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  :ايت هاي اينترنتي ظاهر شدچند هفته پيش بيانيه اي با عنوان زير بر روي س
   شخصيت سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشجويی درباره٣٧٠هشدار 

  تضعيف حاکميت ملی ايران
 در توانند به لينك زير را مطالعه كنند مي  اين بيانيهچنانچه هم ميهنان بخواهند متن كامل

  : مراجعه كنندآرشيو سايت اخبار روز
13435=jsp?essayId.news/com.rooz-akhbar.www://http  

  
ن دارد در اين نوشتار كاري ندارم، به متن و موضوع آن بيانيه كه جاي بحث و بررسي فراوا

در ايران بالديده و   شخصيت سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشجويی ٣٧٠ نام و نشان  به ولي
 كه چگونه در زير يك سقف، كنار همديگر نشسته و براي تضعيف  ستمديده مي انديشممردم

   وجود داردحاكميت مليتو گوئي . ن دل مي سوزانند و هشدار مي دهندحاكميت ملي ايرا
   ! بايد از تضعيف آن پيشگيري كرد حالو
  

 تن 2  نام  فقطد كه در پايين اين نوشتار ديده مي شو تن شخصيت هاي جاسنگين370در ميان 
ابراهيم  )2( و محمد بسته نگار )1( :  با حروف سرخ برجسته كرده ام بر مي گزينمرا كه

  !يزدی
  
  :محمد بسته نگار )1(

 سال 4قريب  اكنون صفحه 984در  »ق و حاكميت ملتمصد«كتاب محمد بسته نگار، 
كتابي است بس .  مي زنم به آن سر به داليل متفاوت م كه در گوشه ميزم قرار دارد و دائاست

  :می خوانم  چنين »پيش گفتار« بار ديگر آن را بر مي دارم و در .ارزشمند
   

امون اِعمال حق حاكميت مردم در دوران زمامداري موضوع اين كتاب پير
دكتر مصدق است تا معلوم گردد كه ملت ما چه مسيري را در بستر مبارزاتي 

چنين حكومتي موفق شود، و در عين حال خود طي نموده تا بتواند به برقراري 



بين مبارزات قبل از دوران نهضت ملي و اين حكومت واسطه و حلقه اي شد 
  :مبارزات دوران بعد كه به گفته مرحوم طالقاني

دكتر مصدق، نام او، راه و روش او  مجموعه ايست از مبارزه بيش از نيم قرن « 
از خود و ادامه نهضت هاي ملت ايران، دكتر مصدق در پي نهضت هاي پيش 

پس از وفاتش حلقه اي و واسطه اي بود براي ادامه نهضت مردم ايران برعليه 
   . . . . ظلم و استبداد و استعمار و استثمار 

  
  : كتاب خود اين گفته مصدق بزرگ را درج كرده است كه527و هم او در صفحه 

  
رم براي  تا نفس دا. نمي رومامريكائي هاهيچ وقت زير بار . 9

تأكيد با رنگ سرخ    ( .آزادي و استقالل اين مملكت مبارزه مي كنم
   )  از اينجانب است" امريكائي ها"

اما اين كه فرموديد وقتي كه امريكائي ها با ما همراهي بكنند بايد از مرام . . . 
ملي و اسقالل خودمان صرف نظر كنيم بنده هيچ وقت زير بار اين مطلب نمي 

  ) استصحيح(روم 
من آدمي هستم كه با اين حال كسالت و با تمام ناتواني خودم تا نفس دارم 

و من از اين كار ) احسنت(براي آزادي و استقالل اين مملكت مبارزه مي كنم 
صرف نظر نمي كنم آن ملتي را كه نوكر و بنده يك كمپاني بشود آن را يك 

 بنده ننگ دارم كه ملت جلو رفته نمي گويند، ملت عقب رفته مي گويند و
بگويند به ملل عقب افتاده مي خواهند كمك و همراهي بكنند اين براي ايران 
ننگ است كه به يك دولت مثل من پول بدهند و بگويند اين ملت عقب افتاده 

. يعني ملتي كه نمي تواند اساسا خودش را اداره بكند  )صحيح است. (است
من خدا را شاهد مي طلبم از توي . آقايان ما چه نداريم كه ديگران دارند؟

