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 های زندان یادداشت

هـای   ها هست و افرادی بـا اتهـام   های عمومی که تنوع زندانی در آن در زندان
شـناختی اطالعـات    شناختی و مردم گوناگون در زندان هستند به لحاظ جامعه

عات اگرچه تلخ هسـتند ولـی   آورد. این اطال بسیار مفیدی انسان به دست می
به لحاظ شناخت افراد و روند حرکت جامعه برای فـرد محقـق بسـیار مفیـد     

هـا؛   دهد، برعکس اطالع از آن اطالعی از آنها، وضع را تغییر نمی باشند. بی می
حلـی   ممکن است راه عالجی را پیش آورد یا مسووالن را حساس کند که راه

ــد. ــا  26/3/94مــن کــه از  بجوین ــد  25/5/95ت ــودم  8در بن ــدانی ب ــن زن اوی
بندی کـرده و   های رسمی متعددی را نوشتم که آنها را دسته ها و نامه یادداشت

هـا بـه چنـد دسـته تقسـیم       کنم. این نوشته در این مجموعه یک جا منتشر می
 شوند: می
در خصـو    های رسمی به مقامات قضایی، سیاسی و اطالعـاتی  نامه -1
 جامعه. ی خودم و شرایط پرونده
هایی از زنـدانیان کـه امکـان تحقیـق و      های مربوط به شنیده یادداشت -2

صـحت   کـه ها در زندان مقدور نبود و تا حدودی  بررسی محتوای این شنیده
 توانند برای مسووالن مفید باشند. ، میاند آمده شد آنها استنباط می

اشـت،  هایی که مربوط به وضع عمومی زنـدان؛ از قبیـل بهد   یادداشت -3
شوند که شخصاً توسط اینجانـ  تحقیـق و اسـتنباط     درمان، گرمایش و... می

 اند. شده
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اوین، در بدو ورود من حدود هزار زندانی در چهـار سـالن جـا     8در بند 
طبقـه بـود کـه در     5داده شده بودند. این ساختمان، یک سـاختمان اداری در  

اتاق، یک حمـام و   10-12چهار طبقه آن، و در هر طبقه یک راهرو با حدود 
یک دستشویی و توالت بود. تراکم زندانیان به قدری بود که خیلی از زندانیان 

 خوابیدند. فت هم، میچ، هر سالنها و در راهروی  در کف اتاق
در این فرسا بود.  شرایط خواب، بهداشت، نظافت و... بسیار سخت و طاقت

دزدی دریـایی و قاچـاق   نفر سیاهپوست بودند که جرم آنهـا   170زندان حدود 
نفـر اتهـام سیاسـی داشـتند کـه فعالیـت سیاسـی،         40مواد مخدر بـود، حـدود   

ای، دانشجویی و صنفی کرده بودند و بقیه عمدتاً متهمان مالی بودنـد کـه    رسانه
در رابطه با اختالس، رشوه، عدم پرداخت بدهی، و... بـه زنـدان افتـاده بودنـد.     

ارتبـاط بـا خـار. و... داشـتند. بـه لحـاظ       ی معدودی هم اتهام جاسوسی،  عده
شناسی اجتماعی، این زندان جای بسیار مناسـبی بـود و بـه فـرد محقـق       آسی 

اوین یک ایران کوچک بـود کـه    8داد. به عبارت دیگر بند  خیلی چیزها یاد می
های گرفتار، خیلی از شرایط جامعه، اخـالق مـردم، عملکـرد     در آن تنوع انسان
گذاشـت و بـرای    ی قضـائیه و... را بـه نمـایش مـی     رد قوهماشین دولتی، عملک

اند، بسیار پنـدآموز   افرادی چون من که ارتباطی با اینگونه افراد در جامعه نداشته
 آموز بود. و درس

هــا و  لــذا، هــد  از انتشــار ایــن مجموعــه بــه اشــترا  گذاشــتن یافتــه 
 وطنـان حسـاس بـه مسـائل اجتمـاعی و      های شخصی بـا سـایر هـم    دریافت

بدون اینکه تغییـری در   مسووالن سیاسی ـ قضایی ـ اطالعاتی ـ امنیتی است.   
متنون داده شود سعی شده اسـت کـه همـان احسـاس و در  زمـان نوشـتن       

 متنون، منتقل گردد.
 آیند. ها به ترتی  می ها و شنیده لذا، یادداشت

 1396فروردین 
*** 
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 اوین 8بهداشت در بند 

زندان  یک اشت، درمان و... چندین ماه پیش ازبهد دو خبر موثق: وزیر محترم
بازدید کرد و با صراحت اعالم کرد که کاری نکنید که به زندان بیافتید، چـون  

 در زندان بیماری فراوان است.
خبر دیگر اینکه، سازمان انتقال خون از اهـدای خـون کسـانی کـه زنـدان      

احتمـال زیـاد    ،پـذیرد. علـت   نمـی  راکند و خـون آنهـا    جلوگیری می دان بوده
آلودگی خون زندانیان اسـت کـه سـازمان انتقـال خـون از خیـر خـون آنهـا         

گذرد. معموالً زنـدانیان غیرسیاسـی طبطـور متوسـط  از آگـاهی بهداشـتی        می
کمتری نسبت به زندانیان سیاسی برخوردار هستند و مخصوصاً زندانیان مـواد  

اخالقـی بیشـتری هـم     ای که دارند، آلودگی مخدر و مالی به دلیل تمکن مالی
هـای متعـددی بـرای آنهـا      نسبت به زندانیان سیاسی دارند و احتمال بیمـاری 

متصور است. اختالط زندانیان سیاسی با زندانیان مواد مخدر و مـالی بـه چـه    
 منظوری است؟

برای همه حکم اعدام صـادر  توانند  آیا هد  اینست که چون قضات نمی
هـا   هـا و ویـروس   نند ساس ـ و میکـروب  به حشرات موذی ـ ما  ،آن را ،کنند

شرایط غیربهداشـتی،   وکنند  موجود در بدن زندانیان مالی و مخدر، واگذار می
خانه طآشپزخانه ، دستشویی، احتمال انتقال بیماری را  ها، چراغ ها، توالت حمام

ها، تفکیک زندانیان بر حس  نوع جـرم را   نامه زندان کنند. آئین بسیار زیاد می
حت بیان کرده ولی دادستان تهران کـه وظیفـه ذاتـی او اجـرای قـانون      با صرا

اویـن را ناشـنیده    8و شکایت کتبـی زنـدانیان بنـد     زند است از آن سرباز می
نتیجـه   ایـم و بـی   ها بار در این مورد به دادستان تهران نامه نوشـته  ده گیرد. می

 بوده است.
کـه   ها ند و ورودی زندانهزار نفر 220اگر آمار زندانیان ثابت که بیش از 

را در نظر گیریم و اگر همین روند ادامـه  هستند هزار نفر  700در سال حدود 
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در آینده از ایرانیان امکان گرفتن خون برای سازمان انتقال خون و تأمین  ؛یابد
 ها مشکل خواهد شد. خون بیمارستان
سـتند.  کـم نی  Cو  Bمثبت و هپاتیـت   HIVزندانیان دارای  ،در این زندان

ها هم برای هشدار است و مسوولین زندان هـم   تابلوهای نص  شده در سالن
سعی دارند که مواد شوینده و تیغ برای اصالح در اختیـار افـراد قـرار دهنـد.     

 ممکن نیست. ،با این شلوغی ،ولی کنترل بهداشت زندان
*** 

 1394ها:  شنیده

دکتـر شـریعتی را   ی کاروان حج، کتاب حج  چند سال پیش یکی از خدمه -1
کرده است. رئیس کـاروان   با خود داشت و در مواقع فرصت آن را مطالعه می

 کند. وی از کاروان حذ  شد. گزارش می
 های حج درآمدهای غیررسمی مهمی دارند: روسای کاروان -2
 گرفتن نیابت از طر  یک، دو، سه... نفر -
 برای افراد« درست»خواندن نماز با قرائت  -
 کردن زنان مجرد و بیوه و...مَحرم  -

در مواردی هر کدام تا یکصد میلیون تومـان در هـر سـفر، درآمـد کسـ       
 کنند. می

*** 

 8پوست در بند  سیاه 130نگهداری 

پوست از کشورهای سومالی، کنیا، تانزانیا و... بـه جـرم    نفر سیاه 130در این بند 
ی از آنها بـیش از ده  زندانی هستند و بعض« حمل مواد مخدر»و « دزدی دریایی»

هایشان هم حبس ابد دارنـد. اختالفـات    سال است که در زندان هستند و بعضی
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زاسـت. اگرچـه    هـا مشـکل   فرهنگی، سنتی، زبان و... در اختالط آنها بـا ایرانـی  
کوش، صبور و قـوی هسـتند و خیلـی از کارهـای خـدماتی       هایی سخت انسان

د، خدماتی مانند شستن لبـاس، شسـتن   دهن بعضی از زندانیان ناتوان را انجام می
ظر ، جاروب کردن و تمیز کردن اتاق ولی مشکالتی هم دارند کـه مهمتـرین   

هاسـت. نحـوه صـحبت کـردن، زبـان گفتگـو آنهـا         آنها آلودگی صوتی در اتاق
 حلی برای آنها پیدا کند: آزاردهنده است. جمهوری اسالمی باید راه

بـا هزینـه جمهـوری اسـالمی،      یتآنها را به کشورشان بازپس دهد، ح -1
 نگهداری آنها تا پایان عمرشان هزینه بسیار بیشتری دارد.

 آنها را عفو کند و رها سازد. -2
حـل حقـوقی    مللی تحویـل دهـد و یـا... هـر راه    لا آنها را به پلیس بین -3

 دیگری که ممکن باشد.
سـال   10و تا حـال   اند گرم کرا  حبس ابد گرفته 15بعضی از آنها برای 

 اند. و در این مدت مالقات و مرخصی نداشته اند در زندان بوده است که
*** 

 دعوای نهادهای ذینفوذ در مبارزه با فساد مالی

 «داریوش»حبیب افراشته معروف به  #بابک زنجانی 

شناسـند در دوران تحـریم و بـرای دور زدن تحـریم      بابک زنجانی را همه می
حـامی   گویند می ی مبارزه با تحریم. صحنهبوده است، یعنی فرد جلوی « رخ»

نژاد و به تبع تعدادی از مسووالن این دو نهاد درگیـر   او سپاه و دولت احمدی
کنـد، سـپاه سـعی در     ی قضائیه قصد بازداشت او مـی  قضیه فساد هستند. قوه
رسد و رهبری سپاه را از دخالـت   یه به رهبری میقضجلوگیری این امر دارد، 

شـود و خیلـی چیزهـا در سـپاه و      کند. او بازداشت می منع میدر قوه قضائیه 
شود. دادگاه او هنـوز برگـزار نشـده و معلـوم نیسـت کـه چـه         دولت رو می
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توانـد از رو   آن رو خواهد شد؟ سپاه مترصد است کـه اگـر مـی    چیزهایی در
 اند جلوگیری کند. شدن اسامی افرادش که درگیر امر فساد بوده

اسـت کـه بـا    « داریـوش »بی  افراشـته، معـرو  بـه    پاتک سپاه، بازداشت ح
ی  میلیارد تومان وام گرفتـه و همـه   6500کرده است.  مسووالن قوه قضائیه کار می

انـده  دآن را هم خار. کرده است، کاری شبیه بابک زنجانی که پول نفت را برنگر
 هستند. ،آبادی، دادستان تهران ای و دولت است. شایع است که حامی او اژه

آبادی هم بازداشت  ام دولتونفر از اطرافیان و اق 20این پرونده حدود در 
حدود یک مـاه بازداشـت بـوده و خبـر      93در سال او اند از جمله خود  شده

پرونـده   درخوب محافظت شده. حال این دو پرونده، گروگـان هـم هسـتند.    
ر افراشته، کیفرخواست هم صادر شده و به دادگاه فرستاده شده، فقط یـک بـا  

العمل سـپاه در ایـن    گویند عکس ش کرده. میکخبر آن منتشر شده و بعداً فرو
آفرید در  خواهد داشت. مهوابستگی پرونده به چگونگی دادگاه بابک زنجانی 

 «چرا افراشته را نگرفتید؟»آبادی گفت:  دادگاه به جعفری دولت
*** 

 دلستر #ک تسیا

سازد و به بـازار عرضـه    را میی دلستر  شرکت بهنوش وابسته به سپاه، نوشابه
ستک را سـاخت کـه رقیـ     یکه کُرد است نوشابه ا« روزچنگ»کند. آقای  می

دلستر است. روزچنگ در مسـائل گمرکـی تخلفـاتی در رابطـه بـا ترانزیـت       
 ی کارخانـه  ی رقابـت ایـن دو   سوخت داشته است. بازداشـت او را در رابطـه  

 .تومان پول نقد وثیقه خواسته یاردمیل 150دانند و صلواتی  می سازی نوشابه
شهاب خودرو وابسـته بـه آسـتان قـدس      #طاکبری  شرکت عقاب افشان 

 ساخت. افشان. اتاق اتوبوس می کارشکنی برای ورشکستگی شرکت عقاب
*** 
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 یک روش برای ورشکست کردن افراد

کننـده مـانع    شود. بدهکار و طلبکار دارد. دستگاه بازداشت فردی بازداشت می
گذارد تا شکایت کنند و  شود ولی طلبکارانش را آزاد می الباتش میوصول مط

رود  شود. شرایط طوری پیش می سپس اموالش به مزایده و فروش گذاشته می
کننـد،   رود. بدهکارانش، بدهی خود را پرداخـت نمـی   که اموالش از دست می

بـه  خرنـد یـا    طلبکارانش به کمک این دستگاه به قیمت پائین اموال او را مـی 
 رسانند. فروش می

*** 

 ها: شنیده
 1394/ 5اتاق  8زندانی سلیمی سالن 

ی  میلیون تومان بـه انـدازه   300تا  20ماه بین  6هر  ستاد اجرایی فرمان امام:
 کند. پرداخت میخود ؟ به پرسنل پرسنل نیاز

سـوم را   گیرنـده کـه یـک    + دولت + ستاد + فـرد وام  بانکای:  سند اجاره
 باشد. ، می% بهره8تا  5، 5/1دارند مصوبه  تعدادیاه برد. هر سه م می

فروشد، مبلـغ طلـ  خـود را     ملک را بانک می گیرنده: المکان وام مجهول
رود و بـه نـام    ی سند از بـین مـی   دهد، سابقه دارد و مابقی را به ستاد می برمی

 شود؟! سند یک برگی صادر می ی بعدی خریدار در مزایده
شـود و سـپس در    سال زندان محکـوم مـی   34تدا به فرد ناقل این اخبار اب

 خورد. یابد و عفو می ی یکسال به یکسال کاهش می فاصله
 یکسال سال   24  10سال  34
 شود. تمام امالکش در توقیف است؟! میلیون وثیقه آزاد می 110با 

چـرا در ظـر  یکمـاه     :پرسد کهه  از یک مقام قضایی می قاضی امرجی
دهد که به تو مربـوط نیسـت.    مقام قضایی پاسخ می ست:اه خورداینهمه عفو 
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حدود او تای آن مربوط به وابستگان  11، بانکی داشته که حساب 13 این فرد
میلیارد تومان در حسابی در خـار. گذشـته    22میلیارد تومان در آن است.  8

 گیرد ی ماهانه می بهره
ـ   به جز مادر و یک دختر همه در خار. هستند.  یم را از بـم  سـه دختـر یت

باشد. علت به زندان افتـادن او ایـن    مستعاربزرگ کرده است. احتماالً اسم او 
 Seraj کرده است.با جعل امضاء آزاد را امی دزندانی مواد مخدر اع 7بوده که 

بـه او  میلیارد تومـان   5/1از افراد اعدامی هر کدام به ازای پس از پایان ماجرا، 
 توانیم داشته باشیم. شناخته نشویم. یپرداخت خواهد شد. دسته چک نم

سـازد   متری زیرزمین را آشکار می 150ساخته شده که عمق  هایی گاهستد
شود سازمان میراث فرهنگی و وزارت نفت مجاز به  که با یک عینک دیده می
میلیـون تومـان هزینـه آن بـوده بـرای کشـف        970داشتن این دستگاه هستند 

 نند.ک جات از آن استفاده می عتیقه
دو قـاب عکـس را بـا هـم بـه دعـوا       مقامات امنیتـی  تحلیل یک زندانی: 

 اندازند؟! می
 دانند و الغیر؟ ای، رئیسی، اوجی... می ، اژهمخبر

نفره که هاشمی هم بود و بقیه محـارم نزدیـک بودنـد: از     25ای  در جلسه
ذهن روشن آقـای هاشـمی اسـتفاده کنیـد؟! یکنفـر دو پـا نداشـت؟ قبـل از         

 بود؟ 92ت انتخابا
 ای نظامیان + اژه

آلود  کنیم. در آب گل تر باشد، ماها بهتر کار می هرچه شرایط جامعه آشفته
بایـد  طناقـل   را او  میلیـون تومـان   20های بـاالی   شود ماهی گرفت. چک می

از دهد؟! بخشـنامه شـده کـه هـی کس      امضا کند. اآلن کارش را کی انجام می
 74ته باشد. فرمانده نیروی انتظامی سـابق  سند ملکی نداش 5بیش از مسووالن 

 اند؟ ای، رئیسی و... شکایت کرده سند دارد. چرا آملی، اژه
 Serajمیلیارد تومـان   200پرداخت شده!؟ به این فرد ناقل میلیارد  5/10 -
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 ای در اردبیل؟ گرفته کارخانه
انـد و   ی آقایان در استانداری کرمان جمع شـده  نفر همه 7پس از آزادی  -

 و قوه قضائیه.فی ع نفره 7هیأت  اند. صحبت کردهاو بر له و علیه تصمیم 
 در مجمع تشخیص موضوع ثروت مسووالن بررسی خواهد شد؟! -
خواهرش از امریکا که پزشک است نامه تهدیـدآمیزی بـه قـوه قضـائیه      -

نوشته و طوری وانمود کرده که مطلع است. لذا از ترس، شرایط رهـایی او را  
 اند؟! ن مرخصی و بعد مأموریت در ستاد فراهم کردهتحت عنوا

*** 

 1394قرنطینه اوین  26/3/94

کنند که شـما برنـده    از طر  بانک پارسیان به کسانی در لرستان تلفن می -1
حساب بریزید. مرتباً  یکمیلیون تومان به  3تا  2اید مبلغی حدود  ماشین شده

و بعد رئیس  شوند ن افراد گم میاند. پس از مدتی ای کرده حساب را تخلیه می
ها بـاز   چندین حساب در بانک ها به نام آن برای گیر انداختن این افراد بانکی
ریـزد و در عـین حـال     کند و در هر کدام صوری یکصد میلیارد تومان می می

مطلـع   هـا،  ، یعنی موجودی حسابکند. کسانی از این امر حساب را بلوکه می
ها را باز کنند. حیـدرپور کـه    شوند که این حساب شوند و دست به کار می می

هـا را   تـا مبلـغ حسـاب   شود  باشد درگیر این قضیه می پدرش از مسووالن می
ها از آن او باشد. نیروهـایی از   % موجودی50که برداشت کنند مشروط بر این 

شـود و قـرار و مـدار گذاشـته      شوند و چک رد و بـدل مـی   نهادها درگیر می
 شود. می
گذارد که تولید پراید را مدیریت کند و از  شرکت با سایپا قرار مییک  -2

تومان دریافت کند. سایپا حساب خود را به موقـع پرداخـت    17500هر کدام 
خوارها بـه او   کند. آنقدر نزول % در ماه می10ی  با بهرهکند او قرض حتی  نمی

 دهد به زندان بیاید. آورند که ترجیح می فشار می
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کنـد   مسافر به سمت تهران حرکت می 17توبوس از اصفهان با راننده ا -3
کنند. راننده از این بار خبر نداشـته در   در غیبت او لباس چینی بار اتوبوس می

 گردد. شود و راننده راهی زندان می ها کشف می پاسگاه لباس
صاح  کارخانه کرافت کرمانشاه بـرای دو میلیـارد تومـان در زنـدان      -4
 بود.
رود چنـد چـک    مالی یک نهاد دولتی به سمیناری در مشهد مـی مدیر  -5

اسـتفاده کنـد.   کند که همکـارش در صـورت احتیـا. اداره از آنهـا      امضاء می
 کند او در زندان است. خرد و فرار می میلیون تومان ارز می 345همکارش 

ای حـدود   گیـرد بـا وثیقـه    میلیارد تومان وام می 2در بانک ملی کسی  -6
 2گیرنـده را بـه    گیرند. دادگـاه او و وام  ن تومان، حق و حساب میمیلیو 200

سـال زنـدان محکـوم     3میلیـارد تومـان جریمـه و     2میلیارد تومان ردّ مال و 
کند که خیلـی   میلیارد تومان را بپردازد؛ او ادعا می 4کند. او قصد دارد این  می

 اند. ن رفتهاند و از بی های بدهکاران بانک ملی سوزانده شده از پرونده
 عدم دقت قاضی و حکم زندان صادر کردن سریع مشهود است. -7
 شود. ها توسط وکالی معرو  فراوان دیده می تغییر حکم -8
های پیمانکاری با ضـابطه ضـعیف و بعـد ورشکسـته      تأسیس شرکت -9

 شدن و به زندان افتادن مسووالن آنها.
پیـدا  تومـان پـول نقـد    میلیـون   200ای محترم احتیا. بـه   تولیدکننده -10
ای رسـمی   نامـه  شـود مبایعـه   به او معرفی می« مطمئن»خوار  کند یک نزول می

گیرد. قسط  ت میضماناش را  ی پدری سفید امضاء همراه با فتوکپی سند خانه
آیـد.   خوار درصدد توقیف خانـه برمـی   کنند ولی نزول اول پول را پرداخت می

و دادگـاه او را بـه دو سـال زنـدان     فروشـد   این فرد خانه را به بـرادرش مـی  
 اش نجات پیدا کرده است. کند و خوشحال بود که خانه محکوم می
هـای   ر  بوشـهر بـه هنگـام تـرخیص ماشـین     مـ خانمی مسـوول گ  -11
کرده است مبلغی حـدود   قیمت پول دریافتی را به حساب خود واریز می گران
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ی تقلبـی قـرار   میلیارد تومان شده است. روی پرونده یـک فـیش بـانک    1700
هـا از   شـده اسـت. ایـن ماشـین     و فرآیند ترخیص به خوبی انجام مـی داده  می

گمر  ترخیص شده و نمره شده و بعداً مشخص شـده. آن خـانم دو بلـو     
انـد و واردکننـدگان    ها توقیف شـده  بر. در تهران خریده است. تمامی ماشین

 اده شده است.اند. در تلویزیون نشان د پول خریداران را پرداخت کرده
ممنوع بوده یک بنز را با این ظرفیـت بـه نـام     cc 6500ورود ماشین  -12

cc3500  ها  اند. مدت گمر ، پلیس، بیمه و... متوجه نشدهاست ترخیص شده
است و کسی  بوده در حرکت cc 3500در ظاهر به نام سیلندر  12این ماشین 
 نفهمیده!

*** 

 تجهیز زندان توسط زندانیان

اوین که یک ساختمان اداری بوده توسط زندانیان تجهیز شده.  8بند  های اتاق
اند و بعـد اتـاق    تلویزیون، کولر، یخ ال، جاروبرقی... را زندانیان قبلی خریده

ها ممکن ساخته. ولـی   صاح  آنها شده. این تجهیزات زندگی را در این اتاق
کـولر مرتبـاً   های اداری داستان دیگری اسـت در   نص  این تجهیزات در اتاق
کشی ساختمان وصل نیسـت و اصـالً امکـان آن     باید آب ریخت چون به لوله

نیست. هوای خروجی کولر برای کسی که در معـرض آن اسـت، آزاردهنـده    
شوند. برای یک زندانی سیاسـی کـه بـه     است و افراد بعضی موارد مریض می

ابزار شکنجه و ای ندارد، خود تلویزیون یک  های عادی تلویزیون عالقه برنامه
نفر زندانی مالی و یک نفر سیاسی یـا دو نفـر و کـامالً     19آزار شده در اتاقی 

هـای   برنامـه خـود را بـه   در اقلیت. نه درست است و نـه ممکـن کـه عالئـق     
 تلویزیونی ظاهر سازد!

*** 
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 (bed bug)  اوین 8ساس زندانی ابد بند 

نقاط بدن من از تهـاجم   کند. اکثر ساس، مرتباً به من حمله میی موذی  حشره
این حشره متورم و به علت خاراندن محـل نـیش زدن، زخمـی شـده اسـت.      

هـا   سـاس کشد،  را جارو می« زاغه»شوید و  هرچه زحمتکش اتاق پتوها را می
 .نیستندول کن 

کند و خـون مـرا    های بدنم حمله می این حشره با خرطوم تیز خود به رگ
انعقاد خون جلوگیری کند و او به راحتـی   کند که از ای ترشح می مکد ماده می

ــد. آن مــاده ضــدانعقاد ضــمناً    ــدن خــود منتقــل کن ــه ب ــد خــون مــرا ب بتوان
زاست، شاید هیستامین باشد. من زمینـه حساسـیت دارم و از سـال     حساسیت
خورم با حمله این حشره حساسیت من تشدید شـده   هیستامین می آنتی 1358

ی جـدی از   ام. مبـارزه  را سـه برابـر کـرده   هیسـتامین   است بطوری که دُز آنتی
 شود. طر  زندان با این حشره نمی
زا را از بدن یک زندانی به  تواند عوامل بیماری این حشره بعضی موارد می
 داند. چه اتفاقی خواهد افتاد، خدا می هبدن زندانی دیگر انتقال دهد. اینک

*** 

 اقتصاد زندان

 تومان روزانه 66000تی ی هر زندانی در بودجه دول هزینه -1
 هزار تومان 6-8ای  هزینه هر زندانی برای سالن هفته -2
 هزار تومان؟ در هر هفته 60خر. کردن هر زندانی بطور متوسط  -3

*** 

 خفگی داد.
 در کارتابل دادستان.

 وقتی
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 فرشتة عدالت
 های پرونده زیر بار میلیون

 بخا  سپرده شد.
 اینجا

 دادرسان
 برای رسیدن به داد
 بیداد میکنند
 گویم این را از آمار محکومان می

 که فراتر از مجرمانند
 تقدیم به دکتر محمدحسین رفیعی
 عباس رضائیان

 10/8/94اوین 
*** 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نور چشمان عزیز مهسا و محمد

خدای را شاکرم که این فرصت پیش آمد تا پیوند شما دو تـا را کتبـاً تبریـک    
 توفیق، سازگاری، ارتقاء و بهروزی دائمی برایتان، بنمایم.گویم و آرزوی 

خوانید و هم من کـه شـیمی خوانـده و     اید و می هم شما که فیزیک خوانده
اکنون بنابر ضرورت غرق در سیاست و دیانت هستم، برای تغییر و بهتر کـردن  

کوشیم و اصل هم همین است که نگاه بـه آینـده داشـته باشـیم و      مان می جامعه
کننده در زنـدگی هـر    ای مقدس و رویدادی تعیین مید به بهتری. ازدوا.، پدیدها

فردی است که حتماً و بنا به سنت رایج الهی در جهان هستی، بایـد بـه آن تـن    
گونه و فداکارانه، دقیق و علمی از آن حراست و حفاظـت نمـود.    داد و وسواس

تجربـه و نشـان دادن راه و    عالوه بر اینکه تداوم نسل را به دنبـال دارد، انتقـال  
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رسم تکامل انسانی و اجتمـاعی را هـم؛ ممکـن خواهـد سـاخت و تسـکین و       
آرامش ایجاد خواهد کرد. عزیزان، خیلی تمایل داشتم که در جشـن کوچـک و   
پرثمر شما شرکت کنم و عالوه بر مراسم شاد پیوندتان، شـاهد دفـاع محمـد و    

از « قـدرت »و « نفوذ»ا هم گرفته بودم که پایان دوره دکترای او باشم و اتفاقاً ویز
انـدرکاران چربیـد و مـرا     بینی، بعضی دیگر از دسـت  ما بهتران بر درایت و واقع

و « امنیـت »مانند خیلی به حبس انداختند تا نشان دهند که فقط آنها هستند کـه  
سـال اسـت در    30فهمنـد و منـی کـه بـیش از      مـی را « حفظ وضـع موجـود  »

ی من ارتقاء امنیت ملی، مصالح ملـی و منـافع ملـی     دغدغه هایم مهمترین نوشته
حـبس   آقایان ام، بلکه ارتقاء از دید گفته« ارتقاء»بوده است. از فضولی سخن از 

 و حصر و کنترل و تحدید کوشندگان این راه هست.
ها  شما نگران این تحدیدها نباشید که در راه سربلندی ایران، این مزاحمت

آیـد و تـا    ست و تنها چیزی است که از دسـت ماهـا برمـی   هزینه ا ناچیز و کم
 قضاوت تاریخ باید صبر کنیم.

خـانم   ی محترم جناب آقای وهـابی و دخـی   یقین دارم که شرکت خانواده
جای مرا به بهترین وجه ممکن پر خواهند ساخت و جشن شـما را شـادتر و   

 تر برگزار خواهند کرد. مطلوب
بوسم و مجدداً برایتان خوشبختی،  دور میروی ماه هر دوی شما را از راه 

 صمیمیت و عشق آرزو دارم. انشاءاهلل ،خوشوقتی
 1394تیرماه  26بابا حسین 

 زندان اوین
*** 

 کند؟! چرا دادستان مرا آزاد نمی

11/5/94 
که تلفنی بدون شماره و با لحنی مشکو  از من خواسـت کـه    93اسفند  16از 
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روز  40ی احکام اوین مراجعه کنم تا امروز کـه  پور، دادیار اجرا به آقای نصیری
ی من اتفاق افتـاده کـه عمـق     باشم، تحوالتی در مورد پرونده است در زندان می

شـکنی و تسـلیم مقامـات قضـایی در مقابـل وزارت اطالعـات را نشـان         قانون
دهد. من بعد از اینکه فهمیدم که ایـن تلفـن مشـکو  و بـه منظـور بـه دام        می

ده است از وکالی خود خواستم که علـت اصـلی ایـن تلفـن را     انداختن من بو
روشن کنند. در مراجعه آنها به دادیار مقیم زندان، آقـای خدابخشـی، و دادیـار    

پـور، معلـوم شـد کـه هـد  جلـ  و بازداشـت         اجرای احکام، آقای نصـیری 
اسـت. آن پرونـده    80و  79هـای   ها در سال اینجان  برای پرونده ملی ـ مذهبی 

نفــر  60در دادگــاه تجدیــدنظر بــه حکــم قطعــی تبــدیل شــد و  29/11/82در 
شدند، ولـی ایـن حکـم    « محکوم»های مختلفی  به زندان 80و  79بازداشتی در 
 اجرا نشد.

*** 

27/5/93 
یک هفته است که آب گرم نداریم. استحمام با آب سرد اویـن بـرای هم ـو    

بالی دیگـر، حملـه    بریم. منی مقدور نیست. بسیار از کمبود آب گرم رنج می
ی موذی ساس وجود دارد چند روزی است کـه   هاست. به وفور حشره ساس
ی آنها به من هم آغاز شده. ظاهراً راه عالجـی نـدارد. سـمّ مناسـبی در      حمله

دسترس نیست. مسائل بهداشتی، تغذیه،... هنوز وجـود دارد. دیشـ  پـس از    
سـابقه ـ بـه هـر نفـر یـک        چندین ماه طبق گفته زندانیان بابعد از ها ـ   مدت

قوطی کوچک ماست دادند. میوه و سبزیجات هم نان وجود نـدارد و بسـیار   
 خطرنا  است. تداوم این حالت، همه را مریض خواهد کرد.

فروشد و  بسیار گران می .فروشگاه زندان که وابسته به تعاونی زندان است
، شـیر، خرمـا،   ی خرید مواد غذایی مکمل طماسـت  بعضی از زندانیان از عهده

 آیند. آجیل...  برنمی
شـود وارد   که توسط قوه قضائیه منتشر می« حمایت»جال  است روزنامه 
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 شود! زندان نمی
مراسـم جشـن برپـا     8ی بند  امروز برای ازدوا. مهسا و محمد در حسینیه

را اتـاق  نفـر از زنـدانیان سیاسـی و زنـدانیان زحمـتکش       40حـدود   کردیم.
ن رویم، همان غذایی که رستوران بخش خصوصـی در د پلو با مرغ داد زرشک

کند، بد نبود. دوستان شرکت کردند و آقای عزیزی کـه هنرمنـد    اوین تهیه می
است و شاعرمسلک تفألی به حافظ زد. شعر خیلی خـوبی آمـد کـه آن را بـه     

مراسـم خیلـی    گونه در زندان این دخترش خواهد داد که برای آنا ارسال دارد.
تـوان بـه    دهنـد. کیـک نمـی    ها را تغییر می آور هستند و روحیه مفرح و شادی

زندان آورد. ولی شیرینی کشمشی و شکالت دوستان تهیه کرده بودند. خالـه  
شیرین خیلی زحمت کشید. هر روز باید صد هزار تومان به کارت من شـارژ  

کردیم و این محدودیت مشـکل بـود.    هزار تومان خرید می 80کردند و ما  می
 ا همکاری جوانان خالق و فعال زندانیان سیاسی حل شد.ولی ب

*** 

31/5/94 
تجهیـزات را از   ،کـرده  های نو کار می مهندسی در زندان است که روی انرژی

کرده است. به او گفتم طرحی بنویسـید   خریده و در ایران نص  می خار. می
هـای اویـن    بنـدی  و به مسووالن زنـدان تحویـل دهـد کـه اگـر روی سـقف      

خورشیدی نصـ  کنـیم، همیشـه آب گـرم خـواهیم داشـت. بـه         کن گرم آب
بـرایش   ؟خرند، آب گرم خورشیدی سادگی من خندید و گفت: خودکار نمی

شود بفروشـند، هزینـه    توضیح دادم که اگر گازوئیل را که در اوین مصر  می
کن خورشیدی فراهم خواهد شد. شرکت گاز به اوین گـاز   تجهیزات آب گرم

ل آن ممکن است این باشد که اوین هزینه آن را پرداخـت نکنـد!   دهد دلی نمی
وضع بدی است هر دو هفته که آب گرم اسـت یـک هفتـه یـا ده روز سـرد      

شود تا گازوئیل تأمین گردد. گازوئیل در بازار جهانی قیمـت خـوبی دارد،    می
کـن   گـرم  جـوئی کـرد و هزینـه تجهیـزات آب     تـوان صـرفه   از این طریق مـی 
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راهم نمود. مهندس قول داد این کار را بکند بـه او گفـتم کـه    خورشیدی را ف
 دانم، خواهد کرد یا خیر. محاسبات اقتصادی آن را هم انجام دهد. نمی
*** 

2/6/94 
رفتم تا شـاید   8و  7امروز، سومین دفعه بود که به سالن فرهنگی مشتر  بند 

را کردند کـه  ناصر هاشمی را ببینم. متأسفانه نشد. چند قطعه موسیقی پاپ اج
مطلوب من نبود. دو نفر هم اشعاری موزیکال در رسای امام هشتم خواندنـد  

 خوب بود. انکه با سن زیادش
ای سعی کردنـد کـه    سال زندان محکوم شده و عده 11 ههاشمی ظالمانه ب

پرونده او را به رسیدگی مجدد بکشانند که ظاهراً نشده است. بـازجوی سـپاه   
هاسـت.   ترین زنـدانی ملـی ـ مـذهبی     ده است. مظلومسازی کر برای او پرونده

های تلفنـی او شـنودکنندگان را    پرسی آدمی به شدت عاطفی و مهربان. احوال
شود کـرد؟ بـدجوری گرفتـار ایـن      مورد بود. چه می مشکو  کرده بود که بی

کننـد. از جملـه    ایم کـه همـه چیـز را قـاطی مسـائل سیاسـی مـی        شده آقایان
 های پیش آمده. لخوریهای فردی و د سلیقه

بـدجوری   Hay Fever« تـ  یونجـه  »دو سه روز است که حساسیت من 
دهد. هر چه فکر کردم علت چیست باآلخره فهمیـدم   عود کرده و مرا آزار می

چـون ایجـاد حساسـیت    توانـد باشـد.    میهای زندان «ساس»های  که گزیدگی
شـود از   ی مـی دانم چه جور نمی کنند، عامل این تشدید حساسیت هستند. می

اهلل زحمتکش اطاق ما قول داده کـه هـر هفتـه     این بال نجات پیدا کنم. آقا فتح
هـا را معـدوم کنـد و تخـت را هـر       به پتوشویی برده و با بخار ساس را پتوها

 دفعه با جاروبرقی از این حشره موذی، رها سازد. آیا جواب خواهد داد؟
ؤثر نبـود. در بهـداری   قر  حساسیت خود را سه برابر کردم، باز هـم مـ  

زندان هم امیدی نیست که موضوع فهم شـود. بـه هـر حـال زنـدان اسـت و       
تـوان   عوارض دارد چیزهای بسیار مفیدی هم دارد آزمایشگاهی است که مـی 
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 های زیرین جمهوری اسالمی را کشف کرد. الیه
*** 

10/6/94 
چنـد  امروز مطلع شدم که دوستم جناب حا. احمد نصیری مقیم دماوند کـه  

بام منزلش دارد، خواسته که یک مقدار عسل برای مـن   پشت یکندو زنبور رو
داند که ورود خوراکی بـه اویـن فقـط از طریـق      به اوین بفرستد. آخر او نمی

تـوان در آن   غیر. آنهم عسل، کـه مـی  فروشگاه تعاونی زندان مقدور است و ال
 مقدور نیست. مقدار زیادی مواد مخدر محلول را پنهان کرد و چنین چیزی

کـه در   1350ت دیرینـه کـه از اسـفند    سمن ضمن سپاسگزاری از این دو
قصر شیرین با او آشنا شدم، دوست هستیم، باید بگویم که کام من همیشه بـا  

های او شیرین بوده است. شیرینی عسل محصول خودش باشـد بـرای    محبت
 وقتی دیگر.

*** 

13/6/94 
حمید آقا و حمیده خـانم  با اصل شد که که زنگ زدم به آنا، توفیقی ح دیروز

هـا را   و زین  خانم دختر این دو صحبت کنم. آنهم در هلند که دخی و ب ـه 
به ناهار دعوت کرده بودند. فرصتی خوبی بود. تلفنی صحبت کردن آن هم با 

کند. اطالع از سالمتی دوستان موجـ  شـادمانی    دوستان، دو طر  را شاد می
 گهگاه این کار را بکنم. کنم شود. سعی می آدم می

*** 

14/6/94 
یک مشکل زندانیان مالی، بزرگی شکم آنهاست. مخصوصاً افرادی که سـالیان  

اند. علت، عدم تحر  کافی، زیاد غذا خـوردن، نـوع غـذا     دراز در زندان بوده
هـای غـذایی کـه     طبرنج، نان، ماکارونی  و عدم غذای پروتئینی، تعـداد وعـده  
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رسد. این بزرگی شکم گاهی آن نان زیاد است کـه   می گاهی به پنج وعده هم
افتد از تحمل نقل و انتقال این همه وزن توسـط ایـن افـراد.     آدم به حیرت می
ها، کامالً عمود بر ستون فقرات آنهـا رشـد کـرده اسـت و در      بعضی از شکم

چنـدین وعـده غـذا خـوردن آنهـا،       نمود میپائین پخش نشده است. عجی  
هـا در   العمـل  ل عصبی بودن زندانیان باشد یکـی از عکـس  ممکن است به دلی

مقابل فشارهای عصبی، خوردن است. چون زمان عصـبی بـودن آنهـا دائمـی     
 خورند. است لذا مرتباً می

سـال. مقایسـه آنهـا بـا      30تا  20وای از نسل جدید سیاسی شده، جوانان 
کـه  های گذشـته   عجی  است. نسل 70و حتی  60، 50، 1340های دهه  نسل

آل و عمومـاً   ایدهاندازی  سیاسی شده بودند، شیفته مطالعه، رفتار متین و چشم
کشد. گویی سـیگار و   ایدئولوژیک داشتند. این نسل برعکس، فقط سیگار می

سیاست همزاد و همراه هستند و یکی بدون دیگری نـاممکن. مـوقعی کـه از    
چیـز وابسـته   گـویی کـه بـه هـی       ها می عدم وابستگی سیاستمداران آن دوره

نبودند، به سیگار به مشروب به جـنس مخـالف بـه پسـت و مقـام گـویی از       
گویی. گویی سیگار هویـت سیاسـی آنهـا شـده      می موجودات آسمانی سخن

شـود   دانم با این نسل چه مـی  ها و دلبستگی آنها تغییر کرده. نمی است. ارزش
جـا؟ ایـن نسـل    زیسـت و... ک  توقع، پرکار، سـاده  کرد؟ آن نسل آرمانخواه، کم

ی جمهوری اسالمی است. در جمهوری اسالمی متولد شده است  تربیت شده
بـه   88با مدارس و تلویزیون جمهوری اسالمی بزرگ شـده اسـت در وقـایع    

سیاست گرایش پیدا کرده است و اآلن در زندان، اینطوری است. خـدا بخیـر   
در رفتـار بـا   مـان!   ایم! در ساختن جامعـه  کند. ما در همه چیز شکست خورده

همسایگان! در معرفی دشمنان انقالب! در تربیـت نوباوگـان! اهلل اکبـر از ایـن     
بازی جوانان بـا  »همه ادعا. ادعا در همه کس و در همه جا. از مسوولین و از 

 ، خدا رحمت کند مهندس بازرگان را.«سیاست
خواهنـد بـه    امروز مطلع شدم که باز حـال نـرگس بـد شـده و او را مـی     
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اند تـا حـداقل پـدر داشـته      ها را به فرانسه فرستاده تان منتقل کنند. ب هبیمارس
قابل تحمل نبود برای آنهـا. وضـع ایـن     ،باشند. مادر در زندان، پدر در غربت

خانواده هم تاریخی شده اسـت. بازداشـت پـدر، بازداشـت مـادر و تکـرار و       
سال زندان  15تکرار این سناریوی خشن. درود خدا بر مادر تقی که صبورانه 

ها آوارگی او و زندان نرگس را تحمل کرد و خم به ابـرو نیـاورد.    تقی و سال
ها نهفته است.  شود. چقدر توانایی در آدم ها در شگفت می آدم از تحمل انسان

نرگس یک فعال حقوق بشر در چارچوب قانون اساسی ایران اسـت. گنـاه او   
وید و به عدم اجرای آن هر کس از اجرای قانون اساسی سخن گ .همین است

سوزد کـه   اعتراض کند، مجرم است باید زندانی شود. دلم برای مادر ستار می
درهای اوین دارد که کی باز شـوند   بهرا هم از دست داده و چشم « دخترش»

 و نرگس آزاد گردد.
انـد و از بسـتری شـدنش     بعد معلوم شد که نرگس را به زندان بازگردانده

 حال و احوال او خبر دقیقی در دست ندارم!اند! از  منصر  شده
*** 

25/6/94 
دوستی جوان با اسمی شریف، هم اسم استادم، به دادگاه رفتـه بـود تـا    امروز 

منظـورم، علـی    ماه زنـدان او را ابـالغ کنـد.    9سال و  13آقای صلواتی حکم 
 شریعتی است.

ی ماه آن توهین به رئیس جمهور است، خود او در سـتاد آقـای روحـان    9
ماه در زندان  9کرده است، حاال به جرم توهین به آقای روحانی باید  تبلیغ می

باشد! آقای هادوی را دیده بود که جویای حال من شده بود. آقای هـادوی از  
آورم. ولـی   ام بـه خـاطر نمـی    ام یا اگـر دیـده   آقای هادوی را ندیده ؛، من350

ه اولین دادسـتان بعـد   نجابت و رأفت این بزرگوار، هم ون پدر ارجمندش ک
از انقالب بود، مرا شرمنده ساخت. وای چه تفاوتی است بـین آن قاضـی کـه    

اندازد و این انسان شریف که نگران سالمتی مـن اسـت! ایـن     مرا به زندان می
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های ارثی خود را هم به دانشگاه آزاد هبه کرده بودنـد.   خانواده خیلی از زمین
آنها هم کرده بودند. داستان آن را چندین  ولی مسوولین دانشگاه طمع در بقیه

ی  را هم دیـدم کـه آقـای هـادوی در آن شـیوه      CDسال پیش خواندم و یک 
 برخورد مدیران دانشگاه آزاد را توضیح داده بودند.

از طریق این یادداشت به آقـای هـادوی و پـدر فرهیختـه و ارجمندشـان      
 های پیامبرگونه را دارم. فرستم و آرزوی طول عمر این انسان د میوسالم و در

*** 

25/6/94 
فرسـتد. دوسـتی از مشـهد،     مدتی است که مرسوالت مرا زندان اوین پس می

را پست کرده بود، پس فرسـتاده بودنـد! مجـددا!    « برجام»متن کامل انگلیسی 
خویشاوندی آن را پست کرد. باز هـم پـس فرسـتاده بودنـد. آقـای مهنـدس       

دند، آنها را باز پس فرستاده بودند. دوست میثمی تعدادی کتاب پست کرده بو
دیگری دو نوشته مرا که روی سایت من منتشر شده است، پسـت کـرده بـود    

 اند! ولی باز پس فرستاده
هـا و   کننـد بعـد کتـاب    دانم این چه سیاستی است؟ آدم را زندانی می نمی

زی؟ بـا  گردانند؟ قصد انزوا دارند یا لـج  مرسوالت پستی مجاز و علنی را برمی
 بازی نخواهم کرد ولی از اصول دفاع خواهم کرد. هرچه پیش آید! من لج

ها را به دفتر دادسـتان تهـران    ی ملی ـ مذهبی  امروز مطلع شدم که پرونده
هـا   اند تا دستور دهند. شش ماه هست که مـن و آقـای منصـوریان ده    فرستاده

مقیسه قاضـی   شامل مرور زمان شده. آقای 1382ایم که حکم سال  نامه نوشته
آن را مرور زمان شـدن  ی آقای دکتر ملکی  دادگاه انقالب هم در مورد پرونده

تأیید کرده است، معاون حقوقی دادستان تهـران، جنـاب دکتـر     1390در سال 
و آن را شـامل  « تعزیـری »دانسته و نه « بازدارنده»جهانی، هم حکم را از نوع 

نـان بـر اسـتمرار    هـران، هم  مرور زمان اعالم کـرده. ولـی آقـای دادسـتان ت    
انـد پـیش دادسـتان تـا      شکنی خود اصرار دارد. حاال پرونده را فرسـتاده  قانون
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احتمااًل برای ریاست محتـرم قـوه قضـائیه بـرای اظهـارنظر بفرسـتد احتمـاالً        
 ریاست قوه قضائیه به تنهایی اظهارنظر نخواهند کرد.

*** 

29/6/94 
ها مدد کردند تمامی  اتاقی کردیم. هم پریش  مبارزه با ساس را در اتاق شروع

ها را نابود کردنـد. یـک شـ  از     ها شسته شدند و ساس ها، پرده پتوها، ملحفه
آنها خبری نبود ولی دیش  باز حمله را شـروع کردنـد. تمـامی بـدن مـن از      

زاسـت.   ی مـوذی آش و الش اسـت. بـه شـدت حساسـیت      دست این حشره
هـای   خطـر سـرایت بیمـاری    شـود و  خارش آن موج  زخم شدن بـدن مـی  

 کند. فراوانی که در زندان وجود دارد را بیشتر می
خطرنـا  طبـق مسـتندات     های ی با بیماریاوین، بیماران 8بند  9در سالن 

 ی زندانیان به شرح زیر گزارش شده: آزمایشگاه و انعکاس در پرونده
HIV     7 نفر 

 نفر B    10هپاتیت 
 نفر 3  آلودگی خون به استافیلوکو 

 نفر 15  العال. بیماری پوستی صع 
 نفر C    3هپاتیت 

 نفر 2    نرمی استخوان
 نفر 4   کولیک روده و معده

منتقـل   8خدا بخیر کند. حدود دو ماه در این سالن بـودم بعـد بـه سـالن     
ها دارد. کنتـرل بهداشـت در ایـن     شدم. احتماالً این سالن هم از این گرفتاری

نوع جـرم و فرهنـگ و... خطرنـا     زندانیان بر حس  ها با عدم تفکیک  سال
کننـد.   بـازی مـی   دانم چرا مسووالن زندان با ما زندانیان سیاسی لـج  است. نمی

کنـد،   اختالط ما با زندانیان مواد مخدر، مالی، دزدان دریایی، ما را تحقیر نمـی 
کنـد. دنیـای عجیبـی در ایـران      ی زندان معرفی می نامه حکومت را ناقض آئین
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هـا   هـای غیرقـانونی، بـازجوئی    های غیرقـانونی، دادگـاه   بازداشتجود دارد: و
غیرقانونی، احکام صادر شده غیرقـانونی، نگهـداری زنـدانیان غیرقـانونی و...     

 اند. ها از دست این حاکمیت به فغان آمده غیرقانونی
وزیر محترم بهداری گفته بودند که: کاری نکنید که به زندان بیافتید چـون  

بـه  را های فراوانی وجود دارد. آیا نبایـد فرمـایش ایشـان     ها بیماری نداندر ز
مـداری را طراحـی کننـد کـه      شکل دیگری گفت: حاکمان طـوری حکومـت  

کن شود تا کسی به زندان نیافتد؟ چـرا   شکنی و تخلف ریشه کاری و قانون بزه
، ایـن  کشورهای پیشرفته اسکاندیناوی زندانی خیلی کم دارند و ایران انقالبی

 همه زندانی؟
*** 

8/7/94 
سال در زندان بود. گویا  6دیش  یک نفر آزاد شد. تمایلی به آزادی نداشت. 

در خار. از زندان کسی نداشت. ولی به هر حال آزاد شد. هنرمند بود خوب 
گرفـت.   کرد و حقوق مختصری می خواند. نظافت می نوشت. آواز می خط می

آزاد شده بود هرچه گشـتند او  « ودتای نوژهک»گویا پارسال یکی از محکومان 
را پیدا نکرده بودند. باالخره در دیگ بزرگ آشپزخانه خـود را مخفـی کـرده    

سال. همه چیزم از  34شود  می 93در زندان هستم تا  1359از »بود! گفته بود 
 «بین رفته، کجا بروم؟

وای آمـوز اسـت. در زنـدان مـأ     شناسی این افراد بسیار مهم و عبـرت  روان
کننـد. از   ت و رفیق و همدم و مشـغولیت پیـدا مـی   سکنند، دو زندگی پیدا می

اند. یاد منطق سوردل افتـادم کـه مـادر     بیرون زندان کامالً بریده و منقطع شده
برد. زندان برای این افراد،  زند، کود  به او پناه می هرچه کودکش را کتک می

 حکم مادر را دارد!؟
 را برای او سرود. دوست شاعری دیش  این شعر

 یک روز از این قفس تنگ و تار خواهم رفت
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 پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت
 طلسم غربتم یک ش  شکسته خواهد شد
 و سفره که تهی بود، بسته خواهد شد

 های عید؛ همسایه و در حوالی ش 
 گر صدای گریه نخواهی شنید، همسایهد

 همان کسی که مالقات نداشت، خواهد رفت
 ی  بود، کس و کار نداشت، خواهد رفت.غر

تـر شـد.    ی فساد مالی تکمیـل  اطالعات من در زندان در مورد یک پرونده
، روزی اردوغان، نخست وزیر ترکیه، رسماً اعـالم کـرد کـه    88پس از وقایع 

میلیون دالر طال از چند تریلی کـه   500میلیارد دالر اسکناس و معادل  8مبلغ 
انـد و ایـن لطـف     اند و در ترکیه توقیـف شـده   لثی بودهاز ایران عازم کشور ثا

 ،ها بوده است که مشکل اقتصـادی دارنـد. پـس از ایـن خبـر      خداوند به تر 
ها طدکتر صدر حا. سیدجوادی، مهندس سحابی و دکتر  رهبران ملی ـ مذهبی 
هـا   ها بدانند که این پول ی رسمی اعالم کردند که تر  یزدی  طی دو اعالمیه

 ایران است و آن را باید پس دهند.مال مردم 
نژاد به ترکیه خبرنگاری از او پرسید. او طبـق معمـول بـا     در سفر احمدی

 مالی کرد و پاسخی نداد. تمسخر این قضیه را ماست
ی مـالی در   در زندان با آقای رضائیان نامی آشنا شدم که به دلیـل پرونـده  

را  پرونـده داشـت. مـاجرای   خبر ن اقدام بزرگان ملی ـ مذهبی زندان بود او از 
پس از اعالم خبر با سپاه تمـاس گـرفتم کـه ایـن پـول را      چنین تعریف کرد: 

بازگرداندم آنها هم توافق کردند. با دسـتگاه اردوغـان تمـاس گـرفتم. شـرط      
اگر ده درصد آن را رشوه بدهیم پـول را بـه ایـران بـاز خواهنـد      گذاشتند که 

نژاد مذاکره و مسـئله را   تا با آقای احمدیگرداند. داماد اردوغان به تهران آمد 
نژاد. هیأت چند  حل کند. ورود این هیأت به ایران مصاد  شد با قهر احمدی

نـژاد مقـدور نشـد، تهـران را      روزی در تهران ماند و چون مالقاتی با احمدی
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« پول تمییـز »تر  کردند. اردوغان درخواست داشت که ده درصد سهم خود 
کند و در دوران تحـریم ایـن امکـان بـرای مـا وجـود       و در سوئیس دریافت 

ای  نامـه  نداشت. لذا کار پیش رفت و متوقف شد. آقـای رضـائیان در زنـدان   
نویسـد و مـاجرا را توضـیح     مفصل برای وزیر اطالعات ـ آقای علـوی ـ مـی    

دهد. وزارت اطالعات پس از چند ماه تحقیق اخیراً پرونده را به دادسـرای   می
انـد. معـاون دادسـتان چنـد      رای تعقی  موضوع ارسال کـرده کارکنان دولت ب

مذاکره با آقای رضائیان داشـته و قـرار اسـت پـس از آزادی آقـای رضـائیان       
اقدامات خود را از نو شروع کند. ظاهراً وزارت اطالعات و سپاه از این پـول  

ه معاون بانک مرکزی به آقای رضائیان گفته کـ قبالً، کنند.  اطالعی می اظهار بی
سه میلیارد از این پول از بانـک مرکـزی دریافـت شـده! دوسـت دیگـری از       

فردی را در زندان دیده است که خـود را   89معلمان ـ آقای عبدی ـ در سال   
هـا را   صفریان که پـول دانسته او از فردی سخن گفته بنام صفری یا  قربانی می

 عالم کرده.انتقال داده. او پول را که توسط یک نهاد رسمی منتقل شده ا
دو روز است که آقای مجید معین اعتصاب غذا کرده است. او به حکـم دادگـاه   

 5سال زنـدان را گذرانـده مجـدداً صـلواتی او را بـه       5صلواتی معترض است. قبالً 
طرفانـه توسـط مرجـع قضـایی      سال دیگر محکوم کرده. خواست او رسـیدگی بـی  

تان ایشـان واقعـاً عجیـ  و    است. این احکام صادره توسط آقـای صـلواتی و دوسـ   
غری  شده، بدون توجه، بدون خواندن پرونده، بدون احسـاس مسـوولیت و فقـط    

 کند! توجیه مقامات اطالعاتی ـ امنیتی ایشان احکام را امضاء می اب
*** 

18/7/94 
هـای مفیـد را بـرایش     امروز یک زندانی مالی از من خواست که لیسـتی از کتـاب  

هایی را بنـویس کـه پـس از     کتاب»ی مهمی به من گفت:  بنویسم تا بخواند. جمله
اکبر از تأثیر زندانیان سیاسی بـر سـایر زنـدانیان.     اهلل« خواندن مرا کامالً عوض کند!

کنیم ولی بـا رفتـار معمـولی مـا در      آنهم فقط با رفتار. ما با آنها بحث سیاسی نمی
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هـای   د. من لیستی از کتـاب کند و احترام قائل هستن زندان، نگاه آنها به ما تغییر می
 مربوط به امریکا، اسرائیل، تاریخ، نهضت ملی، عرفان و... را برای او نوشتم.

میلیون تومان دست فردی داشته. او با دستکاری  16زندانی چکی به مبلغ 
میلیون تومان تغییـر داده اسـت. بـا هـم مصـالحه       160در چک مبلغ آن را به 

ان به طلبکار پرداخـت شـده ولـی چـک روی     میلیون توم 40اند و مبلغ  کرده
میلیـون تومـان را مطـرح کـرده      160اطمینان در دست او مانده. دوباره طل  

زند تـا او را گرفتـار کنـد. بـا دوسـتی کـه        می« پاتک»است. صادرکننده چک 
آالت را در محـل سـاختمان دپـو     کرده و مقدار زیادی آهن سازی می ساختمان

آالت را  کند که این آهـن  کار متقل  توافق می طل کند. به  کرده هماهنگی می
میلیون تومان و او یکصد میلیون تومان پول نقد بـه   260به او بفروش به مبلغ 

شود. و در محضر بدون ذکـر از فـروش    او پرداخت کند. این توافق عملی می
پـس  شود. پس از پرداخت یکصد میلیـون تومـان و    توافق ثبت میآالت  آهن
آالت از محل فعلی به محـل   میلیون تومان. اولین کامیون آهن 160چک  دادن

دهنـد کـه دزدی انجـام شـده      بر میخ 110شود. به پلیس  جدید که حمل می
سال زندان  5/3کند به  پلیس با تشکیل پرونده این فرد را به دادگاه معرفی می

 هـای  شود و حاال در زندان است. این زندانیان، در زندان آمـوزش  محکوم می
ولی اندرز خـوب و  « اندرزگاه»اند  بینند اسم آن را گذاشته عجی  و غریبی می

 بینند. برداری، اختالس... را می کاری، کاله های بزه بینند. آموزش اخالقی نمی
*** 

 به نام خداوند دانا و توانا

 جناب آقای رئیسی
 دادستان محترم کل کشور

 با سالم
ای از خـود بـرای دفـاع از حقـوق      دهدر روزهای اخیر جنابعالی مکرراً ارا
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ایـد. ایـن وظیفـه ذاتـی دادسـتان       ایرانی در عربستان، نشان دادهحجا. مظلوم 
القاعـده همـین حساسـیت را بایـد      برای دفاع از حقوق شهروندان است. علی

 برای مظلومیت سایر شهروندان در داخل کشور هم داشته باشید.
آبـادی، بـا    آقای جعفری دولـت  بیش از چهار ماه است که دادستان تهران،

را برای من اجـرا   1382شکنی آشکار حکم شامل مرور زمان شده سال  قانون
 کرده و مرا به زندان انداخته است.

در شش ماه گذشـته بـیش از ده الیحـه، نامـه، اعتـراض توسـط وکـالی        
اینجان  و خودم به اجرای این حکم برای دایره اجرای احکام، دادیـار مقـیم   

ایـم کـه    اوین، جنابعالی،... نوشته شده و درخواست احقاق حـق کـرده  زندان 
شکنی خود اصرار دارد.  نتیجه بوده و آقای دادستان تهران هم نان بر قانون بی

اند که این حکـم از   طرفه آنکه معاون حقوقی ایشان، آقای دکتر جهانی، نوشته
د و زندانی باید باش نوع بازداری بوده و تعزیری نیست و شامل مرور زمان می

ی آقای دکتر ملکـی   در پرونده 1390آزاد گردد و آقای قاضی مقیسه در سال 
هـا شـامل مـرور زمـان شـده.       ی ملـی ـ مـذهبی    به صراحت نوشته که پرونده

معهذا، آقای دادستان تهران با خرو. از اصل استقالل قوه قضـائیه و عـدالت،   
شته و تابع مقامـاتی خـار. از   هم نان به شکل غیرقانونی مرا در زندان نگهدا

 قوه قضاست و قهر و سرکوب را جایگزین قانون و عدالت کرده است.
 جناب دادستان!

شکنی دادستان تهران منحصر بـه مـورد بـاال نیسـت. عـدم تفکیـک        قانون
زندانیان سیاسی از دزدان دریائی، قاچاق یان مواد مخدر، محکومان مـالی و...  

های خطرناکی چون مبتالیـان   شتی و وجود بیماریو در شرایط کامالً غیربهدا
های پوستی و... موارد دیگری از نقـض   ، بیماریCو  B، و... هپاتیت HIVبه 

 باشد. ها می نامه زندان آشکار قانون و آئین
 جناب آقای رئیسی!

شناسد. وظیفه ذاتـی جنابعـالی    ظلم، ظلم است. ظلم عربستان و ایران نمی
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ی  دادسـتان تهـران کـه زیرمجموعـه     باشـد.  ام ظالم میمستقل از جغرافیا و مق
ی مسوولیت جنابعالی است، آشکار و بیّن و بـر خـال  نظـر معاونـت      حیطه

حقوق خود و قاضی دادگاه و بدون توجه به شکایات متعـدد مـا بـر ظلـم و     
های حقـوق   شکنی خود، اصرار دارد. آیا این هم یک امر سیاسی سازمان نقانو

 بشر جهانی است؟!
سـال سـن و    70لطفاً رسیدگی بفرمائید و احقاق کنید تا اینجان  پـس از  

سال فعالیت فرهنگی، علمی، صنعتی، مدنی و سیاسی برای یـک بـار هـم     50
 ی عدالت و قانون را ب شم و ناکام از جهان نروم! که شده مزه

 با تشکر قبلی    حسین رفیعی
 زندان اوین 8بند 

20/7/94 
*** 

تاجر زعفران بوده و زعفران کیلویی دو میلیون تومـان را بـه   او قبل از صرافی 
 کرده است و بعد صرا  شده. نه میلیون تومان قاچاقی به اسپانیا صادر می
*** 

21/7/94 
تشنج. این امروز باز خبر بدی شنیدم. نرگس به بیمارستان منتقل شده به دلیل 

دانـم از   بینـد. نمـی   یبیماری از زندان قبلی به او ارث رسیده! بدجوری آزار م
خواهنــد؟ مــن بــه اینگونــه  ایــن آدم مــریض طرفــدار حقــوق بشــر چــه مــی

ها ـ از جمله بازداشت خودم ـ بسیار مشکو  هستم. آنهـا را حتـی      بازداشت
بینم. کسانی مثل نرگس باعث حفظ آبـرو و   نظام هم نمی« امنیت»در راستای 

بشری ـ کـه در هـر    های حقوق  شوند که تخلف پرستیژ جمهوری اسالمی می
کند و این موج  اصالح رفتارهای حاکمیـت   کشوری وجود دار را افشاء می

ی قبـل   شود. خدا کند برای او اتفاق بدی نیافتد. دفعه و ارتقاء پرستیژ نظام می
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فعـه امکـان بازیـابی    چندین ماه طول کشید تا درمان شد. ممکن است یـک د 
 سالمتی نباشد.

*** 

میلیارد تومـان ثـروت اندوختـه     150سال  12پس از  دارد صرافییک جوان که 
زن را صـیغه   4است. عمده آن از اختال  قیمت ارز و سکه است. او همزمـان  

داشته و برای هر کدام صـدها میلیـون تومـان خانـه، ماشـین... خریـده اسـت.        
میلیارد تومان تقاضای  5/7اند و جمعاً  اکنون آن چهار زن از او شکایت کرده هم

نفـره را اسـتخدام کـرده و     7-8دارند. او یک گروه وکیل مجـرب  پول  دریافت
سـال زنـدان    34میلیون تومان به آنهـا پرداخـت کـرده اسـت. بـه       450تاکنون 

شـده خـال     صـادر هـای   محکوم شده و امید دارد که با ردّ مال از محکومیت
شود ولی حقوق عمومی سر جای خود باقی خواهند ماند بـه وکـالی انتخـابی    

 2بطری مشـروب پیـدا شـده، از او     16ها مجردی او  ید دارد. در یکی از خانهام
انـد. پرونـده بسـیار     انـد و بـا کلـت دیگـری شـلیک کـرده       فشنگ کلت دزدیده

گرفتار است و ممکن است چندین سال دیگر هـم   89ای دارد و از سال  پی یده
 د است.ها خواهرزاده شهی یکی از این خانمی او  به گفتهگرفتار باشد. 

سال در خیابان چراغ برق یک مغازه وسایل یدکی  40پدرش برای حدود 
از قـرار هـر سـکه    سـکه را   5000فروشی ماشین داشته و زنـدگی معمـولی.   

 تومان فروخته. 000/300/1به تومان خریده و  000/650
 – 000/650= ط 5000 × 000/650=  000/000/250/3سود خالص 

000/300/1  5000 
*** 

22/7/94 
 7امروز مطلع شدم که دوست عزیزم آقای دکتـر ناصـر هاشـمی کـه در بنـد      

ریزی شدید شده است و از رفتن به بیمارسـتان   اوین زندانی است دچار خون
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به دلیل دستبند زدن، منصر  شده است. هاشمی دچار هموروئید حاد اسـت  
ایـن   که به دلیل رژیم غذایی زندان و نبودن میوه و سبزیجات در غـذا دچـار  

بیماری شده است. او یک بار دیگر هم دچار این خـونریزی شـده بـود و بـه     
 بیمارستان نرفته است.

نامه زندان، سبزی و میوه وجـود   زندان، بر خال  صراحت آئین یدر غذا
خرند که آن هم هر دو سـه هفتـه    ندارد و گهگاهی زندانیان خودشان میوه می

هایی ماننـد پـوکی    فروشند. لذا، بیماری تر از بیرون می آورند و گران یکبار می
استخوان، هموروئید، سوءتغذیه، و... در زندان عادی است. در مورد زنـدانیان  
ی  سیاسی عمومی هم وجود دارد که به دلیل اختالط با سایر زندانیان، شکنجه

 شوند. مضاعف می
آنهـا را اعـدام   »یکی از قضات به خانواده یک زندان سیاسی گفتـه اسـت:   

 «کنیم ولی در زندان خواهند مرد. ینم
هاسـت در یـک فرآینـد     ترین زنـدانی ملـی ـ مـذهبی     دکتر هاشمی مظلوم

گویند کـه دیـوان عـالی     سال زندان محکوم کرد! می 11بازی سپاه او را به  لج
 کشور قصد دارد حکم را نقض کند. خدا کند چنین شود. ظلم شدیدی است.

های او به افراد ملـی   بانی است. تلفندکتر هاشمی بسیار آدم عاطفی و مهر
« تشـکیالتی »ـ مذهبی برای احوالپرسی بوده ولی اطالعات سپاه به غلط آن را 

وجـود نداشـته. و ایـن را     1388هـا از   دانسته. چیزی کـه در ملـی ـ مـذهبی    
هـا را   دانند. معهذا، سرکوب ملی ـ مـذه    های اطالعاتی به خوبی می دستگاه

. چرا؟ نفی هرگونه اندیشه بومی مسـتقل کـاربردی کـه    کنند شدیداً تعقی  می
 در قانون اساسی هم ریشه دارد.

*** 

26/7/94 
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الـه هاشـمی    یار نزدیک آیت *امروز صبح در هواخوری آقای مهندس حسینی
مـاه   9یار نزدیک آقای شاهرودی بوده اسـت.   1362شاهرودی را دیدم. او از 

ها پیش عضـو   شرکت که سال پیش توسط سپاه بازداشت شده و در مورد یک
ی آن بوده است. ولی تحقیقات در مورد آقای شاهرودی بـوده و   هیأت مدیره
کـی بـرای آقـای    »آبادی از او پرسـیده کـه    سازی. جعفری دولت حتی پرونده

جعفـری زده کـه حسـابی او را    فـک  ؟ با مشت به «آورده شاهرودی خانم می
چقدر پول بـرای آقـای شـاهرودی    از عربستان »اند. یا این سوال که  کتک زده

 «آید؟ می
کننـد تـا    سـازی مـی   رسد برای آقای شـاهرودی پرونـده   تحلیل: به نظر می

احیانا از رهبر شدن ایشان جلوگیری نمایند. چـه کسـانی پشـت ایـن پـروژه      
 هستند؟

*** 

انـد   چند روز پیش وکالی آقای منصوریان سند برده و از آقای خدابخشی خواسته
ثیقه آقای منصوریان آزاد شود. خدابخشی خیلی تنـد سـخن گفتـه    که با سپردن و

شود و در اجرای حکـم، وثیقـه و آزادی معنـی     که حکم آقای منصوریان اجرا می
اند که با قبول وثیقه با مرخصی ایشـان موافقـت شـود کـه      ندارد. وکال تقاضا کرده

گذشـت   اند و گفته که مرخصی ایشـان پـس از   باز آقای خدابخشی مخالفت کرده
سوم مدت زندان و آن هم برای سه روز مقـدور خواهـد بـود! ایـن برخـورد       یک

 نشانه جدیدی از برخورد با حکم مرور زمان شده ماها دارد.
*** 

                                                      

کـرد، داسـتانی تعریـف کـرد کـه       ای کار مـی  اله خامنه یک زندانی که در بیت آیت 27/7/94امروز  *
گفت که یک خانم که ظـاهراً   از واردات کاالها برای بیت ایشان دارد. او میحکایت از گرفتن خمس 

« ســتاد اجرایـی فرمــان امــام »نمـود دو دســتگاه اتومبیـل وارد کــرده بــود و مسـووالن     طـاغوتی مــی 
اگر هـر کـس شـورت هـم وارد کنـد بایـد       »خواستند از او خمس بگیرند. او با اعتراض گفت که  می

 ی حضار شده بود. که موج  خنده« هد؟خمس آن را به بیت آقا بد
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3/8/94 
امروز مطلع شدم که باجناغم آقای قمری درگذشـته اسـت. انسـان مهربـان و     

بود و مدتی ای بود، خدا رحمتش کند. گویا سرطان لوزالمعده گرفته  صمیمی
بعد با ایست قلبی، از دنیا رفت. ناراحت شدم، سعی کـردم بـه فرزنـدانش و    
ملی خانم، همسرش، تسلیت بگویم. فقط توانستم با مهندس بهرنگ صـحبت  
کنم. از مرگ پدرش با ایست قلبی ظاهراً رضایت داشت اینکه پـدرش دچـار   

. فردا سعی فرسای سرطان نشده، دلیل رضایت او بود دردهای سخت و طاقت
 کنم با روزبه و سپیده هم سخن بگویم و این ضایعه را تسلیت بگویم. می

*** 

8/8/94 
گویا انـد.  شهر سعید مدنی را کتـک زده  یامروز مطلع شدم که در زندان رجائ

انـد   گرا دادهاند و  چند نفر از زندانیان خطرنا  را با زندانیان سیاسی همبند کرده
بزنند. این شیوه قـبالً هـم در زنـدان مرسـوم بـوده       که زندانیان سیاسی را کتک

پنـاه هسـتند.    زندانیان سیاسی چقدر مظلوم و بی .ی خطرناکی است است. شیوه
زنـد، تخفیـف مجـازات     اعدامی که یک زندانی سیاسی را کتک می یالبد زندان

خورد! آن هم  گیرد ولی زندانی سیاسی عالوه بر زندان ظالمانه، کتک هم می می
شناســی کــرده اســت. از  انی کــه همــه عمــر بزهکــاری آنهــا را آســی از کســ

انـد؛   خودبیگانگی تا چه حدی پیشروی کـرده اسـت همـه از خودبیگانـه شـده     
کـاری زنـدانیان    عادی، مأموران زندان، کسی که دسـتور کتـک   یزندانبان، زندان
شـناس را توسـط یـک     رویم؟ سعید مدنی آسـی   دهد! به کجا می سیاسی را می

 ی ایرانی است! زنند. طنز تاریخی کنونی جامعه دیده اجتماعی کتک می آسی 
*** 

کند و موتورخانه گازوئیل را  اوین دود می 8چند روزی است که دودکش بند 
سوزاند. بـوی   سوزاند تعمیر آن کار زیادی ندارد ولی کسی دل نمی ناقص می
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ره وارد اتـاق مـا   همراه با منوکسید کربن و دوده مسـتقیماً از پنجـ   دبد این دو
شود و کسی پاسخگو نیست. گویا دیگ موتورخانه سـوراخ شـده و بایـد     می

انـد و دیـگ جدیـدی     زندانیان یک میلیـارد تومـان تـأمین کـرده     ،تعمیر شود
اند که آن را تعویض کنند. مدیریت و رسیدگی بسـیار ضـعیف اسـت.     خریده

کننـد و کسـی    کار می کنند و یا ناقص ها یا کار نمی ها و توالت شیر دستشوئی
است که بیشـتر   8ی دیگر وضع گاز آشپزخانه سالن  نکته .زیاد به فکر نیست

مواقع قطع است و کسانی که مجبورند غذای خـود را بپزنـد، دچـار مشـکل     
شـود و وارد فاضـالب    شوند. غذای زندان عموماً مأکول نیست و حرام می می

شرایط بهتـری فـراهم کـرد. نـان     شود  دانم! آیا نمی شود! نمی و سطل زباله می
لواش آن نپخته و دور ریختنی است. ضایعات مواد غـذایی هـر روز دل مـرا    

کنـد، پرسـنل و    خراشد. دولت هزینه مـی  سوزاند و روحم را بدجوری می می
سـال همـان    37پس از ولی تجهیزات وجود دارد، مواد اولیه در اختیار است؛ 

 أکول تبدیل کنند!توانند به غذای م مواد اولیه را نمی
خانه  سـالن از   خرند و در آشپزخانه طچراغ زندانیان متمول مواد غذایی می

کنند به آشپزی تا غذای مأکولی تهیه کننـد کسـانی کـه     نصف ش  شروع می
دست و پای آشپزی ندارند ـ مثل من ـ از تنها رستوران داخل زندان سفارش   

و مأکول است. در غذای زنـدان،  دهند. غذایش بد نیست، نسبتاً ارزان  غذا می
شود. گوشت، سبزی، میوه، وجـود نـدارد. ایـن     ها رعایت نمی نامه زندان آئین

 کنند. خرند و آشپزی می از فروشگاه میمتمول مواد را خود زندانیان 
*** 

 ها نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه

15/8/94 
 با سالم

آمـده اسـت کـه     3ه و در صـفح  1394آبـان   14در روزنامه ایران مـورخ  
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نفره از استادان حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نماینـدگی   20هیأتی »
های بنیاد تعاون و  ها، از امکانات فرهنگی، ورزشی، کارگاه رهبری در دانشگاه

بازدیـد کـرده و    7و  4، 3بهداری مجموعـه بازداشـتگاه اویـن و از بنـدهای     
در حال اجـرا در ایـن بازداشـتگاه را     های زندانبانی اسالمی و انسانی سیاست

ای کاش این هیأت محترم از بند « قابل تأمل ارزیابی و ابراز خشنودی کردند.
گفتم که من استاد بازنشسته پـردیس   کردند تا به آنها می اوین هم بازدید می 8

و بر خال  حکـم قاضـی دادگـاه     26/3/94علوم دانشگاه تهران هستم که از 
سه  و معاون حقوقی دادستان تهران طآقای دکتر جهانی  بـه  انقالب طآقای مقی

الـذکر همـراه بـا     شکل غیرقانونی و با نقض آشکار قانون و حکم دو نفر فوق
و در سـاختمانی اداری و بـا دزدان    8نفر زنـدانی سیاسـی در بنـد     30حدود 

المللــی و داخلــی و محکومــان مــالی و آلــوده بــه  بــیندریــائی، قاچاق یــان 
و استافیلیکو  و پوستی و سل و همراه بـا   Cو  B، هپاتیت HIVای ه بیماری

دادم کـه تـراکم زنـدانی     شوم و به آنها نشان می ساس و پشه و... نگهداری می
ها در مورد تفکیـک   نامه زندان در این بند و قطع آب گرم و گاز و نقض آئین

زنـدانبانی  هـای   سیاست»تغذیه، بهداشت و درمان چگونه است تا از زندانیان، 
های ایران بند  ابراز خشنودی نکنند و بدانند که همه زندانی« اسالمی و انسانی

باشـد.   اوین که توسط محکومان مالی تجهیز و ساخته و پرداخته شده، نمـی  7
مایه نگذارید که آن ـه  « اسالم»خواهم که شما را به خدا از  و از این آقایان می

گـذرد سـنخیتی بـا دیـن      های ایران مـی  ناوین و بندهای دیگر زندا 8در بند 
 حنیف اسالم و قوانین مشخص آن ندارد.

 اوین  8حسین رفیعی بند 
 رونوشت: روزنامه ایران
 ایسنا

*** 
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 اناهلل و اناالیه راجعون

 سرکار دخی خانم عزیز، سالم
در مکالمه تلفنی چیزی گفتی که بهتر دیدم پاسخ آن را مکتوب بـدهم. از  

پرسـی. مـن هـر کـار از دسـتم       واپس هستی و مرتباً میحبس من نگران و دل
ام و به هر مقامی که مسوول مستقیم پرونده است نامـه   ساخته بوده انجام داده
العملـی ظـاهر نشـده. طبـق روال ایـن       ام ولی عکـس  علنی و سرگشاده نوشته

ی  ها در جمهوری اسالمی معنی این شرایط ایـن اسـت کـه یـک قـوه      پرونده
نقض قانون و تبلیغـات مـرا بـه جـان خـود مالیـده اسـت. از         ی هقدرتمند، پی

اند،  ای نامه نوشته معتبرترین محافل علمی جهان برای آقایان روحانی و خامنه
 فایده! اند و عمالً بی مراکز حقوق بشری جهان اعتراض کرده

سال گذشته اجرا شـده و   25این شیوه در مورد خیلی از افراد دیگر و در 
سال عمر خود، در محافـل   37سال از  30کومتی که بیش از تکراری است. ح

توجـه اسـت، از اعتراضـات     المللی حقوق بشر محکوم شده و بـه آن بـی   بین
گذارد. صم بکـم عـم فهـم     مربوط به من هم نگران نیست و به آن وقعی نمی

الیرجعون آن ه اآلن برای من مهم است در  و فهم این موضع است که این 
الـه   کیست؟ آیـا وزارت اطالعـات اسـت یـا شـخص آیـت      « دی قدرتمن قوه»

 ای؟ خامنه
ای مبتکـر برخـورد بـا     شخص آقای خامنـه  ،1379دانی که در سال  تو می

نامیدنـد  « برانداز قانونی»ها بودند و در یک سخنرانی علنی ما را  ملی ـ مذهبی 
محارب کـه حکـم آن هـم    »تر رفتند و براندازی قانونی را معادل  و حتی پیش
گذشـت   59های انفرادی زندان  ، قلمداد کردند. خوب، آن سلول«معلوم است
هـا ابتکـار جدیـدی بـود کـه در جمهـوری        های اعتراضی خانواده و فداکاری

اسالمی سابقه نداشت و باآلخره براندازی و محاربـه منتفـی شـد و جرائمـی     
« ینتوهین به مسوول»، «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ»، «تشکیل گروه»چون 
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ها زندان بریدند ولـی از آنجـا    و... عنوان شدند و سال« توهین به مقدسات»و 
که اصل ماجرا ساختگی بود، و با همت خاتمی و کروبی اجرا نشد. و پس از 

ای از دوسـتان را بهانـه کردنـد و احکـام      ، فعالیـت عـده  1388انگیز  وقایع غم
ـ  شامل مرور زمان شده را، اجرا کردند. تـو خـوب مـی    ی کـه مـن پـس از    دان

« امنیـت ملـی  »ای، احسـاس خطـر بـرای     آقای خامنه 88خرداد  29سخنرانی 
ی امنیـت   کردم و آن ه نوشتم و گفتم و برای مسووالن فرستادم، برای دغدغه

با تهاجم غیرقانونی به منازل ملی بود و الغیر. باز، دیدی که وزارت اطالعات 
کلفتـی   ند و بـا قلـدری و گـردن   اموال ما را دزدید 1393مسکونی ما، در سال 

نوشتند و بعد یـک قاضـی بـدبخت    « کیفرخواست»بردند و پرونده ساختند و 
ی به نام دادگاه آوردند و برای او رأی نوشـتند و او  ا مطیع ظالم را به مضحکه

امضاء کرد! آسمان و ریسمان را به هم دوختند و مضحکه ساختند که به قول 
آن را مضحک خواند و تعج  کـرد. وزارت  یکی از وزراء، هیأت دولت هم 

های مـن کـه    اطالعات زیرمجموعه دولت و ریاست جمهوری است و نوشته
ای بـا ملـی ـ     عموماً در حمایت آقای روحانی بود و ایشان که گفته بود مسئله

ی  نگـاران بـا جملـه    ها ندارد و در جواب آقای میثمی در افطار روزنامه مذهبی
مدردی هم کرده بود، اقدامی کارساز نکرد. یعنـی زور  اظهار ه« ارادت داریم»

تـأثیر! و وزارت   ، کمتر بود و عمالً بـی «قدرت قوی»رئیس جمهور از زور آن 
ی جدید را نداشت، سر بـه   ی صبر برای سرانجام پرونده اطالعات که حوصله

زد و حکم شامل مرور زمان شده را به کمک دادستان تهران کـه  « کاغذ کهنه»
طه ضعف در دستگاه اطالعاتی دارد و همـین ضـعف او را مطیـع و    صدها نق

 ظالم ساخته، مرا قبل از رسیدگی به پرونده جدید، به زندان انداخت!
هـای مـواد    اوین، جهنمی است که در آن دزدان دریـایی، قاچـاق ی   8بند 
بردار تـا   المللی و داخلی و معتادان و محکومان متنوع مالی ـ از کاله  مخدر بین

شـوند و مـا    تلس و از فروشنده مال غیر تـا بـدهکار و... ـ نگهـداری مـی     مخ
و  HIVهـای   زنـیم و همـراه بـا بیمـاری     زندانیان سیاسی در میان آنها لول می



 43/  های زندان تیادداش

های پوستی و میکروب اسـتافیلیکو  و   و سل و انواع بیماری Cو  Bهپاتیت 
اننـد کـه   د بریم. خودشان هم می ها به سر می هر لحظه در معرض این بیماری

را « بانی اسـالمی  زندان»دهند و « پز»خواهند  جهنم است و هر وقت می 8بند 
برنـد کـه توسـط     مـی  7و  4به رخ بازدیدکننـدگان بکشـند، آنهـا را بـه بنـد      

انـد و   دار مالی زندانی، تجهیز و تعمیر و ساخته و پرداخته شده محکومان پول
مه زندان و قانون اساسـی. نـه   نا آورند. نقض آشکار آئین دره نمی به این جهنم

نامـه بـه    شوند و نه غذای مناس  مشخص شـده در آئـین   زندانیان تفکیک می
شود. در ایـن چهـار مـاه و انـدی کـه زنـدان هسـتم، گوشـت و          آنها داده می

خـود مجبـور بـه    متمول ام و زندانیان  سبزیجات و میوه در غذای زندان ندیده
ان هسـتند. عمـالً زنـدان یـک نهـاد      تأمین این مـواد از فروشـگاه مجـاز زنـد    

اقتصادی درآمدزا شده است. مواد غذایی دولتی آن نان غیرمـأکول اسـت کـه    
شـود و زنـدانیان بـه     غذا وارد سطل زباله و فاضـالب مـی  ی این  بخش عمده

برنـد کـه مـواد     ی حیات به تنها فروشگاه زنـدان پنـاه مـی    ناچار و برای ادامه
اندیشـم کـه    فروشـد و در آن چنـین مـی    ر. میتر از خا غذایی را بسیار گران

دلیل خیلی از زندانیان در زندان، انگیزه اقتصادی دارد کـه بطـور    نگهداری بی
 25هـزار تومـان در زنـدان اگـر هزینـه کنـد و        400متوسط هر زندانی ماهی 

درصد آن سود فروشگاه باشـد هـر زنـدانی مـاهی یکصـده هـزار تومـان بـه         
هـزار   230رسـانند و اگـر    اندرکاران سـود مـی   تصاحبان این فروشگاه و دس

 شود ماهی: زندانی را هم در نظر گیریم می
 000/100 × 000/230=  000/000/000/23تومان 

 میلیارد تومان! 267میلیارد تومان و سالی  23یعنی ماهی 
ولی این جهنم برای من چیزهای مثبتی هم داشت. عمق بحران جمهـوری  

فهمیدم. برای فهـم ایـن عمـق، در خـار. از زنـدان       اسالمی را در این زندان
کوشیدم و احتماالً دسترسی به آن هم اگـر محـال نبـود بسـیار      ها باید می سال

بود. ولی در اینجا چه چیزها که نفهمیدم و چـه اطالعـاتی کـه بـه      مشکل می
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هـا   دست نیآوردم. آن نان این اطالعات آموزنده، افشـاگر، ظاهرکننـده بحـران   
توان دید ولی  اشند که آنها را در صدها کتاب و نشریه و مصاحبه نمیب و... می

کـه  شود و ما  در زندان به دالیل خا  خود، دسترسی به آن بسیار راحت می
خـورد. اقـالً اوضـاع را     دیدگاه استراتژیک داریم، این اطالعات به درد ما مـی 

 بفهمیم.
ر از اطالعـات و  هاست. جهنمی پ اوین جمع تناقض 8بینی که این بند  می

توان یافت با اطالعات استثنایی. و این برای مـن   هایی استثنایی می دانایی. آدم
 ارزشمند بود.

