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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ جوالی ١۴

  !روشنفکر کيست و وظايف آن کدام است؟

١ 
  .سالحی است برای نبرد  بورژوا نيست،ۀين خانئای برای تزھنر وسيله 

  )١٩۴۵پابلو پيکاسو، ( 

  

اين که مردم در اين انتخابات به «: حسن روحانی، جانشين محمود احمدی نژاد، در ديدار جمعی از روحانيون گفته است

به گزارش ايسنا، مشرق در ادامه به نقل از روحانی، » .يک روحانی اعتماد کردند، اين اعتماد به نظام اسالمی است

اين مملکت متعلق به .  حساس پيچ تاريخی گرو بگذارمۀرويم را در مرحلام تا آب من در اين شرايط سخت آمده «: نوشت

 آخر تبليغات، شرايط فرق کرد و من ۀدر يک ھفت. است و بايد با توسل کارھا را به پيش برد) ع(بيت  امام زمان و اھل 

 حضرت ولی ۀرم به پشتواناميدوا. العاده بود  ويژه در مشھد فوق  ديدم و اقبال مردم به  عينه دست ديگری را می  به

  » . کارھا پيش برود،که کشور متعلق به اوست) عج(عصر 

به «ش روحانی، را ديده بود اکنون جانشين»  نورۀھال«به اين ترتيب، اگر احمدی نژاد در سخنرانی خود در سازمان ملل 

و زندگی مردم و آزادی ھای ديده است بنابراين، کسی انتظار نداشته باشد که بھبودی در زيست » عينه دست ديگری

به عبارت ديگر، حکومت امام زمان در ايران، ھمواره مشغول مسايل مھمی چون ! فردی و جمعی شان به وجود آيد؟

حل معضالت جھان و زمينه سازی برای ظھور امام زمان شان است و از اين رو، غير از تشديد سانسور و اختناق، 

ن و قربانيان مواد مخدر و غيره، فرصت ندارد که به زيست و زندگی مردم ايران ازندان و شکنجه، کشتن و اعدام مخالف

  ! فکر کند؟

 امنيتی حکومت اسالمی - نظامی ۀپس از رسيدن آخوند حسن روحانی به رياست جمھوری، اين عنصر شناخته شد

انون نويسندگان ايران در رابطه  کۀاز او حمايت کردند و ھم چنين بياني» ھنرمندان«و » روشنفکران«ايران، تعدادی از 

با مواضع محمود دولت آبادی، ليست امضای تعدادی از روشنفکران و دانشگاھيان که در دفاع از آخوند روحانی منتشر 

  »!کيست و وظايف آن کدام است؟ روشنفکر«:  را به بحث روز تبديل کرده استسؤالشده اند بار ديگر اين 

طرح  تاريخ . يز روشنفکران تبديل شده استانگ مناقشه برۀمسأل است که به قرن يک از بيش ،سؤال اين البته

 ر برخی ب اما. رسد می فرانسه در نوزدھم قرن اواخر در يارانش و زوال اميل نقش و فوسيدر ماجرای به روشنفکری

  .به انقالب فرانسه می رسد تر است و ديرينه مسألهاين نظرند که اين 
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پس از .  به جرم خيانت به ارتش فرانسه دستگير و محکوم به حبس ابد شد١٨٩۴ که در سال دريفوس افسری يھودی بود

اميل زوال .  ای سياسی مبدل کردمسأله او را به ۀ سال مدارکی دال بر بی گناھی وی يافت شد و ماجرای محاکم۵حدود 

او به . به اعمال خالف قانون متھم کرد ارتش و دادگستری را »من متھم می کنم«با انتشار نامه ای سرگشاده با عنوان 

بالفاصله نامه ای با امضای حدود سيصد نفر از نويسندگان، ھنرمندان و دانشمندان . خاطر اين نامه محکوم به زندان شد

.  روشنفکران شھرت يافتۀاين نوشته به بياني.  دريفوس را غيرقانونی اعالم می کردۀ فرانسه منتشر شد که محاکمۀجامع

  .ب نشينی ارتش و دادگستری، نقش و نفوذ روشنفکران در جامعه اعتباری خاص يافتبا عق

 ما، نه در اعتراض به سانسور و اختناق، وحشت و سرکوب، زندان و شکنجه، ۀدر حالی که امروز روشنفکران جامع

جه يک آزادی س جمھور ھمان حکومت آدم کش و دشمن درئياعدام و سنگسار حکومت اسالمی، بلکه در حمايت از ر

  !بيانيه می دھند؟

  ».شود می بلند روشنفکران گور از ھا آتش ۀھم« :فرانسه، به درستی گفته است انقالب دوران در برک، ادموند

 .وجود ندارد نظر يک سانی اتفاق ھنوز ھم وظايفش کدام است؟ و و روشنفکر کيست ۀدربار به اين ترتيب، در واقع

صاحبان قدرت، ھمواره اغلب روشنفکران راديکال، مترقی، پيشرو،   حکومت ھا وھم چنين کار و گرايشات محافظه

  .ند امخالف نظم موجود می دانند و با آن ھا مخالف و مزاحم افرادی را انسان دوست و برابری طلب و مبارز

