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 ۰۲جعفر پوینده، اریوش فروهر، محمد مختاری و محمداز مرگِ مجید شریف، پروانه اسکندری، د
ی مقاومتِ سیاسی و فرهنگی در برابر  های فروزنده خواه و چهره های آرمان از این انسان. سال گذشت

ی اسکندری و  ستاندند؛ به ویژه از پروانه مانند جان جمهوری اسالمی ایران، با سنگدلی و خشونتی کم
مانند بود و سبب آنکه  صداهای اعتراض نسبت به این جنایت هولناک نیز کم. داریوش فروهر

های سیاسی را محکوم کنند و  بار قتل گران در برابر آراء همگان به پاسخ آیند، برای نخستین حکومت
ی مرسوم و متداول  شان نسبت دهند؛ به شیوه دسررا به بدکاری شماری از مزدوران خو  موذیانه آن

دهندگان  از این رو تا همین روز دانسته نیست آمران، طراحان و سازمان. های خودکامه ی حکومت همه
ی خود  های آخته ها در سر داشتند، چرا آن پنج تن را آماج دشنه  ها بودند، چه که" ای های زنجیره قتل"

 . نایافته وز پاسخهای هن ساختند، و دیگر پرسش
ی فراموشی سپرده نشود و تالش برای دادخواهی از پای نیفتد، ناگزیریم  برای آنکه این بیداد به بوته

مواره بر کار الپوشانی و کژدیسی آن را بازگوییم و بازشکافیم و ه و چون واقعیت و نیز ساز و چند
گاهی های  قربانیان جنایت»: کی بازگفته، از یاد نبریمگونه که پرستو فروهر به نی نیز آن هامان بیافزاییم؛ آ

شان به انجام نرسیده، مردگانی هستند که  اند و دادخواهی سیاسی، آنان که به جرم دگراندیشی کشته شده
توان  تنها زمانی می. کند شان بر جهان ما زندگان، سنگینی می مرگ. شان ناتمام مانده است سپاری خاک

تنها در آن هنگام، . سپرد که دادخواهی ما به سرانجامی عادالنه رسیده باشد سرگذشت آنان را به گذشته
 .«سرگذشت آنان به گذشته خواهد پیوست؛ تا برگی از تاریخ باشد برای عبرت آیندگان

آید تنها چند هفته پس از کُشتار مجید شریف، پروانه اسکندری، داریوش فروهر،  آنچه در زیر می
دی ) ۹۶ی  شماره آرش ی ی نگارش درآمد و در نشریه ر پوینده، به رشتهمحمد مختاری و محمد جعف

هایی نادرست، در اختیار  و یا داده ۷ـ   و نه کمی و کاستی ـ     اگر کژی و کوژی داشت. چاپ شد( ۷۷۱۱
  .خواستم به بازچاپش برآیند دادمش و از دوستان نمی قرار نمی عصر نو

*** 
اند و ایران را  شان بیش از پیش به تبهکاری آلوده شده"جمهوری اسالمی"ی بیست سالگی  آستانه آوران، در آفرینان و مرگ وحشت
. بود ۷۷۱۱شان در آبان و آذر  پراکنی آفرینی و وحشت پی مرگ در های پی اوج موج. اند ی دگراندیشان و دگرخواهان ساخته کده وحشت

در برابر  را داران آتش مقاومت سیاسی و فرهنگی رستان، پنج تن از نگهپ مغزان و شب های رویندگی و روشنایی، خشک در این ماه
شان کارگر  پراکنی گذشته اما این بار وحشت برخالفِ. ها ها و روش ترین شکل استبداد دینی از پای انداختند؛ چون گذشته به وحشیانه

و صدا، صداهایی که از این سو و آن سو بلند شد . شان در سیاهی شب گم نگشت و صدایی در گلو فرو نشکست گری نیفتاد و وحشی
هایی  نشینی ها را به واپس آوران انداخت و آن آفرینان و مرگ و بلندتر شد، سرانجام چنان بانگی یافت که وحشت در دل وحشت

 چرا و چگونه؟. واداشت
ی این  های موجود درباره شتار پنج دگراندیش و بررسی فرضیههای کُ پردازیم و بازشناسی زمینه ها می جنایت چونچندو به بازسازی

ی داخلی و  هایی که در پهنه دگرگونیای که در ایران به وجود آمده و  اجتماعیِ تازه ـ   آفرینی؛ در فضای سیاسی آخرین موج وحشت
 . وردهشان به بار آ  خارجی صورت گرفته و مکافات برای

 مصیبت 
ی شهید مرادزاده، خیابان  کوچه ۰۲ی  اند؛ شماره شان کشته ها را در خانه آن. دهند در آغاز خبر کشته شدن پروانه و داریوش فروهر را می

اما نادرستی  ۰.روی داده است ۷۷۱۱ول آذر اشنبه ی روز یک دقیقه ۷۲/۷۶عد از ساعت این جنایت ب»گویند که  می... هدایت تهران
ن و همرزمان پروانه و داریوش فروهر که به محض آگاهی از سوی بستگا شود؛ یلی زود فاش میگزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی خ

میان هشت و نیم شب  نهضت ملیشتار این دو مبارز دلیر و پیگیر کنند که کُ  های خارجی را آگاه می از این جنایت هولناک، خبرگزاری



های صبحگاهی  شان و اولین تلفن ها با دوستان ی میان آخرین دیدار آن ت و نیم صبح اول آذر روی داده، یعنی در فاصلهسی آبان و هش
پس از  نمایند؛ مرزمان و بستگان آشکار میرا نیز همان ه" گزارش"های آن  ها و ناراستی ها، ناروشنی مانده ناگفته ۷.ها شان به آن دوستان

 : های ایران آمد سانی در روزنامهاینکه گزارش به شکل یک
اند؛  شاهدان عینی معتقدند قاتل یا قاتالن، با داریوش فروهر و همسرش آشنا بوده: خبرنگار ما از محل وقوع جنایت گزارش داد... »

یکشنبه، چند تن  راز قتل هنگامی فاش شد که عصر ،ی شاهدان عینی به گفته. اند ی شیرینی و دسته گل وارد خانه شده چرا که با جعبه
شوند و یکی از مهمانان  کنند، مشکوک می آورند و چون در را باز نمی ی فروهر را به صدا درمی اند زنگ درِ خانه داشتهکه از قبل دعوت 

ی  به گفته. بینند ی جنایت را می شوند، صحنه خانه می کند و هنگامی که مهمانان واردِ شود و در را باز می خانه وارد حیاط می از دیوارِ
اش کشته و او را هم  ی کارد بر سینه ی باالی ساختمان با سه ضربه شاهدان، قاتل یا قاتالن، داریوش فروهر را در دفتر کارش در طبقه

  «.اند روی مبل نشانده
وجود . خبری در دست نیست ،اند دیده« ی شیرینی و دسته گُل بهبا جع»را " قاتل یا قاتالن"شود  ای که گفته می "شاهدان عینی"از 

در دست داشت از دوستان نزدیک پروانه و داریوش فروهر « ی شیرینی و دسته گُل جعبه»دانیم کسی که  اما می. دانیم خارجی دارند؟ نمی
هق  ی شهید مرادزاده به هق کوچه ۰۲ی  ی شماره هکوبد و دَم درِ خان است که با شنیدن خبر هولناک، شیرینی و دسته گُل را به زمین می

ی  صحنه... شود میهمانان از دیوار خانه وارد حیاط می»ی اول آذر و کمی پس از اینکه یکی از  حدود ساعت شش شب یکشنبه  افتد؛ می
می؛ و به گوش چند تنی از بستگان؛ و به گوش نیروهای انتظا رساند جنایت را به گوش دیگران میو از پا افتاده، خبر « بیند جنایت را می

 : گوید از جمله به دکتر بهروز برومند که چندوچون جنایت را با شهامت به یکی از رادیوهای فارسی زبان برون مرزی باز می
ی  ی من و معاینه معاینهی  نتیجه. ی پزشکی فروهر را به عمل آوردم؛ اما یارای آن را نیافتم که پیکر پروانه فروهر را معاینه کنم همعاین»

اند که هر دو به حالت فلج  های کارد وقتی وارد شده ضربه. با هر دو پیش از کُشتن بدرفتاری بسیار شده است: پزشک قانونی این است
ارد ضربه کارد و ۷1ها دست کم  به هر یک از آن. اند شان کرده ها را به حالت فلج درآورده و سپس سالخی نخست آن .درآمده بودند
اند و سپس او را که هنوز زنده بوده است به  نخست پروانه را در حضور شوهرش کشته. اند ی باال بوده هر دو در طبقه. شده است

  «.اند ی پایین آورده و سالخی کرده طبقه
محل وقوع جنایت وزارت اطالعات به  ای انتظامی و مأمورینی که از سویکند که نیروه دکتر برومند این واقعیت را نیز فاش می

اند، از  ای از حیاط خانه وارفته ها را که حاال در گوشه ی فروهر گرفته ی دوستان و بستگانِ ماتم درنگ همه، همه شوند، بی فرستاده می
ی  وشهترین خویشان قربانیان هم که از هر گ اعتراض و التماس نزدیک. آورند کنند و حیاط و خانه را به تصرف خود درمی آنجا بیرون می

گذارند مادر و خواهر پروانه و برادر داریوش فروهر و چند  میاما  ،حدود نیمه شب. رسد اند، به جایی نمی شهر به این خانه سرازیر شده
وگرنه تا ده روز پس از این . همین. حتا وارد ساختمان خفتگان وارد حیاط خانه شوند؛ و نه به خون ترین کسانِ تنی دیگر از نزدیک
این را آرش، فرزند پروانه و داریوش . ماند شنبه دهم آذر، خانه در تصرف مأموران انتظامی و امنیتی حکومت می رویداد، یعنی تا سه

  :فروهر گواهی داده است
وران امنیتی به این حکم اعتنا نکردند و تا کارشان تمام نشد ما را به با آنکه ما از مقامات قضایی حکم تحویل خانه را گرفته بودیم، مأم»

همه جا را زیر و رو . دان آشفته یافتیم ها رفتند و ما به داخل خانه وارد شدیم، آنجا را مانند یک زباله وقتی آن. داخل خانه راه ندادند
از جمله دفتری را که پدرم خاطرات خود را . را با خود برده بودندها و اوراق و اسناد خصوصی پدرم  ها و یادداشت کرده و تمام پرونده

 ۱«.نوشت در آن می
کنند و آن را به گوش دیگران  شان را بلند می کنند، صدای خبری پیشه نمی اینکه بستگان و دوستان پروانه و داریوش فروهر سکوت و بی

تازه طوری تنظیم " گزارش. "شود می" تدقیق"کند و  تغییر می" ایتگزارش جن"اش این است که  اولین ثمره. رسانند، ثمربخش است می
بدین . قوس یابد و پذیر است، کش بینی گر به سختی پیشتواند بسته به سیر رویدادهایی که دی خواند و می آمدهای تازه می شده که با پیش

ی  از این پس انگیزه. کنند رد صحنه میرا وا" پنج نفره گروه چهار"و یک کنند  را از زیر عالمت سؤال خارج می" قاتل یا قاتالن"ترتیب 
ست و  دلیل این جنایت سیاسی :کنند د میچه به طور ضمنی پیشنها رود؛ آن هم به طور کلی، ر عالمت سؤال میجنایت است که به زی

 : م آذرشنبه سو در روز سه. کند چاپ می همشهریی  شان را روزنامه "شرگزا". المللی اش مسائل بین سرچشمه
ی  ضربات دشنههای سیاسی نیم قرن اخیر و همسرش با  خیابان هدایت تهران که طی آن یکی از چهره دو روز پس از جنایت هولناکِ»

بلند فروهر  آید از قامتِ جنایتکاران که به نظر می ...چندین ناشناس به قتل رسیدند، هنوز سرنخی از جنایتکاران به دست نیامده است
ور شدند و  نفره به وی حمله پنج  اند، اما به صورت یک گروه چهار ـ های سرد مسلح بوده سالحکم به  اند، با آنکه دست ت داشتهوحش

زنند قاتالن فروهر با وی اختالف شخصی یا خانوادگی  کارآگاهان حدس می ...توان رویارویی انفرادی را با او در خود نیافتند
ی اول منزل خود  ی فروهر نیز که نویسنده و محقق بود، در حالی به قتل رسید که در طبقه ساله 15همسر  پروانه فروهر... اند داشته

هم  ها را به هایی از منزل آن اند، بخش کارد به قتل رساندهمهاجمانی که فروهر و همسرش را با ضربات  ...سرگرم دم کردن چای بود



شود که این دو، ساعاتی پیش از برگزاری یک میهمانی در منزل خود و  گفته می. اند نبردهآید چیزی به سرقت  اند، اما به نظر می ریخته
در همین حال برخی اطالعات غیر رسمی حاکی است داریوش فروهر در . اند شان سر برسند، به قتل رسیده پیش از آنکه میهمانان
 ،که اینک در ایتالیا تحت نظر است .ک.ک.پرهبر کُردهای  ها بر سر ماجرای اش قصد داشته با چند تن از کُرد یآخرین غروب زندگ

 5«.مذاکره کند
از قول یکی از مقامات وزارت  تهران تایمز. شان های دهد و دو تا از روزنامه شاخ و برگ این نمایشنامه را وزارت کشور پرورش می

فروهر در »: افزاید می سالمو  ۶«.ران اجازه خواسته بودفروهر برای برگزاری تظاهرات در برابر سفارت ایتالیا در ته»: نویسد کشور می
امکان دارد فروهر به دلیل حمایت آشکار از »: آید و همان مقام وزارت کشور درمی ۷۲«.روزی که کُشته شد با چند کُرد قرار داشت

 ۷۷«.کشته شده باشد حزب کارگران ترکیهعبدالله اوجاالن رهبر 
نه تنها از سوی بستگان و یاران فروهرها که از سوی مردمی که جسارت به خرج . ماند پاسخ نمی هاشان بی بافی نویسی و دروغ نمایشنامه

مرگ »، «طالبان حیا کن، مملکتو رها کن» :آورند جویند و فریاد برمی شرکت می نهضت ملیدهند و در آئین خاکسپاری این دو مبارز  می
 ۷۰.«ای جالد ننگت باد»، «بر استبداد

اند که این آئین  شان آورده های بهشت زهرا، در گزارش نیز در فخرآباد بودند و آذر در مسجد 1شنبه  ای که در روز پنج خبرگزاران خارجی
فریاد »۷۷در جریان آن بیش از ده هزار تظاهرکننده و« آیی اعتراضی تبدیل شد ک گردهمای خودجوش به ی به گونه»سوگواری 

های کوچک سبز و سفید و قرمز را  خواندند و اکثراً پرچم« ای ایران»سرود ... خواهی و انجام اراده و خواست ملت را سردادند، آزادی
  ۷«.بدون آرم جمهوری اسالمی بر روی آن، به همراه داشتند

ی  از قول سرهنگ مقدم، رئیس اداره دهند و می« مظنون به قتل داریوش فروهر و همسرش دستگیری چند»، خبر از شنبه ان شب پنجهم
 : نویسند ها می ی انتظامی تهران بزرگ، در روزنامه حقوقی و سخنگوی ناحیه

اطالعات  ،ها ممکن است به سیر تحقیقات لطمه وارد کند بر است و از طرفی بیان شواهد و سرنخ نظر به اینکه تحقیقات جنایی زمان»
  ۷«.و بستگان و آشنایان آن مرحومان خواهد رسیدعزیز وطنان  تکمیلی بعداً به اطالع هم

