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ــاتی« ــک اط�ع ــم اســ�می در» بان  رژی
 نگردیـد رج کشور یک شبه راه اندازیخا

ـــارور ـــر  »ھمـــایش« و ،نگشـــت و ب اخي
اولـين  نيـز در ایـران کشـور ایرانيان خارج

آن ظـــرف ســالھای گذشـــته  نمونــه ی
در بریتانيـا، سـوئد، ھلنـد،  .اسـتنبوده 

ــان  ــا بيســت ... وفرانســه، آلم ــانزده ت پ
ــران  ــم اســ�می ای ســال اســت کــه رژی
انـواع ميھمــانی ھـا و گردھمــایی ھــای 
ـــا مقاصـــد و محمـــل ھـــای  ـــل را ب مجل
اقتصادی، فرھنگـی، مـذھبی و علمـی 
ــــن  ــــه در ای ــــرده اســــت، ک ــــزار ک برگ
گردھمایی ھـا گـاھی چنـد ھـزار تـن از 

ارج کشــور شـــرکت م خـــایرانيــان مقــي
  .داشته اند

ــی  ــه ایران ــود در جامع ــيت موج حساس
خارج کشور در پيوند با تحرکات رژیم اس�می در خور توجه است، اما سالھای گذشـته وضـع بـه گونـه ی 

  .ه استدیگری بود
از  لشـکری داشتنگسيل  بازمی گردد و دوره اول ریاست جمھوری ھاشمی رفسنجانی شروع ماجرا به
 جامعـه فرھنگـی» افـراد خوشـنام« اینـان را تعـدادی از .ی رژیم اس�می بـه خـارج کشـورعوامل اط�عات

  .نده اھمراھی می کرد ایرانی
بودند و در یـک دوره مده م خارج آایرانيان مقي به دیدار »عفو عمومی« جنایتکار با بسته تشویقی گروھی

ایـن دوره  در .ه مـذاکره نشسـتندبا بسياری از ایرانيان تبعيـدی بـ ،سالھای پس از آن نيز و ،ھشت ساله
  .، کسی به درستی نمی دانداست رفتهچه بر جامعه ایرانی خارج کشور  ساله بيست

  
*    *    *  
ھنـگِ فر را می بينـيم کـه در دھليزھـای ای بازگو نشده خاطراتانبوھی از  که نگاه کنيم، مانبه دور و بر

تجربـه ھـای  سانسور فرھنگی، این بخشی از .است گردیدهمدفون  ایرانيان خودسانسوری خودمداری و
بخـش  .بـوده اسـت در خـارج کشـور مستقيم ایرانيان برون مرز در پيوند با عملکرد عوامل رژیـم اسـ�می

ی و سـکوت، روامـدارکـه  جامعـه تبعيـدی ایرانـی اسـت از فعـل و انفعـا`ت یاخـاطرات دفـن شـده  دیگر
       .کرده استدیگر توجيه  ھای را در بخش ایرانيان خودسانسوری

  
در رابطـه  خـود در جریان تجربه ھای من را ایرانی فعا`ن سياسی و اجتماعی ھرگاه در سالھای گذشته

امنيتـی، موقعيـت خانوادھـا، د`یـل ( چنـد یبـه د`یلـ ب�فاصـله و، داده انـدرار با عملکرد رژیم اس�می ق
   .نده اکردمنع  ن اط�عات موجود من را از رسانه ای کرد ...)احساس خطر در خارج کشور و

از بـا رنـج و مشـقت تکـه تکـه ھاشـان  ھر بـارکه  و مشاھداتی ه استفعاليتھای ميدانی ام بوددر کنار، 
انسـانھای » ھمکـاری« شـانانتشـار و رسـانه ای کـردن  شرط و می شدندآوری جمع دا`نھای مخوفی 

  .ه استبود تبعيدی
 توجيھـات تا بوده  ام قابل ھضم برای تا حدودی وس آمدن ھاشانی این جامعه، و کش و قعذر و بھانه ھا

  .درا آشوب می کن یانسان ھر ای که دل»روشنفکرانه«
  

*    *    *  
  .در زیر م�حظه می کنيد کشور چھار تجربه را در پيوند با تحرکات رژیم اس�می در خارج

به متن نوشتاری  ندن است که عيناً با مدیر داخلی کانون ایرانيان ل ای تلفنی مصاحبه ای، اول گفتگوی
  .ندارد این گفتگو به توضيح تکميلی نياز .تبدیل شده است
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  . است» جامعه ایرانيان لندن« با کارمند بخش زنان گفتگوی دوم

 ایشـان .»ایرانيـان لنـدن کـانون« مـدیر داخلـی درگفتگو بـا. اھميت انجام این گفتگو در مصاحبه اول است
بـرای ) و نھادھـای مشـابه( کـانون نھاد پناھنـدگی یم اس�می در لندن باسفارت رژمدعی می شود که 