 گرايشات مختلف  ازتأثرالبته روشنفکران ھم چون ديگر گروه ھای جامعه، به گرايشات مختلفی تقسيم شده اند و يا م

 محرک موتور دارند آن ھا را روشنفکران به ديگاه مثبتی که اما بخش آگاه جامعه،. فرھنگی، سياسی و اجتماعی ھستند

می  قلمداد اجتماعی حافظ آزادی و برابری و عدالت و جامعه پيشرفت موجب رشد و نو، ھای آورنده ايده پديده جامعه،

 .کنند

 نقاشان،(ھنرمندان  نويسندگان، شاعران، دانشمندان، دانشگاه، استادان برخی اما .يست و شغل ن حرفه يک روشنفکری

 می خوانده ن و تحليلگران، روشنفکرامحقق ن وامنتقد نگاران، روزنامه ، مترجمان،)و سينما اھل اھل تئاتر، موسيقدانان،

 شغل آن ھا تدريس است و ربط مستقيمی به زيرا. البته نمی توان اغلب استادان دانشگاه ھا را روشنفکر ناميد .شوند

 .جريان روشنفکری ندارند

 عده و شوند خوانده می »دولتی روشنفکران« که ھستند و قدرت دولت خدمت در روشنفکران ۀمجموع اين از ای عده

 می ناميده »مستقل روشنفکران«که  ھستند نقاد و آن مقابل ۀجبھ در عمدتاً  و دولت ندارند و قدرت به وابستگی ھيچ ای

 .شوند

 ای صرفا به فکر خويش اند و سعی می کنند آن چه در مسألهالبته در اين ميان، روشنفکرانی ھم ھستند که فارغ از ھر 

  . باشند»خوش نشين«الح طپيرامون شان می گذرد نبينند و نشنوند و به اص

و » روشنفکران غيرحکومتی «و» روشنفکران حکومتی«اما در يک تقسيم بندی کلی، روشنفکران به دو دسته 

 . دوم، يعنی نويسندگان مستقل ھستندۀمنظور من در اين مطلب، افراد دست. تقسيم می شوند» مستقل«

 فرھنگی می پردازد، ھم چنان فکرش را ۀ خود در عرصۀروشنفکر، عالوه بر اين که به فعاليت ھای مورد عالق

لبات اجتماعی آنان می گيرد و نسبت به تحوالت جامعه، معضالت و مشکالت اجتماعی و درد و رنج مردم و مطا

 هاز اين رو، روشنفکر ھمواره به نقد ساختار حاکميت و قدرت و در دفاع از مطالبات و خواست ھای ب. حساس است

 مردم حق طلب، عدالت جو و آزادی خواه می پردازد که به لحاظ اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی ۀحق و عاالن

ی افراد معترض می شود و با حاکم کردن صليسی حکومت در زندگی خصووروشنفکر، به دخالت پ. نداشارتحت ف

 پيکار برای ۀبه عبارت ديگر، روشنفکر در خط مقدم جبھ.  جدی برمی خيزدۀسانسور و اختناق در جامعه، به مبارز
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د جامعه، مورد تبعيض و نابرابری قرار او نمی خواھد افرا. تحقق آزادی و برابری و عدالت اجتماعی قرار می گيرد

  .  قدرت سياسی قرار گيرند و بسوزند و بسازندۀگيرند و در ميان منگن

ن می يي در قبال جامعه اش، پيش از اين که جامعه و افراد را نقد کند، اول خود جايگاه خودش را تعمسؤولروشنفکر 

 درست و اصولی و محکم پی یربنای ھر حرکت و تالشوقتی که زي. زيرا ھر کاری با خود فرد شروع می شود. کند

 ءبنابراين، يک روشنفکر و ھر انسان جدی، ابتدا.  آن نيز کج و معوج و نادرست ساخته خواھد شدۀريزی نشود، بقي

ھدف و جھت و موقعيت و نظر و جايگاه خود را در جامعه مشخص می کند و بعد به طور نظری و عملی راه و چاه را 

  .  نشان می دھدبه ديگران

. روشنفکر واقع بين و مردمی، از برج عاج به مردم نگاه نمی کند و آن ھا را درمانده و حقير و کوچک نمی شمارد

  . وی، در جامعه ھمراه مردم و برای مردم می نويسد و فعاليت می کند

 خور حکومت نيست و ھرگز به چرا که روشنفکر، نان. اين گروه از روشنفکران، ھمواره منتقد حاکميت و قدرت ھستند

به ھمين دليل نيز حکومت ھای فاشيستی و .  نمی کندئیحاکمان و عناصر ريز و درشت آن چاپلوسی و تملق گو

 ھا در جامعه و حتی در استبدادی، اين بخش از روشنفکران را دشمن شماره يک خود می دانند و برای منزوی کردن آن

  .  و توطئه ای متوسل می شودزيکی آن ھا، به ھر ترفندجھت حذف ف

 اين است کسانی که نام روشنفکری را با خود يدک می کشند چگونه می توانند حامی يک حکومت سؤالدر اين ميان 

جانی و يا جناحی و عنصری از آن باشند؟ چرا برخی از دانشگاھيان و به اصطالح روشنفکران ايرانی در داخل و 