ام ولی  از من خواستی که اعتصاب غذا نکنم. هنوز تصمیمی قطعی نگرفته
 قبل از آن مطالبی را باید با تو در میان گذارم:

 60یسـت و آشـکارا   حکومتی بر ما مسلط است که خود تابع قـانون ن  -1
اصل از اصول قانون اساسی که مربوط به حقوق مردم است را یا نقض کـرده  
و یا مکتوم گذاشتند و یا نصفه نیمه اجرا کرده که مهمترین ایـن اصـول اجـرا    

شد به فعاالن سیاسی. به عبارت دیگر حاکمیـت ایـران خـود     نشده مربوط می
اسـت کـه مستأصـل     سـال  37یاغی به قانون مصوب خودش، هست. دیگـر  

ایم از این همه نقض قانون توسط حاکمیت. زور را حاکمیـت جـایگزین    شده
ی علمـی حقـوقی نوشـته شـده و دو رئـیس       هزاران مقالـه قانون کرده است. 

اند  جمهور طخاتمی و روحانی  و دو کاندیدا طمیرحسین و کروبی  سعی کرده
بـوده اسـت. آقـای     نتیجه حاکمیت را به سمت رعایت قانون سوق دهند و بی

کنـد قـانون را عمـده کنـد و      هاسـت کـه سـعی مـی     هاشمی رفسنجانی مدت
کشد!  می« کیفر»، «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»نتیجه. موسوی با طرح  بی

اندازی وجود ندارد که حاکمیت تمایلی به اجرای قـانون داشـته باشـد.     چشم
قانون و حکم حکومتی را با وسعت و عمق بیش از قانون و مافوق  110اصل 

کنند ولی قوانین مربوط به حقوق مردم، فراموش شده هستند و عمالً  اجرا می
 شود. با آن مقابله می
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ام اوالً در راسـتای قـانون بـوده و     دانید که من آن ه انجام داده شما می -2
یّ و حاضـرند و  ام ح ثانیاً برای اصالح جمهوری اسالمی. هرچه گفته و نوشته

توان یافت. جز حُسن نیت و کوشش بـرای اصـالح؛    نقض قانون نمیدر آنها 
ی حکومـت سـرکوب مصـلحین جامعـه      وجود ندارد. ولی شیوهچیز دیگری 
طلبـان تـا    اله منتظری تا کروبی و موسوی، از خـاتمی و اصـالح   است از آیت

اند  طل  و خواهان اعتالی جمهوری اسالمی بوده جنبش سبز و... همه اصالح
 دانیم سرنوشت روحانی چه خواهد شد؟ یو هنوز نم
خدابخشی، دادیار مقیم اوین، به وکالی آقای منصوریان که سند وثیقه  -3

برای آزادی او برده بودند، گفته تنها راه رهـایی ایشـان، نوشـتن تـو بـه نامـه       
 اجرا شده. 1360ای که از  است! و این منطق زورگویی است. شیوه

 18ام ـ حـدود    زی که به عقل نسبی رسـیده دانید که من از رو شما می -4
ام. چـه در   سالگی ـ جز به منافع ملی و مصالح ملی فکـری و عملـی نداشـته    

معلمی روستاها؛ چـه در زمـان دانشـجویی، چـه در دبیـری شـیمی، چـه در        
مدیریت دولتی صنایع، چـه در معلمـی دانشـگاه و چـه در کارهـای سیاسـی       

نشـجویی خـار. کشـور و... جـز بـه      ها و جنـبش دا  سازمان و ملی ـ مذهبی 
های اطالعـاتی ایـن    ام. اگر دستگاه ام و کاری نکرده و اسالم نیانیشیدهمملکت 
زننـد،   دانند و خود را بـه تجاهـل مـی    دانند از جهل آنهاست و اگر می را نمی

کند. من و همفکرانی مثـل مـن چـه     تقصیر آنهاست و یا منافع آنها ایجاب می
 کنند. ه ما را قربانی میتقصیری دارند؟ آگاهان

و مرا غیرقانونی به سازی کردند  پرونده ؛و چه حال 1379چه در سال  -5
انـد.   شـکنانه، در زنـدان نگهداشـته    زندان انداختند و حاال قلدرمنشانه و قانون

، باشـد  مـی اجرای یک حکم شامل مرور زمـان شـده    به دلیل زندان کنونی که
سـتان باشـد، عمـالً    «داد»ران کـه بایـد   که دادستان تهـ  استاظهر من الشمس 

زورگوست و نه به حکم قاضی دادگاه انقالب طآقای مقیسه  و نه به قضاوت 
معاونت حقوقی خود طآقای دکتر جهانی ، مشتمل بر مرور زمان بودن حکـم  
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گذارد. او از کسوت قاضی و مجری قـانون خـار. شـده و     ، وقعی نمی1382
کنـد.   ی وزارت اطالعات، عمل می شده آموز از خودبیگانه هم ون یک دست
 شریح قاضی است.

در حال حاضر، من یک تردید دارم و منتظرم که ایـن تردیـد برطـر      -6
شود و آن تردید اینست که آیا عامل دشمنی با من وزارت اطالعات است یـا  

ای مسـتقیم بـرای آقـای     ای. برای رفع این تردیـد، نامـه   اله خامنه شخص آیت
فرستم که در موقع مناس  آن  ای از آن را برایت می م که نسخهای نوشت خامنه

 1379را منتشر کنی. اگر این تردید برطر  شد و معلوم شـد کـه مثـل سـال     
شخص رهبری پشت اقدامات مربوط به این پرونده است، اقدامات بعـدی را  

 کلید خواهم زد.
. ظاهر شـده اسـت  سال سن دارم و عوارض سن  70اکنون بیش از  هم -7

، HIVهـای خطرنـا  از    هـا و میکـروب   پر است از انواع بیماری 8زندان بند 
و سل و استافیلیکو  و قارچ و... که هر لحظه ممکـن اسـت    Cو  Bهپاتیت 

ی  مرا به کام مرگ بکشانند. از این گذشته، در این سن و سال احتمـال سـکته  
به سـراغ  مغزی و قلبی و سرطان و... هم کم نیست. و هر لحظه ممکن است 

 7و  6و  5های شـماره   دانی که مهره ی اینها گذشته، می من هم بیایند. از همه
گردنم دچار ساییدگی پیشرفته است و عص  دست راستم تحت تنش و  8و 

باشد. و هر لحظه ممکن است دست راستم از کار بیافتد و این مرگ  فشار می
اری کتـاب بـرای   خواهم توانست و نـه نگهـد   نمن خواهد بود چون نه نوشت

 خواندن.
ها، خوشبختانه هـم صـالح    من نگرانی دیگری جز وضع تو ندارم. ب ه -8

ای بـه   هستند و هم دانا و قادرند گلیم خود را از آب بکشند و خـودم عالقـه  
انـد و تنهـا سـنگ     هـا را گشـاده   وم حیات در این شرایط که تمامی سـنگ تدا

. فقـط بـه تـو    آینده انداز و نه چشم اند، نه لذت دارد موجود ـ قانون ـ را بسته  
ی مسلحانه برای سقوط شاه کردی  اندیشم که جوانی خود را صر  مبارزه می
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های تهران در پـی کمـک بـه اصـالح جمهـوری       سالی هم در خیریه و از میان
اسالمی، بودی. من هم که هی وقت کمک کار تو نبودم ولی باز همدمی بودم 

مـان بـه همـدمی     های پایان عمر کـه احتیـا.   الدر این س که از هی  بهتر بود.
 شکنان جمهوری اسالمی، این وضعیت را پیش آوردند. بیشتر شده بود؛ قانون

به هر حال تو آنقدر قدرت روحی داری که خود را اداره کنی و خیلی بـه  
 من محتا. نباشی و این هم نوع دیگری از مبارزه با زورگویان است.

طمئن شدم که دیگر امیدی بـه اجـرای قـانون    با این اوصا  من اگر م -9
شــکنی را دارنــد، شــیوه  نیســت و حاکمــان قصــد تــداوم ســرکوب و قــانون

کننده بـود.   کننده نبود، دفاع علی را پیشه خواهم کرد. امام حسین قیام بن حسین
خواستند یا تن به قتل  می« بیعت»کرد، زورگویان از او  او در مدینه زندگی می

عتقادی به یزید و حکومت او نداشت ولی قصد اغتشاش هـم  خود دادن. او ا
نداشت. از مدینه خار. شد تا تشنج را کم کند. در مکه دیـد یزیـد بـه دنبـال     

ی مکتـوب از   هزار نفـر بـا نامـه    4تشنج و قتل اوست. از طر  دیگر دعوت 
ی قبول ایـن دعـوت بـود     هزار نفر با سفیر او، مسلم، وظیفه 18کوفه و بیعت 

کنندگان نقض بیعت کردند بـاز هـم قصـد قیـام نداشـت،       تی که بیعتولی وق
ـ     تقاضای مهاجرت به کشور دیگری برای ادامه د ی حیـات داشـت. وقتـی یزی

کرد و این زورگوی بود. ببین چه شباهتی اسـت   اصرار می« بیعت»هم نان بر 
الیـت  به و« اعتقاد»کنید یا زندان بمانید. « توبه»بین درخواست آقایان از ما که 

فقیه داشته باشید و اال التزام به قانون اساسی قبول نیست! برای شـما پرونـده   
گیریم و تا مـرگ   اند، حکم می شده« قاضی»سازیم، از جالدان خودمان که  می

داریم! چیزی که صلوات به یکـی از زنـدانیان گفتـه     شما را در زندان نگه می
 بود.

کردن این حاکمان دست بـه   در چنین شرایطی، برای دفاع، و مفتضح -10
اعتصاب غذا تا مرگ خواهم زد. از دو حالت خار. نیست؛ یا به راه خواهنـد  
آمد و مرا آزاد خواهند کرد یا روحم آزاد خواهد شد. ایـن بهتـرین راه بـرای    
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 های آنهاست. گیری از برنامه پیش
وسیله از تـو، محمـد و آنـا، دوسـتان و رفقـا و اقـوام و آشـنایان و         بدین

خـدا حـافظ تـو و     طلبم. شناسد، حاللیت می را میمانشجویان و هر کس که د
 ها و دوستان باشد. ب ه

 حسین
 8زندان اوین بند 

 1394بیستم آبان 
*** 

20/8/94 
سـال اسـت زنـدان بـوده      20بنـد مـا کـه    امروز مطلع شدم که رابط فرهنگی 

ند کـه صـالح بـه    ا سال پیش اشتباهاً به دادگاهی فرستاده 20ی او را در  پرونده
سـال   2فرستادند و محکومیـت او   رسیدگی نبوده و باید به دادگاه دیگری می

سال بیهوده و ناحق در زندان بـوده اسـت! یـاد     18بایست باشد و  بیشتر نمی
سخن آقای شاهرودی افتادم که زمانی که رئیس قوه قضائیه بود گفت کـه در  

 ه است.سال، زندانی موقت بود 25بندرعباس یک زندانی 
*** 

یک راننده تاکسی را به اتاق ما آوردند با دو سال محکومیت به جـرم تـوهین   
نفـر   50به رهبری. سیاسی نیست. انسانی شریف است، مردی معتقد و حدود 

انـد کـه    اند و از او دفاع کـرده  استشهادی نوشته اواز اهالی و روحانیون محل 
دهـد.   نین چیزی نشان نمیاش هم چ اهل توهین و ناسزا گفتن نیست. روحیه

ای از دوسـتان و   کند کـه عـده   سازی را چنین تعریف می خودش علت پرونده
انــد و  کــرده هــای اطالعــاتی ـ امنیتــی کــار مــی   رفقــای محــل او در دســتگاه

های خـال  خـود را   «شاهکار»اند. در مواردی  های متعددی هم داشته خال 
شـود و   شـان رو مـی   کـاری  اند. در یک مـورد خـال    کرده برای او تعریف می
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داده است. لذا « لو»آنها را  فرد زنند که این شوند. حدس می تعقی  قانونی می
اندازند. گویا بـه او گـوگرد    کنند و او را به زندان می سازی می برای او پرونده
شـود او را بـه    حـالش بـد مـی   کننـد؟!   دهنـد یـا تزریـق مـی     سوسپانسیون می

کنـد.   برند از آنجا نجات پیدا مـی  خیابان بهار می بیمارستان نیروی انتظامی در
تـرا  »گویـد کـه    شود و به او می یکی از همان دوستان دچار عذاب وجدان می

کند بـه   به هر آزمایشگاهی که مراجعه می« اند مسموم ساخته Rbبا روبیدیم ـ  
کنند، ظاهراً روبیـدیم   مربوط به روبیدیم کمکی به او نمی« کیت»دلیل نداشتن 

گوید مسمومیت با گوگرد بـوده اسـت. حـال او را     وده و با شواهدی که مینب
 اند؟ آورده 8برای تحمل بقیه کیفر به بند 

*** 

ی شـمالی کـه ده سـال در     ی کـره  دو ش  است که کتابی از یک نویسـنده 
خـوانم. او کـه از کـره شـمالی بـه کـره        اردوگاه کار اجباری بوده است، می

بـا نوشـتن خـاطراتش،    کنـد،   در آنجا زنـدگی مـی  جنوبی فرار کرده و حاال 
کند. داستان این جـوان کـه از    های کار اجباری استالین را تداعی می اردوگاه

اش را در آن اردوگـاه بـوده اسـت،     سالگی، همراه خـانواده  18سالگی تا  8
 انگیز است. بسیار غم

کنـد   میسازی  ی شمالی با توهم برای این خانواده پرونده پلیس امنیتی کره
فرستد که غذای اصـلی آنهـا ذرت بـوده و اینهـا از      و آنها را به اردوگاهی می

 اند. خورده اجبار قورباغه، موش، سمندر، سوسک... می
کنند آن را همراه نفـی آزادی   چرا کسانی که برای تحقق عدالت اقدامی می

ی را قـرن پـیش، عـدالت و آزاد    14نمایند؟! یاد علی بن ابیطال  افتادم که  می
ئولیبرالیسم غربـی  نبا هم در دوران حکومتش پیش برد. دنیا بد جوری گرفتار 

ــاتوری کــره  ــاتوری کــره، چیــزی جــز قحطــی،   شــمالیو دیکت شــده. دیکت
ی مـالی ـ اداری، کشـتار و نفـی دانـایی نداشـته        سوءمدیریت، فساد گسـترده 
 ای از یـک پـازل بسـیار    ای، پیشرفت نیسـت. قطعـه   است. ساختن بم  هسته
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 نخواهد خورد. 21پی یده است که به تنهایی به درد بشریت قرن 
*** 

1/9/94 
جوان کُردی را دیدم که از او سیگار گرفته بودنـد و هشـت مـاه در زنـدان     

داد. فقـر و قاچـاق، مسـئله     بود. از اوضاع کردستان خبرهـای نـاگواری مـی   
هـایش بـا    نفـر از همشـهری   10ماه که او زندان بـود،   8دائمی آنها بود. در 

سیصد بطری مشروب الکلـی  انتقال اند.  تیراندازی نیروی انتظامی کشته شده
ی کسـانی   میلیون تومان سود خالص دارد. همـه  16برای او از مرز تا اهواز 

شوند! آن نان راحت از  که قدرت کار قاچاق داشته باشند، درگیر این امر می
ردم، گویی مسـئله  ک گفت که تعج  می مرگ و قاچاق و درگیری سخن می

جاری و ساری در کردستان است و بسـیار عـادی. از نفـوذ پـژا  و از بـه      
حاشیه رفتن حزب دمکرات و کومله هم گفـت. گفـت کـه پـژا  در یـک      

کنـد و بـا    کیلومتری از مرز خسروی تا کوبانی را محافظت می 1500فاصله 
فسـاد  داعش درگیر است. خدا بخیر کند. ایـن رکـود و تـورم و بیکـاری و     

ها و ناتوانی حاکمیـت در حـل مشـکالت، جهنمـی بـرای همگـان        دستگاه
توانـد   گفت که مـی  خواهد ساخت. این جوان از دستگاه دودزایی سخن می

چیان را تعقیـ    چنان دودی کند که پلیس نتواند قاچاق اتوبان و جاده را آن
قوه قضائیه میلیون پرونده ساالنه در  15ای گفته بود که  کند! امروز آقای اژه

 12هـزار قاضـی و    4در جریان است و کمبود قاضی و کارمند دارد و باید 
خواست  شد که نشده. از دولت می هزار کارمند در برنامه پنجم استخدام می

است که کمک کند تا در برنامه ششم قاضی و کارمند استخدام کنند. جال  
اضی حل کنـد و بـه   ای سعی دارد که مشکالت را با استخدام ق آقای اژهکه 

 مسائل نیست. نای حل کرد فکر ریشه
*** 
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های زندانیان سیاسی در جلـوی زنـدان    تعدادی از خانواده 30/8/94روز شنبه 
« شـناس  امیـد علـی  »اوین به عنوان اعتراض تجمع کرده بودند از جمله مـادر  

 یا زنان را به زندان قرچـک اند و گو نفر را بازداشت کرده 30همبند ما. حدود 
بـا   4/9/94کـه چهارشـنبه    انـد  اند و گفته و مردان را به اوین منتقل کرده برده

کفالت آزاد خواهند شد. امید در اعتراض به بازداشت مادرش، اعتصـاب غـذا   
ای  ها جز اینکه خشونت را در جامعه تشدید کند، نتیجه کرده است. این روش

تقیّد حاکمـان را   آمیز شهروندان، حد نخواهد داشت. تحمل اعتراض مسالمت
کند که متأسفانه آقایـان ایـن    به دموکراسی و اصول قانون اساسی مشخص می

 کنند. تحمل را ندارند و بیش از پیش فضای جامعه را امنیتی ـ نظامی می
*** 

11/9/94 
دو سه روز پیش یک زنـدانی آوردنـد کـه از هـر دو دسـت نقـص مـادرزادی        

تان کوچـک و غیرقابـل اسـتفاده. یـک     ها کوتاه، غیرطبیعی و انگش داشت. دست
پای او هم نقص داشت که حرکت را برای او مشکل کرده بود. دیـدن او آدم را  

کرد از فهم و در  مأمور اطالعاتی و دادسـتان و قاضـی دادگـاه. او     متعج  می
سـازمان مجاهـدین   »کسی نبود که امنیت را تهدید کند. بعد معلوم شد سـمپات  

تاکنون چنـدین دفعـه و هـر دفعـه چنـد سـال در        1360باشد از دهه  می« خلق
بازی و قُدی، دو طر  گویا انتها ندارد. خـدایا همـه را بـه     زندان بوده است. لج
 راه راست هدایت کن.

شود. هر  می 8های سالن  حدود ده روز است که منوکسید کربن وارد اتاق
علوم شد کـه  شویم. بعد م خوابیم و صبح با سردرد بیدار می ش  با سردرد می

ل موتورخانه، تنظیم نیست. هرچه گفتیم و نوشتیم کسی ترتی  اثر نـداد  عمش
ای کردیم. منوکسیدکربن سم خطرنـاکی اسـت کـه از سـوختن      تا آن را رسانه

شود و چون دودکش هـم مناسـ  نیسـت     ناقص گازوئیل در مشعل تولید می
هـا   شـود و چـون پنجـره    هـا پخـش مـی    هـای اتـاق   در فضای اطـرا  پنجـره  
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شـود.   ها مـی  ایزوالسیون مناس  ندارد، منوکسیدکربن همراه با دوده وارد اتاق
این خطر وجود دارد که در خواب زندانیان با مسمومیت با این گاز بمیرنـد و  
کسی هم متوجه نشود. خطر منوکسیدکربن این است که اعصاب پا را از کـار  

کسـی دلـش بـرای ایـن      توانـد فـرار کنـد. در زنـدان     اندازد و قربانی نمی می
گوید اگـر   سوزد. یک متخصص تأسیسات در اتاق ماست می ها، نمی نابسامانی

« هوا ـ گازوئیـل  »کنم تا اختالط  دقیقه به من اجازه دهند مشعل را تنظیم می 5
به درستی انجام شود. حیف از یک جـو احسـاس مسـوولیت. سیسـتم اداری     

 بخیر کند! زندان اوین ـ مانند همه جا ـ فلج است. خدا
*** 

 کمیسیون پزشکی درخواست شده است

طی درخواست دادستانی از پزشکی قانونی مبنی بـر شـرایط بیمـاری و عـدم     
های تخصصـی؛ جراحـی مغـز و اعصـاب،      تحمل کیفر من، اینجان  در زمینه

ام. متخصصین در هـر سـه    غدد و اورولوژی به متخصص مربوطه معرفی شده
 اند: زیر اظهارنظر نمودهالذکر به شرح  ی فوق زمینه
اند  متخصص محترم مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی اظهار نموده -1

که با توجه به تنگی کانال گردنی و ضایعات دژنراتیو شدید نیاز به مراقبـت و  
 فیزیوتراپی روزانه و درمان دارم که باید معافیت از تحمل حبس داشته باشم.

 اند. حبس را غیرممکن دانسته متخصص محترم غدد نیز تحمل -2
متخصص محترم اورولوژی کاهش حجـم مثانـه را و مبـتال بـه مثانـه       -3

 اند. اختیاری اورژانس ادرار تشخیص داده توأم با بی шعصبی نوع 
الذکر، پزشـک قـانونی از نظـر صـریح      با توجه به نظرات متخصصان فوق

ل کمیسیون پزشکی خودداری نموده لذا، وکیل محترم اینجان  تقاضای تشکی
نموده است. با توجه به اینکه پزشکان نظردهنده همه از اعضای هیأت علمـی  

حتماً به نظرات صریح  مربوطهاند، کمیسون  و مورد اعتماد پزشک قانونی بوده
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 آنها توجه خواهد کرد.
 20/9/95حسین رفیعی 

*** 

4/10/94 
ن سفیر انگلـیس در  طراح عهدنامه گلستان و اولی« سرگوار وزلی»امروز کتاب 

ی  را خواندم. نویسـنده  1386نشر آبی،  د،دربار قاجار، اثر دکتر فریدون زندفر
، 19را تصویر کرده بود. قـرن   19محترم به روانی و درستی شرایط اوایل قرن 

و  1813قرن فالکت ایران بـود. در ایـن قـرن ایـران بـا معاهـده گلسـتان در        
شـهر   1884را از دسـت داد و در  سرزمین شـمال ارس   1826ترکمن ای در 

 مرو را روسیه تصاح  کرد جمعاً ششصد و پنجاه هزار کیلومتر مربع.
هرات جزء افغانستان شـد و   ،با توطئه انگلیس با قرارداد پاریس 1857در 
تمامی سلیمانیه و نیمی از زهـاب از ایـران جـدا و جـزء حکومـت       1838در 

تان و نصـف سیسـتان هـم از    عثمانی شد و باز توطئه انگلیس نصف بلوچسـ 
ایران جـدا گردیـد. عمـاًل در ایـن قـرن ایـران یـک سـوم سـرزمین مهـم و           

 استراتژیک خود را از دست داد.
غیبت مردان بزرگ و ناخدایان بصـیر  »بندی شده  آن ه در این کتاب جمع

انـدوزی   پرسـتی و مـال   ی مذموم مال و دوراندیش در صحنه سیاست و پدیده
ررژ سـوم  وده است. در آخر کتاب؛ ترجمه متن دستور عمل ب« این اکابر امور

پادشاه انگلستان به سرگور اوزلی در مورد ایران آمده است که بسیار آموزنـده  
 باشد. و کارساز برای فهم اختال  دو دربار انگلیس و ایران، می

در این کتـاب، نویسـنده بـه درسـتی و وسـواس سـعی کـرده اسـت کـه          
ایـران و همـراه بـا شـرایط اسـتراتژیک منطقـه و        مأموریت ایـن سـفیر را در  

سازان آن دوره طانگلیس، فرانسه، روسیه و حکومت هند  را به خوبی  سیاست
 برای ما روایت کند.

کـنم   ها را برای مسووالن کنونی ایران توصیه می خواندن این نوع از کتاب
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 که کمتر شعار دهند و بیشتر تدبر نمایند.
*** 

6/10/94 
 600انیان که ارتباط نزدیکـی هـم بـا بخشـی از حاکمیـت دارد و      یکی از زند

اند و یازده مـاه هسـت کـه در زنـدان      میلیارد تومان برای او وثیقه تعیین کرده
های جناحی هم هست و توسط مسووالن قوه  باشد و احتماالً درگیر حذ  می

 شـود. او توصـیه   ها روی بدنش دیده مـی  قضائیه شکنجه هم شده و آثار کابل
من پـول  »گفت:  کرد که سعی کن هرچه زودتر از زندان خار. شوی و می می
؟ او چیـزی از  «!روم ولی تو توبـه بنـویس و بیـرون بـرو     دهم و بیرون می می

داند. همه چیز را پراگماتیسـتی   اعتقاد و آرمان و منافع ملی و مصالح ملی نمی
گیـزی را تعریـف   ان ی مازندران، داستان غم بیند. امروز یک زندانی از خطه می

، بـین سـاری و   «دودانگـه »تارزن معروفـی در محـل   دویک کرد. او گفت که 
« منکـرات »بـرای مبـارزه بـا     1359در سـال  « انقالبیون»بهشهر بوده است که 

تارش گریه کرد تـا مُـرد. ایـن    اند! او آنقدر روی جسد دو شکسته او را رتادو
ی از روستاهای قوچان هـم  مشکل را برای مرحوم حا. قربان سلیمانی در یک

تـار زدن آزاد  ن سال دوتار ننواخت و بعد که دوپیش آورده بودند که او چندی
او همان کسی است که به دعوت یونسکو به پـاریس   شد، دوباره شروع کرد.

« لوموند»رفت و در شبی چند ساعت برای مدعوین دوتار نواخت و روز بعد 
هـا بـا    پاریس با خـدا در آسـمان  دیش  حا. قربان دو ساعت از »نوشت که 

ای جـز   مانـد از ایـن همـه بالهـت کـه نتیجـه       آدم مـی « دوتارش سخن گفت
 فضاحت نداشته است.

*** 

5/11/94 
ی جدید من بود. قبالً وکیل از قاضی اجـازه   دیروز وقت دادگاه تجدیدنظر پرونده



 55/  های زندان تیادداش

ـ      ود. صـبح  انتقال مرا به دادگاه با لباس معمولی و بـدون دسـتبند و پابنـد گرفتـه ب
دیروز که به افسر نگهبان مراجعه کردم گفتند که مکتوب مجـوزی واصـل نشـده    

ای نداشت از افسـر نگهبـان خواسـتم     است، با اجرای احکام تماس گرفتند، نتیجه
کنـد. بـه آقـای     که از دادگاه تلفنی استعالم کند. گفت که معموالً این کـار را نمـی  

شد اگر بتواند دادگاه را مجـاب کنـد کـه    دکتر بهزادی تماس گرفتم و ایشان قرار 
هم منتظر شدم که خبـری   5/11تلفنی به اوین خبر دهند که ظاهراً نشد. تا ساعت 

نشد لذا از رفتن به دادگاه منصر  شدم. گویا دادگاه با حضور وکالیم و نماینـده  
ــا نشــده نمــی  وزارت اطالعــات و نماینــده ــم و  ی دادســتان تشــکیل شــده ی دان

ین آنها رد و بـدل شـده اسـت. نماینـده وزارت اطالعـات اظهـار       هایی ب صحبت
وکیل مـن گفتـه    نگرانی کرده بود که فالنی ]من[ اگر آزاد شود باز خواهد نوشت.

که ایشان هی  خال  قانونی انجام نداده و نخواهد داد ولـی نوشـتن مطالـ  کـه     
دادگـاه   العمل دادگاه باشیم کـه چـون   خال  قانون نیست. حال باید منتظر عکس

 بدوی عمل خواهد کرد یا از خود استقالل، عدالت و علم نشان خواهد داد.
السویه شده است. نگران ایـن   دیگر برایم رأی دادگاه و دوران زندانی علی

هـا.   ای در مقابل یک اقیانوس مشـکالت و بحـران   جور چیزهای نیستم. قطره
تا زنـده اسـت خـود را    حاال من هم فدا شوم. چه اتفاق خواهد افتاد؟ آدمیزاد 

بیند. ولی در کل جهان، صفر یا نزدیک صـفر اسـت.    مرکز تحوالت جهان می
قطـره جمـع    در منظومه شمسی و کل کائنات که هی ! درست است که قطـره 

 شود؟! شود ولی حال چند قطره هم نفله شوند. چه می میشود بعد دریا  می
*** 

 پروفسور نوآم چامسکی

 MITدانشگاه 

 نوآم عزیز
ی  نفر از دانشمندان برجسـته  400مطلع شدم که جنابعالی به همراه حدود 
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اید و خواستار آزادی مـن از زنـدان جمهـوری     جهان از حقوق من دفاع کرده
اید. این اقدام شماها او. تعهد اخالقی در دنیای بلبشوی کنـونی   اسالمی شده

ی  شـبکه  است و من از شماها سپاسگزارم. چند ش  پیش مصاحبه شما را بـا 
ی خاورمیانـه   زبان ایران دیدم. آن ه شـما در مـورد سیاسـت منطقـه     انگلیسی

امریکــا در آن مصــاحبه گفتیــد عــین واقعیــت و نشــان از برداشــت دقیــق و 
باید به این نکته اشاره کـنم کـه مسـووالن جمهـوری     رئالیستی شما بود. ولی 

مـانطور  اسالمی در نقض حقوق بشر جزء کشورهای استثنایی جهان اسـت ه 
اکنون بیش از هشت ماه هست  نوشتم و هم 2015جوالی  8که در نامه مورخ 

انـد و هـی کس از    که مرا خودسرانه و بدون مجـوز قـانونی بازداشـت کـرده    
ی  مقامات قضایی و سیاسی به شکایت مـن رسـیدگی نکـرده اسـت. و هفتـه     

اوباش و  خواستند با لباس زندان و دستبند و پابند هم ون ازاذل و گذشته می
جنایتکاران به یک دادگاه فرمایشی ببرند که استکا  کردم. حال که مسووالن 

کنـد،   جمهوری اسالمی از انتقادات درست شما از سیاست امریکا، استفاده می
مطمئن هستم که جنابعالی از موارد نقض حقوق بشر در ایران مطلعید، انتظار 

شـهروندی در ایـران    رود که به صراحت از نقض حقـوق بشـر و حقـوق    می
بزنند و از « عوامل امپریالیسم»توانند برچس   اعتراض کنید، چون به شما نمی

 با جمهوری اسالمی قلمداد کنند.« دشمنی»روی 
 ارادتمند شما حسین رفیعی

 2016ژانویه  30
*** 

5/11/94 
نگار بد است و در بیمارستان شـرایط خـوبی    امروز مطلع شدم که وضع بسته

شـهرتم را بـرای   »گفـت   زگار سختی شده است. مهندس سحابی میندارد. رو
شود.  می« نفله»وای که شهرت این دوستان چگونه دارد « خواهم. قبرستان نمی

شـود. نسـلی    صَر  دستگاه دیالیز و بستری شدن در بیمارستان و انسولین می



 57/  های زندان تیادداش

ها بود و پـس از جمهـوری اسـالمی     که یک عمر در تالش زنده کردن ارزش
ی دچار مشکل و تناقض شد. در جمهوری اسالمی پذیرفته نشـدند و  بدجور

پس از دولت موقت و مجلس اول، حذ  شدند، تازه در همـان مجلـس اول   
هـا   شوند. فاصـله « اخرا.»شدند و هر آن ممکن بود  هم به زحمت تحمل می

این نیروها کشید، چیـزی کـه در    ی شدنبه زندان 1367 در آنقدر زیاد شد که
هــم تکــرار شــد. زنــدان و حصــر و      1390، 1388، 1380، 1379، 1369

هـا سـال گذشـته. مهنـدس      محدودیت نصی  گردید و تا چشم باز کردیم ده
بازرگان، دکتر سحابی، مهندس سـحابی، دکتـر صـدر حـا. سـیدجوادی و...      

کنـد ولـی    نگار هم در بستر مریضی به سختی مقاومت مـی  فوت کردند. بسته
یک نسـل کامـل اسـت دیگـر نسـل جدیـد اسـامی؛         ،سال 37ای؟!  چه فایده

مصدق، طالقانی، بازرگان، سحابی، شـریعتی و... را بـه خـاطر نخواهنـد آورد     
 ؛مگر در کارهـای تحقیقـاتی و دانشـگاهی نخبگـان. آیـا دوبـاره ایـن افکـار        
اجتماعی خواهند شد؟! آیا شرایطی فراهم خواهد شد که دوباره ایـن مخـازن   

دانم؟ شاید. شـاید   هنگ به میدان عمل بازگردد؟ نمیدین و علم و تاریخ و فر
از ایـن   مـردم جهـان   ی تاریخی، محـو شـود! در تـاریخ    و یک دوره خیرهم 

 اتفاقات زیاد افتاده است!
*** 

10/11/94 
امروز با کسی ـ شاهین دزفولی ـ آشنا شدم کـه اتهـام جاسوسـی بـا امریکـا        

رده بود که برای مـن مهـم   داشت او کارمند وزارت اطالعات بوده و دو کار ک
شـد. او تـز    مـی  1380بود. اولی مربوط بـه پرونـده ملـی ـ مـذهبی در سـال       

لیسانس خود را در دانشگاه آزاد در رشته علوم سیاسی گذرانده بود و تز  فوق
او در مورد نیروهای برانداز جمهـوری اسـالمی بـود. او سـازمان مجاهـدین      

طالعه کـرده بـود. او گفـت کـه     خلق، نهضت آزادی و جنبش دانشجویی را م
انـد در حالیکـه نهضـت آزادی لیبـرال      مجاهدین از درون نهضت بیرون آمـده 
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ایـن قضـیه    1367انـد و در سـال    بوده، مجاهدین به جنگ مسلحانه رو آورده
های قرآن منـزل   جمع شد و به شکست انجامید. ولی نهضت آزادی در کالس

شـجویان بـرای برانـدازی در آن    دکتر یزدی با دانشجویان تماس داشت و دان
هـا شـبیه    شدند. تحلیل او در مورد نهضت و ملی ـ مـذهبی   جلسات آماده می

بود. مشخص شد که کار او و امثـال او عامـل    1380تحلیل بازجوها در سال 
 بوده است. 80و  79ها در سال  برخورد با ملی ـ مذهبی

رهبـری آقـای    بوده است بـه « ی نیویور  حلقه»کار دیگر او رصد کردن 
نفر به رهبـری دکتـر ظریـف از دهـه      5، 4دکتر ظریف. حر  او این بود که 

انـد و   در ایران رابطه داشـته « انقالب مخملی»ها برای ایجاد  با امریکایی 1370
ای اروپـا و گـاهی ایـران بـا هـم      هـ  مرتباً در کنفرانس 1380دهه  یها در سال

طشـنود ـ   هـای دکتـر ظریـف را     ها و تلفـن e-mailاند تمامی  کرده مالقات می
intercept     ً5کرده بود و قصد داشته دکتر ظریف و دوستانش را ـ که جمعـا 
کنـد   شود. او سعی می بازداشت کند که با این امر مخالفت میـ اند   شده نفر می

شـود.   از طریق سپاه، بسیج، قوه قضائیه دکتر ظریف را حـذ  کنـد کـه نمـی    
نـژاد ، قـوه    ر نیستیم بیـت، قـوه مجریـه طاحمـدی    گوید: ما قاد نقدی به او می

شـود،   قضائیه، شورای امنیت ملی را قانع کنیم. او طبق گفته خودش ناامید می
کند از طر  امریکا اقدام کند. اسناد و مدار  را به سـفارت امریکـا    سعی می

گیرند. در ایروان با سـفارت امریکـا تمـاس     دهد، آنها جدی نمی در ترکیه می
خواهنـد   کنند و از او مـی  ها استقبال می دهد. امریکائی و مدار  را می گیرد می

کند. عازم ایران  که به ایران نیاید، برای او پناهندگی خواهند گرفت. قبول نمی
 5/3شـود تـاکنون    سال زندان محکـوم مـی   5شود و به  بازداشت میشود،  می

زادی را در سعید ها و نهضت آ ی دشمنی با ملی ـ مذهبی  سال گذرانده. ریشه
داند که او این طرح را آورد و آقای هاشمی تصوی  کرده است. تـز   امامی می

او در کتابخانه ملی وجود دارد. آن را باید خواند. قدرت تحلیـل نـداد. عـین    
 بازجوهاست خبر برای او حجت هست. شیوه تحلیل او فقط اطالعاتی است.
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ادت دارد. او معتقد است که امامی ارسعید او به شدت ضدهاشمی است و به 
دهد، جنـگ بـا امریکـا راه     نظام را سرطان گرفته و شیمی درمانی جواب نمی

عال. این سرطان است ولی هاشمی جلوی جنگ را گرفته است. هاشـمی در  
انـد   ایران و گروهی در امریکا که مخالف جنگ هستند، شرایطی فـراهم کـرده  

تد، کنتـرل خواهنـد کـرد. او معتقـد     که اگر یک اتفاق بالقوه خطرنا  هم بیاف
ای بینابین است. لذا، از جنگ امریکا علیـه ایـران نگـران     است که آقای خامنه

 نیست!
*** 

10/11/94 
امروز مطلع شدم که دادیار مقیم قبلی زندان اوین ـ خدابخشـی ـ مبلـغ یکصـد      
ـ   میلیون تومان ـ یک ماشین + پول نقد ـ از یک نفر از محکومان پرونده خـداد   

 فـرد  روز به او مرخصی داده اسـت. ایـن   20ـ گرفته و   72بانک صادرات سال 
انـد خدابخشـی را    خواسـته  هـا مـی   باشد که شکایت کرده مـدت  به نام بیگی می

آبـادی ـ مقاومـت     شـکن تهـران ـ جعفـری دولـت      بردارند ولی دادستان قـانون 
به جـای او گذاشـتند   کرده. باالخره ماه قبل او را برداشتند و آقای حاجیلو را  می

 کند. که نسبتاً مرد خوبی است و در چارچوب اختیارات خود مساعدت می
*** 

20/11/94 

 ی تقال و تحمل و تسامح نگار، اسطوره بسته

نگار بیش از یک سال است که در بستر بیماری است و بین خانـه   محمد بسته
و بـار تزریـق   ای سه روز دیـالیز و روزی د  و بیمارستان در رفت و آمد. هفته

وقت طاهره خانم این مظهر فداکاری و ایثار و خلـق   انسولین و پرستاری تمام
شـهرتم را بـرای   »گفـت کـه:    اله طالقانی. مهنـدس سـحابی مـی    و خوی آیت
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اگر کاری از دستم ساخته باشد بـرای ایـران و اسـالم و    « خواهم قبرستان نمی
رد بود. دهـه شصـت و هفتـاد    نگار یار غار آن رادم مردم باید انجام دهم. بسته

فقط یک کار مجاز بود و آن دادن آگهی ختم و تسلیت برای متوفیات ملـی و  
هـای تهـران    ها تا سیصد کیلومتر در خیابـان  نگار بعضی از ش  مذهبی و بسته
هـا در تنهـا    کرد تـا امضـاء جمـع کنـد بـرای چـاپ ایـن آگهـی         رانندگی می
امـه اطالعـات. او در فقـه و اصـول و     کـرد. روزن  ای که این کار را می روزنامه

تاریخ اسالم متبحر بود و همیشه نکـات مهمـی را، آمـاده داشـت. او حـدود      
پنجاه سال با امکانات محدود بـرای اسـالم و ایـران و دموکراسـی و عـدالت      

، تنهـا  1358ای از نهضـت آزادی در سـال    کوشیده بود. پس از جـدایی عـده  
دس سحابی در کنار او ماند و از حق و کسی بود که تا آخرین لحظه عمر مهن

کـرد، خودنمـایی نداشـت، آرام کـار خـود را       حقیقت دفاع کرد. تظـاهر نمـی  
ها با ثقل سامعه و نابینایی یک چشم از پا ننشست، فقـط متعهـد    کرد. سال می

به منافع ملی، مصالح ملی و امنیت ملی بود. مهربان، متقی، متعادل، با تسـامح  
وی بـود. هشـت مـاه هسـت کـه از او عیـادت       گـ  گزیده گو و و تساهل و کم

دانم که در تشییع جنازه او خـواهم توانسـت شـرکت کـنم یـا       ام و نمی نکرده
بـه گورسـتان    ،های اوین مانع خواهند شد و یا خـود قبـل از او از اویـن    میله

منتقل خواهم شد؟ و او نخواهد توانست در تشییع جنازه مـن شـرکت کنـد؟    
در تشییع جنازه مهندس کتیرایی، وزیر مسکن دولـت   هم ون شرکت نکردن

 موقت که نشد شرکت کنم. یادش گرامی خواهد بود.
 اوین 8حسین رفیعی بند 

*** 

 اعتیاد در میان دانشجویان دانشگاه آزاد دماوند

24/11/94 
در اتاق ماست کـه بـه جـرم     .I.Tدانشجویی از دانشگاه آزاد دماوند در رشته 
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ر مورد داعش بازداشت و به سه سـال زنـدان محکـوم    نوشتن خبری تخیلی د
باعـث  شده است احتمـااًل در دادگـاه نهـایی هـم تأییـد خواهـد شـد. آن ـه         

بـوده کـه مـأمور    « دیگـر داعـش در فرانسـه    بـار »ی  بازداشت او شده جملـه 
فهمید کـه خبـر از روی    اطالعاتی ـ امنیتی با نیم ساعت صحبت با او باید می 

 ته و نه از موضع خبری! و اما گفتگو من با او:نوش« آرزو»و « توهم»
جوانـا س ـ چـرا     کـردی . ـ بلـی مـاری     س ـ آیا مواد مخدر مصر  می 

خطرتـرین اسـت س ـ چـرا مصـر        جوانا . ـ مطالعه کردم دیـدم کـم    ماری
کننـد س ـ دلیـل مصـر  چـه بـود . ـ حالـت          کردی . ـ همه مصر  مـی  

هـا   شـد و از شـنیدن آهنـگ    ت مـی داد و قوه سامعه، تقوی خوشی که به ما می
خریدیـد . ـ یـک کافـه روبـروی دانشـگاه        بردیم س ـ چگونه مـی   لذت می

فروشد. س ـ به چه قیمتی . ـ    دماوند وجود دارد که یکی از کارمندان آن می
هر سه گرم بین سی تا پنجاه هزار تومان. س ـ دُز مصر  تو چقدر بـود . ـ    

کردیـد . ـ مخلـوط بـا      ا مصر  مییک گرم هر بار س ـ به چه نحوی آن ر 
توتون سیگار یا به شکل خالص س ـ تولید کجا بود . ـ ایران س ـ چند نفر    
بودید . ـ دو سه پسر و دو دختر با هم دوست بودیم کنار رودخانـه دماونـد    

کردیـد . ـ همـدیگر را     کـردیم س ـ بعـد چکـار مـی      رفتیم و مصر  می می
راجع به سیاست، دانشـگاه، درس هـم   خندیدیم س ـ   کردیم و می مسخره می
کردید . ـ خیر س ـ پدر و مادر چه کاره هستند . ـ پدرم مـدیر      صحبت می

یـک کارخانـه و مـادرم بازنشسـته آمـوزش و پـرورش س ـ آیـا درس هـم          
و  اسـت داشتم و معدلم حدود ده  واحد برمی 7-6خواندی . ـ خیر ترمی   می

شـدند . ـ    عتیاد تـو مطلـع نمـی   ام س ـ پدر و مادر از درس و ا  مشروط شده
دو . ـ   بـود دانشـگاه  خیر کاری به من نداشـتند س ـ مـاهی چقـدر هزینـه      

کردنـد . ـ خیـر تـه کـالس       میلیون تومان س ـ مقامات دانشگاه توجه نمـی  
ا دانشجویان بـا  یداد. س ـ آ  زدیم و استاد هم درس می نشستیم و حر  می می

ی جنسـی داشـتند و    بلی با هم رابطه ی جنسی هم داشتند . ـ اکثراً  هم رابطه



 های زندان یادداشت / 62

 دیدند . ـ خیر ی ترمی را نمی امهکسی حساس نبود س ـ خانواده کارن
*** 

 21/11/94مالقات حضوری

خـانم   زاده نسـرین بارهـا از دخـی    دیروز مالقات حضـوری داشـتیم. اخـوی   
خواسته بود که امکان این مالقات را فراهم کند. مـن موافـق نبـودم. آخـر از     

به تهران و آنهم مالقـات حضـوری بـا هـزاران زحمـت و مشـقت و       بیرجند 
زاده بـه دیـدار    ارزد. ولی خوب عشـق ایـن اخـوی    بازرسی و تحقیر و... نمی

را بگیـرد.  « هـا  زاده اخـوی »باعث شد که دخی از آقای حاجیلو مجـوز دیـدار   
آقا هم آمده بود و دو فرزندش امیر و یگانه را هم آورده بود که مـأموران   علی

اجازه دیدار با آنها را ندارند! چه مسوولیت غریبی، همه چیـز بایـد بـا اجـازه     
آقا و نسرین خانم و  باشد! من هم از این دو شرمنده هستم ولی خوب با علی

خانم مالقاتی حدود نیم ساعته دست داد. احوال اقوام را پرسیدم و خبـر   دخی
  آورده بـود کـه بـا    خانم یک دمپـایی مناسـ   سالمتی آنها مرا شاد کرد. دخی
ماه گذشـته پـاره شـده بـود عـوض کـردیم و        8دمپایی پالستیک پایم که در 

مأموران نفهمیدند. دو جفت جوراب هم سارا از کانادا فرستاده بـود کـه روی   
گفت کـه مقامـات    هایم پوشیدم تا بتوانم از سد بازرسی بگذرم! دخی جوراب

سـال اسـت در آن کـار     15ه او ی کارآفرینان مهر کـ  نیروی انتظامی به خیریه
کننـد و بـه    سرپرست و بد سرپرست شغل ایجـاد مـی   بیکند و برای زنان  می

کننـد، فشـار وارد    بضاعت کمک مـی  آموزان بی بضاعت و دانش دانشجویان بی
بالهت و دشمنی با  اند که دخی را از هیأت مدیریه خیریه، کنار بگذارند. کرده

کنـد؟ او   زند. انگار او در خیریه چکار مـی  می ایرانیان در نیروی انتظامی مو.
گیـری   کنـد و از سیاسـت کنـاره    ها کار می حدود سی سال است که در خیریه

های او پزشک و مهنـدس   کرده است. چه دانشجویان با استعدادی که با کمک
عـه کـه   مشدند و حاال خود منشاء اثر مثبت هستند و چه زنان رها شده در جا
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« شـاخ گـاو  ». من به او پیشنهاد کردم کـه رهـا کنـد و بـا     سر و سامان گرفتند
سـال نتوانسـته بـا     37درگیر نشود ولی به مردم گزارش کند. حکومتی که در 

فروشـی،   اعتیاد مواد مخـدر و مشـروبات الکلـی و فسـاد مـالی ـ اداری، تـن       
کودکان خیابانی مبارزه کند و نتوانسته یک زندگی معمولی برای مردم در حد 

 یک مددکار در یک خیریه حساس است؟! هبدون نفت فراهم کند، ب ی ترکیه
فهمـم کـه چـرا مهنـدس سـحابی بارهـا،        م. حال مییرو خدایا به کجا می
کرد تـا ایـن همـه تنـاقض را در جامعـه نبینـد. از یکطـر          آرزوی مرگ می

ایـم و در علـم و    تبلیغات عنان گسیخته صدا و سیما کـه بهشـت بـرین شـده    
ایـم و از یکطـر     ای به عرش رسـیده  ک و ماهواره و هستهتکنولوژی و موش

 فقر و فساد و تبعیض و زندانیان و فساد اجتماعی و فساد دولتی!
دچـار  « قـوم نـوح  »و « قـوم لـوط  »ما کمک کن که به سرنوشت  هخدایا ب

نشویم. خبر خوبی در این مالقات شنیدم. نامزد شدن دو تا از جوانـان فامیـل   
. هر دو جوانان بسیار فهیم، معقـول بـا نشـاط و    آقا رعلیخان و امی الهه حاجی

کنم و حتماً چنین خواهـد شـد.    من برایشان آرزوی خوشبختی و موفقیت می
حال یک دو سالی وقت دارند تا تحصیل امیر تمام شود. و این فرصت خوبی 

 است. موفق باشند.
*** 

 وقاحت و بالهت

 اوین 8بند  94بهمن  22
الدین میردامادی، اراده کرد که بـه مناسـبت    ز، آقای سرا.بندان عزی یکی از هم

بهمن، ناهاری به زندانیان سیاسی بدهد و از روز انقـالب   22سالروز انقالب، 
 و سرنگونی رژیم پهلوی، تجلیل شود.

مسوول بند، جناب آقای حیدرپور، به برگزاری این مراسم در حسینیه بند 
شـود،   جمـاعتی در آن برگـزار نمـی    و در زمانی که هی گونه مراسمی و نماز
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مخالفت کرد. ما مجبـور  « حفاظت اطالعات زندان»موافقت کرد ولی مسوول 
اوین در هواخوری بند، دور هم جمع شـویم و  ماه  شدیم در هوای سرد بهمن

 ضمن صر  ناهار، از سالروز انقالب تجلیل کنیم.
بپرسد که « حفاظت اطالعات»آیا کسی در این دیار هست که از این آقای 

دشمنی تو با سالروز انقالب بیشتر است یا با زندانیان سیاسـی کـه عمومـاً بـا     
 اند: سازی همکارانش به بند کشیده شده پرونده

خدا را شکر که دشمنان ما را از میان »یاد حضرت سجاد افتادم که فرمود: 
 «.حمقاء قرار داده است

پهـن کـردیم و ناهـار     شاتفاقاً آفتاب خوبی بود در کنـار هواخـوری فـر   
سـخن گفتـیم و بـه حماقـت      57بهمن  22مأکول را خوردیم و بعد راجع به 

 مسووالن زندان خندیدیم.
*** 

19/11/94 
بند مسیحی کُرد بـود. هـوا بـارانی بـود بـا       امروز مجلس یادبود فوت یک هم

زحمت اجازه دادند مجلس در حسینیه برگزار شود ولی به صاح  عزا اجازه 
بخواند. او در میان جمع « کتاب مقدس»از بلندگو دعای خود را از  ندادند که

ای پدر مـا کـه   »آورم.  دعا را خواند و چه دعای دلنشینی بود. دعا را اینجا می
در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادة تـو چنانکـه در آسـمان    

ه مـا عطـا فرمـا و    است، بر زمین نیز کرده شود. نان کفا  ما را روز به روز ب
بخشیم. و مـا را در   داران خود را می گناهان ما را ببخش آن نانکه ما نیز قرض

ت و آزمایش و آزمون میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده. زیرا ملکوت و قوّ
خدایا روزی خواهـد آمـد کـه پیـروان     « .باد از آن توست. آمیناالجالل تا ابد

ها بـرای   ها و تکایای ما مسلمان مساجد و حسینیه تمام ادیان بتوانند آزادانه از
 8ی بنـد   مراسم دینی و هنری و ادبی خود استفاده کنند نه اینکـه در حسـینیه  

اوین چنین محدودیت ایجاد کنند که یک زندانی سیاسـی مسـیحی نتوانـد در    
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سال مرگ پدرش از بلندگوی حسینیه استفاده کند! خدایا ما را بـه راه راسـت   
گرایـی مسـووالن   «قـانون »ماند از این همه محـدودیت و   آدم می هدایت کن.

 زندان.
*** 

5/12/94 
اویـن کلکسـیونی اسـت از     8خواهم دربـارة زنـدان بنویسـم. بنـد      امروز می

چیـان   در جمهوری اسالمی؛ دزدان دریایی سـومالیایی، قاچـاق  زندانیان متنوع 
داخلـی، معتـادان،   چیـان مـواد مخـدر     المللی از کشورهای افریقا، قاچـاق  بین

رین و صـ خوردگـان، مق  برداران، مختلسان نهادهای دولتی، فریـ   دزدان، کاله
 ،راکمتـ قاصرین و... خالصه دنیایی اسـت. گـویی کـل ایـران را کوچـک و م     

حـاال کـه   اند در این چهار سالن و حدود هزار نفر زندانی در هر سـالنی   کرده
هـا،   بوده و در این سـاختمان  نفر ساختمان اداری 200تا  130بین کمتر شده، 

آقایــان الجــوردی، خلخــالی، محمــدی گیالنــی و... احکــام قضــایی صــادر  
اند.  اند. با ازدیاد زندانیان، این ساختمان اداری را به زندان تبدیل کرده کرده می

شرایط زندان را به لحاظ فیزیکی ندارد همه چیز مونتاژکاری شده است برای 
دا تو ذوق بخورد که چرا ما را بـه چنـین فضـایی    این منظور. ممکن است ابت

اند؟ ولی برای من حکم یک اقیانوس را داشت که موجودات مختلف  فرستاده
توان در آن پیدا کرد. چه چیزها که در این اقیانوس ندیـدم و از   خداوند را می

نزدیک با آنها، جرم آنها، ویژگی آنها آشنا شدم. دوران خوبی بود. فهمیدم که 
هـا و مطالـ  مکتـوب،     ناخت جامعه از روی گزارشات جراید و شـنیده در ش

قضاوت کردن و از نزدیک بازیگران را دیدن و بـا آنهـا آشـنا شـدن، مطلـ       
 تفاوت اساسی دارد. دیگری است.

ما با عملکرد قاضیان افراد سیاسی آشنا بودیم ولی در اینجا با عملکرد کل 
فسـاد مـالی ـ اداری،     قوه را به لحاظی قضائیه آشنا شدم، عمق فساد این  قوه
تفاوتی آنهـا و سـنگ و    انگاری آنها، بی کاری آنها، ساده توجهی قضات، کم بی
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بـین زنـدان و کسـ  آگـاهی یکـی را بایـد       اهلل، آشنا شـدم.   لقکیسه کردن خ
نـوع  تزارهـای م  انتخاب کرد. یا نباید ادعای کار سیاسی کرد و یا باید با لجـن 

تحلیل سیاسی آدم نزدیک به واقعیت باشد. سیاسیون ما بـه  جامعه آشنا شد تا 
ــاتی  ــت وابســتگی طبق ــاعی شــان  عل ــت اجتم ــوع فعالی ــغل و  و ن ــان و ش ش

هایشان از عمق جامعه خبر ندارند. یک راننده تاکسی، آدمی مذهبی  حساسیت
و معتقد به نظـام جمهـوری اسـالمی، آدمـی قـانع، راضـی و شـاکر و دارای        

های اطالعـاتی ـ    محل خود رفقایی دارد که در دستگاهی سازگاری در  روحیه
انـد و او هـم    کـرده  های خود را برای او بیان می«شاهکار»کنند.  امنیتی کار می

کـاران   کرده است. بعـداً ایـن خـال     داده، فقط گوش می حساسیت نشان نمی
 شان آنها کنند که این رفیق گیرند. فکر می افتند و تحت تعقی  قرار می گیر می

شـود و تحـت    کننـد. دسـتگیر مـی    سازی مـی  را لو داده است! برای او پرونده
گیـرد و یـک روز خـود را در بیمارسـتان نیـروی انتظـامی        بازجویی قرار می

انـد تـا    تزریـق کـرده  « گوگرد کلوئیـدی »گوید به او  بیند از عالئمی که می می
د و نجـات یافتـه   ان بکشندش ولی چه اتفاقی افتاده که او را به بیمارستان برده

وبـودیم  رتـو را بـا   »گویـد کـه    است، معلوم نیست. یکی از مأموران به او می
(Rb) مرغ گندیده  رسد چون بوی تخم که بعید به نظر می« مسموم کرده بودند

آورد که باید بوی گوگرد باشد. بعد به دو سال زندان محکـوم   را به خاطر می
ی دوران باستان است. بـدون وکیـل،    ی محاکمه دهنده شود. دادگاه او نشان می

کیفرخواست، بدون محاکمه، بدون حکم اولیـه و حکـم ثانویـه، بـدون     بدون 
سـوزد بـه او    هی  سند و مدرکی... فقط یکی از کارمنـدان دادگـاه دلـش مـی    

انـد و حکـم    گوید که روی مقوا چیزهایی نوشته بودند و به او اسـتناد داده  می
م و محکومیـت او. صـبورانه زنـدان را تحمـل     شود اتها توهین به رهبری، می

گـویم رهبـری    کند. قدرت و توان شکایت و اعتراض هم ندارد. هرچه می می
انـد و تـو بایـد آزاد شـوی، اقـدامی بکـن،        جرم توهین بـه خـود را بخشـیده   

ماند که ایـن   آدم می وپاست و ساکت و آرام، منتظر پایان زندان است. دست بی
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 تحرکی چرا؟ ه رامی و بیهمه ظلم چرا؟ و این هم
هاست.  شوند. میعادگاه تناقض های عجی  و غریبی دیده می در زندان آدم
اندازنـد.   ها. قدرتمندترین افراد حاکمیت را هم به زنـدان مـی   گرانیگاه تفاوت

یکی از زندانیان بسیار ویژه یکی از کارمندان سـابق وزارت اطالعـات اسـت    
کــرده اســت و از مخــالفین  کــار مــی سـال در وزارت اطالعــات  21طش. د ، 

اش را در مــورد نیروهــای  لیســانس هــا. تــز فــوق سرســخت ملــی ـ مــذهبی  
ی جمهوری اسالمی نوشته. سه گـروه را شناسـایی کـرده اسـت:      تهدیدکننده

نهضت آزادی، مجاهدین خلق و دانشـجویان. منشـاء همـه را نهضـت آزادی     
اند و دانشجویان  هضت درآمدهداند. با این استدالل که مجاهدین از درون ن می

بسـیار   ،کند! اسـتدالل  هایش برای براندازی تربیت می را دکتر یزدی در کالس
فهمد و  گذاران  را با نهضت نمی عجی  است؟! تفاوت مجاهدین طحتی بنیان

کشی با آن بـود.   داند که تشکیل مجاهدین خلق، خرو. از نهضت و خط نمی
سات قرآن دکتر یزدی که آیا چند دانشـجو  فهمد و جل این همه تفاوت را نمی

اند؟ و آیا کـل جنـبش دانشـجویی را دکتـر یـزدی راه       کرده در آن شرکت می
 انداخته؟!  
به کوی دانشـگاه هـم از    88خرداد  25و  78تیر  18ی وحشیانه در  حمله

این تحلیل درآمده است. خصومت با دانشـجویان و نهضـت از یـک تحلیـل     
عید امامی بوده است. این آقای ش.د خیلی از او بـه  غلط است که مبتکر آن س

ای تحلیلی دارد  اند. همین آقا جزوه گوید که او را کشته کند و می نیکی یاد می
در مورد انقالب اسالمی که در دانشکده وزارت اطالعات و دانشـگاه آزاد در  

کرده است. جوهر این جزوه همـان تحلیـل    جاهای مختلف آن را تدریس می
امامی است. دشمنی عمیق با نهضت آزادی ـ بدون مستندات اطالعـاتی   سعید 

زاد از قـول معـاون بازنشسـته     جا برخواسته. آن ه محمد نـوری  ـ هم از همین
و  88، 80، 69، 67هـا در   کند و یا بازداشت نهضـتی  وزارت اطالعات نقل می

که باید  آید. اگر مستنداتی بود های طوالنی هم از همین تحلیل درمی بازجویی
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شد. بدون سند و مدر  و علیـرغم مخالفـت وزارت اطالعـات در     مطرح می
ها و ما و محول کردن کار به اطالعات سـپاه هـم    با بازداشت نهضتی 79سال 

 خیزد! از همین تحلیل برمی
*** 

 اوین 8ساعت در بند  24

9/12/94 
محتـرم   به دستور افسرنگهبان»صبح، بیدارباش، با صدای بلندگو:  5/6ساعت 

شـود. سـاعت    ها و راهرو روشن می های اتاق چراغ« شود. بیدارباش اعالم می
شـوند، چنـد    های اصلی خاموش مـی  ش  که خاموشی اعالم شده، چراغ 10

طآشپزخانه  روشن هستند « خانه چراغ»ها و  نور در راهرو و سرویس چراغ کم
تخت  4در اتاق ما  ها استفاده کند. که اگر کسی احتیاجی داشت، بتواند از این

که هر ش  موقع خواب وسایل خـواب  « خواب کف»نفر  5سه نفره هست و 
کنند و صبح  خود را که یکی ـ دوتا پتو هستند و یک بالش، کف اتاق پهن می 

کنند و در گوشه اتاق فضایی برای انبـار کـردن ایـن وسـایل      آنها را جمع می
 وجود دارد.

هـر  « درب هواخوری باز اسـت »که کند  بلندگو اعالم می 7حدود ساعت 
پشـت میـز    Pagerدارد بلندگو در آنجا مسـتقر اسـت و    Pageسالن یک میز 

هواخـوری   زمان هواخوری، زمان 5/7تا  7از  هاست. کردن پیام Pageی  آماده
کند. آمـار یعنـی اینکـه     می« اعالم آمار»بلندگو  5/7ست. ساعت «آمار»قبل از 

آیـد و شـمار زنـدانیان در هـر اتـاق را کنتـرل        نماینده افسرنگهبان شخصاً می
« وکیـل سـالن  »کند که کم و زیاد نشده باشـند و بـا آمـار مسـوول سـالن       می
شـود و آنهـا    صبح، زمان آمار، اعالم می 5/7خوانی داشته باشد. از ساعت  هم

هـای سـه تـایی منتظـر      ها با ردیـف  خواب که تخت دارند، روی تخت و کف
بیایند و آمـار بگیرنـد.   « وکیل سالن»فسر نگهبان با حضور مانند تا نماینده ا می
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خورنـد. هـر چنـد نفـر بـا هـم        پس از گرفتن آمار، ساکنین اتاق صبحانه مـی 
یـک فالکـس دارد کـه     فـرد  ای هـم تنهـایی. هـر    هسـتند و عـده  « خـر.  هم»
کنـد و بـه هـر     صبح آنها را از آب جوش پر مـی  5اتاق ساعت « کش زحمت»

بیدارباش، در فالکس چای دم کند و در موقـع صـر     دهد تا پس از کس می
که  8صبحانه چای آماده باشد. دم کشیده باشد. پس از صر  صبحانه ساعت 

زنـم و از سـالمتی هـم     شوند، چند دقیقه به دخی زنـگ مـی   ها فعال می تلفن
کـنم. از   پرسی کنم، می شویم. اگر قرار باشد با دوست دیگری احوال مطلع می
روم تـا قـدم بـزنم در هواخـوری      به هواخـوری مـی   ه دقیقههشت و دحدود 

صـحبت   شود تا ضمن قدم زدن با هم هـم  اش پیدا می گاهی دوستی سر و کله
بـه کتابخانـه    9رود. نزدیک سـاعت   شویم و راجع به هر چیزی سخن می می
صندلی و سه میز بیشـتر نـدارد. تـا     14آیم. کتابخانه محل کوچکی است،  می

شود، در کتابخانه مشغول خواندن و نوشـتن   بخانه تعطیل میکه کتا 12ساعت 
گردم، معموالً وقت نماز اسـت. پـس از    هستم. ساعت دوازده که به اتاق برمی

آیـد. غـذای    بعدازظهر می 5/1نماز باید منتظر ناهار شد. ناهار نزدیک ساعت 
هـا،   نامه زندان رسمی دولتی زندان مأکول نیست. مواد پروتئینی بر خال  آئین

ندارد. ولی یک رستورانی بخش خصوصی که پارتی داشـته در داخـل زنـدان    
تأسیس کرده که چند نوع غذا بیشتر ندارد و عمدتاً غـذاهایش مرغـی اسـت.    

خوابم. اتاق بسیار شلوغ است ولی  پس از صر  ناهار، حدود یک ساعتی می
 5/4تـا   3رئیس اتاق چون خودش هم اهل خواب بعدازظهر است از ساعت 

مشـغول   5کنند. از سـاعت   ها مراعات می اتاقی کند و هم اعالم می« خاموشی»
شوم و بعد به دخی و ضمن احوالپرسـی   آماده شدن برای زدن تلفن به آنا می

زنـم   و تبادل خبر و گاهی هم به وکیل ـ جناب آقای دکتر بهزادی ـ زنگی می  
رفـتن بـه کتابخانـه    شود، آماده  و پس از نماز که در زمستان زودتر مغرب می

گردم که  ش  به اتاق برمی 8بعدازظهر باز است. ساعت  8تا  6شوم که از  می
کنند و همه هـم بـا    های فارسی را نگاه می وقت شلوغی آن است، همه سریال
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ها  سریال 9کنیم و از حدود  اخبار را نگاه می 5/8کنند. ساعت  هم صحبت می
شـود کـه بایـد صـدای      الم مـی خاموشـی اعـ   10شود و ساعت  باز شروع می

شـ  وقـت    10تلویزیون قطع شود ولی تصویر آن مجـاز اسـت. از سـاعت    
عزیـزم  شود. یک چراغ مطالعه دارم که اهدایی دوست  ی من شروع می مطالعه

ی  آقامصطفی عبدی درویش فرهیخته گنابادی است. این چـراغ مطالعـه مایـه   
کوت در اتـاق  شـ  سـ   10سرگرمی و نجات من شده چون بعـد از سـاعت   

کـنم تـا خـوابم بیایـد، سـپس       شود. چندین ساعت مطالعـه مـی   فرما می حکم
خوابم. اگر این چراغ نبود مصیبت داشتم، چون ش  که بـرای دستشـویی    می

برد باید مـدتی مطالعـه کـنم تـا خـواب مـرا        شوم معموالً خوابم نمی بیدار می
کـنم.   را مشغول میدریابد. من با مطالعه و نشستن و صحبت با دوستان خود 

اطالعاتی به دست آوردم که در هی  جـا امکـان دسترسـی بـه آنهـا      در اینجا 
تـوان عمـق فسـاد     مقدور نبود. از هر قماشی زندانی داریم و چه خـوب مـی  

مسوولیتی و... مشاهده  توجهی، بی دستگاه قضا را به لحاظ رشوه، اختالس، بی
سـالمی را خـوب شـناختم،    ماهـه، جمهـوری ا   8کرد. اگر بگویم که در ایـن  

کـردیم ولـی در اینجـا     حر  درستی است. قبالً همه چیز را از دور رصد می
توان عمق فساد را لمس کرد. چه بالهـایی کـه مـردم     چون فرصت هست می

آورد! در یـک   آورند و چه بالهایی که قوه قضائیه سر مـردم نمـی   سر هم نمی
انـد. شـاید    ا تأییـد کـرده  بـرداری ر  شوندگان کاله درصد پرسش 75نظرسنجی 

نمود ولـی بـا دیـدن     سخن گفتن از شرایط جامعه، ذهنی می ،بدون این زندان
پذیر کرده اسـت.   زندانیان، عینی شد. تراکم جمعیت، بهداشت را بسیار آسی 

ها ـ زیاد   های زمستانی ـ انواع سرماخوردگی  که بیماری مخصوصاً در زمستان
خورنـد، زنـدگی    نفـر غـذا مـی    22ری متـ  18شود و در یک اتاق کوچک  می
هـای   داری هـای و خـو    ای است. من گـاوداری  خوابند... فاجعه کنند، می می

تر  تر و انسانی خود را بهتر و بهداشتی یها ام، آنها گاوها و خو  اروپا را دیده
، سل، انـواع  Cو  B، هپاتیت HIVهای  دارند. بیماری نگه میاوین از زندانیان 
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ستی و... ثابت شده هستند و هر آن آدم در معرض سرایت این های پو بیماری
برای هپاتیت و سـل و  در بدو ورود ها هست. سپاه زندانیانش را گویا  بیماری

 زند. کزار واکسن می
شوید، اتاق را جـارو   ها را می کش هست که ظر  در هر اتاق یک زحمت

هزار تومـان   9ای  هکند. هفت زند به رئیس اتاق در رتق و فتق امور کمک می می
گیرد و بخشی هم به سالن  کش تعلق می دهیم که بخشی به زحمت هر نفر می

 گیرد. و... تعلق میسالن چی  د نظافتافرابرای خریدن مواد شوینده و 
هـای   ها غیرقانونی است. دولت باید پرداخت کند. هزینـه  ی این هزینه همه

ـ  ای طبق قانون به عهده زندانی، هر هزینه ت اسـت ولـی کمـی بودجـه     ی دول
ها را کـه بسـیار هـم     ها و احیاناً فساد و سوءمدیریت این هزینه سازمان زندان

 اندازند! شوند به گردن زندانی می زیاد می
*** 

 نامه یک زندانی به مسووالن نظام
 «کاش من زن یکی از مسئوالن قضائی بودم»

مقـدس  نظـام  این نامه بصورت جداگانه به سـی مخاطـ  از عـالیترین مقـام     
ای تا معاونین محتـرم دادگسـتری    جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خامنه

کل و دادستانی تهران تنظیم و ارسال گردید تا بنا به وظیفـة انسـانی، دینـی و    
مذهبی، ذاتی و قانونی به قلمی یا قدمی باشد بسامانی امور نابسـامان دسـتگاه   

 آورد. قضا که دمار ما درمی
نامه دو نامه خطاب به ریاسـت محتـرم کـل دادگسـتری و     به پیوست این 

مـادة   20دادستان محترم تهران که در آن عطـف بـه نادیـده گـرفتن حـداقل      
کلیدی آئین دادرسی کیفری و عـدم انجـام امـری کـه مطـابق روال جـاری و       

یافت با گذشت دو سـال   ساری در دادگستری حداقل یک ماهه باید انجام می
ام را تقدیم هرچنـد احتمـاالً    ئیس کل و دادستان ماندههنوز در خم راهروی ر
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ام خطاب به مراجع عظام تقلید را مالحظه فرمودید کـه عـرض کـردم بـا      نامه
این دستگاه قضاء نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نیاز به دشمن داخلی و 

 خارجی ندارد.
در زندان اوین با فردی بنام محسن اصـالنی مواجـه شـدم، کـارش هـک      

های بانکی مردم است و از این راه وضع مالی خوبی پیدا کرد و  دن حسابکر
گویـد   ها گیر کرد و به زنـدان افتـاد. محسـن اصـالنی مـی      فقط طی این سال

همیشه ساعت دوازده نیمه ش  و در حوالی جابجا شدن تاریخ امروز با فـردا  
 کرد چرا که صاح  حساب یا خواب بود و پیامـک بانـک   حسابی را هک می

توانست تا صبح کـاری بکنـد و از طـر      دید نمی دید و یا اگر می را فردا می
 کرد. دیگر جابجایی تاریخ، عموم آنها را سردگُم و گیج می

حسابی را هک و پانزده میلیون تومـان   12کرد یک ش  ساعت  او نقل می
و تمـاس گرفتـه   اکند، ساعت یک بامداد تلفنش میزنگد خانمی با  برداشت می

اش پانزده میلیون تومـان پـول بحسـابش آمـده      گوید اشتباهی از حساب و می
گویـد اگـر    شود زن به او می است و او باید آن را پس بدهد، محسن منکر می

 گیرد. شود و او زن را به سخره می پول را پس ندهد فردا صبح دستگیر می
هفت صبح همان روز محسن توسط نیروهای ویژه پلیس در شهر جدیـد  

شود ده صبح آن خانم که همسر یکی از  در رودهن تهران دستگیر میپردیس 
مسئوالن عالیرتبـه قضـائی بـوده اسـت در آگـاهی حاضـر و پـانزده میلیـون         

تاپ محسن چند مورد دیگر از هک  شود. روی لپ بحسابش برگشت داده می
ها اطالع دادند و آنهـا   حساب مردم عادی هم قرار داشت، به صاحبان حساب

در روزنامة رسـالت   88برانگیز  . در زمان اغتشاشات فتنهشاکی شدندمدعی و 
ها مرتک  طنازی شدم آن مرض هر از گاهی  ها و برنداشت با عنوان برداشت

کـی طداسـتانک  چنـد برداشـت از آن خـار.      ل زند که با ذکـر متـل   بیرون می
 به ذهنم رسید.هایی از این ماجرا  کردم که بر اساس آن مرض برداشت می

 توانیم فقط وقتی برای خودمان بخواهیم ما می رداشت خواص:ب



 73/  های زندان تیادداش

وقتی پای مشکالت مسئوالن وسط باشد مشـکالت مـردم    برداشت عوام:
 شود عادی هم حل می

هکر ناشی حساب مسـئوالن آنهـم قضـایی را هـک      برداشت دست اول:
 زند  کند طبه عبارتی به کاهدان می می

بـا جـت فـانتوم، بـرای      عـدالت بـرای صـاحبان قـدرت     برداشت درهم:
السیر، برای مردم بـا خـر مالنصـرالدین حاصـل      صاحبان ثروت با قطار سریع

 شود. می
 برداشت آخر: کاش من زن یکی از مسئوالن قضایی بودم.

نمـایم. الزم   با یک عالمه برنداشت که برداشتش را به خودتان واگذار مـی 
حبان قـدرت در  تراول تن، چوب خاصی زیر قطار است که صـا به ذکر است 

مسندهای ریز و درشت از صاحبان ثروت بصورت تراول چک برای حرکـت  
المثل رایـج در زنـدان    نمایند. با ذکر دو ضرب دادن قطار امورشان دریافت می

کشـید و   کاش کارم به بیمارستان و تیمارستان می -1روم،  سراغ ختم کالم می
تنت بخوره قلم قاضـی و  دعا کن تیغ جراحی به  -2کشید.  به دادگستری نمی
 دادستان بهت نخوره

اپوزیسیون محبوس با من، امیدی به اصالح دستگاه قضا مخاطبان محترم: 
رفت کشور از محاق رکود و  ندارند، من اما رجاء واثق دارم چارة برون

بیکاری و فقر و فحشاء و فساد خصوصاً فساد در دستگاه قضا با گفتن و 
سال بازداشت غیرقانونی غیرشرعی قابل حل  نوشتن حتی به قیمت تحمل دو

است. کشوری که طی صد سال دو انقالب، دو جنگ. دو کودتای موفق و 
سه حکومت را به خود دیده است، بنیه و زیرساخت و توانی برای حرکتی 
رادیکالی ندارد که زبانم الل این بار تجزیه و چند میلیون ایرانی کشته 

م، پس هزاران مسئول و مقام ریز و درشت شوی شاد می خواهند شد و دشمن
دانید چرا در  متظاهر و فاسد و ناتوان فدای یک لحظه امنیت این سرزمین. می

علوم انسانی از جمله علوم قضائی مثل علوم طبیعی از موش برای آزمایش 
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تواند حر  بزند و بنویسد. از قضا  کنند؟ چون موش نمی استفاده نمی
ان موش آزمایشگاه دستگاه و برای آزمون و خطا مسئوالن قضا مرا به عنو

تواند حر  بزند و هم بنویسد. آیا عالم و اهل فنی در  برگزیدن که هم می
شود بر اساس  قوة قضائیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران یافت می

هایم و اَعمال صورت گرفته با من رودررو شود تا بگویم تا بگوید؟  پرونده
 اهلل بسم

 س رضائیانسپاس عبا
 اوین 12/6/93

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
گنـاه بـه    هایی بود کـه بـی   آشنایی با انسان 1394اوین سال  8از محسنات بند 

بـه زودی آزاد خواهـد   زندان افتاده بودند. آقای رضائیان یکی از آنها بود کـه  
هـای مخفـی    ی از الیـه لبشد و از او اعادة حیثیت خواهد شـد. اطالعـات جـا   

هـای   داشت که من از آن استفاده کردم. امیدوارم روزی برسد کـه الیـه  جامعه 
مخفی نداشته باشیم، همه چیـز شـفا  باشـد داسـتان آقـای رضـائیان خـود        

ای است از شرایط قوه قضـائیه ایـران. او بـود کـه حـدود دو سـال بـا         نمونه
گیـری، تحمـل و تهدیـد     صبوری، سماجت، آشنایی به مسـائل حقـوقی، پـی   

های فساد دستگاه قضایی، حق خود را بگیـرد. خـدا دانـد     یرنتبال توانست از
اند، چه آمده است هزاران  هایی نداشته که بر سر سایر افرادی که چنین ویژگی

ها در قـوه قضـا کـار هـر      صفحه شکایت و دادخواست و درگیر کردن خیلی
 «زمستانی سـیاه از بهـار بغـداد   »این متن را در صفحه اول کتاب  کسی نیست.

 ام. که به او هدیه کرده بودم نوشته
 حسین رفیعی

 اوین 8بند  94اسفند 
*** 
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 به نام خداوند دانا و توانا

 جناب آقای دکتر ظریف
 وزیر محترم خارجه

 با سالم و تحیات
دهم که  دهم که یک مسلمان معتقد هستید. من شهادت می من شهادت می

شـما تهدیـدهای    دهـم کـه   شما یک دیپلمات مجرب هستید. من شهادت می
دهم که شما با هنر  شناسید. من شهادت می علیه ایران و منطقه را به خوبی می

از منافع، مصالح و امنیت ملی ایران دفاع کردید و شـبح  « برجام»دیپلماسی در 
جنگ را ـ حتی بطور موقـت ـ از ایـران دور کردیـد. بـا کمـال تأسـف بایـد          

ران کسی به خـاطر اعتقـاداتش در   در ای»شهادت دهم که این عبارت شما که: 
 باشد و خال  واقع است. درست نمی« زندان نیست

 اید. های غربی، بیان کرده شما این عبارت را بارها در مصاحبه با رسانه
هـای گذشـته و    کـه در سـال  من خودم و صدها نفـر، بلکـه هـزاران نفـر     

. ما محدودیت اند، به دلیل اعتقادات آنها بوده است های اخیر زندانی شده سال
که شما این خال  واقع را به دلیل عملکـرد  دانیم  فهمیم و می جنابعالی را می

گوییـد و اال بعیـد اسـت کـه از      می« اطالعاتی ـ امنیتی ـ قضایی  »های  دستگاه
همـه  »اطالع باشید. و به قول آن فرزانه که گفته بود  ها بی عملکرد این دستگاه

توانیـد از ایـن روش اسـتفاده     ، شما هم می«ام ام ولی دروغ نگفته چیز را نگفته
کنید تا اواًل اصول مسـلم اسـالمی را رعایـت کـرده باشـید و ثانیـًا، شـهرت،        

زنی خود را در دفـاع از منـافع ملـی بـرای آینـده       تجربه، ایمان و قدرت چانه
هایی احتیا. دارند. لطفاً از این به بعـد   حفظ کنید که این مردم به چنین انسان

ان دیپلماتیک و اصل تفکیک قوا در قـانون اساسـی و نقـض آن توسـط     با زب
هایی، به این صراحت به امید نسل جوان لطمه وارد نکنید. من هم نـان   گروه

سـالی، جنـگ و دروغ    خـدا ایـران را از خشـک   »کنم که  مثل کوروش دعا می
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 توانید مؤثر باشید. و جنابعالی در دو مورد آن می« حفظ بفرما
 اوین 8ه حسین رفیعی بند با احترام 

 95فروردین  4
*** 

 1395فرودین  15

التصویر کردن  رئیس قوه قضائیه در مصاحبه تلویزیونی: ممنوع
 قانونی است.

