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 سرسخن
نزديك به دو سال است آه پيام آور نبوده         » پيام ايران 

چراغ بسياري از نشـريات     گراني هزينه چاپ و پست      . است
پيـام  «خارج از آشور را تا آنون خاموش آـرده اسـت و             

 . از اين قاعده مستثنا نيست » ايران
نشريات داخلي آشور از پشتيباني مردم برخوردارنـد ويل         
استبداد جمال شكوفايي مني دهد و حدود يكسد نشـريه آـه            
در جنبش دوم خرداد شكوفا شده بودند يكجا بـه توقيـف            

د در خارج از آشور اوضـاع از نـوع ديگـري اسـت،              رفتن
اگـر  . آزادي بيان هست ويل تفاهم آمـرت ديـده مـي شـود            

نشريات خارج از پشتيباني خواننـدگان خـود برخـوردار          
بودند مي توانستند براي رسيدن به يـك تفـاهم گروهـي            
نيز مفيد واقع شوند، به ويـژه آـه امـروز لـزوم يـك               

هـان  الييـك و دمـوآرات        نشريه سراسري براي مجهوري خوا    
جبـز سـلطنت طلبـان آـه        . بيش از پيش احسـاس مـي شـود        

تكليفشان معلوم است و از خنست سرمايه هنگفـت اهـدايي           
به اين آار اختصاص داده اند فقـط معـدودي  از گـروه              

هاي مذهيب و مارآسيسـيت توانسـته انـد نشـريه خـود را               
 آمابيش انتشار دهند، بدين ترتيب  خواه نـاخواه ايـن          

تصور پيش مي آيد آه جنبش  الييك و آثرت گرا حاضرهنوز            
به اعتالي  خود دست نيافته اسـت زيـرا مـدعيان و يـا               
هواخواهان آن حاضر نيستند براي  نشريه اي آه عقايـد           
گوناگون را منعكس مي آند وقـت و انـرژي و پـول صـرف               

از جانب ديگر شايد اين گناه از نشريات موجـود          . آنند
 آننده واقعي نظريات ايـن طيـف نبـوده          باشد آه منعكس  

 . اند
امروز ما در آستانه ي يك حتول در ايران قـرار گرفتـه             
امي و حكومت اسالمي آه نفسش به مشارش افتاده آـاري جبـز             



به دار آشيدن مردم و دست و پا بريدن انسان هـاي بـي              
گناه يا بگريو ببند واحضار فعاالن سياسي به دادگـاه و           

اين چنگ و دندان نشان دادن نيز       .(رددايره اماآن  ندا   
از روي ترس و وحشت است آه مبادا  مردم به يـك بـاره               

 .)هجوم بياورند و آار را يكسره آنند
حكومت اسالمي گام به گام از احكام جزمـي خـود ماننـد             
سنگسار عقب مي نشيند و منتقداني چون آغـاجري را آـه            

يـن  حمكوم به اعدام آـرده بناچـار آزاد مـي آنـد  و ا              
بيانگر آنست آه اين حكومت ديگر آن حكـوميت نيسـت آـه             
هزاران هزار جوان فرهيخته را به مسلخ برد و قربـاني           

 .آرد
مردم آهسته آهسته به سوي انفجار تظاهرات و اعتصابات         

 . نزديك مي شوند
امروز نريوهاي مجهورخيواه و الييك و دموآرات بايد حضـور          

آنان نريوهـاي سـنيت     فعال داشته باشند و فقط در غياب          
مي توانند خود را به عنوان جانشـني  ) آخوند ـ سلطنت  (

حكوميت خوخنوار در حـال فـرو افتـادن اسـت           . مطرح آنند 
بدون اينكه نريوهاي مرتقي توانسته باشند به يك توافـق          

اينكه  ما چه فرصت هايي      .  اصويل و پايه اي دست يابند     
اوت خواهـد   را از دست داده امي  آيندگان و تـاريخ قضـ           

 .آرد ، گو اينكه هنوز فرصت آخرين از دست نرفته است
*** 

در اين مشاره از پيام ايران آوشش شده است گزارشي  از            
گروه هاي اسالمي حاآم و از آدمكشي و چپاول آا ارايه           

اين گزارش متكي بر هزاران بـرگ نشـريات چـاپ           . دهيم  
امه ها  مانند نشريات چاپ داخل ، زندگي ن      ( داخل ايران 
مانند گزارش  ( يا طبق اسناد و مدارك رمسي     )  و خاطرات   
يــا   آتــاب هــاي  موثــق چــاپ خــارج از ) رمســي جملــس 

)   مانند قتل هاي زجنـريه اي علـي رضـا نـوري زاده            (آشور
برخي از منـابع ماننـد نامـه مقـام امنـييت            . مي باشد 

رضاملك و يا خاطرات حسني بروجردي  را با احتياط بايد           
د؛گرچه هيچكدام از حقيقت خايل نيست بـه ويـژه          تلقي آر 

. خاطرات حسني بروجردي حـاوي اطالعـات گرانبـهايي اسـت          
بررسي روزنامه ها و حوادثي آه در سال هاي خنسـتني پـس             

من . از انقالب رخ داده است نيازمند يك آار گروهي است         
براي منونه درمورد قتل قره نـي و مطهـري مطالـب چنـد              

آه بيانگر نـامهگوني اظهـارات دسـت        مشاره را آورده ام     
اندرآاران است اما با يك آار گروهي و بررسي روزنامه          
ها و نشريات ديگر مي توان به مطالب ديگري برخورد آه           

آتاب ها يا   .به  پيدايش واقعيت و رخدادها ياري رساند       
نشرياتي آه مورد استناد قـرار گرفتـه اسـناد نسـبتا            

آاران و برخـي از     معتربي بـوده اسـت و يـا دسـت انـدر           
من آوشش آرده   .   نشريات داخل آشور برگرفته شده است       

ام مطالبم را با سند ارائه بـدهم و ماخـذ را هـم در               



برابرش آورده ام آه  افزون بر آنكه  نشـان مـي دهـد               
سخن ناجبايي نگفته ام ، آار مراجعه  خواننده را نيـز             

ايـن  .  براي دسرتسي به اصل  و ماخذ آسان تر  مي آنـد            
گزارش  با حتليل خمتصري مهـراه اسـت آـه هبيچوجـه آن را               
آخرين آالم مني دامن و چه بسا آه به خطا رفته باشـم ويل              

با وجود آنكـه    . الزم ديدم آه بدون پرده پوشي بياورم        
از مهكاري بسياري از دوستامن برخوردار بـوده ام بـراي           

آـه   آلمه   92000بازخواني و غلط گريي اين منت آه بيش از          
مهواره در حال تغيري بوده است دسـت تنـها بـودم و بـه               
ويژه پس از اختالل  در رايانه و تغـيري حـروف بـا مهـه                
آوششي آه  آرده ام بديهي است آه بسياري از خطاهـا و             
غلط هاي اماليي و انشايي را نديده ام، آـه بدينوسـله            

 .از خوانندگان پوزش مي خواهم
نيت گونـاگون گرفتـه     آاريكاتورها از پايگاه هاي ايـنرت     

›  سـامان ‹ آار آاريكاتوريست بسيار با ذوق      شده و بيشرتين،    
آه نامش در پاي آارهايش  آمده و سـه آاريكـاتور            است  

ديگر مربوط به رفسنجاني متاسفانه امضا نداشـت و منـي           
ــت ــاهد  . دامن از آيسـ ــده شـ ــه در آينـ ــدوارمي آـ اميـ

 .آاريكاتورهاي  بيشرتي از اين هنرمندان  باشيم
 پيدايش سازمان ها و گروه هاي مذهيب 

گروه هاي مذهيب در ايران سابقه ي ديـرين و ماجراهـاي            
فرقه امساعيليه منونـه اي از ايـن        .  بسياري داشته اند  

فرقه هاست آه سراجنام بدست لشكريان هالآوخان مغـول از           
اما  پيشينه ي  پيدايش اجنمـن هـا و حـزب             . پاي درآمد 

ن و امروزي ماننـد بسـياري از         هاي سياسي به صورت مدر    
ادهاي جامعه مدني و  پديده هاي مدرن جامعه ما مهچون           
مدارس جديد ، دادگسرتي ، جملـس شـورا  و مطبوعـات بـه               
انقالب مشروطيت برمي گردد آه انقالب مشروطيت را بايـد          

در جريان انقالب مشـروطيت گـروه       . رنسانس ايران دانست  
شـكيل يافـت و بـا صـدور         ها و اجنمن هاي خمفي بسياري ت      

فرمان مشروطيت تعـداد ايـن اجنمـن هـا رو بـه فزونـي               
به دنبال سرنگوني حممد علي شـاه آـه دو بـاره            . گذاشت

دمـوآرات    ‹فعاليت هاي سياسي رونق گرفت عمدتا دو حزب         
خود را به جملـس معـريف       › اجتماعيون عاميون ‹و  › عاميون

قـالب  آردند و نكته جالـب اينسـت آـه چـه در دوران ان             
مشروطيت و پس از آن به سازمان و گروهي مذهيب برخـورد            

شايد اين  روي گردانـي روحانيـان و مـذهيب           .  مني آنيم 
را در بـدبيين آـا      › حزب‹هاي ايران نسبت به پديده ي       

نسبت به هر پديده ي مدرني دانست آـه ايـن مجاعـت تـا               
چيـزي  را جتربـه      ) پراگماتيسيت(زماني آه  فوايد عملي      

.  اند با ديده ي شك و سوءظن بـه آن مـي نگرنـد              نكرده
افزون براين آم نبودند مالياني آه چـون شـيخ فضـل اهللا             

آسروي . فكر مي آردند و از حممدعلي شاه دفاع مي آردند         



تلگرايف را آـه ماليـان تربيـز بـه لنـدن آـرده و درآن                
خواستار بازگشت حممدعلي شاه شده اند  به نقل از حبـل            

 : در اين سند ننگني چنني آمده است . استاملتني چاپ آرده 
لندن به توسط وزات جليلـه امورخارجـه مقـام منيـع            « 

هيات وزراي عظام دامت شوآتهم بوسيله عريضـه تلگـرايف          
به خاآپاي مبارك اعليحضرت حممدعليشاه ازمملكت مـوروثي        
خود و انفصال ذات مقـدس آن اعليحضـرت از تـاج و ختـت               

يان بـه اهـايل ايـران توجـه         نياآان زمحت وخسارت بي پا    
منوده و مصيبت زاد از اتالف نفـوس و امـوال بـه عمـوم               
مردم اين سـامان وارد شـده اسـت و اسـتدعا منـودمي در               
اعاده و رجعت آن اعليحضرت به ايران توجهات خسـروانه          
مبذول فرمايند تاآنون به صدور جواب مفتخـر نگرديـده          

لـم و اسـتدعا     امي اينك هم به توسط وزراي حمرتم جتديد تظ        
منوده از پيشگاه عدل و رأفت بنـدگان اعليحضـرت مقـدس            
امپراتور اسرتحام مـي منـاييم آـه بـه اقتضـاي مـراحم              
ملوآانــه اهــايل ايــران را بــه وجــود مقــدس پادشــاه  
بالستحقاق خود مفتخر و سرافراز فرمايند آه به دعـاي          

 . ذات مهايوني مشغول باشيم
 مريزا ابولقاسم   -موسوي )؟( مريزا   –حاج مريزا تقي جمتهد     

 حـاجي مـريزا عبداحلسـني       – حاجي مريزا حممـد جمتهـد        -جمتهد
 مـريزا   - مريزا صـادق جمتهـد     - آقا مريزا يوسف جمتهد    -جمتهد

 حاجي مريزا   – حاجي مريزا عبدالكرمي امام مجعه       -حمسن جمتهد 
 حـاجي مـريزا     - حـاجي مـريزا آقـا جمتهـد        -ابوحلسني جمتهـد  

 -ي مـريزا عبـدالرحيم جمتهـد       آقـا  –عبدالعلي آقا جمتهد    
 حـاجي مـريزا عبـدالوهاب       –حاجي مريزا باقر آقا قاضـي       

 آقا مريزا عبدالشكور    – آقا مريزا حممدآقا پيشنماز      -آقا
ــنماز  ــظ–پيش ــف واع ــريزا يوس ــرالعلما- م ــا -)؟( س  آق

ساله آذرباجيـان ـ نشـر    18تاريخ –امحد آسروي (» )؟(مريزا
 ) 404 رويه –امريآبري 

 عناصر مسـتقل و ملـي از صـحنه سياسـي            1299با آودتاي   
ايران رانده شدند و گروه هاي سياسي و مطبوعات تعطيل          

آشف حجاب اجباري و فشار به گروه هاي مـذهيب          . گرديدند
و ماليان آا را به فكر چاره جويي انـداخت و بناچـار             

 1320با فرار رضا خان در شهريور       .  منتظر فرصت نشستند  
ساله لوي فرورخيت  و   مطبوعات         16از آشور، استبداد    

و گروه هاي سياسي بـه فعاليـت پرداختنـد، جملـس دسـت              
نشانده   به تريبوني عليه رضا خان تبـديل شـد و  در               
گرماگرم و هياهوي اشغال ايران  توسط متفقني و آشفتگي          
و نابساماني سياسي و اجتماعي ، حممـدعلي فروغـي شـاه            

و بـدين   ! ند يـاد آنـد    جوان را به مهني جملس برد تا سوگ       
ترتيب در يك خالء سياسي با اسـتفاده  از فرصـت بدسـت              

 . آمده پادشاهي حممد رضا شاه رمسيت يافت



 است آـه گـروه هـاي مـذهيب در صـحنه             20پس از شهريور    
اين دوره آه در آن دولت      .  سياسي ايران پيدا مي شوند    

مرآزي و ستمگر قدرت آايف نيافته است هبرتين فرصت تارخيي          
را پديد مي آورد، انتخابات معنـا پيـدا  مـي آنـد و               

بي ترديد اين دوره    . نشريات بي پروا انتقاد مي آنند       
تا توطئه تري خوردن حممد رضا شاه آه تاآنون مشخص نشده           
دست چه آساني در پشت پرده آنرا آارگرداني آرده انـد           
آه اولني قدم براي تغيري قـانون اساسـي بـه نفـع شـاه               

 مرداد آه شاه  قـدرت       28ود و تا آودتاي     برداشته مي ش  
يكه تاز مي شود از پربارترين خبش هـاي تـاريخ معاصـر             

بيهوده نيست آه تنها احـزاب قـدميي مـا ماننـد            . ماست
جبهه ملي ، حزب توده  و حزب ايران متعلق به مهني دوره             

  1320اولني گروه ديين  سه مـاه پـس از شـهريور             . هستند  
سـازمان  ( الم تاسـيس مـي شـود        در شاهرود بنام حزب اس    

 اسناد احـزاب سياسـي      – هبروز طرياني    -اسناد ملي ايران  
گويا ) 153 رويه   -1376 چاپ   -› خورشيدي 1330-1320‹ايران  

قواي اشغالگر انگليس از فعاليت اين حزب استقبال مـي          
اما ابواحلسن انصاري از بنيان گـزاران آن        ) مهاجنا(منايد

حنالل آنرا اعالم مي دارد تا       ا 1320بناچار در پايان دهه     
مورد سوء استفاده بيگانگان قرار نگريد و سپس  به ضت           

واقعيت اينست آه مردم مهواره     . ملي شدن نفت مي پيوندد    
به گروه هاي مذهيب با شك و ترديـد نگريسـته وآـا را              

حممـد مسـعود مـي      .  وابسته به بيگانگان دانسـته انـد      
 با سيد ضـياء رابطـه       خواست آه گروه هاي  مذهيب را آه       

به گزارش وزارت   .  داشتند افشا آند آه عمرش وفا نكرد      
در شرياز پا به عرصـه      › حزب اهللا  ‹24/4/27آشور در تاريخ    

اشاعه و  ‹وجود مي گذارد آه عمده مرام و مقصود موسسني          
بسط تعليمات اسالم و آشنا منودن مردم به حقانيت قـران           

 فعاليت ايـن حـزب در       )168ـ167مهاجنا رويه هاي    . ( ›است
 به رهربي آيت اهللا سيد نورالدين حسيين شـروع          1320شهريور  

حـزب  ‹و سپس بـه نـام       › حزب احتاد حسيين  ‹شد و حتت نام       
و سراجنام برادران ناميده و مدعي بـود آـه ايـن            › نور

حزب پيش از اين هم  فعاليت داشـته در روزهـاي خنسـتني              
 مهاجنـا رويـه     (حكومت رضا خان فعاليتش متوقف شده اسـت       

اما به نظر مي رسد آه اين حزب در مقابلـه بـا             )  315
حزب توده به ميدان آمد و درجريان ملي شـدن نفـت بـا              

و پس از   )  316مهاجنا رويه   ( دآرت مصدق به خمالفت برخاست    
 مرداد مانند ديگر گروه هاي  مذهيب فلسفه ي          28آودتاي  

 .دوجودي خود را از دست داد  از فعاليت بازايستا
  عمـدتا    20گروه هاي مذهيب تشكيل شده پـس از شـهريور           

واآنش بودند نه آنش ، اين واآنش در مقابل حزب تـوده            
و ادبيات آمونيسيت و مهچنني آتاهباي انتقادي امحد آسـروي          



بود آه با انتشار گسرتده مورد استقبال جوانـان قـرار           
آتـاب  . گرفته ، ماليان و مذهيب ها احساس خطر مي آردند         

اي آسروي در حقيقت  يك دوره ي آماده سازي براي حزب            ه
توده بود زيـرا آسـي بـا خوانـدن آتـاب هـاي وي بـه                 

روي مني آورد ويل به راحيت جذب حزب تـوده مـي            › پاآديين‹
گو اينكه تاثري شگرف اين مرد دانشمند ايـران بـر           . شد

دوره ي خود و سال هاي بعد بي ماننداست و خود  آتاهبا             
 .جداگانه اي را مي طلبدو پژوهش هاي 

.  گروه هاي اسالمي فعال شـدند      57ماه ها پيش از انقالب      
با افزايش اعتصاب ها آا به سازماندهي پرداخته و از          
طريق مسجدها پودر رختشويي و مواد غذايي بني هتيدسـتان          
پخش مي آردند و مهزمان چانه زني از باال ادامـه داشـت             

 بار سـپهبد قـره نـي         اولني« : چنانچه بين صدر مي گويد    
به آقاي مخـيين  در جنـف پيـام داده بـود آـه اگـر بـا                    
آمريكا خمالفت نكنيد و فقط بگوييد شاه نباشد آمريكـا          

هنوز آقاي مخيين جرات منـي آـرد        . آماده است شاه را بربد    
آقاي اسالم آاظميه به پاريس آمده بود       . وارد عمل شود    

-محيـد امحـدي     ( » .تا ما رابا راه حل اميين موافق آند       
 پوشينه خنست رويه    –حتقيقي در باره تاريخ انقالب ايران       

توافق سوليوان با  هبشيت و بازرگان بـر سـر يـك             )  173
حكومت مرآب از ارتش و آخوند  آامل شد و آرمـان هـاي              

امضاآنندگان ايـن توافـق در      . انقالب به خاك سپرده شد    
زنـده  . ماه هاي خنست پس از انقالب  سر به نيست شـدند             

بـه ظـاهر رابـط بـا ارتـش شـده بـود              ياد داريوش فروهر    
درحاليكه مخيين در پنهان رفسـنجاني را رابـط خـود بـا             

 ) مهاجنا.(دارتشيان آرده بو
اين پژوهش به بررسي گروه هاي حاآم در حكومـت اسـالمي            
آه عمدتا فداييان اسالم ، هيات موتلفه و حجتيـه اسـت            

ه تـازه اي را بنيـاد       رفسنجاني نيز گرو  . پرداخته است 
گذاشــته گروهــي مرآــب از آــارگزاران بــا خــط ليــربال 

خدمت خانواده رفسنجاني است و در ضـمن بـا          اقتصاذي آه در    
 . بنياد گرايان موتلفه نيز نرد عشق مي بازد

 آشكار است آه اين آار فردي است و آمبودهـا و آاسـيت             
هاي خود را دارد و مي تواند فقـط  سـر آغـازي باشـد                

 . آاري بزرگرت و مهه جانبه تربراي
 سپاس 

با سپاسگزاري  از ياران و سـروران گرامنايـه اي  آـه              
 :بدون ياري آنان اين پژوهش جامه عمل مني پوشيد

ـ آقاي علي شاهنده آـه  پـيش نـويس ايـن پـژوهش را                1
 . ديدند و از بذل راهنمايي دريغ نورزيدند

ه و  براي ياري هاي بي دريغـش بـه رايانـ         . ـ آقاي س    2
 .برنامه هاي مورد لزوم آن و هتيه خبشي از منابع

 .ـ  آقاي منصور براي ياري اش در هتيه چاپگر 3



وآقاي هوشـنگ گـالب     . ـ آقاي حسن برزو ، آقاي ناصر ر       4
 .دژ براي ياري اشان در هتيه خبشي از منابع 

بـراي در اختيـار گذاشـنت       » جمامع اسالمي «ـ از دوستان    5
 .المي آرشيو نشريه انقالب اس

 يـك    بـه   براي يـاري اش در تبـديل       رزانهف.  آقاي ش  -6
 . مورد لزومفرمت

 ـــــــــــــــــــــــ
براي خواندن مشاره هاي پيشني پيام ايران از تـار منـاي            

 :ديدن آنيد » پيام ايران« اينرتنيت 
www.payameiran.org 
 Emailبراي متاس با 
payam_eiran@chello.se 

 
 
 
 
 

       

  گرايي ، نرينگ و تبهكاري  پسوا 
                                                   

  حكومت اسالمي  بنيان
--------------------------------------------------- 

 
 امام طاعون ، بر دوش او عباي وبا

 روانه از پيش آفات مرگبار دگر
 ديار سوز چو قحط آن چنان آه هر آس از او

 اگزير گريزد سوي ديار دگر  به ن
 ؟!چو جهل بيزار از علم و بار  او فرهنگ 
 چو فتنه دشمن هر صلح و هر قرار دگر

 امساعيل خويي 
 

ما آتابي آه حاوي بررسي مهه جانبه عملكرد گـروه هـاي            
مذهيب بويژه گـروه هـاي اسـالمي و شـيعه باشـد نـدارمي               
درحاليكــه اســناد و مــدارك بســياري  موجــود اســت ويل 
اطالعات  بصورت پراآنده اسـت و گـردآوري نشـده بـاقي             

 چنني بررسي به  امري الزم       57با انقالب سال    . مانده است 
.  و واجب تبديل شده ويل آماآان اين آمبود ديده مي شود          

نوشته حاضر با چنني نييت نوشته شد و بايـد گفـت  ايـن               
نوشته فقط فهرسيت از قتـل هـا و ترورهـا نيسـت بلكـه               

نيســم و چگــونگي عملكــرد ماشــني جنايــات و بررســي مكا
آشتارها و سياه آاري هاي گروه هاي  واپس گرايي اسـت            

.  زير عباي مخيين به قدرت رسـيدند       57آه در آستانه سال     
اين گروه ها براي  دست يافنت به  اميال  و خواست هاي              
خود زير پوشش اسـالم از هـيچ پسـيت و رذالـيت خـودداري               

ش و تروريسيت آه با دسـت يـافنت         گروه هاي آدمك  . نكردند
به ميلياردها ثـروت افسـانه اي ناشـي از فـروش نفـت               
موفق شدند تا   دسـتگاه هـاي جهنمـي  و مافيـايي را                



سـازمان  . سازمان دهند آه در تاريخ ما بي سابقه بود          
هاي مافيايي  آه هرآدام جداگانـه از سـفره و دسـرتنج             

د و آن     ملت تغذيه مـي شـدند ويل فقـط يـك هـدف داشـتن              
آري  واژه دگـر انـديش  نـه          .  سرآوبي دگر انديشـان     

تنها خمالفان  بلكه  مهه آسـاني را آـه  بـه گونـه اي                 
ايـن واژه  آليـه      . ديگر مي انديشيدند در بر مي گرفت      

فرهنگ ورزان  و فرهيختگان  و هنرمندان  را شامل مـي             
با مهدسيت   واواك آـه از  برآـت ورود  مخـيين بـه                 .  شد

انه مبـدل گرديـد و  مهـراه بـا ده هـا سـازمان                وزارخت
ماننـد  ( اطالعاتي جديد و با ياري سازمان هـاي دولـيت           

سفارختانه ها ، سازمان راديـو و تلويزيـون  و  وزارت             
به ترور روشـنفكران و رهـربان       ) پست و تلگراف و تلفن      

در داخل و خارج آشور نيـز اشـتغال داشـته            اپوزيسيون
يه امكانـات مـادي و ادهـاي        به عبارت ديگر آل   .  اند

آشور در خدمت قتل و آشتار هبرتين فرزندان آشـور بكـار             
گردآوري اسناد اين مهم نيازمند تـالش       . گرفته شده است  

عظيم  چند گروه پژوهشگر حقيقت ياب  است آه زير نظـر             
حقوقدان هاي ميهن مـا بـه آن بپردازنـد و آن را بـه               

ه  ملـيت آـه از       منزله سند سرآوبي سيستماتيك و پيوسـت      
اعتقادات صادقانه و پاك مذهيب اش سوء استفاده شده به          

اشرتاك منافع موجـب    . دادگاه جهاني جنايات تقدمي منايد      
شد آه گروه هـا و بانـدهايي ماننـد هيـات موتلفـه و               
حجتيه آه در درون حجره هاي مرتوك النه آرده بودند زير           

ه ي آـا بـر      عباي مخيين، هبشيت و رفسنجاني خبزند و بوسيل       
 .هسيت مردم مسلط شوند

دانسته است آه هيات موتلفه ، اجنمن حجتيه ، فـداييان           
 تشكيالت واقعا جدا از هم نيستند بلكـه شـبكه           …اسالم و 

هاي مافيايي درهم تنيده اي از وصلت هاي خـانوادگي و           
روابط بازرگاني هستند آه چـون زالـو از دسـرتنج ملـت             

. شتار خمالفان مي پردازند   ايران تغذيه مي آنند و به آ      
برخالف آنچه آه گفته و تفسري مـي شـود صـفت  بانـدهاي               
مزبور فقط با پراگماتيسـم يـا مصـلحت گرايـي و عمـل              

مهه ي آا فقط با تكيه برسنت هاي        . گرايي تفسري مي شود   
ــارطليب و   ــادگرايي و احنص ــذهيب و  بني ــه م ــودن اينك وامن
دهـان خمالفـان را     خواستار اسـالم راسـتني هسـتند توانسـتند          
 .ببندند و به اهداف فاشيسيت خود نايل آمدند

 من هبيچوجه ادعا مني آنم آه اين مطالب آامل يا بـدون            
اشتباه است، پژوهش در خارج از آشـور مهانقـدر آـه از             
آزادي عمل برخوردار است از نبود يا آمبود منـابع در           
رنج است و به هرحال آنچـه توانسـتم در مـدت دو سـال               

آشكاراسـت آـه بـا      . وري آنم اآنون پيش روي مشاست     گردآ
منابعي آه هر روز بدست چـاپ سـپرده ميشـود و يـا در               
پايگاه هاي اينرتنيت پديدار  مي شود  اين جمموعه قطعـه            



ي بسيارآوچكي از يك آوه خيي اسـت و ايـن تـازه آغـاز               
 . آاراست

 از مهه خوانندگان گرامي آه اين نوشتار را مي خوانند          
ي آنم اگر دسرتسي به منبع يا آگاهي بـه مطلـيب            خواهش م 

دارند آه ره گشاست و چهره آريه و منفور اين آدمكشان           
و اعضاي باند مافيايي آا  را بيشرت نشان مي دهد يـا             
اصوال داراي نظريه و  انتقادي هستند آه در تكميل اين           
نوشتار ما را ياري  مي دهد خواهشمند است بـه نشـاني             

خوانندگان عزيزي آـه      .  راي ما بفرستند  اين گاهنامه ب  
مي خواهند ناشناس مبانند نيز ذآر آنند و يـا درصـورت            

مطالبشان بدون  نـام چـاپ شـود         متايل  چنانچه مي خواهند      
يادآوري آنند و يا مي توانند اصـوال  بـدون نـام و نشـاني                

 .براي ما مطالب خود را بفرستند
وپاشي اسـت و مشـا       اين رژمي در حال فر      !خواننده گرامي   

با فرستادن مطالـب خـود در حقيقـت مـدارك دادگـاه و              
 .حماآمه اين خائنان  را تكميل آرده ايد

گروه آدمكشان و آدخمواراني آه بـر ايـران حكومـت مـي             
آنند خيلي زود به مافياي جهاني پيونـد خوردنـد، خـرب            
زير آه چندي پيش انتشار يافت هبرتين دليل براين گفتار          

 :است
  راديو آزادي ـ امحد رأفت 2002وني  ي19«

عباس عليزاده رييس آل دادگسرتي استان هتران آه از روز          
در پايتخت ايتاليا از    . يكشنبه  در رم به سر مي برد         

مقامات قضايي اين آشور خواست مجهوري اسالمي را در  در            
در ديدار با   . مبارزه عليه قاچاق مواد خمدر ياري آنند      

يـا در مبـارزه عليـه سـازمان هـاي           دادستان آل ايتال  
مافيايي آه در عصر روز دوشنبه صـورت گرفـت عباسـعلي            
عليزاده خواهـان تبـادل جتربيـات و اطالعـات بـني قـوه              
قضاييه مجهوري اسـالمي و دادگسـرتي ايتاليـا در زمينـه            

.  مبارزه با بانـدهاي فراملـي قاچـاق مـواد خمـدر شـد             
 لـزوم امضـاي     عباسعلي عليزاده در اين ديدار مهچنني به      

موافقتنامه اي در زمينه مهكاريهاي دو جانبه ي قضـايي          
دولـت  . در مبارزه عليه سازمان هاي تبهكار اشاره آرد       

و دستگاه قضايي ايتاليـا تـاآنون از امضـاي هرگونـه            
موافقتنامه و يا پروتكل مهكاري با مجهوري اسالمي سرباز         
زده اند زيرا معتقدند دسـتگاه قضـايي ايـن آشـور از             

ديدارهاي ريـيس   . استقالل و بي طريف آايف برخوردار نيست      
دادگسرتي استان هتران بـا مقامـات ايتاليـايي نيـز در            
چارچوب برنامه مبارزه با توليد و توزيـع مـواد خمـدر            

 .سازمان ملل متحد اجنام گرفته است
عباسعلي عليزاده و لوييجي مهكاري احتمايل دو آشـور در          

 نيز مورد بررسي قرار داده      مبارزه با قاچاق انسان را    
قاچاق انسان در سال هاي اخري به يكي از منـابع           . اند  



اصلي درآمد سـازمان هـاي مافيـايي و تبـهكار آـه در              
گذشته به قاچاق مواد خمدر و اسلحه مشـغول بـوده انـد             

برخي از مقامات ايتاليايي آه در سال       . تبديل شده است  
دهاي مافيـايي   هاي اخري مسؤليت هايي در مبارزه با بان       

و فراملي اين آشور را داشته اند معتقدنـد آـه گـروه             
هاي مافيايي سيسيل و پويا داراي روابط بسيار نزديكي         
با باندهاي ايراني و حتا برخي از ادهاي دوليت مجهوري          

اتاويـانو زمـاني آـه رياسـت آميسـيون          . اسالمي هستند 
پارملاني مبارزه عليـه مافيـا را بـه عهـده داشـت در              

زارش ساالنه اين آميسيون به پارملان به روابط مستقيم         گ
به روابط مافيا و برخي از ادهاي دوليت مجهوري اسـالمي           

 » . اشاره آرده بود
 باري با وجود يكپارچه بودن و درهم تنيده بودن ايـن           
تشكيالت مافيايي براي آسان تر ساخنت بررسي ناچار شـدمي          

نـه هيـات موتلفـه      آه اين پژوهش را زير سه نام جداگا       
 .،حجتيه  و رفسنجاني بياورمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هيـات موتلفـه را   : ـ خبش خنسـت    1
 !بشناسيد

------------------------------------------------------- 

خامتي مي خواهد به تشكل هـاي زيـر زمـيين هيـات             
 ! موتلفه شكل قانوني بدهد 

ن فقرات  هيات موتلفه يك سازمان به ظاهر سياسي آه ستو        
رژمي را تشكيل مي دهد اما مهواره از افشاي رهربان خـود            

پس از انقالب اهرم هاي قـدرت را        . خودداري ورزيده است  
بدست گرفته و در زواياي رژمي نفوذ آرده ويل  مهچون يـك             
گروه مافيايي از به روشـنايي آمـدن و ديـده شـدن در              

 .انظار مردم هراسان است
نگره چهارم خـود را مهزمـان        هيات موتلفه آ   1376در سال   

خـامتي مـي    . با روي آار آمدن دولت خامتي تشكيل مي دهد        
داند آه بدون موافقت هيات موتلفه  ياراي مواجـه بـا            
مشكالت را خنواهدداشت و اين گـروه توسـط  ايـادي خـود              
اخالل خواهد آرد پس وي فرصت را غنيمـت دانسـته و بـا              

در اين   بـاب       27/10/76شرآت در اين  آنگره در تاريخ        
او بـه چنـد     .  گفتگو با هيات موتلفه را باز مي آنـد        

 :مطلب عمده اشاره آرد آه از اين قرار است



 آنگره چهارم موتلفه را گامي ارزنده و پيشـگامي          -1 «
در شكل سنجش به نريوهاي عالقمند و جامعه مـي دانـيم و             

 .اين اقدام شجاعانه و خوب را تربيك مي گومي
مي آــه تشــكل هــاي شــناخته شــده و   چــاره اي نــدار-2

 .شناسنامه دار داشته باشيم 
 اگر اين اختالف نظرها در قالب تشكل هاي رمسي مطـرح            -3

 .شود زمينه ي رشد و آمال را فراهم مي سازد
 مجعيت موتلفه اسالمي ضرورت زمان را درك آرده و بـا            -4

اين سازماندهي تشكيالتي است آه نظرات به شكل قـانوني          
دهي شده هدايت و جهت دهي صحيح شده و خمالفـت           و سازمان 

ها به عامل پيشرفت و تكامل تبديل مي شود و مني گذارد            
 .خمالفت ها به مچ گريي و تعارض تبديل شود

 من از مصاحبه منطقي جنـاب آقـاي عسـكر اوالدي آـه              -5
داراي انتقادات سازنده هم نسبت به مصـاحبه مـن بـود            

هم شايسته است آـه ايـن       تشكر مي آنم و از مجع مثل مشا         
 .آار نقد را مهني طور درست اجنام دهد

موتلفه اسالمي و شخصيت هاي مبارز تشـكل هـاي          (  مشا   -6
براي بدست آوردن امتيازات دنيـايي تـالش        )  اسالمي مهسو 

مني آنيد چـون در آن روزهـايي آـه زنـدان و شـكنجه و                
مشاها آمديد به صـحنه و      ) در رژمي سابق    ( حمروميت داشت   
 .امتحان داديد

 لذا بايد اين امتيـاز      - مشا السابقون اولون  هستيد     -7
را در جهت رشـد جامعـه بـه آـار           ) سابقه مبارزاتي   ( 

بگرييد و نظام هم بايد نسبت به فرزنـدان خـودش حسـاب             
 .ويژه اي را بازآند

 بايد حلظه حلظه  نقص هاميان را جربان آنـيم و رامهـان              -8
ه برآـت انقـالب و رهـربي و         را ادامه بدهيم و حاال آه ب      

بايد  با تذآرات    . امام يك جامعه آزاد تشكيل داده امي      
» مشـا «نشريه  ( » .و انتقادات در مسري صحيحي حرآت آنيم      

 ديدار تارخيي مجعيت موتلفه اسـالمي       -1376 هبمن   2پنجشنبه  
 ) با رياست مجهوري

اين پرسش را بـه     . نكته بديع در نام اين نشريه است      ( 
ر مي آند آه چگونه مي شود يك گروه به غايت           ذهن متباد 

واپس گرا و ارجتاعي آه براي هيچكس و هيچ چيز بـه جـز              
را انتخاب آـرده    » مشا«مطامع خود ارزش قايل نيست نام       

انتخاب اين نام براي احرتام به خماطبني خـود نيسـت           -است
شـهداي موتلفـه    «خمفـف آلمـات       » مشـا «بلكه در حقيقـت     

    .)است»  اسالمي
 نكته را آنـار بگـذارمي  خـامتي از           8گر تعارفات اين    ا

هيات موتلفه به زبان صريح دو چيـز مـي خواهـد، خنسـت              
اينكــه موتلفــه تشــكل هايشــان را بــه صــورت رمســي و  

.   شناسنامه دار در بياورند و از قانون تبعيـت مناينـد          
دوم هيات موتلفه و شخصيت هاي و تشكل هاي اسالمي مهسـو            



ول و غارت مردم به ويـژه در هنگـام          پس از اينهمه چپا   
امتيــازات «جنــگ ، اآنــون ديگــر بــراي بدســت آوردن  

بيشرت باهم مسابقه نگذارنـد  و يابـه عبـارت           › دنيايي
ديگر به حرص وآز جلام گسيخته خود افسار بزنند و بـيش            
از اين به فكر پرآردن جيب گشاد خود نباشـند و مـردم             

ي توضيح مي دهـد     البته خامت . را آمي آسوده تر بگذارند    
آه اين به منزله آن نيست آه مشا امتيازات خاص خود را            
از دست مي دهيد بلكه خامتي با نـرمش خمصـوص خـود حتـا               
حاضراست آه امتيازاتي را هم به عنوان اينكـه در رژمي           
گذشته اينها مبارزه آرده اند داشته باشد امـا بنظـر           
 مي رسـد مهـه آوشـش خـامتي بـراي قانومننـد آـردن ايـن                

 با اين حـال ايـن پيـام خـامتي پاسـخي             -امتيازات است 
خامتي فكر مي آرد آه با اين سخنان مـي          .  درخور نيافت 

اگرچه (تواند دستكم هيات موتلفه را به متكني از قانون          
وادار آند ويل گروهي آـه در صـحنه سياسـي و            ) به ظاهر 

اقتصادي يكه تاز است و به رقيب سرسخيت چون رفسـنجاني           
 آند چگونه در برابر خامتي آـه متكـي بـه هـيچ              متكني مني 

قدرتي نيست و از قدرت مردم و از آمدن آا بـه صـحنه               
 نيز هراسان است تسليم خواهد شد؟   

اما يك پرسش آليدي هنوز بـاقي اسـت و آن اينسـت آـه               
هيات موتلفه چه تشكل هاي غريقانوني را در خفا سازمان          

اسـنامه بگرينـد ؟     داده است آه حاضر نيست براي آا شن       
منظور خامتي از شناسنامه بايسيت ايـن باشـد آـه هيـات             
موتلفه سازمان هاي خمفي خود را علين آـرده و از وزارت            

اين تشكل ها و سازمان هـا       . آشور اجازه فعاليت بگريند   
آدامند؟  ما نام  بسـياري از آـا را منـي دانـيم ويل                

ه تنها نام آشنايي  آه بـه ذهـن خطـور مـي آنـد گـرو                
ايـن گـروه از اول انقـالب تـا          . است  » فداييان اسالم «

 در مقاطع معـيين     1380افشاي قتل هاي زجنريهاي و تا هبمن          
اعالميه صـادر آـرده  و خواسـته اسـت بـا هشـدارها و                

هتديدهاي خود به عنوان يك تشكيالت سـايه ويل هتديـد آور             
 . عمل آند

 



 
ر خواب جادويي و مـدعي جنـاتبخش                                       سفيدبريف د 

 !در خواب غفلت
 

 تارخيچه فداييان اسالم
------------------------------------------------------------ 

هسته ي اوليه و مباني تئوريك هيات موتلفـه را بايـد            
و  ظهور فـدائيان اسـالم       . در فداييان اسالم جستجو آرد    

 آن در حكومـت رضـا       را بايد در سال هاي پيش از تاسيس       
برداشنت اجبـاري حجـاب و سـرآوب خشـن           . خان جستجو آرد  

آيني هاي مذهيب  بدون روشنگري و آماده آردن ذهن مـردم            
به ويژه هتك حرمت از مردم خود خبود موجب واآنشـي شـد             
آه در زمان ديكتاتوري رضا خان نتوانسته بود به منصه          

 مي  1320ر  در دوران هرج و مرج پس از شهريو       . ظهور برسد 
توان  نشانه هاي گوناگوني از بازگشت به گذشته مانند          
روي آوردن مردم به جمالس روضه خواني و گسرتش خرافات و           

چـنني صـحنه    . رواج و رونق جمالس عزاداري ديده مي شـود        
هايي روان هر ايراني هوشيار و آزاده اي را مـي آزرد            

مـي  چنانكه صادق هدايت در نامه اي از اين گرايش ياد           
 20هدايت در نامه اي به شهيد نورايي به تـاريخ           . آند

اوضاع ما روز به روز گه تـر        « :  مي نويسد  1327تري ماه   
 مي زنند       براي استعمال مشروبات حد    …و خراب تر مي شود    

هر آس هم آه روزه خبورد جرميـه و         ) در شهرهاي زيارتي    (
 .متام آافه ها و رستوران ها را هم بسته اند         . حبس است 

 اين هـم جـواب جـوان        …اين هم از ترقيات روزافزون ما     
هاي حتصيل آرده ها و تربيـت شـده سياسـتمدار آـه مـي               



گفتنــد ديگــر بــه قهقــرا منــي شــود برگشــت و در حــال 
. هستيم و ايرانـي بـاهوش اسـت       ) انتقال  (ترانزيسيون  

شـايد هوشـش    . هيچ چيز مضحك تر از هوش ايرانـي نيسـت         
از هـم او در نامـه  سـه          و ب » .سرخورده تو آونش رفته   

اوضـاع خـراب انـدر      « :  مي نويسد   1328 تري ماه    21شنبه  
ايـن هـم آخـر و       . هيچ اميد هببود ي مني رود     . خراب است 

در اين ماه مبارك آـه رجالـه بـازي و             ! عاقبت ما بود  
نامه هاي صادق هدايت به     ( » آخوند بازي به اعال رسيده    

زون بـراين   افـ )  به آوشش ناصر پاآدامن    -شهيد نورايي   
سياست جديد  حممد رضا شاه و سياستمداران آن زمـان را            
آه احتماال از خيزش مردم بـويژه جنـبش چـپ در ايـران              
هراس داشتند و بدين سبب در صدد دجلـويي از مراجـع  و              
علم آردن اسالم  در مقابل  آمونيسم  را نبايد از نظر             

 مار   ادامه يافت و تو    57دور داشت، سياسيت آه  تا سال        
 .عمر دودمان لوي را در نورديد

 
با  ترور  امحد آسروي ، فدائيان اسالم متولد مي           

 !شود
اعالم موجوديت گروه فداييان اسالم باز مي گردد به يـك           

 پـس از سـوء قصـد        1324ترور ننگني، در ارديبهشـت مـاه        
نافرجام نواب صفوي به امحد آسروي آه دستگاه حكوميت با          

متام آسي را آه در روز روشن به يك         بي قيدي و بي شرمي      
نويسنده و يك مورخ و انديشمند بزرگ ايران محله آـرده           

با چنني پشتيباني  است آه نواب جري مي         . آزاد مي آند    
شود و جرات مي آند بدون درنگ اعالميه اي  دهد آه بـا              

 : اين عبارت ها شروع مي شود
  دين و انتقام –هو العزيز « 

خــون هــاي ! ي منــتقم ، بيــدار مــا زنــده امي و خــدا
بيچارگان از سر انگشت خودخواهان شـهوتران آـه هريـك           
بنام و رنگي پشت پرده هـاي سـياه و سـنگرهاي ظلـم و               

ساليان درازي اسـت    . خيانت و دزدي و جنايت خزيده اند      
فرو مي ريزد و گاه دست انتقام اهلي هريك از اينان را            

.   ت منـي گرينـد    به جاي خويش مي سپارد و دگر يارانش عـرب         
واذا قيل هلم التفسدو يف االرض قالو امنا حنـن مصـلحون اال             

و اگر گفته شـود برايشـان دسـت از          . ام هم املفسدون    
فساد و جنايت برداريد، مي گويند ما مصـلحيم ، آگـاه            

 دزدان دين در لباس     -باشيد آه هم ايشان مفسدين هستند     
ه هر آجا و    گرگان در هريك بصورت چوپان هر يك ب       . دين  

امنـا االختالفـات يف     ( هر نام در هر رنگ شرآاء هم نفسند       
 گوسفند بيچاره سرگردان و پريشـان روزگـار          )الشبكات  

سبز رنگان را سبزه پندارد و مسموم گردد و اق دستان           
حكوميت را حامي پندارد و سرآوب شود، بالنتيجـه بعضـي           

و پاره  پاي گريزش را شكنند و برخي آارد بر حلقش ند           



و با اين مجله پايان     «   …اي باد و نفخه بر جلدش دمند      
 از طرف   –خدا با صابرين است و اهللا منتقم        « : مي پذيرد 

 –ســيدهادي خسروشــاهي (»فــداييان اســالم نــواب صــفوي 
 سـيد جمتبـا     – تاريخ  ،عملكرد، انديشه      –فداييان اسالم   

 ) 47-46 رويه –نواب صفوي 
 ايـن اعالميـه آـه پـس از          صرفنظر از بي سر و ته بودن      

ترور نافرجام آسروي توسط نواب صفوي صـادر شـد و بـه             
منزله  اعالم موجوديت اين گروه بشمار مي رود، حنـوه ي            
بيان  اعالميه و لغات  شبيه  لغات و اصطالحاتي است آه             
در اين چند سال در مطبوعات حزب اهللا  بكار گرفته شـده             

 منـي گـذرد آـه       امـا چنـدي   .  است و با آن آشناهستيم      
 29 در آاخ دادگسرتي با      1324آسروي در بيستم اسفند ماه      

ضربه ي زخم آاري خنجر و گلوله بدست مهني گروه از پـاي             
 .  در مي آيد

امحد آسروي نويسنده و پژوهشگر ، عاشق ايران و جوينده          
 جلد آتاب در زمينه هـاي       80. فرهنگ ايران صاحب بيش ا    

ته مهواره به عنوان مرجع     گوناگون آه در پنجاه سال گذش     
از آن استفاده شده است بدست مناديان جهـل و خرافـات            

امحد آسروي مـي دانسـت بـا چـه آسـاني            .  آشته مي شود  
 بـا   …«:او پيش تر هشـدار داده بـود       . مبارزه مي آند    

بودن سدها هزار مال آه شب و روز به مـردم وسوسـه مـي               
شه تـر   آنند و اين بد آموزي ها را در دل هاي آنان ري           

مشا چشم زندگي مشـروطه اي از ايـن مـردم           . مي گردانند 
آيا مي توان شك داشت آه با چنان بد آموزي هاي           …داريد

زهرآلود ي هر آوششي آه در اين پيشرفت تـوده و آشـور             
 بسيار شگفت است در ايران آيش رمسـي         …برود بيهوده است  

بنيادش براين است آه حكومت حق امـام اسـت و چـون او              
مـردم  . ت علماي دين جانشني و نايبان او هستند       غايب اس 

امحد آسروي پـس از     » .بايد فرمان برداري از علما آنند     
آنكه به بلندپروازي  و اخـتاليل آـه ماليـان در جامعـه              
اجياد مي آنند بدرسيت انگشت مي گذارد چـنني ادامـه مـي             

پيغمرب در چهل سالگي بـه پيغمـربي رسـيده آـم            « : دهد
اييل بيايد و برود و دستورها بياورد،       بايسيت پياپي جرب  

ويل امامــان از آــودآي امــام بــوده انــد و بــي آنكــه 
نيازمند جرباييل باشند مهه چيز رامـي دانسـته انـد در            
ياوري به خدا و گردانيـدن جهـان نيـز آن توانـايي و              

منايانسـت از   » حضرت عباس   «آوشايي آه از امامان و از       
ني اسـتدالل منطقـي  و       بـا چـن   » .پيغمرب منايان مني باشـد    

. شجاعت بي مانند است  آسروي خطر را به جان مـي خـرد             
ما آمرت نويسنده اي دارمي آه مانند آسروي تـاثريي چـنني            
شگرف در جامعه خود گذاشته باشد، هنوز هم آرمان هـاي           

 . آسروي زنده است و خون او مي جوشد



آسروي توانست در هنگامي آه حزب توده تقريبا اآثريـت          
نفكران ايران  را بلعيده بود و زهـر خـود را هـر              روش

ماه با محايت گسرتده شوروي در آام جامعه ما مي رخيت به            
حنوي آه دفاع از هسيت و فرهنگ ميهن جرم شناخته مي شد،            

او خبشي بزرگي از تـاريخ معاصـر        . از ايران دفاع منايد   
 18تـاريخ   «و  » انقالب مشـروطيت  «بدون  . ايران را نوشت  

براي   نسل هاي بعدي  رويدادهاي آن         » باجيان  ساله آذر 
زمان و چگونگي جانبازي هاي ملت ايران براي مشـروطيت          
و سلحشوري  هاي  دلرياني چون ستار خـان و بـاقر خـان               

ــود  ــي ب ــناخته من ــتان  «. ش ــاريخ خوزس ــت » ت را نگاش
او  نه خود باختـه      . را تدوين آرد  » شهرياران گمنام   «

هور تئـوري هـاي صـادراتي       ي مستشرقان غرب شد و نه مق      
بـدين سـبب حتـا      . شوروي ، او با مغز خود مي انديشيد       

مخيين تسليم اوشد و او تنها مرجعي است آه خواندن منـاز            
 و  -را به فارسي پذيرفت و اين را در  رساله اش نوشـت            

اين به باور من فقط به علت آوشش آسروي بود آه مهواره            
را منـي داننـد و      مي گفت توده مردم معناي مناز و قران         
 .مهيشه روي اين مساله پافشاري مي آرد

 وقيت مبارزات مردم بـه      1328 چهار سال بعد يعين در سال       
. اوج خود  مي رسد و جبهه ملي اعالم موجوديت مـي آنـد             

با نفوذ آاشاني در جنبش و در ظاهر براي ياري رساندن           
به مصدق ، فداييان اسالم و جممع مسلمانان جماهد نيز به           

 .حزاب تشكيل دهنده ي جبهه ملي مي پيوندندا
محيد امحدي در پژوهشي آه در انقالب ايران آرده است بـه            

امـا از   « : نكته جاليب اشاره آرده است ، او مي نويسد        
» فـداييان اسـالم   «مقطع طرح مساله ملي شدن نفت، حرآت        

 صـفحه   90حتت عنوان اسالمي آردن آشور و با پخش برنامه          
 در مهان زمان ، وارد عرصه جديدي شد و          »رهنماي خلق «اي

فشار به دولت دآرت مصدق را آه بايسيت قـانون اسـالم را             
درحاليكه فشـار   . در آشور به اجرا درآورد، شدت دادند      
» فـداييان اسـالم   «چنني برنامه تدوين شده اي از جانـب         

 از شهريور   –نسبت به هيچيك از دولت هاي قبل از مصدق          
فـداييان  «ابعـاد خمالفـت     ! بينيم   مني   - به اين سو   1320

و آقاي مخيين با دولت مصدق تا به آجنا پيش رفـت            » اسالم  
( » .آه مناسبات آنان به آيت اهللا آاشاني تريه شده بـود          

سـپس   ) 605 رويـه    – حتقيقي در انقالب ايران      –محيد امحدي   
امحدي به نامه اي از مخيين خطاب به آاشـاني اشـاره مـي              

وشته شده ويل تاآنون انتشـار علـين        آند آه عليه مصدق ن    
 .نيافته است

به هرحال در عمل آاشاني و يارانشان آبشان با مليـون           
و دآرت مصدق  به يك جو ي مني رود بگذرمي آه بـا ادامـه                
يافنت عمليات تروريسيت از جانب فداييان اسالم آه موجـب          
بدبيين مردم نسبت به آا شده بود به حنوي آه حتا آيـت             



.   اني نيز جمبور به دوري جسـنت از آـا مـي شـود             اهللا آاش 
دآرت مصدق حاضر نبود توصيه هاي  بـي جـاي آاشـاني را              
پذيرا باشد  و هر گز حاضر نشد هـيچ يـك از فـداييان               
اسالم را به حضور خود بپذيرد و آن ها را در مقابل يك             
پرسش  بزرگ  گذاشت آه اگر تا حال ترور مي آرديد بـه              

ت وزيران عامل اجانب و استعمار هستند       اين هبانه آه خنس   
 ، حال ديگر چه مي گوييد؟

شايد به پديده مصدق و آسـروي ژرف تـر از ايـن بايـد               
مصدق فرزند راستني مشروطيت رهربي سياسي جنـبش        . نگريست

ملي را بر عهده گرفت و آسروي نيـز فرزنـد  مشـروطيت               
بود و رهربي جنبش فرهنگي ايـران  بـر عهـده داشـت  و                

ا آه ترور آسروي موجب شد ايـن دو جنـبش بـه هـم               دريغ
اما جتربه ي ترور آسروي و جتربه ي حكومت         . پيوند خنورد   

 مرداد آـه هببـهاني هـا و         28ملي دآرت مصدق  و آودتاي       
آاشــاني هــا و فــداييان اســالم بــا ســازمان  ســيا و  
انتليجنت سرويس مهكاري آردند و جتربه ي حكومـت اسـالمي           

ن داد آه در فـرداي ايـران جنـبش           سال  نشا   24در اين   
 .  ملي بدون برنامه فرهنگي معنا خنواهد داشت

 
 

 پشت پرده ي ترورهاي فداييان اسالم
ترور وضعيت دهشتناآي اسـت آـه در نتيجـه ي اعمـال             « 

خشونت و يا هتديد به اعمال خشونت در جامعه برقرار مي           
به اين ترتيب تروريست آسي است آه با دسـت زدن           . گردد
اقدامات خشونت آميز ، حتا عليه مردم بي گناه مـي           به  

منوچهر ( » . آوشد در سطح جامعه رعب و وحشت اجياد آند        
 طرح نو مشاره    – گفتاري در باره ترور و تروريسم        –صاحلي  

مي دانيم آه اين خشونت نتوانسته است در هيچ جـا           ) 57
مردم زير ستم را رها سازد، شايد در بسياري مواقع به           

جياد نظم خود موجب استقرار و حتكيم ديكتاتوري و         هبانه ا 
ترورهاي فداييان اسـالم آـه مهـواره         . ستم نيز شده است   

خود به عنوان سند افتخارشان از آن ياد آـرده انـد و             
هيات موتلفه  آه خود را  ادامـه دهنـده ي راه نـواب               
صفوي و فداييان اسالم  مي دانـد هـر گـز داليـل قـانع                

امـا  . هاي خود ذآـر نكـرده انـد         آننده اي براي ترور   
نكته ي مهم اينست آه اين گـروه پـس از دسـتيابي بـه               

ايـن بـدان    . حكومت نيز از حربه ترور استفاده مي آند       
معناست آه گروهاي تروريسيت تا هنگـامي آـه حكومـت را            
بدست نياورده اند براي بدست آوردن آن آدم مي آشند و           

 پس بدين ترتيـب     . پس از گرفنت قدرت براي نگاهداشنت آن      
با تنها چيـزي آـه ايـن گـروه بيگانـه اسـت آزادي و                

اگر گروه تروريسيت خـارج از قـدرت بـه          . دموآراسي است 
علت نداشنت قدرت مهسان با حكومت به ترور متوسل مي شود           



هيات موتلفه ادامه دهنده ي راه فداييان اسالم هنگامي         
ر آه قدرت و انواع اسباب سرآوب را دارد نيـز از تـرو            

به عنوان ابزار حكوميت استفاده مـي آنـدو ايـن تنـها             
 .نشانه ي نبود پايگاه مردمي است و بس

 دآرت حممد مصدق به سبب  باور او به دموآراسي و آوشـش              
او بــراي  يــك حكومــت دموآراتيــك  هــدف و آمــاج آــني 

( او  « : دآرت شاپور خبتيار مي گويد    . فداييان اسالم بود  
چون مهيشه  .  از خانه خارج مني شد     تقريبا) دآرت حممد مصدق  

مي ترسيد آه به دست يكي از اعضـاي فـداييان اسـالم ،              
 -دآرت شاپور خبتيـار   ( ».اين جلن جامعه ي بشري ترور شود      

حممـد  )  برگردان مهشيد امري شاهي      -66 رويه   –يكرنگي ها   
بـراي  «: مهدي عبد خدايي از فداييان  اسالم مـي گويـد          

آرت مصدق با اواخر حكومت رزم      نواب صفوي اوايل حكومت د    
 19/12/59-21پيام انقالب مشاره    ( » .آرا  تفاوتي نداشت     

اگر اوايل حكومـت    )نقل از فداييان  اسالم نشريه رهايي      
مصدق او را مي خواستند ماننـد رزم آرا ترورآننـد در            
اواخر حكومت او آه از رسيدن به هدف خود نااميد شـده            

شدند تا آودتـا را بـه       بودند دست به دامان بيگانگان      
 .مثر برسانند

اما ديري نگذشت آه آا حتا اقدام به ترور دآرت فاطمي            
آردند و در اعتالي جنبش ملي آردن نفت خيلي سـريع مشـس             
قنات آبادي رهرب جممع مسلمانان جماهد و سراجنام آاشـاني          
از ياري به ضت ملي دست آشيدند و شواهدي در دست است            

 و بعـدها مشـس قنـات آبـادي و حتـا             آه فداييان اسـالم   
اشاره . آاشاني به بازيچه دربار و انگليس تبديل شدند       

) 207 رويـه    -جلـد دوم    ( اسداهللا علـم در خـاطرات خـود       
: دقيقا به تباني دربار با فداييان اسالم اشـارت دارد         

يك رفيقي آه . به تشيع جنازه مرحوم دآرت اسدي رفتم  …« 
راهي آند، به شـوخي گفـتم       خواست مرا مه    اسم مني برم، مي   

مين نيسـت،     مي دانيد رفنت مسجد با وزير دربار خيلي خوش        
 آه البتـه    -چون احتمال ترور مي رود؟ از اين شوخي من        

علـم  .  » ترسيد و با مـن نيامـد       -قدري حقيقت هم دارد   
خود به صراحت مي گويـد آـه رزم آرا را او بـه مسـلخ                

ور دآـرت حسـني     دآرت ابراهيم يزدي در مورد تر     . برده است 
    خود از خليل طهماسيب از سـران فـداييان شـنيده            فاطمي  

آـه از طـرف سـيد ضـياء           اين ترور با پـويل      « دارد آه   
از بازاريان پرداخـت شـده        الدين طباطبايي و توسط يكي    

نيمـه دوم سـال       يعين    بود و وي مبلغ آن را در آن زمان          
مرحوم (هفت يا هشت هزار تومان ذآر آرد صورت گرفت          1332

 -.طهماسيب مبلغ را قطعي ذآر آرد اما ترديد از من است          
بعد از انقالب آقاي سيد حسيين به مناسـبيت         ). -دآرت يزدي 

به ديـدن مـن آمـد و خـاطره و مـاجراي آن ديـدار را                 
تـوجيهي بـراي تـرور آن سـيد           آيـا چـه   . يادآوري آـرد  



بزرگوار و مقاوم ضد استبداد و ضد بيگانه، دآـرت سـيد            
حـس انتقـاجمويي شـخص         داشت؟ جز ارضاي    توان  مي مي فاط  حسني

 مجهـوري رويـه    سـه ابراهيم يزدي ( »  شاه از دآرت فاطمي
دهد آه سيد ضـياء       گواه ديگري دارمي آه گواهي مي     ) 24-25

گويـد بـا      نعمـت قاضـي مـي     . از ترور رزم آرا خرب داشت     
مناسـبيت    شوشرتي نزد سيد ضياء بودند و حممدعلي شوشرتي به        

خطـاب    حتقري قـزاق      بود و او را به        آرا در افتاده   با رزم 
) يعـين سـپهبد رزم آرا     (اين مردك قزاق    : مي آرد پرسيد  

  خـاطرت مجـع باشـد آقـاي        «  :آنم؟ سيد ضياء گفـت      را چه 
شوشرتي، اين قزاق ديگر چنـان از صـحنه سياسـت ايـران             
خواهدرفت آه ديگر هرگز به صحنه سياست بر خنواهد گشت،          

آرا   دو مـاه و نـيم بعـد رزم    …. ع باشدمشا خاطرتان مج  
مقدمه بر خاطرات سيد حممـد علـي        -نعمت قاضي   (» ترورشد
مـي  ) 17 رويـه    - به اهتمام غالحمسني مـريزا صـاحل       -شوشرتي  

بينيم آه از ميان برداشنت رزم آرا آه در جهـت خواسـت             
نشـريه  . دربار بود بدست فـداييان اسـالم صـورت گرفـت          

از انقالب خيلي خوب مسـاله را       رهايي در آن گريودار پس      
ثريا در خاطرات خود مي     « : آاويده و مستند آرده است      

رفتار رزم آرا با ساير فرماندهان نظـامي آـه          : نويسد
شاه . اظهار بندگي و چاآري مي آردند، بسيار فرق داشت        

از او وحشت داشت و در او يك آودتاچي بـالقوه را مـي              
قوه براي شاه ايران خطر بال«چند ماه بعد، اين  » .ديد

 و ايـن   , با شتاب مي رفت به خطر بالفعـل تبـديل شـود   
تـاريخ  (» براي حممدرضا شاه هبيچوجـه قابـل حتمـل نبـود          

مبارزات ضد امپرياليسيت مـردم ايـران جلـد اول رويـه            
رزم آرا نقشه تغيري رژمي به مجهوري را        «چرا آه   )139و  178

د و بـه    داشت و رياست مجهوري خودش را مطـرح آـرده بـو           
رسـانده بـود و وارد ميـدان        ) انگلستان(تصويب ارباب   

مــردم ‹روزنامــه . (شــده و اصــالحات را وعــده مــي داد
 )1/1/39-17مشاره › ايران

 مـي  137در ص  »تاريخ انقالب نفت ايـران «نويسنده آتاب 
رزم آرا توطئه مهمي بر ضد رژمي ايـران طـرح           « : نويسد

و  ».هم ساخته بودآرده آه از مدتي پيش مقدماتش را فرا
در اينكه اين آودتا به نفع شرآت نفت        «: اضافه مي آند  

بعـدها   » .انگليس متام مي شد، جاي ترديد نبايـد داشـت  
پرده از سناريوي آودتاي به موقع مهار شده، بويژه در          

: مطبوعات خارجي از مجله در جمله ابزرور آنـار زده شـد           
سني، آشـنت عـده     رژم آرا با اعالم حكومت نظامي، احنالل جمل       

اي از مناينــدگان اقليــت، آيــت اهللا آاشــاني، بعضــي از 
مديران جرايد خمالف دولت، اعالم حكومت مجهوري مي آرد و          
 اصالحات اساسـي را وعـده مـي داد و تـك خـال سياسـي       

 . را از آستني بريون مي آورد50-50موافقتنامه 
و آفتار پري بدين گونه بره معصوم و گرگ جوان را يكجا            



 ...ي بلعيدم
شاه نيز علي رغم آشفتگي و اغتشاش فكري ترجيح داد نه           

. دسـت بكـار شـود    ›غالم خانه زاد‹ راسا بلكه از طريق 
از  ›حـل مشـكل رزم آرا  ‹بنابراين آارگرداني منايشنامه 

يك طرف به دآرت بقايي و از طرف ديگر بـه اسـداهللا علـم               
ربـار  اگر روابط نزديك دآرت بقايي با د      . واگذار گرديد 

و سر سپردگي اش به آمريكا را در نظر بگريمي، پي بـردن             
يــا دو آــار (بــه راز مهكــاري و تفــاهم دو آــارگردان 

خليـل اهللا   . منايشنامه، آار مشـكلي خنواهـد بـود       ) چرخان
› ... تاريخ مبـارزه ضـد امپرياليسـيت        ‹مقدم در آتاب    

چـرا و چگونـه رزم      ‹ :سوال مي آند  ) 139 ص   -جلد اول   (
شد؟ از چه روي رزم آرا مستوجب مرگ شد و چه           آرا آشته   

دست هايي پنهاني در آار بوده و اينكه آيا غريمسـتقيم           
از اطرافيان و نزديكان فداييان اسـالم رابطـه اي بـا            

نقطه ها از اصل (…دربار داشته اند و نقش اسداهللا علم و  
) چرا مباند؟ مباند براي چـه؟ (»  .چيست؟ مباند) آتاب است

بطـور  ›  ‹ ن و نزديكـان فـداييان اسـالم       اطرافيا‹ با  
 آا بطور مستقيم، 2 و مشاره 1 به رهرب مشاره  ›غريمستقيم

 . نه فقط با علم بلكه مهچنني با شاه رابطه داشته اند
ثريا در سال ها پيش، زماني آه هنوز مسـاله اي بنـام             
مجهوري اسالمي و فداييان اسالم وجود نداشت، در خـاطرات          

شاهد عيين بر ايـن امـر گـواهي داده و           خود بعنوان يك    
مهمرت از آن مطليب است آه تيمسـار شـايانفر، در آغـاز             

او طي مصاحبه اي    : حاآميت مجهوري اسالمي بيان آرده است     
( در مورد فداييان اسالم در مقابل اين سـوال خربنگـار            

« : ، چنني جواب مـي دهـد      )در رابطه با مهان گواهي ثريا     
نيدن آن تـازگي دارد اظهـارات       موضوعي آه براي مردم ش    

او در يكي از    . نواب صفوي در باره ي رزم آرا مي باشد        
در زمان خنست وزيري رزم آرا ، من        : جلسات دادگاه گفت    

و سيد عبداحلسني واحدي تقاضاي مالقات با شـاه را آـردمي            
البته دسـت دآـرت بقـايي و علـم و احتمـاال آيـت اهللا                .(

ا به جلو نبايد ناديده     آاشاني را در سوق دادن مهره ه      
در اين مالقات به شاه از فساد موجـود در مملكـت            ) گرفت

شكايت آردمي و گفتيم او خود را مسلمان مي دانـد چـرا             
بعـد افـزودمي    . جلوي اين فساد و هرزگي ها را مني گـريد         
شـاه در جـواب     . قصدمان نابود آردن مسببني فسـاد اسـت       

 را متوجه رزم    وجود فساد را قبول آرد اما متام تقصريها       
 .آرا آرد يعين تلوحيا با آشنت رزم آرا موافقت آرد

موقعي آه سخنان نواب به اينجا رسـيد، رئـيس دادگـاه            
 سـاعت آـه     24بعد از   . زنگ زد و دادگاه را تعطيل آرد      

دادگاه دوباره تشكيل شد من از نواب صفوي پرسيدم بعد          
از تعطيل دادگاه به او چه گذشت؟ نواب گفـت مـرا بـه              

آزموده به من پرخاش آرد و      . تاق سپهبد آزموده بردند   ا



او گفت تو   . گفت چرا اسم شاه را در دادگاه مطرح آردم        
جملـه  (»  .آوچكرت از آن هسيت آه شاه با تـو مالقـات آنـد   

 مصاحبه با تيمسار دآرت     21/2/58-4مشاره  › رگبار امروز   ‹
 ) شايان فر، وآيل مدافع نواب صفوي در دادگاه نظامي

هللا علم، وزير آار و جاسوس شاه در آابينه رزم آرا           اسدا
ثريا در خاطرات خود از قول علم مـي نويسـد آـه             . بود

چطور علم از وزارت آشاورزي بوسـيله تلفـن بـا رئـيس             
شهرباني در مورد شرآت رزم آرا، در جملس خـتم آيـت اهللا             

وقيت آه رئـيس شـهرباني      . فيض در مسجد شاه متاس مي گريد      
عي مي آند، او بالفاصله به خنست وزيري مي         اظهار بي اطال  

پس از  . رود و رزم آرا را با خود به مسجد شاه مي برد           
آشته شدن رزم آرا، با عجلـه خـود را بـه دربـار مـي                
رساند و اولني آسي است آـه ايـن خـرب را بـه شـاه مـي                  

گذشـته  «در اين زمينه مهچنني مراجعه آنيد به آتاب         (دهد
و به شاه مي گويد     ) 511ويه  ، ر » .چراغ راه آينده است   

  ».آشتند و راحت شدمي« : 
وقيت تنها شـدمي، شـاه    «: ثريا در خاطرات خود مي نويسد

: علم با اين تري چند نشان زده است       : به اسداهللا خان گفت   
 ».آودتا و آودتاچي ترورشد

بنظر مي آيد آه فداييان اسالم در آغاز توانستند محايت          
 پـس از مـدتي بـا وي نيـز           آاشاني را جلب منايند امـا     

 .اختالف پيداآردند
جممـع مسـلمانان    «عراقي بر اين باور است آـه          حاج مهدي 

اما مشس قنات آبـادي  . خبش علين فداييان بوده است » جماهد
با آزاد شدن از زندان متـام   «: بكلي روايت ديگري دارد

آوشش و فعاليتم را غري از مبارزات با حكومت هژيـر از            
 و تظاهرات خياباني مصروف هتيـه مقـدمات         طريق سخنراني 

من قبل  . تاسيس يك حزب ترقي خواه و مبارز اسالمي منودم        
از اينكــه بــا آيــت اهللا آاشــاني بــه مســايل اجتمــاعي 
بپردازم درگذشته مبادرت به تاسيس حزبي به نام مجعيـت          
فداييان اسالم منوده بودم آه اتفاقا تاسيس ايـن مجعيـت           

و مقارن با ورود آيت اهللا قمي  › يسهيل‹ در زمان حكومت 
از عتبات به ايران بود آه آم و بيش فعاليت هايي هـم             
منوده بودمي و به علت عزميت مـن بـه جنـف اشـرف تشـكيالت                
فداييان اسالم به هم خورده بود و بعضـي از افـراد آن             
تشكيالت از قبيل سيدحسني امامي و جواد معروف به سـاعت           

 چنـد نفـر ديگـر فـداييان         ساز به اتفاق نواب صفوي و     
چون اصوال من تشـكيالتي فكـر           ..اسالم را به وجود آورده      

اهللا   مي آردم و از ابتدا هـم يكـي از شـرايطم بـا آيـت               
يك حزب سياسي با رنگ مـذهيب         آاشاني مهني تاسيس و تشكيل      

خواستم حتت    من مي .. بود و ايشان هم موافقت آرده بودند      
يس حزب را اعـالم منـامي ويل        عنوان حزب دمكرات اسالمي تاس    

اي از اطرافيان خشكه مقدس آاشاني آه بعضي از آا            عده



عنـاوين    گرفتنـد بـه     از مراجع دوليت و امنييت اهلـام مـي        
آبادي رويه  خاطرات مشس قنات( ».گوناگون خمالفت مي آردند

مشكل اينست آه اين خاطرات در زمان شاه نوشته         ). 67-68
ه سلطنت نيست سـاواك اجـازه       شده و با وجود اينكه علي     

انتشار نداده و معلوم نيست آـه ايـن دمـوآرات بـودن             
قنات آبادي براي فاصله گرفنت از فداييان اسـالم و بـه            

هايي آه آرده بودند است يا انگيـزه          خاطر بد نامي قتل   
از آجا آه اگر مشس قنات آبادي زنده مـي          . ديگري داشته 

است انتشار يابد   بود و پس از انقالب اين خاطرات مي خو        
بطور حتم صورت ديگري پيدا مي آرد و سد برابـر بيشـرت             

بـود و بـه مراتـب         از رجز نامه حاج مهـدي عراقـي مـي         
به هر صـورت وي     . گرديد  شديدتر هوادار قتل و ترور مي       

مـن نتوانسـتم بـراي حـزب نـام          « : تصريح مي آند آـه    
 دموآرات اسالمي را انتخاب منامي و باالجبار عنوان ثقيـل         

( » جممع مسلمانان جماهد را براي نام حزب انتخاب منـودم         
، خبش  › جممع مسلمانان جماهد  ‹به هر صورت    ) 71مهاجنا رويه   

علين فداييان اسالم به قـول حـاج مهـدي عراقـي و حـزب               
دموآرات اسالمي به قول مشس قنات آبادي، در روز آودتاي           

 مــرداد نقــش مــوثري داشــت و در آن روز در ميــدان 28
رستان به ياري آودتاچيان شتافتند و سـخنراني آـا          هبا

پـس از انقـالب     . (در مدح و ثناي شاه از راديو پخش شد        
 اين مدح و ثناي فداييان اسالم به آوشش مسعود هبنود           57

از آرشيو راديو بريون آورده شد و بطور وسيع به صـورت            
 مرداد نيز روزنامـه     28بعد از آودتاي      ) آاست پخش شد  

ارگان فداييان اسالم به سـردبريي و مـديريت    ›تنربد مل‹ 
عبداهللا آرباسچيان اجـازه انتشـار داشـت و اگـر گـاهي             
منتشر مني شد فقط بعلت نداشنت خواننـده بـود نـه چيـز              

اين روزنامه پس از انقـالب دوبـاره چنـد مشـاره            . ديگر
منتشر شد ويل آنچه آه بـه سـر گرداننـدگان آن بـويژه              

كاري با سـاواك نيـز بـود در         آرباسچيان آه متهم به مه    
عبـداهللا آرباسـچيان    . هاله اي از اهبام قرار گرفته است      
آـه  › گارد جهاد مقدس  ‹رهرب گروه اقداران و چاقوآشان      

 مرداد در محله به خانه ي مصدق فعال بودنـد           28در روز   
نقل از پانويس   (نوشت› نربد ملت ‹  در   32مرداد  28در روز   

ر زير قدم هاي مردانـه ي       ديروز هتران د  «) نشريه رهايي 
مصدق، غول  . افراد ارتش و مسلمانان ضد اجنيب مي لرزيد       

پري خون آشام در زيـر ضـربات حمـو آننـده ي مسـلمانان               
حسني فـاطمي خـائن آـه از خطـر گلولـه ي             . استعفا داد 

لكه هـاي   . برادران جنات پيدا آرده بود، قطعه قطعه شد       
مهـه   ›د مقدسجها‹ سربازان گروه. ننگ را با خون بشوييم

جا، پيشاپيش صفوف ضد اجنيب، انقـالب و مردانـه وظـايف            
 .مقدس و حياتي خود را اجنام دادند

آتـش خشـم و   . ملت تشنه خون است › جهاد مقدس‹سربازان 



غضب ملت مسلمان و ضد اجنيب جز با رخينت خون دمشنان ديـن             
و وطن و ناموس و جاسوسان آمونيزم و عمال بيشرم اجنيب           

اگـر حكومـت انقالبـي سرلشـكر زاهـدي          . اهدشدخاموش خنو 
آمرتيــن ارفــاقي نســبت بــه جاسوســان و خيانتكــاران و 

بزرگرتين خيانت را به ديـن و خلـق و          جنايتكاران بنمايد،   
تنها پاداش جاسوسان و وطـن      ! گلوله، گلوله   . وطن منوده است  

  »...فروشان است
البتـه مهـني    . آري اينهاست سند افتخار فـداييان اسـالم        

آرباسچيان حتا نواب صفوي را هم زماني از ناسـزا بـي            
نصيب نگذاشته بود آه چون سخن بـه درازا مـي آشـد از              

 . نقل آن خودداري مي شود
طنز قضيه در اينجاست آه در آشفته بازار آنـوني حممـد            
مهدي عبد خدايي عامل سوء قصد به دآرت فـاطمي در سـال             

 در مصـاحبه     ساله بوده است   15آه آن زمان نوجواني     1330
 ادعـا مـي     1380 دي ماه    27اي با روزنامه آيهان تاريخ      

براي جلوگريي از حتريـف تـاريخ بايـد بـه برخـي             « آند  
(  دآـرت فـاطمي در آن مقطـع          -حقايق تارخيي اشاره آنم     

به مثابه رابط و مهاهنگ آننده دربـار بـا          ) زمان ترور 
دآرت مصدق عمل مي آرد و با ترور او اين ارتباط خمـدوش             

 ».شد
او از ياد مي برد آه حتا افـرادي چـون مهـدي عراقـي                

اشاره صرحيي به نفوذ عوامل سـيد ضـياء در ايـن تـرور              
در زمان تـرور مرحـوم دآـرت     «:داشته است، او گفته است

فاطمي، نواب صفوي در زندان بود و امـور فـداييان در            
. خارج از زندان را مرحوم عبداحلسني واحدي رهربي مي آرد         

 نام ابراهيم صرافان روي واحدي نفوذ فراواني        شخصي به 
. داشت و طرح ترور دآرت فاطمي را به واحدي القاء منـود           

چون شايعات زيادي در باره وابستگي وي شنيده و نسـبت           
به او مشكوك بودمي وي را حتت نظارت و مراقبت قراردادمي           
ــي و    ــزب اراده مل ــراد ح ــه او از اف ــد آ ــوم ش و معل

لدين طباطبايي است، وي حتا اسلحه      وابستگان سيد ضياءا  
هم در اختيار واحد گـذارد آـه منشـاء مهـه آـا سـيد                

) 90 رويـه  -جنبش ملي شدن صنعت نفـت ( » ضياءالدين بوده
رفسنجاني در خاطرات خود اشاره دارد آه مهني حممد هـادي           

 :عبد خدايي ضارب دآرت فاطمي نيز بـه او پيوسـته اسـت   
ايي، رهـرب خبشـي از      عبـد خـد   ) حممـد هـادي   (ظهر آقـاي    «

فداييان اسالم آمد و پيشـنهاد داشـت آـه فـداييان در             
هـاي    گـروه . اختيار حزب مجهوري اسالمي يا من قرارگرينـد       

ها احساس    اند، اين گروه    ديگرشان هم، چنني تقاضايي آرده    
 -هـامشي رفسـنجاني    (»  .آننـد  بي حرآيت و بي ساماني مي

عبدخدايي ها به   بدين ترتيب   ) 445 رويه   -عبور از حبران  
. عبد عسكر اوالدي يا عبد  رفسنجاني  تبديل  شده انـد            

نكته مهم  اينست آه رفسنجاني مني گويد يك گروه، بلكه           



از گروه هاي فدايي نام مي برد و خامتي هم از گروهـاي             
. هيات موتلفه مي خواهد آه شناسـنامه قـانوني بگرينـد          

در هـاي واپـس گـرا آـه           بدين طريق است آـه مهـه گـروه        
هاي جامعه خزيده بودند از سوراخ هاي خود در مـي             مغاك

 . آيند و با هم زير عباي رفسنجاني متحد مي شوند
با ترور هژير و رزم آرا فداييان اسالم به اوج شهرت و             

قدرت منايي مي رسـند و بعـدها دسـت بـه دو سـه تـرور                 
نافرجام به دآرت حسني فاطمي و حسني عـال زدنـد آـا بـا               

 و بويژه رزم آرا و روي آـار آمـدن حكومـت             ترور هژير 
مصدق، وي را وامدار خود مي دانسـتند امـا بـا وجـود              
اصرار فداييان اسالم به مالقات با وي  او هرگز آا را            

 .به حضور خود نپذيرفت
 

 مساله آاشاني 
آاشاني از مجله ماليـاني بـود آـه  مهـراه بـا آيـت اهللا                 

 لـوي در جملـس      هببهاني به تغيري حكومـت از قاجـار بـه         
تشـيع و   : عبـداهلادي حـايري     . (موسسان راي مثبـت داد    

 رويـه   –مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق         
 - نشـر فـروغ    -  جـالل وآل امحـد      - نقل از هبروز خرم    -195

وي در دوره بيست ساله از رضاخان مقرري مي         ) 473رويه  
قل از   ن -193 رويه   – دولت مستعجل    –دآرت شروين   .( گرفت  

 )499 رويه - نشر فروغ-  جالل و آل امحد-هبروز خرم
شــك نيســت آاشــاني توانســت بســياري از مــردم را آــه 
دلبستگي بيشرتي به مذهب داشتند بـه جبهـه ملـي و بـه              
پشتيباني از دآرت مصدق جلب منايـد امـا ايـن آـار پـي               
آمدهاي زيـان خبشـي داشـت از آن مجلـه بـاز شـدن پـاي                 

ييان و جممـع مسـلمانان جماهـد بـه          هاي ارجتاعي فدا    گروه
از آن گذشته خود او نيز توقعاتي داشت        . جبهه ملي بود  

. ها ميسر نبـود     آه براي دولت مصدق برآوردن اين خواست      
او مواضع سخت ضد انگليسـي      . آاشاني مهره انگليس نبود   

داشت و به مهني مناسبت هم با مصدق در يـك جبهـه قـرار               
ار شرآت در سياست بود و      او برخالف بروجردي هواد   . گرفت

جبهه ملـي پالتفـرم     . طلبيد  پس از پريوزي سهم خود را مي      
موردي آه مهواره مورد ايراد زنـده يـاد         (مشخصي نداشت   

اگر جبهه ملي داراي پالتفـرم مشخصـي        .) خليل ملكي بود  
شرآت در جبهه اي    . توانست از توهم اشخاص بكاهد      بود مي 

 از احتــاد و بــدون پالتفــرم مشــخص مهانقــدر آــه نشــان 
هـاي نامهاهنـگ آن در مقابـل دربـار و             يكپارچگي گـروه  

هاي اختالف و گسستگي را با خـود محـل            انگليس داشت مايه  
مي آرد و پـس از روي آـار آمـدن مصـدق نـه تنـها از                  

ها بلكه حتا از ياران نزديك مصدق مانند بقـايي،            مذهيب
. حايري زاده، مكي تنها به سبب تعلقات شخصي بروز آرد         

دهـد آـه      هاي گونـاگون  آاشـاني نشـان مـي           ررسي نامه ب



هـاي وي و دخالـت و توقعـاتش پايـاني نداشـت و                خواست
. امكان برآوردن آا براي حكومت ملي مصدق ميسر نبـود         

طاهر امحد زاده در حتليلي از ضت ملي ايـران بـه ايـن              
مشكل ديگر آانديـدا تراشـيدن    «  : مشكل اشاره مي آند
هللا در واليات بود آه هر روز شكايت از         آقا زادگان آيت ا   

مهه جا مي رسيد، خبصوص آه بعضي از آا فقـط حمـض رضـاي               
خود آقا زادگـان نيـز آـه        . خدا اين آار را مني آردند     

جاي خود داشتند، هرآدام يك حوزه را يدك مي آشيدند و           
آقـا  «آقا زاده بزرگ سه حوزه را، و در آن موقع غري از           

آارهاي ملي نشان مـي داد، جبهـه        آه صميمييت در    »مصطفا
را آه مشغول بسـت و      » آقا«حاضر نبود آه دو پسر ديگر       

بند هاي ديگر هم بودنـد از جـايي آانديـدا آنـد يـا               
و مصـدق  » آاشـاني «انتخاب آا سبب لكـه دارشـدن نـام    

خبصوص آه دآرت مصـدق هـم بطـور عجيـب نسـبت بـه               . بشود
و » آقـا «ت  اينطور مسايل حساس بود و غالبا از مـداخال        

اطرافيانشان گله داشت و دو سه مرتبه هم آـار جباهـاي            
هم آه در ابتـداي ضـت    »آيت اهللا آاشاني«.  باريك آشيد

ملي خدمات پرارزش به پيشرفت ضت آرد اواخر بيشـرت از           
گفـت    حد، غرور و خنوت پيدا آرده بود بطوري آه مكرر مي          

نم مهـه    وآيل ايران را انتخاب آـ      136آه اگر من خبواهم     
طـاهر   ( » مردم به آا آه مـن بگـومي راي خواهنـد داد   

 رويـه   - حتليلي از ضت ملـي       -مصدق و تاريخ    -امحدزاده  
آاشاني را پدر معنوي فـداييان اسـالم بايـد           ) 368-367

. ناميد و مي گويند قتل رزم آرا بـه فتـواي او بـود               
. باري ا و از مصدق بريد و با آودتاچيان هم آوا  شد              

مرداد مناينده  او به استقبال شـاه        28س از آودتاي    و پ 
بـا  - آـاخ تنـهايي    -ثريا اسـفندياري خبتيـاري    ( شتافت  

 رويـه   - - برگردان نادعلي مهـداني    –مهكاري لويي والننت    
مردم با روي گردانيدن از آيت اهللا آاشـاني نشـان           ) 187

دادند آه هشيار بودند و آاشاني بقيه عمر خود را بـا            
 . خفت زيست

 
 ايان آار فداييان اسالم پ

جبز ترور آسروي، فداييان اسـالم يكـي دو نفـر از خنسـت              
وزيران را نيز مورد هدف قرار دادند و دليل آن روشـن            

شد آه علت ترور هژير هبايي بـودن          نيست و فقط شنيده مي    
ام و اصوال     آه البته جايي اين را خنوانده     (است    او بوده   

ك هبايي معتقـد آـه اصـوال        پذيرفنت خنست وزيري از جانب ي     
ايـرج  .) نبايد در سياست دخالت آند مورد ترديـد اسـت         

اسكندري در خاطرات خود نقل مـي آنـد آـه در آابينـه              
قوام آه از پرونده قتل آسروي گفتگو به ميان مي آيـد            

مي نامد و وقـيت اسـكندري       » مهدورالدم«هژير آسروي را    
ت؟ هژيـر   مي پرسد چه آسي مي گويد آسروي مهدورالدم اس        



پاسخ مي دهد من، اسكندري هم خشمگني شده مي گويـد آـه             
پس منهم با يك چاقو شكم ترا پاره مي آنم و مـي گـومي               
تو مهدورالدم هسيت، آه قوام السـلطنه پادرميـاني مـي           
آند و مي گويد مهدورالدم يعين چه، ما دادگسرتي دارمي و           

ني ويل طنز تلخ تاريخ در ترور مهـ       . غائله را ختم مي آند    
 .هژير مدافع واپس گرايي بدست فداييان اسالم فته است

روز پس از آشته شدن رزم آرا  در رابطه با قتل دآرت             12
زنگنه،  نصرت اهللا قمي از فداييان اسـالم متـهم بـه در              
دست داشنت دراين قتل مي شود و  در اين رابطه اسـنادي             
به دست مي آيد آه نشان مي داد  ترورها ادامه خواهـد             

با توجه به اين ترورها حكومت نظامي اعالم شد ه          . افتي
 .و نواب صفوي دستگري مي گردد

منايدآه فـداييان     حاج مهدي عراقي در خاطرات افتخار مي       
توانستند در دوران حيات خود سه خنسـت وزيـر را تـرور             
منايند درحاليكه جماهدين موفق به ترور يك خنست وزير هم          

آـه هيـات موتلفـه نيـز        نشدند، او بر اين مـي بالـد         
پريوي از اين امر حسنعلي منصور را بقتل رساند و در             به

برابر اينكه چرا شاه را ترور نكردند استدالل مي آنـد           
آمـادگي جانشـيين    ) فـداييان (آه با زدن شاه خود گروه       

نداشت و ممكن بود اوضاع بدتر شود ويل روشن مني سازد پس            
 نبـود پـس اصـوالً         غرض از ترورخنست وزيران اگر جانشيين     

اين ترورها چه افتخـاري دارد؟  بنظـر مـي رسـد ايـن               
ترورها در ظاهر جنبه قدرت منايي داشت و ديدمي چه بسـا            
بازيچه دست دربار و بيگانگان نيز مي شـدند و بـرخالف            
رجزخواني هاي امروز اين گروه، آـا در ايـت ادامـه            

در « . مصلحت مـي ديدنـد       شاه را در آن زمان به         حكومت
، نواب صفوي به آشورهايي از مجله عراق، اردن و          33سال  

مصر مي رود و پس از بازگشت به هتران، مـورد اسـتقبال             
پر شور فـداييان اسـالم و بعضـي از روحـانيون بسـيار              

نواب صـفوي پـس از      . بسيار سرشناس امروز قرار مي گريد     
برنامه انقالبي  . (بازگشت از سفر به مالقات شاه مي رود       

 نقــل از نشــريه -3 رويــه - مقدمــه -يان اســالم فــداي
 ) رهاييي ارگان سازمان وحدت آمونيسيت 
نواب صفوي آه   « : يك نكته ديگر را بايد يادآورشد آه        
ــي   ــفويه م ــدان ص ــود را از خان ــت   خ ــت در حقيق دانس

بود و  » مري لوحي «وي نام خانوادگيش    . سلطنت داشت   ادعاي
م فاميـل دايـي     انتخاب نام خانوادگي نواب صفوي از نا      

اش صفوي وآيل پايه يك دادگسرتي گرفت و آلمه نـواب را            
به دليل اينكه خود را از بقاياي شاهزادگان صفوي مـي           
دانست به ابتداي آن اضافه منود و نام خانوادگي نـواب           

 -سريي در ضت ملـي آـردن نفـت        (صفوي را درست آرده بود    
ت را  وي حكومـ  ) 115-114 رويـه    -خاطرات مشس قنات آبادي     

اهللا بروجـردي     دانست از اين رو با خط آيـت         از آن خود مي   



آه اطاعت از اويل االمر يا پادشـاه بـود سـر سـازگاري              
اي بـه ايـن اخـتالف دارد و           صادق خلخايل اشـاره   . نداشت  

شد امام از بيـت        مي  يكي از مسايلي آه موجب    «: نويسد  مي
  اطرافيـان       بـود آـه     فاصله بگـريد، ايـن      آقاي بروجردي   

 آقاي بروجـرودي در مـورد        خواستند آه   بروجردي مني   آقاي  
.  شرع و دين شاه، زبان به اعـرتاض بگشـايد            خالف  آارهاي

اطرافيان آقاي بروجـردي بـا مرحـوم نـواب و واحـدي،             
آاشاني نيز خمالف     سرسختانه خمالف بودند، آا با آيت اهللا      

 )42-41 رويه -اهللا خلخايل خاطرات آيت(».بودند
وجود اين آه دستگاه شاه، نواب صفوي و طهماسيب و          با  « 

ذوالقدر و سيد واحدي را به اعدام حمكـوم آـرده بـود؛             
اي نوشت و به      اما آقاي بروجردي فقط در شب اعدام نامه       

حاج آقا رفيعي دشيت فرستاد       وسيله حاج امحد خادمي، براي    
آـار    تا او آن را به شاه برساند و معلوم بود آه ايـن            

نرسيد؛ زيرا حاج امحد يكي از خمـالفني سرسـخت          به نتيجه   
اسالم بود و پيشرت نيز آا نشـان داده بودنـد             فداييان  

 .آه با فداييان ميانه خوبي ندارند
در خمالفت با فداييان اسالم، تعدادي از لرها را در قم           

آا . به راه انداختند آه از مجله آا شيخ علي لر بود          
ييان اسـالم افتادنـد و تـا        با چوب و اق به جان فـدا       

خواست، آا را در مدرسه فيضـيه آتـك زده از             دلشان مي 
هايشـان    مدرسه بريون راندند و اثاثيه آا را از حجـره         

مرحوم سيد عبداحلسني واحـدي و سـيد هاشـم          . بريون رخيتند 
و پيكر خونني از مدرسه فيضيه فرارآردند و          هتراني با سر  

ه بردند، برخـي از ايـن       به صحن مطهر حضرت معصومه پنا     
هستند و فعال بـه       اقدارها آساني بودند آه اآنون زنده     

)  46-44مهاجنا رويـه    (» .برم  خاطر مالحظاتي نام آا را مني     
اين مالحظات  جز اين مني تواند باشد آه خلخايل برخي از             
آا را از ميان برداشته و باقي را نيز مي خواهد بـه             

 .مهني جهت نام آا را مني بردديار عدم بفرستد و به 
مخيين متايل خود را به فداييان اسالم پنهان نكرده و خود            

. او عليه آسـروي مطـاليب نوشـته و انتشـار داده بـود             
افزون برآن  گرچه منت نامه وي خطاب به آاشاني  عليـه             
مصدق نوشته بود تا آنون انتشار نيافته اما مهـه چيـز            

 موافق فداييان اسالم بود و      حاآي از اين بوده آه  مخيين      
سران هيات موتلفه مهواره از وي پشـتيباني مهـه جانبـه            
آرده بودند  بـا اينهمـه گـروه هـاي سياسـي در اوان               

 .انقالب به اين مهم توجه آايف نكردند
هايي آه با نـواب و        عالوه بر خمالفت  « : خلخايل مي نويسد  

ي از  تر گفته شد، تعـداد      آمد و پيش    ياران او به عمل مي    
به اصطالح فداييان اسالم، نيز در حق او خيانت آردند و           

پـس از   . سراجنام او را تـا پـاي چوبـه اعـدام بردنـد            
. انقالب، مهه آا مزورانه طرفدار و مدافع خون او شدند         



من ابتدا از اوضاع خـرب نداشـتم؛ ويل بـه تـدريج آـا               
شناخته شدند و حاج اسداهللا صفا فرد و حاج قيصر و حـاج             

! آري. د شهاب، ماهيت آا را براي مـا فـاش آردنـد           امح
در موقع مناسـب خـود        طلباني وجود دارند آه       مهيشه فرصت 

) 49مهاجنـا رويـه     (» . زننـد   انقالبيون جا مي    را به جاي    
خلخايل خيلي روشن اعرتاف مي آند آه هيات موتلفه به او           
خط داده  آه چـه آسـاني خيانتكـار هسـتند و خـود را                

هيات موتلفه چه نيازي داشته است      . ا زده اند  انقالبي ج 
آه اين خيانتكاران را به خلخايل معريف آند؟ جز اينسـت           
آه خلخايل سرپرست ماشني آشتارهاي رمسي و غري رمسـي بـود؟            

گويد بر سر آن به اصطالح فرصت طلبان چه آمده            خلخايل مني 
است؟ آيا نيازي به گفنت هم دارد؟ شـيوه و روش خلخـايل             

روشن تر از آنست آه نياز به اعرتاف داشته باشد          بسيار  
با اطمينان مي توان گفت آـه خبشـي از ترورهـا را مهـني               

آه رفسنجاني مي گويد پس از هبشيت       ... گروه هاي فدايي و   
 . اجنام داده اند» مي آنند بي حرآيت و بي ساماني«احساس 

مخيين و آاشاني از مراجعي هستند آه نزديك ترين مواضـع           
 فداييان اسالم داشتند با اين تفاوت آه مخيين بسي          را به 

مرجتع تر از آاشاني بود و آشف االسرار او پيش از آشته            
شدن  آسروي نوشته شـد و حـاوي ناسـزاهاي آتشـيين بـه               

بايد گفت در حقيقت مشروعه شيخ فضل اهللا نوري         . آسرويست
آاشاني حداقل بطور موقت با ضت      . با مخيين ادامه يافت     

گام شد و در مقطع ـايي در دامـن آودتاچيـان و             ملي مه 
سلطنت در غلطيد ويل از مخـيين آـه در آشـف االسـرار درد               

 28شريعت دارد در صنعت ملي آـردن نفـت و در آودتـاي              
 بـراي   42مرداد هيچ اثري مني بينيم تا اينكه در سـال           

خمالفت با حقوق برابر براي اقليت هاي مذهيب و اصـالحات           
شايد اين قرينه سـازي     . ش پيدا مي شود   ارضي سرو آله ا   

مرداد 28 خبشي از آودتاچيان     57باشد اما گويي در انقالب      
) پريوان آاشاني و فلسفي و دآرت بقـايي و طيـب رضـايي            (

از شاه، مري اشرايف و     ( حكومت را از خبش ديگرآودتاچيان      
به هرحال اين حقيقيت است     . حتويل گرفتند ) شعبان بي مخ    

 مـرداد بـه سـرنگوني       28ه در آودتـاي     آه آن عده اي آ    
 را نيز ناآام    57حكومت ملي مصدق ياري رساندند انقالب       

غفلت مليون از مخيين و فداييان اسالم و فجـايعي          . آردند
آه حتا در دوره ي مصدق آرده بود خبشودني نيست بـويژه            
در گروه ضت آزادي، آيت اهللا طالقاني آه خود را مصدقي           

 چندين بار فـداييان اسـالم را در         مي ناميد و درگذشته   
خانه پناه داده و به استقبال نواب صفوي شتافته بـود           
در حبراني ترين شرايط يعين تغيري پيش نويس قانون اساسي          
به استبداد واليت مطلقه نيز دم فرو بسـت و در مقابـل             

