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 مقدمه 

م    اثبات اين ادعا را دربررسی تحليلی ـ انتقادی، داليل خودم  انتشار اين زمان آن رسيده تا با  ه ده ه   ارائ ه ن آ

انون    تنها قوه قضائيه ه عدالت و ق دی نم    ی رژيم جمهوری اسالمی را ب م و      ی من ه آن رامظهر ظل شناسم بلك

د  ی   بديهی است اين بررسی م    .شناسم  یبيدادگری م  ه سران حكومت         توان ی علي ك دادخواست مل وان ي ه عن  ب

اه                          جمهوری اسالمی از سوی من و يا هر زندانی سياسی ديگری آه وضعيت مشابه من را دارد، در هر دادگ

ن        . بکار رود بی طرف و منصف و در هر زمان و مكانی و در پيشگاه تاريخ                ه استنادی اي بمنظور تقويت جنب

وه      نحوه دانم گزارشی از    ی  الزم م نوشته،   ه           ی قضائيه    ی برخورد ق م جمهوری اسالمی و هم راد و     ی رژي ی اف

اط   هايی آه به نحوی با پرونده نهادهای مؤثر و مرتبط با اين نهاد با خودم و ساير افراد و گروه       ی من در ارتب

 . اند را ارائه دهم بوده

 

 

 

 

 یحشمت اهللا طبرزد

 ٨٢ـ پاييز ٣۵٠تهران ـ زندان اوين ـ بند 
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 ميلياردی ٣١٢ اختالس :١  ندهوپر
آه من صاحب امتياز و مدير (ی پيام دانشجو  نامه  ی هفته ی رژيم با من به پرونده ی قضائيه اولين برخورد قوه

زمستان سال . شود ی مربوط م١٣٧٣ميليارد تومانی در سال ٣١٢ی اختالس  ، و به پرونده) هستمآنمسئول 

ميليارد تومان در بانك صادرات ٣١٢سيار مستندی مبنی بر اينكه مبلغ  سال پيش، مدارك ب٩ يعنی حدود ،١٣٧٣

مدارك مستندی آه به .  به دست مارسيد،توسط باند رفيق دوست و فاضل خداداد اختالس صورت گرفته است

رسانيد آه فاضل با وجود  ی ی پيام دانشجو رسيد اين موضوع را به راحتی به اثبات م نامه ی هفته دست تحريريه

ی رفيق دوست ها و اعمال نفوذ آنها در بانك  ينكه از گشودن حساب بانكی ممنوع بوده اما توسط خانوادها

ی شريك فاضل عمل مبه عنوان  مرتضی رفيق دوست  در اين ماجرا .توانسته است حساب بانكی داشته باشد

ضل خدا داد به عنوان ميليون تومانی فا ١۵٠آرده و از سوی ديگر امضای محسن رفيق دوست در پشت چك  

ی  ضمن اينكه مراودات و همكار.ساخت ی تضمين بخوبی ارتباط محسن رفيق دوست با اين باند را آشكار م

ميليارد  ۵/۶ فاضل بيش از پس از اينکه شدهمچنين مشخص . ها با فاضل بسيار گسترده بود های رفيق دوست 

مبلغ بسيار زيادی بود، ضمن اينكه اختالس  ٧٣ ميليارد تومان در سال ۵/۶فراموش نشود آه(تومان 

از مبلغ اختالس را در نزد خود نگه ) ميليارد تومان در تاريخ بانكداری ايران هنوز هم بی سابقه است٣١٢

اقدام ديگر محسن رفيق دوست اين بود آه با سابقه دوستی و همكاری . است به آمريكا متواری شده د،وبداشته 

 بنياد ان يكی از مديردر گذشته سيف ولی اهللا(ديرعامل بانك صادرات داشت آه از قبل با آقای سيف م

ی برگرداندن فاضل خدا داد به آشور، چندين ماه مانع از افشای پرونده و رسيدگی  ، به بهانه)مستضعفان بود

اما  ته شد،برداشاز اين مسايل  پرده ميليارد تومانی٣١٢دادگاه معروف به اختالس  دربعدا . شد آن به قانونی 

به هر حال چيزی آه .  اشاره خواهد شد ها روشن نگرديد آه در ادامه به برخی از آن پشت پردهمسايل مهمتر

برای ما مهم بود اين بود آه چرا بايد در دستگاه مالی ـ اداری آشوری آه مدعی انقالبی گری و اسالمی بودن 

ز اين فساد، عوامل دخيل در آن به ويژه شخص محسن  بدتر ا.است چنين فساد مالی ـ اداری وجود داشته باشد

 .ی ولی فقيه در بنياد مستضعفان بود رفيق دوست به عنوان نماينده

 

 ی آرمانگرايی  دوره
ی  آرمانگرا و انقالبی از نظام جمهوری اسالمی و رهبری آن حمايت معنصر در آن دوره به عنوان يك من

ها و باورهای انقالبی و  د و نهادهايی را در تضاد اصولی با آرمانآردم و آنگونه مفاسد از سوی چنان افرا 

ی دانشجويان و  در هر صورت به عنوان مدير مسئول نشريه و دبير آل اتحاديه. ديدم ی مذهبی خود م

ها، همگی بر   ساير دوستانم در شورای نويسندگان و تشكيل اتحاديه، در دانشگاهباها  آموختگان دانشگاه دانش

ما در پيروزی انقالب، همراه با ساير دوستان و هموطنان و . های مشترآی گرد هم آمده بوديم ی آرمان پايه

 سال جنگ، جانفشانی آرده و به لحاظ فرهنگی و سياسی و حيثيتی از انقالب و ٨اعضای خانواده، همچنين در 

از سوی ديگر بر . يم به عدالت برسيمستاخو ی ی اين اعتقاد بود آه م ی اينها برپايه نظام دفاع آرده بوديم و همه

اين باور بوديم آه رسيدن به عدالت و سعادت و رفاه و معنويت و آزادی تنها در پرتو يك نظام و ساختار 

ی امامت شيعه امكان پذير است و به همين  سياسی ـ انقالبی آن هم در قالب يك نظام دين ساالر متكی بر نظريه
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بايست لقب امام داشته باشد تا بر يك نظريه دينی ـ  ی وديم آه رهبری نظام و انقالب م رسيده بباوردليل به اين 

 .ی اولی آن حضرت علی امام اول شيعيان است ساله استوار باشد آه نمونه١۴٠٠ی فرهنگی  شيعی با پشتوانه

كل يا نشريه سياسی و  پيش از هر چيز يك جريان آرمانی ـ انقالبی بود تا يك تشمحفل من و دوستانمبنابراين ، 

ی امامت مستمر و  نظريه(ی اصلی يعنی آرمان شهر شيعی  به همين دليل منش ما ناظر بر دو پايه. یاجتماع

 . ی مسئولين بر مبنای آن نظريه از سوی ديگر بود از يك سو و اعمال و رفتار خود و همه) انقالب دايم

ی  ی دوم يعنی مرحله های ما البته در ناحيه ربه لحاظ رفتار حكومت گران لطمات زيادی بر اين باو

و به دنبال بروز اختالفات شديد بين روحانيان حاآم بر ۶۴١٣عمل وارد شده بود آه اين تشكيك و ترديد از سال 

های قدرت آنهم در گرما گرم جنگ و زمانی آه فرزندان اين مردم، همچون گوشت  ی سر تصاحب آرس

 ٩٨۵ی  ی قطعنامه شدند و مسأله مك فارلين و بعد از آن پذيرش ذليالنه یه تكه م در مقابل آتش دشمن تك،قربانی

ا برآناری آيه اهللا منتظری و بدتر از همه اينها تبعيض و فقر و فساد فراوان مالی به واسطه عملكرد رفسنجانی ب

ی ه بود آه آنچه گفته م، همه و همه اينها ما را به اين نتيجه رسانيدیو دولت او در دوران به اصطالح سازندگ

در ميليارد تومانی ٣١٢ اختالس .شود، در تضاد آشكاری قرار دارد ی با آنچه عمل م) ی امامت نظريه(شود  

ی رفتار آسانی آه به هر نحو در اين پرونده دخيل بوده يا به لحاظ  نحوه. چنين زمينه ای بوقوع پيوسته بود

، برای آرمانهای اعتقادیشدند، عاملی بود آه به لحاظ ايدئولوژيك و  ی مسئوليت قانونی و سياسی با آن مربوط م

 . ما غير قابل هضم بود

شروع ، اجتماعی و سياسی، ی، اداری مالی ودر برخورد با ناهنجاريهای اقتصادخاطر همين به 

اين ميلياردی يكی از ٣١٢صادقانه و در عين حال مؤثر آه البته افشای اختالس های  به افشاگری کرديم

به هايی گيری   پس از اين افشاگری، شاهد موضع.آمد یها، اگر چه يكی از مهمترين آنها به حساب م ی افشاگر

 ،ها و در صدد آم اهميت جلوه دادن پرونده از سوی برخی مسئولين از جمله شيخ محمد يزدی نفع رفيق دوست

... زير وقت اطالعات در صدا و سيما و های نماز جمعه و آقای فالحيان و  در خطبه،رئيس وقت قوه قضائيه

ما بر افشای پرونده مصمم بوديم و هيچ فشار و تهديدی را . اين حمايت ها خللی در عزم ما وارد نساخت. ديمش

ی ولی فقيه و رئيس بنياد مستضعفان   تا اينكه آقای محسن رفيق دوست آه در آن زمان نماينده،تافتيم  ی نيز بر نم

 . عليه من به عنوان مدير مسئول هفته نامه پيام دانشجو به قوه قضائيه شكايت آردو جانبازان بود، 

اولين به اين ترتيب، . وجود نداشتها  یپرونده مطبوعات به  رسيدگیرایای ب ی ويژه آن زمان شعبهدر

عيدی تشكيل ای در مجتمع امام خمينی ميدان ارك به رياست قاضی س  شعبهدری پيام دانشجو  ی هفته نامه پرونده

شكواييه و طرح دعوای حقوقی به خودی خود ايرادی نداشت، اگر چه بر پايه قانون مطبوعات ابتدا . شد

اين آنگاه شد،  ی چنانچه مطابق قانون از درج آن خودداری م. ی دادند م ی خود را به نشريه بايست جوابيه یم

 اين بود آه ايشان شكايت خود را به آقای شيخ محمد مهم. شد تا رفيق دوست اقدام به شكايت نمايد ی حق ايجاد م

يزدی رئيس قوه قضائيه فرستاده بود و او نيز اين شكواييه را به صورت ويژه به شعبه رسيدگی آننده ارجاع 

را توقيف آرده و با اعمال ) ۴٣شماره (داده بود و همين اعمال نفوذ موجب شد تا دادگاه يك شماره از هفته نامه 

  .کندادامه افشاگری در نشريه جلوگيری قدرت از 
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ی  فساد گستردهاز ما تا آن زمان به دليل اينكه يك تشكل يا جريان درون حكومتی بوده و به همين دليل 

برای اينكه مطابق آرمانهای پذيرفته . درون حكومت آگاهی زيادی نداشتيم، اين برخورد به نظرمان سنگين آمد

لين قضايی و حكومتی از هر گونه اعمال نظر به نفع يا ضرر فرد يا افرادی آرديم البد مسئو یشده گمان م

هر . اين يك تصور خام بيش نبود. يشان ادها می کردندها یآنند آه در سخنران یپرهيز آرده و همانگونه عمل م

. ش بگذاردگونه انتقاد يا مخالفت يا افشاگری و اعتراض، آافی بود تا ميزان صداقت حكومت گران را به آزماي

 .اما جريان حوادث باالخره آن را نصيبمان ساخت. بهره مانده بوديم ی  از اين توفيق بتا اين زمانما 

 و در جريان پرونده اختالس ١٣٧٣اولين برخورد قوه قضاييه جمهوری اسالمی با من در زمستان 

 با ارجاع شكايت محسن رفيق ميليارد تومانی با اعمال نفوذ مستقيم محمد يزدی رئيس وقت قوه قضائيه٣١٢

ی هفته نامه و  ی دادگاه و توقيف غير قانونی يك شماره دوست از ياران قديمی و همفكران ايشان، به شعبه

 رسالت  ی مطبوعاتی صورت گرفت آه اين اقدام بر خالف سخن صريح قانون، جلوگيری از تداوم انجام وظيفه

اد مدنی ناظر بر رفتار حكومت گران و نيز بر خالف ايده و مطبوعات به عنوان رآن چهارم دموآراسی و نه

ی آرمان و  اين برخورد ما را به تفكر عميق در حوزه. عمل مكتب و مرامی بود آه سالها از آن حرف زده بودند

 . عمل فرو بود

 

  حمله انصار حزب اهللا:٢رونده پ
و در  ٣٧۴١ساخت، در ابتدای سال  درگير ای آه ما را با قوه قضائيه رژيم جمهوری اسالمی  دومين پرونده

ی موسوم به يا   ادر آن سال نشريه. جريان حمله انصار حزب اهللا به دفتر هفته نامه پيام دانشجو شكل گرفت

ی پيام دانشجو مطلبی   در هفته نامه.شد یمنتشر م) یعبداله(لثارات الحسين به سر دبيری فردی نه نام محتشم 

اندرآاران لثارات،  ی دست  و در آن مقاله در مورد سابقهمنتشر شد» یندوق پستنشريه يا ص«تحت عنوان 

فردای آن روز گروهی از انصار حزب اهللا با رهبری فردی به نام ناصری . نكاتی به رشته تحرير در آمده بود

 اين فرد آه در .ندور شد آمد همراه با گروهی به دفتر نشريه و اتحاديه حمله یآه از ياران محتشم به حساب م فر

 يك بار نيز جلسه سخنرانی دآتر سروش در ،ها شرآت فعال داشت حمله به جلسات دانشجويی و دفاتر نشريه

بهر حال  . ش انتقاد کرده بودی خود گذشتهاز  بعدًا گويا اظهار ندامت آرد و .دانشگاه تهران را بر هم زده بود

نكه به شدت اعضای حاضر در دفتر را مورد ضرب و شتم ضمن ايدر آن روز، گروه حمله کننده به دفتر ما 

 انصار حزب اهللا در اين حمله اعضای .قرار داد، به تخريب اموال پرداخت و بخشی را نيز به سرقت برد

 . تحريريه را تهديد آرده بودند آه اگر طبرزدی خط قرمز را رعايت نكند او را خواهيم آشت

 

 خط قرمز رژيم
حتی آقای حجازی از مسئولين . عدم درج مطالب در مورد رهبر و رئيس جمهور بودخط قرمز در آن زمان 

يك بار تلفنی و بار ديگر نيز من را به دفتر رهبری . دفتر رهبری قبل از اين حمله دوبار به من تذآر داده بود

ه رفسنجانی در تذآر تلفنی از قول رهبری به من تشر زد آه چرا خط قرمز را رعايت نكره و ب. احضار آرد

همچنين در جلسه حضوری باز هم از قول رهبری رژيم از من خواست تا به دليل اينكه در مورد . ام انتقاد آرده
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ام  ام آه به قول ايشان برای راديو اسرائيل خوراك تهيه آرده  گزارشی نوشته ٧٣ی اسالمشهر در سال  حادثه

های ما در مورد  مطلب ديگر در مورد نوشته. شان داداين مطلب يعنی دست نويس رهبر را به من ن! مکنتوبه 

ی آقای ناصر. مرگ سيد احمد خمينی بود آه شايعه شده بود آه گويا سيد احمد را رفسنجانی از بين برده است

و او اضافه آرده بود !  مگر حجازی از طبرزردی نخواست آه خط قرمز را رعايت آندمی کردفر دائم تكرار  

نيز ) یناطق نور(و رئيس مجلس ) یشيخ محمد يزد(ئيس جمهور نيست، رئيس قوه قضائيه آه خط قرمز فقط ر

 آه، با اطالع نيروی انتظامی از اين حمله، مأمورانی به محل اعزام بودتر از همه اين   شيريناين وسط ! هست

 برای او اسلحه  به دليل سرآشی يكی از عناصر انصار، مأمور انتظامیشدند، وو با نيروهای انصار درگير 

 . برده بودندآشيده، آنها را دستگير آرده و به آالنتری محل 

اين  ٧۵ بعدًا در سال .شدپس از آن ما طرح دعوا نموده و پرونده به مجتمع قضايی امام خمينی ارجاع 

ال از  س٩اما اينك آه نزديك به . دشای آه آقای مرتضوی رياست آن را بر عهده داشت منتقل  پرونده به شعبه

. ی حقوق ما صورت نگرفته است گذرد هنوز آمترين اقدامی از سوی قوه قضائيه برای اعاده ی آن حادثه م

 چگونه بايد بپذيرم آه اين قوه بر عدالت و قانون عمل آرده و از قدرت و سياست به دور است؟

 

  توقيف دوره دوم پيام دانشجو:٣پرونده 
 در اين دوره هيئت .است ٧۴ هفته نامه پيام دانشجو در تير ماه سال پرونده سوم مربوط به توقيف دوره دوم

آمد اقدام به توقيف غير  یه نيز از ارآان آن هيئت به حساب ميی قضائ وهقی  نظارت بر مطبوعات آه نماينده

دام در دانشگاه تهران اق ٧۴تير ماه  ۵١دانشجويان و اعضای نشريه در متعاقب اين مسئله . دکرقانونی نشريه 

. در آن ميتينگ من داليل خود مبنی بر اقدام غير قانونی هيئت نظارت را برشمردم. دکردنبه برگزاری ميتينگ 

زدند، با حكم قاضی  یعصر همان روز عوامل وزارت اطالعات به رهبری فردی آه او را منافی صدا م

. ريه و اتحاديه را همراه خود بردندبخشی از اسناد نش  ارجمند به صورت مسلحانه به دفتر نشريه يورش آورده،

ی بازجويی آه او را سيادتی م.  بود بردندکجادانم  ی به جايی آه هنوز هم نمبا خودشان و را بسته  مآنها چشمان

گفت آه به رآن  ی آشيد و به قول خودش به من م ی ناميدند تا حدود يكساعت بعد از نيم شب بر سر من فرياد م 

خواست تا حرفهايم را پس بگيرم، به توقيف پيام دانشجو  یای و از من م توهين آرده) یمنظور رفسنجان(نظام 

 او .زنيم یخوابانيم و شالق م ی آرد آه تو را م ی او تهديد م. اعتراض نكنم و در هيچ دانشگاهی سخنرانی نكنم

اين او پس از . م بشكندآرد مقاومت مرا در ه ی عربده و فرياد تالش مبا  و ،طلب هستی  گفت قدرت ی مبمن 

را به نزد فردی به نام قاضی ارجمند در  ام  های غير قانونی پرونده ی  اقدامات و انجام بازجويقبيل نمايشات و

ولی او همزمان، مسئول حراست . در مورد اين فرد بيشتر سخن خواهم گفت. دادگستری تهران فرستاد

بايست مستقل عمل آند، اينگونه در اختيار سيستم امنيتی   یقاضی قوه قضائيه آه ميعنی . دادگستری نيز بود

ی  تواند پشتوانه ی های برتر به دور باشد در آنصورت م اگر قوه قضائيه از اعمال نفوذها و ارادهدر حاليکه . بود

مگر هفته . شهروندان از جمله نهادهای مدنی باشد نه اينكه چون ابزاری برای سرآوب آزاديها به آار رود

ی پيام دانشجو مرتكب چه خطايی شده بود آه آنگونه هيئت نظارت، وزارت اطالعات و قوه قضائيه با آن  مهنا

تراشيدند و از همه سو  ی ها برای آن م  اين در حالی بود آه شاآيانی چون رفيق دوستتازه ؟آرد ی برخورد م
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ها و مفاسد نپردازد و از حقوق  یليه دزدآوردند آه از حقوق مظلومان دفاع نكند، به افشاگری ع بر آن فشار مي

های  روز به طول انجاميد اما قوه قضائيه آه خارج از اراده٣٢١اين توقيف . ضعفا و آزادی و عدالت دفاع نكند

 .حاآم استقاللی نداشت حاضر به برگزاری دادگاه نبود

 

 نامه به رهبر
ن دانشگاهها با عملكرد رفسنجانی و تيم آارگزار موختگا آ با توجه به تضاد اصولی اتحاديه دانشجويان و دانش

سردار سازندگی را به وجود آورده و ) مجلس پنجم(او آه اعالم آرده بودند در تالش هستند تا مجلس تحت امر 

قانونی تصويب آنند تا رفسنجانی به صورت مادام العمر رئيس جمهور باقی بماند، اعضای شورای مرآزی 

پيشنهاد اين . اندازی مجدد نشريه ـ آه تنها تريبون مردمی در آن شرايط بود ـ انديشيدند هاتحاديه تدبيری برای را

 موافقت پيشنهادمن با اين . ای به رهبر نوشته شود و از او درخواست رفع توقيف از نشريه شود بود آه نامه

ای  ورای مرآزی به گونهقرار شد متن نامه را يكی از اعضای ش. جدی نداشتم، در عين حال مخالفت هم نكردم

مطابق اساسنامه الزم بود تا نامه عالوه بر مهر اتحاديه به . ايشان نامه را نوشت. بنويسد آه آارگشا باشد

من چون متن نامه را قبول نداشتم و از سر ناچاری نوشته بوديم نامه را . نيز برسد) يعنی من(امضای دبير آل 

ی قابل تأمل اين است آه، به  نكته. شد ی آه بدون امضای دبير آل ارسال مای بود  امضا نكردم و اين اولين نامه

محض ارسال اين نامه و به مدت آمتر از دو هفته، اشعری معاون مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد، درخواست 

 محسن رفيق :شاآيان زياد بودند. جلسه دادگاه به رياست قاضی رشيدی تشكيل شد. ی دادگاه نمود تشكيل جلسه

 . دوست، بنياد مستضعفان، شهرداری تهران، بانك صادرات، زندان اوين و چند شاآی ريز و درشت ديگر

ی ی افشاگر  محسن رفيق دوست به تكذيب همه.من در دادگاه از مطالب نشريه با قاطعيت دفاع آردم

دادگاه در دو جلسه . دوآالی مدافع شهرداری، بانك صادرات و بنياد نيز عليه من طرح دعوا نمودن. ها پرداخت 

ی  نكته. ادامه يافت و در نهايت من تبرئه شدم و البته قاضی رشيدی نيز پس از مدتی از دادگستری بيرون رفت

ی  های خارج از آن باشد، و بايد مطابق قانون بر پايه ای آه بايد مستقل از اراده جالب برای ما اين بود آه قوه

ی عدل و قانون  شوند چه رسد به اينكه بخواهد بر پايه ی ه تشكيل جلسه نمعدالت عمل آند، بدون اجازه حاضر ب

 !عمل آند

 

 حمايت رهبر از محسن رفيق دوست
ارديبهشت ( ٣٧۵١ی توقيف مجدد آن در سال   اما نحوه،ی پيام دانشجو برای دو ماه ديگر ادامه يافت هفته نامه

 .است جالب توجهه در اين راستا بسيار  قوه قضايي)؟(!و ميزان استقالل و قانون گرايی ) ماه

 ماهی آه ٢ يعنی حدود ،قبل از پرداختن به اين موضوع الزم است از يك اتفاق مهم در اين دوران

 ميليارد تومانی به دليل ٣١٢دادگاه رسيدگی آننده به اختالس .  سخن به ميان آيد،شد ی هفته نامه منتشر م

اخبار موثقی در دست داشتيم آه . و زير فشار افكار عمومی تشكيل شدهای هفته نامه پيام دانشجو  ی افشاگر

گر، محسن رفيق دوست نيز به عنوان متهم به  قرار بود عالوه بر فاضل، مرتضی رفيق دوست و باند اختالس

ی  فاضل و مرتضی جدا از محسن نبودند و ايشان پشتوانه.  دليل مسأله نيز روشن بود.دادگاه احضار شود
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تصميم جدی برای برخورد با ) یا محسن اژه(بنابر اخبار واصله قاضی رسيدگی آننده .  اين افراد بوداعتباری

رئيس وقت (ی مشترآی آه بين آقايان رازينی  حتی قبل از تشكيل دادگاه در جلسه. محسن رفيق دوست داشت

در گرفته بود،  آنان بگو مگوهای شديدی بينشد، ای و محسن رفيق دوست برگزار  ، محسنی اژه)یدادگستر

اما درست چند شب قبل از تشكيل !  قاضی از محسن رفيق دوست دلی پر خون داردبطوريکه گفته می شد 

) محسن رفيق دوست( تجديد حكم رئيس بنياد مستضعفان : از صدا و سيما اعالم شدشگفتی آفرينیدادگاه، خبر 

 ٣١٢ی اختالس   آه بيش از ديگران در جريان پروندهاين اقدام ما را )؟!( سال ديگر از سوی ولی فقيه٢برای 

از اينكه علی . سال بر سر منابر از عدل علی گفته بودند ١۴٠٠!  عجبا. بهت فرو برددرميليارد تومانی بوديم، 

شود تا بين او و يك فرد  یاحضار م  دستگاه حكومت خودبرگزيدهدر زمان خالفت و امامت از سوی قاضی 

 ،اين اقدام: شود آه ی آند اما او بر آشفته م ی قاضی علی را احترام م. داوری شود   بود، آه شاآی علی،عادی

در حكومتی آه به نام حاال . ی حكم تو اثر خواهد گذاشت ، در بی طرفی تو و نتيجه)یعل( يعنی احترام به من

 قاضی تای فقيه به دادگاه ی ول  برای جلوگيری از احضار نمايندهبود،علی و به نام دين و امامت بر پا شده 

گماشته شده از سوی دستگاه حكومت نتواند با او برخورد داشته باشد، تجديد حكم نمايندگی او را اعالم آرده و 

ی شوند آه به آقای محسن رفيق دوست ظلم شده است و به اين وسيله م ی در جلسات خصوصی خود مدعی م

 !ندکنخواهند از او دفاع  

 

 یورد حكومت دينآغاز ترديد در م
البته ما برای اينكه از سوء استفاده محسن رفيق . (به راستی با اينگونه اقدامات چند اصل را به اثبات رساندند

دوست جلوگيری آنيم، در همان زمان و در نشريه اعالم آرديم آه تاريخ تجديد حكم قديمی بوده اما صدا و سيما 

م را اعالم آرده است ـ به صورت غير رسمی اين خبر را شنيده بوديم ی تشكيل دادگاه اختالس اين حك در آستانه

؟ به ضرر خودمان تمام شد، زيرا از يك سو، صدا و سيما از من به دادگاه شكايت !ـ اما اين اقدام مذبوحانه ما 

رسال از سوی ديگر روابط عمومی دفتر رهبری با ا. ی آنها را درج آنيم آرد، ضمن اينكه مجبور شديم جوابيه

ايم، ما را  ای فوق محرمانه به دفتر هفته نامه از اينكه اخبار دفتر رهبری را قبل از تأييد دفتر درج آرده نامه

اولين اصلی آه برای ما به اثبات رسيد اين بود آه اصوًال آرمانگرايی ما در رسيدن به يك !) تهديد جدی آرد

 و نفی هر گونه تبعيض و نابرابری از راه  بی به آزادی،يا آرمان ـ شهر انقالبی با هدف اجرای عدالت و دست

ماهيت و اقتضای حكومت و قدرت با امور . يك حكومت دينی، صرفاًً يك توهم يا خيال خوش باورانه بوده است

 مگر اينكه حكومت و قدرت زير تيغ نظارت آزاد و آنترل همه ،های انسانی ناسازگاری دارد معنوی و ارزش

ماهيت . قابت و مشارآت درآمده تا در خدمت اهداف و آرمانهای معنوی و انسانی قرار بگيردجانبه از راه ر

قدرت ميل به محافظه آاری . ندارد» ليزمونوپوم«انحصار و جز گرايش بطرف  تماميت خواهی است، وقدرت 

، برابر و به های انسانی، اموری جامع و مصلحت انديشی معطوف به منافع افراد و گروهها دارد، اما ارزش

ی منافع و مصالح آحاد شهروندان صرفنظر از رنگ و نژاد و عقيده و پايگاه طبقاتی و ميزان نفوذ آنان  گستره

هايی آه آرمانگرايان مذهبی با  به به و چه چه گفتن در مورد وعده.  است… مالی و سياسی وندر قدرت و تمك

ی واقعی و علمی داشته باشد، در خدمت تبليغ فكر يا سليقه و  هدهند بيش از آنكه جذب یها ارائه م اتكا به اسطوره
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هايی از اجتماع آه به  يا منافع اين و آن است و يا حداآثر اموری است برای ارضای آرزوهای دست نايافته اليه

 . اند های خود ناآام مانده و يا دچار شكست شده هر دليل در رسيدن به خواسته

های ذهنی  ساخت در برداشت ی به دليل اينكه ما را وادار م. ار راهگشا بودين حقيقت تلخ برای ما بسيا

شكستن .  شكنی ذهنی بزنيم» تابو«خود از آرمانگرايی يا اسطوره پرستی تجديد نظر آرده و دست به يك 

 تا ها و رها شدن از آرمان ـ شهرهای ايدئولوژيك و بيشتر ذهنی و خيالی و فاصله گرفتن از اسطوره» تابوها«

 به ويژه روابط قدرت ، تا جامعه و مناسبات اجتماعیی کند مانسان نصيبواقعی و قابل دسترس، اين توفيق را 

نسبت به الگوهای از پيش ساخته  را انساناين نگاه . زير نظر قرار دهدتری  ی واقع بينانه  را با ديده،و حكومت

اين آحاد « :سازد که عبارت است از اينکهشده مشکوک ساخته و توجهش را به اصل واالتری معطوف می 
ی مورد  برند، جامعه ی ی مصلحت و منفعت و ميزان تالشی آه به آار م ايهپشهروندان و انسانها هستند آه بر 

همانگونه آه هيچ فرد و گروهی مصون از اشتباه و خطا و انحراف نيست و هيچكس » .سازند ینظر خود را م

 يا مصلحت جويانه به نفع  های منفعت طلبانه  جسمی و يا گرايش- های روحی آششتواند ادعا آند آه از  ی نم

ها و  خود، خانواده، گروه، جناح، نژاد، فكر و انديشه به دور است و يا اگر بر فرض محال خود را از اين آشش

رار گرفته نيز حب و بغض ها به دور نگه داشته و در يك خالء ذهنی و روحی فارغ از هر نوع جذب و دفع ق

بايد افراد و ! است، از انواع و اصناف محدوديت، ناآگاهی، جهل و نادانی، به دور بوده و مثًال عقل آل است

. شود یها آمده يا در خيال ما ساخته م  در نظر گرفت نه آنگونه آه در اسطورهنداجتماع را همانگونه آه هست

توانند ادعا آنند از عدل و علم و پرهيزگاری  ینمطلبان انحصارگر  هيچ فرد و گروهی مگر ّجهال و قدرت

های انسانی نسبی و متناسب با زمان و مكان و  ی اين  ارزش اصوًال همه. مطلق يا آافی برخوردار هستند

ی ذهن خود بر روی حقايق بوده و همه مردم با  پيشرفت علوم و ميزان خردگرايی و عقالنيت و گشودن دريچه

به عنوان » ابر مرد«چيزی به اسم . تی يا گشودن گرهی يا فهم حقيقتی خواهند بودهم قادر به ايجاد عدال

طرفی آامل، مديريت وجود خارجی نداشته و فقط  ی ی علم، آگاهی، پرهيزآاری، عدالت و انصاف و ب مجسمه

ناآام اما در عين ی اذهان ناتوان و  ابر مردها زاييده. آنند ی های خيال پردازانه رشد م در آرزوهای بلند يا ذهن

بازار . آنند ی وضعيت آرمان ـ شهرها نيز از همين اصل تبعيت م. پردازانسانها هستند حال آرزومند و خيال

شود آه جوامعی در رسيدن به اهداف خود برای تأمين آمترين رفاه، امنيت،  یآرمان ـ شهرها به اين دليل گرم م

اگر آنها بتوانند به يك . اند ها بوده ار ناماليمات و شكستآزادی، عدالت و نفی خشونت و تبعيض همواره دچ

» یاتو پياي«، به دنبال افكار تيابندی عقالنی متكی بر رعايت حقوق بشر با يك رفاه و امنيت نسبی دس جامعه

حاصل ناتوانی و ضعف و ناآامی افراد يا اجتماعات در طول تاريخ بوده » اتوپيا«و » اسطوره«. نخواهند رفت

را در روان اجتماعی » ايیاتوپي« پيش رفته، تفكر عجوام. ای به عمل نپيوسته و نخواهد پيوست  هيچ دورهو در

يابی به حداقل رفاه و امنيت و دموآراسی و خرد و آگاهی،  با دست» ااتوپي«های رشد  زيرا زمينه. اند خود آشته

 . رود یاز بين م
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 ی بر جوامع ايدئولوژيكايراد
از نتايج قطعی تفكرات » اتوپيا«يعنی . هستند» ايیاتوپي«های  جوامع ايدئولوژيك مروج انديشهاز سوی ديگر، 

نايافتنی است از فهم واقعيات    دستی»اتوپيا«تفكر ايدئولوژيك به همان اندازه آه به دنبال . ايدئولوژيك است

ی از فهم و درك حوادثی آه های ايدئولوژيك حت يك انسان گرفتار در زندان انديشه. اجتماعی محروم است

ی يك  گذرد ناتوان است، چه رسد آه بخواهد برای حال و آينده ی پيرامون زندگی شخصی و خانوادگی خود م

در واقع انسانهای . آند آه عالقه دارد چنان باشد ی  او همواره در جهانی زندگی م!سازی آند جامعه برنامه

برای مثال در . شوند یبه همين دليل از جهان واقعی غافل م. آنند یايدئولوژی گرا، در جهان ذهنی خود زيست م

ی شما دچار يك خسارت جانی يا مالی شده باشد به حكم انسانيت متأثر  يك عالم واقعی يا انسانی، از اينكه همسايه

هر چيز به بهره خواهيد ماند زيرا قبل از  یشما از اين حس مشترك انسانی ب» ها ايده«خواهيد شد اما در عالم 

 اجازه انساندنيای ايدئولوژيك به . منافع ايدئولوژی خود و ميزان پايبندی آن فرد به اين منافع فكر خواهيد آرد

های آاذب ايدئولوژيك به درد و رنج همسايه بينديشيد، مگر آنكه همسايه نيز همفكر  ی دهد فارغ از مرز بند ینم

 !ای داشته باشد پر از قيد و بندهای اعتباری و ايدئولوژيك، ستارهباشد و در جهان ذهنی و خيالی و » یخود«يا 

 انصاف، عدل و  های انسانی مثل عاطفه، همدردی، گراها از ارزش ی به همين دليل است آه ايدئولوژ

آنها برای رسيدن به منافع ايدئولوژيك خود آه از آن به اجرای احكام ايدئولوژی . مانند ی گرايی به دور م واقعيت

آشی  آنند، دست به هر جرم و جنايت و ترور و حق یيا حفظ اصول و حفظ قدرت ايدئولوژيك و امثال آن ياد م

های ايدئولوژيك  زنند و به راحتی اين اقدامات ضد انسانی خود را در پرتو تفسيرها و توجيه یو عدالت ستيزی م

 . تبديل می کنندبه اقدامات مقدس، انقالبی و مردم گرايانه 

به همين دليل اين دنيای . ای تنگ ايدئولوژيك يك دنيای تاريك، خيالی، تهی، و ذهن گرايانه استدني

. های آاذب و اعتباری و اآثرًا غير انسانی است ی ها و قيد و بندهای فراوان و مرزبند ذهنی دارای چارچوب

آنها در هر قدم خود به تنگی و . آنند ی گرا در دنيايی متضاد با دنيای واقعی انسانها زندگی م ی عناصر ايدئولوژ

ها را از جامعه جدا ساخته و به  یدر عين حال تاروپودهای اين جهان وهمی افزوده و به همين دليل خود و خود

گرايی برخردگرايی و واقع   در چنين جهانی است آه احساس. آنند یای فرض م های جدا بافته تافته  رغم خود،

ی   برای حفظ چنين جهان خيالی و خانه. آنند یهای خيالی رشد م »سوپرمن«ردها يا آند و ابرم یگرايی غلبه م

ی های خيالی فراوان يافت م»ابرمرد«عنكبوتی، نيازمند پرورش افكار و احساسات تسليم پذيرانه در مقابل 

ر نوع آشش پيروان بر اين گمان هستند آه رهبران انسانهای مقدس، مصون از خطا و گناه، محفوظ از ه. شود 

يا گرايش فردی، حزبی، جناحی، صنفی، به دور از هر نوع منفعت طلبی و در عين حال آگاه از هر تر و خشك 

هايی را آه برای يك وجود مقدس و متعالی و مطلق در نظر  آنها تمامی نشانه. در دريا و خشكی هستند

منفعت طلبی و   توانی، جهل و نادانی،گيرند، به راحتی به افرادی از بشر آه جنس او جز محدوديت، نا مي

تابد، نسبت داده و به  یها، چيز ديگری را برنم ها و دفع و آشش سرآشی، و گرفتار در انواع حب و بغض

 . پردازند ی وار و سرسپردگی ناآگاهانه به او م اطاعت آورآورانه و پيروی بنده

های يك جامعه  یاز ويژگ» توپيااو«و » قهرمان«و » اسطوره«و » تابو«به همين دليل است آه 

ی آرزوها و اميال بلند اما سرآوب شده و  همه چيز خيالی و غير واقعی، همه چيز بر پايه. ايدئولوژيك است
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همه چيز بر پايه تبليغ .  است»ها ايده«همه چيز برگرفته از يك دنيای ذهنی و خيالی يا دنيای . ی استنايافتن دست

بنياد  یی سست و ب از سوی ديگر، پايه. ی استهای غير واقع یو يا آوچك شمارمورد  یهای ب یو بزرگ نماي

ی استبدادی منجر  يا مطلقه» سولوتيزمبا«يا حكومت » يزمتدسپا«ی ايدئولوژيك آه نوعًا به يك حكومت  جامعه

. ی حرف استدنيای تبليغات دنيا. شود ی تبليغات پر حجم اما اغوا آننده و دروغين ساخته مي شود بر پايه یم

، حضور داشته باشد» واقعيت«اگر . ها حضور ندارند يابد آه واقعيت یدنيای حرف نيز زمانی گسترش م

مثًال برای معرفی جنس خوب و استاندارد آه به خوبی شناخته شده باشد، نياز به تبليغ . خودش حرف خواهد زد

ی مرغوبيت آن همه جا را پر  وازهبه سرعت آ. آن جنس خوب، خودش حرف خواهد زد. زياد نخواهد بود

اما وقتی . نياز به گفتن عطار نخواهد بودو د ی کنبوی دلنشين مشك همه را به سمت خود جلب م. خواهد آرد

بسيار » ابسولوتيزم«های  به همين دليل دستگاه تبليغی حكومت. يك جنس قالبی باشد، نيازمند تبليغ فراوان است

های ديكتاتورها و رهبران حكومت های مطلقه استبدادی است،  یی از ويژگ پر حرف ؛پر خرج و گسترده است

 به صورت دائم پيروان خود را تحت تأثير تبليغات قرار بدهند تا مبادا آنها زير نفوذ افكار  دارندزيرا آنها نياز

 . واقع بينانه قرار بگيرند

 از پيروان خود ،»پروپاگاند«با تبليغات و ، ديكتاتورها و رهبران حكومت های مطلقه استبدادی

آنها به عقل و شعور و خرد و عدد و رأی و امثالهم آه از آن جدايی، تفكيك، . خرند یاحساس و عاطفه م

 به ويژه آه بر ،ديكتاتورها به عشق و عاطفه و احساس. ی چندانی ندارند شود عالقه یزاييده مغيره مشارآت و 

های دنيای خيالی و  آنها دايمًا بر ارزش. د، عالقه زيادتری دارندبندگی و اطاعت و پيروی محض استوار باش

آنها مستمرًا از يك . وار به دور خود بخوانند آنند تا پيروان را عاشق یتارو پودهای به دور خود تنيده تأآيد م

آنها هيچ وقت . دزنند تا بتوانند پيروان را به دنبال خود بكشانن یيا آرمان ـ شهر خيالی حرف م» یاتوپياي«دنيای 

گويند و هر چه بيشتر  یهر چه بيشتر م.  های خيالی خواهند رسيد به پيروان نخواهند گفت آی و آجا به وعده

 دليل اين مسأله نيز روشن .افتند های تبليغ شده دورتر مي در واقع از آرمان. يابند آنند، آمتر توفيق مي تالش مي

دهند، راهی را نيز آه برای رسيدن به   ميوعدهی دست نايافتنی را يها يدهگراها به دليل اينكه ا ولوژيئ ايد.است

روند به همان ميزان از   به همين دليل هر چه بيشتر مي.آنند، راه نيست، آژ راهه است ها طی مي آن آدرس

دليل آه خود آنها به اين . دهند البته اين عدم توفيق و ناآامی را به عوامل بيرون نسبت مي. شوند هدف دورتر مي

آنند و  های پيشنهادی را منحصر به فرد تبليغ مي های خود را حق مطلق به حساب آورده و راه و افكار و ايده

ی  اند، و دايمًا به پيروان خود وعده گوش و ذهن خود را بر روی هر سخن متفاوت يا ايراد و اشكال و انتقاد بسته

گراها نيست ـ  ی مطلق  آزادی ـ اين يكی اصًال مورد عالقهبهشت و سعادت و رفاه و عدالت و امنيت و حتی

 برنامه، رهبری آننده، و پيروی   اگر هدف، فكر،می شوند کهدهند، وقتی با سؤاالت احتمالی پيروان مواجه  مي

عدالتی و تبعيض و ناآامی از آجا نشئت گرفته است؟ مجبور هستند  عيب و نقص است پس اينهمه بي  بي آننده،

ها را   آوزهوآنند ـ همه آاسه  پيروان آمتر سؤال آرده و بيشتر پيروی و اطاعت مي  ـپاسخ گفتنفرار از برای 

بنابراين دشمن تراشی و يا در نظر گرفتن يك دشمن فرضی از نيازهای تبليغی يك . بر سر دشمن بشكنند

. وش بشودد در ذهن پيروان مخيا اقتدار، پيشوا» اتوريته«نبايد . است» تيستابسولو«حكومت ايدئولوژيك و 

به همين . های پيشوايان و ناتوانی آنها دچار ترديد يا شك شوند ها و ايده ها و سياست پيروان نبايد در مورد برنامه
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ی يك  ها را متوجه های مكرر، همه ناآامي دليل بايد از طريق يك دستگاه تبليغی پر حجم و پر هزينه و حرافي

 . دشمن فرضی آرد

عيب و نقص جلوه  و بي» پروپاگاند«ی  تگاه تبليغی ـ توجيهی پر حجم و پر هزينه، فقط وظيفهدساين 

نايافتنی دنيای واقعی ساختن و از   و از اهداف دست،ها و پيشوايان و از افراد عادی ابر مرد ساختن دادن ايده

را بر يروان دشمن فرضی ساختن ساختن و برای توجيه پ» تابو«پايه  ی های ب انسانها اسطوره ساختن و از سنت

نيز اين امور فرضی توليد و بازتوليد يكی از وظايف مهم اين دستگاه تبليغی پر حجم و پر هزينه، . عهده ندارد

معماری يك دنيای فرضی البته وظيفه سنگينی است آه بر عهده . یدنيای فرضی يعنی دنيای غير واقع. هست

بايد از انسانهای عادی ! نچه هست ساختآ بايد همه چيز را خالف ، زيرادستگاه تبليغی گذاشته شده است

ها حامی پيشوا و مشروعيت  اسطوره ساخت و در عالم روح و روان پيروان اينگونه وانمود آرد آه اسطوره

 هايی را آن اندازه مقدس بايد افكار و سنت. ها آمك و ياری گرفت بايد برای پيشوا از اسطوره. دهنده به او هستند

ياد آند و جرأت نزديكی به آنها يا پرسش » تابو«عيب و نقص و آامل جلوه داد تا جامعه از آنها همچون  ی و ب

روح . به پيشوايان آمك شايانی در تداوم قدرت خود خواهند داد» تابوها«آری . در مورد آنها را نداشته باشد

ای پرورش داد آه در مقابل پيشوا زانو زده  به گونهبايد اذهان پيروان را . آند ی انرژی آسب م» تابو«پيشوا از 

ها دشمنانی تراشيد تا هر زمان آه پيشوا اراده آرد و اين  ی بايد از غير خود. ندرو او را تا سر حد پرستش بپذي

در آمدند، پيروان با حالوت » کدسپاتي«ها به صورت دشمنانی خطرناك برای تداوم قدرت حكومت  یغيرخود

ی قرب، همچون آسی آه يك  ر جهت آسب رضايت پيشوا و به هدف رسيدن به باالترين مرتبهو شيرينی و د

بايد با وعده و وعيد همواره پيروان را . بريزند و خون دشمنان را بر زمين بکشندنوشد، آدم  گيالس قهوه مي

ی  نمود؛ اين البته وظيفهگر  گوش به فرمان پيشوايان آماده نگه داشت، بايد جهنم را بهشت و بهشت را جهنم جلوه

به ويژه اگر اين .  استتماميت خواههای  ی حكومت مهمی بر گردن دستگاه تبليغی پر حجم و پر هزينه

های  يعنی حكومت. يابد تكيه زده باشند، اين موضوع اهميت بيشتری مي» تئوآراسي«ها بر نوعی از  حكومت

اين نوع البته از ! يك و آن هم از نوع ايدئولوژی دينيخواه، استبدادی، انحصاری، ايدئولوژ  تماميت مطلقه،

 . است» اتوپيايي«های ايدئولوژيك و  بدترين انواع حكومت

ی  و پر هزينهی دستگاه تبليغی پر حجم  ی مهم ديگر آه بر عهده اما در عين حال يك وظيفه

در واقع حفظ . خالفين است، ايجاد رعب و وحشت در بين منهاده شدهو ايدئولوژيك » یاتوپياي«های  حكومت

ايجاد برای تداوم قدرت از يك سو نيازمند تهييج عواطف و احساسات پيروان است و از سوی ديگر » اتوريته«

ی  يف بر گردن دستگاه تبليغی پر حجم و پر هزينها و هر دوی اين وظ،هول و هراس در بين مخالفين

 . دهای نظامی و امنيتی استهای ايدئولوژيك در آنار استفاده از ساير نها حكومت

ی دستگاه  حاصل آالم در اين بخش اين است آه اقدامات سران رژيم در آنار اقدامات قانون شكنانه

شد تا ذهن ما از يك  قضايی ـ امنيتی و آن موضع تاريخی رهبر در حمايت از محسن رفيق دوست، موجب مي

  اين خود آگاهی ما را به اين واقعيت.  باز شودهای اطراف خود حاصل به سوی واقعيت دنيای آرمانی و بي

. خواهد باشد، اما نيست آشانيد آه محيط اطراف خود را همانگونه آه هست بفهميم و نه آنگونه آه دلمان مي 

ها، متعلق به جهان  طرفی مطلق و امثال اين مطلق انگاري عدالت مطلق، علم مطلق، پرهيزگاری مطلق، بي
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های  تواند ادعا آند فارغ از آشش هيچ فردی نمي. موجود همه چيز در هم آميخته استدر جهان . موجود نيست

نيازی،  بايد پذيرفت آه بدو خوب، زشتی و زيبايی، فقر و بي. گرايانه است فردی، جمعی، حزبی، صنفی و گروه

 دليل امور، نسبی،  پرهيزگاری و خودخواهی، همه و همه در هم آميخته و به همين ظلم و عدل، آگاهی و نادانی،

انتظار اينكه فردی در جايگاه رهبری يا پيشوايی قرار داشته . ی بشری يعنی همين جامعه. عرفی و بشری هستند

آند و تحت  های سياسی، اجتماعی و اقتصادی همچون موجودی آه در خالء زندگی مي باشد و اين فرد در تعامل

. ی و غير بشری عمل نمايد، يك تفكر ذهنی گرايانه استها قرار نگرفته و همچون موجودی قدس تأثير آشش

ی حفظ قدرت آنهم از نوع قدرت انحصاری و بالمنازع قرار نداشته باشند، می  البته مادام آه افراد در حوزه

توان از آنها انتظار رعايت عدل و انصاف و بی طرفی و پرهيزگاری آنهم به صورت نسبی را داشت ولی هيچ 

حاآم، معلم اخالق و راهب و آشيش . ی تاريخ پيدا نشده است آه چون قديسان عمل آرده باشدحاآم در هيچ جا

حاآم در پی انشاء حكم و آسب اقتدار الزم برای . نيست آه صرفًا از موضع اخالقی به امر و نهی بپردازد

برای حكمرانی . دگير حكمرانی در خالء انجام نمي. ی حكمرانی است اجرای حكم و نيز در صدد گسترش دامنه

گيرد و به  ی اينها در همين عالم بشری صورت مي ها مهيا شود و همه ی حوزه نياز است تا لوازم آن در همه

اين . گيرد ی ی منفعت و مصلحت انجام م امور بشری بر پايه. همين دليل اموری عرفی، نسبی و بشری هستند

ولی در .  جمعی يا حزبی و صنفی و گروهی باشدمصلحت و منفعت طلبی ممكن است فردی باشد و ممكن است

ی فرهنگی و اقتصادی آه معطوف به حفظ  هر صورت هيچ تصميم سياسی و هيچ عمل اجتماعی و هيچ برنامه

ها و اعمال آن  شكل گيری اين انگيزه. ی مصلحت و منفعت تهی نخواهد بود ی حكمرانی باشد از انگيزه دايره

ها در آن رشد آرده است، بنابراين آدام مدعی جاهل   زندگی آحاد انسانهايی است آه محدود به چارچوب

تواند ادعا آند آه انگيزه و تصميم و عمل او از نوع و جنس امور مجرد و قدسی است اما زندگی و حيات و  مي

 ی امور بشری است؟  ممات او در زمره

انسان هم موجودی مطلق و مقدس ها را همانگونه آه هستند مورد بازشناسی قرار داد؛  بايد انسان

ی معين قرار  ی مدنی و انسانی در يك چارچوب و حوزه به همين دليل حكم و حكمرانی و تشكيل جامعه. نيست

ها همه محدود و ناقص و نامتعادل و پرتناقض هستند؛ به همين دليل بايد به صورت دايم  اين چارچوب. گيرد مي

 عدم نظارت و نقادی و خارج آردن عمل و فكر فردی يا .دی در آوردبر آنها نظارت آرد و آنها را به نقا

های معينی سر  ی نقد و نظارت و پرسشگری به اين بهانه آه اين امور وقتی از افراد و گروه جمعی از حوزه

 . بزند، آامل، مقدس، بی نقص و آسمانی هستند، يك فكر جاهالنه بيش نخواهد بود

ی آاری به  اما در هر حال خواستم تاآيد آنم آه اولين ضربه. دسخن در اين بخش به درازا آشي

اش محسن رفيق دوست آنهم  ما، همين اقدام رهبر جمهوری اسالمی در تجديد حكم نماينده» اتوپيايي«ی  انديشه

 . ی تشكيل دادگاه اختالس بود در آستانه

از بزرگترين اختالس در ی خود، زمينه س حمايت از محسن رفيق دوست آه با اقدامات چند جانبه

سيستم مالی ـ اداری آشور شده بود، عمًال موجب شد دادگاه نتواند او را به عنوان متهم به دادگاه اختالس 

ی قاطع برای  همين امر ما را به اين اصل رهنمون ساخت آه اصوًال در جمهوری اسالمی اراده. احضار آند

برخوردهای دستگاه امنيتی با ما در آنار رفتار . وجود نداردمبارزه با رانت خواری و مفاسد مالی ـ اداری 
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های  ی رفسنجانی و عوامل او آه تقريبًا تمامی حوزه ی قضاييه و قدرت يگانه تبعيض آميز و بسيار ضعيف قوه

گرفت،  ی را در اختيار داشتند، وقتی در آنار اين برخورد رهبری نظام قرار م ... اقتصادی، سياسی، امنيتی و

ی يك انقالب مردمی  آشانيد آه اهداف و برنامه  سرعت ذهن آنجكاو و حقيقت طلب را به اين سمت و سو ميبه

ی آرمانی ـ دينی با برقراری عدالت، آزادی، رفاه، امنيت و سعادت همه جانبه را داشته  آه سودای يك جامعه

های   ما نيز همچون ساير گروه شايد الزم بود.است ی قدرت يك صنف روحانی گرفتار آمده است در سيطره

گرفتيم تا  های قدرت قرار مي ها و نهاد مخالف، در اين موضع نقد و اعتراض عليه وضع موجود و عليه دستگاه

های مردم، برای ما آه يك گروه انقالبی و آمارنگرا  ميزان صداقت آنها در پيروی از اهداف انقالب و خواسته

 . بوديم روشن شود

ی   ساله ۴١ـ ۵١آشانيد تا از عملكرد  های حكومت مي ما را آنجكاوانه به درون نهادهمين امور ذهن 

آنها آگاه شويم، زيرا همچون آسانی آه به تازگی از خواب برخاسته باشند، به اين واقعيت تلخ رسيده بوديم آه 

وان بيان آنها را نداشته به نام دين و انقالب و شهيد و روحانيت، اقداماتی صورت گرفته است آه قلم، قدرت و ت

های   اعمال شكنجه)!؟(تحت عنوان حكم الهی امام  ٣۶٧١های دسته جمعی در سال   اعدام. و نخواهد داشت

قرون وسطايی توسط دادستانی انقالب و باند الجوردی و وزارت اطالعات و حفاظت سپاه، رانت خواری 

ی قضايی و   لگدمال شدن حقوق بشر در حوزهی امور مالی ـ اداری و اقتصادی آشور، گسترده در حوزه

ی مبارزه با تهاجم فرهنگی، حيف و ميل و  دادگاههای انقالب، برخورد با فرهنگيان و دانشگاهيان به بهانه

دزدی و رشوه و اختالس در نهادهای مالی شكل گرفته در پرتو انقالب همچون بنياد مستضعفان، سلب حقوق 

اين ترتيب بود مه  به ،در هر صورت. سرآوب و نظارت استصوابی و امثال آنشهروندان با اعمال سانسور و 

ری عليه مظالم و مفاسد دانستيم تا به افشاگ اعتماد شده بوديم و رسالت خود مي هر حرف و عمل دستگاه بيبه 

 .بپردازيم

 

 حكومت وحشت
از هر گونه اظهار نظر در مورد اعتمادی، خفقان و وحشت،  اين در حالی بود آه به دليل حاآم بودن فضای بي

ام آه در بهار سال  هنوز فراموش نكرده. نموديم برخی مسائل از جمله حرف زدن در مورد رهبر پروا مي

های سبزوار و مشهد، همراه با دو تن از اعضای شورای مرآزی اتحاديه،  به قصد سخنرانی در دانشگاه ٣٧۴١

نگرانی اول ما . در طول راه همواره از دو مسأله نگران بوديم. می نقليه شخصی، عازم آن منطقه شدي با وسيله

ای يا زير آاميونی بفرستد و از   با اجير آردن آسانی، ما را به عمق دره،اين بود آه مبادا دستگاه رفسنجانی

) یپرويز سفری و محمد مسعود سالمت(داشت آه نكند سخنان انتقادی ما سه نفر  سوی ديگر، اين نگرانی وجود 

آن هم در عمق آوير سمنان و خراسان در مورد رهبر جمهوری اسالمی، از طريقی شنود شود و موجب گردد 

در هر صورت دادگاه اختالس تشكيل شد، محسن رفيق دوست به عنوان ! هايمان بر هم بريزد تا همه برنامه

 اآنون آه اين ، است بدانيدجالب(مطلع احضار شد، مرتضی رفيق دوست به حبس ابد محكوم و بعد هم آزاد شد 

 و يك راديو ساکن آن بودهآنم آه قبًال مرتضی رفيق دوست   در زندان و اطاقی زندگی مي،نويسم یسطور را م
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 آری اين است .و اما فاضل بيچاره به سرعت اعدام شد) ؟!يك موج نيز باقی مانده آه گويا از ايشان بوده است

 ! گاه قضايی جمهوری اسالمیطرفی در دست رعايت عدل و انصاف و بي

 در . روز توقيف غير قانونی شروع شده بود ٣٢١ی  پيام دانشجو پس از  دور دوم انتشار هفته نامه

البته از ( ماه به طول انجاميد، باز هم نوشتيم، اما اين بار از شكنجه در بنياد مستضعفان ٢اين دور آه حدود 

دانستيم به سرعت نشريه  ی اما جرأت نوشتن آن را نداشتيم زيرا مشكنجه و وزارت اطالعات آگاهی يافته بوديم

 باز هم از فساد مالی و اختالس نوشتيم، از تبعيض و نابرابری در دستگاههای   نوشتيم، !)را توقيف خواهند آرد

از قوه قضاييه، وزارت اطالعات و شهرداری و بانك صادرات و بنياد مستضعفان و حيف و . حكومتی نوشتيم

يل در آن بنياد و پرونده تحقيق و تفحص مجلس از اين بنياد و تاراج اموال عمومی در اين نهاد و از م

ی رفسنجان و نقش پنج  تر از فساد مالی در تعاونی پسته اما از همه مهم. آارگزاران باند قدرت سخن گفتيم

نی پسته رفسنجان در حين صادرات در اين زمينه و نيز از اختالس در تعاو) های رفسنجاني عموزاده(برادران 

من . به آلمان و امثال آن نوشتيم و به همين دليل دور جديد برخورد سياسی ـ امنيتی و قضايی با ما شروع شد

آند خواهم پرداخت تا معلوم  هايی از اين پرونده آه با عملكرد قوه قضاييه رژيم سروآار پيدا مي صرفًا به جنبه

 . دانيم یين قوه را مظهر ظلم و ستم مشود بر پايه آدام منطق، ا

 

 برخورد رهبر با من
و در حين انتشار هفته نامه پيام دانشجو، از رهبر جمهوری اسالمی درخواست مالقات  ٣٧۵١اوايل سال 

مسئول ارتباط مردمی دفتر رهبر، از شورای مرآزی اتحاديه دعوت آرد تا حرفهای اين شورا را ضبط . آرديم

اين در . ی ما با رهبر وقتی در نظر بگيرند آنها حاضر نشدند برای تشكيل جلسه. انتقال دهدآرده و به رهبر 

 جلسه خصوصی و ۶ـ٧حدود  ١٣٧١تا  ٣۶٣١ی دانشجويی از سال  حالی بود آه شورای مرآزی اين اتحاديه

گويا . شناخت ی ای برگزار آرده بود و ايشان برخی افراد شورای مرآزی را از نزديك م عمومی با آقای خامنه

در . دفتر رهبر از چيزی واهمه داشت و به همين دليل اين تماس يعنی جلسه با رهبر را با واسطه برگزار آرد

آن جلسه اعضای شورای مرآزی و من به صورت شفاف و صريح از انحراف مسئولين جمهوری اسالمی از 

رديم آه ما بر اصول اوليه انقالب باقی اهداف انقالب به ويژه اصل آزادی و عدالت سخن گفته و اعالم آ

در مورد مفاسد گوناگون در دستگاه . ايم اما اين جمهوری اسالمی است آه از اين مسير منحرف شده است مانده

. هايی ارائه داديم حكومت به شدت اعتراض آرده و در عين حال از روی صدق و از سويی خام فكرانه راه حل

هنوز زمان زيادی از اين . بر به ما اعالم آرد اين نوارها را به رهبر خواهد دادمسئول ارتباط مردمی دفتر ره

از سوی ديگر . جلسه نگذشته بود آه مقدم بار ديگر اعضای شورای مرآزی اتحاديه را به جلسه دعوت آرد

از طرف ای آه آقای مقدم دعوت آرده  آقای حجازی از مسئولين دفتر رهبر ضمن تماس با من، اعالم آرد جلسه

روز بعد اين جلسه در دفتر مقدم تشكيل شد و تعدادی از اعضای شورای مرآزی اتحاديه در اين . رهبر است

ای صادر  امريه) یمنظور رهبر جمهوری اسالم(از سوی آقا :  در اين جلسه مقدم اعالم آرد.جلسه حاضر بودند

من ) ؟!مضامين امريه: (امريه اين بود. زی بشنومشده آه من وظيفه دارم آه امريه را بخوانم اما وظيفه ندارم چي
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جمع ) منظور اتحاديه دانشجويي(آنيم اما جمع شما  ارتباط او را با دفتر قطع مي. از طبرزدی ناراضی هستم

 .توانيد با ما در ارتباط باشيد خوبی است؛ اگر بخواهيد مي

 ٧۵ تا  ٧٣ بود آه از سال اين امريه عكس العمل اعضای اتحاديه را برانگيخت و اين در حالی

فشارهای مختلفی از سوی باند رفسنجانی، گروه فشار، وزارت اطالعات و قوه قضائيه بر اتحاديه و شخص من 

وارد آمده بود تا بلكه ما از مواضع خود عقب نشينی آنيم و البته بخشی از فشارها از طريق ايجاد انشعاب در 

تر و  ی در عين حال اين فشار جديد بسيار جد. يی عضو بودهای دانشجو درون تشكل اتحاديه و انجمن

 برخی بر اين باور بودند آه .ای آه گروهی از اعضا اتحاديه جدا شدند تر از فشارهای قبلی بود به گونه خطرناك

آه، مگر   گروهی نيز اين پيام را برای ايشان ارسال آردند.توان مقاومت در مقابل اين فشار جديد را نداريم

تحاديه و ايم و فعاليت ا ما هر فعاليتی انجام داده ايم با هم بوده! شود جمع ما خوب باشد اما طبرزدی بد باشد مي

ی اين گزارش  در هر صورت حوادث بعد از اين فشار جديد در حوصله. ستنشريه حاصل عمل جمعی ما

 .  قوه قضائيه مربوط استخواهم در اين گزارش ارايه دهم چيزهايی است آه به یگنجد؛ آنچه من م ینم

 

 تعطيلی دايم هفته نامه: ۴پرونده 
وزارت . آمتر از يك هفته پس از اين امريه، هيئت نظارت بر مطبوعات هفته نامه پيام دانشجو را توقيف آرد

يورش آورد و من را به ) خان و اتحاديه واقع در پل آريم(اطالعات دولت رفسنجانی مسلحانه به دفتر نشريه 

ای دادند آه قاضی  نامه را به شعبه ی هفته اين بار پرونده.  قضايی امام خمينی برد و شبانه بازجويی آردمجتمع

مسئوليت آن را ) مسئول حراست دادگستری آه گويا بعدًا به دليل تخلف قضايی از اين پست محروم شد(ارجمند 

شب به من در مورد   ١١عت قاضی ارجمند در حضور بازجوی وزارت اطالعات و حدودًا در سا. داشت

اولين شكايت از طرف دفتر ارتباط مردمی بيت رهبری با امضای مقدم . های رسيده تفهيم اتهام آرد شكايت

ای را به دادگاه ارسال آرده بودند آه مدعی بودند متن چند پيام تلفنی از سوی مردم است  آنها نوشته. رسيده بود

شكايت دوم مربوط به آقای ! ام نامه پيام دانشجو، عليه نظام تبليغ آرده هآه مطابق ادعای آنها من از طريق هفت

شكايت سوم از سوی بنياد مستضعفان تنظيم شده بود و . مدير مسئول نشريه يا لثارات بود) یعبداله(محتشم 

 ... ی رفسنجان، بانك صادرات و های بعدی از سوی شرآت تعاونی پسته رفسنجان، هاشميان امام جمعه شكايت

آرد، بعد وزارت اطالعات به  ی روال آار اين بود آه ابتدا هيئت نظارت اعالم توقيف م. رديف شده بود

آرد و در مرحله  آوری آرده يا پلمب مي شد و همه چيز را جمع ور مي ها و دفتر نشريه حمله چاپخانه و آيوسك

های   يك هجوم همه جانبه از سوی همه دستگاهدر واقع. بردند ها را تنظيم و به دادگاه مي بعدی به سرعت شكايت

شكايت بيت رهبری در صحن دادگاه مطرح ! یعليه حقوق شهروند! عليه قلم و بيان! حكومتی عليه يك شهروند

؟ برای اينكه به مسئولين ذيربط بفهماند آه رهبر ه بوداما با چه هدفی صورت گرفت. باز پس گرفته هم نشد. نشد

فهماند آه چه  یاين اعالم به قاضی و دستگاه امنيت م. رزدی ناراضی و بلكه شاآی استاز اين نشريه و از طب

نامه ناراضی و عصبانی  او به شدت از انتشار هفته! شد بايد بكنند؟ ضمن اينكه رفسنجانی نيز بايد راضی مي

 برای توقيف نشريه و خالصه اينكه همه و از همه جا. آرد اين اقدام دفتر رهبری، رفسنجانی را خشنود مي. بود

 . آردند تا يك نشريه را تعطيل آنند های ذی نفوذ دخالت مي همه دستگاه. محاآمه من آماده شده بودند
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بعدًا اشعری معاون وقت مطبوعات وزارت ارشاد به من گفت تعطيلی نشريه توسط هيئت نظارت بر 

ديران مسئول نشريات با رهبر در سال روز ديدار م. ی حجازی در حضور رهبر بوده است مطبوعات به اشاره

ـ من هم در آن ديدار حضور داشتم و اين در حالی بود آه رهبر چند روز قبل عليه من امريه صادر  ٣٧۵١

آنند و  آرده بود ـ و قبل از اينكه رهبر در جلسه عمومی حاضر شود، وزير ارشاد و معاونين با ايشان ديدار مي

نامه پيام دانشجو  گويد آه چرا با هفته حضور رهبر، حجازی به اشعری ميگويا در اين جلسه خصوصی و در 

ها به اين دليل  همه اين. شود تا هيئت، حكم توقيف نشريه را صادر آند همين امريه موجب مي! آنيد برخورد نمي

از . برويمبود آه من و دوستانم در دفاع از حقوق خود و مردم ايستادگی آرديم و نخواستيم زير بار حرف زور 

نامه و از آن سو اقدام قضايی از سوی دفتر  يك سو امريه برای خودم، از سوی ديگر دستور توقيف هفته

 !یرهبر

 
 مفهوم استقالل قوا

فلسفه . ی تشكيل دادگاه، الزم است در مورد استقالل قوا سخنی به ميان آورم ی بحث و شرح نحوه قبل از ادامه

در واقع در . الك فيلسوف انگليسی مبنای بحث خود را بر حقوق طبيعی نهادجان . استقالل قوا از غرب است

مقابل حكومت شاه و آليسا و امتيازات اعتباری آنان، برای اثبات مرجعيت حقوقی، بحث از حقوق طبيعی را 

. او گفت اصالت نه از آن پاپ و آليسا و نجيب زادگان و اشراف آه متعلق به آحاد بشری است. مطرح آرد

بنای استدالل جان الك اين بود آه تنها حق اصيل حق زندگی و حق حيات بشری است آه هيچ فرد و نهادی م

بشر به دليل اينكه حيات دارد . حق حيات و حق زندگی يك چيز قابل اثبات است. منطقًا حق سلب آن را ندارد

ر خود آه جزئی از وجود اوست، تملك ی حيات بدهد و بر آا او بايد بتواند آار آند و ادامه. پس حق حيات دارد

ی حقوق  ی فلسفه اصالت فرد، حق فرد، مالكيت فرد بر خود و بر آار و توليد خود از مبانی اوليه. داشته باشد

ی حقوق و  اين فيلسوف انگليسی انقالب بزرگ فكری در حوزه مربوط به فلسفه. در مكتب جان الك است

او حق انسانی و حق طبيعی و حق فرد . گيرد  آه مبنای ليبراسيم قرار ميآورد قراردادهای اجتماعی به وجود مي

ی قيد و بندهای عقيدتی و حقوقی قرار داد و موجب شد تا  برای تصميم در مورد سرنوشت خود را مقدم بر همه

 ـ مبانی فلسفی . فيلسوفان و نظريه پردازان پس از او مبنای جديدی برای حقوق بشر و دموآراسی وضع آنند

حقوقی جان الك در صدد است به لحاظ عقلی و منطقی اين حقيقت را به اثبات برساند آه آنچه اصيل است، 

سخن جان الك اين است آه هر حقی اعم از حق خداوندی يا حقوقی از اين دست . انسان و حقوق اوليه اوست

و چنانچه چنين تباينی به وجود آمد به نبايد در تناقص و تنافی حقوق اوليه و حقوق طبيعی آحاد بشر قرار بگيرد 

اين دليل آه انسان و حيات و زندگی او يك امر اصيل و يك حقيقت فلسفی ملموس و قابل اثبات برای همه مكاتب 

هاست، بنابر اين هيچ آس حق ندارد در موضع نمايندگی خدا يا نجبا و يا اشراف و طبقات  ی و اديان و ايدئولوژ

حقوق اوليه عبارت است از حق حيات، . ه ظاهر ممتاز، حقوق اوليه انسانها را سلب آندهای ب برتر و خانواده

حق تداوم زندگی، حق آار، حق مالكيت بر آار و تالش و ثمره اقدامات خود، حق مالكيت بر خود، حق تعيين 

صول طبيعی و بر حقوق اوليه يك سلسله ا. گيرد یی اين حقوق اوليه قرار م سرنوشت و ساير حقوقی آه بر پايه

و مطابق  .گرفته از تكوين است اما حقوق ثانوی يك سلسله اصول قرار دادی و متكی بر آن حقوق اوليه است
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ای حق نخواهند داشت آه فردی را به تملك  اين اصول اوليه، هيچ فرد يا گروه تحت هيچ شرايط و به هيچ بهانه

جزئی از شخصيت اوست را غصب نمايد و يا بخواهد او ی آار و تالش او آه  خود درآورده، دست رنج و ثمره

البته . زيرا هيچكس قيم و صاحب اختيار ديگری نخواهد بود. اش محروم سازد را از تالش برای احقاق حقوق

اين عدم قيموميت و صاحب اختياری و اين عدم حق برای به تملك درآوردن فرد و مالكيت او به معنای يك 

رچه به لحاظ رفتار اجتماعی همواره قدرتمندان به حقوق ضعيفان و فرادستان به اگ. ممنوعيت منطقی است

حقوق فرودستان تجاوز آرده و مبنای مشروعيت برای اين تجاوز را، زورمندی و توانايی خود در اعمال زور 

ی و اقتصادی دانسته و اين اقدام غير انسانی و غير قانونی خود را توجيه دينی يا اجتماعی و يا فلسفی و حقوق

آند، اگرچه قدرت و  حق طبيعی به لحاظ عقلی و منطقی هر نوع صاحب اختياری و تجاوز را نفی مي. اند آرده

 تسخير و تملك  منطق زور و قدرت چيزی جز تجاوز، تعدی،. ی مقابل اين منطق عمل آرده باشد زور در نقطه

، در تالش است بر اين تجاوز و تعدی يا به بيان و قيم مآبی نيست اما مبانی فلسفی حقوق طبيعی و حقوق بشر

منطق حقوق طبيعی در تالش است تا از طريق عقل و خرد و وضع . ی قدرت لجام بزند ديگر بر پوزه

هايی آه  قراردادهای اجتماعی منطقًا محترم برای آحاد شهروندان، لجامی بر منطق زورپرستی و يا ساير منطق

تنها اصلی آه قادر است حق طبيعی را بر پايه . ر اصيل شكل گرفته است باشدی حقوق اعتباری و غي بر پايه

پس رضايت اصلی است آه ساز و . وضع قراردادهای اجتماعی به محدوديت عقالنی بكشاند، رضايت فرد است

آنندگان تساوی حقوق  اين در حالی است آه طرفداران تبعيض و نفي. سازد آار يك زندگی جمعی را فراهم مي

ندی و نقض آنندگان حقوق بشر، با تمسك به حقوق اعتباری يا تفكرات ايدئولوژيك و امتيازات صنفی يا وهرش

اند، اصل زور را جانشين  نژادی و مذهبی و يا حاآم نمودن منطق زور و قيم مآبی، همواره در صدد بوده

قوق طبيعی جان الك، جز با وضع قوانين اجتماعی يا قراردادهای اجتماعی معطوف به ح. مندی آنند رضايت

مندی آحاد شهروندان در چارچوب ساز و آار يك رفتار عقالنی و روابط دموآراتيك، امكان پذير  رضايت

 . نخواهد بود

 و انديشمندان ديگری چون ولتر، فالسفهی همين حقوق طبيعی بر گرفته از فلسفه جان الك،  بر پايه

 جديدی از وضع قوانين پرداختند آه اصل تفكيك قوا از ثمرات اين ديدرو، ژان ژاك روسو و منتسكيو به تعريف

، ) م۶٨٩١(اولين قانون مترقی انگليس . بخش اصيل فكری در جهت تحقق حقوق بشر و حق طبيعی بوده است

و )  م٧٨٩١( مبانی انقالب آبير فرانسه ،) م٧٩١١(و تدوين قانون اساسی اين آشور )  م٧٧۴١(استقالل آمريكا 

همگی بر گرفته از انديشه فلسفی ـ حقوقی اين انديشمندان از )  م٩۴٨١(اعالميه جهانی حقوق بشر تصويب 

 . باشد آه اصل تفكيك قوا از نتايج حقوقی اين نهضت فكری است اواسط قرن هفدهم به بعد مي

قانون اساسی جمهوری اسالمی نيز برای اينكه بر حسب ظاهر به نظام جمهوری، مزين شده باشد 

آارگزاران و رهبران . ل تفكيك قوا را پذيرفت، اما در عمل چيزی جز نام از آن بر جای نمانده استاص

ی تزئينی به وجود آورد، به  جمهوری اسالمی، بر اين گمان بوده و هستند آه گويا قرار است يك آتابخانه

را به شگفت آورد آه به به عجب ای  ای باشد آه هر بيننده ی آتابها به گونه ای آه شكل و رنگ و اندازه گونه