دهند که  نشینند و برای نخستین بار تن می با این توجیه است که از کار سناریوپردازی در مورد کُشتار پروانه و داریوش فروهر واپس می
 :چندوچون جنایت از زبان قاضی جنایی دادگستری بازگفته شود

تحقیقات به عمل آمده در این زمینه، تاکنون مشخص شده است که به طور قطع داریوش  طبق: بهمنش قاضی جنایی پرونده گفت»
داریوش فروهر و همسرش با دو کارد ... اند فروهر و همسرش شنبه شب در حدود نیم ساعت پس از صرف شام به قتل رسیده

پروانه  ،طبق اعالم نظر پزشکی قانونی. دندمختلف به قتل رسیدند و همین موضوع حاکی از این است که قاتالن بیش از یک نفر بو
او را به قتل ( ضربه ۰1)فروهر در زمان قتل دچار حالت خفگی بوده و در حالی که فعالیت مغزی داشته با ضربات متعدد کارد 

کننده،  شی بیهو کند که قاتالن ممکن است با پاشیدن ماده مطرح می تشخیص حالت خفگی و بیهوشی این احتمال را. اند رسانیده
هنوز ... ی سرقت در میان نبوده است بهمنش تأکید کرد که در این جنایت انگیزه. های دشنه را بر تن پروانه وارد کرده باشند ضربه

اما چیزی که کامالً روشن شده این است که این جنایت به صورت گروهی طراحی و اجرا . اند یا خیر معلوم نیست که قاتالن آشنا بوده
تحقیقات به ... ای صورت گرفته است ای آدمکش حرفه ست که این جنایت توسط عده ی جنایت حاکی آن قتل و صحنه شده و نوع

وارد منزل فروهر ها و معابر ورودی به خانه نشکسته و عامالن جنایت به طور عادی  دهد که درها و پنجره عمل آمده نشان می
   ۷«.اند شده

های  ی همان قتل از مقوله. ست سیاسی کنند که قتل داریوش و پروانه فروهر قتلی های مخالفین خود را تأیید می و به این ترتیب گفته
های دشنه سالخی  کردند با ضربه  او را نیز پس از آنکه بیهوش. ، آغاز شدجامای گذشته که با قتل کاظم سامی، رهبر  سیاسی یک دهه

 . و رضا مظلومان را. بختیار را نیزمان برومند و شاپور عبدالرح. کنند می
 باز هم مصیبت
ها پدیدار  شود، خبر مرگ مشکوک دیگری در روزنامه جان پروانه و داریوش فروهر به خاک سپرده می ای که جسم بی شنبه در همان پنج

 :گردد می
ی گذشته از وی خبری نداشتند، امروز با حضور دو  شنبه پنجاش از روز  رجم معاصر که خانوادهجسد دکتر مجید شریف نویسنده و مت»

ضمن بیان این مطلب  همشهریی  یکی از بستگان این مرحوم در تماس با روزنامه. شان در پزشکی قانونی شناسایی شد تن از بستگان
حوالی خیابان مفتح و )منطقه شود و برابر گزارش کالنتری  شنبه با گرمکن از منزل خارج می صبح پنج ۱مرحوم شریف ساعت : گفت

، وی هنگام خروج از منزل به خانواده گفته بود که برای ی این عضو خانواده به گفته. شود صبح جسد وی پیدا می 5ساعت ( مطهری
آیند  خانواده نگران و به جستجوی وی برمیاما روز یکشنبه که وی بازنگشت، . رود ی استاد محمدتقی جعفری به مشهد می تشییع جنازه

رسانند و صبح دیروز جسد پیدا  شدن ایشان را به اطالع مقامات انتظامی می محل رفته جریان گم تا اینکه صبح روز یکشنبه به کالنتری 



از نظر بدنی سالم و در  دکتر شریف: وی افزود. گیرد شده با مشخصات نامبرده مطابقت داده و صحت آن مورد تأیید خانواده قرار می
هنوز تحقیقات پزشکی قانونی کامل نشده و گزارش نهایی در روزهای آتی . ی قلبی کردند اما از قرار سکته. کمال صحت قرار داشتند

  ۷۱«.ارائه خواهد شد
ونه؟ سرنخی در دست چگ. آبان ۰5در روز . ها تر از آن دو روز پیش اند؛ پروانه و داریوش فروهر کشته پس مجید شریف را پیش از

ی استاد محمدتقی  تشییع جنازه"آخر اگر او پا به راه مشهد داشت و به . کنند که شک برانگیزانند اما خبر را طوری تنظیم می. نیست
مرگ  پیش از آوردن علتِست؟ و چرا درست  «ی قلبی از قرار سکته»رفت چرا گرمکن به تن کرده بود؟ و چرا علت مرگ  می" جعفری
دانند چه  کنندگان خبر اما می تنظیم. لنگد یک جای کار می. نه. بود« از نظر بدنی سالم و در کمال صحت»اند که مجید شریف  آورده
گویند  زبانی می به زبان بی"! عاقالن دانند"خواهند بگویند که ماجرا ساده نیست و رمز و رازی در این مرگ نهفته است که  می. کنند می

 . ن استکارِ خودشا ،که کار
ی جز اینکه پزشک. شنویم بینیم و نمی ی چندوچون کشته شدن مجید شریف نمی دیگر خبری درباره ،آید در روزهایی که پس آن روز می

ی این  سان پرونده بدین ۷5.«شود ی علت مرگ دکتر مجید شریف یک ماه بعد اعالم می ی قطعی درباره نتیجه» دکن قانونی هم اعالم می
 . ست حتا در خارج از کشور هم خاموشی. خانواده، سکوت دوستان و یاران سکوتِ. شود؛ در سکوتی سنگین بسته می قتل هم عجالتاً

 شود مصیبت بر مصیبت افزوده می
د از ظهر از آذر، نزدیک پنج بع ۷۰شنبه  روز پنج. شود یک هفته پس از انتشار خبر کشته شدن مجید شریف، محمد مختاری ناپدید می

خبری، خبر ناپدید شدنش  بی پس از دو روز زجرآورِ !گردد نمی زند تا جزئی خریدی کند و زود بازگردد که هرگز باز بیرون میخانه 
کانون . افتد ی تبعیدیان خارج از کشور است که به تکاپو می پیش از همه، جامعه. آور و دلهرهبار  شتهدر فضایی د. شود پخش می

است که زودتر از همه به حرکت  انجمن قلمدر میان فرنگیان نیز . جوش و کانون پخش خبر است و جنب ،(در تبعید) نویسندگان ایران
بان  دیده،  خبرنگاران بدون مرز. رساند های همگانی می به گوش رسانه را نسبت به سرنوشت محمد مختاری اش درآمده است و نگرانی

 . کند صدای نگرانی، پژواکی جهانی پیدا میو  .آیند و صدا درمیز دیگری به حرکت یکی پس ا الملل عفو بینو  حقوق بشر
کند و به جایی  نویسد و درخواست کمک می زاده هم پس از اینکه به رئیس جمهور اسالمی نامه می همسر محمد مختاری، مریم حسین

همکاران محمد مختاری . نشیند فتگو میی فارسی زبان ایرانی و خارجی برون مرزی به گ شکند و با چند رسانه رسد، سکوتش را می نمی
 :نویسند ای به خاتمی می ها در نامه نفر از آن ۰۲. گیرند و شماری از نویسندگان و دگراندیشان ایران نیز همین رویه را پیش می

و سایر نویسندگان ما [ محمد مختاری]با توجه به رخدادهای اخیر و تهدیدهای علنی در بعضی نشریات، احساس خطر بر جان ایشان »
ی ایشان را از سالمت ایشان مطلع  ای دیگر در رسد، ما و خانواده دارد که از شما بخواهیم هرچه زودتر پیش از آنکه فاجعه را بر آن می
 ۷۶«.امنیت این دسته از شهروندان به عمل آوریدبرای رفع احساس عدم اقدامی فرمایید و 

ها که در آن یک  همان ،های ایران و روزنامه. شود یابد، جسد محمد مختاری هم پیدا می همان روزی که این نامه انتشار می !دریغ
ی آزادی بیان، کمترین  گراندیش و کوشندهی د پُر از دهشت و دلهره نسبت به خبر ناپدید شدن و سرنوشت نامعین نویسنده ی هفته

 : نوشتند ،حساسیتی نشان نداده بودند
در . در اطراف شهر ری ورامین پیدا شدی گذشته ناپدید شده بود  شنبه که پنج تمرین مدارای کتاب  جسد محمد مختاری نویسنده»

روز گذشته از طریق یکی از آشنایان باخبر شدیم که جسدی : در این مورد گفتی مختاری  ، یکی از اعضای خانوادههمشهریتماس با 
به پزشکی قانونی آمده و پسر آقای مختاری به اتفاق یکی دیگر از افراد خانواده به پزشکی قانونی رفته و هویت جسد پیدا شده را با 

این عضو خانواده از دادن . باشد ی وی می دید شدهمرحوم مختاری تطبیق داده و دریافتند که جسد پیدا شده، پدر ناپمشخصات 
 [که در] ست گفتنی. ی چگونگی ماجرا خودداری کرد و آن را به تحقیقات بیشتر نیروهای انتظامی موکول کرد اطالعات بیشتر درباره
 ۰۲«.ساعت رهایش ساخته بودند ۰۲ای ناشناس وی را به مکانی ناشناس برده و پس از  یک ماه گذشته نیز عده
شان در پیگیری  عالقگی اعتنایی و بی این بار، اما بی. خودداری کردند« ی چگونگی ماجرا دربارهاطالعات بیشتر »چون همیشه از دادن 

« دادن اطالعات بیشتر»وگرنه . شان شود خواست موش آزمایشگاه ی مختاری گذاشتند که نمی «عضو خانواده»ماجرا را به حساب یک 
افتادگی روی گردنش را، جای  که به پزشکی قانونی بروند و به جسد نگاهی بیندازند تا ببینند خطکافی بود . ی نبودباره کار شاق در این

  ۰۷...های مچ دستش را ضربه بر پیشانیش را و خراش
 اندوه پوینده

 ۰۲از  پوینده است؛ یکیجعفر او محمد! شود گان دگراندیش گم میدیگر از نویسند شود، یکی همان روزی که جسد مختاری پیدا می
پوینده را . ای که دلنگران جان محمد مختاری بود و خطر را احساس کرده بود و برای پیشگیری از فاجعه، آستین باال زده بود نویسنده

به  ،های انتشاراتی برای رسیدگی به شکایتش از یکی از بنگاه. ربایند آذر می ۷5بین ساعت یک و نیم تا دو بعد از ظهر چهارشنبه 



 اتحادیهاین را یکی از مسئوالن . رسد اما هرگز به آنجا نمی. شرکت کند "ت حل اختالفهیئ"ی  رفت تا در جلسه می ی ناشران اتحادیه
 : گوید می
  ۰۰«.منتظر آقای پوینده بودیم که ایشان نه به محل آمد و نه تماسی گرفت که انصراف خود از آمدن را اعالم کند ی ناشران اتحادیهدر »

فوت وقت به راه  بی ،صدیقه صاحبی ،پویندهجعفر محمدهمسر . گذارد آور است که جای درنگ نمی بار و دلهره فضا چنان دهشت
 . افتد می
گاهی کل تهران، پزشکی قانونی،  اعم از ،از همان ساعات اولیه همراه تنها فرزندم به تمامی مراکز رسمی و قابل دسترسی» آ

  ۰۷«.ها و نواحی مختلف نیروی انتظامی مراجعه کردم، اما هیچ خبر یا نشانی از وی به دست نیاوردم بیمارستان
ی  ، از همه...ی مجریه و حامی قانون و به عنوان رئیس قوه»خواهد که  نویسد و از او می حتا به رئیس جمهور اسالمی هم نامه می

  ۰«.خود برای یافتن همسرش و نیز هرگونه اقدامی که به حفظ جان او کمک کند، استفاده نمایدامکانات 
و به زودی خبر ناپدید شدن . دهد های خارجی را هم در جریان قرار می خبرگزاری. فرستد ها می ی روزنامه با نمابر نامه را به همه

های دنیا راه  ترین روزنامه به مهم شود، یکی از خبرهای مهم روز می ،جعفر پوینده در کنار خبر پیدا شدن جسد محمد مختاریمحمد
 . شود های اروپا پخش می یابد و حتا از رادیو تلویزیون می

انداز تارومار کردن نخبگان این  ایران حساس است و چشم دگراندیشِ ی روشنفکرانِ حاال افکار عمومی دنیا نسبت به سرنوشت جامعه
ی ایرانیانِ پراکنده در اروپا و آمریکا هم به  جنبش گسترده و فراگیر جامعه. بیمناک ،ی الجزایر رایان و تکرار تجربهبنیادگ جامعه به دستِ

و این . بلندتر از همیشه ؛صدای اعتراض نه، فریاد اعتراض از همه سو بلند است. زند این حساسیت و بیم جهانیان دامن می
  !مهوری اسالمیپناهی او در ج کسی و بی اعتراض به بی. رود گراندیش ایران رفته است و میست به بیدادی که بر روشنفکر د اعتراضی

ی جمهوری اسالمی  آید و این نخستین بار در تاریخچه آذر تهران می ۰۷های روز شنبه  خبر ناپدید شدن محمدجعفر پوینده در روزنامه
 . که جسدش هنوز یافت نشده استدهند  می ها خبر از ناپدید شدن کسی نامهایران است که روز

شد، محمدجعفر پوینده، مترجم کتاب  شورهای دنیا گرامی داشته میروز گذشته پنجاهمین سالروز حقوق بشر در اکثر کدر حالی که »
این حادثه در حالی روی داده است . ی گذشته ناپدید شده و از وی اثری نیست از چهارشنبه ،که به تازگی انتشار یافته است حقوق بشر

شد،  ی گذشته در حالی که آثاری از خفگی در گردنش مشاهده می شنبه که جسد محمد مختاری که یک هفته قبل ناپدید شده بود، پنج
  ۰«...اش در پزشکی قانونی شناسایی شد توسط خانواده
شان را  که بیشترشان خانه و زندگی شود، روشنفکران دگراندیش ایران های آن وحشتکده چاپ می ه این خبر در روزنامههمان روزی ک

ریاست محترم »ست و به نام  که یکی رسمی زنند تن یک اطالعیه و یک نامه میدست به نوش ،اند مخفی شده رها کرده و مخفی و نیمه
ی  در زیر این خطابیه که بیش از هر چیز دلهره و دهشت جامعه. «خطاب به مردم ایران»و  ست و دیگری غیر رسمی« جمهوری اسالمی

 . و نه به ترتیب الفبا ،آن هم به صورتی درهم و برهم. است تن آمده 1۷امضای  ،دهد روشنفکران دگراندیش ایران را نشان می
ی  دهنده های اخیر نشان های دلخراش اهل قلم در ماه مرگ. گو نیست شود و کسی پاسخ یبت افزوده میوطنان عزیز، مصیبت بر مص هم»

هنوز از . ی مدنی است خشونتی مهارگسیخته است که هدفش نابودی آزادی و امنیت شهروندان و ایجاد آشفتگی در نظام جامعه
، پس از ربوده کری هولناک قتل داریوش فروهر و همسرش دیری نگذشته است که جسد محمد مختاری نویسنده، شاعر، متف فاجعه

شویم  و هنوز نعش این شهید عزیز بر روی دست ما مانده است که خبردار می. شود ی پزشکی قانونی پیدا می در سردخانه شدن وی
به . ایم های فجیع بوده های مشکوک و قتل در این اواخر شاهد مرگ. ناپدید شده است ،نویسنده و مترجم ارجمند ،محمدجعفر پوینده