هنوز هم عده اي مي خواهند از آيـت اهللا          . مخيين عقب نشست  
 بسازند درحاليكه وي بـا وجـود        طالقاني چهره اي مرتقي   



اينكه يكي از آوشندگان و مبارزان عليه سـلطنت لـوي           
به حساب مي آيد، ويل بايد گفت آـه وي چهـره اي مرتقـي               
نبود چنانكه در مقدمه آتاب تنبيه االمه و تنزيل املله          
از اعدام شيخ فضل اهللا آه بدون حماآمه بدسـت يـك ارمـين              

 .ستاعدام شده اظهار تاسف آرده ا
فداييان اسالم مهواره گفته اند آه براي ترورهـاي خـود           

يـا  (فتوا گرفته اند ويل تاآنون هيچ مرجعي حتـا مخـيين            
ننگ ترور آسـروي و     ) براي تقيه و يا به هر علت ديگري       

 .يا ترور ديگران را به عهده نگرفته است
 
 
 

 چگونگي برآمدن هيات موتلفه 
------------------------------------------------------------- 

 حقيقت آنست آه اعضاي هيات موتلفه در فرداي انقالب شانس زيادي براي ابراز             
آا اگرچه از ياران مخيين بشمار مي آمدند اما مردم بـه آـا              . وجود نداشتند 

آـا آـه    . اعتمادي نداشتند زيرا هيات موتلفه از شهرت خوبي برخوردار نبود         
قتل حسنعلي منصور خنست وزير به زندان افتـاده بودنـد، و             خرداد و    15پس از   

عسكر اوالدي  و يارانش در      . با ستايش از شاه و گرفنت جايزه بريون آمده بودند         
زندان وجهه اي نداشتند و اغلب مبارزان از معاشرت با آا پرهيز  مي آردند               

برخاسـت و   و آا نيز به اصطالح آمونيستها را حتـرمي آـرده بودنـد و نشسـت و                  
 جواناني آه به زندان مي افتادند خيلي        -خوردن غذا با آنان حرام شده بودند      

زود در اثر افكار ارجتاعي و شهرت بسيار به آا از اين مجعيت رويگر دان مـي                 
 بـه   49براي منونه گروهي از جواناني آه بـا اسـداهللا الجـوردي در سـال                . شدند

 پرتـاب آوآتـل  مولوتـوف بـه دفـرت            اين گروه به سبب   . (زندان افتاده بودند  
معـروف  »ال عـال  «واقع در خيابان ويال بـه گـروه       » ال عال «هواپيمايي اسراييل 

در آمرت از يكي دو سال مهه ي آن جوانان به گروه هاي چپ پيوستند و يـا                  ) بود
در سال هاي بعد سر از سازمان جماهدين در آوردند و اين حتا شامل قريشي يكي                

زديك آا مي شد آه اصال با موتلفه دستگري شـده بـود و در               از ياران سرشناس ن   
 در بند سه زندان قصر سـال هـا بـا آـا              …اتاق عسكراوالدي و حاج اماني و       

بيهوده نبـود آـه     .زندگي آرده بود ويل پس از مدتي او نيز به جماهدين پيوست             
 خواهـد   پس از انقالب مي گويند الجوردي در بدر دنبال قريشي بود و مي گفت مي              

. خودش با دست هاي خودش قريشي را بكشد تا به اصطالح ثوابش نصيب خودش بشـود               
عباس مدرسي فر از افراد موثر گروه يا هيات مسـجد شـيخ علـي نيـز سرنوشـيت                   

با توجه به اين رخداد ها بـود آـه          . مشابه قريشي داشت و به جماهدين پيوست        
و بـا ايـن اسـتدالل آـه         عسكر اوالدي  ايـن وقـايع را دسـتاويز قـرار داده              

هواخواهان  هيات موتلفه وقيت در زندان مي مانند حتت تاثري گـروه هـاي چـپ و                  
چريكي قرار گرفته به آا مي پيوندند مهكاري اش  را بـا سـاواك توجيـه مـي                   

وي در آخرين روزهاي پيش از آزادي به سلول هاي انفرادي مبـارزان مـي               . آرد
اواك مهكاري آنند تا زودتر آزاد شوند و يـا          رفت و از آا مي خواست آه با س        

دستكم فهرست نام بچه مسلمان ها را به او بدهند تـا ترتيـب آزادي آـا از                  
ساواك نيز چون خطر عمده چپ هـا را مـي دانسـت از مهكـاري                . زندان داده شود  

 55هنوز هستند آساني آه در سال هاي        . هيات موتلفه ايت استفاده را مي برد      
ً مالقات آرده و خواست خـود         والدي در سلول هاي انفرادي با آا شخصا        عسكرا 54–

اين نزديكي و مهكاري با سـاواك تنـها شـامل           . را با آا درميان گذاشته بود     
عسكر اوالدي نبود بلكه حاج آالفچي نيز به اصطالح با زير هشـت ، دفـرت زنـدان                   

تنـها  ي عراقي نيز نـه      ارتباط  داشت ويل شايد آمرت آسي مي دانست آه حاج مهد           
 . آشپزخانه زندان حتا بقايل زندان را اداره مي آند

ل آه سپس به سـازمان پيكـار        -انشعاب در داخل جماهدين و بريون آمدن جماهدين م        
تغيري نام داد و ترورهاي داخلي آا موجب شد آه بسـياري در برابـر جماهـدين                 

هده دار مسؤليت جلب افـراد      باز جوي ساواك بنام رسويل آه ع      . نيز موضع بگريند  
مذهيب را داشت علين با آا متاس مي گرفت و مرتب خطر چپ و اينكه به مشـا رحـم                    

بدين ترتيب طويل نكشيد آه ديگر عسكر اوالدي        . خنواهند آرد را يادآوري مي آرد     
عمامـه  ( اسداهللا الجوردي و آالنرت     ) عمامه به سر  (تنها نبود بلكه رباني شريازي      

 آچويي آه آن زمان سن و سايل نداشت و پس از انقالب در مقام رييس                و)   به سر 
زندان اوين ترور شد در اين طيف جاي گرفتند و مهگـي بـا صـالحديد رسـويل بـه                    



بايـد توجـه داشـت       .  زندان اوين براي ارشاد بچه مسلمان هـا اعـزام شـدند           
ط ايـن مجعيـت     مهكاري با ساواك حتت فشار اجنام نشد بلكه اين مهكاري تبديل به خ            

 .  در مقابله با چپ ها شده بود
با چنني سابقه اي بود آه  هيات موتلفه  نه مي توانست در مقابل جماهدين قـد                  

ايـن گـروه  در آميتـه امـداد و           .  علم آند و نه با ضت آزادي رقابت منايد        
مهـه  . اتاق بازرگاني  النه آرد و براي اظهار وجود سياسي منتطر فرصـت نشسـت              

و   شواهد حاآي است آه از مهان روزهاي خنستني اين گروه بـا نـام هـاي                   قرائن  
افراد هيات موتلفـه    . گوناگون به ترور و حذف خمالفان خود اشتغال داشته است         

نه سوادي داشتند آـه بـه مصـاف  ضـت آزادي برونـد و نـه از شـهرت خـوبي                       
ي افـراد   برخوردار بودند آه با اتكا به شهرت خوب و پشتيباني مـردم روبـرو             

آـا بـه مسـلماني و       . خوش نامي چون بازرگان و طالقـاني  سـحابي بايسـتند           
فرصـت  . مبارزه شهره بودند و از اين جهت مني شد وصله اي به آنـان چسـباند                 

خنستني احتاد با هبشيت در زير پرچم حزب مجهوري اسالمي بود آه مخيين بعلت بدبيين اش                
حوادث بعـدي   . آوشش آا را ناآام گذاشت    به هبشيت از تاييد آن خودداري آرد و         

بازار ضد امپرياليسيت  و ضد آمريكـايي بسـيار          . حربه موثري به دست آا داد     
داغ بود و اين فرصت طاليي رفسنجاني هنگامي آه رييس جملس بـود و بعـدها آـه                  

رفسـنجاني حلظـه اي از محلـه بـه بازرگـان غفلـت              . رييس مجهور شد فراهم آورد    
 .رنگوني دولت موقت و راندن آامل آنان از جملس  از پاي ننشستنورزيد و تا س

چنني شد آه در فرداي انقالب هبشيت آه تا ديروز حتريرالوسـيله مخـيين را مايـه ي                  
قانون اساسـي را    : مسخره مي دانست و رفسنجاني آه به بازرگان توصيه مي آرد          
نـد و  خرابكـاري      به جملس موسسان  واگذار مكنيد ، يك عده آخوند مرجتع مي آي            

مي آنند بـه قـانون اساسـي بـراي بدسـت گـرفنت قـدرت در واپـس گرايـي بـا                       
رفسنجاني چنـد روز بعـد تغـيري راي         . واپسگراترين آخوندها مسابقه گذاشتند     

داد و هنگامي آه امري انتظام طـرح احنـالل جملـس خربگـان را پيشـنهاد آـرد وي                    
سي چه مي داند اي بسا رفسنجاني       آ(خواستار آن شد آه خنست از مخيين پرسيده شود        

و اين بسيار طبيعي بود      ) در اين ميان فرصت يافته آه ذهن مخيين را آماده آند          
مخيين آه  شرايط و احوال را براي يكه تازي مساعد ديـده بـود خمالفـت آـرد و                    
بدين ترتيب هيات موتلفه ، گروه مرجتع بازار ، خادمان و خدمتگزاران خود را              

 .يافت
ن آيت  عضو فعال حزب مجهوري اسالمي فرصت را غنيمت مشرده عليه مصـدق و                دآرت حس 

خط مليون فعاليت شديدي مي آرد به حنوي آه  حتا با مريحسني موسوي آه سـردبريي                 
دآرت بقايي مهراه بـا فرزنـد       . روزنامه مجهوري اسالمي راداشت جنگ و جدال داشت       
و با هيات موتلفه گروهي آالهـي       آيت اهللا آاشاني از امهيت واليت فقيه سخن گفتند        

 را تشكيل مي دادند آه از استبداد عمامه به سران پشتيباني مي آنند
تئوري خط امام حزب توده نيز توانسـت مهـه ي  خمالفـان مجهـوري اسـالمي را در                    

يا با ماهستيد آه خمالف آمريكا هستيم يـا بـا           «تنگنا بگذارد بدين معنا آه      
ه حتا نريوهاي ملي و آزادخيواه نيـز بـا عنـوان            با اين ترفند بود آ    » آمريكا

آلمه ليربال مرتادف ناسزا  گرديد و       .  ليربال و آمريكايي از صحنه رانده شدند      
در اين هنگامه ي  هيسرتي ضد ليربال گروه بقايي نيز فرصت را براي انتقاجمويي               

اع از  ياران مصدق  غنيمت مشرده  به ياري ارجتاع داخلي شـتافت و جبهـه ارجتـ                  
بايد بيادآورد آه برخي از اعضاي گروه هيات موتلفه ماننـد جـالل             . تكميل شد 

الدين فارسي با دآرت آيت و دآرت بقايي روابط نيكويي داشتند و حتت تاثري آـا                
 )در خبش جداگانه اي به مطفر بقايي خواهيم پرداخت.  (بودند

مي  و آشـته شـدن       پس از ترور مطهري و پس از انفجار ساختمان حزب مجهوري اسال           
هبشيت ، رفسنجاني يكه تاز ميدان شد و سنگ بـزرگ راه  خـود  ضـت آزادي مـي                     

مهراهي ضـت آزادي  و شـرآت        . مخيين بيشرتين هبره را از ضت آزادي برد       . ديدند  
منايشي دآرت سنجابي در دولت موقت بسياري از مردم آه از خشونت احتمـايل مخـيين                

د آه با توجه به اينكه مخيين گفته است اهـل حكومـت             هراسان بودند آرام مي آر    
نيست و مي خواهد به قم برود و به تدريس فقه بپـردازد بازرگـان و يـارانش                  

اما مخيين  پس از سوار شدن بر اسب قدرت ديگـر نيـازي بـه                . اهل مساملت هستند  
ي  آا احساس مني آرد و رفسنجاني براي از صحنه بريون راندن آا از صحنه سياس              

هيـات  . از هيچ توطئه اي از مجله بدگويي از آا نزد مخـيين فـرو گـزار نكـرد                 
اين پيوند پس از پايان     . موتلفه نيز در عمل با حجتيه پيوندي  مستحكم داشت         

جنگ ايران و عراق   هنگامي آه مخيين بيمار بود، با از ميدان بدر آـردن خـط                   
بدين ترتيب سـاختار    . ميل شد امامي ها و احتاد با آارگزاران و  رفسنجاني تك         

 حجتيـه   -هيات موتلفه   : حكومت اسالمي بر پايه ي سه مثلث ارجتاعي قرار گرفت           
خود فقط جاده را براي     ) آاريسمايي(گويي مخيين با نريوي فرمهندي      .  رفسنجاني   –

گروه خط امام از اين تاريخ در اپوزيسيون قـرار          . حكومت  ارجتاع   مهوار آرد      
ه در آستانه ي انتخابات جملس پنجم ائتالف  رفسـنجاني وگـروه             گرفتند تا اينك  

 .آارگزارانش با هيات موتلفه  فرو پاشيد



آارگزاران به فرماندهي هيات موتلفه گردن گذاشت ويل قدرت طليب و احنصار طلـيب              
هيات موتلفه اييت نداشـت و ايـن بـار هيـات موتلفـه خواسـتار حـذف آامـل                    

دامنه تغيريات در آستانه انتخابات     . ت يكدست بود  آارگزاران و تشكيل يك حكوم    
بنـا بـه    «: چنان گسرتده بود آه سالم روزنامه جناح خط امام در مورد آن نوشت            

تن از مسئوالن وزارت آشور طي چند ماه اخري تعويض يـا منصـوب              160رواييت حدود   
شده اند و گروه حاآم باز هم خود را قـانع منـي بينـد و سـعي دارد در مـدت                      

اه باقيمانده تا انتخابات جملس آن عده قليل را نيز به تيغ تعويض و عزل               آوت
 ايـران  -32 رويـه  –نقل از موتلفه ضد ائتالف ـ رضا صـاييين نـژاد    .( بكشاند

فشار آن چنان شديد بود آه هامشي رفسنجاني در مقـام رياسـت             )  37فردا مشاره   
تذآر مي دهم آه هيچ يـك       من صرحيًا   « : مجهوري احساس خطر آرد و اظهار داشت آه       

 اگـر   … حق ندارند حتت تاثري اين فشارها قـرار گرينـد           از آقايان وزيران شرعاً   
به خاطر مسايل انتخاباتي باشد مـن       ) تغيري پست مسئوالن وزارت آشور    (اين امر   

احنصارطليب )  نقل از مهاجنا13/7/74اطالعات (» .اين را اعالم مي آنم آه حرام است  
ت سخيت  به دنبال داشت و در اين دوره نامزدهـاي پيشـنهادي              هيات موتلفه شكس  

 نفـري پـريوز     12خط امام و وابسته به آارگزاران با احراز اآثريـت شـكننده             
با وجود مهه هتديدات به عمل آمده از سوي هيات موتلفه حتـا هيـات سـه                 . شدند

رسـي  نفره رهربي آن عسكر اوالدي ، بادامچيان و خاموشي حتا يك آرسي از سـي آ               
. جملس هتران را نتوانستند بدست بياورند و شكست جانانه اي از رقيـب خوردنـد              

به دنبال اين شكست هيات موتلفه طبق معمول رقيبان را به تقلب در انتخابات              
متهم آرد و حتا خواستار مشارش جمدد آرا شدند ويل نتيجه مهان بـود آـه بـود و                   

 بـا   1376ابـات رياسـت مجهـوري       آا به سرسخيت خود ادامه دادنـد تـا در انتخ          
جناح خط امامي آـه امـروز       . انتخاب خامتي اين روابط وارد مرحله ي جديدي شد        

در طيف دوم خرداد قرار دارد از مدتي قبل از آن آنده شد و چـون بـه بـازي                    
بايد در عمل ديد آه اين طيـف واقعـًا          .( گرفته مني شد هواخواه دموآراسي  شد      

بسياري از اين گروه هنـوز پـس از         . ي پايبند است  تا چه حد به اصول دموآراس     
 سال از حكومت اسالمي و ديدن نتـايج خمـرب  ايـن آردارهـاي ناپسـند                   24گذشت  

بـا وجـود شـعار      . هنوز طرفدار تعزير و شالق هستند و آن را شكنجه مني دانند           
بيشرتين خبـش ايـن     . ايران براي مهه ايرانيان به خودي  و غري خودي باور دارند           

 .)  ح هم و غمش واردشدن در بازي هاي آالن  و شرآت در قراردادهاي نفيت استجنا
رفسنجاني پس از يك جدايي موقت در آستانه دوم خرداد با اوج گـريي مبـارزات                
مردم و افشاگري مطبوعات و به ويژه محالت و مقـاالت آوبنـده و شـجاعانه اآـرب                  

نتخابات ششم شـد دوبـاره      گنجي آه منجر به شكست افتضاح آميزي براي وي در ا          
 .به احتاد به هيات موتلفه روي آورد

 
 
 خرداد  15شورش  

 سرآغاز مطرح شدن مخيين و مقدمه اي بود بر حكومت اسالمي آه             42 خرداد   15شورش  
 اتفاق افتاد ويل دريغا چه در آن زمان و چه بعدها آمرت مورد جتزيه               57در سال   

 بـا سياسـت جديـد       39اشـاهي در سـال      حكومت حممـد رض   . و حتليل جدي قرار گرفت    
جبهه ملي آـه بـا شـعار حكومـت قـانوني و             . در بن بست بود   › آندي. اف.جان‹

اينكه شاه بايد سلطنت آند نه حكومت به ميدان آمد در شرايطي بود آه ظاهرًا               
مي توانست شاه را وادار به متكني از اين شعار بنمايـد ويل وقـيت ورق اصـالحات                  

ي و تردسيت ارسنجاني و اميين بازي شد جبهه ملي خود در بن             ارضي آه با بازيگر   
جبهه ملي از شناخت شرايط جديد عاجز بـود و در ايـن ميـان               . بست قرار گرفت  

فقط زنده ياد خليل ملكي بود آه بدرسيت تشخيص داد آه بايد از اصالحات دفـاع                
ه را  گروه هـاي چـپ عمـدتًا شـا        . آرد و حتا بايد آوشيد آه آن را تعميق داد         

مناينده زمينداران و فئودال ها مي دانستند و ضـمن اينكـه بطـور اصـويل بـه                  
 .انقالب از باال باور نداشتند به طعنه مي گفتند چاقو دسته خودش را مني برد

 را با  شاه سال پيش از آودتـا يكسـان مـي پنداشـت                42جبهه ملي، شاِه سال       
ان آم جتربه اي نبود آـه از        درحاليكه شاه اآنون دسيت گشاده تر داشت و آن جو         

قوام السلطنه و مصدق حساب مي برد شـاه اآنـون آلـوده بـه آودتـاي سـيا و                    
انتليجنت سرويس نه تنها حاضر به تقسيم قدرت نبود،  بـه يكـه تـازي عـادت                  
آرده و پريامون خود را از آدم هايي مانند دآرت اقبال و علم آه خود را غـالم                  

از آن سو چپ نويين با گرايشـات        . نباشته  بود  خانه زاد و چاآر مي ناميدند ا      
افراطي متاثر از شرايط چني و آوبا در حال شكل گرفنت گرفنت بود و خبشـي از آن                  

گروه جزنـي در مهـان زمـان بـا ايـده آل هـاي               . در جبهه ملي جاي گزيده بود     
آمونيسيت از درون جبهه ملي يارگريي مي آرد آـه يـك بـار نيـز مـورد اعـرتاض                    

 قرار گرفت و در آالس درس دانشكده از جزني خواهش آـرده بـود آـه                 سنجابي هم 
 .گروهي جمزا تشكيل بدهد



 

  خرداد طرحي براي حكومت تيمورخبتيار؟15شورش 
 نقطه عطفـي اسـت؟ ده سـال پـس           32 مرداد   28  پس از آودتاي      42 خرداد 15شورش  

  در دست    در اينكه ابتكار عمل   . ازحكومت آودتا بغض مردم ترآيد و بريون رخيت         
زيرا درآن روز  آيوسك هـاي تلفـن          .گروه هاي مذهيب  طرفدار مخيين بود شك نيست        

 آامل تر   57و  بانك ها و  ساير مظاهر مدرن را آتش زدند ؛ آاري آه در سال                  
. پي گرفته شد آاباره ها و سينما و مشروب فروشي ها هم به طعمه آتـش شـدند                 

 آه  در حال نطفه بسـر مـي بردنـد              بسياري از گروه هاي آوچك چپ         42درسال  
هيچكس به اين آارهـا معـرتض نشـد و آن را زشـت               . نيز در عمل مشارآت داشتند    

حتا اگردران اين از بني رفنت اموال عمومي را زشت مـي مشردنـد هـيچ                . نشمرد  
مهه آسـاني   . حرآيت نكردند و چنني بود آه نادانسته به خشونت  مهر تاييد زدند            

ال عمومي و آتش زدن ها شرآت آردند به حنوي تسـليم هيجـان و               آه در ختريب امو   
. خشم خود عليه حكومت ديكتاتوري شاه شدندو خرد  را بدست فراموشـي سـپردند              

خبشي از پايه هاي چپ و  جبهه ملي آه در اين تظاهرات شرآت آردند به حنـوه ي                   
مل شدن چه    اين شكل آا   57در سال   . مبارزه نيز گردن ادند آه شكل مدهيب داشت       

بسيار آدم هايي آه باورهاي مذهيب نداشتند و حتا مخيين و يا مرجـع و مـرجعييت                 
را مني شناختند ويل در اذان و اهللا اآرب گفنت شرآت جستند و بديهي است مثر آن را                  

خنسـت اينكـه  مـردم را        : اين شيوه ي مبارزه دو مزيـت داشـت          .  نيز چشيدند 
نبش و قيام وامـي داشـت دوم اينكـه شـاه            زودتر از هرچيز ديگر به تكان و ج       

اما نتيجه چه بود؟ آمرت آسي بـدان        . درمقابل شكل مذهيب بي دفاع و تسليم بود       
نـاتواني  « : دآرت ناصر پاآدامن شرايط آن روز چنني حتليل مي آند         . فكر مي آرد  

نريوهاي خمالف در آفريدن راه و رمسي آه به تغيريات اساسي اقتصـاد و جامعـه و                 
ايران بي اجنامد، آار را برآن جناح از طبقـات حـاآم آـه بـه ضـرورت                  حكومت  

دولت اميين تبلور چنني برنامه اي است        . وقوف داشت آسان آرد   › اصالحات از باال  ‹
آه › اصالحات ارضي ‹. آه علي رغم ميل شاه و هوادارانش به اجرا گذاشته مي شد           

نت و روحانيت و مالكـان      در مالمي ترين شكل خود در حكومت اقبال با خمالفت سلط          
بزرگ روبرو شده بود، اآنون حمور اصلي برنامه ي دولت قرار مـي گرفـت و بـه                  
 –سرعت به تغيري و تضعيف و احماي مالكيت هاي بزرگ و دگرگوني روابـط اربـاب                 

مالكان بزرگ و روساي عشاير و ايالت آـه تـا ايـن زمـان               . رعيت روي مي آورد   
يل مي دادند، ازين پس نفوذ و سيطره ي خـود           هسته ي اصلي طبقات حاآم را تشك      

را در زوال مي يافتند درحايل آه  نقش و وزن فن سـاالران و  ديوانسـاالران و                    
 .ارتشيان و امنيت آاران به افزايش مي رفت

دراين ايام آه جبهه ملي با آوشش براي فعاليت قانوني در رژميـي بـي قـانون                 
پناه مي  ›اصالحات از باال  ‹ي برنامه ي    دربن بست مي ماند و قدرت حاآم به اجرا        

اصالحاتي، روحـانيون و مالآـان بـزرگ و روسـاي           ‹برد، اصلي ترين خمالفان چنني      
تيمور خبتيار  . عشاير، در احتادي گرد آمدند آه به براندازي نظام مي انديشيد          

جمري اصلي اين برنامه بود آه مي بايست به سرنگوني شاه و حكومتش بينجامد و               
وي در اين آارزار از قدرت و نفوذ آن خبش          . رت را به دست او  بسپارد      سكان قد 

به خطـر افتـاده بـود، از     ›اصالحات از باال‹از طبقات حاآم آه با برنامه ي 
امكانات و توامنندي هاي دستگاه امنييت آه هنوز به او وفادار مانده بود، از              

مالكيـت خصوصـي مـي    را جتاوز به حـرمي مقـدس    › تقسيم اراضي‹ روحانياني آه 
دانستند نريو مي گرفت و چهره ي ناحمبوب، اگر نه منفور شاه هم ايـن نـريو را                  

به اين ترتيب آهسته آهسته نوعي از اعرتاض شكل مي گرفـت آـه              . فزوني مي داد  
شاه باشد،  ›حكومت‹و  ›سلطنت‹ بيشرت حلن و آالمي مذهيب داشت و بي آنكه در بند 

آنچه در روزهـاي    . شت و روي در روي او مي ايستاد       حرمي او را ناديده مي انگا     
خوانده اند و برخـي   ›قيام توده اي‹ پيش آمد و برخي آن را 1342نيمه خرداد 

خنسـت  (› آغاز ضت مردم مسلمان ايران به رهـربي روحانيـت اصـيل شـيعه             ‹ديگر  
منت آامل مذاآرات هيات دولـت طـاغوت        : وزيري، دفرت هيات دولت و روابط عمومي      

اسناد فاش نشده اي آه از قيام خونني پانزده خرداد،          : 1342پانزده خرداد   در  
 15دهنوي قيام خـونني     :  در اين زمينه مهچنني نگاه آنيد به       20، رويه   1372هتران  

، در واقع مهچنانكـه اآنـون       )262، ص   1360خرداد به روايت اسناد، هتران، رسا،       
ه حكومت رسيدن تيمـور خبتيـار       بيش از پيش روشن مي شود، خبشي از آن برنامه ب          

سازمان يافتگي آن جنبش از مهان زمان مي بايست اين پرسش را به ذهن مي               . بود
آورد آه سازمان دهندگان چه آساني هستند و چه مي جويند، و به فـرض پـريوزي                 
چه آسي را به قدرت مي نشاندند؟ اين آس آه آن روزها اصال مخيين نبود آه هـيچ                  

 نداشت، جبهه ملي هم نبود آه اصال از آنچه پيش آمد اطالعي             داعيه ي حكومت هم   
نداشت، تنها تيمور خبتيار بود آه مرتصد و آماده تا مرز ايران هم آمده بـود                

اسرار قتل و زندگاني شـگفت      : نگاه آنيد به عيسا پژمان    ( …آه درصورت لزوم    
 سـيد مهـدي      و مهچـنني   85- 160، رويـه    1991انگيز سپهبد تيمور خبتيار، پاريس،      



 مشـاره   19 خرداد آيت اهللا مخيين نبود، ايران تاميز، سال          15مسبب واقعي   : پرياسته
عيسا پژمان در آن زمان مسئول  ساواك در سفارت          ) 1989 ژوين   30ـ1368 تري 9،  919

ايران در بغداد بوده است و بـه هنگـام ورود و حضـور خبتيـار در بغـداد در                    
سيد مهدي پرياسـته هـم در آن زمـان          .  است  از او مهمانداري آرده    1342خرداد  

آنچه اين دو مي نويسند، طرح آودتا يـا آسـب           . سفري ايران در عراق بوده است     
قدرت تيمور خبتيار و رابطه ي آن با رويدادهاي خرداد و فعاليت هاي روحانيت              

و › جريان هـاي جديـد چـپ        ‹  بيژن جزني     -ناصر پاآدامن   (» .را روشن مي آند   
 رويـه   - جنگي در باره ي زندگي و آثار بيـژن جزنـي           -اتوري شاه   نربد با ديكت  

329-330( 
جتربه ي آن سال ها، «  پاآدامن با ارائه اين طرح جالب و نو نتيجه مي گريد آه

روشن آرد  ›جبهه ملي دوم‹و سرنوشت غمبار  ›سلطنت يا حكومت‹ بيهودگي حبث از 
هم خصيصه ي پايدار حكومـت      ديگر سرآوب خشن و عريان      . آه ازين سو راهي نيست    

ايـن  . بايد چاره اي ديگر انديشيد    . شده بود و به آرامي ترس بر دل مي نشست         
جريـان هـاي    ‹چاره جويي، مهمي است آه بر عهده ي آساني است آه بيژن جزنـي               

 )مهاجنا(»  ...مي نامد و ›جديد
ي اما من هنوز بر اين باورم اگر جبهه ملي تصوير درسيت از شـرايط داشـت مـ                  

توانست شاه را ناچار به متكني آند اما درست به سبب گرايشـات چـپ آـه در آن                   
با اين مهه بـا درايـت و        . قوي شده بود مذاآرات با شاه و علم را جدي نگرفت          

 خـرداد   15خردمندي دآرت صديقي و دآرت خبتيار در زندان جبهـه ملـي از تاييـد                
جبهه ملي ايـران   ›وري نهاصالحات آري و ديكتات‹خودداري ورزيد و گرچه شعار 

در اعالميه ها آمد و در تظاهرات هم داده شـد ويل دقيقـًا بـه علـت گرايشـات                    
براندازانه ي آه در جبهه ملي نيز روز به روز قوي تر مي شد اين شـعار هـم                   

جبهه ملي در آن زمان از دو سو در فشار بود خنست از سوي ملـي مـذهيب                  . ُگم شد 
 خـرداد   15هربي بازرگان و طالقاني آه از مخـيين و          ها يا گروه ضت آزادي به ر      

محايت مي آردند و  آم آم به سـوي مبـارزه غريمسـاملت آميـز روي مـي آوردنـد                     
درحقيقـت بازرگـان    .  از مبارزه ي  قشقايي ها محايت آردند        46چنانچه در سال    

آه دردادگاه شاه اخطار داد آه ما آخرين آساني هستيم آه بـا زبـان مسـاملت                 
ا مشا سخن مي گوييم از سال ها پيش خود مقـدمات مبـارزه مسـلحانه را                 آميز ب 

 حوزه عمليـات ـران      1345در اواخر سال    «: خود او مي گويد   . تدارك مي ديدند  
در قاهره ، سرپرسيت افرادي راآه آخرين دوره ي آموزشي چريكي طي مـي آردنـد                

هندس حممدتوسـلي   ونيز اعزام آا را به خاورميانه واروپا ، به عهده داشت، م           
. و پرويز امني در بغداد و بصره فعاليت ميكردند و با ايران ارتباط داشـتند              
. دآرت ابراهيم يزدي دربريوت، مامورمهاهنگ آردن برنامه هاي عمليات آينده بود          

بدين ترتيب دراواخر سـال     . قطب زاده در پاريس مامور تبليغات بني املللي بود        
 ايران از مصر به خاورميانـه انتقـال يافـت و             صحنه فعاليت ضت آزادي    1345

مهنـدس مهـدي بازرگـان شسـت سـال خـدمت و             ( » لبنان مرآز ستاد عمليات بود    
خوب چشـم  ) 381رويه - پوشينه خنست –سرهنگ غالمرضا جناتي  مقاومت در گفتگو با 

ما به پدر ليرباليسم ايران روشن آه عمليات چريكي راه مي اندازد و از ترور               
ي آند و هرگونه پيشربد مساملت آميز را آنارآمدن با حكومت آودتـا مـي               محايت م 

داند ويل معهذا معتقد است آه مهواره مصدقي بوده و ازخط مسـاملت آميـز دفـاع                 
 خـرداد داد آن را يـك        15ضت آزادي در اعالميه اي آه به مناسبت         . آرده است 

 –ت هـاي روزانـه      يادداشـ -مهندس مهدي بازرگان    .( مي نامد › جنبش بزرگ ملي  ‹
درمتام يادداشت هاي بازرگان عشـق و عالقـه وي بـه            ) 99 رويه   –انتشارات قلم   

پيـام  ‹ در مورد ترور حسنعلي منصور باوجود آنكه        . گروه موتلفه مشهود است     
ارگان دانشجويان وابسته به جبهه ملي، ترور منصور را نتيجه خفقان           › دانشجو

 فردي خارج از مبارزه هاي عمومي فايده        ترورهاي«آزادي دانسته و نوشته است      
او  نه تنها نظر خود را در مورد قتل نفس آه درهرديين ازمجله اسـالم                » .ندارد

بزرگرتين گناه مشرده مي شود بيان مني دارد بلكه برعكس او  مني توانـد ازحتسـني                 
قاتـل منصـور     › خبـارايي ‹خودداري ورزد به ويژه آه مي شنود آه از          › خبارايي‹

روح مذهيب ازآجا درتو پيدا شده اسـت ؟ او پاسـخ داده اسـت از                : يده اند پرس
بازرگان توضيح منـي دهـد ايـن        ) 373مهاجنا رويه   . ( مطالعه آتاب هاي بازرگان   

چگونه روح مذهيب است آه مي توانـد جـان انسـان ديگـري را بـدون اينكـه در                    
 موافـق تـرور     او چگونه مي توانـد بگويـد      . دادگاهي حماآمه شده باشد ، بگريد     

نبوده زماني آه نتيجه آتاب هاي او  خبارايي هـا و جماهـدها را پـرورش داده                  
است؟ مگرنه آنكه جماهدين فرزندان خلف ضت آزادي هستند؟ اما از جانب  ديگر              
چپ هايي آه به مدل آوبا و چني چشم دوخته بودند و  به جنـگ مسـلحانه بـاور                    

 دانش آموزان نريوي سنگيين از چـپ  را          داشتند  درميان دانشجويان و معلمان و      
 خرداد مهر خـود رابرمبـارزات       15. تشكيل مي دادند آه در حال شكل گرفنت بود        

متفكـران جامعـه مهـه بـا زبـان مـذهيب و             . سال هاي بعد و انديشه جامعـه زد       



استعاره وتشبيهات مذهيب سخن مي گفتند و سوسياليسم ، آمونيسم ، مائويسيم ،             
به قول منوچهر مجايل بيهـوده      .  و شباهت اسالمي به بازار آمد      مارآسيسم با شكل  

 . نبود آه پس از انقالب ما در حقيقت جنگ مذاهب داشتيم
  جبهه ملي با راه مستقل خود گرچه خشم ضت آزادي را برانگيخـت امـا ايـن                 

 پشتوانه ي يك حكومت غري ديين و عريف شود آـه            57راه مستقل مي توانست در سال       
 هنگامي آه مخيين به ايران مي آمـد در پـيش پـايش              57ين خط مستقل در     دريغا ا 

اينكه در آخرين حلظاتي آه مي رفت حكومت خبتيار سرنگون مـي شـود              . قرباني شد 
گروه بازرگان  متوجه اشتباه خود شده و مايل به پشتيباني از خبتيار بودنـد                

 احنالل جملس راه مساملت     دآرت اميين با  .  حكاييت ديگر است و فرصت ديگري مي خواهد       
دربار با جتربه پيشني از ظهور يك مصدق ديگر         . آميز را بر جبهه ملي بسته بود      

اهليار صاحل چهره اي بود آه مي توانست جتربـه مصـدق            . در صحنه جملس وحشت داشت    
هر آينه جبهه ملي از گرايش هاي فرقه اي فاصـله مـي             . را دوباره تكرار آند   

در خود مي پذيرفت و مي توانست گفتگوي معقويل با دآـرت            گرفت و خليل ملكي را      
. اميين برقرار منايد شايد مي توانست از بروز فاجعه ي تـارخيي جلـوگريي منايـد               

 خرداد را سرآوب آرد و اميين را برآنار منود و روابـط             15شاه با ابتكار علم     
. ز شده اسـت   خود را با روسيه شوروي هببود خبشيد و تصور آرد آه بر مشكالت پريو             

اما چنني نشد دمشنان شكست خورده شاه اين بـار در غيـاب احـزاب قـانوني بـه                   
 خرداد خـود آـه      13مخيين با نطق    . احتادي ناگفته براي سرنگوني او روي آوردند      

خطاب آرد از آن روز مورد توجه »  بدخبت» «بيچاره » «تو» « آقاي شاه« شاه را
زادي و در راس آن طالقـاني و بازرگـان          گروه هاي مذهيب چون ضت آ     . قرارگرفت

تا سازمان هاي چپي مانند سازمان انقالبي از شورش عشـاير فـارس عليـه شـاه                 
گرچه اين محايـت    . پشتيباني آردند بدون اينكه به ماهيت اين شورش توجه آنند         

ها بي اثر شد ويل خود به اندازه آايف گوياي خط مشي سازمان هاي سياسي فعـال                 
بـراي اينكـه    .  اجناميـد  57ه ناخواه به حكومت اسالمي در سـال         ما بود آه خوا   

بدانيم چپ در چه دايره بسته اي گرفتار بوده است اشاره آنم آه تا سال هـا                 
پس از سقوط شاه هم چپ حاضر نبود بپذيرد آه سيستم ارباب رعييت در زمان شاه                

. درو به افول اد و شاه بنـا بـه توصـيه آمريكـا ناچـار بـه اصـالحات بـو                     
درحاليكه مي دانيم مساله فرماسيون مشغوليت ذهين مهه گروه هاي سياسي چپ بود             

 . و حياتي ترين مساله مبارزه آن و شيوه مبارزه را تعيني مي آرد
حاج مهدي عراقي به    .  خزيدن آغاز آرد   15اما از آن طرف گروهي آوچك در شورش         

 اياليت مخيين را آشـف مـي        گفته خود در حول و حوش طرح مساله اجنمن هاي والييت و           
حـاج  . شاه با عقب نشيين اوليه خود مخيين و يارانش را جري تر مـي منايـد               . آند

حـاج آقـا مـي      «: مهدي عراقي مهان زمان تاآتيك مخيين را چـنني نقـل مـي آنـد                
فرمودند آه بعضي چيزها هست آه االن مني شود گفت، مثال مي گفت ما االن نه مـي                  

چـرا، بـراي    . يد آنيم و نه مي توانيم تكذيبش بكنـيم        توانيم مشروطه را تاي   
خاطر اينكه اگر ما مشروطه را بياييم االن تاييد بكنيم گري يك مشت مقدس امحق               

امـا بيـاييم االن مشـروطه را        . مي افتيم، اين مقدس ها بيچاره مان مي آنند        
، تكذيبش بكنيم گري يك مشت روشنفكر مي افتيم، ما را ضد آزادميان مـي داننـد               

ضد دموآراتي مان مي دانند، به حضور مشا عرض آنم، مي گويند مهان خليفه بازي               
را مي خواهند در بياورند، مني دامن مهان ديكتاتوري خودشان را مي خواهند بـه               

ما راجع به مشـروطه و ايـن        . وجود بياورند، از اين حرفها مي آيند مي زنند        
چي حـرف بـزنيم، بگـذارمي خـرده         قانون اساسي  اين حرف ها صالمحان نيست آه هي         

حـاج  (» . خرده  به هر مناسبيت آدم حرفش را مي زند و آارش را هـم مـي آنـد                  
اين سخن ها را حاج مهدي عراقي در نوفل         ) 167 رويه   - ناگفته ها  -مهدي عراقي 

لوشاتو بر روي نوار ضبط آرده است مهان زمان آه مخيين وعـده ي مجهـوري مهاننـد                  
 او و يارانش از مهان روز مي دانستند آه چه مي آنند و              مجهوري فرانسه مي داد   

مهان زمان در دل به خوشباوري روشنفكران و ملي مذهيب ها و مردم پوزخنـد مـي                 
مخيين مساله خمالفت با راي زنان و خمالفـت بـا اصـالحات ارضـي را چنـان                  . زدند

 مطـرح   زيرآانه در البالي مساله آاپيتوالسيون آمريكايي ها و ديكتـاتوري شـاه           
آرد آه سوء ظن هيچ گروهي را نيانگيخت مخيين خود بـه تـك تـك مراجـع ماننـد                    
شريعتمداري تلفن مي زند و از آا دعوت مي آند آه برعليه رفرانـدوم متحـد                

 نفر از مراجع و به اصطالح علما را گردآوري مي آند آه بـه               17شوند و امضاي    
آه فلسفي حمافظه آار را نيـز       مرور اين عده حتليل مي روند اما نكته اينجاست          

حاج مهدي عراقي آه به روانشناسي فلسفي واقف اسـت مـي            . به ميدان مي آورند   
گويد براي اينكه حس خودخواهي فلسفي را ارضا آند مخيين را تشـويق بـه نوشـنت                 

امـا چيـزي را آـه حـاج مهـدي           ) 174مهاجنا رويه   .( نامه اي به فلسفي مي آند     
صر و سوريه به ويژه عبدالناصر به آاست آـه بنـا            عراقي مني گويد آمك هاي م     

به گفته حسنني هيكل اجنام شده ويل از هيات موتلفه آسي تـاآنون اعـرتاف بـدان                 
 .نكرده است

 



 

 ؟!قهرمان حكومت اسالمي! طيب حاج رضايي چاقوآش
مرداد مهراه با شعبان جعفري و ديگر اوباش شرآت         28طيب رضايي آه در آودتاي        

خرداد توسط هيات موتلفه و يارانش تطهري شد و امروز برايش آتاب             15داشت در   
راسـيت چـه    . چاپ مي آنند و حتا مي خواهند از زندگاني او فـيلم هتيـه آننـد               
 مرداد با   28شباهيت است  بني هواداران شيخ و شاه  آه در معريف اراذل آودتاي               

زد و ايـن يـك      هم مسابقه گذاشته اند؟  آن يك از شعبان بي مخ قهرمان مي سا             
از طيب حاج رضـايي؟ بـرخالف شـايعات عجيـب و غريـب در مـورد  طيـب، اوراق                     
بازجويي وي آه مجهوري اسالمي به دست چاپ سپرده  حاآي از شاهدوسيت وي است از                

 :آن مجله در اوراق بازجويي او مي خوانيم 
 نظر آسبه ميدان به طور آل بـا اعالميـه هـاي صـادره از طـرف مخـيين و                     -س  « 

سايرين چيست؟ و مشا چه اطالعي از اين فرمان داريد آيا خـود مشـا از اعالميـه                  
 .هاي مخيين پريوي مي آنيد يا خري

 من اطالعي از نظر مهه ميدان ندارم و به طور آلي آسبه ميدان بـه اعالميـه                  -ج
هاي مخيين توجهي ندارند و خود من هم متام زنـدگيم را در راه شـاه دادم و در                   

ته آه اعليحضرت مهايون شاهنشاهي به شرآت واحد تشريف فرما شدند           چند روز گذش  
من چندين نفر از آسبه مولوي و ميدان را جهت استقبال از شاه به شرآت واحد                
آوردم و حتا دخرتم دسته گلي به شاه تقدمي داشت و چنـد روز پـيش بـه شـعبان                    

عيـت دارد مـن     جعفري پيشنهاد منودم آه اگر احتياجي به ميوه جهت تقدمي بـه مج            
حاضرم مهه گونه مهكاري و مساعدت بنمامي و من حتا اطـالع آامـل دارم آـه علـي                   
رمضان خيي در اين تظاهرات شرآت نداشته و من مهچنني فدايي شاه بودم و هستم و                
حاضرم متام زندگيم را در راه شاه بدهيم و اين مطالب را بدون ترسي و هراسي                

 از اين عمل چند روز حمرم نيـز نفـرت دارم و             از هيچ آس بيان مي آنم و اصوال       
من بدون اطالع از سوابق باقر اوندي نامربده را دعوت منودمي و آالنـرت ي حمـل و                  
سازمان امنيت نيز از جريان عزاداري و سخنراني من اطالع دارند و من شب قبل               
نيز به اوندي تلفن آرده بـودم آـه مطـاليب عليـه دولـت نگويـد و در متـام                     

اهرات به نفع شاه شرآت داشتم و مـردم را بـه دادن راي مثبـت بـه مـواد                    تظ
. ششگانه پيشنهادي شاه دعوت منودم و تا آجنا آه مقدور بوده است خدمت آـردم                

و در يك بازجويي ديگر ضمن تاآيد بر شاه دوسيت به پخـش             ) 116مهاجنا رويه   ( » 
 :پول بني اشخاص اعرتاف مي آند

بازجويي هاي قبلي مطالعه شده و اظهارات متهمني ديگـر           اظهارات مشا در     -س  « 
هم بررسي شده است حاال اگر مطلب ديگري داريد آه نبوده آخرين دفاع خـود را                

 .بيان آنيد
مهيشه بـراي   من مهيشه شاهدوست بوده ام      .  من به اين مملكت خيانت نكرده ام       -ج

 را بـه مـن        اين دفعه هم روز چهارم يـا پـنجم پـول            .آرده ام  مملكت خدمت 
 9مـن در    . دادند آه دادم به دست اين وآن، اين چند نفري آه معريف آـرده ام              

در اين مـورد    . اسفند رفتم براي به زندان و براي خدمت به مملكت زنداني شدم           
هم آه به مهني ترتيب خدمت آردم من با توانايي آه داشتم مهيشه به مملكت خـدمت                 

خيانت مني شود هر سال آه شـب تاسـوعا و           مي آردم وآسي آه اين طور به مملكتش         
روز قتل دسته راه مي اندازمي و عزاداري مي آنيم و خـون هـم از دمـاغ آسـي                    

 …جاري نشده است 
 
 . با اطالع از هويت مشا از مشا حتقيق مي شود-
يكي هـم تقـي    مشا در بازجويي قبلي ضمن اشخاص آه به آا پول داده ايد  -س  

 توضيح دهيد آه به آن شخص آجا و چـه مبلـغ             .يد  رمضان خيي را نام برده ا     
 .پول داده ايد

هزار 10دادم آن هم    )مظلومي( به خود رمضان خيي ندادم به رفيقش حاجي سردار         -ج
 .تومان در ميدان شوش 

  چطور اظهاري را آه آرده ايد گواهي مي آنيد؟-س
 ». امضا مي آنم-ج

 اش اشاره بـه توطئـه قتـل          اسفند و يادآوري شاهدوسيت    9اشاره طيب به واقعه     
دآرت حممد مصدق بود آه با ياري آيت اهللا هببهاني و شعبان بي مخ قرار بود عملي                 

 .مشهور شد  »مرغ از قفس پريد«شود آه ناآام ماند و اين ماجرا به 
آتاب حاوي يك برگ از فرمانداري نظامي در زمان حكومت دآرت مصدق است آـه در                

 : آن آمده است
 ويي از طيب حاج رضايي خالصه بازج« 
 بـه  31 اسـفند 9طبق آنچه آه از بازجويي مشهود مي گردد نامربده در تـاريخ   -

حتريك و يا هبرت بگوييم به دستور تيمسار سرلشكر بازنشسته گرزن و سپس بنا به               
توصيه آقاي آيت اهللا هببهاني عده اي را برداشته و به در آاخ رفته و تظاهرات                



 بازداشت گرديده اسـت     11/12/31 بعد از نيمه شب روز       5/2آرده است و در ساعت      
و پرونده امر قريبًا براي رسيدگي بـه دادسـراي نظـامي بـه دادگـاه ارسـال                  

 ».خواهدشد
 )دادسراي نظامي    16/12/32-1809جواب (
طيب به اهتام ديگري نيز در دادسراي فرمانداري نظامي حتت پيگرد بـوده اسـت    -

در اين مورد طيـب  تربئـه و         )  نزاع با حسني رمضان خيي       به اهتام چاقوآشي و   .( 
 50سـه مـاه زنـدان و          ( و  )  ماه زندان حسني رمضان خيي       18( طرف هاي او به     

طيـب پـس از     ) 32مهاجنا رويـه    (» .حمكوم گرديده اند  ) ضربه شالق تقي رمضان خيي      
و  مرداد روابط خود را به ويـژه بـا آيـت اهللا آاشـاني حفـظ آـرد                    28آودتاي  

طيب حاج رضايي چهار صندوق ميوه به منزل آيت اهللا          « :گزارشگر ساواك مي نويسد   
:       اطالعيه اي به اين شرح به سـاواك رسـيد  8/6/1337و در تاريخ  ».آاشاني برد

 اطالعيه «
چندي است آه طيب حاج رضايي تغيري حلن داده و با طرفـداران آيـت اهللا آاشـاني                  

يام سوگواري ماه حمرم باقر اوندي اغلب در تكيـه          دوسيت رخيته آما اينكه در ا     
نامربده در  ) هفدهم حمرم ( طيب حاضر مي شد خمصوصًا در ليله مجعه هفتم قتل امام            

آن تكيه مشاهده منودم آه با طيب صحبت مي آردند چون طيب حـاج رضـايي اخـريًا                  
دولت حامل  عازم عتبات است ممكن است از طرف آيت اهللا آاشاني براي علماي خمالف              

آليـه اوراق بـازجويي و   ) رويـه شـش و هفـت   . مهاجنا ديباچـه  (» .پيامي باشد
مدارآي آه انتشار يافته به جز گزارش مستقيم نصريي دال بر دست داشنت طيب در               

 خرداد نيست وحاج مهدي عراقي نيز مي گويد فقط براي اينكه مبـادا              15جريان  
. تند تا او  مـانع تظـاهرات نشـود         طيب مانع دستجات آا شود با او متاس گرف        

اما عوامل حكومت اسالمي با وجود داشنت مهه اسناد و مدارك تا بـه امـروز بـه                  
ويژه از افشاي روابط ماليان با تيمور خبتيار در عراق و لبنان خودداري منوده              

دو گروه مصرانه از متاس خود با خبتيار پرده بر مني دارند خنست ماليـان و                . است
 . وده استدوم حزب ت

 خـرداد را    15و اما در مورد پول ها، طيب گـرفنت پـول از مراجـع در واقعـه                  
و چون برگ هاي بازجويي متوايل و مرتـب چـاپ           ) 125 رويه   -مهاجنا(تكذيب مي آند  

نشده مشخص نيست پويل آه طيب اقرار به پخش آن دارد دقيقًا در چه رابطه اسـت                 
ه اين پـول هـا چگونـه بـني اشـخاص            و هيات موتلفه نيز مني خواهد روشن آند آ        

تا آجنا آه من اطـالع دارم حـاج حسـن           « توزيع شده اما طيب تصريح مي آند آه         
امامي يك ماه قبل از اين جريان از ميدان پول مجع آوري و براي آقاي مخيين به                 

مهاجنـا رويـه    (» .قم فرستاده است و از ميدان ما پول مجـع آوري ننمـوده اسـت              
 خبشي از گزارش سپهبد نصريي براي شاه آمده است آـه حـاآي              اما در ديباچه  )124

گرچـه ظـاهرًا طيـب منكـر ايـن          «: خرداد است   15از نقش موثر طيب در ماجراي       
اهتامات بوده حمرك اين آار را چند نفر ديگر از مردان بار فروشـان  منجملـه                 

ي، حسني مششاد، حسني و عباس آاردي، حبيب قمي، سيدعلي آاشي، حـاجي علـي ترسـل               
حممود ذوقي و حممد قمي معريف مي منايد ويل داليل و گزارشات ساواك حاآي است آـه                 
عامل اصلي شخص طيب حاج رضايي بوده و اعزام تعدادي از اهايل ورامني به هتران               

 .نيز طبق توصيه طيب و اقدامات منسوبني وي در آجنا صورت گرفته است
 علي سريي معروف به پلنگ دره اي        از اين طبقه نيز طيب حاج رضايي، حسني مششاد،        

وسيله مامورين فرمانداري نظامي دستگري گرديده و سـايرين فعـال متـواري مـي               
 قيـام خـونني     -دهنـوي   (» .باشند آه نسبت به دستگريي آا نيز اقدام خواهدشد        

 -195 صفحه   -1360 - چاپ موسسه خدمات فرهنگي رسا     - به روايت اسناد   42خرداد  15
 )  ده-اجنا رويه نه نقل از ديباچه مه

«  : خرداد به فرماندار نظامي آمده اسـت 15در گزارش يك مامور از حوادث روز 
 صبح در ميدان انبـار گنـدم عـده اي در حـدود              8 ساعت   15/3/42روز چهارشنبه   

چهارسد ايل پانسد نفر از ميداني ها با چوب و اق با دسته هاي پـنج ايل شـش                   
رضايي با پرويز خان اهل شرياز آـه بـار فـروش            نفري نشسته بودند و طيب حاج       

است جلو حجره طيب ايستاده بودند و شخص ناشناس ديگري هم بود آه سـه نفـري                 
 مهان عده از ميدان انبـار گنـدم بـه           9در حدود ساعت    . با هم صحبت مي آردند    

ميدان شوش آمده و با چوب شروع به خرابكاري منوده درب مغازه ها را بسـته و                 
 شـهيد حـاج طيـب       -آزاد مرد   (» .و هرچه بود مي زدند و  مي شكستند        ماشني ها   

 ) 90  از گزارش سيدعلي طباطبايي رويه -رضايي به شهادت اسناد ساواك 
در تاريخ يازدهم خرداد شخصي به نام عبدالقيس جوجو         «: دستگاه شاه اعالم آرد   

اموران از لبنان وارد فرودگاه مهرآباد هتران گرديد و چون مورد سـوء ظـن مـ               
گمرگ قرار گرفته بود حتت بازجويي و وارسي قرار گرفـت و مبلغـي معـادل يـك                  
ميليون تومان از او به دست آمد آه پس از حتقيقات اعرتاف آرد آه مبلغ مزبور                

تفصيل اين  . را از طرف مجال عبدالناصر براي افراد معيين در ايران آورده است           
مهاجنـا رويـه    (   ».داده خواهدشـد جريان به زودي در معرض اطالع عموم قـرار  



چندي بعـد سـفارت ايـران در بغـداد طـي            ) به نقل از آتاب ضت امام مخيين      122
اعالميه اي نام اين شخص را حممد توفيق القياسي ذآرآرد و تصريح آـرد آـه وي                 

هواداران حكومـت اسـالمي در حاشـيه ايـن          . از بريوت به ايران آمده بوده است      
كه مسلمان غري شيعه به مسلمان شيعه پول مني دهد خواسته           اخبار به استناد اين   

طيـب بـه پـاداش      . اند گرفنت اين پول را منكر شوند آه اسـتدالل حمكمـي نيسـت             
خدماتي آه به دستگاه شاه آرده بود امتياز واردات موز را در اختيار داشـت               

سـاواك  . و به هر حنوي آه مي توانست به مردم زور مي گفت و چپـاول مـي آـرد                  
مهاجنـا  . (گزارش هاي متعددي از ارزان شدن ميوه پس از دستگريي طيب آورده است            

 )129 رويه -
 ارگان حزب توده  بر اين باور است آه طيب وفادار بـه              123مشاره  » راه توده «

گويا درـم آبـان روز      ( شاه بود، ارتشبد نصريي به سبب اختاليف آه با وي داشت          
 خـردادي   15 نام او را در فهرست        )ك زده بود  تولد وليعهد، طيب ، نصريي را آت      

 .ها روي ميز گذاشت و سر او را بباد داد
خـرداد شخصـا    15شعبان جعفري درخاطرات خود مي گويد آه طيب زرنگ بـود و در              

شعبان اظهار مي   .  نقشي نداشت و يل به هواداران خود گفته بود آه شرآت آنند           
تا شاه از اعدام طيب و حاج علـي         داردآن زمان  حسن ارسنجاني را واسطه آرد         

اون حـاج علـي نـوري رو يـه درجـه            « : نوري خودداري آند و سپس او خرب آورد       
خـاطرات  ( » .چـون نصـريي پشـت آارشـه         . ختفيفق هبش دادن ، ويل طيب را مني دن          

 )391 نشرناب ـ رويه –شعبان جعفري ـ مهاسرشار 
 

 اولني اعالميه هيات موتلفه 
ار از مردار تغذيه مي آند و به مهني سبب  اولـني اعالميـه               هيات موتلفه آرآس و   

ايـن  . خود را در رابطه با اعدام طيب حاج امساعيـل رضـايي منتشـر مـي آنـد                 
اعالميه آه به منزله اعالم موجوديت آن حمسوب مي شود خنست با بي اطالعي سـاواك                

 : ده است چنني آم10/8/42مهراه است و در اين مورد در گزارش ساواك به تاريخ 
 انتشار نشريه : موضوع « 

تعداد زيادي از نشريه پيوست آه ظاهرًا از طرف هيات هاي موتلفه اسـالمي بـه                
مناسبت آشته شدن طيب حاج رضايي چاپ و  به وسيله پست براي اشخاص و مقامات                
خمتلف ارسال گرديده بود مجع آوري و معدوم گرديد و طبق اطالع ايـن نشـريه از                 

 چاپ شده و هياتي به نام هيات هاي موتلفـه اسـالمي آـه پايـه                 طرف جبهه ملي  
 )204مهاجنا رويه (».گذار آن روحانيون باشد شناخته نشده است 

اگر اين اهتام ساواك جعلي نباشد به نظر مي رسد آه هيات موتلفه در آن زمان                
با نرينگ و با سوء استفاده از دلبستگي هاي مذهيب افراد از وسايل و امكانات               
چاپ و شبكه ارتباطي جبهه ملي براي چاپ و پخش اعالميه خـود اسـتفاده آـرده                 

 .اين اولني اعالميه بنام هيات موتلفه است آه منتشر شده است. است
 :منت اين اعالميه به شرح زير است

 و حـاج امساعيـل رضـايي    هبشت جاودان پايان زندگي شادروان طيب حاج رضـايي « 
يك بار  .  ابدي نصيب جنايتكاران و ستمگران است      روسياهي دنيا و جهنم و عذاب     

ديگر ديو خوخنوار استعمار سياه در راه تامني منافع شوم خود آه اندام و هسيت               
و اساس استقالل ملت مسلمان ايران و  حمو آثار مقدس شعائر دين خداست چنگـال                
ت از آستني جنايت به درآورد و ريشه حيات دو فرزند شجاع و از جان گذشته ملـ                

حقيقي ايران را قطع منود و با آغاز حماآمه قالبي و فرمايشـي، پادگـان عشـرت                 
آباد و تشديد فشار و مضيقه بر شخصيت هاي عاليقـدر مـذهيب و سياسـي آخـرين                  
پرده هاي تزوير و ريا را از چهره منحوس خود برداشته و ماهيت شيطاني خويش               

 .را منايان ساخت
تقالل شكن و ضد دين بيگانه تصور مـي آننـد           سياست هاي خامنان بر باد ده و اس       

با تقويت نوآران سر سپرده خود و جدال با عقايد و مقدسات و منافع و آزادي                
ما مي توانند مليت را آه در راه به دست آوردن آزادي و تامني استقالل سياسـي                 
خود قيام منوده است سرآوب آنند و با قتل عام و زندان و شكنجه و تريباران و                 

و اوباش سازمان امنيت بر جان و       ) اجانب(يل حماآم فرمايشي و تسلط اجامر       تشك
 .مال و ناموس و سرنوشت او بر نقشه هاي پليد خويش جامه عمل بپوشاند

سال هاست آه به ياري خداي بزرگ و قهار و به مهت واالي فرزندان شـجاع اسـالم                  
ه و بـراي طراحـان و       متام اين نقشه ها در آشورهاي اسالمي خصوصًا برمال گرديـد          
بگذار عمال بيگانه   . جمريانش حاصلي جز شكست و روسياهي و ناآامي نداشته است         

به خاطر ارعاب مردم حمروم و  ستمديده سينه هاي فرزندان شجاع و دلري مـا را                 
بگذار مـردان آزاده اي نظـري       . سوراخ سوراخ منوده و مغز آنان را متالشي آنند        

دس بازرگان و دآرت سحابي اسـتادان حمـرتم و ارزنـده            حجت االسالم طالقاني و مهن    
دانشگاه و دوستان را در حميط ترور و وحشت و در زير سايه سـرنيزه بـه دسـت                   
. نظاميان بي اراده اي آه به اعرتاف خودشان جمري فرمانند حماآمه و حمكوم شوند             
 بگذار پيشواي عظيم الشان اسالم و رهرب شجاع و توانـاي ملـت مسـلمان ايـران                



حضرت آيت اهللا العظمي آقاي مخيين و ديگر پيشوايان بزرگـوار و غيـور اسـالم در                 
زير فشار نريوهاي اهرميين و خوخنوار از آزادي حمروم و حتت نفرت انگيزتـرين روش               

بگذار گودال هاي بيابان هاي اطـراف شـهر از اجسـاد            . هاي پليسي قرار گريند   
ن ايـن ملـت پـر شـود، تـا مشـعل             فرزندان گرسنه و ستمديده ويل دلري و قهرما       

 .فروزان عدالت و آزادي استوار گردد
در سحرگاه شنبه دو تن از دلريترين فرزندان ايران، طيب حـاج رضـايي و حـاج                 
امسعيل رضايي آه با حتمل سخت ترين شكنجه هاي طاقت فرسـا و غريانسـاني حاضـر                 

بپذيرنـد بـه    نشده بودند نسبت هاي خالف حقيقت سازمان امنيت را به روحانيت            
جرم عالقه به دين، زير رگبار گلوله نوآران خون آشام اجانـب جـان سـپردند،                

 .اما نامشان زينت خبش صفحات تاريخ مبارزات ضد بيگانه گرديد
در اين هفته موج نفرت عظيمي مهراه تارخيي ترين اندوه هـاي عمـومي از آشـور                 

عطيل و بـراي شـادي      ايران برخاست و متعاقب آن حوزه علميه قم درس خود را ت           
 .روح آن پاك مردان جملس تذآري ترتيب داد

از ترس خشم و    ) ؟(!اما در هتران حكومت ديكتاتوري با متام ادعاي ثبات سياسيت         
نفرت مردم از برقراري جمالس آن دو شهيد راه انسانيت جلوگريي و بيش از پـيش                

 .قلوب مردم را جرحيه دار ساخت
غدار به بازماندگان اين دو شهيد تسليت گفتـه         مردم مسلمان ايران با قليب دا     

و به خون پاآشان قسم ياد مي آنند آه در دفاع از حرمي مقدس قران و قطع دست                  
عمال بيگانه از پاي ننشينند و مانند اين دو مرد فداآار هرگز تسليم اجانب              

 » .پشتيبان ما هستند) ع(خداي بزرگ و توجهات ويل عصر. و عمال او نگردند
                                                                                    

 هيات هاي موتلفه اسالمي
  

اين گروه واپس گرا براي اعدام دو نفر مزدور بي سروپا آه به خرابي و غارت                
شغول بوده انـد    اموال عمومي مردم مشغول بوده و مهواره نيز به آزردن مردم م           

چنني شيون و زاري مي آند اما مهه مي دانند آه مهني گروه پـس از گـرفنت قـدرت،                    
برومندترين فرزندان و فرهيخته ترين جوانان تاريخ ملت ما را آم در گـروه              
هاي هزارنفري مغول وار در مهان گودال هاي جنوب تريباران آرده و مغزشـان را               

طالقاني، بازرگان و سـحابي نيـز بـه عنـوان           از نام   . متالشي و به خاك سپرد    
تاآتيك استفاده آرد و اگر نه ماهيت اين گروه اين مهـاني بـا گـروه طيـب و                   

چنانكه پس از انقالب مهـني گـروه را برجـان و            . رمضان خيي و شعبان بي مخ دارد      
اين اعالميه اسـت نـه   › بودن ضد بيگانه‹نكته ديگر . مال مردم مسلط گردانيد

 بودن  آن و ديدگاه فاشيسيت آن آشكار شده است گو اينكه امـروز               ضد استعماري 
مهني گروه  بيگانگان عراقي مهچون آيت اهللا شاهرودي عراقي را بـر قـوه قضـاييه                 

متاشايي تـر نشـاندن     . ايران و اوباش سوداني را بر نريوهاي مسلح مسلط آردند         
ه آوروش پادشـاه    نشانده اند  آ   › گفتگوي متدن ها  ‹يك معاود عراقي در جايگاه      

هخامنشي ايران را جـاني و متجـاوز خبوانـد و از امـوال ايـن ملـت خبـورد و                      
آوروشي آه آتاب هاي مقدس ملت هاي يهـود         . بياسايد و به اين ملت دشنام دهد      

دورويي و تزويـر ايـن      . و بابل از او به عنوان پيامرب و مقدس ياد آرده اند           
و از شهرت اشخاص نيك نـامي ماننـد         گروه آه از نام جبهه ملي و امكانات آن          

بازرگان و سحابي سوءاستفاده آردند روشن تر و آشكارتر از آنست آه نيازمند             
 . توضيحي باشد

 خرداد  حسن پاآروان از رياست ساواك جمبور به استعفا شد و             15پس از سرآوبي    
پاآروان در يك گفتگوي راديويي جبهـه ملـي را از           . نعمت نصريي به جايش نشست    

 خرداد مربا دانست گرچه اين حقيقت داشت ويل پـس از سـرآوبي              15رآت در شورش    ش
شورش مي توانستند بدين هبانه مشكالت زيادي براي رهـربان واعضـاي جبهـه ملـي                

اما بيشـرتين ديـن را      . بيافرينند آه اين گفتگو راه را به اين تعرض مي بست          
فاطمه پاآروان درخاطرات   . دزيرا وي مخيين را از مرگ جنات دا       . مخيين به او دارد   

در مـورد   ( بنابراين اوسعي آرد شـاه را       «: خود به اين ماجرا اشاره مي آند      
شـاه   › .خواهش مي آنم اين مساله تعديل آنيـد       ‹ : متقاعد آندآه ) اعدام مخيين   

› خيلي خوب ، امـا چطـور؟      ‹: شاه گفت   . ومهسرم اصرار آرد    › نه هرگز ‹ : گفت  
نبايد ‹ : شاه به مهسرم گفت     . ه آدم ديكتاتوري نبود   علي رغم تصور مردم ، شا     

من مني توامن حرف دادگاه را      . فراموش فراموش آرد آه دادگاه او را حمكوم آرده        
او را  ‹ : مهسرم جواب داد  ›   .يك راه حل قانوني     . راه حلي پيداآن  . رد آنم   

 و  آنـيم بايد به دهكده اي دوردست بفرستيم تا بتـوانيم حرآـاتش را آـنرتل               
ازمـدتي او بـه     بعد  . مواظب آدم هايي آه با او مراوده دارند باشيم          

بعدا مثال آيت اهللا قمي رازد آـه زمـاني    ›.دست فراموشي سپرده مي شود  
اين مسـاله   . مي خواست شورش آند ويل به جايي در داخل آشور تبعيد شد           

 .مهمي است
، بيـاييم او را بـه       نه  ‹ :اوگفت  . درآن زمان امري اسداهللا علم خنست وزير بود       



و شاه را متقاعد آرد آه اين آار را بكنـد و مهسـرم بـه                « .ترآيه تبعيدآنيم 
يـك راه و روش بـني       . ببينيد مشا وسيله را در اختيار او بگذاريد         ‹: شاه گفت 

نه، او بايد قـول بدهدآـه سـاآت         ‹ : شاه گفت › .امللي دراختيار او  بگذاريد    
افسـر ارتـش ، رژمي      : سر سرلشكر پـاآروان      مه –خاطرات فاطمه پاآروان    (›.مباند

 )29 رويه – برگردان امساعيل اسالمي -ساواك ، وزيراطالعات و سفري
پاآروان بعد از علم نزد شاه مي       ‹ :آيت اهللا پسنديده درخاطرات خود مي آورد      « 

شاه عصباني  › .اجنام ندهيد ) از بني بردن امام   ( اين عمل را    ‹ :رود و مي گويد   
نگاه آنيد به   ( › » مشا هرغلطي مي خواهيد بكنيد    ‹ : ان مي گويد  شده به پاآرو  

. 116 رويه -74نشر حديث سال . خاطرات آيت اهللا پسنديده ، حممد جواد مرادي نيا  
ايـن فقـط سرلشـكرپاآروان نبـود آـه چـنني            )  نقل  از زيرنـويس مهاجنـا       -ناشر

ي آه لقب آيـت اهللا      آيت اهللا شريعتمدار  . ناجوامنردانه بوسيله مخيين از پاي درآمد     
درقاموس مخيين ،جوامنردي و    . العظما را به مخيين داده بود به مهني سرنوشت دچارشد         

 . گذشت معنا و مفهومي نداشت او  مظهر آينه ونفرت بود
ناگفته مناند آه  در اين آتاب يك اعالميه از حـزب ملـت ايـران بـه مناسـبت                    

 مشخص نيسـت زيـرا بـا اينكـه          اعدام طيب چاپ شده  آه درسيت و يا نادرسيت آن          
را › آزاد مرد ‹اعالميه را هم گراور نكرده اند مدعي شده اند آه عنوان آتاب             

 .  از اين اعالميه برگرفته اند
اين خبش را با دو گزارش از ساواك در مورد اظهار نظر افراد منتسب بـه حـزب                  

 :رميتوده و جبهه ملي در مورد اعدام طيب و حاج امساعيل به پايان مي ب
اين افراد اظهار منوده اند آه      : افراد منتسب به حزب منحله توده در سابق         « 

اعدام نامربدگان آار بسيار شايسته اي بود و اين آار يكي از اعمـال بسـيار                
خوب شاه مي باشد آه دست مفت خورها را آوتاه آرده هرگاه چند نفـر از ايـن                  

ل ندارند آوتاه منايـد ايـران       مفت خورها و افراد روحاني منا آه آاري جز اخال         
را صد سال به جلو برده و ما حاضرمي هرگاه رويه شاه مملكت باشد تا پاي جـان                  

اآنون بعد از مدت ها آشت و آشـتار در          . براي پشتيبان از او ايستادگي آنيم     
اين مملكت و رخيته شدن خون يك عده بي گناه ، شاه متوجه شده آه چه راهـي در                   

 بتواند پيشرفت منايد و با اين آار خود تعـداد زيـادي از              پيش بگريد آه بيشرت   
 )213 رويه -مهاجنا(» ...روشنفكران جامعه را نيز با خود مهراه آرده است

اين افراد اظهار مي آننـد آـه دسـت طبيعـت را             : افراد منتسب به جبهه ملي    »
ند، طيب و حاج امساعيل هرآدام چند ميليون تومان ثروت داشت         . نبايد آوچك مشرد  

يك شهر هتران بود و اين دو نفر، نبايـد بلنـد            . و هر روز آلي درآمد داشتند     
شده و براي به دست آوردن وجه ناقابلي اين طور قيام آنند آه بـه ايـن روز                  

اينك اقوام و بازماندگان آا خنواهندتوانست آـوچكرتين اقـدامي          . دچار گردند 
 آـه از خـود نشـان دادنـد          بكنند زيرا براي يك مبلغ ناچيز اين مهه مـدارآي         

آبروي خود و ديگران را بردند مثال مي خواهند بگويند آه آن ها فـداي اسـالم                 
شدند آخر درآجاي اسالم ذآر گرديده آه حق از دولت بيگانه گرفته و بر عليـه                

ما هم در اوايل قيام آا اغفـال شـده بـودمي            . مملكت و ناموس خود قيام آنند     
جبهـه  . نظر ديگري دارند جبهه ملي آناره گـريي آـرد         ليكن چون متوجه شدمي آه      

ملي چند سال است آه در حال مبارزه مي باشد ويل نظر آودتايي در بني نبوده و                 
هيچ وقت آوچكرتين ديناري از آسي نگرفته و خنواهدگرفت و مهيشه هم حرفش حسـاب               

اجنـا  مه(» ..بوده و به مهني دليل هيچ گاه خجل نيست نه پيش ملت و نه نزد خـدا                
آشكار نيست آه اين شخص يا اشخاصي آه از جبهه ملي يا حزب تـوده               ) 214رويه  

اين سخنان را گفته اند چه آساني بوده و اشخاصي مسئول و موثر يا غريموثر و                
در صورتي آه  ايـن سـخنان بـراي خوشـامدگويي مقامـات              . غري مسئول بوده اند   

 57يـن نظريـات در آسـتانه        ساواك دستخوش تغيري نشده باشند بايد ديد چـرا ا         
 .دستخوش تغيري شده است

 

 هيات هاي موتلفه اسالمي 
  بـه هـم پيوسـتند  و          42سه هيات مذهيب برگزار آننده  مراسم  مذهيب در سال            

هيات مسجدامني الدوله آـه حـاج مهـدي         . نام هيات هاي موتلفه برخود گذاشتند     
اسداهللا بادامچيان چهر ه    عراقي آن را منايندگي مي آرد ، گروه اسفهاني ها آه            

اين .  ي برجسته آن بود و گروه مسجد شيخ علي آه اسداهللا الجوردي شاخص آن بود              
سه هيات بسيار به هم نزديك بودند و  با علقه هاي خويشاوندي سبيب و نسيب به                 

به جز گروه اول آه آمي شناخته مي بود سـاير گـروه             . هم پيوند خورده بودند   
مهه . بب مهكاري اين هيات ها  نزديكي آا به مهديگر بود            ها ناشناس بودند و س    

مي دانند آه هياهتاي ديگر از آجنمله هيات آذرباجياني يكي از بـزرگرتين هيـات               
هاي هتران به ويژه در بازار هتران بوده و هست آه در اين پيوند جايي نداشته                

يچ نظرخوشـي   نكته اي آه در خاطرات حاج مهدي عراقي مشخص است  آه هـ             . ( اند
اين گروه آاسب هاي بازار بودند و به يـاري          )  نسبت به آذرباجياني ها ندارد    



مرتضـا مطهـري    : مخيين شتافتند و  بنابه توصيه  او بـود آـه سـه عمامـه دار                
 .   سيدحممد حسيين هبشيت ، حمي الدين انواري به اين تشكيالت پيوستند

 بتواند اين گروه را رهربي آند       پس از انقالب از فداييان اسالم چهره موجهي آه        
حاج مهدي عراقي آه باقي مانده از قداييان اسالم بود فقـط پـس              . موجود نبود 

ــد    20از  ــرور گردي ــد ت ــده دارش ــان را عه ــه آيه ــه اداره روزنام .    روز آ
آرباسچيان آه گـاهي نـربد ملـت ارگـان فـداييان اسـالم را منتشـر مـي آـرد                     

نها آسي بود آه ادعاي فدايي بودن داشـت         بسياربدنام بود بنابراين  خلخايل ت     
اولـني  . و هيات موتلفه و رفسنجاني نيز اين قبا را براي وي برازنده يافتند            

 اين گروه اعالميه داد و پس از اينكه با پرسش هايي مواجه شد              58بار در سال    
قول داد آه اساسنامه خود را بزودي انتشار خواهد داد ويل اين آار عملي نشد               

انقالب (› ناب حممدي‹ با پسوند اي سر و آله فداييان هاي زجنريه ه با قتلتا اينك
پيـدا شـد و تـازه تـرين اعـالم           ) 1378شـهريور   14 تـا    1 از   -470مشاره    اسالمي  

 . مي باشد1380موجوديت نيز به ، نقل از رسالت، پنجشنبه هبمن ماه 
 و مدال سپاس     با شعار جاويد شاه    55سران هيات موتلفه آه بطور عمده در سال         

آـا در   . از زندان آزاد شدندبه صورت سازماني ديگر وجود خـارجي نداشـتند             
ديدند آه دو سال بعد در راس حكوميت با دسيت گشاده برجان و مال و                 خواب هم مني  

هيات موتلفه با قبول خفـت از زنـدان بـريون آمـده             . ناموس مردم قرار بگريند   
ها و جمـامع عمـومي ظاهرشـوند امـا چـون            بودند مني توانستند زياد در رسانه       

آمد آه حكومت اسـالمي در اختيـار آـا            ايران براي آا غنيمت جنگي بشمار مي      
گذاشته بود، حكومت را از آن خود و حفظ و مراقبت از آن را وظيفه و رسـالت                  

. گر باشـند    توانستند دست روي دست بگذارند و تنها نظاره         دانند مني   خود فرض مي  
انتخابات رياست مجهوري دو آاند يـدا از ايـن هيـات ، جـالل الـدين                 در اولني   

فارسي و رضا زواره اي به ميدان آمدند آه در برابـر بـين صـدر بـا ناآـامي                    
 : از اين روي از روزهاي خنستني به دو اقدام بزرگ دست يازيدند. مواجه شدند

 آه در اين     به نقاط آليدي و اقتصادي و نظامي رژمي دست انداختند چنانچه           -يك
عسـكري،    اهللا    سال مراآز اقتصادي بازرگاني آشـور بـه تنـاوب در دسـت حبيـب              22

و لنكراني چرخيده است    ) رفسنجاني(بادامچيان، خاموشي و يا خانواده هبرماني       
و بنياد مستضعفان نيز آه بزرگرتين واحد اقتصادي  در ايران  و  خاورميانـه                

  هيچ دوليت قدرت سرآشـي و حسابرسـي          است ابزاري است در دست هيات موتلفه  و        
 .به اين مافياي مايل را ندارد

ترآان از هيات موتلفه ابتدا به وزارت دفاع دست يافت و سپس بـه وزارت راه                
معاونت وزير و رياست سازمان گسرتش        رفت و از آجنا راهي وزارت صنايع شد و به           

اي هيـات موتلفـه     آل اسحاق از پادوهـ    -سراج  -نعمت زاده   . صنايع برگزيده شد  
 . هستند

آه از روزهاي خنستني انقالب توسط هيات موتلفه تشكيل شـد و    آميته امداد امام
هـايي بـود آـه حتـت عنـوان            مقر خود را جملس شوراي ملي قرارداد از آن آميته         

آميته امداد دست به اقداماتي عجيب زد از مجله بپا ساخنت صندوق هاي گدايي و               
رخينت به خانه مـردم و مصـادره امـوال          ...  آمك و نذر     جيب بري به نام صندوق    

با اهتامات جمعـويل    ... هاي آوچك با عنوان صندوق آمك و نذر و            آا ساخنت صندوق  
چون است « :پرسيد› عصر ما‹ در چند سال قبل نشريه. آردند چون ربا مصادره مي

ان يـك   آه آميته امداد در اختيار يك حزب است؟ آـه احتمـاال از آن بـه عنـو                 
بيـان ايـن   «  :هيات موتلفـه پاسـخ دادآـه    » .ابزار سياسي استفاده مي شود

يكي آميته حمرتم   : آم به دو اد   . موضوع يك هتمت و يك افرتا و نشر اآاذيب است         
عصـر مـا در پاسـخ دوبـاره      »  !!…و ديگري هيات موتلفه …امداد امام مخيين 

 پايه گذار و موسس خـود دانسـته   ، امام مخيين را)هيات موتلفه(مجعيت «: نوشت 
 . چه اسناد و مدارك و يا حداقل شواهد و قرائين مويد ادعاي فوق اسـت …است
 ) 1375 مرداد -391نقل از انقالب اسالمي مشاره   (»

 نفوذ سهمگني و موثري در سازمان امنيت و نريوهاي نظامي رژمي بـراي خـود                -دوم
شدن وزير اطالعات گفته      اي و عوض    هاي زجنريه   از قتل   آه حتا پس    حنوي    تامني آردند به  

ها مستقالنه به آار خود ادامه مي         هاي امنييت و گروه     شود آه بسياري از خانه      مي
دروغني و سـاختگي عليـه آمريكـا و           گريي و شعارهاي    حوادثي مانند گروگان  . دهند

اند و  سياسي ر   هاي معقول را حتت عنوان ليربال از صحنه         امپرياليسم در عمل گروه   
به نفع اين دايناسورهاي مذهيب متام شد چيزي آه بسياري از گـروه هـاي چـپ و                   

 .بويژه حزب توده حاضر نيستند بدان اعرتاف آنند
حممدرضا خامتي در نامه اي به عسكر اوالدي از آميته امداد و  بودجـه اش يـاد                  

 خـود  اگر جنابعايل بتوانيد به طرح هاي اقتصادي مهم آه از جانـب « :مي آند 
يا دوستانتان ارايه شده باشد يا آارهاي نظارتي اقتصادي در جملس آـه توسـط               

امـا بايـد    . مشا صورت گرفته باشد، اشاره بفرماييد، موجب امتنان خواهـدبود         
پذيرفت آه در يك خبش، جملس عمال مسلوب االختيار بـوده اسـت و آن عـدم امكـان                   

يي اسـت آـه معلـوم نيسـت در          تصميم گريي مناسب در تصويب بودجه هايي ادهـا        



سيستم اداري آشور بايد در آجا قرار بگريند و چگونه مورد نظارت ملـت قـرار                
مثال معلوم نيست هر سال هشتسد تا هزار ميليارد ريال بودجه ي صدا و              . بگريند

سيما صرف چه امري مي شود؟ هر سال قريب شش هزار ميليارد بودجه ي آميتـه ي                 
ود، معلوم نيست بودجه هاي آالن بعضي از ادهاي فـرا           امام چگونه هزينه مي ش    

قانوني آه بيش از خبش دوليت موازي آن ها مي باشد، با چه معياري هزينـه مـي                  
 برگرفتـه از تارمنـاي   -نامه حممـد رضـا خـامتي بـه عسـكر اوالدي        (»…گردد و

 ) 1381 هبمن 5 شنبه -خربگزاري ايسنا
 

 قتل ها ي زجنريه اي 
داريوش فروهر از   . وز دواني از فعاالن آمونيسيت ناپديد مي شود        پري 77در آبان   

 77 آبان مـاه     28. حزب ملت ايران با مساجت ناپديد شدن وي را پي گريي مي آند            
دآرت جميد شريف آه براي ورزش صبحگاهي به خارج از منزل رفتـه ديگـر بـر منـي                   

انـه فروهرهـا     به گفته عمادالدين باقي، درحاليكه خ      77 آبان ماه    30.  گردد
توسط سرهنگي از حفاظت اطالعات نريوهـاي انتظـامي مراقبـت مـي شـد مـاموران                 

 .اطالعاتي به درون خانه فروهر مي ريزند و آنان را از پاي درمي آورند
آذرماه با تشيع جنازه باشكوهي آه از پيكرهاي به خون خفتـه فروهرهـا بـه                 

 ! اتلني فروهر زير عباي رهربق! امنيت! امنيت: عمل مي آيد مردم شعار مي دهند
در مراسم چهلم هبـرام منـازي از        . هفته بعد پوينده و خمتاري به قتل مي رسند         

رهربان حزب ملت ايران بطور صريح انگشت اهتام را به سوي وزارت اطالعات اشاره              
جو تشنج آميز هتران حاآمان را سراسيمه آرده و حاآمان پس از آوشـش              . مي رود 

 دي ماه روزنامه سـالم      14.  به شوراي امنيت ملي حمول مي آنند       بسيار مساله را  
بناچـار  . حضور برخي از مقامات وزارت اطالعات را در اين قتل ها چاپ مي آند             

 .وزارت اطالعات جمبور به صدور اعالميه مي شود
 خرداد با خودآشي سعيدي اسالمي در زندان اين پرونده از جريان طبيعي خود              7 

تا سراجنام در يك دادگاه ساختگي آه خانواده هـاي قربانيـان            منحرف مي گردد    
اين قتل ها بعنوان اعرتاض در آن شرآت مني آنند سـروته ايـن پرونـده را هبـم                   

اما مهه مردم مي دانند آه نيازي به خواندن اين پرنـده هـا نيسـت و                 . آورند
ت تكيـه   قاتالن آن از نظر مردم مشخص هستند آنان بر مسند عاليرتين مدارج قدر            

 . زده اند
مهه چيز حاآي از آنست آه پيش از قتل هاي دآرت سامي و دآرت خبتيار و دآرتقـامسي                  
و قتل هاي ميكونـوس ده هـا و سـدها چهـره سياسـي و ملـي  در دولـت هـامشي                        
رفسنجاني اين قتل ها بصورت سازمان يافته و با محايت علـين وي صـورت گرفتـه                 

در  آشتار سهمناك و ددمنشـانه زنـدانيان         نقش هامشي رفسنجاني را حتا      .  است
 نبايـد ناديـده گرفـت ايـن آشـتار مقدمـه اي بـر حكومـت                  67سياسي در سال    
با دولت رفسنجاني تروريسم در حكومـت ادغـام مـي شـود آشـنت               . رفسنجاني بود 

استاد تفضلي، امحد امري عاليي، معصومه مصدق، مشس الدين امريعاليي، آشيش ديبـاج             
سـراجنام طـرح واژگـون آـردن        ...  ن آشيش هايك هوسپيان و      و آشيش ميكاييليا  

 .. اتوبوس نويسندگان در زمان رياست مجهوري رفسنجاني بود آه ناآام ماند
آنچه آه مسلم است خامتي در مورد قتل پروانه و داريوش فروهـر واآـنش نشـان                 
. داد و مهان واآنش و پايداري او منجر به صـدور اطالعيـه وزارت اطالعـات شـد                 

گواينكه برخالف قويل آه داده بود از پي گريي اين قتل بازماند و نتوانست بـه                
 .وعده اي آه به ملت داده بود عمل آند

تا پيش از آشته شدن زنده يادان پروانه و داريوش فروهر آه موجب شد سلسـله                
قتل هاي معروف به زجنريه اي رو شود نشانه ها و قرايين بـر دسـت داشـنت هيـات                    

 قتل ها موجود بود از آن مجله عسكراوالدي از سران هيات موتلفه در              موتلفه در 
تذآر آخرم به بعضـي     «:  جملس شوراي اسالمي هتديدي علين  مي آند        1374 مهر 25جلسه  

روشنفكرهاست آه در اين عصر، دنبال حرف هاي تقي اراني و امحد آسروي هسـتند               
. ا سال قبل برگشته اند    اينها به ده ه   . آنند، اينها نوآوري دارند     و خيال مي  

مگر تقي اراني آه با چپ زدگـي هـايي آـه آن روز از حلـاظ فلسـفه و مسـايل                      
اجتماعي داشت، توانست در دل ملت جايي داشته باشد؟ يا امحد آسروي آه در يك               
حرآت آامال رها، يك ليرباليسمي را در ايران پايه گذاري آرد، مگر توانست به              

ي ها و آسروي ها در دل مردم مـا جـايي دارنـد؟              مردم خدمت آند؟ و مگر اران     
رونـد، بايـد بداننـد خودشـان          آه شتابان راه اراني و آسروي را  مـي         اينها  

 »! سرنوشيت را براي خودشان رقم زده اند آه از آن گريزي خنواهنديافت
بدنبال اين هتديد در سوم آبان ماه دآرت امحـد مريعاليـي ناپديـد شـد و آـوروش                   

اي نويسـندگان و      هـاي جديـد زجنـريه       ترور گرديد و قتل   ) مظلومانرضا  (آريامنش  
 .گرفت فرهيختگان شكل

من هرچه جستم آه علت در افتادن واواك با امحد مريعاليي را بدامن آمـرت يـافتم                 
به  اين مطلب برخـوردم آـه بـر آن    › فرج سرآوهي‹  ›ياس و داس‹تا اينكه در 

 هويـدا مـي آـرد و نقـاب از چهـره              بود آه جرم مريعاليي اين بوده  آه اسرار        



 :مجهوري اسالمي برمي داشت، اين  نوشته   چنني حكايت مي آند
نيـز   ›نايپول. اس. وي‹ به هنگام قتل امحد مريعاليي شايع شد آه تاثري او بر« 

به آن هنگـام    › نايپول‹. از داليلي بود آه اشقياي وزارت اطالعات را بر آشفت         
› ام القرايـي  ‹مجهوري اسالمي ايـران ادعـاي       .  آرد در باره ي اسالم مطالعه مي     

براي آن آـه    . داشت و مدعي رهربي جهان اسالم و يا دستكم شيعه ي اهل بيت بود             
در باره ي اسالم مطالعه مي آند مجهوري اسالمي منونه اي بود از حتقـق اسـالم در                  
عمل، از آاربرد احكام اسالمي در جامعـه ي معاصـر، از حكومـت روحانيـت بـه                  

 .نيابت اهللا
به ايران آمد به آن هنگام نيز نويسنده اي مشهور و مطـرح بـود و                › نايپول‹

حكومتيان اين مـي    . سخن از اعطاي نوبل ادبي به او چند سايل سر زبان ها بود            
دانستند و از تاثري آالم او بر غرب و شـبه ي قـاره ي هنـد بـه خـوبي آگـاه                       

آه بيش تر با خودي هـا نشسـت و          سفر او را چنان برنامه ريزي آردند        . بودند
برخاست داشته باشد يا با روشنفكران غـري منتقـد آـه جانـب قـدرت نگـه مـي                    

مني خواستند نايپول با روشنفكران منتقد ديدار آند و آن روي سكه ي             . داشتند
فقر و سانسور و شكنجه و مديريت ناتوان و فساد ادينه شده و سرآوب              : مجهوري

آردند آه تصويري روشن و مثبت از مجهوري اسالمي در ذهن           تالش مي   . افكار ببيند 
آن چه نايپول پس از سفر خود مي نوشت، به ويژه با توجـه              . نايپول خلق آنند  

به نفوذ آالم او بر مردم هند و  پاآستان و بنگالدش و خبشي از آفريقا و نيـز                   
ند و  سـفرش خمفـي نگهداشـت     . غرب، برايشان بسيار مهم بود، تا چشم او ببندند        

مالقات ها و نشست ها و ديدارهايش چنان برنامه ريزي آردند آه مـي خواسـتند                
ما به زماني از حضور او در ايران مطلع شدمي آه خرب جلسه اي در نشر فروزان،                 

آساني را بـراي حضـور در آن جلسـه          . ميزبان احنصاري نايپول، به گوش مارسيد     
. باحث آلـي فلسـفي حمـدود شـود        دست چني و دعوت آرده بودند آه سخن تنها به م          

شنيدمي آه برنامه ي نشست را آقايان هباءالدين خرمشاهي و داريـوش شـايگان و               
هيچ يك از اعضاي مجع مشورتي آانون نويسندگان        . جهانبگلو آارگرداني مي آنند   

حتا به مثل   . به آن نشست دعوت نشده بودند     134و هيچ يك از امضا آنندگان منت        
تالش چنـد  . ترمجه و چاپ آرده بود  ›نايپول‹  آه آتابي از )مهدي غربايي( مهدي

 .  به جايي نرسيد  ›نايپول ‹ تن از نويسندگان براي ديدار با 
نايپول خرب داشت آـه  . سد حماصره شكست خبت برنامه ريزان با هوشياري نايپول ...