ی تفكيك قوا، حقوق بشر و دموآراسی و بدون  اند بدون فهم فلسفه گمان آرده! ی زيبا و آاملی است آتابخانه

فًا و صرفًا با گزينش فرم جمهوريت و رديف آردن اصول تفكيك قوا در   التزام عملی به اين اصول، صر
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  به نمايش گذاشتن آن به يك آتابخانه خوب و آتابخوان خوب دستهای منظم مربوط به قانون اساسی و  قفسه

اصول حقوق بشر، دموآراسی و تفكيك قوا، همچون آتابهای خوش رنگ با طبع زيبا نيست آه فقط ! اند يافته

پيش از هر چيز فهم فلسفه اين اصول و التزام به بلکه های منظم قرار بگيرد،  برای نمايش و تزئين در رديف

 . اختن آن استعملی س

او همچنين آزادی را به . ترين حقوق انسانی تأآيد آرد منتسكيو بر حقوق اوليه جان الك به عنوان اولي

او بر اين عقيده بود آه برای تحقق آزادی . ترين حق برای بشر قائل بود ی ناپذير و اول عنوان يك اصل خدشه

بايد و . د به قانون تن داد و داوری را به قانون سپردی فرد در اجتماع باي حداآثر فرد و تضمين حقوق اوليه

ی عدالت تعريف آرد و بر اين باور بود آه يك  دانست و قانون را بر پايه ی اختيار قانون مي نبايدها را در حيطه

ی انسانها و مستقل از زمان و مكان وجود دارد آه آن  نسبت برابر و مساوی بين همه امور عالم مستقل از اراده

تواند به  بر همين پايه او بر اين باور بود آه اين نسبت در نظام طبيعت و خلقت مي. اند را به عدالت وصف آرده

وقتی همه چيز در يك . عنوان يك الگو و راهنمای عمل برای وضع قانون و تنظيم رفتار جامعه قرار بگيرد

او .  و اخالق از درون آن منتزع خواهد شدحالت عادالنه و برابر قرار بگيرد، حق و آزادی و عدالت و قانون

ی آزاد به جمعی  بر اين باور بود آه آحاد بشر، حقوق طبيعی و اوليه خود را از طريق انتخاب و با يك اراده

آنند تا آزادی و حقوق همگانی و عمومی تحقق يابد و اين جمع يا دولت با تفكيك در  تحت نام دولت منتقل مي

ی عمل   برابر و با عدم دخالت در حوزه يفی، اجرايی و قضايی و در يك حالت عادالنه،های گوناگون تقن حوزه

اگر همه امور به شكل انحصاری در دست يك قوه قرار . يكديگر بر يك وضع عادالنه قرار خواهند گرفت

اعمال قيموميت ای وجود نداشته باشد، آن جمع به استبداد و خودآامگی و  بگيرد و هيچ نيرو يا قوه آنترل آننده

بهترين وضع آن است آه وظيفه قانون گذاری در . آشانيده شده و حقوق شهروندان را زير پا خواهند گذاشت

ی قضاوت در دست گروه منتخب ديگر و وظيفه اجرا بر عهده گروه سوم قرار  دست گروهی منتخب و وظيفه

 و تنظيم قوا در جهت منافع اجتماع صورت بگيرد و در عين حال آه اين قوا به همديگر مدد و ياری رسانيده

ی ديگر منع خواهند شد تا با وضع اين شرايط، قانون، عدالت و آزادی به  پذيرد، از هر گونه دخالت در قوه مي

 . نفع شهروندان رعايت گردد

ا او به دنبال اين است تا ب. داند منتسكيو، آزادی را قدرت و توانايی فرد در برابر دولت و قانون مي

در واقع . ارائه يك مدل عادالنه برای ساختار توزيع قدرت، از اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگيری نمايد

 اختيار، انتخاب، مشارآت و حق  ی قبول حقوق اوليه و حقوق طبيعی مثل آزادی، ی حقوق بشر بر پايه فلسفه

ن حقوق در ذات خود با هر نوع اعمال نفوذ، اي. تعيين سرنوشت و حق آزادی بيان، قلم و مذهب استوار است

 . تبعيض، نابرابری، قيم مآبی و زورگويی مخالف هستند

ی حقوق بشر و تفكيك قوا را نپذيرفته اگر چه در قانون اساسی نيمه   اما، فلسفه،رژيم جمهوری اسالمی

 . مترقی ـ نيمه قرون وسطايی خود، از تفكيك قوا سخن به ميان آورده است

آورد و از سوی ديگر برای رهبر يا ولی فقيه،  يم از يك سو سخن از تفكيك قوا به ميان مياين رژ

آنند، خبرگان را  رهبر را خبرگان رهبری انتخاب مي. قدرت مطلقه و اختيارات فرا قانون قائل شده است

 خبرگان آه با  از سوی ديگر جمع! آند ی آند، شورای نگهبان را رهبر انتخاب م ی شورای نگهبان تأئيد م



 ی در اثبات عدم استقالل قوه قضائيه رژيم جمهوری اسالمیگزارش - اقتدارگرايان عليه حقوق بشر

20 

همچنين ! اند قرار است آه بر عملكرد رهبر نظارت داشته باشند واسطه از سوی رهبر گزينش و تأييد شده

شورای نگهبان منصوب رهبری حق وتوی تصميمات مجلس را داشته و اين در حالی است آه رئيس قوه 

 گزينش و حكم او از سوی رهبر قضاييه به نصب رهبر است و رئيس جمهور نيز بايد از سوی شورای نگهبان

به ! اين در حالی است آه نمايندگان مجلس نيز بايد از سوی شورای نگهبان گزينش و تأييد گردند! تنفيض شود

ی تفكيك قوا اين است آه  اعتبار ساخت؟ اساس فلسفه توان اصل تفكيك قوا را بي تر مي از اين شفافآيا راستی 

ند به نحوی يكديگر  کن ی مردم، ضمن اينكه در حوزه عمل يكديگر دخالت نمقوای تفكيكی اما انتخابی از سوی

را آنترل آنند آه در يك تعامل منطقی و عادالنه، ضمن اينكه منفعت و سعادت و مصلحت عموم رعايت 

ی  اين جماعت همه. گردد، قدرتی به وجود نيايد آه به راحتی بتواند حقوق اوليه شهروندان را سلب نمايد مي

رت از جمله، قدرت انتخاب مردم را به صورت انحصاری در دست يك فرد آه مادام العمر براريكه قدرت قد

بهترين ! سوار است قرار داده و در عين حال مدعی هستند آه در جمهوری اسالمی قوا از يكديگر مستقل هستند

درت مطلق، فرا قانون و تعريف برای رژيم جمهوری اسالمی اين است آه، حكومت و دولت در اختيار يك ق

قوا هر آدام همچون بازوی اجرايی رهبر هستند آه در خدمت . استی عموم  مادام العمر و منفك از اراده

ها  البته نام اين ساختار جمهوری است اما نه اينكه مثل ساير جمهوري. گيرد ی برتر و فرا قانون قرار مي اراده

،  نه تنها حفظ نمی شود حقوق اساسی ملت از اين طريقضح است کهوا! استباشد بلكه از نوع اسالمی و دينی 

 . شود زير پا گذاشته مياين حقوق بيش از هر جای ديگر بلكه با وضع قوانين خاص و بعضًا غير انسانی 

ی قدرت حاآم زير پا گذاشته  حقوق اساسی ملت از دو مسير يكی وضع قوانين و ديگر، اعمال اراده

لی است آه هيچ دستگاه نظارت مستقل از حكومت برای نظارت بر عملكرد آنها وجود شود و اين در حا مي

در جوامع دموآراتيك نه تنها وضع قوانين در اختيار نمايندگان مستقيم مردم بوده و قانونگذاری انحصارًا . ندارد

پاسخگو هستند، بلكه ای و  در اختيار قوه مقننه قرار دارد و نه تنها همه نهادهای حكومتی، انتخابی، دوره

ها و مطبوعات آزاد و مستقل از حكومت و دولت و به  مثل احزاب، سند يكاها، اتحاديه نهادهای مدنی مقتدر، 

جمهوری اسالمی، وضع قوانين، . نمايندگی از سوی شهروندان برارآان حكومت نظارت مؤثر خواهند داشت

ای  ری در اختيار خود گرفته و چنانچه نشريهقوای حكومت و حتی احزاب و مطبوعات را به صورت انحصا

به سرنوشتی دچار خواهد شد آه هفته  ی اقتدار رهبر و حكومت و جناح حاآم عمل آند،  بخواهد خارج از حوزه

 ! نامه پيام دانشجو به آن گرفتار شد

 لحاظ ی فرا قانون بوده و اين فرد انتصابی به به راستی وقتی رئيس قوه قضائيه به انتصاب اراده

ی برتر بداند و او نيز ساير مسئولين و آنها نيز به  عقيدتی، صنفی، سياسی و اداری خود را مطيع اراده

اصطالح قضائی را نصب آنند آه مشروعيت و مقبوليت و حيثيت عقيدتی و سياسی و مالی خود را در گرو اين 

از سوی اين قوه و آارگزاران آن در برخورد با طرفانه و عادالنه  تقيد و پيروی بدانند، باز هم انتظار رفتار بي

افراد و جريانهای مستقل از قدرت وجود خواهد داشت؟ آدام عقل سليم خواهد پذيرفت آه از يك حكومت فردی 

 امنيت برخيزد؟ آدام  و، ترقی، قانونگرايی، رفاه، آزادیی فراقانون، عدالت، پيشرفت با اعمال نظر اراده

به عدالت و آزادی و رفاه و امنيت و قانون گرايی رسيده آه اين، دومی » دسپاتيزم«و » ابسولوتيزم«حكومت 

 آن تلقی گردد؟ 
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 قدرتهای فراقانون
ای، به غصب  های برتر و پيروان آنها، در تمامی تاريخ با يك توجيه و تفسير به ظاهر عوام پسندانه همه اراده

ای مثل فرهمندی، تقدس، علم، تدبير،  اند آه از امتياز ويژه آنها بر اين باور بوده. اند قدرت و حكومت پرداخته

شجاعت، پرهيزگاری و آاردانی برخوردار هستند و به همين دليل از هر اشتباه و عيب و نقص و ضعف، 

ی عموم نيز  اند آه همچون يك قدرت برتر در جامعه شناخته شوند و وظيفه مصون بوده و لياقت اين را داشته

يا نژادی و يا مذهبی و    از اين موجود فرهمند برای رسيدن به آمال و سعادت فردی يا ملی،پيروی و اطاعت

خواهد نژاد ژرمن را بر   آيا چندين ميليون آلمانی هيتلر را يك اراده برتر و يك نخبه فرهمند آه مي.صنفی است

بديل برای  را رهبر ممتاز و بيهای شوروی سابق، استالين  يا آمونيستآآوردند؟  جهان حاآم آند به حساب نمي

 و تيکلينی را يك رهبر آاريزماو آيا ميليونها ايتاليايی، موس پنداشتند؟ حاآميت پرولتاريا در سراسر گيتی نمي

ها و قوم و قبايلی آه  شايسته برای رهبری اروپا در نظر نگرفته بودند؟ همه ساختارهای حكومتی و يا ملت

ای مثل فرهمندی و ابر مردی در نظر گرفته و او را بر فراز قانون نشانده  ژهبرای افرادی خاص، امتيازات وي

ی عقل و خرد  اند به اين دليل آه قاعده چون و چرا از آن پرداخته و به او اختيارات ويژه بخشيده و به پيروی بي

اند، به   تن دادهگرايی و ايدئولوژی پرستی غير واقع بينانه را رعايت نكرده و برسبيل احساس، عاطفه، ذهن

. اين قانون جامعه و تاريخ است. اند خودآامگی و عقب افتادگی و فقر و ذلت و فروپاشی و اضحالل داده

انحصار همه اختيارات و حقوق شهروندان در دست يك فرد يا يك گروه و تعطيل آردن عقل و خرد به اين 

آند و سلب مسئوليت جمعی به اين  ی  مردم فكر مبهانه و ادعا آه آن فرد يا گروه عقل آل بوده و به جای همه

بهانه آه تنها يك گروه يا فرد قادر به اتخاذ تصميمات مهم است و جايگاه خدايی بخشيدن به انسانهای عادی، 

همه انسانها . گرايی و عقالنيت و افتادن در دام جهل و عصبيت نخواهد بود چيزی جز خروج از جاده واقع

د به لحاظ تجربه و دانش و آاردانی هستند و در عين حال بشر به حكم طبيعت بشری دارای يك ظرفيت محدو

های شخصی، صنفی و گروهی نيست، ضمن اينكه قدرت به لحاظ طبيعت ويرانگری خود،  خود، فارغ از آشش

 نظارت چنانچه در يك نقطه متمرآز شده و معادله عادالنه و خردمندانه ای برای توزيع آن وجود نداشته باشد و

پردازد آه حجم سنگينی از آب در پشت يك  ای بر آن صورت نگيرد، آنچنان به ويرانگری مي دقيق و همه جانبه

حجم سنگين و سرآش آب ابتدا سد را تخريب می آند و در پس آن به ويرانگری هر . سد ضعيف جمع شده باشد

 . اشته باشدآنچه در پايين دست سد از خانه و آاشانه و حيات و زندگی وجود د

و پوچ انديشانه پرهيز آرد و » یاتوپياي«بايد بر سبيل عقل و خرد و انديشه رفتار نمود و از افكار 

حق فرد و جامعه را به رسميت شناخت و پذيرفت آه هيچ فرد يا گروهی به صرف انتساب به يك نيروی 

انسانها را همانگونه . ايی نخواهد رسيدماورايی يا قوسی، به علم و قدرت و پرهيزگاری و آاردانی و توان ماور

آه هستند، ببينيم و حقوق فرد و جامعه را بر مبنای عقالنيت ارزيابی نماييم و از انتظارات يا انتسابات و 

 . تفكرات آرمانگرايانه آه در تضاد اصولی با واقعيات موجود و حقايق عقلی است پرهيز نماييم

اختاری آه از يك سو بر پايه حقوق شهروندی و انتخاب س. بايد به يك ساختار عقالنی تن داد

شهروندان شكل گرفته باشد و يك ساختار آامًال دموآراتيك و عرفی باشد و از سوی ديگر بر پايه قرار دادهای 

قرار داد اجتماعی امری است آه با رأی اآثريت، اراده عمومی را . های عمومی عمل نمايد اجتماعی و توافق
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انسان می خواهد خود حاآم بر . اخت، بايد قبول آرد آه دوران حقوق ويژه به سر آمده استمحقق خواهد س

دين و مذهب اموری فردی هستند آه هيچكس را نمی توان به پذيرش . نياز به قيم ندارد. سرنوشت خود باشد

آه دين در آنجا ای است  مجموعه قوانين متكی بر دين مربوط به همان دوره و همان جامعه. آنها مجبور آرد

خواهد اثبات آند آه دوران  های دينی يا ايدئولوژيك به سر آمده و بشر مي  حكومت دوره. متولد شده است

تواند برای خود تصميم بگيرد و يا برای خود قانون  طفوليت و نارسيدگی عقلی را پشت سر گذاشته و خود مي

 . مبانی اخالق و معنويت نيستنيازی به  البته اين سخن به معنای بي. مناسب وضع آند

 
 ادامه سخن در مورد پيام دانشجو

سخن ما در مورد چگونگی تصميم سازی از سوی رهبر، دفتر رهبر، هيئت نظارت بر مطبوعات، وزارت 

ی مستقل و مردمی يعنی هفته نامه پيام دانشجو   برای قوه قضاييه در جهت برخورد با يك نشريه...اطالعات و 

توسط ه بود چاپ شدکه آن  ۵٨ شماره منتشر شد و شماره  ۵٧ای آه جمعًا  نشريه. بود ٣٧۵١در بهار سال 

چند شماره نيز با قطع آوچك و به صورت غير رسمی چاپ و منتشر . وزارت اطالعات آقای فالحيان خمير شد

 . شد آه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

ت قاضی ارجمند، پس از اينكه نشريه از سوی مجتمع قضايی امام خمينی به رياس ٣۶دادگاه شعبه 

غيرقانونی توقيف شده بود و بعد بطور ) یتوسط حجاز(هيئت نظارت بر مطبوعات و با دستور مستقيم رهبر 

از بازداشت من توسط وزارت اطالعات در عصر همان روز و انجام بازجويی شبانه همراه با تهديد و توهين و 

آردم اين احضار برای تفهيم  ابتدا گمان مي. رت گرفته باشد، من را احضار آردقبل از اينكه تفهيم اتهام صو

اما وقتی در مجتمع حاضر شدم، حضور عناصر وزارت اطالعات از يك سو و خبرنگاران از . اتهام است

نيز اعضای هيئت منصفه ! همه آنها آمده بودند تا آار را تمام آنندگويی . سوال برانگيز بود برايمسوی ديگر 

به قاضی ) ؟!ای عجب هيئت منصفه. (.. ندا عسگر اوالدی، روح اهللا حسينيان، اشعری و :حاضر بودند

او مرا نزد رازينی . ايد شما يك آاميون شاآی برای من درست آرده. ام اعتراض آرده و گفتم من تفهيم اتهام نشده

آه در اسرع وقت، دادگاه را تشكيل داده و او رئيس دادگستری بود و گويا به رفسنجانی قول داده بودند . برد

ابتدا رازينی به .  آمده بودند... هاشميان و بنياد مستضعفان و   از پسته رفسنجان و وآالی مدافع.مرا محكوم آنند

من تشر زد، اما پس از اينكه مشاهده آرد من بيدی نيستم آه با آنگونه بادها بلرزم، وعده آرد آه جلسه دادگاه 

اند ـ صدا و سيما، خبرنگاران و هيئت منصفه و شاآيان ـ به همين  گفت آه همه را دعوت آرده. هد شدتمديد خوا

 سال ۵. نتيجه دادگاه از ابتدا معلوم بود. دادگاه در دو جلسه تشكيل شد. دليل امكان لغو جلسه دادگاه نيست

 !جزای نقدمحروميت از مديريت نشريه و يك سال حبس، بدل از حبس يك ميليون تومان 

 سال از اداره ۵هيئت نظارت به صورت غيرقانونی نشريه را تعطيل آرد و قوه قضاييه من را برای 

نجا آه در حكم دادگاه، حرفی از توقيف نشريه زده نشده بود، قاضی به من وعده داد آنشريه محروم آرد، اما از 

من حكم را پذيرفتم و يك ميليون . ر خواهد شدآه چنانچه به حكم بدوی اعتراض نداشته باشم، پيام دانشجو منتش

تومان جريمه را نيز پرداختم، اما پس از آن هيئت نظارت برای رفع توقيف اقدامی نكرد و قوه قضاييه نيز در 

قوه قضاييه جانب اقدام غيرقانونی هيئت . جهت خواست غير قانونی هيئت نظارت بر مطبوعات عمل آرد
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آه مستقل نبوده و آنجا آه حقوق شهروندی با اراده حكومتی در تضاد با هم قرار نظارت را گرفت به اين دليل 

شايان ذآر است آه از اقدام . (آند گيرد، قوه قضاييه حكومتی به نفع حكومت و قدرت عمل آرده و مي مي

ين ديوان ا ١٢غيرقانونی هيئت نظارت به دليل توقيف غيرقانونی به ديوان عدالت اداری شكايت نموديم و شعبه 

پس از حدود يك سال، رأی هيئت نظارت را نقض آرد اما باز هم آن هيئت و البته بعد از دوم خرداد و در 

 سال پيش، ٢ همچنين حدود ).زمان تصدی احمدبورقانی به عنوان معاون مطبوعاتی، رأی ديوان را نپذيرفت

ه بود به پايان رسيد اما مسئولين وزارت  ساله من از اداره نشريه آنگونه آه در حكم دادگاه آمد۵محروميت 

ارشاد يعنی، مهرنوش جعفری مدير آل و ساير مسئولين مربوطه به اين بهانه آه به رأی ديوان عدالت اداری 

نامه  اند، عمًال از انتشار مجدد هفته مبنی بر نقض رأی هيئت نظارت مبنی بر توقيف پيام دانشجو، اعتراض آرده

 اين اقدامات غير قانونی است و چنانچه روزگاری حكومت قانون در آشور برقرار جلوگيری آردند آه همه

 .شود، بايد پاسخگو باشند

 

  اولين تجربه زندان:۵پرونده 
نامه پيام دانشجو و برخورد غيرقانونی و ظالمانه قوه قضائيه با من به  پرونده پنجم مربوط به تداوم انتشار هفته

 شفاهی با قاضی ارجمند و نظر ايشان مبنی بر اينكه  پس از مذاآره.  بوده استعنوان مدير مسئول هفته نامه

ام، ضمن  هفته نامه از سوی دادگاه توقيف نشده، فقط من از اداره نشريه به عنوان مدير مسئول محروم شده

ديگر به محض اقدام، بار . معرفی مدير مسئول به وزارت ارشاد، در صدد انتشار مجدد هفته نامه برآمدم

از انتشار هفته ) ٣٧۵١پائيز (وزارت اطالعات وارد آارزار شد و با همكاری وزارت ارشاد و آقای اشعری 

ی نشريه چاپ شده را در چاپخانه توقيف و دستور دادند تا  نامه جلوگيری آرده و بيش از يكصد هزار نسخه

ارشاد به قاضی مرتضوی آه به من مجبور شدم از اشعری به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت . خمير شود

 از سوی ديگر وزارت ارشاد نيز از من به .تازگی مسئوليت شعبه ويژه مطبوعات را پذيرفته بود، شكايت نمايم

د آه مرتضوی از من خواست به دليل عجز آفالت يك شب به زندان شنتيجه اين . همين شعبه شكايت آرده بود

خواهد  به اين بهانه آه با اين ترفند مي) ؟(!ا اين قاضی عادل جالب است آه آفيل من حاضر بود ام(بروم 

اشعری را به دادگاه بكشاند و به شكايت من رسيدگی آند، از من خواست آه برای يك شب تحمل حبس را 

يعنی باز هم نتيجه به نفع دستگاههای حكومت و در جهت مقابله !) بپذيرم و البته اين يك شب به يك هفته انجاميد

 . قوق شهروند منتهی شدبا ح

بودم و اين در حالی بود آه بنا ) ٣٧۵١در سال ( من اولين زندانی مطبوعاتی قاضی مرتضوی ،آری

پس از آن و در جريان همين پرونده هفته . به حكم خودشان، اين حق من بود آه هفته نامه را مجددًا منتشر آنم

اگر چه در (ر بار زور بروم و مجددًا اقدام به انتشار نمودم خواستم زي نامه پيام دانشجو به اين دليل آه من نمي

ههای چاپ دستی و امثال آن آه از اين ناحيه زيان و   نسخه و با ماشين ٠٠٠٠۶قطع آوچك و تيراژ حدود 

ضررهای فراوانی به ما وارد گرديد و همواره از ناحيه وزارت اطالعات، وزارت ارشاد و قاضی مرتضوی، 

 .)گرديد یوانی برايمان ايجاد مهای فرا مزاحمت
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جالب است آه قاضی مرتضوی به اين بهانه آه شرآت تعاونی پسته رفسنجان و وزارت اطالعات به 

سازی آرده و از انتشار مجدد هفته  اند، برای من پرونده دليل چاپ مجدد هفته نامه پيام دانشجو از ما شاآی شده

اين در حالی است آه قاضی ! ينكه آن پرونده هنوز مفتوح استتر از همه ا مضحك. نامه ممانعت بعمل آورد

مرتضوی از اقدام غيرقانونی هيئت نظارت آگاه بود اما حتی برای يك بار، توان احضار يكی از مسئولين 

راندند و به  وزارت ارشاد را نداشت و در عين حال اين عوامل وزارت اطالعات بودند آه بر قاضی حكم مي

 !  به او ـ مرتضوی ـ با صراحت گفتم آه شما قاضی الدوله هستيدهمين دليل روزی

در هر صورت اراده برتر و از جمله رفسنجانی و وزارت اطالعات تصميم گرفته بودند آه تحت هيچ 

قوه قضاييه قرار . شرايطی اجازه انتشار مجدد هفته نامه را ندهند و قوه قضاييه نيز ابزاری در دست آنها بود

ايه عدل و قانون احقاق حق و ابطال باطل نمايد و از اين قوه غير مستقل، چيزی جز از آنچه عمل نبود، بر پ

 مهم اين است آه انسانهای آزاده و عدالت خواه تن به رأی و قضاوت چنين .آند انتظار نخواهد بود آرده و مي

 . دستگاه غير مستقل ندهند

 
  باز هم گروه فشار:۶پرونده 

آشانيد، مربوط به حمله گروهی از طرفداران رفسنجانی در  ر و آار ما را به قوه قضاييه پرونده بعدی آه س

ای  آبان گروهی با بودجه ١٣در آن سال، روز . آموختگان است به دفتر اتحاديه دانشجويان و دانش ٣٧۵١سال 

ام عيوضی و با آه از سوی دفتر رئيس جمهور وقت به آنها اختصاص داده شده بود با سرآردگی فردی به ن

گيری از افرادی آه شهرستان الشتر  آارگردانی حسين مرعشی، برادر زن رفسنجانی و رئيس دفتر او و با آمك

ها و سرقت بخشی از اموال، از  ور شده و ضمن شكستن درب لرستان گرد هم آورده بودند به دفتر اتحاديه حمله

ی مهاجمين تحويل اطالعات نيروی انتظامی ـ  ه، سرآردهدر اين حمل. در و ديوارهای ساختمان به درون ريختند

 سال از ٧. ای از طريق نيروی انتظامی محل تنظيم و تحويل شعبه قاضی مرتضوی شد در محل ـ شد، شكواييه

اين دومين حمله گروه فشار اعم از .  اين پرونده هنور مورد بررسی قرار نگرفته است.گذرد آن تاريخ مي

 اين گروه اخير در حمايت از رفسنجانی بود آه عليه يك نشريه و تشكل  ودار ولی فقيهانصار حزب اهللا طرف

افتاد،  ی گرفت، عوامل قانون شكن در محل به  دام نيروی انتظامی، م ی مستقل سياسی ـ دانشجويی صورت م

 . شد ی رفت و بايگانی م ی پرونده به قوه قضاييه م

از وزارت اطالعات، اطالعات نيروی انتظامی، قوه قضاييه در واقع نهادهای مربوط به حكومت اعم 

و دفاتر رهبر و رييس جمهوری وقت ـ رفسنجانی ـ چنانچه قرار بود با اين حمالت گروه فشار برخورد قانونی 

آردند و از آن پس نيرويی وجود نداشت تا به دفاتر  آنند، در آن صورت اين نيروها را از خود سرخورده مي

ور  های دانشجويی، جلسات دانشگاهی و دفاتر روحانيون مستقل و آزاديخواه حمله ات، ميتنيگنشري احزاب،

های غيرقانونی و شبهه  گر برای پيشبرد اهداف قانون شكنانه خود، از همه راه های سرآوب حكومت. شوند

بزارهای مهم در اين راستا های فشار يكی از ا گروه. شوند تا بتوانند مخالفين را سرآوب آنند مند مي قانونی بهره

 . های زيادتری خواهيم داشت در اين زمينه حرف. ارزيابی شده است
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 ٣به مدت نزديك به  ٣٧۵١ تا ١٣٧٣نتيجه اقدامات قوه قضاييه و مجموعه نهادهای حكومت از سال 

حله دوم به مدت  مر،يك مرحله توقيف يك شماره(نامه پيام دانشجو  توقيف غير قانونی هفته: سال عبارت بود از

گذرد و اين نشريه هنوز به صورت غيرقانونی در  ی  سال م٧ سال آه اينك ۵روز و مرحله سوم به مدت  ٣٢١

چند مرحله حمله . های سنگين سياسی ـ اجتماعی و مالی بر يك نشريه مستقل و تحميل هزينه) توقيف مانده است

نامه و اتحاديه، و بردن اموال يا سرقت و يا تخريب و  های فشار به دفتر هفته از سوی وزارت اطالعات و گروه

بازداشت و بازجويی من توسط وزارت اطالعات طی دو مرحله و . ايجاد ضرب و شتم اعضای نشريه

دادگاهی آردن من در چند مرحله به قصد جلوگيری . زاد مطبوعاتي  آ سازی به قصد جلوگيری از فعاليت پرونده

ها و مفاسد حقوقی، امنيتی، سياسی  گر، دزدي خوار، اختالس ه مراآز و نهادهای رانتها علي ی از ادامه افشاگر

و اجتماعی، جلوگيری از چاپ و انتشار نشريه دانشجويی ندای دانشجو از سوی وزارت اطالعات و قاضی 

، های سنگين نهادهای حكومتی در دستگاه قضايی آه از ان جمله، وزارت اطالعات پرونده سازي. مرتضوي

بانك صادرات، شهرداری تهران، بنياد مستضعفان، شرآت تعاونی پسته رفسنجان، رفيق دوست، دفتر 

و ايجاد ناامنی اجتماعی و سياسی و ايجاد فشارهای فراوان روحی، سياسی و حقوقی عليه من، ... رهبری

و عمًال حقوق  خود گرفت، همه اين برخوردها در پوشش قوه قضاييه جنبه قانونی به. هايمان دوستانم و خانواده

 . دندکرشهروندی ما را سلب 

 

 و حمله گروه فشار ٧۶مهر  ٩٢گ نيت مي:٧پرونده 
. شود مربوط مي ٣٧۶١آبان ماه سال  ۴٢پرونده هفتم ما در قوه قضاييه به حمله گروه فشار به دفتر اتحاديه در 

ينگی از سوی اتحاديه دانشجويان ميتران در مقابل درب اصلی دانشگاه ته ٣٧۶١ مهر ماه  ٩٢توضيح اينكه در 

آقايان دآتر جواد امامی، ( تن از اعضای شورای مرآزی ٢در اين ميتينگ . ه بودآموختگان برگزار شد و دانش

با توجه به . من به صورت مشخص چند موضوع را مورد توجه قرار دادم. و من صحبت آرديم) یپرويز سفر

هايی آه از  مردم ايران با رأی به خاتمی عمًال مخالفت خود را با سياست ٧۶ خرداد ٢اينكه پس از انتخابات 

ای و رفسنجانی اعمال شده بود اعالم  به رهبری آقايان خامنه) افراطی، سنتی و مدرن(آار  سوی جناح محافظه

ريت قاطع  خرداد را دريافت آرده و به مرور خود را با خواست اآث٢رفت اين جريان پيام  آرده بودند، اميد مي

اما اقداماتی آه از سوی ايشان از يكسو و ساير . ملت ايران هماهنگ آرده و يا دست از قدرت و حكومت بشويد

گرفت حاآی از اين بود آه اين جناح نه تنها قصد هماهنگی با  گروههای جناح حاآم از سوی ديگر صورت مي

ميليون به  ٢١ در واقع در  خاتمی تجسم يافته بود ـميليونی به  ٢١های اآثريت ملت ايران را آه در رأی  خواسته

های   را ندارد، بلكه در صدد است تا با بازسازی نيروها و تجديد و تقويت سياست جناح حاآم پاسخ منفی داد ـ

گيری  اين رويكرد به لحاظ نظری البته در اين موضع. گذشته، عمًال در مقابل خواست اآثريت ايستادگی آند

در ! ای تجسم يافت آه او بارها و بارها اعالم آرد آه در ايران هيچ اتفاقی نيفتاده است منهشفاف آقای خا

صورتيكه همگان بر اين باور بودند آه در ايران اتفاقات بسيار مهمی افتاده و مردم در يك توافق بين االذهانی 

اعالم اين موضع از . د آورنداند با رأی خود اصالحات عميقی در حوزه حكومت و قدرت به وجو تصميم گرفته

سوی جناح حاآم مبنی بر اينكه در ايران هيچ اتفاقی نيفتاده است به معنای مقابله سياسی و نظری با خواست 



 ی در اثبات عدم استقالل قوه قضائيه رژيم جمهوری اسالمیگزارش - اقتدارگرايان عليه حقوق بشر

26 

جناح حاآم و در  ٧۶ خرداد ٢يافت آه قبل از  شد و اين مسئله از آنجهت اهميت بيشتری مي اآثريت تلقی مي

برای ما نيز معلوم . (ا به آار گرفت تا ناطق نوری برنده انتخابات شودای همه تالش خود ر رأس آن آقای خامنه

گيرد  و يك سال قبل از انتخابات رياست جمهوری به اين منظور صورت مي ٧۵بود آه برخورد با من در سال 

نوری نامه با تيراژ نزديك به نيم ميليونی و مردمی را به نحوی در خدمت حمايت از ناطق  آه به نحوی اين هفته

شود من مجبور  ای آه صادر مي آنند و امريه ی مطلوب آنها اين بود آه با برخوردی آه با من م. به آار بگيرند

های زيادی هم انجام دادند اما  نامه به خواست آنها تن بدهم آه البته در اين زمينه تالش شوم با نوشتن توبه

از  ا از دست من خارج آرده و با مديريت انتصابی به خود،نامه ر برخالف انتظار آنان عمل شد؛ و يا اينكه هفته

ساختار سياسی آينده «ای آه تحت عنوان  اين مطلب در بيانيه). برداری آنند اعتبار مردمی آن به نفع خود بهره

منتشر شد و موجب چندين ماه  ٣٧٨١آموختگان در ابتدای سال  از سوی اتحاديه دانشجويان و دانش» ايران

 .كنجه روحی برای من و ساير دوستانم گرديد، توضيح داده شده استزندان و ش

ای  و مسائل پس از آن موضوعات گسترده ٧۶ خرداد ٢در هر صورت شكست سنگين جناح حاآم در 

بر خالف انتظار عمومی، جناح شكست خورده به جای اصالح خود، اقدام به مخالفت با . را به دنبال خود داشت

ين مخالفت در چارچوب مواضع و عملكرد رهبران و گروههای وابسته به اين جناح ا. خواست عموم نمود

ها و به بهانه مخالفت با آمريكا  ی اين اقدامات در پوشش دفاع از اسالم، انقالب و ارزش همه. گرفت صورت مي

يص هاشمی رفسنجانی به رياست شورای تشخ. پذيرفت و دشمن فرضی و تهاجم فرهنگی بيگانگان صورت مي

 واليتی و ناطق نوری به .مصلحت گمارده شد و او اقدامات فراوانی برای اقتدار اين نهاد مشورتی صورت داد

شد در صدد هستند تا در پوشش چنين نهادهايی يك دولت  عنوان مشاوران رهبر انتخاب گرديدند و معلوم مي

ها را شروع آرد و با  له به دفاتر نشريهاهللا بار ديگر حم از سوی ديگر گروه انصار حزب. موازی تشكيل بدهند

از ديگر سو با تقويت . خواستند به القای اين ذهنيت بپردازند آه در ايران هيچ اتفاقی نيفتاده است اين اقدام مي

های انضباطی و همچنين حمله به تجمع دانشجويان دانشگاه  نهاد رهبری در دانشگاه، بسيج دانشجويی و آميته

در چنين حال و هوايی، من در . وه فشار، تالش برای مهار دانشجو و دانشگاه تجديد شدزاهدان از سوی گر

 . روشن آردمبه اين شرح به انتقاد از عملكرد آنها پرداخته و چند مسأله را  ٧۶ مهر  ٩٢ميتينگ 

ـ در مملكت بايد يك دولت وجود داشته باشد و آنهم دولتی باشد آه از رأی مردم، مشروعيت آسب ١

 .ده باشدآر

ـ اقدامات رفسنجانی و واليتی در اتخاذ مواضع در حوزه سياست خارجی با عنوان رييس تشخيص ٢

 .استبرد محكوم  مصلحت و مشاور رهبر، آه عمًال مواضع دولت قانونی را به زير سئوال مي

ـ حمله گروه فشار و نيز برخورد نهادهای انتصابی درون دانشگاهی با مطبوعات و جنبش ٣

 .محکوم استشجويی دان

ـ برای انجام اصالحات بنيادين خوب است قانون اساسی اصالح شود و رهبر با انتخاب مستقيم مردم ۴

 . ای باشد و همچنين در مقابل مردم پاسخگو باشد انتخاب شده و رهبری دوره

عه گيری شفاف و قانونی موجب شد تا افرادی همچون مشكينی از طريق تريبون نماز جم اين موضع

های نماز جمعه تهران و نيز عناصری از جناح محافظه آار به ويژه  در اردبيل، رفسنجانی از طريق خطبه
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آرم، ميرشكاك، ده نمكی  های رسالت و همچنين آيهان و امثال حسينيان، اهللا آسانی مثل بادامچيان در روزنامه

سوی محافل مربوط به جناح محافظه آار جوسازی از . سازی وجوسازی عليه من بپردازند در شلمچه به پرونده

مهر، گروه   ٩٢آبان يعنی آمتر از يك ماه پس از سخنرانی در ميتينگ  ۴٢تا آنجا شدت گرفت آه در روز 

ز ادر اين حمله تمام اموال اتحاديه را . ور شد آموختگان حمله فشار بار ديگر به دفتر اتحاديه دانشجويان و دانش

ای ضرب  كل را زير مشت و لگد گرفته و با آابل، پنجه بكس و مشت من را به اندازه اعضای اين تش.بين بردند

 اين حمله به من  جريانگروه فشار در!  روز برايم طول درمان نوشت ٢١و شتم نمودند آه پزشكی قانونی 

 !ای آرد آه به واليت توهين آرده گوشزد مي

 آرديم تا وضعيت را از نزديك مشاهده و پس از اين هجوم وحشيانه از نيروی انتظامی محل دعوت

ای عليه مهاجمين به شعبه دادگاه مجتمع قضايی بهشتی و در نزد قاضی  صورتجلسه آند و از اين طريق شكوائيه

نگاری آامپيوتری  با مراجعه به اطالعات نيروی انتظامی اقدامات قانونی از جمله چهره. طباطبايی ارسال آرديم

 سال از آن واقعه ۶اينك آه . معرفی برخی مهاجمين از دادگاه درخواست رسيدگی آرديمو امثال آن و همچنين 

گذرد هنوز هيچ اقدامی از سوی دستگاه قضايی برای رسيدگی به دادخواست ما عليه مهاجمين صورت  مي

 .نگرفته است

خوبی  زيرا ب آيد، اين آخرين شكايت از سوی ما به مراجع قضايی جمهوری اسالمی به حساب مي

برايمان اثبات گرديد آه دستگاه قضايی جمهوری اسالمی در پيروی از ساير نهادهای قدرت در اين آشور، نه 

ها و نهادهای حاآم برای اعمال  تنها توان احقاق حق بر پايه عدل و قانون را ندارد بلكه عمًال در خدمت گروه

دستگاهی آه قرار است در مقابل تعدی آری اين است عملكرد . فشار عليه شهروندان قرار گرفته است

به راستی مگر در ميتينگ ! پناه به احقاق حق و ابطال باطل بپردازد قدرتمندان و زورگويان عليه شهروندان بي

؟ در آن سخنرانی  گرفتيم چه گفته بوديم آه بايد اينگونه مورد حمله و هجوم همه جانبه قرار مي ٧۶ مهر  ٩٢

 قدرت فرا قانونی و غير پاسخگو :آنند ی  اصالح طلبان با آن دست و پنجه نرم مچيزهايی مطرح شد آه اينك

. در آنار يك دولت موازی و دولت در سايه همراه با رشد گروههای فشار و خودسر و نهادهای امنيتی موازي

آرد  ميپس از آن سخنرانی و اعالم مواضع صريح عليه اقدامات غيرقانونی جناحی آه شكست خورده اما تالش 

تا با سوء استفاده از نهادهای به ظاهر قانونی آه در دست داشت، قدرت خود را نهادينه آرده و با اصالحات و 

گيری   متأسفانه برخی طرفداران اصالحات نيز عليه ما به موضع.های مردم از موضع ستيز درآيد ستهخوا

عالم آرد و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی از درايتی من ا ابی آن سخنرانی را ناشی از بيحآقای س. پرداختند

! بين رهبر و رئيس جمهور هستيم» ايجاد دو قطبی آاذب«طريق نشريه عصر ما، اعالم آرد آه ما به دنبال 

اند آه ريشه همه مشكالت اقتصادی ، سياسی،   همگی بخوبی دريافته ٧۶ خرداد ٢ سال از ۶اينك و پس از 

ی اصالحات ريشه در ساختار قانون اساسی، وجو  ن مرز و بوم و شكست پروژهحقوقی، اجتماعی و فرهنگی اي

قدرت فرا قانون و غير پاسخگو و نهادهای انتصابی از يك سو و ضعف مفرط اصالح طلبان در دفاع از 

 ٢طلبان پس از  تسامح فراوان اصالح. های اصالحات و خواست اآثريت مردم ايران از سوی ديگر دارد برنامه

 با برخوردهای فرا قانونی و غيرقانونی جناح اقتدارگرا، مردم را به اين نتيجه منطقی رسانيده آه نه  ٧۶د خردا

تنها اصالحات درون حكومتی اين رژيم را اصالح نخواهد آرد بلكه دوره اصالح قانون اساسی نيز بر سر آمده 
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وم ساختار شكن برای رسيدن به حكومتی و تنها راه برون رفت از اين بحران همه جانبه برگزاری يك رفراند

و البته اگر اقتدارگرايان و اصالح طلبان با اين خواست . سكوالر و پايبند به دموآراسی و حقوق بشر است

 در آن صورت مردم از طريق يك انقالب  قانونی مردم نيز مخالفت آرده و سياست مماشات را دنبال آنند،

 . رسيددموآراتيك به مطالبات خود خواهند 

 با صراحت و شجاعت در مورد مسائلی حرف زديم آه  ٧۶ مهر  ٩٢جرم ما اين بود آه در ميتينگ 

جرم ما اين بود آه به ريشه معضالت آشور آه اينك دامنگير . در محدوده خطوط قرمز حاآميت قرار داشت

های تلخ، حاآميت  سال تجربه ۶ آه هنوز پس از مسايلی. ها و مهمتر از آن مردم، شده است پرداختيم همه جناح

 آارنامه جمهوری اسالمی و .آنها عمل آندحل به نسبت از فهم آنها عاجز است تا چه رسد به اينكه بخواهد 

های قرون وسطايی، سرآوب جنبش  ای، شكنجه های زنجيره  سال گذشته و آنچه به قتل۶جناح اقتدارگرا در 

ها و شكست اصالحات و  یل زهرا آاظمی و فرصت سوزدانشجويی، سرآوب مطبوعات، ترور حجاريان، قت

شود، در گرو وجود قدرت فرا قانون و غيرپاسخگو و تشكيل دولت غيرقانونی متشكل  همه و همه مربوط مي

از، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، تشخيص مصلحت نظام، صدا و سيما، بنيادهايی چون بنياد مستضعفان، 

 آه اين دولت زير نظر رهبر و در مخالفت استتی، گروههای فشار، قوه قضاييه نيروهای نظامی، نهادهای امني

برد و  اين همان چيزی است آه ما را به فكر فرو مي. آشكار با دولت قانونی به رهبری رييس جمهور است

ای خبر زندان و  شد تا جامعه و اصالح طلبان را نسبت به تحقق آن، هشدار دهيم اگر چه نتيجه موجب مي

 . شكنجه و هجوم گروه فشار، برايمان ارمغان ديگری در پی نداشت

 
  دادگاه انقالب:٨پرونده

با برگزاری اين متينيگ، گروه فشار به ما حمله .  است ٧۶ مهر  ٩٢پرونده هشتم نيز مربوط به همين متينيگ 

و در عين حال ) آرده استامير فرشاد ابراهيمی بر انجام اين حمله از سوی دوستان سابق خودش تأآيد (شد  ور

آقای . برای من تشكيل شددادگاه انقالب به رياست آقای حقانی ) معاونت امنيت (۶ای نيز از سوی شعبه  پرونده

ادثه آوی دانشگاه در سال ح سال بعد و در ٢ايشان همان فردی است آه . اش سليمی است اسم واقعي حقانی

باس دلدار حكم اعدام صادر آرد و اين در حالی بود آه هيچكدام  برای احمد باطبی، مهرداد لهراسبی و ع٣٧٨١

از اين سه نفر وآيل مدافع نداشته و در دادگاه در بسته و به صورت سر پايی احكام اعدام خود را دريافت 

 .آردند

بدون وآيل و بدون حضور هيئت منصفه و غيرعلنی در حالی برگزار شد آه سر و من جلسه دادگاه 

جلسه اول دادگاه به همان صورتی آه . و باند پيچی شده بودلبل ضرب و شتم گروه فشار، پانسمان  به دمندست 

اشاره آردم تشكيل شد و اتهام من اقدام عليه امنيت ملی از طريق برگزاری متينيگ و سخنرانی عليه شورای 

آنها چند . ديه پرداختجلسه دوم، قاضی به اعترافات اجباری يكی از اعضای اتحا. تشخيص مصلحت اعالم شد

روز قبل از دادگاه مهدی خاآی فيروز از اعضای اتحاديه را در مقابل درب داشنگاه امير آبير و هنگام توزيع 

گاه توحيد بردند و او را مجبور آردند تا مطابق   هفته او را به شكنجه٢به مدت . اعالميه دستگير آرده بودند

قاضی آه برای محكوم نمودن من بهانه جدی در . اتی انجام بدهدخواست بازجوهای وزارت اطالعات اعتراف
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توانست من را به عقب نشينی از مواضع اصولی در انتقاد به اقدامات تشخيص  دست نداشت و از ديگر سو نمي

خاآی فيروز اشاره آرد و مدعی شد من در مورد يكی از اعترافات ای از  مصلحت نظام وادار سازد، به گوشه

گ نبحث ميتي! ام دهد گفته ی ند پايه نظام مطلبی به اين مضمون آه او ترياك را به دانشجويان ترجيح ممقامات بل

و مسايل سياسی به اموری چون ترياك آشيدن يكی از مقامات آشيده شد و بعد از آن، من را به يك سال حبس 

 . تعليقی محكوم آرد

يل اينكه زير شكنجه صورت گرفته بود، تكذيب اگر چه خاآی فيروز پس از آزادی، اعترافات را به دل

آرد و من هم تكذيبيه او را به دادگاه تجديد نظر تحويل دادم، اما در دادگاه تجديد نظر نيز مورد توجه قرار 

های عضو اتحاديه و صدور رأی  ی اقدام دادگاه انقالب در بازجويی از من، پيوند زدن بازجوي. نگرفت

گرفت آه پس از آن در مورد اقدامات رهبر جمهوری اسالمی و  منظور صورت ميمحكوميت برای من به اين 

به . شود ی در واقع از دادگاه برای جلوگيری از اظهارنظر استفاده م. تشخيص مصلحت و امثال آن حرفی نزنم

چه های ملت چه بود و باند قدرت حاآم بر آشور، به نام انقالب  و خواسته ۵٧راستی اهداف انقالب بهمن 

استفاده از عنوان انقالب برای سرآوب و ايجاد خفقان و رعب و ! اقدامات غيرقانونی آه مرتكب نگرديده است

 در عين حال ادعای استقالل قوه قضاييه از آانونهای قدرت و غيرسياسی بودن اين قوه و . در جامعهوحشت

و ظالمانه با پوشش و نام دادگاه انقالب آنهم با  برخورد غيرقانونی .آنند قانونمند بودن آنرا نيز تبليغ آرده و مي

 .اند آسانی آه خود از نيروهای انقالبی بوده و برای پيروزی و تثبيت انقالب جانفشانی آرده

 

 توتاليتاريسم
توتاليتاريسم، آفتی نيست آه فقط . شوند های توتاليتر به آن دچار مي اين همان سرنوشتی است آه همه حكومت

هر حكومتی آه به قانونگرايی و مبانی حقوق شهروندی تن ندهد و بخواهد .  به آن گرفتار شوندها برخی حكومت

گرايی يا صنفی بودن و يا هر امتياز طبقاتی و نژادی و مذهبی برای گروهی حق  هايی مثل ايدئولوژي به بهانه

دئولوژيك و امتياز ـ طلبانه در ويژه قايل بشود، از آنجهت آه قدرت سياسی، نظامی، اقتصادی را با تفسيرهای اي

روحانيون در ايران به دليل اينكه . دچار خواهد شد» توتاليتاريسم«دهد، به  انحصار گروهی خاص قرار مي

های خاص و محدود منتهی منحصر آرده و بر اين اعتقاد هستند  تفسير از دين را در چارچوب احكام و برداشت

با امور معيشتی و اقتصاد و تجارت و يا احكام عبادی و شعاير مذهبی آه اليه رويين دين و وجهی از دين آه 

آند و تحت عنوان فقه صورت بندی شده، فلسفه اصلی  سر وآار دارد و در مورد قوانين حقوقی خاص بحث مي

 ،مآنها از علوم مختلف دين مثل تفسير، آال. شناسند آيد، بنابراين خود را نماينده رسمی دين مي دين به حساب مي

اند و به همين  فلسفه، عرفان و فقه، فقط خبرگان در حوزه فقه را برای تصدی حكومت و نمايندگی دين پذيرفته

شناسی، فقاهت را بر دين حكومت داده و پيام دين را منحصرًا در قوانين فقهی تعريف  دليل از وجوه مختلف دين

 شهروندی است را به فقها منتسب آرده و حق در عين حال، تصدی امور جامعه آه از حقوق اوليه. آنند مي

گردد تا  همين تفسير از دين و حكومت، موجب مي. شود ای برای گروهی از روحانيون در نظر گرفته مي ويژه

گروه اندآی آه همانا روحانيون هستند به قدرت و حكومت دسترسی پيدا آنند و ساير شهروندان و حتی نخبگان 

در خدمت حكومت روحانيون و فقها يا به قول خودشان حكومت نمايندگان خدا يا ها، مادام آه  و تكنوآرات
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ها را به دست آورند، قدرت به صورت انحصاری  قرار داشته باشند، خواهند توانست برخی پست» ها تئوآرات«

دان يا توانند اين قدرت را به ساير شهرون گيرد و آنها مطابق خواست و سليقه خود مي در دست فقها قرار مي

همين برداشت اشتباه از ماهيت قدرت، نوعی برداشت ذهنی گرايانه و ايدئولوژيك از . نهادها تفويض آنند

وقتی تفسير از دين . های آن است واقعيات اجتماعی را پرورش خواهد داد آه انحصاری ديدن قدرت از ويژگي

 ديدگاه، حكومت از شئون به صورت انحصاری در اختيار گروهی خاص قرار گرفت و از منظر همين

ای جز اين سنت شناخته شده حكومتی به دست نخواهد داد آه اين  انحصاری همين گروه به حساب آمد، نتيجه

 . حكومتی رو بياورند» توتاليتاريسم«به يك » اليت«گروه اندك و 

حوزه  تفسير، برای خود نوعی مرجعيت و در  ها برای حفظ قدرت انحصاری در حوزه خواه تماميت

مرجعيت انحصاری و مصونيت سياسی و قدرت انحصاری، . شوند عمل و قدرت، نوعی مصونيت قايل مي

ی مفاهيم را از معنای حقيقی تهی خواهد  ايدئولوژيك است آه به راحتی همه» توتاليتاريسم«های اصلی يك  پايه

آزادی و عدالت از اصول اوليه . ودگری پس از انقالب اشاره داده ش برای نمونه، بايد به همين انقالبي. آرد

بود آه ميليونها انسان را مجذوب خود آرد، اما فقها و روحانيون حاآم از اعتبار همين انقالب  ۵٧انقالب بهمن 

. شوند تا به راحتی عدالت خواهان را منكوب آرده و از آزادی مشروع شهروندان جلوگيری آند ی مند م بهره

دهند در پوشش نام انقالب دست به اقداماتی بزنند آه انقالب برای منسوخ آردن   ميآنها به اين دليل به خود حق

مندی از همه مواهب پس از انقالب و تصدی بر  همان آارها محقق شد، آه تفسير از دين، قانون، انقالب و بهره

ه عنوان يك اقدام قدرت را حق انحصاری خود به حساب آورده و هر انديشه يا عمل مخالف با اقدامات خود را ب

آنند و به همين دليل برای هر نوع برخورد با شهروندان مخالف يا معترض،  معرفی مي» ضد انقالبي«

های به ظاهر انقالبی در اختيار خواهند داشت، اگر چه همين گروه به دليل اينكه قدرت را به صورت  توجيه

ع موجود، محافظه آار شده و همچنين اند، به مرور زمان برای حفظ وض انحصاری در دست خود گرفته

عناصری فرصت طلب و منفعت خواه در بين آنها رخنه آرده و در نهايت به يك باند قدرت و نيروی سرآوبگر 

گسترش فساد مالی، » توتاليتر«های  های بارز همه حكومت يكی از ويژگي. و قانون شكن تبديل خواهند شد

های  های بارز حكومت يكی از ويژگي» یرانت خوار«پديده . حقوقی، سياسی و اجتماعی در بين آنهاست

ها گسترش يافت بايد دريافت   وقتی رانت خواری و فساد مالی در بين اينگونه حكومت.استبدادی و توتاليتر است

 . آن قدرت در سراشيبی سقوط و فروپاشی قرار گرفته است

 

 رابطه توتاليتاريسم با فساد
های توتاليتر با فساد همه جانبه ناشی از   يك آالبد شكافی همه جانبه از ارتباط حكومتدر اينجانيست مناسبت  ی ب

همانگونه آه اشاره شد، وقتی آسانی به عنوان . ها و در نهايت فروپاشی آن صورت بگيرد اينگونه حكومت

صورت انحصاری حق اند ـ به  ايدئولوگ ـ در ايران فقها و در رأس آنها ولی فقيه اين نقش را بر عهده گرفته

ـ » اتوريته« در اين صورت نوعی ،ن و سنت ـ را از آن خود بدانندآبرداشت و تفسير از متن ـ يا همان قر

در واقع يك نوع مرجعيت . اقتدار ـ در حوزه مشروعيت بخشی ايدئولوژيك را متعلق به خود خواهند دانست

آن به شأن جانشينی پيامبر ـ خالفت يا واليت ـ نام آورند آه از  تفسيری و ايدئولوژيك برای خود به وجود مي
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اين مسأله . اند در همه ادوار تاريخ البته روحانيون اين شأن و جايگاه را برای خود حفظ آرده. برند مي

اختصاص به روحانيون شيعه ندارد بلكه روحانيون اديان ديگر مثل بودايی، زرتشتی، يهودی، مسيحی و يا هر 

 و در همه است آه اين متن آسمانی و يا آامل و منزه ندای يك متن مقدس بوده و بر اين باوردين ديگری آه دار

ای به عنوان نگهبانان   عده، و سعادت آفرينی به ارمغان آوردهادوار تاريخ و برای آحاد بشر، قوانين سودمند

متن در مقابل تحريف و يا از وظايف اين نگهبانان حفظ و حراست . انحصاری اين ميراث به وجود خواهند آمد

طبيعی است هر گروه بر اين . در شمار استهر خطر احتمالی و در عين حال تبليغ متن و ارائه تفاسير از آن 

. تر است و به ويژه آه اين متن را فرستاده شده از آسمان بدانند باور باشد آه متن آنها از همه متون ديگر، آامل

 مطلق بودن از اصول پيشينی و قطعی برای خدا در نظر گرفته ،نقصي از آنجا آه آمال، علم، حكمت، بي

شود و به بيان ديگر، خدای در نظر گرفته شده، موجودی است با هر آنچه آمال و توانايی است و هر آنچه  مي

 به بيان ديگر در تفكر انسان، موجودی آه دارای دو ويژگی فوق باشد خدا ناميده. تهی از نقص و ناتوانی است

شود، لزومًا بايد همين ويژگی را داشته   بنابراين تعريف، متن و ميراثی آه از چنين منبعی صادر مي.شود مي

 . باشد

از سوی ديگر به دليل اينكه روحانيون، وظيفه نگهداری، تبليغ، تفسير و در برخی اديان وظيفه اجرای 

شود آنها نيز به نحوی آامل و منزه خواهند  مياند، پس بنا بر همين منطق، گفته  همين متن را بر عهده گرفته

اين منطق، خود بخود برای مفسرين رسمی دين نوعی مرجعيت دينی و اتوريته ايدئولوژيك به وجود . بود

برخی اديان مثل مسيحيت و بودائيزم ـ اين يكی بيشترين پيروان در بين اديان را دارد ـ چيزی به . خواهد آورد

ای هستند آه روحانيون اين دو دين را  ايی ندارند اما اديانی مثل يهوديت و اسالم دارای جنبهاسم فقه يا قوانين دني

اين رشته رسالت خود را اداره جامعه و حكومت بر مبنای متن مقدس . موفق به ايجاد رشته فقهی آرده است

ام وجود دارد را به اجرا بگذارد به بيان ديگر فقه وظيفه دارد تا قوانينی آه در متن مقدس به عنوان احك. داند مي

و برای مواردی آه با صراحت برای آنها قانون وضع نشده، با استنباط از متن و سنت پيامبران، قانون جديد 

روحانيون و فقهای اين دو دين ابراهيمی، بر اين باور هستند آه دين فقط به دعوت به معنويت و . وضع نمايد

اند تا برای هميشه جوامع   پيامبران با آوردن آتاب راهی را به وجود آوردهشود بلكه امور اخالقی خالصه نمي

قوانين مربوط به تجارت و . بشری بر پايه قوانين همان آتاب اداره شوند تا به سعادت دنيا و ابدی نايل آيند

ی فرد، گری و خالصه هر آنچه به نحوی به زندگ اقتصاد، قضاوت و حقوق، حكومت و سياست، امنيت و نظامي

شود يا مستقيمًا در آتاب و سنت ـ متن ـ وجود دارد و يا اگر وجود نداشته باشد اين  خانواده و جامعه مربوط مي

گيرد آه علم فقه   وضع قوانين بر پايه يك منطق خاص صورت مي.شأن فقهاست آه آن قانون را وضع نمايند

ه وظيفه بشری آردن متن برای آسمانی آردن بشر را  در واقع به باور اين روحانيون، فق.متكفل آن فرايند است

فقه از معامله، تجارت، پول، اقتصاد، شالق، سنگسار، قطع دست، زندان، قدرت، . بر عهده گرفته است

گويد آه همگی از امور  حكومت، سياست، طهارت، ازدواج، طالق، نفقه، مهريه و دهها مسأله ديگر سخن مي

ها و امور معنوی و حتی مبانی اخالق مستقيمًا  هيچكدام به آسمان و مالئك و فرشتهاينها . دنيايی و بشری هستند

فقها خود را متكفل . ارتباط منطقی نداشته و بلكه اموری عرفی و بشری و مربوط به امور مادی و دنيوی است

 مسائل دنيايی و زمينی های فقهی، قوانين آسمانی را بر اين دانند آه با استفاده از متون مقدس و استنباط اين مي
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آنها بر اين باور هستند آه در آتاب، حكم همه مسائل بشری آه در تمام جوامع و در طول تاريخ به .حاآم آنند

آيد وجود دارد و تنها وظيفه آنها اين است آه اين احكام را استنباط و فهم آرده و بر مسايل  وجود آمده يا مي

ای فراموش نگرديده و فقط  نقصی آتاب، حكم هيچ مسأله ه به دليل آمال و بياستدالل آنها اين است آ. حاآم آنند

 در واقع فقها به عنوان .نيازمند افراد متخصص و با صالحيتی مثل فقهاست تا به فهم و ارايه اين احكام بپردازند

وظيفه فهم احكام همه جانشينان پيامبران وظيفه فهم و تبليغ و اجرای آتاب را بر عهده گرفته و به اين دليل آه 

بر تارك جامعه بشری » اليت«مسايل ريز و درشت بشری در همه ادوار تاريخ بر عهده آنان است، اين گروه 

در واقع چنين . نشسته و مردم به دليل نيازمندی به آنها، وظيفه پيروی و اطاعت از فقها را بر عهده خود دارند

آند آه از نوعی  ها و در رأس آنها واليت مطلقه فقيه ايجاد ميصغرا و آبرايی است آه آن ذهنيت را برای فق

طلبان   روشنفكران و اصالح،البته در نقطه مقابل. شأن ايدئولوژيك برخوردار باشند» اتوريته«مرجعيت، يا 

ی  فقه و هر آنچه به احكام دينی و امور مربوط به دنيا و زندگی بشر،اند آه اول دينی بر اين مسأله تأآيد آرده

يعنی حقيقت دين به مبانی معنوی و . ای از حقيقت دين آنهم مرحله نازله آن است شود، تنها مرحله ی مربوط م

های ظاهری و مناسك به دست  شود آه با حكم و اجبار و امثال آن و يا عبادت اصول اخالقی آن رجوع داده مي

گرايان و  اصالح.  از دين مربوط می شودهای دنيوی بلكه اين امور ظاهری، صرفًا به برداشت. نخواهد آمد

های اوليه و سطحی دين در مقايسه با مغز و حقيقت دين اشاره  روشنفكران دينی، از اين امور به پوسته و اليه

: ايده دوم. آنها شأن اصلی پيامبران و مصلحان را يك شأن معنا گرايانه و اخالقی تفسير آرده اند. می دارند

 قوانين خاص اجتماعی حقوقی و قضايی و نظامی  زه اجرايی يا امور حكومت و يا وضعرجوع پيامبران به حو

ای خاص و برای اجتماعی معين را از روی اضطرار تلقی آرده و بر اين باور هستند آه اين ايستار  در دوره

 وضع قوانين بر اين باور هستند آه: سوم. های خاص فقها از دين بشود پيامبری نبايد مستمسكی برای برداشت

ای خاص به دليل اين بوده است آه بشر طفوليت فكری خود را طی می آرده و در شرايط فعلی آه  در دوره

های معنوی و اخالقی دين تأآيد  ريزی و قانون گذاری به خود آفايی رسيده، بايد بر جنبه بشر به لحاظ برنامه

و تحول در مسأله و موضوع آن قوانين، به دليل گذشت شود تا بر يك سری از قوانين و قواعد آه به دليل تغيير 

زمان و شرايط جغرافيايی و نيازمنديهای جديد و امروزی، فاقد اعتبار عقلی و مصلحت اجتماعی و آارآمدی 

اند تا روحانيون را  و از سوی ديگر اصالح طلبان دينی و روشنفكران مذهبی در صدد بر آمده: چهارم . شده اند

اين همان . های نو از دين گشوده شود  دينی و تفسير انحصاری دين، خلع نمايند تا راه برداشتاز شأن مرجعيت

. به وجود آوردند» پروتستانتيزم«گرايان مسيحی تحت عنوان  از اصالح» نيآالو«و » لوتر«آاری است آه 

اری آنها از دين پرداخته و های انحص ها و برداشت های نو از دين، به مبارزه با آاتوليك آنها با ارايه برداشت

اين . های افراطی رها سازند موفق شدند مسيحيت و بلكه مسيح و مسيحی را از زندان پاپ و آليسا و آاتوليك

. جنبش اصالحی مدتهاست آه در ايران آغاز شده و در چند سال اخير، شتاب بيشتری به خود گرفته است

از يك سو در تالش هستند تا يك بازشناسی . اند و روحانيون رفتهروشنفكران دينی از چند ناحيه به جنگ با فقها 

 وحی و پيامبری، انسان و مسايلی از اين دست  تعريف جديد از خدا، هستی،. در مورد مفاهيم دينی انجام بدهند

 های احساسی، عاطفی، تقليدی و غيرعقالنی های عقالنی به جای روش با استفاده از عقل و خرد و تكيه بر روش

 . های جديد روشنفكران دينی است از ايستار



 ی در اثبات عدم استقالل قوه قضائيه رژيم جمهوری اسالمیگزارش - اقتدارگرايان عليه حقوق بشر

33 

 در تالش هستند تا تفسيری از دين ارايه بدهند آه بيش از پيش روشنفکران دينی تيرانیاز سوی ديگر 

ارائه دين به عنوان يك امر معنوی از آنجهت . های معنويت و اخالق را تأمين آند های بشر در زمينه نيازمندي

تواند در ضمير آگاه انسان  سازد، به راحتی مي ی روحی انسان مدرن را برطرف ميآه تا حدود زيادی، نيازها

از دين با برداشتی آه همواره خشونت و بگير و ببند و منع و محدوديت را تبليغ   اين برداشت.منزلی بيابد

 با ساير اش به همزيستی مسالمت آميز در عين حال به لحاظ ماهيت مدارا جويانه. آرده، تضاد ماهوی دارد

دين روشنفكران يك صورت عقالنی . را خواهد ساخت» ستيكليپلورا«اديان در جهان مدرن تن داده و يك دنيای 

در صورتيكه دين فقيهان . و بشری دارد و به همين دليل از تبديل شدن به ابزار آسب قدرت به دور خواهد ماند

تواند نيازهای روحی، معنوی  ی آن فراوان است، نمگری قدرت، ثروت و خشونت در  به دليل اينكه زمينه توجيه

های رقيب و قدرت ساز، به منازعه و آشمكش  و اخالقی بشر را تأمين آند و برعكس همچون ساير ايدئولوژي

 .های اجتماعی دامن خواهد زد

 

 ینو انديشی دين
حی انسان مدرن، ويژگی و توجه به نيازهای رو» پلوراليزم«عناصری چون عقالنيت، معنويت گرايی، مدارا، 

در عين حال رويكرد دين و روشنفكری به . هايی است آه دين روشنفكری را از دين فقهی ممتاز ساخته است

» مدرنيزم«به دليل اتكای آن بر عقالنيت، به گونه ای است آه نه تنها در نقطه ی مقابل » مدرنيزيم«پيشرفت 

، خواهد توانست بشر را برای رسيدن به پيشرفت و توسعه ی قرار نخواهد گرفت بلكه با طرح زمينه های مثبت

 .همه جانبه ياری رساند

به بيان ديگر . برداشت انحصاری را بر نمی تابد: بنابراين روشنفكری دينی و دين اصالح شده، اول

 با اين ايستار دين گرايانه، راه برداشت از دين گشوده خواهد شد و به همين لحاظ خودبخود زمينه های

فقها را به شدت تضعيف » اتوريته«و انحصارگرايی از بين خواهد رفت و اين همان چيزی است آه » اتوريته«

فقها به دليل تعريف خاص از دين آه صرفًا به اليه ی سطحی از دين برای اموری خاص مربوط . خواهدآرد

عنی يك مسير معينی را تعريف آرده ي. نگاه دارندمی شود، عمًال تالش آرده اند دين گرايی را در انحصار خود 

اند آه هر فرد يا گروهی بخواهد در حوزه ی دين شناسی يا دين باوری قرار بگيرد مجبور است از اين مسير 

عبور از اين داالن نيز به معنای تن دادن به مبانی ای است آه فقها برای دين شناسی و دين داری .  عبور آند

همين دليل تفسير از دين به عنوان حق ويژه و انحصاری برای هميشه در اختيار تعريف و تعيين آرده اند و به 

و انحصار در برداشت از دين برای هميشه در اختيار » اتوريته«يعنی نوعی مرجعيت و . آنها باقی خواهد ماند

 .گروهی خاص قرار می گيرد و ديگران نيازمند پيروی از آنها خواهند بود

در نقطه ی مقابل با اين سنت فقيهانه، در تالش است تا دين را از جنبه های دين پژوهی روشنفكرانه 

سودگرايانه آزاد آند و راهی را در پيش روی پژوهندگان قرار بدهد تا متناسب با پيشرفت علم و دانش بشری و 

ون امور چمبا تكيه بر منطق عقالنی، حقيقت دين را بكاوند و امور معنوی و مبانی اخالقی و انسانی را ه

های واقعی جهان مدرن باشد، به انسان امروز زی بخشی از نيا معنادار و قابل وصول به نحوی آه تأمين آننده

تواند برای آاوش گر نوعی  طرفانه است نمي ی اين رويكرد از آن جهت آه يك آاوش علمی و ب. عرضه آند
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ی سياسی، اجتماعی، اقتصادی  وعی حق ويژهزيرا برای پژوهنده ن. يا مرجعيت انحصاری ايجاد آند» اتوريته«

دين پژوهان آزاد انديش و نوگرا از آن جهت آه به دنبال پرورش روش های . و يا حتی علمی ايجاد نخواهد آرد

ی برداشت های گوناگون و يا حتی متضاد و  عقالنی در حوزه ی فهم امور دينی هستند، خودبخود ترويج دهنده

نوانديشان دينی عمًال به .  و اين منطق در نقطه مقابل انحصارگرايی قرار داردهستاز دين هم » تيكسپلورالي«

برداشت های متفاوت از دين اصالت داده و دين رااز زندان زمان و جغرافيای خاص آزاد آرده و زبان فقيهان 

 . را رسميت نخواهند داد

ين است آه در طول قرون همانگونه آه اشاره شد، زبان فقيهان، همان برداشت خاص آنها از د

البته . متمادی، شاخ و برگ و اصول و فروع و سنت و آيين معينی پيدا آرده و جايگزين حقيقت دين شده است

به غير از امور علمی همه ی مكاتب بشری آه به نحوی با تفسيرها و برداشت های خاص از جهان هستی 

 دهند، به مرور زمان تبديل به تمدن و سنت شده و سروآار داشته و هست و نيست های اعتباری را ارائه می

مهم اين است آه از مطلق انديشی . ظرف تراوشات فكری، روحی و سليقه ای پيروان ونگهبانان خواهد شد

نوانديشان همواره در صدد بوده اند تا با تقدس گرايی، مطلق انديشی، جزم . پيرامون اين ميراث ها پرهيز شود

آنها بر اين باور هستند آه هيچ انديشه يا ميراثی آه به نوعی با بشر در .  مبارزه آنندگرايی و انحصار طلبی

اين باورها، چالش های جدی است آه نوانديشان، . ارتباط است نمی تواند مطلق، مقدس و خالی از نقص باشد

آنها يعنی .  بكشنددر پيش روی فقيهان قرار داده تا آنها را از مرجعيت انحصاری برداشت از دين به پايين

 .نوانديشان در فكر تعطيلی دآانهای چند بخشی هستند آه برخی از فقيهان به نام دين برای خود ساخته اند

 

 حقوق ويژه برای فقيهان
فقيهان بر اين باور هستند آه دين همان چيزی است آه آنها فهم آرده اند و در عين حال فهم دين نيازمند لوازمی 

با اين منطق همواره هر گونه برداشت آزاد از دين عالمت ممنوع خورده و . ياد آرده انداست آه فقيهان بن

مطابق برداشت اين گروه از دين، . دينی در انحصار يك گروه خاص قرار خواهد گرفتی اتوريته مرجعيت يا 

يل گفته اند آه برای برپاداری دين در اجتماع، الزم است ولی فقيه در رأس قدرت قرار بگيرد و به همين دل

حكومت و قدرت از شئون انحصاری فقيهان است و هر فرد يا گروه ديگر، چنانچه به تشكيل حكومت بپردازد، 

بنابراين، اولين برداشت فقيهان از دين ناظر بر . حكومت انحصاری و حق خدايی فقها را غصب آرده است

 برداشت :حق اول. ی به وجود آمد حق انحصارسهپس در همين مرحله، . تشكيل حكومت انحصاری است

 حكومت به صورت انحصاری :حق دوم. يعنی دين شناسی حق انحصاری فقيهان است. انحصاری فقها از دين

اين دو برداشت انحصاری موجب می شود تا فقيهان در مصادر قدرت . بايد در اختيار فقيهان قرار بگيرد

حق و . م خود از دين و مصلحت حكومتی خود تنظيم آنندتصميم گيری قرار گرفته و قانون را متناسب با فه

 . سوم انحصار در قانون نويسی است

. عالوه بر اين سه انحصار، برخی مشاغل مثل پست های قضايی، صرفًا به روحانيون اختصاص دارد

های خاص  از سوی ديگر برخی پست. بنابراين حق چهارم مربوط به برخی مشاغل خاص حكومتی خواهد بود

 خبرگان رهبری، شورای :گيرد ياسی نيز به عنوان حق پنجم به صورت ويژه به فقيهان روحانی تعلق ميس
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همين موضوعات موجب می شود تا برای روحانيون دادگاههای ويژه به وجود . نگهبان و مواردی از اين دست

ی قضاييه و پست های مهم  بنابراين، واليت مطلقه ی فقيه، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، رياست قوه. آيد

ی اينها در  همه. شودقضايی و حتی وزارت اطالعات، دادگستری و امثال آن نيز متعلق به روحانيون و فقها می 

ـ حكومت نمايندگان » یتئوآراس«ی برداشت انحصاری از دين عايد فقها و روحانيون می شود تا به نام  سايه

وقتی به . ـ امتياز خاص ـ به وجود آيد» یاليگارشی فقه«ای يك ـ نخبه ـ بر» ها اليت«خدا ـ يك طبقه از 

صورت انحصاری، پست های اصلی حكومت و قانون گذاری و نظارت بر قانون در اختيار يك صنف قرار 

 يك طبقه يا ،بگيرد، معنايش اين است آه به خودی خود، مشارآت شهروندان و نهادهای مدنی محدود شده

به همين .  بيايد و ديگران حق نفوذ به حوزه های اصلی قدرت را نخواهند داشتجودوروحانی به » آاست«

شوند و  دليل بسياری از احزاب و گروهها و نهادهای نظارتی مثل مطبوعات از حوزه های فوق به آنار زده مي

ه را در عوض، گروهها و آسانی در خدمت دستگاه قرار می گيرند آه صالحيت های الزم برای اداره ی جامع

انحصار در پست های سياسی و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون و ساير حوزه های . نخواهند داشت

يعنی منابعی . مهم قدرت به خودی خود انحصار اقتصادی، تجاری، حقوقی و سياسی را به دنبال خواهد داشت

به دليل تفسير ايدئولوژيك از قدرت و های اجتماعی قرار بگيرد  آه به لحاظ حقوقی بايد در اختيار همه ی اليه

در . و خدمتگذاران و آارگزاران نزديك به آنها قرار خواهد گرفت» اليت ها«انحصار گروهی از  حكومت، در

