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جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٢ - ١٩ ژوئیه ٢٠١٣  تماس    پیوندھا يادداشت ھفتهحقوق بشرصفحه ی نخست 

بدون شرکت فعال مردم از تمام اقشار و نگرش ھا، سرنگوني امکان پذير نیست که نیست

اگر عضو یکی از شبکه ھای زیر ھستید می توانید این مطلب را به شبکه ی خود ارسال کنید: 

باالتریندنبالهYahooGoogleTwitterDeliciousفیس بوک

متولدین دوم خرداد 
گفتار سوم: جامعه شناسان رژیم

ایرج مصداقی

آش نظام جمھوری اسالمی آنقدر شور است و سیاه بازی رفقای دیروز آنقدر وقیحانه است که عمادالدین

باقی ھم به تنگ آمده و می گوید:

«آدم ھا آنقدر رنگ عوض می كنند كه دیگران را دچار دیر باوری می سازند. كسانی كه تا دیروز كارمند جمھوری

اسالمی بوده یا مسئولیت ھا و ماموریت ھایی داشتند و درخدمت یكی از ارگان ھای جمھوری اسالمی بودند

بدون ذكر سوابق خود ونقد گذشته شان ناگھان چنان تغییر موضع دادند که گویی از آغازین روز جمھوری

اسالمی در ستیز با آن بوده اند. من البته بودن در حکومت را اصوال مذموم نمی دانم. در ھر حکومتی انسان

ھایی وجود دارند که منشاء خدمت بوده و ھستند و مھم این است كه با ظلم ھمراھی نکنند و حقی را پایمال

نسازند. من نه در گذشته عامل جمھوری اسالمی بوده ام و نه امروز سودای انقالب دارم. دیروز که برخی رادیكال

ھای امروز، در خدمت جمھوری اسالمی بودن را یا گوارای خود یا حتی عبادت می دانستند آن را فضیلت نمی

شمردم و امروز ھم ستیھندگی با آن را.»

 

http://www.emadbaghi.com/cgi-bin/mt/mt-comments.cgi?entry_id=839

نمی دانم باقی راجع به چه کسی حرف می زند و «رادیکا ل ھای امروز» از نظر او چه کسانی ھستند اما او تنھا

نیست، روح هللا حسینیان دادستان سابق وزارت اطالعات، رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی، قاضی شرع دادگاه

انقالب و دادسرای ویژه روحانیت و مشاور سیاسی و امنیتی احمدی نژاد که خود از نزدیک در جریان امور است و

پیشتر نیز گفته بود ما خودمان یک زمانی «قاتل » بودیم از شعارھای «ضد خشونت» ھمراھان سابق به خشم

آمده، پرده دری کرده و می گوید: 

«خشونت ھمین آقای «وردی نژاد» مدیر خبرگزاری جمھوری اسالمی، ھمین آقای «علی ربیعی» با اسم

مستعار آقای «عباد»، من كه با شما ھمكار بودم. من بارھا با شما سر خشونتتان با متھمین درگیر شدم... آقای

«محسنی اژه ای»[وزیر اطالعات دولت احمدی نژاد و از آمران قتل ھای زنجیره ای] به خاطر خشونت ھمین آقای

«عباد» با متھمین استعفا داد و رفت. اینھا آمده اند؛ شعار ضد خشونت سر می دھند. واقعًا انسان نمی داند قسم

«حضرت عباس» را باور كند یا دم خروس را؟»

از ھفته نامه «یالثارات الحسین» ٢٩ مھر ١٣٧٩، سخنان «روح هللا حسینیان»:... به نقل از کتاب شنود اشباح رضا

گلپور صفحه ی ٧٣٠

http://sharifnews.com/?3060

به سابقه ی فریدون وردی نژاد در قسمت اول مقاله در آدرس زیر  پرداخته شده است.  

www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17584

فالحیان وزیر سابق اطالعات و یکی از بنیانگذاران دستگاه اطالعاتی کشور نیز در باره ی وردی نژاد، عطریانفر،

ربیعی و ... چنین می گوید:
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ربیعی و ... چنین می گوید:

«عملیات روانی یك بحث خیلی مھم در وزارت اطالعات است...[سؤال:] به جز آقای «حجاریان»، چه كسانی مورد

نظر شما بوده اند؟ [«فالحیان»:] آقای «علی ربیعی»، آقای «امین زاده» و خیلی ھای دیگر بودند كه در وزارت

اطالعات یا خارج آن ھمكاری می كردند، مثل «محمد عطریانفر»، «عباس عبدی»، «رجبعلی مزروعی» و «فریدون

وردی نژاد» كه البته وی در اطالعات سپاه بود.» روزنامه «جام جم» 13/3/1380- مصاحبه با فالحیان، کتاب شنود

اشباح نوشته ی رضا گلپور صفحه ی ٧۵۴.  

 

علی ربیعی مشاور اجتماعی خاتمی و مسئول و ھمه کاره ی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوران ھشت

ساله دولت «اصالحات» خاتمی است. در دوران «اصالحات» یک بازجوی شکنجه گر شالق به دست که به

خشونت معروف است، مشاور اجتماعی خاتمی می شود. این به خوبی نشانگر نگاه خاتمی به مسائل و

مشکالت اجتماعی است. او ھمه چیز را از دریچه ی امنیتی می بیند. علی ربیعی امروز به خیل «جامعه شناسان»!

کشور پیوسته و کتاب ھای «جامعه شناسی تحوالت ارزشی» و «زنده  باد فساد! جامعه شناسی سیاسی فساد

در دولتھای جھان سوم» را انتشار می دھد. 

ھر کس که نداند فکر می کند او از روز اول عمر سیاسی اش جامعه شناس بوده و به تحقیق در این زمینه مشغول

بوده است. کسی چه می داند چه بدن ھایی را او زنده زنده بر تخت شکنجه تشریح کرده و چه پدران و مادرانی را

برای ھمیشه داغدار کرده است. این گونه یک شالق بدست زندان تبدیل می شود به جامعه شناس دکتر علی

ربیعی.

چنانچه در اعترافات متھمین قتل ھای زنجیره ای ھم آمده، مصطفی کاظمی (موسوی شیرازی) یکی از متھمان

اصلی قتل ھای زنجیره ای که پیش تر از سوی تیم خاتمی (حجاریان، ربیعی، خسرو تھرانی) برای پست معاونت

امنیت وزارت اطالعات دولت «اصالحات» پیشنھاد شده بود برای اعتراف در زمینه دست داشتن وزارت اطالعات و

تیم ھمراه او در قتل ھا و به منظور چاره جویی شبانه به منزل علی ربیعی می رود. چرا که او دوست و ھمراه پیشین

اوست که در موقعیتی جدید بر مصدر کار است و می تواند در زمینه رفع و رجوع مسائل کمک کند. 

