
  !يك سينه سخن
  پاي صحبت دبير سازمان پيشگامان آزادي مّلت ايران در استان فارس

  سينا جهانگيري: به آوشش
  

كرد، فّعاليت فرهنگي و سياسي خود را آغاز نموده و داراي   از بدو ورود به دبيرستان آه جّو خفقان و استبداد بيداد مي١٣۴٩مهران گودرزي متوّلد : اشاره
در استان فارس ) سپاما(ايشان هم اينك مسئول تشكيالت سازمان پيشگامان آزادي مّلت ايران .  زمينة تئاتر و روزنامه نگاري هستندسابقة فّعاليت در

باشند و با تالشهاي شبانه روزي خود، در پي افكندن تشكيالتهاي نيرومند سازمان در شهرهاي اين استان و استانهاي همجوار، توفيقات چشمگيري  مي
آه گويي - ايم آه بخشهايي از متن پاسخهاي اين دوست عزيز و مبارزمان  گفتگوي زير را با ايشان جهت درج در سايت گويا ترتيب داده. اند مودهآسب ن

  :گذرد  از نظر ارجمند خوانندگان مي-دارند» يك سينه سخن«
  
اصوًال انگيزة فّعاليت و همكاري شما با جبهة مّلي و . ها هستيدهاي جوان جبهة مّلي در سطح شهرستان آقاي گودرزي، شما از فّعالترين چهره: س

  پيمودن راه مصّدق چه بوده است؟
با مطالعاتي آه در تاريخ . گذاشت ديدم و اين موضوع به شّدت بر افكار من تأثير مي اي مي بنده از اوان نوجواني مسائل آشورم را با ديد آاوشگرانه: ج

خصوصًا ماجراهاي مربوط به . ، راه و روش مرحوم دآتر مصّدق و جاويدنام شهيد دآتر فاطمي مرا بشّدت منقلب نمودسياسي و اجتماعي ايران داشتم
در بين جناحها و جريانات سياسي آه مورد مطالعة اينجانب قرار گرفت، مرام و مسلك جبهة مّلي ايران را آه فقط منافع مّلي ... مّلي شدن صنعت نفت

  .ت، مرا شيفتة اين جبهه نمود و اين بود آه همكاري با اين جبهه را برگزيدمايران را در نظر داش
  
  را جهت فّعاليت انتخاب آرديد؟) سپاما(چگونه شد آه از ميان احزاب و سازمانهاي تشكيل دهندة جبهة مّلي، سازمان پيشگامان آزادي مّلت ايران : س
 جناب آقاي ناصح و آقاي عبدالحسينيان بترتيب دبيرآل و قائم مقام سازمان داشتم، برايم  خورشيدي در پي اّولين مالقاتي آه با٨٠اواسط سال : ج

اند و سعي در  بسيار جالب توّجه بود آه افرادي هم سّن و سال من و حّتي از من آوچكتر مبارزه با استبداد و ظلم را سرلوحة امور زندگي خود قرار داده
امروز  گفتگوهاي مفّصل ما در يك امتداد قرار گرفت و اينجانب با طيب خاطر مرام و شيوة سپاما را پسنديدم وتا به. روشن نمودن افكار مّلت ايران دارند

  .يكي از افتخارات بنده است آه در خدمت آقايان هستم
  
  كنيد؟ فضاي سياسي استان فارس را براي فّعاليت سياسي چگونه ارزيابي مي: س
كنند و از گراني و نبود آزادي بيان و  اي است آه مردم اين شهر فقط آه و ناله مي ارس و خصوصًا شيراز به گونهمتأّسفانه فضاي سياسي استان ف: ج

ها داشتم، اغلب تمايل بر آن  در گفتگوهاي مفّصلي آه با اآثر شيرازي. مندند، بدون آنكه عّلت آنرا دريابند و به ريشه يابي آن بپردازند گله... تفتيش عقيده و
اي اوضاع نابسامان آنوني به نفع آنان درآيد، بدون اينكه آسيبي ببينند و متأّسفانه يكي ديگر از داليل عدم رغبت ايشان،  د آه با هيچگونه هزينهداشتن