 .عين حال جامعه از حق نظارت بر عملكرد اين گروه باز خواهد ماند

 

 فساد از حق ويژه بر می خيزد
 به همين .هيت قدرت يك ماهيت فسادانگيز و تخريب گرايانه استهمانگونه آه در سطور قبلی اشاره شد، ما

دليل اگر جامعه ای برای به آنترل و نظارت در آوردن آن با استفاده از حقوق شهروندی مثل مشارآت، 

ی مالی، سياسی، حقوقی و اجتماعی در  ای بودن قدرت برنيايد، چيزی جز مفاسد گسترده نظارت، رقابتی و دوره

اين همان چيزی است آه رژيم جمهوری اسالمی به صورت گسترده و همه جانبه در بند آن . داشتبر نخواهد 

 وقتی .ی فساد، خود نيز به فرياد عليه آن برآمده اند گرفتار آمده و رهبران آن، بدون توجه به مبانی رشد دهنده

مومی و شهروندی خارج و حق قانونگذاری، تصدی بر پست های مهم و نظارت بر اجرای قانون از حوزه ی ع

 برای حفظ اين جايگاه از همه ی امكانات عمومی استدر انحصار گروهی خاص قرار بگيرد، آن گروه مجبور 

به . تبعيض در اجرای قانون يكی از اين تالش ها برای حفظ قدرت خواهد بود. به نفع خود بهره برداری آند

ر می گيرد تا در جايی با عدم اجرای عدالت و در جای ديگر قرا» اليت ها«ی قضاييه در آنترل  همين دليل قوه

مطابق قانون اساسی موجود، . و قدرت مداران بگشايد» رانت خواران«با چشم پوشی از جرم، عمًال راه برای 

آزادی بيان، تشكيل حزب، آزادی ميتنيگ ها، منع شكنجه، تشكيل دادگاه با حضور هيئت منصفه و مشارآت در 

اما به دليل انحصاری بودن قدرت در دست فقها و روحانيون، . ت از حقوق شهروندی استتعيين سرنوش

حكومت مجبور شده است از طريق نهادهای امنيتی و قضايی به سرآوب شهروندان بپردازد تا بتواند قدرت 

 و قاچاق، اختالس» یرانت خوار«همين رويكرد موجب می شود باندهای بزرگ . انحصاری خود را حفظ آند

ی اين امور  همه. رشوه خواری در آنار باندهای شكنجه و قتل های زنجيره ای و ترور و سرآوب به وجود آيد
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موجب می شود تا در حوزه ی اقتصاد، فقر و بيكاری و ناامنی حاآم و از سوی ديگر گروهی اندك به دزدی و 

 .اندوزی بپردازند فساد و سرمايه

» یتماميت خواه« فقير و بی بهره و اقليتی بهره مند از نتايج ی طبقاتی بين اآثريت تشديد فاصله

 ميلياردی يا پرونده ی امثال شهرام جزايری در آنار ٣١٢اختالس . انحصار طلبی، استبداد و قانون شكنی است

 ای آه گريبان اآثريت ملت ايران را گرفته است، تنها نمونه های عريان اين فساد عمومی فقر سياه و بی رحمانه

ميليون دالر از يك  ۵١اخيرًا گفته شده است آه يكی از فرزندان رفسنجانی مبلغ . در دستگاه حكومتی است

روزی نيست آه خبر از فساد گسترده در بين برخی صاحب . شرآت نفتی نروژ، پورسانت دريافت آرده است

سال جاری زمانی .  گوش نرسدمنصبان حكومتی از سردار سپاه تا اطالعاتی، روحانی، آقازاده و امثال آن به

روز تحمل سلول انفرادی مرا به بند دربسته منتقل  ٧٠وزارت اطالعات بودم، پس از  ٠٩٢آه در زندان 

در آنجا به فردی برخوردم آه در زمان فالحيان مسئوليت تعاونی وزارت اطالعات را بر عهده داشته . آردند

 وقتی با زندانی ها صحبت می آردم با !اختالس آرده استميليارد تومان  ٠٠۴اين فرد متهم بود آه . است

های  آسانی برخوردم ـ به صورت مكرر ـ آه مدعی بودند به برخی قضات دادگاه انقالبی رشوه داده تا پرونده

فرد ديگری  .اند آنها حتی مبلغ رشوه همراه با نام رابطين و محل قرارها را به من داده. قاچاق آنها سبك تر شود

ی حساس،  ای او همزمان با يكی از وزيران در يك وزارت خانه ين دليل به زندان افتاده بود آه زن صيغهبه ا

ی اين زن آه  ی خوشگذرانی، در مواردی به خانهرفت و آمد داشت و او مدعی بود آه يكی از شيوخ منطقه برا

های  ی حوزه مديران در همهآمتر آسی از صاحبان مناصب و . درشمال تهران است، رفت و آمد داشته است

حكومتی وجود دارند آه از مال و منال آافی برخوردار بوده و دستی در رانت خواری و فساد و دزدی نداشته 

اين . يا عادت درآمده است» یاپيدم«پارتی بازی و رشوه گيری در سازمانهای حكومتی به صورت يك  !باشند

وجود نداشته و به همين دليل فقر و بيكاری و جرم و جنايت در حالی است آه امنيت شغلی و سرمايه گذاری 

 .ی اينها به دليل تشكيل حكومت انحصاری و تماميت خواهی گروهی اندك است همه. يابد هر روز گسترش مي

خواری و ناامنی عمومی همراه با گسترش فساد اجتماعی ريشه در حكومت » رانت«تبعيض و فقر و 

ای در حالی عليه فقرو فساد و تبعيض سخنرانی می آند و در شرايطی مسئولين  آقای خامنه. انحصاری دارد

. دولتی را پاسخگوی وضع موجود قلمداد می آند آه خودش در رأس يك قدرت انحصاری قرار گرفته است

همين حكومت انحصاری موجب گرديده است تا برای حفظ قدرت، يك نوع دولت موازی با دولت قانونی به 

. ی قانون شكنی، تبعيض، فقر، فساد و نابرابری است ه اين دوگانگی در قدرت پرورش دهندهوجود آيد آ

نهادهای انتصابی آه همگی منصوب او هستند از هر گونه پاسخگويی و قانون گرايی پرهيز آرده و تمام تالش 

زی با دولت در عين حال سياست های اين دولت موا. خود را برای حفظ قدرت انحصاری مبذول داشته اند

قانونی به دليل اينكه از يك موضع بنياد گرايانه و افراطی برخوردار هستند، موجب خنثی سازی سياست های 

تنش زدايی دولت و مجلس در حوزه ی سياست خارجی و داخلی می شود و عمًال زمينه های ناامنی سياسی و 

رخالف منافع ملی صورت گرفته با اين توجيه ی اين اقدامات غير اصولی آه ب همه. اقتصادی را فراهم می آند

ی  ی همه انجام می گيرد آه اين گروه، واليت فقيه را قدرت فراقانون، غيرپاسخگو و در عين حال تعيين آننده

و قدرت انحصاری » توتاليتاريزم«ی اينها ريشه در  در واقع همه. سياست های آالن آشور به حساب می آورند
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وگانگی در مديريت آشور، رقابت های ناصحيح نهادهای حكومتی و تنازع آنها برای دارد آه نتايج آن جز د

قانون شكنی زمينه ساز تمامی مفاسد مالی، اداری، . حذف يكديگر، قانون شكنی و قانون گريزی نخواهد بود

 .حقوقی، سياسی، فقر، بيكاری و ناامنی اجتماعی خواهد بود

 تمامی ارآان حكومت را رشد دادهترده ی فساد همه جانبه در زمينه های گس تماميت خواهی از يك سو

 جامعه را به فقر و يأس و ناامنی مبتال می آند و از ديگر سو، هر گونه زمينه ی سرمايه گذاری ملی و و

ها ـ تماميت خواه » توتاليتر«بنابراين . فراملی به قصد رونق اقتصادی و ايجاد اشتغال را نيز از بين خواهد برد

ـ استبداد ـ گرفتار می آيند، » دسپاتيزم«ـ منطق خواهی ـ و » ابسولوتيزم«آه در نهايت به دام ديكتاتوری و ـ 

ايجاد . ی فرصت ها را از بين برده و زمينه های فقر ملی و عقب افتادگی عمومی را فراهم می سازند همه

منفعت طلبانه و سودگرايانه از شكاف بين ملت با حكومت و رشد فضای بی اعتمادی و نيز پرورش اخالق 

به نظر می رسد هر فرد، در هر رده ای از حكومت و قدرت، چنانچه . ستديگر آثار اينگونه حكومت ها

گرايشی به مردم داشته باشد بايد از اين خوی انحصار طلبانه دست شسته و زمينه ی واگذاری قدرت به مردم 

 .را فر اهم سازد

 

  گروه فشار:٩پرونده ی 
 سال دستگاههای حكومتی آه در رأس آنها آقايان خامنه ای و رفسنجانی ۴ به مدت  ٧۶ تا پايان  ٧٣سال از 

 . از آب در آمدندقرار دارند، در دو مسأله موفق 

در اين آار . انداختندـ آنها درتالش همه جانبه ی خود، جريان هفته نامه ی پيام دانشجو را از آار ١

 .ست به دست هم دادند آه در سطور قبلی شرح مختصری از آن تالش ها بيان شدنهادهای گوناگون حكومتی د

در واقع آنها اگر از طريق نهادهای قانونی مثل وزارت . ـ جريان گروه فشار را فعال آردند٢

ی قضايه توپ و تشرها، دفاتر رهبر و رئيس جمهوری و نيروهای  اطالعات، هيئت نظارت بر مطبوعات، قوه

اما از .  دو دفتر، موفق به انجام خواسته های خود می شدند، نياز به راه اندازی گروه فشار نداشتندفعال در اين

همان ابتدای آار به اين نتيجه رسيده بودند آه برای برخورد با مخالفت های سياسی الزم است تا به سبك اوايل 

ی از اسالم و انقالب، اين گروههای به انقالب، عناصری را فعال آنند تا تحت پوشش اقدامات مردمی و طرفدار

های فرهنگی، دانشجويی و مستقل  ها و جنبش اصطالح حزب الهی به حمله و فشار عليه مطبوعات و تشكل

ی اين برخوردها به روش حكومت  پرداخته و ضمن اينكه موفق به سرآوب مخالفين شده اند در عين حال هزينه

 .گرفتتقويت گروه فشار در دستور آار قرار  ١٣٧٣سال به همين دليل است آه از . گران نيفتد

آنها بر اين باور بودند آه ابتدا تا چند تذآر . در يك موضوع مهم، دچار اشتباه تاريخی شدندآقايان البته 

ی گروه  و اخطار و هشدار و بعد با پا در ميانی نهادهای امنيتی و قضايی و سپس با توقيف و بازداشت و حمله

 ،ی شصت خاموش خواهند آرد ور امريه و امثال آن به راحتی موج سوم را همچون جريانات دههفشار و صد

غافل از اينكه اين جريان جديد، تفاوت های اصولی با جريانات اوايل انقالب داشته و نمی توان با شبيه سازی 

ورد با جريانات های غير واقعی و برخوردهای حذفی و غيرقانونی، همان راهی را طی نمود آه در برخ
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هر برخورد با موج اعتراضی جديد، موجب شد تا اين موج . مخالف يا معارض در اوايل انقالب انجام گرفت

 . گسترش دامنه دارتری بيابد

 عالوه بر اينكه دادگاه انقالب را وارد ميدان به قصد برخورد با حرآت های  ٧۶در هر حال از سال 

ی اين  بی جهت نيست آه در طول همه. ز گروه فشار استمداد طلبيدنداعتراضی نمودند به صورت گسترده ا

البته در مواردی آه . ای مورد سرزنش جدی واقع نشد سالها حتی برای يك بار، گروه فشار از سوی آقای خامنه

در . اين گروه دست به اقدامی می زد آه بسيار افراط آميز بود، ايشان نيز گاليه وار سخنی را مطرح می آردند

ای آه انصار  در جلسه: عين حال اميرفرشاد ابراهيمی آه روزی از عناصر اصلی گروه فشار بود، به من گفت

ـ ايشان از آنها  ٧۴اند ـ گويا در سال  حزب اهللا متشكل از ايشان، اهللا آرم و ده نمكی و رفسنجانی داشته

ی   و در نشريه ٣٧٨١ی را آه ما در سال های پرواز از سوی ديگر افشاگري. خواهد آه با من برخورد آنند مي

ای در مورد حسين اهللا آرم  م بار ديگر پيدا آرده و بخوانيد تا با نظر آقای خامنهيهويت خويش، به چاپ رسانيد

اينها مسايلی نيست آه در پس پرده . آه در آن روزگار رهبری گروه فشار را در اختيار داشت بهتر آشنا شويد

 .باقی بماند

اين ميتينگ با مجوز قانونی از . ی تهران شروع آرديم  خرداد در پارك الله۴را با ميتينگ  ٧٧سال 

 مهر  ٩٢سوی وزارت آشور برگزار شد ـ وزير آشور وقت آقای عبداهللا نوری به دليل اينكه برای ميتنيگ 

قرار داشت مجلس پنجم آه در دست جناح اقتدارگرا از سوی به ما مجوز داده بود،  ٧٧ خرداد ۴ و  ٧۶

ی نيروی انتظامی و واگذاری فرماندهی آن  البته آقای نوری را به دليل اينكه در قضيه. دشاستيضاح و برآنار 

نيرو از سوی رهبر به وزارت آشور، زيربار نظرات رهبر نرفته بود، بر آنار آردند، اگر چه مجوز برای اين 

ورد انتخابات خبرگان رهبر و شوراها بود و ما قرار بود ميتنيگ ها را بهانه قرار دادند ـ موضوع ميتنيگ در م

در آن ميتنيگ به شرايط نمايندگی خبرگان رهبری مبنی بر اينكه اين نمايندگان فقط از بين روحانيون هستند، 

 . اعتراض آنيم

هزاران پسر و دختر . آن زمان برگزار شد گ های دانشجويی تانآن روز يكی از بزرگ ترين ميتي

ی  اجتماع آنندگان مورد هجوم وحشيانه. دور هم گرد آمده بودند تا سخنان نمايندگان خود را بشنونددانشجو 

هجوم آنندگان عالوه بر استفاده از چاقو، زنجير، پنجه بكس و چماق از گاز اشك آور . گروه فشار واقع شدند

ی خودش   فرشاد ابراهيمی آه به گفتهبعدًا امير. استفاده آرده و صدها دختر و پسر دانشجو را خون آلود آردند

 آرم و ده نمكی از يكی از  او و اهللاکرد کهی گروه فشار بود، اظهار  دهندگان اين حمله آن روز از سازمان

 ).ساختمان اتكا(ی دوستانشان به دانشجويان نظارت می آرده اند  ساختمانهای مشرف بر پارك الله، بر حمله

 ده نمكی از ميدان رسالت خريده بود و بخشی از نيروهای حمله آننده آسانی همچنين او می گفت زنجيرها را

بودند آه قرار بود برای تحقيق و تفحص اجساد شهدای جنگ به منطقه اعزام شوند، اما آنها را برای حمله به 

 ايشان، اهللا امير فرشاد مدعی بود آه پس از آن حمله، وزارت اطالعات. وردندآميتنيگ دانشجويان به پارك الله 

آرم و ده نمكی را دعوت می آند و به آنها می گويد آه گويا حمله به ميتنيگ، از سوی دست اندرآاران 

! سازی به راه اندازيم ايم با اين آار خود عليه گروه فشار جو برگزاری يعنی دانشجويان بوده و مثًال ما خواسته

قلمی آرد » بازی در دو نقش«ی خود تحت عنوان،  ی وزارت اطالعات را در سرمقاله آيهان همين نظريه
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امير فرشاد می گفت ! وحمله به ميتنيگ را به برگزارآنندگان اتحاديه دانشجويان ودانش آموختگان ـ نسبت داد

، از سوی خود آنها يعنی ٧٧ خرداد ۴به وزارت اطالعاتی ها اعالم آرده اند آه حمله به ميتنيگ  آه آنها

اه حاآميت بود، گروه  خرداد آه يك تجمع قانونی از نظر دادگ۴در حمله به ميتنيگ !  استانصار حزب اهللا بوده

ها را به  آننده ی ظهور می گذارد، وزارت آشور اسامی حمله گری و قانون شكنی را به منصه ی فشار آن وحش

گيرد، بلكه  ان صورت نميشكن ی قضائيه می دهد اما نه تنها هيچ اقدامی از سوی آنان برای برخورد با قانون قوه

مجلس پنجم به استيضاح عبداهللا نوری می پردازد و عمًال جناح اقتدارگرا با عزل عبداهللا نوری به گروه فشار 

ی قضايه، آدام قانون؟ در اين دوره، برخورد با  آدام وزارت اطالعات، آدام قوه! دست مريزاد می گويد

ناح مخالف قر ار گرفته و از شورای تشخيص مصلحت، اقدامات اصالحی دولت خاتمی در دستور آار ج

 وزارت اطالعات ـ دوران دّری نجف آبادی ـ  گروه ان،ی قضايه، صدا و سيما، سپاه پاسدار مجلس پنجم، قوه

ی اصالحات به بار نشيند و البته اين اقدامات ادامه پيدا  فشار، همه و همه دست به دست هم می دهند تا پروژه

ی فرصت ها را از دست  ی خود موفق شدند و اصالح طلبان با انفعال و وقت آشی، همه  برنامهآرد و آنها در

 اما ، در مورد برنامه ريزی جناح مخالف اصالحات هشدارهای الزم را داده بوديم ٧۶ مهر  ٩٢ما در . دادند

ی ايستادگی  ارادهجناح اصالح طلب اهميت اين موضوع را درك نكرد و شايد هم نمی خواست درك آند زيرا 

ی اين ضعف  انفعال، ضعف اصلی خاتمی و همراهان او بود و هزينه. ديد در مقابل قدرت مقابل را در خود نمي

در چنين . و انفعال در مقابل فشار و سرسختی جناح مخالف بر مردم و گروههای مستقل و مخالف تحميل شد

 مردم، آزاديخواهان و اصالح طلبان فعال شده  گروههای فشار برای ايجاد رعب و وحشت در بين،شرايطی

، اموال دفتر ه به دفتر و منزل آيه اهللا منتظری حمله آرد٧۶بی جهت نبود آه همين گروه فشار در پاييز . بودند

های زيادی عليه اين مرجع تقليد مستقل و آزاديخواه انجام گرفت و در پايان نيز اين  فحاشي. را به  آتش آشيدند

 سال در 5شد، بلكه اين آيه اهللا منتظری بود آه به مدت  ی ی قضاييه مجازات م  نبود آه از سوی قوهگروه فشار

آيه اهللا منتظری فقط به دليل انتقاد از رهبر جمهوری اسالمی به اين عذاب گرفتار می ! منزل خود حبس گرديد

آه رهبر حكومت، عليه مخالفين و ی حمله های گروه فشار بعد از آن صورت می گرفت  با آمال تأسف همه. شد

پس از چند سخنرانی تند هر منتقدی، . های همگانی مواضع بسيار تندی اتخاذ می آرد منتقدين و از طريق رسانه

 . باشدی قضاييه  و تيز بايد منتظر حمله از سوی گروه فشار يا قوه

 ميتنيگ ها، مراآز هنری، ها،  حمالت بی امان خود عليه سخنرانی ها، نشريه ٧٣گروه فشار از سال 

ی حمالت خود می  فرهنگی و دفاتر مراجع دينی و حتی نماز جمعه ها را شروع آرده بود و هر روز بر دامنه

تهران، اصفهان، مشهد، قم، تبريز، آرمانشاه و هر نقطه ای از ايران آه فرد يا گروهی متفاوت از . افزود

 حمله به هی اين حمالت ب  گروه فشار در امان نبود و دامنهنظرات رهبر، مطالبی را بيان می آرد از هجوم

رأس هرم  ، آيا تاآنون هيچ فرد يا گروهی به خود جرأت داده است تا از رهبر.وزرای دولت نيز آشيده شد

ی   آيا اين است استقالل قوه؟ امكان چنين چيزی هستآيا  شکايت ببرد؟ی قضاييه به قوه قدرت و حكومت،

؟ حمله به آتاب فروشی مرغ آمين، نشريه ايران فردا، هفته یت مفهوم عدل و قانون و بی طرفقضاييه؟ اين اس

ی پيام دانشجو، سينما قدس، سخنرانی دآتر سروش، دفتر آيه اهللا منتظری، ميتنيگ های دانشجويی، نماز  نامه

انگيز  ون شكنانه و رعبجمعه ی تهران، وزرای ارشاد و آشور و دهها حمله از اين دست از جمله اقدامات قان
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ی قضاييه، وزارت اطالعات و ساير نهادهای  گيرد آه مثًال رهبر، قوه ی گروههای فشار در حالی صورت م

 اما در عين ،اند بوده ی مربوط به آنها بر دولت و قدرت حاآم بوده و به راحتی قادر به آنترل قانون شكنان م

 !حال اين حمالت هر روز گسترش بيشتر می يابد

ی نهادهای قانونی و حقوق  وجود و گسترش برخورد فيزيكی از سوی گروهی اندك عليه همه

شهروندی آن هم در آشوری آه نهادهای مقتدر حكومتی مدعی قدرت مطلقه و فرا قانون بوده و ساز و آار 

 اين است آه پليسی ـ امنيتی، حرف اول را می زند، با آدام منطق قابل پذيرش است؟ اين ناهنجاری حاآی از

حاآميت به دليل اينكه به لحاظ منطق و قانون نمی تواند سياست ها، تصميم ها و حتی مشروعيت حكومتی خود 

را توجيه آند و به اين لحاظ بين اآثريت شهروندان از يك سو و اقليت حاآمان از ديگر سو، تضاد و جدايی 

 پيروان خود، ضمن اينكه مطالبات قانونی شهروندان ا راه اندازی گروهی ازبران سعی می آنند تگافتاده، حكوم

 به لحاظ بين المللی و داوری ،آنندمی را با مشت و لگد و چاقو و زنجير و پنجه بكس گروه فشار سرآوب 

ی نهادهای قدرت در پشت اين جريان قانون  چه آسی است آه نداند همه! افكار عمومی، حكومت را تبرئه نمايند

ی فرهيخته را پيدا نمی  در غير اين صورت، اين گروه اندك جسارت حمله به يك جامعهت؟ اسشكن قرار گرفته 

ی قضاييه،  ی حكومت و نهادهای قدرتمندی مثل وزارت اطالعات، قوه های عالی رتبه  چنانچه شخصيت.آرد

 بر نيروی انتظامی و بخشی از نيروهای نظامی به حمايت از يك گروه اندك اما متجاوز و قانون شكن

اينها الفبای سياست و . ی اينگونه خودسری ها را به خود نمی دادند خاستند، اين قانون شكنان اجازه نمي

 اما حاآمان جمهوری ،ی فرهيختگان و حتی شهروندان عادی از اين امور مطلع هستند همه. قدرتمندی است

 !اسالمی خود را به ناآگاهی زده اند

ی آن، به همين موارد محدود  ی گروه فشار و اقدامات قانون شكنانه سكوت حمايت آميز در مقابل پديده

ی آوی دانشگاه از سوی همين گروه فشار و حاميان حكومتی   و در جريان حادثه ٣٧٨١نگرديده و در سال 

 .ی ننگ آن برای هميشه بر تارك قدرت پرستان خواهد ماند آنها، جنايتی آفريده شد آه لكه

در پارك الله و عدم  ٧٧ خرداد ۴ی گروه فشار به ميتنيگ قانونی  تردهی گس در هر صورت حمله

ی قضاييه يك بار ديگر عدم استقالل اين قوه و بی قانونی و عدم  بازداشت و مجازات عامالن آن از سوی قوه

 يك رعايت عدل و داد در آن را به اثبات رسانيد و برای ما روشن تر شد آه حاآمان فقط از اين قوه به عنوان

 .ابزار برای تداوم قدرت و سرآوب مخالفان بهره می برند

 
 دليل نيازمندی به گروه فشار

نظريه پردازان سياسی، راه اندازی گروههای فشار از سوی برخی حكومت ها را ناشی از بحران مشروعيت 

ی اول  دسته. د، دو دسته از حكومت ها نيازمند گروه فشار نيستنداوری صاحب نظرانی  بر پايه. می دانند

آار دموآراتيك بر سر آار می  و  اين حكومت ها به لحاظ اينكه مطابق يك ساز.حكومت های دموآرات هستند

 زيرا مبنای قدرت آنها چيزی جز ،آيند، نيازی برای استفاده از اقدامات غير قانونی برای حفظ قدرت خود ندارند

 های بی نياز به گروههای فشار، حكومت های آامًال ی دوم از حكومت دسته. نيسترأی و رضايت شهروندان 

برای نمونه، سابقه نداشته است آه آشورهايی مثل حكومت عراق در زمان صدام يا . بسته و تك حزبی هستند
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آره شمالی و يا آوبا، عربستان، يوگسالوی سابق، شوروی سابق و حكومت هايی از اين دست، برای سرآوب 

آنها هر زمان آه الزم بدانند با استفاده از نيروهای رسمی . مند شوند ر بهرهشهروندان از گروههای فشا

سرآوبگر، مثل ارتش يا نيروهای امنيتی و انتظامی و يا حتی نيروهای شبه نظامی وابسته به حكومت، دست به 

ن اقدام خود ی اي سرآوب خواهند زد و در عين حال، حاضر هستند تا به لحاظ افكار عمومی و بين المللی هزينه

اهميت چندانی قايل نيستند و همچنين  حكومت های آامًال بسته و ديكتاتوری برای افكار عمومی. را نيز بپردازند

اراده ديكتاتور و تصميم حكومت را ميزان قانونمندی به حساب می آورند و بر همين پايه، سرآوب مخالفين يك 

ا تمسك به يگيری سياست های چندگانه و مخفی آاری و  پس نيازی به پي. نان خواهد بودآامر عادی برای 

هايی آه از يك سو دم از قانون و رأی و دموآراسی زده و به  اما حكومت. راههای شبه قانونی نخواهند داشت

رغم خود تالش می آنند تا احساسات عمومی را در جهت حفظ قدرت خود تهييج آنند و از ديگر سو، آگاه 

برعكس اين و توانند رأی اآثريت را به سوی خود جلب نمايند،  ، نمي واقعیند دموآراتيكهستند آه در يك فرآي

مخالفان هستند آه در يك برنامه دموآراتيك قادر به جلب نظر اآثريت خواهند بود، بنابراين در اينگونه 

. رياآارانه بزندبخشی از حكومت مجبور است دست به اقدامات » پارادوآسيكال«ساختارها با رفتار دوگانه و 

 تا دست می زنندآنها به رفتار وحشت آفرين و سرآوبگرانه برای جلوگيری از اظهار نظر شهروندان و نخبگان 

ی وحشت آفرينی آه از سوی اقتدارگرايان تحت عنوان  البته اين شيوه. از گسترش مخالفت ها جلوگيری نمايند

ی  اليه. آيد ـ پی گرفته شد در چند اليه به اجرا در ميسياست النصر بالرعب ـ پيروزی در ايجاد وحشت است 

آنند آه به دليل اينكه عقايد يا مقدسات آنها  اين گروهها چنين اظهار مي. اول مربوط به گروههای خيابانی است

های دينی، دين  در حكومت. مورد تهديد يا توهين قرار گرفته، مجبور هستند دست به اقدامات تالفی جويانه بزنند

گران  آنهم تحت عنوان اجرای دستورات  ی مناسبی برای به ميدان آشانيدن اين نيروها از سوی حكومت بهانه

پوشش اقدامات گروههای فشار در چنين حكومت هايی . دينی از جمله امر به معروف و نهی از منكر می باشد

 هستند آه از نتايج اقدامات گروههای ی دست قدرتمنداتی دفاع از عقايد يا مقدسات است اما اين گروهها بازيچه

اگر اين گروههای اندك با اقدامات وحشت آفرين . ی آن را بر عهده نمی گيرند فشار بهره مند شده اما هزينه

خود، موفق به عقب زدن جامعه از تعقيب مطالبات دموآراتيك و قانونی خود بشوند، حكومت گران به اهداف از 

راتيك خود دست يافته و خواهند گفت اين مردم هستند آه در دفاع از عقايد و پيش تعيين شده اما غير دموآ

ی اوليه  اما اگر اين حلقه! مقدسات خود به اعتراض عليه ضد انقالب دست زده و ما نيز از آنها حمايت می آنيم

ی دلخواه  هدر طراحی برای برخورد با مخالفين به نتيج» توتاليتر«از حلقه های سياست تو در توی حاآمان 

ی دوم آه همانا نهادهای به ظاهر قانونی هستند استفاده  نرسد، در آن صورت حاآميت مجبور خواهد شد از حلقه

آند و با احضار و محاآمه تا شكنجه و اعدام و زندانی آردن مخالفان و البته با رعايت ظاهری قانونی، اهداف 

ی دلخواه در برنداشته باشد، زيرا حاآمين مجبور   نتيجهی سرآوب ممكن است اين مرحله. گيری آند خود را پي

به رعايت برخی جوانب به ظاهر قانونی هستند و به همين دليل قادر به برخوردهای فراگير ضدقانونی نخواهند 

ی خود را به اجرا  ی سوم از طراحی های سرآوبگرانه ی سوم يا حلقه بنابراين الزم می دانند مرحله. بود

ترور می تواند آمبودها و خالءهای ناشی از . ی آارسازی در اين زمينه خواهد بود رور حربهت. درآوردند

ی فيزيكی از طريق گروههای فشار، سرآوب با آمك  حمله. اجرای دو سياست قبلی را تا حدودی جبران آند
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 در نظامهايی نهادهای به ظاهر قانونی و ترور توسط بخش هايی از نهادهای قدرت، هر سه شگردهای حاآمين

است آه با بحران مشروعيت روبرو بوده و تالش می آنند تا به نحوی بر مخالفين فشار بياورند تا آنها را 

در آنار اين اقدامات، اگر در اهداف خود موفق نشوند دست به سرآوب گسترده و . مجبور به عقب نشينی آنند

در واقع در چنين ساختارهايی، .  شبه نظامی خواهند زدعلنی با استفاده از نيروهای نظامی، امنيتی، انتظامی و

نان شناخته نشود و مجبور آی  حاآمين از نقاط آور قانون و از آمين گاههای مخفی حرآت می آنند تا چهره

 ٢ ی سرآوب است آه در ايران پس از اينها مراحل چهارگانه. ی اقدامات خود را بر گردن بگيرند ينهزنباشند ه

 البته سرآوب عريان در آنار . جناح اقتداگرا با بحران مشروعيت روبرو شد به آار گرفته شد آه ٧۶خرداد 

های حذفی مثل نظارت استصوابی، سانسور، برخورد با مطبوعات و تضعيف نهادهای انتخاباتی، همگی  سياست

 .اند مراحل سياست يگانه برای حفظ قدرت در دست آسانی است آه مردم به آنها پشت آرده

 

 ٧٧ترورهای سياسی سال 
گيری سياست ترور از سوی بخش هايی از حاآميت عليه مخالفين در   شاهد پيما به همراه جامعه ملتهبمان

بر می  ٧٧البته ترور مخالفين از سوی بخش هايی از حكومت به سالهای قبل از . بوديم ٣٧٧١اواسط سال 

 اميد به اصالحات از درون حكومت، مطالبات خود را به گشت اما تشديد اين روند آن هم در دورانی آه مردم با

ند حاآی از اين است آه بخشی از حاآميت در اجرای دو سياست اولی ردصورت مسالمت آميز تعقيب می آ

يعنی سرآوب با آمك خشونت عريان از طريق گروههای فشار و به آارگيری بخشی از نهادهای به ظاهر 

» سيونياپوز«تيجه نرسيده و در تالش است تا با حذف فيزيكی عناصر مؤثر از قانونی برای مهار مخالفين به ن

و مخالفين قانونی، بار ديگر اراده خود را بر تمام ارآان حكومت و جامعه حاآم ساخته و به دوران طاليی يكه 

 .بازگردد ٧۶ خرداد ٢تازی خود يعنی به قبل از 

ی فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر  پروانهترور پيروز دوانی، دآتر مجيد شريف، داريوش و 

 به ، آنگونه آه امثال مصطفی آاظمی و عاليخانی مديران ارشد وزارت اطالعات اعتراف آرده اند،پوينده

گفته ) اي از عاملين اين قتل های زنجيره(گويا مصطفی آاظمی . اند دستور آقای دری نجف آبادی آارشناسی شده

ولين وزارت تحت امر خودش می خواسته تا افرادی آه برای حكومت دينی است دری نجف آبادی از مسئ

خطرناك هستند را آارشناسی آنند و اسامی را به او بدهند تا او نيز احكام اعدام آنها را دريافت و برای اجرا 

 با حضور سعيد امامی و دری نجف آبادی وزير وقتکه مصطفی آاظمی گفته است آه در جلساتی . ابالغ آند

او همچنين مدعی شده است آه قرار بود من و . اطالعات صورت می گرفت، چندين مباحثی رد و بدل می شد

او گفته است آه من و .  شويم و اين دستور مستقيم دری نجف آبادی بوده استیمنوچهر محمدی هم آارشناس

رور شويم آه گويا به دليل می بايست هر دو در يكجا و با هم ت» سكوالريزم«منوچهر محمدی به دليل تبليغ 

در هر صورت . همزمانی سفر منوچهر محمدی به آمريكا با ترورهای سياسی، اين برنامه به اجرا در نمی آيد

ی حفظ امنيت شهروندان را بر  اقدام به ترور مخالفين از سوی بخشی از حاآميت آه به لحاظ قانونی وظيفه

 خرداد ٢ی صفر قبل از  صد برگرداندن فضای سياسی به نقطهعهده دارد، در راستای سياست های سرآوب به ق

آنچه مسلم است عالوه بر مصطفی آاظمی، سعيد امامی، عليخانی، دری نجف آبادی و .  صورت پذيرفت ٧۶
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ی وزارت اطالعات، عناصر ديگری بيرون از اين وزارتخانه در آمديت ترورهای سياسی  بخش ديگری از بدنه

ا آمال تأسف اين شايعه به صورتی مطرح شد آه رهبر جمهوری اسالمی از يك سو از  اما ب.نقش داشته اند

 نام هيچ روحانی حتی دری نجف آبادی در اين پرونده ،آقای يونسی وزير بعدی اطالعات می خواهد تا اول

ستور می ی قضاييه د از سوی ديگر به قوه.  سطح مسأله در حد آقای سعيد امامی باقی بماند،مطرح نشود و دوم

ی ترورهای سياسی مطالب زيادتری در رسانه ها درج  دهند اجازه ندهد آسی در مورد رسيدگی به پرونده

ی حفظ اسرار نظام، محاآمات را در دادگاه غيرعلنی و بدون حضور  ی قضاييه به بهانه از ديگر سو، قوه. نمايد

اييه و رهبران حكومت به شكل بارزی ار افشای ی قض قوه. های مقتولين برگزار می آند وآالی مدافع و خانواده

ی ابعاد اين ترورها و احقاق حقوق قربانيان و حقوق جامعه جلوگيری می آنند و اين در حالی است آه ابعاد  همه

حاآميت از آن . حادثه بسيار هولناك و ضد بشری است و بعيد به نظر می رسد تاريخ آن را به فراموشی بسپارد

ای جلوگيری می آند آه از يك سو آمرين  ی مربوط به قتل های زنجيره ل و قانون در پروندهجهت از رعايت عد

هستند و قربانيان به دليل تفاوت عقيده با آنان و يا ابراز » خودي«و عاملين به تعبير خودشان از افراد 

و » یخود«عه به يكی از آثار تقسيم جام! قرار می گيرند» غير خوديها«ی  های سياسی در جبهه  مخالفت

از طريق تريبونهای » ها غيرخودي«آنهم از سوی عالی ترين مقام حكومتی و تبليغ دايم عليه » یغيرخود«

عمومی و رسمی، نتايج جز حمله و ترور و پايمال آردن حقوق بخشی از جامعه آه از ابزار الزم برای دفاع 

ی اين امور به دليل عدم رعايت قانون و   داشت همه، در بر نخواهدنيستاز خود در مقابل قدرتمندان برخوردار 

 .ی حكومت قانون و قضاوت و حقوق است نيز برخورداری از حق ويژه در حوزه

آسانيكه در مصدر قدرت و حكومت قرار گرفته اند بايد بيش از ديگران به رعايت قانون التزام داشته 

حقوق ويژه و تبليغ دايم عليه مخالفين از طريق تريبونهای عدم التزام واقعی آنان به قانون و استفاده از . باشند

 های مختلف جامعه را شكنی در تمام ارآان حكومت و حتی در بين اليه رسمی، زمينه های هرج و مرج و قانون

از » آنارشيسم«شكنی، تبعيض، فساد مالی و اداری و در نهايت  ترور، خشونت، قانون. د آوردبه وجود خواه

اگر متجاوزين به حقوق شهروندان . آميز است های تبعيض چنين نگرش های خودباورانه و عملكردنتايج عملی 

 ،دارای چنين احساسی باشند آه به نحوی مورد تشويق، حمايت و يا اغماض قدرتهای برتر قرار خواهند گرفت

 امنيت، نظامی و های مختلف، قضاوت، اقتصاد، شكن درحوزه ی رشد گروههای محفلی، خودسر و قانون زمينه

باندهای بزرگ دزدی، آدم ربايی، ترور، اختالس و حتی قاچاق آاال و . انتظامی و سياست به وجود خواهد آمد

رويند آه بر آن جامعه قانون حاآم نباشد و يا اينكه حاآمان دراجرای  ای مي انسان و امثال ان بر بستر جامعه

 .آنند ی خورد با حقوق شهروندان، تبعيض آميز رفتار مای دو گانه در پيش گرفته و در بر قانون شيوه

ضمن اينكه . قانون شكنی يا برخورد دو گانه با قانون از مصاديق اصلی فساد در دستگاه حكومتی است

ها از حقوق اجتماعی محروم » یغير خود«از آن جهت آه » یغير خود«و » یخود«تقسيم شهروندان به 

وقتی در ذهنيت رهبری حكومت، شهروندانی . يض آميز را گسترش داده استخواهند شد، اعمال يك سياست تبع

به !) البته آم خطر(به لحاظ مخالفت و اعتراض قانونی عليه حاآميت، به عنوان دشمن » داريوش فروهر«چون 

آيند، چه تضمينی وجود دارد آه حكومت به دليل اينكه از توانايی الزم برخوردار است، دست به  حساب مي

سخن بر اين است . ف فيزيكی دشمنان خود نزند، دشمن را بايد از بين برد، اين قانون طبيعت و اجتماع استحذ
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ی مسالمت آميز آنهم در درون مرز و در  آه با آدام مبنای حقوقی بايد شهروندان مخالف يا معترض آه با شيوه

 چه .به عنوان دشمن معرفی شوندی قدرت حكومت گران، به مبارزه با حكومت گران پرداخته اند  چمبره

ی مخالفين قانونی با قدرت و حكومت ما، در زمره دشمنان به حساب نيايند؟ قبًال  تضمينی وجود دارد آه همه

اما در جمهوری اسالمی رهبر، مخالفين قانونی . گفته می شد، رهبر برای شهروندان نقش پدری خواهد داشت

بری حاآميت در جايگاه حاآم و مجری قانون و شخص اول ممكلت، مادام آه ره! را با چشم دشمن می نگرد

ی غير خودی ها را با چشم دشمن بنگرد، هيچ  شهروندان را به خودی و غيرخودی تقسيم آرده و بخشی يا همه

ی تحت امر رهبر در برخورد با مخالفين و يا غير خودی های  ی قضاييه اميدی به اجرای قانون يابی طرفی قوه

 .ود نخواهد داشتدشمن وج

حكومت گران به خود حق نخواهند داد تا با اعمال مرزبندی های آاذب » سكوالر«در حكومت های 

اما در حكومت های دينی و ايدئولوژيك، خواهی . ايدئولوژيك، شهروندان را به خودی و غير خودی تقسيم آنند

ی اعمال قانون در  بندی شهروندان و نحوهنخواهی عقايد حكومت گران و اعتقادات حكومت شوندگان، در تقسيم 

ی معروف به چراغ آه از سيمای  آقای روح اهللا حسينيان در برنامه. برخورد با آنها تأثير خواهد گذاشت

، آنها را دارای عقايد ناصبی و نيز مرتد قلمداد ٧٧انحصاری پخش شد، برای توجيه ترورهای سياسی سال 

های ايدئولويك برای  خوبی گواهی است بر اين فلسفه سياسی آه  حكومتاين مرزبندی ايدئولوژيك به . آرد

ی اين اقدامات و اظهارات، بخوبی بحران  همه. آنند ی مخالفين از تعصبات ايدئولوژيك استفاده مي تصفيه

ها را به نمايش می  ی حوزه مشروعيت حاآمين در ايران و ناتوانی آنان برای اجرای قانون و عدالت در همه

ناامنی، بی عدالتی، قانون شكنی، فقر، فساد، تبعيض، بيكاری و هرج و مرج و يأس عمومی چنانچه . اردگذ

ريشه در نگرش خاص حاآمين به حكومت و قانون و شهروندان و ناهنجاريهای ناشی از آن ندارد، پس از آجا 

در پس قانون . كل بگيردسرچشمه گرفته است؟ قدرت و حكومت می بايست بر مبنای نظم و قانون و عدالت ش

ی توانا و مصلحت جويانه، قرار  ی صحيح سياسی و انديشه می بايست يك تفكر صحيح حكومتی و با يك فلسفه

حتی . تفكری آه جامعه را به نظم درآورده و آن را به سوی اهداف عاليه بر مبنای قانون پيش ببرد. داشته باشد

يك و يا فردی و گروهی خود را نيز پی بگيرند، با قانون شكنی، اگر حكومت گرايان بخواهند منافع ايدئولوژ

در . تبعيض، هرج و مرج و ترويج ترور و خشونت و اختالف و بحران سازی به آن اهداف دست نخواهند يافت

 و تنظيم ساختاری منطقی برای قدرت و حرآت بر ميزان قانون و رعايت مطلوبی سياسی  يك انديشه پرتو

قانون شكنی و هرج و . جامعه به نظم و آرامش و امنيت و آزادی و توسعه دست خواهد يافتحقوق شهروندی، 

. مرج بيش از هر چيز موجب خواهد شد تا باندهای قدرت شكل بگيرد و امنيت و آسايش عمومی را سلب نمايند

 ». بی قانونی استقانون بد بهتر از«بی سبب نيست آه علمای جامعه شناسی بر اين نكته اصرار داشته اند آه 

 

 ی ساختار  بيانيه:١٠ی  پرونده
.  دادگاه انقالب است۶ی   و در شعبه٧٨ی هويت خويش در اوايل سال  ی من مربوط به نشريه دهمين پرونده

 مهر، مرا به يك سال حبس تعليقی محكوم  ٩٢ به دليل برگزاری ميتنيگ  ٧۶ای آه در سال  يعنی همان شعبه

اين شعبه با هماهنگی وزارت اطالعات دستور به جمع آوری چهارمين  ن قرار بود آهقضيه از اي. ده بودآر
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 با ٧٧ما در سال . ی هويت خويش آه من سر دبير و حسين آاشانی مدير مسئول آن بود داد ی نشريه شماره

های  اليت نسخه، فعهزار ٠٣ی دانشجويان و دانش آموختگان و با تيراژ حدود  ی داخلی اتحاديه انتشار نشريه

اين فعاليت مطبوعاتی با مخالفت . ی  پيام دانشجو ادامه می داديم مطبوعاتی خود را به نحوی در غياب هفته نامه

با اين وجود به دليل اينكه با دستگاههای چاپ . و آارشكنی وزارت اطالعات و قاضی مرتضوی روبرو بود

بعدًا آقای حسين آاشانی به من . شار آن ادامه داديمامكان چاپ آن وجود داشت تا مدتی به انت» ريسوگراف«مثل 

و به مدت  ٧٨اين آار در بهار سال . ی هويت خويش را بر عهده بگيرم پيشنهاد داد تا اداره و انتشار نشريه

ی آن در حالی از سوی وزارت اطالعات و دادگاه انقالب از روی   ماه ادامه يافت و چهارمين نسخه١حدود 

بازجوی . (نسخه رسيده بودهزار  ١٠٠مه فروشی جمع آوری شد آه تيراژ آن به بيش از آيوسك های روزنا

آنها دليل اين توقيف غيرقانونی را اقدام عليه امنيت از ) .بوده استهزار  ٠٠۶ اطالعات ادعا می آرد تيراژ 

 . طريق تبليغ عليه نظام اعالم آردند

 دادگاه انقالب به رياست حقانی ـ اين شعبه ۶ی  هپس از اين اقدام غيرقانونی وزارت اطالعات و شعب

به  معاونت امنيت معروف بود و نام اصلی قاضی سليمی است ـ وزير ارشاد وقت، يعنی آقای مهاجرانی از 

طريق رسانه ها از جمله صدا و سيما در هماهنگی با دادگاه انقالب عليه هفته نامه موضع گرفت و هيئت 

در هر صورت آنها ابتدا، حسين آاشانی را احضار و بازداشت . ی را تأييد آردنظارت اين تصميم غيرقانون

پس از آن من را به عنوان مطلع احضار آردند و البته به محض ورود به شعبه، حقانی من را به عنوان . آردند

ی  كه درج بيانيهی نشريه، بل بازداشت من نه به عنوان سردبير و اداره آننده. متهم، تفهيم اتهام و بازداشت آرد

 اعالم »ی ايران ساختار سياسی آينده« نشريه، تحت عنوان ۴ی  اتحاديه دانشجويان و دانش آموختگان در شماره

حساسيت . ی زندان اوين آرد  مرا با قرار بازداشت روانه٧٨خرداد ٧٢ دادگاه انقالب در روز ۶ی  شعبه. شد

 مطلب ٢ازداشت من در بازجويی ها مشخص شد، بر روی  ماه ب۵ آه بعدًا و در طول ،اصلی دادگاه انقالب

پروازی از روحانيون گروه انصار حزب اهللا در . یهای پرواز ی ی ساختار و ديگری افشاگر يكی بيانيه. بود

ی مشترك او و اهللا آرم و   در مورد جلسهاين نکاتمهم ترين . اين افشاگری خود، بر چند نكته تاآيد آرده بود

او از تأييد اهللا . ار حزب اهللا با رهبر جمهوری اسالمی و مطالب رد و بدل شده در اين باره بودساير سران انص

اهللا آرم  ، مبنی بر اينكه)ی وقت پاسداران فرمانده(آرم از سوی رهبر و همچنين تاآيد رهبر به محسن رضايی 

ان رهبری گروه انصار را بر شايان ذآر است اهللا آرم در آن دور! شمشير من است، شمشير من را ُآند نكن

عهده داشت و محسن رضايی چندين بار به دليل اينكه اهللا آرم سرتيپ پاسدار بود عليه او موضع گرفت و اعالم 

همچنين پروازی در اين افشاگری از پی گيری سياست معروف به . آرد آه اهللا آرم بايد از سپاه استعفا بدهد

 .ستانش سخن به ميان آورده بودالنصر بالرعب، توسط مصباح يزدی و دو

 

 یناآامی مردم ايران در دموآراسی خواه
 : داشت  آمده بود به چند نكته به شرح زير اشاره ،»ی ساختار بيانيه«ی اتحاديه، معروف به  آنچه در بيانه

در اين قسمت نتيجه . ده بودشارايه  ۵٧ـ گزارشی تحليل گونه از انقالب مشروطيت تا انقالب بهمن ١

برای آزادی و  ۵٧نفت و انقالب بهمن صنعت يری شده بود آه ايرانيان در نهضت مشروطيت، ملی شدن گ
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دليل اصلی . دموآراسی و عدالت دست به انقالب زدند اما هر بار اين حرآت از يك استبداد مطلقه سربرآورد

ی فردی  كومت مطلقهاين انحراف، نامناسب بودن ساختارهای حكومتی پس ازهر نهضت و گرايش آنها به ح

همچنين گفته شده بود، به دليل اينكه قدرت اصلی همواره در دست آانونهای قدرت مثل شاه، . بيان گرديده بود

شيخ، بازار و ژاندارم بوده و نهادهای مدنی مثل احزاب، مطبوعات، اتحاديه، سنديكا، مطبوعات و جنبش 

 در ساختار حكومتی نداشته اند هر نهضت اصالحی يا های مردم به لحاظ قدرت، جايگاهی روشنفكری و توده

. انقالبی آه سودای حكومت مشروطه را داشت، پس از مدتی به يك حكومت فردی و مطلقه گرفتار شده است

ی آوتاهی به استبداد محمد علی شاه با به توپ بستن مجلس منجر می  نهضت مشروطه خواهی پس از دوره

مرداد به استبداد محمد رضا شاهی می انجامد و انقالب بهمن ٨٢با آودتای شود، نهضت های ملی دآتر مصدق 

در واقع اين جمع بندی صورت گرفته بود آه قدرت فردی . ی فقيه در می آورد سر از استبداد واليت مطلقه ۵٧

گر، شيخ يا شاه با استفاده از دو بازوی مالی ـ نظامی يعنی پول و بازار از يك سو و ژاندارم از سوی دي

دموآراسی خواهی ـ مشروطه ی سلطنتی يا جمهوری اسالمی ـ را به يك حكومت فردی و مطلقه تبديل آرده و 

 .اين ادعا يك تاريخ يك صد ساله را در پشت سر خود دارد

به دنبال اهداف روشنی برای  ۵٧ـ بر اين موضوع تاآيد شده بود آه مردم ايران در انقالب بهمن ٢

 بودند و نه تنها به دنبال واليت مطلقه فقيه نبودند بلكه اصوًال تصوير روشنی از اين آزادی، عدالت و رفاه

ی فقيه، انحرافی است آه به مرور توسط  تبديل جمهوری اسالمی به واليت مطلقه. نظريه آيه اهللا خمينی نداشتند

 .رهبران نظام صورت گرفت

 خرداد ٢ نهادهای منتسب به رهبری پس از ای و عملكرد ايشان و ـ در مورد رهبری آيه اهللا خامنه٣

در اين تحليل عملكرد رهبر و نهادهای منتسب به او به نقد آشيده . ای ارايه گرديده بود ، گزارش تحليل گونه٧۶

ای به نفع ناطق نوری و نيز ايستادگی ايشان در مقابل  شده بود و گفته بوديم آه موضع گيری آقای خامنه

ن ايرانی و همچنين عملكرد نهادهايی مثل تشخيص مصلحت نظام، شورای نگهبان، ميليو ٢١خواست بيش از 

ی دری نجف آبادی صدا و سيما  سپاه، نيروی انتظامی، وزارت اطالعات دوره. ی قضاييه خبرگان رهبری، قوه

تا ايشان و انصار حزب اهللا و بنيادهای عظيم مالی اما غير پاسخگو به عنوان يك دولت در سايه، موجب گرديده 

 .ی رهبری يك نظام به رهبری يك جناح تنزل پيدا آند از حد و اندازه

ـ در پايان اين نتيجه گيری به دست داده شده بود آه با نظربه اين مسايل آه در بيانيه شرح داده شد ۴

ياسی ايران  صادر شد ـ چهار نظريه برای ساختار س٧٨بنابراين، در آينده ـ شايان ذآر است اين بيانيه فرودين 

  :مدنظر خواهد بود

در آن بيانيه پيش بينی شده بود آه اين . ی فقيه عنی واليت مطلقهي همين وضع موجود، ،نظريه اول

 .وضع قابل دوام نيست

 تحت عنوان واليت مشروطه فقيه متعلق به آيه اهللا منتظری و آسانی چون خاتمی، آديور ،نظريه دوم

يعنی هيچ تضمينی . ته بوديم، اين نظريه نيز سرنوشت قبلی ها را خواهد داشتو اصالح طلبان ذآر گرديده و گف

وجود ندارد آه به لحاظ بافت قدرت در ايران ـ شيخ، شاه، بازار و ژاندارم ـ بار ديگر به حكومت فردی و 

 .ی فردی تبديل نشود مطلقه
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گفته بوديم . ران هستند مربوط به آسانيكه خواهان حكومتی همچون حكومت ترآيه در اي،نظريه سوم

 .ی تحقق چنين حكومتی وجود ندارد در ايران زمينه

ی چهارم  آن بيانيه از اين نظريه در.  يك جمهوری آزادودموآراتيك بيان گرديده بود،نظريه چهارم

دفاع آرده بوديم و خواستار جدايی دين از حكومت و تشكيل يك جمهوری آزاد و در عين حال دموآراتيك شده 

 .مبودي

ی قضاييه  قوه. ی ايران، مورد تحليل قرار گرفته بود ی ساختار سياسی آينده اين چهار محور در بيانيه

 آموزشگاه ـ بند سياسی و در نزد آقای ١اما با ما چگونه برخورد آرد؟ پس از يك هفته آه آاشانی و من در بند 

ای فدايی آه جمعًا در زندان شاه و يكی از اعضای سابق چريكه(مهندس امير انتظام، مهندس ميرسعيدی 

 برای بازجويی ،و چند تن از اعضا و هواداران مجاهدين خلق ـ بوديم)  سال حبس آشيد ۶١جمهوری اسالمی، 

روز زير  ٠٢در اين بازداشتگاه آاشانی و من به مدت حدود . وزارت اطالعات منتقل شديم ٠٩٢به بازداشتگاه 

جويی های غيرقانونی، بازجوهای وزارت اطالعات تالش داشتند ما را مجبور در اين باز. بازجويی قرار داشتيم

ام و  ی دوران زندگی شخصي آنها فشار سنگينی بر من وارد آردند تا در مورد همه. آنند توبه نامه بنويسيم

دن دو بازجوی وزارت اطالعات با وارد آر. ی فعاليت هايی آه تا آن زمان داشته ام بازجويی پس بدهم همه

فشار سنگين روحی، از من می خواستند توضيح بدهم با آدام انگيزه به عنوان دبير آل اتحاديه، اقدام به صدور 

ی ملی ايران، حزب ملت ايران، نهضت  همچنين از ارتباطات اتحاديه با جبهه. ام ی ساختار آرده و انتشار بيانيه

حالی بود آه اتحاديه دانشجويان و دانش  اين در. توضيح می خواستند» سيونيايوز«آزادی و ساير گروههای 

 اعالم تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل به دليل بازداشت غيرقانونی من آرده ٧٨تيرماه  ۵١آموختگان، روز 

در هر . نفر توسط وزارت اطالعات و نيروی انتظامی بازداشت شده بودند ۵٠بود و در همين رابطه بيش از 

وحی من توسط بازجوهای وزارت اطالعات، آنها نتوانستند مرا وادار به عقب نشينی ی ر حال با وجود شكنجه

تير به بند  ٠٢ همزمان شد و آنها آاشانی و من را روز ٧٨تير  ٨١ی  در عين حال اين بازداشت با حادثه. آنند

 . آاشانی همان روز آزاد شد، من البته در بند عمومی ماندم. عمومی برگرداندند

 

 ٧٨تير  ٨١ :١١ ی پرونده
ی نهادهای   نگذشته بود آه جنبش دانشجويی توسط همه٧٨تير  ٨١روز از شروع جنبش دانشجويی ١٠هنوز 

رژيم، اعم از وزارت اطالعات، سپاه، بسيج، نيروی انتظامی، وزارت آشور و گروههای فشار، و با زمينه 

صداو سيما ، سخنرانی رهبران حكومت به هايی مثل آيهان، رسالت، انتخاب،  های تبليغی توسط رسانه سازي

 عالوه بر شهادت عزت ابراهيم نژاد و .ای سرآوب و هزاران تن دستگير و به زندانها افتادند شكل گسترده

مفقود شدن چند تن ديگر و نيز، زخمی و مجروح شدن هزاران تن توسط نيروهای سپاه، گردانهای ويژه و 

.  سرآوب آه در سطور قبلی به آن اشاره شد ـ از نتايج اين سرآوب بودی چهارم در برنامه امثال آن ـ مرحله

اما آنچه در . ی ملی نه در اين نوشتار بلكه در ظرفيت چند جلد آتاب خواهد بود ی ابعاد اين فاجعه بررسی همه

آوب متأسفانه به محض سر. ی قضاييه با اين فاجعه است ی من قرار دارد، برخورد قوه اين سطور مورد توجه

جنبش از سوی حاآميت و فروآش نمودن اعتراضات مردمی ـ آه بخش هايی از آن به دليل اينكه به هرج و 
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های رژيم از جمله برخی از روزنامه های  گرايی مورد تأييد هيچكس نيست ـ همه رسانه مرج و خشونت آور

يان بود در هماهنگی با وزارت اصالح طلبان مثل، صبح امروز و آفتاب امروز آه هر دو متعلق به سعيد حجار

ی دانشجويان و دانش آموختگان به دبير  ی زد و خوردها به اتحاديه ای برای انتساب همه اطالعات تالش گسترده

ی متحد دانشجويی،  آلی من، اتحاديه ملی دانشجويان و دانش آموختگان به دبير آلی منوچهر محمدی، جبهه

صدا و سيما با . ی ملی، مرز پرگهر و امثال آن به آار بردند ثل جبههحزب ملت ايران و ساير نيروهای ملی م

ها نام برد و با وجود اينكه من در زندان به سر می  های غيرقانونی وزارت اطالعات از اين تشكل پخش بيانيه

 با  همچنين با دستگيری منوچهر محمدی و.بردم عمد داشتند تا به نحوی نام من در اين اعالميه ها ذآر شود

اعمال شكنجه، او را وادار آردند تا دست به اعترافات غيرواقعی بزند آه اين اعترافات به صورت مكررر از 

های راديو و تلويزيون رژيم پخش می شد و در آنها تالش شده بود از اين گروهها نام برده  ی شبكه سوی همه

 . شود

های فعال سياسی ـ دانشجويی   تشكلاز سوی ديگر وزارت اطالعات برای انتقامجويی از افراد و

از اعضای اتحاديه افرادی چون دآتر امامی، پرويز سفری، محمد مسعود سالمتی، . فرصت را مغتنم شمرد

ی ملی  از اتحاديه. محمود شوشتری، حسن زارع زاده، محمد رضا آثرانی و دآترآاوه اجاق را دستگير نمودند

رضا مهاجرانی نژاد، دآتر عليزاده، مريم شانسی، خانم هاشمی، آسانی چون، منوچهر محمدی، اآبر محمدی، 

از حزب ملت ايران، خسروسيف، مهندس بهرام نمازی، فريبرز مخبر، . مصباحی و عطامرادی دستگير شدند

 جيالنی و حسين يكتا و از حزب پان ايرانيست ايران،  زاده، مهرداد ميرعبدالباقی، دآتر بهيه اسماعيل مفتي

نی، قدرت اهللا جعفری و دو تن ديگر و از مرز پرگهر نيز، رهبر اين حزب و چند نفر ديگر مهندس آرما

ی اين افراد از اعضای رهبری اين تشكل های دانشجويی و سياسی محسوب می شدند آه با  همه. دستگير شدند

ين نيروهای وزارت اطالعات منتظر چنين فرصتی بود تا به حساب ا. يكديگر همكاريهای مبارزاتی داشتند

اندازی راهپيمايی حكومتی  ی آوی دانشگاه و با راه آنها يك هفته پس از حادثه! رسيدگی آند» یخود«غير

 . ی ما را به شكنجه گاه توحيد انتقال دادند تيرماه ، همه ٢٣چهارشنبه 

را شكنجه گاه توحيد ! همكاری وزارت اطالعات و دادگاه انقالب برای سرآوب شكنجه بی مانند بود

از همان  .سال بر من گذشت ١٠٠ بيش از  کهروز آنجا بودم ١٠٠حدود . هيچ وقت فراموش نخواهم آرد

ای، دّری  اين در حالی بود آه به دليل قتل های زنجيره. های جسمی و روحی شروع شد روزهای اول شكنجه

بچه ها .  اشغال آرده بودنجف آبادی مجبور به استعفا شده بود و يونسی جای او را در پست وزارت اطالعات

آنها را آويزان می آردند و يا با وارد نمودن بدترين . را با مشت و لگد و آابل زير شكنجه قرار دادند

گوشه هايی از اين . ، اعتراف گرفتن و پرونده سازی بودند اراده آنانهای روحی در صدد شكستن شكنجه

قلمی آردم آه  ٣٨٠١در سال » علی شكنجه گاه نداشت«ای تحت عنوان   قرون وسطايی را در نامهیها شكنجه

 در همان سال در سلول انفرادی تحمل حبس انسپاه پاسدار ۵٩ ماه در زندان ٩به دليل نوشتن اين نامه به مدت 

ی جيالنی، اآبر محمدی، محمد رضا آثرانی، احمد  مهرداد لهراسبی، مهران ميرعبدالباقی، بهيه. و شكنجه نمودم

د رستمی، منوچهر محمدی دبير آل مرز پرگهر، مريم شانسی، مهاجری نژاد، بهرام نمازی، از باطبی، خال

های جسمی و روحی و گرفتن اعتراف و   پس از شكنجه. ی جسمی شدند آسانی بودند آه بيش از ديگران شكنجه
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ونت، بربريت مصاحبه، تشكيل دادگاههای قرون وسطايی و صدور احكام سنگين توسط دادگاههای انقالب، خش

احمد باطبی، مهرداد لهراسبی، اآبر محمدی و . و قانون شكنی از سوی رژيم را بيش از پيش آشكار می آرد

دادگاه انقالب به  ۶ ی  عباس دلدار بدون حضور وآيل دردادگاه دربسته و به صورت سرپايی از سوی شعبه

منوچهر . ن رجايی شهر تبعيد شده استر زندا سال است آه د۴ بهروز جاويد تهرانی .داعدام محكوم شدن

های  ی جيالنی و چند تن ديگر به حبس ، مهرداد لهراسبی، حسين يكتا، محمد رضا آثرانی، دآتر بهيهمحمدی

حالی بود آه عوامل اصلی حمله آننده به آوی دانشگاه تبرئه شده و حتی مورد  اين در. سنگين محكوم شدند

 آرم، ده نمكی و ساير براهيمی از رهبران سابق انصار حرب اهللا نقش اهللامير فرشاد ا. تعقيب قرار نگرفتند

 .ی آوی دانشگاه افشا آرده است عناصر گروه فشار را در حادثه

بازجويی شده بودم، به مدت  ٠٩٢روز در  ٢٠من پس از انتقال به توحيد و با وجود اينكه به مدت 

های روحی را به اين دليل   بدترين وشديدترين شكنجهروز ديگر در توحيد زيربازجويی قرار داشتم و ١٠٠

جمهوری آزاد و دموآراتيك برقراری سخن از جدايی دين از حكومت و » ساختار«ی  تحمل آردم آه در بيانيه

ها، آقايان امامی، سفری، سالمتی، آثرانی، زارع زاده و شوشتری را به مدت  ی اطالعات. به ميان آورده بودم

گاه توحيد زير فشار قرار دادند تا در مورد من اطالعات جديدی به دست  های شكنجه ی  انفراد ماه در٢بيش از 

تعقيب ) ٧٨ تا ٧٣يعنی ازسال (آنها هدفی را آه تا آن زمان . آورده و از اين طريق وادار به عقب نشينی آنند

.  اين هدف دست خواهند يافتمی آردند اين بود آه من دست از مبارزه بردارم و گمان می آردند در توحيد به

 با عزمی استوارتر به دليل همين رفتارهايی آه از طريق  را،غافل از اينكه ما هر روز مواضع اصولی خود

سرآوب جنبش  . اعالم خواهيم آرد،زندان و سرآوب و شكنجه عليه شهروندان و خودمان اعمال می آنند

آنها با اين اقدام .  رژيم را به داوری همگان قرار داد، اصالح ناپذيری٣٧٨١تيرماه  ٨١دانشجويی ـ مردمی 

 .را به نمايش گذاشتند» توتاليتر«خود ماهيت واقعی يك رژيم 

 

 ی در جمهوری اسالم سياسیآپاراتايد
بدقوارگی به چه مفهوم است؟ بر حسب ظاهر شكل حكومت . ه به بدقوارگی حكومت نام خواهيم بردداز اين پدي

قانون اساسی مدون، نهادهای حكومتی، مطبوعات، . ی حكومت های معمول است د همهی اسالمی مانن جمهور

چنانچه آسی يا . احزاب، انتخابات و همه چيزهای ديگری آه در يك رژيم به ظاهر مدنی می توان يافت

 رعايت ظاهرًا تفكيك قوا. گر اين رژيم باشد، بر قانونمند بودن آن تاآيد خواهد آرد سازمانی از بيرون نظاره

رييس جمهور از طريق انتخابات روی آار می آيد و . شده و هر سال يك بار انتخابات صورت می گيرد

رهبر از تفكيك . اند نمايندگان پارلمان و حتی اعضای خبرگان رهبری از طريق رأی مستقيم مردم برگزيده شده

شوند و  اهها به صورت منظم تشكيل ميدادگ. قوا و عدم دخالت قوا در آار يكديگر و قانونگرايی حرف می زند

خالصه اينكه بر . شود، هيئت منصفه نيز حضور دارد ی مطبوعات مربوط مي به محاآمهکه حتی در مواردی 

هر فرد يا گروه تالش می آند تا اقدامات خود را قانونی جلوه . حسب ظاهر همه چيز در جای خود قرار دارد

اينها همه از مظاهر يك حكومت مدرن به حساب . ی را ترويج نمی آنندبدهد و سران حكومت، علنًا قانون شكن

نزده و » آودتا«اداره نمی شود و يا عده ای دست به » یك الطوايفومل«يا » یايل«امور جامعه به شكل . می آيد
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ی تشريفات مربوط به جابجايی قدرت مطابق آنچه اآثريت درخواست می آنند، صورت  بر حسب ظاهر، همه

ظاهر حكومت تا آنجا غلط انداز می شود آه دبير آل سازمان ملل هنگام ورود خود به ايران در سال . يردپذ مي

حتی برخی گروههای حقوق بشر آه از سوی آشورهای ! آند آزاديهای قانونی را بسيار خوب بيان مي ٣٨٠١

ی قضاييه بارها و بارها از  وهرييس ق! اروپايی به ايران سفر آرده اند، در مواردی از حكومت تعريف می آنند

ی قضاييه سخن به ميان می آورد و ساير  ممتاز بودن رعايت عدل و قانون و حقوق بشر در زندانها يا قوه

مسئوالن حكومتی هر آدام، بی نظير بودن رژيم به لحاظ آزادی، قانونگرايی و دموآراسی را به رخ دنيا می 

 .  سر جای خود قرار دارد و هيچ آم و آسری وجود نداردخالصه به لحاظ حفظ ظاهر، همه چيز. آشند

اما به دليل اينكه جناح اقتدارگرا اعتقادی به قانونگرايی ندارد و معيارهای . اين البته ظاهر امر است

ايدئولوژيك و رأی برتر، بر هر امری برتری و ارجحيت دارد، در اين ظاهر و قالب قانونی هيچ محتوای 

ی باندبازی، رابطه گرايی، سرسپردگی به  همه چيز بر پايه. دليل امر نيز معلوم است. دواقعی ديده نمی شو

برای . مراآز قدرت و اراده برتر، به وجود آمده به همين دليل معيارهای قانونی با يك نسيم درهم خواهد ريخت

ی مبنايی يا بدقوارگی ی آوی دانشگاه ب ی ارآان حكومت در حوادثی همچون فاجعه ی رفتار همه نمونه مطالعه

 وزارت اطالعات آه در رشد شرايط عادی، سخن از. رژيم جمهوری اسالمی را آشكار خواهد آرد

ی شعارهای خودرا به فراموشی  قانونگرايی، حقوق بشر و رأفت اسالمی به ميان می آورد به يكبارگی گويا همه

ب و آتش زده و از زندگی خصوصی تا هر آنچه سپرده برای گرفتن اعتراف، مصاحبه، توبه نامه، خود را به آ

و انفرادی و ) ؟!(زندانی در طول عمر خود انجام داده را به ميان می آشند و با چشم بند و آابل و جوجه آباب

 .ی راهها را به آار می برند  تا به اهداف حكومتی خود دست يابند ها، همه انواع فشارها و شكنجه

ی عدل و قانون و بی طرفی در مقابل آحاد شهروندان از  است بر پايهی قضاييه آه قرار بوده  قوه

شهروند عادی تا شخص رهبر و رعايت حقوق شهروندی شكل بگيرد در چنين مواقعی برای صدور بازداشت، 

زندانی آردن و صدور حكم اعدام و هجوم به منازل شهروندان و صدور حكم شكنجه برای سرآوب تظاهرات 

 !نه ای رفتار می آند آه گويا سپاه مغول بر ملت ايران يورش آورده استو مخالفان به گو

نيروی انتظامی، سپاه پاسدار و گروههای شبه نظامی آه البته به لحاظ قانونگرايی ادعای زيادی 

ی برتر به حساب می آورند و همين ها آه خود را فرزندان و  نداشته و خود را پيروان بی چون و چرای اراده

 ملت می دانند، در زمان سرآوب، آنچنان از خود سنگدلی نشان می دهند آه گويا تظاهرآنندگان، خادمان

 !اند اسرائيلی بوده و اينان در دفاع از خلق فلسطين به انتقام از آنها برخاسته

رهبر و حتی رئيس جمهور هر زمان آه شرايط را بحرانی احساس نمايند در ضرورت برخورد بی 

دهند آه گويا اين  ، آنچنان داد سخن مي)!(و آشوب گران ) !(و اغتشاشگران ) ؟!(ل و اوباشرحمانه با اراذ

در . جوانان و معترضان و مخالفان دشمنانی هستند آه الزم است از هر وسيله برای سرآوب آنها آمك گرفت

 برای ی آشورها معمول بوده و يك حق اوليه صورتيكه اعتراض و تظاهرات بدون حمل سالح در همه

 .شهروندان است آه حتی در همين قانون اساسی جمهوری اسالمی نيز به رسميت شناخته شده است

های قانون عبور می آند و حرمت قانون و حق  حكومت بدقواره، حكومتی است آه به راحتی از مرزه

 به راحتی ها قانون را چون ابزاری به حساب می آورند آه اينگونه حكومت. شهروندی را پاس نمی دارد
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قانون و حرمت حقوق . های خود بهره جست توان آن را به دور انداخت و يا از آن در جهت تقويت ايده مي

شهروندی به خودی خود، برای آنها اصالتی نخواهد داشت زيرا به زعم آنها، قراردادها و پيمانهای اجتماعی 

 اما .داست، باشد از اعتبار برخوردار خواهد بودی خ  آه در طول اراده،ی برتر ی اراده مادام آه تقويت آننده

) ؟!(ی حقوق خود پرداخته و اراذل و اوباش چنانچه قانون و اجرای آن موجب شود آه اآثريت بتواند به مطالبه

آه آداب غسل و وضو و تيمم و نماز خواندن و حج و جهاد و امثال آن را بلد ) ؟!(و انسانهای پست و فرومايه 

ت حضور در انقالب و حوزه و مسجد و امثال آن را نيز ندارد، چگونه بايد بتواند حقوقی برابر نبوده و صالحي

 با ولی فقيه يا فالن مرجع دينی يا مقام سياسی و حكومتی داشته باشد؟

 

 !یجمهوری ناب يا مسلك
 و عالوه بر حكومت بدقواره برای توجيه رفتار خود از يك ناب گرايی آرمانگرايانه سخن به ميان می آورد

تقسيم می آند، برای آرای مردم نيز ارزش گذاری اعتباری » یغير خود«و » یخود«اينكه شهروندان را به 

مطابق مفاهيم موردنظر ايدئولوگ های آنها همانگونه آه مصباح يزدی يا جوادی آملی اعالم آرده اند، . می آند

ای است آه به دنبال جمهوری ناب   رأی مؤمنانهاصالت با! رأی مؤمنانه از رأی غير مؤمنانه متفاوت است

باشند و نه هر بی سر و پا و اراذل و اوباشی آه از فرهنگ دينداری بويی نبرده و صرفًا برای مطامع دنيايی و 

 .آسب رفاه و امنيت و زندگی دنيايی به تالش در مخالفت با حكومت مؤمنان و علما و روحانيون می پردازد

ی پسر و دختر و   آزادی های اجتماعی از جمله عدم رعايت حجاب و يا مدافع روابط آزادانهآسانی آه به دنبال

شرآت در مجالس خوشگذرانی آه محرم و نامحرم با يكديگر به شادی و پايكوبی می پردازند، هستند و آسانی 

 از آزادی بيان، آه نماز نخوانده و روزه نمی گيرند و گروههايی آه آداب غسل و وضو را نمی دانند و دم

مطبوعات و احزاب می زنند و گروهی آه به روحانيت سرسپردگی و ارادت نداشته اما خواهان مشارآت 

 قرارداد اجتماعی به اين دليل آه بين آرا و .ی شئون حكومت هستند را نبايد به حساب آورد مساوی در همه

ترم است آه در خدمت واليت فقيه، روحانيت و خواست مؤمنان از غير آنها تمايزی قايل نمی شود، تا آنجا مح

هر گاه از اين مدار خارج شود و يا آسانی بخواهند با استفاده از قوانين اجتماعی ولو آنكه قانون . مؤمنان باشد

ی حاآم بپردازند، در آنصورت، حقوق   به تضعيف اراده، واساسی مصوب نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد

 !ه خواهد شداجتماعی زير پا گذاشت

شهروند يا خودی ، مؤمن به حفظ . حقوقی ـ سياسی ياد آرده اند» آپارتايد «ا عنواناز اين بدقوارگی ب

ی برتر است آه در آن صورت از حقوق و مواهب اجتماعی حتی بيش از آنچه در قانون مصوب  قدرت و اراده

 او از آنجهت آه هماهنگ با ايدئولوژی يا رأی او، حقوق او، نظر او، خواست. آمده است برخوردار خواهد بود