انی اين ھمه ذوق زده شده اند؟ مگر اين ھا نمی دانند که روحانی، تمام فعاليت خارج کشور، از به قدرت رسيدن روح

   امنيتی بوده است؟- حکومت اسالمی، در ارگان ھای نظامی ۀھايش در سی و چھار سال حاکميت جنايت کاران

 ٢٣روز  چه گفته است؟ حسن روحانی، ٨٧مگر نمی دانند روحانی، در رابطه با اعتراضات دانش جويان در سال 

جويان سخن ش از دستور قاطع برای سرکوب دانش که دبير شورای امنيت ملی بود در سخنرانی ا٧٨ ]سرطان[تيرماه

ديروز غروب دستور قاطع صادر شد تا ھر گونه حرکت اين ... «: متن بخشی از گفته ھای آن روز او چنين بود. گفت

آن عاملی که امروز ملت ... برخورد شود و سرکوب شوندعناصر فرصت طلب، ھر کجا که باشد با شدت و با قاطعيت 

است و مظھر اين ) اسالميت نظام(ما را متحد کرده است و پيوند ناگسستنی در ملت ما ايجاد کرده است، اسالم و 

ترين رکن حکومت و   مھم  واليت،…  واليت مظھر اقتدار ملی ما استۀمسأل... اسالميت، رھبری و مقام واليت است

 است و ئی گرا اھانت به قانون. اھانت به اين رکن، اھانت به قانون اساسی است. ما در قانون اساسی کشور ما استنظام 

ديدم در ميان اين مردم با وفا، مردم مخلص، مردم   چند روزه چيزی که می ۀمن در اين حادث.  انقالبی استۀاھانت به ھم

  و فی صبرت «را به نمايش گذاشتند که فرمود ) ع(الی متقيان علی  موۀ سال٢۵مردم در اين چند روز، صبر . انقالبی

اين صبر انقالبی، اين تحمل . استخوان در گلو و خار در چشم اين چند روزه تحمل کردند» الحلق شجی  و فی غذی العين 

ست روی دست اين حفظ نظم و آرامش، اين ھوشياری، آماده بودن اما منتظر دستور ماندن و د» غيض کظم«م با أتو

ين نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غيور و انقالبی ما با اين عناصر اوباش مسؤولاگر منع .  بسيار جالبی بودۀگذاشتن نکت

ديروز نسبت به اين عناصر دستور ... رسانند کردند و آن ھا را به سزای اعمال شان می به شديدترين وجه برخورد می 

ر قاطع صادر شد تا ھر گونه حرکت اين عناصر فرصت طلب، ھر کجا که باشد با قاطع داده شد، ديروز غروب دستو

مردم ما شاھد خواھند بود که از امروز نيروی انتظامی، نيروی . شدت و با قاطعيت برخورد شود و سرکوب شوند

 -اشته باشند حرکت مذبوحانه دۀت ادامأ اگر جر-طلب و آشوبگر  قھرمان بسيج حاضر در صحنه، با اين عناصر فرصت

دشمنان خارجی، آن ھا که در اين چند روز کف زدند و ھم چنين اين عناصر پست و مزدور، بدانند ... چه خواھند کرد

اند و با  اند و در صحنه  مردم عزيز و بزرگوار تھران و ايران زنده. اسالم در اين کشور زنده است و زنده خواھند ماند
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نيروھای .  شکن به آن ھا خواھند داد  در صحنه حضور دارند و پاسخ دندان۵٨-۵٧ھای  ھمان شور و ھيجان سال 

 و پرسنل بيدار وزارت اطالعات در صحنه مقتدرانه ءامنيتی قدرتمند ما اعم از نيروی انتظامی، بسيج و ساير قوا

 قرار ئی مورد بازجو اين افرادۀھم.  اند خوشبختانه اکثر اين عناصر در ظرف ديروز و ديشب دستگير شده. خواھند بود

 ھای  دار، وابسته به گروھک اند افراد شرور، جنايت کار و سابقه  در ميان اين افرادی که دستگير شده. خواھند گرفت

 شوند که در   اين ھا ديده میۀمعاند و ورشکسته، افرادی که به نوعی از سوی دست ھای مشکوک تطميع شده بودند ھم

 که به آشوب و تخريب اموال عمومی و ئی ترديد آن ھا بی. به مردم معرفی خواھد شدفرصت مناسب ماھيت اين افراد 

 ما محاکمه خواھند شد و طبق قوانين و مقررات ۀھای صالح اند، در دادگاه تعرض به نظام در اين چند روز مشغول بوده

بدون اين که .  در صحنه حفظ کننددر روزھای آينده مردم ما با ھيجان ھوشياری خودشان را... به مجازات خواھند رسيد

 عمل ھم پشتيبان ۀدر زمين.  اطالعات به دست آمده به وزارت اطالعات کمک کنندۀدست به عملی بزنند، در زمين

 عمل ۀين امنيت باشند، يعنی کمک نيروی انتظامی، بسيج و ساير نيروھای امنيتی در صحنمسؤولنيروھای رسمی و 

گرچه چند روز . ين ما به مردمان عزيز و قھرمان حاضر در صحنه استمسؤول اصلی نظام و بايد بدانيم که اتکاء. باشند

