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 با خانوادهء مهندس کورش زعيم
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مهندس کوروش 

ارشد  زعيم عضو

در . با ان ها به گفتگو نشستند جبهه ی ملی ايران و دبير سياسی همبستگی، در منزل ايشان ديدار کرده و

ديگر از اعضای خانواده ی اين مبارز راه ازادی و شخصيت ملی  اين ديدار که مادر،همسر ،خواهر و چند تن

اله   لقا اردالن،مهندس حشمتاسدی دايی اقای زعيم، حضور داشتند ،خانم دکتر مه از جمله مهندس

از سوی شورای همبستگی  طبرزدی، عيسا خان حاتمی، مهندس خادم و مهندس اشکان رضوی به نمايندگی

  .،خاطره ی مبارزات اين زندانی را گرامی داشتند

 

گفت و سپس در باره ی  در اين ديدار صميمی، ابتدا خانم اسدی مادر مهندس زعيم به ميهمانان خوش امد

اين مادر گرامی که خود از مبارزان راه ازادی و  .گی کوروش زعيم و روحيات او نکاتی را بيان داشتزند

 او که. »به فرزندانم وصيت کرده ام که اعتراف نکنند«است، ابراز داشت که  طرفداران دکتر مصدق بوده

به او نيز همين «ودند که فرم يکی از فرزندانش در ابتدای انقالب به دست جمهوری اسالمی اعدام شده است،

  .«سفارش را کرده بودم

 

هزينه های سنگينی که  در ادامه ی اين ديدار ، خانم سودابه ی زعيم خواهر اقای زعيم نيز در باره ی

دکتر مصدق پرداخت کرده اند سخنانی بيان داشت و  خانواده ی زعيم برای آزادی و دموکراسی و از دوران

 او اضافه کرد در ابتدای.انسان جسوری بود و هيچ گاه زير بار ظلم نرفت یکوروش از کودک:اضافه کرد 

که من را نيز زندانی کنند تا  من از زندان بانان خواستم. انقالب،سه برادرم از جمله کوروش در زندان بودند

ايت زعيم، اضافه کرد که مهندس زعيم از موج سبز کنونی حم او ضمن پشتيبانی از راه. خيالم راحت شود

همچنين تاکيد کرد  او. انديشه است که از اين راه به دموکراسی و حاکميت ملی خواهيم رسيد می کند و بر اين



و به اين دليل برادرش را دوچندان دوست  که زعيم کامال از برابری حقوق زن و مرد پشتيبانی می کند

بی به برابری حقوق زنان با مردان خود از فعاالن زن برای دستيا داردشايان ذکر است که سودابه ی زعيم

  .است

 

 

 

او تاکيد کرد که با مهندس  .خانم مهندس زعيم در ادامه ی اين ديدار گزارشی از وضعيت همسرش ارايه داد

اگر چه زعيم :خانم زعيم ابراز داشت. صورت گرفته است زعيم ديدار داشته و اين ديدار زير نگاه بازجو ها

نبود  ات زندان انفرادی به شدت گاليه داشت و از سر و وضع خوبی بر خوردارامکان از شرايط بهداشتی و

خانم زعيم از . هيچ اگاهی ندارد او از شرايط بيرون زندان. اما روحيه ی خوبی داشت و قصد اعتراف نداشت

  زندانيان سياسی بيشتر تالش کنند کوشندگان سياسی خواست تا برای ازادی

 

همواره از راه مصدق  ، دايی مهندس زعيم که خود از شخصيت های ملی است کهدر اين ديدار مهندس اسدی

ملی همچون مهندس زعيم در شرايط کنونی  پشتيبانی کرده است به ارايه ی ديد گاه های نيرو های

جنبش اخير که مهندس زعيم از پشتيبانان ان به حساب می ايد  او تاکيد کرد که مهمترين هدف.پرداخت

درستی  او گفت،جنبش مشروطيت به اين دليل از بنای. بيان و نهادينه کردن ان است ادیرسيدن به از:

ايشان جنبش . نفع خود مصادره کند برخوردار بود که دارای رهبری کاريزما نبود و کسی نتوانست ان را به

 منش مهندس اسدی همچنين،به يک ويژگی مهم در. دانست اخير را از اين ديدگاه شبيه جنبش مشروطيت

 مصدق بر اين نظريه تاکيد موکد داشت که کاری را که ايرانی:کرد و ابراز داشت سياسی دکتر مصدق اشاره

  .می تواند انجام بدهد نبايد به دست بيگانه سپرد

 

همسر شادروان دکتر علی  در ادامه ی اين ديدار خانم دکتر مه لقا اردالن عضو شورای اجرايی همبستگی و

که به عنوان يک مادر و نيز همسر با مادر و همسر  ن پيشين جبهه ی ملی ايران،ضمن ايناردالن از رهبرا

 خانم اردالن در ادامه به طرح اين. کرد از تيز هوشی و شجاعت زعيم ياد کرد مهندس زعيم ابراز همدردی

