
  نفره ترورهاي دولتي179ليست 
 حسين مهري، راديو صداي ايران

 1999 ژانويه 6
 

اين جعفر باقريان آيست آه اين ليست .  نفره را در اختيار داريد179 مي گويند شما اين ليست …     مهري ـ 
 را به شما داده  است؟

ر من اين موضوع احتياج به تحقيق به نظ.      تهراني ـ من امشب نمي خواستم در باره اين ليست صحبت آنم
 . بيشتري دارد

آلمان چاپ شده، گفت و گوي خبرنگار اين » فرانكفورتر روند شآِو«     در مقاله اي آه ديروز صبح، در روزنامه 
معرفي آرده  و گفته است آه » محمود بشيري«باقريان خود را . روزنامه با جعفر باقريان درج شده است

 .بوده است» بحران در ايرانعضو مشاور آميته «
     اينطور آه مي گويند جعفر باقريان، در ماه گذشته با ويزاي جعلي آشور آلمان وارد خاك اين آشور شده  

هنگام ورود به آلمان، دولت به .  گويا مي خواسته از طريق آلمان به آانادا رفته، در آنجا پناهنده شود. است
 . به همين دليل هم او همين جا تقاضاي پناهندگي مي آند. جعلي بودن ويزاي او پي مي برد

بعد هم خود را به عنوان يك فرد اطالعاتي معرفي آرد و .      باقريان، مدتي را در فرودگاه فرانكفورت گذراند
. در همين رابطه شرايط امنيتي خاصي را براي او فراهم آردند. گفت آه اطالعات ويژه اي از وضع ايران دارد

 . از وآالي مشهور آلمان هم وآالت ايشان را در امر پناهندگي به عهده گرفتيكي 
نهادي است آه هم در رابطه ي اداري با مجلس خبرگان است، هم واحد اطالعاتي اي است » آميته بحران     «

وري به گفته باقريان، تمام رهبران جمه. در جنِب شوراي امنيت ملي و موسسه استراتژيكي جمهوري اسالمي
 .اسالمي در اين آميته نماينده دارند

يا » ضد بحران«     اجازه بدهيد من اين پرانتز را باز آنم آه اآثر آشورهاي جهان، تشكل هايي به نام نهاد 
دارند، تا اگر احيانا با شرايط ويژه اي روبرو شدند، بتوانند با اتخاذ تدابيري از سقوط » آميته تشخيص بحران«

االن هم وجود . در دوران جنگ سرد هم، در تمام آشورها چنين آميته اي وجود داشت. ي آنندنظامشان جلوگير
 . دارد

     متاسفانه به نظر مي رسد آه در جمهوري اسالمي، هر نهادي آه براي چنين  مواردي به وجود مي آيد، 
 . تبديل به نهادي تروريستي مي شود

 تهيه شده آه افراد مشخص شده در اين ليست، بايد در روز مبادا ـ در اين نهاد ليستي:      به گفته باقريان
ليست ارائه شده از سوي باقريان . روزي آه خطري متوجه نظام شود ـ يا خنثا شوند، يا به نحوي از بين بروند

لم و  نفر است آه اآثر آن ها روزنامه نگاران، نويسندگان و آساني هستند آه در آارهاي تحقيقاتي و ق179شامل 
اسم من هم در . بيشترشان هم از روزنامه نگاران جوان هستند. اين افراد عمدتا در ايران هستند. آالم آار مي آنند
 . اين ليست هست

وآيِل جعفر باقريان هم از . در همين رابطه به من هشدار داده  است] فرانكفورت[     پليس سياسي شهر 
هنوز من نتيجه تحقيقات . ر اين رابطه به من زنهار داده  استايشان هم د. دوستان دوران جواني من است

دو اظهار  /واقعيت اين است آه باقريان، در همين رابطه، يكي. نهايي، در مورد اين فرد و اين ليست را نديده ام
ن فرد، بايد مطمئن شد آه آيا اي. نظِر متضاد آرده  است آه بايد درستي و يا نادرستي آن ها تحقيق و دنبال شود

