يمشكالت کشور و شهروندان از هماهنگ

ش از ینه استقرار عدالت و قانون بیغ نفرموده تا زمیون اصل نود دریسیو کم
المسجد الحرام  جر منكم شنان قوم ان صدوکم عنیو ال. )... ش فراهم گرددیپ

 .2ه یسوره مائده ـ آ( تعتدواهلل ان
د منتشر شده که یدر جرا یک محقق دوم خردادیاز  یار روشنگرانه و جامعیمقاله بس

ن یحس ین مقاله آقاینجا عیل کرده است، ما در ایها را منصفانه تحل یـ مذهب یپرونده مل
 :میآور می را یباستان

 (:11/2/42ان یبن)، «یتیامن»ک پرونده یبر  ی، مرورین باستانیحس یمقاله آقا

 يمرتبط با آن در روزها يها و اخبار واکنش يداهلل سحابیواقعه فوت دکتر 
: بوده است يکامالً منحصر به فرد يداد خبریل مشخص، رویك دلیر، به یاخ

ـ  يمل»ك سال گذشته، یش از یبار در ب نینخست ين روزها، برایا ينكه طیا
 يه آنها و مصائبیوارد شده عل« يتیتهامات امنا»مرتبط با ریغ يلیدل ها به«يمذهب

قرار  يگروه يها هرسان ين رهگذر بر سرشان آمده مورد توجه خبریکه از ا
و )، طرح آنها ياهلل سحاب است که به گفته عزت يسخن از اتهامات. اند هگرفت

 يمذهب ـ ين ملیفعالشان، بر ضد طرح يکه در پ يزیانگ شدت عمل شگفت
را در  يداهلل سحابیچون دکتر  يفرد ين دغدغه ذهنیتر مهم( صورت گرفت

ساخت  مي ریداد و او را ناگز مي ساله به خود اختصاص 76 ين سال عمریآخر
ر ی، درگيو مذهب يمل يها آرمان يهفتاد ساله برا يتالش ين روزهایکه در واپس

ز د امرویشا.. ا پسرش باشدیخودش « امثال»نبودن « برانداز»اثبات  يها هدغدغ
ن و یتر میمستق ينه را برایزم يبار داخل از اشتباهات تأسف يا که مجموعه

نظام فراهم ساخته « يت ملیامن»ه یعل يخارج« يواقع» يدهاین تهدیتر سابقه کم
ش از یب ياز منتقدان اصالحات، در ط يکه عدها يپروندها ياست، بازخوان

خود را به آن « 71سال  يتین پرونده امنیتر يجنجال»ك سال گذشته، به عنوان ی
 .ر باشدیناپذ سرگرم کرده بودند، اجتناب

« ابراز تأسف»م، که یگرد مي بر 71از سال  یين روزهایشروع به چن يبرا
به جرم « يـ مذهب يمل»ن ینفر از فعال ها هد يریجمهور از دستگ سیرئ
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د، یجرا)« ستیبه نفع نظام ن» یين رفتارهاینكه چنیبر ا يد ویو تأک «يبرانداز»
 ياسیك جناح سی يها بونیتر ياز سو يدیالعمل شد با چنان عكس( 21/0/71

تخت »م دارند که به اصطالح یتصم يا داد عده مي خاص مواجه شد که نشان
ابراز »در همان روز انعكاس . ش بروندید پیجد« يبرانداز»پرونده « ته»تا « گاز

ر سر مقاله مورخ هان، دیر مسؤول کیدر مطبوعات بود که مد يخاتم« تأسف
از دولتمردان و  يچرا برخ»: نوشت يستیروزنامه خود بدون رودربا 21/0/71
 يکنند و برخوردها مي تیحما [ها يـ مذهب يمل]ندگان مجلس از آنان ینما

ن تصور یتر نانهیخوشب! دانند مي «آور تأسف»ن افراد را یاز ا يبا تعداد يقانون
... کنندگان است تیحما يخبر يو ب« ياند کم»مشكوك،  يها تین حمایدرباره ا

ف ین طیت از ایحما يدر ماجرا يگرید يها هزیشواهد موجود، از انگ يول
شد بر انجام  يعتاً آغازیهان، طبیر مسؤول کیمد« اعالم جنگ« ».کند مي تیحكا

هان که یک« خواننده»ك یس جمهور؛ از واکنش یبه رئ يمشابه بعد يها واکنش
 يکار...امام»: کرد مي گوشزد يبه و يخاتم« اظهار تأسف» م بهیبا اشاره مستق

« کنند مي شان چگونه قضاوتیند و در مورد ایگو مي ها چه ينداشتند که خارج
شان از یا»: زد مي هیرسالت که کنا« خواننده»ك یالعمل  ا عكسی، (20/0/71)

 يوردو متأسفانه م اند هاد نمودیها ز ن ابراز تأسفیاز ا ياست جمهوریاول ر
( 22/0/71)« ن ابراز تأسف نكنندیاز وقوع جرم و مجرم يخاتم ينبوده که آقا

شه و یتمام اراده، اند»اهلل نسبت به کنترل  تا هشدار ارگان انصار حزب.. گرفته
داللحن یا مطلب شدی ؛(22/0/71)« ها يـ مذهب يتوسط مل يمواضع خاتم

ـ  يمل يریاز دستگ« کنندگان اظهار تأسف»روزنامه جوان که به صراحت 
از  یيها ران بخشیمد»: کرد مي متهم« بالهت»و « انتیخ»ها را به  يمذهب

ند که یگو مي سخن يا کرده به گونه« اظهار تأسف» ياسالم يت جمهوریحاکم
، امكانات ياسالم يدر جمهور يرینكه مدیا. کنند مي ه را محكومیکار قوه قضائ

 يرد و از آن به نفع منافع جناحیار بگیکه متعلق به مردم است را در اخت يدولت
 يها با احكام بخش يریکردن و درگ يد و آن را صرف خنثیش سود جویخو

قبول پست در ظل .. انت به ملت استیت کند اگر عامداً باشد خیگر حاکمید
انت، جز بالهت، چه یم خییو پشت کردن به آن نظام، اگر نگو يت قانونیحاکم
 (.1/2/71جوان )« اشد؟تواند داشته ب مي یيمعنا

ه، یس قوه مجریرئ« اظهارنظر»منتقد اصالحات با  يها بونینحوه مواجهه تر
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ندگان قوه مقننه نظام نسبت یها با مخالفت نما بونین تریدرست مشابه برخورد ا
هان نسبت به یآن، ک يکه در راستا يانجام شده بود؛ برخورد يها يریبه دستگ
و ( 21/0/71)هشدار داده « كایآمر»ان معترض و ندگیمیان نما« يهماهنگ»وجود 
 تیحما ينكه در مجلس از نهضت آزادیا»: کرد مي دیگر تأکید يدر جا

 يها هروزنام يها يسازر جوینگهبان است که تحت تأث ير شورایشود، تقص مي
« دا کنندید کرد که به مجلس راه پییدار را تأ قرار گرفت و افراد مسأله يا رهیزنج

را  يت مؤتلفه اسالمیر کل جمعیز، سخنان دبین( 27/0/71)رسالت (. 27/0/71)
ندگان یهان از قرار گرفتن نمایپس از گله ک يکرد که اندک مي برجسته

رشدگان یاز دستگ« وابسته»مردم، دفاع افراد  يمجلس در معرض رأ« دار مسأله»
که در  يساندانست و همزمان، به ک مي «مردم يشدن آنها از رأ دیناام»را نشانه 
مملكت »: کرد مي گوشزد« کنند مي ها و براندازان دفاع انقالباز ضد»مجلس 

 (...27/0/71رسالت )« کنند مي نها فكریحساب و کتاب نشده که ا ين قدر بیا
متهمان »كپارچه جناح منتقد اصالحات بر سر پرونده ی يریگ اما سخت

« یيناسزاگو»تنها به  ن جناحیان ایدتر از آن بود که سخنگویشد« يبرانداز
از نوع  یين علت، ناسزاهایندگان بسنده کنند و به همیا نمای يس جمهوریرئ

هان از قوه ین راستا، کیدر هم. ح همراه شدیصر یيها«دیتهد»ج با یفوق، به تدر
 یيارویرا صرف رو ير همت فراوانیاخ يها هما يط»ه گله داشت که چرا یقضائ

کرده اما هنوز به  يشبكه برانداز يو گروهك يتمطبوعا يها همقتدرانه با شاخ
ك اقتدار نظام و اسباب فلج ین شبكه در عمق استراتژیکه نفوذ ا یي«ها هواسط»

« ، نپرداخته استاند هخون بودیان نفوذ و شبیدر برابر جر يکردن نهاد اقتدار مل
باب پرداخت که از  يبون به عالوه به انتشار اظهارات متنوعین تریا(. 0/2/71)

 يکه از عوامل خط برانداز يجرم کسان»: د کنندیدانستند تأک مي نمونه الزم
ا ی؛ (1/2/71)« ستیکنند کمتر از عناصر برانداز ن مي تینظام در داخل حما

و  ياز کنار مسأله و گروه برانداز يد به راحتیهان نبایروزنامه ک»: ه داشتندیتوص
 يد حسابین افراد را بایقه ای .ت کردند بگذردین گروه حمایکه از ا يکسان
( 8/2/71هان، یک)« ندیهر چه خواستند بكنند و بگو يد به آسانید و نگذاریبچسب

بازداشت چند مهره »: کردند مي ه خاطر نشانیس قوه قضائیا خطاب به رئی
 ينظام افراد يبراندازان اصل... ستیکار ن يسوخته و فرسوده چاره اصل ياسیس

از  يبر مسند اداره بعض ياسیستفاده از شعار اصالحات سبا سوء ا... هستند که
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ر نقاب شعار یش را زیو چهره نفاق خو اند هنظام قرار گرفت یياجرا يها هدستگا
از باال  يزن رنگ و چانهیآنها مزورانه با هزار ن .اند هپنهان کرد يساالر مردم يبایز

ضع مشابه روزنامه مو(. 21/0/71)« اند هن از مجازات در ماندییو فشار از پا
د توجه داشته یه بایمهاجمان به قوه قضائ»: ن بوده کهیز این ياسالم يجمهور

اسناد، مدارك و اطالعات مربوط به  يکه دادگاه انقالب اسالم يباشند هنگام
نكه نزد افكار یکند، آنان عالوه بر ا مي برانداز بودن بازداشت شدگان را افشا

ب یت از براندازان قابل تعقیه جرم حماب يرسوا خواهند شد، حت يعموم
 يندگان دارایماً نماین روزنامه، به عالوه مستقیا(. 21/0/71)« خواهند بود

آنجا . کرد مي دید تهدیشد يقضائ يمجلس را به برخوردها «يت قضائیمصون»
ان شوم ین جریان ایاز حام يبعض يها ياگر دادگاه انقالب همدست»: آورد مي که

قبل از  يها يها و سخنران يپراکن ن روزها با نامهیرا که ا [ها «يـ مذهب يمل»]
مال اند بر هخود، در واقع خود را افشا کرد ينظرهاها و اظهار هدستور و مصاحب

؛ (1/2/71)« ها خواهد بود شان در کنج زندانین عناصر جایاز ا يارید، بسینما
تر حساب خود را د هر چه زودیبا.. ندگان مجلسیاز نما يبعض»: نوشت مي ای

ن نكته توجه داشته باشند که در صورت ادامه یاز دشمنان نظام جدا کنند و به ا
ن تالش خطرناك، با دست خود سرنوشت خود را با سرنوشت دشمنان نظام یا
 يد که حتیرس مي يموضوع به حد« عمق»و (.. 21/0/71)« وند خواهند زدیپ

 حین جبهه دوم خرداد تصرهم، خطاب به فعاال« انتخاب»چون  يا روزنامه
کل جبهه دوم  يتواند برا مي ها، يـ مذهب يغ از ملیدر يت بیحما»: کرد مي

ن افراد، نظام را در یا يریخرداد خطرناك باشد، چرا که محكوم کردن دستگ
تر خواهد  يشمار، جد انگشت يد نسبت به کل جبهه خرداد، جز عناصریترد
 (...21/0/71)« کرد

جناح  يها بونین بود که تریگر در همان روزها ایآموز د ت عبرتیك واقعی
« ها يدوم خرداد»ه یخود عل يدهایتهد يمنتقد اصالحات، در کنار تمام

آنان  يز برایها را ن يـ مذهب يبر سر پرونده مل« مصالحه»الظاهر راه  يعل
ت داشت؛ یحكا( 21/0/71)هان یل کین علت بود که تحلیبه ا. بازگذاشته بودند

نگرد و  مي ك پلیان استحاله به جبهه دوم خرداد صرفاً به چشم یجر»
ا ی؛ «ان صادق دوم خرداد استیت به نفع جریز در نهایر نیاخ يها يریدستگ

ها  يرین دستگیا»: کرد مي فیاهلل تعر انصار حزب يها هاز چهر ينمك مسعود ده
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 يها ناحروها و جین نیجاد رقابت شفاف در بیو ا ياسیط سیمح يساز در سالم
گراها و  يد است، ضمن آنكه در آن صورت حساب ملیمف يلینظام خ ياصل

ان یا محبی؛ (0/2/71، يهمبستگ)« ها جدا خواهد بود يجبهه مشارکت
را  ينمك کرد تا اظهارات امثال ده مي مصاحبه« گارویف»رسالت با « ستیاستراتژ»

ران را یا ياسینه سستم، قصد دارد صحیس»: تر به اثبات برساند«كیش» يبه زبان
قصد دارند  يرا اشخاصیز. طلب محدود سازد کار و اصالح به دو جناح محافظه

با حذف آنها جلو . که میان دو جناح به وجود آمده نفوذ کنند يدر شكاف
توانستند استفاده کنند  مي ك که از کند شدن روند اصالحاتیالئ يها هگرو

گرفت که  مي صورت يطیها، در شرا ن تالشیتمام ا( 22/0/71)« شود مي گرفته
ن، درخصوص ی، در مناظره با محسن آرميأت مؤتلفه اسالمیه ياسیر سیدب

شما »: کرد که مي ها شكوه«يـ مذهب يمل»طلبان به بازداشت  واکنش اصالح
 (.00/2/71)« دیایآن در ب يقرار نبود صدا. دیها را بزرگ کرد بازداشت

جناح منتقد اصالحات بر سر  يغاتیو تبل ياسیس يفشارها ياما گذشته از تمام
ت یك واقعیجهه با اها، جناح مزبور کماکان در مو يـ مذهب يپرونده مل

قلمداد شده « يتیپرونده امن»ك ینكه پرونده مزبور، یا: آزاردهنده قرار داشت
ـ مستند  يا رسانه يها ست ـ پس از تمام خط و نشانیبا مي جتاً، الجرمیبود و نت

ك جناح یان یسخنگو يالبته به ادعا« مدارك»ن یا. ز باشدین« يتیامن يمدارک»به 
قاطعانه  يدستگاه قضائ يوقت»: وجود داشتند يخاص به اندازه کاف ياسیس

م که مقدمات کار یما منتظر. کند، مدارك در دست دارد مي را دنبال يانیجر
ان یز سخنگوا يكی) «ان برسد و به اطالع مردم رسانده شودیبه پا« هاییبازجو»

راد کار آنجا بود که یاما ا(. 22/0/71) يت مجلس، به نقل از همبستگیجناح اقل
کشف و  ين وزارتخانه مسوول اصلی، ا«س وزارت اطالعاتیقانون تأس»طبق 

شد و به عالوه،  مي در کشور محسوب« يتیضدامن»كات یتحر يساز يخنث
ن یرا که در ح يعاته اسناد و مدارك اطالیست کلیبا مي (يقضائ)ضابطان »

، 1ماده )« ل دهندیآورند بالفاصله به وزارت اطالعات تحو مي ات به دستیعمل
نه تنها درخصوص  يول(. س وزارت اطالعاتیقانون تأس 2تبصره 

ل وزارت اطالعات نشد، یتحو« ياسناد و مدارک» يـ مذهب يرشدگان ملیدستگ
جه ی؛ و نتموجود نبود از قبل ين مستنداتین وزارتخانه هم چنیکه در خود ا

ندگان مجلس خواستار ارائه ینما 71ن یفرورد يها يریدستگ يدر پ يآنكه وقت
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دند یپاسخ شن يعیر اطالعات شدند، به طور طبیوز ياز سو« يمدارك برانداز»
، به سرعت با واکنش ين پاسخیچن! ارائه به آنها وجود ندارد يبرا يزیکه چ
« سربازان گمنام امام زمان»صالحات نسبت به جناح منتقد ا يها هآلود رسان خشم
به سوال قوه مقننه، رسالت  يونسی ياز پاسخ عل يرو شد به فاصله اندک روبه

، خبر يا ن است اگر وزارت اطالعات از توطئهیسوال ا»: نوشت يبا برآشفتگ
مدارك در « ن همهیا»ندارد؟ پس  ينداشته باشد واقعاً آن توطئه وجود خارج

 «!کند؟ مي انقالب چهدست دادگاه 
ل انقالب از آغاز تاکنون ثابت یپاك و اص يرومند نظام و نهادهاین يها انیبن»

 ا از کار افتاد،یکار شد و  کم يلیانقالب به دال يها از اندام يكیاگر  اند هکرد
ن یات نظام و انقالب را تضمیگر با سرعت و دقت عمل کرده و حید يها اندام
که به  ياما کسان. دهد مي انقالب به راه خود با قدرت ادامهن یبنابرا. اند هنمود
ند، تا ابد شرمنده مردم و امام یآ مي ل در دفاع از انقالب و نظام کوتاهیهر دل

ن روزنامه به عالوه در سر مقاله مورخ یا( ،2/2/71رسالت، )« خواهند بود
از »: ت موتلفه آوردیجمع يمرکز يشورا ياز اعضا يكیبه قلم ( 21/0/71)

ن یتر يعنوان اصل وزارت اطالعات به يها، از کار انداختن کارآمد بتیجمله مص
مطبوعات معاند و همسو با . بود يرهایزنج يان قتلهایت، در جرینهاد حافظ امن

که امروز  اند هن نهاد زدیبه ا يا گانه آنچنان ضربهیب يوهایام رادیطراحان پ
در مورد  يکنند ما مدرک مي اعالمن نهاد رسماً ی، از قول مسووالن ايبرخ

فرمودند از منافقان بدترند  مي ان مشكوك که امامیك جری ياقدامات برانداز
دادگاه انقالب  يان از سوین جریاز اطالعات از ا يکه انبوه يدر حال! میندار

هان ین خصوص کیدر ا« انكار آفتاب است يبه دست آمده که انكار آن به معن
را  ينیوزارت اطالعات هنوز نتوانسته لطمه سنگ»: قد بودهم معت 2/2/71مورخ 

ن یو ا(... «دین وزارتخانه زدند جبران نمایبه ا... يا رهیزنج يها هکه روزنام
ت یجمع يمرکز يگر شورایکرد که عضو د مي دایداستان تا بدانجا ادامه پ
دولت، مجلس و وزارت اطالعات  يخبر يب»: داد مي موتلفه، به صراحت حكم

اقت ینشانه عدم ل يـ مذهب يمل يروهایو ن يز اقدامات خرابكارانه نهضت آزادا
 (.26/0/71نوروز )« از نظام و مملكت است يآنها در نگهدار

ك اظهارنظر مندرج در ی« اقتیعدم ل»ن ینداشت که به واسطه هم يتعجب 
د وزارت اطالعات گزارش یلزوماً نبا»: ساخت مي فاش( 22/0/71)هان مورخ یک
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که به  يا ا مجموعهی يبلكه هر کس. ه وارد عمل شودیدهد تا قوه قضائب
ه هم یتواند گزارش بدهد و قوه قضائ مي نان حاصل شودیآنان اطم يها هگفت

بود که  يزیقاً همان چیف، دقین توصیا. «ن گزارش وارد عمل شودیبراساس ا
شتر یگفته آنان ـ بکه به  يا مجموعه»جه افراد یبعدها در عمل اتفاق افتاد و در نت
را در  يدرپ يپ« يمستندات»، «نان وجود داشتیاز وزارت اطالعات نظام ـ اطم

ن مستندات بود یجه همیدر نت. مطرح کردند« يبرانداز»مورد پرونده متهمان به 
ن است یهست که نشاندهنده ا ياسناد»:نگهبان متقاعد شد ير شورایکه مثالً دب

در  يکنند و گاه نمي قبول يا باز عده ي، ولدان هن افراد برانداز بودیکه ا
« ك آنها هستندیکنند که حتماً شر مي نها دفاعیمختلف از ا يها تیمسوول

دست آمده از  در اسناد به»: ت موتلفه ادعا کردیجمع ياسیر سیا دبی؛ (02/2/71)
ژه یو ان بهین جرید آن است ایدا شده که مویپ یيها هنشان يـ مذهب يمل يروهاین

ك و با یق دمكراتینظام، از طر يبرانداز يطراح ياز عناصرشان برا يخبر
که  یيها يزیر و با تجمعات، اجتماعات و برنامه اند هخاص برآمد یيها هویش

 يها هس دادگایا رئی؛ (11/0/71)« اند هکرد مي ن هدف را دنبالیا اند هداشت
با واحد  خود 26/0/71مورخ  يوگو استان تهران در گفت يانقالب اسالم

 ياز متهمان به طور علن يکه اطالعات مستند يبه هنگام»: خبر گفت يمرکز
ت مطلق یزده از متهمان حما که شتاب یيها همنتشر شود، آن عده افراد و گرو

 اند هراً احضار بازداشت موقت شدیکه اخ يافراد... شرمنده خواهند شد اند هکرد
ر نظام و ییتغ يدر صدد تالش برا يرقابل انكاریل و مدارك غیبه استناد دال

 شود مي ن موضوع به حقوق شهروندان مربوطیو چون ا اند هبود يبرانداز
ده گرفت یفعل مجرمانه ناد يتوان سرنوشت کشور و مردم را تا انجام قطع نمي

 ياطالعات يها سیم، تمام سرویگو مي به طور سربسته... نبود يریشگیو درصد پ
 ين مراقبان ما قرار دارد و ما تمامیزبیر تله و چشم تیران زیكا و غرب در ایآمر

از اظهارات فوق،  يبه فاصله اندک« میر نظر داریه نظام را زیتحرکات آنها عل
مبارزه »دادگاه انقالب صادر شد که در بند مربوط به  ياز سو يا هیاطالع

« انهمسلح»بر لزوم « يقانون مجازات اسالم»د یآن ـ که به خاطر تأک« مسلحانه
ژه برخوردار یت ویرد از اهمیقرار گ« يبرانداز»که بخواهد مصداق  يبودن عمل

از جلسات گروه برانداز که نوار و  يكیدر »: ر آمده بودیبود ـ تنها سه جمله ز
ك و نه یك تاکتیعنوان  اسناد آن موجود است، راهكار اقدام مسلحانه به
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د یز مفیترور ن يود که گهگاهش مي رد و عنوانیگ مي مورد بحث قرار ياستراتژ
گر که تحت پوشش مراسم سالگرد یاز جلسات د يكین در یهمچن. است

 يریگیپ يبرا يل سازمانید در مورد ضرورت تشكینژاد برگزار گرد فیحن
اعتراف . مسلحانه ـ بحث صورت گرفته يخط مش يعنینژاد ـ  فیحن ياستراتژ

اگر چه، (... «قات ادامه داردیحقنه وجود دارد و تین زمیدر ا« متهمان»از  يكی
ار یجناح منتقد اصالحات، بس« اتینشر» يمطرح شده از سو« اطالعات»

 خبر« محافل مطلع»، به نقل از ياسالم يمثالً جمهور. نها بودیتر از ا مفصل
 اند هها گفت یيدر بازجو يـ مذهب يرشدگان موسوم به ملیاز دستگ يبعض»داد  مي

جاد تضاد میان یکه به موجب آن قرار بود با ا اند هشترا در دست اجرا دا يطرح
کننده کشور، در وقت مناسب  اداره يها هف نهادها و دستگایمسووالن و تضع

طرح مزبور شامل ... رندیرا مسلح نموده و حكومت را در دست بگ يا عده
 يو مال يغاتی، تبلياسیس يها تیعناصر اجراکننده طرح از حما يبرخوردار

« ت از حقوق بشر بوده استیحما يو محافل مدع یيند کشور اروپاكا، چیآمر
حزب مشارکت با  يروهایك نیارتباطات نزد»و رسالت با اشاره به (. 21/0/71)

رشدگان یاز دستگ يده شده برخیشن»: افزود مي «يگرا و نهضت آزاد يعناصر مل
(. 20/0/71)« اند هداشت ياعترافات ياسیس يها هچهر يبا بعض ير به همكاریاخ

ژه راجع به ین راستا به ویات جناح منتقد، در همیر نشریروزنامه رسالت و سا
ل شده بر یفراوان تحم يروح يراً از فشارهایـ که اخ ياهلل سحاب شخص عزت

 يار متنوعیبس ير سخن گفته ـ ادعاهایكسال اخی يپدرش و بر اثر برخوردها
 يپنهان يها تیراً درباره فعالیاخ يحاباهلل س عزت»نكه یمثالً ا. دادند مي را انتشار

 يگرفته اعترافات مي صورت ياسالم يه نظام جمهوریعل يکه درباره برانداز
اهلل  ح عزتیپس از اعترافات صر»: نكهیا ای؛ (20/02/67رسالت، )« داشته است

است، ینامه س هفته)« كا وجود نداردیاز آمر يزدیم یامكان بازگشت ابراه يسحاب
باشد  مي ژهیو ياطالعات يدارا( يسحاب) يبازداشت يسوژه اصل»: ای ؛(01/00/67

ز و یآم گانگان در داخل کشور مخاطرهیان مورد عالقه بیجر يآن برا يکه افشا
ر در پرونده به یدرگ يتیامن يه و نهادهایسته است قوه قضائیلذا شا. است ياتیح

پرتو سخن، )« ندار خود باشیدر اخت يها هاز سوژ يدنبال کشف اطالعات اصل
اش با  که خانواده يداریدر د... ياهلل سحاب ده شده عزتیشن»: ای؛ (07/00/67
جناح دوم خرداد  ياعضا يبرخ يکه از سو یيها نسبت به بحث اند هداشت يو
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ها  ن گونه صحبتیشود انتقاد کرده و اظهار داشته ا مي مطرح [يدر دفاع از و]
ضمن  يده شد سحابین شنیهمچن... کند يم تر نیم من را سنگیفقط پرونده جرا

است یس)« م خود از اعمال گذشته خود اظهار ندامت کرده استیاعتراف به جرا
 يموضوعات يافتند که حتی مي يها چنان تنوع ن داستانیو ا(... 11/0/71روز، 

و  يك سازمان دولتین یب يمدت و رسم ك قرارداد انجام خدمت کوتاهیدر حد 
 قرار« يافشاگر»مورد « يتیپروژه مخوف امن»ك یعنوان  به، ياهلل سحاب عزت

تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان  يها از سازمان يكی»: گرفت مي
فه ین سازمان که وظیا. کرده است... ياهلل سحاب به عزت يتوجه قابل يها کمك
اد شده اقدام یفرد  يا بر عهده دارد در قالب استفاده از نظرات مشاوره يتیحما
کرده  يبه و [!حقوق ماهانه] يتوجه استخدام نامبرده و پرداخت وجوه قابلبه 

 (.7/2/71)« است
اتهامات « سند»ن یتر ، به ناگهان مهميمستمر يها«يافشاگر»نیچن يدر پ

خرداد  07ز، درست سه روز مانده به انتخابات یها ن يـ مذهب يمل« يتیامن»
 يها پر از غلط ي، متن«سند» نیا. هان منتشر شدیتوسط روزنامه ک( 01/1/71)

نام داشت و در آن، « ياهلل سحاب اعترافات عزت»بود که  يفاحش نگارش
شما »: خورد مي ل خطاب به خوانندگان به چشمین قبیاز ا يرالعقولیجمالت مح

ات و ید نیتوان نمي د؟ شما کهیکن يده تلقیر را نادین اقارید ایخواه مي چگونه
رفت که  مي شیپ یيمختلف، به سو يها ا که با روشما ر يها يمش برنامه و خط

 ها هشد از سوابق من که مستنداً در پروند مي منجر ينیتاً به سقوط حكومت دینها
 يبرا [!يدفاع از سحاب]ن اقدامات شما ید، پس این ببریمضبوط است از ب

ه مقامات مختلف یمن که در آن عل [!]ك یرک يها ياگر سخنران... ست؟یچ
عرضه  يبه افكار عموم اند هضبط و ثبت شد يام و همگ نت کردهکشور اها

م که مدل یم بگویاینكه بیا ایخواهد ماند؟  يباق یيمن آبرو يا برایشود، آ
ا در آن صورت در منظر یدر کشور مطرح کردم، آ يمقاومت فعال را با چه هدف

من  يراب يتیثیکردم ح مي ت از آنهایکه من تظاهر به حما يان دوم خردادیآقا
 يز اعضایمتعدد و کفرآم يها يسخنران... دیخواه مي ایخواهد ماند؟ آ يباق

را  اند هرا که متأسفانه به وابستگان به من معروف شد [يـ مذهب يمل]ائتالف 
د یاز زندان به ق يپس از آزاد ياهلل سحاب عزت)« د کرده باشم؟ییه و تأیتوج

: گفت« سنایا»به  01/2/71خ یر تارخود د« اعترافات»قه، در ارتباط با متن یوث
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از آنها به علت  يكیشدم که  يمدت بازداشت دوبار دچار حمله قلب يط»
ز منتسب به من چاپ شده بود بعد از آن از یآم نه نامه توبهیبود که در زم يخبر

بودم و بعد   CCUپنج روز در اتاق  ... مارستان منتقل شدمیبه ب يشدت ناراحت
رماه هم مرا به مالقات یت 28در روز ... بردند يگریاتاق د زات بهیمرا با تجه

دن من حالش بد شد و با یـ بردند که او از د يداهلل سحابیپدرم ـ مرحوم دکتر 
دن یم که من از دیا نكرده يفروش انت و وطنیمن و پسرم خ: همان حال گفت

 (.«مارستان منتقل شدمیحالت پدرم به شدت متأثر شدم و باز هم به ب
ن یش از اینبود چرا که پ ياهلل سحاب عزت« اعترافات»بزرگ، « تیموفق»لبته تنها ا
گرفته  يونیزیتلو يـ هم نوار يافشار يان ـ علیگر از زندانید يكیاز « اعترافات»

قه، اعالم ید وثیاز بازداشتگاه به ق يز بالفاصله پس از خالصین يشده بود که و
ن یبودم و در ا يروز در انفراد 117ود، روز بازداشت موقت خ 117از »: کرد مي

ن یدر ا. دیرس افتاد برعكس به اطالع من مي که در کشور اتفاق مي يمدت، مسائل
که  يا مصاحبه... شود رقابل تحمل ميیرسانند که غ مي يها فشار را به جا بازداشت

صورت گرفت  يو اجبار يلیط تحمیبهشت ماه در زندان با من شد، در شرایدر ارد
 (2/2/71، يهمبستگ)« قرار داشتم يو روح يمن تحت فشار جسمو 
ز در تظلم خود به ین يـ مذهب يشدگان مل بازداشت يها هش از آن، خانوادیپ

شدگان با کاهش وزن قابل توجه و  اکثر بازداشت»: س مجلس گفته بودندیرئ
ن یهمچن. مواجهند...( ه، تنفس، سردرد ویقلب، کل) يسخت جسم يها يماریب

فرسا و متاسفانه محروم از نور  المدت و طاقت لیطو يانفراد يها ها در سلولآن
 يها گرم تابستان به شكاف يتنفس در هوا يبرا يآزاد ـ که حت يو هوا

مكرر در  يان با برخوردهایبازجو... برند مي بردند ـ به سر مي دربسته سلول پناه
 يانفراد يها لولدر س يطوالن يو در مدت زمان يو جسم يط خاص روحیشرا

از اخبار  يریگ او و عدم بهره يو حس يبا فرد بازداشت شده و قطع تماس ذهن
 را از افراد بازداشت شده يح، قدرت دفاع ذهنیصح يها لیو اطالعات و تحل

هرچند (... 08/8/71 يهمبستگ)« کنند مي ادهیخود را پ يرند و برنامه اصلیگ مي
بر انجام  ينده تهران، مبنیقتجو، نمایه حققبل از آن، اظهارات فاطم يباز مدت
 ين روزهایدر نخست يخود و یي، به احضار قضايبا متهمان برانداز يبدرفتار

 (...7/0/71د یجرا)ده بود یانجام 71سال 
 يد حتیترد يها ها زمزمه ن ماهین نوع شواهد بود که از نخستیاحتماالً به واسطه هم
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ه ییدند چرا قوه قضایپرس ده بود که ميچون رسالت مشهود ش یيها در روزنامه
نموده تا از  يشده و سع ياتیوارد فاز عمل» يار داشتن مدارك کافیبدون در اخت

« ش بردین مرحله پرونده را پیمدارك در ا يآور ق اقرار و شهود و جمعیطر
زبان جناح منتقد  يسین روزنامه انگلیتر همانطور که مهم( 1/2/71سرمقاله مورخ )

ـ  يشدگان مل وارد شده به بازداشت« يبرانداز»هم، با اشاره به اتهام  اصالحات
« مشكل»ه را یین اقدام قوه قضایبودن ا« مصلحت»ا به ی« عاقالنه»رش ی، پذيمذهب
ن روزنامه ـ که یر مسوول همیا مدیو ( 20/0/71مز، یتهران تا)کرد  ف ميیتوص

نكه یجداگانه از ا يواکنشگر سپرده ـ در ید يخود را به شخص يالبته اکنون جا
ز با ین يانجام گرفته با و ينوع برخوردها يم حتیکن ر ميیرا دستگ يفرد يوقت»

 (...11/0/71زد، یآفتاب )کرد  انتقاد مي« ندارد يما چندان سازگار يت اسالمیشأن
متهمان « يتیپرونده امن»ن یتر ين قسمت جنجالیتر د آموزندهیت، شایدر نها

ن یمشخص بود که ا ي، مربوط به زمان71در سال « يدازپرونده مخوف بران»
، «يت اسالمیشأن»ناسازگار با  يو برخوردها« اقرار و شهود»ها  پرونده، پس از ماه

« يرعلنیغ»ل یدل)ده بود یـ رس« يرعلنیغ»دادگاه ـ هر چند  يبه مقطع برگزار
س یمكرر متهمان، بنا به گفته رئ يبرگزار شدن دادگاه برخالف اصرارها

ها در  يلیخ ينرفتن آبرو»، تنها 7/00/71مورخ  يتهران در همبستگ يدادگستر
ن جلسه ینخست يبا برگزار ي، تنها اندکيکه به لحاظ زمان يا بود؛ گفته« کشور

وارد شده بود « ياتهام علن» ياریکه در آن به افراد بس يریدادگاه شهرام جزا
ـ  يمل« يرعلنیغ»دادگاه  يگزارب، درست در آستانه بریبه هر ترت(. فاصله داشت

 يها روزنامه« طرز صحبت کردن»ست به چه علت، یها بود که معلوم ن يمذهب
وزارت اطالعات در مورد فقدان  يجناح منتقد دولت، که به اظهارنظر کارشناس

 يها«یيبازجو»ج یها گوش نداده بودند و نتا يـ مذهب يمل« يبرانداز»مستندات 
ر یینبود ـ به وضوح تغ« ب شدهیبعداً تكذ»ز دو مصاحبه ز جیمورد عالقه آنها ن

« مختلف يها فیط»در آن هنگام بود که به ناگهان، رسالت خطاب به . کرد
مختلف  يها فیدر ط [ها يـ مذهب يمل]ن محاکمه یموافقان و مخالفان ا»: نوشت

ند، نه د متهم بنگریتنها با د... رشدگانین موضوع توجه کنند که به دستگید به ایبا
پس از انجام محاکمه  ياست که قاض يمجرم چرا که اثبات جرم تنها در صورت

شده را  ينیب شیپ یيو قضا يز مراحل قانونین يده و حكم ویبه حكم رس يقانون
ثابت  يها ادادشتیسنده ینو« نیسیتئور»بعد،  ياندک(. 20/7/71)« دینما يط
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اش به خاطر  که روزنامه یيها نیز، با فراموش کردن تمام توهیروزانه در رسالت ن
ـ  ينحوه برخورد با پرونده مل»س جمهور از باب یساده رئ« اظهار تأسف»ك ی

که افراد در  يتا زمان»: انجام داده بود، به خاطر آورد يخطاب به و« ها يمذهب
توان آنها را برانداز  اند، نمي دهیازیدست ن [يبرانداز]نه ین زمیدر ا يعمل به اقدام

محكوم  يبه جرم برانداز يست که کسانین نیم ایطلب آنچه ما مي»: و افزود« دینام
وقوع  يفتد و اگر هم جرمیاتفاق ن يچ جرمیبلكه آرمان ما آن است که ه [!]شوند 

است  ينیك نظام دیسته یعادالنه و آنچنان که شا يا گونه افت مجرم در دادگاه بهی
 (.11/7/71)« محاکمه گردد

د باز از جانب جناح یالزم د( 02/7/71)وق، چند روز بعد سنده جمالت فینو
 ن آن،یادیرش اصل نظام و قواعد بنیبا پذ»رد که یبگ« برالیل»متبوع خود مواضع 

 يرا آرام ساخت و طبعاً در آن حالت حت ياسیزده س توان صحنه بحران مي
چون »هم خواهند توانست  [!]سكوالرها  يها و حت يـ مذهب ير ملینظ ياناتیجر

ظاهراً به )« را ببرند يبهره کامل ينظام اسالم يشهروند يایاز مزا« گذشته
 6/7/71ن ارتباط، به نوشته مورخ یکه در هم« آش آنقدر شور بود»اصطالح 

 يروهاین: هان هم متوجه شده بودیر مسوول کیروزنامه ملت، معاون مد
آنها قائل  يبرا يحقد یبا يرانیعنوان ا هستند و به يرانیون شهروندان ایسیاپوز

 (.«میداشته باش [!]ون تعامل یسید با اپوزیبود و بر اساس حق و عدالت با
با  71ز سال یقهرآم ين برخوردهایآغاز يها هبود که در هفت ين در حالیا 

روزنامه « برالیل»ن یسیتئور« نیهم»ها،  يـ مذهب يرشدگان پرونده ملیدستگ
، بر ياهلل سحاب چون عزت يانیه با زندانانجام شد يه رفتارهایتوج يرسالت برا

 يروهاین يبند د کرده و به دستهیتأک« نظام» يها«ویآلترنات»لزوم حذف 
و ( يمانند گروه رجو)« كالیون برانداز رادیسیاپوز»ون برانداز به یسیاپوز

نگارنده خطر »: آورده بود( ها يـ مذهب يمانند مل)« ون برانداز منعطفیسیاپوز»
داند و بر آن  مي كالیون رادیسیتر از اپوز يار جدینعطف را بسون میسیاپوز

ش یبه هر اندازه که پ« ان سوم تا نقطه صفریعقب نشاندن جر»است که پروژه 
كال باز خواهد یون برانداز رادیسیاپوز یيت و خودنمایفعال يرود، فضا برا

« داشت نخواهد يجد يو دشوارین آلترناتیحذف ا يجه نظام برایو در نت... شد
ان رنگ و لعابزده یب، بیب و غریل عجین تحلیا(. 07/0/71رسالت، )
روزنامه جوان ( 2/2/71)تر، در شماره مورخ  حیصر يبود که به زبان يا«پروژه»
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شتر یان نفاق را بیکه چهره جر یيها هاز را يكی»: گرفت مي ن قرارییمورد تب
ان نفاق را یجر [که]... ن برودیآن از ب يتنفس ين است که فضایکند ا مي روشن
ان خشونت و ین جریحرف آخر ا. کند حرف آخر خود را بزند مي وادار
ها و احزاب معتقد  و جناح ياسیشمندان، نخبگان، آگاهان سیاند. است يریدرگ

 ...«ان نفاق حرف آخر خود را بزندید کمك کنند تا جریبه انقالب با
 يك سال و اندیکه پس از ن قرار است یه به ایت، اکنون صورت قضیدر نها

مستمر از  یيو بازجو ياسالم ين بر نظام جمهوریسنگ يها هنیل هزیتحم
که قرار بوده همه )« هایـ مذهب يمل»ا همان ی« ان نفاقیجر» يها هچهر

دال بر  يمستند!( ده شوندیکش« حرف آخر» يها کمك کنند تا به واد«يخود»
ان ین جرین رهبر ایتر شكسوتیشت پامده و درگذیدست ن بودن آنها به« برانداز»
سران دو قوه و شخص اول نظام مواجه شده  يل رسمیت و تجلیز با تسلین

نه قابل یهز»ن همه یجاد ایش از ایپ يا ا بهتر نبود که عدهی، آيراست به... است
سربازان » يحكومت، از همان ابتدا به اطالعات ارائه شده از سو يبرا« اجتناب

 کردند؟ مي اعتماد« گمنام امام زمان

 ها يـ مذهب يو پرونده مل يمهندس سحاب

ه یسال گذشته و مسئول نشر 11 یاسیت سی، فعالیخیل سابقه تاریدل به یمهندس سحاب
م شده، یتنظ یویدر سنار. مطرح شده بود یـ مذهب یمل یروهایعنوان محور ن ران فردا، بهیا

، قبل از همه، یل مهندس سحابیلن دیهم به. کردند می برخورد یست با ویبا می ابتدا
انه و منعطف مهندس یجو ه شفاف، مسالمتیکه از روح یبازداشت شد و با توجه به شناخت

مهندس  یغات خود را روین پروژه، داشتند، عمده تبلی، در دستگاه اطالعات ایسحاب
لم یش فیکه انتشار نامه منتسب به مهندس خطاب به فرزندانش و نما. متمرکز کرده بودند

 .از آن است یا ت مجلس، نمونهیون اقلیدر فراکس
ط یو شرا یط عادین نظرات مهندس در شرایب یا سهینکه خوانندگان بتوانند مقایا یبرا

در  14/1/31سنا که در یا یبا خبرگزار یتحت شکنجه، انجام دهند، مصاحبه مهندس سحاب
 :میآور می نجایدر ا ان رایان منتشر شده و نامه منتشره از طرف بازجویروزنامه ب

 (:27/2/67ان یروزنامه ب) يمصاحبه مهندس سحاب

، ياسالم يو جمهور يران سه شعار داشت، استقالل، آزادیا يانقالب اسالم
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 يما هم رو. ن شده استییتب يدر قانون اساس ين سه شعار به صورت مفادیا
ت یوال ي م دربارهم و اگر هیم و به آن اعتقاد داریا ستادهیانقالب ا ي هیاول يمبان
 .میه التزام داریت فقیو وال يم و به قانون اساسیمیاما تسل. میدار يه اختالفیفق

ن هرکس ادعا یبنابرا... میزن نمي است نزده وین از سید یيما هرگز دم از جدا
انسان و  يشناس ا روانیشناسد  نمي ا انسان رایاست جداست، ین از سیکند که د

 .است اسالم را مطالعه نكرده
 .استیقدرت جداست نه از س ين از بازیم دییگو ما مي

 
 (:07/1/71شما، )نامه مهندس به فرزندانش 

از  یاسالم یاست محترم مجلس شورایبه ر( یهاله و حامد سحاب)از فرزندان من  یا نامه
ده با یار من گردیه تعجب و تاسف بسیافت و به من ارائه شده است که ماینترنت دریشبکه ا

م یبا پدر و فرزندم، خالصه و فشرده وضع پرونده و جرا 24/1/41د آنکه در مالقات وجو
است مجلس، و باالتر از آن انتشار آن یل مراجعه به ریشان ذکر کردم، دلیمستند خود را برا

ام، تماماً  رامون جرائم خود گفتهیآن که من پ. ستینترنت، روشن نیق شبکه اینامه از طر
فرزندان من . باشد می میها هپروند ر همیر خود و سای، اقارها هاستناد، نوشتو مستند به  یواقع

تواند باعث بشود که اصل اقدامات  نمی شان هرگزیا یها نگونه تالشید متوجه باشند که ایبا
آرام حکومت  یش در جهت براندازیکه از چند سال پ یمن در پرونده محو شود، اقدامات

من که خود . گرفته است می ، صورتینیردی، به حکومت غنینیل حکومت متدیو تبد ینید
گذشته، متوجه به  یها سال یمن ط یاسیو س یکنم که مجموعه اقدامات مطبوعات نمی انکار

 بوده است، شما چگونه ینیردیل آن به حکومت غیتبد ی، براینیاعتبار شدن حکومت د یب
 یها یمش ات و برنامه و خطید نیتوان ینم د؟ شما کهیکن یده تلقیر را نادین اقارید ایخواه می

 ینیتاً به سقوط حکومت دیرفت که نها می شیپ یمختلف، به سوئ یها ما را که با روش
ن ید، پس این ببریمضبوط است از ب ها هشد، از سوابق من که مستند در پروند می منجر

من را که م یاز جرا یمتعدد یها د مصداقیتوان می ست؟ مگر شمایچ یاقدامات شما برا
د یتوان می د، مگریام نابود کن ر خودم، به آنها مبادرت نمودهیا اقادیطبق اسناد با گزارشات 

ام و  خاص گفته یها ا نشستی یعمومرا که در سخنانم، در محافل  یمین جرایتر روشن
ت ین واقعید منکر ایتوان می د؟ مگریثبت و ضبط است، از پرونده قطور من پاك کن یهمگ
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م، منطبق یش رفتیکردن حکومت که من و امثال من در خط آن پ ینیردیغ د کهیشو
مردم، زائل شود تا  ینیخواهد اعتقادات د می کا است کهیاالت متحده آمریبرخواست ا

ق را شما ین حقایا همه اید؟ آیدارد، متزلزل نما می ن نظام را که دشمنیا ین مبنایتر یادیبن
 !د؟یما پاك کن یده کلد از پرونیتوان می با اقداماتتان

بوده  یداشت و تشکل ینمودم که صورت ائتالف یالتیتشک یازاند همن اقدام در را
کنند  می تیفعال یرقانونیانقالب که به صورت غدار ضدنظام و ضد سابقه یها همرکب از گرو

 یات خاص خودشان به اجرایشوند و هر کدام با خصوص می هم با هم جمع یقانونریو غ
ومرج و مواجه ساختن نظام با عدم  جاد هرجیدر هر نقش ا یمشغولند ول یفنقش مختل

دانشگاه تهران در دو سال گذشته از  یآباد و کو حوادث خرم. آرامش هدف بوده و هست
ا مدارك و اقرار ین القائات مستند و ید که ایپس شما مطمئن باش. آن بودند یها هنمون
ها به مقامات  ینگار نگونه نامهیها را با ا یـ مذهب یجماعت معروف به مل یها هپروند یداخل