 

ربیعی و امثال او با توجه به تحقیقات انجام گرفته در وزارت اطالعات تغییرات صورت گرفته در جامعه را دنبال کرده و

سعی می کنند خود را منطبق با آن ھا نشان دھند تا گلیم شان را از آب بیرون آورند. ربیعی و امثال او تالش می کنند

تا با درک تغییرات جامعه عمر نظام را ھر چه بیشتر کنند.

خبرگزاری ایسنا گزارش می دھد که او در اولین کنگره فرھنگی - آموزشی معاونان دانشجویی فرھنگی

دانشگاھھای علوم پزشکی کشور با اشاره به تغییرات ارزشی جامعه از جمله در تبلیغات انتخابات گفت:

«به عنوان مثال در اولین دوره ی انتخابات، اگر نام کسی را در لیست روحانیت نمی گذاشتند، دق می کرد اما

اکنون ھمان ھا می خواھند که در لیست آنھا نباشند. یا در زمانی، زندانی سیاسی رژیم گذشته بودن ارزش

باالیی بود، اما امروز این را مطرح نمی کنند یا وقتی کسی می خواست رای بیاورد، حتی می گفت که ھمزمان با

امام (ره) به حوزه رفته است، اما امروز مثال می نویسد که استاد فالن دانشگاه آمریکایی است.»

www.asre-nou.net/1382/bahman/8/m-rabii.html

از این دست جامعه شناسان در نظام جمھوری اسالمی به وفور یافت می شود. حمیدرضا جالیی پور فرماندار

سابق مھاباد یکی دیگر از آن ھاست.

او و خانواده اش تا آن جا مورد التفات رژیم قرار دارند که پس از دستگیری اش در سال ٧٨ بالفاصله خامنه ای وارد

صحنه شد و دستور آزادی او را داد.

یاداشت ھای حمیدرضا جالیی پور در روزنامه جامعه،  در کتابی به نام «پس از دوم خرداد» در سال 1378، انتشار 

یافت. جالیی پور در یکی از یادداشت ھایش درباره نقش خود در جمھوری اسالمی می نویسد: «... بدین ترتیب

بحران کردستان  وارد مرحله جدی شد. من با تعدادی از اعضای انجمن اسالمی تکنیکوم نفیسی  تھران (دانشگاه

خواجه نصیرالدین طوسی فعلی) برای انجام کار فرھنگی به آن منطقه  رفتم تا با تبلیغ خود، اختالفات کرد و ترک

جلوگیری کنیم. اما ریشه داری مساله  کردستان از یک طرف و ھمجوار شدن این منطقه با مناطق جنگی (با

عراق)، باعث شد که با  تمام وجود تا پایان جنگ در آن منطقه، در مسئولیت ھای فرماندار نقده، مھاباد و  معاونت

سیاسی استان کردستان، بمانم و به اندازه توانایی ام و به عنوان نماینده دولت  از حقوق مردم کرد در آن سال ھای

بحرانی دفاع کنم »

(کتاب «پس از دوم خرداد»، صفحات 40 و ) 41

جالیی پور به سادگی دروغ می گوید. فرمان خمینی برای اعزام نیرو به کردستان در مرداد ۵٨ و برای سرکوب مردم

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu.yriIxGhR0ATJNXNyoA;_ylu=X3oDMTB2Z2VtZDE4BHNlYwNzcgRwb3MDNARjb2xvA2UEdnRpZAMEbANXUzE-/SIG=126diboat/EXP=1183701547/**http%3a/www.asre-nou.net/1382/bahman/8/m-rabii.html


7/19/13 didgah شبکھ ی دیدگاه: نیروھای سرنگونی طلب متحد شوید

www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17673 3/9

جالیی پور به سادگی دروغ می گوید. فرمان خمینی برای اعزام نیرو به کردستان در مرداد ۵٨ و برای سرکوب مردم

کردستان صادر شد و پس از آن بود که اعزام نیرو برای سرکوب مردم کردستان بر اساس دستور خمینی شدت

گرفت:

«از اطراف ایران گروه ھای مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کرده اند من دستور بدھم به سوی پاوه

رفته، غائله را ختم کنند. من از آنان تشکر می کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می کنم، اگر با توپ ھا و

تانک ھا و قوای مسلح تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من ھمه را مسئول می دانم...» (روزنامه ھای

کیھان و اطالعات و...، شنبه 27 مرداد ماه 1358)

«...اکیدا به کلیه قوای انتظامی دستور می دھم که به پادگان ھای مراکز ابالغ کنند که به قدر کافی به طرف سنندج

حرکت کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمایند. پاسداران انقالب در ھر محلی ھستند به مقدار کافی به طرف

سننج و تمام کردستان با پل ھوایی بسیج شوند و با تمام شدت اشرار را سرکوب نمایند. تاخیر و لو به قدر یک

ساعت از وظیفه به شدت تعقیب می شود. از ملت ایران می خواھم که مراقب باشند ھر یک از ماموران تخلف کردند

فورا اطالع دھند. من انتظار دارم که تا نیم ساعت دیگر از قوای انتظامی به من خبر بسیج عمومی برسد. والسالم

روح هللا الموسوی الخمینی، 28 مرداد 1358»  (روزنامه کیھان، 29 مرداد 1358)

 

می بینید چه  آدم خوبی، پس از گذشت دو دھه وقتی می خواھد از دلیل اصلی رفتن به کردستان بگوید مدعی

می شود که درس و مشق و دانشگاه را ول کرده و به کردستان رفته تا مانع «ا ختالف کرد و ترک» شود. گویا در

کردستان اختالفی بین کرد و ترک بوده و این ھا رفته بودند آن اختالف را فیصله دھند. این ھم نظرات بدیع یک

جامعه شناس از نوع رژیم است.