رمجـه  او را بـه فارسـي ت   ›هند، متدن  جمـروح  ‹  آتاب 1362امحد مريعاليي به سال 
چـون هـر نويسـنده اي       . اين را نتوانسته بودند از او بپوشـانند       . آرده است 

مشتاق ديدار با مرتجم خود بود و مي دانست آه امحـد از هبرتيـن مرتمجـان ايـران                   
ديدار از اصفهان نيز از برنامه هاي او بود و امحد نيز سـاآن اصـفهان                . است

د از آن حصارها و برنامه ريـزي        از هتران به امحد خرب داده بودمي و او مطلع بو          
 .ها

دو سـه روزي   نايپول. به خواست نايپول ديدار با امحد در اصفهان دست مي دهد
امحد با هوشياري و دانش و وقويف آه داشت تاثريي عميق بر            . در اصفهان مي ماند   

امحد حماصره مي شكند و از      . تاثريي آه در مقاالت بعدي او هويدا است       . او مي د  
ي سكه ي فرهنگ تك صدايي سرآوبگر حكومت، از واقعيت ها، با نايپول مي              آن رو 
هر چه را آه وزارت خانه هـاي ارشـاد اسـالمي و اطالعـات، دفـرت رئـيس                   . گويد

مجهوري، عوامل مستقيم، نزديكان به قـدرت، دآـان هـاي دو نـبش، روشـنفكران                
به . ي آشوبند اشقيا خشمگني و دولتيان برم    . نامنتقد رشته بودند پنبه مي آند     

هنگام قتل امحد شايع شد، يا براي ترساندن ما شايع آردند، آه نشست ها وگـپ                
 .و گفت هاي امحد با نايپول نيز از داليل قتل او بوده است

اآنون آه اين مي نويسم نايپول برنده ي جايزه ي ادبي نوبل و امحـد در خـاك                  
 -فرج سرآوهي   ( ش فرياد از اين فرهاد آ   . جهان پري است و بي بنياد     . خفته است 

 )128-126 رويه هاي -ياس و داس 
استفاده هيات موتلفه از عنوان فداييان اسالم بقدري آشكار است آه نيازمنـد             
مدرك و دليل ديگري نيست و فداييان اسـالم در حقيقـت حكـم پوشـش گروهـي از                   
آدمكشان هيات موتلفه را دارد آه در صورت لزوم بنـام آن اعالميـه داده مـي                 

 مصـطفا نـواب در اطالعيـه        -براي منونه اطالعيه فداييان اسالم ناب حممدي        . شود
 با صدور اعالميه اي بطور علين مسئوليت قتـل انديشـمندان و مبـارزان      29/9/77

اعـدام انقالبـي داريـوش     «: معروف به قتل هاي زجنريه اي را بر عهـده گرفـت   
 پوينده اخطار و اندازي است      فروهر، پروانه اسكندري، حممد خمتاري و حممد جعفر       

آوچك به قلم به دستان مزدور و حاميان ضد ارزش آن ها آه سوداي بازگرداندن               
مهـني    »..سلطه اجانب و خيال فاسد گسرتش فسق و فجور را در سر مـي پروراندنـد  

بايـد اعـالم    « :  در شرح خودستايي خود مـي افزايـد        14/10/77گروه در اطالعيه    
م ناب حممـدي سـاختاري سـازمان يافتـه دارد آـه آليـه               آنيم آه فداييان اسال   

اين گروه با تالشي پي گري، براي هريـك         . ماموريت هايش حتت ضوابط تشكيالتي است     
از عناصر خود فروخته و منافقي آه عرصه فرهنگ و انديشه را جوالنگـاه عقـده                



 گشايي و هتاآي هاي بي حد و مرز خود به اصول متقن نظام واليـي آـرده انـد،                  
 با  -پرونده اي تشكيل داده است و در عمليات اخري نيز واحد قضايي اين گروه               

 بعد از يك حماآمه غيابي، معدومني را مفسد يف االرض           -سه نفر قاضي عادل و خربه       
 بـا عنايـت بـه       -تشخيص داده و حمكوم به اعدام آردند و نوع اجـراي حكـم را             

اين حماآمـات بـه دور از مصـلحت         ما معتقدمي اگر    .  تعيني منودند  -بازتاب مطلوب 
انديشي و فشارهاي سياسي در حماآم معمول قضايي اجنام مي گرفت، بـاز بـه مهـني                 

 ».شد و فداييان اسالم فقط روند آار را تسريع منوده اند نتيجه ختم مي
اين خفاشان آه حتت نام جمعول فداييان اسالم از خشم ملت پنهان شـده انـد بـا                  

ا به هتديد مردم مي پردازند و از سعيد اسالمي دفاع مي            اين اعالميه ها نه تنه    
جنـاب  «: آنند بلكه خامتي رئيس مجهور را نيز خطاب قـرار داده و مـي نويسـند               

جناب عايل را به روح بزرگمرد تاريخ معاصر، حضرت امام قسم             ! آقاي رئيس مجهور  
يك بار  مي دهيم آه به خاطر قداست لباس روحانيت آه ملبس به آن هستيد براي               

هم آه شده دست از سياست بازي و سياسي آاري برداريد و در پيشگاه ملت شريف                
ايران آه مهواره در سخنانتان بر حمرتم بودن آنان تاآيد داريد عطف بـه نامـه                

 اعالم مناييد آـه     - به وزير حمرتم   -حوزه بازداشتگاه وزارت اطالعات     (...) مشاره  
 سعيد اسالمي آثار شـكنجه بـوده اسـت و           بر روي قسمت هايي از جسد مرحوم حاج       

بدانيد آه فرياد آمك خواهي مرحوم حاج سعيد در زندان و بيمارستان به خاطر              
چه بوده است با اين آه تساهل و تسامح فقط بـراي ضـد انقالبيـون و اراذل و                   
اوباش و فاحشه هاي غائله هتران جايز است و يا براي آساني آـه دغدغـه ديـن                  

آه در مكامله تلفين به سيمني  هببهاني اظهار ارادت مي منايـد و              مسئويل  . داشتند
پادوي اجنمن حجتيه خائن است صالحيت مسئوليت در نظام مقدس مجهـوري اسـالمي را               
ندارد و بايد با اشد جمازات رفتار آرد و بدانيد آه دوستان ما وظيفه حفظ و                

            ضت غريقـانوني آزادي    صيانت از انقالب اسالمي را بر عهده دارند و نه پروانه
و بايد هرچه زودتر در يك دادگاه علين و به دور از جناح بازي بـه ايـن                  . را

پرونده رسيدگي و آليه ماموريت هاي رمسي و غري رمسي معاونـت امنيـت در زمـان                 
تصدي ايشان بررسي گردد و نه به خاطر منافع جناحي متهم تراشي منايند و اين               

اينـان  : يشان به يكي از نزديكـان نقـل مناينـد         قدر فشار روحي بياورند آه ا     
تصميم به اعدام من گرفته اند اما من مني گذارم اينان مـرا اعـدام آننـد و                  

 ».اين چنني دست به عمليات استشهادي مي زند
نگاهي به سازمان سرآوب و ترور نشان مي دهد آه بيشرتين عوامـل آن از هيـات                 

 :موتلفه است
 اعضاي سازمان ترور و سرآوبسوابق و مقام هاي برخي از 

 در جنف آباد، در مدرسه حقاني درس خوانده و پس از 1328 متولد -علي فالحيان -
آبادان و سپس آرمانشـاه و خراسـان و    پريوزي انقالب، حاآم شرع دادگاه انقالب

بـا تاسـيس واواك ، معـاون آن و          . قائم مقام دادستان آل انقـالب شـده اسـت         
در هنگــام رياســت مجهــوري هــامشي . وحانيــت گرديــددادســتان دادگــاه ويــژه ر

در ايـن مقـام     . ، وزير واواك بوده اسـت     1376 تا سال    1368رفسنجاني، از سال    
او اآنون عضو جملـس     . بود آه دستگاه قضايي آملان دستور توقيف او را صادرآرد         

طرفه اينكه پس از افشا شدن قتل هـاي زجنـريه           . خربگان و مشاور امنييت رهرب است     
 وقيت در مطبوعات گفتگو از احضار او به دادگاه به ميان آمد وي گفـت مـن                  اي

) اآرب هامشي رفسـنجاني     ( در دادگاه به تنهايي حاضر مني شوم مرا به مسئول من          
چنني شد آه در دادگاه هاي اسالمي آه روي دادگاه هـاي بلـخ              . سنجاق آرده اند  

حتا به عنوان شـاهد دعـوت       را سفيد آرده است از متهم اول قتل هاي زجنريه اي            
 .به عمل نيامد

شكنجه گر زندان بـوده و اينـك    حسني شريعتمداري با نام مستعار حسني معصومي -
 .مدير مسئول آيهان، يكي از ارگان هاي سازمان ترور و سرآوب است

  عبداللهي با نام مستعار حمتشم معاون ذوالقدر و مدير مسئول الثارات احلسـني  -
 .از تشكيل دهندگان انصارحزب اهللا و ثاراهللا استپاسدار و . است

مسئول موسسه فرهنگي آيهان، بـاني   فر با نام مستعار حسن معصومي حسن شايان -
شكنجه گر زنـدان    . شريك در طراحي و اجراي برنامه هويت      . آتاهباي نيمه پنهان  
 .و دوست سعيد امامي

 .حممد نوري زاد از مديران آيهان -
عضو هيات موتلفه مسئول شاخه اصفهان، دوسـت آـاوه،   علي اآرب پرورش  -

 . مسئول اصفهان شاخه سرآوب خياباني
 .آوهكن، عضو مجعيت موتلفه  -
نصريي مدير مسئول سابق آيهان، مدير دو هفته نامه صـبح از معلمـان                مهدي   -

 افراد شاخه سرآوب
 )انصارحزب اهللا( 
الـه نـويس جملـه صـبح، از     زرشناس، تواب سابق، مدير مسئول جمله نيستان، مق -



  .دوستان مهدي نصريي و فعال در انصارحزب اهللا
 .فرشيدي مقاله نويس رسالت -
صـفار هرنـدي بـا نـام     . حسني صفارهرندي دوست سعيد امامي و سـردبري آيهـان   -

 . در زندان به بازجويي و شكنجه اشتغال داشته است ›حاج صفر‹مستعار
 . آيهانحممد امياني، مقاله نويس روزنامه -
 حممد مهاجري، مقاله نويس آيهان -
محريا حسيين يگانـه، مقالـه نـويس آيهـان، سـرويس سياسـي، او مهسـر يكـي از          -

 .فرماندهان سپاه است
ارگاني از مسئوالن صدا و سيما، عضو سـابق صـدا و سـيما، او از سـازندگان      -

 .فيلم عصر عاشورا بود
واواك، او آسي است آـه در لنـدن،   حممد، معاون سياسي سابق صدا و سيما عضو  -

 .با يك مقام انگليسي، در مورد عراق گفتگو آرده بود
 يهودي را 13او آسي است آه . حسني سرفراز، مسئول برون مرزي صدا و سيما -

 .با عنوان جاسوس معريف آرد
غفور درجزي مسئول حراست صدا و سيما، اين شخص از عوامل تـرور شـرفكندي و                -

 .سپاه است ن در برلني و از سرداراندهكردي و ديگرا
ژوليده، دو  برادر، حسني و حممود از عناصر اصلي شاخه سرآوب خياباني هستند  -

 .هاي اين شاخه، شرآت دارند و در اغلب محله
 . آه براي سرآوب به هتران آورده شد10علي آوثر، فرمانده لشكر -
 . اطالعاتي استسپاه و غالمعلي رشيد، مسئول سابق قدس از سرداران -
 .پورقناد، معاون پورحممد در واواك بوده و هست -
هـا را     سليم، حجت اسالم از مدرسه حقاني، دادستان دادگاهي آه موسـوي خـويين            -

 .حماآمه آرد
ها، رئيس سـازمان امـر    زرگر، از مدرسه حقاني، دوست رازيين، عضو گروه ارزش -

يه شكايت به قصد تعطيـل آـردن        او از عوامل اصلي هت    . به معروف و ي از منكر     
 .قبال، رئيس دادگاه مبارزه با مواد خمدر بود. مطبوعات است

 .رهرب پور از مدرسه حقاني، رئيس دادگاه هاي انقالب است - -
هاي مـايل و   آلودگي. سابق قوه قضاييه بود فردوسي پور، معاون حممد يزدي رئيس -

ن ترور نه تنها مـانع از تعقيـب         اما عضويتش در سازما   . اخالقي او بسيار است   
 .قضايي اوست حتا عضو جملس خربگان رهربي نيز هست

داشت و بـه تـازگي از   شهيدعضو واواك، مسئول اطالعات اصفهان، در قتل ها دست  -
 .آار برآنار شده است

آاظمي حجت اسالم از مدرسه حقاني، قاضي دادگاه ويژه روحانيت، دوست مصـباح             ;
ايـن مدرسـه افـراد رده دوم و سـوم واواك و قـوه               . قميزدي، مدرسه معصومه    
 .مسئول فرهنگيش، حسني شريعتمداري است. دهد قضاييه را تعليم مي

آـه   (حممد رضا باهنر، اين شغل را نيز دارد آه براي شاگردهاي مدرسه حقاني  -
 .تفسري سياسي هتيه مي آند) شهيدين شده است

 فقـره جـرم   12اي انتظامي آه به جرم سردار نقدي رئيس آل سابق حراست نريوه -
جنسي در يكي از بازداشتگاه هاي ويژه وزارت اطالعات به سر مي برد از عوامل               
مهاهنگ آننده و مستقيم اجرايي قتل هاي سياسي و حذف فيزيكي دگرانديشان مـي              
باشد و در شب قتل فجيع و  ناجوامنردانه پروانه و داريوش فروهر مسئول پوشش               

ه بوده تا جنايتكاران آار خود را به راحـيت و بـدون مزامحـت بـه                 امنييت منطق 
 . اجنام برسانند

  
 

  موتلفه هيات رهربان
شد و به     گروه تشكيل   سه   از ائتالف    1341سال    در فروردين    موتلفه  هيات

هاي فداييان اسـالم      خنست بازمانده . اصطالح با سه جريان شكل گرفت     
اشاني وفادار بودند سپس رو     وگروه روحاني و بازاري آه به خط آ       

منتظري در خاطرات خود از دوسيت و الفت مخيين به          . (به مخيين آردند  
گـروه دوم يـاران مخـيين بـود و سـوم            .) آاشاني سخن گفتـه اسـت     

جواناني آه در دوره شاه حزب ملل اسـالمي را بوجـود آوردنـد و               
ف اين جناح به راست سنيت معرو     . آا هم آار مسلحانه آرده بودند     

شده و راست افراطي طرفـداران حجتيـه يـا دايناسـورهاي واپـس              



گرايي مانند خزعلي و طبسي هستند آه در حال حاضر مهكاري گسرتده            
 . اي با هيات موتلفه دارند

. مشهورترين افراد بنيانگذار موتلفه، حاج صادق و حاج هاشـم امـاني بودنـد             
سابقه ترور ايـن سـازمان      ساخت آه     ستون فقرات اين هيات را فداييان اسالم مي       

هيـات موتلفـه در     .  ترور رزم آرا و هژير از آن مجله اسـت          20هاي دهه     در سال 
 .وزير مشهورشد  با ترور منصور خنست1341سال 

 عسـكر اوالدي مسـلمان،       اهللا  تـوان از حبيـب      هيات موتلفه مي    سرشناس    هاي    از چهره 
ري، مقصـودي، سـعيد حممـدي،        نقي خاموشي، سيدرضا ني     بادامچيان، سيدعلي   اسداهللا

اي، مرتضا نبوي، حييا آل اسحاق، مصطفا مريسليم،          رمحاني، صاحلي، سيد رضا زواره    
 .عبداهللا جاسيب نام برد

با ترور حسنعلي منصور عده اي به جرم شرآت در اين ترور دستگري شـدند و بـه                  
ني، رضـا   حكم دادگاه نظامي چهار تن از آا به اسامي حممد خبارايي، صادق اما            

 حكـم   1341خـرداد 26روز  . صفار هرندي، مرتضا نيك نژاد حمكوم به اعـدام شـدند          
: حمكـومني بـه زنـدان عبـارت بودنـد از          . صادره در بـاره آـا اجـرا گرديـد         

. عراقي، حممدتقي آالفچي، حاج حميي الدين انواري، امحد شهاب و محيد ايپكچي             مهدي
. ناگفتـه هـا   .( هيات موتلفه بودند  :  نام  اين گروه وابسته به سازمان خمفي به      

 ). 262تا 208خاطرات حاج مهدي عراقي صفحات 
»  حـزب ملـل اسـالمي     «پنجاه و پنج تـن از اعضـاي مجعـييت بنـام             1344در پاييز   

سرهنگ فرسـيو، دادسـتان ارتـش در مصـاحبه اي بـا روزنامـه               . بازداشت شدند 
لـل اسـالمي ظـاهرًا      هدف گردانندگان حزب م   :   دي ماه گفت     28نگاران در تاريخ    

باشد، ويل به طوري آه مدارك مكشوفه نشـان مـي دهـد در                تشكيل دولت اسالمي مي   
 عضو است   55حزب مزبور داراي    (...) صدد قيام مسلحانه و جنگ اعصاب بوده اند       

 نفر بقيه درخواست جمازات زندان      47 نفر آا تقاضاي اعدام و براي        8آه براي   
ن و اطالعات به نقل از تاريخ بيست و پنج ساله           روزنامه آيها (...) ( شده است 
  )312 رويه - غالمرضا جناتي- جلد خنست -ايران 

 چهار نفر از اعضاي موتلفه به اعدام و شش نفـر  1344در ارتباط با اين ترور در سال    
 .  ابد حمكوم شدند ديگر به زندان

ست چندماه قبل   عسكر اوالدي در گفتگوي خود با ماهنامه گزارش به دروغ گفته ا           
 عسكراوالدي و  در حاليكه . ما از زندان آزاد شدمي1357از پريوزي انقالب در سال 

آه از سوي سـاواك و بـا           پس از شرآت در مرامسي     1355 هبمن   15دوستانشان بعد از    
 سپاس برگزارشده بود از زندان آزاد شدند و تفصيل اين مراسم با عكسي               عنوان

هاي پرترياژ    شان مزين به مدال سپاس بود در روزنامه         ينهموتلفه س   هيات   سران    آه
عسكر اوالدي آه جد او از يهوديـان و  بازاريـان سرشـناس              . عصر هتران چاپ شد   

پاچنار هتران بود با افزودن لقب مسلمان به نـام خـانوادگي خـود را در راس                 
سئوليت الجوردي مشهور به جالد اوين و جالل فارسي با م         . هيات موتلفه قرار داد   

دوسـت چپـاولگر معـروف بنيـاد          هاي هيات موتلفـه و حمسـن رفيـق          تعليمات حوزه 
مستضعفان از وابستگان سردمداران اين گروه هستند آه از رياست ايـن بنيـاد              

رود استعفا داد و از آليـه اهتامـات و            آه بزرگرتين شرآت خاورميانه بشمار مي     
ي از برگ گل نـازك تـر هـم بـه            هاي جنومي جان خالص آردو آقاي خامت        عواقب دزدي 

هـا و     ايشان نگفت و گذاشت ايـن دزد ميليـوني آـه در بسـياري از خرابكـاري                
 چند سـاله شـانه       هاي  گشاده داشت براحيت و آسودگي از متام مسئوليت         ها دسيت   سرقت

وي شـرآيت در دوبـي تاسـيس آـرده و           . خايل آندو هيچ پاسخي هم به مردم ندهـد        
 آه خريدهاي خود را از شرآت او خبرد و پورسـانت و             بنياد مستضعفان موظف است   

بـدين ترتيـب اسـتعفاي حمسـن رفيـق دوسـت فقـط              . دستمزد آالن وي را بپردازد    
است و او آماآان به حيف و ميل و برخـورداري از امتيـازات                ظاهري داشته   صورت

 . دهد خاص خود ادامه مي
عفان و جانبـازان،    مراآز قدرت ماننـد بنيـاد مستضـ         اندازي اين گروه به       دست

 دانشگاه آزاد اسالمي، رياست اتاق بازرگاني، رياست سازمان ثبت اسناد            رياست
 قـانون   10و امالك، منايندگي آميته امـداد مخـيين، عضـويت در آميسـيون مـاده                

 منصفه مطبوعات و مكيدن خـون ملـت بـي گنـاه از اول                احزاب، عضويت در هيات   
 .انقالب ادامه داشته است

 هفته نامه هبار درآخرين مشاره خود دست بـه افشـاي نـام اعضـاي                1375در سال   
شوراي مرآزي هيات موتلفه زد آه براي مهيشـه توقيـف شـد امـا پـريوز دوانـي                   

 نفـر از    41 نام   1376 آبان   11قرباني قتل هاي سياسي زجنريه اي در  بولنت مشاره           
اص را در زيـر     نام اين اشـخ   . اعضاي شوراي رهربي هيات موتلفه را انتشار داد       

 :مي آورمي
 ابوالفضل حاج حيـدري  -2 مشاور رهربي در امور سياسي خارجي -علي اآرب والييت  -
 آيـت اهللا امحـدي   -5ابوالفضل توآلي -4  - صاحب امتياز جمله فردا- امحد توآلي -3

 حممـد   -9 آيت اهللا مريحممـدي      -8 آيت اهللا مومن     -7 آيت اهللا راسيت آاشاني      -6مياجني    



 -عبداهللا معزي   -11 رئيس دانشگاه آزاد اسالمي      - دآرت عبداهللا جاسيب     -10رعي  علي ش 
 دبري  - حبيب اهللا عسكراوالدي     -13 اسداهللا بادامچيان    -12معاون فرهنگي دفرت رهربي     

 -15 نايب رئيس اتـاق بازرگـاني        - اسداهللا عسكراوالدي    -14هيات موتلفه اسالمي    
 رياسـت   - حجت اسالم نيـري      -16ق بازرگاني    دبري آل اتا   -دآرت علي مشس اردآاني     
رئـيس  - آيت اهللا يـزدي    -18 سرپرست آميته امداد     - نيري   -17دادگاه هاي انقالب    

آيـت اهللا امـامي     -20 مسئول آستان قدس     - آيت اهللا واعظ طبسي      -19قوه ي قضاييه    
 - سعيد امـاني     -21عضو شوراي نگهبان و دبريآل جامعه روحانيت مبارز         -آاشاني

 از  - سيدرضـا زواره اي      -22س احتاديه اجنمن هاي اسالمي بـازار و اصـناف             رئي
 -24 رئيس بنيـاد مستضـعفان       - حمسن رفيق دوست     -23حقوقدانان شوراي نگهبان      

) از دوستان حسـن آيـت     ( مدير آل پارملاني وزارت دادگسرتي    -عزيزاهللا فرجي نژاد    
 علي اآـرب    -26هيات موتلفه   ارگان  › مشا‹  دبري هيات حتريريه     - رضا سخن سنج   -25

 -28 معاون دانشگاه آزاد اسـالمي  -حسن عباس پور - 27 سردبري نشريه مشا -پرورش 
 - دآرتعلـي الرجيـاني      -29 رياست سازمان زنـدان هـاي ايـران            -اسداهللا الجوردي   

 رئيس آميسيون پـژوهش جملـس شـوراي         - دآرت حممد الرجياني     -30رياست صدا و سيما     
 سـردبري   - مرتضـا نبـوي      -33 حييـا آل اسـحاق         -32فا مري سليم       مصط -31اسالمي  

 -37 آيت اهللا حمـي انـواراي        -36 فقيهي   -35 علي عبداللهيان    -34روزنامه رسالت   
 -40 عضو هيات رئيس جملـس         - مهندس باهنر    -39 علينقي خاموشي    -38غفوري فرد     

 .  پوراستاد علي اآرب-41 رياست دادگسرتي استان هتران -حجت اسالم رازيين 
پريوز دواني ضمن معريف اسامي سران موتلفه اسالمي در ارزيـابي هـاي خـود مـي                 

بسياري جريان موتلفه اسالمي را تشـكل علـين سياسـي اجنمـن حجتيـه در                : نويسد
اگر هم اينگونه نباشد، ارزيابي نزديك به يقني آن است آـه            . ايران مي دانند  

ه و هستند و يا رابطه تنگـاتنگي بـا          بسياري از رهربان آن در حجتيه عضو بود       
حجتيه دارند اين ارتباط وقيت امهيت پيدا مي آند آه بدانيم اجنمن حجتيـه آـه                
پيوسته بيشرتين ارتباط را با انگلستان داشته، اآنون در دوران جتديد سازمان            

دواني مهـان بـولنت، آبـان    . ( را هم در ايران بر عهده دارد نقش فراماسونري
رويـه  - پوشينه دوم  - - حتقيقي در باره انقالب ايران     -ز محيد امحدي     نقل ا  -1376
به اين فهرست بايسيت نام جالل الدين فارسـي را افـزود بـا               ) 706 تا   705هاي  

اين يادآوري آه وي در يك ماجراي مشكوك پس از آنكه با تفنگ شكاري خود فرد                
در يـك حماآمـه     مبارزي بنام رضاخاني را در ملك شخصـي اش از پـاي درآورد و               

 . مسخره نيز تربئه شد ديگر آمرت از وي نام برده مي شود
بتازگي آميسيون ماده ي ده احزاب پرداخت خبشي از يارانه به احزاب را تصويب              

اجنمن اسالمي مهندسان، اجنمن اسالمي     ( مجعيت موتلفه و اجنمن هاي مهسو با آن       . آرد
 آرد و مشخصات خواسته شده از       نه تنها اين يارانه را رد     ) اصناف و بازاريان  
ازمجله اعالم مشخصات رهربان و اعضاي سازمان هـا و واحـدهاي            (سوي وزارت آشور    

را در اختيار اين وزارختانه نگذاشت بلكـه گـرفنت يارانـه را حـرام               ) مربوطه
 .اعالم آرد

مجعيت موتلفه روشن نساخت آـه آـا چگونـه هزينـه آنگـره هـا و تبليغـات و                    
مجعيـت موتلفـه تـاآنون از انتشـار فهرسـت           . را تامني مي آنند   انتشارات خود   

بايد اين اعضاي بـه داليلـي       . اعضاي شوراي مرآزي خود نيز خودداري آرده است       
 .حاضر نيستند هويتشان در برابر مردم آشكار شود

 
 

تبليغات هيـات هـاي موتلفـه اسـالمي بـه روايـت حسـني               
 بروجردي

 هيات موتلفه اشاره اي دارد آه هم زمـان           حسني بروجردي به تشكيالت مسجدهايي    
مقدارزيادي ازآن پـويل آـه از       « . و هم آهنگ به تبليغات مشرتآي مي پرداختند       

بانك ملي بيست و پنج شهريور زده بودمي براي آمك رساني به زلزله طـبس خـرج                 
شد، مقداري را اوايل انقالب در اختيار مثال مرغ فروشان وغريه مي گذاشتند تا              

 خود را ارزان تر بفروشند و اين زور تبليغ مي آردند آـه اگـر امـام                  اجناس
 ».بيايد اينطوري ارزاني مي شود و چنني آارها و تبليغاتي مي آردند

هيات هاي موتلفه عبارت بود از هيات مسجد شيخ علي در بازار آهنگران آـه               « 
 و حـاج حسـني      صادق اماني . اداره آنندگانش اسداهللا الجوردي ، حممد صادق اسالمي         

اين رمحاني مهان آسي است آه درخيابان بوذرمجهري آهـن فروشـي و             . رمحاني بودند 
لوازم هبداشيت فروشي دارد و ما قبل از انقالب در انبارش حكم و ماشني گـرفتيم                

هيات هاي اسفهاني هـا آـه  مهـدي          . تا مواد آتش زا را به آبادان برسانيم         
يد حممود مريفندرسكي و حبيب اهللا اهليـان آن را          هبادران ، عالءالدين مريصادقي ، س     

مهني هيات هاي اسفهاني ها امام اسفهان، آيت اهللا سيدعلي ابطحـي            . مي گرداندند 
هيات هاي مسجد امني الدوله را حاج مهدي عراقي ، حبيـب            . را به ما معريف آرد    



 ( ».اهللا عسكر اوالدي ، حبيب اهللا شـفيق و ابوالفضـل تـوآلي اداره مـي آردنـد                 
 -ويرايش هبرام چوبينه–اعرتافات حسني بروجردي ـ پشت پرد ه هاي انقال ب اسالمي  

 )164-163 رويه -نشر نيما
 
 

 حبيب اهللا عسكر اوالدي 
. نام هيات موتلفه اآنون با نام حبيب اهللا عسكر اوالدي مسلمان گره خورده است             

ويل امروز آمرت آسـي     او بعنوان دبريآل مجعيت بيشرتين دغدغه اسالم در ظاهر دارد           
است آه از نيات باطين او و مهراهان منفور در هيـات موتلفـه آگـاهي نيافتـه                  

خواسته اسـت از   مسلمان او تازه مسلماني است آه با اضافه آردن نام . باشد 
. گذشته يهودي خود جدا شود و به سبب مهني نو مسلماني تعصب بيشـرتي نيـز دارد                

اه مي اندازد، به ديگـران پرخـاش مـي آنـد و             او بنام اسالم هياهوي بسيار ر     
 .بيشرتين خط و نشان ها و هتديدها از جانب اوست

او بنا به شهادت خاطرات حسينعلي منتظري اولني آسي بود آه به محايت مايل مخيين               
او مهيشه ادعا آرده  آه براي ترور حسنعلي منصور جموز و فتواي شرعي              . برخاست

 .فتوا دهنده خودداري منوده استداشته است ويل از ذآر نام 
او پس از انقالب پست هاي آليدي مايل و اقتصادي را در دست خود و ياران هيات                 

امـروزه واردات و جتهيـزات الكرتونيـك را بـا شـراآت             . موتلفه نگهداشته است  
برادرش اسداهللا عسكر اوالدي در دست دارد و خبش عمده مواد غذايي برنج و گنـدم                

 .آندرا او وارد مي 
و آخوند رازيين از وابستگان بـه       اسداهللا الجوردي قصاب اوين و مهچنني آخوند نريي         

هيات موتلفه هستند آه دستشان به جنايت هاي مشار از مجله آشتار هولناك سـال               
رد پاي او را نه تنها در انواع و اقسـام           .  زنداني هاي سياسي آلوده است     67

 پشت هر ترور و هر زد و بنـد سياسـي            رانت خواري اقتصادي بايد ديد بلكه در      
هم اوست آه در جملس به روشنفكران پريو آسروي هشدار مي           . او حضوري فعال دارد   

آوزيچكني افسر ك گ ب آه بـه غـرب          . دهد و چندي بعد امحد مريعاليي آشته مي شود        
پناهنده شد مي گويد آه تعقيب و مراقبـت از سـفارت پـس از انقـالب هيچگـاه                   

. آه حممد رضا سعادتي دستگري گرديـد       ا ادامه اين تعقيب ها بود     تعطيل نشد و ب   
گفته مي شود آه عسـكر اوالدي بـا پـا درميـاني انگلسـتان بـا آـوزيچكني در                    
. پاآستان مالقات آرد و اسناد مربوط بـه حـزب تـوده را از او دريافـت منـود                  

القـات   براون در لنـدن م     الرجياني از وابستگان به عسكر اوالدي است  آه با نيك          
 حممد رضا خامتي در دو سه نامه اي آه خطـاب بـه وي نوشـته                 . داشته است  خصوصي

 . به زير سوال برده استعلين او را در مورد قتل هاي زجنريه اي
 
 

 مصباح يزدي آيست؟
نام اصلي حممد تقي گيوه چي يزد آه بعدها نام خانوادگي خـود را بـه مصـباح                  

پشـت مسـجد    (  در حمله پريو بـروج يـزد          خورشيدي 1313 در سال    -يزدي تغيري داد  
پدرش حممد باقر گيوه چي به آار بافندگي اشتغال         . به دنيا آمد  ) روضه حممديه   

برخي از اهايل يزد گفتـه انـد آـه          . ( داشت، اما بعدها عطر فروشي پيشه آرد      
لقب گيوه چي از آن رو به اين خانواده اطالق مي شد آه پدربزرگ آقاي مصـباح                 

گيوه فروش بوده است و پدرش نيز در ابتدا و به تاسـي از پـدر                يزدي در يزد    
 .)خود، به آار گيوه فروشي اشتغال داشته است

وي مدرسه ابتدايي در دبستان بدر آغاز آرد و سپس براي آموخنت آالس ششـم بـه                 
پس از امتام دوره ابتدايي آقاي مصباح يزدي به حتصيل دروس           . مدرسه صديق رفت    

رفـت و پـس از      ) يزد( به مدرسه خان و شفيع در ميدان خان         حوزوي رو آورد و     
دو سال به توصيه استادان آن حوزه براي ادامه حتصيل به جنف اشرف سفرآرد اما               
پس از هفت ماه ناچار به بازگشت شد و به حوزه علميـه قـم رفـت و درس هـاي                     

اه در  به عبارت ديگر وي پس از حتصيالت ابتدايي فقط هفت م          . حوزوي را پي گرفت   
جنف به حتصيل حوزوي اشتغال داشته است و با اين پشتوانه حتصيلي او امروز خود               

 ؟!را آيت اهللا عظما مي نامد
 و پس از دستگريي مخيين فعاليت سياسي خاصي نداشت و در            1342وي از خرداد سال       
-132 مشـاره    -شرح آامـل زنـدگاني بـه جملـه گـزارش            . ( انزوا به سر مي برد    

در اين شرح زندگاني آمده است آه آشنايان و آساني           - چاپ هتران  81فروردين  13
آه اطالعاتي از وي دارند جرات در اختيـار گذاشـنت اطالعـات خـود را نداشـته                  

 .) اند
آه مشاور عايل رئيس قوه قضاييه اسـت، در معـريف مصـباح                موسوي تربيزي   سيد حسني 

 :يزدي نظريه پرداز حرآت قسري گفته است
دي 17 عده اي از طلبه ها در اعـرتاض بـه مقالـه              56 دي سال    19ه  پس از فاجع  « 



روزنامه اطالعات در توهني به امام تظـاهرات آـرده بودنـد، توسـط نـريوي رژمي                 
مـن خـودم آن     . اي نوشتند   دادند و اطالعيه    شهيدشدند و مدرسني حوزه تشكيل جلسه     

تنـد آقـاي    اطالعيه را براي امضا نزد آقاي مصباح بردم آه ايشان بـه مـن گف              
  در اين انقالب بودم و مبارزه را هم صحيح مـي             43-42من در سال هاي     ! موسوي

در . آنم و دنبال اين آارها نيسـتم        حاال ديگر امضا مني   . دانستم و دنبال آردم   
آـه     امام در نزديكي نيمه شعبان اعالم آرد آه به خاطر شـهداي زيـادي              57سال  

تولـد امـام    (رژمي شـاه، امسـال جشـن        انقالب داده است و به خاطر مبارزه با         
آه آقاي مصباح يزدي يكي از      › راه حق ‹ مني گريمي اما در قم، فقط موسسه        ) غايب

البته آقاي اسـتادي    . گردانندگان آن روز موسسه بودن، مراسم جشن را گرفتند        
از وابستگان به هيات موتلفه آه دزدي هاي وي در واردات تريآهن در هنگـام               ( 

مردم بود و آار اين افتضاح به جملس هم آشيد ويل هيات موتلفـه              جنگ ورد زبان    
» . آن روز از گرداننــدگان آن روز موسســه بــود) ســروته قضــيه را هــم آورد

 ) 1378شهريور 15 -471انقالب اسالمي مشاره  (
آقاي خشونت آه خشونت را با مجالتي نظري خشونت با نيزه مششري، توپ،               مصباح يزدي   

 « ويران آردن شهري با اهلـش در چنـد جـا جـايز دانسـته      موشك و يا آلت و
-42هاي    گويد چگونه مبارزه با شاه را بنا بگفته موسوي تربيزي فقط در سال              مني
دانسته و بعد نه تنها از امضاي نامه اعرتاض به اهانت به امـام                 صحيح مي    43

نسـت آـه    آيا جبز اي  . خودداري آرده چگونه اينك ترويج خشونت را جتويز مي آند         
آن زمان بر جان خود مي ترسيد و امروز با تكيه بر اهرم هاي قدرت و سرآوبي                 
هل من مبارز مي زند و در عرصه تاراج ثروت آشـور و تعـرض بـه جـان و مـال                      

 .ايران مي تازد
مصباح يزدي از فتوا دهندگان قتل هاي زجنريه اي است و در واردات قند و شـكر                 

ر اثر اشتهاي سريناپذير حضرت آيت اهللا ايران بـا          دسيت گشاده دارد به حنوي آه د      
يك ميليون و يكسد پنجاه هزار تن واردات شكر در سـال ، هشـتمني واردآننـده                 

بـا ايـن واردات بـي رويـه توليـدات داخلـي را فلـح و                 . شكر جهان شده است   
شرآت آشت و صنعت آارون بـني       . ناآارآمد آرده و مزارع نيشكر را نابود منودند       

 .ه ميليارد تومان به بانك ها بدهكار و ورشكسته استهشت تا د
. مصباح و هم پالكي هايش مانع از طرح توسعه نيشكر حتا در دولت خامتي شـدند               

رئيس بانك مرآـزي بـا      « : در اين مورد دآرت هبمن آرمان اقتصاد دان  مي گويد          
 مـي   گرايش ضد توسعه اي يك مانع بزرگ بر سر راه فرآيند توسعه صنعيت به مشار              

سياست هاي بانك مرآزي و دخالت هاي شخصي نورخبش در زمينـه جلـوگريي از               . رفت
 ميليون دالر مازاد درآمد نفيت و آارشكين هاي پيوسـته در زمينـه ي               700تزريق  

اجراي بزرگرتين طرح توسعه اي ايران يعين طرح توسعه شكر ، واآنش هاي صنفي و               
بع ارزي به پروژه هاي نيمـه متـام         بعضًا مشكوك اين بانك در زمينه تزريق منا       

 .باعث شد نقطه ي تاريكي را در عملكرد دولت خامتي به جاي بگذارد
سياست ها و خط مشي هاي وي گريبانگري مديريت و برنامه ريـزي نيـز شـد و از                   
طريق اعمال نفوذ در بانك مرآزي از پروژه هاي نيمه متام محايـت آـايف را بـه                  

 آارنامـه  - خـاطره وطـن خـواه    -آرت هبمن آرمان گفتگو با د ( » .عمل نياورد
) 168 مشـاره    -1380 ارديبهشـت    26 چهارشنبه   - روزنامه مهبستگي    -اقتصادي دولت   

گفتين است آه واردات ميلياردها دالر شكر توسط مصباح يـزدي بـه صـورت آـاالي                 
ورود موقت وارد آشور شده و اين آاالها از نـوع آاالهـايي هسـتند آـه بـراي                   

ك آاالي تكميلي و سپس صدور آن به خارج وارد مي شوند و بنابراين از               توليد ي 
حضرت آيت اهللا بـا ايـن تقلـب         . پرداخت عوارض ، حقوق گمرآي و ماليات معافند       

آشكار حتا از پرداخت حقوق گمرآي طفـره رفتـه و آشـكار اسـت آـه از سـاير                    
ت مـردم   بيهوده نيست آه اين شـخص بـه حاآميـ         . ماليات ها نيز حضرات معافند    
مشروعيت حكومت از ناحيه ي مردم مني آيد از         « : باور ندارد و چنني مي فرمايد     

نه آل جامعـه،    . ؟!!مردم چيزي ندارند آه به حاآم بدهند      . ناحيه خدا مي آيد   
نه قشر خاصي از جامعه، نه خنبه هاي جامعه، نه فالسفه و حكماي جامعـه ، نـه                  

ه و نـه هـيچ قشـر و طبقـه اي از             اشراف و ثرومتندان جامعه، نه علماي جامعـ       
در حكومـت اسـالمي، طبـق       . جامعه حق ندارند حق حاآميت را به حاآم واگذارند        

تئوري واليت فقيه، مردم نيستند آه به حكومت مشروعيت مي دهنـد، مـردم فقـط                
پرتو ‹ وي نشريه هفتگي    )  6/10/1369رسالت  .(محايت از حكومت را اجرا مي آنند      

و در بي رمحي و قساوت او مهني بس آه مهپـالكي او آيـت               .ندرا منتشر مي آ   › واليت
آقاي مصباح يزدي اتان را مني شناسيد؟ يكـي از عمامـه            «...:اهللا خزعلي مي گويد   

به سرهاي دوران انقالب را ديدم آافر است، بـه آقـاي مصـباح يـزدي گفـتم و                   
قـاي  آخوند بود، درس مي خواند ويل آافر بـود، آ         . شهادت دادم، اعدامش آردند   

سخنراني آيـت اهللا خزعلـي در مسـجد حظـريه يـزد             ( » . مصباح اين طور قوي است    
مهني جناب ايشان براي رفع هرگونـه       ) 16/7/1376 -80 نقل از عصرما مشاره      31/2/76

در اسالم چاره هـا     « : شبهه صرحيا گفته است آه بردگي در اسالم ملغا نشده است          
رچيده شود ويل اين به آن معنا نيست        و تدبريها انديشيده شده تا نظام بردگي ب       



اگر در جنگ مشروع مسلمان ها بـر آفـار          . آه بردگي مطلقًا در اسالم حمكوم است      
مسلط بشوند و آا را اسري بگريند اسري آافر دردست مسلمانان پريوز، حكم بـرده               

امروز هـم اگـر چـنني جنگـي اتفـاق           .را دارد و احكام بردگي بر او ثابت است        
اين گونه نيست بردگي به طـور آلـي برچيـده شـده             . مهني سان است    بيفتد، حكم   

 -گفتگو با حجـت اسـالم مصـباح         ( » ...باشد و الزم باشد آه آتاب عتيق شسته شود        
 )10/7/1372اطالعات 

طرفه اين است آه اين حضرت با وجود لفت و ليس و قدرت بي حـد بارهـا منكـر                    
و آدم منا روزي از ايران بـريون        وطن و ملت شده است و معلوم نيست اگر اين دي          

مالزده  مـي توانـد      برود زير سقف اين آمسان ، در آدامني ديار به جز ايران             
چنني آسوده و مرفه از دسرتنج ديگران زندگي آند و حقوق اوليه آا را              

 . زير پا بگذارد
 

 آيت اهللا مهدوي آين
نهمـه  بـزرگرتين     مهدوي آين ظاهرا از از رهربان هيات موتلفه نيست   و بـا اي              

او  با اعتالي جنبش دوم خرداد از هيات         .  ياور  هيات موتلفه نيز  بوده است       
موتلفه فاصله گرفت  و پس از مدتي مانند رفسنجاني صالح را در دوسيت با هيات                

در حسن روابط او با ضـت آزادي مهـني          .  موتلفه ديد وبه آغوش موتلفه بازگشت     
ضـت آزادي   « :   گفته اسـت    60هدوي آين در سال     بس آه رفسنجاني مي گويد آه م      

عبـور از حبـران ـ    (» .مايل است از نامزدي ايشان محايت آند صـالح ندانسـتيم   
 )295رويه 

گرفـت آـم      طلبان فاصله مي    از اصالح   رفسنجاني از آغاز با يك خط بسيار آشكاري       
 منتظـري   حاآميت واليت فقيه بود درحاليكه خبشي از اصالح طلبان بـه مـرور بـه              

. حكومت او مني داننـد      متايل پيدا آردند و خبشي نيز واليت فقيه را   به منزله              
مهدوي آين نيز مهچون مصباح يزدي حاآميت واليـت فقيـه  را بـاالتر از  قـانون                   

داند درحاليكه جماهدين انقالب اسالمي در مهـان حمـدوده قـانون اساسـي                اساسي مي 
 خيلي زود  با پشتيباني از  ويل فقيه نشان           مهدوي آين . فقيه را قبول دارند     ويل

آه اختيـارات ويل      آايي«:  داد آه با جنبش دوم خرداد مهخواني و مهراهي ندارد         
ايـن  . آننـد   داننـد اشـتباه مـي       فقيه را حمدود به يازده بند قانون اساسي مي        

توانـد درآن دخالـت آنـد نـه آن آـه              فقيه است و آسـي منـي         بند خاص ويل    يازده
) 16/2/76منازمجعـه هتـران  (» . باشـد  ارات ويل فقيـه منحصـر بـه ايـن نكـات       اختي

«  :درحاليكه جماهدين انقالب اسالمي برداشـت ديگـري از ويل فقيـه داشـته انـد     
ملـي    عنوان سندي برآمده از انديشه اسالمي و به مثابه ميثـاق            قانون اساسي به  

 آارهاي تعيني شده در     ضامن مشروعيت نظام اسالمي است و ويل فقيه براساس ساز و          
مقـام  ... شود و نبايد مافوق اين قانون تلقـي گـردد           قانون اساسي انتخاب مي   

مقـامي    مردم در چارچوب موازين ديـين و نـه           مقامي انتخابي از سوي       واليت فقيه 
آننـده اقتـدار      خداوند است و قانون اساسي يگانه عامل تضمني         انتصابي از سوي    

 ). 28/8/76عصر ما (» .رود فقيه بشمار مي ويل
مهدوي آين با چپاول وسوء استفاده هاي فراوان ثابت آرده است آه محايت از ويل               

نوري . فقيه علت مادي دارد و با پشتيباني او مي تواند به غارت ادامه بدهد             
 :زاده برخي از اين يغماگري ها را آورده است

ان، شهرداري در يـك     يازده سال قبل در ابتداي آار آرباسچي در شهرداري هتر         -«
اقدام ضربيت جهت توسعه طرح هاي شهري اقدام به متلك بيش از يـك ميليـون مـرت                  

ويل با توجـه    . اراضي موات و آوهپايه اي روستاي آن در جماورت غربي هتران آرد           
به اين آه آقاي مهدوي آين خود را مالك باملنازع اراضي مذآور مي دانسـت بـه                 

ه رقمي در حدود يك ميليارد تومان به عنوان مـا           اين عمل اعرتاض آرد و مطالب     
و شـهرداري بـه     . به ازاي آن را داشت آه با بي توجهي شهرداري رو به روشـد             

استناد قوانني اراضي موات شهري زمني ها را در متلك خود نگهداشت و ايـن سـنگ                 
 .بناي صدور حكم تكفري آرباسچي توسط مهدوي آين گرديد

 فرهنگي وابسته به جناح راسـت اسـت آـه در پوشـش     جامعه الصادق، يك موسسه -
بنياد فرهنگي و برخورداري از معافيت مالياتي به امور جتـاري در سـطح آـالن                
اين موسسه آه به رياست آيت اهللا مهدوي آين اداره مي شـود بـه طـور آامـل در                    

 .جناح راست سنيت بوده و هيات موتلفه اداره امورآن را عهده داراستاختيار 
طبقـه در تقـاطع     12هشت سال قبل جامعه الصادق احداث يـك مرآـز جتـاري             حدود  

خيابان وليعصر و طالقاني را طرح آرد از آجنا آه عوارض قانوني احداث بنـاي               
مذآور رقمي بالغ بر ده ميليارد تومان مي گرديد و مهدوي آين قصد پرداخت آن               

ناح راست بـر سـر      و چند سال بني شهرداري و ج      . را نداشت آار به منازعه آشيد     
تا سراجنام با مداخله حمسن رفيق دوست جامعـه از          . اين امر درگريي ادامه داشت    

ختفيف هشت ميليارد ختفيف براي احداث پاساژ مذآور هبره مند شـد و هـم اآنـون                 
 .ساختمان مذآور با سرعت در حال اجراست



اي صنعت و   توضيح اينكه موسسه جامعه الصادق داراي شعب اقتصادي آالن در خبش ه           
اجيـاد  ) جامعـه ( خدمات است و آارخاجنات نساجي و توليد پوشاك نيز حتت عنـوان           

 .آرده و درآمد سرشار معافيت مالياتي آن نصيب اغنياي هيات موتلفه مي گردد
در زمان تصدي مهدي آروبي به بنياد شهيد، دآرت والييت وزير خارجه وقت اقدام  -

والييت به جـاي    .  درصد برخوردار گرديد   50 به خريد يك خانه مصادره اي بيش از       
هباي آن، خانه قدميي خود در خيابان شريعيت را به سه برابر قيمـت بـه بنيـاد                  
شهيد واگذار آرد و باقيمانده پول خانه نيز به صورت قسطي به مدت سـي سـال                 

 ميليـون تومـان     800برنامه ريزي شد قيمت اين خانه امروز يـك ميليـارد و               
 .است

 خامنه اي طي دستوري صريح به حمسن رفيق دوست چند قطعه زمـني و بـاغ   آيت اهللا -
يكـي از   . در هبرتين نقاط هتران را به پرسنل و قضات دادگاه انقالب واگـذارآرد            

 هزار مرت و معروف به باغ گيو واقع         200اين قطعات باغ بزرگي به مساحت حدود        
 ضربيت متام درختـان بـاغ       پرسنل دادگاه مذآور دريك اقدام    . در اراج هتران است   

مذآور را قطع و با گرفنت امتياز ها و ختفيف هاي آالن از شهرداري اقـدام بـه                  
 .تفكيك و ساخت و ساز درآن منودند

توضيح اين آه آليه قطعات اين باغ به پرسنلي واگذار گرديد آه به نـوعي در                
 . شرآت داشتند67حماآمات فوري درون اوين در سال 

اشگاه سابق شاهنشـاهي بـه منـازل مسـكوني پرسـنل حفاظـت و       تبديل اراضي ب -
اطالعات نريوي انتظامي از ديگر موارد تصرف غريقـانوني امـوال دولـيت و وقفـي                

 .است
در دوره اول رياست مجهوري رفسنجاني، قسـميت از اراضـي باشـگاه مـذآور جهـت                 

ا سرتيپ  ام. احداث ستاد حفاظت و اطالعات نريوي انتظامي اختصاص داده شده بود          
حممد رضا نقدي، رئيس حفاظت و اطالعات نريوهاي انتظامي با اسـتفاده از حصـار               
غريقابل نفوذ منطقه نظامي، اقدام به خانه سازي در اراضي مـذآور آـرد و آن                

البته اين ساختمان سـازي بـا       . ها را به پرسنل حفاظت و اطالعات واگذار منود        
 .چشم پوشي شهرداري اجنام گرفت

رداشت مبلغ يك ميليارد و پانسد تومان توسط علي رازيـين از سـپرده   موضوع ب -
هاي توديع شده مردم در صندوق دادگسرتي از رازهاي مهمي بود آه توسط پرسـنل               

اين آار با پيشنهاد رازيين به يزدي اجنام مي گرفـت           . بانك مرآزي افشا گرديد   
دم است آه به دليل     بلكه سپرده هاي مر   ( و پويل آه اساسًا مالك آن دولت نيست         

بـه صـندوق امانـات      ... و يا سـهم االرث صـغار حمجـورين و         ... اختالفات حقوقي 
رازيين به يك حساب سپرده شخصي واريز مـي آـرد آـه             .) دادگسرتي سپرده مي شود   

 درصد اين سپرده به قضات وابسته به        24عالوه بر استفاده خود و نزديكانش از        
 . مابه التفاوت حقوق پرداخت مي آردتيم يزدي و مدرسه حقاني پاداش و 

 :در گزارشي آه بانك مرآزي از عمليات اين حساب ارائه داده بود آمده است
 -آميتـه امـداد   :گريندگان عمده اين آمكها به غري از اشخاص حقيقي عبارتند از          

 سازمان حج و زيارت جهت اعزام قضات به سفر حج، حفاظـت اطالعـات               -دفرت رهربي   
 ...ارتباطات و فرهنگ اسالمي وسپاه، سازمان 

در زمان وزارت مريسليم در وزارت ارشاد يك ميليـارد تومـان از پـول شـرآت      -
به يكي از اعضاي هيـات موتلفـه        ) سپرده هاي مردم بابت حج    ( فرهنگ و توسعه    

) وام بـدون هبـره    (وام داده شد تا در قم چاپخانه بسازند و قران چـاپ آننـد             
سازمان تبليغات  (كي از ادهاي حتت آنرتل جناح راست        چاپخانه مذآور بعدًا به ي    

به مبلغ دو ميليارد تومان فروخته شده ويل هنوز يك ميليارد اصل وام             ) اسالمي
هـا در پرونـده قتـل هـاي            ناگفته -علي رضا نوري زاده   (» .مسرتد نگرديده است  

 )49-52 رويه -زجنريه اي 
اسـيس دانشـگاه امـام صـادق مـي          آيت اهللا منتظري در خاطرات خود در زير خبش ت         

من براي هيات امناي آجنا افرادي از مجله آقاي مشكيين، آقـاي مهـدوي              « : گويد
آين، آقاي امامي آاشاني ، آقاي اميين و آقاي خامنه اي را معريف آردم، آقـاي                
خانيان و آقاي نويد و آقاي مهديان هم جزو هيات امنا بودنـد چـون سـرمايه                 

عد آمدند و گفتند براي دانشگاه حمل ساخته اي را پيـدا            ب. اصلي مال آا بود   
آردمي برنامه را در آجنا اجراآنيم و اين زمني را به عنوان پشتوانه ي مايل آن                

باالخره با نامه اي آه من نوشتم آقايان آن حمل را در اختيار             . قرار مي دهيم  
نـد آـه    بعد صحبت شد آه يك آارخانه نساجي هـم در مشـهد تاسـيس آن              . گرفتند

آقاي نويد خيلي اين طرف و آن طرف رفت من هـم            . پشتوانه ي مايل اين آارباشد    
با وزارت صنايع متاس گرفتيم با آقاي طبسي متاس گرفتيم تا           . به آا آمك آردم   

باالخره اين آارخانه را آه يك آارخانه مفصلي هم بود براي اين منظور تاسيس              
 .آردند

شگاه امام صادق اين بود آـه افـرادي در ايـن    عمده هدف ما از تاسيس دان ....
دانشگاه تربيت شوند آه با زبان هاي خمتلف آشنايي داشته باشـند و مبـاني و                



 ...مسايل اسالم را بدانند و با علوم جديد و مسايل روز دنيا هم آشنا شوند
اين تشكيالت يك اساسنامه اي داشت و در آن اساسـنامه رياسـت عاليـه آن بـه                  

اشته شده است، من هم جزو هيات موسس بودم و هم رياست عاليـه را               عهده من گذ  
 .آيت اهللا مهدوي آين هم از طرف من براي رياست آجنا منصوب شد. داشتم

بعد ظاهرًا بني هيات امنا و مهسر مرحوم توليت مناقشاتي پيدا شده بود و به               ....
 امام الصادق    آه يكي از امناي جامعه     -راهنمايي آقاي حاج سيد رحيم خانيان       

 پيش من آمدند و اظهار آردند اموال در اختيار جامعه االمـام الصـادق               -است  
 :در آن جلسه من اين امر را قبول آردم و چيزي نوشتم ويل گفـتم  . قرار گريد

اوال جباست اموال ختميس شود چون من بعيد مي دامن ايشان اموال را ختمـيس آـرده                 
 به آارهاي فرهنگي در قم بود، بايد اقال ده          باشند و ثانيًا نظر مرحوم توليت     

. مدرسه در قم ساخته شود چون مدارس براي بچـه هـا در قـم بسـيار آـم اسـت                    
آقايان هر دو شرط را پذيرفتند ويل بعد آقايـان امريحسـيين نسـبت بـه امـوال                  
ادعاي وراثت آردند و شكايت منودند و باالخره نه مخسي داده شد و نه مدرسه اي                

البتـه مـي    . و من فعال از جريان امر اموال بكلي بي اطالعـم            . ا شد در قم بن  
را با وسعيت آـه داشـت بـه         ) دامن آه آقاي مهدوي آين باغ زنبيل آباد ساالريه          

قيمت خيلي نازل فروخته اند در صورتي آه جبا بود اقال از من استفسار مي شـد                 
 رويـه   -1پوشينه  ( اني  جاي تعجب است آه اخريًا در خاطرات آقاي هامشي رفسنج         . 

در صورتي آـه ايـن      !  ذآر شده آه من مخس آن اموال را برداشته ام           ) 285
مطليب است خالف واقع ، زيرا اموال عبارت بود از باغات و امالك و سه ميليـون                 
پوند در بانك لندن، و توجه نشده من آه از مخس اموال را از پول هـاي لنـدن                   

 »!!! د و ساالريه و امالك موجود؟برداشتم يا از باغات زنبيل آبا
. يك بار مهدوي آين گفته من حممد رضا لوي نيستم و حممد رضا مهدوي آين هسـتم                  

او راست مي گفت و اآنون مهه مي دانند جايي آه مي توان مال مـردم را خـورد                   
حممدرضا مهدوي آين ترديد به خود راه مني دهد و سد البته در ايـن مـورد دسـت                   

باري در انتخابات رياست مجهوري خـامتي در        . ي را از پشت بسته است     خاندان لو 
احتاد موتلفه و آين موقتًا دچار شكاف شد و  دستاربندان حـاآم ببـه               1374سال    

 »جامعه روحانيـت «تقسيم شد يعين در تنها تشكيالت عمامه بسران  »يت«و  »يون«
. را تشـكيل داد   انشعاب شد و مهدوي آين به آن طرف رفـت و جامعـه روحـانيون                

امروز گويا پي برده اند آه مهگي بر سر يك سفره نشسته اند و بايد دو بـاره                  
از : مهدوي آين جمسم اين مجله مريزا آقا خان آرماني است آـه گفـت    . وحدت آنند 

طايفه آخوند و مال برحذر باش آـه اگـر دوسـتت باشـند مالـت را مـي                   
 .خواهند و اگر دمشن شوند خونت را مي خورند

 

 علي اآرب  والييت 
دآرت علي اآرب والييت  پزشك آودآان آه در اول  خيابان ختت تـاووس  مطـب داشـت                     

. به سبب نزديك شدن به موتلفه به قدرت  دست يافـت و وزيـر امورخارجـه شـد                  
براي اينكه بدانيم  اين شخص چه باليي سر وزارت امورخارجه ايران آورده است              

:  مهر سرآنسولگري مجهوري اسالمي توجه بفرماييد      به يادداشت هاي علي اآرب اميد     
 وي قبل از انقالب     …مامور رمز سفارت رژمي درآابل آي بود؟        › داود خودآار « ‹

  … آالس ابتدايي شاگرد آبدارخانه يك حمضر طالق و ازدواج بود          5باسوادي معادل   
تاي شاگرد آبدارخانه يادشده بعد از انقالب ، بسيجي و قاري حمله خود در روسـ              

مهان دهي آه والييت وزيرخارجه مهه اهايل ذآور آن ده از مجله            . رستم آباد مي شود   
. و دو برادر ديگرش را وارد وزارت خارجه مي آند         › داود خودآار ‹چوپان حمل و    

وي ابتدا بعنوان گارد حمافظ وزير و سپس مـامور رمـز وزارت امورخارجـه بـه                 
زدواجي آه قـبال شـاگرد آبدارخانـه آن         خواستگاري دخرت رئيس دفرت حمضر طالق و ا       

بوده رفته با اين دخرت ازدواج مي آند و آابل اولني ماموريت وي بودآه قضـيه                
وي . سياست افغاني رژمي باعث مي شود مورد توجه جناح تندرو رژمي قـرار بگـريد              

فردي آامال غريطبيعي آامال مريض از حلاظ رواني و مملو از آمبودها و عقده هـاي                
دريك اقدام بي سابقه درغياب خدادادي آه بـه مرآـز رفتـه             .  گونه بود بيمار

بود دستورداد متامي درخت هاي سفارت را آه باعث شـكوه و زيبـايي طبيعـي آن                 
تا مثل نرون آه از سوخنت شهر روم لـذت بـرد از             . شده بود بريده و بسوزانند    

ري آـه سـفارت     بـه طـو   . سوخنت انبوهي از درختان در حموطه باغ سفارت لذت بربد         
پس هـيچ   ) 110رويه  -مهاجنا(».مورد اعرتاض اداره حفظ حميط زيست آابل قرارگرفت         

جاي شگفيت نيست آه هيات موتلفه با فرستادن چنني نوابغي به وزارت امورخارجه              
پاآسـتاني هـا    « :شكست ها و خسارت هاي فراواني نصيب ايرانيان آرده باشـد            

قوله منافع ملي خود قلمـداد منـوده بـراي          اعمال خود درافغانستان را جزو  م      
اما معلولني فكري وزارت خارجه     . حتقق سياست هاي خود شبانه روز آار مي آردند        

در هتران و پيشاور پاآسـتان هرگـز منـي توانسـتند ايـن مقولـه را بـه خـود                     
بقبوالنند آه يك افغانستان مستقل و آباد و قدرمتند به داليل اشـرتاك قـومي و                



يران مهانطور آه در زمان شاه سياستمداران انديشمند و برجسته ،           فرهنگي با ا  
خواهان آن بودند باعث ثبات منطقه گرديده در راستاي عمق منـافع اسـرتاتژيك              

بـرادران هنـوز در رويـاي صـدور انقـالب و تشـكيل              . ملي مـا قرارمـي گرفـت      
بطـور  از مجعيت افغانستان دل بسته بودنـد و           % 20امپراتوري جهاني اسالم به     

بيمارگونه اعتقاد داشتند با سياست اجياد تفرقه واختالف ، روزي جماهـدين سـين              
تضعيف يا نابود شده و سراجنام زمينه براي يك حكومت شـيعي در آابـل فـراهم                 
خوهد گرديد  و به اين ترتيب آب به آسياب دمشن رخيته و متام مدت عليه منـافع                  

رويـه  -مهاجنا(» . و نقشه مي آشيدند    ملي و اسرتاتژيك مردم ايران آار مي آردند       
115( 

پس جاي شگفيت ندارد آه در اين وزارختانه آه به تيول هيات موتلفه تبديل شده               
است توطئه قتل و ترور  نه تنها خمالفان بلكـه هرآسـي را آـه بـاب ميلشـان                    

در اولني جلسه بعد از بازگشت من از اسالم آباد و جعفـر             « .نباشد طراحي آنند  
از مرخصي ساليانه و بر اساس دستورالعملي آه وي از مرآز با خـود              آريا پور   

آورده  بود به علت مترد سه يا چهارنفر جماهد سرشناس افغاني از يكي دو گروه                
جهادي قرار شد آا به هر حنو ممكن تنبيه شـده و سـزاي گسـتاخي بـه رهـرب را                     

 خامنـه اي بـد      ظاهرا اين عده در مسيناري ، جايي، جلسه ايـي  از           . بپردازند
گفته و از اينكه در ديداري از هتران وي آا را علي رغم چندين هفته معطلـي                 
و وعده و وعيد به حضورنپذيرفته گاليه مند بوده خامنه اي را متفرعن و متكرب               
و خود گم آرده ناميده بودند و اينكه رهرب يك آشور اسالمي چرا بايد خـود را                 

منام امام زمان هم عينـا ايـن مطالـب را بـا             و سربازان گ  . طاقچه باال بگريد  
مدارك و  قرائن و شواهد الزم از مجله نوارضبط صوت شده از ميكروفن خمفـي يـا                  
نوار ويديويي از تلويزيون مداربسته و غريه به خامنـه اي و فالحيـان منتقـل                

من اينجـا   . منوده و دستور اعدام انقالبي اين خبت برگشتگان را دريافت داشتند          
م اسامي آن عده را نربم و تاريخ ماوقع را ذآـر نكـنم تـا ايـن حادثـه                    جمبور

درميان حوادث مشابه آن گم شده و خداي ناآرده خون بيگنـاه يـا بـا گنـاهي                  
اما اسناد و مدارك الزم توسط اينجانب در جايي به امانت گذارده            . رخيته نشود 

 ايـران و    شده و در پي حاآميت ملت ايران بر سرنوشت خـود بـه پيشـگاه ملـت                
سپس نام  › اميدمهر‹ ) 190-189 رويه   -مهاجنا( » .مسئولني مربوطه ارائه خواهدشد   

افرادي را درآه  مصمم به از بني بردن آن جماهدان نگون خبـت بـوده انـد چـنني                    
جعفر آريا پور مناينـده ويل فقيـه و وزارتاطالعـات و امنيـت و               « : آورده است 

عات وامنيت در پيشاور ، آـاظمي مـامور         حممدرضا عرفاني مامور رمز وزارت اطال     
رمز منايندگي ، خـدايي رئـيس دفـرت مناينـدگي ؤ سـليميان مسـئول امورآنسـويل                  

اعزامي از مرآـز بـا پاسـپورت        ( منايندگي و فرجي مرتجم اردو  زبان منايندگي         
 )190مهاجنا رويه ).( سياسي به عنوان ديپلمات

ماموريت ثابت و چندين ماموريـت      من در هيچيك از سه      « :اميد مهر مي افزايد     
موقتم هيچكدام از روساي منايندگي رانديدم آه اقدامي درجهت منافع ملي مردم            
ايران به عمل آورد و دوره آوتاه مدت ماموريت شريخدايي يك مـورد اسـتثنايي               

وي هر نوع توصيه به نفع ملت ايران را مي پذيرفت وقيت يكـي از ايـران                 . بود
توصيه منود آرسي زبان فارسي راآه در زمـان وقـوع انقـالب             دوستان حملي به وي     

اسالمي به دستور ضياء احلق حاآم نظامي پاآستان در دانشـگاه پيشـاور تعطيـل               
گرديده بود طي مالقات باحكمران حمل و وزراي مربوطه احياء منايد مهني آار راهم              

وان مـداح   در زمان وي هيچ روزنامه و نشريه قالبي به عنـ          . آرد و موفق گرديد   
ماليان داخل آشور در پيشاور چاپ نگرديد، و اين درحـايل بـود آـه مـن درمهـه                   
ماموريت هامي شاهد اين بودم روساي ماموريت براي بدست آوردن دل آخونـدهايي             
آه باعث ماموريت آا شده بودند باخرج مبالغي گزايف روزنامه هاي جعلي چـاپ              

چقدر روزنامه هاي خارج از آشور از       وبه مرآز ارسال مي منودند آه نشان دهند         
مثال هم صاحلي سرآنسول سابق در مببئي       . انقالب آخوندها تعريف و متجيد مي منايند      

هند وهم جنفي سرآنسول سابق در پيشاور پاآستان پول هاي آالني به برخي افراد              
اين اشخاص نيز با خـرج      . حملي مي دادند تا به اصطالح روزنامه حملي چاپ منايند         

 دهم اين مبلغ روزنامه هاي قالبي چاپ مي منودند آه حتا يك مشـاره آن نيـز                  يك
به علت غري قانوني يا غري قانوني جماز بودن و عدم ثبت آن در مراجع رمسي درحمل                 
به فروش مني رفت و متامي مشاره ها آه در ترياژ سد تا پانسد نسخه چاپ مي شـد،                   

مل اظهارات مقامـات رژمي و برخـي        توسط سرآنسول به مرآز ارسال مي شد، آه شا        
از آخوندهاي درباري و عكس و تفصيل زندگي به اصـطالح انقالبـي آنـان بـود و                  
آخوندهاي مزبور نيز در ديدار با دوست و فاميل و آشنايان خود يك نسـخه از                
آنرا به آنان مي دادند تا نشان دهند آوازه معروفيـت و حمبوبيـت آنـان بـه                  

صاحلي و جنفي هر هفته مبلـغ زيـادي         . ي پيداآرده است  خارج از مرزهاي نيز تسر    
اين . نيز بابت ارسال اين نشريه قالبي با پست سياسي به مرآز منتقل مي شدند             

در زمـان   . روند تا آخرين روزي آه من در آنسولگري پيشاور بودم ادامه داشت           
شريخدايي يك مسينار فرهنگـي منطقـه اي نيـز باشـرآت مجـاهري آسـياري ميانـه،                  

در ) سازمان مهكاري هاي منطقـه اي     (اآستان ، ايران و ترآيه در چهارچوب اآو       پ



متام سعي  وي اين بـود       . پيشاور و درحمل  هتل اينرت آنتينانتال برگزار گرديد        
باهيات هاي  اعزامـي از آشـورهاي فارسـي زبـان منطقـه درچهـارچوب تـاريخ                  

ويان اين آشـورها بـه      وادبيات فيمابني مهكاري تنگاتنگ و مشرتك داشته پارسي گ        
عنوان مرياث مشرتك مهه ي آنان قلمداد گرديده و درصورت لزوم متام مـوادفرهنگي              

را در  ) آتب فارسي ، ديوان اشـعار و نوارآاسـت و فـيلم ويـديويي و غـريه                ( 
وي اجازه نداشت از بودجه سري براي اين قبيل         . اختيار اين هيات ها بگذارمي      

دجه سري براي قتل و جنايت و صدور انقـالب بـود            بو. آارهاي فرهنگي خرج منايد   
در نتيجه اين مهكاري ها درجريان اجـالس مسينـار بـه            . نه توسعه فرهنگ ايراني   

مالقات هاي دوجانبه و چند جانبه و دعوت هاي عصرانه و هديه ديوان اشـعار و                
آتاب هاي تاريخ ادبيات ايران و حتا نوارهاي آاست موزيـك اصـيل ايرانـي و                

بالعكس ديپلمات هاي آارآشته و خربه ترآيه آه از آنكـارا           . سنده گرديد غريه ب 
و اسالم آباد آمده بودند تا مي توانستند خـرج آردنـد و ميهمـاني دادنـد و                  
راديو و تلويزيون و مهه نشريات حملي را درآن  چندروز  خريدنـد و در اثنـاي                  

ق بسـربردند و     ساعته با هيات هـاي فـو       24سيمنار سخن ها سردادند و تقريبا       
واقعا ما سه روز آخر مسينار اصال روساي هيات هـاي اعزامـي از تاجيكسـتان ،                 

 را نديدمي اما روز پاياني حكيم اف شاعر تاجيـك و            …ازبكستان، ترآمنستان و  
رئيس هيات اعزامي از تاجيكستان به اتفاق مهتاهاي ازبـك و تـرآمن خـود بـا                 

مفهـوم  . ترك ها را  بر باد دادنـد         سرودن اشعاري به زبان فارسي متام زمحات        
اين شعر رشد و منو درخت  باشكوهي در تاجيكستان با تـاروپود عشـق و حمبـت و                   

بـا چـنني    ) 199-198مهاجنـا رويـه     ( » .دوسيت بود آه ريشه در سرزمني ايران داشت       
عداوت و دمشين با فرهنگ ايران و زبان فارسي است آه حتا با امحد شـاه مسـعود                  

ن و تاجيك است دمشين مي آنند و آوشش مي آنند وي را در مطبوعات                آه فارسي زبا  
مناينـدگان   ) 218-219رويه  ( غرب بنياد گرا قلمداد آرده و فاحته وي را خبوانند         

حزب اهللا به اينها بسنده نكرده بلكه با ازدواج هـاي مصـلحيت و صـيغه پـس از                   
 مسـئوليت و بـدون      پايان يافنت ماموريت خود گروهي زن و فرزند را بدون هـيچ           

و ) 223رويـه   .(هيچ آمك مايل در اين آشورها از خود به يادگـار مـي گذارنـد              
سراجنام اين آه ايران از قاچاقچيان منونه هاي اورانيوم دريافـت مـي داشـته               

در آتاب علي اآرباميد مهر به قسميت از صورت مذاآرات ژنـرال بازنشسـته              . است
آمده است آه با آخوند زاده سفري مجهـوري         اسحاق خان رئيس مجهور سابق پاآستان       

خوشحامل دولـت مشـا بـا       « : امضاء شده است  ) 1374(اسالمي ايران در اسالم آباد      
اعطاي قسمت آوچكي از اراضي خود درخليج گواتر به پاآستان براي مهيشه مساله             
تردد قايق ماهيگران پاآستاني به آب هاي فالت قاره ايران را حل و فصل منوده               

قابل آن نويد مي دهم آشوربزرگ مشا درتوليـد اولـني مبـب امتـي اسـالمي در                  در م 
پاآستان شريك بوده و عنقريب به آمك مهندسني جمرب دو آشور بـرادر و مسـلمان                

آشوري آه سرشار از منابع گاز      » .صاحب اين تكنولوژي جديد عصر حاضر خواهدشد      
دو سلسله لوي و حكومت     است  نريوگاه امتي به چكار مي آيدش ؟ ايران آه درطي             

اسالمي ويل فقيه  از  حل مشكل رود هريمند با وجود دادن مهه گونـه امتيـازا ت                    
عاجز مانده است مبب امتي مي خواهد چه آند؟ جز اينكه اين واپس گرايان ايران               
 و جهان را با فاجعه عظيم آشتار انسان هاي بي گناه و ويراني روبرو سازند؟

ا با برگزيده اي از  رهنمودهاي هامشي رفسنجاني به وزارت           در پايان اين خبش ر    
اگرشخصي آاراقتصادي درايران داشت ويزا بدهيـد       « : امورخارجه پايان مي برمي   

نبايد فراموش آرد يكي از علل موفقيت امـام غـري از            . بعدا به ما اطالع دهيد    
از حلـظ   بعضي دوستان خملص خارجي ، دو مساله پول از بازار و آدم هـاي فعـال                 

گفتاري و رفتاري در داخل و خارج تا مرحله انقالب  و متاس با حمافل جهـاني و                   
برادران تا سرحد امكان بايد مانع از استفاده ضـد انقـالب در             . تبليغي بود   

خارج از اين ابتكارات و شگردهاي ما باشند، بايدسعي منود منابع مـايل آنـان               
لح شودما وزنـه سياسـي خـود را در           اگر بني اعراب و اسراييل ص      …مسدود  شود  

مهچـون  ) هباييـت   (  بايد عوامل آليدي اين فرقـه        …منطقه از دست خواهيم داد    
منظور هامشي ديـن زردشـت      (  براي زردشتيسم    صهيونيست هاشناسايي و معريف شوند    

تبليغات بايد شناسـايي    . نيز اخريا دآان و دستكي درخارج جورآرده اند         ) است
 ترين حكم در اسالم اصلي است آه عليه ارتـداد و عناصـر              اصلي. و تنبيه شوند  

 .مرتد جاري مي شود
خوشبختانه دراروپا مشكلي ندارمي اغلب آشورها دوستان جتاري درجه اول مـا             -

.  ضد انقالب اروپـا نيـز خوشـبختانه خنثـا و  مهـار شـده انـد                    …هستند
اسـنادي  . برادران خوب آار آردند ، درين مورد مهه ادها  يد واحد بودند            

 گروهك اسـت    30 ايل   20صحبت  . دارمي آه آاروز به روز بيشرت جتزيه مي شوند          
برادرمان حاج آقا فالحيان اصطالح ميكروينـزه يـا ميكروبيـزه را بكـار              . 

بعضي از اين عوامل و جتمع ها به گروهك ها ي چند نفره جتزيه              . برده بودند 
ويت شده آه اين روند بايـد       شده اند و اختالفاتشان خوشبختانه تشديد و تق       



 صحبت از جذب برخي نريوها است تا اختالف فعاالن سياسي و قشر             …ادامه يابد 
ثرومتندي آه ممكن است خمارج تبليغات وسـاير اقـدامات ضـد انقالبـي آـارا                
متقبل شوند تعميق و گسرتش يافته و تا حـد عـدم پيونـد دامي ايـن دوقشـر                   

جتربه اروپا را دارمي گرچه آـا منـابع         به هرحال درين مورد       .ادامه يابد 
درنتيجه در فكر اين هم هسـتيم آـه ضـدانقالب           . مايل اندآي داشته و دارند    

-212مهاجنا رويه    ( ».پولدارآمريكايي با فراريان اروپا نيز پيوند خنورند      
211-208 « 

-   
 

 تشكيالت مهسو با هيات موتلفه
 :تشكيالت مهسو با هيات موتلفه عبارتند از

اعضاي مرآزي جامعه مزبـور     .  شكل گرفت  1367معه روحانيت مبارز آه در سال       جا-
،  علي اآرب    )هبرماني(حممدرضا مهدوي آين، علي اآرب هامشي رفسنجاني        : عبارتند از 

 آرماني، حمسن جمتهـد شبسـرتي،        ناطق نوري، حممد يزدي، خسروشاهي، حممدعلي موحدي      
آرب غيوري، حمي الدين انواري، عباس      حممد امامي آاشاني، حسن روحاني، سيدعلي ا      

 .. علي عميد زجناني و
فرد است و اعضاي برجسته        دبريآل جامعه مزبورحسن غفوري    -مهندسني    جامعه اسالمي   

 .آن عبارتند از حممد رضا باهنر، مرتضا نبوي و علي عباس پور هتراني فرد
عسـكراوالدي   ب اهللا حاج سعيد اماني و حبيـ -هاي اسالمي اصناف بازار هتران  اجنمن -
 مسلمان 

عبارتنـداز دآـرت    آن اعضـاي . است جامعه خامن مرمي هبروزي  دبري اين -زينب ي  جامعه -
فيـاض      نوخبـت و نفيسـه        ، منريه   )نژاد  لبايف(مرضيه وحيد دستجردي، پروين سليمي      

 . خبش
والييت مي  دبريآل اجنمن اسالمي پزشكان، آقاي دآرت علي اآرب -اجنمن اسالمي پزشكان -

الدين صدر، دآرت مرضيه وحيـد        ديگر اعضاي آن عبارتند از دآرت سيد شهاب       . باشد
 .دستجردي

 . دبريآل اين جامعه علريضا صابر است-جامعه اسالمي آارگران -
 جامعه اسالمي دانشجويان  -
 . دبريآل اين جامعه سيدرضا اآرمي است-جامعه وعاظ هتران -

هايي از سازمان جماهـدين انقـالب اسـالمي نيـز             خبشهيات موتلفه با رفسنجاني و      
 .روابط نزديكي داشته است

 آغاز به آار آرده بود، درسـال        1363هياتي آه بنام رزمندگان اسالم از سال        «
 قوام يافت وبه سرعت تا پنج سال بعد به گروهي متام عيار اما ـان بـه                  1367

 نفر بودند آه ازمهان آغاز      18موسسان اين گروه    . نام انصار حزب اهللا تبديل شد     
 : به سه گروه تقسيم مي شدند1372در سال 

هفت تن از طرفداران يكي از شاخص ترين چهرهاي راستگرا دريكي از مهم             : خنست  
ترين ادهاي مقتدر آشور آه روزگاري در سازمان جماهدين انقالب سـاالمي جنـاح              

 از اين طريـق باروحـاني       انصار حزب اهللا  . حمافظه آار آن حزب را تشكيل مي داد       
عايل رتبه اي درجامعه مدرسني حوزه علميه قم مرتبط مـي شـدند آـه زمـاني در                  

درمنازعـات  ) رهرب حـزب مجهـوري اسـالمي        ( باره علت انتخاب سيدحممد حسيين هبشيت       
مهني روحاني عـايل    . آغاز دهه شست گفته بود اين انتخاب دفع افسد به فاسد است           

دگي امام مخيين در سازمان جماهدين انقالب اسالمي آن حـزب           رتبه طي سال هاي مناين    
رابه جايي رساند آه با استيالي جناح راست سـازمان برجنـاح چـپ آن و خـروج                  

 .جناح چپ فروپاشيد  منحل شد
هفت تن از طرفداران نريوهاي مكالي حمافظه آاران آه مهم تـرين آنـان از               : دوم

 هـدايت مـي شـدند وسـراجنام گروهـي           سوي نريوهاي حزب حموري جناح حمافظـه آـار        
چهارنفره ، به رهربي حسني اهللا آرم آه گرايشـهاي چـپ درون را در درون انصـار                  

اين گروه چهـارنفره پـس از مـدتي از انصـار حـزب اهللا               . حزب اهللا رهربي مي آرد    
جداشدند و با تاسيس گروه هايي چون حـزب اهللا و احتاديـه دانشـجويان حـزب اهللا                  

گفتمان غالب درميان جنبش جوانان خشمگني دهه شست را به دسـت            آوشش مي آردند    
آنان حتا اقدام به انتشار نشريه شلمچه دربرابر شنريه يـا الثـارات             . گريند

آردند آه پس از مدتي جريان اصلي انصـار         ) ارگان رمسي انصار حزب اهللا      ( احلسني  
انصار . ست زند رابرآن داشت تا باخروج ازخفا به تبليغات وفعاليت هاي رمسي د          

مهرمـاه  ( حزب اهللا آه با برهم زدن سخنراني عبدالكرمي سروش در دانشگاه هتران             
ورود خود را به صحنه علين سياست اعالم آرد تا پيش ازآن تنـها اقـدام                ) 1374

به انتشار نشريه اي مي آرد آه چـون بـولنت هـاي حمرمانـه پـاره اي ادهـاي                    
قادات جدي از فضاي فرهنگي جامعه به دولت        قدرمتند منتشر مي شدو درآن با انت      
بـا وجـود ايـن اوج فعاليـت ايـن گـروه             . و روشنفكران هشدار داده مـي شـد       



درانتخابات جملس پنجم شوراي اسالمي بود آه دران انصار حزب اهللا به يـك احتـاد                
نوشته نشده با حمافظه آاران دست زد تا آـارگزاران سـازندگي هـوادار هـامشي                

انصار حزب اهللا در اين مقطع بـه صـورت مـوازي            . لس راه نيابند  رفسنجاني به جم  
برنامه متفاوتي را در دستور آارخود قرار داد، از سويي در خمالفت با پـاره               

) مانند سـينما قـدس و انتشـارات مـرغ آمـني           ( اي مظاهر فرهنگي نوين جامعه      
يـاري  برنامه هاي عملياتي را در دستور آار خود قرار داد واز سوي ديگر با               

گروهي ازمهفكران خويش مانند حسني شريعتمدار ، مهدي نصريي ، يوسفعلي مري شكاك             
ايـن  . به توليد تئوري هاي موردنياز جنبش سرگرم شد       . …، شهريار زرشناس و     

مهفكران آه اآثرا متاثر از آراي امحد فرديد و رضاداوري بودند، به تئـوريزه              
كومت قـانون ، نفـي سـرمايه داري         آردن ضديت باغرب ، آفت هاي دموآراسي و ح        

 مـي   …واتكا به نقش فائقه دولت در اقتصاد از طريق اخذ ماليات هاي سنگني و             
پرداختند و بدين ترتيب در نسبيت شگفت پلي ميان انصـار حـزب اهللا و روياهـاي                 

 چنـان بـراي     1376انتخابات دوم خردادماه    . آموزگاران هايدگر برقرار مي شد    
بود آه حتا اوج فعاليت آنان در جملس پنجم را حتت الشعاع            انصار حزب اهللا حساس     

ياالثارات و شلمچه دو نشـريه مرآـزي انصـار حـزب اهللا و نريوهـاي                . قرار دهد 
پرياموني آن با انتشار ويژه نامه هايي چنان به سيد حممد خامتي هجـوم بردنـد                

يد حممـد   باوجود اين پس از پـريوزي سـ       . آه حتا حمافظه آاران را نيز واپس اد       
ارگان رمسي آـا بـا      . خامتي تشكيالت انصار حزب اهللا دچار آوچكرتين خدشه اي نشد         

به آارخود به شيوه اي گسرتده تـر        . اعالم انصراف رئيس مجهوري جديد از شكايت        
ادامه داد وانصار حزب اهللا به تشكيالتي آشوري بدل شـدآه هتـران و اسـفهان دو                 

در اسفهان به نام آميل آاوه رهربي انصار        .ندبازوي مرآزيت آن به مشار مي رفت      
را برعهده گرفت آه در تدارآات پشتيباني و عملياتي انصار حزب اهللا تا مرآـز               

انصا رحزب اهللا اندآي پس از رياست مجهـوري سـيد           . آشور نيز گشاده دسيت مي آرد     
ده حممدخامتي در قدرت منايي بي پرده خود با محله به اتوبوس هاي آمريكاييان آم             

به ايران نشان دادند آه هيچ چيز عوض نشده است واين مهان چيزي بـود آـه آن                  
نغمه خوان هتييج آننده ايشان بالفاصله پس از دوم خرداد بـرآن تاآيـد آـرده                

عبداحلميد حمتشم ، مدير مسئول ارگان انصار حزب اهللا به هنگـام محلـه بـه                . بود
ن بـا خشـم نوشـت آـه آسـي           اتوبوس هاي آمريكايي سرمقاله نشريه اش را چنـا        

چنانچه اين هشـدارها مـوثر نيفتـد در         ‹ : دربرابر اين پيام و هتديد او آه        
مرحله بعدي عمال خودرا موظف به جلوگريي از مقـدمات عملـي توطئـه آمريكـايي                
عليه مردم سلحشور ايران مي دانيم واين مبارزه عملي را به عنوان يك واحـب               

ز هيچ اقدامي دريغ خنـواهيم آـرد، چنانچـه          آفايي تلقي آرده ودرصورت نياز ا     
غيور مرداني از خيل امت حزب اهللا اخريا به عنوان اولني اخطار درس مناسـيب بـر                 

واين درست درماهي بود آه چندي بعـد دران حممـد خمتـاري ،              › يك مبارزه عملي    
پدرخوانده و چپ   -حممد قوچاني ( » .حممد جعفرپوينده و فروهر ها به قتل رسيدند       

 )  70-68جوان ـ نشرني رويه هاي 
هاي فشـار چيـزي نيسـت آـه بـر مـردم               دخالت و مهبستگي هيات موتلفه با گروه      

اهللا خـان عسـكر       حضرت اسـتاد حبيـب    «: نويسد  پوشيده باشد چنانكه جمله گزارش مي     
انـد،    اوالدي مسلمان آه عامالن آشوب هاي اخري هتران را مفسد و حمارب اعالم آرده             

به نظر وزارت آشور خطاب به خودشان آـه بعيـد اسـت مجعيـت               بد نبود با توجه     
رضـايت مـي    -موتلفه اسالمي از عملكرد و ماهيت گروه فشار بي اطـالع باشـد                  

دادند اسامي اين گروه فشار آه تقريبًا مشخص هم هستند اعالم شود تا انشـااهللا               
.  نيسـت  هاي مهسو در آن فهرست      معلوم شود نام افرادي از هيات موتلفه يا تشكل        

معلـوم   : نويسد مهني نشريه در مورد هيات موتلفه باز مي) 78شهريور 3  گزارش( »
نيست توضيح يا درخواست رهربي هيات موتلفه از مقـام رهـربي در مـورد ابقـاي                 
رفيق دوست در بنياد مستضعفان بابت حق نان و منك و دوسيت با ايشان بوده است                

و سـاختمان هـا و اراضـي بـه اشـخاص            يا وامهه از مشخص شدن واگذاري باغـات         
 )78 شهريور-23 گزارش( ؟ !خبصوصي

 
فساد اخالقي در ميان مدعيان مبـارزه بـا فسـاد و بـي              

 حجابي
سرپرسـت در آـرج تاسـيس گرديـد و در بيسـتم               چهار سال قبل  موسسه دخرتان بي      

 به دنبال رسوايي و افتضاح سردمداران اين موسسه آـه از اعضـاي              1379ماه    دي
 . س هيات موتلفه بودند تعطيل شدسرشنا

چهار سال قبـل ايـن موسسـه        : زاده بشنويد   شرح ماجرا را از زبان علريضا نوري      
علت بدرفتاري اوليا و يـا مـورد جتـاوز            جواني آه اغلب به     براي سرپرسيت دخرتان  

گرخيتند و نيز دخرتان جواني آه از زنـدان           قرارگرفنت از سوي اقربا از خانه مي      
مدند و سرپرسيت نداشتند اجياد شد آه داراي سرپناهي شـوند و حرفـه              آ  بريون مي   

مـرتي درخـيت در       حملي را در خيابـان چهـل و پـنج         . اي بياموزند و درسي خبوانند    



مهـان  (گلشهر آرج در اختيار اين موسسه آه زيرنظر مستقيم دادگاه انقالب بـود            
) وم آــرددادگــاهي آــه شــرآت آننــدگان درآنفــرانس بــرلني را حماآمــه و حمكــ 

هدف از برپايي چنني موسسه اي بسيار واال و انساني بود اما خيلي             . قراردادند
جنسي و رفتار     پناه در معرض بدترين نوع سوءاستفاده       زود اين دخرتان جوان و بي     

هـاي دولـيت بـه        اغلب شب ها اين دخرتان را با اتومبيل       . غريانساني قرارگرفتند 
د و مسئوالن موسسه نيز پنج پنج به نيش مي          ويالها و خانه هاي مقامات مي بردن      

يك آارمند با شرف اين موسسه با ارسال گزارشي براي خامتي ماجرا را             . آشيدند
شرح داده بود و چند روز بعد دريك بازرسي ناگهاني از سوي فرستادگان رئـيس               

 مصـائب خـويش را يادآورشـدند و روز           پنـاه شـرح     مجهوري چند تن از دخرتان بـي      
ي ماه موسسه بسته شد و تين چند از مسئوالن دستگري شدند آه سه تن از                نوزدهم د 

و . هاي سرشناس مجعيت موتلفه اسالمي حاج حبيب و شرآا مي باشـند             آنان از چهره  
 :دستگري شدگان از اين قرار بودند

 برادر مبارز قلي زاده مدير دفرت رياست دادگاه هاي انقالب  -
هاي آرج و از برادران حمـرتم و          آارخاجنات زندان برادر علريضا معتمد مدير سابق      

 .حمبوب اطالعات
هـا    آه در مجع علماي متدين و مومن به انقالب، نيمـه شـب              افرادي    اسامي    البته  

دخرتان را سرپرسيت مي آردند، خدمت ويل امر مسلمانان جهان فرستاده شده تا               اين
اي آـه     گونه  به( هستند  ايشان آه بسيار به حرمت گذاري به عمامه داران حساس           

اي حتـا اگـر شـواهد بينـه نسـبت             اند در پرونده قتل هـاي زجنـريه         دستور داده 
در دست بـود    .. آبادي و خزايي و     دخالت آقايان فالحيان و پورحممدي و دري جنف         به
در باره اين حافظان بيضه مبارك اسالم ناب        .) هيچ وجه مزاحم آقايان نشوند      به

نفر اول پرونده يعين جناب منتظـري مقـدم         .  تصميم بگريند  انقالبي حممدي و والييت   
آنوقــت معــاون . ( رئــيس دادگــاه انقــالب را بــا وثيقــه ملكــي آزادآردنــد

مبـادا    بگذارند تـا      نقدي    وثيقه    زاده و استاندار هتران بايد        آشور، تاج   وزارت
كومـت و   ح  اي درود بر تو بـا ايـن         خامنه  آقاي  واقعًا  . فرار آنند   ميزشان    از پشت 

روزنامه مهبسـتگي در    ) 1379ماه    هبمن13 -843آيهان لندن مشاره    ) (ات  نظام انقالبي 
چـرا در   «: پرسـد   تاريخ م اسفند ماه از رئيس دادگسرتي هتران در اين مورد مي           

آنيد و چرا بـه غـري از يـك نفـر              خصوص خانه هدايت اسالمي آرج اطالع رساني مني       
تند؟ چرا صاحبخانه آه مسئوليت اداره آنرا       ساير متهمان اين پرونده آزاد هس     

 بر عهده داشته است آزاد است؟
خربنگار ما مهچنني سوال آرد مشا در گفتگو با مهبستگي گفتـه ايـد مسـاله جزيـي                  

اهتام آساني آه از آا حتت عنوان متـهمان ايـن پرونـده يـاد مـي                 . بوده است 
 آنيد، چيست ؟

واقع شده است آه ما ابتدا فكـر مـي          در آرج جرمي    : عباس عليزاده پاسخ داد    
آردمي فقط مهان جرم است اما حتقيقات نشان داد جرامي ديگري هم اتفـاق افتـاده                

 .آه رئيس دادگاه انقالب آرج هم اطالع داشته است
و جلـوتر آـه رفتـيم       به جرامي ديگري از مجله مواد خمدر برخـوردآردمي          : وي افزود 

 .جرامي ديگري مطرح شد
چنـد جـرم اسـت و ده        : ونه توضيحي در باره ي جرامي ديگر گفـت        وي بدون هيچ گ   

تعـدادي در آـرج و      . امي  بيست نفر بازداشت هستند و تعدادي را در هتران گرفته         
 .امي هاي ديگر گرفته تعدادي را هم در شهرستان

توانيم چيزي بگوييم چـون بـه حتقيقـات           حتقيقات متام نشده است و مني     : وي افزود 
گومي آه تعدادي در بازداشت هستند و يك نفر آـه             ط اين قدر مي   فق. زند  لطمه مي 

 .اش در زندان سخت است  درصد جانباز است و نگهداري70اشاره آرديد چون 
رئيس دادگسرتي استان هتران در پاسخ به اين سوال آه خانه هدايت اسـالمي زيـر                

 است امـا    حمسن رفيق دوست آجنا را تشكيل داده      : نظر چه سازمان بوده است، گفت     
 .آرده و اهتامي عليه رفيق دوست نيست او دخاليت مني

اي آه آامل نيست چگونه از پيش رفيق دوست صاحبخانه را آـه               نيست پرونده   مشخص
و اما رئيس بـه     . داند  مي تواند متهم اصلي اين افتضاح باشد مربا از اهتام مي          

ي قدرت سرمسـت اسـت      اصطالح دادگسرتي يا هبرت بناميم دادگاه بلخ چنان از باده           
آه حتا لزومي به آراسنت ظاهر قضـايا نيـز منـي بينـد و  بـا آمـال پررويـي                      

تا وقيت من و آقاي هامشي شاهرودي در دادگسرتي و قوه قضـاييه باشـيم               : گويد  مي
و چـنني اسـت آـه    ) 9/12/79روزنامه مهبستگي  (»  .زير بار حتقيق و تفحص مني رومي

فن در بايگاني پرونـده هـاي جنايـات موتلفـه           اين پرونده بدون حتقيق براي د     
. حسن زارع دهلوي با نام مستعار حداد حواله شده اسـت  حكومت اسالمي به قاضي

ناگفتـه  . وي سابقه ماستمايل آردن پرونده ترور حجاريان را بـر عهـده داشـت             
مناند آه  سعيد عسكر شخصي آه ترور به اونسبت اده شد بنا بـه گـواهي پـدرو                   

 حادثه در خانه بود و عامالن اصلي ترور حجاريان با هواپيمايي            مادرش در روز  
آه روزنامه هاي دوم خرداد مشكوك و مرموز قلمداد آردند بسـالمت بـه آراچـي                
رفتند و حكومتگران ايران ثابت آردند آه ابرو مه خورشيد و فلـك در مجهـوري                

 به راسيت آه    اسالمي مهه در آارند آه جنايتكاران و خيانتكاران آسوده بسربرند         



 . ايران آخوندها هبشت جنايتكاران است
 

 حاج آقا مغاني و صيغه هاي او
يك حكمي به ما دادند براي دستگريي حاج آقا مغاني          « : حسني بروجردي  مي گويد    

 .، آخوندي آه مناينده امام د رآرج بود
امـوال  .  حاج آقا مغاني يك سري از اموال آاخ ها را به باال آشيده بـود                 …
اخ مرواريد مال مشس لوي، آاخ وليعهد درشاه دشت، آاخ مادر شاه در شاهدشت              آ

البته يك  . ، آاخ علي نقي ياعلي قلي انصاري درمهرشهر ، آاخ شاه در ديزين              
آقايي هم به اسم حاج آقا مصطفوي آه از طرف دولت موقت آاخ نيـاوران را در                 

 توانسـت محـل آنـد بـرد و          اختيار داشت، متام اثاثيه اي راآه آوچك بود و مي         
بعدٌا او را گرفتند و حماآمه اش آردند، حاال اينكه حماآمه اش چه شد              . باالآشيد

ضمنٌا روبروي آاخ سعدآباد در دربند، يك سري خانه هاي چند طبقه            . مي مني دامن  
اين خانه ها را هم از دست آا گرفتنـد و يـك             . متعلق به آارمندان آاخ بود    

 . دارند آجنا زندگي مي آنندسري آخوند و طلبه 
. به هرحال حاج آقا مغاني اموال آاخ ها را هم مصادره آرده و فروختـه بـود                
! مثال لباس خواب مشس را به عنوان بوتيك دار به آشنايان خـودش فروختـه بـود                

  !بعد هم مدعي شده بود آه من مهه اينها رافروختم و خرج مسضـعفان حمـل آـردم                   
وقـيت آمـد    . كايت شده و براي بررسي او را خواسته اند        نگو از اين آقا چند ش     

آجنا مشخص شد آه حاج آقا مغاني به عنوان معلم قران بـه دخـرتان متدينـه در                  
مـن  : به پدر و مادر دخرتان گفته بـود         . حمله هاي خمتلف آرج درس قران مي داد       

آه به اينها درس مي دهم اگر يك موقع چشمم به صـورت اينـها بيفتـد نـاحمرم                   
آه من با اينـها صـيغه حمرميـت خبـوامن تـا مسـاله اي       هستم ومشا بايد اجازه بدهيد   

 .نباشد
صيغه ي حمرميت خواند و به دخرتها گفت آه آا را صيغه آرده و ترتيب پـانزده                 

حـاج آقـا را روانـه زنـدان         . تا از دخرتها راداد آه سه نفرشان حامله شدند        
اعرتافـات  (»  گرفتند يانه منـي دامن       اين آه اموال دزدي را هم از او       . آردند  

رويـه  - نشرنيما – ويرايش هبرام چوبينه     – پشت پرده هاي انقالب      –حسني بروجردي   
232-233  ( 

 
 بنياد شهيد

بدنيست چند آلمه اي در باره ي بنياد شهيد از زبان يك مقام امنـييت حكومـت                 
 زنـدان خمـوف     رضا ملك در نامه ي سرگشاده اي به خامنه اي بـه           : اسالمي بشنومي 

عوامـل بنيـاد شـهيد،     علين و غري علين در بنياد شهيد اشاره آـرده اسـت آـه    
خانواده ها را به طرقي آه خود مي خواستند تنبيه مـي آردنـد و حتـت شـكنجه                   
داشتند مثال افراد و بويژه شوهر مهسران سابق شهيد را آه زير بـار زورگـويي                

دي اقـدار آن بيچارگـان را در        هاي قرون وسطا مني رفتند، بازداشـت و تعـدا         
 ».بيابان هاي اطراف، حسابي گومشايل مي دادند بطوريكه دست و پاها مي شكستند            

در حقيقت و در واقع علـت حتـت فشـار     ...:و چند سطر پايني تر ادامه مي افزايد
قرار دادن شوهران، احساس مالكيت و چشم داشت هاي رذيالنه نسـبت بـه مهسـران                

آنـان بـه نـوعي خـود را مالـك و وارث نـواميس آن                . شـد سابق شـهدا مـي با     
و به عبارتي ديگر اين زالو صفتان در زير پاي زنان           ... بزرگواران مي دانند  

حـال سـوال    . مي نشينند و آنان را از راه بدر مي آنند و به فحشا مي آشـند               
مطلعند آه بر سـر     ! اينجاست آه آيا رهرب معزز و تكيه زده بر مسند ويل مسلمني           

رزندان شهدا، دخرتان، پسران و مهسران چه آمده؟ خـود شـاهد بـودم آـه حتـا                  ف
از عوامل اعزامي بنياد،    ) … نظامي و    - خانواده   -دعوي  ( دادگاه هاي خمتلف    

نامه و يا حضوري سوال مي آردند مشا چه حكمي مي خواهيد تا مهان را صـادر                 تلفين، با   
 »ننگ به اين دستگاه قضايي!! آنيم

 . واي به وقيت آه مرده شور به حال مرده گريه آندو بايد گفت
 

 :شاخه اقتصادي سازمان ترور
برادر او آه معاونت    . رابط شاخه اقتصادي سازمان ترور با رهربي، فالحيان بود        
 .اقتصادي واواك را بر عهده داشت از سران اين شاخه است

 . استاين شاخه مسئول برآوردن نيازهاي مايل شاخه ديگر سازمان ترور 
از . اين شاخه عالوه بر سهم امام و مخس و زآات آه بعنوان ويل فقيه مجع مي آند                

 :حمل هاي زير درآمدهاي جنومي بدست مي آورد
و آسـتان قـدس رضـوي وجـوهي آـه از            ) خـرداد 15مستضعفان و   (بنيادهاي خمتلف   

( ها بدست مي آورند و وجوه حاصل از جرميه سرمايه داران و تعزيرات                زيارتگاه
هـاي شـرعي آـه از         از آن مجله فروش يا نصب ماهواره، نوارهاي غريجماز و جرميـه           

و باج هايي آه از پولدارها بابت افشـا         ) دخرتان و پسران دستگري شده مي گريند      



نكردن اطالعات در باره ميزان دارايـي آـا مـي سـتانند و فـروش اطالعـات و                   
زم فين و صنعيت آه توسط واواك       قطعات يدآي و لوا   (هاي واردات و صادرات       فعاليت

هاي دوليت و خريـد و        و اجياد شرآت هاي واسطه براي بردن مناقصه       ) اجنام مي شود  
قاچاق ...) مانند پارس خودرو و شرآت دما و داروسازي و        (فروش سهام شرآت ها     

توسـط بانـدهاي    (مواد خمدر به خارج و فروش آن در داخل، فروش آثار باسـتاني            
رفسنجاني به ويژه گروه ياسر آه به تـازگي در مازنـدران و             وابسته به هامشي    

فـروش  ) در منطقه ي سواد آوه فعال شده است و ناطق نوري و پسـر مهـدوي آـين                 
نفـيس نقاشـي و       ماننـد تابلوهـاي   (اموال بنياد لوي سابق و بنياد مستضعفني        

، ، و اجياد شرآت هـاي سـطح بـاال در بـريون از آشـور               )زيورآالت و اشياي عتيقه   
خواباندن سرمايه هاي آالن در حساب هاي غريجماز و سود دار در بانك ها و پـول                 
هايي آه بابت آزاد آردن قاچاقچيان مي ستانند و فروش غريجماز آاالهـاي مـورد               

 ...مصرف مردم به خارج و
با اين درآمد عظيم، غري از هزينه هاي سازمان ترور، به آادرهاي آن بذل و  *

بـه حممـد    . به اهللا آرم، آژانس نوآاتور را مي خبشـد        : آند   مي خبشش هاي بزرگ نيز   
 . ميليون سود از شرآت الستيك سازي رفا را مي دهد60يزدي و شرعي، ساالنه 