  . تماس گرفته است یمقاصد معين
فردی از سپاه پاسداران انق�ب اسـ�می بـا  ،داده بودچند سال قبل منبع موثقی به من اط�ع از آنجا که 

از فعـا`ن فرھنگـی  من منبع( ارتباط گرفته است» ھمکاری« برای »جامعه ایرانيان لندن« نھاد پناھندگی
 با جامعه ایرانيان لندن تماس می گيرم و با کارمنـد بخـش زنـان) مقيم لندن است خوشنام جامعه ایرانی

  .گفتگوی کوتاھی انجام می دھم
  .بخش بسيار کوتاھی از این گفتگو را خواھيد خواند و خودتان به قضاوت خواھيد نشست

  
موی دمـاغ زنـان  متقاضی پناھندگی ای چند بار: گردد گذشته برمی به سالھای گفتگوی سومسابقه 

اینجا تھـران : به او می گویمرا در دو نوبت م�قات می کنم و  وی دوستان،به پيشنھاد . پناھجو می شود
یپـورت مـی بـا پرونـده ای کـه داری، د ...علم و کتل ات را جمع کن .ی کنیتو در لندن زندگی م نيست و

  ].طرات روزانه امبخشی از خارونویسی از [ شوی
چنـدی بعـد ریـش مـی گـذارد و از جمـع ھـای  او. وانمود می کرد علی اللھی اسـت لوطی مسلک بود و

چيزی که عجيب می نمود، رشـد اقتصـادی او در زمـان نسـبتاً کوتـاھی . خودش را کنار می کشد موجود
کـه مـی می دھـد اھجو پيغام تا چند سال بعد، که از طریق یکی از زنان پن ميخبری از او نداشتدیگر . بود

. تا خرخره درگيـر مـاجرایی بـود کـه مـی توانسـت جـان اش را بخطـر بيانـدازد ...خواھد من را م�قات کند
می کنـد کـه بـرای او حادثـه ای رخ موکول را به زمانی  ا که تعریف می کند، شرط انتشار اشماجرایش ر
  . باید بریتانيا را ترک کرده باشد س می زنمتا اینکه حد این گفتگو مدتھا خاک می خورد،. داده باشد

در  مـی خواھـد :پيشـنھاد مـی دھـدبعد از مصاحبه با حميـد نـوذری ایميلـی از او دریافـت مـی کـنم کـه 
را متـذکر مـی  در گذشـته گفتگوی مفصل انجام شده وقتی به وی ...کندگفتگویی تجربه ھایش را بازگو 

  . نبایستی منتشر شود ھيچوقت ی انجام شده وآن گفتگو در شرایط ویژه ا: شوم، می نویسد
در متن گفتگـو  را بيشتر توضيحات تکميلی .مصاحبه می پذیرم انجام شرایط او را برایبعد از چند مکاتبه، 

  .ام آورده
او را خيلی پيچيده تر و باھوش تر از گذشته می یابم و حدس می زنم او نبایـد در تصـميم : یک نکته دیگر

  .ه باشداش فردی عمل کرد
  

سـال نـود و نـه مـي�دی بـرای اولـين بـار از فعـال . سـالھا انتظـار کشـيده ام گفتگوی چھارمبرای انجام 
تجربـه ھـای محـدود دیگـر . شده اسـت مخاطراتیسياسی ای می شنوم که در بازگشت به ایران دچار 

  .ندبرای ام عنوان شده ا] of the record[»خارج از نوار« ھم ھمگی
اینکه فکر کنيم تمام فعا`ن سياسی و تشکي�تی که بـه ایـران سـفر  :باید توجه داشت ممھنکته به این 

 .اسـت و اسـتبدادی ذھنيتـی بغایـت غيرانسـانی ناشـی از کرده اند، سرنوشـت مشـابھی داشـته انـد،
رفته انـد و سـپس بـرای ھميشـه بـا عـالم سياسـت  از فعا`ن سياسی و تشکي�تی به ایران بسيارانی

  .اند هآنان تصميمی گرفتند و ھزینه اش را اینگونه پرداخت. رده اندقطع رابطه ک
تشـکي�تی ای  -آیا فعـا`ن سياسـی :این پرسش مطرح می شود اما بنا به ماھيت رژیم اس�می ایران،

  نبوده اند که در سفر به ایران مشک�تی برای آنان پدید آورده اند؟ 
  

*    *    *  
  

  گفتگوی اول
ليل کارتان با پناھجویان و پناھندگان ایرانی، در رابطه بـا فعاليتھـا و تحرکـات عوامـل علی شيرازی، به د* 

  تجربه ھایی داشتيد یا خير؟ آیا رژیم اس�می در ميان آنھا
معمو`ً ما از ھر فرد و گروه با ایرانيان و پناھجویانی که ( طبيعت کاری که ما انجام می دھيم با توجه به -