جالیی پور نیز با زرنگی پست خود را معاونت سیاسی استانداری قلمداد کرده و از ذکر امنیتی آن خودداری می  کند

تا سابقه ی او در پرده باقی بماند و ھمه فکر کنند که البد به منظور کار فرھنگی و رفع اختالف بین ترک و کرد آن جا

بوده است. پست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مھم ترین پست در استانداری بوده و به لحاظ اجرایی

گرداننده ی استانداری است. اھمیت آن در پاره ای موارد از خود استاندار ھم می تواند بیشتر باشد. حمیدرضا

جالیی پور، ھمچنین  در کتاب دیگر خود تحت عنوان «دولت پنھان»، درباره نقش خود در کردستان، می نویسد:

«... در سالن حسینه ارشاد...، یک نفر از وسط جمعیت بلند شد، گفت، آقای  جالیی پور، از آن 59 نفر کرد مھابادی

که در سال ھای اول دھه 60 اعدام شدند، بگویید .  سئوال این است که شما در آن زمان فرماندار مھاباد بودید؛ حاال

واقعا داستان این  اعدام ھا چیست؟

آن 59 نفر به اتھام عضویت در گروه ھای مسلح حزب دموکرات و  کومه له و شرکت در درگیری ھا دستگیر

شده بودند و در دادگاه انقالب اسالمی تبریز  محاکمه و اعدام شدند...» (دولت پنھان، ص 223)

می بینید به چه راحتی از اعدام ۵٩ نفر سخن می  گوید و آن را تأیید می کند. این تازه در رابطه با موضوعی است که

مشخصاً  مطرح شده و پای او گیر است. صدھا جنایت اتفاق افتاده که صحبتی از آن نیست و جالیی پور ھم لزومی

به روشنگری در مورد آن نمی بیند.

خبرنگار نیوزویک به نقل از جالیی پور در «مقاله احمدی نژاد از نگاه نیوزویک» که در سایت «حوزه غرب تھران جبھه

مشارکت ایران اسالمی» آمده از دوران اشتغالش در کردستان چنین می  گوید:

ھمیشه در حالیکه یک نارنجک زیر متکایم قرارداده بودم می خوابیدم تا در صورت حمله احتمالی کردھا آماده

باشم.

http://tehran-gharb.blogfa.com/post-32.aspx

معلوم نیست او که برای کار فرھنگی و دفاع از حقوق مردم کرد رفته چرا مورد ھجوم کردھا قرار می گیرد که شب ھا

نیز با نارنجک می  خوابد. چرا کردھا این چنین قصد جان او را کرده بودند که در خواب ھم احساس امنیت نمی کرد.

استفاده از نارنجک حتا در خواب چه تناسبی با کار فرھنگی دارد؟

 

حمیدرضا جالیی پور یکی از اتھاماتش مسئولیت داشتن در قتل ۵٩ شھروند کرد است که خود به سادگی از آن یاد

می کند. فراموش نکرده ایم که حمیدرضا جالیی پور یکی از حامیان محاکمه و اعدام صدام حسین به جرم اعدام ١۴٨

شیعه در سال ١٩٨٢ در عراق است.

جالیی پور دوست و ھمکار قدیمی احمدی نژاد است. نیوزویک در مقاله ی یاد شده، در مورد رابطه ی این دو نفر

می  نویسد:

http://tehran-gharb.blogfa.com/
http://tehran-gharb.blogfa.com/post-32.aspx
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«احمدی نژاد و ھمقطاران انقالبی اش که برای جنگیدن به آن نواحی رفته بودند بسیار بی تجربه بودند. " حمید

رضا جالیی پور" ، استاد جامعه شناسی دانشگاه تھران که در آن زمان در سن بیست سالگی سمت فرمانداری

کردستان را بر عھده داشت آنروزھا را اینگونه بیاد می آورد:" آنروز ھا کشور در دست دانشجویان بود. به یاد دارم که

در آن دوران حتی ریشم ھم در نیامده بود!"

با کمک جالئی پور، احمدی نژاد به سمت معاونت فرمانداری رسید. کردستان در آشوب بود. از طرفی

سربازان عراقی و از سویی دیگر مبارزان حزب دموکرات کردستان ایران، ھر کدام به مثابه یک تھدید بزرگ بودند. اما

تا آنجا که جالیی پور بیاد می آورد، احمدی نژاد به ندرت به "مھاباد" سفر می کرد.»

http://tehran-gharb.blogfa.com/post-32.aspx

احمدی نژاد امروز را در نظر بگیرد خود متوجه خواھید شد که حمیدرضا جالیی پور ٢٧ سال قبل چگونه فکر می کرده

و چه عملکردی در کردستان می توانست داشته باشد که یار غار او احمدی نژاد بوده است.

سایت ادوار نیوز متعلق به دفتر تحکیم وحدت پس از معرفی سید محسن تسلطی از سوی احمدی نژاد به عنوان

وزیر نفت نوشت:

«تسلطی با شیخ عطار ، زریبافان ، جالیی پور و احمدی نژاد دوستی قدیمی دارد»

http://www.advarnews.us/economy/218.aspx

این افراد باندی بودند که بر استانداری کردستان و فرمانداری ھای تابعه در سیاه ترین روزھای حاکمیت رژیم تسلط

داشتند. عملکرد زریبافان و احمدی نژاد را این روزھا شاھد ھستیم. حسین شیخ عطار نیز کسی است که اگر

پایش را از کشور بیرون بگذارد دستگیر خواھد شد. پای وی در پرونده ترور شاھپور بختیار گیر است. وی کسی

است که برای دو نفر از قاتالن تقاضای ویزا از سفارت فرانسه تحت عنوان کارشناس شرکت مخابرات کرده بود.

دوستان قدیمی آقای جالیی پور را چنین کسانی تشکیل می دھند.

عباس عبدی یکی دیگر از جامعه شناسان رژیم است. او در این مورد می گوید: «تنھا فعالیتم حضور در گروه

علمی ـ تخصصی انجمن جامعه شناسی ایران است، و اگر چه من دارای مدرك جامعه شناسی نیستم، اما

اولین ھیأت مدیره انجمن لطف كردند و به لحاظ سوابق پژوھش ھایم در جامعه شناسی مرا به عضویت افتخاری

انجمن درآوردند.»

او در مورد دیگر فعالیت ھایش چنین می گوید:

«... از اواسط تصرف سفارت آمریكا به شیراز رفتم و یك سال و اندی دبیر ھیأت ھفت نفره فارس بودم، سپس

مجددًا به تھران بازگشتم و در بخش اطالعات خارجی دفتر اطالعات و تحقیقات نخست وزیری مشغول شدم و

مطالعات سیاسی اجتماعی خود را از این مقطع آغاز كردم كه دو تحقیق روابط سوریه و عراق و نیز استراتژی

پیشنھادی برای ایران در افغانستان محصول این دوره ھستند كه بخشی از آنھا نیز در وزارت اطالعات معاونت

بررسی ھای خارجی انجام شد، اندكی پس از تشكیل وزارت اطالعات بدون استعفا آنجا را ترك كردم و مسئول

دفتر پژوھش ھای اجتماعی در معاونت سیاسی دادستان كل كشور شدم و مطالعات میدانی اجتماعی خود را

از این مقطع آغاز كردم كه تأثیر زندان بر زندانی، مسایل اجتماعی قتل در ایران و جامعه شناسی حقوق ایران

محصول این دوره است.

