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     مهري ـ آخرين اقرار گيري اي آه تا آنون به صورت اعتراف تلويزيوني در ايران از سيماي جمهوري 
به . دمسلما شما هم از مضمون اين مصاحبه آگاهي داري. اسالمي پخش شده است، مصاحبه علي افشاري است

نظر شما عملكرد قوه قضائيه در شرايط آنوني چه معنايي دارد، و اين رژيم اين شيوه هاي اقرارگيري را از 
 آدامين سيستم ها آموخته است؟

     تهراني ـ اجازه بدهيد اين نكته را اشاره آنم آه تمام مبارزان درون آشور، حتا نيروهاي اپوزيسيون خارج 
سرانجام هم با . نتظر بودند آه روزي دست پخت حسين شريعتمداري عرضه شوداز آشور از مدت ها پيش م

تالش شبانه روزي دوستاقچيان رژيم واليت فقيه، حضرات حسين شريعتمداري و شرآاء آه سابقه طوالني اي در 
از را آه » هويت دو«تهيه و تنظيم اين گونه برنامه هاي هويت دارند، نخستين محصولشان از سريال برنامه 

 .  مدت ها پيش شايعه  ضبط آن در تهران بود، به صحنه آوردند
     نخستين برنامه را با باصطالح اعترافات ساختگي علي افشاري، به عنوان مصاحبه يكي از رهبران دفتر 

تحكيم وحدت دانشجويي روي پرده سيماي مافياي قدرت آوردند آه اين برنامه محصول همكاري و اشتراك 
اين برنامه ها .  شريعتمداري و علي زاده و علي الريجاني ـ سه تفنگ دار مافياي قدرت ـ استمساعي حسين

چيزي نيست جز ادامه برنامه هاي مشمئز آننده دور و نزديك ايران و اقتدارگرايان و مستبديني آه در اين آشور 
 . ينيستي است در جمهوري فقهاحكم ها رانده اند؛ به زباني ديگر تكرار شيوه هاي ضد انساني و رسواي استال

در متن مصاحبه افشاري آه به نظر . هيچكس اين اعترافات را جدي نگرفت.      مردم به اين برنامه خنديدند
اگر شريعتمداري يكبار ديگر متن اين . من سناريوي آن را حسين شريعتمداري نوشته است، تندروي ها آردند

دفاع از اصل واليت مطلقه فقيه، در متني آه به نام .  متن را تصحيح  آندگفته ها را مي خواند حتما وادار مي شد
به . اين فرم آار خودش افشا آننده منبع و منشا آل برنامه است. علي افشاري پخش شد، آامال ناشيانه بود

يتي بر مردم نياز به قيم دارند، درحالي آه اصالح طلبان، واليت فقيه را وال: زبان افشاري گفته مي شود آه
در جاي ديگري افشاري نخست از مقام رهبري و سپس از مردم قهرمان ايران پوزش . مهجورين مي دانند

چه آسي باور مي آند آه يكي از رهبران جنبش دانشجويي آه تا ديروز در صف تحول طلبان و آزادي . مي طلبد
 نام ولي فقيه، حرف هاي امثال خواهان بوده است، امروز تمكين آرده، در مقابل سمبل استبداد ديني به

بگذاريد من به . من فكر مي آنم اين سري برنامه ها يكي دو تا هم نيستند! شريعتمداري و دوستانش را تكرار آند
با علي .  نوار آاست از افراد مختلف در زندان ها پر شده است22اطالع شنوندگانتان برسانم آه چيزي در حدود 

ليلش هم روشن است؛ چون در آستانه برگزاري انتخابات هشتمين دور رياست د. افشاري هم آغازآرده اند
اين ها مي دانند آه جنبش دانشجويي به مثابه . جمهوري، جنبش دانشجويي هدف اصلي حمالت اقتدارگرايان است

ست آه اين ا. يكي از ستون هاي راديكال  جنبش اصالح مي تواند موتور يك حرآت شفاف در جريان انتخابات باشد
 .هدف اين ها در درجه اول جنبش دانشجويي است

اين ها .      امروز پدر علي افشاري اعالم آرد آه اين مصاحبه در ديماه تهيه نشده است و اين ها دروغ گفته اند
در تمام مدت مالقات ديروز افشاري با پدرش، مامورين . در هفته گذشته اين مصاحبه را از فرزند من گرفته اند