 فرودین( 18)مطبوعات 

 مقدمه

هـا   التصویر شده اسـت. مـاه   آقای محمد خاتمی، توسط دادستان تهران، ممنوع
انونی بودن این ممنوعیـت اسـت.   اعتراضات به این اقدام از موضع غیرق .پیش

اول القاء کردند که مصوب شورای عالی امنیت ملی است، بعـد کـه تکـذی     
ی قضـا هـم تأکیـد داشـتند کـه       شد. سخنگو قوه قضائیه و اخیراً رئـیس قـوه  

 تواند چنین کاری بکند و این امر قانونی است! دادستان تهران، می

 کند آنچه رئیس قوه قضائیه فراموش می

آن مستند قانونی چنـین اقـدامی را هی گـاه     یی قضائیه و سخنگو قوهرئیس 
ی قـانونی باشـد و    نگفتند. هر اقدام بازدارنده یا تعزیری باید مستند بـه مـاده  
قضـائیه آن را اعـالم    ی چنین مسـتندی نـه وجـود دارد و نـه مسـوولین قـوه      

حتیـا. بـه   ا«. این اقـدام قـانونی اسـت   »کنند که  اند. فقط تکرار مکرر می کرده
آورد. اعمـال زور   استدالل ندارد که اینگونه سخن گفتن، مجـوز قـانونی نمـی   
انـد،   نگاران پرسیده است توسط دستگاه قاهره نظام. چندین بار هم که روزنامه

پاسخ همین بوده است. این اقدام توسط دادستان تهران امـری عـادی شـده و    
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بینـد از   ر به قوه قهریه مـی قبح آن ریخته ودادستان تهران چون خود را مستظه
 نکند و حتی احتیاجی به پاسخگویی هم نـدارد و چـو   اجرای قانون تمرد می

لـذا،  کنند وکالی دادگستری هم جرأت اظهارنظر ندارند.  می« امنیتی»مسئله را 
بحث قانونی آن بالموضوع است. بحث در اینجـا امنیتـی هـم نیسـت. چـون      

اندازد چون خود او در حفظ  ه خطر نمیچهره و کالم خاتمی، امنیت ملی را ب
 و ارتقاء امنیت ملی، مصرّ و حساس است. پس اصل قضیه چیست؟

 السیاست التصویر و ممنوع ممنوع

روشن اسـت کـه خـاتمی رهبـری فکـری و سیاسـی یـک گـروه اجتمـاعی          
ای را دارد کـه طرفـدار اصـالحات ـ و نـه برانـدازی ـ در جمهـوری          وسیعی

ی شهری کـه روشـنفکران، دانشـگاهیان،     متوسط جامعهاسالمی هستند. اقشار 
هـا و... در میـان آنهـا هسـتند و از      ها، بروکـرات  معلمان، پزشکان، تکنوکرات

مرتباً تقاضای اصالح امور را  1376باشند؛ از  شرایط کنونی جامعه ناراضی می
ی عمـومی در اختیـار    دارند و خاتمی رهبری کاریزماتیک آنهـا را در عرصـه  

در انتخابـات  کـارایی خـود را   این رهبری، کامالً، کـارا و مـؤثر اسـت.    دارد. 
را نشان داده است و تردیـدی در آن نیسـت.    1394و  1392، 1388های  سال

داند. پـس؛ دشـمنی، مقابلـه، تحدیـد،      حاکمیت مخالف خاتمی هم این را می
سازی،... علیه خاتمی ماهیـت و جـوهر رقابـت سیاسـی      تهدید، تبلیغ، پرونده

 دارد.
خـاتمی را   بـا  سیاسـی و مـدنی   ،ی منطقی طر  مقابل توان و زبان مقابله

تواند در جدل و چالش سیاسی خـاتمی را قـانع یـا منـزوی      ندارد. رقی  نمی
توانـد بکنـد؛    رد. حصر و حبس هم نمـی ب کند، لذا، قدرت قاهره را به کار می

ایـن شـیوه در    کنـد!  الکالم مـی  التصویر و ممنوع پس محدودیت از نوع ممنوع
ی طوالنی دارد. حاکمان گذشته از این شیوه با وسعت و  ی ایران سابقه جامعه

طل   ترین دولتمردان حامی اصالح اند. قاجاریه، برجسته گسترده استفاده کرده
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انـد   خود را، ابتدا حصر و سپس شهید کردند. قائم مقام و امیرکبیر از این دسته
معرفی کردنـد و پادشـاه مغـرور    « کودتا»و « زیبراندا»طلبی آنها را  که اصالح

ــد،     ــواران کردن ــن بزرگ ــدم ای ــه حصــر و ه ــز را وادار ب مســتبد خشــک مغ
های روس و انگلیس هم دخالـت داشـتند. رضاشـاه هـم کـه در       خانه سفارت
ی سیاسی ـ قانونی با مدرس کم آورده بود و قدرت مقابله نداشـت بـا     مقابله

ن رجل سیاسی برآمد و چون کارگر نشد، ایجاد رع  و ترور در پی حذ  ای
ی کـور   تـرین نقطـه   ، مـدرس را بـه دورافتـاده   1307پس از تسـلط کامـل در   

به این هم قناعت نکـرد و او   1316مملکت، خوا ، تبعید و حصر کرد و در 
را مسموم و خفه کرد. رضاشاه و محمدرضاشاه در مورد مصـدق هـم همـین    

صدق در احمـدآباد قـانع نشـد و در    روش را پیش بردند، رضاشاه به حصر م
او را به زندان بیرجند فرستاد که شش ماه بیشتر طول نکشید و به  1319سال 

کمک پسرش دکتر غالمحسین مصدق که ارنست پرون، یار غـار محمدرضـا   
شــاه، را در بیمارســتان نجمیــه معالجــه کــرده بــود، از وســاطت او در پــیش 

درضا بـه پـدرش رضاشـاه، مصـدق     محمدرضاه استفاده کرد و با توصیه محم
و سه سال زنـدانی مصـدق    1332آزاد شد ولی محمدرضاشاه پس از کودتای 

کـه وفـات    1345در احمدآباد مصدق را به حصر کشـانید تـا    1355در سال 
ی  یافت. این شـیوه، مخصـو  دوران اسـتبداد ماقبـل دموکراسـی و جامعـه      

تقویم آن اینکه کند و نه  زیست می 21ی که در قرن  قانونمند است. در جامعه
، چنین رفتاری در مورد رقی  سیاسی، بسیار عجی  و غری  و باشد 21قرن 

 البته بازگشت به دوران قاجاریه است.
متأسفانه در جمهوری اسالمی از همان اول انقالب، علما و فقها و مراجـع  

ایـن   منتقد امام خمینی، آقایان قمی، روحانی، شیرازی، شریعتمداری،... دچـار 
محدودیت شدند و به حصـر افتادنـد. در دوران اخیـر نیـز آقایـان موسـوی،       
کروبی، خاتمی، خانم رهنورد در حصرند و آقای خاتمی در حصر تصـویر و  

 کالم!
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اینکه مسووالن، توجیه قانونی برای آن پیـدا کننـد و یـا توسـط نهادهـای      
صـر بکشـند   رسمی مملکتی مصوبه و صورتجلسه تنظیم کنند و افراد را به ح

شـود. اصـل موضـوع اینسـت کـه در       در اصل موضوع تغییری حاصـل نمـی  
جمهوری اسـالمی مخالفـان سیاسـی و عقیـدتی مشـهور و بـزرگ محاکمـه        

 شوند. شوند و یا حذ  می شوند به حصر کشیده می نمی
اله منتظری بایـد در   ای از این روش بود: آیت اله منتظری نمونه حذ  آیت

و آن وقت این مجلس بایـد رأی بـه   شود  حاکمه میمجلس خبرگان رهبری م
ی امام در مورد حذ  ایشان کـاری قـانونی    داد، نامه حذ  یا ابقای ایشان می

اله منتظری به آن تمکین کرد ولی قانون بـاالی هـر قـدرتی     ، هرچند آیتنبود
است. در مورد آقایان موسوی و کروبی و خـانم رهنـورد هـم قضـیه همـین      

توانند آنها را محاکمه کننـد و بـا آنهـا     هوری اسالمی نمیاست. مسووالن جم
در دادگـاه صـالحه،    ،ی قانونی و حقوقی کنند و بر طبق قوانین مصـرح  مقابله

کننـد.   حکم صادر کنند، لذا بـا دور زدن قـانون از ابـزار حصـر اسـتفاده مـی      
الکالم آقای خاتمی هم از همین مقولـه اسـت. قضـیه     التصویر و ممنوع ممنوع
قانون اساسی در دادگـاه صـالحه ـ بـا      168ن سیاسی است باید طبق اصل چو

شـد و مسـتند قـانونی ایـن      حضور هیأت منصفه ـ آقای خاتمی محاکمه مـی  
دادنـد و   شد و قاضی و وکیل و هیأت منصفه نظر خـود را مـی   حصر بیان می

 بود. آقای خاتمی هم مطیع می

 ی ملی و توسعه 21قرن 

هوری اسالمی بسیار زیاد است. اقتصـاد مقـاومتی   تناقض در رویکردهای جم
در دستور کار جدی مسووالن است ولی فضای سیاسی متشنج و پـر از تـنش   

،... «قدرت موشکی»، «مقابله»، «ی نظامی گزینه»، «مقاومت»است، مرتباً خبر از 
انـد در حصـر    های مهمی داشته ترین شهروندان که مسوولیت شود، معرو  می

باشند و جنگ لفظی با  صنفی، فرهنگی، سیاسی... در زندان می هستند، فعاالن
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امریکا مداوماً ادامه دارد. با تجربه سی سال گذشته در فضای تشـنج و تـنش،   
، 1368، 1360هـا طماننـد    فرار مغز و سـرمایه، حتمـی اسـت و در او. تـنش    

آرامـش، صـلح،    ؛شـود. توسـعه   ها هم بیشتر مـی    فرار مغزها و سرمایه1388
طلبد. موقعی که سران  تی و همدلی در داخل و همکاری در خار. را میدوس

گیرنـد و فرمانـدهان    موضـع مـی  کنند و علیه هم  قوا، مرتباً یکدیگر را نقد می
نظــامی، دم از مقاومــت و انتظــار دســتور علیــه کشــورهای منطقــه را مطــرح 

 گذاری و توسعه، محقق نخواهد شد. یـک آرامـش ودوسـتی    کنند، سرمایه می
ایرانیان در داخل و خار. کشور، اقدامی بـرای   ی پایداری الزم است تا جامعه

 توسعه بکنند.
برای تحقق امر توسعه؛ چهار عامل، نیروی انسـانی، مـدیریت، سـرمایه و    
اطالعات الزم است. این چهار عامل در جوّ آرام و دوستی و مـودت متمرکـز   

 ، تنش و ناپایدار.شوند و نه در فضای، متوهم، متشنج اثف میکو مت
*** 

 1395فرودین  21یادداشت 

امروز صبح با همسرم تلفنی صحبت کـردم. بیمـاری او بسـیار تشـدید شـده      
است. قبل از عید پزشـکان متخصـص غـدد، جراحـی گـواتر او را ضـروری       
دانستند و آن را کتباً اعالم کردند. دادیار محترم مقیم اوین از دادسـتان تهـران   

به اینجان  جهت مراقبـت از همسـرم در دوران پـس از    برای دادن مرخصی 
عمل کس  مجوز کرده است. دادستان تهران نظر پزشک قـانونی را خواسـته   
بود. پزشک قانونی همسرم را به پزشک معتمد خـود معرفـی کـرده. پزشـک     

های اخیر تغییر فـرم داده،   برداری از سه ناحیه گواتر را که در ماه معتمد نمونه
ــارن  ــرای اظه ــت    ب ــتان جه ــه بیمارس ــرم را ب ــت و همس ــروری دانس ظر، ض

بیمارستان مورد نظر پزشـک  در برداری معرفی کرد. اواخر اسفند بود که  نمونه
به مرخصی ایام عید رفتند. پـس از تعطـیالت    قانونی مسوول پزشکمعتمد و 
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فروردین جواب آزمایش آمـاده خواهـد شـد در     27برداری انجام شد و  نمونه
ر غـدد لنفـاوی همسـرم تـورم و درد ظـاهر شـده و ضـمنًا در        این فاصله، د

حرکات هر دو دست او مشکل پیدا شده است. پزشکان متخصـص جراحـی   
قـانونی الزم  کنند ولی برای مرخصـی مـن تأییـد پزشـک      فوری را تجویز می

باشـد. لـذا، بـرای     است و پزشک قانونی منتظر جواب پزشک معتمد خود می
پزشک قانونی صبر کنـیم و  من باید تا اعالم نظر  موافقت دادستان با مرخصی

فـروردین،   27ایم، امیـدواریم پـس از    روز را از دست داده 40یش از بتاکنون 
 دیگر وقت از دست نرود.

 اوین 8 بند
 حسین رفیعی

*** 

 در منطقه برجام یا بوی جنگ

24/1/95 

 مقدمه

 از:ی گذشته منتشر شده است. عبارتند  چند خبر خطرنا  در هفته
را در قطـر مسـتقر کـرده     B-52پیکـر   فروند هواپیمای غول 15امریکا  -1
 است.
ل مـ ای گفـت کـه آن ـه در رابطـه بـا ح      محسن رضایی در مصـاحبه  -2

گوینـد، ممکـن اسـت بـه      های ایـران در امریکـا مـی    ای موشک کالهک هسته
 های نظامی ایران بیانجامد. ها و تقاضای بازرسی از سایت تشدید تحریم

فرمانده هوا فضای سپاه در یک مصاحبه تلویحاً به دولت حمله کرد و  -3
را بیان کـرد. و  « امریکا پررو شده»از توان موشکی ایران دفاع نمود و عبارت 

ای از  ای به اختال  در رأس مقامات نظام داشـت و اینکـه عـده    تلویحاً اشاره
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 افتد. نمی ترسند. در حالیکه هی  اتفاقی مسووالن از تهدید امریکا می
مانورهای نظامی ایران و تبلیغ آنها، ضمن اینکـه ضـروری اسـت کـه      -4

توان نظامی یک کشور باید مرتباً تست شود ولی حکایت از احتمال اتفاقـاتی  
 در آینده دارد و یا مسووالن مملکتی انتظار چنین اتفاقاتی را دارند.

ی بـه ایـن   ا ی گذشـته جملـه   آقای روحانی در یک سخنرانی در هفتـه  -5
ی کنـونی   مبـارزه »و « برجام ممکـن اسـت دائمـی نباشـد.    »مضمون گفت که 

و یا آقای ظریف گفت که برجام برای توان « افزاری افزاری است نه سخت نرم
 نظامی ایران، نخواهیم داشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش: تهدیدات وسیع شده است، امـا متناسـ     -6
ایـم. نیـروی زمینـی     در خـود ایجـاد کـرده   هـای الزم را   با تهدیدات ظرفیـت 

تیراندازی را برای مقابلـه بـا تروریسـم     های واکنش سریع و مدرسه تک یگان
 .ایم هایجاد کرد

*** 

 ی قاجار اتحاد اسالم در دوره

، کتاب اندیشـه و اسـتراژی وحـدت در شـبه قـاره هنـد و ایـران       برداشت از 
 1378م چاپ دو، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، سیداحمد موثقی

 -2هـای متعـدد بـین ایـران و عثمـانی       تشکیل دولت صفوی و جنگ -1
 -4های روس و انگلیس  خانه نقش سفارت -3های بین ایران و عثمانی  جنگ
هرچنـد تعـداد کمـی از مجتهـدان بـه آن روی      : »1901نگ در سـپتامبر  یدهار

سایر  اند، پان اسالم در میان محصالن علوم دینی و محصالن موافق نشان داده
شود. محصالن علوم دینی بـه جنبـة مـذهبی آن     تر می مدارس... هر روز قوی

 «شوند و محصالن سایر مدارس به جنبه دمکراتیک آن جل  می
*** 
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 29/1/95یادداشت 

مطلـع شـدم. درد    ی آقای کروبی خطاب به آقای روحانی امروز از محتوای نامه
بیماری « شنو سرم را بشکن.حرفم را ب»گوید:  می« تمیستو گل»جانکاهی است. 

شـکنی   ام کـه قـانون   شکنی اپیدمی شده است. در زندان صدها نفر را دیده قانون
کنـد.   های اطالعاتی ـ امنیتی در مورد پرونده آنها صدق می  قوه قضائیه و دستگاه

انگیـز   ولی پرونده آقایان کروبی و موسوی و سرکار خانم رهنورد، داسـتان غـم  
، هی کس و با هر قدرتی و هـر مشـروعیتی و هـر    21ن دیگری است که در قر

تواند از آن دفاع کنـد! آقـای کروبـی در ایـن نامـه بـاز حـر          کاریزمایی؛ نمی
و بعد سرم را بشکنید. چقـدر   یدکند که حرفم را بشنو را تکرار می« تمیستوگل»

، پرســتیژ کشــور، شــأن و منزلــت خــود آقایــان حــاکم و «امنیــت ملــی»بــرای 
 روند. گان این حصر باید اشک ریخت که راه را عوضی میگیرند تصمیم

از حقـوق   1360ای اسـت کـه از همـان اوایـل دهـه       کروبی انسـان آزاده 
ی دکتر ملکی و مهنـدس   زندانیان سیاسی دفاع کرده است. او در مورد پرونده

بارهـا از   1380های زیـادی کـرد و بعـد در سـال      میثمی همکاری و همراهی
هـا برانـداز نیسـتند،     ملی ـ مذهبی »ها دفاع کرد و گفت:  حقوق ملی ـ مذهبی 
بـا  برای ما از مقامات امنیتی ـ اطالعـاتی، وقـت مالقـات     « معترضند، منتقدند

گرفت. پس از آزادی ما را به حضور پذیرفت و از ما دلجویی کرد خانواده را 
ی  های پشت پرده بر علیه ما گفـت. صـمیمیت، صـداقت، دغدغـه     و از توطئه

 های او بود. ی صدر، از ویژگی یت ملی، سعهامن
حصر و حذ  آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنـورد را نبایـد تنهـا در    

هـا در دل   ها علناً خوشحالند و بعضـی  حذ  رقی  دید که بعضی چهارچوب
ای بـرای امنیـت    کنند بلکه این حصر و حـذ  را بایـد فاجعـه    خوشحالی می

حدت دولت ـ ملت، اجرای اقتصـاد مقـاومتی    ملی، مصالح ملی، منافع ملی، و
سـال کـافی    5و... دانست. این فاجعه، هرچه زودتر باید ختم شـود. بـیش از   
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کننـد کـه بـا حصـر و حـبس ایـن عزیـزان و         نیست؟! اگر کسـانی فکـر مـی   
ی داخلـی و   تـوان سـرمایه   سازی بـرای فعـاالن مـدنی ـ سیاسـی، مـی       پرونده

ی را اجـرا کـرد، سـخت در اشـتباه     خارجی را جذب کـرد و اقتصـاد مقـاومت   
نگـاه بـه   »کوبند و اقتصاد مقاومتی را بـه سرنوشـت    هستند. آب در هاون می

 و... دچار خواهند کرد.« الگوی چینی»، «های زودبازده طرح»، «شرق
 کنم. من برای سالمتی این سه عزیز و آزادی هر چه سریعتر آنها دعا می

 اوین 8ین رفیعی بند سح
*** 

31/1/95 

 وی جنگ تا خود جنگ فاصله دارد.ب

نهـایی   ی در نشست سران کشورهای اسالمی در استانبول ترکیـه در قطعنامـه  
 اجالس چهار بند ضد ایرانی بوده است:

 محکوم کردن حمله به سفارت عربستان -1
 و سپاه پاسداران ایرانرهبری  یا عملکرد... محکوم کردن نگرش -2
 پیمای ایران های قاره موشک -3

 گانه؟ هاحتماالً جزایر س -4
در خبرها بود کـه بـه زودی عربسـتان، اسـرائیل را بـه رسـمیت خواهـد        

هـای   بین مصر و اسـرائیل. و محـدودیت  « کمپ دیوید»شناخت، چیزی شبیه 
جدید عربستان برای حجا. ایرانی در حج واج  که مسووالن آن را غیرقابل 

بستان، به هر طریقـی، نفـوذ قابـل    نشان از این دارد که اوالً عر ؛دانند قبول می
توانـد چنـین    ای در بین کشورهای اسالمی پیدا کـرده اسـت کـه مـی     مالحظه

توانـد   مواردی را در قطعنامه پایانی اجالس وارد کند و هیأت ایرانی فقط مـی 
 .و جلسه پایانی را تر  کند و نه از تصوی  آن! از خواندن آن جلوگیری کند

*** 
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 11/3/95یادداشت روز 
آمد. بـا او مالقـات    8پور دادیار اجرای احکام اوین به بند  امروز آقای نصیری

فـروردین   12ی عفـو   کردم. از او پرسیدم که چرا آزادی مـن طبـق بخشـنامه   
سـال و   65شود؟ گفت: دادستان تهران از ما لیسـت مـردان بـاالی     انجام نمی
ه، بـرای آزادی  سال را خواسته تا بعد از مشورت با رئـیس قـو   55زنان باالی 

ام ولی  آنها تصمیم بگیرد و من نزدیک دو ماه هست که این لیست را فرستاده
کـه مـرا    26/3/94هنوز جوابی دادسـتان نـداده اسـت. بـه او گفـتم کـه روز       

که شـامل مـرور زمـان     1382بازداشت کردید به شما اعتراض کردم که حکم 
گفت بلی مـن تردیـد    کنید و شما شک و تردید کردید. شده است را اجرا می

داشتم ولی آقای دادستان تهران شفاهی به من گفت که این حکـم بایـد اجـرا    
ی مفصلی برایم فرستاد و کتبـاً آن را تأییـد    شود ولی بعداً دادستان تهران نامه

گوید که قاضی اجرای احکام، حکـم غیرقـانونی را نبایـد     کرد. گفتم قانون می
یس من است و من قول شفاهی او را قبـول  اجرا کند. گفت دادستان تهران رئ

فـروردین شـما را    12بر خـال  بخشـنامه   دادستان کردم! گفت ممکن است 
فروردین و بند  12بکند. گفتم مگر بخشنامه را تواند اینکار  میآزاد نکند و او 

سـال و زنـان    65آن که با صراحت و بدون اسـتثناء آزادی مـردان بـاالی     10
م کرده است، قانون نیسـت؟ گفـت قـانون اسـت ولـی      سال را اعال 55باالی 

 ی ما را به خیر کند. تواند آن را اجرا نکند. گفتم: خدا عاقبت همه دادستان می
آیا باز هم آزادی من، هم ـون قضـاوت آقـای مقیسـه در مـورد پرونـده       

و نظر معاونت دادسـتان تهـران، جنـاب    « شامل مرور زمان شده»ما که  1382
تعزیـری نبـوده و بازدارنـده بـوده و      1382حکم سال »که  آقای دکتر جهانی،

 نادیده گرفته خواهد شد؟!« شامل مرور زمان شده و زندانی باید آزاد شود
*** 
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 های اخیر راهبردهای سپاه در سال

 95خرداد  5شرق/ 
 ری:جعففرمانده کل سپاه، محمدعلی 

هـای   د جریانسپاه و بسیج همراه با مردم ایران، هرگز اجازه نخواهند دا -
گرا جهل نظری خود را بر حیات طیبه انقـالب مبـار  اسـالمی     نفوذی غرب

 او موارد زیر را تأکید کرد: تحمیل و آن را آلوده کنند.
های رهبـری معظـم، انقـالب اسـالمی بـه سـطوح        انتقال تدابیر و ایده -1

 عملیاتی
 تولید قدرت برای تعقی  اهدا  متعالی انقالب -2
 کارانه در انقالب رمحافظهپاسداری غی -3
 بازشناسی و بازخوانی صورت و سیرت انقالب اسالمی -4
جلوگیری از استحاله انقالب و سـاخت حقیقـی و اسـتحکام داخلـی      -5
 نظام
 مقابله با نفوذ جریان فرهنگی ـ سیاسی و فکری تمدن غرب -6
 سازان نفوذ مقابله با زمینه -7

*** 

 16/3/95یادداشت 
 خواهرم، نرگس

ای و قصـد اعتـراض    شـده « محکـوم »طلع شدم که باز به ده سال زنـدان  م
 رسمی به این حکم را نداری.

« قضـاتی »ها ما چه آمده است و چه  وای که بر سر بعضی از شع  دادگاه
بینـی! مـن و    مـی « عـدم اعتـراض  »را در « اعتراض»کند که تو  در آن حکم می

ه است، تو را و اعتراضـات  امثال من که صابون این قضاوت به تن آنها خورد
دانم کـه بـا ایـن قضـات چـه سرنوشـتی در انتظـار         فهمیم. من هم نمی را می
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منتشـر شـوند و   « ها دادگاه»های این  ها و فیلم ماست، شاید یک روزی پرونده
گذشـته اسـت. اینکـه     نسل آینده در  کنند که در این دوره در ایران چه مـی 

کننـد،   ها رسیدگی می این پرونده شع  معدودی و قضات معدودتری فقط به
دوستانه و هر فعالیت مـدنی   گویای خیلی از چیزهاست. اینکه هر اقدام انسان

خـورد و قضـات نخوانـده و     مـی « امنیت ملی»و حقوق بشری برچس  علیه 
کنند یا  دهند و حکم صادر می ی قانون را بر آن تطبیق می نیاندیشیده یک ماده

کننـد از ویژگـی دوران ماسـت.     ه را امضـاء مـی  بهتر است بگویم، حکم نوشت
دهد. ولی یک چیز روشـن اسـت و آن    اعتراض تو هم در همین جا معنی می

ثابتی در این مملکـت نبـوده   اینکه در یکصد و پنجاه سال گذشته، هی  عامل 
اکنون در زندان هستند و خیلی در مظان  این نوع از قضات هماز است. خیلی 

هـای   حکام در دادگـاه اه زندان خواهند آمد و خیلی از این اتهام که در آینده ب
 اند، هرچند به ندرت. باالتر شکسته شده

گرایان و طرفداران حقوق بشر و حقوق شـهروندی   طلبان، قانون ما اصالح
ای  گرایـی معجـزه   گرایی هم باید مقید باشیم نه اینکـه از شـکل   به شکل قانون

گرایی به محتـواگرایی   رازمدت شکلظهور خواهد کرد بلکه ممکن است در د
هم تبدیل شود. و در مواردی هم شده است، حکم زندان آقـای دکتـر ناصـر    

 هاست. اینجا سخن از استثناهاست. از آن نمونه ورهاشمی و آقای بها
شود، حکـم قضـایی نیسـت. تصـمیم      ها صادر می آن ه در این نوع دادگاه

عـدالت، اسـتقالل و    ؛قاضـی سیاسی است. باید سیاست از قضا جدا شـود و  
علم داشته باشد. و سیاست و رقابت سیاسی را به اهلش واگذارد. خیلی نباید 
ناامید بود. صبر ما ایوبی باید باشد و صبر تو هست. صبر دوری از فرزندان و 
همسر، صبر تحمل زندان، صبر دیدن و فهمیدن مشکالت و تهدیدهای ملـی،  

ها و هزاران نعمت ایـن مـرز و بـوم.     وانها، ج صبر آب شدن امکانات، ثروت
هـا   نیسـتیم. در روزنامـه  هـم   از صبر ما به تنگ آمده است. مـا کـم  خود صبر 

نوشتند که پس از صد سـال جـرم سیاسـی تعریـف شـد، ببـین چـه صـبری         
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را قاضـی دادگـاه بایـد    « جرم امنیتی»و « جرم سیاسی»ایم. ولی باز فرق  داشته
را « جـرم سیاسـی  »تی پیدا شوند که هر تشخیص دهد. یعنی ممکن است قضا

رود ولی به هر حال قـدمی ـ هرچنـد     ببینند و همان رود که می« جرم امنیتی»
 کوتاه به جلوست.

شود به یاد و حال و  گیرد و صبرم لبریز می من در زندان، هر وقت دلم می
هـای گذشـتگان و حـال ـ امیرکبیـر، مصـدق، مـدرس،         احوال حصر و حبس

سـوچی، یوسـف،    سان ین، کروبی و... ـ در داخل و ماندال، آن منتظری، میرحس
. گویی در ده هزار سال گذشـته تـاریخ تکـرار    میافتیمساندز،... در خار.  بابی
بـرای تـو آرزوی تندرسـتی     کند. شود و کاروان ما بدون عبرت حرکت می می
 کنم می

 16/3/95حسین رفیعی 

 اوین 8بند 

*** 
 1395خرداد  16یادداشت 

عبدالعزیز اولین رئیس جمهور ها خواندم که محمد  وز پیش در روزنامهچند ر
افتادم کـه همـراه سـه نفـر از      1358صحرای غربی درگذشته است. یاد اسفند 

جمهـوری  »اعضای سازمان مجاهدین خلق در مراسم چهـارمین سـال اعـالم    
ای فرسـتاده   صـدر هـم نماینـده    شرکت کرده بودیم. آقای بنی« صحرای غربی

خانم سدیفی. دو کشور جمهوری صحرا را به رسـمیت شـناخته بودنـد.     بود.
شـد مخصوصـاً از امـام     ایران و الجزایر. تجلیل زیادی از ایـن دو کشـور مـی   

گذاشتند. و  کردند و به انقالب ایران خیلی احترام می خیلی تجلیل می ،خمینی
شـور را  کردند. بعداً فرصت نشد که تحـوالت آن ک  به تبع به ما هم محبت می

شـرایطی هسـت. خبـر فـوت      چه دانم که در تعقی  کنم و اآلن هم دقیق نمی
سال پـیش بـرد. از آن زمـان     37اولین رئیس جمهور آن مرا به خاطرات دور 

تحوالت زیادی در جهان رخ داده. ولی شرایط جمهوری صحرا بسـیار بـرایم   
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ر  انگیز بود. صحرای لم یـزرع، شـرایط سـخت کـار و تـدا      جال  و شگفت
مایحتا. رزمندگان و همکاری الجزایر با آنها، مشهود بود. ما یک هفته مهمان 

از  های نظـامی آنهـا پـذیرایی شـدیم.     آنها بودیم در درون چادرها و ساختمان
الـه طالقـانی هـم دو نفـر از فرزنـدان ایشـان دعـوت شـده بودنـد.           دفتر آیت

ـ    د و بـاز هـم   ابوالحسن و محمدرضا و در واقع سه هیأت دعـوت شـده بودن
 دادند. اهمیتی بود که به ایران و انقالب آن می
*** 

 گفته است: های تحلیل اطالعات وزیر اطالعات در همایش ملی روش

 17/3/95شرق 
رفت از آن  کند که برون تجمیع اطالعات بدون تحلیل، جنگی را درست می -

 کند. ترسیم نشده و سرگردانی شدیدی را ایجاد می
ها بدون چـارچوب اسـت و ابزارهـای ارتبـاطی هـم       یلبسیاری از تحل -

ها بدون چارچوب را تسهیل کرده اسـت. هرچـه بتـوانیم از     انتقال این تحلیل
 این ابزارها بهره مثبتی ببریم نتایج بهتری خواهیم گرفت.

پـژوه   نگر و آینده شناسانه، راهگشا، واقع های اطالعاتی باید آسی  تحلیل -
 .و به دور از توهم باشد

های علمی اعم از علـوم سیاسـی،    در تحلیل اطالعاتی نیازمند همه رشته -
هـا   شناسی، حقوق و مدیریت خواهیم بـود و تمـام رشـته    شناسی، روان جامعه

 افزایی داشته باشند. برای تحقق امنیت ملی باید هم
هـا از احساسـات نشـئت     د و اگـر تحلیـل  نمحور باش ها باید حق تحلیل -

د، نای باشـ  محور و یـا سـلیقه   آمیخته با ح  و بغض، خصلتد یا نگرفته باش
د کـرد و امنیـت ملـی مبتنـی بـر      نگاه امنیت ملی را با مخاطره مواجه خواه آن

 های اطالعاتی غیرحقیقی خواهد شد. توهم
و در ایـن   اسـت سانسور و خودسانسوری آفت جدی تحلیل اطالعاتی  -
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 دارد. د بازمیگیران را از مواجهه با شرایط جدی صورت تصمیم
 افراد باید بدون واهمه تحلیل اطالعاتی داشته باشند. -
زدگی پرهیز کـرد.   گران و عوام باید در تحلیل از برچس  زدن به تحلیل -

گـر بـه    اگر در این عرصه به افراد برچس  چپ و راسـت زده شـود، تحلیـل   
ـ    رود که از این برچس  سمت و فضایی می دون ها مصون بماند. افـراد بایـد ب

 واهمه تحلیل اطالعاتی داشته باشند.
پرهیز از آمیختن واقعیات با ذهنیـات. اگـر ایـن اتفـاق در کـار تحلیـل        -

 دهد. اطالعاتی عمدی باشد، مصداق خیانت را معنا می
گرایی که از جمله لـوازم طبیعـی علـوم     در تحلیل اطالعاتی باید نسبیت -

ها اعتماد کرد کـه از   ن به دادهتوا انسانی است رعایت شود. هم نین زمانی می
گونه نشود، قطعاً نتیجه الزم را در  یک چارچوب علمی تبعیت کند که اگر این

 گیران قرار نخواهد داد. اختیار تصمیم
باید با مراکز علمی و نخبگان کشور همکاری کرد و با مراکز پژوهشـی،   -
 افزایی ارتباط داشت. هم
ن دنبـال کنـیم بـه دسـتآوردهای بهتـر،      بنیا هرچه کار اطالعاتی را دانش -

رسیم و اگر با شتاب مناس   ناپذیرتر می تر، پایدارتر و آسی  بنیان امنیت دانش
در این عرصه حرکـت نکنـیم دچـار تـأخر اطالعـاتی خـواهیم شـد و زیـان         

 بینیم. می
*** 

 18/5/95یادداشت 
 11/11/94ی اخیـر مـن در    باألخره پس از شش ماه که حکم قطعـی پرونـده  

که پرونـده بـرای اعمـال     25/1/95صادر شده بود و پس از چهار ماه، پس از 
دادگاه تجدیدنظر انقالب ارسال شده بـود مطلـع شـدم     54به شعبه  134ماده 

که حکم قضایی اعمال این ماده نوشته شده و برای تایپ ارسال شـده اسـت.   
رسـال  حال کی تایپ شود و کی امضاء شود و کی به اجـرای احکـام اویـن ا   
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بـه آزادی مـن منتهـی شـود، خـدا       95فروردین  12شود و کی طبق بخشنامه 
 داند؟ هم نان صبورانه منتظرم.

 اوین 8حسین رفیعی بند 
*** 

17/5/95 
الشعراء بهار خوانـدم. تـا صـبح خـوابم نبـرد و       ای از دختر ملک دیش  مقاله

بود که به  الشعراء بهار اشک زیادی ریختم. مقاله در مورد سال آخر عمر ملک
بیماری سل دچار شده بود و به دلیل فقر قادر به تـأمین مخـار. خـود نبـود.     

در سـویس معالجـه شـود. بـه کمـک       تا بخشی از ثروت خود را فروخته بود
در بهتـرین نقـاط   کـه  هـای آنجـا    دوستانش به سویس رفت و در بیمارسـتان 

گرفـت.  سویس به لحاظ آب و هوا ساخته شده بودنـد، تحـت معالجـه قـرار     
خیلی بهتر شد با همین دختر خود در اروپا مدتی به سیر و سیاحت پرداخـت  
و با دوستانش دیدار داشت حال روحی او هم بهتر شد ولی به علـت صـر    

ی معالجه مقدور نشد. به تهران بازگشـت.   مبلغ پولی که با خود برده بود ادامه
ی بانـک ملـی در   فقر دامن او را بیشتر گرفت. سعی کرد منـزلش را در گـرو  

ازای ده هزار تومان قرض قرار دهـد کـه رئـیس بانـک موافقـت نکـرد ولـی        
ده اسـتاد را  نشرکت بیمه که رئیس آن امید به ازدوا. بـا همـین دختـر نویسـ    

داشت، این کار را انجام داد و در قبال به وثیقه گـرفتن منـزل اسـتاد ده هـزار     
کرد. ولی شاعر پـس از مـدتی    تومان به او وام داد. بعد با همین دختر ازدوا.

 از دنیا رفت.
 1307وقتـی در  قل  مرا فشرد یاد مدرس افتادم کـه   ،ی فقر بزرگان پدیده

تبعید و در حصر قرار گرفت. مدرس تـوان پرداخـت نفقـه بـه همسـرش را      
هـای علمیـه بـا آن     نداشت، لذا او را طالق داد. و علمای مشهد و قم و حوزه

نفوذی که در دستگاه رضاخان نه برای اسـتخال    همه امکاناتی که داشتند و
این مجتهد نماینده مراجع نجف در مجلس شورای ملـی کـاری کردنـد و نـه     
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تفـاوت شـدند کـه     ی همسرش را به عهده گرفتند و آنقـدر بـی   پرداخت نفقه
الشـعراء   ملـک  1330عملی سـاخت! در   1316دت مدرس را در ارضاشاه شه

بود و شهرت داشت توانست با فروش ملک ای شده  بهار که شخصیتی منطقه
ی معالجه مقـدور   ی ناقص خود بپردازد ولی به دلیل فقر ادامه خود به معالجه
ــد! و در  ــی 1347نش ــل ملک ــرو  و خلی ــی مع ــال سیاس ــیمی  ، فع ــر ش دبی
 «!در نهایت فقر و تنگدستی مرد»ند که ا های تهران، گفته دبیرستان

ل رشد قشر متوسط شهری و رشد ولی امروز وضع بهتر شده است. به دلی
ای  های فرهنگی ـ سیاسی، فعاالن سیاسی ـ فرهنگی ـ صـنفی ـ رسـانه       آگاهی

کند  ی ایشان حمایت نسبی می افتادند، جامعه از آنها و خانواده که به زندان می
کند. این دستآورد مهمـی اسـت. خـدا کنـد      مبارزه میها  و با فقر این خانواده

ـ امنیتی ـ قضـایی ایـران، ایـن امـر را بفهمنـد. گرچـه        های اطالعاتی   دستگاه
هـا جلـوگیری کننـد ولـی      کنند از این حمایـت  فهمند و با تهدید سعی می می

 اند به اهدا  خود برسند. نتوانسته
الشـعراء بهـار، خلیـل     تراژدی مدرس، مصدق، امیرکبیر، قائم مقـام، ملـک  
در پایـان حکومـت    ملکی باید در این مملکت به پایان رسـد. محمدرضاشـاه  

سیاسـی را پـس از آزاد   « محکومـان »خود به این شعور نسبی رسیده بود کـه  
شدن از زندان، جلوی امـرار معـاش آنهـا را نگیـرد و یـا غیرمسـتقیم امکـان        

هـای   اشتغال آنها را فراهم کند. ولی در جمهوری اسالمی هنـوز هـم دسـتگاه   
هـای سیاسـی    طالق زو. کنند که مسب  اطالعاتی ـ امنیتی ـ قضایی سعی می  

 شوند!!
*** 

 :بیمارستان سینانقل از یک سرباز محافظ در 

 1395مرداد 
میلیـارد تومـان پـول     8/1ماه در بیمارستان دی بستری بـوده و   7گران  ریخته
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میلیون تومـان از تخـت تـا     75 پس از ترخیص از بیمارستان بیمارستان شده.
بیمارستان مشروب  VIPه. در اتاق ماشین به افراد بیمارستان برادرش پول داد

داده تـا مـزاحم او    ی پرسنل حق و حساب مـی  الکلی و قلیان داشته و به همه
کـرده   هـم مـی   بازی ...نشوند دو اتاق، یکی برای سربازان عالوه بر همسرش،

داده. همیشه در اتـاق سـربازان    هزار تومان می 50به هر سرباز هر روز، است. 
گذاشـته. موبایـل، تبلـت، اینترنـت      جات می ت و میوهها و تنقال انواع خورا 

 داشته در اتاقش در زندان هم این تسهیالت را دارد.
انـد مـأموران بیمارسـتان سـربازان را مطلـع       آمـده  ان مـی سـ هر وقت بازر

 «همه سگ او شده بودند»اند  کرده می
*** 

 دیدار با مأموران وزارت اطالعات

برای مالقات با اینجان  که توسط آقـای  به دنبال درخواست مأموران وزارت 
بـه   8/95171و شـماره   10/3/95لو مطرح شد، من طبـق نامـه مـورخ     حاجی

 آقای حاجیلو، موافقت خود را با این مالقات اعالم کردم.
این مالقات در ساختمان اجـرای احکـام اویـن     21/4/95لذا، روز دوشنبه 

بـود کـه مسـوول    « محمـودی  آقـای »اتفاق افتاد. سه نفر آمده بودند که یکـی  
سـاله   25است و دو نفر جوان حدود  هخان ها در وزارت پرونده ملی ـ مذهبی 

 که تاکنون آنها را ندیده بودم.
شما اگر یکی دو هفتـه  »پس از احوالپرسی، آقای محمودی مطرح کرد که 

من بالفاصله گفتم: که مـن بایـد آزاد   « به مرخصی بروید چکار خواهید کرد؟
سـال کـه    65فروردین در مورد زندانیان بـاالی   12ق بخشنامه عفو و طب مشو

فـرودین   12هی گونه تبصـره و اسـتثناء هـم نـدارد، نگهـداری مـن بعـد از        
پرسـید کـه    یغیرقانونی است و حتماً باید طبق قانون آزاد شوم. آقـا محمـود  

شما چکار خواهید کرد؟ من گفـتم کـه فعالیـت مـن شخصـی خواهـد بـود،        
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ام؟  ام و برای مسووالن ارسال کرده هایی نوشته بوده، نامه 88د از هم نانکه بع
کردید. دیگـران امضـا    اید و خود امضاء نمی نوشته هایی می گفت: که شما نامه

الـه   ای چـون عـزت   های برجسـته  ها را شخصیت کردند. گفتم: اوالً آن نامه می
حسـین   سـیدجوادی، دکتـر پیمـان، خـانم طالقـانی،      سحابی، دکتر صدر حا.

اند که هر کدام صدها نفـر مثـل    کرده میالدین قهاری امضاء  حسینی و نظام شاه
گذارند و خود اهل نظر هسـتند و احتیـاجی بـه نوشـتن مـن       مرا در جی  می

نداشتند. ثانیاً من ممکن است مورد مشورت قرار گرفتـه باشـم و مـن مبتکـر     
ن بوده که مـن در سـطح آنهـا    ام به علت ای کرده ام. ثالثاً ـ اگر امضاء نمی  نبوده
انـد و   و همرزم ایشان بودهای و همدوره  ام و آنها از دوستان آقای خامنه نبوده

 ام. من چنین شأنی نداشته
کننـده و مبـدع ایـن     خواست این را القاء کند که من تحریک محمودی می

ها بودم که من آن را رد کردم و جستجوی وی ایـن بـود کـه اگـر آزاد      نوشته
از اینکار را خواهم کرد؟ جواب من این بود کـه پـس از تأکیـد وزارت    شوم ب

ی سـازمانی   نگار که کار تشکیالتی نکنید و بیانیـه  به آقای بسته 1389در سال 
ی تشــکیالتی مــا، آخــرین بــار در  ایــم و رابطــه ندهیــد. مــا اینکــار را نکــرده

ایـم   کرده ، قبل از انتخابات بوده که اجالس کشوری برگزار1388بهشت  اردی
 ایم. و بیانیه سازمانی ندادهنداشته و بعد از آن تصمیم تشکیالتی 

ضمناً برای وی توضیح دادم که در شرایط کنونی مسائل و مشکالت ایران 
های سیاسی تـأثیری بـر رونـد     بسیار بزرگ، پی یده و... شده که فعالیت گروه

لـی مـن بـه    جامعه ندارد و مسائل در سطح کالن باید حـل و فصـل شـود. و   
عنوان فرد و در رابطه با مسائل جامعه اگر چیـزی بـه عقلـم برسـد، خـواهم      

کتـاب و چـاپ مقـاالت در مجـالت      ،نوشت؛ به صورت نامه برای مسووالن
رسمی. وی این موارد را تأیید کرد. بعـد ایشـان مطـرح کـرد کـه مـن آقـای        

د. توضـیح دادم  ام که به دوستان پاریس پیغام ببر آقاخانی را به پاریس فرستاده
ی  کذب محـض اسـت. اوالً آقاخـانی دختـرش را بـرای ادامـه      که این حر  
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تحصیل به پاریس بوده و نه برای کار تشکیالتی و ثانیاً موقع رفـتن وی، مـن   
 آن اینکه:ها پاریس داشتم و  چند توصیه طو نه امر تشکیالتی  برای ب ه

ل مختلـف نفـوذ   های جاسوسی باشند کـه بـه اشـکا    اوالًـ مواظ  دستگاه
 کنند. هرچند مواظ  خواهند بود. می

ها، همکـاری   طل  ها، تجزیه طل  ثانیاً ـ با سازمان مجاهدین خلق، سلطنت 
 نکنند.

 ثالثاً ـ از هی  سازمان و گروهی پول دریافت نکنند. به هر عنوان.
با مأموریـت سـازمانی بـه فرانسـه رفتـه، دروغ       آقاخانیلذا، گفته شما که 

 ه وی عضو شورای فعاالن ملی ـ مذهبی نبوده است.است و تاز
 محمودی گفت: که وی به این امر اعترا  کرده.

 و چنین اعترافی در پرونده نبوده اسـت  این دروغ محض استمن گفتم: 
. اثبات کنید. مطل  کذب دیگری که مطرح کرد، ایـن  ام من پرونده را خوانده

بـوده اسـت   « شورای سبز امید» بود که سعید مدنی نماینده شورای فعاالن در
که من آن را تکذی  کردم. چون هی وقت نمایندگی در شورای سبز امیـد در  

ایم و اگر احیاناً آقای مدنی در  ای نداشته بین ما مطرح نشده و ما اصالً نماینده
 کرده ربطی به شورای فعاالن نداشته. آن شرکت می

نویسید. گفتم من  هایی می مطل  دیگر که مطرح کرد این بود که شما نامه
شـود و رسـمیت دارد. هرچـه در     نویسم در سایت من منتشر مـی  آن ه را می

ســایت مــن باشــد، اصــالت دارد. گفــت آنهــا را چگونــه بــه خــار. زنــدان  
 فرستید؟ می

 گفتم: از طریق پست و...
 گوید؟ گفت: همسرتان چه می
 اید. گناه گرفته کند که مرا بی گفتم: شما را نفرین می

 اید؟!! گویید مقصر بوده گویید. شما نمی گفت: شما چه می
احساس خطـر بـرای امنیـت ملـی      88خرداد  29گفتم: هرگز. من پس از 
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های استراتژیک نوشتم و برای مسـووالن ارسـال    کردم و به همین دلیل تحلیل
اند. من گفتم  کنم و اتفاقاً تأثیرگذار بوده کردم و هنوز هم از این کارم دفاع می

ای به دادستان رسماً نوشته که وزارت با من مسئله  ه وزیر اطالعات طی نامهک
 های شما برای چیست؟ ندارد و باید آزاد شوم. پس شک و تردیدها و نگرانی

 گفت: که من از آن نامه اطالعی ندارم.
 تان چیست؟ گفت: تحلیل شما از بازداشت

توانیـد   ست که نمیشما« مشکل معرفتی»ترین حالت،  گفتم: در خوشبینامه
هـای سـخنرانی مـرا در جلسـات      افراد را بشناسید. در حـالی کـه تمـام فـیلم    

هــای مــن در دســترس شماســت،  داریــد و تمــامی کتــ  و نوشـته « توسـعه »
اید، مرا بشناسید. و در بـدترین حالـت، نسـبت بـه ایـن عمـل شـما         نتوانسته

 مشکو  هستم.
 دیگر نپرسید که مشکو  یعنی چی؟

دادم کـه بازداشـت یکنفـر منتقـد و      سید، برای او توضـیح مـی  پر و اگر می
خواهان اصالح اشتباهات جمهوری اسـالمی و یـک نفـر ضدصهیونیسـت و     

کنیـد، چـه معنـی     ضدامپریالیست شناخته شده را مـوقعی کـه بازداشـت مـی    
 تواند داشته باشد؟ می

 های مـرا بخوانـد،   گفتم: که آقای صلواتی بدون اینکه یک صفحه از نوشته
اید، او امضاء کرده است. قضات تجدیـدنظر   حکم داده است. آن ه شما نوشته

اند. گفت: آقـای صـلواتی یـک قاضـی      طور چیزی از من را نخوانده هم همین
واحـد دوره لیسـانس او در    15انقالبی است و خیلی از ایـن آقـا کـه هنـوز     
 دانشگاه آزاد مانده و مدر  ندارد، تعریف کرد!!

ـ بـر دار  ماری دارم که احتیا. به درمان تخصصی زمانگفتم: من چند بی د، ن
ی تیروئیـد دارد. کـدر شـدن     مانند: تشدید ضربات قلـ  کـه ریشـه در غـده    

لنزهای دو چشم که باید لیزردرمانی شـود. واریـس پیشـرفته پـای چـپ کـه       
توانـد منشـاء آمبـولی باشـد. عصـ        احتیا. به جراحی و یا درمان دارد و می
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ی گردن دارد کـه بایـد توسـط     در سائیدگی چهار مهره دست راست که ریشه
 های من. ی دندان جراحی یا فیزیوتراپی و غیره درمان شود و معالجه

یکنفر از جوانانی که همراه آقای محمودی بود، گفـت: کـه اتفاقـاً امکـان     
درمان در زندان فراهم است که به عـدم اطـالع دسـتگاه امنیتـی و اطالعـاتی      

ی تمسخرآمیزی کـردم و گفـتم: مـن شـاهد      ندان، خندهمملکت از وضعیت ز
ام که تا بـه بیمارسـتان    مرگ چندین نفر در یکسال گذشته به علت سکته بوده

اند. ضمناً چند روز پیش یکنفر در ضمن والیبال پای او شکسـت   برسند، مرده
درمان به بیمارستان طالقانی ببرند. شـما  برای و چهار روز طول کشید تا او را 

ها مطلع هستید؟! در زندانی کـه زنـدانیان    گوئید؟ چقدر از وضع زندان میچه 
و... فراوان هستند، از چی  ، سل، استافیلیکو Cو  Bو هپاتیت  HIVمبتال به 
 گویید؟ سخن می

پرسید که شما در زندان یک تشکل صـنفی بـرای افـراد سیاسـی تشـکیل      
ایـن تشـکل را بـه وجـود     اید. گفتم اوالً زندانیان سیاسـی بـه دو منظـور     داده
وارد و  اند. اول برای کمک صنفی ـ فقط صـنفی ـ بـرای زنـدانیان تـازه       آورده

ی زندان ساخته نبوده است. و ثانیـاً   برآوردن نیازهای معیشتی آنها که از عهده
برای کنترل و تنظیم امور با مسوولین زندان و جلوگیری از بـروز تـنش بـین    

 8ها و شما از آقایان حیدرپور ـ رئیس بنـد    بان زندانیان سیاسی جوان و زندان
ـ و حاجیلو دادیار ناظر زندان بپرسید که رفیعی در کاهش تنش بین زنـدانیان  

ها چقدر نقش داشـته اسـت؟ گفـت کـه اگـر آزاد شـدید        بان سیاسی و زندان
 توانیم با شما راجع به ملی ـ مذهبی مذاکره کنیم؟ می

 ها؟ ـ مذهبیی ملی  پرسیدم به عنوان نماینده
شناسـیم، فقـط بـه عنـوان      ها را به رسمیت نمـی  گفت: نه ما ملی ـ مذهبی 

 کس  اطالع.
 گفتم: عامل شما باشم؟!

 سفسطه کرد! .گفت: نه منظورم این نیست
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گفتم: پس دلیلی برای مـذاکره وجـود نـدارد. بـا یـک فـرد مسـتقل چـه         
 ای؟ مذاکره

 دادید. کردید و پیغام می نگار رسماً مذاکره می گفتم: ولی شما با بسته
کـردیم کـه بـاز     گفت: چنین چیزی نبوده است ما از وی کس  خبـر مـی  

دروغ و سفسطه بود. آخر به او گفتم که از ما کـه گذشـت یـا در زنـدان مـرا      
شوید ولی امیـدوارم کـه    میرم واز دست من راحت می کشید و یا خودم می می

 بتوانید امنیت این مملکت را حفظ کنید!
نمـایی کـارش گفـت کـه: شـما سـاوا  را سـرکار         ی برای بزرگمحمود
 بردار نیستید!! اید و تا جمهوری اسالمی را نابود نکنید دست گذاشته

این جمله و این بینش مـرا بـه شـگفتی واداشـت و بسـیار از ایـن تـوان        
غلط وزارت، احساس خطر کردم. نه برای خود که برای ضعیف و کارشناسی 

 اند!! ا به دست این کارشناسان سپردهمملکت که امنیت آن ر

 تحلیل این مالقات

فروردین آزاد کننـد و یـا بـه     12ی  چون مجبورند که یا مرا طبق بخشنامه -1
صراحت بگویند که آن بخشنامه و عفو عمومی قوه قضائیه و رهبری را قبـول  

ی وزیـر اطالعـات    ندارند و بر تداوم بازداشت من اصـرار کننـد کـه بـا نامـه     
شان مشکل است. حال بـه لحـاظ فرمالیسـم وزارت اطالعـات و تأکیـد       برای
 این مالقات را انجام دادند. « کارشناسان»نقش 
تأکید آنها یک محور داشت که آیـا پـس از آزادی، ملـی ـ مـذهبی را       -2

فعال خواهم کرد؟! که ایـن نگرانـی بیهـوده اسـت و ممکـن اسـت هم نـان        
ای  انـد، عـده   ای از بزرگـان فـوت کـرده    هآویز آنها باشد. چون اوالً عـد  دست

دلیـل و   اند و لـذا ایـن نگرانـی بـی     فعالیت کردهای تر   اند و عده فراری شده
بیهوده است و از آن گذشته در شرایط تعقی  و مراقبت دائمی، چنین کـاری  

 نه الزم است و نه مقدور.
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متأسفانه سطح کارشناسی وزارت اطالعات بسیار نـازل اسـت و ایـن     -3
طلبد. شناخت یک گروه تاریخی و پی یده ملـی   نگرانی جدی مسووالن را می

دار  ـ مذهبی که ریشه در مذه  اسالم و تاریخ ایـران دارد و خـود را میـراث   
الدین اسـدآبادی، اقبـال الهـوری... مـدرس و مصـدق و       فردوسی، سیدجمال

ـ    هـا و بازرگـان مـی    هـا و طالقـانی و سـحابی    شریعتی ان دانـد از چنـین جوان
مطالعه و... ساخته نیست و به همین دلیل  ، کملالبینش، عجو اطالع، ضعیف کم

ی آنها قضات مطیع و تسلیم  به آنها زندان است و تنها وسیلهحراست که تنها 
 که فقط ماشین امضاء هستند.

بازداشت من روشن شد که بـر چنـد   « ی پشت صحنه»در این مالقات  -4
 ود:دروغ یا استنباط غلط استوار ب

های دلسوزانه به رهبری توسط چند نفر از بزرگان ملـی   نوشتن نامه -4-1
ها به مـن! کـه    ـ مذهبی که از دوستان گذشته رهبری بودند و انتساب آن نامه

 نمایی بود و در واقع کذب. حداقل بزرگ
شـورای سـبز   »هـا در   نمایندگی سعید مدنی از طر  ملی ـ مذهبی  -4-2
 که کذب محض بود.« امید
ــام   -4-3 ــاندن پیغ ــن در رس ــر  م ــاآقاخانی از ط ــدگی رض ــای  نماین ه

تشکیالتی و ادعای اقرار آقای خانی کـه دروغ و کـذب محـض بـود. چنـین      
 اقراری در پرونده وجود ندارد.

های دوستانه و عادی با افراد سیاسی و متفکـر جامعـه را بـه     ارتباط -4-4
 ز کذب محض بود.حساب ارتباطات تشکیالتی ـ سیاسی، گذاشتن. که با

کـنم کـه در ایـن     ی باالی وزارت اطالعات توصیه می من به مسووالن رده
سـازی،   کننـده آتـش؛ مـتهم    چهار مورد از این کارشناسان کـه معمـوالً شـروع   

سازی هستند سوال کنند که مستندات خود را بیان کننـد   سازی، محکوم پرونده
کـه ممکـن   « ه ّبِ»چند  اله منتظری با سخنان و به قول شادروان حضرت آیت

نشـأت گرفتـه باشـد، جلـوی ایـن      « ی کار ارائه کارنامه»است از عدم دقت یا 
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زننده به نظام را بگیرنـد و سـطح کـار     ساز و ضربه چنین تصمیمات مهم، کینه
ام و در  هـای قبلـی نوشـته    کارشناسی را ارتقاء دهند. در این مـورد در نوشـته  

 ینده به اطالع عموم خواهم رساند.ام که در آ زندان خیلی چیزها دیده
ای به وزیر اطالعات نوشتم و از این کارشناسان شکایت کـردم   ضمناً نامه

 تا رسیدگی کنند.
 اوین 8حسین رفیعی بند 

25/4/95 
*** 

 به نام خداوند دانا و توانا
 االسالم و المسلمین جناب آقای علوی حجت

 وزیر محترم اطالعات
 با سالم و تحیات
خانه از طریق دادیار ناظر زنـدان، آقـای    ی من در وزارت پروندهمسوولین 

حاجیلو، تقاضای مالقات با من را داشتند که من با آن موافقت کردم تا مـوارد  
با سه نفر از آقایان در زندان اوین  21/4/95ابهامی برطر  شود. روز دوشنبه 

و دو نفـر  هـا   ی ملـی ـ مـذهبی    مسوول پرونده« محمودی»دیدار کردم. آقای 
 شناختم. دیگر که آنها را نمی

در این مالقات بسیار تعج  کردم، چون مسائلی از طر  آقای محمودی 
و  1382ی  مطرح شد که علت بازداشت من و اجرای حکم مرور زمـان شـده  

بوده است. این اطالعات کذب بوده ولـی باعـث    1394سازی در سال  پرونده
اند. لذا به آنهـا   ی جدید شده تشکیل پروندهشاره و متعاقباً اال اجرای حکم فوق

اشاره کرده و تقاضای رسـیدگی از طـر  جنابعـالی را دارم. ایـن اطالعـات      
 عبارتند از:

هـایی سرگشـاده توسـط شـادروانان مهنـدس       نامـه  1388بعد از وقـایع   -1
حسینی، دکتـر   سیدجوادی، و آقایان حسین شاه اله سحابی، دکتر صدر حا. عزت
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الدین قهاری و خانم اعظـم طالقـانی خطـاب بـه مقـام محتـرم        نظام پیمان، دکتر
هـا را مـن    اند. آقای محمودی اعتقـاد داشـت کـه ایـن نامـه      رهبری انتشار یافته

 ام؟ ام و چرا شخصاً امضاء نکرده نوشته
 پاسخ من این بود:

اند و احتیاجی  الذکر خود اهل نظر و اهل قلم بوده اوالً ـ افراد فوق 
اند که من برای آنها نامه بنویسم. البتـه ممکـن اسـت در     تهبه این نداش

 مواردی از من مشورت خواسته باشند.
 ها با امضاءکنندگان آن است. ثانیاً ـ مسوولیت این نامه

دوره و همرزم مقام رهبری در قبـل از انقـالب    ثالثاً ـ این افراد هم 
ی  مـن در رده تر هستند و  ها از من مسن اند و ضمناً هر کدام سال بوده

ام، لذا دلیلی برای امضای من نبوده  ی آنها با رهبری نبوده سنی و سابقه
 است.

آقای محمودی گفتند که فردی به نام آقای رضـا آقاجـانی را مـن بـه      -2
ام تـا بـه دوسـتان مـا کـه در پـاریس آواره هسـتند، مطـالبی          پاریس فرسـتاده 

. آقای آقاجانی دخترش این ادعا دروغ محض استتشکیالتی را منتقل کند. 
از طـر  مـن   « مأموریتی»ی تحصیل به فرانسه برده و هی گونه  را برای ادامه

ی او نیسـت. حتمـاً مـدار      نداشته و هی  اقراری در ایـن مـورد در پرونـده   
کـه آقایـان از طریـق آقـای      1389خانه دالّ بر این خواهد بـود کـه از    وزارت
ای بـه   تشکیالتی نداشته باشیم و اعالمیـه اند که جلسات  نگار تأکید داشته بسته
ایـم و نـه    ای داشـته  نـدهیم. مـا نـه جلسـه    « شورای فعاالن ملی ـ مذهبی »نام 

تـوان بـا افـراد خـار. کشـور ارتبـاط        ایم. ضمناً از تهران نمـی  ای داده اعالمیه
هـا، هـی کس را نـه تشـویق بـه مهـاجرت        تشکیالتی داشت. ملی ـ مـذهبی  

اند و من هـم از آن جملـه هسـتم.     ی به آنها واگذار کردهاند و نه مأموریت کرده
خـود مسـب  ایـن     88های اطالعاتی ـ امنیتی پـس از    فشارهای مکرر دستگاه

ها بوده و ارتباط سازمانی ما در داخل هم قطع شده تـا چـه رسـد در     آوارگی
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خار. کشور و دلیلی هم برای ارتباط از راه دور و در شرایط پی یده و بسیار 
ثمر، نبوده است. ضـمناً هنگـام عزیمـت آقـای      ل شده و در عین حال بیکنتر

آقاجانی به پاریس و به علت دوستی او بـا افـراد مقـیم فرانسـه، چنـد مـورد       
 توصیه را از طریق او منتقل کردم که عبارت بودند از:

های جاسوسی خـارجی باشـند کـه بـه طـرق مختلـف        مواظ  دستگاه -
 ممکن است نفوذ کنند.

هـا، هی گونـه    طلـ   ها، تجزیـه  طل  سازمان مجاهدین خلق، سلطنتبا  -
 ارتباطی نداشته باشند.

 از هی  سازمانی و به هر عنوانی، پول دریافت نکنند. -
ی طوالنی من در خار. کشور و به علت  ها فقط به دلیل تجربه این توصیه

ی  یهتوانسـته توصـ   هـا بـوده و نمـی    تأکید بر مواضع استراتژیک ملی ـ مذهبی 
 تشکیالتی باشد.

ی ملـی ـ    کرد که آقای سـعید مـدنی نماینـده    آقای محمودی، ادعا می -3
 این ادعا هم دروغ محض است.بوده است. « شورای سبز امید»ها در  مذهبی

مطـرح  « شـورای سـبز امیـد   » در توضیح دادم که هی وقت بحث مشارکت ما
رتبـاط افـراد بـا آن شـورا     ای تعیین شده و نـه مـا از ا   نشده و اصالً نه نماینده

 اطالع داشتیم.
 جناب آقای علوی
بازداشت من توسط آقای محمودی باز شد « ی سیاه جعبه»در این مالقات 

ی جدیـد، بـر    که تصمیم به اجرای حکم مرور زمان شـده و تشـکیل پرونـده   
ی اطالعات کذب بوده اسـت و قـبالً در کیفرخواسـت و حکـم دادگـاه،       پایه

ی  به آقای محمودی پیشـنهاد کـردم کـه افـراد مـورد اشـاره       نیامده بودند! من
توان در یک مصاحبه رودرو  ایشان، آقایان مدنی و آقاجانی، زنده هستند و می

مسئله را روشن کرد. ضـمنًا از امضـاءکنندگان نامـه بـه رهبـری هـم آقایـان        
حسینی، قهاری، پیمان و خانم طالقانی خوشبختانه زنده هستند و صـحت   شاه
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 قابل رسیدگی است. یم ادعای آقای محمودو سق
ای جـوان و   باشـد کـه عـده    ی تأسف اسـت، ایـن مـی    آن ه برای من مایه

تجربه با اطالعات غلط و کـذب و بـا تـوهم توطئـه باعـث ایجـاد هزینـه         کم
شوند و حتی دادستان تهران و قضـات را وادار   سنگینی به مملکت و افراد می

اند و با کمال تأسف قضات هم بـر   د نوشتهکنند که خو به امضای احکامی می
کننـد و بـا نقـض     خال  وظیفه ذاتی خود، سعی در تشخیص واقعیـت نمـی  

شوند. این شـیوه عملکـرد یـا از     قانون عمالً موج  شکا  ملت ـ دولت می 
روی مشکل معرفتی آقایان است یا بسیار قابل تأمل و مشکو  که تشـخیص  

کنـد. یعنـی    ونه رفتار فقط معاندسازی مـی گ ی جنابعالی است. این آن به عهده
 طلبان امریکا، اسرائیل و... مطلوب جنگ

ایـد و   ی مـن اقـدام نمـوده    از جنابعالی که با حسن نیت در مورد پرونـده 
دیدی کارشناسانه به مسائل امنیتی دارید و کوشش دارید که از دوقطبی شدن 

 جامعه جلوگیری کنید، تقاضای رسیدگی دارم.
فروردین در مورد افراد بـاالی   12ستان تهران با نقض بخشنامه عفو ضمناً، داد

ــی  65 ــوگیری م ــن جل ــی مرخصــی م ــعبه ســال از آزادی و حت ــد و ش  54ی  کن
تجدیدنظر دادگاه انقالب به ریاست آقای بابائی سه ماه است که پرونـده را بـرای   

قضـا بـه   های دستگاه  معطل گذشته. امیدوارم که این کارشکنی 134ی  اعمال ماده
 توصیه کارشناسان وزارت اطالعات نباشد.

 رونوشت:
 جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری

 با تشکر قبلی از اقدامات جنابعالی

 اوین 8حسین رفیعی ه بند 
30/4/95 

*** 
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 نژاد و الگوی چینی ی احمدی رابطه

 ، بـا لی، حدود هزار نفر زندانی مـالی و مخـدر، عمـدتاً مـا    8زندان اوین، بند 
بین... و  خواه و طماع، خوش بردار، زیاده بندی متنوع: فری  خورده، کاله گروه

همگی، کم و بیش آلوده به روابط غیرسـالم، بـا صـدمات و لطمـات فـراوان      
لت و فعـال شـدن   های سنگین برای دو ادگی، مالی، فامیلی، آبرو و هزینهوخان
ـ    ی ای گسـترده  شبکه ودگی بـیش از پـیش،   دالالن و وکـالی دادگسـتری و آل

 ماشین قضایی.
زندان، جایگاهی برای شکنجه، نه شکل مرسـوم شـکنجه، یعنـی کابـل و     

نامـه   فضای محدود، تراکم جمعیت، ده برابـر آئـین   ؛غیره بلکه در تمامی ابعاد
زندان، ساختمان اداری بازسازی شده برای زندان به شکلی بسیار مبتذل. هـر  

فضای شـبیه تـابوت طیـا قبـر ، بـه       18جاد تخت و ای 6متری دارای  20اتاق 
در کف اتاق یا در راهرو ـ حتی تا دم   بخوا عالوه ده نفر ـ کم و بیش ـ کف  

توالت ـ عموماً به شکل کنسرو ماهی ساردین. شکل و تمایل هر اتـاق بسـیار    
استفاده از فضا. هر اتاق دارای کولر آبی جلـوی درب  برای دستکاری شده و 

تأمین آب کولر، فضای روبروی کولر سـرد و عامـل    ایرای کوچک ب شکهببا 
بـه  « تـابوت »سرماخوردگی، فضای دورتر، گرم و محروم از سردی کولر، هر 

شکلی بسیار فشرده جاسازی شده برای وسایل یک نفر، حتی بـرای ده سـال،   
، آن نان فضای داخلی آن را بـا سـبدهای پالسـتیک میـوه،     «دار تخت»هر فرد 
ـ   پالستیک زان،... پـر کـرده کـه فقـط فضـایی بسـیار محـدود بـرای         هـای آوی

 درازکشیدن داشته باشد و دل خوش که تخت دارد.
توالـت بایـد    5دستشویی و  3نفر از  200هنگام وضو و بیدارباش حدود 

مقدور نیسـت.   ن هماستفاده کنند با تراکم بسیار که در مواردی مسح پا کشید
بـا لهجـه سـواحلی و بلندبلنـد      پوست مـواد مخـدر و دزد دریـایی    سیاه 130

ای بـا فضـا    کنند. آشـپزخانه  ، آلودگی صوتی زیادی فراهم میکنند میصحبت 
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نفر بـه   200ی این  شعله گاز آشپزی. در حالیکه عمده 7-8متر و  20کمتر از 
ها و  پوست کنند، مخصوصاً سیاه شکلی با آن آشپزخانه کار دارند و آشپزی می

انه و توالت و حمـام مجـاز بـه کشـیدن سـیگار      ها در آشپزخ ی سیگاری همه
هـا، جهـنم اسـت.     هستند. فضا به قدری مسموم و آلوده که برای غیرسیگاری

دوش برای اسـتحمام و گهگـاه    4-5گرچه کل فضای زندان هم جهنم است. 
بدون آب گـرم بـا انبـوهی منتظـر در صـف نوبـت. جلـوی درب هـر اتـاق          

ذاری در آن جادمپـائی. تلویزیـونی در   مپائی و جاگـ برای تنظیم د« جادمپایی»
 90از کـف اتـاق    نزدیک سقف جاسازی شده که نگاه کردن بـه آن بـا زاویـه   

ای که برای هر کسی مقدور نیست. هر اقدام و هر فرایندی؛ از خـوردن   درجه
صبحانه و ناهار و شام تا دیدن تلویزیـون و وضـو گـرفتن و حمـام رفـتن و      

دن بـه شـکل سـاردین    یشکنجه است. خواب آشپزی و ظر  شستن... همراه با
هم خود فرایندی شکنجه دارد. او. ابتکار مسووالن زندان و شـخص رئـیس   

کننـد ولـی از زیرمجموعـه     قوه که راجع به هر چیزی اظهار نظر سیاسـی مـی  
 زند. خبری می خود خبر ندارند یا خود را به بی

اند.  اینجا آمده بهاند  کردهادای دین  کهتقصیر و گناه  فقط سیاسیون بی
اند ـ حتی اگر  اند، اظهارنظر کرده اند در مراسمی شرکت کرده مقاله نوشته

 گاه ختم شده است. شان به این شکنجه نادرست بوده ـ راه

 نژاد زندانیان مالی محصول الگوی چینی احمدی

ی مـدون و حسـاب شـده آمـد. او مأموریـت       نژاد در طی یک برنامـه  احمدی
د. او آمـده بـود تـا    نطلبی را کور ک ای همیشه مسیر اصالحمهمی داشت که بر

پذیر را برکشد. بـا تکیـه بـر اقشـار      قشر متوسط جامعه را نابود و قشر آسی 
هایی دارد:  پائین جامعه، قشر متوسط را سرکوب کند. قشر متوسط درخواست

هایی ندارند.  قشر پائین جامعه چنین خواسته .دموکراسی، آزادی، فرهنگ پویا
نژاد فکر کرد با کیسه پرپول و توزیع آن در میان این اقشار مشـکالت   احمدی
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آنها حل خواهد شد. اآلن سونامی فساد مـالی ـ اداری در زنـدان اویـن نمـود      
پیدا کرده است. اگر یک گروه تحقیقاتی مسـتقل دانشـگاهی بتواننـد بـا ایـن      

ی مشـکالت   ریشـه توان  گرفتاران مصاحبه کنند و اطالعات آنها را بگیرند می
 را کشف کرد.

تـوان دیـد. هـر نـوع      ـ قیامـت اسـت. همـه چیـز مـی       8در این بند ـ بند 
خواهی، تطمیـع... را بـه سـادگی     بزهکاری مالی، اختالس، فری ، طمع، زیاده

انـد.   ساله درگیر ایـن فسـاد بـوده    20ساله تا جوان  80توان دید. از پیرمرد  می
 منبع اطالعات وسیعی است.

*** 

 از فوت مهندس بر ما چه گذشت؟ بعد

 پیشگفتار

در این محیط و زمـان   .ام مدتی است بدون مجوز قانونی در اوین زندانی شده
فرصتی پیش آمد تا تعمقی و تفکری داشته باشم بر آن ه بر ما پـس از فـوت   

ـ گذشت و جایگـاه فعلـی مـا در تحـوالت       90خرداد  10مهندس سحابی ـ  
شـکنان وزارت   حکمی غیرقـانونی را قـانون   آینده. چهار سال گذشته و احیاناً
بود ولـی   ستان می«داد»القاعده باید  اند. او که علی اطالعات از دادستانی گرفته

کند تا اطاعت خود را از کسانی نشان دهـد کـه از عملکردهـای     می« بیداد»او 
همکــارانش بــازجوئی  ،غیرقــانونی او مطلعنــد و مــدتی هــم او را در زنــدان

ند و به اصطالح در پیش آنها پرونده دارد. عنصر ترس از محکومیت در ا کرده
اینجا نافی قانون شده است، ترس از اجرای قانون برای جلـوگیری از اجـرای   

های گذشته. حجم و وزن ترس آنقدر زیاد اسـت کـه    شکنی قانون برای قانون
کم واقفند های من به اجرای غیرقانونی این ح ای نفر از هم پرونده 50بیش از 

کننـد!   و خود هم در معرض تهدید ولی با من و آقای منصوریان همراهی نمی
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 18تا  3! و هر کدام بین 1382غیرقانونی مرور زمان شده سال « اجرای حکم»
سال زندان و آن هم در سنین شکنندگی عمر که اجرایی نشود. چه سـخت و  

بـه   کننـد ولـی مجبـور   که بایـد اعتـراض    هایی بدانند انگیز است که انسان غم
شـهرتم را بـرای قبرسـتان    »گفـت:   اله سحابی می سکوت باشند. مرحوم عزت

منظورش این بود که شهرت و معروفیت و عرفان خود را بـرای  « خواهم. نمی
خواست. به هر چیزی کـه بـه نفـع مصـالح ایـران و       ایران و اسالم و حق می

او در او.  گرفت. رار میکرد، حتی اگر مورد شماتت ق دید، عمل می اسالم می
 عادی شـده ای  که شعارها علیه آقای خامنه 1389و  1388های  تظاهرات سال

زیرا آن را بـر خـال    « ای شعار ندهید علیه آقای خامنه»بود با شهامت گفت: 
کرد. او نقدهای زیادی به عملکـرد آقـای    منافع ملی و مصالح ملی ارزیابی می

برای او اصل بود و در آن مقطع شـعار علیـه    ای داشت ولی منافع ایران خامنه
کرد. مهندس چند روز قبل از ایـن کـه بـه     ای را مفید ارزیابی نمی آقای خامنه

 (Pro American)ای بر علیـه عملکـرد پروامریکـایی     کُما برود، درصدد بیانیه
ی ایـن   همهبود که توفیق نیافت و کُما از آن جلوگیری کرد. « مجاهدین خلق»

غیرقانونی بـوده و   18/1/80و  21/12/79دانند که بازداشت ما در  یدوستان م
ای بوده که بـا هـزاران خـروار تبلیغـات و      ر مسخرهام« براندازی قانونی»اتهام 

پـذیرفت. احکـام   نحتی دادگاه فرمایشی و قاضـی مطیـع هـم آن را     ،جعلیات
ـ   بود و به همـین ها هم غیرقانونی  صادره بر این بازداشت ی نشـد  دلیـل اجرای
« ترساندن»موکلوس را داشتند تا هر موقع الزم شد به کار فقط نقش شمشیر د

بیاید تا آن حد که هر وقت دوستانمان را هـم کـه گرفتنـد، جـرأت اعتـراض      
چرا تلفن فـالن دوسـت   »گفتند:  نداشته باشیم. و در مقابل بازجویان وقتی می

را در دیـدار بـا   و یـا چـ  « فراری در خار. را به محض شناختن قطع نکردی؟
؟ سـکوت  «بـو  بـوده   ات در فـیس  عکـس »یک زندانی رها شـده از زنـدان   

ای بابـا تـو راسـت    »دار کنیم. و با سکوت خود، حـق بـه او دهـیم کـه      معنی
انـد فعـال ملـی ـ      چرا در فالن مجله زیر نام تو نوشته»و یا اینکه «! گویی؟ می
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هـا گذشـته    ی ایـن  همـه  تا مضایق را رفع کنیم. از« مذهبی، آن را تکذی  کن
و توقف هـر نـوع فعالیـت تشـکیالتی      1390ها پس از  سکوت ملی ـ مذهبی 

 .1388پس از انتخابات 
هـا بـه راه و روش خـود اعتقـادی      آید که آیـا م.م  حال این سوال پیش می

اند؟ حاشا که چنین باشد. نه تنها به  به آن شک کرده 1388ندارند و یا پس از 
دارند که کسـانی کـه شـک و تردیـدی داشـتند در دوران      آن راه اعتقاد راسخ 

ها بـیش از پـیش    و مواضع کاندیداهای معترض، حقانیت م.م 1388انتخابات 
ای مکتوب به آن اقـرار کردنـد. ایـن دوسـتان هـم       برای آنها محرز شد و عده

را هـا   آنقدر تجربه و علم دارند که به لحاظ تحلیلـی درسـتی راه و رسـم م.م   
های سیاسی جامعه، ترجیح دهند پس  ا بر تحلیل سایر گروهر آندر  کنند و 

 چه چیزی موج  این سکوت قری  به موافقت شده است؟
آیا تفاوت دوران خاتمی با دوران روحانی موجـ  آن اعتراضـات و ایـن    

سـب  آن   88ی سرکوب پس از انتخابـات   سکوت شده است؟ یا هنوز هیمنه
ترها، زندانی شـدن و حکـم    جواناست؟ تحلیل این سکوت چیست؟ فراری 

 ترها؟   گرفتن عده دیگری از جوان
هـا اتفـاق    گذرد، ده از فوت مهندس سحابی تاکنون بیش از چهار سال می

هـا اعالمیـه و    ن افتاده که طبق رسـم گذشـته م.م  امهم در ایران و منطقه و جه
دادند ولی ما شاهد سکوت آنها هستیم. علت چیسـت؟ در مجـالت    بیانیه می

ـ نویسـیم و در مـواردی    ی تحلیلی بعضی از ماها مـی  جاز مقالهم تکـرار   یحت
ایم. آیـا تکـرار آن سـخنان و     سال پیش هم گفته 50سخنان بسیار درستی که 

سکوت در مقابل این تحوالت، ضرورت زمان است؟ یا جبر زمـان مـا را بـه    
 ؟!این شیوه دچار کرده است؟ یا محبوبیت را باید برای قبرستان حفظ کرد

خـار. کشـور هسـتند کـه بـدون ارتبـاط        یهـا  تنها گـروه معتـرض، م.م  
دانند،  خواهد و صالح می تشکیالتی و حتی بدون مشورت، هر کار دلشان می

 شویم! کنیم و معترض آنها می قد میها ن کنند و ما در داخل مرتباً از آن می
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 هالـه توسـط   حتی همسر دختر او ـ دکتر شامخی ـ قتل و شهادت عمدی  
یروهای امنیتی ـ اطالعاتی در تشییع جنازه مهندس را هم به درستی و علنـی   ن

ی یکی دوبار به قوه قضائیه، آن هم بـدون   کند. مراجعه گیری نمی و قانونی پی
های فراوان گرفتـه شـده از    چرا فیلم»اعتراض عمومی و درخواست علنی که 

حتی با ایـن قـول   تا قاتل مشخص شود و « دهید؟ کنندگان را نشان نمی تشییع
که قاتل را تعقی  نخواهیم کرد، فقـط معلـوم شـود کیسـت، بـرای عبـرت و       

 جلوگیری از تکرار هم انجام نشد! هدفی برای اصالح امور نیست.
را  حاکمـان بـا  « گفتگـوی انتقـادی  »چند سال پـیش  و یا آقای دکتر پیمان 

ی در حـال گـذار بـه     مطرح کردند کـه حـر  درسـتی اسـت و هـر جامعـه      
ی دمکراتیک به آن نیاز ضروری دارد. و هرچـه از   وکراسی ـ و حتی جامعه دم

ی  ایشان خواسته شد که شما خودتـان آن را شـروع کنیـد و بـا نوشـتن نامـه      
ای نداشـت گـویی ایشـان     سرگشاده به مسووالن نظام پیشـقدم شـوید، فایـده   

شخصـیت  انتظار داشتند که دیگران این کار را انجام دهند! درحالیکه سابقه و 
 طلبید. ایشان چنین چیزی می

ت و صـداقت و فـداکاری خـود را بـرای تزریـق      هرنگار تجربه و ش بسته
خواسـت و بـه    راه رفـتن مـی   واکرای سه بار و با  روزانه انسولین، دیالیز هفته

« جنـبش سـبز  »همین دلیل به توجیه مقامات اطالعـاتی از بکـار بـردن کلمـه     
 برد. از ضرورت پیش می ءان فردا را وراکرد و سانسور در ایر جلوگیری می
مداران موجـود ایـران، همـین آقایـان      ترین سیاست ترین و مجرب برجسته

سـال   50اند که مقاالت  خوش کرده ملی ـ مذهبی هستند که یا ساکت و یا دل 
پیش خود را دوباره تکرار کنند که دین عقلی است نـه تقلیـدی و یـا... و یـا     

و از عظمت قـرآن و اسـالم و پیـامبر در جلسـات      جلسات قرآن برگزار کنند
دکتر رئیسی، سرطان و بیماری قلبی  ای معدود، سخن گویند. محدود و با عده

 ای کرده است. تا سخن نگوید و اقدامی نکند. و مهاجرت به شمال را بهانه
سال تجربه و با میراثـی ارزشـمند از تـرس اجـرای      50دوستان نهضتی با 
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به جـز دکتـر یـزدی کـه      اند و عملی را پیشه کرده و بیسکوت  احکام قضایی
کند و تعدادی از جوانان تازه جذب شـده، بقیـه    مسائل مملکتی را تعقی  می

تی خبرهای روز حدوستان آن نان درگیر امر روزمره و کار اجرایی هستند که 
 کنند. را هم تعقی  نمی

پـذیر   ار آسی ی این دوستان مسن هستند و چند بیماری دارند و بسی همه
است. دکتر یـزدی در زنـدان    ترپذیر ولی حکومت در زندانی کردن آنها آسی 

را مجبور شدند به دست جراح قل  بسپارند و موظـف شـدند کـه از ایشـان     
پرستاری کنند، چون مرگ هر کدام از این آقایـان در زنـدان هزینـه بیشـتری     

رب، فعـال بـودن   برای خود آنها خواهد داشت. شرایط کنـونی؛ توافـق بـا غـ    
های حقوق بشر، ایرانیان خار. از کشور فعـال در امـر حقـوق بشـر،      سازمان
توانند از  سریع جهانی، امتیازاتی است که دوستان ما نمیهای گسترده و  رسانه

 آنها استفاده کنند و حتی قادر به در  و فهم آنها هم نیستند.
را بـرای   شـهرتم »شـود کـه    اینجاست که حر  مهندس سحابی فهم مـی 

تا حول و حـوش آن دارنـد و    80این آقایان سنی باالی « خواهم قبرستان نمی
بر طبق قوانین بیولوژیکی سن فعال زیـادی در پـیش رو ندارنـد ولـی منـافع      
ملی، مصالح ملی و منافع و مصالح تفکر ملی ـ مذهبی در این مقطع تـاریخی   

دار آقایان در ایـن همـه    یتواند، با اقدامات آقایان افزوده شود. سکوت معن می
ساز جامعه؛ هم ون حصـر آقایـان و خـانم رهنـورد، توافـق       تحول سرنوشت

ی ششم، فضای بسته سیاسی، تشدید زنـدان   ای، اقتصاد مقاومتی، برنامه هسته
سیاسیون و فعاالن اجتماعی و سانسور و تهدید دائمـی نشـریات، بـه قـدرت     

د، تبعیض، اعتیاد، داعش، منطقه و... فقر، فسا ،های نئولیبرال رسیدن اقتصاددان
 کند. مسائل مهمی هستند که سکوت آقایان را طل  نمی

پس از فوت آقای مهندس هی  ابتکار جدیـدی از ایـن جماعـت پرتـوان     
مـورد سـوال آینـدگان قـرار نخواهـد       ،فـردا  ،دیده نشده است. آیا این خـود 

 گرفت؟
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ی وسـیع   بـا آن هجمـه  و  80و  79پیغام دادم کـه در سـال    ...من به آقای
رادیو ـ تلویزیـون و نشـریات جنـاح راسـت و خلـق اصـطالح مضـحک و          

هـا منتشـر    مرتباً در نشـریات اعتراضـات خـانواده   « براندازی قانونی»متناقض 
های خـارجی هـم در دسـترس هسـتند، سـکوت       شد و حاال که در رسانه می

 خبری مرگ پاشیده، چه توجیهی دارد؟
های مجرب، آگـاه، مسـئول، مسـن،     به عنوان انسان آقایان نه به عنوان م.م

العمل نشـان دهنـد!! اوضـاع خطیـر      باید نسبت به تحوالت این جامعه عکس
 کند. دهد، خواب را به چشمانتان حرام که می کنونی شما را قلقلک اگر نمی

پس از مرگ مهندس به اتفاق آقای دکتر رئیسی پیش دکتر پیمان رفتـیم و  
که جای مهندس سحابی را بگیرد و نقش رئـیس شـورا را   از ایشان خواستیم 

توسط دوستان  به عهده بگیرند. آقای دکتر از عدم قبول این نقش برای ایشان،
اظهار نگرانی کردند. به ایشان گفتم که شما خود بایـد نقـش خـود را اثبـات     

ن ااکنون من و آقای منصوریان برای اجرای حکـم زنـدان مـرور زمـ     هم کنید.
مـا   یهـا  ای پرونـده  زندان هستیم. بارها آقای منصوریان از سـایر هـم  شده در 
هـا را آزاد کننـد    یا وثیقه»اند که یا به اوین مراجعه کنند و بخواهند که  خواسته

هـا   یا حـداقل کتبـاً درخواسـت آزاد کـردن وثیقـه     « یا همه را بازداشت نمایند
انـد! ایـن    نشان نـداده از خود  یالعمل بنماید. متأسفانه آقایان کوچکترین عکس

توانسـت م.م را در   بهترین موقعیت برای یک عمل سیاسی قانونی بود که مـی 
مدار مطـرح کنـد. بـاز یـاد سـخن مهنـدس        هایی قانون جامعه به عنوان انسان

 «!خواهم شهرتم را برای قبرستان نمی»سحابی افتادم: 
*** 

 اله سحابی دنیای باقی؛ جناب آقای مهندس عزت

ایـد و مـن    شاد و خندان و آرام پناه بردهر سال است که به دنیای بیش از چها
صدای قهقهه شـما بـا مصـدق و مـدرس و طاقـانی و شـریعتی و حنیـف و        
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شنوم. شما از آنجا  فردوسی و بازرگان و سیدجمال و الهوری و... را مرتباً می
بریـد.   خندید و از آرامش و نعمات برخـوردار لـذت مـی    به ریش قابیلیان می

و اما، مـا چـه وضـعی داریـم؟ سـعی      ما هستید. تماً نگران و دلواپس وضع ح
را برایتان تصویر کنم، هرچنـد مطلـع هسـتید. شـما در اواخـر      کنم شرایط  می

و با همین منطق « خواهم شهرتم را برای قبرستان نمی»عمرتان بارها گفتید که 
ی  طعنـه  هرچه برای مصـالح و منـافع و امنیـت ملـی الزم بـود، کردیـد و از      

کنندگان نهراسـیدید. در او.   زنان و سرزنش، سرزنشگران و حبس حبس طعنه
ــازی  و در او. قــدرت و یکــه« نــدای صــلح و آزادی»ای،  تبلیغــات هســته ت

ی  و در او. تظاهرات خیابانی اعالمیه« فکری به حال ایران کنید»نژاد  احمدی
ردید و صدها مطلـ   را صادر ک« ای توهین نکنید در تظاهرات به آقای خامنه»

هـا   و سرمقاله و مصاحبه که مستقل از تهدیدها و وابسته به شرایط و ضرورت
روز سـلول انفـرادی و    441سـالگی   70بودند، نوشتید و گفتید و... در سـن  

تـان را بـرای قبرسـتان     تا ثابت کنید که شهرت چند بار سکته را تحمل کردید
پـس از شـما و فـوت دکتـر صـدر       خواهید. خواهید، برای مردم ایران می نمی

شان را بـه دلیـل بیمـاری و     دوستان تحلیل دیگری پیدا کردند، بعضی شهرت
و  Phototrapyافزایش سن، برای دیالیز هفتگی و انسولین روزانـه و واکـر و   

ای که مریض و ناتوان نبودند به نوشتن مقاالت تکراری.  درمان سرطان و عده
هـای   ای دیگـر بـه سرکشـی بـه کارگـاه      هسال گذشته در مطبوعات و عـد  50

کننـد تـا خـدای     سازی و حفاظت از سالمتی خود، مصر  مـی  متعدد، ثروت
عصـبانی نشـوند و تهدیـد اجـرای حکـم سـال       « محمودی»و « اوسط»نکرده 
ــد. در ســال  1382 ــای  را، تکــرار نکنن ــه در   79-80ه ــدین مقال ــر روز چن ه

شـد و پاسـخ    ا چـاپ مـی  ه طل  از مظلومیت ملی ـ مذهبی  مطبوعات اصالح
پذیرفته « براندازی قانونی»دادند تا اینکه  تهاجم و حمالت جناح راست را می

درآوردی مطرح شد و احکام صادره هم نه ابالغ شد و نـه   نشد و اتهامات من
 که کشتیبان را سیاستی دگر آمد. 1388اجرا تا سال 
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محـدود،   دنبه گِل نشست و به تغییر، هرچ 1390سیاست کشتیبان هم در 
ای شروع و بـه توافـق    روحانی انتخاب شد و مذاکرات هسته 92تن دادند در 

های فراوانی در دوران تبلیغـات داد از رفـع    منتهی شد. و آقای روحانی وعده
حصر رهبران سبز تا آزادی زنـدانیان سیاسـی و بـاز کـردن فضـای جامعـه و       

تغییـرات  «. اسـی فرهنگـی ـ سی  »بـه فضـای   « امنیتـی ـ نظـامی   »فضای تبدیل 
ــ   همختصــری شــد ولــی اتفــاق مهمــی نیافتــاد. محصــوران هم نــان مظلومان

شـوند، تـورم و گرانـی و     محصورند، زندانیان سیاسـی هم نـان قربـانی مـی    
سـابقه   کند که در تاریخ ایران که بی بیکاری و فساد و اعتیاد و فحشاء بیداد می

فعـالً شـبح    5+1ق بـا  است بلکه در تاریخ سایر کشورها هم نادر باشد. توافـ 
جنگ را از ایران دور کرده ولی توافق ناپایدار و شرایط بسیار شکننده اسـت.  