دگی مـی کننـد، بيشـتر ، و یا با کسانی که به عنوان پناھنده در این کشـور زنـوارد این کشور می شوند
  ...ع آنھا آشنا ھستيموبه ھمين خاطر ما با موض )ارتباط داریم

چون وقت این گفتگو محدود ھست و با افـراد دیگـر ھـم در ایـن مجموعـه بـا ھمـين محـدودیت زمـانی * 
  . م در پيوند با پرسش طرح شده، اشاره ای کنيدگفتگو خواھد شد، لطفاً به یکی از نمونه ھای مھ

اس�می بنا به ماھيت و عملکردش؛ به خاطر چھره بدی . ج: ی کلی این استببينيد، یکی از نمونه ھا -
مث�ً در شرایط . که از خودش در جامعه بين المللی به جا گذاشته، ت�ش کرده این چھره را بازسازی کند

یکـی از تـ�ش . حـا` بـه شـکل ھـای مختلـف. ردن ایرانيان به طرف خـودشفعلی وانمود کرده در جلب ک
ایـن بـوده کـه مـدارس فارسـی ایرانـی در  -که خوشبختانه در آن موفق نبـوده -ھای آنھا در سالھای اخير

  ...خارج کشور را زیر کنترل خودش بگيرد
  .برای مستند کردن اظھارنظرتان لطفاً فقط به تجربه انگلستان توجه کنيد* 
 فارسی لندن و انگلستان دعوت کردنـد و از مدارس برای این موضوع چند جلسه گذاشتنددر انگلستان  -

  .شرکت کنند در آن جلسات
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  ؟می کند ھم در این مورد تماس گرفتنداداره اش » کانون« آیا با مدرسه ای که* 
معلمـان اش  بـا و، که مدرسه کـانون ایرانيـان لنـدن اسـت» صمد بھرنگی« مدرسه بله، غيرمستقيم با -

ھا شرکت کنند، امـا مـدارس ایرانـی، از جملـه مدرسـه مـا در جلسـات آنھـا آنجلسه  برخورد شده که در
البته از طرف تعدادی از مدارس؛ مدیران و دست اندرکارانش به ایـن جلسـات رفتـه انـد . شرکت نکرده اند

  . تا به نوعی با آنھا ھمکاری کنند
  به ذھن تان می رسد؟�می در خارج کشور ھا و تحرکات رژیم اساز فعاليت ینمونه دیگر آیا* 
خـارج کشـور  در ھـای ایرانـی] کـانون[»کـاميونيتی« می خواستند با آنھا نمونه دیگر این بود که) مکث( -

  ...تماس بگيرند و آنھا را تحت کنترل بگيرند
  ماس گرفته اند؟ھم ت» کانون« درست است که در این مورد معين با آیا: من را اص�ح کنيد* 
با کانون ایرانيان لندن حـدود یـک سـال و نـيم پـيش تمـاس گرفتنـد و تحـت عنـوان اینکـه مـی . بله، بله -

خواھيم کار فرھنگی کنيم؛ عيد نوروز و جشن ھای ملی را برگزار کنيم، می خواستند کانونھـای ایرانـی، 
ت مـدیره مطـرح ئـما ھم این موضوع را با ھي که. از جمله کانون ایرانيان لندن را درگير این فعاليت ھا کنند

مـن . دنـاص�ً زیـر بـار چنـين چيزھـایی نمـی رو -ھمانطور که شاید اط�ع داشته باشيد -کردیم و آنھا ھم
  ...فکر می کنم رژیم اس�می خوشبختانه در این مورد موفق نشده

شماره تلفـن  آیا ؟لندن بودند شما از کجا فھميدی، افرادی که با شما تماس گرفتند، از سفارت رژیم در* 
  چکار کردید؟ ید؟آنھا را چک کرد

خودشان را معرفـی کردنـد و شـماره تلفـن دادنـد و تمـام مشخصـات خودشـان را دادنـد و گفتنـد از  ،نه -
البته گفتند، ما آن سفارتی ھای سابق نيستيم و افراد خاصی ھستيم که ھـدف  .سفارت زنگ می زنند

  [!]مان زدودن کدورتھاست
  !آن ھم به یک نھاد پناھندگی؟ ،یعنی از سفارت رژیم زنگ زدند و این حرفھا را گفتند *
ولـی شـما کـه مـی دانيـد چنـين . گفتند بخشی از سفارت ایم؛ عناصر مسـتقلی در سـفارت ھسـتيم -

  .چيزی غيرممکن است
جامعـه « بـهتقریباً در ھمين دوره زمانی فردی بـا کـارت شناسـایی سـپاه پاسـداران انقـ�ب اسـ�می * 

  . برای ھمکاری مراجعه می کند، آنھم با بخش زنان آن نھاد پناھندگی» ایرانيان لندن
  .خيلی خ�صه استنباط تان را از این فعاليتھا برای ام بگویيد