طياره وقتي چشمم به دره نيل افتاد و دره نيل را با آنچه را كه درباره خوزستان 
شنيده ام مقايسه كردم ديدم اگر همين خوزستان را كه ما امروز از كمپاني 
گرفته ايم زراعت بكنيم ما مي توانيم به قدر مصر از خوزستان عايدي ببريم 



اين . ال ما نفت نداشته باشيم، خوزستان را كه امروز داريمح) صحيح است(
خوزستان را كمپاني پنجاه سال، يك صحراي لم يزرع كرده، يك صحرائي 
كه نگذاشت يك نفر در آنجا بتواند زراعت بكند براي اين كه يك استفاده 
نامشروعي از نفت ما ببرد و اگر آن ها با نفت ما موافقت نكنند و نفت ما را 

رند و نفت ما در تعطيل بيفتد، همين خوزستاني كه شما از دست شركت نخ
نفت خالص كرده ايد همان كافي است كه وضع شما را براي آتيه از هر حيث 

  .  تأمين كند
  
  : ابراهيم يزدي )2(و 

نويسنده آقاي رابرت ) بازي شيطان( "Devil’s Came"« در جلد دوم  ترجمه كتاب 
  :  مي خوانيم78 تا 75، مترجم آقاي فريدون گيالني صفحه )Robert Dreyfuss(دريفوس 

  »امريكائي ها«ريچرد كوتام و 
 را بفهمد، "ذهنيت شيعه"اي سابق اياالت متحده كه سعي كرد يكي از مقام ه

در آغاز و ميانه ي دهه پنجاه، كوتام عضو تيم عمليات .  بود" ريچرد كوتام"
 و اوائل 1940ان ولر كه در اواخر سال ج. محرمانه ي سي آي اِ در ايران بود

 ريچرد كوتام "دهه پنجاه رئيس ايستگاه سي آي اِ در ايران بود مي گويد 
 شد، "پيتسبورگ" استاد دانشگاه 1958 كوتام در سال ".افسر پوششي من بود

محرمانه نيز فاصله اي اما سي آي اِ را رها نكرد و از حضور در توطئه هاي 
، كوتام رابطه اي تنگاتنگي با 1970 و 1960ال هاي در خالل س.  نگرفت

مخالفان حكومت ايران، از جبهه ملي بگيريد، تا چهره هاي رهبري مذهبي 
بخصوص زماني كه انقالب در حال آشكار شدن بود، با دو مرد كه در . داشت
 در پاريس به خدمت خميني در آمدند و از نزديك ترين محارم و 1978سال 

صادق " و " ابراهيم يزدي"آن دو مرد . و بودند، نزديك شدچوب بست هاي ا
هر  .بود " امريكائي ها"  بودندكه اسم مستعارشان در سي آي اِ "قطب زاده
، سال هاي بسياري را در اياالت متحده گذرانده بودند، يا به اياالت دو عنصر

ان  وابسته به اخومتحده مي رفتند، و هر دو، با انجمن دانشجويان مسلمان



 آن را ايجاد كرده بود كار مي 1963المسلمين كه ابراهيم يزدي در سال 
   . . . . كردند

  
 بسياراني از آن شخصيت هائي كه و محمد بسته نگاراز خود مي پرسم چگونه ممكن است 

ابراهيم خود را به جوانان ايران به عنوان زنان و مردان پيرو راه مصدق معرفي كرده اند با 
زير يک بيانيه را  و  هم فکر و هم سخن شوند"حاكميت ملي"ر سر  آنهم بيزدي

 دکتر محمد مصدق و دکتر حسين فاطمی و ديگر انآيا اگر زنده ياد. امضاء کنند؟
با  ابراهيم يزدي  در ميان ما بودند حاضر می شدند با  ايران" ملیحاکميت "فداکاران

م عهد و هم همنتشر شده  سي آي اِ توجه به اسنادي كه در رابطه با همكاري نزديك وي با
اگر چنين بود نه مصدق، مصدق بود و نه . جواب منفي است. . . نشين و هم عقيده شوند؟