 !يك عنصر اطالعاتي است يا اطالعات ناقصي را ارائه داده است؟
تا آنجا آه من مي دانم متن گفت و گوي .      اجازه بدهيد پس از تكميل تحقيقات، در هفته آينده با شما صحبت آنم

مه ها حاضر دو هفته پيش، با حضور چند وآيل ضبط شده  بود؛ ولي روزنا» فرانكفورتر روند شآو«چاپ ديروِز 
اين ها معتقد . نشده بودند اظهارات جعفر باقريان را ـ آه خود را محمود بشيري معرفي مي آرد ـ منتشر آنند

سنگين آنند و  /به يك معنا، ادعاهاي باقريان را سبك. بودند آه ابتدا بايد از آارشناسان مسائل ايران پرسش آرد
 !ردببينند آه گفته هايش تا چه اندازه واقعيت دا

در . اين گفت وگو را  منتشر آرد» فرانكفورتر روند شآو«     با اين همه ديروز به صورتي غيرمنتظره روزنامه
 . اين متن، اشاره هايي است به روزنامه نگاران داخل ايران، همين طور برخي از فعالين خارِج آشور

 مي آردند، از ماشااهللا شمس الواعظين تا آار» جامعه«و » توس«     طبيعي است اآثر روزنامه نگاراني آه در 
جاليي پور، ابراهيم نبوي، مسعود بهنود، آارآنان ايران فردا، منجمله شخص آقاي مهندس عزت اهللا سحابي، 

بانوان بسياري هم هستند، از جمله ناهيد موسوي، محترم موسوي، شهال . همه در اين ليسٍت ترور هستند



ياري از فعالين سياسي نهضت آزادي ايران، مثل دآتر يزدي و مهندس شرآت از مجله زنان، هم چنين بس
توسلي، هم چنين بسياري از نيروهاي ملي و مبارز در ايران، و تمام افراد فعال آانون نويسندگان، بخصوص 

آساني آه بيانيه اخير آانون را در اعتراض به آشتار روشنفكران امضاء آرده اند؛ همين طور احمد شاملو، 
 . نگ گلشيري، سيمين بهبهاني و خيلي هاي ديگرهوش

 179اجازه بدهيد تاآيد آنم آه اين ليست .      از فعالين خارج از آشور هم چند نفري در اين ليست هستند
افراد فعال ديگري هم هستند آه نامشان در اين فهرست . نفره، دربرگيرنده تمام مخالفين نظام اسالمي نيست

 . نيامده است
گويا .  ليست ديگر هم در تهران هست آه گويا حجت االسالم پروازي منتشر آرده است2ن حتا شنيده ام آه      م

حتا برخي مي گويند . پروازي از انصار حزب اهللا انشعاب آرده و ليستي شبيه به ليست باقريان منتشر آرده است
 .  از ايران خارج شده استبرخي هم مي گويند آه. آه پروازي، به همين دليل در ايران مخفي است

     واقعيت اين است آه در ايران هم ليست هايي در رابطه با نويسندگان و فعالين داخل و خارج آشور مطرح 
اين آه جعفر باقريان چقدر درست مي گويد و اين آه آيا واقعا وابسته به آميته بحران بوده است، يا نه، . است

 .  ه اطالعاتم آامل شد، با شما مجددا گفت و گو خواهم آردمن به محض اين آ.  هنوز مشخص نيست
به نظر شما آيا اين موج مرگ، موج ترور، موج .      مهري ـ گويا نام شما هم در اين ليست هست

 آشت وآشتار، فعالين ساآن امريكا را هم در بر مي گيرد؟
 قرار دارد، شايد هم وطنان عزيز من در امريكا      تهراني ـ به دليل اين آه امريكا، در فاصله اي بعيد از ايران
مالي /اما اگر آار اين حكومت مافياي سياسي. شانس بيشتري براي حفظ امنيت و سالمتشان داشته باشند

جمهوري اسالمي به بن بست نهايي برسد و بخواهد دست به خودآشي بزند، بعيد نيست آه در خطه امريكا هم 
 !   فعال شود

اميدوارم آه من .  گفت وگوهاي قبلي تان، صحبت از نام آقايان مروتي، ميبدي و من هم آرده بوديد     مهري ـ در
 .در اين ليست ها نباشم