مـی  آنھـا فکـر مـی کـنم در ضـمن. من فکر می کنم این کارھـا ظـاھراً بـرای زدودن چھـره بـد آنھاسـت -
  . ند؛ شاید بخواھند برای بخش ھای امنيتی نيرو جمع کنندخواھند ایرانيھا را جذب کن

آیـا بایـد ایـن احتمـال را داد کـه عوامـل رژیـم اسـ�می در : این پرسش آخرم با گمانه زنی ھمراه است* 
  کشورھای دیگر اقدامات مشابھی کرده باشند؟

مریکـا آاز جملـه در  اکشـورھ تماسی که با ما گرفتند برای کار با کامينيوتی ھای ایرانی، در تمام. حتماً  -
حتا در خبری شنيدم که با بخشی از جامعه یھودی ایرانی در آمریکا در این رابطه تماس گرفتـه . ھم بوده

   .اند
  ؟رانی در کشورھای دیگر اط�ع داریآیا شما از عکس العمل نھادھای پناھندگی ای* 
  .ین زمينه ندارممتأسفانه ما رابطه زیادی با آنھا نداریم و من خبری در ا -

  .علی شيرازی، ممنون از شرکت ات در این گفتگوی کوتاه* 
  .خواھش می کنم -
  

*    *    *  
  

            گفتگوی دوم
در آغاز خودم را به طور کامل معرفـی مـی کـنم و ھـدف ام را از تماس تلفنی با جامعه ایرانيان لندن،  بعد

انيـان لنـدن اطـ�ع رسـانی و روشـنگری از جامعـه ایرانـی از انجام گفتگو با کارمند بخش زنـان جامعـه ایر
سپس از ایشان در مورد مراجعه کردن فردی از سپاه پاسداران انق�ب اس�می بـه نھـاد . عنوان می کنم

نيز توضيح می دھم که بـه منبـع خـود . پرسش می کنم و د`یل آنرا جویا می شوم» جامعه« پناھندگی
 چنـد را در»اسـتد`ل« ان این نھاد پناھندگی ایرانـی ایـنکارمند بخش زن .دارم کامل اطمينان مورددر این 

  : نوبت تکرار می کنند
یـک؛ در وھلـه اول اعتمـاد داشـته  ،]اظھـارنظر نمـی کـنم[اگر من روی چيزی قاطعيت نداشـته باشـم... 

حتـا اگـر مـن مطمـئن ھـم . ایـن دو چيـز اسـت. بگـویم] آنـرا[دوسـت داشـته باشـم در وھلـه دوم ،باشم
 کـه ا`ن واقعـاً مطمـئن نيسـتم، در وھلـه دوم  ]که آن فرد از سپاه پاسداران انق�ب اس�می اسـت[ودمب

  ....باید این انتخاب را داشته باشم که دوست داشته باشم راجع به اش حرف بزنم یا نه تازه
  

*    *    *  
  

      گفتگوی سوم
تـا . مـی گـذرد] مـدتھا[مرا دیـد شـماباری که  از آخرین: قبل از شروع گفتگو باید به مواردی اشاره کنم* 

اینکه شما از طریق پست الکترونيکی با من تماس گرفتی و تمایل خودت را برای انجام گفتگـو بـا مـن در 
  .ميان گذاشتی



 مجيد خوشدل /  انتشار چھار گفتگوی کوتاه/   )٣(رژیم اس�می در خارج تحرکات عوامل 

 

۴                                                                                       www.goftogoo.net 

 

تلفـن  تلفنـی بـا بـرای ایـن گفتگـو ھـم شـما. واھم بدانما`ن کجا زندگی می کنی، نمی دانم و نمی خ
قسـمتی شما قبول کـردی،  ،در ضمن. ھم در سيستم من نيفتادهاره ات تماس گرفتی و شم دستی ام

لطفـاً تـا اینجـای کـار مـن را . بودی را در ایـن مصـاحبه علنـی کنـی گفتهبه من  پيشترھااز اط�عاتی که 
  . تصحيح کن

  .گفتيد درست است که آنچه -
مـدتی کـه در شـھر : ام لسـوأل او .واھد بـود، آخرین پرسش ام خاحتما`ً مھمترین پرسش ام از شما *

مـاجرایی باعـث  .کـه سـود سرشـاری بـرای ات داشـت شغول بـودیکاری م به لندن زندگی می کردی،
، من نمی دانم و شما ھم خواستی راجـع بـه جزئيـات هبود این ماجرا دقيقاً چی .اینجا را ترک کنی ،شد

  .رماخودت می سپادامه گفتگو را به  .کنینآن صحبت 
 کـارم .ود سرشـار نبـودالبته درآمد من بد نبود، اما س. دیگر بود گفتيد، مال آدمھایکه » سود سرشار« -
و  کارھـای قـانونی اش را مـی کردنـد، یـک عـده تھيـه ،یک عـده که [...] خریدن خانه بود] در شھر لندن[