  .فاطمي، فاطمي
به خاطر آوردم جمعي عطار و بقال و تخته گيوه كش و طلبه و واعظ و تاجر و ديگر صاحبان 

 هجري مخفيانه در باغ 1322 االول مشاغل را كه با انديشه اي نو در عصر روز دوازدهم ربيع
در . ميرزا سليمان خان ميكده گرد هم آمده  و هسته انقالب مشروطيت را تشكيل داده بودند

آن روزها چنان كه در تاريخ آمده مجالس كوچك آزاديخواهان در مركز شهرهاي بزرگ 
ود بطور خفا تشكيل مي يافت ولي از ترس مأموران دولت و جاسوسان جرأت عرض وج

كردن نداشتند و حتي در پيش مرداني كه در حسن نيت آن ها ترديد نبود، از اظهار عقيده 
از اينروي آزاديخواهان ايران بطور انزوا و دور از يكديگر مي زيستند و . خودداري مي كردند

دكتر مهدي ملك زاده در اينباره . يكديگر را نمي شناختند و از همكاري جمعي محروم بودند
  : يخ انقالب مشروطيت مي نويسددر تار

  
  

رهبران آزاديخواهان كه از ديرزماني باهم سر و سرّي داشتند و در مجامع « 
سرّي گرد هم جمع مي شدند با همان حس سياسي كه اشاره كرديم موقع را 
مناسب ديدند كه اين گروه منزوي و منفرد و بي سروسامان را گردهم جمع 

كه تهيه كرده بودند شروع به فعاليت اجتماعي كرده و بر طبق اساسنامه اي 
  . نمايند



ولي در آن دوره وحشت و استبداد براي عملي كردن آن منظور خطرناك 
احتياط الزم و اطمينان از افراد كمال ضرورت را داشت زيرا اگر نقشه اي كه 
در پيش داشتند كشف مي شد و عقيم مي گشت نه فقط اكثر روشنفكران 

حبس و مرگ مي شدند بلكه آرزو و آمالي كه سال ها در دل دچار بدبختي و 
و جان خود مي پروراندند از ميان مي رفت و جنين آزادي كه در دل ها 

      ».پرورش يافته بود هنوز پا به دنيا نگذاشته سقط مي شد
  

  :دكتر ملك زاده در جاي ديگر از اين داستان آموزنده و شورانگيز چنين نگاشته است كه
  

 از زير عباي خود يك ] سيدجمال الدين واعظ[مال الدين سيدج
 –قانون «پرچم ايران كه در روي آن با خط درشت نوشته شده بود 

بيرون آورد و در كنار قرآن مجيد گذارد سپس هريك از متحدين » عدالت
با احترام و حال شوق و جذبه پيش رفتند و با يك دست كالم اهللا مجيد و با 

يران را بلند كرده و در مقابل خداوند كه قرآن نماينده او دست ديگر پرچم ا
بود و وطن كه پرچم ايران مظهر آن شناخته مي شد قسم ياد كردند كه در 
كتمان اسرار جمعيت استوار باشند و يك دل و يك جان در راه به دست 

و بر هم زدن دستگاه ظلم و بيدادگري كوشش  قانون و عدالتآوردن 
  .نمايند

نكه مراسم سوگند تمام شد متحدين با چشم هاي اشك آلود پس از آ
كه آثار شعف و اميدواري از آن تابش مي كرد، يكديگر را چون ياران 
مهربان در بر گرفتند و چون كساني كه در عالم تازه اي قدم نهاده به راز و نياز 

  .پرداختند
 شده بود همينكه هيجاني كه در نتيجه آن اتحاد و يگانگي در دل ها ايجاد

قدري تخفيف يافت ملك المتكلمين جماعت را دعوت به سكوت و نشستن 
  : نمود و چنين گفت

برادران وقت تنگ است و دشمن در كمين، ما جان خود 
را در كف نهاده و تقديرات آينده ايران عزيز را عهده دار شده 



ايم، بايد زودتر شروع به كار كرد و از فرصت استفاده نمود و 
 ديرينه را كه در دل هاي همه ما نهفته است و گاه آرزوهاي

گاهي با اشك چشم و آه هاي سوزناك تظاهر مي كرده، با 
فداكاري و خون موجوديت بدهيم و پرچم آزادي را به اهتزاز 