یافته و ابراز عدم امنیت  ضمن افشای این خشونت سازمان. آفرین در این روزها به عمد تدارک دیده شده است امواج خشونتاعتقاد ما 
داریم در صورت وقوع اتفاقاتی از این  گویی صریح مقامات مسئول مملکت هستیم و اعالم می جانی اهل قلم و اندیشه، خواستار پاسخ

از تمام کسانی که این موقعیت ضد آزادی و امنیت . فظ جان شهروندان مبرا نخواهند بودحنهادهای قانونی از مسئولیت مشترک  ،دست
  ۰«.آفرینی خاتمه دهند ین وحشتخواهیم به ا تابد می عمومی را برنمی

 : هند کهخوا می" مصرانه"فرستند،  برای رئیس جمهور می ای هم که به پیوست این اطالعیه در نامه
 . شان تأمین شود ـ امنیت کامل آنان برای فعالیت عادی و فرهنگی۷»
 . را به عنوان سازمان صنفی خود به صورت علنی تشکیل دهندکانون نویسندگان ایران ـ شرایطی فراهم گردد تا نویسندگان بتوانند ۰
 ۰۱«.اسایی و محاکمه شوند و به مجازات رسندتر شن های اخیر هرچه سریع های این چند سال و به خصوص قتل ـ عوامل قتل۷

چه، او را همان . تواند هم تأثیر بگذارد نمی. گذارد ی یاران محمدجعفر پوینده بر سرنوشت این نویسنده تأثیری نمی نامه و اطالعیه
 1۷ی  که اعالمیه و نامه کند ما درست روزی انتشار پیدا میاین خبر ا. به مانند محمد مختاری کشند؛ کنند، می روزی که ناپدید می
 . شود نویسنده پخش می



اش  ی گذشته ناپدید شده بود، دیروز توسط خانواده که هفته کانون نویسندگانجسد محمدجعفر پوینده نویسنده و مترجم و عضو »
اش  ساندند و جنازهوی را به قتل ر ،ربایندگان عصر روز چهارم دی: یکی از بستگان پوینده در تماس با همشهری گفت. شناسایی شد

ی دیگر را برجای  مهاجمان مدارک شناسایی پوینده را ربودند؛ اما انگشتر طال و یکی دو نشانه. را در اطراف شهریار رها کردند
 ۰5«...گذاشتند

، جسد پاسگاه نیروی انتظامی شهریار: با اعالم این خبر به خبرگزاری جمهوری اسالمی گفت... »جعفر پوینده نازنین، دختر محمد
آهن بادامک شهریار پیدا کرده بود، ولی به علت عدم وجود اوراق شناسایی همراه وی، قادر به شناسایی  ل راهشبه در کنار پُ پدرم را پنج

... موفق به شناسایی جسد وی شدند در روزنامه( پوینده)ز انتشار عکس روز گذشته پس ا ،مأموران نیروی انتظامی... نشده بودوی 
 ۰۶«.شود داری می اکنون جسد وی برای تحقیقات بیشتر در پزشکی قانونی نگه اعالم شده و هم" خفگی"درم علت مرگ پ
قربانی بعدی  :پرسش این است. ز مصیبت و درد استآورد، فراتر ا ای که به بار می اما دهشت و دلهره. بار است و دردناک خبر مصیبت
ترس همه جا حاکم . ها حبس است فردا در میان ما نیست؟ نفس در سینه ست؟ چه کس دیگر مرگ بر سر چه کسیی  کیست؟ سایه

 . است
شنوم، شبح  ها صدای پا می تا از پایین پله. اند شان را ترک کرده های بسیاری از نویسندگان خانه. برند ها مرا به سر کار می بستگانم صبح»

 ۷۲«.بینم مرگ را پیش چشمانم می
ها مرگ محمدجعفر پوینده را فریاد  این. تکانی سخت. دهد ی ایرانیان خارج از کشور را تکان می امعهآید، ج خبرهایی که از ایران می

. تابانند شان در خطر است نیز بازمی که جان را ی دگراندیشی نویسنده 1۷های  خواسته شود و ها پخش می ریادی که از رسانهف. کنند می
ها و نهادهایی که  کنند؛ شخصیت میهایی که از حقوق اهل قلم دفاع  وشنفکران و انجمنر :ها ها و چه فرنگی چه ایرانی. نندهمه نگرا

هرکس به بیان و زبان خود . ها خواه؛ و حتا برخی دولت ها و احزاب ترقی کنند، سازمان ند و از حقوق بشر پاسداری میا دوست  انسان
ها  ها، تحصن ها، طومارهای امضا، راهپیمایی ها، مقاله در مصاحبه. گوید که باید به این موج جنایت پایان داده شود خواهد و می می
تر از  روشن( در تبعید)کانون نویسندگان ایران و در این میان . هایی از حکومت انگشت اتهام به سوی کل حکومت است و یا پاره... و

  :کند ی اعتراضی را بیان می گستردههای این جنبش  دیگران خواسته
کانون مثابه  ما بهاما  .ی خود یژهشرایط وبه دلیل . کنیم مان حمایت فعال می ی همکاران گانه های سه ه ما نیز از خواستهبدیهی است ک»

ی خود را  یژههای و ی کوردالن حکومت اسالمی گریخته است، خواسته ، یعنی اندام کارایی که از تیغ برهنه(در تبعید)نویسندگان ایران 
 : افزاییم سه خواست تازه می ،مان در ایران ی همکاران گانه های سه خواستهمطالبه داریم و بر 

گونه استقاللی از  رحمانه هستند و هیچ های بی ری این قتلگ یکی از متهمین به سازمان سالمی خودن مقامات قضایی حکومت اـ چو۷
باید در دادگاهی با  های اخیر، متهمین می نایت سالامنیتی جمهوری اسالمی ایران ندارند، در صورت دستگیری عامالن جهای  سازمان

پوشی برای ایران و جهان عریان  پرده ها به مراکز متعدد قدرت بی های وابستگی آن شوند تا ریشهالمللی محاکمه  قضاوت و قضات بین
 . شود
 . رسی جنایات اخیر هستیمالمللی از سوی سازمان ملل متحد به ایران برای بر ـ ما خواستار اعزام یک تیم متخصص بین۰
شان در  رهبرانی که دست داشتن. ی رهبران جمهوری اسالمی هستیم المللی برای محاکمه ـ و باالخره ما خواستار برپایی دادگاهی بین۷

 ۷۷«.شان در دادگاه میکونوس به اثبات رسیده است ها و ترورهای مخالفین سیاسی قتل
. گیرد گنا قرار مینجمهوری اسالمی در ت. شود های مهم اروپا و امریکای شمالی بازتابنده می هها به صورتی گسترده در رسان این خواسته

ایران را به زیر سؤال " ثبات و امنیت"دار کرده است و  ی حکومت ایران را خدشه تازه" ی جهانی چهره"اعتراضی ایرانیان تبعیدی  حرکتِ
شرکت هزارها نفر در آئین خاکسپاری محمد مختاری و محمدجعفر . ه استسابق ایستادگی دگراندیشان ایران هم بی. برده است

این همه، تضاد میان  .خواه وفایی جنبشی به راستی آزادیپوینده، نماد یک حرکت اعتراضی رو به رشد است؛ و بستر مناسبی برای شک
فرمان ایست " های پنهان دست"شان به  ستیدر این نقطه است که مغز دستگاه تروری. رساند های مختلف حکومت را به اوج می جناح
 . دهد می

 !های پنهان؟ دست
ی سناریویی یگانه و  و بر پایه شان های ی روزنامه همه کنند؛ می این کُشتار توأم خبر کُشتار پروانه و داریوش فروهر را با خبر محکومیتِ

ست، در همان روز دوم آذر ماه، صراط مستقیم  ای که شارح مواضع بیت خامنه جمهوری اسالمیی  روزنامه. از پیش ساخته و پرداخته
 : کند شان را تعیین می مشی تبلیغاتی تازه و خط

این اقدام . هرچند هنوز علت این جنایت مشخص نشده، لیکن تردیدی نیست که این اقدام زشت به هر دلیلی که باشد محکوم است»
از مسئوالن امنیتی و ... ی نظام جمهوری اسالمی صورت گرفته است دار کردن چهره خدشه قطعاً توسط دشمنان ملت و با هدف



قضایی این انتظار وجود دارد که با پیگیری موضوع، قاتالن را دستگیر و مجازات نمایند و افکار عمومی را در جریان امر قرار 
 ۷۰«.دهند

ی  ست که در چند سال گذشته در پهنه هایی گی دارد، ناشی از دگرگونیمشی تبلیغاتی که از بسیاری جهات تاز این روش برخورد و خط
 ۷۲)رستوران میکونوس صادر کند  ی جنایتِ اش را درباره پیش از اینکه دادگاه برلین حکم نهایی: المللی روی داده است داخلی و بین

ها را با  آفرینی ها و وحشت آوری ن ماجرای مرگشا ی ها االسالم خاتمی به ریاست جمهوری برسد، نه روزنامه  و حجت( ۷۶۶۱آوریل 
دادگاه برلین ثابت کرد که جمهوری اسالمی . دادند شان به چنین مسائلی حساسیت نشان می گفتند و نه رهبران تاب باز می و آب

ه، رئیس جمهور، وزیر هم یک نهاد وابسته به دستگاه دولت است که در رأس آن ولی فقی و ابزار این ترورکند  مخالفانش را ترور می
ی گذشته عمل کنند و حرف  توانستند به شیوه ای دیگر نمی با چنین پرونده. اند ی سپاه پاسداران نشسته کشور، وزیر اطالعات و فرمانده

که پیش از همه خودشان ترورها را محکوم  اند، مخالفین آن پیوسته که به سلکِ اند، ود کنند که از تروریسم بریدهناچار بودند وانم. بزنند
این تمهید . گذارند نمیی آدمکشان فرو ی آدمکشی و محاکمهها از کوشش جهت شبکه" متمدنی"کنند و همچون هر دولت متعارف و  می

... و" ه مدنیجامع"، "قانونیت"ی  االسالم خاتمی درباره یابد که با گفتار رئیس جمهور تازه، حجت به ویژه از آن جهت اهمیت می
ی جهانی و  راه یافتن به جامعه ،"کشورهای متمدن"پذیرفته شدن از سوی  ی این دولت در پیگیری سیاستِ و نیز با اراده. خواند می
شود، هم  این روند که از پایان جنگ با عراق آغاز می ۷۷.شرط حل بحران اقتصادی ایران مند شدن از مزایای آن به عنوان پیش بهره

آورد و هم بحران اقتصادی ـ اجتماعی  های نیروهای حکومت به بار می جایی به های قدرت و جا بندی هایی در بافت و جناح دگرگونی
سی طوری که در این یکی دو سال گذشته آرایش قوای سیا. زند بخشد و به تناقضات و تضادهای نظام دامن می جامعه را شدت می

برخورد   ۷.آورد های مختلف حکومت را به بار می آید و رودررویی آشکار جناح به وجود می ای تازه آرایی کند، صف جامعه تغییر می
 ،های سیاسی حکومت بندی شتار فروهرها از این جهت نیز شایان توجه است که به گروهبه کُ ی جمهوری اسالمی روزنامه "فراجناحی"
 نند که به زیان کل نظام تمام شود،به مسئله برخورد کنند، کاری نک دهد که با درایت و هوشمندی هشدار می ،هاشان ویژه تندروترین به

ا در ی شوند که ی "های مرموز شبکه"کشف کم در حرف خواستار پیگیری موضوع و  کُشتن مخالف را اقدامی زشت قلمداد کنند؛ دستِ
 . رسند می" بیگانگان"شان به  کنند یا سرنخ حرکت می" مطامع بیگانگان"جهت 
انداز جناح خود به  ها گرچه از چشم آن. کنند ی اجرایی، البته ضوابط کلی کار را رعایت می ی دولتی و مسئوالن عالیرتبه بلندپایههای  مقام

از میان اینان آنکه پیش . خارج زنند" صراط مستقیم"شان به کلی از  های رسمی گیری موضعتر از آنند که در  نگرند، اما جاافتاده مسئله می
الله  آیت. ی قضائیه است کوشد که متناسب با موقعیت و مسئولیت خود به موضوع برخورد کند، رئیس قوه آید و می میدان می از همه به

ی  کند و از همه می" ابراز تأسف"آذر، از قتل داریوش فروهر و همسرش  ۰یزدی که از سردمداران جناح راست است، در روز دوشنبه 
  ۷«.ناسایی و مجازات قاطع قانونی عوامل این حادثه با سرعت و دقت الزم اقدام کنندبرای ش»خواهد  ربط می مراجع ذی

در " نظام مجمع تشخیص مصلحتِ"دبیر . کنند ها موضع محسن رضایی را اعالم می الله یزدی، روزنامه زمان با اعالم موضع آیت هم
 :گوید می ،شود آذر برگزار می ۰ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه زنجان که در همان روز  جلسه

... هستندها  ونیستست که وابسته به صهی های فشاری ای که برای آقای فروهر اتفاق افتاد، از سوی گروه شک ندارم حادثه»
برای اینکه در داخل . برند توانند بکنند از بین می ها را هم که هیچ کاری نمی کنند و این ها یک سری افرادی را پیدا می صهیونیست

 کند و های ما عمل می ملت و آرمانهای فشار علیه انقالب و  گروه ،آنچه مسلم است... ی سیاسی ما مشکالتی به وجود آورند جامعه
بریم به سر منزل  ایم و پیش می این مسیری را که شروع کردهخواهند ما  کسانی که به دنبال این کار هستند یا منطق ندارند و یا نمی

  ۷«.مقصود برسانیم
" انگیز جنایتی نفرت"ای به وزیر کشورش کشته شدن پروانه و داریوش فروهر را  سپس رئیس جمهور، سید محمد خاتمی در نامه

 . ماهسوم آذر  شنبه است؛ و این در روز سه. شود یخواند و خواستار پیگیری ماجرا م می
نگرانی از اینکه مبادا در ذهن مردم بزرگوار ما تردیدی . انگیز عالوه بر آنکه موجب تأسف است، باعث نگرانی است این جنایت نفرت»

شکنان جنایتکار را در انجام اعمال  نسبت به اقتدار نظام و دولت در تأمین امنیت شهروندان و استقرار ثبات و قانون پدید آید و قانون
ی جنایت را با جدیت پیگیری کند و وزارت محترم  پرونده ،ای با اشراف شخص جنابعالی ی ویژه الزم است کمیته... گستاخ کندمشابه 

اسرع وقت عامالن این حادثه شناسایی شوند و انشاالله با اطالعات هم نهایت همکاری را به عمل آورد تا انشاالله هرچه زودتر و در 
 ۷۱«.تاوان جنایت خود را بپردازند ،حق و عدلموازین ی قضائیه طبق  همکاری قوه

ای که  "ی ویژه کمیته"اش به  صر وابسته به جناح راست است، در اولین اظهار نظر رسمیآبادی، وزیر اطالعات که از عنا اما دُری نجف
جمهوری ی  های روزنامه حرف. کند های خاتمی را هم تکرار نمی حرف. کند ای نمی اش را داده، اشاره گیری رئیس جمهور پیشنهاد شکل

اما از آن روزنامه فراتر . کند ارزیابی می" جمهوری اسالمی"ی  رههرا مخدوش کردن چ" جنایت زشت"او هدف . کند را تکرار می اسالمی



ضد "کار دهد که کار،  ناساند و احتمال میش را نیز به عنوان هدف دوم عاملین جنایت می" دامن زدن به اختالفات داخلی"رود و  می
  ۷5".منافقین"باشد و " انقالب