ژه من، پدرتان را یو هد، بیر نمائیرا پاك و تطه ید تا جماعتید محو نمائیتوان نمی ه کشور،یعال
د اعم یا ش گرفتهیرا که شما در پ ید که راهیلذا بدان. ام که موسس آن جماعت شناخته شده

نامحرم نسبت به منافع  یگرانیگران، دید ییلقا و راهنماا به اینکه ابتکار خودتان باشد یاز ا
و  یبه شدت انحراف ید راهیبه آن اقدام کرده باش یو مصالح اسالم یرانیمملکت و وطن ا

ژه یبو. دیزن می دست یین کارهایباشد که به چن ین بارین آخریبه ترکستان است بنابر ا
نترنت ید که شما به ایبود یشما مدع. ردآو می نترنت دریها سر از ا یپراکن ن نامهیآنکه ا

شما صادر و منتشر شد شکار صاحبان  یکه از سو یا مگر نامه ید ولیده نمی تان رایها هنام
بودن آن  یو وطن یرانینترنت شدنش، در دست شما است؟ من که نسبت به ایا یها تیسا
 یها هین رویه اگر به اکنم ک می مظنون هستم من به شما اخطار( ران امروزیا)نترنت یت ایسا

گر هم در دنبال آن هست من هم ید یها هگرو یبرخ یها د که قطعاً خواستیخود ادامه ده
 ها هات پروندیهمان محتو یعنیاعترافات فوق  یصحبت خواهم کرد و حت یبا افکار عموم

 34ر ماه یت یها ومرج ن است که همزمان با هرجیمگر نه ا. کنم می را به عموم مردم اعالم
موضوع گسترش  یرفتم که ویرا به مالقات خود پذ ییکایک مقام آمریتهران من فرستاده 

ن ید اگر در آن صورت، مردم اینما(یم)گر کشور مطرح ید یها ومرج را به استان دامنه هرج
 خواهد ماند؟ یت من چه باقیثیح یا برایبفهمند آ( را)ت یواقع

ات یپول دادم تا در جهت مقاصد و ن یللها ک جوان حزبیاگر مردم بفهمند که من به 
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ه مقامات مختلف کشور اهانت یک من که در آن، علیرک یها یا سخنرانیمن عمل کند، 
 ییمن آبرو یا برایعرضه شود آ ی، به افکار عموماند هضبط و ثبت شد یام و همگ کرده

 ماند؟ می یباق
ا یردم بدانند را م یک سفارت خارجید خبر مالقات من با یخواه می ا آنکهی

 یاسالم یجمهور یبرانداز یپراگ سابق که برا یویراد) یو آزادیمن را با راد یها صحبت
م که مدل یم بگویاینکه بیا ایبه اطالع جامعه داخل کشور برسد؟ ( کند می ا کاریبا بودجه س

ان دوم یا در آن صورت در منظر آقایآ. در کشور مطرح کردم یمقاومت فعال را به چه هدف
 خواهد ماند؟ یمن باق یبرا یتیثیکردم ح می ت از آنهایکه من تظاهر به حما یخرداد
 یز اعضایمتعدد و کفرآم یها یا سخنرانیائتالف دفاع کنم  یها ونید از فراکسیخواه ا مییآ

د کرده باشم؟ در ییه و تأیاند را توج آن را که متأسفانه به وابستگان به من معروف شده
د که من اگر یکن خواهم داشت؟ اگر شما احساس می یه خداوند چه عذرشگاینصورت در پیا

ادامه دهم، سخت  یاسیس یرون و مثل همان سابق باشم و به زندگیزنده بمانم، برگردم به ب
تر آنها  نکه من خود به مواضع مخرب خود و آثار و عواقب مخربیل اید به دلیکن اشتباه می

خودم اجتهاداً  یا مقامی یار و بدون القا خواست کسیق بسکامالً آشنا هستم و با تفکر و تعم
خودم عهد کردم که اگر  یو ابد یخالق و مالک و ارباب واقع یام لذا با خدا دهین رسیبه ا

اجازه دهد، جز در راه  (یسالگ 32با توجه به سن )ام  یضیو مر یجسم ییعمرم و توانا
ن همه یب یآشتکشورم و وحدت و  یترقنظام و استقالل و  یو تعال یت و اقتدار ملیتقو

 یرم که چند بار، نظام جمهورید بپذیبا. برندارم یخواه قدم دوست و استقالل وطن یها جناح
از اغماض و رافت آن  یم و به نوعیا چه قرار دادهیاستفاده از عطوفتش، باز را با سوء یاسالم

ها  هیو نه فرصت پرداختن به آن روگر فراغت و نه عالقه و مجال یمن د. میا سوء استفاده کرده
ن و یتر یترك کنم و لذا ضرور یدار باق ین جهان را به سوید هر چه زودتر ایمن با. را دارم

از  یا پاك کردن گوشه ،آخرت یبرا یا تدارك اندك توشه یفه براین وظیتر یاتیح
 .نیللمتقن توشه است که والعاقبه یاز ا یا گذشته در میان جامعه، نمونه یها بیتخر
 

 ياهلل سحاب پدر شما عزت
 0171نهم خرداد ماه 
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 یا برد طاقتش به مرحله بسر می ی، پس از ده ماه که در آزادیباالخره، مهندس سحاب
سرگشاده و خطاب به سران سه قوه را منتشر  یا نامه 3/22/42د که ناچار شد در مورخ یرس
کرد و  ییها همصاحب یخارج یوهایبا راد ین نامه، مهندس سحابیمتعاقب انتشار ا. کند

ن نامه مهندس ینجا عیدر ا. ان با خود را بر مالء ساختیاز رفتار بازجو یبخش محدود
 :میآور می قوه را به سران سه یسحاب
 
 

 به سران سه قوه ياهلل سحاب نامه سرگشاده مهندس عزت
 

 محترم سه قوه يحضور روسا
 يودشاهر يو هاشم ي، خاتميان کروبیجنابان آقا

 
 :کمیسالم عل

مختلف و بر اساس  یها هر، بارها به بهانیاخ یها سال ینجانب، طید که ایاستحضار دار
، حبس و پس از یی، بازداشت، بازجویل شده در محاکم مختلف قضائیتشک یها هپروند
 .ام آزاد شده یچند

ن یاو یومک هفته اقامت در زندان عمیبازداشت و پس از  2731بار در آذرماه سال  نیآخر
ار خطرناك بود، یبس یکشان روان که مخصوص آدم ین، در بندین اویرزمیز یبه زندان انفراد

ار سخت و خشن آنجا به بازداشتگاه شماره یط بسیمنتقل شدم و پس از سه هفته اقامت در شرا
ن مدت، یدر تمام ا. افتمیدند انتقال ینام می« کخانه اشباحیتار»ان آن را یان بازجویکه خود آقا 11

مستمر که به کرات از بعدازظهر تا  یها یی، تحت بازجویک هفته اول زندان عمومیبه جز 
ن بازداشت و یکنم که ا ت تمام عرض مییبا قاطع. افت، قرار گرفتمی صبح روز بعد ادامه می

 یرقابل تصورید و غیبازداشت من حادثه جد یکه با من شد نسبت به دفعات قبل ییرفتارها
تر از  نیار سنگیبس یپنج بار به اتهامات 2711تا سال  2777در قبل از انقالب از سال من . بود

ق قرار گرفتم و بعد از انقالب یو تحق ییبازداشت و تحت بازجو 31سال  یها ییاتهام بازجو
و  2814و چند بار در دادگاه مطبوعات شعب  61کبار توسط وزارت اطالعات در سال یز ین

 ییب و بازجوین تحت تعقیخاطر شرکت در کنفرانس برل هدادگاه انقالب ب 7ز شعبه یو ن 2821
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ت رفتار، و یفین مرتبه بر من گذشت از نظر کیق و اعالم اتهام قرار گرفتم، اما آنچه در ایو تحق
جه ینت. اس نبودیگردانه با آن دفعات قابل ق روان یها و شگردها رقابل تصور و اهانتیاتهامات غ

شدم که کار به   یعصب یها و شوك ین مدت، دوبار دچار بحران قلبیط در اآن شد که نه فق
CCU  خود را از داست داد،  یعیکارکرد و حالت طب ید مغز و اعصاب من به کلیکش... و

 یماریو ب یکسال است تحت درمان عصبیک به یتاکنون که نزد یکه پس از آزاد یطور هب
مواجه  یفرخواستیده شدم و با کیبه محاکمه کش 16باالخره در دادگاه شعبه . هستم یافسردگ

 یاساس و فاقد هرگونه مستند قانون یان و بیبن یفقره اتهام ب 22 یدم که در آن طیگرد
 21اساس که مجموع حداقل مجازات آنها  یدرخواست اشد مجازات هم شده بود، اتهامات ب

سال حکومت  11 یکه در ط یرزاتمن از بابت زحمات و مبا. ز اعدام بودیسال و حداکثر آنها ن
 یقدردان یانتظار پاداش و حت یام از احد دهیکه کش یسال زندان 21مرداد کرده و  14 یکودتا

بنده شاهد  یها نوشته یندارم ول یریز انتظار تقدیبعد از انقالب ن یها تیندارم و از بابت فعال
 یبرا یو وطن ینیت دیمسئول و احساس یخ جز از سر دلسوزین تارینکه تا ایاست بر ا یصادق

سال و  21ن یت و مجازات بیمحکوم یادعا. کشور نبوده است یو بقا یاصالح و اقتدار واقع
ن حال یبا ا یول. ن عدل و انصاف انطباق نداردینجانب هرگز با موازیچون ا یفرد یاعدام، برا
قات که یت تحقیفیز اشاره به کیه اتهامات و نیجلسه مدافعات و پاسخ دادن به کل 1پس از 
د یار شدیط حصر بسیکه در شرا یریبود، اقار یر متهم متکیفرخواست که تنها بر اقاریمستند ک
اعدام  یبنده آرزو یا صفحه 1111ماهه و  21 یها ییاخذ شده بودند در هنگام بازجو یو آنچنان
کنم  م و امضا میسینو د و من هم مییسید بنویخواه ان گفتم هرچه مییو لذا به بازجو. را داشتم

به هرحال پس . ر رها شومیخ پنجاه ساله اخیر در تارینظ یب ییط بازجویتا مگر با اعدامم از شرا
سابقه بود آزاد شدم و  یر و بینظ یار بیکه خود بس یمیلیون تومان 111قه ی، با وثیاز ختم دادرس

ن و آن یقه سنگین وثیا یو قضائ یحقوق یباشم، و معنا دادگاه می یاکنون در انتظار صدور را
باشم و پرونده من و دوستان  نمی ییق و بازجوین است که فعالً در زندان و تحت تحقیا یآزاد
ناهنجار، حداقل  یدنظر بسته است و از فشارها و رفتارهایتا دادگاه تجد( ها یمذهب ـ یمل)من 
 .میدار ییرها یمدت یبرا

همان ( 22/21/41)از زندان  یخ آزادی، از تاریق حقوقین سوابق و حقایرغم ایعل یول
ر از یمختلف، غ یها ا احضار من به مکانیبا مراجعات مکرر به محل کار من  ییم بازجویت

و  یاسیو س یو مذهب یاجتماع - یت فکریتالش کردند که همچنان فعال 16دادگاه شعبه 
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ع، مرا یتطمدات و یخاص و تهد یمرا تحت کنترل قرار دهند و با شگردها یخانوادگ یحت
پانزده ماهه به آن دچار بودم،  یکه در زندان انفراد یو عصب یط روحیتحت همان شرا

س محترم یخطاب به رئ یا نامه ی، ط2742ماه  ل در اواخر آبانین دلیر سازند به همیدرگ
و پرونده  یریمزبور جلوگ یشان خواستم که از ادامه روندهایدادگاه انقالب، از ا 16شعبه 

 یرا، فعالً بسته نگه دارند و البته اگر جرم مشهود قانون( یمذهب - یمل)ابق س یاتهام
ا دوستان من سر بزند، یو مذکور در پرونده مزبور، از من  یر از موارد اتهامیغ یدیجد

ق قرار دهند، یتحق ا موردیما را احضار  یتوانند تحت ضوابط قانون می هییقضا دادگاه و قوه
، ین نامه، دو ماهیم ایپس از تقد. یت قانونیو مسئول ینه اشخاص بدون سمت علن

 .دیان مذکور قطع گردیمراجعات آقا
، یاسیکه نه دادگاه امور س ید محالتیشه ییاز مجتمع قضا یا هیراً برگ احضاری، اخیول

ا ید که در آن، نه نام و شماره شعبه ینجانب رسیاست به منزل ا یتیا مسائل امنی یا مطبوعاتی
فقط از ( یا چه پرونده یا شاهد برای یمتهم، شاک)ذکر شده بود و نه موضوع احضار  یدادگاه

ه یبا وجود آنکه احضار. میمراجعه نما 78من خواسته شده بود که به مجتمع مزبور، اطاق 
 ید، ولیرس ، از هر جهت مشکوك به نظر مییمذکور، پس از مشورت با مشاوران حقوق

ه به آن مجتمع مراجعه کردم و متاسفانه مشاهده کردم یضاراطالع از موضوع اح یمعذلک برا
ن یبه ا زیآم لهیح یها یدات و پنهانکاریبا تمه 41و  31 یها زندان سال ییم بازجویکه همان ت

 یها یبه هر حال مواجه با همان شگردها و طلبکار. اند که مرا به دام اندازند ب خواستهیترت
د یل پرونده جدید به تشکیو تهد یو روح یصبع یجاد اضطراب و فشارهایگذشته و ا

من هم در  ینکه پایا یه من و با ادعایه، علیو گرانپا یان عبدیر آقایبر حسب اقار ییقضا
در میان هست، از من خواستند که تا چند  ینظرسنج ینده و مؤسسه ملیپرونده مؤسسه آ

محل حاضر شوم تا  ل، در همانین، شخصاً و بدون حضور وکیک روز معی یا هفته، هفته
ل حضور به هم یتوانم با وک می( م اتهامیتفه)قات مزبور انجام شود پس از آن، در موقع یتحق

نده، از حضور یو آ ینظرسنج یر از مشارکت در اتهامات ملیشان غیعمده اتهام ا. رسانم
حضور در  یکشور و حت یخودم درباره مسائل جار یها دگاهیو اعالم نظرات و د یاسیس

 17و  21)اء ماه مبارك رمضان یاح یه ارشاد و دو جلسه پرسش و پاسخ در شبهاینیحس
چاره آن،  یها جوانان و راه یزیگر ن، مذهبیرامون دیان پیبا جوانان و دانشجو( رمضان

هرگونه حضور در  یطور کل نمودند و به و اعالم اتهام می یان به شدت اظهار ناراحتیآقا
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 .کردند شان اعالم میدنب ممنوع مگر تحت نظارت و کنترل خونجایبر ا را یصحنه اجتماع
ان، سر خود و بدون یقت را روشن نمود که آقاین حقیها بر بنده ا یکار ن برخوردها و پنهانیا

گر، اقدام به احضار یق دیتحق یگر و قاضید یا هر شعبه رسمی 16موافقت دادگاه انقالب شعبه 
تا مگر از ( ن دو مؤسسه نداشتمیبا ا ییا آشناین تماس یتر ککه من کوچ یدر حال)اند  بنده نموده

نده درآورند و یو آ یه متهمان پرونده نظرسنجیعل یزیاز بنده چ یرقانونیغ یها ییخالل بازجو
ن آنها و وابستگان به جبهه یب یب، خصومت و دشمنین ترتیآنها را به اطالع آنها برسانند و بد

فه یکه با وظ یجاد و به آن دامن بزنند، اهدافیگر اید یب از سونجانیو ا یک سویدوم خرداد، از 
ن جهت یبه ا. رت داردیز مغاین یو مذهب یانطباق ندارد و با هر اصل اخالق ییو قضا یقانون

شان در همان یاطالع به ا یکه اعالم کرده بودند نمودم و برا یا ندهیقصد عدم حضور در جلسه آ
ساعت مقرر، به مجتمع مزبور تلفن کرده و خواستار  یدر حوال، 18/21/42شنبه مورخه  روز سه

به من  یدر کمال تعجب، خانم تلفنچ یان اطالع دهم، ولیشدم تا به خود آقا 78ارتباط به اطاق 
را  ینیا دفتر معیا شماره شعبه دادگاه یست یبا م و ما مییندار 78ن پاسخ دادند که ما اطاق یچن

 یان حتیآقا یکار ب بر من روشن شد که پنهانین ترتیبد. نمیرقرار کم ارتباط بید تا بتوانییبگو
 !شده است یز جارین و مقامات آن نیو مسئول ید محالتینسبت به مجتمع شه

و  ین اصلیان محترم که مسئولینکه به شما آقایندارم جز ا یقانون یا نجانب چارهیاکنون، ا
اورم، که بخاطر یت بید مراجعه و شکایشبا نسبت به همه امور کشور و دولت می یریگ میتصم

 یها بین فشارها و تعقید که از اییخودتان، دستور فرما یو شرع یقانون یها تیمسئول
بنده ...( یدعوننیمما  یرب السجن احب ال)ه مبارکه یبه موجب آ. بنده را رها سازند یرقانونیغ

قطع دارم، که در زندان هم  کن چونیباشم ول آماده رفتن به زندان به هر کجا و هر مدت می
ن ین خواهشم ایبنابرا. باشم ان دست از سر من برنخواهند داشت و طالب مرگ و اعدام مییآقا

د، با اعدام من خود یدان مضر به حال کشور و ملت و اسالم و انقالب می یاست که اگر مرا فرد
ش است و ما یدر پ یگرید یگر و حسابرسید ییایباالخره دن. دیو کشور را از شر بنده رها کن

ست، ین نیم و اگر چنیباش یینها ید پاسخگویم بایدر مقابل و در حضور پروردگار عظ یهمگ
 .دیین شهروند مملکت بفرمایمؤثر در استخالص ا یاقدام

 با تشكر و احترام
 يعزت اهلل سحاب

6/00/70 
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 ها يـ مذهب يآمران و عامالن طرح سرکوب مل

شود که  می ها، روشن یمذهب ـ یوافقان و مخالفان بازداشت ملان مجموعه اظهارنظر میبا ب
م عامل و یرمستقیم و غیها مستق یمذهب ـ یدر توطئه سرکوب مل یها و چه کسان چه جناح
کشور موتلفه و  یاسید که از احزاب سیآ ین برمیاز آنچه گفته شد چن. اند هآمر بود

... رانیشان ایر و اصناف، چکاد آزاداندبازا یوابسته به آن، همچون جامعه اسالم یها هگرو
 .اند هن اقدامات بودیدر مرکز ا یو ترق یان عسگراوالدیآقا ییبه سخنگو

و در سپاه پاسداران .... ی، جنتیزدی، مصباح یواعظ طبس ها هللا آیتت یدر میان روحان
ج در یبسسپاه و  یاسیس یدتیون عقیاز روحان یذوالقدر و تعداد یمعاون فرمانده سپاه، آقا

از  یاهلل و تعداد از رهبران انصار حزب یر اسبق اطالعات و تعدادیوز. ن ماجرا فعال بودهیا
ان و ی، محبیعتمدارین شرید، حسیت مجلس و در میان ارباب جرایندگان جناح اقلینما

ن یون در ایزیتلو -و یر رادیو مد... ن، صبحیالثارات الحسیم، یات حریگردانندگان نشر
دو  ییپرده و با پاسخگو ه چند نفر در پشتییو در قوه قضا. اند هکرد می نقش یافیپروژه ا

شود که  می روشن یک نگاه سطحیبا . اند هر شدی، درگیزاده و مبشریاالسالم عل تنفر، حج
ن بخش جناح راست یتر م، همه آنها راستینظر کن ان صرفین آقایت ایگاه فعالیاگر از جا

 یبخشو  یو نظام ی، خدماتی، مطبوعاتیغاتی، تبلیاقتصاد یاات حاکم هستند که نهادهیه
 .هستند یت رهبریرین نهادها تحت پوشش مدیار دارند و همة ایه را در اختیقضائ از قوه

 ی، و کوشش آنها جهت متهم کردن مل34از سال  یان، حتین آقایاز ا یبعض ینیچ مقدمه
ل تا یهردل بوده است که به یاقدامات. ..انیدانشگاه، ترور حجار یها در واقعه کو یمذهب ـ

 .م مانده استین عقیکنفرانس برل
به  یو در مرحله بعد یمذهب - ین تهاجم به ملین، شروع مجدد ایکنفرانس برل

 یاشکور یوسفین مرحله متوجه برادرمان ین حمله در اولیکان ایطلبان بود که نوك پ اصالح
 یبالفاصله پروژه طراح ید ولیمرحله آزاد گردن یبا دو ماه زندان، در ا یمهندس سحاب. شد

ن کامالً یهنگام کنفرانس برل نکه به چه علت پروژه بهیا. طور گسترده به اجرا درآمد هشده ب
 یافت، به درستید و ادامه نیماه طول کش دو یمهندس سحاب یاجرا نشد و بازداشت آقا

ماهه  ا بازداشت دویه بود؟ آتهاجم شروع نشد یا هنوز تدارکات الزم برایآ. ستیمعلوم ن
بود؟  یات بعدیعمل یبرا یا مقدمه شیو درواقع پ یه ویشناخت روح یبرا یمهندس سحاب

امده بود؟ و سئواالت یش نین عامالن و آمران پروژه پیق بیدق یو طراح یا توافق کلیآ
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 .نده روشن شودید در آیوجود دارد که با یگرید

 آمران و عامالن ضداصالحات

ن پروژه فعال بودند، به شهادت عملکرد آنها در دوران یکه در ا ییها هافراد و گرومجموعه 
ف پس از انتخاب ین طیا. هستند ین سرسخت اصالحات دوران خاتمی، مخالف31تا  36
قول  که به اند همخالفت خود را با اصالحات نشان داد یو عمل یلحاظ نظر به یخاتم یآقا

روز  1و هر )بوده است  یا رهیزنج یها قتل یریگینه پیدانشگاه هز یحمله به کو یخاتم
و بعد به اشکال ( دهد می توطئه را نشان یریگی، تداوم و پیخاتم یک بحران برایجاد یا

نگاران،  ها، روزنامه یمذهب ـ یمانند بستن مطبوعات و بازداشت گسترده مل یقانون شبه
 .افته استیادامه ... انیدانشجو

پرده آن  و آمران پشت یا رهیزنج یها سال به وضوح مسائل قتل 8نکه هنوز پس از یا
ن ین و مقصریسال مسبب قبل از آن مسکوت مانده و پس از سه یها ر قتلیمعلوم نشده و سا

ربط دارد، یذ یها ها دال بر ضعف دستگای، اند هدانشگاه شناخته نشد یحمله به کو
ع یا که از روشن شدن وقاینگونه قضایبه ا یعمد یتوجه یا بیه، و یالخصوص قوه قضائ یعل

ه یکنندگان بر عل ن است که عملیتوان به وضوح مالحظه کرد، ا می آنچه. کند می یریجلوگ
ک طرح جامع قصد یکه در  اند هکنندگان بر ضد اصالحات بود ها همان عمل یمذهب ـ یمل

توانستند، متعاقب  یم و اگر اند هرا هم داشت ـت یدرون حاکم ـ طلبان ر اصالحیتهاجم به سا
سازمان  ـطلبان  اصالح« رتریپذ بیآس» یها ها، تهاجم به جناح یمذهب ـ یحمله به مل

که بعداً با بازداشت  یزیکردند و چ می را هم آغاز ـن انقالب و حزب مشارکت یمجاهد
 .ن انقالب خود را نشان داد و همچنان ادامه داردیو حمله به سازمان مجاهد یآقاجر

 ها يمذهب ـ ير ملیت خین صداقت و

سته یها شا یمذهب ـ یمل یها کیها و تکن کی، تاکتیبر استراتژ یل و نقدیقبل از هر تحل
صادق،  یها هها و گرو ها عموماً از عناصر و سازمان یمذهب ـ یح شود که ملیاست تصر

 لی، تشکیخواه نید یها شیطلب و دلسوز مُلک و ملت با گرا ، استقاللیشفاف، ضداجنب
 .اند هشد

ف و افراد آن ین طیه ایسال گذشته بر عل 11که در  یعیغات وسیها و تبل با همه تهمت
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غات و حرف و ی، از حد تبلیه نهضت آزادیبر عل یچگاه اتهامات، حتیشده است، ه یمرع
پسند باشند،  ا محکمهیرند و ینخبگان آنرا بپذ یکه افکار عموم یزیتر نرفته و چ شیسخن پ

 .استاعالم نشده 
، توسط یبا مهندس سحاب یو یها از مالقات یکی، در یام مرحوم دکتر سحابیپ

ان یاوج ب« میستیچگاه خائن نبوده و نیمن و فرزندم ه»: که ای خامنه ینگهبانان به آقا
ن دوران مطرح شده یها در ا یمذهب ـ یه ملیاست که بر عل یا یک بر اتهامات واهیتراژ

 ی، چه کسانیادیز یایسال گذشته در قضا 17وان نشان داد که در ت می با آمار و ارقام. است
، استقالل وطن و بهانه دادن به استعمارگران، نقش ی، مصالح ملیا سهواً به منافع ملیعمداً 

، یمذهب ـ یک ملی یت است که در میان آنها حتین واقعیآنچه مسلم است ا یول اند هداشت
 .شود نمی افتی

 یو منافع مل یمصالح مل یر و در راستایت خی، جز ناند هانجام دادها  یمذهب ـ یآنچه مل
 یول. وجود داشته باشد یراداتین عملکردها، اشتباهات و اینبوده است، ممکن است در ا

آنها . حاکمان نبوده است یاس با عملکرد منفیچوجه در حد قیرادات و اشتباهات به هین ایا
اد ی یکینده هم از آنها به نیخ آیتار. و سرفراز هستندان منزه یرانیا یدر محکمه افکار عموم

 .خواهد کرد

 ها يمذهب ـ يمل يكیاشتباهات تاکت

ها را به نقطه صفر  یمذهب ـ یف ملینکه جناح خشن راست حاکم مصمم بوده است که طیا
ل و مستندات آن در صفحات گذشته به شکل مشروح و یدال. وجود ندارد یبرساند شک
 یبرا یتواند امکانات و ابزار می ،یان مردمیک جریخطاها و اشتباهات اما . مفصل آمد

ا امکان عمل را یشتر و یک بستر فراهم شده، قدرت مانور بیطلبان فراهم کند تا در  خشونت
در . دست آوردند به یمردم یروهاین نیدا کنند و تهاجم و حمله را به ایزودتر از موعد پ

عنوان مثال حمالت حزب  به. ده استیفراوان به ثبت رسن نوع اشتباهات یخ ما از ایتار
دوم به  یانات مشکوك در جبهه ملیاز افراد و جر یتوده به دکتر مصدق، حمالت بعض

ل یانات به دولت مهندس بازرگان در اوایاز جر یو حمالت بعض 2782در سال  ینیدکتر ام
که آب  اند هاز آن مقول ینط کنویدر شرا یخاتم یروانه به دولت آقا انقالب و حمالت چپ

 .زندیر می ایخته و یاب انحصارطلبان ریبه آس
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 ییاشتباهات و خطاها 2742تا  2736 یها موجود در فاصله سال یها یمذهب ـ یمل
لطمات و صدمات آن متوجه جمع  یبوده است ول یو گروه یکه اگرچه فرد اند هداشت

نجا یات را در این سهویاز ا یموارد م کهیکن می ینجا سعیدر ا. شده است یمردم یروهاین
 .میذکر کن

 يکسب مجوز رسم يعدم اقدام برا

 یمذهبـ  یمل یروهایغام داده بود که نیاز فعاالن جبهه دوم خرداد پ یکی 36پس از خرداد 
وزارت کشور، اقدام  21ون ماده یاز کمس یک مجوز رسمیکسب  یکنند که برا یسع
ک خبر به آن یعنوان  فقط به یفعاالن مطرح شد ول ین مطلب در جلسه عمومیا. ندینما

 .نسبت به آن ابراز نشد یالعمل پرداختند و عکس
مهندس  یآقا یشخص یاعتقاد یتواند ب می را سبب شد، یتوجه ین بیکه ا یعوامل

مهندس بخش عمده  یران فردا و همکاران آقایکه ا ییاز آنجا. الت باشدیبه تشک یسحاب
بودند،  یمذهب - یف ملیط یها ر بخشیتر از سا دادند و فعال می انجامه را ینشر ییکار اجرا

ن موضوع یرا در نپرداختن به ا یتوانست نقش اصل می یمهندس سحاب یآقا یتوجه ین بیا
 ین مورد نکردند و حتیدر ا یو اصرار یف هم اقدامیدرون ط یروهایر نیالبته سا. فا کندیا

شنهاد شده بود که با ی، پی، از طرف مسئوالن رسمکه بارها به آنها ینهضت آزاد یاعضا
افت خواهند داشت، یدر ی، مجوز رسمیخود، نهضت آزاد یاسیض اسم سازمان سیتعو

 .ض اسم نرفتندین تعویر بار ایز
و  ی، معتقد بودند که کار حزبیخیک تجربه تاریه یها، بر پا یمذهب ـ یاز مل یا عده
ن نفوذ و یم، امکان ایکند و اگر پراکنده باش می مامکان نفوذ استعمار را فراه یسازمان

م، نقد و اعتراض به یلطمات آن به مراتب کمتر خواهد شد و چون چشم به قدرت ندار
را،  یمهندس سحاب یشخص آقا. خطرتر، است یکوچک، ب یها هعملکرد حاکمان در گرو

ن یبدب یحزب الت وین خلق نسبت به هر تشکیحزب توده و سازمان مجاهد یات منفیتجرب
کرد که از  می یران فردا هم، سعیه ایریت تحرئیدر ه ی، حتییگرا کرده بود و از ترس حزب
ف وارد است، ین طیبه ا یآنچه نقد جد.مختلف استفاده کند یها تفکرات متفاوت و جناح

ن یاگرچه ما در اول راه ا. است یاز سنن و عرف جامعه مدن یکیت یبه رعا یتوجه یب
جاد یا یبرا. ن مقررات بودیت ایختگان با سابقه رعاین فرهیانتظار از ا یول میجامعه بود
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ات حاکمه وارد گفتگو و یبا ه یر و جدیگیطور پ به یستیبا می یاسیس یک سازمان رسمی
. دندیکوش می کردند و در مطالبه آن می خود دفاع ین حق قانونیشدند و از ا می الوگید

ب یرات در ترکییبا وجود تغ یخواست ول می یاتاریت امتیحتماً جناح راست حاکم
ارات را تا یه، آن امتیمجر طلبان در مجلس و قوه و قدرت گرفتن اصالح 21ون ماده یسیکم

از کار یها، درخواست امت یـ مذهب یت ملیت و مقبولیمحبوب. توانستند، تنزل دهند می حداقل
 .حقوق بشر مجوز داده نشد هر چند به نهادهایی چون کانون .ساخت می را موجه یاسیس

و طبق نص  یکامالً قانون یول ی، بدون مجوز رسمیمذهب ـ یمل یها تیبا رشد فعال
آن  یها رو داشت که مدت یگر محمل و قانون احزاب جناح سرکوب یح قانون اساسیصر

 دیوجود دارد که احزاب لزوماً نبا یبا استناد به قانون اساس یعلم یرینکه تفسیا. مانور داد
هر  ـگشت  می نکه طرف مقابل دنبال بهانهیا یاست ول یمجوز داشته باشند، حرف درست

سابقه  ید رویتوانستند با تاک می ها ینهضت. ر بودیت انکارناپذیک واقعیهم  ـ یا بهانه
 ها، یمذهب ـ یر ملیسا یکنند ول یض اسم، پافشاریشنهاد تعویسازمان خود، در مقابل پ

 اعالم یبا شناسنامه و میثاق مشخص به افکار عموم یدیالت جدیست تشکیبا می
 .ندیت آن را بنمایرسم یخواستند تقاضا نمی اگر یکردند، حت می

 یکردند و سازمان رسم می عمل یالتیتشک که شبه ین حالی، در عیمذهب ـ یفعاالن مل
 .منسجم را داشت یاسیک سازمان سیت یجامعه از آنها وضع ینداشتند، تلق

ک یل یها به فکر تشک یمذهب ـ یمحدود آن، مل یلس ششم و دستاوردهابعد از مج
کردند که به  یک و شکلیبوروکرات یها ر بحثیافتادند، آنقدر خود را درگ یسازمان رسم

ا یو  یر ضروریها و تاخ ن بحثینکه ایا. بازداشت شدند یدند و جمعیرس 12/21/31
د یکه زده مهم است که با یا هکند و لطم نمی را عوض یزیبوده است، چ یرضروریغ

با اساسنامه و  یت رسمیاعالم فعال یا حتیو  یکسب مجوز رسم. شد می آن گرفته یجلو
اتفاقات  یلیها را باال و از خ یـ مذهب یمل یم کار و انضباط درونیمیثاق مشخص تقس

 .کرد می یریجلوگ

 خارج از کشور يها شرکت در کنفرانس

کنند، طرفدار  می یران که در خارج کشور زندگیا یاسیس یهارویاز ن یا بخش قابل مالحظه
است که ارتباط  یعیطب. ات خشن و براندازانه ندارندیبه عمل یاصالحات هستند و اعتقاد
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ن ارتباطات ضمن یا. است یو افراد الزم و ضرور ها هن گرویداخل کشور با ا یروهاین
از  یالت ناشیو تخ ییگرا کند از ذهن می آشنا یها را با تحوالت داخل یکشور نکه خارجیا

در خارج کشور، که  یرانیمیلیون مهاجر ا 8حدود . سازد می دور بودن از وطن هم مصون
 یها ست که حاکمان و سازمانین یتیشود، جمع می هزار نفر هم به آنها افزوده 111هر سال 

 یمسائل اجتماعو فعال  یاسیاگر چه همة آنها س. شندیاندیداخل کشور به آنها ن یاسیس
ران یم خارج، از مسائل ایمق یاسیق فعاالن سیتوانند از طر می به طرق مختلف یستند ولین

 .مطلع شوند
م خارج یمق یرانیا یصادق و درد آشنا یروهاین نیاز ا ییها لذا ارتباط با بخش

 ت هستند، بهتر ویداخل کشور که خارج از حاکم یاسیفعاالن س. ر استیانکارناپذ یضرورت
توانند با آنها ارتباط برقرار کنند و آنها را در چارچوب منافع  می یموثرتر از دستگاه حکومت

 .نگهدارند یمل
خارج کشور  یها در مسافرت یمذهب - یمل یروهایاز ن یگذشته افراد یها در سال

ن ارتباطات مبادله شده است که بر ین در ایروها ارتباط داشته و مواضع طرفین نیخود، با ا
 - یمشارکت افراد شاخص مل یول. رخ داده است یوارد است و نه اشتباه یآن نه اشکال

در فرانسه، « روزن ـ یمناظره عباس عبد»در چند کنفرانس خارج کشور؛ مانند  یمذهب
کنندگان  که شرکت ییندهایو مشارکت در فرآ... و« نیکنفرانس برل»، «کنفرانس قبرس»
ل مکر و یو باز هم به دل یکیلحاظ تاکت نمودند، به می اضعاعالم مو یطور گسترده و علن هب
 .راد و اشکال استیجناح راست خشن، مورد ا یطلب رنگ و فرصتین

رفته باشند، یک را پذین دمکراتیها قوان ساالر جا افتاده که همه جناح ک نظام مردمیدر 
ان یب یت برااس یتیموقع یندارد که حت یتنها اشکال نه ییها ن کنفرانسیشرکت در چن

 هنوز در مرحله انتقال بسر یند دمکراسیدر کشور ما که فرآ یول. یاسیانات سیمواضع جر
دنبال گزك  ت بهیک جناح قدرتمند حاکمیآن محتمل است و  یریپذ برد و برگشت می

است و در  یاسیس یها انیها و جر ر جناحیه سایبر عل ینیچ گرفتن، بهانه ساختن و توطئه
 .دیطلب می یشتریباشد، دقت و مراقبت ب می خود یرقبا« ساندنصفر ر»صدد به 

 یها پلماتیاز د یا با روزن در فرانسه، بعداً مشخص شد که عده یدر مناظره عبد
 یها تیحضور شخص. اند ه، شرکت داشتیبدون اعالم قبل یکا، حتیوزارت خارجه امر

 ـمالقات  یغرب یها پلماتید چکدام ازین مناظره که با هی، ناظر در ایمذهب ـ یبرجسته مل
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، «یساز مجرم»ت و متعاقباً یجاد حساسیا یبرا یا ، بهانهاند هنداشت ـ یکیسالم و عل یو حت
 .به دست جناح راست داده است

ها به دنبال کسب اطالعات جامع از  ییکایاست که آمر یکنفرانس قبرس از موارد
 یرانیک این کنفرانس را ینه ایهز. ندا هطلب، بود ران، آنهم توسط نخبگان اصالحیط ایشرا

مرسوم است که  یدار هیسرما یوه در کشورهاین شیاگرچه ا. ن کرده استیتاجر نفت، تأم
ط یدر شرا یکنند ول می نیها و مالقات نخبگان را تأم نه کنفرانسیها و اشخاص، هر شرکت

 .شتر داشتیمل بتأ یها، جا یمذهب ـ یژه ملیطلبان، به و ران، باز هم مشارکت اصالحیا
ک، حضور یس ی، از جمله گرییکایرشاغل آمریغ یها پلماتین کنفرانس دیدر ا

ن کنفرانس ی، در ایمذهب ـ یو مل یطلبان، دوم خرداد از اصالح یا ف گستردهیط. اند هداشت
 ین مطالب مخفیا. اند هان کردیرا ب ینة تخصص خود مطالبیو هر کدام در زم اند هسخن گفت

 یها که مرسوم تمام کنفرانس یو علن یطور رسم هو ب یعنوان مقاالت علم نبوده و تحت
دا یپ یشتر، به آنها دسترسی، با صرف وقت باند هتوانست می ها یکائیجهان است و آمر یعلم

ها را ساده کرده است تا  یکائیک زمان محدود، فقط کار آمریکنند و مشارکت سخنرانان در 
 .ران مطلع شوندیط ایاز شرا
 یو از منافع مل اند هن کنفرانس، حرف خود را زدیکننده در ا شرکت یها یمذهب ـ یلم

ل یو به تفص یها به درست یکائیمرداد توسط آمر 14 یت کودتایران، مخصوصاً در محکومیا
منتقل  ییکاین کودتا را به صراحت به مقامات آمریران، از ایو نفرت مردم ا اند هسخن گفت

 ـ یمل. ران و جناح راست استیژه ایط ویم سخن مربوط به شراباز ه یول. اند هکرد
و  اند هو نوشت اند هان دراز گفتیگانه خود را در سالیو ضدب یکائیها مواضع ضدآمر یمذهب
ن مواضع را مجدداً در یتوانستند ا می و باز هم اند هاز آن مطلع بود یها به خوب یکائیآمر

 .ن کنفرانس وجود نداشته استیدر اشرکت  یبرا یان کنند و ضرورتیران بیا
طلبان است،  شده تهاجم به اصالح یند طراحین، که همزمان با شروع فرآیکنفرانس برل

ن اقتضا را یاست ایامر س یدگیچیپ. است یمذهب ـ یمل یروهایاز اشتباهات ن یگریمورد د
ر یمس فکر کنند که در ییها هن کنفرانس به پوست خربزیکنندگان در ا داشت که شرکت

ک ی یت از طراحیشواهد و ظواهر امر حکا. حرکت آنها ممکن است کار گذاشته باشند
ران وجود نداشته یدر خود ا ین کنفرانسیچن یا امکان برگزاریآ. دارند یندین فرآیچن

؛ پس اند ه، نزداند هران و به تواتر قبالً گفتی، جز آنچه در ایکنندگان حرف است؟ شرکت



867  براندازي قانوني 

 ان، چه بوده است؟یراستگرا ضرورت بهانه دادن به
باشد که  یتین واقعی، مبیاسیرسیک فرد غیز کار، ید سخن نقل شده از خانم مهرانگیشا

نبودم  یاسیمن که س»: خانم کار گفته است که. د به آن توجه کنندیها با یمذهب ـ یمل
الم جمع شد که شرکت من هم یکنند، خ می شرکت یمهندس سحاب یکه گفتند آقا یموقع

 !«مانع خواهد بودبال

 آلمان يمالقات با مقامات رسم

کننده در کنفرانس و مقامات  از افراد شرکت ین بعضیب ییها ن، مالقاتیپس از کنفرانس برل
. اند هحضور داشت یمذهب ـ یاز افراد مل یها بعض ن مالقاتیدر ا. شود می آلمان، انجام یدولت
صحبت  ی، ولاند هران دفاع کردیا یفع ملکنندگان، از منا ست که مجموعه شرکتین یدیترد

ک یکنندگان اعضاء  ا مالقاتیها ضرورت داشته است؟ آ ن مالقاتیا این است که آیسر ا
ا ی؟ آاند هن مالقات داشتیا یت برایو از طرف آن حزب مأمور اند هبود یقو یاسیحزب س
ران و با یط ایر شراا دیها باشند؟ آ ن مالقاتیبودند که مجاز به ا« هیدولت سا»ک یاعضاء 

، آنهم بعد از اتفاقات انجام شده در کنفرانس، صالح ین مالقاتیوجود جناح راست، چن
 مصلحت بوده است؟ یا نهین هزیچن نبوده است و پرداخت

جناح راست، آنوقت . ها وجود ندارد ن نوع مالقاتیا یبرا یهیرسد که توج می به نظر
و « است یاست جمهوریر ید جامعه اروپا برایکاند یمهندس سحاب»سازد که  می عهیشا
ه یک توجیل فقدان یت، به دلین ن مالقات از موضع حسنیا. کند می عیغ وسیآن تبل یرو
ممکن است به شکل  یحت! شود می یفریو ک یاسیک جنجال سیل به ی، تبدیاسیس
نقش  ها، هم آن مالقات یدر برقرار ین جنجال، به نحویجاد ایا یبرا یکسان یا دهیچیپ

 .ندیشوند تا برنامه سرکوب خود را اجرا نما یداشته باشند و بعد مدع
ز، یآم ضیک نظام تبعیلذا بدون شک در . ستیها، روشن ن ن مالقاتیا یاسیضرورت س

، مانند اند هران نداشتیهم در ا ی، که سابقه استعماریمقامات آلمان ان باین آقایبا مالقات ا
 یاگر مالقات آقا یحت. شود نمی برخورد یسیبرون انگل کیبا ن یجانیالر یمالقات آقا

و  ییگو یان در آلمان، کلین آقایبوده صحبت ا یو افشاء مسائل داخل یدر ، پردهیجانیالر
اگر پس از مالقات، مشروح مذاکرات فوراً به اطالع مردم  .بوده است یدفاع از مصالح مل

 .کنند، خنثی کند ها توطئه می یتوانست این شائبه را که ملی ـ مذهب رسید، می می
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 ها هدر دانشگا يسخنران

ها و خصوصاً از  یمذهب ـ یدر آستانه انتخابات مجلس ششم و پس از آن، دعوت از مل
ها، شدت  و شهرستان ها هدر دانشگا یسخنران یشان برایو همکاران ا یمهندس سحاب یآقا

رقابل یو غ یک امر عادیابات، غات انتخیها، در دوران تبل یسخنران. گرفته است یشتریب
جناح راست از  یها تیپس از انتخابات با حساس یسوءاستفاده توسط جناح راست بوده ول

ساله  11حاکمان  یگر موجب نگرانیان از طرف دیدانشجو یعیسم طبیکالیطرف و راد کی
 را از دست ییجناح راست، به اقرار خودش، از قبل دانشگاه و جنبش دانشجو. گذشته شد

 ـ یا ملی یخرداد اعم از دوم ـطلبان  ان به اصالحیب به اتفاق دانشجویداده بود و اکثر قر
ن از یدانشگاه هم، در رابطه با هم یبه کو 34رماه یتهاجم ت. دا کرده بودندیل پیتما ـ یمذهب

 یو توان سازمانده ینشین قدرت بیبحث ب یمسئله اصل یدست دادن دانشگاه بود، ول
. است یمردم یگاه اجتماعیک پای یدارا یاسیان سیهر جر. باشد می یمذهب ـ یمل یروهاین

 یخود، رو یمردم ـ یگاه اجتماعیت پایتقو یبه جا یمذهب ـ یمل یروهایاز ن یبخش
 یمشارکت برخ. ال و متحول استیک جنبش سیتمرکز کرده بودند که  ییجنبش دانشجو

نکه یان و با توجه به ایدانشجو یگردهانارها، میزی، سمها هها در کنگر یمذهب ـ یاز مل
. ز شده بودیآم کیان خود در مظان اتهام و مغضوب جناح راست بودند، تحریدانشجو

داشته باشند، به مسائل روزمره  یش از آنکه جنبة آموزشیها ب ینکه سخنرانیمخصوصاً ا
 .شده بودند یاسیس پرداختند و کامالً می

ند یل به میدان آین تحلیسازان را قادر ساخت با ا ئهالذکر، توط فوق یمجموعه عملکردها
 به اعتقاد من هرکس با. هستند یاسیبه دنبال کسب قدرت س یمذهب - یمل یروهایکه ن
ل یدال به. نداشتند ین توانیها چن یمذهب -یجامعه آشنا باشد، می داند که مل یاسیس یالفبا

 :ریز
ت بودند از یتخب در درون حاکمت منیکه اکثر یطلبان دوم خرداد اصالح اوالً ـ

طلبان دوم  دن مردم از اصالحیدر آن زمان برخوردار بودند و بر یت کافیت و مقبولیمشروع
ـ  یها نه مقدور بود و نه ممکن و نه خواستة مل یـ مذهب یوستن آنها به ملیو پ یخرداد
 .ها یمذهب

که پس از  یضربات مهلکل یل باال، به دلیرغم توان تحلیها، عل یـ مذهب یمل اً ـیثان
روشنفکران،  یرغم اقبال نسبیجاد شدة پس از آن علیق ایخورده بودند و مضا 2761خرداد 
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جز  هبرخورد نبودند که ب یا یگاه اجتماعیکردگان به آنها، از چنان پا لیان و تحصیدانشجو
 .ون محدود، قدرت را قبضه کنندیک فراکسیل یمشارکت در مجلس و حداکثر تشک

سال گذشته در مجموعه مملکت در بخش  11که در  یبیو تخر یخرابکار اً ـثالث 
ا یچ سازمان یکرد که ه می ریرا تصو یطیجاد شده بود، شرایآن ا یافزار و نرم یافزار سخت

