
 
 

 !نامه سرگشاده به رهبری: اتهام
 حميد تکاپو

 

شما بقای عزتمندانه، بدتر از سناريوی  کنم در ديدگاه گمان نمی"جناب آقای خامنه ای، ): "جرس(شبکه جنبش راه سبز

تبعات اين "، ١."ن برای رهبری باشدمشابه ميلوشوويچ ،مالعمر و صدام حسي جايگزين، يعنی حذف نظام و سرنوشتی

بهراسيم و از هر نوشته و  همه جانبه شما و روحانيان بر مقدرات محوری کشور، اين شدکه از هر سخن مخالف حضور

 ،سرگشادۀ احمد قابل پژوهشگر و منتقد زندانی و همچنين محمد نوری زاد ، دو عبارت از نامه های٢"اشارۀ مخالف بلرزيم

  .آيت اهللا علی خامنه ای نگاشته بودند ساز سابقا اصولگرا و امروزه محبوس در زندان است که خطاب بهنويسنده و فيلم

 
  

مد نوری زاد، احمد زيدآبادی، محمد ملکی و حشمت اهللا طبرزدی نيز که طی امروز نه تنها احمد قابل در حبس است، بلکه مح

 به رهبر جمهوری اسالمی نگاشته بودند، ماههاست در َمحَبس و سلول انفرادی - و سرگشاده-اين سالها نامه هايی انتقادی 

، قاسم شعله ٣اند، سعيدی سيرجانیبه سر می برند؛ همچنانکه پيش از اين و طی سالهايی که ايشان بر تخت واليت تکيه زده 

 و کسانی ديگر ٩، اميرفرشاد ابراهيمی٨، ابراهيم نبوی٧، آيت اهللا طاهری۶، نورالدين کيانوری۵، محسن سازگارا۴سعدی

نيز، در انتقاد از وضعيت موجود و مسئوليتی که متوجه رهبر می دانستند، واقعياتی را در قالب نامه های سرگشاده انتشار 

ه البته يکی در زندان جان باخت و ديگری خانه نشين شد يا ا بعضا جالی وطن کردند و در تبعيدی ناخواسته ماندگار دادند، ک

 .شدند

  

در چند صباح اخير و هنگامۀ انتخابات رياست جمهوری يا پس از آن نيز، گروهی از چهره ها و اساتيدی چون دکتر 

، همچنين تعداد زيادی از استادان ١٣، مهندس عبدالعلی بازرگان١٢فاضل، دکتر پيام ١١، اکبر اعلمی١٠عبدالکريم سروش

دانشگاه و محققين و نويسنده های سرشناس، رهبری را نسبت به وقايع و فجايع زنهار داده و نامه هايی سرگشاده خطاب به 

  ١۴.وی نوشتند

  

اده را چگونه ارزيابی يا حتی مطالعه نموده، يااينکه اينکه آيت اهللا علی خامنه ای در مقاِم ولّی مطلقۀ فقيه، نامه های سرگش

چه ميزان اين نامه ها اثربخش بوده، شايد در نوشتاری ديگر مورد سنجش قرار گيرد؛ اما آنچه در اين مقال خواهد آمد، 

ن به سر می بخشی از نامه های سرگشاده و دليرانۀ کسانی ست که امروز به اتهام گفتن حق و هويدا نمودن مظالم، در زندا

 ...برند 

  



  

 طرح دو پرسش از رهبر

  

 ٣١که از نيمه شب ) ادوار تحکيم وحدت(نگار و دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران  دکتر احمد زيدآبادی محقق، روزنامه

 نوشته ها خرداد ماه و يک هفته پس از کودتا دستگير و به بازداشتگاه اوين منتقل شده، برای سومين بار است که به خاطر

 سال تبعيد و محروميت ۵ سال زندان، ۶دادگاه انقالب زيدآبادی را به . و حقگوئيش، در جمهوری اسالمی به محبس می رود

 فروردين امسال نامه ای سرگشاده ٢٢اين فعال سياسی در . های اجتماعی و سياسی محکوم کرده است مادام العمر از فعاليت

ز انتقادناپذيری وی انتقاد کرده بود، با طرح دو پرسش، ايشان را نسبت به وقايع کشور  و ضمن اينکه ا١۵به رهبری نوشت

مهمترين اتهام او نگارش نامه سرگشاده خطاب به "خانم مهديه محمدی همسر احمد زيدآبادی معتقد است . به چالش کشيد

ه خود به آيت اهللا خامنه ای با ذکر اين نکته احمد زيدآبادی در مقدمۀ نام." مقام رهبری بوده که در سايتها منتشر شده است