و بازنویسی آن در " جناح راست"است؛ بازگفتن آن در تلویزیون از سوی عناصر  "منافقین"ها کار  آفرینی پیش کشیدن این فرضیه که مرگ
 ۷۶داد، ربط می« شهادت رساندن سید اسدالله الجوردی در تابستان امسال»که کُشتار فروهرها را به  جمهوری اسالمیی  روزنامه

سال گذشته تغییر کیفیِ رفتار ها که در این یک  این. ندازدا کند و به تکاپو می و میانه را اندیشناک می" جناح چپ"بندی  شماری از گروه
نگریسته " غیر خودی"به چشم  اند و که از سوی این جناح طرد شده احساس کرده بودند اح راست را با خودشان دیده بودند وجن
افزون  های دم آفرینی بودند، از تشنجدار قرار گرفته  ی باندهای چماق بارها و بارها هدف حمله ها یرخودیی غ شوند، به مانند همه می
بیار معرکه  شوند که از خط خارج زنند، در نقش هیزم ی منطقی این روند بیمناک بودند، بر آن می ها به ستوه آمده بودند و از ادامه آن

هایی که به عنوان  اییبه اتوبوس آمریک داران را ی چند روز پیش چماق حمله پس. را بشناسانند" عامل اصلی ترورها"ظاهر نشوند و 
 :نویسند دهند و می آویز قرار می دست ن دو دولت به ایران آمده بودندزدایی میا گامی در جهت تنش

ترین عبارات ممکن، قتل مرحوم داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، و همچنین حمله به  با صریح... رئیس جمهور»
کند و آن  قای خاتمی در دیدار با مسئوالن امنیت کشور، این دو موضوع را با هم مطرح میاینکه آ. نگردان آمریکایی را محکوم کرداجه
رئیس جمهور جنس این دو حادثه را  .ند، معنایی روشن و قابل فهم داردک توصیف می" ی وهن نظام کننده، قابل تأمل و مایه نگران"را 

 ۲ «.داند میها را بر سرنوشت ملی ایرانیان، همسنگ  یکی و آثار منفی آن
پروا، مستقیم و  بی سازمان مجاهدین انقالب اسالمیکند،  ای از ابهام مطرح می مستقیم و در پردهبا احتیاط، غیر همشهری آنچه را که 

 ":اطالعیه"نماید؛ چند روز پس از پیدا شدن جسد مجید شریف و در یک  آشکار بیان می
ی عظیم  که از فردای دوم خرداد کمر به نابودی دستاوردهای این حماسه ی دوم خرداد و دستاوردهای آن خورده مخالفان قسم»

از : انگیز داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری به دنبال تحقق این اهداف هستند قتل نفرت هولناکِ جنایاتِ اند، با ارتکابِ بسته
بست  ی به بن مقدمه [که]نزد افکار عمومی جهان ت خاتمی در اعتبار کردن نظام و دول میان بردن امنیت سیاسی و اجتماعی، بی

 ۷ «.ست ی سیاسی ی توسعه      کشاندن پروژه
 : افزاید آورده، می" اطالعیه"قول مستقیمی که از  ی نقل در ادامه همشهریی  روزنامه

اند با انجام  ردهی خود همچنین از رئیس جمهوری و وزیر اطالعات درخواست ک در اطالعیه سازمان مجاهدین انقالب اسالمی»
اعم از مخالف یا  ،اصالحات ساختاری در وزارت اطالعات نگذارند که دشمنان نظام و ملت با اعمال تروریستی، امنیت شهروندان

 ۰ «.را به خطر اندازند ،موافق
در فردای انقالب بهمن  ساواک شاه  ِآن هم از سوی یکی از نیروهای اصلی طرح بازسازی. و این به معنای افشای نشانیِ آدمکشان است

پراکنی نقش  آفرینی و وحشت ی مرگ نیرویی که در آموزش و پرورش کادرهای این شبکه. ی تروریستی این سازمان و شبکه ۷۷1۱
 ۷ .های اول انقالب را رهبری کرده مهمی داشته و بسیاری از عملیات تروریستی سال

حاضر به بازگفتنش است، در خارج از کشور آوازی بلند دارد و پژواکی  ای شود و کمتر رسانه آنچه در درون کشور آهسته گفته می
شان  های چپ و راست گیری کنند و موضع ارزیابی می" کار خودشان"ها را  آفرینی بسیاری از عناصر و احزاب اپوزیسیون، مرگ. گسترده

از رژیم حاکم بر ایران " هایی جناح"هام را به سوی های جهان هم انگشت ات ها و خبرگزاری حتا رسانه". کردن  ردگم"را تمهیدی برای 
مجید شریف و محمد مختاری و  گویند؛ به ویژه پس از انتشار خبر مرگِ ی تروریسم دولتی در ایران سخن می گیرند و از پیشینه می

 ود که او هم چند ماهی استوری شها بیفتد و یادآ شود نام پیروز دوانی هم به سر زبان ناپدید شدن محمدجعفر پوینده که باعث می
 . است" ناپدید"

شتار دگراندیشان و که مشخصاً جمهوری اسالمی را مسئول کُ خواه در اروپا و آمریکای شمالی دیگسترش جنبش اعتراضی ایرانیان آزا
شان، حساس شدن افکار عمومی  ایرانی ورهای غربی در همبستگی یارانجوش روشنفکران کش و دانند، جنب دگرخواهان ایرانی می

ای که یا به حساب  "ترورهای سیاسی"به محکوم کردن ها  در ایران، گرایش هرچه بیشتر نیروها و قدرت" موج تروریسم"جهان نسبت به 
جمهوری اسالمی داران  یا کل حاکمیت، سکانو ، "دستگاه ولی فقیه"، یا "هایی از حکومت جناح"شود، یا  ریخته می" وزارت اطالعات"

   .سازد را اندیشناک می
ی ایاالت متحده  خارجهز پس از اینکه سخنگوی وزارت امورشود و یک رو پوینده یافت می جعفردو روز پس از اینکه جسد محمد

جمله شهروندان ایران و از "خواهد که از جان  کند و از رهبران ایران می می" به شدت محکوم"ی مخالف را  سه نویسندهشتارِ کُ
   .شود ای وارد صحنه می الله خامنه محافظت کند، آیت" نویسندگان و سایر صداهای اعتراض

نظران صهیونیست و غیر صهیونیست آمریکا در جلسه و کنفرانسی دور هم نشسته و گفتند نباید در دنیای  چندی پیش، صاحب... »
این الگو که جمهوری اسالمی و کشور مبارک و مقدس . رمشق بشودای به وجود بیاید که برای مسلمانان دیگر س اسالم، الگوی زنده



کار این کشور اختالل کنند در  لذا از اطراف سعی می. شان خطر مهمی است ایمان و کشور جهاد و ایثار است، برامام زمان و کشور ای
از  ی اقتصادی است؛ کنند محاصره که میکنند، فشارهای تبلیغاتی است؛ از جمله آن کارهایی  که از جمله آن کارهایی که میایجاد کنند 

گیرد که البته  یهایی که در کشور انجام م این قتل. اند هایی است که در این کشور به راه انداخته کنند همین ناامنی جمله آن کارهایی که می
دشمن برای اینکه این اقتدار را . ست است که برخالف احساس امنیت ملی کارهایی ،اند این بار آن را تشدید کرده و بار اول هم نیست

واسطه،  کند؟ از یک طرف با واسطه یا بی چه کار می !الن امنیتی و قضایی را تلقین کندخواهد عجز این نظام و عجز مسئو می ،بشکند
... یعنی به خیال خود، با یک تیر دو نشانه بزند. کند هم انگشت اتهام را به خود نظام متوجه می از یک طرف. شود جنایت را مرتکب می

و وزارت اطالعات، هم  های دولتی مثل وزارت کشور خواهم، هم دستگاه های دولتی خواستم، باز هم االن می بنده از دستگاه
 .یر اتفاق افتاده است، دنبال کنندی اخ ا که در طول تقریباً یک ماههای ر های چندگانه که به طور جدی این قتل ،های قضایی دستگاه

... بدون شک مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار است .ها را به دست خواهند آورد ، سرنخمطمئناً اگر تحقیق و دنبال کنند
   «.و اسالمی دست برداردهای بلند الهی  و آرمان دافِها هدف این است که ملت ایران از حرکت خود به سمتِ

ها را هم  قتل" عاملین"و " مباشرین"اند و دیگر  کنند که پنج نفر را دستگیر کرده شان، اعالم می "مقام رهبری"در فردای سخنرانی 
آیا . دهند میی ابهام قرار  شان را پشت پرده دهند و نام و مقام و موقعیت ها نمی ی آن اهی دربارهاما هیچ آگ. کنند زودی دستگیر می به

 سازند؟  است که صحنه می" اقتدار"ی  ها و اعاده ا که برای خواباندن سروصدااند ی گیر کردهکسی را دست
ها  این. شود داران نظام، رفسنجانی، مشکینی و موسوی اردبیلی شروع می گیریِ سرجنبانان و سکان پس از رهنمودهای رهبرشان، معرکه

کنند، در باب  ها را محکوم می قتل. پردازند می" رهبر"های  حرف به تأیید ر یک به زبان و بیان خودشوند و ه یک وارد گود می به یک
داد سخن " المللی  های بین سازمان سیا و سرویس"و " های دشمن توطئه"کنند و از  اهمیت امنیت و حفظ جان شهروندان موعظه می

سرباز گمنام امام "های لبنان تا  ی تروریست از سرکرده. تماشایی استه به راستی ای ک افتد و معرکه به زودی کاروانی راه می ۱ .دهند می
 !آفرینی م کردن مرگوو محک اند های دشمن ده برداشتن از توطئهدر کار پر" زمان

این کار آمریکا با ... به حساب آوریم( سیا)ی سازماندهی شده توسط سازمان جاسوسی آمریکا  کشتن اهل قلم را باید یک توطئه»
 5 «.ها را دارد، در امان نیستند خواهد نشان دهد که در ایران امنیت نیست و حتا اهل قلم نیز در کشوری که ادعای گفتگوی تمدن می
 :و یا
پی ناجوانمردانه و به شهادت  در های پی از طرف خود و دیگر جانبازان، جنایت ،جانباز شیمیایی گمنام، محسن مرادی ،این جانب»

. ها هستیم ی شهروندان و نویسندگان و فرهنگیان و روشنفکران را محکوم نموده و خواستار دستگیری و مجازات آن مظلومانهرساندن 
 ۶ «.کنیم دان را حمایت میمر ولتدر غم بازماندگان نویسندگان شریکیم و د. حمایت از دولت عزیز خاتمی است ،تکلیف ما ملت ایران

" آفرینی تشنج"و " تروریسم"ی  تشهها که حاال به مخالفان دو آ این .شان است "جناح چپ"برد،  بهره می ااما آنکه بیش از همه از این فض
برند،  تر از گذشته میشان علیه جناح راست را بسی فرا تبلیغی اسی ـی، کارزار س"علیه خشونت سیاسی"اند، زیر پرچم  تبدیل شده

ای برای برهم زدن امنیت و آرامش جامعه از سوی کسانی  مقدمه[ باید]یاسیِ اخیر را های س خشونت»گویند  نند و میک اعالمیه صادر می
ی  رش امنیت، الزمهنفی خشونت و گست» در بابِ   ۲ «.های دوم خرداد مأیوس کنند کنند مردم را نسبت به آرمان دانست که تالش می

ی  رسد که مجمع مدرسین حوزه کار به آنجا می. کنند میرا نکوهش " بدخواهان دولت"گذارند و  ست، همایش می «ی سیاسی توسعه
نظر از  صرف»گوید این  کند و می را محکوم می« جمعی از فرهیختگان از جمله داریوش فروهر و همسرش»ی قم نیز کُشتار  علمیه

ان نیز اعالمیه دهد و ش در چنین شرایطی طبیعی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ۷ «.کشته شده است افرادِ عقاید و گرایشِ
 : اعالم کند که

ی اهل قلم، فرهنگ و  ای دردناک برای جامعه ضایعه ،مان بار آقای مختاری، نویسنده، مترجم، منتقد و شاعر میهن درگذشت تأسف»
قویاً محکوم  ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این اقدام غیرانسانی را با هر نیت و یا هر منظوری که صورت گرفته باشد. ادب است

 ۰ «...کند می
اند و  هاست در این راه جنگیده جویند که انگار سال آفرینی تبری می شنجدهند و چنان از ت سخن سر می چنان در نفی خشونت سیاسی

ا ه آن. واقعیت اما جز این است. اند  در صف مقدم پیکار دموکراتیک برای آزادی بیان، بردباری سیاسی و حقوق دگراندیشان بوده
کردند، یا دست کم به رو  شان ابراز پشیمانی می اگر بودند از کردار گذشته. آفرینی نیستند مخالف اصل خشونت سیاسی و تشنج

نیست و این دستگاه جهنمی از همان روز آغازین به " جمهوری اسالمی"ای در  ی تازه گفتند که ترور سیاسی پدیده آوردند و می می
پیش از  پوزیسیون را به خاک و خون افکنده وهای ا ها تن از رهبران و چهره ده ،ه و پیش از فروهرهاکرد شان کار می قدرت رسیدن

نه، واقعیت این است که در پس . است را به کام خود فرو کشیده ...و حسینی و میرعالییزاده، غفار  مختاری و پوینده؛ زالشریف، 
ه حس های خالی از هرگون های خشک و واژه کلمه شتِشان، در پس پُ محتوای بیهای   های پُر طمطراق و تعریف پردازی عبارت



" منافع جناحی"آفرینی،  گرایی و تشنج شان در رد خشونت ی شعر و شعارهای همهخفتگان، و فراسوی  همدردی و همبستگی با به خون
 . نهفته است؛ در یک جنگ قدرت واقعیِ واقعی

 خط مشکوک
ه متن قدرت رسیده است و اینک ، از حاشیه ب۷۷۱۹که پس از پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد  (یا خط امام" )جناح چپ"

، جدا کردن این دو نیروی "جناح راست"با " رو جناح میانه"بر آن است که با فعال کردن تضاد  ۷ از ائتالف سیاسی حاکم است؛ ای پاره
های  " خودیغیر"اش  که نیروی ذخیره" انحصار ضد"رگی از نیروهای اصلی حکومت از یکدیگر، و به وجود آوردن ائتالف بز

ی بازی  قاعده" گرایی قانون"کنند که اگر  نیز خیال می. را به موضع تدافعی بکشاند" جناح راست"هستند،  "جو طلب و مسالمت اصالح"
   .شود گرفته می" جناح راست"طلبی  رادامه یابد، جلوی خودسری، قلدرمنشی و انحصا" ی سیاسی  توسعه"قدرت شود و فرایند 

شود؛ چه  ی قدرت سیاسی رانده می شود، رفته رفته به حاشیه" قواعد بازی"پایبند " جناح راست"که   اطمینان خاطر هم دارند در صورتی
ی  ا به کیسهی شهری ایران به شدت از این جریان قشری و سنتی بیزارند و حاضر نیستند رأی خود ر طبقات و اقشار درون جامعه

جناح "ی داشته باشند و بدانند نیروهای دیگری هم در حکومت هستند که مخالف "آلترناتیو"به ویژه اگر . جناح بریزندنمایندگان این 
جناح "آوری، بر تهاجم سیاسی خود علیه  آفرینی و مرگ وحشت ی های موج تازه با چنین نگرشی، از همان اولین نشانه. اند "راست
های قشری و  نقش مرموز بعضی رسانه"گذاشتند؛ به " ی دوم خرداد خورده مخالفان قسم"ودند، نوک تیز حمله را بر افز" راست
های  سرکوب آزادی"و " اند نموده... ی خود را متوجه ریاست جمهوری پرده و براندازانه حمالت صریح و بی"پرداختند که " خواه تمام