  )١(» ...گذشته، شاھد حوادث تلخی بوديم، اما حضور امروز مردم شيرينی و شھد را در کام تلخ مردم ريخت

 رقم خورد، ١٣٧٨ای که در سال  فتنه «:  به خبرگزاری فارس، گفته است١٣٩٠سرلشکر رحيم صفوی، در سال 

 خواستند نھادھای امنيتی و انتظامی ما  می.  ھای ما ريشه داشت محصول تفکری بود که آن سال ھا در بعضی از دستگاه

  .را فلج و در نتيجه امنيت ملی جمھوری اسالمی ايران را تضعيف کنند

 ٧٨ ۀدر روزھای نخست فتن. ت وزارت کشور و وزارت علوم ـ وجود داشھای آن زمان ـ مثالً  در برخی از وزارتخانه 

  می.  را آرام کنند، داد که سپاه و بسيج وارد عمل شده و آشوبی که تھران را به آتش کشيده بود وزير کشور اجازه نمی

من برای .  توانيم ادامه بدھيم  گفت که ما ديگر نمی گفت فقط نيروی انتظامی و اين در حالی بود که نيروی انتظامی می

 .ين جا عرض بکنم که من در آن قضيه برخورد جدی با وزير کشور وقت داشتماولين بار ھم

 شورای عالی امنيت ملی که دبير آن آقای دکتر حسن روحانی بود، يک برخورد لفظی بين ما پيش آمد و ۀدر دبيرخان

ين که موضوع گزارش شد و بعد از ا. » تھرانۀسپاه بايد بيايد؛ برای دفع فتن«: ی داد و گفتأآقای روحانی به نفع سپاه ر

توانم بگويم عناصری که ما  می . حضرت آقا ھم اجازه دادند، با ورود بسيج و سپاه، ظرف چند ساعت اين فتنه تمام شد

  .الن برخی وزارتخانه ھا حمايت می شدندوآن زمان دستگير کرديم آن ھا گفتند که توسط مسؤ

بعد از آن ھم حضرت آقا سخنرانی .  ساعت کار را تمام کردند٢ بعد از اين که سپاه و بسيج وارد عمل شدند و ظرف

به ھر حال آن فتنه ...  ھا جواب آن ھا را دادند  با حضورشان در خيابان]سرطان[ تيرماه٢٣مردم ايران ھم در . کردند

ن اتفاق می ای کاش در آن زمان اي. اش به خوبی دستگير و محاکمه نشدند تمام شد ولی چند تن از عناصر پشت پرده 

  ».افتاد

آن گروه از روشنفکران و دانشگاھيانی که به دفاع از روحانی برخاسته اند مگر او را نمی شناسند؟ شايد مردم عادی 

  !فراموش کار باشند و وقايع تاريخی را فراموش کنند اما دانشگاھيان و روشنفکران چی؟

 ئیس ستاد تبليغاتی او بوده است؟ روحانی در پست ھايئمگر نمی دانند يونسی وزير اطالعات دوران محمد خاتمی، ر

 کرده اند و دست شان به طراحی ترور و ھم ء در طراحی ترورھا و سرکوب ھا، نقش مستقيم ايفابوده است که مستقيماً 

اين  ۀمسألآيا اين ھمه وحشی گری و جنايات حکومت اسالمی، امر و . چنين کشتار و اعدام ده ھا ھزار انسان آلوده است

اگر نيست چه تفاوتی با قلم به دستان حکومتی چون شريعتمداری، ده نمکی، !  ما نبوده و نيست؟ۀقبيل روشنفکران جامع

  دارند؟...  پور، وئیعبدی، جال
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 امنيتی حکومت اسالمی است که زير نظر رھبری آن، طراح -روحانی، يک آخوند تربيت شده در ارگان ھای نظامی 

ت و ترور، شکنجه و اعدام و مجری قوانين ضدانسانی حکومت شان است که در جھان امروز خفقان و سانسور، وحش

 سال را اعدام ١٨برای مثال، حکومت اسالمی ايران، تنھا حکومت جھان است که کودکان زير . نمونه ھای کمی دارد

نوان دشمن درجه يک آزادی سران اين حکومت در نزد افکار عمومی مردم جھان و نھادھای بين المللی به ع. می کند

اسامی سران و مقامات حکومت اسالمی، در ليست تروريست ھا قرار دارد و از سوی ديگر، تحت تعقيب . ند امعروف

 خود ۀ انگليسی را در کارنام-  ھندی ۀحکومتی که حکم صدور قتل سلمان رشدی نويسند. ليس اينترپول قرار دارندوپ

  ...دارد و

س ستاد تبليغات خود انتخاب کرده ئيحانی، علی يونسی، وزير اطالعات سابق را به عنوان ربی جھت نيست که حسن رو

  . امنيتی و شخص خامنه ای از حاميان جدی روحانی ھستند- مورين نظامی أم. بود

ايت داند که از حسن روحانی حم  خود می ۀکه وظيف  با رسانه ھا، با بيان اين ئیگو و االسالم علی يونسی، در گفت ةحج

 ھای قبلی را   کنم و آرزوی بازگشت به مقام من در ستاد روحانی بدون ھيچ چشم داشتی فعاليت می«: کند، اظھار کرد