  . در آوريم
اينك با اجازه آن برادران به تعليم خط مشي و راهي كه 

   . بايد پيش گرفت مي پردازيم
  

  : زاده در شرح اين داستان پر شور از جمله متذكر مي شود كه دكتر مهدي ملك 
آن جلسه بيش از پنج ساعت طول كشيد و بدون آنكه سر و صدائي بلند شود و يا . . . « 

چنانچه عادت ايرانيان است ايراد و اعتراضي به يكديگر نمايند يا خودنمايي كنند و يا از گفته 
  » .زدن و مسرّت خاتمه يافتيكديگر انتقاد نمايند در مقابل كف 

اشاره به بخشي از گفته هاي شركت كنندگان در آن جلسه به نقل از نوشته هاي دكتر ملك 
  : زاده در زير بي مناسبت نيست

  :سيدجمال واعظ
عدالت و آزادي، ايران بر سر دوراهي مرگ و  اي ياران صميمي و دوستان« 

 شماست يا بايد مستقل و حيات است و انتخاب يكي از اين دو راه در دست
   » .سرافراز و آزاد زيست و يا بايد به بندگي و محو شدن تن در داد

  
  ميرعبدالرزاق سدهي كه شغلش تخت گيوه درست كردن بود

ما از عقايد و آرزوهاي يكديگر كامال آگاهيم و از مصائب و سختيهايي كه «
ساد دستگاه هريك از ما در راه ايمان خود كشيده ايم مطلع هستيم و ف

نفوذي كه اجانب در رگ و ريشه ستمگري و استبداد را مي دانيم و 
اين سامان پيدا كرده براي همه ما روشن و غير قابل بحث است و 
همه ما بر اين عقيده هستيم كه تا اين دستگاه ظلم و ستمگري از 
ميان نرود و امور كشور ايران به دست مردان وطن پرست و عاقل 



نيفتد و به جاي اراده شخصي، قانون در مملكت و عدالتخواه 
  ».حكومت نكند حيات و بقاي ايران ممتنع و بلكه محال است

  

  :آقاي ميرزا محسن گفت

جز با يك جنبش ملي و ازخودگذشتگي و فداكاري اين كشتي شكسته را به «
  » .ساحل نجات نمي توان رسانيد
  :حاجي شيخ مهدي گفت

صدا و هماهنگ هستيم و امتحاني كه در سال در آنچه گفته شد همه ما هم« 
هاي دراز داده ايم كافي است كه ثبات قدم و استقامت ما را در راه بوجود 
آوردن عدالت به ثبوت برساند، پس هرچه در اين راه گفته شود صرف وقت 
و حماسه سرائي است، چيزي كه بايد در اطراف آن گفتگو كنيم و تصميم 

ه وسيله مي توانيم اين دستگاه فاسد و ستمگري را بگيريم اين است كه به چ
  ».واژگون نماييم و بجاي او كاخ رفيع عدالت را بنياد كنيم

  

  :حاجي ميرزا عليمحمد دولت آبادي اظهار داشت

مشكل ما دراين است كه آزاديخواهان حقيقي و طرفداران حكومت قانون « 
ت و قدرتي ندارند و عده بسيار نادرند و آنهايي هم كه به آن اصل معتقدند قو

به سوء عقيده معرفي شده مالهاي رياكار و دنياپرست اي از آنها از طرف 
اند، پس چگونه مي توانيم اين دستگاه عظيم را كه هزاران سال است در روي 
اصول استبداد و خودسري استوار است واژگون كنيم و راهي را كه پيش 

   ».گرفته ايم بپايان برسانيم
  

  

  



  :متكلمين براي خاتمه دادن به جلسه چنين بيان نمودملك ال

ما سالهاست كه در اين امر مهم كه مقصد و منظور همه ماست مطالعه و دقت «
كامل كرده ايم و براي پيدا كردن راه و چاره انديشه ها نموده ايم و مطالعات 
 ما به اين نتيجه كه يك حقيقت مسلمي است رسيده است كه هرقدر مردان
خيرخواه و روشنفكر، به نيروي معنوي و ايمان مجهز باشند بدون بدست 
آوردن قدرت و قوت در هيچ كاري كامياب نمي شوند، چنانچه انبيا و 
پيغمبران كه برگزيدگان پروردگار بودند تا قدرت و نيرو بدست نياوردند به 