ن یها از چن یـ مذهب یخوشبختانه مل. را هوس گرفتن حکومت نباشد یان عاقل و بالغیجر
ها و مواضع  لیتمام تحل. نزنند یاسیس یست به خودکشبرخوردار بودند که د یعقل و بلوغ
د منتقد بودن و معترض بودن یـ مؤ 2736پس از خرداد الخصوص  یـ عل 2761آنها پس از 

 ین راستا معنیهم در ا یخاتم یاستقبال آنها از تز آقا. آنها به حاکمان و اصالح امور بود
 .داد می

ز، نه در یق قهرآمیت، آن هم از طریحاننظام رو یشورش، اغتشاش و سرنگونرابعاً ـ 
 آن کار یم و در راستاید داشتیآنچه بدان ام. د و نه در توان ما بودیگنج می ل مایتحل
 .أت حاکمه بودیتوسط مجموعه ه یت قانون اساسیم، درخواست رعایکرد می

 ها يـ مذهب يهدف از سرکوب مل

 یها هق دستگایدانستند و از طر می ها را یـ مذهب یط ملیت، شرایحاکم یها مجموعه جناح
ـ  یمل یها تیان فعالیخود کامالً در جر... متعدد یها ها، انجمن متعدد، حراست یاطالعات

کرده بود که  یسع یرا وزارت اطالعات زده بود و حت یحرف درست و واقع. بودند یمذهب
ـ  یبودن مل دالّ بر برانداز یچ مدرکیه»را هم قانع کند که  یالت رهبریدفتر و تشک

در  یچ مدرکیکرد، آنها ه می دیین را تأیبرخورد بازجوها هم هم. «ستیها در دست ن یمذهب
برعکس، ...( مانیدکتر پ یمانند نوار آقا)گفتند  می دست نداشتند و آنچه آنها مدرك

، «یساز مجرم»تمام کوشش آنها . و ضدشورش و مبارزة مسلحانه بود یضدبرانداز
شود که هدف آنها چه بود و چه  می ن سؤال مطرحیا. بود« یساز مدرك»و « یبراندازساز»

 بودند؟ یزین سرکوب گسترده داشتند و به دنبال چه چیاز ا یقصد

 سرکوب اصالحات

 یبود که از فردا ییها هها به اجرا درآمد، به دنبال پروژ یـ مذهب یه ملیکه بر عل یا پروژه
 یمیرفرشاد ابراهیو ام یان پروازیاز آنها را آقا یت، اجرا شده بودند و قسم2736دوم خرداد 
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ز، یدانشگاه تهران، حمله به دانشگاه تبر ی، حمله به کویا رهیزنج یها قتل. افشا کرده بودند
ک بحران، یروز  1س جمهور هر یان و به قول رئیآباد، ترور حجار حمله به دانشگاه خرم

به اصالحات وارد کرده، آن را  یو لطماتبودند که قبالً اجرا شده بودند ضربات  یموارد
ا ینگرفته بودند و  یجه قطعینت یآن را کاهش داده بودند ول یآوردها کند نموده دست

ا یو « صدر است یبن یخاتم»دادند که  می آنها که شعار. ان آنها متضرر شده بودندیمجر
 یج یافتد با آرپیها به خطر ب اگر ارزش»، «دیشتر طول نخواهد کشیماه ب 6 یدولت خاتم»

خود  یاجبار ینینش تا مجلس ششم، شاهد ادامه کار اصالحات و عقب« مییآ به میدان می
 .بودند

 یها هیداشت که عمدتاً در ال یه مردمیجنبش اصالحات در بخش نخبگان سه پا
که در )ان یدانشجو: ه عبارت بودند ازین سه الیا. کردگان و روشنفکران فعال بود لیتحص

ک اصالحات، در قبل از ین تئورییکه در تب)، مطبوعات (داشتند ینقش جد یمخات یرأ
و ( کرده بودند یباز ینقش مؤثر  36، و بسط جبهه اصالحات، در پس از خرداد 36خرداد 

، احزاب و افراد، ها هطرفدار اصالحات که به صورت گرو یاسیسوم روشنفکران و فعاالن س
 .کردند می از اصالحات دفاع ید انتقادیددر جامعه حضور داشتند و هرچند با 

طلبان  ضربه کاری به اصالح 31بهشت  طلبان تا اردی ی اقدامات علیه اصالح علیرغم همه
ی  ای مطبوعات و حکم حکومتی در مورد الیحه فله بستن با. طلبی وارد نشده بود و اصالح

ربه را ضن به درستی این طلبا اصالح. کننده به اصالحات وارد شد مطبوعات اولین ضربه فلج
. العمل مناسب از کنار آن گذشتند و فرصت را از دست دادند متوجه نشدند و بدون عکس

طلبان  موقعی عمق فاجعه را اصالح. ها بود دومین ضربه کاری، بازداشت ملی ـ مذهبی
رو شدند که دیگر  ی شورای نگهبان برای مجلس هفتم روبه متوجه شدند که با رد گسترده

طلبان حکومتی از دست داده  ر از کار گذشته بود و جامعه حساسیت خود را به اصالحکا
 .بود

 طرفدار اصالحات ياسیفعاالن س

توانستند  می یاجتماع یو نهادها یاسیل احزاب سیکه بالقوه هستة تشک یاسیفعاالن س
ک به یدة نزیا حاشیت و ین فعاالن در درون حاکمیبخش عمدة ا. طلب بودند باشند، اصالح

الت یت رفتند و بعداً احزاب و تشکیبه درون حاکم 36ت بودند که پس از خرداد یحاکم
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نه و یها را نهاد ن سازمانیکردند که ا یل دادند و سعیتشک یمتعدد یها NGOو  یاسیس
 .ندین نمایتداوم اصالحات را تضم

 یالرهاها، سکو یـ مذهب ی، عبارت بودند از ملیاسین فعاالن سیاز ا یبخش کمتر
ن یکه ا... یهلل منتظرا آیت یت معترض به رهبریاز طالب و روحان یو بخش...( کی، الئیمل)

 تیحما یطلبان دوم خرداد صادقانه از اصالح یت قرار داشته ولیدسته خارج از حاکم
ک کمتر مورد توجه بودند و پس از شهادت دو نفر از یو الئ یمل یسکوالرها. کردند می

 یمل. ت معترض شده بودیها و طالب و روحان یـ مذهب یمل یتمرکز رو سندگانیکانون نو
بودند  یطلبان دوم خرداد به اصالح ها هن گرویتر کیت معترض، نزدیها و روحان یـ مذهب

ها نشان داده بودند و در  یت خود را از دوم خردادیکه در انتخابات مجلس ششم، حما
 .از آنها داشتند تیهشتم قصد بر حما یاست جمهوریانتخابات ر

 طلب ل جبهة گستردة اصالحیترس از تشك

در  یخاتم یطلب بود که آقا ک جبهه گسترده اصالحیجاد یف ضداصالحات، ایترس ط
ت یها، روحان یمذهب یدر مرکز آن و مل یف گسترده دوم خردادیثقل آن قرار داشت و ط

 راست ضداصالحات. تندگرف می ها، قرار کیون و الئیمل یبعد یطلب و در مدارها اصالح
وجود  یرسم یا و جبهه یالتیچ قرار و مدار تشکیف، هین طیدانست که در میان ا می

ـ  یاسیل سیه تحلیخته و بر پایند خودانگیک فرآیبه هنگام انتخابات در  ینداشته ول
 .رندیگ می طور خودجوش در کنار هم قرار هها ب انیو جر یها هن گرویا یاجتماع

اد و به عبارت یار زیبس 2741ن جبهه در انتخابات خرداد یا یهم سو تیاحتمال فعال
ت خود را یو مجلس ششم، نقش اقل 36خوردگان در خرداد  شکست. بود یگر حتمید

، حمله یدرمان دة قتلیپد. کردن اصالحات بودند یرفته و به دنبال انحصار قدرت و خنثینپذ
اقدامات . قطع اجرا شده، کارساز نشده بودن میکه تا ا یمتعدد یها ان و بحرانیبه دانشجو

 یجاد کرده ولین بودند، اصطکاك و استهالك ایآفر طلبان مشکل اصالح یانحصارطلبان برا
 .سازند یا منتفیقادر نشده بودند که اصالحات را، استحاله و 

 ییاروپا یها و دولت یو حقوق بشر جهان یاقتصاد یها و سازمان یساز یروند جهان
نجات کل  یاصالحات برا. کردند، البته در چارچوب منافع خود می الحات دفاعهم از اص

 یآقا. خود گرفته بودند یستم و نظام را مساویطلبان، س خشونت یستم آمده بود ولیس
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میلیون نفر قول داد که هر کس  61در جلو چشمان  2736در روز دوم خرداد  ای خامنه
ل یطلب تشک ان خشونتیراستگرا یرد ولخواهد ک یس جمهور باشد با او همکاریرئ

 ن ضربه به خود حسابیرا، آخر 2741تر جبهه اصالحات در خرداد  تر و گسترده مستحکم
 .کردند می

جناح . داشتند یو مردم یت قانونیت و مقبولیت، مشروعیطلبان درون حاکم اصالح
 یون و سکوالرهایلها و م کیالئ. توانستند به آنها حمله کنند نمی ن مرحلهیراست، در اول

ف قرار یبودند و نه در وسط ط یا ن مقطع نه قدرت قابل مالحظهیت هم در ایرون حاکمیب
ند یشروع فرآ یبرا ی، هدف مناسبیهلل منتظرا آیتها و طرفداران  یـ مذهب یمل. داشتند
ان یرانیهمة ا یک خود، برایدئولوژیا یها هدگایل، دیها به دل یـ مذهب یمل. بودند
را قبول  یرخودیو غ یف خودیآنها تعر. قائل بودند یگرا، حق مساو و قانون طلب لاستقال

. ران استفاده کندیا یشهروند یایست از مزایبا می بند قانون بود ینداشتند و هر کس که پا
و  یو طالقان یعتیکه عمدتاً از مصدق، شر ها هبیـ مذ یمل یو خداشناس یشناس انسان

ف عارف خرقان، یصدر، وسعت مشرب و به تعر ده بود، سعهیرسبازرگان به آنها به ارث 
 :ابوالحسن

 .که نزد خدا به جان ارزد در بر بوالحسن به نان ارزد آن

، دخالت یجامعه مدن یایاز مزا یمند ات آبرومندانه، حق بهرهیسته حیان را شایرانیهمه ا
 .دانستند می استیدر س

 ب حلقة وسطیتخر

ون یها و مل کیدند، سکوالرها و الئیرس می ، به نقطه صفرها هبیمذـ  یبه گمان آنها اگر مل
ان طلب قه اصالحیتوانستند  می و، بعداً،ین سناریبا ا. خوردند می ت هم ضربهیخارج از حاکم

ن کار یا. هم ادامه دهند یب را تا حول و حوش خاتمیت را گرفته و تخریدرون حاکم
م کردن یه راندن و عقیها، به حاش یستحاله بعضا. شد می دیجد یبند ک نوع قطبیمنجر به 

 .گرانین بردن دیها، و نابود کردن و از ب یبعض
د و یتوانست با آن کنار آ می ل اصالحات، راستیل و تنزیبا تعد. شد می اصالحات اخته

آنها . بود یافتنی ها که دست یشدند، ساخت و پاخت با خارج می قانع یان داخلیاگر مدع
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ن شده بود، یتأم یسال گذشته به شکل 11که در  یخواستند، همان منافع می منافع خود را
. نبود یک واقعیک حکومت دمکراتیآنها از  یطرفدار یدفاع آنها از اصالحات به معن

ه و پاکستان حکومت یمگر در ترک. شتر بودیاز بیکسب امت ید برایاستفاده از اهرم جد
 .به دنبال آن باشند رانیمستقر است، که در ا یک واقعیدمکرات

م یانه تنظیو ناشیسنار. شروع شد ها هبیـ مذ یو مل یمنتظر یلذا حمله به طرفداران آقا
ن یدار ا هین طالیه کنفرانس برلیجاروجنجال بر عل. ظاهراً انسجام داشت یشده بود ول

ها هم به مقابله  یر نشده بودند، دوم خردادیگ نین زمیمطبوعات هنوز چن. و بودیسنار
 یمرحله بعد. نبود ین کافیا. شدند یقربان یو اکبر گنج یاشکور یوسفیهذا  مع. پرداختند

 تک افراد، آن بازداشت تک. فردا هدف بودند رانیاز دوستانش در ا یو بعض یمهندس سحاب
ان را قادر سازد که بعداً، با هزاران یتوانست آقا می نسبتاً مناسب، یک فاصلة زمانیهم با 

ان در یآقا یریناپذ یریس یطمع و اشتها ینشان دهند؛ ول یو حقوق ییقضا تقال، آن را
ه یپرده را رو و قض ، دست آمران پشت24/2/41و سپس در  12/21/31، در یا بازداشت فله

وسازان را یکرد و اهداف سنار یاسیخارج و س یو حقوق ییرا کامالً شفاف و از حالت قضا
 .برمال ساخت

 «رگگاف بز»و  يمهندس سحاب

که در زمان . «گاف بزرگ»، تحت عنوان یعباس عبد یدم از آقاید یا ، مقالهیپس از آزاد
که « تیبرنامه هو»، در آن مقاله با توجه به سابقه یعبد یآقا. بازداشت ما منتشر شده بود

ون پخش شده و یزیساخته و از تلو یعتمدارین شریو حس ید امامی، با کمک سع31در سال 
ان یکه بازجو ینقد. کرده بود یاز نهضت آزاد یینقدها یمهندس سحاب یآقادر آن برنامه 

ه کرده یتوص یعبد یآقا. گرفته بودند یو در بازداشتگاه از مهندس سحاب 2761در سال 
شوند،  می توانند در مقابل بازجو مقاومت کنند و مجبور به ضبط نوار نمی که یبود که کسان

ن موضع یا. بروند یگرینکنند و به دنبال کار د یاسیس دهند، بهتر است که کار می «گاف»
 .، تکرار کرده بودیپس از آزاد یدار از مهندس سحابیبه هنگام د یعبد یخود را آقا

اصالت دادن به . باشد می انید عملکرد بازجویی، در واقع، تأیعبد یل آقاین تحلیا
ان یبازجو یها همقابل شکنجکه در  یاسین سیمبارز یف براین تکلییان و تعیعملکرد بازجو
بود که مقاومت  ین کسانی، جزء اول61ع دهه ی، پس از وقایعبد یالبته آقا. مقاومت کنند
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ا یآ یست ولیمورد انکار ن یعبد یها یین توانایا. کرد و سرزنده از زندان آزاد شد
 یعبد یا حضور آقایهم دارد؟ آ یعبد یدارد، آقا یکه مهندس سحاب یگرید یها ییتوانا

 یو بازداشت و ییرتبه به هنگام بازجو یک عضو عالیعنوان  در وزارت اطالعات به
 .میها برخوردار نبود تین مصونیش فراهم نکرده است که ما از ایبرا ینسب یتیمصون

. ران و جهان مطالعه کندیو شکنجه را در ا ییخ بازجویبهتر است، تار یعبد یآقا
و  یسابقه مبارزه مخف یمتماد یها که سال یوروست شیحزب کمون ین کادرهایتر برجسته
 ییزهایچ« اعتراف»ن، مجبور به ین را داشتند، در دستگاه شکنجه استالیالت آهنیدر تشک

 !نمود می ن مضحک و مسخرهیخود استال یحت یشدند که برا
و « مکر بزرگ»، «شکنجه بزرگ»، «ت بزرگیجنا»د یگاف بزرگ، با ی، به جایعبد یآقا

دادند،  نمی گران نوشتند، اصالت را به مقاومت در مقابل شکنجه می را... «رگرنگ بزین»
بشر  ت حقوقیاصالت را به رعا. دادند می ها ح رفتار در زندانیاصالت را به اصالح و تصح

 .دادند می یبا زندان یفشار و شکنجه و رفتار اسالم یو نف
ش ید تست و آزماینند، اول باک می یاسیکه مبارزة س ی، تمام افرادیعبد یبا تز آقا 

 یاسیت پشت سر بگذارند و سپس دست به کار سیمقاومت در مقابل شکنجه را با موفق
 !بزنند
الزم ... لیمثل صداقت، شهامت، شجاعت، قدرت تحل یطی، شرایاسیمبارزه س یا برایآ

لوم د شکنجه، معیجد یها یان که با تکنولوژیده بازجویچیپ یها هویا مقابله با شیاست 
 .هم بتواند، مقاومت کند یعبد یخود آقا یست که حتین

، با تمام ها هبیـ مذ یم شده در مورد ملیتنظ یوید توجه داشت، که سناریضمناً با
م شده بود، یـ تنظ یعبد یها ـ از جمله آقا یکه قبالً در مورد دوم خرداد ییوهایسنار

وه یمختلف و با ش یها تیو فعال ها شی، با گراینفر 61ت یک جمعیبازداشت . متفاوت بود
رساندن آنها « نقطه صفر»و مسلحانه را با قصد و غرض به  ینیرزمیک سازمان زیبرخورد با 

 . نة مشخص دانستیشیک فرد با پی یه اتهامات مشخص برایتوان شب نمی را

 دیجد يدستگاه اطالعات يکسب اطالعات برا

بود  یا ید اطالعاتیسازمان جد یت برااطالعا یآور و، جمعین سناریهدف دوم طراحان ا
و افشاء  یا رهیزنج یها که پس از قتل یزیچ.ب وزارت اطالعات باشدیکه قرار بود رق
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 .د شده بودندیجد یل سازمان اطالعاتیگروه خودسر، مصمم به تشک یها هسیدس
، 12/21/31دو هفته بعد از  یکیکه فراهم کرده بودند، پس از  یداتیرغم همة تمه یعل

، ممکن است به ها هبیـ مذ یو با هدف برانداز ساختن ملیت سناریمتوجه شدند که موفق
توان  می نفره، 61ک مجموعه یاز . نبود یتیاهم لذا هدف دوم، هدف کم. صفر میل کند

بعد از . ل وزارت اطالعات، ساختیفا یل موازیک فایکسب کرد و  یاطالعات ارزشمند
ـ  یشتر اطالعات ـ درباره هر موضوعیکسب هر چه ب ان،ین مرحله تمام کوشش بازجویا

 .نداشت یبود، که اصالً هم به نوع اتهام ربط
ها ـ  یدرباره دوم خرداد یسینو گرفته تا تک ی، اجتماعی، اقتصادیاسیس یها لیاز تحل
 یریناپذ یریس ین مورد اشتهایدر ا. کردند می یآور مردگان ـ را جمع ی، حتیو هر کس

عنوان  به. دندیپرس می ک موضوعیا یک نفر ین بار، در مورد یموارد چند یضدر بع. داشتند
م ـ که یان و سه نفر از عموهایموریده تینژاد، فر فی، حنیابانیخ یمثال از من درباره موس

 .خواستند می یسینو بودند ـ تکیافته قبل از تولدم وفات 

 هیت فقیبازجوها و وال

صحت و . ه بودیت فقیبه وال یق و اعتقادیعم یابستگکردند، و می آنچه بازجوها وانمود
 رسماً اعالم یم ولیص دهیم تشخیتوانست نمی آنها را یآنها و اعتقاد قلب یسقم ادعا

ه یت فقیوابسته نبوده و فقط تابع وال یا چ گروه و دستهیستند و به هین یاسیکردند که، س می
 یبعض یو حت. دانستند می هیت فقیو وال ینیهستند و خود را موظف به دفاع از حکومت د

 .دانستند نمی خود را تابع قانون هم ینیه و حکومت دیت فقیاز آنها در دفاع از وال

 ها يعملكرد دوم خرداد

دست . ار خوب بودیه بسین قضیها با ا یالحق و االنصاف که اعتراض و مقابله دوم خرداد
. ن توطئه پرداختندیبه مقابله با اوسازان را خوانده بودند و از همان لحظات اول یسنار
 ربطیذ یها ونیسیس مجلس، کمیس جمهور، رئیر اطالعات، رئیندگان مجلس، وزینما

ان، ی، دانشگاهیمدن یها و نهادها ، سازمانیاسی، احزاب س(یی، قضایت ملی، امن11اصل )
ور و ت کردند و هم تا حد مقدیحما ها هبیـ مذ یت ملی؛ هم از مظلومیاسالم یها انجمن

ر یها خود ز ید امروز که دوم خردادیشا. وسازان را افشاء کردندیم سناریرمستقیم و غیمستق
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ن مورد تهاجم ین چنیگرفتند، ا می شیپ یگرید یها کیبتوان گفت که اگر تاکت اند هغ رفتیت
ای  طور که گفته شد بهترین موقع اقدام مدنی زمان بستن فله همان .گرفتند نمی قرار

 .، بود که از دست رفته بود31اردیبهشت مطبوعات، 

 يـ مذهب يمل يها هعملكرد خانواد

، ها هبیـ مذ یمل یها هخانواد یرانه و تهاجمیگی، عملکرد گسترده، پیاسالم یدر جمهور
از سالمت کار آنها بهتر . بودند ها هبیـ مذ ین افراد به ملیتر کینزد ها هخانواد. سابقه بود یب

ما و مطبوعات یصدا و س یغاتین تبلیغات گسترده ماشینه تنها تبل. دمطلع بودن یاز هر کس
شد بر دفاع  یا زهیآنها انگ... ت همسران، برادران، پدرانیراست، آنها را نترساند که مظلوم

 .یـ مذهب یان ملیهمه جانبه از حقوق زندان
کرد و هم ر یران در دفاع از ما، هم دادگاه انقالب را غافلگین عزیابتکار و سماجت ا

را پس از  یدهاین پدیدادگاه انقالب، چن. ت واداشتیگر نهادها را به فعالین دیمسؤول
ن یعادت کرده بودند و احتمال ظهور چن 61دهه  یها هویآنها به ش. ده بودیانقالب ند

و  یگناه یبخش عمده ب. عادت نداشتند 41ط دهه یهنوز به شرا. دادند نمی را یدهایپد
 یها سازمان. را مطلع کرد یدر جامعه پخش شد و مردم عاد ها هخانواد ت ما توسطیمظلوم

العمل شدند  مجبور به عکس ها هخانواد یخواه در مقابل تظلم یو خارج یحقوق بشر داخل
 .کرد می را بر دادگاه انقالب وارد ین خود فشار مضاعفیو ا

 يـ مذهب يان ملیعملكرد زندان

و را قبول یط سخت زندان و شکنجه سناریتحت شرا یـ مذهب یمل یروهایکدام از ن چیه
 یو بعضاً جسم یروح یها هط سخت، شکنجیکه شرایدر حال. افتادندینکردند و در دام آن ن

سرافراز، موفق و  ها هبیـ مذ یدر مجموع مل. کارگر نشد یمتنوع و حساب شده بود، ول
آن . و را ناکام گذاشتندیسناران یرون آمدند و طراحان و مجرین امتحان بیشرافتمندانه از ا

ـ  یان ملیل مقاومت زندانیدل وسازان، فقط بهیسنار یبعد ینینش ه و عقبیع اولیغات وسیتبل
جامعه  یوجدان عموم یممکن است ما را به زندان محکوم کنند ول. حاصل شد ها هبیمذ

مهندس  یدر مورد شخص آقا. ها را درك کرده است بودن محاکمات و حکم یمصنوع
بوده است که در  یفشار و شکنجه به حد یشان، گستردگیژه ایط ویل شرایبه دل یحابس
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ر یح خواهند داد که نامه اخیشان توضینده خود اید به آن پرداخت و در آیبا یگرید یجا
مهندس  یط فراهم شده برایاز شرا یبه سران سه قوه بخش محدود یمهندس سحاب

 .را روشن ساخته است یسحاب

 ها هبيـ مذ ي، مليـ اجتماع يقسالمت اخال

 کشف ها هبیـ مذ یاز مل یـ ادار یا مالی ین فساد اخالقیتر نکرده، کوچک یاگر خدا
 یخوشبختانه سالمت. کرد می وسازان، گوش فلک را کریسنار یغاتین تبلیشد، ماش می

 .، کارساز بودیساختن هر ترفند یدر خنث ها هبیـ مذ ی، ملیـ ادار یو مال یاخالق
شکسوتان ی، همچون پید به اخالق اسالمی، با تقها هبیـ مذ یمل یسه نسل زندان هر
کرده  یاسیت سیسته بودند و فعالیمنزه و پاك ز( یعتیو شر یمصدق، بازرگان، طالقان)خود 

ن یافتند و ایملکوك کردن آنها ن یبرا یزین چیدند، کمتریبودند و هر چه بازجوها کوش
 .ودب ها هبیـ مذ ینقطه قوت مل

 یر است، شرط اول برایجاگ ع و همهیجنوب که فساد، انواع آن، شا یدر کشورها
است که خوشبختانه  یو ادار ی، مالیاستمداران و مدافعان حقوق مردم، سالمت اخالقیس
 .از آن برخوردار بودند ها هبیـ مذ یمل

 ها هبيـ مذ يو تهاجم به مل يرهبر

 یریگید آن بود، نقش و پیظهارات بازجوها هم مون نوشتار آمد و ایبا آنچه تاکنون در ا
 یافت با صراحت سخنیلذا ضرورت . ن پرونده روشن و مبرهن استیدر ا ای خامنه یآقا

 :شان در میان گذاشته شودیبا خود ا
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 اي خامنههلل ا آیتبا  يسخن

فکر و در واقع روشنفکر  ون خوشیشما در دوران قبل از انقالب، جزء روحان -2
ه ارشاد ینیشما در حس« صلح امام حسن» یاز سخنران یعتیف شریتعر. دیدجامعه بو
انگذاران سازمان یرابطه شما با بن. انداز است نیهنوز در گوش من طن 2781در سال 

نژاد و منش و روش و سلوك شما در آن  فین خلق، خاصه محمد حنیمجاهد
 .کرد یم کینزد ینین است که، شما را به روشنفکران دید ایدوران مؤ

که امروز مبلغ  یرمبارزیون غیبا روحان یتیچ سنخیه یگذشتة قبل از انقالب جنابعال
ون حاکم، شما جزء ید در میان روحانیشا. ، ندارداند هشد یخشونت و انحصارطلب

، یـ مذهب یمل یها هاز باسابق یشترید که شناخت بهتر و بیهست یمعدود افراد
 .دیداشته باش

ن سؤاالت شده یگو و طرح او ن گفتیباشد که موجب ا ن سابقه شماید همیشا -1
 یها ، تاکنون مصدر پست2713بهمن  11انقالب،  یروزیپ یشما از فردا. است

جامعه را به عهده  یرهبر 2764از سال . دیا ار پرقدرت بودهینفوذ و بس یحساس، ذ
وب، جهان جن ین افراد در کشورهایتر از پرقدرت ید که به لحاظ قانون اساسیدار

 .دیا بوده

که قدرت  2761سال گذشته و مشخصاً از خرداد  18ت در یجة حکومت روحانینت -7
ن بحران ین نوشتار تحت عناویجامعه است که در ا یط فعلیکپارچه شد، شرای

با استناد به مدارك ... ت وی، بحران مشروعیاسی، بحران سی، بحران مذهبیاقتصاد
ن ینه خود شما منکر ا. ان شدیصان، بقات متخصیو تحق یدولت یو مستندات رسم

 .ت کند و از آن چشم بپوشدیتواند انکار واقع می یچ آدم منصفید و نه هیوضع هست
الحساب  ومید و نه از بازخواست در یت مبرا هستی، نه از مسئولیشخص جنابعال -8

ن که بنا به ید و نه جزء معصومینیگز ید که از خطا دورین هستیسینه جزء قد. مصون
تان  یشخص یها ییل توانایدل د که بهیهست یمعمول یآدم. دیگناه نکن یدرون یها ییناتوا

جاد یالقاعده، در ا یعل. دیا افتهین مقام دست یخبرگان به ا یت و رأیو کسوت روحان
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ت است، شخص شما، به سهم یسال حکومت روحان 18مملکت که ثمره  یط فعلیشرا
. دید خود را منزه و مبرا بدانیتوان د و نمییا شتهتان، دخالت دا تیطه مسؤولیخود و در ح

افته و یش یت شما افزای، قدرت و مسؤولیپست رهبر یالخصوص، پس از تصد یعل
ن یشه ایهر چند ر. اند داشته یجامعه رشد تصاعد یها ن دوره مشکالت و بحرانیدر ا

 .ک بوده استیها در گذشته دور و نزد بحران
. نفک اهداف انقالب بوده استیجزء ال ینید یدمساالر، مریدر چارچوب قانون اساس -1

احقاق حقوق مردم را ... و یداخل ی، برادرکشیلیاگر مشکالت اول انقالب، جنگ تحم
طبق قانون ) تنفیذو  یخاتم یآقا یروزیبا پ 2736ر انداخت، پس از خرداد یبه تأخ
گشوده شد  یاسالم یخ جمهوریدر تار یگریمردم توسط شما، صفحه د یرأ( یاساس
، یبخش اسالم و قانون اساس اتیح ی، رهنمودهایرانیرفت که تمدن کهن ا د مییو ام

سم یو مارکس یسم غربیبرالیت گذارد که از تجارب لیبشر یپا یجلو یدیتجربه جد
ة روشنفکران مستقل یاستقبال اول. مجروح و خسته داشت یتن و روح یستینیاستال

ل شد و از یحرف است که بعداً به انتقاد آنها تبد نید ایران هم مؤیغرب از انقالب ا
 .جستند یران تبرّیا یاسالم یجمهور یالگو

ر نظر شما یماً زیکه مستق ییو نهادها یمردم، شخص جنابعال یذ رأیرغم تنفیعل -6
( یو انتظام ینظام یروهایه و نییما، قوه قضایمانند صدا و س)کنند  می فهیانجام وظ

مردم در چارچوب قانون  یطرف و تابع رأ ید بیباکه  یو برخالف عرف جهان
 یروهایاز ن یجهت با بخش و هم یرأ خارج و هم یطرف یباشند، از جادة ب یاساس

 .اند هد و شدیا ار دارد، شدهیو بازار را در اخت یکه اقتصاد تجار یاجتماع
است که پس  یـ مذهب یمل یروهایه نین مقال مورد بحث من است، قضیآنچه در ا -3

تحت  ی، در کانون توجه شخص شما و نهادها2731ن در سال یکنفرانس برل از
ند یمدارك و اسناد، روشها و فرآ. م شما قرار گرفته استیت مستقیمسؤول

ا یقضا یازه کافاند هن نوشتار آمده است و بیمشروح و مفصل در ا... عملکردها و
ن یا. معلوم استر و ین برخوردها، انکارناپذیروشن شده و نقش شخص شما در ا
شد و  می از ما، تکرار ییبازجو یطوالن یها هنقش، هم توسط بازجوها در خالل ما

ان به صراحت و یجیبس یبرا یخصوص یک سخنرانیزاده در یاالسالم عل تهم حج
ک محقق ی یة مدارك و اسناد برایکل یان کرد، و هم بررسیت، آن را بیشفاف
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ل است ین دلیبه هم. دهد می پرونده نشان نیم شما را در ایطرف، دخالت مستق یب
 :کنم می ن نقطه شروعیب را از هملکه مط

د و آنها را یخواند« یبرانداز قانون»را  ها هبیـ مذ یشما در نقطة شروع اقدام، مل -4
و « حکم محارب هم معلوم است»د که ید کردیقرار داده و تأک« محارب» یمساو

اقع در نقطه شروع از جاده انصاف خارج در و. دیرا چاره دانست« یخشونت قانون»
ما و  یی، قبل از بازجوها هبیـ مذ یق و تفحص در مورد ملیتحق یشده و به جا

 !دیدادگاه، حکم صادر کرد یبرگزار
ن شده بود و بازجوها در تمام دوران یشما تدو« حکم»ن یة همیو بر پایسنار -1

. تیکشف واقع یدند نه در پما بو« یبراندازساز»و « یساز مجرم»به دنبال  ییبازجو
مان، رضا یاله پ بی، حبیاهلل سحاب که بر ما ـ خاصه عزت یقیفشارها و مضا

بود  ی، حکم صادر شدة جنابعال«اثبات»منظور  کردند، به می ـ وارد... یطوس سیرئ
 .دیکه از قبل اعالم کرده بود

در امر  رزمان و همراهان خود قبل از انقالب هم یها و از سال یشما به خوب -21
، یسیمان، طاهر احمدزاده، دکتر رئی، دکتر پینظام شاه، مهندس سحاب یسرنگون

آنها به  یبندیات و مواضع آنها، از پایاز روح. دیشناس می یرا به خوب... نگار و بسته
 یخواه و عدالت یزیآنها، از استعمارست یطلب اسالم و شرع، از صداقت و استقالل

 .دیمطلع... آنها و یواو تق یخواه یآنها، از آزاد
 یدارد و از فردا یطوالن یا ت، سابقهینقد و اعتراض آنها به نحوه حکومت روحان -22

 یتیو امن یل اطالعاتیض و طویدستگاه عر. انقالب شروع شده است یروزیپ
به استعمار،  ی، وابستگیکه دالّ بر جاسوس یمدارک ین دوران طوالنیمملکت در ا

ف، ین طیباشد، با تمام وسواس و کوشش خود، در ا... و ی، فساد مالیفساد اخالق
تحت  ها هنفر از ما را بازداشت و ما 61ر هم که ین پروندة اخیدر هم. افته استین

 افتند واالّ گوش فلک را کرین یزین موارد چی، در ااند هو شکنجه قرار داد یبازجوئ
ته به جناح راست ما و مطبوعات وابسیکردند، همچنانکه در آغاز راه صدا و س می

نکردند  یب کوتاهیب و غریدر القاء و پخش اتهامات عج ییچ کوشش و تقالیاز ه
 .اند هارتش عراق را مضمحل ساخت ییکه گو

« اعترافات»خود بازجوها  یه و مقننه و نه حتیمجر ین در قواینه مردم، نه مسوول -21
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ان بر یراده بازجوا. رندیپذ می د رایگرفته شده با تهد یدئویو یو نوارها یاجبار
حکم »ند و یافراد سوءاستفاده نما یو جسم یط روحین بوده است که از شرایا

 یعل یونیزیعنوان نمونه به مصاحبه تلو به. از طرف شما را به اثبات برسانند« صادره
خطاب  یر مهندس سحابیو نامه اخ یدر زندان و مصاحبه او بعد از آزاد یافشار

 .ن اعترافات روشن گرددیشود تا حد صحت ا می به سران سه قوه اشاره
 یو حت« است ین نوع شکنجه سلول انفرادیبدتر»د که یا گفته یشما به درست -27

روز  21 معادلرا  ید که هر روز سلول انفرادیا نوشته یام که کتباً به دادگستر دهیشن
ن یب ها هبیمذ ـ ین نوشته شما، ملیرغم آن گفته و ایعل. محاسبه کنند یزندان عاد

پروندة  یپخش نوار سه ساعته بازجوها! اند هبود یروز در سلول انفراد 882تا  42
از « اقرار»و نحوة گرفتن  ییوه بازجویا، امروز شی، در سراسر دنیا رهیزنج یها قتل

ا، روشن یروشنفکر دن یها انسان یتمام یبرا یاسالم یشان را در جمهوریدگراند
ان پرونده یوه بازجویان، مانند شیوه بازجویکه ش به اطالع شما برسانم. ساخته است

است که  یقبل یها ن ادامه روشیاعترافات پورزند، مب یو حت! الذکر بود فوق
 .د شما قرار گرفته استییمتأسفانه مورد تأ

ن ید، من هرگز ایشما، شاه بود اگربود  ی، نظام شاهنشاهیاسالم یاگر نظام جمهور -28
م، یکن می یمسلمان یمان ادعایکه هر دو یجائاز آن یگفتم ول ینم ن سخنیچن
 .میمشترك بحث و استدالل نمائ یم با مبانیتوان می القاعده یعل

دوستان و همرزمان  یو اعدام و ترورها یست شورویخ حزب کمونیحتماً تار -21
ها انسان را  ن میلیونیاستال. دیا او را خوانده یتیامن ـ ین، توسط دستگاه اطالعاتیاستال

کار  یها ترور و اعدام کرد و به اردوگاه« سمیالیعمال امپر»به جرم  یدر شورو
 یها رساختیخاص خود در جهت ز یها وهیفرستاد و همزمان به ش یاجبار

، ین در مورد کشاورزیآنچه استال. هم موفق بود ی، شورویاجتماع ـ یاقتصاد
نجام داد به ا... ، بهداشت، آموزش وـ  یع نظامیبه خصوص صنا ـارتباطات، صنعت 

ن نظام سقوط کرد و تنها نقطه ضعف یسال ا 31هذا پس از  مع. ه استیمعجزه شب
م شد، یعظ ین امپراطوریآنچه باعث سقوط ا. بود و بس یکتاتوری، دیستم شورویس

مال کردن حقوق روشنفکران، هنرمندان یصرفاً عدم اعتقاد رهبران آن به خدا نبود؛ پا
رغم تمدن و یآنقدر قدرتمند بود که عل یکتاتورین دیا. ن بودین و منتقدیو معترض
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در حد ... ب، هنرمند،یک مورد ادی ی، حتیروس، تا سقوط نظام شورو یفرهنگ غن
ن، ی، چخوف، پوشکیف، تولستویمانند تورگن) 2123روشنفکران قبل از انقالب 

. دشو ن تجربه تکرار مییهم ا یاسالم یو در جمهور. خلق نکرد...( یم گورکیماکس
، ی، بهشتیسطح شهدا مطهر ، همیک روحانیسال  18ن یدر میان طرفداران شما در ا

 است؟ ین تشابه، تصادفیا ایآ. افتیظهور ن... باهنر
فقر، »مبارزه با  ید و فرمان شما برایرا مدنظر دار ینیتوسعه چ یام که الگو دهیشن -26

ن چارچوب یدر ا نیمنتقد یو زندان ها هزمان بستن روزنام و هم« ضیفساد و تبع
و دستور شما به  ین اقتصادیدر زندان بودم که بازجو، خبر مبارزه با مفسد. است

ن طرح موفق یدر همانجا به او گفتم که ا. دیسران سه قوه را به اطالع من رسان
ران موضوع را ین و ایسة چید مقایشا. دینخواهد شد و به شکست خواهد انجام

ل یتشک( همزمان) 2111ران در سال ین و ایچست یاحزاب کمون. روشن کند یکم
، قدرت را به دست یک مبارزة طوالنی یط 2181ن در یست چیشدند، حزب کمون

و  یفن یها از کمک 2116و فقط تا  –کشور را بست  یدرها 2131تا سال . گرفت
ه و یک شدن به غرب، جلب سرمایبا نزد 2131از  ـبهره برد  یک شورویتکنولوژ
ن حدود یسال گذشته، چ 11در . را وجهة همت خود قرار دادغرب  یتکنولوژ

 یران در دورة جمهوریانداز و استقراض ا معادل درآمد و پس)میلیارد دالر  811
د یباً هر سال رشد تولین مدت تقریجذب کرد، در ا یة خارجیسرما( یاسالم

 116 برابر شد و 31و صادرات آن  –بجز دو سال  ـبود  یآن دو رقم یناخالص مل
 .جاد کردیمیلیون شغل ا
( 2178) 2727ن رفت و در سال یکامالً از ب 2113ران در سال یست ایحزب کمون

کرد و رهبر آنها را در زندان کشت و در  یست را زندانیرضا شاه روشنفکران کمون
اد کردند، ینفر از زندان آزاد شدند و حزب توده را بن 17که گروه ( 2182) 2711سال 
، (2117) 2771کا در یآمر یدست زدند و پس از کودتا یر جنبش ملانت دیبه خ

 یپس از انقالب هم که رهبران فرار. شدند یحزب در داخل نابود و رهبران آنها فرار
 .دیدچار شد که از آن مطلع 2762اء کردند به سرنوشت سال یآن، دوباره حزب را اح

ن فقط یه توسط چیب سرمامعادل جل یبا ارز یاسالم یاز انقالب تاکنون، جمهور
ن یطور متوسط در ا هآن ب یجاد کند و رشد ناخالص ملیمیلیون شغل ا 1توانست 
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 !درصد بوده است 1سال فقط  18
از )میلیون عضو برجستة معتقد به اهداف حزب  1ن حدود یست چیحزب کمون

دارد  یو صد هزار دانشمند در سطح دانشمندان غرب( میلیون عضو حزب 66میان 
ت خود در حال یبه نسبت جمع یاسالم ید که جمهوریدان می ما خوبو ش

دارد و نه دانشمند  یبه اهداف قانون اساس یمعتقد یالتیحاضر نه اعضاء تشک
نفر را به  7111ها تا  از سال یط بعضین شراین با ایچ. یطراز دانشمندان جهان هم

ک پرونده یکه در ست ها هما یاسالم یاعدام کرده است و جمهور یجرم فساد مال
 یو اخالق یـ ادار یبا فساد مال یدر مبارزه واقع ین توانیمعطل شده و چن یمال

نکته . الفارق است ران معین و این چیاس بیل قین دالیبه ا. ستیستم آن نیدر س
ن توجه یجامعه چ یمدن یها یو آزاد یاسین به حقوق سینکه اگر چیتر ا مهم

 .، دچار خواهد شدیرادر بزرگتر خود، شورود به سرنوشت بینکند، بدون ترد
خبرگان قانون . ن شودید تدوی، مختص همان کشور بایتوسعه هر کشور یالگو- 23

ط انقالب در مورد حقوق ی، با توجه به تجربه و شرا2714در سال  یاساس
، یاسیتوجه به مسائل س. ن کردندیتدو ین نسبتاً قابل قبولیشهروندان قوان

دارد که در آن  یلینشان از پتانس یمتبلور شده در قانون اساس یو اخالق یاقتصاد
بود که  یمتأسفانه روند حرکت جامعه به سمت. اند هدیمقطع خبرگان در اسالم د

نقض شد  یافت و حتیافراد جامعه تحقق ن یـ اجتماع یاسیبخش عمده حقوق س
در واقع . شود می هم دارد نقض یقانون اساس یر بخش اقتصادیاخ یها و در سال

 ی، که در قانون اساسیکسب حقوق شهروند یسال مبارزة مردم برا 211جه ینت
شود که با  می یرویپ یگرید یشود و از الگوها می ده گرفتهیافته بود، نادیتبلور 

 .ندارد یران سازگاریط ایشرا
اوف،  طالب یها آن و تکرار حرف یها ق انقالب از آرمانیدن فرزندان صدیا بریآ- 24

ا شکست یفقط انحراف آنهاست ( شیصد سال پ در)زاده  یتق یخوندزاده و حتآ
در تحقق  یاسالم یا شکست جمهوریآ. یدر تحقق قانون اساس یاسالم یجمهور

ا مجموعه عوامل و از جمله یست ها هبیمذ ـ یر ملیتقص یاهداف قانون اساس
خص شما، با آن ران، شیا در میان مدیسال؟ آ 18ن یدر ا یاسالم یران جمهوریمد

ک بار ید؟ پس چرا یر نداریسال، تقص 18ن یالعاده در ا همه پست و قدرت فوق
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، «برانداز» ،ساختنا با ید؟ آیگوئ نمی ر خود سخنیهم که شده از اشتباه و تقص
ن یتر ختهین و فرهیتر آنهم از میان پاك.... «االرض یمفسد ف»، «مرتد»، «محارب»

 و رهبران آن حل خواهد شد؟ یاسالم یورن مملکت، مشکل جمهیفرزندان ا
ران و یخ ایاز تار یدارند و هم اطالع کاف ی، هم شعور کافیمذهب ـ یمل یروهاین- 21

 یدانند که سقوط جمهور می .ط منطقه و جهانیاز شرا یجهان و هم درك درست
. نه ساربان استی، همچون چوب عسس بر بار آبگی، آنهم به کمک خارجیاسالم

س به آنها، یدالتأسیجد یو اطالعات ییت، تهمت دستگاه قضایروحان یکتاتورید
سخت، ... ت توسط قضات وابسته به حکومت، زندانی، محکومیسلول انفراد

 یکائیپوشان آمر حکومت چکمه یبار است ول فرسا و تأسف خشن، ناگوار، طاقت
 .، استیمذهب – یمل یروهاین ینشاندگان آنها نقض غرض فلسفه وجود و دست

ها روشنفکران،  ع و سالیز و تطمیگر را تجه سرکوب یروهایتوان ن با پول نفت می- 11
و به حکومت  ین را زندانین و معترضیمدافع مظلومان، منتقد ینگاران، وکال روزنامه

 یض داد ولیتوان در ظاهر شعار مبارزه با فقر، فساد و تبع زمان می هم. خود ادامه داد
، لواط، ی، فاحشگیکاریض، بیرقام وحشتناك فقر، فساد، تبعچشم خود را بر آمار و ا

ست، یط زیب اقتصاد، اضمحالل محیها، تخر ، مهاجرت نخبگان، وضع زندانیآوارگ
 وه قابل دوام است؟ین شیا ایآ یول. بست ...ز نسل جوان از مذهب ویگر

ت کند و به یحما یلیست از رزمندگان جنگ تحمیکه قادر ن یاسالم یا جمهوریآ
از  یکیشود و  می پرداخت یتومان مستمر 7611 یفقط ماه یدرصد 11جانباز 

به ( ساله 1/2 یساله و دو پسر دوقلو 22و  21دو دختر )فرزند  8آنها با همسر و 
ت سازمان ملل متحد در یتحت حما»سازمان ملل متحد متوسل شده است تا 

قادر ( 28/1/42 یهمبستگ)د یاش اقامت نما«به همراه خانواده یگریکشور د
 را سد کند؟ یتعارضات اجتماع یها جلو ن روشیخواهد شد که با ا

 یران، تعهد به حقوق شهروندان در قانون اساسیراه توسعة ا! ای خامنه یجناب آقا- 12
 یجمهور»س یض حکومت حالل مشکالت است و نه تأسینه تعو. است 2714

کتاتور شود و هم یتواند د می «یواقع یها یجمهور»جمهور در  سیهم رئ. «یواقع
، یستیمارکس یها کل حزب در نظامریه، هم دبیفق تیه، در نظام والیفق یول

ران یو در ا ـاگر تعهد به قانون . یدار هیداران در نظام سرما هیو هم سرما یستیفاش
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 .مجاز خواهد شد ینباشد، هر کار ـ یبه اسالم واقع
اله  ان طاهر احمدزاده، عزتین نبود که آقایزتر از ایانگ من غم یبرا یا چ صحنهیه -11

سال از عمر  61تا  11ن یکه هر کدام ب... یطوس سیمان، رضا رئیاله پ بی، حبیسحاب
عنوان  خود را در راه مبارزه با استعمار و استبداد گذرانده باشند در زندان شما به

بند، توسط  و با چشم 11در لباس فرم زندان ... «گر شورش»، «برانداز»، «جاسوس»
اصل »کردند از  شوند که تصور می ی، بازجوئیانیله بازجویجابجا و بوس ینگهبانان