دهند و اتحادهـای   طلبان امریکا و اسرائیل مرتباً چنگ و دندان نشان می جنگ
زیادی علیه ایران شکل گرفته است. اعراب و اسرائیل، ترکیه و ناتو و... دیگر 

گویند. مضحک آنکه آلمان هم در راسـتای   سخن می علناً از توافق علیه ایران
ی بین ایران وعربستان گر نگرانی از جنگ دیگری همراه با اوباما آماده میانجی

تازد و مواضع ضدشـیعی و ضـدایرانی خـود را علنـی کـرده       شده! داعش می
کردن منطقه در دستور کار است. چیـزی کـه شـما از آن    « موزائیکی»است و 

سخ این تهدیـدها را، رهبـری و فرمانـدهان نظـامی مرتـ       وحشت داشتید. پا
دهند و از مقاومت و حمله و تخری  دشمن و نابودی متحدان امریکـا در   می

ها خود را نشـان   گویند. شرایط داخلی بهبودنیافته بلکه بحران منطقه سخن می
ی  ها، فساد و تبـاهی، آینـده   دهند، کاهش رشد، تورم، فرار مغزها و سرمایه می
هـویتی آن   تفاوتی و بـی  اریک و نامشخص، از خودبیگانگی نسل جوان و بیت

 جوانان.غنیمتی دم و زدگی  و از همه بدتر غرب
چیـان   ، با همبنـدان دزدان دریـایی، قاچـاق   8و من در زندان اوین، در بند 

دزدی امـوال  بـردار و مخـتلس تـا     المللی و داخلی، مفسدان مالی، از کاله بین
گیـری و جاسـوس... و همـراه بـا      ی مـال غیـر و رشـوه    هعمومی و فروشـند 
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هـای   و کـزار و بیمـاری   Cو  Bو هپاتیـت   HIVهـای   ها و ویروس میکروب
های پر از  پوستی و باکتری استافیلیکو  و سل، دست به گریبان هستم. زندان

هزار نفر در سـال   226هزار نفر به  180متهم و محکوم که در سال گذشته از 
 است. افزایش یافته

 11سـال و   13تـر از گذشـته مرتبـاً     های انقالب، سرسـخت  قضات دادگاه
دهند کـه   دهند و نشان می سال حکم زندان می 9سال و  10سال و  17سال و 

 آورند.  نشینی ندارند. و شعارهای روحانی را چیزی به حساب نمی قصد عق 
بـه انتشـار عکـس از یکـی از     « اوسـط »مضحک و مسخره است وقتی که 

کنـد در   هـای مجـازی اعتـراض مـی     آقایان با یک زندانی آزاد شده، در رسانه
کنند که این اتفاق نیافتد! و عکـس   ریزی می آزادی سایر زندانیان طوری طرح

کنند ایرادی ندارد،  همراه زندانی آزاد شده، منتشر نشود. اینکه آقایان چنین می
گزاری کار سیاسـی   ارزش گیر نیستند ایراد دارد! قصدم اینکه خودشان تصمیم

و اقتصادی نیست. هر کاری ارزش دارد ولی دوگانـه بـودن و یگانـه نمایـان     
 «!محمودی»و « اوسط»شدن ایراد دارد. آن هم به دستور 

گـری، مجـوز تأسـیس حـزب      طلبان دوم خردادی توانستند با البی اصالح
ـ     د و دیگری را کس  کنند و فعالیت سیاسی را تحت نـام دیگـری ادامـه دهن

حتی اطالعات سپاه نتوانست، دبیرکل این حزب جدید را بازداشت کند. ولی 
خاصیت و...  نویسی بی نشینی، مقاله ی ملی ـ مذهبی، عزلت، خانه  بزرگان نحله

گری داشتند و نه تحمل ابتکار جدید را. پس از  را پیشه کردند، نه قدرت البی
یم که جای شـما را بگیـرد   از دکتر پیمان خواست یدکتر رئیسو من  ؛مرگ شما

و سعی کند که نیروهای ملی ـ مذهبی، تمرکز و ارتبـاط خـود را حفـظ کنـد      
العمل دوستان بود که گفتم: اگـر شـما قدرتمنـد و مبتکـر      ایشان نگران عکس

ظاهر شوید، دوستان حمایت خواهند کرد. افسوس از برداشتن یـک قـدم در   
م، گفـت کـه وی نـاتوان از    از همسرشـان علـت را پرسـید   که این راه. وقتی 

سـویی کـه در خـار. خودسـر و      اجرای چنین نقشی اسـت! تنهـا شـمع کـم    
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کند هم مرتباً مورد اعتراض  خودانگیزه و البته بدون ارتباط با داخل سوسو می
ماند که چون طـه حسـین، هـر     ! آدم میدر داخل است ها و نقد آقایان و خانم
 ها تقدیم کند، شاید که آرام گیرند. شود باید به این آدم کاری که انجام می

 هاست: العمل ماند که چه چیزی باعث این عکس آدم می
 های تاریخی ملی ـ مذهبی و قانون اساسی ناامیدی از آرمان -
 ها و فشارهای امنیتی ـ نظامی و تهدید زندان تشدید محدودیت -
 کاری و بیماری یا کهولت سن و محافظه -
 ع دوگانه گرفتنترکیبی از آنها و مواض -

نگاران، با تهدید چند روز پـیش کـه عوامـل امریکـا در      بازداشت روزنامه
های تهدیدآمیز نظامیان و حتـی علیـه آقـای     اند! و مصاحبه ها نفوذ کرده رسانه

رسـد،   هاشمی رفسنجانی. باز تعارضات داخلی حاکمیت به نفطه بحرانی مـی 
از . »1388و  1379ال تـر شـود. هم ـون سـ     ها ممکن است گسترده بازداشت

 هماند که این همه توطئه با ایـن همـ   آدم می« بارد. منجنیق فلک سنگ فتنه می
و رفـع شـبح جنـگ     5+1اند؟ گویا توافق بـا   کاری چرا یکجا جمع شده ندانم

امریکا به پایـان   اکنند توطئه و تخاصم ب و فکر می تر کرده زبان آقایان را جری
شـود، امریکـا    ونه ارتباط با امریکا نهی مـی رسیده است! روزی نیست که هرگ

و مشـارکت ایـران    5+1شود. توفیق مذاکره و توافق با  خطر بالفعل معرفی می
تـر و   هـای داخلـی جـری    در موضوع سوریه آقایان را بـرای تسـویه حسـاب   

 شود. ی زمان خاتمی دارد تکرار می تر کرده است. باز تجربه مصمم
اند و گویی  دوستان شما، ساکت و صامت در این شرایط پی یده و بغرنج،

با « گفتگوی انتقادی»اتفاق مهمی در راه نیست. یکی از آقایان چند سال پیش 
حاکمیت را مطرح کرد و مورد قبول دوستان هم قرار گرفت ولی هـر چـه از   

ای بنویسـد و   ای بـه آقـای خامنـه    او خواستیم که خودش شروع کنـد و نامـه  
ــی  ــرایط را توض ــه ش ــورای    محترمان ــی از ش ــت حت ــار نرف ــر ب ــد، زی ح ده

که با جان کندن دست بـه انتشـار آن زده بودنـد،    « ایران فردا»گزاری  سیاست
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 گیری کرد. به توصیه یا به اراده؟ کناره
ای از یک طر  و تشدید خصومت و بر طبـل   های جهانی و منطقه توطئه

فته. آنقدر جنگ کوبیدن رهبران از طر  دیگر، مردم را هم ون منگنه دربرگر
تهدیدها جدی شده که گاهی بعضی از افـراد غیرسیاسـی هـم در مطبوعـات     

شـان را   دهند ولی دوستان شما هم نان در خواب هستند و شهرت هشدار می
ای به آن وارد نشود! بحثی جـدی در دسـتگاه    اند. تا خدشه دو دستی چسبیده

ن شده و مـن  شامل مرور زما 1382قطعی ما در بهمن قضا درگرفته که حکم 
و آقای منصوریان که در بیمارسـتان محبـوس اسـت بایـد آزاد شـویم. حتـی       
معاون حقوقی آقای دادستان تهـران و قاضـی مقیسـه هـم ایـن امـر را تأییـد        

اند ولی این دوستان که خودشان هم ذینفـع هسـتند، دریـغ از دادن یـک      کرده
دار  اند که لکـه  یدهاعالمیه در تأیید حر  ما دو نفر! هم نان به شهرتشان چسب

 آن را مصادره نکند!  « محمودی»و « اوسط»نشود و 
تا شهادت هاله و هدی، این درگیری وجود داشـته بـا   « هابیل»از شهادت 

خ معلوم هستند ولی قاتلین هالـه و هـدی،   یهای تار این تفاوت که قاتل هابیل
و نـاظر  با این همه دوربین فیلمبرداری و جمعیت و شاهد  21آن هم در قرن 
اند و صـاح  دَم بـه جـای درخواسـت علنـی و مکـرر از        هنوز معلوم نشده

ها را به دادگاه بفرستید تـا قـاتلین معلـوم شـوند، در      مسوولین که آقایان فیلم
 باشد! و استارت یک زندگی جدید می« تجدید فراش»صدد 

ن بـود کـه آقایـا   آقای منصوریان، با آن لحن آرام خود به آنها پیشنهاد داده 
کنند و یـا همـه را   ها را آزاد  همه جلوی اوین بروند و تقاضا کنند که یا وثیقه

شود و در دومـی   به زندان ببرند. در حالت اول مرور زمان پرونده پذیرفته می
رفت و یک قدم به  شکنان بیش از پیش می طلبان و قانون آبرو و حیثیت جنگ

العمل مطلـوب!   یک عکس یم. ولی دریغ ازدش تر می سمت قانونگرایی نزدیک
آقایان صـم بکـم عـم و...! آرام و سـاکت و صـامت از شهرتشـان حراسـت        

 کنند. می
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از فوت شما تاکنون فقط یک اعالمیه با امضای چند نفر از بزرگان منتشـر  
اول یـک  « نژاد با امریکا مذاکره نکنید دردولت احمدی»شده و آن این بود که 

پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید کـه   انتخابات دمکراتیک برگزار کنید و
نماینده مردم ایران باشد، قدرت ملی ایران افزایش یافته و مـذاکرات مطلـوب   
پیش خواهد رفت. این اعالمیه بـا شـجاعت و شـهامت آقـای دکتـر صـدر و       

حسینی روبرو شد و بعد آقایان برای اینکـه از قافلـه عقـ      موافقت آقای شاه
 .نمانند، آن را امضاء کردند

افتـد و ایـن همـه     دیگر، انگار نه انگار که در مملکت این همه اتفـاق مـی  
خطر و توطئه در کمین است و آقایان صدها سال تجربه و صداقت و مبـارزه  

اند که هی  سالحی بر  و رنج و کوشش را آن نان در حصر و حبس نگهداشته
 محفوظ بماند!« شهرت»آن مؤثر نیست تا 

 آقای مهندس!
ای فردی برای خودم تعریف کـردم.   ، من پروژه1388خرداد  29از جمعه 

شما، این چون بسیار وحشت کردم امنیت ملی را در خطر دیدم، پس از مرگ 
تر شد و فردگرایی مستقل من تشدید گردید. خیلی چیزها نوشـتم و   یده قویا

 ای، هاشمی، خاتمی و بعداً روحانی ارسال داشتم. برای آقایان خامنه
هـا را نوشـتم، آشـتی ملـی را      حـل  لیه ایران را تحلیل کردم، راهها ع توطئه

نژاد را افشاء کردم ولی از شهریور  های موعودگرایی احمدی مطرح کردم طرح
 1394ســازی برآمــد و در خــرداد  وزارت اطالعــات درصــدد پرونــده 1392

بازداشت شدم. من امروز به هی  چیز، جز به منافع و امنیت ملی یعنی مبـانی  
دانـم کـه بخـش     اندیشم. آن مبانی را راه نجـات ایـران مـی    ـ مذهبی نمی  ملی

 مهمی از آن در قانون اساسی تبلور یافته است.
زندان اوین، ممکن است پایان کار من باشد. قصد دارم دیگر زیر بـار زور  
و ظلم نروم. اعتراض. در بیرون هـم حـال و روزی بهتـر از زنـدان نداشـتم.      

ر بر باد رفتن امکانات و منابع مادی و معنوی مملکـت  موقعی که شاهد و ناظ
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باشی و کاری از دست تو ساخته نباشد مرتباً تحقیر شوی، مرگ شـر  دارد.  
برخورد با ملی ـ مذهبی، مثل برخورد با امام حسین است. یا بیعت کن یـا بـا    
سکوت خود بمیر یا به اوین بیا! آمدن به اوین اولویت دارد ولی مشـروط بـر   

هـا نشـوی! اگـر     شـکنی  های جدیـد و قـانون   ه در اوین هم روبرو با ظلماینک
 شدی، درود بر مرگ تا دل جالدان را شاد کنی!

*** 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 دوستان عزیز

زندان هر بدی داشته باشد، یک حُسن دارد و آن وقت کافی برای فکر 
ارهایم نقد ام یکی از ک کردن است. در پنج ماهی که در زندان گذرانده

خودمان پس از فوت مهندس سحابی، بوده است. این نقد، حداقل، این فایده 
را خواهد داشت که مروری خواهد بود بر عملکرد چهار سال و اندی، پس 

 از مهندس.

 ویژگی مهندس

معنـی ایـن   «. خواهم شهرتم را برای قبرستان نمی»مهندی بارها گفته است که 
مصـالح ملـی بـرایش اهمیـت نداشـت. و       حر  این بود که هی  چیزی جـز 

ی ارشـاد و در سـالروز فـوت دکتـر      کـه در حسـینیه   1382مشخصـاً پـس از   
« ایران عامل وحدت ماست و نه اسالم»سحابی، علناً گفت که در حال حاضر 

خط آینده را روشن کرد. او نگران اسالم نبود، چون که اسالم در گذشته هـم  
سربلند کرده اسـت ولـی ایـران بارهـا مـورد      ولی باز مورد تهاجم قرار گرفته 

شـود کـه   « مـوزائیکی »شده و حاال ممکن است « الغرتر»و تهاجم قرار گرفته 
 .ی اصلی او عبارت خود مهندس بود و دغدغه

که مهندس زنده بود در این راستا، حرکت کرد. در او.  1390تا  1382از 
ادی در شرایط خطیـر  ندای صلح و آز»ی  نژاد، جزوه ای احمدی تبلیغات هسته
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تـازی و   او. یکـه را شـورای فعـاالن بـا حمایـت مسـتقیم او داد و در      « ملی
نـژاد را   گرایان و حاکمیت؛ خطر احمدی نژاد در جمع اصول محبوبیت احمدی

، مـنعکس سـاخت. و بـاز در او.    «فکری بـه حـال ایـران کنیـد    » ی جزوهدر 
 و والیت فقیه، گفت که:ای  علیه آقای خامنه 1388تظاهرات پس از انتخابات 

ی  او از طعنــه«. ای تــوهین نکنیـد  اهلل خامنـه  در تظـاهرات خیابـانی بــه آیـت   »
هراسـید و   کننـدگان نمـی   گران و حـبس حـبس   زنان و سرزنش سرزنش طعنه

داد. و در  داد، انجـام مـی   وظیفه ملی ـ اسالمی خود را، هرچـه تشـخیص مـی    
سـازمان مجاهـدین   »ر نقـد  ای د روزهای آخر عمرش درصدد بود که اعالمیه

های رجوی صادر کند، که اجل مهلت نداد. او صدها مقالـه و   و خیانت« خلق
 70مصاحبه و سرمقاله و... در راستای منافع و مصالح ملی نوشـت و در سـن   

روز زندان ـ سلول انفرادی ـ را تحمل کرد و چند بار سکته کرد    441سالگی 
هایی که بازجویان بـه زور بـه امضـای او     و پس از آزادی، صادقانه، روند نامه

 رسانده بودند، را افشاء کرد.
کـرد بـا    آفرید، کار ایجـاد مـی   او موتور تحر  همه ماها بود. او انگیزه می
کـرد   داشت. او ما را مدیریت نمی کاریزما و صداقت خود همه را به کار وامی

  نظر بـا  کرد. در خاطرات خود، شفا  سخن گفت. از اختال ولی ابویت می
چه بسا موج  دلخوری دوستان  .مهندس بازرگان تا جدایی از نهضت آزادی

روشنفکری بود. خلـو ،  ی  هم شد. او معتقد به قدرت در  و شعور جامعه
 صداقت، شفافیت ویژگی او بود.

 پس از مرگ مهندس

پس از مرگش من و آقای رئیسی به دیدار آقای دکتر پیمان رفتیم و از ایشـان  
که خود را برای جانشینی مهندس آماده کند. دکتـر، امـا و اگرهـای     خواستیم

ی قوی داشته باشید و خود این اراده  دوستان را مطرح کرد که گفتیم اگر اراده
دار و مریز برخورد کرد  را اعمال کنید، دوستان حمایت خواهند کرد. دکتر کج
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مـدیرکلی جنـبش   العملی نشان نداد و تقریبـاً بـا اسـتعفا از     و بعد هی  عکس
گیری کرد. چند سال پـیش آقـای    های سیاسی کناره مسلمانان مبارز، از فعالیت

با حاکمیت را مطرح کرد کـه حـر  درسـتی بـود و     « گفتگوی انتقادی»دکتر 
ضرورت داشت. هرچه اصرار کردیم که خودتان شروع کنید، ایـن گفتگـو را   

خنش را دیگـران  ولی خبری نشد. ایشان برعکس مهندس انتظار داشت که س
عملیاتی کنند در حالیکه با توجه به سن و تجربه و آشنایی با حاکمان، ایشـان  

 کرد. بایست اینکار را می می
گزاری ایران فردا که با هزاران زحمـت   آقای دکتر حتی از شورای سیاست

گیری کرد! محمودی به لشنی گفته بود که اطالعات  اندازی شده بود، کناره راه
واسته ولی خودشان تکذی  کردند. و پس از این ماجراها، مقـاالتی  از دکتر خ

سـال   50های درستی است ولی  شود که حر  از دکتر در مطبوعات منتشر می
 ها را ایشان گفته بود و حر  جدیدی نیست. پیش هم این حر 
فضای امنیتـی ـ نظـامی تشـدید      1390و مشخصاً در  88پس از انتخابات 

ی کشـورها شـدند و معلـوم     . کشور فرار کردند و آوارهها به خار شد. جوان
نیست چه سرنوشتی خواهنـد داشـت و چـه تغییراتـی در فکـر و اخـالق و       

کنند تا  ها دارند شهرتشان را حفظ می های آنها پیش خواهد آمد. مسن خصلت
سـاالن   و درمان سرطان کننـد و میـان   Phototrapyصر  دیالیز و انسولین و 

هـای اطالعـاتی را مکـدر نکننـد. ضـرورت و       د که دسـتگا کنن فقط کاری می
های اطالعاتی.  رسالت و وظیفه و تعهد، شده است صالح و مصلحت دستگاه

های اعتراضی و انتقادی هم تعطیل شـد. هـی     های گذشته و نامه حتی تحلیل
ابتکاری ظاهر نشد. همه چیز ختم شـد بـه انتشـار ایـران فـردا و آن هـم در       

مرت  آقایان اطالعاتی که در مواردی هم آقایـان را وادار   چارچوب مذاکرات
تعطیـل شـده    88کردند. کار تشکیالتی که از خـرداد   به تکذی  در نشریه می

هـا در حـالتی بـود کـه      ی ایـن  شد. همه بود ولی ابتکار شخصی هم دیده نمی
ای و مذاکرات بـا   ی هسته مملکت در شدیدترین تالطمات گرفتار بود. مسئله
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کننده و فشـار   های فلج حصر رهبران سبز، طرح اقتصاد مقاومتی، تحریم ،1+5
روی مردم، فقر، فساد، تبعیض، فحشا و هـزاران آسـی  سیاسـی، اجتمـاعی،     

و دوقطبی شدن جامعه مطرح بودند. و آقایـان نـه   اقتصادی، اخالقی و داعش 
هـا  شکسـتند. تن  دادند و نه حتی سکوت خود را مـی  ابتکاری از خود نشان می

های امنیتی شدید آقـای   چیزی که قابل انتشار در ایران فردا، آن هم با وسواس
شد. تنها کسی که اسـتراتژی   نگار ممکن بود، از بعضی از آقایان ظاهر می بسته

ها پیش این استراتژی را در پیش گرفتـه بـود آقـای مهنـدس      داشت و از سال
ز فعالیت سیاسی کنـاره گرفتـه   ها پیش ا که از سال« نابینای بینادل»میثمی بود، 

اش تمامی مسائل حاد مملکـت را   بود و به کار فرهنگی پرداخت. او در مجله
کرد؛ در اقتصـاد، در سیاسـت، در مـذه  و دیـن، در تهدیـدهای       پیگیری می

کـرد و تأثیرگـذار    های اجتماعی، مدیریت جامعه و... کار مـی  خارجی، آسی 
ر ساخت. ملی ـ مـذهبی کـار تشـکیالتی     بود. اندیشه ملی ـ مذهبی را بارورت 

نمـود.   توانست بکند. ولی مبانی فکری خود را هم به روز نمی کرد و نمی نمی
ها کمی بهتر شد، از آقایان با صدها سال  که فضای رسانه 92پس از انتخابات 

تجربه و مبارزه و تحقیق در مورد مهمترین مسائل مبتالبـه، حرفـی و سـخنی    
قفل کـرده بودنـد. هـزارن مسـئله و بحـران      کار آقایان را ابتظاهر نشد. گویی 

اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و... و عالوه بر مسائل سیاسی در جامعـه  
گیری داشت ولی سکوت وجه غالـ  بـود و کسـی چیـزی      احتیا. به موضع

 گفت. نمی
*** 

 اند؟ شده« والیت فقیه»ها طرفدار  چگونه روس

 مقدمه

ــران و روســیه مــی مــدتی اســت کــه ســخن از ات  رود و  حــاد اســتراتژیک ای
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ویژه مسافرت آقای پوتین به ایران و مالقات او بـا   بهآمدهای دیپلماتیک  رفت
رفت و بدون مراسم تشـریفات   رهبری که مستقیماً از فرودگاه به بیت رهبری

مســافرت آقــای دکتــر والیتــی بــه مســکو و مالقــات بــا پــوتین و   رســمی.
و بمبـاران   سـوریه کشـور و دخالـت مسـکو در    اظهارنظرهای مسـوولین دو  

هوایی مواضع داعش و... در سوریه، نشان از یک اتحـاد نظـامی ـ اطالعـاتی     
آن  یدهد که چون متن توافـق یـا قـرارداد منتشـر نشـده اسـت از محتـوا        می

تـوان فهمیـد    اطالعی در دست نیست ولی از اظهارنظر مسووالن دو طر  می
اخیـراً  بین دو کشـور، افتـاده اسـت. تـا اینکـه      اتفاق مهمی  2015که در سال 
با خبرگزاری تسنیم منتشر شده و مـن آن را  « الکساندر دوگین»ای از  مصاحبه

 خواندم. 94بهمن  25در رسالت مورخ 
« ی روسـیه  مرد پشت پرده»، «عقل پوتین»پرداز روسی را  تسنیم این تئوری

تـاکنون مواضـعش را    2013پوتین از »داند که  کند و او را کسی می معرفی می
گـذاری کـرده    ولوژی دوگین پایـه ئدر سیاست داخلی و خارجی بر اساس اید

هـای قـرن معرفـی     ترین انسان یکی از خطرنا »های غربی او را  رسانه« است.
 «.کنند که طرفدار جنگ است می

پردازان بعـد از فروپاشـی شـوروی     که یکی از تئوریگوید  ی او می سابقه
سیستم اطالعاتی روسـیه درآمـده و خـانواده او نیـز از افـراد      است که از دل 

ی  ی خـا  مـأمور مطالعـه    بانفوذ کمونیسـم بـوده اسـت. او در یـک پـروژه     
ی شرق به خصو  کشورهای هندوسـتان و چـین بـوده و از کسـانی      فلسفه

کنـد.   پـردازی مـی   نظریـه « اوراسیا»است که برای رسیدن به امپراطوری جدید 
نژاد ـ نژاد آریایی ـ مخصوصاً ایـران و     گرایی کشورهای هم وی به ساختار هم

های مشـائی و اشـراقی دارد. ایـن     ر فلسفهدهند عالقه دارد. مطالعات عمیقی 
توان تا حدودی به ایـن توافـق ـ یـا      کند که می مصاحبه مواردی را روشن می

 ت،سـ نی ، مأمور اجرایی مسـکو «دوگین»قرارداد ـ پی برد. مخصوصاً که آقای  
پرداز و فیلسو  است که مطالعاتی در مورد عرفـان شـرقی هـم     او یک نظریه
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بـه  دارد. این مصاحبه از چنان اهمیتی برخوردار است که ضرورت پـرداختن  
توان به شـرح زیـر تحلیـل     آن، احساس شد. لذا، مصاحبه آقای دوگین را می

 کرد:

 مخالفت و تقابل با امریکا

والیتی به روسیه و مالقات وی با پـوتین   آقای دوگین به مسافرت آقای دکتر
زنـد کـه گویـا     کند. و ضمن اشاره به آن طوری حر  می و خودش اشاره می

 گوید: یک اتحاد نظامی بین دو کشور وجود دارد. او می
های ما با آقای والیتی نشان داد که ما باید یکدیگر را بیشـتر در    صحبت

گیرد... سوریه برای مـا   ها شکل می یمند کنیم که این در  بهتر از مسیر عالقه
پنجره و فرصتی را باز کرده است چرا که ما شـیطان بزرگـی بـه نـام ایـاالت      
متحده را در مقابل خودمان داریم اگر آنها به شما حملـه کننـد، انگـار بـه مـا      

 دهد که این جنگی استراتژیک است. اند و این نشان می حمله کرده
گیری علیـه امریکـا را    ی در مورد امریکا موضعقولی از امام خمین او با نقل
 گوید: داند. او می میها  مغول هیها را شب کند تا جایی که امریکائی شدیدتر می

کرد که هر مناره یا ناقوس کلیسا هم مرگ بر امریکـا   امام خمینی تأکید می
 ها هستند. گوید. این جمله واقعاً درست است... آنها مانند مغول می

دموکراسـی واقعـی   »کنـد:   ظرهای درستی هم در مورد امریکا میاو اظهارن
هـا خودشـان گروگـان     آمریکایی»یا اینکه « گیرد. هژمونی امریکا شکل نمی اب

 «هژمونی سیاست امریکا هستند.
*** 

 (94بهمن  25رسالت ) پرداز روسی مصاحبه با تسنیم تئوری« الکساندر دوگین»

تاکنون  2013پوتین از »، «روسیه است مرد پشت پرده»، «او عقل پوتین است»
مواضعش را در سیاست داخلـی و خـارجی بـر اسـاس ایـدئولوژی دوگـین       
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های غربی  گذاری کرده است و روی همکاری با شرق و مقابله با سیاست پایه
 «متمرکز شده است.

 نکات مهم مصاحبه او عبارتند از:
همـین اتفـاق در    اگر ما نتوانیم در ایـن مبـارزه در سـوریه وارد شـویم     -

مرزهای افغانستان، قزاقستان، آسیای مرکزی... تکرار خواهد شد... و حتی بـه  
 .خواهد رسیدمرز روسیه 

ها در همان جهتـی اسـت کـه ایـران و      پاسخ ما در سوریه به تروریست -
 کند. اله دنبال می حزب
 ما دشمن مشتر  و اهدا  مشترکی داریم. -
وژیکی و ژئوپلیتیکی با هـم متحـد و بـه ایـن     اما اکنون ما از نظر ایدئول -

 ایم که با هم متحد هستیم. جایگاه رسیده
های ما با آقای والیتی نشان داد که مـا بایـد یکـدیگر را بیشـتر      صحبت -

گیـرد... سـوریه    ها شکل مـی  مندی در  کنیم که با این در  بهتر مسیر عالقه
ا شـیطان بزرگـی بـه نـام     برای ما پنجره و فرصتی را باز کرده است چرا که م

ایاالت متحده را در مقابل خودمان داریم اگر آنها به شما حمله کنند انگار بـه  
 دهد که این جنگی استراتژیک است. اند و این نشان می ما حمله کرده

 کنند. توانیم صحبت کنیم چون به ما حمله نمی ما با کردهای سوریه می -
شود اما مـا عـزم بسـیاری بـرای      یارتش سوریه گاهی در مبارزه مردد م -

 مبارزه داریم.
های سوریه کنتـرل   توانیم بر همه زمین اگر این چند ماه را عبور کنیم می -

 پیدا کنیم.
اکنون جنگ سومی در جریان اسـت. جنـگ ایـاالت متحـده، عربسـتان       -

 و کشورهای حامی آنها.سعودی و ترکیه 
ا متقاعد کند که به پیمـان  چندی پیش کیسینجر به مسکو آمد تا پوتین ر -
ها عمل کند و عملیات نظامی را متوقف کند. مـذاکرات صـلح را شـروع     نامه
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 کند. ن مذاکرات سوریه را تجزیه میاآلکند. 
 ایستند. ی جلوی دولت میسهای رو لیبرال -
گاه به شکل مستقیم وارد جنگ در سـوریه نخواهـد    ایاالت متحده هی  -
 شد.
 را گرفتیم، بقیه را رها کردیم. ما در اکراین کریمه -
 حتی در سوریه هم تظاهراتی علیه ما انجام شد. -
های ستون پنجم وجود دارند و ستون ششمی که  در داخل کشور، گروه -

های آنها را دنبال  ها هستند و مستقیماً و به شکل بارز سیاست در دورن دولت
 تر هستند. ها از ستون پنجم خطرنا  کنند و این نمی
اگر گروهی در دولت ایران باشند که علیه این اتحاد استراتژیک فعالیت  -

 کنند اینها قطعاً ستون ششم در ایران هستند.
ترین  های موسوم به جریان اصلی شما را یکی از خطرنا  تسنیم: رسانه -
 گویند شما طرفدار جنگ هستید. کنند و می های قرن معرفی می انسان
 ها باید آغاز شده و پیروز شوند. جنگ کنم که برخی تصور می -
کرد که هر مناره یا نـاقوس کلیسـا هـم مـرگ بـر       امام خمینی تأکید می -

 ها هستند. گوید این جمله واقعاً درست است... آنها مانند مغول امریکا می
 ها خودشان گروگان هژمونی سیاست امریکا هستند. آمریکایی -

هت عقایـد مسـیحیان ارتـدوکس و    تسنیم: شما در نظرات خودتان به شبا
 اید. شیعیان اشاره کرده

کنیم... ما شاید ضـدمدرنیته   مسیحیت را اجرا می یما اصل و شکل اصل -
کنیم. ما با ضدمسیحیت کـه اسـم واقعـی     باشیم اما با ضدمسیحیت مبارزه می

 کنیم. ما به شیعه بسیار شبیه هستیم. است ارتباط برقرار نمی همدرنیت
اشراقی هسـتیم   نوردی نسخه شرقی اسالم است. ما مسیحیااشراق سهر -

 و نقاط مشتر  بسیاری بین ما وجود دارد.
از نظر روحانی ما باید بـا هـم قـدم بـرداریم کـه متحـدان اسـتراتژیک         -
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یکدیگر شویم. مسیحیان غربی واقعاً دشمن ما خواهنـد بـود... همـانطور کـه     
ما دشـمنان مشـترکی داریـم و    اسالم رادیکال و سلفی با ما دشمن است. پس 

باید با یکدیگر دوست باشـیم... مـا مسـائل و مشـکالت امنیتـی و هم نـین       
های یکسانی هم داریم. این فضای روحانی امکان گفتگو را بـرای   مندی عالقه

کند... ما باید باورهای شیعیان را بفهمیم. هم نـین بایـد الهیـات     ما فراهم می
 کار آسانی نیست. مسیحیت شناخته شود. البته این

 ای را ندارد. فرهنگ غرب فرم فهم پیام آقای خامنه -
ادرا  بین فرم تئوری سیاسی شیعیان که به عنوان والیت فقیه شـناخته   -
گیری ایـن مسـئله بسـیار سـخت      های علوم. البته شکل شود و دیگر حوزه می

 ند.رسا های مشتر  می است اما تنها راهی است که ما را به امنیت هسته
فرهنگ انتظار موعود یکی از نقاط مشتر  بین مسـیحیت و مسـلمانان    -

اله در قم به من گفت و نتیجـه آن شـد کـه مـا      است. همانطوری که یک آیت
 توانیم فرهنگ انتظار را بپذیریم و این یکی از نقاط مشتر  ما است. می
 نیم.ما باید بر غرب پیروز شویم و باید فرم مدنظر خودمان را پیدا ک -
 گورباچف بسیار احمق بود و این نامه ]نامه امام[ را نفهمید. -
های فلسفی خودش را بازبینی کند و زبـان ایـن    ایران اکنون باید دیدگاه -

های انقالب، باورهای شیعه، شریعت و... صورت  اتفاق باید در ادبیات، آموزه
دیـد برسـید.   هـای ج  بگیرد... برای صحبت کردن با دیگران شما باید به شکل

نباید اجبار در باورها وجود داشته و اگر این مسئله باشد ارتبـاط بـه سـرعت    
 شود. تصور من آن است نخبگان ایرانی باید استاد فلسفه باشند. قطع می

 26با خبرگزاری صدا و سـیما، نقـل از رسـالت    ی مجدد دوگین  مصاحبه
 :94بهمن 
ناپـذیر   با غـرب اجتنـاب  اگر غرب گسترش ناتو را دنبال کند، درگیری  -
 است.
 امریکا قادر به رهبری جامعه جهانی نیست. -



 127/  های زندان تیادداش

گرایانـه غـرب پیـروز شـد. یعنـی       انقالب اسالمی بر ساختارهای مادی -
 پیروزی روح بر ماده. پیروزی نور بر ظلمت

در مرکز والیت فقیه اراده خدا وجود دارد نه اراده انسـان. رهنمودهـای    -
 کننده مبنای روحی و معنوی تصمیمات است. ینرهبر انقالب اسالمی تضم

گـذرد بـا    ما دیگـر کمونیسـت نیسـتیم آن ـه را اکنـون در روسـیه مـی        -
 توانیم توضیح دهیم. شناسی دینی و تفسیر دینی می آخرت

*** 

 آقای پیپکتاب ای از:  خالصه

 نوشته: سونر یالچین، دوغان یورداقول
 ترجمه: دکتر توفیق سبحانی

 1381اول نشر قطره، چاپ 
به دنبال کمونیست  ییی وارد شده بود که زیر هر سنگ : ترکیه به دوره38  
 گشت. می

، ترکیه یک تیپ سرباز به کره جنوبی اعـزام  1950جوالی  25: در 39  
 کرد.

 ، ترکیه به عضویت ناتو درآمد.1951سپتامبر  19: در 40  
یا دنیاست، ترکیـه بـا   یی از جالل اینجه: آمریکا، آمریکا، تا دن : ترانه44  

 تو همراه است.
هـای   : در تشکیالت وابسته به ناتو فقـط نظامیـان نبودنـد سـازمان    46  

 های مافیائی هم حضور داشتند. فاشیستی و گروه
ای پس از دیدار سـران فرانسـه ـ ترکیـه      اعالمیه 1953اکتبر  4: در 54  

گرایانـه در   ت فرانسه در سرکوب حرکـات ملـی  سایآمده است که ترکیه از س
کشورهای آفریقای جنوبی، تونس، الجزایر و فاس طمراکش  حمایت خواهـد  

 کرد.
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 پرداز جبهه ضدکمونیست جهانی، اوقا  راکفلر بود. : اولین هزینه55  
کردند را سیا پرداخت  استراق سمع می« ماه»: حقوق افرادی که در 73  

 کرد. می
 بود.دست پیدا کرده « اسناد مخفی»: سیا به 74  
کـرده   های اتاق خواب محمدرضا پهلـوی را کنتـرل مـی    : سیا تلفن76  
 است.
 

 1978فوریه  19حریت 
: احمد سوکارنو در دیدار از ترکیه، عاشق دختـری شـده بـود کـه     77  

در اختیارش قرار داده بود. و یـک روز مسـافرتش را تمدیـد    « نرمین لوکس»
 د.کرد. او در استانبول به سوزا  مبتال شده بو

نرمین لوکس به اتهام قاچاق ارز چند ماه در زندان بود. او در زندان فریاد 
آیید حسـاب پـس    دهید، بعد می خدا ذلیلتان بکند، حتی پولش را نمی»زد:  می
 «گیرید! می

میان اسرائیل و ترکیه قراردادی پنهانی امضـاء شـد    1958: در سال 84  
ال شـام بـه   آن به ترکیـه و شـم   آمد، شام و جنوب اگر آن نقشه به اجرا درمی

 گرفت. اسرائیل تعلق می
ســال فــاش شــد: مرزهــای خــارجی  32رازی پــس از  1990: در 86  
گوریون در نظر داشت گسـترش یابـد، ارتبـاط شـمالی را ایـران و       چنانکه بن

انـد، و گوشـة جنـوبی را     ترکیه که گرداگرد کشورهای عرب را احاطـه کـرده  
 دهد. ارد، اساس این همکاری را تشکیل مییی که اتیوپی قرار د منطقه
، الیــا هوساسـون، رئـیس موســاد در   1957: اسـرائیل در مـاه اوت   87  

 بخش خاورمیانه را سفیر ترکیه تعیین کرد.
جنگیدنـد، اسـلحه    : ترکیه به مسیحیان لبنان کـه بـا مسـلمانان مـی    89  

 داد. می
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ملـی ترکیـه و   : قرارداد همکاری سه جانبه موساد، اطالعات 92و  91  
گانه بـا   به امضاء رسید. سالی دو بار مأموران سه« ساوا »سازمان امنیت ایران 

های شکنجه در ایـران و ترکیـه از اسـرائیل آمـده      کردند. شیوه هم مالقات می
 بود.

 1946: ژنرال گهلن آلمانی در توافق با آلن دالـس رئـیس سـیا در    94  
اس را  ر، گشـتاپو، پلـیس آلمـان و اس   های تشکیالت اطالعاتی هیتل مانده باقی

 سازماندهی کرد طحدود ده هزار نفر . در کشورهای عضو ناتو.
 فروختند. : اطالعات داخلی ترکیه را هم به سیا می96  
 :1960: در دهه 177  
که پـادزهر کمونیسـم، اسـالم اسـت. دولـت      بود یی  نظریه شناخته شده -

 شد. برای درهم شکستن مو. جدید، وارد میدان
انجمـن   11هد  داشـتند  هایی که اسالم را  تعداد انجمن 1964در سال  -

بالغ شـد.   10730ها بر  فرارسید، تعداد این قبیل انجمن 1968بود. چون سال 
آغاز شـده بـود، در    1963که تأسیس آنها از « های مبارزه با کمونیسم انجمن»

 رسید. عدد 141به  1968
جمعیت نشر علم نامیده شـد  در   1971 طکه در سال« اوقا  نشر علم» -

بــود و تعــداد « متکــی بــر منــافع عــام»هــایی قــرار داشــت کــه  رأس انجمــن
 رسیده بود. 46هایش به  شعبه
فقط هفت مدرسـه بـود،    1951تعداد مدارس امام و خطی  که در سال  -
هـای آموزشـی    دوره»ها شـمار   مدرسه رسید و در همان سال 69به  1968در 
 5373های افتخاری آموزش قـرآن   بالغ شد. تعداد دوره 994به  237از « قرآن
 بود.

 کرد... هم سازماندهی میرا : دولت سیاسی شدن اسالم 178  
زدنـد:   : در میتینگ احیای دوباره ملت. هزاران معمـم فریـاد مـی   179  

در « تظـاهرات بیـداری  »گرایـان، در   اسالم« اسالمیت راه ما ،قانون ما سپاه ما»
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کنـیم، بـه ترکسـتان ره     کمونیسم را له می»دادند:  ول، این شعار را سرمیاستانب
 «کنیم می
سلیمان دمیرل، نخست وزیر، در ازمیر در میان بانک تکبیر اولین کلنـگ   -

 زد... ساختمان انستیتوی اسالم را بر زمین می
 1969مـارس   25حافظ اسد در روسیه و در  1969مارس  2: در 204  

 قذافی در لیبی کودتا کردند. 1965سپتامبر  1سودان و در جعفر نمیری در 
هـای   تصـمیم بـه تجدیـد سـرویس     1971نوامبر  5: نیکسون در 256  

اطالعاتی سری را اعالم کرد: نیکسون گفت که الکترونیـک، یعنـی اطالعـات    
تکنولوژیک به دوران جاسوسانی از نوع جیمز بانـد پایـان داده اسـت. جـای     

اید بعد از این مهندسـان و دانشـمندان و دانشـورانی کـه     جاسوسان کهنه را ب
 کنند بگیرند. تحقیقات علمی می

ارباکان به وسیله دادگـاه قـانون   « نظام ملی»: وقتی حزب 324و  323  
ــداران     ــت. طرف ــویس رف ــه س ــان ب ــد، ارباک ــل ش ــی تعطی ــارس  12اساس م

الوه خواستند که حزب عدالت به تنهایی قدرت را به دست گیـرد. بـه عـ    نمی
 توان جلوگیری کرد. ت میسکردند که از اسالم بنیادگرا با اسالم رفرمی فکر می
به سـویس رفتنـد و بـه    « ارتشبد تور قوت سونالپ»و « محسن باتور»ارتشبد 

 «رو نخواهد شد. بازگردد با هی  مشکلی روبه»ارباکان اطمینان دادند که اگر 
را « ملـی سـالمت  »حـزب   1972اکتبر  11ارباکان به ترکیه بازگشت و در 

 تأسیس کرد.
 شود. رود و اسلحه وارد می : مواد مخدر از ترکیه می428صفحه 
ــه   1980اوت  19: در 430   ــاد ب ــوفراس»موس ــازمان  « اب ــده س نماین
 بخش فلسطین در آنکارا سوء قصد کرد. رهایی
 های فروشنده اسلحه و بازسازی کویت یهودی بودند. : شرکت633  
  643: 
های اطالعـاتی، سـرپا    های دیکتاتوری، وظیفه اصلی سرویس یمدر رژ -1
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های دموکراتیک علیـه رژیـم و تثبیـت بـه      نگهداشتن رژیم و شناسایی تشکل
ها و اندیشیدن تدابیری در آن راه است. ...ماهیت رژیم  موقع طرز تفکر تشکل

کننـد...   پلیسی است و نیروهای مسلح به سازمان اطالعات و امنیت تکیـه مـی  
های اطالعاتی به یکی از خویشاوندان و نزدیکان دیکتـاتور و   ی سرویس دارها

شـود... ایـن    یا از طـر  دیکتـاتور بـه یکـی از مـأموران ارتـش سـپرده مـی        
در داخـل و خـار. کشـور    ها بیرون از هر نوع چـارچوب حقـوقی    سرویس
 دهند. هایی برای حفظ رژیم انجام می فعالیت
ک چون مردم در کنار رژیـم هسـتند، هـد     های دموکراتی اما در رژیم -2

هـایی   های اطالعاتی، شناسایی و از میـان بـردن تهدیـدها و فعالیـت     سرویس
های بیگانه متوجه رژیم است و تأمین اطالعاتی است  است که از سوی دولت

دهـد بـه عـالوه تـأمین اطالعـاتی در زمینـه        که به سیاست کشور جهت مـی 
کننـد   نیاز دارد. لذا نیازی احساس نمی سیاست خارجی است که دولت به آن

هـا   در ایـن رژیـم   که ارتش و سرویس اطالعاتی خیلی نزدیک به هـم باشـد.  
اطالعات یک امر تخصصی است و افراد سطح باالی تشکیالت انجام وظیفـه  

کنند... در مورد دولت خارجی اطالعات مورد نیاز ارتش را در رابطه با آن  می
 دهند. به ارتش اطالع میکنند و  کشورها تهیه می

*** 

 ی کتاب خالصه
 «دوازده تز برای تغییر جهان بدون تسخیر قدرت»

 1394بهمن  25ترجمه: مهدی امیرخانلو ه شرق « جان هالووی»
در  1947شـناس و فیلسـو  مارکسیسـت در     جان هالووی، وکیـل و جامعـه  

زنـدگی  در مکزیک  1991از دارد و دوبلین متولد شد. دکترای علوی سیاسی 
 کند. می
هـا   کنیم. در برابر مثله شدن حیات انسـان  از فریاد آغاز می نفی کردن: -1
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داری؛ فریاد غم، فریاد وحشت، فریاد خشم، فریـاد سـرپی ی    به دست سرمایه
دهیم. عنصری از عمل به عنوان بخشی از پیکـار بـرای تغییـر جهـان،      سر می

 باشد. برای تبدیل آن به جایی که سزاوار زیستن انسان
ی دولـت خلـق    توان به واسـطه  جهانی را که در شأن انسان باشد، نمی -2

های قرن گذشته صر  خلق جهانی در شأن انسان شد، بر دولـت   کرد. تالش
و تسخیر قدرت دولتی متمرکز بود. تسخیر قدرت در هی  مـوردی نتوانسـت   

طلـ  و   حهای اصال منجر به تغییری شود که مبارزان در سر داشتند. نه دولت
های انقالبی. دولت خـودش معـر  شـکلی از مناسـبات اجتمـاعی       نه دولت

 داری جای دارد. است که در بطن کلیت مناسبات اجتماعی سرمایه
نه تسـخیر قـدرت بلکـه انحـالل      ؛ای امروزه تنها راه برای تغییر ریشه -3

 قدرت است.
ل پیکار برای انحالل قدرت، پیکاری است بـرای رهـایی قـدرت عمـ     -4

(Potentia)  از چنگ قدرت سلطه(Potestas). 
 Potential = Potentiaتوانایی قدرت عمل ط؟ 

قدرت عمل همواره اجتماعی است، همواره بخشـی از جریـان اجتمـاعی    
دهـد. و   بودن می« قدرتمند»عمل است. عملی متحد با دیگران به ما احساس 

لی که به طریقی بـه  کند. تصور عم خود شرایط عمل آتی دیگران را ایجاد می
 عمل دیگران در گذشته یا حال یا آینده مربوط نشود، محال است.

شـود، قـدرت عمـل تبـدیل      آنگاه که رشته عمل اجتمـاعی قطـع مـی    -5
 شود به قدرت سلطه. می

ی اجتماعی عمـل   استحاله قدرت عمل به قدرت سلطه مستلزم قطع رشته
هـا را از عمـل    کننـد، کـرده   است. آنها که قدرت را در قال  سلطه اعمال مـی 

داری بـه   نامنـد. در سـرمایه   های خود می سازند و آنها را کرده دیگران جدا می
شان  او. رسیده است. رشته اجتماعی عمل قطع شده است. آنها که مهار عمل

شـوند. قـدرت عمـل     صـدا مـی   چهره و بی در دست دیگران است نامریی، بی
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 قدرت سلطه. آمیز با وجود دارد به شکل تنش تخاصم
قطع رشته عمل، گسستن تمام جوان  جامعه و گسستن تمام جوانـ    -6

خود ماست. قدرت سلطه چیزی است که به تمام جوان  هستی و حیات مـا  
 کند. رخنه می

وارگـی   انگاری طمارکس پیـر ، شـیء   از خودبیگانگی طمارکس جوان ، بت
مبیّن ایـن واقعیـت    سازی طآدورنو  طلوکاچ  تحمیل انضباط طفوکو  یا همسان

« کـردن »توان قدرت سلطه را چیزی بیرون از خود ما، دانسـت.   است که نمی
ی قدرت سلطه این است. امکـان از مـا جـدا     شود: هسته تبدیل می« بودن»به 
شود. آینده امتداد زمـان حـال اسـت. قـانون قـدرت       شود. زمان همگن می می

 ت شدن است.قانون، هم هوی«. همین است که هست»سلطه قانون 
کنیم. در فرآیند منقـاد   ما در فرآیند قطع رشته عمل خود، مشارکت می -7

 ساختن خود.
اند، فرآیند منقادسازی خود  ما در مقام عامالنی که از عمل خود جدا افتاده

 کنیم: را از نو خلق می
 کند. کنیم که ما را منقاد می کارگر باشیم سرمایه را تولید می -
سازی جامعه، در بدل شدن کردن بـه   که باشیم در همسان استاد دانشگاه -

کنـیم.   کنیم. جامعـه را مسـتقل از خـود مطالعـه مـی      بودن، نقش فعال ایفا می
 «  ابژه»از « سوژه»جدایی 
قـدرت  »هی  تقارنی میان قدرت عمل و قدرت سلطه وجـود نـدارد.    -8
و نفـی آن اسـت. قـدرت عمـل ضـد      « قدرت عمل»قطع کردن رشته « سلطه

 قدرت سلطه است.
حـل   قدرت سلطه انگار چنان در عمق مـا ریشـه دوانـده کـه تنهـا راه      -9

 حل نیست. رسد. اما این اصالً راه ممکن دخالت نیرویی بیرون از ما به نظر می
قطع مدار ظاهراً بسته قدرت، توجه به این نکتـه اسـت کـه     ؛تنها راه -10
است که ضرورتاً متضمن  فرآیندی« قدرت سلطه»به « قدرت عمل»ی  استحاله
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وارگی است. در اکثر  وارگی متضمن وجود ضدبت وجود ضد خود است: بت
انگــاری، شــیءوارگی، انضــباط،  هــای مربــوط بــه خودبیگــانگی طبــت بحــث
شـود کـه انگـار واقعیتـی فرجـام       سازی و...  جوری با آن برخورد می همسان

ی  کند. دوره وع به تغییر میجهان شرگاه  یافته، بلکه به عنوان فرآیند ببینیم، آن
قـدرت  »بـه  « قـدرت عمـل  »ی  بیگانگی از پیش تعیین شده نیسـت. اسـتحاله  

داری مبتنی است بر انکـار قـدرت عمـل،     همواره مفتوح است. سرمایه« سلطه
انکار انسانیت، انکار خالقیت، انکار کرامت بشر، ولی علیرغم انکار شـدنش،  

به شـکل پیکـار    خود نایستاده است.کرامت بشر، وجود دارد. ولی روی پای 
ها  علیه نفی شدنش وجود دارد. آزادی هم وجود دارد، نه به طریقی که لیبرال

های اجتماعی، بلکـه در   دهند، یعنی چیزی مستقل از تخاصم آن را نمایش می
اش مناسـبات   تواند در جامعه وجود داشته باشد که مشخصه تنها شکلی که می

 کاری علیه آن سلطه.سلطه است. به عنوان پی
ای جامعه منوط به آن نیـروی مـادی اسـت کـه در      امکان تغییر ریشه -11

 اش وجود دارد: وجه انکارشدگی
از شورش آشکار تا پیکار بر سر دفاع از یا کس  مهار فرآینـد کـار یـا     -

تر ابراز کرامت انسـانی   تر و خاموش فرآیند سالمت یا آموزش تا انواع پراکنده
 دکان و زنان  در درون خانه.طاز طر  کو

اش کرده است. کـه   پیکار بر سر کرامت، بر سر آن ه جامعه موجود نفی -
های پریان، علیـه ظلـم و    سیاسی نیستند مثالً در ادبیات، در موسیقی، در قصه
 جور؛ زیرا در نفس هستی انسانی ما نهان است.

ــود از       - ــردن خ ــرای آزاد ک ــدان ب ــالی قدرتمن ــالش و تق ــون ت هم 
داری. نه به عنوان پیکار  سرمایهشان به دیگران. گذار از فئودالیسم به  وابستگی
ها برای رهایی از دست اربابان فئودال، بلکه تقالی اربابان برای رهـایی   سر 

ها به شکل تبدیل قدرت آنها به پول و بعد به سـرمایه. شـکل    از دست سر 
ی سرمایه  تبدیل گستردهآالت جدید.  رهایی از دست کارگران به شکل ماشین
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 مولد به سرمایه پولی. رهایی از کارگران مقدور نشده است.
انقالب ضروری است اما قطعی نیست. پرسش است پاسـخ نیسـت.    -12

های اردتدوکس که تحـول اجتمـاعی بـه جامعـه کمونیسـتی       نظر مارکسیست
تـوان   اساس است. انقالب نه پاسخ، بلکه تنها مـی  منجر خواهد شد از پایه بی

 پرسیم. رویم و می پرسش دانست. کند و کاو در ایجاد کرامت، راه می
*** 

 95اول خرداد 

 پدر یا دختر؛ کدام حق دارند؟

 مقدمه

بهانه از آنجا شروع شد که خانم فائزه هاشمی به دیدار زنی بهـایی رفـت کـه    
پس از هشت سال، زندان از ده سال محکومیت خود چنـد روز بـه مرخصـی    

فائزه استداللش این بود که عالئقی به بهائیت ندارد ولی با ایـن زن  آمده بود. 
در زندان بوده و با او روابط انسانی دارد و این دیدار را در چارچوب رعایت 

 داند. العقاید، می حقوق بشر، انسانیت و ارتباط دو انسان مختلف
 العمـل نشـان داد و کـار فـائزه را     آقای هاشمی رفسنجانی بالفاصله عکس

ی اسـتعمار   نامید که باید اصالح کند و بهائیت را ساخته و پرداخته« عمل بد»
 معرفی کرد.

بالفاصله اعضای ارشد قوه قضائیه و فرمانـدهان سـپاه و بسـیج و جنـاح     
ی ضمنی به هاشمی رفسنجانی، دیدار را  راست به میدان آمدند و ضمن حمله

و ریشـه ایـن دیـدار را در     کردند که امنیت ملی را به خطـر انداختـه  « امنیتی»
استعمار انگلیس دیدند که فرزندان آقـای هاشـمی و بهائیـان هـم مرکزشـان،      

ی قضا هم تهدید به برخورد کردنـد و چـه    انگلیس است. رئیس و معاون قوه
ی جدیدی ساخته شود و او را به زندان بیاندازند. و  بسا که برای فائزه پرونده
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چـرا یـک    شود؟ ای چنین پی یده می ساده اما اصل قضیه چیست؟ چرا هر امر
شـود و   نمایـد و امنیتـی مـی    دیدار عادی انسانی عاطفی، چنین خطرنـا  مـی  

کنــد؟ ماهیــت ایــن  تمــامی جنــاح مقابــل هاشــمی رفســنجانی را بســیج مــی
 گیرد؟ ارز، از کجا نشأت می زمان و هم برخوردها، آن هم هماهنگ، هم

تاریخی سابقه

اند و دو نظری کـه در   ابیه، بهائیه و ازلیه چگونه تشکیل شدهدانیم که گروه ب همه می
گیری بابیـه وجـود دارد، یعنـی گروهـی آن را یـک جنـبش اجتمـاعی         مورد شکل

دانند و گروهی دست سـاخت اسـتعمار روس    ضدفئودالی ـ شاهنشاهی قاجاریه می 
 کنـد. دوران خفقـان و اسـتبداد    و انگلیس، هـر دو بخشـی از واقعیـت را بیـان مـی     

ی اسـتعمارگران روس و انگلـیس از طـر  دیگـر در      قاجاریه از یکطر  و توطئـه 
هـای جدیـد در کشـورهای اسـالمی،      انـد. ایجـاد فرقـه    گیری بابیه، تأثیر داشته شکل
محمـد بـاب هـم توسـط      هـای اعتقـادی سـیدعلی    داری است. زمینه ی سابقه پدیده

و  حسـایی ایخ احمـد  الـدین و شـ   محققان مطالعه شده و تفکر شیخ احمد بن زیـن 
شـود.  شناخته « مذه »اند تا بستر تئوریک این  و دیگران را کاویدهسیدکاظم رشتی 

محمد باب که یکـی از شـاگردان سـیدکاظم رشـتی بـود پـس از مـرگ او         سیدعلی
هجری قمری ابتـدا خـود را بـاب امـام زمـان       1260مذهبی جدید آورد و در سال 
و  21. امـروز در قـرن   بهاءاله وارث او شد و بعد غای  مدانست و سپس خود را اما

تـوان   بابیه و مخصوصاً بهائیه، تقریباً روشن است و مـی ی  ساله 150ی بیش از  سابقه
را مطالعه کرد و آن ـه بعـد   « ی مذهبی فرقه»با منطق، استدالل، و به شکل علمی این 

یـوی  های مفصل آقای فلسـفی در مـاه رمضـان در راد    و سخنرانی 1332از کودتای 
ایران که عمالً به معرفی و شـهرت بهائیـان تمـام شـد و اولـین آمـارگیری رسـمی        

که تعداد بهائیان را مشخص کرد و سپس تشکیل و فعالیـت   1335مملکت در سال 
ی استداللی این انجمـن بـا بهائیـان، روشـن      ، پس از کودتا و مقابله«انجمن حجتیه»

ز انقـالب، آن ـه بـر سـر بهائیـان      است و احتیاجی به واکاوی جدیدی ندارد. پس ا
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های قضایی تشکیل شـده و... هـم    ام، زندان، نفی مالکیت، پروندهدآمد، مهاجرت، اع
توانیم راجع به این پدیده به قضاوت بنشینیم. فتـوای مهـم    روشن هستند و امروز می

، راه جدیـدی بـاز   «بهائیان هم حقوق شهروندی دارنـد »اله منتظری که  حضرت آیت
ی تاریخی این گروه از حقوق شهروندی آنهـا جداسـت و جمهـوری     ابقهکرد که س

المللـی در مـورد نقـض     های حقوق بشـری بـین   ی زیادی در سازمان اسالمی هزینه
 کند. حقوق این شهروندان، پرداخت می

اند. محاکمات دوران  بهائیان از ابتدای تشکیل مورد تردید و سرکوب بوده
با حضور علمای اسالمی و صدور حکم هجری قمری و  1263محمدشاه در 
 1266محمد باب توسط روحانیون و اجـرای ایـن حکـم در سـال      اعدام علی

گذاری کرد  ی بهایی را پایه وارث او شده و شاخه« بهاءاهلل»بعد  .هجری قمری
باشد که در کشورهای  محمد باب می و امروز مهمترین جریان وارث سیدعلی

تشکیل شده و از تبلیغات وسیعی برای آن انی جهان پیروانی دارد و مرکز جه
 هم برخوردار هستند.

جای تعج  دارد که آقای هاشمی رفسنجانی، به جای تحلیل موضـوع و  
کنـد   دفاع از حقوق شهروندی بهائیان به کار انسانی ـ اسالمی فائزه، انتقاد می  

ر خواهد که اشتباهش را جبران کند! در نسل گذشته، گـاهی تحجـ   و از او می
 شدنی نیست. آنقدر آهکی شده است که پا 

*** 

1394 

 ی ایران و آموزش و پرورش توسعه

 انیفجناب آقای 
 وزیر محترم آموزش و پرورش

 با سالم و احترام
ــد    ــوهی از   8اول ـ در بن ــان انب ــن و در می ــدان اوی ــایی»زن ، «دزدان دری
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ـ  هـای کـاله   ، محکومان مالی طبا محکومیـت «چیان مواد مخدر قاچاق» رداری، ب
اختالس، فروش مـال غیـر، جعـل،...  بـا دو نفـر از معلمـان شـما؛ علیرضـا         
هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران و اسـماعیل عبـدی دبیـر کـل کـانون      

آموزشـی   یهـا  صنفی معلمان ایران آشنا شدم. سـنخیت شـغلی و حساسـیت   
ی تحـت   خانـه  تر به مشـکالت ایـن دو دوسـت و وزارت    باعث شد که عمیق

 ریت شما اندیشه کنم و مصدع اوقات شوم.مدی
القـول هسـتند کـه بـرای انجـام       دوم ـ متخصصان توسعه در جهان متفـق  

توسعه در هر کشوری، تراکم و تجمع چهار عامل ضـروری اسـت. آن چهـار    
 عامل عبارتند از:

 سرمایه -4، مدیریت -3، اطالعات -2، نیروی انسانی -1
که اگر  است ترین عامل، نیروی انسانیو باز در میان این چهار عامل، مهم

 تواند سه عامل دیگر را فراهم کند و توسعه را محقق سازند. فراهم شود می
شـود و در   سوم ـ نیروی انسانی توانا برای توسعه در دو نهاد تربیـت مـی   

ها، عامـل   گردد. وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه نهاد دیگری حفاظت می
ب هسـتند. وزارت بهداشـت، درمـان و... عامـل     تربیت نیروی انسـانی مطلـو  

حفاظت از سالمتی این نیروی انسانی است. در این نوشتار، فقط بـه وظـایف   
 ها و مشکالت آن خواهم پرداخت. ذاتی وزارت آموزش و پرورش و بحران

 گویند که: چهارم ـ آمار و ارقام به ما می
 تعداد معلمان کشور، بیش از یک میلیون نفر -
 میلیون نفر 13آموزان مملکت حدود  دانش تعداد -
 میلیون نفر 10سوادان مملکت حدود  تعداد بی -
 میلیون نفر 20کالس سواد دارند  5سوادان و کسانی که  تعداد بی -
 میلیون نفر 40سوادان و کسانی که زیر دیپلم هستند حدود  تعداد بی -
 های زیر استاندارد تعداد کالس -
 کنند ی که تر  تحصیل میآموزان تعداد دانش -
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 تومان 000/000/2آموز حدود  ی سرانه هر دانش بودجه -
 هزار نفر 180فرار تحصیلکردگان دانشگاهی ساالنه حدود  -
 درصد معلمان زیر خط فقر -
رسـید  اسـت کـه   میلیـارد تومـان    3000های اولیـاء بـه مـدارس     کمک -
 باشد. می میلیارد تومان بدون رسید 3000و  گیرند می

دهند که بر خال  صـراحت قـانون اساسـی بـه      این آمار و ارقام نشان می
اهمیت آموزش و پرورش و تعهدات حاکمیت در مقابل مردم، عملکـرد ایـن   

سال گذشته نه تنها مطلوب نبوده که بسـیار نگـران کننـده     37خانه در  وزارت
 رویم که به یک کشور دوقطبی از لحاظ سواد و معلومـات تبـدیل   است و می

کرده نخبـه و در حـد اسـتاندارد جهـانی      شویم؛ گروهی نسبتاً معدود تحصیل
سواد یـا   کنند و اکثریت کم داریم که عمدتاً به کشورهای پیشرفته مهاجرت می

 جام دهند!ی مملکت را ان قرار است توسعه کهسواد  بی
اقتصـاد  »ی بـاالی نظـام؛    پنجم ـ در یکی دو سـال گذشـته مسـووالن رده    

رتبـه اول علمـی در   »، «انـداز  سـند چشـم  »، «برنامه ششـم توسـعه  »، «مقاومتی
ها تحقق یابنـد.   کنند و ظاهراً امید دارند که این برنامه و... را مطرح می« منطقه

الذکر، تحقق نخواهند یافت و  ها بدون فراهم شدن چهار عامل فوق این برنامه
ی آمـوزش و   نـه خا ی جنابعالی است. وزارت خانه در اینجا تأکید روی وزارت

ی  هـا بـرای حرفـه    پرورش برای تربیت نیروی انسانی که از طریـق هنرسـتان  
هـا   ها برای ورود بـه دانشـگاه   شوند و یا از طریق دبیرستان تکنسین تربیت می

 شوند به چهار عامل مهم احتیا. دارند. این عوامل عبارتند از: آماده می
نهادهای مدنی بـرای   -4 مراکز آموزشی استاندارد -3معلم  -2بودجه  -1

بهداشــت و درمــان  -5امــور صــنفی، آموزشــی و ارتقــاء اطالعــات معلمــان 
 آموزان و معلمان دانش
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 ی آموزش و پروش بودجه

ی مسووالن آموزش و پرورش از کمی بودجه، بلند اسـت و   هر سال آه و ناله
ندارد های کهنه و غیراسـتا  حلی برای آن وجود ندارد. با همین کالس ظاهراً راه

های خطرنا  و کمی حقوق معلمـان و... سـال تحصـیلی بـه پایـان       اریبخو 
 شود. حلی پایدار، یافت نمی رسد و راه می

نـژاد بـه شـکلی کـامالً غیرکارشناسـی و       پول نقدی که در دوران احمدی
هـزار میلیـارد تومـان     40شـود چیـزی خـود     پوپولیستی به مردم پرداخت می

« مصـیبت عظمـی  »اد پرداخـت ماهانـه آن را   شود که وزیـر محتـرم اقتصـ    می
خوانده است اگر این پول به آموزش و بهداشت و درمان تعلـق گیـرد و هـر    

اش نداشته  ایرانی نگرانی برای آموزش فرزندانش و درمان و بهداشت خانواده
باشد، هی  اتفاقی نخواهد افتاد و همه هـم راضـی خواهنـد شـد. در وزارت     

ایـد   افتاده است و شما هم قـول داده  مثبتیقات نسبتاً بهداشت، درمان و... اتفا
مر مثبتـی  ا نی حقوق معلمان افزایش خواهد یافت، این هما که از مهرماه پایه
 ای آموزش و پرورش نیست. حل ریشه است ولی راه

احتجا. شما و وزیر محترم بهداشت، درمان... با مسووالن نظـام بایـد در   
ی علمی تجربه شده در جهان را جـایگزین یـک   ریز این زمینه باشد که برنامه

 رویکرد پوپولیستی مخرب کنند.

 معلمان آموزش و پرورش

عامل مؤثر توسعه خواهد بود. اگر کمیت و کیفیت معلمان آموزش و پرورش 
بودجه کافی موجود باشد و معلمان از خط فقر خـار. شـوند و بـرای امـرار     

سخت ایـام تابسـتان، تـدریس     شان مجبور به رانندگی تاکسی، کارهای معاش
آموزان و اولیاء آنهـا... نباشـند، کمیـت و     خصوصی صوری، تلکه کردن دانش

 توان ارتقاء داد. کیفیت معلمان را می
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 مراکز آموزشی استاندارد

ر، چند شیفت، غیربهداشـتی و... کیفیـت   پکتدریس در مراکز مخروبه، شلوغ، 
ی اتوبـان   خت پـل دو طبقـه  دهد با بودجه سا تدریس و تحصیل را کاهش می

توانستیم تمامی مراکـز آموزشـی ایـران را مجهـز بـه سیسـتم        صدر تهران، می
هـا فاجعـه نداشـته باشـیم و بـا       گرمایش مرکزی کنیم که هر سال در زمستان

توانسـتیم انجـام    ی یک ماه سوبسیدهای نقدی، سه بار این کـار را مـی   بودجه
 دهیم.

 نهادهای مدنی معلمان

ک میلیون نفری که در امر مهـم تـدریس اشـتغال دارد و قـرار     یک جمعیت ی
ی مملکـت را بـه    است نسل آینده مملکت را تربیت کند که طرح مهم توسعه

پیش ببرد احتیا. به نهاد مدنی سرتاسری قدرتمندی دارد که ایـن وظـایف را   
 انجام دهد:

 از حقوق صنفی معلمان دفاع کند. -1
ه مشکالت، نظرات علمـی، مـدیریتی و   نشریه سراسری داشته باشد ک -2

اخبـار  مرتباً به اطالع مسووالن برساند و  صنفی معلمان را در آن مطرح کند و
مربوط به معلمان و آموزش و پروش و ابتکارات معلمان در شیوه تـدریس و  

 مدیریت، در آن منعکس شود.
 کنفرانس علمی ـ مدیریتی ـ آموزشی سراسری برگزار کند و تجربه را   -3

 چهره به چهره به معلمان منتقل کند.
4- ... 
اند از وزارت کشور مجوز  اکنون چند نهاد مدنی صنفی معلمان توانسته هم

 فعالیت دریافت کنند که عبارتند از:
 ...-3سازمان معلمان ایران  -2کانون صنفی معلمان ایران  -1

ـ ن...  نهاد صنفی ـ مدنی هر قشر و گروهی ـ معلمان، کارگران، کشـاورزا   
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سـال اسـت در    150ضرورت تعامل این اقشار با دولت حـاکم اسـت. اینکـه    
اند، یک علت بیشـتر نـدارد و آن    ایران این نهادها شکل نگرفته و پایدار نبوده

بـا تشـکیل   دیکتاتوری، استبداد و مخالفت علنی نهادهای اطالعاتی ـ امنیتـی   
 است.آنها 

که فضای سیاسی نسبتاً بـاز   42ا ت 39در دوران شاه و در زمان دکتر امینی 
معلمــان ایــران هــم توانســتند حرکتــی مــدنی از خــود نشــان دهنــد و  شــد 
های خود را بیان کنند و حتی وزیـر فرهنـگ ـ دکتـر درخشـش ـ را        خواسته

وارد کابینه کنند و همین اقدامات وضع معیشتی را بهتـر کـرد و حقـوق آنهـا     
تـا   42ی پیدا کرد. پس از سـرکوب  های زندگ افزایش یافت و تناسبی با هزینه

 معلمان از هر نوع فعالیت صنفی ـ مدنی محروم بودند. در بعد از انقالب   57

در  ههای اطالعهاتی ه امنیتهی بهه نهادههای مهنفی معلمهان         نگاه دستگاه

 جمهوری اسالمی

های اطالعـاتی ـ امنیتـی، از یـک موضـع ضـد تشـکل مـدنی و ضـد           دستگاه
گیـری   ترین سطوح تصـمیم  در عالی 1360پس از  ی مدنی که ی جامعه توسعه

شکل گرفته است، دائماً نهادهای مـدنی، صـنفی، سیاسـی، فرهنگـی و حتـی      
دهند و از رشد آنهـا و حتـی    ها را تحت فشار اطالعاتی امنیتی قرار می خیریه

کننـد. بـدون تردیـد ایـن تصـمیم و       در مواردی از تشکیل آنها جلوگیری می
ی  نون اساسی اسـت و در عـین حـال مخـالف توسـعه     بازدارندگی مخالف قا

جامعه است. این تصـمیم فقـط یـک هـد  دارد و آن جلـوگیری از کـاهش       
قدرت حکومت و رشد قدرت نهادهـای مـدنی. در حالیکـه جهـان مـدرن و      

یجـه  در انگلسـتان بـه ایـن نت    1688پیشرفته از سیصد سال پـیش و دقیقـاً از   
ی مـدنی،   رسیده است که تعامل و تعادل بین قدرت حکومت و قدرت جامعه

توسعه، تعادل، نشـاط، پیشـرفت و آرامـش روانـی افـراد و جامعـه را سـب         
 شود. می
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در جمهوری اسالمی، برعکس و در تعارض کامل بـا قـانون اساسـی، در    
 ی وضع گذشته، فقط بـه نهادهـای حکومـت سـاخته و نهادهـای کـامالً       ادامه

ی امنیتـی،   د و به بهانـه نده موافق و مورد اطمینان حکومت، اجازه فعالیت می
ســازی از فعالیــت نهادهــای مســتقل از حکومــت  شــبه قــانونی و بــا پرونــده

 کند. جلوگیری می
این رویکرد تاکنون جامعه ایران را در شرایط امنیتی و هشـداردهنده نگـه   

یاسی و آرامش جامعه جلوگیری ی مدنی، فرهنگی، س داشته و از ایجاد جامعه
 37کرده است. نهادهای صنفی معلمان هم از همین برخورد رنـج بـرده و در   

سال گذشته نتوانسته شکل جدی و تأثیرگذار بـر امـر آمـوزش و پـرورش و     
های معلمان و اولیاء، داشته باشد. بـه عبـارت    معیشت، فرهنگ و رشد آگاهی

ی معلـم، نتوانسـته    وسط فرهیختهدیگر یک جمعیت یک میلیون نفری قشر مت
ی خـود،   جمعی در امـر حرفـه  « افزایی هم»های خود را در یک روند  خالقیت

نشـان دهــد و معلمــی، عمومــاً، از یــک امــر خــالق، نــوزایی، همــاهنگی بــا  
های علمی جهان، تبدیل شده است به تدریس صـوری محفوظـات و    پیشر 

مملکت. ضمناً معلمی از یـک   جوانان این« زنی تست»امری کامالً مکانیکی و 
اسـقاط  »سـاز و یـا    سـاز بـه یـک کاسـبی پـول     « انسان»گری و  ی مربی حرفه
هـای اطالعـاتی ـ امنیتـی، جلـوی رشـد        حتی این عملکرد دسـتگاه «. تکلیف
ها و بروز و ظهور معلمان خالق و مبتکر را هم گرفتـه اسـت. نگـاه     مدیریت

آمـوزش و پـرورش    محصور در اعتقادات خشک یک جریـان حکـومتی بـه   
د، نهای آموزش و پروش راه یاب ی مدیریت به حیطه« ها خودی»باعث شده که 

هـای   حتی اگر نـاتوان و ضـعیف باشـند و افـراد خـالق و مسـتعد بـه بهانـه        
 طرد و نفی و حتی اخرا. گردند.« ایدئولوژیک»

نوع مدرسه در آموزش و پـرورش وجـود دارد. مرحومـان بـاهنر و      14 -
ه منحل اعـالم کردنـد تـاهمگون شـوند     خصوصی را بالفاصل رجائی مدارس

 ولی در شرایط کنونی بیش از هر موقعی آموزش طبقاتی شده است.
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؛ بـه منظـور تسـخیر    ی قم و آموزش و پـرورش  ی علمیه ی حوزه رابطه -
ی حـوزوی، اتفـاق خطرنـاکی     تجربـه  های درس توسط روحانیون کـم  کالس

 اند. تدار  دیدهخواهد بود که برای نابودی آموزش 
*** 

 گریزی یک بیماری مزمن و بدخیم در ایران قانون

 1394مهر 

 مقدمه

ی عقلی ـ حسی، به این نتیجه رسیده اسـت کـه بـرای      بشریت در یک تجربه
ی خود احتیا. به آرامش دارد و آرامش او را محتا. به قـانون   بهروزی جامعه
وسـطی در انگلـیس،    میالدی در دوران پـس از قـرون   1688کرده است و از 

قانون اهمیت ذاتی پیدا کرد که اختیارات پادشاه کـاهش و اختیـارات مجلـس    
نمایندگان افزایش یافت یعنی اعمـال قـانون از طریـق قـدرت مـردم و نفـی       

هم بعد از این اتفاق، تعریف « قانون ـ اقتدار ـ مسوولیت  »قدرت فردی مثلث 
به قانون بـا داشـتن اقتـدار     ی مدنی قرار گرفت. عمل ی جامعه شد و سرلوحه

ی  طیعنی قدرت قانونی  و بازخواست طمسـوولیت  در جوامـع متمـدن شـیوه    
 1688زندگی شد. پیشرفت این کشورها هم از همین جا شـروع گردیـد و از   

میالدی به بعد بود که جوامع غربی فهمیدند کـه خـورده تحـوالت فرهنگـی،     
هماهنگ « قانون»در چارچوب علمی، تکنولوژیک، اعتقادی و سیاسی را باید 

به رسمیت « اقتدار ـ مسوولیت »ی  دار کنند و بعد تفکیک قوا و رابطه و جهت
 شناخته شد و قانون اساسی و قوانین موضوعه تدوین شدند.

امروزه هم مرتباً با تحـوالت دائمـی و مسـتمر جوامـع، قـوانین جدیـدی       
از مرزهـای ملـی    شود و قوانین علیرغم ناهمگونی قدرت کشورها تدوین می

و مشخصـاً پـس از جنـگ جهـانی دوم بـا       اند. المللی یافته گذشته و جنبه بین
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شوند و متخلف تنبیـه و   المللی تدوین و اجرا می سرعت و وسعت قوانین بین
 گردد. مجازات می

 قانون در ایران

خورشیدی فرمان مشروطیت امضاء شـد و در مجلـس اول    1285آذر  25در 
مم آن تصوی  گردید و ما صاح  قـانون اساسـی شـدیم.    قانون اساسی و مت

ی روشـنفکران مطلـع از    جنبش مردم به ستوه آمـده از اسـتبداد و بـه توصـیه    
هـا و   حـل نابسـامانی   تحوالت غرب به این نتیجه رسیدند کـه مشـروطیت راه  

دیکتاتوری است. وزیران و درباریـان و روشـنفکران همـراه مـردم بـازاری و      
گلیس تحصن کردند تا شاه را مجبـور بـه توشـیح فرمـان     عادی در سفارت ان

شاه مریض و علیل تسلیم شـد   مشروطه کنند. این ترفند جواب داد مظفرالدین
 الدوله، نخست وزیر مشروطه شد! ، عین«خشن و عبوس»ی  ولی یک شاهزاده
الدولـه   الدوله رئیس و وثوق افتتاح شد، ضیع 1285مهر  14مجلس اول در 

ضرب نیابت اول و دوم شدند. اکثریت نماینـدگان اعتقـادی بـه    ال و حا. امین
ــید  ــیر دو س ــتند و در مس ــبش مشــروطه   ،آزادی نداش ــانی جن ــران روح رهب

به مشروطه نه به عنوان یک ضرورت این افراد، ططباطبائی و بهبهانی  نبودند. 
ی حفـظ موقعیـت خـود نگـاه      پیوسته بودند، بلکه به آن به عنوان یک وسیله

 .کردند می
مـاه   دی 28شـاه در   مرد و محمـدعلی همان سال ماه  دی 18مظفرالدین در 

شـناخت و بـه همـین دلیـل      گذاری کرد. او مجلس را بـه رسـمیت نمـی    تا.
گذاری دعوت نکرد و چنـد نفـر معـدود را     نمایندگان مجلس را به جشن تا.