پس از تعیین رییس جدید برای قوه قضاییه در سال 1368 و تغییر دادستان كل از آنجا بیرون آمدم و با راه اندازی

مركز تحقیقات استراتژیك ریاست جمھوری در مسئولیت معاونت فرھنگی این مركز فعال شدم و ھمزمان نیز در

روزنامه سالم به عنوان عضو شورای سردبیری فعالیت می كردم. »

http://www.ayande.ir/1385/01/post_9.html

 

تمام تالش عبدی به ھنگام نوشتن زندگینامه اش در این خالصه شده که ضمن اشاره به حوادث مختلف نقش

خود در این ماجرا ھا را تخفیف دھد.

عباس عبدی بدون آن که توضیح دھد یکی از رھبران دانشجویان پیرو خط امام تسخیر کننده سفارت آمریکا

بوده، تنھا می نویسد که «از اواسط تصرف سفارت آمریکا به شیراز رفتم» او ھیچ صحبتی از نقش خود در

تسخیر سفارت آمریکا نمی کند بلکه تنھا تالش می کند به خواننده بقبوالند که در آن ماجرا حضور داشته و از

نیمه راه به استان فارس رفته است.

ظاھرًا عبدی دچار فراموشی شده است. او تا فروردین ۶٠ الاقل ھفته ای یک بار در زندان اوین حضور داشت.

برای این ادعا الاقل یک شاھد زنده وجود دارد.

 

عباس عبدی جدای از نقش  تعیین کننده اش در تسخیر سفارت آمریکا به تیم بازجویی اعضای گروه فرقان در

http://tehran-gharb.blogfa.com/post-32.aspx
http://www.advarnews.us/economy/218.aspx
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عباس عبدی جدای از نقش  تعیین کننده اش در تسخیر سفارت آمریکا به تیم بازجویی اعضای گروه فرقان در

زندان اوین امدادرسانی می  کرد و اتفاقًا به خاطر دسترسی به اسناد سفارت آمریکا در اوین حضور می یافت. 

دوست عزیز و ھم بند سابقم حسین ملکی که در ارتباط با گروه فرقان دستگیر شده و ١١ سال زندان بود برایم

تعریف کرد در کنار بازجویانی که کار اطالعاتی و امنیتی پرونده  او را دنبال می کردند، عباس عبدی ھم یک بار با

صورت پوشیده و نقاب دار به سلول او در ٢٠٩ آمده و اسناد و مدارکی را ھمراه خود داشت و ادعا می کرد که

گروه ھای سیاسی از جمله فرقان با آمریکا رابطه داشته و آن ھا در سفارت به اسناد این وابستگی دست

یافته اند.

عبدی به این ترتیب تالش می کرد با وارد کردن فشار سیاسی و تئوریک زمینه الزم برای شکستن زندانی را

فراھم کند.

حسین تعریف می کرد، عبدی به ھنگام خروج از سلول از او می  خواھد که رو به دیوار بایستاد و تا او سلول را

ترک نکرده، برنگردد. حسین بی اختیار و به تصور این که او سلول را ترک کرده برمی گردد و پیش از آن که عبدی

درب سلول را کامًال ببندد، چھره او را می بیند. روز بعد حسین به بند عمومی زندانیان فرقان که به بند

«حفاظت» معروف بود منتقل می شود. این بند در یک ساختمان قدیمی سه اتاقه باالی ساختمان دادستانی

اوین در تپه ھا قرار داشت. در آن جا حسین از طریق مسعود خاموشی برادر زن توانائیان فر که به خاطر داشتن

ارتباط ساده با یکی از اعضای فرقان دستگیر شده بود متوجه می شود که عبدی ھر ھفته برای ارشاد آن ھا به

اوین مراجعه کرده و کالس ھای تئوریک و سیاسی برای آن ھا می گذارد.

در واقع سنگ بنای پروژه ی تواب سازی در زندان را عباس عبدی، عبدالحمید دیالمه نماینده رژیم از مشھد که

در انفجار حزب جمھوری کشته شد و معادیخواه در سال ۵٩ در اوین گذاشتند و بعدھا بصیرت، موسوی، حسین

شریعتمداری، حسن شایانفر و... آن را دنبال کردند. 

عباس عبدی در زندگینامه خود با زرنگی می گوید «یك سال و اندی دبیر ھیأت ھفت نفره فارس بودم، سپس

مجددًا به تھران بازگشتم و در بخش اطالعات خارجی دفتر اطالعات و تحقیقات نخست وزیری مشغول شدم»

عبدی توضیحی نمی  دھد که «دفتر اطالعات و تحقیقات نخست وزیری» به ریاست خسرو تھرانی و معاونت

سعید حجاریان در واقع ھسته  ی اولیه وزارت اطالعات و آدمکشی بود.

او توضیح نمی دھد چگونه دبیر ھیأت ھفت نفره فارس که در رابطه با مسئله ی زمین و مشکالت ارضی فعال بود

یک دفعه به یک نھاد اطالعاتی منتقل می شود؟

عبدی به صرفه نمی بیند توضیح دھد که به خاطر رابطه تنگاتنگ با دادستانی و سیستم اطالعاتی و تجربیاتی

که کسب کرده بود به بخش مزبور منتقل شده است.

عبدی دوباره توضیح می دھد که «اندكی پس از تشكیل وزارت اطالعات بدون استعفا آنجا را ترك كردم» او به

صرفه نمی بیند بگوید که یکی از بنیانگذاران وزارت اطالعات و اولین ھسته ھای آن بود. فقط می گوید که « بدون

استعفا آن جا را ترک کردم». عبدی در واقع مسئولیت نھاد «بررسی» در وزارت اطالعات را به عھده داشت.

وظیفه او در این نھاد بررسی وضعیت افراد برای استخدام در وزارت اطالعات بود.

او سپس می گوید: «مسئول دفتر پژوھش ھای اجتماعی در معاونت سیاسی دادستان كل كشور شدم» او

توضیحی نمی دھد که دادستانی کل کشور و موسوی خوئینی ھا در این دوره مشغول انجام چه کاری بودند.