د، که افتخار یدان می یهرکس نداند، شما به خوب! کنند دفاع می« اسالم»و « هیفق تیوال
ن سن و یالقاعده در ا یباشد و عل س و استبداد مییکا، انگلیزان، مبارزه با آمرین عزیا

عمله و اکره »ا به قول بازجو یکا و یدست استعمار آمر د آنها را آلتشو سال، نمی
 .ب را بخورندین فریطلبند که ا دانست و نه آنها قدرت« کایآمر

کا درست و یشما در مورد آمر یاز مواضع نظر یلی، خای خامنه یجناب آقا- 17
راه با که هم یکا موقعیمبارزه با آمر. عملکرد شما متناقض است یاست ول یمنطق

 چگونه. کند می جادید ایشود، ترد می ییکاید افراد ضدآمریبازداشت و تحد
ن یختگان این فرهیتر ستیالیکه ضد امپرید درحالیکا مبارزه کنید با آمریخواه می

مان، را به ی، دکتر پیطوس سی، احمدزاده، دکتر رئیمملکت، مانند مهندس سحاب
اقشار  یزم، از تمامیالیضد امپرک جبهة گستردة ید یمگر نبا. دیکش می بند

جاد کرد و آنوقت ینان ایجامعه،اعم از کارگران، دهقانان، روشنفکران و کارآفر
 کا،یا از موضع ضعف و در تقابل با آمریستاد؟ آیکا و آز و طمع او ایمقابل آمر

ران متحد یکا با ایتواند مستقل از آمر می ا اروپاید بست؟ آیتوان به اروپا ام می
مخصوصاً  ـدر مورد استثمار و استعمار جهان جنوب  یدار هینظام سرماشود؟ 

م و در یار باشیهوش یلیکند و ما اگر خ می کپارچه عملی –انه یمنطقه خاورم
محدود اروپا و  یم بود که از تضادهایم، قادر خواهیکپارچه و متحد شویداخل 

 .میم و تداوم دهیشم بخیکا، استفاده کرده و استقالل و توسعة خود را تحکیآمر
ک یجاد یاج به ایم استقالل مملکت، احتیزم و تحکیالیاکنون راه مبارزه با امپر هم -18

ون یکه به شدت از طرف روحان ـ یاسالم یها ارزش یبازساز. دارد یآرمان مل
ن مقطع یضرورت ا ـنگر لطمه خورده است  یحاکم و روشنفکران عجول و سطح

اقشار  ید انتخاب شود که تمامیبا ی، طوریمذهب ـ یآرمان مل. خ ماستیاز تار
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در  یزیانگ شگفت یها ییاسالم توانا. ردیرا در بر گ ـها  کیالئ یحت ـجامعه 
اعمال  یها هویون حاکم با شیدارد که روحان ییکایآمر یساز یل جهانیمقابله با س

، ادامه ر دادیید تغیها را با روش. توانند از آن استفاده کنند نمی شده تاکنون
و  یگذشته، کشور را به سقوط خواهد کشاند و شما به لحاظ شرع یها روش

 .دیکن یرید، جلوگیتوان می ن سقوط، اگرید که از ایدار یریت خطیمسوول یعرف
 ینیران را گلستان کند، تضمیه نتوانسته است ایت فقیهمچنان که تاکنون، وال- 11

، به «ناب یجمهور»جاد یو ا یاسه از قانون اسیت فقیوجود ندارد که حذف وال
اصالح . د اصالح کردیها را با روش. ط را بدتر نکندیانجامد و شراین یکتاتورید

غلط، ارزش  ینقد عملکردها. شود می ها با برخورد صادقانه با مردم شروع روش
 .کند می ینان مردم به حاکمان را بازسازیبرد و اطم می مسووالن را باال

ک آرمان یجاد یخواهد و ا می زم، سعه صدریالیه امپریحد بر علل جبهة متیتشک- 16
 ینکه مقصر چه کسینظر از ا انجام شده از اول انقالب، صرف یها حذف. یمل

دارد  ییها عات و استهالكیضا یهر حذف. نداشته است یآورد بوده است، دست
به  ن جامعه قادریگر اید. پرداخته است یاسالم یسال گذشته جمهور 18که در 

و « یساز مجرم»د دست از حذف برداشت، یبا. ستین یشتریب یها هنیپرداخت هز
 یاسیان سیصدام زندان. ت عامهیدارد و نه مشروع ییگر نه کارآی، د«یبراندازساز»

ل یکا تشکیه حمله آمریمتحد عل یا و مخالفان خود را آزاد کرده است تا جبهه
ن یزتریعز. میریهم از او پند گران، یده است که در ایا وقت آن نرسیآ. دهد

ا در یا ترور شدند و ین مملکت یست در ایالیفرزندان معتقد به اسالم و ضد امپر
ن کار یده است که دست از ایا وقت آن نرسیآ. اعدام« محارب»ها به جرم  زندان
 .مینکن یرا همچنان ط یم و راه عوضیبردار

د روش آن یض صادق و مصمم هستیشما اگر در امر مبارزه با فقر، فساد و تبع- 13
 :عبارت است از

، یک قانون جامع که در آن منافع ملیکامل مطبوعات در چارچوب  یآزاد (الف
حقوق بشر، استقالل جهانی ة یبر طبق اعالم ی، حقوق شهروندیمصالح مل

 .لحاظ شده باشد... و ی، فرهنگیاسی، سیمملکت به لحاظ اقتصاد
ختگان، کارگران، یض از فرهیزه با فقر، فساد و تبعع مباریک جبهه وسیجاد یا (ب
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 ...، ارباب مطبوعات وینییپاان متوسط و یان، بازاریدهقانان، دانشگاه
ون، یالمال اعم از روحان تین به بیبا متجاوز یـ فرهنگ ییمبارزه قاطع قضا (ج

کمک  طرفانه و به یکامالً ب یک فضایدر ... و یران دولتیان، مدی، بازارها هآقازاد
 .ختهیقضات مستقل و فره

 یران جامعه، اعم از مجلس شورایمد ییجابجا یط برایفراهم کردن شرا (د
 .یدولت یو فرهنگ یاقتصاد یه، نهادهای، قوه مقننه، قوه قضائیاسالم

ض یران، اقدام به مبارزه با فقر، فساد و بتعیک با مردم ایوند نزدیچنانچه در پ- 14
نکه ید داشت، جز اینخواه یچ دستاوردیانجام شده ـ هکه تاکنون  یزید ـ چینکن

د داد و در ضمن آنها را با یخود را از دست خواه یان حامطلب از فرصت یبخش
را اجرا  ینیچ یاز الگو یکاتورید کرد و کارین هم نخواهیگزیسالم جا یها انسان
 .ل خواهد شدید کرد که به ضد خود تبدیخواه

د، یخود نده یها در روش یرییش رود و شما تغیپن وضع یط به همیاگر شرا- 11
ن بحران یا. خطرناك روبرو خواهد شد یت حاکم با بحرانیندة مملکت و روحانیآ
 :ر را خواهد داشتیز یها یژگیو

ت و یران فاقد مشروعیت مردم ایت حاکم و شخص شما در نزد اکثریروحان (الف
در  یتیـ امن یـ اطالعات ینظام یکیزیباشد و از آنجا که قدرت ف می تیمحبوب

از یست، نیبسته ن یقادر به کنترل جامعه در فضا یک دوره طوالنیار شما در یاخت
 .د داشتیخواه یبه پشتوانه خارج

 فقط. ک و درازمدت وجود نداردیبه شکل استراتژ ین پشتوانه خارجیا (ب
آنهم نه . ک مقطع کوتاه ـ دوران برخورد با عراق ـ متّحد شما باشدیتواند در  می

ست و یالیامپرضد یروهاینکه شما نیپس از ا. یو رسم یطور علن هب
 ید و مسئله عراق برایران ـ تا حد توانتان ـ سرکوب کردیرا در ا یکتاتوریدضد
ت یوقت روحان آن. دیکا با شما خواهد رسیکا حل شد، نوبت برخورد آمریآمر

کا و متحدانش یجم آمرمورد تها« ناقض حقوق بشر»عنوان  حاکم انحصارطلب به
 .قرار خواهد گرفت

منافع خود و کامالً کنترل  یدر راستا« ت شدهیهدا یدموکراس»ک یکا یآمر (ج
نسبتاً  یرا پس از مدت یداخل یها یرید و درگیان نفت را تداوم بخشیشده که جر
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، به سرانجام برساند، سکان تحوالت یاجتماع یروهایو مستهلک شدن ن یطوالن
 .ماً به دست خواهد گرفتیستقران را میا
 یطوالن یداخل یریدرگ. ران هم وجود داردیة این کشاکش احتمال تجزیدر ا (د

 .ان نفت به غربین حال تداوم جریو در ع یهمراه با برادرکش
سم اسالم ینامیکپارچه حفظ شود و دیران ین مقطع که این انتخاب در ایتر عاقالنه- 71

ر توسعه یران در مسیابد و این بحران نجات یمملکت از اداشته باشد و  ییبتواند کارا
از  یاله منتظر رد، تن دادن شما و متحدان شما به قرائت حضرت آیتیقرار گ

شوند و  ول اداره کشور میئجمهور مس سین قرائت مجلس و رئیدر ا. ه استیفق تیوال
اهند کرد در واقع مردم احساس خو. ین شرعیو مواز یقانون اساس یشما ناظر اجرا

ن احساس مملکت را قادر خواهد ساخت که یکه در سرنوشت خود دخالت دارند و ا
 .دینما یریکا در کشور جلوگیاستقالل حرکت کند و از دخالت آمر یبه سو

ان یشما بازار. ن حالت متحدان شما عوض خواهند شدیاست که در ا یعیطب
القلب و  یقضات قس ،مردمو ضداطالع  یفرماندهان ب ،طلب ون قدرتیانحصارطلب، روحان

ن یدر ا. ت شما باال خواهد رفتیمشروع ید داد ولیگرد را از دست خواه چاپلوسان دوره
 یکه رأ یند نه اسالم ضربه خواهد خورد و نه مملکت بلکه هر دو از اسارت کسانیفرآ

 .افتیمردم را با خود ندارند نجات خواهند 
 یروهاید و همچنان بر سرکوب نیروش نباشر یین تغیممکن است شما قادر به ا- 72

نخواهد  یند طولین فرآیا. دیمصر باش یاجتماع یروهایو کنترل ن یروشنفکر
د شد و مملکت دچار یانتان حذف خواهیشما و حام ید و با دخالت خارجیکش

د و حاکمان بعد از شما وابسته به غرب یخواهد گرد یتشتت و طوفان اجتماع
د اراده و یبا یک دوره طوالنیران در یندة اسالم و ایآخواهند شد و فرزندان 

 .دا کنندیسم را پیالیخورد با امپرقدرت و انسجام بر
 



 
 
 
 
 

 ضمائم

 ختگانیفره يها تیحما

بود و محاکمه  یاسیت به ما زد، سیطلب راست حاکم که جناح خشونت یاتهام ناحق
أت منصفه، یو با حضور ه یندر دادگاه عل یقانون اساس 264بر طبق اصل  یاسیمتهمان س

 .د انجام شودیبا
 ـ یقیأت منصفه حقیما از افکار ه یبرگزار کردند ول یرعلنیطلبان، دادگاه را غ خشونت

 .میختگان جامعه برخوردار بودیفره یعنیامعه، ـ ج یررسمیغ یول
 :ختگان جامعه و جهان خواهد آمدین فرهین نوشتار اظهارنظر ایوست ایدر پ

 12/2/41مورخ  یاهلل منتظر ت آیتام حضریپ -2
 مورخ یخاتم یاهلل میثمی به آقا مهندس لطف ینامه اول آقا -1
 1/8/41مورخ  یخاتم یاهلل میثمی به آقا مهندس لطف ینامه دوم آقا -7
 رانیا یها هد دانشگاینفر از اسات 211نامه  -8
ه ال آیتان به ، دانشکده علوم، دانشگاه تهریمیگروه ش یأت علمینامه اعضاء ه -1

 24/1/41مورخ  یشاهرود یهاشم
دانشکده علوم دانشگاه  یأت علمی، عضو هیدکتر محمدصادق ربان ینامه اول آقا -6

 11/1/41ه مورخ یس قوه قضائیتهران به رئ
 11/1/42ه، مورخ یس قوه قضائی، به رئیدکتر محمدصادق ربان ینامة دوم آقا -3
 1112ه یژانو 21د مورخ سازمان ملل متح یه مطبوعاتیانیب -4
 11/2/42ه مورخ یس قوه قضائیبه رئ یاز روشنفکران آلمان یاعتراض گروه -1
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 16/2/41ان دانشکده علوم دانشگاه تهران مورخ یدانشجو یة انجمن اسالمیانیب -21
 1111، مارچ 28مورخ  ای خامنهه ال آیتکا و ترجمة آن به یآمر یمینامه انجمن ش -22
 7/21/2741ران یا یها هد دانشگایر از اساتنف 271نامة  -21
درباره محاکمه  ید محمد خاتمیبه س یمرز ان برونیاز دانشگاه ینامه گروه -27

 یمذهب ـ یمل یها تیشخص یرعلنیغ
 2741خرداد  21ران مورخ یف ایختگان جامعه به مردم شرینفر از فره 1ـ نامه 28
 2741دادگاه انقالب اسفند  یات علندربارة اتهام یـ مذهب یفعال مل 1حات یـ توض21
 4/21/41نامه به سران سه قوه، مورخ  -26
 11/21/41نامه به سران سه قوه، مورخ  -23
 فعال ملی ـ مذهبی از رئیس کل دادگستری تهران 1شکایت  -24
 عالی کشور نامه وکالی مدافع به ریاست دیوان -21
 ئیس قوه قضائیهفعال ملی ـ مذهبی به اظهارات اخیر ر 1پاسخ  -11
 (2742بهمن )گانه  نامه فعاالن ملی ـ مذهبی به سران قوای سه -12
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 يه منتظرال آیتام حضرت یپ: 0مة شماره یضم

 

 ریاخ يها ام به مناسبت بازداشتیپ

 
 میبسم اهلل الرحمن الرح

 
 لمرضاته يران وفقكم اهلل تعالیف و متعهد ایملت شر

از مسلمانان  یا ک ماه از بازداشت عدهیت حدود ت، بعد از گذشیپس از سالم و تح
د و افراد یآغاز گرد یاسیزه سیبا انگ یجمع یها یریاز دستگ یدیخواه، موج جد یآزاد

« نظام یبرانداز» یه به اتهام واهیبه دستور قوه قضائ ی، مذهبیاسیس یها تیاز شخص یادیز
را  ییها هن رابطه نکتیلط در اتند و غ ین برخوردهایضمن ابراز تاسف از ا. بازداشت شدند

 :شوم می ادآوری
نظام  یچگاه در صدد براندازیشناسم ه می نجانبیاکثر افراد بازداشت شده را که ا -2

نظام  یمسلح در صدد برانداز یها هکه گرو ییها و در بحران سال. اند هنبود یاسالم
ش یات خودانستند و در اظهار می نان اعمال آنان را محکوم و مردودیبودند، ا

، وادار نمودن افراد بازداشت شده به یآر. داشتند می حاً مواضع خود را اعالمیصر
عفو،  یاعترافات دروغ و جرائم انجام نشده و سپس اظهار توبه و ندامت و تقاضا

ک سنت در یبه شکل  یاسالم یهاست در جمهور است که متاسفانه سال یا وهیش
وجود  یستیکمون یبق و در کشورهام سایوه غلط در رژین شیهم. آمده است

ن یان ایمتصد یاز اظهارات برخ. ز وجود داردین یاستبداد یداشت و در کشورها
شدگان ریاز بعض دستگ اند هان ظاهراً توانستید که آقایآ می ها به دست یریدستگ

شده  نییش تعیاهداف از پ یدر راستا یشیفرما ییها هبه دروغ و مصاحب یاعترافات
متعهد و  یرا که افراد یمحترم یها تید و به دنبال آن شخصرنیش بگیخو
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 .ندیبازداشت نما یباشند به شکل جمع طلب می اصالح
 یو حقوق یچگونه ارزش شرعین اعترافات هیام که ا نجانب بارها اعالم داشتهیا

 یالملل نین بیو قوان ین شرع مقدس اسالم و قانون اساسیندارد و برخالف مواز
در . ارزش و کامالً اثر معکوس خواهد داشت یز بین یافکار عموم باشد، و در می

ا کسب یگرفتن اقرار  یهر گونه شکنجه برا»: میخوان می یقانون اساس 74اصل 
ست، و یا سوگند مجاز نیاجبار شخص به شهادت، اقرار . اطالع ممنوع است

اصل  نیمتخلف از ا. ن شهادت و اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار استیچن
 «.شود می طبق قانون مجازات

ها در  سابقه در انقالب بوده و سالو با یمین قدیرشدگان از مبارزیاز دستگ یتعداد -1
آگاه  یها ه، و از چهراند هو مورد شکنجه قرار گرفت یم گذشته زندانیرژ یها زندان

از یمورد ن یها تخصص یو متعهد و خدمتگزار و عالقمند به اسالم و کشور، و دارا
 .باشد می کشور

از آنان از دوستان و همکاران مرحوم مهندس بازرگان در دولت موقت  یو برخ
خواندند و  یآن را حکومت شرع ینیمرحوم امام خم یکه روزگار یهستند، دولت

. ام بر ضد خدا شمردندیو ق ییام بر ضد حکومت خدایام بر ضد آن را قیق
 (72، ص 1فه نور، ج یصح)
ک مقطع حکومتشان حکومت یدر  یخندد که چگونه جمع نمی ا به مایا دنیآ

گر همان جمع با داشتن همان مواضع و اعتقادات، دشمن و یو در مقطع د ییخدا
 یو قانون اساس ینین دیبر طبق مواز! شوند؟ می محسوب یبرانداز نظام اسالم

در . ع حقوق افراد نگردد آزاد استییکه موجب تض یگونه اظهارنظر تا زمانهر
استمداران و قدرتمندان یاظهارنظر و انتقاد از روش س یچ کشوریزمان و ه چیه

ر روش و ییشود، بلکه موجب تنبه و تغ نمی اصل نظام آن کشور یموجب برانداز
 .ت نظام خواهد شدیجه تثبیاصالح اشتباهات حاکمان و در نت

ردم و در صورت تکرار خطاها و اشتباهات و مظالم و عدم اجازه انتقاد به م یآر
ن یان و انفجار برسد که در ایت به حد عصینظران ممکن است وضع صاحب

 .برانداز به شمار آورد یروهاید خطاکاران و مستبدان را نیصورت با
 یچ عنوانیتحت ه یچ مقامیـ بر اساس شرع و قانون ـ ه یاسالم یدر جمهور
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تواند  نمی زین یچ قانونیحت و ارشاد را ندارد، هیاز اظهارنظر و نص یریحق جلوگ
 .دیاظهارنظر و انتقاد را ممنوع نما

مقام عصمت بودند  ینکه ـ به اعتقاد ماـ دارایبا ا( ع)نیرالمؤمنیکه ام یهنگام
من  ید برایگونه تسامح و سازش نباشد، مپندار رفتار شما با من به»: اند هفرمود

دن یه شنک یرا کسید، زین است و انتظار ندارم مرا بزرگ شماریدن حق سنگیشن
تر است،  نیاو سنگ ین باشد عمل به آن دو برایاو سنگ یحق و عرضه عدالت برا

د که من خود را باالتر و یبه عدالت دست برندار ییپس از گفتار حق و راهنما
البالغه، خطبه  نهج)« .دیت نماینکه خدا مرا کفایپندارم مگر ا نمی من از خطایا

د یند، و باینما یریاز انتقاد جلوگ دیاز آن حضرت نبا یرویان پیمدع( 126
 .ندیانتقادات را تحمل نما

م یرژ یاسیان سین و زندانیکه خود بعضاً از محکوم یاسالم ین جمهوریمسئول -7
جه یم نتیآن رژ یبرا یاسیر و ببندها و محاکمات سیدند که بگیسابق بودند و د

ت قدر یدهند همان سنخ اعمال تحت لوا می معکوس داشت چگونه اجازه
ق آه یر عمیاز تاث« مع الظلم یبقیمع الکفر و ال  یبقیالملک »! خودشان انجام شود؟

 .دید ترسیو فرزندان خردسال گرفتاران با ها هخانواد
 ینین و حکومت دینک به نام دیها و مظالم ا ین گونه خالفکاریتاسف است که ا یجا

در . شود می انجاماز روش آن حضرت  یرویپ یو با ادعا( ع)ریو به نام حضرت ام
ل برخوردها و ین قبیا( ع)ریو حضرت ام( ص)ره رسول خدایدستورات اسالم و س

ا اظهارنظر و انتقاد بازداشت یرا به مجرد اعتقاد و  ینکه کسانیو ا یاسیس یها تیمحکوم
 .کرده باشند، وجود ندارد

 یها شکلبا مخالفان خود که به ( ع)نیرالمؤمنیخ ثبت شده است که امیتار یدر کجا
نمودند برخورد کرده و آنان را  می آن حضرت مخالفت یها استیرمسلحانه با سیغ

مخالفان آن حضرت در زمان ! خود محروم نموده باشد؟ یا از حقوق اجتماعیبازداشت و 
 یکردند و حت می تیشان فعالیه ایکامل عل یو با آزاد یحکومت آن حضرت به صورت علن

کرد و نسبت کفر به آن  می شان اهانتین حضرت علناً به اکواء در حضور آ عبداهلل بن
که آنان دست به سالح نبردند نه تنها آنان را بازداشت نکرد  یتا زمان یداد، ول می حضرت

به مقام  ییها هوین شیا نسبت دادن چنیآ. ز قطع ننمودیالمال را ن تیبلکه حقوق آنان از ب
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 !ست؟ین چهره پاك و معصوم آن بزرگوار نشان و مشوه نمودین به ایشامخ آن حضرت توه
نظران آن هم به نام  ه شهروندان و صاحبیل مظالم و تجاوز به حقوق اولین قبیانجام ا

ن نمودن اقشار مختلف جامعه و نسل جوان و یجز بدب یسرانجام ینین و حکومت دید
آنان را  یاعتقاد یها هیو سست کردن پا ینیت دین و حاکمیبه اصل د یروشنفکران مذهب

ام یشود که دست به ق می منطبق یبر کسان« یمحارب و مفسد و باغ»ندارد، عنوان  یدر پ
اشخاص نه محاربه  یقبول نداشتن برخ یحت و حتیو مجرد انتقاد و نص. مسلحانه بزنند

ا یکنند آ می یا ارتداد، در جامعه افراد منکر خدا آزادانه زندگیو  یاست نه افساد و نه بغ
برند  می ن را به کارین عناویکه ا یانیخوب است آقا. از خدا برتر استشخص حاکم 
 .ندیمراجعه فرما یهو به کتب فق( السالم هیعل)ت یث اهل بیحداقل به احاد

و حقوق ملت حکومت  یبه افکار عموم یتوجه یان امور با بیاز متصد یمتاسفانه برخ
پندارند،  می اسالم یانقالب و حت با نظام و یش پنداشته و خود را مساویرا ملک مطلق خو

ست بلکه قوام آن به ملت است، و کشور یبه اشخاص وابسته ن یچ نظامیکه ه یدر صورت
و ( ص)رسول خدا یحکومت ظاهر یت وابسته است، و حتیمتعلق به همه ملت و حاکم

 .دا نمودیت پیعت مردم فعلیز با بین( ع)نیرالمؤمنیام
ژه در یو هت بیشود، و حاکم نمی است با زور حاصل یادو اعتق ین که امر قلبیچگاه دیه

 .ل ثبات نخواهد داشتیبا زور و تحم یشرفته جهانیعصر ارتباطات پ
ر یز بردارند و تا دیآم کنم دست از اعمال تند و خشونت می حتیان نصینجانب به آقایا

ن یش از ایند و به خواست ملت تن دهند و بینظر نمادیش تجدینشده در روش خو
ش یم خویمسلح به ظاهر تسل ینظام را فراهم نکنند، و مغرور قوا یها هیپا یموجبات سست

ار یبزرگ در اخت یها قدرت یبانین قوا را به اضافه پشتیز همیم سابق نینگردند، که رژ
باشد ـ خود را  یطرف ید مظهر عدالت و بیه ـ که باین میان قوه قضائیمتاسفانه در ا. داشت

ت نظام و اسالم یثیار نموده که عالوه بر شکست استقالل و قداست خود حگرفت یدر باتالق
 .و کشور را در معرض هتک قرار داده است

ر از یاخ یها در سال یرا که جناح حاکم و مخالف اصالحات اساس یاهداف -8
ان، روشنفکران و نخبگان جامعه ینگاران، دانشجو ها و قلع و قمع روزنامه سرکوب
 یکند بر همگان روشن است، جناح حاکم برا می خواه دنبال یون آزادیو روحان

از هر  یطلب و اصالح یخواهیخود با هر نحو آزاد یو اقتصاد یاسیحفظ قدرت س
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 .جه معکوس داردیه نتین رویکند و توجه ندارد که ا می قشر جامعه باشد برخورد
ش یدر پاست که  یاست جمهوریر در رابطه با انتخابات ریو ظاهراً شدت عمل اخ

از  یعیوس یش و کنار زدن قشرهایزه کردن انتخابات به نفع خویروست و هدف آنان کانال
 که کشور و دولت و انتخابات مربوط به همه ملت و حق همه آنان یدر صورت. ملت است

د آن ییفتد طبعاً انتخاب نبوده و شرکت در آن و تایب یاگر انتخابات در کانال خاص. باشد می
 .باشد می گرانیع حقوق دییضاء ابطال و تضقت امیدر حق

کنند هنگام انتخابات هر چند  می یجهان سوم سع یکشورها یدر همه کشورها و حت
ت انتخابات یثیند تا حیز نمایجاد بحران و جو خشونت و ارعاب پرهیحفظ ظاهر از ا یبرا

ز به یگهبان نن یشورا یام که نظارت استصواب نجانب بارها گفتهیا. دار نشود لکه یعموم
 .است یزند و برخالف روح قانون اساس می اساس انتخابات لطمه

 11ب اصل یاد دارم که تصویبودم خوب به  یس مجلس خبرگان قانون اساسیمن که رئ
 یناروا یها از دخالت یریمنظور جلوگ نگهبان بر انتخابات به یدر رابطه با نظارت شورا

گونه که در  ا نحوه انتخابات بوده همانیداها و یکاندن ییان انتخابات در تعین و مجریمسئول
د یداها اظهارنظر نماینگهبان نسبت به کاند ینکه خود شورایم سابق وجود داشت، نه ایرژ

د، در متن اصل مذکور نظارت بر انتخابات ذکر شده نه نظارت بر یرا طرد نما یو افراد
باشند و خودشان  می یاسیو س ینیشد در یران ـ الحمداهلل ـ نوعاً دارایملت ا. داهایکاند
 .باشند می ن افراد صالح و متعهد و کارشناسیشناسند، و طبعاً منتخب می داها را بهتریکاند

 اهلل و برکاته تعاً و رحمیکم جمیوالسالم عل
 

 يمنتظر ينعلیالمقدسه ـ حس قم 20/0/0171
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 مورخ يخاتم يمهندس میثمي به آقا ينامه اول آقا: 2مة شماره یضم

 
 يبسمه تعال

 
 !يد محمد خاتمیاالسالم س س جمهور محترم جناب حجتیرئ

سال  یو ابتدا 2731ان سال یر شده در پایدستگ یها تیاز شخص یکه با بعض ییاز آنجا
 یها یژگیو و ها هدگایام بر آن شدم تا د ر مبارزات معاصر مأنوس بودهیدر مس 2741

که  ین بحرانین رهگذر حاصل شود و از ایاز ا یشیگشاد یشا. میآنها را بازگو نما« داریپا»
ف کرده و اعتماد مردم را به نظام یت و اقتدار مملکت را در داخل و خارج تضعیموقع

 .مین آورده خارج شویپائ یاسالم یجمهور
مرحوم مهندس  یاهلل طالقان تیران توسط مرحوم آیا یکه نهضت آزاد 2781من از سال 

. ام ک مأنوس بودهیاز نزد یشد با مهندس سحاب یانگذاریبن ی سحابداهللیبازرگان و دکتر 
 :باشد می ریام به شرح ز دهیده و دیشان که خود شنیدار ایپا یها یژگیو و ها هدگاید یبرخ

چون  یط فعلیدر شرا»: گفت او می. شان بودمیبا ا 2711و  2712راز در سال یدر زندان ش
ل از دولت یس، فرانسه و اسرائیچون انگل ییها و قدرت یکا و شورویل آمریها از قب ابرقدرت

ت یبه استقالل و تمام یم ضرریکه در داخل دار ین مبارزاتیکنند بنابرا ت مییران حمایا
ن یت شناخته و تضمیما را به رسم یت ارضیچرا که آنها استقالل و تمام. زند ران نمییا یارض
 یت ارضیقاً به استقالل و تمامیشان عمیا هم یدر دوران سلطنت پهلو یحت یعنی. اند کرده

ط ین بود که در شرایاش ا هیانقالب دائماً توص یروزیپس از پ یها سال. ران اعتقاد داشتیا
ه یاند بلکه خواهان تجز ن نکردهیرا تضم ها آن نه تنها ابرقدرت. استقالل ما لرزان است یفعل

رانستان یران بدون من ایا»گفت  میران برود یخواست از ا شاه می یوقت. ران هم هستندیا
خط . شود رانستان مییران ایداد که ا ن شعار را مییار هم ایشاپور بخت یحت« .خواهد شد
ل از ین دلیبه هم. دیل نمایرانستان تبدیران را به این بود که اگر شاه سقوط کند ایساواك هم ا

ستان و خوزستان کرد در گنبد و کرد یانقالب سع یروزیق عوامل خود پس از پیطر
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که  یل دوستان ما در آن زمان به گنبد رفتند و با کسانین دلیجاد کند و به همیا ییها شورش
ن حرکت یا یمهندس سحاب. ر شدندیغذا بودند درگ سفره و هم در زندان با آنان هم یروز

 .هم نمود یانیشا یها د کرد و کمکییتا یلیدوستان ما را خ
 ران آمده است به بهانه استقالل کشوریا یاسالم یورجمه یچنانچه در قانون اساس

ت یتوان استقالل و تمام نمی ین به بهانه آزادیها را محدود کرد و همچن یشود آزاد نمی
نفک استقالل و یوند الیبه پ یدیشد یوابستگ یمهندس سحاب. ده گرفتیرا ناد یارض
م یسم صرف بدهیا پلورالی یکرد که مبادا فقط شعار آزاد می هیداشت و به ما توص یآزاد

که در قانون  یبلکه اصل. ه نشودیران تجزیسم این پلورالیوجود ندارد با ا ینیچرا که تضم
 .باشد می یکامل یلیان خیآمده ب یاساس

: گفت می سنده آنیمطالعه کرده بود که از قول نو یسیبه زبان انگل یاد دارم او کتابیبه 
. م کندیتقس یکوچک یها التیبه ا یعنی. دینما« یکیئموزا»ران را یس آنست که ایخط انگل

که من  یهنگام. ران بودیشدن ا« یکیموزائ»ن مسئله یاز آن زمان مهندس به شدت نگران ا
 یلگر صدایح دادم و گفتم که تحلیتوض یو یکا برایو آمریخود را از راد یها هدیز شنین

 یکوچک یبا کشورها یج فارسیلدهد در خ می حیاالت متحده ترجیکا معتقد بود که ایآمر
ن یچرا که به ا. رانیبزرگ مثل ا یک امپراطوریت برخورد داشته باشد تا یهمچون کو

 ینه نگرانین زمیز در این یمهندس سحاب. گردد می نیشتر تضمیاش ب یصورت منافع نفت
 .کرد می د خود را ابرازیشد

ک جبهه استقالل یست یبا می روهایداشت که ن یشان تزیا 38ـ37ـ 31 یها در سال
ن اسم خواهد یبهتر« راه استقالل»آن انتخاب شود  یبرا یل بدهند و اگر بخواهد اسمیتشک
کردند که از ترس مخدوش  می شان را متهمیجوانان ا یاد دارم برخیکه به  ییتا جا. بود

 شانیا یگاه یحت. ندارد یتیحساس یو اجتماع یاسیس یها یآزاد یشدن استقالل رو
خرج خواهند  یادیپول ز یط آزادیکه در شرا اند هدا شدیپ ییها هسیران نوکیدر ا: گفت می

 .ار بودید هوشیبا. کنند می کرد و احزاب و دستجات را ارتزاق
ک بار از ی. ت داشتیار نگران بود و نسبت به آن حساسیران بسیه ایاو از خطر تجز

 یا جهید به چه نتیصحبت کرد یرانیشمندان ایاز اند یکیدم که شما که با یشان پرسیا
ر است در یپذ ز آزمونیچ شمند بزرگ معتقد است که همهین اندیا: د؟ در پاسخ گفتیدیرس
 یها هنیه شود هزیاگر مملکت ما تجز. توان به آزمون گذاشت نمی ران رایکه استقالل ا یحال
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و جمع و جور  میخودمان را دوباره بدست آور یت ارضیم تا تمامید بپردازیبا یادیار زیبس
 .کرد می ده را با تمام وجود حسین پدیمهندس ا. ستین یا کردن کار ساده

در « م قرن تجربهین»عنوان  خود از دوران معاصر که تحت یان خاطرات مبارزاتیدر ب
ح ین توضیران چنیرا در ا 2711ور یط بعد از شهریشرا یدسترس قرار گرفته مهندس سحاب

 یول. مختلف وجود داشت یها هاحزاب و دستجات و روزنام یبرا یداده که همه نوع آزاد
چکس یکا اشغال بود هیه و آمریس و روسیط که کشور توسط انگلین شرایمتاسفانه در هم

و استقالل  یآزاد»: گفت می لین دلیبه هم. کرد نمی یا ن حملهین اشغال توسط متفقیبه ا
 .داشت مان وافرین سخن ایو به ا« نفک باشدید توأم و الیبا

در برابر « مصدق»ن بود که یمرداد ا 14و  11 یاز کودتا یر او در زندان ستمشاهیتعب
ن یران بود و ایا ی هیکه نگران تجز ییاز آنجا یول. داً مقاومت کردیمرداد شد 11 یکودتا

ران بکار گرفته یان قدرت خود را در تسلط کامل بر ایکودتاچ یروزیمسئله که در صورت پ
ن یدر چن. د شدیکردند، لذا دچار ترد می هیران را تجزیشکست آنان ا در صورت یول

 .داد می ز نشانیش خود را نیه و گرایروح یه دکتر مصدق ویاز رو یلیتحل
را  یادیز یها هنیما هز»: گفت می شانیو دفاع مقدس ا یلیجنگ تحم یانیپا یها در سال

 سات نابودیرود، تاس می نیما از ب یاه هشگایگذرد پاال می م، هر روز کهیکن می م تحملیدار
ت و استقالل مملکت یاز آنجا که به تمام یول« .پردازند می اریبس یها هنیشود و مردم هز می

به  ییها هنام. نکرد یچگاه انتقادات خود را نسبت به ادامه جنگ علنیسخت معتقد بود ه
ما  یها هدگایو د ها هقید از اختالف سلینبا یگفت دشمن خارج می نوشت و می مرحوم امام

 .ا عدم ادامه جنگ سوءاستفاده کندیدر مورد ادامه 
ان را از یاو بدانجا رفت و دانشجو 2734ر یت 24دانشگاه در  یدر حوادث حمله به کو

به او به . ه گذاشتیخود ما ین راستا بود که از آبرویدر ا. ابان برحذر داشتیآمدن به خ
سال تجربه  11»: او در جواب گفت« ت داده است؟یماموربه تو  یچه کس»: گفتند مسخره می

« .دیرون نرویدانشگاه ب یم و از شما خواهش کنم که از کویاینجا بیمن مرا مامور کرده که به ا
در  یول! اعالم شود یبود که در تهران حکومت نظام یده بودم که نظرینگونه شنیمن ا

به ... مان وی، پیون ما امثال سحابیسیه اپوزک یهنگام: گفت ده شد که مییهم شن یانیمقابلش ب
ورزند، چه  د مییت جامعه تاکیان را از تشنج برحذر و بر امنیروند و دانشجو دانشگاه می یکو

 است؟ یبه حکومت نظام یازین
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گران بود که یم وحدت و نفوذ کالم او و دیان تحکیدانشجو یها یریگیسرانجام هم پ
ل آن به یآن و تبد یعواقب و عوارض بعد یجلوحاکم شود و  یباعث آرامش در کو

 .گرفته شود یابانیخ یها شورش
دهام، یجمله خود من بارها شن ها من یلیمعروف مهندس، که خ یها المثل از ضرب یکی

بر بار او  یبرد محتسب چوب می نهیبار آبگ یتاجر»:کرد می نقل ین بود که از گلستان سعدیا
 یعنی) !چیه یگر بزنیک چوب دیاگر : ر جواب گفت؟ و او دیبر می نواخت و گفت چه

ت و استقالل ما هم یزد که وضع می بعد مثال( ماند نمی یز سالم باقیچ چیه ها هشیاز بار ش
 یان برایز ینه پرداخت شد و کلیهز یک بار انقالب کلیبا . شه استیمانند همان بار ش

. م که استقاللمان در خطر استیند چوب به آن بزیگر نبایما د. دین جنگ به آن رسیخاطر ا
ما  یشود ول می یبار موجب خودفروپاش خشونت ین عملکردهایشان معتقد بود که ایا یحت
 یکار فرهنگ یستیبا. میم و روند آنها را شتاب دهیع کنیم، تسرینها را هل بدهیا یستینبا
ران یا»در  ییها هن مقوله، نوشتیم و از همیم و خطرات را گوشزد کنیاتمام حجت نمائ. میکن

 .رساند می به چاپ« فردا
 یالت مسعود رجویبودم که از تشک ین گروهیمن خود اول یدر زندان ستمشاه

دکتر  یآقا. کردند موضع آشکار داشتم می «کوتیبا»که همه را  یطیدر شرا. انشعاب کردم
 نیهمچن. اعالم کرد« یرجو»خودش را با  ین مرزبندیهم در او یگرگان یمحمد محمد

که مشروح « ییروند جدا»ر یک سیدر  یو مهندس نوح یعیو دکتر رف یطوس سیبرادران رئ
 .ز منتشر نمودند از آنها جدا شدندیآن را ن

« یرجو»بعدها . کرد می ا محکومیآنها را نقد و  یها هم دائماً روش یمهندس سحاب
معه ما هستند چرا که جا ین خطر برایتر ینها اصلیا»: د و گفتیان استحاله نامینها را جریا

 «.ر استیپذ معتقدند نظام اصالح
 یها و ط تین شخصیاز جانب ا یگروه رجو یدر برابر مش ین مقاومتیکه چن یوقت

دار یه پاین رویسال پس از انقالب در ا 11صورت گرفته است و در طول  یمتماد یها سال
برانداز  یآنها را به سادگتوان  می ایدار آنها در آمده، آیپا یژگیو به صورت و اند هبود

 دانست؟
 یطور از شما آقا نینه دارد، همیک یلیان استحاله خین جریاز ا یالت رجویتشک

چرا . داند می خود ین خطر برایتر یجمهور محترم را اصل سین گروه حرکت رئیا. یخاتم
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 .جاد کرده استیآنان ا یالت آنان و راه و مشیزش را از تشکین ریشتریکه ب
 یها که جوان یطی، در شرااند هبود یدر حال برانداز... ها و یم سحابیبگوئحال اگر 

سال تجربه  11که با یکسان: ن را بشنوند خواهند گفتیا یهستند، وقت یناراض یادیز
 .ن استین راه درست همی، بنابرااند هدیرس یشان به برانداز مبارزه

، یعی، دکتر رفیسیدکتر رئ به امثال یر که برچسب براندازیرسد حرکت اخ می به نظر
در ذهن  یغ براندازیجز تبل یا زده بشود، ثمره... نگار و و بسته یمان، دکتر ملکیدکتر پ

 .ن واژه و فرهنگ نخواهد داشتیک شدن آنان با ایجوانان و نزد
 یط 21/2/41ان در روزنامه رسالت یر محبیام یشود که آقا می شتریمن از آنجا ب ینگران

، و یاسیون منعطف و سیسیک اپوزی: میون داریسیما دو نوع اپوز اند هنوشت یک مقاله اساسی
 یاسیون سیسیاپوز یستیکه با اند هه کردیسپس توص. ون برانداز و مسلحانهیسیهم اپوز یکی

. اند هکه در حال اجراست نام برد« یا پروژه»م، و از آن به عنوان یبرسان« صفر»ت یرا به وضع
ه یب در ذهن جوانان ما نظرین ترتیبد. ر مصداق همان پروژه استیاخ یها یریدستگ یعنی
 یطین شرایدند، در چنیبرانداز رس یآن زمان که همه به خط مش. شود می تیتقو« برانداز»

 .را بپردازند یمبارزه با برانداز یها هنینظام حاضرند هز یها همه جناح
ت کنند تا یبرانداز را تقو یمش خواهند خط می هستند که ییها انیدهد جر می ن نشانیا

و پنتاگون « ایس»س ین خط اعالم شده رئیکنم، ا می من تعجب. بازارشان گرم شود
ران و سال یها در ا د بحرانیسال تشد 41ش رسما اعالم کرد سال یها پ کاست که مدتیآمر

 .است یجنگ داخل
ق و یعم یژگیو یشخص ین است که وقتیکه هست ا یو مهم یاساس یف ولینکته ظر

شود قبل از محاکمه و  می ران است، چگونهیا یت ارضیدارش اعتقاد به استقالل و تمامیپا
که  یبزنند، به طور یبه او برچسب برانداز یبون سراسریدر تر یک دادگاه علنیدر  یبررس

ک ی یاست که هر انسان یعیطب. ن نباشدییشان قابل تبیشوکه شده و برا یافکار عموم
پرخاش  یاست، اگر در مقطع یدارش مهربانیپا یژگیکه و یمثالً مادر. ددار داریپا یژگیو

 .ن خصلت را عمده کردید و اید او را پرخاشگر نامیشد، نبا یکرد و عصبان
. کنند می آدم را گزارش یها قوت ن هم دارد و نقطهیالکاتب گر خداوند کرامید یاز سو

اگر . خواهند دنبال کنند می ها را عفم چرا فقط نقطه ضیدان نمی ما یدستگاه اطالعات یول
ا لفظ نامناسب بکار برد، آن یشد  یکه هست، عصبان ییخاص، با فشارها یطیدر شرا یکی



102  براندازي قانوني 

ن سن و سال، در یا امکان ندارد مهندس با ایآ. ندینما می هیکنند و بر همان تک می را عمده
 زده باشد؟ ییها ها مثالً حرف یخواب یها و ب یداریب و شب یط سخت بازجوئیشرا

شان به علت یرون هم که بود، ایدر ب. میشناس می را یدار مهندس سحابیپا یژگیما که و
زد و  می فردا تلفن یول. زد می یشد و حرف می یعصبان ی، گاهیشدت اشتغاالت و خستگ

 .کرد می که آدم را شرمنده یطور خواست، به می معذرت
زه هم شده که یخصوص که تئور هب .دارد یادیتامل ز یجا یبهر حال انگ برانداز

 .د تا بتوان سرکوب کردیه برانداز رسانیهمه را به نظر یستیبا
درباره  ییها هدگاید یب قانون اساسیو موقع تصو 14گرچه در سال  یمهندس سحاب

ه داشت و با خود مرحوم امام هم صحبت کرده بود و مرحوم امام گفته یت فقیاصل وال
التزام داشت و  یواقعاً به قانون اساس یبا هم ندارند، ول ید فرقایبودند نظر من و شما ز

ن یدر هم. ستیط به نفع ملت ما نین شرایدر ا یدنظر در قانون اساسیمعتقد بود که تجد
 ران را مطرحیبگ سرگردان و پورسانت ها هیسرما یتکاران و حتیه جنایرابطه وجود اتحاد

دنظر شود عمدتاً یتجد یر در قانون اساساگ یطین شرایاو معتقد بود در چن. کرد می
دنظر در قانون یتجد یوجه معتقد به حت چین جهت به هیبه هم. شود می ت حذفیجمهور

ـ دکتر  یسیان دکتر رئین آقایهمچن. ینبود چه رسد به برانداز یط فعلیدر شرا یاساس
. ا هرگز نداشتندر یط فعلیدر شرا یدنظر در قانون اساسیمان اعتقاد به تجدیو دکتر پ یعیرف

 یگفتند اگر در قانون اساس می شانیدم که ایان هم شنیمهندس صباغ یچند سال قبل از آقا
 ین مطلب را در سخنرانیمن ا. نخواهد ماند یدرصد مواد آن هم باق یدنظر شود سیما تجد

مهندس  یآقا. نقل کردم ینین تحت عنوان حکومت دیمهندس یخود در انجمن اسالم
مهم است و در  ییگرا ش اشاره نمودند که نفس قانونیها هاز مصاحب یکیدر فر هم  نیمع

 .ستیدنظر مطرح نیاصالً تجد یط فعلیشرا
کارگران و  یبرا یفستیمان ین قانون اساسیمعتقد است که ا یعیرف یدانم که آقا می من

ه یرخود من هم در نش. باشد می یاست و مترق یمل یو بورژواز یدهقانان، خرده بورژواز
 یول. د بشودیک بایبحث آکادم یقانون اساس یام که رو د کردهیران بارها تاکیانداز ا چشم

 یخال یها تید از ظرفییگو می د بشود و همانطور که شمایدنظر نبایتجد یط فعلیدر شرا
 .د استفاده بشودیقانون با

شهدا و ثمره خون  یده که قانون اساسین امر رسیهاست که به ا مدت ییجنبش دانشجو
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 .دارد یادیاستفاده نشده ز یخال یها تیاست و ظرف یدستاورد انقالب و سند وفاق مل
وجه  چیبه ه. ت را به دست آوردیاکثر یق قانونیاز طر« اربکان»ه حزب رفاه یم در ترکیدان می

ن یه بخاطر اعتقادات اربکان ایترک یها ژنرال یول. را نداد یدنظر در قانون اساسیهم شعار تجد
ابد یه راه یدر مجلس ترک یانین جریگفتند اگر چن آنان می. اعالم کردند یرقانونیزب را غح

اهلل  آیت یم مقام رهبریدید یول. اعالم کردند یرقانونیلذا آن را غ. بصورت برانداز در خواهد آمد
وضع ن میهمچن. ه نمودند و از حق اربکان دفاع کردندیترک یها به ژنرال یدیای انتقاد شد خامنه

