
ره�﮲﮵حت�ان �﮹اسخ �﮳ا��﮳د �لش�﮵ری �﮳ه ����﮲امه ��
و عطاهللا مها﮳حرا�﮲ی

ه 0  ﮲حوا�﮲دن ا�﮵ن مطلب در 4 د���﮵�� ته �﮹�﮵ش • 3 ه��

ما﮳حرا از �﮴��﮵�﮵ت عطاهللا مها﮳حرا�﮲ی درم�رد �ا�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان ا�﮵ران و ش﮲حص هوشنگ

�زا�﮲ه طاهری -�﮲��﮵سنده، متر﮳حم و عضو ره�﮲﮵حت�ان �﮳ا �� �لش�﮵ری آ﮲عاز شد و �﮳ه مصاح�﮳ه ی ��

سا�﮳ق �ا�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان و همسر هوشنگ �لش�﮵ری- و اعتراض �﮴��﮵�﮵تری �﮳ا��﮳د �لش�﮵ری �﮳ه

سا�﮲س�رهای متن منتشر شده ا�﮳﮲حام�﮵د.

عطاهللا مها﮳حرا�﮲ی در �﮴��﮵�﮵تی �﮲وشته �﮳ود: «�ا�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان ا�﮵ران در صدد کسب م﮳ح�ز

تم �ود�﮴ر اساسنامه �﮴ان را ترم آمده �﮳ود�﮲د، گ�� ره ای از �ا�﮲�ن که �﮳ه د�� �﮳ود. �﮳ه ﮳حمع �﮹نج �﮲��

ت دوسال �﮳حث شده که اساسنامه �﮳ا �﮲ام ﮲حدا ش��ع شود �﮵ا �﮲شود! �﮳ه �﮳�﮵ا���﮵د! �لش�﮵ری گ��

�ت�﮳﮵حه �﮲رس�﮵ده �﮳ود�﮲د و �﮲رس�﮵د�﮲د.

د�﮵دم در اصالح ��ا�﮲�ن اساسی �وس�﮵ه �﮲ام ﮲حدا آمده!»

ت: «در اك�﮲�ن �﮴��﮵�﮵تی که �﮳د�ن �﮴وض�﮵حی �﮹اک شد و ا�﮵ن رشته �﮴��﮵�﮵ت ﮳حای آن را گر��

ه �﮲��﮵سند�ان ا�﮵ران، م�ل ﮳حمع�﮵ت هاى د�﮵گر ا﮳حتماعى، همه اعضاء هم �﮲﮲طر و هم سل�﮵��

�﮲�﮳وده ا�﮲د. ﮳ح��﮵ان راد�﮵اكل در اك�﮲�ن و﮳حود داشته است. ﮳ح��﮵ان د�﮵گر كه �﮳ه �﮴عامل �﮳ا دولت

ت �﮳ا �﮲ام �اد �﮳ود. ما﮳حراى م﮲حال�� �﮳ا�ر داشت، �﮳ه �﮲﮲طرم �لش�﮵�ى ﮹حهره شا﮲حص آن در دهه ه��

﮲حدا را ا�﮵شان �وا�﮵ت كرد.

ترم آمد�﮲د و در �﮳اره شرا�﮵ط ﮲حاص آن  در آذرماه سال ٧٧ ﮳حمع �﮲��﮵سند�ان سه �﮳ار �﮳ه د��

ترم �﮳رگزار ره از اعضاى اك�﮲�ن در د�� تگو كرد�﮵م. �﮵ك �﮳ار هم ﮳حلسه �﮳ا گ�وه �﮹نج �﮲�� ��ز�ار گ��

تر من آمد :مطلــب �﮹�﮵شــنهادیشد. را�﮳ط �لش�﮵�ى �﮳ود. �﮳راى �﮴شك�﮵ل �﮲شست م﮳حمع عمومى اك�﮲�ن، ا�﮵شان �﮳ه د��
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ت ارشاد است. و��ىت است�﮵ضاح شدم، اك�﮲�ن �� و �﮲امه اى �﮲وشتم كه �﮲شست �﮳ا موا��

�﮲��﮵سند�ان در حما�﮵ت از ا�﮵ن﮳حا�﮲ب �﮳�﮵ا�﮲�﮵ه اى منتشر كرد. حتما عال��ه مندان اك�﮲�ن مى �﮴وا�ند

ه آن �﮳�﮵ا�﮲�﮵ه را �﮹�﮵دا كنند. هما�﮲ط�ر كه در اك�﮲�ن ﮳ح��﮵ان در اسناد اك�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان سا�﮳��

عال�﮵ت ��ا�﮲��﮲ى و رسمى راد�﮵اكل و﮳حود داشت، در حكومت هم ﮳ح��﮵ا�﮲ى �﮲مى ﮲حواست اك�﮲�ن ��

�﮹�﮵دا كند. هم�﮵شه در د�ران مسئول�﮵تم �﮳ا �﮲��﮵سند�ان شا﮲حص ا�﮵ران م�ل دا�﮲ش�ر و �﮳راهىن

ا��﮴�﮳اط داشتم. منص�ر كوشان �﮲امه ما �﮲��﮵سنده ا�﮵م را ���﮳ل از ا�تشار �﮳را�﮵م آ�رد و د��﮳اره

ا�تشار �﮲امه �﮳ا من مش�رت كرد. ﮳ح��﮵ان راد�﮵اكل در حكومت �﮳ا �﮲��﮵سند�ان �﮳ر﮲ح�رد كرد كه �﮳ه

�﮲﮲طرم �﮳ى �﮴د�﮳�﮵�ى و عدم شنا﮲حت ��﮵شه ما﮳حرا �﮳ود.

تگوها را �﮳ه د��ت و �﮳ا ذكر ﮳ح��ٔ�﮵ات �﮵ادداشت ما﮳حراى ا��﮴�﮳اطم �﮳ا �﮲��﮵سند�ان و ش�ح گ��

صل مهمى از كرده ام. ما﮳حراى آذرماه ٧٧ و ���ل �﮲��﮵سند�ان و حال و هواى آن ��ز�ار ��

همان �﮵ادداشت هاست.»

�زا�﮲ه ره�﮲﮵حت�ان «�﮳رای �﮳�رسی ادعای ط�ح شده از سوی مها﮳حرا�﮲ی» در �﮴ماسی �﮳ا �� ��

طاهری سواال�﮴ی حول آن ما﮳حرا و �ا�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان ط�ح می کند و در مطل�﮳ی �﮳اعنوان

ت�﮵م» منتشر می کند که �﮳ا «�﮳رای �﮴شک�﮵ل ﮳حلسات �ا�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان، از مها﮳حرا�﮲ی م﮳ح�ز گر��

�زا�﮲ه طاهری و هوشنگ �لش�﮵ری- �﮳ه ش�﮵وه ی ا�﮳﮲حام ���﮲د �� واکنش �﮴��﮵�﮵تری �﮳ا��﮳د �لش�﮵ری -��

�زا�﮲ه طاهری در ا�﮵ن متن ���﮳�و می شود. ت وگو و حذف �﮲﮳حشی از صح�﮳ت های �� ا�﮵ن گ��

ره�﮲﮵حت�ان �﮳ا �﮳ا��﮳د �لش�﮵ری عالوه �﮳ر �﮴��﮵�﮵ت عطاهللا مها﮳حرا�﮲ی، د��﮳اره ی �﮴ماس ﮲ح�﮳��﮲�ار ��

ته های او در متنِ منتشر شده «سا�﮲س�ر» شده است، �﮵ادداشتی �زا�﮲ه طاهری و آ�﮹﮲حه از گ�� ��

را �﮳اعتوان «�﮳ه �﮵ادآر» در ا﮲حت�﮵ار ا�﮲صاف �﮲�﮵�ز گذاشته است که در ادامه می ﮲حوا�﮲�﮵د:

�﮳ه �﮵اد آر!

الن وا��عه �﮹�﮵ش ﮲حا�﮲ه ها �﮴ا��﮵خ های �﮳�﮵ش وکم ش﮲حصی هم دا��﮲د. از اهالی ﮲حا�﮲ه ای می �﮹رسند ��

ال�﮲ی �﮳ود �﮵ا �﮳عدش. در ﮲حا�﮲ه ی ما �﮴ا��﮵خ د �� تن �﮹﮳حه شان �﮳ود �﮵ا �﮳عدش. �﮹�﮵ش از ع�� از مدرسه ر��

ت وگوی و��ا�﮵ع ا﮲علب �﮳ا �﮹�﮵ش �﮵ا �﮹س از ���ل ا�﮵ن دوست و آن هم�ار �﮳ه دست می آ�﮵د. �﮴ا��﮵خ گ��

هوشنگ �لش�﮵ری �﮳ا مهرداد �﮳هار (�﮵عنی همان ک�اب «ما و ﮳حهان اساط�﮵ری») هم�﮵ن ط�ر �﮳ه