  ».ندارم

س سازمان ئير .علی يونسی، چھارمين وزير اطالعات جمھوری اسالمی ايران پس از دری نجف آبادی بوده است

معاون حقوقی مرکز تحقيقات ستراتژيک مجمع تشخيص  نيروھای مسلح، وزير اطالعات دولت خاتمی، ئیقضا

 .است بوده  اخيرۀيت ھای علی يونسی در يک دھمسؤول ۀ قضائيه از جملۀس قوئيمصلحت نظام، مشاور امنيتی ر

 ۀ دادگاه نظامی، از جمله بيش از يک صد نفر از اعضای شبکۀ، او در مقام رياست شعب١٣۶٢ز و زمستان ئيدر پا

  .را محاکمه نمود) اکثريت( ايران و سی نفر از اعضای سازمان فدائيان ۀ تودمخفی و نظامی حزب

 تحقيق محمد خاتمی دست داشتن عوامل وزارت اطالعات ۀاستعفای دری نجف آبادی پس از آن صورت گرفت که کميت

 بود، سيدمحمد خاتمی، ای گذشته ھای زنجيره   ماه از رخداد قتل ۴در شرايطی که .  کردتأئيدای را  ھای زنجيره در قتل 

تالش برای .  ھای خود را به شرح ذيل اعالم کرد او، در مجلس برخی از برنامه. يونسی را به مجلس پنجم معرفی کرد

 نيروھای ئیس سازمان قضائيوی با ر حفظ بی طرفی در منازعات سياسی . نان و تبديل دشمنان به مخالفاجذب مخالف

  . ای بود ھای زنجيره اتمی پيرامون قتل  تحقيق محمد خۀس کميتئيمسلح و ر

 شان را با تمام گروه ھای سياسی   ۀ ھا رابط سی از جريانأامام بدون ت«: گو با جماران، گفته است وعلی يونسی، در گفت

 ام و  ھای ارتش و انقالب بوده س دادگاه ئير.  ھای خيلی مھمی نداشتم من در زمان حضرت امام سمت. کردند حفظ می 

  ای به حضرت امام می در آن زمان وزير اطالعات وقت نامه . سازمان اطالعات ارتش نمايندگی امام را داشتمدر 

 از يلفونی کنند که سازمان اطالعات ارتش به وزارت اطالعات ملحق شود و مرحوم حاج احمد آقا ت نويسند و پيشنھاد می

. ت، زيرا حفاظت اطالعات ارتش جزء الينفک ارتش استمن نظر خواست و من گفتم که اين نظر، نظر کارشناسی نيس

امام در مورد دشمنان بسيار دافعه داشتند؛ يعنی در مقابل استکبار و دشمنان ملت چه استبداد داخلی و خارجی با قاطعيت 

ه اسالم و  دانست که خيلی از افرادی که دور و برشان ھستند اعتقاد ب امام می. اش شد ايستاد و ھمين منجر به پيروزی

پذيرفتند و اين ستراتژی يک ستراتژی عاقالنه و دورانديشانه برای پيروزی  واليت فقيه ھم ندارند ولی ھمه را می 

  جنگيم و زمانی که دست به اسلحه بردند با آن ھا نمی  اند با آن  دشمنان ما تا زمانی که دست به اسلحه نبرده . انقالب بود

ک جريان موسوم به خط امام بودند و يک جريان ملقب به گروه راست بودند و در رقابت در آن زمان ي.  جنگيم ھا می

 شان را با تمام گروه ھای  ۀھا رابط سی از جريان أولی امام بدون ت. شد ھای سياسی گاھی اخالق و حدود رعايت نمی  

 امام سمتی را در شورای نگھبان به آورد، بالفاصله ی نمی أ آقای يزدی رچه مثالً  کردند و اگر چنان سياسی حفظ می

گفتند ايشان در خط امام  داد و يا آن زمان انتقادھای تندی در مورد آقای واعظ طبسی مطرح بود که می  ايشان می 
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از . نيستند، امام به ايشان پيام داد که شما جزو روحانيونی ھستيد که در خط ناب اسالم محمدی و ضد استکبار ھستيد

 به مجمع روحانيون مبارز کمک مالی کردند و گفتند که چه اشکالی دارد که دو جريان باشيد و شما ھم سوی ديگر امام

گرفتند و امام در   ھا از ايشان کمک می   گروهۀ کردند و ھم ھا را مديريت می يعنی امام اين رقابت . کار سياسی کنيد

  .کردند عين حمايت انتقاد ھم می 

 امام گفتند مگر در مسائل فقھی ما اختالف نظر نداريم - در منشور برادری- اند    دادهنصاریای که به آقای ا در نامه 

درند در مسائل سياسی ھم اختالف سليقه است نه تنھا بد نيست گذاريم و با ھم برا ولی در عين حال به ھمه احترام می 

 ».شود اختالف نظر اشکال ندارد دشمنی نبايد باشد و اختالف نظر در ھمه جا باعث رشد می . بلکه خوب ھم ھست

در ھشت سال اول عمر وزارت اطالعات حکومت اسالمی، کسانی مانند سعيد حجاريان، خسرو تھرانی، احمد 

