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چه سرنوشتي خواهد داشت؛ بخصوص آه محمد ] در رابطه با قتل هاي زنجيره اي[     مهري ـ آميته تحقيق 
 !دولت به مردم دروغ نگفته است؟: خاتمي گفته است

خواهد % 40 وابسته به نظام، حداقِل تورم ايران در سال آينده      تهراني ـ بنا به گفته آارشناسان اقتصادي
شريعتمداري و ساير . به اين درصد مي توان افزايش روزافزون بهاي ارز و آمبود آاال را هم اضافه آرد. بود

حتا . متخصصان و آارشناسان اقتصادي هم مرتبا پيام هايي در باب صرفه جويي و جلوگيري از اسراف مي دهند
ز شنيدم آه دولت، تمام تلفن هاي همراه را آه در سال هاي قبل ـ در دوران رفسنجاني ـ خريده بود و مورد ديرو

استفاده ماموران خود نظام بود، جمع آوري آرده و آن ها را به مزايده گذاشته است؛ به اين بهانه آه به يك 
 سوي ديگر قيمت نفت هم در بازارهاي جهاني از. ارز براي خريد گندم و مواد غذايي نياز دارد] دالر[ميليارد 

با تمام اين آاستي ها . سرنوشت برنامه اقتصادي اعالم شده سال آينده هم نامشخص است. سقوط آرده است
اعمال اين آميته تحقيق سه نفره، به . مردم بي صبرانه مساله  جنايت ها و آشتار دگرانديشان را پي گيري مي آنند

مرتبا هم در اين رابطه در جرايد و محافل .  افكار عمومي شهروندان ايراني قرار داردطور جدي زير ذره بين
 . بحث مي شود

پيشنهاد شده است آه به جاي درخواست اعزام هيئت ] 1378ششم دي ماه [     در روزنامه صبح امروز 
 راسا اين بررسي را به عهده نمايندگي سازمان هاي بين المللي ـ براي رسيدگي به اين جنايت ها ـ جرايد ايران،

متاسفانه آميته . بگيرد؛ چرا آه دستگاه قضايي و انتظامي ايران، با اين بازي ها حيثيتش را از دست داده است
تحقيق سه نفري تعيين شده از سوي خاتمي، با اظهارنظرهاي مبهم و دوپهلويش، جامعه را دچار سردرگمي 

 . آرده است
 جناح ها و اتهامات متقابلي آه ايشان به هم وارد مي آنند، هم چنين با ورود روح اهللا      پس از باال گرفتن جنگ

در برنامه چراغ تلويزيون ايران، اوضاع روند ديگري به خود ] مسئول مرآز اسناد انقالب اسالمي[حسينيان 
رها، دوم خرداد ي ها حاال ديگر جناح انحصار طلب ادعا مي آند آه آمران و عامالن قتل ها و ترو. گرفته است

 . از اين سو اصالح طلبان هم خواستار برآناري حسينيان و الريجاني شده اند. جنگ مغلوبه شده است. هستند
آميته به هيچ عنوان نبايد .      واقعيت اين است آه روند تحقيق در چنين پرونده هايي، به بي طرفي نياز دارد

ي آه از سوي آميته تحقيق منتشر شده، ادعا شده آه هيچ آداِم اين براساس اعالميه ا. دچار سياست زدگي شود
. عده اي خودسرانه و به صورت محفلي به اين جنايت دست زده اند: به نظر ايشان. قتل ها، تشكيالتي نبوده است

پشت ايشان معتقدند آه در . شايد آميته با اين اطالعيه نيت خيري داشته است؛ اما مردم دريافت ديگري دارند
اين آميته با محفلي جلوه دادن اين قتل ها مي خواهد وانمود آند  آه مثال . پرده سازش هايي صورت گرفته است

مردم و . قاتلين، گروهي شبيه به دراويش بوده اند، بنگ زده اند، لول شده اند، بعد هم دست به اين جنايات زده اند
گويا نوشتن چنين جمله اي در گزارش آميته تحقيق . ه اندمطبوعات هم يكپارچه به اين موضع گيري اعتراض آرد

شايد خواسته اند قضيه را . به اين دليل است آه جمعيت موتلفه و بازاريان نتوانند محمد خاتمي را متهم آنند
 . اما متاسفانه فقط ابهام به وجود آورده اند. بي طرفانه دنبال آنند

در رابطه با برنامه تلويزيوني چراغ و [ايندگان مجلس منتشر آرده اند  نفر از نم120     بعد از اعالميه اي آه 
طرفداران خاتمي مي خواهند راديو و تلويزيون را از قيد . عمال جنگ مغلوبه شده است] ادعاهاي حسينيان