 مخالفت ولیاما اگر حتی با اراده حاآم موافق نبود . اراده حاآم قرار دارد يك خواست مقدس و ويژه خواهد بود

 اما چنانچه بخواهد به .حيات اجتماعی حضور داشته باشد بارزی نيز اعالم نكرد باز هم می تواند به نحوی در

نتقاد يا مخالفت با ايدئولوژی حاآم قرار بگيرد، بايد آگاه باشد آه از هيچ حق و حقوقی هر طريق در موضع ا

ی آوی دانشگاه و مطابق قول و عمل خود با دانشجويان و  حرفی آه رژيم در حادثه. برخوردار نخواهد بود

بسيج و سپاه و هر ی قضاييه،  وزارت اطالعات، قوه. گروه فشار، نيروی انتظامي! مردم داشت همين بود و بس



 ی در اثبات عدم استقالل قوه قضائيه رژيم جمهوری اسالمیگزارش - اقتدارگرايان عليه حقوق بشر

52 

ی برتر و ايدئولوژی حاآم دفاع می آرد حق داشت هر گونه بخواهد عمل  نيروی ديگر به اين دليل آه از اراده

آند و آسی حق نداشت از آنها پاسخ بخواهد اما جريان مخالف به اين دليل آه مخالف و معترض بود بايد به 

نهادهای وابسته به آن در همين چند جمله خالصه می ی برداشت و عمل رژيم و  فلسفه! شدت سرآوب می شد

پيش از اين گفتيم اينگونه رژيم ها آه با قانون و حقوق شهروندی برخورد دوگانه دارند، برای تثبيت خود، . شود

 برخورد از طريق گروه فشار، سرآوب با آمك از نهادهای به :ای را به آار خواهند بست سياست های چندگانه

ی امكانات به شرط اينكه آن روش های  ، ترورهای سياسی و سرآوب گسترده با استفاده از همهظاهر قانونی

 .چندگانه آارساز نباشد

 .ها را به طوری آامل به آار گرفت اين سياست ٧٨تير  ٨١ تا ٧۶ خرداد ٢جمهوری اسالمی از 

ها استفاده نشد، بلكه  از اين شيوه ٧٨تير  ٨١يا پس از  ٧۶ خرداد ٢البته معنای اين حرف اين نيست آه قبل از 

ی ظرفيت ها  البته همه ٧٨تير  ٨١ی روش ها استفاده آرد و در  ادعا اين است آه در اين مقطع زمانی از همه

 .برای برخورد بكار گرفته شد

 رژيم انتظار باالیمقامات جسورانه ملت، بگونه ای که به دليل اوج گيری جنبش و طرح شعارهای 

 اما به محض اينكه نيروهای نظامی ـ امنيتی موفق به ،دش موقتی رژيمند، موجب عقب نشينی آن را نداشت

سرآوب جنبش شدند، رهبر جمهوری اسالمی به آلی شرايط قبل را به فراموشی سپرد و بار ديگر دستور 

 برای ی آوی دانشگاه نبود و در حوادث بعدی، دستور اين البته منحصر به حادثه. سرآوب را صادر آرد

در هر صورت بحث از يك رفتار خاص سياسی . سرآوب، بسيار شفاف تر بوده است آه به آن خواهيم پرداخت

مطابق اين فلسفه سياسی، برخی افراد و . ی سياسی است سخن از يك نوع فلسفه. يا حقوقی و اجتماعی نيست

مكن است به لحاظ يك رنگ خاص اين برتری طلبی م. گروهها به لحاظ يك چيز خاص از ديگران برتری دارند

مطابق اين عقيده آسانيكه دارای رنگ سفيد هستند، از رنگين . باشد، مثل آنچه در آفريقای جنوبی معمول بود

ی آلمان هيتلری،  و يا مطابق عقايدنژاد پرستان در دوره. دهستنپوست ها برای حكومت داری صالحيت بيشتری 

يت اين را دارد آه بر جهان فرمانروايی آند و نژادهای ديگر می بايست نژاد ژرمن به عنوان نژاد برتر، صالح

ی سياسی واليت فقيه نيز، آن گروه آه دارای عقايد مؤمنانه نسبت به  مطابق فلسفه. فرمانبردار ژرمن ها باشند

ياسی از واليت فقيه و حكومتی آه يك فقيه شيعه و جامع الشرايط بر آن حاآم است، هستند به لحاظ حقوقی ـ س

اين انديشه البته به عنوان عقيده و ايدئولوژی . ساير افراد و گروهها برای اعمال قدرت و حكومت برتر هستند

در واقع عدل و قانون به خودی خود ميزان رفتار حكومت گران . حاآم بر قانون، عدالت و سياست درآمده است

ی اين  همه. اه حاآم به سنجش ارزيابی درخواهد آمدنخواهد بود بلكه عدل و قانون بر ميزان رای برتر و ديدگ

ارزش های اجتماعی مثل آزادی، دموآراسی، قانوگرايی و عدالت وقتی در چارچوب گفتمان حاآم بر طرفداران 

گيرد، مفاهيم جديدی می يابد آه اگر در يك گفتمان آزاد و غير ايدئولوژيك مود  تفكرات ايدئولوژيك قرار مي

 . ، تفاوتهای بسيار زيادتری خواهد داشتبررسی قرار گيرد

ی سياسی اين گروه از ايدئولوژی گراها، آزادی و دموآراسی نمی تواند دارای ارزش  مطابق فلسفه

. ای مقيد باشد ايدئولوژيك آنها به ضوابط ويژه» آپارتايد«ی اين مفاهيم بايد در چارچوب  بلكه همه. مطلق باشد

به همين دليل . آنها نوعی گفتمان يا ارزش گذاری خاص خود را دارند. ا داردقانونگرايی نيز همين سرنوشت ر
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های » تئوريسين«همچنان آه بارها از زبان . مطابق نظرات آنان، شهروند بد و شهروند خوب معنا پيدا می آند

، بنابراين احكام شرع را نيز آنان تعريف می آنند. ايم، آزادی بايد درچارچوب احكام شرعی باشد آنها شنيده

قانونگرايی يعنی عمل به چيزهايی آه . ی آن تأييد حاآميت باشد آزادی و دموآراسی يعنی چيزی آه نتيجه

مطابق اين فلسفه، هيچكدام از اين ارزش های انسانی بدون تأييد آنان . ی حاآم قرار بگيرد مطابق خواست اراده

به شدت » ليبرالي« مطلق را به عنوان فرهنگ آنان ارزش های انسانی. از هيچ اعتباری برخوردار نيست

مطابق اين فلسفه، هر آس سخن از آزادی، دموآراسی و قانونگرايی و عدالت، بدون . دهند مورد حمله قرار مي

و غرب » ليبرالي« خواهد فرهنگ یگری است آه م لحاظ ديدگاههای ايدئولوژيك به ميان آورد، فرد توطئه

شروع شهروندان ماين جريان با همين توجيه به سرآوب آزادی های . حاآم آندزدگی و يا فساد را بر آشور 

آنها بر اين عقيده هستند آه آسانيكه در جنگ و انقالب جان خود را از دست داده اند، هدفی جز . می پردازد

 خود حق می آنها به راحتی به. حاآميت دين از نوعی آه دستگاه واليت فقيه آن را نمايندگی می آند نداشته اند

اين . دهند از طرف شهدای جنگ و انقالب نمايندگی آرده و آنچه را خود می پسندند به نام آنها اعالم نمايند

نظرگاه، آزادی، دموآراسی و قانونگرايی رادر تضاد اصولی با خون شهدابه حساب آورده و بر اين باور است 

 . ارزش گذاری ايدئولوژيك شود تا مورد تأييد باشدآه هرنوع ارزش انسانی بايد مطابق معيارهای قدرت حاآم

 بردناز بين ها در صدد  به پيروان خود می آموزند آه تظاهر آنندهتئوريسين های آپارتايد مذهبی

آنها با صراحت . رهنگ غرب را حاآم آنند و فساد اخالقی را ترويج دهندتا فهستند ارزش های معنوی 

های آمريكا می دانند و اين در حالی است آه برای توجيه ناآامی های  ست نشاندهمخالفين آپارتايد و استبداد را د

خود، دشمن فرضی مثل آمريكا و اسرائيل را به رخ مردم می آشند تا هر وقت بخواهند بتوانند مخالفين را با 

قوقی حاآم راهی  برای بدنام آردن آزاديخواهان و توجيه آپارتايد سياسی ـ ح.همين برچسب از ميدان خارج آنند

های غربی معرفی آرده و غرب را نيز  بهتر از اين نيست آه آزادی و دموآراسی را صرفًا به عنوان ارزش

! ی فساد و تباهی تبليغ آنند و مروجين آزادی و دموآراسی را مروجين فساد و فحشا معرفی نمايند سرچشمه

ن سياسی به عنوان عمله های آمريكا و غرب مطابق اين نظرگاه، دانشجويان، روزنامه نگاران و آوشندگا

شوند آه قرار است با ارزش های معنوی مثل ايثارگری و اخالق مخالفت آنند در حاليكه بخوبی آگاه  معرفی مي

دانند آه  روشنفكران بخوبی مي.  و فساد و بی عدالتی مخالف هستند» آپارتايد«هستند آه روشنفكران با استبداد 

 تابلوی تمام نمايی از فقر، بی قانونی، فساد، اختالس، رشوه، قاچاق، سانسور، خشونت، وضع موجود آشور آه

 . حاآم بر آشور می باشد» اليت«ترور، سرآوب و عقب افتادگی است، ناشی از قانون گريزی 

 

 ٧٩ خرداد ۴گ ينتي م:١٢ی  پرونده
انشجويان و آوشندگان سياسی به بخش زيادی از د. شدی سرآوب  وحشيانهبطرز  ٧٨تير  ٨١جنبش دانشجويی 

آن جنبش اجتماعی . شور و نشاط قبلی ديگر وجود نداشت. ی سياسی خارج شدند دليل همين سرآوب از صحنه

ی نهادهای مدنی و جنبش اصالح طلبی قرار بگيرد از سوی جناح اقتداگرا و با استفاده از  توانست پشتوانه آه مي

حمله، سرآوب، ضرب و شتم، زندان، شكنجه، احكام اعدام آه از . نده شدی نهادهای حكومتی، به حاشيه را همه

طريق وزارت اطالعات و دادگاههای انقالب و گرفتن تعهد عدم فعاليت، از دانشجويان زندانی و آوشندگان 
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يكی از شگردهای رژيم جمهوری اسالمی آه . دن اين جنبش اجتماعی نقش مهمی داشترسياسی در به انزوا ب

آند اين است آه، برای مدت چند  رآوب مخالفين و در عين حال عدم پرداخت هزينه از آن استفاده ميبرای س

پس . ماه آنها را در بازداشتگاههای امنيتی و سلول انفرادی نگه داری می آند تا به قول خودشان، زندانی ببرد

بر » دامكلوس«اين قرار همچون شمشير آند و از  ی از آن با يك قرار مثل آفالت، تعهد يا وثيقه او را آزاد م

اين شگرد موجب می شود تا اين رژيم تعداد زندانيان سياسی خود را محدود . باالی سرمخالف، بهره می برد

آفالت . ی زندانهای رژيم روی هم، ظرفيت زندانيان سياسی را نخواهد داشت نگه دارد، در غير اينصورت همه

ی قضاييه رژيم از اين  اما قوه. ی دادگاه متهم آزاد باشد ن است تا تشكيل جلسهيا وثيقه به لحاظ قانونی برای اي

ی  تخلف آشكار ديگر قوه. آند جويی مي حق قانونی به عنوان يك ابزار فشار بر عليه زندانيان سياسی بهره

خود من . دقضاييه اين است آه برخالف قانون، متهمين را به مدت طوالنی در بازداشتگاهها نگه داری می آن

ام و اين اقدام غيرقانونی البته  تاآنون به مدت دو سال و نيم و بدون حكم محكوميت در زندان به سر برده

های سياسی در دادگاههای انقالب آه حتمًا  ی پرونده اگر روزی يك دستگاه بی طرف به مطالعه. عموميت دارد

نی اخذ آفالت وثيقه و مدت بازداشت بپردازد به اين رسد و از اين منظر يع تعداد آن به بيش از يك ميليون مي

بازداشت موقت يا قرار وثيقه يا آفالت به عنوان دو . خواهد برد ی جمهوری اسالمی پي قانون شكنی ظالمانه

ها برای درهم شكستن مقاومت مخالفين سياسی  ابزار برای اعمال فشار و تحميل خواست بازجوها و مثًال قاضي

 .  بكار گرفته شده استبه صورت گسترده

ممكن است بر حسب اينگونه تلقی بشود آه استفاده از اين دو ابزار قانونی به قصد آمك به متهم به 

زمانی آه فرصت . جهت جلوگيری از صدور محكوميت استفاده شده است، اما اين برداشت آامًال ناصحيح است

ی قضاييه به اين لحاظ ظلم بزرگی به شهروند و   آه قوهی مظالم رژيم فرا برسد، معلوم خواهد شد افشای آزادانه

آميز  سرآوب جنبش دانشجويی به عنوان رهبری جنبش اجتماعی آه با سكوت حمايت. قانون روا داشته است

نی در اختيار اقتدارگرايانی قرار داد آه تا آن يی شير ها صورت پذيرفت، تجربه خاتمی و بخشی از دوم خردادي

ی جنبش  اين در حالی بود آه هنوز سه بخش عمده. ور بودند آه اين جنبش مهارشدنی نيستزمان بر اين با

تا قبل از سرآوب . ندمطبوعات، احزاب و اصالح طلبان اين سه بخش را تشكيل می داد. اجتماعی فعال بود

الح جنبش اص» آوانگارد«) يا همان جنبش جريان سوم(، جنبش اجتماعی ٧٨تير  ٨١جنبش دانشجويی در 

با سرآوب بخش پيشروی جنبش اصالحی از سوی . طلبی بود آه آن سه بخش نيز در درون ان قرار می گرفت

در عين حال به . اقتدارگرايان، سرآوب گران برای مهار بخش های ديگر جنبش اصالحی وسوسه می شدند

انشجويان به مرور از از خود نشان داد، جنبش جوانان و د ٧٨تير  ٨١دليل ضعف و انفعالی آه خاتمی در 

تير، جنبش دانشجويی راه خود را از خاتمی جدا می آرد تا  ٨١خاتمی مأيوس می شد و برای اولين بار پس از 

. با سروسامان دادن جنبش جريان سوم، راه مطمئن تری برای رسيدن به آزادی و دموآراسی را تجربه نمايد

 جنبش دانشجويی سرآوب و مهار شده است راضی بودند، شايد بخش زيادی از اصالح طلبان حكومتی از اينكه

تالش بودند با  زيرا بر اين باور بودند آه اين جنبش، مطالبات و هزينه ها را باال خواهد برد و به همين دليل در

د ی اصالح طلبی استفاده می آنيم نبايد سوءتفاهم ايجا انتقال رهبری جنبش اصالح طلبی ـ البته اينجا اگر از آلمه

 منظور من اصالح طلبان فعلی و يا چيزی آه به عنوان اصالحات درون حكومتی شناخته شده نيست ـ از ،آند
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. جنبش دانشجويی به اصالح  طلبان حكومتی، تضمين های الزم برای مهار جنبش توسط خود را به دست آورند

تير توسط اقتداگرايان  ٨١وب جنبش به همين دليل است آه بر اين نكته تاآيد ورزيدم آه اصالح طلبان از سرآ

ها، هماهنگی جناح دوم  سخنان خاتمی عليه تظاهر آننده. خشنود شدند و حتی در مواردی به آنها ياری دادند

تير ماه و حتی دعوت برای حضور راهپيمايی، حضور وزارت  ٢٣خرداد برای برگزاری راهپيمايی حكومتی 

 خردادی علبه رهبران و ٢و جوسازی برخی از روزنامه های اطالعات و وزارت آشور در فرايند سرآوب 

ی وزارت اطالعات در شكنجه  ی اين افراد زير شكنجه تشكل های مستقل دانشجويی، آنهم در شرايطی آه همه

 .گاه توحيد به سر می بردند، نمی تواند به عنوان يك امر تصادفی تلقی شود

ی  گران برای انتقال رهبری جنبش اصالحات از حوزهبه نظر می رسد آقای سعيد حجاريان بيش از دي

ايشان به همراه ساير اصالح طلبان حكومتی بر . ی اصالحات درون حكومتی تالش می آرد دانشجويی به حوزه

، بخش اصلی قدرت ـ دولت و مجلس ـ به دست اصالح ٧٨اين باور بودند آه با انتخابات مجلس ششم در اسفند 

ا استفاده از اين موقعيت خواهند توانست با جناح مقابل و شخص رهبری بر سر ميز طلبان خواهد افتاد و ب

ر نهادهای منتسب به رهبر و يی قضاييه، تشخيص مصلحت، شورای نگهبان، سا مذاآر نشسته و در مورد قوه

 جناح اصالح طلب درون حكومتی را وا می اين آرزوی وسوسه انگيز،. حتی شرايط رهبری چانه زنی بكند

 . داشت تا از سرآوب و يا حداقل مهار جنبش دانشجويی استقبال آند

انتخابات مجلس ششم البته با همين رويكرد و تا حدود زيادی مطابق پيش بينی آقای حجاريان به عنوان 

 ٨١دانشجويی  اما جناح اقتدارگرا آه از سرآوب جنبش برگزار شد،اصالحات درون حكومتی » تئوريسين«
ی اصالحات درون حكومتی را با فتح سنگر به  ده بود نمی خواست بگذارد سعيد حجاريان پروژهمآتير به وجد 

ای، سعيد عسگر را برانگيخت تا سعيد   به همين دليل اين جناح با صدور امريه.سنگر اقتدارگرايان به پيش ببرد

قتدارگرا با پرونده سازی ن جناح اآسعيد حجاريان در حالی ترور می شد آه پيش از . حجاريان را ترور آند

ی شاخص جناح دوم خرداد آه به لحاظ مديريت و سازمان دهی از توانايی الزم  عليه عبداهللا نوری اين چهره

 . سال زندان محكوم آرده بود۵برای رياست مجلس ششم برخوردار بود را به 

ی روحانيت  ويژهادگاه دی قضاييه وجود دادگاهی موسوم به  يكی از تبعيض های قانون شكنانه در قوه

اين دادگاه در برخورد با روحانيون اصالح طلبی مثل عبداهللا نوری، آيه اهللا منتظری، آديور و موسوی . است

ی سياهی در قانون شكنی و بی عدالتی از خود بر جای گذاشته آه به  خوئينی ها به نفع جناح اقتدارگرا، آارنامه

اتفاقًا .  اين عملكرد نيز مستقيمًا با رهبری جمهوری اسالمی خواهد بوددليل انتساب آن به رهبر، جوابگويی به

ايشان با ايراد سخنرانی های . ی عبداهللا نوری است ی ايشان در ارتباط با پرونده يكی از اقدامات قانون شكنانه

از سوی . ی عبداهللا نوری را فراهم آرد ی برخورد و محاآمه متعدد از طريق تريبونهای رسمی نظام، زمينه

تير فعال شد و در  ٨١ديگر، حفاظت اطالعات سپاه در همين دوره يعنی پس از سرآوب جنبش دانشجويی 

ی مربوط به ترور سعيد  پرونده سازی عليه عبداهللا نوری و چاپ پوستر عليه ايشان و نيز اعمال نفوذ در پرونده

عنوان بازوی اجرايی ستاد بحران آه عمًال حفاظت اطالعات سپاه، به  (.دست گرفتبحجاريان ابتكار عمل را 

 ). به دست گرفت٧٨تير  ٨١ی اصلی امور سياسی ـ امنيتی ـ قضايی آشور را پس از  اداره
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  ، محكوميت عبداهللا٧٨تير  ٨١بنابراين از اين تاريخ به بعد، يعنی پس از سرآوب جنبش دانشجويی 

ند تا ابتكار عمل برای به مهار آشيدن جنبش نوری و ترور سعيد حجاريان، جناح اقتداگرا تالش می آ

ی قضاييه، حفاظت اطالعات سپاه ـ به  اصالحات را در دست بگيرد و برای اين هدف استراتژيك خود از قوه

 .ی آافی می برد عنوان بازوی اجرايی ـ امنيتی، شورای نگهبان، صدا و سيما و ساير نهادهای انتصابی بهره

 

 جلس ششمی رفسنجانی برای م توطئه
، اعمال نفوذ در مجلس ششم  از دو ٧٨های جناح اقتداگرا برای مهار جنبش اجتماعی در سال  يكی از برنامه

 :بودراه 

 ـ استفاده از شورای نگهبان١

ـ به آارگيری و فعال آردن عنصر استراتژيكی مثل رفسنجانی آه از آن تاريخ عمًال رهبری ستاد ٢

 . بحران را در دست گرفته بود

به زعم (فسنجانی برای اينكه بتواند همزمان با رياست تشخيص مصلحت آانديدای نمايندگی مجلس ر

 به همين دليل جناح اقتداگرا .نون انتخابات را زير پا می گذاشتهم بشود، می بايد قا) خودشان رياست مجلس

ی يك   مجلس ـ با ارائهدست به آار شد و پس از زندانی آردن عبداهللا نوری ـ آانديدای اصلی برای رياست

 پس از انقالب، برای يك نفر قانون به تصويب رساندند تا ايشان بتواند رطرح در مجلس پنجم برای اولين با

شورای نگهبان نيز با ! برخالف قانون انتخابات همزمان با رياست تشخيص مصلحت آانديدای مجلس هم بشود

ه مجلس و شورای نگهبان دست به اين اقدام بهت انگيز زد  اگر چ.دکرفوريت اين قانون استثنايی را تصويب 

اما مردم تهران از رأی دادن به عاليجناب رفسنجانی، پرهيز آرده و به همين دليل بار ديگر شورای نگهبان 

ی  به رتبه ٣٣يا  ١٣ی  رأی مردم تهران، رفسنجانی را از رتبه ٧٠٠٠٠دست به آار شد و به ابطال بيش از 

 .دادترقی  ٢٠

 
 سرآوب مطبوعات

همزمان با اين فعل و انفعاالت جناح اقتداگرا برای مهار جنبش اجتماعی ملت ايران، رهبر جمهوری اسالمی 

 نقش .زدهمچون گذشته دست به ايراد سخنرانی هايی از طريق تريبونهای رسمی حكومت عليه مطبوعات 

 اينكه مردم به يك روحانی حكومتی رأی  ـ صرفنظر از ٧۶ خرداد ٢ی  مطبوعات در به وجود آوردن حماسه

ی بزرگ به حاآميت از اهميت فروانی برخوردار   ميليونی آنان و به قول مهندس سحابی نه ٢١دادند، رأی 

 آه ارتباطی با شخص خاتمی ندارد ـ راه دادضمن اينكه پس از اين حادثه تحوالت مهمی در ايران رخ . بود

ای، شكست رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم و   افشای قتل های زنجيره،٧٨تير  ٨١اندازی جنبش دانشجويی 

  به همين دليل تصميم گرفتند پس از سرآوب جنبش . خرداد بسيار مهم ارزيابی می شد٢حوادث مهم بعد از 

رهبر جمهوری اسالمی بارها و بارها عليه مطبوعات به . دانشجويی، مطبوعات را از دور خارج آنند

 ايشان حتی به تعداد نشرياتی آه به .اخت و آنها را متهم ساخت آه به پايگاه دشمن تبديل شده اندسخنرانی پرد
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نشريه ـ و قبل از تشكيل محكمه،  ۶١الی  ۵١زعم خودشان به پايگاه دشمن تبديل شده اند اشاره آرد ـ حدود 

 . حكم محكوميت صادر آرد

ی عليه مطبوعات يا رآن چهارم دموآراسی، سپاه به دنبال اين سلسله سخنرانی های آتشيين و اعتراض

ی شديد الحنی اعالم آرده بود به زودی  قبل از آن سپاه پاسدار با اعالميه. ی قضاييه وارد عمل شدند و قوه

همچون پتكی بر سر آسانی آه آنها در اعالميه خود به ضد انقالب، پايگاه دشمن و امثال اين اتهامات از آنها ياد 

ی آل سپاه از بريدن زبان و قطع دست و گردن زنی سخن به ميان آورده  فرود خواهد آمد و فرماندهمی آردند، 

 . در هر صورت، زمان سرآوب مطبوعات به عنوان رآن ديگر جنبش اجتماعی مردم ايران فرا رسيده بود. بود

ی گزارش روز را  روزنامهمن به همراه دوستانم مسئوليت سردبيری، شورای نويسندگان و تهيه، چاپ و انتشار 

ی مربوط به  دوازدهمين پرونده. شماره از اين روزنامه را منتشر آرده بوديم ٠٣بر عهده گرفته بوديم و حدود 

هايی بود آه دستگاه قضايی  ی گزارش روز جزء اولين روزنامه روزنامه. ی قضاييه شكل می گرفت من در قوه

ندای سپس ی پيام دانشجو،  هفتة نامهابتدا . به محاق توقيف بردی رهبر جمهور ی اسالمی،  در اجرای امريه

 . ی گزارش روز دانشجو، هويت خويش و اينك روزنامه

برخورد اين قوه در . ام ی آافی سخن گفته ی قضاييه به اندازه  در مورد عدم استقالل قوهپيش از اينها

 برای اثبات عدم استقالل اين قوه از هرم از بهترين شواهد ٧٩ فروردين ۵روزنامه در  ٨١تعطيلی بيش از 

آه آنرا با به توپ بستن مجلس (ی قضاييه با مطبوعات  قبل از اين برخورد غيرقانونی قوه. قدرت حكومتی است

محاآمه روزنامه نگاران مستقلی مثل عبداهللا نوری، عمادالدين باقی، ) نده اتوسط محمد علی شاه، مقايسه آرد

اما يكی از اقدامات بهت انگيز قوه ی قضاييه در اين مرحله از برخورد با . وداآبر گنجی شروع شده ب

مطبوعات اين بود آه ابتدا به تعطيلی مطبوعات مبادرت آرد و پس از آن تالش نمود با دستگيری و زندانی 

ر آردن برخی نويسندگان برای مطبوعات پرونده سازی آند و به زعم خودشان مصاديقی برای اين حرف رهب

اند، پيدا نمايد  آه عوامل نفوذی دشمن در مطبوعات رخنه آرده و مطبوعات را به ستون پنجم دشمن تبديل آرده

ی   اين مسأله البته در پرونده.و به قول خودشان اثبات آنند آه رهبر بيهوده عليه مطبوعات سخنی نگفته است

فروهر به عنوان دشمن بی خطر ياد آرد و پس از اينكه رهبر از . نيز تكرار شده بود ٧٧ترورهای سياسی 

مسئوليت ترورها را بر گردن دشمن يعنی آمريكا و صهيونيزم انداخت، پيروان رهبر در دستگاههای امنيتی و 

ی قرون وسطايی برخی عاملين ترورهای سياسی و يا حتی با  شكنجهاعمال قضايی در صدد برآمدند تا با 

سعيد امامی، به زور آنها را وادار آنند تا بگويند آه از عوامل اسرائيل ی افراد بی گناهی مثل خانم  شكنجه

 !هستند تا حرف رهبر بر زمين نماند

ی گزارش روز در يك اقدام آامًال غيرقانونی از سوی  در هر صورت مطبوعات از جمله روزنامه

 آه بايد مظهر عدالت و  و به همين آسانی، حقوق شهروندی توسط قوه ایرفتی قضاييه به محاق توقيف  قوه

از سوی ديگر آسانی چون، محمد قوچانی، مسعودبهنود، ابراهيم نبوی، شمس . قانونگرايی باشد سلب شد

ند تا بازجوهای وزارت اطالعات با گرفتن دالواعظين و ديگر روزنامه نگاران به سلول های انفرادی سپرده ش

به راستی اين است معنای عدل و . ات نفوذ آرده انداعتراف از آنها ثابت آنند آه عوامل دشمن در مطبوع

ی روحانيان؟ اين بود آزادی و عدالتی آه آيه اهللا خمينی و ساير  ی فاضله اين بود عدل علي؟ اين بود مدينه! قانون
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روحانيون در بدو پيروزی انقالب به مردم وعده داده بودند؟ اين بود بهشتی آه از آن سخن می گفتند؟ اين بود 

 ی حاآم؟ ی عدليه از اراده قالل قوهاست

اين اقدام رهبر جمهوری اسالمی در سرآوبی مطبوعات و پيروی بی چون و چرای قوه ی قضاييه و 

دستگاه امنيتی آشور از فرامين او و همچنين عدم اقدام جدی خاتمی و دولت او در حمايت از رآن چهارم 

به راستی . ی دهم سرآوب مطبوعات قرار بگيرد بهدموآراسی موجب شد تا جمهوری اسالمی ايران در رت

نفوذی های دشمن چه آسانی بودند؟ ايراد اتهام قبل از اثبات در دادگاه بی طرف با حضور هيئت منصفه از 

سوی رهبر يك حكومت عليه مطبوعات و عده ای از شهروندان با آدام قانون و منطق و عدالت سازگار است؟ 

ی اختيارات برای برخورد با ديگران برخودار است و تمامی نهادهای  از همهرهبر در موضع رييس حكومت 

نگاران اند آه از   اين شهروندان عادی و گروهی از نويسندگان و روزنامه.قدرت گوش به فرمان رهبری هستند

اشتن آيا عدل و انصاف حكم می آند آه يك مقام حكومتی به صرف د. نيستندی حمايتی برخوردار  هيچ پشتوانه

 اينگونه با شهروندانی آه برای خدمت رسانی به جامعه تالش می آنند، برخورد آند؟ یقدرت مطلقه و فراقانون

يكی از انتقادات جدی آزاديخواهان عليه شاه، ساواك و دستگاه سانسور اين بود آه آزادی مطبوعات را سلب 

 ه و رهبر بر جای او بنشيند؟آيا انقالب برای اين بود آه شاه برود و واليت فقي. آرده است

قصد . در هيچ يك از سطور اين نوشتار هدف توهين عليه هيچ شخص و نهادی نداشته و ندارم

 اما سوالی که پاسخ می .قصد تضعيف فرد يا گروهی را نداشته و ندارم. انتقامجويی شخصی و گروهی ندارم

قدرت فردی، فراقانون و مطلقه قرار گرفت همين به راستی هر فرد يا گروه آه در مقام طلبد اين است که آيا 

 سخن در ؟انجام داد ٧٩اقدامی را انجام می دهد آه شاه با مطبوعات دوران خود و رهبر با مطبوعات در سال 

  .بحث درمورد ساختارهای حكومتی و ايدئولوژی های حاآم بر ساختارهای سياسی است. مورد شخص نيست

 

 ی رهبر به مجلس امريه
ی   جلوگيری از انتشار مطبوعات آزاد و مستقل، امريهدرجمهوری اسالمی برای تكميل اقدامات خود رهبر 

ی مربوط به قانون مطبوعات را به اين   آه اصالحيهخواستواز مجلس کرد تاريخی خطاب به مجلس صادر 

 مطبوعات و تداوم اين اقدام ضمن اينكه برخورد با. دليل آه مخالف شرع و قانون است از دستور خارج آند

 .ی جديدی نيز هست سرآوب تلقی می شد، برخورد با مجلس اصالحات و شروع مرحله

در هر صورت مطبوعات توسط قوه ی قضاييه تعطيل شد، حقوق شهروندان زير پا گذاشته شد، عده 

 متهم شدند اما دن بو تعداد معينی از مطبوعات به پايگاه دشمن وای از روزنامه نگاران محاآمه و زندانی شدند،

ی بی  ی حكومت فردی و قوه  اين است نتيجه.حتی يك نفوذی دشمن ـ البته دشمن به تعبير حاآميت ـ نيز پيدا نشد

 !عدل و داد و غير مستقل

ی من، در حق دوستان من، در حق  با وجود اينكه رژيم جمهوری اسالمی در حق من، در حق خانواده

. قصد انتقامجويی ندارمتاکيد می کنم که  اما ،ب و باورهای من جفا آرده استهموطنان من، در حق دين و انقال

من . هدف من بيان حقايق و اصالح آژی ها و مبارزه با ظلم وبی عدالتی و قانون شكنی و نابرابری است

ت آه به به راستی آه اين هدف، واالتر از آن اس. ام زندگی خود و امنيت خانوادگی خود را بر اين پيمان نهاده
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از هيچ . ی شخصی ندارم از هيچ فرد و گروهی آينه. اغراض فردی مثل انتقام آشی و آينه توزی آلوده شود

اما رفاه، آزادی، دموآراسی، حقوق بشر و عدالت از خواسته های . فرد و گروهی ترس و واهمه يا طمع ندارم

من به اين دليل با ظلم و . ی بر هيچكس ندارمهيچ چشم داشت يا مّنت. به حق من و ميليونها هموطن ايرانی است

من به اين دليل در راه آزادی، . بی عدالتی و قانون شكنی مبارزه می آنم آه از اين امور متنفر هستم

پس من برای . دموآراسی، حقوق بشر، رفاه و امنيت و عدالت مبارزه می آنم آه اين مقوالت را دوست دارم

همه چيز در نفس يا در وجود يا در . دليل نمی توانم از ديگران طلبی داشته باشمخودم تالش می آنم و به همين 

از چيزهايی . من چيزهايی را دوست دارم و از چيزهايی بدم می آيد و دوست ندارم. شخص انسان نهفته است

همانگونه . آه خوشم می آيد به عنوان ارزش های انسانی ياد می آنم؛ عدالت و آزادی دو ارزش انسانی هستند

 تالش نمی آنم مبارزه در راه رسيدن به ارزش های انسانی را با .آه ظلم و استبداد دو ارزش غيرانسانی هستند

اگر حتی همين رهبران جمهوری اسالمی آه اينگونه به سلب حقوق شهروندان . اهداف غرض آلود، تنزل بدهم

اند، حاضر  ز اهداف بزرگ و انسانی باز داشتهپرداخته و ظلم و ستم در حق شهروندان روا داشته و ما را ا

بشوند در قالب همين جمهوری اسالمی، ارزش هايی چون آزادی، دموآراسی، حقوق بشر، رفاه، امنيت، عدالت 

اين را . و قانونگرايی را محقق سازند، من اولين آسی خواهم بود آه دست از مبارزه با آنها برخواهم داشت

. ام د برای غرض فردی اما تنزل يافته به تاريك نمايی عليه جمهوری اسالمی پرداختهنوشتم تا برخی گمان نكنن

از قانون شكنی و تبعيض و اعمال نظر در . من مثل ميليونها شهروند ايرانی، آزادی و عدالت را دوست دارم

.  دارمحرف های روشنی برای معيار قانون و عدالت. زندگی شخصی و گروهی از سوی حاآمان متنفر هستم

ای به عنوان رييس حكومت اين پرسش را دارم آه شما به  از آقای خامنه. از هيچ زبان مبهمی استفاده نمی آنم

ی قضاييه، وزارت اطالعات، سپاه پاسدار، شورای نگهبان و  دليل اينكه در مرآز قدرت قرار داشته و قوه

 را می دهيد آه قبل از هر گونه محاآمه، از ی نهادهای قدرت زير فرمان شما هستند، به خود اين اجازه همه

. ی رسانه ها و افراد مشخص است اين اتهام متوجه. های عمومی و رسمی مطبوعات را متهم آنيد طريق رسانه

دستگاه قضايی و امنيتی شما با استفاده از سلول انفرادی، بازجويی، فشار و توقيف تالش می آنند تا مصداقی 

 اما موفق نمی شوند و اين در حالی است آه مدت سه سال و نيم از آن واقعه می ،ندبرای ادعاهای شما بياي

 شما چه جوابی برای خود، ملت، آسانيكه حقوقشان سلب شده يا متهم گرديده اند در پيشگاه خداوند و .گذرد

ايد؟ آيا به  ت ـ نكردهآه حاآم اس ـ حق با آسی است»َاْلحق ِلَمْن َغلب«تاريخ داريد؟  آيا پيروی از اين منطق آه 

صرف  اينكه فرد يا گروهی در موضع قدرت فراقانون قرار گرفت برای او اين حق ايجاد می شود آه با 

فرودستان هرگونه خود بخواهد رفتار آند؟ آيا زور و قدرت به خودی خود، حقانيت ايجاد خواهد آرد؟ زندان، 

ی اينها به خودی  ی قضاييه و قهريه، همه و همه تظامی، قوهبازجو، دستبند، چشم بند، اسلحه، نيروی نظامی و ان

 . ی حق نيست ی اقتدار است، اما لزومًا وجود آنها ايجاد آننده خود ايجاد آننده

 

 یمعيار حق در مسايل اجتماع
در مورد پيش . از مفاهيم آلی و انتزاعی نيز پرهيز می آنم. در مورد حق به بحث های بيهوده استناد نمی آنم

 قانون اساسی مورد .بلكه از يك معيار روشن حرف می زنم. فرضهايی آه در آن توافق نيست حرف نمی زنم
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دفاع رهبران جمهوری اسالمی يعنی همان پيمان نامه ای آه ظاهرًا مشروعيت خودشان را ناشی از آن می 

مجلس در طرح لوايح و طرحها و مطابق اين قانون اساسی . دانند و سوگند ياد آرده اند آه از آن پاسداری آنند

مطابق همين قانون، رهبر حق تحميل . ی نمايندگی آزاد هستند نمايندگان در اظهار نظر برای انجام وظيفه

طبق همين قانون، رهبر . ی خود بر مجلس را ندارد و قانون چنين اختياری برای رهبر قايل نشده است عقيده

ی  طبق همين قانون مطبوعات در ارائه.  حقوق مساوی برخوردار استمانند ساير شهروندان در مقابل قانون از

ولی آيا برخورد . ای حق سلب آزادی های شهروندی را ندارد نظرات خود آزاد هستند و هيچ مقامی به هيچ بهانه

رهبر با مجلس و مطبوعات مطابق همين قانون بوده است؟ آيا ايشان از قدرت خود برای جلوگيری از آزادی 

ی برتر و قاهره حق هر نوع  ی مقننه را مخدوش نكرده است؟ آيا اراده ن استفاده نكرده است؟ آيا استقالل قوهبيا

اعمال نظر بر نهادهای حكوتی و غير حكومتی را دارد؟ فرض را بر اين قرار می دهيم آه رهبر در همه ی 

ام نهاد قرار است او را به چارچوب  در آن صورت آد،اين زمينه ها به يك قدرت خودآامه و مستبد تبديل شد

نتيجه از قبل روشن است، . قانون بكشاند؟ البد پاسخ اين است آه اين مهم از وظايف خبرگان رهبری است

خبرگان رهبری به اين دليل آه اعضای آن از صافی شورای نگهبان منصوب رهبری گذاشته اند لزومًا بايد 

انگونه آه به لحاظ نظری آنترل رهبر از سوی خبرگان رهبری ممكن نبوده و عمًال پس هم. پيرو رهبری باشند

ی برخورد رهبر و پيروان او در  نيز همين وضع پيش آمده است، پس حق مخالف چه می شود؟ آيا نحوه

نهادهای حكومتی، حتی جای اين مسأله را در اذهان باقی گذاشته اند آه روزی شهروندی تصميم بگيرد از 

بر در يكی از نهادهای حكومتی شاآی بشود و در عين حال مطمئن باشد آه او را نخواهند آشت و يا اينكه، ره

 من در مورد همين مطالبی آه در مورد رهبر می نويسم هيچ امنيتی احساس .به شكايت او رسيدگی خواهند آرد

قويت نمی آند آه عمًال چنين زمينه سال رهبری اين ذهنيت را ت ١٣آيا عدم شكايت از رهبر بعد از . نمی آنم

 اينها و صدها سئوال از اين دست ذهن ميليونها ايرانی دردمند، ناراضی و معترض را پر ؟اند ای را از بين برده

ی قانونی وجود نداشته  ی شكوائيه ی نظرات و يا مكانيزم الزم برای ارائه وقتی امكان بيان آزادانه. آرده است

هروندان نظرات خود را از طريق تظاهرات خيابانی و با مرده باد و زنده باد اعالم باشد به خودی خود، ش

 . اين حق شهروند است و البته حكومت های استبدای هيچ حقی برای شهروند قائل نيستند. خواهند آرد

 
  سرآوب اصالح طلبان:١٣ی  پرونده

ی ديگر دست به   حوزه٣ دانشجويی بايد در پيش تر از اين گفته بودم آه جناح اقتدارگرا پس از سرآوب جنبش

 در مورد مطبوعات .ی مطبوعات، احزاب و امور مربوط به اصالح طلبان  حوزه:سرآوب و مهار می زد

ی مربوط به اصالح طلبان حكومتی از  برخورد در حوزه. بحث احزاب نيز انجام خواهد شد. مطالبی مطرح شد

اين دو . آمد ئوريسين جناح اصالح طلب حكومتی به حساب ميحجاريان ت. ترور سعيد حجاريان شروع شد

 :استراتژی به او نسبت داده شده بود

 فشار از پايين و چانه زنی در باال، و  -١

 . به راه اندازی جنگ روانی عليه حريف - ٢
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 به همين دليل، سعيد .درهر صورت جناح اقتدارگرا از نقش حجاريان در پيشبرد اصالحات آگاه بود

سعيد عسگر در سخنان خصوصی خودبا برخی از زندانی های هم بند . گر را واداشت تا او را ترور آندعس

در هر حال نقش حفاظت اطالعات . ای صادر شد خود ادعا آرده است دستور ترور از مقام روحانی برجسته

د و آمران ترور افشا سپاه اين بود آه قبل از اينكه سعيد عسگر و باند ترور به دست وزارت اطالعات بيفت

عسگر همچنين در ) ؟!(ی بازجويی، توجيه نمايند شوند، آنها را برای مدتی در زندان نگه داشته و به بهانه

و پس از دستگيری به دليل سرآوب دانشجويان ـ تاآيد آرده است آه اطالعات  ٨٢سخنان اخير خود ـ سال 

 حكومتی، با او همكاری زيادی داشته و بارها از او نيروهای انتظامی و برخی ديگر از نهادهای امنيتی ـ

او از اين جهت اظهار ناخشنودی آرده و گفته است اگر او را برای . اند تا مأموريت هايی را انجام بدهد خواسته

 . مدت زيادتری در بازداشت نگه داری آنند، دست به افشاگری خواهد زد

نقش اين . حجاريان نقش خود را بخوبی بازی آردی ترور  ی قضاييه در پرونده در هر صورت، قوه

ی صوری سعيد عسگر و چند  ، صرفًا با محاآمه٧٧ی ترورهای سياسی در سال  قوه اين بود آه همچون پرونده

اگر چه در . از افشای آمران اصلی ترور جلوگيری آند) آه پس از مدتی بازداشت همگی آزاد شدند(نفر ديگر، 

ی اول آسانی هستند آه با راه اندازی فضای  دسته . آنند سته از آمران نقش بازی مياينگونه پرونده ها دو د

تبليغی از طريق تريبونهای رسمی حكومت، زمينه های ترور و خشونت را مهيا می آنند و دسته ی دوم 

مجريان . ندن آن احكام الزم را صادر می آنواند آه اين فضای تبليغی را تئوريزه آرده ودر نهايت از در آساني

بنابراين فضاسازی برای ترور و خشونت و تئوريزه آردن . ی عملياتی اين فرآيند به حساب می آيند حكم، دسته

در هر حال ترور حجاريان گام . برداری از احكام دينی در اين فرآيند نقش اصلی را ايفا می آند اين فضا با بهره

اين در حالی است آه قبًال . آمد ن حكومتی به حساب ميمهمی از سوی اقتداگرايان برای مهار اصالح طلبا

جنبش اجتماعی سرآوب شده و از سوی ديگر تا حدود زيادی بين » آوانگارد«جنبش دانشجويی به عنوان 

با ترور حجاريان ماشين اصالح طلبی اما از آار . بودجنبش اصالح طلبی و جنبش جريان سوم فاصله افتاده 

مجلس در يك دورخيز مصمم بود تا اصالحات زيادی در . ت اصالح طلبان بودمجلس ششم در دس. نيفتاد

نمايندگان مجلس ششم شعارهای زيادی مطرح آرده بودند و به اين دليل . ی حكومتی به وجود آورد حوزه

همه منتظر مانده بودند تا مجلس به مدد دولت خاتمی بيايد و . مطالبات مردم تا حدود زيادی باال رفته بود

 و ترور نافرجام سعيد حجاريان و دستور سرآوب ٧٨تيرماه  ٨١ردهای ناشی از سرآوب جنبش دانشجويی د

مطبوعات و به زندان انداختن گروهی از روزنامه نگاران آه اينك اآبر گنجی و يوسفی اشكوری بر آنها افزوده 

سناريوی جناح اقتداگرا برای ی قضاييه در اجرای  ی قوه ماجرای آنفرانس برلين و نقش ويژه(شده بود را 

. برخورد با اصالح طلب های حكومتی بيش از پيش نقش ابزاری اين قوه در سرآوب آزاديخواهان را افشا آرد

اين سناريو ابتدا توسط دستگاه تبليغی ـ سياسی جناح تماميت خواه، ساخته و پرداخته شد و پس از آن و مطابق 

دن اهداف قدرت طلبان به ميدان آمده و آسانی چون، سحابی، يوسفی ی قضاييه برای عملياتی آر معمول قوه

اشكوری، اآبر گنجی، علی افشاری و چند تن ديگر از نيروهای نزديك به جناح اصالح طلب را در يك دادگاه 

ی آيهان همراه با گروهی از ائمه  صدا و سيمای انحصاری و روزنامه. فرمايشی محكوم و به زندان انداخت

مطابق . برخی مقامات حكومتی، نقش اصلی در فضاسازی تبليغاتی اين سناريور را بر عهده داشتندجمعه و 
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مجلس اصالحات . بهبود ببخشد) معمول، طراحی و اجرای اينگونه پروژه ها در ستاد بحران آليد می خورد

زم، نهادينه آند، در وعده داده بود جرم سياسی را تعريف آند، آزادی نهادهای مدنی را با تصويب قوانين ال

گيری آند و خالصه آنچه را آه  ی ترورهای سياسی را پي مورد نهادهای انتصابی تحقيق و تفحص آند، پرونده

ی اصالحات خاتمی را به  مجلس اصالحات در صدد بود تا پروژه. ی اجرا درآورد خاتمی وعده داده به مرحله

 .ی مطلوب برساند نتيجه

ند در عملی آردن شعارهای خود، جدی خواهد بود، اصالح قانون مجلس برای اينكه اثبات آ

مطبوعات با هدف رفع توقيف از مطبوعات و جلوگيری از توقيف مجدد آنها توسط جناح اقتدارگرا را در 

اما رهبر جمهوری اسالمی با صدور امريه ای مبنی بر خارج آردن اين قانون از . دستور آار خود قرار داد

ی آاری بر مجلس   و پذيرش منفعالنه اين امريه از سوی رئيس مجلس اولين و آخرين ضربهدستور آار مجلس

 آه قبًال ،  پس از اين ضربه اصالح طلبان حكومتی.ی اصالحات درون حكومتی وارد شد اصالحات و پروژه

ده بودند، زندانی شدن عبداهللا نوری، محاآمه و به زندان افتادن آرباسچی، و ترور حجاريان را تجربه آر

پيش تر از اين . هيچوقت نتوانستند آمر راست آنند و اصالحات درون حكومتی برای هميشه به بن بست رسيد

، جو يأس و نااميدی بر فضای دانشگاه و بر جنبش ٧٨تير  ٨١گفته بودم آه با سرآوب جنبش دانشجويی 

هر نحو ممكن اجازه ندهد مجلس ششم دانشجويی حاآم شد و از سوی ديگر جناح تماميت خواه تصميم داشت به 

اين جناح برای اين هدف خود، اوًال عبداهللا نوری را از ميدان خارج آرد و ثانيًا . به دست اصالح طلبان بيفتد

در تالش بود تا با آمك نظارت استصوابی شورای نگهبان، هاشمی رفسنجانی را برای اشغال آرسی رياست و 

ی اساسی بر روند اصالحات  ا حتی اگر بتواند با ابطال رأی تهران، ضربهآنترل مجلس به مجلس بفرستد و ي

اين در حالی بود آه مطبوعات را نيز به محاق توقيف برده بودند و امكان هر نوع مخالفت جدی از . وارد سازد

در اين . اتفاق افتاده بود ٧٩و اوايل سال  ٧٨ی اين اقدامات در پايان سال  همه. سوی جامعه را گرفته بودند

ای بر آالبد  ، بار ديگر روح تازه٧٩ خرداد ۴ی متحد دانشجويی مصمم شد با برگزاری ميتنيگ  شرايط جبهه

 . جنبش دانشجويی و جنبش جريان سوم بدمد

ی  زمينه. اعالم اين ميتينگ مسالمت آميز از سوی ما، وحشت در پيكره ی تماميت خواهان انداخت

ی متحد دانشجويی و  ضاييه از سوی حاآميت عليه من و دوستانم در جبههی ق شكل گيری سيزدهمين پرونده

پيش از برگزاری اين ميتنيگ، من در . ی دانشجويان و دانش آموختگان، از همين جا شروع شد اتحاديه

اعالم آردم اگر جناح تماميت خواه بخواهد رأی مردم تهران را » آسيوشتد پرس«ای با خبرگزاری  مصاحبه

. ای داشت بازتاب گسترده» اولتيماتوم«اين . ، از دانشجويان دعوت خواهيم آرد تا به خيابانها بريزندابطال آند

دادگاه انقالب به من گفت اگر شما به ميدان نمی آمديد، ما ـ منظور جناح  ۶٢ی  بعدًا قاضی حداد رييس شعبه

 به شورای نگهبان، آقای معين وزير وقت من» اولتيماتوم«پس از اين . تماميت خواه ـ آار را تمام آرده بوديم

علوم نيز با ارسال نامه ای به رييس جمهور، اخطار آرد اگر رأی مردم تهران ابطال شود، دانشگاهها از 

، ٧٨تيرماه  ٨١ی جنبش دانشجويی در  بيان اين مواضع آنهم پس از سرآوب گسترده. آنترل خارج خواهد شد

از هزار  ٠٠٧ ی خود تجديد نظر آرده و تنها به ابطال  ر ساخت تا در برنامهاز يك سو، جناح اقتدارگرا را وادا

 . آرا و باال آشيدن رفسنجانی قناعت آند و از ديگر سو، شرايط جديدی در پيش روی جنبش دانشجويی قرار داد
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ی  ههبر همين پايه جب. بايد از تحميل رفسنجانی به ملت و مجلس جلوگيری می شد. مسأله تمام نشده بود

مطابق معمول از . ريزی آرد ی دانشگاه برنامه را در درون محوطه ٧٩ خرداد ۴گ نمتحد دانشجويی ميتي

هر دو دستگاه زير نفوذ . وزارت آشور و مديريت دانشگاه برای برگزاری ميتنيگ درخواست مجوز آرديم

د و وزارت آشور نيز دانشگاه از طريق حراست به نفوذ وزارت درآمده بو. وزارت اطالعات قرار داشت

وزارت آشور اعالم آرد به اين دليل آه ميتينگ در درون دانشگاه برگزار می شود، . وضعيت روشنی داشت

شايان ذآر است وزارت آشور از استيضاح عبداهللا نوری و شروع به آار . (ارتباطی به اين وزارتخانه ندارد

برای برگزاری ميتنيگ در  ٧٧مهرماه  ۶٢نهم در ، فقط يك بار آ٧٧وزير جديد يعنی موسوی الری در سال 

پس ازآن هيچ وقت با هيچ درخواست ما . پارك الله به صورت محدود و مشروط برای ما مجوز صادر آرد

مديريت دانشگاه نيز . در هر صورت، وزارت آشور با اين بهانه از همكاری سرباز زد.) موافقت نكرده است

 و عدم صدور مجوز برگزاری متينيگ در دانشگاه آه البته اين ميتنيگ ٧٨ خرداد ۴همچون گذشته ـ از جمله 

ای را ضرب و شتم آرد ـ از  ی دانشگاه برگزار شد و گروه فشار با حمله به شرآت آنندگان عده در محوطه

صدور مجوز سرباز زد و اين در حالی بود آه برخی عناصر نظامی به صورت غيرمستقيم، برگزار آنندگان 

يد آرده بودند و از ديگر سو، هزاران تن از دانشجويان و ساير شهروندان آماده می شدند آه در اين را تهد

يك شب پيش از برگزاری اين تظاهرات از طريق اطالعات نيروی انتظامی، استانداری . ميتنيگ شرآت آنند

از سوی وزارت اطالعات، تهران ـ آقای آلهر ـ و همچنين صبح روز بعد و فقط چند ساعت مانده به برگزاری 

آنها نه با زبان زور بلكه از روی مصلحت انديشی های خودشان از من . مذاآرات فراوانی با من صورت گرفت

گيری در اين مورد را به پس از برگزاری  من نيز تصميم. می خواستند تا از برگزاری ميتنيگ صرفنظر آنيم

ما از درگيری نظامی سپاه . زار آننده بود، موآول نمودمی شورای مرآزی جبهه متحد دانشجويی آه برگ جلسه

 خرداد و تجليل از فتح خرمشهر به تهران آورده شده بودند نگران شده بوديم، ٣ی  و بسيج با مردم آه به بهانه

ای از بين  زيرا اين منطق را قبول نداشتيم آه برای رسيدن به هدف، هر اندازه آه مهم و مقدس باشد، بايد عده

خواستيم مردم صدمه ببينند و به همين دليل به نظر آارشناسی وزارت اطالعات مبنی بر اينكه   ما نمي .وندبر

 اما جوانان و دانشجويان .ممكن است حوادث ناگواری اتفاق بيفتد تن داديم و از برگزاری ميتنيگ منصرف شديم

 ساعت قبل از برگزاری اتخاذ شد ـ به همين ٢ی متحد دانشجويی آگاهی نداشتند ـ اين تصميم  از اين تصميم جبهه

ای  دليل هزاران تن از جوانان و دانشجويان در دانشگاه تهران و خيابانهای اطراف دست به تظاهرات گسترده

شعار معروف . محوری ترين شعار جوانان و دانشجويان در آن روز عليه شخص هاشمی رفسنجانی بود. زدند

اين تظاهرات با دخالت نيروهای فشار و برخی از نيروهای حكومتی » بر شاهمرگ بر شاه، مرگ بر شاه، اآ«

او . به درگيری انجاميد اما در هر صورت همان شب هاشمی رفسنجانی از نمايندگی مجلس انصراف داد

دريافت اگر بخواهد با رانت شورای نگهبان بر آرسی رياست مجلس تكيه بزند، اينگونه اعتراضات گسترش 

 . ت، پس تصميم به عقب نشينی گرفتخواهد ياف

گ به پايان رسيد، رفسنجانی انصراف داد، شورای نگهبان مجبور به تأييد انتخابات تهران شد اما نميتي

های زيادی می  ی متحد دانشجويی و اتحاديه دانشجويان ودانش آموختگان، بايد هزينه گويا، اعضای جبهه

ين متينيگ بار ديگر وزارت اطالعات دولت خاتمی با هماهنگی با تنها دو هفته پس از برگزاری ا. پرداختند
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، دست به بازداشت ٧٨تير  ٨١آنها در اين سرآوب جديد و پس از . دادگاه انقالب، به دفتر اتحاديه يورش آورد

طی دو مرحله يورش . تير جلوگيری آنند ٨١ی دانشجويان و جوانان فعال زدند تا از برگزاری سالگرد  گسترده

 دفتر اتحاديه، آقايان محمود شوشتری، آورش صحتی، حسن زارع زاده، حميد عليزاده، سعيد آاشی لو را با به

ی پور آقايی، آقای عليوندی، فرجی، گنجی و چند تن ديگر را به دادگاه  خود برده و برخی ديگر مثل خانم سپيده

، آقايان منوچهر ٧٨تير  ٨١ريان سرآوب انقالب احضار آردند و اين در حالی بود آه از يك سال قبل و در ج

ی متحد دانشجويی با احكام سنگين در  محمدی، اآبر محمدی، حسين يكتا و محمدرضا آثرانی از فعالين جبهه

زندان به سر می بردند و از سوی ديگر، آسانی چون دآتر جواد امامی، پرويز سفر، محمد مسعود سالمتی، 

گاه توحيد و پس   ماه حبس در سلول های انفرادی شكنجه٢از تحمل محمود شوشتری و حسن زارع زاده پس 

و توحيد قبل ٠٩٢ ماه حبس در ۵من نيز پس از تحمل . دادن بازجويی های سنگين با قرار وثيقه آزاد شده بودند

 تومانی ميليارد٠٢ی   و در جريان آن و تحمل سخت ترين دوران بازداشت خود با قرار و ثيقه٧٨تير  ٨١از 

من . ی متحد دانشجويی با چنين وضعيتی دست و پنجه نرم می آرد شورای رهبری جبهه. تًا آزاد شده بودمموق

. تير بازداشت آردند ٨١ی سالگرد  خرداد، در آستانه ۶٢را نيز سه هفته پس از برگزاری ميتنيگ و در روز 

امنيت به سرپرستی حقانی ـ همگی  ـ معاونت ۶ـ از شعبه ٧٨تير  ٨١پرونده های قبلی دوستان ما ـ مربوط به 

از آن تاريخ تاآنون پرونده های ما در اين شعبه . به سرپرستی قاضی حداد منتقل شده بود ۶٢ی  به شعبه

 . رسيدگی می شود

عالوه . در بين زندانيان اين قاضی به عنوان آسی آه احكام سنگين صادر می آند معروف شده است

در اين شعبه . ..ی مربوط به قاچاق مواد مخدر، سيگار، عتيقه، پارچه و بر پرونده های سياسی، پرونده ها

بحث آن را به فرصت . در اين زمينه حرفهای زيادی از زندانيان شنيده ام. گيرد ی مورد رسيدگی قرار م

 .ديگری وا می گذارم

مطبوعاتی ی جديدی در ارتباط با فعاليت های سياسی يا  درهر صورت سيزدهمين بار بود آه پرونده

او نقش . را می ديدم ۶٢ی  اولين بار بود آه سيد مجيد رييس دفتر شعبه. ی قضاييه گشوده می شد ما در قوه

ی برخورد او با متهمين و ارباب رجوع زبانزد  نحوه. ی اين شعبه در سطوح مختلف دارد بسيار مهمی در اداره

ی صالح با حضور هيئت منصفه از   يك محكمهفكر می آنم اگر روزی به صورت آزاد و در. خاص و عام است

را مطرح آنند، برگ زرينی ) اسم مستعار است(شاآيان خواسته شود، ادعاهای خود عليه سيد مجيد پورسيف 

 !ی دادگاههای انقالب آشكار خواهد شد ی درخشان جمهوری اسالمی در حوزه از آارنامه

. حداد اسم مستعار است.  قاضی حداد را می ديدمپس از افتخار آشنايی با سيد مجيد، برای اولين بار

 شايد اين مسأله در هيچ !ست آه قاضی دارای اسم مستعاراستيكی از نكات جالب در دادگاههای انقالب اين ا

حداد همانگونه آه از . اما در هر حال در ايران از اين عجايب فراوان يافت می شود. آجای دنيا معمول نباشد

می » حد«فاد می شود به معنای بسيار شديد است و اصطالحًا به آسی گفته می شود آه معنای لغوی آن مست

ی متحد دانشجويی را  ی اتحاديه و جبهه او پرونده. هم فی حد ذاته يك امر جدی و خشن خواهد بود» حد «.دهد

از . و ايستادگی آردمدر اولين بازجويی در مقابل سئواالت غيرقانونی ا. تحويل گرفته بود آه مسأله را ختم آند

همان ابتدا معلوم شد آه فردی آامًال سياسی و به شدت تندرو و از طرفداران پر و پاقرص جريان راست 
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ی  رسيدگی به پرونده. او به من گفت آه قبًال در يك آارخانه دايم اعتصاب به راه می افتاد. افراطی است

دريافتم آه آارخانه را با جنبش . ند نفر، فيصله دادمآارخانه را به من دادند، من مسأله را با بازداشت چ

های دادگاه  د و شعبهياختيار زيادی ندار -ی قضاييه  به او گفتم آه شما ـ منظور قوه. دانشجويی اشتباه گرفته است

بعدًا و پس از نزديك به . او اين ادعا را نپذيرفت. انقالب همچون دفاتر اداری وزارت اطالعات عمل می آنند

ه سال و نيم آه با او سروآار داشته ام برايم روشن شد آه قاضی حداد از استقالل نسبی از وزارت اطالعات س

نه تنها . او البته در دادگاه انقالب نقش مهمی دارد. و يا حتی تا حدودی از حفاظت و اطالعات برخوردار است

 بود آه اين سه قاضی يعنی حداد، حقانی و معروف. او بلكه سيد مجيد رييس دفتر او نيز همين وضعيت را دارد

 مهر  ٩٢با قاضی حقانی در پرونده های مربوط به متينيگ . احمدی تا حدود زيادی بر دادگاه انقالب نفوذ دارند

او به قدری مقتدارنه عمل می آرد آه به .  آشنا شده بوديم٧٨تير ٨١ و هويت خويش و جنبش دانشجويی ٧۶

گاه  من و دوستانم را مدتها در شنكجه. تير حكم اعدام صادر آرد٨١رات آنندگان  تن از تظاه۴راحتی برای 

ی جدی  توحيد به دست بازجوها سپرد و به نظر می رسيد آه از صدور حكم اعدام، تعزير و زندانی واهمه

ها در  يسترفتار او من را به ياد فاش. ی تجديد نظر منتقل شده است  به شعبه۶ی  گويا اخيرًا از شعبه. ندارد

به متهم توهين نمی آند اما در عين . آقای حداد البته، خوش برخورد است. دستگاه سرآوب هيتلر می انداخت

هر وقت با او سخن می گفتم، اصًال احساس نمی آردم با قاضی صحبت . حال بسيار تندرو و سخت انديش است

.  را به بازجوها و سلول انفرادی محول می آرداو پرونده. ام حرف می زديم می آنم زيرا آمتر در مورد پرونده

در پرونده های سياسی ـ يا به قول . اآثرًا در مورد مسايل سياسی با من و يا ساير دوستانم حرف می زد

تا متهمی را نشكند دست بردار . خودشان امنيتی ـ برخورد روشنی دارد؛ سلول انفرادی يا توبه و عقب نشيني

ای عمل می آند آه گويا همه چيز از قبل  به گونه. ادگاههای او بسيار آوتاه استزمان محاآمات و د. نيست

ی بازجويی، او را از مؤثرترين عناصر راست افراطی در  در هر صورت در اولين جلسه. معلوم بوده است

ات خود برايم معلوم شد آه او با چنين نگرش سياسی بر آرسی قضاوت نشسته و نظر. حوزه دادگاه انقالب يافتم

های انفرادی   ماه را در سلول٣ حداد مرا به دست بازجوهای اطالعات سپرد و مدت حدود .را آتمان نمی آرد

همزمان با من جمعی از دوستانم با حكم همين قاضی در . وزارت اطالعات سپری آردم ٠٩٢بازداشتگاه 

 ماه ۵من در آن دوره ـ پس از . زادهزارع زاده، شوشتری، آاشيلو، صحتی و دآتر علي. بودند ٠٩٢بازداشتگاه 

 ٠٠۵ ماه و با بيش از ۴و توحيد به مدت حدود  ٠٩٢تحمل حبس در سال قبل و پس دادن بازجويی سنگين در 

برگ بازجويی ـ برخورد جدی و قانونی با قاضی و بازجوها داشته و اعالم آردم خارج از موضوع اتهامی به 

انی بود آه اختالف بين جناح اقتدارگرا و اصالح طلب تشديد شده بود دور. هيچ پرسش ديگر جواب نخواهم داد

اتهام من اين بود .  ماه، يكی دوبار قاضی را ديدم٣من در اين مدت . ی قضايی ـ امنيتی آشيده می شد و به حوزه

يتنيگ من تاآيد آردم آه م. آه ميتنيگ غيرقانونی برگزار آرده ام و اين ميتنيگ عليه امنيت ملی بوده است

انجام وی نهادهای حكومتی از شرآت در متينيگ  در عين اينكه ما به توصيه. قانونی بوده و حق قانونی ماست

 ماه انفرادی برای من، شوشتری به يك سال زندان محكوم شد، زارع ٣عالوه بر . سخنرانی پرهيز آرده ايم

همين پرونده به يك سال زندان از سوی همين  ماه و بعدًا من به خاطر ۶ ماه، عليزاده ۶ ماه، آاشيلو ۶زاده 

اين محكوميت با تالش شادوران محمد علی نصری وآيل مدافع من و ساير دانشجويان، . محكوم شدم ۶٢ی  شعبه
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در دادگاه تجديد نظر به يك ميليون تومان جزای نقد تبديل شد و اين در حالی بود آه من سه ماه انفرادی از بابت 

قرار بازداشت من پس از يك ماه به پنجاه ميليون تومان وثيقه تبديل شد . زداشت موقت بودمهمين پرونده در با

 .ام در مورد قرار وثيقه اطالع بدهم اما تا مدتها به من فرصت داده نشد تا از طريق تلفن به خانواده

ه  در شرايطی صورت گرفت آ ۶٢ی  صدور حكم محكوميت برای من وچند تن از دوستانم در شعبه

. شرآت نكرده بوديم و بايد مكافات اقدام انجام نشده را می پرداختيم ٧٩ خرداد ۴هيچكدام از ما در ميتنيگ 

فقط ما نبوديم آه اينگونه به سلول . اصوًال از يك دادگاه امنيتی و آامًال سياسی انتظاری غير از اين نيست

نان و دانشجويان از طريق همين دادگاهها به اين ساالنه هزاران نفر از جوا. انفرادی و زندان محكوم می شديم

استفاده از تظاهرات بدون حمل . دليل محكوم می شوند آه خواسته اند از حقوق شهروندی خود استفاده آنند

سالح يك حق شهروندی است آه اگر چه در قانون اساسی جمهوری اسالمی نيز به رسميت شناخته شده است، 

آنها از اين . ستگاههای امنيتی ـ قضايی و سياسی اين حق را به رسميت نمی شناسنداما مسئولين اين رژيم در د

مسأله نگران هستند آه به دليل نارضايتی عمومی اگر به مردم اجازه بدهند در يك تظاهرات مسالمت آميز 

من ض. شرآت نمايند، همان وضعی برای جمهوری اسالمی پيش خواهد آمد آه برای رژيم شاه به وجود آمد

يكی از نهادهايی آه . اينكه ميزان نارضايتی فعلی بسيار بيش از آن چيزی است آه در زمان شاه وجود داشت

 ۵٢اينها در طول . بيش از ديگران از راهپيمايی ها نگران هستند، همين دستگاههای قضايی ـ امنيتی هستند
هر آدام از شعب . ل آن صادر آرده اندسال گذشته هزاران حكم اعدام، شكنجه، زندان، سلول انفرادی و امثا

های صاحبان  دادگاه انقالب حجم زيادی از پرونده ها را در بايگانی خود انباشت آرده اند، آه برای خانواده

آنها . پروندهها جز، تنفر و عقده و نارضايتی عليه همين پرونده سازان و قضات چيز ديگری باقی نمانده است

واهمه دارند زيرا بخوبی می دانند آه اگر روزی انقالب ديگری رخ بدهد پاسخگوی از انقالب مجدد در ايران 

 . اقدامات خود نخواهند بود

 

 ی قاضی مرتضو:۴١ی  پرونده
ی من درست در همين زمان يعنی وقتی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق دعوت به  چهاردهمين پرونده

سازی يكی از  اين پرونده. وزارت اطالعات بودم تشكيل شد ٠٩٢ندان در سلول انفرادی ز ٧٩ خرداد ۴ميتنيگ 

قانون شكنی های بارز نظام قضايی امنيتی جمهوری اسالمی به قصد وارد آوردن فشار بر زندانی با هدف 

ی اينگونه بی عدالتی ها هر روز بيش از گذشته به بدقوارگی و  من با مشاهده. شكستن زندانی صورت می گيرد

به راستی در پوشش قانون، اسالم و انقالب يك باند مافيايی به . ی عمل آردن اين حكومت پی می بردممافياي

در حاليكه مطابق قانون احزاب جمهوری . وجود آمده است آه منطقی جز زور، فشار و قانون شكنی ندارد

شتن وآيل مدافع رسيدگی اسالمی به جرائم سياسی احزاب بايد در دادگاه علنی با حضور هيئت منصفه و با دا

 آارمندان وزارت اطالعات در حالی آه من در سلول انفرادی و زير بازجويی با چشمان بسته بودم، من ،شود

آنها حتی به من نگفته . ی جديدی برايم گشودند به رياست قاضی مرتضوی آورده و پرونده ١۴١٠را به دادگاه 

ادگاه رسيديم با هماهنگی آه از قبل انجام داده بودند، من را از وقتی به ساختمان د. بودند قرار است آجا بروم

پس از آنكه .  در مسيردادگاه، آسی با من برخورد آند،ای به شعبه منتقل آردند آه مبادا درب پارآينگ به گونه
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آشور آسی  به دفتر دادگاه رسيديم، قاضی مرتضوی خطاب به منشی دادگاه پرسيد آه آيا هنوز از وزارت

يده است؟ با اعالم اين مطلب تا حدودی دريافتم آه گويا اينبار شاآی من وزارت اطالعات يا وزارت آشور نرس

سازی جديد، بازجوها به من گفته بودند اگر برای انحالل اتحاديه اقدام آنند  است ـ چند روز قبل از اين پرونده

احزاب مستقر ١٠ت آشور و آميسيون ماده در واقع آنها از طريق وزار. من چه عكس العملی نشان خواهم داد

. آموختگان را برای انحالل به دادگاه ارسال آرده بودند در وزارت آشور، پرونده اتحاديه دانش جويان و دانش

بايست دادگاه صالحه با حضور هيئت منصفه و  به او گفتم مگر مطابق قانون نمي. من به قاضی اعتراض آردم

دليل اين ادعا اين است آه اگر آسی بخواهد وارد ! سخ من گفت دادگاه علنی استاو در پا. علنی برگزار شود

آنها بدون توجه به اعتراضات من اقدام به ! راستی آه ادعای مضحكی است! جلسه شود جلوگيری نخواهيم آرد

 از البته دو سه نفر. تشكيل دادگاه غيرعلنی، بدون حضور وآيل مدافع و بدون حضور هيئت منصفه نمودند

عامری دبير وقت آميسيون  مأموران وزارت اطالعات آه همراه من بودند و يكی از آنها نيز همراه آقای بني

ها و درخواست آميسيون  اما اتهام! ها نشستند آه مثًال دادگاه علنی است به دادگاه آمده بود، روی صندلي ١٠ماده 

آنها مطابق . آموختگان بود يه دانشجويان و دانشاحزاب چه بود؟ درخواست آميسيون، انحالل اتحاد ١٠ماده 

 . قانون احزاب، اتهاماتی به شرح زير رديف آرده بودند

احزاب اين اتهام را به اين دليل به ما وارد  ١٠ با آمال تأسف آميسيون ماده - ـ ارتباط با بيگانه١

آرد آه به دليل اينكه  ين استدالل مياو چن! ساخت آه با آقای مهندس امير انتظام جلساتی تشكيل داده بوديم مي

تعجب نكنيد اين ! آقای امير انتظام به اتهام جاسوسی محكوم شده است، ارتباط با او يعنی ارتباط با بيگانه

او مدعی بود آه دارای . گرفت صورت مي ١٠استدالل از ناحيه آقای عرب عامری دبير وقت آميسيون ماده 

 ! مدرك فوق ليسانس حقوق است

اتهام ديگر اين بود آه ما با جذب گسترده جوانان و دانشجويان از طريق عضوگيری در اتحاديه ـ ٢

 .  آموزش پرخاشگری می دهيمآنهابه آموختگان  جويان و دانش دانش

همان بيانيه معروف آه . شد ی مربوط م» ساختار سياسی آينده ايران«ـ اتهام اصلی به محتوای بيانيه ٣

گاه توحيد و  های انفرادی شكنجه ماه حبس در سلول ۵شار و درج آن در هويت خويش  به خاطر انت٧٨سال 

همان پرونده از دادگاه انقالب به دادگاه ويژه آارآنان دولت .  ماه بند عمومی اوين تحمل آرده بودميکو  ٠٩٢

 قضايی ـ امنيتی قرار و مطبوعات منتقل شده بود تا يك بار ديگر به عنوان يك ابزار فشار مورد استفاده دستگاه

بخشی از محتوای آن بيانيه را  ١٠آميسيون ماده . ع خود بشومضبگيرد تا بلكه من مجبور به عقب نشينی از موا

به صورت گزينشی انتخاب آرده بود و به اين اتهام آه گويا ما در آن بياينه به رهبر جمهوری اسالمی توهين 

جالب اين ! تناد به اين مطالب حكم انحالل اتحاديه را صادر آندخواست تا قاضی مرتضوی با اس ايم مي آرده

است آه آسانی انتقاد ما به رهبر جمهوری اسالمی را دستاويز بر انحالل اتحاديه قرار داده بودند آه خود هيچ 

ديه ارادتی به رهبر جمهوری اسالمی نداشتند، اما در تالش بودند تا به اين وسيله قاضی مرتضوی را عليه اتحا

گرفت آه من به  در هر حال آن اقدام غير قانونی دستگاه قضايی ـ امنينی در حالی صورت مي! تحريك آنند

عنوان دبير آل اتحاديه، به دليل اينكه در سلول انفرادی و در چنگال وزارت اطالعات اسير و گرفتار آمده 

آن پرونده هنوز هم در . ندی خود نداشتمها برای دفاع از حقوق شهرو بودم، هيچ دسترسی به وآيل و يا رسانه
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های اتحاديه  بر سر فعاليت» دامكلوس«دادگاه قاضی مرتضوی به صورت بالتكليف باقيمانده تا همچون شمشير 