خواهم مطرح کنم در شمار مسائل شخصی نيست که نيازمند ارسال نامه خصوصی باشد، بلکه قصد دارم برخی  آنچه می"که 

به چه "، خطاب به خامنه ای پرسيد "از مشکالت روياروی جامعه را طرح کنم و نظر رهبری را هم در اين باره جويا شوم

 و عملکرد   شرعی، عقلی، قانونی و يا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی، پرسش علنی از رهبری و يا نقد گفتهعلت

کالم را با کالم پاسخ "وی در اين مورد به سيره عملی بزرگان دين اشاره کرد که " وی، عمال در جامعه ايران ممنوع است؟

مصونيت رهبری از طرح پرسش و انتقاد "زيدآبادی تصريح کرده بود ." اتاند و نه با تشکيل پرونده و ارجاع به مجاز داده

اين محقق در ." رود  ای در شرع ندارد، بلکه بدعتی بيسابقه در تفکر اسالمی به شمار می در جامعه ما، نه فقط سابقه

ه همه ايرانيان ارزيابی چرا ايشان اصرار دارند ک"پرسشی ديگر پيرامون مسئله هسته ای و اولويتهای اصلی کشور پرسيد 

های  کنند و يا به گفته برخی از مقام ايشان را از شرايط داشته باشند و اگر جز اين باشد به تعبير وی حرف دشمن را تکرار می

 ." امنيتی، از عوامل دشمن هستند

  

ادی سال را دريافت کرد و ها و ناشران خبر جهان، جايزه قلم زرين آز زيدآبادی چندی پيش از سوی انجمن جهانی روزنامه

   ...همزمان دادگاه تجديدنظر، احکام حبس و تبعيد و محروميت اين نويسندۀ دلير را مورد تاييد قرار داد

  

  

 من متهم می کنم رهبری جمهوری اسالمی را 

  

های مختلف مردم و چندين ساعت بعد از درگذشت آيت اهللا العظمی حسينعلی منتظری پدر معنوی جنبش سبز، در حاليکه گروه

عالقمندان ايشان، سوگوارانه راهی قم شده تا در ماتم استاد شرکت کنند، ماموران کودتا خودروهای راهی قم را متوقف کرده 

اولين فردی که در اين رابطه بازداشت شد، احمد قابل . و چندين تن از مسافران را دستگير و به بازداشتگاه منتقل می کنند

، پژوهشگر شاخص دينی و از شاگردان معظم له بود که هنگام عزيمت با خانواده و دوستانش از مشهد به فعال صريح الهجه

 ١٢۵ پس از تحمل ١٣٨٠از جمله در سال . (قابل بارها بدليل انتقادات صريح و عالمانه اش زندانی شده بود. قم دستگير شد

 )روز زندان انفرادی در اوين

قابل در . ای وی، نامه های سرگشاده ای بود که طی چهار سال اخير به علی خامنه ای نگاشتاز نکات قابل ذکر در فعاليته

وی در اداره کشور انتقاد نموده و " استبداد دينی و سوء تدبير" به خامنه ای، از ١٣٨۴ خود در بهار سال ١۶نامۀ سرگشاده

ان دراز رنج و کوشش و سرمايه گذاری مادی و اندوختۀ سالي"نتيجۀ پيروزی احمدی نژاد را چنين پيش بينی کرده بود 



 -مستندا–احمد قابل همچنين خطاب به خامنه ای . می رود" هايی از سنخ القاعده   مردم به تاراج بيگانگان و تروريست معنوی

ا در دوران رهبری شم"مواضع و عملکردهای قبل و اوايل انقالبش را يادآور شد و پيرامون دوران زمامداری وی نوشت 

 امنيتی بيش از گذشته فزونی گرفته و قانون شکنی و قانون گريزی در -ستم دستگاههای قضائی، شبه قضائی و اطالعاتی 

 وی  ."اند  های مختلف مواجه بوده  های شما، شديدا سرکوب و با محروميت  آنها به يک روند تبديل شده و مخالفان سياست

ای زنجيره ای، ترورهای مخالفان سياسی و اعتقادی، برخوردهای نامشروع و مصاديق بارز عملکرد رهبری پيرامون قتل ه

را ... غيرقانونی با علما و مراجع منتقد، تعطيلی فّله ای مطبوعات، بستن دست و پای دولتين آقای خاتمی و مجلس ششم و 

 کوره راهی برای ماندن باقی مانده اکنون موجوديت حکومت با خطر مواجه شده و"او با بيان اينکه . برشمرده و به نقد کشيد