يسم و از اين هايي چون، ناسيوناليسم، دموآراسي، ليبرال كنند و همچنين واژه فرهنگ سّنتي جوانان شيراز است آه با جهان متمّدن امروزي حرآت نمي
بطور واضح بسياري از اين جوانان در يك بافت سّنتي زندگي و جنب و جوش دارند و درك مسائلي همچون آزادي بيان و . باشد قبيل براي آنها نامأنوس مي

 جوانان فّعال و آوشا در اين حيطه البته اينجانب به هيچ وجه منكر ديگر. باشد نيز گفتگوي صريح و انتقادي از آاربدستان رژيم براي آنان قابل هضم نمي
  ...باشم نمي
  
انگيزة شما براي . دهيد ام، به معضالت اجتماعي بهاي زيادي مي هاي خود آه بسياري از آنان را مطالعه آرده جنابعالي در مقاالت و دست نوشته: س

  بينيد؟ ا را در چه ميپژوهش در اين عرصه چه بوده و در آل ريشة اين معضالت و راهكارهاي برون رفت از آنه
جرم و جنايتي آه از سوي جوانان . دهد همانگونه آه در ابتداي صحبتهايم اشاره آردم، مسائل اجتماعي و خصوصًا فاصلة طبقاتي بشّدت مرا رنج مي: ج

، جواني آه به سّن ازدواج رسيده و غريزة بعنوان يك مثال. هاي سرخوره در اين قشر گردد به عقده گيرد، اگر به دّقت تجزيه و تحليل گردد، برمي صورت مي
هاي سرسام آور زندگي مانند هيواليي دهشتناك  بيند آه هزينه خواهد تشكيل خانواده بدهد، ولي با وضع موجود مي نسي در او بيدار گرديده است و ميج

ها ريشه در اوضاع  آاستييعني تمام اين . گذارد او را احاطه نموده است، قيد و بند اخالقيات را از خود رها نموده و پا در وادي انحرافات اخالقي و جنسي مي



نمونة » .برد كند يا بعكس او را به قهقرا مي اين جامعه است آه فرد را اصالح مي«: به قول زيگموند فرويد. نابسامان جامعة بشّدت متالشي شدة ما دارد
در همين . كرد اي را بيدار مي د آه هر وجدان خفته آرآس تهراني بود آه صحبتهاي يكي از آنها آه دانشجو نيز بود، بقدري تأّلم انگيز بو۵عيني آن اعدام 

  ...رابطه روزنامة اعتماد بسيار عالي به موشكافي آن پرداخته بود
جناب قاليباف . ترين آشور جهان است  بودند ايران در بين آشورهاي دنيا امن و ديگر اينكه انتقادي دارم از صحبتهاي سردار قاليباف فرماندة ناجا آه گفته

 شب باري يكبار هم آه شده به يكي از خيابانهاي شيراز با لباس مبّدل تشريف بياورند آه مشاهده آنند در عرض مّدتي آوتاه ١٠ يا ۵/٩اعت بايد س
 عقده در جوانان گردد به فاصلة وحشتناك طبقاتي در ايران آه بصورت برند و اين برمي اي او را مورد زورگيري قرار داده و وسايل او را به غارت مي بصورت حرفه

  ...خواهند آه يكشبه ره صدساله بيپمايند و اين بسيار تأّسف برانگيز است اند و مي درآمده و همه از هر راه ممكن مسابقة پولدارتر شدن گذاشته
هايي از  دن اين مهم با شالودهبراي برون رفت از معضل فساد اجتماعي عقيدة بنده بر اينست آه ازدواج دائم را براي جوانان همواره نموده و هموار آر