 آه من و دوستانم شكنجه روحی زيادی از ،٧٨اين در حالی است آه هنوز حكم پرونده سال . قرار داشته باشد

 ! ريده استبابت آن تحمل آرديم، صادر نگ

اين دستگاه . ساختار سياسی آينده ايران، بعدًا توضيح بيشتری خواهم داد«در مورد محتوای بيانيه 

 ٨  من)٣٧٩١شهريور (  تاريختا اين! آند یآشد و بعد حكم صادر م یاندازد و انتقام م ی قضايی ابتدا به زندان م

 بودم اما یدر سلول انفراد ٠٩٢گاه توحيد و  نجه ماه آن در شك٧م آه از اين مدت  بود ماه حبس تحمل آرده

 !ند بود هنوز هيچ حكمی صادر نشده، ضمن اينكه اين دادگاه جديد ـ عليه اتحاديه ـ را نيز برايم تشكيل داده

 

 ستيز رژيم با حقوق بشر
ذيرد آيا باز پ به راستی با اينگونه اقدامات زور مدارانه و قرون وسطايی آه در برخورد با امثال من صورت مي

هم بايد به استقالل و قانونگرايی قوه قضاييه باور داشت؟ آيا اين اقدامات حاآی از اين نيست آه اين رژيم نه در 

سيستم امنيتی و نه در سيستم حقوقی و قضايی خود، هيچ اعتمادی به حقوق بشر، حقوق شهروندی و آزادی و 

 دموآراسی ندارد؟ 

ی ملت مصرح در قانون اساسی مورد تأييد سد تا معلوم شود به حقوق اساچه اقداماتی بايد انجام بدهن

ستيزی بيش از اين هم بوده است؟ به راستی اگر يك شهروند و  شكنی و قانون خود، هيچ اعتقادی ندارند؟ قانون

يمايی  پروانه فعاليت برای آن صادر آرده از طريق يك راهپخودشانيا يك تشكل سياسی آه اتفاقًا وزارت آشور 

ای آه آن نشريه نيز به  يا ميتينگ و تظاهرات آه مجوز آن از دستگاههای حكومت دريافت شده و يا در نشريه

شود، بخواهد نظراتی در مخالفت با اراده حاآم و يا در جهت حقوق شهروندی  صورت قانونی چاپ و منتشر مي

جوم نهادهای قدرتمند حكومتی قرار بگيرد؟ خود به دور از خشونت يا توهين مطرح سازد بايد اينگونه مورد ه

آيا به صرف اينكه اين نهادها دارای جايگاهی به ظاهر قانونی هستند و يا زور و قدرت در دست اينگونه نهادها 

باشد، حق دارند آه حقوق شهروندی را سلب نمايند؟ اگر چنين است بايد معلوم شود اين حق را از آجا  مي

اگر چه اعالم . يست باز هم بايد در مورد اين قانون شكنی آشكار خود توضيح بدهنداند و اگر چنين ن آورده

و قانونمند » سكوالر«و » دموآراتيك«ايم، رژيم جمهوری اسالمی را قبول نداشته و به دنبال يك حاآميت  آرده

مبارزه . ايم استفاده نكردههستيم اما در شيوه مبارزه خود از مبارزه غير قانونی مثل استفاده از اسلحه و امثال آن 

آميز از طريق انتشار روزنامه، اعالميه، ايراد سخنرانی و مصاحبه، برگزاری  ما يك مبارزه قانونی، مسالمت

. آميز بدون حمل اسلحه و دعوت به تحريم انتخابات و اعتصاب و تحصن بوده است ميتينگ و تظاهرات مسالمت

دهد با استفاده از زور و سوء  قايل نيست؟ آيا رژيم به خود حق ميآيا رژيم چنين حقوقی برای مخالفين خود 

باشد، به سرآوب حقوق  استفاده از نهادهای حكومتی آه مشروعيت آنها بر پايه رعايت حقوق اساسی ملت مي

اوليه شهروندان بپردازد؟ حق آزادی بيان، قلم، ميتينگ، تظاهرات و تحصن از حقوق اوليه شهروندی و مصرح 

ای حق سلب اين حقوق را ندارد، اما  هيچ رژيم و حكومتی با هيچ بهانه. الميه جهانی حقوق بشر استدر اع

 مثل همين قوه قضاييه و ی شبه قانونرازرژيم جمهوری اسالمی در يك رفتار غير قانونی و با استفاده از اب

 . دستگاههای امنيتی به سلب اين حقوق پرداخته است
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های به ظاهر قانونی  دنيا و افكار عمومی به او اجازه نخواهد داد همه دستگاهداند آه  یرژيم بخوبی م

خواهی و سرآوب مخالفين  های ايلی به زورگويی و باج را منحل و همچون حكومت آودتايی يا به شيوه حكومت

م با گيری و زورگويی اين رژي سرآوب و باج. آند ظاهر را حفظ آند به همين دليل تالش مي. خود بپردازد

 قوه مقننه و مجريه در نظام ،قضاييه استقالل قوه. گيرد ای آامًال مدرن و به ظاهر قانونی صورت مي شيوه

آيين دادرسی فقط و فقط ابزاری در دست قضات برای فشار بر مخالفين . جمهوری اسالمی شعاری بيش نيست

انونگذار با هدف رعايت حقوق دانند آه چگونه از آيين دادرسی ـ آه از نظر ق قضات بخوبی مي. است

مثًال قرار بازداشت در مواردی . جويی آنند شهروندان تنظيم شده است ـ برای فشار و سلب حقوق شهروند بهره

است آه قاضی تشخيص بدهد چنانچه متهم را با وثيقه يا قرارهای ديگر آزاد بكند، او آثار جرم را از بين برده 

قضات جمهوری اسالمی از اين مجوز برای نگه داشتن متهم در سلول . ين دستيا تبانی آرده و يا مسايلی از ا

پيش از انقالب همه روحانيون از . برند انفرادی به قصد شكستن زندانی و تمكين در برابر خواست آنها بهره مي

 با اين اما اينك آه خود در موضع مخالفت. اين تبليغات را باور آنيم. زدند رعايت قانون و عدالت حرف مي

ايم آه همه آن  ايم بخوبی از برخورد ابزاری رژيم با اسالم، قانون و عدالت آگاه شده و دريافته رژيم قرار گرفته

ايم آه آنها سوار بر خرمراد و  زمانی به پوچ بودن شعارهای روحانيون آگاه شده! ها، تبليغات بوده است حرف

رآاران رژيم از مأموری آه من و و امثال من را دستگير اند همه دست. ملت پياده و مستأصل و بيچاره است

اند آه  آنها به اين نكته فكر نكرده. اند آنند تا بازجو، قاضی، وزير، رييس و رهبر، از يك واقعيت غافل مانده مي

بين وجدان، منطق و قانون برده و ميزان صداقت آنان در پايبندی به اصول را  اين رفتار آنها را زير ذره

آنها ممكن است در يك فضای خاص سياسی به دليل قدرت و حكومت نتوانند اين حرف را .  آرددص خواهمشخ

 . درك آنند، اما در هر حال اين يك واقعيت است

 

 دو قطبی دولت ـ ملت
آيد آه يك سر آن حاآمان و  افتد، يك دو قطبی به وجود مي وقتی به هر دليل بين شهروندان و حاآمان فاصله مي

وقتی مثل همين وضعيت فعلی يا شرايط پيش از انقالب . گيرند و در سر ديگر آن شهروندان مندان قرار ميقدرت

فاصله تا آن اندازه زياد شد آه دو سر قطب زبان يكديگر را درك نكردند، در آن صورت خودبخود تضاد و 

قطب قدرت، .  اجتماعی استاين يك اصل. های برخورد فراهم شود آشمكش تا آنجا زياد خواهد شد آه زمينه

. درون اين گفتمان، همه چيز در اختيار گسترش و حفظ قدرت قرار خواهد گرفت. گفتمان خاص خود را دارد

در چنين شرايطی است آه گويا قطب . حتی قانون و نهادهای قانونی بايد برای حفظ اين قطب به آار روند

او از همه . بيند های خطر را نمي عالمت. شنود ا نميآند، صدای اعتراض ر حاآم، زبان محكوم را درك نمي

حاآم نگران وضعيت . آند به همين دليل در چنين گفتمانی توهم توطئه رشد مي. چيز، درك خاص خود را دارد

آند به او تعلق دارد اما به وسيله قطب حاآم  به دست آمده است، محكوم به دنبال چيزهايی است آه حس مي

قطب محكوم در تالش است تا صدای خود را به گوش قطب ديگر برساند اما .  استمصادره يا غصب شده

شنود و اگر بشنود به اين دليل آه آنرا يك توطئه طراحی شده بر عليه خود به حساب  قطب حاآم اين صدا را نمي

دليل آه دو به اين . خواهد آرددر خفه کردن آن آورد بيش از آنكه تالش آند آن صدا را درك آند، تالش  مي
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نيروی برتر، امكانات نيروی زير . هويت، دو خود، دوگفتمان و دو نيروی متضاد و متخاصم رشد آرده است

اين انحصارگرايی تا آنجا پيش رفته است آه نيروی . فرمان را به صورت انحصاری در دست خود گرفته است

 او نمی خواهد بفهمد آه اين .دادادی اوستآمده حق انحصاری و خ آند آه اين امكانات به دست  حاآم باور مي

اينجا حوزه خصوصی نيست آه يك گروه آنرا به صورت . حقوق به صورت مساوی به همه تعلق دارد

اما .  تعلق دارد را نخواهد داشتوم هيچ فرد يا گروهی حق تملك هيچ چيزی آه به عم.خود درآورد» نوپلوم«

كانات عمومی در انحصار گروهی خاص قرار گرفت، خود به خود قاعده و غير قانونی، ام وقتی به صورت بي

قانون آن چيزی .  قطب برتر مطابق گفتمان خود قانون را به تفسير در خواهد آورد.گيرد بندی هم شكل مي  قطب

در واقع . توان استفاده آرد است آه از آن برای منكوب آردن ديگران در جهت حفظ قدرت حاآم بهتر مي

اگر بخواهند به زور بازو يا چاقو . تری برای تداوم حكومت خواهد بود تمان، قانون ابزار آم هزينهمطابق اين گف

اما وقتی با يك احضاريه از . و اسلحه شما را وادار به امری بكنند، مجبور هستند هزينه زيادی صرف آنند

آنند تا از حق و حقوق   وادار ميسوی حداد يا مرتضوی و يا با تلفن يك مأمور امنيتی شما را به بند آشيده و

با چنين منافعی آه در ! ، قانون بسيار چيز خوبی خواهد بوديدخود در جهت حفظ حقوق قدرت برتر بگذر

ای آه بر روی  اين قانون يعنی يك قاعده. قانونگرايی نهفته است قدرتمندان بيش از ضعيفان قانونگرا خواهند بود

در جوامع مدنی و دموآراتيك، . از يك روح يا فرهنگ صحيح برخوردار باشدآاغذ نوشته شده باشد بدون اينكه 

شود تا قانون به  قطع مي» پايه«در جامعه استبدادی آن . شود قانون بر پايه رعايت حقوق شهروندی نوشته مي

ون را در جامعه استبدادی به دليل اينكه مبانی قان. عنوان يك ابزار آارآمد در دست قدرتمندان قرار بگيرد

اين . رود اند، اراده برتر از همين مجاری به ظاهر قانونی بر عليه شهروند به آار مي نپذيرفته يا زير پا گذاشته

 دادرسی، همه و همه چون  قاضی، قضاوت، دادگاه، آيين. همان چيزی است آه امروز در ايران شاهد آن هستيم

آند، زيرا در   آشوب طلب و اغتشاشگر معرفی ميگر، او محكوم را توطئه. ابزاری در دست قطب حاآم است

هايی برای امثال من قابل فهم  راستی آه منطق چنين حكومت. گفتمان او همه بايد مطيع رهبر و اراده برتر باشند

از . آنيم یگويند آه ما درك نم ی آنها دايمًا از چيزهايی م. فهمند همانگونه آه آنها منطق ما را نمي. نيست

زنند، از توطئه عليه  ی گويند، از وجود دشمن حرف م ی زنند، از مبارزه با آمريكا م ی حرف محكومت خدا 

اينها چيزهايی است آه ما از آن سر در . گويند از تقدس نظام مي. گويند گويند، از مصلحت نظام مي آشور مي

ماندگی،   فشار، فقر، بيكاری، عقب شكنجه، سلول، بازجو، تهديد،. بينيم ما واقعيات اطراف خود را مي. آوريم نمي

شكنی، زورگويی، رياآاری، دروغگويی، فساد و تباهی، اينها چيزهايی است آه ما با آن سروآار داريم  قانون

به همين دليل است آه ما با دو . زنند آه با دنيای شهروندی متفاوت است آنها دايمًا از دنيايی حرف مي ولی 

 . گفتمان ظالم و مظلوم. گفتمان فرو دست و فرادست. حاآم و گفتمان محكومگفتمان . گفتمان روبرو هستيم

هر روز تعداد زيادی آماده . آند  در دنيای خاص خود زندگی مي حاآم به دليل توانمندی و قدرت،

با يك حكم و فرمان، ثروتهای زيادی را جابجا . آنند نهادهايی برای او آار مي. فرمانبرداری از او هستند

به ديلل اينكه سروآار او با طبقه . آند از اينكه حكم در جاهای زيادی نافذ است احساس لذت مي. ندآ مي

آند بخش زيادی از نيروی نظامی به فرمان  ی وقتی مشاهده م. شود ی فرمانرواست از ديدن فرودستان غافل م

نهند تا فرودستان  ی ی را به راحتی وا نمالبته فرادستان اين دنيای فرمانرواي. آيد ی آيند به وجد م او به حرآت مي
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قدرت برگرفته از آدميان و فرودستان را يك فضل و برآت . دانند فرادستان خود را امانتدار خدا مي. شاد شوند

آنها آحاد شهروندان . آورند آه الزم است به نماينده مستقيم خدا بر روی زمين تحويل دهند ی آسمانی به حساب م

دانند آه قدرتی را آه از ثروت و قدرت و شايد اعتماد نابجای همين فرودستان آسب  ی آن نمفرودست را اليق 

اين قدرت زمينی اينك آه در دست فرادستان قرار گرفته است به . اند، در اختيار خود آنها قرار بدهند آرده

به هر دليل در اختيار قدرت برآمده از ملت وقتی ! نظام مقدس يعنی همين. عنوان يك امر مقدس درآمده است

اند به اين پرسش عقالنی و  آنها هنوز نتوانسته! ها قرار بگيرد، خودبخود مقدس خواهد شد»اليت«فرادستان و 

منطقی پاسخ بدهند آه بر پايه آدام ميزان، قدرتی آه بر گرفته از پول نفت يك ملت فقير است چگونه جنبه الهی 

آمد،  اگر دعوا پيش نمي. آمد ی فروش نبود، اينهمه دعوا پيش نميو مقدس بخود گرفته است؟ اگر نفتی برا

گرفت، قدرت و ثروت اين مردم در دست روحانيون قرار  ی اگر انقالب شكل نم. گرفت انقالبی شكل نمي

پس وقتی اين نظام بر پول نفت يك . گرفت تا يك سيستم حكومتی به نام جمهوری اسالمی به وجود آورند نمي

ی تقدس و الهی به  ونی ـ در حال حاضر ـ و چند صد ميليونی در آينده متكی است، چگونه جذبهميلي ٧٠ملت 

ای از روحانيون به انحصار قدرت در دست خود مبادرت ورزيدند، قدرت  خود گرفت؟ به صرف اينكه عده

دان آه اين اند تا همه چيز حتی جانهای همين شهرون مقدس و الهی شد؟ برای حفظ قدرت مقدس الزم دانسته

ولی آيا فرودستان تن به اين منطق خواهند . اين گفتمان فرادستان است. قدرت متعلق به آنان است را فدا آنند

 داد؟ 

آنها بخوبی آگاه هستند آه قدرتی آه ناشی از اراده يا ثروت و امكانات خود آنان است به صورت 

ها قرار گرفته و آنان اين قدرت بشری را »اليت «ای از انحصاری و در قالب يك نظام حكومتی در اختيار عده

ها »اليت«اگر . آنند تا به راحتی بتوانند آن را عليه همين شهروندان به آار ببرند به قدرت مقدس الهی تعبير مي

همانگونه آه هست، قدرت ناشی از ملت را يك قدرت عرفی، بشری و ملی بنامند در آن صورت با اين پرسش 

اند به صورت مالكان انحصاری يك  هند شد آه با آدام مجوز عقلی و قانونی بخود حق دادهمنطقی روبرو خوا

سال، زمام امور يك ملت را در اختيار بگيرند؟ آدام حكومت بشری  ۵٢ملت و آشور و حكومت، نزديك به 

يه است آه اينگونه در انحصار و اختيار يك گروه اندك قرار گرفته است؟ اين انحصار طلبی وقتی قابل توج

 قدرت ناشی از ملت را به يك نيروی ماورايی نسبت داده و خود را نماينده انحصاری آن  های روحانی،» اليت«

 . نيرو معرفی آنند تا با اين توجيه، قادر به حفظ قدرت در مقابل فرودستان تهی دست باشند

 

  ديدار در آوه:۵١پرونده 
تير با بگير و ببند و زندانی شدن  ٨١و سالگرد جنبش  ٧٩داد  خر۴گ ندر هر صورت جريانات مربوط به ميتي

 تا با گرفتمطابق معمول دادگاه انقالب در خدمت نيروهای امنيتی قرار . شد صدها جوان و دانشجو سپری 

 نيروهای امنيتی و انتظامی  صدور حكم بازداشت، بازرسی و امثال آن مجوز قانونی برای برخورد سرآوبگرانه

، نيروی وزارت اطالعات به دفتر اتحاديه ٧٨تير  ٨١قبًال و در جريان . ها را فراهم سازد صيو لباس شخ

آموختگان يورش برد و با ضرب و شتم اعضای اتحاديه، بخش ديگری از اموال اتحاديه را  جويان و دانش دانش

امامی، پرويز سفری و همچنين با يورش به منازل، محمد مسعود سالمتی، دآتر جواد . به غنيمت برده بودند
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. زاده، ضمن ايجاد رعب و وحشت و بازداشت آنها، بخشی از اموال آنان را نيز به غارت بردند حسن زارع

با يورش مجدد عناصر وزارت اطالعات به دفتر اتحاديه قصد  ٧٩ خرداد  ۴سال بعد يعنی در جريان ميتينگ 

اين اموال و . رند آه من ممانعت آردمبب) ؟(!وهای اسالم داشتند بخش ديگری از اموال اتحاديه را به غنيمت نير

 ٢ .اند اموال ديگری آه بعدًا سپاه پاسدار از ما برده است هنوز در نظر دادگاه انقالب است و به ما مسترد نكرده

 دستگاه آامپيوتر و هزاران نوار ويدئويی، هزاران برگ، اسناد مربوط به نشريات و ۶ـ٧، »فاآس«دستگاه 

 ... ديه و اتحا

 دآتر فرزاد حميدی، آيانوش .تير تعدادی از مبارزين ديگر در زندان مانده بودند ٨١سالگرد جنبش 

اين در حالی بود ... سنجری، پيمان پيران، محسن صادقی، مشايخ، خسروانی، بابك عادل، سياوش فخرآور و 

رانی، حسين يكتا، دآتر بهينه آه آسانی چون، منوچهر محمدی، احمد باطبی، اآبر محمدی، محمدرضا آث

زاده، محمود شوشتری، حميد  جيالنی، مهرداد لهراسبی، عباس دلدار، بهروز جاويد تهرانی، حسن زارع

عليزاده، آوروش صحتی، سعيد آاشيلو و علی آرم زاده و چند تن ديگر از مبارزين نيز در زندان به سر 

 . برند مي

 

  (IDF)اعالم موجوديت جبهه دموآراتيك ايران 
آموختگان  از سوی ديگر با آزادی موقت من از زندان و با توجه به اينكه پرونده اتحاديه دانش جويان و دانش

ها از طرف وزارت آشور و قوه قضاييه زير تيغ انحالل قرار گرفته بود، قرار شد به گسترش  دانشگاه

انشجويی در داخل و خارج از زندان صحبت با گروهی از رهبران جبهه متحد د. های تشكيالتی بپردازيم برنامه

ای  ماده١٠اين جبهه با صدور يك اعالميه . شد و مقرر گرديد، جبهه دموآراتيك ايران اعالم موجوديت آند

 :برخی از اصول مورد دفاع اين جبهه به شرح زير است. اعالم موجوديت آرد

 شر در ايران ـ دفاع از اعالميه جهانی حقوق بشر و تالش برای تحقق حقوق ب١

گيری مشی مبارزه فعال اما مسالمت آميز به قصد برگزاری يك رفراندوم ساختار شكن برای تعيين نوع  ی  پـ٢

 حكومت آينده ايران

 »سكوالر«ـ جدايی دين از حكومت و دفاع از يك حكومت عرفی و ٣

 های همه جانبه ی ـ تالش برای حاآميت قانون، دموآراسی و آزاد۴

 ق زن و مرد ـ تساوی حقو۵

و يا هر نحو ديگری » فدراتيو«های ايران در قالب خود مختاری يا يك حكومت  ـ دفاع از حقوق همه قوميت۶

 آند آه قانون تعيين مي

گيری سياست صلح آميز در  ی ها از جمله آمريكا و اسرائيل و فلسطين و پ ـ روابط دوستانه ايران با همه دولت٧

 ...  ديگر حوزه سياست خارجی و چند اصل

هايی  گيری استراتژی مبارزه فعال تظاهرات و ميتينگ با استفاده از مناسبت همچنين قرار شد برای پي

مهر . تير و امثال آن تداوم يابد ٨١به در،  ١٣بهمن،  ٢٢آذر، چهارشنبه سوری،  ۶١ آذر، ١آبان،  ١٣مثل 

در آن برنامه . اعالم شد»  ای ايران در آوهسرود«اولين برنامه جبهه دموآراتيك ايران، تحت عنوان  ٧٩سال 
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به هنگام برگشت از .  چين آالغ سرود خواندند گروهی از اعضای اين جبهه شرآت آردند و در مسير درآه ـ

من همراه با سه فرزندم مسير درآه به سمت منزل و . يكديگر جدا شديم و هر گروهی به سمت منزل خود رفت

ما در حال و هوای خودمان بوديم و هيج دليلی برای برخورد . آرديم  پياده طی مياز آنار ديوار زندان اوين را

گروهی به آوه رفته و در آنجا . به اين دليل آه اتفاق مهمی نيفتاده بود. ديديم نيروهای امنيتی با خود را نمي

» هاي فاشيست «اما گويا. بدون هيچ ميتينگ و سخنرانی و شعار. سرود ای ايران و آزادی سر داده بودند

 آنها از صبح همان روز نيروی امنيتی و جاسوس. جمهوری اسالمی حتی همين حق را برای ما قايل نبودند

اين يك پايه ! »َالخائُن خاِئف«آنها حتی از همين برنامه وحشت آرده بودند . های خود را بسيج آرده بودند 

ترس از اينكه خيانت آنها رو . شوند ی  خود، ترسو مآسانيكه خيانتكار هستند به خودی. روانی ـ اجتماعی است

يك تاآسی . بندان رژيم ما را تحت نظر داشتند ما از اين موضوع غفلت آرده بوديم در حاليكه قداره. بشود

من از او حكم خواستم ولی او به من آارت . ايستاد، فردی از آن پياده شد و از من خواست آه سوار شوم

چند نفر ديگر آه بعدًا فهميدم آه همگی از اطالعات نيروی . ز سوار شدن امتناع آردما. شناسايی نشان داد

. خواستند من را به داخل تاآسی بيندازند بودند، دور ما حلقه زدند، آنها به زور مي» اوين«انتظامی مرآز و 

ها با مشت به زير  يستدستان من را گرفتند و به زور به داخل انداخته و در عين حال يكی از اين لمپن ـ فاش

اگر از همه مظالم جمهوری اسالمی بگذرم . شناسم چشم يكی از فرزندانم زد و او نقش بر زمين شد ـ او را مي

آنم ـ چشمان من را بستند و به زندان  روزی او را پيدا خواهم آرد و حقوقم را مطالبه مي. از او نخواهم گذشت

من نه تنها از هر . فرمانده آنها به من توهين آرد. ر ميدان ارك بردندانفرادی اطالعات نيروی انتظامی واقع د

روز بعد من را .  روز آه در آن سلول بودم اعتصاب غذا آردم٣گونه بازجويی سرباز زدم، بلكه در آن مدت 

. ده دادندتشكيل پرون. من را به دادگستری بردند. حداد پرونده را نپذيرفت.  بردند ۶٢ی  به دادگاه انقالب، شعبه

ی جديدی  معاونت اطالعات نيروی انتظامی از جمله فردی به نام سردار نجفی به دنبال اين بود تا برايم پرونده

قاضی به قيد آفايت من را آزاد . روز سوم من را به يكی از شعب دادگستری در ميدان ارك بردند. بگشايند

برای يك پدر بسيار .  روز بر من بسيار سخت گذشت٣اما آن . ی ندارمهنوز از وضعيت آن پرونده اطالع. آرد

او . فرزندان او را بزنند. ی او را بگيرند دستها. گيرانه به دور او بريزند غافل» لمپن«سخت است آه گروهی 

ی تلخ آتك خوردن فرزند خود تنها بماند  او با خاطره.  روز در سلول انفرادی بيندازند٣را با خود ببرند و برای 

حق آتك زدن . آنها مجوز قانونی دارند! ها مدرن هستند»لمپن«البته اين . آاری از دست او برنيايدو هيچ 

سربازان واليت ! آری آنها نيروهای خدا هستند. دادگاه برای دريافت حكم زندان دارند. آنها زندان دارند. دارند

ها آه   فرزندانم در مصاحبه با يكی از رسانهبعدًا يكی از. هستند، به همين دليل برای انجام هر آاری آزاد هستند

داد، پدرم  آه بدن آنها بوی گند مي» ژوليده«های  از او در مورد حادثه پرسيده بودند، گفته بود چند نفر با قيافه

 ...را زدند و با خود بردند

س بر عك. آشی، مجوز قانونی نداشتند قديم هم اينگونه بودند اما برای عربده» یها الت«آری 

اند چه بايد  ها نشسته به جای ژاندارم» ها الت«اما اينك آه برخی . آردند یبرخورد م» ها الت«ها با  ژاندارم

آرد؟ آيا هر فرد با هر فرهنگ و پيشينه و با هر رفتار به صرف اينكه از واليت فقيه و جمهوری اسالمی دفاع 

 آند، حق دارد همه آار بكند؟  ی م
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 ـ آدام است؟ نيروی خدا ـ حزب اهللا 
ند؟ آيا آسانی آه از سواد آافی برخوردار نيستند، بهداشت را نآيا به راستی نيروی خدا ـ بخوانيد حزب اهللا ـ آيا

آنند اما از زور آافی برخوردار هستند، نيروی خدا هستند؟ آيا آسانی آه از چاقو، پنجه بكس و  ی رعايت نم

شوند و هتاآی و  ور مي ی خود حمله ا آسانی آه به مخالفين انديشهآنند نيروی خدا هستند؟ آي ی قمه استفاده م

ی ژوليده، عدم  پسندند نيروی خدا هستند؟ در ريش و پشم، قيافه فحاشی را از هر فرهنگ و زبان ديگر بهتر مي

درصد از  ٩٠بهداشت و ظاهری به هم ريخته چه امتيازی نهفته است تا آدم را نيروی خدا بكند؟ آيا بيش از 

شوند، غير از چنين افرادی هستند؟ بدون  ور مي آسانيكه به نام نيروی خدا و فدايی واليت به اين و آن حمله

شناسند، خدايی نيست آه برای دفاع از خود نيازمند چنين  ترديد خدايی آه اهل فرهنگ و معنا و خرد مي

قل، خدای توانايی و خدای خدای عشق، خدای خرد، خدای معرفت، خدای محبت، خدای ع. موجوداتی باشد

ی چيزهايی را آه بشر نيك  ی آنچه را بشر دوست دارد، در خود دارد، همه آگاهی يعنی خدايی آه همه

بشر . ها ی خوبي ی همه ها، يعنی سرچشمه ی نيكي بلكه خدای خردمندان يعنی جمع همه. پندارد، در خود دارد مي

نهايت خود، در يك نقطه جمع شوند و  داند در بي را آمال ميها و چيزهايی آه آنها  ی نيكي دوست دارد همه

بنابراين خدای خردمندان و عاشقان يعنی چيزی آه . نامد ی ها را خدا م اين تمرآز و آمال و نيكي. تمرآز يابند

تصور چنين . پس خدای دانايان يعنی چيزی آه هست مطلق است. هيچ نقص و آم و آاستی و احتياجی ندارد

بشر دوست دارد چنين چيزی . تصور آنكه حقيقتی باشد آه ناقص نباشد. ی انسان ممكن خواهد بودچيزی برا

حكمت و دانايی را دوست . قدرت و توانايی را دوست دارد. وجود داشته باشد زيرا بشر آمال را دوست دارد

پيشرفت . وست داردپول و ثروت را د. راستگويی و نيكی را دوست دارد. عشق و محبت را دوست دارد. دارد

بشر اين چيزها را دوست دارد و به آنها عشق . عدالت و آزادی را دوست دارد. و رفاه را دوست دارد

جاودانگی را . رنگ و بوهای خوب را دوست دارد. پاآيزگی را دوست دارد. زيبايی را دوست دارد. ورزد مي

ی  او به اين دليل آه همه. ندی را دوست داردريزی و هدفم برنامه. وجود و هستی را دوست دارد. دوست دارد

ها را  اين امور را آه نام خير يا آمال يا خوبی و نيكی بر آنها نهاده است، دوست دارد و چيزهای متضاد با اين

دارد و با جمع  ها را دوست مي  جمع اين نيكي.دارد  پس خدا را دوست دارد و شيطان را دشمن مي.دوست ندارد

. يك اصالت اخالقی است. يك امر انسانی است. اين يك احساس درونی است. ورزد ، دشمنی ميها شرور و بدي

ممكن است بشر را مظهر اين . ممكن است آسان ديگر، نام ديگری بر آن بنهند. ها را دوست دارد انسان خوبي

رار بدهند، ممكن است ممكن است طبيعت را مظهر اين نيك و بدها ق» بودائيزم«مثل آيين . خوبی يا بدی بدانند

ممكن است ماه و . برای خود بسازند» اسطوره هايي«برای خود قرار بدهند، ممكن هم هست » تابوهايي«

مهم اين است آه دانايان خوب و بد را تميز داده و خطی . ستارگان را مظهر اين نقص و آمال به شمار بياورند

طبيعت، بشر، هستی .  اين خط، چه چيز ناميده بشودمهم نيست آه پايان. آشند از درون خود به بيرون مي

 . نهند خدا و يا هر نامی آه بر آن مي اهللا، ،»اهورامزدا«نهايت،  ی مطلق، انرژی ب

اين چه . دانند بايد معلوم آنند آه خدای آنها چگونه موجودی است اما آسانی آه خود را نيروی خدا مي

ان خود است؟ چرا بايد برای رضايت او حقوق ديگران را سلب آرد؟ خدايی است آه تا اين اندازه نيازمند بندگ

شود؟ اين چگونه خدايی است آه به افراد ژوليده،  ی اين آدام خداست آه از ترور، خشونت و ظلم خشنود م
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گويندبرای خدا و برای ياری دين او، دست به چنين اقداماتی  قداره بند، زورگو و چاقو آش نيازمند است؟ مي

ی آشی م گويند برای اجرای حكم خداو برای رضايت او و برای اينكه آنها را به بهشت ببرد، آدم مي! ندزن مي

خدای آنها همچون يك انسان حاآم اما مبتدی است آه برای تداوم حكومت خود ! آنند آنند و ضرب و شتم مي 

 تربيت  اند، ای نبرده دانش، بهرهاو به آسانی نيازمند است آه از علم و . نيازمند آزار و اذيت ديگران است

به قدرت . آنند صحيح خانوادگی ندارند، در محاورات خود از آلمات رآيك و فحش و ناسزاگويی استفاده مي

وقتی به مقام و . و دروغگويی در فرهنگ آنها نهادينه شده است رياآاری. نازند الح و زور خود ميسلول و س

انسانهای ديگر را دوست . آيد و اختالس خوششان مي» خواري رانت«يابند از دزدی و  منصبی دسترسی مي

آيا اين خدا يك انسان قدرت پرست نيست؟ آيا اين خدای دانايان . آيد از ظواهر آراسته و زيبا بدشان مي. ندارند

 است؟ پس نيروی آدام خدا؟ 

ارگر، نوع دوست، انسانهای دانا، عاشق، ايث. واقعيت اين است آه هر انسانی خدای خود را دارد

پندار، مطابق برداشت خود و مطابق فهم و تمايل خود، خدايی  درستكار، راستگو، عادل، آزاد، دموآرات و نيك

خدای . اين خدا البته با خدای جاهالن و نادانان متفاوت و بلكه به لحاظ منطقی در جنگ است. برای خود دارند

او به . آيد به شرط اينكه ظالم و ستمگر نباشند جرمان جوش نمياو حتی از م. دانايان آحاد بشر را دوست دارد

دين او برابری، احسان، آزادی، . او از ظالمان و زورگويان و جنايتكاران تنفر دارد. ديگران نيازمند نيست

دين او در درون همه انسانهای نيك است، پس برای .  محبت، رفاه، امنيت، عشق و آگاهی و حكمت است عدالت،

. انسانيت و اخالق مبانی آن است. دين خدای دانايان يك دين انسانی است. ج آن نيازمند زور و اجبار نيستتروي

در . به همان اندازه آه آسی بر مبنای اخالق و انسانيت رفتار آرد به همان ميزان بر دينداری عمل آرده است

اين دين به زور و قدرت . ی تظاهر نيستاين دينداری رياآاری و شعارو تظاهر جايی ندارد زيرا ميدانی برا

شود  پرستان نمي اين دين ابزار قدرت. شوند دهد بنابراين زورپرستان پيرامون آن جمع نمي طلبی اصالت نمي

پس بايد قبول آرد آه خدا و دين خردمندان با خدای . آند ی پرستی را نفی م خود هر گونه قدرتزيرا در ذات 

آند و  آن يكی خدا را از حضور در زندگی، هستی، طبيعت غايب مي. اری نداردجاهالن و زورپرستان سرسازگ

سازد و اين يكی خدا را در همه هستی جاری و ساری آرده و  زور و قدرت و حكومت خود را جانشين آن مي

يكی آن . دهد به ويژه او را در وجود انسان احساس آرده و به همين دليل، چيزهای ديگری به جای آن قرار نمي

دين . گرايی اوست گرايی مبنای دين يعنی دين جاهالنه، يك دين تهی و شكلی است به همين دليل تظاهر و شكل

. آند و به همين دليل به شكل و ظاهر اعتنايی ندارد خردمندان بر اصالت معنا و حقيقت درونی انسان تأآيد مي

كومتی به عنوان يك ايدئولوژی قرار بگيرد، اما تواند مبنای هيچ ساز و آار ح معناگرايی دينی و اخالقی نمي

دين خردمندانه، . گرايی و اصالت ظاهر و مسلكی، به راحتی در ساز و آار يك حكومت قرار خواهد گرفت شكل

قدرت و حكومت را چون ابزاری آارآمد و در يك تفكر منطقی و ارگانيك در خدمت حقوق بشر و انسانيت قرار 

های ناآگاه در خدمت  انه، مفاهيم دينی خود را چون ابزاری آارآمد برای تحميق تودهدهد اما دين زورمدار مي

» لمپن«اين دين ابزاری است آه به راحتی به جذب و تجهيز نيروهای نادان، خشن و . گذارد قدرت و ثروت مي

ای يك دين غير ه ی دروغ، تظاهر، و چندگانگی از ويژگترويج ريا، مجامله، . ورزد برای حفظ خود مبادرت مي

 . انسانی و زور مدارانه است
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  IDF يورش سپاه پاسدار به :۶١پرونده 
 شهروندان از حوزه جنبش دانشجويی، جنبش جنگ و گريز حاآميت با. شويم ك مينزدي ٧٩به اواخر سال 

 موفق به سرآوب ٧٨تير  ٨١آنها در . رسيد مطبوعات و جنبش اصالح طلبی به حوزه سرآوب احزاب مي

، اقدام به سرآوب مطبوعات نمودند و اين در حالی بود آه با امريه ٧٩ در ارديبهشت .ش دانشجويی شدندجنب

رهبر جمهوری اسالمی به مجلس در مورد قانون مطبوعات، و همچنين ترور تئوريسين اصالحات توسط سعيد 

های جنبش   از حوزهيكی ديگر. ، عمًال اصالحات درون حكومتی به بن بست رسيد٧٨عسگر در پايان سال 

سرآوب در اين حوزه نيز با . مدنی يعنی احزاب هنوز فعال بود و الزم بود اين حوزه نيز به مهار در آيد

استفاده از عنوان . های رسمی شروع شد های آتشين رهبر جمهوری اسالمی از طريق رسانه سخنراني

ولی فقيه جمهوری اسالمی .  به نتيجه رسيدشد زودتر برای احزاب مخالف حربه مناسبی بود آه مي» برانداز«

. مله شديد خود عليه احزاب را با سخنرانی در دانشگاه اميرآبير در جمع شبه نظاميان بسيجی انجام دادحاولين 

ايشان احزاب مخالف را به براندازی متهم آرد و به دنبال چند سخنرانی در همين زمينه، حفاظت اطالعات سپاه 

در اولين مرحله عزت اهللا سحابی از رهبران گروههای ملی ـ مذهبی را . ست به اقدام زدندو دادگاه انقالب د

روند بازداشت اعضای نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی . صورت گرفت ٧٩اين اقدام اوايل اسفند . بازداشت آردند

جريان سياسی توسط تكميل شد و تقريبًا، تمام رهبران و اعضای فعال اين  ٨٠و فروردين  ٧٩تا پايان اسفند 

سپاه واقع در پادگان ولی  ۵٩های انفرادی زندان  حفاظت اطالعات سپاه و دادگاه انقالب بازداشت و به سلول

 . عصر ميدان عشرت آباد، منتقل شدند

اين فراخوان به . بهمن دعوت به فراخوان آرد ٢٢از سوی ديگر جبهه دموآراتيك ايران به مناسبت 

نفر،  ١٠٠شی از حمله نيروهای نظامی به دانشجويان و مردم و بازداشت بيش از دليل زد و خوردهای نا

اسفند سالگرد در گذشت شادروان دآتر مصدق مناسبت  ۴١.  ای در رسانهای بين المللی داشت بازتاب گسترده

ر با صدور اعالميه از جوانان و دانشجويان دعوت آرد تا با حضوجبهه دموآراتيك ايران ديگری بود آه 

در همان روز سه تن از اعضای اين جبهه، . گسترده خود اين روز را گرامی بدارند و مبارزات را تداوم بدهند

آقايان آوروش صحتی، سعيد آاشيلو و رضا مبين از مقابل درب اصلی دانشگاه توسط حفاظت اطالعات سپاه 

آنها همچنين تالش آردند از .  شدندربوده شده و به بازداشتگاه ضد اطالعات وزارت دفاع جنب فرودگاه برده

برای اولين بار شاهد ارسال . طريق اطالعات نيروی انتظامی مرا به نيروی انتظامی آشانيده و بازداشت آنند

من در همان سال اعالم آرده بودم به دليل اينكه قوه ) ؟(!احضاريه از سوی اطالعات نيروی انتظامی بوديم 

دانم از حضور در محاآم جمهوری  شناسم و آن را مظهر ظلم و ستم مي ميقضاييه را به عدالت و قانون ن

در عين حال به دليل اينگونه اقدامات .  به همين دليل به آن احضاريه وقعی نگذاشتم.آنم اسالمی خودداری مي

گاه  علی شكنجه«ای با عنوان  نامه سرگشاده ٨٠رژيم و نحوه عملكرد رهبر جمهوری اسالمی، در فروردين 

 .در آن نامه محورهايی به شرح زير مورد تأآيد قرار گرفته بود. منتشر آردم» نداشت
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 گاه نداشت علی شكنجه
فرصت طلبی به قصد سوء استفاده از » یحضرت عل«ها از سوی جمهوری اسالمی به نام  گذاری سال ـ نام١

 سلوك علی هيچ شباهتی نيست بلكه به اين دليل آه نه تنها بين حكومت جمهوری اسالمی با. اعتبار علی است

 . عملكرد جمهوری اسالمی در نقطه مقابل رفتار حضرت علی قرار دارد

علی سخن به ميان آمده بود و از » اومانيسم«از . ـ توضيح داده شده بود آه علی يك انسان گرا بود٢

نشانگر از اين است آه او گيری شده بود آه همين احساس خاص او  عدالت علی و توجه او به فقرا اين نتيجه

شود زندانی  او خود را در چارچوب احكامی آه به نام فقه و شرع شناخته مي. گرايانه داشت نوعی مكتب انسان

نكرده بود بلكه به واقعيتی مثل انسان و حقوق او توجه آرد و به اين لحاظ تفاوت زيادی بين او و فقهای مدعی 

گرايی يا توجه به صواب و عقاب  ت، اخالق و عدالت از جنبه شرععلی به انساني. پيروی او وجود دارد

به بيان ديگر او يك انسان . داد مندی نشان مي نگريست، بلكه از آن جهت آه ذاتًا دارای ارزش هستند، عالقه نمي

 واقع زده و ايدئولوژی زده نبود بلكه يك انسانگرای او شرع. واقعی بود و برای انسانيت ارزش واقعی قايل بود

 . آمد بين به حساب مي

ای به عنوان رهبر جمهوری اسالمی خواسته شده بود آه خودش و حكومت خودش  ـ از آقای خامنه٣

برای اثبات . گفته بودم ميان اين حكومت با آن حكومت از زمين تا آسمان فاصله است. را با علی مقايسه نكند

می عليه شهروندان و عملكرد نهادهای منصوب به رهبر و اين ادعا به نمونهای زيادی از مظالم جمهوری اسال

 . عملكرد شخص ايشان اشاره شده بود

های قرون وسطايی در  يكی از مواردی آه در آن نامه مورد استناد من قرار گرفته بود، شكنجه

ای استناد  در اين زمينه به يكی از خاطرات آقای خامنه.  بود٧٨تير  ٨١گاه توحيد عليه دانشجويان در  شكنجه

در زمان شاه ) یتوحيد جمهوری اسالم(ای به زندان آميته مشترك ضد خرابكاری  ايشان در خاطره. آرده بودم

من در جواب ايشان ! »تواند بفهمد آه چقدر سخت است تا آسی در آنجا نبوده باشد نمي « گويد آند و مي اشاره مي

 نه البته در دوران شاه بلكه در زمان حكومت آقای ها در همان زندان عليه دانشجويان و به برخی شكنجه

زنند آه خون از آف  ای اشاره آرده و گفتم برای نمونه آنقدر آابل بر آف پاهای محمد رضا آثرانی مي خامنه

افتد، بر آف پای دآتر بهيه جيالنی  ها، ناخن پای اآبر محمدی مي به دليل همين شكنجه. شود پاهای او جاری مي

روزی آه آنجا بودم، روز و شب صدای فرياد دانشجويان در گوشم  ١٠٠گفته بودم آه درآن ... ند زن آابل مي

گفته بودم آه پس از آنكه نتوانستند من را وادار به ! ... نزنيد!  نزنيد،آوردند پيچيده بود آه فرياد برمي

گفته بودم ... ام  آردها اسلحه فروختهام و يا اينكه در آردستان به نشينی آنند، مرا متهم آردند آه آدم آشته عقب

 ،ای گفته بودم آه در پايان خطاب به آقای خامنه... سال سخت گذشت و ١٠٠ای من به مدت روز بر ١٠٠آه آن 

دادند آه روزی برای حفظ حكومت  ی اگر آن روزی آه در زمان شاه در توحيد زندانی بوديد به شما خبر م

ی آنند، خود در مورد ديگران خواهيد آرد، از خدا آرزوی چه چيزی م ی خود، همين آاری آه اينك با شما م

 ...آرديد؟  

اشاره آرده بودم و گفته بودم پايه اين چيزها را آيه اهللا خمينی  ٣۶٧١های سال  ـ در آن نامه به اعدام۴

 اشاره آرده بودم همچنين به اين نكته. گذاشت و از ظلم و استبداد و ديكتاتوری دوران خط امام حرف زده بودم
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آه آيه اهللا خمينی اعالم آرد آه حفظ نظام از اوجب واجبات است ولی حضرت علی حفظ حقوق مردم را 

در همين زمينه بر اين مطلب تأآيد . گرا نبود گرا و حكومت در واقع علی قدرت. دانست ترين اصل مي واجب

وری خط امام ايستادگی آرد، يكی آيه اهللا منتظری آرده بودم آه در دوان حكومت خمينی دو نفر در مقابل ديكتات

مندی نشان نداد بر آنارش آردند و  ؛ اما منتظری به دليل اينكه به پست و مقام عالقهیا و ديگر آقای خامنه

 . نشين شد خانه

 متهم و ی ـ در مورد اين موضوع صحبت شده بود آه چرا بايد افرادی چون سحابی به برانداز۵

 .اند ای و رفسنجانی مبارزه آرده ر حاليكه اينها بيش از امثال آقايان خامنهزندانی شوند د

مطابق . ـ در پايان نامه به نظرسنجی مندرج در روزنامه نوروز و با قلم گرانپايه استناد آرده بودم۶

ه درصد مخالف واليت فقي ٩۴آنند و  ی  درصد از مردم ايران از واليت فقيه دفاع م۶آن نظر سنجی تنها 

ای توصيه آرده بودم آه در مقابل رأی و خواسته مردم ايران  بر پايه آن نظرسنجی به آقای خامنه. هستند

گفته بودم اجازه . ايستادگی نكند و با اين اقدام خود، خاطره تلخی از روحانيت شيعه در اذهان مردم باقی نگذارد

های قانونی خود در  به خواسته» رفراندوم« اين انجام بدهند و از طريق» رفراندوم«بدهند تا مردم ايران يك 

 . مورد حكومت آينده تصميم بگيرند

گرفت آه حفاظت اطالعات سپاه پاسدار، تصميم گرفته بود با  ی انتشار اين نامه در حالی صورت م

 ٧٢روز . حضور مستقيم در حوزه سياست و سرآوب احزاب و مبارزين نوعی حكومت نظامی برقرار آند

 در جلسات هفتگی مشغول سخنرانی در من در دفتر جبهه دموآراتيك ايراندر حالی آه  ٨٠ سال فروردين

دادگاه انقالب به درون دفتر  ۶٢بودم، گروهی از نظاميان با حكم شعبه » ینقد ساختارهای حكومت«مورد 

بود آه دفتر را بازرسی مطابق حكم دادگاه انقالب، به نيروهای نظامی سپاه پاسدار، مأموريت داده شده . ريختند

البته او . دفتر را غير قانونی بودن جبهه دموآراتيك اعالم آرد» پلمب«دادگاه انقالب دليل ! آرده و پلمب آنند

همچنين علت بازداشت . نگفته آه غيرقانونی بودن اين جبهه در آدام دادگاه و بر پايه آدام قانون تأييد شده است

مطابق بيانيه رسمی روابط عمومی دادگاه انقالب ـ آه گويا من به دليل من را اين موضوع اعالم آرد ـ 

ام اما از حضور در دادگاه برای اجرای  به يك سال زندان محكوم شده ٧٩ خرداد ۴برگزاری ميتينگ غيرقانونی 

 شايان ذآر است اين حكم يك ساله! حكم استنكاف آرده و به همين دليل حكم جلب من صادر و اجرا شده است

 یااينكه بعدًا در تجديد نظر به يك ميليون تومان جزای نقدمآ. هنوز در مرحله تجديد نظر بودو قطعی نشده بود

از سوی .  ماه از بابت برگزاری همين ميتينگ در سلول انفرادی بودم٣ضمن اينكه من قبًال مدت . تبديل شد

برای امضا  ۶٢سيدمجيد رييس دفتر شعبه ، ٨٠فروردين  ٨٢ای آه روز بعد از بازداشت يعنی  ديگر در برگه

ميليون وثيقه  ۵٠از آفالت به  ٧٩به من ارايه داد، دليل بازداشت مجدد، تشديد حكم بازداشت مربوط به سال 

.  شد اين آار اينها نيز غيرقانونی بوده است معلومبعدًا. ذآر شده بود آه البته من استنكاف آرده و امضا نكردم

ها داده بود و آنها با استناد به همين حكم هر آنچه  ای به نظامي ، آاغذ پاره۶٢يس شعبه در هر صورت حداد ري

نفر  ۵٠ها به درون دفتر جبهه دموآراتيك ايران  و در حالی آه حدود  پس از يورش نظامي. خواستند آردند

اينجا دفتر : لسرگرم گوش دادن به مباحث مطروحه در جلسه سخنرانی بودند، من به آنها اعالم آردم او

 سال توقيف آن به پايان ۵نامه آه در آن زمان  نامه پيام دانشجوست ـ آنجا را برای انتشار مجدد هفته هفته
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نامه بر سر دفتر بود و همچنين مطابق قوانين شهرداری، آنجا را برای  رسيد، آماده آرده بوديم و تابلوی هفته مي

كه ساختمان دارای سند مسكونی اما موقعيت اداری بود، تنها با ارائه به دليل اين. نامه اجاره آرده بوديم هفته

شناسيم، اين حكم  ما به دليل اينكه قوه قضاييه را به عدالت نمي: ـ دوم. مجوز نشريه امكان اجاره وجود داشت

آور  دا گاز اشكابت. ور شدند ها بر ما حمله ی با بيان اين مطلب از سوی من، نظام. غيرقانونی را نيز قبول نداريم

. آشی و فحاشی به ضرب و شتم دانشجويان پرداختند بعد هم با عربده. بر صورت من و ساير دوستان، پاشيدند

با مشت و لگد به جان من افتاده و با استفاده از . آنها ما را رو به ديوار آرده و به شدت ضرب و شتم آردند

های من را از پشت دست بند زده، چشمانم را بستند،  دستبعد هم . آوبيدند اسلحه آمری به سر و روی من مي

 ٢٠بعد از . در پيكانی انداخته به انفرادی در بازداشتگاه ضد اطالعات وزارت دفاع در آنار فرودگاه انداختند

روز   ۵۴ ماه در انفرادی نگه داشته و به مدت ٧ به مدت .سپاه پاسدار بردند ۵٩روز به انفرادی در زندان 

 ٧ ماه در تاريخ ٩ ماه ديگر در انفرادی نگهداری آردند و پس از ٢ده و دوباره به همانجا برگرداندندو آزاد آر

 . به صورت موقت آزاد شدم ٨١فروردين 

ی دموآراتيك ايران را به  از سوی ديگر، همان روز ضمن ضرب و شتم ساير دوستان، اموال جبهه

ه منزل من، دآتر امامی، پرويز سفری، محمد مسعود آرده و همان شب ب» پلمب«غارت برده، دفتر را 

ها، بخش ديگری از اموال  زاده يورش برده، ضمن ايجاد رعب و وحشت در بين خانواده سالمتی و آقای زارع

ای از آقای حداد، به غارت با خود بردند و خسارات   آاغذ پارههما را با تكيه بر اسلحه و سر نيزه و استناد ب

های انفرادی  همچنين در همين سال تعداد زيادی از دوستان ما را به سلول. اوان وارد آردندروحی و مالی فر

زاده، محسن  آقای زارع. های جسمی و روحی قرار دادند آشيده و چندين ماه زير شكنجه) ۵٩(زندان سپاه 

، محمود بردبارـ آقايی صادقی، آيانوش سنجری، فرهاد آهندانی، خانم مهندس اخسوان نيا، خانم سپيده پور

روزانفرادی ـ مهدی بنی عامری، دآتر فرزاد حميدی، آوروش صحتی،  ۵٠مسئول خدمات دفتر جبهه به مدت 

ای از اين   عده،سعيد آاشيلو، پيمان پيروان و بعد از مدتی، مصطفی پيران، مشايخ و گروهی ديگر از مبارزان

گونه آه اشاره آردم،  در هر حال همان. ت شده بودندبازداش ٨٠تير  ٨١دوستان همان سال و در جريان سالگرد 

آرد و  ی ، دورانی بود آه سپاه پاسدار مستقيمًا برای سرآوب احزاب در امور سياست دخالت م٧٩ـ  ٨٠سال 

 . در تالش بود تا با حاآم نمودن فضای پليسی جامعه را به نفع واليت فقيه يك دست نمايد

اقدامات ضد بشری و غيرقانونی دادگاه انقالب، سپاه پاسدار و ذآر مظالمی آه بر ما رفت و بيان 

اما برای . ای از حوصله اين نوشته خارج است و نيازمند نوشته مستقلی است نيروهای تحت امر آقای خامنه

نشان دادن ميزان قانونگرايی و صداقت اينان در بيان آنچه به عنوان اسالميت از آن ياد آرده و به نام دين و به 

به نظر من بهترين عنوانی آه برای . هايی از آن اشاره خواهم آرد دهند به گوشه ی نام انقالب انجام داده و م

 .  چيزی جز عنوان توحش نيست گرايی بايد ذآر آرد، اقدامات اين مدعيان اصول

ی رار مپناه را در چنگال نظاميان ق عدل و داد با صدور مجوز به ظاهر قانونی، شهروندان بي یقوه ب

داند آه چگونه  او بخوبی مي. از سينه چاآان واليت فقيه و راست افراطی است ۶٢حداد رييس شعبه . دهد 

اين ! های انفرادی و سپردن به دست بازجوها برای مدت نامعلوم داری در سلول نگه. زندانی ها را منكوب آند

سرنوشت زندانی را به . ر خوش برخورد استبر عكس بسيا. آند ی خودش را با زندانی درگير نم.  اوست شيوه
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داند آه با زندانی چگونه برخورد آند و چه  سپارد و پيشاپيش مي ی گر م دست بازجوهای سنگدل و شكنجه

بازداشت، سلول . ام من از آيين دادرسی، دادگاه انقالب و قوه قضاييه همين چيزها را ديده! حكمی برای او ببرد

وحی، حكم محكوميت عليه زندانی به قصد وادار نمودن او به تمكين در مقابل انفرادی، شكنجه جسمی و ر

.  يعنی آسی آه موظف است در جهت خواست رژيم واليت فقيه با زندانی برخورد آند،قاضی! خواست آنان

 يعنی سلول انفرادی و ،زندان. گيرد دانی به آار مي يعنی آسی آه همه تالش خود را برای شكستن زن،بازجو

دهد، زندانی را برای مدت زيادی در بازداشت   آيين دادرسی، يعنی مقرراتی آه به قاضی اجازه مي.كنجهش

 يعنی جايی آه قاضی حكمی را آه از قبل ،دادگاه. تر به اهداف خود برسند  موقت نگه دارد تا بازجوها راحت

جوز قانونی برای سرآوب شهروندان صادر  يعنی جايی آه م،قوه قضاييه. آند اند به زندانی اعالم مي تعيين آرده

 يعنی آسی آه قيم مردم است و همگان بايد از ،ولی فقيه.  يعنی قدرتی آه بر مردم مسلط است،حكومت. آند مي

 .او تبعيت آنند و يا حداقل اين است آه با او مخالفت نكنند

. ام  از نزديك لمس آردهگير و مستمر  سال مبارزه پي٩ها را در عمل و طی مدت  من معنی اين واژه

تا قبل از . ام ها نخوانده اينها را در آتابها و اعالميه. ها يك آگاهی شهودی و عينی است آگاهی من از اين واژه

 به دليل حمايت از واليت فقيه و دفاع از رژيم جمهوری اسالمی و به اين دليل آه يك عنصر درون ١٣٧٣سال 

ها برداشت متفاوتی داشتم اما وقتی به عنوان يك شهروند منتقد و مخالف  اژهآمدم، از اين و حكومتی به حساب مي

 . در مقابل آنها قرار گرفتم، ماهيت واقعی اين چيزها را بخوبی دريافتم

 
 یدشمنی آن تا امتحان آن

نی يعنی اگر بخواهی آسی يا گروهی يا رژيمی را امتحان آ. يكی از حكما گفته است، دشمنی آن تا امتحان آني

من اين قاعده را . و ميزان پايبندی او به اصول را دريابی در موضع مخالفت يا حتی دشمنی با آنها قرار بگير

رژيمی به اصول آزادی، دموآراسی و حقوق بشر پايبند است آه در مقابل مخالفين و . در عمل دريافتم

موافق معيار نيست برای اينكه موافق برخورد با . معارضين خود، مدارا آرده و از چارچوب قانون خارج نشود

آزادی . معنا خواهد بود آزادی و دموآراسی در اين مورد يك مفهوم بي. آند در حمايت از قدرت عمل مي

ها ميزان پايبندی به قانون   يعنی تسامح و تساهل حكومت در مقابل ابراز مخالفت،مخالف، رعايت حقوق مخالف

ی اسالمی معتقد است آه مردم آزاد هستند تا به نفع رژيم شعار بدهند يا رژيم جمهور. و دموآراسی خواهد بود

اگر در انتخابات شرآت نكنند از ! خير! مردم حتی آزاد نيستند تا در انتخابات شرآت نكنند! راهپيمايی آنند

 پس، از .چنانچه شناسنامه آنها مهر انتخابات نخورده باشد، غير خودی خواهند بود. حقوقی محروم خواهند شد

دموآراسی يعنی مشارآت .  استموافقمال شهروندان های خودآامه و استبدادی، آزادی  های رژيم ديدگاه

اما چنانچه فرد يا ! ها حقوق بشر، يعنی رعايت حقوق طرفداران و خودي! موافقين برای حمايت از رژيم

 حكومت واليت فقيه مخالفت آرده و گروهی در موضع منتقد يا مخالف و معارض قرار بگيرد به اين دليل آه با

اند نه تنها از هيچ حق و حقوقی برخوردار نبوده بلكه مستوجب اشد  در واقع به مخالفت با نماينده خدا برخاسته

حال چنانچه ! اين است منطق حكومت واليت فقيه در برخورد با مخالفين و معارضين. مجازات خواهند بود

زنند به اين دليل است آه شرايط جهانی مساعد اينگونه اقدامات  ی نم ۶٠ دست به اعدام و ترور به سبك دهه
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ها از موضع  ی های انقالب يا بازجوها و يا باالتر نيست، نه اينكه امثال آقای حداد و ساير رؤسای شعب دادگاه

 ۵٨های سالهای  آافی است از تعداد اعدامي. اند نشينی آرده عقب) ؟(!خود دراز بين بردن دشمنان خدا و پيامبر 

های سياسی يا به تعبير خودشان  نه تنها اعدامي. و حتی پس از آن آماری تهيه گردد تا اين ادعا ثابت شود ۶٧تا 

های آه به نام قاچاقچی، شرارتی، جاسوس، فساد اخالقی، سارق مسلح و امثال آن  محارب، بلكه آمار اعدامي

سال پس از  ۵٢به راستی دادگاههای انقالب در .  اضافه شودصورت گرفته نيز بايد به اين خيل عظيم اعدامی

پيروزی اين انقالب و تشكيل نظام جمهوری اسالمی، به لحاظ اعدام، شكنجه، زندان، تصرف اموال، از بين 

ای از خود به جای گذاشته آه معلوم نيست هيچ حكومت  بردن نظام خانواده، توهين و تحقير شهروندان، آارنامه

به واقع اين جنايت .  باشند ها در حمله خود به ايران اينگونه عمل آرده ی مثل مغولانير از بيگانگو دولتی غ

تاريخی عليه ملت مظلوم ايران، تنها در زمانی افشا خواهد شد آه دادگاه صالحه و مستقل در دوران يك حكومت 

 . ملی و دموآراتيك به حسابرسی عليه اين جماعت اقدام آند

 

 و يورش سپاه ۶١رونده برگشت به پ
ام ريختند و بدون حضور من، بنا به  شب به خانه. ها من را به شدت آتك زدند ی فروردين ـ نظام ٧٢آن روز ـ 

همچنين (آنها با حكم قاضی حداد به درون خانه من . آردند ام جستجو مي های شب در خانه ام تا نيمه گفته خانواده

پس از آن و در زندان ضد اطالعات وزارت دفاع . ريخته بودند) ی امامبار ديگر به منازل سفری، سالمتی و

روزگاری بر من . ی، بدترين شرايط را بر من تحميل آردنديهای روحی از طريق بازجو به اعمال شكنجه

های همان شب اول صورت گرفت با  در اولين برخورد با بازجو آه نيمه. گذشت آه قلم از بيان آن ناتوان است

گفتم آه شما نظامی هستيد و به اين دليل حق دخالت در .  اعالم آردم آه بازجويی پس نخواهم دادقاطعيت

شناسم  گفتم آه اين زندان غيرقانونی است و من قوه قضاييه را به عمل به عدالت و قانون نمي. سياست را نداريد

در عين حال يكی از .  مأيوس شدتيم بازجويی در آن شب. های او پاسخگو باشم آه بخواهم در مقابل خواسته

! بازجوها با ديدن آثار ضربات به جا مانده از مشت و نيز ضربات با اسلحه آمری بر پشت من متعجب شده بود

آادر زندان با سيستم . آردند ی های من را مداوا م در آن زندان به مدت يك هفته زخم). صدای آشپز هم درآمد(

 .یسدار بودند اما، آادر زندان سرباز و نظامبازجوها پا. بازجويی متفاوت بود

آردند و  آنها البته تهديد مي. آردم ی  باز هم در مقابل آنها مقاومت م.روز بعد تيم جديد بازجويی آمدند

! اند بازجويی پس بدهند اند و مجبور شده تر از من در آنجا بوده خيلی گنده«به قول خودشان مدعی بودند آه 

پس . مهدويت و شخص شادروان ميالنی بودـ شايد منظورشان گروه » ؟!اند ام زمانی داشتهآسانی آه ادعای ام

 در شيوه .از آنكه مقاومت من را مشاهده آرده و دريافتند آه حرف نخواهم زد، شيوه بازجويی را عوض آردند

 روی صندلی و رو جديد، افرادی مطلع از روحانی يا غيرروحانی را وارد تيم بازجويی آرده و در حاليكه من

ها مثًال از  ای در پشت سر من قرار گرفته و به مدت ساعت گرفتم، آنها در يك اطاق شيشه به ديوار قرار مي

. پرداختند ی م...  ساعت از نيمه شب گذشته به سخنرانی و موعظه و نصيحت و تهديد و ٢شب تا  ١٠ساعت 

ور شده يا به صورت مكرر، دوستان من را بازداشت آرده  آنها به دليل اينكه بارها و بارها به دفاتر ما حمله

آردند با تكيه  ی بودند و در هر حال از راههای گوناگون با مسايل مبارزاتی من و دوستانم آشنا بودند، سعی م
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 ضعفی و يا اطالع از موضوعی از طريق بازجويی های مكرر دوستانم، فشارهای خاص  ای يا نقطه بر مسأله

های خاص  با فضاسازي. آشيدند خ من ميرها را به  آنها حتی نقاط ضعف اصالح طلب. وارد آنندروحی بر من 

عيب و نقص ترسيم آرده و با استفاده از فضای خاص  خود، از خودشان و از رژيم يك چيز مقدس و بي

 آنها مربوط به های طوالنی و خسته آننده يكی از بحث. آردند ای بر ذهن من وارد مي بازجويی، ضربات آوبنده

همچنين محور ديگر سخنان آنها اين بود آه اصالح طلبی . فروپاشی شوروی و نقش آمريكا در اين مورد بود

آردند آه نظام مقتدر است و مثًال   آنها دايم اين مطلب را گوشزد مي.بندباری يعنی ترويج فساد و فحشا و بي

آوری اعضای نهضت آزادی و ملی ـ  ت و يا اينكه با جمعاينكه برخورد با امثال من برای آنها آار واقعی اس

به درون » یاسكادب«موشك  ١٠٠آنها حتی يك شب به من خبر دادند آه . ها آار آنها نيز تمام شده است مذهبي

آنها با عنوان اين مسأله ! آردند یمقر مجاهدين در عراق شليك آرده و اين امر را ناشی از اقتدار رژيم بيان م

آنيم به روابط شخصی بين برخی از اعضای جبهه دموآراتيك ايران اشاره  ر جهت براندازی حرآت ميآه ما د

يكی از آنها . ای الابالی و فاسد هستند آردند آه دوستان من عده آرده و با ايراد تهمت و افترا، چنين وا نمود مي

يره آرده بود و با خواندن آن، درصدد آه به گمانم يك فرد روحانی بود، تمام اشعار يزيد را در ذهن خود ذخ

هايی از  آرد با خواندن بخش او تالش مي. اثبات اين ادعا بود آه امام حسين، عليه فساد اخالقی قيام آرده است

ها وانمود آند آه جريان اصالح  های صبح امروز، ايران و ساير نشريات مربوط به اصالح صلب روزنامه

زاده، عبداهللا نوری،  آنها با نام بردن از حجاريان، تاج! ب دين و ترويج فساد استطلبی در ايران، به دنبال تخري

 بودند در همان  آنها توانسته. آردند های اصالح طلب، از آنها به زشتی ياد مي خاتمی و برخی ديگر از چهره

را وادار به مصاحبه زندان با وارد آردن همين فشارها بر علی افشاری و در همان زمان آه من آنجا بودم، او 

 شكسته ،تلوزيونی بكنند و بارها سعی آردند با تكيه بر همين مسايل، وا نمود آنند هر آس پا به آن زندان گذاشته

به دليل دفاع من از سحابی در . آميز بود اين لحن آنها بسيار تهديد! گفتند آه ما قهرمان بازی نداريم ی است و م

آردند آه سحابی بين عشاير اسلحه توزيع  ، با دروغ سازی وا نمود مي» نداشتگاه علی شكنجه«نامه موسوم به 

مدعی بودند سحابی از يك آمريكايی از طريق يك سفارت يا سفر . آرده و به اين موضوع اعتراف آرده است

ها و حتی  خالصه هر آنچه عليه آزاديخواهان، اصالح طلب. خارجی پول دريافت آرده و اسلحه خريده است

های خسته آننده به  ليه دولت خاتمی و از جمله وزارت اطالعات و امثال آن در ذهن داشتند، در اين باز جوييع

شرايط سخت بازجويی همراه با شرايط ضد انسانی زندان . آوردند تا بلكه روحيه من را در هم بشكنند زبان مي

هم شرايط » توحيد«در . تر بود مشكل» توحيد«شايد از جهاتی از . انداخت مي» توحيد«و سلولها من را به ياد 

 به ويژه زمانی بر خبری، حتی اعدام در آنجا سايه سنگين وحشت از شكنجه، بي. سختی را تجربه آرده بودم

هميشه در » توحيد«روز در  ١٠٠فرياد دوستان برای مدت . شنيدم ها را مي آرد آه فرياد بچه ی ذهنم سنگينی م

شكست و  ی آردم ای آاش نيرويی بود آه اين ديوارها را در هم م د آه گاهی آرزو ميآنقدر سخت بو. ذهنم بود

ای به اين زندان  انديشيدم آه آيا اين خاتمی، حتی برای يك بار نماينده ی با خود م. آرد ما را از اين جهنم آزاد مي

عات با آن سلولهای تنگ فرستد؟ به راستی اين دوران جديد در ضد اطالعات وزارت اطال شكنجه و وحشت نمي

ايستادند آه مبادا سرمان  آن هواخوری با چشم بند و در حالی آه نظاميان بر باالی سرمان مي و بدون پنجره و با 

را باال بياوريم يا با آسی حرف بزنيم با آن فضای رعب آلود بازجويی و جلسات مكرر و طوالنی بازجويی و 



 ی در اثبات عدم استقالل قوه قضائيه رژيم جمهوری اسالمیگزارش - اقتدارگرايان عليه حقوق بشر

83 

گاهی با ...  شخصی و بازی آردن مداوم آنان با اعصاب و روان من و دستاويز بازجوها به آوچكترين مسايل

فكر . نشينی شوم  آردم آه ممكن است از آن زندان، به سالمت بيرون نرفته و مجبور به عقب خود فكر مي

 . دهد ی شكست بيش از هر چيز آزارم م

او برای . يگر سيد مجيد آمدبعد از يك هفته و پس از اينكه نتوانستند از من بازجويی بگيرند، بار د

گويا به اين تخلف خود از قانون آگاه شده بودند و الزم بود قرار جديدی برای من . تفهيم اتهام جديد آمده بود

گاه  علی شكنجه«توهين به مقامات از طريق صدور بيانيه . بااليی از اتهامات رديف آرد -ليست بلند. صادر آنند

ی از طريق تشكيل جبهه دموآراتيك ايران، تبليغ عليه نظام از طريق انجام اقدام عليه امنيت مل» ،نداشت

های بازجوها  او به صورت تلويحی من را تهديد آرد و به نحوی از من خواست آه به پرسش... مصاحبه و 

ر من از امضای قرا! اندازند گفت اگر يك مو از سر رهبرشان آم شود، حمام خون به راه مي او مي! پاسخ بدهم

او پذيرفت و قرار شد يك . ها را موآول به ديدار قاضی آردم همچنين پاسخگويی به بازجويي. جديد امتناع آردم

من البته از اين طريق در تالش بودم تا فرصت جديد به دست آورده و از زير . هفته بعد قاضی را ببينم

در هر صورت پس از . انديشيدم دبيری ميفشار آنها بر من طاقت فرسا بود و بايد ت. بازجويی شانه خالی آنم

وقتی به دفتر دادگاه رسيدم، سه نفر . با دستبند و چشم بند. روز من را به دادگاه انقالب بردند ۴١گذشت حدود 

با گشودن يك پوشه از سوی آنها، گمان . دعوت آردند نشستم. آنها را قبًال نديده بودم. در دفتر حداد نشسته بودند

حتی اين فكر در ذهنم گذشت آه ممكن است برايم حكم اعدام صادر . اند ه جديدی برايم گشودهآردم پروند مي

ينده مبهم و آن آخبری و  با آن شرايط سنگين روحی و آن يورش به دفتر همراه با ضرب و شتم و بي. آنند

 . آذايی، وجود چنين تصوراتی در ذهن من، چندان هم غير منتظره نبود زندان

ايم ـ  گفت از سوی رهبری آمده. آالمش مؤدبانه بود.  لب به سخن گشود، به نام محمدی،ايكی از آنه

گاه  ی شما ـ علی شكنجه نامه يه اشح رهبر در ،اين را آه گفت مطمئن شدم پرونده جديدی در آار نيست ـ گفت

ه از نزديك با من حرف اند در اين زمين او گفت آمده»  بررسی شود آيا همين گونه است؟« ،نداشت ـ نوشته است

علی «جالب است آنها در حالی راجع به نامه من موسوم به . به آنها توضيح دادم» توحيد«من درباره . بزنند

آردند آه من گرفتار توحيد ديگر آنهم  گاه توحيد از من پرسش مي ، در مورد وضعيت شكنجه»گاه نداشت شكنجه

از آنها . ام ه آردم چيزهای زيادتری بوده است آه هنوز ننوشته؟ اضاف!های توحيد بودم به دليل افشای شكنجه

های خود به زندان اوين رفته و با آثرانی، باطبی، اآبر و منوچهر محمدی،  دعوت آردم برای تكميل گزارش

ـ سيف، ! اند مهران ميرعبدالباقی ـ در مورد ايشان بعدًا شنيديم آه در توحيد از شيشه نوشابه هم استفاده آرده

در  ٧٩ـ سال . اند اند و با آنها صحبت آرده ها به من گفتند آه رفته بعدًا بچه. صحبت آنيد... نمازی، جيالنی و 

وزارت اطالعات، وزير اطالعات همراه با بختياری رييس سازمان زندانها، فالح قايم مقام وزير  ٠٩٢زندان 

وزير اطالعات در مورد . ديدنم آمده بودندهای وزارت اطالعات، در سلول انفرادی به  اطالعات در زندان

من توضيحاتی دادم و . گاه توحيد از من سئوال آرد گيری قانون اساسی در مورد شكنجه گزارش من به هيئت پي

ام به بند عمومی رفته  از ايشان دعوت آردم برای تكميل اين گزارش و دريافت اين موضوع آه من خالفی نگفته

گيری آردم دريافتم آه  يونسی پذيرفت آه برود ولی بعد آه پي. دانشجويان صحبت آندو با اين افراد، منظور 

 ! نرفته است
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 سپاه پاسدار ۵٩زندان 
ای آه آقای حداد هم نشسته بود، آقای محمدی از دفتر رهبری دو بار تكرار آرد  از نكات جالب اين بود آه جلسه

البته من در همان جلسه احساس آردم آه اين هيئت ! آيد يآه سلول انفرادی از ديدگاه رهبر شكنجه به حساب م

ايشان از من ! اند به آن برسند، آنها با خوشرويی به دست آورند در صدد است چيزی را آه بازجوها نتوانسته

 ...آرد و ی او مرتب اين مطلب را تكرار م. خواست آه دست از مبارزه بردارم مي

 من را به زندان برگرداندند و چند روز پس از آن به  هيئت رفت،.در هر صورت آن روز گذشت

 ماه ٩» گاه نداشت علی شكنجه«من آن سال برای نوشتن نامه موسوم به . منتقل آردند ۵٩های انفرادی  سلول

خرداد  ٨١در آستانه انتخابات رياست جمهوری در . شد ی فشار بازجوها قطع نم! ديگر، در سلول انفرادی بودم

جناح اقتدارگرا در تالش بود با استفاده از تريبونهای . ما قبًال انتخابات را تحريم آرده بوديم. تيمقرار داش ٣٨٠١

از سوی ديگر . های خاص، با تضعيف خاتمی و طرح افراد خود، رأی خاتمی را بشكند رسمی و با فضاسازي