ا. شاهزادگی آنها بود و نه منزلت نمایندگی آنهـ « شأن»که دعوت کرد به دلیل 
معـرو  طشـیخ احمـد    خواهـان   عهدی سه نفر از آزادی او که در زمان والیت

روحی کرمانی، میرزا آقاخان کرمانی و حا. میرزاحسن خان خبیرالملـک  را  
وحشیانه سـر بریـده بـود، پیشـاپیش موضـع خـود را بـا آزادی و مشـروطه،         
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مشخص کرده بود و حال کـه فرمـان مشـروطیت و مجلـس ملـی بـه ابتکـار        
ای از درباریان پـا گرفتـه بـود، او، ابتـدا بـا       طلبی عده فکران و با فرصتروشن
و بعد که این روش جـواب  « تفتین، تذبذب، تهدید، تطمیع، تهمت، و نیرنگ»

نداد، طرح کودتا را با مشاوران روس خود طشاپشال و لیاخو  ، پی گرفـت.  
ود که بـه  معنی مشروطه و سود همدستی با توده، چیزهایی ب»به قول کسروی 
جا در جهـت   امپراطوری روسیه که مشروطه را تا همین« یافت. مغز او راه نمی

کـرد، مقابلـه بـا آن و اسـتقرار اسـتبداد را در پـیش        منافع انگلیس ارزیابی می
گرفته بود. مثلث؛ دربـار، روسـیه و بخشـی از روحـانیون بـه رهبـری شـیخ        

آذر  23ا برچیننـد و در  اله نوری، دست به کار شدند تا بساط مشروطه ر فضل
مـا دیـن نبـی    »دادنـد:   خانه اجتماع کردنـد و شـعار مـی    در میدان توپ 1286

سـیدمحمد یـزدی یـا    »و بـه قـول کسـروی:    « خواهیم. خواهیم. مشروطه نمی
گفت: زنا بکـن، دزدی بکـن، آدم بکـش، امـا      رفت و می منبرسیداکبر شاه به 

خواهـان باعـث شـد کـه      طهمعهذا، مبارزات مشرو« نزدیک این مجلس مرو...
با تذبـذب در پشـت جلـد قـرآن      1286ماه  شاه، مجدداً در اول دی محمدعلی

مجید سوگند یاد کند که از اصول مشروطه حمایت و ضمانت کند. معهذا، در 
بـه دار  ، مجلس به توپ بسـته شـد و انقالبیـون در باغشـاه     1287دوم تیرماه 

 آویخته شدند.
خواسته بود یـک مجلـس دولتـی تشـکیل      شاه اله از محمدعلی شیخ فضل

دهد که موفق نشد. مردم از شهرها بـه سـوی تهـران حرکـت کردنـد، حتـی       
های قفقـاز، داوطلبـان را بـرای یـاری مـردم ایـران        ی سوسیال دمکرات کمیته

گسیل داشت. سقوط استبداد صغیر و متعاقباً خلع سالح انقالبیـون در پـار    
یـون  ببیـون را حـذ  کـرد. مثلـث؛ انقال    شاه و هـم انقال  اتابک، هم محمدعلی

نگر که دیگر استبداد را در راستای تـداوم منـافع    طل ، درباریان آینده مشروطه
دیدنـد و دولـت انگلـیس در مقابـل مثلـث قبلـی شـکل گرفـت.          خود نمـی 

 روشنفکران روس و انگلیس هم صدایشان درآمد.



 147/  های زندان تیادداش

ــی، در   ــر روس ــتوی، متفک ــه  15تولس ــه 1908ژوئی ــی »ی  در روزنام دیل
شـرمانه   برای خدا خجالت بکشید و این الشخوری بی»نوشت که: « کرونیکل

گیرد، عالقه و حسـن نیـت    را که بر باالی جسد یک ملت شریف صورت می
هـم نوشـت کـه:    « گـالزورتی »ی انگلیسی،  و شاعر آزاده« متقابل نام مگذارید.

در اعمـاق  واقعاً شرم از آن نداریم که رخساره حـق و راسـتی را ببوسـیم و    »
 «منجالب پستی هر روز بیشتر نقش خویش را اسیر رذالت کنیم.

تهران توسط نیروهای مسلح فتح شـد و محمدعلیشـاه بـه سـفارت روس     
را خلع و احمدشاه صغیر را پادشاه کرد. ناصرالملک  او پناهنده و مجلس دوم

السلطنه با یک کودتای آرام، تعطیلی مجلس دوم، بستن درب احـزاب و   نای 
تاز میدان سیاست شـد.   شکستن قلم نویسندگان مطبوعات، سه سال تمام یکه

ــن    ــود و ای ــیس ب ــپرده انگل ــه سرس ــروطهاو ک ــین مش ــتای  چن ای را در راس
کـرد، سـه سـال     نمـا ارزیـابی مـی    های انگلیس و درباریـان مشـروطه   سیاست

 تا احمدشاه به سن قانونی برسد.با این بهانه دیکتاتوری کرد 
کـرد، اولتیمـاتم داد کـه     ن وضع را به نفع خود ارزیابی نمیی که ای روسیه

 نیروهایش وارد پایتخت خواهند شد.
های دو قدرت اسـتعماری گیـر    خواه در گازانبر سیاست انقالبیون مشروطه

کرده بودند. به قم رفتنـد، کمیتـه قیـام تشـکیل دادنـد و بعـد بـه اصـفهان و         
از حمایت ضمنی ترکیـه و آلمـان   کرمانشاه و در نهایت به ترکیه کوچیدند تا 

السـلطنه مـافی    وزیـری نظـام   برخوردار شوند و دولت ملی در تبعید با نخست
تشکیل دادند و پس از سه سال، جنگ جهانی اول و پیروزی انقالبیون روسیه 
و رسیدن احمدشاه به سن قانونی، باعث شد که تغییراتی اند  تحقق یابـد و  

 مجلس سوم افتتاح شود.
تشکیل شده بـود ولـی بـه     1295الدوله در  ارم با پشتکار وثوقمجلس چه

هم ادامـه پیـدا کـرد و عمـالً      1300دلیل اختالفات، تکمیل انتخابات حتی تا 
انگلیس با کودتـا،   1299در  .کاریکاتوری از مجلس و مشروطه در جریان بود
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رضاشاه را برای تحقق و تثبیت اهدا  خـود بـه خـدمت گرفـت و در سـال      
از ه پادشاهی رساند. در مجلس پنجم و ششم، چند نفری از ملیـون ـ   ب 1304

  1307جمله شهید مدرس ـ حضور داشتند. ولی رضاخان از مجلـس هفـتم ط   
ای از  عـده  1307تا  1299مجلس را کامالً یک مجلس درباری کرد. در فاصله 

روشنفکران و انقالبیون یا ترور شدند یا منزوی و یا دست به مهاجرت زدنـد  
شهید مدرس را به حصر و حبس و تبعید به خوا  فرسـتاد   1307و در سال 
 و حتـی . اکثریـت روحـانیون   نـد او را در کاشمر، شهید کرد 1316تا در سال 

الـه بودنـد از    ی علمیه قم کـه در راسـتای تفکـر شـیخ فضـل      گذار حوزه بنیان
ی رضاشاه حمایت کردند و مدرس را تنها گذاشتند و به حصر و حبس او حت

مشـروطه مصـادره شـد و    یک اعتراض دوستانه هم نکردند. عمـالً محتـوای   
بخش محدودی از فرم آن طمجلس  باقی ماند. این مصادره توسط انگلیس بـا  

الدولـه و   ی قاجار و اشـرا  وابسـته طوثـوق    عاملیت رضاخان، درباریان دوره
ون های ملـی؛ روحـانی   سیدضیاء...  و روحانیت حوزه، توفیق یافت. شخصیت

ورزان  ططباطبایی و بهبهانی و... ، روشنفکران طبهار و فرخـی و...  و سیاسـت  
طمصدق و مدرس و...  یا شهید شدند یا به بند کشیده شدند و یا به حصـر و  

 حبس رفتند.
از مثلث طرفدار مشروطه طانگلیس، شاهزادگان و اشرا  و انقالبیون ؛ بـه  

نگلـیس ـ شـاهزادگان و اشـرا      خواه، اتحـاد ا  دلیل ضعف انقالبیون مشروطه
با خیال راحت، قدرت متمرکزی کـه بـرای حفـظ     1304برنده شد و از سال 

های نفت ضروری بود برقرار کردند و حریـف روسـی را کنـار زدنـد. و      چاه
توافـق  ، انگلـیس،  1917با رهبر انقالب کبیر  ؛حتی برای تداوم سلطه انگلیس

بی جنگل را فدا کردنـد. تعطیلـی   را امضاء کرد. مشروطه و جنبش انقال 1920
شـود کـه    گیری این می ادامه داشت. نتیجه 1320مشروطیت با حفظ فُرم آن تا 

های آن به تحقق و نفـوذ قـانون منجـر     نفس تدوین قانون اساسی و ایجاد فُرم
هـای گذشـته    شود. صاحبان قدرت واقعـی در شـرایطی جدیـد کـه فُـرم      نمی
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پذیرنـد ولـی محتـوای گذشـته را حفـظ       پاسخگو نیستند، فرم جدیـد را مـی  
کنند. محتوای حکومت ایران، استبدادی و در راستای منافع استعماری بود.  می

با تغییراتی در جابجایی استعمارگران، دیکتـاتوری هـم حفـظ شـد و در او.     
سال دیگر،  60، قرارداد جدید نفت برای مدت 1312قدرت رضاشاه در سال 

گریــزی رضاشــاه بــا اهــدا   روطه، قــانونی مشــ تمدیــد گردیــد. در پدیــده
هـم   1332مـرداد   28استعماری انگلیس جفت و جور شـده بـود و کودتـای    

بازگشت به همان اهدا  بود و منتها این بـار اسـتعمار انگلـیس مجبـور شـد      
برای تحقق کودتا استعمار جدید قدرتمند امریکا را هم شریک کنـد. مصـدق   

نون مشهروطیت، تهیمین اسهتقالل و    زنده کردن قایک هد  بیشتر نداشت. 
. شکست جنبش ملی بـدون توطئـه مشـتر  اسـتعمار طامریکـا ـ       دموکراسی

شاه  ممکن نبود. محمدرضاشاه، شبیه محمدعلیانگلیس  و اشرا  و درباریان 
بود اما چیزی که با حمله به نماد دموکراسی و قانون و کمک استعمار روسیه 

ار امریکا ـ انگلیس، محقق گردید. و اما  مقدور نشد در اینجا با وحدت استعم
 گریزی چرا؟ ، قانون1357در انقالب اسالمی 

 گریزی در جمهوری اسالمی! قانون

مقدمه باید گفت که پس از جنبش تنباکو و فتوای میرزای شـیرازی کـه جنـبش    
را تا اندرونی ناصرالدین شاه هم پیش برد، شاه را به وحشـت انـداخت و اگـر    

بود چه بسا کـه بسـاط سـلطنت     ر فتوا دال بر نفی سلطنت میی دیگری د جمله
شد. لذا، ناصـرالدین شـاه از روی تـرس یـا شـیطنت بـه        قاجاریه هم جمع می

میرزای شیرازی پیغام داد و ایشان را به قبضه کردن حکومت دعوت کرد. میـرزا  
ای بکشانند که شکست بخـوریم   خواهند ما را به صحنه می»با هوشمندی گفت: 

های اجان  به شـیوة مـؤثر مقابلـه     یگر نتوانیم با فسادهای حکومت و توطئهو د
خیر اعلیحضرت، حکومت کماکان در »و در پاسخ ناصرالدین شاه گفت: « کنیم.

 «دست شما باشد، ما نیاز نداریم که در مسند قدرت قرار گیریم.
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ی عمـومی را دو چیـز بیـان     میرزای شیرازی نقـش روحانیـت در عرصـه   
و پیشنهاد کس  « های اجان  توطئه»و « فسادهای حکومت»مبارزه با  کند؛ می

دانـد بـرای شکسـت     ای مـی  قدرت توسط ناصرالدین شاه را پوسـت خربـزه  
ی مملکت. آخوند خراسانی هم که طرفدار مشروطیت بـود   روحانیت در اداره

ی مبارزه با ظلم، فساد و اسـتبداد بـه دنبـال مـا      اگر مردم در صحنه»گفت که: 
انـد، مـا را بـه اشـتباه نیندازنـد کـه تصـور کنـیم مـردم حکومـت مـا را             مدهآ
ی ریاست طلبی شرکت داریم  خواهند... و اگر احساس کنند که در مسابقه می

پیشـگان و   کنند که به چشم دیگر سیاست آنگاه به ما به همان چشمی نگاه می
نند که ما دیـن را  ک شمارند. زیرا احساس می بلکه ما را از آنان غیراعتمادتر می

 «ایم... وسیله دستیابی به مقاصد دنیوی قرار داده
الـه نـائینی کـه کسـ  قـدرت توسـط        آخوند خراسـانی در جـواب آیـت   
تبعیـت حکومـت از دیـن مـورد نظـر      »روحانیت را پیشنهاد کرده بود گفـت:  

دیهن تهابح حکومهت    است، اما اگر خودمان حکومت را در دسـت بگیـریم،   
های اسالمی... اصول عقلی و اخالقی برای  سالمی و ارزش... احکام اشود می

 «شود. حفظ حکومت طقدرت  فدا و قربانی می
اله بروجردی با کسـ  قـدرت سیاسـی     در دوران محمدرضا شاه هم آیت

و روحانیـت را   مرجعیـت توسط روحانیت کامالً مخالف بود و همیشه شـأن  
مرجعیـت را در   دیـد و تأثیرگـذاری حـوزه و    مـی مستقل از قـدرت سیاسـی   

کرد، چنانکـه در مـوارد متعـدد بـه محمدرضاشـاه       ی عمومی اعمال می عرصه
 دید. هشدار داد و او هم خود را مجبور به تبعیت می

اله بروجردی و درگیری جـدی امـام خمینـی بـا شـاه و       پس از فوت آیت
توسط « والیت فقیه»های امریکا و تبعید ایشان به نجف بود که نظریه  سیاست
نـویس قـانون اساسـی هـم،      ان تئوریزه شد و پس از انقالب حتی در پیشایش

امـام مخـالفتی    با حذ  والیت فقیه از قـانون اساسـی  والیت فقیه نیامده بود. 
ای از روحـانیون آن را   نداشت. در مجلس تدوین قانون اساسی بود کـه عـده  
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 ، تبـدیل 1368مطرح کردند و حالـت قـانون پیـدا کـرد و در بـازنگری سـال       
 شد.  « ی فقیه والیت مطلقه»

پس از تصوی  قانون اساسی و در آن شرایط متشتت اجتماعی و سیاسـی  
توجهی به قـانون،   و شروع جنگ تحمیلی و تروریسم، شرایط برای نفی و بی

کننده در نهادهـای اطالعـاتی ـ امنیتـی ـ قضـایی،        فراهم شد و نیروهای عمل
الـه   دیدنـد. هرچنـد چنـد بـار آیـت      چندان خود را مقید به اجرای قانون نمی

الـه منتظـری ـ     خمینی هشدار رعایت عدالت را داده بودند و تـا روابـط آیـت   
شـکنی را   اله منتظری جلوی خیلی از قـانون  اله خمینی، مطلوب بود، آیت آیت

الـه منتظـری از سـاختار قـدرت و      گرفت ولی پس از فوت امام و حذ  آیت
کم سیسـتماتیزه شـد و مسـئله     قانون، کم شکنی و دور زدن پایان جنگ، قانون

آن نان اهمیت یافت که همه چیز ـ از جمله قانون اساسـی و قـوانین    « امنیت»
 عادی ـ را به حاشیه راند.

شـکنی و دور   گرفت، قـانون  ی جدیدی که آرام آرام داشت شکل می طبقه
لبتـه  کرد و ا زدن قانون را در راستای منافع جناحی و طبقاتی خود ارزیابی می

ی فاضله هم عامل دیگـری   های ایدئولوژیک و ساختن مدینه تمسک به آرمان
ی قضـائیه در   ی تفکیـک قـوا و ایجـاد قـوه     ها بود. فلسفه شکنی در این قانون

ی ارزشـمند بشـری بـرای جلـوگیری از      کشورهای دمکراتیک که یک تجربه
ر قـانون  شکنی قوه مجریه بود. این تفکیـک و اسـتقالل قـوه قضـائیه د     قانون

 اساسی ما هم پذیرفته شده است.
یک ضرورت بود ولی نه از طریق نفی اسـتقالل  « امنیت ملی»عمده کردن 

هـای   هـای دسـتگاه   هـا و سیاسـت   قوه قضائیه و تابع شدن این قوه به طراحی
 دانست. ، آن را ضروری می«ی جدید طبقه»اطالعاتی ـ امنیتی که 

ن، تحلیـل کردنـد کـه حـذ  شـیخ      روحانیو 1357اینکه بعداً در انقالب 
باشد. هد  روسـیه و انگلـیس،    اهلل و روحانیت، هد  بود؛ نادرست می فضل

دار، حـذ  یـا تحلیـل مشـروطیت بـود و نـه        دربار قاجاریه و اشرا  زمـین 
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از روحانیت. روسیه با به توپ بستن مجلس و حمایت بخشـی از روحانیـت   
السـلطنه و آوردن   ی آرام نایـ  بیون و کودتـا و انگلیس با خلع سالح انقالآن 

 رضاشاه.
کرد و او قصـد   دکتر مصدق از فراکسیون روحانیت در مجلس حمایت می
توانسـت و نـه    قانونمندی مشارکت روحانیـت را داشـت. هـی کس نـه مـی     

خواست که در یک نظام دمکراتیک، روحانیت را حذ  کند. رضاشاه هم  نمی
بـود، بعـداً بـا دیکتـاتوری و     که ابتدا با کمک روحانیـت بـه قـدرت رسـیده     

هـا را هـم حـذ  و     سرکوب نه تنها روحانیت را حذ  که تمـامی دمکـرات  
 حصر و اعدام کرد.

 موقعیت کنونی روحانیت در حکومت

شکنی رئیس قـوه قضـا و دادسـتان تهـران را آوردم تـا       در سطور قبلی، قانون
 .حاکمشکنی کل روحانیون  دلیلی باشد بر قانون
ساسی جمهوری اسالمی، تحت تأثیر انقالب مشروطیت و محتوای قانون ا

ذهنیت اینکه در مشروطه حذ  روحانیت موجـ  انحـرا  مشـروطه شـده     
قـانون  نفـی  استبداد رضاشـاهی و محمدرضاشـاهی و    و بعد ازاستبداد، است

شـکنی   از قـانون  1342اساسی مشروطه، تدوین شـد. روحانیـت کـه پـس از     
زدایـی   اله خمینی کـه از اسـالم   خص آیتمحمدرضاشاه، صدمه دیده بود و ش

رضاشاه و محمدرضاشاه ناراحت بود، در استحکام قـانون اساسـی جدیـد بـا     
محتوای اسالمی آن کوشید. ولی در عین حال تأکیـدی بـر انحصـاری کـردن     
قدرت روحانیت در ابتدا، نبود. همانطور کـه گفتـه شـده در مجلـس تـدوین      

ون والیـت فقیـه در قـانون اساسـی را     قانون اساسی بود که بعضی از روحـانی 
هم بـه   «مطلقه»در بازنگری لفظ  1368مطرح کردند و عمالً قانونی شد و در 

ی روحانیـت و   آن اضافه گردید. دیگر قانون اساسی در تحکیم قدرت مطلقـه 
اسالم هی  چیز کم نداشت. شورای نگهبانی از فقهایی تعبیه شده بـود کـه از   
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حکومـت ولـی   کـرد و در رأس   رع جلوگیری میتصوی  هر قانونی مغایر ش
فقیه وجود داشت که اختیارات نامحدود و بـدون مسـوولیت داشـت. کنتـرل     
والیت فقیه هم منحصراً به روحانیون واگذار شـده بـود. ولـی در عمـل و بـا      

ی تاریخی جامعه همه چیز در راستای تحکیم و گسترش عمل  توجه به سابقه
« نظـارت استصـوابی  »پـیش رفـت.   « ه فقیـه ولـی مطلقـ  »و « شورای نگهبـان »

تصوی  شد و شورای نگهبان قدرقدرت شـد و مجلـس شـورای اسـالمی و     
مجلس خبرگان را از طریق اعمال قانون کامالً قبضه کـرد. دموکراسـی قـانون    

تبدیل شد. مردم بـه خـودی ـ غیرخـودی،     « دموکراسی استصوابی»اساسی به 
حق ورود بـه   ؛ها تأیید و غیرخودی ها را تقسیم شدند. شورای نگهبان خودی

مجالس شورای اسالمی و خبرگان نداشتند. مجمع تشخیص مصلحت هـم بـا   
ای در آن  درصـد جمعیـت اهـل سـنت، نماینـده      20ها تشکیل شـد و   خودی

 ندارند. قوانین عادی هم تحت تأثیر فقه شیعه، تدوین و تصوی  شدند.
مردم و تفکیک قـوا   شصت اصل از اصول قانون اساسی که دال بر حقوق

بودند یا هم نان تعطیل هستند و یا نیمـه و نصـفه بـا همـان دیـد خـودی ـ        
 شوند. غیرخودی، اجرا می

طلبـانی   ، از درون نظـام، اصـالح  1376نوزده سال بعد از انقالب، در سال 
ی قـانون اساسـی اعتـراض     ظاهر شدند که برای بعضی از اصول تعطیل شـده 

ی تداوم نفـی حقـوق مـردم؛ خشـونت، سـرکوب،      در این مرحله برا داشتند.
کـه بـا ایـن تقاضـا     « هـای گذشـته   خودی»ی  سازی، زندان و... بر علیه پرونده

غیرخودی شده بودند هم شروع شد و اصالحات تعلیق گردید و دولتی روی 
میلیارد دالر درآمد از منـابع نفـت و گـاز و     1200کار آمد که عالوه بر اینکه 

ه باد فنا داد، روابط ایران با جهان را به بحران کشاند و فقر پتروشیمی و... را ب
و فساد و تبعیض و بیکاری و اعتیاد و صدها آسی  اجتمـاعی را یـا تشـدید    

هـای اجتمـاعی و شـبح جنـگ      بحـران  1388کرد و یا مسب  شـد. تـا سـال    
ای رســیده بودنــد کــه افــرادی کــه ســالیان طــوالنی از   خــارجی بــه مرحلــه
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انتخابـاتی بـا هـد      تـا ره گرفته بودنـد، بـه میـدان آمدنـد     ورزی کنا سیاست
د. نتیجه انتخابات طوری اعـالم شـد کـه معترضـین بـه      وانجام ش« ساز امنیت»

آمیز ـ مـدنی درخواسـت رسـیدگی بـه آن را داشـتند. بـاز بـا          شکل مسالمت
سازی و کشتار جواب شنیدند و از هر  پروندهو ی خشونت و سرکوب  چرخه

هـا، جلـوگیری شـد. حاکمیـت      سـازی  ها و شفا  فع کدورتابتکاری برای ر
دیـد و لـذا آزادی افـراد و آزادی احـزاب را فـدای       امنیت را مورد تهدید مـی 

ای که همیشه در بعد از مشروطیت وجود داشته است. البته  امنیت کرد. چرخه
در تعریف امنیت هم مناقشه بود. چون بعضی معتقد بودند که امنیت ملی بـه  

 فتاده بود. خطر نیا
در ، انتخاباتی در پیش بود که رویکرد حاکمیت بـا گذشـته   1392در سال 

، «الناس است رأی مردم حق»تفاوت داشت، اصطالحاتی جدید شنیده شد: آن 
، و... این رویکرد، امید زیادی ایجاد «به خاطر ایران در انتخابات شرکت کنید»

جمهور شد کـه اگرچـه در   و کسی رئیس  1388و  1376کرد، البته نه در حد 
هـا را داشـته و    سال گذشته در درون نهادهای حاکمیـت مهمتـرین پسـت    35

به مواضـعی   1388و  1376طلبان  ماد بوده است ولی هم ون اصالحتمورد اع
شـکنی   رسیده بود که با مواضع بخش غالـ  حاکمیـت متفـاوت بـود. قـانون     

 آشکار باز تشدید شد.
راترین فرد در جامعه باشد خـود بـه میـدان    گ القضات که باید قانون قاضی
نظـارت  »شکنی آمد و آنقدر شتاب داشت که قانون اساسی را در مـورد   قانون

، نقض کرد. آنقدر این آش شور شد که دوستان خود ایشان ل  به «بر رهبری
اعتراض گشودند. موقعی که رئیس قوه قضائیه کمر به نقـض قـانون اساسـی    

روزنامه رسالت « اساسی نظارت بر رهبری نیستدر قانون »بست و گفت که 
تشخیص دارا بودن شـرایط رهبـری جـز از راه نظـارت     »هم به فریاد آمد که 

  26/9/94طناصر ایمانی « نیست
ضـرورت  »ایمانی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی را به صـراحت در  
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اعـالم کـرد و سـیره پیـامبر و علـی ابـن       « بر رهبری توسط خبرگـان نظارت 
یطال  را در دوران حکومتشان در همین راستا تعبیر کرد. روزنامه ایـران در  اب

در ایـن  »یادداشتی از سایت رهبری را بازنشـر داد و نوشـت:    25/9/94مورخ 
نـژاد،   منتشـر شـده، نگارنـده سـیداحمد حبیـ       92شهریور  12یادداشت که 

سـالمی  استادیار دانشگاه مذاه  اسالمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقـات ا 
من نظـارت  »مجلس، پس از اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه 

را دوست دارم و از گریز از نظارت ـ اگر در کسـی و در جـایی باشـد ـ بـه       
، بـه  «تـرم  مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال شدت گله

اخته و در پایـان  در اصول قانون اساسی پرد« نظارت بر رهبری»بررسی بحث 
نظـام حقـوق اساسـی جمهـوری اسـالمی بـا       : »کـه  گیری کـرده اسـت   نتیجه

نماید: لـزوم وجـود و بقـای     های ذیل نظارت بر رهبری را تنظیم می مکانیسم
طنظارت درونـی ، بیـان تسـاوی     109شرایط و اوصا  در رهبری طبق اصل 

ی، اطالق امر بـه  قانون اساس 107رهبری با مردم در برابر قانون در ذیل اصل 
قانون اساسی، اصـل   8معرو  و نهی از منکر و شمول آن به رهبری در اصل 

  و برخــورداری یکســان همــه 20تســاوی همگــان در برابــر قــانون طاصــل 
 ، قـرار دادن ابزارهـای   19در نظر گرفتن امتیاز خا  طاصل شهروندان بدون 

هـای   و رسـانه  نظارتی در اختیـار شـهروندان، ماننـد اصـل آزادی مطبوعـات     
  و 26طاصل   و آزادی احزاب و تشکیالت سیاسی 175و  24گروهی طاصل 
های مقرر در قانون اساسـی،     در چارچوب27ها طاصل  پیمایی تجمعات و راه

قرار دادن مجلس خبرگان به عنوان ناظر بر رهبری در دو بخش بقای شـرایط  
 «یقانون اساس 108و اوصا  و نیز عملکرد رهبری در اصل 
ی قضا که وظایف ذاتی او دفـاع و   حال سوال این است که چرا رئیس قوه

کنـد؟ آیـا رئـیس     اجرای قانون است، چنین آشکارا نقض قـانون اساسـی مـی   
شکنی و تحریف قانون اساسی مملکـت اندیشـیده    ی قضا به عواق  قانون قوه

شـان   شکنی به منظور منـافع اسـتراتژیکی ایشـان و گـروه     است؟ آیا این قانون
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و یا از نوع چاپلوسی و مداهنه است؟ آیا ایشان مشکل معرفتی دارد و است؟ 
قانون اساسی را نخوانده است؟ و یا ضرورت خواندن آن را نیافته است؟ آیـا  

ی  داند که نقض قانون اساسی توسـط وی در دسـتگاه زیرمجموعـه    ایشان می
 ای خواهد داد؟ ایشان چه نتیجه

  دادستان تهران، هم در یـک اقـدام   2/9/94د طنتیجه معلوم است، در جرای
انگیز عملکرد کلیه قضات را زیر سوال بـرده بـود کـه بـه دلیـل عـدم        شگفت

ستان تهران سمبل و دزندانیان زیاد شده است. خود این دارعایت قانون تعداد 
شـکنی اسـت کـه بـر.      شکنی است. او نه تنها سـمبل قـانون   ی قانون مجسمه
هم هست. هی  وکیل و خانواده زندانی، دسترسی به او  نشین قوه قضائیه عا.

اش در زمان معقـول   ندارد، مگر دوستانش! هی  مظلومی امید ندارد که پرونده
توسط این آقـای دادسـتان دیـده شـود، مگـر دوسـتان ایشـان. هـی  زنـدانی          

اند، انتظـار نـدارد    گناهی که توسط قضات مورد انتقاد ایشان، محبوس شده بی
 آقای دادستان از حقوق آنها دفاع شود!که توسط 
سـتان  «داد»کسی که ایشان را بشناسد و با عملکردش آشنا باشد او را  هی 

کنـد!   نامه زندان را اجرا نمـی  هاست که آئین داند! او سال العموم نمی«مدعی»و 
المللـی مـواد    چیـان بـین   نامه زندان، دزدان دریـایی، قاچـاق   او بر خال  آئین
برداران، مختلسین، دزدان  چیان داخلی مواد مخدر، معتادان، کاله مخدر، قاچاق

کند! او افـراد سـالم را    را همبند با زندانیان سیاسی نگهداری میالمال و...  بیت
هـا   ، مسلولین، بیمـاران پوسـتی و ده  Cو  B، هپاتیت HIVدر میان مبتالیان به 

ر فضـای متـراکم   کنـد! و آنهـم د   نوع بیماری واگیردار خطرنا  نگهداری می
یسـت. نـه بـه قـانون نـه بـه شـرع        بند ن زندان! این دادستان، به هی  چیز پای

ی جهانی حقوق بشر، نه به اخالق عرفی معمول جهـان!   مقدس، نه به اعالمیه
او بـه راحتــی بــه افـراد معــرو  و سرشــناس و مجتهـد و مرجــع تقلیــد در    

ـ    جمهوری اسالمی طآیت زنـد طبـه    را مـی اله هاشمی شـاهرودی  تهمـت و افت
روایت مهندس حسینی از دوستان آقای هاشمی شـاهرودی ، او بـه سـادگی    
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الـذکر  و   فـوق  یکند طمهندس حسـین  دستور زدن کابل به زندانی را صادر می
ها بر بدن مهندس حسینی مشهود است. این آقای دادستان،  هنوز آثار آن کابل
آشـکارا مسـتلزم نفـی    ، هرچه از او بخواهند کـه  «مأمور معذور»هم ون یک 

گناه را بـر   کند! او نه تنها افراد بی عدالت و نفی استقالل قاضی باشد، اجرا می
کند که با کمال قلـدری مسـتندات قـانونی     خال  قوانین موضوعه زندانی می

کند! او به نظر معاونت حقوقی خود طجناب آقای  این زندانیان را هم بیان نمی
کنـد!   نی زندانی کردن یک مظلوم هم اعتنا نمـی دکتر جهانی  در مورد غیرقانو

کنـد! او   را هـم غمـض عـین مـی    « حکم بـازداری »و « حکم تعزیری»او فرق 
کنـد! او   ، اجرا می«حکم تعزیری»سال، به جای  14از  را پس« حکم بازداری»

سـال اجـرا    12کند! حکمـی کـه    قانون مرور زمان احکام قضایی را اجرا نمی
 کند! اجرا می« فرموده»باشد را به  می« مرور زمان»ن نشده و از مصادیق متق

آید که ریاست قـوه قضـائیه و دادسـتان تهـران از      حال این سوال پیش می
« براندازی»کند؟! آیا هی   نقض آشکار قوانین مملکت چه هدفی را تعقی  می

از این دو نفر مـؤثرتر در برانـدازی جمهـوری اسـالمی، هسـتند؟! آیـا هـی         
تـری دارد؟! گویـا هـی کس نگـران ایـن       ی از این دو نفش مخربا نفوذکننده

مارادونـا را ول کنیـد   » گوینـد کـه:   مـی  وضع نیست! دلسوزان نظام و انقالب،
 که فردا دیر خواهد بود!« غضنفر را ب سبید

*** 

 زدگی جمهوری اسالمی فساد مالی ـ اداری و فساد اجتماعی؛ سن

1394 

 مقدمه

المللـی   ی کشورهای جهان و موسسات بین همه ای جهانی است و فساد پدیده
... هـم بـا آن مبـارزه    UNDPالمللـی پـول،    صـندوق بـین   ،مانند بانک جهانی
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در جهان تعریـف شـده اسـت تـا از فسـاد      « سازی شفا »کنند و شاخص  می
تـر باشـند    تـر و عادالنـه   جلوگیری کنـد. امـروز کشـورها هرچـه دمکراتیـک     

تـر   آنها کمتر و هرچه مستبدتر و ناعادالنـه طکشورهای اسکاندیناوی  فساد در 
 فساد در آنها بیشتر است.

ی آن را بـاقی   خـورد و پوسـته   فساد، هم ون سن کـه مغـز گنـدم را مـی    
گذارد محتوای انقالب، قانون اساسی، اخالق اجتماعی و سـنن گذشـتگان    می

هاسـت کـه    ای بـاقی خواهـد گذاشـت. سـال     خـورد و پوسـته   را از درون می
اند و چنـدین   ن و مسووالن جمهوری اسالمی متوجه این فساد شدهروشنفکرا

 کتاب در مورد فساد ترجمه و تألیف هم شده است.
 فساد را به دو قسمت باید تقسیم کرد:

 های دولتی؛ مالی ـ اداری فساد دستگاه -1
 فساد اجتماعی در میان مردم و فعاالن جامعه -2

ون، محقـق و  زیران دارد. لرد کـر ی تاریخی در دستگاه دولتی ا فساد سابقه
در کتابی که راجع به ایران نوشت، آورده  19دولتمرد انگلیسی در اواخر قرن 

دولتمردان و کارمنـدان دولـت ایـران مـداخل را بـیش از مواجـ        »است که 
، «حـق و حسـاب  »مداخل آن چیـزی بـوده اسـت کـه بـه آن      « دوست دارند.

آن ه گفتـه   وری اسالمی، عالوه بر، و در جمه«اختالس»، «زیرمیزی»، «رشوه»
کمـک بـه   »، «العمـل  حق»، «هدیه»، «صلح»، «هبه»مذهبی الحات طاص شود می

ها و مأموران دولتی در  ، و... هم به خود گرفته است. از فجایع ژاندارم«خیریه
های فـراوان در   رضاشاه و حتی محمدرضاشاه داستان و دوراندوران قاجاریه 

، 1357ون تـا انقـالب   زدوران لـرد کـر  به تدریج از تاریخ ثبت شده است که 
شکل عمومی و اجتماعی آن توسط کارمندان ادارات دولتی کمتـر شـده بـود    
ولی در سطوح باالی مملکتی فسادهای کـالن رایـج بـود بـه طـوری کـه در       

گفتنـد کـه چهـل درصـد      های نزدیک به انقالب کارشناسان امریکایی می سال
شـود. آن ـه    دهای وابسته دولتی صـر  فسـاد مـی   درآمد نفت در دربار و نها
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ی  به آنها و دولتمردان زمان شاه ـ البته نـه همـه   ی پهلوی و وابستگان  خانواده
 آنها ـ از ایران بردند، صدها میلیارد دالر برآورد شده است.
آمـوزی در مـورد ایـن     واقعیت این است که افشـاگری درسـت و عبـرت   

بلکه در تصاح  اموال فراریان رژیـم شـاه و   فسادها، در بعد از انقالب نشد، 
هـای زیـادی    ی بنیاد مستضعفان و بنیاد پهلوی طعلوی  حیف و میـل  در اداره

آن را تهدید کرد از  اننامید و مدیر« بنیاد مستکبران»شد که یک بار امام آن را 
 مردم خواهد خواست که بنیاد را تصاح  کنند.

فساد اجتمـاعی طرفتـار مـردم عـادی      اوایل انقالب، فساد اداری ـ مالی و  
فروکش کرد و جامعه رنگ و بوی انقالبی و سالمت رفتاری شهروندان را به 

به بعد و با وجود جنگ و دو نرخی شدن  1362های  خود گرفت ولی از سال
ی اموال فراریان، فساد رو به گسترش و تعمیق رفت، تا حـدی   ارز و مصادره

نظام مبارزه بـا فسـاد را غیـرممکن و آن را     که عده زیادی از مسووالن درون
های نظـارتی   سیستماتیک، اعالم کردند و حتی بعضی از این مسووالن دستگاه

و بازرسی نظام را هم آلوده به فساد گفتند که به همین دلیل امکان مبـارزه بـا   
 فساد را غیرممکن دانستند.
تی تبلیغـات او بـر   ی مبارزات انتخابا نژاد که در دوره با آمدن آقای احمدی

فساد و فقر طدو چیزی که وجود داشت و عینـی بـود  اسـتوار    مبارزه با بستر 
توفیق یافت ولی بعداً کـه مسـئله    1384به همین دلیل هم در سال شده بود و 

تـر،   ها هم به مشکالت جامعه افزوده شد، فساد دستگاه دولتی، حجـیم  تحریم
توجه این خطر جدی شد کـه شـرایط   تر شد و عمالً نظام م تر و گسترده وسیع

 به سمت خطرناکی میل کرده است و بگیر و ببند شروع شد.
بودم فرمـان مبـارزه بـا     59که من در زندان  1380بهشت  رهبری در اردی

فقر و فساد و تبعیض را خطاب به سران سه قـوه، صـادر کردنـد ولـی عمـالً      
ـ   نتیجه ی مطلـوبی   ه نتیجـه ای حاصل نشد و مو. جدید مبارزه با فساد هـم، ب

ی شوم و مخـرب، ابتکـار دیگـری     منتهی نخواهد شد. راه مبارزه با این پدیده



 های زندان یادداشت / 160

 طلبد که در این نوشتار به آن خواهم پرداخت. می
ـ   یخـود »ی  مسب  اصلی گسترش فساد در جمهـوری اسـالمی، پدیـده   

عـدم افشــای  »، «سانسـور مطبوعـات  »، «هـای غیرعلنــی  دادگـاه »، «غیرخـودی 
اند.  .. بوده است که در سی سال گذشته، اصل ثابت حاکمیت بودهو.« مفسدان

روزی که اولین روحانی وزیر، خالفی انجام داد و بدون سـر و صـدا برکنـار    
شد و تاکنون از مشاغل دولتی فاصله گرفت و به کارهای تحقیقاتی پرداخـت  
ولی مسووالن ارشد نظام گفتند که نباید حرمت روحانیت شکسته شود و این 

بحران از همین نقطه شروع شد و مسووالن نظـام بـرای    ،ک سنت رایج شدی
خود دایره امن احساس کردند و با خیال راحت بـه فسـاد روآوردنـد، چـون     

د. اگـر در  یـ گرد شد و پس از مدتی هم فراموش مـی  مسئله آنها اجتماعی نمی
هـا بـا او مصـاحبه     شـد و رسـانه   خال  این روحانی علنـی مـی   ،همان زمان

کردنـد، سـایر    کردند و خال  و علت برکناری او را در جامعه طـرح مـی   می
 کردند. مسووالن حساب کار خود را می

میلیارد دالر از منابع نفتی، گازی، پتروشیمیایی، صـنعت... بـه    2400اینکه 
اقتصاد ایران تزریق شده و صدها میلیـارد دالر امـوال وابسـتگان بـه خانـدان      

بهایی و... مصادره شده و وضع اقتصاد مـا تکـانی    پهلوی و فراریان یهودی و
 باشد. دلیل دیگری بر فساد می ،نخورده

شود که سیصد هزار پست مدیریتی  این فساد توسط مدیران نظام انجام می
دولتی وجود دارد که اگر نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مدیران کـل آن  

هـا و مـدیران و    دادسـتان ی بـاال آن   را و قضات قوه قضائیه و مسـووالن رده 
نهادهای اقتصـادی سـپاه و بیـت رهبـری و نماینـدگان رهبـری در نهادهـا و        

های دولتی را هـم در نظـر گیـریم     ها و اعضای هیأت مدیره شرکت شهرستان
تواننـد در   هزار نفر خواهند شد که بالقوه مـی  600هزار تا  500چیزی حدود 

نی نیست که همگی آنهـا بـه فسـاد    فساد مالی ـ اداری دخیل باشند. به این مع 
 های مدیریتی فساد است. مالی ـ اداری آلوده هستند، خیر منظور زمینه
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هـای   ی قضـائیه، دسـتگاه   از میان ایـن مـدیران و عوامـل حکـومتی، قـوه     
های اقتصادی هسـتند و   فعالیت منیتی ـ نظامی که مستقیماً درگیر اطالعاتی ـ ا 

اقتصـادی ـ   هـای   تی ـ امنیتی  درگیر پرونده یا بنا به وظیفه ذاتی خود طاطالعا
 باشند، مؤثرتر هستند. قاچاق ـ پیمانکاری می

 های مادی فساد زمینه

 های مادی فساد مالی ـ اداری عبارتند از: زمینه
 میلیارد دالر 30تا  25قاچاق کاالهای مصرفی حدود  -1
 میلیارد دالر 10ترانزیک و توزیع مواد مخدر سالی حدود  -2
 ها های عمرانی دولتی و شهرداری ودجهب -3
 قاچاق کاالهای عتیقه و میراث فرهنگی -4
 شویی پول -5
 واردات کاال از گمرکات رسمی -6

میلیـارد دالر   250های مادی فساد چیزی حدود  شود که زمینه مالحظه می
« هـای مـدیریتی   جاذبـه »و « هـای جنسـی   جاذبـه »شـود. اگـر    تخمین زده مـی 

هـای فسـاد    را به منافع مالی اضـافه کنـیم، وسوسـه   « طلبی های شهرت جاذبه»
 چندین برابر هم خواهد شد.

های مـدیریتی و مـادی ماننـد هـر کشـور دیگـری، امکـان         با وجود زمینه
ی فساد بسیار گسترده است و امکان کنترل و مدیریت مبـارزه بـا آن در    بالقوه

ه ـ کـه خـود آن    ی مبـارز  شکل کنونی، تقریباً غیرممکن است. شیوه ی عمده
زنـدانیان مربـوط    ی دهمـ اکنـون ع  باشـد. هـم   بسیار معیوب است ـ زندان مـی  

 درصد . 90شود به مواد مخدر و مفسدان متنوع مالی طشاید  می

 مبارزه با فساد مالی ه اداری هرا

تر و روابط اجتمـاعی آن   گفتیم که در بین کشورها، هر کشوری که دمکراتیک
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ساد مالی ـ اداری در آن کشور کمتر  تر باشد، ف شفا  تر و اطالعات آن عادالنه
، «المللـی  سـازی بـین   شـفا  »هـای سـاالنه    خواهد بود و معموالً در گـزارش 

دانمار ، نروژ، سوئد، سوئیس،... هر سال در رأس این کشورها قـرار دارنـد.   
 گیرند عبارتند از: هایی که در نظر می شاخص
 در انجام کار مردم  ت بروکراسی اداری طسرعت عمللیسیا -1
 قوه قضائیه سالم، مستقل، عادل و عالِم به امور -2
 های آزاد و مقتدر در خبررسانی بدون ترس رسانه -3
اقتدار و استقالل نهادهای بازرسی و ناظر طدر ایـران مجلـس شـورای     -4

 ی استاندارد...  اسالمی، بازرسی کل کشور اداره
در ایران در اختیار ما نیست. لذا، در  متأسفانه هی کدام از این چهار عامل

شرایط کنونی انتظاری از دستگاه قضایی برای مبارزه بـا فسـاد مـالی ـ اداری     
بیهوده است. موجی اسـت کـه خواهـد گذشـت و فسـاد بـه شـکل دیگـری         

 بازسازی خواهد شد.
سال گذشته که شرایط بدتر شده به این دلیل است کـه ایـن چهـار     37در 

اند. به عنوان مثال در دو سال اول ریاست جمهوری آقای  دهعامل هم، بدتر ش
و ها و اسـتقالل   خاتمی و در مجلس اول و ششم، به دلیل آزادی نسبی رسانه
ها بهبودی نشـان   اقتدار مجلس ششم، فساد مالی ـ اداری کمتر شد و شاخص 

که مطبوعات تحـت فشـار قـرار گرفتنـد و از      1379دادند و پس از اوایل  می
شـد،  ای از بیـت رهبـری    هری، مجلس شعبههفتم که به قول آقای مطمجلس 

 فساد مالی ـ اداری گسترش یافت.
فسـاد و دولـت ـ    در کتاب  Rose-Ackerman Susanسوزان رُز ـ اکرمن  

 گوید که: می شیرازه
ها برای همه به جـز یـک    گر بسیاری از سیاست در یک دولت سرکوب -

خـواری ممکـن اسـت     فساد و رشوهلذا  بخش است. ممتاز زیان ی گروه نخبه
 یک استراتژی بقا باشد.
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 تواند نشانة بلوغ سیاسی فزایندة یک کشور باشد های فساد می رسوایی -
خواهنـد کـه    د و مینشناس طرفانه و مدیریت کارآمد را می مردم رفتار بی -

 های عمومی باشد. حکومت درخدمت هد 
د مبارزه کنـد بایـد ارزیـابی    خواهد به طور جدی با فسا کشوری که می -

 بار است. مفصلی انجام دهد که فساد در کجا بیش از همه زیان
دگرگونی بنیادی مستلزم تعهد از سوی رهبـران رده بـاالی حکومـت و     -

هـای مبـارزه بـا فسـاد پـس از       گیری و به انجام رساندن تالش تمایل برای پی
 هاست. آغاز آن

*** 

9/10/94 
 یمبسم اهلل الرحمن الرح

 اناهلل و اناالیه راجعون
اول ـ در هفتاد و یک سالگی، همه چیز آدم به نقطـه پایـان زنـدگی نزدیـک       
شده است. ح  جاه و مقام، شهرت، مال، پست و مقـام دولتـی و حکـومتی    
و... فروکش کرده است و فقط آزمندان و طماعان جامعه هستند که تا آخرین 

دست از تجمع مال و حفظ قـدرت  لحظه حیات ـ و نه حیات فعال و مؤثر ـ   
ام، مال و پسـت و مقـام    بردار نیستند. از روزی که به معنی واقعی زیسته دست

هـا بسـنده    و... برای من در اولویت نبوده است. از مال دنیا، فقط به ضروریت
ام و از پست و مقام عمدتًا بـه معلمـی و چنـد سـالی بـه ضـرورت بـه         کرده

یزی که مرا به خـود، جلـ  و جـذب کـرده و     مدیریت صنایع دولتی. تنها چ
هـای طبیعـت و جامعـه؛ از     باشد. فهـم و در  پی یـدگی   می« دانایی»کند،  می

تغییـر  »را در راسـتای  « دانـایی »سیاست و اقتصاد، صـنعت، علـم و... و ایـن    
ام. از معلمی در روستا و دبیری شیمی، معلمی دانشـگاه،   به کار گرفته« جامعه

شـیمی  »ی  لتی، مشاوره در صنایع شیمیایی، انتشار نشریهمدیر کارخانجات دو
ســازمان مجاهــدین خلــق و تــا رویکــرد سیاســی و عضــویت در « و توســعه
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 «.شورای فعاالن ملی ـ مذهبی»
ام از دروغ اجتنـاب کـنم و شـفا  سـخن بگـویم و بـه        دوم ـ سعی کرده 

، موجـ  « من عر  الناس تفرده»ام که  فرمایش حضرت علی هم توجه داشته
وجود نـدارد. هرچنـد   د ولی راهی جز حق گفتن وش تنهایی و انزوای آدم می

را در کنـار  « دروغ»هزینه آن سنگین و فوق طاقت آدم باشـد. کـوروش هـم    
جزء بالیای جامعه اعالم کرده است. در اسـالم هـم   « جنگ»و « سالی خشک»

است. موقع احساس خطر و شناخت خطر؛ شـفا  سـخن   « گناه کبیره»دروغ 
ام و  ام و در حــد فهــم و در  خــود، از خودسانســوری نفــرت داشــته  تــهگف

در ایـران احسـاس   « علم شیمی»ام. روزی برای  ی سود و زیان نکرده محاسبه
مخـازن نفـت   »و روزی بـرای  « صنعت پتروشیمی»خطر کردم و روزی برای 

، «امنیـت ملـی  »و روزی بـرای  « فسـاد مـالی ـ اداری   »و روزی بـرای  « ایـران 
و... و در تمـام ایـن مـوارد،    « ای ی هسته پرونده»و روزی برای « رالیسمنئولیب»

دانستم را گفتم و نوشتم و منتشر کردم و حتی  فهمیدم و ضروری می آن ه می
اصالح امور بود و بازگشت به قانون اساسـی   ؛برای مسووالن فرستادم. هد 
ــانون اساســی   ــر. آخــر ق ــی»و الغی ــاق مل ــود و اگرچــه مســووالن   « میث ـ ب

نظـامی آن را گسـترده و   و قضـایی   ،امنیتی ،یتالخصو  مقامات اطالعا علی
کنند ولـی راهـی جـز تأکیـد و تکیـه بـر قـانون         کردند و می آشکارا نقض می

و  یساله گذشته به آدم آموخته است که احساس 2500ی  اساسی، نبود. تجربه
 اظ کند.ای سخن نگوید. مصالح، منافع و امنیت ملی را لح آرمانی و کینه

سـنگ  »ای  های اول انقالب در جاده سوم ـ جمهوری اسالمی از همان ماه 
وارد شد. بخشی از اپوزیسیون و بخشی از مسووالن به دنبـال کسـ    « و الخ

هژمــونی و حــذ  رقیــ  و دیگــری بودنــد. ایــن نگــاه جامعــه را وارد فــاز 
قـانون،  خشونت، سرکوب، ترور، امنیتی، نظامی، بدبینی، توهم، توطئه، نقـض  

نقض اخالق، فساد مالی ـ اداری، سانسـور و خودسانسـوری، رکـود، تـورم،      
کاری، رکود علمی، نابودی  عدم توسعه، فقر، فساد، تبعیض، بیکاری، رشد بزه
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ها و صدها عامـل و فـاکتور منفـی     منابع مالی و معنوی، فرار مغزها و سرمایه
 دیگر، کرد.

  انقالب و قانون اساسـی،  چهارم ـ روشن است که این عوارض از اهدا 
ی زیادی دارد. کسی هم منکر آن نخواهد شـد. مگـر افـراد سـودجو و      فاصله

هـایی در داخـل و    فریبکار. اینکه در ایجاد این شرایط چه نیروهـایی و گـروه  
ی آن  خار. نقش داشتند، معلوم است. گرچه ممکن اسـت در حـد و انـدازه   

ر آن نیسـتند. بــازیگران  هـای منصـف منکــ   اخـتال  نظـر باشــد ولـی انســان   
ی خاورمیانـه و در میـان کشـورهای     المللـی، انقـالب ایـران را در منطقـه     بین

دیدنـد و نیروهـای داخلـی اعـم از پوزیسـیون و       اسالمی به ضـرر خـود مـی   
طلبی و عدم توجه به منافع، مصالح و امنیت ملی،  اپوزیسیون، به دلیل هژمونی
 جامعه را به این روز انداختند.

، پایـان جنـگ، و   57بهمـن   22ـ با مرور زمان و فاصـله گـرفتن از   پنجم  
، در فهـم و در  مـردم   «تـرور ـ اعـدام   »ی وحشـتنا    یکسویه شدن مسـابقه 

گرایـی و   جامعه ـ درون و بیرون حاکمیت ـ تغییراتی به نفع عقالنیت، قـانون   
ظاهر شـد. اول   1376طلبی  مدنیت، صورت گرفت. از درون حاکمیت اصالح

طلبـان تنـد رفتنـد و بخشـی از      یت شناخته شد، بعداً بخشی از اصالحبه رسم
« خشـونت قـانونی  »طلبی، کنترل را تشدید کردند. ابزار کنترل  مخالفین اصالح

یـا  « قـانونی  شـبه »اعالم شد. کنترل از نوع خشونت بود ولی قانونی نبود بلکه 
باید قانون را دور قانون به جای قانون  بود. برای نشاندن شبه« تظاهر به قانون»

هـای غیرعلنـی،    سازی بر خال  قانون، دادگـاه  زد. و اینکار انجام شد. پرونده
و... قــانون اساســی و در شــرایط بســتن فضــای  168، 27، 26نقــض اصــول 

ها، فضا را بسیار سنگین، سیاه و ناامیدکننـده،   سیاسی و کنترل نامتعار  رسانه
یی داشت ولی نصـفه و نیمـه بـه    ها ساخت. اصالحات کارهایی کرد، موفقیت

یف بود. بخـش دیگـر   نحگل نشست، چون نگذاشتند. خودش هم ضعیف و 
هـا، نفـی قـدرت     حاکمیت، آن را در راستای نفی هژمونی خـود، نفـی ارزش  
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قانونی، سـد راه اصـالحات    شبهخود... ارزیابی کردند و بطور جدی به شکل 
و تعمیق. با ایـن تفـاوت   ی خودی ـ غیرخودی را تشدید کردند   شدند. پدیده

هـا   هم به غیرخـودی را طلبان  که بخش غیرخودی را گسترش دادند و اصالح
 .متصل کردند

ششم ـ پس از تجربه اصـالحات، حاکمیـت غالـ ، بـدیل اصـالحات را       
های اقتصاد چین، آقایان را به هوس انداختـه   تند. موفقیتسدان« الگوی چینی»

. در حالیکه شرایط چین با ایران قابـل قیـاس   بود تا در ایران آن را تکرار کنند
نژاد مأمور اجـرای ایـن    شد. احمدی بینی می نبود و از همان اول شکست پیش

ی اقتصادی و مبارزه بـا فقـر و کـاهش     الگو شد؛ بستن فضای سیاسی، توسعه
هـای   ، شـاخص 1388تـا   1384شکا  طبقـاتی، رسس ایـن الگـو بودنـد. از     

زیست محیطی و... خطر را نشـان دادنـد کـه در     اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،
ی اقتصـادی و مبـارزه    ی سیاسی سد خواهد شد ولی توسعه این الگو، توسعه

 با فقر تحقق نخواهد یافت.
شکل  88تا  84تحت تأثیر عملکرد چهارساله  1388فضای انتخابات سال 

گرفت و دوباره مو. جدیـدی از اصـالحات، بـه میـدان آمـد. مـو. جدیـد،        
را هم داشت، لذا احتیـاط بیشـتری کـرد و     84-76ی دوران اصالحات  بهتجر

یـا  « طلـ   گـرای اصـالح   اصـول »کاندیدای مقبولی به میدان آمد کـه خـود را   
طلبـی را کـم کنـد. فضـای      ی اصـالح  نامید تا دافعـه « گرا طل  اصول اصالح»

دا انتخابات دمکراتیک شد، امید بازگشت، انتخابات برای شهروندان جاذبه پیـ 
  انتخاب 84کرد ولی این امید و جاذبه با آن ه حاکمیت غال ، قبالً طدر سال 

کرده بود، یعنی الگوی چینی و بدیل اصالحات، در تضاد بـود. روی الگـوی   
نـژاد و ادبیـات گفتمـانی او هـم      چینی زیاد کار شده بـود، انتخـاب احمـدی   

نتیجـه  ضرورت الگوی چینی بود. لـذا، تسـلیم شـدن بـه فضـای عمـومی و       
ایجـاد کـرد. خـوب بـه آن      مناقشهای نبود. نتیجه انتخابات  انتخابات کار ساده

رسیدگی نشد. مناقشه تشـدید شـد، از کاندیـداها، یکنفـر از روی مصـلحت      
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یم شد و دو نفر از موضع مصلحت ملی، کوتاه نیامدنـد. مقابلـه بـا    لفردی تس
دان و حصر و حبس، های غیرعلنی و زن سازی و دادگاه طلبی به پرونده اصالح

منجر شد. فضا به شدت آلوده شد. خطر جامعه سـه بعـد پیـدا کـرد، تهدیـد      
نشـین و مناقشـات انتخابـاتی بـا      پـذیر و حاشـیه   خارجی، تهدید اقشار آسی 

مشارکت اقشار متوسط شهری. هد  حل مناقشات و قانع کردن مردم نبـود،  
قـوای قهریـه بـه نفـع     قضیه بود و نه حل کردن آن. تعادل « جمع کردن»بلکه 

ی امکانات را در اختیار داشت. پـول، اسـلحه،    یک طر  بود و آن طر  همه
در مسـاجد و  ای، تبلیغـات شـفاهی    نیروی انسانی سرکوبگر، تبلیغات رسـانه 

های اطالعاتی ـ امنیتی. کار به جایی رسـید کـه آقـای      محافل مذهبی، دستگاه
اش  ترده علیه خود و خـانواده هاشمی رفسنجانی هم قادر نشد به اتهامات گس

پاسخ دهد و یا دوباره ـ به جز یکبار ـ به نماز جمعه بیاید و یا در تلویزیـون    
هـای ماشـین    از خود دفاع کند. کـارگزاران نظـام کـه سـی سـال در الیبرنـت      

حکومتی انجام وظیفه کرده بودند، به زندان افتادنـد. یـک نمـایش عجیـ  و     
هـای مسـکو در دهـه     شد کـه یـادآورد دادگـاه   غری  به عنوان دادگاه برگزار 

اسـتالین بــود. هـد  بــه نمــایش گذاشـتن، قــدرت و اقتــدار     1940و  1930
حاکمیت بود، حتی یک معلول مثل حجاریان را هـم بـه زنـدان انداختنـد تـا      

سـازی در واقـع    مجبور شود چیزهایی در تلویزیون واگویه کنـد. ایـن صـحنه   
ک انقـالب مردمـی بـود. حـاکمیتی کـه      سرکوب مخالفین نبود، بلکه سقوط ی

آمیـز حـل    های دمکراتیک مسـالمت  ی انتخاباتی را با روش نتواند یک مناقشه
کند و متوسل به زندان و حصر و نمایش امنیتی شود، چه مفهومی جـز راه و  

ها بـه   طر  از این صحنه ی استالینی دارد؟! دلسوزان بی خورده روش شکست
نی در آخرین نماز جمعه خـود بـه ایـن امـر     وحشت افتادند. هاشمی رفسنجا

ای گذرا داشت ولی گوش شنوایی نبود. او را هم به حاشیه راندند ولـی   اشاره
سی سال فراز و نشی  جمهوری اسالمی را داشـت و   فثمتکای  او که تجربه

هـای   دانست که این سناریو، بـدخیم و بـدفرجام خواهـد بـود. در مراسـم      می
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خصوصی کرد و گهگاهی در محافل  شرکت نمی« پیروز»رسمی این حاکمیت 
ی مردم قرار گرفت و چون اطمینـان   کرد و در جبهه نارضایتی خود را بیان می

شکست خواهـد خـورد، صـبر و انتظـار را     « الگوی چینی»ی  داشت که پروژه
نژاد کـه در چهـار    بینی آینده کار مشکلی نبود، ویژگی احمدی پیشه کرد: پیش

و پیامـدهای   1388نشان داده بود از یکطر  و انتخابات سال گذشته خود را 
آن از طر  دیگر، شرایط اقتصادی، اجتماعی، اخالقی و... جامعه هم در بعـد  

های قابل اعتمادی رهنمـون   بینی توانست به پیش سوم، هر متفکر مستقل را می
 نمود. شود که خطرنا  می

ی عطفی بـود   نقطهخرداد  29: نماز جمعه 1388خرداد  29جمعه هفتم ـ   
هـای انتخابـات، حکومـت، توسـعه، دموکراسـی، اخـالق و        در مورد فرآینـد 

آیـد.   روندهای دیگری که در یک مملکت آن هم در شرایط ایران، پـیش مـی  
ای از درون حاکمیت، نگران آینده  دلسوزان و فرهیختگان غیرحکومتی و عده

 شدند.
آمیز  تظاهرات مسالمت مردم، تنها چیزی که داشتند و مصلحت عموم بود،

خیابان بود. این اقدام ضمن اینکه راهی برای ابراز نارضایتی بود، قـانونی هـم   
تـر از   تفـاوتی مـردم خطرنـا     قـانون اساسـی. سـکوت و بـی     27اصـل   بود.

ی بشـریت کـه تظـاهرات     سـاله  300آمیز آن بـود. تجربـه    تظاهرات مسالمت
و هوس نبوده، بلکـه از روی   آمیز را قانونی کرده است از روی هوی مسالمت

در  عمیق ضرورت و کار کارشناسـی بـوده اسـت. چـرا سیسـتم حکـومتی       
ی بعضـی از کشـورها صـدها سـال اسـت کـه دوام دارد و        سلطنتی مشروطه

 کند؟ چیزی هم آن را تهدید نمی
مـیالدی در انگلیسـی فهمیدنـد کـه بایـد       1688به این دلیل است کـه از  
را  ات مجلس عـوام را زیـاد. تـا جامعـه    ند و اختیاراختیارات پادشاه را کم کن

نارضایتی مردم تهدید نکند. نارضایتی مردم طبیعی و دائماً ممکـن اسـت بـاز    
اینست که چگونه این نارضایتی بتوانـد پتانسـیل متـراکم     مهمتولید شود ولی 
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 خود را تخلیه کند؟ تا به خشونت و براندازی حکومت منتهی نشود؟
هـا   هایی برای تخلیه پتانسیل نارضایتی مل به دنبال راهحکومت ایران در ع

نیست به دنبال سرکوب و محبوس کردن این پتانسیل است. و این خطرنـا   
های مدرن استالینی و فاشیسـتی و نازیسـم در قـرن     باشد. سقوط حاکمیت می
سـاله مـا هـم ایـن را نشـان       2500هم از همین زاویه ممکن شد. تـاریخ   20
مرتباً تکرار شـده اسـت و   « سرکوب ـ شورش ـ سرنگونی  »ی  دهد. چرخه می
جا شروع شده. نتوانستیم بر ایـن بیمـاری مـزمن     ماندگی ما هم از همین عق 

 بدخیم فائق آییم.
ــرن  ــعه   20و  19و  18و  17در ق ــان توس ــا در جری ــه اروپ ــی،  ک ی علم
هـا   فرهنگـی و... بـود، پادشـاهان از کلـه و چشـم مـردم منـاره        ،تکنولوژیک

کردند تا جانشین آنها نشود! بعد از وقایع  ساختند و فرزندانشان را کور می یم
پیمـایی   موقعی که میرحسین و کروبی تقاضـای مجـوز بـرای یـک راه     1388

قـانون اساسـی و    27اصـل  آمیز با تضمین را کردنـد، یعنـی اجـرای     مسالمت
ــطه    ــدار و واس ــاهرودی طرف ــمی ش ــای هاش ــون آق ــانی چ ــر  کس ــن ام ی ای

سازی فضای سیاسی کدر جامعه بودنـد، اجـازه ندادنـد! بـه حصـر و       تلطیف
ای در  حبس معترضان پرداختنـد و تبلیغـات وسـیع و اتهامـات اثبـات نشـده      

ها راه انداختند و هرچه بر زبان آنها آمـد بـر علیـه     ی ملی و نماز جمعه رسانه
 معترضین گفتند و نوشتند و یکطرفه به قاضی رفتند و راضی برگشـتند! فضـا  

نقـدی، هـر اعتراضـی و     قضـایی، شـد. هـر نقـد و شـبه      امنیتی ـ نظامی ـ شبه  
، ارزیـابی شـد و متعاقـ  آن    «توطئـه »اعتراضی و هر دلسوزی و نگرانی،  شبه

سازی و سلول انفـرادی و سـپس تـدوین کیفرخواسـت و معرفـی بـه        پرونده
و  آموز، مطیـع، فاقـد اسـتقالل و در     ها هم قضاتی دست دادگاه و در دادگاه

احکام زندان نوشته شده را  ،فهم قانونی و قضایی، و البته منتفع از این شرایط
فوراً امضاء کردند و فرهیختگان و دانشمندان و مسـووالن گذشـته جمهـوری    

 «!تف سر باال»اسالمی را به زندان انداختند. یعنی 
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سیصـد سـال   « آمیـز  میز ـ درگیری خشونت  پیمایی مسالمت راه»دیالکتیک 
هـای   کنند که درگیـری  ه در جهان شناخته شده است و مرتباً سعی میاست ک
ی بشریت حذ  کنند. تمکین به قـانون کننـد. چـرا     آمیز را از جامعه خشونت
شکنی و تهاجم، در جامعه ما اصل شده و در اروپـای غربـی، امریکـای     قانون

ی علمـی ـ    انـد و بـه توسـعه    درگیری را حذ  کرده و شمالی و ژاپن، جنگ
اند؟ بدون تردید، نفی قـانون و عـدم تمکـین بـه آن،      کنولوژیک روی آوردهت

های  ی ما دارد. در این نوشتار قصد اینست که ریشه ای عمیق در گذشته ریشه
یعنی از انقالب مشروطیت به بعد تجزیـه   مردنگریزی را در دوران  این قانون

ساسـی ایـران،   قـانون ا  نو تحلیل کنیم. چون انقالب مشروطه و تدوین اولـی 
ی عطفی است که باید به آن پرداخت. تـا قبـل از مشـروطه، همـه چیـز       نقطه

وابسته به شاه بود و چون شاه تنها مرجع رسمی و قدرتمند جامعه بود و نهاد 
سـرکوب ـ   »ی معیـوب   دیگری در مقابل او وجود نداشت، راهی جز چرخـه 

ن قـانون  وجود نداشت ولـی پـس از مشـروطه و تـدوی    « شورش ـ سرنگونی 
یابی این پدیـده شـاید کمـک     کند؟ ریشه اساسی، چرا این چرخه هنوز کار می
 کند که ما را از این چرخه خار. سازد.

 1388خرداد  29نهم ـ من و 
من شدیداً نگران منافع و امنیت ملـی   1388خرداد  29پس از نماز جمعه 

شـد. شـبح    د مـی شدم. امنیت ملی ایران هم، مانند امنیت عراق و لیبی...، تهدی
ی آن روز، معلـوم بـود کـه جـو را      جنگ از قبل ظاهر شده بود. نماز جمعـه 

کند. بعداً فضای اطالعاتی ـ امنیتی تشـدید شـد. وزارت     تر می تر و تیره خشن
اطالعات و اطالعات سپاه دوستان ملی ـ مذهبی را بیش از پیش تحت فشـار   

ملی ـ مذهبی تشکیل نشـود و    ای به نام تشکیالت قرار دادند که اوالً ـ جلسه 
داده نشـود! و بـرای   « شـورای فعـاالن ملـی ـ مـذهبی     »ای به نـام   ثانیاً اعالمیه

هـای اطالعـاتی ـ امنیتـی، ایـن       جلوگیری از تشنج بیشـتر بـین مـا و دسـتگاه    
 ها پذیرفته شد. محدودیت
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متعاقــ  ایــن تحدیــدها، مهنــدس ســحابی فــوت کــرد و در روز تشــییع 
طهاله سحابی  را مأموران اطالعاتی ـ امنیتی که با چندین  ی او دخترش  جنازه

کردند، به شهادت رساندند. هـدی صـابر در    دوربین از صحنه فیلمبرداری می
اعتراض به شـهادت مظلومانـه هالـه دسـت بـه اعتصـاب غـذا زد و در روز        
دوازدهم اعتصاب غذا در بهداری زندان اوین توسط مأموران زندان یا امنیتـی  

 ب و شتم قرار گرفت و پس از چند ساعت، شهید شد.مورد ضر
فشارهای اطالعاتی ـ امنیتی از طر  هر دو دسـتگاه وزارت اطالعـات و    
اطالعات سپاه، افزایش یافت دوستان دکتر ناصر هاشمی کارشناس اقتصـادی  
سازمان برنامه و سعید درودی، حقوقدان و روئین عطوفت، رضا آقاجانی و... 

رفتند و ناصر هاشـمی، ظالمانـه، بـه یـازده سـال زنـدان،       تحت تعقی  قرار گ
روئین عطوفت به ده سال و سعید درودی به شش سال زندان و دیگـران هـم   

عطوفـت بـه اجـرا     و سال محکوم شدند و برای هاشمی 6تا  3های  به زندان
 درآمد و سعید درودی به علت بیماری سرطان، عدم تحمل کیفر گرفت.

ی اینجان  که از ده سال پیش شـروع   الس توسعهکنندگان در ک به شرکت
شده بود و افراد سمپات ملی ـ مذهبی و غیـر ملـی ـ مـذهبی در آن شـرکت       

ای را بازداشت و برای آنها پرونده ساختند. دیگر  کردند، حمله کردند، عده می
ها را دارنـد و هـر نـوع تحـر  را      معلوم بود که قصد سرکوب ملی ـ مذهبی 

 کنند. رصد می
چنین شرایطی، هر کاری به جز کارهای فـردی غیـرممکن شـده بـود.      در

طلبـان امریکـایی بـر     شرایط جهان، منطقه و ایران به شدت بحرانی بود. جنگ
نـژاد هـم    طلبان داخلی به سـخنگویی احمـدی   کوبیدند و جنگ طبل جنگ می

ریختند. شرایط داخلی به لحـاظ اشـتغال، فسـاد، فسـاد      آب به آسیاب آنها می
ی بحرانـی بـود و گویـان     ی ـ اداری، اعتیاد، فحشـاء، فقـر و... در مرحلـه    مال
 «!هی کس نگران نبود»

در چنین شرایطی، اینجان ، تنها و با مسوولیت خـودم، سـعی در تحلیـل    
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حل کردم. دیگر جـای سـکوت و بـه حاشـیه رفـتن نبـود.        شرایط و ارائه راه
ک و وحشیانه بودنـد  تهدیدهای داخلی و خارجی آنقدر ملموس، عینی، نزدی

تـا اگـر چیـزی     دهنـد تفاوتی را هشدار  ند و هر بینای را بیدار ک که هر خفته
داند، فریاد زند. دوستان مرا از توزیع این مطال  بـر   حلی را می فهمد و راه می

هـای   کردنـد. حساسـیت دسـتگا    داشتند و آن را خطرنا  ارزیابی می حذر می
و بـا تهدیـدها و شمشـیر آویـزان آنهـا ـ        شـناختند  اطالعاتی ـ امنیتـی را مـی   
دادند که این  ـ آشنا بودند، لذا مرتباً هشدار می   1382محکومیت ماها در سال 

ها در عین حالی که درست، الزم و هشدادهنده هستند، بـرای شـخص    تحلیل
 اندازند. باشند و تو را به زندان می تو خطرنا  می

ر و ارقام توجـه خـا  داشـتم و    سال پیش به آما 25من به دلیل اینکه از 
های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخالقی و... آن نـان   هنوز هم دارم. شاخص

داند  فهمد و می هشداردهنده بودند که آدم احساس خطر کند و اگر چیزی می
سـازان   سـازان و سیاسـت   و با احتمال بسیار کم تأثیرگذاری، به اطالع تصمیم

 برساند.
دست بـه قلـم زدم و ضـمن تحلیـل      88خرداد  29به همین دلیل پس از 
ی جهـانی را   هـای شـناخته شـده    حـل  ای و داخلـی، راه  شرایط جهانی، منطقه

گـذاری   این اسم« اغماض یا اغتنام»توضیح دادم. اولین نوشته کتابی بود به نام 
کرد و نادیـده  « غمض عین»را توان همه چیز  خود این مفهوم را داشت که می

و فعال شدن اقشار متوسط شـهری، اسـتفاده    88ایط انتخابات گرفت یا از شر
شمرد و شرایط را به سمت بهبـود بـرد. کتـاب از سـه     « غنیمت»کرد و آن را 

 فصل تشکیل شده بود.
فصل اول: ایران بر سـر دوراهـی و نقـش رهبـری در ایـن شـرایط بـود.        

های داخلـی و خـارجی تحلیـل شـدند و تهدیـدها مطـرح گردیدنـد.         بحران
های آمریکـا و اسـرائیل،    ها و طرح های اقتصادی، نقشه ءمدیریت، عدم نفعسو

مشکالت داخلی و نقاط ضعف حاکمیت موشکافی شـده بودنـد. فصـل دوم    
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شاید آقای هاشمی شـهامت ایـن کـار را    »بود:  هاشمیکتاب خطاب به آقای 
در این فصل ضمن تجلیـل از عملکـرد قبـل از انقـالب آقـای      « داشته باشد؟
کارنامـه سـیاه   »رفسنجانی و دو جلد کتـابی کـه ایشـان نوشـته بـود؛      هاشمی 
ی کتـاب اکـرم    که کتابی تاریخی در مورد فلسـطین بـود و ترجمـه   « راستعما

 زعتر، اطالعات بسیار جالبی داشت.
بـود. انتخـاب امیرکبیـر از     «امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار»کتاب دوم؛ 

توانست یک روحانی مبارز را انتخـاب   میطر  ایشان بسیار معنادار بود. وی 
کند ولی امیرکبیر را که یک دولتمـرد بـود، انتخـاب و ابعـاد شخصـیت او را      

بود. بخش بعـدی مقالـه در    هکالبدشکافی کرده بود. از عهده کار خوب برآمد
ای  مورد اتهامات علیه هاشمی که تـا آن موقـع هی کـدام در دادگـاه صـالحه     

تبلیغاتی بود هرچند خـود مـن انتقـادات زیـادی بـه      مطرح نشده بود و عمالً 
آفرینی جامعه که  آقای هاشمی داشتم از همان روزهای اول انقالب و در تنش

هـای بـاز جمهـوری اسـالمی اشـاره کـردم کـه ایـن          آوردم. و بعداً به پرونده
گیری و  آمیز، بدون انتقام ها باید حل و فصل شوند و به روش مسالمت پرونده

ها مطرح شوند و مردم ببخشند و مسببین عذرخواهی کنند.  پرونده کیفر، فقط
ی جنـگ   الـه منتظـری، ادامـه    صدر، حذ  آیت ها شامل حذ  بنی این پرونده

 شدند. ی ملی می پرونده 35شد و جمعاً حدود  پس از فتح خرمشهر،... می
ی کار نلسون  در فصل سوم؛ مطرح کرده بودم که راه نجات مملکت شیوه

ست ایجاد وحـدت ملـی و کنـار گذاشـتن طـرح برانـدازی. برانـدازی        ماندال
ی  جمهوری اسالمی خال  منافع، مصالح و امنیـت ملـی اسـت. بایـد شـیوه     

نلسون ماندال و پادشاه مراکش را پیش گرفت و آشتی ملی ایجاد کرد. با ایـن  
 تضمین که هی کس کیفر نخواهد دید و همه همدیگر را ببخشند.

بـرای  »و « غیرقابـل انتشـار  »نوشته شـده بـود   جلد آن این کتاب که روی 
با استقبال روبرو شد. ابتدا برای بیـت رهبـری ارسـال گردیـد و     « نظرخواهی

طل  درون حاکمیت آقایان هاشمی رفسـنجانی،   اصالح سپس برای مسووالن
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خاتمی و بعداً روحانی. مطلع شدم که در محافل حاکمیت آن را تکثیـر کـرده   
ه سـال خبـری از اینکـه دنبـال نویسـنده بگردنـد نبـود. یـا         بودند و تا دو سـ 

هـای   شـد بـه دیـدگاه    ی دیگری که مربوط مـی  دانستند یا مهم نبود. جزوه می
نژاد و دوستانش در مورد امام زمان. دو کتاب منتشر شده بود یکی بـه   احمدی

و دیگر به عربی که در روی « ی ظهور ی هشتاد دهه دهه»فارسی تحت عنوان 
ای سخن گفته شده بـود. هـر دوی ایـن     نژاد و بم  هسته ن از احمدیجلد آ
هایی در مورد ظهور امام زمـان   گویی ها ضمن توهین به اهل سنت، پیش کتاب

و اتفاقات آن بود که روایات را بر شرایط ایران تطبیق داده بودنـد و خالصـه   
 عالمـت حاضـر اسـت و بـه زودی امـام ظـاهر       37عالئم ظهور  40اینکه از 

 خواهند شد.
این طرز تفکر خطرنا  بود و من احساس کردم که بـا تفکـر و رویکـرد    

شود. مـن ایـن دو    آلود می نژاد جامعه وارد یک امر خودبخودی و هم احمدی
 کتاب را نقد کردم و باز طبق روال بعدی برای مسووالن فرستادم.

کـه  کمـی آرامـش پیـدا کـردم      92ای در انتخابـات   با رویکرد آقای خامنه
نـژاد ادامـه پیـدا نخواهنـد کـرد و جمهـوری اسـالمی در         های احمـدی  برنامه

 استراتژی خود تغییرات مثبتی داده است.
بود که در سه مرحله مـن   5+1ای با  موضوع دیگر، شروع مذاکرات هسته

ی  ی ایـن سـه مقالـه    تحلیل بر آن نوشتم و از مذاکرات دفاع کـردم. مجموعـه  
های آن نسبتاً درسـت   بینی باشد. پیش ترس میمفصل یک کتاب شده و در دس

 بینی کردم. درآمد و شرایط کنونی را هم پیش
، «اقتصـاد مقـاومتی  »هـای بعـدی، ماننـد     هـا و نوشـته   در تمام این نوشـته 

و... حرفم ایـن بـود کـه مـا بایـد اسـتراتژی       « های کلی برنامه ششم سیاست»
به آقای روحـانی نوشـتم    مستقل ملی در نظر داشته باشیم. در چندین نامه که

های اطالعاتی ـ   هد  اصالح امور بود. در دستگاه هم این امر را تکرار کردم.
امنیتی جمهوری اسالمی کسانی هستند کـه اصـالحات و اعـتالی جمهـوری     
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سازی بر علیه مرا  دست به کار شدند و پرونده ،هم اتابند. آنه اسالمی را برنمی
های اطالعـاتی ـ امنیتـی     ن، بین من و دستگاهآغاز کردند. درگیری بر سر قانو

 قضایی شروع شد.
*** 

 1394شهریور 

 ای و امنیت ملی ی سالح هسته رابطه

 مقدمه

ای امریکا در منـاطق مسـکونی آزمـایش     تاکنون فقط دو بم  هسته 1945از 
شده است. ظاهراً امریکا برای با پایان رسـاندن جنـگ جهـانی دوم و تسـلیم     

ای را آزمایش کـرده و   هیروشیما و ناکازاکی، دو بم  هستهژاپن در شهرهای 
ها هزار نفر را کشته و صدها هزار نفر را معلول ساخته است. شوروی بعداً  ده

ای نبـوده،   اعالم کرد که برای تسلیم ژاپن، احتیا. به اسـتفاده از بمـ  هسـته   
یکـا  گیری برای تسلیم شدن بوده و امر ی تصمیم چون ژاپن در آخرین مرحله

آید که بـه   بدون اطالع روسیه، دست به این کار زده است. این سوال پیش می
چه دلیلی امریکـا ایـن کشـتار وحشـتنا  را انجـام داده اسـت؟ کارشناسـان        
مستقل، اعتقاد دارند که امریکا، عمداً، به منظور ارزیابی عملی حـد کشـتار و   

ل زده است! تـا  ای خود در آن موقع دست به این عم های هسته تخری  بم 
سالح جدید و منحصر به فرد خود را تست کنـد و از آن گذشـته بـه رقیـ      

ی خود در جهان، یعنی شوروی، هم هشداری داده باشد که مـا قـدرت    آینده
های شوروی مطلع  برتر هستیم. در دوران جنگ دوم جهانی، امریکا از توانایی
داری داشـت،   ا سرمایهشده بود و ضمناً از ایدئولوژی مارکسیسم که ضدیت ب

ی هیتلر به روسیه ـ علیـرغم    نگران بود. ظهور فاشیسم آلمانی و مهمتر؛ حمله
ولوژیک را موقتـاً  ئاختالفـات ایـد  قرارداد هیتلر ـ استالین برای عدم جنـگ ـ    
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غرب و شـوروی را متحـد کـرد ولـی کارشناسـان       ؛خاموش و خطر فاشیسم
کسـت آلمـان ـ ایتالیـا ـ ژاپـن،       راست غربی ارزیابی کرده بودند که پس از ش

ی نظامی کنند و  تضعیف آن کشور وارد عرصه برای رقابت با شوروی را باید
کشور نکردنـد.  آن هم به شوروی برای ساختن اقتصادی در عین حال کمکی 
کننده بـه شـوروی هـم     ای ژاپن، هشداری ضمنی و تعیین لذا، با بمباران هسته

ای  وی هم به زودی مسلح به سالح هسـته داده شد و این تصور نبود که شور
ای، جنگ سرد آغاز شـد و   خواهد شد. پس از تسلیح شوروی به سالح هسته

 فروپاشی شوروی، ادامه داشت که همه از آن مطلع هستیم. 1991تا 

 ای کارکرد سالح هسته

بندی جهان بـه   پس از تقسیم مجدد جهان در پایان جنگ جهانی دوم و بلو 
ی  ای و توسـعه  لیح دو ابرقـدرت جهـان بـه سـالح هسـته     غرب ـ شرق و تس 

تکنولوژی موشکی در جهان، در دوران جنـگ و پـس از آن و بـا اسـتفاده از     
کل توازن قوا، جنگ سرد، آرامش شای به  ی آلمان. کارکرد سالح هسته تجربه

ای  مسلحانه، بود. در عین حال دو طر  ضمن اینکه تکنولوژی سـالح هسـته  
زدیک خود منتقل کردند طشوروی بـه چـین و کـره شـمالی و     را به متحدان ن

هند  و غرب به اسـرائیل، پاکسـتان، انگلسـتان، فرانسـه بـر حجـم و قـدرت        
ای دوربرد خـود را   و قدرت سالح هسته افزودند ای خود های هسته زرادخانه
الذکر در  ای به کشورهای فوق ارتقاء دادند. انتقال تکنولوژی سالح هستهمرتباً 
داد. شـوروی بـه چـین کمونیسـت      چوب استراتژی جنگ سرد معنی مـی چار

داری و بـه کـره شـمالی در     ی کمونیسم در مقابـل سـرمایه   برای تقویت جبهه
ی جنوبی و امریکا و بعداً به هند در مقابل چین طکه از شـوروی در   مقابل کره
بریده بـود  و غـرب بـه اسـرائیل در مقابـل کشـورهای عربـی و         1956سال 
داری و به پاکستان  ان و به انگلیس و فرانسه جهت تقویت جبهه سرمایهمسلم

 برای مقابله با هند، انجام شد.
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 ای گسترش تکنولوژی هسته

هـای نظـامی دو طـر ؛     با گذشت زمـان و گسـترش دو ابرقـدرت و بلـو     
آمیز هم کاربرد پیدا کـرد. بـا اسـتفاده در     ای در مصار  صلح تکنولوژی هسته

ی کـاری دیگـری    مصار  پزشکی، صنعتی، خدماتی و... زمینهای،  برق هسته
ای پیدا شد که کشورهای دیگری هم برای مصار   هم برای تکنولوژی هسته

ای فعــال شــدند.  آمیــز و در ضــمن بــرای دسترســی بــه ســالح هســته صــلح
ی  کشورهایی مانند ایران زمان شاه، آفریقای جنوبی زمان آپارتاید و... به بهانه

 40ای بودند. به طوری کـه امـروز حـدود     ای به دنبال سالح هسته برق هسته
ای بسازند ولی برای تولید آن طبق  کشور هستند که بالقوه قادرند سالح هسته

کنند. در این شـرایط بـود کـه     ای، اقدامی نمی توافق منع گسترش سالح هسته
الح یـابی بـه سـ    المللی انرژی اتمی برای کنترل کشـورها از دسـت   آژانس بین

آمیز تشکیل شد  ای و در عین حال همیاری برای کس  تکنولوژی صلح هسته
و دو ابرقدرت، همراه با چین و فرانسه و انگلیس که رسماً مسلح بـه سـالح   

ای را  ، سعی کردنـد کـه انتقـال تکنولـوژی سـالح هسـته      ای شده بودند هسته
ای بـه   تهکنترل و بلکه سد کنند. پس از این مرحله هم تکنولوژی سـالح هسـ  

اسرائیل و هند منتقل و توسعه یافت و کشـورهای   وی شمالی  پاکستان و کره
ژاپـن بـه    ومانند افریقای جنوبی و چنـد کشـور امریکـای التـین و اروپـایی      

 هایی رسیدند. پیشرفت

 انقالب ایران و فروپاشی شوروی

تـأثیرات مهمـی روی    1991و فروپاشـی شـوروی در    1979انقالب ایران در 
ای گذاشت. انقالب ضداسـتعماری   ای و تکنولوژی هسته ی سالح هسته هپدید

ای زمـان شـاه را متوقـف کنـد و      ایران، باعث شد که غرب قراردادهای هسته
ای بوشـهر بـا آلمـان را دچـار بحـران سـاخت و        های هسته پیشرفت نیروگاه

کارشکنی امریکا و عدم همکاری غرب با ایران، ایـران را متوجـه تکنولـوژی    
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ای ساخت و این امر که حق ایران بود به چـالش   ی سوخته هسته ومی و تهیهب
هـا سـال بـه     بزرگی بین ایران و غرب تبدیل شد کـه در نهایـت و پـس از ده   

ای را از  زمان ساخت بم  هسـته »منتهی شد که به قول اوباما؛ « برجام»توافق 
 «ماه افزایش داده است. 12دو ماه به 

ای ایـن   ای داشـت و ابعـاد هسـته    بسیار پی یدهفروپاشی شوروی، عواق  
 عبارت بودند از:ساز شد. این ابعاد  فروپاشی برای غرب بسیار مسئله

ای در روسـیه کـه کـار خـود را از      رها شدن هزاران متخصص هسـته  -1
داشتند و روسـیه   دست دادند و در شرایط بلبشوی فروپاشی، مشکل معیشت

ستی آنها نبود. امریکا با اختصا  بودجـه  ـ وارث شوروی ـ قادر به تأمین زی 
در صدد جذب و انتقال آنها به کشورهای غربی برآمد و تعداد زیـادی را هـم   

توانستند تکنولـوژی   ای هم جذب غرب نشدند. بالقوه می جل  کرد. وی عده
 ای را به کشورهای دیگری منتقل کنند. سالح هسته

بلبشـوی فروپاشـی،   طبق نظر کارشناسـان غـرب و بـه دلیـل شـرایط       -2
های دوربرد زمان شوروی گم شده  ای و موشک های هسته تعدادی از کالهک

اند معلوم نیست. نگرانی غـرب و متحـدانش در ایـن     است. اینکه به کجا رفته
 مورد جدی است.