  .کار ما ھم در ھمين زمينه ھا بودو  .پرداختِ پول را
  می شد؟ اریخریداین خانه ھا برای چه کس یا چه کسانی * 
  ...جواب این سوأل تان را ھيچکس نمی داند -

این خانه ھا  ،به ھر حال. صحبت کن و اط�عات شخصی ات را با من قسمت کن انلطفاً از طرف خودت* 
  ، آنطور که قب�ً به من گفتی؟بودهایران ] رژیم[ مال مقامات

  .، کسی نمی داندهبودی درست است، اما مال چه کس -
 بسـيار خـوب، شـما .برای بار دوم اَزت خواھش می کنم، از طرف خودت بـه پرسـش ھـایم جـواب بـده* 

 شـخاص، اما قطعاً خانـه ھـا بـرای اهمعينی خریداری می شد اشخاصدانی این خانه ھا برای چه  نمی
  درست می گویم؟. هرژیم ایران خریداری می شد مقامات معينی از

  .درست می گوئيد -
  .يمت خانه ھا برای ام بگولطفاً از ق *
  .با` و می رفت بود] پوند[ از یک ميليون معمو`ً . ھمه جور بود -

  ؟بود بيشتر از یک ميليون پوند اغلب و چه بسا* 
  .خيلی وقتھا از یک ميليون پوند بيشتر بود -

  پرداخت می شد؟ تھيه و گونهپول خانه ھا چ* 
به شما بگویم، چون تعدادی کارشان را از دست می ] ينهدر این زم[ من نمی توانم ھمه اط�عات ام را -

  ...دھند
  ھستند؟ اتاینھا از دوستان  چون* 
  .کارشان را از دست بدھند موقعيتدرست نيست تو این . را خوردیم نمک ھم ،دوست نيستند -

  دليل دیگری ندارد؟یعنی * 
  .ھيچ دليل دیگری ندارد -

 طـرح ف ام، اما به دليل شـرایط ویـژه ایـن گفتگـو، پرسـش دیگـریات مخال و پاسخ با اینکه با استد`ل* 
پرداخت پول می توانی بگویی، با من تقسـيم تھيه و لطفاً ھمان قدر اط�عاتی که در رابطه با . نمی کنم

  .کن
  .تو سيستم د و می آمدمی ش» پاک« صرافی ھا بعضی از قسمتی از این پول ھا از طریق -

  ؟یا ھر کار دیگر ، وبرای خریدن خانه ھا دندز این طریق پولشویی می شیعنی پول ھای غيرقانونی ا* 
  .تقریباً  -

در ایـن کشـور ھسـتند کـه ] ایرانی[ یک سری صرافی ھای غيرقانونی: این اط�عات من را تصحيح کن* 
  .اینھا در تھران و لندن شعبه دارند. ستخارج کردن پول از ایران اکار اصلی شان 

  .شاید درست باشد -
  ؟می کنندير از پولشویی آیا این صرافی ھا کار دیگری غ* 
  .تو این راسته دیگر سوأل نکنيد، چون جواب نمی دھم -

شـمش طـ�  از] در لنـدن[ گفـت کـه گـاھی بـرای خریـد خانـه به من یک فرِد مورد اعتماد. بسيار خوب* 
  می گویی؟راجع به این موضوع چه . می شود استفاده

  .از شمش ھم استفاده شدهحتماً برای خرید خانه  -
  در کدام مناطق این خانه ھا خریداری شده؟* 
  .خانه و ملک شود مھم نيست کجا، مھم اینه که پول تبدیل به. در ھمه جا پخش اند -

لنـدن » اولميـد« در منطقـه ی گـران تـرقسمتی از خریـد خانـه ھـا: تصحيح کن لطفاً این اط�عات ام را* 
  .بوده

  .ی زیادی خریداری شدهجا خانه ھاـ درسته، آن
  رویھم رفته چه تعداد خانه در این کشور از این راه خریداری شده؟* 
  .خيلی زیاد -

  ؟ زارانصدھا؟ ھ* 
  .حتماً صدھا خانه بوده -

  غير از خانه چه چيزھای دیگری خریداری شده؟* 
  .من اط�عی ندارم -
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  این طریق خرید و فروش شد؟در مدتی که تو به این کار اشتغال داشتی، چند تا خانه از * 
  .ندتایی می شد ده بيست... فروختن نبود، فقط خریدن بود -

  از ھر معامله چقدر نصيب تو می شد؟* 
  .به این سوأل تان جواب نمی دھم -
  نمی خواھی راجع به د`یل کناره گرفتن ات از این کار اشاره ای کنی؟ و حتماً ھم *
  .)با خنده( تا ھمين جا ھم خطر کردم -