هزينه خارج از آشور سازمان تـرور، از خريـد روزنامـه نگـاران گرفتـه تـا                  
 نيز  پرداخت شهريه مدارس ديين و استخدام افراد غري ايراني براي سازمان ترور           

 )  فروردين28تا 15 از 486انقالب اسالمي مشاره ..(بر عهده اين شاخه است

 
 شبكه پيچيده مافياي اقتصادي هيات موتلفه

اين شبكه چنني عمل مي آند آه شرآت هاي پرياموني به دور حلقه اصلي اجياد مـي                 
هاي پرياموني را قربـاني       شود و در مواقعي آه شبكه لو مي رود اين شبكه حلقه           

آند و خود به حيات زالو وار از خون ملت حتت پوشش هـاي خمتلـف ادامـه مـي                      مي
براي منونه در جريان لو رفنت افتضاح مايل بنياد مستضعفان مرتضـا رفيـق              . دهد

نكته ديگر اينكه در اين شـبكه        .  دوست از خطر بريون جست ويل حداد قرباني شد        
 حساس هـم بـه يـاري هيـات          لفت و ليس رفسنجاني بي ارتباط نيست و در مواقع         

موتلفه مي شتابد چنانكه در برگرداندن فاضل خداداد از آمريكا قران امضـاء             
به حمض رسيدن او را     . شده براي او فرستاد و با اين نرينگ وي را برگرداندند            

 اعرتافـات حسـني     –پشت پرده هاي انقـالب      .(اجازه دفاع هم به او ندادند     . گرفتند  
 ) 338 رويه بروجردي ـ نشر نيما ـ

علي اآرب اميد مهـر سرآنسـولگري مجهـوري اسـالمي ازفرسـتاده ي دآرتواليـيت بـه                  
پاآستان آه از روزنامه مجهوري اسالمي بنام حممد حسن حمي الدين جنفي پسرآيت اهللا              

 در اطراف پيشاور بازارها و مناطق آزادي هست آه آه           …« :جنفي حكايت مي آند   
 و اقسام مواد خمدر، اسلحه ، پـول هـاي تقلـيب             درآا بازارچه هايي از انواع    

 از قدمي االيام تاسيس گرديده و به صـورت هبشـت معتـادان و قاچاقچيـان و                  …و
جنايتكاران و آدمكشان درآمده و دولت پاآستان خبصوص ارتش و مهچـنني بعضـي از               

 …رهربان افغاني وآارگزاران آا اين مناطق را اداره مي آنند
ي آه مهان روزهاي اولبه مهراه ابراهيمـي سرآنسـول از ايـن             جنفي در پي بازديد   

مناطق به عمل آورده بود عاشق اين بازارها شـده و مـراد و مقصـود خـود را                   
ابتدا خود شخصـا بـه      . درين بازارها جستجو مي منود و سراجنام نيز آنرا يافت         

د آمك عوامل خود مبادرت به قاچاق يك نوع هرويني آه به نوع چـيين معـروف بـو                 
منوده و سراجنام پس از اينكه ميلياردر شد اين مساله را به دولت نيز تعمـيم                

 داد تاقسميت از خمارج جنگ و خمارج دولت از اين طريق تامني شود 
ايـن دالرهـا در     . جنفي درعني حال به قاچاق دالر تقليب نيز مبـادرت مـي منـود             …

 سـويس وارد آـرده      مناطق قبايل آزاد به آمك ماشني هاي چاپ و وسايلي آـه از            
بودند چاپ و در بازارهاي آزاد مزبور مثل مجرود ، بارا  بـازار و غـريه بـه                   

ملـت  .  فروش مي رفت و اسكناس سد دالري ، به ده دالر و ياآمرت فروخته مي شـد                
 به بعد   1365ايران بارها شاهد آشف دالرهاي تقليب در بازار هتران در سال هاي             

لت شخصي داشت و توسط جنفي و شـرآاء اجنـام مـي             اين قضيه ابتدا حا   . بوده است 
گرفت و بعدا آه برادران صاحب پست و مقامات بااليي شدند آنرا در سطح آشـور                

و بعدا خواهم نوشت چگونه رژمي با خريد آاغذهاي ويـژه از            . نيز تعميم دادند  
 سويس و چاپ آا درهتران توسط مهان ماشني هاي چاپ آه از منازل قبايل هتيه شده               

 ميليارد دالر اسكناس سددالري تقليب در سـال هـاي           5 تا   4مبادرت به چاپ    . بود
مهه آارا بدون استثنا به مصرف  رساند و آمريكايي ها           .  منود 1373 لغايت   1372

 پي به موضوع برده به منظور حفظ ارزش دالر و بـدون             1375تنها در اواخر سال     
رهاي تقليب از بانك هـا و مراآـز         اينكه سروصدايي بكنند شروع به مجع آوري دال       

من اين پول هار را از نزديك ديدم و منونه هايي از آن را              . بورس دنيا منودند  
وي آـا را    . به يك متخصص خـارجي دريكـي ازآشـورهاي اروپـايي نشـان دادم               

درآزمايشگاه مخري منود و جتزيه آرد و سراجنام قسم خورد براي اولني بار در طـول                



ژميي درآن گوشه دنيا توانسته پول ملي يك آشور مهـم دنيـا را              تاريخ بشريت ر  
اين مسـاله   % 1فقط  . شبيه اصل آن چاپ و تكثري منايد      % 99اين چنني با مهارت و      

با خطا مواجه شده بود آه مهان مساله نيز باعـث آشـف و اثبـات ايـن مقولـه                    
ات مجهوري   خاطرات سياسي يك ديپلم    – گزارش به مردم     -علي اآرب اميد  (» . گرديد

مهچنني اعضاي هيات موتلفه از هنگامي آه به قدرت دسـت           )  87-86-85اسالمي رويه   
يافته انددسيت گشاده براموال مردم بازآرده اند و شرح هوسراني هـاي پايـان              

يكـي از آسـانيكه از       .  ناپذير و وخلرجي افسانه آمـري آـا ورد زبـان هاسـت            
ربناطق نوري است آه با اصـرار سـوييت         موقعيت خود سود بسيار برده شيخ علي اآ       

  )30مهاجنا رويه .( دالر آمريكا اجاره مي آند3200را با اجاره هر شب 



  ايران   موتلفه در ختريب اقتصاد اختاپوس هيات نقش
فرداي انقالب هيات موتلفه با گروه ماليان آه جز گرفنت پول براي روضه خـواني               

 نيازمنـد راهنمـايي و مهكـاري و آمـك           آارديگري مني دانستند براي تـاراجگري     
بازرگانان و دالالن هيات موتلفه بود و اين شرآت تشكيل  شد و دسـت بـه آـار                   

عنـاوين واهـي از       گرديدند و بدون درنگ به مراآز اقتصادي محله بردنـد و حتـت            
دولت بازرگان    قبيل اين آه ساواآي ها در وزارت اقتصاد مساله ساخته و براي             

قمـي در بـاره ي وزارت          اند از آن مجلـه اسـت اظهـارات آذري          مشكل درست آرده  
 امـور مربـوط بـه     .خواستند بازرگاني آه در آن ادعا آرد آه عوامل ساواك مي

خريد و محل و ختليه و توزيع آاال و ارزاق عمومي از آشورهاي خارجي را در دست                 
ق جلوه دادن   اند آه براي حم     بگريند و حتا وقاحت و بيشرمي را تا بداجنا آشانده         

 اند خود درخواست پذيرفته شدن به حضور رهرب انقالب و مالقات با خنست وزير آرده
با هياهو بي آنكه سند و مدرآي بر صحت ادعـاي خـود             ) 1385 آبان     5  آيهان    (

ارائه دهد دولت بازرگان را در وضعييت قرار دادند تا از آا متكني آند و تـا                 
بوده انـد     ي و صنايع معادن برگزيدگان اين گروه      امروز در راس وزرات بازرگان    

بدين ترتيـب هيـات     . است  و عسكراوالدي تا امروز اتاق بازرگاني را رها نكرده        
گـزار    ها و مراآز حساس اقتصادي النه آرد نه تنها خود سياست            موتلفه در شريان  

 هاي دولت اطالع دارد و چـنني شـد          اقتصادي شد و بويژه پيشاپيش از آليه سياست       
رقابت با آا را نـدارد و قبـل از مهـه اجناسـي را آـه                   ياراي  آه هيچ تاجري    

 .آس را ياراي رقابت با اين گروه نيست آنندو هيچ خواهند وارد بازار مي مي
بين صدر از فساد در روزهاي خنستني مي گويد و در مـورد بنيـاد مستضـعفان مـي                   

گي گردانـد و ايـن هيـات        آقاي مخيين ناگزير شد هياتي را مامور رسـيد        : نويسد
 پرونده فساد بزرگ مايل به ميان آورد و گزارش آار خـود را بـه                800صحبت از   
 پرونده آه ظاهرًا    800نتيجه اين گزارش آن شد آه يكي از متهمني مهني           . مخيين داد 

حتصيالت ابتدايي بيشرت نداشت مسئول بنياد مستضعفان گرديد و فساد آاري ادامه            
 )309 رويه -خيانت به اميد . بين صدر ابواحلسن .( يافت 
آقاي مهندس سحابي پس از آن آه حساب آرد و ميزان سـود واردآننـدگان و    يا 

 ميليارد تومان برآورد آرد، پرسيد چه وقـت         120توزيع آنندگان عمده آاال را      
در تاريخ ما، در چه سايل از سال هاي حكومت شاه خبش خصوصي چنني سود بي حسابي                 

چرا از آساني آه اين سود بي نظري در مهه ي زمان ها را              :  سوال آرد  برده است؟ 
 برده اند ماليات مني گرييد؟ 
ما در ارقام ماليـات هـاي وصـويل تغـيري چنـداني             : آقاي هبزاد نبوي پاسخ داد    

 خيانـت  -ابواحلسن بني صـدر   . (نداده امي چون مني توانستيم ماليات وصول آنيم
ره سحابي مني دانست آه اين دله دزديهـاي اوليـه           بيچا)  262 رويه   -به اميد   

 .بود و چپاول و يغما و سودهاي افسانه اي در راه بود
اينكه چرا آقاي حبيب اهللا عسكر اوالدي در مقام وزير بازرگـاني قـرار گرفـت،                
آسي آه بنكدار خنود و لوبيا و حبوبات در بازار سنيت بود و هيچگونـه شـناخيت                 

هيـات  . الن در سطح آشور نداشت، مقولـه ايسـت جالـب            با عملكردهاي اقتصاد آ   
موتلفه پس از نااميدشدن از حزب مجهوري اسالمي آه مخيين روي خوشي به آن نشـان                

خمالفت و آارشـكين ايـن      . نداد دل به رياست بازرگاني عسكراوالدي بسته بودند         
اشاره به  گروه با خنست وزير مري حسني موسوي مخيين را وادار به واآنش آرد و با                

آساني انتقاد مي آنند آـه توانـايي        « : آفايت دبريآل هيات موتلفه گفته بود     
اشاره مخيين به آمبود نان درهنگام جنگ ايـران         » .اداره يك نانوايي راندارند   

و عراق  بـود آـه بـه سـبب نـاتواني وزارت بازرگـاني ايـن حبـران رخ داده                      
عسـكر اوالدي در    ) 97 رويـه    -پدر خوانده و چپ هاي جـوان        -حممد قوچاني   .(بود

واآنش به اين سخنان وزارت بازرگاني را رها آـرد ويل علـي نقـي خاموشـي در                  
اتاق بازرگاني توانست زمينه هاي يك مهكاري جدي با بازرگانـان انگليسـي را              

 فراهم سازد اين درحايل بود آه حـاج امـاني بـا             1377مستقل از دولت در سال      
مي اصناف و بازار دربرابر قانون تعزيـرات  آـه           تشكيل احتاديه اجنمن هاي اسال    

با در نظر گرفنت ايـن      . دولت موسوي راحاآم بر بازار مي ساخت مقاومت مي آرد         
پيشينه مي توان هراس هيات موتلفه را از روي آارآمـدن دوبـاره موسـوي درك                

 .هراسي آه  به تولد دوم خرداد منجر شد. آرد
زير بازرگاني شد باتوجه بـه آـنرتل بـازار          به هنگامي حبيب اهللا عسكر اوالدي و      

بويژه مواد غذايي و آاالهاي ضـروري مـورد نيـاز مـردم توسـط عوامـل خـود،                   
مانورهاي گوناگوني براي هدف هاي سياسي آوتاه مدت، ميان مدت و بلنـد مـدت               

مهزمان آاالهاي وارداتي آشور را آه قبال از طريق مراآز هتيـه            . اجنام مي دادند  
رت بازرگاني، طبقه بندي، آمارگريي و ميزان مصرف آن بدست آمـده            و توزيع وزا  

بود، در احنصار خود و گروه موتلفه آه اتاق بازرگاني را نيز در چنگ احنصـار                
 .قدرت داشتند، گرفتند

در مهني حال گروه ورزيده اي از صرافان ماهر آه مرآزيت آا درمنطقه جبل علي               
 را زير سيطره آـنرتل خـود گرفتـه و بـا     قرار داشت بازار ارز آشور در دوبي



 .نواسانات حساب شده به سوداگري و اهداف سياسي خود دست مي يافتند
از سوي ديگر در مهان زمان با توجـه بـه درآمـدهاي سرسـام آوري آـه از حمـل                     
سوداگري نواسانات ارزي بدست آورده بودند و با توجه به گردش آـاري بـانكي               

ك در دوبي اجنام مـي دادنـد اعتبارهـاي چنـد سـد              بسيار آالني آه با چند بان     
ميليارد توماني دريافت منوده و اين اعتبارات را از طريق صـندوق هـاي قـرض                
احلسنه اي احداث شده در سراسر آشور در بني هواداران خـود پخـش منـوده و يـا                   
براي جذب و جلب هواداران و پريوان تازه با تسـهيالت بسـيار سـاده بـه آـا                   

حتا به تاجران غين طرفدار خود با وام هاي آم هبـره            . وام مي دادند  اعتبار و   
ياري مي رساندند تا آاالهـاي مـورد نيـاز          ) تقريبًا نصف هبره ي رايج بانكي     ( 

مهزمان با ياري آميته ها و پاسدارها       . مردم را احتكار و خريد و فروش منايند       
ن و يا مصادره سرمايه     دفرتهاي صرافان رقيب را اشغال آرده و با جرميه هاي آال          

ي آا به هبانه هاي گوناگون زمينه را براي يكه تازي خود و مهراهان مهوار مي                
گفته مي شد آه در راس اين معامالت ارزي حاج صادق اماني قرار داشته              . آردند

 .است آه دو سال پيش درگذشت
 طريـق   به هر روي با مجعبندي مهني اهرم هاي اقتصادي، منهاي امكانـاتي آـه از              

بنيادهاي ريز و درشت و موقوفه هايي آه درآمدهاي سرشاري داشتند، مي تـوان              
گفت آه اقتصاد بازار تقريبًا در احنصار اين گروه بوده و شبح موتلفه مهـواره               
بر سر بازار سايه افكنده است و با چنني امكانات و اهرم هايي آه اين گـروه                 

 رواج يافتـه و آشـور را در خبـش           در دست داشته و دارد اقتصـاد مصـريف و داليل          
توليد و صنعت به رآود آشانده اند آه ياري به خواسـت و هـدف اسـتعمار نـو                   

براي منونه مني توان يك مورد را پيـدا آـرد آـه يكـي از اعضـا و                    . بوده است 
طرفداران موتلفه در اقتصاد زيربنايي و توليد صنعيت پايه اي ميهن مـا نقـش               

 . مثبت و مفيدي داشته باشد
 عهـده دار بـوده      69 تـا    58هاي مهم اقتصادي از سال        علي صادق هتراني آه پست    

حتا وقيت آـه از   گويد با منايندگان امام در برنامه ريزي مشكل داشتند است مي
ريزي عمل    هاي دهگانه برنامه    امام خواستيم تا منايندگاني براي حضور در آميته       

نيم، به رغم آن آه فرد خنست آآادمي        ها را با آنان مرورآ      منايند تا ما برنامه   
به هر جهت آا در جلسـات       . مطرح بود، امام افراد ديگري را انتخاب فرمودند       

آمدند و به طور موثري در انعقـاد نطفـه تعقـل و برنامـه ريـزي و تفكـر                      مي
علمـي را هـم در مقابـل وحـي            آارشناسي مانع اجياد مي آردند و هرگونه نظريه       

آه مي زنيـد منبعـث        گفتند اين حريف    الح جاليب داشتند و مي    قرار مي دادند و اصط    
از وحي است يا منبعث از نظريه آينز؟ و بعد اگـر آارشـناس بـدخبت آـه خـوب                    

نيسـت    گفتند آه اگر منبعـث از وحـي           چيست بالفاصله مي    دانست منبعث از وحي       مني
 اگر طـرف    رساند؟   آننده باشد و ما را به جايي مي         تواند هادي و هدايت     آيا مي 

گفـت منـي    شد اگر مـي  بالفاصله به آفر متهم مي تواند   خواست بگويد بله مي  مي
و  برنامـه   فرمان مهزيسيت تارخيي( است آند و موضوع منتفي گفتند پس مجعش تواند مي

 )50جمله ايران فردا مشاره ) برنامه اول غري مصوب(صادقي هتراني  گفتگو با علي
بطـور آلـي در آن زمـان        : نالد   روحانيان و علما مي    مرتضا الويري نيز از مهني    

اي از روحانيان و علما تدوين برنامه را حرآيت خـالف شـرع و خـالف ضـوابط                    عده
اصـوال  : گفـت   آردند، به عنوان مثـال يكـي از مدرسـان قـم مـي               اسالمي تلقي مي  

ريزي دخالت در آار خدا و دخالت در شرع مقدس است، وظيفـه يـك دولـت                   برنامه
مي اين است آه مخس و زآات را وصول بكند، احكام اسـالمي را اجـرا بكنـد،                  اسال

بنابراين تـدوين هـر گونـه       . جامعه هرآنچه بشود مهان است آه اسالم مي خواهد        
وظيفه ما اين اسـت آـه       . اي دخالت در آن روند اهلي و مشي آفرينش است           برنامه

رنامه است و هيچ چيزي     رساله و حتريرالوسيله امام را عمل بكنيم و اين خود ب          
 گفتگو با مرتضا الـويري  -نگاه به برنامه از دو سو( غري از آن پذيرفته نيست

هـم او اعـرتاف مـي آنـد آـه در جلسـات جملـس آقـاي                  ) 50 ايران فردا مشاره     -
قمي با حبث با جناح چپ جملس به حبث           اهللا آذري     و آيت ) از هيات موتلفه  (بادامچيان

، از  598مقطع پـذيرش قطعنامـه        پرداختند و در مهان     ميو مذاآره در اين موارد      
هامشي رفسنجاني مي خواهنـد آـه اجـازه دهـد تـا مسـاله برنامـه را دنبـال                    

سـوم تشـكيل شـد         آه جملـس   67 خرداد   8آورم آه از      و من االن به ياد مني     «…آنند
آقاي مري حسني موسوي سندي به عنوان برنامه، جمددًا بـه مـا داده باشـد، چـنني                  

ي نبود بلكه سازمان برنامه و بودجه و آميسيون برنامه بودجـه تـالش مـي                چيز
اي را آه قـبال داده شـده بـود بـه روز               ها برنامه   آردند در متاس با وزارختانه    

اي بود آه به وسـيله دولـت          اولني سند، اصالحيه  . آورده و تصحيح و تكميل آنند     
 شرح حـال ايـن آزمنـدان و         )مهاجنا(» . آقاي هامشي رفسنجاني به جملس ارائه شد      

آار شـكين مـداوم     «: آيسه اندوزان را از زبان موسوي خنست وزير سابق بشنويد           
طلبـان يكـي از مسـايل و مشـكالت            طرفداران سرمايه داري و زراندوزان و قدرت      

اينها زير پوشش مذهب و دلسوزي نسبت به اقتصاد و حكومت به            . عمده دولت بود  
 شرايطي آـه يـك سـنت از درآمـدهاي دولـيت ارزش              ميدان آمده بودند و حتا در     



 مصرف در اختيـار      مهه اين درآمدها در جهت      گفتند آه     حياتي براي آشور داشت مي    
آـا  ...  خصوصي قرارگريد و اسم اين را گذاشتند طرفداري از مشارآت مـردم             خبش

آشيدند آه در زمان حيات حضـرت امـام سـخنان ايشـان را حتريـف                  حتا خجالت مني  
انديشـه  . آردند  اينها حتا تا سقوط نظام براي سقوط دولت آارشكين مي         ... ندآن

اينها تا آن حد با اصول بديهي اسالم و قانون اساسي آشور تفـاوت داشـت آـه                  
مبلغ نظام سرمايه داري، حتا افراطي تر از آمريكـا و انگلسـتان، در آشـور                

ز اينـها اعتقـاد     شايد براي مردم تصورش مشكل باشـد ويل تعـدادي ا          ... بودند
اين حضـرات بـا جـو سـازي آـه           ... داشتند آه بايد به نظام پول فلزي برگشت       

بيشرتاوقات هم متاسفانه با پوشش دين و اميان و اسالم و فقه صـورت مـي گرفـت                  
هاي آشور بر روي آاالهاي فرنگي، بازشدن دست و بال آا             دنبال بازشدن دروازه  

آنم از ياد ملت مـا        فكر مني . چيزي بودند و زراندوزان براي دست اندازي به هر      
اي هر نوع قيمت گـذاري و آـنرتل توزيـع را خـالف شـرع مـي                    رفته باشد آه عده   

 )24/3/76سالم . ( دانسته اند
حاآي است آه يك استاد اقتصاد بنام صحراييان        ) 1379 هبمن   15(روزنامه مهبستگي   

ي در اقتصـاد زيـرزميين      هاي قانوني حمدودآردن باندهاي مافيـاي       حل  در مورد راه  
در ابتداي انقالب به دليـل عـدم اعتمـادي آـه نسـبت بـه        :شرح داده است آه

مديران اجرايي سابق و نيز خبش خصوصي وجود داشت، افرادي از خبش جتارتي بازار              
وارد دستگاه ها شدند آه با مباني آآادميـك علـم اقتصـاد، توسـعه و نظـام                  

بنابراين نگرش اين   . ايي آشنايي نداشتند  برنامه ريزي اقتصادي و مديريت اجر     
افراد به اقتصاد مهان نگرش جتاري بود آه در دوران لوي مفهوم گرفنت منايندگي              

چـون  « : افزوده است   وي. هاي خارجي، واردات و آسب سود در بازار داشت          از شرآت 
اجرايـي    هـاي   دسـتگاه . در قانون اساسي، جتـارت در احنصـار دولـت قـرار گرفـت               

به اشخاصي دادندآه مورد اعتمـاد        موردي    ازات واردات را به صورت جموزهاي     امتي
اما با شروع برنامه اول توسعه      . و عمومًا از خبش جتارت بازاري برخاسته بودند       

و جهت گريي تئوريك آن به مست پيشتاز قراردادهاي خبش جتارت مهان افراد خواهـان               
يـارد دالري واردات در طـول        ميل 206سهمي قابـل قبـول از اعتبـارات گسـرتده           

پشت پـرده     آه در چنني شرايطي زد و بندهاي        اول و دوم شدند و طبيعي است        برنامه
: وي تصريح آرده اسـت  ».آن اتفاق افتاد هاي قدرت و مسايلي نظري هسته و تشكيل-
آسب جموزهـاي     بنابراين هر گروهي آه بيشرت به مراآز قدرت نزديك بود موفق به           «

اين رقابت در يـك قـرارداد       . ردات آاالهاي آمياب در بازار شد     موردي براي وا  
 ».پنهاني باعث تقسيم خبش جتارت بني چند گروه قدرمتند و با نفوذ گشتنانوشته 

عنوان مثال به مافياي واردات پارچه چادرمشكي و مقنعـه اشـاره              صحراييان به 
جهـان بـراي    بازار ايران يكي از تضمني شده تـرين بازارهـاي           « :   آرد و گفت  

ميليون مرت پارچه مشكي و ميليون ها روسري و مقنعـه اسـت آـه               60مصرف ساالنه   
 ».ميليون دالر براي واردات ارز اختصاص مي يابد300ساالنه  

سـال گذشـته فقـط بـا        22اي و ژاپين طـي        به گفته وي دو آارخانه ورشكسته آره      
 تـا   62ا از سـال     ام. توليد براي ايران به ميلياردها دالر ثروت دست يافتند        

ميليـارد دالر ارز    12 چهار آارخانه توليـد چـادر مشـكي بـه علـت نداشـنت                75
وي با اشاره به گفته وزير آشـاورزي مـبين          . نتوانستند به هبره برداري برسند    

ميليارد دالر شكر وارد آشور شده اسـت، از عـدم           6سال گذشته   15بر اين آه طي     
 .رح توسعه نيشكر خوزستان خرب دادميليون دالر ارز براي امتام ط250ختصيص 

جتاري و زير نفوذ هيات موتلفه است آه خـامتي خواسـتار              جتاري جز خبش    آيا مافياي 
 قانوني شدن و تلوحيًا رعايت انصاف آن شده بود؟

اقتصادي مهيشه ازآساني اسـتفاده مـي         به گفته ي فريربز رئيس دانا اين مافياي       
نوعي ابزار منايش آن قدرت اقتصادي بـه  و به  :آنند آه داراي وجداني آاذبند

به عنوان مثال در حـايل آـه ازعـدالت و رفـع فقـر و تبعـيض و                   . روند  مشار مي 
  ايثارصحبت مي آنند، خود با نريوهـايي پيوسـتگي دارندآـه عامـل اصـلي عقـب                

 )14/12/79مهبستگي(ماندگي و فقر و تبعيض هستند
صنايع يكديگر را بـراي صـدور       در مورد معامالت شكر وزارت بازرگاني و وزارت         

اين . جموز غريقانوني مقصر مي دانند و آسي نيست آه به اين مسايل رسيدگي آند             
سياست خامنان برانداز منجر به تعطيل شدن بسياري از آارخاجنات شده است براي             

به علت انباشته شدن بيش     »: مثال مسئولني آشت و صنعت آارون شوشرت اعالم آردند        
شكر سفيد در انباري اين شرآت و فقدان حمل براي نگهداري حمصول             هزارتن   30از  

باشد اين جمتمع عظيم با بـيش از          آه ناشي از واردات بي رويه شكر به آشور مي         
 )20/11/79مهبستگي (  هزار نفر آارگر در آستانه تعطيلي قرارگرفته است15

هـاي     دسـت  «: اين فقط به واردات شكر نيست بلكه رئيس سازمان چاي مـي گويـد             
ايـرج نـدميي    ) 79هبمن  18مهبستگي  ( ».آنند   هزار ُتن چاي وارد مي     34پنهان ساالنه   

ادامـه رونـد    «مناينده مردم الهيجان در جملس ششم ضمن اشـاره بـه اينكـه بـا                
آم آم به عوامل بيگانـه در داخـل تبـديل           ) واردات آه بيشرت از صادرات است     (
نقـش  « : تصـريح مـي آنـد     » .آنيم  يت مي شومي آه براي توزيع اجناس آا فعال        مي



بازار در شكل دهي حكومت و حاآميت در گذشته و حال به خصوص در دو دهه اخـري                  
پديـد   جتارت تا صنعت و آشاورزي، از ديگر عوامـل        و مهچنني نيل اقتصاد آشور به مست        
 ) 1379 هبمن 20مهبستگي .(آوررنده مافياي جتاري در آشور است

دسـتگاه هـاي ذي     « الد ايران فرياد بر مـي آورد آـه،          مديرعامل شرآت ملي فو   
اند آه اين واردات بي رويه طي سال           هزار ميل گرد بيشرت وارد آرده      650؟  !ربط

جاري باعث بروز مشكالتي فرار وي صنايع توليدآننده ورق هاي فوالدي در آشـور              
ت دستگاه هاي ذي ربـط يعـين عوامـل مافيـاي هيـا            ) 21/12/79مهبستگي  (شده است   

موتلفه آه در وزارت اقتصاد و يا وزارت بازرگاني يا اتـاق بازرگـاني النـه                
آرده اند با استفاده از امكانات خود آارخانه هاي آشور را به ورشكستگي مي              

 ».آشانند و آارگران را بيكار مي آنند
در مورد آارخانه جهان چيت آه فروش آن به مثن خبس موجب سروصداي آارگران شـد                

پرونـده ايـن    . ند آه زمني مرغوب آن را در بازار به فروش برسانند          و مي خواه  
آارخانه به آميسيون جملس زير نظر حممدرضا خامتي رفت و تا آجنا آه مـي دانـيم                 

هم جباي دعوت از وزير آار آه به هرحال ناچار اسـت از   اين حضرت اصالح طلب  
ع آنـد از وزيـر      آارگران آارخانه اي آه بيش از پنجاه سال سابقه دارد دفـا           

اين سكوت و امهال و  سپس مهكاري        . صنايع دعوت آرده و خود دوخته و بريده اند        
 با ويرانگران ايران از جانب مدعيان اصالحات چه معنايي دارد؟

آارخانه ارج آه حمصوالت آن به خارج از آشور صادر مي شد سرنوشيت هبرت از جهـان                 
ه پس از دوم خرداد اجياد شـده بـود          چيت نداشته است و در گريودار فضاي باز آ        

گفته شد آه از اين آارخانه فقط شبحي مانده است آه بنام ايـن شـبح دالريـا                  
 وزرات بازرگـاني دارنـد هـزا ران   دوليت مي گريند و با نفوذي آه در  رانت

دستگاه خيچال به بلغارستان سفارش مي دهند و حتا نام و مارك ارج را  هم بر                 
چنني . ا مردم تصورآنند آه آارخانه ارجي هنوز وجود دارد        روي آن آاال بزنند ت    

است آه يك گروه دالل سراسر ايران را شخم مي زنند و هرچه آه دارد غارت مـي                  
 . آنند

البته اين فقط هيات موتلفه نيست آه در راس مافياي اقتصادي آشـور نشسـته                
است آه بقـول    ها در ايران شكل گرفته        است بلكه پديده تازه اي بنام آقازاده      

دآرت خوش چهر استاد دانشگاه اقتصاد هتران آقازاده ها در عني حـال آـه طعمـه                 
مناسب مافياي قدرت و جتارت هستند ممكن است خود نيز به خاطر جاه طليب و آسـب                 

امحـد  ) 10/12/79مهبسـتگي  ( .قدرت، شكل دهنده احنصارات در خبش هاي خمتلف باشـند 
رانـت هـا سـود آالنـي نصـيب      «  :گويـد  جملس مـي ميدري مناينده مردم آبادان در 

لـذا مافيـاي    . آندآه حاضر به از دست دادن موقعيت نيسـتند          هاي خاصي مي    گروه
هبمـن  24مهبستگي ( ».آنند هاي مذآور سازماندهي مي محايت از رانت جتاري را در جهت 

79 ( 
ند و  آ  فقر و فحشا بيداد مي    . تاراج منابع ملي و غارت مردم حد و حصري ندارد         

 .دهند ماليان فقط در بند حجاب هستند و شعارهاي ضد آمريكايي مي
وجـود  « : آنـد   دآرت فريربز رئيس دانا وضع اقتصادي ايران را چـنني تشـريح مـي             

ميليون نفر معتاد در جامعه، بروز بزهكاري و جنايت هاي سازمان يافتـه،             5/2
حشا عوارض حاصل از    سست شدن بنياد خانواده، عصيب بودن مردم و وجود فساد و ف           

 ».هاي گذشته است بي عداليت اقتصادي در سال
توزيع ناعادالنه درآمد و سلطه بنيادها و ادها و مهچـنني           «: و او مي افزايد     

 خاص بر اقتصاد آشور پس از انقالب باعث پيدايش فقر در جامعه شده است اي  عده
نامـه و بودجـه مـي       ابوالفضل رضوي عضـو آميسـيون بر      ) 79هبمن  29مهبستگي  (» .

امروز احنصار واردات چاي و آهن و شكر در دست عده اي خاص است و با  «: گويد
و )22/12/79مهبسـتگي   (» .اين حال ادعاي عدالت و مبارزه با آقاي خامتي دارنـد          
مراآـز اقتصـادي    گويـد  يا غالمرضا سالمي رئيس اجنمن حسابداران خربه ايران مـي 

وي با اشاره بـه سوءاسـتفاده برخـي از     .ه استاي خاص شد آشور، سر قفلي عده
 اقتصـادي    هـاي   اي از ضعف    افراد در بدنه مياني حكومت و مهچنني هبره برداري عده         

آه به علت عدم آفايت مديران و تصميم گريان اقتصـادي رخ داده اسـت، تصـريح                 
سال گذشته با توجه به افزايش مجعيـت رشـد اقتصـادي            20در حايل آه طي     « : آرد
طبقه جديـد     پيدايش.  بوده است و در نتيجه درآمد سرانه آاهش پيدا آرده          منفي

اي نشانه تشديد اختالف طبقاتي مي باشـد آـه ايـن مسـاله                هاي افسانه   با ثروت 
علي ربيع مشاور رئيس    ) 22/12/79مهبستگي  (» .موجب اجياد بدبيين درمردم شده است     

نكه ختلفات ايـن آقـازاده      مجهوري نيز به مشكل آقازاده ها اشاره مي آند و اي          
يـك عـده از    ها چند برابر پرونده شهردارسـابق اسـت و اظهـارمي دارد آـه     

هايي را بـه      نريوهاي نسل اول انقالب آگاهانه به اين امر مبادرت آرده و شرآت           
نام خود و اطرافيانشان به ثبت رسـاندند، گروهـي ناآگاهانـه وارد شـدند و                

عنوان يـك حـق مسـلم بـراي چـنني افـرادي               اشته به انگ برخي نيز اين پديده را طبيعي     
 )20/11/79مهبستگي . (قلمداد آردند

اين تشـكيالت خمـوف     : مافياي موتلفه « : حال از علريضا نوري بشنومي آه مي گويد       



آه وابستگانش هم چون آقاي شيخ علي اآرب نوقي از چشمه ترور جام هاي بسـيار                
 صفوي و واحدي بريده اند در حـال         نوشيده اند و بند ناف تك تك آا را نواب         

حاضر بي اعتبارترين و منفورترين حلقه هيات حاآمه نزد مردم و در عـني حـال                
موتلفه با تصرف زواياي    . پرقدرت ترين جمموعه شريك در حاآميت فعلي مي باشند        

مطمئن در قوه قضاييه ، صدا و سيما، حوزه جتارت خارجي، دستگاه هاي اطالعاتي              
ت اطالعات ، وارتباط تنگاتنگ با حوزه ، با توجـه بـه پيونـد               موازي با وزار  

سرانش با فاضل لنكراني ، نوري مهداني ، حممد تقي مصباح يزدي و امحد خامتي در                
قم و دايناسورهاي شوراي نگهبان و در راسشان امحد جنيت، چنـان اختـاپوس بـر                

:  توجه آنيد  به چند آمار ساده   . حيات و سرنوشت ملت ايران چنگ انداخته است         
از پانزده هزار شرآت جتارتي ثبت شده در دبي بيش از ده هزار شرآت متعلق به                

 صادرشـده   80 هـزار جمـوز واردات آـه در سـال            22و از   . مافياي موتلفه اسـت   
وضع در زمينـه    . شانزده هزار آن متعلق به وابستگن مافياي موتلفه بوده است         

تاق بازرگاني يكجا دردست حاج حبيب      ا. صادرات به خارج نيز آم و بيش مهني است        
اهللا عسكر اوالدي تازه مسلمان و اخوي حاج اسداهللا خان و البتـه نـوري جشـمي و                  
رفيق جان و جهان حاج علي نقي خاموشي است آه اخوي بزرگشان رياسـت سـازمان                
تبليغات اسالمي را بر عهده دارد حوزه مساجد و شـرآت هـاي قـرض احلسـنه بـه                   

آـه  ) زير نظر حاج آقا نريي و البته حاج حبيب موتلفه           ( د  اضافه آميته امدا  
به . چهار ميليون مهوطن ما  حتت پوشش آن هستند نيز دردست مافياي موتلفه است             

اين حوزه، حوزه بازار را نيز اضافه آنيد آنوقت متوجه مي شويد آه چرا اين               
در آنار اين   . شبكه خموف را خطرناك ترين شبكه غارت و ترور در آشور مي دامن              

شبكه هاي مافيايي بايد به يك جمموعه ديگر نيز اشاره آنم آه از مجله عوامـل                
ادامه حيات رژمي و استمرار وضع مصيبت باري هسـتند آـه مهوطنـان مـا بـا آن                   

 .روبروهستند
اين جمموعه دربرگرينده ي يك طبقه يا يك گروه نيست ، بلكه مهه نـوع جنسـي در                  

 ها و شرآاي جتاري مافيا در آن مي توان مشاهده آرد            از دالل . آن يافت مي شود   
تا بعضي از مهوطنان مقيم خارج آه براي گذراندن تعطيالت مفـرح و برخـورداري               
از نعمات وطن مرتب به خانه پدري سفر مي آنند هر بار با خاطراتي آه دهـان                 

رد ها را باز و بعضًا به آب مي اندازند به حمل اقامت خود باز مي گردنـد و و                  
زبانشان است آه آجاي دنيا مي توان جنس هاي زنده و بي جان را بـه ارزانـي                  

آنچه در پايـان بايـد متـذآر شـد و در هـر نـوع        .سي چهل دالر به دست آورد
ارزيابي پريامون سرنوشت رژمي آن را در نظر داشت ، توجه به ماهيـت مافيـا و                 

 .پيوندهاي تنگاتنگ عواملش با يكديگر است
 حلقه تازه مسلمان ها نگاه مي آنيد به شكل حريت آوري آـا را در                مشا وقيت به  

براي منونـه حـاج حبيـب موتلفـه و حسـني            . پيوندي مستحكم با يكديگر مي بيند     
خــواهر حســني . شــريعتمداري هــر دو از تــازه مســلمان هــاي دماونــد هســتند

ليسي شريعتمداري آه به دين اجدادي وفادار مانده امروز در لندن با مهسر انگ            
اش زندگي مي آند و يكي ديگر از سر شاخه هاي مافيا يعين الياس حممودي آه از                 
مشايل هاست نيز از تازه مسلمان هاست و رفاقت و پيوندي ديرينه با موتلفـه و                

 .حسني شريعتمداري دارد
چنني پيوندي وقيت در گسرته ي غارت ظاهر مي شود ثروت ملي و بيت املال را هـدف                  

 وقيت در عرصه ي جنايت به آار مي افتد سينه هاي پـر از عشـق                 قرار مي دهد و   
 .به ايران را هدف قرار مي دهد

الياس حممدي رئيس حفاظت اطالعات قوه قضاييه داراي آنچنان پيشينه و پرونـده             
سياهي است آه وزارت اطالعات با تنظيم پرونده اي پريامون سوء اسـتفاده هـاي               

ر خارج از يكسال و نيم پيش در صدد به زير           او و حساب هاي متعدد بانكي اش د       
بارها يونسي وزير اطالعات و شفيعي قـائم مقـام او بـه             . آشيدن او بوده است   

سيد حمموداهلامشي رئيس قوه قضاييه تذآر داده اند آه به چه مناسـبت فـردي را                
آه يك قلم در دست اندازي به زمني هـاي جنگلـي و حفاظـت شـده در مشـال چهـل                      

ان سود نامشروع به جيب زده و با  شريك آلوده تر از خـودش آـه                 ميليارد توم 
ميليون هـا دالر    . از قاچاقچيان اسلحه و مواد ممنوعه شيميايي به آشور هستند         

به عنوان حق داليل و سود خالص از معامالت آنچناني نصيب برده است بازداشت مني               
ام جزايـري عـرب     آند و آيا جرامي رئيس حفاظت قوه قضاييه بيشرت از جـرم شـهر             

سيد مهواره سر تكان داده است آه بله متاسفانه ايشـان داراي حصـار              !! نيست  
 .امن است و دست ما به دامانشان مني رسد

حصار امن يعين اينكه الياس تازه مسلمان مورد عنايت آقا است و در عـني حـال                 
 نزديـك   از سوي مافيا مهه گونه محايت مي شود و به هيچ روي مني توان به ساحتش               

شد اين حممدي آه سيامك پورزند را واداشت چنان افسانه هايي را سر دهـد آـه                 
حتا بازجوي بي رحم و شكنجه گرش به او معرتض شود آه آقا جان چـرا تنـد مـي                    
روي، تو آه تا به حال با رضا لوي حرف نزده اي آه مرتب از طرح هـايي آـه                    

وافقت آردند حفاظـت اطالعـات      به او داده اي حرف مي زني، پس از اينكه آقا م           
وارد حوزه ي زندگي شخصي مهه مسئوالن شود، يك جموز وارد آردن وسايل شـنود را                



گرفت و با آمك يكي از شرآايش آه با داشنت چندين گذرنامه از صدقه سر زنـان                 
خارجي متعددي آه در روسيه و قربس و سويس گرفته بود به راحيت به اسـراييل و                 

 البته آملان سفر مي آرد، ميليون ها دالر جتهيـزات بسـيار             آمريكا و آانادا و   
چند مشاره پيش در رابطه با جواني نوشتم آه         ( پيشرفته شنود را وارد آشورآرد    

در هتران يك شرآت جتهيزات اميين و مراقبت داشت و جون در آارش موفق بود توسـط                 
خمفـي شـنود و     عوامل الياس حممودي زير فشار قرار گرفت آه براي نصب جتهيـزات             

خوشبختانه . تصويربرداري در چند سفارختانه خارجي در هتران با آا مهكاري آند          
الياس حممودي بـه صـغري و       .) اين جوان مهوطن اينك در خارج آشور به سر مي برد          

و وقيت سيد حمموداهلامشي توسط يكي از مهندسان الكرتونيك عراقـي           . آبري رحم نكرد  
شده دريافت آه حتا در اتاق خوابش جتهيزات شنود نصب          آه اخريًا وارد فاميل او      

از هامشي ها پـدر و      . شده ديگر پيگري پرونده فساد و جنايات الياس حممودي نشد         
نيـز اليـاس حممـودي چنـان        ... پسران و دخرتان و برادرها و پسر برادرهـا و           

آلكسيوني از تصوير و صدا فراهم آرده آه مي داند اگر روزي شـيخ علـي اآـرب                  
بار ديگر آرسي رياست را به چنگ آورد، اوضاع او بر وفق مراد خواهد بـود و                 

 يـك هفتـه     -علريضا نـوري زاده     (» ...آسي را ياراي آسيب رساندن به وي نيست       
 )  خورشيدي1381 دي ماه 18 -937 مشاره - آيهان چاپ لندن -باخرب 

اسـت و     يس آـرده  تاسـ     و آخرين خرب اينكه حمسن رفيق دوست شرآت جتاري در دوبـي              
خواهد بايـد از طريـق ايشـان وارد آنـد و حـق                آه مي   مستضعفان هر جنسي    بنياد

 .؟ او را نيز پرداخت منايد!العمل و حق الزمحه
چنني شد آه گروهي طماع بر ايران و ثروت بي حسابش چنگ انداخت و آشور را به                 

مي داند و مي    ورشكستگي و افالس آشاند و حاال خود را صاحب حق و قدرت و ثروت               
 .خواهد مليت را به صدقه بگريان خود تبديل آند

 
 سازمان اقتصاد اسالمي

اين سازمان آه با هدف دوليت آردن واردات در زمان ياست مجهوري ابواحلسن بـين                
صدر تشكيل گرديد، با سرمايه صندوق قرض احلسنه سراسر آشور و نيز بـا فـروش                

 . گرفتتعداد زيادي سهام ده هزار توماني شكل
بعد از حذف بين صدر براي مدت آوتاهي اين سازمان در اختيار نريوهـاي مسـتقل                
قرار داشت و بعد از آن آال به دسـت جنـاح راسـت بـه سـرآردگي عسـكر اوالدي                     

 . افتاد
در زمان خنست وزيري مهندس موسوي اين سازمان با استفاده از شرايط ويژه جنگ              

 تقريبًا متامي مـواد غـذايي مـورد نيـاز           ارز دوليت فراوان در اختيار داشت و      
مملكت با ارز دوليت توسط اين سازمان وارد مي شد و خبشي از آن با نرخ ترجيحي                 

در اختيار مصرف آننده قرار مي گرفت و قسمت اعظم آن روانـه بـازار               ) آوپين(
 .آزاد مي شد و از هرگونه اخالقي در اقتصاد جنگ زده مملكت دريغ مني آردند

دي مديرعامل سازمان اقتصاد اسالمي است و اين سـازمان بـا سـرمايه              عسكر اوال 
هنگفيت آه از حمل وجود توديع شده مردم در صندوق هاي قرض احلسنه سراسر آشـور                
به دست آورده به بانك خصوصي عسكر اوالدي تبـديل شـده و مهـواره آـالن تـرين                   

ر اتاق بازرگاني و    مبادالت جتاري را با استفاده از اطالعات دست اول خاموشي د          
 ساعت از تصويب جمـوز      24نيز وزراي دست راسيت آابينه دارند و مهيشه به فاصله           

ورود آاال، آشيت هاي سازمان اقتصاد اسالمي آه حامل مهـان آـاال مـي باشـند در                  
بنادر جنوبي ايران لو مي گريند و بيشرتين سود را نصيب عسكر اوالدي و شرآاي               

اد غذايي ، مواد اوليه صنعيت ، مصنوعات ساخته شـده و            از مو . جتاريش مي آنند  
اعضـاي هيـات مـديره      ... پالستيك ، آهن آالت ، آود شيميايي و مسوم آشاورزي و          

سازمان عبارتند از حبيب اهللا عسكر اوالدي مسلمان، علينقي خاموشي، حجت االسالم            
قتـل هـاي     ناگفته ها در پرونده      -علي رضا نوري زاده   . (نريي، شفيق، زمرديان  

 ) 27-26 رويه -زجنريه اي 
 ميليارد تومان از    400بنا به گفته فريربز رئيس دانا آميته به اصطالح امداد           

بودجه مملكت را مي بلعد بدون اينكه به دولت حساب پس بدهد آه اين پـول هـا                  
آجا خرج مي شود و يا بيمه هاي اجتماعي مهاهنگ شود اين مهان دستگاهي است آه                

لت غارت مي شود و به عنوان صدقه به مردم حتت شرايط ويژه اي بـا                از خزانه م  
دولت اصالح طلب خامتي نيز دوليت بي اختيار و اخته آه           . هزار منت داده مي شود    

گفتگو راديو آزادي با رئيس دانـا و دآـرت          .( حتا لب به اعرتاض نيز مني گشايد      
 )22/8/2000رشيدي تاريخ 

 
 اد ابراهيمي هيات موتلفه در نوار امري فرش

نوار افشاگرانه امريفرشاد ابراهيم عضو سابق شوراي مرآزي احتاديه دانشجويان          
حزب اهللا آه در انصار حزب اهللا فعال بود و با ده منكي و اهللا آرم آشـنايي داشـت                    

وي براي مدتي بعنوان حزب اهللا نيز آار آرده و خود           . ها را باال زد     آخرين پرده 
خواهيم   موتلفه با آقاي بشارتي صحبت آردمي آه ما ميبعد از جلسه ÷ مي گويد 



احتاديه دانشجويان حزب اهللا را برپا آنيم آه ايشان گفتند برويد پيش فالنـي و               
 روز آمـدمي دانشـگاه هتـران بـه          16-15رفت توي وزارت آشور چندي حول و حـوش          

وان جتمـع   عنوان احتاديه دانشجويان حزب اهللا سراسر آشور اعالم جتمع ها را به عن            
 با ماشني مجع مي شدمي و مي        2-3شروع احتاديه هر هفته     .  مردمي زدمي    -دانشجويي  

رفتيم قم دفرت آيت اهللا راسيت، آقاي هبجت دفرت آقاي مصباح يزدي مـا بـه عنـوان                  
راجع به مسايلي و مهيشه حاج حسن مي گفت آه آمده امي            . گروه حزب اهللا آارآنيم     

حبث خواص و عـوام آقـا را        . ا اغلب استقبال مي آردند    آ. از مشا رهنمود بگريمي   
آن . آشيدند و اين آه مشا به هرحال خواص هسـتيد و ايـن وظيفـه مشاسـت                  پيش مي 

موقع ما يك سري حرآات مي خواستيم بكنيم قضيه دآرت سروش آه راه افتاده بود               
 بار يادم است آه آقا توي سخنراني هايش يك حرف هايي مي زد آـه معلـوم                  3-2

بعد از قضيه دار درسـت آـردمي و بـردمي جلـوي             . بود از عملكرد ما راضي نيست     
در آن ايام بـود آـه آقـا         . آشيمت  دانشگاه امريآبري آه بايد دارت بزنيم و مي       

سخنراني آرد روشنفكري مريض در ايران به وجود آمده و گفت آه به هر جهت من                
يـك  . ف جـواب بـدهيم      ما بايد حرف را با حـر      . از اين حرآات هم بدم مي آيد      

خرده بني ما سوال پيش آمده بود آه ما آه خواص انقـالب هسـتيم و بـه عنـوان                    
 .سرباز آقا دارمي آار مي آنيم چرا آقا ما را تاييد مني آند

زماني بود آه حبث انتخابات بود و ما مي رفتيم دفرت پژوهش هاي جملس آقـا ي   ...
تري داده بود به ما و ما مي رفتيم         الرجياني به ما پول مي داد و شبكه آامپيو        

 . شهرستان ها
نـوري  ) عبداهللا (آقاي نوري مهداني مي گفت آه خيلي از دوستان را پيش آقاي  ...

فرستادمي اما ظاهرًا عناد دارد ما نتوانسـتيم سـاآتش آنـيم امـا شـايد مشـا                  
ا آقا مصباح گفت آه يك مرد يا يك جوان از بني مشا پيـد             . بتوانيد ساآتش آنيد  

( ايشـان   . و ما گفتيم يك سري صحبت مي آنيم         . مني شود آه او را خفه اش آند       
خواستيم يك سري جتمع      در جواب گفت نه آقا جون صحبت ديگه چيه؟ ما مي          ) مصباح  

داشته باشم چهار پنج نفر از دانشجويان داخل مسجد دانشگاه هتران در اعـرتاض              
موافق چنني آـاري را در جمموعـه        به آقاي نوري اعتصاب غذا آنند و گفتيم اگر          

هـم خـود را راحـت       . اعتصاب چيه؟ خفه اش آنيد      : ايشان گفت . راه بياندازمي   
 .آنيد هم اسالم را راحت آنيد

هرآسـي در راه سـاآت آـردن نـوري     : در جلسه بعدي با آقاي جنيت آه او گفت ...
 .قدمي بردارد سرباز گمنام امام زمان است

ردمي به مهر انداخنت و بابك زد تـوي سـاق پـاي عبـداهللا     ما آمدمي جلو شروع آ ...
نوري، تا ايشان خم شد عبا و عمامه اش افتاد و دو نفر زير بغلش را گرفتند                 

حمافظ ها هم صوري با ما درگري بودند اما در اصـل بـا مـا                . و آوردنش اين ور   
 آـه   نوري را دم شرآيت آوردند    . گفتند ما را چرا مي زنيد ما پاسدارمي       . بودند

خيال مي آردند خانه هست، بعد از درزدن متوجه شدند شرآت است، روي مهان پله               
بود و فضا آماده براي اجنام آار فرج بود آه چون باالي پله ايسـتاده بـود و                  

يكـي از   . در نتيجه موقعيت دفاعي ما پايني تر بود و ايشان به ما مسلط بـود              
ي را گرفتـه بـود و چفيـه را          بچه ها به نام حممد بروجردي دسـت عبـداهللا نـور           

. واقعـًا معجـزه شـد     . درآورد آه گفت حالش هبم خورده و من حتا چاقو را ديدم           
. مردم با ما درگري مي شـدند      . فرج پاي چپش مصنوعي است لپر خورد و زمني خورد         

 .طرفه العيين عبداهللا نوري را با آمبوالنسي بردند و آمبوالنس رفت
به من زنگ زد آه اگر آب دستتت هسـت بيانـداز و   يك روز آقاي عسكر اوالدي  ...

. دانشجويان دانشگاه آزاد مجع شدند و عليه آقاي جاسيب شعار مـي دهنـد             . بيا  
گفتم خوب مي آنند، چون دانشجوي دانشگاه آزاد بودم گفتم آقاي جاسـيب خيلـي               

آقاي جاسـيب جـزء     . گفت اين حرف ها را چرا مي زني       . آارهايش مسخره بازي است   
 . ه است اختالفات هبانه است و آن ها مي خواهند مديريت را از ما بگريندموتلف

ما علنًا مي دانستيم آقاي مهدي صفاري تبار با باندي سـرقت مسـلحانه مـي     ...
مهدي صفدري تبار پدرش مناينده ويل فقيـه در نـريوي مشـرتك سـپاه بـود و                  . آند

 .مسئول حزب اهللا اسالم شهر هم بود
او گفت . فرت آقاي مهدي آين رفتيم و حبث انتخابات جملس ششم بودروزي ما به د ...

ما بايد شرايطي اجياد آنيم آه بايد با ما مهكاريي آنيد، بايد آاري آرد آـه                
اطراف آقاي خـامتي جوانـان      . ما بگوييم دوم خردادي ها اراذل و اوباش هستند        

اآـرم و آقـاي     جلسه ديگري بـا آقـاي اهللا        . هستند و بايد به آنان ميدان داد      
مرعشي داشتيم آه من در آن جلسه حضور نداشتم مهني حرف هـا را مرعشـي بـه اهللا                   

در جلسه ديگر آقاي بادامچيان هم آمـد و گفـت بايـد شـرايط               . آرم گفته بود  
در اولني جتمع دانشجويان حبراني اجيـاد آنـيم و          . حبران در هتران به وجود بيايد     

آمد و قول داده بود آـه          به آم بچه ها مي     مهرداد سراج آه از قرارگاه ثاراهللا     
 .در اولني قرارگاه ثاراهللا هتران را بگريد

فرج مراديان مي رود خاش و در هتـران  . فرج مراديان توي پخش مواد خمدر است ...



هرآسي هم او را بگريد مي گويد مـن انصـارحزب           . مي فروشد ) ترياك  ( مواد خمدر 
 .اهللا هستم و بعد آزادش مي آنند

نفري آه در بيانيه فداييان اسالم چاپ شد و حاج حسن هـم بيانيـه را                74ست  لي
. فاآس مي آرد مهان آساني بودند آه لعن شدند و چهار نفر از آا آشته شـدند                

هنوز سه نفر از چهار نفر آشته شده بودند آه من از حاج حسني پرسـيدم قضـيه                  
رد؟ گفـت منـي دامن ويل       جلسه ما با اين افرادي آه آشته شده اند رابطـه اي دا            

به هرحال به بچه ها بگـو صـدايش را در نياورنـد             . فكر مي آنم رودست خبورمي      
در آن جلسه سه چهار نفر بودند آه آن ها خيلـي            . احتمال دارد آار آا باشد    

بعد از قضيه قتل ها يك روز اهللا آرم به من گفت فالني بيـا               . آله شان داغ بود   
گفت چكار داري   . گفتم آار ما نبوده   . س را بفرستيم  آاري اجنام دهيم بايد فاآ    

آخرين بيانيه فداييان اسـالم راجـع بـه         . ما بايد اين آارها را اجنام بدهيم      
 .آقاي تاج زاده در مورد آوي دانشگاه بود

از آقاي عسكر اوالدي، از .براي تامني مايل از تشكل هاي مهسو پول مي گرفتيم  ..
اين پول در جمموعه خرج مي شد       . ، پول مي گرفتيم   آقاي باهنر، سيد مرتضا نبوي    

و اعضا مني آمدند به عنوان آسي آه از اين پول در جمموعه خرج مي شد و اعضاء                  
مني آمدند به عنوان آسي آه از اين پول شخصي استفاده آند با آله مي آمدنـد                 
ه در جمموعه مشروعيت قانوني پيداآند و وقيت مي رفتم دزدي آنيم مي گفتيم بچـ              

فرج مراديان مي دانستيم آـه تـوي        . حزب اللهي هستيم و ما را رها مي آردند        
 .ويل آسي به او آاري نداشت. مواد خمدر دست دارد

هنگام . بازار تعطيل آردن حكاييت دارد    . اقاي اماني رفت بازار را تعطيل آرد      
تعطيل بازار، ظاهرًا به بازاري ها بايد حق شـارژ بدهنـد و وقـيت بـازار را                  

يكي از بچه ها به نام حسن وفـايي تـوي           . عطيل مي آردند حق شارژ مي دادند      ت
 . جمموعه اسالمي بازار بود

يك دفعه من از آقاي رفيع ها دو ميليون گرفتم و بعدًا پويل را آه از آقاي  ...
رفيع ها مي گرفتم آه آن پول را آقاي جنيت مي داد و به عنوان شهريه آه بـا                   

باب جموز عقلي و شرعي مهان شروع آار خـدمت علمـاي قـم و               آند در     خودش آمك مي  
 »…مشهد و هتران مي رفتيم

در اين نوار انگشت اهتام در مورد ترورها به سوي هيات موتلفه نشـانه رفتـه                
است و استفاده از نام جعلي فداييان اسالم نيز آمده است و اشاره هاي روشـين                

امهيت اعرتافات امري ابراهيمـي     . تنيز در مورد آمك هاي مايل هيات نيز آمده اس         
يعين . در آنست آه وي خود از حزب اهللا است يعين مرآز ايدئولوژيك حكومت اسالمي               

مهان جواناني آه براي حفظ اسالم از جان خود دريغ نداشتند و دسته دسـته روي                
مني دمشنان عراقي مي رفتند به چنان فساد وگنديدگي سقوط مي آننـد آـه بـراي                 

بيهوده نيست  .  ه و سريآردن شكم خود بايد  دزدي آنند و آدم بكشند           نان روزان 
آه رژمي با باز شدن مشتش و رسـوا شـدنش خشـم خـود را بـر سـر فرشـاد امـري                        
ابراهيمي خايل آرد و با وجود تربئه شدن در دادگـاه نـوار سـازان او را بـه                   

قانوني است  اهتامات واهي در زندان نگاهداشت و آخرين اهتام وي داشنت اسلحه غري           
 .بدون اينكه آوچكرتين مدرآي عليه وي موجود  باشد



   
 
 
 
 
 
 
 

 گزارش جملس از بنياد مستضعفان 
---------------------------------------------------------------------

--- 
فساد مايل در بنياد مستضعفان ابعـادي آنچنـان عظـيم دارد آـه گزارشـي آـه                  

از اين بنياد هتيه آرده بودنـد بطـور آامـل در            ) وره پنجم د( منايندگان جملس   
جملس خوانده نشد و منت آامل آن در اختيار مطبوعات نيز قرار نگرفـت امـا در                 
خبشي از آن به مواردي فهرست وار اشاره شده آه ما اين موارد را به نقـل از                  

 از خروار   بديهي است آه اين آمار و ارقام مشيت       . نشريه انقالب اسالمي مي آورمي    
 : است

 سـازمان   -2 معاونت امـوال و دارايـي هـا          -1: بنياد داراي ده سازمان است      
 سـازمان   -5 سـازمان امـور سـياحيت و توريسـيت           -4 سازمان صنايع    -3بازرگاني  

 -8 سـازمان آشـاورزي      -7 سازمان عمـران و مسـكن        -6معادن و فرآوردهاي نفيت     
 بازان  معاونت جان-10 حوزه رياست -9حراست بنياد 

اداره آليه امور مربـوط بـه امـوال و          ) اموال و دارايي  (وظيفه اين معاونت    
دارايي هاي منقول و غريمنقويل است آـه از راه مصـادره و يـا توقيـف و طـرق                    

در اختيـار بنيـاد     ) خريـد، اجـاره، هبـه، صـلح، معاوضـه، نگاهـداري           (ديگر
 .گريد مستضعفان قرارمي

 مورد امـوال غـري منقـول را         150ال منقول و     مورد امو  150آميسيون حتقيق تنها    
ها به آميسـيون      آليه دارايي مكرر تقاضا آرده است فهرسيت از       . مطالعه آرده است  

 .داده شود ويل بنياد وقعي به اين مطالبه ها ننهاده است
 

 :مواردي از فسادها
ميزان درآمدهاي معاونت مايل آه ناشي از فروش اموال و امـالك             -

درگــزارش بــه ) 1372 تــا 1368(در دوره دوم . و مســتغالت اســت
آه به آميسيون     ميليون ريال قيد شده و در آماري       643اي    خامنه



 ميليون ريـال را     360آمد، حدود      مني  ميليارد ريال  065/1داده    
 .آشيدند باال مي

هاي اداري    هزينه1367 تا   1363 ساله   5در مهني دوره،  در مقايسه با دوره         
 .د افزايش يافته است درص36اين معاونت، 

!:  درصـدافزايش يافتـه اسـت      606ميزان فروش امـالك و امـوال، در دوره دوم،            
 ميليـارد ريـال در      111/1 ميليون ريال در دوره اول به        5/185ميزان فروش از    

فرصت وسيع براي سوء استفاده هاي آالن فـراهم         . دوره دوم رسيده و بديهي است     
 :شده است از مجله 

 اول و بي حساب اينكه از اموال منقول و امالك و مستغالت قبل از سوءاستفاده -
. مـديريت بنيـاد مـي گويـد آمـاري در دسـت نيسـت              . ، هيچ آماري نيسـت    1368

بنابراين هرچه را برده اند و خورده اند، نه معلوم است و نـه آسـي درصـدد                  
 !آنست آه بداند چه آساني و چه اموايل را برده اند و خورده اند

موال و مستغالت آه رفيق دوست و مهدستان اغلب به منسوبان و شرآاي خـود  در ا -
 :ختلفات زير صورت گرفته اند. فروخته اند

 .مزايده اي درآار نبوده و قيمت پايه نيز معني مني شده است -
 درصد ختفيف مـي  70 تا 10باز هم از . اند بسيار پايني تر از قيمت مي فروخته -

 !اند داده
به نقد و نسيه بوده  بي معني آـردن چگـونگي پرداخـت هبـا و وجـود      فروش ها  -

 .نداشنت مدارك دريافت هبا توسط بنياد
ارزشيابي توسط آارشناس به عمل مني آمده و در مواردي هـم ارزشـيابي قبلـي     -

 .وجود داشته، اساس قيمت گزاري قرار نگرفته است
 .تگزاري قالبي هتيه مي شده اس پس از فروش، ورقه ارزش

 :چند منونه . رشوه دادن و گرفنت به رواج بوده است -
 مـاه قبـل از   9فروش سه دانگ دو قطعه زمني درآاشانك مشريان، ايـن دو زمـني،    -

 ماه بعـد بـه رغـم بـاال رفـنت      9. شود  ميليون ريال قيمت گذاري مي 5/242فروش  
ميليـون   2/91تفاوت قيمـت    .  ميليون ريال مي فروشند    5/151ها، آن را به       قيمت
 .ريال

 ميليـون  490بـه   ) بنياد؟(فروش ملك در خيابان پاسداران به معاون  -
 . ماه پيش از آن10ريال  به آمرت از ارزش يابي 

 .ميليون ريال161فروش زمني در سعادت آباد به معاون اداري و مايل بنياد به  -
 ميليـون  515فروش ملك در آامرانيه به يكي از منسوبان رفيق دوست به مبلغ  -

 . ميليون ريال آمرت از تقومي آارشناس بوده است9/44ريال آه  
 درصـد گـرانرت از قيمـت        25طرفه اينكه به جاي دريافت قيمت، با دو ملك خريدار آـم             

 !آارشناسي معاوضه مي آنند
 …و 

 
 سازمان بازرگاني 

 )يك منونه آورده شده (
  )BCC(شرآت 
سـهام متعلـق بـه     % 51. به ثبت مي رسد  9136 به مشاره 1371 تري13 شرآت در  اين

از . گ سـوئيس اسـت    .سهام متعلق به شرآت آامرزآ     % 49بنياد مستضعفان است و     
 .به نام سعيد وفاييان است % 10  درصد به نام شرآت باملني و39 درصد49اين 

بـه راي دادگـاه     1358اين شرآت در اصل متعلق به وحيد عالقبنـد اسـت آـه در               
آامرز سـه نفـر سوئيسـي هسـتند آـه           ساير اعضاي باملني    !! ه شده است  انقالب مصادر 

 .آميسيون هويت آا را مطالبه آرده و پاسخي نشنيده است
مصـادره شـده    ، حمسن رفيق دوست با ضد انقـالب  › پاسدار انقالب‹ بدين قرار، 

آـه اعطـاي امتيـاز        قانون اساسي     81شود و به قول گزارش، برخالف اصل          شريك مي 
 .به خارجيان را ممنوع مي آند...يل شرآت ها وتشك

آننـد و      درصد متعلق به بنياد مستضعفان را نيز مال يتـيم تلقـي مـي              51اما  
متعلـق  % 2و  ) 4700(متعلق به بنيـاد      % 47: اينطور ميان خود تقسيم مي آنند     

بـه نـام رئـيس سـازمان محـل و نقـل             % 1سهم و   200به رئيس سازمان بني املللي      
 !  سهم100بنياد، 

شرآت بنام بنياد و روساي بنياد است، مديرعامل و قائم           % 51با وجود اينكه    
مـي نويسـد بـرخالف      ) جملـس (گـزارش . مقام شرآت از گروه باملني انتخاب مي شوند       

اما در واقع، اينگونه سهم بندي آرده اند تـا آـه طـرف خـارجي                . قانون است 



 در سوء استفاده هـا بـازتر        اآثريت بيابد و مديرعامل را معني آند و دستشان        
هبر رو، مرتضا نيكوخواه مناينده شرآت باملني مديرعامل و سعيد و فاييان            . باشد

و مديرعامل اختيار اداره شرآت را بـه        ! مناينده آن شرآت قائم مقام مي شوند      
 !!قائم مقام مي دهد

 به حمض تشكيل، شروع به بلعيدن دو واحـد نـان و آب دار بنيـاد                  )BCC(شرآت
 :ستضعفان مي آندم

شرآت رنگ زيراآس آه متعلق به بنياد مستضعفان بوده است، توسط رئيس سازمان             
 :به اين ترتيب. بازرگاني، فروخته مي شود

 و . به شرآت باملني )  سهام  %2(سهم 128 سهم، 6440از  -
 به شرآت باملني آامرزسوئيس و%) 49( سهم3156

سهام شرآت بـه شـرآت    % 75 در واقع ، شريك است، % BCC(  ، 49( به شرآت  315
 !خارجي باملني فروخته مي شود

رئـيس سـازمان    : اعضاي هيات مديره شرآت رنـك زيـراآس عبـارت مـي شـوند از              
 73مناينـده   ) بـرادر وحيـد   (سهم و رضا عالقبند   25بازرگاني بنياد به منايندگي     

 .سهام% 2ضياء متحدان مناينده شرآت باملني آامرز بابت سهم و 
و بدون مزايده معاملـه اجنـام مـي         .   ميليارد ريال معني مي شود      15ي شرآت   هبا
آميسيون حتقيق جملس مالتاريا از چگونگي پرداخت قيمت مي پرسد اما پاسخي            . شود

 ، دو ميليارد ريال سود خـالص        1370و اين شرآت در سال مايل       ! دريافت مني آند  
 !! داشت

سـهام آارخانـه نـورد آلومينيـوم         % 67 اقدام به خريـد       )BCC(و باز شرآت    
 67 ميليارد ريال بوده و حال آنكه بنيـاد          27فروش يك ساله آارخانه     . آند  مي

 . ميليارد ريال فروخته است65/13درسد آن را به 
 !ترتيب خريد و فروش، ترتيب خريد امالك توسط رضا خان را به ياد مي آورد

شـكر نيـز مـي      . نيست ) BCC(اما بلعيدن شرآت هاي بنياد تنها فعاليت هاي         
و با گـران آـردن      خرد و با آن آام فروشندگان خارجي و دزدان داخلي را شريين             

 .:قيمت شكر، آام مصرف آنندگان ايراني را تلخ مي آند
 

( BICC )  خرد شكر مي 
.  هزارتن شكر از شرآت آنتينانتال فود بدون مناقصه بني املللـي مـي خـرد               300

بـه   ) B ICC(اما . دالر بوده است52/344ارداد، تين قيمت شكر در هنگام عقد قر
گذارد براي هر پارتي آه يك تـا دو           فروشنده با او قرار مي    : خرد  اين قيمت مني  

 روز آخـر هـر مـاه، در بـازار           10شده، قيمت بر اساس ميانگني        آشيت در ماه مي   
اني هرآسي آه اندك اطالعي از بازرگـ      . بورس لندن، به ازاي هر تن، حماسبه شود       

زيرا عوامل  . داشته باشد، مي داند آه اين ترتيب فروش، به سود فروشنده است           
موثر در باال رفنت قيمت به آنار، فروش پيشاپيش جنس بر اساس قـيميت آـه بعـد                  

شود و در واقع در آشـيت         معني شود، از موجبات باال رفنت قيمت در بازار بورس مي          
به يوزانس خريـداري     ) BICC(و چون   .  دالر باال رفته است    16/506هشتم قيمت به    

 .مي پردازد % 9/6هاي فايناس نيز  آرده است، بابت يوزانس و هزينه
و در رژمي مالتاريا، البتـه تفـاوت قيمـت و سـود واردآننـده شـكر را مصـرف                    

 دالر مي رسد ، شرآت 16/506پس از آنكه قيمت شكر به . آنندگان بايد بپردازند  
)BICC(    نويسـد و      از مصرف آننـده و توليدآننـده نامـه مـي            به سازمان محايت

قيمت متام شـده    ( ريال  1149 ريال به    944خواستار افزايش قيمت شكر از آيلويي       
 1302 بـه    1100و افزايش قيمت براي مصرف آننـده از آيلـويي           ) سود% 12بعالوه  

 .ريال مي شود
دن اعتبـار    شرط دا   )BICC(رفيق دوست مدعي شده است آه واردآردن شكر ازسوي          

بنگريـد آياننـد آـه وام هـا را          !! (اعطايي باملني آارمز به ايران بوده است      
آميسيون حتقيق مي نويسد رفيـق دوسـت        .) دهند و چند برابر به جيب مي زنند         مي

دروغ مي گويد و خريد شكر ربطي به اعطاي وام نداشته است، زيرا رقم اوليـه                
بوده ) 360و  180( و  يوزانس    ) برات(هاي ديداري     ميليون دالر به صورت   126حدود  

 .است
 ميليون دالر از طريق ماروني ژاپن دريافت شده و شرآت بـاملني             40ها در     يوزانس

 ميليـون دالر    126الباقي هباي شرآت آـه      . آارمزد هيچگونه اعتباري نداده است    
بوده است، از حمل وجود تنخواه گردان و يا وجوه دريافيت بنيـاد بابـت شـرآت                 

آارش زد و بند بـا       ) BICC(بدينسان شرآت   . تامني شده است    روخته شده،   هاي ف 
 35 هزار تن شكر 300سود وارد آردن : فروشنده انگليسي و بردن سوده بوده است  

تن شكر وارد شده آـه      155150،    1373 اسفند   17تا تاريخ   . ميليارد ريال مي شود   
آن به شرآت خـارجي مـي        ميليارد ريال    5/7آه  . شود   ميليارد ريال مي   16سودش  

بدينسان شرآت خارجي، بدون يك     . غري از آنچه بابت تفاوت قيمت برده است       . رسد



 ميليـارد سـود     5/7تنها بابـت فـروش شـكر در ايـران،             دينار سرمايه گزاري،  
اگر بر آن پويل را آه از افزايش قيمت شكر از جيب ايران رفتـه اسـت                 . برد  مي

گي و گسرتدگي فساد نظام اداري حكومـت بدسـت          بيفزاييم، هم تصور روشين از بزر     
هبرت پي مـي بـرمي آـه هـيچ      آيد و هم به معناي ادعايي اخذ اعتبارات خارجي مي

اغراق آميز نيست وقيت مي گوييم و مي نويسيم، نيمي از گراني بابت فسـاد در                
 .خريدها و نيمي ديگر از فساد اداري نظام استبدادي است

 
 خريد برنج 
تن برنج، مهچنان با قيمت      37000.  خريد برنج بوده است   ) BICC(ت  آار ديگر شرآ  

خريد از يك موسسه منسوجات، بنام يـونس        . شناور، از پاآستان وارد آرده است     
 ريال متـام شـده و بـا         907قيمت هر آيلو برنج     . برادرزاده به عمل آمده است    

  ايـن سـود      %49.  ميليارد ريال سود داشته است     8/3، به فروش رفته و      %12سود  
مهچنان بدون اينكه ديناري    .  ميليارد ريال است عايد باملني آامرز مي شود        87/1

 .سرمايه گذاشته باشد
 

 خريد آهن آالت
از شنيدني ترين سوء استفاده هاي بنياد مستضعفان خريد آهن آالت بـا شـرايط               

 ، بنياد مستضعفان از شرآت يونيتال آـه       69هبمن  12در  : ناشنيده و ناديده است   
از . آملاني اما مدير آن آاوه باقر شعار تبعه ايران است، آهن آالت مـي خـرد               

اين بوده است آه اگر ظرف ده روز، بنيـاد نتوانسـت هبـاي              ) 5بند(شرايط خريد 
آهن را بپردازد، فروشنده حق دارد آه توسط مناينده خود، از زمني ها و امـالك                

ز قيمـت را منـي پـردازد و         بنياد، برابر طلب خود بردارد و بنياد ظرف ده رو         
 30هباي آهن آالت    . دارد  يونيتال زمني ها و امالك متعددي را بابت طلب خود برمي          

 8/13 ميليون دالرش پرداخت شـده و در ازاي بقيـه ،             2/16ميليون دالر بوده آه     
 ! ميليون دالر، امالك و ساختمان به فروشنده داده مي شود

 تا آبـان  70 ميليارد ريال از اول سال 64/9زيان ناشي از فروش آهن آالت،  -1
 . بوده است71

امالآي آه به ظروفچيان پسر دايي مـديرعامل شـرآت حتويـل داده شـده انـد       -2
 قطعه زمـني در     39 ميليارد ريال و     83/12 باب ساختمان به مبلغ      15عبارتند از   

مني را   دالر، به سخن ديگر بفرض آه ز       1387 5000شهرك فردوس به ارزش ريايل معادل     
و . ارزان حساب نكرده باشند، هباي زمني ها به اندازه طلب شـرآت بـوده باشـد               

بنـابراين  . ميليارد ريـال پـول مفـت سـتانده اسـت          87/12شرآت افزون برآن،    
چرا اين پول   .  دالر مي شده است    7830128گزارش، هباي ساختمان ها به دالر آن روز       

عامله جز اجياد راهي براي بردن      اضايف را پرداخته از شرط پيداست آه هدف از م         
 :و البته رشوه اي آالن نيز پرداخته است. و خوردن اموال بنياد نبوده است

 30 قرارداد منعقده ميان شرآت هاي يونيتال و سيدآو، به تـاريخ  3در بند  -3
 دالر در ازاي هر     15، قيد شده آه شرآت آميسيون حمرمانه اي به مبلغ             1991اوت  

اين آميسيون را نيز بر روي قيمت آشيده و هباي هـر            . خته است يك تن آهن پردا   
 ميليـون دالر    30 دالر شـده و بـه ايـن ترتيـب بابـت              370 دالر   355تن به جـاي     

 .  هزار دالر رشوه داده شده است217و   ميليون1معامله، 
  : شرآت فروشي
 :چند منونه 

 .اطالعي دردست نيست ) B.M.W(از سرنوشت شرآت رامائو -
 درصد سهامش متعلق به بنياد بـوده فروختـه شـده و    33رآت سيكلت پارت آه ش -

 . بنياد توضيح قابل قبويل ارائه نداده است
 ميليارد ريال فروخته 4/15شرآت جتهيزات راديولوژي و پزشكي ايران به مبلغ  -
 !  ميليارد ريال نقد مي پرداخت و بقيه را آهن آالت84/8خريدار بايد . شد

 حال آنكه 
 ميليارد ريال بـوده، توافـق بـه    15/21 بر سر قيمت آه 74 آبان 4در تاريخ  -

 .عمل آمده بود
 8/5 ميليارد ريال است و بنياد به اين پرسش آـه چـرا حـدود    78/5اختالف رقم   

ميليارد ريال آمرت از قيمت توافق شده ،معامله آرده است پاسخ قـانع آننـده               
 .اي نداد

مطالبات بنياد از خريدار، شرآت ابر توبا، بنياد  ميليارد ريال 5در خصوص  -
.  ميليارد ريال وصول شده و بقيه در تاريخ بعد، اخذ شـده اسـت              5/4مي گويد   

حال آنكه هيچگونه مدرآي آه حكايت از وصول طلب آنـد، توسـط بنيـاد ارائـه                 
 .نشد



اين شرآت نيز به فروش رفته و بنياد اطالعات قابـل قبـول   : شرآت تاپ سرويس -
 .ر باره چگونگي فروش آن، ارائه نكرده استد
بنابر اظهارات آتيب رئيس سـازمان بازرگـاني، ملـك ايـن     : شرآت فولكس ماشني -

حال آنكه در دفاتر شرآت خـربي از ايـن          . شرآت به بانك جتارت فروخته شده است      
 .مدارآي آه ثابت آند معامله روي داده نيز ارائه نشد. معامله نيست

 : نيادسازمان صنايع ب
 شرآت  124معاونت صنايع نيز    .  شرآت را اداره مي آرده است      229خبش صنايع خنست     

امـا بعـد ازتفكيـك بـه دو سـازمان صـنايع و              . را حتت اداره خود داشته است     
 . آند  طرح را تصدي مي2 شرآت و 110سازمان معادن، اين سازمان 

سئول اين سـازمان،    هر سال يك م   : از فسادهاي اين سازمان، يكي بي ثباتي است       
 شرآت در سـال     137بيشرتين تعداد   : ها نيز معلوم نيست     مشار شرآت   ! عوض شده است  

 .بوده اند1374 شرآت 100 و آمرتين تعداد، حدود 70 و 63هاي 
شرآت هـايي هسـتند     : اما فساد مديريت تنها در بي ثباتي مسئول سازمان نيست         

. انـد   بازرسـي قـرار نگرفتـه     آه چندين سال است مورد ارزيابي و حسابرسـي و           
مديران آا مدت هاي طوالني بر سر آار خود حضور نيافته و به طور مشـرتك يـا                  

 .از راه دور، اين واحدها را ظاهرًا اداره مي آرده اند
، بنياد سازمان مرتيب مني داشته و البته صنايع آن نيز بـه             64تا قبل از سال     

بنيـاد تبعيـت منـي آـرده و خودسـر           اغلب شرآت ها از     . اند  حال خود رها بوده   
سـازمان  ! اداره مي شده و گزارشي از دخـل و خـرج خـود نيـز منـي داده اسـت                   

 .حسابرسي نيز اين واقعيت را تصديق آرده است
 شـرآت   2 شرآت هتيه آـرده آـه بنـابرآن، فقـط            900سازمان حسابرسي گزارش از     

 مشروط شناخته شـده     شرآت 235 شرآت مردود و     58هاي مورد قبول داشته است و         حساب
 .شرآت اظهاري نكرده است136و در باره  

، اولني طبقه بندي واحدهاي صنعيت به عمـل آمـده و بـا              1360حال آنكه در سال     
آنكه مطابق با استانداردهاي معمول نبوده، اما نظم اوليه را فـراهم آورده             

 .است
ديدي در آار   ، نظم را برهم مي زنند و هر از چندي، سازماندهي ج           1362از سال   

 . آورند مي
)  موسسـه  7( هـاي دالل    از آارهاي رفيق دوست و دستيارانش، يكي اجيـاد سـازمان          

آار اين سازمان ها اينست آه توليد موسسات توليدي بنياد را مـي             . بوده است 
 .خرند و سپس به تاجران مي فروشند

هاي بزرگ  و البته سازمان صنايع از جماري عمده جذب ارز دوليت و سوء استفاده              
درج ) خـرداد 10(رقم ارز مصريف آه به نقل از گـزارش، در روزنامـه سـالم             . است

آل ارز مصريف واحدهاي حتت پوشش اين خبش، طي سـال هـاي             : شده، به باور مني آيد    
 .است) ؟(هزاردالر151 ميليون و 753 ميليارد و 600بالغ بر 1373تا پايان 1368

 ميليـارد  600معادل ريايل دالر قيد شده و احتمال مي رود  (توضيح انقالب اسالمي  -
 7 و با نـرخ ديگـر بيشـرت از           4 باشد آه به دالر، بايك نرخ ، حدود          …ريال و 

 .شود و البته فرصت سوءاستفاده وسيع بوده است ميليارد دالر مي
ها آه در اداره صنايع شرح شده         در گزارش، بي آفاييت ها و فسادها و بي سوادي         

 :آه در اغلب صنايع، خبصوص صنايع خبش دوليت وجود دارنداند، مهاا هستند 
 12 شرآت حتت پوشش سازمان سازمان صنايع، هنوز اسناد مالكيـت عرصـه   100از  -

 در صـد    100حال آنكه سهام بنياد در اين واحدها،        . واحد به نام بنياد نيست    
 .است

.  بـوده اسـت  درصـد 70نسبت متام شده به فروش، در اغلب گروه هاي ختصصي باالي  -
در گروه هاي غذايي و       خمصوصًا  . يعين قيمت متام شده باالي قيمت حمصول توليدي است        

 .و فلزات ماشني آالت
  اند به آميسيون حتقيـق   را حاضر نشده73ارقام سال  (73 تا 68هاي  ماليات سال -

 ميليـارد آن را     47› رهـرب ‹ ميليون ريال بوده آـه       776  ميليارد    53)بدهند  جملس
 !!شيده استخب
 :نسبت سودخالص بسيار پايني است-

 7 ميليارد ريال بوده آه حدود 95، 1371سود ناخالص حاصله شرآت ها در سال  - 
در مهان سال، شرآت    .  ميليارد سود از دست داده است      105يعين بنياد   . درصد است 

 . ميليون ريال زيان خالص داده است2224ريسندگي و بافندگي ري 
 شـرآت   6 شرآيت آه حسابرسي آـرده اسـت،         31سازمان حسابرسي، از    بنا برگزارش   

 درصـد   1000 تـا    100شـرآت از    15 درسد سرمايه زيان آـرده انـد و          50بيشرت از   
 درصد سـرمايه زيـان آـرده        5000 تا   1000 شرآت از    8سرمايه زيان آرده اند و      

 !!درسد سرمايه زيان آرده اند1950 شرآت تا 2اند و 



 درصد سرمايه زيان آـرده و       7300شرآت الكرتو صوت بوده آه      اين دو شرآت، يكي     
 .درسد سرمايه زيان آرده است19500ديگري آسانسور ديبا آه 

قانون جتارت شده اند، اقدامي براي تعيني تكليفشـان  141شرآت هايي آه مشمول ماده  -
 .به عمل نيامده است

 : عبارتند ازعلل زيان دهي شرآت ها، غري از بي آفاييت مديران و فساد،
 و. سرمايه آم و تكيه به اعتبارات بانكي به ميزان چند برابر سرمايه -1
  حساب سازي هاي صوري ونشان دادن زيان براي گريز ازماليات و-2
 عدم استفاده از ظرفيتكامل صنعت به دليل دسرتسي نداشنت به مواد اوليه به              -3

 و. علت نبودن ارز و فرسودگي ماشني آالت
 و. نسبت به سال هاي قبل ازانقالب% 50يش دستمزدها به ميزان  افزا-4
 و.  حتميل ماليات هاي سنگني از سوي وزارت دارايي -5
 .شود تغيريات سياست اقتصادي آه منجر به واردات انبوه آاالهاي مشابه مي -6

 .آمبود شديد نقدينگي
 . آمبود شديد نقدينگي -7

ا آه در يك بررسي ديگر وضـعيت مـايل و           و البته عامل اصلي خود بنياد است چر       
 :اند ، نتايج زير به دست آمده1373ها در سال  عملكرد شرآت

 ميليارد ريال زيان انباشـته داشـته        93شرآت، به عنوان منونه، بالغ      12-الف  
 و. اند
 ميليـارد ريـال زيـان انباشـته         66، بالغ بر    1371 شرآت ، تاپايان سال      67-ب

 و. داشته اند
 ميليـارد ريـال از      29، بـالغ بـر      1372آت تا پايان عملكرد سـال        شر 10 - ج  

 .اند بنياد طلب داشته
ميليارد ريال وام گرفته و     12براي مثال، موسسه توليدي و بازرگاني منسوجات        

 !  ميليارد ريال آن را به بنياد واگذار آرده است4/7
ز ظرفيـت   اش اسـتفاده نكـردن ا       است آه دليـل عمـده       رشد توليد نيز منفي بوده    

 .واحدهاي توليدي است
انـد، در اخـذ انـواع         صنعيت در اداره آن بي آفايت بـوده         اگر مديران واحدهاي  

 :امتيازها، آفايت متام از خود نشان داده اند
هـاي مسـكن، چـه        چـه وام  . اند  تعداد خاصي مهواره از مهه مواهب برخوردار بوده       

وقيت آميسـيون از رئـيس      . يهاي موردي و آخر سال و چه خودروهاي واگذار          پاداش
 بعضي از اشخاص از دو تا سـه         -ها و هويت گريندگان وام      بنياد جموز اين پرداخت   

پرداخت آليـه   :اي پاسخ داده است       حمل وام گرفته اند را پرسيده است، طي نامه        
ها با آسب جموز قبلي از او بوده و اآثريت قريب به اتفـاق وام گرينـدگان                   وام

مداد آرده و وام گريندگان غري بنيادي را انگشت مشار و به            را مديران بنياد قل   
و علت  ! داليل خاص دانسته و البته هيچگونه مدرآي نيز به آميسيون نداده است           

را يك ضرورت براي حفظ اين مديران  ›مديران شايسته‹اعطاي امتيازات خاص به 
 .دانسته است

 -1: مديران مي پـردازد    نوع پاداش و مزايا به       4اعطاي وام به آنار، بنياد      
 پـاداش   -3 حقوق حضور در حمل هاي غـري موظـف و            -2حقوق و مزاياي پست موظف و       

و بنيـاد حسـاب     .  پاداش هيات مديره اي پايان هـر سـال مـايل           -4هاي موردي و  
ها و پـاداش    باز آرده و آن را حساب تنخواه گردان وام30005بانكي به مشاره    

عملكرد اين حساب، تـا زمـان       .  نام داده است   هاي اعطايي به هيات هاي مديره     
 . ميليارد ريال بوده است278/4حتقيق 

 
 :فساد و نابساماني هاي ديگر 
، 1371اين شـرآت را در اسـفند   ) نشان آدامس خروس( واگذاري شرآت سقز سازي -1

! فروشند  ميليارد ريال، به مديرعامل وقت شرآت، مي      11به دستور رفيق دوست به      
مت آارشناسـي عرصـه و اعيـان، بـدون حماسـبه ارزش ماشـني آالت و                 حال آنكه قي  

البته مثل فـروش    .  ميليارد ريال بوده است    72/13جتهيزات توليدي و پشتيباني     
و اين درحايل آه يـك      . هاي ديگر، نه مزايده و نه ديگر آارها اجنام نشده اند          

ا نيـز، مـدير     تازه قيمت ر  . خو، مشرتي آن بوده است      جانبازي، به نام حسني خوش    
 !!عامل به اقساط مي پردازد

 با هواپيماي اختصاصي، بـه  71 و 70مسافرت رئيس اسبق سازمان در سال هاي  -2
 ميليون ريال آرايه و اقدام بـه اجـاره          60آويت و قطر و عربستان و پرداخت        

ميليـون ريـال، ظـاهرًا، بـراي رسـيدگي بـه وضـعيت              11دو فروند هواپيما به     
  منطقه فارس و شريازاضطراري جانبازان

 ميليارد ريـال سـود از   754/2ده هزار تن قند توليد سازمان صنايع و آسب  -3
 670قيمت اين حمصول از آيلـويي       . فروش آنكه اثر سوء برگراني قند داشته است       



 2500 و بطـور غريرمسـي       1000 در آخر مهان سال بطور رمسـي         72ريال در اوايل سال     
 .ريال شده است

علـت  .  فعاليت هايشـان متوقـف شـده انـد    72 و 71الل در سال هاي  موسسات د  -4
 :متوقف شدن حيف و ميل ها و سوء استفاده بوده اند

تـن از  11 ميليون ريال به دستور رئـيس سـازمان بـراي پرداخـت بـه       110ختصيص  
 390، بـه  1369 ميليون ريال در سـال         390مديران سازمان صنايع و نيز پرداخت       

و . ولني شرآت گروه نساجي، به هر نفر يك ميليـون تومـان           ميليون ريال از مسئ   
 …و) جتاري و ساير  (، حتت عناوين وام، حساب هاي دريافيت        ›بالتكليف‹هاي    پرداخت

ليسـت ايـن    .  ميليون ريـال     501به مديران و طرف هاي جتاري موسسه ،بالغ بر          
حتـت  ،  ›بالتكليـف   ‹پرداخـت هـاي     . نفر هستند، پيوست گزارش اسـت     35افراد آه   

و پـيش   .  ميليـارد ريـال    7هـا، نزديـك بـه         احلسنه بـه شـرآت      عنوان وام  قرض   
 هزار دالر به مدير     20و پرداخت مبلغ    .  ميليارد ريال  3/2هاي بالتكليف     پرداخت

 ميليـون ريـال نيـز در دفـاتر موسسـه            29وي  . شرآت اليوسف دبي، بدون مدرك    
 حال به نتيجه نرسـيده      اقدامات اجنام شده براي وصول طلب تا به       . بدهكار است 

 تن از مديران شرآت هاي حتت پوشش سازمان         15، به   1373 تا   1371و نيز از    . است
 ميليون ريال وام پرداخت شـده       440صنايع به شرح جدول پيوست، از سوي موسسه         

 تن از مديران واحدها و شرآت هاي تابعه، توسط موسسـه            30و باالخره به    . است
 ميليـون ريـال پرداخـت شـده     580 بيش از 70ر سال مواد شيميايي و سلولزي، د  

 .است
 

 گزارش سازمان سياحيت و مراآز تفرحيي 
  :مراآز تفرحيي

ميليارد ريـال و سـود حاصـله نيـز          143 ساله اين سازمان ،      5بنا بر عملكرد    
 سري صعودي داشـته و      67درآمد ارزي تا سال     .  ميليارد ريال بوده است    54مبلغ  

ميليـون دالر بـوده     28مجع آل درآمد بـالغ بـر        . سري نزويل ،  72 و   71در سال هاي    
 .است

با وجود آنكه زياد نيست     .  است 4500تعداد آل ختت هاي هتل هاي سازمان سياحيت         
 . درصد ختت ها مورد استفاده قرارگرفته است45، تنها 

در ايـن   .  ميليارد ريال سود داشـته اسـت       9/3 سال،   5و واحدهاي توريسيت ظرف     
 ميليـون دالر درآمـد ارزي پيـدا    8/7ر توريست وارد آشور آـرده و   هزا107مدت  

 .آرده است
 ميليون توريست آه در سال، از آشـورهايي  60مقايسه آنيد با : انقالب اسالمي -

تا جايي آه درآمـد ارزي اسـپانيا از         . مثل فرانسه و اسپانيا ديدن مي آنند      
 آند، تا ميزان فساد و      توريسم را با درآمد ارزي عربستان از نفت مقايسه مي         

آفاييت باندهاي مافيايي را آه بر آشور نظـام مافيـايي حـاآم آـرده انـد                   بي
 هبر رو. دريابيد

 :اما فساد ها و بي آفاييت ها آه درگزارش مشاره شده اند
دستگاه پژو از آملان و فرانسه بدون دليل موجـه و  13 دستگاه بنز و 25خريد  -
 !سازمان  سياحيت  دستگاه پژو براي معاونني 15
، طي يك نامه آلي و بدون فهرست قيمت، 67دارايي هاي هتل آزادي آه در سال  -

 ميليون ريال، به سازمان سياحيت منتقل شده، در زمـان           9/7از بنياد علوي به     
 قلم دارايي با نرخ يك ريال، در دفاتر ثبـت بـوده   13000رسيدگي هيات حتقيق،   

 !!است
 هـزار مـارك، آـه از    685 ميليون 2، به ارزش بالغ 1370هزينه موآت در سال  -

افتضاح ايـن نـوع     . آملان، بدون دقت و در نظر گرفنت تناسب، خريداري شده است          
 . نيز گزارش شده است › مقام رهربي‹ خريدها به 

. واحدهاي تفرحيي سازمان، عمومًا، بازدهي مطلوب ندارند و زيان نيز مي دهند -
بـا آنكـه    . ني توچني است آه دستگاه ها مسـتهلك هسـتند         آاب  يك مورد مشخص، تله   

موسوي، خنست وزير با دقت دستور داده بوده، اراضي به ثبت نرسـيده و اشـخاص                
 .برده و خورده اند

 :سازمان معادن و فرآورده هاي نفيت
 شـرآت از سـازمان صـنايع و    17اين سازمان به حكم رفيق دوست، بـا انتقـال        

 : ساله اين سازمان به اين شرح است5عملكرد . تمعادن، به وجود آمده اس
 . ميليون ريال 5336، سود 1368سال  -
 . ميليون ريال5336، سود 69 سال -
 . درسد58ميزان افزايش به قيمت جاري .  ميليون ريال20723 سود 70سال -



 .درسد102درسد افزايش به قيمت جاري .  ميليون ريال41849 سود 71در سال -
يز ناشي از افزايش قيمت هاي فرآورده ها بوده است و نه توسـعه              و اين سود ن   

 !فعاليت و افزايش توليد
طرح هاي مستقل آن عبارتنـد      .  طرح مستقل است   6 شرآت و    26اين سازمان داراي    

 :از
اين طرح بـدون دليـل موجـه، از         .  تاسيس شده است   67آاشي ساوه آه در سال      -1

ليد آن مازاد بر مصـرف داخلـي و راه          تو.  متوقف بوده است   71 تا سال    67سال  
 ! فعال شدن و هبره برداري از ظرفيت آن صادرات است

 تاسيس شده اما به علت تعلل مسـئوالن  59اين شرآت در سال : شرآت گالوينيت -2
ميليـون دالر ارز مـورد      12، با وجود امكان تامني ارز، تا آنون موفق به هتيه            

) پـيش آهنـگ   ( يه به طرح پـايلوت پلنـت      ، طرح اول  69در سال   . نياز نشده است  
.  ميليارد ريال خرج آن شده اما مهچنان نامتـام اسـت           1/1اصالح شده و تا آنون      

 نفـر هيـات مـديره       5سال است طرحي نيمه متام است، در متام مدت،          15اين شرآت   
و نيز، هزينه پرسنلي قابل توجـه مـي         . گرفته اند   داشته آه حقوق و مزايا مي     

 !!آرده است
 ميليارد ريال هزينه برده اما به 6/1تا آنون : عمليات طرح گچ افضل آباد -3

 72در سـال  . و فقدان طرح مناسب نيمـه متـام مانـده اسـت     ›ضعف مديريت‹ علت 
 ميليارد ريال ديگر بودجه نياز داشته       8/1برابر نظر سازمان، تكميل طرح به       

 .، طرح نيمه متام مانده استاست اين پول را هتيه آند و در حال حاضراست، نتوانسته 
 تاسيس شده و بـه علـت عـدم          66اين شرآت در سال     : شرآت سيليس و بلور يزد    -4

 500توانايي مديران و عدم سياست گزاري صحيح سازمان معادن، با وجـود صـرف               
 6اما هيـات مـديره      .  نيمه متام رها شده است     72ميليون ريال، در پايان سال      
 !ريندنفري آن حقوق و مزايا مي گ

بـراي راه انـداخنت آارخانـه آاشـي سـازي             )تانزانيـا (شرآت پـارس بنفشـه      -5
 هزار دالر خرج آردن، طرح متوقف شده        102با وجود   . تانزانيا، تاسيس شده است   

سازمان تا آنون موفق به دريافت مطالبات خـود از شـرآت پـارس بنفشـه                . است
 ؟!نشده است