م جبهه نجات یدان می. ن بودیر چنیالجزا ینظام یها در برابر ژنرال یاسالم یجمهور یمقام رهبر
. را داد یدنظر در قانون اساسیشعار تجد یعباس مدن یآقا. بدست آورد یادیز یر آرایالجزا
مقام  یول. را هم کشتند یاریکردند و بس ر دفاع مییانقالب الجزا یها از سنگر قانون اساس ژنرال
قانون  ید منظور داشت که اگر در کشورین را بایبهرحال ا. کردند از جبهه نجات دفاع می یرهبر
ن مسئله را خود یآورند، ا ت آرا را بدست مییق قانون اکثریاز طر یا حاکم است و عده یاساس

ها را  وهافراد و گر ینیگزیت شناخته، جایرا به رسم« مخالف»قانون . ت شناخته استیقانون به رسم
 یک حزب گاه قویاست که  یعیطب. ت شناخته استیت شناخته، احزاب را به رسمیبه رسم

گر از ید یا ههابد و در بری به قدرت دست می یزمان. گردد ف مییضع یا شود و در مرحله می
 .ان حق و باطل نداردیبه جر ین ربطیا. رود قدرت کنار می
 مردم را نداشته باشد، یامام معصوم راکه اگر  اند هح کردیخود تصر یمقام رهبر

به حق و باطل  یداشتن و نداشتن ربط یو را. ردیتواند اداره حکومت را بدست بگ نمی
 .بودن ندارد

ه احزاب و یو و نظریخواهم که واقعاً مسئله آلترنات می من با تمام وجود از آن بزرگواران
 یاگر جلو. زندیامیباطل درنقه در مملکت و اداره آن را با حق و یوجود اختالف سل

م که قابل یشو می یاجتماع یگرفته شود در آن صورت مواجه با انفجارها یقانون یرهایمس
 .کنترل نخواهد بود

 یامیپ یعتیسالگرد دکتر شر یهم که در فرانسه بودند برا یاشکور یوسفیحسن  یآقا
ت و ما به آن التزام در مجموع قابل قبول اس ین قانون اساسیا»: ن مضمونیفرستادند بد

 .بون خوانده شدیه ارشاد از ترینیشان در مراسم حسین موضع آشکار ایا« .میدار
که « ریرکبیام»در دانشکده  یمهندس سحاب ین قسمت سخنرانیالزم به ذکر است که آخر

 م شورش،یگو نمی من» :ن مضمون بوده استیر بوده است، بدیاخ یریدستگ یمورد ادعا
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اهو و سر و یه یچگونه تجاسر، هرج و مرج و حتیچوجه هی، بنده به هیزم براندایگو نمی
 «.د ظلم رایرید، نپذیم مقاومت کنیگو می فقط. کنم نمی هیصدا را توص

و  یشتر، آزادیب یروها دست در دست هم در راه استقالل و سربلندیدوارم همه نیام
 .ل استشرفت و تکامیم که تنها راه پیت گام برداریت و اسالمیجمهور

 م احترامیبا تقد
 اهلل میثمي مهندس لطف

 

 

 

 :رونوشت

 هیاست قوه قضائی، مقام رياهلل شاهرود آیت- 

 ياسالم ياست محترم مجلس شورای، ريکروب ياالسالم مهد حجت- 
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 7/8/71مورخ  يخاتم يمهندس میثمي به آقا ينامه دوم آقا: 1مة شماره یضم

 
 یبسمه تعال

 
 .يد محمد خاتمیس يجناب آقامحترم،  ياست جمهوریر

 الدار یکم بما صبرتم فنعم عقبیسالم عل
چه کنم که سرنوشت  یام ول دهم شرمنده می ن سطور را به شماینکه زحمت خواندن ایاز ا

و صداقت و عشق به خدا و  یکه چهل سال است جز پاک ییانسان واال. مطرح است یانسان
ن امر مرا بر آن داشت که در یا. ام دهیدر او ند یزیبه وطن، چ یو وفادار یقرآن و ائمه هد

 یریجلوگ یبرا یا لهین رهگذر وسیباشد که در ا. حاضر و ناظر شهادت دهم یشگاه خدایپ
 .ق موجود باشدیف حقایاز تحر

منسوب به مهندس  یا نامه 27/7/41هان مورخ ین قرار است که روزنامه کیداستان از ا
اقرار کرده بود که همزمان با  یاپ رساند، که در آن ورا خطاب به فرزندانش به چ یسحاب

 به نظر. کا مالقات نموده استیر آمریبا فرستاده سف 2734ر یت 24دانشگاه در  یفاجعه کو
کا یآمر یها هدف یدر راستا یشود که مهندس سحاب می ن القاءیرسد که در خواننده چن می

 .باشد می ه بالعکسیاما به نظر من قض... کرده است می تالش
 یاسالم یجمهور»دانشگاه به من گفت که  یهمزمان با فاجعه کو یمهندس سحاب

کا در امارات در رابطه با حادثه یر آمریب که سفین ترتیبد! را از سر گذراند یتوطئه بزرگ
ران تماس گرفته و چند یر مختلف در ایعشا یکرده است تا با رؤسا می ییها ، تالشیکو

 «.ندازدیبراه ب یمرزشورش در نقاط مختلف 
دانشگاه رفت  ین بود که به کویعملکرد آشکارش در برابر آن فاجعه ا یمهندس سحاب

نکه جانش در خطر بود و یشد و ا می پرتنش به او یکه در آن فضا ییها نیرغم توهیو عل
باز گشته و به  یه کرد که به کویان توصیت خفه شود، به دانشجویک بود با فشار جمعینزد
با « د؟یاینجا بیاو را مامور کرده به ا یچه کس»ن تهمت که یاو در برابر ا. ها نروند انابیخ
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 «...اش، او را مامور نموده است پنجاه سال تجربه»پاسخ داد که  یدار شتنیمتانت و خو
 يخاتم يجناب آقا

عناصر مخالف  یوقت یبرپا شود ول یده بودم که قرار بود در تهران حکومت نظامیمن شن
کنند، لذا موضوع  می دفاع یاسالم یت کشور و جمهورینظام دلسوزانه از امن ینونقا

 .شده است یمنتف یحکومت نظام
کا از یر آمریرا در مورد دخالت سف ین عبارتیهم هستند که چن یگرانیر از من، دیغ

پس از انتشار آن نامه در روزنامه . و حاضرند شهادت بدهند اند هدیشن یمهندس سحاب
! «یاستخر ـ سونا»ک یمیان او و فرزندش در  یانقالب مالقات ی، مقامات دادستانهانیک

را بدان محل برده  ین بار بود که مهندس سحابیاول. دهند می بیشمال شهر تهران ترت
به خود  یخشک که آب یهم با بدن و بازجوها، آن ییمالقات در حضور مقامات قضا. بودند

 یتحمل گرما یفس شنا کردن داشته و نه سالمت قلب براچرا که نه توان و ن)ده بود یند
ست؟ و مگر یر چیه فرستاده سفیپرسد قض می دار فرزند از پدریدر آن د. شود می انجام(سونا

 ید؟ مهندس سحابیدانشگاه نرفت یده به کویان مجروح و رنجیآرام کردن دانشجو یشما برا
پرسد  می و فرزندش« .ر تن ندادمیه سففرستاد یها همن هرگز به خواست»در جواب گفته بود 

 مالحظه... کند می ن سخن در نامه منعکس نشده است؟ و مهندس سکوتیکه چرا ا
گران ینجانب و دیدانشگاه به ا یع کویزمان با وقا رون از زندان و همیشود آنچه او در ب می

. باشد می رانیکا و دخالت آنها در ایر امریاز عملکرد سف یدهنده تنفر و گفته است، نشان
آشکارا به فرزندش گفته  یط زندان هم در حضور مقامات قضائین در همان شرایعالوه بر ا

شود که چرا  می ن سؤال مطرحیحال ا« .ام کا تن در ندادهیر آمریمن به خواسته سف»: است
وانمود کنند که او در  یت ندارد طوریکه واقع یدارند با انتشار مطالب یسع یمقامات قضائ

 !کا عمل کرده است؟یرون زندان در خط آمریب
 یران را در برقراریا ی، منافع ملیع، به لحاظ کارشناسین وقایش از ایپ یمهندس سحاب

ر کرد و رسماً در یین نظرش تغیولکن بعد از ا. کرد می یابیکا ارزیک با آمریپلماتیرابطه د
ران یه رابطه ایکا بر علیرآم»ز منعکس شد اظهار داشت که یمصاحبه خود که در مطبوعات ن

 یبودم که چرا نظر مهندس سحاب یا من خود به دنبال حلقه مفقوده« .کند می با اروپا توطئه
ران، حلقه یکا در ایشان از دخالت آمریا یدن نگرانیر کرده است، که پس از شنیینگونه تغیا

 ییاروپا یبا کشورها شان اکنون منافع کشورمان را در رابطهیدم که ایافتم و فهمیمفقوده را 
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 در آلمان به آنجا سفر یادی، مهندس به دعوت بنیدر گام بعد. دینما می یابیمثبت ارز
د خوشحال باشند که مهندس یو وزارت خارجه ما با ییو قضا یتیامن یها هدستگا. کند می

گام  یاسالم یجمهور یاست خارجیس یس، در راستایکا و انگلیل آمرمی رغمیعل یسحاب
 .اردد یبرم

ر به عنوان یت 24فاجعه  یکه در پ ینجاست که گروهیز ایانگ رتینکته قابل تامل و ح
به خارج  یق قانونیشده بودند، از زندان آزاد و از طر یر و معرفیبرانداز درجه اول دستگ

 یکه عمالً به کو... نگار و بسته یعی، رفیسیمان، رئی، پیامثال سحاب ی، ولاند هکشور سفر کرد
دند، یزتر از زخم گلوله را شنیت ییها ه رفته و با به خطر انداختن جان خود تهمتدانشگا

با نظام  یو دشمن یو به گناه براندازبسر برند  یدر زندان انفراد ید به مدت طوالنیبا
ن شکنجه یخود بدتر یکه به قول مقام رهبر یزندان انفراد! ندیاقرار نما یاسالم یجمهور

 .است
ماه،  6گذراندم، بار دوم  یبار اول سه ماه در انفراد. ام به زندان افتاده نجانب چهار باریا

در  یدانم که فرهنگ زندان می .بسر بردم یماه را در انفراد 1ماه و بار چهارم  26بار سوم 
زندانبان هر . گذرد می دانم که بر آنان چه می کیمن ن. فرسا چگونه است ط طاقتین شرایا

رسد که دچار  می یبه حال یچرا که زندان. کند نمی را درك یزندان باشد، فرهنگ یچند متق
 !«مهرم حالل و جانم آزاد»کشد که  می ادیشود و ناخودآگاه از عمق وجودش فر می توهم
مقام  ینامه را برا ن شهادتیاست در صورت امکان ا یجمهور محترم، مستدع سیرئ
و  ی شاهروداهلل آیته جناب یس قوه قضائیای، و رئ  خامنهاهلل آیتحضرت  یرهبر

 .دییاست محترم مجلس ارسال فرمایر یسالم کروباال حجت
 

 با تشكر
 7/8/0171اهلل میثمي  لطف
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 يخاتم يران به آقایا يها د دانشگاهینفر از اسات 017نامه : 8مة شماره یضم
 

 به نام خدا
 

 ياست محترم جمهوری، ريد محمد خاتمیس يجناب آقا
فتگان استقالل، یش در دل یا تازه یدهایشما در خانه ملت ام یمیم صمکه کال یدر شرائط

 جمهور را سیآرام گزارش رئ یینمود و جامعه در فضا می ران باروریشرفت ایو پ یآزاد
ز در آستانه سفر ید و نیپرتنش و پرتالش را از تن بزدا یسال یرفت تا خستگ می د ویشن می
هنگ آ تلخ بر آرامش جامعه چنگ انداخت، ضرب یا ، متاسفانه حادثهیحضرتعال یخیتار

ش یب. و اضطراب کرد یشانیرا دچار پر یناخواسته و افکار عموم یاصالحات را دچار تپش
ک یدر  یفته استقالل و آزادیتجربه، دلسوز و شد بایشه و نظر، اساتیست تن از اهل اندیاز ب

 .افتندیانتقال  یر و به محل نامعلومیاقدام شتابزده دستگ
لب به اعتراض گشود و به  یا هیاطالع یدرنگ ط ین اقدام، خانه ملت بیدر واکنش به ا

انقالب در  یکه دادستانیشهروندان برخاست در حال یم قانون و حقوق اساسیدفاع از حر
. ن استیار سنگیرشدگان بسیشد که اتهامات وارده بر دستگ یه اقدامات خود مدعیتوج
و یغات رادیساعت و آن هم پس از تبل 84ن در کمتر از رشدگاینفر از دستگ 1 یآزاد
انقالب را دو چندان  یدادستان یها هیدر فهم اطالع یه آنان ابهام و سردرگمیعل یونیزیتلو

ت مواضع ی، شفافیشده، سابقه مبارزاتریدستگ یدانشگاه یها تیشخص یمرتبه علم. نمود
ن عدم ارائه دالئل و یو همچن یتیمنمقامات ا ید اتهامات از سویشان، و عدم تائیا یاسیس

، مانع از آن شود یجناح یها یگر یخت که افراطیقاً برانگیرا عم ین نگرانیمدارك مستند، ا
 .ردیسته مورد توجه و احترام الزم قرار گیشا یگاهیت قانون در جایکه حاکم

دان از شهرون یتعداد. گذرد می س جمهور، اکنون چهل روز از آن حادثه تلخیرئ یآقا
ن لحظات سال را به دور از یتر نیریالسالم، ش هیعل یران در سال موال علیا یاسالم یجمهور

 یها پر از اندوه و چشم یزان با دلین عزیخانواده ا. کردند یآغوش گرم خانواده سپر
است که  ین در شرائطیا. ن پهن کردندید را در مقابل زندان اویاشکبار و نگران، سفره ع
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چوجه نتوانسته است با یجامعه، تاکنون به ه یت و کنجکاویرغم حساس به یدستگاه قضائ
 .را متقاعد کند یپسند افکار عموم ارائه دالئل و مدارك مستند و محکمه

از دارد یو آرامش ن یو همبستگ یگر به همدلیش از هر زمان دیکه جامعه ب یدر شرائط
 یق و شفاف مقامات قضائیو دقمسئوالنه، متعهدانه  یرود که عدم پاسخگوئ می م آنیب

 .کند یب جدیرا دستخوش آس یاست جمهورین دوره رینشاط و سالمت انتخابات هشتم
 یاز جامعه علم یعنوان بخش کوچک ن نامه بهی، امضاءکنندگان ایاست محترم جمهوریر

 یریق خود را از نحوه دستگیعم یت قانون، نگرانیت از حاکمیو حما یفه ملیران براساس وظیا
 .ندینما اعالم می ینام و نشان انفراد یب یها در زندان یو ادامه بازداشت همکاران دانشگاه

، روند فرار مغزها و یم که بازداشت پژوهشگران دلسوز و خالق دانشگاهیم داریاز آن ب
الزم  یها هیده و جامعه در حال تحول ما را از سرمایرا شتاب بخش یدیاس و ناامیت یحاکم
از  یپاسدار یرا برا ینیسنگ یها هنین روند، هزید و با ادامه ایمحروم نماسته آن یو شا

 .ل کندیبر کشور تحم یت فرهنگیو هو یاستقالل، آزاد
در  یکننده دستگاه قضائ نیی، با اذعان به نقش برجسته و تعیاست محترم جمهوریر

 ینکه سالمتیبر ا دیدر جامعه، و با تأک یت و آزادیت قانون و حراست از امنیاستقرار حاکم
از قانون  ین پاسداریفه سنگیکه وظ یه است از جنابعالیجامعه در گرو استقالل قوه قضائ

م که با تمام امکانات ید تقاضا داریانقالب را بر عهده دار یو دستاوردها ی، اقتدار ملیاساس
و  یمما  همت گماشته و موجبات دلگر یخود به دفاع از حقوق  همکاران دانشگاه یقانون

ران یا ید که جامعه دانشگاهینان داشته باشیاطم. دیرا فراهم نمائ یجامعه علم یخرسند
 یفتگان اقتدار و عزت ملیان اصالحات و شیهمراه با همه دلسوزان انقالب و در کنار حام

 .شما خواهند بود یبان اقدامات قانونیپشت
 یها هدانشکد یعلم یها هروران گی، و مدها هدانشکد ید، روسایر اساتیامضاءکنندگان ز

، علم و صنعت، یف، عالمه طباطبائیشر ی، صنعتید بهشتیتهران، شه یها همختلف دانشگا
 .ن هستندیام نور، دانشگاه اهواز و دانشگاه قزویران، پیا یعلوم پزشک

 
 دانشگاه تهران یاسیاستاد دانشکده حقوق و علوم س  انیدکتر ناصر کاتوز -2
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 دانشكده علوم يمیش گروه يعلم أتینامه اعضاء ه: 1مةشماره یضم

 ياله شاهرود تهران به آیت انشگاهد

 
 يتعال بسمه

 22/1/41مورخ 
 يشاهرود يهاشم... ا تیحضرت آ

 هیاست محترم قوه قضائیر
 

 با سالم و احترام
ر، یاخ یها بازداشت یرساند که ط می دانشکده علوم دانشگاه تهران به عرض یمیگروه ش

کم یست و یخ بیفنود در تار یعین رفیمحمدحس ین گروه، آقایاز استادان ارزشمند ا یکی
 .اند هصد و هفتاد و نه بازداشت شدیماه هزار و ساسفند
 یو مطبوعات یو دانشگاه یعلم یها تیاز فعال یو با آگاه یطوالن ینجانبان در همکاریا

شان اظهار شده است به دور یرا که در مورد ا یو توسعه، اتهامات یمیه شیشان، انتشار نشریا
 .میدان می افو انص یاز روح علم

ز ماست، یان عزیب متوجه دانشجوین آسیشتریب یاسیانات سین نوع جریاز آنجا که در ا
 یبیم ترتیگردند، از آن مقام معظم انتظار دار می ن محرومین چنیا یکه از محضر استادان

ت بتوانند به یاز صداقت و امن ییدر فضا یش و نگرانید بدون تشویند تا اساتیاتخاذ فرما
 .نده کشور بپردازندیت نسل جوان و سازندگان آیو ترب میتعل

 م احترامات فائقهیبا تقد
ـ دکتر 8، یرانیـ دکتر فرزانه شم7رنجبر،  یدیز رشیـ دکتر پرو1، یقند یدکتر مهد -2

 یـ دکتر فرامرز علو3، یـ دکتر محمدصادق ربان6، ینیـ دکتر منصور عابد1هاشم نجابت، 
ـ دکتر 22، یـ دکتر محمدرضا گنجعل21 یمقار یـ دکتر عل1 ،یقیکو صدیـ دکتر ن4مقدم، 
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، یرالهیـ دکتر هوشنگ پ28، یفیـ دکتر ناصر شر27، یـ دکتر ناصر قائم21، یافسانه زنوز
دکتر  -24، یـ ماندانا بحر23، ید واحدیـ مهندس مج26ش، یـ دکتر رئوف درو21

 یـ دکتر عل12، یرد جواهیـ مهندس مج11، یراء ظفرقندیـ مهندس حم21، ینوروز
 یزدیـ مهندس فرزانه برومند 17، یـ مهندس حسن سرشت11، یدیس
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 27/2/71ه در یس قوه قضائیبه رئ يدکتر ربان ينامة اول آقا: 7مة شماره یضم

 
 يتعال بسمه

 
 يشاهرود ياهلل هاشم حضرت آیت

 هیس محترم قوه قضائیرئ
 یمیگروه ش یئت علمیاعضاء ه 22/1/2741رو ارسال نامه مورخ یبا سالم و احترام پ

 یجناب آقا یدادگاه انقالب اسالم یدانشکده علوم دانشگاه تهران در مورد زندان
 :رساند می به استحضار ها هبیمذـ  یفنود موسوم به گروه مل یعین رفیحسمحمد

ن دوست و یتر یمین و قدیتر کیاز نزد یکیاز امضاءکنندگان آن نامه و  یکینجانب یا
ل متعدد مسئول و یخود را به دال یکین نزدیبه لحاظ ا. باشم می برده فوقهمکار نام

ه دادگاه انقالب یاطالع. دانم می یآمده ضرور شیتفاهم پرفع سوء یاظهارنظر خود را برا
و  اند هبازداشت شد یبه اتهام برانداز( یعیرف یاز جمله آقا)نان ینکه ایبر ا یمبن یاسالم
 یندارند حرف یکه از مدارك نزد آن دادگاه اطالع یبه کسان یحید تلویه توأم با تهدیتوص

. ب بوده و هستیار عجیبس یعیدکتر رف یک آقاینجانب به عنوان دوست نزدیا ینزنند؛ برا
ن دوستش یتر کینزد یگران، حتیکند با د یبخواهد برانداز ین درست است اگر کسیا

را  یگونه ابراز نظرن محمل راه هریاز ا ز با استفادهیا دادگاه انقالب نیگو. کند نمی مشورت
ش از یفنود، ب یعیدکتر رف ینجانب با جناب آقاین ایرید ییسابقه آشنا. مسدود کرده است

. شان مردود بدانمیرا در مورد ا یدهد که اتهام برانداز می ن جسارت را به منیسال، ا یس
، یقات علمیکالس، تحقک استاد دانشگاه بتواند ضمن درس و ید است که یرا عقال بعیز

 یانتقاد یات و ارائه چند سخنرانیانتشار مقاله در نشر( و توسعه یمیش) یه علمیانتشار نشر
 به نظر. هم بپردازد یروز به برانداز مانده از شبانهیدر مجالس مختلف در اوقات اندك باق

 یها مکرغم همه کیکه دوران دفاع مقدس هشت ساله را عل ینظام یرسد که برانداز نمی
شتر پشت سر گذاشته آنچنان ساده شده باشد که یهر چه ب یبا استوار یاستکبار جهان



  126 ضمائم

البد . نظام هم پرداخته باشد یاالشاره به برانداز روزمره فوق ین ما ضمن کارهایریدوست د
ن است که دکتر یت اینجانب واقعیبه نظر ا! در دست دارد یدادگاه انقالب مستندات محکم

اصالح جامعه،  یها در جامعه برا یک روشنفکر مسئول با درك نارسائیان عنو به یعیرف
هر چند ممکن است در ارائه . فشرده است یدلسوزانه اظهارنظر نموده و بر نظارات خود پا

ر مقام معظم یاخ یا فرمان هشت ماده. نظرات خود دچار لغزش و خطا هم شده باشد
از وجود فساد در جامعه  یرزه با فساد حاکبر مبا یمحترم سه قوه مبن یبه رؤسا یرهبر
در کشور  یادش بلند شود که فسادیفر یعیهمچون دکتر رف یحال اگر روشنفکر. است

 .ا سزاوار بند و زندان است؟ین فساد مبارزه کرد آید با اید بایوجود داشته و دارد و بگو
ر مورد گروه گران را دیاکنون که دادگاه انقالب اظهارنظر د! یشاهرود یجناب آقا
رمجموعه یعنوان ز ن دادگاه بهید است که ایداند، ام می ناصواب ها هبیمذ یموسوم به مل

را نسبت به بازداشت تمام اعضاء  یمنسوب به آن قوه محترم، توانسته باشد الاقل جنابعال
اتهامات  ینسبت به درست ییدهایز تردین یاما چنانچه در جنابعال. د؟ین گروه قانع نمایا

تر شدن مدت  یاز طوالن یریجلوگ ین وجود دارد، برایاز متهم یروحه راجع به بعضمط
د ینما می شنهادیپ یشتر در افکار عمومیب ینیجاد جو بدبیاز ا یریبازداشت آنان و جلوگ

نجانب به سهم خود، یا. دییبفرما ین اقدامین نوع متهمیا یز نسبت به آزادین یجنابعال
شان که به کرات مورد سؤال همکاران، دوستان، یا یمیقد ک دوست و همکاریعنوان  به

د یلم که اطالعات خود را جهت رفع سوءتفاهم پدیشوم، ما می ان واقعیان و دانشجویآشنا
 نان دارمیاطم. مید ارائه نمایمصلحت بدان یکه جنابعال یآمده در هر مرجع

 
 ، يرانكوه يمحمدصادق ربان

 دانشگاه تهران يئت علمیعضو ه
27/2/71 

 
 6811112دانشکده علوم دانشگاه تهران، تلفن محل کار  یمیگروه ش: آدرس
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 27/2/70ه در یس قوه قضائیبه رئ يدکتر ربان ينامه دوم آقا: 6مة شماره یضم

 
 

 يتعال بسمه

 
 يشاهرود يد محمود هاشمیاهلل س حضرت آیت

 هیس محترم قوه قضائیرئ

 
 با سالم و احترام،

منتشر  یا انهیرا یکا که در شبکه جهانیآمر یمیاز انجمن ش یا ر نامهیم تصویضمن تقد
نامه مزبور به عنوان . رساند را به استحضار می یشده است به همراه ترجمه آن نکات

ر کل سازمان ملل، یعنان، دب یکوف ینوشته شده و رونوشت آن به آقا یمقام رهبر
، یاالسالم محمد خاتم حجت ران،یتورن، ناظر حقوق بشر سازمان ملل در ایس کاپیمور

نامه مختصراً  یمحتوا. ارسال شده است یس جمهور محترم و محبوب و جنابعالیرئ
گروه  یات علمیک عضو هی، یعین رفیدکتر محمدحس یت حقوق آقایدرخواست رعا

خ نامه مزبور یتار. باشد د ضمانت مییان آزاد شده به قیدانشگاه تهران و از زندان یمیش
دکتر  یکه آقا یدر حال. است 41اسفند ماه  17مطابق با  1111سال  چهاردهم مارس

 41در مرداد ماه سال  یعنیخ ین تاریش از ایها، پ ـ مذهبی ی، مشهور به گروه ملیعیرف
دانشکده علوم دانشگاه تهران  یمیگروه ش. آزاد و در دانشگاه مشغول به کار شده است

ارسال نموده و جهت  یخدمت جنابعال 41بهشت ماه سال یارد 22خ یدر تار یا نامه
 یساله آقا یک همکار سیاز همان گروه و  یک دانشگاهیعنوان  نجانب بهی، ایریگیپ

دادگاه انقالب  16م داشتم که هر دو نامه، به شعبه یخدمتتان تقد یا نامه یعیدکتر رف
 یان به قاچاق مواد مخدر و هم آقیکه مقرر است تا هم متهم یدادگاه. )ارجاع شد
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مسئول (. دیمحاکمه نما یاسیک اتهام سیک استاد دانشگاه را به ی یعنی، یعیدکتر رف
ها به آنجا مراجعه کرده بودم، مجددا با  نامه یریگیپ یدفتر آن دادگاه هم مرا که برا

ن ارجاع هم تاکنون پاسخ یارجاع داد، که ا یپرخاشگرانه به دفتر جنابعال یبرخورد
، همان برانداز سابق، در حال یعیدکتر رف یوقتانه جناب آقاخوش. نداشته است یمکتوب

ـ  ین موسوم به ملیمتهم یجیتدر یبا آزاد. حاضر در دانشگاه مشغول به کار است
. نان براندازندیگر باور ندارد که ایز دیرسد که دادگاه انقالب خود ن ها به نظر می مذهبی

 ینظام جمهور یبرا یتنها مشکلبه اصطالح براندازان مزبور نه  یدر عمل هم آزاد
ون حقوق یسیست سال کمین بار پس از بیاول یجاد نکرده است؛ بلکه موجب شد برایا

 ییقضا یفضا یف نسبیمطمئناً تلط. ندهد یت کشورمان رایبشر سازمان ملل به محکوم
 یحل و فصل مقطع. ان مؤثر بوده استین جریها در ا ـ مذهبی یمل یو از جمله آزاد

توانست اصوال  صدر می ر و سعهیتدب یها نشان داد که ماجرا با اندک ـ مذهبی یلان میجر
ش را یجانات خویتوانست ه هم می یکل محترم دادگستر سیرئ. دیایاز ابتدا به وجود ن

ا ید و یش از اثبات جرم کنترل نمایکه حاصل از کشف گروه به اصطالح برانداز بود، پ
 .دیاستوار نما یتر ن عاقلیتر و مشاور قیت دقاطالعا یاظهارات خود را بر مبنا

پاسخ  ین است که بین نامه ای، غرض از نوشتن ایشاهرود یهاشم یجناب آقا
د دانشگاه تهران و حواله آن به دادگاه انقالب و بازگشت دادن یاسات یگذاشتن نامه ادار

ن یبسته ا یپا ما که دلبسته و یبه هر حال برا یآن به مرجع اول نه آنکه مهم نباشد ول
گونه  نیم و به ایا رفتهیم، بد و خوب آن را هم پذیمرز و بوم و مردم بزرگوار و صبور آن

م که نامه انجمن یاما انتظار دار. میا آن عادت کرده یرغم قبح و زشتیبرخوردها عل
د یتوان ژه آنکه مییبه و. دییدادگاه انقالب حواله نفرما 16گر به شعبه یکا را دیآمر یمیش

ش از صدور نامه آن یپ ی، حتیـ مذهب ین موسوم به ملیمتهم یاز آزاد یبا سربلند
ون حقوق بشر با توجه به آراء یسیت کشورمان در کمیعدم محکوم. دیانجمن خبر ده

 یالملل نیت بیموقع یروزین پیا. کشور ماست یبرا یباارزش یروزیپ 21به  11
 یمنافع مل. ده استیکا، بهبود بخشیآمرد یشد یدهایژه در زمان تهدیکشورمان را، به و

چکس حق ندارد با منافع یه. است یالملل نیما در گرو حضور قدرتمندانه در مجامع ب
. نامعقول خود به مخاطره اندازد یرا با عملکردها کرده آن یران بازیملت ا یمل
 یابر. ستیا باارزش اما شکننده یروزیون حقوق بشر سازمان ملل، پیسیدر کم یروزیپ
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ون یسیدر کم یشتریبه آراء ب یآت یها در سال یروزین پیا یاز شکنندگ یریجلوگ
ون به عملکرد قوه یسیاز آراء آن کم یبخش مهم. میازمندیحقوق بشر سازمان ملل ن

 .یخدا را همت. کشور وابسته است یقضائ« رانهیو»ر یه و تعمیقضائ
 

 يدکتر محمدصادق ربان
 دانشگاه تهران يات علمیعضو ه

27/2/70 
 
 6811112دانشکده علوم دانشگاه تهران، تلفن محل کار  یمیگروه ش: آدرس 
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 2110ه یژانو01متحد مورخ  سازمان ملل يه مطبوعاتیانیب: 7مة شماره یضم
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  111 ضمائم

 
 

س قوه یبه رئ ياز روشنفكران آلمان ياعتراض گروه: 7مة شماره یضم

 21/0/70ه در یقضائ

 
 رانیل مدافع در ایئت منصفه و وکی، بدون هيلنرعیغ يها اعتراض به محاکمه

 ياسالم يه جمهوریس قوه قضائیبه رئ ياز روشنفكران آلمان يگروه ي نامه
 0170ن یفرورد 21شنبه  سه

 هیاست قوه قضائیبه ر 
 يشاهرود ياهلل محمود هاشم آیت

 پارك شهر ـ تهران
 ياسالم يجمهور

 
 جنابیعال

شان به یدگراند یها ران به خاطر تعداد محاکمهیه ایقضائم که اعتبار قوه یداً نگرانیما شد
 .شود ده مییر سؤال کشیز

ئت یبدون ه یرعلنیران محاکمات غیا یاسالم یجمهور یدر تضاد با مفاد قانون اساس
کنم به  می ن خصوص اشارهیرد در ایگ می گرفت و می ل مدافع انجامیمنصفه و وک

 :هیعل ییها همحاکم
 رازیر شد یرانیان ایهودیـ 

 استمدارانیسندگان و سینو یا رهیزنج یها ـ قاتالن قتل
 نیکنندگان در کنفرانس برل ـ شرکت
 انیاز دانشجو یـ تعداد

 نگاران از روزنامه یادیـ تعداد ز
 ندگان مجلسیتن از نما 61باً یـ تقر
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 تیژه روحانیون در دادگاه ویـ روحان
 ه گرفتندرا به عهد یاسین سیکه دفاع از مخالف ییـ وکال
 یو نهضت آزاد یـ مذهب یمل یها انیجر یـ اعضا

رانتظام یعنوان نمونه عباس ام به. برند می ها در زندان بسر و سال ها هشدگان ما بازداشت
ما از شما . آورده است یرو یالملل نیبه محافل ب یا راً با ارسال نامه سرگشادهیکه اخ

 .دیران کوشش ورزیا یاسالم یجمهور یقانون اساس یت اجرایم به رعایکن می درخواست
د با ذکر دالئل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و یـ در صورت بازداشت موضوع اتهام با2

به مراجع صالحه  یست و چهار ساعت پرونده مقدماتیم شود و حداکثر ظرف مدت بیتفه
 یاساساز قانون  71اصل )ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد  ییقضا

 (یاسالم یجمهور
ئت منصفه در یاست و با حضور ه یعلن یو مطبوعات یاسیبه جرائم س یدگیـ رس1

 (264اصل . )ردیگ می صورت یمحاکم دادگستر
 :میعالوه بر آن ما خواستار

ضربت به نام  یاطالعات یها سیو سرو یانتظام یرویپاسداران و ن یمخف یها ـ زندان7
 .د با اعمال شکنجه به اعتراف مجبور گردندیان نباینزندا. ده شوندیبرچ« اماکن»

 .ده برخوردار باشدید بدون هراس از امکان ابراز عقیبا یاسیس یـ هر زندان8
 یل دادگستریوک (Veronika Arendt-Rojahn)ان یکا آرنت ـ رویورون* 
استاد دانشگاه و برنده  (Prof.Dr.Gerhard Bauer)پروفسور دکتر گرهارد باور * 

 یزه آکادمیجا
مدرس  (Prof.Dr. Renate Meyer-Braun)ر ـ براون یپروفسور دکتر رناته ما* 

 دانشگاه برمن
استاد دانشگاه و همکار آزاد سازمان  (Dr.Heinwr Bielefeldt)لفلد یر بیدکتر ها* 
 الملل نیعفو ب

شگاه کتاب در یزه نمایسنده صربستان برنده جاینو (Bora Cosic)ک یبوراکوس* 
 اروپا یها تفاهم ملت یک برایپزیال

 سنده مجارستانینو (Istvan Eorsi) یستفان اروسیا* 
 اد روزالوگزامبورگیعضو بن (Dr. Ruth Frey) یدکتر روت فرا* 
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 یسنده آلمانینو (Fritz Rudolf Fries)ز یتس رودلف فریفر* 
 ش بلینریاد هایر بنیدب (Ralf Fucks)رالف فوکس * 
 ناشر (Dr. Matthias Oehme) اس اوومهیدکتر مات* 
 ران جامعه دفاع از حقوق بشریات دبیعضو ه (Dr. Henrich Oft)ش افت یدکتر هنر*

 سندهینو (Lutz Rathenow)لوتس رانتو * 
ران جامعه یدب اتیزه موزس مندلسون و عضو هیبرنده جا (Kurt Scharf)کورت شارف * 

 دفاع از حقوق بشر
 ر انجمن قلم آلمانیسنده و دبینو (Johano Strasser)وهانو اشتراسر ی* 
 نده پارلمان آلمانینما (Gustav Schur)گوستاو شور * 
 .ناشر (Klaus Wagenbach)کالوس واگن باخ * 

.گرید یامضاها یک سریو 
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 ان دانشكدة علومیدانشجو يه انجمن اسالمیانیب: 01مة شماره یضم

 
 111/711شماره 

 16/2/41خ یتار
 

 ریاخ يها رامون بازداشتیان دانشكده علوم دانشگاه تهران پیدانشجو ياسالم ه انجمنیانیب
و محق و محترم  ید حضور آزادیاست که با نو یم، دورانیکه در آن قرار دار یدوران

. ،یاعتماد یب یها هدوران کنار زدن پرد. ده استیک جامعه، آغاز گردیشمردن افراد درون 
نه شدن یستاندن و نهاد ، دوران دادیدور از مطامع انسان د و بهیجد یا با چهره ینیحضور د

 ن دوران را در سریوس نمودن طرفداران ایکه مأ ن آب و خاك است و آنانیحق مردم ا
 یعیپس از وقا. شان آگاهندیها بدست آوردن آرمان ینان برایاز عزم ا یپروراند به خوب می
د، حادثه یسندگان و اساتیشمندان، نویاز اند ی، مفقود شدن برخیا رهیزنج یها ر قتلینظ
انات، ین جریدگان اید حادثه ین رفتن و پامال شدن حقوق انسانیاز ب... دانشگاه تهران، یکو
انه توسط مراجع یگشا ن حقوق، عملکرد مثبت و راهیا یفایاست یها برا رغم همه تالش یعل

کنند چرا که  نمی تینافراد جامعه احساس ام یین فضایدر چن. صورت نگرفته است یقانون
ن در واقع یع گردد و اییتض ین ممانعتیتر هر لحظه ممکن است حقوقشان بدون کوچک

حکومت  یکه تنها الگو یا جامعه. اندازد می ل اعمال خودمان به خطریرا به دل یت ملیامن
خداوند  یها هفیدفاع از خل ید نقش و توان مکتب خود را برایدر جهان است و با یاسالم

و  یرسان وتاب حوادث گم شده است و بدون اطالع چیرد خود در پین داده و بکار گنشا
مسلماً . اد نموده استیفاصله خود را با مردم و جامعه ز یه اعمال خود در افکار عمومیتوج

شمندان، یان و اندیاز دانشگاه یبرخ یریخصوص دستگ ر، بهیاخ یها و بازداشتهایریدستگ
به اقتدار  ین حکومت اسالمیعنوان ناظر جامعه به یذهان عمومه آن در سطح ایبدون توج

عنوان مرجع  ه بهیکه قوه قضائ یدر صورت. وارد خواهد نمود یریناپذ ما ضربه جبران یمل
ن ید شدن جامعه از ایل نداند خطر ناامیها خود را موظف به ارائه دال ن بازداشتیا یقانون
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ن قوه در یمقصر شناختن ا یه نظام و از طرفیپان دو ین ایتر ب قیعم یجاد شکافیقوه و ا
د یاز اسات یکیک ماه است که یش از یدر حال حاضر ب. جامعه وجود دارد یسطح عموم
 در بازداشت به سر یعین رفیحسدکتر محمد یشمند دانشکده علوم جناب آقایعالم و اند

و چه در خارج  رانیس خود چه در ایل و تدریشان در دوران تحصیبرند از آنجا که ا می
شان را چه یو نقش مهم ا اند هبود ینیروشنفکر و د یشمندیکشور به عنوان دانشجو و اند

با  ین برخوردیده گرفت چنیتوان ناد نمی ،یشرفت علوم دانشگاهیدر فرهنگ و چه در پ
 یا براستیباشد و آ می بدون اثبات اتهام به دور از انصاف یشان و بازداشت به مدت طوالنیا
 یچه آرمان یاست و براست یآباد و متعال یرانیساختن ا یپاداش آنهمه تالش و فکر برا نیا

 یکنند خواهد ماند که براست می ران تالشیدن چرخ پرآوازه ایچرخ یکه برا یگرانید یبرا
 یه به عنوان مرجع قانونید به آنکه قوه قضائیبرند، با ام می ها سود یدین ناامیاز ا یچه کسان

 .دیابهامات را برطرف نما یح و شفاف و ارائه دالئل مناسب تمامیملکرد صحکشور با ع
 

 ه دانشگاه تهرانیان دانشكده علوم پایدانشجو يانجمن اسالم
27/0/71 
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اله  كا و ترجمة آن به آیتیآمر يمینامه انجمن ش: 00مة شمارهیضم 

 2112، مارچ 08اي مورخ  خامنه

 



  117 ضمائم

 
 
 كایآمر يمیانجمن ش 
 0011، پالك يشمال غرب 07ابان ی، خواشنگتن 
 110 212 762 8870: تلفن 
 110 212 762 7117: فاکس 
 سیدفتر رئ 
 2112س انجمن، سال یرس، رئییام، پ يال 
 2112مارس  08 
 

 اي خامنه يد علیاهلل س جناب آیت يعال
 رانیا ياسالم يرهبر جمهور

 جانین، چهارراه آذربایابان فلسطیخ 
 رانیا يسالما يتهران ـ جمهور 
ش یب یجهان، که دارا ین انجمن علمیکا، بزرگتریآمر یمین نامه را از طرف انجمن شیا
ن یاست، در خصوص دکتر محمدحس یمیدان و مهندسان شیمیعضو ش 61 ،111از 
ز یآم خود، که به نحو مسالمت یاسیخاطر نظرات س هدانشگاه تهران که ب یمی، استاد شیعیرف

ر شده بود و یکرده و به دستور دادگاه انقالب دستگ می ابزار یساسو در چهارچوب قانون ا
 .سمینو می اکنون تحت محاکمه است،

که محاکمه  اند هگزارش کرد یالملل نیحقوق بشر ب یها ما و سازمان یاعضاء انجمن علم
 .ردیگ می أت منصفه صورتیبسته و بدون ه یها پشت درب یعین رفیدکتر محمدحس

 یو حبس و یریق دستگیاز طر یعین رفیان دکتر محمدحسیب یادمحدود کردن حق آز
 یالملل نیب یهادران و استانداریا یاسالم یجمهور یط محاکمه او نقض قانون اساسیو شرا

 .باشد می حقوق بشر، یه جهانیحقوق بشر، از جمله حقوق مصرح در اعالم
ف، یودسرانه توقد خیچ کس نبایدارد ه می حقوق بشر اعالم یه جهانیاعالم 1ماده 

فکر، وجدان و  ید که همه از حق آزادینما می حیتصر 24د شود و ماده یا تبعیحبس 
 .مند هستند مذهب بهره
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م از یخواه می دانان و همه شهروندان از شما یمیش ین احترام به حقوق انسانیتضم یبرا
 یاسالم یرد که دادگاه انقالب جمهوین نمائیاستفاده کرده و تضم ت خودیمقام و موقع

 یران و استانداردهایقانون ا یدر راستا یعین رفیران در خصوص دکتر محمدحسیا
 .گام بردارد یحقوق انسان یالملل نیب

 
 بااحترام

 رسییام، پ يال
 

 :رونوشت
 112 121 732 8761: ر کل سازمان ملل متحد، نمابر شمارهیعنان، دب یکوف یـ آقا 
 1217: نمابر شماره( رانیحقوق بشر در ا یل برامخبر سازمان مل)تورن یس کاپیـ مور 
123 8211 112 
 رانیا یاسالم یس جمهوری، رئیاالسالم محمد خاتم تجناب حج یـ عال 
 یه جمهوریس قوه قضائی، رئیشاهرود ید محمود هاشمی ساهلل آیتجناب  یـ عال 
 رانیا یاسالم
 112 1214 463 3146ره نمابر شما         ران در سازمان ملل متحدیا یندگیـ نما 
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 1/01/0171ران یا يها هد دانشگاینفر از اسات 017نامة : 02مة شماره یضم 

 
 

 يتعال بسمه
 

 جناب آقاي سید محمد خاتمي
 ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران

 
اسفند ماه هفتاد و نه همزمان با سفر تاریخی جنابعالی به مسکو تعدای از  12در شبانگاه  

. ای فرهنگی، سیاسی، دانشگاهی به اتهام براندازی دستگیر و بازداشت شدنده شخصیت
های  تعداد دیگری از فعالین موسوم به ملی و مذهبی روانه سلول 24/2/41متعاقباً در 

ها و عدم ارائه دالیل و مدارك قابل اعتناء،  نحوة بازداشت این شخصیت. انفرادی شدند
گردید، وزارت اطالعات که مسئولیت پاسداری از  اعتراضات اشخاص و نهادها را موجب

های برانداز را به عهده دارد از همان ابتدا با قاطعیت و  امنیت کشور و مقابله با جریان
های دادستانی انقالب دفاع  شفافیت تمام، اتهام براندازی را مردود دانسته و از اطالعایه

ورای اسالمی طی اعالمیه رسمی لب تن از نمایندگان محترم مجلس ش 211بیش از . ننمود
های مختلف و در  به اعتراض گشوده و ریاست محترم مجلس و نمایندگان در فرصت

گیری نمودند و  موارد متعدد در مقابل نقض آشکار حقوق انسانی دستگیرشدگان موضع
. ریاست محترم مجلس نیز نیروهای ملی ـ مذهبی را معترض دانستند نه حتی مخالف

صل نود مجلس نیز در ایفای مسئولیت قانونی خود عملکرد دادگاه انقالب کمیسیون ا
شدگان را مورد انتقاد قرار داده و عدم همکاری دادگاه انقالب با این  درخصوص بازداشت

 .کمیسیون را به ملت ایران گزارش نمود
ت ای نگرانی عمیق خود را از بازداش ها در نامة سرگشاده تن از اساتید دانشگاه 211

اکنون حدود . آمدهای منفی آن ابراز نمودند پژوهشگران دلسوز و خالق دانشگاهی و پی
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های  رغم آزادی تعدای از دستگیرشدگان در قبال وثیقه به. گذرد روز از آن تاریخ می 711
دادگاه . برگزار نشده است 31اسفند  12شدگان  ای برای بازداشت هنوز محکمهسنگین 

برگزار نشده  31ا ارائه دالیل و مستندات قانونی افکار عمومی را انقالب نتوانسته است ب
دادگاه انقالب نتوانسته است با ارائه دالیل و مستندات قانونی افکار عمومی را نسبت . است

رغم تمدید قرارهای بازداشت موقت، در مورد فعاالن ملی  به. به اقدامات خود متقاعد نماید
شدگان دفاع  ست با مطالعة پروند از حق اعتراض بازداشتـ مذهبی هیچ وکیلی نتوانسته ا

شدگان به صورت تشریفاتی به قرارهای بازداشت موقت بدون  کند و اعتراض بازداشت
آشنایی با مقررات قانونی و فن دفاع و بدون استفاده از وکالی دادگستری صورت گرفته 

در یک محکمة علنی و با دادگاه انقالب با گذشت بیش از نه ماه نتوانسته است . است
حضور وکیل و رعایت حق دفاع متهم، اتهامات وارده را اثبات کند در چنین شرایطی تداوم 

اله پیمان استاد بازنشسته  جمله آقای دکتر حبیب شدگان و من تعدادی از بازداشتبازداشت 
انشگاه طوسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی  د دانشگاه تهران و دکتر سیدرضا رئیس

شاهی و تحمل  سال سن و سابقه طوالنی در مبارزه علیه رژیم ستم 61تهران با بیش از 
های سنگین برای دفاع از آزادی و استقالل و سرافرازی ملت و کشور  فشار و محرومیت