متاسفانه با آرزوهاي ما، اشتهاي سيري ناپذير .      تهراني ـ بله، آرزو آنيم آه هيچ آس در اين ليست ها نباشد
توطئه « شنيده ام آه در تهران جزوه اي منتشر آرده اند زير عنوان حتا من. اين آقاياِن تروريست تغيير نمي آند

در . آه در اين جزوه تقريبا نام تمام اهل قلم و وسائل ارتباط جمعي و فعالين سياسي آشور درج است» آزادي
در صورت دريافت به شما هم . من هنوز اين جزوه را دريافت نكرده ام. اين جزوه از شما هم صحبت شده است

 .طالع خواهم دادا
گفته است آه شما و عسكر آهنين در آلمان در ] سردبير نشريه شهروند در تورنتو[     مهري ـ حسن زرهي 

 برخي مقاطع، مترجم جعفر باقريان بوده ايد، درست است؟ 
جمي به در همانجا ترجمه هم مي آند؛ ولي آار من متر.      تهراني ـ عسكر آهنين، آارمند اداره پناهندگي است

فقط اداره پليس سياسي براي سومين بار مرا خواست و هشدار . به اين ادارات هم آاري ندارم. اين شكل نيست
آقاي ويكتور فاف وآيل مشهور آلمان، آه از دوستان  . داد آه اسمم را در ليست ترور جعفر باقريان ديده  است

 فعال هم وآيل باقريان است، اطالعاتي در اختيار بسيار نزديك من است؛ درضمن وآيل خود من هم بوده است، و
تا سه «: گويا. بعد از سومين هشدار پليس سياسي آلمان، من به ايشان گفتم آه اين بار سوم است. من گذاشت

دولت شما بايد بكوشد با اتخاذ مواضع قاطع، . به نظر من اين زنهارها بيهوده است:  گفتم» !نشه بازي نشه
اين اطالعات را از آجا به » زرهي«من نمي دانم آه . ز عرصه سياست جهاني آوتاه آنددست تروريسم را ا
 !  دست آورده است؟

     مهري ـ مصاحبه اي آه در پي يك مصاحبه ديگر از سوي دفتر دآتر بني صدر منتشر شده، در برخي محافل 
 فاآسي، اعتراض آرده  است آه دآتر علي رضا نوري زاده، ضمن ارسال. اروپا سروصداهايي برانگيخته است

چرا ما اجازه داده ايم بني صدر مطالبي را آه قبال ايشان در هفته نامه آيهان چاپ لندن افشاء آرده است، به نام 
اين درحالي است آه از بني صدر هم، به عنوان يكي از مطلعاِن صحنه سياسي جمهوري ! خودش منتشر آند
 ينه چه اطالعاتي داريد؟       شما در اين زم. اسالمي ياد مي شود

     تهراني ـ در اين آه نوري زاده فرد مطلعي است و روي وقايع ايران روزانه آار مي آند و مجموعه اطالعات 
ايشان هم . اما بني صدر هم ارتباطاتي دارد. دريافتي اش را هم در روزنامه آيهان منتشر مي آند ترديدي نيست

من هم البته همين احساس را در رابطه با آخرين . ه، به موقع منتشر مي آنداخبار ايران را دريافت آرد
   …مالي جمهوري اسالمي تنظيم شده بود/گفت و گويم با شما داشتم؛ گفت و گويي آه در رابطه با مافياي سياسي

      مهري ـ اين مصاحبه به صورت جزوه چاپ نشده است؟



حتا خبر دارم آه آن .  ايران، متن آن را از اينترنت گرفته و چاپ آرده اند     تهراني ـ چرا، حتا شنيده ام آه در
گويا . قرار است اين متن در اينجا هم به صورت جزوه اي چاپ شود. را در شيراز و آبادان هم چاپ آرده اند

ي آن، اين همان گفت وگويي است آه من ط. همين متن در هفته نامه  هاي نيمروز و شهروند هم چاپ شده است
 . آمران ترورهاي دولتي را معرفي آرده ام