روح هللا حسينيان، مصطفی پورمحمدی، علی  شريعتمداری و علی فالحيان در معاونت ھای اين وزارت پورنجاتی، 

خانه مشغول به کار بودند و از جمع مديران کل آن سال ھای وزارت اطالعات، بعدھا بسياری به مقام ھای وزارت، 

  .رسيدند... سفارت و نمايندگی مجلس و

 بود که حکم آن را از  آيت هللا مشکينی ۵٩ت نفره واگذاری زمين در قم در سال ت ھفأاولين حکم يونسی حاکم شرع ھي

  .گرفته بود

 دوم دادگاه ۀس شعبئيس شعبه دادگاه انقالب تھران شد  و سپس رئي، به دعوت آيت هللا دکتر بھشتی ر ؟؟۶٣او در سال 

 و در اين مدت اژه ای ئیی عالی قضاانقالب ارتش و پس از آن حاکم شرع دادگاه ھای انقالب ارتش از سوی شورا

  . گزينش وزارت اطالعات بودمسؤول

 نيروھای مسلح کل کشور شرکت داشت دومی ئی سازمان قضاتأسيس، در حالی که اولی در طراحی و ١٣۶۵در سال 

  . قوه قضائيه در وزارت اطالعات بودۀنمايند

 امور ۀ، حاکم شرع ويژ۶٩طالعات ارتش بود و در سال  جانشين فرمانده کل قوا در حفاظت اۀ، اولی نمايند۶٧در سال 

 دادسرای امور مسؤول خانواده ھای شاھد سراسر کشور از سوی رھبری حکومت و در اين مدت دومی ئیقضا

  .اقتصادی تھران بود

 مسؤولسالھا نيروھای مسلح کل کشور بود و اژه ای  ئیآخرين سمت يونسی، قبل از وزارت رياست سازمان قضا

  . ويژه رسيدگی به جرائم کارکنان دولت بود و تا زمان وزارت دادستان کل ويژه روحانيتئیع قضامجتم

ک حاکم شرع به عنوان ي به گونه ای نھاده شد که ھمواره تأسيسساختار وزارت اطالعات حکومت اسالمی، از بدو 

د و از شواھد و يی وزارت اطالعات برگزتيد امامی را به عنوان معاون امنيان، سعيفالح. ر، بر آن حکم رانده استيوز

  . عالی ترين مقامات حکومت بوده استتأئيداز ايده ھای او و البته با » قتل زنجيره ای«د که طرح ين برمی آيقرائن چن

 کسانی که در ۀ، برای ھم...خانی، خسرو براتی وي، مھرداد عل)موسوی(ر سعيد امامی، مصطفی کاظمی ي نظئیچھره ھا

اسی، شناخته يسندگان، روزنامه نگاران، فعاالن سيبا وزارت اطالعات سر و کار داشتند و در صدر آنان نوآن سال ھا 

می از وزارت اطالعات يسندگان توسط تي تن از نو٢١ از نوع طرح به دره انداختن اتوبوس حامل ئیماجراھا. شده بودند

پس از اين ماجرا و . بود» قتل ھای زنجيره ای «ۀنامکی از نمونه ھای بري، ١٣٧۵به سرپرستی خسرو براتی در مرداد 

ک به محل حادثه، به آنان گفته بودند که يرا به تھران بازگردانند در پاسگاه ژاندارمری نزد) مسافران(پيش از آن که 

  ».ديديم، نشنيغام فرستاديتان پيرجانی برايدی سيدرماجرای سع«

، به صراحت گفته ۵٧ نخست انقالب ھای اسالمی، در ھمان سال وررخمينی، بنيان گذار حکومت جھل و جنايت و ت

و اما اشتباھی که ما کرديم اين بود که به طور انقالبی عمل نکرديم و مھلت داديم به اين قشرھای فاسد، و ... «: بود

اگر ما از .  نبودنددولت انقالبی و ارتش انقالبی و پاسداران انقالبی، ھيچ يک از اين ھا عمل انقالبی نکردند و انقالبی
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اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب کرديم، به طور انقالبی عمل کرده بوديم، قلم تمام 

سای آن ھا را به محاکمه کشيده بوديم و حزب ؤمطبوعات را شکسته بوديم و تمام مجالت فاسد را تعطيل کرده بوديم و ر

سای آن ھا را به سزای خودشان رسانده بوديم و چوبه ھای دار را در ميدان ؤبوديم و رھای فاسد را ممنوع اعالم کرده 

ما نمی ترسيم از اين ... ھای بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده بوديم، اين زحمت ھا پيش نمی آمد

سند، ما نمی خواھيم وجاھت در ايران، که در روزنامه ھای سابق، در روزنامه ھای خارج ازايران برای ما چيزی بنوي

نور جلد ۀ خمينی، صحيف(» .در اسالم، در خارج از کشور پيدا بکنيم، ما می خواھيم به امر خدا عمل کنيم و خواھيم کرد

  )١٣۵٨ سال ٢۵١ۀ صفح٨

، مختومه ی، جلوگيری از تشکيل دادگاهئمحمد خاتمی، در بی جواب گذاشتن نامه ھای خانواده ھای قتل ھای زنجيره 

