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     مهري ـ اين روزها صف بندي نيروهاي داخل آشور چگونه است؟ اين صف بندي ها چه تغييراتي نسبت به 
ري از سال هاي گذشته دارد؟ بد نيست اين را هم اشاره آنم آه در آخرين شماره منتشر شده ايران فردا، بسيا

بازيگران انقالب اسالمي، خاطرات خودشان را از نخستين روزهاي انقالب، بخصوص در باره شوراي انقالب 
 .  ، جنگ هاي قدرت و صف بندي هاي عميق آن زمان را نشان داده اندبازگو آرده

رشناس بسياري از شرآت آنندگان در شوراي انقالب و بسياري از چهره هاي س.      تهراني ـ درست است
جنبش سياسي ايران، اين روزها لب به سخن گشوده، درباره گذشته شوراي انقالب، چگونگي تشكيل اين شورا 

اين بازگويي ها مسلما مي تواند به روشن شدن خيلي از . و صف بندي هاي سياسي آن دوران سخن مي گويند
ر اين اطالعات و خاطرات براي جواناني همينطو. ابهامات ـ آه جنبش دوم خرداد به آن نيازمند است ـ آمك آند

در واقع نوعي بازگويي و باز نويسي . آه در دوران انقالب آودك بودند، حاوي روشنگري هاي بسياري است
خاطرات، انتقال تجربه هاي يك نسل پيشين است به نسلي آه امروز پرچمدار جنبش آزادي خواهي ايران در مقابل 

 . ارتجاع مذهبي است
قبل از نوروز آتمسفر سنگيني جامعه ايران را .  مهم است وضعيت اين صف بندي ها قبل از نوروز است     آنچه

. ارتجاع مذهبي خودش را براي حمله اساسي به نيروهاي آزاديخواه و دگرانديشان آماده مي آرد. فرا گرفته بود
. ورا يا پروژه محرم آماده مي شدنداين نيروها در آستانه سال نو براي هجوم به مردم، تحت عنوان پروژه عاش

اين بيان اصالح طلبان » !دين آري، اما حكومت ديني نه«شعار اصلي جنبش دوم خرداد چيزي نيست جز اين آه 
تدارك جناح ارتجاع . مذهبي، مثل آديور، شبستري و بسياري از  انديشمندان جوان جمهوري اسالمي است

مي خواستند در روز عاشورا به بهانه برگزاري . چند بخش انجام مي شدبراي حمله به جنبش دوم خرداد بايد در 
هرچه شورانگيزتر ايام عاشورا، شورش و خونريزي را تدارك ببينند؛ از اين طريق با سينه زني، زنجير زني و 

 قمه زني نيروهايي را بسيج آرده، در تهران به روزنامه هاي طرفدار دوم خرداد و دگرانديشان حمله آرده،
براي تدارك اين امر هم بازداشت محسن آديور را در دستور آارشان قرار . بعضي از ايشان را به قتل برسانند

براي بستن روزنامه . بعد هم آرباسچي شهردار سابق تهران و دبيرآل حزب سازندگي را بازداشت آردند. دادند
ستيضاح عطا اهللا مهاجراني را هم در طرح ا. زن هم زمينه سازي آردند و بعد هم طرحشان را اجراء آردند

 . برنامه داشتند آه فعال موفق نشدند
     نيروهاي تاريك انديش، پس از پيروزي نامزدهاي مستقل در انتخابات شوراهاي شهر و روستا به وحشت 

مصاحبه اي اسداهللا بادامچيان، از نظريه پردازان جناح راست و عضو عالي رتبه هيئت موتلفه اسالمي در . افتادند
يكي از عوامل جناح سرآوب است، هم چنين » مهدي نصيري«آه ناشر آن » صبح«قبل از سال نو با روزنامه 

ارگان  ديگر دست راستي ها، يك يورش ـ حتا ـ خونين را تا پايان وضع آنوني براي مهار » شما«در روزنامه 
ن و  اساس نظام را هدف گرفته است و بايد بحران آنوني، بنيا: به عقيده نصيري. بحران پيشنهاد آرده است
ايشان مجريان اين بحران را طرفداران دوم خرداد و ياران محمد خاتمي قلمداد آرده، . هرچه زودتر مهار شود

اين تدارآاِت قبل از . به صراحت وصيت نامه اسداهللا الجوردي ـ همكار قديمي  بادامچيان ـ را تكرار آرده است
 . نوروز است