 !      برگرديم به گفت وگوي خودمان
.  ماهي بود آه صحبتي از علي فالحيان نبود؛ گويي همه از ياد برده بودند آه چنين فردي هم وجود دارد10     

اره آرده ام آه حدود يك ماه قبال اش. اگر يادتان باشد ايشان با آشمكش فراوان، از دولت خاتمي آنار گذاشته شد
علي خامنه اي، . پشت پرده، بر سر تحميل علي فالحيان جنگ بود. و نيم طول آشيد تا آابينه خاتمي تشكيل شود

جناح بازار، رسالتي ها و هيئت موتلفه مي خواستند علي فالحيان را ـ عليرغم محكوميتش در دادگاه ميكونوس و 
رد آابينه خاتمي آنند؛ اما محمد خاتمي مقاومت آرد و اجازه نداد آه اين فرد حكم جلب دادگاه بين المللي ـ وا

دري نجف آبادي را به عنوان وزير » نه سيخ بسوزد و نه آباب«بعد هم البد براي اين آه . وارد آابينه اش شود
 . اطالعات و امنيت آشور به آار گماردند

 از شش ماه، نااميد از شرآت در آابينه خاتمي ـ عليرغم      از علي فالحيان خبري نبود تا اين آه او، پس
وعده فدائيان اسالم و هيئت موتلفه اسالمي ـ با جلب عوامل بسياري از دستگاه اطالعاتي ايران توانست يك 
دستگاه اطالعاتي خصوصي  درست آند؛ دستگاهي آه زير پرچم فدائيان اسالم و هيئت موتلفه اسالمي عمل 

علي فالحيان يكي از عوامل اصلي تروريسم در : ن زمان هم گفتم و بار ديگر تكرار مي آنم آهمن، هما. مي آند
من اميدوارم دستگيري هاي وزارت . حتا ترورهاي اخير هم با مشارآت آيفي ايشان انجام شده است. ايران است

حكومت آنده شود؛ نه اطالعات تا پايان پي گيري شود، و اصوال ريشه تروريسم در جامعه ايران، در همين 
بگيرند، بعد هم مساله را تمام شده تلقي » بز بالگردان«اين آه چند نفر از اعضاي اداره امنيت را به عنوان 

 .آنند
     اميدوارم اپوزيسيون، توجه و هشياري به خرج دهد، و با بسيج عمومي و نظارت آامل، اين جريان را 

. ند آه افراد دستگير شده خودسرانه به اين ترورها مبادرت آرده اندنبايد آسي باور آ. تعقيب و پي گيري آند
بايد مطمئن . مسئولين و مامورين دستگاه اطالعاتي ايران، از روز نخست به سربازان امام زمان ملقب شده اند
آه تا زماني . بود آه دستگاه اطالعاتي ايران، اصوال از روز اول زير نظر شخص ولي فقيه عمل مي آرده است

پس از . خميني شخصا فرمان ترورها را صادر مي آرد. خميني زنده بود شخصا بر اين دستگاه نظارت داشت
حتا قبل از انقالب هم سيدعلي خامنه اي، در . خميني هم آليت اين سيستم زير نظر سيدعلي خامنه اي قرار گرفت

 با وزارت اطالعات و جمع آوري آليه شوراي انقالب و در تقسيم آاري آه در مدرسه علوي شده بود، ارتباط
 . اسناد و اطالعات ساواك را به عهده داشت

     من يك بار بعد از انقالب در گفت و گويي با آقاي بني صدر به اشاره گفتم، حق بود دست آم پرونده هاي 
 داديد، تا با مطالعه موجود افرادي مثل ما را آه به دليل مبارزه با رژيم گذشته در ساواك موجود بود، به ما مي

در اداره نخست وزيري بعد از انقالب : بني صدر گفت. آن به اعمال و احيانا خطاهاي گذشته خود آگاه مي شديم
مرآز آامپيوتري اي وجود داشت آه گويا پرونده هايي آه ساواك براي افراد اپوزيسيون شاه تشكيل داده بود، در 

ري در آن زمان آقاي دآتر يداهللا سحابي بود و من وقتي نامزد انتخابات آنجا حفظ مي شد، مدير اداري نخست وزي
 برگ 30 تا 20دور اول رياست جمهوري شدم، از اداره نخست وزيري پرونده ام را خواستم، از آن اداره فقط 