اعالم عفو عمومی در مورد تمامی سوابق سياسی و "، راه حلهايی از جمله "کنم است که شما را به پيمودن آن دعوت می

امنيتی ايرانيان داخل و خارج و آزادی زندانيان، جدا کردن اعتبار و موجوديت نظام از اعتبار شورای نگهبان و مسئوالن 

های رئيس جمهور منتخب و قبول نظارت سازمان ملل و کنفرانس اسالمی بر   اعالم کتبی تضمين اجرای برنامهمتخّلف، 

کنم در ديدگاه شما ماندن  گمان نمی"احمدقابل خطاب به رهبری هشدار داد . را به خامنه ای پيشنهاد کرد" انتخابات کشور

نی حذف نظام جمهوری اسالمی و سرنوشتی مشابه ميلوشوويچ نظام و بقای عزتمندانه، بدتر از سناريوی جايگزين، يع

روحانيت بدون دانِش مديريت، مدعِی حکومت "قابل همچنين خاطرنشان کرد ." ،مالعمر و صدام حسين برای رهبری باشد

   ".شد و واليت مطلقه را طلب نمود

 که اعتراضی به صدور حکم ١٣٨٧ خطاب به رهبر جمهوری اسالمی در بهار ١٧پژوهشگر دينی در نامه ای ديگراين 

من به عنوان يک شهروند ايرانی ، "بود، خاطرنشان کرد )* هادی قابل(دادگاه ويژه روحانيت در مورد برادر فرهيخته ايشان 

مهوری اسالمی از طريق ظلم های آشکار به مخالفان سياست های رهبری و باند حاکم بر کشور را به براندازی سخت نظام ج

باند حاکم ، اقدامات فراوان و گسترده عليه امنيت ملی، اهانت به ملت و خصوصا فرهيختگان ملت، نشر مکرر و گسترده 

 در اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و نقض شديد حرمت روحانيت متهم می کنم و روزی را انتظار می کشم که

جمهوری اسالمی، امکان رسيدگی عادالنه به اين اتهامات از طريق دادگاهی علنی و با حضور هيأت منصفه و قاضی يا 

 به آيت اهللا خامنه ای، وی ٨٧در بهمن ١٨احمد قابل در نامه تظلم و سرگشادۀ ديگری." قضاتی بيطرف، وجود داشته باشد 

های غلط سياسی،  سياست"منتقدان سياسی معرفی کرد و از پافشاری رهبر بر های وارده به مخالفان و  را شريک ظلم و ستم

های  ها، بيش از فشارها و تحريم تاکيد رهبری بر اين سياست"به شدت انتقاد و خاطرنشان کرد " فرهنگی و اقتصادی

باند " ن نامه هشدار داد وی پيرامون قدرت يابی مجدد احمدی نژاد نيز در آ." المللی، به ملت و کشور صدمه زده است بين

های حاکميت اميدوار بوده و دير  شکنی ها و ستمگری حاکم بر کشور، همچنان نسبت به سکوت اکثريت ملت در برابر قانون

 و  های هنگفتی برده  حقوق از سوی آحاد ملت، بهره آنان از عدم مطالبه. ای بازکرده است زمانی است که برای آن حساب ويژه

 انتخاب رئيس جمهور به نمايشی غير واقعی  اند و اکنون نيز در آستانه  خود را در سراسر کشور گسترش دادهقدرت مافيايی

گونه تعرضی به  کنند، کسی را بر مسند نشانند که هيچ انديشند، تا از سبد افرادی که آنان گزينش می از حضور ملت می

 رهبری کشور نبندد  قتصادی و اجتماعی و فرهنگی شکست خوردههای ا شکنی آنان نداشته باشد و راه را بر سياست قانون

".   

  

اگر امروز آيت اهللا خامنه ای و حاميان وی، جنبش سبز و مخالفان را به براندازی نرم متهم می سازند، احمد قابل در نامه 

 . متهم کرده بود" خالفانظلم های آشکار به م"نظام از راهکار " براندازی سخت"خود صراحتا رهبری و حاميانش را به 

 ...اين محقق کشور، اکنون در زندان و وضعيتی بالتکليف به سر می برد

  



  

 اندازند را نخوريد گوِل اين حرفها و تظاهراتی که برايتان راه می

  

 انقالب  مذهبی و اولين رئيس دانشگاه تهران بعد از انقالب که مواضع صريحش پيرامون-دکتر محمد ملکی، از فعاالن ملی

فرهنگی و نابسامانی های کشور معروف بوده و طی سالهای گذشته نيز بارها مورد احضار و بازداشت قرار گرفته، روز 