  چرا قبول کردی ھمين اط�عات مختصر ات را با من قسمت کنی؟: آخرین پرسش ام از تو* 
کـوچکترین کمـک بـه مـردم ایـران  ایـن کـارم. ، وجـدان ام را ناراحـت کـردهگذشتهچيزھایی که در ایران  -

   .است
ر پـای جنـاح دیگـر را زی با این کارت تو ربطی به اخت�فات جناحی نداره؛ بخواھی اقدام این آیا )با خنده( *

  خالی کنی؟
این را ھم بگویم که از ھمه جنـاح ھـا ایـن خانـه  .نداشتم کسیرفتم، ارتباطی با از وقتی از آنجا . اص�ً  -

  .نده اھا را خرید
ھر وقتی خواسـتی اط�عـات بيشـتری در ایـن بـاره  .برای شرکت ات در این گفتگو ازت تشکر می کنم* 
  .تماس بگير ییا با ھر فرد دیگر با من لطفاً  بدھی،» مردم ایران« به
  . به روی چشم -
ھمان آدم مورد اعتمـاد ایـن عبـارت : بکنراجع به این موضوع ھم یک اظھارنظر کوتاه  .یک پرسش دیگر *

اگر در ایران اتفاقی بيفته، چيز زیادی عوض نمـی شـه؛ : را از طرف یکی از مقامات رژیم برای ام نقل کرد
  .ما می آیيم این ور ا می روید آن ور،شم

  .من ھم این را شنيدم) با خنده( -
فرسـتاده  برای مصحاحبه شـونده »اص�ح«و متن پياده شده گفتگوی با` پيش از انتشار برای بازبينی **

اما . ده استدر آن تعبيه ش» اص�حاتی« کوتاه تر از گفتگوی انجام شده است و بسيار متن حاضر. شده
  . ایجاد نشده است وسیدر روند گفتگو تغيير محس

  
*    *    *  

  
  گفتگوی چھارم

اگر خاطرم باشد، حدود دو سال قبـل . موضوع سالھا قبل شفاھی با ھم صحبت کردیم این ما راجع به* 
شـما بـه د`یلـی آنـرا بـه عقـب کـه . به شما پيشنھاد دادم مسئله تـان را در گفتگـویی رسـانه ای کنيـد

  .اً تا این مرحله من را اص�ح کنلطف. ار شما با من تماس گرفتیه این ب، تا ھفته گذشته، کانداختی
  .درست است -

شما پيشنھاد دادی و من ھم پذیرفتم که این گفتگوی تلفنی کوتـاه، پـيش از  این را ھم اضافه کنم که* 
نمی پذیرم، امـا  شرطی که در شرایط عادی ھيچگاه. انتشار برای شما فرستاده شود تا آنرا اص�ح کنی

   .نباشد» عادی« رایط و موضوع این گفتگو شایدش
بایـد خاطرنشـان کـنم . و ماجرای بعد از آن برمـی گـردد به ایران موضوع گفتگوی ما به مسافرت شمااما 

بعد از مـدتی از . که شما سالھا با یک جریان سياسی سرنگونی طلب در خارج کشور فعاليت می کردی
ایـن موضـوع بـه سـالھای گذشـته . س به ایران سـفر کـردیفعاليتھای سياسی کناره گيری کردی و سپ

  .ادامه گفتگو را به شما محول می کنم. برمی گردد
  ...پيش نيامد تا چند روز بعد برای ام م، ماجرای خاصیبله، وقتی به ایران رفت -

  .ر فرودگاه با مشکلی برخورد نکردییعنی د* 
. و از من خواست برای چند پرسـش ھمـراه او بـرومبعد از چند روز مردی به خانه ما آمد . درست است -

قسـم امـا آن مـرد . از گذشـته آشـنا بودنـد، اعتـراض کردنـد جملهخانواده ما؛ مخصوصاً مادرم چون با این 
  ...خورد و به مادرم گفت که پسرتان را تا غروب خودم با ماشين برمی گردانم

  آیا او تنھا آمده بود؟* 
  .اما وقتی ھمراه اش به طرف ماشين رفتم، دو نفر دیگر در ماشين بودند. در آن لحظه او تنھا بود -

  .لطفاً ادامه بده* 
اول در `بـی . ق�ل تھـران اسـتی رفتيم که بعـداً فھميـدم، ھتـل اسـتما سوار ماشين شدیم و به ھتل -

  ...ھتل قھوه و چای خوردیم و بعد به یکی از اطاقھای ھتل رفتيم
  ی نکرد؟این فرد خودش را معرف* 
ما رفتيم در اطاقی نشستيم و به فاصله کمی مـرد دیگـری . چرا، خودش را آقای سليمانی معرفی کرد -

او س�م و عليک گرمی با من کرد و دسـتم را بـرای . اش بودھمراه  کيف سامسونتیوارد اطاق شد که 
  ...مدتی به گرمی فشار می داد