ای طاورانیم و پلوتـونیم  قاچـاق    مقدار زیادی از مواد اولیه بم  هسته -3
ختلف، این مواد را توقیـف کردنـد و مقـدار    شدند و بارها پلیس کشورهای م

 هستند.« ناپدید»زیادی هم هنوز 
ای خطرنـا    طکـه تشعشـع هسـته   « های کثیـف  بم »تعداد زیادی از  -4
 اند. شوند  شوروی سابق، گم شده درازمدت موج  بیماری می در دارند و
ای توسط پرسـنل قبلـی شـوروی بـه      بخش مهمی از تکنولوژی هسته -5

 یگر منتقل شده است.کشورهای د
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 کشورهای مظنون از نظر غرب

کشورهای عراق، لیبی، ایران، سوریه و کره شمالی؛ از نظر غـرب کشـورهایی   
مظنون بودند و حتی سه کشور ایران ـ عراق ـ کره شمالی، توسط بوش پسر؛   

ی شـمالی را   نامیده شدند و چند بار امریکا سعی کرد که کره« محور شرارت»
ای کنـد ولـی عمـالً اتفـاق نیافتـد و کـره        ازاتی؛ خلع سالح هستهبا دادن امتی

ژنی ـ خود را توسعه  وای ـ و اخیراً سالح هیدر  شمالی تکنولوژی سالح هسته
داده است و امریکا ـ کره جنوبی و کره شمالی مرتبـاً یکـدیگر را تهدیـد بـه       

 کنند. ای می کاربرد سالح متعار  و هسته
های نزدیک بـه غـرب طعـراق در زمـان      اریعراق و لیبی را علیرغم همک

و پرداخــت خسـارت قربانیــان   2003جنـگ ایــران و عـراق و لیبــی پـس از    
های کشتار جمعی  هواپیمای الکربی و انفجارات اروپا و تحویل مدار  سالح

هزار سند اطالعاتی ـ امنیتی دستگاه اطالعاتی لیبی به امریکـا     600و تحویل 
های زیـادی بـه    ه در چه شرایطی هستند و خسارتدانیم ک اشغال کردند و می

میلیـارد   800های این دو کشور وارد شد که فقـط در مـورد لیبـی     زیرساخت
 شود. دالر برآورده می

ساله، مذاکره کردند تا خوشـبختانه بـه توافـق     12ی  با ایران، در یک دوره
ده اسـت  منتهی گردید. برجام، شبح جنگ را از ایران، موقتـاً دور کـر  « برجام»

ولی مناقشه ادامه دارد و آینده روابط ایـران و امریکـا، معلـوم نیسـت. دوران     
، دوران تشـدید سـوءظن بـین    1392تـا   1384نژاد  ریاست جمهوری احمدی
نه تنهـا غـرب و اسـرائیل را    نژاد شعارهایی داد که  ایران و غرب بود. احمدی

گان عربـی مـا   همسـای ی بـا کشـورهای    تر کرد بلکـه رابطـه   تحریک و مظنون
طعربستان، امارات، بحرین،...  را هم بحرانی ساخت. شعارهایی چـون؛ محـو   

ای، ظهـور امـام    داری، ورود ایـران بـه باشـگاه هسـته     اسرائیل، نابودی سرمایه
ی  دهـه  80هایی چـون، دهـه    زمان، نزدیکی انقالب جهانی و... و چاپ کتاب
درگیری با غـرب و اسـرائیل   ظهور و.... تبلیغات وسیع موعودگرایی که ضمناً 
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المللـی، باعـث شـدند کـه      کرد، همراه با توهین بـه نهادهـای بـین    را القاء می
ی اقتصادی علیـه ایـران، اعمـال شـوند و رونـدی چـون        های گسترده تحریم
 1390های عراق شروع شد که خوشبختانه با درایت مسووالن نظـام از   تحریم

و انتخاب آقای روحانی، مـذاکره   1392و مذاکره با امریکا و پس از انتخابات 
ها توسـط دو طـر     ی سازنده و مثبت شد و با قبول واقعیت وارد یک مرحله

هـای شـورای    ای و قطعنامه های مربوط به هسته اجرایی شد و تحریم« برجام»
امنیت در این خصو  که در فصل هفت شورای امنیت قـرار داشـتند و هـر    

 ند، لغو گردید.ساز شو توانستند، مسئله وقت می
ای بـه بعضـی از    در چارچوب جنگ سرد، انتقال تکنولوژی سالح هسـته 

شـد ولـی    کشورها که در توازن و تعادل دو ابرقدرت، مؤثر بودند، ممکن مـی 
فروپاشی شوروی و تبدیل امریکـا از ابرقـدرت بـه امپراطـوری، ایـن      پس از 

ی  و عـراق و کـره  امکان برای کشورهای مستقل از غرب، مانند لیبی و ایـران  
ساز شد. درگیری از طریق سازمان ملـل و درگیـری نظـامی و     شمالی، مشکل

حتی فروپاشـی حاکمـان کشـورهای عـراق و لیبـی، عملیـاتی شـد و امنیـت         
اسرائیل بیشتر شد. خصومت کشورهای عربی با ایران آن نان پیش رفـت کـه   

نـد کشـور عربـی    از توافق اسرائیل با چ ای منتشر نشده و تأیید نشدهخبرهای 
 دهند. علیه ایران می

 استاندارد دوگانه غرب

در مســیر ســاخت  1960اســرائیل توســط کشــورهای غربــی از اوایــل دهــه 
اکنون تخمین کارشناسان این است کـه   ای قرار گرفت و هم های هسته کالهک
ای دارد که حتی دو عـدد آن بمـ  هیـدرژنی     کالهک هسته 400تا  250بین 
ای ایـران،   ی هسـته  ء نکرده و با کمال وقاحت در برنامـه را امضا NPTاست. 

افزاری داشته است و  افزاری و نرم ی سخت کننده سوریه و عراق نقش تخری 
 احتماالً در آینده هم خواهد داشت.
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کنـد کـه در    مـی ای اسرائیل را نه تنهـا تحمـل    ستههای ه غرب که کالهک
ایق، تحـریم، تخریـ  و...   تولید آن هم نقش داشته است، در مورد ایران مضـ 

پیشه کرده است. این استاندارد دوگانه، ریشه در استقالل و وابستگی کشورها 
توانند مسلح شوند ولـی ایـران و کـره شـمالی و      دارد. پاکستان و اسرائیل می

لیبی و عراق صدام نباید مسلح شوند! حتی پاکستان و عربستان از نظر غـرب  
ای تشریک مساعی داشـته باشـند و در یـک     توانند در ساخت سالح هسته می

و  ای از پاکسـتان  تواند کالهک هسته قرارداد محرمانه عربستان در مواردی می
دریافت کند! و بر علیه  ای از چین، هایی با توانایی حمل کالهک هسته موشک

تواند ایران باشد، به کار گیرد و مانور  دشمن خود که احتماالً در این مقطع می
کنند. آن ه توسـط عبدالقـدیرخان پاکسـتانی بـه      امی هم برگزار میمشتر  نظ

های جاسوسی غـرب   ی شمالی انتقال یافت، توسط دستگاه لیبی و ایران و کره
مقطـع  »کننده، از نظر آنها مجاز بـود ولـی در    ی تعیین شد و تا مرحله رصد می
ن بلبشـو  ای برای کنترل این کشورها شود. در پاکسـتا  بایست بهانه می« مناس 

ای، بالمـانع اعـالم    گری در ارتش آن، داشتن سـالح هسـته   با تفکرات القاعده
شود ولی در ایران و کره شمالی و لیبـی و سـوریه بـه عنـوان کشـورهای       می
 باید جلوی آن گرفته شود!« یاغی»

 ای در خاورمیانه سالح هسته

کنـیم  ای اسـتفاده کنـد. فـرض     تواند از بمـ  هسـته   کسی در خاورمیانه نمی
، هها در کشورهای مصر، سـوری  ای دارد. اگر از آن کالهک هسته 250اسرائیل 

اردن و لبنان استفاده کند در کمتر از یک ربع ساعت ابررادیواکتیـو حاصـل از   
هـا بـا    گیرد و مرگ را برای تمام اسرائیلی ای، اسرائیل را هم فرامی بم  هسته
ـ       خود می ود. فـرض دیگـر اینکـه    آورد. لـذا، چنـین کـاری عملـی نخواهـد ب

ای داشته باشند و مصمم باشند که در اسـرائیل   کشورهای اسالمی بم  هسته
غیراسرائیلی هم خواهند مرد. این هم عملـی   یها به کار برند، تمامی فلسطینی
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المللـی و   بـه هـی  اصـول و قـانون بـین      بند اهد بود. ولی اسرائیل که پاینخو
توانـد کشـورهای    یت آن تهدید شود مـی باشد، در شرایطی که امن نمی یاخالق

ها مسلمان را بکشـد   ای کند و میلیون از اسرائیل را بمباران هسته رمسلمان دو
خسارتی متوجه او نشود. در یک طرح تحقیقاتی آمده است که اسرائیل اگر و 

میلیون نفر یا نابود خواهنـد شـد    28ای کند، در نهایت  تهران را بمباران هسته
 ای. ی ناشی از بمباران هسته های شناخته شده ماریو یا دچار بی

 یک پیشنهاد خطرناک

نژاد، در لبنان کتابی به زبـان عربـی    در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی
ی  نویسـنده « أحمدی نجاد و الثوره العالمیه المقبله»منتشر شد به نام  2006در 

ا  و در عـین حـال   باشد. در این کتاب پیشنهاد خطرن می شادی فقیهآن آقای 
شود. پیشنهاد این است که مـا ]ایـران[ بایـد یـک بمـ        ای مطرح می احمقانه
هـای   ای در فضای اسرائیل منفجر کنیم. آثار مخرب ایـن بمـ  دسـتگاه    هسته

کند و اسـرائیل نخواهـد توانسـت از هواپیماهـا،      ارتباطی اسرائیل را مختل می
بین ما و اسرائیل، جنگ تـن   های خود استفاده کند و جنگ ها و موشک تانک

به تن و با شمشیر خواهد شد. و، چون جمعیت مسلمانان بیشـتر از اسـرائیل   
است در این جنگ ما پیـروز شـده، اسـرائیل نـابود و فلسـطین آزاد خواهـد       

و یا از یک آدم اسرائیلی است. فرض  فحبطگردید! این پیشنهاد یا از یک نفر 
م و فـرض کنـیم بتـوانیم بـا یـک موشـک       ای داشته باشی کنیم ما سالح هسته

ای را به آسمان اسرائیل هدایت کنیم و فرض کنیم  دوربرد، یک کالهک هسته
ای را در آسمان اسـرائیل منفجـر کنـیم و فـرض      که بتوانیم این کالهک هسته

کنیم که تمامی تجهیزات ارتباطی الکترونیکی اسرائیل را از بـین ببـریم، اوالً ـ    
تعلیـق بـه محـال اسـت. تجهیـزات اسـرائیل،       ار فـرض  هر کدام از ایـن چهـ  

عربستان، امـارات، نـاتو و امریکـا در منطقـه آنقـدر هسـتند کـه هـر تحـر           
 مشکوکی از طر  ایران را رصد کنند و احتمال خنثی کردن آن کم نیست.
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ای مـا در آسـمان اسـرائیل، تجهیـزات      ثانیاً ـ فرض کنیم که انفجار هسـته  
ائیل را از بین ببرد و جنگ هم تن به تـن بشـود، آیـا    الکترونیکی ارتباطی اسر
گذارند که مسلمانان پیـروز شـوند؟! آیـا مسـلمانان سـایر       امریکا، ناتو و... می

شـود کـه هـر نـوع بمبـاران       مالحظه می کشورها با ما همراهی خواهند کرد؟!
توانـد بسـیار    ای اسرائیل محال و غیرممکن اسـت. ولـی، تبلیـغ آن مـی     هسته

 ساز باشد. و مشکلخطرنا  
های  این دستگاه یها های جاسوسی، ضدجاسوسی و نفوذی ثالثاً ـ دستگاه  

غربی و اسرائیل از تمامی تحوالت و حرکـات در کشـورهای اسـالمی مطلـع     
 توانند اطالعات خود را به روز کنند. هستند و با امکاناتی که دارند، مرتباً می

های دوران صنعتی هسـتند   سالحکشورهایی مثل ایران؛ های  رابعاً ـ سالح 
های دوران تمدن آگـاهی هسـتند،    های امریکا و اسرائیل عمدتاً سالح و سالح

به همین دلیل، جنگ ما و عراق هشت سـال طـول کشـید و بـدون پیـروزی      
پیروزی قـاطع  روز با  27پس از  2003خاتمه یافت ولی جنگ علیه عراق در 

پایـان رسـید و بـه آن چیـزی     امریکا و شکست و فروپاشی کامـل عـراق بـه    
یعنـی تخریـ     Creative Destructionطلبان امریکـا آن را   رسیدند که جنگ

های  سازند. سالح می« خالقانه»کنند و سپس  گویند. اول تخری  می خالق می
دوران دانایی، به لحاظ شناسـایی، رصـد کـردن و تخریـ  قابـل مقایسـه بـا        

رگیری در سوریه را مالحظه کنید های دوران صنعتی نیستند. جنگ و د سالح
هـای سـال    که پیروز قطعی نخواهد داشت یا جنگ عربستان علیه یمن تا سال

تواننــد مخــرب و  هــا مــی ، ولــی ایــن جنــگداشــتپیــروز قطعــی نخواهــد 
 ی امکانات دو طر  باشند. نابودکننده

ای داشهته باشهد و از آن    تواند سالح هسهته  آیا در شرایط کنونی ایران می

 اده کند؟استف

و توافق برجـام، بـه شـدت     5+1سال گذشته با غرب و  12مذاکرات طوالنی 
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های اطالعاتی غرب، اسرائیل و اعـراب   تحت نظارت آژانس، دستگاهرا ایران 
د تا از توافق تخطی نکند. بالفرض، اگـر ایـران تکنولـوژی سـاخت     رخواهد ب

نخواهـد بـود.   ای را هم به دست آورده باشد، ساخت آن مقـدور   سالح هسته
ای از  ها در انتقال سالح هسته اگر فرض کنیم، فرض محال، که سوءظن غربی

اسـتفاده از  ی شمالی به ایران، درست باشد،  کرهشوروی طپس از فروپاشی  و 
این سالح بر علیه اسرائیل به لحاظ تکنیکی و لجسـتیکی و اخالقـی، ممکـن    

ای، مـانع   د سـالح هسـته  نخواهد شد. در شرایط کنونی فتوای رهبری در مور
در مــورد سـایر کشــورهای منطقــه؛   باشـد.  دیگـری بــرای اسـتفاده از آن مــی  

عربستان، ترکیه، امارات، بحرین، پاکستان، مصر و... هـم در شـرایط تخاصـم    
هـا گذشـته اگـر نقـش      ای اسـتفاده کنـیم. از ایـن    نیستیم که از سـالح هسـته  
و در تقابـل بـا امریکـا و     ای را مـدنظر قـرار دهـیم    بازدارندگی سالح هسـته 

اسرائیل از آن استفاده کنیم، با توجه به آن ه گفته شد، این نقـش هـم منتفـی    
 است.

هـای   های اخالقی، وجـود فلسـطینیان در اسـرائیل و سـرزمین     محدودیت
آنها در غزه و نوار غربی و فتوای رهبـری، دسـت ایـران را بـرای      یاختصاص

بسته است و عمالً منتفـی خواهـد بـود.     ای علیه اسرائیل، کاربرد سالح هسته
المللـی و هـر    برعکس اسرائیل، نه محدودیت اخالقی دارند و نـه تعهـد بـین   

بار  لحظه که بتواند متحدان خود را قانع کند، بر علیه ایران، از این سالح مرگ
استفاده خواهد کرد. دشمنی اسرائیل با ایران و بالعکس، آنقدر عمیق و همراه 

که اسرائیل تجاوز و تهاجم وحشیانه خود را توجیه کند و چون  با کینه هست
 باشد. تعهدی اخالقی هم ندارد، فاقد محدودیت می

 توان اسرائیل را منزوی کرد؟ چگونه می

شناسـد کـه    افکار عمومی فرهیختگـان جهـان، اسـرائیل را یـک متجـاوز مـی      
حـدود هفتـاد    های فلسطینیان را اشغال کرده، آنهـا را آواره نمـوده و   سرزمین
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هـای حقـوق بشـر،     هـای شـورای امنیـت و سـازمان     سال است که به قطعنامه
کند. امریکـا،   و در رفتار با فلسطینیان به شکل آپارتاید عمل می نکردهاعتنایی 

تنها حامی بدون شرط اسرائیل است. هر حزبی کـه سـر کـار باشـد، خـود را      
تکنولـوژی   ای، بر سالح هستهداند. عالوه  متعهد به دفاع از امنیت اسرائیل می

شـود و بـا    نظامی اسرائیل مرتباً توسط امریکا و متحدان غربی آن بـه روز مـی  
شود. آن ـه   های تکنولوژیکی خود اسرائیل، این تجهیزات تقویت می پیشرفت

از  اسرائیلدر امریکا و غرب شناخته شده، این است که توان و قدرت نظامی 
باشـد و حتـی اگـر مـثاًل یکنـوع سـالح بـه        هر کشوری، در منطقه باید سـر  
شـود، نـوعی از آن کـه بـه اسـرائیل تحویـل        عربستان و اسرائیل فروخته مـی 

شـود، مزیـت    شود باید نسـبت بـه نـوعی کـه بـه عربسـتان فروختـه مـی         می
ها سال است که امریکا، بـه عنـوان میـانجی، بـین      تکنولوژیک داشته باشد. ده

از تشکیل دولت فلسطینی حمایت عملی کند  ها، نتوانسته اسرائیل و فلسطینی
گر با شکست روبرو شده است و امریکا فقط تماشـا « ودولتد»و عمالً طرح 

 کند. ها و شماتتی از اسرائیل، می و گاهی لفظی حمایتی از فلسطینی است
نژاد هـم باعـث شـد کـه روابـط خـوب ایـران بـا          رفتار و ادبیات احمدی

بخورد و دوستی ـ و حتی همبستگی و   کشورهای جنوبی خلیج فارس به هم
های نظامی، اطالعاتی و امنیتی ـ این کشورها با اسرائیل تقویـت شـود.     توافق

کننـد و ایـن    امروزه، عربستان و امارات و... ارتباط با اسرائیل را مخفـی نمـی  
 تحول فضای سیاسی را بر علیه ایران، رقم زده است.

یرمنطقی است که سر و صدای اوبامـا  آنقدر رفتار عربستان بر علیه ایران غ
خواهد که حقـوق ایـران در منطقـه را بـه      هم در آمده است و از عربستان می

گرایی نکند و کشورهای اروپایی آمادگی  جانبه قدر یک رسمیت بشناسد و این
انـد. معنـی ایـن اقـدامات      گری بین ایران و عربسـتان را، اعـالم کـرده    میانجی

ها با اسرائیل را اوبامـا و کشـورهای    نشین ان و شیخاینست که، نزدیکی عربست
کنند. یعنی این نزدیکـی ممکـن اسـت     غربی، علیه منافع خود هم ارزیابی می
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 کار دست اوباما ـ و حزب دمکرات ـ و کشورهای اروپایی بدهد.
رفتارهـایی مسـتقل   اسرائیل عمدتاً ی ما،  از آغاز تشکیل اسرائیل در منطقه

از خود نشان داده و در این رفتارها، سـعی داشـته امریکـا و    از امریکا و اروپا 
های خود بکشد. یکی از این رفتارها زیر بـار نـرفتن    اروپا را به دنبال سیاست

ای و عمـالً   آن در تشکیل دولت فلسطین است و دیگری توسعه سالح هسـته 
ـ  هالینحل گذاشتن این مشکل جهانی تا غزه را ب  اردن همصر و نوار غربی را ب
 متصل کند و عمالً دولت فلسطین منتفی شود.

تـر از آن   تحوالت سوریه و یمن و قبل از آن سقوط صدام و قذافی و قبل
ی آن، تمامـاً بـه نفـع     جنگ تحمیلی عراق علیه ایـران و تـداوم هشـت سـاله    

اسرائیل تمام شده است. در ضمن تمام این تحوالت به ضرر ایران هـم بـوده   
ی ضداسرائیلی بیانـدازیم، ایـران محـور اصـلی آن      هاست. اگر نگاهی به جبه

اله لبنـان و حمـاس فلسـطین،     حزباست. درست است که در بعد از انقالب 
انـد و از قـدرت فیزیکـی     تری نسبت به اسرائیل اتخـاذ کـرده   مواضع رادیکال

اند ولی تحوالت دیگری چون ظهور داعش و خشونت  بهتری برخوردار شده
المللی شدن جنگ در سوریه و تضعیف دولت  بعد بینبشار اسد با مردمش و 

اله لبنان در سوریه به نفع اسد و ضعف مـا   مرکزی عراق و درگیر شدن حزب
در مدیریت این تحوالت، توازن قوا را به نفع اسرائیل تغییر داده است. از این 

طلبان نئوکان امریکا بـه دنبـال کوچـک کـردن      گذشته اسرائیل، همراه با جنگ
کشـور و تـا    14کشـور بـه    5ای خاورمیانه است یعنی تبـدیل کـردن   کشوره

انـد. امـروز    همین جا در عراق و سوریه به دستآوردهایی در این رابطه رسیده
ی جدیـد درگیـری مسـلمانان ـ      ی درگیری مسلمانان ـ اسرائیل به جبهه  جبهه

ظر مسلمانان تبدیل شده و زهر طر  که شود کشته به نفع اسرائیل است. به ن
نظامی رو به گسـترش اسـت. تهدیـدهای داعـش در     ی  رسد که این جبهه می

دفـاع از  »هـای مسـووالن ایـران در     العمـل  حمله به عتبات عالیـات و عکـس  
نمایاند که داعش و حامیانش اصرار دارند که پـای ایـران را    این را می« ها حرم
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رائیل و نظـامی درگیـر کننـد. و ایـن اسـتراتژی اسـ       منازعاتبیش از پیش در 
 ها هم هست. نئوکان

خالصه اینکه تحوالت در جریان در منطقه به نفع اسرائیل است، باید این 
شود، تغییر داد و آن را به نفع مسلمانان، فلسـطینیان   تا آنجا که میرا تحوالت 

 و ایران تغییر داد.
 برای اینکار، آن ه مربوط به ایران است باید:

هـای بـاالی    أسفانه لحـن مسـووالن رده  های داخلی کاست. مت از تنش -1
گرایانه است. روزی نیست که مسـووالن در   زا و مقابله حاکمیت در ایران تنش

های عمومی مقابل هم سخن نگویند. حاال در جلسات خصوصـی چـه    رسانه
گذرد؟ معلوم است که باید تندتر باشد. در این درگیری استراتژی روحانی  می

و تعامل با کشـورهای مسـلمان منطقـه اسـت و     ـ ظریف، در راستای مفاهمه 
استراژی طر  مقابل، اتحاد استراتژیک با روسیه و تقابل با کشورهایی چـون  

باشد. عالوه بر این، استراتژی روحانی، آشتی ملـی و   عربستان، امارات و... می
هاست ولـی اسـتراتژی جنـاح مقابـل      ها و رفع حصرها و حبس رفع کدورت

کوبیدن است. این اسـتراتژی بـه نفـع اسـرائیل اسـت.      « هفتن»هم نان بر طبل 
 های اطالعاتی ـ امنیتی ـ قضایی هم در همین استراتژی فعال هستند. دستگاه
و حتی اگـر  ایران باید تخاصم در سوریه را متوقف کند  ،هرچه زودتر -2

با حذ  بشار اسد و روی کار آمدن کس دیگری از حزب بعـث هـم شـده،    
تا داعش در سوریه منزوی گردد. این سیاست، احتیا. بـه  توافق حاصل شود. 

 همکاری نزدیک با امریکا، ترکیه، عربستان و... دارد.
های امریکایی طرفـدار   در عراق باید وحدت ملی تقویت شود، نئوکان -3

تبدیل فدرالیسم عراق به سه کشور هسـتند کـه قـبالً گفتـه شـد در راسـتای       
بـا شکسـتن   ممکن است آزاد کردن موصل  استراتژی اسرائیل است. در عراق

. داعـش اگـر   باشـد سد موصل و نابودی شهر و شهرهای دیگر، پیوند خورده 
دهد، سد را حتماً تخری  خواهد کرد. باز هـم   ببیند که موصل را از دست می
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ی مـؤثر بـا داعـش در عـراق،      توافق با امریکا، عربستان و ترکیه برای مبـارزه 
 ضروری است.

هـای فیزیکـی    تنش لفظی با امریکا که گاهی تبدیل به تـنش  کاستن از -4
های نمایش داده شـده. ایـن    شود. مانند بازداشت ملوانان امریکا و فیلم هم می

شود و طرح اوبامـا بـرای خاورمیانـه را بـه      ها تمام می اقدامات به نفع نئوکان
ای هـ  پس از برجـام و نمـایش  « نفوذ»کشاند. طرح پروژه تبلیغاتی  شکست می

کننـده دارد تـا بازدارنـده از     موشکی دوربرد و بالستیک، عمالً نقـش تحریـک  
امریکا و تبلیـغ بـرای تشـدید    ی  یکطر  و از طر  امریکا؛ تهدیدهای کنگره

ی  ی نسبی در برجام را وارد یـک رابطـه   ی آرام شده های جدید، رابطه تحریم
 شود. میکند و این به نفع اسرائیل ارزیابی  افزایی می جدید تنش

انزوای اسرائیل از طـر  ایـران؛ از نزدیکـی مـا بـا ترکیـه، عربسـتان،         -5
گذرد. حتی روابط گسترده و مؤثر اقتصادی، بـا   امارات و... امریکا و اروپا می

 ها با امریکا، مقدور نخواهد شد. اروپا، بدون حذ  تنش
ا امریکـا بـه   ایران نباید از مذاکره جامع با امریکا بترسد. اگر مسائل ایران ب

هـای جدیـد ادامـه داشـته باشـد.       طور جامع حل نشود و از طر  دیگر تنش
های جدید، حتی نظامی بـا امریکـا نخواهـد شـد.      توافق برجام، مانع درگیری
های کشتار جمعی را بـا امریکـا حـل     و سالح ای هم نانکه لیبی مسائل هسته

شـد و غـرب عمـالً    های غرب به هنگام تأثیرگذاری، منتفـی ن  کرد ولی توطئه
« تغییـر رژیـم  »ریزی کرد. ایران بایـد طرفـداران    سرنگونی قذافی، برنامه برای

ایران در امریکا را منزوی کند و ایـن از طریـق همکـاری بـا اوبامـا و حـزب       
گیـری کـه بـه جـای کـارتر،       دمکرات مقدور است. و اال مانند دوران گروگان

امریکا به قدرت خواهند رسـید و  ها در  ریگان آمد، باالخره یک روزی نئوکان
 نخواهند داشت. 5+1بندی به توافق  پای
بندی نظامی در جهان خودداری کند.  ایران باید از شرکت در هر بلو  -6
های سیاسی ـ اقتصادی ـ که به نفع منـافع، مصـالح و امنیـت ملـی       بندی بلو 
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بـال  باشد، ضروری است ولی ورود ایران به بلو  نظـامی روسـیه کـه بـه دن    
نـه  »این عمل نـه تنهـا بـا شـعار     باشد،  هست، خطرنا  می« اوراسیا»ی  پروژه

انقالب، مغایرت دارد که ما را وارد یـک  « شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی
کند که تفاهم با ترکیه، عربستان، امارات و... را هـم   ای می رقابت نظامی منطقه

را بـیش از پـیش بـه سـمت     سازد و از این گذشته منافع اقتصادی  ناممکن می
ی آن  های مقابل پول کافی دارند و از عهـده  کشاند. طر  تجهیزات نظامی می

 برخواهند آمد ولی ما چنین امکانی، نداریم.
با کمک اروپا، کشورهای اسالمی، ترکیه و اوبامـا و حـزب دمکـرات     -7
ـ  توان بر اسرائیل فشار وارد کرد و با همکاری سازمان آزادی می زوای بخش، ان

بخـش اسـت،    آن را بیشتر کرد. شعار ایران که همان شعار اولیه سازمان آزادی
ای ندارد و عملی هم نیسـت. بایـد ضـمن تبلیـغ آن      در شرایط کنونی شنونده

منتظر زمان شد. جنگ با اسرائیل هم عمالً مقدور نخواهد شد، حتی با سـالح  
فلسطین به وجـود آمـده    ی با مسئله های زیادی در رابطه ای. اآلن حاشیه هسته

ها به عنوان بازوان اسرائیل  که ابتدا باید آنها را حذ  و خنثی کرد. این حاشیه
کنند و عمال خاورمیانه را برای یک دوران چند ده ساله وارد آتش و  عمل می
 اند. خون کرده

روسیه از ابتدای سـال جـاری مـیالدی؛ بـا عضـویت روسـیه، قزاقسـتان،        
 و ارمنستان اتحادیه اوراسیا را تشکیل داد.قرقیزستان، بالروس 
اشی، مانند؛ همکاری با صـدام،  ی گذشته روسیه در پسافروپ رفتار سه دهه
ای، اقدام فرسایشی در احداث نیروگاه بوشهر، رأی علیـه ایـران    مسایل منطقه

تحریمی، تنها گذاشتن ایران در بحـر   های در شورای امنیت برای صدور بیانیه
، بسـیار جـای تأمـل دارد.    و تجهیزات لیـزری  S-300ر تحویل خزر، تأخیر د
دی و  8همکاری دفاعی و امنیتی با ایران سـخن مـا، شـماره     ی طنقل از مقاله

  ، دکتر افشار سلیمانی سفیر سابق ایران در باکو94بهمن 



 های زندان یادداشت / 190

 ای که باید به زنجیرش کشید اسرائیل دیوانه

فتـاد سـال اسـت کـه روشـی      اسرائیل که در ارتباط بـا فلسـطینیان بـیش از ه   
ــزارش     ــدها گ ــت و ص ــورای امنی ــه ش ــدها قطعنام ــدی دارد و در ص آپارتای

های حقوق بشری در مورد نقض حقـوق بشـر و تجـاوز آشـکار بـه       سازمان
حقوق فلسطینیان، محکوم شده است و خم به ابرو نیآورده اسـت؛ در رابطـه   

ر و بسـیار  ی حقـوق بشـ   کننـده  با شهروندان خودش بسیار دمکرات، مراعات
کند. به همین دلیل اسرائیل توانسـته اسـت وحـدت ملـت ـ       متحدانه رفتار می

دولت خود را ایجاد کند و آن را مستحکم سازد. اسرائیل با رعایت دمکراسی 
ی فنون و علوم نظامی، توانسته است از حـریم   ی اقتصادی و توسعه و توسعه

 کشور غصبی خود دفاع کند.
ب مردمی، کشوری پهناور، متمدن، ثروتمنـد و بـا   ولی ما، وارث یک انقال

ایـم وحـدت ملـت ـ دولـت را ایجـاد کنـیم و         میلیونی، نتوانسته 80جمعیت 
ی مردمان را به رسمیت بشناسـیم. شـکا  بـین مـردم      حقوق شهروندی همه

عادی و حاکمیت به لحاظ معیشت و شکا  بین اقشار میانی و حاکمیـت بـه   
ی مـا را بسـیار    حقـوق بشـر، جامعـه    لحاظ بسـتن فضـای سیاسـی و نقـض    

پذیر کرده است. حاکمیت ما در یک جبهه بـا اقشـار میـانی و نخبگـان      آسی 
ی  جنگد و از طر  دیگر با اسرائیل و امریکا و عربستان و...! نتیجه داخلی می

 این درگیری معلوم است.
*** 

 ی ایران و انعکاس آن در بافت حاکمیت های کنونی جامعه چالش

 مقدمه

ی انتقال است. از نهضت به نظام تبدیل نشـده اسـت. ماهیـت     ایران در مرحله
انقالب هم نان در رویکرد نهضت حفظ شده اسـت. چـه در دوران رهبـری    
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ای تنش با اسـرائیل تـنش ایـران بـا غـرب و       امام و چه در دوران آقای خامنه
وارد اخیراً تنش با کشورهای عربی همسایه هم بـه آن افـزوده شـده و ایـران     

هـای   ی شـاخص  ی توسعه و آرامش و تعامل جهانی نشده است. کلیـه  مرحله
دهنـد کـه ایـران هم نـان در      اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و... نشان می

 ، قرار دارد و آرام و قرار نگرفته است.«نهضت = جنبش = انقالب»ی  مرحله
گفتمان  طلبی آقای خاتمی گفتمان سازندگی آقای هاشمی، گفتمان اصالح

نژاد گفتمان اعتدالی آقای روحانی نتوانسته ایران را  موعودگرایی آقای احمدی
گیری کند. گفتمان موعودگرایی کـه بـه شـکل     وارد مرحله آرامش در تصمیم
نژاد هـم ظـاهر شـد، اگرچـه مملکـت را بـه        آنارشیستی ـ پوپولیستی احمدی 

بـی و نهضـتی را   ی نابودی و خطـر نزدیـک کـرد عمـالً گفتمـان انقال      مرحله
 تقویت نمود.

ها و آرزوهـا مطـرح    آل ها، ایده ی نهضت، آرمان به عبارت دیگر در مرحله
، شروع نشده و اگر در «سازندگی = نظام = توسعه»شوند و عمل به سوی  می
 ی کوتاهی شده باشد، پس از مدتی به دوران نهضت باز گشته است. دوره

سـال و بـا وجـود قـانون      38 علت این امر این است که هنـوز و پـس از  
ها و آرزوهای انقالب وجـود نـدارد.    آل ها، ایده اجماعی بر سر آرمان ؛اساسی
ها تدوین شوند. در هیـأت   ها اجماعی و تثبیت شده نیستند تا استراتژی آرمان

حاکمــه کــه برآینــد نیروهــای درون جامعــه هســت، اخــتال  نظــر بــر ســر 
آل خـود،   ری خود بـه تناسـ  ایـده   ی کا هاست و لذا هر کس در حیطه آرمان

کند که با استراتژی قدرت دیگری در هیـأت حاکمـه در    استراتژی تدوین می
کنـد،   گیرد. هر نیرویی و هـر مقـامی و هـر قـدرتی سـعی مـی       تضاد قرار می

بست برساند و آن را متوقـف سـازد و یـا اگـر      استراتژی طر  مقابل را به بن
کار خود را بکند. بحث  عین حال،د ولی در زبانی نشان ده تواند با آن هم نمی

ها و متدها نیست، اختال   ها و شیوه ها و تاکتیک در مورد اختال  در تکنیک
 هاست. آل هاست و در اصل اختال  در ایده در استراتژی
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صدر با حزب جمهوری اسالمی، میرحسین با جنـاح بـازار و مؤتلفـه،     بنی
گرایـان،   ، خـاتمی بـا اصـول   هاشمی رفسـنجانی بـا مجلـس چهـارم و پـنجم     

گرایـان، روحـانی بـا     طلبان و بعـد بـا رهبـری و اصـول     نژاد با اصالح احمدی
ها  ها و در واقع استراتژی گرایان اختال  در تاکتیک و تکنیک رهبری و اصول
آقـای خـاتمی و   « طلبی اصالح»آقای هاشمی و نه « سازندگی»دارند. اینکه نه 

آقـای  « اعتـدال »ژاد به نتیجه نرسیده اسـت و  ن آقای احمدی« موعودگرایی» نه
خورد، از همـین اخـتال     روحانی هم که در تالطم دریای اختال  غوطه می

 گیرد. نشأت می
به یکی از آنها نزدیـک شـده ولـی ایـن نزدیکـی بـه       ای  رهبری در مرحله
هـا و   هـا منتهـی نگردیـده اسـت و بـاز افتـراق       ی جناح وحدت و اجماع همه

اند تحمل یک جناح توسط جناح دیگـر بـوده اسـت و     شده ها، اصل اختال 
الـه منتظـری، بـه حـذ  و انفکـا  رسـمی        صـدر و آیـت   پس از حذ  بنی

نیانجامیده ولی نیروهای دو طر  صر  بازدارندگی یکدیگر شده اسـت. در  
این بازدارندگی، هر اتفاقی افتاده است. نتیجـه ملمـوس ایـن اخـتال ، هـدر      

های اجتماعی، نیروهای انسانی و فعـال نشـدن    سرمایههای ملی،  رفتن سرمایه
های بالقوه مملکت بـوده اسـت. گروهـی در هیـأت حاکمـه هاشـمی        توانایی

ی انقالب، رئیس مجمع تشخیص مصـلحت، یـار رهبـر     رفسنجانی را استوانه
ی ایـران و عامـل    دانند و گروه دیگر وی را ضدانقالب و به آتش کشاننده می

داننـد کـه    اتمی را فرزند امام و شخصیتی برجسته مینفوذی غرب. گروهی خ
گـران و   ای او را حـامی فتنـه   باعث آبروی ایران و اسالم شـده اسـت و عـده   

انـد. گروهـی    قلـم کـرده  ال التصـویر و ممنـوع   شناسد و او را ممنـوع  گر می فتنه
و گروهـی دیگـر آنهـا را     دانند میرحسین و کروبی را یاران امام و انقالبی می

گروهـی آقـای روحـانی را    گرانی که باید در حصـر باشـند تـا بمیرنـد و      فتنه
دانند که شبح جنـگ را از ایـران دور کـرد و     گرایی می منتخ  مردم و اعتدال
اش را عامل نفوذ غرب که باید جلوی آنها را گرفـت و   گروه دیگر او و کابینه
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 ی آنها را بازداشت کرد! حتی به تدریج همه
ی اختال  حزبی و جناحی فراتر رفته و همـانطور   حلهها از مر این تناقض

ی بازدارندگی و سد کردن عمل دیگران تبدیل شـده و   که گفته شد به مرحله
ی  کند. خالصـه ایـران در مرحلـه    امکانات مملکت را هدر و زمان را تلف می

جنبش انتقالی است و اختال  اصلی در این است کـه بـا غـرب بـه رهبـری      
 امریکا باید:

 نگید یا اقالً تشنج و تنش را حفظ کرده و یاج -
تعامل کرد و در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت و امریکا را بـه عنـوان    -

 یک عامل بازدارنده خنثی نمود؟!

 ی اختالف کجاست؟ ریشه -2

 اند از: ی اصلی رهبری در دو سال گذشته عبارت بودهاه دغدغه
 اقتصاد مقاومتی. -1
 نفوذ دشمن. -2
 تن تمدن اسالمی.ساخ -3

های ضروری و نزدیک هستند و دغدغه سـوم بـه    در مورد نخست دغدغه
« دولت اسـالمی »زمان بیشتری نیاز دارد و امر عاجلی نیست. پیش از آن باید 

نـژاد دولـت    رسـید کـه در چهـار سـال اول احمـدی      تشکیل شود. به نظر می
کـری از آن  اسالمی تشکیل شده بود ولی بعـداً آن هـم منتفـی شـد. چـون ذ     

نیست. امر مهم اقتصاد مقاومتی در دستور کـار مجلـس و قـوه مجریـه قـرار      
اصـل دارد کـه بـا قـانون اساسـی       24شـود.   ریزی می گرفته و برای آن برنامه

جمهوری اسالمی هم همخوانی دارد و این اصول باید، حداقل پـس از پایـان   
هـا و   تحـریم گرفـت و اگـر اهمیـت آن پـس از      جنگ در دستور کار قرار می

نژاد شناخته شده، باز هـم جـای خوشـحالی اسـت کـه       عملکرد آقای احمدی
سـال جمهـوری اسـالمی صـاح  یـک اسـتراتژی        38برای اولین بار پس از 
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تواند با اصل اقتصاد  ی اقتصادی شده است و نه تنها هی  مسلمانی نمی توسعه
ی هـم بـا آن   مقاومتی مخالفت کند که هر ایرانی معتقد به توسعه و رشـد ملـ  

ای نخواهد داشت. بحث سـر چگـونگی تحقـق آن اسـت. آیـا بـا ایـن         مقابله
توان اقتصاد مقـاومتی را   باشد، می اختال  و دعوایی که بین هیأت حاکمه می

 محقق ساخت؟ به این موضوع باز خواهم گشت.
امنیتـی ـ اسـتراتژیک ـ      »هـای   ی جـدی دیگـر رهبـری کـه جنبـه      دغدغه

است. رهبـری  « نفوذ امریکا در ایران»م پیدا کرده، مسئله ه« اطالعاتی ـ نظامی 
نفـوذ  »، «تهاجم فرهنگی»، «شبیخون فرهنگی»اند.  ای داده به نفوذ ابعاد گسترده

ی  کنند که این نفوذ منجـر بـه اسـتحاله    ،... را هم مرتباً مطرح می«در مسووالن
های سپاه در راهبرد»شود. از قول فرمانده سپاه پاسداران  جمهوری اسالمی می

 اند: ، چنین آورده95خرداد  5ی شرق مورخ  را در روزنامه« های اخیر سال
هـای   سپاه و بسیج همراه با مردم ایران، هرگز اجازه نخواهنـد داد جریـان  »

ی انقالب مبار  اسالمی  گرا، جهل نظری خود را بر حیات طیبه نفوذی غرب
 «.تحمیل و آن را آلوده کنند

 دهد: را با جزئیات بیشتری توضیح می« برد سپاهراه»فرمانده سپاه 
های رهبـری معظـم انقـالب اسـالمی بـه سـطوح        انتقال تدابیر و ایده -1

 عملیاتی
 تولید قدرت برای تعقی  اهدا  متعالی انقالب -2
 کارانه از انقالب. پاسداری غیرمحافظه -3
 بازشناسی و بازخوانی صورت و سیرت انقالب اسالمی. -4
ی از استحاله انقالب و سـاخت حقیقـی و اسـتحکام داخلـی     جلوگیر -5
 نظام.
 مقابله با نفوذ جریان فرهنگی ـ سیاسی و فکری تمدن غرب. -6
 سازان نفوذ. مقابله با زمینه -7

گراسـت کـه    شود که نفوذ مشکل اصلی جناح اصول پس، چنین معلوم می
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، قـوه قضـائیه،   ای، شـورای نگهبـان   نیروهای نظامی، امنیتی، اطالعاتی، رسـانه 
ای شـده   های علمیه،... را در دست دارند. این نفـوذ عمـالً ابـزار مقابلـه     حوزه

هـر   1388است با رأی مردم و اجرای قانون اساسی و قـوانین موضـوعه. تـا    
اقـدام  »ای و... عنـوان   های صنفی، مدنی، رسانه فعالیت قانونی احزاب، سازمان

و... بـر چسـ    « لیـه امنیـت کشـور   اجتماع و تبـانی ع »و « علیه امنیت کشور
« قضـاوت »خورد تا با مواردی از قانون تطابق صوری پیدا کند و قضـات،   می

گری باز مطرح شدند تا  ، فتنه و فتنه1388که نه، احکام را امضاء کنند. پس از 
مسـئله  »، 1392حصر و بازداشت و حبس افراد فـراهم شـود. پـس از    محمل 
ی  قانونی، نفوذ نامیده شـد تـا بـا یـک مـاده      باز اصل شد و هر فعالیت« نفوذ

 قانون تطابق صوری پیدا کرد و باز حکم زندان جاری گردید.
یک امر واقعـی و در تمـامی کشـورهای صـاح  ادعـا      « نفوذ»در حالیکه 

ساری و جاری است. تردیدی نیست که در گذشته اسـتعمارگران انگلـیس و   
در ایران نفوذ کنند. هم در ارکان کنند تا  روسیه و بعد امریکا سعی کرده و می

های سیاسی ـ اطالعاتی ـ امنیتی ـ نظامی و هـم در افکـار       حاکمیت و دستگاه
و زندگی مردم عادی. هم با فروش کاالهای خود و هم با القای اهدا  خـود  

 افکن و... افکن، اختال  های نفاق و هم با تکنیک
رهای منطقه و افریقـا  مگر خود ما پس از انقالب سعی نداریم که در کشو

و... نفوذ فرهنگی داشـته باشـیم و یـا در عـراق و سـوریه و لبنـان و یمـن و        
بحرین و... نفوذهای متعدد اقتصادی، نظامی، اطالعاتی و... و این حق عرفـی  
ماست، هم نان که حق سایر کشورها هم هست وی این نفـوذ بـه دو دسـته    

 شود: مهم تقسیم می
تبلیغی، هنری، اقتصادی و... که علنی است کـه  نفوذ مشروع فرهنگی،  -1

 در جهان کنونی، رقابت است.
های حکومتی و غیرمستقیم به شکل مخفی  نفوذ غیرمشروع در دستگاه -2

 توانند با آن مقابله کنند. ها می ی است و حکومتنو پی یده که غیرقانو
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نمـود و   پسند خنثی های علمی، رقابتی، مردم نفوذ نوع اول را باید با روش
هـا خـود بـا     ارتقاء توانایی ،یا انتخابی با آن برخورد کرد. روش تعامل، رقابت

 ی مقبول پرداخت. رشد فرهنگ، هنر، اقتصاد و... به مقابله
های را باید بـاال بـرد و    در نفوذ نوع دوم، هوشمندی، هوشیاری و توانایی

آن ـه   .ی جـدی کـرد. از موضـع منـافع و مصـالح ملـی       در عین حال مقابلـه 
های بـازجویی   اکنون در فضای علنی و عمومی و در سلول انفرادی و اتاق هم

ی طرفـداران   شود، نفوذ بـر علیـه قـوه مجریـه و نیروهـای حاشـیه       اعمال می
باشد. در واقـع   میهاشمی ـ روحانی و نیروهای منتقد جناح راست حاکمیت  

مین دلیل است که در دستور کار آقایان است. به ه« نفوذیابی»نه « نفوذسازی»
اله لبنان و اطالعات سپاه پاسداران  حزبها در مرکزیت  جاسوسان موساد سال

تواننـد نفـوذ کننـد و جوانـان بیکـار ایرانـی در        دفتر ریاسـت بسـیج و... مـی   
 گردند!! می« کار»های اسرائیل در ترکیه و آذربایجان به دنبال  خانه سفارت

بایسـت   هم نانکه در گذشـته مـی  نفوذیابی باید اصل شود نه نفوذسازی. 
برانـدازی  »ی  واژه قکردنـد نـه خلـ    براندازان جمهوری اسالمی را رصـد مـی  

 و بازداشت منتفدین به جمهوری اسالمی را.« قانونی
« نفـوذ »و « اقتصـاد مقـاومتی  »پس آن ه رهبری در حال حاضـر در مـورد   

کـه  االصول درست است. بحث در مورد مصادیق نفـوذ اسـت    گویند علی می
اگر درست و به جا انتخاب نشوند، به اقتصاد مقاومتی هم لطمه خواهـد زد و  

 از عملیاتی شدن آن جلوگیری خواهد کرد.
کنند، مفاهم خـود را   ها تغییر می رسد در جمهوری اسالمی واژه به نظر می
آیند و فاجعه آن جاست که بعـد بـا    دهند، به شکل دیگری درمی از دست می

هـا از اشـکال    شوند. آیـا ایـن عوضـی فهمیـدن واژه     می شکل جدید عملیاتی
سال ایـن روش   20معرفتی است یا عمدی در آن نهفته است؟ تکرار بیش از 

 ماند که چکار کند؟ دارد. آدم می آدم را به تعمق و تأمل وامی
ــالی ـ اداری،      ــی؛ مفســدین م ــوری اســالمی، یعن ــام جمه ــدازان نظ بران
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شکن و فاسد  خواران، مختلسان، قضات قانون فروشان، زمین چیان، گران قاچاق
شـود بـاز    و... از امکان فعالیت برخوردارند و اگر گهگاهی با آنها مبـارزه مـی  

دهنـد ولـی فعـاالن سیاسـی، مـدنی، صـنفی،        مجدداً به فعالیت خود ادامه می
انـد! در حالیکـه ایـن     سال گذشته تحت تعقی  بوده 20ای و... مرتباً در  رسانه

اند و گـروه اول بـر خـال      کرده رچوب قانون اساسی فعالیت میگروه در چا
 اند. کوشیده قانون اساسی و نقض آن می

*** 

 مالقات حضوری

با دخی خانم مالقات حضوری داشتم. هفته قبـل   16/10/94دیروز چهارشنبه 
که رقیه خانم با آقای حاجیلو مالقات داشـته. حـاجیلو ضـمن گلـه از اعـالم      

دی رفیعـی موافـق   ادو سـه نفـر بـا آز   »ها که گفته بود:  هایش در رسانه حر 
، دخی از او پرسیده بـود کـه مخـالف کیسـت؟ و او     «هستند و یکنفر مخالف

نگفته بود! در ضمن یک برگ مجوز مالقـات حضـوری بـرای دیـدار مـن و      
رسـاند. خالصـه در    حاجیلو را می انسانیتدخی به رقیه خانم داده بود و این 

انم از شرایط گله داشت که دوستان و رفقا و همفکران و این مالقات دخی خ
کـه مـو. حمایـت     1380پرسند! و بر خال  سال  همکالسان حالی از ما نمی

رنـگ و   ای و حضوری قوی و گسترده بود در این شـرایط، بسـیار کـم    رسانه
 کمیاب است.

د رفته بود. ایشان در اتاقش خـو  ها از ملی ـ مذهبی  «بزرگی»مثالً به دیدار 
 دخی ازرا مشغول نشان داده بود و به دیدار دخی نیامده بود در پایان مالقات 

همسر ایشان خواسته بود که وی را صدا کند و دخی شـدیداً بـه او اعتـراض    
 !؟معمولی مردم عمل کرده اسـت  سنتکرده بود که چرا چنین خال  ادب و 

و یـا   است.رعایت ادب که اصل  حال از حمایت و اعتراض به بازداشت هی 
هـم سـخن   اینکه چند خانواده به دیدار او رفتـه بودنـد و در تمـام مـدت بـا      
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اند و نه احوال مرا پرسیده بودند و نـه از وضـع پرونـده! مـن ضـمن       گفته می
دلداری دخی و تحلیل شرایط، بهتر دیدم که این تحلیل را در اینجا هـم ذکـر   

ت را کـم کـنم کـه ایـن     کنم تا شاید جلوی گله و شکوه را بگیـرم و انتظـارا  
 شرایط تحمیلی است و در تاریخ هم سابقه داشته:

، فضای اصالحات مـؤثر و نافـذ بـود اوالً ـ خـاتمی      1380اول ـ در سال  
بودنـد  « حرّی»های  رئیس جمهور و کروبی رئیس مجلس بودند. هر دو انسان

. دانسـتند  دانستند ولی همنـوع خـود مـی    ی خود نمی عقیده و اگر چه ما را هم
هـا   ملـی ـ مـذهبی   »بارها هر دو نفر ـ و بیشتر آقای کروبی ـ اعالم کردند که   

 «.برانداز نیستند، معترض و منتقد هستند
دوم ـ پتانسیل اصالحات و فضای دمکراتیک بیـان هـر چیـزی را ممکـن      

هـا را   کردند و ملی ـ مـذهبی   طل  آزادانه دفاع می ساخت و جراید اصالح می
 نمودند. مظلومیت آنها را تأیید میهم مطرح کردند و هم 

و محاکمات آن نانی پیش نیامـده بـود    88سوم ـ اتفاقات بعد از انتخابات  
، یعنـی  «خشـونت قـانونی  »عملیاتی نشـده بـود و   های طوالنی مدت  و زندان

 و هـا کـارگزار   خشونت ضدقانونی این چنین خود را نشان نداده بـود کـه ده  
رای حفظ جمهوری اسالمی دسـت بـه هـر    مسووالن رده باالی مملکتی که ب

هـای   دادگـاه »ی دادگاهی بیایند که فقط در تـاریخ   کاری زده بودند، به صحنه
سابقه داشت. رع  و وحشت این چنین خود  1940و  1930در دهه « مسکو

کردنـد کـه بـه مالقـات      هـا افتخـار مـی    خیلـی  1380را نشان نداده بـود. در  
خلـق  »و « سازی پرونده»جویی کنند. حاال از ترس ها بیایند و از آنها دل خانواده
کنـد، طبیعـی اسـت کـه      که زندگی و معیشت آنها را تهدید می« ی سوء سابقه

زیسـت هـم چنـین     نشان دهند. شـرایط « خیال بی»یا حداقل « مخفی»خود را 
نژاد هم اتفـاق   ی احمدی«معجزه»تنگ و مضیق و سخت و مشکل نشده بود. 

 نیافتاده بود.
ـ  نداشتند کـه مرتبـاً   « محکومیت»ها این چنین حکم  ملی ـ مذهبی  چهارم 



 199/  های زندان تیادداش

توسط اطالعات و سپاه تهدید بـه اجـرای آن شـوند و بـه صـراحت از آنهـا       
پیشه کنید و یا حکم اجرا خواهد شد. نه تنها آنها که « سکوت»بخواهند که یا 

ی شود. هاشـم  می« صادر»حکم  شان برای حکم دارند بلکه آنها هم که ندارند،
های  و روئین و... را نگاه کنید ده سال و یازده سال و بعد بالفاصله پشت میله

 تر از هاشمی هم هست؟! طل  تر و اصالح تر و مهربان زندان! مظلوم
«. ناامیـدی »فضا چنین بسته و خطرنا  نبود. خطرنـا  بـه معنـی    پنجم ـ  

ین بـار  کند. مهندس سحابی چنـد  بدترین چیزی که آدم را به مرگ نزدیک می
معنـی حـرفش ایـن بـود کـه      « خواهم شهرتم را برای قبرستان نمی»گفت که 

هرجا مصالح، منافع و امنیت ملی و یا مصالح اسـالم ایجـاب کنـد بـه میـدان      
ــدارم. در او. تظــاهرات ســال   مــی از در یــک مصــاحبه  88آیــم و ترســی ن

راستای  که در« ای توهین نکنید به آقای خامنه»کنندگان خواست که:  تظاهرات
مصــالح ملــی نیســت و در آخــرین روزهــای عمــرش از مــن خواســت کــه  

« دار و دسـته رجـوی  »ای آماده کنم در نقد و محکوم کردن رفتارهای  اعالمیه
ی مغــزی او، انتشــار آن را  در خــار.. ایــن اعالمیــه آمــاده شــد ولــی ســکته

 غیرممکن ساخت.
ان یـا نصـی    متأسفانه امروز شهرت و سابقه و مبارزات و صداقت دوسـت 

ــالیز» ــا نصــی  دســتگاه  « انســولین»و « دســتگاه دی و  Phototrapyشــده و ی
های مهلک و یا نصـی    های ناشی از این بیماری های قلبی و ناتوانایی بیماری

سـال   50هـایی کـه    های تکراری کهن، همان بحـث  کهولت و یا درگیر بحث
هـا   د و حاال هم همانان گفته پیش در دفاع از اسالم و دموکراسی و استقالل می

هـای درسـتی هسـتند ولـی نـه بـه جـایی         کنند کـه البتـه حـر     را تکرار می
را بـاز  های کور سیاست و عقیـده و اسـتراتژی    خورد و نه گرهی از گره برمی
ور اسـت و دولتمـردان در    . منطقه در مرگ و خشونت و خون غوطـه کنند می

طلبـان   انـد و جنـگ   دههای مجلسین به جان هم افتـا  درگیری داخلی و کرسی
اند یا در حال طراحـی   جهانی و مسلمانان مرتجع یا به جان مردم منطقه افتاده
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ها سـال در   که بعداً به جان این مردم بیافتند. فاجعه اینجاست که کسانی که ده
مسائل خارجی و داخلی و اسـالم و سیاسـت غـرب و دموکراسـی و... کـار      

، وقـایع  57، انقـالب  42ملـی، سـرکوب    ی جنبش ها سال تجربه اند و ده کرده
، اصالحات، سبز،... را دادند یا اسیر بیماری هسـتند یـا مقیـد بـه شـرایط      60

خشن و تاریک.... هـی  ابتکـاری، هـی  سـخن جدیـدی، حـر  سدشـکنی        
شـود. ایـن فضـا، فضـای      طمنظور حر  رادیکال و تند نیسـت  شـنیده نمـی   

ایـران  »ی  تـی در مجلـه  های خارجی و داخلـی اسـت. ح   طل  مطلوب هژمون
هـای   کنند با بهانه ، یادگار آن مرد دلواپس ایران، هم مشارکت جدی نمی«فردا

د ولـی خـود قـدمی    کنن واهی منبعث از شرایط. حر  از گفتگوی انتقادی می
 ورند. غوطه« چپ»طلبی  نزهدارند. در ت برنمی

نیمـه   بـرد. اصـالحات نصـفه    سـر مـی  بکت در بدترین شرایط لششم ـ مم 
به ضد خود تبدیل شد نه تنها « الگوی چینی»گیر شد.  ارهایی کرد ولی زمینک

تبـدیل کـرد و   « پنبـه »شـده بـود بـه    « بافتـه »آوردی نداشت که هرچـه   دست
بندی مهار شـد و   ی نطفه ناپذیر، سبز در مرحله ضایعاتی باقی گذاشت، جبران

ایش اسـت  در حال آزم« تعادل»حتی دوران طفولیت هم به خود ندید و حاال 
گیر کردن آن تـا پایـان دوره اول روحـانی اسـت. تحـوالت       و سخن از زمین

دار و تهدیدکننـده   ، منطقه، چین، روسیه، جهان اسالم و... آنقدر شـتاب آمریکا
های حکومتی ساخته نیست. کل منابع و امکانـات   ی جناح هستند که از عهده

د بسیج شوند. حاکمان هر تجربی، تمدنی، انسانی و... ایران بای ،مادی، معنوی
هـای   کنند و مانند گذشته منافع جناحی و اشغال کرسـی  جناح کار خود را می

هـای دینـی    مجلسین برای آنها از هر چیزی ارجح است. متفکران و تئوریسین
هـای دمکراتیـک هسـتند ولـی کسـی درصـدد        هم مشغول تقال برای اندیشـه 

های خارجی ایـن کـار را    یونهای استراتژیک سیاسی نیست. حتماً تلویز بحث
یک مصـدقی،  «. ای ی اجاره دایه»و « مادر ژنتیکی»کنند ولی فرق است بین  می

ای و... نیست که فریـادی بزنـد کـه ایـن آقایـان       ای، ماندالیی، منتظری گاندی
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دسته و حـزب و منـافع طبقـاتی و منـافع گروهـی و اخـتال        بحث جناح و 
ها و... نیسـت، بحـث    کشتارها و مصادره ها و ها و شکنجه گذشته و نامهربانی

اصلی؛ نابودی ایران است. بابا! دست از این همه خصومت برداریـد. فضـا را   
برای بیان نظریات باز کنید، بعد خودتان تصمیم بگیرید ولی نظـرات دیگـران   

کنیـد! ولـی بگذاریـد    واستید به آن عمـل کنیـد نخواسـتید ن   را گوش کنید، خ
مطرح شوند، اختیار بـا شماسـت. از شـیطان بایـد     نظرات مختلف و متفاوت 

هـا   دانند که تهمـت  دانید و می چیز آموخت اینها که هموطن شما هستند و می
 دروغ است، تبلیغ است، اشتباه است. ،نارواست

گیری: توقع را باید کم کرد. انتظار باید بـه صـفر میـل کنـد.      هفتم ـ نتیجه 
اندن زندگی و یا گرفتـار تهدیـدهای   مردم گرفتارند؛ یا گرفتار معیشت و گذر

هـای متنـوع    های طوالنی و یا گرفتـار ناامیـدی   امنیتی و ترس منطقی از زندان
های پیاپی اصالحات، سبز، تعـادل و... ایـن شـرایط در ایـران      ملی و شکست

قرن هم طول کشـیده. دو قـرن سـکوت    تاریخی سابقه داشته و گاهی چندین 
عد از حمله مغـوالن، دو قـرن تشـنج بعـد از     بعد از حمله اعراب، چند قرن ب

. بـا  88سال بعد از وقـایع   6و اآلن  1360سال بعد از وقایع  16مله افاغنه، ح
امید به اینکه در شرایط ارتباطات کنونی و سـرعت انتقـال اطالعـات و رشـد     

ای  المللـی کـه ملغمـه    نظری حقوق بشر و حقوق شهروندی و فشارهای بـین 
نت و پتانسـیل فرهنـگ و مـذه  و از همـه مهمتـر      است از واقعیت و شـیط 

محتوای قانون اساسی مربوط به حقوق شـهروندی و منزلـت انسـان، شـرایط     
 تغییر کند.

 والسالم
 اوین 8حسین رفیعی بند 

*** 
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 ی علوم پزشکی های دانشگاهی و توسعه بیمارستان

چند هفته است که در بیمارستان سینا کـه یـک بیمارسـتان دانشـگاهی اسـت      
باشـد.   مـی « قل  و عـروق »و « مغز و اعصاب»های من  ستری هستم. بیماریب

ی تشخیص و درمان در این بیمارستان کامالً علمـی، سیسـتماتیک و بـا     شیوه
شـود. اسـتادان، همـراه بـا دانشـجویان، در رونـد        وسواس پژوهشی انجام می

تقـال  ی بیمار همراه با تدریس و ان تشخیص و درمان مشارکت دارند و معاینه
 های علمی شناخته شده است. تجربه و یادآوری داده
هـا، عمومـاً، دولتـی و وابسـته بـه نهادهـای دولتـی         این نوع بیمارسـتان 

بر است و به  باشند و روند تشخیص و درمان با حوصله، طمأنینه و زمان می
همان دلیل از دقت و ظرافت علمی برخوردار است. با طرح بیمه سالمت و 

زیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت اخیـر  کارهایی که و
ها خیلی بهتر از گذشته است ولی هنوز  اند، شرایط این بیمارستان انجام داده

 جای کار زیادی وجود دارد که باید به آن توجه شود.
را مطرح کرد ولی « ط  ملی»در اوایل انقالب، مرحوم شهید دکتر سامی، 

ت ایشان و شرایط جامعه متوقف شد و حـال پـس از   به دلیل عمر کوتاه وزار
سال دوباره تجربه دولتمردان آموختـه کـه بهداشـت و درمـان مـردم هـر        35

ی ملـی آن کشـور اسـت. امـروزه بـه       کشوری از مهمترین فاکتورهای توسعه
ی هر کشوری نیروی انسـانی   تجربه، بشر آموخته است که عامل اصلی توسعه

شاط است. آموزش؛ نیروی انسانی را تحصیل کـرده  کرده و سالم و بان تحصیل
کند و بهداشت و درمان او را سالم و با نشاط و طول عمش ـ در   و باسواد می

ی انسانی و صـیانت   نظر از جنبه نماید. صر  واقع دوران کارایی ـ را زیاد می 
ی محض اقتصادی هرچه در بخش آمـوزش و بهداشـت و    از حیات، از جنبه
وری و تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و رفاه مردم  ود، بهرهدرمان هزینه ش

 بیشتر خواهد شد.
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ای کاش به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم در دولت قبل این پول بـه  
ی تـأمین   گرفت تا هم دغدغه های آموزش و بهداشت و درمان تعلق می بخش
ی  توسـعه شـد و هـم نیـروی انسـانی ایـران بـرای        های مردم حذ  می هزینه

 یافت. مملکت تأمین و رفاه مردم ارتقاء می
سال تأخیر این فرآیند از وزارت بهداشت و درمـان   30حال که با بیش از 
مردان و نظام جمهوری اسـالمی اسـت کـه آن را تـا      آغاز شده است بر دولت

حد اکمال ادامه دهنـد و دیـد اقتصـادی درازمـدت داشـته باشـند و نـه دیـد         
« فایـده  بـی »دت کـه هزینـه در بخـش بهداشـت و درمـان را      م کوتاه« بازاری»
های دانشگاهی است که اگـر چـه از    ترین محل بیمارستان دانند!! و مناس  می

تـرین   ترین و دقیـق  ها نیستند ولی از علمی ترین بیمارستان ترین و شیک لوکس
ند. کن درآمد را درمان می پذیر و کم های ایران هستند که اقشار آسی  بیمارستان

هـا ـ مخصوصـاً پرسـنل پرسـتاری و       توجه بیشتر به پرسـنل ایـن بیمارسـتان   
ها را بهتر خواهـد کـرد و هـم اقتصـاد و      ی این بیمارستان تکنسین ـ هم آینده 

ی کـادر   دانـم از توجـه کلیـه    تولید ملی را افزایش خواهد داد. ضمناً الزم مـی 
اسـاتید حـاذق    محترم پزشکی، پرستاری و پرسنلی به خصو  از دو نفـر از 

های قلبی و عروقـی و مغـز و    این بیمارستان که در تشخیص و درمان بیماری
اند، یعنی جنابان آقایان دکتر ظفرقندی و دکتر  اعصاب اینجان  توجه را داشته

قینی نهایت تشکر و سپاس را داشته باشم و برایشان آرزوی تندرستی و طول 
 عمر کنم.

 حسین رفیعی
 1395شهریور 

*** 
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 مه به دکتر هاشمی درباره شرایط بهداشتی زنداننا

 به نام خداوند دانا و توانا

 زاده هاشمی جناب آقای دکتر حسن قاضی

 با سالم،

بـه  »، از قول شما آمـده بـود کـه :   1395در روزنامه شهروند مورخ سوم مرداد 
هـا،   تراکم در زندان»و در متن خبر خواندم که:  «وضع بهداشتی زندان ها معترضم

های واگیردار است و زنـدانیان   مبود فضا و جای مناس  باعث گسترش بیماریک
هـم   93. در سـال  «گیرند هایشان با این شرایط در معرض خطر قرار می و خانواده

 حصــار در وبســایت خــود نوشــته بودیــد کــه: هنگــام بازدیــد از از زنــدان قــزل
 مشـغول  پزشـکان  رفکـ . بود آزاردهنده بسیار و دهنده تکان دیدم که چیزهایی…»
 هـای  بیمـاری  از ناشـی  خطـرات  و بهداشـتی  مشـکالت  با که ها زندان در کار به

گیرنـد   لیون و سیصدهزار تومان حقوق مـی می یک ماهانه و هستند درگیر مختلف
عجی  اسـت کـه زنـدانیان از    ». و باز گفته بودید: «خواب از چشمانم ربوده است

. و حتی پیشنهاد کرده بودید «شوند م میبدو ورود به زندان از خدمات بیمه محرو
وزارت بهداشت پنجاه درصد هزینه تجهیـز ایـن مراکـز، پزشـکان و مسـائل      »که: 

ها نیز همان اندازه همراهـی داشـته    کند، مشروط بر آنکه بیمه بهداشتی را تقبل می
 .«ها اتفاق نیافتاد باشند. اما متاسفانه این همراهی از سوی بیمه

کـه از   «بـاد دکتـر هاشـمی    زنـده »این متن فریـاد زدم   من پس از خواندن
معدود مسئوالنی است که شئون شغلی و وجدان کـاری و سـوگند بقـراط را    

کند. فقط اینگونه افراد هستند و چـه نادرنـد در ماشـین گسـترده      مراعات می
کـاری رهـا    گـری، تزویـر و پنهـان    دولتی ایران که خـود را از تملـق، توجیـه   

 .گویند ها سخن می واقعیتاند و از  ساخته

 آقای دکتر هاشمی،

القاعـده   سیزده ماه است که در بند هشت اوین زندانی هستم و شـما علـی  
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هـای   باید در جریان پرونده من باشید، چـون بـه تفصـیل و مکـرر در رسـانه     
 :گردم مجازی از آن سخن گفتم. به موضوع مورد بحث شما برمی

المللی و داخلی  چاق یان مواد مخدر بیندر این زندان، با دزدان دریایی، قا
 و  ...برداری، فروش مال غیر و و محکومان متنوع مالی طرشوه، اختالس، کاله

 در. هسـتم  بند هم باسواد و سواد کم و گناه با یا گناه بی ...اری و جاسوسی واد
، سـل مـزمن، انـواع دیگـر     C وB  مثبت، هپاتیت HIV به مبتالیان زندان، این

 در ...ای واگیردار و پوستی، همراه با حشراتی چون سـاس و پشـه و  هبیماری
 .شوند می نگهداری هم با سالم ظاهرا زندانیان کنار

نامـه زنـدان تقاضـای     چندین بار این وضع را گـزارش داده و طبـق آیـین   
ام، ولی همیشه بـا   تفکیک زندانیان براساس نوع اتهام و بیماری افراد را نموده

پزشکی اینجـا سـخن بگـویم.     ام. بگذارید از تعهد کادر بودهتوجهی روبرو  بی
دچـار   بـود،  غـذا  اعتصـاب  در کـه چند هفته پیش یکی از زنـدانیان سیاسـی   

بیهوشی موقت شد. ما او را به درمانگاه زنـدان بـردیم. کـادر پزشـکی فشـار      
اعالم کرده اسـت و گفـت کـه خطـری      173و قند خون او را  11خون او را 

دانستیم خطـری   ا تهدید نمی کند. ما که پزشک نبودیم ولی میاورژانسی او ر
کند، زیرا چندین روز بود که او حتی قنـد هـم بـا     جدی جان او را تهدید می

خورد. با اصرار و سـماجت مـا و بـا هـر مشـقتی کـه بـود او را بـه          آب نمی
بیمارستان بوعلی سینا تهران منتقل کردند. در بدو ورود به بیمارسـتان، فشـار   

گزارش شـده اسـت. اسـناد و مـدار  موجـود       35و قند خون او  6خون او 
رسید چه اتفاقی می  دانید که او اگر دیرتر به بیمارستان می است. جنابعالی می
 .که پتاسیم او به شدت کاهش یافته بود افتاد، مخصوصاً

در مورد  بر ما روشن شده است که در این زندان کادر پزشکی، مخصوصاً
هـای   ها تـابع دسـتگاه   فرهنگی، هم ون قضات این پرونده ـ  سیاسیزندانیان 
امنیتی هستند و کسان زیادی بـه علـت جلـوگیری از معالجـه بـه       ـ  اطالعاتی

اند طدکتر رجایی و دکتـر کـوکبی  و    های پیشرفته شده موقع آنها دچار سرطان
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از اند طمرحوم صابر . چند هفته پیش پـای یکـی    یا جان خود را از دست داده
زنــدانیان شکســت، بعــد از چهــار روز بــه بیمارســتان اعــزام شــد. در مــورد 

 .اید اید و گفته بهداشت، دارو، خدمات و کادر پزشکی، شما خود دیده

 :سالگی گزارش کنم 72بگذارید وضع پزشکی خود را در سن 
ماه گذشته حتی یک بـار فشـار خـون و ضـربان نـبض مـن        13در ـ  اول
گیـری فشـار خـون و     یک دسـتگاه دیجیتـالی انـدازه    گیری نشده است. اندازه

ضربان نبض را هم اجازه ندادند به داخل زندان منتقل کـنم تـا حـداقل خـود     
 .این کار را انجام دهم

ضربان قل  من بـیش از حالـت عـادی اسـت و احتمـاال ناشـی از        ـ  دوم
ـ  ماه گذشته مورد معاینـه قـرار نگرفتـه    13اختالالت تیروئید است. در  ای ام. پ

دانید که احتمـال آمبـولی و سـکته     چپ من دچار واریس پیشرفته است و می
مغزی و قلبی در این موارد افزایش می یابد. سکته در زندان اوین یعنی مرگ. 

ام کـه بـه علـت بروکراسـی و      خود من در این مدت چنـدین مـورد را دیـده   
یدن بـه  های امنیتی و فقدان کادر پزشکی مناس ، بیمـار قبـل از رسـ    وسواس

 سـاییدگی  دچار من گردنهای  بیمارستان فوت شده است. چهار مهره از مهره
آن را دچـار فلـج    گـاهی  و. باشـد  مـی  تنش در راست دست عص  و است

شدگی می کند. در هر دو چشم من لنز کار گذاشته شده اسـت طکـه یکـی را    
انـد   اید  و هم اکنون پس از چند سال دچار تاری شده شخص شما انجام داده

هـای مـن بـا     و باید درمان تخصصی روی آن انجام گیرد. تعـدادی از دنـدان  
دانید که  توجه به شرایط زندان احتیا. به معالجه دارند. جنابعالی به خوبی می

 .امکان معالجه هی کدام از موارد فوق در اوین فراهم نیست

رغم حسین نیت و مساعدت دادیـار محتـرم نـاظر زنـدان، بـه       علی ـ  سوم
هـا مقـدور    لیل مشکالت عدیده امنیتی و اداری زندان معالجـه ایـن بیمـاری   د

نظـر از   نشده است. طرفه اینکه با قانون شکنی بیّن دادسـتان تهـران و صـر    
 95فـرودین   12سازی و احکام صـادر شـده، ادامـه بازداشـت مـن از       پرونده
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 .غیرقانونی است

 جناب آقای دکتر هاشمی،

است، کسی که امکان انعکاس نقض حقوق موارد ذکر شده مشکالت من 
های مجازی دارد و از طر  دیگر هزاران دانشمند و صـدها   خود را در رسانه

 بشـر  حقـوق  مراکز و المللی بینبرندگان جایزه نوبل و چندین سازمان علمی 
 حتـی  کـه  دارم درمـانی  بیمـه  مـن . انـد  کـرده  اعتراض او بازداشت به جهانی
 بـه  وای ولـی  بگیـرم  قـرار  درمان تحت خصوصی یها بیمارستان در توانم می

 از و ندارنــد امکــانی چنــین کــه زنــدانیانی اتفــاق بــه قریــ  اکثریــت حــال
برند. شما را بـه خـدا بـه حـال ایـن محبوسـان        متعددی رنج می های بیماری

 .مظلوم، مفلو ، فقیر، محروم که نه زبانی دارند و نه دادرسی، فکری بکنید

تواند  اجـازه بدهیـد تـا یـک      طمعلوم است که نمیتواند  و اگر دولت نمی
 ...دوستانه برای حل مشکل تغذیه، بهداشت، درمـان، آمـوزش و   کمپین انسان

شناســان،  شناســان و روان نیان، ســازماندهی و اعــالم شــود و از جامعــهزنــدا
 .پزشکان و خیرین انسان دوست استمداد شود پزشکان و دندان

 خود پیش روز چند دیدار در اطالعات رتوزاغم و اندوه آنکه کارمندان 
 !کردند می دفاع ها زندان درمان و بهداشت وضع از من با

داد زندانیان تا حد استاندارد کشـورهای پیشـرفته   تع اوالبه امید روزی که 
 .محکوم کند هی  معیار حقوق بشری نتواند ما را مکرراً کاهش یابد و ثانیاً

 الیبا سپاس از صداقت و شهامت جنابع

 1395مردادماه  5 ه اوین 8بند  ه حسین رفیعی

 رونوشت: جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری
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 استاد جلیل مستشاری عزیز!
تو نه تنها در شیمی استاد و پیشکسوتی که در شر  و اخالق و دفاع از حـق  

م رایج مدار. دانشـگاهی  و مظلوم و حقوق بشر هم استادی. استاد نه به مفهو
هـا و گـرفتن    که این روزها مرسوم است و مایة فخرفروشی و مباهات خیلـی 

ی مانـدگار و محقـق    ی علمـی و چهـره   و توسـعه  ISIترفیع و چاپ مقاالت 
برجسته شدن. استاد به مفهوم ذات و جوهر انسـانیت انسـان؛ آن چیـزی کـه     

دان  دان و فیزیـک  ران شیمیانشتاین و لینوس پائولینگ و نوآم چامسکی و هزا
 کنند. شناس و... از آن دفاع کرده و می و زبان

ی پیشرفت و توسعه و صلح و  یعنی؛ عدالت و انسانیت و شر  و دغدغه
ورزی و  بهروزی مملکت و جهـان را داشـتن. اسـتاد نـه بـه مفهـوم سیاسـت       

تـو کـز محنـت دیگـران     »مداری، استاد به مفهـوم فرمـایش سـعدی:     سیاست
 «ی...غم بی

 جلیل عزیز!
هزار اعضای انجمـن شـیمی امریکـا و چنـد صـد نفـر        158تو مرا در مقابل 
ی نوبل و صدها نفـر دانشـمند طرفـدار حقـوق بشـر و       ی جایزه دانشمندان برنده
هـا و دانشـجویان    های ملی کشورهای پیشرفته و اسـاتید دانشـگاه   اعضای آکادمی

امسـکی و... روسـفید کـردی و    های غـرب و... و نـوابغی چـون نـوآم چ     دانشگاه
 72دانستند کـه یـک معلـم دانشـگاه      های شریف می آبروی مرا خریدی. آن انسان

ی بازنشسته؛ نه احساسی است و نه شورشی و نه در پی نـان و نـام و مقـام.     ساله
او دفـاع کننـد و فریـاد    « حقـوق »دردی دارد. لذا وظیفه ذاتی خود دانستید کـه از  

داننـد کـه انسـانیت و اخـالق و      آنهـا مـی  « اعضای یکدیگرندآدم  بنی»برآرند که: 
چـون  »شناسـد کـه:    نمی« علم وظایف»حقوق بشر مرز جغرافیایی و مرز تفکیک 

 «فالنی سیاسی است و اعتقاداتی دارد باید در مقابل ظلم به او سکوت کنیم
 جلیل جلیل!