لي خامنه اي هم در بسياري از جلساتي آه با شرآت سران جناح محافظه آار و رئيس دفترش گلپايگاني      ع
خراسان پايگاه اصلي علي . برگزار مي شد، تصميم گرفته بود به مشهد آه پايگاه اصلي  ايشان است برود

  را هم در اختيار دارد، طبسي برخي از نيروهاي نظامي. خامنه اي است؛ چرا آه واعظ طبسي فرمانرواي آنست
در سخنراني اي آه .      خامنه اي طبق معمول قبل از نوروز به مشهد سفر آرد تا فرمان اجراي طرح را بدهد

خامنه اي در آستانه نوروز در مشهد ايراد آرد ـ البته بعد از مشاوره با شيخ عباس واعظ طبسي ـ مطبوعات را 
در هفته اول بعد از نوروز در نماز .  جا هم فرمان آتش را صادر آرداز همان. به شدت مورد حمله قرار داد

فردا : جمعه شيخ محمد يزدي قاضي القضات اردو ارتجاع به مطبوعات و اهل قلم به روشني حمله آرد و گفت
هه قرار بود تا د. به اين ترتيب عمال تدارك حمله انجام گرفت! آه شما را گرفتيم و توبيخ آرديم، فرياد نزنيد

اين طرح با هوشياري مطبوعات طرفدار . محرم صبر آنند تا در اين دوره خاص، برنامه شان را انجام دهند
يكي از فاآتورهايي آه موجب عدم اجراي . جبهه دوم خرداد و بسياري از روشنفكران ايران تعليق به محال شد

اينان در اين نامه به فضاي ناامن . مي بود نفر از روزنامه نگاران آشور به محمد خات349اين برنامه شد، نامه 



به ويژه نقش . هم چنين از خاتمي خواسته بودند به اين فضا پايان دهد. عليه مطبوعات اشاره آرده، بودند
در همين راستا محسن . روزنامه هاي صبح امروز، نشاط، خرداد و سالم در افشاي اين توطئه اساسي است

گويا ايشان در دو مالقات . نقش رفسنجاني هم در اين رابطه خنثا بود. م آردند ماه زندان محكو18آديور را به 
اين جناح حتا . با محمد يزدي و علي خامنه اي نتوانسته بود نظر ايشان را براي ادامه آار دخترش جلب آند

 . توهين هايي هم به فائزه هاشمي آرد
ي هست؛ به طوري آه چندبار علي فالحيان موقتا      به نظر مي رسد در پشت پرده در ايران آشمكش فراوان

واقعيت اين . االن هم در محافل ايران گفته مي شود آه فالحيان در بازداشت است. بازداشت و آزاد شده است
عده اي معتقدند آه . است آه براي بيان واقعيت هاي اين قتل هاي سياسي، توافقي بين دو جناح روي داده است

 نفر قربانيان اخير ختم نخواهد شد، بلكه 6/5حكمه بياوريم و مسائل طرح شود، به اين عده اگر آقايان را به م
ديگر قتل هاي داخل و خارج از آشور حتا دامن روح اهللا خميني، خامنه اي و بخصوص رفسنجاني را خواهد 

 . گرفت
بطه و عدم معرفي عامالن      يكي از مسائلي آه در مردم ترديد ايجاد مي آند، سكوت دادستاني در اين را

 . به همين دليل اعتراض ها از بيشتر محافل سياسي ايران به گوش مي رسد. قتل هاست
ايشان گفتند آه دادستاني حتا شماره .      مهري ـ من لحظاتي پيش با خانم پرستو فروهر گفت و گو مي آردم

 .پرونده قتل ها را هم در اختيار وآيل مدافع ايشان قرار نمي دهد
ايشان هم معتقدند آه هيچ گونه اطالعاتي .       تهراني ـ من از دوستانم آه وآيل دادگستري هستند، سوال آردم

اصوال براي اطالعات مربوط به اين قتل ها يك خط قرمزي قائل .  در اختيار وآالي خانواده ي مقتولين نگذاشته اند
 .  دو جناح در جريان استاين رفتار برمي گردد به جدالي آه بين اين. شده اند

 .      مهري ـ از اطالعات متناقض شخصيت هاي مختلف رژيم اينطور به نظر مي آيد آه دارند آارشكني مي آنند
     تهراني ـ اين ها مي دانند آه پيكار اصلي جنبش درون ايران آغاز شده و بسياري از نهادهاي اين  جماعت را 