. بعد از اين داستان، الريجاني ديگر اجازه ندارد در جلسات آابينه دولت شرآت آند. انحصارطلبان آزاد آنند
 تن از نمايندگاني آه طرفدار جناح انحصارطلب 142در همين رابطه . خاتمي عذر ايشان را خواسته است

 . هستند، طي اطالعيه اي خواستار ابقاي الريجاني شده اند
به منزل برسد، جنايات بايد دقيقا و بي طرفانه پيگيري و افشا » بار«     واقعيت اين است آه اگر قرار است اين 

با اين آه وزارت اطالعات در اختيار دولت خاتمي نيست، اما به هرحال اين وزارت خانه هم يكي از . شود
نهادهاي دولت است و بالطبع دولت و شخص خاتمي در اين رابطه مسئولند؛ با اينكه توسط جناح راست اشغال 

ون دستور يا حتا اطالع بد[اين هم درست است آه برخي از آارآنان اين وزارت خانه، خودسرانه . شده است
به اين جنايت دست زده اند؛ اما به هرحال دولت خاتمي، همينطور شخص علي خامنه اي در برابر ] دولت خاتمي

 ! اين فاجعه مسئولند و بايد به سرنوشت آميته تحقيق بينديشند



اگر . ن آميته است     من فكر مي آنم حيثيت ملي ما و ارزش هاي فرهنگي ما در گرو تصميم گيري نهايي اي
آميته بلغزد، يا براي حفظ منافع جناح ها، منافع ملي را زير پا بگذارد، جامعه دچار سردرگمي و سرخوردگي 

به اين جهت، بهتر است آه جرياني آنترل . در نهايت هم پيامدهاي ناخوشنود آننده اي خواهد داشت. خواهد شد
با اين آه دولت از پشتيباني .  ـ هرچه هست ـ برگزيده دولت استاين آميته تحقيق. اين آميته را به عهده بگيرد

نمايندگان نهادهاي . مردم برخوردار است، اما به هر حال اين آميته، يك آميته دولتي است
اجتماعي ايران مثل آانون نويسندگان، آانون وآال و حقوق دانان، آانون روزنامه نگاران و /سياسي/فرهنگي

ه احزاب و سازمان هاي موجود مثل نهضت آزادي، مجاهدين انقالب اسالمي، حزب ملت خبرنگاران، و باالخر
ايران، جبهه ملي ايران و ديگران، مي توانند با ايجاد شورايي نظارتي در آنار آميته تحقيق، به صحت و سالمت 

عه نهادهاي دولتي متاسفانه دولت يعني مجمو. اين تحقيقات آمك آنند و اعتماد عمومي جامعه را افزايش دهند
چنين همياري و همگامي اي از . انتظامي تا حدود زيادي اعتبارشان را از دست داده اند/و دستگاه هاي قضايي

سوي اين شوراي نظارتي مي تواند آمران و عامالن اين قتل ها را ـ بدون هيچ گونه اغماض و سازشي ـ مشخص 
 . آرده، در برابر دادگاه قرار دهد

 ! در رابطه با شرآت باند فالحيان در اين قتل ها چه مي گوييد؟     مهري ـ 
گفته مي شود بر سر .      تهراني ـ تا آنجا آه من خبر دارم، در آميته تحقيق، علي فالحيان در مظان اتهام است

گر ا. چگونگي برخورد با فالحيان ـ دستگيري يا بازداشت و بازجويي او ـ جدالي در پشت پرده در جريان است
يادتان باشد دست راستي ها خيلي اصرار داشتند آه فالحيان حتما عضو آابينه خاتمي باشد و همچنان دستگاه 

با اين استدالل آه در دادگاه بين المللي آلمان، . اما خاتمي به اين موضوع تن در نداد. امنيت را اداره آند
 از سوي پليس بين المللي، به حيثيت دولت لطمه تحت تعقيب بودن يك وزير آابينه. اتهاماتي متوجه ايشان است

 . اين دعواهاي پشت پرده هم يك ماه و نيم طول آشيد. مي زند
خيال مي آردند او را عاصي .      جناح راست تصور مي آرد آه دولت خاتمي شش ماهه سرنگون خواهد شد

سر توقيف علي فالحيان هم به توافق حتا ممكن است بر . اما چنين نشد. خواهند آرد تا مجبور به استعفا شود
شايعه ديگري . از سويي مي گويند فالحيان در بازداشت موقت است. اخبار و شايعات هم فراوان است. نرسند