سنگ تمام را گذاشت و ھنوز ھم صحبت در اين ... کردن پرونده ھا و فريب جامعه و گمراه کردن اذھان عمومی و

 عملکرد قانونی و روال مسؤولس جمھور، ئيگفته می شود که او به عنوان ر. مورد را خط قرمز حکومت شان می داند

خود بوده است و به دنبال جلسه ای با سيدعلی خامنه ای  اطالعات تحت امر ۀعادی جريان قتل ھا در وزارت خان

  . روند رسيدگی و بستن پرونده ھا دخالت مستقيم داشته استۀ، در خاتم١٣٧٩ سال ]قوس[رھبرشان در آذرماه

، رياست ١٣۶٨-١٣۶٣در سال ھای ) ری شھری( سوابق او می توان به معاونت محمد محمدی نيک ۀيونسی، از جمل

 قتل ھای حکومتی، او ۀدر دوران آغاز تحقيق از پروند. انيت و رياست دادگستری تھران اشاره کرددادگاه ويژه روح

پس از برکناری دری .  نيروھای مسلح را عھده دار بود و تحقيقات زير نظر او انجام می گرفتئیرياست سازمان قضا

کومتی، او برای حل و فصل ماجرا از  قتل ھای حۀش در پروندارت اطالعات و با توجه به اشرافنجف آبادی از وز

ربيعی، سرمدی، ( تحقيق قتل ھا ۀ سه نفرۀاو، عضو کميت. سوی سيدمحمد خاتمی به وزارت اطالعات منصوب شد

  . از سوی خاتمی بوده است) يونسی

ايت مور پيگيری اين جنأرانی آتشين گروھی سه نفره را می پس از چند سخنئھای زنجيره  خاتمی ھم در جريان قتل 

 نيروھای مسلح ئیس وقت سازمان قضائيعلی ربيعی مشاور امنيتی خاتمی، علی يونسی ر. کرد وزارت اطالعات شان

شود، سعيد   سه نفره بودند که گفته می ۀو ناصر سرمدی معاون وقت امنيت داخلی وزارت اطالعات، اعضای اين کميت

  .حجاريان آن ھا را به محمد خاتمی پيشنھاد کرده بود

، خبر خودکشی سعيد ١٣٧٨ ]جوزا[در آخرين روزھای خرداد ماه» !سعيد امامی خودکشی کرد؟«: سی، خبر داديون

، ھنگام استحمام در بازداشتگاه با ١٣٧٨ خرداد ٢٩، منتشر و گفته شد که او روز ١٣٧٧ز ئيامامی، متھم ترورھای پا

ھای پزشکی برای نجات سعيد  نتقل شده که تالش خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است و بالفاصله به بيمارستان م

ی سعيد امامی، مصطفی کاظمی، مھرداد عالی ئ رسانه ئیگو و محمد نيازی، در گفت. امامی به شکست انجاميده است

برخی از افراد بازداشت شده از «: او، گفت. ھا معرفی کرد خانی و خسرو براتی را به عنوان عامالن اصلی قتل  

 ای که  ھای ويژه با وجود مراقبت «: او، ھم چنين اعالم کرد» .عاتی و بعضی نيز دارای شغل آزاد ھستندنيروھای اطال

 خرداد در زمان استحمام ٢٩ آمد، او، روز شنبه   ھا به عمل می از سعيد امامی يکی از عوامل اصلی و محوری اين قتل

ز اقدام به خودکشی، بالفاصله به بيمارستان تخصصی او، پس ا. در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد

با توجه به مدارک موجود و اعترافات : او، افزود. ھای پزشکی برای نجات وی موثر واقع نشد منتقل شد ولی تالش 

 نيازی! رفت حکم او اعدام بود گونه راه فراری نداشت و اگر با اين اتھامات، به دادگاه می صريح سعيد امامی، وی ھيچ

اند که بعد از تحقيقات   نفر به عنوان متھم در اين پرونده تحت تعقيب قرار گرفته٢٣تاکنون تعداد : ھمچنين اظھار داشت

» . نفر نيز به عنوان مطلع و گواه در اين پرونده مطرح ھستند٣٣٠الزم، برخی از آنان با سپردن وثيقه آزاد شدند، 

 ».اند که نتيجه، متعاقباً اعالم خواھد شد فر ديگر نيز اخيراً دستگير شدهدر جريان تحقيقات، سه ن«: نيازی اعالم کرد
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روز بعد، اظھارات وزير اطالعات دولت . يکی از آن سه نفری که در آن زمان دستگير شدند، ھمسر سعيد امامی بود

سعيد امامی مشھور به ھا نيز پرداخت و با اشاره به خودکشی   قتلۀخاتمی منتشر شد که در بخشی از سخنانش به پروند

وزارت اطالعات به محض اطالع از خودکشی وی، :  کردتأکيدسعيد اسالمی از متھمان اصلی پرونده در موقع استحمام 

 خودکشی کرد که بر اساس گزارش اين گروه، پرونده ۀگروھی را مأمور به رسيدگی و مشخص کردن علت و انگيز