سعي هم آرده اند نگذارند آه پدر و فرزند در . امي در آنار افشاري و پدرش، ناظر گفت و گوي ايشان بوده اندانتظ
آليه زندانيان سياسي، منجمله علي افشاري را دستگاه . برابر مامورين در رابطه با مسائل سياسي حرفي بزنند

اآثرخانواده هاي زندانيان سياسي  آه . استاختناق و سرآوب جمهوري اسالمي درعدم آگاهي مطلق نگاه داشته 
توانسته اند با خانواده هاشان مالقات آنند، منجمله خانواده دآتر ملكي، صابر و ديگران، همه اظهار آرده اند آه 

حتا اطالع ندارند آه محمد . زندانيان ما و عزيزان ما از آنچه آه در بيرون از زندان ها مي گذرد، اطالعي ندارند
اين وضعيت نشان مي دهد آه ايشان را در . براي دور هشتم رياست جمهوري نامزد انتخابات شده استخاتمي 

 . چه سياه چالي نگاه مي دارند
هيچكس را ] به نام اعترافات يكي از رهبران جنبش دانشجويي[     من فكر مي آنم نمايش امروز واليت فقيه 

برنامه بعدي هم عمال ! بودن اين متدها مشكوك شده باشندخودشان هم بايد نسبت به اثر بخش . فريب نداد
 . عزت  اهللا سحابي خواهد بود و ديگر زندانيان

او را در تاريكي مطلق نگه مي دارند، بدون اين آه . به زنداني چشم بند مي بندند:      متد جديد اين ها اين است
در تاريكي !  بداند چه آساني با او حرف مي زنندو بدون اين آه. زنداني بتواند تصوري از اطرافش داشته باشد



ماندن زنداني، بدون ارتباط با نور و اطراف خودش و قطع ذهنيت او با واقعيت زندگي آابوسي است آه زنداني 
اين . تازه اين شيوه، سواي داروهايي است آه به زندانيان تزريق مي آنند. را پس از مدتي از خود بيخود مي آند

ميرعاليي و . ر دوران آشتارهاي دسته جمعي زندانيان  و قتل هاي زنجيره اي تجربه آرده اندمتد را هم د
واقعيت اين است آه در آستانه انتخابات و در . سيرجاني را هم مجبور به استفاده از داروهاي مختلفي آردند

كر مي آنم هوشياري ما در من ف. درگيري اي آه مافياي قدرت با جناح ديگر دارد، به هر عملي دست خواهند زد
بيرون و آمك آردن ما به جنبش آزاديخواهي مردم از وظايف مبرمي است آه در پيش پاي همه هموطنان در 

 . خارج از آشور است
     مهري ـ پخش اين اعترافات نه تنها نتيجه اي براي رژيم نداشته، بلكه موجب شده است آه بسياري از 

دانشجويان دانشگاه . ن تر و مواضع سرسختانه تر و حتا راديكال تري اتخاذ آننددانشجويان، پايگاه هاي مطمئ
گفته اند ! اميرآبير در بيانيه اي گفته اند آه قانون اساسي در جهت برآورده شدن مطالبات مردم بايد تغيير پيدا آند

نشريه دانشگاه اميرآبير به يكي از دانشجويان به نام رضا دليري در . آه اين تغيير هم در جهت براندازي نيست
از هر طرفي آه براي اصالحات حرآت آنيم، به ديوارها و موانع قانون «: نوشته است» واژه امروز«نام 

شما فكر مي آنيد دانشجويان » .چاره اي جز تالش براي تغيير قانون اساسي وجود ندارد. اساسي برخورد مي آنيم
 !در شرايط آنوني به آدام سمت مي روند؟

اين سخن، نه فقط حرف .     تهراني ـ به نظر من دانشجويان به درستي پاشنه آشيل ساختار نظام را يافته اند 
رجايي خراساني يكي از آانديدهاي رياست جمهوري . دانشجويان است، بلكه حتا رجايي خراساني هم گفته است

اديوي فارسي زبان آه به سوي ايران او در گفت و گويي با يك ر. بود و شوراي نگهبان صالحيتش را رد آرد
 نفر معمميني 12شوراي نگهبان از . اين تقصير شوراي نگهبان نيست: پخش مي شود، به صراحت اظهار آرد

من خودم اعتقاد دارم آه صالحيت داشتم . تشكيل شده است آه ماموريت دارند در باره صالحيت افراد نظر بدهند
به همين دليل . فرهنگي نظر مي دهند/اجتماعي/ناختي از واقعيت هاي سياسياين افراد به دور از هر ش. و دارم