   .اند ف قرار دادهرا هد" مدنی و ایجاد فضای رعب و وحشت
روها حتا پس از  میانه. بود" جناح راست"ها مؤتلف  ست که سال"رو میانه"در جنگ قدرت جاری، جناح " جناح چپ"مؤتلف سیاسی 

اما . حفظ کنند" جناح راست" شان را با دند که روابط حسنهی را روی کار آوردند، کوشیشدند و خاتم" جناح چپ"ائتالف با  اینکه وارد
گیرد، نسبت به  را دربرمی" جمهوری اسالمی"ها و مدیران بخش صنعت و دستگاه دولت  این جریان که شمار بزرگی از تکنوکرات

ای علیه آن دست زد؛ به ویژه در  ساکت ننشست و به افشاگری گسترده کارگزاران سازندگیل کی غالمحسین کرباسچی دبیر محاکمه
تخطی " اهخیر االمور اوسط"کوشیدند که از اصل  با این همه باز   .ی زندانیان ها و شکنجه گاهها در بازداشت"راست"ی عملکرد  نهزمی

 به همین خاطر هم واکنش تند و تیزی به استیضاح عبدالله نوری. کژدار و مریز به پیش برند ،ها "راست"شان را با  نکنند و مناسبات
اما وقتی که به جریان افتادن . توسط مجلس نشان ندادند [وزیر ارشاد] الله مهاجرانی  ی برکنار ساختن عطاو کوشش برا [وزیر کشور]

با . ی فشارها دیدند، به واکنش برآمدند  ها و درست در بحبوحه "قتل"ی اسدالله بیات معاون پیشین مجلس را درست پس از  پرونده
شد دوست و  ای تهاجم در دو سوی خط انقالب و ضد انقالب قرار داشتند و میه در گذشته مهاجمان و هدف»طرح این نکته که 

؛ به اعتراف برآمدند که آرایش قوای «ها حدس و گمان آلوده است دهد به ده را از هم باز شناخت؛ اما آنچه این روزها رُخ میدشمن 
شان را به  داده اما استنتاج منطقی نکردند و بحث از این. ی به وجود آمده است"آرایی جدید صف"سیاسی در جامعه تغییر کرده و 

طلبند و فاقد  چه فرصت اند؛ پیوسته" ضد انقالب"اند و به  شان بیرون رفته گیری نهایی نرساندند که چه نیروهایی از صف انقالب نتیجه
 :د کهخبر دادن" یافته پیدایش نوعی تشکیالت سازمان"در عوض از ". رال پولیتیک"اصول و سخت هوادار 

های شوم محقق  هدف نهایی آن تضعیف دولت جناب خاتمی، کاهش اعتماد عمومی و آشفتگی اجتماعی است که اگر این هدف»
زیرا آرامش و امنیت هدف اصلی تشکیل حکومت است؛ و اگر . ست شود جامعه برای مقابله با آن ناگزیر به پرداخت تاوان سنگینی

 ۱ «.ی وجودی خود را از دست خواهد داد مین کند، فلسفهنتواند امنیت شهروندان خود را تأ دولتی
تواند  آنجا که میتا . باره هیچ ابهامی ندارد در این" جناح راست"گذارد،  ی ابهام می ، عامالن کُشتار را در پُشت پرده"رو جناح میانه"اگر 

های  سرویس"و " منافقین کوردل"ها، یعنی  آن" مستقیمعوامل مستقیم و غیر"ست و  "جهانیر استکبا" فشارد که کار، کارِ  میبر این نکته پا
نمایانند؛ که  می وا« ی نظام جمهوری اسالمی مخدوش ساختن چهره»را هم " های دلخراش ها و قتل هدف این ناامنی". جاسوسی بیگانه

ها زیاد حرف زد، حساسیت نشان داد  ی این قتل ست که نباید دربارهشان اما این ا حرف مشخص و با معنی. معنی ست کُلی، و بی حرفی
ها باید  خواهد به جو اختالف بین نیروهای خودی دامن زند و جناح دشمن می» !خشخاش گذاشت که به سود دشمن است و مته به

" جناح چپ"ها را از  کنند که آن ش میتال. ست"رو جناح میانه"شان هم بیشتر  روی صحبت5 «.مراقب باشند نادانسته به دعوا دامن نزنند
 . جدا کنند

اند و دشمنان پُشت این طرح حساب شده، اهداف زیادی را تعقیب  افرادی در داخل، خواسته و ناخواسته ابزار دست بیگانگان شده»
. ائیه را ناتوان جلوه دهندی قض مسئوالن نظام، به خصوص مسئوالن امنیتی و قوهکنند تا دولت و  همچنین تالش می ها آن... کنند می
 ۶ «.ست های وابسته به انقالب یا هر گرایش باید توجه کنند که یک هدف دشمن ایجاد جو اختالف بین نیروهای خودی ی جناح همه

به همین خاطر . شانهاهم دیگر کارگر نبود، چه رسد به پند و اندرز" جناح راست"تشر  و توپ. ها گذشته بود از این حرف. دیر شده بود
 . ابتدا به نرمی و سپس با تندی. به صدا درآمد جمهوری اسالمیی  هم شاید، روزنامه



کنند با جمالت دوپهلو و حتا بعضاً با چنان  تبلیغاتی سعی میـ های سیاسی  مندی طلبان، برای بهره ها و فرصت ها و جناح برخی گروه»
... اند آورند که گویی خبرهای موثقی دارند ولی آن را پنهان کرده خود سخن به میان جناح رقیب اطمینان و قاطعیتی از محکومیت 

کنند، اطالعات خود را در اختیار مراکز مربوطه قرار دهند تا بلکه به یافتن  ت کسانی که با چنین قاطعیتی اظهار نظر میم اسمنطقاً الز
 ۲ «.ها کمک شود سرنخ

دهد، به هر حال دشمن است و دیگر همه  وادث اخیر را به جناح خاصی در ایران نسبت میآمریکا اگر به طور رسمی، مسئولیت ح»
این  ،کنند ی دشمن را تأیید می کنند ولی موضع خصمانه اما از دوستانی که ادعای دوستی می. کند دانند که چه اهدافی را تعقیب می می

 ۷ .نمایندی دشمن را تکرار  انهتوز کینهرود که برخوردهای  انتظار نمی
ی  تأکیدهای هر روزه. تر و تضادها حادتر از آن است که کسی میدان خالی کند فضا پُر خلجان. رسد ها هم به جایی نمی اما تالش این

نه تنها در " های مشکوک ی بررسی قتل ی ویژه کمیته"ی قضائیه و اعضای  های سخنگوی قوه گویی دولت بر پیگیری جنایت و کُلی
شان در رفته  ی کار از دست شیرازه. بخشد ها شدت می به ناخرسندی و نگرانیزایش آرامش جامعه تأثیری ندارد که فروکش تنش و اف

زند و از ناکارایی وزارت اطالعات اظهار پردا ها بیش از پیش به ماجرا می هها و نشری روزنامه. شان روی آب ریخته شده است پته. است
حاال با حرکت مستقلی . گذشته است" دفتر تحکیم وحدت"گرفتاری از حد . هم دیگر دست ندارند مهار دانشگاه را. نمایند میشگفتی 

  ۰ .ی قضائیه است شان وابسته نیست و خواستار استعفای وزیر اطالعات و رئیس قوه های رو هستند که به هیچ یک از جناح به رو
 از خبرهایی هم که. شود های مشکوک رو می ارت اطالعات در قتلوز دستِ کسپاری پروانه و داریوش فروهر،در آئین چهلمین روز خا

ها،  دیگر جای حاشا نیست که عامل اجرای قتل. کند وزارت اطالعات را تأیید می ی دخالتِ فرضیه ،رسد خارج از کشور به ایران باز می
این ترس و خشم در . اند مگینترسند و خش می. کنند احساس میخطر را . وضعیت خطرناک شده است. خانه است همین وزارت

 . شود گفتارشان دیده می
در قلمرو امنینی کشور در معرض حمالت طریق، سربازان گمنام و جان برکف  این ی خوبی شده تا از در واقع خشونت بهانه»

منیتی کشور نتواند ردپای کنند این شبهه را جا بیندازند که اگر ساختار ا ای با گستاخی تالش می حتا عده... ای قرار گیرند وقیحانه
خط مشکوکی وجود دارد که ... های مشکوک توسط خودش صورت گرفته است دهد که قتل جنایتکاران را پیدا کند، این نشان می
تضعیف "کند، ولی هدفش تخریب و دست کم  ها و نیروهای انقالب سخن خود را بیان می اگرچه گاهی هم از زبان بعضی خودی

 ۷ «.به هر قیمت ممکن است" رساختار امنیتی کشو
هم گویا  یکی(. شود یا گریزانده می)گریزد  به خارج از کشور می های اطالعاتیِ جمهوری اسالمی قامدر همین روزهاست که یکی از م

شته اند و ممکن است ک زنند که انگار مورد تحقیق قرار گرفته کدام به انتشار فهرست نام کسانی دست میها هر این. شود مخفی می
 . صدر است روایت اول از ابوالحسن بنی. به دو روایت گویند؛ ن هم میاز آمری. شوند

 : اند های اخیر به ترتیب زیر انجام شده قتل»
 . به آقای سرتیپ ذوالقدر ابالغ کرده است( روحانی)، صادر و آقای منیرالدین شیرازی (رهبر)ای  ـ حکم قتل را آقای خامنه۷
و حسین ( واحدهای ضد شورش مستقر در پونک تهران)خود، حسین عبدالهی که از فرماندهان مرکز ثارالله ـ او توسط همکار ۰

 . ها را به اجرا گذاشته است ، احکام قتلیهانکن شریعتمداری، مدیر مسئول یفرزند حس و( های ایران الجوردی قصاب معروف زندان
 : اند ها دو تیم شرکت داشته ـ در قتل۷
ترورهای  در نیز کارآزموزی کرده و( لبنان)وش فروهر و پروانه فروهر توسط تیمی انجام گرفته است که در خارج از ایران ـ قتل داری۲

 . اند خارج از کشور نیز شرکت داشته
   «.شوند قتل نویسندگان توسط تیمی انجام گرفته است که در جو تعصب شدید نگاهداری می

 :شتار فرانکفورتر روزنبه خبرنگار  گوید؛ گریخته، می به خارج از کشورروایت دوم را آنکه 
تواند خودمختار تصمیماتی بگیرد و حتا  ی نمایندگان مجلس نیز باخبر نیستند، می که از وجودش حتا همه" مجمع رفع بحران... "»

ن؛ رئیس ارئیس سپاه پاسدارای؛  رهبر مذهبی، علی خامنه. دارای چهار عضو ثابت است... این مجمع. دستور به قتل دیگران بدهد
ها  هر یک از این. محمد خاتمی ، و رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی"نظاممجمع تشخیص مصلحت "جمهور سابق و مسئول فعلی 
به عنوان مثال مصباح یزدی مسئول بخش . کنند در هنگام نیاز افراد دیگری نیز به این مجمع راه پیدا می... همراه با یک مشاور هستند

از آنجایی . کار است و یا وزیر کشور فوق محافظهی قضائیه و ناطق نوری که  الله یزدی، مسئول قوه علمیه قم، آیتی  حوزهئولوژیک اید
نگاران،  روزنامهی  بارهمجمع تصمیم گرفت که تحقیقاتی در که پس از انتخابات ریاست جمهوری فضای مطبوعات بازتر شد، این

پس از مدت . ارائه شد... با نظام ناسازگارند ـ چه زن و چه مرد ـ  که نام ۰۲۲حدود ... وشنفکران بکندناشران، نویسندگان و سایر ر
. ندران به قتل رسیدبه این ترتیب دانشجویی در ماز. شان در این فهرست آمده بود، قربانی ترورها شدند کوتاهی، اولین کسانی که نام

ی محلی در زاهدان و یک ناشر تهرانی به نام  نام بیشه کُاله و یکی از مسئوالن روزنامهایی به سندیک[ جنبش]همچنین یکی از فعالین 



ها  ی این گروه از مقتولین در مجامع عمومی زیاد صحبت نشده، پس از قتل فروهرها و نویسنده درباره. انور صمدیان و هفت نفر دیگر
   .«ه در خارجچه در داخل از کشور و چ. بلند شد بود که سروصداها

ا عناصری از کدام دقیق نیستند و تنه شان تا چه اندازه است؟ یا که هیچ این روایت درست است یا روایت پیشین؟ درستی و دقت
 نادرست و نادقیق و گمراه کننده، مگر نه این است که درهم آمیختن راست و دروغ و انتشار دادن اطالعاتِ. گیرند واقعیت را در برمی

 ست؟  شگردهای هر دستگاه اطالعاتیترین  پیش و پا افتاده از
 "یافته های سازمان بحران قتل"

پس در . ساختند زدند و ابتکار عمل را از آن خود می گرفتند؛ به این روند آشوبناک مهار می ی امور را به دست می به هر رو، باید سررشته
ی مسئوالن کشور در  های اخیر با پیگیری همه قتل»که چندوچون  کند شان ابراز امیدواری می ی قضائیه روز دوازدهم دی ماه، رئیس قوه

گزارش خود را " های مشکوک ی قتل ی تحقیق درباره کمیته"دهند  ست که خبر می و این درست همان روزی« .حال روشن شدن است
 در روز. به مردم گزارش دهدی تحقیق خود را  نتیجه خواسته است..." کمیته" تسلیم رئیس جمهور کرده است و رئیس جمهور هم از

دار است و افسار   های چماق دستهو    دار ِکند که ارگان را صادر می شلمچهی  کم توقیف روزنامهدی ماه دادگاه تهران ح ۷۲دوشنبه 
اچیزی ، امتیاز ن"جناح میانه"و " جناح چپ"اگر امتیازی باشد به ائتالف ، "شلمچه"توقیف ". جناح راست"ترین گروهبندی  گسیخته

 ی از قول یکی از همکاران به خارج از کشور گریخته اشتار فرانکفورتر روزندی ماه، همان روزی که  ۷1شنبه  سه. است و خیلی دیر
کند؛ و درست چند ساعتی پس از  شتار مخالفان شرکت میگیری کُ دهد که خاتمی در جلسات تصمیم خبر می" مجمع رفع بحران"
" های مشکوک ی به قتلی رسیدگ ی ویژه کمیته"به " منبع نزدیک"رئیس کل دادگستری تهران، یک  ،رازینیش خبر ترور نافرجام علی خپ

های مشکوک اخیر صادر خواهد  ی قتل های مسئول درباره ی مهمی از سوی مقام تا ساعتی دیگر اطالعیه»گوید که  می ایرنابه خبرنگار 
" روابط عمومی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران"، ۰۰/۰۷ساعت درست یک ساعت پس از پخش این خبر، یعنی در « .شد

 : کند ی زیر را صادر می اطالعیه
وزارت اطالعات بنا به . گیر و تهدیدی بر امنیت ملی ایران داشته است ای دامن انگیز اخیر در تهران نشان از فتنه های نفرت وقوع قتل»

ی شوم را در  کنی این پدیده ام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشهی قانونی و به دنبال دستورات صریح مق وظیفه
ی مزبور را شناسایی، دستگیر و  موفق گردید شبکه ،ی تحقیق رئیس جمهوری ی ویژه اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته

اندیش و خودسر این وزارت که  سئولیت ناشناس، کجهمکاران مبا کمال تأسف معدودی از  .تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد تحت
ها وجود  اند، در میان آن و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زدهعوامل پنهان قرار گرفته  دستِ شک آلتِ بی