 .داري رسيده استطرح پااليش مشال آه اخريًا به هبره بر-6
 .طرح، تنها يكي از آا به هبره برداري رسيده است6بدينسان از 

 :ها، يكي شرآت ايرانا است و از طرح هاي توسعه وابسته به شرآت
 7/7 ميليـون دالر هزينـه ارزي و   321/4با ) توليد آاشي ايران(شرآت ايرانا  -

شده اما به علـت نصـب        تكميل   73اين طرح در سال     . ميليارد ريال هزينه ريايل   
 . به سرعت در حال استهالك است-ماشني آالت در ساختمان و حمل نامناسب 

طرح توليد شيشه ارويل به علت عدم مديريت مطلوب، بـه توليـد شيشـه نوشـابه                 
 …و. تبديل شده است

 بطـور  -عضـو هيـات مـديره   117شرآت حتت پوشش سازمان در زمان هتيه گزارش ،  26
رئـيس سـازمان عـالوه بـر        .  داشته اند  - عضو هيات مديره     5/4متوسط هر شرآت    
 در آن   -ساير مديران نيز  .  شرآت ديگر، عضو هيات مديره است      4شرآت هبران، در    

 .در چند شرآت، عضو هيات مديره هستند و البته حقوق مي گريندواحد، 
 نظام مافيايي مهني نيست ؟: انقالب اسالمي 

اره و تعداد شرآت هـا و ميـزان توليـد را            هيات حتقيق، از سازمان، ترتيب اد     
 شـرآت   17برابر اعـالم سـازمان،      : پرسيده است و سازمان پاسخ دروغ داده است       

 شـرآت فعـال     12فعال هستند آه دروغ است و بر اساس گزارش حسابرسـي، تنـها              
 شرآت در حال تاسيس، يكي به نام شرآت بازرگاني هم افزا آه             30و از   . هستند

،تاسيس شده و مديريت آن با برادر       73 يا   72ص نيست، در سال     ماموريتش هم مشخ  
 20بالفاصـله نيـز،     ! زن رئيس سازمان است آه به تازگي از خارج برگشته اسـت           

 !!ميليون ريال وام دريافت آرده است
 :مالحظات عمومي پريامون فسادها و بي آفاييت هاي مديريت 

ان اسـت آـه يكـي از سـود     رئيس سازمان، در عني حال، مدير عامـل شـرآت هبـر    -
وقـت  ! يعين تصويب آننده و جمـري خـود او اسـت          . آورترين شرآت هاي بنياد است    

. از اين رو، به ديگـر واحـدهاي سـازمان منـي رسـد             . مدير وقف اين شرآت است    
 شرآت و مديرعامل شرآت بزرگي بـودن، وقـيت بـراي            4عضويت او در هيات مديره      

 .رسيدگي به امور سازمان مني گذارد
 !هريك از مديران چند شغل دارند و در چند هيات مديره عضو هستند-2
اطالعات مربـوط بـه     . سازمان فاقد ستاد مرآزي و اطالعات نسبت به واحدهاست        -3

 .هر واحد را هيات حتقيق از خود آن واحد اخذ آرده است
به معاونان خود نيـز  . مدير سازمان آه وقت رسيدگي به امور آن را ندارد -4



 . در نتيجه، سازمان نه برنامه و نه سياست دارد. ار مني دهداختي
، 72، نسبت به سال 1373در سال : سفرها به خارج ، بيش از اندازه شده اند -5

ميليون دالر بوده   2هزينه  . نفر روز افزايش يافته است    1200 نفر روز به     642از  
 !! و جموز اين سفر ها نيز بدست نيامد

 در شـرآت آاشـي ايرانـا،    -1: ، اين مشكالت وجود دارنـد هاي تابعه در شرآت -6
حمل آارخانه ساختمان نامناسب در حمـل نامناسـب سـاخته انـد امـا بـراي                   براي

وقيت پرسيده شد اين ساختمان     .  مرت مربع بنا ساخته اند     2000دستگاه اداري آن    
و را چرا ساخته ايد؟ گفتند بنا است حساب آن را از حساب آارخانه جدا آنيم                

انـد بـدون آنكـه آن را           هزار دالر ايرانيت صـادرآرده     300 -2!! اجاره بدهيم 
انبار آارتن هاي شرآت شيشه و گـاز، دو  -3! غرق شده است بيمه آنند و ظاهرًا

 ميليون ريال زيان وارد شـده       311بار، دچار حريق شده است آه تنها بار دوم          
ميليـارد  121 سـال،  5در  با آن آه سـازمان  -4! انبارها بيمه نشده اند  . است

. ريال سود داشته، واحدهاي تابعه مهواره با مشكل نقدينگي روبرو بـوده انـد             
نفر بالغ  11،  1372 پرداخت پاداش به مديران موظف و غريموظف سازمان در سال            -5

بيشرتين پاداش به مـديرعامل شـرآت مينـا بـه           .  ميليون ريال بوده است    84بر  
 82 نفـر از مـديران       18 بـه    73در سـال    .  اسـت   ميليون ريال بوده   25/17مبلغ  

ميليون ريال علي احلساب پرداخت شده است آه برابر شرايط، مي تواند به چنـد               
 وام  -6؟  !پاداش دريافيت رئيس سازمان به هيات داده نشد       . برابر افزايش يابد  

 موسسـه رشـد     -7ميليون ريـال    20هاي پرداخت شده به مديران شرآت ها تا سقف          
، ملك پالك ثـبيت مشـاره       1370 تن از مديران سازمان صنايع، در سال           11صنعت به   

اين مديران قيمت   .  اصلي خبش هتران را واگذار آرده است       3394 فرعي از    351و  153
آن را نداده اند بلكه به صورت برداشت بدون جموز، قبول مبلغ از طـرف شـرآت                 

 آسر آن بـه اقسـاط       ميليون ريال به حساب وام مديران و      6/111چيت ري، معادل    
 درآوردن برخـي از مـديران       -8. ملك مورد نظر در خيابان ظفر است      . بوده است 

  …وزارت صنايع ، به عضويت هيات هاي مديره شرآت ها و
 

 : ساله آن 5سازمان عمران و مسكن و عملكرد 
اين سازمان در نداشنت حساب و آتاب از سازمان هاي ديگر بنياد پيشـي گرفتـه                

در خصوص آنارگذاشنت سيسـتم هـاي       : ارش بازرسي آل بنياد آمده است     در گز . است
اطالعات و مديريت مايل و اصول حسابداري از جانب مسئولني سازمان، مهني قدر بـس               
آه رياست حمرتم سازمان، قائم مقام ايشان مديريت مايل آنان در يك خـط مسـتقل                

 و بـدون وابسـتگي      تصورشان براينست آه سازماني مستقل    . از بنياد قراردارند  
به بنياد تشكيل داده و دستور آنان، فارغ از هر مقرراتي، نافذ و بيت املال               
بدون معارض، در اختيارشان قرارگرفته تا از اين بابت، به شرآت هاي وابسته             
توزيع آنند و در قبال آن، مهانند معامالت بازار، چك موعدي دريافت مناينـد و               

اسـتخدام نـريو بـدون اجنـام امـور          . هدا منايند يا حقوق هاي خارج از ضوابط ا      
گريد و البته حقوق و مزاياي تعيني شده از سـوي             گزينشي و بطور مستقل اجنام مي     

 !مسئولني و نه مطابق مقررات و ضوابط جاري بنياد
 

 :فسادها و بي آفاييت ها
 ميليارد وجه نقد و ميليارد ها ريال اراضي بنياد به 40پرداخت بالغ بر  -1 
 . جتاري-هرداري براي آسب جموز ساختمان بناهاي اداري ش

حساب و بي آتاب و بدون        و براي هتيه پول الزم براي اجراي طرح ساختماني آه بي          
 .:ها زده اند تامني بودجه، به اجرا گذاشته شده، ناچار، دست به يك رشته خالف

 آزاد و راه اندازي موسسه خدمات اجرايي و دسـت زدن بـه جتـارت در بـازار     -
انعقـاد قـرارداد خريـد گـچ        : فراهم آورردن موجبات گراني از اين نوع الف         

 و فروش آن در بـازار آزاد  760 آيلويي از شرآت گچ جبل، به هر پاآت  50پاآيت  
هاي موسسه    فروش را نيز شرآت گچ خود با سر برگ        . ريال  1800به قيمت هر پاآت     

 قـرارداد   -ب! ريال سود برده است    ميليون   753و از اين راه     ! اجنام داده است  
ريـال و   19500هـر عـدد     . با شرآت ايران ابـزار    ) فرقون( هزار فرگن    100خريد  

 قرارداد با شرآت مـرز سـاز بـراي    -ريال مهانند مورد قبل ج20300فروش آن به   
 قطعه اراضـي از قـرار هـر مـرت مربـع      4 مرت مربع ساخت ساز بر روي  3761اجنام  

هباي :  ساختمان موسسه بنياد قجر      -ميليون ريال د  609غ  آل مبل . هزار ريال   190
از پرداخت وجه توسط موسسه خدمات      .  ميليون ريال برآورد مي شود     260ساختمان  

 ميليـون ريـال     1800در اين ميان، ملك را به مبلغ        . اجرايي اطالعي حاصل نشد   
مت، بـه   به سه برابر قي   و شهرداري مهني ساختمان را      . به شهرداري واگذار مي شود    

 !! سازمان تبليغات اسالمي واگذار مي آند
ميليـارد تومـان از امـالك بـه بنيـاد بـه شـهرداري               15تنها در يك معاملـه      



 .واگذارمي شود
هتيه ماآت ساختماني براي برج هـاي مسـكوني، اداري، جتـاري، واقـع در مـري                 -2

ليون  مي 7داماد، انعقاد قرارداد با دو گروه مشاورين سروه و آران به مبلغ             
با وجود هتيه ماآت و وجود آليه نقشه ها و واحد خدمات اجرايـي، زمـني                . ريال

مذآور در اختيار ونك پارك قرار گفته و بدون هبا دادن به عمليـات و هزينـه                 
 . هاي قبلي، آار از نو آغاز مي شود

 !  نفر متقاضي مسكن و متوقف آردن آار19 ميليون ريال از 249دريافت -3
الجبار بعضي از پروژه هاي نيمه متام و قبل از حصول سود، مهانند             واگذاري با -4

 ...پروژه نصر و
با وجود موسسه خدمات بازرگاني، اقدام به جتارت در بـازار آزاد، پرداخـت              -5

 ...حقوق و مزاياي آارآنان ستاد سازمان عمران و مسكن توسط اين موسسه و
از )  منجملـه مـورد ونـك ارك       (اخذ چند برابر هباي معني شده در قراردادها،       -6

 .راه توافق با شهرداري و ديگر دستگاه هاي دوليت 
براي جربان  .  به معناي مستضعفان در قاموس مالتاريا توجه آنيد        -انقالب اسالمي   

آند و چند برابر قيمـت        ها و خبور و بربها، با دستگاه هاي دوليت تباني مي            آسري
 !!قرارداد از آا مي ستاند

يي مي رسد آه قائم مقام سازمان عمران آه خود مسئول موسسه خدمات             آار به جا  
) 71شـهريور   21 مورخ   4703/1/9نامه مشاره   ( اجرايي است، به معاونت بازرگاني      

 :مي نويسد
متاسفانه بديهي ترين اصول اوليه حسابداري نيز در ابتداي تشكيل آن موسسه  -

 .ه رها گشته اندرعايت نگرديده و دفاتر نيز بدون تراز اختتامي
ثبـت و ضـبط نشـده و        1371در جمموع، آليه فعاليت هاي عمراني سابق تـا سـال            

در اين شرايط، وضعيت بـدهكاران و بسـتانكاران         . هاي آن بسته نشده است      حساب
مشار خريـداران     هاي بي   نتيجه آن، شكواييه  . اين سازمان نامشخص و بالتكليف است     
هاي اين سازمان و بـذل         و مهچنني طرف حساب    واحدها عليه سازمان عمران و بنياد     

جاي مسئولني ذيل صورجتلسات توافقي و يا برعكس تضييع حقـوق بعـض               هاي بي   و خبشش 
مطلب تا جايي پيش مي رود آه به جهت عزل مسئول سـازمان از سـازمان                . افراد

حتا بعد از گزارش واضح بازرسي آل بنياد آه خطاب بـه            . دهي به امور سازمان   
بنياد در خصوص رهاشدن دفاتر مايل معاونت سابق عمران و عدم توجه بـه              رياست  

 :اسف بار موسسه خدماتي بازرگاني توسط مسئول سازمان عمرانگزارش وضع 
 يا عملكرد بنياد صحيح است و بايد قاطعانه عمل منايد آه در اين صورت               -الف  

 .الزم است رياست حمرتم سازمان عمران متنبه شود
بايـد هـر از چنـدي،         ، بازرسي آل به صورت دآـور بـوده و صـرفًا              يا اصوال  -ب

 .خودمنايي منايد آه در اين صورت الزم است مطلب بطور واضح اعالم شود
 52 پروژه در دست اقدام داخلـي و خـارجي ايـن سـازمان،     158هبر رو، از جمموع   

درصـد   35 تـا    30پروژه علي رغم خامته زمان پيش بيين شده، در وضعيت هاي بـني              
اضـافه هزينـه از رقـم پـيش بـيين شـده             % 50 پروژه تا  9 پروژه از    6هستند و   

طرح ها، نه بر طبـق  .  ميليون ريال شده است7/3335دارندآه جمموعًا ، بالغ بر   
سيستم هاي شناخته شده و ضرور، آه بنا بر دستورهاي بـدون مطالعـه مسـئولني                

 .سازمان اجرا مي شوند
 

 :ها آفاييت يمنونه هايي از فسادها و ب
الـدين اسـدآبادي    ل طبقه در خيابان سيد مجا22و 17 برج 4شرآت ونك پارك جمري -1 

 :اما.، شروع به واگذاري واحدها منوده است 66آه از سال 
 شرآت ملزم به سـاخت و خريـداران ملـزم بـه قبـول بـدون حـق اعـرتاض                     -الف  
 . اند بوده

درصد بـه هبـاي مـورد       15ثر تا    طبق قرارداد فروشنده مي توانسته است حداآ       -ب
 100شـرآت  .  ماه واحد مسكوني را حتويل بدهـد 30و حداآثر تا  . توافق بيفزايد 

درسد به هباي واحدها افزوده و در موقع مقرر نيز حتويل نداده و حتا به برخي                
 37در نتيجـه، شـعبه      . آرده است   از خريداران، از واگذاري واحد نيز خودداري      

ن، شرآت را حمكوم به حتويل واحـدها بـه خريـداران آـرده               هترا 1دادگاه حقوقي   
در مواردي، شـرآت را حمكـوم بـه پرداخـت خسـارات ناشـي از تـاخري بـه                    . است

اند، بنياد به هيچيـك از        تن از خريداران شكايت آرده    31. خريداران آرده است  
شـود آـه      احكام و توافق ها اعتنا نكرده و خواهان پرداخت اضـافه قيمـت مـي              

 .آند درصد قيمت معني مي35م، رئيس بنياد آن را سراجنا
طبقه آه نقشه قبلي را بر هـم        17 تبديل ساختمان سه طبقه فروشگاه به برج         -ج

 .هاي ديگر است زده و مشرف بر برج
 . مسدود شدن راه پله اضطراري برجها به دليل اقدام بندج-د

 .صالح هستند ع ذيو هنوز بسياري واحدها حتويل نشده و در انتظار رسيدگي مراج



برابـر سـرمايه   6/10 برابـر و  2/9، به اين ترتيب ، 71و70سال هاي  شرآت طي-2
 .خود، زيان انباشته دارد

 ميليون ريال به بانك هـا  3281، بالغ بر71 فروردين 21اين شرآت، تا تاريخ  -
 .ميليون ريال زيان ديرآرد مي باشد192بدهكار بوده آه شامل 

 7، ميليون ريال خـريات و نـذورات و   70يش، شرآت در سال با وجود وضعيت مال -
 ميليون ريال براي يكي از آارآنان ستادي        10ميليون ريال هديه در دهه فجر و      

 !سازمان عمران پرداخت مي آند
و برخالف اساسـنامه، از شـرآت نفـت، قـري گرفتـه و در آشـورهای پاآسـتان و                    

 ميليون  195 توماني   300به دالر   افغانستان و امارات متحده عربي فروخته است،        
 !تومان سود برده است

 28ميليارد ريال آهن خريده 2ذ  .از آقاي ه: معامالت آهن آالت سازمان عمران -5
 ميليـون سـود     25به جاي مصرف در طرح هاي ساختمان، آن را با           . 73ارديبهشت  
ان مـي   ميليون ريال نيـز زيـ  39 ميليون عمال 7/63اما به فروشنده  . مي فروشد 

شود، زيان هنـوز      ؟ اما در معامله اي آه بدون تشريفات قانوني اجنام مي          ! آند
 ميليون سود برده و رئيس سازمان دستور داده آه بـا            280فروشنده  : بيشرت است 

 !ميليون ريال از خسارات را به او بپردازند250توجه به زيان فروشنده، 
 الزم بـراي واردآـردن ميـل     هزار تن ميل گرد بـراي تـامني نقـدينگي   5فروش  -

حق العمـل   % 3پ مي شود آه او با گرفنت        .آهن حتويل آقاي ح   . گردهاي مورد نياز  
 ميليون نيز آسر پرداخت پيـدا       16حق العمل  بر مي دارد و         % 4او  . بفروشند
 !اما آهن خود را به يك دالل مي سپارد تا برايش بفروشد؟! مي آند

ن معامله اينست آه مدارك هبـم رخيتـه انـد و    الف مشخصات اي-ن  معامله آقاي  -
بنابر ! توان از آا سر درآورد      هاي او نامعلوم هستند و مني       بدهي ها و دريافت   

بـه مشـاره    . مسريم  حسابرسي اقالم حتويلي و وجوه نقدي پرداخيت به شهرك            جلسه    صورت
. ت ميليون ريال از شهرك سـعيديه، طلبكـار اسـ          765، وي   73 اسفند 18مورخ  2274

ريـال و بنـابر       ميليـون 87/1 تنـها    2/12/71 مـورخ    9451جلسـه     درحايل آـه صـورت    
 ميليون و بنابرصورت جلسـه      144/2، نامربده   70هبمن  19، مورخ   1057/9/9جلسه    صورت

 !! ميليون ريال طلبكاراست168/1ديگري، 
سازمان عمران در پاسخ به سوال هيات حتقيق، آن شخص را متهم به سوءاسـتفاده               

 !د و اسنادي داير به بدهكاري او به شهرك سعيديه ارائه مي آندمي آن
 .ايد معامله با شرآت يونيتال آه شرح آن را در مشاره گذشته خوانده -

 ريـال آهـن خريـده اسـت و در     9630خ بنياد از اين شخص .معامله با آقاي ن .
ازاي آن شرآت تويوتا و مسـتحدثات و متعلقـات آن توسـط رئـيس بنيـاد، بـه                   

 !!اند امربده واگذار شده آايف نشده، باقي طلب او را نيز، پرداختهن
 شهرك غرب

آيـد و بنيـاد، در سـاخنت آن، ايـن             شهرك غرب به ملكيت بنياد مستضعفان درمي      
 :آورد فسادها را ببار مي

 .عدم ارائه خدمات شهري شهرك، حداقل مطابق ساير مناطق شهر -
 قطعـه زمـني   29صيص يافته بدين توضيح آه عدم تامني و ساخت فضاهاي آموزشي خت -

   قطعه به  17باب ساخته شده و الباقي      12ختصيص يافته بعنوان مدارس دوليت تنها       
 .دانشگاه هاي غريدوليت واگذار شده است

 . درصد فضاي سبز از اراضي شهرك25عدم تامني -
( تغيري ساخت و  سازمانده ي منصوب شهرك و اجيـاد و احـداث بـرج هـاي نصـر       -

 ) مورد18
حمروم شدن شهر و اهايل از مراآز فرهنگـي، هنـري، باشـگاه ورزشـي، سـينما،       -

 ...دواير رفاهي، ورزشگاه و
 سـاله در  10 تـا  8از موارد قابل ذآر ديگر مي توان اقدام به قطع اشـجار   -

 فاز انتهاي خيابان ايوانك روبروي مدرسه فردوسي را         6فضاي سبز اجيادشده در     
 طبقـه بـا جمـوز       10 اصله درخت مي شد، به منظور اجياد برجهـاي           24آه بالغ بر  
 ...شهرداري و

 
 

 :سازمان عمران و مسكن بنياد مستضعفان هاي عمومي درباره فعاليت مالحظات
در طرح شهرك سيديه و محيديه، شرآت يا موسسه به صورت قانوني بـه ثبـت                : الف

ب شـده قـانوني و      دفـاتر پلمـ   . رسيده ويل بـازرس و حسـابرس قـانوني نـدارد          
. هاي مايل رايج براي ثبـت و ضـبط حسـاب هـا و عمليـات، وجـود نـدارد                     سيستم

بالطبع، عمليات و اقدامات آن توسط هيچ مرجعي بازرسـي و آـنرتل و حسابرسـي                



حتا سازمان بنياد، به علت اختالفات مسئولني دو سازمان به بازرسي           . نشده است 
 .توانا نيست

 فـاز  4كوني ارزان قيمت را با رعايت الگوي مسكن در واحدمس3133بايد   شهرك مي 
 35واحد واگـذار شـده آـه فقـط          1777مجعًا  ) 74سال  ( تا زمان حتقيق  . حتويل منايد 

بقيه بدون مزايده   .  درسد از راه قرعه آشي واگذار شده است        9/1واحد آن يعين    
و يا آگهي عمومي و يا قرعه آشي، در اختيـار سـازمان هـا و ادهـاي ديگـر                    

عدم رعايت قيمت براي خريداران نيز از موارد قابل توجه          . قرارداده شده است  
 هزار ريـال بـا وجـود آنكـه واحـدها            450 هزار تا    270از هر مرت مربعي     . است

 !يكسان بوده اند
 حمل ديگر نيز مسئوليت اجرايـي و        24مسئوليت شهرك با فردي است آه در بيش از        

 .گ پيوست استيا عضويت دارد آه تفصيل آا در بر
از رئيس سازمان عمران در خصوص تعداد مسئوليت هاي و  برخي افـراد و مهچـنني                 

او . روش نظارت و آنرتل اجراي وظايف افراد و حقـوق و مزايـاي آـا پرسـيدمي                
مالك تعهد افراد است و چندين مسئوليت را به حنو احسن اجنام بدهد،             : اظهارآرد

 ؟!چه ايرادي دارد
ذآر در خصوص شهرك سعيديه و محيديه، خريـد و نقـل و انتقـال               از موارد قابل    

، معاونـت اقتصـادي   25/6/71مواد اوليه مورد نياز بوده بطوري آه در تـاريخ    
وضعيت موجود در اين جمتمع، امكـان هرگونـه         «: نويسد  خطاب به رياست بنياد مي    

  ».آنرتل و حسابرسي را از اين معاونت سلب آرده است
 : بروج  جمتمع صنعيت-ب 

 آـرج، بـا     6 هكتار اراضي واحد خدماتي بنياد بتون، درآيلومرت         7اين جمتمع در  
هزار مرت مربع سوله براي ساخت اسكلت هاي فلزي و پروژه هاي متعـدد              11احداث  

و  وسيع برج سازي و شهرك سازي سازمان عمران و بدون اجنام مقـدمات قـانوني                 
 اداري، انبارداري، اجيادشده    - مايل   ثبيت و هتيه دفاتر و بقيه سيستم هاي رايج        

 .است
اغلـب  .  طرح را اجرا آرده و يا در دسـتور اقـدام دارد            31اين جمتمع بالغ بر   

پروژه ها توسط پيمانكاران عمده يا فرعي اجنام شده و اين درحاليست آه جمتمع              
ها، من مجله برج آزادي و مري داماد و شهرك رامسر و              ادعا منوده برخي از پروژه    

رسه سلطان آباد را در متام مراحل خود، اجنام داده آه اين با مـواردي آـه                 مد
برخي پيمانكاران اين جمتمع اغلب پروژه هـا        . قبال ذآر شده در تعارض مي باشد      

را در احنصار خود دارند آه بعضًا نيز روابـط فـاميلي و مهكـاري بـا مسـئولني                   
نات و ابزار الزم، حتا شخصيت      هم بدون امكا       پروژه ها و جمتمع داشته و  غالباً       

 . اند حقوقي بوده
عجب تـر اينكـه     . لكن پيمان هاي با ارقام چشمگري را به خود منحصر آرده اند           

در انعقاد هيچيك از قراردادها، مناقصه برگزار نشده و ماليات اغلب پـروژه             
بيمه پيمان ها نيز آسر نگشته و تضمني حسن اجنـام و خامتـه              . پرداخت نشده است  

 .ز نداردني
آه عمدتًا از آقـاي     .  ميليون ريال آهن آالت خريده شده است       640يك ميليارد و     

يعين خريد مواد اوليه توسط جمتمـع       . و جمتمع شهيد رجايي خريداري شده است      ... 
بروج اجنام شده و پيمانكاران هم اغلب از ابزار و مواد جمتمع استفاده آـرده               

 ! اند
ان عمران با ارسال اساسنامه اي، به قائم مقام          رياست سازم  6/5/71در تاريخ   

خود دستور ثبت جمتمع بروج را در قالـب يـك واحـد خـودگردان داده آـه حتقـق                    
 .نيافته است

در مقابل درخواست هيات صورت جلسـات هيـات مـديره ارائـه نگرديـد و اغلـب                  
 تصميمات فردي را به توسط جمري طرح به صورت شفاهي و يا بعضًا طي دست نوشـته                

نامربده آه طبق اظهار خودش ، داراي مدرك سيكل قـدمي مـي             . ها ابالغ گشته است   
ها و تغـيريات آـا و معـريف           اختياراتي دارد آه شامل تعيني قيمت پيمان      . باشد

پيمان آاران و پرداخت ها و پذيرفنت صورت وضـعيت هـا و تعـيني اعضـاي هيـات                   
تصميم گرينده و جمـري و      . باشدمديره و مهه گونه دخل و تصرف در امور جمتمع مي            

امكان آنرتل داخلي و نظـارت عملـي بـر آـار او             . تصويب آننده نيز خود اوست    
 .لذا مورد اعرتاض معاونت اقتصادي بنياد واقع شده است. نيست

 : موارد ديگر -ج
 .عدد سكه هبار آزادي26عدم ثبت و انعكاس  -

س و . م و ح.  آقايـان م  نفـر 4 ميليون ريال به 4/46پرداخت وام به ميزان  -
 ر . و ك. ش . م
  ميليون ريال 5/3الف به ميزان . وام به آقاي م اعطاي -
 72 ميليون ريال براي هتيه و چاپ سررسيد در سال 319صرف  -
  ميليون ريال5/3ع به ميزان . پرداخت هزينه سفر حج آقاي ر-



 5/12ميـزان   نفر از پرسـنل نـريوي هـوايي سـپاه بـه      14پرداخت هزينه سفر  -
  .72ميليون ريال در سال 

 مجعـًا   73 تـا    71از  . مسافرت به خارج از آشور پرسنل و مسئولني سازمان عمران         -
به جز چند مورد اندك، بـراي  . اند  سال مسافرت خارج داشته5/2 روز معادل   840

ساير مسافرت ها گزارشي ارائه نشد تا علت سفرها و رسيدن يا نرسيدن به هدف               
 ابي شودها، ارزي

 :پروژه گازرساني 
 مورد طرح گازرساني بزرگ و آوچك، طـرف قـرارداد           30ا ين سازمان در بيش از       

ها را به پيمـان آـاران دسـت دوم احالـه              شرآت ملي گاز بوده آه اغلب پروژه      
 .داده اند آه با اآثريت قريب به اتفاق آنان مشكل دارند

 :رگانيساير موارد قابل ذآر در خصوص موسسه خدمات باز
الف، مديرعامل موسسـه، آـه موجـودي ايـن     . افتتاح حساب ارزي بنام آقاي م -

 !!هاي مايل منعكس مني شود هاي نقدي موسسه و در صورحتساب حساب در مشار موجودي
اجياد يك واحد خاص ، به نام طرح هاي ويژه بنياد و افتتـاح حسـاب جـاري     -2 

 در  71در سـال    . ازرگاني سـازمان  بانك ملت، به نام رياست سازمان و معاون ب        
از ماهيت اين طرح و ميزان و علت رخيـنت          .  ميليون ريال پول بود    670اين حساب   

 .پول به اين حساب پرسيده شد اما پاسخي ارائه نشد
بالتكليف ماندن ميلياردها ريال پرداخت هاي موسسه به حساب پروژه ها بـه   -3

 .جهت عدم اجنام پروژه ها
 بانـك ملـت شـعبه ميـدان         5/1940يون ريال بـه حسـاب جـاري         ميل100پرداخت  -4

 آه عنوان شده بابت قرض درخواسـت        71آرژانتني به نام رئيس سازمان و در سال         
معاون وزير راه و براي سازمان هواپيمايي آشوري بـوده و تـا آنـون تسـويه                 

 .نشده است
انبارهـا  فروش ماشني آالت و لوازم يدآي و وسايط نقليـه سـنگني موجـود در     -5

 .بدون هتيه فهرست و قيمت آارشناسي 
 هزار دالر براساس فاآس به حساب بانك جتارت فردوسـي، حسـاب جـاري               4واريز  -6

 بعنـوان بـاز هـم حـق       70 هزار دالر در سال      70 و نيز واريز     71 در سال    100178
 90010070و به حساجباري  ) G.M(الزمحه اطالع از وضع شرآت 

 بـه عنـوان     71 ميليون ريال در سـال       830پرداخت و واريز    بانك آملان و مهچنني      
در وجـه يكـي از اعضـاي هيـات           ) GM(باز هم حق الزمحه اطالع از وضع شرآت         

 .مديره موسسه
دريافت آنندگان آا در موسسه        مورد تنخواه گردان آه بعضًا       32وجود حدودًا   -7

 .شاغل نبوده اند
ماني بـه گـروه شـرآت هـاي مهندسـي       دستگاه ماشـني آالت سـاخت  147واگذاري  -8

 . ميليون ريال آمرت از قيمت آارشناسي 780زيربنايي به مبلغ 
 .بطور آزاد % 466فروش سيمان واحدهاي حتت پوشش با سودي بالغ بر -9

ميليون ريال ضرر به موسسه بابت فروش مشـش آلومينيـوم خريـداري     4/31حتميل  -10
 .شده

خدمات حفاظـت از معـادن      وي هوايي سپاه بابت      ميليون ريال به نري    300پرداخت  -11
 ! شن و ماسه باب سلمان

 ! شغل10تصدي رئيس موسسه خدمات بازرگاني در بيش از  -12 
 :اظهارنظر هيات حتقيق جملس 

 عدم رعايت قوانني و مقررات الزم الرعايه آشور -1
   .عدم رعايت مقررات بنياد-2
 .ريزي  يابي و برنامهعدم وجود يك نظام مايل و آنرتيل و ارز-3
 .عدم وجود يك نظام منسجم در آل سازمان -4
 .حاآميت روحيه آدخدا منشي در حل و فصل اختالفات -5
 !!توسل به روش هاي غريقانوني به قصد احقاق حقوق حقه -6
عدم پايبندي و وفاداري به قراردادها و مذاآرات و صورت جلسـات و توافـق               -7

 . اموال ها در عرضه مسكن و اسرتداد
 .هبم رخيتگي اسناد و مدارك و ضعف شديد آنرتل هاي داخلي و عدم پي گريي-8
حاآميت يك سيستم بسيار بسته در روابـط رئـيس و مرئوسـي بـني مسـئولني و       -9

 .مديران اجرايي واحدها
 .اعطاي امتيازات ويژه به بعضي افراد و سازمان هاي خاص -10
نظريـات شخصـي در اجنـام پـروژه هـا و      ي اعمال اجياد واحدهاي آامال مستقل برا    -11

 .اعطاي امتيازات و هدايا
 .عدم وجود ضابطه يا قاعده مشخص در انتخاب پروژه ها و اقدامات-12



 .چند شغله بودن مديران و مسئولني -13
ها در سازمان آشاورزي و حراست و امور جانبازان و مديريت             آفاييت  فسادها و بي  

  بنياد مستضعفان
 :زمان آشاورزيدر سا

از آجنا آه يكي از وظايف بنياد .  برابر مي شود10هباي گوشت مرغ  1371در سال  
 هـزار تـن     26گريد و     مستضعفان جلوگريي از افزايش قيمت هاست، از دولت جموز مي         

  با استفاده از گراني قيمـت، گـران عرضـه         . گوشت مرغ آمريكايي وارد مي آند     
موجب آاهش قيمت به سطح پيشني مني شود        ! آند  د مي ميليارد تومان سو  5/1آند و     مي

 !آه هيچ، قيمت گوشت مرغ را در مهان سطح باال نگاه مي دارد
 :و اين معامله با فسادهاي بزرگ مهراه بوده است

به .  دالر بوده است876 دالر و مرغ آامل فرانسوي تين 905ران مرغ آمريكاي تين  -
رزان تر باشد، ران مرغ را از مرغ آامـل،          اين هبانه آه از جايي مي خرمي آه ا        

سهامدار شرآت تيزون فود، شخصي بـه اسـم         . مي خرند › شيطان بزرگ ‹ گرانرت از   
آنند و سه هفته مهمان بنياد مستضـعفان مـي            بوربون را هم به ايران دعوت مي      

 !!اند و او را هندي معريف آرده! شود
 30از مجلـه وام  : شوه مي دهنـد براي گرفنت جموز و اجنام تشريفات اداري نيز ر -

 .ميليون ريال به رئيس سابق سازمان دامپزشكي
هـزار تـن از گوشـت وارداتـي را از طريـق شـرآت پـارس بنفشـه، مناينـده           14

 آملان و يك شـرآت ديگـر عرضـه مـي آننـد و بـا اويل قـرار                    IISآامپيوترهاي  
 درصـد   30مـي،   و بـا دو   . درصد فروشنده سود بربند    75درصد بنياد و    25گذارند    مي

 . درصد شرآت فروشنده سود بربند70بنياد و 
بدين قرار در واقع، با پول بنياد شرآت هايي سـودهاي جنـومي   : انقالب اسالمي -

براسـاس سـود    . اند آه گردانندگانشان رفقاي آقاي رفيق دوست بوده انـد           برده
 .بنياد مي توانيد سود شرآت ها را اندازه بگرييد

اي وارداتي را نيز، رايگان در اختيـار افـراد دخيـل در             ه   مقاديري از گشت   -
 !امر ترخيص و غريه مي خبشند

بسته بندي مرغ ها به آرم بنياد منقوش و با مهان برچسب آمريكايي وارد و                -
 .معروف شده است توزيع شده و در ميان مردم به مرغ هاي آمريكايي بنياد

 
 
 

چـه دنـدان    ) : مـردم (  قرمزي                                         شنل
 هاي بزرگي داري مادربزرگ ؟

 
 :ها واگذاري مزارع و باغ



 واگذاري سه دانگ از مزرعه معروف به چرتود در آرمان، متعلق به حممد سام،               -1
وزير آشور در رژمي شاه، به صورت مصاحله، به سرهنگ بازنشسـته و رئـيس سـابق                 

 حاصلخيزترين زمني ها و مشتمل بـر        اين سه دانگ شامل   . بنياد مستضعفان آرمان  
 .تاسيسات و ساختمان تعمريگاه بوده است

 ميليون ريال، 5/217پرداخت وام قرض احلسنه به مبلغ : شرآت سردخانه گرنگو -2
پرداخت وام قـرض    .  ميليون آن هنوز تسويه نشده است      5/127خارج از ضوابط آه     

.  ميليون ريال    60به مبلغ   نفرآارآنان ستاد سازمان آشاورزي     )چند(احلسنه به   
استفاده در سازمان آشـاورزي و سـردخانه          پرداخت هباي يك دستگاه پاترول براي     

ميليون ريال به شرآت تعاوني رسـتوران داران         71به مبلغ   63اين شرآت در سال     
 . ميليون آن تا زمان بررسي تصفيه نشده است10واگذار شده آه 

هاي انبارهاي سرد آـوثر       احنالل، به شرآت  حساب هاي شرآت سردخانه گرنكو پس از        
 .منتقل شده و آثار و تبعات مايل اين نقل و انتقال ثبت نشده است

 هكتار در دشت قزوين 954اين موسسه درمساحيت بالغ بر : آوثر موسسه آشاورزي -3
هدف اين بود   . هاي آبياري، براي سيب آاري، اجيادشده       با پيش رفته ترين سيستم    

 .رشودآه حمصول صاد
هكتـار از  191، 72آه سيب زار غرياقتصادي است، در خـرداد   بنياد، به اين هبانه  

... آن را ريشه آن مي آنند و به جاي آن ال هـاي پسـته و بـادام و هلـو و                     
و مسئولني قصـد دارنـد      . آن شده بود     هكتار ريشه  200پيش از آن نيز     . آارند  مي

 . هكتار آاهش دهند5/244سيب زار را 
 ريـال، بـدون     46، حمصول سيب آن را به قيمت نازل، آيلويي          71 و 70 هاي   در سال 

و مقداري از   ! دهد  مزايده فروخته مي شود و خدمات را نيز موسسه خود اجنام مي           
 .حمصول نيز نفله مي شود

آه با داشنت ) آزاد شهر گرگان( وضعيت نامطلوب شرآت آنسرو سازي گل چشمه  -4
نواع حمصوالت آشاورزي درجه يك و سرد خانه عظيم و           هكتار زمني باغ را با ا      764

نريوي انساني آايف و سرمايه گزاري آايف ، بعلت بي آفـاييت مـديريت نـه بسـته                  
 .بندي خوب و نه صادرات دارد

ميليون مارك ارز رقـابيت     3خريد ماشني آالت بسته بندي خرما، با استفاده از          -5
 ! سال، هنوز بالتكليف است5آه پس از گذشت 

پاآديس بـا موسسـه اقتصـادي توسـعه          انعقاد قراردادهاي خريد و فروش حمصوالت شرآت      -6
 .فرهنگ و هنر اسالمي 

ميليـون پاآـت آب ميـوه توليـد         5/11اين موسسه وابسته به وزارت ارشاد است        
و اين موسسـه آن را بـه        . ميليارد ريال مي خرد   5/1شرآت پاآديس را به مبلغ      

ان آشاورزي مي فروشد، پرداخت يك سال طـول مـي            ميليارد ريال به سازم    875/1
 !!ميليارد ريال مي پردازد2آشد و سازمان آشاورزي 

طرفه اينكه معاونت اقتصادي و برنامه ريـزي بنيـاد آـه عضـو هيـات مـديره                  
به ( با امضاي قرارداد از طرف موسسه فرهنگ و هنر        . سازمان آشاورزي مي باشد   

 !!) و فروشنده بوده استعنوان خريدار و فروشنده خود خريدار
 3500براي مثال . فروش حمصوالت آشاورزي وارداتي مثل شكر و برنج پاآستاني  -7

ميليون ريال آه هنوز تسويه نشـده       5/122تن برنج پاآستاني به شخصي به مبلغ        
و نيـز   . اين شخص مسئول آانتينرهاي خبش آشاورزي سابق بنياد بوده اسـت          . است

 براي خريد برنج و آشمش و خرما براي صادرآردن بـه             ميليون ريال  900پرداخت  
 .آسياي ميانه آه بالتكليف است

اجاره دادن اين شرآت به يكي از آارآنان بنياد با نـام            : شرآت ماهي گوشت  -8
نـد و حتـا يـك         وي به مدت يك سال از تاسيسات شرآت اسـتفاده مـي ك            !! عوضي  

 ميليون ريـال اسـت آـه بـه     5/4بدهي او  دينار حقوق بيت املال را مني پردازد
 .ميزان واقعي سوء استفاده ها معني نيست! حساب بدهي شرآت گذاشته شده است

اين بي آفاييت ها و فسادها موجب آفت حمصول واحدهاي آشاورزي حتت اداره بنياد              
 .گشته و بنياد را عامل گراني قيمت ها نيز آرده است

 
 :عملكرد حراست بنياد مستضعفان

 تعقيـب   -3 وظيفه اطالعاتي و     -2 وظيفه امنييت و     -1:  وظيفه دارد  حراست آل سه  
 .آنندگان متخلفان و سوءاستفاده

 پرونـده در    150پرونده در دادسراي انقـالب و       200،  1373 تا   68طي پنج سال از      
 ميليارد ريـال حيـف و ميـل را از           15دادسراهاي عمومي به جريان انداخته و       

هـا و     ارد ريال را از متخلفان سـاير سـازمان         ميلي 4آارآنان متخلف بنياد و     
 .ادارات، پس گرفته است

 .اند تن متخلف را يافته آه ختلفاتشان حمرز گشته و اخراج شده 500
پرونـده افـراد سـوء      : با وجود اين با اشخاص خاصي، خاصه خرجـي آـرده اسـت            



 ق  .م.  و پرونده م   1371 تا   68استفاده آننده در معاونت صنايع ، در سال هاي          
و پرونده آارآنان و مديران معاونـت عمـران و مسـكن            . و افراد مرتبط با او    

 ...سابق و
 :هاي حمسن رفيق دوست رئيس بنياد آفاييت ها و بذل خبشش بي

 : مورد در گزارش آمده اند13در مورد بي آفاييت ها و بذل و خبشش ها 
 ماليات هـاي  د با قبول.واگذاري شرآت سقز سازي ايران به فردي به نام ف -1

 بـه   71 و   70معوقه شرآت توسط بنياد مستضعفان و منظورآردن سـود سـال هـاي              
ميليون ريال طلب بنياد از شرآت مذآور و توصيه به          390حساب خريدار و خبشيدن     

 .مديرعامل بانك صادرات براي اعطاي تسهيالت بانكي به خريدار
بـه افـراد و حقـوق و     مورد از امـالك و مسـتغالت بنيـاد    9واگذاري بالعوض  -2

 .ادها
 .. مورد19 درصد در30 تا 10دادن ختفيفات نقدي از  -3
  مورد5.  موارد دادن ختفيف توام با تقسيط-4
 .موارد دادن ختفيف به صورت وجوه نقد-5

 .و برخوردآردن اقارب و آشنايان و برخي از آارآنان بنياد از امتيازات
اي حتت پوشش و واريز در بنياد به دسـتور  ه اخذ تسهيالت توسط واحدها و شرآت -6

 .رياست بنياد
 .اعطاي امتيازات ويژه به مديران و مسئولني در جهت جذب و نگهداري آنان -7
جذب مسئولني و آارآنان وزارختانه ها و سازمان هاي حمـل مراجعـه بنيـاد و     -8

 .بانك ها و جذب اقارب و آشنايان
از جدايي از بنياد و يا اخراج، در مسـت           به آار گماردن مسئولني خاطي بعد        -9

 .هاي مشاور
نتيجه به خارج ازآشـور مسـئولني         بي  حساب و غالبًا      هاي بي    عدم آنرتل مسافرت   -10

 .بنياد
 .هبا ندادن به بازرسي هاي اجنام گرفته از سوي بازرسي آل -11
 .هبا ندادن به حسابرسي هاي اجنام شده توسط سازمان حسابرسي بنياد -12

 
 :و معلوالن جنگي ) جانبازان( ضعيت معلولني و
بنابر اساس نامه بنياد سه رشته وظايف داردآه يكي رسيدگي به وضع معيشيت و               

 .جانبازان است.. 
 درصدهاي ناآايف از بودجه عمومي بنياد به خبش جانبازان، اختصاص-1
 اين خبـش    اختصاص نامتعادل بودجه هاي ختصصي خبش جانبازان به زير جمموعه هاي          -2
، 
 %70عدم ارائه خدمات آامل و شامل به جانبازان زير -3
 عدم تعيني تكليف قطعي آميسيون تعيني درسد جانبازان،-4
  جدول جمموعه شكواييه هاي ارسايل به هيات حتقيق ،-5
 عدم آوشش آايف براي تدوين تنظيم قوانني محاييت و ارائه طـرح هـاي الزم بـه                  -6

 جملس ،
هاي ختصيصي به خبش جانبازان خود گويـا اسـت آـه چـرا                د بودجه  بويژه عملكر  -7

 .جانبازان از چگونگي ارائه خدمات توسط بنياد، ناراضي هستند
و عدم آمـوزش مسـتمر   . ناآايف بودن جزوات آموزش ادارات هبداشت و پرستاري -8

و عدم اسـتقرار سيسـتمي بـراي آشـف اسـتعدادهای            . جانبازان در امور هبداشيت   
 ...ن وجانبازا

رفتارهاي حتقري و خشونت آميز با جانبازان خبصوص در هتل انقالب آـه اينـك بـه                 
منونـه اي   . نگاهداري از جانبازان اختصاص يافته است و مديري بـدرفتار دارد          

انـد و     از اين رفتار، عدم تعويض ويلچرهاي جانبـازان اسـت آـه اسـقاط شـده               
 شـده اسـت، ويلچـر وارد         قطـع  71بنياد، به اين عذر آه سهميه ارزي درسـال          

آيا جبـا   . ميليون ريال افزايش يافته است    2در نتيجه، قيمت ويلچر تا      . آند  مني
ها سرمايه گزاري عظيم، يك واحد صنعيت توليد ويلچـر سـاخته مـي                نبود جباي ده  

 شد؟
و هبره  . استفاده از امكانات مرآز رسيدگي به امورجانبازان، در جهات شخصي         -9

و . ينش افراد و عمل به شـيوه خـود حمـوري دراداره مرآـز             جسنت از روابط درگز   
و اجنام هزينه هاي غريضرور و معريف برخي        . رفتارهاي خصمانه به اعرتاض آنندگان    

 .افراد غريجانباز به نام جانباز و به قصد استفاده هاي غريمشروع و غريقانوني
 نفـر   312478بر اساس آمارهاي بدست آمده، تـا زمـان تنظـيم گـزارش، حـدود                  

 نفر به علل  خمتلـف، مـثال         123953از آا ،    . جانباز در آشور وجود داشته اند     
از ديگـران   . تاآنون تعيني درصـد نشـده انـد       ... درصد پايني ميزان معلوليت و    

 نفر باالتر   5247و    % 69 تا 25 نفر بني    103760معلول هستند و    % 25 نفر زير    88517



 . معلول هستند % 70از 
 سال  40 تا   30%  6/25سال دارند و  30تا20ميان   % 7/71: لولني جنگي   ترآيب سين مع  

 . سال دارند50بيشرت از % 4و   % 50 تا 40 % 2/3دارند و 
معلـولني  % 72حـدود   . گزارش گزارشگر جنايت جنگي رژمي مخيين است      : انقالب اسالمي   

جنگ اگر سال وسط    . سال داشته اند  22 تا   12آساني هستند آه در پايان جنگ ،          
 ساله بوده انـد و جنايتكـاراني آـه در سـود             18 تا   8. را مبنا قرار بدهيم   

جنگ هشت ساله را ادامه دادند، مهچنان بر آشـور          . آمريكا وانگليس وساراييل    
ما جنايتكارانه حكومت مي آند آودآـان ونوجوانـان را ار آـالس هايـدرس بـه                 

 . ميدان هاي جنگ برده اند
ابتدايي و دوره راهنمايي     % 5/39و  .  از ديپلم دارند   معلولني حتصيالت آمرت  % 90 

هاي اول دبريستان     به سخن ديگر آساني هستندآه از دبستان ها و سال         . را دارند 
 .به ميدان هاي جنگ برده شده اند

 :علت بي آار آا مهني نداشنت سواد و ختصص آافيست
و از شـاغالن،    . ند درصد با آارهست   4/63 درسد بيكار هستند و      6/36از معلولني،   

 :باوجود اين آفيل خرج نيز هستند.نيمي ناراضي هستند
 درصد بايد خرج يك تا سه نفـر         8/58معلولني بار تكفل بر دوش ندارند و        % 4/19

 .را بپردازند
 .متارآه آرده اند% 5متاهل و  %  5/72 درسد جمرد و 27اما از معلولني، 

 :ر مورد معلولني عبارتند ازداليل عدم آارآيي بنياد در اجنام وظايف د
 سـال اسـت در ايـن واحـد خـدمت      2تـا  1آـا ،   % 50بيشرتين آارآنان يعين  -1

% 83. و ميزان حتصيالت آارآنان آايف نيست     . و تعداد آا بسيار آم است     . آنند  مي
 .زير ديپلم و يا ديپلم هستند

 ساهلا نـيم    بودجه مصوب آم و از آن، برخي      :  عملكرد بودجه بسيار ضعيف است     -2
 .و برخي سال ها بيشرت از نيم بودجه مصرف مني شود

هاي مالياتي اسـتفاده      با وجود آنكه بابت معلولني، بنياد از يك رشته معافيت         
 :ها عبارتند از معافيت. بودجه الزم را به معلولني اختصاص مني دهد. مي آند

 .ماليات سود سهام بنياد از سود ساالنه شرآت ها -
هـاي ختصصـي بنيـاد سـازمان      هاي ستادي سازمان هـا و معاونـت   فعاليتماليات  -

 .آشاورزي و يا معاونت اموال و دارايي ها
 211 ،   73هاي اقتصادي حوزه رياسـت آـه بـراي مثـال در سـال                 ماليات فعاليت -

 . ميليون ريال بوده است
توجيـه  ... ها واگذاري شرآتهايي مهچـون سـقز سـازي و           با توجه به اين معافيت    

 .اقتصادي نداشته است
بيشـرتين ميـزان در     . بودجه بنياد بوده اسـت    % 44بودجه معلولني، بطور متوسط     

آن  % 52از بودجه بنياد را تشكيل مي داده امـا تنـها             % 73 بوده آه    69سال  
 78بودجه بوده و از آن       %  27 بوده آه    72صرف شده و آمرتين ميزان بودجه سال        

 .به مصرف رسيده است% 
 .يچ سايل بودجه جانبازان به متامي مصرف نشده استدر  ه

 
 »انقالب اسالمي «  از نشريهمجع بندي از گزارش جملس

فسادهاي مايل  . خبشي از گزارش و جدول ها در اختيار مطبوعات قرار نگرفته اند           
امـور  . حريت آور، عمومييت به متام يافته و آاري مهه روزه و مهگـاني شـده اسـت                

ي از افراد خانواده و آسان و منسوبان و شـريكان بـوده و              بنياد دردست گروه  
 .درهر تصميم گريي، مالحظه سود شخصي، نقش تعيني آننده را داشته است

.  گانه مقننه و قضاييه داشته است       بنياد، دوليت در دولت بوده و خود قواي سه        
 از خود قاضي و زنـدان و پلـيس        . آرده است   مقررات را خود وضع و خود اجرا مي       

رفيق دوست با حممد يزدي توافق آرده است آه در اوين، زندان جداگانـه              . دارد
در زندانش بساط شكنجه گسرتده و      . خود توقيف و خود بازجويي آند     . داشته باشد 

از مجله جميد دزآشييب، مسئول روابط عمومي بنياد مستضعفان را آه اسناد فسـاد              
 .ده، زنداني و شكنجه آرده استهاي رفيق دوست و آسان او را گرد مي آور آاري

مهـان آـه در     . و البته بنياد مستضعفان داراي دستگاه تبليغاتي بزرگـي اسـت          
افزون بر آن، تبليغات نيز در اختيـار بنيـاد          . سازماندهي ترور، شناسانيدم  

 .است
نه صورت دارد و نه حساب و نـه         ... ها و تابلوها و اشياء عتيقه و          و گنجينه 

 در دست آسي به اسم قديريان بوده آه وي خود عتيقه فروش             آتاب و اختيار آن،   
البته در قاچاق عتيقه به فرزند مهدوي آين و منسوبان هبشيت آه از آغـاز               . است

. انقالب، آارشان دزديدن و قاچاق آردن آثارباستاني به غرب بود، مهدسـيت دارد            
وان تصـدي   بعنـ . و از نو اطالع رسيد آه مرتضا رفيق دوست امسـًا زنـداني اسـت              

 ! تعاوني زندان، دامي در بريون زندان است



برغم انتشار گزارش دستگاه قضايي، نه رفيق دوست و نه احدي از مهدسـتان او،               
در عوض تربزدي حمكوم گشته و پيام دانشـجوي         . اند  از سوي قوه قضايي احضارنشده    

 بنيـاد   ) 1375 شـهريور  5 -392انقالب اسالمي مشاره    ( » ...و. او توقيف شده است   
در اقدام بعدي آليه اسناد خود را آتش مي زند تا ديگـر دسـتاويز و مـدرآي                  

بايگاني اسناد بنياد مستضعفان، واقع     ) 1375( مرداد ماه    24در. دست آسي ندهد  
 وانـت   5در خيابان خرمشهر، بعد از ختليه مقداري وسايل، به آتش آشيده شد و              

ده است آه خرب در هـيچ نشـريه اي          رژمي دستور دا  . اسناد سوخته از آن ختليه شد     
 ) 1375 شهريور 5 -392 مشاره -انقالب اسالمي (.  نشوددرج 

اما چند سال بعد نشريه جامعه در فرصيت مي يابد تا نگـاهي آوتـاه بـه ايـن                   
گزارش ماليان حاآم رژمي از يكي از بنيادهاي اختصاصي هيات موتلفه بينـدازد،             

 :ابراز داردخالصه نظريات خود را به اين گزارش 
مطالعه منونه اي اين پرونده ها نشان داده است آه در فروش بدون جموز امالك  «

و اين  . نسبت به قيمت آارشناسي شده ختفيف داده شده است         % 70 تا 10بنياد بني   
ختفيف در مورد آساني اعمال شده است آه اغلب از اقوام رياسـت بنيـاد بـوده                 

زيادي نيز معامالت بـدون آارشناسـي و بـه          در موارد   )  مورد 22حداقل در ( اند
مهچنني فروش امالك به مديران بنياد بدون آارشناسي        . طور قسطي اجنام يافته است    

مهچنني امالك به مديران بنياد بدون آارشناسي و بـا          . اجنام يافته است  و به طور قسطي     
ول و  مطالعـه مـوردي در مـورد امـوال منقـ          . هاي بدون جموز فروخته شده است       ختفيف

دهد آه اين قبيل امـوال را هـم بـدون اجنـام               هاي بنياد نيز نشان مي      اتومبيل
. هاي بسيار نازلرت از ارزش واقعي به فروش مـي رسـاندند             آارشناسي و به قيمت   

از حمكومان  (از مجله آا فروش دو دستگاه اتومبيل رولزرويس به هبروز يارخدايي          
اين دو دستگاه اتومبيل عتيقه بـوده       .  ميليارد توماني است   123اختالس    متواري

طبق يك گزارش غري موثـق      . است  تومان فروخته شده     ميليون 30و در جمموع به مبلغ      
 ميليـون   200ها در خارج از آشور به قيمت معـادل            يك دستگاه از اين اتومبيل    

 .ديگر اطالعي دردست نيست هاي  فروش رفته و از سرنوشت اتومبيل تومان به 
هـاي معـدود،      هاي بنيـاد در مطالعـه ايـن پرونـده           د فروش شرآت  از ديگر موار  

هاي واساتو سيكلت پارت، جتهيزات راديولوژي و پزشكي ايـران، ايرتويـا،              شرآت
رفيـق دوسـت      تاپ سرويس و فولكس ماشني هستندآه بنا به دستور مسـتقيم آقـاي              

جملـس  و براساس گزارش هيات تفحـص       . رياست بنياد مورد معامله قرارگرفته است     
فسـاد  . (معامالت ارائه نشده است     شوراي اسالمي، هيچگونه مدرك قابل قبويل براي      

اين درحـايل اسـت     ) 1377خرداد  11جامعه  -اداري و توسعه بنياد مستضعفان      -مايل  
 ميليارد ريال از حساب دوليت وزارت دادگسرتي به حساب شخص           35آه جاجبايي مبلغ    

ان هتـران افشـا شـد و دادگسـرتي و بانـك             حقيقي علي رازيين رئيس دادگسرتي است     
 )1377 مرداد ماه 15توس .( مرآزي سكوت آردند و توضيحي ندادند

چنني است آه يكي از بزرگرتين سازمان مايل عظيمي آه نـام مستضـعفان را نيـز                  
يدك مي آشد با وجود چپاول مهه جانبه به چنان خست و تنگ نظري گرفتـار اسـت                  

ف ذبيح اهللا منصوري اين نويسنده بينوا آه نيم قرن          آه حتا از حقوق و حق تالي      
 . براي چندرقاز در مطبوعات قلم زده است نيز مني گذرد

مهدي هبشيت پور از روزنامه نويسان باسابقه آه از اين مهه بريمحي و چپاول دلـش                
مي گويند علـت عـدم   «  :به درد آمده به مناسبت درگذشت منصوري چنني مي گويد

ليف و ترمجه به ان مرحوم از طرف ناشرين ايـن اسـت آـه چـون                 پرداخت حق التا  
بسياري از اين آتاب ها قبال به صورت پاورقي درجمله خواندني ها چاپ مي شـده                
و وقيت امور چاپخانه خواندنيها در دست بنيـاد مستضـعفان قـرار گرفـت، حـق                 

ت و  التاليف و ترمجه مهه آثار مندرج در آن نيز در اختيار بنيـاد قـرار گرفـ                
و فقـط   . بنياد مي تواندمهه ي آا را دراختيار ناشرين بگذارد و يا بفروشـد            

 درصد قيمت تعيني شده ي پشت جلـد         13 تا   10حق التاليف و حق الرتمجه ي آا بني         
ضرب در ترياژ چاپ به آن مرحوم تعلق مي گريد و ايشان در زمان حياتش گرفته و                 

مصــادره تشــكيالت . هــد گرفــتبعــد از فــوت نيــز بــه وارثــني او تعلــق خوا
خواندنيها به خاطر محايت از مستضعفان بوده و در اين صورت شخصي مثل             
مرحوم منصوري آه بيش از نيم قرن در آن موسسه زمحـت آشـيده و مـورد                 
استثمار قرار گرفته و حتا تا قبل از مرگش هم از بيمه و مزاياي آن               

 ست اجازه داده مي شـد     حمروم بوده، براي جربان خسارت او حداقل مي باي        
تا حق التاليف و ترمجه ي آثار منصوري در اختيار وي قرار مي گرفت و               

 ديـدار بـا   -امساعيل مجشـيدي   (».شدامروز نيز ورثه ي آن مرحوم داده مي 
 359-358-رويه -ذبيح اهللا منصوري 



افشاي اختالس بانك صادرات بيانگر ابعـاد وسـيع فسـاد           
 مايل هيات موتلفه 

---------------------------------------------------------------------
- 
 در جملس از وزير دارايي خواسته مي شود در مـورد اخـتالس              1373در اسفند ماه     

شود آـه چـرا از        و نيز پرسيده مي   . ها در چند شعبه بانك صادرات توضيح بدهد       
آننـدگان بـا      السانـد؟ اخـت      آن را خمفي نگـاه داشـته       71زمان آشف جرم در سال      

 ميليارد تومان پول برداشـت  124بدون موجودي   فقره چك رمز دار541صادرآردن 
 .اند آرده

جباي اسـم مـي     . وزير يك بار نيز از اختالس آنندگان اسم مني برد         
 ميليـارد تومـان آسـري       5/6 شعبه جتريش    2000دارنده حساب   : گويد

 منـي آيـد و      .شـود   بالفاصله صاحب حساب احضـار مـي      . پيدا مي آند  
وزارت دارايـي، باتفـاق     ! متوجه مي شوند به خارج گرخيتـه اسـت        

آيد   به ايران مي  . واواك، او را راضي مي آنند به آشور بازگردد        
از نو او را در خـارج       !! گريزد  و ممنوع اخلروج ميشود اما باز مي      

آنند و پس از يك سال گفتگو، راضي مي شود و به ايـران                پيدا مي 
به ادعاي وزير دو برابر بدهي او آشـف و توقيـف            ! باز مي گردد  

 اين دو برابـر     2000اما وزير توضيح مني دهد صاحب حساب        . مي شود 
را از آجا آورده است؟ به گفته او سوءاستفاده آنندگان يـك زن             

بـا پـويل آـه اخـتالس        . و شوهر و يك رئيس شعبه بانك بوده انـد         
ميليـون   450ه ارزش   اند، يك قطعه زمني در خيابان آفريقا، ب         آرده

 تومان را مالك شده اند، بقيه پول به چه مصرف رسيد؟
چطـور مـردم    : بوده است، مي پرسد   ) در جملس (آستانه آه يكي از سوال آنندگان       

 هزار تومان اعتبار بگريند، بايد به متام قـوانني          100خواهند  شهيدپرور، وقيت مي  
تواننـد اخـتالس      آساني مـي  و مقررات تن بدهند و حال آنكه سود جويان به اين            

 .آنند؟ و آسي به آا جواب مني دهد
اطالعاتي را بدست مي دهد آـه ديگـر جرايـد رژمي اظهـار      پيام دانشجوي بسيجي

بنيـاد مستضـعفان    صادرات با حمسن رفيق دوسـت رئـيس   رئيس بانك« : نكرده اند
 مـي  تا جايي آه وقيت از سفرلندن آه باتفاق رفتـه بودنـد بـاز   . هستند رفيق

گردند، به خداداد، عضو بانك آه شريك مرتضا رفيق دوست و مهسر او در اخـتالس                
شـخص   ! پرداخـت مـي آنـد    ميليون تومان نيز بعنوان تتمه حسـاب 600بوده است، 

اين » .آنندگان بوده است    ديگري نيز به اسم مهدي شكر ريز در مشار سوءاستفاده         
د مي شود آه گويي مساله آوچكي       با اين اختالس چنان برخور    « : نشريه مي نويسد  

 ميليـارد تومـان مسـاله       124طوري آه مردم مي گويند وقيت اخـتالس         . بوده است 
آوچكي است، دزدي هاي بزرگ چه مقدارهستند؟ نشريه خاطرنشان مي آند آه اگـر              

» .اين اختالس در هر آشوري روي داده بود، چند وزير و وآيل استعفا مي آردند              
 )1373 هشتم اسفند ماه 353مشاره از انقالب اسالمي ( 
 124نشريه پيام دانشجوي بسيجي خرب مي دهد آه در سـازمان دادن بـه اخـتالس                 * 

ميلياردي از بانك صادرات، فراماسـون هـا و عوامـل رژمي لـوي نقـش اول را                  
حسني خداداد فراماسون، پس از فرار از ايران، فاضـل خـداداد را             : داشته اند 
فاضل پس از ورود به ايـران بـه مرتضـا           .  فرستاده است  ، به ايران  67در سال   

 .رفيق دوست و آمال توسليان معريف شده است
خنسـت  . آنـد   ، صادق خداداد را به آمال توسليان معريف مي        62سعيد جميدي در سال     

. او را به رياست شرآت اسپند و سپس به معاونت مايل بنياد شهيد مـي گمارنـد                
متعلق به حسني خداداد و برادران شاه سابق خـدمت          او پيش از انقالب، در شرآيت       

جواد خداداد آه حمل فعاليت هايش در ميدان امني السلطان بـوده،            . آرده است   مي
با استفاده از اين دوسيت دست بكار پس گـرفنت          . هاست  از دوستان پدر رفيق دوست    

اداد شگفت آنكه در آغاز انقالب، حسني و فاضل خـد . حسني خداداد مي شوند اموال
توسط دادگاه انقالب مصادره شده بود و او بقصد باز پس گـرفنت امـوال حسـني و                  

 . خودش به ايران بازگشته بود
مـاه ايـن حجـم پـول از حسـاب           10چگونه ممكن است به مدت      : نشريه حبق مي پرسد   

برداشته باشد بدون آنكه اختالس آنندگان با مقام هـاي بـاالتر تبـاني آـرده                
 باشند؟

ني بار دادستان آل بر زبان آوردآه مرتضا رفيـق دوسـت از اعضـاي               و براي خنست  
اما نكته بسـيار مهـم در نوشـته هفتـه نامـه پيـام               . باند اختالس بوده است   

آه باند اختالس را يك باند ترور مي خواندآه ارتباط            دانشجويي بسيجي اين است   



نشـريه  ) 1374 هفتم فـروردين     -355انقالب اسالمي مشاره    . (آن با خارج مسلم است    
اما در فهرست اسامي فراماسون ها، نام هاي دو تـن  «  :افزايد انقالب اسالمي مي

و نيز، مـي بينـيم      . و عبدالعلي خداد  ) عضو لژ سعدي  (حسني خداداد   : آمده اند 
آه در خارج آشور، نشريه هايي آه در خدمت آشور، نشريه هـايي آـه در خـدمت                  

د را فراماسون ها، بـا پـول سـيا و           منافع آمريكا و انگليس و اسراييل هستن      
در غالـب معـامالت پـر فسـاد ايـران           . آننـد   ، اجياد و اداره مي    ...سعدي ها و  

 ».گيتيها شرآت دارند
: انگيزتر اظهارات حممد يزدي رئيس قوه جمريه در مناز مجعه است آه مي گويد               شگفت
لـس و   مناينـدگان جم  . تا وقيت پرونده فسادي در مراحـل رسـيدگي قضـايي اسـت            « 

 ».روزنامه ها حق ندارند از آن صحبت آنند
 .آنند آش به قدري شور مي شود آه منايندگان جملس به وي اعرتاض مي

او . آنـد   چند روز بعد جمله پيام امروز گفتگويي با مرتضا رفيق دوست چاپ مـي             
مدعي شده آه او نقشي جز اين نداشته آه فاضل خداداد چون خود منـي توانسـته                 

داشته باشد، از حساب او در شعبه بانك صادرات استفاده مي آرده            حساب بانكي   
اما بعد آه مانع قضايي رفع شـده و او توانسـته حسـاب بـانكي داشـته                  . است
 .باشد

يـك روز   «  :او مـي گويـد    . برادر او حمسن رفيق دوسـت در جريـان بـوده اسـت              
ست حسـاب   ابراهيمي آارمند بانك سراسيمه آمده و با بياني سخت آشفته گفته ا           

 . ميليون تومان آسر دارد و خود او نيز به خارجه رفته است600فاضل 
. رفتيم پيش مدير آل بانـك     . به اخوي خرب دادمي، ايشومن خيلي ناراحت شد       ! هيچي

 !بانك پولشو مي خواد: اوجنا معلوم بود چي ميگن 
 مـديرآل بـريون   شود يك آارمند واواك آه مسئول حراست بانـك بـوده،    و مدعيم

او هم براي گرفنت انتقام، مي رود       . آند و به داليلي آه بانكي ها مي دانند          مي
بعد حكم احضاري به امضـاي يـك شـعبه دادگـاه،            . و به بازرسي گزارش مي آند     

وقيت به دادگسرتي مراجعه مـي آننـد، مـي          . براي فاضل خداداد فرستاده مي شود     
از ايـن رو، او بـه       . دبينند در آن شعبه، سابقه اي از احضاريه وجود نـدار          

خمالفان سياسي مي خواهند با مشا تسويه حساب آنند         : مرتضا رفيق دوست مي گويد    
 .مرا قرباني مي آنند و از نو به خارج مي رود

يكي بپرسد چرا اون چند تا حسـاب ميليـاردي آـه            : مرتضا رفيق دوست مي پرسد    
ست و يا اگر هسـت،      اصال اصل و فرعش خورده شده و وثيقه اي هم دردست بانك ني            

  چيزي نيست، آا  چرا سروصدا ندارد؟
در دومني جلسه دادگاه معلوم شد به خالف ادعـايش، مرتضـا رفيـق دوسـت نقشـي                  

در مهني  . اين او بوده اختالس را طرح و به اجرا گذاشته است          . آليدي داشته است  
انـدر آـار     دوست، رئيس بنياد مستضعفان نيز دست         رفيق  شد حمسن     دادگاه معلوم   

 510داشته و از پول هاي بنياد، براي اينكه پرده از اختالس برداشته نشود،                
. مرتضا رفيق دوست به توقيف خود اعرتاض مي آنـد         . ميليون تومان پرداخته است   

 ميلياردتومان چك   8/3 فقره چك به مبلغ      81مشا دست آم    : رئيس دادگاه مي گويد   
» . ميليـارد تومـان بـوده اسـت        123س  و نيز معلوم شد مبلغ اخـتال      . ايد  آشيده

بعد معلوم شد آه فاضل خداداد از متـهمان         ) 1374 تري 363- مشاره -انقالب اسالمي   (
اصلي مبلغي حدود يك ميليارد تومان بـه حمسـن رفيـق دوسـت قـرض داده و بـه                    

 .آن، خودرو و زمني گرفته است جاي
 ميليـون تومـان     150 مبلغ: در نشريه سالم از حمسن رفيق دوست پرسيده است          عبدی

را از حساب بنياد مستضعفان پرداخته است يـا از حمـل ديگـر؟ اگـر از حسـاب                   
بنياد مستضعفان پرداخته است، جموز آن چه بوده است؟ وي خواستارشد آه صـورت              

 .حساب معامالت بنياد مستضعفان، منتشر شود
الس هـاي   در بانك صـادرات اخـت     : در مهني روز، مرتضا رفيق دوست در دادگاه گفت        

 نـام بـرد و      …ها در شعب پامنـار و         وي به اختالس  . اند  بزرگ ديگري روي داده   
انقـالب  (آل آميسيوني از اختالس ها وجود دارند آـه فـاش منـي سـازند                : افزود
 )1374 مرداد -363-اسالمي 

اجيـاد    آند براي حمسن رفيق دوست پوششي       اي را ناچار مي     فشار افكار عمومي خامنه   
نايي تشكيل داد براي نظارت بر دخل و خرج بنياد مستضعفان آـه             هيات ام : آند

 17در !    حمسن رفيق دوست، بعنوان رئـيس ايـن بنيـاد، عضـو آن هيـات اسـت              
او آسـي اسـت آـه       . شهريور، سالم از قتل امري سفيدوند پـرده برداشـت         

او پيش از آشته شدن، بـه       . اختالس در بانك صادرات را فاش ساخته بود       
 -364انقالب اسالمي مشـاره     .( د گفته بود هتديد به مرگ شده است       يك مهكار خو  

  )1374مرداد
در آاروان فسادي آه مجهوري اسالمي راه انداخته است حيف است آه از سعيد شاه               

وي در  . آبادي معاون حوزه علميه نگوييم آه او فرزند آيت اهللا شاه آبادي است            
ر واردات اتومبيل هوندا و موتـور       از مجله د  . هاي بزرگش شريك بوده است      اختالس

 .آاوازآي و لوازم پزشكي و لوازم آرايشي 



زيـرا پسـرانش در     . و مهچنني مي خوانيم آه ملكوتي امام مجعه تربيز، برآنارشد          
انقـالب  .( اختالس هاي تربيز و گسرتش فحشا در اين شهر، شرآت فعال داشـته انـد              

 )1374 مرداد -364اسالمي مشاره 
. م مرتضا رفيق دوست آزادشـد و فاضـل خـداداد اعـدام گرديـد              بعدها مي داني  

 .هاي اسالمي مظهر عدالت است  دادگاه بلخ در پيش دادگاه
بدنبال اين افشاگري حزب ملت ايران با آوشش زنده يادان پروانـه و داريـوش               

هـا را     فروهر توسط سازمان برون مرزي در دو اطالعيه، اختالس هاي بزرگ دربانك           
 :فهرست آردندبه شرح زير 

 بانك ملي ) ميدان توپخانه( ميليارد توماني در شعبه برمك 2اختالس  -
  ميليون تومان در شعبه جتريش بانك ملي650اختالس  -
 بانك ملي ) خمابرات( ميليون توماني در شعبه سيدخندان128اختالس  -
  ميليون تومان در شعبه اسكندري بانك ملي600اختالس  -
 يون تومان در شعبه آوآب بانك ملي ميل158اختالس  -

. داشـته اسـت    بانك صادرات شهيد هـادي پـور  3616بزرگرت ديگري در شعبه  اختالس
 . ميليارد تومان است200مبلغ اين اختالس باور نكردني 

 3616اشكورزاده نوبري، رئيس شعبه  يوسف
اسـالمي،    ترين بستگان و آارگزاران آادر رهربي مجهـوري          تن از نزديك   10به مهراه   

 :در اين اختالس عظيم، شرآت مستقيم داشته اند
 . مهان شعبه 222حممد ابراهيم امحدزاده عاملي، حساب مشاره  -
 414حممد هباري بزچلوي، حساب مشاره  -
 515حساب مشاره  اي و عبداحلميد مهردادسرمدي،  علي اشرف روضه -
 199محيد رضا رياحي حساب مشاره  -
  868 حساب مشاره حممد هبزاد اخگر، -
 435حساب مشاره  امحد حممد خاني، -
  506حممدرضافاضلي و نيب اهللا فاضلي، حساب مشاره  -

شرآت بازرگـاني فرغـام، حسـاب       : دو شرآت نيز در اين اختالس شرآت داشته اند        
رئيس شـعبه، پـس     .  مهان شعبه  444 و شرآت سهامي سپهرآيش، حساب مشاره        138مشاره  

اي اسـت     ات ذينفع مانع از توقيف او بوده اند، چند هفتـه          از ماه ها آه مقام    
 .اما ده تن مهدستان او و مسئوالن دو شرآت آزاد هستندآه توقيف شده 

 مرداد ابرار از قول معاون واواك، خرب داد آه رئيس شعبه بانك ملي يكـي                2در
 250/7 ميليون تومان اختالس آرده و در بانك ملـي بوشـهر             500از شعب خوزستان    

 .ميليون دالر اختالس شده است
دوسـت و     اختالس در بانك صادرات توسط حاج مرتضا رفيق دوست برادر حمسن رفيـق             

. حمتشـمي و خـداداد صـورت گرفتـه اسـت          ) خواهر( مهسرش خامن حمتشمي از نزديكان    
 .هيچكدام دستگري نشده اند و تنها خداد سخت حتت نظرمي باشد

اد بزرگ است و پيام دانشجوي بسيجي خرب مي         رسالت در پي ماستمايل آردن اين فس      
 ميليارد توماني از سوي بانـك صـادرات بـه           5دهد آه علت آن، دادن يك وام          

در پـي ايـن خـرب حمسـن         ) 1373 اسفند 22-354انقالب اسالمي   . ( اين روزنامه است    
 .رفيق دوست دست اندرآاران اين نشريه را به دادگاه احضار مي آنند

د اعدام مي شود و انصارحزب اهللا اين اعـدام را انقالبـي مـي               سراجنام فاضل خدا  
نامد درحاليكه عوامل اصلي مانند حمسن رفيـق دوسـت و بـرادرش آـه از هيـات                  

نفت و پسـته در     . موتلفه هستند برآنار مي مانند و به چپاول ادامه مي دهند          
ام مي  احنصار خانواده رفسنجاني است و پس از رقابت هاي بسيار رفسنجاني سراجن           

اشـتهاي هيـات موتلفـه سـريي        . پذيرد آه در پسته با عسكراوالدي مشارآت آنـد        
 .ناپذير است

او در اختـاپوس  . انـد  جهت رئيس بنيـاد مستضـعفان نكـرده    رفيق دوست را بي *
جهاني فساد، آارگزار ايران گييت هاست و مهـانطور آـه واسـطه رفسـنجاني بـا                 

ن اسلحه قاچاقچيان مواد خمدر و بانك       ژنرال هيگ است، رابط مالتاريا با تاجرا      
از مجلـه بـا بـرادران    . مي آنـد نيـز، هسـت     «سفيد هايي آه پول هاي آثيف را

بياد خوانندگان مي آورد آه سوئيس وزير دادگسرتي بـه اسـم اليزابـت              . شكرچي
شوهر او براي برادران شكرچي آارمي آردآه در سوئيس مستقرهستند          . آوپ داشت   

 با آشف 87 فوريه 21در . اند صاحب ثروتي بريون از حساب شده لو از راه آسب حال
آن زمـان، شـبكه قاچـاق       . هروئني قاچاق، برادران شكرچي حتت تعقيـب درآمدنـد        

 آردي دو سوئيس آـه پـول هـا را           ;بانك  . ايراني آشف شد   - لبناني   -هرويني ترك 
يـك  ! د ميليارد دالر پول سـفيد آـرده بـو         4/1،  1988تا  19 85سفيد مي آرد از     

.  سال زندان حمكـوم شـد      17قاچاقچي ترك، بنام حاجي مريزا جزء باند بود و به           



هروئيين آه حاجي مـريزا وارد      . خبش مهمي از اين پول، صرف خريد اسلحه شده است         
بازار مي آرده از مرفيين بدست مي آمده آه رژمي ايران گييت ها در اختيارش مي                

 تبديل و توسط مافياي ايراني و ترك و         مرفني در لبنان به هروئني    . گذاشته است 
از مهدسـتان او، يكـي حسـني بلبـل          . لبناني و ايتاليا، وارد غرب مي شده است       

قاضي ايتاليايي آه درباره اين بـني       .  سال زندان حمكوم شده است     8بوده آه به    
آن زمـان، مسـئول خريـد    . آرده ، آشـته شـد   مواد خمدر و اسلحه حتقيق مي امللل

دو لبناني ارمـين، بـرادران      . سپاه و لبنان، حمسن رفيق دوست بود      اسلحه براي   
خامن وزير استعفا داد اما شـكرچي آـه عراقـي           . مقاريان، نيز در خدمت بودند    

االصل است، به حلاظ روابطي آه با سيا و مقامات سوئيسـي داشـت و نيـز خبـاطر                   
يش مشـغول   روابطش با مالتاريا و ديگر فاسدان خاورميانه، مهچنان به آـار خـو            

 !است
يك بانك سوئيسي، به اسم يونيـون،       : تا اينكه، به تازگي، فساد جديدي رو شد       

پول هاي حاصـل از جتـارت مـواد     رمساً متهم شد آه بكار سفيد آردن بانكر پريوه
دادستان ميامي در آمريكا سه تن از مـديران ايـن بانـك را              . خمدر مشغول است  

شخصي به اسم آلـربت مشـاه نيـز در    .  آردپول هاي مواد خمدر متهم به سفيدآردن
وي حساب بانكي خود را در اختيار مافياي ترك قرار مي دهد            . مشار متهمان است  

دستگاه قضايي ايتاليـا    . آه مواد خمدر را از طريق ايران به اروپا مي رساند          
نيز اين شخص را حتت تعقيب قرارداده بود و از راه اتفاق وآيل اين شخص نيز،                

 .، شوهر اليزابت آوپ بوده آه خود حمكوم شده استهانس آوپ
صحبت بر سر اينست آه از نو، نام شكرچي ها به ميان آمده و اين پرسش؛ چـرا                  

 نقش ايران مسكوت گذاشته مي شود؟
خبصوص آه در ماجراي ديگري، پاي شنايدر، آالهربدار آملاني، آه گفته مي شود از              

و به ايـران گرخيتـه اسـت و بـرادران           مجله طرف معامله بنياد مستضعفان بوده       
مهان بانك متهم شده است قاچاق طـال را از          : شكرچي، دوباره به ميان آمده است     

 ُتن طـال را از آفريقـاي        5/8يك قلم   . آفريقاي جنوبي را سازمان مي داده است      
 تن طـال را، در      10و  به ياد مي آوريد آه در ايران          . جنوبي خارج آرده اند     

 !ايران گرفتند و گفتند مفرغ بودحال قاچاق از 
و نيز اين بانك ها پول هاي شبكه بـني املللـي را اداره مـي آـرده انـد آـه                      
شنايدر، آسي آه شرآت ساختماني بزرگ مي داشت و در انواع معامالت غري قانوني              

 هشـتم  353انقالب اسالمي مشاره . (آن بود نيز شرآت داشت، يكي از اعضاي برجسته
اين فقط بنياد نيست آه به چپاول مشغول است دزدي و چپاول            ) 1373اسفند ماه   

آار مستمر آخوندهاي نوآيسه شده است چون نيك در روزنامه ها بنگري مي بـيين               
جميـد  . آه مهه آيات و حجج اسالم مشغول يغما از خوان اين ملت ستمديده هسـتند              

از حقـوق    سـال حمروميـت      5نادري، مناينده بوئني زهرا، به يـك سـال زنـدان و             
.  تـن ديگـر نيـز حمكـوم شـدند          4با او   .  ضربه شالق حمكوم مي شود     30اجتماعي و 

.  ميليون تومـاني شـرآت داشـته اسـت    11،  در يك ارتشاء: البته به جرم فساد
عباس موسوي، رئيس بنياد نبوت آه در حماآمه اول به اعدام حمكوم شده بود، خرب               

ميليـون تومـان آـاله مـردم را         40. شود  آزاد شدن او در شهريور ماه منتشر مي       
 .برداشته بود

پرونده افتضاح آميز شهرام جزايري بستين فروشي آـه يـك شـبه راه سـد سـاله                  
پيموده و گفته مي شود بعلت روابط خمصوص با آقـازاده هـا و خـامن زاده هـاي                   
هامشي رفسنجاني به اين مرتتب نايل شده شامل سي صفحه نام سـردمداران حكومـت               

افتضـاح چنـان    . آه در اختيار وآالي مدافع نيز قرار نگرفته اسـت         اسالمي است   
باال گرفت آه آيت اهللا آروبي آه خود نيز در فهرسـت رشـوه گـريان قـرار داشـت                    
فرياد برآورد آه مبادا شهرام جزايري نيز با داروي نظافت جمبور به خودآشـي              

دار ايـن مـاجرا     ويل از مهه مضحك تر تعريف آيت اهللا جنيت از رشوه در گـريو             . شود
 برخي قـول آمـك      -1برخي جنبه رشوه دارد     : بود آه به اين شرح مشخص شده است       

 و برخي هم اصال در اين       -2؟  !!هايي و سفارش هايي آه به هر دليل نبايد بشود         
وادي نبوده اند و مي خواسته اند آاري را اجنام دهند و آسي آمده و پـويل را                  

 ؟!!رفته اندبه آا پيشنهاد آرده و آا پذي
اگر جنيت به اين تفسري خود اضافه مـي آـرد آـه آن مقـداري از پـول آـه غـري                       
روحانيان گرفته اند رشوه تلقي مي شود و آن مقداري آه روحانيان گرفته اند              

 . آمك اين تعريف تكميل شده بود و نقصي نداشت
سـم  از سوي ديگر عسكر اوالدي مي گويد مهـدي خزعلـي فرزنـد آيـت اهللا ابوالقا                

خزعلي يك آشيت را پس از خريداري از حمل وجوهات گرفتـه شـده از جمـاري آـامال                   
خزعلي متقابال گفتـه اسـت آـه        مهدي  . شرعي بانكي به چند نفر فروخته اند      

عسكر اوالدي دروغ مي گويبد، بقول خواجه چو نيك بنگري مهه تزوير مـي              
 !آنند

 



 ؟!واواك مافياي تسخريي ها و شرآت جتاري هيات موتلفه با 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، سازماني است آه بظاهر آارش نشر اسـالم در              

هاي تروريسيت    اما در واقع آارش بردن و خوردن سرمايه ها و فعاليت          . جهان است 
رياسـت سـازمان بـر      : معروف است آه برادرهاي تسخريي دالر پارو مي آنند        . است

مهـاجراني  . اسـت   اي    ص از نزديكان خامنه   اين شخ . عهده شيخ حممدعلي تسخريي است    
برادران و خـواهران و     . در آغاز وزارتش او را برآنارآرد اما او برجا ماند         

به اين ترتيب آـه     . اعوان و انصار او، يكي از مافياها را بوجود آورده اند          
او . برادر حممدعلي شيخ حممد مهدي تسخريي رايزن فرنگي ايـران در لبنـان اسـت              

است آه مانند آن را در لبنان تنها حريري، خنسـت وزيـر               ود خريده بنزي براي خ  
 .پيشني لبنان دارد

برادر ديگر شيخ حممد علي، شـيخ حممـد جوادتسـخريي رايـزن فرهنگـي ايـران در                  
 .تانزانيا است

برادر سوم او بنام حممد ابراهيم تسخريي مسئول امور مايل نزد رايـزن فرهنگـي               
اهيم رابطه نزديكي با علي اآربيان معاون واواك        حممد ابر . ايران در دوبي است   

 .دارد
از برادرهاي او، يكي هم حممد هـادي تسـخريي اسـت مـديرآل اداره آفريقـا در                  

 .وزارت خارجه است
دو تـن از    . هاي ايـن مافيـا بـه دالر پرداخـت مـي شـود               آليه پرداخت 

 :دامادهاي تسخريي ها دزدي هاي آالن آرده اند
.  حممدعلي تسخريي، رايزن فرهنگي ايـران در آملـان بـود           خداداديان، داماد شيخ  

از مقـام خـود بـه آنـار و بـه ايـران       . آـرد چند ده هزار دالر اخـتالس    
از رفنت به ايران سرباز زد و از آملان پناهنـدگي اجتمـاعي             . احضارشد

 .گرفت
گفته مي شود اين شـخص      . داماد ديگر اين خاندان حاج حممد صادق ابراهيمي است        

مدتي با  . او مناينده ايران در آانادا است     . ا هم مني تواند صحبت آند     فارسي ر 
حسيين نسب قرار است بعنوان سرپرست      . حسيين نسب و چاوشي حشر و نشر داشته است        

چاوشي به معاونت يكي از شبكه هـاي صـدا و           . جممع اسالمي آملان، به آملان برود     
 هـاي جنـاح راسـت، مهكـار         با حممدعلي رامني، از افراطي    . سيما منصوب شده است   

 .است
را در  ) فرزنـد خـواهر مهسـر تسـخريي       ( اين باند، حجت اسالم هامشي گلپايگـاني        

او پسر عموي هامشي    . رايزني فرهنگي ايران در لبنان، مشغول به آار آرده اند         
عضـو  . مهكار او پسـربرادر جـنيت اسـت       . گلپايگاني، وزير آموزش عايل اسبق است     

 و.  رايزني فرهنگي ماموريت خود را اجنام مي دهد واواك است آه در پوشش
پدرزن هامشي گلپايگاني حكمت اسالم طباطبايي عينكي، مناينده رمسي و فرهنگي            ( 

خانه اي بزرگ درآنـار دريـا اجـاره آـرد وآن را بـه               . ايران در برزيل بود   
او در برزيل، بساط عيش راچنان گسرتد آـه درجـايي چـون             . عشرتكده تبديل آرد  

 .تغيريش دادند. ريل نيز، افتضاح بپاآردبز
حجت اسالم فاتح زنگنه، بـرادرزن دامـاد يكـي از بـرادران تسـخريي، وابسـته                 

پسر او ليث زنگنه، رئيس دفرت شـيخ حممـد          . فرهنگي ايران در بعلبك لبنان است     
 .مهدي زنگنه در بريوت است

زن فرهنگـي   آه حجت اسـالم واعظـي دامـاد او رايـ          -سيد عبد امري موسوي بدري       
 رئيس روابط عمومي سازمان است و با باند حممـد هـامشي،             -ايران در سودان است   

 .برادر هامشي رفسنجاني در وزارت خارجه، مهدست و مهكار است
در آشـور، اردوگـاه هـاي       . دانستين است آه اين سـازمان بسـيار گسـرتده اسـت           

  :تعليماتي و در خارج از آشور چند صد نفر عامل دارد، ازمجله
مهگـان  ) سفارت اسراييل و آانون فرهنگـي يهـود       (از انفجارها در بوينوس آيرس    

رايزن فرهنگي ايران در آرژانتني را اين سازمان معـني و مـامور             . اطالع دارند 
در ايـن   . اهللا جنيت آه چون پدر، عضو سـازمان تـرور اسـت             و پسر آيت  . آرده بود 

 .سازمان، براي خود باند خود را دارد
ن اين سازمان با نواب و حممـدعراقي ارتبـاط تنگاتنـگ دارنـد آـه                گردانندگا

 :براي مثال . سازمان تبليغات اسالمي را اداره مي آنند
مسئول انتشارات بني ملل سازمان فرهنگ و ارتباطـات اسـالمي، باجنـاق               احضاري  
نواب قائم مقام سازمان تروريسيت جممع اهل بيت و از اعضـاي هيـات              . نواب است 
ادگاه ويژه روحانيت و از باندهاي تشكيل شـده از طلبـه هـاي سـابق                منصفه د 

 .مدرسه حقاني است
حممد عراقي سرپرست سازمان تبليغات اسالمي دامـاد مصـباح يـزدي نظريـه سـاز                

 .فاشيسم مذهيب و از طلبه هاي سابق مدرسه حقاني است
 :هايي از آارهاي سازمان حتت سرپرسيت تسخريي ها منونه

 . واواك در پوشش اين سازمان به آشورهاي خارجگسيل ماموران-
محايـت مـايل از   . خريدن روزنامه نگار و خربنگار عرب و آفريقايي و اروپـايي  -



 .نشرياتي آه حاضر مي شوند تبليغاتچي رژمي مالتاريا شوند
 .هاي پر سود جتارت -
ن در اين باره، قابل يادآوري اسـت آـه يـك جـوا    . هاي خمتلف عضوگريي از مليت -

تونسي آه اين سازمان او را به ايران برده و تعليمات تروريسـيت داده بـود،                
اش را در اروپا      سرنوشت خود و  مراآز تعليماتي اين سازمان در ايران و شبكه           

 .و آفريقا بازنوشت
به اين خاطر است    . يكي از شاخه هاي اصلي اقتصادي واواك، اتومبيل سازي است         

، تعداد مونتاژهاي اتومبيل نزديك به دو برابـر         آه در حكومت هامشي رفسنجاني    
خريد لوازم جاسوسي و    . در اين شاخه، هيات موتلفه و واواك مهكاري دارند        . شد

 .لوازم اتومبيل، باهم اجنام مي شود
 : اند اما برادران ديين آه از رهگذر اين جتارت به ثروت رسيده

ارد تومـان ثـروت هبـم        ميليـ  5حاج حممود سعيدي نژاد به نام مستعار سـعادت،          
 رسانده است 

حاج حممد ساربان نژاد آه يكي ديگر از اعضاي هيـات موتلفـه اسـت ،     -
 .ثروتي بيشرت از اويل به جيب زده است

مسئول صدا و سيما در لندن، مريشفيع داماد مهندس خاموشي، مسئول اصلي خريد  -
ن شـخص، يكـي     از سـوابق ايـ    . براي صدا و سيما، از دزدهاي نام آور شده است         

سـواالت امتحـاني را     . اينكه از آدمهاي مهدوي آين در دانشگاه امام صادق بود         
اما آارش از پرده بريون افتاد و موجب آبروريـزي هيـات            . به برادر خود  داد    

اما از آجنا آه در صدا و سيما به جناح راست خدمات بسيار آـرده               . موتلفه شد 
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 .آنندگان به پاي ميز حماآمه رفته اند
 

مهندس مهدي بازرگان در آتاب يادداشت روزانه خود از افـرادي آـه بـه سـبب                 
خبارايي دستگري شده اند ياد مي آند اين        وابستگي به هيات موتلفه  در پرونده        

 - دانشـپور  – حـاجي جتريشـي      – حـاجي مصـدقي      -حاجي بابا : افراد عبارتند از    
 – عبـداهللا تـربيت      - سـيدحممود حسـيين    – مـتني    – فتـوگرايف    - الجـوردي هـا    –باقري  

- انتشـارات قلـم      –مهندس مهدي بازرگـان     (  حاجي عباس نوشار     –اآربقرابيان  
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 ومت اسالميحك» فرهنگسراي «اسداهللا الجوردي جالد   و 
 
 
  

                                                
الجوردي ميزبان تروريست                                  

 هاي جهاني
  

؟ اسداهللا الجـوردي    ! به تازگي روزنامه هاي ايران خرب از تشكيل بنياد فرهنگي           
 سـازمان بـه     60ن  از خدمات فرهنگي او چنانكه آمده است متالشي آـرد         .  دادند

فرهنگي سربريدن بيش از هفـت      اصطالح ضد انقالبي مي باشد و البد بدين خدمت          
تا هشت هزار جوان فرهيخته و حتصيل آرده ميهن ما در مسلخ زنـدان را               

 . بايد افزود
آه الجوردي جمري و مبلغ آن بود به خبـش هـايي            » اسالمي  « براي آشنايي با فرهنگ   

مهراه تـازه   « : داني در زندان زنان  توجه فرماييد      برگزيده از خاطرات يك زن    
اآثر آا را بـه     . واردين، مادراني نيز بودند آه بچه خود را مهراه داشتنئد         

بند پايني مي فرستادند آه هواخوري داشت؛ اما در بند ما نيز چند بچه وجـود                
د وقيت  مثال بطور طبيعي آا دوست داشتن     . داشت اين آوچولوها نيز جمبور بودند       

دربند باز است بريون بروند ، اما قانون زندان مي گفت ، از آن در حق عبـور                  
 .ندارند

 ساله اي بود آه شاهد درگـريي پـدرش و ديگـر اعضـاي خانـه بـا                   4اهلام  دخرت    
 .پاسداران بود و در زندان نيز شاهد شكنجه مادرش

.  ديـده بـود    من دخرت بچه سه ساله اي را ديدم آه صحنه هاي وحشتناك تر ي را              
او شاهد درگريي مسلحانه و آشته شـدن پـدرو مـادرش بـود و پـس از آن دچـار                     

اين آودك مدتي را نيز درسلول هاي انفـرادي         . افسردگي و  انزواطليب شده بود     
اما بعدها خاله اش را در زندان ديده بود و او           . نزد چندتواب گذرانده بود     

 و عجيب اين بود آه مثل آدم هاي         بچه رغبيت به بازي نداشت    .  مراقبتش مي آرد  



 خـاطراتي از زنـدان هـاي        -حقيقت ساده -رها  .م.( بزرگ به تنهايي قدم مي زد     
 از انتشارات تشكل مستقل دمكراتيك زنـان ايرانـي          -زنان مجهوري اسالمي ايران   

 )74-73رويه 1371 پاييز –در هانور 
لـس سـيد هـادي      دو نفر از مناينـدگان جم     )  1361( در اوايل شهريور آن سال       …«

 خامنه اي و دعايي براي بازديد آمدندو ساعيت را درهر اتاقي گذراندند
درآن روزهـا آولرهـا خـراب       .  آا از وضع و خواسته هاي ما سؤال آردنـد            …

آا خود گفتند   .  نفر خفه آننده بود    100بودند و هواي اتاق با مجعيت بيش از         
 مشا شب و روز چه مي آنيد؟ ما هـم           ما اين يك ساعت را به سخيت حتمل مي آنيم         : 

از وضع بد غذا ، نبود هواخوري و فقدان حداقل جا براي نشسـنت و خوابيـدن و                  
يكي از  . نرگس نيز خواستار سهميه سيگارشد      ضمنا ٌ . وضعيت بالتكليف خود گفتيم     

آا يك بسته سيگاراز جيبش درآورد و به نرگس تعارف آرد و خودش برايش روشن               
ت هاي عوام فريبانه درآن حميط خفقان و ارعاب ، بـه نظرمـا جـز                اين ژس . آرد

آا گفتند در باره خواسته هاي ما با مسئولني صحبت          . مسخرگي چيز ديگري نبود   
خواهند آرد؛  پس از آن گفتند اگر آسي شكنجه شده مـي توانـد اسـم خـود را                    

ق را  آمرت آسـي بـود آـه مـزه شـال          . بنويسد، ما موردها را بررسي خواهيم آرد      
.  مهان روز دراتاق چندنفري بودند آه حالشان آـامال خـراب بـود            . نچشيده باشد 

نه از نظر اسالم، شالق شكنجه نيست بلكه حدشرعي         : آا گفته خودراتصحيح آردند   
. من و چند نفري قپان شده بـودمي         . منظور ما موارد ديگر است مثال قپان      . است

اما فكر آردمي ننوشنت مـا      . آارعبثي است اسم مان را نوشتيم گرچه مي دانسيتم        
 يك شيوه   60اين را اضافه آنم آه قپان آه درسال         . محل برحمافظه آاري خواهدشد   
. آردن داده بود  به بعد جاي خود را به آويزان        61متداول شكنجه بود از سال      

البته هر دوي آا از نظر فشار زياد روي سيستم اعصاب و عواقب بعدي              
شكستگي دست مي شد، تفاوتي باهم نداشـتند، شـالق هـم            آه باعث فلج و     