ان، سعيد امامی در يک لحظه فرصت پيش آمده در موقع استحمام، خودکشی بالينی بيمارستان و تحقيقات ساير کارشناس

ھای اخير يک ضربه بود ولی به مسير  خودکشی سعيد امامی اگرچه برای بسياری از اطالعات پرونده قتل. کرده است

مان، اطالعات فرد خودکشی کرده و ساير متھ: وزير اطالعات گفت. رسيدگی و تحقيقات پرونده آسيبی وارد نخواھد کرد

يونسی با اشاره .  به اطالع عموم خواھد رساندئیزيادی را ارائه کردند که در زمان الزم قاضی مربوط در مرجع قضا

 يادآور ئی، دستگيری و معرفی عامالن قتل ھا به دستگاه قضائی ھا و ھمکاری وزارت اطالعات برای شناسا به اقدام

يد امامی قابل پيگيری و تحقيق و برای تکميل پرونده دستورھای الزم صادر  مأمور مراقبت از سعۀاحتمال مسامح: شد

 ».شده است

از .  فرمانده و مقام باالترش، خودسر دست به جنايت نمی زندۀبدون اجاز... موری و وزيری و وکيلی وأبی شک ھيچ م

سط پرسنل وزارت اطالعات و به اين رو، بی ترديد اين قتل ھا با صدور فتوای فقھی توسط روحانيون بلندپايه و تو

وزير اطالعات دوران رياست (دستور سعيد امامی، معاون امنيتی اين وزارتخانه در زمان تصدی علی فالحيان 

، مصطفی موسوی )اولين وزير اطالعات در دولت محمد خاتمی(و دری نجف آبادی ) جمھوری ھاشمی رفسنجانی 

  .عاليخانی از مديران وقت وزارت اطالعات صورت گرفته استکاظمی معاون وقت وزارت اطالعات و مھرداد 

 ای مدعی شد که سعيد   نيروھای مسلح طی اطالعيهئی، دادستان مجتمع قضا١٣٧٨ خرداد ٣١چند ماه بعد، در تاريخ 

 اصلی قتل ھای خودسرانه معرفی شده بود، در زندان اوين، ھنگام استحمام، با مسؤولامامی که باالترين عضو و 

  . است ردن داروی نظافت، خودکشی کردهخو

بسياری احتمال دادند که او برای جلوگيری از افشای بسياری از مسائل مربوط به وزارت اطالعات و ارتباط آن با قتل 

  .است ھا، در زندان کشته شده 

که از او به عنوان  دانستند، بلمسؤولمطبوعات ايران، امامی را نه تنھا در قتل فروھرھا، مختاری، پوينده و شريف 

 ترور ۀ شمسی شامل ترور سعيدی سيرجانی، ترور شاپور بختيار، واقع٧٠ و ۶٠ ۀھای دھ يکی از عوامل قتل 

  .نام بردند...  تن از نويسندگان و روشنفکران و٢١ميکونوس، عمليات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل 

ای که  آبادی مستعفی شد، چھره  ی جانشين دری نجف ئزنجيره وزير اطالعات دولت خاتمی که پس از ماجرای قتل ھای 

ی گره خورده ئھای زنجيره   قابل توجه اطالعاتی و امنيتی است و نامش با قتلۀمانند خود حسن روحانی دارای سابق

  .است

ت چگونه حکومتی که در کليت خود، به ھيچ کس رحم نمی کند و در باتالق جھل و جنايت و ترور و فساد فرورفته اس

 انسان ۀيک جناح و يک عنصر آن می تواند مورد حمايت روشنفکران قرار گيرد؟ ھر چند که روشنفکر نيز ھمانند ھم

اما روشنفکرانی که به حمايت از جناح اصالح . است و از محدوديت ھا و خطاھای انسانی نيز مبرا نيست» انسان«ھا، 

چرا که آن .  نيز روحانی برمی خيزند خطاکار محسوب نمی شوندطلب حکومت اسالمی و رفسنجانی و خاتمی و اکنون

 بايد بدانند که اين حکومت و جناح ھای رنگارنگ و عناصر مختلف آن، چه ھا بھتر از مردم عادی می دانند و يا قاعدتاً 

آگاه جامعه جنايات بی شماری عليه بشريت مرتکب شده اند؟ توضيح و توجيه شان در اين ميان ھر چه باشد برای بخش 

س جمھوری، ئيدفاع از رھبر و ر.  دفاع کرده اندئیآن ھا، از يک حکومت جانی و قاتل و مافيا! پذيرفته شده نيست

س مجلس خبرگان، فرمانده سپاه، بسيج، ارتش، ئيس تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه، رئير
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روحانی . ی تقويت کليت يک حکومت جانی و آدم کش استوزارت اطالعات، امام جمعه، حاکم شرع و غيره به معن

س جمھور حکومت اسالمی ايران است و قرار است در بھترين حالت، قوانين اين حکومت از قانون اساسی گرفته تا ئير

 شان آزادی ستيز و زن ستيز و کودک ۀقوانينی که ھم.  کند و مبلغ و مروج ايدئولوژی آن باشدء را اجرائیقوانين قضا

  !کرده اند» قانونی«آزار ھستند و بھره کشی و آدم کشی را 

 ادامه دارد

  

 