او مخالفين جمهوری . ردآ های مكرر خود، عليه مخالفين فضاسازی مي رهبر جمهوری اسالمی، در سخنراني

در عين حال در سخنرانی معروف خود در رشت حتی . آرد قريضه در مدينه مقايسه مي ی اسالمی را با قوم بن

سپاه پاسدار نيز با استفاده از اين فضای خاص، شلتاق . عليه مسئولين حكومتی موضع بسيار تندی اتخاذ آرد

فشار بر نهضت آزادی و گروه ملی ـ . ورزيد لفين مبادرت ميآرد و در پوشش قوه قضاييه به بازداشت مخا مي

توسلی، صباغيان، سحابی، پيمان، . بودند ۵٩های  همه آنها در سلول. مذهبی بيش از گروههای ديگر بود

در حاليكه رهبر و دادگاه انقالب سخن از برانداز بودن اين گروه به ميان ... رجايی، رحمانی، عليجانی و

های  خالصه اينكه اين گروه قربانی درگيري. اطالعات بر غير برانداز بودن آنها تأآيد می آردآورد، وزير  مي

اقتدارگراها قصد . قدرت بين جناح اقتدارگرای حكومت از يك سو و اصالح طلبان از سوی ديگر شده بودند

 حكومتی بكاهند و از سوی ها، از يك سو از حمايت اين گروه از اصالح طلبان داشتند با فشار عليه ملی ـ مذهبي

 ٨١با نتيجه انتخابات . گيری مطالبات شمار را اندارند طلبان توان پي ديگر، به جامعه وانمود آنند آه اصالح

 ميليون به آانديدای اقتدارگرايان، تا حدود ٣ميليون تحريم و فقط  ۴١ميليونی به خاتمی،  ٢١و رأی  ٨٠خرداد 

آنها در تمام اين مدت، موفق به گرفتن بازجويی از من نشدند و اين شكست . زيادی فشارهای بازجوها آاسته شد

. ناپذيری برای نظاميان سخت انديش از يك سو و پيروزی بزرگی برای من و دوستانم از ديگر سو بود جبران

 سخن خواهم بعدًا در اين زمينه بيشتر. در عين حال آنها دست به دو اقدام تكميل برای اعمال فشار عليه من زدند

 . گفت

 

 انتگرجای خالی اخالق در بين حكوم
آنم به جای خالی اخالق در بين آنها بيش از پيش  گران جمهوری اسالمی را تحليل مي من وقتی رفتار حكومت

. اند ها مسأله اخالق و دين را يكی فرض آرده خيلي. الزم است در اين زمينه توضيح بيشری بدهم. برم پی مي

.  سازگار نيست، همانگونه آه دين و سياست سازگاری ندارند  اين گمان هستند آه اخالق با سياستبرخی نيز بر 

برخی نيز بر اين گمان هستند آه به صرف اينكه حكومتی ادعای دينی بودن داشت، خودبخود اخالق در آن 

يل غير قابل استناد از سوی ديگر گروهی، اخالق را يك امر نسبی و به همين دل. حكومت رسميت خواهد داشت
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به همين دليل و داليل . تواند مبنايی برای ارزيابی قرار بگيرد پنداشته و مدعی هستند يك مسأله متا فيزيكی نمي

ای در  من متناسب با موضوعی آه در حال نگارش آن هستم به اشاره. تر به اين مسأله توجه شده است ديگر، آم

نصيب   اثبات آنم، رژيم جمهوری اسالمی از اخالق گرايی تهی و بيپردازم تا مورد برخی از اين مسائل مي

من ابتدا برداشت خودم از اخالق را روشن می آنم تا معلوم باشد در مورد چه چيزی حرف . مانده است

 آمی گسترده باشد، يعنی چيزهايی را در بر بگيرد آه احتماًال به )از اخالق( شايد تعريف من .زنيم مي

  آند آه اخالق ـ در هر صورت اين موضوع اثبات مي. ی مثل حقوق و امثال آن مربوط باشدموضوعات ديگر

بر ارايه تعريف خودم از اخالق، چند مسأله بديهی را . نامم ـ زير بنای خيلی چيزهاست آنچه من اخالق مي

م چيز خوبی نيست ـ برای مثال اين مسأله در بين همه مردم پذيرفته شده است آه ظل. دهم مورد توجه قرار مي

تر را آتك   مثًال اگر فرد قوی يا توانمندی، فرد ضعيف. ا خوب و بد از مقوالت اخالقی استخوبی و بدی ي

ای قرار داشته  وقتی يك فرد به لحاظ توانمندی ـ مثل يك مرد ـ در مرتبه. بزند، يك عمل ظالمانه انجام داده است

آن توانمندی را نداشته باشد و فرد توانا به دليل اين توانايی، ناتوانی را باشد آه فرد ديگری مثًال يك دختر بچه ـ 

در واقع . زير آتك قرار بدهد، عقل سليم، اين اقدام او را به عنوان يك رفتار ظالمانه محكوم خواهد آرد

 ورنجش به اين تأثر. العمل طبيعی هر فرد در برابر اين اقدام آن مرد، نوعی تأثر درونی يا وجدانی است عكس

اين البته يك روند طبيعی يا برخورد طبيعی يا . گيرد نفع دختر بچه و در جهت محكوم آردن مرد صورت مي

های  البته ممكن است همين رفتار ـ آتك خوردن دختر بچه ـ وقتی در چارچوب فلسفه. انسانی با مسأله است

يعی تنازع بقا، بر اين عقيده باشند آه اين حق مثًال طرفداران انديشه طب. نظری قرار بگيرد، توجيه آاری شود

در واقع اين تفكر، مدافع اين فلسفه است . قوی است تا ضعيف را از بين ببرد يا او را در استخدام خود درآورد

از ديگر سو، اين . به بيان ديگر حق با قدرت است. آه به لحاظ طبيعی، قوی حاآم و بلكه صاحب حق است

. هاست مسير طبيعی يك مسير آور و فارغ از ارزش گذاري. رود آه طبيعت راه خود را ميباور را داشته باشد 

ها مربوط به دنيای انسانها و مفهوم  خوب و بد، درست و نادرست، حق و ناحق و امثال اين ارزش گذاري

 مطابق ناموس طبيعت، ضعيف محكوم به پيروی از قوی است و يا ضعفا مجبور هستند. سازی بعدی است

نبايد اين قانون را بر . جبر ذاتی قانون طبيعت است. تسليم اقويا بشوند ـ اين اجبار يك جبر ذاتی و طبيعی است

اين . گيری از طبيعت است به بيان ديگر، اين فلسفه، در صدد توجيه حوادث طبيعی و يا در موضع الهام. هم زد

ها همين چيزهايی است آه مشاهده  ، هست و نيستگويد ی م. دهد ی ها را بازتاب م فلسفه صرفًا هست و نيست

بايد و نبايدها به نظام . بيش از اين حق دخل و تصرف در آنها را نداريم. ها هستيم ما گزارشگر واقعيت. آنيم مي

ها  اين نظام را انسانها بر واقعيت. هاست گذاری جدا از واقعيت اين نظام ارزش. شود گذاری مربوط مي ارزش

ها اين فلسفه درست است اما همين فيلسوفان ـ مثًال نيچه ـ وقتی  به لحاظ طبيعی و شناخت پديده. نندآ ی تحميل م

مطابق فلسفه آنها، اين . با صحنه برخورد يك قوی با يك ضعيف روبرو شوند، خواهی نخواهی متأثر خواهند شد

زور «اين حق از . ك خود درآوردحق يك مرد تنومند است آه يك دختر بچه را زير آتك بگيرد يا حتی به تمل

 هماهنگی داشته  به اين دليل حقانيت يافته است آه با ناموس طبيعت» زور بازو«. او زايش آرده است» یبازو

تر، مطابق اين منطق، حق يعنی قانون  به بيان روشن. بنابراين، ناموس طبيعت مساوی با حق است. است

زيرا اين . ن معتقدين به آن از رفتار ظالمانه با يك آودك نخواهد شداين تفسير از حق، مانع تأثر وجدا. طبيعت
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اگرچه يك امر واقعی است ـ در اينجا حق با واقع برابر خواهد بود ـ اما وقوع يك امر ) قانون طبيعت(حق 

نيز يك امر واقعی همچون آن » تأثر«اين . واقعی، موجب وقوع يك امر واقعی ديگر ـ تأثر وجدان ـ شده است

. هر دو واقعيت خواهد بود» تأثر از آتك خوردن يك دختربچه«و » زور بازو«پس . خواهد بود» زور بازو«

برخی از اين . العمل نشان خواهد داد ها، از خود عكس يعنی اينكه، انسان طبيعی در مقابل يك سلسله اتفاق

 . ها حالت ديگر العمل آند و برخی عكس ها، حالت خاصی ايجاد مي العمل عكس

به خود ... ها در عالم زبانی و مفهوم سازی نام، رضايت، شادی، خوشی و العمل دسته ای از عكس

آن دسته از . بندی زبانی و مفهومی البته مطابق با واقعيت صورت گرفته است در واقع نوعی دسته. گرفته است

در عين حال . شود  ناميده ميها آه با نوعی از بهجت يا انبساط روحی همراه است، خوب يا خوبی العمل عكس

ها نيز وجود خواهد داشت آه در عالم زبانی به ترش رويی، آزردگی خاطر،  العمل نوع ديگری از عكس

اين الفاظ، بيان . شوند ی بندی م  دسته» یبد«يا » بد«ناشادمانی، انقباض روحی يا ناخوبی و در قالب آلی 

گذاری انسانی اما  يك نظام ارزش» یبد«و » یخوب«پس . ستندحالت روحی يا برگرفته مستقيم از يك واقعيت ه

مندی در انسان  شود آه نوعی رضايت خوب به چيزهايی گفته مي. در عين حال مطابق با واقعيات انسانی است

 . شود یها اطالق م یاما بد به نارضايت. به وجود آورد

 نابرابر، وضعيتی را به وجود خواهد به اين دليل آه در يك شرايط. است» ناخوب«ظلم يك امر بد يا 

از آن رفتار، نوعی . العمل ناشی از آن وضعيت، همراه با انقباض روحی و ناشادمانی است آورد آه عكس

آند يا به بيان ديگر آن رفتار به نحوی مستقيم در روح فرد يا افراد منعكس يا تكرار  العمل زايش مي عكس

به بيان . شود به ظلم يا بدی يا ناخوبی تعبير مي» زباني«سازی يا  مشود و اين تكرار، در مرحله مفهو مي

تر، ظلم و بدی و نوعی انعكاس روحی يا تأثر همراه با انقباض از آن رفتار آه منشاء اينها شده است،  روشن

 مطابق اين تعريف. گيرد اما در نقطه مقابل ظلم قرار مي» عدل«. همگی مراحل مختلف از يك واقعيت هستند

اند و اعتباری  يعنی حقيقي. اين مفاهيم دارای ارزش ذاتی هستند» ظلم«و » عدل«يا » یبد«و » یخوب« از 

. ارزش آنها به دليل نوع تأثيری است آه يك رفتار يا پديده در ذهن يا روح انسان بر جا گذاشته است. نيستند

ت تنازع بقا، پيدا شده باشد آه از آتك گرايی و اصال بعيد است تاآنون هيچكس، حتی طرفداران فلسفه طبيعت

» یخوب«اين مفهوم انسانی از . خوردن يك فرد ضعيف در يك شرايط نابرابر از يك فرد قوی، خشنود شده باشد

مثًال اگر شما شاهد باشيد آه فردی آه با . تر گسترش داد های وسيع توان به حوزه ی يا عدل و ظلم را م» یبد«و 

در يك رودخانه در حال غرق شدن است، رودخانه مطابق قانون خود آه همان قانون فن شناگری آشنا نيست 

زند و يا  ها مي طبيعت است، به صورت جبری، چيزهايی آه در آن قرار دارد را باال و پايين برده، به صخره

انی ـ در اين واقعيت ـ غرق شدن انس. باشد اين البته ناموس جبری طبيعت مي. در درون خود فرو خواهد برد

اين مسأله البته در (شود، تكرار آن يك حالت روحی خاص است  روح يا ذهن انسان ديگر ـ شاهد ـ تكرار مي

در يك وضع غيرطبيعی ممكن است فردی عمدًا فرد ديگر را درون رودخانه . وضع طبيعی صادق خواهد بود

 آه خود ناشی از عوامل بيرونی يا در آن وضع دوم ـ وضع غيرطبيعی ـ نوعی از حالت روحی. انداخته باشد

های فردی يا ايدئولوژيك و يا هر چيز ديگر، بر حالت روحی طبيعی اثر گذاشته و ممكن  درونی يا حب و بغض

است نوعی حالت مثبت ـ خوشی ـ يا خنثی ـ نه خوش و نه ناخوش ـ آه هر دو بر خالف حالت طبيعی يا منفی ـ 
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آن رفتار همان اقدام برای . ت رفتار دومی در شاهد به وجود خواهد آورد؛ اين حال.)ناخوشی ـ را موجب گردد

م غرق خواهد شد اين اقدام يك رفتار آگاهانه و عقالنی است ـ اگر مطمئن باشد خود ه. نجات غريق خواهد بود

شودـ  ی  ماين اقدام به عنوان يك عمل ايثارگرانه يا نوع دوستانه و حتی ديگری دوستی تلقی. اقدام نخواهد آرد

گذاری اخالقی يا انسانی  بنابراين نظام ارزش. بشود ممكن است برای نجات يك حيوان نيز اين رفتار بروز داده

العمل انسان در مقابل اين واقعيات  يك نظام اصيل و حقيقی است آه منشاء آن واقعيات موجود و نحوه عكس

آيد آه در مرحله بعدی،  رونی انسان به حساب ميپس عمل اخالقی حاصل جمع واقعيت بيرونی و رفتار د. است

در وضع . ها اما در وضع طبيعی صادق خواهد بود اين تعريف. خود يك واقعيت به حساب خواهد آمد

برای مثال ممكن است، فرد يا افرادی شاهد آتك . غيرطبيعی، ممكن است مسائل ماهيت متفاوتی داشته باشد

العمل روحی يا ذهنی از  ی هيكل باشند و در غير اينصورت هيچ عكسخوردن يك دختر بچه توسط يك مرد قو

اين وضع البته غير . خودشان ندهند ـ خنثی ـ و يا حتی از اين رفتار شادمانی ـ حالت مثبت ـ به خود بگيرند

بنابراين يك رفتار خاص، نوعی حالت در انسان به وجود . در اين مورد بيشتر سخن خواهيم گفت. طبيعی است

خوش . آند ی اين حالت در دو دسته خوشی يا ناخوشی، رضايت يا عدم رضايت يا خوب يا بد ايجاد م. آورد  یم

اما خوب و . رضايت يا عدم رضايت همان مرتبه خوش و ناخوش دارد. و ناخوش بيان مستقيم همان حالت است

نوع رفتاری آه .  ناخوش استيعنی خوب و بد برگرفته از خوش و. بد مرتبه بعدی به لحاظ مفهوم سازی است

نوعی رفتار آه حالت عدم رضايت يا . شود بندی مي آيد، رفتار خوب دسته از آن حالت خوش به وجود مي

رفتار بد به رفتار ظالمانه و رفتار خوب به رفتار عادالنه تقسيم . شود ناخوشی در انسان ايجاد آند، بد ناميده مي

اين نظام . دهد گذاری را تشكيل مي  خوب و بد يا ظلم و عدل، يك نظام ارزشها به بندي اينگونه تقسيم. گردد مي

بر همين . شود آورد آه از آن به نظام اخالقی نامبرده مي گذاری، مبنا و اساس نظامی را به وجود مي ارزش

ی، سياسی و گذاری يا حقوق های بشری از جمله نظام قانون شود آه نظام اخالقی مبنای ساير نظام پايه، گفته مي

 . ايدئولوژيك است

انسانها نوعًا در اين مرحله رفتار . در وضع طبيعی معيار خوب و بد يا ظلم و عدل معلوم است

در مثال مربوط به آتك خوردن . آيد شود آه عامل سومی به ميان مي اما مشكل از آنجا شروع مي. يكسانی دارند

مثًال آن مرد قوی هيكل نوعی قيموميت نسبت به . ط بيايددختر بچه، ممكن است پای نوعی مصلحت بينی به وس

او به دليل اينكه نوعی مالكيت يا قيموميت ). نسبت اخالق(مثًال پدر يا قيم يا مالك آن باشد . دختر بچه داشته باشد

ه  دست به تنبيه آن زد آند، اين توجيه را به وجود آورد آه برای مصلحتی خاص، نسبت به دختر بچه احساس مي

در . يعنی توجيه قابل قبولی نخواهد بود. طرف قابل درك نيست البته همين وضع جديد، برای يك شاهد  بي. است

گری به حساب  هر صورت واقعيت چيزی به اسم تأثر روحی وجود خواهد داشت، اما برای ضارب توجيه

توزی و يا هر انگيزه ديگری  آينهگری بر پايه يك مصلحت انديشی يا احساس حق و تملك و يا  آن توجيه. آيد مي

همانگونه آه . ای نيز وجود خواهد داشت در واقع در آنار نظام اخالقی اوليه يك نظام انگيزه. گيرد صورت مي

آند، نظام اخالقی انسانی نيز قابل توسعه و گسترش  ها شاخ و برگ خواهد يافت و توسعه پيدا مي نظام انگيزه

 . آيد یسانی، نظام سومی تحت عنوان نظام حقوقی به وجود مدر آنار اين دو نظام ان. است
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ها به ذهن انسان منتقل شده و در قالب يك  های اوليه مستقيمًا از واقعيت نظام اخالق طبيعی و انگيزه

های مورد اشاره آه  عالوه بر نظام. آنيم بنابراين از آنها به رفتار انسانی ياد مي. آند حالت انسانی بروز پيدا مي

های  ، نظام)یای و نظام حقوق نظام اخالقی، نظام انگيزه(شايد بتوان آنها را سه نظام تقريبًا همسطح ذآر آنيم 

چيزهايی آه . گيرد یها بيرونی قرار م آيد آه آنها در سطوح بعدی به لحاظ ارتباط با واقعيت ديگری به وجود مي

. شود بندی مي ها طبقه دئولوژی است بيشتر در اين نظاممربوط به عقيده يا افكار در حوزه انديشه، سياست يا اي

مثبت، منفی . گذارد بنابراين تا اينجا چند مسأله روشن شد؛ نوعی از رفتارها در ذهن و روح انسان اثر ويژه مي

ها تحت  اين. آند  همان چيزهايی است آه خوشايندی، رضايتمندی و بهجت روحی ايجاد مي رفتار مثبت. يا خنثي

گذارد  نوع ديگر از رفتار، تأثير ديگری بر روح و روان انسان باقی مي. شود بندی مي  رفتار خوب، دستهعنوان

اين رفتار تحت عنوان رفتار بد . گذارد ی آه انقباظ، ناخوشايندی و رنج و آزردگی بر ذهن انسان باقی م

 طبيعی انسان در مقابل يك رفتار بنابراين مالك روشنی برای خوبی و بدی از عكس العمل. شود بندی مي دسته

به همين دليل نتيجه سوم . مبنای نظام اخالقی از همين نقطه و از درون انسان خواهد بود. آيد ی خاص به دست م

در عين حال مبنای ظلم و عدل در همين . اين است آه، نظام اخالق انسانی دارای مبنای حقيقی و اصيل است

  رضايتمندی،. های روشنی برای ظلم و عدل وجود خواهد داشت دليل مالكاخالق انسانی نهفته و به همين 

شود تا شاهد نسبت به رفتاری آه آن را خوب يابد به  رنجش، شادمانی يا ناشادمانی، به خودی خود موجب مي

يعنی نوعی داوری ذهنی صورت گرفته و انسان را نسبت به . آورد نوعی آشش يا دافعه پيدا بكند حساب مي

اين حالت مرحله طبيعی . ارهای گوناگون، تحريك خواهد آرد تا به له يا عليه رفتار خاصی جهت گيری آندرفت

اخالقی ـ (در عين حال ارتباط اين دو نظام . ها خواهد بود پس نظام دوم نظام انگيزه. ها خواهد بود برای انگيزه

در عين حال .  اما بسيار نزديك خواهد بودبندی شوند، اگر چه ممكن است در دو سطح مختلف طبقه) یا انگيزه

شود اما در اين حالت نمانده و شاخ و برگ فراوان پيدا خواهد آرد،  آه نظام اخالقی از حاالت طبيعی شروع مي

 . ها نيز صداقت دارد همين مسأله در مورد نظام و انگيزه

ها، نظام حقوقی پديدار  انگيزهبا نظام » هم ارز«در آنار اين دو نظام و شايد پس از نظام اخالقی و 

. داند يعنی بودن را حق خود مي. مند است هر آس در حالت طبيعی به حيات و تداوم زندگی عالقه. خواهد شد

دوست دارد چيزی را آه در طلب آن است به . در عين حال، دوست ندارد ديگری برای او اختيار داری آند

. داند ی به دست آوردن آن، حرآت آرده است متعلق به خود ميآن چيزی را آه طلب آرده و برا.  آورد دست

 آزادی، حق حيات و حق تملك، چيزهايی است آه مستقيمًا ،بنابراين. داند حق انحصاری و مطابق ميل خود مي

 . از خواست و ميل و طبيعت انسان نشئت گرفته و نظام حقوق انسانی را به وجود خواهد آورد

نيت و خرد، جنبه های مختلف يك روح و ذهن انسانی است آه در احساس، عاطفه، ميل، عقال

ورزی و نيز عقيدتی و امثال آن آار  ای، حقوقی و پس از آن انديشه های مختلف اخالقی، انگيزه ساختمان نظام

های گوناگون وجودی انسان، همچون  های گوناگون به ساختمان تشبيه شود، اين جنبه اگر نظام. ساز خواهد بود

بر همين اساس، انسان برای فهم مسائلی آه با آنها سرو آار . آيد ها و يا حداقل آجرهای آن به حساب مي پي

های مؤثر درونی برخوردار است، يعنی مالك های روشنی برای تشخيص يك عمل خوب از بد  دارد، از مالك

گرا، در صدد اين هستند آه  سانگر و ان ها با مكاتب اصالح آدم. يا رفتار ظالمانه از عادالنه خواهد داشت
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يعنی نقش آنها اين است آه احساس خوبی را . های اخالقی يا انسانی رفتار جامعه يا افراد را تقويت آنند جنبه

به بيان ديگر تكيه اصلی افراد يا . ها، به جامعه مدد برسانند تقويت آرده و در عين حال در تشخيص خوبي

نه اينكه اين مكاتب بخواهند يك . شود آه از آن به اخالق يا انسانيت تعبير ميمكاتب خوب، بر تقويت مبانی است 

سرچشمه در . چنين چيزی ممكن نيست. نظام خاص اخالقی را بيرون از نظام اخالقی انسان بر او تحميل آنند

 انسان لتااگر آسی در زمينه اخالق و انسانيت حرفی برای گفتن داشته باشد بايد بر اص. درون انسان است

چيزی آه بر خالف فهم و خرد و خواست طبيعی . اصالت انسان به معنای اصالت خواست و فهم او. تأآيد آند

ترين اديان بشری يا همان اديان ابراهيمی  حتی توحيدي. های انسانی جذب نخواهد شد انسان باشد، در نظام

مثًال در قرآن اين تعبير صريح وجود دارد . آنند يگرايی را تأييد م اين پايه از انسان) يهوديت، مسيحيت و اسالم(

خوب و بدشان به آنها الهام = ها یلهمها فجورها و تقوفأ(آه تشخيص خير و شر انسانی يك امر درونی است 

ها وقتی معنا خواهد يافت  همه آموزه). اند به تشخيص خير و شرشان آگاه شده= َفهديناُه النجدين (و يا ) شده است

ای انسان قرار  های درونی انسان هماهنگ بوده و در جهت تقويت نظام اخالق يا حقوقی و يا انگيزه كآه با مال

 . داشته باشند

 
 دين قدرت محور

. حال دليل آنرا خواهم گفت. من در شروع اين بحث، ادعا آردم آه جمهوری اسالمی از اخالق تهی است

گرا و ايدئولوژی شده، برای همه  دين شكل. آند ی فاع مگرا د جمهوری اسالمی از يك دين ايدئولوژيك و شكل

مطابق اين تعريف از دين آه برخی از . های خاصی تعريف آرده است شئون جامعه و زندگی افراد، قالب

اند، همه چيز بر محور تشكل حكومت و به دست آوردن قدرت  روحانيون تحت عنوان واليت فقيه، ارايه داده

حفظ نظام از اوجب  «:آند ینی فلسفه اين دين حكومتی يا ايدئولوژيك را چنين بيان مآيه اهللا خمي. چرخد مي

با توجه به اينكه مطابق نظر ايشان فقه » .حكومت فلسفه عملی فقه است«و يا اين عبارت آه » .واجبات است

جيه اين فلسفه البته در تو. آيد، بنابراين حكومت فلسفه عملی دين خواهد بود همان حقيقت دين به حساب مي

. خواهند گفت آه حكومت دينی برای تقويت مبانی اخالق است و يا اينكه، حكومت دينی بر مبنای اخالق است

ترين امور به  وقتی حفظ حكومت يا حفظ قدرت، دولت و نظام، از واجب. شود ی اما واقعيت غير از اين م

تواند  دين قدرت محور يا ساختار محور نمي. نشستحساب بيايد، يعنی اينكه ساختار قدرت به جای انسان خواهد 

به بيان ديگر افراد و . مصالح نظام و قدرت به جای مصالح انسان خواهد نشست. يك دين انسان محور باشد

به همين دليل . توان انسانهای زيادی را فدا آرد برای حفظ حكومت مي. حتی اجتماع فرع بر حكومت خواهد شد

 زمانی ممكن است به هر دليل فرد يا اجتماعی .آند ی تقدس زيادی پيدا م» آشتن «يا» آشته شدن«است آه 

 .مورد تجاوز قرار بگيرد، به آن حمله شود، آسايش يا رفاه يا آزادی و امنيت آن از سوی متجاوزان سلب شود

ه با ظلم و آند تا دفع متجاوز از پای ننشينی و حتی جان خود را در مقابل در آن صورت عقل سليم حكم مي

اما حفظ يك نظام يا ساختار حكومتی، آنهم در . اين البته يك اقدام انسانی و حق طلبانه است. یتجاوز فدا آن

مگر اينكه قدرت و حكومت ارزش ذاتی بيش از ارزش حيات انسانها . مقابل شهروندان، چنين توجيهی ندارد

در . پايه اديان بر معنويت و اخالق است. حكومتی باشندتوانند قدرت محور يا اصالت  اديان نمي. پيدا آرده باشد
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، نقش اديان اين است آه بر تقويت »مرد قوی هيكل«از يك » آتك خوردن دختر بچه«مثال مربوط به 

اديان مدعی هستند آه برای . حتی رفتار خنثی را به نفع رفتار مثبت تعبير بدهند. رفتارهای مثبت تأآيد آنند

تقويت مبانی خير و خوبی و تضعيف مبانی شر و بدی و در عين حال . اند ی اخالقی آمدهتكميل و تقويت مبان

اين است آه دست آن مرد قوی هيكل » انسان محور«نقش يك دين . آمك به بشر برای تشخيص خوبی از بدي

ا در آحاد بشر  حس تنفر از اين اقدام غير انسانی و ظالمانه ر.را از آزار و اذيت دختر بچه ناتوان آوتاه آند

رحمی و چپاول و جنايت  ظلم و تجاوز و بي. تقويت آند و حس نوع دوستی را در بين آحاد انسانها گسترش بدهد

دين خوب يعنی . گيرد یقرار م» غير خوب«و خشونت از امور غير انسانی است آه در طبقه بندی امور شر و 

بنابراين دين خوب يعنی يك دين . دهد ا گسترش ميآند و امور خوب و خير ر ی دينی آه اين امور را نهی م

دين قدرت محور ممكن است رفتار آن مرد ظالم را . آند دين قدرت محور بر عكس عمل مي. یانسانی و اخالق

مثًال اينگونه بگويد آه آن دختربچه، سودای غير .  تراشی آند يعنی برای او انگيزه. آند» تئوريزه«توجيه يا 

يا آنكه دختر بچه به جانب ! گرداند ی د برای مصلحت دختر او را با آتك به راه دين برمآن مر. دينی داشت

آند و به اين دليل آه  دين قدرت محور، برای آن مرد، انگيزه تراشی مي. گروههای ضد قدرت، گرايش داشت

 رفتار ظالم قدرت را محور قرار می دهد و نه انسانيت را، در اين برخورد ظالمانه به راحتی در توجيه

دين ايدئولوژيك نه تنها به توجيه رفتار ظالمانه مرد می پردازد، بلكه منطق ايدئولوژی آنگونه . برخواهد آمد

است آه در احساس شاهدان يا همان شهروندان نسبت به رفتار ظالمانه و غير انسانی، تغيير به وجود آورده و 

 به اين بيان ايدئولوژی به خودی خود، انسانها را مسخ .جای احساس مثبت و منفی را با يكديگر عوض نمايد

انسانهای . های جابجا شده خواهد ساخت از يك شهروند يك انسان مسخ شده يا مطيع و پيرو ارزش. خواهد آرد

آنها يك . به راحتی آدم خواهند آشت و دروغ خواهند گفت. مسخ شده، به راحتی خشونت را ترويج خواهند آرد

ترور، خشونت، . ث از نظام ايدئولوژی قدرت محور را به جای نظام اخالقی قرار خواهند دادعبننظام ارزشی م

آشی يا  نه تنها از آدم. عدالتی، در اخالق اجتماعی آنها نهادينه خواهد شد دروغ، رياآاری، تظاهر و ظلم و بي

خواهند آورد، بلكه از انجام شوند و آن را يك رفتار شر يا بد به حساب ن اذيت و آزار ديگران رنجيده نمي

زيرا بر اين باور هستند آه اين آار، موجب تقويت . آنند اينگونه رفتار غير انسانی احساس لذت و شادمانی مي

به اين دليل آه، حفظ ! ايدئولوژی و تقويت نظام و حكومت خواهد شد و به همين دليل به بهشت خواهند رفت

رفته آه بر ساير ارزشها مثل عدالت، رأفت، نوع دوستی، انسانيت و قدرت، به عنوان يك ارزش برتر قرار گ

خير و شر، خوب و بد، لذت و درد، .  بنابراين نظام ارزشی آنها وارونه شده است.اخالق حكومت يافته است

فيض و بسط روحی و شادی و ناخوشی آه دارای دو سيستم متضاد با يكديگر هستند، مطابق الگوهای پذيرفته 

مثبت جای منفی و منفی به جای مثبت خواهد .  دين قدرت محور يا يك ايدئولوژی جابجا خواهند شدشده يك

 . نشست

های  اين در شرايطی است آه بانيان و رهبران و آارگزاران يك نظام ايدئولوژيك، بر پايه آموزه

آم، جای خود را به آسانی حال اگر به مرور زمان اين مؤمنان به ايدئولوژی حا. ايدئولوژيك باقيمانده باشند

در . آانی ساخته باشند، در آن صورت فاجعه به بار خواهد آمد دبدهند آه از حكومت ايدئولوژيك برای خود

بگيران و در يك آلمه منفعت طلبان توانسته  خواران، سوء استفاده آنندگان، رشوه واقع وقتی قدرت طلبان، رانت



 ی در اثبات عدم استقالل قوه قضائيه رژيم جمهوری اسالمیگزارش - اقتدارگرايان عليه حقوق بشر

91 

سازد، رشد و نمو آنند و  هايی فراهم مي ولوژيك برای رشد چندين انگل آه حكومت ايدئ،باشند در شرايط مناسبی

به مرور جايگزين مؤمنان خالص به ايدئولوژی بشوند شرايطی به وجود خواهد آمد آه اينك در ايران به وجود 

قساوت و خشونت به جايی خواهد رسيد آه زدن دختران و پسران، شكنجه مخالفان، دشنه آجين . آمده است

 زنان و مردان ـ چون داريوش و پروانه فروهرـ ضرب و شتم تظاهرآنندگان، به بند آشيدن نويسندگان و آردن

 . نخبگان برای آمرين و عاملين اين گونه رفتارها به صورت يك امر عادی در خواهد آمد

 زيرا وقتی يك ساختار حكومتی از اخالق تهی شده باشد، در آن ساختار، قانون نيز رعايت نخواهد شد،

نظام غير انسانی يعنی نظامی آه به . يك نظام غير اخالقی يعنی نظام غير انساني. اخالق مبنای قانون است

 تظاهر، ،خشونت، سبعيت، قساوت، دروغ، نيرنگ، فريب. حقوق اساسی شهروندان پايبندی نخواهد داشت

ين است آه اخالق در نظام جمهوری خواری، دزدی، فقر و بيكاری ناشی از ا شكنی، رانت فساد، تبعيض، قانون

 . طلبی و منفعت خواهی و تعصب داده است اسالمی جای خود را به قدرت

های معينی  شود برای تمام رفتار فرد و جامعه، قالب ی از سوی ديگر مطابق تفكر ايدئولوژيك الزم م

 نظام فكری ايدئولوژيك نسبت تفكر ايدئولوژيك يا. به وجود بيايد آه فرد و اجتماع در آن چارچوب حرآت آند

هايی آه تناسب  مستقيم با حقيقت و طبيعت انسان ندارد، به همين دليل رابطه آن با نظام اخالقی و يا ساير نظام

يعنی يك نظام ايدئولوژيك ممكن است ناشی از . مستقيمی با انسان در وضع طبيعی دارد، خيلی روشن نيست

. باشد های فردی  ها و حب و بغض ا منافع حزبی و صنفی و يا حتی انگيزههای قبيلگی و ي توهمات فكری يا سنت

های ايدئولوژيك و قالب گرفته، حتمًا دارای چنين منشايی خواهد بود  معنای اين حرف اين نيست آه در همه نظام

 منطقی، همين امكان. يعنی اينكه منطقًا چنين چيزی ممكن است. بلكه سخن از احتمال وجود چنين منشايی است

های ايدئولوژيك با واقعيات حيات بشری از جمله،  اين موضوع را به اثبات خواهد رسانيد آه پس نسبت نظام

يك تفكر عقلی و يا مكتبی آه بر پايه خرد و عقالنيت استوار است، . نظام اخالقی آن، يك نسبت نامعين است

عقالنيت از مبانی و سنگ بناهای .  خواهد داشتای و يا حقوقی انسان نسبت روشنی با نظام اخالقی يا انگيزه

های انسانی است و به همين دليل يك نظام فكری آامًال عقالنی، دارای نسبت واقعی و مستقيم با آن  تشكيل نظام

بهره  ی ها از عقالنيت ب ی اما نظام ايدئولوژيك اگر عقالنی نباشد ـ نوعًا ايدئولوژ. ای ديگر است های پايه نظام

گذار  ها، پايه  یبه همين دليل ايدئولوژ. شته باشدهای پايه دا تواند نسبت منطقی با ساير نظام ی ـ نمهستند 

های واقعی آن اصالت بدهند، تالش  آنها به جای اينكه به انسان و ارزش. های ارزشی مسخ شده هستند نظام

گوهر واقعی انسان را . آنند ر تكيه ميدر برخوردهای فردی، صرفًا بر ظواه. آنند انسانيت را نديده بگيرند مي

مثًال اينكه حتمًا بايد پذيرای فالن انديشه باشد تا . دهند ی ها قرار م نديده گرفته و او را تابع يك سری چارچوب

فكر يا ايدئولوژی را اصل دانسته و فرد را در سايه پذيرش . بتوانند او را به عنوان يك فرد به رسميت بشناسند

وجود او همچون . تا فالن ايدئولوژی را نپذيرفته باشد، به حساب نخواهد آمد.  حساب خواهند آورداين اصل، به

بايد به فالن دين يا . يعنی ايدئولوژی قرار نگرفته باشد، هيچ نخواهد بود» يك«تا وقتی پشت . است» صفر«

بايد در . آيد به حساب نميقبل از آن . برسد» وجود«ايدئولوژی تن بدهد تا از هيچ بودن خارج شده و به 

پذيرش چارچوب . اصالت با ايدئولوژی است. اصالت با چارچوب است. چارچوب قرار بگيرد تا به حساب آيد

او در رفتار . بخورد» قيد«تواند آزاد باشدو بايد  فكر او نمي. ای خاص بينديشد يعنی پذيرش اينكه، به گونه
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شرط به حساب » قيود«رعايت . اهر خود، آزاد نخواهد بودشخصی در نحوه پوشيدن لباس حتی در تزيين ظ

» قيود«. تهی خواهد بود» وجود«از » صفر«آزاد است، همچون » قيود«گوهر انسانی او تا از . آوردن اوست

مثًال ايدئولوژی از نوع طالبانی . را خواهند داشت» يك«نقش عدد » قيود«است آه او را وجود خواهد بخشيد 

است تا » یقيود«اينها . ، نوع لباس، چگونگی روابط شخصی، دارای ميزان معينی خواهد بوداندازه ريش. آن

ها در پای چارچوب يا  ی پس آزادی و اخالق از اولين قربان. فرد در چارچوب قرار بگيرد و به حساب آيد

و شر، خوشی و خوب و بد، عدل و ظلم، خير . اجتماع و جامعه نيز در چارچوب است. ايدئولوژی خواهند بود

. ها و رهبران بپسندند خوب آن است آه ايدئولوگ. شود ناخوشی مطابق چارچوبهای ايدئولوژيك تعريف مي

ها، چون انسانی هستند و مكاتب آزاد، اين حقوق را  حقوق بشر، دموآراسی، آزادی، عدالت و امثال اين ارزش

آنند و از سوی ديگر ملل متمدن  ی ن تأآيدی مشناسند و بر اصالت اين حقوق اوليه برای انسا به رسميت مي

ها در  اند؛ و از سوی ديگر فرهنگ غرب با فرهنگ ايدئدلوژی پرست گذاری پيشقدم بوده غربی، در اين ارزش

دشمنی . ها حق دارند، غرب و فرهنگ آن را دشمن خود به حساب آورند جنگ و تضاد است، بنابراين ايدئولوگ

بنابراين از نظرگاه . یهای انسان يا همان ارزش» دموآراتيك«های  با ارزشبا فرهنگ غرب يعنی دشمنی 

های ايدئولوژيك همچون جمهوری اسالمی، آزادی، دموآراسی، تساوی حقوق زن و مرد و مهمتر از  حكومت

های  ای چون، نظام نفی حقوق بشر به معنای نفی نظامهای پايه. آيد همه، حقوق بشر، امور منفور به حساب مي

مطابق نظرگاه جمهوری اسالمی، انسان در پای احكام و ضوابط ايدئولوژيك، دارای هيچ ارزش . اخالقی است

ترور، اعدام، ضرب و شتم، سرآوب، شكنجه، سلول انفرادی، زندان، توهين، تحقير، . و اعتباری نخواهد بود

، همگی ضوابط ايدئولوژيك و ، قطع دست، سنگسار، شالق و امثال آن)آپارتايد(تبعيض، خودی و غير خودی 

آيد و به همين دليل امور مقدسی است آه هر فرد به خود اجازه بدهد عليه آنها سخنی به  احكام آن به حساب مي

اين منطق چيزی جز ذبح انسانيت و اخالق در پيش پای احكام . ميان آورد مستوجب عذاب خواهد بود

در بازداشتگاه سپاه  ٨١های انفرادی ـ سال   در يكی از دورهآنم، هنوز فراموش نمي. ايدئولوژيك نخواهد بود

يكی از آنها . آرديم ی زندان اوين ـ در مورد شكنجه با پاسدار بازجوها بحث و مجادله م ٠٠۵پاسدار يعنی بند 

 بنابراين شكنجه چيز . خداوند گناهكاران را در روز قيامت شكنجه خواهد آرد؛گفت عذاب يعنی همان شكنجه مي

اين از اصول اعتقادی ! آنند زيرا قرار است روزی خدا شكنجه آند آنها امروز شكنجه مي! دی نخواهد بودب

مطابق منطق آنها، وقتی به لحاظ اعتقادی شكنجه انسان مجاز باشد، پس قانون نيز نبايد آن را ممنوع . آنهاست

حفظ نظام . باط با اين مبانی فكری نيستارت ی پافشاری شورای نگهبان در مخالفت با اليحه منع شكنجه ب. آند

ای هدف نظام اسالمی را ساختن  برای اجرای احكام ايدئولوژی با هدف ساختن دنيا و آخرت مردم ـ آقای خامنه

 آه آنها را ضد رژيم تشخيص شود ی  مداند ـ مجوز صدور دستور شكنجه عليه افرادی دنيا و آخرت مردم مي

اصالت با نظام دينی و ! آيد ی  شكنجه نه تنها ممنوع آه امری ممدوح به حساب ممطابق اين نظرگاه،. اند داده

های خود ـ مربوط  ی ای در يكی از آخرين سخنران آقای خامنه. اجرای احكام شرعی و منافع و اصول نظام است

. لح آن استاصالت با نظام و منافع و مصا! ـ مردم را مريد نظام اسالمی ناميد» یپروتكل الحاق«به پذيرش 

وقتی چنين مالزمه ای  برقرار باشد، البد رهبران در . مطابق اين ديدگاه نظام اسالمی مساوی با اسالم است

. اند ـ آيه اهللا خمينی بر اين باور بود ـ  پس نظام و رهبران آن از امور مقدس خواهند بود جای پيامبران نشسته
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هر فرد يا گروه بخواهد از وظيفه ! ی قدرت حاآم خواهد بودبنابراين وظيفه مردم پيروی، ارادت و حتی مريد

پيروی و ارادت و يا موافقت با نظام، به وادی مخالفت و اعتراض يا معارضه آشيده شود، مستوجب شكنجه و 

نظام و موافقت با آن و . پسندد ی در اين فرآيند، اخالق يعنی آن چيزی آه رهبر م. خشونت قانونی خواهد بود

. اخالق تابع قدرت خواهد شد. بر مبنای خوب و بد يا خير و شر و يا خودی و ناخودی خواهد بوداراده ره

تفكر انسان محور، بر انسانيت، اخالق انسانی و . ايدئولوژی قدرت محور در نقطه مقابل تفكر انسان محور است

. آند ت تأآيد ميهايی چون، عزت، آرامت، آزادی، دموآراسی، حقوق بشر، و عدال ها و ارزش اصالت

ايدئولوژی قدرت محور به . آند  حكومت، منافع نظام و قدرت تأآيد مي،ايدئولوژی قدرت محور بر، نظام، قدرت

عدول جمهوری اسالمی از  نمونه اين رفتار،. راحتی حتی از احكام ايدئولوژيك برای حفظ قدرت خواهد گذشت

از سوی آقای خمينی برای » مناسك حج« و يا تعطيلی به دليل مخالفت اتحاديه اروپا» سنگسار«اجرای حكم 

 . مدت سه سال

 
 یك شكايت اهللا آرم و ده نم:٧١پرونده 

و پس از اينكه پاسدار بازجوها  ٨٠ و در سال  ۵٩ ماه از سومين دوره انفرادی من در زندان ۴با گذشت حدود 

 دادن به بازجويی غيرقانونی بكنند، همچون با همه فشاری آه بر من وارد آردند، نتوانستند من را وادار به تن

دانستم آجاست  ی های قبلی، روزی چشمانم را بستند و دست بند بر دستم زدند و به سوی جايی آه نم دوره

شايان ذآر است يكی از اقدامات ضد بشری اين رژيم اين است آه در حاليكه زندانی را در سلول . بردند

بند او را در يك دنيای  سازند و در شرايطی آه با زدن چشم ی  دنيای توهم مانفرادی نگه داشته و او را وارد

های غيرقانونی و ضد انسانی، و با اعمال فشارهای  دهند و در وضعيتی آه با بازجويي تيره و تار قرار مي

 برای روانی از جمله تفتيش عقايد و دخالت در زندگی خصوصی او، شرايط آامًال ضد انسانی و توهم زايی را

بند به دست او زده و چشم  گذاشته و ضمن اينكه دست» خود رو«سازند، به ناگاه او را در يك  زندانی فراهم مي

من خود بارها و . خواهند تا سر خود را بر روی صندلی بگذارد و به راه می افتند بند به چشم او، از زندانی مي

 :يالی و وحشتناك، شما در مورد همه چيز فكر خواهيد آرددر آن دنيای خ. ام بارها با چنين وضعيتی روبرو شده

 يدگويند آه به آجا قرار است منتقل شو آنها به شما نمي ...اعدام، شكنجه، حكم جديد، زندان جديد، پرونده جديد و

ها برای شكستن يك مخالف واليت فقيه امری واجب به  اين شيوه! دتا به لحاظ روحی شكنجه بيشتری تحمل بكني

پس از آنكه . در هر صورت يكی از همين روزهای نفرين شده من را با همين وضع با خود بردند. آيد اب ميحس

من . پرونده جديدی برايم گشوده بودند. چشم بند را برداشتند، خود را در مقابل مجتمع ويژه آارآنان دولت ديدم

فعال بود ـ  ٧٩ ها در ارديبهشت ف روزنامهای بردند آه قاضی بيات ـ يكی از سه قاضی آه در توقي را به شعبه

 . رياست آن را بر عهده داشت

 بيات گفت. ين بحث بيان خواهم آرد در ادامه ا کهآوری از ذهنم گذشت با ديدن بيات البته خاطره خنده

ما ـ از ش آقای حسين اهللا آرم و ده نمكی ـ احتماًال محتشم يا همان عبدالهی رييس نشريه ثارات هم شاآی بود

شناسم به همين دليل هيچ چيز را  به بيات گفتم من قوه قضاييه را به اجرای عدالت و قانون نمي. اند شكايت آرده

بسيار برايم جالب بود ـ گويا در جريان پرونده نشريه . بعد از او دليل شكايت را پرسيدم. امضا نخواهم آرد
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قالب ـ آقايان اهللا آرم و ده نمكی به دليل درج  دادگاه ان۶ مربوط به شعبه ٧٨هويت خويش ـ پرونده سال 

يعنی اينكه . افشاگری آقای پروازی در آن نشريه، البد از مدير مسئول ـ حسين آاشانی ـ شكايت آرده بودند

ی وزارت اطالعاات و دادگاه انقالب به رسم هميشگی، پس از توقيف نشريه به سراغ پرونده سازی و شاآ

 ، بودم و يا وقتی حسين آاشانی٧٨ ماهی آه من زندانی قاضی حقانی در سال ۵دت در م. تراشی رفته بودند 

 هيچكس از شكايت اهللا آرم و ده نمكی سخنی به ميان ،برد ی مدير مسئول هويت خويش، در زندان به سر م

دان و سلول  ماه زن۵اما با گذشت بيش از دو سال از آن پرونده و در حالی آه من به دليل همان پرونده . نياورد

نيز به دليل همين پرونده هويت خويش و درج بيانيه  ٧٩ ماه ـ تحمل آرده و در سال بعد يعنی سال ۴انفرادی ـ 

و برای سومين  ٨٠ساختار در آن، توسط قاضی مرتضوی به صورت غير قانونی محاآمه شدم، اينك در سال 

دانستم اين آار  ی البته من م! شدم ی ر ديگر دادگاهی مای آه مستقيمًا با من ارتباط نداشت، با بار در مورد مسأله

در واقع يك پرونده سازی جديد از . گرفت از سوی پاسدار بازجوها برای اعمال فشار عليه من صورت مي

به پذيرش اراده ی غيرقانونی حكومت به حساب وی سوی قوه قضاييه عليه يك شهروند برای مجبور آردن 

قاضی برای من وثيقه پنجاه ميليون ريالی صادر آرد و من هم از امضای قرار . ردماما من مقاومت آ. آمد مي

پس از اينكه قاضی بيات از امضای قرار توسط من مأيوس شد و بخوبی دريافت آه من بر سر . خودداری آردم

كه من برادر او از اين. آنم، چند آالمی من را نصيحت آرد ی موضع خود هستم و به اراده قوه قضاييه تمكين نم

من البته به او ! ام اظهار تأسف آرد دو شهيد هستم و در عين حال با رژيم جمهوری اسالمی به مخالفت برخاسته

وشحال بودم آند خ چيزی نگفتم اما از اينكه چنين فردی به نام سرباز واليت من را آه مخالف هستم محاآمه مي

م اتفاقًا يكی از داليل مخالفت من با اين رژيم، همين است گفت آرد و من با خود مي ی و وقتی من را نصيحت م

ام،  ها جانفشانی آرده و دو بار مجروح شده آه آسانی چون من آه به قول ايشان برادر دو شهيد هستم، در جبهه

م مايه ا ـ از رفاه و امنيت و زندگی، خود و خانواده ٧٣تا  ۵۶سال ـ  ۶١در انقالب و دفاع از نظام برای مدت 

ها،  ام، بايد به حكم آسانی بازجويی، محاآمه، ضرب و شتم و زندانی شوم و بدتر از همه اين مصيبت گذاشته

 . ام هنوز فراموش نكرده! زنند  سكه شرافت آاری خود را به چوب حراج مي٢تازه نصيحت هم بشنوم آه برای 

خروج از آشور را داشت ـ گويا قصد . های توقيف شده را ديدم روزی مدير مسئول يكی از روزنامه

ای تعيين  اش ـ همين قاضی بيات ـ برايش وثيقه درصدد بود تا قاضی پرونده. در زندان بودم آه شنيدم خارج شد

دليلش را پرسيدم، گفت از . بعدًا او را خوشحال يافتم. نكند و در ضمن رسيدگی به پرونده را عقب بيندازد

دانم آيست ـ دو سكه به بيات دادم و يك سكه هم به  ی، اينك نميطريق مدير آل روابط عمومی وقت دادگستر

آنروز آه بيات را ديدم به ياد گفته آن شخص . اين مطلب در ذهن من مانده بود! ام درست شد رابط، پرونده

 !اند جالب است، پس از اينكه موقتًا از زندان آزاد شدم، شنيدم بيات را به اتهام رشوه بر آنار آرده. افتادم

 

 ادعای رژيم در دفاع از آرمانها
آسانی آه از روی صداقت يا دين باوری يا عالقه به اهداف انقالب و يا ارزش گذاری به راه و خون شهدای 

اين رژيم آن چيزی نيست آه آنها در ! آنند بايد به خود آيند انقالب و جنگ، هنوز هم از اين رژيم حمايت مي

ام صادقانه  شايد آمتر فردی باشد آه به اندازه من و خانواده.  اينها آگاه هستممن از همه مسايل. ذهن خود دارند
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در خدمت اهداف انقالب بوده و برای اين باور خود هزينه آرده باشد، بدون اينكه بخواهد از انقالب برای خود، 

آموختگان و   دانش آه همراه دوستان در اتحاديه دانشجويان و١٣٧٣من تا قبل از سال . منفعتی به دست آورد

نامه پيام دانشجو به قيام عليه ظلم و فساد و تبعيض و نابرابری جمهوری اسالمی برخاستيم، به دليل  هفته

ام به اهداف انقالب، از نظام جمهوری اسالمی هم در حوزه فكر و انديشه و سياست ـ در  باورهای صادقانه

 دشمن خارجی، بدون هيچ چشم داشت مادی يا سياسی دفاع  و هم در جبهه نبرد با-یهای اسالمی دانشجوي انجمن

به همين دليل ارتباط مستقيم با رهبر، رييس جمهور، رييس مجلس و ساير ارآان سياسی و فرهنگی . آردم مي

نظام داشتم ـ خوشبختانه هيچ وقت سمتی در حكومت نداشتم و در سيستم اداری حكومت نه به عنوان اداری يا 

به همين دليل چنانچه خواهان پست و مقام يا .  يا حقوقی وارد نشدم و يك آرمانگرا و آزاد بودمنظامی يا امنيتی

اما به دليل اينكه فرد آرمانگرايی بودم و به دليل . بودم، همه چيز برايم آماده و فراهم بود منفعت مادی مي

راه شهيدان و در يك آلمه رسيدن گيری  مندی به آزادی، عدالت، نفی تبعيض، مردم گرايی، معنويت، پي عالقه

 وقتی برايم روشن شد آه اين نظام نه تنها در مسير آرمانهای .به آرمانهای انقالب، به دفاع از نظام پرداختم

من . نهد، بلكه بر خالف مسير آنها در حرآت است به مبارزه با آن برخاستم واالی انقالب و شهيدان گام نمي

ای آه در پيش  رغم موقعيت ويژهبشكنی در نظام را ديدم و   قانون ودالتیع فساد، نابرابری، تبعيض، بي

جدی به مخالفت و بطور طرفداران و رهبران نظام داشتم، نه تنها به اين موقعيت پشت پا زده بلكه صادقانه و 

رزه پرداخت  سال گذشته، خود و خانواده و دوستانم هزينه سنگينی برای اين مبا٩مبارزه با آنها برخاسته و در 

پذير بود مطمئن باشيد آه امثال من به جای مبارزه رويارو با آن به اصالح از  اگر اين رژيم اصالح. ايم آرده

ای نيست آه بخواهد با ظلم و فساد و   اراده حاآم بر رژيم نه تنها اراده من وقتی دريافتم. پرداختيم ی درون م

نهد آه اين اقدام گاهی  ر جهت ترويج اينگونه ناهنجاريها گام ميعدالتی مبارزه آند، بلكه عمًال د رشوه و بي

عزم خود  گيرد، ها صورت مي شكني های غلط و قانون آگاهانه و گاهی از روی ناآگاهی و به دليل تعقيب سياست

 . را برای مبارزه با آن جزم آرده و قدم در راه مبارزه نهادم

نبايد حرفهای آنها در دفاع از عدالت، مردم و . د را خوردنبايد گول شعارهای اينها برای تبليغ از خو

ايد هر اندازه سران رژيم عليه  آيا تاآنون با خود انديشيده. دين و معنويت و راه شهيدان و ايثارگران را باور آنيد

ه جای گويند، اين ناهنجاريها ب عدالتی بيشتر سخن مي فساد و تبعيض و فقر و نابرابری و رشوه و اختالس و بي

تر خواهند شد؟ رمز اين تناقص در گفتار و رفتار چيست؟ رمزش اين است آه به گفتار  افزوده اينكه آاهش يابند،

شوند اما اجرای قانون را شعار خود  رفيقان و ياران و پيروان آنها از قانونگرايی مرا مي. خود ايمان ندارند

 معنويت، عدالت، مردم، آزادی و نفی فقر و  اسالم، دين،شود؟ يك بام و دو هوا؟ شعار  یمگر م! دهند قرار مي

من به يك مثال زنده برای آسانيكه . اما معيار عمل خواهد بود. فساد و تبعيض، البته شعار خوب و زيبايی است

اگر چه به . باشد آه پند بگيرند. هنوز از روی صداقت دل در گرو تبليغات اين رژيم دارند، اشاره خواهم آرد

 !ها زياد است اما پند آموزان آم ضرت علی، عبرتقول ح
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 ساختار فسادزا
شهرام جزايری زاييده همين . شهرام جزايری نمونه روشنی ـ بعد از رفيق دوست ها ـ از فساد اين رژيم است

شهرام «او از طريق روابط و ضوابط و اخالق، اداری، مالی، سياسی و حقوقی همين رژيم . رژيم است

جويی آرده و در عين حال به همه آنها  او از همه نهادهای حكومت برای رشد خود بهره. ه استشد» یجزاير

 . دهد یبهره م

. اين يك داد و ستد طبيعی در يك چارچوب خاص يا همان ضوابط و روابط حاآم بر امور رژيم است

واری به عنوان سنت و اخالق حاآم خ زد و بند، رشوه، اختالس، رانت. شود او استثنا نيست بلكه استثنائًا افشا مي

رييس جمهور، رييس مجلس ـ سكوت   شهرام جزايری به دفتر رهبر،. بر ارآان اين رژيم از صدر تا ذيل است

مايندگان ولی فقيه، ائمه او در ارتباط با رفسنجانی و خانواده او قابل تأمل است ـ نمايندگان مجلس، مديران، ن

های رژيم ارايه دادند، هنگام پرداخت چك به  البته مطابق گزارشی آه رسانه. رسانده است پول مي... جماعت و

اين ! خواهند تا تحت تعقيب قرار بگيرد دفتر رهبر، به او شك آرده و ضمن بازپرداخت وجوه شهرام خان، مي

ده مالی او در هر حال، افشای شهرام خان و روابط گستر. ادعا البته از سوی هيچ مرجع مستقلی تأييد نشده است

در عين حال آيا با او چگونه برخورد شد؟ خوب است آگاه باشيد، . با همه ارآان رژيم توسط رژيم انجام گرفت

  یس«ها و  انواع فيلم» آامپيوتر«، »موبايل«امکاناتی نظير مجزا از » سوئيت«شهرام جزايری اينك در يك 

ش در آنار او  ا ای چند روز خانواده است و هفتهو حتی ارتباط با بيرون از طريق اينترنت برخوردار » ید

اين در حالی است آه زندانيانی چون من از !... هستند و اخيرًا در بيرون از زندان تجديد فراش فرمودند

 سال آن را در سلول انفرادی و در بدترين شرايط آه ٢ زندانی رژيم بوده و از اين مدت،  کنون تا٧٨فروردين 

معروف به آارگری  ٣۵٠ اينك نيز در بند .ام ام محروم بودم گذرانده  از مالقات با خانواده ماه۴گاهی به مدت 

همراه با دآتر هاشم آقاجری ـ جانباز، برادر شهيد و برادر يك جانباز ـ تبعيد هستيم و از آمترين امكانات رفاهی 

و فرزندانم آه در سالن عمومی با ای همسر  دقيقه ٢٠برخوردار بوده و حتی نزديك دو ماه است آه از مالقات 

ای آاش من هم شهرام جزايری گويم  ی گاهی به مزاح م! ام گيرد محروم مانده ی آن وضعيت خاص صورت م

 !بودم

ها و رفيق  ها و شهرام جزايري گمان نكنيد آه امثال قاضی بيات! یدوستان عزيز، هموطنان گرام

مالی، اداری، حقوقی و سياسی، سراپای اين رژيم به ظاهر اسالمی فساد . اشتباه نكنيد. ها، استثنا هستند تسدو

ها آنار زده شود، سرنيزه را بردارند و دادگاههای مستقل برگزار شود، به   اگر روزی پرده.را فرا گرفته است

از راستی، درآمد و هزينه بنياد عظيم مالی موسوم به مستضعفان آه بيش ! فساد واقعی اين رژيم پی خواهيد برد

 درصد از اقتصاد دولتی در اختيار آن قرار دارد، چگونه است؟  ۴٠

 مالی و رفاهی به سر ببرند؟ به راستی درآمدهای اين بنياد در  چرا بايد جانبازان در آن فقر و فالآت

جا؟ آ آمريكا؟ فليپين؟ آلمان؟ انگلستان؟ اريتره؟ شود؟ افغانستان؟ عراق؟ فلسطين؟ لبنان؟ سودان؟ آجا هزينه مي

ها در اين مملكت  ها، رفيق دوست یها، شهرام جزاير قاضی بيات. گرانهمه جا به غير از هزينه برای ايثار

به زندگی فقرا و مستمندان و آارگران و آارمندان و دختران و پسران و تن فروشان و معتادان، نظاره . فراوانند

 خود را دريابيد؟ آنيد تا ميزان صداقت و موفقيت سران اين رژيم در ادعاهای 
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 یمرگ شادروان سفر: ٨١پرونده 
.  ماه و به دليل تهديد من به اعتصادب غذا پايان يافت٧ سپاه پس از  ۵٩دوره اول سلول انفرادی در زندان 

.  دو متر و بيست سانت در يک متر و بيست ماه به صورت شبانه روز در جايی با مساحت ٧ .دوره سختی بود

ماه بعد و در دادگاه انقالب زير نظر نيروهای امنيتی صورت ۴اولين مالقات من . اغذبدون آتاب و قلم و آ

تالش زيادی انجام . وارد شده بودفشار سنگين روحی  ام  خانوادهبههای زياد برای من  ی به دليل نگران. گرفت

قاضی حداد با من . هر چه بيشتر تالش آردند، آمتر موفق شدند. نشينی آنند  دادند تا من را وادار به عقب

همانگونه آه اشاره .  تنها خواست او اين بود آه من در مورد رهبر جمهوری اسالمی حرفی نزنم.صحبت آرد

گفتم آه چگونه يك فرد آه به لحاظ  ی بارها به او م. آردم اين قاضی به لحاظ سياسی، راست افراطی است

داری وابسته به رهبر يا ولی فقيه است، خواهد توانست سياسی مريد رهبر بوده و به لحاظ تشكيالتی و مالی و ا

ای داشته باشند؟ او خود در مورد اين  طرفانه  قضاوت و داوری بي در مورد افرادی آه مخالف رهبری هستند،

نه تنها او بلكه هر آدام از قضات دادگاه انقالب يا برخی ديگر از قضات . جواب بود اعتراض منطقی من بي

 . همين وضعيت را داشته و دارنددادگستری نيز 

زاده، محسن صادقی، دآتر فرزاد حميدی، پيمان   زارع آن دوره آسانی چون آيانوش سنجری، حسن

نيا، فرهاد  آقايی، خانم مهندس افران عامری، خانم سپيده پور ی پيران، آوروش صحنی، سعيد آاشيلو، مهدی بن

برای مدت حدود يك ماه و نيم من را آزاد . بردند ها به سر ميآهندانی و جمع ديگری از مبارزين در همين سلول

ها  بعد از گذشت اين مدت با بهانه واهی و به اين دليل آه معلم. آردند يا بهتر است بگويم به مرخصی فرستادند

 ٢.  بازگردانيدند ۵٩بهمن در پيش بود، من را به سلول انفرادی  ٢٢مبارزات خود را شروع آرده بودند و نيز 

ای به   ـ آه آن سلول هيچ دريچه يا پنجره ٨١ فروردين ٧ماه ديگر من در حالی در سلول انفرادی بودم ـ تا 

بيرون نداشت و اين در حالی بود آه هوای درون سلول بسيار گرم بود و از ديگر سو، به دليل اينكه هواخوری 

همين مسأله موجب عوارضی چون درد . رزيدم از رفتن به هواخوری امتناع و،گرفت نيز با چشم بسته انجام مي

خواستند به من مرخصی بدهند اما حادثه  شايد نمي. قلب، شعف در بينايی، استخوان درد و آمر درد در من شد

نشينی  سپتامبر در آن سال و محور شر خواندن جمهوری اسالمی از سوی بوش، تا حدود زيادی باعث عقب١١

های انفرادی رژيم  را در سلول ٣٨٠١ ماه از سال ٩بنابراين من .  سياسی شدرژيم و آزادی برخی از زندانيان

 !ام اند، آدام جرم را مرتكب شده گذراندم در حاليكه هنور به من نگفته

پيش از آن برای وآيل مدافع من شادروان محمد علی . در اين فاصله البته اتفاق تأسف انگيزی رخ داد

، وآيل پايه يك دادگستری، وآيل ۵٧ در سال »سنديكای نويسندگان«يس سفری روزنامه نگار، نويسنده، ري

 دادگاه انقالب به رياست قاضی ـ مقدس ـ احمدی ـ پرونده ٣تعدادی از مبارزان و دانشجويان ـ از سوی شعبه 

 اين البته يكی از عملكردهای بسيار ضد انسانی دستگاه قضايی جمهوری اسالمی بود آه در. سازی آرده بودند

چند سال اخير، چند وآيلی آه حاضر به پذيرش وآالت برای زندانيان سياسی شده بودند را زير فشار بگذارد تا 

ای پرونده سازی آرده و برخی از آنها را از  برای هر آدام از آنها به بهانه! آنها را از ادامه اين امر باز بدارد

ای پرونده سازی آرده و برخی از آنها را نيز به زندان  بهانهبرای هر آدام از آنها به ! ادامه اين امر باز بدارد

اين در حالی بود آه تعداد وآاليی آه حاضر شده بودند در اين راه سخت و پر خطر قدم بگذارند اندك . انداختند
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 به نظر من يكی از عملكردهای قوه قضاييه جمهوری اسالمی آه شايد در هيچ رژيم استبدادی سابقه نداشته. بود

سازی  در هر حال، برای شادروان سفری اين پرونده. يا آمتر سابقه داشته، پرونده سازی برای وآال بوده است

زاده، احمد باطبی، پرويز  او وآالت مهندس امير انتظام، محمد رضا آثرانی، حسن زارع. صورت گرفته بود

متی و من را بر عهده گرفته سفری، محمود شوشتری، آوروش صحتی، دآتر جواد امامی و محمد مسعود سال

و در حالی آه  ٨٠در زمستان . نشينی بكنند  ساله را وادار به عقب٧٧سازی نتوانستند اين پيرمرد  با پرونده. بود

اين دواير منكرات همانجايی . من در سلول انفرادی بودم، شادروان سفری را به دواير منكرات احضار آردند

اسدار و شايد وزارت اطالعات و در پوشش اطالعات نيروی انتظامی برای  توسط سپاه پ ٧٩است آه از سال 

با احضار شادروان سفری، ! پرونده سازی عليه گروهی از مخالفين از جمله سيامك پورزند فعال آرده بودند

وان ای از ضد انقالبها ـ منظور همين موآلين شادر به او گفته بودند آه تو عده. بازجو او را تهديد آرده بود

ـ  به او گفته بودند چنانچه از اينكار ـ منظور وآالت . اي سفری ـ را مانند دانه ای تسبيج دور خود جمع آرده

شنيدم شادروان سفری پس از بازگشت از اين ! دست برنداری، بار ديگر با تو اينگونه برخورد نخواهيم آرد

از خدا بخواه تا من را راحت . ينها را ندارمگويد، من ديگر تحمل برخوردهای ا ی بازجويی، به همسر خود م

قومی آه ! گويد ی در هر صورت شادروان يك روز بعد از اين برخورد، سكته قلبی آرده و بدرود حيات م. آند

وقتی اخالق و انسانيت و عدل و . ای استفاده خواهند آرد  از هر وسيله  قدرت را حفظ آنند،اند تصميم گرفته

 . طلبی و آينه و تعصب و جهالت بدهد، رفتار غير از اين به وجود نخواهد آمد ه قدرت جای خود را ب انصاف

بندی رفتاری آه جمهوری اسالمی در حوزه امنيتی، قضايی، نظامی و انتظامی در  به نظر من و با جمع

 . اند برخورد با مخالفين از خود نشان داده است، آنها منطق زور را جايگزين منطق انسانی آرده

 

 یحقوق بشر الهام بخش قانون و دموآراس
اصول اخالقی، غايت و هدف نظام . آند منطق انسانی بر اصول معينی مثل اخالق و حقوق شهروندی تكيه مي

گرا، نظامی است آه برای انسان صرفنظر از اينكه دارای چه  در واقع يك نظام انسان. را مشخص خواهد آرد

در آنار . ای باشد، ارزش و آرامت قايل خواهد بود  جنسيت و صنف و طبقهعقيده و مرام يا رنگ و نژاد و يا

توجه به اخالق انسانی و توجه به اينكه نظام در خدمت انسانها قرار بگيرد تا به اهداف واالی خود دسترسی پيدا 

ده است، ای به نام رعايت حقوق انسانها آه در اعالميه جهانی حقوق بشر به رسميت شناخته ش آنند، مسأله

مطابق اينگونه نظامها، آزادی يك حق اصيل . گيرد چيزی است آه در سر لوحه يك نظام سياسی انسانی قرار مي

باور . در واقع نظام سياسی اين حق را به رسميت شناخته است. و غير قابل خدشه برای آحاد شهروندان است

ام مدنی و حكومتی، فرع بر اين حق قرار لت با حق شهروندی و آزادی شهروند بوده و نظاآرده است آه اص

مطابق اين ديدگاه، قيم مآبی از آن جهت آه سلب آننده حقوق شهروندی است يك اقدام غيرقانونی . خواهد داشت

تواند بازور و اجبار، اين حق را  منطقًا هيچ مصلحتی نمي. آزادی يك حق است. و بر ضد حقوق بشر خواهد بود

تر  محدوديت آزادی شهروندی صرفًا بر پايه رضايت او بنا بر مصالح آلي.  آن شودسلب آند يا مانع از تحقق

 همان آزاديهاست و در چارچوب يك قرارداد اجتماعی، حد پذير خواهد  آه رعايت اين اصول در جهت گسترش

يدئولوژيك اراده برتر يا رعايت يك سری ضوابط ا. اعتبار قرار داد اجتماعی بر پايه رأی شهروندان است. بود
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اين عدم توانايی در سلب حقوق شهروندی يك . تواند بدون رضايت شهروند، آزاديهای او را سلب نمايد ی نم

يعنی وقتی آزادی به عنوان يك حق اصيل مورد قبول واقع شد و هر نوع قيموميت . ممنوعيت منطقی خواهد بود

به لحاظ منطقی سلب حقوق ديگران غير بشری و يا اقتدار يا مرجعيت به لحاظ منطقی نفی گرديد، بنا براين 

مندی يك اصل غير قابل خدشه در يك جامعه مدنی و دموآراتيك به حساب  رضايت. غير قانونی خواهد بود

شهروندان بر پايه يك رضايتمندی عقلی و قانونی، حاضر خواهند شد به يك نوع قرارداد اجتماعی برای . آيد مي

. تعيين اين قرار داد اجتماعی از طريق يك ساز و آار دموآراتيك ممكن خواهد بود. اداره امور خود تن بدهند

 حقوق بشر، عدالت و التزام به مبانی  آزادی،. البته اين قرارداد اجتماعی بر اصولی بنيادين استوار خواهد بود

بانی را نخواهد هيچ قدرتی حتی اآثريت حق سلب يا نفی آن م. حقوقی اساسی فرد، در زمره همان اصول است

يك . دموآراسی ساز و آار رسيدن به يك پيمان عمومی بر پايه حقوق اساسی فرد را تعيين خواهد آرد. داشت

به همين دليل در اين . هايی برخوردار خواهد بود و يك دولت مدرن، از چنين ويژگي» دموآراتيك«ساختار 

ای است آه  گردد و ساختار به گونه فت هموار ميراه پيشر. ساختار، حقوق و آرامت شهروندان حفظ خواهد شد

از يك » دموآراتيك«يعنی يك ساختار آزاد و . گردد عدالت و آزادی و رفاه و امنيت به خودی خود تضمين مي

دليل اصلی اين خودگردانی اين است آه مشكل گيری ساختار بر يك . مكانيزم خودگردان برخوردار خواهد بود

ساختار باز بر پايه خرد و تجربه استوار . به اين معنا، ساختار باز است و نه بسته. ستعقالنيت جمعی استوار ا

در يك ساختار . شود و به همين دليل از شيوه آزمون و خطا برای رسيدن به نفع حداآثری بهره خواهد جست مي

دليل آه، هر شهروندی به اين . باز يا آزاد، همه شهروندان خود را در سود يا زيان جمعی سهيم خواهند يافت

اين اجازه را به خود خواهد داد آه به اندازه سايرين، برای خود حق زندگی قايل باشد، پس هر فرد برای خود 

شود تا به تعداد شهروندان،  ی همين مسأله موجب م. يك شخصيت واقعی و مستقل در نظر خواهد گرفت

اين يك . د آه سهم معينی از زندگی خواهد داشتآن هر فرد احساس مي. های مستقل به وجود بيايد شخصيت

شود تا آنها برای سرنوشت  همين احساس موجب مي. احساس خوب و سازنده برای آحاد شهروندان خواهد بود

 . خود احساس مسئوليت بيشتری بكنند

گيريم آه پدری اموال خود را در بين  برای درك بهتر از مفهوم شهروندی، وضعيتی را در نظر مي

زندانش تقسيم آند و به هر آدام به صورت جداگانه، بگويد، اين سهم توست و پس از اين هر آوششی انجام فر

توانستند  اين فرزندان آه تا قبل از تقسيم سهام، از استقالل برخوردار نبوده و نمي. بدهی برای خودت خواهد بود

 شهروند در يك .دن احساس دست يافته اننسبت به آار خود، احساس مالكيت شخصی داشته باشند، اينك به اي

تواند فكر آند آه خود اختياردار خود است، به همين دليل در  ی او م. آشور آزاد دارای يك احساس خوب است

های بسته، هر يك از  در عوض در حكومت. مورد سرنوشت و حقوق فردی خود احساس مسئوليت خواهد آرد

آنها در مورد هيچ چيز حس تملك واقعی نخواهند . ودن خواهند آردآحاد جامعه، احساس وابستگی و طفيلی ب

به همين . اش را تحويل مؤجر بدهد مثل يك مستأجر هستند آه هر روز ممكن است الزم بشود آه خانه. داشت

اما اگر احساس آند آه خانه متعلق به خود اوست، . دليل احساس تعلق به خانه و آاشانه خود نخواهد داشت

های استبدادی، آحاد جامعه با استفاده از يك نوع اعمال زور به  در حكومت. گری خواهد داشتاحساس دي

حس مشترك وجود نخواهد . ميلی بر همه روابط حاآم خواهد بود ی منطق زور و ب. آيند ی زندگی جمعی در م
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ستقالل و بر پايه عقالنيت اما در يك ساختار آزاد، افراد بر پايه استفاده از حق انحصاری و با يك نوع ا. داشت

. مصلحت انديشانه و منفعت جويانه و با ميل خود، به سوی جمع شدن و تشريك مساعی حرآت خواهند آرد

نوعی عقالنيت بر همه روابط و ضوابط استوار . های اينگونه جوامع است پذيری داوطلبانه از ويژگي مسئوليت

 آگاهانه با هدف شرآت مؤثرتر در سرنوشت خود، گرد هم زيرا آحاد شهروندان بر پايه نوعی استقالل. است

ك نوع منطق درونی و اين ساختار از ي. اند را طراحی آرده» خودگردان«و » خودآار«آمده و نوعی ساختار 

آارآمدی نه بر پايه زور آه بر . به همين دليل ساختار، آارآمد خواهد بود. ، برخوردار استتگرسازواره هداي