 همه در توسعه و نشر احكام الهي نائل نشدند، در اين مملكت نفرين شده مردم
خواب غفلت و بيخردي هستند و زير بار ظلم جان مي كنند و اين تحمل ظلم 
را زندگاني عادي و طبيعي مي دانند و چون ظلمي به آنها مي شود دل خود را 

اختيار و زمام . به اين خوش مي كنند كه بگويند، خداوند اينطور مقدر فرموده
و آلت بدون اراده آن اين مردم جاهل در دست حكومت و روحانيون است 

دو مقام هستند و فعال از طبقه عوام براي منظوري كه در پيش گرفته ايم كاري 
قدرت در اين مملكت به دست دو طبقه است ، يكي دولتيها و . ساخته نيست

ديگري روحانيون و تا حال اين دو طبقه بواسطه سازشي كه باهم دارتد در 
 تعقل و مطالعه زياد به اين نتيجه ما با تفكر و.  مملكت حكومت مي كنند

رسيده ايم كه چون هدف ما حق و حقيقت است و خير دنيا و آخرت و نجات 
وطن و سعادت ملت در آن است بايد به تمام وسايل ممكنه براي رسيدن به 
منظور متوسل شويم و طبقه اي را كه افكار و منافعشان با ما نزديكتر است جمع 

فزاييم و با سعي و كوشش از راه تبليغ افكار و نشر نموده بر نيروي خود بيا
عقايد و نشان دادن مفاسد استبداد و برمال كردن اعمال جابران نهضتي بر پا 

  ».نماييم
  
  

 كتاب آقاي محمد بسته نگار وصيتنامه دكتر حسين فاطمي را خطاب به حسين 104در صفحه 
رف و ديگر درباريان براي تيرباران آزموده و ديگر افسراني كه به امر محمد رضا شاه و اش



 مي رسم، آنجائي 105به صفحه . كردن تن تبدارش آمده بودند براي چندمين بار مي خوانم
  : كه دكتر فاطمي خطاب به افسران مي گويد

آقايان افسران در آخرين ساعت حيات هيچ محكومي در مقام . . . « 
د بر نمي آيد آنچه تظاهر و عوامفريبي آن هم براي مأموران اعدام خو

به شما در اين ساعت كه از حيات خود نوميد و به مرگ خود يقين 
ما از . دارم مي گويم از صميم دل و از روي حقيقت و ايمان است

نهضتي كه دراين كشور به پيشوايي دكتر مصدق شروع كرديم هيچ 
قصد و غرضي جز تأمين عزّت و استقالل مملكت و قطع نفوذ اجانب و 

و سربلندي ملت ايران نداشتيم ما در پي جاه و مقام و آش و سعادت 
رهبر بزرگ ما هفتادسال سابقه شرافت و تقوا و وطن . پلو نبوديم

. پرستي و جهاد و مبارزه با قلدران و زورگويان داخلي و خارجي دارد
او در راه نجات ايران از همه چيز صرف نظر كرده و حاضر است تا 

  . ا براي ايران بدهدآخرين قطره خون خود ر
آقايان افسران، كار كشور ما بر اثر صدسال استعمار به جائي رسيده بود 
كه بيگانگان يك شاه را از روي تخت سلطنت برداشتند و شاه فعلي را 

  . . . .به جاي او گذاشتند
آقايان افسران من به حيات خود عالقه ندارم ولي مي خواهم به شما 

رتش و تربيت افسر در تمام دنيا براي يك نصيحت بكنم، تشكيل ا
آيا شما كه اين لباس پرافتخار را به تن . حفظ استقالل كشور است 

آيا شما مي دانيد كه دوباره كشور . كرده ايد متوجه اين وظيفه هستيد؟
شما به دست جاسوسان و نوكران و جيره خواران سفارت انگليس 