مي گويد آه ايشان نه تنها توقيف نشده؛ بلكه به او پيشنهاد شده آه در اين آميته شخصا شرآت آند و به 
 .سواالتي پاسخ دهد
  االسالم نيازي چه نقشي در اين جريان دارد؟     مهري ـ حجت

     تهراني ـ اجازه بدهيد آه اين مساله را از زاويه حقوقي بررسي آنيم؛ چرا آه رشته تحصيلي من  حقوق 
 !بوده است

.      به نظر من ارجاع پرونده قتل ها به دادسراي نظامي، برخالف قانون اساسي موجود جمهوري اسالمي است
نيازي هفته پيش گفته است . وقي روشن نيست آه چرا اين پرونده به دادسراي نظامي داده شده استاز لحاظ حق

نيازي حتا در رابطه با قتل پروانه و داريوش فروهر هم توضيحاتي داده و . آه پرونده در حال پيگيري است
 به خانه فروهرها مراجعه يكي از نزديكان حزب ملت ايران، همراه با مامورين و عاملين قتل ها،: گفته است

آرده، در را باز گذاشته، بعد عده اي به بهانه فيلم برداري وارد خانه شده اند، ابتدا به طبقه باال رفته و پروانه را 
در همين رابطه، نيازي اين جمله . آشته اند، بعد هم از پشت به داريوش حمله آرده، او را هم به قتل رسانده اند

نيازي با اين . تكرار آرده آه اين قتل ها به هيچ وجه تشكيالتي و جناحي نبوده استمبهم و نامفهوم را 
 . اظهارنظر، بازهم بر ابهام اين پرونده ها افزوده است

چنين روشي بسيار اسرار .      مهري ـ در اين ميان هاشمي رفسنجاني روش نيمه خاموشي را برگزيده است
ماز جمعه قبلي هم حرف هايي زد آه ذهن خيلي ها را به خود مشغول رفسنجاني در ن. آميز و مرموزانه است

 »!به احتمال زياد اين قتل ها از روي حسن نيت انجام شده است! بايد فتيله ها را پايين آشيد«: به گفته او. آرد
ر و      تهراني ـ در جدال آنوني درگير در آشور، رفسنجاني، طرف جناحي را گرفته آه روز به روز منفردت

جنتي هم در نماز جمعه گذشته، . او در واقع مي خواهد نوعي سازش ميان جناح ها ايجاد آند. منزوي تر مي شود
به گفته جنتي وضع مالي دولت خوب بود، ولي حاال دولت با وضع بد . از رفسنجاني حمايت آرده است

به .  روبروست…كان تحصيل و اقتصادي، سردرگمي جوانان و موقعيت عصيان جوانان و نبودن اشتغال و ام
گفته جنتي امكانات آشور، صرف ايجاد اشتغال و رفع نيازهاي جوانان نمي شود؛ بلكه ريخت و پاش هاي مالي و 

 .اصراف دولت، وضع را به اين جا رسانده است
ر اين اما خوشبختانه شانسي د.      رفسنجاني مي آوشد به هر بهايي صندلي ديگري از قدرت را هم تصرف آند

 .زمينه ندارد



بازتاب اين روند هم شكافي است آه .      نشاندن دستگاه امنيت آشور در صندلي اتهام، گام بسيار بزرگي است
من تصور نمي آنم اين ها بتوانند در سازشي ديگر، به حكومتشان ادامه .  در دستگاه حاآمه ايجاد شده است

بايد مبارزات . مهم است آه بتواند از اين اوضاع استفاده آنددر اين ميان هوشياري اپوزيسيون خيلي . بدهند
البته اين واقعيتي است آه اساسا مبارزه در داخل آشور آغاز مي شود؛ . بيرون از مزر هم در آشور بازتاب يابد

سياسي اپوزيسيون آزاديخواه ايران، تا بخشي از اصالح طلبان مذهبي؛ چه آن هايي آه در /از نهادهاي فرهنگي
خيلي از مذهبيون به اين جا رسيده اند آه بايد يواش يواش مذهب را در . قدرتند و چه آن ها آه در قدرت نيستند

به . حتا تلويحا مي گويند آه مذهب بايد آم آم از دولت جدا شود. جانماز مادر بزرگ ها و در نمازخانه ها گذاشت
هايي آه به چنين باوري رسيده اند ـ در مقابل نيروهاي همين دليل هم من معتقدم آه در اين مرحله بايد از نيرو