رجايي . اشكال از قانون اساسي جمهوري اسالمي است آه چنين نهادي را قبل از راي مردم پيش بيني آرده است
ه اين صدا فقط مربوط ب. خراساني به روشني اعالم آرد آه بايد قانون اساسي جمهوري اسالمي تغيير بكند

حتا اندك اندك اين صدا در صفوف خود نظام و . دانشجويان نيست آه از مدت ها پيش زمزمه ها را شروع آرده اند
در قانون . قانون اساسي واقعا مانعي در راه هرگونه تحولي در جامعه ماست. از جناح مقابل هم برمي خيزد

من به تنهايي مي گويم نه، : ون مردم بگويد ميلي70/60اساسي اي آه رهبري اجازه داشته باشد در مقابل راي 
در فتوايي علي خامنه اي گفت آه در باره اليحه اصالحي . نمونه زنده اش را هم ديديم. وضع همين خواهد شد

 نفر نماينده ملت حق ندارند و فقط 400يعني خانه ملت، نماينده ملت، ! قانون مطبوعات نبايد صحبتي بشود
 . ايشان حق دارد

دانشجويان درد اساسي را .  نظر من روزهاي پاياني و بي مصرفي اين نوع قانون اساسي هويدا شده است     به
بدون تغيير ساختاري در قانون . تشخيص داده اند و اين صدا در بين اپوزيسيون روز بروز پر طنين تر خواهد شد

يت از نيروهاي اصالح طلب بيرون عدم حمايت موثر خود اصالح طلبان درون حاآم. هم هيچ آاري نمي شود آرد
از مدار حاآميت، نقطه ضعف بزرگي بود آه منجر به خودسري هاي جناح راست شد و به آن ها ميدان داد آه هر 

عمال . مذهبي را به زندان بردند/ نوع تبعيضي را آه خواستند اعمال بكنند؛ تا جايي آه بسياري از نيروهاي ملي
آه من در [قانون اساسي و بند واليت مطلقه فقيه .  اند و حرفي نمي توانند بزنندهم اصالح طلبان دهانشان بسته

مانع اصلي تحوالت در جامعه و تغيير ساختارها در جامعه ]  ژانويه امسال در باره اش صحبت آردم26برنامه  
 . ايراني ماست

شيوه  آرايش ) ش بر آن ها نهاده ايدنامي آه شما سال ها پي(     مهري ـ آيا بخش طالباني رژيم جمهوري اسالمي 
صحنه را دگرگون نكرده است؟ به عنوان نمونه قوه قضائيه از تبرئه خانم مهرانگيز آار حرف مي زند اما از 

 . سوي ديگر به اعدام  افسر پيشين نيروي هوايي محمدرضا پدرام اقدام مي آند
به قول مردم تهران، اين دستگاه، .  قضايي بناميم     تهراني ـ به نظر من جفاست آه چنين گندابي را دستگاه

مردم را بدون هيچ . اين ها فقط براي قلع و قمع آمده اند. يك دستگاه قصابي است و براي قلع و قمع مردم است
حاال آه فشار جهاني زياد شده است، تاآتيك جديدي اتخاد آرده اند؛ نخست . دليلي مي گيرند و به زندان مي اندازند

بعد سرو صدا به پا آرده، از آن براي انحالل . ي را به جرم شرآت در آنفرانس برلين دستگير مي آنندعده ا
با رياست آروبي مجلس ابتكارش . متاسفانه سازش هايي هم صورت گرفته است. مجلس ششم استفاده مي آنند

ون مخالف، از طرفداران پس از اين واقعه زندان ها دوباره پر شده است از روحاني. را از دست داده است
 . مذهبيون آه دادگاهشان همچنان ادامه دارد/منتظري، از ملي



     دستگاه قضايي به هيچ معيار حقوقي و قضايي جز منافع مافياي قدرت و مصالح سياسي جناح محافظه آار 
ه دادگاه آشانده، عده اي از صاحب نظران و روشنفكران را به بهانه شرآت در آنفرانس برلين ب. پاي بند نيست

االن هم امكان فراوانتري براي سرآوب . محكومشان آردند؛ به اين بهانه آه گويا امنيت ملي را تهديد آرده اند
اين آارشان درست يك بازي . نيروهاي جديدتري را هم به پشت ميله هاي زندان آشانده اند. جنبش پيدا آرده اند