نويسم و به قول استاد شهيد  هاي مّلت صبورم مي ها و آاستي بنده تا جان در بدن دارم از آمي. گردد قبيل شغل و درآمد مناسب، مسكن و امنيت مهّيا مي
  ».چرا آه به جامعه و مردمم مديونم. قلم توتم من است و قلمم را هرگز نخواهم فروخت«: شريعتي

  
  .لطفًا آمي هم ما را از نظرات خود پيرامون ديپلماسي خارجي جمهوري اسالمي آگاه فرماييد: س
شما ببينيد در مورد طالبان . چه در مورد همسايگان و چه در مورد آشورهاي ديگر دنيا. كند دستگاه سياست خارجي حكومت بسيار ضعيف عمل مي: ج

فرستاديم بدون اينكه در اين  قط براي اّتحاد شمال بدون هيچگونه حسابگري اسلحه و آذوقه مييك سياست مشّخص و منسجم نداشتيم تا جاييكه ف
بسيار موّفقتر از ما عمل آرد و به آمك ) SIS(در اين جا بود آه پاآستان و در رأس آن سازمان اّطالعات ارتش پاآستان . مان را احيا نماييم رابطه منافع مّلي

اين افراد حقوق و حّق . هاي ما در آشورهاي دنيا چقدر اضافه بر سازمان است شما ببينيد تعداد نفرات در سفارتخانه. ودبريتانيا طالبان را خلق نم
  چرا آه . اي انجام دهند بدون آنكه آار مثبت و سازنده. گيرند مأموريت مي

  خبرنگار ايراني در مزار شريف بجاي اينكه وزارت امور خارجه از همينطور در مورد قتل ديپلماتها و . در اين مملكت دفن گرديده است» شايسته ساالري«
خواست نسنجيــده دســـــت به اعمال  طريق ديپلماسي فّعال مسئله را حل نمايد، از طريق نظامي و استقرار چندين لشكر در مرز افغانستان بار ديگر مي

بر اعمال سراسر غلط خويش ) نقل از وحيد مژده يكي از سران ارشد طالبان( بازارچة مرزي غير قابل جبراني بزند آه با دادن امتياز به طالبان و بازگشايي
  .سرپوش نهاد

  
كنم  در پايان اگر مطلبي داريد خواهش مي. از شما براي شرآت در اين گفتگوي آوتاه و آگاهي دادن آاربران سايت ما از ديدگاههايتان سپاسگزارم: س

  .بفرماييد
آه چقدر اسم با -توّجه داشته باشيد اين نهادها همچون بنياد مستضعفان و جانبازان . در مورد نهادهاي زيرمجموعه مقام رهبريصحبتي هم داشتم : ج

او از صدا و سيماي الريجاني » چراغ«آه برنامة - سازمان تبليغات اسالمي، مرآز اسناد انقالب اسالمي به رياست آقاي حسينيان -مسّمايي است
! كند، بلكه اّدعاي آمبود درآمد نيز دارد  و آستان قدس رضوي آه اين آخري با درآمد بسيار باالي خود نه تنها مالياتي به دولت پرداخت نمي-باشد معروف مي

نمايد،  منظور ميهاي هنگفت  دهند، چرا در ليست بودجة آّل آشور براي تعدادي از آنها بودجه سؤال بنده اينست آه اگر اينگونه نهادها ماليات به دولت نمي
 ميليون توماني براي دادگاه ويژة روحانيت بر اساس ضوابط و دخل و خرج تهيه و تنظيم گرديده است؟ ديگر ۴۵٠آيا اين تبعيض آشكار نيست؟ آيا بودجة 

. وزي آنان را از خداوند خواستارمكنم و موّفقيت و بهر دارند، آرزو مي عرضي ندارم و براي بيداري و هوشياري تمام ايرانيان آه وطن خود را دوست مي
  .آزاد باد ايران. كنم و خسته نباشيد آه قبول زحمت فرموديد تا اين مصاحبه بدست انتشار سپرده شود همچنين از شما تشكّر مي

  
 .آزاد باد ايران و بدرود: س