داشتن مسئولیت در دادستانی کل کشور آن ھم در سیاه ترین روزھای کشور آیا شایسته عذر تقصیر خواستن

از مردم ایران نیست؟

عبدی تنھا می گوید: «پس از تعیین رییس جدید برای قوه قضاییه در سال 1368 و تغییر دادستان كل از آنجا

بیرون آمدم». او توضیحی نمی دھد که در دوران دادستانی کل موسوی خوئینی ھا قتل عام سال ۶٧ در

زندان ھای کشور به وقوع پیوست و رئیس او ھم به عنوان دادستان کل و ھم به عنوان عضو شورای عالی

قضایی یکی از عوامل اصلی این قتل عام است. آیا عبدی به عنوان یکی از مسئوالن دادستانی کل کشور

می تواند دامان خود را از این قتل عام ھا پاک و مبرا جلوه دھد.

عباس عبدی که با دسیسه   ی او و ھمدستانش امیر انتظام دستگیر و با حکمی ظالمانه به حبس ابد محکوم

شد، پس از گذشت بیش از دو دھه از این ظلم آشکار بدون آن که از کرده خود پشیمان باشد و طلب عذر و

بخشش کند در مقام قاضی و حاکم شرع می گوید: 

«به نظر من آقای امیر انتظام بیش از آن چه حقش بود در زندان مانده، حدود پنج سال زندان برایش کافی بود.»

آن سوی اتھام،خاطرات عباس امیر انتظام، جلد ١، صفحه ی ٢، نشرنی، چاپ چھارم. ١٣٨١

مالحظه می  کنید مخالفت این دسته افراد با خشونت و خشونت طلبی از چه زاویه ای است؟ «عدالت» در منظر

آن ھا به چه معناست؟ برخورد عبدی با امیرانتظام را ببینید تا به وضع و حال بقیه قربانیان نقض حقوق بشر در

نظر ایشان پی ببرید.

 

ایرج مصداقی

١۶ تیر ١٣٨۶

Irajmesdaghi@yahoo.com
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منبع: سايت ديدگاه 

نسخه ی چاپی   

ارسال اين مطلب به دوستان 

در آرشیو سايت ديدگاه: 

مطالب ديگر از ایرج مصداقی:

>  گزارش ٩٢، نامه ی سرگشاده به مسعود رجوی    
>  گفتگویی از تلویزیون نوروز   

>  به روز کردن لیست تروریستی و واکنش  ھای رژیم   
>  نوری زاده و زنده یاد شاپور بختیار   

>  مروری بر روایت ھاشمی رفسنجانی از پایان قتل عام ۶٧ و اطالعات ارائه شده از سوی دادستانی   
>  با آب ھفت دریا نیز ننگ کشتار ۶٧ را نمی توان شست   

>  لیست تروریستی آمریکا و رابطه آن با نجات جان ساکنان اشرف   
>  مادر ھنوز غصه ی عطیه را دارد   

>  نحوه برخورد دولت موسوی با کشتار ۶٧ و موارد نقض حقوق بشر در مجامع بین المللی   
>  ھوشنگ اسدی بدون ھیچ پروایی ھمچنان دروغ می گوید   

>  از بھناز شرقی نمین تا ھاله سحابی   
>  با چھره ی مجید قدوسی یکی از مسئوالن کشتار ۶٧ آشنا شویم   

>  توضیحی در ارتباط با نقد کتاب ھوشنگ اسدی   
>  نقدی بر «نامه ھایی به شکنجه گرم»، چرا ھوشنگ اسدی دروغ می گوید؟   

>  کدیور و روایت کشتار ۶٧   
>  ایرج مصداقی: اشرف   

صدر االسالم) و مفقودشدن رابرت لوینسون    >  طه طاھری (مسعود 
>  با چھره ی داوود روزبھانی فرمانده حمله به پایگاه موسی خیابانی آشنا شویم   

>  با چھره ی مرتضی اشراقی عضو ھیئت کشتار ۶٧ آشنا شویم   
>  «خبر کوتاه  بود اعدام  شان  کردند!»*   

صلی کشتار ۶٧ در زندان گوھردشت    >  مھدی نادری فرد یکی از عوامل ا
>  یادی از آیت هللا منتظری و نکاتی چند در ارتباط با میزگرد سیاسی ٣٠ آذر ٨٨ سیمای آزادی   

>  نامه سرگشاده به خانم زھرا رھنورد   
>  تاریخ گفت وگوھای درونی بخش مارکسیست لنینیست مجاھدین و چریک ھای فدایی خلق   

>  فردا را چگونه باید ساخت؟   
>  برای آن ھایی که خواھان حقیقت اند   

صالنی و ايرج مصداقی    >  «آفرين بر نظر پاک خطا پوشش باد» پاسخی به «دکتر احمد صدری»ھا، مھدی ا
صالنی - ايرج مصداقی    >  ھان ای شرم! سرخی ات پیدا نیست، درباره نامه آرامش دوستدار به يورگن ھابرماس و واکنش ھا به آن- مھدی ا

>  ايرج مصداقي و «غزل امید»   
>  انتشار اخبار جعلی از سوی «پیک نت» در ارتباط با مھاجمان به خانه کروبی   

ضایی  جھرمی)    >  گرچه ما می گذریم راه می  ماند ( در رثای جاوادنه ھای ر
>  قتل عام ۶٧ 

در پاسخ ھای رسمی دولت جمھوری اسالمی   

>  نامه سرگشاده به میرحسین موسوی   
>  مادر امامی و آغوش پر از عشق اش   

>  «محمد نبودی ببینی»، برادرت را کشتند!   
صر امنیتی نظام    >  نگاھی به زندگی اکبر خو ش کوش یکی از عنا

>  «آیا زندگی باز به آن ھا خواھد خندید»   
>  برای مظلومیت و تنھایی محمدعلی حاج آقایی   

>  شورای حقوق بشر سازمان ملل و ھمسر سعید امامی!   
>  با چھره ی سید حسین مرتضوی یکی از جنایتکاران علیه بشریت آشنا شویم!   