های بارز چنين ساختار  منطق خردورزی از ويژگي. آيد های درونی چنين ساختاری به وجود مي اساس توانمندي

به دليل باز بودن چنين ساختارهايی، هر نوع عيب و نقص يا ناآارآمدی به راحتی قابل . مدی خواهد بودآآار

، به دليل اينكه ساختار شكنی رشد آرده باشد مثًال اگر در حوزه اقتصاد يا سياست يك نوع قانون. تشخيص است

يكی از . برخوردار است، به راحتی اين تجاوز از قانون خود را نشان خواهد داد» خود آنترل«از يك نوع 

عوامل اصلی خود آنترلی، وجود نظارت دقيق از راه گسترش نهادهای مدنی مثل مطبوعات و يا ساير 

ای آه مربوط به نفع عمومی است را مخفی نگه  هيچكس حق ندارد هيچ مسأله. های نظارت خواهد بود دستگاه

نوعی مخفی    هيچ مصلحتی باالتر از مصلحت آحاد شهروندان وجود ندارد آه قرار باشد به خاطر آن،.دارد

ای برخوردار  از يك سيستم آنترل درونی بسيار مؤثر و گسترده» باز«بنابراين ساختارهای . آاری به وجود آيد

 اين اشتباه به وجود آيد آه به دليل باز بودن ساختار، هر نوع نظارت بر آن مشكل البته ممكن است. هستند

در . اين فكر البته اشتباه است. خواهد بود و اين نظامهای بسته هستند آه زير آنترل قرار خواهند گرفت

ی ورت موجود ندارد به همين دليل، آنترل به صورت متمرآز و از بيرون ص» یخود آنترل«های بسته  نظام

های باز، به دليل   در نظام.مدی نظارت بر آنهاستآرهای بسته به دليل ناآا وجود مفاسد گسترده در نظام. گيرد 

پذيری در همه  اينكه احساس مشارآت واقعی در بين شهروندان وجود دارد، آنها خود را موظف به مسئوليت

ور قانون و ضابطه بچرخد و سيستم در منظر نفع همه در اين است آه امور بر مح. دانند مراحل جامعه مي

های باز و دموآراتيك به جای منطق زور و  گرايی در نظام منطق خردورزی و قانون. عموم قرار داشته باشد

های استبدادی و متكی بر اراده فردی هستند آه به  اين حكومت. های بسته خواهد نشست اجبار و تهديد در نظام

های عمومی و احساس بيگانگی شهروندان با حكومت،  ی آحاد شهروندان در فعاليتدليل عدم حس مشارآت واقع

شوند با استفاده از منطق زور و  پذيری قدرت از ناحيه شهروندان هستند و مجبور مي همواره نگران ضربه

 . اجبار، نظام را سر پا نگه دارند

آت واقعی شهروندان محروم آنند، از مشار آسانيكه منطق زور را در روابط شهروندی حاآم مي

به همين دليل نظامهای بسته، از يك اقتدار واقعی . پذير خواهد آرد اين عدم مشارآت، نظام را آسيب. شوند مي

های  زورپذيری از ويژگي. آيد، محروم هستند گيری قدرت به وجود مي آه در پرتو مشارآت شهروندان در شكل

اند و به همين دليل از خالء اقتدار ملی رنج  طق زور سر پا ايستادهآنها بر پايه من. نظامهای استبدادی است

ضعف نظام جمهوری . پذير باشند شود تا در مقابل زور برتر، بسيار آسيب همين امر موجب مي. برند مي

اقتدار ملی مشخصه يك . اسالمی در مقابل تهديد قدرتهای برتر مثل آمريكا، ناشی از همين خالء اقتدار ملی است

وقتی شهروندان نتوانند احساس واقعی در . شكل خواهد گرفت» دموآراتيك«اختار باز است آه در يك فرآيند س
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نتيجه اين . مورد نقش خود در تعيين سرنوشت آشور را داشته باشند، از چنين فرآيندی به دور خواهند ماند

س هر تهديد خارجی بيش از هر چيز های جمهوری اسالمی در پ نشيني عقب. دورماندگی، فقدان اقتدار ملی است

و در جريان تهديد آمريكا عليه جمهوری  ٨٠اين مسأله را در سال . نشانگر غير مردمی بودن اين رژيم است

اصوًال . ای بود نشينی آشكار جمهوری اسالمی در بحران هسته مرحله بعدی آن، عقب. اسالمی ايران شاهد بوديم

برعكس، . شود  جمهوری اسالمی در مقابل زور بيشتر، زودتر تسليم مييك واقعيت آشكار اين است آه رژيم

ی جمهوری  رفتار دوگانه. چنانچه احساس قدرت به او دست بدهد، به يك نيروی خود سر تبديل خواهد شد

اسالمی در مقابل فشار خارجی از يك سو و مسايل داخلی از ديگر سو نشانگر اين است آه جمهوری اسالمی 

 . زور استپيرو منطق 

 

 )؟(!بندهای برادران اسرائيلی   دست:٩١پرونده 
ای بود آه سپاه و دادگاه انقالب به صورت مشترك  دوره. های آن گذشت و سختي ٨٠دوره انفرادی سال 

قوه . مسئوليت برخورد با اعضای جبهه دموآراتيك ايران و جبهه متحد دانشجويی را بر عهده گرفته بودند

برخوردها بسيار خشن و نظامی . آردند پرونده ما را خواهند بست امی ـ امنيتی گمان ميقضاييه و نيروی نظ

 سلولهای يورش به دفتر، يورش به منازل، ضرب و شتم هنگام بازداشت، نگهداری برای زمان طوالنی در. بود

دم، چندين بار تا  بو ۵٩برای نمونه زمانی آه در بازداشتگاه . های بسيار سنگين ی انفرادی و اعمال بازجوي

آنها همچنين چند تن از . آنجا بر من فشار روحی وارد آردند آه به لحاظ فشار عصبی دچار آمر درد شديد شدم

زير فشار گذاشته بودند تا آنها ) یمحسن صادقی، اقبالی و آيانوش سنجر(اعضای جبهه دموآراتيك ايران را 

فشار سنگين سپاه در آنار . اندازی جنگ مسلحانه است هاعتراف آنند آه جبهه دموآراتيك ايران در صدد را

دليل اصلی اين . ای برای آنها نداشت فشار غير قانونی دادگاه انقالب، نيروی انتظامی و وزارت اطالعات نتيجه

آنها اگر موفق شده بودند تا من را . ناتوانی اين بود آه من آه دبير آلی جبهه را بر عهده داشتم، مقاومت آردم

توانستند،  آردند ـ  وادار آنند، در آن صورت مي» سيونياپوز« عقب نشينی ـ آاری آه با ساير گروههای به

بايد بر اين پيمان خود با دوستان و مردم . ای نداشتم چاره. من مقاومت آردم. جريان را به شكست بكشند

من در عمل اين جمله . ت اوست شجاعت هر آس به اندازه غير،گويد مي. علی جمله جالبی دارد. ايستادم مي

او در حكمت ديگری . پذيرش عقب نشينی در مقابل دستگاه ظلم برايم بسيار سنگين بود. حكيمانه را تجربه آردم

من با حريفی  «،شود؟ در جواب گفته است شود آه بر حريفان غالب مي ی  چه چيز باعث م اند، آه از او پرسيده

 . اين حكمت را نيز تجربه آردم» .ت خودش به من ياری رساندروبرو نشدم، مگر اينكه او در شكس

آند با زهر چشم گرفتن، روحيه او را در هم  شود، سعی مي ی زمانی آه بازجو، با زندانی روبرو م

يا قاضی يا  اگر اين آار صورت گرفت، برای هميشه زندانی در اختيار بازجو. بشكند و بر او غالب شود

ها  ای از بازداشت من در هيچ دوره. يعنی هر چيز بخواهد، زندانی انجام خواهد داد. رفتزندانبان قرار خواهد گ

ايستادگی . به خودم روحيه دادم. ـ صورت گرفت، هيچ زمانی خود را نباختم ٨٢تا امروز ـ سال  ٧۴آه از سال 

ب شد تا من بر همين موضوع موج. ای مصمم با بازجو يا قاضی روبرو شدم آردم و حتی بر عكس با اراده

از . هيچ وقت به بازجو اعتماد نكردم. از افراد ضعيف و ترسو متنفرم. يا جريان بازجويی غالب شوم بازجو
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از سوی ديگر به مبارزات . آمد ی آردند، بدم م ی زندانيانی آه به بازجو اعتماد آرده و يا به بازجو التماس م

آردم  حس مي. آرد اينها برايم انگيزه ايجاد مي.  نظر داشتمعدالتی و ظلم مقابل را در ی ب. خود باور داشتم

اينها داليل اصلی مقاومت من و شكست دستگاه قضايی ـ امنيتی نظامی جمهوری اسالمی . موضع ما حق است

 . بود

البته من گفته بودم آه نه تنها .  ماه من را به مرخصی فرستادند٣برای مدت حدود  ٨١ فروردين ٧

دانستم ـ  ام را غيرقانونی مي ی خواهم آرد ـ به اين دليل آه اقدام آنها برای بازداشت و بازجويتقاضای مرخصی ن

پس از گذشت حدود يك ماه از آزادی موقت، از . بلكه هيچ تعهدی برای برگشت به زندان را نخواهم پذيرفت

قبول نكرده و نرفتم، گفتم . تادنداحضاريه فرس. دادگاه انقالب تماس گرفته و خواهان اين بودند آه به آنجا بروم

هنگاميكه من با سه تن از دوستانم  ٨١تير٨١ روز . ماندند نيز منتظرنيروهای نظامی، امنيتی. بايد به زور ببريد

 پرويز سفری و دآتر جواد امامی راهی دانشگاه تهران برای شرآت در تظاهرات  آقايان محمد مسعود سالمتی،

از قبل اعالم آرده بوديم آه در اين ساعت در مقابل . ت هفت و پانزده دقيقه بود حدود ساع. بوديمرژيمعليه 

. مسالمت آميزی صورت بگيرد» ميتينگ« تير، ٨١قرار بود به مناسبت سالگرد . دانشگاه خواهيم بود

 و ۶٠تقريبًا از دهه . آميز سالهاست آه از سوی جمهوری اسالمی ممنوع شده است برگزاری تظاهرات مسالمت

درگيری مسلحانه مجاهدين خلق با دولت جمهوری اسالمی اين بهانه را به دست اين رژيم داد تا تنها به موافقين 

هيچ يك . اين رويه غيرقانونی به صورت يك قانون نانوشته درآمده است. خود اجازه تظاهرات يا ميتينگ بدهد

اين در حالی است آه قانون . د داشتحق برگزاری ميتينگ يا تظاهرات نخواه» سيونيوزپا«از گروههای 

بيش از دو دهه است . اساسی مورد تأييد رژيم، برگزاری تظاهرات بدون حمل سالح را آزاد اعالم آرده است

زنند آه از حاآميت اعالم حمايت آرده و يا اينكه عليه حكومت مخالفتی  آه فقط گروههايی دست به تظاهرات مي

اصوًال اگر . يران به اين رفتار غير قانونی و ظالمانه جمهوری اسالمی تن ندادجبهه دموآراتيك ا. نداشته باشد

» دموآراسي«ها عمل شود، در آن صورت فرآيند مبارزه برای  قرار باشد فقط مطابق چارچوبهای اينگونه رژيم

» تاليترتو«های  نبايد اجازه داد حكومت. بايد هزينه داد» دموآراسي«برای رسيدن به . شكل نخواهد گرفت

 ٨١تير  ٨١. اين قانون مبارزه است. چارچوب تعيين آنند» سيونيوزپا«مند هستند، برای  آنگونه آه خود عالقه

آميز، نظرات خود  خواهد اجازه بدهد مردم در يك تظاهرات آرام و مسالمت یرژيم نم. يكی از همين روزها بود

آن روز وقتی . شوند به همين دليل با رژيم درگير ميگروههايی از مردم . در مورد مسائل سياسی را بيان آنند

. ها بوديم یبه حوالی بلوار آشاورز رسيديم، شاهد آرايش نظامی، انتظامی، امنيتی و با حضور لباس شخص

هنوز چند قدمی از مسير خيابان . های تو در تو گذشتيم ؟ ما از درون اين حلقه!گويا قرار است جنگی اتفاق بيفتد

. ميهای عضو حفاظت اطالعات سپاه قرار گرفت  نكرده بوديم، ناگهان مورد يورش لباس شخصيآذر عبور ۶١

 دآتر امامی ـ ؟خواهد بانيت پرسيد چه آسی حكم ميصسر دسته آنها ـ به نام محمد ـ با ع. از آنها حكم خواستيم

 نفر را به ۴پس از آن ما !  حكماو با مشتی در دهان امامی آوبيد و گفت اينهم! استاد دانشگاه ـ در پاسخ گفت من

آنها در حالی آه ما را زير آتك . بند درون يك استيشن برده به چشمان ما، چشم بند زده و به دستانمان، دست

آنها پس از اينكه ! بندهای برادران اسرائيلی شماست اينها دست گفتند آردند، مي گرفته بودند و دايم فحاشی مي

زندان اوين است آه به  ٠٠۵نها چرخاندند، به جايی بردند آه بعدًا متوجه شديم بند چندين ساعت ما را در خيابا
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 تن ديگر در همان ١٠تن،  ۴همراه با ما . تازگی از طرف سپاه پاسدار وزير نظر قوه قضاييه ساخته شده بود

سلول انفرادی و او از . يكی از آنها يك دانشجوی دختر بود. ندروز دستگير و به اين زندان آورده شده بود

 دادگاه انقالب ـ ٣روز بعد آه ما را به شعبه . آرد تا صبح فرياد می زد و گريه مي. بند وحشت آرده بود چشم

 . گناه شناخته و آزاد شد یقاضی احمدی ـ برای تفهيم اتهام و صدور قرار بازداشت بردند، آن دختر دانشجو ب

اند و ضمن به  ضی احمدی به منازلمان يورش بردهاز سوی ديگر، بعدًا متوجه شديم آه با حكم قا

بار اولی نبود آه با . اند هايمان ايجاد آرده سرقت بردن بخشی از اموال، رعب و وحشت فراوانی برای خانواده

ضمن اعالم اعتراض . های شب من را برای بازجويی بردند نيمه. آردند حكم دادگاه انقالب به منازل ما حمله مي

ندان و بازداشت و اعالم اينكه بازجويی نخواهم داد، از بازجو پرسيدم، چگونه است آه قبل از عليه وضعيت ز

 بيرون بند و چشم بند برای هواخوری به روز بعد ما را با دست. آنيد؟ آن شب گذشت ی تفهيم اتهام بازجويی م

ما حتی در . زدند ی ن چشم بند محتمًا بايد خودشا. دادند ما خود چشم بند بزنيم ی آنها حتی اجازه نم. بردند

فقط يك ماه و نيم، من را به .  ماه در اين زندان ماندم٧من به مدت . دستشويی حق برداشتن چشم بند را نداشتيم

بعد از . تنها زندانی بودم ٠٠۵روزگاری بر من گذشت آه در زندان . بند عمومی زندانيان سياسی منتقل آردند

 ماه در آنجا در ٣پيش از آن آقای مصطفی پيران به مدت . و قاضيان را آوردند ماه عبدی، گرانپايه ۴حدود 

از سوی ديگر اميد . روز و سفری يك ماه در آنجا بودند ٢٠دآتر امامی روز بعد آزاد شد، سالمتی . سلول بود

وآيل و نژاد مسئول روابط عمومی جبهه دموآراتيك ايران در همان روز بازداشت شده بود و بدون  عباسقلي

 زندان محكوم شده بود ـ اميد سه سال و نيمای از سوی قاضی حداد به  هيئت منصفه و در يك جلسه چند دقيقه

سال قبل يعنی زمستان جبهه دموآراتيك ايران دآتر فرزاد حميدی سخنگوی . قبًال چندين بار به زندان افتاده بود

آن بارها به زندان افتاده بود و از سوی بازجوها مورد بدون وآيل و بدون هيئت منصفه و در حاليكه قبل از  ٧٩

اين .  سال تعليقی محكوم شده بود٢ از سوی قاضی احمدی به يك سال زندان قطعی و ،شكنجه قرار گرفته بود

در دادگاه در بسته و محاآمه سر پايی و . قانون دادگاه انقالب است؛ محاآمه بدون وآيل و بدون هيئت منصفه

های آن  ، سفری، سالمتی و من را به بندی منتقل آردند آه سلول٠٠۵سلول انفرادی زندان در . فرمايشي

 بار ما را برای وضو از سلول ۴در شبانه روز . فرسا بود ای رو به بيرون نداشت، گرمای تير ماه طاقت دريچه

من . ريض شده بودسفری به شدت م. دادند یسه وعده نيز يك ليوان يك بار مصرف، آب م. آوردند بيرون مي

خوردن غذاهای آنچنانی زندان اوين، عطش ما را زيادتر . خوردم در چنين شرايطی نبايد غذا مي. تجربه داشتم

روز فشار خونم  ۵١به دليل اعتصاب غذای اجباری، پس از . روز به همين وضعيت نگه داشتند ۵١. آرد مي

به هر آدام از ما يك بطری آب .  را به بند باال بازگرداندندباالخره ما. از زندانيان طلب آب قند آردم. پايين آمد

پس از يك ماه تيم بازجويی ـ همراه . اين آار آنها موجب نشد تا من بازجويی بدهم. روزهای سختی بود. دادند

 در سال قبل، به  ۵٩ ماه در سلولهای انفرادی زندان ٩همان تيمی بودند آه مدت . سرباز جو ـ به سراغم آمدند

گفت بايد دست از  ی سربازجو، م. در اين دوره جديد، فشارها زيادتر شده بود. آوردند تا تسليم شوم من فشار مي

داد از آشور خارج  از سوی ديگر پيشنهاد مي. سال اينجا خواهی ماند١٠مصاحبه برداری يا به مدت حداقل 

به آنها . ساعت با يكديگر مجادله آرديم ٧ـ٨آن روز بيش از . گفت نظام تحمل مصاحبه من را ندارد مي. شوم

 . آنم اما تسليم نخواهم شد ی اعالم آردم از زندان استقبال م
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هر آدام از ما در يك سلول و در يك بند . من و مصطفی پيران بوديم و يك زندان. گذشت ی روزها م

ما حتی .  ماندم و يك زندانمن. مصطفی پيران نيز آزاد شد. جداگانه آه مبادا، صدای سرفه يكديگر را بشنويم

هر آدام يك شيفت . دو نگهبان داشت ٠٠۵. بسيار دشوار بود ٠٠۵ ضوابط . حق ديدن نگهبان را هم نداشتيم

آرد  ها را قفل مي درب. ماند ی گاهی همان يك نگهبان نيز در زندان نم.  ساعت همراه با يك نفر افسر نگهبان۴٢

. ای آه صدای پای نگهبان اميدوار آننده بود سيار آزاردهنده بود به گونهتنهايی ب. رفت یو برای مدتی بيرون م

 ماه به ٧. شد تا من حس آنم هنوز زنده هستم در اين شرايط موجب مي» مورچه«وجود يك موجود زنده مثل 

گرفت، دست از پا  ی ای صورت م بحث و مجادله. آمدند ی در پايان هر ماه، بازجوها م. همين منوال گذشت

های  ی با خانواده زير نظر يكی از حفاظت، اولين مالقات من  و نيم ماه۴پس از گذشت ! گشتند ی رازتر برمد

با اعتراض او، . شرايط زندان آنقدر مشكل بود آه صدای قاضی حداد هم درآمد. سپاه پاسدار صورت گرفت

يل دادگاه و صدور حكم حرف هيچ وقت، هيچ آس اعم از بازجو يا قاضی در مورد تشك. وضع اندآی بهتر شد

آنها اگر برای من حكمی . م، بدون هيچ حكم و دادگاهيدر زندان ماندو نيم  ماه ٨آن سال نيز به مدت . نزد

. توانستم از امتياز حكم بهره ببرم ی آرد يعنی م برای من يك اعتبار سياسی ايجاد مي: آردند، اوًال ی صادر م

اين در حالی بود آه من از حضور در دادگاه و يا به رسميت . آردند ی منتقل مبايد من را به بند عمومی : ثانيًا

قوه قضاييه در هماهنگی با سپاه پاسدار، در اين انديشه بودند تا با . آردم ی شناختن دادگاه  خودداری م

حقوق بشر آن سال گروهی از سوی آميته . تر شدن دوره سلول انفرادی، من را وادار به تسليم نمايند طوالني

من را به محوطه اوين آوردند . پا بگذارند ٠٠۵البته آنها اجازه نداشتند به زندان . سازمان ملل به ديدار من آمدند

اين مالقات البته با اصرار هيئت صورت گرفت، زيرا زندان و دادگاه انقالب موافق . تا هيئت با من صحبت آند

ه صورت موقت آزاد شدم آه فشار غيرقانونی قوه قضاييه، سپاه در حالی ب ٣٨٠١اسفند سال  ٨٢من در . نبودند

جبهه پاسدار، وزارت اطالعات، اطالعات نيروی انتظامی و در مجموع رژيم جمهوری اسالمی بر اعضای 

عامری، آيانوش سنجری، دآتر  حجت بختياری، فرهاد دوستی، مهدی بني. افزايش يافته بودايران  دمکراتيک

 ساير .بردند نژاد، بابك عادل، امير ساران، افرادی بودند آه در زندان به سر مي  عباسقليفرزاد حميدی، اميد

زاده، محسن صادقی،   مثل دآتر امامی، پرويز سفری، سالمتی، حسن زارعايران جبهه دمکراتيکاعضای 

ای رژيم قرار ، زير فشار غير قانونی نهادهايران جبهه دمکراتيکخسرو، پيران و تعداد ديگری از آادرهای 

داشتند و اين در حالی بود آه آسانی چون منوچهر محمدی، اآبر محمدی، احمد باطبی، مهرداد لهراسبی، عباس 

محمد رضا آثرانی و حسين يكتا با . بردند  در زندان به سر مي٧٨تير  ٨١دلدار و بهروز جاويد تهرانی از 

 . تحمل سه سال حبس به تازگی آزاد شده بودند

از افرادی آه در اين چند سال در جنبش جريان سوم، فعال بودند دست به اقدام غيرقانونی هيچكدام 

 . اند مثل مبارزه مسلحانه يا جاسوسی برای بيگانگان نزده

 

 ايران جبهه دمکراتيکبرنامه سياسی 
. آند  ميآميز پيروی يك جبهه مبارزاتی در درون مرز است آه از مشی مبارزه مسالمت ايران جبهه دمکراتيک

بر اين باور است آه مردم ايران بايد حق داشته باشند در يك رفراندوم آزاد، زير نظر  ايران جبهه دمکراتيک
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اما از آنجا آه جناح اقتدار گرای رژيم جمهوری اسالمی .  حكومت مورد نظر خود را انتخاب آنند،سازمان ملل

. را انتخاب آرده است» مبارزه فعال«راتژی است ايران جبهه دمکراتيکحاضر به واگذاری قدرت نيست، 

آميز، تحريم هر نوع انتخاباتی آه توسط جمهوری اسالمی صورت  مطابق اين مشی، گسترش تظاهرات مسالمت

 موجب خواهد شد تا جمهوری اسالمی و در رأس آن جناح اقتدارگرا  بگيرد، دعوت به تحصن و اعتصابات،

سال گذشته در اختيار دارند، مجبور به تمكين از خواست  ۵٢م را از يعنی آسانيكه قدرت اصلی در اين رژي

، دين بايد از حكومت جدا باشد، ايران جبهه دمکراتيکهمچنين بر پايه نظرات و مرامنامه . ملت ايران بشوند

 آزادی و دموآراسی در آشور برقرار .تساوی حق زن و مرد برقرار شود، حقوق بشر به رسميت شناخته شود

همچنين، در . اعاده گردد» فدراتيو«های ايرانی در چارچوب خود مختاری يا يك حكومت  و حقوق قوميتشود 

با آشورهايی ی به همين دليل ارتباط و دوست. اشدسياست خارجی تنها معيار قابل قبول، رعايت منافع ملی ب

ح خاوريانه از اصول چون آمريكا و به رسميت شناختن دو آشور مستقل اسرائيل و فلسطين و پذيرش صل

 . استايران جبهه دمکراتيکی  پذيرفته شده

يابی به آن را به  يك نوع خاص از الگوی حكومتی همراه با شيوه دست ايران جبهه دمکراتيکبنابراين 

اين حكومت . دهد آه مسالمت، صلح، حقوق بشر، دموآراسی، آزادی و قانونگرايی از مبانی آن است ی دست م

مطابق برنامه اين حكومت، . های گذشته روشن شد مبانی آن تا حدود زيادی در بحث.  استيك حكومت عرفی

مطابق قوانين . خواهد بود» دموآراتيك«آزادی اجتماعی از مبانی اين نوع ساختار . ها بايد تضمين شود ی آزاد

تر،  به بيان روشن. يك ساختار عرفی، هيچكس حق ندارد يك نوع خاص از رفتار را به شهروندان تحميل آند

دولت حق اين را ندارد آه نوع خاص از . دولت مدرن و دموآراتيك دارای يك اختيارات حداقلی است

ی ين برای دولت مدرن ممنوع اعالم محتی جانب داری از يك نوع د. ايدئولوژی يا رفتار را به مردم تحميل آند

 آه يك نفر حق حيات دارد، حق اين را هم دارد آه يعنی همان گونه. دين و عقايد مذهبی امری فردی است. شود 

در عين حال هيچ . اين مسأله در حوزه امور شخصی است. يك نوع خاص از دين يا ايدئولوژی را هم بپذيرد

حكومتی » سكوالر«حكومت عرفی و . فردی حق اين را ندارد آه عقيده يا دين خود را به ديگران تحميل آند

در يك قرارداد اجتماعی، شهروندان بخشی از اختيارات . شود گذاری مي اجتماعی پايهاست آه از طريق قرارداد 

در اين . خود را به ميل و رضايت خود، از طريق يك قرار داد به نحو مشروط و محدود واگذار خواهند آرد

 و نظر ديگران يعنی شهروندان دين خود را به رأی. آيد فرآيند دموآراتيك، سخنی از دين و عقيده به ميان نمي

دين چيزی نيست آه از طريق . دارد ی هر آس دين و عقيده خود را در نزد خود محفوظ م. آنند مشروط نمي

رأی برای اين است آه شهروندان به نحوی نظرات خود را در مورد يك مسأله اجتماعی . رأی، رد يا تأييد شود

عقيده و ايمان يك مسأله اجتماعی نيست به .  نمايندبيان آنند و يا اينكه رضايت يا عدم رضايت خود را اعالم

توان يك برنامه عمرانی خاص را در معرض رأی قرارداد، يا  ی م. توان آن را به رأی گذاشت ی همين دليل نم

توان به شهروندان توصيه يا  ی گيری به تصويب رسانيد، اما نم ی نوعی خاص از حكومت را از طريق رأ

حتی اگر بخواهند نوعی از . گيری به تصويب رسيده را بپذيرند ی ای آه از راه رأ هاجبار آرد، فالن عقيد

ساختار سياسی را به رأی عمومی بگذارند آه مثًال آيا اآثريت، پذيرش يك نوع حكومت دينی يا ايدئولوژيك را 

دن اين نوع از بو» دموآراتيك«دليل غير . خواهد بود» دموآراتيك«پذيرا هستند يا نه، اين فرايند، غير 
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اين است آه اصوًال رجوع به آرا يك شيوه دموآراتيك است آه اين شيوه ـ دموآراسی ـ بر اين پايه » رفراندوم«

آه هر شهروند به دليل حق طبيعی و شهروندی به همان اندازه حق دارد آه ساير شهروندان . به دست آمده است

بنابراين دموآراسی يك شيوه است آه بر پايه حق . وردار هستندای برخ يا حتی افراد قدرتمندی آه از امكان ويژه

. ی آزادی و حق طبيعی انسان است دموآراسی ميوه. شهروندی به ويژه حق آزادی و انتخاب به دست آمده است

حال با توجه به اينكه اگر يك نوع دين يا ايدئولوژی مثل آنچه اينك در ايران حاآم است، بر آرسی حكومت البته 

ها اجتماعی يا  بنشيند، به اين دليل آه پس از حاآم شدن به سلب آزادي) شيوه دموآراتيك( طريق رفراندوم از

نبايد از . بوده است» دموآراتيك«ها و حقوق شهروندی خواهد پرداخت، پس اين رفراندوم غير  ساير آزادي

و اساس غيرقانونی و غير اين فرآيند از پايه . ميوه دموآراسی برای حاآميت استبدادی بهره گرفت

  ٩٨، اگر چه جمهوری اسالمی با رأی اآثريت  ٣۵٨١فروردين  ١٢در رفراندوم . خواهد بود» دموآراتيك«

درصدی مردم به تصويب رسيد، اما به دليل همين شرايطی آه اينك بر ايران حاآم شده است، بايد بپذيريم آه 

 سليمی نخواهد پذيرفت آه با رأی خود، شرايط محدوديت هيچ عقل. بوده است» دموآراتيك«غير » رفراندوم«

آزادی حجاب، آزادی روابط دختر و پسر و آزادی پوشش و تفريح و در يك آالم . برای خود را فراهم سازد

 . آزادی زندگی، از حقوق اوليه شهروندی است

به همين . شود ی مهای دينی سلب های ايدئولوژيك و به ويژه حكومت اين آزادی البته از سوی حكومت

زندگی شخصی افراد، حريم خصوصی آنان . باشد» دموآراتيك«تواند يك حكومت  ی دليل حكومت دينی نم

. ها دخالت آند  حكومت دينی مطابق طبيعت و قانون خود، اين حق را برای خود قايل است تا در اين حريم.است

می نيز به آن اشاره آرد، مسئول ساختن دنيا و ای رهبر جمهوری اسال حكومت دينی همانگونه آه آقای خامنه

شهروندان نيز چنين . ای برای خود قايل نيستند های مدرن و دموآراتيك چنين وظيفه آخرت مردم است، حكومت

مبانی منطقی حقوق شهروندی و جامعه مدرن نيز اين نيست آه دولتی را بر خود . اختياری به آنها نخواهند داد

دولت . دولت دارای يك وظيفه حداقلی است. يك قيم برای دنيا و آخرت او تصميم بگيردحاآم آند تا همچون 

تواند شهروندان را به يك دين  اين دولت نمي. های فردی را نخواهد داشت ی دموآراتيك و مدرن حق سلب آزاد

 وظيفه دولت بنابراين قانون،. اش همان چيزی است آه در پيمان اجتماعی آمده است وظيفه. خاص دعوت آند

دولت قيم مردم . چارچوب پای خود را فراتر بنهداين مدنی را معين خواهد آردو دولت مدرن حق ندارد از 

. حق سلب يا تحديد آزاديهای فردی را نخواهد داشت. حق دخالت در حوزه خصوصی آنها را نداردو نيست، 

دولت . ساسی شهروندان بايد محفوظ بماندحقوق ا. حق دخالت در مورد عقيده شهروندان يا اجتماع را ندارد

دولت مدرن در . باشد آه مثًال بخواهد شهروندان را ارشاد نمايد مدرن حتی برای خود اين صالحيت را قايل نمي

در زمينه رفاه، . دولت مدرن دولت رفاه است. آند آه قانون برای او تعيين آرده است همان چارچوبی عمل مي

نمايندگان مردم در پارلمان يا دولت يا قوه قضاييه، قيم شهروندان . عمل خواهد آردامنيت، آموزش و بهداشت 

. آنها برای يك دوره محدود و در يك مسأله مشخص در يك چارچوب تعيين شده، عمل خواهند آرد. نيستند

ر آنها د صغيقيموميت آنچنانكه در آالم رهبر جمهوری اسالمی وجود دارد، برای پدر و مادر در مورد فرزن

 . تواند صاحب اختيار، برای شهروندان به حساب آيد ی دولت نم. صداقت دارد



 ی در اثبات عدم استقالل قوه قضائيه رژيم جمهوری اسالمیگزارش - اقتدارگرايان عليه حقوق بشر

107 

تالش اين جبهه برای . آند از يك الگوی حكومتی مدرن دفاع مي ايران جبهه دمکراتيکبنابراين 

اين الگو در نقطه مقابل با الگوی جمهوری اسالمی مورد دفاع روحانيون در . رسيدن به يك دولت مدرن است

های  در عين حال اين واقعيت نيز وجود دارد آه حكومت جمهوری اسالمی از آخرين حكومت. قرار داردايران 

  در افغانستان) ها طلبه(حكومت طالبان . ها منقرض شده است نسل اينگونه حكومت. دينی در جهان امروز است

حتی . ريكا به آن آشور از بين رفتدر ايران بود آه با حمله آم) ها طلبه(چيزی شبيه به حكومت روحانيون 

بنابراين حكومت . نيستحكومت در عربستان به عنوان يك حكومت دينی به آنگونه آه در ايران وجود دارد 

های فردی و ايدئولوژيك است آه رهبران آن، حكومت خود را  روحانيون در ايران نسل آخر از حكومت

به همين دليل به خود !  وظيفه دارد مردم را به بهشت ببردـ به حساب آورده آه» تئوآراتيك«حكومت الهی ـ 

قانون، اجرا، قضا، فرهنگ، . دهد تا در همه شئون زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مردم دخالت آند حق مي

های دينی  سياست، اقتصاد و هنر را به انحصار خود در آورد تا آنها را دينی آند و مردم را در اين چارچوب

دهد،  ی با وجود همه وسواسی آه برای دينی آردن مردم به خرج م.  آموزش و تربيت خود قرار بدهدشده تحت

در غير دينی » سكوالر«های  های دينی بيش از حكومت تجربه اين واقعيت را به اثبات رسانيده است آه حكومت

داشتی از حكومت آه قرار سال گذشته همراه با چنين بر ۵٢گيری قدرت در  شكل. ندآردن مردم نقش داشته ا

شود تا روحانيون حاآم در ايران در دفاع از قدرت خود   دنيا و آخرت مردم را بسازد، موجب مي است،

و » مدرنيزم« به جهت سر سختی و مقاومت روحانيون در مقابل موج  خشونت و قانون شكنی،. پافشاری آنند

يدئولوژی و در جهت خالص سازی جامعه از افكار يا آنها با تكيه بر همين ا. تغيير و تحول در ايران است

 به ايمان مردم و يا به قدرت انحصاری روحانيان لطمه وارد  وجود افراد يا گروههايی آه به رغم خود،

های زيادی را شكسته و صداهای فراوانی را در گلو  سازند، هزاران انسان را به آام مرگ فرستاده و يا قلم مي

متی آه تا اين اندازه برای خود اصالت قايل بوده و آن حجم از انسانها را ناخالصی زدايی حكو. اند خفه آرده

آرده تا توانسته است چنين قدرت انحصاری را به دست آورد چگونه حاضر خواهد شد، رفتن خود را به 

 ٩۵ز آزاد، بيش ا» رفراندوم«حكومت بخوبی آگاه است آه در صورت برگزاری يك . بگذارد» رفراندوم«

 . درصد مردم ايران به رفتن يا سرنگونی آن رأی خواهند داد

جبهه دموآراتيك ايران رسالتی را آه برای خود قايل است اين است آه با تداوم مبارزات و آشانيدن 

 . هايی از اين دست به سر آمده است مردم به  ميدان، رژيم را وادار به پذيرش اين واقعيت بكند آه دوره حكومت

ری اسالمی به اين دليل آه با موج مخالفت عمومی روبرو شده است، از چارچوب يك حكومت قانونی در جمهو

زند آه آمتر حكومت به ظاهر قانونی دست به  برخورد با حقوق شهروندی خارج شده و اقداماتی از آن سر مي

وانی شد ناشی از احساس پرونده مورد نظر، به صورت اشاره بازخ ٩١رفتاری آه در . آن اقدامات خواهد زد

دهد آه از ناحيه يك گروه فشار  قوه قضاييه رفتاری از خود نشان مي. شكست اين حكومت در مقابل مردم است

د، آه گويا به هيچ مرجع و مقامی پاسخگو نزی نيروی امنيتی به رفتاری دست م. زند و غير مسئول سر مي

گويند آه گويا   مورد حقوق شهروندی به نحوی سخن ميرهبران حكومت، در برخورد با مخالفين و در. نيست

از سرزمين ديگر يا از طريق يك نيروی غيبی، قدرت و حكومت را به چنگ آورده و شهروندان هيچ نقشی در 

به قدرت رسانيدن آنها نداشته و يا گويا قرار است برای هميشه همين افراد با همين وضعيت بر سرير قدرت 
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تواند داشته باشد؟ به  كم اعدام برای هاشم آقاجری به دليل يك سخنرانی چه توجيهی ميصدور ح! باقی بمانند

زير فشار گذاشتن آنها با آدام موازين اخالقی و قانونی سازگار است؟ آيا جز  زندان انداختن امثال عبدی و

 طلبی برای اينگونه اقدامات توجيه ديگری وجود خواهد داشت؟  قدرت

 

 !خرداد ٢٠ جنبش :٢٠پرونده 
ای است آه اينك به همان دليل در زندان به  بيستمين پرونده من در قوه قضاييه جمهوری اسالمی، همين پرونده

تا وقتی ظلم هست، مبارزه هست و تا وقتی مبارزه . اولين پرونده نيست، آخری نيز نخواهد بود. برم سر مي

 تن ١۵٠خرداد حدود  ٢٠. خرداد امسال ساخته شد ٢٠اين پرونده به بهانه جنبش . هست زندان هم خواهد بود

از دانشجويان دانشگاه تهران به بهانه صنفی ـ اعتراض به پولی شدن دانشگاه ـ در آوی دانشگاه تهران دست به 

شعار برای آزادی . اين تظاهرات به سرعت به يك تظاهرات سياسی ضد رژيم تبديل شد. تظاهرات زدند

اين ... رفراندوم ساختار شكن ـ شعار عليه رهبر و رييس جمهور سران رژيم و زندانيان سياسی ـ برگزاری 

های اوليه از مردم  من در همان ساعت. آميز بود تظاهرات نيز همچون ساير اعتراضات دانشجويی مسالمت

ضور های آزاد، از مردم برای ح گروههای آزاديخواه و رسانه. دعوت آردم تا به حمايت از دانشجويان برخيزند

به نحوی آه در همان ساعت اوليه، . زمينه اجتماعی اين جنبش بسيار فراهم بود. در اين جنبش دعوت آردند

. های خود، با اين جنبش اعالم همبستگی آردند صدها هزار تن از مردم تهران با به صدا درآوردن بوق ماشين

پس از آن به . ن حرآت ادامه پيدا آردهای بعد اي شب. هزاران تن به سمت آوی دانشگاه تهران حرآت آردند

هر شهری آه يك دانشكده يا دانشگاه در آن وجود داشت، دستخوش . همه شهرهای بزرگ و آوچك آشيده شد

سپاه . آميز مردم، نيروهای حكومتی دست به آار شدند به موازات تظاهرات مسالمت. تظاهرات و ناامنی شد

همه توان .  وزارت آشور، شبه نظاميان بسيجی، گروه فشارپاسدار، نيروی انتظامی، وزارت اطالعات،

حكومت برای سرآوب اين جنبش به آار گرفته شد، دهها هزار تن  در تهران و شهرستانها بازداشت و روانه 

زندان شدند؛ هزاران تن به دليل ضرب و شتم نيروهای حكومتی مجروح شدند، چند نفر از مردم توسط نيروی 

 .  رسيدند آه آخرين آنها زهرا آاظمی بود آه در زندان اوين و زير شكنجه شهيد شدسرآوبگر به شهادت

. دآميز بود آه توسط حكومت سرآوب ش ای از يك جنبش مسالمت خرداد، نمونه ٢٠جنبش آزاديخواهی 

اين جنبش تا چند روز . توان خشونت و سنگدلی حكومت را مشاهده آرد ی در اين عمليات سرآوب، بخوبی م

جبهه در اين جنبش دآتر فرزاد حميدی سخنگوی . من البته در اول تيرماه به زندان برگردانده شدم. امه داشتاد

اين . آه به تازگی از زندان آزاد شده بود بازداشت شد و برای دو سال روانه زندان قصر شد ايران دمکراتيک

 ساله از پيش ۶ با محكوميت در حالی بود آه آوروش صحتی عضو شورای مرآزی جبهه متحد دانشجويی

حسن زارع . برد در زندان قصر به سر مي ايران جبهه دمکراتيکهمراه حجت بختياری يكی ديگر از اعضای 

 از همان زمان دستگير شد و هنوز در سلولهای انفرادی وزارت (USF)زاده سخنگوی جبهه متحد دانشجويی 

خسروی، اميرساران، علی . ها بوده است ت اطالعاتي جسمی وزار باخبر شدم آه زير شكنجه. اطالعات است

پور، آقاخانی، ضيايی، سعيد آالنی، زند، فرهاد دوستی، مصطفی پيران و چند تن ديگر  رضا سرمدی، ابراهيم
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های انفرادی وزارت  در جريان همين جنبش بازداشت و روانه سلول ايران جبهه دمکراتيکاز اعضای فعال 

 . اطالعات شدند

تير، رژيم نيز همه امكانات خود را  ٨١ريزی آزاديخواهان برای برگزاری سالگرد   به برنامهبا توجه

بينی چنين  آنها پيش. گير آرد خرداد رژيم را غافل ٢٠. تير آماده آرده بود٨١برای جلوگيری از تظاهرات 

 شهرهای ايران، پس از گذشت چند روز و گسترش اين تظاهرات در همه. ای را نكرده بودند حرآت گسترده

ها ادامه  او گفت اگر اين حرآت. ای در يك سخنرانی آه در ورامين انجام شد، تهديد به سرآوب آرد آقای خامنه

رحمی در خوابگاه دانشجويی عالمه طباطبايی آه  نمونه اين بي. رحمی با آنها برخورد خواهد شد پيدا آند، با بي

همچنين نمونه . گروه فشار به سرآردگی سعيد عسگر انجام شدبا اقدام مشترك اطالعات نيروی انتظامی و 

ايم آه به شهادت زهرا  با زندانيان شاهد بوده) زير نظر قاضی مرتضوي(گران  ديگر آن را در برخورد شكنجه

 . آاظمی منجر شد

دادگاه انقالب و وزارت اطالعات  ۶٢توسط شعبه  ٨٢ تير ١همانگونه آه اشاره آردم، من در 

در اين .  ماه در انفرادی به سر بردم٣وزارت اطالعات منتقل شده و برای حدود  ٠٩٢ و به زندان بازداشت

 زندان اوين ٣۵٠ روزه مجبور شدند من را به بند ۴بعدًا به دليل اعتصاب . مدت از حوادث بيرون آگاهی نداشتم

دادگاه انقالب با . گذرد ندان من مي ماه از اين دوره جديد ز۵اينك حدود . منتقل آنند» یآارگر«معروف به بند 

 تاآنون ٧٨خرداد  ۶٢من از . اند ای اعالم آرده است آه من را از مرخصی به زندان برگردانده صدور اطالعيه

اند يا به  در اين مدت، هر سال برای چند ماه من را به صورت موقت آزاد آرده. زندانی جمهوری اسالمی هستم

من در اين مدت . اند اند و دوباره برگردانده و در سلول انفرادی انداخته ادهتعبير خودشان به مرخصی فرست

اين درحالی است آه هنوز هيچ حكم محكوميت . ام در سلول انفرادی بوده) شبانه روز ٧٠٠(نزديك به دو سال 

روهای امنيتی  تير بار ديگر ني٨١آخرين بار آه من را به زندان برگرداندند، در شب ! برای زندانی شدنم ندارم

با حكم قاضی قوه قضاييه به منزلم يورش برده و دو تن از فرزندانم ـ محمد و علی ـ را با خود برده و در جايی 

هايم از آنها بازجويی   شب در سلول انفرادی نگه داشته و در مورد زندگی شخصی من و فعاليت۴نامعلوم برای 

 . اند با چشم بسته انجام داده

 تير به مدت حدود يك ماه، رژيم هر آنچه امكان داشت به آار برد تا ٨١خرداد تا  ٢٠ خالصه اينكه از

در مورد ماهيت رژيم، . در اين زمينه البته مسايلی نيازمند بازگويی و تحليل است. جنبش مردم را سرآوب آند

ی قضاييه  نيتی، قوهسال گذشته، وضعيت نيروهای ام ۵٢رفتارش با شهروندان و مخالفان، عملكرد اين رژيم در 

من فكر می آنم ماهيت سرآوبگرانه و ضد بشری اين رژيم بر . و دادگاههای انقالب تا حدودی صحبت شد

وزارت اطالعات بودم، برای حدود يك  ٠٩٢ای آه من در زندان  ی سه ماه مثًال همين دوره.  روشن استناگهم

. رضا ملك را ديدم. حرفهای زيادی از زندانيان شنيدم. هفته من را به بند در بسته در همان زندان منتقل آردند

او از مديران . ای را روی سايت ها برد ای در مورد قتل های زنجيره صفحه ٨٠ی  او همان آسی است آه بيانيه

بوده و زمانی معاون سعيد امامی در معاونت امنيت به حساب می آمده سال  ٢٣ارشد وزارت اطالعات طی 

ها از سوی همين وزارتی بوده آه مثًال   سال تحت شديدترين شكنجه٢اين افشاگری به مدت او به دليل . است

ی جسمی، فشار بر  زا، شكنجه با استفاده از قرص های توهم» یروان گردان«. اصالح طلب ناميده می شود
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 اطالعات به دليل هايی است آه اين مدير ارشد سابق وزارت اش و فروپاشاندن خانواده از انواع شكنجه  خانواده

منتقل آردند،  ٠٩٢زمانی آه زهرا آاظمی را به . اند متحمل گرديده و هنوز هم رهايش نكرده افشای مسائلی،

بعدًا . صدای ناله های يك زن را می شنيدم اما از هيچ چيز اطالع نداشتم. من در سلول های همان زندان بودم

. داها را شنيده بودند، شنيدم آه زهرا آاظمی اينجا بوده استدر همين بند دربسته از ساير زندانيان آه سروص

زندانيانی اگر چه غير سياسی ـ مثًال مالی ـ توضيح می دادند آه برای گرفتن اعتراف از آنها، خانواده های آنها 

فشارهای زياد، مرتضوی، ارجمند و قاضی صابر، برای گرفتن اعتراف و مصاحبه از . اند را به زندان آورده

هزاران تن از جوانان و حتی نوجوانان را دستگير . خرداد، يك امر عادی به حساب می آمد ٢٠زندانيان جنبش 

اينها، آارهای عادی رژيم جمهوری اسالمی در برخورد . و به اوين و حتی سلولهای انفرادی منتقل آرده بودند

ی مربوط به  شاره آردم، مثًال در پروندهاز آن سو، همانگونه آه ا. با يك جنبش اعتراضی و مسالمت آميز است

شهرام جزايری آه سروصدای زيادی به راه انداختند، برخالف زندانيان سياسی، اينك در يك بخش ويژه زندگی 

ی ساير  ی امكانات رفاهی برخوردار است و بنا به گفته و همه» موبايل» «اينترنت«او از آامپيوتر، . می آند

به تعبير زندانيان، . به سر می برد» سوئيت« چند روز در هفته در نزد او در اين زندانيان، خانم جديد او،

زندانی سياسی اما بايد دوره های طوالنی در سلول های انفرادی به ! شهرام جزايری برای خود حكومتی دارد

 های آشكار اينها تناقض هاو تبعيض. دربند عمومی نيز از آمترين امكانات رفاهی برخوردار نيست. سر ببرد

مطمئن هستم امثال جزايری ها ـ همانگونه آه در مورد رفيق دوست صورت . در رژيم جمهوری اسالمی است

اينگونه برخوردها حاآی از اين است آه جمهوری اسالمی . گرفت ـ پس از مدتی عفو گرفته و آزاد خواهند شد

 .سياسی و ابراز عقيده زندانی شده اندآسانيكه به جرم . فقط در مورد زندانيان سياسی سختگيری می آند

 

 سيونييشنهاد به اپوزپيك 
من تصميم ندارم در . برخوردار است» بد«ی ويژگی های يك رژيم  به نظر من رژيم جمهوری اسالمی از همه

 ی صورتبهرفقط الزم است به اين نكته اشاره آنم آه . نمی خواهم تاريخ نگاری آنم. مورد گذشته صحبت آنم

شرايط . گيرند به دست  را ۵۶ـ ۵٧ وقايع سالهای روحانيون توانستند رهبری سياسی ـ اجتماعی  که بود

رقابت بين آمريكا و شوروی يكی از . ای و داخلی دست به دست هم داد تا چنين اتفاقی بيفتد جهانی، منطقه 

رد آه در هر صورت از ايران آمريكا به اين دليل سرسختانه از رژيم شاه حمايت می آ. عوامل تعيين آننده بود

نيروی ملی آه بتواند اين وظيفه را بر عهده . و نفوذ شوروی سابق بسازد» مسآموني«دژی در مقابل گسترش 

مرداد شكست  ٨٢دآتر مصدق به راحتی در آودتای . باشد، وجود نداشت» دموآراتيك«بگيرد و در عين حال 

. ايستادگی آند» آودتا« سياسی ـ اجتماعی نبود تا در مقابل خورد و دارای يك نيروی سازمان يافته وتوانمند

اين نيروی مذهبی بود . و پايگاه اصلی آن شوری داشتند» یسوسياليست«نيروهای چپ نيز دل در گرو حكومت 

از سوی ديگر رژيم شاه نيز به . ی آمريكا بود قادر به انجام اين خواسته» آمونيستي«آه به لحاظ ماهيت ضد 

اين نيرو اگر چه . يت ضد دموآراتيك، نمی توانست در مقابل خواسته های آزاديخواهان مقامت آنددليل ماه

 اما در داخل با چالش جدی حقوق بشر ،مناسب تشخيص داده شده بود) مقابله با نفوذ چپ(برای آن هدف غرب 

و مقامت   ٢۴خرداد  ۵١ يه اهللا خمينی درآهمين مسايل موجب شد تا به دليل قيام . و دموآراسی روبرو بود
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شاه نيز سر ناسازگاری داشت، روحانيت » مدرنيزم«سال تا پيروزی انقالب اگر چه آيه اهللا با  ۴١ياران او طی 

به دليل تضاد اصولی » آلترنايتو«جدی داخلی از يك سو و عدم مخالفت غرب با اين » آلترناتيو«به عنوان يك 

 . ر موضع رهبری مبارزات تاريخی ملت ايران قرار بگيرداز ديگر سو، توانست د» مسآموني«آن با 

به جز نظام پادشاهی آه به صورت طبيعی در مقابل جنبش قرار می گرفت، ساير گروههای 

، آمونيست ها )یمجاهدين ـ چريك های فداي(از روشنفكران، ملی ها، ملی ـ مذهبی ها، چريكها » سيونياپوز«

 آه از ، راوزن اجتماعی برخوردار بودند، به نحوی رهبری روحانيتسيون آه از يی نيروهای اپوز و همه

نمی توانست به خود روحانيت به دليل ماهيت مذهبی .  پذيرفتند،ای برخوردار بود قدرت بسيج آنندگی توده

های منفعت طلبانه مثل انحصار طلبی،  ی گرايش يعنی اگر حتی همه. عمل آند» دموآرات«عنوان يك نيروی 

اين يك امر محال است، بشر از (ی انقالب زدوده شود  واهی و امثال آن از اين نيروی مذهبی در آستانهامتياز خ

، ماهيت مذهبی روحانيت و خصلت های صنفی ـ طبقاتی آن، موجب می شود تا اين صنف )گرايش فارغ نيست

ای بروز اختالف و جنگ همين عامل زمينه ه. برخوردار باشد» دموآراتيك«نتواند از ويژگی های يك رهبری 

البته به نظر من شايد الزم بود ملت . و نزاع در بين گروههای مختلف سياسی پس از انقالب را به وجود آورد

ی آن سنگين بود ـ تا برای هميشه تكليف  ايران اين دوره ی تاريخی را پشت سربگذارد ـ اگر چه هزينه 

از سوی .  بر اين ادعا بود آه حكومت حق اوستروحانيت همواره. روحانيت وحكومت دينی مشخص شود

. ديگر اين مسأله را تبليغ می آرد آه اگر به حكومت دسترسی پيدا آند، آشور را تيدبل به بهشت خواهد آرد

سال گذشته، تاوان اين  ۵٢ملت ايران در . تاريخی برای روحانيت درآمده بود» ُپز«اين ادعا به صورت يك 

ی تلخ تاريخی به آن معنا نيست آه ملت ايران در دموآراسی خواهی خود  ته اين تجربهالب! ه استرا داد» ُپز«

بايد از تجربه . تاريخ همه ی ملت ها مشحون از اينگونه تجربه هاست. اشتباه می آرد يا دچار شكست شده است

می دانستيم آه يك روحانی برای مثال ما از آجا بايد .  گذشته چراغ راه آينده باشد اجازه داد تا ها پند آموخت و

ی پيروزی انقالب يك  ای در زندان بوده و يا در آستانه ای آه به دليل مبارزه با رژيم شاه، دوره مثل آقای خامنه

روحانی تبعيدی است و با استبداد و ديكتاتوری سرناسازگاری داشته، وقتی با جانفشانی تاريخی يك ملت و 

 از ديگر سو و به  ۵۶ـ ۵٧سو و شرايط خاص تاريخی ايران در سالهای گروههای مبارز و آزاديخواه از يك 

دليل يك اشتباه تاريخی از طرف گروههای پيشرو در آزاديخواهی در موضع آادر رهبری انقالب قرار می 

های مذهبی آشنايی داشتند،  گيرد، آن می آند آه خود روزی در صدد نفی آن بود؟ البته آسانيكه با تاريخ حكومت

 اما افسوس آه صدای آنان در هياهوی تبليغی انقالبيون گم ،شاپيش اين وضعيت را نيز پيش بينی آرده بودندپي

 . شد

اين حكومت به دليل اينكه يك . ی ويژگی های يك حكومت بد را داراست گفتم آه اين حكومت همه

اين ويژگی باعث تحميق . دمعرفی می آن) تئوآراتيك(» اهللا«ماهيت مذهبی دارد، خود را به عنوان حكومت 

، »مفسد«، »معاند«، »محارب«توده ها به دليل اعتقادات آنان از يك سو و تمسك به قوانين مذهبی مثل 

 .برای پوشش گذاشتن بر رفتار خود می شود» منافق«، »آافر«، »مرتد«
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رايی حكومت دينی به اين دليل آه خودرا منتسب به خدا می داند، بنابراين از ويژگی مطلق گ

ی خدا و اختيارات ولی فقيه مساوی با اختيارات  رأی رهبر به عنوان رأی نماينده. برخوردار است) ابسولوتيزم(

 .پيامبر به حساب آمده و برای او قدرت مطلقه و فرا قانون قايل می باشند

جزم بنابراين يك حكومت . نخواهد داشت) دسپاتيزم(ی جز استبداد رأی  خاصيت مطلق گرايی نتيجه

ای، مخالفين و دگرانديشان تا  به تعبير آقای خامنه. انديش و ديكتاتوری هيچ حقوقی برای هيچ مخالفی قايل نيست

 .اين همان حرفی بود آه شاه به مخالفين خود می زد. نكنند، آزاد هستند) بخوانيد مخالفت(وقتی شرارت 

ايی و جزم انديشی و باور به روحانيت به دليل اينكه يك صنف است، عالوه بر خصلت مطلق گر

آنها بر اين باور هستند آه . نيز خواهد داشت» اريستوآراتيك«حكومت آنان يك ماهيت » تئوآراتيك«حكومت 

بی سبب نيست آه همواره پست های عالی حكومت در دست . ها باشد » اليت«حكومت بايد متعلق به نخبه ها و 

ژگی ها موجب می شود تا حكومت يك ماهيت تماميت خواهی يا اين وي. روحانيون يا فقها قرار گرفته است

برای حفظ قدرت و » فاشيستي«ی اين شرايط زمينه های يك حكومت  در واقع همه. پيدا آند» توتاليتر يابي«

آه خود را نماينده ی خدا دانسته و حق را منحصر به خود به حساب می » اليت«ای  حكومت در دست عده

ی مقدسات برای  آنها برای حفظ اين حق انحصاری به يك باند تبديل شده و از همه. خته استآوردند را فراهم سا

برای مثال هيچكدام از رهبران . استفاده از ابزار تبليغ از تخصص های آنها می باشد. خود بهره می گيرند

رانشان، خود و خانواده ای و رفسنجانی، و ساير همكا جمهوری اسالمی اعم از آيه اهللا خمينی تا آقايان خامنه

با اين وجود به خود حق می دهند تا از جانب شهدا و خانواده های . اند هايشان در جنگ يا انقالب، شهيد نداده

چرا بايد يك حكومت به خود حق بدهد . من هنوز رمز اين نمايندگی يا قيموميت را در نيافته ام. آنان نظر بدهند

ی خون شهدا ناميده و خود را وارث و ميراث  گفته و قدرت خود را ثمرهی او سخن  از طرف شهيد و خانواده

 خوار شهدا و ايثارگران به حساب آورد؟

در حاليكه مطابق . ی همين روحانيون حاآم است سخنگويی از جانب مذهبی ها و مؤمنين نيز بر عهده

مسلمان با حكومت واليت فقيه درصد از همين مردم  ٩۵آمارهای به دست آمده توسط نهادهای حكومت، بيش از 

ی مؤمنين  مخالف هستند؛ با اين حال مشاهده می شود آه ولی فقيه به خود حق می دهد به عنوان سخنگوی همه

هنوز نتوانسته ام رمز اين نكته را پيدا آنم آه چرا بايد يك نفر به خود حق بدهد از جانب همه ی . نظر بدهد

 !ملت ايران حرف بزند

ی آافی از پول نفت و گاز و فروش معادن و منابع آشور برای به وجود  به اندازهاز سوی ديگر، 

نيروی سرآوبگری آه به دليل فقر و بيكاری، بی سوادی . آوردن يك نيروی سرآوبگر بهره برداری آرده اند

كانات ی ام وقتی دين، ايمان، انقالب، شهيد، آشور، پول، نفت، ارتش، و همه. های بارز آن است از مشخصه

گروهی درآيد آه آمترين توجهی به قانون و منطق نداشته و از هيچ آس نيز حرف شنوايی » منوپول«آشور به 

هزينه های حكومتی و . ندارد، وضعی پيش خواهد آمد آه اينك مردم ايران با آن دست و پنجه نرم می آنند

رانت خواری، فساد، !  بيداد می آندتبليغاتی سرسام آور است؛ در حاليكه فقر و بيكاری و گرانی و تورم

ی حاآميت انحصاری و  ی مشكالت و موانع بيرونی باشد، نتيجه سرآوب، فقر و تبعيض بيش از آنكه زاييده

 .استبدادی است
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مسأله اين است آه در مقابل اين بی . اينها چيزی نيست آه مردم و يا حتی حاآميت از آن غافل باشند

ی ارآان حكومت به قدری زياد است آه من در اين   نظر من بی عدالتی در همهعدالتی ها چه بايد آرد؟ به

ی  ی قوه ی خاص يعنی آنچه در حوزه من فقط از يك زاويه. نوشته نتوانستم برگی از اين بی عدالتی را بازگو آنم

 .کرده ام ساله را بيان ٩قضاييه بود و برای يك گروه سياسی پيش آمده و در يك زمان 

 در اوايل سال جاری نوشته. ام  در مورد راه حل برون رفت از اين چاه، مطالبی گفته يا نوشتهمن قبًال

در آن نوشته ـ قبل از جنبش .  منتشر آردم*»سيون برای تشكيل شورای ائتالفيفراخوان اپوز«ای تحت عنوان 

، تصميم دارم در اين مورد  ماه گذشته٧ی   اينك و پس از تجربه.خرداد ماه ـ مسايلی را مطرح آرده بودم ٢٠

تحت هيچ شرايطی ) اصل واليت فقيه+ جمهوری اسالمی (به نظر من، رژيم واليت فقيه . بيشتر سخن بگويم

» دموآراتيك«حقوق بشر، دموآراسی، تساوی حقوق زن و مرد و رعايت حقوق اقوام ايرانی مطابق يك الگوی 

 آه ولی فقيه بپذيرد در چارچوب قانون اساسی در مقابل پذيرش اين اصول به اين معناست. را نخواهد پذيرفت

نهادهای انتصابی برچيده شود، اجرای قوانين خشن تعطيل شود، حجاب آزاد شود، رژيم در . ملت پاسخگو باشد

 نظارت .مورد روابط دختر و پسر و نيز چيزهايی آه مربوط به زندگی خصوصی افراد است دخالت نكند

ی  ردد و همهسيون تبعيدی بدون واهمه به آشور برگيفو عمومی داده شود، اپوزاستصوابی تعطيل شود، ع

دادگاههای انقالب و ويژه روحانيت تعطيل . گروهها امكان فعاليت آزاد داشته باشند و دين و عقيده آزاد باشد

شود و از سوی ديگر آزادی احزاب، مطبوعات و تظاهرات تضمين . شود، تمامی زندانيان سياسی آزاد شوند

اگر چنين اتفاقی بيفتد به اين معناست آه . هر نوع تفتيش عقيده، شكنجه، شنود و سانسور، ممنوع اعالم شود

چون وقتی مردم بتوانند آزادانه فعاليت آنند و در . ضرورتی برای وجود واليت فقيه وجود نداشته باشد

 سرنوشت خود دخالت بكنند، چه نيازی به قيم دارند؟

از اينكه اصالح طلب ها بتوانند با اصالح قانون اساسی، واليت فقيه را حذف آنند نيز از ديگر سو 

ی حزب مشارآت آه توسط محمد رضا  اصالح طلب های حكومتی مطابق آخرين نظريه. ترديد جدی دارم

ی و ا آنها بر اين باورند آه اگر آقای خامنه. خاتمی مطرح شد صرفًا به دنبال اجرای قانون اساسی هستند

نهادهای منتسب او حاضر باشند در چارچوب قانون عمل آرده و در مقابل ملت پاسخگو باشند، دموآراسی 

اين ! آنها از يك قدرت فراقانون و حكومت فردی، انتظار برقراری دموآراسی دارند! دينی برقرار خواهد شد

گويا . استزم مربوط به خود دموآراسی دارای فرهنگ و لوا. نظريه بسيار ناآارآمد و تناقض آميز است

! به دست آورند» یگالب«، »آلبالو«درون حكومت در انتظار اين هستند آه از درخت » اصالح طلبان«

اصالح طلبان آزاد، اما وضعيت . بنابراين من به سهم خودم هيچ اميدی به اصالح طلبان درون حكومت ندارم

به نظر من آنها نيز توفيقی به . ا حذف واليت فقيه هستندآنها خواهان حفظ  جمهوری اسالمی ب. متفاوتی دارند

نيرويی آه بايد برای وادار آردن رژيم به پذيرش تغيير قانون اساسی به قصد حذف اصل . دست نمی آورند

» سكوالر«اين نيروخواهان يك حكومت . واليت فقيه، بسيج شود نيروی مردمی يا نيروی جريان سوم است

از سوی ديگر، نيروی . ديگر برای برقراری مردم ساالری به سبك دينی مبارزه آنداست و حاضر نيست بار 

بنابراين اصالح طلبان . ی خود دسترسی پيدا آند ای نيست آه بتواند به اين خواسته اصالح طلبان آزاد به اندازه

ـ مذهيی، خودبخود،  آزاد و آسانی همچون عمادالدين باقی، هاشم آقاجری، آديور، عبداهللا نوری و نيروی ملی

  همين کتاب٣ پيوسترجوع کنيد به  *
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پس تا زمانيكه . ی آنها بی ثمر خواهد ماند ی جريان سوم قرار خواهند گرفت و يا اينكه مبارزه در فرايند مبارزه

اصالح طلبان آزاد نيز در صدد باشند صرفًا برای حذف اصل واليت فقيه از قانون اساسی و نهادهای انتصابی 

ضمن اينكه اين نيرو نيز مورد سرآوب رژيم قرار گرفته و .  نخواهد بودمبارزه آنند، اميد زيادی به نيروی آنها

 .آزادی عمل فراوانی ندارد

، آيه اهللا منتظری و طيف وابسته به (IDF)ی دموآراتيك ايران  نيروی جريان سوم البته، شامل جبهه

ايرانيست ايران، ی ملی ايران، حزب ملت ايران، حزب پان  ، جبهه(USF)ی متحد دانشجويی  ايشان، جبهه

آانون نويسندگان ايران ، نيروهای مستقل سياسی، دانشجويی، روشنفكری و ساير احزاب و گروهها و دفتر 

و نيز ساير احزاب و ) های اسالمی دانشجويان وابسته به اين جناح جناح عالمه و انجمن(تحكيم وحدت 

دن به دموآراسی از راه برگزاری يك درون مرز، دارای مواضع شفافی برای رسي» سيونياپوز«گروههای 

اما مسأله اين است آه رژيم . استبرای رسيدن به يك ساختار غير دينی » دموآراتيك«آزاد و » رفراندوم«

ی مسالمت آميز را از اين نيروی جريان سومی گرفته  جمهوری اسالمی فرصت سازماندهی برای يك مبارزه

به بيان روشن تر، مردم . نيازمند رهبری و سازماندهی استملت ايران، » جنبش دموآراسی خواهي«. است

. ی مسالمت آميز هستند در اليه های گوناگون به ويژه جوانان و دانشجويان حاضر به فداآاری در يك مبارزه

ی دانشگاهها و حتی جوانان در محله های مختلف  همه. بخوبی اين ادعا را اثبات می آند ٨٢خرداد  ٢٠جنبش 

خانواده ها با به صدا درآوردن بوق اتومبيل ها و يا حضور در ميادين . ك و بزرگ به ميدان آمدندشهرهای آوچ

شهرها با فرزندان خود همدلی نشان دادند، اما اين جنبش از يك رهبر، سازماندهی و نيروی پشتيبانی بی بهره 

التی و رهبری، يتيبانی، تشكهر بار ديگر نيز آه اين جنبش از نيروی پش. بود و به همين دليل سرآوب شد

. شود ی از نتايج تحريم انتخابات نيز بهره گيری الزم نم. ای نداشته باشد به همين سرنوشت دچار خواهد شد بهره

 .اين مسأله نيز ريشه در عدم سازماندهی و رهبری دارد

 زمان اين وضعيت در. در خارج از مرزها به سر می برد» سيونياپوز«از سوی ديگر، بخش اصلی 

ی  ی سازمان دهی و تشكيالت دارد ـ به ويژه نيروهای وابسته به جبهه آن نيرويی آه تجربه. شاه وجود نداشت

در عين حال عالوه بر سرآوب آزاديخواهان درون مرز از سوی . چپ ـ  در خارج از آشور به سر می برد

ارزين درون مرز در بين مردم وجود حاآميت، به لحاظ عملكرد حاآمين فضای بی اعتمادی زيادی نسبت به مب

سرآوب . دارد آه مانع از اين می شود آه اين گروهها گرد هم آيند و يا اينكه، مردم به حمايت از آنها برخيزند

داخل مرز شده » سيونياپوز«آزاديخواهان از يك سو و بی اعتمادی عمومی از سويی موجب ناآارآمد شدن 

گاه است و تالش می آند ضمن تشديد فضای بی اعتمادی از راه ايراد رژيم از اين ضعف ها بخوبی آ. است

 . تهمت عليه مبارزين در عين حال فضای سرآوب را رقيق تر آند

دن اين خالء چه آمكی برای پر ش» یی جمهوری خواه جبهه«اه حل چيست؟ در چنين شرايطی ر

 هنوز بخشی ؟ انجام داده استبانی آنندهبی اعتمادی، عدم سازمان دهی و رهبری و عدم يك نيروی پشتيبزرگ 

دل در گرو اقدامات اصالح طلبان درون حاآميت دارد  و منتظر نشسته است » ی جمهوری خواهي جبهه«از 

» سيونياپوز«را به وجود بياورند تا » دموآراتيك«ی  تا محمد رضا خاتمی و محمد خاتمی شرايط يك جامعه
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ی  جبهه«يا اصالح طلبان دينی، اقدامی بكنند و ! رت مشارآت بجويدبتواند به درون آشور برگشته و در قد

 !برای او به به و چه چه بگويد» یجمهوری خواه

من خودم را . های پيش تر نيز گفته ام، اين اقدامات را آافی نمی دانم من البته همانگونه آه در اعالميه

جبهه  تنها من به عنوان يك فرد بلكه می دانم و به اين لحاظ نه» یی جمهوری خواه جبهه«ی از  عضو

مرداد و نيز دفاع از يك جمهوری  ٨٢را دارای مواضع شفافی در نقد حكومت شاه، آودتای  ايران دمکراتيک

هيچكدام از نيروهای مبارز در درون مرز، از بدی های يك حكومت فردی، غير پاسخگو . دموآراتيك می دانم

و » جمهوری خواهي«اما اين مسأله نبايد مانع از همكاری دو نيروی مهم  ،ناآگاه نيستند» دموآراتيك«و غير 

 .من الزم می دانم نظراتم را شفاف تر بيان آنم. شود» مشروطه خواهي«

سال گذشته به عنوان رژيمی آه جايگزين  ۵٢به دليل عملكرد بسيار ناثواب جمهوری اسالمی در 

ی نزديك، حكومت شاه در مقابل حكومت شيخ را تبرئه آرده و  رژيم شاه شده است، افكار عمومی در يك مقايسه

عملكرد جمهوری اسالمی موجب شده است تا شاه . ی بسيار بهتری داده است به همين دليل به حكومت شاه نمره

سخن من اين است آه احزاب و گروههای . از جايگاه مثبتی به ويژه در بين توده های مردم برخوردار شود

استفاده » جنبش دموآراسی خواهي«من حفظ مواضع خود، می توانند از اين شرايط به نفع ض» سيونياپوز«

 تشكيل يك شورای  که استاينسيون دموآراسی خواه يبنابراين به صورت مشخص پيشنهاد من برای اپوز. آنند

مشروطه « و »جمهوری خواه«اين شورا می تواند ترآيبی از جناحهای . را در صدر وظايف خود بداندی ائتالف

 . باشد» خواه

شورا نمايندگان همه احزاب و گروهها با ديدگاههای متفاوت را گرد هم آورد، گام مهمی برای که اين 

درون مرز را نيز به » سيونياپوز«توان، آسانی از  ی م. رهبری و سازماندهی مبارزه برداشته خواهد شد

 تشكيل بشود مبارزين درون مرز برای هر نوع اگر چنين شورايی. صورت مشورتی در اين شورا گنجانيد

. المللی را به نفع مبارزات ملت ايران بسيج آند اين شورا بايد بتواند پشتيبانی بين. همكاری اعالم آمادگی آنند

تشكيل نشود و » سيونياپوز«اگر . المللی گام مهم و اصلی برای پيروزی ملت ايران خواهد بود های بين تحريم

تواند  شورای رهبری مي: زمان دهی مبارزين نپردازد ـ نيروهای چپ قادر به انجام اين آار هستندچنانچه به سا

المللی برای يك تحريم مؤثر   اگر در جهت جلب حمايت بين.اين آار را بر عهده آنها گذاشته و از آنها حمايت آند

بايد بر يك انقالب .  نخواهد شدعليه جمهوری اسالمی نپردازد، اين رژيم حاضر به واگذاری قدرت به مردم

با تعارف نيز قدرت . اين رژيم تا دندان مسلح است. برای تغيير و سرنگونی اين رژيم تأآيد آرد» دموآراتيك«

 .  دارای يك ماهيت خشن و سرآوبگرانه است زيرارا رها نخواهد آرد

ايد اذهان سياستمداران همچنين ب. بايد به اين رسالت تاريخی خود توجه داشته باشد» سيونياپوز«

» سيونياپوز«متأسفانه . های ملت ايران و ماهيت سرآوبگرانه اين رژيم توجيه شود المللی در مورد خواسته بين

اگر همه ما بر اين اصل باور داشته باشيم آه سرنوشت حكومت . به اين وظيفه تاريخی خود عمل نكرده است

ر سازمان ملل، از سوی اآثريت مردم مشخص خواهد شد، بنابراين آزاد زير نظ» رفراندوم«آينده ايران در يك 

من بر اين باور هستم آه حكومت آينده .  خواهان بود با مشروطه» جمهوری خواهان«نبايد نگران همكاری 

. های خودآامه به سر آمده است دوره حكومت. باشد» دموآراتيك«تواند غير  ايران هر نوع حكومتی باشد، نمي
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با » خواهان ی جمهور« وسوسه تا آنجا برجسته شود آه مانع از همكاری علمی و تعريف شده بين نبايد اين

ام، بخوبی آگاه هستم آه  من به دليل اينكه در چند سال گذشته دائم زير بازجويی بوده. بشود» خواهان مشروطه«

مين اساس از سران بر ه. برد سود مي» سيونياپوز «ات موجود ميانرژيم جمهوری اسالمی از اختالف

بايد . دن ترور و وحشت ائتالف آن اين درخواست را دارم آه برای پايان بخشيدن به حكومت» سيونياپوز«

با » خردگرايي«دوران . ای دست يافت های عاقالنه  حل اختالفات تاريخی را به آناری زد تا بتوان به راه

در اين .  حكومتی بر پايه خرد و حقوق بشر خواهد بودحكومت آينده ايران. پايه سازگاری ندارد ی های ب تعصب

فصل جديدی از . حكومت جديد ما قادر خواهيم بود اختالف خود را در يك چارچوب منطقی حل و فصل نماييم

 . سيون به پيشواز اين دوران جديد برودياپوز. نحوه حكومت داری در پيش روی ملت ايران است

ون و بيرون بر اين رژيم فشار وارد نيامده و اجماع جهانی برای برداشت من اين است آه اگر از در