 نقش بسته 88، يا 36، 42از پرونده برايم ارسال شد آه بر روي برخي از برگ هاي پرونده شماره صفحات 
و همه  برگ هاي پرونده را به من نداده . و اين نشان مي داد آه پرونده داراي برگ هاي بيشتري بوده است. ودب

و اين نشان دهنده  اين واقعيت بود آه پرونده اصلي در جاي ديگري نگه داري مي شود و نه در آامپيوتر . بودند
 .  اداره نخست وزيري

تمام مدارك هم، از . وِل رابط شوراي انقالب، با اداره سازمان امنيت بود     سيدعلي خامنه اي از روز اول مسئ
يكي از داليل . خامنه اي از همان زمان تا آنون، بر سر اين گنجينه نشسته است. همان زمان در اختيارش بود

ت، بعد از اصوال رابط و مسئول دستگاه اطالعا. انتخاب ايشان، براي آرسي واليت فقيهي هم، اين ارتباطات بود
سربازان گمنام «روح اهللا خميني هم در همان زمان به عوامل اين دستگاه، عنوان . انقالب، شخص ولي فقيه بود

نماينده خدا هم آه در آشور ايران . داده بود؛ يعني آه اين عوامل، فرمانبِر حكومت خدا هستند» امام زمان
 . ربازان گمنام تحت اوامر ايشان هستنديعني نايب امام زمان است و اين س. شخص ولي فقيه است

در بيرون هم .      به همين دليل دو سه تن از افراد اطالعاتي نمي توانند سِر خود چنين آاري آرده باشند
حتا پس از تشكيل دولت خاتمي هم، علي فالحيان هم چنان با وزارت . دستگاه اطالعاتِي علي فالحيان فعال است



محمد ري شهري هم شبيه همين دستگاه اطالعاتي را ـ مختصر و مفيد ـ . ارتباط دارداطالعات و امنيت ايران 
 .ايشان هم با وزارت امنيت و اطالعات ارتباط دارد. براي دادگاه هاي روحانيت درست آرده است

دن      من اين هشدارها را به اين دليل مي دهم آه مردم ما در روندي آه در ايران آغاز شده، براي روشن ش
ما بايد بدانيم چرا ريش علي فالحيان و بسياري از ! ريشه هاي اين ترورها و جنايات اخير هشيار باشند

 ! دوستانش، منجمله محمد يزدي و رازيني دوباره در اين ترورها ديده مي شود؟
توجيه نيست؛      از سوي ديگر بايد توجه آرد آه ترور جنايتكاراني حتا نظير اسداهللا الجوردي، اساسا قابل 

ترور جنايتكاراني نظير اسداهللا الجوردي ـ . چرا آه اين ترورها، آل پرونده جنايات اين افراد را مخدوش مي آند
آه صدها نفر را در زندان اوين آشته و چند صد نفر را در زيرزميني منفجر آرده است ـ يك حرآت گمراه آننده 

ند آه در ايران، ترور آنقدر عموميت دارد آه حتا شامل رئيس با اين حرآات، ارتجاع مذهبي اعالم مي آ. است
 ! دادگستري تهران هم مي شود

ترور، راه حل مسائل . در هر جا آه باشد.      به هر جهت، من هر نوع عمل تروريسيتي را محكوم مي آنم
 !حقوقي محاآمه آردرازيني، الجوردي و امثال اين جنايتكاران را بايد در مقابل يك محكمه . اجتماعي نيست

     مهري ـ بسياري از دل سوختگان ضد انقالب، آن هايي آه براستي مي خواهند اين ساختار فرو ريخته، به 
ايشان معتقدند . جايش يك دولت ملي و مردمي جايگزين شود، در باره شخصيت هاي رژيم نظر بخصوصي دارند

ه شخص خاتمي مي زنند، اگر هم آسي اعتراض آند، يك حتا اتهاماتي هم ب. همه اين ها سر و ته يك آرباسند
 نقش خاتمي در اين قتل ها و در اين سناريو چيست؟: سوال اين است. وضع  سرآوبگرانه ايجاد مي آنند