و ی حقـوق بشـر    کنم به تمام جهانیـانی کـه دغدغـه    من امروز افتخار می
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دان دردآشـنای،   انسانیت و مقابله با ظلم را دارند، اعالم کنم که یک نفر شیمی
این بیشـه  »مثل شماها، در ایران داریم و همین ما را الزم است ولی بدانید که 

 «.خالی نیست
در کوچه دنبـال  »درد و رنج آدمی آنجاست که به مالنصرالدین گفتند که: 

کلیـد خانـه را در کجـا گـم     »گفتنـد:   «ام کلیـد خانـه  »گفت: « گردی؟ چی می
ات فاصـله   پس چرا در کوچه که با خانه»گفتند: « ام در خانه»گفت: « ای؟ کرده

« آخـر در خانـه چراغـی نیسـت!    »مال جـواب داد:  « گردی؟ دارد، دنبال آن می
 گردیم. افسوس که در آن سوی مرزهای انسانی دنبال چراغ می

 سالم و تندرستی باشی
 اوین 8 حسین رفیعی بند

 1395پنجم مردادماه 
*** 

 پروفسور نوآم چامسکی
M.I.T 

U.S.A 

 نوآم عزیز
شما چشـم و وجـدان بیـدار و معتـرض مـردم مظلـوم جهـان در مقابـل         

گری امریکا و متحدانش ـ به ویـژه اسـرائیل ـ هسـتید. در چهـل سـال         سلطه
خود به  ام و به نوبه ها و تحقیقات ضد ظلم شما را دنبال کرده گذشته، فعالیت

هـا   ام. شما از انقالب ایران حمایت و توطئـه  معرفی شما در ایران کمک نموده
علیه آن را بـرمال سـاختید و در عـین حـال از نقـض حقـوق بشـر و فقـدان         

 دمکراسی در ایران انتقاد کردید.
نفر دیگـر از همفکـرانم ـ ملـی ـ      59، من و 2000حکومت ایران در سال 

بازداشـت کـرد و   « براندازی قـانونی »صطالح متناقض ها ـ را به اتهام ا  مذهبی
شش ماه در سلول انفرادی، در بدترین شرایط شکنجه سـفید بـازجویی کـرد.    
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طلـ  و   ، بعداً، پذیرفته نشد و مـا کـه منتقـد، اصـالح    «براندازی قانونی»اتهام 
معترض به نقض قانون توسط حکومت بودیم، به زندان محکوم شـدیم ولـی   

را نکردنـد و لـذا شـامل مـرور زمـان شـد. معهـذا، وزارت        تا حال آن را اجـ 
سازی جدیدی علیه محمد شـروع کـرد و    اطالعات جمهوری اسالمی پرونده

زنـدان   8ماه گذشته به شکل آدم ربائی در خیابان بازداشت کردنـد و در بنـد   
 کنند. معرو  اوین نگهداری می
حدود هـزار نفـر   نفر زندانی سیاسی در میان  30در این بند زندان، حدود 
شوند، در شـرایطی کـه    گرهای مالی نگهداری می زندانی مواد مخدر و تخلف

زندان ده برابر ظرفیت خود زندانی دارد و اصـالً بـرای زنـدان سـاخته نشـده      
است و به لحاظ شرایط فیزیکی، تغذیه، بهداشت، درمان، آسـایش و خـواب   

بیمـاری مهلـک   در بدترین شرایط است. من هر لحظه ممکن اسـت بـه یـک    
 ی مرگ شوم. مبتال شوم و یا احیاناً در یک درگیری، طعمه

شود. از فعالیت قـانونی و   در ایران، حقوق بشر به شکل گسترده نقض می
های سیاسی، صنفی، سندیکایی، حقوق بشری،  ها و گروه آمیز سازمان مسالمت

ی مختلـف،  ها شود و به بهانه ای و... جلوگیری می دانشجویی، کارگری، رسانه
هـا،   نامـه زنـدان   افتند و حتی حقوق زندانی، طبق آئین فعاالن آنها به زندان می

شـود. همـانطور کـه گفـتم، بـدون اغـراق،        مصوب خود حکومت، اجرا نمـی 
شرایط زیستی این زندان از شرایط نگهـداری حیوانـات در اروپـا و امریکـا،     

 بدتر است.
د و سـایر زنـدانیان سیاسـی    خواستم با این نوشته، شما را از شـرایط خـو  

 مطلع کنم تا از حقوق ما دفاع کنید.
 استاد بازنشسته شیمی دانشگاه تهران ه حسین رفیعی

 2015جوالی  8زندان اوین  8ساله بند  70
*** 
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 موضوع درخواست: سپاسگذاری
 MITبه: پروفسور نوآم چامسکی، 

 نوآم عزیز
ایـران بازداشـت   از جنابعالی بابـت امضـاء نامـه اعتراضـی بـه حکومـت       

ــد     ــار  بلن ــر ت ــوده و ب ــپاگذاری نم ــانونیم صــمیمانه س ــرانه و غیرق خودس
 زنم. های ناب شما بوسه می اندیشه

های امنیتی کشورم مدعی و شـاکی مـن بـوده و در عصـر تمـدن       دستگاه
دانایی و انفجار اطالعات در دادگاه کنار دادستان قرار گرفتـه و کیفرخواسـت   

گوینـد نبایـد بنویسـم، نبایـد بگـویم، بـه        کنند و می را برای قاضی تشریح می
ی دیگـری در ایـن    زده نخواهید شد، من از کره عبارتی نباید فکر کنم. شگفت
نویسم، من از زمین، زمین خسته از این همـه   منظومه شمسی برایتان نامه نمی

ظلم و جنایـت و نـابرابری و جنـگ و کشـتار و تخریـ  محـیط زیسـت و        
گـویم کـه    آخر انفجار تعصبات کـور بـا شـما سـخن مـی     آلودگی هوا و سر 

بالشک ایاالت متحده امریکا در دامن زدن به مصائ  جهان، همـانطوری کـه   
 اید، نقش تام و تمام دارد. خودتان بارها و بارها بیان داشته

ی من و مردم  اما آن ه کشورتان را متمایز و متفاوت ساخته و باعث غبطه
برانگیزی است که فرهیختگـان مثـل شـما، از آن     جهان گردیده، آزادی رشک

برخوردارید. کافی است با پرداخت مالیات و رعایـت قـوانین از آزادی بـرای    
 بیان عقایدتان بهره برده و لذت ببرید و نقش پیامبرگونه خود را ایفا کنید.

اما، من و همفکرانم در ایران؛ اگرچه آن ه را به صالح مردم کشورمان و 
میت هست، اما خال  میل حاکمان باشد، بیان نمـائیم بایـد   حتی خود حاک

هـای اجتمـاعی را    هـای سـنگینی، چـون زنـدان و دیگـر محـدودیت       هزینه
ی ایاالت متحده امریکا با جمهوری اسـالمی   بپردازیم. تفاوت و تمایز عمده

ایران در تعامل با مردم خـودش اسـت کـه مـا از تعامـل مـدنی جمهـوری        
ی  ه هستیم. چند ش  پیش، مصاحبه شـما را بـا شـبکه   بهر اسالمی ایران بی
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ی  زبان جمهوری در زندان دیدم. آن ه شما در مورد سیاست منطقه انگلیسی
خاورمیانه امریکا، در آن مصاحبه گفتید، عین واقعیت و نشـان از برداشـت   
دقیق و رئالیستی شما بود. ولی باید به این نکته اشـاره کـنم کـه مسـووالن     

ی در نقض حقوق بشر جزء کشورهای نادر جهـان هسـتند.   جمهوری اسالم
اکنون بیش از هشت ماه هست که مرا خودسرانه و بدون مجـوز قـانونی    هم

اند و هی کس از مقامات قضایی و سیاسی بـه شـکایت مـن     بازداشت کرده
خواسـتند بـا لبـاس زنـدان و دسـتبند و       اند. هفته گذشته می رسیدگی نکرده

اوباش و جنایتکاران به یک دادگاه فرمایشی ببرند که  پابند، هم ون اراذل و
 از رفتن به دادگاه استنکا  کردم.

خـواهم، بـه    از جنابعالی به عنوان انسانی فرهیخته، ازادیخوانه و آزاده مـی 
همراه مردم آزاده و شریف ایاالت متحده امریکا، جدا از دولت خود، صـدای  

و هزینـه   1953ه با طراحی کودتـای  ما باشید. باشد جبران اندکی باشد از آن 
تـرین   تـرین و دموکراتیـک   دهندگان امریکا، یکی از ملی کردن دالرهای مالیات

ی خود را سرنگون و مسیر تاریخ این کشور را تغییر دادنـد و مـا    دولت زمانه
 را به امروز رسانید.

 با آرزوی تندرستی شما حسین رفیعی
 زندان اوین 8بند 
 2016فوریه  6

*** 

 ی آشیل برنامه ششم توسعه اشنهپ

 مقدمه

های کلی برنامه ششم توسعه، توسـط رهبـری بـه     ، سیاست1394تیرماه  9در 
دولـت، مجمــع تشــخیص و مجلـس ابــالغ شــد. طبـق تصــریح در آن، ایــن    
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ی علـم   پیشتازی در عرصه»، «اقتصاد مقاومتی»ی  های کلی بر سه پایه سیاست
هـای   با در نظر گرفتن واقعیت»و « هنگیسازی فر تعالی و مقاوم»و « و فناوری

به کلی مسـتقل از نظـام   »شده و « ی داخلی و خارجی تنظیم موجود در صحنه
 است.« داری جهانی سرمایه

های فـراوان بـا    بررسی»در نامه رهبری آمده است که این مجموعه پس از 
های انسـانی   اتکاء بر توانایی»تنظیم شده و با « مجمع تشخیص مصلحت نظام

هـای   های وسـیع برآمـده از زیرسـاخت    و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت
تکیـه بــر  »، «روحیـه انقالبــی »، «یدگیــری از مـدیریت جهــا  بهـره »، «موجـود 
، «اقتصـاد مقـاومتی  »، «44اصـل  »، یهـای کلـ   در سیاست« های اساسی اولویت

و مـا را یـاری رسـاند.     ،توکل الهی« جمعیت»، «نظام اداری»، «علم و فنآوری»
 یافتنی باشد. سعی شده است که دست

 مهمترین اهداف برنامه

 درصد در طول برنامه 8متوسط رشد  -1
 بهبود مستمر فضای کس  و کار -2
 پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی -3
 گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی -4
ذاران خـارجی بـا   گـ  جذب سرمایه ایرانیان خار. از کشور و سـرمایه  -5

 های الزم. ایجاد انگیزه و مشوق
 درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی 30واریز سالیانه  -6
گـذاری در   هـای غیردولتـی بـرای سـرمایه     حمایت از تأسیس شـرکت  -7
 توسعه میادین نفت و گاز کشوربرداری و  های اکتشا ، بهره فعالیت
 های تجدیدپذیر افزایش سهم انرژی -8
وری از گازهـای   آوری، مهار، کنتـرل و بهـره   های جمع واگذاری طرح -9

 همراه به مردم.
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 افزایش مستمر ضری  بازیافت نفت -10
 هاویق مهاجرت به روستاشتوسعه روستاها برای تثبیت جمعیت و ت -11
 43/0دستیابی به ضری  جینی  -12
 ارتقاء سالمت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد -13
 برابر کردن گردشگران خارجی تا پایان برنامه 5 -14
 تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان -15
 درصدی ساالنه 10کاهش جرم و جنایت با کاهش  -16
 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه 25کاهش  -17
 مقابله با قاچاق کاال و ارز -18
 جل  سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خار. از کشور -19
 استن از محکومیت حبسک -20
 ها بهبود بخشیدن زندان -21
 حمایت قضایی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت -22
 های معنوی توسعه مثبت رسمی اسناد و امال  و مالکیت -23
 دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری -24

 ی سیاسی غفلت از مهمترین عامل توسعه؛ توسعه

ی  ی توسـعه  ساله یک برنامه 20انداز  مه چشمی ششم در چارچوب برنا برنامه
های کلی برنامه ششم در شش محور؛ اقتصـادی، امـور    ساله است. سیاست 5

اجتمـاعی، دفــاعی و امنیتـی، سیاســت خــارجی، حقـوقی و قضــایی و امــور    
ی  ترین بخش، یعنی توسـعه  فرهنگی تنظیم شده است و به مهمترین و حیاتی

ویی ایـن امـر محقـق اسـت در حالیکـه      سیاسی پرداخته نشده اسـت. کـه گـ   
های دیگر این سیاست بدون آن تعلیق به  ترین بخش که تمامی قسمت مشکل

 برد، عبارتند از: ال خواهند شد رنج میحم
 های مصرح در قانون اساسی توسعه سیاسی و تأمین آزادی -
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ی فرهنگـی غیردولتـی و حمایـت از انتشـار کاالهـای فرهنگـی        توسعه -
 بخش خصوصی

آزادی احزاب، نهادهای مـدنی، نهادهـای صـنفی، نهادهـای مـذهبی و       -
 دینی، محیط زیست، و از همه مهمتر حقوق بشر

 رعایت حقوق بشر و مبارزه با نقض آن -
- ... 

اند که فاجعه اسـت و   ها، عمالً توجه نکرده کنندگان این سیاست اگر تنظیم
وفیق طـراح را بـه لحـاظ    اند که خود پیشاپیش عدم ت اگر مجاز به توجه نبوده
 اند. کارشناسی فراهم ساخته
ی بهم پیوسته است که اگر تمـامی ابعـاد آن، مـوزون     توسعه یک مجموعه

شود و اگر بعضی از ابعاد انتخـابی مـورد توجـه     رشد کنند، توفیق حاصل می
باشند ـ مانند زمان شاه و شوروی و لیبی و... ـ اگر توفیقی هم به دست آیـد،    

آن دستاوردها هم از بین خواهنـد رفـت. بـا     ؛کننده ساس و تعییندر موارد ح
توان امر به توسعه داد. شـوروی سـابق بـا     دستور و فرمان غیرکارشناسی نمی

سال رشد متوسط  30قدرت حزبی و رع  و کشتار و تبعید و زندان بیش از 
داشته است. که دستآورد اقتصـادی مهمـی اسـت و در خیلـی از     درصد را  6

پـس  در دوران محمدرضا شـاه   ماندگی آن از غرب جبران گردید. عق موارد 
هـایی دو   رشد اقتصادی بسیار مطلوب بوده است و در سال 1342از سرکوب 

هـای طـوالنی رشـد خـوبی بـرای کشـورش را محقـق         رقمی، قذافی در سال
ساخته و حتی در عدالت اقتصـادی و تـأمین نیازهـای شـهروندان در افریقـا،      

ی سیاســی و  در غیبــت توســعه هااســت، ولــی ایــن دســتاورد پیشــتاز بــوده
های تعریف شده جهانی، شکست، فروپاشی و نابودی این دسـتاوردها   آزادی
 آورد.« ارمغان»را به 

ــت  ــبالً سیاس ــنده، ق ــی   نویس ــای کل ــاومتی »ه ــاد مق ــروحاً « اقتص را مش
 ها منطبـق  شناسی کرده و در آنجا آمده است که در حالیکه این سیاست آسی 
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ی  بر قانون اساسی هستند ولی چون در بخش سیاسی از قانون اساسی فاصـله 
زیادی دارند، حتمـًا و قطعـًا، تحقـق نخواهنـد یافـت. آن تحلیـل در سـایت        

 در دسترس است. (WWW.MHRAFIEEFANOOD.COM)نویسنده 
های سیاسی نظام هسـتند   در این نوشتار مجدداً باید تأکید کنم که سیاست

سازند  گذاری، روانی، اجتماعی، قضایی و شغلی را فراهم می یهکه امنیت سرما
شکل گیرد. در فضـای  « ی عمومی برای توسعه اراده»و « مشارکت عمومی»تا 

هـای   یـت لاق فعاالن سیاسـی و  ی کردنبسته سیاسی و تهدید و تحدید و زندان
شود و فرار را بر قرار تـرجیح   های سرمایه حساس می دینی و مذهبی، شاخک

دهد. تشدید فرار مغزها و فرار سرمایه در مقاطع سرکوب فعـاالن سیاسـی    می
سال گذشـته، هـر وقـت کـه گشـایش در       37هم شاهد این ماجراهاست. در 

مغز و سرمایه و هر وقت فضا جذب فضای سیاسی ایجاد شده تا حدود کمی 
ایـم. و چـون دوران    بسته و سرکوب تشدید شده فرار مغز و سـرمایه، داشـته  

های سرکوب محـدود بـوده اسـت در     نسبت به دوران ش فضای سیاسیگشای
باشد و عمالً، امر توسعه را بـا   مجموع فرار مغزو سرمایه بسیار قابل توجه می

هـای اسـتالین،    ی شکسـت سیاسـت   مشکل جدی روبرو کرده اسـت. تجربـه  
آموز باشـد کـه دیگـر از     نژاد باید برای ما عبرت قذافی، صدام و حتی احمدی

 ر آنها بر حذر شویم نه اینکه هم نان از آنها دفاع کنیم.تکرا

 ی قضایی ه حقوقی غفلت از توسعه

ها دو، سه بندی به گشایش در محکومیت محکومان پرداختـه   در این سیاست
شده که شامل محکومان مالی و مواد مخدر خواهد شد کـه ممکـن اسـت بـه     

. ولـی بـه مهمتـرین    آزادی بخشی از آنها منجر شود و خود امر مثبتـی اسـت  
قسمت مشکالت قضایی ـ حقوقی که نقض قانون اساسی را دربردارد، اصـالً   

 عبارتند از:ارد ای نشده است. این مو اشاره
ی  ی قضـا: در قـانون اساسـی، اسـتقالل قـوا، بـر پایـه        اول ـ استقالل قوه 
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ساله جهانی، صـراحت دارد ولـی امـروز قـوه قضـائیه توسـط        300ی  تجربه
انـد   هـای سـودجو سـاخته    ای که دالل های پی یده یرنتبجرایی و النهادهای ا

 اند. مورد تهاجم قرار گرفته
ی قضا را به تسخیر خود درآورده  یکی از نهادهایی که شدیداً استقالل قوه

های خود را کـه عمـدتاً    نهادهای اطالعاتی ـ امنیتی هستند که نه تنها خواسته 
بـه صـور   ی قضـائیه   امنیت، بـه قـوه  غیرکارشناسی است در حوزه سیاست و 

کنند که در موارد متهمان سیاسـی، مـدنی، مطبوعـاتی و...     مختلف تحمیل می
رأی »نویسند و از آن بدتر، در مـورد نویسـنده،    برای قضات کیفرخواست می

 نویسند! ، را هم می«دادگاه
هـا و   کننـده افـراط و تفـریط    ی قضائیه که باید، بیطر ، عادل و کنترل قوه

های شخصی و منافع مادی و غیرمادی ضـابطین خـود باشـد عمـالً در      لیقهس
امنیتـی اسـت و در   های اطالعاتی ـ   بخش متهمان سیاسی تابع و مطیع دستگاه

ها ـ فعال است تا بـرای آنهـا     سازی برای بهایی های دیگر ـ مانند پرونده  بخش
 ساز شوند. در فعالیت اقتصادی، مشکل
قضائیه برای مسـووالن مملکتـی حیـاتی اسـت     اگر ضرورت استقالل قوه 
های اطالعاتی ـ امنیتی را در این قوه بگیرنـد.    باید اول جلوی دخالت دستگاه

برد ـ مانند   تا بعد از آن بتوان روی موارد دیگری که قوه قضائیه از آن رنج می
عدالت قاضی، سواد حقوقی قاضی، سالمت قاضی، توان اجتماعی قاضی و... 

و اال در شرایط کنونی با این دخالت وسیع، اصالح قوه قضـائیه و   ـ کار کرد.
استقالل آن مسـیر نخواهـد شـد و متعاقـ  آن امـر توسـعه و پیشـرفت هـم         

 بالموضوع خواهد شد. 

 دوم ه سلول انفرادی

هـا پـیش    این گفته رهبری در سال« سلول انفرادی بدترین نوع شکنجه است»
کننـد. حتـی    به آن توجه نمیعاتی ـ امنیتی  است که اصالً و ابداً نهادهای اطال
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که « هر روز آن باید ده روز محاسبه شود»اند که  ایشان در ادامه این فراز گفته
الـه منتظـری،    شود. چند نفر از مراجع تقلید طحضـرت آیـت   باز هم اجرا نمی

انـد کـه    اله صانعی و...  هم به صراحت گفتـه  ، آیتشاهرودی اله هاشمی آیت
ادی غیرشرعی و غیرقانونی اسـت. دیـوان عـدالت اداری در سـال     سلول انفر
روز، آن هم برای تنبیه زنـدانیان   20نیز سلول انفرادی را فقط به مدت  1382

هـای   نامه زندان را تصـحیح کـرده اسـت، معهـذا دسـتگاه      مجاز دانسته و آئین
 اطالعاتی ـ امنیتی سلول انفـرادی را بـه عنـوان ابـزار سـرکوب، اقرارگیـری،       

حر  رهبری، فتـوای   به اند و با نقض قانون اساسی، سازی و... نگهداشته فیلم
شـکنی   گذارنـد. ایـن قـانون    مراجع و رأی دیوان عـدالت اداری، وقعـی نمـی   

وارد  یواضح، لطمات زیادی به جمهوری اسـالمی در محافـل حقـوق بشـر    
انـد   شدههای تهیه شده بعداً توسط افراد نقض  کرده است. چون اقرارها و فیلم
هم نـان تماشـاگر ایـن    اند ولی قوه قضـائیه   و شرایط اجبار آنها تشریح شده

 کند و علت آن عدم استقالل، این قوه است. شکنی است و اقدامی نمی قانون

 دوم ه امنیت مالکیت

بـرای تضـمین حقـوق    های کلی به حمایت قضایی  به درستی در این سیاست
اطالعـاتی ـ امنیتـی امـوال شـهروندان      مالکیت، تأکید شده ولی وقتی مقامات 

هـای   گیرنـد و بـا بهانـه    مـی « حکم قضایی»کنند و یا  بهایی و... را مصادره می
ــانونی، از آنهــا و مخــالفین خــود ســل  مالکیــت مــی  شــبه ــد، اعتمــاد  ق کنن
شـوند. بابـک    گـذاری منصـر  مـی    شود و از سرمایه گذاران سل  می سرمایه
کننـد و بعـد    ز هر کار غیرقانونی را پیدا میشوند و مجو ها حمایت می زنجانی

گردد. این دور معیـوب تـا    شود و مالکیت آنها سل  می اموال آنها مصادره می
شکسته نشود و مالکیت به رسمیت شناخته نشود و مالکیت مشـروع تعریـف   

تـوان در آن   نشود، ایران را میدان جنگی حساب خواهند کرد که بایـد تـا مـی   
کرد و بعد از ایران فرار کرد و در دنیای فاسـد کنـونی در    آوری غنائم را جمع
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جایی مخفی شد و مال ملت را خورده و به ریش دیگران خندید. امنیـت دزد  
ای به حساب آیـد از   داری باید نمونه معروفی مانند خاوری، در جهان سرمایه

انـد و مـا از آنهـا خبـر      سال گذشته مثل او عمل کرده 37هزاران نفری که در 
 خورند. نداریم و در امنیت کامل، ثروت عمومی را می

 هییت منصفه و تعریف جرم سیاسی

و « جـرم سیاسـی  »شاخص امنیت قضائی و امنیت سیاسی شهروندان، تعریف 
قانون اساسی است. اینکه مسـووالن از   168طبق اصل « هیأت منصفه»تشکیل 
بـه کـار   « تـی جـرم امنی »روند و به جـای آن   طفره می« جرم سیاسی»اصطالح 

ای بیش نیست. هستند کسانی که کـه   کند. سفسطه برند، مسئله را حل نمی می
در زنـدان  « جرم امنیتـی »بوده است ولی به « امنیت ملی»بیشترین دغدغه آنها 

هستند! این ضعف یک حکومت است که اوالً قـادر نیسـت جـرم سیاسـی را     
کند و هیأت منصفه  تعریف کند و دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه برگزار
 حکم دهند تا ایران در تراز کشورهای متمدن قرار گیرد.

 بندی و خالمه جمح

انداز بیست سـاله، اقتصـاد    اجرای برنامه ششم اقتصادی، هم ون برنامه چشم
مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و... متضمن مواردی اسـت کـه از   

 عبارتند از: ضروریات بستر تحقق آنهاست. این ضروریات
استقالل قوه قضائیه که باید آن را از قطع دخالت نهادهای اطالعاتی ـ   -1

 امنیتی، شروع کرد و بعداً تا منزه ساختن کامل این قوه پیش برد.
ی سیاسی؛ آزادی زندانیان سیاسی، احـزاب سیاسـی، نهادهـای     توسعه -2

 مدنی، صنفی و...
 خالق و تولیدی است.امنیت مالکیت مشروع که ناشی از کار  -3
هـا   تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیأت منصفه و علنی کـردن دادگـاه   -4
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 در این زمینه.
ها، با مشـکل مواجـه خواهـد     و اال این برنامه برای اجرا مانند سایر برنامه

 شد و روی کاغذ باقی خواهد ماند.
 حسین رفیعی

12/4/94 
*** 

 کنش ـ واکنش؛ استعمار ـ استبداد

 مقدمه

ور از استعمار، در یـک مفهـوم عمـومی، دخالـت مسـتقیم و غیرمسـتقیم       منظ
کشورهای قدرتمند به منظور استثمار یا هژمونی، در کشورهای ضعیف است. 

هـم، یـک طیـف گسـترده دارد. بـه لحـاظ       « ضـعف »و « قدرتمنـدی »مفهوم 
هـای تـاریخی    ی طوالنی دارد، بطوری که امپراطـوری  استعمار سابقهمحتوایی 
ران، رُم، چین، ژاپن، مصر،... هم در کشورهای پیرامونی خـود نفـوذ   جهان؛ ای

اند. ولی در این نوشتار  کرده اند و دخالت مستقیم و غیرمستقیم می نسبی داشته
منظور از استعمار مفاهیم قرون جدیـد آن اسـت کـه اسـتعمار، امپریالیسـم و      

 500ر از حـدود  گیرد. این استعما امریکای کنونی، یعنی امپراطوری را دربرمی
کشـی   ی جدید ـ امریکا ـ را بـا نسـل     ای از اروپائیان، قاره سال گذشته که عده

میلیون نفر ـ تصاح  کردند؛ یعنـی کشـورهای     100تا  30پوستان ـ بین  سرخ
اند. کشورهایی از اروپـا بـه    انگلیس، فرانسه، اسپانیا و پرتقال، استعمارگر بوده

سـتقیم، هنـد، انـدونزی، و... و یـا     سمت شرق حرکـت کردنـد و اسـتعمار م   
 غیرمستقیم، ایران، چین.. را محقق ساختند.

در این نوشتار سعی خوهد شد کـه انـواع کـنش ـ واکـنش، اسـتعمار بـا        
 مانده یا در حال توسعه بررسی کنیم. در کشورهای عق استبداد را 
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 استبداد ساخته استعمار

ی هایود، در کشـور در مواردی اسـتعمار در چـارچوب منـافع اسـتعماری خـ     
کنـد و بـرای    استبداد برقرار کرد. و اکثریت جامعه را سـرکوب و کنتـرل مـی   

زیـا و...  دتحکیم آن دست به هر کاری زده است. مانند آفریقای جنـوبی و رو 
معرو  شـد و  « آپارتاید»که استعمارگران، استبداد سفیدپوستان را که بعداً به 

بـر  و یک طبقه کوچـک سفیدپوسـت    وجهه کامالً نژادپرستانه به خود گرفت
پوست، در این دو کشور برقرار کردند. البته در مقطعـی اسـتعمار    اکثریت سیاه

هـای   با این استبداد خودساخته به تضاد رسید و آن مـوقعی بـود کـه جنـبش    
ضدنژادپرستی در این کشورها او. گرفت و تداوم حکومـت نژادپرسـت بـه    

بشر مقدور نبود و ضمناً در راستای لحاظ داخلی و خارجی و موازین حقوق 
هــای  شــد. همراهــی اســتعمار بــا جنــبش منــافع اســتعمار هــم ارزیــابی نمــی
ها سقوط کردند. در مواردی مثل هنـد و   ضدنژادپرستی، ظاهر شد و این رژیم

، مجبــور شــد کــه هــای مــدنی یــا نظــامی اســتعمار الجزایــر و... بــا درگیــری
 رها کند.استعمارگری را 

 استبدادی برای بازتولید کودتای نظام

هـای   ی تـاریخی دارد، در مقـاطعی جنـبش    در کشورهایی که اسـتبداد سـابقه  
ــا هــم پیونــد مــی  خورنــد و جامعــه رونــد  ضداســتعماری، ضداســتبدادی؛ ب

گیرد و حاکمان ضداستعماری و ضداستبدادی بـه   دموکراتیزاسیون در پیش می
زمـان سـوکارنو، شـیلی     رسند. مانند ایران زمان مصدق، اندونزی حکومت می

زمان آلنده و... در این کشورها استعمار، برای بازیابی منافع خود، بـا کودتـای   
 نمایـد.  کند و اسـتبداد را بازتولیـد مـی    نظامی این حاکمان ملی را سرنگون می

رسـاند تـا اسـتبداد،     محمدرضا شاه، سوهارتو، پینوشه و... را به حکومت مـی 
 .منافع استعمار را تداوم دهد

شـاه   در ایران پس از انقالب مشروطه، اول روسیه خواست بـا محمـدعلی  
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رضاشـاه   1299استبداد را بازتولید کند که نتوانست ولی انگلیس بـا کودتـای   
 ادامه داشت. 1357این کار را کرد و موفق شد و عمالً تا 

 تعارض استعمار با استبداد

ر شد که با استعمار روسیه، نوع دیگری از حکومت ظاه 1917پس از انقالب 
کرد. این کشورها کـه بـه    مخالف بود ولی در داخل کشور استبدادی عمل می

ی مشـروع و مقبـول    کشورهای ضدامپریالیستی معرو  شـدند در زیـر سـایه   
رحمانه اسـتبدادی بودنـد و شـهروندان خـود را      ضداستعماری به شدت و بی

های کمونیسـتی ـ   ی حکومت نه تنهـا در کشـور   کردند. این شیوه سرکوب می
ی شمالی، کشورهای اروپای شرقی و... ـ برقرار شدند که   شوروی، چین، کره

به کشورهای غیرکمونیستی هم تسری یافتند، مانند عراق، سـوریه، افغانسـتان   
 طدر زمان رژیم کمونیستی و بعداً طالبان ، لیبی و...

ارند. های دیگری هم د این کشورها عالوه بر موضع ضداستعماری ویژگی
 ها عبارتند از: این ویژگی

پایگاه مردمی در کشورشان دارند که به دلیـل اقـدامات سوسیالیسـتی،     -1
عدالتخواهانه و توجه به معیشت مردم، بهداشت و آموزش آنها بوده و یـا بـه   

 دلیل پتانسیل انقالب، از آن برخوردارند.
کنند  د میاستبدادی هستند، با مخالفین سیاسی خود مثل دشمن برخور -2

 باشد. و زندان و اعدام و سرکوب ابزار کارشان می
با منافع اقتصادی یا استراتژیک یا ژئواستراتژیک و... اسـتعمار درگیـر    -3

 بوده و یا هستند.
هنـری و... مـردم    های علمی، فرهنگی، صـنعتی،  عمالً جلوی خالقیت -4

 شود. مستقل از حکومت گرفته می
ی و نخبگـان در ایـن کشـورها روبـه     نارضایتی بخـش متوسـط شـهر    -5

 رود. نبود آزادی علت این امر است. افزایش می
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، 1977یا به لحاظ دیدگاه اقتصادی ـ اعتقادی طچـین قبـل از     ،استعمار -6
شوروی، کوبا، کره شمالی و...  یا بـه لحـاظ خاسـتگاه فرهنگـی و تمـدنی و      

غانسـتان طالبـان   عملکرد جهانی طلیبی  یا به لحاظ اعتقـادی ـ عملکـردی طاف   
 در تعارض هستند. با استبداد، و... 
های استعمار که در هر کشوری متفاوت ممکن اسـت   عموماً از تحریم -7
ها در گسترش نارضایتی مـردم و عمـدتاً    برند. این تحریم رنج می مردم باشد،

 قشر متوسط شهری، مؤثر هستند.
 ،رأس قـدرت به دلیل عدم چرخش عامالن حکومـت در   ها این نظام -8

 دارای حاکمان مسن و با خالقیت نقصانی هستند.
دارند و در تناقض مبـارزه   (Metastable)پایدار  این حاکمان نظام نیمه -9

کننـد. ایـن تنـاقض     خواهی مردم خود، گیـر مـی   با استعمار و مبارزه با آزادی
ی حل دار شود و عمدتاً به نفع نظام سرمایه ار نبوده و به نفع یکی حل میدپای

شده است طشوروی، کشورهای اروپای شرقی، عراق، لیبی، افغانسـتان و...  و  
ی اقتصادی به نفع مـردم   حل جدیدی یافته است. گشایش توسعه در چین راه

های سیاسی، هم نان مـردم چـین را رنـج     چین و استعمار بوده ولی سرکوب
 معلوم نیست.این تضاد هنوز سرنوشت نهایی دهد و  می

هـا فسـاد مـالی ـ اداری ـ فرهنگـی ـ اخالقـی،          ین نوع حکومتدر ا -10
دهـد کـه بـه     کند و نظام را از درون مورد تهاجم و تخری  قرار مـی  رشد می

شناسـی   آسـی   ای و چـرخش حاکمـان اسـت.    های رسانه علت فقدان آزادی
 مقدور نیست.

هـای اطالعـاتی ـ امنیتـی ـ نظـامی در ایـن کشـورها بسـیار           دستگاه -11
ند هستند و قوه قضائیه آنها بسیار ضـعیف و غیرمسـتقل و عمـالً تـابع     قدرتم
 ، است.های اطالعاتی ـ امنیتی دستگاه
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 تعارض جمهوری اسالمی با استعمار

داری غرب بـه رهبـری    کنش ـ واکنش جمهوری اسالمی با استعمار ـ سرمایه  
ینجـا  ی چندین مجهولی است کـه در ا  امریکا ـ بسیار پی یده، بغرنج و معادله 

 شود به اهم این معادله اشاره شود: سعی می
امریکا با کودتا، دولت ملی دکتر مصدق را با کمک انگلـیس در سـال    -1
سال قبـل از   25سرنگون کرده است لذا مشکل مردم ایران با امریکا به  1332

با حمایت از دیکتاتوری شـاه و سـرکوب    پس از کودتا گردد که انقالب برمی
، روحانیت مبارز هم مـورد سـرکوب و تهـاجم شـاه     1342خرداد  15جنبش 

 .ه استبوده و به اپوزیسیون پیوست
در ایران یـک انقـالب مردمـی فراگیـر ضداسـتعماری، ضداسـتبدادی        -2

تحقق یافته که یک روحانی ـ سـرکوب شـده توسـط شـاه ـ در رأس آن بـه        
 حکومت رسیده است.

مـردم ایـران،    شاه در سرکوب جنـبش ضداسـتعماری، ضداسـتبدادی    -3
مسـتظهر بـه حمایـت نظـامی، امنیتـی، اطالعـاتی و... امریکـا و متحـدانش ـ          

ای امپریالیسـم   انگلیس، اسرائیل و... ـ بوده است. شاه به عنوان ژاندارم منطقـه  
ی ایـن ژانـدارمی را از جیـ      ، انتخاب شده بود که هزینه1970از اوایل دهه 

یـن بـده و بسـتان بـا غـرب در      کـرده اسـت و در ا   مردم ایران، پرداخت مـی 
 سرکوب مردم دست باز داشته است.

و اتحاد  1352شاه با غرور حاصل از افزایش زیاد قیمت نفت در سال  -4
هزار مستشـار نظـامی امریکـایی در     50محکم او با غرب به رهبری امریکا و 

ای ـ   ایران و خرید هر نوع اسلحه پیشرفته از غـرب ـ بـه جـز سـالح هسـته      
مغرور شده بود که نه تنها سرکوب و زندانی کردن فعـاالن سیاسـی را   آن نان 

در دستور کار خود داشت که حمله به اسـالم و فرهنـگ مـذهبی مـردم و بـا      
را هـم، دولتـی    سل  دخالت روحانیون در امور مذهبی و موقوفات، این امـر 

هـای علمیـه،    ی مستقیم دستگاه امنیتی شـاه بـه مراکـز حـوزه     کرده و با حمله
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تغییر مبنـای تـاریخی    .دشمنی با اسالم و روحانیت را مستقیم و علنی ساخت
 کجی بود. ایران او. این دهن

یک تعادل استراتژیک بـه نفـع غـرب و در دوران    امریکا با وجود شاه  -5
جنگ سرد بین متحدان خود در منطقه ـ عربستان، اسرائیل، ترکیـه، مصـر ـ و     

تعادل استراتژیک نه تنها از منـافع غـرب و   به رهبری شاه ایجاد کرده بود این 
بخش منطقه  های آزادی کرد که با سرکوب جنبش امریکا در منطقه حمایت می

ـ ظفار، یمن جنوبی، سـومالی و... ـ و از جیـ  مـردم ایـران، از ایـن تعـادل        
کرد و عراق و سوریه را تحت کنترل و محاصـره   استراتژیک پاسداری هم می

 داشت.
میلیارد دالر به بیش از بیست میلیـارد   3قیمت نفت از سالی با افزایش  -6

هایی کلید زد تا اکثر این پول را به غـرب   ، شاه طرح1970دالر در اوایل دهه 
ای، کمـک بـه    هـای هسـته   ی عظـیم نیروگـاه   تـوان از پـروژه   بازگرداند که می

های ورشکسته غرب ـ هم ون کـروپ آلمـان ـ کمـک بـه نهادهـای         شرکت
و فرهنگی و... غرب، نام برد. در حالیکـه ایـران کشـوری توسـعه      دانشگاهی

زیادی بـود. بـه عبـارت دیگـر      تر ضروری ای های توسعه نیافته و محتا. طرح
ایران بازار مصر  غرب شد و در صنایع مونتاژ و مصرفی به حدی رسید کـه  

 زمینی و پیـاز را هـم وارد   پول فراوان داریم، سی »به قول نخست وزیر شاه؛ 
 «کنیم می
زدگـی کاالهـای    ی اسـتراتژیک و مصـر    با بلندپروازی بدون برنامـه  -7

ی شـهرها و فقـر و فسـاد و     ها به حاشیه غرب و تشدید مهاجرت روستانشین
ی تبلیغاتی بر علیه شـاه در   ، مبارزه1355های چریکی در سال  نابودی سازمان

بسـیج مردمـی و   زمان بروز علنی جنبش به دوش روحانیت افتاد و این سب  
 پیروزی انقالب شد.

گران شدن نفت، تبلیغات وسیع غربی، تغییر ذائقه مردم و ریختن پول  -8
بیش از ظرفیت جامعه در جامعه، عمداً، یا تبعی، فرهنـگ و مـذه  مـردم را    
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هم مورد تهاجم قرار داد. بطوری که روحانیت و بخشی از مردم ایـن تهـاجم   
ی ضـد   کردند و از آن در جهت تشدید مبـارزه را علیه باورهای خود ارزیابی 

 شاه، استفاده کردند.

 امپریالیسم امریکا و غرب، بعد از انقالب

زمینه وارد دوران انقالب شدیم. بدبینی به امریکا برای اقدام علیـه   با این پیش
هـا و حتـی    انقالب، کامالً طبیعی و قابل توجیه بود. ضمناً در تمـامی انقـالب  

و تغییر حاکمان به شکل دمکراتیک قرن بیستم ـ شـوروی،    کودتاهای مستقل
ویتنام، چین، کوبا، مصر، لیبـی، عـراق، ایـران، شـیلی، انـدونزی و... ـ غـرب        
دخالت تخریبیی کرده بود تا تحول را به شکسـت بیانجامانـد و در بعضـی از    

 ای توفیق یافته است. موارد به زودی و در بعضی پس از دوره
تـرین احسـاس نـاامنی     ، بدترین و ملمـوس 32کودتای دخالت امریکا در 

برای رهبران انقالب و مردم از طر  امریکا بود. همه انتظار داشتند که امریکا 
 افزاری بر علیه انقالب دخالت کند. افزاری و سخت به شکل نرم

، که چهار کشور بزرگ غرب، امریکا، 1357ماه  در کنفرانس گرادلوپ، دی
لمان، حفظ شاه را غیرممکن ارزیابی کردند و بـه خـرو.   انگلیس، فرانسه و آ

های مقابله بـا انقـالب ایـران را هـم تصـوی        او از ایران اجماع کردند، طرح
نمودند. در طرح ونس، وزیر خارجه وقت امریکا، واگذاری مدیریت انقـالب  
به مسلمانان دمکرات طرفدار غرب آمده بود. و در طرح برژینسـکی، مشـاور   

های چپ ایران بطور عام با رهبر انقالب و  ی سازمان کارتر، مقابله امنیت ملی
سرکوب آنها توسط مدیران انقالب و حـذ  جریـان چـپ و تغییـر دیـدگاه      

 بینی شده بود. روحانیون نسبت به امریکا، پیش
خـوردگی   ریختگی و بهم شاه رفت و طبق اصول طبیعی هر انقالبی، درهم

ی جامعـه، بالفعـل شـدند.     ای فعـال بـالقوه  ی نیروهـ  جامعه پیش آمد و کلیـه 
صحرا و بعد کردستان، استعفای دولت موقـت و خـرو.    های ترکمن درگیری
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آن از حاکمیت، اجرای سناریوی طرح برژینسکی را تقویت کرد. تـداوم ایـن   
لی بـود. برژینسـکی در   طرح درگیر کردن ایران در یک جنگ خارجی و داخ

قات کرد و او را قانع به حمله به ایران کرد. با صدام مال در اردن ،1359مرداد 
ی شـوم   و شـروع جنـگ داخلـی و پدیـده     59شروع جنگ در پایان شهریور 

هـا   ی ایـن  به جان انقالب افتادنـد و در همـه   1360در خرداد « ترور ـ اعدام »
هـای رسـمی و    شـد. تحـریم   مستقیم و غیرمستقیم، دسـت امریکـا دیـده مـی    

با اشغال سـفارت امریکـا شـروع شـد و تـداوم       58آبان  14غیررسمی که از 
روز، دشمنی ما بـا امریکـا را هـم تشـدید کـرد و هـم        444گیری تا  گروگان

 امکانات و پتانسیل ما را تحلیل برد.
عملکرد قبل و بعد از انقالب امریکا آن نان در ذهن بخشـی از حاکمیـت   

یـ  و هـر   تئوری امریکاهراسی را تقویت کرد که هـر نابسـامانی و هـر تخر   
هـا،   ها، بدفهمی کاری ها، ندانم سوءرفتاری را به او نسبت دادیم و سوءمدیریت

ها و... را به درستی ندیدیم. هر امر منفـی بـه امریکـا نسـبت      فسادها، انحرا 
داده شد و هر نیروی منتقدی، عمال او قلمداد شد. هر جنـبش درون جـوش   

، کـارگران، احـزاب   نمعلمـا ، 88، سبز 76زای طبیعی، مانند، اصالحات  درون
 سیاسی، نهادهای زیست محیطی و... را به امریکا نسبت دادیم.

این شیوه، حاکمان را از تحلیل درست قضـایا دور کـرد و از خـرد جمعـی     
ای، ارتباط مـا بـا    های دیگری مانند؛ انرژی هسته مردم ایران محروم نمود. پدیده

نونی مـا در ایـن مـوارد، مـورد     فلسطین، لبنان، و... و حتی مواضع درست و قـا 
ی ایران توسط امریکا شد. گـاهی امریکـا و متحـدانش مـا را بـه       تخری  چهره

المللـی مقابلـه کردنـد،     مسیرهای انحرافی سوق دادند، گاهی علناً با حقوق بـین 
« هراسـی  ایران» از آن طر ، گاهی با استفاده از نفوذ خود ما را منزوی کردند. و

مـا نتوانسـتیم ایـن     فعـال شـد.  « امریکاهراسـی »در مقابـل  هم « هراسی شیعه»و 
رفتارها و عملکردها را تحلیل کنیم و نتوانستیم با آن مقابله معقول کنـیم. مرتبـاً   

 ها به غرب شروع شد. ناقض حقوق بشر معرفی شدیم و مو. مهاجرت
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 های مقابله با امریکا استراتژی

هـای نظـام، سـعی کردنـد      تژیستو تداوم انقالب، استرابرای مقابله با امریکا 
، استراتژی مـا  598های جدیدی باز کنند. تا پایان جنگ و پذیرش قطعنامه  راه

سقوط صدام و ایجاد جمهوری اسالمی در عراق بود. امریکـا سـعی کـرد در    
چارچوب این استراتژی با ما وارد مذاکره شود. مـک فـارلین بـه ایـران آمـد،      

هـای نظـامی خـوبی     دامه دادیـم، پیشـرفت  توافقی حاصل نشد. استراتژی را ا
داشتیم؛ اشغال جزایر مجنون، فاو، شرق بصره و... ولی وقتی خواستیم بصـره  
ی  را بگیریم، ریگان دخالت کرد و امریکا و غـرب بـا دادن اطالعـات صـحنه    

بـا جـرأت و مصـلحت     مهای پیشرفته به صدام، نگذاشـتند. امـا   نبرد و سالح
ی بـدی در   از بحران خطرناکی نجات داد. فاجعـه  قطعنامه را پذیرفت و ما را

 انتظار ما بود که به خیر گذشت. جام شهدی بود که به کام مردم ریخته شد.
 جنگ روی تضاد اروپا با امریکا بیش از واقعیت آن حساب کردیم.بعد از 

این تضاد را آنقدر بزرگ دیدیم که اشتباهاً پنداشتیم که اروپا خواهد توانسـت  
ی خالق برقـرار کنـد و مـا را از انـزوا درآورد و      امریکا با ما رابطه مستقل از

 انقالب را از تهدید امریکا، نجات دهد. اشتباه استراتژیک بود.
حل داخلی برای حل مشکل مـا   توانستند راه اصالحات و آقای خاتمی، می

پارچه نبود. بعضی بـه   با امریکا را خلق کنند. نگاه حاکمیت به اصالحات یک
لط یا به عمد آن را تهدید ارزیابی کردند و تا توانستند سنگ الی چـرخ آن  غ

برخـورد  »را جـایگزین  « هـا  گفتگـوی تمـدن  »گذاشتند. خاتمی که خواسـت  
کند و با استفاده از افکار عمومی جهان بر امریکا فشار وارد کنـد تـا   « ها تمدن

هـا از   ر فرصـت با تعامل جایگزین کند، نگذاشتند. آنقدخصومت با انقالب را 
که دولت خاتمی از دستگاه بوش پسر خواست  1382دست رفت که در سال 

طلبان امریکا بود، نپذیرفت.  که به تعامل باز گردد. بوش پسر که نماینده جنگ
 جنگ با ایران را در سرداشتند.

ای منفـی   ی اصالحات تمام شد. جناح غال  حاکمیت، آن را تجربـه  دوره
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جـوش اصـالحات و کـار عظـیم      ی بـومی و درون  ژهارزیابی کـرد. کـل پـرو   
ـ هـا   جایگزینی گفتگـوی تمـدن   هـا را بـه افـزایش تعـداد      ا برخـورد تمـدن  ب

سانتریفیوژها ـ که واقعاً مسـئله مهمـی نبودنـد ـ فروکاسـتند. ایـن بخـش از         
و « نگـاه بـه شـرق   »حاکمیت در جستجوی جـایگزین اصـالحات بـه طـرح     

آینده کند، هم انقالب را از تهدید  را بیرسید تا هم اصالحات « الگوی چینی»
نـژاد   هایش، منزوی سازد. احمـدی  نجات دهد و هم امریکا را در پیشبرد طرح

مجری این طرح شد و مـورد حمایـت فـراوان قـرار گرفـت ولـی بـه دلیـل         
ی حکومـت   دولت مجری موفق نشـد. هنـوز دوره   ،و ناتوانیاشتباه استراتژی 

در مـورد   5+1سیده بود که استراتژی مـذاکره بـا   نژاد به پایان نر آقای احمدی
شـد.  « برجـام »ای در دستور کار قرار گرفت و در نهایت منجر به توافق  هسته

سـال ادامـه    25تـا   8ی انتقال دارد که از  دانیم که این توافق یک دوره همه می
شـود و از طـر  غـرب،    « آزمـایی  راسـتی »خواهد داشت. از طر  ایران باید 

م تا دوران انتقـال بـه پایـان رسـد و شـرایط عـادی شـود. یعنـی         تعلیق تحری
 .  1380بازگشت به سال 

و تجربه و آزمون به این نتیجـه  « سعی و خطا»ها سال  اکنون، پس از ده هم
هـا بایـد و حتمـاً بـا      ای و رفـع تحـریم   رسیدیم که برای حل مشکالت هسته

ه شـرایطی قـرار   امریکا مذاکره کرد و غیر از این راهـی نیسـت. حـال در چـ    
 داریم.

 شرایط بعد از توافق

ی  انجام شده و باید اجرایی شود و در ضـمن دوره  5+1ای با  توافق هسته -1
سال است، طی کنـد تـا شـرایط، در     25سال و حداکثر  8انتقال را که حداقل 

 ای عادی شود. مورد هسته
ان، های گذشـته، جنـگ بـا افغانسـت     طلبان که در سال در امریکا، جنگ -2

اند بـا   عراق و لیبی را مستقیماً و با سوریه و یمن را غیرمستقیم عملیاتی کرده
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این توافق مخالفند و حامیان قدرتمند اسرائیل در امریکا و دولت اسرائیل هـم  
بیار مصرّ این معرکه هستند و مستقیم و غیرمسقیم بـه شـکل تبلیغـاتی و     آتش

قـت شـرایط فـراهم شـد بـه هـم       کنند که این توافق را هر و مخفی تهدید می
هـا و حرکـت بـه سـوی      خواهند زد و موقعیت قبل از توافق ـ تشدید تحریم 

درگیری نظامی ـ را حاکم خواهند ساخت. سماجت تبلیغاتی آنها یـک بهانـه    
ای ایـران و تهدیـد اسـرائیل از طـر       های هسـته  نمایی توانایی است و بزرگ

ی عراق و لیبـی هـم    انند آن ه دربارهای است م ایران کامالً غیرواقعی و توطئه
 عمل کردند.

جنگ برای این جریان سیاسی قدرتمند امریکایی، تجارت است و کسـ   
سود و نه یک تصمیم سیاسی ـ نظامی واقعی. در جنگ عراق با تحلیل دقیـق   

دهنـدگان   اقتصاددان برجسته امریکایی، مالیـات « (Stinglits)ز استینگلیت»آقای 
ی ایـن پـول بـه جیـ       انـد. عمـده   یون دالر، پرداخـت کـرده  تریل 5امریکایی 

کننـدگان جنـگ هسـتند،     صاحبان صنایع نظامی ـ نفتی امریکا که همان شروع 
ریخته شده است و مبلغ کمی از آن در عراق هزینه شده و دسـتمزد سـربازان   

 امریکایی هم که در خود امریکا هزینه خواهد شد.
گان ثروتمند ما را هـم بـه مخالفـت بـا     اند همسای طلبان توانسته این جنگ

جل  کنند و اگر در ظاهر و تحـت فشـار دولتمـردان کنـونی     ای  هستهتوافق 
ی آنها و تدار  نظـامی  برسند با مکنونات قل امریکا از توافق راضی به نظر می

ـ اطالعاتی و ارتباطات آنها با اسرائیل، متفـاوت بـوده و عکـس آن را نشـان     
 دهند. می
باما و حزب دمکرات امریکا کـه در ایـن مقطـع جنـگ را در     دولت او -3

داننـد، بـا ایـران     راستای استراتژی و منافع حزبی و صنایع مصرفی امریکا نمی
ی ایـن   کنند، آنها امید دارند که در ادامه اند و به جد از آن دفاع می توافق کرده

ایجاد کنند کـه   توافق، توافقات دیگری هم با ایران داشته باشند و ثباتی پایدار
در نهایت ایران و امریکا به همکاری دوستانه و حداقل به یک توافق تعریـف  
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شده برسند که هم انرژی مدیریت شود و هم منـافع صـنایع مصـرفی امریکـا     
 طلبان رقیبشان، ابتکار عمل را به دست نگیرند. تأمین شود و هم جنگ

ـ با این طرح موافـق  اروپائیان عموماً ـ به جز بخشی از حاکمیت انگلیس   
ی کـه اروپائیـان پـس از     های گسترده کنند. مالقات هستند و از آن استقبال می

دهند و مقـدمات قراردادهـای آتـی را فـراهم      توافق با دولتمردان ما انجام می
کنند، در این راستاست. برای ارزیابی و به روز کـردن اطالعـات خـود بـه      می

 یاتی کردن توافقی نیست.آیند، هنوز سخنی از عمل ایران می
در ایران هم گروهی در هیأت حاکمه با این توافق مخالف هسـتند. بـا    -4

تر در این مخالفین دو جریان متفاوت را مـی تـوان شناسـایی کـرد.      نگاه دقیق
هـا،   هـا، کاالهـای قاچـاق، دور زدن تحـریم     اول کسانی هستند که از تحـریم 

بـا غـرب بـه     د و تجارت آزاد، شفا بینن ترانزیت مواد مخدر سود فراوان می
توانند ماهی چاق صید کننـد. مـا را بـا     آلود، می ضرر آنهاست. آنها در آب گل

ای  آنها سخنی نیست. گروه دوم کسانی هستند که توافق بـا امریکـا را مقدمـه   
بیننـد و از موضـع    برای نفـوذ سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و... امریکـا مـی      

کننـد.   تلـخ گذشـته، بـا ایـن توافـق مخالفـت مـی        ی ضدامپریالیستی و تجربه
ترسند که روابط زمان شاه تجدید و باز امریکا بر شئونات ما حاکم شود و  می

همان رفتار زمان شاه را داشته باشد. ما با فرض اینکه این آقایـان در نگرانـی   
 خود صادق هستند، در مورد نگرانی آنها سخن خواهیم گفت.

 این نگرانیبرای ری اسالمی پیامدهای عملیاتی جمهو

 پیامدهای تبعی این نگرانی تاکنون این شده است:
 خواهد در تمامی شئونات ما نفوذ کند. امریکا دشمن است و می -1
با نفوذ خود بر ما حاکم شود و کنترل حکومت ما را ـ هم ون زمـان    -2

 شاه ـ به دست گیرد. یا جمهوری اسالمی را سرنگون کند.
سیاست ما را قبضـه کنـد و فرهنـگ و مـذه  مـا را نـابود       اقتصاد و  -3
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 سازد، شبیخون فرهنگی.
ما را از یک کشور انقالبی مستقل تأثیرگذار در جهان بـه یـک کشـور     -4
ی مطیع دوستدار امریکا و غرب تبدیل کنـد و ابهـت انقـالب را محـو      وابسته
 کند.
ـ   ما راه -5 المللـی و در   ینکاری نداریم که بتوانیم با سازوکارهای عرفـی ب

هـا جلـوگیری کنـیم.     قصد و غرض امریکـایی  ازچارچوب روابط دیپلماتیک 
 پس،
باشـد، گسـترش    مـی  5+1روابط خود را با امریکـا بـیش از آن ـه در     -6
کنیم.  دهیم و از برقراری روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... دوری می نمی

 کنیم. تبلیغ می دانیم و آن را و هم ون گذشته امریکا را دشمن می
کنـیم.   حفظ می« اطالعاتی ـ امنیتی ـ نظامی  »شرایط جامعه را هم نان  -7

کنـیم و بـرای احتیـاط او را     هر شهروند مشکو  را عامل امریکا ارزیابی مـی 
آید را جاسـوس امریکـا    کنیم. هر امریکایی که به ایران می زندانی و کنترل می

کنـیم و   و او را دقیقاً تخلیه اطالعاتی مینورد باشند ـ   دانیم ـ حتی اگر کوه  می
 زنیم. به ابهت امریکا لطمه می

ای و... را  جلوی فعالیت تمامی نهادهای سیاسی، صنفی، مدنی، رسـانه  -8
هـا نفـوذ کنـد و جمهـوری      کنیم، چون ممکن است بعداً امریکا در آن سد می

هـای ضـد    هسـته اسالمی را به وسیله آنها براندازی کنند. ایـن نهادهـا بـالقوه    
 جمهوری اسالمی هستند.

ـ صـنفی ـ معلمـان، کـارگران،       88هر جنبش مدنی ـ مانند انتخابـات    -9
کنـیم کـه    دانشجویان، زنان ـ را یک حرکت ضدجمهوری اسالمی ارزیابی می 

آن را امریکا راه انداخته است. حتی اگـر مطمـئن باشـیم کـه چنـین نیسـت.       
تــرین  تــرین و مطمــئن رد. باســابقهزنــی و افتراگــویی کــه ضــرری نــدا اتهــام
کننـد،   مردان گذشته و حال که برای حقوق خود و مـردم اعتـراض مـی    دولت

 اند! کنیم. اصالً از اول عامل امریکا بوده عامل امریکا هستند! وسیعا! تبلیغ می
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هـای، آمـوزش و    خانـه  های اطالعاتی ـ امنیتـی را بـر وزارت    دستگاه -10
های مردمی،  ها، خیریه می، قوه قضائیه، دانشگاهپرورش، ارشاد و فرهنگ اسال

کنـیم ولـی    کنیم و از هر تحر  آنهـا جلـوگیری مـی    الید مسلط می و... بسیط
های نفت، نیرو، صـنعت، معـدن و تجـارت و کشـاورزی را آزاد      خانه وزارت
ی  ها، امضا کننـد و سـرمایه   اروپاییتوانند با  گذاریم که هر قراردادی که می می

هـای   خـواهیم کـه طـرح    جل  کنند و ایجاد اشتغال نمایند. مصرانه می آنها را
تـرین کشـور علمـی     پیشـرفته »و « برنامه ششـم اقتصـادی  »، «اقتصاد مقاومتی»

 اجرا شوند.« منطقه
هـای زیـادی    های گذشته جواب داده گرچه هزینه این روش در سال -11

ردهای مقابله بـا  است. ولی ارزش آن را داشته. برای این دستاوشده پرداخت 
 ایم: های زیر را پرداخت کرده امریکا، هزینه

 37ایم. هنوز بعـد از   اصول حقوق مردم در قانون اساسی را اجرا نکرده -
ایم از سلول انفردی، شـنود، شـکنجه،    را زیر پا گذاشته 168و  27سال اصول 

ایم.  ردهسازی و سناریوسازی به خوبی استفاده ک و... برای اقرارگیری و پرونده
 ایم. از فعالیت احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، صنفی و... جلوگیری کرده

، که «غیرخودی»با نظارت استصوابی و نقض قانون اساسی از ورود هر  -
ایـم، بـه مجلـس و ریاسـت جمهـوری و       مرتباً مرزهـای آن را گسـترش داده  
 ایم. مجلس خبرگان جلوگیری کرده

ایم و حتی از اهـل   ها را آورده دیدر مجمع تشخیص مصلحت فقط خو -
 ایم. شوند، کسی را راه نداده درصد جمعیت را شامل می 20سنت که 
نژاد به او سـپرده   ی احمدی مصر  درآمدهای هنگفت نفتی را در دوره -

« ی نقـدی  یارانـه »، «مسکن مهر»، «های زودبازده طرح»های  بودیم و او با طرح
مصـیبت عظمـی    همـه آنهـا بـرای مـا     و... هر کار دلش خواست کرد و حاال

های عمرانـی نـاتوان    ای پروژهری شدیدی داریم و از اج اند. کسر بودجه شده
 هستیم. قیمت نفت هم کاهش یافته.
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سال از منابع نفت، گاز، پتروشیمی و... به  37میلیارد دالر در این  2400 -
را داشـته و   اقتصاد ایران تزریق شده. نه تولید ناخالص ملی افزایش متناسـ  

 15نه رفاه و معیشت مردم اصالح شده و تنهـا نتیجـه ملمـوس ورود سـاالنه     
را « های خشونت بم » ،ها میلیون پرونده به دستگاه قضایی است. این پرونده

 کارند. در جامعه کاشته و می
بـا  روابـط مـا را    ،ای و غرب نژاد به مسئله هسته رویکرد دوران احمدی -

مان آنقدر تیره کرده کـه امـروزه بعضـی از     و همسایگاناکثر کشورهای جهان 
تـر ارزیـابی    کشورهای عربی، ما را از اسرائیل هم برای جهان اسالم خطرنا 

 کنند! می
نفـر   20متـری بـیش از    16ایم که در هر اتـاق   ها را آنقدر انباشته زندان -

ر روی نفـ  12خوابنـد،   کننـد، مـی   خورند، تلویزیون تماشا مـی  زندانی، غذا می
رویـم،   خواب. با این روند که پیش می نفر کف 8های سه طبقه و  خواب تخت

سازمان انتقال خون در آینده، خونی برای تزریـق بـه بیمـاران نیازمنـد خـون      
 کند. ی زندان دارد، خون قبول نمی نخواهد داشت چون از هر کس که سابقه

ارکینسون، سکته و هپاتیت، سرطان و پ HIVفقر، فساد، تبعیض، اعتیاد،  -
های رسمی و عاطفی، ازدوا. سفید، هروئین و مـورفین،   طالق قلبی و مغزی،

، اهـ  خـواب  کریستال و کرا  و شیشه، زنان خیابانی، کودکان خیابانی، کـارتن 
فحشـاء  بازی،  همجنستمسخر بکارت دختران و تقید پسران، زنای با محارم، 
هـا بـوده    ایـن سیاسـت   رسمی و غیررسمی با پوشش و بدون پوشش، نتیجـه 

هـای مزروعـی، تخریـ      آبی، نابودی دشـت  است. بحران محیط زیست و کم
 ها و... جنگل

 داعش چالشی استراتژیک ه ایدئولوژیک

ی شـوروی بـه افغانسـتان، امریکـا و      از فردای پیروزی انقالب ایران و حملـه 
رح را کنند. این طـ « افغانستان را ویتنام شوروی»متحدانش تصمیم گرفتند که 
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برژینسکی، که آن موقع، مشاور امنیت ملی کارتر بـود، داد. طـرح بـه کمـک     
 غرب، اسرائیل، مصر، عربستان، پاکستان، امارات و... به اجرا درآمد.

برای اسالم مترقی بود. یعنی مقابله بـا اسـالم   « آنالوگ»طرح، ساخت یک 
ی، ضـد  یعنـی اسـالم متحجـر، ارتجـاع    « شبه اسـالم » ،دموکراتیک و سوسیال

ضد »آفرین و در یک کلمه؛  های انسانی، نفرت حقوق بشر، نافی تمامی ارزش
این اسالم، بعداً، در افغانستان به عنوان طالبـان حـاکم شـد و بعـد در     «. اسالم

سایر کشورها القاعده بروز کرد و حاال در نهایت خود به داعش ختم شده که 
پایداری نسبی پیدا کـرده  کشوری را در بین عراق و سوریه، تصاح  کرده و 

 است.
تری است که در نهایت بایـد   ی داعش جزئی از یک استراتژی وسیع پدیده
اسـتراتژی  ی جغرافیایی سیاسی خاورمیانه را تغییر دهد. بخشـی از ایـن    نقشه

کشـور سـاخته شـود. در منطقـه      14کشـور بایـد    5عیان شده است. مثالً؛ از 
یل، تضمین خواهـد شـد. انقـالب ایـران     قیامت به پا خواهد شد. امنیت اسرائ

 برای همیشه مهار خواهد شد و دیگر کشوری هوس انقالب نخواهد کرد.
ای و  ی داعش، خود محصـول؛ تحجـر مـذهبی، دیکتـاتوری منطقـه      پدیده

بـود   ای نمی استعمارگری غرب است و اگر تحجر مذهبی و دیکتاتوری منطقه
شد. به هر حـال در ایـن مقطـع     نمی استعمار قادر به سوءاستفاده از این پدیده

در خدمت استراتژی مهمی قرار گرفته که در منطقـه  « سخت جان»این پدیده 
سـوریه، عـراق، افغانسـتان، پاکسـتان، یمـن،      «. قیامت به پا کند»ما قرار است 

دهنـد. انحـالل    ای از این قیامت را نشان می کشورهای مسلمان افریقایی؛ پرده
ای از پـیش   ، اگـر توطئـه  «بِرمِـر »ار نظـامی امریکـا   ارتش عراق توسط فرمانـد 

معهذا، افسران اطالعاتی و ضـداطالعاتی بعثـی ارتـش     ،نبودهم طراحی شده 
 ریزی، داعش قرار داده است. دهی و برنامه عراق را امروز در خدمت سازمان

تجاهل اگر فکر کنیم که داعش، تهدیدی برای منطقه و حتی ایران نیست، 
داعش، هم بـه لحـاظ ایـدئولوژی و نگـاه بـه      ایم.  عین کرده مضیا غیا تغافل 
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جهان و هم به لحاظ نظامی و تغییر مرزهـای جغرافیـای سیاسـی خاورمیانـه،     
رب از عـ « دار و مریز کج»تهدید است. مماشات و رفتار  ،برای آینده ایران هم

یکطر  و کشورهای ثروتمند غرب منطقه از طر  دیگـر و ترکیـه از طـر     
سبت به داعش هشداردهنده است که ایران هم جزیی از این استراتژی سوم، ن

 باشد. وسیع می

 چه باید کرد؟ موفقیت هند!

آیــا راه دیگــری وجــود نــدارد؟ راهــی کــه اســتقالل خــود را حفــظ کنــیم،  
 ،کنیم و در عین حال اینقـدر امریکـا را   ملّیهای و رویکردها را  گیری تصمیم

 یک نکنیم؟تحر ،طلبان آن را مخصوصاً جنگ
آیا توان بالقوه و قـدرت بالفعـل ایـران بـه لحـاظ فرهنگـی، دیپلماتیـک،        
سیاسی، تمدنی، نیروی انسانی، ایدئولوژیک و... در حدی نیست که هم ـون  
گاندی و اخال  او عمل کنـیم و از امریکـا نهراسـیم؟ مواظـ  باشـیم ولـی       

 نترسیم.
فرهنگی، سیاسـی و  ی  هندوستان، کشوری استعمارزده با نهادهای گسترده

ساختارهای انگلیسی، پس از استقالل؛ چرا از نفوذ انگلیس نهراسید و روابـط  
المنـافع بـاقی مانـد؟     خود را با آن قطع نکرد و حتی جزء کشورهای مشـتر  

گاندی و اخال  او چه کار کردند که اوالً به عنوان یـک ابرقـدرت از طـر     
نفود سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی    امریکا به رسمیت شناخته شدند و ثانیاً از 

داری  و... امریکا و غرب هم ترسی ندارنـد؟ چـه تفـاوتی در شـیوه حکومـت     
حاکمان هند و آفریقای جنوبی و حاکمان جمهوری اسالمی وجـود دارد کـه   

ترسـد و جمهـوری اسـالمی انقـدر حساسـیت و واهمـه        هند از استعمار نمی
ل هـم وجـود داشـته. حاکمـان     دارد؟ تهدید استعمار برای هند پس از استقال

های اقتصادی هم دسـت   ای در پیش گرفتند و به این پیشرفت هندی چه شیوه
 توانیم در پیش گیریم؟ اند که ما نمی یافته
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ی خاورمیانـه را   ی منطقه توان مسائل بسیار پی یده آیا در جهان کنونی، می
ـ  بدون امریکا حل کرد؟ نه تنها بدون امریکا که با دشمنی و تخا  اصم دائمـی ب

 امریکا؟

 آنچه هند انجام داد

گاندی، در کشور متکثر هند به لحاظ مذه ، زبان، قومیت، آداب و رسـوم و  
های این تکثر، پس از انقالب و تحقـق   های تاریخی خصومت بین نحله ریشه

استقالل، سیاست را در هند ملی کرد. دمکراسی را پذیرفت و نخبگان هنـدی  
حزاب فعال در هند هم آن را پذیرفتند، رهبـران مـذهبی   هم آن را پذیرفتند، ا

ای با ادیان مختلف رفتار کرد کـه تمـامی    هم آن را پذیرفتند. گاندی، به شیوه
پیامبران و ادیان را دارای هدفی واحد معرفـی کـرد کـه بـرای بهـروزی بشـر       

اند و در حقوق مدنی، پیروان آنها یکسان هسـتند. هنـد متعلـق بـه تمـام       آمده
م هند هست. صـندوق رأی و بـدون اعمـال نفـوذ و ارجحیـت اکثریـت.       مرد

نجـس و... حقـوق   هندو، مسـلمان، سـیک، مسـیحی، کلیمـی، مارکسیسـت،      
ی دارند. عقل، خالقیت و قدرت تمام ملت را مقابل استعمار قـرار دارد.  ومسا

ی علمـی بـا    با استعمار قطع رابطه نکرد، هوشیاری ملت را باال بـرد و مقابلـه  
مار را بـه مـردمش آموخـت. مقابلـه از طریـق پیشـرفت علـم، صـنعت،         استع

ترین صنایع  های انگلیسی را آتش زد تا پیشرفته تکنولوژی، فرهنگ و... پارچه
نساجی جهان را در حال حاضر داشته باشد. به انگلیس و بعد امریکا، فحـش  

همـه   نداد، از مذاکره نترسید، اسـتدالل کـرد، بحـران انسـانی اسـتعمار را بـه      
ی اقتصادی گسترده با انگلیس و بعد امریکا برقرار کرد ولی بـه   فهماند. رابطه

تـرین   نفع مردم هند تا امروز هند هفتمین اقتصاد جهان شود. در ضمن محترم
 کشور جهان.

هـا را   کنـد، بعضـی   هـا اداره مـی   های هندی را کمونیسـت  بعضی از ایالت
کس رأی آورد. هی  اتفاقی نیافتـاد،  مسلمانان، بعضی دیگر را هندوها و... هر 
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فقط یک اتفاق افتاده اسـت. آرامـش بزرگتـرین دمکراسـی جهـان در مقابـل       
قدرتمندترین کشورهای جهان قد علم کرده و از روابـط اقتصـادی، سیاسـی،    

 فرهنگی با آنها نترسیده است.
رمز موفقیت هند که بهترین الگوی موفـق در ایـن زمینـه اسـت، اجـرای      

ی هند است. هند با دموکراسی توانسته است تمام مـردم   در جامعهدموکراسی 
مذاکره بـا هـر   ی هند، بسیج کند و از ارتباط و  را در راستای استراتژی توسعه
نترسد و وحدت ملی را فدای هی  چیـز نکـرده    ای ابرقدرتی و هر امپراطوری

 است، بلکه با این وحدت به همه چیز رسیده است.

 چه باید بکنیم؟

« شـبه قـانونی  » ی پشتوانه با و« خودی ـ غیرخودی »با عملیاتی کردن طرح  ما
« دموکراسـی استصـوابی  »را بـه  « دموکراسی قانون اساسی»نظارت استصوابی، 

جمهـوری اسـالمی   « دموکراسی قـانون اساسـی  »تغییر دادیم. این دمکراسی با 
از « بیدموکراسـی استصـوا  »خیلی فاصله دارد. حاکمیت ایران با پیـاده کـردن   
ها را دارد و خودش هم همین  تمام قدرت ملی برخوردار نیست. فقط خودی

تر شده اسـت   تر و کوچک مرتباً تنگ 1357از  ها ی خودی خواهد. حیطه را می
انـد. در   ی غیرخـودی پرتـاب کـرده    را به منطقـه  ها تا آنجا که خیلی از خودی

با هر اقدام قـانونی  ها  ها، هر کاری مجاز است ولی غیرخودی ی خودی منطقه
 شوند. ما باید: انتقادی؛ حذ ، منزوی، حصر، زندانی و... می

« دموکراسـی استصـوابی  »را جـایگزین  « دموکراسی قـانون اساسـی  »اول ـ  
گـذاری، اجـرا،    کنیم. این جایگزینی امکانات و قدرت حاکمیـت را در قـانون  
و امنیـت ملـی   قضا، بازرسی و کنترل قانونی و دفاع از منافع و مصـالح ملـی   

بسیار افزایش خواهد داد. آرامش و امنیت سیاسی ـ اقتصـادی ـ فرهنگـی بـه      
خواهد گشت. ایرانیان مقـیم خـار. سـرمایه و دانـش خـود را بـه       جامعه باز 

 داخل خواهند آورد.
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ی ایجـابی وارد شـویم. نفـوذ فرهنگـی      ی سلبی به مرحله دوم ـ از مرحله 
جـاذب   و ایم یـک فرهنـگ ایجـابی    هغربی یک واقعیت است ولی ما نتوانست

ایم فرهنگ  ایجاد کنیم که جلوی نفوذ فرهنگ غربی را بگیرد. ما مرتباً خواسته
غربی را با سانسور، فیلتر، پارازیت، تنبیه، زندان و وسایل و ابزار و تجهیـزات  

نه اینکه وارد میـدان رقابـت بـا آن     سل  کنیم. ،مغایر با قانون اساسیو ران گ
سـازی کنـیم تـا فرزانـدان مـا آن را انتخـاب کننـد و         ابی فرهنگشویم و ایج

 فرهنگ بومی ـ اسالمی را بپذیرند.
ها، مساجد، صدا و سـیما،   سال گذشته، آموزش و پرورش، دانشگاه 37در 

های جمعه و جماعات ش  و روز فرهنـگ و اخـالق و تـاریخ     منابر، تریبون
ایجـابی جلـوی نفـوذ فرهنـگ،     ایم یـک سـد    اند چرا نتوانسته و... تبلیغ کرده

سیاست، هنر، ادبیات و... غرب ایجاد کنیم. به همان دلیلی که اول ذکـر شـد.   
ها، قدرت و اسـتعداد   این خودی« خودی ـ غیرخودی »یعنی تقسیم جامعه به 
اند. حاکمیـت خـود را از قـدرت ملـی محـروم کـرده        خلق این سد را نداشته

 است.
ته اسـت یـک فرهنـگ قـوی و جـذاب      حاکمیت باید قبول کند که نتوانس

جوانان بـرای رقابـت بـا فرهنـگ جهـانی ایجـاد کنـد و در ضـمن          کل برای
 های منتقد هم اینکار را بکنند! نگذاشته است که غیرخودی
حـاکم، بـه یـک فضـای     « اطالعاتی ـ امنیتی ـ نظامی  »سوم ـ تغییر فضای  

اسـت. ایـن    «خشونت قـانونی »ابزار حاکمیت، «. فرهنگی ـ سیاسی ـ مذهبی  »
ــانونی نیســت. قــوه  ــی ق ــزار، خشــونت هســت، ول ی قضــائیه در تســخیر  اب

های اطالعاتی ـ امنیتـی اسـت. هـر کـنش فرهنگـی، خبـری، هنـری،          دستگاه
شود و بـرای اعمـال    سیاسی و... با واکنش خشن اطالعاتی ـ امنیتی روبرو می 

ین هـا حکـم سـنگ    شود. دادگـاه  خشونت به قوه قضائیه غیرمستقل هدایت می
ای، سیاسی، هنری در زنـدان خالقیـتش    د تا این انسان فرهنگی، رسانهنده می

متوقف شود. در این فرآیند آنقدر فضای سانسور، تنـگ شـده اسـت کـه نـه      
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شود، نه هنـری واقعـی    شود نه فیلمی واقعی ساخته می کتابی واقعی چاپ می
کننـد.   سانسـور و سـرکوب، همـه خـود را پنهـان مـی      شود. از ترس  ارائه می
های سانسور شده که ممکن است در آنها اشتباهاتی هم باشـد چـون    خالقیت
شـود. دو   شوند. بخش مفید آنها هم، بیان نمی شوند، اصالح هم نمی ارائه نمی
شـود کـه شـده     ساله، نتیجه این مـی  37در یک دوره کم و بیش  .نتیجه منفی

رهنگی غربی بـه  است و رهبری مرتباً نگران شبیخون فرهنگی است. جریان ف
داخل قبل از آنکه شـبیخون باشـد، از فضـای خـالء فرهنـگ بـومی اسـتفاده        

کند. تکنولوژی هم سرعت انتقال را زیاد کرده است. البته این برای هـر دو   می
برنـد.   طر  هست ولی ما چون فقیر هستیم، آنها که غنی هسـتند، سـود مـی   

چـرا آثـار مسـتقل     و عسس بسـته اسـت.   زفضا بااحتیا. به شبیخون نیست. 
های رسمی دولتی که گاهی هم  فرهنگی ما در غرب خواهان دارد ولی ترجمه

 شود، ندارند؟ مجانی توزیع می
هـای   کـوب، کتـاب   پلـه تـا مالقـات خـدای زریـن      چرا مثنوی موالنا، پلـه 

البالغه، و... در غرب با تیراژهای باال به میـان فرهیختگـان آنهـا     شریعتی، نهج
الجنان و... ندارد؟ نـه تنهـا فرهنـگ را واگـذار      های مفاتیح مهرود ولی ترج می
ایـم. طـرح    ایم که اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و... را هـم واگـذار کـرده    کرده
و... روی کاغذ باقی خواهند مانـد،  « ی ششم توسعه برنامه»، «اقتصاد مقاومتی»

بهشـت   رهبـری در اردی « فقر و فسـاد و تبعـیض  »هم نانکه فرمان مبارزه با 
« سـونامی فسـاد  »نژاد به  ای نداشت که با عملکرد احمدی ، نه تنها نتیجه1380

 کنونی منتهی شده است.

 گیری بندی و نتیجه جمح

ی منافع ملی خود تعریف کـرده   ، خلیج فارس را منطقه1930اول ـ امریکا، از  
ی تحوالت منطقه دخالـت مسـتقیم و غیرمسـتقیم     است و از آن زمان در کلیه

اکنون  ه. برای منافع خود، دست به کار قانونی و ضدقانونی زده است. همداشت
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برای مدیریت انرژی، حفظ اسرائیل، حفظ بـازار مصـر  منطقـه ـ سـالح و      
کاالهای مصرفی ـ، سکوی دخالت در چین و روسیه و هند و... به این منطقه  

 وابسته است و قصد رها شدن آن را ندارد.
اشغال افغانستان توسط شوروی، بهتـرین شـرایط    دوم ـ با انقالب ایران و 

برای غرب به رهبری امریکا فراهم شد که مبارزه علیه اسالم سیاسی نـوگرای  
هـای نظـامی ـ جاسوسـی ـ اقتصـادی ـ         ضدامپریالیسـتی را عـالوه بـر روش   

، «طالبـان »، «مجاهـدین افغـانی  »ی مذهبی هم، دنبـال کنـد.    سیاسی در عرصه
و... و در نهایت داعش محصول این نوع مبارزه اسـت  « بوکوحرام»، «القاعده»

ای و اسـتعمارگری غربـی    که بر بستر تحجر تاریخی دینی، دیکتاتوری منطقـه 
 در مراحل مختلف، ظاهر شدند.

هـا،   هـای داخلـی و جنـگ عـراق علیـه ایـران، تحـریم        سـوم ـ درگیـری   
ار  دید با ها و انزوایی که غرب به رهبری امریکا، علیه انقالب تد محدودیت

نظارت استصوابی شـورای  »، «خودی ـ غیرخودی »اشتباهات خود ما در طرح 
کردن فضای جامعه، نقـض حقـوق بشـر، آوردن    « امنیتی ـ نظامی »و « نگهبان
ای،  نژاد به پست ریاست جمهوری، برخورد نامناس  با انـرژی هسـته   احمدی

لحـاظ اقتصـادی،   و... تکمیل شد و جامعه را به  الگوی چینی و نگاه به شرق
ی  ی مـالی ـ اداری و... در مرحلـه    سیاسی، فرهنگی، اخالقی، فسـاد گسـترده  

 خطرناکی قرار داده است.
هـایی بـرای حـذ      و طراحی طـرح « سعی و خطا»ها  چهارم ـ پس از ده 

آمیـز   ای و استفاده صلح امریکا از تعامالت ایران، متوجه شدیم که مسئله هسته
ی با حضور مؤثر امریکا ـ قابل حـل اسـت و بـه     یعن 5+1از آن در چارچوب 
ایم. این توافق اگر عملیاتی شود، شبح جنگ و تـأثیر مخـرب    توافقاتی رسیده

سـاله را شـامل    25تـا   8ی انتقـال   ها را به تعلیق درآورده و یـک دوره  تحریم
توانـد از ایـن    شود که با هر تحول سیاسی در امریکا، منطقـه و ایـران مـی    می

یا به حالت پایـدار صـلح و آرامـش تبـدیل      (Metastable)پایدار  حالت نیمه
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 ی اول تشدید بحران بین ایـران و امریکـا و متحـدانش بـه نقطـه      با شود و یا
 .بازگردد

ی جدی نفوذ اقتصادی، سیاسـی   پنجم ـ رهبری جمهوری اسالمی، دغدغه 
بـه   و فرهنگی امریکا را دارند و توافق و مفاهمه بـا امریکـا را فقـط منحصـر    

جـا و منطقـی    اند. نگرانی برای نفوذ امپراطـوری امریکـا، بـه    کرده 5+1توافق 
است ولی راه مبارزه با این نفوذ و حذ  نگرانی، مورد بحـث اسـت. مسـائل    

بـا  « مقاومـت و تعامـل  »ایران و جهان و تثبیت شرایط انتقـال کنـونی، بـدون    
مریکا از طریـق  سال گذشته یعنی دور زدن ا 37امریکا مقدور نیست. تجارب 

نژاد موفـق نبـوده اسـت. حالـت      اروپا و نگاه به شرق و الگوی چینی احمدی
 حل نیست. خصمانه و تبلیغات ضدامریکایی هم راه

باید مقاومت را از طریق بسیج تمامی مردم ایـران ـ بـدون اجـرای طـرح      
های سیاسی ـ اقتصـادی ـ     خودی ـ غیرخودی و نظارت استصوابی ـ در زمینه  

طر  و تعامـل و مـذاکره در چـارچوب منـافع دو      ـ اخالقی، از یک  فرهنگی
شـهید مـدرس،   « ی عـدمی  موازنه»مصدق و « ی منفی موازنه»طر  و اجرای 

ادامه داد. ایرانی مستقل که نه چین و روسیه و نه اروپا و امریکـا در آن نفـوذ   
 حل است. داشته باشند، راه

گاندی بزرگ در هند. یعنی  شود مگر با الگوی ششم ـ این امر محقق نمی 
تحقق بزرگترین دموکراسی جهان و بـه رسـمیت شـناختن حقـوق متسـاوی      

 تمامی مردم. برای این منظور الزم است که:
« نظارت استصوابی شورای نگهبان»و « خودی ـ غیرخودی »الف ـ تئوری  

 شود.« ملی»حذ  شوند و مجلس شورای اسالمی به لحاظ ترکی  نیروها 
سیاسـی ـ   »جامعـه بـه فضـای    « طالعاتی ـ امنیتی ـ نظـامی   ا»ب ـ فضای  
ی مقامات اطالعاتی ـ امنیتی حـذ     تبدیل گردد و سیطره« فرهنگی ـ مذهبی 

هـای مصـرح در قـانون     و قانون حاکم گردد. به بهانه حفظ اسـتقالل و آزادی 
 ـ نقض نشود. 9اساسی ـ اصل 
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غرب و امریکـا   . ـ برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی ـ سیاسی ـ فرهنگی   
، یاقتصـاد  هـای  شـویم. تئـوری   واردی ایجـابی   و... از حالت سلبی به مرحله

نون اساسی و حقوق مردم مصـرح در  اسازگار با ق یو مذهب ی، سیاستیفرهنگ
آن و منشور حقوق بشر، خلق کنیم. جامعه را هم ون بدن، مقاوم سـازیم تـا   

حبس، تهدید و تحدیـد   هر میکربی نتواند آن را مریض کند. به جای حصر و
سـازی جامعـه،    های ملی، آنها را در جهت مقـاوم  و مهاجرت مغزها و سرمایه

 بکار گیریم.
پایـدار   هفتم ـ تداوم شرایط کنونی، همانطور که گفته شد، جامعـه را نیمـه   

قادر نخواهد بود آن را به شـرایط   5+1ای با  نگه خواهد داشت و توافق هسته
طلبان امریکا و متحدان ثروتمنـد آن   ه تمایل در جنگپایداری تبدیل کند، بلک

بـه سـمت    در منطقه و اسرائیل و بخشی از نیروهای درون حاکمیت در ایران
های  اقتصادی، علمـی،   ناپایداری بیشتر و در نهایت تقابل نظامی است. برنامه

ای ابالغ شده هم در این شرایط، امکان اجـرا و تأثیرگـذاری نخواهنـد     توسعه
 . ایران به سمت و سوی خطرناکی هدایت خواهد شد.داشت

هشتم ـ استبداد یا وابسته به استعمار است و جدا از مردم طشـاه، پینوشـه،    
ــا ضداســت ــردم  و وابســته عمارســوهارتو، مــارکوس و...  و ی ــه م ی نســبی ب

طشوروی، چین، کره شمالی، صدام، قذافی...  یا اسـتعمار خـود اسـتبداد هـم     
 رودزیا...  ،انقالب، آفریقای جنوبیهست طهند قبل از 

حاکمیت کنونی به وضوح وجه دوگانه دارد. آقای روحانی در چـارچوب  
دمکراسی استصوابی، رئیس جمهور شده است. عمومـاً در چـارچوب قـانون    

ی کارشناسی ملـی هـم برخـوردار     گوید. از مشورت بخشی از بدنه سخن می
ای شده است که بیـرون   زده رانکند. وارث دستگاه بح هست و به آن توجه می

زبـانی الزم دارد. بـا    طلبد و همـدلی و هـم   آمدن از این دستگاه کار زیادی می
ی  زیرمجموعـه  ی خانـه  ها و نهادهـا و حتـی وزارت   عملکرد بعضی از دستگاه

شـود، بلکـه،    زبـانی و همسـویی دیـده نمـی     خود دولت، این همـدلی و هـم  
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شـود.   شـکنی دیـده مـی    تن و قـانون کارشکنی، مقابله، سنگ الی چرخ گذاش
ی تلخ چه سودی برای  خواهند تجربه دولت خاتمی تکرار شود. آن تجربه می

 کنند. جلوی این تقابل باید گرفته شود. کشور داشت که آن را، تکرار می
*** 

 ها؛ یوسفی هستند که باید به بند کشیدش؟! آیا ملی ـ مذهبی

 1394شهریور 

 مقدمه

اند کـه بـه ملـی ـ      سیاسی ـ اعتقادی در ایران فعال شده ی  یک نحله 1377از 
 مذهبی معرو  هستند.