هم�﮵دم که ا�﮲د�ی �﮹�﮵ش از ���ل ��﮲ده �﮵اد احمد م�﮵رعال�﮵ی �﮳وده است. ﮲ح�﮳��﮲�ار دست آمد؛ ��

�زا�﮲ه ی طاهری ��﮲گ می ��﮲د �﮴ا �﮳�﮳�﮵ند که �ا�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان ا�﮵ران ﮹حه ره�﮲﮵حت�ان �﮲�﮵ز که �﮳ه �� ��

ته است، طاهری �﮳ه �﮴اک�﮵د، دو �﮵ا حتی سه م﮳ح�زی از ���﮵ر ارشاد و��ت، عطاهللا مها﮳حرا�﮲ی، گر��

�﮳ار، �﮳ه او می گ��﮵د «�﮹س از ���ل ها». ﮹حند عضو �﮲ا��﮲�﮵ن �ا�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان را حذف کرد�﮲د و

ره�﮲﮵حت�ان سا�﮲س�ر کرده است ره�﮲﮵حت�ان آن  �﮴ا��﮵خ ﮲ح��﮲�﮳ار را حذف می کند. آن ﮹حه �� ا�﮵نک ��

درست هم�﮵ن است. طاهری می گ��﮵د «�﮹س از ���ل �﮲��﮵سند�ان �﮳��﮲امه �﮳رای �﮳رگزاری م﮳حمع

تند �﮳ا �لش�﮵ری که عمومی �ا�﮲�ن در منزل ﮲حا�﮲م �﮳ه�﮳ها�﮲ی �﮳ود. «آ��ا�﮵ان» �﮴ماس گر��

ت که دوس�ا�﮲مان را کشته ا�﮲د و �﮲می �﮴وا�﮲�﮵د �﮳رگزار کن�﮵د. �لش�﮵ری �﮳ا مها﮳حرا�﮲ی �﮴ماس گر��

ر ﮳حمع �﮳ش��﮵م؟»  �﮲می �﮴وا�﮲�﮵م در ﮲حا�﮲ه ی ش﮲حصی �﮵ک �﮲��

د�﮵گر ا�﮵ن که ا�﮵ن �﮳ار اول �﮲�﮵ست که آ��ای مها﮳حرا�﮲ی هوشنگ �لش�﮵ری را ﮹ح�ن سکه ی ��لب

﮲حرج مطامعی می کند. از م�﮵ان مک���﮳اْت او می �﮴وا�﮲د �﮳ه ک�اب است�﮵ضاح ﮲حود ر﮳ح�ع کند و
:مطلــب �﮹�﮵شــنهادی

مشاهده
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ت که ﮲حود �لش�﮵ری هم �﮴صد�﮵ق کرده که ما اع از ﮲حود گ�� �﮳ه �﮵اد �﮳�﮵ا�رد که در م﮳حلس در د��

اه�﮵ات �﮲�﮵ز می �﮴وا�﮲د �﮲ما�﮵ش�اه ک�اب را �﮳ه �﮵اد �﮳ه �﮳عضی از آ�﮶ار او م﮳حّوز �﮲داده ا�﮵م. از م�﮵ان ش��

ا��ی آن ﮳حا د�﮵د و از دعوای دو ﮳حناح �﮳�﮵ا�رد ــ که من �﮳ه ﮹حشم ﮲حود د�﮵دم ــ که �لش�﮵ری را ا�﮴��

زا�﮵�﮵د. �﮹اسخ �لش�﮵ری �﮳ه طنز شار �﮲�﮵�� شار است و شما د�﮵گر �﮳ر ا�﮵ن �� ت، که دولت هم ��﮵ر �� گ��

ل ال﮲طالم�﮵ن �﮳ال﮲طالم�﮵ن. ا�﮵ن �﮳ود: اللهم اشع�

من �﮲امه های زمان ���ل ها را ﮲حوا�﮲ده ام و می �﮴وا�﮲م �﮳گ��﮵م که �﮳ر﮲حالف ادعای آ��ای مها﮳حرا�﮲ی

﮹حند �﮳ار �﮳ه ا�﮵شان �﮲امه می �﮲��﮵سند �﮴ا �﮹س از ���ل ها امن�﮵ت اعضاء در «محلی عمومی �﮳رای

�﮳رگزاری �﮲شست عمومی �ا�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان ا�﮵ران» �﮴ام�﮵ن شود. و «�﮳ه استحضار می رسا�﮲د

ت ا﮳حازٔه رسمی از آن ��را�﮲﮴حا�﮲ه ﮲حواهد �﮳ود.» اده از اماکن عمومی منوط �﮳ه د��﮵ا�� که اس���

رهنگ و ارشاد اسالمی �﮳ه �﮲امه های م��﮳�ر �﮹اس﮲حی اما «�﮳ا کمال �﮴أسف ﮹ح�ن �زارت ��

ند ۷۷ �﮲داده است» �﮴صم�﮵م می گ�﮵��﮲د که در منزل ��﮲ده �﮵اد س�﮵م�﮵ن �﮳ه�﮳ها�﮲ی در �﮴ا��﮵خ ۱۳ اس��

�﮳ه ط�ر ﮲حصوصی ﮳حمع ش��﮲د. �﮹س کدام م﮳ح�ز ﮳حلسات؟ «امن�﮵ت �﮲شست �﮴أم�﮵ن شود»

معنای م﮳ح�ز می دهد؟ 

ش﮲حص�ً �﮳ا�ر دارم که �ار آ��ای مها﮳حرا�﮲ی در �﮳هت��﮵ن حالت کمک �﮳ه �﮹���﮲ده سازی عل�﮵ه

کوشند�ان راه آزادی �﮳�﮵ان است �﮴ا دست کم گ�وهی از ا�﮵شان را ملحد �﮳دا�ند، ﮹حنان که

ره�﮲﮵حت�ان ــ «�﮳رای دا�﮲سته �﮳ود�﮲د و �﮳ه عنوان عنصر �﮲امطلوب حذف کرد�﮲د. �﮴�﮵تر اسف �﮳ار ��

ط ��لب �﮴ا��﮵خ �ا�﮲�ن �� ت�﮵م» ــ �﮲ه �� �﮴شک�﮵ل ﮳حلسات �ا�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان، از مها﮳حرا�﮲ی م﮳ح�ز گر��

�﮲��﮵سند�ان که �﮳زک کردن ﮹حهره ی �زارت ارشاد است. ا�﮵ن که �﮲��﮵سند�ان ا�﮵ران �﮲امه �﮳ن��﮵سند

که ﮳حا�﮲شان در ﮲حطر است �﮳ا�﮵د ع�ق شرم �﮳ر �﮹�﮵شا�﮲ی �﮴مام کسا�﮲ی که �﮳ر مسند �﮳وده ا�﮲د

�﮳نشا�﮲د. 

ته. دار ال�﮳ته �﮳سنده �﮲کرده و در �﮹ا�﮵ان از «��د�﮵س �﮹��ری» و شاملو گ�� ره�﮲﮵حت�ان �﮳ه ا�﮵ن م�� ��

ا�﮵ن آ﮲حری آن ��در اسف �﮳ار است که �﮲می دا�﮲م ﮹حه �﮳گ��﮵م. می دا�﮲�﮵م که د�﮵گر حتی حاضر شدن

ره�﮲﮵حت�ان از �﮹وسته ی �وا�﮳ط �﮳ر مزار شاملو در سالگردش ممن�ع است. ﮲حوب است که  ��

عمومی درآ�﮵د و دست کم �﮵ک �﮳ار از �﮹ا�﮲زده سال و شش ماه ��﮲دان سه �﮴ن از اعضای �ا�﮲�ن،

رضا ﮲حندان مها�﮳ادی و �﮳ک�اش آ�﮳ت�﮵ن و ک�﮵وان �﮳ا�ن، �﮳ن��﮵سد، ﮹ح�ن کوشند�ان راه آزادی �﮳�﮵ان

ط �﮲امش، که �� ره�﮲﮵حت�ان، �� ره�﮲﮵حت�ان �﮲�﮵ز هستند و مت�﮳رک �﮳اد ا�﮵ن �﮲ام �� ع آزادی �﮳�﮵ان �� مدا��

ر �﮹��﮵نده و محمد م﮲ح�اری و سع�﮵دی س�﮵ر﮳حا�﮲ی و �﮹�وا�﮲ه احمد م�﮵رعال�﮵ی و محمد﮳حع��

ره�﮲﮵حته �﮳ود�﮲د و ار حس�﮵نی، م﮳ح�﮵د ش��﮵ف و �﮳س�﮵اری د�﮵گر �� �وهر و ﮲ع�� اسکندری و دا��﮵وش ��

تند.  �﮳ناحق آ�﮲ان را از ما گر��

ت، �﮲﮳حشی از �﮲امه ی �ا�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان �﮳ه در �﮹ا�﮵ان، �﮴ا �﮳�﮳�﮵ن�﮵م �ا�﮲�ن آن سال ها ﮹حه می گ��

ل می کنم �﮳ه �﮴ا��﮵خ ۲ اردی �﮳هشت ۱۳۷۸:  گزارشگران �﮳د�ن م�ز را �﮲��

«هدف �ا�﮲�ن مش﮲حص�ً آزادی �﮳�﮵ان و ��لم است �﮳رای همٔه �﮲��﮵سند�ا�﮲ی که در ا�﮵ن کش�ر

ل از حاکم�﮵ت و��ت و کسب م﮳ح�ز ��﮲د�ی می کنند. می دا�﮲�﮵م که �﮳ن�﮵ادگذاشتن �﮲هادی مس���

ل از حاکم�﮵ت عال�﮵ت رسمی و علنی آن هم در کش�ری که حتی �﮵ک �﮲هاد مس��� ��ا�﮲��﮲ی �﮳رای ��

:مطلــب �﮹�﮵شــنهادیو﮳حود �﮲دارد، �اری است �﮳س دشوار و ما در ا�﮵ن راه �﮴عدادی از �﮳هت��﮵ن دوس�ان مان را از
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 �﮳ر﮹حسب ها �﮳ا��﮳د �لش�﮵ری عطاهللا مها﮳حرا�﮲ی �زا�﮲ه طاهری �� ره�﮲﮵حت�ان �� ���ل های ��﮳﮲ح�﮵ره ای

هوشنگ �لش�﮵ری �ا�﮲�ن �﮲��﮵سند�ان ا�﮵ران

دست داده ا�﮵م و هر لح﮲طه �﮳�﮵م آن هست که کسا�﮲ی د�﮵گر �﮲�﮵ز �﮳ه ا�﮵ن �ا�وان مرگ �﮳�﮹�﮵��﮲د�﮲د

[…] �﮳ا ام�﮵د ��زی که همٔه �﮲��﮵سند�ان و ﮲ح�﮳��﮲�اران در سراسر ﮳حهان �﮳توا�ند آزادا�﮲ه �﮳ن��﮵سند

و منتشر کنند.»

ا�تهای �﮹�﮵ام

مطالب �﮹�﮵شنهادی

ا���﮵ا�﮳ی را�﮵�ان / ا﮲حذ ا��امت دا�ٔم �ا�﮲ادا و استرال�﮵ا

:مطلــب �﮹�﮵شــنهادی
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مطالب �﮹�﮵شنهادی

ر در کمتر از �﮵ه ماه �﮳ا 2 هزار �﮲��

�﮲ا�﮲و�لس �﮳ه درآمد 20 م�﮵ل�﮵��﮲ی

رس�﮵دن

۱۰ سال ﮳حوا�تر | �اشت مو �﮳ا

ضما�﮲ت �﮲امه ک��﮳ی

اگه م�﮲﮵حوای ا�﮵ن﮳ح�ری �﮹ولدار

�﮳اشی �ل�﮵ک کن.

کسب درآمد �﮳ا دست�اه

�﮲ا�﮲و�لس �﮳رای ضد ض��﮳ه کردن

گوشی م��﮳ا�﮵ل

�﮳ا صادرات از ا�﮵ران درآمد

دالری داشته �﮳اش�﮵د (آم�زش

را�﮵�ان)

�﮵ر ﮲ح��﮵د کن، �ارت هد�﮵ه از س��

۱ م�﮵ل�﮵��﮲ی �﮳�﮳ر!
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ارسی 49ت ی �﮴ر﮳حمه �� ﮲ح��﮵د ک�اب pdf �﮴حل�﮵ل �﮴کن�﮵�ال ﮳حان م�ر��

�﮵�ن های 65ا�﮵نچ ﮳حی �﮹الس �﮳ا �ارا�تی �لد�﮵ران و ���﮵مت مناسب �﮴ل��﮵�

﮲عذاساز ﮹حند �اره �﮳ا "�ارا�تی �لد�﮵ران" رس�﮵د..! �ل�﮵ک کن�﮵د
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�﮵ه ا�﮵ن �وش �و �﮴ست کنی تی �ا�� �﮳رای ال﮲عر شدن اگر �﮴صم�﮵م گر��

﮹حط�ر کنک�ر ۱۴۰۰ �و دا�﮲ش�اه �﮴هران ���﮳ول شم؟

نگ های �﮹الست�﮵�ی د�﮳﮵ح�﮵�اال (م﮲حصوص ام��ز) ﮲ح��﮵د ا�﮲واع �﮴��
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�﮵ف �﮴کرار �﮲شد�﮲ی هارد�﮵سک های �﮵ک �﮴را�﮳ا�﮵تی! (هم�﮵ن ام��ز) �﮲﮴ح��
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