دکتر ملکی در .  مرداد امسال و بعد از کودتای انتخاباتی بازداشت شده و اينک ماههاست در محبس به سر می برد٣١شنبه 

و بمناسبت بيست و هشتمين سالگرد تعطيلی ١٣٨٧امنه ای در ارديبهشت  خطاب به آيت اهللا خ١٩نامه ای سرگشاده

دانشگاههای کشور، سياست ها و عملکرد رهبری و همچنين وضعيت موجود کشور را مورد انتقاد جدی قرار داد و خطاب به 

خواری،  دزدی و رشوهخوابی، چپاول و  فروشی دختران، کارتن حد، اعتياد، خرافات، تن در برابر فساد بی"وی گوشزد کرد 

گردد، چه کسی مسئول  ثروتهای کالِن بادآورده، اختالِف وحشتناِک طبقاتی که آمار آنها از سوی مقاماِت حکومتی منتشر می

است؟ اين چه عدالت و برابری است که اگر دانشجويان، کارگران، معلمان، زنان و ديگر طبقاِت دگرانديش، نقدی بر حاکميت 

دکتر محمد ." ا با دادگاههای انقالب و محروميت از درس و کار و رفتن به زندان و هزاران بالی ديگر استبزنند سروکار آنه

رسد اّما  گذرد چگونه و تا چه اندازه به اطالع شما می نميدانم آنچه در کشور می"ملکی همچنين به خامنه ای هشدار داد 

احتماًال افراِد بيت و دوستان و . کنيد  فرمايشات خود به آنها اشاره میگاه در دانم وضع بسيار بدتر از آن است که شما گاه می

گوِل اين حرفها و تظاهراتی که صاحبان زر و . گويند که اکثريِت قريب باتفاق مردم طرفدار رژيم هستند نزديکان به شما می

پرسی در مورد نظام والئی را با تمام  يک همهبياييد برای نجات کشور، فرماِن . اندازند را نخوريد زور و تزوير برايتان راه می

شرايط انتخابات آزاد و شفاف صادر فرماييد تا هر کس که شناسنامه ايرانی دارد بتواند در آن شرکت کند و حکومِت دلخواه 

رصد  شد انتخاب نمايد تا معلوم شود چند د۵٨ ارديبهشِت سال ١٢ سال همانگونه که در ٣٠خود را بار ديگر پس از گذشت 

 ." مردم طرفدار نظام هستند

 ... سال سن و کهولت و بيماری های متعدد، بعد از پنج ماه کماکان در بازداشت و بالتکليفی به سر می برد٧۶دکتر ملکی با 

  

  

 سابقا برای دشمن خط و نشان می کشيديم و امروز برای مردم خودمان

  

خصوص مستندساز حامی نظام و مجری  ساز و به نامه کيهان، فيلمزاد، نويسندۀ سالهای نه چندان دوِر روز محمد نوری

سالهای دور برنامه های جهاد سازندگی و روايت فتح که چند سال اخير نيز به تأليف آتاب، نقد آثار ادبی، نگارش فيلمنامه و 

 خرداد آيت اهللا علی ٢٩جمعه توليد آثار داستانی روی آورده بود، پس از کودتای انتخاباتی و بويژه پس از خطبه های نماز 

نوری زاد .  خطاب به وی نوشت که يکی از سندهای تاريخی جمهوری اسالمی خواهد ماند٢٠خامنه ای، نامه ای سرگشاده

با اشاره و تاييد و نصب جنابعالی، شيفتگان و سربازان و "ابتدائا خطاب به ولّی فقيه يادآور می سازد که طی دو دهه اخير

از فرماندهان سپاه تا . از شورای نگهبان تا قوه قضاييه... وران شما برمنصب های فراوان کشور قرار گرفتنداطرافيان و مام

هيچ منصب کليدی . از شورای انقالب فرهنگی تا صداو سيما. از امامان جمعه تا مجمع تشخيص مصلحت. فرماندهان ارتش

ندگان مجلس خبرگان که به صورت ظاهر از جانب مردم انتخاب حتی نماي. نبود که منتصبين شما در آن حضور نداشته باشند

 ..."می شوند، پيشاپيش از فيلتر شورای نگهبان شما گذر می کردند

..." وی سپس خاطرنشان کرد در طول ساليان دراز، ما هرگز لذت يک روزنامه مستقل و صدا و سيمای مردمی را نچشيديم

سابقا ما برای دشمن خط و نشان می کشيديم، حاال "بری به وی خاطرنشان کرد نوری زاد پيرامون خطبه های نماز جمعه ره