 )80ـ79مهاجنا رويه (» .درمهه سال ها شيوه ي معمول بود
نبود ؛ واژه ها درحكومت اسـالمي معنـاي         » فرهنگسراي اسالمي « و اين مهه مرمحت     

اصلي خود را از دست داده اند ؛ مهانگونه آه شالق  به زعم آا تعزير بوده و                  
  مـي     »ختـت   «مني شود قفس هاي ساخته شده براي زندانيان را نيـز            شكنجه حمسوب   

 :نامند
مي گفت ختيت بـراي تـك تـك تـان           . صحبت ازختت مي آرد   .. يك روز صبح حاجي      …« 

خواهيم آورد و با حلين شيطاني ادامه داد آه هرآس روي ختت خـود راحـت و آرام                  
 .خواهدبود! ؟

 ما را با آتك از جا بلنده آرده و          چند ساعت پس از رفنت او چند پاسدار آمده        
آا تـك تـك     .صداي آوبيدن ميخ به ختته را مي شنيدمي       . درگوشه اي به صف آردند    

چندسـاعيت ايـن آـار      . ما را جداآرده و با لگدي درون ختته ها مـي انداختنـد            
من نيز وقيت باچند لگد و مشت به گوشه اي پرتـاب شـدم خـود را                 . ادامه داشت 

پس او جدي   . درآن حلظه معين گفته هاي حاجي را فهميدم       . تم  درون جعبه ايي ياف   
ختته هايي  . اما نه ختيت براي خوابيدن و اسرتاحت      . ختت ، واقعيت داشت   . مي گفته   

درون جعبه اي قرارگرفته بودمي آـه دو طـرفم ديـواري            ! براي جعبه، براي قفس   
دو طرف با ختته    وقيت رو به ديوار چهار زانو نشستم پاهامي از          . قرارگرفته بود 

در پشـت سـرم ،      . عمال هيچ امكـان تكـان خـوردن نبـود         . ها متاس پيدا مي آرد    
 .ديواري قرار نداشت و از آجنا نگاه مراقب زهره مهيشه به ما بود

 .معروف است » ختت ها«اين دوره سياه در بني زندانيان به 
 چند نفـري    - تعدادي از قربانيان اين فاجعه هرگز نتوانستند هببودي يابند         …

امامهني بدويي آه تا آخـرين مـاه        . دست به خودآشي زدند آه آا راجنات دادند       
ها شكنجه راحتمل آرد هرگـز نتوانسـت اثـرات ختـرييب ايـن دوره را در زنـدگي                   

سال هادر بند تنها زيست بـدون اينكـه باآسـي آـوچكرتين رابطـه و                . جربانكند
 به طرز فجيعي    67در سال   .ه يافت گفتگويي داشته باشدو زندگي اش به تلخي خامت       

سكوت مهني فريادي جگر خراش     : يكي از دوستان در باره او مي گفت       . خودآشي آرد 
 .بود و فريادي بلند با طول موجي فراتر ازقدرت شنوايي انسان

چندنفر ديگر آه آا هم ازتاثريات وحشتناك اين دوره رهايي نيافته بودنـد و              
رتين مدت را درجعبه ها گذرانده بودند ، بعـدها          عمدتٌا ازآساني بودند آه بيش    

 تعـدادي از    …تنها غذا مي خوردند وتنها    . روه ديوار و پشت به مجع مي شستند       
 . به انسان ديگر بي اعتماد شده بودند آا مطلقًا

الجوردي و حاج داوود رمحاني آه از بازده شكنجه هاي خود راضي بودند در مـاه                
.  زنان مقاوم زندان اوين رابـه گـاوداني بردنـد          هاي بعدهم تعداد ديگري از    

) 160-159-164مهاجنـا رويـه   .( چنني شكنجه اي را درمورد پسران نيـز بكاربردنـد         
ناگفته مناند اصالح طلبان حكوميت نيز هنوز به شـالق بـه عنـوان تعزيـر بـاور                  

 .  دارند و ازاين شيوه ي شكنجه دفاع مي منايند
الفان را در بر مني گرفت بسياري از خودي هـا           دامنه ي جنايت الجوردي تنها  خم      

هم امين مني ماندند؛ براي منونه الهوتي اولني سرپرست سپاه پاسداران را دسـتگري              



و به زندان مي برد و با وجود پا درمياني حاج امحد و مخـيين امـا الجـوردي را                    
 تا زماني جنازه ي وي را حتويل مـي دهـد و مـي گويـد اهتـامي                 ! پيدا مني آنند  

 )-843عبور از حبران رويه ! (نداشته ويل به سكته قليب در گذشته است
گرچه گفته مي شود آه ترور اين الجوردي نيز به دنبال آشنت سعيدي امامي توسط               

زيرا بدنبال مصاحبه ها و گفتگوهاي امري انتظـام آـه           . خودي ها اجنام پذيرفت   
وجه الجوردي شـده بـود،      از شكنجه هاي الجوردي در زندان گفته بود نگاه ها مت          

حتا حدود پانصد نفر از زنداني هاي سابق و خـانواده هـاي زنـدانيان بـراي                 
با ترور الجوردي   . اداي شهادت در جلوي دادگاه امريانتظام ازدحام آرده بودند        

نه تنها او اسرار بسياري را به گور برد بلكه بدينوسيله رژمي موقتًا از شـر                
آـه متـهم    (فرزنـد الجـوردي     . سيار جان خالص آرد   يك شكنجه گر و رسوايي هاي ب      

بعنوان مدعي در دادگاه نشست و امري انتظام را آه از زندان آزاد شـده               ) بود
آري مـي تـوان     ! دوباره به زندان انداخت و اين بار به جرم توهني بـه پـدرش             

بنيادي براي چنني جالدي تدارك ديد ويل اين جالد چنان بـدنام و هيـات موتلفـه                 
 از حيثيت ساقط است آه جرات ندارد نه تنها نام اعضـاي ايـن بنيـاد                 آنچنان

و مهكاران آنرا افشاآند حتا نام رئيس بنياد الجوردي آه بايسيت يكي            ! فرهنگي  
 .از رهربان هيات موتلفه باشد نيز خمفي نگاهداشته شده است

ات زهي سعادت براي موتلفه آه هنگامي آه حكومت را دردست دارد و مهـه امكانـ               

مايل و قدرت را در پنجه خود قبضه آرده است براي يكي از رهـربان تـرور شـده                   
خود بنيادي درست مي آند ويل از خشم ملت مني تواند نـام مـديرعامل بنيـاد و                  

البته هيات موتلفه از افشاي نام اعضاي شوراي مرآزي         . مهكارانش را فاش سازد   
 ! پس امروز بود فرداييواي اگر از: مجعيت نيز هراس دارد پس بايد گفت 

 

 هيات موتلفه در انتهاي راه
---------------------------------------------------------------------

--- 
هيات موتلفه از فداييان اسالم تا به امـروز خـط مسـتقيمي دفـاع از ارجتـاع                  

  در يك فرصت تـارخيي بـه قـدرت دسـت           57راعهده داربوده است  و پس از انقالب         
اما آنچه آه اين مجعيت را ياري رساند چسبيدن انگل گونه به مخيين بـود               . يافت

با وجود اين مجعيت نتوانست در مسايل نظري به موفقيت هاي دست            . نه چيز ديگر  
يابد بلكه با در دست گرفنت حكومت مشتش بازشد و نشان داد آه مـدعيان اسـالم                 

 رذالت و پسيت براي حفظ منـافع        راستني طمع ورزان بي آبرويي هستند آه از هيچ        
 .و قدرت خود روگردان نيستند

احنصارطليب آا موجب شد آـه شـانس بزرگـي را آـه در اختيـار داشـتند و مـي                     
توانستند قدرت را بـني خـود و گـروه آـارگزاران تقسـيم مناينـد در آسـتانه                   

با وجود اختالفات و رقابت هايي  آـه بـه هـر             . انتخابات پنجم از دست بدهند    
ال بني دو گروه هست  با پيوسنت خزعلي و پرورش به رهربي هيـات موتلفـه حـاال                   ح

. از مهديگر دشـوارتر شـده اسـت       ) هيات موتلفه از حجتيه   ( ديگر تشخيص اين دو   
هيات موتلفه پس از رسيدن به قدرت چنان بريمحي در تصفيه هـاي خـونني خمالفـان                 

يمور و چنگيز را روسـفيد      خود بكار برد آه در تاريخ روي خوخنواراني مانند ت         
در آستانه انتخابات رياست مجهوري آه خامتي انتخاب شد عسكراوالدي و حممد            . آرد

يزدي روشن و آشكارا از روي آارآمـدن موسـوي وحشـت داشـتند آـه وي منـافع                   
اقتصادي آا را به خطر خواهد انداخت آا در زمينه اقتصادی با وجود سابقه              



ات و آارخانـه هـاي آشـور را بـه رآـود و توقـف و                 ممتد در بازار فقط توليد    
آشت نيشكر و پنبه را از بني بردند و آارخانه هاي شكر و             . ورشكستگي آشاندند 

آارخانـه هـا را بـراي سوءاسـتفاده از          . نساجي بـه تعطيلـي آشـانده شـدند        
امتيازات خاص و غريقانوني خود ازمجله ارز دوليت با عنـوان رانـت بـاز نگـاه                 

ده هـا بنيـاد     . گران را آواره و مستاصل به حال خود رهاآردند        داشتند و آار  
وابسته به هيات موتلفه به عناوين گوناگون از دولت يارانه مي گرينـد و يـا                

بنياد جانبازان، بنياد   . واردات بي حساب دارند و به آسي هم پاسخگو نيستند         
العظيم، شهيد ، بنياد مستضعفان، توليت رضوي، آميته امداد، توليت شاه عبـد           

از مجلـه   ... توليت حضرت معصومه، شاه چراغ شرياز، سازمان تبليغات اسـالمي و            
اين بنيادها ميلياردهـا نـخ سـيگار وارد مـي           . اين بنيادهاي وابسته هستند   

ميليـون هـا دسـتگاه      . آنند با وجود آنكه واردات سيگار در احنصار دولت است         
ر وارد مـي آننـد بـا وجـود          خيچال، تلويزيون، اجاق گاز و جارو برقي و آـول         

اينكه ورود اين آاالها بصورت قانوني ممنـوع اسـت زيـرا در داخـل مشـابه آن                  
ساخته مي شود و بايسيت براي محايت از توليدات داخلـي اجـازه ورود بـه ايـن                  

و طرفه اينجاست آه اين بنيادها از معافيت مالياتي نيـز           . آاالها داده نشود  
 .خانه هاي آشور به ورشكستگي آشيده شده اندبرخوردارند و چنني است آه آار

خامتي نتوانست آوچكرتين خللي در روند چپاول اقتصادي آنان وارد آورد و حتـا              
بتازگي وزارت جهانگردي حج عمره پرواز حاجيان را به بني چند شـرآت مناقصـه               
گذاشت موجب اعرتاض سردمداران اوقاف و ديگر ماليان شد آه از اين راه درآمـد               

ي اندوخته اند و هيچ سرويس و خدماتي هم به هم به اصـطالح بـه مشـتاقان                  آالن
آري آشور مهچون يك گوشـت قربـاني بـني هيـات            . زيارت خانه خدا مردم مني دهند     
 .موتلفه و ماليان تقسيم شده است

براي خود پرهيز دارد زيرا به هيچ       › حزب‹مجعيت موتلفه از بكاربردن  آلمه ي        
 تشكل هاي مدرن مانند اآثريت و اقليت در درون احزاب           يك از مقررات ناشي از    

باور ندارند و اين به متاميت خواهي و احنصارطليب اين گروه مافيـايي بـر مـي                 
بدين سبب نه تنها آا از نام حزب و هرآنچه آه مشخصات غربـي داشـته                . گردد

 باشد دوري مي جويند بلكه هبيچوجه حاضر بـه رعايـت رقابـت آزاد و قـوانني و                 
مقررات ناشي از عملكرد احزاب از مجله احرتام به آراي مردم و پذيرش شكست آه               
درآشورهاي دموآراتيك معمول است ندارند و اگر چيزي در اين حدود در رسـانه              
هاي مهگاني مي گويند فقط براي حفظ ظاهر است، چنني تضادي را سـعيد حجاريـان                

حجاريان در جاي ديگـري  . مدمي نا به طنز سوپرمارآت روييده در حاجب الدوله
دسته ي ديگر آـه عمـال    «: اشاره به اين پرهيز از نام حزب دارد و مي نويسد

سازمان سياسي خود را حتت لواي هيات هاي مذهيب ، جمامع صنفي، دوره هـا، حمفـل                 
ها و گروه هاي اقماري به وجود آورده اند، چندان متايلي به حـزب نشـان منـي                  

ن هايشان متام آارآردهاي يك حـزب واقعـي را دارد، از            دهند و با آنكه سازما    
انگ و برچسب حزبي بودن، اجتناب آرده و خود را سازمان هاي چند منظـوره اي                
معريف مي آنند آه به دنبال رفع حوايج  ارامل و ايتام و مساآني هسـتند و از                  

 !باب اآل ميته، گوشه چشمي هم به پارملان و دولت دارند
زمان يافته ترين فعاليت هاي سياسي را در آشور ما رهربي مي            اين گرايش آه سا   

آند، مانع از سازمان يابي ساير اقشار و اليه هاي اجتماعي شده و صرحيا اعالم               
 حتـزب بـا     -سعيد حجاريان (» !حزب خوب است به شرطي آه سياسي نباشد       «: مي آند 

ايـن بسـيار    )  مجهوريت ؛ افسون زدايي از قـدرت       - 92-91 رويه   -آدام رويكرد   
طبيعي است آه تشكيالتي آه دسيت گشاده بر مهه منابع آشور و تسلط ناحمـدود بـر                 
قواي انتظامي و سازمان هاي خمفي دارد مني تواند تن بـه بـازي هـاي متـداول                  

 . احزاب در آشورهاي مبتين بر دموآراسي و پارملان بدهد
آن ساده به نظـر منـي       با وجود شوراي مرآزي سي نفري در مرآزمجعيت عضوگريي در           

رسد و بعلت عدم اعتماد به مردم طيف اعضاي آن گسرتده نيست گرچه تقريبـًا در                
پست هاي حساس در ميان يـك شـبكه         . مهه استان ها و شهرستان ها منايندگي دارد       

اين شبكه خانوادگي نه تنها قدرت سياسي بلكـه         . خانوادگي دست بدست مي گردد    
دارند به حنـوي آـه هريـك از آـا را از پسـت               قدرت اقتصادي را نيز در دست       

 . سياسي برداري يك مشغوليت مايل دارد
ترجيح مي دهد آه با به استخدام درآوردن گروه هاي فشـار آنچنـان آـه     مجعيت

فرشاد امري ابراهيمي شرح داده است و امكانات دوليت به اهداف خود نايل آيـد               
 سال دارنـد و     60-50پري و باالي      و يا به حيات خود ادامه دهد اما رهربان آن           

، در آينده نـه     1380با درگذشت سعيد اماني از بنيان گزاران مجعيت در اسفند           
 .چندان دوري مجعيت با حبران جدي روبرو خواهد بود

رهربان مجعيت توانسته اند به ثروتي افسانه اي دست يابنـد و مهچـنني توانسـته                
درآورند ويل اين بدان معنا نيست آـه        اند خبشي از روشنفكران را به خدمت خود         

به آا اطمينان دارند بلكه بيشرت بـراي تـزيني ويرتيـن مجعيـت هيـات موتلفـه                  
آا نتوانستند در اين مدت جوان ها را جلـب مناينـد ويـا              . استفاده مي آنند  

مدرسه حقاني و فيضيه آدمكش هايي      . آادرهايي را براي مجعيت خود تربيت منايند      



 آه با فروپاشي قدرت حاضر خنواهند بود بر سر زندگي خـود خطـر               را تربيت آرد  
 . آنند و چنني است آه آرگدن هاي هيات موتلفه در حال انقراض هستند

ويل اين بدان معنا نيست آه خطر هيات موتلفـه را تـا زمـان فروپاشـي آامـل                   
آا فعال اهرم هـاي قـدرت را دردسـت دارنـد و مـي               . حكومت اسالمي آم ببينيم   

 .وانند هر نوع حادثه آفريين آنندت
يكي از اهرم هاي قدرت سازمان هاي خمفي و امنييت آشور است آه با در چند سال                 

رژمي ناچار به   . اخري بويژه پس از افشاشدن قتل هاي زجنريه اي به شدت آسيب ديد            
نـوار بـازجويي زن سـعيدي       . آشنت سعيد اسالمي يار وفادار و خدمتگزار خود شد        

انگر ايت سقوط و احنطاط اخالقي رژميي است آه حتا بـراي بقـاي خـود                اسالمي بي 
حاضر است چنني رذيالنه افرادي را به زير شكنجه بكشد حتا اگر اين فرد، مهسـر                
يكي از خدمتگزاران حلقه به گوش خود باشد آه چند ماه پـيش از ايـن واقعـه                  

. آت مي آرده اسـت    اين خامن در مهماني هاي خانوادگي خامنه اي و رفسنجاني شر          
اين نوار منونه ي روشين از به اصطالح آرامت انساني و اسالمي بـه سـبك مجهـوري                  

 .اسالمي است
پناهنده شدن ماموران امنييت به آمريكا و دامنارك مهه نشـان از پـاره              

 .شدن شبكه هاي تارعنكبوتي و امنييت رژمي دارد
تصور مي شد چون يك سپاه      يكي ديگر از اهرم قدرت رژمي سپاه پاسداران است آه           

ايدئولوژيك است از استحكام و قدرت بيشرتي نسـبت بـه ارتـش شـاه برخـوردار                 
بايد اعرتاف آرد آه يكي از موفقيت هاي هيات موتلفـه نفـوذ در              . خواهد بود   

هيات موتلفه در هنگامه ي جنگ ايران و عراق فرصيت يافت           . سپاه پاسداران بود  
گ بفرستد و با مهكاري هـامشي رفسـنجاني بـرخالف           آه افرادي را به جبهه هاي جن      

فرمان صريح مخيين مبين بر دور نگهداشنت سپاه از سياست، اين افـراد را  بكـار                 
سياسي گماشت و بدين طريق از افرادي آـه خـود را تسـليم  نظريـات  وي منـي                     
آردند تصفيه مي شد و در عوض به آساني آه چشم و گوش بسته خود را به هيـات                   

 واگذار مي آردند پست هاي وزارختانه ها و استانداري هاي و وزارختانه             موتلفه
اما آا بر سر اين سپاه آه چون سييب به راحيت در دامـن آـا                . ها حمول مي شد   

افتاده بود چه آوردند؟ گزارش زير تصويري واقعي از وضعيت سپاه را نشان مي              
 :دهد

ان سپاه به خود اجـازه دادنـد        با شروع دوره ي فراغت از جنگ ، وقيت فرمانده         
تا در هر خرد و آالن پول ساز از توليد مرغ گرفته تا قاچاق شري خشـك و حتـا                    
سي دي هاي حاوي فيلم هاي پورنو دخالت آنند و مشغول اخـذ تـراآم و اضـافه                  
بنا از دوستان خود در شهرداري ها گردند تا روزي آه هامشي رفسنجاني دريافت              

ان اقتصادي سپاه ثرومتند به آمك موتلفه آماده اند تا          مماشات آافيست و سردار   
؟ خانـدان هـامشي و      !حتا به زور اسلحه و انصار هم آه شده اقتصاد نيمه علمي           

هامشيان را نابود آنند، سرداران تغيري زيادي آرده بودند، گروهي شـرخري مـي              
ز آردند و در بيابان هاي اطراف هتران به زور اسـلحه از بـدهكاران پـول و ا                 

طلبكاران حق الزمحه طلب مي منودند و مجعـي ديگـر مشـغول صـدور االغ زنـده از                   
مرزهاي مشايل به منظور تامني گوشت بازارهاي آسياي ميانه و سـيب زمـيين بـراي                

 .توليد غذاي خوك در قزاقستان و روسيه بودند
اما براي بدنه سپاه قابل درك نبود آه چگونه دوستانشان در معامالت خالف حـق               

 سـال در جبهـه حتـا        8اليل مي گريند و از سوي ديگر قاطبه پرسنل سپاه خباطر              د
 ...فرصت حتصيل و هر نوع فعاليت اقتصادي را از آف داده بودند

. برخورد آنان بـا مـوج يكسـان نبـود         . هبر حال اين نابرابري سپاه را رجناند      
شـان و   گروهی ُخرد شدند و در رويـاي پولدارشـدن يكشـبه بـا فـروش طـالي مهسر                 

گوشواره هاي دخرتانشان شرآت با مسئوليت حمدود تاسيس آردند ، گروهي ديگر به             
 و  66قاچاق آاال، گنج يابي ، آار چاق آين و شرخري پرداختنـد و زنـدان هـاي                  

قصر پرشد از حمكومـان پاسـدار، بسـيجي و آسـاني آـه گنـاهي جـز تبعيـت از                     
 .ت مصون بودندفرماندهان خويش نداشتند، فرماندهاني آه از جمازا

 رشوه پذيرفنت نه تنها عيب حمسوب منـي شـد بلكـه حتـا هنـر و                  67در سپاه سال    
زرنگي بود و اين سپاه ديگر سپاهي آه اعضاي آن حقـوق خـود را دريافـت مـي                   
منودند تا از آمك به خانواده شهدا شود زمني تا آمسان تفاوت داشت، سر تشكيالت               

 چه آند؟فاسد شده بود و بدنه بر سر دو راهي 
عالوه براين حجت اسالم خامنه اي نيز هيچگاه سپاه را از ياد نربد، او هر سال                

 ميليارد ريال ماليات بنيـاد رفيقدوسـت و شـرآاء را مـورد              500بطور متوسط   
 درصد از ماليات بنياد، تعاون سپاه را خبشيد و خالصـه بـه              30 تا   10قرارداد  

 خامنه اي آرارًا ماليات دو بنياد       .هر راه ممكن آنان را مورد تفقد قرار داد        
را مي خبشيد غافل از آنكه فعاليت دو بنياد اآثرًا زيرزميين و غري قانونيست و               

به نظـر   . وزارت دارايي اصوال شانسي براي حماسبه بيالن و آارآرد ايشان ندارد          
مي رسد حكومت با اهلام از مدل هايي چون شيلي، مكزيك، فيليپني خبـش عمـده اي                 

ابع ارزي و ريايل آشور را سپاه مي خبشد تا از آن يك نـريوي پليسـي ضـد                   از من 



شورش بسازد اما غافل از آنكه از اين هبه چيزي به بدنه مني رسد و مهني هديـه                  
خود موجب فروپاشي و اضمحالل درون سازماني سپاهي مي شود آه در آن خبش عظيمي               

 .روز حلظه مشاري مي آنندبراي به تري بسنت سرداران اقتصادي و فرماندهان دي
 در بافت سازماني سـپاه، يعـين نريوهـاي سياسـي     -خمتصري از وضعيت سازماني  ...

عملياتي آن دو حلقه عمده به چشم مي خورد، حلقه ي اول يعين نريوهـاي منتسـب                 
به موتلفه در بافت ستادي سپاه و مراآزي آه فعاليت اقتصادي آنان قبال ذآـر               

حلقه ي دوم   . شاخص ترين چهره ي اين گروه ذوالقدر است       شد ريشه دوانيده اند     
در طيف جامعه روحانيت است آه بيشرت در حوزه منايندگي ويل فقيه ريشه دارنـد،               
اما اين مانع مني شود آه گروهي از روحانيون صاحب نام سپاه روابـط نزديكـي                

افرادي از سوي ديگر    . با گروه مدرسه حقاني و خصوصًا علي رازيين داشته باشند         
موحدي آرماني  . مثل سعيدي شديدًا حتت محايت شخص حجت اسالم خامنه اي قراردارند          

مناينده رمسي خامنه اي در سپاه آن چنان پري و ناتوان از درك اوضاع پريامـوني                
است آه عمال اداره حوزه را به مسئول ستاد حوزه و قائم مقام خود سپرده است                

ز برجسته ترين عناصر حوزه در نريوهـا نظـري          گروهي ا . و آاري به اوضاع ندارد    
فقيهي و مصلحي به شدت درگري معامالت خالف قانون بوده و حتا در دادگاه انقالب               
داراي سابقه اند ويل به هيچ وجه اثـري از اعمـال فشـار بـر ايشـان                  

 .موجود نيست
 از آن سو ادارات حوزه ي منايندگي با نگرشي آامال متـاثر از ديـدگاه هـاي    ...

آا حتا به خـود هـم       . طيف حقاني شروع به پرونده سازي براي مهه و مهه آردند          
اين پرونـده هـا معمـوال       . رحم ننموده و براي مهديگر نيز پرونده سازي منودند        

هيچ وقت مگر در معامالت پاياپاي قدرت و مهچنني خرد آردن فرماندهان متخلـف و               
 آقايـان و مهسرانشـان حتـا از         معرتض استفاده مني شد، آار به جايي رسـيد آـه          

 ...مهسران و فرزندان فرماندهان براي آسب اطالعات و پرونده سازي سود جستند
در عرصه اطالع رساني سياسي ، ايـدئولوژيك معاونـت سياسـي و اصـوال سـازمان                 
سياسي ايدئولوژيك سپاه ، متام توان خود را سال هاست در تدوين بـولنت هـا و                 

ر بسته است آه حمصول حتريف مطبوعات داخل و رسانه ها و            جزوه هاي مضحكي به آا    
 .اخبار خارج مي باشد

از ديد تغذيه سياسي پرسنل نيز علي رغم آنكه پرسـنل از ارتبـاط افـرادي                ...
چون ذوالقدر و رحيم با موتلفه به خوبي آگاهند، هنوز متصديان شستشوي مغزي             

ي چـون عسـكر اوالدي و       پرسنل نتوانسته اند ، نفـرات سـنيت پرسـنل از افـراد            
پرسنل، رحيم صفوي را مـي بيننـد آـه در پيشـواز             . بادامچيان را فرو شويند   

مهدوي آين چنان حمكم پا به هم مي چسباند آه براي هيچكس جز رهرب و هامشي چـنني                  
نكرده است و از طريف عقيده دارند طيف مهدوي آين از بيخ و بن عـده اي قطـاع                   

 .الطريقند
زمان ايــدئولوژيي اصــوال هتــي شــده ســپاه از گرايشــات  عــالوه بــر ضــعف ســا

آرامانگرايانه خنستني طبيعي است فردي آه به درسيت توجيه نشده آه چـرا بايـد               
فداي انقالب شود، بديهي است آه پس از پا به سن گذاردن، روياهاي جـواني را                

 .يكسره از ياد بربد
ار يكي از پادگـان هـاي   اگر در ظهر يك روز ماه مبارك رمضان موفق به ديد ...

سيگار تند سيگار را از دهان مرداني آـه لـب          سپاه شويد، به سادگي بوي      
هاي سياهشان مرتب مي جنبد و ذآر مي گويند استشـمام خواهيـد آـرد،               

» . بدنيست بدانيد مهه ي آا تا چند سال قبـل منـاز شـب مـي خواندنـد                 
 ) مقاله پل پوت و سردارانش -نيما راشدان(

 هيات موتلفه يك استثنا در تاريخ ماليان نيز هست آا شايد تنـها              به هر حال  
گروه مكاليي متشكل از يك عده تاجر حجره نشني هستند آه شيخي مانند خامنه اي               
را بر مسند واليت فقيه نشانده اند و عده اي آثريي از عمامـه بـه سـران تـا                    

 و حتـا هـامشي      سرداران سپاه را به پادويي جتارختانه هـاي خـود گمـارده انـد             
رفسنجاني با مهه قدرت و زيرآي نيز ناچار به تبعيت از آن ها شده است و اين                 

با توجه به چنني قدرت و استياليي بود آه اين مجعيت به خود حق              . جاي حتسني دارد  
داد آه گستاخانه از جممع تشخيص مصلحت خواست آه حنوه ي وصول نظام از مجهـوري                

 تـاريخ   7 مشـاره    -مشـا ارگـان موتلفـه       (اسـالمي   اسالمي به نظام حكومـت عـدل        
اين اقدام جسورانه ناشي از ترس و هراس اين مجعيت          . را بررسي آند  ) 21/1/1376

نيز هست آه تا ديروز اگر گفتگو از آراي مردم مي آـرد گـويي بـراي آرايـش                   
صورت آريه استبداد بود و امروز اين مجهوريت مبتين بر آراي مردم است آه اين               

مردم طي دو دوره انتخابات جملس و رياست مجهـوري          .  را هراسان ساخته است    مجعيت
به آانديداهاي اين مجعيت راي ندادند و اين ناقوس مرگ را در گوش آـا طـنني                 

 .انداخته است
در نامه ي حممد رضا خامتي خطاب به عسكر اوالدي وي را يـا هبـرت بگـوييم هيـات                    

 قتلهاي زجنريه اي آه منحصـر بـه         -1است  موتلفه را در مقابل سه پرسش گذاشته        



 ادهاي موازي تازه تشكيل شده در حوزه اطالعـات          -آن جهار مورد نبوده است ؟     
و امنيت آه بـرخالف قـانون اساسـي اسـت و پديـده اعرتافـاتي چـون اعرتافـات                     

بسيار روشن است آه هيات موتلفه از پاسخ به اين پرسش ها عاجز است              . پورزند
ز خيزش افكار عمومي مردم دارد آه در نامه ي حممد رضـا خـامتي               و اين حكايت ا   

 . جتلي پيدا آرده است
موتلفــه بــا منتظــري و طرفــدارانش و ســازمان جماهــدين  در حــال حاضــر هيــات

هايي از هيات حاآمه و حتا        اسالمي و ملي مذهيب هاي طيف دوم خرداد آه خبش           انقالب
رفته تا وزرايش را از يـك سـو و          بازوهاي مسلح آن در سپاه و بسيج و ارتش گ         

ضت آزادي و در برمي گريد، در حال جدال است و با اختاذ روش هاي سرآوبگرانه                
و واپس گرايانه در روبروي ملت ايران قرار گرفتـه و روز بـروز منـزوي تـر                  

شود، به حنوي آه در روزهاي اخري آه اجنمن هاي اسالمي اصناف و بـازار بـراي                   مي
در رابطه با هياهوي بـراي آاريكـاتور مخـيين در نشـريه             (ران  تعطيلي بازار هت  

با بي اعتنايي بازاريان مواجه شد به حنوي آه حجت اسالم فاآر عضـو              ) حيات نو 
اين بدان معنا است آـه      . جامعه مدرسني حوزه علميه قم بازاريان را هتديد آرد        
بدنامي براي  آا چنان   . در بازار نيز از آوچكرتين پايگاهي برخوردار نيستند       

بازار و بازاريان آسب آردند آه در حكومت بعدي جز اينكه اين النـه فسـاد و                 
بازاريـان از   . آنام جانوران خون آشام ويران شود چاره ديگـري منانـده اسـت            

مشروطه به بعد در طي مبارزت خود چنان آبرويي آسب آرده بودند آه مهواره از               
امـروز هيـات موتلفـه و       . ار بودند پشتيباني و اعتماد بي دريغ مردم برخورد      

يارانش با احتاد با ماليان چنان رذالت و  آز و طمعي از خود نشان دادند آـه                  
درس پند و عربتي شد براي آيندگان آه در روزي نه چندان  اين هاله مقـدس را                  
بزدايند و آا را ناچار منايد آه اين جايگاه اختصاصي و امتيازهاي ويژه را              

 ساختمان هاي مدرن آارآننـد و ماليـات خـود را بـه مـردم و                 ترك آنند و در   
 .حكومت ملي پرداخت منايند

 
 

 سازمان مناي ترور و سرآوب به روايت بين صدر 
 1999 سپتامرب 9 برابر 1378 شهريور 18به تاريخ 

سازمان مناي عمومي سازمان ترور و سرآوب را آه دولت واقعي در ايران اسـت،   -
 :عموم مي رساندبدين شرح به اطالع 

 .اي و هامشي رفسنجاني رهرب خامنه *
 رهرب سازمان دو هيات مشاور، يكي سياسي و ديگري ديـين و يـك گـروه رابـط                   -1

 :دارد
هيات مشاوران مذهيب آه احكام قتلها را هتيـه مـي آنـد مرآـب مـي شـود از        *

ايـن دو از مدرسـني مدرسـه        (روحانيان فاضل لنكراني و مصـباح يـزدي و جـنيت            
و خزعلي و منريالـدين شـريازي و راسـيت          ) روريست و واواآي پرور حقاني هستند     ت

 .آاشاني
حممد ري شهري و علـي اآـرب واليـيت و حمسـن     : عبارتند از هيات مشاوران سياسي  *

 .احتمال دارد حممد يزدي در هر دو هيات عضويت داشته باشد. رضايي و تسخريي
زي و فالحيان و حسـينيان و رازيـين و   حجا هيات رابطان عبارتند از روحانيان *

 :اي و موحدي آرماني و جنيت و معزي و اخرتي و شفيعي و حممد گلپايگاني حمسين اژه
 .رابط رهربي سازمان با واواك، حجازي و فالحيان -
 . رابط رهربي سازمان با سپاه پاسداران، موحدي آرماني و منازي و حجازي-
 .ي ، حممديزدي و حجازي و رازيينرابط رهربي سازمان با شاخه قضاي-
، شـفيعي و    )نوپو و انصارحزب اهللا   (رابط رهربي سازمان با شاخه سرآوب خياباني      -

 .معزي و حجازي
 .رابط با حزب اهللا لبنان، اخرتي -
 . رابط با روحانيان قم و سه قوه ، حممد گلپايگاني-

 :شاخه هاي ترور و سرآوب در داخل و خارج از آشور-١-
 . با سپاه ، موحدي آرماني و منازيرابطان -
 .رابط با شاخه ترور و جنگ خياباني، حجازي و منازي -
رحـيم  : از فرماندهان سپاه پاسداران آه عضو سازمان ترور و سـرآوب هسـتند   -

 زاده صفوي
 :مسئوالن واواك آه در شاخه ترور و سرآوب عضويت دارند -١-

 .رابطان با واواك، حجازي و فالحيان -
پورحممدي و علي : ئوالن بلندپايه واواك آه عضو سازمان ترورو سرآوب هستندمس -



و )  تـن از مدرسـه حقـاني هسـتند         5ايـن   ( اآربي و شفيعي و اسالمي و پرقناد        
خودآشي »آه  ( آاظمي و براتي و صادق و خوش آوشك و صنوبري و شهيدي و اسالمي               

 )آرد
 يك قسمت در نريوي . رد اين شاخه دو قسمت دا-شاخه سرآوب خياباني  -١-

انتظامي، آساني چون نقدي و لطفيـان و نظـري و    بر نوپو ، فرماندهان نريوي  -
 جنگرودي و حيدرزاده و مريامحدي و 

بر انصـارحزب اهللا، آسـاني چـون ده منكـي و شهرسـتاني و اهللا آـرم و آـاوه و                      -
تلـخ و   و خبشي و باباييـان و اشـك         ) اين دو از مدرسه حقاني هستند     (ذوالنور  

 . فرمانده ي مي آنند) عبداللهي(علم اهلدا و حمتشم 
 :شاخه تبليغاتي  -١-

مسـئول  ( مسئول مطبوعات داخلـي در دفـرت خامنـه اي و اخـرتي              (رابطان، معزي -
 )اي مطبوعات خارجي و حزب اهللا لبنان در دفرت خامنه

 .مسئوالن وسايل ارتباط مجعي آه عضو سازمان ترور و سرآوب هستند -
مقاله نـويس   (و محيد آاظمي و نوري زاد     ) جبهه(ده منكي   ) نشريه مشا (امچيان  باد

و علـي اآـرب پـرورش       ) فرزند معـزي  (و عسكراوالدي و معزي     )آيهان مجهوري اسالمي  
و زرخبـش و حسـني      ) مدير نشـريه صـبح    (و آوهكي و نصريي     ) سرمقاله نويس رسالت  (

 .و شهيدي) سردبريآيهان(صفارهرندي
هـا را توجيـه و     در شاخه تبليغات اسالمي، ترورها و سـرآوب روحانياني آه -١-

 .لوث مي آنند
 و حممد يزدي ) سابق تبليغات اسالمي نگهبان و سرپرست عضوشوراي (جنيت

 .متامي اين روحانيان از رازيين بدين سو از مدرسه حقاني هستند
. نـد دار)خـواص ( اي و هامشي رفسنجاني يك حلقه ارتبـاطي از  هريك از خامنه ١-

اي را در اين اطالعيه و اسامي اعضاي حلقه ارتبـاطي             اسامي اعضاي حلقه خامنه   
 .هامشي رفسنجاني را در موقع و اطالعيه اي ديگر به اطالع عمومي خواهيم رساند

 :اي عبارتند از اسامي افراد عضو حلقه خامنه
ي و اعضاي دفرت او، فالحيان و حجـازي و معـزي و پورحممـدي و حممـد گلپايگـان      -

 .اين اشخاص مهه از مدرسه حقاني هستند) رابط با حزب اهللا لبنان( اخرتي
اي و  مصباح يزدي و نورالدين حجازي و علي رازيـين و حمسـين اژه   «از روحانيان -

 .حسينيان و مسيح مهاجري و نواب حممدي عراقي و نيازي
ده فرمانـ (از فرماندهان سـپاه پاسـداران و نـريوي انتظـامي، رحـيم صـفوي        -
فرمانده نـريوي   (و حممدتقي ذوالقدر  ) جانشني فرمانده (و قاسم سليماني    ) سپاه  آل
رئيس ( و نقدي   ) فرمانده نريوهاي انتظامي  (لطفيان  ) ضد شورش و واحدهاي ترور      

 27 و   10اي بـا لشـكرهاي        رابط خامنه ( و منازي   ) حفاظت اطالعات نريوي انتظامي   
 ) فرمانده بسيج (و علي فضلي و علي آوثري و حجازي) سپاه

ايـن عـده   . از مقامات واواك پورحممدي، علي اآربي و خزايي و شفيعي و اسالمي -
 .اند مهه، از مدرسه حقاني بريون آمده

 .اهللا آرم و ده منكي و آاوه از سران انصارحزب اهللا ، -
 .هاي مهگاني ، معزي و علي الرجياني و سرفراز و مسيح مهاجري از سرپرست رسانه -
 دوم اطالعيه به خربهايي در مورد قتل هاي زجنريه اي اختصاص دارد آـه نسـبت                 خبش

به امروز آه خربهاي موثق تري بدست آمده چيز تازه اي ندارد بنـابراين حـذف                
 )شده است

 
 از حمقق 

-------------------------------------------------------------------- 
و  رسـانه اي و   قضـايي  ي فتـوايي و شاخه هاي جديد پريامـون شـاخه هـا   

 سازمان ترور اقتصادي
حاال ديگر از شاخه هاي سازمان ترور، در مطبوعات داخل آشور، اسم بـرده مـي                

حمفـل اطالعـاتي    -1-) 78 اسفند   29فتح  (، اآربگنجي   1378در آخرين روز سال     . شود
روه  گـ  -4.  توان بكارگريي يك هنگ نظامي جهـت آودتـا         -3 - گردان انتظامي    -2

فتح  (او در گفتگو با خربنگاران      .  پخش رسانه اي، نام برده است        -5هاي فشار   
آقاجري از مافياي تـرور     . ترور را آار شاخه نظامي خوانده است      )  فروردين 10

منـايي را آـه       بدين ترتيب، واقعيت ها صحت و دقت سـازمان        ... سخن گفته است و   
 بـا وجـود آگـاهي افكـارعمومي،         صدر منتشرآرده است را تصديق و       دفرت آقاي بين  

 .نويسندگان و مطبوعات مي توانند دستكم وجود آن را بر قلم و زبان بياورند
حتقيـق مـن    . ها آه گنجي آورده است، سه شاخه از قلم افتاده اند            اما در شاخه  

 .درباره اين سه شاخه است



ره آنم تـرور و  عـامالن آن را بايـد در چهـار دو                بعنوان مقدمه خاطرنشان مي   
 :تارخيي مطالعه آرد

  و60ترورهاي اجنام شده توسط سازمان ترور از ابتداي انقالب تا سال  -
مانند ترورهاي هتران، مشـهد، اصـفهان، آرمـان،    67 تا 60ترورها از تري سال  -

 ...شرياز و
 مانند قتل شنيع فروهرها و شريف و خمتاري و پوينده           76 تا سال    68ترورها از   
 ...و دواني و

 . ببعد76رورهاي سازمان ترور از سال ت -
. در، دو دوره سوم و چهارم، بطورآامل توسط سـازمان تـرور اجنـام شـده انـد                 

توضيح اين آه سازمان سازمان شكل قطعي پيدا آرده و بـه تـدريج، از حكومـت                 
 .جدا شده اما مانند اختاپوس دولت را دربرگرفته است

ه اي در سازمان ترور مهچنان فعـال        از آا آه در ترورها شرآت داشته اند، عد        
مانند حممد غرضي و زواره     . اند  ديگر سوخته و از رده خارج شده        اي    هستند و عده  

 .اي و شيخ عطار
 تـا   1376بنابراين، در اين حتقيق، چارت سازماني دو دوره سوم و چهـارم، از              

 :به حال را مطالعه آرده ام
آار آمدن خامنه اي، با عنوان رهرب       اين سازمان آه بعد از فوت مخيين و  بر سر            

اي را    و هامشي رفسنجاني با عنوان رئيس مجهوري شكل گرفت، در راس خود، خامنـه             
اليد آسي را گويند آـه   فقيه مبسوط. است زيرا او ويل فقيه مبسوط اليد. دارد

احكـام قضـايي از     . با وجود او، ديگر فقها حق صدور احكام حكوميت را ندارند          
قتل سياسي حتمـًا بايـد بـا تصـويب او           . نصوبان او صادر مي شود    سوي او يا م   

 .اجنام شود
در حقيقت او باني سازمان تـرور       . مشاور اول و اعظم او، هامشي رفسنجاني است       

او در دوره ي رياسـت جملـس        . از زمان مخيين و جتديد سازمان آن بعد از مخيين است          
آرد آـه از آارهاشـان، يكـي        آه مهه آاره آشور شد، يكان حفاظت جملس را اجيـاد          

. هتديد به قتل منايندگان و جمبورآردن آا از اطاعت از هـامشي رفسـنجاني بـود               
او عالوه بـر مافيـاي      . پدر خوانده لقيب نيست آه سرسري به او داده شده باشد          

تـرور  . خود، باني سازمان تـرور و مشـاور اول رهـرب در سـازمان تـرور اسـت                 
زيرا مافيـاي او    . ن بدون موافقت او نبوده اند     حجاريان و ترورهاي پيش از آ     

اي را دارد آـه اگـر تـروري بـدون             در ايران و خارج از ايران، شبكه گسـرتده        
موافقت او اجنام شود و شبكه مافيايي او نتواند آن را خنثا آند، چنان افشا               

هريك از او و رهرب، آساني را نامزد        . مي آند آه رهرب زير فشار آن، خورد شود        
 .آنند، اما شرط موفق اينست آه طرف ديگر موافقت آند  ميمرگ

از ايـن جهـت، حمسـن رضـايي،     . ، سازمان ترور در دولت بود76تا   67از سال  *
سپاه قـدس و اطالعـات      . فرمانده آل سپاه در ترورها نقش اول را پيدا مي آرد          

گرچـه بتـدريج، افـراد حتـت امـر          . سپاه نقش درجـه اويل در ترورهـا داشـتند         
رماندهي آل، در فعاليت هاي تروريسيت، بطور مستقيم به رهرب و مشاور اول او              ف

 .متصل شدند
هـا    عالوه بر او، والييت، درمقام وزيـر خارجـه افـراد واواك را در سـفارختانه               

هـا را مـامور       هاي جعلي صادر و سفارختانه      هاي ترور گذرنامه    مستقر و براي تيم   
 .آرد خدمت رساني به آا مي

 .ج، نقش واواك و وزير آن، علي فالحيان، در ترورها، مهم تر شدبتدري
 

 شاخه فتواي سازمان ترور 
 اعضاي اين شاخه هستند آه مرتد و ناصيب و ملحد و ياغي و بـاغي را مشـخص    *

دادگاه هاي ويژه پرونده اين افراد را بررسـي و حكـم صـادر مـي                ». مي آنند 
 .آنند

قراردارنـد و عبارتنـد    «جتع ترين روحانيانترين و مر در اين شاخه، سر سپرده
 :از

، در مشـهد حاضـر   79در نـوروز   عاليجناب خزعلي آه در آنگره سازمان ترور *  
بود اين سوپر مرجتع و حجتيه اي، خواب بني نيز هست و مدعي است خواب هايي آه                 

 !مي بيند، وحي هاي هستند آه به او مي شوند
امسش بر سر زبان ها آمده، عضـو ديگـر شـاخه    امحد جنيت آه در ترور حجاريان  *

او سازنده انصار حزب اهللا و از سران شـاخه سـرآوب خيابـاني نيـز                . فتوا است 
 .هست

مهني جا اين توضيح را بدهم آه در سازمان ترور، برخي افـراد چنـد وظيفـه اي                  
ارتباط ميان شاخه و انسجام آـا       . يعين در چند شاخه فعاليت مي آنند      . هستند
 .ريق مهني افراد ، برقرار و ممكن مي شوداز ط



. از مهمرتين اعضاي سازمان ترور و عنصري چند وظيفه اي اسـت    مصباح يزدي  *
دستگاه قضايي و هنوز خبشي مهم از واواك در دست شاگردان او در مدرسه حقاني               

 . هستند
ه آـه دارنـد او را وارد جرگـ   ( منريالدين شريازي و ري شهري و جوادي آملي  *

 .مراجع مي آنند ديگر مفتيان شاخه فتواي سازمان ترور هستند
 بعد از مشاور اعظم و شاخه فتوا ، شـاخه ارتباطـات مسـتقر در بيـت رهـربي     

 :افراد آن عبارتند از . قراردارد
حجت اسالم حجازي، عضو مدرسه حقاني، از شاگردان مصباح يزدي و از نزديكان  *
 .او

و خـود فالحيـان و نـاطق نـوري،          )  مقام فالحيـان   قائم(او، به اتفاق پورحممدي   
حجازي رابط سازمان ترور خبصـوص      . مسئوليت اداره بيت رهربي را بر عهده دارند       

 .با واواك است
او نيـز از    . ها اسـت    آيت اهللا معزي عضو ديگر شاخه ارتباطات و رابط با رسانه          

 .ي استمقام او در بيت رهربي معاونت فرهنگ. شاگردان مدرسه حقاني است
 

 :شاخه قضايي سازمان ترور
شاخه قضايي سازمان ترور از طريق رازيين و يزدي و ري شهري به رهربي سـازمان                

ها و دادن حكم قضايي ترور        آار اين شاخه، بررسي پرونده    . ترور متصل مي شوند   
 .است آه بعد از صدور بايد به تاييد رهرب برسد

هر يك صدور حكـم در بـاره افـراد          آار  . اين شاخه از سه قسمت تشكيل مي شود       
 :قشري از قشرهاي جامعه است

معروف عضو سازمان تـرور ، او،   دادگاه ويژه روحانيت آه مرآزعمده قاضيان  -
به هنگـامي، آـه دادسـتان ويـژه در واواك بـوده، حكـم اعـدام بسـياري از                    

 .دگرانديشان را امضا آرده است
تـا رئـيس   .  امضاي حكم اعدام بـود رازيين آه از آغاز انقالب، از ماشني هاي *

او از اعضـاي برجسـته دادگـاه        . شدن هامشي شاهرودي، رئيس دادگسرتي هتران بود      
 .ويژه روحانيت است

او آه حاال معاون واواك نيست، مشـاور امنـييت   . پورحممدي آه چند وظيفه است *
ل او از عـامالن اصـلي قتـ       . رهرب و عضو هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت است        

 .هاي خارج از آشور بوده است
، به دستور مخيين، خباطر يك پاسخ 67است آه در سال  خبصوص، او يكي از چهار قاضي

نه زندانيان به يكي از سه سوال، به تفاوت رقم ها آه انتشار آرده اند، از                
 . تا چهارهزار تن را در سه شب اعدام آردند2

اك بود و امروز عضو هيات منصفه  عاليجناب حسينيان آه زماني دادستان واو *
اي به    او مهان آس است آه سال گذشته ، مهراه خامنه         . دادگاه ويژه روحانيت است   

او  . مشهد رفت و در آجنا در نطق مفصلي، ازمجله گفت واهللا ما خودمان قاتل بودمي
هاي خيلي حمرمانه بوده است و از افرادي اسـت            مسئول بررسي بسياري از پرونده    

 .طه بسيار نزديكي با سعيد حجاريان مي داشتآه راب
 عاليجناب امام مجعه مشريانات آه از اعضاي ستاد مناز مجعه و عضو هيات منصـفه                *

براي حفظ انقالب، گاهي اوقات     : دادگاه ويژه روحانيت و آسي است آه گفته است        
جمبور مي شومي دوستاني را هالك آنيم و از روي جسدشان بگـذرمي آـه بـه عنـوان                   

 .آنند سنگر از آا استفاده مي
عاليجناب نواب، داماد مصباح يزدي، از اعضاي هيات منصفه دادگاه ويـژه            *

روحانيت و رئيس سازمان تبليغات اسالمي آه سازمان گسرتده اي را درداخل و             
 .خارج آشور بوجود آورده آه در خدمت سازمان ترور است

حماآمه و حمكـوم بـه مـرگ و     «گاه آارا ين افراد درا ين داد-عاليجناب زرگر *
در صورتي آه ترورآردن الزم شود، حكم ترور صادر         . زندان آردن روحانيان است     

 .مي آنند
ديگر شاخه قضايي سازمان ترور خاص خمالفان سياسي خبصوص قشر دانشـگاهي از   خبش -

دادگاه هاي انقالب حتت رياست عاليجناب رهربپور، در اين         : استاد و دانشجو است   
 خبش ،از مجله 

، خدمت مي 67 نريي يكي ديگر از چهار قاضي مامورآشتار شهريور سال  عاليجناب *
 .آند

اين دادگاه ها در اعدام هزاران خمالف استبداد فقيه و نقشش در دسـتگريي                نقش  
و حماآمه  دانشـجو در هتـران و تربيـز و ديگـر شـهرها بعـد از ايلغـار آـوي                       

 .دانشگاه، برمهگان معلوم است
.  سوم شاخه قضايي سازمان ترور و، حتت رياست عاليجناب نيازي قـرار دارد  خبش -



آارش از ميان برداشنت خمالفان مالتاريا در نريوهاي نظامي و انتظامي و البتـه              
منونـه آن   . شاخه نظامي سازمان ترور اجنام مي دهـد         لوث آردن ترورهايي است آه    

 .است اي  هاي زجنريه پرونده قتل
چنان آالف سر در گمي شده است آه بعد از يك سال، سرنخ بدست مني آيـد                 پرونده  

براسيت به اين جنايت ها رسيدگي آنند، بايد حتقيـق را از           و اگر خبواهند    
 :سر بگريند، در اين خبش اين عاليجنابان عضويت دارند

فراتي آه با مهكاري نيازي تعقيب تعقيب قتل هاي زجنريه اي را بـه بـن بسـت     *
 .آشاند

 -هبرامي و توحيدي  *
غري از افراد باال، در شاخه قضايي نيز در شاخه فتوا، آساني چون حممد يـزدي،                

 .حممدي گيالني و ري شهري هستند
 

 
                                                   ببخشيد مثـل اينكـه     

 !                                 خانه را عوضي آمده ام
 طالعاتي سازمان ترورشاخه ا

نيازهاي اطالعاتي سازمان ترور، خبصـوص نيازهـاي اطالعـاتي دو شـاخه فتـوا و                
قضايي را شاخه اطالعات سازمان ترور، خبصوص عاليجنابان پورحممدي و حسينيان و            

و ) پسـربرادر فالحيـان، معـاون اقتصـادي واواك        (پور فالح و خزايي و فالحيان       
 .جنابان هستند، برمي آورندافرادي آه حتت امر اين عالي

احكام ترور، پس از تصويب رهرب و پدر خوانده، توسط شاخه ارتباطات ابالغ مـي               
 :افراد زير در اين شاخه فعاليت مي آنند. شوند

سعيد امامي، مصطفا آـاظمي،     ( اي دستگري شده اند     آساني آه خباطر قتل هاي زجنريه     
آـه در   ( بزرگ زيردسـت داشـتند    آه سازماني   ...) عليخاني، براتي، خوش آوش و    

 ) مشاره پيش انقالب اسالمي شناسانده شد
. هـاي سياسـي روي داده انـد     مسئوالن واواك در استان هايي آه در آجنا قتل *

 .نظري عاليجناب خطيب در قم و عاليجناب شهيدي در اصفهان
 ها خبش

 :شاخه اطالعات سازمان ترور عبارتند از 
آه از مجله پورحممدي، ذوالقد ر، سردار حمسـن رضـايي،   خبش ترورهاي برون مرزي  -

حسينيان، والييت، غالمعلي رشيد، حممد غرضي، شيخ عطار و سردار غفور درجـزي در              
 .اند در حال حاضر برخي از اين افراد از رده خارج شده. اند آن فعال بوده

 . عضو400خبش ترور داخلي زير نظر امامي بود با سازماني داراي  -
 دو شاخه، ترورها را با مهكاري شاخه نظامي حتـت امـر سـردار ذوالقـدر و     هر -

معاون او سردار عبداهلي و سردار نقدي و سـردار لطفيـان و سـردار آـوثري و                  
 .اجنام مي دادند و مي دهند... سردار جنات و
 :اي سازمان ترور شاخه رسانه

ارج، نقش اول را    بعد از او، در داخل و خ      . رابط اين شاخه با رهرب، معزي است      
شريعتمدار شكنجه گر و تواب ساز زندان هاي اويـن و توحيـد و قـزل حصـار و                   

اين شاخه در قلمرو ترور  وظيفه. مهكار او در شكنجه گري حسن شايان فر دارند
 :دو آار مهم است



 تدارك زمينه ترور و  -
رخـارج  اين آـار را د . انتشار اطالعات آميخته به ضداطالعات براي ردگم آردن -

از آشور توسط آساني اجنام مي دهد آه بـه ظـاهر، روزنامـه نگـار خمـالف رژمي                   
هستند و حتا در ظاهر از آا بدگويي نيز مي آند و امـا در بـاطن، اطالعـات                   
نصف حقيقت آه بزرگرتين دروغ باشند را از طريق آا انتشار مي دهـد و بـدان                 

 .اندازند ها، ضد اطالعات را جا مي
 :اند آار باال، آارهاي ديگر نيز از وظايف اين شاخهغري از دو 

اختالف انداخنت با انتشار ضد اطالعات و نشانه گرفنت خمالفاني آـه بايـد حـذف     -
 .شوند

 :آنند در اين شاخه، اين عاليجنابان فعاليت مي
مسيح مهاجري، مدير مسئول روزنامه مجهوري اسـالمي، مناينـده ويل فقيـه و عضـو                

 .گاه ويژه روحانيتهيات منصفه داد
 .مرتضا نبوي، مدير مسئول روزنامه غصيب رسالت، از اعضاي هيات موتلفه

اين دو . مدير مسئول لثارات احلسني -هاي ذوالقدر  از بچه-حسني اهللا آرم و حمتشم 
 .شغل اصلي آا سر دستگي سرآوب هاي خياباني است. چند وظيفه اي هستند

در شـاخه   . اين شخص نيز چند وظيفه اي است      . ني  حممدعلي رامين، سرپرست جمله رام    
 .سرآوب خياباني نيز فعال است

نيز چندوظيفه  اين نظريه ساز حرآت قسري. مصباح يزدي سرپرست جمله پرتو واليت
 .اي است

 .حسني نصريي، مديرمسئول جمله صبح متخصص در اجيادتفرقه 
عروف اسـناد تـارخيي و      اين شخص مهان جاعل م    . خرداد15محيد روحاني سرپرست جمله     

 .مهكار حسينيان است
خنست آوشيد سيماي اصالح طلب بـه خـود         . طه هامشي، مدير مسئول روزنامه انتخاب     

 .بگريد اما سراجنام نقاب از چهره اش برافتاد
هاي باال افزوده مي شود جمله وابسته به سپاه پاسداران آـه              بر اشخاص و رسانه   

 مهه اين روزنامه هـا و جملـه هـا و ده هـا               در واقع . شود  با پول مردم چاپ مي    
. بولنت ديگر با پول مردم بدون اطالع مردم و برضد مردم چاپ و منتشر مي شوند               

آار بسياري از آا شستشوي مغزي دادن افـراد نريوهـاي نظـامي و انتظـامي و                 
 .بسيجي و واواآي است

 اجتماعي سازمان   از  معروف ترين بولنت ها، بولنت روحانيت مبارز هتران و بولنت           
 .تبليغات اسالمي را مي توان نام برد
 شاخه هاي ترور و سرآوب خياباني 

ها، افرادي از فرماندهي سپاه و نريوهاي انتظامي و بسيج عضـويت              در اين شاخه  
هاي ترور گروه هاي سرآوب خياباني توسط اين دو شاخه تعلـيم مـي                تيم. دارند
اي هسـتند و خبصـوص        و شاخه، چند وظيفـه    برخي از اداره آنندگان اين د     . يابند

اين دو شاخه زير نظر مستقيم شـاخه فتـوا و رهـرب             . نقش اطالعاتي مهمي دارند   
 :اي هستند آادرهاي اين دو شاخه، اغلب چند وظيفه. قراردارند

آساني آه خبصوص در شاخه سرآوب خيابان عمل مي آنند عبارتند از حسني اهللا آـرم                
 . خبشيو مسعود ده منكي و حاجي

 سردار -3 سردار رحيم صفوي فرمانده آنوني -2سردار رضايي، فرمانده پيشني  -1
ذوالقدر، قائم مقام فرمانده آل سپاه و فرمانده قواي ضد شورش آه به اتفاق              

 -5 سـردار قاسـم سـليماني        -4. عبداللهي تيم هاي ترور را زير فرمان دارند       
 ... سردار آوثري و-6سردار جنات 
توسط موحدي آرمـاني و عاليجنابـان نيـازي و رازيـين بـه دو رهـرب                 اين شاخه   

بسا مي شود آه رهرب توسط حجازي ماموريـت هـايي           . سازمان ترور ارتباط دارند   
 . را به آا مي دهدآه اين سه رابط از موضوع آا مطلع نيز مني شوند

و آاراين دوشاخه زمينه سازي براي سرآوب خيابـاني و مبـادرت آـردن بـه آن                 
 .زمينه سازي براي آودتا وقيت الزم شود، مي باشد

انواع دمشين با آمريكا با اسراييل با  ضد انقالب، بـا منـافقني خبصـوص جريـان                  
هايي هستند براي روابط پنهاني از سويي و سـازمان تـرور از سـوي                 سوم، پوشش 

 .ديگر
 خارج از   براي جدي نشان دادن اين دمشين ها است آه فعاليت هاي خشونت آميز در             

از بردن مهمات بـه عربسـتان سـعودي و انفجـار تـا              . آشور را اجنام مي دهند    
هـايي از ايـن       ترورها و انفجارها در لبنان و اروپا و آمريكاي جنوبي، منونه          

 .ها هستند نوع فعاليت
 

 شاخه هاي سرآوب خونني سازمان ترور
 :اين شاخه از سه خبش تشكيل شده است

 . نريوي بسيج -3ريوهاي ارتش ويژه  ن-2نريوهاي انتظامي  -
ايـن شـاخه عـالوه بـر        . اين شاخه با شاخه سرآوب خياباني مهكاري نزديك دارد        



متهم آردن جوانـان بـه اعمـال        ( سرآوب هاي خياباني خونني ، عمليات ايذايي        
بازرسي مهيشگي خيابان ها و ميادين و جاده ها و حضور نظـامي             ... خالف اخالق و  

مديران اين شـاخه عبارتنـد   . نيز اجنام مي دهد) در مردمبراي اجياد رعب   
 :از

 ...سرداران حيدري، لطفيان، نقدي، مري امحدي و حجازي و
زير اين شـاخه    . آار اين شاخه مكمل آار دو شاخه ترور و سرآوب خياباني است           

در سطح عموم مردم اجياد رعب مـي آنـد تـا آـه مـردم حـرآيت عمـومي بـه راه                       
ر آوي دانشگاه هتران و يورش وحشـيانه بـه دانشـگاه تربيـز              ايلغا. نياندازند

 .منونه اي از مهكاري اين شاخه است
 
 

 
 

                                                                              
 !منظورت چيه ؟ يعين به من اعتماد نداري؟

 
 
 
 

                                   
 

 !حجتيه را بشناسيد اجنمن -2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجنمن حجتيه متحد هيات موتلفه 
 مـرداد  28است آه پس از آودتاي  نام آامل اين اجنمن اجنمن خرييه حجتيه مهدويه

 تاسيس شد و موسس آن شيخ حممود ذاآر زاده تواليي است آه بنام شـيخ حممـود                  32
هـاي سـخنراني در        وي تا پيش از آودتا هر روز برنامـه         .حليب شناخته شده است   

 -در شناخت حزب قاعدين زمان موسـوم بـه اجنمـن حجتيـه              . ( راديو مشهد داشت  
بيشرتين آوشـندگان   ) 29 رويه   -62 اسفند   - نشر دانش اسالمي     -عمادالدين باقي   

يـان  اين اجنمن را هواداران آاشاني تشكيل مي دادند و بيشرتين دغدغه آا هباي            
 . شدند بودند و به تبليغات ديين و ضد هبايي شناخته مي

هـاي علمـي،    به منظـور فعاليـت   :نويسد اين مجعيت رسالت و هدف خود را چنني مي 
آموزشي، خدمات مفيد اجتماعي، با اهلام از تعاليم عاليه اسالم و مذهب شـيعه              

 مقيـد بـه     جعفري، جهت پرورش استعداد و تربيت انسان هاي اليـق و آـاردان و             
تقوا و اميان و اصالح جهات مادي و معنوي جامعه تاسيس شده اسـت و در تبصـره                  
يك در ماده دوم موضوع و هدف اجنمن ثابت و تا زمان ظهور حضرت بقيـه االعظـم                  

آن بـا توجـه بـه         هاي    اما برنامه . امام زمان ارواحنا فداه اليتغري خواهدبود     
تغيري يا تعميم مـي     ... ظ هدف آلي و     شرايط زمان و نياز جامعه و بر اساس حف        

هدف ثابت اجنمـن تـا ظهـور     :آورد سپس در خالصه مجالت مي) 38رويه -مهاجنا  (.يابد
تبليغ دين اسـالم و مـذهب جعفـري و          : حضرت بقيه اهللا در اين مجله خالصه گرديده       

دفاع علمي از آن با رعايت مقتضيات زمان چكيده و خالصه تفكر اجنمن اين اسـت                



 زمينه هاي منفـي موجـود در   -1: نقالب امام قائم به دو چيز بستگي داردا »:
 اميان و اعتقاد مردم به اسالم و بايد         -2جامعه مثل تبهكاري ها و ستمگري ها        

متام مسئوليت هـا و وظـايف يـك    ) 130مهاجنا رويه  (.اين دو عامل را تقويت آرد
وضع : انتظار  -1: ت ازانسان مسلمان در عصر غيبت، از ديدگاه حجتيه عبارتس

 تقليـد از جمتهـد      -2. انتظار و نديدن امام معصوم از بزرگرتين معصـيت هاسـت          
 دعـا بـراي تعجيـل       -4.  غمگني بودن به جهت مفارقت آن حضرت       -3جامع الشرايط   
 تسليم و انقياد داشته باشد آه بـراي         -6 گريسنت از دوري وي      -5فرج آن حضرت    

جزوه آخرين سفري اهلـي     .( به قصد سالمت آن حضرت     صدقه   -7. امر امام عجله نكند   
 نقـل از رويـه      - قـزوين    -و حكومت جهاني او، از انتشارات هيات اهـل بيـت            

در علت گرايش شيخ حليب به ضديت با هبايي هـا روايـت گونـاگوني از                ) مهاجنا131
مجله خواب ديدن و غريه آمده آه گرويدن يكي از دوستان نزديك وي هباييت شـايد                

 برخـي   »: آه گويا تاثري عميقي در روحيه وي مي گـذارد         : ل ترين آن باشد   معقو
 آه تبليغـات وسـيعي      1332 مرداد   28بر اين عقيده اند آه در سال هاي پيش از           

براي احنراف افكار عمومي توسط هباييت بويژه عليه روحانيـت و حـوزه هـا راه                
 وي مـريزا مهـدي      افتاد آقاي حليب آه در حوزه مشهد درس مي خوانـده و اسـتاد             

اصفهاني بوده است آه عالقه خاصي به امام زمان داشت به مهراهي طلبه ي ديگري               
بنام سيد عباس علوي توسط يك مبلغ هبايي به هباييت تبليغ مي شـوند و اينـها                 
آه با پديده ي ناشناخته اي روبرو مي شوند و چند ماهي از وقـت خـود را در                   

جنام سيد عباس علوي بـه خـاطر زمينـه هـاي            مطالعه هباييت صرف مي آنند و سرا      
دنيوي و شهواني آه احتماال هباييت در اختيارش مي گذارد مي لغزد و هبايي مـي                
شود و به عنوان يكي از مبلغني بزرگ هباييت آتاب هايي هـم در اثبـات آن مـي                   
نويسد و آقاي حليب با مشاهده اين مساله هباييت را خطر بزرگي تشخيص مي دهـد                

رقراري متاس با افراد گول خـورده از هباييـت و راه يـابي بـه جلسـات                  و با ب  
تبليغي آا و مناظره و مباحثه با آنان مطالعاتي آه آرده بود آم آم در حبث                
ها تبحر پيدا مي آند آه آقاي حممد تقـي شـريعيت و آقـاي امـري پـور نيـز از                      

 ) 30مهاجنا رويه .  (مهكاران ايشان بودند
  مهكاري با ساواك 

بنا به مدارك ارائه شده ساواك و شهرباني آشور از آار اين اجنمن نـه تنـها                 
بـراي منونـه    . جلوگريي مني آردند بلكه تسهيالتي نيز براي آن فراهم مي آوردند          

 :متديد صدور يكي از اجازه نامه هاي اداره شهرباني آورده مي شود
 سند الف 
 6513-11430مشاره  

 14/8/2536: تاريخ صدور
 14/8/2536 تا تاريخ 14/8/2536 اعتبار از تاريخ مدت

رئيس هيات مديره اجنمن خرييه حجتيـه  ) حليب واعظ(حاج شيخ حممود تواليي به آقاي
مهدويه آه واجد شرايط مقرره مي باشند اجازه تاسيس اجنمـن مزبـور داده مـي                

اسامي اعضاي هيات مديره آقايان حاج سيد رضا رسـول، سيدحسـني سـجادي،              . شود
 .حممد حسني و غالحمسني حاج حممد تقي تاجر

 - سرتيپ حممد سجادي-از طرف رئيس شهرباني آشور شاهنشاهي 
......................................................................................... 

در صورتي آه يك چند نفر از اعضاي هيات مـديره تغـيري پيـدا آنـد بايسـيت                   -1
 . جهت اطالع و تعويض پروانه به شهرباني آشور اعالم شودمراتب

هرگونه تغيريي در مواد اساسنامه بايسيت به اطالع و تاييد شهرباني آشور به             -2
 .مرحله اجرا گذارده شود

 روز پس از انقضاي مدت اعتبار اين پروانه اقدام بـه جتديـد آن   15چنانچه  -3
 .فعاليت اجنمن جلوگريي خواهدشدنشود پروانه از درجه اعتبار ساقط و از 

 :ارتباط و مهكاري اين اجنمن در باالترين سطح اجنمن با ساواك ادامه داشته است
 

 سند ب
 سازمان اطالعات و امنيت هتران/17-12ه 20171/20پريو نامه مشاره 

 سازمان اطالعات و امنيت هتران
نسـبت بـه پـنج      خواهشمند است دستور فرماييد از هرگونه اقدام و نظراتي آه           

نفر يادشدگان در نامه پريوي مذآور بعمل خواهند آورد اين واحد را نيز آگاه              
ضمنًا چون نامربدگان جنبه ي ضديت با مسـلك هباييـت را دارد و برابـر                . سازند

معروف به حليب، از گردانندگان ايـن       ) تواليي(اطالع حاج شيخ حممود ذاآره زاده       
و امنيت هتران مهكـاري هـايي دارد اصـلح اسـت             سازمان اطالعات    21جلسه با خبش    

هرگونه اطالعي در مورد جلسه متشكله را قبـل از احضـار بقيـه از مشـاراليه                 
 ح. استفسار مناييد

 



 مقـدم، چـنني آمـده       -در ابالغيه اي توسط ساواك و از طرف مدير آل اداره سوم           
 :است

 سند ج 
 از خنست وزيري 

 ) واعظحليب ( در باره ي شيخ حممود تواليي 
برابر اظهار نامربده باال آقاي حممـد صـاحلي مناينـده اجنمـن مباحثـه و ارشـاد                  
هباييان به دين اسالم از طريق آن ساواك احضـار و توضـيحاتي در مـورد اجنمـن                  
مذآور از وي خواسته شده است با آنكه مشاراليه صراحتًا اعرتاف منوده آه آليه              

مرآز دراختيار سـاواك قـرار گرفتـه        ي سوابق امر توسط گردانندگان اجنمن در        
. معهذا مرتبًا به عناوين خمتلـف احضـار و مـورد بازرسـي قـرار گرفتـه اسـت                  

خواهشمند است دستور فرماييد چگونگي و علت احضار مناينده اجنمن فـوق الـذآر              
 .را اعالم دارند

مهانطور آه در اسناد باال ديده مي شود ايـن اجنمـن مهـه گونـه مـورد محايـت و                     
اين اجنمن هـم    . اني ساواك قرار داشت و به مثابه بازوي آن عمل مي منود           پشتيب

از محايت هاي معنوي و مادي ساواك برخوردار بود و هم مراجعـي چـون آيـت اهللا                  
. مرعشي و گلپايگاني را قانع آرد آه از سهم امام هم به ايـن اجنمـن بدهنـد                 

ر شد منتـها بـاقي مـي        اين اجنمن به مرور از محايت هبشيت و مطهري نيز برخوردا          
حتا )  مهاجنا 73-72رويه  ( نويسد آه آنان آوشش آردند آه اجنمن را متحول سازند         

طبق سندي آه از مخيين در پايان آتاب عمادالدين باقي آمده است مخـيين نيـز در                 
 ضمن تقدير از آار حجتيه از مومنني خواسته آـه از وجـوه   1390 شعبان  5تاريخ  

تربعات به آا بدهند و در صورت لزوم جمازند از ثلـث            شرعيه از قبيل زآوات و      
 ) مهاجنا28-288رويه ) (سهم مبارك امام عليه السالم به آا آمك آنند

با داشنت چنني سوابقي گردانندگان مهني حكومت سعيدي سريجاني و سيامك پورزنـد و              
ه هزاران فرهيخته را بدون هيچ دليل و مدرآي به اهتام مهكـاري بـا سـاواك بـ                 

 . زندان انداخته اند، در حاليكه مهكاران ساواك در راس حكومت نشسته اند
اوايل انقالب مناينده بويني زهرا در جملس طي سخنراني در جملس گفـت آـه هترانـي                 

مشا چرا مثـل آقـاي حلـيب و         »شكنجه گر ساواك به يكي از زنداني ها گفته بود           
امـا  ... اديد دنبال يك سـيد    ديگران مني خواهيد از دين دفاع آنيد و راه افت         

اينجا عامل بزرگوار را با اين فعاليت هاي گسرتده آه با هباييـت مبـارزه مـي                 
 -52رويـه   .(آند رها آرده ايد و با شاهي آه اسالم پناه است مبـارزه داريـد              

پرورش عضو سابق حجتيه و از رهربان هيات موتلفه مي گويد وقـيت سـاواك               ) مهاجنا
ملعون مـا را    )هتراني(ز اجنمن آنار رفته ام مهني نادري        متوجه شده بود آه من ا     

 ) مهاجنا53-52رويه ! (خواست و خيلي فحاشي آرد و گفت چرا ديگر در اجنمن نيسيت
از افتخارات اين اجنمن مبارزه با نوشيدن پپسي آوال و آارخانه ثابـت پاسـال               

ان را  بايد گفت حكومت شاه نيز براي مبـارزه بـا آمونيسـم ايـن مرجتعـ               . است
از جانب ديگر شاه بيشرتين اعتماد را به هباييان داشـت و مـي              . تقويت مي آرد  

دانست آه آا نيز در سياست دخالت مني آنند، بدين سبب آا را مطمـئن تـرين                 
اگـر  . متحد خود فرض مي آرد و دآرت ايـادي را معتمـد خـود قـرار داده بـود                  

آن سال نوروز مصادف بـا مـاه        هياهويي از مرجتعان بر مي خاست آه براي منونه          
رمضان است و موسيقي نبايد پخش شود، شاه بدون درنگ عقب نشيين مي آرد و پخش                

 . موسيقي قطع مي شد و بدينوسيله جشن ملي مردم به تعطيلي آشيده مي شد
 

 چرا خمالفت علين مخيين با اين گروه مانع از فعاليت آن نشد؟
 نيز باور منـي آـرد آـه         57آستانه انقالب   حجتيه با مخيين مهگام نبود و حتا در         

به آا پست هاي    « مخيين در باره ي حجتيه به صراحت گفت         . رژمي سلطنت سقوط آند   
آليدي ندهيد، خطرناآند، وقيت آمدند بني مشا تفرقه اجياد مي آنند، تشتت اجيـاد              
مي آنند، برادران را به جان هم مي اندازند، آا آار ديگري دارند، دنبـال               

ساله ديگري هستند، اينها با شاه مهكاري مي آردنـد، برايشـان مسـاله ديـن                م
 اطالعـات  -از سخنراني حممدي مناينده مهدان در جملس شوراي اسالمي  (» مطرح نبود
و در مورد حجتيه و آيت      ) به نقل از مهاجنا   1699 مشاره   1362 فروردين   30سه شنبه   

ود يك شخص سرشناس از اينـها گفتـه         در آن وقيت آه اول ضت ب      «: اهللا خويي گفت    
بود آه ايراني ها ديوانه شده اند يعـين در مقابـل حممـد رضـا ايسـتادگي در                   

آن آاسـب   . مقابل ظلم را با تعبري ديوانگي يكي از اشخاص سرشناس معريف آردند           
تاجري آه در منزل او بوده و مي شنيد اين را گفته بـود آـه آقـا بعضـي از                     

هستند و اينها بعضي شان شـهيد شـده انـد، آن آقـاي              اينها مردم آذا و آذا      
سرشناس گفته بود اين از خريتشان بوده اسـت آدم آـه منـي رود تـوي خيابـان                   
مقابل مسلسل بايستد و مهان آقاي سرشناس پرونده اش از ساواك بريون آمده وآن              
وقيت آه جوان هاي ما در خيابان ها آشته مي شدند و انگشرت بـراي سـالمت حممـد                   

يك دسته اينطور آه حضرت امري سالم اهللا عليه از اينها تعبري            . ا فرستاده بود  رض
مي آند آه اينها ّمهشان علفشان است مثل حيوانـاتي آـه ّمهشـان ايـن اسـت آـه                    



 به نقل از سخنان مخيين سه روز پس از انفجـار  298مهاجنا رويه ( ».شكمشان سريشود
قاي سرشـناس آيـت اهللا خـويي اسـت و           منظور از آ  ) دفرت مرآزي حزب مجهوري اسالمي    

گذشته از حلن بسيار تند و زننده ي مخيين نسبت بـه خـويي آـه درميـان مراجـع                    
تاآنون سابقه نداشته، با اعالم مواضع علين و سرسختانه او عليه حجتيه، جـنيت              
و خزعلي و پرورش و رفسنجاني و ديگران مني توانستند از اين اجنمن محايت آنند               

 ا اينجا و               بنابراين آا بناچار بايسيت با مخيين هم صدا مي شدند و بر عليه آ
آجنا مطاليب هم بگويند ويل آار خودشان را زيرجلي پيش مي برند چنان آه هـامشي                

جريان ديگري آه ظهور آرده بود و مساله آفرين بود، مهـني            : رفسنجاني مي گويد  
آـه مبـارزه بـا هبـايي        اجنمن حجتيه بود، گروهي سال ها پيش به فكر افتادند           

آنند و اجنمن را تشكيل دادند و آارشان اين بود آـه هبـايي هـا را شناسـايي                   
آردند و در جلساتشان مي رفتند و اينها را حمكوم مي آردنـد و جلـوي جـذب                    مي

رژمي از  . بطـور آلـي مبـارزه بـا هباييـت         . شدن مسلمان را به آا مي گرفتند      
ن آارها خيلي به رژمي برخورد مني آرد و يك          آمد چون اي    اينگونه آارها خوشش مي   

مهاجنـا  . ( .لذا اين آارها را محايت مي آرد. مقدار از نريوها را مشغول مي آرد
گرچه رفسنجاني و مهچنني خط امامي ها حجتيه را متهم به مهكـاري بـا               ) 39رويه  

 شد هيات موتلفـه آـه توانسـته         رژمي مي آردند اما پس از مرگ مخيين شرايط عوض           
بود در احتاد با رفسنجاني به منابع مايل و قدرت دست پيدا آند حاال بـا خـود                  
رفسنجاني مساله داشت از سوي ديگر خامنه اي آه خود به حجتيه متمايـل بـود                

در . در زمان رياست مجهوري به خزعلي و طبسي و ديگر مهشهري ها نزديك تـر شـد                
تسلط طبسي بـه آسـتان قـدس        با  . اين ميان فقط سِر خط امامي ها بي آاله ماند         

رضوي و ساير مراآز قدرت، نه تنها به حجتيه محله مني شود گـاهي از آن دفـاع                  
رسد آه بايد با آا عليه جنبش         شود و حتا هامشي رفسنجاني هم به آجنا مي          هم مي 

در حاليكه حتا آيت اهللا منتظري نيز در        . و پايني آشيدن فتيله جنبش مهكاري آرد      
 ارتباط طبسي و ساواك اشاره اي دارد اما اينها مانع آن مني             خاطراتش نيز به  

شود آه اين گروه خنست به مرآز اسناد ملي مجهوري اسالمي ايران رخنه آند و تا                
 موفق مي شود آن مرآز را به آلـي از اسـناد مربـوط بـه اجنمـن                   62حدود سال   

يين خـرب مـي     هنگـامي آـه بـه مخـ       ) 88مهاجنا رويه   ( حجتيه و فعاالن آن پاك منايد     
رسانند مسئول اين سازمان عوض مي آند و آيت اهللا جنيت در خطبه هاي منـاز مجعـه                  

علت اصرار مشا داير بـر اينكـه        « :  ناچار به اين يادآوري مي شود آه       9/7/61
در مراآز اطالعاتي نفوذ آنيد و اطالعات مجع آوري مناييد براي چيسـت؟ بـه چـه                 

هنگي فعاليت مناييد يا سياسي؟ دليل اينكه       مناسبت؟ مشا مي خواهيد در قسمت فر      
اطالعات مجع آوري شده را به مرآز هبره وري و به ارگان هاي انقالبي منـي دهيـد                  

مگر سپاه يا ارگـان هـاي مشـابه نبايـد داراي آن اطالعـات               ... چيست؟ چرا؟   
چـرا بـا سـپاه بصـورت آامـل مهكـاري            . باشند تا ضد انقالب را پي گريي منايند       

منظور مهكاري اطالعاتي در باره ي ضـد انقـالب و اطالعـات در مـورد                (» .نداريد
آيا مشا بـه خودتـان اجـازه مـي دهيـد از             ). آاست آه اجنمن در اختيار دارد     

امكانات دوليت استفاده آنيد و در رابطه با اين استفاده جموز قانوني و شرعي              
اما ) است لدين باقي مجله داخل پرانتز ازعمادا-89مهاجنا رويه (داريد يا نه ؟ 

نكته جالب اينست آه با مهه به ظاهر اعرتاض ها اين سوءاستفاده از نـام مخـيين                 
آم در اوايل انقالب و در هنگامي آه هنوز حرف مخيين خريدار و اعتبـاري دارد                

بايد پرسيد اين چه رازي است آه حتا مخيين بـا           . از طرف حجتيه ادامه مي يابد     
 اين اجنمن مني تواند از پس آن بربيايد؟ آيـا بـه جـز               وجود خمالفت آشكارش با   

 اين است آه مهني اشخاص در ان با حجتيه مهكاري تنگاتنگ داشته اند؟ 
بيچاره عمادالدين باقي به گوشه و آنايه خزعلي را متهم به مهدسيت با آا مي               

) تمنظور حجتيه اس  ( در زماني آه حزب قاعدين    « : آند و مهچنان غرولند مي آند     
ها و حبران داخلي بـود از حضـور آيـت اهللا خزعلـي بـراي                  از درون گرفتار پرسش   

فروآش آردن جو درون اجنمن و ممانعت از بريدگي بيشرت افراد از تشـكيالت، سـوء                
آردند آـه امـام در اجنمـن مناينـده            هاي فراوان، آرد و مدام ادعا مي        استفاده

ردند آه امام اجنمـن را تاييـد مـي          آ  برداري مي   دارد و از اين موضوع چنني هبره      
آند و تشكيالت ما زير نظر امام است تا بدين ترتيب بر متامي احنرافات سياسـي                

بويژه با استمسـاك    . خود آه ناشي از احنرافات عقيدتي اجنمن است سرپوش بنهند         
به اينكه آيت اهللا خزعلي در هر آوي و حمله اي قادربودنـد بـه ابـراز نظـرات                   

اره اجنمن پردازند در حاليكه اين نظرات به هيچوجه شامل نظـر            شخصي خويش درب  
و اجنمن نيز اقدام به چاپ و تكثري        . و تاييد از جانب امام بر اين گروه نبود        

اهللا خزعلي در تاييد خود منوده در اين جزوات مي آوشيد وامنود              سخنراني هاي آيت  
اهللا جـنيت، هبشـيت،        آيـت  آند آه امام و مناينده ايشان و شخصيت هاي انقالب، حضرت          

در جمموع، اين حترآات موجب شد آه امام        . باشند   هوادار اجنمن مي   …رفسنجاني و   
حتا نظارت را از اجنمن بردارند و به آقاي خزعلي بگوينـد آـه مشـا ديگـر در                   
رابطه با من با اينها ارتباطي نداشته باشيد، نام من نباشد تو مـي خـواهي                

) 237سخنراني آيـت اهللا خزعلـي نقـل از مهاجنـا رويـه      ( »با اينها آار بكين بكن



در پي صـحبت بـا امـام        « : گويد  خزعلي پس از برآناري از مست، از سوي مخيين مي         
نظر به سازماندهي و گسرتدگي اجنمن حجتيه امام به من فرمودنـد آـه بـر ايـن                  

يب از ايشان درخواست آردم تا حكم آت      . گروه نظارت آنم و به ايشان گزارش منامي       
به من بدهند، ايشان گفتند نيازي به اين مساله نيست ويل بعلـت سوءاسـتفاده               
هاي بعضي افراد اجنمن آم در حد فرديت نه خود اجنمن، اينگونه براي ديگـران               

آردند آه بودن اينجانب در اجنمن دليل بر تاييد امام بـر آـل اجنمـن                  مطرح مي 
تكـثري از اجنمـن    ( ز من گرفتند اين نظارت را ا60 رمضان 12است، امام هم از 

 ) 237 به نقل از مهاجنا رويه -مصاحبه اختصاصي آيت اهللا خزعلي-حجتيه 
نتيجه اي آه مي شود گرفت اينست آه خزعلي و جنيت و رفسنجاني و هيات موتلفه                
از ترس مخيين دروغ مي گفتند و فقط پس از مرگ وي احتـاد و يكپـارچگي خـود را                    

ته اشرتاك منافع و سرآوب مردم به هر قيميت آا را بـه             نشان دادند از آن گذش    
هم نزديك مي آرد چنانكه هرچه از عمر حكومت رفسنجاني بيشرت گذشت مهاهنگي بني              
اين دو گروه حجتيه و موتلفه بيشرت شد اما نكته جالب اينكه در پايان حكومت               

 .رفسنجاني حجتيه و موتلفه با هم عليه رفسنجاني متحد شدند
 

 الت حجتيه تشكي
ما از تشكيالت حجتيه پس از انقالب آگاهي زيادي ندارمي ويل مهانگونه آه در باال               

امـا  . آمد جنيت  درسال هاي اول انقالب از تشكيالت گسرتده اجنمن سخن مي گويـد                
اين آميته  .  داراي آميته هاي گوناگوني بوده است      57اجنمن حجتيه پيش از سال      

تعقيـب و   ( س، جاسوسي يا حتقيـق، نگـارش، ارشـاد        ها عبارت بوده اند از تدري     
) 180مهاجنـا رويـه     . (ارتباط با خارج و آنفرانس هـا      )  حبث و مناظره   -مراقبت  

آار اين آميته ها عبارت بود از آزمودن اعضاي آزمايشـي و حـذف آـا و يـا                   
 .اينكه افراد ناسازگار مني توانستند به مرحله ي باال صعود آنند

ن داراي سه نوع تشكيالت بوده و شيوه ي آارآا از اين قرار             گروه جاسوسي اجنم  
 افرادي با استفاده از تعليمات نزد هبايي ها رفتـه و ادعـا مـي                -1بوده آه   

. آردند آه قصد دارد هباييت را اختيار آند و مي خواهد وارد جرگه آـا شـود                
هي هاي آـه     افرادي خود را هبايي زاده معريف مي آردند و از معلومات و آگا             -2

 آساني بودنـد آـه از حيـث         -3. قبال اجنمن بدست آورده بود استفاده مي آردند       
به ظاهر ديگر جاسـوس اجنمـن در تشـكيالت          اعمال و رفتار هبايي مي شدند و        

هباييت نبودنـد و بـه شـدت از  هبائيـت دفـاع آـرده و اجنمـن را مـي                      
 .آوبيدند

. يب و مراقبت استفاده مي آـرد      اين اجنمن براي شناسايي هباييان از گروه تعق        
اين نوع سازماندهي در نوع خود بي نظري است و بيشرت به شيوه ي آـار سـازمان                  

اين سازمان بنا   . مذهيبهاي جاسوسي نزديك تر است تا شيوه ي تبليغ سازمان           
خواندن آتاب هاي شريعيت را براي اعضاي اجنمن ممنوع اعالم  به گفته باقي

 .آرده بود
اسم مذهيب از قبيل مراسم دعاي آميل، دعـا و ندبـه، خـتم              اجنمن در مر  

 .انعام و غريه به عضوگريي مي پردازد
اجنمن با استفاده از باندهاي حملي اقدام به خرابكاري آرده است، طـاهر امحـد               

مهان روزهايي آه امام از پاريس آمـده بودنـد و در دبريسـتان              « گويدك  زاده مي 
آقاي خزعلي به اتفاق يك نفر ديگر خدمت امـام          علوي بودند، ما آجنا بودمي آه       

آقاي خزعلي گفت آه اجنمن حجتيه وجود دارد آه عليه هباييت مبارزه مي             . آمدند
حاال آه به برآت انقالب موضوع هباييـت        . آردند و خدمات بسياري اجنام داده اند      

... منتفي شده است اجازه بدهيد آه اين ها با مارآسيسـت هـا مبـارزه آننـد                
تا آقاي خزعلي ايـن موضـوع را مطـرح آـرد، بنـده              : وم رباني شريازي گفت   مرح

يادداشيت را به اين مضـمون خـدمت امـام دادم آـه ايـن جريـان وابسـته بـه                     
فراماسونري و انتليجنت سرويس است و بايد از خري مبارزه آا بـا مارآسيسـم               

  )280پيام هاجر مشاره (» .بگذرمي و آن مساله در آجنا مسكوت ماند
با اينهمه استفاده از دسته و باندهاي سياه جهت تـرور و پيشـربد مقاصـد از                 

از مجلـه ايـن بانـدهاي       . مجله شيوه هاي مورد استفاده اجنمن حجتيه بوده اسـت         
و نيـز گـروه     ) شوراي ياوري هتيدسـتان   (سياه بايد از گروه شيث در آرمانشاه        

اجنمن حجتيه بـا بانـدهاي      مهچنني ارتباطاتي ميان    . املراقيون در آرج نام برد      
 -ماهيـت ضـد انقالبـي اجنمـن حجتيـه را بشناسـيم            .(سياه خرم آباد موجود است    

مهـني جـزوه در      ) 55 رويـه    - از انتشارات سازمان فداييان اآثريـت      -1پوشينه  
اجنمـن حجتيـه بـراي اجنـام        « :مورد موسسه هاي پوششي اين اجنمن مي افزايد آه        

و در ظاهر امر    . ات پوششي استفاده مي آند      فعاليت هاي خود از يك رشته موسس      
 .است› خرييه‹نيز اجنمن يك موسسه 

است آه بالفاصله   › سازمان اقتصاد اسالمي  ‹ از مجله موسسات پوششي اجنمن حجتيه،       
بعد از انقالب ابتدا به نام بانك اسالمي تشكيل شد و پس از ملي شدن بانك ها                 



 . به سازمان اقتصاد اسالمي تغيري نام يافت
سازمان اقتصاد اسالمي صندوق پس اندازي به نام صندوق جاويد دارد آه            

 .به اصطالح صرف امور خرييه مي شود
از مجلـه ايـن   . پوششـي دارد  اجنمن حجتيه در بعضي از شهرها نيز موسسات خرييه

 :موسسات مي توان به چند منونه در شهر اصفهان اشاره آرد
اجنمن خرييه بـانوان  -3و بيمارستان عسكريه  بيمارستان حجتيه -2دارااليتام  -1

آانون قـرض احلسـنه ، ايـن آـانون در           -4. موسسه ازدواج آه مهسر يابي مي آند      
 تاسيس و 49اين آانون در سال .  صندوق در متامي شهر اصفهان است  250برگرينده  

 600سـرمايه صـندوق     . اسـت › سازمان اقتصاد اسـالمي   ‹ هم اآنون در رابطه با      
 دبريستان هـاي امحديـه و       -6 بنياد خرييه مهدانيان     -5. ومان بوده است  ميليون ت 
سرپرسيت اين .  تشكيل شده است1348 اين موسسه در سال- موسسه ابابصري -7قاطميه  

. موسسه بر عهده مهدي اقارب پرست، عبدالعلي امامي و مهندس سيفي بوده اسـت             
 رشـت يكـي از شـعبات         اجنمن ويل عصـر در     -9 آانون تعليمات علمي و فرهنگي       -8

 به طور رمسي    1344اين شعبه اجنمن حجتيه در سال       . بزرگ و رمسي اجنمن حجتيه است     
اجنمن حجتيه با درست آردن دارااليتام،      ) 19رويه  -مهاجنا.( آغاز به فعاليت آرد   

اما . بيمارستان و غريه سعي مي آند چهره اي انسان دوستانه از خود نشان دهد             
ندگي اصفهان سعي آرد براي مهاهنگ آردن دارااليتام اصـفهان          وقيت مثال جهاد ساز   

با ساير فعاليت هاي در جهت مستضعفني ، اين موسسه را حتت آـنرتل درآورد، بـا                 
اين بيانگر آنسـت  )  58-57مهاجنا رويه هاي  .(خمالفت شديد اجنمن حجتيه روبروشد

 .آه اين موسسات به ظاهر خرييه به دنبال منافع حجتيه هستند
رئيس هيـات مـديره و      ) حليب( حاج شيخ حممود تواليي      -رياست و هيات مديره اجنمن    

حاج سيد رضـا رسـول، سيدحسـني        :نام هاي اعضاي هيات مديره از اين قرار است          
 . سجادي، حممدحسني غالحمسني حاج حممد تقي تاجر

مهدي اقـارب پرسـت، عبـدالعلي       : نام برخي از اعضاي اجنمن حجتيه عبارتند از       
مي و مهندس سيفي از موسسه ابابصري از موسسات وابسته به اجنمن حجتيـه در               اما

مهاجنا پوشـينه خنسـت سـند       (حممد صاحلي   )  پوشينه دوم مهاجنا   48رويه  .(شهر اصفهان 
 -دآرتسيد عبداهللا ضـيايي     -حسني تاجران نويسنده آتاب انتظار بذر انقالب      )4مشاره  

 حممدتقي رافع مناينده    -لكرمي حائري   حاج عباس راسخي جنفي از شاگردان حاج عبدا       
 ) 20رويه. پوشينه دوم-مهاجنا( حاجي سيد حممود واسعي - 60وزير آار در سال 

شود پس از انقالب عده اي آه مرجعيت مخيين را آماآان قبـول نداشـتند    گفته مي
ويل رهربي سياسي وي را پذيرفته بود از آن جداشدند، مناينده ايـن گـروه شـيخ                 

جريان ديگري بـه    .  است و بدين سبب به اجنمن حجتيه علوي مشهور شد          علوي نامي 
. آه مناينده مشخص آن طيب مناينده جملس شـوراي اسـالمي اسـت            » عبادالصاحلني«نام  

به نظر مي رسد آه پس از مدتي اين جويبارهـا           ) 52 رويه   - پوشينه دوم  -مهاجنا(
انس زيـادي بـراي     دوباره به حجتيه پيوسته باشند چون جدا از ايـن اجنمـن شـ             

 .توسعه نداشتند و مهه امكانات مايل و قدرت دردست گروه اصلي حجتيه بود
 منتشـر آـرده      60در جزوه اي آه فداييان اآثريت عليه حجتيه گويا حدود سال            

‹ و ›اصـيل ‹بنا به بينش آه آن زمـان داشـته اسـت، حجتيـه را خمـالف اسـالم       
آن را متحد سـرمايه داران و  . اندمي د ›آمريكايي‹ و به زبان ديگر  ›انقالبي

زمينداران و ليربال ها و بين صدر و قطب زاده قلمداد مي آند و از اينكه اين                 
گروه طرفدار مصادره اموال و آارخانه ها نيست و موافق جدايي دين از سياست              
است گاليه مي آند و يا با استناد به يك مقاله از سپاه پاسداران آـه در آن                  

و بـا   › وابسته به امپرياليسم  ‹ را مهرديف تشكيالت اخوان مسلمني       تشكيالت حجتيه 
مي خواهد چنني وامنود آند آـه حجتيـه ضـد           . مشخصه ضد آمونيسيت قلمداد مي آند     

آمونيست از ديگران بوده و اي بسا آه متحداني در سپاه پاسداران دارند آـه               
 در ايـن جـزوه      بدون آنكه . مي دانيم جتربه و گذشت زمان خالف آن را نشان داد          

ها آوششي بشود آه از سطح به درون رفته و واقعيت مقوله هايي مانند جـدايي                
دين از سياست و يا خمالفت با مصادره آارخانه هـا را آـه ايـن اجنمـن مـدعي                    

بدون آنكه توجه آنند آـه آـا چقـدر درايـن            . خمالفت با آن بود را بشكافند     
حجتيه در ضـد    . ن مسايل مي نگرند   شعار ها جدي هستند و از چه ديدگاهي به اي         

آمونيست بودن آمي غليظ تر بود و شعارهاي اوليه آه اسالمي ها مي دادند فقط               
براي گرفنت ابتكار از دست چپ ها بود و بس و در سـراجنام اينكـه اسـالم فقـط                    

 .پوششي براي چپاول و غارت بوده است
 
 

 آقازاده ها آيستند؟
فاده آقا زاده ها باالگرفته است و به ويژه         در يكي دو سال گذشته حبث سوء است       

با افشاگري شهرام جزايري آه به آروبي و ديگران مبالغ گزايف پول داده بـود               
. طرف مقابل نيز به افشاي آقازاده ها پرداخت و حبـث در ايـن مـورد داغ شـد                  



براي منونه آهرام مناينده اهواز در جملس پرسيد آه چرا دسـتگاه قضـايي سـراغ                
هامشي رفسنجاني و طبسي مني رود؟ گويا برخي از فرماندهان سـپاه بـه              فرزندان  

خامنه اي گفته بودند آه اگر پرونـده آقـازاده هـا رسـيدگي نشـود اسـتعفا                  
در محله متقابلي گروه رفسنجاني عنوان آرد آه پرونده ملي مـذهيب            . خواهندآرد