بعد هم .  سال محكوم آردند10اآبر گنجي را به . ال محكوم آردند س6خانم مهرانگيز آار را به . رواني است
به همين دليل ما بايد . اين ها دارند با روان جامعه بازي مي آنند. محكوميت هاي نادرست خودشان را آم آرده اند

 شده من اصال خودم را متهم نمي دانم آه محكوم«: گنجي هم درست گفته است آه. به اعتراضاتمان ادامه بدهيم
اين دستگاه قضايي در خدمت سرآوب و براي استقرار يكي از » .اصال اين حكم ها را قبول ندارم. باشم

. مهيب ترين نظام هاي ديكتاتوري به نام واليت مطلقه فقيه است؛ آن هم چيزي نيست جز همان طالبان افغانستان
در زمينه . نوع طالبان در ايران موجود نيستمنتها زمينه ي استقرار آامل حكومتي از . من از روز اول گفته ام

جبهه آزاديخواهي ما . نهادهاي جامعه مدني و فرهنگي، ايران در مقايسه با افغانستان بسيار پيشرفته تر است
بنابراين چون اين ها نمي توانند مثل طالبان عمل آنند، به اين . صف آرايي به مراتب گسترده تري دارد

سكوت اصالح . ديروز چند نفر را به جرم جاسوسي براي امريكا اعدام آرده اند. دجنگ وگريزها دست مي زنن
دارند از اين موقعيت و از اين خالء سوءاستفاده مي آنند، . طلبان هم نتوانسته است به يك اجماع عمومي برسد

 !ما چاره اي نداريم جز اين آه فريادمان را رساتر آنيم. پريروز زني را سنگسار آرده اند
     مهري ـ به هر حال بايد يك اپوزيسيون ملي، يك اپوزيسيون معتقد به جدايي دين از دولت، متحد و منسجم 

. شما به عنوان يكي از پيشروان اتحاد اپوزيسيون سال ها آوشيده ايد. جايگزين اين نظام رو به انهدام بشود
 يك شوراي رهبري داشته باشيم تا بتوانيم واقعا توصيه شما در اين شرايط چيست؟ آيا توصيه مي آنيد آه ما

 !اپوزيسيون درون مرز و برون مرز، و معتقدين به آزادي خواهي را گرد هم آوريم؟
هنوز .      تهراني ـ نيروهاي سرآوب گر وتئوريسين هاي جناح انحصار طلب، انواع و اقسام اظهارات را مي آنند

پانزده روز پيش در جلسه اي در شهر . ودي را بلندتر آنندهم مي خواهند ديوارها و مرزهاي خودي و غير خ
در اين جلسه در باره .  تن از دوستان آه از سازمان هاي مختلف بودند ـ شرآت آرديم5آلن، من همراه با 

روزنامه رسالت و امير محبيان آه جديدا خرقه نظريه پردازي جناح راست و رسالت را . اوضاع ايران بحث شد
اين ها اصوال مخالف «: ته، در حمالت چند روز گذشته اش در روزنامه رسالت مدعي شده است آهبه دوش انداخ

اما بايد بدانند آه اين . با اين آارها مي خواهند در انتخابات ايران اثر بگذارند. جمهوري اسالمي هستند
 ».انتخابات، يك امر دروني خودي هاست و اين ها را به آن راهي نيست

 مي آنم اين تئوري فاشيستي، اين تئوري تبعيض گرايانه آه اعضاي جامعه را به تكه ها و قسمت هاي      من فكر
ما مبارزه بزرگي و راه . بسيار ننگين است] خودي و غيرخودي و نخودي و بيخودي[مختلف تقسيم مي آند 

هنگي ملي براي استقرار درازي در پيش داريم تا اين موانع را از سر راه برداشته، بتوانيم يك شوراي هما
. عليرغم طوالني بودن راه،  من در نهايت خوشبينم. مردمساالري و پيشبرد تحوالت در جامعه به وجود بياوريم

هر چه از فرآيند مبارزه بيشتر مي گذرد خوشبين تر مي شوم؛ چون همه ما در اين فرآيندها ياد مي گيريم، همديگر 
بدون گذار از اين پروسه عملي نخواهيم . عف همديگر بيشتر پي مي بريمرا پيدا مي آنيم، به نقاط قوت و ض