ل سال ديگر ايران را به افتاد؟ آيا شما مي دانيد كه حكومت فعلي چه
اسارت بيگانگان داده و افرادي كه در راه تأمين استقالل سياسي و 
اقتصادي كشور جانبازي كرده اند به دست شما مي كشند؟ آقايان 
افسران مي دانيد من چرا كشته مي شوم؟ من براي اين كشته مي شوم 

لي كه اولين اقدام من در وزارت خارجه به دستور پيشواي نهضت م



بستن سفارت و قنسول خانه هاي انگليس در ايران بود و بنا به گفته 
پيشواي ما سرنوشت جبهه ملي بايد سرمشق مرداني شود كه در 

ولي به هيچ وجه مأيوس . . . خاورميانه برعليه مظالم انگليس قيام كنند 
نيستم و يقين دارم كه خون من درس عبرتي براي هزاران جوان ايراني 

 ها با تأييدات متعال قادر و عادل انتقام اين ملت ستمديده را شده و آن
ما براي . . . . . . از استعمار انگلستان و ايادي ناپاك او خواهند گرفت

آن قيام كرديم كه ايران را متحد كرده و دست خارجي را از كشور 
كوتاه كنيم و معتقد بوديم اگر در گذشته بعضي از هموطنان ما در اثر 

جانب تحت نفوذ آن ها قرار گرفته اند و منويات آن ها را اجرا فشار ا
كرده اند بعد از آنكه به نهضت استقالل نائل شديم رويه سابق را ترك 

  . . . .  خواهند گفت ولي افسوس كه عاقبت گرگ زاده گرگ شود 
  

 دكتر فاطمي. پاك دكتر حسين فاطمي بايد به وسعت دريا خون گريست براي هر قطره خون
 گمان مي كرد پس از كودتا او. اران شدن خويش بيخبر بوداز سرنوشت جبهه ملي پس از تيرب

و زنداني شدن مصدق بزرگ و تيرباران شدن خويش جبهه ملي با آن كارنامه درخشان به 
 و اين خاطره خوش اتحاد ملي با ارزش و اعتباري كه داشت به صورت تاريخ مي پيوندد

  :زيرا با گفتن اين جمله كه.  باقي مي ماندسرمشق و چراغ راه آينده
  

بنا به گفته پيشواي ما سرنوشت جبهه ملي بايد 
سرمشق مرداني شود كه در خاورميانه برعليه مظالم 

  .انگليس قيام كنند
  

 مرداد 28 را براي جبهه ملي ايران مد نظر داشت كه در روزهاي پيش از كودتاي  سرنوشتي
او نه ميدانست، نه مي خواست و نه .  استزه  بدان سرنگون شدهرو امبدان رسيده بود نه آنكه

 در خواهند آمد كه  امريكائي هائي تصور مي كرد كه يك روز مليون ايران در زمره

   .به دنبال خود به خدمت بيگانه وا مي دارد افسار به گردنشان مي زند و ابراهيم يزدي



  خنديد و گفت ! زيركي را گفتم اين احوال بين
  !پريشان عالمي! ، بوالعجب كاري!صعب روزي         

  
  و اين است امضاء كنندگان بيانيه؛

  
   شخصيت سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشجويی درباره٣٧٠هشدار 

  تضعيف حاکميت ملی ايران
  :خود قضاوت كنيد

  
س ابوذری، هادی احتظاظی، هاشم آغاجری ، محمد آزادی ، محمد آقازاده، سامر آقايی، فريدون آقاسی،سعيد آل آقا، عبا

منوچهر احتشامی، حميد احراری، بابک احمدی، نعمت احمدی، طاهر احمدزاده، حسن احمدی، محسن احمدی، محمود 
احمديان، محمدرضا احمدی نيا، مصطفی اخالقی، ساجد اردبيلی، حسن اسدی، رشيد اسماعيلی، فرزانه اسکندری، يداهللا 

 حسن افتخاراردبيلی، محمدمهدی اردهالی، جالل اقتداری، اعظم اکبرزاده، زهرا اسالمی، مرتضی اشفاق، حميد آصفی،
اکبرزاده، علی رضا اکبرزادگان، علی اکرمی، محمود امير احمدی، امين احمديان، مهدی امينی زاده، عباس 