ی بزرگی به اعتبار نظام  که لطمهشود، بل محسوب می( عج)این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان . دارند
ها و هرگونه تهدید علیه امنیت  وزارت اطالعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان. مقدس جمهوری اسالمی وارد آورده است

 عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیتنی ک شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را ریشه
افظ امنیت و استقالل کشور های انقالب اسالمی ح نشیبگونه که در فراز و  دهد همان  اعالم داشته و به امت شریف ایران اطمینان می

شکن را مورد هجوم قرار داده  و حقوق شهروندان بوده است، این بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای مخرب و قانون
 «.ی پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد داخلی و خارجی این پرونده های و سایر سرنخ

در " شبکه"که شک ندارند این  ؛اند کرده" شناسایی"افروزی را  ی فتنه "شبکه"که  توانستند بگویند، همین است که میبیشترین چیزی 
اما در میان ! اند ـ"پنهان"اند ـ که گرچه هنوز گردانندگانش را نشناخته است؛«رانه زدهجهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکا»
مهم ! اند بوده" پنهان"آن عوامل " آلت دست"شک  شوند که بی از اعضای وزارت اطالعات دیده می" معدودی"اند،  هایی که پیدا کرده آن

اما مهم است بدانیم و شک نداشته باشیم که این افراد ! فر هستندنیست که این معدود اعضای وزارت اطالعات که هستند و چند ن
وجه ساده نیست؛ پیچیده  ای که پیش آمده به هیچ دهند که مسئله  توجه هم می"! خودسر"و " اندیش کج"هستند و " مسئولیت ناشناس"

 !برد و دقت و درایت اش وقت می است و حل
هایی که روی داده و  به این دلیل ساده که مسئله اصالً جنایت. شود که طرح شده استاما قرار نیست مسئله به همان صورتی فهمیده 

ه اینک دستش روست و زیر ضرب ست ک ، وزارت اطالعاتی مسئله. استه تر از این حرف"پیچیده. "نیست شده هایی که ریخته خون
کند و به جاهای  ا میدتر اعالم نشود، کار بیخ پیدچه زومسئله این است که اگر ختم غائله هر. است است و موضوع بحث خاص و عام

. را خواباند" فتنه"نه، باید این . ست "تهدیدی برای امنیت ملی"شود که هیچ به مصلحت نیست و  و چیزهایی رو می کشد باریک می
 .آید یه روی صحنه میهم از این رو، این بار پیش از همه ولی فق. هرچه زودتر بهتر

ست که درست مانند دشمنان عمل  های داخلی جب و حیرت است، مواضع بعضی مطبوعات خودی و رسانهآنچه موجب تع... »
خانه  انصافی و ظلم مسلم است و من به مسئولین، معاونین و مدیران این وزارت تبلیغات علیه وزارت اطالعات، کمال بی... کنند می

طلب به  و فرصت وعناصر شریر و ماجراج... فظ کنیدتان را محکم ح هایی خود را از دست بدهید، سنگر کنم که مبادا روحیه عرض می



کنند فضای کشور را از زیر چتر امنیتی خالی فرض کنند  تصور اینکه وزارت اطالعات تضعیف شده و قدرت و توانایی ندارد، سعی می
ی کشور  های گوناگون اداره ایی که اینجانب در زمینهه با توجه به تجربه... کنم که این اشتباه را مرتکب نشوند ها نصیحت می و من به آن
 ... ها بدون سناریوی خارجی باشد وانم باور کنم و بپذیرم که این قتلت دارم، نمی
ها مرتب  آن... ها هیچ ضرری نداشتند و به هیچ جا هم وابسته نبودند آن. خطر بود ضرر و بی و همسرش بی[ مرحوم فروهر]دشمنی 

همسرش شناخت و انصافاً فروهر و  فروهر نبودند و کسی هم او را نمیدادند، اما مردم تحت تأثیر و نفوذ  علیه نظام اطالعیه می
ممکن ... کنند اند، دوست نظام هستند و برای نظام کار می  توان باور کرد کسانی که فروهر را کشته ونه میگبنابراین چ .نانجیب نبودند

باید گشت و عوامل را . است عواملی که جزو وزارت اطالعات بودند، فریب خورده باشند و یا تحت تأثیر بیگانگان قرار گرفته باشند
اش وجود داشت، صادقانه به اطالع  ضعفی را که در پیکره ی  ت را از سر گذرانده و نقطهی سخ وزارت اطالعات یک تجربه... پیدا کرد

   «.بیان این حقیقت قابل تحسین استمردم رساند و به نظر من شجاعت برادران وزارت اطالعات در 
ای بود که با هدف رفع اتهام  شده اندیشه های حساب شده و آید، حرف ای در می دی ماه از زبان سید علی خامنه ۷5آنچه در نماز جمعه 
شان و ایجاد امیدواری در طیف روشنفکران  ها ی "جناح چپ"شان، هشدار دادن به  ی حیثیت از دستگاه امنیت از خودشان، اعاده
مریکا، ی آ از قضا سخنگوی وزارت خارجه. اند بینند و به او امید بسته که نسبت به خاتمی خوشیی جهانی بود ها دگراندیش و جریان

ها را گام مثبتی در جهت برقراری  دستگیری»ی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی اعالم کرده بود که   یک روز پس از انتشار بیانیه
 ۱ «.شان داند و تأمین امنیت شهروندان در بیان باورهای حکومت قانون می
ست که دولت پذیرفته که عناصر  این اولین باری»گفته بود اران دگراندیش داخل کشور نیز به خبرنگار رویتر نگ و یکی از روزنامه

 5 «.ان استم ی قدرت دولت اند و این نقطه خودش دست به جنایت زده
ی  بود؛ با این فرق که از زاویه ای ارائه داده زند که خامنه ماه رمضانش در امتداد همان خطی حرف می ۰۷خاتمی هم در سخنرانیِ شب 

 . پردازد؛ نه سلبی و نفی له میایجابی و اثباتی به مسئ
ها را محکوم و تأکید کردند که با این مسئله باید برخورد و این  های سیاسی، علما و مراجع این اعمال و جنایت ی جریان همه... »

ردم و با تأیید ی عظیم با همت م جای این پیکرهما در هر ک ...ی اقتدار نظام ماست این نقطه ی ما برچیده شود و ی ننگ از جامعه لکه
رهبری معظم انقالب و با همبستگی ملی و به لطف خداوند این غده را درخواهیم آورد و در خدمت به مردم و پیشرفت جامعه همت 

گرایی پدید آمده است و مردم از این موقعیت و جو خوب باید با  امروز عزم ملی برای استقرار نظام و قانون. خواهیم گماشت
 ۶ «.ستفاده کنندهمبستگی و وحدت ا

جناح "زدن به اختالف بپرهیزند، برخوردشان را با  کوشند که از دامن شان هم در حد امکان می و روحانیت همراه کارگزاران سازندگی
های قانونی دنبال  شان هم این است که موضوع از راه پیشنهاد مشخص ۱۲.ها را به بازنگری رفتارشان تشویق تعدیل کنند و آن" راست
جناح "اما  ۱۷.ادامه یابد ه،تا رسیدن به نتیج« اندر کار آن ها و ترورهای اخیر و عوامل دست تحقیق و تفحص پیرامون قتل»شود و 
خواهد و  تر استعفای وزیر اطالعات را می آرامهرچند با لحنی  ؛گیرد می اش را پی خط مشی با اعتماد به نفس،. بردار نیست ستد" چپ

 . خانه را بازسازی وزارت
ی بزرگی به حیثیت این  های فجیع اخیر ضربه اندرکاران قتل  بدون تردید با معرفی تعدادی از کارکنان وزارت اطالعات به عنوان دست»

ی کشورهای خارجی به این دستگاه حساس و مرکز تأمین  ی نیرومند و سالم آن وارد شده است و سخن از احتمال رخنه وزارت و پیکره
 ...رود امنیت کشور می

اد عمومی، برکناری مدیریت کنونی وزارت اطالعات و بررسی ماعت جلبِ ، نخستین گام را جهتِی مشارکت ایران اسالمی جبهه
 . داند عملکرد آن می

نمود که اعتماد الزم برای  حکایت از آن می ،هیئت ویژه واگذار شد ها از سوی آقای رئیس جمهور به ی قتل هنگامی که پیگیری پرونده
صدا با تمامی  هم ایران اسالمی ارکتشی م جبهه... رفت خود استعفا نماید نتظار میپیگیری موضوع به وزارت اطالعات نبوده است و ا

ای مشکوک ه های بیمار و ردیابی دخالت جراحی سلولی تحقیقات و  ی کشور خواستار پیگیری و ادامه پایه اد ملت و مسئوالن بلندآح
صالح است که  ست و چنین جراحی و تجسمی نیازمند جراحان حاذق و ذی عوامل خارجی در این مرکز امنیت و اطمینان عمومی

 ۱۰«.ی الزم را برای قطع دست اجانب و اعضاء بیمار داشته باشد اراده
به مسئله خودداری کند و وزیر اطالعات را " جویانه مصلحت"دهد که از برخورد  یهم به رئیس جمهور هشدار م دفتر تحکیم وحدت

 :نویسد که هم از قول شماری از نمایندگان مجلس می سالمی  روزنامه ۱۷.کنار بگذارد
اهراً ست وزارت اطالعات به جهت عدم توانایی وی در حفظ امنیت کشور را دارد و ظپُآبادی از  آقای خاتمی قصد عزل دری نجف»

   ۱«.آبادی دو ماه از رئیس جمهور مهلت خواسته است آقای دری نجف



در وزارت " اصالحات اساسی"شوند و خواستار استعفای وزیر و  آواز می هم" جناح چپ"هم با " رو جناح میانه"هایی از  رفته رفته جریان
. دادن نیستحاضر به واپس نشستن و امتیاز " جناح راست. "ماند گیرد و برجای می ناره نمیآبادی اما از کار ک دری نجف  ۱.اطالعات

، های مؤتلفه اسالمی جمعیت دبیر کل کند؛ از زبان می" جناح چپ"ی تیز را هم متوجه  لبه. دهد حمله پاسخ میی حریف را با ضد حمله
 :شنویم الله عسکراوالدی مسلمان می حبیب

دارند وزیر اطالعات را  ها تالش آن. ت اطالعات بوده و هستز تحریکات بیگانگان و ضد انقالب، انتقام از وزارالبته یکی دیگر ا»
مقصر جلوه داده و در شرایط حساس با مجبور کردن وی به استعفا به مقصد خود که متالشی کردن نیروهای اطالعاتی و انفجار اسناد 

  ۱«.سنگ در آنجاست، برسند گران
خواهند به  می. زدایی کنند و حریف را سر جای خود نشانند خواهند تا ته خط بروند، توهم این بار می. ایستند در این نقطه نمی اماها  آن

دی ماه،  ۰۷روز . کند اش تقلب می به حریفی که قواعد بازی را زیر پا گذاشته و برای حفظ موقعیت. شان درس عبرت دهند حریف
 : کند که فاش می کیهانی  در گفتگوی اختصاصی با روزنامه" ز اسناد انقالب اسالمیمرک"ان، رئیس الله حسینی سالم روحاال حجت

ولی باید برای . مصالح نظام اسالمی و محکوم بوده است، در آن هیچ تردیدی نیستهای اخیر برخالف  که اصل عمل قتلاین»
نخست اینکه . بتوانیم راه صحیح پیشگیری از آن را به دست آوریمها را داشته باشیم تا  کنی این قضایا جسارت اعالم واقعیت ریشه

نیروهای مذهبی بوده و از لحاظ سیاسی از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از  ،هایی شدند نیروهایی که مرتکب چنین قتل
. ول این جریان آدم اهل فکری بودها اطالع دارم، مسئ اند و تا آنجایی که من از سوابق ممتد آن هواداران جدی رئیس جمهوری بوده

، (ع)به ائمه اطهار ای دیگر ناصبی بوده و نسبت  ها مرتد بودند و عده مقتوالن نیز از مخالفان نظام بودند به طوری که بعضی از آن
دست طلب در حال تدوین سناریویی برای در  فرصت تا جایی که من اطالع دارم، مدتی است نیروهای چپِ... کردند جسارت می

عاون و مسئول را به آقای دُری تحمیل مدر این راستا تا حدودی موفق هم شدند، به طوری که چند ... گرفتن وزارت اطالعات هستند
 ۱۱«...کردند و

و این بیش از پیش به تنش میان . دی ماه ۰۷شنبه شب  در سه گوید؛ هم می" چراغ"ی تلویزیونی  هها را در برنام حسینیان این حرف
سخت  فضایی گیرد؛ در صفی فشرده و در قرار می" جناح چپ"، دوباره در کنار "رو میانهجناح . "زند ای حاکمیت دامن میه جناح
« ی ریاست جمهوری آمیز به ملت و تضعیف کننده توهین»ی حسینیان را  دهد و مصاحبه بیانیه می مجمع روحانیون مبارز. متشنج

یر اسالمی غی انحرافی و  های تلخ و ثمرات نامطلوب تفکر و اندیشه میوه»ی دگراندیشان را  یافته خواند و کشتارهای سازمان می
 :دهد می نامد و ادامه می« شکنی فرهنگ خشونت، توسل به زور و قانون

ی  گیری پیشنهاد ارائه های اخیر، شنیده شد که در یکی از محافل تصمیم عناصری از وزارت اطالعات در قتل دخالتِ پس از کشفِ»
ها را به عهده گرفته و بدین ترتیب ماجرای  چند تن از زندانیان تمامی قتل ،ای سناریوی عجیبی مطرح گردید که با ساختن مصاحبه

با مخالفت شدید ریاست جمهوری مواجه و منجر به گناه لوث شود که  خون مقتولین بیاز اطالع ملت خاتمه یافته و  دردناک اخیر قبل
 ۱5«.های مشکوک شد ی تحقیق قتل تشکیل کمیته

ی عوامل  با قوت و قدرت ماجرا را پیگیری و همه»و « بدون مالحظات سیاسی»خواهد  از خاتمی می نمایندگان ادوار مجلس مجمع
گشایی  ای عقده ی قم با صدور بیانیه ی علمیه تن از مدرسین، محققین و روحانیون حوزه ۷۰۲ ۱۶«.نحراف را شجاعانه از میان برداردا

مظهر خشونت، چماق  این مکتب پُر بار را»د که اسالم کنن شکایت می« دانند خود را متولیان انحصاری دین می»کنند؛ از کسانی که  می
، فغان سر «نابخشودنی در حق اسالم و پیامبر ستمی»و از « اند ری و فرهنگی کردهاماکن، تهدید و ارعاب محافل فکو حمله به افراد و 

ی  ی افشاگرایانه از روند تحول در وزارت اطالعات در دورها  در مقاله کار و کارگری  علی ربیعی مدیر مسئول روزنامه 5۲.دهند می
 :نویسد و اینکه وزارت فالحیان می

حداقل از قامتان ناروایی بود که  شدگان به ناسزا و کوته ی تنگ منصوب های کج و اندیشه یقهاین تحوالت نشأت گرفته از سل»
بهره بودند که ساختار اطالعاتی و امنیتی کشور را منطبق با نیازهای زمانه بازسازی کنند و به جای به  نگری بی بینی و ژرف روشن

ی وزارت اطالعات پیوستند، افرادی از باند و گروه خود  خانواده به کههای دیگری  دیمی سپاه و دستگاهکارگیری نیروهای مخلص و ق
 5۷«...حساس گمارده و در واقع یک الیگارشی اطالعات محفلی را بنا نهادندهای  به روش افقی در موقعیت
ها  آن. کنند قلمداد می« بخشی از یک سناریوی گسترده با اهداف کالن ضد انقالبی و ضد ملی»هم ترورها را  مجاهدین انقالب اسالمی