زندانيان سياسی عليه جمهوری اسالمی به وجود نيايد، من و همه قيد و شرط  ی رعايت حقوق بشر و آزادی ب

 . شود تا از سازماندهی و شتاب مبارزه آاسته شود ی همين مسأله موجب م. ساير مبارزين در زندان خواهيم ماند

 پادشاهی، روشنفكری، جمهوری خواه ها، ملی ـ مذهبی، سوسياليستی با ، ملی، دموآراتر آدام از نيروهایه

 در در يک اتحاد عمل مشترک و و  گام بردارندیراه تفاهم مل در حفظ مواضع و باورهای خود خواهند توانست

در اين . جيرهای استبداد شرآت آننديك برنامه ائتالفی با هدف آزادی ايران، برقراری دموآراسی و گسستن زن

افراطی و تماميت خواه از هر » سيونياپوز«ی وابسته به رژيم و يا وابسته به برنامه ائتالف، افراد يا گروهها

بايد با نيروی . ی ائتالفی آارشكنی شود امهبايد هوشيار بود و اجازه نداد در برن. طرف، آارشكنی خواهند آرد

بايد با در پيش گرفتن متانت و . فيت مواضع خود در نزد جامعه بين المللی بيفزائيمهر چه تمامتر، بر شفا

با تمرکز بر نقاط بايد . سياست گذشت دست ياری از فراز مرزبندی های ايدئولوژيک بسوی يکديگر دراز کنيم

 .ضعف رژيم، اين هيوالی زخم خورده را قدم به قدم به عقب نشينی وادار کنيم

 

 - ايانپ  -
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 ،منتشر شد» ناگفته های انقالب سخنی با انصار،«زارش تحليل گونه ای که تحت عنوان دراولين قسمت از گ
يل به دراين نوشتار که قسمت دوم از آن تحل. سال اخير را به نقد و بررسی کشانديم ٢٠بخشی از تاريخ سياسی 

حساب می آيد، تالش خواهيم کرد با شفافيت نمايان تری گذشته را به بوته ی نقد بکشانيم و د رعين حال راه حل 
اميد است مورد توجه دست اندرکاران امور مملکت و .  ساختار سياسی ايران ارائه دهيم هايی از سر صدق برای

ل نگاه ما به مسايل يک نگاه از دريچه بيان گذشته ی در تحليل قب. فعاالن صحنه ی فرهنگ و سياست قرار بگيرد
اين شماره . سياسی خود بود به همين دليل شعاع گزارش ها و تحليل ها و نقد و بررسی ها يک شعاع محدود بود

در .  دهيماز گذشته چراغی برای آينده به دستقرار است مصلحت های کلی تر را ببينيم و با چنين نگرشی 
يک گام مهم ملت ايران ١٣۵٧بهمن  ٢٢ه ی قبل بر اين واقعيت تاکيد کرديم که انقالب اسالمی گزارش تحليل گون

اين ساختار . به پيش بود، زيرا ساختار سياسی و بافت حکومت، سلطنت مطلقه ی فردی بر ايران حکومت داشت
 شده بود تا شاه سياسی عالوه بر خسارتهای جبران ناپذير که بر فرهنگ و اقتصاد کشور وارد ساخت موجب

 نظامی، همه ی مردم را کنترل کند تا جزيره ی ثبات مورد – انتظامی –تالش کند از طريق نيروهای امنيتی 
در واقع همه ی امکانات کشور بايد به کار گرفته می شد تا يک بافت انحصاری .  آمريکا، صدمه نبيند-نظر شاه

د، برقرار بماند تا هم سلطنت پايدار باشد و هم از دريچه ی و خانوادگی که از حمايت آمريکا نيز برخوردار بو
. سلطنت مطلقه ی فردی، منافع غرب و خصوصًا امريکا در منطقه ی مهم خليج فارس و خاورميانه تامين شود

آمريکا سلطنت را حمايت می کرد تا در رقابت های بلوک غرب يا شرق و حتی در محدودی گسترده تر منافعش 
با اه نيز از منافع بلوک غرب دفاع می کرد تا حمايت های آمريکا برای تداوم سلطنت مطلقه را ش. تامين شود

مردم .  آمريکا برداشته می شد، دستگاه سلطنت مطلقه حريف مردم ايران نبودخود داشته باشد زيرا اگر حمايت
ستار بودند اما ساختار سياسی ملی را خوارفاه، آزادی، عدالت، تساوی، رشد و توسعه و عزت اسالمی و استقالل 

 .حاکم بر ايران عملکردی را بروز می داد که نمی توانست خواسته های ملی را تامين کند
البته چالش قدرت در ايران يک چالش دايمی بوده است اما از دوران مشروطيت اين امر، به صورت 

خواهان براين بود که مردم را در در مشروطيت همه تالش مشروطه . جدال شفاف بين مردم و سلطنت در آمد
اين مهم نيز از طريق کاهش سهم شاه و سلطنت امکان پذير بود، زيرا دو . حکومت و اداره ی کشور سهيم کنند

مملکت و دو قدرت نبود بلکه يک قدرت و يک مملکت بود که به صورت انحصاری و استبدادی در يد قدرت 
ر ميزانی که بر سهم مردم از شرکت در قدرت افزوده می شد الزم بود به ه. مطلقه ی خانواده سلطنت درآمده بود

مشروطه خواهان توانستند خاندان . که از کفه ی ديگر يعنی سهم سلطنت کاسته شود تا نوعی توازن برقرار شود
سلطنت و شخص شاه را قانع کنند که صالح ملک و مملکت و سلطنت بر اين است که همه ی امور بر پايه ی 

علل . اين پيشرفت خوبی بود و شاه نيزپذيرفت اما ادامه نيافت. ه ی ملت از طريق قانون اساسی مشروط شوداراد
و عوامل فراوان از داخل و خارج کشور دست به دست هم داد تا مشروطيت ادامه نيابد اما کودتای رضاخان تير 

 .خالصی بر پروسه ی قانونگرايی و مشروطيت در ايران بود
و خروج اجباری و ذلت بار رضاخان از ايران وضعيتی در کشور به وجود آمد ١٣٢٠ريور بعد از شه

که مشروطه خواهان و قانونگرايان را کمک کرد تا بار ديگر خواسته های ملی و مردمی را بر اراده ی شاه و 
ن سياسی ايران نهضت ملی دکتر محمد مصدق وجه بارز اين تالش جديد نخبگا. حاميان استعماری او تحميل کنند

اتوری مطلق رضاخان مبارزات افراد ملی همچون مدرس خط اثر اگر چه در دوران ديکت. به حساب می آيد
و د ردوران سلطنت شاه جوان نيز همه ی نيروهای ملی و مذهبی و چالش بين ملت و سلطنت را پی ميگرفت 

ت اهللا کاشانی به عهده داشت و دکتر مبارز غيرملی و غير مذهبی که مشخصًا رهبری نيروهای مذهبی را آي
مصدق نيز نهضت ملی را رهبری می کرد و حزب توده طيف مبارزين خارج از نفوذ رهبران ملی و مذهبی را 
در بر می گرفت اما در هر حال حاصل همه ی تالش ها اين بود که شاه سلطنت کند و دولت بتواند در چارچوب 

در واقع نهضت ملی دکتر مصدق که توانسته بود همه ی گرايش ها . دازدقانون به وظايف ملی و مردمی خود بپر
را در درون خود جا بدهد و حاصل آن ملی کردن نفت و بعد هم تشکيل يک دولت ملی و مردمی بود، گام دومی 
بود که در طول صد سال اخير مردم ايران را  در سرنوشت خود دخالت می داد و قدرتهای مطلق خواه و فردی 

تالش نيروهای ملی و مذهبی از داخل با مخالفت . خانوادگی را در چارچوب قانون محدود و محصور می نموديا 
جدی محافل نزديک به سلطنت مطلقه روبرو بود و از بيرون زير فشار فراوان کشورهايی چون آمريکا، انگليس 

اد وابسته حاصل اين چالش جدی و اذناب داخلی آنان همچون حزب توده و ساير افر) شوروی آن زمان(و روس 

الف
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 ١٣٣٢مرداد سال  ٨٢سلطنت مطلقه با پادرميانی آمريکا به نفع سلطنت و کودتای آمريکايی م و دستگاه بين مرد
 .به سود سلطنت مطلقه و استبداد شاهی پايان گرفت

ی دهه ی ياس و نااميد ١٣۴٢در سال مينی تا قيام روحانيت به رهبری امام خ ١٣٣٢فاصله زمانی 
در طول اين يک دهه همه صداها درگلو خفه شده . نمايندگان تفکر مردم ساالری و قانونگرايی به حساب می آيد

رهبران ملی مثل مرحوم دکتر مصدق، مرحوم آيت اهللا طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان و دهها شخصيت . بود
ستگاه سلطنت مورد حمايت آمريکا تالش کرد  مذهبی د رتبعيد يا کنج زندانها به سر می بردند در عين حال د-ملی

بعد از . روابط خود را با نهاد رسمی روحانيت از جمله زعيم حوزه ها يعنی مرحوم آيت اهللا بروجردی حفظ نمايد
مهيا شد و امام نيز از نارضايتی هايی که به دليل ) ره(فوت آيت اهللا بروجردی، زمينه برای تقويت امام خمينی

اپيتوالسيون يا انجمن های ايالتی و واليتی و ساير عملکردهای دستگاه سلطنت مطلقه ی تصويب اليحه ی ک
وابسته به آمريکا به وجود آمده بود کمال بهره ی سياسی را برده و به مخالفت جدی با شاه و آمريکا برخاست و 

 .دايه گذاری کررا پ۴٢خرداد  ۵١با به صحنه کشانيدن روحانيون در صحنه ی سياست قيام 
تالش سومی بود که نيروهای مردمی را در مقابل دستگاه سلطنت قرار می داد اما اين  ۴٢قيام سال 

در دو انقالب يا . حرکت با دو حرکت قبلی يعنی انقالب مشروطيت يا نهضت ملی تفاوت های فراوانی داشت
هبری مردم نقش موثر حرکت قبل اگر چه عناصر موثری از روحانيت در سطح مرجعيت يا نزديک به آن در ر

داشتند اما نهاد حوزه با روحانيت به عنوان يک دستگاه رسمی دينی حضور نداشتند بلکه رهبری حرکت به دست 
در واقع . عناصری از روشنفکران بود که د رتالش بودند قانونگرايی و دولت مدرن را به درون حاکميت بکشانند

مشاهده می شد که تالش می کرد با  نوعی از تسامح سياسی در سنت سياسی دو انقالب قبل از انقالب سوم،
محدود و مشروط ساختن قدرت شاه و سلطنت مطلقه در عين حفظ آن، نوعی از دموکراسی و مردم ساالری بر 

با صراحت عليه شاه و سلطنت موضع گيری کرد و خواهان  ۴٢حرکت سوم يعنی قيام سال . کشور حاکم کند
 .ی حاکم بر کشور شدتغييراصولی ساختار سياس

بعدًا و از طريق تدوين برنامه های کلی حکومت آينده از طريق امام در عراق که در قالب درسهايی 
تحت عنوان واليت فقيه مطرح شد، تا اندازه ای معلوم شد شخص امام با همکاری برخی روحانيون که اکثرًا از 

 اهللا بهشتی، آقای هاشمی رفسنجانی، آيت اهللا خامنه ای، آيت شاگردان امام بودند که از جمله آيت اهللا منتظری، آيت
حکومت «اهللا مفتح و دهها شخصيت مبارز و روحانی، درصدد هستند تا ساختار سياسی جديدی تحت عنوان 

به بيان ديگر دمکراسی يا نظام مدنی مورد نظر . را جايگزين سلطنت مطلقه ی شاهنشاهی کنند» اسالمی
د مرحوم دکتر مصدق و ساير رهبران مذهبی در نهضت ملی که با دخالت های کشورهای مشروطه خواهان و بع

در . بيگانه به شکست منجر شده بود، جای خود را به يک نوع خاص از حاکميت دينی يعنی واليت فقيه می داد
مدل سلطنت . درآمدمقام مقايسه سه نمونه يا سه مدل از حاکميت در صد سال گذشته در ايران ارايه شد يا به اجرا 

نظام مردم ساالری که از سوی مشروطه خواهان و بعد شخصيت های . مطلقه که از سوی خارجی ها حمايت شد
که از ) که بعدًا به واليت مطلقه ی فقيه يا فردی تغيير ماهيت داد( مذهبی ارايه گرديد و نظام واليت فقيه -ملی

 . درآمد که هنوز هم تداوم داردسوی روحانيت و شخص امام پيشنهاد شد و به اجرا
مشروطه و . سلطنت مطلقه امتحان خود را داد و اگر حمايت بيگانگان نبود، به هيچ وجه قابل دوام نيز نبود

مردم ساالری با حفظ دستگاه سلطنت و شاه نيز نتوانست دوام بياورد زيرا در نهايت اين شاه بود که با تکيه بر 
واليت مطلقه فردی نزديک به بيست سال . به نفع سلطنت مطلقه تغيير می دادرا قدرت اربابان خارجی معادله 

در عين حال الزم است نگاهی به خواست مردم در گذشته و . است که تداوم يافته و اينک در پيش روی ماست
 بوده و در حال داشته باشيم تا معلوم شود آيا حکومت واليت مطلقه ی فردی تا چه اندازه با خواست مردم سازگار

در واقع بايد اين منطق بررسی شود که آيا نفی حکومت سلطنت . آينده چه وضعيتی در پيش رو خواهيم داشت
مطلقه ی فردی و ناکامی مشروطيت و مردم ساالری با حفظ سلطنت در چارچوب قانون از سوی مردم به اين 

 خواست مردم چيز ديگری بوده امام رهبران معنا بوده است که مردم خواهان واليت مطلقه ی فردی بوده اند يا
در عين حال بايد معلوم شود آيا عدم موافقت . رده اندانقالب تئوری مورد نظر خود را جايگزين خواست مردم ک

حوالت بعد از آن اين حقيقت به و ت ٧۶ خرداد ٢  کمااينکه در انتخابات -اکثريت قاطع ملت با واليت فقيه فردی
 - به معنای برگشت به حکومت مشروطه يا آن چيزی است که نيروهای معروف به ملی -اثبات رسيده است

مذهبی در دوران مرحوم دکتر مصدق مطرح کرده اند، می باشد يا احيانًا راه حل جديدتری در پيش روی مردم 
شکست سلطنت مطلقه بيش از هر . حکومت سلطنت مطلقه در ايران به شکست قطعی مواجه شد. قرار دارد

کرد آن در زمينه های سياست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، علم و چيزی در آيينه ای قابل رويت بود که عمل
سلطنت مشروطه يا مردم ساالری و قانونگرايی با حفظ تاج . تکنولوژی و حتی امور اخالقی بر جای گذاشته بود

ب
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. هانه يا يک تدبير خاص قرار داشتاگر چه در پس آن يک نيت خيرخوا. ناکارآمدی خود را نشان دادو تخت نيز 
شاه و آمريکا مردم را تحقير کرده بودند و نفس مبارزان و اصالح طلبان و انقالبيان را گرفته بودند، قيام امام و 

 بهمن  ٢٢سال يعنی در ۵١مردم اين فضای ذلت بار و خفقان آور را شکست، اگر چه اين قيام بعد از 
.  خواسته های مشروعی بودند که توسط شاه و حاميان او سرکوب شده بودرایقاطبه ی ملت دا. نتيجه داد١٣۵٧

استقالل از بيگانگان، آزادی از استبداد شاهی و عدالت و رفاه و تساوی واخالق و معنويت از خواسته های 
مردم اين خواسته های خود را در شعارهای . اصولی يک ملت عقب نگه داشته شده، فقير و تحقير شده بود

نقالبيون که از درون دانشگاهها برخاسته بودند يا از درون حوزه ها جوشيده بودند و يا در زندانها و تبعيدگاهها ا
به سر می بردن، ديدند و به همين دليل از پير و جوانه و زن و مرد و مسلمان و اهل کتاب و ملی و حتی 

اطبه ی ملت و حتی گروهها و احزاب سياسی ق. مارکسيت وساير گرايش ها و سليقه ها به گرد امام جمع شدند
طرح جمهوری . بيش از آنکه به شکل حاکميت توجه کنند به دنبال محتوايی بودند که خواسته های آنها تحقق بيابد

اسالمی از آنجا که شکل جمهوری را تداعی می کرد که در تمام کشورهای آزاد معمول است و از سوی ديگر 
ی نمود که تساوی، عدالت، آزادی، رعايت حقوق شهروندان را بيان می کرد تا محتوای اسالمی را تداعی م

بنابراين بايد بپذيرند که درذهن قاطبه ی . استقبال همگان قرار گرفتحاکميت يک فرد يا صنف خاص را مورد 
يرنده ملت و احزاب سياسی از ملی، مذهب و غيرمذهبی يک مفهوم عام از اسالم گرايی که حاصل جمع يا دربرگ

به هيچ وجه . ی همه ی نيکی هاست وجود داشت و به همين دليل نيز با حسن نيت از اين نظريه استقبال کردند
خواسته ی آنها از جمهوری اسالمی، حکومت مطلقه ولی فقيه يا حاکميت يک صنف يا گرايش خاص نبود بلکه 

 در پيش نويس قانون حتی.  وجود نداشت- غيراز افراد خاص-هيچ بحثی ازواليت فقيه در بين مردم و مبارزان
فقط در . اساسی که به تاييد امام نيز رسيده بود حرفی از واليت فقيه يا واليت مطلقه ی فردی به ميان نيامده بود 

بازنگری قانون اساسی بود که از طريق حزب زحمتکشان مظفربقايی و دکتر آيت پيشنهاد گنجانيدن واليت فقيه 
نتظری به عنوان رئيس مجلس خبرگان قانون اساسی و دکتر بهشتی درمتن در قانون مطرح شد و توسط آيت اهللا م

بنابراين نه هدف مردم و نه هدف امام و نه هدف احزاب و شخصيت های مبارز سياسی از . قانون گنجانيده شد
مذهبی و ملی و غير آن، فهم از يک نظام اسالمی مترادف با حاکميت مطلق فردی وجود نداشت بلکه قرار بود 

ردم ساالری و دمکراسی منهای سلطنت برقرار شود و قوانين مترقی اسالمی مثل عدالت، آزادی، تساوی، م
رعايت حقوق آحاد شهروندان صرفنظر از عقيده و گرايش و مليت و نژاد و طبقه و ميزان ثروت و تقويت 

اين خواسته های اصيل به متاسفانه . به اجرا درآيد . …معنويت و اخالق و رفاه و بهداشت و آموزش عمومی و
اگر قرار بود به .شد» جمهوری اسالمی«مرور رنگ باخت و جنگ قدرت و حاکميت فردی و صنفی جايگزين 

جای شخص شاه، يک فرد فقيه بنشيند و به جای سلطنت مطلقه شاه، واليت مطلقه ی فقيه برقرار شود و بار ديگر 
ی و به ضرر مردم و با حذف نقش مردم و نهادهای مدنی معادله ی توزيع قدرت به نفع حاکميت فردی يا صنف

نظام جمهوری «بنابراين، به مرور زمان که . برقرار باشد نيازمند انقالب و شهادت و آنهمه خسارات نبود
می دهد از اهداف اوليه ی مردم و انقالب فاصله گرفته و » ه ی فردیواليت مطلق«جای خود را به » اسالمی

د و اين وضعيت نمی تواند مورد پذيرش اکثريت قاطع مردم و احزاب و گروهها و نهادهای تغيير ماهيت می ده
 سال گذشته از رهگذر اين موضوع قابل  ٢٠تمام مسايل . مختلف به مردم ساالری و قانونگرايی قرار بگيرد

نظام جمهوری «در واقع هر فرد يا جريان به همان اندازه که در تغيير ماهيت . تحليل و نقد و بررسی است
نقش داشته که از اين رهگذر خسارات فراوان، جانی، مالی، » نظام حکومت مطلقه ی فردی«به » اسالمی

سياسی، فرهنگی بر آحاد مردم و منافع ملی وارد شده وغير قابل جبران تر از همه انحرافی که در اصول انقالب 
ن مردم ايران و جهان نسبت به اصل حقانيت اسالم و خواسته های ملی و بدبينی هايی که از همين رهگذر در بي

به واسطه ی عملکرد افراد يا گروههای انحصار طلب و زياده خواه به وجود آمده است، بايد در پيشگاه مردم 
و به صحنه آمدن نهاد روحانيت اگر چه توده های  ۴٢خرداد  ۵١بايد پذيرفت که با قيام امام در . پاسخگو باشد

 انقالب فراگير شرکت جستند و همين موضوع نيز موجب گرديد تا نظام ستم شاهی برای هميشه مردم نيز در يک
اما در هر صورت ميزان توانمندی و کارآمدی فکری، . ريشه کن شود و حتی حمايت خارجی نيز کار ساز نيفتد

قرار بود به جمهوری اين نهاد . و نقد و بررسی درآمدتربيتی، مديريتی و سياسی روحانيت نيز به محک آزمون 
اسالمی يعنی خواست های مردمی برپايه ی اصول مترقی اسالم فارغ از هر نوع انحصارطلبی و قدرت خواهی 

در زمان رهبری امام، مسايل جنگ و . تن  در دهد اما نتيجه کار به نوعی از حکومت مطلقه ی فردی منجر شد
خصوصًا که قدرت طلبی گروههای . عيت ها رخ نمايدشخصيت کاريزمای امام مانع از اين می شد تا همه واق

مسلح و جنگ افروزی خارجی ها نيز مانع از شفافيت خيلی از حقايق می شد اما در هر صورت حکومت مطلقه 
به بعد بخوبی نتايج کارکردی خود را بروز  ۶٨ی فردی که جای نظام جمهوری اسالمی را گرفته بود از سال 

پ
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 اداری در نظام مالی کشور، رواج تبعيض و بی عدالتی و اختالف فاحش طبقاتی در -یمفاسد گسترده ی مال. داد
 رواج خشونت و ترور و  ساله هاشمی رفسنجانی و حاکميت فاميلی او بر مقدرات مردم،8سايه مديريت 

ياسی انحصارگری به نام دين و واليت مطلقه ی فقيه و سرخوردگی عمومی از نتايج بارز اين نوع از ساختار س
 .استحاله شده است

متاسفانه رهبری فعلی نتوانستند مطابق وظايف و اختيارات تعيين شده در قانون اساسی عمل کنند و خبرگان 
رهبری که مسئوليت نظارت بر رهبری را بر عهده دارند به تعريف و تمجيد از رهبر پرداختند تا به نقد و 

 تصدی بر مقدرات کشور، عدم تصميم گيری قاطع رهبر سال از١٠بررسی کارنامه رهبر در طول نزديک به 
فساد فراوان در … خرداد و  ۵١بنياد مستضعفان، قدس رضوی، امداد، در مورد نهادهای عظيم مالی مثل 

سيستم قضايی به واسطه عملکرد جناحی و وضعيت رئيس آن قوه، برخورد جناحی صدا و سيما، اقدامات 
ی بيان شده است که از سوی رهبری حمايت می شوند، ترور مخالفين توسط خشونت طلبانه ی انصار که به نحو

وزارت اطالعاتی که وزير آن از سوی رهبر تاييد شده بود، حمايت تلويحی رهبری از کانديداهای خاص در 
… انتخابات رياست جمهوری و حمايت دستگاههای تحت نظر رهبر از او که صدا و سيما و بسيج و سپاه و 

شن آن است موجب گرديد تا رهبری نظام در اندازه ی رهبری يک جناح تنزل کند و اکثريت قاطع ملت موارد رو
مورد توجيه گری واقع شده » واليت مطلقه فقيه «از چتر آن خارج شود و همه ی اين امور در پوشش حکومت 

  ٢٠ه اکثريت باالی به گونه ای که يک دوگانگی کامل بين مديريت کالن کشور به وجود آمده است ک. است
 ميليون در پشت رهبر قرار گرفته اند و ٧ميليون دارای حق رای از رئيس جمهور حمايت کرده و اقليت کمتر از 

در عين حال قدرت کشور نيز به دليل تغيير ماهوی نظام جمهوری اسالمی به حکومت مطلقه ی فردی در اختيار 
ی دولت ملی کامًال بسته است تا نتواند اصالحات ساختاری در همان اقليت است و به همين دليل نيز دست و پا
وضعيت کنونی کشور که تنها به سر فصل کوچکی از آن اشاره . نظام سياسی و اقتصادی کشور را به پيش ببرد

شد، موجب شده است تا چند نظريه برای ساختار کشور در نظرگرفته شود و هر کدام از نظريه های فوق نيز از 
 .ص، گروه يا جناح هايی رهبری شودسوی اشخا
چنانچه اشاره شد اين . يا حکومت مطلقه ی فرد» واليت مطلقه فقيه«موجود در قالب تداوم وضعيت  -١

نظريه حاصل تغيير هويت نظام جمهوری اسالمی به حکومت مطلقه فردی است که از زمان تصويب 
خود رسيده که به طور طبيعی رهبری فعلی و قانون اساسی آغاز شد و در شرايط فعلی به مرحله ی کمال 

اين نظريه در کشور طرفداری . تا حدودی آقای هاشمی رفسنجانی و جناح سنتی از آن حمايت می کند
چندانی ندارد اگر چه مراکز قدرت مثل نهاد رهبری، قوه قضائيه، صدا و سيما، نيروهای نظامی و 

را در ... لس، تشخيص مصلحت، شورای نگهبان و انتظامی، بنيادهای عظيم مالی، اکثريت فعلی مج
اين جريان به خارج متکی نيست به همين دليل مجبوراست قدرت را به مردم واگذار يا تن به . اختيار دارد
بازداشت کديور، حمله به ميتينگ ها، سرکوب . د و يا به رويارويی نظامی با مردم بپردازدهاصالحات بد

 و خط و نشان کشيدنها و نظارت استصوابی مقدماتی برای خط رعب و مردم کردستان، ترورهای اخير
در عين حال به نظر می رسد بخشی از جناح فوق . وحشت بخشی از جناح فوق الذکر به حساب می آيد

 .حاضر به رويارويی با مردم نيست و تالش می کند خود را با افکار عمومی هماهنگ کند
اين نظريه پايه های خود را بر ناکارآمدی وضعيت فعلی و . ظريه ی طرفداران حکومت الئيکن - ٢

استبداد خواهی جناح سنتی که با تکيه بر حکومت واليت مطلقه ی فردی، اقدامات ناشايست خود را تحت 
طرفداران اين نظريه را بخشی از نيروها و احزاب . عنوان حکومت دينی تبليغ کرده است، قرار می دهد

هی از روشنفکران و اساتيد دانشگاه و دانشجويان و جوانان نيز از آن دفاع می ملی تشکيل داده و گرو
ر اين موضع خود پافشاری کرده بطرفداران نظريه ی جدايی دين از سياست بيش از هر زمان ديگر . کنند

 .و خواهان يک نظام الئيک هستند که دين و مذهب هيچ دخالتی در آن نداشته باشد
اين نظريه اجبار طرفداران الئيک در عدم دخالت دين در . ه اصالح طلبان آزادنظريه ی مربوط ب - ٣

در واقع منطق الئيک ها را يک نوع اجبار و زور برای تحميل يک نوع عقيده و . سياست را بر نمی تابد
دستاورد انديشه بشری بر جامعه تحليل کرده و در عين حال يک نوع خاص از برداشت بشری مثل 

اين نظريه معتقد است کشور بايد دارای يک ساختار سياسی آزاد . را نيز قبول ندارد» هواليت فقي«
جمهوری باشد تا همه ی احزاب اعم از ملی يا اسالمی يا سوسياليستی و يا ليبرالی و با هر نوع گرايش 

مطابق اين . بتوانند برنامه های خود را به مردم عرضه کرده و در نهايت رای اکثريت تعيين کننده باشد
نظريه که به يک نظام جمهوری پارلمانی باور دارد رای عمومی مشخص می کند که کدام گرايش برای 

در واقع کارامدی و مقبوليت ومشروعيت مردمی را ميزانی برای در . چه مدت در قدرت قرار بگيرد

ت
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قه ی فردی يا فقيه دست داشتن قدرت می داند و نه به اجبار الئيک ها تن می دهد و نه به حکومت مطل
نظريه ی اصالح طلبی در چارچوب نظام برگرفته از . ولواينکه تحت عنوان نمايندگی خدا تبليغ شده باشد

قديمی و  مذهبی -از سوی گروه زيادی از اسالم گرايان و احزاب ملی ۵٧اصول انقالب اسالمی سال 
ين نظريه بارها از سوی اتحاديه ا. روشنفکران نوانديش دينی و توده هايی از مردم حمايت می شود
سخنان مهندس طبرزدی در ميتينگ . اسالمی دانشجويان و دانش آموختگان مورد تاکيد قرار گرفته است

 . ناظر بر طرح و تقويت اين نظريه بوده است ٧۶مهر  ٩٢
زی اصالح طلبان غيرآزاد به کسانی اطالق می شود که در پی ري. نظريه ی اصالح طلبان غيرآزاد - ۴

. نظام واليت مطلقه ی فقيه نقش فراوانی داشته اند اما اينک خواهان اصالحاتی درحد نظارت فقيه هستند
يت اهللا منتظری نظريه پرداز اين جريان است و ساير مراجع همچون موسوی اردبيلی، صانعی، خلخالی آ

همچنين جناح چپ و . تندهس» نظارت فقيه«مدافع نظريه ی ... و روحانيون جوانی همچون کديور، بيات و
اين جناح به دليل اينکه بخشی از . بخشی از کارگزاران به رهبری آقای خاتمی از اين نظريه دفاع می کنند

حاکميت را در اختيار و نيز در پی ريزی حکومت فقيه يا واليت فقيه نقش داشته اند به عنوان اصالح 
انقالب، روحانيون مبارز، حزب مشارکت، دفتر سازمان مجاهدين . طلبان غيرآزاد نام برده می شوند

 .تحکيم وحدت از حاميان واليت مشروطه ی فقيه يا نظارت فقيه هستند
 

چالش های جدی . م خواهند زدقبه نظر می رسد ساختار سياسی آتی ايران را طرفداران چهار نظريه ی فوق ر
ز يکسو و طرفداران سه نظريه ی ديگر از سوی در شرايط فعلی بين طرفداران نظريه ی اول يا استبداد خواهان ا

اين چالش مدت زيادی به طول نخواهد انجاميد و استبدادگرايان مجبور هستند قدرت را به مردم . ديگر می باشد
دوربعدی کشمکش های سياسی در يک چارچوب معقول و رقابت آزاد بين طرفداران حکومت . واگذار کنند

از آنجا که طرفداران حکومت الئيک در بين اقشار مختلف جامعه . اهد يافتالئيک و اصالح طلبان ادامه خو
در عين حال نيروهای معتقد به حکومت . اقليت را تشکيل داده اند، برگ برنده در دست اصالح طلبان خواهد بود

وحانيون الئيک تالش خواهند کرد جبهه ی اصالح طلبان آزاد را تقويت کنند تا حکومت از قيد حقوق ويژه ی  ر
با اين وجود معلوم نيست که در رقابت بين اصالح طلبان آزاد که خواهان يک نظام سياسی آزاد . و فقها آزاد شود

و متکی بر آرای مردم از طريق انتخابات پارلمانی و سيستم چند حزبی و مشارکتی هستند که در آن نظام، احزاب 
وسياليستی و غيرو بتوانند به رقابت برای کسب قدرت  مذهبی و حتی احزاب س-اسالم گرا يا ملی و يا ملی

برخيزند با اصالح طلبان غير آزاد که همچنان خواهان حفظ قدرت خود با استفاده از رانت سياسی تحت عنوان 
آنچه مهم است روند اصالحات سياسی با تکيه بر .  آيد ونربيهستند کداميک از ميدان پيروز » نظارت فقيه«

بيگانگان بخصوص برخی سياستمداران آمريکايی . يت سياسی برای حفظ منافع ملی استخردورزی و عقالن
بر آحاد شهروندان . حامی دولت اسرائيل نمی خواهند ايران با تکيه بر منافع ملی به پيشرفت و ترقی دست يازد

تقد به حق ويژه ی فقها استبدادگرايان اعم از کسانيکه مع. است که در هر شرايط منافع ملی را مدنظر داشته باشند
درحکومت باشند يا گرايش افراطی مقابل که ضد مذهبی را سرلوحه برنامه خود قرار داده و فاشيسم جديد را پايه 

در چنين . گذاری می کند بايد به خود آيند و منافع ملی و آزادی و مردم ساالری را بر منافع خود ترجيح دهند
، »نوگرايان«، »سنت گرايان«همه گرايش ها اعم از » ی آزادجمهور«شرايطی است که در چارچوب يک 

» سوسيال دمکراتها«، »ملی گرايان«، »اسالم گرايان نوانديش واصالح طلب و ترقی خواه«، »اصالح طلبان«
 .            و ساير گرايشها و احزاب به رقابت سالم و سازنده برخواهند خاست

 
 وختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالیاتحاديه اسالمی دانشجويان و دانش آم
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اخيرًا در برخی از محافل از جمله شبکه سراسری اينترنت سخنانی که گفته می شود از سوی آقای : اشاره
از سوی آقای هنوز . از آنجا که چند ماه از انتشار اين مطلب می گذرد . پروازی بيان شده است منتشر شد

در هر صورت در انتظار . ، چکيده ای جهت اطالع خوانندگان درج خواهد شداسته پروازی تکذيب نشد
 .ديدگاههای جناب پروازی خواهيم ماند و آماده درج مطالب تکميلی يا توضيحی ايشان هستيم

امروز رئيس جمهور رای آوردند و مشروعيت دارند، اما به . بچه های رزمنده خالص و مخلص هستند  
اينها .  قم دارد اتفاقاتی می افتد که بايد وزير اطالعات و وزير کشور جديد از آن مطلع باشندهر حال در تهران و

با وزارتخانه های ارشاد و اطالعات و کشور مرتبطند، دارند سازماندهی می کنند و در چند استان هم موفق بوده 
را به اين جا رسيده اند؟ و چه خواهند واقعًا جايگاه بچه های جبهه و جنگ کجاست؟ چ. اند، مقاصد نادرستی دارند

. کرد؟ به عقيده من اقدامات اينها به مسائل اعتقادی مردم ضربه می زند و لذا سعی ميکنم جلوی آنها را بگيرم
افراد . يکی ازآنها اهللا کرم است. جلوی کسانی که با آنها رفاقت داشته ام، ولی از لحاظ سياسی از آنها جدا شده ام

سابقه شکل گيری تشکيالت و محفل ) محتشم(ند که عميق نمی شناسم مثل سلطانپور و عبدالهی ديگری هم هست
می خواستند راهپيمايی واليت به راه اندازند که امام جلويش  ۶٣آنان در سال . بازمی گردد ۶٣رزمندگان به سال 

مرحوم سيد علی . جود آمدهيئت رزمندگان تهران بو ۶٧درسال . شکل يافته تر شدند٣۶٧١را گرفتند، تا سال 
امروز به وضع . وضع خوبی بود، اما اين وضع دوام نياورد. سخنرانان هيئت بوديم) پروازی( نجفی و من

من تقصير را بر می گردانم به کارگزاران نظام که بچه ها را در مسير درست هدايت نکرده . ديگری رسيده اند
 بچه های جنگ ممکن است برای شما خطرزا ،منتخب مردماند و من می خواهم بگويم که آقای رئيس جمهور 

من مدتها با ايشان بوده . باهنر هدايت می شود سلطانپور بدست . عبدالهی امروز از بچه های ذوالقدر است. باشند
او يک چشم ( عبدالهی اصرار کرد. ام، چند سال قبل مسائل امر به معروف و نهی از منکررا مطرح می کردند

نمی خواستم حمايت کنم، گفتند اين همان است که اسيد . و من خيلی استنکاف می کردم) دست دادهرا از خود 
در اين سال اهللا کرم . انصار حزب اهللا کامل شد ١٣٧٢در سال . پاشيده من بسيار ناراحت شدم، او فهميد و رفت

 هجده نفر بودند که به سه تعداد موسسين انصار حزب اهللا. هيئت رزمندگان سخنران باشآمد و گفت بيا و در 
 هفت نفر از طرفداران ذوالقدر بودند، به رياست عبدالهی، هفت نفر از طرف عبدالهی .گروه تقسيم می شدند

 .معرفی شدند و چهارنفرتوسط اهللا کرم
سخنرانيها در دوران حيات آقای نجفی شروع شده بود، بعد از رحلت ايشان از من خواستند که ادامه 

 ... انصار حزب اهللا  را مطرح نمی کردنداسم. بدهم
 من با . من را معزی و گلپايگانی ديدند.خامنه ای رفتيم) آيت اهللا(به بيت آقای ) اهللا کرم(روزی با هم 

گفته بود که رفتن بچه ها روی مين را ما از » دوکوهه«او در . معزی مسئول فرهنگی بيت درگير شده بودم
من با او درگير شدم، معزی از اهللا کرم پرسيده ! های شوخی را خودمان باور نکنيمخودمان ساخته ايم و اين حرف

دقيقه نگه داشته بود که  ۵۴ما را . بود که تو پروازی را آورده ای؟ او از من ناراحتی داشت و حقش هم بود
ت دور اول و دوم مجلس آيا امروز دوران پيامبر است يا علی؟ با آقا مالقات داشتيم، مالقات بين انتخابا: بپرسد 
تکان خوردم، آقا نگفتند تو . که آقای اهللا کرم شما مسئول حزب اهللا هستيد: آقا خطاب به اهللا کرم گفتند . پنجم بود

اين تاييد وقتی است که الويری مفتضح شده است، جايی است . انصار می تواند مورد تاييد باشد: را من قبول دارم
وقتی است که آقا گفتند ليبرالها نبايد بروند . تکنوکرات نبايد وارد مجلس شود: می گويدکه حزب اهللا راه افتاده و 

 آيا اهللا کرم من را .دچيز ديگری هم در ذهنم سوسو ز.  تاييد آقا به اين شکل برای من خيلی تازگی داشت.لسجم
حجازی نظر ديگری داد که عکس نياورده بود که آقا انصار را در حضور من تاييد کنند؟ وقتی بيرون آمديم آقای 

در هيئت چهار نفر شاخص از هيئت . تعيين مسئول انصار بايد با انتخاب اکثريت باشد: ايشان گفت. مطلب بود
اين نقطه يعنی از ميانه انتخابات مجلس پنجم آغاز . بقيه عناصر جامعه روحانيت وذوالقدر بودند. رزمندگان بودند

 در دانشگاه برنامه .ئل ديگری هم بوقوع پيوست، می خواستند کار فرهنگی کنند مسا.افتراق حسين از انصار شد
 آنها ديدند نمی توانند در صحنه .بحث گذاشته شد، اما نهايتًا کشيد به آتش زدن سينما قدس و انتشارات مرغ آمين

ما ديدند که نمی ا.  حداد عادل و شريعتمداری و من وعده ديگری سخنران بوديم .بحث و گفتگو دوام بياورند
چرا؟ . در اين مرحله حجازی جلوی رشد اهللا کرم را گرفت. توانند ادامه دهند و باز رفتند سراغ چيزهای ديگر

چه اتفاق افتاد نمی دانم، اما حسين . اينها می خواستند حزب اهللا را راه بيندازند. چون حسين با چپ رفاقت داشت 
 حزب اهللا ، توليد کننده ها شدند، نصيری، شريعتمداری، آصف، شد مواد خام سياسی ايجاد تشکيالت جديد
 ...ذوالقدر، بعضًا ميرشکاک، زرشناس وبقيه و

الف
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اما وقتی انتخابات تمام شد، . به هر حال حسين، انصار را برای انتخابات رياست جمهوری تشکيل داد
وازده شب در قم رفتم در مدرسه ای ساعت د.  در قم و تهران، سوم خرداد بحثهايی مطرح شد.  همه مانده بودند

نمی خواهم بگويم جناح . اولين سخنرانی بعد از انتخابات جناح راست بود. حرف زدم، جلسه خيلی سخت تمام شد
آيت (تمام مخالفين امام که امروز چهره جديدی پيدا کرده اند و موافق آقای . راست انقالب اگر باشد، خوب باشد

گردانندگان چند درصد عمده فرهنگ آينده کشور از سه مرکز آموزشی خواهند آمد که . خامنه ای شده اند) اهللا
موسسه اميرالمومنين را آقای طبسی برای اينها ساخته، موسسه فرهنگی امام . همه زير نظر آقای مصباح است

بليغات در قم در شورای مديريت، در سازمان ت. اينها موسسات پولدار و بی صدايی هستند. خمينی هم هست
داستان . در تهران ماجرای ديگری است. همه به هم مرتبطند، سخنرانی مربوط به اينها بود) داماد آقای مصباح(

يک طرف تشکلهای همسو و مانند آنها و در سوی ديگر حزب اهللا ، انصار . وحدت استراتژيک را سر داده اند
يک طرف فاز انديشه و طرف . اکی داشته باشدوحدت استراتژيک اينها نمی تواند پيامدهای خطرن. حزب اهللا

 .ديگر عمل، به عنوان يک طيف فکری
 ٧٢بعضی از آدمهايی که وارد اين مباحث شده بودند، يک جلسه با من گذاشتند و گفتند شما از سال 

کنيم و آن يک سوال بنيادين داريم تا در مورد قطع ارتباط کامل با شما تعيين تکليف . راهتان را از ما جدا کرديد
 اين است که علت بقای انقالب را چه می دانيد؟

گفتم علت . هفته بعد جلسه گذاشتيم ، بعضی آدمهای اهللا کرم و دوستان من در هيئت رزمندگان بودند
سه رکن را . علتها ايمان، وحدت و مردم هستند. هر دو علت يکی است. بقای انقالب را  علت حدوث آن می دانم

شما علت بقای : روزی يکی از افراد آن طيف من را دعوت کرد به قم گفتم. تم و مطرح کردمدر ده جلسه شکاف
. من در جمع شما مکرر ديده ام ايمان، وحدت و مردم را علت بقای انقالب می دانيد: انقالب را چه ميدايند؟ گفت

گفتم من قبول دارم که در !  نزنيدگفت امام مرده است حرفش را. گفتم اين علتها را از کالم امام استخراج کرده ام
امين الحاج عوض می شود، اما حج را . اما اصول قابل تغيير نيست. امر تاکتيک رهبر می تواند تغيير ايجاد کند

 جلد سخنان ايشان را 21به هر حال امام رفته: اين حرف شما چه مفهومی دارد؟ گفت. نمی شود عوض کرد
در بحث وحدت . ا چه ميدانيد؟ گفت ما در سپاه نشستيم وجلسات مفصل داشتيمشما رمز بقا ر: بگذاريم کنار گفتم

! به عقيده ما رمز بقای انقالب ايجاد رعب و وحشت درمردم است. استراتژيک سپاه موضوع را مرور کرديم
 ول مردم را: گفت. تحليل شما زيباست، اما مرده شور نتيجه گيری را ببرد: گفتم. خيلی زيبا و تحليل می کرد

ما می خواهيم به طرف انسانيت برويم . حرکت قمری حرکت فطری است. براساس طبيعت حرکت می کنند. کنيد
در اسناد فقهی داريم، در منظومه داريم که . بايد به زور اين کار را بکنيم. و مردم را به طرف انسانيت ببريم

ممکن است، ما رسيده ايم به ايجاد رعب طبيعی نيست، به زور اسلحه . حرکت تکاملی انسان حرکت قمری است
بحث . اين مباحث کار را به آنچه می رساند که موضوع درچارت تشکيالت سپاه و بسيج جا نمی گيرد. و وحشت

بچه های سپاه و اطالعات می نشينند و بحث . می شود و برای آن چارتی طراحی می شوداستراتژيک مطرح 
 ۵٠اين جمعيت که من حرفش را می زنم . من می خواهم بگويم که اينها می توانند ملت را سالسل کنند. می کنند

کوچکترين پاسدار پست کليدی دارند از بيت رهبر انقالب تا . هزار منافق نيستند  ٢٠٠هزار يهودی نيستند، 
معموًال . اما اينها در ماديات فرو نرفته اند. اينها سرتيپ شفق نيستند، او رفت دنبال ماديات. دردست اينهاست

بر فرض که ملت توفنده بريزند . تی ان تی و نارنجک و سالح هم به اندازه کافی دارند. زندگی فقيرانه ای دارند
سپاه که در بسياری از جاها مثل کردستان ناجی . ه از چشم مردم می افتداينها را کنار، حداقل اين است که سپا

در مباحث وحدت استراتژيک از . ديگر کسی نمی آيد برزمد و بجنگد. اگر سپاه از چشم مردم بيفتد. بوده است
دی، همه ذوالقدر، افشار، موح. آمدند) آدمهای قدرتمندتر از سلطانپور(هيئت موتلفه، از جامعه روحانيت مبارز 

در دورهفتم انتخابات رياست جمهوری نمايندگی واليت فقيه و بسيج به وظيفه خود عمل : موحدی گفت. آمدند
اما . چارت تشکيالتی وحدت استراتژيک را دقيق به خاطر ندارم. البته محسن رضايی خود را کنار کشيد. کردند

 .ه قرار بود نام اين سه تن مخفی بماندسه شخصيت عمده روحانی، دانشگاهی و فرمانده نظامی داشتند ک
گفته بودند اگر بشارتی و ميرسليم هم مجوز ندادند خودشان . دنبال اخذ مجوز سياسی و فرهنگی بودند

اين سه . چون به اين کارها اعتقاد دارند، مشروط بر اينکه سه نفر لو نروند. مجوز خواهند داد) دولت جديد(
اولين ماموريت اين سه نفر شروع شده که . دان ذوالقدر با قدرت وارد شده استنفررا من می شناسم، در اين مي

در استانها قرار است نفر سوم که فرمانده نظامی است فرمانده لشکر . تغيير راه بيندازندهمين چارت را با قدری 
ماندهان عليه آنها چون موضعگيری فر. سه استان کرمان، قم و اصفهان را حذف کرده اند.... مثل. آنجا هم باشد

. قم بافت خاصی برای خودش دارد و اينها نمی توانند رويش تاثير بگذارند. بود و فضای نيروها کامًال چپ است
درمورد سه . مگر اينکه يک نفر از هفت مرجع را به داخل بکشند و با يکی از شخصيتهای بزرگ قم و حوزه را

ب
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دی، آقای مشکينی و آقای امينی هر سه ايشان عليه ناطق صحبت آقای جوا. امام جمعه شهر قم نا اميد شده اند
تغيير : گفتيم چرا تغيير موضع داديد؟ ايشان گفت! بعد رفتند آمل و برگشتند و اوضاع عوض شده بود. کردند

آقای حجازی در آمل آمد ديدن من و گفت به آقای ناطق . خامنه ای رای دادم) آيت اهللا(موضع ندادم، من به آقای 
 .لذا آقای ناطق اولی نبود. چهار شرط من در مورد آقای ناطق محقق نبود. ای بدهر

در ساری و کرمانشاه و سمنان هم . می گويند در تبريز و مشهد موفق شده اند و سازماندهی ايجاد کردند
ل انصار است جمع اهللا کرم دنبال اين کارها است، اما نه به نام انصار، قرار است لثارات که ما. دنبال کار هستند

، بعد طرح راه اندازی يک روزنامه )چهارنفر انشعابی از انصار است(شلمچه مال حزب اهللا تهران . شود
دنبال يک ماهنامه هستند، فصلنامه پژوهش را . عصردارند، به نام عصر، دنبال هفته نامه ای به نام فهميده هستند

ريانی است که دارد پيش می رود و برای پيش بردن آن چه به هر حال اين ج. هم دارند، مسائل ديگری هم هست
کسی اولی است بر نيروهای اطالعات و سپاه، شنيده ام اطالعات را دارند از وزارت خارج می کنند، آنها 

: می گويد . سپاه استمحسن رضائی در حال رفتن از . اطالعات را از بين نمی برند، بلکه در اختيار می گيرند
با پيشنهاد ذوالقدر و تصويب موحدی کرمانی کارها انجام می .  ندارد، تصميمات دست من نيستحرف من تاثير

 ...شود
پرسيد که آقای پروازی به نظر تو چرا بچه هايی که آنقدر مخلصانه جنگيدند چنين شدند؟ ... آقای 

دين و ديانت برای ما ساخت امام خمينی چارچوبی از : جوابی به ايشان گفتم که يک بار به حاتمی کيا گفته بودم
ولی در جامعه و . شب حمله ميکرد و صبح نتيجه ميگرفت » اشدا علی الکفار«دراين چارچوب به صورت 

اما اين نيروها آمادگی اين گونه کارکردن . فرهنگ امروز بايد زد، بايد حمله کرد و پانزده سال بعد جواب گرفت
دنبال بچه های باسواد . اشتيم تا يک کنگره روشنفکری راه بيندازيمهمانطور که گفتم سه ماه وقت گذ. را ندارند

ثمره اش چيست؟ گفتم گفتند . کارکرديم، حرف زديم حاصل کار به صورت کتاب منتشر شد. جبهه رفته بوديم
اين . را دست نزدند و می خواهند دست نزنيد) اشدا علی الکفار(چارچوبه . گفتند ول کنيد. فرهنگ می سازيم

اين نقطه تبديل نيروی جبهه ای به نام فرقان است در نظام اسالمی به .  ايست که ما را خراب کرده استنقطه
او تير می زند، اما حاال ميزند به مرغ آمين ، به . عقيده من اين تبديل روی داده، ولی هنوز بروز نکرده است

ا قدس، فردا به سوی آدمها تيرانداری می تی ان تی می گذارند در سينم. مين را آتش می زندآسينما قدس، مرغ 
فرقان را نه با زدن می شود کنترل کرد و نه با ماموريت، بايد رفت . می گويد اگر خائن شد او را می زنيم. کنند

يکی از موضوعات . انگ ضد واليت فقيه به تو می زنند. هر جايی هم نمی شود حرف زد. و با آنها حرف زد
طرحی نوشت برای امنيت خليج . از لحاظ اعتقادی، حسين فرد ارزشمندی است. ستتحليل شخصيت اهللا کرم ا

بريژنسکی را می شناسم عمق او کم : خامنه ای گفت) آيت اهللا(فارس، اهل فن که نگاه کردند حيرت کردند، آقای 
 .ولی اين تحليل عمق دارد. است، اما وسعت دارد

خامنه ای ) آيت اهللا(آقای ) قبل از انتخابات مجلس پنجم(رضائی می رود بر عليه اهللا کرم حرف می زند 
 .رضايی شمشير مرا کند نکن: می گويد

حسين اهللا کرم فرق کرده، او شده .  پنجم روزنه اميد بود، انتخابات هفتم بامجلس پنجم فرق می کندمجلس
 .عامل ناطق

بعد حوزه و . ز آن دين استدر مرک. من عناصر موثر دردين را به شکل دايره های تو در تو می بينم
درمحدوده حوزه و . هر دايره که سطحش کمتر است تاثير بيشتر دارد. دانشگاه، بعد رسانه ها، بعد اجتماع

بياييد با . حزب اهللا می گويم، چرا با چهارمی طرف شده ايدبه انصار. دانشگاه آدمها کم هستند، ولی موثرترند
آيت (مطلب ديگری هم هست و آن نقش آقای . يم به صحنه تفکرش را بکبايد اينها. حوزه و دانشگاه طرف شويد

قسمتی از . برای سپاه سخنرانی کردند ٣٧۵١خامنه ای در شب محرم سال ) آيت اهللا(آقای . خامنه ای هست) اهللا
 در اين سخنرانی ايشان مردم را به عوام و خواص تقسيم کردند وگفتند که. سخنرانی محرمانه و سری تلقی شد

. آقا می گويند که در جوامع اسالمی از گذشته تا امروز دو گروه بوده اند، عوام و خواص. خواص تاريخ سازند
اين حرفها درست ولی چرا برای سپاه؟ چرا اين حرفها تا ميانه . خواص دين را زمين زده و زنده کرده اند

خامنه ای ) آيت اهللا(جاز شد؟ چرا آقای انتخابات رياست جمهوری پنهان و سری ماند و شب انتخابات پخش آن م
 ن می کنند؟افرهنگيان را در زمره خواص قرار نداده اند و برای بچه های سپاه اين مضمون را بي

من به عنوان حامی انقالب با چنين درکی می روم لباس علما را کنار می نهم و نظامی می شوم، جزء 
سپاه وقتی خود را . شور باشد، اما نمی تواند فهيم ترين باشدسپاه می تواند مطيعترين نهاد ک. خواص می شوم

اول می گويد من از خواص . در رياست جمهوری دخالت می کند. خواص می بيند در مجلس پنجم دخالت می کند

پ
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خامنه ای فقط در ميان سپاهيان است، اگر ) آيت اهللا(هستم، اگر من پاسدار تصور کنم خواص مورد نظر آقای 
 .سی پيدا کردم در مقابل آقای خاتمی می ايستم، اين تصور بايد اصالح شودچنين احسا

او زمانی از بچه های روزنامه رسالت و از . نشجويان دانشگاه اميرکبير در رشته ی شيمی بودازدا سلطانپور-١
ک حسين از دوستان نزدي. ارادتمندان آذری قمی به حساب می آيد و ارادت فراوانی نيز به مرتضی نبوی داشت

 . محمدی معاون سياسی سابق صدا و سيما نيز هست در هيئت بنی فاطمه
نيز از دوستان حسين محمدی معاون سياسی سابق صدا و سيما نيز هست در هيئت بنی ) عبدالهی( محتشم -٢

 .فاطمه
از هواداران او . در عين حال جانباز نيز می باشد. نيز از دوستان همان جريان بوده است) عبدالهی( محتشم -٣

 .سازمان مجاهدين انقالب جناح راستی و ذوالقدر بوده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خرداد  ۶١ در تاريخ  »هويت خويش« در برگيرنده افشاگری های پروازی است که در هفته نامه پيوستاين *

 .بل از حوادث کوی شدموجب توقيف نشريه  ق) ٢ و ١ضميمه (اين دو مطلب .  به چاپ رسيد ٧٨

ت
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 !ملت بزرگ ايرانبه  با درود فراوان
 

 ،  به ويژه جوانان، الزم می دانم در شروع سخن، سال نو را از سوی خودم وهمه  مبارزان راه آزادی
 .بزرگ ايران شادباش بگويمو زندانی به شما ملت  روزنامه نگاران و کوشندگان سياسی دربند ، دانشجويان

و در ميدان مبارزه با رژيم سرکوبگر و  ٣٨١١      شادباش دوم به دليل پيروزيهای سياسی شما ملت در سال 
 گامهای مهمی به سوی آزادی و سالی که گذشت پيکارگران راه آزادی . ضد بشری جمهوری اسالمی است

ارديبهشت کارگران دست به تظاهرات اعتراضی زده  و   ١١در روز  و ٣٨١١درابتدای سال . رهايی برداشتند
!  اين همه بی عدالتی، حکومت عدل علی! با طرح شعارهايی چون فلسطين را رها کن، فکری به حال ما کن

شعورسياسی وميزان نارضايتی ! مرگ برطالبان، چه درکابل، چه تهران! اتحاد دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد،
 .م بر ايران به نمايش گذاشتندخود را از طالبان حاک

 معلمان و دانش آموزان به عنوان يک اليه آگاه و ،  فرهنگيان، ارديبهشت بار ديگر ١٢ همچنين درروز
 دست به اعتراض زده و ، شروع شده بود ٣٨٠١ فرهنگ ساز اجتماعی و در ادامه جنبش فرهنگيان که از سال

امر موجب شد تا رژيم  سرکوبگر دست به سرکوب تظاهرات پايه های رژيم را به لرزه در آوردند و همين 
سرکوب اعتراضات مسا لمت آميز کارگران و معلمان بيش از هرچيزغير مردمی بودن و ضد .فرهنگيان بزند

 .بشری بودن رژيم را به نمايش گکذاشت ومانع از اين نشد تا جنبش آراديخواهی ملت ايران دچار رکود شود
 دانشجو و غير دانشجو و در همه شهرهای ،  پير و جوان، ان از زن و مردخيزش عمومی آزاديخواه

 . مويد ادعای فوق است، تير ٨١بزرگ به ويژه در تهران و در سالگرد حماسه 
به لحاظ گستردگی اعتراضات مسالمت آميز خيابانی يادآور خاطره جنبش دانشجويی  ٨١تير سال  ٨١

 امنيتی و انتظامی و حتی نظامی ،  رژيم مجبور شد از همه توان تبليغیبوده و به همين دليل ٧٨تيرسال  ٨١در 
تير  ٨١اين جانب اگر چهدر دورانهای حساس مثل . مهار و سرکوب اين جنبش استفاده کند، خود برای پيشگيری

تم و در سلولهای انفرادی  رژيم  به سر برده و توفيق حضور در بين دانشجويان  و مردم را نداش ٨٠  ،٧٩ ، ٧٨
 ،  توسط عناصر امنيتی سپاه  پاسدار بازداشت، در همان لحظات اوليه تظاهرات خيابانی  مردم ٨١تير  ٨١در 

 اما از مجموعه اخبار ، ضرب و شتمو برای ماهها در سلولهای انفرادی رژيم ضد بشری جمهوری اسالمی افتادم
 ومهم برای شروع رهايی ملت ايران درآمده تيربه عنوان يک روز تاريخی ٨١وگزارش های مستند دريافتم که 

روزی باشد که رهايی هميشگی ملت ايران از ستم و فقر و فساد و تبعيض و عقب  ٨٢تير  ٨١که اميد است 
 .ماندگی تضمين شود

 داريوش و پروانه فروهر به دست ، سالروز شهادت  دو سرو بلند آزادی و رهايی ٨١اول آذر ماه سال 
صت مجددی بود تا بار ديگر آزاديخواهان گرد هم آيند وبا سر دادن سرود رهايی و سرود  فر، دژخيمان رژيم

  لرزه بر اندام  فاشيست های حاکم انداخته و يک بار ديگر شعبان بی مخ های  قمه کش و »ای ايران«جاودانه 
 ،  سخن از قلمروزیمه زهی بی شرمی کسانی ! رسوا کنندزنجير به دست جمهوری اسالمی رادرانظارعمومی 

اينک که حاکم مطلق شده اند جز اما  فرهنگ وآگاهی به ميان می آوردند، ،  معنويت،  عدالت،  آزادگی، بيان
 ،  قطع دست و پا،  سنگ سار،  زنجير،  گروه فشار،  تفنگ،  سرنيزه،  چاقو،  قمه،  شکنجه، دست بند، زندان

 .گری ندارنداعدام و رعب و وحشت و تهديد سخن آشنا و منطق دي
حکم اعدام برای يک سخنران، ازسوی تفتيش گران عقايد وحکومت گران بی منطق وزورپرستان جاهل 
جنبش دانشجويی و جنبش جريان سوم را به حرکت در آورد و يک بار ديگر اين حقيقت را آشکار ساخت که 

 .ان استجنبش دانشجويی همچنان در نوک پيکان جنبش آگاهانه و ضد استبددی مردم اير
 نقطه اوج مبارزات ، ذر اهورايی به دست  دژخيمان  رِژم شاهآآذر سالگرد  شهادت سه  ۶١روز 

به راستی جنبش دانشجويی در سال . جنبش دانشجويی عليه جهل و جمود و جاه طلبی طالبان حاکم بر ايران بود
 افتخار خود را از ارتباط با آنچنان وحشتی برارکان رژيم انداخت که برخی سران رژيم که روزی همه ٨١

دانشجو و دانشگاه وهمراهی با جنبش دانشجويی  ايران دانسته و قدرت غير مشروع امروزی خود را مرهون 
، به يک باره زبان به هرزه دانستندی  م ۵٧و ۵۶ یجنبش دانشجويی سالهای پيش از انقالب به ويژه در سالها

به دست وقداره بندشان بود، نثار دانشجو، دانشگاه وجنبش دانشجويی گشوده وهرآنچه درشان خود و پيروان دشنه 
 .نمودند

الف
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اسفند و تحريم عمومی انتخابات  شوراها از سوی عموم  شهروندان ايرانی يک  پيروزی   ٩ روز 
اندازه ای  اين پيروزی به .بزرگ تاريخی برای ملت ايران و شکست خفت بار برای هر دو جناح رژيم است

است که جا دارد از آن به عنوان فتح بزرگ جريان سوم و شکست آشکاررژيم استبدادی جمهوری شکوهمند 
 ،  اصفهان، به راستی که ملت ايران با تحريم عمومی به ويژه در شهرهای تهران. اسالمی و ديکتاتور نام ببريم

ديخواهی جريان سوم را به  قم و ساير مراکز استانها شرکت خود در جنبش آزا،  اهواز، تبريز، شيراز، مشهد
افسوس از خال يک شورای ائتالفی که بتواند در غياب رهبران زندانی جنبش جريان  .خوبی به نمايش گذاشت

  مبارزين و مطالبات به  کوششهایاز  پيام و خواسته های ملت رشيد ايران را به گوش جهانيان رسانده و، سوم
 اسفند ٩ به راستی . حمايت نمايد، ارشکن زير نظر سازمان مللحق ملت ايران برای برگزاری رفراندوم ساخت

 ملت در ، در اين روز .فقر و فساد وتباهی است،  جاه  طلبی،  جهل، روز پيروزی ملت ايران بر رژيم ستم ٨١
دام تبليغات جناح های حکومتی نيفتاد وبه خوبی نشان داد رژيم جمهوری اسالمی فاقدهرگونه مشروعيت قانونی 

 ، اميد ا ست مجامع جهانی وکشورهای اروپايی که روزی دم از دموکراسی ورای مردم می زدند .ردمی استو م
 .دريافته باشند ٣٨١١ اسفند ٩ پيام مردم ايران را در 
 بر خالف تبليغات گسترده رژيم که سعی ، مناسبت ديگری بود تا ملت رشيد ايران،  سوریچهارشنبه

 اهداف سياسی و دنيايی خود  ذهب و احساسات دينی مردم و عوام فريبی آشکارد با سوء استفاده از مرمی ک
 به خيابانها ريخته و با برگزاری يک جشن پر شکوه ملی، تنفر واعتراض خود را عليه رژيم و ، راتداوم بخشد

 .دکنايدئولوژی حاکم را هويدا 
 ، ران به لحاظ  شعور سياسیملت ايکه  بايد بر اين نکته انگشت گذاشت ، در يک جمع بندی  کلی

 تبليغی و ،  از اپوزيسيون که دارای امکانات مالی، شرکت در مبارزات و طرح مطالبات سياسی واقتصادی خود
 انجمن يا شورايی برای ،  آنها هنوز نتوانسته اندلی فرسنگ ها جلوترافتاده و، سياسی فراوان نيز می باشد

 . دهندپشتيبانی از مبارزات ملت ايران تشکيل
 فاشيستی و تا دندان مسلح در جنگ تمام -يم  طالبانیژمبارزان وآزاديخواهان در شرايطی با يک ر

 .يستند تبليغی ومالی برخوردار ن،  حقوقی،  که از کمترين حمايت سياسیدر گير شده اندعيار 
 وامثال آن واقعيت اين است که طالبان حاکم برايران تحت هيچ شرايط بااندرز وهشدار و سخنرانی

طالبان حاکم برايران مايل هستند همان راهی را بروند  که طالبان حاکم  . حاضر به انتقال آرام  قدرت نخواهند شد
 مردم و کشور ، بر افغانستان طی نموده است يا ايران را به ورطه ای  بکشانند که حزب بعث و ديکتاتور عراق

 .عراق را کشانيد
فاشيستی  و طالبانی حاکم بر ايران اين است که ايرانی  که آنان  بر آن حاکم به بيانی  ديگر منطق جناح 

منطق خشونت گرايان قدرت پرست برای کسانی قابل لمس  اين . بايد ايرانی ويران و جنگ زده باشد، نباشند
ودرک است که از نزديک طعم  خشونت، جهل، جهالت، مطلق انديشی و قدرت پرستی اين جماعت را چشيده 

 در نظر دارد ايران را وارد ، امنيتی و تبليغی و منابع  مهم ثروت ملی، ديکتاتور با تکيه بر نيروی نظامی .باشند
 .جنگ  با امريکا کند تا به اين وسيله آزادی و رهايی و رفاه و امنيت را در کام ملت ايران تلخ نمايد

ازيک سو فقدان يک استراتژی  .جناح اصالح طلب حاکميت نيزاز دومشکل اساسی رنج می برد
 همه جانبه و مردمی و از سويی ضعف عملی اين جناح برای پيشبرد شعارهای نه چندان دمکراتيک و ، راهگشا

به همين دليل ملت از اين جناح نيز  . سال گذشته بخوبی آ شکار شده است ۵رملی خود، واقعيتی است که د
به همين . پذيرديم امری است که با  معجزه نيز بازسازی  نمی مايوس گشته و بی اعتمادی عمومی  نسبت به رژ

بخشی از آن برای حفظ قدرت به رفاقت و رقابت با . يم به دو جريان تقسيم شده استژدليل جناح اصالح طلب ر
جناح اقتدارگرا پرداخته و بخش ديگرآن به سوی جريان سوم ريزش نموده ودريافته است تنها راه مناسب 

جناح  ارتدوکس .  تن دادن  به يک رفراندوم ساختار شکن است، نيادين و تحوالت  دموکراتيکاصالحات  ب
اصالح طلبان به خوبی دريافته است با تصويب لوايحی چون اختيارات رئيس جمهورحتی اگرازسوی شورای 

دليل  صرفا بايد برای به همين . ند حساسيتی  به نفع اصالح طلبان در مردم بر انگيزدا نمی تو، نگهبان وتو نشود
 . به ارائه راههای عملی پرداخت، رهايی  کامل ملت و پيشگيری از جنگ و خشونت، برای رسيدن به رفراندوم

اينک زمان ارائه برنامه ها و طرح های عملی به قصد  .دوران شعار، افشاگری وسخنرانی رو به پايان است
ضمن اينکه برنامه های عملی موجب خواهد شد تا بخش  .وادار کردن رژيم  برای تن دادن به رفراندوم است

 .  وسيع تری از مردم به آينده خود اميدوار شده و در برنامه های مبارزاتی شرکت  گسترده تر نمايند
بر همين اساس جبهه دمکراتيک ايران از يک سو تشکيل شورای ائتالفی برای حمايت ازمبارزات ملت 

 .جزئيات تشکيل اين شورا در بيانيه های بعدی تقديم ملت بزرگ ايران خواهد شدد که کنايران راپيشنهاد می 

ب
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وازسوی ديگرپيشنهاد می شود، همه شخصيتها، جناح ها، احزاب و گروهها و رسانه هايی که خواهان 
 تير امسال و در ٨١ده وعملی روز تحميل رفراندوم به رژيم هستند از مردم دعوت کنند تا در اولين گام گستر

ميزدرخيابانها وميادين مرکزی و دانشگاهها ی سراسر کشور دست به آ بعدازظهر به صورت مسالمت ٧ساعت 
 .دهستنتظاهرات زده واعالم کنند که خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعيين حکومت مورد نظرخود 

تيبانی از مبارزات  و حقوقی را در پش،  سياسی،  تبليغی،  همه امکانات مالی، شورای ائتالفی می تواند
اين شورا در  .ملت ايران بسيج کرده وبه عنوان تنها نماينده قانونی ملت ايران در مجامع بين المللی حاضر شود

جايگاه رهبری مبارزات همه جانبه ملت ايران، الگوی مناسبی برای دولت موقت آينده برای انتقال قدرت تا 
 .کيل نهادهای قانونی و دموکراتيک خواهد بودبرگزاری رفراندوم و تهيه قانون اساسی و تش

تشکيل چنين  شورايی تنها بر اساس محورهای قابل  پذيرش از سوی همه جريانهای مبارز و با حضور 
نمايندگان همه افکارو سليقه ها وبا کوشندگی  شخصيت های بی طرف خواهد بود، شخصيت هايی که در بين 

 .اتيک به بی طرفی شناخته شده باشندطرفداران هر نوع ساختار سياسی دموکر
جبهه دمکراتيک ايران از هر شورايی با  ترکيبی از تمام افکار و سال يق و در بر گيرنده شخصيت ها 
و جناح ها و احزاب و گروهها و قوميت های  گوناگون ايرانی  حمايت خواهد کرد و تنها راه برون رفت از اين 

اميد است شخصيت های سياسی مبارز که  .ا در تشکيل چنين شورايی می داندآشفتگی و اختال فات و پرا کندگی ر
بی طرفی ودلسوزی آنان برای همه جناح های آزاديخواه به اثبات رسيده وپيرامون آنان، حساسيت های زيادی 
. دربين اپوزيسيون وجود ندارد، دست به کارشده واز تمامی گرايش ها برای  تشکيل اين  شورا دعوت نمايند

پرهيز از اختالفات . ضرورت دارد درترکيب اين شورا نماينده همه شخصيت ها وگرايش ها حضور داشته باشند
و طرح مسائل جزئی يااختالفات فکری ويا حتی تاريخی و نيز اولويت به مبارزه تاريخی ملت ايران و حمايت 

همچنين شورای ائتالفی می تواند در . ازمبارزين وجنبش جريان سوم ازاولويت های اصلی اين شوراخواهد بود
مجامع بين المللی از خواسته ها ومطالبات ملت ايران دفاع کرده وحمايت های خارجی را به نفع مبارزات ملت 

 .ايران بسيج نمايد
اين شورا  در مراحل مختلف مبارزه تا رهايی  و برگزاری رفراندوم و رهبری مبارزات در تمامی 

 .ا خواهد کردمراحل نقش اصلی را ايف
 ، بديهی است  به دليل ضرورت تداوم مبارزه  و حمايت از مبارزين در شرايط خفقان  و سرکوب

 راه گذشته را پيموده و به طرح اختالفات جزئی وسليقه ، چنانچه گروههای مختلف برای تشکيل شورای ائتالفی
ضر به انجمن در يک شورای ائتال فی به  جبهه دمکراتيک ايران  از کسانی که حا، ای و سياسی مبادرت ورزند

قصد حمايت از مبارزات ملت ايران باشند حمايت نموده و از مردم و گروههای آزاديخواه دعوت خواهد  کرد تا 
 .از شورا پشتيبانی نمايند

 اينترنتی  و راديو تلويزيونی در جهت تشکيل اين شورا و پرداختن  به ، نين  بسيج امکانات تبليغیچهم
کارهای عملی مبارزه تا رسيدن به يک رفراندوم از ضرورتهای تاريخی مبارزه به قصد بسيج توده ها و راه

 با طرح مسائل جزئی و ،يکی از شگردهای رژيم اين است که آزاديخوهان را. تقويت جنبش های اجتماعی است
قويت جنبش آزاديخواهی قرار  حمايت و ت،  بسيج، ده و عمال انرژی آنان که بايد در رهبریکر  سرگرم ،فرعی

 مالی و تبليغی اپوزيسيون در داخل ، چه کسی است که نداند اگرهمه امکانات فکری، سياسی. بگيرد را هدر دهد
. سال آزادی و رهايی خواهد بود ٨٢سال ، و خارج کشور و حمايت از جنبش آزاديخوهی ملت ايران بسيج شود

اديخواهانه ملت ايران و اتالف انرژی اپوزيسيون  به دنيا چنين رژيم  تالش می کند با سرکوب مبارزات آز
ا تداوم حکومت طالبانی و ديکتاتوری در ايران و يا يوانمود کند که بيشتر ازدوراه برای ايران باقی نمانده است؛ 

 اما جريان سوم و آزاديخواهان با گسترش مبارزات رهايی بخش و. جنگ و کشتار و خونريزی و برادر کشی 
بسيج  همه امکانات برای  وادار کردن رژيم به  تن دادن به انتقال آرام قدرت و برگزاری  يك رفراندوم ساختار 

 عمال به  د نيا اعالم خواهند کرد  توان اين را دارند  که در يک انقالب آرام و البته دموکراتيک، ، شکن
حکومتی که در آن .  در کشوربرقرار سازندسرکوبگران را از قدرت به زير کشيده و يک حکومت دموکراتيک 

از جماه  تساوی حقوق زن ومرد ، می شود اعالميه جهانی حقوق بشر به رسميت شناخته ، دين از دولت جداست
حکومتی که درسياست خارجی با تمامی دولتها و ملتها بر  .دمی شود و قانون و دوکراسی تضمين بديهيات است، 

 دولتی برقرار می کند و با تروريسم  به مبارزه بر می خيزد و راه صلح را انتخاب اساس منافع ملی خود رابطه 
 .می کند

ن را دارند که با تشکيل شورای ائتالفی، مردم ايران را به آينده اميدوارساخته آاينک آزاديخواهان توان 
توه آمده از ظلم رژيم و از  مردم به س، در غير اينصورت.دکننو آلترناتيو اصلی برای حکومت آينده را معرفی 

پ
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فقر و فساد و تباهی و ناامنی به دامن بيگانگان پناه برده  و از آنان خواهند خواست که همچون افغانستان و عراق 
 ، رسيدن به آزادی به بهای پرداخت هزينه های  سنگين. درايران نيز دخالت نظامی کرده و مردم را آزاد نمايند

 .ر و بخشی از اپوزيسيون غير مسئول می بايست پاسخگوی آن باشندگناهی است که رژيم سرکوبگ
،  مشروطه خواه،   ملی مذهبی، اميد است همه گروههای آ زاديخواه، اعم از اصالح طلبان غير وابسته

 سوسياليست، و روشنفکران وهمه اليه های اجتماعی و جنبش های فعال اجتماعی، با متحد کردن ،دمکرات
 اميد  برای آزادی و رهايی و عدالت از راه  يک انقالب آرام  و ، رش مبارزات اجتماعیصفوف خود  و گست

اين آرمان و . دمکراتيک را در درون تک تک شهروندان ايرانی به تنگ آمده از ظلم و بی عدالتی  تقويت نمايد
 .خواست به حق همه مبارزان داخل کشور به ويژه زندانيان سياسی و دانشجويان دربنداست
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