>  بھار با بچه ھا، بھار بی بچه ھا (یادی از دالوران خانواده  ی مدائن)   
>  «شرفیابی و درخواست عفو و انابه در حضور رھبری»   

>  اعدام توابان، تراژدی مضاعف   
>  سوءقصد به تواب نظام یا سناریوی جدید کودتاچیان   

>  احسان نراقی ھمچنان در خدمت قدرت   
>  کتاب «نگاھی به سازمان بین المللی کار، نقض حقوق بنیادین کار در ایران»   

>  عبرت ھای روزگار   
>  مسعود علی محمدی آخرین قربانی دستگاه امنیتی والیت فقیه   

>  بحران 88   
>  فرخ نگھدار و درد «فروپاشی» نظام   

>  از محرم و عاشورای ۶٧ تا محرم و عاشورای ٨٨   
>  پرسش و پاسخ در مورد فعل انفعاالت عراق و وضعیت مجاھدین و ... (بخش دوم)   

>  پرسش و پاسخ در مورد فعل انفعاالت عراق و وضعیت مجاھدین و ... (قسمت اول)   
>  آن کس که وابستگی ھای سیاسی و ایدئولوژیکش را نفی کند خود را نفی می کند   

>  گزارش ھای نادرست به ما خدمت نمی کنند- بخش سوم   
>  نقد فرھنگ سیاسی - حذف و سانسور در خاطرات زندان!- بخش دوم   

>  نقدی بر «آفتابکاران» نوشته ی محمود رویایی – بخش نخست   
صلی البی رژیم در انگلستان با فرماندھان سپاه پاسداران    >  ھمکاری یکی از فعاالن ا
صالح بازجوی معروف ٢٠٩ اوین نیست!    صدر االسالم (طه طاھری)، ھمان  >  مسعود 

>  مذھب در خدمت شکنجه و کشتار   
>  احمد توکلی و قتل فجیع نرگس جباری   

>  کندوکاوی در وقایع پس از انتخابات 22 خرداد 1388   
>  سخنی در باب فرصت طلبی گردانندگان سایت «اخبار روز»   

>  نامه سرگشاده به آقای مھدی کروبی   
>  فرھاد جعفری مدافع سینه چاک احمدی نژاد یا سھی سیفی وبگرد «روزآنالین»   

>  مسئوالن قتل عام زندانیان سیاسی

ھمراه با عکس ھایی از حسینعلی نیری، علی مبشری و...   
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ھمراه با عکس ھایی از حسینعلی نیری، علی مبشری و...   

صدای آمریکا با ایرج مصداقی [آغاز کشتار زندانیان سیاسی]    >  گفتگوی 
>  مقایسه ی دو متن متفاوت از «خاطرات زندان» مارینا نمت   

>  انتخاب مجید دوستعلی به دبیری دولت، گامی در جھت تکمیل ارکستر جنایتکاران   
صالح طلب»، عبدالکریم سروش    >  انقالب فرھنگی و فیلسوف «ا

>  متولدین دوم خرداد
گفتار دوم: سید حسین موسوی تبریزی   

>  متولدین دوم خرداد(گفتار اول)   
>  عماد الدین باقی و انکار شکنجه و اعدام در سیاه ترین روزھای رژیم   

>  «زندانی تھران». چوب حراج به خاطرات زندان   
>  یک توضیح و پوزش از کاربران دیدگاه   
>  عدو شود سبب خیر اگر خدا خواھد   
>  چه کسی ترور شخصیت می کند؟   

>  نظرات «استاد» عبدهللا شھبازی و چگونگی برخورد بقایای حزب توده با او   
>  یک نقد و یک پاسخ   

>  دستگیری خانم ھاله اسفندیاری و طرح چند پرسش   
>  شاعر، سینماگر، منتقد، استاد دانشگاه و ... یا دزد ناشی   

>  چه کسانی تیغ زنگیان مست را تیز کردند؟   
>  تصحیح یک اشتباه بزرگ و پوزش از روح بزرگ قتل عام شدگان تابستان ۶٧   

>  چه سیاستی به نفع مردم ایران است؟   
>  پاسخ ھای ایرج مصداقی به پرسش ھای سایت گزارشگران پیرامون احتمال حمله  نظامی، تحریم اقتصادی، بحران ھسته ای و ...   

>  عدالت دستگاه قضایی فرانسه   
>  پارس شغاالنِ  گر، به «ماه بلند» زندان   

>  روز آنالین، «داستان سال» و ادامه ی پروژه ی سفیدسازی (٣)- ایرج مصداقی   
>  مادر امامی و آغوش پر از عشق اش   

>  «من فدای ھمه ی مادر خونین کفنان»   
>  سرگذشت من و سرگذشت یک ترانه   

>  سفید کاران «روزآنالین» ھمچنان به افشای خود می پردازند   
>  توحش و جنایت در «ام القرا»   

>  سرقت ادبی یک نورسیده   
>  روز آنالین، حمزه فراحتی و پروژه ی سفید سازی   

>  رژیم و آشوب ھای فرقه ای در عراق (از عاشورای ١٣٧٣ تا عاشورای ١٣٨۵)   
>  برای آزادی زھرا علیقلی و تمامی زندانیان سیاسی تالش کنید!   

>  نامه سرگشاده به آقای احمد ابوالغیظ وزیر امور خارجه جمھوری عریی مصر   
>  تسخیری و مشکل «بارگاه ملکوتی حضرت ابولؤلؤ»   

>  پاسخ به پرسشی ھایی پیرامون انرژی ھسته ای، تحریم اقتصادی و...   
>  آن چه خوبان ھمه دارند تو تنھا داری!   

>  چند نکته در باره نقش رژیم در آشوب ھای عراق و تروریسم بین المللی   
>  بخشی از نقشه  ھای زندان ھای اوین، قزل حصار، گوھردشت و نیز محل ھای قتل عام تابستان۶٧ برگرفته شده از کتاب «نه زیستن،

نه مرگ»(چاپ دوم)   

>  سنگ بنای سه دھه کشتار و جنایت   
>  چند نکته 

در ارتباط با لیست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا
   

>  تأملی چند در برخورد با توابین   
>  نقش  جناح ھای رژیم در پیشبرد سیاست ھسته ای رژیم   

>  چه کسی مسئول است؟   
>  خداحافظی با دوستان بخش حقوق بشر دیدگاه   

>  اتحادیه بین المللی سندیکاھا(ITUC) تشکلی جدید در سطح جھان   
>  جعل تاریخ توسط یکی از فرماندھان ابله سپاه پاسداران   

>  تاریخ را آن گونه که اتفاق افتاده روایت کنیم!   
>  نگذاریم چشمه را تلخ کنند

به یاد جاودانه فروغ آزادی شکر محمدزاده   

>  گفتگو با ايرج مصداقي [راديو سپھر]   
>  به یاد طلعت ساویز   

>  در پوشش «چپ» در خدمت راست   
>  مصاحبه نشریه علیه اعدام با ایرج مصداقی   
>  مصاحبه نشریه علیه اعدام با ایرج مصداقی   
>  از ھشت مرداد ١٣۶٧ تا ھشت مرداد ١٣٨۵   

>  مظلومیت زندانی سیاسی
از محسن محمدباقر تا علیرضا شریعت پناه

   

>  گنجی و روش ھای مبارزاتی   
>  «توبه ملی» و نفی «خشونت»
صالح طلبان حکومتی»    در نگاه «ا

>  شکنجه در زندان ھای جمھوری اسالمی   
>  گنجی و قتل  عام زندانیان سیاسی   

>  نگاھی به گذشته  و چند نظر در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران   
>  اجرای عدالت و نه بخشش جنایتکاران!   