اين نهاد در قانون اساسي آشور . ويژه روحانيت يكي از اين خواست هاستانحالل دادگاه . منحل خواهد آرد
خواست بعدي مردم انحالل شوراي نظارت استصوابي است آه يكي از موانع انتخابات . پيش بيني نشده است

 .در اين جا سرنوشت نهايي گروه طالبان ايران رقم خواهد خورد. تقريبا آزاد دوره هاي آينده است
 !ـ مثل اين آه در اين زمينه اليحه اي هم به مجلس داده اند؟     مهري 

     تهراني ـ بله، اين دو مساله اساسي است آه بايد تكليفش روشن شود؛ دادگاه ويژه روحانيت است و شوراي 
با شكستي آه اين جناح در طرح استيضاح . اين  دو نهاد در واقع شيشه عمر نظام است. نظارت استصوابي

يواش يواش هم بسياري از نيروها از ايشان جدا مي شوند؛ چنانكه در جبهه راست . ام را گرفتخورد، پي
. جمهوري اسالمي، بخش هايي از اين ها آنده شده اند؛ مثل ناطق نوري و بعضي از اطرافيان هاشمي رفسنجاني

ومي جامعه امكاني براي چون فهميده اند آه روند عم. اين ها مي آوشند حسابشان را از راست سنتي جدا آنند
 . ادامه حيات ديكتاتوري مذهبي و يا اصوال حكومت واليت فقيه باقي نخواهد گذاشت

     مهري ـ روزنامه هايي آه صداي جناح راست و سنتي هستند، چه نقشي در اين شرايط بازي مي آنند؟ 
فرهنگي ايراني درون مرز و مقاله هايي آه در روزنامه آيهان چاپ تهران در باره شخصيت هاي سياسي و 

علت اين آارها چيست؟ آيا اين آار . برون مرز منتشر مي آند، جز دروغ و شبهه و تهمت چيز ديگري نيست
 نوعي زمينه سازي براي قتل نيست؟

از افراد اصلي گرداننده اين نشريه هم . است» واواك«     تهراني ـ آيهان چاپ تهران در واقع ارگان دستگاه 
اين ارگان، ارگان .  عمتداري است، يكي هم شايانفر آه در ضمن از شكنجه گران و بازجويان هم هستنديكي شري

در اين زمينه هم آرشيو خيلي مفصلي دارند آه از دست . سرآوب، لجن پراآني، و باالخص تدارك قتل هاست
ما شاهد حمله هايي .  دهندآوشش اين ها اين است آه قتل ها را شرعي جلوه. ارگان هاي دولتي خارج شده است

هستيم آه در هفته هاي اخير به خانم سيمين بهبهاني و خيلي هاي ديگر آرده اند، به قول خانم بهبهاني دارند 
. عمال به طرفداران ايماني شان حالي مي آنند آه اين  روشنفكران آدم هاي مفسدي هستند و قتلشان واجب است

واقعيت اين است آه وضع اينان مثل بقيه مرتجعين جمهوري . را مي بينندعمال هم دارند تدارك قتل عام مردم 
به اين . اسالمي، با خيزش عمومي مردم به پايان خواهد رسيد، نه با دادگاه هايي آه زير نظر محمد يزدي است

ي به جهت من فكر مي آنم يكي از مسايلي آه براي روشنفكران مطرح است و بايد مطرح باشد، حفظ نگاه انتقاد
رسالت هم . اين گونه ارگان هاي فاشيستي است آه عمال جماعتي را به قتل روشنفكران آشور تشويق مي آند

روزنامه جمهوري اسالمي و روزنامه جبهه آه االن به جاي شلمچه منتشر مي شود، اين ها . چنين نقشي را دارد
ا در مقابل اين ها روزنامه هايي آه طرفدار ام. همه ارگان هاي ارتجاع مذهبي و طرفداران حكومت واليي هستند



حرآت دوم خرداد هستند نقش بسيار آگاهانه اي را پيش گرفته اند و در واقع بايد گفت آه در خنثا آردن توطئه 
مطبوعات به صورت رآن چهارم دموآراسي در . قتل عام عمومي مردم، يا پروژه عاشورا نقشي اساسي دارند

 .بسيار اساسي اي طي يك سال گذشته به عهده گرفته اندايران درآمده اند و نقش 
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