طوالنی شدن . ایران، نگرانی عمیق جامعة علمی را بیش از همیشه شدت بخشیده است
گان دانشگاهی روند فرار مغزها را شتاب بخشیده و چهره دوره بازداشت موقت فریخت

المللی  المللی مخدوش کرده و به اعتبار بین انسانی نظام را در انظار عمومی و نهادهای بین
کند و از طرف دیگر نقض قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری  ایران آسیب جدی وارد می

های ریاست  واردکرده و تالشاصالحات ناپذیری به حاکمیت قانون و روند  لطمات جبران
جمهوری در پاسداری از قانون اساس و کسب منزلت و جالیگاه شایسته برای نظام را 

 .کند کمرنگ می
تداوم بازداشت فرهیختگان دانشگاهی و عدم رعایت اصول حقوقی و فنون علمی 

راهم آوری دالیل و مدارك جرم موجبات فشارهای روحی بیشتر را ف کشف جرم وجمع
ها و  کند که شاید علت اصلی طوالنی شدن بازداشت کرده و این ذهنیت را ایجاد می

 .باشد ها برای بیان مطالب مورد عالقه بازجویان و تمکین رهنمودهای آنان می بازجویی
عنوان بخشی از جامعة علمی کشور با درك  کنندگان زیر به آقای رئیس جمهور امضا

و با ت تقویت همدلی و همبستگی بین اعضای جامعه، حساسیت شرایط کنونی و ضرور
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ها در  وگوی تمدن های گفت غنیمت شمردن فرصت تاریخی در اثبات قابلیت و ظرفیت
نمایند که  عنوان پاسدار قانون اساسی تقاضا می عالی به ها، از جناب مقابل برخورد تمدن

امی امکانات برای پایان دادن اعتماد ملت شریف ایران داده و با تم ای به حسن پاسخ شایسته
 .ها و احقاق حقوق شهروندان همت گمارید شکنی به قانون

جمهور، جامعه علمی بر این باور است که شادابی و بالندگی جامعه در گرو  آقای رئیس
حضور مقتدر قانون اساسی در حمایت از حقوق شهروندان یک تکلیف شرعی، قانونی و 

های مقام  معه علمی بر این باور است که بکارگیری ظرفیتجا. باشد انسانی حضرتعالی می
ها تحمل فشارهای  ریاست جمهوری برای آزادی ایثارگران علم و دانش بعد از ماه

اطمینان داشته باشید که . زده محسوب نخواهد شد به هیچوجه یک اقدام شتابفرسا،  طاقت
ان اصالحات و شیفتگان اقتدار جامعة دانشگاهی ایران همراه با همه دلسوزان انقالب حامی

 .و عزیت ملی همراه و پشتیبان اقدامات قانونی شما خواهند بود
 

 هاي سراسر کشور اساتید دانشگاه
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به  يمرز ان برونیاز دانشگاه يگروه ي نامه: 01مة شماره یضم

 يمذهب يمل يها تیشخص يرعلنیدرباره محاکمه غ يدمحمد خاتمیس

 
 !دیرینقض حقوق شهروندان را بگ يجلو

 
 رانیس جمهور محترم ایرئ يمحمد خاتم يجناب آقا

 یموجب نگران یو مذهب یمل یها تینفر از شخص 61به  کینزد یرعلنیخبر محاکمه غ
و  یاسیس یها مید که میان تصمیشما خود واقف هست. ده استیان گردیرانیاز ا یاریبس

تداوم . وجود دارد یادیک اصل فاصله زیعنوان  به یو استقالل قاض ییدستگاه قضا یجناح
مردم  ینیاس و بدبیجب ات منصفه مویو بدون حضور ه یرعلنیغ یها هن گونه دادگایا

 .خواهد شد یقانون و تحقق مردمساالر ینسبت به امکان اصالحات، برقرار
ح قانون یصح یعنوان مسئول اجرا به یمرز از جنابعال ان و پژوهندگان برونیما دانشگاه

، 71، 13، 16، 17و مندرج در اصول  یرانیو حافظ حقوق شهروندان ا( 227اصل ) یاساس
که اکثر مردم از  یم که به اعتبار اعتمادیخواه می رانیا یاسالم یمهورقانون ج 71و  74
 یران نسبت به اجرایکه دولت ا یو تعهد اند هخود نسبت به شما نشان داد یق آرایطر

د حقوق افراد به یخود عمل کرده، اجازه نده یفه قانونیه حقوق بشر دارد به وظیانیاصول ب
ط حساس و در ین شرایدر ا. ده گرفته و نقض گرددیناد« نظام یقانون یبرانداز» یاتهام واه

گر  د، مردم جهان نظارهییگو می ها سخن تمدن یگوو ان از گفتیکه شما با جهان یزمان
 ما از شما. ران با شهروندان خود هستندیحکومت ا یگوو است گفتیس یاجرا یچگونگ

ات منصفه یبا حضور ه( 261اصل )ن افراد یکردن دادگاه ا یم که نسبت به علنیخواه می
 .دیبه عمل آور یو جد یاقدام فور( 264اصل )

 2741پنجشنبه اول آذر  
 :از امضاها یبخش 
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 ا، لوسآنجلسیفرنیکال یالتیدانشگاه ا    بای، فریتقو  
 ا، فولرتنیفرنیکال یالتیدانشگاه ا    ، فلور یتهران  
 ییدانشگاه هاوا    دیان، مجیتهران  
 زینویلیا یالتیدانشگاه ا   ، محمدیترق یتوکل  
 جیا نورثریفرنیکال یالتیدانشگاه ا    رهی، نیدیتوح  
 نشگاه آلبرتا، کانادادا    نیمه، نسریرح  
 تکزاس یالتیدانشگاه ا    دونیفرخ، فر  
 اگویدانشگاه ساند     ، نهضتیفرنود  
 کایاالت متحده آمرین، ایدانشگاه دورا    ، هاشمیکردوان  
 سیدانشگاه پار    ان، آزادهیک  
 اتلیدانشگاه واشنگتن، س  حکاك، احمد یمیکر  
 ا، لسآنجلسیفرنیکالدانشگاه     اریکالنترزاده، کام  
 کا، واشنگتنیبهداشت آمر یمل یتوهایانست   نیرحسیبخش، ام گنج  
 ز، اوربانایلنویدانشگاه ا      یدریح  
 کایو ال ام آمریدانشگاه     سعادتپور، احمد  
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 دانشگاه بوستون    ، هوشنگیشهاب  
 دانشگاه ورمونت    ، گاللهیعابد  
 ا، لسآنجلسیفرنیکال یالتیدانشگاه ا    ، کاظمیعلمدار  
 دانشگاه تگزاس   پرور، محمدرضا قانون  
 ا، لوسآنجلسیفرنیکال یالتیدانشگاه ا   نی، افشین عسگریمت  
 دانشگاه جرج تاون    ، مهردادیخیمشا  
 وین اُهاییدانشگاه وزل    اکبر ی، علیمهد  
 سکویسانفرانس    ، رضاینیمع  
 تودانشگاه تورن    ی، مهدیمرعش  
 نیز ولنتاینویلیا یالتیدانشگاه ا     مقدم  
 دانشگاه هاروارد    ، افسانهیآباد نجم  
 ر، واشنگتنیدانشگاه استرا    ، رسولیسینف  
 دانشگاه ترنت، انگلستان   محمد یان، علیناطق  
 سیپار    ، احسانینراق  
 آنجلس ا، لوسیفرنیدانشگاه کال    نواب، محمد  
 سکویسنده، سانفرانسینو    ی، مرتضینگاه  
 ایلوانیدند، پنسیدانشگاه وا    دیزنگنه، حم  
 دانشگاه تگزاس، داالس    خرسند، مهرداد  
 دانشگاه نورث وسترن    دادخواه، کامران  
 ...امضاها ادامه دارد یآور جمع 
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ران یف ایمردم شربه ختگان جامعه ینفر از فره 1نامه : 08مة شماره یضم 

 0171خرداد  02مورخ 

 
 بخش يگانه هستیبه نام 

 
 ران آزادگانیف ایمردم شر

در تهران  یـ مذهب یو فعاالن مل طلب اصالح یها تینفر از شخص 22اسفندماه سال گذشته 
نفر از  81ز حدود یماه ن نیفرورد. برند می ر و تاکنون در بازداشت به سریدستگ
مختلف  ین و وابستگان در شهرهارایا ینهضت آزاد یگر از جمله اعضاید یها تیشخص
، یاشکور یوسفی، حسن یاهلل سحاب ز مهندس عزتیر و روانه زندان شدند قبل از آن نیدستگ

و به اتهامات  یگریپس از د یکی یـ مذهب ین ملیاز فعال یانلیجصابر و رضا ع یهد
 یدن برخش یش از شش ماه از زندانیب. روانه زندان شده بودند یگوناگون از جمله برانداز

سالم حسن اال حجتک ماه است که از سرنوشت یک به یگذرد، نزد می از آنان
ت مسلمان ین شخصیا یاهلل سحاب مهندس عزت. ستیدر دست ن یاطالع یاشکور یوسفی

ر یانقالب، وز یش از انقالب، عضو شورایدر پ یو درخشان مبارزات یمعتقد با سابقه طوالن
 ین تحت فشارهایریر ساینظ... اقتصاد و یعال یو شوراوقت سازمان برنامه و بودجه و عض

دچار  یزا به کل روان یاز داروها یر برخیو احتماالً تأث یو روح یجسم یفرسا طالقت
، یکه از مراتب مسلمان ییشده است با آشنا یو فکر یروان یها نقصان حافظه و اختالل

اتهامات وارده بر . میدار نانیا یطلب و اصالح یمشارکت یجد یها تیو فعال یخواه وطن
 یست پس از طین امر کافیاثبات ا یم برایدان می قتیو به دور از حق ینان راکامالً واهیا
 یطیشناسان مورد اعتماد در مح با نظر پزشکان و روان یک دوره معالجه و بازگشت سالمتی

ست که یر نن باین اولیا. آزاد و بدون جبر و اکراه اجازه سخن گفتن به آنان داده شود
مجامع  یها گزارش اند هشد یو عصب یستم مغزینگونه اختالالت سیدچار ا یاسیان سیزندان
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مختلف که حقوق بشر  یین از کشورهایش از ایسال پ یاز س یالملل نیب یو پزشک یحقوق
 یها تیموارد شخص یدهد که در برخ می نشان اند هرپا گذاشتیها را ز ن آن در زندانیو مواز

 .اند هباز نگشت یعیت طبیان عمر به وضعیه تا پادید بیآس
. ک به دو سال بر فرزانگان گذشتیست که در مدت نزدین ین تمام داستانیا

، ماشاءاهلل ی، عبداهلل نورین باقی، عمادالدیر اکبر گنجینظ طلب آزاده و اصالح یها تیشخص
مدافع و روشنفکران  ینگاران وکال روزنامه. برند می ن هنوز در زندان به سریالواعظ شمس
 .را متحمل شدند یسخت یفشارها

ر اصالحات است خواستگاه اصالحات انباشت ین فشارها سد کردن مسیهدف تمام ا
ست یب یآرا. است ییو قضا ی، اقتصادیاسیط نامطلوب سیاز شرا یعموم یتینارضا

در  یت ملین موفقیا. بود یمل یزا ن خواست درونیش این مرحله نمایاول یمیلیونی خاتم
مخرب به  یها ق شورشیها از طر یتیر ابزار نارضایر مسییدر تغ یآثار مثبت یان اراده عمومیب

 یعموم یتینارضا یبیش از آن نشان تخریپ یشهر یها اعتراضات سازنده داشت شورش
گذشته  یعت انفجاریو طب یطلب ها در برابر امواج اصالح تیادامه راه و اعمال محدود. بود

 یو فرهنگ ی، اقتصادیاسیس یها تنها راه خروج کشور از بحران. خواهد کرد دیرا تشد
ن جهت بنابر اعتقاد ما یبه ا. جانبه است ر توسعه همهیمس یادامه راه اصالحات و ط

ه ین اصل مسلم نظریقرار دارد و ا یبرانداز یاصوالً در برابر استراتژ یطلب اصالح یاستراتژ
و  یـ مذهب یان دربند اعم از ملطلب تهامات وارده بر اصالحا ین گواه نادرستیبهتر یاسیس

 .جز آنهاست
که بر سر راه او افراشته شده به هدف  یبه خاطر موانع یدر دوران قبل یگرچه خاتم

وارده بر  ین حال فشارهایبا ا. افتیکردن اصالحات دست ن یقانونمند و ساختار
 یها هنیدر فراهم ساختن زم یطلب الحشرفت موج اصین گواه بر پیان خود بهترطلب اصالح
ها  هنین زمیا. است ییو قضا ی، اقتصادیاسیشدن اصالحات در بخش س یو نهاد یاجتماع

م یباشد فراموش نکن یاست جمهوریر یدر دور بعد یخاتم یها تیه موفقیتواند دستما می
و  زیآم ، مسالمتیمند قانون: است یاساس یژگیسه و یاصالحات دارا یکه استراتژ

 یاو به استراتژ یبند یم و پایشناس می یکه در خاتم یبا صداقت. بودن یجیتدر
ها  تیات گذشته و در بستر آن موفقیم در دوره بعد با استفاده از تجربیدواریانه، امطلب اصالح

کردن  یدر برابر اصالحات را بردارد و موفق به ساختار یکنون یبتواند موانع و سدها
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و  یعدالت یو مبارزه با فساد و ب ی، حفظ استقالل ملیقانون یها یدن آزایاصالحات، تأم
مزبور اقتدار الزم است  یها به هدف یابیدست ید برایبدون ترد. جانبه شود توسعه همه
. دیآ نمی ش مردم فراهمیش از پیار باال و مشارکت گسترده و بیبس یجز با رأ یاقتدار خاتم

کردن  یفعال و گسترده در انتخابات و خنث ن جهت عموم را دعوت به مشارکتیبه ا
 .باشد یمشکالت مل یگشا توسعه آرام راه یم، باشد تا استراتژیکن می براندازانه یها هتوطئ
 شتریب یها یروزید به پیبا ام 
 ب داورانیدکتر حب -2 
 ینیحس ن شاهیحس -1 
 داعلمیدکتر حسن فر -7 
 فر نیاکبر مع یمهندس عل -8 
 ید نوحیدحمیمهندس س -1 
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فعال ملي ـ مذهبي دربارة اتهامات علني  7توضیحات : 01ضمیمة شماره 

 71دادگاه انقالب اسفند 

 
 خدا  نام  به

 
  ایران  آگاه  مردم
احضار   آن  دنبال  و به 31  آذر ماه 13در   اهلل سحابی عزت  مهندس  از احضار و بازداشت  پس

  شعبه  توسط 31اسفند  6در   رضا علیجانی  گیریو دست  بهمن 1صابر در   هدی  و بازداشت
  بود؛ به  حاکم  دادگاه  آن  از سوی  ، سکوتِ خبریِ کاملی اسالمی  انقالب  دادگاه 16

  شد و اتهام نمی  داده  باره  در این  رسمی  توضیح  افکار عمومی  و به  زندانیان  های خانواده
  اقدام  انقالب  دادگاه 12/21/31  اما در تاریخ. دیدگر نمی  منتسب  شدگان بازداشت  به  خاصی

در   معمول  روال  طبق  کرد که  ـ مذهبی  ملی  نفر از فعاالن 11  جمعی  دسته  بازداشت  به
  نفر از بازداشت 4. نگار حضور داشتند محمد بسته  آقای  نظر در منزل  تبادل  برای  ای جلسه

،  قهاری  الدین ، دکتر نظام ، امیر طیرانی تر احمد زیدآبادی، دک رضاخانی  بهمن  یعنی)  شدگان
 1(  و ناصر هاشمی  لنگرودی  مرتاضی  ، مرضیه گرگانی  ، دکتر محمد محمدی گوارایی  فاطمه

  یعنی)  ـ مذهبی  ملی  نفر از فعاالن 21اما . قرار و آزاد شدند  تبدیل  از بازداشت  روز پس
، دکتر  طوسی ، دکتر رضا رئیس ، دکتر مسعود پدرام اهلل پیمان نگار، دکتر حبیب محمد بسته

،  کاظمیان  ، مرتضی ، محمود عمرانی رفیعی  ، دکتر محمدحسین رحمانی  ، تقی علیرضا رجایی
 " موقت"  ها بازداشت ماه  برای(  و دکتر محمد ملکی  ، سعید مدنی اردهالی  محمد محمدی

و   محمدی  ، نرگس قهاری  الدین مانند دکتر نظام)فراد دیگر ا  نیز برخی  فاصله  در این. شدند
  خبری  با وجود سکوت. قرار و آزاد شدند  تبدیل  از مدتی  و پس  بازداشت( صابر  فیروزه

و احتماالً پرسشهایِ   ـ مذهبی  ملی  از فعاالن  عده  جمعیِ این  دسته  ، بعد از بازداشت اولیه
  به  انقالب  دادگاه  عمومی  ، روابط المللی ر و نیز در سطحِ بیندر افکار عمومیِ کشو  مطرح
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  اولین.  پرداخت  شدگان بازداشت  به  اتهاماتی  ها و انتساب اطالعیه  صدور برخی  به  تدریج
  نیروهای  در آن  صادر شد که 31اسفند  16  در تاریخ  انقالب  دادگاه  عمومی  روابط  اطالعیة

  قانونی  های و گروه  در احزاب "نفوذ"و  "مرموز  روشهای"با  " براندازی"  به  ـ مذهبی  ملی
گردید   مطرح  داعیه  مزبور این  در اطالعیة  همچنین. شدند  متهم  اتهامات  کشور و نظایر این

  به  ـ مذهبی  ملی  نیروهای  علیه  در مورد اتهاماتِ وارده " و شواهد معتبری  مدارك"  که
 (. 1/2/41  رسالت  ، روزنامه انقالب  دادگاه  اطالعیه)  است  آمده  دست

دیگر از   و تعدادی  آزادی  نهضت  و جمعیِ اعضای  ها با دستگیریِ وسیع دستگیری
طرحِ   هایِ صادره و در اطالعیه.  یافت  ادامه 24/2/41  در تاریخ  ـ مذهبی  ملی  فعاالن
ایجاد بلوا و "، "نفوذ"مانند   و تکرارِ اتهاماتی "برانداز  شبکه  کشف"  چون  هایی داعیه

در .  یافت  ادامه( 11/2/41نو   ، حیات انقالب  دادگاه  اطالعیه)  و نظایر آن " آشوب
  گردید و اتهامات  مطرح  بیشتری  و بسط  با شرح  اتهامات  نیز همین  بعدی  های اطالعیه
و  "و ارزشها  دین  به  تعرض"، " مسلحانه  کتیکتا"، " با مجاهدین  ارتباط"نیز مانند   جدیدی
  در روزنامة  مندرج  انقالب  دادگاه  های ، اطالعیه طور نمونه  به)شد   آنها افزوده  ، به نظایر آن
  روزنامه)  دیگری  در اطالعیه  و باالخره(. 1/1/41  قدس  و روزنامه 1/1/41روز   سیاست

اهدافِ   برای "از کشور  خارج  از ضدانقالب  الیم  کمک  دریافت"( 1/1/41  اطالعات
 . شد  افزوده  ـ مذهبی  ملی  اتهاماتِ قبلیِ نیروهای  نیز به  براندازی

،  و عمومی  رسمی  های بارها از رسانه  اتهامات  ، این سالِ گذشته  یک  ، در طول متأسفانه
  های ها، روزنامه سیما، نمازجمعهمانند صدا و )  و مذهبی  هایِ سیاسی تریبون  منتشر و توسط
  تکرار شده...( و  ضداصالحات  و احزاب  جریانات  برخی  سران  های ، مصاحبه ضداصالحات

  که  در حالی  اند بلکه برنداشته  تنها از تکرار ادعاهایِ خود، دست  نه  مروجانِ اتهامات.  است
در حالِ   ، همچنان است  انجام  ر حالد  غیرعلنی  صورت  به  ـ مذهبی  ملی  فعاالن  محاکمة

  به  العموم مدعی  نوروز نماینده  روزنامه  در دادگاه:  از جمله. هستند  آنان  علیه  تکرارِ اتهامات
  پرداخت  ـ مذهبی  افراد ملی  برخی  جمالت  با تحریف  فکری  اتهامات  تکرار برخی

تکرارِ اتهامِ دریافتِ   به( 24/22/41)  انکیه  و یا روزنامه( 11/21/2741نوروز   روزنامه)
زد   دست  ـ مذهبی  از افراد ملی  ، در مورد یکی براندازی  اهداف  جهت  از خارج  مالی  کمک

  ها از جمله ـ مذهبی  ملی  علیه  اتهام 27  طرح  به  تهران  استان  دادگستری  کل  و یا رئیس
 (.23/22/41  کیهان)  پرداخت " مسلحانه  اقدامات"و  " جاسوسی"
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از   که  و افکار عمومی  طلب اصالح  مسئوالن  برخی  برای  مطرح  رسد، پرسش نظر می  به
 " اسناد و مدارك"بر وجود   مبنی  انقالب  دادگاه  های هایِ مکرر در اطالعیه ابتدا با داعیه

و   کی  اسناد و مدارك  این  ارائة  و جایگاه  وقت  پس  که  است  اند، این آشنا شده  فراوان
اسناد و   این  ارائة  ها ظاهراً تنها محل ـ مذهبی  ملی  دادگاه  بودن  غیرعلنی  ؟ اعالم کجاست
بارها تکرار   که  و فعلی  قبلی  های داعیه  برخی  یادآوری.  است  کرده  را نیز منتفی  مدارك

  و افکار عمومی  طلب اصالح  والنمسئ  برخی  نهایی  قضاوت  شوند ـ برای اند و هنوز می شده
 : همچون  هایی داعیه.  بیجا نیست

  ـ رسالت  انقالب  دادگاه  اطالعیه) "و شواهد معتبر  مدارك"وجود   ــ طرح
1/0/71) 

  اطالعات  که  هنگامي  به":  که  نكات  و ذکر این " مهم  مدارك"ــ طرحِ وجودِ 
  که  هایي از افراد و گروه  عده  ر شود، آنمنتش  طور علني  به  از متهمین  مستندي
  درباره"، "خواهند شد  اند، شرمنده کرده  مطلق  حمایت  از متهمین  شتابزده
  آمده  بدست  اسناد معتبري  مسلحانه  هاي حرکت  برخي  در جهت  گروه  این  تالش
  به  نها، منتقدی محاکمه  و برگزاري  اسناد و مدارك  از افشاي  پس"و  " است

  گروه  این  را درباره  امام  نظرات  و درستي  صحت  اتقان  درجه  بزودي  دادگاه
ـ   تهران  استان  اسالمي  انقالب  هاي دادگاه  رئیس  مصاحبه)خواهند کرد   درك

 (.27/0/71  رسالت
با   در رابطه " است  در دست  شواهد کافي"و  "بسیار زیاد  ادله"  ــ طرح 

  به  تهران  استان  دادگستري  کل  رئیس  پاسخ)ها  ـ مذهبي  ملي  به  نتسبم  اتهامات
 (11/0/71یزد   ـ آفتاب  نفر از نمایندگان 011  نامه

 (26/2/71ـ   انقالب  دادگاه  اطالعیه) " شده  کشف  اسناد و مدارك"  ــ طرح 
از   جدیدي اسناد"  آنها طرح  ها و جدیدترین داعیه  این  ــ و تكرار یكساله 

بار   نخستین  را براي  این  من":  که "ها ـ مذهبي  ملي  به  موسوم  گروه  پرونده
  تاکنون  خود آنان  که  آمده  دست  به  گروه  از افراد این  مدارکي  که  کنم مي  اعالم

  دادگستري  کل  رییس  سخنان) "خبر هستند بي  مدارکي  چنین  ما به  یابي از دست
 (.06/00/71  ـ کیهان  تهران  استان

  طرف  کردن  بسته  و برچسبها از یکسو و دست  اتهامات  طرفه  تکرار یک  ظاهراً ماجرای
  هر چند این.  نیست  را پایانی...( و  دادگاه  کردن  و غیرعلنی  طوالنی  های با بازداشت)دیگر 
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،  است  آشکار شده  از پیش  شاخیر بی  در سالهای  که  گونه  ها، همان" رویه"ها و " روش"
و   داده  انجام  باره  خود را در این  دقیق  قضاوت  ایران  آگاه  دارند و مردم " تأثیر وارونه"

  دادگاه  های در اطالعیه  مطروحه  اتهامات  درباره  جزئیات  برخی  شرح  خواهند داد، اما برای
  و جهت  تکرار است  نیز در حال  ر روزهه  که  شده  عنوان  ادعاهای  به  و پاسخ  انقالب

  ـ برخی  قرار شده  تبدیل  از متهمان  ماجرا، ما ـ جمعی  این  بیشتر درباره  هرچه  روشنگری
  افکار عمومی  برای  کشور و هم  مسئوالن  برخی  برای  را هم  ضروری  و توضیحات  جزئیات

 . داد  خواهیم  نوشتار شرح  ر ایننباشند، د  مطلع  جزئیات  از این  است  ممکن  که
 :  است  ضروری  ، ذکر دو نکته از آن  پیش

  ـ مذهبی  ملی  نیروهای  علیه  شده  و ادعاهایِ مطرح  اتفاق اتهامات  به  اکثر قریب ـ2
  شوند با دستاویز قرار دادن می  کامالً روشن  بعدی  در توضیحات  که  گونه  همان
با اتکا و   نه  است  بوده  ـ مذهبی  افراد ملی  بعضی  هاییا برخورد  سخنان  برخی

امر از نظر   این.  ـ مذهبی  ملی  نیروهای  و مشتركِ ائتالف  جمعی  مواضع  استناد به
  نیست  حزب  یک  ـ مذهبی  ملی  اوالً جریان  که  است  کامالً بدیهی  و حقوقی  عقلی

  اسم  به  و جمعی  مشترك  و رفتارهای  نیز تنها مواضع  در احزاب  و ثانیاً حتی
مثالً در . افراد  تک  و رفتار تک  و سخن  هر حرف  شود و نه می  نوشته  همگان

 "خرداد  دوم  جبهه  نیروهای  ائتالف"و یا  " و رهبری  امام  خط  نیروهای  ائتالف"
  به  آن  یا متشکلمنفرد   ها و اعضای ائتالف  این  یعنی.  قرار است  همین  به  نیز وضع

  این. نیستند  افراد عضو ائتالف  تک  تک  ها و رفتارهای حرف  مسئول  وجه  هیچ
  اساساً کنار گذاشته  انقالب  دادگاه  در برخوردهای  ، متأسفانه قانونی  بدیهیاتِ اولیة

  فعاالن  برخی  یا برخوردهایِ فردی  سخنان  در مورد همین  آنکه  ضمن.  است  شده
  تعمیم  ـ مذهبی  ملی  نیروهای  ائتالف  کل  به  انقالب  دادگاه  توسط  که  ـ مذهبی  لیم

خالفِ   و متأسفانه  عمدتاً نادرست  شده  مطرح  نیز استنادات  است  شده  داده
خواهد   داده  توضیح  در ادامه  که  است  و رفتارها بوده  و تحریفِ مواضع  واقعیت

 . شد
  ادعاکننده  برعهده  و برهان  دلیل  آوردن) " المدعی  علی  البینة"بدیهیِ   اصل  براساس ـ1

  به.  است  انقالب  دادگاه  بر عهده  طور اساسی  به  ادعاها و اتهامات  اثبات(  است
  که  است  انقالب  دادگاه  این " براندازی"  یعنی  انتسابی  اتهام  در مورد مهمترین  ویژه
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  که  است  نماید؛ بدیهی  ، را ارائه حقوقیِ الزم  پسند و مستندات کمهمح  باید دالیل
و   آگاه  و وجدانهای  و عقول  نزد افکار عمومی  هیچگاه  تکرار ادعاها و اتهامات

  بدان  ویژه  و به  اساس  بر این. شود نمی  تلقی "و سند  و مدرك  دلیل"  منصف
  مانند وزارت)کشور   متصدیِ امنیت مراجعِ رسمیِ  از سوی  تاکنون  خاطر که
  به  یا رسیدگی  امنیت  با مسئله  مرتبط  نهادهای  و برخی( کشور  و وزارت  اطالعات
مانند )  است  گرفته  آنها صورت  به  که  در برابر اجحافاتی  شهروندان  شکایت
  نظران باز صاح  و نیز بسیاری( 11  و اصل  امنیت  های کمیسیون  ویژه هو ب  مجلس
( کشور  از قوای  دو قوه  رؤسای  در سطح  و حتی  حاکمیت  و بیرون  درون)  سیاسی

منتقد و "،  ـ مذهبی  ملی  نیروهای  که  است  شده  و بارها اعالم  صراحت  به
  و اتهام  بحث  نوشتار ما اصالً وارد این  در این  ، بنابراین"برانداز"  اند نه" معترض
 . یما نشده  مطروحه

 نفوذ 

و   نفوذ در احزاب"،  ـ مذهبی  ملی  شدگان  بازداشت  به  انقالب  دادگاه  از اتهامات  یکی
  دادگاه  های اطالعیه)  است "کشور  و قوای  مسئوالن  میان  شکاف"و  " قانونی  های گروه

 (.2/1/41  و قدس 1/2/41  ، رسالت انقالب
و   نفوذ در احزاب  ها برای ـ مذهبی  ملی  کانیسمم  دهد که نمی  توضیح  انقالب  دادگاه

ها نفوذ  و گروه  از احزاب  یک  ؟ ثانیاً آنها اساساً در کدام است  بوده  چه  قانونی  های گروه
امر   را از این  یادشده  های چرا گروه  انقالب  ، دادگاه بوده  گونه  این  راستی  اند و اگر به کرده
  ملی  های از مقاصدِ نفوذی  از اطالع  ها نیز پس گروه  این  ا چرا مسئوالنو ی  است  نکرده  آگاه

  انقالب  اند؟ ثالثاً مگر دادگاه ابراز نکرده  خود را از دادگاه  و قدردانی  ، ابراز رضایت ـ مذهبی
توانند  کشور نمی  و مگر احزاب  هست  کشور هم  سیاسی  های دارِ مراوداتِ طبیعیِ گروه داعیه

اند،  نشده  ضدامنیتی  و اقدامات  براندازی  به  محکوم  دادگاهی  هنوز در هیچ  که  ا جریانیب
مجوز   انقالب  خود از دادگاه  هر اقدام  برای  بایست باشند و آیا می  و گفتگو داشته  رابطه

 داشتند؟ می  دریافت
.  است  ها مطرح شپرس  کشور نیز همین  و قوای  مسئوالن  میان  در مورد ایجاد شکاف

اند  ابزار نفوذ توانسته  ها با کدام ـ مذهبی  ملی  که  است  هرگز نگفته  تاکنون  انقالب  دادگاه
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  بلندمرتبه  مقام  از کدام  ـ مذهبی  ملی  مگر نیروهای  براستی. کنند  ایجاد شکاف  مسئوالن  میان
  اقداماتی  چنین  به  خود، مبادرت  جایگاهاز   بتوانند با استفاده  اند که برخوردار بوده  سیاسی

  ، شغل و نظایر آن  مسئوالن  بین  ، از نفوذ، ایجاد شکاف انقالب  نمایند؟ شاید منظور دادگاه
از آنها   یک  اوالً هیچ  که  باید گفت  صورت  در آن  که  هاست ـ مذهبی  از ملی  برخی  دولتی

مورد   در یک  را ندارند و ثانیاً حتی  دولتی  تهایحقِ تصدیِ سم  و عدم  اجتماعی  محرومیت
قرار   دولتی  هایِ باالیِ دستگاه در رده  برد که  را نام  ـ مذهبی  از افراد ملی  فردی  توان نمی  هم

ایجاد   و شکاف  تفرقه  مسئوالن  ، میان مقام  بتوانند در آن  که  این  رسد به  باشند، چه  داشته
 .کنند

ندارد   روشنی  و شناسنامه  ، هویت عاملِ آن  که  است  و نفوذ، عملی  رخنه  که  است  واضح
اند  شده شناخته  هایی ها، افراد و گروه ـ مذهبی  ملی  که  آن  کند حال می  را پنهان  آن  و یا اینکه

  ونهاساساً چگ. کنند می  معرفی  عنوان  باشند، خود را با همین  که  و جایگاهی  و در هر رده
اند، در  را امضاء کرده  متعددی  های ، اعالمیه علنی  شکل  بارها و بارها به  که  شود افرادی می

اند و در انتخاباتِ  نموده  ها سخنرانی اند، در دانشگاه کرده  و مصاحبه  نوشته  مقاله  مطبوعات
، در " نفوذی"  کلمهرا ایفا کنند؟   و نشان  نام بی  نفوذیهای  اند، نقش کرده  شرکت  مختلف
  که  کسی  یعنی " نفوذی". کنند می  را درك  آن  همگان  دارد که  روشنی  معنای  سیاسی  ادبیات
نفوذ   خواهد در آن می  که  محیطی  رنگ  کند و خود را به می  خود را پنهان  و مواضع  هویت

بر   اسرار و اسناد، تأثیرگذاری  به  بردن  مثالً پی)  خاص  اهدافی  آورد تا بتواند به کند در می
و   ها در هر روزنامه ـ مذهبی  اما ملی. گردد  نایل...( ها و گیری ها و تصمیم سازی تصمیم

مسلماً   که)آنجا   صاحبان  قبلی  با دعوت  اند، هم کرده  شرکت  که... و  و سخنرانی  جمع
با   و هم( اند داشته  کامل  آگاهی  شدگان دعوت  و مشی  و اعتقادات  از سوابق  کنندگان دعوت
  اما براستی.  است  بوده  شان و آشکار و علنی  مشخص  و مواضع  و شناسنامه  روشن  هویت

  دکتر یزدی  آقای  پروستات  جراحی  در مورد عمل  حتی  که  انقالب  دادگاه  چرا مسئوالن
 "پذیر بود تر از امریکا امکان راحت  او در ایران  بیماری  جراحی": اند و گفته  اظهار نظر کرده

  میان  اختالفات  به  زدن  نفوذ و دامن  این "چگونگیِ"  به  مورد هم  در یک( 14/2/41  رسالت)
تراز   و موافقتِ مسئوالن  همراهی  مورد هم  در یک  حتی  اند و همچنین نکرده  اشاره  مسئوالن

بودنِ   از آنها بر ادعایِ نفوذی  یک  و هیچ  نکرده  جلب  موضوع  این  کشور را به  اجرایی  اول
ـ   دانند، ملی می  خوبی  به  انقالب  دادگاه  اند؟ مسئوالن نگذارده  ها صحه ـ مذهبی  ملی
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را نیز   دیگر این  اند و از سوی نکرده  را پنهان  عقایدشان  گاه  اند هیچ بوده  ها هر جا که مذهبی
  های خود را درگیر سمت  اند که کرده  ها غالباً تالش سال  ها در این ـ مذهبی  ملی  دانند که می

و   ملی  های مشارکت  و افزایش  انتخابات  به  مربوط  که  نکنند و جز در مواردی  اجرایی
 . نکنند  ها عرضه و منصب  مقامات  خود را به  است  مردم  عمومی

گویا از   که  است  آید این ها برمی با واقعیت  آنها و انطباق  از فحوایِ اطالعیه  که  اما آنچه
  یک  چه)خود   شغلی  ، در محیط ـ مذهبیِ شاغل  از افراد ملی  هر یک  انقالب  نظر دادگاه

ـ   شود و ملی می  محسوب " نفوذی"...( و  دولتی  اداره  یک  پایین  های رده  باشد، چه  روزنامه
 !  است "بیکار"ـ مذهبیِ   ، ملی مذهبیِ غیرنفوذی

از   ها یا یکی ـ مذهبی  ملی  گویی  که  ادعا شده  انقالب  دادگاه  اطالعیه  در یک  همچنین
اهلل  حزب  به  منتسب  را در نیروهای  ، فردی دینی  حاکمیت  به  مردم  کردن  بدبین  برای"آنها 

 "نماید  فیزیکی  و حمالتتهدیدآمیز   اقدامات  به  ، تحریک ایجاد تشنج  تا برای  نفوذ داده
 (. 1/1/41  قدس  روزنامه)

ـ   ملی  شود از طرف ادعا می  فرد که  کند این نمی  اعالم  گاه  هیچ  انقالب  دادگاه  البته
را   فیزیکی  آمیز و حمالت تشنج  اقدامات  ، چه است  شده  داده "نفوذ"اهلل  ها در حزب مذهبی

 . است  داده  مها انجا ـ مذهبی  ملی  هدایت  به

 ؟ ماجرا چیست  این  اما واقعیت

  آقای  و انتخاب 36خرداد   در انتخابات  طلب گیرِ مردمِ تحول از پیروزیِ چشم  پس  بالفاصله
  نشان  اینکه  آنها برای  فشار و گردانندگان  های گروه  ، از سوی جمهوری  ریاست  به  خاتمی

 36  در مرداد ماه  از جمله. آغاز گردید  تحرکاتی " تاس  چیز تغییر نکرده  هیچ"شود   داده
  مشخصات.  فشار قرار گرفت  های از افراد گروه  ای عده  فردا مورد حملة  ایران  دفتر مجله

  برخی  ماشین  و شماره(  وی  منزل  و آدرس  اسم)  کنندگان نفر از حمله  یک  دقیق
اما . گیرد قرار می  انتظامی  در اختیار نیروی  نشریه  آن  اندرکاران دست  از سوی  کنندگان حمله

  دو سال. نرسید  نتیجه  به  گاه  نیرو بود هیچ  آن  اطالعات  در اختیار حفاظت  مزبور که  پرونده
  فردا مراجعه  دفتر ایران  به  حضور داشت  حمله  در آن  که  افرادی  از فعالترین  بعد یکی

  چه  اینکه  و از جمله  آن  صحنه  و پشت)ماجرا   آن  ، جزئیات طلبی حاللیت  کند و ضمن می
را ( دور باشد  فرستد تا او از تهران مشهد می  بلیط  شده  واقع  فرد مورد شناسایی  برای  کسی
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  خاطر مسائل  به  نشریه  آن  اندرکاران اما دست. دهد می  توضیح  نشریه  اندرکاران دست  برای
  را به  مسئله  تنها این  نه  خطر نیفتد هیچگاه  فرد به  آن  جان  که  آن  و برای  و اخالقی  انسانی

  به  نکردند، حتی  سیاسی  برداری او نیز بهره  از اطالعات  حتی  نکشاندند، بلکه  افکار عمومی
  هم(  و ناچیزی  اندك  البته)  مالی  کمک  بوده  مالی  و در تنگنای  در شرفِ ازدواج  فرد که  آن
اتفاقاً از   که  انقالب  دادگاه  ماجرا، اینک  از این  دو سال  از گذشت  پس  اما متأسفانه. کنند می
در باال آمد   که  شده  و تحریف  کامالً وارونه  شکلی  را به  آن  است  شده  ماجرا مطلع  این

در ...( و  فیزیکی  حمالتو   ایجاد تشنج  برای "اهلل حزب"  در میان  نفوذ دادنِ فردی  یعنی)
  و حمالت  تشنجات  از این  ای نمونه  هیچ  که  آن  نماید، بدون می  خود منعکس  های اطالعیه
 .نماید  را مطرح  شده  هدایت  فیزیکی

  و اغتشاش  شورش 

ها در  ـ مذهبی  ملی  با اتهامات  در رابطه( 1/1/41روز   سیاست)  انقالب  دادگاه  در اطالعیه
 : است  بند آمده  یک

  کارهاي از راه  یكي  عنوان را به  اجتماعي  و شورشهاي  شوبآ  گروه  ـ این  الف
  کوي  تیرماه 07  خیاباني  هاي بعد از آشوب  اگر چه.  است  خود مدنظر داشته

و   ملي  اصطالح  گذارند اما عناصر به را کنار مي  روش  ظاهر این  به  دانشگاه
  از دستگیرشدگان  یكي  در منزل  گذشته  سال  در تیرماه  که  اي هدر جلس  مذهبي
را   آرام  براندازي  حرکت  و انفجار در ادامه  شورش  حل  بود، راه  شده  تشكیل
  مسائل  در خصوص  جدیدي  مطالب  شده  انجام  با تحقیقات. کنند مي  مطرح
افشاء   بعدي  هاي در اطالعیه  که  است  آمده  دست  به 67  تیرماه  فتنه  پرده  پشت

 .خواهد شد
تا  07  روزهاي  بین  در فاصله  که  هایي ها و شورش طلبي با آشوب  ـ همزمان  ب
از عناصر   با یكي  مالقاتي  طي  از دستگیرشدگان  ، یكي اتفاق افتاده 67  تیرماه 21

  هاي شورش  دنبال  را به  قومي  هاي از پتانسیل  پیشنهاد استفاده  ـ مذهبي  ملي
  کارشناس  گیرد، یك  کار صورت  گوید اگر این کند و مي مي  مطرح  خیاباني
  است  کرده  اعالم  ایران  همسایه  از کشورهاي  مستقر در یكي  آمریكایي  نظامي

 .  آوریم  عمل  به  جانبه همه  حمایت  داریم  ما آمادگي  حرکت  در صورت
  ارتباط  ما از برقراري  هدف  گوید که خود مي  اعترافات در  از متهمین  ـ یكي  پ
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  با نظام  پیوند آنها را از نظر فكري  بود که  ها این دانشگاه  اسالمي  هاي با انجمن
  یك  عنوان  بپردازد و به  با قدرت  نقد و درگیري  بتواند به  تا دانشگاه  کنیم  سست

 .شود  لتبدی  فشار از پایین  اهرم  نهاد معترض

 : است  فوق، بیانِ توضیحاتِ زیر ضروری  در مورد ادعاهای
  خود همواره  جمعی  های در اطالعیه  و چه  شخصی  صورت  به  ها چه ـ مذهبی  ملی- 0

را از   و همگان  دانسته  افراطی  راست  جریان  را مزیت  و خشونت  و تشنج  آشوب
  در جامعه  کنونی  اصالحی  ضرر جنبش  بهها را  روش  گونه  و این  پرهیز داده  آن

در   مسلحانه  اقدام  به  در بند مربوط  مواضع  از این  هایی نمونه. اند دانسته  ایران
 . است  آمده  نوشته  همین

  در اطالعیه  از دستگیرشدگان  یکی  در منزل " تیرماه  جلسه"  عنوان  تحت  موضوعی- 2
  براندازی  حرکت  در ادامه "و انفجار  شورش"  حل راه  در آن  گویی  که  است  آمده
و   مورد اشاره  در جلسة  نه. باشد می  محض  ادعا، کذب  ؛ این است  شده  مطرح!  آرام

  و جمعیِ ملی  هایِ فردی ها و نوشته از گفته  یک  در هیچ  ، و نه در دیگر جلسات  نه
 .  است  نشده  مطرح "و انفجار  شورش"از   بحثی  ها هیچگاه ـ مذهبی

  ، وعده و اغتشاش  با محور شورش  در رابطه  انقالب  دادگاه  از اطالعیه  در قسمتی- 1
  مسائل  در خصوص  جدیدی  مطالب  شده  انجام  با تحقیقات»:  است  شده  داده

افشاء   بعدی  های در اطالعیه  که  است  آمده  دست  به 34  تیرماه  فتنه  پرده  پشت
  علت.  است  نگردیده  عملی  هیچگاه  وعده  این  دانند که می  اما همگان« .واهد شدخ
 24  خیابانی  های آشوب"با   در رابطه  که  کذبی  ادعای  برخالف  که  است  این  هم  آن

تنها   ها نه ـ مذهبی  ، ملی است  شده  ها مطرح ـ مذهبی  ملی  به  آن  و انتساب " تیرماه
  سیاسی  ناظران  همه  که  همانگونه  اند، بلکه ماجرا نداشته  در این  نقشی  ترین کوچک
  بعد از حمالت  که 34  تیر ماه  هستند در وقایع  در جریان  خوبی  به  و مطلع  منصف
  ـ مذهبی  ملی  های از شخصیت  بسیاری  گرفت  صورت  دانشگاه  کوی  به  سبعانه

  دعوت  از کوی  خروج  و عدم  آرامش  را به  یانو دانشجو  حضور یافته  در کوی
  و آشکار مواضع  طور صریح  به  دوران  آن  های روزنامه  صفحات. کردند

خرداد و   های روزنامه  به  طور مثال به)دهد  می  را نشان  جریان  این  شخصیتهای
  عهمراج 11/8/34و  12/8/34امروز   و صبح 34  تیرماه 11و  17  مورخ  نشاط
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 (.شود
  نمودند که  امر اذعان  این  کشور نیز صریحاً به  سیاسی  از جریانات  برخی  هنگام  در همان

با روند   در رابطه  که  مواضعی  به  داد که  نشان  کوی  در وقایع(  ـ مذهبی  ملی)  جریان  این
 "عصر ما"  نشریه  ارهشم  مثالً در اولین)  دارد، پایبند است  و آشوب  تشنج  و عدم  اصالحات

  کشور نیز از مواضع  مراکز رسمی  الظاهر در برخی و علی(.  کوی  از وقایع  پس
 . است  آمده  عمل  تقدیر به  دوران  در این  ـ مذهبی  ملی  های شخصیت

و   بوده  محض  کذب  انقالب  دادگاه  بند از اطالعیه  در این  شده  اتهاماتِ مطرح  بنابراین
 .  است  نموده  عنوان  ای طور کامالً وارونه  را به  واقعیت

از   بر استفاده  مبنی  فرد دستگیرشده  پیشنهادِ یک  عنوان  به  که  اما واقعیتِ ماجرایی- 8
  که  است  شکل  نیز بدین  است  آمده  ها از آن خارجی  و حمایت  قومی  های پتانسیل

در   درج  احتماالً برای)خود   شخصی  مسائل  برخی  طرح  برای  که  شهرستانی  فردی
  مدیر مسئول)  ـ مذهبی  ملی  از فعاالن  نزد یکی( ها ـ مذهبی  ملی  نشریه  یک

افراد دیگر نیز   نزد برخی  طرحِ مشکالتش  الظاهر برای علی  رود ـ وی می(  نشریه
  در اثنایِ شلوغ  حرفهایش  باشد در بین نیز می  ساده  فردی  که  وی. ـ   است  رفته

و امکانِ   هایِ قومی اظهارنظر، پتانسیل  یک  عنوان  به  تهران  های بودنِ خیابان
  در بین  که  ـ مذهبی  فعالِ ملی  اما آن. کند می  را مطرح  ها از آن حمایتِ خارجی