نيـان و آدم    ها و پرونده ضت آزادي و سرآوب مطبوعات و دانشگاهي ها و روحا            
ربايي را فرماندهان سپاه اداره مي آنند و خبش مهمي از اقتصاد آشور را بـا                
عنوان پروژه هاي عمراني و غريه دردست دارنـد و آـا نيـز از مشـار فاسـدان                   

 300با گسرتده شدن نام آقا زاده ها قوه قضـاييه مـدعي شـد               . بشمار مي آيند  
 . ه استپرونده براي ثروت هاي بادآورده تشكيل داد

نقـل از   ( اما براي اينكه بدانيم اين آقازاده ها آيسـتند ايـن فهرسـت را               
 :مي آورمي ) 1380 هبمن ماه 533نشريه انقالب اسالمي مشاره 

 فرزندان هامشي رفسنجاني و خانواده مرعشي  -1
 . شرآيت 250عسكر اوالدي و فرزندان او معروف به مرد  -2
 )  آثار باستانيعتيقه و( فرزندان مهدوي آين  -3
 .فرزندان آيت اهللا گلپايگاني مرجع تقليد -4
 فرزندان طبسي نايب التوليه مشهد خصوصًا ناصر واعظ طبسي  --5
 )آثارباستاني(فرزندان و بستگان هبشيت -6
 .مصباح يزدي و بستگان او -7
  فرزندان امامي آاشاني عضو شوراي نگهبان -8
 حممد يزدي و بستگان او -9

 دان آيت اهللا خزعلي فرزن-10
 فرزندان آيت اهللا مقتدايي  -11
 ي جنف آبادي   ٌر فرزندان د-12
 فرزندان هبزاد نبوي  -13
 رفيق دوست ها و فرزندانشان  -14
 فرزندان و بستگان امحد جنيت دبري شوراي نگهبان -15
 .موسوي اردبيلي و فرزندان و بستگان او -16
 مجله شخصي بنام آردان خواهرزاده و سرپرست سيدعلي خامنه اي و بيت او از -17

 .امور مايل بيت او
 . مهراه با ري شهري دامادش) رئيس جملس خربگان(بستگان مشكيين  -18

و برادر او حاج ابراهيم فالحيان و فرزندان ) وزير سابق واواك( فالحيان  -19 
 .و بستگان

 ) يينبرادر زن هاي امحد مخ(فرزندان آيت اهللا طباطبايي  -20
 فخرالدين حجازي و بستگان او  -21
 بيت آيت اهللا مكارم شريازي  -22
 )خود او آشته شد و ثروتي بزرگ برجاي گذاشت(فرزندان آيت اهللا صدوقي  -23
 )مهندس خاموشي رئيس اتاق بازرگاني است( خاموشي ها -24
صـفهان  آيت اهللا مظاهري آه اسم او در بردن و خوردن موقوفه مهـدانيان در ا  -25

 .برده شد
 .حمسن رضايي و بستگان او -26
 .برادران آروبي و بستگان آا-27
 خرم آبادي و فرزندان آا حائري -28
 »برادران ناطق نوري و بستگان آا -29

يكي از پرونده هاي آقازاده ها آه بسيار سروصدا آرد پرونده شـرآت املكاسـب               
اده معروف  بنام ناصرواعظ طبسي      آقاز. از شرآت هاي وابسته به بانك ملي بود       

آه به گفته قاضي مني دانست حيف و ميل اموال عمومي جرم است بي گناه شناخته                
 14بــراي اينكــه بانــك ملــي شــكايتش را پــس بگــريد نيــز ايشــان بــه  . شــد

 ميليـارد   5پيش تر نيز وثيقه يا به مبلـغ         . ميلياردتومان به بانك پرداخت     
ين ميان آسي نپرسيد ايشـان ايـن پـول هـارا            تومان پرداخت آرده بود،  در ا      

 ازآجاآورده بوده است؟
 و نام پسرنامدار زنگنه وزير نفت  را هم بايد به اين فهرست  افزود آه با                 
شرآت پسر هامشي رفسنجاني در رابطه بـا واردات نفـت ازترآمنسـتان و محـل آن                 

 . بوسيله آاميون  هاي نفتكش به ترآيه مهكاري دارد
 . طار فساد و مكنده ي خون ملت هر روز طوالني تر مي شوداين ق... و 
 
 

حجتيه مهگام با حكومت اسـالمي ويل باورمنـد بـه حكومـت             



 ؟ !مهدي
---------------------------------------------------------------------

--- 
 

 اجنمن حجتيه دچار تناقض عجييب است اگر چنانچه حكومت اسـالمي را از آن امـام               
دوازدهم مي داند پس شرآت فعال خود را در مجهوري اسـالمي چگونـه توجيـه مـي                  
آند؟ در مهان روزهاي خنستني پس از انقالب بدون پروا اعالم مي آنـد آـه از چـه                   

مراجع اعلـم بـه ترتيـب آقـاي خـويي، دوم آيـت اهللا               « : مرجعي تقليد مي آند   
 » شـم آيـت اهللا مخـيين    پنجم شـريعتمدار ، ش …خوانساري، سوم آقاي قمي چهارم 

مشخص نيست چرا مرجع چهارم را عمادالدين باقي ذآر          -2221مهاجنا رويه   (
ايـن مطلـب را بـه نقـل از          . نكرده و به جايش نقطه چني گذاشته اسـت        

 رويـه اول مقالـه از       - اجنمن حجتيه  - 1399نشريه رايت پانزدهم شعبان     
) . سـند نداشـتيم  نوشته است، بدين سبب ما دسرتسي به اصـل  انقالب درسي

با دلبستگي آه در آن زمان به مخيين داشت ادامه مي دهد بنابراين امـام   باقي
به عنوان مرجع ديين در رديف ششم هستند و اگر اآنون در راس امور مي باشـند                 

فكـر مـي آـنم در ايـن گفتـه           ) مهاجنا(بعنوان يك پيشواي سياسي است نه مذهيب        
گويا باقي پس از ( ست امروز آن را بپذيردناچار ا حقيقيت است آه امروز باقي

مرگ شيخ حليب نوشتاري را به چاپ رسانده و در گفته هاي پيشني خـود جتديـدنظر                 
اما پرسش اين است آه در اين شرايط چگونـه بـاز مرجعـي ماننـد                .) آرده است 

منتظري بايد خانه اش در حماصره باشد و خامنه اي طرفدار حجتيه به عنوان ويل               
راس امور؟ شايد چنني تعبري شود آه خامنه اي را فقط به عنـوان رهـرب                فقيه در   

در اينجا بايـد پرسـيد      . سياسي قبول دارند اما اين مساله اي را حل مني آند          
اسالم ارجح است يا سياست؟ از ياد نربمي آه اينجا سياست مرتادف با منافع قابل               

ست را بر ديـن تـرجيح       آيا با زنداني آردن منتظري سيا     . ملس مادي و قدرت است    
نداده اند؟ به زبان ديگر حضرات، اسالم و قوانني را فقط به حنـوي آـه مطـابق                  
منافعشان است تعبري مي آنند و حاضر به پريوي از اصـول نـه اسـالم نـه اصـول                    

 . سياسي و نه حتا گفته ها و پرنسيب هاي آه خود اظهار مي دارند نيز نيستند
ه حجتيه خبشي از شيعه را رهربي مي آند آـه بـه             از مهه مهم تر اين نكته است آ       

اعتقادات توده مردم مبين بر ظهور امام دوازدهم نزديـك تـر بـوده اسـت تـا                  
مناز خواندن به فارسي را تنها مخيين فتوا داده است مهچنانكه در            . باورهاي مخيين 

حوزه علميه نيز او تنها آسي بود آه فلسفه درس مي داد و بدين سبب از جانب                 
ذهيب هاي سنيت مورد ايراد بود و حتا يك بـار چنانكـه منتظـري در خـاطراتش                  م

به هرحـال   . آورده است ليوان مصطفا فرزند مخيين را آب آشيدند آه يعين جنس است            
اينكه پديده ي مخيين مي توانست بدون ياري چپ ها و خبشـي از مـذهيب هـايي آـه                    

خود گرفتند به حكومت برسد     بشدت زير تاثري چپ بودند و سپس نام خط امامي به            
از ياد نربمي آه اين فقط خـويي و خوانسـاري نبودنـد             . جاي ترديد بسياري است   

اينكـه  . بلكه قمي و شريعتمداري و ديگر مراجع با نظريات وي توافق نداشتند           
يك مرجع به عنوان ويل فقيه در راس بنشيند و دستور بدهد با اصل تشيع آه هر                 

 از مرجع دخلواه خود دارد ناسازگار بـوده و هسـت و             شيعه حق انتخاب و تقليد    
 به خمالفت   110در مهان اوان انقالب نيز اين تنها شريعتمداري نبود آه با اصل             

 چون مراجع ديگر را نيز عـده اي از          29/12/58برخاست حتا آيت اهللا قمي نيز در        
دهـد  مردم قبول دارند بايد شوراي مراجع تشكيل شود و اگر يك مرجع دسـتور ب              

ديكتاتوري مي شود مخيين تاثري بسياري در اسالم و تشيع گذاشت اما خود بـيش از                
هرآسي مي توانست موجب حتول ديين شود و توانايي هاي الزم را نيـز داشـت امـا                  

 و اقبال مردم از مخيين و اسالم، باد در آسـتني آـا انـداخت و                 57شايد انقالب   
 استبداد ديين آشور را به يك قربسـتان         موجب توهم شد آه با يكه تازي و ِاعمال        

اما آيت اهللا خويي آه مرجع مورد نظر حجتيه است اگر هيچ نوآوري             . تبديل آنند 
ندارد در عوض مشكل ربا آه بزرگرتين مشكل اسالم در اقتصاد امروز مي باشد را               

در قرض زياده گرفنت ربا اسـت و حـرام          : به صورت عملي و جتربي آسان آرده است       
ر خواسته باشند معامله شان صحيح باشد و به اصطالح چـاره جـويي بـراي                ويل اگ 

حالل آردن ربا آرده باشند تا زياده اي آه مي گريند ربا نباشد چند راه دارد                
 آن آه وجه اضافه را آه مي دهـد          -1: و دو راهش آه آسان تر است ذآر مي شود         

ض چنانكه قبال توضيح    به عنوان معامله منتقل منايد نه به عنوان قرض و استقرا          
 دومني پيشنهاد براي آسان  آردن راه حالل شـدن زيـاده ي              -2. و مثال داده شد   

در معامله آن است آه مشا سد تومان به آسي مي دهيد و سد و بيسـت تومـان در                    
مي توان بـه بـدهكار      ) ربا دهنده (در ازاي مبلغ زياده     . مقابل اخذ مي آنيد   

گري بدهيد و معامله ربا حالل مي شود بـه ايـن            يك آربيت يا دستمال يا چيز دي      
 ريال فروخته ايد يـا      200معنا آه مشا در واقع يك آربيت دو ريايل را به مبلغ             

دستمال را در ازاي وجه زياده آه ممكن است خيلي آالن هم باشـد فروختـه ايـد                  



 رسـاله آيـت اهللا   -  احكـام سـفته  2849-2843-2842مسـايل  ( مسايل  اشكايل ندارد
 )277-266 نقل از مهاجنا رويه هاي -يخوي

البته اين راه حل شرعي يا هبرت بگوييم آاله شرعي آه مورد خمالفـت خـط امـامي                  
هاست ، واقع بينانه تر با مساله برخورد آرده و مشكل را به حنوي حـل آـرده                  

از خاطر نربمي آه ربا بزرگرتين گناه در اسالم مشـرده مـي شـود ويل رفتـار                  . است
اگر باب و    . اسالم بويژه در مورد ربا در دنياي امروز امكان ندارد         منطبق با   

هبا را نوعي رفورم در اسالم بدانيم آا سد سال پيش با برداشنت حرام از ربـا                 
جتربه ي حكومت مجهوري اسالمي و روابط بانك ها         . قاطعانه آن را حل آرده بودند     

 . را بر باد داد  راستنيو داد و ستد و سوداگري جهاني آخرين اميدهاي اسالم
بار نيز در سخنراني خود آيت اهللا خويي را مورد انتقـاد قـرار داد و    مخيين يك 

منظـور از   . گفت آه اين اجنمن آدم سرشناسي داشت آه به شاه انگشرت هديه منـود             
.( آن شخص سرشناس آيت اهللا خويي است آه مهواره از حجتيه محايت مـي آـرده اسـت                 

 )298مهاجنا رويه 
اين گروه ضمن اينكـه حكومـت را از         . حجتيه با يك پارادوآس روبرو بوده است      

آن مهدي امام دوازدهم شيعيان مي داند برخالف اعتقاد خود در حكومـت اسـالمي               
اين گروه در حتليـل ـايي گروهـي         . فعلي شرآت جسته و در خري و شرش شريك است         

ود از احتـاد بـا شـيطان        متشكل و متعصب است آه براي از ميان بردن خمالفان خ          
آـا هبيچوجـه داراي نقطـه نظرهـاي مرتقـي نبـوده و              . نيز ابايي نداشته است   

اگر مي گويند احيانًا با اعدام ها يا مصادره اموال موافقت نداشته            . نيستند
اند بگويند آجا در مقابل آن ايستاده اند؟ آا در حقيقت شريك دزد و رفيـق                

 از آنان در قتل ها ي زجنريه اي چه بـه عنـوان              قافله بوده اند و نام بسياري     
. آمران و فتوا دهندگان و چه جالدان و امر بران مدرسه حقاني فاش شـده اسـت                

بايد هوشيار بود امروز آه ورق برگشته است حجتيه توسط عوامل خود مي خواهد              
چهره اي مرتقي از خود بسازد تا شايد به عنـوان يـك آلرتنـاتيو وارد ميـدان                  

 . جتيه در آليه چپاول ها و فتواي قتل ها نقش آليدي داشته استح. شود
حزب توده بدين سبب با حجتيه خمالفت آرده آه اين گروه موافق مصادره امـوال               

درحاليكه مي دانيم مصـادره امـوال و دولـيت شـدن            . و آارخانه ها نبوده است    
داري آنـان   صنايع و بانك ها موجب پروارشدن حكومت شد و راه رشد غري سرمايه              

به قدرمتند شدن حكوميت اجناميد آه غري از منابع نفـت، گـاز، دخانيـات پـس از                  
چـنني  . انقالب به چند اد خبش خصوصي مانند آارخانه و بانـك نيـز دسـت يافـت                

حكوميت قدرمتند و يكه تاز طبيعي است آه از هيچ آس هيچ ادي حاضـر بـه متكـني                   
 . نيست

روه بقايي و آيت بوده است چنان آـه در نامـه            حجتيه مهوار آننده راه براي گ     
مقام امنييت رضا ملك  به خامنه اي آمـده اسـت آـه مدرسـه حقـاني و حجتيـه                     

 .پيشنهادآردند آه دآرت بقايي بعنوان خنست وزير مجهوري اسالمي معريف گردد
عوامل حجتيه آه عمدتًا از ياران آاشاني بودند افرادي خوشنام نبوده انـد و               

مهكاري آا نـه ازنـوع مهكـاري         .  آودتا و ساواك مهكاري آرده بودند     با حكومت   
از روي فشار و اآراه بود بلكه آا نيز مهانند موتلفه به اين نتيجه رسـيده                

مهكاري با شاه پريو شـيعه جعفـري حـق اسـت            » احلاد«بودند آه براي مبارزه با      
 بدنامي شهره بـود     حجتيه چنان به  . واين تبديل به خط سازماني آا شده بود         

حممد تقي فلسفي حقوق بگري سفارت انگلـيس        « : آه يكي از نويسندگان نوشته است     
بود و تنها در يك مرحله مبلغ چهار سد هزار تومان از سفارت انگلـيس بـراي                 

دليل اين امر آن بـود      . روضه خواني و حتريك مردم بر ضد  هباييان دريافت آرد          
را از انگلستان به آمريكا تغيريداده و از اين         آه هباييان مرآز حمفل ملي خود       

 آتـاب   248ناصـر ملكـي  رويـه        (» .رو دولت انگلستان با آا خمالف شده بـود        
اسرار و عوامل سقوط ايران، آخونديسم نقل از شيعه گري و امـام زمـان دآـرت                 

با اين مهه سال گذشته اين گروه در مراسـم نيمـه شـعبان                ) 110روشنگر رويه   
ني و آذين بندي بسيار در حقيقت به خودمنايي اجنمن پرداخـت و نشـان               با چراغا 

. داد آه اعضاي قدمي و جديد اجنمن در مراآز قدرت آشور قوي و قدرمتنـد هسـتند                
امروز نفوذ جهنمي حجتيه در قوه ي قضاييه، شوراي نگهبـان، بنيـاد رسـالت،               

ئمـه مجعـه،    فداييان اسالم، جامعه روحانيت مبـارز و شـوراي سياسـت گـذاري ا             
 .تبليغات اسالمي بيش از پيش مشهود است

در ماه هاي اخري اخباري از خروج فرزند آيت اهللا طبسي و خـانواده ي آيـت اهللا                   
آيـت اهللا خزعلـي در خوزسـتان        . خزعلي به اياالت متحده آمريكا پخش شـده اسـت         

اي داراي نفوذ گسرتده اي است و يكي از بستگان وي بنام مهندس انصاري از اعض              
رهربي مجعيت موتلفه و مسئول اين مجعيت در خوزستان مي باشد آه داراي نفوذ در               

 .ميان قبايل عرب خوزستان مي باشد
حجتيه عليه اصالح طلبان است و به آتاب هاي  نوگرايـان مـذهيب بسـيار حسـاس                  

انبار لويي سردبري روزنامه رسالت از چهره هاي قـدميي حجتيـه اسـت آـه                . است
ايـن  . ت را به عهده دارد وهبرتين روابـط را هيـات موتلفـه دارد             سردبريي رسال 

بدان معنا نيست آه اين گروه از گزند رقيبان در امان بوده است براي منونـه                



از آجنا آه حجتيه به اختالف بني سين و شيعه دامن مي زند در اين رابطه مسـئول                  
 جلد آتاب غري    1500اجنمن حجتيه در استان سيستان و  بلوچستان بازداشت شده و            

خربهـاي  . جماز از منزل وي توسط ماموران امنييت مجع آوري و مصـادره شـده اسـت               
 طلبه در قم توسط وزارت اطالعات به اهتام ختريب          70ديگري مانند دستگريي تعداد     

تـنش در حاآميـت دوگانـه ادامـه         . احتاد شيعه و سين بايد از اين مقوله باشد        
آيـا  .  در نشريه ها نيز هشداري چاپ مي شـود         دارد و هر از گاهي عليه حجتيه      

مانع اصلي حجتيه را دولت خامتي و اصالح طلبان و به اصطالح خط امـامي ديـروز                 
تشكيل مي دهد؟ به نظر مي رسد هراس حجتيه از آا نيست بلكه از جـاي ديگـر                  

با ارتقاي مبارزه مردم ممكن است سـران ديگـر          . است آا از مردم وحشت دارند     
 . نيز به آشورهاي خارجي رو بياورند و يا اينكه پوست عوض آنندحجتيه 

اما قدرت عظيم حجتيه در منابع مايل آن نيز فته است حجتيه با عوامـل خـود                 
مانند طبسي يكي از بزرگرتين مراآز سرمايه يعين آستان قدس رضوي را بـه خـود                

د نظـر را از     حجتيه در مهان اوان انقالب پرونده هـاي مـور         . اختصاص داده است  
 . ساواك دزديد و بسياري از اعضاي آن مي تواند به صورت خمفي مانده باشند

شود آه متاس حجتيه بـا معـاودين عراقـي نيكـو اسـت و در بـني آـا         گفته مي
طرفداراني دست و پا آرده اند، از آن مجلـه سـپاه بـدر آـه بطـور عمـده از                     

ين به جاي نريوهـاي آمريكـايي       بازگشتگان عراقي است ممكن است براي عمليات زمي       
بكار گرفته شوند و برخي نيز احتمال مي دهند آه در ايران براي سرآوب مردم               
از اين نريو استفاده شود بويژه آـه در روزهـاي اخـري بسـياري از هـواداران                  

چندي پيش حمتشمي در جملس شوراي اسـالمي حـزب          . منتظري از سپاه تصفيه شده اند     
تيه مقايسه آردآه نبايد اجـازه ي نفـوذ اعضـاي حـزب             الدعوه را با اجنمن حج    

اما از جانب ديگر روابط اين اجنمن بـا         . مزبور را به دستگاه هاي حكوميت داد      
رفسنجاني رو به تريگي مي رود، گفته مي شود خامنه اي از رفسنجاني مي ترسـد                

لفت اگر اين خما  . و به اشاره اوست آه اجنمن حجتيه با رفسنجاني خمالفت مي آند           
خبشـي از هيـات     . ها ادامه يابد رژمي در صف بندي آنـوني بـاقي خنواهـد مانـد              

موتلفه مانند غفوري فرد آه از سياست هاي هيات موتلفه ناراضي است جدا شده              
جداگانه تشكيل خواهد داد و حجتيه نيز به محايت از خامنـه اي             و حزبي   

 . مستقل روي در روي رفسنجاني خواهد ايستاد
اظهـارات  :  يك عضو آميسيون امنيت ملـي جملـس گفتـه اسـت              1380ور   شهري 17در  

معاون وزير اطالعات در امور فرقه تاييد آننده حتليلي است آه اجنمن حجتيه را              
علي تاجر نيا در گفتگو با خربنگـار        . مورد محايت خبش هايي از حاآميت مي داند       

ف اجنمن حجتيه و ضت با تكذيب خرب روزنامه آيهان مبين بر افشاي ائتال رويداد 
در اين جلسه، نام افرادي به      : آزادي در جلسه آميسيون امنيت ملي، گفته است       

معـاون  . عنوان حاميان اجنمن مطرح شد آه در طيف خمالفان اصـالحات قراردارنـد            
وزير اطالعات از محايت مادي و معنوي برخي آشورهاي خارجي و گروه هـاي خمـالف                

وزيـر اطالعـات  ِاشـراف خـوبي بـر           . تيه سخن گفـت   خارج از آشور از جريان حج     
متاسفانه پس از آن آه برخورد با       . فعاليت جريان هايي چون اجنمن حجتيه دارد      

جرامي اين جريان ها از فاز اطالعاتي وارد فاز قضايي مي شـود مسـاحمه زيـادی                 
اهرم هايي وجود دارد آه مانع از خبورد با رده هاي باالي ايـن              . صورت مي گريد  

 .ريان آه بعضًا در خبش هايي از حاآميت دارند مي شودج
زندگي سياسي حجتيه در خطري جدي است، از يك جانب هـيچ يـك از ايـن رهـربان                   
. مذهيب را بعنوان مرجع قبول ندارد و از جانب ديگر درگري خماصمات گروهي است               

ا اعالم  حزب الدعوه عراق به سرآردگي پس آيت اهللا حكيم مهبستگي خودرا با آمريك            
آرده است و روزبروز از سياست هاي ايران دور مـي شـود گفتـه مـي شـود آـه                     
تعدادي از مدرسني حوزه علميه عراق آه در قم سكونت دارند تشـكيلي بـا نـام                 

گفته مي شـود آـه هـدف از    . تاسيس آرده اند آميته اداره حوزه علميه عراق ;
. ط صـدام حسـني اسـت      تشكيل اين آميته، اداره حوزه علميه عـراق پـس از سـقو            

موسسان اين تشكل عبارتند از حسن جواهري، علريضا حـائري، بـاقر ايروانـي و               
با توجه به آاهش اعتبار روحانيت در ايران حجتيه بـا يـاري             . هادي آل راضي  

. حزب الدعوه نقشه آوچ پايگاه روحانيت شيعه را از قم به جنف درسر مـي پـزد                
حسابرسي در پيشگاه ملت حاضر شود و به        اما به هرحال دير يا زود بايد براي         

هيچ روي مني توانند از مسئوليت هاي اين چند سال شانه خايل آند و بر آمن آـه                  
اين اجنمن با خايل آردن صحنه ي سياسي و بازگشت به زندگي خصوصي با توجه بـه                 
باور به ظهور امام دوازدهم آه ريشه در باور مـردم مـذهيب دارد مـي توانـد                  

 . به زندگي خود ادامه دهدزمان درازي
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ــران  -3 ــاي ايـ ــده مافيـ ــنجاني پدرخوانـ  رفسـ

 !رابشناسيد
هبرماني مشهور به علي اآرب هامشي رفسنجاني يـا عاليجنـاب سـرخ      علي اآرب نوغي

يكـي از خبيـث     ) خورشـيدي  (1314متولـد     ) لقيب آه اآرب گنجي به وي داد      (پوش  
ستيابي به قدرت و چپاول و غـارت هسـيت          ترين چهره هاي تاريخ ماست آه براي د       

 .ملت از هيچ خيانت و رذاليت روگردان نبوده است
رفسنجاني روباه حيله گري آه مهواره دستش با هيات موتلفه در يك آاسه بـوده               

هـم  . و حبق لقب پدر خوانده گروه مافياي ايران را خبـود اختصـاص داده اسـت                 
د و هم اوست آه در دولت خود گـروه          اوست آه اسلحه ترور منصور را هتيه مي آن        

هاي مسلح فداييان اسالم و هيات موتلفه را مي پذيرد و به آا آزادي عمل مي                
دهد با رياست مجهوري رفسنجاني دولت ترور حاآميت مي يابد، او فالحيان را بر              
وزارت اطالعات و امنيت مي گمارد و دستور ترور دآرت خبتيـار و دآـرت قـامسلو و                  

اوست آه در فرداي مـرگ      . و هزاران مبارزه و فعال سياسي را مي دهد        شرفكندي  
مخيين نامه اي از قول او براي مشكيين جعل مي آنـد و خامنـه اي را بـر مسـند                     
واليت فقيه مي نشاند، اوست آه حاج امحد مخيين را خام مي آند تا از طـرف مخـيين                   

تل حاج امحد مي بندد     و سراجنام اين رفسنجاني است آه آمر به ق        . نامه جعل آند  
و هم اوست آه بنا به اعرتاف خود در آتاب عبور از حبران با حيله و نرينگ مخيين                  
. را وادار مي آند تا دولت بازرگان و ضت آزادي و سپس بين صدر را ساقط آند                

مهني خبيث پس از فتح خرمشهر مخيين را وادار مي آنـد تـا  بـه جنـگ خامنانسـوز                     
دست او را نه    . يون جوان ايراني و عراقي بر گردن اوست       ادامه دهد و خون ميل    

تنها در ترورهاي ساختمان حزب مجهوري اسالمي نيز بايـد ديـد، بلكـه حتـا در                 
قبـل از   . ترور قره ني و مطهري و مفتح نيز بايد جاي پاي او را جستجو آـرد               

نشسنت بر مسند رياست مجهوري اوست آه قتـل عـام زنـدانيان سياسـي صـورت مـي                   
و باالخره اوست آه دارايي نفت ، اين ذخـريه ي ملـي را ماننـد گوشـت                  . ردپذي

 . قرباني ميان فاميل خود با حجتيه و موتلفه قسمت آرده است
 

دوم (تـارخيي   حلظـه   رفسنجاني با هيـات موتلفـه يـك           اختالف
 !آفريند مي) خرداد

ي بـا هـامش   ) راسـت سـنيت   (در آستانه ي جملس چهارم آه ماه عسل هيـات موتلفـه             
به اوج خود رسيده بود مهكاري اين دو جناح         ) به اصطالح راست  مدرن    (رفسنجاني  

در آن زمان هر آـه خمـالف        . براي از ميدان راندن خط امامي ها مهه جانبه بود         
رفسنجاني بود دمشن پيغمرب بود و هيات موتلفه در ابـراز وفـاداري بـه هـامشي                 

و حتا يكي از سردمداران اظهار      رفسنجاني از آلمات حمبت آميز دريغ مني ورزيد         



مجعيت موتلفه مهيشه در خدمتش هامشي رفسنجاني بوده و ما در آارهايي آه             : داشت
گفتگو ( دستمان به امام مني رسيد حجت شرعيه اعماملان را از ايشان مي گرفتيم

 سعيد حجاريان -› عضو موثر‹ نقل از  2/11/1374با بادامچيان روزنامه اخبار 
 )18/11/1374-34مشاره 

گروه آارگزاران وابسته   . اما در آستانه انتخابات پنجم اين احتاد شكست خورد        
به رفسنجاني براي گرم آردن تنور انتخابات و فقط براي حفـظ ظـاهر شـانزده                

اثر اين آار   . نفر از آارگزاران دست به صدور بيانيه اعالم موجوديت مي زنند          
جامعه روحانيت دچار انشعاب مي شود      چنان هيات موتلفه را  آشفته مي آند آه          

و مهدوي آين به سوي رفسنجاني مي رود و به مهني سبب نيز مورد طعـن قـرار مـي                    
پيشروي هيات موتلفه آن چنان شدت مـي گـريد آـه بتـدريج عرصـه را بـر                   . گريد

) 1379مـرداد   ( چند سال بعد روزنامه مجهوري اسـالمي        . رفسنجاني تنگ مي آنند   
نوشـت آن روز آـه گرداننـدگان     !عنوان باز هم خبط سياسيدر سرمقاله اي با 

 نفـره نامزدهـاي     30فهرسـت   ) منظورش هيات موتلفه اسـت    (اصلي يك حزب سياسي     
سياسي موردنظر خود براي جملس پنجم را تنظيم و به روحانيت مبارز ارائه آرد              

ي  تن از آا در فهرست ايي اين شكل تثبيت شد آسي منـ             28و با اصرار فراوان     
 سـال   4دانست آه اين حرآت احنصارطلبانه نقطه آغاز حوادثي است آه طراحـانش             

. بعد جمبورند براي سرپوش گذاشت بر روي آن به جعل و حتريف تاريخ متوسل شوند              
 مـرداد   30- 495 به نقل از نشريه انقالب اسـالمي         -1379روزنامه مجهوري اسالمي    (

نگاتنگ خود با رفسنجاني نه تنها      هيات موتلفه در طي دو دوره حكومت ت       ) 1379
به منافع اقتصادي دست يافته بـود آـه حاضـر بـه از دسـت دادن آن نبـود و                     
انتخاب موسوي مي توانست هتديد جدي براي اين منافع باشد بلكه به جز رياسـت               

هيات موتلفه با انتخـاب نـاطق       . مجهوري ساير ادها در دست هيات موتلفه بود       
رفسنجاني با محايت از خامتي ايـن       . وريت را پاميال منايد   نوري مي خواست حتا مجه    

 .خواب را آشفته آرد
آيت اهللا مسعودي در نامه اي از توطئه هيات موتلفه در انتخابات رياست مجهوري              

يك روز مجعه پنج نفر از آقايان هيات موتلفـه بـدون وقـت     :پرده بر مي دارد
وتلفه پس از حبث و گفتگـو بـه         و گفتند هيات م   ) مدرسني(قبلي آمدند در جامعه     

اين نتيجه رسيده و به اتفاق راي داده اند آه از جنـاب آقـاي نـاطق نـوري                   
پشتيباني آنند و ايشان را به عنوان رئيس مجهوري معريف منايند زيرا خطـري از               
طرف آقاي مري حسني موسوي احساس مي شود و شايد ايشان رياست مجهوري را بـربد و                 

ر سوال برود و در اين رابطه داد سخن دادند آه انتظـار             امور اقتصادي ما زي   
اين است آه آقايان جامعه مدرسني هم مهراهي آنند و ما را راهنمايي منايند آه               

در اينجا پس از چند دقيقه اي سكوت حضرت آيت          . ما مهيشه با روحانيت بوده امي     
اتفاق راي دادند   وقيت هيات حمرتم موتلفه تصميم گرفته و به         : اهللا اميين فرمودند  

ديگر چه معنا دارد آه از جامعه رهنمود خبواهد و اين چه انتظاري آه جامعـه                
روز مجعـه   . دنباله رو آقايان باشد؟ آه در اينجا آقايان موتلفه سكوت آردند          

بعد دو نفر از روحانيت مبارز هتران آمدند و جناب آقاي يزدي هم با آقايـان                
 خطر آانديدا شدن آقاي موسوي سخن گفتـه و          بودند و اين آقايان هم درباره ي      

افزودند روحانيت مبارز هتران به اتفاق به اين نتيجـه رسـيده آـه از آقـاي                 
ناطق نوري پشتيباني آند ويل براي احرتام آقايان جامعه، راي گريي نشد آـه از               
مشا آقايان هم رهنمودي بگريمي آه باز آيت اهللا اميين جواب گفتند درصورت تصـميم               

 در جلسـه    …تفاق اين ديگر چه معنايي دارد آه رهنمودي باشد و مهكـاريي             باال
سوم آقاي يزدي و آقاي استادي با حدت و شدت صحبت آردند آه آقا داريد وقـت                 

هست الزم است مهني جلسـه      ) مقصود مري حسني موسوي   ( آشي مي آنيد، خطر از طرف سيد      
د آقا عجله نكنيد زياد وقت      راي گريي آنيم و ختم آنيم آه حاج آقا اميين گفتن          

 در اينجا يك نفر آقاي امني را صدا آرد و ايشان بـريون رفتنـد و در                  …دارمي  
اين حال آقايان گفتند حاال يك رايي گرفته شود آه يك نفر از آقايـان بلنـد                 
شد و آاغذهايي را به عنوان راي پخش آرد و گفت خطر آقاي مري حسني  موسوي در                  

 سـعيد حجاريـان خطـر مهنـدس         -نقل از 17/2/1376 -68اره   مش -عصر ما . (آار است 
 )324-323 رويه -مجهوريت، افسون زدايي از قدرت-موسوي

نيازي به گفنت ندارد آه اين صدا آردن به هنگام آيت اهللا اميين از جانب هيـات                 
موتلفه از پيش طراحي شده بود مهچنانكه از سوي ديگر با تكثري عكس هاي بـدون                

موسوي را وادار بـه     ) خامن زهرا رهنورد  (وي در دوران دبريستان،     حجاب مهسر موس  
 .انصراف از شرآت در انتخابات آردند

با پيدا شدن اين اختالف رفسنجاني به سوي محايت از خامتي رفت و مـردم آـه در                  
پي مطالبات خود بودند از اين اختالف سود بردند و با وجود پشـتيباني صـريح                

 .خامتي را برگزيدندويل فقيه از ناطق نوري، 
نتايج چهارساله اوليه ي رياست مجهوري به زيان هيات موتلفه و در پايان بـه               
زيان رفسنجاني اجناميد و در مهلت آوتاهي آه روزنامه ها قبل از بسـته شـدن                
فله اي پيدا آردند هرآنچه آه مي توانستند افشا آردنـد و هيـات موتلفـه و                 



 .رفسنجاني رسوا شدند
جاني طرفدار اقتصاد آزاد يا به اصـطالح خصوصـي سـازي اسـت امـا                ظاهرًا رفسن 

خصوصي سازي او نوع خاصي است و آن بدين ترتيب است آه آارخانه هاي دوليت به                
قيمت ارزان درميان حزب اهللا و طرفداران سـپاه تقسـيم شـود و آـا نيـز بـا                    

عمال نـه  خوانده مي شود برخوردار شوند و  استفاده از امتيازات خاص آه رانت
تنها اين آارخانه به امر توليد مني پردازند بلكه بيشـرت بـار سـنگني               

 . اقتصادي ديگر بر دوش ملت گذاشته مي شود
 
 
 

 جنايت و فساد هامشي رفسنجاني و خانواده  شرآت
 !با مسئوليت ناحمدود
در سـال هـاي     .  با خامن عفت مرعشي در قم ازدواج آـرد         1337رفسنجاني در سال    

پسرعموي مهسر هامشي آه پيش تر استاندار آرمان بـود          حسني مرعشي   اخري سيد   
 .به جانشيين دبريآل حزب آارگزاران ارتقاء يافته است

 -1: حزب آارگزاران متشكل از خـانواده هـامشي رفسـنجاني اسـت      شوراي مرآزي
 پسر  -4 برادرش حممد هامشي     -3) مديرعامل مرتو (پسر او حمسن    -2 -فائزه رفسنجان   

بـرادر مهسـر هـامشي      - سيدحسـني مرعشـي      -5) معـاون وزارت نفـت    (او علي   برادر  
 و دبريحزب آارگزاران) مناينده(رفسنجاني 
دوره  › مـديرعامل شـرآت مـرتو     ‹و  › 2سرپرست پـروژه موشـكي شـهاب        ‹حمسن هامشي   

مهندسي مكانيك  را در دانشكده پلي تكنيك داشـنگاه مـونرتال آانـادا سـپري                
مهني آقازاده مهراه با    . نگ ايران وعراق در بلژيك بود     او در زمان ج   . آرده است 

) پـدر (و اآرب هامشي    ) عموي حمسن و استاندار سابق قم در زمان شاه        (حممود هامشي   
در ماجراي مك فارلني نقش داشته اند و گزارش  سناتور آمريكـايي تـاور نـام                 

ني  پدرخوانـده و چـپ هـاي جـوان ـ نشـر      –حممد قوچاني .(اين اشخاص آمده است
 )38-37رويه –

در روزهاي اخري هامشي رفسنجاني در پاسـخ بـه شـايعات رايـج در بـاره ثـروت                   
. اندوزي خود گفته است آه ثروت او نسبت به پيش از انقالب آمرت هم شـده اسـت                 
 . امحد توآلي ضمن تائيد اين سخنان به حنوي فرزندان او را مقصر دانسته است 

ب درخيابان آشيخ هادي به اتفاق خليل رضايي        اآرب هامشي رفسنجاني پيش از انقال     
و ايت اهللا  هبشيت يك شرآت بساز و بفروش داشت و مدعي             ) پدر رضايي ها ي جماهد    ( 

بود آه عوايد ناشي از معامالت به مصرف  جنبش و خانواده هاي زنـدانيان مـي                 
 مـرتي   45در  » مصـدقيه   «چندي بعد مدعي شدآه مي خواهد يك شهرك بنـام           .  رسد
 نرسيده به گوهردشت بسازد و  با اين ادعاي دروغني هكتارها زمـني را بـه                 آرج

 فروخت آه پس از انقالب مهني زمني ها  را بعنوان زمني هـاي               55بازاريان در سال    
حسني بروجردي  خبشي از معامالت وي را پيش از انقـالب شـرح داده               .موات پس گرفت  

فقط دنبـال   ! ز در زمني است و بس     رفسنجاني مهيشه مي گفت خري و شر مهه چي        «: است
.  در ناصرخسرو آوچه اي هست به اسـم خـدا بنـده لـو                 !خريد و فروش زمني بود    

رفسنجاني بـه وسـيله     . قسميت از اين آوچه مال حاج مهدي قلي خدابنده لو است          
انتشـارات علمـي    . انتشاراتي به نام علمي با خدابنده لو ها آشنا مـي شـود            

رفسنجاني به وساطت حممدعلي علمي و به هبانـه ي          . آندآتاب هاي اسالمي چاپ مي      
اينكه عايدات اين آار به مصرف آارهاي اسالمي مي رسد و وقف سيدالشهد است و               

هامشي آلمه وقف را    .  ساله مي آند   99مني شود فروخت ، زمني هاي وقفي را اجاره          
مـي  در حاشيه ي سند مي نويسد و بعد از پايان معامله حاشـيه را بـا قيچـي                   

توآلي از شرآاي   . يك پويل هم به ابوالفضل توآلي و نظام انصاري مي دهد            ! برد
شرآت دژ ساز بود و نظام انصاري مهنـدس نـاظر مهـني شـرآت و مهنـدس آارهـاي                    
ساختماني رفسنجاني بود رفسنجاني با دادن رشوه آالنـي بـه رئـيس ثبـت آـرج                 

زد نبش پمپ بنزين آرج     خانه اي براي او در آرج مي سا       . ترتيب آار را مي دهد    
در اداره ي   . و به ارزش يك ميليون و نيم تومان به رئيس ثبت آرج    مي دهد                

. ثبت نشان مي دهد آه حاشيه سند بريده شده ويل آا هم آنرا ناديده مي گريند               
به اين ترتيب رفسنجاني صاحب متام زمني مي شـود          . نوشته بوده وقف اوالد ذآور      

مني آا را به چندين برابر قيمت مي فروشـد و نفـع آن              و بعد از قطعه بندي ز     
دراين ميان مني شد شـرآت      . به جاي سيدالشهدا به جيب سيدآوسه سرازير مي شود        

اينجاست آه رفيق دوست وارد آارزار      . بزگ دژ ساز را باچند آخوند اداره آرد       
فـاه  مهدي هبادران ، حاج حسني فرشچي ، آه از بنيـانگزاران مدرسـه ر               ! مي شود 

نيز هستند، ابوالفضل توآلي ، حبيب اهللا ، فكر مي آنم، شفق آه سرپرست بنياد               
جنگ زدگان بود و بعد هم مسئول آميته امام مخيين شد، حتريريان يـا توفيقيـان                
آه در آارخانه خودآار بيك مناينده اين تيم بود، جعفري شـوهر خـواهر رفيـق                

وف آرايه اي داشـت، عالءالـديين ،        دوست آه قبل از انقالب در جتريش مغازه ي ظر         



مريحممدصادقي  خواهر زاده سپهبد فخر مدرس آه وقيت دستگريش آردنـد هبشـيت خيلـي                
سيد حممود مريفندرسكي از موتلفه آـه       . سعي آرد او را نكشند ويل اعدامش آردند       

هيات هاي موتلفه هم دراين     . رئيس اتاق بازرگاني بود و پسر هبشيت داماد اوست        
 .مايه گذاري مي آرد و هم سود مي بردآارها سر

رفسنجاني زمني را آه از خدابنده لو خريده بود يكجـا بـه شـرآاي خـودش مـي                   
او پس از تقسيم بندي ، رمني را به مـردم فروخـت ويل قبـل از فـروش،                   . فروشد

قيميت راآه شرآا بايد مي پرداختند ، دستكاري آـرد و درنتيجـه شـرآا مبلـغ                 
دراصل اين عمامه برداري رفسنجاني از آساني بود        . اختندبيشرتي براي زمني پرد   

زمني در جمموع شسـت و پـنج هـزار مـرت مربـع              ! آه در شرآت دژساز سهام داشتند     
رفسنجاني به اين سود اآتفا مني آند و مساحت آن را به ششسد و پنجـاه                . بوده

رفسنجاني شرآا وقيت مي بينند     !  يعين با يك نقطه       !هزار مرت مربع تغيري مي دهد     
اين وسط آقاي هبشيت مي شود رئيس حمكمه اي         . سر آا آاله گذاشته جنجال مي آنند      

وقيت هبشيت پا درمياني مي آند، به نفع ديگران راي          ! آه اين شرآا را صلح بدهد     
مي دهد و نه رفسنجاني آخر رفسنجاني مدعي شد آه من سند فروختم، زمني را مرت                

! ن نه مرت آردم خريدم و نه مـرت آـرده  فـروختم                م  !نكردم آه بدامن چقدر است    
! شرآا مي گويند نه ، تو اينجا آلـك زدي           ! سند را خريدم و سند هم فروختم        

خالصه ، مي روند طبق مهان آلك قبلي با بيل و آلنگ و  بولدوزر زمني را آـم و                    
زياد آنند و امالك مردم را باال بكشند آه آشاورزهاي آجنا مي ريزنـد و شـلوغ                 

 آـه   53 و 52درسـال هـاي     . مي آنند و رفسنجاني جمبور مي شود به ضرر تن بدهد          
رفسنجاني ثروت زيادي دراين ماجرا از دست داده بود ، آينه ي هبشيت را به دل                

 )    335-333رويه ( » …مي گريد
رفسنجاني آه قدرت در دست نداشت و  براي سود بيشـرت            ! اين از گذشته درخشان     

له اي متوسل مي شد حال پس از دست يافنت ببه قدرت بايد ديد              به هر نرينگ و حي    
‹  «: خـربي داشـت بـدين مضـمون     8/11/1381روزنامـه هبـار در  .  چه نكرده اسـت 

بزرگرتين معامله امسال بورس هتران ديروز به نام بنياد جامعه الزهرا           
 ›!رقم خورد

ان عرضـه   در اين روز بانك ملت و شرآت سرمايه گـذاري ملـت را در بـورس هتـر                 
 ميليون سهم اين شرآت سرمايه گذاري را        225آردند و جامعه الزهرا نزديك به       

 ميليارد تومان داشت، از طريق مناينده خـود خريـداري           40آه ارزشي نزديك به     
اين چندمني معامله عمده بنياد جامعه الزهرا اسـت آـه در بـورس هتـران                . آرد

 .اجنام مي شود
ر فعـايل در بـورس دارد امـا ايـن بنيـاد بـا               ، حضو 78جامعه الزهرا از سال     

استفاده از مناينده مايل خود داد و ستدهاي بورس را اجنام مي دهد و نـامي از                 
 .خود به جاي مني گذارد

) شرآت مـادر  ( شرآت سرمايه گذاري ملت، وابسته به بانك ملت، شرآت هلدينگي           
ود دارد آه بـا     است آه قوه پارس، موتور ژن و چند آاشي سازي را زير پوشش خ             

 .اين حساب جامعه الزهرا سهامدار اين شرآت ها را حتت پوشش خود گرفته است
پيش از اين، از بنياد خرييه فوادري به عنوان رقيب جامعـه الزهـرا در ايـن                 
خريد عمده ياد مي شد آه با اين حساب به نظر مي رسد جامعه الزهرا توانسته                

 .است در اين رقابت پريوز ميدان باشد
چندي است بنيادهاي خرييه خمتلف در بورس هتران به خريد و فـروش سـهام مشـغول                 

اينكه منابع مايل اين بنيادها براي خريدهايي آه به بزرگرتين خريد           . شده اند 
سال در بورس تبديل مي شوند، از آجا تامني مي شود؟ سوايل است آه هنوز پاسـخ                 

 ». مناسيب براي آن ارائه نشده است
اي اين معامله روزنامه هبار توقيف شد و شايعات باالگرفت و گفتـه             بدنبال افش 

شد آه در اين معامله سه امام مجعه موقت هتران هامشي رفسـنجاني، امحـد جـنيت و                  
براي آاريكاتور روزنامـه    هياهو  . حممد يزدي از سهامداران عمده مي باشند      

ه هـاي   حيات نو در حقيقت براي حتت الشعاع قراردادن اين خـرب و شـايع             
 .مربوط به آن بود

بدنبال افشاي خـرب    : بدنبال مطلب از تارمناي اينرتنيت پيك ايران توجه فرماييد        
 ميليارد تومان در بورس هتران توسط بنياد الزهرا و افشاي نام سه             40معامله  

امام مجعه هتران بعنوان سهامداران اين بنياد آه بصورت وسيع در ايران دهـان              
امداران و موسسان بنياد الزهرا فردي بنـام رسـول تقـي            به دهان مي شود، سه    

گنجي را آه گويا مـديرعامل ايـن بنيـاد و آـارگزار سـهامداران اسـت پـيش                   
انداختند تا خود را مهه آاره الزهرا اعالم آند و سه امام مجعـه هتـران را از                  

 .زير بار افشاگري ها بريون بكشد
سرمايه گذاري بانك ملـت از سـو        خريد سهام   : مديرعامل گروه صنعيت رازي گفت      

رسول تقي گنجي آـه تـاآنون در هـيچ          . بنياد جامعه الزهرا را تكذيب مي آنم      
 40نشريه و حمفلي نامي از او وجود نداشت، ناگهان و پس از افشاي خرب معامله                

ميليارد توماني از سوي روزنامه هبار در صـحنه حاضـر شـد و بـار متـام ايـن                    



خربهـايي آـه طـي چنـد روز         : او مدعي شـد     . ش آشيد غارتگري را يك تنه به دو     
گذشته در مورد خريد سهام سرمايه گذاري بانك ملي از سوي يـك بنيـاد خرييـه                 
پخش شده آذب حمض است، زيرا سهام اين بانك به وسيله گروه صنعيت رازي آه يـك                 

او نگفت آه گروه رازي نيـز خـود در دل           . شرآت خصوصي است، خريداری شده است     
الزهرا فعاليت مي آند و آسي منكر خصوصي بودن بنياد الزهـرا نيسـت،              بنياد  

بلكه حبث بر سر صاحبان آنست آه بنام انقالب و مستضـعفان در منازهـاي مجعـه ي                  
اين مام مجعه ها مدعي ضرورت رسيدگي بـه وضـعيت معيشـت             . هتران ظاهر مي شوند   

دورانـي آـه    . آنندمردم جباي توسعه سياسي اند و از دوران سازندگي جتليل مي            
به موجب آن آارخانه هاي ايران ميان عده اي از روحانيون و  آقا زاده هـاي                 

 .آا تقسيم شد
رسول تقي گنجي آه هيچكس او را مني شناسد، در اظهارات اخريش جمبور شد آمي هم                

من يك آار آفرين اقتصادي هستم و حتصيالمت        : او گفت . در باره ي خويش حرف بزند     
وزه شيمي است، زندگي و فعاليت اقتصادي آـامال شـفاف دارم و هـيچ               صرفًا در ح  

او نگفت يـك تنـه      . گونه نگراني از سرمايه گذاري در طرح هاي عظيم هم دارم          
اين سرمايه چند سد ميليارد تومان را از آجا آورده ؟ و تا حاال آجـا بـوده                  

 !است؟
ته باشـد بايـد ويل      رسول تقي گنجي آه اگر ادعاهايش آوچكرتين جاي تاييدي داش         

فقيه اقتصاد مجهوري اسالمي باشد براي جنات سه امام مجعـه هتـران از زيـر بـار                  
افشاگري هاي روزهاي اخري مالكيت هر آنچه را اين سـه امـام مجعـه در بنيـاد                  

او بـه سـبك اعرتافـات       . الزهرا در اختيار دارند متعلق به خـود اعـالم آنـد           
ام سرمايه گذاري بانك ملت، سهام الستيك       من عالوه بر خريد سه    : تلويزيوني گفت 

 . را نيز در اختيار دارم…دنا، شرآت مهرام، مينو و
اين آقاي گنجي هيچ وجه تشاهبي با اآرب گنجي آه هامشي رفسنجاني را رسوا آـرد                
ندارد، اآرب گنجي در آنج زندان است و تقي گنجي به پاس خوش خدميت با بنز ضد                 

 مگر اآرب گنجي چه گفته بود؟ . جوالن مي دهدگلوله در خيابان هاي هتران 
هامشي آليـه شـايعاتي آـه در خصـوص فعاليـت هـاي اقتصـادي                : اآرب گنجي گفت   

بـراي داوري در خصـوص      . فرزندانشان در جامعه مطرح است را دروغ مي خواننـد         
اقتصادي فرزنـدان وي را ذآـر مـي         اظهارات ايشان يك منونه از فعاليت ها        

 شايعات منتشر شده تا چه حد با واقعيـت سـازگار            آنيم تا روشن گردد   
 :است

يك شرآت هوايي بني ايران و عربستان سعودي با هدف سـفر اتبـاع ايرانـي بـه                  
آليه ي شهرهاي عربستان و سفر اتباع سعودي به آليه ي شهرهاي ايران تاسـيس               

 درصـد   47 درصد سهام ايـن شـرآت متعلـق بـه دولـت عربسـتان و                 53. شده است 
 .ه متعلق به ايران استباقيماند

خبوانيـد  )( ه-ي( درصد آن متعلـق بـه آقـاي          22 درصد سهام طرف ايران،      47از  
( به منايندگي از سوي آقـاي       ) ا-ذ( درصد ديگر به آقاي      25است و   ) ياسر هامشي 

ياسـر  ) ( ه -ي( مناينـده   )  ر -م( با نام مستعار    ) ج( تعلق دارد آقاي    ) ر-م
 .رابطه با اين شرآت چند پرسش مطرح استدر اين شرآت است در ) هامشي 
چنني سرمايه اي از آجا بـه دسـت         ) ياسر هامشي فرزند رفسنجاني   ) ( ه -ي  .( يك  

 آورده است؟
امكـان  ) ر-م( آيا بدون استفاده از رانت آقاي هامشي رفسنجاني و آقـاي            . دو

تاسيس چنني شرآيت وجود داشت؟ و يا اين آه طرف سعودي بـه خـاطر آقـاي هـامشي                   
عاليجنـاب سـرخ پـوش و    -اآـرب گنجـي   (»  . حاضر به چـنني مشـارآيت شـده اسـت    

 ) 190عاليجنابان خاآسرتي رويه 
رفسنجاني آماآان از باالي سر دولت در مهـه عرصـه هـاي سياسـي آشـور دخالـت                   

مهدي هامشي پسر مياني خود را مهراه سـريوس ناصـري رئـيس سـابق               . مستقيم دارد 
 اروپاي سازمان ملل در ژنو به ژنو اعـزام مـي            هيات منايندگان ايران در دفرت    

 .آند تا با يك ديپلمات آمريكايي مذاآره آند
 ميليون دالر   120مهدي هامشي با اهللا آرم در پروژه هاي فالت قاره شريك هستند و              

نام يكـي از ايـن شـرآت هـا شـرآت            . نيز از بانك ها وام دريافت آرده اند         
 درصد از سـهام آن متعلـق بـه مهـدي            73و  مهندسي تاسيسات دريايي نام دارد      

هامشي آه مديرعامل و بقيه به سران سپاه و سلطان پور و وزارت صـنايع تعلـق                 
شرآت توتال الف شريك سوم ضياء مريعماد و موضوع قـرارداد سـاخنت             . گرفته است 

خمزن نفيت درود با قراردادي به مبلغ يك ميليـارد و دويسـت ميليـون دالر مـي                  
گر به نام شرآت تاسيسات دريايي از مجله تشكيالتي اسـت آـه در              شرآت دي . باشد

دوران به اصطالح سازندگي رفسنجاني توسط پسـر دوم وي مهـدي هـامشي از شـبكه                 
 .تاسيسات فالت قاره بريون آشيده شده 

ياسر هبرماني فرزند آوچك رفسنجاني در نزديكي طالقان و در منطقه اي به نام              
انداخته و شرط بندي و مسـابقات اسـب دوانـي نيـز             حمسن آباد پرورش اسب راه      

نقل از اين هفته نوشته علريضا نوري زاده برگرفته شـده           . ( برقرار آرده است  



عالوه برآن ياسر هبرماني در غارت و چپاول اشياي عتيقه دست           ) از آيهان لندن    
توانايي دارد و اين روزها در مازندران در غارهاي آوهستان سـواد آـوه بـه                

 . چرات به دنبال گنج هاي تارخيي و زير زميين آجناستنام 
هامشي رفسنجاني در حلظات حبراني قويرتين مدير دولتش را يعين آرباسچي را تنـها              

او بقدري فرصت طلب و جتربه      . عبداهللا نوري نيز سرنوشيت هبرت از او نداشت       . گذاشت
 . گراست آه از امروز به فرداي او اميدي نيست

روغ مي گويد، براي منونه به اين مجالت آه اآـرب گنجـي از نشـريه                او به راحيت د   
 :مهشهري و ديگر روزنامه ها گردآوري آرده است توجه بفرماييد

 .در دوره ي مسئوليت اينجانب، وزارت اطالعات متيزترين دوره را داشته است «
 من در باره ي فرج سرآوهي از وزارت اطالعات توضيح خواستم يك نامـه اي بـه   -

مـن نامـه    . من نشان دادند آه نشان مي داد او به اختيار خودش در آملان است             
را ديدم اينكه دروغ گفته اند يا راست بايد رسيدگي شود آه وي در آن زمـان                 

 آملان بوده يا نه؟
 .ازخيلي چيزها پاك شد. وزارت اطالعات در دوره من خيلي تصفيه شد -

د و آخرين آن در انتخابات خربگان بـيش  ميزان حمبوبيت من يك روال طبيعي دار -
 . درصد بود60از 

پـيش از   . شناخيت آه از من هست اين است آه نوعًا با حرآت هاي افراطي خمالفم             -
پريوزي انقالب هم افرادي آه مي خواستند افراطي حرآت آنند با من خمالفـت مـي                

منانـد آـه    ناگفته  . ( اعتدال پايه ي سالمت و بقا و استحكام مي باشد         . آردند
اسلحه ترور حسنعلي منصور را رفسنجاني بـراي حفـظ سـالمت و بقـا بـه هيـات                   

 !!)موتلفه داده بود
در مالقاتي هم با سران خط امامي ها داشـتم، گفـتم مـردم راي بـه اعتـدال       -

مشاها سعي نكنيد آه آقاي خامتي را به طرف خالف          . دادند؛ راي به افراط ندادند    
 .اعتدال بكشيد

مناينده ي امـام در شـوراي عـايل         . تح خرمشهر من مسئول جنگ نبودم       بعد از ف  -
تنها مساله اي آه آن موقع پيش آمد اين بود آه امـام فرمودنـد               . دفاع بودم 

آه ما موافق نيستيم آه نريوهاي ما وارد خاك عـراق شـوند، ويل اصـل جنـگ را                   
وقـف شـود يـا      امام اصال اجازه مني دادند آه آسي با ايشان حبث آند آه جنگ مت             

خوب، مشا يا حرف هاي امام را فراموش آـرده ايـد و يـا اينكـه                 . آتش بس شود  
امام حتا يـك حلظـه بـه آسـي اجـازه            . بعضي از آقايان آن را نديده مي گريند       

باالخره امام پذيرفتند آـه     ... ندادند آه با ايشان حبث آندآه جنگ متوقف شود        
 شويد آه مردم نباشند و يـا آـم          اگر وارد خاك عراق مي شويد به آجنايي وارد        

 .باشند
) تن از اعضاي ضت آزادي و مهنـدس سـحابي  23بازداشت ( اگر آن بازداشت ها  -

ويل اگر مربـوط بـه      . مربوط به آن نامه باشد، خطاست و بايد رسيدگي مي آردم          
باشـند، پرونـده بايـد سـري        آن نبوده و آنان پرونده هاي ديگـري داشـته           

يادم نيست آه آن موقع به چه داليلي آا  من هم. قانوني را طي مي آرد  
 »را گرفته بودند؟

هامشي رفسنجاني مسئوليت ادامه ي جنگ پس از فـتح          « : آنگاه گنجي مي افزايد     
درحايل آه به گفته ي سيد امحـد مخـيين،          . خرمشهر را به عهده ي امام مي گذارند       

امام معتقد بودند آـه     در مقابل مسايل خرمشهر     : امام خمالف ادامه ي جنگ بود     
هبرت است جنگ متام شود اما باالخره مسئوالن جنگ گفتند ما بايـد تـا آنـار شـط                   

امـام  . برومي تا بتوانيم غرامت خودمان را از عراق بگـريمي         ) اروندرود(العرب  
اصال اگر با اينكار موافق نبودند و مي گفتند اگر بناست مشا جنـگ را ادامـه                 

اين وضعي آه مشا داريد ادامـه يابـد و مشـا موفـق              بدهيد بدانيد اگر جنگ با      
نشويد ديگر اين جنگ متام نشدني است و بايد اين جنـگ را تـا نقطـه ي خاصـي                    

االن آه قضيه فتح خرمشهر پيش آمده هبرتين موقع براي پايان جنگ            . ادامه بدهيم 
 .است

امـا ضـمن    : خـود مـي نويسـد   1360رفسنجاني فراموش مي آند آه درخاطرات سال 
 .ينكه مايلند جنگ زودتر متام شود صالح مني دانند آه ما آوتاه بياييما

: وابسته نظـامي ايتاليـا گفتـه        « :  مي نويسد  1360/ 15/12و در خاطرات روز     
آشورهاي نفت خيز منطقه مايلند شست ميليارد دالر خسارت جنگ را از طرف صدام              

  ».منصرف شودبه ايران بدهند و ايران از شرط سوم آه آيفر صدام است 
: در مورد بازداشت چهره هاي ملي مذهيب در گفتگـو بـا خربنگـار لومونـد گفـت                 

ليربال هايي آه اخريًا دستگري شده اند آساني بوده اند آه ماهيت جاسوسي پيـدا               
  ».آرده اند و از آمريكا دستور مي گرفته اند

ه آقـاي   آيا جمازات يك نامه ي سرگشـاده انتقـادي بـ          « : آنگاه گنجي مي پرسد   
هامشي رفسنجاني شش ماه سلول انفرادي و اقرار نويسي به سبك برادر حسني است؟              
آقاي هامشي حتمًا به ياد مي آورند آه وقيت براي طرح بودجه به جملس رفتند، دو                



تن از اعضاي آميسيون بودجه از ايشان پرسيدند ما به بازداشـت بقيـه آـاري                
رويـش  : ت آرديـد؟ در پاسـخ فرمودنـد         ندارمي ويل چرا مهندس سحابي را بازداش      

 .زياد شده بود، گفتم بگريند رويش را آم آند
و در دوران هشت ساله ي صدارت آقاي هامشي حدود هشتاد تن به وسيله ي حمفـل   ...

هاي اطالعاتي و به علل سياسي به قتل رسيده اند آه معـروف تـرين آـا قتـل                   
عاليجنـاب  (»  ...بودنـد ... ضلي وسعيدي سريجاني، مهندس برازنده مريعاليي، تف

 )125-123رويه . اآرب گنجي -سرخ پوش 
 :آقاي هامشي در باره ي فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطالعات مي فرمايند

اينها يك اجازه حمدود داشتند، مثل بقيه سرويس هـاي جاسوسـي دنيـا، پوشـش                «
 بـه عنـوان     هايي براي خودشان داشته باشند اين قبيل شرآت ها مني توانسـتند           
اين هم برمي   . مامور اطالعات در مهه جا باشند و در دنيا ارتباط هايي داشتند           

جنگ بود و مـا مـي       . اين در دوره ي من شروع نشده است       . گردد به دوره ي جنگ    
خواستيم از بازار سياه آاال خبرمي و  بـا فروشـندگان اسـلحه ارتبـاط داشـته                  

معمويل مني توانسـت ايـن آارهـا را         يك شرآت   . اين هم آار هرآسي نبود    . باشيم
به مهني دليل بـه وزارت اطالعـات اجـازه          . ابزارهاي اطالعاتي الزم داشت   . بكند  

اواخر دوره ي من معلوم شـد آـه         . داده شده آه از اين پوشش ها استفاده آند        
من شخصًا پـي گـريي آـردم و         ... افراط آردند و مراجعات زيادي در مهني باره شد        

مـا بـدون هيـاهو      . اقتصادي وزارت اطالعـات   م  آردن آار     شروع آردم به آ   
 ».وقيت شروع آردمي به تدريج داشتيم اينها را آم مي آردمي. آارآردمي 

مدعاي آقاي هامشي نه تنها نوري بر تاريكي ها مني افكند بلكه بر تريگي ها مي                
ط در چه زماني وضع شد؟ مبازره با ثروت هاي بادآورده توس حق الكشف. افزايد

وزارت اطالعات و در يك روزنامه ي خاص به آارگرداني عناصر اطالعـاتي از چـه                
زماني آغاز گشت؟ اجياد پوشش براي فعاليت اطالعاتي خارجي چه ربطي به مالكيت             
آارخانه هاي داخلي داشت؟ تامني درآمد توسط وزارختانه و ادها و ارگان هـاي              

ا جمـوز چـه آسـي آغـاز شـد؟ آيـا             خمتلف در چه زماني، در پرتو چه سياسيت و ب         
فعاليت گسرتده ي اقتصـادي در پرتـو رانـت امنـييت، افـراط نـام دارد؟ آيـا                   
استفاده از خط ترانزيت مواد خمدر براي مسايل جنگ و خريد اسلحه صورت گرفت؟              
آيا قتل فاطمه قائم مقامي و سيامك سنجري در رابطه با جنگ و خريـد اسـلحه                 

 قابل حتليل است؟
اليجناب سرخ پوش بايد در دو زمينه ي مشخص به شـهروندان پاسـخگو              ع: نتيجه  

 .باشد
ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر آه باعث به شهادت رسيدن سدها هزار تن              . اول  

از هبرتين فرزنـدان ايـن مـرز و بـوم شـد، هـزاران معلـول برجـاي گـذارد و                      
 .ميلياردها دالر خسارت برجاي اد

 )129مهاجنا رويه ( ر انديشان و دگرباشانقتل هاي زجنريه اي دگ. دوم
مهندس علي اآرب معني فر وزير سابق نفت در طي مقاله اي در جمله ايـران فـردا                  

شجاعت بـه خـرج داده در پـي     ›پنهانكاري نكنيد‹بنام ) 1377مرداد .45مشاره (
اين چه خرب است آـه دوسـت و دمشـن را            : آمد عقد قرارداد با شرآت توتال نوشت      

قراردادي آه دور از چشم ملت ايران و خـارج از           ... شنود آرده است    راضي و خ  
نظارت قوه ي مقننه آشور منعقد گرديده و مهه جا از آن به عنوان يـك توفيـق                  
سياسي و يك عمل انقالبي آه سد حترمي آمريكايي را شكسته و مشت حمكمي به دهـان                 

ه نشـده اسـت آـه       گرچه اجازه داد  ... استكبار جهان نواخته است ياد مي گردد      
حمتواي قرارداد توتال و مهراهان به خارج درز آند ويل شنيده هاي هست آه اصـل                

 .قرارداد را قابل تامل مي سازد
از مبلـغ  . شود طرف ايراني تعهدات سنگيين را بر عهـده گرفتـه اسـت    گفته مي

سرمايه آه در روزنامه ها دو ميليارد و دويست ميليـون دالر ذآـر شـده اسـت                  
شسد ميليون دالر ربح سرمايه است آه در سرمايه گذاري به حسـاب آمـده               مبلغ ش 

قرارداد ظاهرًا به صورت باي بك يعين برداشـت حمصـول بـراي  بازپرداخـت                . است
متداول به خريد حمصول توليد شده از  سرمايه است ويل به حد يك معامله باي بك

سرسيوم توتـال، گـاز     اين امتياز بسنده نشده و در صورت ناآايف بودن حمصول آن          
 پروم و  پرتوناس بدون قبول ريسك حق دارند از توليدات خارج از اين امتياز

باور نكردني است آه گفته شود هباي نفيت آه به ايـن ترتيـب از               . برداشت آنند 
حوزه هاي ديگر در اختيار آنان قرار مي گريد از پيش معني شده و معادل بشـكه                 

 مي شود آه در اين معامله مبلـغ يـك ميليـارد و              مهچنني گفته . اي شش دالر است   
چهار سد هزار دالر حق مديريت براي آنسرسيوم توتال و مهراهان در نظر گرفتـه               

 .شده است آه جزو بدهي طرف ايران به حساب خواهد آمد
مي گويند يكي از آقا زادگان يك بزرگ واسطه معامله بوده و بـرادر زاده آن                

و بيايي داشته در عقد قرارداد عاملي موثر بـوده          بزرگ آه در صنعت نفت برو       
آنچـه در اصـل   : و نويسنده در پايان اين مقاله را چنني پايان مي بـرد  .است

ملي شدن صنعت نفت در سرتاسر آشور ايران به پاميردي مرد بزرگ تاريخ ايـران               



بـه نـام سـعادت      : شادروان دآرت حممد مصدق به تاييد ملت ايران رسيد اين است          
ايران و به منظور آمك به تامني صلح جهاني صنعت نفت در متام مناطق آشور               ملت  

بدون استثنا ملي اعالم مي شود يعـين متـام عمليـات اآتشـاف اسـتخراج و هبـره                   
  ».برداري در دست دولت قرار مي گريد

مقاله معني فر پاسخي درخور از طرف مقامات مسئول نيافت بلكه بـه او ناسـزا                
 . ديد آردندگفتند و او را هت

در طوالني شدن عمر حمسن نورخبش در بانك مرآزي بايد راز و رمزي فته باشد آه                
هيات موتلفه و رفسنجاني در دوره ي گذشته سعي آردند با وجـود خمالفـت حتـا                 

نورخبش نتوانسـت   .  وزير دارايي، حمسن نورخبش را در مست بانك مرآزي ابقا آنند          
نكه لب به سخن باز آند  به پـيش حـاج امحـد               اسرار را هويدا آند و پيش از آ       

فرستاده شد، امروز اگر زنده بود چه بسا دستكم  درمورد ميلياردها دالرهـاي              
 .تقليب آه  حكومت اسالمي چاپ  و پخش آرد  اطالعاتي مي داد

 
 امنيت  به سبك رفسنجاني 

آـرده  خواسته    رفسنجاني پدر خوانده مافياي ايران، مست از باده قدرت هر چه            
او حتا يك گروه اقليت آوچك مذهيب چون ضت آزادي را حتمل نكرد و هر چه                . است

. در توان داشت عليه آا بكارگرفت و توسط گروه هاي فشار آا را هتديد  منود               
اول شب جلسه اي  ... 1360مهر ماه 23پنجشنبه « ::نويسد خود او در خاطراتش مي

ن مهدي بازرگـان، يـداهللا سـحابي، ابـراهيم          طوالني با سران ضت آزادي، آقايا     
از اينكه از سوي حزب اللهي هـا و         . يزدي، امحد صدر و هاشم صباغيان داشتيم        

گفتم، اگـر   . هاي مجعي حتت فشارند، شكايت داشتند و چاره جوبي مي آردند            رسانه
 -عبور از حبـران     .(»موضع صريح در مقابل ضد انقالب بگريند وضع ممكن است هبرتشود          

به زبان ديگر او خود به اينكه سرنخ اين فشـارها و             ) 329 رويه   1360اطرات  خ
 .هتديدها آه در دست اوست اعرتاف مي آند

حسني بروجردي از عوامل تروريسيت هيات موتلفه در خاطرات خـود مـي گويـد آـه                 
بسياري ازهـرج و مـرج دوران دولـت موقـت بنابدسـتور رفسـنجاني و درمقـام                  

درمهني قضايا آه آقاي رفسنجاني معاون وزير آشوربود و          « :وزيرآشور بوده است  
امنيت و نظم آشور را در دست داشت ، اآثر آارهـايي آـه عليـه دولـت آقـاي                    

آميتـه هـا حـرف دولـت را منـي           . بازرگان مي شد، به دستور او اجنام مي گرفت        
آقاي خلخايل مي گفـت برويـد       . خواندند، يعين عكس حرف هاي دولت عمل مي آردند        

!  يارو را بگرييد و  بياوريد، مي رفتند طـرف را مـي آشـتند و مـي آوردنـد                     
وزيـر  . شهرباني اصال به حرف دولت گوش مني آرد ، به وزير آشور گوش مـي آـرد                

 نريوهاي ديگرمانند ما آه متفـرق بـودمي، يعـين            !آشور آي بود، آقاي رفسنجاني    
سن ب، گـروه مـا و گـروه         نريوهايي آه اصل و بازوي انقالب بودند ،مثل گروه ح         

بازرگـان را ديـده بـودمي ويل        . اصال  با دولـت رابطـه اي نداشـتيم           . اآرب ش   
ارتباطي با او نداشتيم ، گزارشي به او مني دادمي، دستوري از او مني گـرفتيم                

دولـت  . يا آساني آه مسئول آارهاي دوليت بودند، ارتباطي با مـا نداشـتند            . 
. ، نه بودجه ي ثبت شده اي داشتيم و نـه حقـوقي              اصال از مقر ما اطالع نداشت     

ما با حاج مهدي عراقي برنامه داشتيم ، اگر عراقي مي گفت برويـد فالنـي را                 
 يا مي گفت برويد فالن آار را بكنيد، مي رفتيم و مي آردمي               !بكشيد، مي رفتيم  

ي اعرتافات حسني بروجردي ـ پشـت پـرده هـا    .(  اصال ارتباطي با دولت نداشيم  !
 ) 283-282رويه - نشرنيما- ويرايش هبرام چوبينه–انقالب 

عبدالكرمي سروش به رفسنجاني در زماني آه لقب سردار سازندگي را داشت و حزب              
اهللا عرصه را به وي تنگ آرده بود و مرتب سخنراني هاي وي را در دانشگاه هـا                  

در پاسـخ   رفسـنجاني   . هبم مي زد پيغام داد بگذارند به خارج از آشـور بـرود            
. در داخل آشور، آنرتل نريوهاي خود را دارمي اما در خـارج آشـور نـدارمي               : گفت

سروش به خـوبي   «!ممكن است برخي از اعضاي سفارختانه ها بر ضد مشا آاري بكنند
مي دانست آه معناي اين حرف چيست در هنگامي آه دآرت خبتيار و دآرت شرفكندي و                

 امور خارجـه و مهكـاري غرضـي در پسـت و             درخارج از آشور با ياري وزارت     ... 
تلگراف و ساير ارگان هاي دوليت ترور مي شوند اين هتديد رفسنجاني بـي نيـاز                

 . از هرگونه تفسريي است
رفسنجاني با گماشنت فالحيان به وزارت اطالعات در ميان وزرا و حتا مناينـدگان              

ياست مجهـوري خـود     جملس ختم وحشت و هراس آاشت بطوريكه هنگام آغاز دوره دوم ر           
خوشبختانه در مورد آقاي فالحيـان، وزيـر اطالعـات            در جملس به شوخي گفت    

  .معرتضي نبود و شايد هم جرات نكردند چيزي به ايشان بگويند
و  حممد قوچاني هم     )  دانشجوي سابق در خط   ( از آينه توزي رفسنجاني اآرب عبدي     

 .دجان بدر نربدند و به دستور وي مدتي زنداني بودن
 
 



 انفجار حمل حزب مجهوري اسالمي و خنست وزيري 
----------------------------------------------------- 

 آيا هدف اصلي در دو انفجار هبشيت و باهنر بوده است؟ 
رفسنجاني در خاطرات خود مي نويسد آه خرب واقعه انفجار را خنستني بار از بيت               

حممـد رضـا    « ت فقط اشاره آوتاهي مي آند آه      و در ذآر جزييا   . امام شنيده است  
 حلظاتي قبل از انفجـار و       1251 به مشاره شناسنامه     1338آالهي فرزند حسن متولد     

نزديك حمل سخنراني دآرت هبشـيت، سـاختمان را         ! پس از جا سازي مبب در سطل زباله       
 بين صدر در مورد انفجار در) 181 پانويس رويه 1360خاطرات سال (» .  ترك آرد

اما اينجانب از ارتش پرسيدم و پاسخ شنيدم آه  گويد آه  حزب مجهوري اسالمي مي
يا ما آرده   . با حماسبه مهندسي اجنام گرفته است     ) انفجار در حزب  ( اين انفجار 

 پيـام  -گفتگو با ابواحلسـن بـين صـدر    ( امي يا سپاه پاسداران، و ما نكرده امي
ل رفسنجاني آه حمل انفجـار را ديـده         حا) 159 رويه   7 و   6مشاره  1378ايران هبار   

آه چگونه مهه سقف سرنگون شده است و پايه هاي ساختمان به آلي رخيتـه اسـت و                  
حتمًا گزارش هاي گوناگون مربوط به اين انفجار را ديده است چگونه از يك مبب               

 در سطل زباله سخن مي گويد؟
نفجـار  حـزب و      اما نكته مهم اين است آه پرونده دو انفجار، يعين پرونـده ا            

خنست وزيري به دادستاني انقالب نرفته و حتا در سـه نوبـت زواره اي در جملـس                  
انـد و پاسـخي نشـنيده         ها در دادگسرتي بايگاني شده      پرسيد آه چرا اين پرونده    

 چه آساني از مطرح شدن و پي گريي اين پرونده ها هراسانند؟. است
 …يي چـون هبشـيت و بـاهنر و          چه آساني از اين انفجارها و آشته شدن مهره ها         

چـنني آـاري    ) براي مثـال جماهـدين      ( سود مي بردند؟ اگر از گروه اپوزيسيون        
سرزده بود بايسيت آن گروه به ميدان مي آمد و به باقيمانـده آـار خـود مـي                   

پس چه نيـازي بـود      . درحاليكه مي دانيم هيچ گروهي به ميدان نيامد       . پرداخت
ا بدين حد مورد اعتمـاد واقـع شـوند از بـني             مهره هايي آه توانسته بودند ت     

بروند؟ آنچه آه جالب توجه است اينست آه در انفجـار حـزب بـاهنر بـه طـرز                   
معجزه آسايي جان بدر برد و فقط در انفجار خنست وزيري بـود آـه او سـراجنام                  

با توجه به شخصيت باهنر آه حتا در خاطرات رفسنجاني شـبحي از آن              . آشته شد 
ان حدس زد آه در انفجار بعدي هدف از بني رفنت باهنر بود نـه               آمده است مي تو   

باهنر هم تراز هبشيت بـود و در جلسـات هفتگـي بـا خامنـه اي و                  . حتا رجايي   
رفسنجاني و هبشيت شرآت داشت و در آليه امور طرف مشورت مهني دوستان و هم ديگر                

 پرورش و پـس     باهنر قبل از رياست مجهوري وزير آموزش و       . روحانيان قرار داشت  
. از آشته شدن هبشيت دبريآل حـزب مجهـوري اسـالمي و مسـئول سـتاد فرهنگـي بـود                   

شب در جلسه مشورتي قواي سه گانه در خنست وزيري، شـرآت            « : گويد  رفسنجاني مي 
آردم، آقاي دآرت عاريف وزير علوم هم بود و دربـاره سـتاد انقـالب فرهنگـي و                  

ريف، معتقـد بـود، سـتاد آـاري اساسـي           آقاي عا . افتتاح دانشگاه ها حبث آردمي    
قرار شد هفته آينده با شرآت مهـه        . نكرده و آقاي باهنر هم جواب درسيت نداشت       

) 146 رويه   -عبوراز حبران   (» ها، تصميم روشين در باره ي دانشگاه ها بگريمي          طرف
اين حرف در گرماگرم جدال با بين صدر آه خواستار بسنت دانشگاه ها بودند بار               

 دارد و به معناي آنست آه باهنر با اين مجـع مهخـواني نداشـت و پاسـخ                   سنگيين
 . مناسب به اين مجاعت را نداده است

اولني اختالف با خط امامي ها در باره ي خنست وزيـري            « :رفسنجاني مي گويد آه     
هبزاد نبوي و دو نفر ديگر از اعضاي آادر مرآزي جماهدين           : دآرت والييت بروز آرد   

ي آمدند، براي منصرف آردن من از موافقت با خنست وزيري دآرت والييت             انقالب اسالم 
آا مي گوينـد،    . نه آا قانع شدند و نه من      . و بيش از يك ساعت صحبت آردند      

گومي   چهره نيست يا سابقه افتخارآميز مبارزه ندارد و من مي         ضعيف است،   
 پـرورش و    بيشـرت روي  . پرآار و پشت آار و متقي و مكتيب است         و   ديناميك

 )335 رويه -عبور از حبران (».آنند مهندس موسوي تكيه مي
جلسه ي غريرمسي غري علين براي مشورت در امر خنست           ... -1360مرداد  13سه شنبه   «  

عده اي از دوستان به دليل روحاني بودن و ادعاي          . وزيري آقاي باهنر داشتيم   
»  عدم مشورت قبلي با آا     آم حترك بودن ايشان، خمالف بودند و عده اي به خاطر          

 . در اين مطلب هم استقالل راي و نظر باهنر آشكاراست 
آقايان مرتضا الويري ... شب به خانه آمدم ... :مهان تاريخ مهاجنا ادامه مي دهد

 شهيد و خمالفت بعضـي از       72و اسداهللا بيات تلفن آردند و در باره مراسم چهلم           
آخر شب آقايان رجايي و باهنر      . بت آردند رفقا، با خنست وزيري آقاي باهنر صح      

 .تلفن آردند و از اين خمالفت ها نگران بودند
خمالفت ها بايسيت حاليت هتديد آميز داشته باشد آه اين دو نگـران شـده و بـا                   

وجود اينكه هر دو در جلسه اي ساعت ها با رفسنجاني گفتگو داشـته انـد شـب                  
نهمه رفسـنجاني نـام ايـن رفيقـان         با اي . تلفن بزنند و اظهار نگراني آنند     

 .هتديد آننده را مني برد



عصر در شوراي مرآزي حزب در دفرت آقاي بـاهنر شـرآت    ... -مرداد 1يكشنبه « 
بعضي از اعضا از اينكه نظرشـان در آابينـه مراعـات منـي شـود، گلـه                  . آردم

ويل حق آقـاي بـاهنر و آقـاي رجـايي اسـت و              . گفتم من هم گله دارم    . داشتند
 )233عبور از حبران رويه  ..(ينه حزبي نيست و حزب بايد دولت را تاييدآندآاب

تا اينجا آمي قضيه روشن تر شده است رفقاي حزبي آـه در حقيقـت مهـان هيـات                   
موتلفه مي باشند آه البته رفسنجاني هم با آا هم عقيـده شـده اسـت دولـت                  

م مـي آنـد آـم       باهنر يك اشتباه ديگـر هـ      . باهنر دولت مورد نظر آا نيست     
رجناندن يكي از بزرگرتين مهره هاي عمامه به سر در رژمي  اسالمي  يعين  مهـدوي                  

جلسه علين داشتيم و حبـث در بـاره آابينـه           -1360 مرداد ماه    25آين است يكشنبه    
خمالفـان بيشـرت از خودمـاني هـا         . آابينه نسبتًا جامعي اسـت    . آقا باهنر بود  

زير آشور، آقاي مهدوي آين و وزير هبداري، آقاي         بودند و بيشرت خمالفت ها روي و      
خمالفت ها به خـاطر آمبـود امنيـت و آمبـود امكانـات              . دآرت منايف دور مي زد    

. گرچه خمالفت ها سطحي و شعار گونه بود       . دفاع هم خيلي قوي نبود    . پزشكي است 
 آقاي مهدوي آين رجنيدند، خمصوصًا از دفاع ضعيف آقاي باهنر و حق هم با ايشـان               

در يكشنبه اول شهريور فهرست ايـن رجنيـدگان   )  عبور از حبران244رويه  . (است
خطرناك آامل مي شود، به ويژه آه پدر خوانده مافياي ايران هـم تاييـد مـي                 

آقايان حمسن رضايي و رضا سيف اهلي آمدند و عجله داشتند، براي حتويـل              «: آند  
آقاي باهنر جـواب مسـاعدي      . يگرفنت مرآز اسناد اسالمي و بريون آردن مدير فعل        

مهـه داده هـا حـاآي از        ) 253 رويـه    -عبور از حبران    (» .نداد و ناراحت شدند   
آنست آه در شرايط آن روز به هيچ ترتيب ديگري جز انفجار در خنست وزيري منـي                 

در حقيقت با   . توانستند از شر اين مزاحم مسج آه باهنر نام داشت خالصي يابند           
اهللا و ماليي آه صاحب نام و عنواني باشد و اسـتقالل رايـي              آشنت باهنر هيچ آيت     

منتظـري  . داشته باشد و  بتواند روزي   جلوي اين گروه در بيايد زنده مناند              
وي اوايل انقالب با اين گروه مهراه است و بدين سـبب مـدارج              . يك استثنا است  

ان قـائم   ترقي را هم طي مي آند و  بدون اينكه خبواهد و داوطلب باشد به عنو               
. مقام رهربي بدون اينكه در قانون اساسي  پيش بيين شده باشد زورچپان مي شود              

منتظري خود از اين انتخاب در شگفت است و خود در خاطراتش نقل مي آنـد آـه                   
يـك حلظـه    . بعدها رفسنجاني گفته بود آه  منتظري بينابني به آار آا مني آيد            

خامنه اي و آشيخ رفسنجاني، مطهـري و        بايد تصور آرد آه اگر در مقابل آشيخ         
مفتح و هبشيت  و باهنر مانند آيت اهللا طاهري در مي آمدند ديگر چيزي براي آا                 

 . باقي مني ماند
مقـداري   :رفسنجاني در خاطرات خود در رابطه با انفجار خنست وزيري مي نويسد

بنـام  آرده بودند بـه عنـوان فـرد ديگـري           ) مجع(گوشت هم، در آيسه نايلوني      
در اين باره بعـدًا مطلـب را درسـت و مفصـل مـي               ( مسعود آشمريي منشي جلسه،     

ابتدا منايندگان خيال آردند اين نايلون متعلق به جنازه آقاي رجايي           ) نويسم
و در پـانويس توضـيح مـي دهـد      …آشـيدند  خيلي متاثر شدند و فرياد مي. است

 امنيـت عامـل انفجـار و        مسعود آشمريي آارمند خنست وزيري و منشي جلسه شوراي        
اينكار براي اين بودآه منـافقني فكرآننـد، نظـام منـي            .  شهريور بود  8فاجعه  

داند آه مسعود آشمريي عامل انفجار بوده و از غفلت آا، براي دسـتگري آـردن                
يعين اينكه تكه هاي گوشت منايشي بوده است ناگفته مناند آـه   .او استفاده شود

ويل اين منايش . گفتند نيز مي آشمريي راهت ادامه داردعده اي در مهان روز شعار 
 براي آسي آه مرتكب چنني آاري شده است ساده انگارانه جلوه مني آند؟ 

رفسنجاني با چند سازمان مافيايي و ماشني آشتاري آه تا به امـروز از حرآـت                
 . باز نايستاده مهكاري هيات موتلفه بر مهه ارآان آشور تسلط يافته است

 
 اف رفسنجاني به داشنت يك سازمان اطالعاتي خصوصي اعرت

آقـاي آنگرلـو از    «: نويسـد  شـهريور مـي  16رفسنجاني در خاطرات خود دوشـنبه  
سازمان فجر اسالم آمد و تقاضاي ترخيص آاالهـاي اطالعـات ظريـف را آـه بـراي                  



آارهايي از اين قبيل، مدتي قبل وارد آـرده و در فرودگـاه و گمـرك مانـده                  
ناشد حتقيق آنم آه اينها را چه آسي و براي چه منظوري، به آـار مـي                 ب. داشت
عصـر،  « :  درست يك ماه بعد ادامه مي دهـد       ) 275 رويه   -عبوراز حبران (» .برد

قـبال  . گروهي از اعضاي فجر اسالم آمدند و درباره آارهايشان مشورت مي آردند           
خواهند آه نقش آقاي      ميمشاور و معني آا شهيد مظلوم هبشيت بوده، اآنون از من            

 1360 دي مـاه     8و در سـه شـنبه       ) 317رويـه   1360خاطرات  (» . هبشيت را ايفا آنم   
اظهار رضايت آامل از اين مهكاري و اظهار نظر اينكه آـا بچـه هـاي                

 )426 رويه -عبور از حبران . ( خوبي هستند
اطالعـاتي  بدين ترتيب رفسنجاني آشكارا اعرتاف مي آند آه در راس يك تشـكيالت              

اين سازمان يكـي از     . خصوصي آه توسط هبشيت بنياد گذاشته شده قرار گرفته است         
ده ها سازمان اطالعات خصوصي است آه ماليان مبتكر آن بوده اند و اختصاص بـه                
رفسنجاني نيز ندارد و هيات موتلفه هم چندين سازمان موازي اجياد آرده اسـت              

 . ن اشاره شده استآه در آخرين نامه حممد رضا خامتي بدا
پيش تر گنجي از فعاليت به اصطالح اقتصادي وزارت اطالعات و قتل فاطمـه قـام                
مقامي گفته بود اما علريضا نوري زاده اطالعات مفصل تري در مورد اين فعاليت              

 : ها بدست مي دهد
 
 

 خبش اقتصادي وزارت اطالعات 
اسـت  ) وق سرمايه گـذاري   يا صند (به صورت يك شرآت سهامي        اين خبش آه عمدتًا     « 

. از بدو تاسيس مهواره توسط چند تن از قوي ترين معاونني وزير اداره مـي شـد                
 درصد سـهام،    20عمده سهامداران شرآت عبارتند از وزارت اطالعات، با آمرت از           

 . درصد سهام80معاونني وزير، مديران آل، پرسنل وزارت با 
 را در سراسر استان هاي ايـران و         اين خبش در زير جمموعه خود شرآت هاي زيادي        

خارج از آشور داشت آه حتت پوشش و عناوين خمتلف به آار اقتصادي مشغول بودند               
و به دستور خامتي در دوره ي وزارت دري جنف آبادي و بعد يونسـي بـه ادهـاي                   

 .دوليت انتقال شدند
› تكـوا ‹ اين خبش اقتصادي وزارت اطالعات در هتران با نـام مسـتعار   دفرت مرآزي

تعاوني آارآنان وزارت فعاليت مي آند و هدف از آن اجنام عمليات اقتصـادي و               
 .سودآور است آه از حمل سود حاصله به پرسنل وزارت آمك مايل مي شود
ي اخري جملـس،      هامشي رفسنجاني در مصاحبه خود با مهشهري، قبل از انتخابات دوره          

 وزارت اطالعات جهت اجياد پوشش و       ادعا آرد آه اجازه تاسيس شرآت هاي جتاري به        
 .توليد درآمدي براي وزارت اطالعات بوده است

فردي به نام آمايل عضو ثابت و اليتغري اين جمموعه اقتصادي بـوده و مهـواره دو                 
از مجله اآربيان ،    . نفر ديگر از معاونني موظف وزارت اعضاي هيات مديره بودند         

 .پورحممدي، سعيد امامي و مصطفا آاظمي
اين شرآت با استفاده از قدرت و نفـوذ وزارت اطالعـات در متـام               
دستگاه هاي اجرايي، حجم عظيمي از مبادالت اقتصـادي آن هـم از             

 .نوع بازار سياه آن را در اختيار خود داشت
 خريد مواد اوليه آارخاجنات از خارج -1
 واردات انواع خودرو -2
 قاچاق انواع آارالهاي ساخته شده خارجي به صورت  -3
اقدام به خريد حمصوالت آارخاجنات داخلي به صورت خارج از نوبـت بـا قيمـت     -4

خودرو، آهـن آالت، لـوازم      : متام شده دوليت و فروش آن در بازار سياه از قبيل          
 ... خانگي و

 دسـتگاه تلفـن آـه در احنصـار     1100در يك نوبت ( خريد و فروش تلفن مهراه  -5
ورت احنصاري خريداري و با يـك ميليـون تومـان           وزارت پست و تلگراف بود به ص      

سود در هر دستگاه بيش از يك ميليارد تومان سود نصيب شرآت خصوصـي اطالعـات                
 .اآرب خوش آوشك واسطه ي اين معامله بود. گرديد

اقدام به اجنام امور ساختماني و احداث جمموعـه هـاي جتـاري و پاسـاژ بـا       -6
شهرداري هتران و اسـتفاده از ميلياردهـا        استفاده از نفوذ وزارت اطالعات در       

 .تومان ختفيف
 مـاهواره، ويـدئو   Reciverسيگار، (اقدام به ورود آاالهاي ممنوعه از خارج  -7
 ...)و

 يك حممولـه    75آه دريك نوبت در اواخر سال       ... حتت عنوان حمموله هاي نظامي و       
واحـدهاي  بزرگ حاوي سه هزار دستگاه ويدئو رسـيور مـاهواره بنـام يكـي از                

نظامي وارد گمرك شد آه با اصرار ماموران وزارت اطالعـات بـراي جلـوگريي از                
آبروريزي حمموله را رها آردند و اين حمموله بي صاحب چند روزي تيرت روزنامـه               

البته بعدًا اين حمموله به نفع بنياد شهيد مصـادره          .( را به خود اختصاص داد    



 .)شد
از به صورت حتويل در انبار، اين روش آه اصـال  اقدام به ورود آاالهاي غري جم -8

( گريد و بعدًا در انبار صاحب آـاال           چرتبازي نام دارد آاال را در گمرك حتويل مي        
به مهان صورت و بـدون طـي تشـريفات ورود و تـرخيص و               ) در هر نقطه از ايران    
حتويل مي دهد و معادل چهل درصـد ارزش آـاالي مـورد             ... پرداخت حقوق گمرآي و   

 .نظر را حق الزمحه دريافت مي منايد
 .اجياد پاپوش براي مصادره اموال مردم به نفع وزارت اطالعات -9

 هفتصد دسـتگاه خـودرو سـواري هونـدا متعلـق بـه دو               75در يك نوبت در سال      
بازرگان به نام هاي مرشديان و جهان بني را به هبانه اين آه مرشديان اقـدام                

ادگاه انقالب مصادره آردند و خودروهـاي مـذآور         به فروش آوآايني آرده توسط د     
را به مثن خبس به شرآت تكوا واگذار گرديد و از اين معامله قريب دو ميليارد                

 .تومان سود نصيب مهكاران زمحتكش آقاي فالحيان شد
اقدام به خروج غري جماز ارز از آشور به صورت داليل با گرفنت درصـدي از ارز   -10

 .ن حق الزمحهمورد انتقال به عنوا
توضيح اين آه در مواردي آه امكان اجنام يك مبادله يـا معاملـه بـا                

معامالت با سرمايه شخصـي فالحيـان،    اين دست از. سود آالن فراهم مي شد  
 آمايل و ساير دوستان و بستگان ايشـان صـورت مـي گرفـت و دو تـن از                  

ت بودنـد   برادران فالحيان در خبش اقتصادي به صورت متام وقت مشغول جتار          
و ظاهرًا هم فقط يكي از آن ها آارمند وزارت بود و دومـي شـغل آزاد                 

 ناگفته ها در پرونده قتل هاي زجنـريه  -علي رضا نوري زاده( » .  داشت
 ) 30-28 رويه -اي 

رفسنجاني انسان هاي آارآمد و فرهيخته را از صحنه رانـد و خـود يكـه تـاز                  
اع و آزمنـد را بـر سرنوشـت ايـران           سياست ايران شد و با خود گروهي مالي طم        

فرمي گويد وي طرح هاي بلند پروازانه و غريمعقويل داشته            مهندس معني . حاآم آرد 
ها گفته بود آه ما طرح وصل آردن خلـيج            است از آن مجله در سفر ژاپن به ژاپين        

فارس به درياي عمان را دارمي و جالب اينجاست آه وزارت جهاد مبالغي هم بـه                
 ايـران   -انقـالب؟   برنامـه   -فر  گفتگو با علي اآرب معني    ( اختصاص داد    اين برنامه 

طرحي براي بندر آردن يزد و آاشان و قم بـه سـازمان             »و يا   ) 50 مشاره   -فردا
برنامه ارائه شده بود آه آب درياي عمان را به درياچه جازموريان پمپ آنند              

مـي افزايـد آـه      فـر آشـكارا       مهاجنا معـني  . تا از يزد و قم بندر آزاد بسازند       
بسياري از روحانيان در مهان روزهاي خنسـتني پـس از انقـالب خواسـت هـاي مـايل                   

 .آردند داشتند و براي اين آار به او مراجعه مي
آمدند و درد دل مي آردنـد آـه           دوستاني بودند از مهني آقايان روحانيان مي        خوب

آا بدهم، نـه  به  بنده هم فقط مي توانستم عرض. خواستند بي پولند و پول مي
  .آردم آه اين امر امكان ندارد ارز خارجي، عرض معذرت را تقدميشان مي

چنني شد آه رفسنجاني و موتلفه و ديگر گروهاي آزمند و طماع با اسـتفاده از                
حبران هايي مانند گروگان گريي و جنگ، هنگامي آه ارز آشور سرسـام آور ترقـي                

نقـل و   . ه ثـروت انـدوزي پرداختنـد      آرد و با دردست داشنت اهرم هاي قدرت بـ         
انتقال اموال منقول و غري منقول و اجياد شرايط احنصار و آمبـود بتـدريج بـه                 
ظهور يك گروه نوآيسه اجناميد آه براي منافع خود از هيچ آشت و آشتاري ابـا                

 .. نداشت و تا خرخره در منجالب فساد خود و آقا زاده هايشان فرو رفته بودند
 
 

 يين آشنت امحد مخ
حاج امحد در سال هاي پاياني زندگاني مخيين نقش آليدي در وقـايع مهـم داشـته                 
است زيرا بسياري از پيغام ها به مخيين و پاسخ آن ها توسط حاج امحد اجنام مـي                  

منتظري در خاطرات خود تصريح مي آند آـه برخـي از نامـه هـاي مخـيين را                   . شد
ها را نوشته باشد و بعضي اشـخاص        مطابقت داده و ترديد دارد آه شخص مخيين آن          

خربه آه نشان داده آا گفته اند نامه يا خط حاج امحد است و يا خط رسويل آـه                   
حاج امحد پس از مرگ مخيين نيز در انتخاب خامنه اي و            . به مخيين نزديك بوده است    

. نامه دروغيين آه رفسنجاني خطاب به مشكيين جعل آرد با رفسنجاني مهراهي آـرد             
 .سيت او هم مانند دوسيت هيات موتلفه با رفسنجاني ديري نپاييداما دو

حاج امحد مخيين چندي قبل از آشته شدنش گويا لب به انتقـاد گشـوده بـود چـاپ                   
شـايعه   سخنان حاج سيد امحد مخيين در يكي از ديدارهاي عمومي خود در جمله اميد

ج امحد بـه نقـل از       سخنان حا . آشنت او را قوت خبشيد و جمله را به توقيف آشاند          
 : جمله اميد آه در آن نوك محله او متوجه باند رفسنجاني است

االن داخل شانزدمهني سـال از عمـر انقـالب اسـالمي هسـتيم و هنـوز بعضـي از                    « 
اند، مشكالت مـديرييت      مسئولني، حتا مسئولني ادهايي آه پس از انقالب تاسيس شده         

ندازند و ندامن آاري هـاي خـود  را          و مسايل خود را به گردن رژمي گذشته مي ا         



 .دانند از ناشي از مشكالت جبا مانده از رژمي طاغوت مي
 .اختاذ تصميمات ناخبردانه در باره ذخاير ارزي مملكت توسط خودمان بوده است

در زمان تصدي پست معاونـت ارزي بانـك         ) حاج اصغرآقا فخريه  ( آقاي دآرت اشان  
هـا دالر ذخـاير       ز آرد و روزانـه، ميليـون      مرآزي مملكت، در خزانه بانك را با      

 .ارزي بانك مرآزي را به جيب گانگسرتها رخيت
جالب اينكه در مهان ايامي آه آقايان براي اخذ وام خـارجي دور دنيـا راه    ...