دفتر تحکیم هواداران  5۰«.جناح راست بر آن است که طرح عدم کفایت رئیس جمهور را به مجلس ببرد»دهند که  همچنین خبر می
، «ی کودتا، افشا باید گردد توطئه»، «ی خائنین افشا باید گردد توطئه»: ددهن همایی و تظاهرات دانشجویی شعار می در گرد وحدت

 5۷.«وزیر اطالعات، استعفا، استعفا»
ی بحرانی چنین حاد گرفتار نشده بودند؛ هرگز این چنین پرده را ندریده بودند و برای  ، هرگز در چنبره۷۷۹۲های اول سال  جز در ماه

چون همیشه، هاشمی رفسنجانی است که . هراسناک و اندیشناکند ،داران نظام  و سکان" روها میانه. "هم خط و نشان نکشیده بودند



کار در سیر خودش »ه را پایین بکشند و بگذارند ک" فتیله"خواهد که  دهد و از دو طرف می رائه میامباحث و مشاجرات را " بندی جمع"
 :«درست پیش رود

کنند سودی از این  های اصلی در میدان کشور که همدیگر را متهم می به خصوص جناح مشاجراتی که هم اکنون در پیش رو داریم و»
شود، ضرر  هایی که می این گونه بحثکنیم و همه با  دار می کنیم و لکه افتیم و همدیگر را متهم می ما به جان هم می. برند ها نمی بحث
  5«.کنیم می

 :آورد انی و سرآسیمگی به زبان میبا دلنگر جمهوری اسالمی ی کند، روزنامه گوشزد میآنچه را که رفسنجانی در بیانی آرام و خونسرد 
کنند، دقیقاً یک کشتی را در دریایی متالطم پیش  ها دقت می های سیاسی وقتی در منازعات جناح افراد مستقل و غیر وابسته به جناح»

ردن قسمتی از کشتی مشغولند؛ به خیال اینکه با این کار آن دیگری نمایند که سرنشینان آن هر کدام به سوراخ ک چشمان خود مجسم می
د و دیگر از خود کشتی شون غافل از اینکه وقتی کشتی سوراخ شود، همه غرق می! تواند کشتی را تصاحب کند و خود می شود غرق می

هر جناحی سعی ... هاست شدن واقعیت ها وجود دارد، مانع روشن جنگ قدرتی که میان جناح ...آن اثری نخواهد ماند و سرنشینان
های اتهام به سوی افراد موجه نشانه  روند، انگشت در این میان مقدسات زیر سؤال می. ها را به جناح مقابل منتسب کند کند قتل می
قدرت خود را ای مایل هستند  گیرد برای اینکه عده شوند و این همه صورت می انقالب و دین و نظام، به خشونت متهم می. روند می

  5«...های تسخیر ناشده را به تسخیر درآورند نند و قلهکتحکیم 
کم  و بیش. کشند بس فوری و آنی را پیش می افتند و ضرورت آتش ها هم به صرافت می "رو میانه"آمیز است که  وضعیت به حدی مخاطره

ها "راست"که به سود  جمهوری اسالمیی  روزنامه ترازوی؛ با این فرق که برخالف جمهوری اسالمیی  های روزنامه با همان استعاره
 . کند ها سنگینی می "چپ"ها به سود  ی ترازوی این کفه ،میزان شده

ای رسیده است و هر آن ممکن است با  کننده یافته به مراحل خوب و تعیین های سازمان ی قتل ی تحقیق درباره در زمانی که کمیته... »
ی تحقیق هستند، تقویت  یابی کمیته ها را ختم کند، این ظن را که کسانی واقعاً مخالف حقیقت ی قتل ائلهغی گزارش نهاییِ خود  ارائه
تحت تأثیر تحوالت اخیر  ،بر آن سوارندها  ی جناح ی بدیهی غافلند که کشتی جمهوری اسالمی که همه ماعت از این نکتهاین ج. کند می

کوبد، در  شت رقیب فرو میبرند بر پُ هایی که حضرات گمان می های داخلی و خارجی شناور است و تیشه در دریای متالطم بدگمانی
ت و اگر این ضربات ناشیانه چندی دیگر نیز بپاید، نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از حال شکستن کشتی ملت و دولت ایران اس

ی جدیدی به  های درون نظام اسالمی با رشته ی جناح ی اخیر پیش آمده است، همه با وضع بغرنجی که در این یک هفته... تاک نشان
پس . ی این بحران بستگی دارد ها به حل مدبرانه ی آن حیات سیاسی همه اند و به یکدیگر گره خورده" یافته های سازمان بحران قتل"نام 

  5«.اش این بحران را حل کند ترین مقام اجرایی کشور به حکم وظیفه و اختیارات قانونی بگذارید عالی
 . کند خود را اعالم میی کار  دی ماه نتیجه ۰۲در روز " های مشکوک ی قتل ی تحقیق درباره کمیته. "شود حدس زد پایان داستان را می

تحقیقات عمیق حاکی از آن است که . به صورت محفلی بوده ،اند ها را سازماندهی و اجرا کرده های افرادی که قتل گیری تصمیم... »
ناصحیح به ها به طور  وزنامهمتأسفانه در برخی ر... اند های سیاسی در این کار به هیچ عنوان دخالت نداشته ها و جناح کدام از گروه هیچ

برخی مدیران وزارت اطالعات به عنوان مظنون اشاره شده است که عاری از صحت بوده و این امور مورد پیگرد قانونی  اسامی
  5۱«.است

و دادستان، . دهد  را به دادستانی نظامی تهران می" های مشکوک قتل"ی  دهد و پرونده به کار خود پایان می..." کمیته"بدین ترتیب 
 : دهد که االسالم محمد نیازی هم در اولین گفتگوی خود با مطبوعات، آگاهی می حجت

جعفر پوینده وهر و همسرش، محمد مختاری و محمدداریوش فردر این پرونده تنها به چهار فقره قتل مربوط به مقتوالن ـ ... »
 . شود رسیدگی می

اند و  گناهی آزاد شده و تعدادی به لحاظ بی نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند که شماری از آنان با سپردن قرار ۷۲ـ 
 . برند تعدادی هنوز در بازداشت به سر می

ی علنی است مگر به امنیت ملی ضربه وارد کند که آن هم با تشخیص رئیس  اصل بر محاکمه قانون اساسی ـ که ۷۹1ـ برابر اصل 
 . دهد، محاکمه علنی خواهد بوددر این پرونده چنانچه رئیس دادگاه تشخیص  ... دادگاه است

 .. .اند ها مجوز و حکم شرعی داشته اند که برای ارتکاب این قتل ـ تاکنون هیچ یک از متهمان ادعا نکرده
تواند این جنایات را بپذیرد و به همین دلیل متهمان سیر طبیعی و سلسله  وزارت اطالعات نمی ی شاکلهـ به لحاظ زشتی این جنایات، 

اند، و در این قضیه مدیر کل یا معاون مربوطه وزارت  اند و به جای ضوابط از روابط استفاده کرده تشکیالتی را دور زده مراتبِ
 ...اند اطالعات در جریان نبوده

 . د کردده ادعاهایی در مورد مقتولین دارند که مورد قبول این دادسرا نیست و متهمان طبعاً از خودشان دفاع خواهننـ متهمان این پرو



مورد وابستگی آنان به خارج تحقیق  درـ برخی از افراد خارج از وزارت اطالعات شناسایی شده و اقداماتی انجام شده است تا 
 55«.شود

 میان ماندن و رفتن
مقدمه  اینکه بیگرفته، طبیعی است که توجه چندانی به ظواهر امر نداشته باشند و از فراای که سر تا پای وجودشان را  با آن همه نگرانی

سپارند،  می" دادستانی نظامی تهران"را به دست " های مشکوک قتل"ی  شند و پروندهک شان را پائین می"ی تحقیق کمیته"بررسی ی  " فتیله"
 . دلنگران نباشند
اش از آنچه  خانه اطالعات و مدیران وزارت وزیر و پیش کشیدن این نکته که" های مشکوک قتل"در " ها دخالت جناح"ی  رد کردن فرضیه

گاه بوده از کارمندان می" محفلی"در  همان . ای آشنا فرضیه. کند ی سومی را تقویت می اند، فرضیه گذشته و به ترورها انجامیده، ناآ
". های مشکوک اخیر قتلپیرامون "دی ماه  1" اطالعیه"در همان . شان طرح شد ای را که نخستین بار از سوی وزارت اطالعات فرضیه

اندیش و  همکاران مسئولیت ناشناس، کج»اعضایش از  دهد که شماری از نسبت می" گر ی فتنه شبکه"همان که کشتارها را به یک 
شان که در ظاهر  "ی تحقیق میتهک"پس ". مطامع بیگانگان"و در خدمت « آلت دست عوامل پنهان»اند و   وزارت اطالعات« خودسر

شهرت یافته بود، در ی تحقیق رئیس جمهور  تشکیل شده بود و به نام کمیته" رئیس جمهور چین شده و از عناصر دستمستقل بود "
چه جالب . اند اند و پرداخته هاشان ساخته زد و رخت بربست که اطالعاتیر جار و جنجال به سناریویی مهر تأیید پایان چند هفته کار پُ

 !است و طبیعی
به تشکیالت  ای برسد؛ کمترین خدشه "سربازان گمنام امام زمان"اند که به این ستاد فرماندهی  ، هرگز نخواستهدان هخواهند، نخواست نمی

به دستگاه پیچیده و هزارتویی که در منکوب کردن . شان بوده است کارایی که در تمام بیست سال گذشته چشم و گوش حکومت
 ،ی سرکوب فراقانونی به نیروی نیمه پیدا و نیمه پنهانی که در حرفه. است ر داشتهآوردی چشمگی ها و نمادهای اعتراض، دست نشانه

پراکنی و  ی وحشت به سازمان خوفناکی که صدها هسته. است خبره شده و آن را توأمان با سرکوب قانونی مخالفان به کار بسته
ی دگراندیشان و دگرخواهان ما را به  ی جامعه های پیکره خهاکند و صدها تن از سرش ان اداره میآفرینی را در این سوی آن سوی ایر مرگ

ناپذیر جمهوری اسالمی ساخته است و از این رهگذر به  به نهادی که تروریسم دولتی را جزء تفکیک. است خاک و خون انداخته
 5۶.شان افزوده است قدرت و ثبات نظام

خاتمی نه تنها در جهت از . خاتمی به مقام ریاست جمهوری نیز با پیش گرفتن سیاستی نوین نسبت به این سازمان همراه نبود انتخابِ
به  ۷۷۱۱اش ـ به ویژه از بهار  آوری وزارت اطالعات حرکت نکرده، که در دوران زمامداری پراکنی و مرگ ی وحشت کار انداختن شبکه

 ۷۷۹۲بیشتر از آنچه در بهار و تابستان سال  شان بیشتر و بیشتر شده؛ فراقانونیدار و عملیات  های چماقی حرکت باند این سو ـ دامنه
ای، یا تاالر سینما یا سالن  ای، سخنرانی یا گردهمایی ی گذشته روزی نبود که دفتر روزنامه و نشریه در این ده ماهه. دیده شد، شاید

این  ۶۲.قرار نگرفته باشد "افراد ناشناس"ر نبوده باشد و کسانی مورد ضرب و جرح دا چماقی باندهای  کنسرتی در معرض حمله
و آتش زدن اتومبیل برخی از « ها آشوب در برخی نماز جمعه»ها هم کشیده شده و  کار به انفجار بمب در دفتر روزنامه ،ها آخری

 ۶۷".سخنرانان"
شوند، رفته رفته به چنان تشنجی در  خوانده می" های فشار گروه"دیار  های آن که از سوی رسانه پراکنی دار و وحشت های چماق گروه
ی  بیشتر به صورت عریضه یا نامه. شود اندازند که سرانجام واکنش آغاز می ها می زنند و چنان وحشتی در دل ی جامعه دامن می گستره

آن سرزمین پرده " از رازهای"کوشد  گشاید و می زمینه میای در این  پرونده  ها هم یکی از ماهنامه. سرگشاده نوشتن به مسئوالن مملکت
 : دهد همین نشریه است که خبر می. گشاید و نه راهی اما نه رازی می. بردارد

بت این جناح در استفاده از ابزارهای قانونیِ تحت امر خود به ای قضائیه و عدم رق با توجه به حاکمیت انحصاری جناح راست در قوه»
شود جناح چپ نیز به منظور تجهیز خود جهت مقابله با این  ، تدریجاً مشاهده میالله انصار حزبهای مانند  با گروهمنظور برخورد 

رچوب است که جناح چپ به عنوان اولین اقدام در شهر اصفهان که ادر همین چه. سازی آورده است عدم توازن رو به سیاست قرینه
در بروز  الله انصار حزبنمایی یک جانیه گروه  قدرت ی های اخیر صحنه ی سالترین شهرهای ایران است و ط یکی از سیاسی

کرده  کانون همبستگی پیروان خط امامبرخوردهای خشن نسبت به مسائل این استان بوده، اقدام به ایجاد تشکیل سیاسیِ تحت عنوان 
 ۶۰«...است

دار رقبتی نشان  های چماق با گروه« ابزارهای قانونی تحت امر خود به منظور برخورد»ی قضائیه نیست که در استفاده از  اما تنها قوه
داران  اش در روز روشن از چماق حتا وقتی دو تن از اعضای کابینه. دهد رئیس جمهور هم رقبتی به این کار نشان نمی. دهد نمی
دار و تالش در جهت  های چماق با گروه رویارویی چه بسا به این دلیل که. شود از سوی خاتمی دیده نمی جدی خورند، واکنشی می

هایی در دست است که این فرضیه را تقویت  برعکس نشانه. ولت خاتمی نبوده استها، سیاست د ی حرکت آن محدود کردن دامنه
نی و گسترش فضای تنش و تشنج، سیاستی آگاهانه و حساب شده است آفری پراکنی و مرگ کند که افزایش چشمگیر عملیات وحشت می



شان را حفظ کنند،  ی سیاسی توانند سلطه آفرینی می پراکنی و مرگ با پخش امواج وحشت. شان"توسعه سیاسی"ی دیگر طرح  و رویه
ک شرق پیشین تکرار شود و ی گورباچف و گشایش سیاسی در شوروی و کشورهای بلو نگذارند وضعیت رو به وخامت رود و تجربه

 . نظام فروپاشد
ن کنند؛ برای آنکه دیگرا گذارند و خط قرمز را رد می ست که پا از گلیم خود فراتر می ای از آن طرح هم تنبیه و ادب کردن کسانی گوشه

است که کوشندگان و  شان"وزارت اطالعات و امنیت"پس بر . ی کار از کف نرود مانند و شیرازهدرس عبرت بگیرند، از پیشروی وا
شان را  های ها خوب تحقیق کنند و خط و ربط ی دگراندیشان و دگرخواهان را چهار چشمی بپایند، در اطراف آن سرآمدان جامعه

ها "اطالعاتی"که باید به خاک افتاده شوند، اما بر دوش  ی دگراندیشان ایران های پیکره   درآورند؛ تدوین فهرست جامع و کامل سرشاخه
ها به بحث و بررسی  این. شده" ی امور ویژه کمیته"است که انگار جانشین " مجمع رفع بحران"های تحقیق وابسته به  کار گروه. ستنی

ها را به دست  کنند و اسامی آن های هر مورد، مرتد و مهدورالدم را تعیین می نشینند و با توجه به مشخصه های محققان می توصیه
چند راه و روش کار این شبکه هنوز به دقت دانسته نیست، اما روشن است که هر. دهند شان می طالعاتارت اهای باالی وز مقام