>  تیم ملی فوتبال ایران، نماینده مردم ایران   
>  دشمن دانا بلندت می کند، بر زمین ات می زند نادان دوست   

>  مسئولیت شما چه می شود؟   
>  این پیروزی بر شما مبارک باد

«این که رژیم از چه طریق می خواھد
عقب نشینی کند مربوط به خودش است»   

>  جنگجوی سپیده  دمان   
صالح طلبی و چند جمله از برتراند راسل    >  سرنگونی، ا

>  برای دست یابی به حقوق مردم ایران
چه بایستی کرد؟   

>  یک گام به پیش   
>  استراتژی به سیم آخر زدن و مشخصه ھای آن   

>  چرا انفجار حرم «عسگرین» می تواند کار رژیم جمھوری اسالمی باشد   
>  «ھان اینک وقت کارزار است»   

>  نقض حقوق بشر و وظایف ما   
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  [ Zendanie.Siasi@Yahoo.Com ]  [ضا [تاریخ ارسال: Jul 2007 11]  [ارسال کننده: ر

با درود به آقای مصداقی

من به سھم خود از افشاگری ھایی که مینمایید تشکر میکنم و سخت کوشی . نکته بینی و حافظه خوبتان را به شما
تبریک می گویم

پاینده باشید   

[تاریخ ارسال: Jul 2007 11]  [ارسال کننده: سیاوش]  [  ]  

ضمن عرض سالم و خسته نباشی به تمامی دست اندرکاران سایت دیدگاه 
آقای مصداقی خسته نباشی.

من در داخل ایران زندگی میکنم و مجله چشم انداز راتا شماره 44 که به تازگی چاپ شده را دارم . چند باری با مجله

در مورد 30خرداد 60 مکاتبه کردم، نامه ھای من را با سانسور که مختص رژیم آخوندیست چاپ کردند . از جمله در مورد
موسوی تبریزی و برخورد امام علی با خوارج میباشد . از شما میخواھم اول از ھمه لطف هللا میثمی و حسین رفیعی و
محمدی گرگانی که روزگاری با سازمان بودند را افشا کنید و ماھیت آنھا را برای ما که شناخت چندانی از آنھا نداریم

برمال کنید.

دست مریزاد . در راھتان موفق و سربلند باشید   

[تاریخ ارسال: Jul 2007 10]  [ارسال کننده: اکل]  [  ]  

اگرچه در منازعات طرفھای حاکمیت تنھا جانب احتیاط رامیتوان و باید گرفت، مایلم در اینجا، با تحسین کامل نوشته ایرج
مصداقی، نکاتی را در باره جناح ھاشمی (سابقا اصالح طلب)و پادوھای مطبوعاتی او (در اینجا جامعه شناس) مطرح

نمایم.

خط امامی ھا که در ده 60 منحصرا به شغلھای جذاب امنیتی در داخل و خارج جمھوری اسالمی اشتغال داشتند و در
دھسال اخیرخودرا اصالح طلب مینامند بعلت عدم مالکیت مستقیم بر منابع مالی و ثروت (یعنی غارت محرومان) ھمواره
ناچار به کارگزاری، پادوگری و مدیریت امور مالکان مستقیم منابع مالی و ثروت بوده اند. ودر این راه گاه توسط ھاشمی

از سیاست اخراج شده اند و گاه خامنه ای (بقول مسعود رجوی) بعداز ھفت بار دورسرچرخاندن، اجازه شرکت در
انتخابات را بطور ادبارآمیز در جلویشان انداخته است.

در ھشت سالی که، تحت نظر، اجازه اداره امور فرعی در دست داشتند بسیار کوشیدند تا با دست اندازی بر منابع
مالی و ثروت (بخصوص نفت و گاز) برای بقای سیاسی خود شرایط الزم را مھیا سازند اما باین مھم نتواستند نایل آیند.

اینجاوآنجا یک دله دزدی که افشا میشد وآنچه که پنھان ماند اینک بیرحمانه توسط احمدی نژاد دستمایه تسویه حساب
سیاسی میشود- گاه بنام اختالس مانند13 مدیر زندانی شرکت نفت و گاه ببھانه جاسوسی- که در ھردو مورد باید

گفت: " گر حکم شود که مست گیرند...".
اینان اینک - مستاصل - دوباره، به کارگزاری این بارساالر از ستور افتاده ( کروبی) یا آن عالیجناب ھفت رنگ پوش

>  نقض حقوق بشر و وظایف ما   
>  نقض حقوق بشر و وظایف ما - بخش چھارم   
>  نقض حقوق بشر و وظایف ما - بخش سوم   

>  حجت زمانی «حجت» و «حرمت» زندانیان سیاسی ایران   
>  الھام افروتن، حجت زمانی و توطئه ھای رژیم   

>  یقه واقعیت را نمی توان گرفت (در مورد کتاب نه زیستن نه مرگ)   
>  حجت زمانی ھم رفت، اما جادوی نگاھش باقی خواھد ماند   

>  نقض حقوق بشر و وظایف ما - بخش دوم   
>  فرمانده کبیر آزادی، شعری از مجاھد شھید علی خلیلی در وصف سردار خلق موسی خیابانی   

>  نقض حقوق بشر ترفندھای رژیم و وظایف ما - بخش اول   
>  اعالمیه جھانی حقوق بشر دستاورد بزرگ بشریت   

>  از ماست که بر ماست - نقدی بر اطالعیه «کانون فعالین چپ و کمونیست ایرانی در دانمارک»   
>  فیلم مستند«جنبش دانشجویی ایران» ساخته ی حسین پویا گام نخست در راھی طوالنی   

>  نگاھی دوباره به کشتار تابستان ۶٧   
>  جنازه قاضی مقدس رو در روی مظلومیت گنجی و...   