عمل سياسي . توانست به يك وحدت اصولي برسيم؛ چرا آه عمل سياسي با يك ايده علمي و نظري تفاوت دارد
ماست آه ما را به مرز ايده هاي نظري مان يا به برداشت هاي آرماني مان نزديك تر و در زمينه واقعيت ها 

 .من اميدوارم. توارتر مي آنداس
چرا نظر آقاي تهراني را به عنوان يك متفكر سياسي در باره شاهزاده :      مهري ـ شنونده اي پرسيده است

نظري در اين . رضا پهلوي نمي پرسيد آه سخن از اتحاد مي گويد؟شما مسلما بيانيه هاي ايشان را تعقيب مي آنيد
 باره نداريد؟ 

اين  هم آه مي آوشند . اين آه ايشان نظراتشان را اعالم مي آنند بسيار خوب است.  نظر آه نيستم     تهراني ـ بي
جبهه اي از مشروطه خواهان به وجود بياورند آه به دموآراسي و حقوق انسان باور و تكيه دارند، بسيار خوب 

پرسش . وز فرا نرسيده استاين مرحله هن. اما نبايد در اين شرايط از نظام خاص جانشين صحبت آرد. است
نبايد طرح هاي . اين مساله اساسي است. تاريخي بر سر آزادي و حاآميت مردم و مقابله با فاشيسم مذهبي است

بايد دموآراسي به ميزاني استقرار پيدا آند، آن وقت مي توان  از مردم در . زودرس را در اين شرايط مطرح آرد
آنچه فعال بايد بر آن پاي فشرد، مساله لغو حاآميت دين در نهاد . سي آردباره نظام حكومتي دلخواهشان همه پر

. اين دعواي اصلي است. مساله استقرار مردم ساالري به صورت حاآميت مردمي است. حكومت و جامعه ماست



بر سر اصالح يا . جنگ درون آشور بر سر جمهوريت در برابر اصل واليت فقيه است«: به زبان اصالح طلبان
 ».جا زدن در لجن زار ارتجاع و استبداد استدر

به گفته ايشان در ايران يك مافياي قدرت و ثروت .      مهري ـ هاشم آغاجري حرف هاي دالورانه اي زده است
اين . منبع اصلي بي عدالتي، فساد اقتصادي و استثمار هم در جامعه همين مافياي قدرت است. حكومت مي آند

آغاجري حتا گفته است آه اگر دموآراسي سياسي . صادي آشور را وابسته آرده استمافياست آه ساختار اقت
در ايران تعميق شده، گسترش پيدا آند، قدرت به طور واقعي به مردم منتقل خواهد شد و مافياي ثروت و قدرت 

 . رنگ خواهد باخت
 صفوف اصالح طلبان ايران مطرح      تهراني ـ اين نظريه را مدت هاست بسياري از نظريه پردازان و مبارزين

تا اين مهم هم انجام نشود . ساختار حاآميت به طور واقعي هنوز يك پارچه نشده است: به اعتقاد آن ها. آرده اند
مجلس، احزاب و مطبوعات و نهادهاي مدني همه بايد زير . ساختاري يگانه و دموآراتيك شكل نخواهد گرفت

. نمي شود به از ميان رفتن مافياي قدرت اميد داشت.  آاري نمي توان آرددر غير اين صورت. نگاه ملت باشند
فراموش نبايد .  مبارزه با غارت گران جامعه را بسياري از روشنفكران ديني هم در دستور آارشان قرار داده اند

راسي؛ چه آرد آه تغيير و تحول در ترآيب سياسي و ساختارها ـ خود ـ مقدمه بسيار مهم و موثري براي دموآ
اما پيكار جامعه ما آه براي خروج از بن بست عقب ماندگي . اجتماعي  و دولت است/در زمينه روابط اقتصادي

بنابراين آن هايي آه بي تفاوتي و بي اعتنايي را در . آغاز شده است؛ هنوز به ايستگاه ماقبل آخر هم نرسيده است
افياي قدرت و ثروت ياري مي رسانند و آب به آسياب آن ها اين مرحله تبليغ مي آنند، دانسته و ندانسته به م

اين است آه ما همگي بايد وحدت آزادي خواهانه، اصالح طلبانه و مردمساالرانه را اساس قرار دهيم، . مي ريزند
 .و بر آن پايه، هر چه سريع تر در راستاي وحدت ملي گام برداريم
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