  شده  شناخته  ملی  منافع  و معتقد به  و دلسوز ایران  معتدل  شخصیتی  عنوان  به  همه
  کند که می  نصیحت  و او را هم  کرده  را نقد و نفی  موضوع  این  صراحت  ، به است

  نیست  معلوم  حال. نباشد  مسائل  گونه  نیندیشد و احیاناً پیگیر این  مسائل  این  به
  پلیسی  داستان  یک  صورت  ها به اطالعیه  در این  سادگی  همین  به  چرا ماجرایی

  شدن  از روشن  و پس  الظاهر فرد مزبور دستگیرشده علی)  است  رآمدهد  گرانه توطئه
  ، آزاد گردیده نبوده  بیش  و ادعایی  حرف  وی  توسط  شده  مطرح  موضوع  اینکه
 (. است

  عنوان  به  کشاندنِ دانشجویان  با قدرت  نقد و درگیری  به  عنوان  تحت  اما آنچه- 1
اوالً   چرا که.  است  نیز تحریفِ واقعیت  شده  حها مطر ـ مذهبی  ملی "هدفِ"
از   و نهی  معروف  امر به قِمصدا  ندارد بلکه  تنها اشکالی  نه  قدرت  کردن "نقد"

  مانند دانشجویان  جامعه  اقشار نخبة  و بویژه  همگان  وظیفة  ؛ نقد قدرت منکر است
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تنها باید از نقد نهراسند   نه(  ع) علی  امام  سنت  نیز بنا به  قدرت  و صاحبان  است
کشاندنِ   با قدرت  درگیری  به"  ثانیاً مسئلة. بروند  آن  استقبال  باید به  بلکه

  به  و نه  شخصی  صورت  به  ها نه ـ مذهبی  ملی. باشد می  محض  کذب " دانشجویان
  خوبی  را به  آن  معنای  همگان  که) " درگیری"  خواهان  هیچگاه  جمعی  صورت

ـ   ملی  آنچه. دانند می  راستِ افراطی  را مزیتِ جریان  اند و آن نبوده( فهمند می
  که)  راست  عمدتاً عملکرد جریان  هم  عملکردها، آن "نقد"اند  ها خواسته مذهبی

سو و   از یک( کند  تلقی  و قدرت  حاکمیت  و یا حتی  نظام  نباید خود را مساوی
  بوده  اش طلبانه اصالح  های وعده  به  کردن  عمل  برای  طلب الحاص  جریان  به  توصیه
 .  است

ـ   ملی  بارها از سوی  که  همانگونه  و ارشادات  نقدها و اعتراضات  این  همه  تر اینکه مهم
و   طلبانه و اصالح  ، مدنی باید کامالً قانونی  است  ها مورد تأکید قرار گرفته مذهبی

  کوی  حوادث  در مقطع  ویژه  بارها و به  همچنین  ـ مذهبی  ملی  نیروهای. آمیز باشد مسالمت
و   کرده  دعوت  و خشونت  پرهیز از تشنج  را به  و غیر آن  دانشجویی  جنبش  تهران  دانشگاه

  ها به ـ مذهبی  ملی  و سند از سوی  و مدرك  ها نمونه ده  رابطه  در این. اند انذار و هشدار داده
هر ناظرِ منصفِ   از چشمان  و هم  است  ارائه  قابل  هم  وجود دارد که  و جمعی  فردی  تصور

 .  نیست  ، پنهان طرف بی

  مسلحانه  اقدام 

 4/1/41و  72/2/41  در دو اطالعیة  خود و از جمله  های در اطالعیه  همچنین  انقالب  دادگاه
  به  انقالب  استناد دادگاه.  است  کرده  متهم " نهمسلحا  مبارزه"  را به  ـ مذهبی  ملی  نیروهای

در   ادعاشده  که  است  سخنرانی  جلسة  در یک  ـ مذهبی  از اندیشمندانِ ملی  یکی  نظرات نقطه
گیرد  قرار می  ، مورد بحث استراتژی  یک  ، نه تاکتیک  یک  عنوان  به  مسلحانه  راهکار اقدام»  آن

(  انقالب  دادگاه 72/2/41  مورخ  اطالعیه)«  ترور نیز مفید است  گاهی گه  شود که می  و عنوان
ر د  ، اما اثرش هنوز نه  استراتژی  یک  عنوان  ترور به»: گوید می  ـ مذهبی  ملی  فعال  و این

 (. انقالب  دادگاه 4/1/41  مورخ  اطالعیه)«  انکار نیست قابل  وجه  هیچ  ایجاد فضا به
 :  ذکر است  زیر قابل  و توضیحات  کات، ن خصوص  در این

  از یک  ای شده و تقطیع  تحریف  های ، بخش انقالب  دادگاه  مطالبِ مورد اشارة (الف
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 . است  طلبی اصالح  در مورد جنبش  سخنرانی  جلسة
پردازد و در  می  مسلحانه  نقد و نفیِ استراتژیِ مبارزة  مزبور، به  در جلسة  سخنران (ب
بحثِ   تنها از منظر یک  هم  آن  کننده پرسش  یک  به  ، در جواب و پاسخ  شپرس  بخش

  در تحوالت "ترور"و تاریخیِ تأثیر   شناختی تحلیلِ جامعه  ، به و توصیفی  ، تاریخی اجتماعی
و از   نداشته " توضیحِ تجویزی"پردازد و هرگز قصد یا معنایِ  می  ـ اجتماعی  سیاسی
 .شود نمی  ، برداشت مقوله  یز اینن  ایشان  های صحبت
  اساسی  قانون  در چارچوب  بر لزومِ حرکت  صراحت  به  سخنرانی  در همین  سخنران (پ
 . کند ، تأکید می و تعقیبِ روند اصالحات  اصالحی  و عمل
اخیر ـ   های در سال  ویژه  متعدد خود و به  ، در اظهارنظرهای نظر مورد اشاره  صاحب (ت

و از   تأکید داشته  خشونت  بر نفی  ـ همواره  است  شده  کشور بارها منعکس  مطبوعات در  که
 : است  گفته  جمله

  این  عقل  خدا و فرمان  ، سفارش ایران  امروز جامعه  هاي واقعیت  به  ــ با توجه
  خشونت  در مسابقة... گیرند  پیش  مدارا و پرهیز از خشونت  راه  همگان  که  است

 ،(17/2/34  نشاط)«  نیست  برنده  کس  قهر، هیچ و
 ،(34  آبان 27خرداد )«  نیست  خشونت  اعمال  به  ، نیازي حقیقت  تبلیغ  براي»ــ  
«  احراز حقوق خود هستیم  و خواهان  آمیز سیاسي مسالمت  مبارزة  معتقد به»ــ  
 ،(11/22/33آریا )
و   موجود را بحراني  ، وضعیت اي ویانهج قهرآمیز و ستیزه  حل  راه  هر نوع»ــ  

  نشاط) «آورد مي  همراه  را به  بیشتري  و خشونت  سازد و ویراني تر مي پیچیده
17/2/34)، 

  در ورطة  و غلتیدن  و درگیري  خشونت  باید از هر نوع  دانشجویان»ــ  
  تبدادطلباس  و محافل  طلبان خشونت  را به  بهانه  بهترین  که  هایي ماجراجویي

 ،(34تیر  17خرداد )« دهد، پرهیز کنند مي
، آرزوها  و قهر، فضا را مسموم  داد بار دیگر زهر خشونت  چرا باید اجازه»ــ 

 .(34فردا، آذر   ایران)« سازد؟  مبدل  یأس  و امیدها را به  را مدفون

ـ   ملی  هاینیرو  و مجموعة  ، ائتالف نظرات شخصی  نقطه  بر این  افزون  همچنین (ث
و قانونیِ   جویانه خود بر ضرورتِ پیگیریِ مسالمت  های در اطالعیه  نیز همواره  مذهبی
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 : اند، از جمله تأکید ورزیده  خشونت  و نیز نفی  خود و مردم  مطالبات

و   آزادي  براي  جنبش»:  است  شده  اعالم 0167خرداد  2  ــ در اطالعیه 
  هاي و خواسته  اساسي  مطالبات)  اش اصیل  توانةپش  اتكاي  به  ساالري مردم

و   زایي تنش  دور از هر گونه  و صبور و به  پرتالش  همچنان(  مردم  مشروع
 ، «خواهد کرد  طریق  ، طي طلبي خشونت

با تأکید بر پیگیريِ   ـ مذهبي  ملي  نیروهاي  ، ائتالف0167تیر  7  ــ در اطالعیه 
( بود  شده  آرا حذف  با ابطال  شان نماینده  که)سقز   ردماز م  طلبانه روند اصالح

را   خویش  برحق  ها و مطالبات ، خواسته کامل  حفظِ آرامش  ضمن  است  خواسته
 .کنند  پیگیري  قانوني یقاز طر

  پرهیز از درغلتیدن"  ـ مذهبي  ملي  نیروهاي  ائتالف 67مرداد  2  ــ در اطالعیة 
 . است  شده  توصیه  دانشجویان  ، به" و مرج  و هرج  خشونت  مسرانجا بي  جادة  به
 ...ــ و  

  آخرین  که 0167در اسفند   ـ مذهبي  ملي  نیروهاي  ائتالف  و در اطالعیة
ـ   ملي  جمعيِ فعاالن از بازداشتِ دسته  پیش  و علنيِ ائتالف  موضعگیريِ رسمي

  پیگیري  و لزوم " زایي حرانو ب  خشونت  هرگونه"با   بود، مخالفت  مذهبي
با   اساسي  قانون  در چارچوب  و قانونيِ مطالبات  طلبانه ، اصالح جویانه مسالمت

 .  است  شده  واقع  ، مورد تصریح ملي  بر منافع  تكیه

  های جز بخش  مستندی  هیچ  که  در حالی  انقالب  دادگاه  که  نیست  مشخص (ج
از   بخشی  ای و انگیزه  هدف  ، ندارد با چه خصوصی  در جلسة اظهارنظر  از یک  شده گزینش

  اند، ملتزم کوشیده  باز انقال  پس  سال 17  در تمامی  کشور را که  سیاسی  پرسابقة  نیروهای
  اند، به بوده  انقالب  گذاران پرهیز کنند و خود از پایه  باشند و از خشونت " ملی قِمیثا"  به

  در چند سال  ویژه  و به  تأسف  با کمال  که  در حالی  هم  کند، آن می  تهمم  مسلحانه  مبارزة
و   تبلیغِ علنیِ خشونت  کشور به  و رسمی  عمومی  از تریبونهای  از سخنرانان  اخیر، برخی

پیامدهایِ اظهار نظرِ   تواند از جمله می  که  تلخی  حوادث  رغم  اند و به ترور پرداخته  حتی
  مدارا را به  پردازند و اندیشة می  خشونت  تبلیغ  ، به آزادانه  شود، همچنان  رزیابیا  آقایان
 .گیرند می  سُخره
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  خلق  مجاهدین  با سازمان  ارتباط

اند،  دانسته  ـ مذهبی  ملی  نیروهای  بر براندازی  را دلیلی  و آن  شده  مطرح  که  دیگری  اتهام
 : که  طوری  به.  است  بوده " لقخ  مجاهدین  سازمان"با   ارتباط
  است  آمده  شده  چاپ 1/1/41  روز مورخ  در سیاست  که  انقالب  دادگاه  در اعالمیه- 2

 : که

  همكاري  با منافقین  اسالمي  انقالب  از پیروزي  پس  دو نفر از دستگیرشدگان»
و زیر نظر   دهبو  گروهك  این  تبلیغات  از آنها مدتها مسئول  اند و یكي داشته

با   خاطر همكاري  به  و دیگري  است  کرده مي  فعالیت  گروهك  این  سرکرده
 .«بود  شده  محكوم  زندان  سال 01  به  منافقین

 : است  زیر ضروری  توضیحات  رابطه  در این
. گردد برمی  از انقالب  قبل  به " خلق  مجاهدین  سازمان"با   دو نفر یادشده  همکاری (الف

  تضاد پیدا کردند در طی  گروه  این  مشی  با خط  در بعد از انقالب  از اینکه  دو نفر پس  این
  اعالمیه  یک  طی 2711  تیر ماه 1شد، در   شروع 14از پاییز   که  سازمانی  درون  مبارزة  یک

با  2711  ماه  را در دی  سازمان  از این  جدا شدن  جدا شدند و علت " سازمان"از   رسمی
 . دادند  توضیح " روند جدایی"  انتشار کتاب

 . اند نبوده " سازمان"  تبلیغات  مسئول  دو نفر هیچگاه  از این  هیچکدام (ب
  بازداشت  از انقالب  پس  اخیر، هیچگاه  از بازداشت  دو نفر قبل  از این  هیچکدام (ج
  محکوم  زندان  سال 21  به  با منافقین  خاطر همکاری  به  دیگری"ظاهراً منظور از . اند نشده
  ارتباط  اتهام  به 61  در سال  که  است  ـ مذهبی  ملی  دیگر از فعاالن  یکی  به  اشاره "بود  شده

خود   متأسفانه  که  است  آزاد گردیده  از زندان  سال 1از   و پس  شده  بازداشت " سازمان"با 
  سازمان"عضو   نیز هیچوقت  اما ایشان.  نیست  آن  طرح  جای  اینک  دارد که  مستقلی  حکایت

 " مجاهدین  سازمان"  از طرف  که  اول  مجلس  در انتخابات  و حتی  نبوده " خلق  مجاهدین
( 14اسفند )  و اطالعات  کیهان  در روزنامه  که  ای اعالمیه  شود طی می  کاندیدا معرفی  عنوان  به

  اتهام  این  به  و حتی  نیست  گروهی  عضو هیچ  کند که می  اعالم  صراحت  به  است  شده  چاپ
 .  است  نشده  محکوم

  در رابطه  انتشار یافته 1/1/41  روز مورخ  در سیاست  که  انقالب  دادگاه  در اطالعیه- 1
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 : است  آمده  نژاد برگزار شد، چنین محمد حنیف  شهادت  مناسبت  به  که  ای با جلسه

نژاد  سالگرد حنیف  مراسم  پوشش  تحت  دیگر که  از جلسات  در یكي  همچنین»
  استراتژي  پیگیري  براي  سازماني  تشكیل  برگزار گردید، در مورد ضرورت

 .« گرفت  صورت  بحث  مسلحانه  مشي  خط  نژاد یعني حنیف

  انقالب  انزن  جامعه"  در محل 31در خرداد   که  ای جلسه  دارد به  اشاره  قسمت  این
  برگزار شده " خلق  مجاهدین  سازمان"  گذاران بنیان  شهادت  بزرگداشت  مناسبت  به " اسالمی

 .  است
  برای  سازمانی  تشکیل  در مورد ضرورت  از سخنرانان  یادبود هیچکدام  مراسم  در این

.  است  نگفته  سخنو   نکرده  بحث " مسلحانه  مشی  خط  نژاد یعنی حنیف  استراتژی  پیگیری"
و   هایِ مبارزاتی یا تحلیلِ ویژگی  خاطرات  نقل  به  جلسه  در این  سخنرانیهایِ افرادِ مختلف

  از مبارزات  سازمان  گذاران بندیِ بنیان و جمع  سازمان  گذاران ـ مذهبیِ بنیان  اخالقی
  ضرورت"بر   مبنی  انقالب  اهدادگ  اعالمیه  و ادعای  است  بوده  ایران  مردم  گذشته  یکصدساله

  محض  کذب " مسلحانه  مشی  خط  نژاد یعنی حنیف  استراتژی  پیگیری  برای  سازمانی  تشکیل
 . است

روز   سیاست  در روزنامه  مندرج)  انقالب  دادگاه  از اطالعیه  در قسمتی  همچنین
 :  است  آمده( 1/1/2741

 76  و تا سال  بوده  غیرقانوني  روهگ  عضو یك  دیگر از دستگیرشدگان  یكي»
 .« است  بوده  کد ارتباطي  و داراي  داشته  مستمر با منافقین  ارتباط

  انقالب  اول  های در سال  که  است  ـ مذهبی  ملی  از فعاالن  با یکی  در رابطه  نکته  این
  این  های فعالیت  موقت  از توقف  پس  وی.  است  مبارز بوده  مسلمانان  عضو جنبش  مدتی
  طور منفرد و مستقل  و به  نبوده  گروهی  عضو هیچ  ، دیگر تاکنون61  در آغاز دهه  گروه

  مجاهدین  سمت  به  مقطع  در آن  از دوستانش  ای عده  که  در حالی  وی.  است  کرده می  فعالیت
و دارد، با   داشته  اهدینمج  اولیه  بنیانگذاران  به  که  و اعتقادی  احترام  روند، ضمن می

  به  کند و حتی می  مرزبندی  از دوستانش  بخش  با آن  و عملی  طور نظری  به  تمام  صراحت
  منفی  پاسخ  تمام  آید با صراحت او می  جذب  برای  مجاهدین  از طرف  که  ای فرستاده

  سمت  به  که  ای عده نیز با وجود دستگیریِ  از آن  پس  ـ مذهبی  ملی  فعال  این. دهد می
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اند و  کشور بوده  امنیتی  دستگاه  کامل  بازجویی  نیز تحت  و حدود یکسال  رفته  مجاهدین
  و عدم  از وی  که  خاطر شناختی  بود، به  اخذ شده  طور جزئی  به  آنان  اطالعات  کلیه

  و دقیق  کامالً روشنطور   کشور به  و قضایی  امنیتی  در دستگاه  با مجاهدین  اش همکاری
  هایِ او چه سیرِ فعالیت. گردد احضار می  حتی  و نه  شده  بازداشت  هیچگاه  نه  وجود داشته

از   و پس  ، اینک اما متأسفانه. باشد می  و روشن  ماجرا نیز کامالً شفاف  از این  پس  و چه  قبل
ـ   ملی  فعال  این "مستمرِ  ارتباط"داستانِ کذبِ   ماجرا ـ ناگهان  از آن  سال  سیزده  گذشت
  امر در دستگاه  جزئیات  همه  که  در حالی  هم  گردد، آن می  مطرح  با مجاهدین  مذهبی

  مدت  نیز در این  ـ مذهبیِ مورد اشاره  و فعالِ ملی  کشور موجود است  و قضایی  اطالعاتی
 . است  کرده  فعالیت  عمومی  در عرصه  طور علنی  به  همواره

 ها و ارزش  دین  به  تعرض
 :  است  آمده( 1/1/41روز   سیاست)  انقالب  دادگاه  در اطالعیه

  قلبي  خود در صدد بودند تا اعتقادات  هدف  به  رسیدن  براي  افراد دستگیرشده»
  دیني  منظور مستقیماً مقدسات  کنند و بدین  را سست  مردم  دیني  و باورهاي

 «.دادند رار ميق  را هدف  مردم

 : مفید است  و اندیشه  عقل  اصحاب  برای  نکات  برخی  یادآوری  رابطه  در این
،  شریعتی  دکتر علی  همچون)  جریان  این  های و شخصیت  تاریخیِ بزرگان  سابقة (الف
  چبر هی( نوگرا)  مذهبی  و تبلیغِ هویت  در طرح(  اهلل طالقانی و آیت  بازرگان  مهدی  مهندس

 . نیست  پوشیده  و منصفی  آگاه
و  11  های در دهه... و  ، پزشکان ، مهندسین دانشجویان  اسالمی  های انجمن  تأسیس (ب

  از بدیهیات  نکته  باز این  که  است  گرفته  صورت  جریان  این  ها و فعاالن شخصیت  توسط 71
 .  است  در ایران( نوگرا)  یمذهب  و جنبش  دانشگاه  تاریخ  در صفحات  تاریخیِ مضبوط

  این  های هایِ فکریِ دیگر شخصیت تالش  از آن  و پس  انقالب  های سال  در طول (پ
... و  اشکوری  یوسفی  ، حسن اهلل پیمان ، دکتر حبیب اهلل سحابی عزت  مهندس  همچون  جریان

 .باشد می  الشمس  ، نیز اظهر من(نوگرا)  مذهبی  از هویت  و دفاع  در طرح
در   خود و هم  انتسابی  در عنوان  هم  ـ مذهبی  ملی  اخیر نیز جریان  در سالیان (ت
  تأکید کرده  بر هویتِ مذهبیِ خویش  ـ سیاسیِ خود همواره  ها و مواضعِ فکری فعالیت
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 .  است
  که  دهکر  نوگرا تغذیه  اسالم  از آبشخور تاریخی  جریان  این  مذهبی  هویت  و صدالبته  البته

  متهم  بنابراین.  است  داشته  سنتی  و بعضاً متضاد با اسالم  متفاوت  نظرگاهی  طور بنیادی  به
و یا  " مردم  دینی  و باورهای  قلبی  اعتقادات  کردن  سست"  نوگرا به  کردنِ مروجانِ اسالم

ـ   است  اساس بی  زنی و اتهام  سازی یا صرفاً پرونده " دینیِ مردم  قرار دادنِ مقدسات  هدف"
خود را از   تلقی  ای عده  خورد ـ و یا اینکه می  سیاسی  های درد دعواها و جدال  بیشتر به  که

  نیاز به  داعیه  این  دانند؛ بطالن می  را برخورد با اسالم  و نقد آن  دانسته  اسالم  ، عین اسالم
 . ندارد  چندانی  استدالل

را   هایِ خود از اسالم توانند و نباید تلقی اخیر نمی  دهة  در یک  ، حداقل آنان  آنکه  ضمن
 " مردم"  همان  کنند چرا که  معرفی " مردم"دینیِ   و مقدسات " مردم"دینیِ   باورهای  نام  به

  ، اعتقادی طیفی  چنین "دینیِ"باورهایِ   دیگر به  اند که داده  خود نشان  بارها و بارها با رأی
 . دهند می  هستند ـ رأی  جناح  مقابلِ این  دیگر ـ که  هایِ دینیِ طیفهای تلقی  بهندارند و 

  های در اطالعیه  که  مطالبی  درباره  و توضیح  در پاسخ  است  ، ضروری مسئله  جدا از این
 :گردد  توجه  اساسی  دو نکته  به  است  شده  قول  نقل  رسمی

و   ، دقیقاً اعتقادات ـ مذهبی  افراد ملی  به  و منتسب  شده  قول  نقل  از مطالب  برخی ( الف
  و تعارض  ، تفاوت هایِ سنتی هایِ نوگرا با تلقی تلقی  این  ؛ اگر چه است  آنان  دینی  های تلقی

، مصداقِ بارزِ  صورت  در این  که  نیست  دادگاه  صحن  برخورد با آن  تردید جای دارد، اما بی
،  ، نظری فکری  های در حوزه  بایست تنها می  مقوالت  این  واهد بود؛ بهخ "عقاید  تفتیش"

  تعارضِ فکریِ دو جریانِ تاریخیِ اسالم  توان نمی  و در کل  پرداخت  و دانشگاهی  علمی
  شیوه  این. نمود  و فصل  ، حل فکری  با مقوالت  قضاییه  و نوگرا را با درگیر کردنِ قوه  سنتی

 .  نخواهد داشت  دینی  دار از نوگرایی و شناسنامه  پرسابقه  نحلة  تفکرِ یک  اکمةجز مح  معنایی
را   دوم  بخش  ، متأسفانه است  ـ مذهبی  بیانِ اعتقاداتِ افراد ملی  که  جدا از مطالبی ( ب
  دادگاه  های در اطالعیه  شده  قول  مطالبِ نقل  از این  بسیاری  دهد که می  تشکیل  مطالبی

  ، به و نظایر آن  کلمات  و تحریف  و حذف  نادرست  ، گزینش شدن  بریده  با بریده  نقالبا
 . اند شده  خارج  اصلی  از معنای  وضوح
 :  است  آمده( 1/1/41روز   سیاست)  انقالب  دادگاه  در اطالعیه  طور مثال به

  یك  اسالم: گوید مي  داشت  با حضور جوانان  که  اي از آنها در جلسه  یكي»



162  براندازي قانوني 

 . « است  مدني  جامعه  تحقق  براي  خورده شكست  ذهني  تالش

 :  است  شکل  این  به  مسئله  اما اصل

،  است  اي خورده شكست  ذهني  ساخت  یعني  ذهني  تالش  یك  اسالم  نظر من  به»
 «؟ خورده شكست  گویم حاال چرا مي.  مدني  جامعه  تحقق  براي

در   است  خورده  شكست  ذهني  ساخت  یك  ، اسالم روایت  یكدر   نظر من  به»
،  مسلمانیم  ما همه.  است  نخورده  شكست  ، اسالم نه.  مفهوم  این  به  شكست. شرق
  البته. ببرد  را پیش  است  ادعا داشته  که  مدنیتي  مدل  آن  است  نشده  موفق  ولي
  جامعة  خواسته مي. کند  درست  لشك  آن  به  مدني  جامعه  است  خواسته نمي

  عُمَر، شما این  ، در دوره اش نمونه. ها برابر باشند انسان  کند که  درست  آزادي
  حوزه  شما این.  مردم  اعتراض  به  عُمَر پاسخگو هست. بینید را مي  مدنیت
  را عوض  را بكشند، خلیفه  شوند عثمان بلند مي  اي بینید، عده را مي  عمومي

  به. تواند جا بیندازد بعد نمي  هستند، ولي  موفق  هم  اي دوره  اینها تا یك. کنند
  ذهني  ساخت  شود، این مي  وارد منطقه  با اسالم  ذهني  ساخت  خاطر یك  این

، خود  ها قانون ؛ مثالً مغول آمده مي  که  پادشاه. دارد  تصادم  با ساختار عیني  مدام
در .  غزنویان  ، چه سلجوقیان  چه. بودند  خود ترکان،  قانون  چنگیز بوده

تر  نرم  قرآن  حقوقي  احكام  کنید همیشه مي  شما دقت  بعد از اسالم  هاي حكومت
 .« اینهاست  از اعمال

  ساخت  کند یك مي  سعي  اسالم  بینید که کنید مي مي  خاطر شما دقت  این  به»
 .« است  شده  موفق  نظر من  به  هم  اهایيج  در یك. ایجاد کند  متمدنانه  ذهني

  آمده  ـ مذهبی  از افراد ملی  یکی  از قول( 1/1/41  قدس)  انقالب  دادگاه  و یا در اطالعیه
 :  است

  قابل  وجود دارند که  مطلقي  هاي انسان.  است  شده  تمام  تاریخ  در تفكر سنتي»
، ما از  نداریم  بهتر در عالم  ز عليگویند ا مي  زني مي  حرف  وقتي. نقد نیستند

 .«... محمد بهتر نداریم

تعبیرِ   نیستند، به " دسترس  قابل"مزبور، تعبیرِ   در اطالعیة  که  است  چنین  مطلب  اما اصل
 :  است  شده  تحریف "نقد نیستند  قابل"
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  دسترسی  قابل  هوجود دارند ک  مطلقی  های انسان.  است  شده  تمام  تاریخ  در تفکر سنتی»
  اسالمی  های انسان  دیدگاه»:  است  شده  گفته  خصوصی  جلسة  و دقیقاً در همین. «نیستند
  جمله  این  دانند که می  اندیشه  اهل. «را باور ندارد  مافوق را باور دارد، اما مافوق انسان  انسان

 . است( 114  ـ ص 1آثار   مجموعه)  شریعتی  دکتر علی  عیناً سخنِ شادروان
 :  است  آمده( 1/1/41روز   سیاست)  انقالب  دادگاه  در اطالعیه  همچنین

  عنوان  عزاداري  در مورد عاشورا و مراسم  و مذهبي  از عناصر ملي  یكي»
  هاي گذراني عزا، وقت  هاي دارد، کارناوال  هم  سكه  روي  عاشورا یك: نماید مي

یزید بودند، یا   روز بودند یا در سپاه  ر اگر آنعزادا  هزار میلیون  ، این عبث
 .« هاست خرافه  اینجا سرزمین.  طرف بي

 :  است  چنین  مطلب  اما اصل

اینجا ایثار .  ، ایستاده است  برتر از عشق  که  داشتن  ، دوست ، بلكه ، نه اینجا عشق»
  براي  طلبي حق  زهانگی  اینجا آتشفشان!  است  فرود آورده  در برابر زني  سر تسلیم

با    طلبي و عدالت  اگر هر جا آزادي.  است  شده  خطه  در این  هابیلي  هاي نحله
  خود را در جهان  متفاوت  هاي نام  چگونه  و عدالت  نشود، آزادي  شناخته  نامي

، اما  است  بوشرم  ما از آن  ختاری  هاست قرن!  ؟ اینجا کربالست خواهند یافت
  که  است  بخش و درد رضایت  شادکننده  و رنج  شایان  اینجا گنج.  تنیس  سیراب

 ، «ریزد مي  بیرون  حقیقي  گوهرهاي  از آن  مدام
  سكوت  اینجا عاشوراي.  نیست  گونه  این  همیشه.  است  سكه  روي  یك  اما این»

عزا،   هاي و کارناوال  طلبي شفاعت  هاست ها و قرن قرن.  هست  هم
،  ، سیاه سیاه  اغنیا، رنگ  نفع  به  طبقات  دروغین  ، آشتي عبث  هاي کردنپر وقت
  در این  چنیني  این  کنند، القائات مي  را یاري  و طال، تسبیح  ، اینجا تیغ سیاه

او،   خود، امت  امت  خاطر شفاعت  به  او شهید شده.  است  فراوان  هم  سرزمین
 ،« هاست خرافه  وغايجا غ  باشد، این  هر طور که  حال

و   ، تنهایي اسارت  ، تنهایي و زینب  انگیز حسین حزن  در ظهر عاشورا، تنهایي»
یزید   روز بودند، یا در سپاه  اگر آن  میلیون  هزاران  این  که  دانم مي.  ، تنهایي مرگ

  آتشفشان  ها عزادار، از عاشورا، این میلیون  این. ماندند مي  طرف بودند، یا بي
 ،« آتش  گدازه  خواهند، نه حاصلخیز مي  ، زمین گدازان
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 و « ؟ ، ایثار یا شفاعت ام از کربال نشسته  انتظار بازخواني  باز به»
  براي  از حسین  با الهام  فرقه  شود، هزاران  و سیاه  عاشورا، شفاعتي  از اینكه  قبل»

  را با حسین  و عدالت  اديآز  نام  هرکس  خطه  در این. کردند  قیام  خواهي عدالت
  حسین  براي  شد، حاکمان  شفاعت  عاشورا، عاشوراي  که  اما زماني...  شناخت مي

  شفاعت  فرهنگ  عاشورا را به  و فرهنگ  ، ایثار و عشق حاکمان. پوشیدند  سیاه
در   و پادشاهان  بندگان  شفاعت  شد و وسیله  سیاه  کردند و عاشورا یكسره  تبدیل

. و عزادار و مغرور بود  و سیاه  خودخواه  صفویه  عاشوراي...  بر گناهانشانبرا
، اما  ایثار و عشق  روح  رو، بدون دنباله  اکثریت  وقت  پر کردن  براي  عاشورایي

  سوگ  را به  و محكوم  حاکم  شد که  سیاهي  عاشورا شفاعت...  شفاعت  براي
 .«.کند مي  را گم  و باطل  نشاند و تمایز حق مي

  جریان  به  حمله  نوروز ضمن  روزنامه  محاکمه  در جریان  العموم مدعی  نماینده  همچنین
 11نوروز )  است  کرده  را نقل  جمالت  این  ـ مذهبی  از افراد ملی  یکی  از قول  ـ مذهبی  ملی
 (:2741  ماه  دی

  این  تكه تكه.  است  گري زرتشتي  قوي  شاکله  ویژگي  یك  اسالم  توي  که  گفتم»
  ایراني  شیعه  این. ندارد  معنایي  تفكر شیعه  توي  اصالً امام. کرد  شود ثابت را مي

  هم  اش زاده امام  کند و حتي و خطا نمي  است  پادشاه  عین  هم  امامش. دارد  امام
ما   سینح  امام  حتي  یعني.  است  زرتشتي  تفكر ایران ،تفكر  این. کند خطا نمي

  کند که اغراق نمي  حسین  امام  قدر در تكریم  این  عربي  هیچ  است  سیاوش  همان
 .« کنیم اینقدر اغراق مي  حسین  امام  ما در تكریم

  بعد از ورود به  و مکتب  هر مذهب  اینکه  به  از اشاره  پس  ، گوینده سخن  اما در اصل
ورود   به  رابطه  و در این)گیرد  نیز قرار می  جامعه  آن  و سنت  تأثیر فرهنگ  دیگر تحت  جامعه
  به( کند می  دو کشور اشاره  آن  از فرهنگ  آن  و تأثیرپذیری  و ژاپن  چین  به  بودایی  اندیشه
  وارد ایران  هم  اسالم»: گوید می  صراحت  پردازد و به می  ایران  به  و ورود آن  اسالم  نمونة

با حذفِ   که « است  درونش  گري زرتشتي  قوي  شاکله  ویژگي  یك  هم ما  اسالم. شود مي
  دربارة  گوینده  ، نظر و تحلیل انقالب  دادگاه  در جمالتِ اطالعیه "ما  اسالم"از  "ما"  کلمة

 .  است  شده  داده  تعمیم  اسالم  کل  ، به تحریف  ، با این در ایران  اسالمِ رشد کرده
  از افراد ملی  یکی  از قول  العموم مدعی  نوروز نماینده  محاکمه  ز جریانا  جلسه  در همین



  161 ضمائم

 (: 2741  ماه  دی 11نوروز )  است  کرده  نقل  ـ مذهبی

را   نكرد، من  را لطیف  و من  تأثیر نداشت  من  در زندگي  الرحیم  الرحمن اهلل بسم»
  یك  ، مثل ورد است  الرحیم  منالرح اهلل بسم  این. نكرد  را آرام  نكرد، من  بخشنده

  اگر شوي  که  اندازه  آن  حتي.  است  چیز چرت  یك  ، مثل است  چیز جادویي
  داشته  در من  کننده تواند تأثیر تعیین نكند، نمي  را آرام  من  جكسون  مایكل
 .«باشد

 :  است  بوده  چنین  مطلب  اما اصل

ها  متوسط  براي [اما]،  است  نیایش  انش زندگي  همه [افراد]  سري  یك  براي»
  جهان  را در این  انسان [ نیایش]  که  است  این [ و آن]دارد   ویژگي  یك  نیایش

  خاطر ما به  این  به. کند نمي  و درد همراه  سختي [با]کند، اینجا را  مي  آرام
  و ارضا کند، هم  ضياباید بتواند ما را ر  نیایش  اَشكال.  نیاز داریم  نیایش  اَشكال

. باشد  داشته  نعبد باید معني  ایاك  گوییم مي  وقتي.  باورهایش  هم[ و]تفسیرها 
  که  هست  در هستي  خداوندي  باشد که  مفهوم  این  باید به  الرحیم  الرحمن اهلل بسم

  بخشد بدون بخواهد، مي  اینكه  دهد بدون ، مي رحیم  و هم  است  رحمان  او هم
  الرحمن اهلل بسم  اگر این.  است  و زیبا آفریده  را لطیف  هستي  این [او] .بگیرد  كهآن

  نكرد، من  را لطیف  ، من نداشت [را]تأثیر  [و]  تعریف  این  من  در زندگي  الرحیم
  ، مثل ورد است  الرحیم  الرحمن اهلل بسم  نكرد؛ این  را آرام  نكرد، من  را بخشنده

  الرحمن اهلل اگر بسم]  ، پس است  چیز چرتي  یك  ، مثل است  یيچیز جادو  یك
تواند  نكند، نمي  را آرام  من  جكسون  مایكل  شوي  آن  اندازه [به]  حتي  [الرحیم

کند، مرا دچار  مي  اینجا مرا دچار تعارض. باشد  داشته  در من  کننده تأثیر تعیین
  و این  شوم مي  و تعارض  و کینه  قدهدچار ع  خودم  در درون  کند، من نفاق مي

 ،«دهد  را فرسایش  کسي  است  خداوند نیامده. دهد مي  مرا فرسایش  کینه
  که  گویي تو ذکر مي.  شوي  هماهنگ  با هستي  بتواني  که [ است]  این  ذکر براي»

  ذکر هم  ، آن شوي مي  آرام  اگر با موسیقي  شوي  هماهنگ  با هستي  بتواني
  تو منظورشان  در ذهن  کلمات  چون.  تر از این قوي  ، حتي است  همین  صدشق

  هماهنگ  هستي  بدهند، تو با این  تو تضمین  کنند، به  تو را آرام  که  است  این
 ،« شوي

کمتر زور   یعني  کني  گناه  کمتر در جهان  تو بتواني  که  است  این  ذکر براي»
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  زیست  محیط  [ ولي]  اگر ذکر بگویي.  بزني  را برهم  هستي  و کمتر نظم  بگویي
ها  و سگ  ها و حیوانات درخت  ، فقط زیست  محیط.  ، ذاکر نیستي کني  را خراب

از   رسانند ولي نمي  آسیب  سگ  ها به از اروپایي  خیلي. هستند  نیستند، آدمها هم
 و« حاضرند بگذرند  میلیاردها آدم

  موقع  ، آن گفت  چه  حالج  که  فهمي مي  موقع  آن.  است  نذکر ای  اگر تو بفهمي»
  الرحیم  الرحمن اهلل بسم [و]   کني یاد خدا مي  وقتي  که  اي دارد لحظه  امكان

  قلب  سكینه  تو بدهد، آن  را به  طمأنینه  ، آن باشي  را داشته  آرامش  ، این گویي مي
 .«تو بدهد  را به

  براندازي  اهداف  از کشور براي  ز خارجا  مالي  کمك  دریافت
 :  است  آمده( 1/1/41  اطالعات  روزنامه)  انقالب  دادگاه  در اطالعیه

  مارك  مقدار معتنابهي  از متهمان  تن 1  حساب  به  آمده  دست  اسناد به  بر اساس»
تا   است  کشور واریز شده  خارج  مراکز و عناصر ضدانقالب  از سوي  آلمان
  حساب  را به  خارجي  ارزهاي  که  فردي. شود  هزینه  براندازي  اهداف  براي

و مؤثر   از عناصر موسس  دارد که  نام  ماسالي  حسن  است  واریز کرده  متهمان
  حكومت  سرنگوني  را با هدف  آمریكا آن  دولت  که  رادیویي.  است  رادیو آزادي

با   نزدیكي  همكاري  بر این  عالوه  ماسالي.  است  کرده  تأسیس  اسالمي  جمهوري
 .«آمریكا سیا دارد  مرکزي  اطالعات  سازمان

 ؟ ماجرا چیست  اما اصل
،  پیوست  وقوع  به  خراسان  در استان 2784  در سال  که  ای پیامدهایِ زلزله  در جریان

  به  رساندن  یاری  جهت  دیو نق  مالی  هایی کمک  آلمان  و ایرانیانِ مقیم  از دانشجویان  جمعی
 13مقدار   به... و دارو و  از لباس  اعم  آنان  های کمک. کنند می  گردآوری  زده زلزله  هموطنان

  های کمک. شود می  تقسیم  دیدگان آسیب  مراکز معتبر در بین  و توسط  شده  حمل  ایران  به  تن
  بود، گردآمده  باز شده  دانشجویان  دراسیونکنف  از سوی  که  حسابی  در شماره  که  هم)  نقدی

  نزدیک  و همکاران  از یاران)  حسیبی  کاظم  مهندس  یاد مرحوم زنده  و به  ارسال  ایران  به( بود
و   آموزش  وزارت  و همکاری  با موافقت  وی. شود می  سپرده( دکتر محمد مصدق  مرحوم
گیرد، در  در اختیار می  جند، گناباد و فردوسبیر  در روستاهای  زمین  چهار قطعه  پرورش

مذکور را   مدارس  از مدتی  نماید و پس می  چند مدرسه  تأسیس  به  اقدام 1/8/2781  تاریخ
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 . دهد می  و پرورش  آموزش  تحویل
  در آلمان  یادشده  حساب  در شماره  و هفتاد فنیک  مارك 61111  مبلغ  رابطه  اما در همین

  که  است  مالی  های از کمک  احتماالً ناشی  که( 1611281111  شماره  جاری  حساب  به)
مذکور واریز   حساب  به  همچنان  ایران  به  قبلی  مبلغ  از ارسال  پس  و ایرانیان  دانشجویان

در   همچنان  پول  این  کنفدراسیون  های شدنِ فعالیت  از متوقف  پس. ماند می  بودند، باقی  کرده
قادر نبودند   و قانونی  نیز از نظر حقوقی  بانک  مقامات. ماند می  بالتکلیف  یادشده  ابحس

اخیر   های در سال  تا اینکه. بگیرند  تصمیم  ایران  به  پول  و ارسالِ این  برداشت  نحوة  درباره
از   کینیز ی  وی  که)  در آلمان  از دوستانش  یکی  توسط  ـ مذهبی  ملی  از فعاالن  یکی

  فعال. شود می  ماجرا مطلع  از این( باشد می  آلمان  و مذهبیِ ایرانیِ مقیم  خوشنام  تاجرهای
  فعالیت  سابقة  و دارای  شده  و ملیِ شناخته  مذهبی  از بازاریان  مذکور یکی  ـ مذهبی  ملی

در   همچنین و  بوده  تاکنون  نفت  صنعت  شدن  ملی  جنبش  از دوران  و اجتماعی  سیاسی
  هموطنان  به  رسانی و کمک... و  ، پل ، حمام مدرسه  ساختن  از قبیل  المنفعه عام  کارهای
از   و قبل  بوده  فعال  و همکارانش  دیگر دوستان  همراه  ، به...و  و زلزله  از سیل  دیده آسیب

در   است  سال  و سی  داشته  نقش  در ایران  الحسنه قرض  های صندوق  نیز در تأسیس  انقالب
  عام  تأسیسات  ، احداث دیدگان  آسیب  به  رسانی  ، کمک الحسنه  قرض)ها  فعالیت  نوع  این

  های از کمک  مقداری  از راکد ماندن  از اطالع  پس  ایشان. دارد  مشارکت...( و  المنفعه
و   ایران  به  متعلق  که  بلغم  این  هم  آنکه  برای  در آلمان  دانشجویان  توسط  شده  گردآوری

  آن  طریق  از این  برگردد و هم  وطن  آزاد و به  کشور خارجی  از یک  از حسابی  بوده  ایرانیان
برسد و (  زده زلزله  مناطق  به  کمک  یعنی)  آن  کنندگان و مقصود کمک  نیت  که  در راهی  مبلغ

  به  گیرد در امتداد دیگر کارهایش می  ارد، تصمیمامور د  نوع  در این  که  سوابقی  به  با توجه
  تماس  خراسان  استان  و پرورش  آموزش  با اداره  ایشان  بنابراین. نیز بپردازد  مسئله  این
نماید  می  امر خیر هماهنگی  این  ماجرا، با آنها جهت  آنها از این  کردن  مطلع  گیرد و ضمن می

نفر   یک  که)و دو نفر دیگر از افراد خیر   از یکسو و ایشان  زیسا با جهاد مدرسه  و قراردادی
  ـ مذهبی  و مشهور و خیر ملی  نیز از افراد پرسابقه  و دیگری  آلمان  مقیم  تاجر مذهبی  همان

. رسد امضاء می  به  خراسان  استان  از روستاهای  در یکی  مدرسه  سه  ساختن  برای( باشند می
و   نامه موافقت  این  از دریافت  پس  است  آلمان  مقیم  که  ای شده شناختهو   خوشنام  هموطن
و با همکاریِ   فراوان  با زحمات. گردد برمی  آلمان  به  و پرورش  قرارداد با آموزش  امضای
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  اند و نیز همکاری بوده  فعال  دانشجویان  در کنفدراسیون  در گذشته  که  از افرادی  چند تن
حقوق و   خود یعنی  تخصصی  با حوزة  باشد و در رابطه می  وکیل  که  ماسالی  حسن  آقای

کشور   آن  جاری  قوانین  طبق  آلمانی  از بانک  مبلغ  این  آزادشدن  در جهت  با قوانین  آشنایی
واردِ   خواهیم نمی  ندارد و در اینجا هم  سیاسی  مسائل  به  امر ربطی  نماید ـ این می  تالش

  مذکور از بانک  ـ؛ مبلغ  بشویم  انقالب  دادگاه  در اطالعیه  و سقمِ مدعیاتِ مطروحه  تصح
  شود به می  توافق  طور قانونی  به  بانک  با مقامات  که  ترتیب  شود؛ بدین می  وصول  آلمانی

  ایران  و پرورش  مورد تأیید رسمیِ آموزش  که  در ایران  و سازِ مدرسه  ساخت  میزانِ هزینة
و   تالشها و با همکاریِ آموزش  از این  پس  شکل  و بدین. مزبور آزاد گردد  باشد، وجوه

  که)  هزار مارك 36  مبلغ  مذکور به  در حساب  مانده باقی  وجوه  خراسان  استان  پرورش
  آزاد و به(  است  مذکور بوده  در حساب  وجوهِ باقیمانده  بهرة  آن  هزار مارك 21حدود 
آغاز   و ساز مدارس  ساخت  بالفاصله. گردد واریز می  افراد خیر در ایران  این  مشترك  حساب

  شده  هزینه  دو مدرسه  تأسیس  جهت  ریال 211،711،161  اسناد موجود مبلغ  شود و طبق می
  ار بودهقر  که  سوم  مدرسه  تأسیس  نیز جهت(  ریال 111،331،136  مبلغ  یعنی)  آن  و باقیمانده

  فعال  دستگیریِ این  علت  به  که  یافته  آغاز شود، اختصاص  آن  احداث 2741  از فروردین
 . گیرد نمی  انجام  مهم  این( نگار بسته  آقای  در منزل 31در اسفند )  ـ مذهبی  ملی

  ، از توابع چناران  در روستای  شده  تأسیس  راهنمایی  دو مدرسة  ذکر است  شایان
آنها   کنند و مدارس می  خانوار در آنجا زندگی 311حدود   بجنورد قرار دارد که  رستانشه

  های نقشه  مذکور بر اساس  مدارس  همچنین.  است  رفته  از بین  طبیعی  قبالً بر اثر بالیای
  هعهد  به  آالت و آهن  زمین  تهیه  در ابتدا قرار بوده.  است  شده  ساخته  و ضدزلزله  ضدسیل
عهد خود در   تواند به نمی  استان  آن  و پرورش  آموزش  چون  باشد که  و پرورش  آموزش

  دو مدرسه  کار ساخت 21/2/31  وفا کند، لذا افراد خیّر مذکور خود از تاریخ  آالت آهن  تهیه
  ماه  کمتر از پنج  در مدت  یعنی 6/6/31  فوق را در تاریخ  کنند و مدارس را آغاز می  یادشده
و دیگر   دهند تا آنها نیز میز و صندلی می(  حاتمی  آقای)  و پرورش  آموزش  مدیرکل  تحویل