>  بھرام که گور می گرفتی ھمه عمر / دیدی که گور بھرام گرفت   
>  بخش جديد سايت ديدگاه - روزشمار قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧   

>  مخلصِ جمھور یا مخلصِ سپاه قدس و باندھای فاشیستی رژیم   
>  این آمار را از کجا آورده اید؟   

>  قابل توجه دوستان و دشمنان اکبر گنجی   
>  پشت صحنهِ  داستانِ « احمدی نژاد و گروگان گیری »   

>  «سرنگونی» آرمان «دانه ھای انسانی» خفته در خاک - يادداشت ھفته ايرج مصداقي   
>  ILO - نگاھی به کنفرانس بین المللی کار و سیاست ھای به کار گرفته شده از سوی رژیم در این کنفرانس  بخش ھفتم)   

>  ILO - پیشرفت دولت جمھوری اسالمی در سال ھای گذشته در سازمان  بین المللی کار (بخش ھشتم - پاياني)   
>  ILO - تشکل ھای کارگری رژیم از نگاه سازمان بین المللی کار (بخش ششم)   

>  ILO - خانه کارگر جمھوری اسالمی (بخش پنجم)   
>  ILO - تشکل ھای کارگری در جمھوری اسالمی و مغایرت آن ھا با کنوانسیون ھای بین  المللی (بخش چھارم)   

>  ILO - گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با اجرای کنوانسیون ھا و توصیه نامه ھا به نود و سومین کنفرانس بین المللی کار و کمبودھای آن
(بخش سوم)   

>  ILO - کنوانسیون ھای بین المللی که مورد تصویب دولت ھای ایران قرار گرفته   اند (بخش دوم)   
>  ILO - کنوانسیون ھای بین المللی، ترفند ھای رژیم (بخش اول)   

>  تقدیم به مرجان عزیزم، آن که جایش در «نه زیستن نه مرگ» خالیست - «قشنگی و قدیمی»   
>  نقد بی غشم آرزوست ...   
>  نقد بی غشم آرزوست...   

>  با فعالیت ھای رژیم برای منحرف کردن مقوله حقوق بشر آشنا شویم [۴]   
>  با فعالیت ھای رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم [٣]   
>  با فعالیت ھای رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم [٢]   
>  با فعالیت ھای رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم [١]   

>  سخن سردبیر   

نظر دیگران در پیوند با این مطلب: 
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اینان اینک - مستاصل - دوباره، به کارگزاری این بارساالر از ستور افتاده ( کروبی) یا آن عالیجناب ھفت رنگ پوش
(ھاشمی) روی آورده اند و ندای عاقالن را ناشنیدند که از اول گفتند در اینراه فقط خواجه گی حرمسرا سرنوشتتان

است.
خط امامی ھا که عمدتااز دوگروه سیاسی-عقیدتی و بوروکرات-تکنوکرات تشکیل یافته اند در حالیکه در وفاداری به

مبادی و نمادھای جمھوری اسالمی ھمچون والیت فقیه و خمینی صاحب درجات بسیار متفاوتی ھستندو عمدتاوعمال -
بخصوص باین دو - اھمیتی نمیدھند وآنھارا تنھایادآور سالھای «نامطبوع» شصت میدانند، مبانی عقیدتی-سیاسی

اقتصادی شان بطور عمده بر نظریات ورشکسته وارتجاعی نیولیبرال و پست مدرن استواراست و دو بیشتر بھمین علت
در پروژه استعماری اروپا برای تطھیر رژیم نقش اول را بعھده داشتند. باری، منتھا، ورق برگشت و نیولیبرالیسم سرمایه

جھانی را به آستانه فروپاشی کشاند و اقتصاد جنگ بعنوان تنھا برونرفت انتخاب شد. دیگر جایی برای مماشات
(appeasement) باقی نماند و دیگر دلیلی برای ادامه نقش خط امامی ھاوجود نداشت. 

در شرایط نوین حاکمیت جمھوری اسالمی چاره ای بجز یک کاسه کردن منابع و توانایی ھایش را نداشته و ندارد. ھمو
ھم میبایست به اقتصاد جنگی روی آورد و دیگر پولی نیست که خرج این یا آن لوس بازی مانند کسب جایزه از فستیوال

سینمایی برای بیمایگان (ر.ک. مقاالت بصیر نصیبی) و یا کنفرانس و سخنرانی تحقیقاتی استراتژک بیمزه برای بیسوادان
گردد(ر.ک. «بي تعارف، درباره شکست  پروژه ھاي تقريب» از نجفعلي میرزايي رایزن فرھنگی سابق جمھوری اسالمی و

رئیس فعلی بخش مطالعات ايراني-عرب سازمان گفتگوي تمدنھا).
در حالیکه دایره معتمدین و خودیھا بقدری تنگ شده است که دیگر برای ھاشمی و کروبی و رضایی نیز جایی در پشت

میز نیست. اصالح طلبان سابق، در این میان، یارخت سفر بستندو بقول دکتر ملکی «حاشیه نشینی در راحت» را
گزیدند و یا روزازنو بکارگزاری این وآن روزی میگذرانند. غافل ازاینکه "خداوند روزی بحق مشتغل/پراگنده روزی پراگنده دل".

حاکمیت قطبی شده جمھوری اسالمی راامروز -بدون طنز- میتوان به دو گروه «اھل راز» و «سوته دالن» تقسیم نمود.
کارکرد گروه اول را - که با تمرکز کامل طرحھایش را دنبال میکند - درتالش برای تسلط و تصاحب کامل تمام منابع قدرت
میتوان خالصه نمود. گروه دوم، اما، پس یک از یک دوره آه و ناله و نفرین اکنون میرود که حول چند پدیده شکل و جبھه

بگیرد. مقابله این دو گروه اجتناب ناپذیر شده است واین امر وابسته بآن نیست که بخواھند یا نه بلکه تابع شرایط موجود
و از اراده آنان خارج. در گذشته رژیم ھمواره توانسته است بامکانیسم ھای طبیعیش مقابله را به حیطه فرعی محدود

نماید اما اینبار وضعیت فرق میکند . عامل خارجی که در گذشته در خدمت تحکیم رژیم عمل میکرد اینک بعکس آن مبدل
شده است. باید دید خط امامیھا اینبار چه نقش خفت باری را بعھده خواھند گرفت. 

   A.K.Lahsai

  [ Muhaajer40@Yahoo.Com ]  [ارسال کننده: شھره مھاجر]  [Jul 2007 10 :تاریخ ارسال]

خسته نباشید آقای مصداقی
چه خوب است . ھر روز . تمام دشمنان اصلی مردم ایران و قاتالن فرزندان ملت را معرفی کنید . تا در روز بزرگ پیروزی

در دادگاه ھای مردمی با حضور وکال و ھیات ھای منصفه به محاکمه ای عادالنه کشیده شوند. و ضمن اعدام نشدن .

به سزای اعمال جنایتکارانه شان برسند.به امید آنروز.و به امید پیگیری تان در افشاگری.   
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