شوند کـه بـه لحـاظ مواضـع      ها به دو گروه عمده تقسیم می ملی ـ مذهبی 
 اقتصادی با هم تفاوت دارند:

توســط شــادروانان  1340گــروه اول، نهضــت آزادی اســت کــه در ســال 
اند. بخش غال   تشکیل شده اله طالقانی مهندس بازرگان، دکتر سحابی و آیت

 این گروه موضع لیبرال دمکراتیک دارند.
بـه   1378گروه دوم، شورای فعاالن ملـی ـ مـذهبی هسـتند کـه در سـال       

ی متفـاوت سیاسـی،    های مختلـف بـا سـابقه    رهبری مهندس سحابی از گروه
 اند. بخش غال  این گروه مواضع سوسیال دمکراتیک دارند. تشکیل شده

، هرجا سخن از ملی ـ مذهبی است، منظور شورای فعاالن ملـی   در این نوشته
ی بـزرگ ملـی ـ     ـ مذهبی خواهد بود و دوستان نهضت آزادی گرچه در خانواده

« نهضـت آزادی ایـران  »دهند کـه هم نـان بـه نـام      مذهبی هستند ولی ترجیح می
 شناخته شوند.
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 ی تاریخی ریشه

گـردد و اولـین سـند     به زمان فردوسی برمـی  ها ی تاریخی ملی ـ مذهبی  ریشه
ها شاهنامه فردوسی است. اعراب در زمـان خالفـت عمـر و در     ملی ـ مذهبی 

هجری به ایران حمله کردند و امپراطوری ساسانی را شکست داده و  21سال 
 حاکم ایران شدند.

عامل درونی شکست امپراطوری ساسانی، فساد گسـترده در اتحـاد نظـام    
مذه  رسمی زردشتی بود. رهبران روحانی زردشتیان با دربـار  شاهنشاهی و 

های مـردم را تـا حـد     شاهنشانی متحد شده و اختال  طبقاتی و استثمار توده
ای  غیرقابل تحمل آنها، گسترش داده بودند. طبیعـی اسـت کـه چنـین جامعـه     

 پاشد. قدرت مقاومت و دفاع ندارد و در هنگام یک حمله خارجی، فرومی
جی شکست، مسلمانان بودنـد کـه دو ویژگـی قابـل تشـخیص      عامل خار

داشتند. یکی محمل یک ایدئولوژی انقالبی ـ اسالم ـ بودند که شعارهایی در   
ی فرهنـگ و خلـق و خـوی     تقابل کامل با نظام ساسانی داشت و دیگر تتمـه 

ای و جنگجوی محض و کس  غنائم و تخری  آثار فرهنگی و  بدوی و قبیله
 هم جزء وجودی این جنگجویان بود. تمدنی ایرانی، 
ی  ی دستگاه ساسـانی و شـعارهای انقالبـی اسـالمی و اراده     فساد گسترده

م مهاجمین، مقاومتی برای ایرانیان باقی نگذاشت و به سرعت ایران فتح ممص
شد. همراه با فتح ایران تخری ، کشتار و نـابودی منـابع فرهنگـی، انسـانی و     

به حکومت رسیدن امویان و عباسیان، یک دوران  تمدن ایران هم پیش آمد. با
دو »کوب از آن بـه   خفقان و سکوت بر ایران حاکم شد که مرحوم دکتر زرین

 کند. یاد می« قرن سکوت
مرکز جهان اسالم؛ بغداد، زبان رسمی حکومتی و علمی؛ عربـی، حاکمـان   

های بـومی کشـورهای فـتح شـده تحـت       عرب، فرهنگ، تمدن و زبانعموماً 
ر و سرکوب در خیلی از این کشـورها، هم ـون مصـر و یمـن و شـمال      فشا

شـاید هـم شـیخ    افریقا، نابود شد و از بین رفتند. و به قـول حسـنین هیکـل،    
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نگار مشهور مصری، مصریان فردوسی نداشتند که زبان بومی  روزنامهشلتوت، 
 آنها را حفظ کند.

ان هم نـابود شـود.   ی تمدنی ایر چیزی نمانده بود که زبان، تاریخ و سابقه
داری  کنـد. او زمـین   هجـری  ظهـور مـی    411-330در این شرایط فردوسی ط

ت مـذهبی و  دباشـد و بـه شـ    ثروتمند است و قادر به تأمین زندگی خود می
ابیطال . از تدفین او در قبرستان عمومی، بـه جـرم رافضـی،     ابن ارادتمند علی

او در دوران تـدوین   کننـد.  جلوگیری کرده و در باغ خـودش او را دفـن مـی   
 شاهنامه از فروش امالکش امرار معاش کرده است.

کنـد. شـاهنامه بـه     هجری شروع به سرودن شاهنامه مـی  365فردوسی در 
زبان فارسی اصیل با محتوای تاریخ، تمدن و رسم و رسوم ایرانی و مفاهیم و 

 شود. محتوای خیلی از آیات قرآنـی و سـخنان   های اسالمی، تدوین می ارزش
 پیامبر و علی بن ابیطال ، در آن بازتاب یافته است.

کننـده شـاهنامه؛    آکـادمیین مشـهو روسـی و تـدوین    « ی.بـرتلس »به قول 
فردوسی، بر خال  قـول مشـهور، شـاهنامه را قبـل از بـه سـلطنت رسـیدن        

ی او گـرفتن صـله و    محمود غزنوی شروع کرده و نـه بـه توصـیه او. انگیـزه    
 35تـر داشـته اسـت کـه      ای قوی ه است و او انگیزهاجرای اوامر حاکمان نبود

 سال را صر  این کار کرده است.
شاهنامه پس از تدوین بـه دل ایرانیـان چسـبید. وسـیعاً استنسـاخ شـد و       

رسم شد و به محافل علمی، خـانوادگی و  « خوانی پرده»و « نقالی»متعاق  آن 
فارسـی و  بـان  ها راه یافت و همـین باعـث حفـظ ز    نشینی ها و ش  خانه قهوه

 های ایرانی گردید. تاریخ و روایت تمدن و داستان
اسـت   یشاهکار فردوسی، عالوه بر هنر و صُنع شعر و ادب فارسی تلفیقـ 

بین مفاخر ملی ـ زبان، ادبیات، تمدن ـ و ایدئولوژی مترقی و انقالب اسالمی   
ی، با بینش علی بن ابیطال . و به همین دلیل آن را اولـین سـند ملـی ـ مـذهب     

 نامیم. می
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ایـن دیــدگاه، تـاریخ، جامعــه و انســان را، دینامیـک و در حرکــت زمــان    
هـا را در طـول    ها و خالقیت ها، تفکرات، ایدئولوژی بینید. مذاه ، اندیشه می

شناسـد. یعنـی    کند و همه آنها را در راستای تکامل بشریت می هم ارزیابی می
ن، هم تکامل یافته اسـت ـ    از فردوسی تاکنو« مذهبی»و « ملی»مفهوم و عمق 

 جامعه و انسان ـ و هم ضرورت خود را حفظ کرده است. ،با تاریخ راستا هم
این اندیشه، تلفیق بین مفاخر ملی و ایدئولوژی انقالبی اسـالمی، از زمـان   
فردوسی تا دوران معاصـر؛ فـراز و نشـی  داشـته ولـی نـابود نشـده اسـت.         

بر علیه حاکمان غیربومی، دست بـه   های متعددی با این صبغه در ایران جنبش
 توان سربداران، دیلمیان و... را نام برد. اند که می مبارزه زده

 ملی ه مذهبی در دوران معامر

ی استعمار، مفهوم ملی ـ مذهبی هـم تغییـر کـرده اسـت. ایـن        با ظهور پدیده
ی دینامیک دیگری، رو به تکامل بـوده و تحـت تـأثیر     اندیشه، مانند هر پدیده

ی دولتمـردان؛ قـائم    حوالت جهانی و داخلی، تحول یافتـه اسـت. در حیطـه   ت
توان نام برد که ضمن اعتقاد بـه اسـالم بـا     مقام، امیرکبیر و دکتر مصدق را می

های خارجی در امور مملکت مخالف بودنـد و در زمـان    خانه دخالت سفارت
 دکتر مصدق با ملی کردن صنعت نفت و ملـی کـردن سیاسـت، گـام بزرگـی     

ی بومی داده شـد. مصـدق بـا ملـی      تر به این اندیشه برداشته و مفهومی عمیق
تر از ملی کردن یـک نهـاد اقتصـادی کـرد و آن ملـی       شدن نفت، کاری عمیق

گیری های مملکتی برای داخل و خار. بود و با اصـالح قـانون    کردن تصمیم
یـری از  گ انتخابات، طرح ناقص پیاده نشدن مشروطه را تکمیل کرد تا تصمیم

های استعمارگران و درباریان و ارتش، به آحاد مردم منتقل شـود   خانه سفارت
ی  ـ عالمهاله    شیخ فضل»که هد  انقالب مشروطه بود. در مشروطیت جدال 

این بود که شیخ مردم را قبول نداشت و حقی برای مردم قائل نبـود و  « نائینی
وشـت خـود نـه تنهـا     عالمه کوشش کرد که ثابت کند، دخالت مـردم در سرن 
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مغایرتی با اسالم ندارد که عین اسـالم اسـت و ضـرورت دنیـای مـدرن هـم       
دومهین سهند ملهی ه     باشد. لذا، انقـالب مشـروطه و قـانون اساسـی آن،      می

ی فردوسی است؛ یعنی تلفیق حقوق مـردم در دنیـای    ، پس از شاهنامهمذهبی
به خـوبی آن را در   ی نائینی ی اسالم که مرحوم عالمه مدرن با روح و جوهره

 کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله، اثبات کرده بود.
ی انقالب مشـروطیت بـود کـه توسـط      ی دکتر مصدق هم در ادامه پروژه
ای مانند پادشاهان قبل از مشروطه  شده بود و با دیکتاتوری« مصادره»رضاشاه 

ریور ولی با کاریکاتوری از نمادهای مشروطه ـ مجلس شورای ملی ـ تـا شـه    
توسـط میرزاکوچـک    1299ادامه یافته بود. آن ه از اسـتبداد صـغیر تـا     1320

جنگلی و محمد خیابانی و... هم اتفاق افتاد، زنده کردن روح مشروطه بود که 
های داخلی و خارجی از اجـرای آن جلـوگیری کـرد. آن ـه مـدرس و       توطئه

بـه پهلـوی    مصدق در مجلس چهارم در مخالفت با تغییر سلطنت از قاجاریـه 
از  .ی پـروژه ملـی ـ مـذهبی     کردند هم برای نجات مشـروطیت بـود و ادامـه   

ماه حکومت مصدق،  28شرایطی پیش آمد که در او. خود با  1332تا  1320
 1332امید به تحقق یک حکومت ملی ـ مذهبی، جان گرفت ولی با کودتـای   

الـه   رت آیتو حمایت اکثر روحانیون از این کودتا که با تلگرا  تبریک حض
 به تعویق افتاد. 1357بروجردی به شاه نمود یافت، تا 

 1357تا  1320متفکران ملی ه مذهبی از 

ها متفکرانی؛ چون نخش ، بازرگـان، طالقـانی و شـریعتی ظـاهر      در این سال
ی ملی ـ مذهبی را تقویت و به روز کردند.   های تئوریک اندیشه شدند و بنیان
را تحـت تـأثیر اسـالم بیـان کـرد و      « القـی سوسـیال دمکراسـی اخ  »نخش ؛ 
را مطـرح کـرد. مهنـدس بازرگـان     « هـای خداپرسـت   سوسیالیست»اصطالح 

سازگاری دین اسالم با علم را و طالقانی که فقیه و مفسر قرآن بـود سوسـیال   
البالغه مطرح کرد و با سعه صدر و شـرح   و نهجی قرآن  دموکراسی را بر پایه
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راندیشان الئیک نشان داد که رویکردی شبیه امـام  صدر، رفتاری از خود با دگ
مذه  صدر اسالم بود. شریعتی، تکامل ایـن اندیشـه    صادق با متفکران دهری

را تبیین کرد و علـی  « عرفان ـ عدالت ـ آزادی  »را به او. رساند و تز معرو  
ابن ابیطال  را نماد این تز دانست. شریعتی به جرأت گفت که دموکراسـی و  

زر »ی ارزشمند کوشش بشریت برای نجات خود از مثلث  م، نتیجهسوسیالیس
است. شریعتی عالوه بر مبارزه با این مثلث با مثلـث دیگـری   « ـ زور ـ تزویر 

ولـی  « داری تحجـر مـذهبی ـ مارکسیسـم ـ سـرمایه      »هم به مبارزه پرداخـت؛  
ـ  ماهیت و نوع مبارزه با این مثلث را دقیق ا تر کرد: مارکسیسم رقی  است و ب

داری پلید است از  ی رقابت اندیشه احتجا. کرد ولی سرمایه او باید در حیطه
بین خواهد رفت بلکـه بایـد آن را از بـین بـرد و تحجـر مـذهبی، رسـوبات        

 سـازی   ی پـا  و تـا ایـن مرحلـه   ترین کار خواهـد بـود    هاست که مشکل قرن
 بود.تحجر مذهبی کامل نشود هر انقالبی در ایران فاجعه خواهد  رسوبات

 1357انقالب 

ی انقالب مشروطیت و نهضـت ملـی بـود.     انقالب اسالمی ایران هم در ادامه
هدفش ملی کردن سیاست داخلـی و خـارجی، شـعار اسـتقالل، ملـی کـردن       

ملی کـردن سیاسـت داخلـی را و     ؛داد و آزادی سیاست خارجی را بازتاب می
کـرد ایـن   جمهوری اسالمی در عین حال که نام حکومت آینده را مشـخص  

اسـالمی هـم در ایـن حکومـت     « عرفـان »و « اخـالق »داد کـه   هم می نوید را
تأثیرگذار و اصل خواهد بود. قانون اساسی تدوین شـده در خبرگـان اول در   

راتیک است کـه بـه همـت شـهید     کبخش حقوق مردم یک قانون سوسیال دم
بهشتی و شادروان مهندس سـحابی در شـورای انقـالب از کـار روی قـانون      

ی قـانون اساسـی و در    در مقدمـه یشنهادی دولت موقت، حاصل آمده است. پ
بعضی از اصول آنهم؛ اشاراتی محکم به اخالق اسالمی رفتـه اسـت. بـیش از    

ود به حقوق مردم؛ در مـورد  ش شصت اصل از اصول قانون اساسی مربوط می
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و ی شریعتی، طالقـانی   آزادی و عدالت. محتوای این اصول تحت تأثیر اندیشه
ملـی شـدن   روحانیون معدودی هم ون مرحوم بهشتی، و تجربه مشـروطه و  

نفت و عملکرد استعمار و دنیای مدرن و منشور حقوق بشر تدوین شـد و از  
 تصوی  امام و مردم گذشت و میثاق ملی شد.

قانون اساسی اگرچه به سرعت تدوین و تصوی  شد ولی از آنجـایی کـه   
خوانی نداشت، بعد از استقرار نظـام،   ه همبه اعتقادات اکثریت روحانیت حوز

اصول مربوط به حقوق مردم یا اصالً اجرا نشدند و یا نصفه ـ نیمـه و نـاقص    
های مصرح در  به اجرا درآمدند. مشکالت کنونی مملکت هم در بخش آزادی

قــانون اساســی و عمــدتاً آزادی و عــدالت، از همــان عــدم اعتقــاد اکثریــت  
خیـزد. اینکـه    ه به قدرت بـه قـانون اساسـی برمـی    روحانیت و نظامیان وابست

دانند و نه اجرای اصل سـوم و بخـش حقـوق     را مشکل می 110ای اصل  عده
اسـت.  « فـرار از آزادی »مردم، سـاده کـردن قضـیه و بـه قـول اریـک فـروم؛        

های را به یک عامل تقلیـل دادن کـار را راحـت     سازی قضایا و گرفتاری ساده
ل نیست و واقعیـت هـم نیسـت. آن ـه در جمهـوری      ح کند ولی لزوماً راه می

اسالمی مشکل آفریده، عدم اجرای حقـوق مـردم و انتظـار فقـط تکلیـف از      
در حالیکـه  « همه مطیع والیت فقیه باشید تـا ایـران گلسـتان شـود    »آنهاست. 
عدم اجرای شصت اصل حقوق مردم است. به عبارت دیگـر، قـانون    ؛مشکل

حقـوق مـردم، کـه یـک قـانون اساسـی       اساسی جمهوری اسالمی، در بخش 
که به دلیل عـدم   سومین سند ملی ه مذهبی است سوسیال دمکراتیک است، 

هـا از اجـرا   ناز اجرای آن جلوگیری شـده اسـت. نـه ت    ،اعتقاد حاکمان مسلط
جلوگیری شده که با تفسیر و تصوی  قوانینی چون نظارت استصـوابی بـرای   

سی سد هم شده است. اینکـه قـانون   شورای نگهبان، فرآیند اجرای قانون اسا
اساسی به این سرنوشت دچار شده بدین علت است که بـه هنگـام تـدوین و    

انـدرکاران و تأثیرگـذاران بعـدی     تصوی  آن به لحاظ اعتقادی در میان دست
اجماع عمومی وجود نداشته و شتاب فرآیند تدوین و تصـوی ، مخـالفین را   
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 آقایـان نویس اولیه،  والیت فقیه در پیشغافلگیر کرده بود و با گنجاندن اصل 
ل حقوق مردم ـ بازماندنـد. بـه    ومطمئن شدند و از دقت بر اصول دیگر ـ اص 
ـ همین دلیل است که به هنگام جـر و بحـث    قـانون   ضا بازجویـان سـر نقـ   ب
قانون اساسی یک قـانون برانـدازی   »اساسی، از زبان آنها زیاد شنیده شده که: 

کـه اجـرای قـانون اساسـی، جمهـوری       نیسـت  معنی حر  آنها ایـن «. است
کنـد.   پسـند مـی   کند بلکه آن را تحکیم، تثبیت و جهان اسالمی را براندازی می

منظور آنها این است که اجرای قانون اساسی قشر حاکم کنـونی را، برانـدازی   
کند و بالفرض که این اتفاق بیافتد، براندازی نظام نیست. چرخش نخبگان  می

برانـدازی  »ی مجاز و قانونی است. اینکه اصطالح سقانون اساو حاکمان، طبق 
برای برخورد با مـا اختـراع کردنـد و آن را معـادل      1379را در سال « قانونی

خیزد. به ایـن موضـوع    دانستند، از همین نگاه به قانون اساسی برمی« محارب»
 بعداً خواهم پرداخت.

 اختالف دیدگاه در مورد قانون اساسی

ی مـدرن و   قانون اساسی، انتظار این بود که مانند هـر جامعـه   پس از تصوی 
دموکراتیـــک تمـــامی نیروهـــای سیاســـی بـــه آن تمکـــین کننـــد و آن را  

ی ثقل اتفاقات بعدی که خیلـی از   بدانند. نقطه« میثاق ملی»و « الخطاب فصل»
صـرند از همـین نگـاه بـه قـانون      نیروهای درون و بیرون حاکمیـت در آن مق 

 توان به شرح زیر نام برد: یزد. این اتفاقات را میخ اساسی برمی
استعفای دولت موقت و خالی کردن میـدان دفـاع از قـانون اساسـی در      -
1358 
 و تضعیف یک نهاد ملی ـ مذهبی 1358انشعاب در نهضت آزادی در  -
 صدر در کسوت رئیس جمهور خواهی و تکبر و نخوت آقای بنی زیاده -
در نهایــت جنــگ مســلحانه توســط ســازمان خــواهی، توطئــه و  زیــاده -

 «صحرا و کردستان های مارکسیستی در ترکمن گروه»مجاهدین خلق و 
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 ی اجماعی در حزب جمهوری اسالمی فقدان ساختار و اندیشه -
صـدر از موضـع هژمـونی قـدرت      بنـی   اله منتظری و حذ حذ  آیت -

 نه قانونیو روحانیت 
 به قانون اساسی طلبی روحانیون بر تقید تفوق هژمونی -
 جنگ علیه ایران -
 روز 444تسخیر سفارت امریکا و تداوم آن برای  -
- ... 

آقای خمینی، پس از جنگ گفتند که بعد از آن، طبق قانون اساسـی عمـل   
گرایـی   توانست جامعه را بـه قـانون   خواهد شد و این امید جدیدی بود که می

اصـول قـانون    ضنقـ  سوق دهد ولی پس از فوت ایشان، هم نـان تعلیـق و  
اساسی ادامه پیدا کرد و حتی به نقض قـوانین عـادی هـم، تسـری داده شـد.      

اکنـون   آقای هاشمی رفسنجانی در این فرآیند تقصیر زیادی دارند، هرچند هم
 18کند. آقای خاتمی با زحمت فـراوان و پـس از    از اجرای قانون حمایت می

ام دمکراتیک انجام شد ولـی  سال توانست اصل شوراها را اجرا کند و یک اقد
پیمائی اعتراضی و هیأت منصـفه بـرای    که مربوط به راه 168، 27هنوز اصول 

های سیاسی است و اصول مربوط به عدالت اجتماعی و شـأن و منزلـت    جرم
باشد، هنوز پس  انسان و ممنوع بودن شنود و سلول انفرادی و شکنجه و... می

 برند! سال در تعلیق به سر می 37از 

 احتجاج مهندس بازرگان با امام خمینی

. ایشـان در  شـت گـویی محتـوایی یـدی طـوال دا     مهندس بازرگان در خالصه
این « ما ایرانی، مسلمان و مصدقی هستیم»تشکیل نهضت آزادی گفته بود که: 

کرد و در مورد جوهر ملـی   جمله جوهر و محتوای نهضت آزادی را تبیین می
ایـران را بـرای    مامـا »ینی هم ایشان گفته کـه:  ـ مذهبی و اختال  با آقای خم

این گفته مهندس بازرگان با آن ه « ایران یخواهد و من اسالم را برا اسالم می
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فردوسی در ده قرن پیش انجـام داده بـود مطابقـت دارد. معنـی ایـن حـر        
اینست که با ایدئولوژی و فرهنگ اسالمی، بایـد ایـران را سـاخت و طبیعـی     

اشته باشیم که ساختن ایران در چـارچوب قـانون اساسـی و    است که انتظار د
 میثاق ملی، انجام خواهد شد.

شود و در دستور کـار مسـووالن    از امام که بسیار نقل می یی دیگر جمله
ایـن جملـه بـا    « اوج  واجبات حفظ نظام است.»هم قرار گرفته اینست که: 

، «بـرای اسـالم  ایـران  »آن ه مهندس بازرگان از نظـر امـام مـی گویـد یعنـی      
ی قبلی امام که نقـل شـد و رعایـت بـه      ملهجهمخوانی دارد و این اگرچه با 

قانون اساسی پس از جنگ طاوج  واجبات  بود، متفاوت اسـت و نویسـنده   
 توان بین آنها وحدت ایجاد کرد؟! داند چگونه می نمی

سـال گذشـته بـه     37آن ه مسلم است، عدم تعهد مسـووالن اجرایـی در   
نون اساسی است. آقای خاتمی خیلی سعی کرد که مسووالن را مقید تمامی قا

به قانون اساسـی کنـد و هـر چنـد هیـأت منتخـ  ایشـان کارهـایی کـرد و          
نهادینـه  « تقید همه به قانون اساسـی »دستآوردهایی هم داشت ولی این تفکر؛ 

 نشد و به رسمیت شناخته نشد.
ی صـریح   یزدی در مقابلـه او. این اعتقاد به قانون اساسی را آقای مصباح 

ــدون     ــات مســوولین، ب ــردم در انتخاب ــات و حــق م ــی و انتخاب ــا دموکراس ب
جمهـوری  »در مقابل « حکومت اسالمی»کند. طرفداران  ی اعالم میترودربایس
انـد. تأکیـد مؤکـد آقایـان      هم کم نیستند و هنوز هـم از پـا ننشسـته   « اسالمی

و باز تأکید مؤکد « نیستهی کس فوق قانون »خاتمی، هاشمی و روحانی که 
جناح ضدقانون اساسی کـه والیـت فقیـه را نصـ  خـدا و کشـف خبرگـان        

دانند، زمین تا آسمان فرق دارد. گـروه اول در چـارچوب قـانون اساسـی      می
 گوید و گروه دوم فوق آن. سخن می
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 ها در جمهوری اسالمی تعقیب ملی ه مذهبی

و در حیـات امـام    1367ل هـا در سـا   اولین بازداشت و تعقی  ملی ـ مـذهبی  
اتفاق افتاد که چند نفر از اعضـای نهضـت آزادی بازداشـت شـدند. در سـال      

ای از اعضـای نهضـت آزادی و مهنـدس سـحابی و افـراد       باز هم عده 1369
هـا   دیگری به دنبال امضای یک بیانیه سیاسی بازداشت شدند. ایـن بازداشـت  

وعی برخورد با رقیـ . بعـداً   بود ولی ماهیت سیاسی داشت و عمالً ن« امنیتی»
ند ولـی بـه چـه     گفته شد که اعضای نهضت آزادی، شکنجه فیزیکی هم شده

دلیل پس از آزادی اعتراض نکردند و افشاگری ننمودند، بر نویسـنده روشـن   
نیست. این دو مرحله بازداشت، این پیـام را داشـت کـه نهضـت آزادی و بـا      

دیـد حاکمیـت هسـتند.    شدت کمتری، مهنـدس سـحابی مـورد تعقیـ  و ته    
های آقای هاشمی مخـالف بودنـد    ها با سیاست نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی 

و به آنها نقد جدی داشتند. حتی، این دو گروه به والیت فقیه اعتقاد نداشـتند  
ولی ملزم به قانون اساسی بودند و قانون اساسی را از نوع میثاق ملی و تعهـد  

ستند و نـه از نـوع اعتقـاد ضـروری بـه      دان به هم می نسبتمردم و حاکمیت 
 اصول آن، مانند هر جای دنیا.

چنانکه خیلی از مراجع تقلید و فقهای حوزوی هم به والیت فقیه اعتقـاد  
ی اتهـام، ظـن، تعقیـ ،     مایـه  نداشتند. همین عدم اعتقاد به والیت فقیه، جـان 

دی از هـا و نهضـت آزا   سازی و بازداشت ملی ـ مذهبی  تهدید، تحدید، پرونده
 بوده است که هنوز هم ادامه دارد. 1367سال 

به بعد با این نیروهـا برخـورد    1367های اطالعاتی ـ امنیتی هم از   دستگاه
انـد و زمـانی آن را    کـرده  اند. گاهی فشار را تشدید مـی  داشته« مجاز ـ ممنوع »

برخـوردی   بـا  دانسـتند و  اند و حتی فعالیت آنهـا را مجـاز مـی    داده کاهش می
 تانه.دوس
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 1376ها و دوم خرداد  ملی ه مذهبی

را بـه دسـت   « ایران فردا»ی  امتیاز انتشار مجله 1369مهندس سحابی در سال 
آورد. با انتشار این مجله و اعالم مواضع این نیروهـا در کشـور یـک ارتبـاط     
دوطرفه ایجاد شد و نیروهای موافق و سمپات این طرز فکر در کشـور کـم و   

 بیش شناسایی شدند.
و رئیس جمهور شدن آقای خـاتمی، علیـرغم    1376انتخابات دوم خرداد 

ها در فرآیند انتخابات آقای خاتمی فعـال   اینکه نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی 
ی آقـای   سـاله  8نبودند؛ امیدی در این نیروهای ایجـاد کـرد کـه از عملکـرد     

حات هاشمی بسیار ناراضی و منتقد بودند. به عبارت دیگـر خـاتمی و اصـال   
هــا بــه عنــوان اصــالح اشــتباهات گذشــته و  دوم خــرداد را ملــی ـ مــذهبی  

ـ های جمهوری اسالمی، ارزیـابی کردنـد و گرچـه     روی ها و کج کاری ندانم ه ب
طلبان هم انتقاد داشتند و آنـان را نقـد    اصالحبعضی از رویکردهای بعضی از 

هـای   هو درگیـری گـرو   1360هـا کـه از دهـه     کردند و خود ملی ـ مذهبی  می
هـا فاصـله    طلبی بودند و از ایـن درگیـری   مسلح با حاکمیت؛ معتقد به اصالح

گرفته بودند و به هر دو طر  هم کم و بیش انتقاد داشتند، با انتخـاب آقـای   
طلبـی خـود را جزئـی از جبهـه اصـالحات ارزیـابی        خاتمی و جنبش اصالح

 گرفتند. طلبی قرار می کردند که در بخش چپ طیف اصالح
توانسـتند، راه اصـالح و پیشـرفت جمهـوری      طلبان مـی  ی و اصالحخاتم

اسالمی را باز کنند ولی این راه با دو مشـکل جـدی روبـرو بـود. اول اینکـه      
بینـی   طلبان آمادگی کس  قدرت را نداشتند و این پیروزی را هم پیش اصالح
کردند. و دوم، مقابله و بازداری نیروهای مخـالف قـانون اساسـی کـه بـا       نمی

، اسـتفاده فراقـانونی از والیـت فقیـه و اقـدامات و      «شبه قانونی»رویکردهای 
 حرکات ایذایی، سرکوب و... خود را نشان داد.

ای بسـته شـد،    که مطبوعات بصورت فلـه  79بهشت  تا اردی 76از خرداد 
کـرد.   جناح مخالف قانون اساسی، تمهیدات مقابله با اصالحات را فـراهم مـی  
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هـا بودنـد.    طلبان که درون نظام هم نبود، ملی ـ مذهبی  ی ضعیف اصالح حلقه
و رسیدن  حواشیمقابله با »های ضداصالحات از تکنیک و تاکتیک  تئوریسین
ی ضعیف را ریختند تا بعداً نوبت  استفاده کردند. طرح مقابله با حلقه« به متن

 فراهم شد.   88طلبان شود، چیزی که در  متن اصالح

 به نقطه مفر ها رساندن ملی ه مذهبی

که ملی ـ   79علیرغم تحلیل وزارت اطالعات و اطالعات قوه قضائیه در سال 
برانداز و دشمن نظام نیستند و حاضـر بـه دسـتگیری آنهـا نشـدند.      ها  مذهبی

اطالعـات  »اطالعات سپاه برای اولین بار به عنوان رقی  وزارت اطالعـات و  
نهضـت آزادی و حتـی   هـا،   نفـر از ملـی ـ مـذهبی     60ظـاهر شـد و   « موازی

مسووالن دفتر نشر حقایق اسالمی مشهد ـ یادگار استاد محمدتقی شـریعتی ـ    
 بازداشت کردند.« براندازی قانونی؟!»را به جرم 

ها در ظاهر متناقض و در باطن الیت سبک بـود.   این اتهام به ملی ـ مذهبی 
گـویی   شدند. آنها با اغـراق  بازجویان هم در توجیه آن دچار مشکل جدی می

گرفتید و بعد جمهوری اسالمی را ساقط  گفتند که شما مجلس هفتم را می می
شد که بالفرض با راهکار قانونی مجلـس   کردید! موقعی که به آنها گفته می می

ماندنـد. آن وقـت    گرفتیم که امـری قـانونی و مجـاز بـود. در مـی      هفتم را می
ـ  چگونه می ماندنـد.   از هـم درمـی  توانستیم جمهوری اسالمی را ساقط کنیم؟ ب
اعتقاد به والیـت  عدم گفتند که شما یک نقطه مشتر  دارید و آن  آخر سر می

شـود کـه قـانون اساسـی از جـنس اعتقـاد        فقیه است! بعد که به آنها گفته می
نیست بلکه از جنس میثاق و قرارداد بـین ملـت و حاکمیـت اسـت و ملـی ـ       

انـد. بـاز    و تاکنون تخلفی نکـرده  ها التزام عملی به قانون اساسی دارند مذهبی
 ماندند. هم درمی

برانـدازی  »باالخره با مقاومت خودجوش این شصت نفر در مقابـل اتهـام   
؟! و حمایت دو نفر از سران قوای سه گانـه و خیلـی از مسـووالن در    «قانونی
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دادگاه هـم ایـن اتهـام را از دسـتور کـار       ،یه و مقننه و روشنفکرانرقوای مج
و خاصـه ایـن کـه شـخص      ی با آنهمه تبلیغاتی کـه شـده بـود   خار. کرد. ول

حمایـت  « براندازی قانونی»رهبری هم در یک سخنران عمومی علنی از اتهام 
ی نیروهـای   کرده بودند و صدا و سیما و نیروهای نظـامی و انتظـامی و کلیـه   

بینانـه   از جمله یکی از آنها عجوالنه و خـوش  ،های آنها جناح راست و رسانه
بـه تبلیغـات   « ها را باید به نقطه صفر رسـاند  ملی ـ مذهبی »کرده بود که ادعا 

هـایی در بسـته ـ بـا      گسترده پرداخته بودند، راهی باقی نمانده بود که دادگـاه 
نقض قانون اساسی ـ تشکیل دهند و احکامی صادر کنند. این احکام اولیه در  

تأیید شـد، ولـی اجـرا     ، با تغییراتی به نفع ما،29/11/82دادگاه تجدیدنظر در 
 نگردید.

اکنون ـ به جز در موارد   نفر تا هم 50عدم اجرای این احکام برای بیش از 
ـ و   94و اوایـل   93و دو نفر در اواخی سال  1388معدودی در وقایع پس از 

« بـازداری »اظهارنظر معاونت حقوقی دادستان تهران کـه ایـن احکـام از نـوع     
ن باید آزاد گردند ـ دو نفر، طنویسنده این مقالـه   و زندانیا« تعزیری»است و نه 

برانـدازی  »و آقای منصوریان  ـ خود مؤید این واقعیت است که هم اصطالح  
هـا در   سازی و... برای ملـی ـ مـذهبی    هم تهاجم، بازداشت، پروندهو « قانونی
بازدارندگی رقی  از اقدامات قـانونی  »، غیرقانونی و از نوع 80و  79های  سال
 بوده است.« ی سیاسی عرصهدر 

 ها دشمن جمهوری اسالمی هستند؟ آیا ملی ه مذهبی

روز طمهندس سـحابی  در   441تا  83که ملی ـ مذهبی ها بین   1380در سال 
کننـد و ماشـین تبلیغـات    « برانـدازی قـانونی  »سلول انفرادی بودند تا اقرار به 

هـر روز فـردی از    ای گسترده را به کار انداخته بـود و  خانه جناح راست توپ
و... ملـی ـ   « برانـدازی »، «جاسوسـی »، «خیانـت »خبرهـایی از  جنـاح راسـت   

گیرنـد   دادند، بازجویان سپاه تصـمیم مـی   ها را برآب و تاب، انتشار می مذهبی
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که مهندس سحابی را برای مالقات با دکتر سـحابی بـه منـزل دکتـر سـحابی      
ویـد کـه بسـیار حـزین،     گ ای مـی  ببرند. در حین مالقات، دکتر سحابی جملـه 

 است.و استراتژیک دار  معنی
ای سالم برسـانید و بگوییـد مـن و     به آقای خامنه»گوید:  دکتر سحابی می
این جمله در عـین حالیکـه عمـق درد و غـم و انـدوه      « فرزندم خائن نیستیم.
ای را هم بازتـاب   های احتمالی آقای خامنه رسانید، نگرانی دکتر سحابی را می

 ها را از بین ببرد. کند که این نگرانی عی میدهد و س می
هـا، غیرقابـل فهـم بـرای      حساسیت شخص رهبـری روی ملـی ـ مـذهبی    

انـد و از عمـق    ماست. رهبری با بزرگان ملی ـ مذهبی، دوستی دیرینه داشـته  
ها، توجیه منطقـی   اعتقادات ملی و مذهبی آنها اطالع دارند ولی این حساسیت

زاد از قول یکی از معاونان وزارت اطالعات که  ریندارد. حتی آقای محمد نو
هـا را   کند که رهبری دستور رصد جدی نهضـتی  بازنشسته شده است نقل می

کند کـه مـوردی خـال  از     دهند و این معاون پس از شش ماه گزارش می می
ها ندیده است. معهذا، رهبری هم نـان دسـتور رصـد کـردن آنهـا را       نهضتی
باشـد. چـون    یشان، غیر قابل در  برای نویسنده میدهند! این حساسیت ا می

ها، بـا   ملی ـ مذهبی به  79های اطالعاتی ـ امنیتی پس از وقایع   تهاجم دستگاه
 خواند. هی  معیار سیاسی و امنیتی، نمی

 ها سازندگان اندیشه ملی ه مذهبی

یابـد و   ی مانند هر پدیده و موجود زنده، در طول زمان تکامل مـی  هر اندیشه
ی ملی ـ مـذهبی هـم از ایـن قـانون       شد. اندیشه های آن افزوده می توانایی بر

 پیروی کرده است.
گفتیم که فردوسی، اولین ملی ـ مذهبی، بعد از تهـاجم اعـراب بـه ایـران      

انـد از   های مـذهبی بعـد از آن هـم در ایـن راسـتا سـعی کـرده        است. جنبش
، بکوشند. مخالفت ی حکومت اعراب حکومت ملی ایرانیان و خرو. از حیطه
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آنها با تسلط خـارجی بـوده و نـه اسـالم. پـس از نفـوذ اسـتعمار در ایـران،         
مبـارزات؛ آخونـد خراســانی، میـرزای شـیرازی، قــائم مقـام، امیرکبیـر، ســید       

طلبـان، مـدرس، مصـدق، بازرگـان،      الدین اسدآبادی، جنـبش مشـروطه   جمال
متفکـر دیگـر تـا    طالقانی، استاد محمدتقی شریعتی، علـی شـریعتی و صـدها    

انـد. از   ی ملـی ـ مـذهبی، نقـش داشـته      ربه کردن اندیشهفانقالب اسالمی در 
متفکران مسلمان غیرایرانی، مرحوم اقبال الهوی بر بنیادهـای ملـی ـ مـذهبی     
تأثیر جدی داشته است. با یک دید دینامیک اگر به تحـول و تکامـل اندیشـه    

 رسیم. ها می لی ـ مذهبیملی ـ مذهبی نگاه کنیم به نمادهای کنونی، م

 ها نمادهای کنونی ملی ه مذهبی

هـا   پنج شخصیت تأثیرگذار در دوران معاصر، نمادهای فعلـی ملـی ـ مـذهبی    
هستند. مصدق، طالقانی، بازرگان، دکتر شریعتی و مهندس سحابی. ایـن پـنج   

 ی مردم ایران. های ملی هستند و مورد احترام قاطبه نفر امروز چهره
ـ مصدق کسـی اسـت کـه     ؛مـاه حکومـت   28وان یـک دولتمـرد و   : به عن

گیـری کـرد. ملـی کـردن      ی خارجی و داخلی، پـی  حاکمیت ملی را در عرصه
ی اقتصادی نداشت، استقالل ملی و قطع دست بیگانـه و ملـی    نفت، تنها جنبه

و ارتش و جایگزین کردن آنها  ها کردن انتخابات قطع دست درباریان، فئودال
ی دکتر مصـدق بـا اسـتعمار آنقـدر اهمیـت       است. مقابله با مردم، هد  بوده

را مطرح کرد. یعنـی تحقـق اسـتقالل بـرای     « اقتصاد بدون نفت»داشت که او 
مصدق آنقدر اهمیت داشته که حاضر بوده است حتی از خیر فروش نفت در 
جهان هم بگذرد. خوشـبختانه پـس از ضـدتبلیغات اوایـل انقـالب در مـورد       

تمامی مسووالن رسمی و غیررسمی کشـور، مصـدق را   مصدق، در این مقطع 
دانند. اثبات این امـر، مرهـون زحمـات     نماد حکومت ملی و قانونی کشور می

 ها در دو دهه اول انقالب بوده است. ملی ـ مذهبی
، «جدایی دیـن از علـم  »او در او. تفکر های  : متفکری که فعالیتبازرگان
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خت و این بخـش از کـار او، مـورد    پردا« سازگاری دین و علم»به حمایت از 
 باشد. های سیاسی مذهبی، می ی جریان تأیید تقریباً همه

پـژوه و مفسـر قـرآن کـه مـورد تأییـد        مجتهـدی قـرآن   اله طالقهانی:  آیت
باشد و او یک شخصیت  ی روشنفکری می ی جامعه گذار انقالب و قاطبه بنیان

 ملی است.
ملـی و مـذه ، نظریـاتی     ی متفکری که در هـر دو زمینـه   دکتر شریعتی:

عرفان ـ عـدالت   »بدیع ارائه داده و یک شخصیت ملی است. او با طرح مثلث 
 21راهی جدید پیش بشریت گذاشته کـه راه نجـات بشـر در قـرن     « ـ آزادی

 خواهد بود.
تر از دیگر اعضای این ترکیـ ،   شخصیتی است که دقیق مهندس سحابی:

کارهای عملـی تحقـق اسـتقالل و     راهبه مسئله عدالت، توسعه و از همه مهتر 
بورژوازی ملی، محمل تحقق »و « زای بومی ی درون توسعه»توسعه پرداخته و 

 پرداخته و او هم یک شخصیت ملی است.« دموکراسی
شخصـیت   5لذا، این توصیف و با توجـه بـه اعتقـادات و عملکـرد ایـن      
از مصدق تا  نمادین ملی ـ مذهبی و نگاه دینامیک به تحوالت جامعه و جهان 

 توان دارای چهار ویژگی دانست.   ها را می ملی ـ مذهبی
 اول ـ دمکرات دوم ـ سوسیالیست سوم ـ ملی چهارم ـ مذهبی

، به مفهوم اصالت به صـندوق رأی دادن و مسـتقل از اعتقـادات    دمکرات
امام خمینی و یا بیـان صـریح   « میزان رأی ملت است»افراد یا به عبارت دیگر 

ایـن مفهـوم از   « الناس است رأی مردم حق»که:  92ای در خرداد  منهاله خا آیت
توسـط اکثـر   دمکراسـی ـ بـه جـزء گروهـی از روحـانیون حـوزه ـ تقریبـاً           

طل  و قشر متوسط شهری پذیرفته شـده اسـت.    روشنفکران و احزاب اطالح
فقط نظارت استصوابی کـه مغـایر بـا قـانون اساسـی و منشـور حقـوق بشـر         

 ن اصل تعارض دارد.باشد، با ای می
، به مفهوم عدالت اجتماعی و برخورداری متساوی هـر فـرد   سوسیالیست
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از مواه  زندگی است. این اصـل در قـانون اساسـی    « در نقطه شروع»انسان 
نژاد، ظاهراً، بـر آن تأکیـد و بـر ضـد آن      پایگاه مهی دارد و در دوران احمدی

 عمل شد.
از دخالـت نیروهـای خـارجی     ، به مفهوم مصدقی آن، استقالل کشورملی

مطـرح گردیـد. اتفاقـاً در    « ی منفـی  موازنـه »است که در تز مصدق به عنـوان  
 باشد. های حاکمیت، می شرایط کنونی هم مورد تأیید جناح

ها، جزء نوگرایان دینی هستند کـه از سـیدجمال تـا     ، ملی ـ مذهبی مذهبی
در ایـن اندیشـه   شریعتی تفکراتی جدید و کارساز و حالل مشکالت جامعه، 

اند، ملـی ـ    مذهبی که تنها به فقه وابستههای سنتی  ادامه داشته و بیش از گروه
البالغه وابسته هستند. و با بخشی از روحـانیون   ها بیشتر به قرآن و نهج مذهبی

هـای   الـه منتظـری و... ـ نزدیکـی     نوگرای حوزوی ـ مانند شهید بهشتی، آیت 
 فکری و استراتژیک دارند.

 گیری ندی و نتیجهب جمح

ی ایـران   هـای فکـری جامعـه    تـرین نحلـه   ها یکی از قدیمی ملی ـ مذهبی  -1
انـد و بـه مـرور زمـان بـا تحـوالت        هستند که از زمان فردوسی، شکل گرفته

سـال گذشـته،    150انـد و مشخصـاً در    ی ایران، تکامل یافتـه  جهانی و جامعه
 اند. هی ایران، تحویل داد بهترین متفکران را به جامعه

هـای   قانون اساسی مشروطه و قانون اسای جمهوری اسالمی در بخش -2
 ها دارند. حقوق مردم، بیشترین نزدیکی را به تفکر ملی ـ مذهبی

هـا   های اطالعاتی ـ امنیتی با ملی ـ مـذهبی    سرکوب و تعارض دستگاه -3
از مجلس اول ادامه دارد توجیه کارشناسـی، حقـوقی و قضـایی نـدارد بلکـه      

ای، آمرانه و از باال به پائین بوده است و تاکنون هی  مسـتند حقـوقی ـ     یقهسل
هـای   ها قانون را نقـض کـرده باشـند ـ ارائـه نشـده. دادگـاه        که ملی ـ مذهبی 

غیرعلنی و آشکارا نقـض قـانون اساسـی و قـوانین موضـوعه از طـر  ایـن        
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 ها، بوده است. دستگاه
ی  برنامـه »و « قتصاد مقـاومتی ا»های کلی مواردی چون،  اخیراً سیاست -4

ای ماننـد ملـی ـ     از طر  رهبری ابالغ شده اسـت. هـی  نحلـه   « ششم توسعه
ها به لحاظ اعتقادی بـا ایـن برنامـه نزدیکـی ندارنـد ـ چـه در داخـل          مذهبی

 حاکمیت و چه در خار. از آن ـ.
هـا و اظهارنظرهـا و هشـدارهای بزرگـان ایـن نحلـه از اول        بینی پیش -5

انـد. در مـورد جنـگ،     ر تحـوالت جامعـه، بـه درسـتی نشـان داده     انقالب، د
های داخلی، تغییـر   گیری کارمندان سفارت، تعدیل اقتصادی، درگیری گروگان

طلبان که از دل حاکمیـت بیـرون    قانون اساسی این مواضع بعداً توسط اصالح
 اند و تکرار و بازتولید شد. از جمله هاشمی و خاتمی و روحانی آمده
ها مسئله جدی ندارنـد و   طل  حاکمیت با ملی ـ مذهبی  اصالح بخش -6

اند ولی بخـش   اند و مواضع مشترکی گرفته در مواردی هم به آنها نزدیک شده
اقتدارگرای حاکمیت، رویکرد ضدملی ـ مذهبی و بدون منطق دارند. متأسفانه  
را آقایان هاشمی رفسنجانی و رهبری که بهتر و بیشتر از سـایرین ایـن نحلـه    

کنند و یا سکوت و ایـن بـه هـی  وجـه      شناسند یا با مخالفین موافقت می می
 قابل در  و توجیه نبوده.

هـای   های متعـددی و برنامـه   سال گذشته حاکمیت ایران روش 37در  -4
های سـنگینی را   اند و هزینه اند که عمالً موفق نبوده مختلفی را به اجرا درآوده
، «اقتصـاد مقـاومتی  »هایی؛ چـون   اکنون برنامه اند و هم بر مملکت تحمیل کرده

مطـرح  « ی علـم و فنـاوری و...   پیشـتازی در عرصـه  »، «برنامه ششم توسـعه »
مسـتقل از نظـام   »ترنـد و ثانیـاً    شـوند کـه اوالً بـه قـانون اساسـی نزدیـک       می

ها، روی کاغذ، به تفکرات ملی  قرار است اجرا شوند. این برنامه« داری سرمایه
باشند و در اجرایـی کـردن آنهـا، و حـداقل در فضـای       زدیک میها ن ـ مذهبی

توانند تأثیرگذار باشند و به اجرای این  ها می عمومی دمکراتیک، ملی ـ مذهبی 
 برنامه، اگر عملیاتی کردن آنها جدی باشد، کمک تئوریک کنند.
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هــا و نهضــت آزادی در درون  هــای مخــالف ملــی ـ مــذهبی   جریــان -7
ــت، از  ــا  1379حاکمی ــزار ب ــتفاده از اب ــبه قضــایی»اس ــانونی»، «ش ــبه ق ، «ش

گیـر کننـد و از تحـر      هـا را زمـین   اند ملی ـ مـذهبی   توانسته« سازی پرونده»
ی  تشکیالتی آنها جلوگیری نمایند. هاله و هدی را شـهید کننـد و بـه پرونـده    

ای را آواره کشـورهای مختلـف کـرده و برایشـان      آنها رسیدگی نکننـد، عـده  
مسن آنها را با تهدید اجرای حکم زنـدان؛ سـاکت،   نند، بزرگان سازی ک مسئله
نشین، منزوی و از صحنه سیاسی جامعه حذ  کنند، تا جایی کـه حتـی    خانه

ای  نتوانند به زندانی کردن غیرقانونی دوستانشان هم اعتراض مدنی کنند. عـده 
گذارند از آنها به زندان بیاندازند و به زعم خود آن را به حساب توفیق خود ب

ی آقایان نه تنها توفیق نداشته بلکه پس از  ها مبارزه ولی با تفکر ملی ـ مذهبی 
و  76های مدنی ایران ـ مانند اصـالحات دوم خـرداد     سه دهه گرایش جنبش

های حاکمیـت ـ ماننـد     ریزی تر، برنامه ـ و از آن مهمتر و مشخص  1388سبز 
ی  ی و اسـتراتژی توسـعه  اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم ـ در بخـش اقتصـاد   

اقتصادی و حتی شعارهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری ـ خـاتمی،   
های سیاسی و فرهنگی هم به مواضع ملـی ـ    میرحسین و روحانی ـ در بخش 

کردنـد، نزدیـک شـده اسـت. ایـن       ها که از سی سال پیش مطـرح مـی   مذهبی
هبی در عرصـه  گرایشات، خود نشان از درستی و ضرورت تفکـر ملـی ـ مـذ    

 عمومی است.
ی تأسف و حیرانی است، مخالفت بخش قدرتمند حاکمیـت بـا    آن ه مایه

 این گروه است که توجیه منطقی و رعایت مصالح و منافع ملی را، ندارد!
ی  های ملی هسـتند کـه از عرصـه    الذکر، شخصیت پنج شخصیت فوق -8

ای زدودن آنهـا  سیاسی ـ اجتماعی ایران زدودنی نیستند و هرچـه کسـانی بـر    
هـای محبـوب،    اند، نشده است. ضمناً چه ضرورتی دارد که شخصیت کوشیده

داشـته  هـا را   ای قصد حـذ  و محـو آن   جامعه را، عده« ی زنده»تأثیرگذار و 
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هـا را فقـط بـه     و شخصیت 1342و منحصراً شروع تاریخ را از خرداد  *باشند
ر و محبوب جامعـه ـ   های تأثیرگذا روحانیون، منحصر کنند. هرقدر شخصیت

های فرهنگ و تاریخ و مـذه    ی توانایی در هر کسوتی ـ بیشتر باشند، نشانه 
هـا، شـرارت و    نـاروا و مقابلـه بـا خـوبی    هـا،   عین خوبی جامعه است. غمض

نتیجه است و امـری ضـدملی اسـت. وحـدت ملـت ـ دولـت، همـدلی و          بی
فکـری اینگونـه   ی  زبانی، اگر ضرورت است، که هست، چرا با ایـن نحلـه   هم

 شود؟ رفتار می
شـود کـه    آن وقت داستان زندانی شدن حضرت یوسف پیامبر تداعی مـی 

 گناهی هم کم گناهی نیست؟! بی
*** 

 موضوع درخواست: رسیدگی به وضع اسفناک قوه قضائیه
 اله آملی، ریاست محترم قوه قضائیه به: حضرت آیت

 با سالم
ساسی ذکری از نظـارت بـر رهبـری    اید که در قانون ا جنابعالی اخیراً گفته

 نرفته است.
ی خال  عر  جوامع متمدن و دمکراتیک، آن هـم   نظر از این گفته صر 
، از یک فقیه عضو خبرگان رهبری بیان این مطلـ ؛ آنقـدر دور از   21در قرن 

 26/9/94ی رسالت در مورخ  ی شگفتی و تأسف بود که روزنامه انتظار و مایه
تشخیص دارا بودن شرایط رهبری جـز  »نی، نوشت که: به قلم آقای ناصر ایما
و با استناد به قانون اساسی، اظهارنظر شـما را رد کـرد.   « از راه نظارت نیست.

، مطلبی از سایت رهبـری را بـاز نشـر    25/9/94ی ایران هم در مورخ  روزنامه
نـژاد اسـتادیار دانشـگاه مـذاه  اسـالمی و معـاون        داد که سیداحمد حبیـ  

                                                      

ی آقـای روحـانی در    نویس کردن متن ضرورت داشـت کـه بـه ایـن جملـه      به هنگام تایپ و پا  *
 ها... از حذ  نشدند. ای بکنم که: مصدق و ملی ـ مذهبی تبلیغات انتخاباتی اشاره
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مـن  »کز تحقیقات اسالمی مجلس، از قـول رهبـری نوشـت کـه:     پژوهشی مر
نظارت را دوست دارم و از گریز از نظارت ـ اگر در کسی و در جـایی باشـد    

«. ترم مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال ـ به شدت گله
در اصول قـانون  « نظارت بر رهبری»نژاد در ادامه به بررسی بحث  آقای حبی 

نظـام حقـوق اساسـی    »گیری کرده است که:  ی پرداخته و در پایان نتیجهاساس
کنـد:   های ذیل نظارت بر رهبـری را تنظـیم مـی    جمهوری اسالمی با مکانیسم

طنظـارت درونـی ، بیـان     109لزوم وجود و بقای شرایط رهبری طبـق اصـل   
قـانون اساسـی، اطـالق     107تساوی رهبری با مردم در برابر قانون طبق اصل 

قـانون   8ر به معرو  و نهـی از منکـر و شـمول آن بـر رهبـری در اصـل       ام
 ، و برخـورد یکسـان   20اساسی، اصل تساوی همگان در برابر قـانون طاصـل   

 ، قـرار دادن  19همه شهروندان بدون در نظـر گـرفتن امتیـاز خـا  طاصـل      
و  24هـای گروهـی طاصـول     ابزارهای نظارتی در اختیار شـهروندان و رسـانه  

ــزاب و تشــکیالت سیاســی طاصــل      و آ175   و تجمعــات و 26زادی اح
هـای مقـرر در قـانون اساسـی، قـرار دادن         در چارچوب27پیمائی طاصل  راه

مجلس خبرگان بـه عنـوان نـاظر بـر رهبـری در دو بخـش، بقـای شـرایط و         
شود کـه   حال این سؤال طرح می 108اوصا  و نیز عملکرد رهبری در اصل 

شـوید؟ بـه گمـان     مبـرهن و آشـکاری را منکـر مـی    چرا جنابعالی چنین امر 
اینجان ، انکار جنابعالی، دفاع از رهبری نیست چـرا کـه عمـدة نظـارت بـر      

گـردد   های تحت امر ایشان برمـی  عملکرد رهبری به عملکرد نهادها و سازمان
ترین و مهمترین نهادی که با مال و جان و ناموس مـردم سـر و کـار     و اصلی

ی  دگی مردم و نظام سیاسی بـه آن وابسـته اسـت، قـوه    دارد و سرنوشت و زن
قضائیه، تحت امر شماست که طی شش سال گذشته با مدیریت جنابعالی کـه  

و فجایع رقم خورده توسط دادسـتان وقـت    88مصاد  با مناقشات انتخابات 
 ها، گردیده است. در زندان کهریز  و دیگر زندان

دی در قـوه قضـائیه توسـط    امروز سؤاالت، اشکاالت و نقض قوانین زیـا 
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القاعده طبق قـانون   شود که علی دانان، زندانیان و... مطرح می مسووالن، حقوق
جنابعالی و مسووالن تحت امر شما باید به آنها پاسخ دهند. متأسفانه این قـوه  

 هایی به شرح زیر مواجه گردیده است: در مدیریت شما با شیوع پدیده
انی که توان تأمین نیازهای اولیه آنهـا اعـم از   ها از زندانی انباشت زندان -1

محل خواب، تخت، بهداشت و درمان، تغذیه، مددکاری و رسـیدگی قضـایی   
هـا؛ دزدان دریـایی،    نامـه زنـدان   اوین و بـر خـال  آئـین    8را ندارید. در بند 

المللی مواد مخدر، معتادان، محکومان و متهمـان متنـوع امـور     چیان بین قاچاق
شوند کـه در میـان ایـن زنـدانیان،      یان سیاسی با هم نگهداری میمالی و زندان

هـای متعـدد پوسـتی و     ، سـل بیمـاری  Cو  B، هپاتیـت  HIVبیماران مبتال به 
 .85شوند. عدم اجرای قانون مصوب سال  واگیردار به وفور یافت می

ها و محاکمات، عمومـاً سـرپایی و در مـوارد زیـادی، بـدون       دادرسی -2
المـدت،   های طویل ئه کیفرخواست و ارائه رأی دادگاه و حبسوکیل، بدون ارا

مخصوصاً برای متهمان سیاسی، فرهنگی، صنفی و مدنی که فرآیند قضایی در 
هـای   شود که کیفرخواست و رأی دادگاه توسط دسـتگاه  هایی انجام می دادگاه

 شوند و قاضی فقط یک ماشین امضاء است. اطالعاتی ـ امنیتی، صادر می
که پرونده را به « وکالی تضمینی»مورد متهمان یا شکات ثروتمند؛ در  -3

، «الوکالـه  حـق »نمایند و بـه جـای    شرط اخذ رأی مطلوب از دادگاه، قبول می
میلیـارد تومـانی یـک سـازمان      32گیرند، از جملـه وکیـل    هم می« القضا حق»

ای شـد و مصـاحبه تلویزیـونی     دولتی که توسط سخنگوی قوه قضائیه رسـانه 
قاضی دادگـاه  »و «! کند پول معجزه می»رمانده سابق نیروی انتظامی که گفت: ف

 «کنند را عوض می
یک «. های طالیی مالقات»و « های طالیی تلفن»بازی با  توصیه و پارتی -4

نژاد در مجلـس شـورای اسـالمی و     نمونه آن، فیلم منتشر شده توسط احمدی
اکنـون بـه    عید مرتضوی کـه هـم  س«! قاضی نمونه»و «! دادستان انقالبی»نقش 

ی تـأمین اجتمـاعی،    های زندان کهریـز  و فسـادهای گسـترده    عنوان جنایت
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 تحت تعقی  است.
آبـادی،   نقض قانون توسط دادستان کنونی تهران، آقای جعفری دولـت  -5

بینـی شـده در    هـای پـیش   که اخیراً از قضات انتقاد کرده و استفاده از ظرفیت
مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صـدور حکـم و عفـو    قوانین از جمله آزادی 

بازدارنـده و شـامل   »زندانیان را به آنها توصیه کرده است ولی خود وی حکم 
سال پیش اینجان  را اجرا نموده و علیرغم اظهـارنظر   12« ی مرور زمان شده

صریح معاون حقوقی وی طآقای دکتر جهانی  و رأی صـریح قاضـی دادگـاه    
ورزد. عجیــ  آنکــه  ه  بــر اجــرای حکــم اصــرار مــیانقــالب طآقــای مقیســ

و  499سـال پـیش طمـواد     14سازی مجدد برای اینجان  با همان اتهام  پرونده
« تعزیـری »و نـه  « بازدارنـده »قانون تعزیرات اسالمی  که منجر به حکم  500

سال دادستان تهـران بـدون پاسـخگویی و     12شده و اجرا نگردیده و پس از 
ــی زده و هــم  ذکــر مســتندات حقــوقی ــه اجــرای حکــم قبل ، هــم دســت ب

 شود با یک اتهام ـ نموده است. سازی جدیدی ـ تأکید می پرونده
 القضات محترم قاضی

زنیـد،   شما فقید و مجتهد هستید ولی سخن ناصواب و خال  قـانون مـی  
من این اشکال را حمل بر مشکل معرفتـی و انتقـادات غیرمسـوولیتی شـما و     

کنم و تقاضا دارم اگر مایل  ی تحت امر خودتان، می عهعدم اطالعتان از مجمو
ها هستید و قصد دارید شأن فقیه و مجتهد را پاس دارید،  به اطالع از واقعیت

تـان در قـوه قضـائیه     آمادگی خود را برای بررسی فعالیت شش سـال گذشـته  
اعالم فرمائید تا بحران این قوه برای خـود جنابعـالی هـم در یـک تحقیـق و      

دهم که یک تیم مسـتقل و خوشـنام    میدانی، روشن شود. پیشنهاد میپژوهش 
های دانشگاهی و وکالی کانون وکالی ایران، انتخاب شوند و از  دان از حقوق

هـا را اخـذ و بررسـی     ها و دادخواهی های کشور شکوائیه میان زندانیان زندان
فت. بـا ایـن   نمایند و اعالم نمائید که گزارش و آراء این تیم را خواهید پـذیر 

ی قضائیه و مردم ایجاد خواهد شد و هم طرفـداران   کارتان هم امیدی در قوه
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المللی نخواهنـد توانسـت دفـاع از حقـوق بشـر در ایـران را        حقوق بشر بین
منحصراً ـ به زعم جنابعالی ـ سیاسی کنند. در آن صورت معلوم خواهد شـد     

« دفـاع از رهبـری  »ت که قصد ندارید ناکارایی و سوءمدیریت خود را در پشـ 
مخفی کنید. این اقدام جنابعالی، در ضمن، باعث اقبال عمومی مردم مازندران 
در انتخابات پیش روی خبرگان رهبری به شما کـه کاندیـد هسـتید، خواهـد     

 شد.
به امید این اقدام خداپسندانه که مردم هم تشنه آن هسـتند تـا شـاید قـوه     

دالت است بازگردد نه اینکه خود بـه  قضائیه به جایگاه اصلی آن که اجرای ع
شکنی و اجرای ظلم مشغول باشید. به منظور تحقق این  ابزار سرکوب و قانون

کنم و فرمایش حمیـد مطهـری    امر مقدس زندان غیرقانونی خود را تحمل می
 کنم که گفت: کرمانی را زمزمه می

 رماگرچه پیر شدم، شوق زیستن دا     به عشق دیدن آبادی و شکوه وطن
 زندان اوین 8حسین رفیعی ه بند 

 1394ماه  نهم دی
*** 

 به نام خداوند دانا و توانا
 1395بهشت  بیستم اردی

 جناب آقای دکتر حسن روحانی
 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 با سالم و تحیات
ده روز است که دو نفر از نمایندگان بخشی از معلمان و کـارگران ایـران،   

زاده، در اعتراض به حکم دادگاه در اعتضاب غذا به سـر   ظیمآقایان عبدی و ع
اجتمـاع و  »های اطالعاتی ـ امنیتی ـ قضایی آنها را مـتهم بـه      برند. دستگاه می

سازی به زندانشـان   اند و با پرونده کرده« تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور
زنـدانی و از   اویـن  8اند. من چندین ماه است کـه بـا آقایـان در بنـد      انداخته
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های گذشته و اهدا  و روحیات آنها هسـتم. آنهـا،    نزدیک در جریان فعالیت
انـد و   هی  فعالیتی جز دفاع از کرامـت انسـانی خـود و همکارانشـان نداشـته     

های صنفی قانونی  ی آنها، انحصاراً معطو  به فعالیت پرونده« امنیتی»اتهامات 
 آنهاست.

ی اقتصـادی ایـران تحـت     اتژی توسـعه سـال، اسـتر   38خوشبختانه، بعد از 
رسد کـه در هیـأت حاکمـه در     تعیین شده و به نظر می« اقتصاد مقاومتی»عنوان 

مورد آن، برای اولین بار، اجماعی به وجود آمده اسـت. ایـن اسـتراتژی کـه بـا      
قانون اساسی هم همخوانی دارد و اگر قرار است اجرایی شـود و ماننـد مـوارد    

اقتصـاد  »اند و اگر قرار باشد که مـوارد مطـرح شـده در    دیگر در حر  باقی نم
های رهبری در مالقات امسال بـا کـارگران و معلمـان؛ ماننـد،      و گفته« مقاومتی

تــأمین امنیــت شــغلی »، «تقویــت تولیــد داخلــی»، «حــل مشــکالت کــارگری»
ی کارگری و اقشار  ی لگدمال شدن جامعه تولید ثروت نباید به بهانه»، «کارگران
اخـالق و قناعـت   »و یا « افزایش سهم دستمزد در هزینه تولید»و « باشد محروم
ی معلمان نباید موج  غفلت مسووالن از وسایل مادی و معیشـتی ایـن    جامعه
یکـی از کارهـای الزم در آمـوزش و پـرورش     »و « ی سـختکوش شـود   جامعه

ی ا تا فردی مختصر طعنه»و « ی شادابی و جوانی در معلمان است تزریق روحیه
، «شود، این، یعنـی عـدم تحمـل مخـالف     زند، با مشت به سینه او کوبیده می می

طلـ    اجرایی شوند؛ چگونه تحقق این موارد بدون نهادهای صنفی فعال و حق
ساز و دومی خالق مایحتـا. جامعـه اسـت و     معلمان و کارگران که اولی انسان

 د شد؟!های مصرح در قانون اساسی، میسر خواه هم نین اعمال آزادی
تحقق اقتصاد مقاومتی، بدون محیط آرام و وحدت ملی و وحدت ملـت ـ   

سـال در   50دانیـد کـه اگـر     دولت، مقدور نخواهد شد و شما به خـوبی مـی  
شرایط آرامش؛ سخت کار کنیم و کم حیف و میل، کشوری پیشرفته خـواهیم  

شد  های انقالب و قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی محقق خواهند شد و آرمان
های کنونی عبور خواهیم کرد. توسعه و پیشرفت، نشاط و کرامـت   و از بحران
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ی  انسانی، در هر کشوری، بدون نهادهای مدنی و صنفی کـه از حقـوق حقـه   
شـود و اگـر هـم بـا زور و      اقشار وابسته به خـود دفـاع کننـد، مقـدور نمـی     

 بود.تشکیالت دستآوردهای حاصل شود، موقت، شکننده و ناپایدار خواهد 
هـای   باشد اینست که دسـتگاه  آن ه مشهود است و به سادگی قابل اثبات می

اقتصـاد  »اطالعاتی ـ امنیتی ـ قضایی، عمدی یا دستوری و بـر خـال  اهـدا       
و سخنان اخیر رهبـری اقـدام و   « داری برنامه ششم مستقل از سرمایه»، «مقاومتی
 59انفـرادی زنـدان   در سـلول   1380بهشت  کنند و هم نانکه در اردی عمل می

رهبری « مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»سپاه پاسداران به بازجو گفتم که فرمان 
نفـر از   60به سران سه قوه، شکست خواهد خـورد، چونکـه در همـان موقـع     

سازی و بـه   طل  نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی با پرونده  فعاالن سیاسی اصالح
کـنم کـه    بودند. امروز هم تأکید مؤکد مـی  در بازداشت«! براندازی قانونی»اتهام 

ای، صـنفی ـ مـدنی طمخصوصـاً      سازی بر علیه فعاالن سیاسـی، رسـانه   با پرونده
داری،  ی ششـم مسـتقل از سـرمایه    کارگران و معلمان، اقتصاد مقاومتی و برنامـه 

 تعلیق به محال خواهد شد و زمان و امکانات از بین خواهند رفت.
هـایی کـه دارم و بـه منظـور      رایط سنی و بیمـاری اینجان ، با توجه به ش

همدلی و همراهی با این بزرگواران و بطور نمادین به مدت دو روز اعتصاب 
تـان در قـانون    غذا خواهم کرد و امیدوارم که جنابعـالی بنـا بـه وظیفـه ذاتـی     

اساسی و همـراه بـا بـاالترین مقامـات اطالعـاتی ـ امنیتـی ـ قضـایی، اواًل ـ           
های صنفی معلمان و کارگران را حـذ    ت سبک امنیتی از فعالیتاتهامات الی

کنید و ثانیًا ـ این دو نفر و سایر فعـاالن معلـم و کـارگر را بـه سـرعت رهـا        
ی انقالب و قانون اساسی مشوه و اجرای اقتصـاد   سازید که بیش از این چهره

 مقاومتی تعلیق نشود.
 جنابعالیبا تشکر قبلی از توجه 

 حسین رفیعیاوین ه  8بند 
*** 
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 چرا مرا به دادگاه تجدیدنظر نبردند؟

طـی   12/10/94ماه بود. من در مورخ  وقت دادگاه تجدیدنظر من چهارم بهمن
دادگاه تجدیدنظر درخواست کرده بودم که  54ای به ریاست محترم شعبه  نامه
نامـه سـازمان    ام و نظر بـه آئـین   با توجه به جایگاه علمی، اجتماعی و سیاسی»
ها و به لحاظ عدم تصور فرار از دسـت مـأموران و نـوع اتهـام دسـتور       دانزن

فرمائید برای حفظ کرامت انسانی اینجان ، بدون دستبند و لباس زنـدان و در  
 «حالت و هیبت مردم عادی در محضر دادگاه محترم حاضر گردم.

ریاست محترم دادگاه با این درخواست موافق کـرده ولـی آن را کتبـاً بـه     
اند، مسوولین زندان هم قبـول نکردنـد کـه از دادگـاه      ن اوین اعالم نکردهزندا

دانستند. لـذا، مـن از شـرکت در     تلفنی استعالم کنند و آن را وظیفه خود نمی
دادگاه عذر خواستم. آیا ریاست محترم دادگاه وقت دیگـری بـرای رسـیدگی    

بدوی هـر حکمـی   تعیین خواهند کرد تا دفاع مرا استماع کنند یا مانند دادگاه 
که نوشته شده باشد را امضاء خواهند کرد؟ آینـده، اسـتقالل، عـدالت و علـم     

 قضات محترم را به نمایش خواهد گذاشت.
 زندان اوین 8بند  رفیعیحسین 

5/11/94 
*** 

 انا هلل و انا الیه راجعون

 ی شماره یک: اعتصاب غذا بیانیه

ندان، برندگان جایزه نوبـل،  فرهیختگان، حقوقدانان، فعاالن حقوق بشر، دانشم
 ؛عزیزهای جهان و نوآم چامسکی عزیز و احمد شهید  شیمیدان

مـن   خودسهرانه ی شما عزیـزان کـه بـه بازداشـت      اول ـ نخست از همه 
اید که مرا آزاد کنند، سپاسـگزارم.   اید و از مقامات ایران خواسته اعتراض کرده
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ارت اطالعـات از قصـد آن   ی مـأمور وز  کننـده  که با تلفن گمراه 16/12/93از 
ــه بازداشــت خــود کــه مربــوط بــه پرونــده  وزارت ملــی ـ    1382ی  خانــه ب
ها نامه، الیحه، اعتراض به ایـن بازداشـت    هاست مطلع شدم تاکنون ده مذهبی

به مقامات مسوول توسط وکالی قانونی من و خودم ارسـال شـده    خودسرانه
 اند از: است. این مقامات عبارت بوده

 پور  مقیم اجرای احکام اوین طآقای نصیریدادیار  -1
 دادیاران ناظر زندان اوین طآقایان خدابخشی و حاجیلو  -2
 آبادی  دادستان تهران طآقای جعفری دولت -3
 دادستان کل طآقای رئیسی  -4
 معاون امنیتی ـ سیاسی دادستان کل طآقای بختیاری  -5
 اله آملی  ی قضائیه طآیت رئیس قوه -6
 طالعات طآقای علوی وزیر ا -7
 وزیر دادگستری طآقای پورمحمدی  -8
 ریاست جمهوری طآقای روحانی  ـ چندین نامه -9
 ای  اله خامنه رهبری طحضرت آیت -10

ترین توجهی بـه قـوانین مصـوب و     دوم ـ هی کدام از این آقایان کوچک 
هـا در   ملـی ـ مـذهبی    1382منطق حقوقی اینجان  و وکالیم که حکم سـال  

انـد و ایـن در    اه انقالب شامل مرور زمان شده و نباید اجرا شود، نکـرده دادگ
حالی است که معاونـت حقـوقی دادسـتان تهـران طآقـای دکتـر جهـانی  بـه         

باشد و  حکم از نوع بازداری است و تعزیری نمی»صراحت گفته و نوشته که: 
ط مربـو  1390و هم نین قاضی مقیسه در حکم سـال  « زندانی باید آزاد شود.

محکومیـت  »ها طدکتر ملکی  نوشته کـه   ای ملی ـ مذهبی  پرونده به یکی از هم
ها بـه علـت مـرور زمـان اجـرا       ی ملی ـ مذهبی  دکتر ملکی مربوط به پرونده

شکنی خـود،   کند و به قانون غمض عین می دادستان تهرانبا این حال « نشده
من اصـرار دارد  بر زندانی بودن  سادیستیدهد با رویکردی  هم نان ادامه می
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سـال گذشـته    25بازداشت منی که در  برد! دیگران لذت می گویی از آزارو 
طلبـان   هـای جنـگ   هـایم در افشـاء نقشـه    ی کارهای قلمی و سـخنرانی  عمده

ام،  امپریالیسم و صهیونیسم بوده و چندین کتاب در ایـن مـوارد منتشـر کـرده    
مپریالیسـم و صهیونیسـم   دلیلی جز این ندارد که در راستای اهدا  و منـافع ا 

باشد که تحقیق کند که آیا ایـن آقایـان    است و این وظیفه ذاتی قوه قضائیه می
باشـند و مشـکل معرفتـی     هستند و یا نـادان مـی   های خارجی میمور دستگاه
افکهار سهعید امهامی در    »ای به رئیس جمهـوری نوشـتم کـه     دارند. در نامه

گویـد کـه قـوه     خود او مـی  و امروز «وزارت اطالعات بازسازی شده است
«! اند یا نـادان  وابسته»کنندگان به سفارت عربستان  قضائیه تحقیق کند که حمله

شـود ـ    اگر نفوذی هستند ـ که گاهی شایعاتی در بازداشت افـراد شـنیده مـی    
سـال هم نـان    37وای به حال حاکمان و مردم این مملکـت و اگـر پـس از    

 نادان هستند که بدتر از اولی است.
اسـتقالل و عـدالت   »و « تفکیـک قـوا  »ی ایران از منطق  سوم ـ قوه قضائیه 

اطالعهاتی ه   کند و تابع محـض و مطیـع کامـل مقامـات      ، پیروی نمی«قاضی
کننـد.   است که توجهی به قانون، پرونـده، مسـتندات و بـدیهیات نمـی     امنیتی

سازی، نقض حقوق بشر و حقـوق شـهروندی؛    زور، سرکوب، زندان، پرونده
گرایـی، تـرس از خـدا،     ی ثابت و الیتغیر آنهاست. هی  آثاری از قـانون  هشیو

رعایت حقوق شهروندی، تقید به موازین شرعی و قانون اساسی در دادسـتان  
 تهران وجود ندارد.

و مـأموران  « هفـت خـوان  »ای  چهارم ـ دادستان تهـران خـود را در قلعـه    
تی با وکالی اینجانـ  و  حفاظتی، مخفی کرده و در ده ماه گذشته امکان مالقا

همسرم را فراهم نکرده و فقط از طریق دادیاران مقیم ـ آن هم محـدود ـ کـه     
کنـد و   فاقد اختیار و تصمیم قضایی و پاسخگویی هستند، اسقاط تکلیف مـی 

طچیزی که آقـای   «!درخواست عفو»دادیاران به جای اجرای قانون توصیه به 
ای حـاجیلو بـه همسـرم گفتـه      خدابخشی به وکالی آقـای منصـوریان و آقـ   
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 کنند. می
های مقامات اطالعـاتی   پنجم ـ این آقایان که احتماالً ـ به ظن قوی ـ گفته   

کنند که افـرادی چـون مـا     دانند و یا تجاهل می کنند، نمی ـ امنیتی را تکرار می
در باالی هفتاد سال سن و عمری خدمت در راه خدا، فقط از درگاه خداونـد  

کنند و برای انجـام وظـایف اسـالمی و ملـی خـود، توجیـه        تقاضای عفو می
مذهبی، ملی، حقوقی و سیاسی و استراتژیک، دارند. و در سنینی نیسـتند کـه   

باشـند. مـا پیـرو منطـق آن     « استحصال منـال و مـال  »یا درصدد « جویای نام»
و نه تابع منطق عمـل  « تن رها کن تا نخواهی پیرهن»عار  هستیم که گفت: 

 ی و هر نقض قانونی برای حفظ پست و شغل و رفاه خود.به هر خالف
ی آقایان در قوه قضائیه و مشخصاً دادسـتان   ششم ـ مطمئن هستم که کلیه 

ی مـرا خوانـده و نـه هـزاران      تهران که متهم اول نقض قانون است نه پرونده
سال گذشته در راستای منافع، مصالح و امنیت ملـی،   25صفحه مطالبی که در 

مملکت، وضع علم و دانش در ایران، وضع علوم و صنایع شـیمیایی  ی  توسعه
 ام. در ایران، وضعیت پتروشیمی ایران و... نوشته

وار آن ه مقامات اطالعاتی ـ   این آقایان علم به پرونده ندارند، بلکه طوطی
اند، تکرار  سوادی، اغراض و احیاناً نفوذ عوامل اجنبی، گفته امنیتی از روی کم

 کنند! می
هفتم ـ من در سن هفتاد و یک سالگی و بیماری قلبی و عروقـی، مغـز و    
اعصاب، غدد و ارولوژی به خـوبی بـه عواقـ  پزشـکی اعتصـاب غـذا کـه        

شـکنی، تجـاوز بـه     ی اعتراض در این وادی ظلـم، قـانون   اکنون تنها گزینه هم
باشد، آگاهم. ولی این  حقوق شهروندی و تحقیر انسانیت، شر ، دین و... می

ساندز شهید و مصدق کبیر،  وش اعتراض را به تأسی از گاندی بزرگ و بابیر
انتخاب کردم. ضمناً آن را به اعتراض به هتک شر ، لوث کـردن حـق، نفـی    

 دانم. قانون و تجاوز به اسالم، الزم و مفید می
ی سروران، عزیزان، دوستان، اقوام و همفکران کـه تحـت    هشتم ـ از همه 
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اند به بازداشت زندانیان اعتـراض کننـد و    امنیتی نتوانستهفشارها و تهدیدهای 
را « شکستن اعتصاب غـذا »خواهم که از من تقاضای  ضمن احترام به آنها، می

نداشته باشند که به شکلی تشویق مظلوم به تحمل ظلم، خواهد بود. بگذاریـد  
. شـود  یا خودم یا روحم آزاد می مظلوم در چنگال ظالمان به ابدیت بپیوندد.

و نخبگان جهان را متوجه عملکـرد حاکمـان ایـن سـرزمین مقـدس متمـدن       
خواهم کرد که گاهی آدم، هی  راهی جز فدا کردن جان ناقابل خود را ندارد. 

ای، نـه سـازمان و    ی مـدنی  نه قـانون پنـاه ماسـت، نـه مسـوولی، نـه جامعـه       
تشـکیالتی، نــه مرجــع روحـانی و عرفــی، در چنــین شـرایطی، جــان آدمــی    

شود برای اعتراض. در شرایط این زندان؛ هـر آن ممکـن اسـت     اهی میپناهگ
یک بیماری مهلت واگیردار یا سکته مغزی یا قلبی یا یک درگیری سـاختگی،  
جان زندانی سیاسی را تهدید کند و آن وقت مـرگ عـادی و طبیعـی قلمـداد     

خواهیم شد. پس چـه بهتـر کـه قبـل از آن در     « نفله»خواهد شد و به عبارتی 
 ، مرد.«ایستاده»ین او

نهم ـ اگر تا ده روز پس از انتشار این متن، آزاد نگـردم، اعتصـاب غـذای     
ی بعـدی مقـدار کمـی     خود را شروع خواهم کرد و تا اطالع ثـانوی و بیانیـه  

خواهم نوشید تا مغزم آخرین عضوی باشد که در این پیکار العال.، « قنداب»
 افتد. از کار می

شرایط و تصمیم خود را به اطـالع شـما عزیـزان     ی بعدی دهم ـ در بیانیه 
 خواهم رساند.

زنده باد ایران ه زنده باد قانون و 
 حقوق بشر ه زنده باد ملی ه مذهبی

 زندان اوین ه حسین رفیعی 8بند 