  اسم او را به خاطر داری؟* 
  .را معرفی نکرد فکر کنم او خودش -
  .لطفاً ادامه بده بسيار خوب، *
تعارف کرد از نان خامه ای ھایی که روی ميز بود، یکی را بردارم، که  ،او نشست و قبل از صحبت کردن -

مـا : فقـط گفـت. بعد کيف اش را باز کـرد، امـا چيـزی از داخـل اش در نيـاورد. من تشکر کردم و برنداشتم
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بعـد، ب�فاصـله از  .انيم و اط�ع داریم که دیگر فعاليت سياسـی نمـی کنـیراجع به تو ھمه چيز را می د
ایـن طـوری . قسمتی از اط�عـات اش کـام�ً درسـت بـودکه  گفت در خارج اخت�فات گروھھای سياسی

 مـی حرف پشت سر ھمفکر کنم نزدیک به یک ساعت . می خواست بفھماند که سنبه اش پرزور است
  ...زد
  برد؟می ش از فردی با اسم و مشخصات نام آیا او در صحبتھای* 
  .ولی بعداً تعدادی از فعا`ن سياسی را نام برد. در این مرحله نه -

  .لطفاً ادامه بده* 
طوری آنھـا را گذاشـت، کـه مـن . بعد از داخل کيف اش یک مشت عکس بيرون آورد و روی ميز گذاشت -

فعا`ن سياسی بـا او  تعدادی از عاتی را در موردبعد از من خواست اط�. فقط بتوانم گوشه شان را ببينم
. ما این اط�عات را داریم و می خواھيم از طرف تو مطمـئن شـویم: البته ھر بار می گفت. درميان بگذارم
ھمانطور کـه مـی دانيـد، سالھاسـت فعاليـت سياسـی  :چاره ای ندارم، اول به آنھا گفتممن چون دیدم 

عمـومی و سـوخته را در  ، و بعـد ھـم یـک مشـت اط�عـاتندده نيسـتنمی کنم و اط�عات ام به روز شـ
  . گذاشتم اختيارشان

  این وقتی بود که عکس ھا را به شما نشان داده بود؟* 
  .ندبله، وقتی بود که عکس ھا را نشان ام داد -

  پس در مورد افراد معينی شما تک گویی کردی؟* 
چيزھـایی کـه مـی گفـتم ھـم . نـدبه روز شـده نبود اط�عات من در مورد آنھایی که می شناختم اص�ً  -

یعنـی مـن چيـزی را بـه آنھـا . آنھـا را بدانـد بـودموضوع ھای عمومی بودند که ھر فعال سياسی ممکـن 
  . نگفتم که زندگی سياسی کسی را به خطر بياندازد

  ؟به چه مواردی اشاره می کردی مث�ً * 
یا ف�نی کاره ای نيست و خودش را در ھر . گير استمث�ً می گفتم، او فردی عصبی یا گوشه ) مکث( -

   .یا اط�عاتی که خودشان داده بودند را شاخ و برگ می دادم .کاری دخالت می دھد
متقاضی سـفر بـه  شما در دوره ای به ایران سفر کردی که. اميدوارم از این پرسش ام بدفھمی نشود* 

 ل اقامـت اش مـی داد کـه درکشـور محـ رژیم در رتسفا و تحویل را پر می کرد می بایستی فرمی ایران
از متقاضـی  )در اواخر دھه نود مي�دی در نشـریه ای منتشـر کـردم که من آن فرم را( از آن فرمقسمتی 

مـی خـواھم بگـویم، شـما خـواه . کـه مـی شناسـد را قيـد کنـد نام پنج فعال سياسی ای می خواست
بنــابراین مــی بایســتی منتظــر عواقــب بــدتر از . ودیرا در اشــل متفــاوتی پذیرفتــه بــ» خبرچينــی« نــاخواه

  . تکنویسی کردن باشی
  .من در مورد کسی تک نویسی نکردم* 
  . منظورم تک گویی بود. با پوزش از شما -
من به شما قب�ً ھم گفتم که در مورد ھيچکس چيزی را نگفتم که زندگی سياسی و اجتماعی اش را  -

چون اگر غيـر  ی وجدان ام از این بابت راحت است،، ولقبول می کنمرا  اما استد`ل تان. به خطر بياندازد
  .از این بود، نه موضوع را با شما درميان می گذاشتم و نه در این مصاحبه شرکت می کردم

مـن مـی خـواھم اط�عـات . نيسـت »شخصـی« لطفاً موضوع را شخصی نکنيد، چون این کار برای من* 
  . که تا بحال در این اشل بيرونی نشده تقل کنمرا به خوانندگان گفتگو منموثقی 

خواسـتند و شـما ھـم  مـی آنھا از شما اط�عاتی در مورد فعا`ن سياسی. برگردیم به آن جلسه ی کذا
  شد؟ بسيار خوب، بعد چی. اشتیبه گفته خودتان یک مشت اط�عات سوخته را در اختيار آنھا گذ