نی، پروين بختيار اميرانتظام، نيره انصاری، حجت انصاری، حسين انصاری راد، عبدالمجيد الهامی، کمال الدين بازرگا
نژاد، اکبر بديع زادگان، رحمت اهللا برهانی، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نويد 

اله باقرآبادی، ايرج باقرزاده، ايمان براتيان، محمد  بازرگان، ملکه بازرگان، فتانه بازرگان، مختار باطولی، روح
محمد حسين بنی اسدی، عماد بهاور، حميد بهشتی ، محمد بهزادی،       سته نگار،، مهدی بمحمد بسته نگاربذرپور، 

بهروز برومند، محمد بهفروزی، راضيه بوستانکار، مرضيه بوستانکار، جالل بهرامی، صفا بيطرف، مسعود پدرام، 
 هادی تفنگچی، الدينی، عباس پوراظهری، رضا پويان، حبيب اهللا پيمان، مجيد پيمان، عبدالرضا تاجيک، عباس تاج

غالمعباس توسلی، محمد توسلی، محمدرضا توسلی، رضا تهرانی، مجيد جابری، علی جمالی، فرشته جمشيدی، مجتبی 
جهانی، فرانک چاالک ، رضا حاجی، مجيد حاجی بابائی، علی حاجی قاسمی ، بهمن حافظی، طه حجازی، حميد 

 پناه، جمشيد حقگو، وحيد حقيقی، جالل حجتی، علی حديثی، علی حديثی، حسين حريری، آيدين حسنلو، بهزاد حق
حکمت، منيژه حکمت، ابوالفضل حکيمی، عبدالکريم حکيمی، مجيد حکيمی، محمد رضا حمسی، فخرالدين حيدريان، 
جعفر خائف، نبی اله خانزاده مرخالی، ابراهيم خدادادی، مهدی خدادادی، امير خرم، حسين خطيبی، محمد خطيبی، 

اهيم خوش سيرت سليمی، اسماعيل خوش محمدی، هوشنگ خيرانديش، محمدعلی دادخواه، محمد مجتبی خندان،بر
دادفر، رسول دادمهر، محمد داديزاده، محمدمهدی دانشيان، محمد حسن داوودی، محمود درد کشان، محمود دل آسايی، 

حمد صادق ربانی، تقی رحمانی، اميرخسرو دليرثانی، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانی، ابراهيم دينوی، امير رزاقی، م
فاطمه رحمانی، منصور رسولی، جواد رحيم پور، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايی، سهراب رزاقی، عبداهللا 
رضايی، محمد صادق رسولی، احد رضائی، اصغر رضائی، بيوک رضائی، محمد رضائی، بهمن رضا خانی، اشکان 

سی، فيض اهللا رنجبر نيا، نفيسه زارع کهن، جمال زره ساز، علی رضوی، حسين رفيعی، مهدی رهنما، رضا رئيس طو
زرين، اکبر زمانی، محمد ابراهيم زمانی، محمود زنديان، پرويز زندی نيا، احمد زيدآبادی، محمد رضا زهدی، عليرضا 

حر ساريخانی، احمد ساعی، نسرين ستوده، عزت اهللا سحابی، فريدون سحابی، هاله سحابی،محمد سرچمی، عيسی س
خيز، بيوک سعيدی، علی اشرف سلطانی آذر، عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانيه، محمد جواد سليمانی، علی سياسی 

زاده، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاکری، تقی شامخی، علی  راد، مهرداد سيدعسگری، سيد محمد علی سيف
الدينی، کاظم شکری،  محمد شريف، جواد شرفشاملومحمودی ، محمد شانه چی، حسين شاه حسينی، حسين شاه اويسی، 

مازيار شکوری گيلچاالن، اهللا وردی شمبوری، ماشا اهللا شمس الواعظين، احمد شهامت دار، حسن شهبازی، صابر 
شيخلو، فيروزه صابر، هدی صابر، محمد صاحب محمدی، محمد صادقی، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادی، 

بيژن صفسری، سميرا صدری، حميدرضا صمددی، مظفر صفری، مهدی صراف، فضل رضا صدر، علی صفايی فر، 



