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 نيز علی الخصوص درخارج از ون امکان ايجاد بی اعتمادی افکارعمومی به فعاليين واقعی رابرنفوذ درگروھای اپوزيسي
   .افزايش ميدھد کشور

 به وی به عنوان يک فعال سياسی ضد رژيم اعتماد کند و درنگاه اپوزيسيون عمدتا زندانی بودن شخص کافی است تا
  ٢ )١( نميروندمخالفان عموما به دنبال سابقه فعاليت ھای سياسی قبلی اين عده 

سرويس اطالعاتی جمھوری اسالمی يکی ازبزرگترين وفعالترين سازمان مده است که <آصفحه ای مزبور  ۶۴درگزارش 
 ھزار ٣٠شبکه اطالعاتی ايران دردنيا بالغ برخود متذکرشده که < پنتاگون درگزارش -  >رميانه استھای اطالعاتی خاو

  >مده اند .....آسرائيل به استخدام وزارت اطالعات دراست وازجمله برخی ازاتباع انگلستان وا نفر

  توضيحات وابسته 

 چرا دموقت زندانيان ميباش آزادیاسباب  وجه الضمان است که از قرار شنائی باآ ؛نخستين توضيحی که بنظر الزم است
گاه داد وثيقه صادره از نھا قرارآموقت  آزادیمده اند سبب آ که غالب زندانيان جمھوری اسالمی که به خارج ازکشور

   .ھای کيفری بوده است

اعم ازمنقول ويا غيرمنقول  وثيقه نسبت به اتھمات سنگين صادرميشود که بموجب قرار، متھم مکلف است مالی را قرار
   .زاد شود تا محاکمه او انجام شودآتا موقتا ان وثيقه به دادگاه بسپارد بعنو ،که دادگاه تعيين ميکند

   :نمونه قرارتقريبا بقرارزيراست

 را متھم ازحال تاپايان دادرسی واجرای حکم به مبلغ ..... صادرواعالم ميگردد که ھرگاه متھم وثيقه مزبور آزادیقرار
   .زاد استآپرداخت 

 و نميخواھم امضا کند....... ميخواھم يا درمقابل پرسشھایتامتھم خواسته ميشود  از و قراربه متھم ابالغ وتفھيم ميشود
   .بقيه تشريفات که مورد استفاده اين تحريرنيست

زاد شده ای ھم نميتواند آوھمچين باالطبع ھيچ متھم خود مطلع نباشد  آزادیبنابراين ھيچ متھمی نيست که ازقراروثيقه 
جھانبگلو مبنی براينکه ايشان نميداند  رامين قایآلذا ادعای  ،به چه مبلغ بوده است او آزادی ارمدعی شود که نميداند قر

ايشان درھمان مصاحبه گفته  ،ن قرارچه بوده دروغ محض وازاسباب فريب استآمبلغ که چه قراری برای اوصادرشده و
ازميزان وثيقه اطالعی ندارم ولی ولی  ان بودمنيت ملی وارتباط بابيگانگاتھام که بمن تفھيم شد اقدام عليه ا< :است

  مدعيان فيلسوفی خوبست اول درباره حرفھای خودشان فکرکنند تاقضايای ديگر)( >ميتوانم بگويم که سنگين بوده است

                                               
شده ازجمھوری اسالمی ميدانند ھمان مطلبی است  جدا اھد به لزوم توجه به سابقه اشخاص که خودراش نگاه )١( - ٢

ن اشاره شده که اپوزيسيون به اين اصل مھم که لزوم توجه به سوابق افراد است اھميتی آکه درگزارش پنتاگون به 
   .نميدھد

، يعنی درست ھمان چيزی که ياسی افراد استشخصيت وسابقه سی حاکم برمبارزه بی اعتنائی به رسائيھا نا يکی از
  .درکمال تاسف استراتژی مبارزه اعليحضرت راشکل ميدھدن انگشت گذاشته است که آپنتاگون به گزارش 

ھمسنگرخودميدانم کاری به سابقه اش وتصميم قبلی اش  را ش رابگذارد اينطرف مرز، من اوھرکس که امروز پاي«
  دست زدن حضار!» ق دفاع ميکند يانهامروز ازاين ح ياآ ندارم و

  ضاميرفي -  ٣٣٢+۴٢٢سنگر ١٣٨۴ين دمشروح مصاحبه فرور                                                          
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؟ نرا درک کندآکرده نداند چه مبلغ است ولی سنگينی  امضا نراآوثيقه ای راکه حکم  دمی نداند قرارآچگونه ممکن است 
  .نھا که ادعای فيلسوفی راندارندآبه حال  خوشا

وثيقه  اين دادگاه قراربنابر ،ميدھد دادگاه دستورضبط وثيقه را ،برای محاکمه حاضرنشود آزادیاگرباسپردن وثيقه و متھم
 ،م ارتباط بابيگانه ھم باشدخاصه که اتھام متھ متھم به خارج ازکشورمعموال قرارسنگينی صادرميکند فراراحتمال  به را

 وھمچنين است که ارزياب دادگستری که وثيقه غير ،متھم به خارجه ھمواراست برقاضی روشن است که راه فرار زيرا
متھم معموال قيمت ملک  برای وجه الضمان ارزيابی ميکند برای جلوگيری ازبرخی اتھامات ازجمله تبانی با منقول را

   .زيابھای معامالت رھنی وياوام رھنی عمل مينمايندقيمت واقعی تقويم ميکند ھمانطور که ار از کمتر مورد وثيقه را

صادرميکند  )ھزاردالر ١٠٠(تومان  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠لغ ببمه قرار وثيقه وقتی دادگا مقصود ازاين اشاره اين است که
   .قيمت داشته باشد ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠يعنی  راقل ملک مورد وثيقه بايد سه برابال