 زندان به خاطر ان به پرسش اصولی پرداخت که به راستی ما از جنبش اخير که زعيم همچون هزاران تن

 ابان ماه ٢۶از دکتر اردالن اشاره کرد و گفت در  افتاد،بايد چه انتظاری داشته باشيم؟ او به خاطره ای

 بايد:اما اقای اردالن به من گفت. من به شدت شادی می کردم و به خيابان رفتم  که شاه از ايران رفت،١٣۵٧

  .به خيابان نيامدببينيم به جای شاه چه کسی قرار است بيايد و به همين دليل 

 

زعيم از چند ماه پيش از  اقای:اقای مهندس خادم نيز در اين ديدار از مهندس زعيم تجليل کرد و گفت

مهندس .همين دليل ان مانيفست مشهور را منتشر کرد انتخابات، شرايط کنونی را پيش بينی کرده بود و به

نبش سبز تجليل کرد و ابراز داشت که در اين در باره ی شرايط کنونی از ج خادم در ادامه ی تحليل خود

او خوش . دارند بلکه اين مردم هستند که رهبری را در دست. هيچ کس حرف اول و اخر را نمی زند جنبش

به صورت مرحله ای از موسوی و کروبی  بينی خود از جنبش فعلی را ابراز داشت و تاکيد کرد که بايد



 مهندس خادم مبارزه ی بدون. رفته شود که با راه ان ها زاويه پيدا کندگ پشتيبانی کرد و نبايد راهی در پيش

موجود بهره جست تا به  نسل پس از انقالب از امکانات:خشونت را در ادامه ی همين جنبش دانست و گفت

 نسل جوان ان ١٣٧٢برای مثال در سال . دارد مرور خودش را نشان بدهد و به حاکميت بگويد که حضور

در .  مليون رای به احمد توکلی داد۴يعنی رفسنجانی حدود بيش از  قابل کانديدای حاکميتدوران در م

روی کار اورد و در   مليون رای به خاتمی داد و کانديدای مقابل با ناطق را٢٠ بيش از ٧۶خرداد  ٢انتخابات 

 اما بار ديگر به ابهام و پرسش های اصولی داشت اين دور نيز با وجود اين که در مورد گذشته ی موسوی

 بنا.عامل فقر و فساد و تبعيض و پيام اور جنگ و خشونت است را کنار بزند طرف او رفت تا احمدی نژاد که

البته رای او را نديده گرفتند و او  براين نسل جوان به هدف ايجاد تغيير مسالمت اميز وارد اين کارزار شد که

  .خواهد داشت را سرکوب کردند ولی اين جنبش ادامه

 

مهندس زعيم در  مهندس اشکان رضوی عضو شورای پژوهشی جبهه ی ملی ايران نيز به تجليل از نقش

مهندس از چند ماه پيش شرايط :داشت پايه گذاری دفتر پژوهش های جبهه ی ملی ايران پرداخت و ابراز

 پاسارگاد اشاره کرد و زعيم در دفاع از ميراث فرهنگی و او در مورد نقش. کنونی را حدس زده بود

اين که  ضمن. برای ازادی زعيم کمپينی به راه بيفتد و همگان در اين زمينه تالش کنند خواستار اين شد که

عضو شورای همبستگی نيز  اين.از اقدامات صورت گرفته گزارشی تقديم خانواده ی مهندس زعيم کرد

شت مردم ايران به ويژه جوانان به اين جنبش سبز دا تحليلی از شرايط کنونی جنبش سبز ارايه داد و ابراز

  .ان پشتيبانی کنيم دل بسته اند و ما بايد از

 

و ساير زندانيان سياسی از  عيسا خان حاتمی دبير اجرايی همبستگی در اين ديدار به تجليل از مهندس زعيم

 مهندس زعيم به عنوان او اعالم داشت که.پرداخت جمله دکتر دادخواه،کيوان صميمی و شيوا نظر اهاری

 دادخواه دبير حقوق بشر و کيوان صميمی از پايه گذاران همبستگی هستند که دبير سياسی همبستگی،دکتر

از صدر مشروطيت تا ملی  او سپس تحليلی تاريخی.اينک ناعادالنه و مظلومانه در زندان به سر می برند

در همه ی اين جنبش ها روشنفکران و :فتگ  تا جنبش کنونی ارايه داد و۵٧کردن نفت و جنبش بهمن 

پيشتاز بوده اند وبرای حاکميت ملی و دموکراسی مبارزه کردند اما  ازادی خواهان ملی و وطن پرست،

مذهبيون سياسی همواره  اقای حاتمی افزود روحانيون و.ويژه ماليان زحمات ان ها را هدر دادند ديگران به

او . قانون بوده اند و زحمات مبارزان را هدر داده اند کميت مردم دربه دنبال جايگزينی مشروعه به جای حا

تمجيد از   يک روز اقای خامنه ای در نماز جمعه به تعريف و۶٠در ساب :پرداخت و گفت به ذکر خاطراتی

بمب گذاری پيش امد و او مجروح  چند روز پس از ان بود که حادثه ی.ملی شدن نفت و دکتر مصدق پرداخت