او ھميشه ( جدیدی بگویيدما که اینھا را می دانيم، چيز : من ھر چی می گفتم، یکی از آنھا می گفت -
نفـر دیگـر بـه  این جلسه تمام شـد و ساعت یکی دوبعد از ). زد می با ھمين لحن محترمانه با من حرف

  .  خانه رساندوعده اش عمل کرد و من را با ماشين به 
  �قات دیگری با آنھا داشتی؟ا مآی* 
ز بعـد م�قـات مشـابھی به من گفت که سـه روأل جواب می کرد، در م�قات اول، کسی که از من سو -

  .آقای سليمانی به دنبال ات می آید که با شما خواھيم داشت
  ؟در ميان نگذاشتندشان را با شما خوداصلی  و نيت یعنی در م�قات اول آنھا ھدف* 
بچـه ھـای فعـال  درست است، در م�قات دوم و سوم بود کـه از مـن خواسـتند وقتـی برمـی گـردم، از -

  . سياسی برای شان خبرچينی کنم
  . و آنطور که پيش تر به من گفتی، در آن شرایط چاره ای نداشتی، جز قبول درخواست آنھا* 
قبـول مـی کـردم، یـا  را یا باید ظـاھراً درخواسـت شـان. در آن شرایط فکر می کردم اص�ً چاره ای ندارم -

  . روانه زندان می شدم
آیـا در . بعد به جای جدیدی اسباب کشی می کنـیی به کشور ثانی برمی گردی و و شما بعد از مدت* 

  کشور دوم اینھا به سراغ تان آمدند؟
اما وقتی با آنھا رابطه نگرفتم، یـک روز . چون از من خواسته بودند، رابطه از طرِف من باشد. تا مدتھا نه -

ایـن نامـه ھـيچ آدرسـی پشـت . کرده بودنـد که موارد تعھدم را به من گوشزد دریافت کردمصبح نامه ای 
اینطور بود کـه مـا . باید دستی به خانه انداخته باشنداش نبود، برای ھمين ما مطمئن شدیم این نامه را 

  . از آنجا اسباب کشی کردیم
  آیا این ھمان مقطع زمانی بود که با من تماس گرفتی؟* 
  .با شما تماس گرفتم فکر کنم کمی بعدتر -
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من از شما خواستم فرصت فکر کـردن آنکه در آن م�قات شما تجربه ات را با من تقسيم کردی، بعد از * 
  آیا این کار را کردی؟. خواستم سریعاً موضوع را به پليس اط�ع بدھی از شما اما ھمزمان. به من بدھی

ند خانـه ام را بله، بعد از مشورت با دوستان موضـوع را بـه پلـيس اطـ�ع دادم و آنھـا بودنـد کـه خواسـت -
  .عوض کنم

بـا  بعدبا من و  ، خانه را عوض کرده بودی کهمن گفته بودی چون به. از نظر زمانی تواتر ندارد روایت ات* 
  .پليس تماس گرفتی

  .اگر این را گفتم، حتماً اشتباه کردم. حتماً عوض کردن خانه ام بعد از تماس با پليس بود -
  ه با شما تماسی گرفته شد؟بعد از عوض کردن خانه آیا دوبار* 
  .نگرفتند، اما یکی دو بار در ایران پيش خانواده ام رفتند یدیگر با من تماس -

  می خواھی این مورد را بيشتر بشکافی؟* 
  .حرفی نزنم موردن یران ھستند، ترجيح می دھم در ایچون خانواده ام در ا -

  د؟به ایران آخرین سفرتان بو رتانسف آیا آن. بسيار خوب* 
  .بله، آخرین سفرم بود -

  اش صحبت کنی؟ موردموضع مھم دیگری ھست که بخواھی در * 
فقط این را بگویم که من از بچه ھای فعال سياسی ھيچ اط�عات مھمـی بـه آنھـا . چيز خاصی نيست -

، هبـوددر ایـن گفتگـو ھـم کـه کـام�ً داوطلبانـه . ندادم و وقتی ھم برگشتم، ھيچ ارتباطی با آنھا نداشتم
  . راحت کرده باشممی خواستم وجدان ام را از دادن ھمان اط�عات سوخته 

بـه واقعاً از شـرکت ات در ایـن گفتگـو ازت تشـکر مـی کـنم و ھمـانطور کـه خـودت گفتـی، ایـن گفتگـو * 
   . دوباره ازت ممنون ام. پيشنھاد خودت انجام شده

  .خواھش می کنم -
  

مـتن . فرسـتاده شـده اسـت» اصـ�ح«و انتشار برای بـازبينی گفتگوی با` پيش از  ی متن پياده شده**
امـا در رونـد گفتگـو تغييـری . در آن تعبيه شده» اص�حاتی« و حاضر کوتاه تر از گفتگوی انجام شده است

   .ایجاد نشده است
  

*     *    *  
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