بوده  تومان ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مخالفان حکومت ھمواره درحدود يک نگاه اجمالی به قرارھای صادره برای باصطالح 
ومتقابال  ومحمد توسلی ازنمونه ھای دم دست است حسن زارع زاده دبيرسخنگوی جبھه دمکراتيک  –است قرارقوچانی 

قای آوثيقه ھای سنگينی مواجه اند ازجمله  که ايرانيان متھم به قانون شکنی تحريم ھای ايران باگفته شود  بجاست 
  .دالر بازداشت خانگی شد ۴۵٠،٠٠٠جتبی عطاردی که باوثيقه م

لذا ميتوان گفت متھمی که باسپردن وجه الضمان ھای سنگين ازايران فرارميکند بااطمينان ھائی که به او داده شده راه 
که  پيش ميگيرد واال نھايت نامردی وبی شرافتی است که انسان دوستان وبستگانش رابه چنين زيان سنگينی را فرار

 ميگويد درقای رامين جھانبگلو که آازباب نمونه  ؛محاکمه فرارکند تصرف حکومت بروثيقه است بکشد که خودش از
متھم ھم نميداند چه لزومی داشته که بارسنگينی  را شده وتمام وسائل الزم راھم داشته وخودـــــبد رفتاری ن او زندان با

ترديد نيست که يا  ،!بخورد جيم را حبِّ  و دبستگانش بگذار وثيقه ای راکه خود ايشان ھم نميداند چه مقداراست بردوش
پايگاه خاصی  ن ازآانيان خارج ازکشوراست ويا تضمين جبران نھا واھی وبرای فريب ايرآموضوع قراروثيقه وامثال 

   .داده شده است

  اشراف وزارت اطالعات جمهوري اسالمي براپوزيسيون 

ن شناخته شده باشد وزارت آبرنامه ھای نفوذ وزارت اطالعات جمھوری اسالمی امرنامکشوفی نيست که پنتاگون کاشف 
کيفيت عمل نفوذ جمھوری به فقط گزارش پنتاگون  ،تائيد کرده است نراآاطالعات جمھوری اسالمی ھم صريحا بارھا 

  .بين امرروشنی بوده وميباشد نھم برای مبارزين واقعآکه اشاره ای کرده است  اسالمی مختصر

پس ازاجالس پراگ وزيراطالعات جمھوری اسالمی جلوگيری ازاتحاد اپوزيسيون جمھوری اسالمی را کارسرويسھای 
  .اتحاد اپوزيسيون ولو بشکل ظاھری شکل نميگيرد>< :اطالعاتی دانسته وگفت

اکنون موضع تھاجمی نسبت به اقدامات وزارت اطالعات ھم < :فتگ ٩٠ديماه سال   ٢۴نمازجمعه  در ديگر مصلحی بار 
. ايجاد شکاف درجريان ضد انقالب خارج نشين ازجمله تازه ترين اقدامات اپوزيسيون جمھوری اسالمی اتخاذ کرده است

  .>وزارت اطالعات جمھوری اسالمی است

 جمھوری اسالمی در نفوذ وزارت اطالعات کسی است که منکر تنھا قای علی افشاریآنجا که ميتوان گفت آ تا – حاشيه

   .تبليغات توخالی ميداند نراآ اپوزيسيون است و

  ناسيم قاي افشاري راهم كمي بشآبجاست كه خود 

بمناسبت شرکت درکنفرانس برلن به يکسال حبس تعزيری ويکسال ھم بمناسبت شکايت ھدايت هللا لطيفيان به  ايشان 
شعبه  در زاد شد وآزندان  !! ازن دوسال حبس تعزيریگذراند بعد از ١٣٨٣ذرماه سال آ زندان تعزيری محکوم شد ودر
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 اسالمی درخار

  .ميشود
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  ۴ برگ ٠٨/ ٠١

دگاه انقالب به
راترک کرد وابت
 حکومت ومخال

  .رجازدند

وم شده که ايش
ھمکاران مرئی و

 نفوذي سفارتي

تحقيقی ازجانب
سيون جمھوری
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نصيبی
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ملی ی زبون وناتوان شده که بايستی عوامل قديم رژيم جنايتکاربرايشان شورا نقدرآ اجتماع ايرانيان خارج ازکشور ياآ
باصطالح نوکران سابق رژيم برای  از ھای شايسته ترواليق تر ، انسانتشکيل دھد وبعبارت ديگر ايرانيان اپوزيسيون

  برگزاری شورای ملی پيدا نميکنند؟

شته اند گ ن جداآ اصوال تمام کسانی که زمانی ازبدنه رژيم جنايتکاراسالمی درايران بشمارميرفته واکنون بھردليلی از
دخالتی نداشته باشند تکليف اين افراد  درامور ميتوانند به زندگی خصوصی خود ادامه داده تازمان فروپاشی رژيم مالھا

نه  ينده ايران صدائی داشته باشند ياآ يا ميتوانند درآجنايات حکومت اسالمی دست داشته يانداشته اند ونتيجتا  يا درآکه 
  »معلوم ميگرددگردد نان دردادگاه مردمی که درفردای ايران بايد تشکيل آرسيدگی کارنامه  پس از

    :به اھميت عمل است نه گفتار يکی ازشعرای ما بيتی دارد که نگاھش

  است ازتوعمل خواستنداين سخن     ل خواستندـَ يــ، نه حورآعذرمي

   :شاعر ديگری دررابطِه اعتبار، باحرف وعمل بيت بجائی دارد

  بی عمل دروادی حرف وشعارافتاده است     شيخ مکتب پيش ما ازاعتبارافتاده است

                                                                                       

   

  

  

  

  

 