نيا، جليل ضرابی، علی اشرف ضرغامی، فريدون ضرغامی، اعظم طالقانی،  اهللا صلواتی، کيوان صميمی، باقر صدری
کيان حسام طالقانی، طاهره طالقانی، نرگس طالقانی، اکبر طاهری، رئوف طاهری، محمد طاهری، امير طيرانی، 

زادگان، شيرين عبادی، مهدی عربشاهی، روئين عطوفت، باقر عالئی، علی رضا علوی تبار،  ظهرابی، سيدجعفر عباس
علی علوی، محمدباقر علوی، رضا عليجانی، علی عليزاده نائينی، محمد جعفر عمادی، محمود عمرانی، علی اصغر 

 غفارزاده، علی غفرانی، مهدی غنی، فريده غيرت، غروی، عليرضا غروی، ماجد غروی، سعيد غفارزاده، محمدحسين
نيا، ارسالن فالح، مقصود فراستخواه، پويان فخرآيی، مهدی فخرزاده، غفار فرزدی،  باقر فتحعلی بيگی، حسن فرهودی

شهين فرزين پژوه، حسن فرح آبادی، ليلی فرهاد پور، ابوالقاسم فروزان، فاطمه فرهنگ خواه، حسن فريد اعلم، بهرام 
زاده  اضی، احمد قابل، حسين قاضيان، عباس قائم الصباحی، علی قديمی، خسرو قشقايی، ماهرو قشقايی، مهدی قلیفي

اقدم، عبدالحسين قمی زاده، رحمانقلی قلی زاده، عبدالمجيد قندی زاده، نظام الدين قهاری، مصطفی قهرمانی، حجت اهللا 
زاده،  ،امير حسين کاظمی، مرتضی کاظميان، هادی کحالقياسی، محمود قيصری، رحمان کارگشا، اسداله کارشناس

محسن کديور، خسرو کردپور، مسعود کردپور، علی کرمی، عليرضا کرمانی، فريدون کشکولی، پروين کهزادی، 
يعقوب کوثری،ابوالقاسم کيا، بهناز کيانی، بيژن گل افرا، علی اصغر گواهی ، فاطمه گوارائی، محمود گرگين، مسعود 

ان مالکی پور، محمد تقی متقی، حسين مجاهد، محسن محققی، نرگس محمدی، نوشين محمدی، سيد علی لدنی، احس
محمودی، حسين مدنی، سعيد مدنی، ماشاءاهللا مديحی، علی مديحی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، فريد مرجائی، 

ی، عباس مصطفی مسکين، رضا مسموعی، حميدرضا مسيبيان، ضيا مصباح، ليال مصطفوی، مصطفی مصطفو
مصلحی، رشيد مظفری سردشتی، بدر السادات مفيدی، محمد جواد مظفر، مهدی معتمدی مهر، احمد معصومی، ياسر 
معصومی، مرتضی مقدم، فهيمه ملتی، کاظم ملکی، احمد منتظری، سعيد منتظری، قدرت منصوری، خسرو 

تلو، سيدعلی اکبر موسوی خوئينی، منصوريان، کيوان مهرگان، سيمين مخبر، فرزين مخبر، سيدرضا موسوی سعاد
يوسف موالئی، عبداهللا مومنی، علی مومنی، محمود مومنی، امير ميرخانی، وحيد ميرزاده، فرشته ناصرگيوه چی، حسن 
نراقی، محمود نعيم پور، احمد نعمت زاده، جعفر نقمی، امير نکوفر، محمد تقی نکوفر، علی نکونسبتی، سيد حميد 

ير حسين نوربخش، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، حسين نوری زاده، غالمرضا نوحی، بهرام نمازی، ام
نيک صفت ، احمد هادوی، هادی هادی زاده يزدی، محمد هاشمی، ناصر هاشمی، بهاره هدايت، خليل هراتی، عليرضا 

ی بيک، جليل ولی هندی، احسان هوشمند، مراد همتی، اکبر والی، رسول ورپايی، منصور وفا، علی وفقی، باقر ول
، حسن يوسفی ابراهيم يزدیپور، کاظم يزدی،  بيک، رحيم ياوری، علی فريد يحيايی، مير محمود يگانلی، حنيف يزدانی

  . اشکوری، حسن يوسفيان آرانی
  

  !تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

    
  

  

  