هرآسي مي تواند چنين . نيازي هم به تكرارش نمي بينم.      تهراني ـ من به اين سوال شما بارها پاسخ داده ام
» همه سر و ته يك آرباسند«يا » سگ زرد، برادر شغال است« اما من طرفدار تئوري نظري داشته باشد؛

من معتقدم آه در نظام جمهوري اسالمي هم، مانند نظام شاهنشاهي قبلي يا هر نظام ديگري، افرادي با . نيستم
اين افراد، به اين خوب است . نگاه هاي ديگري هم حضور دارند؛ ولو اين آه آليت نظام را هم قبول داشته باشند

 ! ماه فضاي ايران جابجا نشده است؟19/18آيا بعد از  انتخاب خاتمي و در اين : سوال پاسخ بدهند آه
اين جنبش هم، .      اين را هم بگويم آه خاتمي محصول جنبش مردم ايران، از مشروطه به اين سو است

 .   ميليوني، خاتمي را به ميدان آورد21راي جنبش آزاديخواهي مردم ايران است آه در روز دوم خرداد، با 
بسياري .      من باز هم تكرار مي آنم آه اگر خاتمي نتواند با جنبش مردم همپا شود، آنار گذاشته خواهد شد

 .  هستند آه مي توانند اين بار مسئوليت را به دوش بكشند
ه ديگر، هم چنين صداهايي آه از جامعه ايران      انتشار روزنامه هاي صبح امروز، خرداد، سالم، و ده ها نشري

 80/70چنين گفتماني در تمام اين  . شنيده مي شود، گواه اين است آه يك تكامل فكري در جامعه پيدا شده است
 مسائلي است …گفت و گو بر سر مردم ساالري، نفي خشونت، حكومت قانون و . سال اخير سابقه نداشته است

مشخص است آه تاريك انديشان نمي خواهند فضاي جامعه باز شود، حتا .  نفر نسبت دادآه البته نمي شود به يك
. ترور هنوز در اين مملكت رواج دارد؛ اما پس از اين انتخابات، بيان و گفتمان تازه اي در آشور باب شده است

آار امروز ! شجويان بكنيدنگاهي به گفت و گوي ايشان با دان. آالم خاتمي هم با بيان تاريك انديشان متفاوت است
پاسخ خاتمي به دانشجويان با حرف ولي فقيه . خاتمي؛ يعني دستور دستگيري عوامل ترور آار مهمي است

 .    اين ترورها آار خارجي هاست: تفاوت دارد آه مي گفت
. رداتي هستند     در دو ماه گذشته و در تمام دوراني آه ترورها  ادامه داشت، خاتمي نگفت آه تروريست ها وا

او با اين بيان، . او در همان دانشگاه گفت آه اگر به خشونت ادامه دهيد، با خشونت هم پاسخ خواهيد گرفت
مخالف به خودش اجازه مي دهد هر . گفت آه فضاي جامعه سالم نيست. فضاي تروريسم را در جامعه ترسيم آرد

!  ضدانقالب است و بايد او را آشت، خب، مي آشنداين شخص: اگر يك نفهمي بگويد. انگي به طرف مقابل بزند
آار آساني است آه هيچ گونه دگرانديشي اي را نمي توانند و . خاتمي با اين بيان گفت آه ترور آار خودي هاست

وقتي هم زيرزميني شد، به . اگر انديشه امكان بازتاب نيايد، زيرزميني خواهد شد: گفت. نمي خواهند تحمل آنند
آن ها آه خود را عين اسالم مي دانند، آشور را خفه : گفت. رهاي اجتماعي بروز خواهد آردصورت انفجا

او در واقع جواب آساني را مي داد آه او را متهم . توجيه دين بر اساِس مباني فاشيسم غلط است: گفت. مي آنند
اگر غرب بداخالقي . مي آندمي آنند؛ گروهي آه با آج فهمي، آزادي را ولنگاري جنسي و  الابالي گري تفسير 

اين ها «: خب، چنين بياني در مقابل اظهارات مسعود ده نمكي آه افاضات مي فرمايد. دارد، مشروعيت هم دارد
ايشان با جنتي، واعظ طبسي، مهدوي آني و امثالهم . جسارت تاريخي مي خواهد» همه عوامل غربي هستند