خواندن خطبه به نماز جمعه به دانشگاه تهران امد و گفت نحوست  فته ی بعد اقای رفسنجانی برایدر ه. شد

خمينی چند تن  يا اين که پس از درگذشت!ملی گرايی موجب اين حادثه برای اقای خامنه ای شد نام مصدق و

ت خود را ابراز کنند اعالميه ای بدهند و نظرا از شخصيت های ملی در جايی جمع شده بودند و می خواستند

اما شادروان فروهر به تجليل از خامنه . رژيم خمينی دست به تظاهرات بزنند و از مردم دعوت کنند تا عليه

قتل های زنجيره ای و در  اما در. پرداخت و از او به عنوان شاعر و روشنفکر و ادم فرهيخته نام برد ای

بايد در جنبش اخير نيز مراقب باشيم ! را با چاقو ديد ای سال بعد نتيجه ی اين تعريف خود از خامنه ٩ست 



کور کورانه به  بنا براين نبايد به صورت. ما نه مقلديم و نه مقلد پرور. را ادامه بدهند که نخواهند همين بازی

 از ما:عيسا خان حاتمی افزود. چاله به چاه بيندازند دنبال کسانی راه بيفتيم که می خواهند بار ديگر ما را از

رستاخيز  کرده بوديم که مردم اماده ی قيام هستند و از شرايط انتخابات برای اين يک سال پيش، پيش بينی

کرديم و حتا به سراغ مهندس انتظام  به همين دليل بود که ايده ی همبستگی را مطرح. خود استفاده می کنند

اما دستگاه امنيت از يک . را معرفی کنيمکانديدای خارج حاکميت  و دکتر باوند و مهندس معين فر رفتيم تا

کردند و هنوز ادامه  داخلی يا به تعبير دوستم مهندس زعيم از ما بهتران،تا توانستند کارشکنی سو و عوامل

ان ها گمان کرده بودند که اگر اين . شکل بگيرد می دهند تا مبادا اين جنبش سکوالر و بيرون از حاکميت

 درون نظام مثل موسوی و کروبی هدايت کنند، خواهند توانست بر ان اثر یپتانسيل را به سمت نيرو ها

کار از دست ان ها نيز خارج  اما شاهد هستيم که ميزان نارضايتی مردم به اندازه ای است که حتا. بگذارند

  .شد و به دست خود مردم افتاد

 

او با . زعيم پرداخت  مهندسمهندس طبرزدی سخنگوی همبستگی نيز در اين ديدار به بيان خاطراتی از

انفرادی به خانواده ی زعيم توصيه کرد که از  توجه به تجربه ی طوالنی خود از زندان به ويژه سلول های

 او شرايط فعلی برای. دست به اعتصاب غذا بزند يا به خودش لطمه وارد کند مهندس زعيم بخواهند که مبادا

بسيار وخيم عبد اله مومنی  ين حال پايداری دانست و به وضعيتزندانيان سياسی را تحمل ، شکيبايی و در ع

به وجود امدن فضای وحشت در بين مبارزين و خانواده  طبرزدی تاکيد کرد برای جلو گيری از. اشاره کرد

. دامن زد اخبار دقيق در باره ی ان ها را از زبان خانواده ها شنيد و نبايد به شايعات های زندانيان می بايست

واقعيات را نيز بدون واهمه افشا کرد  البته بايد. ی اين که ايجاد وحشت می کند و اين خواست رژيم استبرا

  .اين شکنجه کند تا رژيم نتواند زندانيان را بيش از

 

اين جنبش چه چيز هايی  بايد ببينيم عوامل موثر در:مهندس طبرزدی در باره ی جنبش اخير اظهار داشت

ضرب قرار داده است تا نتوانند در جهت دهی اين  که رژيم به شدت اپوزسيون را زيرما می دانيم . هستند

شرايطی نقش روحانيون و به ويژه کسانی مثل هاشمی رفسنجانی يا خاتمی که  در چنين. جنبش اثر بگذارد

تر خواهان حضور بيش از ديگر سو مردم نيز. حاشيه ی امن بيشتری بر خوردار هستند افرايش می يابد از

اين که بشود هزينه را کم کرد به خودی خود به  برای.روحانيون در اين جنبش و پشتيبانی از ان ها هستند

 اين ها به خودی خود در سمت و سوی جنبش اثر می. مذهبی کشيده می شوند سوی مناسبت ها و شعار های

که احيانا تغييراتی در کادر  ستدر اين مرحله ا. و احتماال بايد يک مرحله ی گذار را پيش بينی کرد.گذارد

بنا براين . ان است که نقش اپوزسيون شفاف تر خواهد شد تازه، پس از. رهبری جمهوری اسالمی پديد بيايد

نيز دقت  بايد از جنبش پشتيبانی کرد و از اختالف جلوگيری نمود اما به فرايند جنبش در مرحله ی کنونی

  . گرفتار نشود۵٧کافی داشت تا به سرنوشت انقالب بهمن 

 

 