 .عقب مانده ارتجاعي ـ حمايت آرد
     مهري ـ آيا به نظر شما هاشمي رفسنجاني دچار سردرگمي نيست؟ مي گويند رفتار سياسي ايشان هم مثل 

 در اين رابطه چه مي گوييد؟ . ريشش بالتكليف است
شته با هيئت موتلفه اسالمي و فدائيان اسالم همراهي هايي داشته است، در      تهراني ـ  رفسنجاني چون در گذ

او از سويي مي خواهد با جواناني نظير فائزه هاشمي و آرباسچي همراهي . شرايط فعلي وضع نامتعيني دارد
به نظر . آند، از سويي هم گذشته سياسي و فكري خودش او را به موضعي التقاطي و بالتكليف آشانده است

راست سنتي، ضربه هاي . او زير فشار راست سنتي هم هست. من، مساله رفسنجاني پيچيده تر ازاين حرف هاست
برخي از انحصار طلبان گفته اند آه . دوران خاتمي را ناشي از دو دوره رياست جمهوري رفسنجاني مي داند

اني، با اين رفتار دوگانه اش، در واقع رفسنج. مدرن نمايي هاي رفسنجاني، به اساس اسالم لطمه زده است
. او در واقع بين دو سنگ آسياب گير آرده است. دشمناني هم در صفوف متحجرين دست و پا آرده است

. اطرافيان خاتمي هم اعتمادي به ايشان ندارند؛ به ويژه آه پيگيري آميته تحقيق، به جنايت هاي اخير برمي گردد
 نفر از اعضاي فعال اپوزيسيون است آه 50ه در رابطه با ترور حدود بلك: مربوط به تاريخ نيست» اخير«آلمه 

آسان ديگري . در دوران رياست جمهوري ايشان، ترور شده اند؛ آساني نظير شادوران دآتر سامي و ديگران
هم در دوران رياست جمهوري ايشان ترور شده اند آه اجسادشان در جاهاي نامعلومي دفن است و آسي از 

نگراني حكومت اسالمي، از گشوده شدن فضاي ايران . ان و حتا تعداد اين ترورها اطالعي نداردسرنوشت ايش
بسياري گمشده هايي . خانواده هاي بسياري داغدار هستند. همانگونه آه در شيلي و آرژانتين اتفاق افتاد. است

من . ا قتلشان مشخص باشددارند آه اجسادشان در پزشكي قانوني پيدا شده، بدون اين آه علت ترور، مرگ ي
بعد به ايشان گفته اند آه جنازه  اي در پزشكي قانوني . خود چند نفر را مي شناسم آه اقوامشان را از دست داده اند

هشت سال اخير بسيار اتفاق افتاده /از اين نوع قتل هاي مرموز در هفت. بروند جنازه را شناسايي آنند. است
ـ به عنوان يكه تاز دو دوره رياست جمهوري گذشته ـ پايش گيِر اين عمال هم هاشمي رفسنجاني . است

از نظر او جامعه به . به همين دليل هم سعي مي آند فتيله ها را پايين بياورد؛ براي احواالت خودش. قتل هاست
 . من فكر نمي آنم آه ديگر بتوان فتيله ها را پايين آشيد. تاريكي بيشتري نياز دارد

 هم آه با انتخابات دوم خرداد براي جوانان به وجود آمده، تضميني است براي حفظ جامعه، يا      اين اميدي
اگر اين اعتماد هم از دست برود، جوانان، چيزي جز محروميت هاي بيشترشان را از . صلح اجتماعي در ايران

ما، خونريزي بزرگي به عصيان هم در جامعه . به همين دليل سر به عصيان برخواهند داشت. دست نخواهند داد
 . حتا ممكن است آه آليت جامعه را تهديد بكند. دنبال خواهد داشت

من شخصا، گرايش دوم خرداد را گرايشي به .      جوانان پيرامون خاتمي بايد متوجه حساسيت شرايط باشند
يت تاآنون برايش آرماني آه از صدر مشروط. در واقع اين مردمند آه خواهان آزادي هستند. آزادي مي دانم

. جوان ها اين مشعل را برخواهند داشت. من فكر نمي آنم آه مشعل آزادي در ايران بر زمين بيفتد. جنگيده اند
دولت خاتمي هم راه .  ماهه اخير هستند18بسياري از آادرهاي برجسته جنبش دانشجويي فعلي، زاده جنبش 

اين روند با .  ايران بعد از دوم خرداد برگشت ناپذير استبه بياني ديگر جنبش آزاديخواهي مردم. برگشت ندارد
 .خاتمي يا بي خاتمي ادامه خواهد يافت