مهم هم نيست آه خاتمي لباس روحاني .  سر و تٍه يك آرباس نيستنداز لحاظ بروز انديشه ها، اين ها. تفاوت دارد
 . مي پوشد



خاتمي نامزد !      از سوي ديگر، آسي نبايد حرف مرا به عنوان دنباله روي و طرفداري از خاتمي تلقي آند
اريسم و بهترين آانديداي من براي اداره آشور، يك فرد غيرمذهبي است آه به پارلمانت. انتخاباتي من نيست

ما . اما در جريان مبارزه سياسي آشور بايد واقع گرايانه سمت گيري آرد. جدايي دين از حكومت باور داشته باشد
در بين نيروهاي اپوزيسيوِن . بدون اين سمت گيري، به جريان تاريك انديشان و مرتجعين آمك خواهيم آرد

اينان، به بهانه خاتمي و هر بهانه . تبليغ مي آنندبيرون هم جريان هايي هستند آه  خشونت گرايي مشابهي را 
اين جريان ها با . ديگري ـ حتا در خارج از آشور ـ هر نوع انديشه و گفت و شنودي را سرآوب مي آنند

 . محافظه آاران حاآم تفاوتي ندارند
      مهري ـ چه آساني اين گونه رفتار مي آنند؟

اينان مي خواهند . انگ مي زنند. مهر مي زنند. آزادي را شانتاژ مي آنند     تهراني ـ آساني آه هرگونه گفتمان 
نه، چنين . يا مثال نظام را سرنگون آند. محمد خاتمي ـ به عنوان نماينده ايشان ـ نظام را بكلي دگرگون آند

 مسلمان اصالح طلبي است آه نظيرش. خاتمي يك عنصر انتقادي مثل جريان نهضت آزادي است. خبري نيست
هستند آساني آه در برابر دگماتيسم مذهبي، خشك انديشي مذهبي، يا به زبان خود اين ها . در ايران فراوان است

وظيفه هر انسان با وجدان و مسئولي است آه از روند اصالح طلبانه . صف آرايي آرده اند» فاشيسم مذهبي«
 .  دمذهبي، در مقابل خشك انديشان و در مقابل استبداد ديني دفاع آن

هنوز معلوم نيست دقيقا چه آساني دستگير .      وقت نشد به جريان دستگيري هاي تهران هم اشاره  آنم
برادر «حسن شايان فر، مدير مسئول روزنامه آيهان ـ آه در زندان ها و شكنجه گاه ها با نام مستعار . شده اند

هر دو ) آه او هم شغل مشابهي دارد(يعتمداري زندانيان را شكنجه       مي آند ـ همراه با حسين شر» معصومي
نماينده ولي فقيه در روزنامه آيهان هستند، و اين موسسه را به پايگاه خشونت و تروريسم عليه دگرانديشان 

شايع شده است آه با لو رفتن جريان . چهار روز گذشته ديده نشده اند/ اين دو عنصر سه. تبديل آرده اند
 . يت ايران، اين ها هم دستگير شده يا فرار آرده اندتروريسم در سازمان امن

     اگر قرار است تروريسم ريشه آن شود، پي گيري قضائي آن هم بايد تداوم پيدا بكند؛ تا آن آساني آه بر سر 
 رهبر نشسته اند، آساني 100ارگان هاي مالي بزرگ ايران مثل بنياد مستضعفين، آستان قدس رضوي، شماره 

 فراواني براي اين نوع برنامه ها خرج مي آنند، آساني آه گردانندگان واقعي تروريسم هستند هم آه پول هاي
. عامل ترور آه روي اعتقاد آورآورانه اش عمل مي آند، خود ـ به نوعي ـ قرباني خشونت است. دستگير شوند

آه برقراري حكومت عدل آمران هم همان آساني هستند . قربانِي آن هايي است آه  آمر اين جنايات هستند
 .همان آساني آه زير اين عنوان، به غارت ثروت هاي ملي و سرآوب ملت مشغولند. اسالمي را در نظر دارند
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