 ۶۷.هاشان ها و مکان و زمان جنایت "سوژه"آوران تا حدودی آزادی عمل و اختیار دارند؛ در تعیین تقدم آفرینان و مرگ وحشت
برند و به سر  را به کار می" ای های زنجیره قتل"شان؛ این بار، روش  عمل شان و با نیت افزایش بازدهی با آزادی عمل و اختیار همیشگی

شان  های سال علیه شان است و سال "جمهوری اسالمی"ی  به سروقت مجید شریف که دشمن دیرینه. روند شان می وقت قربانیان
به سر . ر شور و شر شده استنیفتاده و دوباره پُ های تبعید را تاب نیاورده و به ایران بازگشته، از تک و تا جنگیده و با اینکه سختی

شان  های های سیاسیِ نیمه قانونیِ داخل کشور، سنگ که برخالف سایر سازمان حزب ملت ایرانپروانه و داریوش فروهر رهبران  وقتِ
تاری و محمدجعفر پوینده که و به سروقت محمد مخ. اند چیده شدن بساط جمهوری اسالمیاند و آشکارا خواستار بر  را با رژیم واکنده

سازش و  اند؛ و از مخالفان سرگرمکانون به تدوین منشور  کانون نویسندگانای هستند که از سوی  نفرههفت های هیئت  از رادیکال
ریف، محمد مختاری و مجید ش. ها یند و ناصبیآ ها برمی"مرتد"شان، به نابودی  یبه سبک و سیاق همیشگ. کرنش به جمهوری اسالمی

پروانه و داریوش فروهر . زاده را کشتند و میرعالیی را کشند؛ به همان شکلی که زال شان می های محمدجعفر پوینده را در بیرون از خانه
. سامی رادرست همان طوری که شاپور بختیار را کشتند و عبدالرحمان برومند را و کاظم . شان کشتند، با دشنه و شکنجه را اما در خانه

 . اندش ست که به این ترتیب کشته پروانه فروهر اما اولین زن سیاسی
صدا، صدا، . شکند شود و صدایی در گلو فرو نمی شان در سیاهی شب گم نمی افتد، جنایت شان کارگر نمی پراکنی اما این بار وحشت

: کردند که وضع تا به این حد دگرگون شده باشد میگمان ن. حساب این صدا را نداشتند. رسد صدای اعتراض از همه جا به گوش می
ی در نزد ی مردم، حال و هوای جنبش دگراندیشان و دگرخواهان ایرانی در درون و بیرون از کشور، جایگاه جمهوری اسالم روحیه

 ...افکار عمومی جهان و
وران انداخت آ آفرینان و مرگ شت در دل وحشتاین چنین بود که صدایی که از این سوی و آن سوی بلند شد، چنان بانگی یافت که وح

 .این آغاز مکافات است. هایی وا داشت نشینی ها را به واپس و آن
 
 

                                                           
 
ی  نشریه ۷۷۱۱های سیاسی سال  بیش از یک سال پس از قتل. زاده، شاعر است ها یکی هم ماجرای کشته شدن حمید حاجی ها و کاستی از کمی  

. زاده حمید حاجیزاده برادر  را منتشر کرد؛ به قلم محمد حاجی «گزارش یک قتل، کارون در من است امشب»پیام هاجر، به مدیریت اعظم طالقانی، 
ضربه  ۰۱با بیش از  ۷۷۱۱شهریور  ۷۷اش، نیمه شب  ساله ۶ی دگراندیش و کارون کودک  زاده، شاعر و نویسنده حمید حاجی»شت که چگونه او نو

که زده بودند به تعداد و نوع ضرباتی »: گوید می( ۰۲۷۷دسامبر  ۰۷)زاده در گفتگو با تارنمای روز آنالین  حاجی  فرخنده. «چاقو سالخی شدند
زاده و قتل داریوش و پروانه فروهر شبیه هم بود که انگار یک  قتل یعنی قتل حمید و کارون حاجی ۲ه قتل فروهرها بود، این قدر این شدت شبی

اش در حال بازسازی بوده و میز و صندلی هم  لی نشانده بودند و حمید چون خانهسناریو بوده، تنها تفاوت این بود که داریوش فروهر را روی صند
 «...ها از قسمت باالی سینه زده شده بود ه روی زمین بود، بیشتر ضربهنداشت
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 ۷۶۶۶نوامبر  ۰1. دقیقه بامداد شرق آمریکا 1۰و  ۰، رویتر  ۶

 پیشین  ۷۲
 ۷۷۱۱آذر  ۷۷، جمعه ۷۲۷۰۲، شماره ایران تایمز ی نامه هفته  ۷۷
 ۷۷۱۱آذر  ۷۰، ۱۷1شماره ( چاپ لندن) کیهانی  نامه  هفته  ۷۰
 ۷۷۱۱جمعه آذر  ۷۷، ۷۲۷۰۲ ی ، شمارهایران تایمز ی نامه هفته  ۷۷
 پیشین   ۷
 ۷۷۱۱آذر  1شنبه  پنج ،همشهری ی روزنامه   ۷
  ۷۷۱۱آذر  5، یکشنبه ایران ی روزنامه  ۷
 ۷۷۱۱آذر  1، همشهری ی روزنامه  ۷۱
 ۷۷۱۱آذر  ۱، شنبه 1۷ ی شماره ،آبان ی نامه  هفته  ۷5
به امضای احمد بشیری، سیمین بهبهانی، محمدجعفر پوینده، فرج تیممی، « االسالم خاتمی تریاست محترم جمهور جناب حج»نامه به   ۷۶

اشرف درویشیان، فرشته ساری، عمران صالحی، فرزانه طاهری، شیرین  هوشنگ حسامی، محمد حقوقی، محمد خلیلی، روشنک داریوش، علی
 . ی، فیروز گوران و کاوه گوهریننژاد، کاظم کردوانی، منصور کوشان، هوشنگ گلشیر عبادی، سیروس علی

 ۷۷۱۱آذر  ۷۶شنبه  پنج ،همشهری ی روزنامه ۰۲
 ۷۶۶5دسامبر  MDE1312519 ،۷۷، شماره ردیف الملل عفو بینمطبوعاتی  ی اطالعیه  ۰۷
 ۷۷۱۱آذر  ۰۷، همشهری ی روزنامه ۰۰
 پیشین  ۰۷
 ۷۷۱۱آذر  ۰۹شنبه  ، پنج۱۷۱، شماره (چاپ لندن) کیهانپیشین و نیز   ۰
 ۷۷۱۱آذر  ۰۰، همشهری ی روزنامه   ۰
کنند؛ از احمد شاملو گرفته که در موضع  کمانی از نویسندگان و پژوهندگان دگراندیش داخل کشور امضا می خطاب به مردم ایران را رنگین   ۰

 . ه بودهایی از حاکمیت در رابط تا چنگیز پهلوان که با جناح ،ناپذیری با حاکمیت مانده است تا هوشنگ گلشیری سازش
 پیشین  ۰۱
 ۷۷۱۱آذر  ۰۰دوشنبه ،همشهری ی روزنامه ۰5
 ۷۷۱۱آذر  ۰۷، دوشنبه جمهوری اسالمی ی روزنامه  ۰۶
 ، جاناتان لیونز۷۶۶5دسامبر  ۷۲دوشنبه  رویتراند؛  گویند که نویسندگان غیر مذهبی ایران مخفی شده می  ۷۲
 ۷۱/۷۰/۷۶۶5به مناسبت راهپیمایی اعتراضی در برابر دادگاه الهه، ( تبعید) کانون نویسندگان ایران دراطالعیه   ۷۷
 ۷۷۱۱آذر  ۰جمهوری اسالمی، دوشنبه  ی روزنامه  ۷۰
 ۲۱تا  ۹، صص ۷۷۱۲، پائیز 5ی  ، شمارهغازی نوهمین نگارنده، آ ،"ملل متحد"به روایت " حکایت حقوق بشر در ایران"نگاه کنید به   ۷۷
 ۷۷۱۲، مرداد 5۲ی  ، شمارهصبح ی ، ماهنامه"ی تعادل ویرانگر یان سوم و نظریهجر"نگاه کنید به    ۷
 ۷۷۱۱آذر  ۷شنبه  ، سهجمهوری اسالمی ی روزنامه   ۷
 پیشین   ۷
 ۷۷۱۱آذر  ۲، چهارشنبه همشهری ی روزنامه  ۷۱
  ۷۶۶5دسامبر  ۷1، نیویورک تایمزنیز  ؛۷۶۶5نوامبر  ۰1، رویتر. رساند کار را به مجازات می دارد که کشندگان رهبران کهنه ایران اعالم می  ۷5
 " هسته اصلی توطئه"، ۷۷۱۱آذر  5، یکشنبه جمهوری اسالمی ی روزنامه  ۷۶
 ۷۷۱۱آذر  ۱، همشهری ی روزنامه  ۲ 
 ۷۷۱۱آذر  ۷۷، همشهری ی روزنامه  ۷ 
 پیشین  ۰ 
به ویراستاری ناصر  کتاب زندان، ۲1تا  ۰۲رضا همایون، صص ، محمد("۷۷1۱ـ۷۷۱۲)های مختلف دستگیری  ها و شکل مرحله"نگاه کنید به   ۷ 

 مهاجر
 ۷۶۶5دسامبر  ۷۰روز  واشنگتن پستی  به عنوان نمونه نگاه کنید به سرمقاله    
 ۷۶۶5دسامبر  ۷۲، دوشنبه آسوشیتدپرس کند، شتار نویسندگان ایران را محکوم میایاالت متحده کُ    



                                                                                                                                                                                                 
 ۷۷۱۱آذر  ۰۲، جمهوری اسالمی ی  روزنامه    
 ۷۷۱۱دی  ۹، خرداد ی نیز نگاه کنید به روزنامه. ۷۷۱۱آذر  ۰1، جمهوری اسالمی ی روزنامه  ۱ 
 ، سخنرانی وزیر تعاون مرتضی حاجی، در مرکز مشارکت امور زنان۷۷۱۱آذر  ۰۹، جمهوری اسالمی ی روزنامه  5 
 ۷۷۱۱آذر  ۰۹، همشهری ی روزنامه  ۶ 
 ۷۷۱۱آذر  ۷۷، همشهری ی روزنامه  ۲ 
 ۷۷۱۱دی  ۰۹، همشهری ی روزنامه  ۷ 
 ۷۷۱۱آذر  ۰۰، همشهری ی روزنامه  ۰ 
، زمستان ۷1ی  شماره آزادیو نیز در  ۹۰ی  ، شمارهآرشی  در نشریه" پیروزی خاتمی، پیروزی مردم"تر موضوع نگاه کنید به  برای بررسی دقیق  ۷ 

 به همین قلم ۷۷۱۱
 ۷۷۱۹آبان  ۷۲، 5۰ی  ، شمارهعصر مای  نامه در هفته" هخط امام و شرایط کنونی جامع"نگاه کنید به     
 ی حوادث اخیر  درباره" ی مشارکت ایران اسالمی جبهه"ی  ، بیانیه۷۷۱۱آذر  ۰1، همشهریروزنامه     
 ۷۷۱۱شهریور  ۰۹، پنجشنبه ۱۰۲، شماره (چاپ لندن) کیهان ی نامه ، نگاه کنید به هفتهتوسروزنامه     
 ۷۷۱۱آذر  ۰۲، همشهری ی روزنامه  ۱ 
 ۷۷۱۱آذر  ۰۹، جمهوری اسالمی ی روزنامه  5 
 پیشین  ۶ 
 ۷۷۱۱آذر  ۰۹، جمهوری اسالمی ی روزنامه  ۲ 
 ۷۷۱۱، اول دی جمهوری اسالمی ی روزنامه  ۷ 
 ۷۷۱۱آذر  ۰۷، همشهری ی روزنامه  ۰ 
 ۷۷۱۱دی ماه  ۹، جمهوری اسالمی ی روزنامه  ۷ 
 ۷۶۶۶ژانویه  ۷ا ببرابر  ۷۷۱۱دی ماه  ۷۲، «ترورها صدر پیرامون سازماندهی ترور و آمران و مأموران ی دفتر آقای بنی اطالعیه»    
 ۷۶۶۶ژانویه  ۹  ، چهارشنبهاشتار فرانکفورتر روزن ی روزنامه    
 ۷۷۱۱دی  ۰۲، همشهری ی روزنامه    
 «.گوید آمد می بازداشت متهمین به قتل را خوشایاالت متحده، ». ۷۶۶۶ژانویه  ۹، رویتر  ۱ 
 جاناتان لیونر. «اند طلبان خواستار دگرگونی نیروهای امنیتی شده اصالح»، ۷۶۶۶ژانویه  ۹، رویتر  5 
 پیشین  ۶ 
 «انگیز اخیر ها و رخدادهای غم تأملی در قتل»؛ ۷۷۱۱دی ماه  ۰۷، همشهری ی روزنامه  ۱۲
 «.های اخیر شدند جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص پیرامون قتل»؛ ۷۷۱۱دی ماه  ۰۷، همشهری ی روزنامه  ۱۷
 «های اخیر ی قتل درباره جبهه مشارکت ایران اسالمی ی بیانیه»؛ ۷۷۱۱دی ماه  ۰۰، همشهری ی روزنامه  ۱۰
 ۷۷۱۱دی ماه  ۷۱، همشهری ی روزنامه  ۱۷
 ۷۷۱۱دی ماه  ۷1، سالم ی روزنامه   ۱
 ۷۷۱۱دی ماه  ۷5، اطالعات ی روزنامه   ۱
 ۷۷۱۱دی ماه  ۰۰، ایرنا   ۱
 ۷۷۱۱دی ماه  ۰۷، کیهان ی روزنامه  ۱۱
 ۷۷۱۱دی ماه  ۰۹، همشهری ی روزنامه  ۱5
 پیشین  ۱۶
 پیشین  5۲
 ۷۷۱۱دی ماه  ۰۲، همشهری ی روزنامه  5۷
 پیشین  5۰
 ۷۷۱۱دی ماه  ۰۷ ،کیهان ی روزنامه  5۷
 ۷۷۱۱دی ماه  ۰۹ ،اطالعات ی روزنامه   5
 ۷۷۱۱دی ماه  ۰۷، جمهوری اسالمی ی روزنامه   5



                                                                                                                                                                                                 
 ۷۷۱۱دی ماه  ۰۱، همشهری ی روزنامه   5
 ۷۷۱۱دی ماه  ۰۶، کیهان ی روزنامه  5۱
 ۷۷۱۱دی  ۷۲، ایرنا  55
کاربُرد تروریسم در »و نیز  ۷۷۹۹، تابستان ۲و  ۷، ناصر مهاجر، آغازی نو، شماره «تروریسم دولتی ابزار ارعاب جمهوری اسالمی»نگاه کنید به   5۶

 ۷۷۱۲، مهر ۷۱، شماره بولتن آغازی نو، «های دولت رفسنجانی سیاست
 ایران فردا ، و نیز۷، ص ۷۷ی  شماره ایران فردا؛ نیز ۷۰ص  ۷۹ی  شماره ایران فردا، ۲۱تا  ۲۲، ص ۷۶شماره  ،کیان ی نگاه کنید به ماهنامه  ۶۲

 11، ص ۲1ی  شماره
 ۷۷۱۱خرداد  ۱، چهارشنبه توس و ۷، ص ۲۷ی  ، شمارهایران فردا  ۶۷
 ۷۷۱۱و فروردین  ۷۷۱۹اسفند  ۲۷، شماره ایران فردا  ۶۰
 ... در دادگاه برلین( فرهاد)های کاظم دارابی  گفته  ۶۷