اين روند کار را بجايی می رساند که در . کارمان بجايی رسيده است که بايد برای بخشی از مردم خودمان خط و نشان بکشيم

مسئولينی را که به "کرد تا شاهد باشد وی آيت اهللا خامنه ای را دعوت ..." فردای اين نظام، جز دشمن، مردمی در کار نباشد

او همچنين پيرامون . افتاده است" دام روسيه و چين"و کشوری که به " راحتی نوشيدن يک شربت گوارا دروغ می گويند

نخبگانی که وارد سياست می شوند اگر واليت پذير "سخنان احمد علم الهدی امام جمعه مشهد که بعد از انتخابات گفته بود 

چرا و به چه دليلی يک رييس جمهور قبل از انتخابات برای "، نوشت " واليت ستيزند و واليت ستيز يعنی ابن ملجمنباشند

نوری زاد در انتها از خامنه ای تقاضا کرد " يک امام جمعه، يک ميليارد تومان پول می فرستد؟ اين در کجای عدل علی است؟

و کار به تنگناهای انتظامی بکشد، ما رفته رفته اين باقيمانده مردم را نيز از اگر اين نشود "که از مردم عذرخواهی نمايد که 

  " نظامی که مردم نداشته باشد، چه دارد؟: دست خواهيم داد و شما نيک تر از همه ما می دانيد

 ...نوری زاد اکنون در بازداشتگاه و در وضعيت بسيار وخيمی به سر می برد

  

  

  به اقای خامنه ای و يک اقليت پيرِو اوست؟مگر اين مملکت فقط متعلق

  

» مجلۀ پيام دانشجو«مهندس حشمت اهللا طبرزدی، از اعضای سابق دفتر تحکيم وحدت و از دانشجويان سابقا اصولگرا که 

يت منتشر کرد و بعد از مدتی به جبهه معترضين ملحق شد، بارها بدليل فعال" امام خامنه ای" با تيتر ١٣٧۴خود را در سال 

در جريان سرکوب های بعد از –وی که ماه پيش. سياسی و روزنامه نگاری بازداشت و مجروج و زندانی گرديده است

 خطاب به آيت اهللا علی خامنه ای نوشته بود و با مقدمه ٢١ بازداشت شد، در اسفندماه سال گذشته نامه ای سرگشاده-عاشورا

ما رهبر جمهوری اسالمی هستيد و من نيز از مخالفان شناخته شده هستم ش"ای پيرامون آنچه بر وی گذشته خاطرنشان کرد 

 سال اخير هر نوع زندان و شکنجه سفيد و ضرب وشتم و محروميت را تحمل کرده، اما به هر حال پذيرفته ام که ١۵که در 

و ايدئولوژيک است که برای رسيدن به آزادی و دموکراسی می بايست هزينه پرداخت کرد و اين طبيعت هر رژيم سرکوبگر 

طبرزدی از اينکه گروهی از ماموران برای همسر وی ايجاد مزاحمت کرده و آسايش و حريم ." مخالفين خود را سرکوب کند

امروز دستگاه اطالعات آقای "آنها را مورد تجاوز قرار داده اند، ابراز نگرانی نموده و خاطرنشان کرد خصوصی زندگی 

اين .يم خانوادگی من حمله ور شده و هر آينه اين امکان هست که مرا به عکس العمل وا دارنداحمدی نژاد به همسر و حر

وی بی پرده به ." بازی خطرناک را دستگاه امنيتِی ولی فقيه شروع کرده و مسئوليت آن نيز با شخص رهبر خواهد بود

يتی همه مخالفين را از ميدان خارج کرده و شما با زور سپاه و دستگاه های امن!جناب اقای خامنه ای"رهبری گوشزد کرد 

حتا ياران ديروز يعنی آقايان رفسنجانی و خاتمی را نيز از دست داده ايد، اگر چه آنها بنا به مصلحت و به صورت علنی حرفی 

آنها را شما به خوبی می دانيد که اکثريت قاطع مردم ايران از حکومت شما ناراضی هستند اما نيروهای امنيتی . نمی زنند

به خوبی می دانيد که دولت احمدی نژاد حتا دربين اصولگرايان محافظه کار نيز طرفداری ندارد،اما از ترس .سرکوب می کنند

 ..." شما يا از روی مصلحت سخنی نمی گويند

 ...طبرزدی اکنون در سلول انفرادی زمان و جنبش را نظاره می کند

  

 داشته، جسارت به خرج داده و دليرانه معضالت کشور را سرگشاده به رهبر هنوز مشخص نيست سرنوشت کسانی که جرات

 ...جمهوری اسالمی گوشزد کرده يا می کنند، چه خواهد شد

  

 