  با حضور دوست  مدارس  این 3/3/2731  در تاریخ  ترتیب  بدین. نمایند  را تهیه  ملزومات
  تاحافت  آموزان دانش  در مقابل  طور رسمی به  استان  مسئوالن  ما و برخی  ـ مذهبی  ملی
 .گردد می

  این  که  شغلیِ دوستانِ خیّری  و ارتباطات  ، مهارت سابقه  علت  به  که  است  توضیح  قابل
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  گرفته  از مهندس)دیگر افراد خیّر   و همراهی  همکاری  به  اند و با توجه داشته  امر را بر عهده
  استانداردهای  لحاظ  سو به  مذکور از یک  مدارس...( و  و سنگ  و مصالح  آهن  تا فروشندگان

  شده  ساخته  بسیار باالیی  در سطح...( و  بودن  و ضدسیل  ، ضدزلزله مهندسی  نقشه)  ساخت
  در حد نصف  و حتی)  دولتی  های بسیار کمتر از مناقصه  هزینه  لحاظ  دیگر به  و از سوی

  موارد، حتی  همین  به  با توجه. اند گردیده  تأسیس(  در موارد مشابه  شده تمام  قیمت
 . گردد می  تقدیم  فعال  این  بجنورد به  و پرورش  آموزش  رئیس  از طرف  ای تقدیرنامه
  ید از شرکت  سالگرد خلع  و نهمین  چهل  مناسبت  به  دو واحد آموزشی  نماند این  ناگفته

دکتر محمد مصدق،   نام  تفکر به  این  به  معتقدین  و با کمک  و انگلیس  ایران  نفت  سابق
  ای عده  توسط 4/3/31  در تاریخ  متأسفانه. گردید  گذاری با استعمار، نام  مبارزه  ملی  قهرمان

  هم  با انزجار اهالی  شد که  تخریب  مدارس  هایِ بنایِ یادبودِ این فشار، سنگ  های از گروه
 .گردید  مواجه

امر   این  جمهور به ریاست  برای  ای نامه  طیما   ـ مذهبی  ملی  دوست  هنگام  در همان
  مدارس  نوسازی  کل ساز با اداره مدرسه  قرارداد خیّرین  نیز به  نامه  کند و در آن می  اعتراض
 .فرستد می  جمهوری ریاست  برای  را در پیوست  و آن  کرده  اشاره  خراسان

  ، هیچکدام ـ مذهبی  ملی  دوستان  یبرخ  خیرخواهانة  عمل  از این  که  است  توجه  شایان
  ابتکار و در حوزه  اقداماتِ مذکور به  اند و همة نداشته  اطالع  ـ مذهبی  ملی  از دیگر فعاالن

  تنها جرم  نه  و خداپسندانه  اعمالِ مردمی  هر چند این.  است  گرفته  صورت  دوستان  آن  فردی
با   و ترغیب  تشویق  جای  به  متأسفانه  که  ماست  و همة  ندوستا  افتخارِ این  باعث  ، بلکه نبوده

 . اند شده  مواجه  و توهین  تهمت
از )  و خداپسندانه  مردمی  اقدامات  این  به  مربوط  های و عکس  تمامیِ اسناد و مدارك

  یهدر اطالع  شده  مطرح  های مجددِ تهمت  با مطالعة.  موجود است(  تا ایران  گرفته  آلمان
مراکز و عناصر   از سوی  آلمان  مارك  مقدار معتنابهی  واریز شدن"  همچون  انقالب  دادگاه

  هم  و به  دادن  و ربط " براندازی  در اهداف  شدن  هزینه  از کشور برای  خارج  ضدانقالب
و   صحت  ، میزان...و  اسالمی  جمهوری  آمریکا و سیا و سرنگونی  دولت  ماجرا به  این  بافتن

 .شود می  مشخص  از پیش  بیش  ادعاها و اعمال  نوع  در این  صداقتِ نهفته
*** 

  ـ مذهبی  ملی  نیروهای  به  انتسابی  اتهامات  مهمترین  به  کوتاه  ، پاسخیقفو  توضیحات
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  و حتی  گذشته  در یکسال  انحاء مختلف  به  که  است  بوده  انقالب  دادگاه  های در اطالعیه
  این  به  ندادن  پایان.  است  شده  مطرح  عمومی  ها و محافل اخیر، مکرراً در رسانه  روزهای

تا   داشت  ، ما را بر آن است  شده  اعالم  ها غیرعلنی ـ مذهبی  ملی  دادگاه  که  ماجرا، در حالی
  رود، به و می  فتهبر ما ر  که  و از اجحافی  نماییم  نوشتار ارائه  را در این  مختصری  توضیحات

مسئوالنِ   و وجدانِ برخی  افکار عمومی  را به  مان حال  ؛ عرض بریم  خدا شکایت
  چندان  نه  روزی  ، عمر ما، رقبا و دشمنانمان و تأکید کنیم  نماییم  طلبِ کشور ارائه اصالح
  گذشتگان  درباره ما  که  گونه  همان (ع) علی  امام  قول  خواهد رسید، اما به  پایان  دور به
  پرونده  در این  مسئولیت  صاحبان. خواهند کرد  ما داوری  نیز درباره  ، آیندگان کنیم می  داوری
و نیز داوریِ نهاییِ   افکار عمومی  پاسخگوی  بایست می  آینده  و چه  حال  در زمان  نیز چه

  ادامه  نهایتِ هستی انتهایِ بیو تا   آغاز شده  اکنون  از هم  داوری  این. باشند  حق  حضرت
گیر و  تصمیم  و ارادة  بین آرزومندِ چشمِ عبرت  خود و همگان  ما برای.  خواهد یافت

  انقالب  که  است  رویه  تنها با بکارگیریِ این  کنیم می  و گمان  هستیم  گرِ اشتباهات اصالح
  فراگیر و اولیة  های ر کند و خواست، گذ و موانع  تواند از انحرافات می  ایران  شکوهمند مردم

بار دیگر عهد و   انقالب  سالگرد پیروزی  وسومین در بیست. شود  ، محقق بزرگ  انقالب  این
و قدرتِ   حاکمیت  طلبانة و اصالح  منصفانه  و نقادی  و انقالب  و اسالم  ایران  پایبندیِ خود به

  مردمان  اعتال و سربلندی  را در راه  همگان  یمخواه و از خداوند می  کنیم مستقر را تکرار می
 .نماید  و پرافتخار یاری  تاریخی  سرزمین  این

 0171  اسفند ماه
 

  ـ دکتر محمدحسین  ـ دکتر علیرضا رجایي  نگار ـ دکتر مسعود پدرام محمد بسته
  اليارده  ـ محمد محمدي  کاظمیان  ـ مرتضي  ـ محمود عمراني  ـ رضا علیجاني  رفیعي

   ـ دکتر محمد ملكي
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  7/01/71  مورخ  قوه  سه  سران  به  نامه: 07ضمیمه شماره 

 

 به نام خدا
7/01/0171 

 برای مصالح ملی، دادگاه ما را علنی برگزار کنید
 

 گانه جمهوري اسالمي ایران سران محترم قواي سه
 با سالم

حابی مبارز دیرپایِ تاریخ اهلل س از حدود یک سال پیش با بازداشت آقای مهندس عزت
و  12/21/31متالطم ایران و سپس با دستگیریِ جمعی از فعاالن ملی ـ مذهبی در تاریخ 

برخورد حذفی با نیروهای ملی ـ مذهبی در دستور کارِ جناحی از حاکمیت قرار  24/2/41
 .گرفت

سیِ آن، با توجه به این که پرونده تشکیل شده در دادگاه انقالب به جهت مضمونِ سیا
المللی یافته است، بر آن شدیم موارد زیر را مطرح نماییم بلکه  ابعاد ملی و حتی بین

 .کنندة منافع ملی ایران باشد گیری سران سه قوه لحاظ تصمیم
امضاءکنندگان این نامه ـ که جملگی از متهمان پرونده مزبور و در حال حاضر با قرار 

ای، داخلی و تحوالت اجتماعی ـ  ط جهانی، منطقهوثیقه، آزاد هستند ـ با وقوف بر شرای
های اجتماعی و  سال اخیر و نیز مطلع از چالش 1سال گذشته و به ویژه  17سیاسی 

المللیِ پیش رویِ حاکمان، همچون گذشته منافع ملک و ملت را بر منافع گروهی و  بین
 .دان ته و این نامه را با توجه به مصالح مزبور نوشتهسشخصی ارجح دان

ها و افترائات به  ها، توهین پس از دستگیریِ فعاالن ملی ـ مذهبی، اتهامات، هتک حرمت
هایِ  های رسمیِ دادگاه انقالب و مصاحبه اشکالِ مختلف و در ابعاد گسترده در اعالمیه
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های سیاسیِ جناحی خاص، از طریق رسانه  برخی از مسئوالن قضائی و اظهارنظرهایِ چهره
ما در این نامه قصد . طبوعات وابسته به همان جناح، پخش و نشر یافتویژه م ملی و به

پاسخگویی به آن چه درباره ما گفتند و نوشتند و بر ما روا داشتند و نیز آن چه در مدت 
حال که مطابقِ اعالم دادگاه انقالب تاریخ . هایمان گذشت، نداریم بازداشت بر ما و خانواده

رسد که پروژة برخورد با جریان ملی ـ مذهبی  و به نظر میباشد  می 24/21/41محاکمه ما 
متعاقبِ برگزاریِ دادگاه غیرعلنیِ اعضای نهضت آزادی ایران، اکنون به مراحل نهایی خود 

خواهیم، جهت جبران عملکرد گذشته، حفظ شأن  رسد، از سران محترم سه قوه می می
اساسی به مثابه میثاق ملی و جمهوریت و اسالمیت نظام، حفظ حرمت و پاسداشت قانون 

قوانین مصوب شورای انقالب و مجلس شورای اسالمی و نیز رعایت حقوق انسانی و 
شهروندیِ ما و دیگر متهمان پرونده نیروهای ملی ـ مذهبی، موارد زیر مورد تأکید و لحاظ 

 :قرار گیرد
زاد گردند تا کلیة فعاالن ملی ـ مذهبی که همچنان دربند هستند، هر چه زودتر آ .الف

مندی از اسناد و  شان تاکنون انجام نشده است، در فضای عادی و با بهره متهمانی که محاکمه
 .مدارك و وکیل، خود را برای دفاع در برابر اتهامات وارده آماده کنند

ها و مطالبی که علیه ما در یک سال اخیر منتشر  ها، مصاحبه مطابق تمامی اعالمیه .ب
های  أکید و تأیید حقوقدانان و حتی اظهارنظرِ صریحِ برخی شخصیتشده است و نیز ت

از اینرو و با توجه به صراحت . است «سیاسی»سیاسی و مسئوالن نظام، اتهاماتِ اعالم شده 
قانون اساس و مصوبات شورای انقالب، ضروری است رسیدگی به اتهامات ما  264اصل 

 .هیأت منصفه، انجام پذیرددر دادگاهی صالحه، به صورت علنی و با حضور 
هایِ اندیشمندان و  اعتنایی به افکار عمومی و مواضع و دیدگاه نمائیم که بی تصریح می

های حقوق بشر  های سیاسی و نهادها و کمیسیون نظرانِ حقوقی، احزاب و جمعیت صاحب
و همچنین اظهارنظرهای صریح برخی از مسئوالن و نمایندگان، دستاوردی برای دستگاه 

قضاوت . طور عام، نخواهد داشت طور خاص و برای حاکمیت و نظام، به قضائی ایران، به
افکار عمومی و تاریخ، مستقل از خواست و منافعِ کسانی است که اتهامات و افتراها و 

عدل ساعه خیر من »: خواهند، که پیامبر فرمود ها را علنی و دادگاه را غیرعلنی می فحاشی
 .«ام لیلها و صیام نهارهاعباده سبعین سنه، قی

دانیم که از مواضع مراجع عظام، ریاست محترم جمهوری،  در خاتمه، بر خود الزم می
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قانون  11های اصل  ریاست محترم مجلس، اکثریت نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون
های  اساسی، قضایی و امنیت ملی مجلس، وزیران محترم کشور و اطالعات، احزاب و گروه

ها، اصحاب قلم و  های حقوق بشر، اساتید محترم دانشگاه نهادها و کمیسیونسیاسی، 
های سیاسی، علمی، فقهی و اجتماعی و اقشار  های دانشجویی، شخصیت مطبوعات، تشکل

مختلف مردم آگاه ایران که از حقوق اساسی و انسانیِ ما دفاع کردند، سپاسگزاری و 
طلبی همچنان پویا و بالنده  شیم که جنبش اصالحقدردانی نمائیم و در عین حال امیدوار با

 .به راه خود ادامه دهد
نگار، دکتر مسعود پدرام، دکتر علیرضا رجائي، دکتر محمدحسین رفیعي،  محمد بسته

رضا علیجاني، محمود عمراني، مرتضي کاظمیان، دکتر محمد ملكي و محمد محمدي 
 .اردهالي
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  21/01/71  مورخ  قوه  هس  سران  به  نامه: 06ضمیمه شماره 

 
 به نام خدا

 21/01/0171: تاریخ
 گانة جمهوری اسالمی ایران سران محترم قوای سه

 
 با سالم

 :اینجانبان و با توجه به 4/21/2741پیرو نامه مورخ 
دادگاه « جلسة غیرعلنی»العموم علیه نیروهای ملی ـ مذهبی در دو  قرائت ادعانامة مدعی

قانون اساسی  261آن را به اصل  16ماه جاری که قاضی شعبة  دی 11و  24در روزهای 
مخل امنیت، )قانون آیین دادرسی کیفری  244مادة  7و تبصرة ( منافی نظم عمومی)

مستند کرده است و طرحِ علنی اتهامات توسط دستگاه قضایی و انتشار ( احساسات مذهبی
طبوعات و افرادِ جناحی خاص از سوی برخی م هگستردة افترائات و حتی اطالعاتِ پروند

و حتی انتشار بخشی از کیفرخواست در دادگاه روزنامة نوروز، خواستارِ توجه جدی و 
پیگیریِ موارد زیر، برای تأمینِ منافع ملی، رعایتِ قانون اساسی و حفظِ حقوق شهروندی 

 :خود هستیم
تبانی و امحاء آثار »به پایان رسیده و طبیعتاً امکانِ « تحقیقات مقدماتی»از آنجا که  .2

برند با  به سر می« بازداشت موقت»وجود ندارد، متهمانی که همچنان در « جرم
آزاد  11وثیقه یا حتی ضمانتِ رؤسای محترم جمهوری، مجلس و کمیسیون اصل 

اند خود را برای حضور در دادگاه آماده  شوند تا آنهایی که هنوز محاکمه نشده
 .نمایند

و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی، ادعانامة  شورای عالی امنیت ملی .1
یک »العموم و پروندة اتهامیِ نیروهای ملی ـ مذهبی را مطالبه، آن را به مثابة  مدعی

 .های خود را در مورد آن اعالم نمایند بررسی و دیدگاه« پروندة ملی
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سن عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و مسئولِ نظارت بر حُ جمهور به رییس .7
های کشور و  اساسی و حفظِ حرمت و حقوقِ شهروندان از وزارتخانه اجرایِ قانون

اطالعات بخواهند که نظر خود را در مورد فعالیت نیروهای ملی ـ مذهبی و 
 .ربط و دادگاه اعالم کنند اتهامات وارده علیه آنان به مراجع ذی

ضابطینِ »لکردِ ، قضایی و امنیت ملیِ مجلس، نحوة عم11های اصل  کمیسیون .8
شود وابسته به یکی از نهادهای نظامی هستند موردِ  پرونده را که گفته می« قضاییِ

 .تحقیق و تفحص قرار دهند

با توجه به نص صریح قانون اساسی و مفاد آیین دادرسی کیفری و همچنین نظر  .1
لی به اتهاماتِ مشترك متهمان، افزون بر برگزاریِ علنیِ جلسات محاکمة نیروهای م

ـ مذهبی در دادگاهی با حضور هیئت منصفه، امکانِ حضور همة متهمان و وکالی 
 .آنان در کلیة جلسات دادرسی فراهم آید

شک چنانچه اقدامات الزم جهت انجام محاکماتی عادالنه و دادرسی منصفانه فراهم  بی
ل خواهد دیده و شرایطِ دفاع برای ما و دوستانمان مشک نشود منافع و مصالح ملی آسیب

 .شد
نگار، دکتر مسعود پدرام، دکتر علیرضا رجائي، دکتر محمدحسین رفیعي،  محمد بسته

رضا علیجاني، محمود عمراني، مرتضي کاظمیان، دکتر محمد ملكي و محمد محمدي 
 .اردهالي

 
 :گیرندگان رونوشت

 نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی -

 جلس شورای اسالم، امنیت ملی و قضایی م11های اصل  کمیسیون -

 .های حقوق بشر داخلی و خارجی سازمان -
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  کل  از رئیس  ـ مذهبي  ملي  فعال 7  شكایت: 07ضمیمه شماره 

  تهران  دادگستري

 .... روزنامه  محترم  سردبیري/   مدیر مسئول
 

  با سالم
  نیروهای  ندةپرو  از متهمان  زیر، جملگی  نامه  امضاءکنندگان  اینکه  نظر به  است  مستدعی

در مورد   تهران  دادگستری  کل  رئیس  علیزاده  اخیر آقای  هستند و خبر سخنان  ـ مذهبی  ملی
  اینجانبان  به( 41  بهمن 24  مورخ)شما   در روزنامة  ، مندرج ـ مذهبی  ملی  پرونده  متهمان
 . فرمایید  اقدام زیر  پاسخ  کامل  درج  به  نسبت  مطبوعات  قانون  گردد، مطابق بازمی
 

  تهران  دادگستری  كل  از رئيس  ـ مذهبی  ملی  فعال 9  شكايت
 
در   که  ها و افترائاتی تهمت  ، در ادامة تهران  دادگستری  کل  رئیس  علیزاده  بار دیگر آقای  یک
ـ   ملی  ، همچنان کذب  ، در اظهاراتی کرده  ـ مذهبی  ملی  نیروهای  نصیب  گذشته  سال  یک

  توجه  جالب.  است  خود قرار داده  غیرمستند و تهمتهای  اتهامات "آزاد  منطقة"ها را  مذهبی
  از نیروهای  نیمی  علیه  مطروحه  اتهامات  به  رسیدگی  دادگاه  که  ، در حالی انگیز است و بهت

آغاز   از متهمان  دیگری  گروه  و محاکمة  یافته  خاتمه(  ایران  آزادی  نهضت)  ـ مذهبی  ملی
  ـ مذهبی  ملی  نیروهای  علیه "جدید  اسناد و مدارك"هنوز از   علیزاده  ، آقای است  شده

 . گوید می  سخن
ما   علیه  علنی  صورت  به  همچنان  در حالی  تهران  دادگستری  کل  رئیس  کذب  اتهامات

برگزار   غیرعلنی  اساسی  قانون 264  اصل  تصریح  رغم  به  متهمان  دادگاه  گردد که می  مطرح
 . شود و می  شده

  نیروهای  از سوی  نظام  براندازی  برای  علیزاده  آقای  که  ی"محور 27"  تکذیب  ما ضمن
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  برای  جاسوسی"و  " مسلحانه  اقدام"  اتهامات  ویژه هو ب  است  برشمرده  ـ مذهبی  ملی
  قصد تشویش  به  و افترا و نشر اکاذیب  د تهمتایرا  را مصداق  اظهارات  ، این" بیگانگان

  کل  جدید رئیس  افترائات  به  ، خواستار رسیدگی مسئول  و از مقامات  دانیم می  عمومی  اذهان
 .  هستیم  تهران  دادگستری
،  ملی  و منافع  استقالل  بر حفظ  فشاری ، پای13  مردمی  انقالب  های آرمان  به  پایبندی

  ، برخورد اصالحی ایران  مردم  مشروع  آمیز مطالبات  مسالمت  ، پیگیری اساسی  قانون  هب  التزام
  که  است  بوده  ـ مذهبی  ملی  نظر نیروهایمد  ، همواره عملکرد حاکمیت  انهطلب و نقد اصالح

 . اند داشته  ملحوظ  نظر و عمل  را در عرصة  آن
  ، چنین انقالب  سالگرد پیروزی  چهارمین و  بیست  در آستانة  که  است  تأسف  جای
و   انقالب  گذاران خود از پایه  کشور که  سیاسی  از نیروهای  بخشی  علیه  کذبی  اتهامات

ـ   ملی  فعال 22  که  در شرایطی  هم  آن. شود می  هستند، مطرح  قدیمی  و مبارزان  کوشندگان
  برند و از امکان سر می  به " موقت"  اشتدر بازد(  است  سال  حدود یک)  همچنان  مذهبی

 . محرومند  علنی  دفاع
افراد   برخی  ی"آبرو  حفظ"از تعبیر   در حالی  علیزاده  آقای  جناب  که  آن  عجیب  همچنین

ـ   ملی  ها فعال ده  اساسی  حقوق  تضییع  به  ، نسبت العموم مدعی  عنوان  به  گوید که می  سخن
و   ضرب  و حتی  آنان  علیه  و افترا و توهین  و ایراد تهمت  گذشته  سال  یک  در تمام  مذهبی

 . گذرد می  تفاوت بی  ملل  در برابر دفتر سازمان  هایشان خانواده  شتم
  خود و دیگر فعاالن  محاکمة  جلسات  علنی  ، بار دیگر بر برگزاری نامه  این  امضاءکنندگان

و   علیزاده  آقای  از سوی  که  و افترائاتی  اتهامات  بودن  تا کذبکنند  تأکید می  ـ مذهبی  ملی
  ایران  آگاه  بر مردم  از پیش  ، بیش است  شده  مطرح  گذشته  های ، در ماه ایشان  همفکران

 . آشکار گردد
11/22/41 

ـ   رفیعي  ـ دکتر حسین  ـ دکتر علیرضا رجایي  نگار ـ دکتر مسعود پدرام محمد بسته
و دکتر   اردهالي  ـ محمد محمدي  کاظمیان  ـ مرتضي  ـ محمود عمراني  علیجاني رضا

   محمد ملكي
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 کشور  دیوانعالي  ریاست  به  مدافع  وکالي  نامه: 07ضمیمه شماره 

 
 نام خدا به

 
 ریاست محترم دیوانعالي کشور

 با سالم و احترام
جمهوری اسالمی ایران، نظارت بر قانون اساسی  216اصل  7از آنجا که به موجب بند 

، دیوان 262حسن اجرای قوانین در زمرة وظایف قوه قضاییه برشمرده شده و طبق اصل 
دار نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است، این نامه به حضور  عالی کشور عهده

گردد، عطف توجه به مفاد آن و جلوگیری از نقض قوانین مورد  جنابعالی تقدیم می
 .تدعاستاس

ای خود، امر دفاع از متهمین مشهور  اینجانبان امضاءکنندگان این نامه بر پایة رسالت حرفه
دادگاه انقالب  16د مطروحه در شعبة /ط/31/7363ها موضوع پروندة کالسه  به ملی ـ مذهبی

طور عمده  استحضار دارید که پروندة مزبور به دالیل متعدد و به. ایم اسالمی را پذیرفته
باشند، ابعاد ملی و  ظهارنظرهای مکرر مسئولین رسمی که بعضاً دارای سمت قضایی نیز میا

های متعدد و مستمری درخصوص این پرونده  تحلیل. ای کسب نموده است المللی ویژه بین
تواند  ای شدن پرونده می گردد و وصف رسانه های ملی و چه غیرملی ارائه می چه در رسانه

کالی مدافع و آحاد جامعه را متأثر سازد و این اثر احیاناً بازتاب قاضی محترم شعبه، و
الذکر معتقدیم که  ما وکالی مدافع متهمین فوق. اجتماعی مطلوبی در پی نخواهد داشت

حیثیت و شأن دستگاه قضایی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که چگونگی فراغت قاضی از 
ای با این اهمیت نباید این شأن و حیثیت را  ندهرسیدگی به مفاد احکام صادره حتی در پرو

. الذکر از استعداد کافی جهت ورود به این مخاطره برخوردار است پروندة فوق. ملکوك نماید
دار امر خطیر قضا،  لذا با درك مسئولیت خود در برابر حفظ شأن و احترام دستگاه عهده

به یکم دیوانعالی کشور، باالترین مطالب زیر را با جنابعالی که به لحاظ تصدی ریاست شع
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 :نهیم د، در میان مییشو مقام قضایی محسوب می
ما معتقدیم که برگزاری غیرعلنی جلسات محاکمه، پرونده را در اذهان مردم مفتوح  -2

بنابراین ضمن احترام به . کند نهد و این وضعیت نظم عمومی را تهدید می باقی می
قانون اساسی اقتضاء علنی بودن  261ل تشخیص دادگاه، معتقدیم که اجرای اص

محاکمات را دارد و تجربیات محاکمات مشابه پیشین، با ابعاد اجتماعی محدودتر 
از سوی دیگر محتویات پرونده امر داللت . نماید صحت دیدگاه فوق را محرز می
شوند و این امر اقتضاء  های سیاسی محاکمه می دارد که متهمین به لحاظ فعالیت

که با اوصاف هیئت منصفه و  264عمل به آن بخش از منطوق اصل  دارد که
تعریف جرم سیاسی مالزمه ندارد، بر مبنای ضرورت تفسیر قانون به نفع متهم، در 

قدر متیقن از این امر برگزاری علنی . کننده قرار گیرد دستور کار شعبه رسیدگی
حال مورد پذیرش دادگاه ایم، لیکن تا به  اصرار ورزیده آن محاکمات است که ما بر

رسد که شیوة رسیدگی به پرونده اتهامی  به نظر می. محترم قرار نگرفته است
ای، با  های زنجیره شهردار محترم سابق تهران در مقایسه با رسیدگی به پرونده قتل

کوست که این پرونده ینظم عمومی و امنیت ملی ما هماوایی بیشتری داشت و چه ن
بدون . گردد که دو امر فوق به بهترین شکل ممکن لحاظ گردندای مختومه  گونه به

طور مشخص محاکمات متهمین  تردید بر بازتاب اجتماعی برخی محاکمات و به
گمان متولیان امر قضا اعم از قضات شریف محاکم و  مطبوعاتی اشراف دارید و بی

 وکالی متعهد دادگستری به لحاظ تخصص خود، داوری خود را در این امور
دارند، هر چند وجدان عمومی جامعه قضاوت ویژه خود را دارد و به راه خود 

آوران امر دادرسی  لیکن واقعیت اجتماعی نامطلوب درخصوص داوری فن. رود می
های حقوق آگاهند که اکثریت قریب  کرده و عام مردم این است که جامعة تحصیل

اند و مخاطرات  ن تکیه زدهبه اتفاق قضات محاکم به حرمت و شأن، منصبی که بر آ
بس عظیم این منصب واقفند و عامل، اگر چه انجام چنین تفکیکی از سوی تمامی 

ما از . مردم به لحاظ تخصصی بودن دانش حقوق، همواره مقرون به واقع نیست
عالی کشور مبنی بر نظارت بر اجرای  جنابعالی استدعا داریم که اقتدار قانونی دیوان

محاکم را در کنار نفوذ معنوی خود جهت برگزاری علنی صحیح قوانین در 
کار گیرند تا وجدان عمومی جامعه عدالت را لمس  ها را به محاکمه ملی ـ مذهبی



171  براندازي قانوني 

 .ای مصون و محفوظ بماند نموده و شأن منصب خطیر قضاوت نیز از هر شائبه

یید ها به لحاظ عدم تأ کننده به پرونده ملی ـ مذهبی قاضی محترم شعبه رسیدگی -1
مصوبه مجلس محترم در خصوص تعریف جرم سیاسی توسط شورای محترم 

قانون اساسی  264نگهبان، خود را مقیّد به رعایت اوامر قانونی موضوع اصل 
 .داند نمی

مرجع صالح جهت اتخاذ  261ما ضمن احترام به تشخیص دادگاه که طبق اصل 
توان از برخی از  نیم که میباشد، بر آ می تصمیم در خصوص برگزاری غیرعلنی محاکمه

ها  قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه 21ماده  "ب"و بند  28جمله ماده  قوانین من
فعالیت  قانون 26و یا ماده  1/3/61و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 

و رویه دولت  3/6/61مصوب ... های سیاسی و صنفی و ها و انجمن احزاب، جمعیت
المی در عدم استرداد مجرمین سیاسی به قصد و نیت قانونگذار جمهوری اس

درخصوص برخی مصادیق جرم سیاسی دست یافت و ضرورت رسیدگی علنی به 
این امر در کنار اصل حقوقی . اتهامات وارده به موکلین ما را از آن تحصیل نمود

ن واقعیت و همچنین در کنار ای "تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم"غیرقابل تعرض 
تواند قاضی  شوند، می روشن که موکلین ما عمدتاً به لحاظ فعالیت سیاسی محاکمه می

در مورد متهمین ملی ـ مذهبی داللت  264الرّعایه بودن بخشی از اصل  محترم را به الزم
عالی کشور مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در  نماید و تکلیف قانونی دیوان

ای که موجبات  گونه یشیدن به این مقوله را دارد تا از این طریق بهمحاکم، اقتضاء اند
از محاق تعطیل  264کننده را نیز فراهم نیاورد، اصل  نقض استقالل قاضی رسیدگی

شود و  دهنده محسوب می استحضار دارید که اصل مزبور یک اصل سازمان. بیرون آید
اختیار مجلس در وضع  به این لحاظ تصویب قانون موضوع این اصل مشمول وصف

از سوی دیگر . قانون نبوده بلکه مجلس محترم مکلف به وضع قانون موضوع آن است
ایی به این وضعیت که در کشور ما مادام که شورای نگهبان مصوبه مجلس ضصفت قن

در مورد جرم سیاسی را تأیید ننماید جرم سیاسی به منصة ارتکاب نخواهد رسید، 
المللی  المللی کشور ما ناشی از پیوستن به اسناد بین ات بینآیا تعهد. متمایل نیست

قانون  1المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب ماده  ویژه میثاق بین حقوق بشر و به
باشد، تکلیفی از باب نحوة عمل و  االتباع می مدنی برای قضات محترم محاکم الزم



  170 ضمائم

به این معنی حتی اوصاف . حضورشان با وصف غیرعلنی بودن محاکمه همسویی ندارد
 .یک جلسه غیرعلنی نیز در جریان رسیدگی معمول نگردیده است

همچنین در دو جلسه اول رسیدگی برخالف اصول حاکم بر دادرسی برای وکالء 
ای در نظر گرفته شده بود، حال آنکه وکیل باید در جریان محاکمه نزد  جایگاه ویژه

نیز وکالء قادر به صحبت با موکلین بدون  در خالل تنفس دادگاه. موکل خود باشد
افتد که جز در یک مورد هیچیک  حضور مأمورین نگردیدند و این در وضعیتی اتفاق می

وگو با  از وکالء به لحاظ عدم امضاء تعهدنامه مورد نظر دادگاه مبنی بر پرهیز از گفت
. ه بودندها یا اشخاص درخصوص پرونده، قادر به مالقات موکلین خود نشد رسانه

امتناع وکالء از امضای این تعهدنامه به وجود تکلیف قانونی جهت وکالء در مورد 
باشد و روشن است که عمل به تکلیف قانونی  رعایت موازین محاکمات غیرعلنی می

باشد و بدیهی است که اخذ چنین تعهدی موجب قانونی  نیازمند متعهد گردیدن نمی
 .ندارد
 :باشد، عنوان نماییم که متضمن نقض حقوق موکلین ما می دانیم مواردی را الزم می -7

 عدم رعایت موازین قانونی در صدور و ابقای قرارهای بازداشت موقت، :الف
صدور قرارهای وثیقه با بار مالی یک تا چندصد میلیون تومانی که تأمین آنها  :ب

برای برخی از موکلینی که قرار بازداشت آنها تبدیل شده بود، عمالً 
 غیرممکن بود،

صورت انفرادی که موجب  های چندین ماهه به نگهداری موکلین برای مدت :ج
 ها گردیده است، های غیرمتعارف جهت انجام بازجویی ایجاد وضعیت

های بسته و یا بعضاً بازجویی و تحقیق همراه با  تحقیق از متهمین با چشم :د
چنین عدم رعایت شأن اند، و هم ضرب و شتم که موکلین بعضاً عنوان نموده

 ...علمی و اجتماعی برخی از موکلین حین بازجویی و
آیند، که  هایی که گاه مصداق بارز تفتیش عقیده به شمار می طرح پرسش :هـ 

عنداللزوم با رعایت موازین غیرعلنی بودن محاکمه مصادیق آنها قابل ارائه و 
 .باشد بررسی می

قانون اساسی تقاضا  262الی به مفاد اصل در خاتمه ضمن معطوف نمودن توجه جنابع
نسبت به برگزاری علنی : کنیم به هر نحو که متضمن رعایت موازین قانونی است اوالً می
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جریان محاکمه و ثانیاً نسبت به نظارت بر اجرای صحیح قوانین در جریان محاکمات 
ی اقدامی قانونی موکلین و ثالثاً رسیدگی به نقض حقوق موکلین در جریان تحقیقات مقدمات

 .معمول گردد
 

 شریفی ریاحی یوسف موالیی آبادی امیر حسین محمد شریف سلطانی

 
 
 
 

 :رونوشت
قانون اساسي مبني بر اجراي  001ریاست محترم جمهوري، جهت عمل به مدلول اصل  -

 قانون اساسي

محترم هیئت رئیسه و نمایندگان محترم مردم در مجلس شوراي   ریاست محترم، اعضاء -

قانون اساي مبني بر تحقیق و  67اسالمي جهت بررسي عمل به وظیفه موضوع اصل 

 هاي متهمین ملي ـ مذهبي ها و بازجویي تفحص در امر بازداشت

 مجلس شوراي اسالمي جهت رسیدگي 71ریاست محترم کمیسیون اصل  -

 کمیسیون محترم حقوق بشر اسالمي -
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  اخیر رئیس  اظهارات  به  هبيـ مذ  ملي  فعال 7  پاسخ: 21ضمیمه شماره 

  قضاییه  قوه

 
 خدا  نام  به

 
  قضاييه  قوه  اخير رئيس  اظهارات  به  ـ مذهبی  ملی  فعال 9  پاسخ

 

 شود  تعیین  تحقیق  هیأت  ها هم ـ مذهبي  ملي  پروندة  براي
 

  قضاییه  قوه  محترم  ریاست
 ، با سالم

ـ   ملی  نیروهای  را در خصوص  مطالبی  یاناز دانشجو  در نشستِ اخیر خود با گروهی
 : دانیم می  الزم  رابطه  زیر را در این  توضیحات  بیان  کردید که  عنوان  مذهبی
  شدنِ شهرام  شکنجه  مسئله  به  رسیدگی  برای  قوه  سه  سران  از سوی  هیأتی  ـ از تشکیل2

  نیز، هیأتهای  از این  پیش. خواهد شد  اعالم  آنان  گزارش  خبر دادید و گفتید که  جزایری
  و متهمان  حجاریان  ترور آقای  عوامل  برخورد با پروندة  نحوة  به  رسیدگی  برای  تحقیقی
  ملی  نیروهای  پروندة  برای  که  است  چگونه  پس. بود  شده  تشکیل  ای زنجیره  قتلهای  پروندة

  تحقیقی  اند، هیأت کرده  نیز اذعان  قضایی  ، مسئوالن آن  المللی و بین  بر ابعادِ ملی  که  ـ مذهبی
 شود؟  نمی  تشکیل

  و مجموعة  ـ مذهبی  ملی  خود و دیگر نیروهای  بازداشت  نحوه  به  نسبت  ما با اعتراض
و   تحقیق  برای  هیأتی  ، خواستار تشکیل بازداشت  در مدت  گرفته صورت  برخوردهای

 .  هستیم  خصوص  در این  تفحص
  حق  که  شده  بخشنامه  قضات  همه  و به  است  قانون  خالف  انفرادی  زندان»: اید ـ گفته1
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ها  بخشنامه  شد این  گفته  طور که اما همان. کنند  حبس  انفرادی  را در بازداشتگاه  ندارند فردی
  شکایت  امکان  البته  کند که  عمل  آن  بر خالف  قاضی  یک  است  و ممکن  است  ارشادی
 (2/21/41ـ   مردمساالری)« .وجود دارد  قاضی  از این  قانونی

  در یک  ـ مذهبی  ملی  با نیروهای  گرفته  صورت  از برخوردهای  نمونه  یک  عنوان  به  فقط
و در   ویژه  ، با شرایط انفرادی  در سلولهای  از آنان  برخی  حبس  میزان  ، به گذشته  سال

، ( روز تاکنون 871)  اهلل سحابی عزت  مهندس: شود می  زیر اشاره  شرح  ، به نظامی  پادگانی
  ، تقی(روز 211)  ، رضا علیجانی(روز 114)صابر   ، هدی(روز 181)  اهلل پیمان دکتر حبیب

، محمد (روز 231)  ، سعید مدنی(روز 246)  طوسی ، دکتر رضا رییس(روز 246)  رحمانی
، (روز 271)  ، محمود عمرانی(روز 271)  کاظمیان  ، مرتضی(روز 276)  اردهالی  محمدی

، (روز 42)نگار  ، محمد بسته(روز 216)  ، دکتر محمد ملکی(روز 216)  رفیعی  دکتر حسین
 (. روز 42)  و دکتر مسعود پدرام( روز 42)  دکتر علیرضا رجایی
از   و تاکنون  گرفته  نادیده را  تلخ  واقعیت  این  قضایی  دستگاه  که  بسیار متأسفیم

،  و افکار عمومی  هایشان ـ سیاسیِ کشور، خانواده  فکری  از فعاالن  جمعی  به  پاسخگویی
 .  است  پرهیز کرده

  منعکس  طور شفاف به  هاست در پرونده  ، آنچه شدنِ احکام  بعد از قطعی»: اید ـ گفته7
 (.2/21/41  کیهان)« .ردگی قرار می  شود و در اختیار افکار عمومی می

  طور مشخص  و به)  قضایی  دستگاه  که  است  ای رویه  بیانگر ادامة  متأسفانه  سخن  این
اتخاذ   ـ مذهبی  ملی  نیروهای  های پرونده  و در قبال  گذشته  سال  در یک(  انقالب  دادگاه
 :  ، یعنی است  کرده
ـ   نامعلوم  آیندة  به  مستندات و اسناد  دنِ ارائهکر ـ موکول  اتهامات و علنیِ ادعاها  طرح» 

 « از امکانِ دفاعِ علنی  کردنِ متهمان  محروم
  ها را تبعات ـ مذهبی  ملی  شفافِ اطالعاتِ پروندة  ارائه  عدم  از یکسو دلیل  شما همچنین

ـ   ملی  پروندهو   نمودنِ کیفرخواست  دیگر، علنی  و از سوی  دانسته  آن " و امنیتی  اجتماعی"
پذیر  امکان  چگونه  که  نیست  طرح  قابل  پرسش  آیا این. اید کرده  وعده  ها را در آینده مذهبی
اما   خواهد داشت  همراه  به  و امنیتی  اجتماعی  شود، تبعات  امروز علنی  ای اگر پرونده  است

  ممانعت  که  معنا نیست  این  زبور بهم  آیا تناقض! خواهد بود؟  ، فاقد تبعات در آینده  انتشارِ آن
با تبعاتِ مذکور   واقعی  ارتباط  کردنِ دادگاه ها و غیرعلنی ـ مذهبی  ملی  شدنِ پروندة  از روشن
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 شوند؟ می  خود، محروم  از امکانِ طرحِ علنیِ دفاعیات  هستند که  متهمان  این  ندارد و فقط
  قضاییه  قوه  محترم  ریاست

  آقای  و روشنگرانة  تأمل قابل  مصاحبة به  جنابعالی  توجه  منِ جلب، ض در پایان
از   بیش  نظام  مسئوالن  ، امیدواریم(1/21/41  مورخه  های در روزنامه  مندرج)  افشاری علی
و   ، اهمیت مردم  و لزومِ اعتقاد و اتکاء به  افکار عمومی  به  پاسخگویی  سنتِ نیکوی  به  پیش

و   ابهامات  برای  هم  ای کننده قانع  های و پاسخ  توضیحات  شوند و البته  تأکید قایل
 .باشند  داشته  آنان  های پرسش

  للتقوی  بهوالعاق
1/21/2741 

 
ـ رضا   رفیعی  ـ دکتر حسین  ـ دکتر علیرضا رجایی  نگار ـ دکتر مسعود پدرام محمد بسته

ـ دکتر محمد   اردهالی  محمد محمدی ـ  کاظمیان  ـ مرتضی  ـ محمود عمرانی  علیجانی
   ملکی
 



 

 گانه نامه فعاالن ملي ـ مذهبي به سران قواي سه: 20ضمیمه شماره 

  (0170بهمن )

 
 خدا  نام  به

 دهید  خاتمه  قضایی  در پوشش  سیاسی  رفتارهای  به

  گانه  سه  قواي  محترم  سران
ـ    ملـی   دلسـوز و پرسـابقه    از مبـارزان   سـحابی   اهلل عـزت   رساند مهندس استحضار می  ، به با سالم
  از طریـق   بازجویان  تیم  توسط  آزاد شد، همچنان  دادرسی  و ختم  محاکمه  از پایان  پس  که  مذهبی

  شـعبه   بـه   کتبـی   ای نامه  طی  به همین دلیل ایشان.  گرفت قرار می  احضار و مورد بازخواست  تلفن
دیگـر بـا     کـرد کـه    باشد ـ رسـماً اعـالم    ما می  پرونده  به  رسیدگی  مسئول  ـ که  انقالب  دادگاه 16

حاضـر    مجتمـع   دادگـاه در آن  و کتبـی   رسـمی   احضاریه  و بدون  و غیرقانونی  تلفنی  احضارهای
  امـا چنـدی  . شـد   ها قطع احضار و بازخواست  این  چند ماه  برای  مسئله  این  دنبال  به. نخواهد شد

  دسـت   به(  تهران  در جنوب  شهید محالتی  قضایی  مجتمع)تهران  دادگستری  از سوی  ای امهن  پیش
احضـار    علـت   جای  نامه  در این. حاضر شود  مجتمع  آن 78بود در اتاق   خواسته  رسید که  ایشان
(  غیرسیاسـی )  عادی  های و پرونده  شکایات  به  رسیدگی  مسئول  مجتمع  این  از آنجا که. بود  خالی

  پرونـده   بـه   و احتمـاالً مربـوط  )  غیرسیاسی  ای احضار مسئله  علت  با تصور اینکه  باشد، ایشان می
  و نپـرداختن   خصوصـی   الحسـنه  صندوق قـرض   از یک  وام  گرفتن  برای  از فردی  ایشان  ضمانت

کند، امـا   می  مراجعه  مجتمع  آن  هباشد، ب می(  مسئله  این  به  مربوط  و قضایای  بازپرداختی  های قسط
و   نیسـت   مجتمـع   آن  هـای  از دادگـاه   ای شـعبه   هیچ  به  متعلق  بیند اتاق یادشده می  تعجب  با کمال

( 16  شـعبه )  انقالب  ها در دادگاه ـ مذهبی   ملی  سیاسی  پرونده  بازجویی  تیم  افراد حاضر نیز همان
... و  بعـدی   در جلسـه   اتهـام   تفهـیم   بـه   و تهدید ایشـان   بازخواستباز به   افراد یادشده. باشند می
(  و حقـوقی   سیاسـی   هـای  مشـورت   بنا بـه )  بعدی  در جلسه  سحابی  مهندس  اما آقای. پردازند می
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  اطـالع  78افراد اتـاق    به  تلفنی  صورت  امر را به  خواهند این می  که  هم  و وقتی. شوند حاضر نمی
  شـعبه   بایـد شـماره  »شـود   مـی   گفتـه   ایشان  شوند و به می  مواجه  مجتمع  تلفنخانه  جبدهند با تع

 . «نداریم 78دادگاه یا دفتر مشخصی را بگویید ما در اینجا اتاق شماره 
  ما زندانیان  پرونده  پشت  که  افراطی  افراد و جریانات  رسد برخی نظر می  به  اساس  بر این

ـ   ملی  برخورد با فعاالن  خود برای  غیرقانونی  های رویه  دارند، در ادامه قرار  ـ مذهبی  ملی
  همراهی  حتی  که  و در حالی  را نکرده  قانونی  ظواهر بسیار ساده  رعایت  بار حتی  این  مذهبی

  اقصو ن  مبهم  نامه  اند؛ با ارسال کار خود نداشته  تداوم  را نیز برای  انقالب  دادگاه 16  شعبه
تهدیدها و   ر پیگیرید  سعی  مجتمع  اتاق در آن  یک  و با آدرس  قضایی  مجتمع  از یک
 .خود دارند  غیرقانونی  های ارعاب

شویم که ادامه رویه  متذکر می غیرقانونی  رفتارهای  این  درباره  رسانی اطالع  لذا ضمن
و   حقوق اولیه  به  و اجحاف  و ظلم  قضاییه  قوه  از پیش  بیش  شدن  ملکوك  باعث  فوق

  در پوشش)  سیاسی  برخوردهای  به  دادن  پایان  همان  شود که ما می  شهروندی  بدیهی
  در هر حال از آنجا که.  است  محکمه  و تشکیل  دادرسی  از ختم  پس  حداقل(  قضایی
و یا دیگر   سحابی  اهلل عزت  مهندس  در مورد آقای  غیرقانونی  رویه  این  تداوم  احتمال

  به  دادرسی  و ختم  محکمه  با تشکیل  شان اتهامات  به  رسیدگی  که  نامه  این  امضاءکنندگان
  نامه  این  ما امضاءکنندگان  باشند، وجود دارد؛ بنابراین می  و منتظر صدور حکم  رسیده  پایان

  و برخوردهای  غیرقانونی  یرفتارها  گونه  این  سریعتر به  هر چه  دادن  پایان  خواهان
 . باشیم می  قضایی  در پوشش  افراطی  افراد و جریانات  برخی  سرانجام بی

  0170  بهمن
  ـ دکتـر رضـا رئـیس      پیمـان   اهلل ـ دکتر حبیب   نگار ـ دکتر مسعود پدرام  محمد بسته

ـ    رحمـاني   ـ تقـي    ـ دکتر علیرضا رجـایي    رفیعي  ـ دکتر محمد حسین   طوسي   ديـ ه
ـ    ـ دکتـر محمـد ملكـي      کاظمیـان   ـ مرتضي   ـ محمود عمراني   صابر ـ رضا علیجاني 

  ـ سعید مدني  اردهالي  محمد محمدي
  و رسیدگی  اطالع  جهت  اسالمی  شورای  مجلس 11  اصل  کمیسیون:  رونوشت 

 