افتاده بودند، در روزنامه ها و نشريات داخل آشور مرتبـًا مضـرات اخـذ وام                
شـد و سرنوشـت آشـورهايي         ان چاپ مي  خارجي و سرنوشت ممالك مقروض و بدهكار جه       

 .مثل برزيل و مكزيك مثل زده مي شدند
و در .  ميليارد دالر بـدهي اسـت  40 تا 35حاال اعالم مي شود آه آشور داراي  ...

هرچند هفته يك بار، اخبار مربوط به حنوه پرداخت بدهي ها به آملان و فرانسه               
 و نزديك در جرايد چاپ مـي        و انگليس و هلند و آره و ژاپن و بعضي ممالك دور           

شودو يك نفر هم نيست آه اين روزنامه را بردارد بربد بگـذارد جلـوي بـرادر                 
دآرت عاديل ، رئيس سابق بانك مرآزي و دآرت نورخبش، وزيـر سـابق دارايـي و از                  

گفتيد ما صنار به ممالك خـارجي بـدهكار نيسـتيم             آقايان بپرسد آه مگر مشا مني     
 »؟!
شك نيست در اين موارد رفسنجاني      . ان نشريه اميد توقيف شد    از چاپ اين سخن     پس

مهراه با شايعه مسموم شـدن امحـد مخـيين، گويـا            . مورد انتقاد قرار گفته است      
 از روابط آيت اهللا مشكيين با ساواك در قم انتشار يافت آه گفتـه                مدارآي حاآي 

 .شد نقشه رفسنجاني براي ساآت آردن حريفان ارزيابي گرديد مي
. ج امحد در آشنت سيد عبدالرسول حجازي دوست صميمي خود نيز دست داشته اسـت              حا

بـرادر  (در خاطرات منتظري با اشاره به از ميان برداشنت گـروه مهـدي هـامشي                
نكتـه ديگـري آـه      « : در پاسخ پرسش آننده آه از وي مي پرسد        ) داماد منتظري 

بل از اين جريانات    شايد در تشديد اين قضايا نقش داشته اين بوده آه چندي ق           
 در سـپاه    - برادر سيد عبدالرضا آـه اعـدام شـد         -آقاي سيد عبدالرسول حجازي   

اصفهان و مخيين شهر به اهتام مواد خمدر و فساد بازداشت مي شود و در بـازجويي                 
هاي خود عليه آقاي سيد امحد مخيين اعرتاف هايي داشته آـه ايـن اوراق از آيـف                  

جيان در جملس بوده توسط وزارت اطالعات بـه سـرقت           آقاي مريزايي آه مناينده قهدر    
به . مي رود و بعدًا در باز جويي وي اين مسايل مورد  پرسش واقع مي شده است                

نظر مشا آيا مرحوم حاج سيد امحد مخيين وحشت داشته آـه ايـن اوراق توسـط سـيد                   
 مهدي منتشر بشود؟

ندارم، ويل آقاي سيد من اين قضيه آقاي سيد عبدالرسول حجازي را خيلي اطالع  -
عبدالرضا حجازي با مرحوم حاج سيد امحد خيلي رفيق و بـه اصـطالح هـم پيالـه                  

قبل از انقـالب هـم آـه        . بودند و با ماشني سيد عبدالرضا به تفريح مي رفتند         
آقاي سيد امحد مخيين را از مرز گرفته بودند و به زندان قزل قلعه آوردنـد در                 

خـوب ايـن    . ي هر روز براي او ناهـار مـي آورد         آجنا آقاي سيد عبدالرضا حجاز    
. خيلي مهم بود آه آسي از خارج زندان هر روز براي يك زنداني ناهار بياورد              

بعـد يـك دفعـه ديـدمي سـيد          . بعد از انقالب هم اينها روابطشـان حمفـوظ بـود          
عبدالرضا را گرفتند و بعد از چند روز اعدامش آردند و سيد امحد هم براي او                

البتـه مـن از جزئيـات ايـن         .  اين يك مساله سوال انگيـزي بـود        !آاري نكرد 
 ».جريانات خرب ندارم و مني خواسته ام وارد اين مسايل بشوم

منتظري بر اين باور است آه چنني اقداماتي بـراي تثبيـت موقعيـت سـيد امحـد                  
 . بعنوان ويل فقيه بوده است

 از اعرتافـات سـعيد      در مورد چگونگي قتل سيد امحد، علريضا نوري زاده به نقـل           
هاي خمتلفـي مصـرف مـي آـرد           قرص) امحد مخيين ( از آجنا آه او     « : اسالمي مي آورد  

اي جهت از پاي درآوردن او آار سخيت نبود وي مهچنني اشاره مي آنـد                 يافنت وسيله 
در طول سه روز بيهوشي او در بيمارستان ترتييب داده شده بود آه به هـر                : آه

 بيمارستان ممانعت شود، پـس از مـرگ نيـز علـي رغـم               شكل شده از خروج او از     
اصرار مهسر ايشان نگذاشتيم پزشك قانوني داليل مرگ ايشان را پي گريي آنـد، و               

 »  . به مهان اعالميه تيم پزشكي بيمارستان اآتفا شد
اما اعتياد به مصرف قرص هاي گوناگون مرگ را آسان مني آند به مهني سبب گفتـه                 

عوض آردن داروي او آه نتيجه حاصل نشد وپزشـك او نيزآـه              مي شود آه چون با      
به داروهاي آه مصرف مي شد سوظن برده بود به مهني جهت آشته شد و سراجنام بـا                  
رخينت حملول اسرتآنني با خـرده شيشـه در دمپـايي اش توانسـتند او را بـه قتـل                    

 .   برسانند
 در مصاحبه اي آـه تنـها        مهچنني) امحد مخيين ( وي  « نوري زاده خود مي افزايد آه     

پس از مرگش به چاپ رسيد فاش آرد پدرش بعد از فـتح خرمشـهر توسـط ارتـش و                    
سپاه، قصد داشت جنگ را متام آند امـا رفسـنجاني و مسـئوالن سـپاه خواسـتار                  
ادامه جنگ و ورود به خاك عراق شدند چون مي گفتند هدف هاي پشت جبهـه حتقـق                  

تثبيت قدرت خود و از ميدان بـه درآـردن          آه البته منظور    ( »پيدا نكرده است  



 گزارش قتـل هـا و اعرتافـات سـعيد           -علريضا نوري زاده    .) (مهه رقبا بوده است   
 خامنـه   - خنست به قدرت رسيدن زوج سياسي         در چند ماه  « ) 73-72 رويه   -امامي  

 امحد مخيين آه متوجه عواقب مشارآتش در توطئـه عـزل منتظـري              -اي و رفسنجاني    
هـايش بـا مهـدي        ز آگاهي از جزييات امر، بر اثر نشست و برخاسـت          نبود، پس ا  

و موسوي خوئيين ها دست به تالش عبثي براي مقابله با رفسنجاني و بيشرت  آروبي
زد، اما اين تالش ها به جايي نرسيد و زماني آه پيك  و فالحيان از او ريشهري 

ن به دستش رسـاند،     صبا، تصاويرش را مهراه با پري پيكران در آنار بساط افيو          
امام زاده گريان دريافت آـه بـازي را باختـه اسـت و سـراجنام نيـز پـس از                     

و  اي آه بعد از مرگش به چاپ رسيد و در آن فاش سـاخت آـه رفسـنجاني    مصاحبه
عامل طوالني شدن جنگ بعـد از فـتح    و سيد باقر حكيم و حسن روحاني حمسن رضايي

ه بود برويد و جنگ را خامته دهيد چـون          خرمشهر بوده اند و مخيين به آن ها گفت        
مني گذارند مشا وارد عراق شويد، با مرگي مرموز براي مهيشه اسراري را با خود               

دآرت پرتوي آه اخريًا در منزلش در مجاران به قتل رسيد پزشك امحـد              . به گور برد  
قـاتالن، پرونـده هـا و       . مخيين بود و در زمان احتضار او بر بالينش حاضر بود          

را نيز به سرقت بردنـد و بـه گفتـه ي يكـي از بسـتگان       اق خصوصي پرتوياور
هـا، در نشسـت     «فروهر»خانواده ي مخيين، قتل پرتو نيز آار مهان هايي است آه 

هاي خصوصي مكرر از قتل امحد مخيين سخن به ميان مي آورد به هرحـال، در مـدتي                  
بـراي اجنـام    ريشـهري آوتاه با برقرار شدن سلطه ي اطالعات بر متـام ادهـا،   

ماموريــت ديگــري از مجلــه رياســت بعثــه حــج رهــرب، از وزارت اطالعــات خــارج 
 )91-90 رويه - گزارش قتل ها و اعرتافات سعيد امامي-علريضا نوري زاده .(»شد
 
 
 

 فرقان پوششي جمعول براي ترور و آدمكشي
ر بـه   ايـن تـرو   . شـود   چند روز از انقالب نگذشته آه سرلشكر قره ني ترور مـي           

پس از ترور قره ني گفته شد آـه وي جـزء شـوراي انقـالب                . فرقان نسبت دادند  
وي از معدود سران ارتش بود آه مورد اعتمـاد خبشـي از روحانيـان               . بوده است 

بود و بنا به شهادت خاطرات منتظري وي با آيت اهللا ميالني در تدارك يك آودتا                
 بين صدر بدست مي دهد آه مخـيين         بنا به تعريفي آه   . عليه شاه مهكاري داشته است    

از حمور شدن هبشيت وحشت داشت بايد گفت آه قره ني مشخصـات ايـن حمـور شـدن را                    
ارتباط او با آمريكا آه پيش از انقالب با يكـي از مراجـع داشـت مـي                  . داشت

در غري اين صـورت     . توانست او را تبديل به يك مهره ي اصلي پس از انقالب آند            
 منشاء چه اثري بود؟قتل او براي فرقان 

 گلولـه قرارگرفتـه و در       5 مـورد اصـابت      58ني در سـوم ارديبهشـت مـاه           قره
 . بيمارستان مهر جان سپرد

سرلشكر قـره نـي سـاعت     «: روزنامه آيهان روز بعد آگاهي هاي بيشرتي مي دهد
 بر براي برداشـنت       در گوشه حياط مشغول قدم زدن بود آه يك آارگر شيشه           10/11

 آارگر بود آه دو نفر مسـلح         بدنبال ورود اين  .  وارد حياط مي شود    وسايل خود 
افراد مسلح پس از افتادن قـره نـي         . بندند  گلوله مي   وارد حياط شده وي را به     

بر زمني، به مهراه يكي ديگر از دوستان خود آه سـوار بـر موتـور در انتـهاي                   
روزنامه مهامجان به نوشته مهني  ».آوچه انتظار آن دو را مي آشيد، فرار آردند

 در هتل روبروي خانه قره ني مسـكن گزيـده و   29/1/58از چند روز قبل يعين از   
يكي از شاهدان مي گويد آه دو نفر ضارب بصـورت           . خانه را حتت نظر داشته اند     

عادي از خانه خارج شده اند و پس از مواجه شدن با مردم، در آمال خونسـردي                 
 . آه مبادا در فكر دستگريي آا باشنداسلحه را به سوي مردم گرفته اند 

آيهان به دو اعالميه مهزمان آه مسئوليت قتل را به عهده گرفتـه انـد اشـاره                 
مقـام مطلـع    »اما آيهان از قول يك      .  گروه فرقان    -2 سلحشوران خلق    -1دارد  

به احتمال قـوي، يـك گـروه تنـدرو      آه نامش را فاش مني آند نقل مي آند آه 
اصوال : ر سرلشكر قره ني دست داشته است اين منبع مي افزايد            ارجتاعي، در ترو  

حمل شك است آه گروهي در جهت انقالب حرآت آند و دست بـه چـنني عمليـات حتريـك                    
 آميزي بزند

 .. در حقيقت بر اهبام قضيه مي افزايد اين اظهارنظر منبع مطلع
 تـرور آـرده     شود آه گويا آردها، قره ني را        در اين ميان اين شايعه پخش مي       

 . اند آه يك نظامي بنام دريادار جميدي تكذيب مي آند
املللـي    اي اين ترور را از ناحيه قدرت طلبـان بـني            اسالمي طي اعالميه     مجهوري  حزب
اين نشاني از جانب هيات موتلفه آه در حزب مجهوري اسالمي النـه             . ؟ مي داند  !!

بـه  .  خارج منتقل منايـد    آرده است براي اينست آه اذهان مردم را از داخل به          
نظر مي رسد بانيان ترور هنوز از واآنش مردم مي ترسند بـه هرحـال شـايعات                 
براي اين ترور گسرتده است اما بتدريج با ساير ترورهاي پياپي آه رخ مي دهد               
با يك اعالميه يا تلفن شخص ناشناسي آه مسئوليت را بر عهده فرقان مي گذارد               



بـا وجـود    . ه اين ترورها آار گـروه فرقـان اسـت           ظاهرًا مهه باور مي آنند آ     
اينكه آشوري يكي از سران فرقان در مهني مشاره آيهان اظهار مي دارد آه من از                
گروه فرقان ديگر نيستم و چند بار هم در روزنامه هاي ديگر تكرار مـي آنـد                 
سراجنام پس از چند ماه گرفته و او را به جـرم رهـربي عمليـات تـرور فرقـان                    

اما در مورد ترور قره ني مهانطور آه ديدمي مهـه چيـز حـاآي               . مي منايند اعدام  
است آه اين ترور آارسازمان يافته بسيار مرتب و منظمي است بطوريكه ضـاربني              

ني قرارداشت از مدت ها مراقب وي بـوده و            از هتل جم آه در  مقابل خانه قره        
 .اند او را حتت نظر داشته

هشت ماه دادسراي هتران رسيدگي به ايـن پرونـده           ارديب 6بنا به نوشته آيهان     
بازپرس پس از دريافت پرونده و اقدامات اوليه بالفاصـله          . را آغاز آرده است   

در حتقيقـات اوليـه بـازپرس       . به حمل حادثه شتافت و به حتقيق از شهود پرداخت         
معلوم شد دو تن از آارمندان خمابرات آه در خانه جنب سرلشكر ويل اهللا قره نـي                 
مشغول آار بوده اند، آامال تروريست ها را شناسايي آرده و حتا براي جلوگريي              

ويل هتديد قاطع تروريست ها آنـان       . از اقدام آا به مقاومت نيز پرداخته اند       
با روشن شدن اين موضوع، بازپرس مـاموران        . را وادار به عقب نشيين آرده است      

ي حتقيقات و روشن شدن مشخصات بيشرت        هتران خواست اين دو آارمند را برا       5آالنرتي
 فـاش   5مهچنني در حتقيقات ماموران آالنـرتي       . تروريست ها به دادسرا اعزام آنند     

شد، تا دو روز قبل از ترور سرلشكر قره ني، خانه او حتـت حمافظـت پاسـداران                  
انقالب آميته وزارت بازرگاني بوده و بنا به خواست سرلشكر قره ني آه مـوجيب               

بـا  . ظت خود نديده پاسداران نگهباني خانه او را قطـع آـرده انـد             براي حماف 
بروز اين حادثه و روشن شدن اينكه تروريست ها از چند روز قبل در هتـل جـم                  
اقامت آرده و خانه سرلشكر قره ني را زير نظر داشته اند، پاسداران آميتـه               

آار اعزام  وزرا، آليه آارآنان و خدمه اين هتل را دستگري و به آميته وزارت              
طبق اطالع بازپرس درخواست اعزام آارآنان هتل را به دادسرا آرده تا            . آردند

از آنان حتقيق به عمل بياورد مسئوالن آميته حاضر به اعزام آنان به دادسـرا               
 .نشده و خود آار حتقيق از آارآنان هتل خود را آغازآرده اند

 9هرودي سرپرسـت منطقـه       آيهان از قول آيـت اهللا شـا        58 ارديبهشت ماه    8شنبه  
پاسداران انقالب اسالمي نوشت آساني آه خود را عضو گروه و يـا فرقـه فرقـان                 
معريف آرده و اعالم آرده اند ترور سرلشكر قره ني آغاز ترورهـاي ديگـري مـي                 

چون ما عامالن اين ترور را شناسـايي آـرده امي و            . باشد، رجزخواني آرده اند   
 آيت اهللا اين را بر اساس گفتـه هـاي يـك دانـش     ظاهرًا .بزودي معريف خواهندشد

 .آموز آه خرب از ترور داده بود بيان آرده است
 ارديبهشت ماه حممود فرزام بازپرس مسئول رسيدگي به پرونـده تـرور             9يكشنبه  

قره ني اعالم داشت آه افرادي آه به ترور اقدام آرده اند افرادي ورزيـده و                
ردن ذهن ماموران خود را عضو گـروه فرقـان          تعليم ديده بودند و براي مشوب آ      

بازپرس ضمن اشاره به حتقيقات از دانش آموز مربوطه پي برده           . اعالم آرده اند  
اند آه جلسه اي پنج تا شش نفره آه يكي از آا سرهنگ ارتش مي باشد مسـئول                  

بازپرس مربوطه اعالم آرده است چند روز ديگـر نقـاب از            . اين ترور بوده است   
 .ملني ترور برداشته مي شودچهره عا

طي جلسـه اي آـه بـا حضـور          : يك مقام قضايي در باره ي اين گونه موارد گفت         
 مسئوالن آميته هاي مناطق تشكيل قرار بر اين شده آـه            - دادستان -وزير آشور   

آميته ها به هيچ وجه حق مداخله مستقيم در رسيدگي به جـرم و يـا حتقيـق از                   
حمـض مشـاهده جرمـي، متـهم را دسـتگري و حتويـل              متهم را نداشته باشند و بـه        

ويل بـا موضـوعي آـه پـيش         . ماموران آالنرت حمل آه ضابطني دادگسرتي هستند بدهند       
 .آمده مثل اينست آه دستورات مسئوالن منطقه به اين آميته ابالغ نشده است

در حال حاضر حتقيقات مهه جانبه اي از سوي بازپرس دادسراي هتـران و مـاموران                
 پريامون ماجراي ترور سرلشكر ويل اهللا قره ني آغاز شده است و پيش بيين               5رتي  آالن

 .مي شود به زودي نتايج حاصله از اين حتقيقات اعالم و به اطالع عمـوم برسـد  
 ارديبهشت ماه خرب از مراسم يادبود قـره نـي           10اين در حايل است آه روزنامه       

ني نيـز دفـن       اسم پرونده قره  در قم از طرف جامعه روحانيت دارد و با اين مر          
 مرداد در رشت عليه مصدق عمل آرده بود وسپس رئـيس            28قره ني در    .   گردد  مي

 باسفارت آمريكا براي اجنام يـك آودتـا متـاس گرفـت     1336او درسال .  شد 2رآن  
مهمرتين عناصري آه با قره ني ارتباط داشتند امحد آرامش ، حسن ارسـنجاني ،               .

قره ني قصد داشت پس ازتكودتا دآرتعلـي        . ر حجازي بودند    حممد درخشش و حممدباق   
ظهـور  .( اميين را، آه دراين زمان سفري ايران در آمريكا بود، روي آـار آورد             

- نقـل از حسـني آباديـان         -484-479 رويـه    – 2 پوشـينه    –وسقوط سلطنت لـوي     
 )226ه موسسه مطالعات وپژوهش هاي سياسي   روي–زندگينامه سياسي دآرت مظفربقايي 

 ارديبهشت ماه مطهري ترور مي      12اما روزهاي آينده آبسنت حادثه ي جديدي است         
ضارب در ساعت ده و     . گردد و اين ترور نيز به گروه فرقان نسبت داده مي شود           

دفـرت  . نيم شب با شليك فقط يك گلوله به پيشـاني وي، او را از پـاي درآورد                



در جهت مبارزه با    « :  گفته است    روزنامه آيهان اعالم داشت آه تلفن ناشناسي      
 سيد مرتضا مطهري رئيس شـوراي انقـالب را تـرور    - گروه فرقان -ما آخونديسم

 ».اين شخص بدون اينكه اطالع بيشرتي بدهد تلفن را قطع آرد. آردمي
اگر آشنت مطهري براي مبارزه با آخونديسم بود آشنت قره نـي بـراي چـه بـود؟                  

و مطهـري بـا آزمايشـي آـه آردنـد نـام جعلـي                احتماال عاملني قتل قـره نـي        
را آه هيچ سابقه و زمينه اي درجامعه نداشت و ممكن بود چـپ              » سلحشوران خلق «

 .  ها را نيز آشفته آند آنارگذاشند و به ترور زيرنام فرقان پرداختند
 از خانه مطهـري تلفـن مـي         1360 فروردين   13در خاطرات رفسنجاني آمده آه در       

رفسنجاني مي گويد آـه يكـي از پاسـداران خـود            . ديد شده اند  شود آه تلفين هت   
اما مي دانيم آه    ) 55رويه  -عبور از حبران    (براي حمافظت به خانه او مي فرستد      

اين پاسدار نتوانست نقشي در دفاع از مطهري ايفا منايد اما مني گويد آه چرا               
 آـنرتل تلفـن     درحاليكه مي دانيم آه سعادتي با     . تلفن مطهري را آنرتل نكردند    

بـراي  . دستگري شد و بسياري از گروه ها از مهان اوان انقـالب زيرنظـر بودنـد               
نزديك غروب آقـاي رضـا زواره اي        «: مثال در سي ام خرداد مهان سال مي نويسد        

مسئول ستاد امنيت آمد و نوار ضبط شده از ارتباطات تلفـين مرآـز فرمانـدهي                
ا آورد آـه برنامـه وسـيع ختريـب و           جماهدين خلق با رابط هاي آشوب خياباني ر       

امـا از آن طـرف از مسـئولني         ) 164مهاجنـا رويـه     (».آشوب آا را مشخص مي آرد     
معموال اهل علم   : آميته مرآزي انقالب بشنويد آه در مورد ترور مطهري مي گويد          

حمافظ ندارنـد و آيـت اهللا مطهـري نيـز هـيچ حمـافظ و گـاردي نداشـته انـد و                       
 .تفاده از مهني امر توانسته اند به هدف دست يابندسوءقصدآنندگان با اس

حال بايد رفسنجاني بايد پاسخ بدهد آه چگونه بـا وجـود هتديـدات جـدي آـه                   
مطهري داشته و قويل آه وي داده بود اين حمافظ در آجا بـوده اسـت؟ وقـيت آـه                    
منتظري در خاطراتش مي نويسد آه رفسنجاني در مورد وي گفته بـوده اسـت آـه                 

طبيعي است مطهري را اصال منـي توانسـت حتمـل      بينابني بدرد ما مني خوردمنتظري
مطهري نظريات نزديك به بازرگان داشت و با توجه به حمبوبيت و نزديكـي              . آند

او به مخيين او مانع بزرگي حمسوب مي شد، فرقان اگـر خواسـتار برداشـنت مـانع                  
ديگر آخوندهاي دايناسور   مطهري نسبت به    . ارجتاعي بود مطهري اولني مانع نبود     

بسيار مرتقي بود وروابط بسيار نيكويي با مخيين داشت وبنابه توصيه وي در راس              
هيات موتلفه قرار گرفته بود بدين سبب ترور مطهـري را در جـاي ديگـري جبـز                  

اين جا جبز رفسـنجاني  و يـاران موتلفـه اش نيسـت اآـا                . فرقان جستجو آرد  
با بودن مطهري حضور رفسنجاني بسيار      .  مي بردند  بيشرتين سود را از اين ترور     

آمرنگ مي بود و با توجه بـه روابـط او بـا ضـت آزادي و بازرگـان وجـودش                     
 .خطرناك بود و بدين جهت از ميان برداشته شد
ديشـب گروهـي از دوسـتان در        «: دآرت يداهللا سحابي در مورد چگونگي واقعه گفـت        

. آه البته خود من در مجـع آـا نبـودم            خانه ما مجع بودند و مالقاتي داشتند        
 بود آه استاد مطهري به اتفاق حاج تلخاني و يكي ديگـر از              30/10حدود ساعت   

امـا  . دوستان از خانه خارج شدند تا از اتومبيل حاج تلخاني به منزل بروند            
چند حلظه بعد از خارج شدن آا از خانه، صداي يـك گلولـه شـنيده شـد و مـا                     

بعدًا فهميدمي آه وقيت حـاج      .  بريون رفتيم و متوجه حادثه شدمي      سراسيمه از منزل  
تلخاني و مهراه ديگرشان مشغول صحبت در آنار خيابان بوده اند، استاد مطهري             

اما هنوز چند قدم بيشـرت از       . از آا جدا مي شود و به طرف اتومبيل مي رود            
گلوله اي شهيد مي    آا جدا نشده بودم آه مورد هجوم قرارمي گريد و با اصابت             

 ».شود
جالب اظهارنظر ترديد آميز آن روز علي مطهري فرزنـد مرتضـا مطهـري در                 نكته

ممكـن اسـت    . احتمال قوي گروه فرقان مذهيب نيست       به«:مورد گروه فرقان مي باشد    
عوامل ضد انقالب باشد آه زير پوشش مذهب اين ترورهـا تـاثري بسـيار قـوي در                  

 حتريك احساسات مردم عادي شد آه تـازه بـا حـرارت             اجياد جو مذهيب منود و موجب     
از جانب ديگر به مهني اندازه      . صحنه سياسي ايران گذاشته بودند      انقالبي پا به    

 ».هاي چپ و آمونيست تنگ آرد هاي گروه عرصه را براي فعاليت
اما امروز علي مطهري با توصيه و نفوذ رفسنجاني امتياز جمله جام جم را آه                

ح راست مي باشد را اداره مي آند و اي بسا روزي بدانـد آـه مهـني                  هوادار جنا 
جناح راست آه امروز از چاپ آتاب هاي مطهري جلـوگريي مـي آنـد و در راس آن                   

 .رفسنجاني عامل اصلي قتل پدر بوده اند
 ارديبهشت روزنامه از جانب گروه مشتمل از پاسداران اعالم مي منايد آه             15در  

مهـني روزنامـه    .طه با ترور آيت اهللا مطهري دسـتگري شـدند  هشت نفر به اهتام راب
تصريح مي آند آه داليلي بدست آمده آه نشانه هايي از شـرآت دو تـن از ايـن                   

خربنگار . متهمان با ترور حضرت آيت اهللا مطهري و سرلشكر قره ني را در بردارد             
الـه  آيهان خود نكته حريت انگيزي را مي افزايد آه روز بعـد از تـرور آيـت                  

مطهري دو دخرت جوان آه مشغول پخش اعالميه هـاي گـروه فرقـان بودنـد، توسـط                  
ويل ايـن دو دخـرت      .  انقالب اسالمي دسـتگري شـدند        9پاسداران گروه ضربت منطقه     

؟ اينكه پـس از     !جوان پس از حتقيقات اوليه از سوي ماموران آميته، آزادشدند         



ي آزادانه اعالميـه فرقـان را       ا  اعالم اينكه عامل ترورها فرقان است هنوز عده       
آـا  ! پخش مي آنند عجيب نيست؟ و عجيب تر از آن اين پاسداران ضربيت مهربان             

از دو نفر مظنونان قتل قره ني و مطهري هم ديگر خربي منـي              . را آزاد مي آنند   
 . شود

اي   سيد ابراهيم حبرالعلومي يكي از مقامات حفاظيت هتران آه مسئوليت واحد ويژه           
رآز آشور بر عهده دارد در بـاره گـروه فرقـان ايـن اطالعـات را در                  را در م  

و در آن زمان    .  متشكل شد  1342اين گروه در سال     «: اختيار آيهان گذاشته است   
 اين گروه ضمن اعـالم      42اما پس از ماجراي خرداد      . نفر عضو داشت     50در حدود   

ه انقـالب در    مباني عقيدتي خود تاآيد آرد آه اعتال و رشد ايـران و در نتيجـ              
 حـد    دانيم تـا چـه      آه مي (اين آشور بايد بدون ارجتاع سرخ و سياه و روحانيت           

اين گروه سهم   . و در مسري نظامي و سياسي قرار بگريد       ) روحانيت مبارز الزم است   
حال آنكه ديدمي آه با روحانيت مبـارز        . انگارد  روحانيت را در مبارزه هيچ مي     
 .بود آه انقالب به نتيجه رسيد

رالعلومي در مورد اعتقادات مذهيب گروه فرقان اظهار داشت آه اين گروه بـه              حب
خدا و قران اعتقاد دارند، اما پيغمرب و امام را فقط افراد هومشندي ساخته و               
پرداخته حميط مي دانند و چون به امام اعتقاد ندارند، بناچار به رهربي نايب              

 گـروه راه حـل سياسـي را در          در اوضاع فعلي ايـن    . االمام نيز معتقد نيستند   
.  نفـر اسـت    33 يـا    32ترور و اعمال نظامي و تاآتيكي مي داند و اعضـاي آن             

اينها با ترور قصد دارند حتمل دولت بازرگان را به حداقل برسانند تـا عكـس                
  ».العمل شديدي در برابر مردم و اعتصابات نشان بدهند

اما بسـياري   .  ترديد دارد   فعاليت داشته است جاي    42اينكه اين گروه از سال      
 در تظاهرات آشـنا شـدند و نـه          57از مردم با اعالميه فرقان در آستانه سال         

 ماليان آه در هر سوراخي سر مـي         42بر فرض فعاليت اين گروه از سال        . پيش تر 
آردند تا فرياد واشريعتا سردهند و از يك سطر نوشته هاي دآرت شريعيت پرياهـن               

 سطر عليه فرقـان جـايي ننوشـته  و يـا در منربهـا                 عثمان مي ساختند چرا يك    
چيزي نگفته اند؟ چرا اين قصد و نيت سازماني را از روي اعالميـه هـاي ايـن                  
گروه بيان مني آنند و حبرالعلوم بايد بيايـد و ايـن مسـايل را ازقـول آـا                   
بگويد آه يك خط درميان نيز مواضع فرقان را تصحيح آنـد؟ چـرا يـك اعالميـه                  

 اين مورد گراور نشده است؟ بر فرض بودن اين گروه و شناسايي دقيق              فرقان در 
آن چرا اين اشخاص دستگري و اطالعات آا در اختيار مردم گذارده نشد؟ البتـه               
بسياري هنوز اعالميه هاي رنگي آه در اوايل انقالب پخش با امضاي فرقان پخـش               

بـود و از موضـع ضـد        مي شد بياد مي آورند ويل اين اعالميه بيشرت ضـد آخونـد              
حتا اگر ترور و مفتح، مطهري را بپذيرمي ترور قره نـي            . ارجتاعي سخن مي گفت     

و ديگر ترورها چگونه قابل تفسري است؟ به نظر مي رسد ازنام فرقان ايت سوء               
 . استفاده شد تا آساني را آه خار راه بودند از ميان بردارند

ري به خاك سپرده مي شود در حاليكـه  ارديبهشت در هتران جنازه مطه  15باري در    
سازمان هاي چپ نيز جمبور به حمكوم آردن اين ترور شده اند حتا سازمان پيكار               

در هنگامي آـه خوشـه چينـان انقـالب           . نيز به صف تسليت دهندگان پيوسته است      
ازمخيين تا رفسنجاني با دردست گرفنت يك دستمال بروي ديدگان خويش  تاثر خـود               

اين صحنه مرتب مهراه با تصنيف جانگدازي آه سـاخته شـده            (دادند  را نشان مي    
نكته جالب اينكـه مهـني ترانـه نيـز مـورد            . از راديو و تلويزيون پخش مي شد      

خمالفت شديد ماليان واقع گرديد و پخـش آن را حـرام  دانسـتند ويل در آن جـو                    
ك سـاعت   ناچار به سكوت شدند، قطب زاده در آن زمان مي گفت بعضي ها تيك تـا               

حتا آيت اهللا خوانساري تاآيد دارد آـه شـهادت مطهـري            ) را هم حرام مي دانند    
پايه هاي مجهوري اسالمي را مستحكم تر آرد تنها سازمان فـداييان خلـق نكتـه                

بـا  ) تـرور (اگر ماهيت آن    «: تازه اي در اين رابطه منتشر ساخت و متذآر شد         
جياد مي آند و به دست راسيت هاي        هشياري فاش نشود ميان نريوهاي جامعه اختالف ا       

افراطي آه آلت امپرياليسم و صهيونيسم هستند فرصت مي دهد آه هرچه بيشرت از              
ارديبهشـت  17آيهان دوشنبه   (» .اجياد شرايط دموآراتيك در جامعه جلوگريي آنند      

 .اين نكته بسيار درسيت بود آه بعدها بدان توجه الزم وآايف نشد) 58ماه 
آيندگان مورد بي مهري مخيين واقع مي شود ظاهرًا مخيين به حنوه ي             مهزمان روزنامه   

. درج مصاحبه وي با اريك رولو نويسنده لوموند در مورد قتل مطهري معرتض است             
ويل آيندگان مي نويسد منت خربي را آه خربگـزاري پـارس بـا ترمجـه بـين صـدر در                     

نظـر ويل فقيـه خـوش       اختيار وي گذاشته چاپ آرده و مني داند آجاي اين خرب به             
بـا دريـغ بسـيار ايـن        ( اما چه آسي جرات پرسش از امام را دارد؟          . نيامده

در شهرستان ها تابلوي آينـدگان را       )مشاره از روزنامه آيندگان را من نيافتم      
مديريت آيهان  . پايني مي آشند و چيزي مني گذرد آه اين روزنامه تعطيل مي شود            

ن است آـه طرحـي از تـرور مطهـري را هيـات              نيز تغيري پيدا مي آند، هبانه اي      
در فضـاي   . روزنامه پيغام امروز هتديد مـي شـود       . مديره قبلي چاپ نكرده بود    

رعب انگيز اعدام هاي گروهي  آه مخيين ترور خبتيار و شـاه و شـريف امـامي را                   



آزاد اعالم مي آند، خلخايل دامي هتديد به اعدام مي منايد و هر روز عـده اي در                  
شهرستان ها اعدام مي شوند، روزنامه ها هر شب نام و عكس چند نفـري               هتران و   

را آه  دين اسالم را پذيرا شده اند  چاپ مي آند، پيش نـويس قـانون اساسـي                    
قبلي آنارگذاشته مي شود و زمينه براي استقرار استبدادي تازه اي اين بـار              

 .بنام دين آماده مي شود
دپايي از قاتل و يا قاتلني پيدا شده و          ارديبهشت ماه آيهان مينويسد ر     29در  

شهود اطالعات گرانبهايي در اختيار بازپرس گذاشته اند و قاتل و يـا قـاتلني               
اما مي دانيم آه اين وعده ها عملـي نشـد ويل ايـن              . بزودي دستگري خواهند شد   

مخيين  در چنني گـريوداري      . ترورها موجيب گرديد براي تنگرت آردن حلقه ي استبداد        
 !ه اعالم مي آند اشتباه آردمي آه انقالبي عمل نكردمي است آ

 آيهان خرب ازترور مديران آيهان حسني مهديان و حاج مهدي           58 شهريور   4يكشنبه  
 .عراقي دارد 

 حاج مهدي عراقي در دم  آشته مي شود  ويل حمافظ مسلح آا سامل مي مانـد بـا                    
منطقي اين مي   ! اخته بودند اين تفاوت آه سالح وي را با ترياندازي از آار اند          

حسني بروجردي  . بود آه اول حمافظ مسلح را بكشند آه مي توانست خطرآفرين باشد           
بروجردي بنابه گفته   . با توضيحي آه مي دهد تا حدودي مساله را روشن مي آند           

خود  آه پس از آشتار آردستان دچار حتول شده و ديگـر منـي خواهـد بـا هيـات                     
    ا متوجه ترديد وي شـد ه انـد اورا پـيش حـاج مهـدي                موتلفه مهكاري آند و آ

 . رفتم پيش حاج مهدي …«:وي مي نويسد  . عراقي مي فرستند
 چي شده جوون ؟: گفت

يك نصيحت  به تو مي آنم ، اينهايي آـه           : گفت  . جريان را برايش توضيح دادم    
 تـو آمـدي      !براي من گفيت مساله اي نيست ويل اين قدر سفره ي دلـت را وانكـن               

من درجريان آارهـاي توهسـتم ، ويل هبـرت          ! نشسيت مهه  چري را براي من گفيت ، نگو         
حاالگفته اند چنـد روز بيـايي مـزاحم مـن شـوي تـا               . است آه آمي صبورباشي     

 .ببينيم چه مي شود
حاجي : روز دوم يا سوم گفتم      . خالصه، ما شدمي راننده وحمافظ حاج مهدي عراقي         

 .اشم و هم حمافظ، من مني توامن هم راننده ب
 احتيـاج    بچه ، تو را اينجا دنبال خنود سياه فرستادند، من به تو اصـال             : گفت

 !ندارم
 .بدم مني آيد دور وبرت باشم ، حاجي : گفتم 
 .آخه جلوي دست وپامي را مي گريي : گفت

: گفـت   . بعد رفتم پيش شهاب     . چهار پنج روز پيش حاجي عراقي ماندم        
 .نزديك شويسعي نكن خيلي باحاجي 

 چرا؟: پرسيدم 
براي اين آه بعدٌا ازتو گزارش مي خواهند ، تو هـم منـي تـواني گـزارش                  : گفت

بدهي و بني دو تا سنگ آسياب گري مي افيت ، آه هرآدام از اين سنگ ها يكـي از                    
 .يكي  قلدرتر است، تو را مي سابند

 مـي افتـد؟     دراين فكر بودم آه خدايا به آجا دارم مي روم؟ چه اتفاقي دارد            
 . رفتم پيش حاجي . هضم قضايا برامي مشكل شده بود

 چيه ؟ چته؟ دخلوري ؟: پرسيد
يك چيز ديگـر    .واهللا من اصال درهواي ديگري بودم، جاي ديگر سر درآوردم           :گفتم  

 . فكر مي آردم ، يك چيز ديگر شد
 چي ؟: گفت 

 خـودمي ، تـو      آره ؟ مي دومن ، بچه حمل      : گفت  . حرف هاي شهاب را تعريف آردم       
 .را مي شناسم ؟ در ذات تو نيست آدم فروشي بكين 
 گفتم حاجي قضيه چيه ؟ مگر مشا گرفتاري داريد؟

نه ، معموال وقيت آه اتفاقاتي مي افتـد، يـك عـدهاي از گـرد راه بـه                   : گفت  
جاهايي مي رسند، دوست دارند راجع به آدم ها چيزهايي بدانند تا در مواقعي              

 .انند طرف را ذليل آنندآه مي خواهند بتو
 پرسيدم آه مگر مشا چيزي داريد ؟

واسه ي من آه مساله اي نيست ، چرا خبواهند درمورد مـن ازتـو سـئوال                 : گفت  
بكنند، من خودم هبشان مي گومي، اينها آاري مني توانند عليه من بكننـد، آسـي                

  !نيستند
 گفتم آي ؟

من هـر   . يچكدامشان آسي نيستند  اصال مهم نيستند آه بگومي آي ، اينها ه        : گفت  
براي اين  . وقت خبواهم مي توامن پيش امام بروم و هرحريف بزمن امام قبول دارد              

 …. توهم از اين ماجرا خالص شوي و در امپاس قرارنگريي
راستش ، من اول نفهميدم امپاس يعين چه ، ازخودم پرسيدم چـرا لغـت عربـي و                  

مهـني  . يك آارديگه برايت درست مي آـنم        : خالصه ، گفت    ! قراني به آار مي برد    
ايشـان  : گفتم  . جا دم دست من باش و حمافظت حاج حسني مهديان را برعهده بگري              



 چكاره است؟
 .صاحب آيهان: گفت 
 .آيهان آه مال مصباح زاده بود: گفتم 
باباجون، تو خيلي بايد چيز ياد بگريي ، درس خبواني تا اوستا و لـيالج               : گفت  
 . باز هم ليالج مني شويتازه. بشوي 

 گفتم چه طور مگه ؟
. اين روزنامه قبال براي شاه مي نوشت حاال بايد بـراي انقـالب بنويسـد              : گفت  
 اين چه ارتباطي دارد به اين حاجي ؟: گفتم 
ما آه مني توانستيم بياييم ويك ضرب بگوييم آقا اين روزنامـه را مـا               : گفت  

 صورت ظاهر  هم برايش درست مي آردمي، در          گرفتيم و دادمي به انقالب ، بايد يك       
صورت ظاهر اين حاج حسني مهديان صاحب آيهان است ، وگرنه ايشـان هـيچ آـاره                 

حاال آه مي خواهيم صورت نظاهر را حفظ بكنيم، بايد نشان بدهيم آه آدم              ! است
البتـه ايـن آقـا يكـي ازمتوليـان          ! حاال تو بشو حمافظش     ! خيلي مهمي هم هست   

(  » …د است ، بدنيسـت ، يـك چنـدر روي مـي روي بـه خانـه اش                  حسينيه ارشا 
بروجـردي  ) 290-289-288رويـه   -ويراستار هبرام چوبينه  / اعرتافات حسني بروجردي    

حدود بيست روز به حمافظت او ادامه مي دهد وسپس  دوباره به آردستان اعـزام                
مهـديان  پس از اين ماجرا حسـني       . مي شود آه در اين فاصله ترور اجرا مي شود         

در گفتگوي  .  به دنبال زندگي خود مي رود و آيهان باآاله شرعي مالخور مي شود            
باالمشخص است آه عراقي به خود غره است و خود را ليالجي مي داند آه آس خـود                  
را درآستني دارد و هروقت خبواهد مي تواند پيش مخيين برود و تكخال خود را بـه                 

قول او از گرد راه رسيده وقيت نتوانستند        زمني بزند غافل از آنكه حريفان به        
 . نقطه ضعفي از او پيداآنند او را از سر راه برخواهند داشت

ناگفته مناند آه بنا به روايت بروجردي،  شهاب نام مستعار عبـدالوهاب جنفـي               
 .فرمانده گروه توحيدي شهاب از معاودين عراقي است

 

گي و دوسـتانه را تبـديل بـه                     چگونه رفسنجاني يك نزاع خـانواد     
 !ترور گروه فرقان مي آند

ادعاي رفسنجاني در مورد ترورشدن توسط گروه فرقان هبرتين دليـل بـراي  پـوچ                
 .بودن ادعاي  ترورها توسط اين گروه است

 خرب از ترور رفسنجاني دارد آه ديشب در منـزل خـود مـورد               58 خرداد   5آيهان  
گويا بـا ايـن خـرب در        . بد جمروح شده است   اصابت گلوله قرارگرفته از ناحيه آ     

ضمن رفسنجاني به مقام آيت اللهي نيز ارتقا پيدا آرده اسـت ، روزنامـه در                
حمافل نزديك به خانواده رفسنجاني اظهار داشتند آـه         « :  افزايد  ادامه خرب مي  
 ديشب دو نفر به درب منزل آيت اهللا مراجعه مي آنند و اظهار مـي                9حدود ساعت   

 . ما حامل پيامي خصوصي براي آيت اهللا هامشي رفسنجاني هستيمدارند آه
حمافظني به آنان اجازه ورود مي دهند و پس از نشسـنت در اتـاق و                
حرآات غريعادي مراجعه آنندگان آيت اهللا هامشي به قصد آنان آگـاه            

پـس از زدوخـورد خمتصـري يكـي از آنـان بـه ايشـان                . مي شـود    
هنـوز  . ر دو نفر فرار مـي آننـد       ترياندازي آرده و متعاقب آن ه     

آامال معلوم نيست آه چگونه اين دو نفـر توانسـته انـد پـس از                
 ».ترياندازي در اتاق فرارآنند

معجزه از اين باالتر مي شود؟ اينكه افرادي ناشناس آم  شبانه در گـريوداري               
آه ترور رواج دارد بتوانند رفسنجاني اين روباه حيله گر را در اتاق خصوصي              



آيا اين دو نفر توسط حمافظني حتا بازرسي بدني نشـده           .ش ببينند از حماالت است    ا
پـس از   اند؟ در اين خرب اشاره به حمافظني رفسنجاني نشده و معلوم نيست چطور              

آـم يـك تنـه و بادسـت خـايل بـا دو              (زد وخورد ي آه رفسنجاني آرده     
رار آـرده   ها موفق به آشنت او نشـده و فـ           سراجنام تروريست ) نفرمسلح  

اند و معلوم نيست با شنيدن صداي تريانـدازي چـرا حمـافظني بـه يـاري                 
  .نشتابيده اند

براسيت آه داستان بسيار آمدي از آب درآمده ، پـس  رفسـنجاني بـراي رفـع و                   
: رجوع مطلب دوباره در گفتگوييي با روزنامه نگاران داستان سرايي مـي آنـد             

 شـب بوسـيله اف اف درب خانـه          9اعت  عصرمجعه يكي از پاسداران نزديكي هاي سـ       
من آه تصـميم    . اطالع داد آه دونفر ازسوي ناطق نوري براي مشا نامه اي دارند           

بايد به اين شيخ گفت اگر      ( گرفته بودم در مورد آارهاي مردم سخت گريي نكنم          
از جانب رفيق و حمرم مورد اعتماد مشا پيام خصوصي آورده اند چرا مردم را از                

بالفاصله به آـا گفـتم ايشـان را بـه اتـاق             ) مسار مي فرماييد؟  حمبت خود شر  
اين به خاطر اينست آه مردم بتوانند حرفهايشان را         . پذيرايي راهنمايي آنيد  

وقيت من رفتم اتاق پذيرايي ديدم يك جوان بـا پاسـداري در             !! به راحيت بزنند  
ن گفـتم آـه     اتاق پذيرايي نشسته اند با آمدن من پاسدار رفت بريون و به جوا            

او بلند شـد و آمـد ايسـتاد جلـوي           . من آار دارم اگر آاري داريد بفرماييد      
صنديل من چيزي را از جيبش درآورد آه گفت متاسفانه فراموش آرده ام آه نامه               
را مهراه بياورم ويل ورقه هايي آه از جيبش بريون آورده بود مهان رنگ اعالميـه                

سپس در حال صحبت آردن بـا وي،        !!  آمد هايي بود آه پس از ترورهاي اخري بدست       
معلوم نيست تروريسـت خبـت      ( وي بالفاصله دستش را پايني به طرف زير پرياهن برد         

برگشته چرا اينهمه فرصت را در مورد ايشان از دست داده در حايل آـاي دگـر                 
را در خيابان ظرف چند دقيقه از بني برده حاال آه بـه اتـاق پـذيرايي آقـاي                   

ه پيدا آرده اين دست و آن دست مي آند؟  گويا ايـن شـخص بـراي                  رفسنجاني را 
پخش اعالميه به منزل ايشان آمده بود آه حضرت را ارشاد و راهنمايي آنند نه               

براي من آه روشن شده بود آـه او قصـد           . و اسلحه را بريون آشيد    ) براي ترور؟ 
اسـلحه بـود    سويي دارد و فاصله اي نيز با وي نداشتم بالفاصله مهان دسيت آـه               

عـرض نكـردم آقـاي      .(و او از خودش دفاع مي آـرد       . گرفتم و با وي گالويز شدم     
رفسنجاني رستم صولت است و تروريست محله آننده با اسلحه آتشني تبديل به يـك               

رفيق وي درحياط نيز جلوي پاسداران را مي گرفت آـه           ) مدافع مفلوآي شده است   
ر، جناب رفسـنجاني معلـوم نيسـت        يك مرد جنگي به از سد هزا      ( نيايند به آمك  

اين پاسداران بي عرضه را از آجا پيدا آرده است آه يـك فرقـاني جلـوي يـك                   
گروه پاسدار را بـه تنـهايي مـي گـريد، از جانـب ديگرمشـخص نيسـت فرقـاني                    
مامورترور حضرت پيزوري از آب درآمده يا اينكه رفسنجاني بـه انـواع فنـون               

وقيت آه رفيقش ديد وي مني توانـد        )  آرده   جنگي آشنا بوده و حريف را ناك اوت       
عـرض نكـردم فرضـيه دوم       (در اتاق پذيرايي آاري اجنـام بدهـد و گـري افتـاده            

خامن بنده و ساير اعضاي خانواده نيز آمدند         ) جنگاوري رفسنجاني آارساز بوده   
اين تروريست فرقاني برعكس تروريسـت      ( آرد  به آمك و او پاسداران را هتديد مي       

آه مخ مطهـري و قـره نـي و مفـتح را پريشـان آردنـد بسـيار آدم                    هاي ديگر   
خريخواهي است و با خانواده آاري ندارد گذشته از اينكه  بـاالخره آشناسـت و                

و وقيت توانست خود را به بريون برساند، او         ) . حق نان و منك را نگاه مي دارد       
ك تري به من    يك فرد مسلح بود و به سوي من شليك آرد آه احساس آردم از پشت ي               

اصابت آرد و از شكم خارج شد، خامن و بچه ها آمك آردند، مانع او شـدند آـه                   
وي تواند به سر من و يا جاي حساس ديگر ترياندازي آند و پس از واقعـه آـا                   

ها آمـك     من به سرعت در رفتم و خودم را به بريون رسانده و از مهسايه             . گرخيتند
گان مرا بـه بيمارسـتان رسـاندند آـه در           خواستم و با اتومبيل يكي از مهساي      

خوشبختانه تري به نقاط    . اينجا پزشكان ايت لطف را با سرعت متام اجنام دادند         
 8 - 8رويه  -آيهان  (» .حساس بدن اصابت نكرد و با آمك پزشكان خطر برطرف شد          

البته به اين مـاجراي آمـدي       )  شهادت براي ما هبرتين ارمغان است      -1358خرداد  
ن را بايد بيفزاييم آه تروريست ها هم در ايت سالميت از ميـان اهـل                بايد اي 

بيت رفسنجاني و از ميان گروه پاسداران حمافظ خانه خارج شـدند و نـه تنـها                 
آسي تريي به سوي آا شليك نكرد بلكه حتا رد پايشان را هـم نتوانسـت بدسـت                  

 .بياورد
ويل . زي بـر آن بيفـزاييم     غري واقعي بودن اين قصه آشكارتر از آنست آه ما چي          
خنست اينكـه شـهيد زنـده       . مساله اينست آه چرا حضرت حجت اسالم دروغ مي گويد         
مخيين دستخط خـاص خـود را       . مزايايي دارد آه بر شهيد خفته در خاك مرتتب نيست         

مهراه با فرزندش حاج امحد به بيمارستان روانه مـي آنـد، پـيش از ايـن مخـيين                   
بررسـي وقـايع    . آميز مورد حمبت قرار نـداده نبـود       هيچكس ديگر را چنني تفقد      

نشان مي دهد آه سراسر داستان يك زد و خورد دوسـتانه بـوده اسـت ويل شـهيد                   
منايي هبرتين حربه اي بود آه از آمسان براي اين مرد دغل و نرينگ باز از آمسـان                  



او در اين ميان براي     . رسيده  و او هم تا توانست از اين حربه استفاده آرد           
اينكه حسادت مخيين را نيز حتريك نكرده باشد توصيه آرد آه وي را از لقب آيـت                 

امـا بـا    . اهللا معاف دارند و حال آنكه امروز خود به اين لقب تفاخر مي آنـد              
اظهارنظر والدميري آوزيچكني افسر سابق آاگ ب آه در آن زمان             اين حال بدنيست به   

 :ور رفسنجاني نگاهي بيفكنيمدر ايران مي زيست در مورد گروه فرقان و تر
آيـت اهللا مرتضـا مطهـري بـه دسـت           ) 58ارديبهشـت مـاه     (-1979روز اول ماه مه     

مـي ناميـد    گروهي آه خود را سـازمان فرقـان  . تروريست ها در هتران آشته شد
مقام هـاي رژمي نيـز اعـالم آردنـد آـه            . مسئوليت اين ترور را به عهده گرفت      

ت و هدف اصلي آن مبارزه با مجهوري اسـالمي و           فرقان يك سازمان افراطي چپي اس     
مطهـري در   . با از بني بردن شخصيت هاي برجسته و ممتاز درميان روحانيون اسـت            

سلك طرفداران سرسخت و پر حرارت سياسـت هـاي آيـت اهللا مخـيين قـرار نداشـت و                    
اتفاقًا در مورد شكايت از بعضي اقدامات بسيار افراطي و خصمانه ي رژمي عليه              

بنابراين آشنت شخصـي    . فان حكومت، با آيت اهللا طالقاني مهراهي نشان مي داد         خمال
فقط مـي توانسـت بـه معنـاي تضـعيف           ) البته از نظر نريوهاي چپي    ( چنني مرتقي   

دليل ديگر تعجب ما اين بود آه هبيچوجـه حتـا يـك             . پايگاه نريوهاي چپي باشد   
مـي   اره ي سازمان فرقـان نفر بني افراد رابط ما در نريوهاي چپي نه مطليب درب

چون اگر غـري    . دانستند و نه اصوال چيزي راجع به فرقان به گوششان رسيده بود           
از اين بود بي ترديد سازمان هاي دست چپي به دليل ماهيت آارشان، حتا اگـر                

 .هم با هم دست برادري نداده باشند، از وجود يكديگر باخرب مي شدند
هري بتدريج داشت حمو مي شد آـه بـار ديگـر            افسانه ي فرقان پس از ماجراي مط      

 مقام  1979در اواخر ماه مه     . مساله ترور حجت االسالم هامشي رفسنجاني پيش آمد       
هاي ايراني اعالم آردند آه به جان حجت االسالم هامشي رفسنجاني در منزلش سـوء               

 .و بعد هم سازمان فرقان مسئوليت اين اقدام را به عهده گرفت. قصد شده است
 از گذشت چند روز از اين واقعه، رزيدنسي آاگ ب توانست از طريـق منـابع                 پس

به اين ترتيب آه دو تن      . اطالعاتي خود، حقيقت ماجرايي را آه رخ داده بفهمد        
از دوستان قدمي حجت االسالم هامشي رفسنجاني يك روز غروب بـراي ديـدار او بـه                 

الم هامشي رفسنجاني به آن     منزلش آمدند، و نگهبان منزل نيز به دستور حجت االس         
در ايـن ديـدار گفتگوهـايي بـني هـامشي           . دو نفر اجازه ي ورود به منـزل داد        

رفسنجاني و دوستانش به صورت آرام ادامه يافت تا آنكه بني آن ها در باره ي                
بعد هم به مرور آار به جر و حبث آشيد و با            . سياست هاي رژمي جديد حبث درگرفت     

در مهني موقـع بـر اثـر        . ني، گفتگو تبديل به منازعه شد     اوج گرفنت احساسات طرف   
از اسلحه اي آه متعلق به حجت       آشمكش بني آا، دفعتًا و بطور تصاديف يك تري          

االسالم هامشي رفسنجاني بود شليك شد، و با اصابت اين تري به خودش، او              
 .را خمتصرًا زمخي آرد

هـامشي رفسـنجاني بـه سـراغش        با شنيدن صداي ترياندازي، نگهبانان حجت االسالم        
آه بعد هم اگر آسـي حجـت االسـالم          . رفتند و طرفني منازعه را از هم جداآردند       

هامشي رفسنجاني را با جراحت و آوفتگي اطراف چشم مني ديد، شـايد هرگـز ايـن                 
ويل چون به هرحال مي بايست ايـن مسـاله بـا            . ماجرا از پرده بريون مني افتاد     

د، لذا جمددًا نام فرقـان مطـرح گرديـد و مسـئوليت             مردم درميان گذارده مي ش    
البته بعد از آن سـازمان فرقـان دو         . ترور نيز به گردن اعضاي فرقان افتاد      

و قربانيـان ايـن دو اقـدام را مهچـون           . فقره اقدام تروريسيت ديگر مرتكب شد     
گذشته آساني تشكيل مي دادند آه آم و بيش در بعضي مـوارد بـا سياسـت هـاي                   

 ك گ ب در     -والدميري آوزيچكني افسرسابق ك گ ب       ( ».حاآم موافق نبودند  روحانيون  
خانـه   ( )384-382 دآرت حسـني ابوترابيـان رويـه    - ترمجه امساعيل پازند -ايران 

رفسنجاني نه تنها از جانب حمافظني بلكه از جانب آالنـرت قلـهك نيـز بنـا بـه                   
به حنـوي   ) 103ران رويه   عبور از حب  (نوشته ي خود رفسنجاني حمافظت شديد مي شد         

 ارديبهشت، رئيس آالنرت تذآر مي دهد آه دو روز پيش دو پرتقال بـه               18آه مجعه   
طور مرموز آنار در خانه گذاشته شده آه يا هتديد اسـت و يـا آـار آزمايشـي                   

 شب در چنني موقعييت آه به دو دانه پرتقال 9حال چگونه است آه ساعت  گروه ها
نفر آدم غريبه آم مسلح را رفسـنجاني بـه خانـه و             دِم در سوء ظن دارند دو       

اتاق خصوصي خود راه مي دهد؟ و شگفت انگيزتر اينكه بـا صـداي تريانـدازي و                 
غريه هيچ خربي از دخالت آالنرتي قلهك درميان نيست و رفسـنجاني نـه بـه يـاري                  
پاسداراني آه خود وي به آن اشاره مـي آنـد بلكـه بـا يـاري مهسـايگان بـه                     

 ؟!!ن مي رودبيمارستا
حسني بروجردي از قول شهاب آه از اعضاي تروريسيت هيات موتلفه است آه مستقيم              

گـروه فرقـان دسـت پـرورده        « از رهربي آن دستور مي گريد نقـل مـي آنـد آـه               
آن موقع آقـاي مطهـري رئـيس        . رفسنجاني است و رفسنجاني آن را سازمان داده       

ي را ازبني برد تا تنها گروه هبشـيت         مطهر. شوراي انقالب بود، ازطرف آقاي مخيين       
. ( ضمنٌا يادتان باشدآه مدرسه رفاه هم متعلق به هبشيت و خامنه اي است            . مباند

 -اعرتافات حسني بروجردي ـ پشت پرده هاي انقالب اسالمي ـ ويرايش هبرام چوبينـه   



بروجردي برآنستكه فرقان خواست بـا خـود رفسـنجاني واردمعاملـه            ) 160رويه  
آنچه مشـخص   )  مهاجنا.( معلوم نيست برسرچه مواردي به توافق نرسيدند       شودند آه 

است آه رفسنجاني با صحنه سازي ترورخود نه تنها ايزگم آـرد بلكـه خـود را                 
نيز قرباني و شهيد زنده اي در رديف مطهري و مفتح جازد  و موقعيت خـود را                  

 .تثبيت  منود
هللا قرار گرفته و صباغيان در حـال        دآرتمعني فر مورد محله يكي ازمنايندگان حزب ا       

 ..ويل.     جداآردن ااست

چهره خندان و  شاد رفسنجاني درمقام رياست   جملس و مسـئول  انتظـام  جملـس                    
 ! متاشايي است

 
                     

                      رفســنجاني يــك مهــره ي 



 !سوخته و آبرو باخته 
 
 
 

وشته ي حتليلي خود بـر خـاطرات رفسـنجاني آـه            علي اصغر حاج سيد جوادي در ن      
تصوير جاليب از عملكرد باند مشرتك هبشـيت و         » خائين آه از نو بايد شناخت     «بنام  

طيف رفسنجاني و هبشـيت  «   :رفسنجاني در دو سال خنست پس از انقالب بدست مي دهد
و خامنه اي و آخوندهايي آه درتشكل جممع روحانيت مبـارز گـردهم آمدنـد بـه                 

. ضافه شرآاي خود درهيات موتلفه اسالمي، خواهان حكومت و واليت فقاهيت بودند           ا
طيف مقابل با مهه نقايصـي آـه در انديشـه و تفكـر اجتمـاعي و سياسـي خـود                     
داشتند، با واليت فقيه و طردحكومت عريف و حاآميت عريف و حاآميـت قـانون بـه                 

لي بـني دو طيـف موسـس        به طور خالصه، دعواي اصـ     . نفع حكومت شرعي خمالف بودند    
مجهوري اسالمي، دعواي بني آفر و دين نبود، بلكه اختالف اساسي بر سر اسـتبداد               

اين آه رفسنجاني در حترير يادداشت ها و خاطرات خود، دو سـال             . و آزادي بود  
و سي و هشت روز تاخري مي آند و از اين تاخري درمقدمه با حسرت ياد مي آنـد،                   

اخالقي خود دروغ مي گويد، زيرا آن دو سال و انـدي            د رواقع طبق مرام ومسلك      
آغاز حكومت و پس از انقالب، دوران زمينـه سـازي بانـد هبشـيت و رفسـنجاني و                   
خامنه اي براي مهوار آردن زمينه ي تصرف احنصاري متامي اهرم هاي قدرت وحكومت              

اي دراين دوسال و اندي رفسنجاني و مهدستان او در سه زمينه ي اساسي بر             . بود
ازسـويي تـالش بـراي اسـتقرار و         . رسيدن به مقصود ايي، سرگرم آـار بودنـد        

استحكام نفوذ خود درمخيين و مهآهنگ آردن تصميم ها و دستورهاي او با برنامـه               
هاي خود، و ازسوي ديگر آارشكين و توطئه داميي برضد دولت موقت، يعـين اهرمـي                

 و وجـود دوطيـف مقابـل را         آه براي گردش امورآشفته مملكت انقـالب زده حضـور         
اما درنظر باند هبشيت و رفسنجاني، اين حضور بامهه ضرورت هـا،            . ضروري مي آرد  

جز وسيله و ابزاري موقت براي عبور از حبران نبوده؛ و اين مهان غفليت است آه                
هرگز برمهندس بازرگان و دوستان او درضت آزادي و دولت موقت، يا بـه قـول                

ذهيب هايي آه به عنـوان تكليـف شـرعي، صـالحيت و منزلـت               خود آا، طيف ملي م    
سياست و اجتماعي و اخالقي خود وسيله ي استقرار و حتكـيم اسـتبداد مطلقـه ي                 

و سوم، اشـتغال    . مخيين و باند هبشيت و رفسنجاني قرار دادند، قابل خبشايش نيست          
 خمتلـف   داميي اين باند براي نفوذ و اداره سازمان هايي نظري سپاه و سـتادهاي             

مناز مجع و سرپرسيت جمامع و مساجد و حمفل هاي درون حوزه و بازار، آنچنـان آـه                  
گردش امور و نظارت وآنرتل امورسياسي و اجتماعي و اداري مملكت از حمـور هـدف                

به اين ترتيب بود آه آن ها مرحله بـه مرحلـه            . هاي مشخص آن ها منحرف نشود     
مثال آار اداره ي    . سي مملكت گماشتند  مهره هاي خود را در راس سازمان هاي اسا        

سازمان راه آهن آشور را با آارشكين و نشر اآاذيب و هتمت و حتريـك چنـان بـر                   
مدير آل ذي صالحيت آن آه از سوي مهندس بازرگان به آار دعوت شده بـود تنـگ                  

علـي اصـغرحاج سـيدجوادي      (» .آردند آه به ناچار فرار را برقرار ترجيح داد        
بـه قلـم هـامشي     «›عبور ازحبران‹وبايد شناخت، نگاهي به آتاب خائين آه از ن–
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شايد اين يادآوري درمورد خواست بازرگان و بين صدر در مورد حكومت عـريف الزم               
باشد آه بازرگان و ضت آزادي به صورت ايدئولوژيك خواسـتار حكومـت اسـالمي               

مجعيـت  « :  مشخصات ضت آزادي مي گويد     بودند نه خواستارحكومت عريف خود او در      
مورد نظر و مورد لزوم ، مرام و ايـدئولوژي آن بايـد برمبنـا و مـاخود از                   

« : ودر جاي ديگر در باره ي انگيزه  اجياد ضت آزادي مي افزايد            » اسالم باشد 
ويل براي ما، و براي عده زيادي ازمهفكران و شايد اآثريت مردم ايران ، حمرآي               

منـي گـومي    .  و معتقدات مذهيب اسالمي مني توانست وجـود داشـته باشـد              جز مباني 
سايرين مسلمان نبودند ،  ياخمالفت با اسالم داشتند ، خـري بـراي آـا اسـالم                  
ايدئولوژي اجتماعي و سياسي حساب مني شد ، ويل براي ما، مباني فكـري و حمـرك                 

 مجعـييت در ايـران      اتفاقـٌا چـنني حـزب و      . وموجب فعاليت اجتماعي و سياسي بود     
تـاريخ  -غالمرضـا جنـاتي   (» .تشكيل نشده بود يا اگر شده است فعال وجود نداشـت          

اشـتباه مهنـدس    ) 165ــ   164پوشينه خنست رويـه هـاي       –بيست و پنج ساله ايران      
 در دادگاه نظـامي     1350 هنگامي آه او در سال       -بازرگان در مهني آالم فته است     

ساخت غافل بود  آه چنني گروهـي سـاخته شـده            اين سخنان را بر زبان جاري مي        
 غول ارجتاعي مورد محايت آا چنگ ودنـدان نشـان داده            42 خرداد   15بود و  در     

بود وآقاي بازرگان مدافع آا مي منود گروهي آه به مراتب معتقدتر به اسـالم               
اين بسيار طبيعي بود آـه در مسـابقه         . بود و زبان او به توده مردم آشناتر       

 آن گروه ارجتاعي پريوز شد آه آيت اهللا قدرمتنـد و مرجتعـي              57خواهي در سال  اسالم  
با باور به چنني اسـالمي بـود آـه در           .  را نيز بعنوان پشتوانه پشت سر داشت      

مورد تغيري قانون اساسي هم اعرتاضي نكردند و درمورد واليت فقيه هـم اعرتاضـي               
يعين فاجعه اي   . آن را پذيرفت  نشد و بين صدر با وجود اختالفاتي سراجنام او هم           



نبـود  …آه بر سر ملت ايران آمد فقط در زيرآي و  نرينگ مخـيين و رفسـنجاني و                 
بلكه بايد در ساده انديشي ملي مذهيب هاي ما و ا شكاالت جدي در تفكر سياسـي                 

 . آا نيز بايد جستجو آرد
مي را  رفسنجاني به هبشيت نزديك بود پس اگر واقعـه انفجـار حـزب مجهـوري اسـال                

توطئه بدانيم چرا رفسنجاني بايد براي آشنت هبشيت اقدام آند؟ بين صـدر بـراين               
باور است آه خود مخيين از هبشيت وحشت داشت و حتا او را متهم به ازميان بـردن                  

پـس  . مخـيين بـود   منتظري مي گويد رفسنجاني نزديك ترين آس به         . هبشيت مي آند  
 مخيين بر سر ازبني بردن هبشيت به        اين احتمال وجود دارد آه رفسنجاني با      

 توافق رسيده باشند؟
موسـوي اردبيلـي و    ي آقاي فريدون سحابي، آقايان درخانه …«:بين صدر مي گويد

حـل  وحـدت ارتـش و روحانيـت            راه  مهندس بازرگان به منايندگي آقاي مخـيين بـا          
بسـيار  ما از اين توافـق      . سوليوان سفري آمريكا بود     طرف آا   . موافقت آردند 
برداشت آمريكايي ها از اين توافق اين بوده اسـت آـه رژميـي              . دير آگاه شدمي  

 .نظامي متكي به محايت روحانيت بر سر آار آيد
 .آمريكاييان به آقاي هبشيت نقش مهمي دراين رژمي داده بودند

امواج انقالب و مراقبت آساني آه به اصول راهنمـاي انقـالب ايـران پايبنـد      -
پيش نويش قانون اساسي هتيـه و       . ت توافق ازآغاز به اجرا درآيد     بودند، نگذاش 

 .درشوراي انقالب، به اتفاق آراتصويب شد
بنابر طرح آقاي حسـن   . مطلقه شد واليت جانبدار هبشيت خربگان، بناگهان، آقاي درجملس -

اصـلي نيـز افـزوده      .  اختيار درنظرگرفتـه شـده بـود       16آيت، براي ويل فقيه     
درجملس خربگان بـه    . را تفويض آند    )زور=قدرت  (=تواند اختيارات   يم  و او   : بودند

آه به قامت خود دوخته       اين قانون اساسي لباس ديكتاتوري است     : آقاي هبشيت گفتم  
زيـرا مشـا نـه      .  مشا قرباني اين ديكتاتوري مي شويد و نه ديكتـاتور           ايد اما 

سرهنگ ناصر هستيد   روحاني طراز اول هستيد آه روحانيت زيربار مشا برود و نه            
آه ارتشيان مشا را بپذيرند و نه روشنفكر هستيد آه روشنفكران تن به سـروري               

 .بنابراين مشا را نفله مي آنند بعد از آن آه وسيله آردند. مشا بدهند
بعد از تصويب قانون اساسي، او نامزد رياست مجهوري شد اما با خمالفت شـديد               -

گروگـان گـريي از سـويي و        . ري بوجود بياورد  پس آوشيد حمو  . آقاي مخيين روبروشد  
مالتاريـا و شـخص       مجهوري از سوي ديگـر،    شكست مالتاريا در انتخابات رياست      

 .مخيين را مطمئن آردآه استبداد حمبوب و به راي مردم، حمال است
سازش هاي پنهاني   . اين شد آه جنگ تصرف قدرت را با جديت متام به عمل آوردند            

بنـابراين ضـرورت   . نام گرفتند، بنابر ضرورت اجنام شدند آه اآترب سوپرپرايز
آه استبداد بدون وابستگي حمال است، بدين قرار،تـا وقـيت جريـان اسـتبداد و                
وابستگي در برابر جريان استقالل و آزادي قرارداشت، جناح هـاي قـدرت پرسـت               

، يكي از دو حمور بايدحـذف مـي شـد،           60امابعد از آودتاي خرداد   . باهم بودند 
و  شيت وحزب او، ازحلاظ فقهي، هبانه اي بدست آقاي مخيين مني دادند قانون قصـاص هب

رويه ها يا افراطي در هر باره رويه هاي مي بودند آه آقاي مخيين را خلع سالح                 
با تشكيل حكوميت از اين حزب، سه قوه  نيز بـه تصـرف حـزب درمـي                  . مي آردند 

 شدند، براي تـدبري درآاردولـت       آن جلسه آه شرآت آنندگان در آن آشته       . آمدند
هـا    ها و انگليسي    اگر آن دولت تشكيل مي شد، ازمحايت آمريكايي       . يك پارچه بود  

قـدر  . هم برخوردار مي گشت و براي آقاي مخيين جز نقش محايت اجباري منـي مانـد               
مسلم اينست آه با دو انفجار، امكان اجياد هرگونه حموري در بـريون حمـوري آـه                 

چنان آه امروز هم، حمـور رژمي مهچنـان آقـاي           .  ، از ميان مي رفت    آقاي مخيين بود  
اگر رژمي ساخت مافيايي پيداآرد و امروز شكل اليگارشي مافيايي را           . مخيين است 

پيداآرده است، دليلي جز اين نداردآه رژمي مردم ساالرنيست و چنـان سـاخيت را               
راين گونـه رژمي هـا،      د. حمور آن، يك شخصيت آانوني آارپذيرباشد       آه    يافته است 

گفتگـو بـا    ... (بوجود مي آينـد   .... ديين و  - نظامي   - مايل   -مافياهاي سياسي   
 )162-161 رويه -1378 هبار 7 و6 پيام ايران مشاره -ابواحلسن بين صدر

بي مهـري مخـيين     . پس چون هبشيت حمور قدرت شده بود بايد از ميان برداشته مي شد            
رفسـنجاني در نامـه     . شد تا آن نيز فروبپاشد    به حزب مجهوري اسالمي نيز موجب       

حذف حـزب   : اي مشرتك با هبشيت و اردبيلي و خامنه اي و باهنر به مخيين مي نويسد              
مجهوري اسالمي از جريانات انتخابات رياست مجهوري آه با مقدمات حساب شـده اي              

پخـش  ... پيش آمد خمالفان را جري و اميدوار آرد و تالش ها را مضـاعف آردنـد               
ايعاتي حاآي از خشم امام نسبت به حزب مجهوري اسالمي و بـه مـا در شـرايطي                  ش

اوج گرفت و هيچ چيز نبود آه بتوانـد آـذب شـايعات را ثابـت آنـد و بلكـه                     
اظهارات برادر و داماد و افرادي ديگر از نزديكان مشا حميط را بـراي پـذيرش                

 :و آمي بعد ادامه مي دهد. شايعات آماده تر آرد
 مدت غيبت صغراي مشا، حتا يك خرب از رسانه هاي مجعـي پخـش نشـد آـه                   در متام « 

نشان ارتباط و عالقه مشا به ما باشد و حتا از ذآر نام مـا پـنج نفـر درخـرب                     



آمدن شوراي انقالب به قم براي انتقال مشا به هتران آه مسئوليت آنرا به عهده               
 هـايي حـاآي از      ودرمقابل به آـرات اخبـار وصـحنه       . گرفته بودمي، جلوگريي شد   

 -هـامشي رفسـنجاني     (» . بامشا پخش گرديـد   ) مجهوري اسالمي ( ارتباط رقباي حزب    
اما اين نامه آه به خـط هـامشي رفسـنجاني اسـت             ) عبور ازحبران رويه حرف اول    

بنابه ادعاي وي به مخيين تسليم نگرديد اما سال ديگر در يك نامه ي ديگري آه                
رواست آه به خاطر اجراي نظـرات جنابعـايل   آيا  :باز به خط وي است مي نويسد

ما درگري باشيم و متهم و جنابعايل در مقابل اينها موضع بي طرف بگرييد؟ آيـا                
را بـا مشـورت    بي خط بودن وآسايش طليب را مي پسنديد؟ ما حزب مجهوري اسـالمي 

 مـن شخصـًا در مدرسـه ي         -شخص جنابعايل و گرفنت قول مساعدت وتاييد غريمستقيم         
 تاسيس آـردمي و بـا توجـه بـه اينكـه             -با مشا دراين باره مذاآره آردم     علوي  

قانون اساسي، تعدد احزاب را پذيرفته فكر مي آنيم يك حزب اسالمي قوي بـراي               
تداوم انقالب و حكومت اسالمي ضرورت دارد و جنابعايل هم روزهاي اول درهتران و              

 و اآنون اعتبار    -ه باشيد  ممكن است فعال فراموش آرد     -قم مكررًا تاييد فرموديد   
 ويل رنگ محايت از روزهاي اول آمرت        - غريمستقيم   -حزب از نفوذ مشا تغذيه مي شود      

اگـر مايليـد مـا      . ميل دارمي الاقل درجلسات خصوصي نظر صرحيي بفرماييد       . شده  
حزب را آنار بگذارمي، ما را  قانع آنيد و اگر الزم مي دانيد آه حـزب مبانـد                   

مل بشود و اگرمهني گونه آه عمل مي فرماييد، مصلحت است مـا             بايد جور ديگري ع   
 -هـامشي رفسـنجاني    (» .را قانع آنيد تا ما هم دوستان حزبي را قانع آنـيم 

در اين نامـه رفسـنجاني آشـكارا مخـيين را بـه             ) عبور از حبران رويه حرف اول     
آسي تا آنون به ياد ندارد آه شخصي با چنني          . آسايش طليب متهم مي آند    
 .حلين بامخيين سخن گفته باشد

مهدسيت و نزديكي رفسنجاني به مخيين را علي اصغر حاج سيدجوادي با باريـك بـيين                
تذآر اين نكته بي فايده نيست آه اصوال چرا بـا حضـورافرادي    .:چنني ديده است

نظري مطهري و منتظري بامهه احرتامي آه نزد مخيين داشتند و با وجود هبشيت، فرمان               
زيري مهندس بازرگان به وسيله رفسنجاني خوانده مي شـود؟ چـرا مهنـدس              خنست و 

سحابي در ذآر خاطرات خود به مناسبت بيستمني سالروز انقـالب در جملـه ايـران                
رفسنجاني را در شوراي انقالب به عنوان تنها آسي آه مسايل حساس را بي  فردا

 به قـول رفسـنجاني،      پرده با مخيين مطرح مي آرد معريف مي آند؟ چرا هر دونامه           
تارخيي، به خط رفسنجاني نوشته مي شود و ماموريت تقدمي نامه اول به مخـيين از                
طرف دوستان به او حمول مي شود؟ چرا در جلسه مهمي آه به دعوت مخيين از شخصيت                 
موثر دو طرف درحضور او تشكيل مي شود، پس از اينكه مخيين به قـول رفسـنجاني                 

دي وتاثر بيان مي آند، اين رفسـنجاني اسـت آـه از             نصايح مهمي را باحالت ج    
ميان دوستان به طرح مطاليب صريح مي پـردازد؟ و ايـن آـه خواننـده خـاطرات                  
رفسنجاني در هر صفحه ازآتاب ودر روايت هر رويداد روزانه به وضوح مي بيند              
. آه رفسنجاني مرجع و مرآز مهه مراجعات از سوي مهه مراآز قدرت و حكومت اسـت               

ر مقام رياست جملس ازمهه امور و ازسوي مهه سازمان هـاي چـه ارتـش و چـه                   او د 
سپاه و چه دولت و چه شاخصه هاي اطالعات وامنيت بر مهه ي مسايل و امور خمفـي                  

ازمهه چيز ازسوي مهه منـابع مطلـع مـي شـود و             . وعلين نظام اسالمي اشراف دارد    
. يل دخالـت مـي آنـد      درمهه امور چه اجرايي و چه قضايي و چـه اقتصـادي و مـا              

ازسويي مي شنود و از سوي ديگر مورد مشورت قرار مي گريد و سراجنام دستور مي                
او يك پاي استوار و مهيشه حاضر و ناظر مهه ي جلسه ها و مهه گفت وگوهـا                  . دهد

و مشورت ها و تصميم گريي ها و وزنه سنگني مهه چـاره جـويي هـاي و رهنمودهـا                    
داخلي و خارجي نظام وخط مشـي هـا و شـيوه هـاي              درمهه ي مسايل حياتي سياست      

برخورد و سرآوب و اختناق و خفقان و سانسور آليه ادهاي اجرايي خمفي و علين               
مهه به او مراجعه مـي آننـد و مهـه بـا او مشـورت مـي                  . نظام واليت فقيه است   

آنندومهه از او چاره جويي مي آنند و مهه به او گزارش مي دهنـد و مهـه او را                    
خـائين آـه از نـو بايـد         -علي اصـغرحاج سـيدجوادي      ( » .ه قرار مي دهند   واسط

 )23-22 رويه -شناخت، نگاهي به آتاب عبور از حبران به قلم هامشي رفسنجاني 
مهه شواهد و داده ها حاآي از آنست آه با صميمييت آـه بـني رفسـنجاني و مخـيين                    

 هم مشارآت داشته    بوده است امكان اينكه با هم در تدارك توطئه هاي چندي با           
دستكم در وصيتنامه منتسـب بـه الجـوردي انگشـت اهتـام             . اند بسيار زياد است   

بطـور عمـده    (درمورد انفجار خنست وزيري متوجـه خبشـي از هيـات حاآمـه اسـت                
الجوردي قبل از ترور خود تظـاهراتي را در منـاز           . است)  هبزادنبوي -رفسنجاني  

 .مجعه عليه رفسنجاني سازمان داده بود
رفسنجاني با حكومت هشت ساله ي خودآه حاآميت ترور وغارت و چپاول بـود بـه                

بـزرگرتين جـرم    .  تا چهل ميليارد دالر بـدهكار آـرد        30حنوي آه ملت ايران با      
مهندس عزت اهللا سحابي اين بود در ايران فردا نوشت سـد ميليـارد دالر درآمـد                 

س شـرآت هـاي آوچـك و        وي بـا تاسـي    . نفت ايران در حماسبات دوليت گم شده است       
 .خودساخته منابع نفيت ايران را بني خانواده خود و اراذل و اوباش تقسيم منود

در دوران حكومت او برچسب زني و اهتام امري متداول شد و چنان در ايـن امـر                  



فالحيـان  . زياده روي آرد آه حتا به عمامه به سران وخودي ها نيز رحم نكـرد              
نجاق شده است در راس وزارت اطالعات به خودي و          آه به قول خود به رفسنجاني س      

. غريخودي اهتام هاي گوناگون زد ودر راديو و تلويزيون به تبليـغ آن پرداخـت              
منتظري در خاطرات خود بـه ايـن رسـوايي          . آش چنان شور شد آه خان هم فهميد       

مرحـوم آيـت اهللا     « : هاو بي اخالقي هاي رايج شده از حكومتيان اشاره اي دارد          
 حاج مريزا هاشم آملي پدر مهني آقايان الرجياني ها به مالقات مرحوم آيت اهللا               آقاي

مرعشي جنفي رفته بودند، بعد خادم منزل براي آا چاي آورده بود، سـيين چـاي                
را گذاشته بود و مي خواسته برود مرحوم آيت اهللا جنفي به شوخي به ايشان گفته                

 ترسم اگر تو نباشي بعدًا بگويند آقـاي         بودند خنري تو هم بيا مهني جا بنشني، مي        
 »! جنفي با آقاي آملي فالن عمل را اجنام دادند

رفسنجاني با دست مخيين بازرگان و بين صدر را عزل آـرد و حتـا منتظـري را از                   
منتظري تصريح مي آنـد آـه بسـياري شـنيده بودنـد آـه               . جانشيين مخيين برداشت  

ا بازداشت و حماآمه مني آنيد؟  گفتـه         رفسنجاني در پاسخ به اينكه چرا فالني ر       
منتظري بينابني به ضرر ماست يابايد رهرب دراختيار ما باشد و يا اصـال              «: بود

پس از آمدن مك فارلني به ايران وقيت منتظري توسط دالل اسلحه قرباني  ».نباشد
فر از آمدن اين هيات باخرب مي شود و با آوشش مهدي هامشي درجمله شرايع لبنان                

ليب دراين مورد چاپ مي شود خشم رفسنجاني فوران مي آند بـه حنـوي آـه سـر                   مط
اوپـيش از آن بـه بگفتـه ي منتظـري درجلسـه اي              . مهدي هامشي برباد مـي رود     

روي سيدمهدي هامشي حساسيت هست، خوبسـت ايشـان         « درمنزل او مطرح مي آند آه       
مـن  . ران نباشد را بفرستيم در خارج ازآشور در يك سفارختانه اي باشد ودر اي           

به زور آه مني شـود فـردي را         ! با تعجب به ايشان گفتم آخر اين چه مطليب است         
 . به جايي فرستاد

من فكر مي آنم ريشه ي قضيه هم اين بود آه برخي افراد براي بعـد از امـام                   
نقشه مي آشيدند و گمان مي آردند دربيت من سيد مهدي و سيد هادي آـارگردان                

. د و با وجود اينها ديگران مني توانند به من خط بدهنـد            اصلي قضايا مي باشن   
آنان مي خواستند مهان وضعييت را آه زمان امام در بيت امام داشته در بيت من                

  ».هم داشته باشند و اينها را مزاحم آار خودشان مي ديدند
منتظري تصريح مي آندآه افراد مهدي بـا سـازمان اطالعـات و فالحيـان مهكـاري                 

 داشتند و خانه و امكانات در اختيـار آـا مـي گذاشـتند ويل وقـيت                  گسرتده اي 
مساله بر سر قدرت ماندن مطرح شد رفسنجاني از قرباني آردن هيچ آـس              

نفوذ رفسنجاني در اشخاصي ماننـد      . حتا ياران ديروزش نيز ابايي ينداشت     
وبـه  عبداهللا نوري و خامتي جالب است چنانكه يك بار عبداهللا نوري بـراي گـرفنت ت               

نامه از منتظري نزد وي مي رود و خامتي هم وقيت وزير ارشاد بود بـه قـم مـي                    
رود و يك شب وقت صرف مي آند آـه طلبـه هـاي خراسـاني را از رفـنت بـه درس                       

عـدالت  . منتظري منع آند و اين مهه در اثر فتنه گـري رفسـنجاني بـوده اسـت                
 آيت اهللا منتظري را     پروري رفسنجاني تا بدان پايه است آه سعيده منتظري، دخرت         

از اداره آموزش وپرورش قم اخراج مي آند و حتا به نامه منتظري تـوجهي منـي                 
منايد و بدستور وي بيمارستان ها از پذيرفنت اين پريمرد بيمار و رفيق گرمابه              

 .و گلستان ديروز سرباز مي زنند
نگـاران  رفسنجاني پس از دوم خرداد وجريان قتل هاي زجنريه اي توسط روزنامـه              

بويژه با آوشش و شجاعت اآربگنجي رسوا شد و در آستانه انتخابات ششم ، ملـت                
طـرد  . ايران با ندادن راي به او در حقيقت وي را از صحنه ي سياسي طرد آرد               

رفسنجاني خبشي از فرايند جنبش دموآراتيك ايران اسـت آـه بايـد بـه آن ارج                 
ي ها چنان برانگيخته بـود آـه        افكار عمومي در روزهاي خنستني افشاگر     .  گذاشت

اگر قرار بر احضار    « :  گفت 78 شهريور   30فالحيان با وحشت به روزنامه قدس در      
من به آقاي هـامشي رفسـنجاني سـنجاق         . بايد رئيس او نيز احضارشود    . او باشد 

 » .ام شده
 :نويسد اآربگنجي در عاليجناب خاآسرتي مي

ظام و سيسـتم آموزشـي و اطالعـاتي         فالحيان مدعي است در وزارت خود، هبرتين ن       « 
دنيا را اجيادآرده است و آساني آه درآن سيستم تعلـيم و تربيـت شـده انـد،                  

اند آدام برجستگي پاسخ      وقيت از او پرسيده   . اند  برجستگي قابل توجهي پيداآرده   
هـاي   آا مي توانند با اگرانديسـمان و تكثـر مطالـب بـا شـيوه      :داده است 

آـه در   - درمقاطع خمتلف و هبره گريي از ابزار جنگ رواني           گوناگون و تكرار آا   
  . رقيب يا رقباي خود را مات آنند-اند آن متخصص و صاحب جتربه
است آه قبـل از او حكومـت شـاه بـا امكانـاتي بيشـرت و                   فالحيان فراموش آرده  

گريي روابط هبرتي نتوانست خريي از سازمان امنيت خود ببيند و با توجـه بـه                  هبره
 ار فجيع او و جانيان مهپالكي او چگونه از خشم مردم امين خواهند بود؟آشت

درتب   موتلفه پذيرفته نشد ويل       از جانب هيات    قانوني شدن   سخنان خامتي و دعوت به      
ششم رفسنجاني يارو ياور قدميي هيات موتلفه هم درصـف آشـكار آـا                و تاب جملس  
  بـه . تبديل شد   اي  سوخته  به آارت در انتخابات جملس ششم آه رفسنجاني       . قرارگرفت

گواينكـه  . (  موتلفه و راست سنيت نزديـك تـر شـد            مرور مناينده راست مدرن به    



موتلفـه آـه شـاهرودي        هيات  اي با آانديداي    شود در مورد جانشيين خامنه      گفته مي 
گـروه سـابقه      بويژه آه دوسيت و مودت رفسـنجاني بـا ايـن          ) اختالف نظردارد   است

 مرمهـي    ها نتوانسـت    خردادي  ين جهت دجلويي و استمالت خبشي از دوم       طوالني دارد بد    
خبشـي از دوم خـرداد هنـوز دلبسـته          .  اآـرب هـامشي رفسـنجاني بگـذارد         بر زخم 

رفسنجاني اسـت و امـروز گفتگـو از آانديـداتوري مهـاجراني بـا پشـتيباني                 
چندي پـيش نيـز مهـاجراني طـي نطقـي انتقـاد و رجنانـدن                . رفسنجاني مي شود  

بايد گفت اگر مهاجراني و يا عبـداهللا        . آردسنجاني را نادرست ارزيابي     رف
نوري نام خود را پشتوانه رفسنجاني آننـد آبـروي خـود را بـه هـيچ                 

 .باخته اند
خبشي از دوم خردادي ها در گريوداري آه گنجي او را رسوا مي آرد با او مالقات                 

 : آرده و تشويق به بازگشت به صحنه سياسي مي منودند
آه اخريًا اعضاي برجسته فراآسـيون دوم خـرداد بـا حجـت اسـالم و                  طي ديداري « 

تـري    اند تا حضور پر رنـگ       درخواست آرده   اند، از وي    هامشي رفسنجاني داشته    مسلمني
 فراآسـيون    از اعضـاي    در اين ديـدار يكـي     . آشورداشته باشد   را در صحنه سياسي   

در باره قدرت و توان  از آسينجر يا ايشان به اين امر به نقل مجله   براي ترغيب
پردازد آـه چنـدان مـورد توجـه ايشـان واقـع               سياسي آقاي هامشي رفسنجاني مي      

 . شود مني
اعضاي برجسته جبهه دوم خـرداد بـا هـامشي            پيش از اين نيز ديدارهايي از سوي      
هتـران  (».هاي خمتلفي درحمافل سياسـي داشـت        رفسنجاني صورت گرفته بودآه بازتاب    

 )79-10-12امروز 
با اينهمه رفسنجاني حاضر به ترك ميدان نيست او بسياري را ازميدان درآرده             
است و باوجود احراز مقام سي و هفتم در انتخابات حاضر به ترك سياست نيسـت                
بلكه با مهه ي توان خود و با مهه ي خانواده در يك قايق قدرت نشسته آه سـخت                   

 . در درياي توفاني گرفتار آمده است
حتا در دوره اي آه او رئـيس        -) ي غربيان ( بسياري از ديدارها وپيام ها     …« 

هامشي رفسنجاني پس از چندسفر     .  خطاب به او خوانده مي شد      -اداري پارملان بود  
 اعـرتاض بـه     1367خارجي وتبادل پيام بداجنا رسيد آـه  در چهـاردهم شـهريور              

. ا تشـكيل مـي داد     عملكرد او يكي ازبندهاي توضيح علل استعفاي خنست وزيـر ر          
خنست وزيـر ژاپـن     ‹ : مريحسني موسوي در استعفانامه اي به امام مخيين نوشته بود         

براي رياست حمرتم جملس و رياست حمرتم جملس براي خنست وزير ژاپن نامه مـي نويسـد                 
واينجانب در يك مراسم عمومي و مردمي از اين ماجرا و مـنت نامـه بـاخرب مـي                   

آقـاي  ‹ :ان نامه خطاب بـه امـام مخـيين مـي افزايـد            مريحسني موسوي در مه   . ›شوم
الرجياني درجايي مي گويد از پنج آانال با آمريكا متاس گرفته مي شود و بنـده                

 –حممـد قوچـاني     ( ›.به عنوان رئيس هيات وزيران ازاين آانال ها اطالعي ندارم         
 ) 40 رويه – نشرني –پدرخوانده و چپ هاي جوان 

تشخيص مصلحت نظام و سنگ اندازي براي دولـت خـامتي           نشسنت اين مهره سوخته در      
به اميد اينكه در انتخابات ديگـر مهـره اي از آـارگزاران  ابتكارعمـل را                 
بدست خواهد گرفت ودوباره ترآتازي دوره ي رياسـت مجهـوري او از سـر گرفتـه                 

رفسنجاني نشان داده است آه  از قربـاني         . خواهد شد خواب و خيايل بيش نيست        
رتين دوستان وخدمتگزارانش ابايي ندارد و آرباسچي شهردار هتران منونـه           آردن هب 

افزون بر آن  ملت ايران با طرد خائناني چون او در راه تازه اي               . روشن است 
رفسنجاني با شعار توسعه و سازندگي و خامتي با شعار ايران           . گام بر مي دارد   

ل حكومت راندنـد و هـر       براي مهه ايرانيان و جامعه مدني نزديك به شانزده سا         
دو دروغ گفتند و درمقابل مستبدان خاضع بودند مـردم بـه هـيچ يـك از ايـن                   

 .آخوندهاي عمامه بسر و بدون عمامه اعتمادي ندارند
از ميان فرزنداني آه در دامـان  نـه چنـدان پرمهـر انقـالب  بـزرگ شـدند،                     

دحجاريان ،  حمسـن سـازگارها ، سـعي      . چهرهايي مانند اآربگنجي، حمسن خممل بـاف        
 طي نامه   1374 آه متحول شدند درسال      …ماشاء اهللا مشس الواعظني ، عباس عبدي و         

 نفر از رئيس مجهوروقت  رفسنجاني خواستند آه به سوگندي آه            107اي با امضاي    
از ايـن عـده     . براي پاسداري از قـانون اساسـي خـورده اسـت وفـادار مبانـد              

اس عبدي هنـوز در زنـدان بسـر مـي           سعيدحجاريان گلوله خورد ، اآربگنجي و عب      
برند و مشس الواعظني وحممد قوچاني و بسياري ديگر نيز به زندان اقتاده و  پس                
از مدتي آزاد شدند اما اآرب گنجي  در سلول هاي  خمصوصـي بسـر مـي بـرد آـه                      

نفـر  107رفسنجاني آينه توزانه يك به يك       .  زنداني در زندان ناميده مي شود     
اما چه سود پدر مافياي ايران آبرويش رخيته اسـت و حنـاي             . را جمازات مي آند   

.  او ديگر رنگ ندارد و مهره اي سوخته بيشـرت در عرصـه شـطرنج سياسـت نيسـت                  
ستيز با رفسنجاني فارغ از نان قرض دادن هاي معمول و رايج نقطه اوج جنـبش                
ز دوم خرداد بود و نقاب از چهره يكي ازمنفورترين حاآمان دريد و اين بيش ا              

 .مهه وام دار اآرب گنجي است 



 
  
 
 

 جماهدين انقالب اسالمي 
------------------------------------------------------------------- 

در اينجا به بررسي آوتاهي از سازمان جماهدين انقالب اسالمي مي پردازمي زيـرا              
اني مهكـاري   مانند هبزاد نبوي مدت طوالني با رفسنج      خبش هايي از اين گروه      

 . آرده اند و اي بسا در توطئه هايي نيز شريك بوده باشند
 اعالم موجوديت آرد آه متشكل از هفت        1358جماهدين انقالب اسالمي در اوايل سال       

 خبشي از آن از مجله حممد سـالميت و هبـزاد نبـوي جـدا                1361گروه بود آه در سال      
گـو اينكـه خبشـي از آـا         . ميد به احنالل آن اجنا    1362شدند آه سراجنام در سال      

انـد،    هاي رفسنجاني شـده     مانند الويري جذب آارگزاران و يا متمايل به سياست        
گـروه فلـق از     ) از شهر ري، علي عسكري    ( اين هفت گروه عبارتند از گروه بدر      

مصـطفا تـاج زاده، طريانـي و هبـروز            حسني واعظـي،    (فعاالن اسالمي خارج از آشور    
حممـد  (گـروه صـف     ) حمسن رضايي، علم اهلدي، عبداهللا زاده     (گروه منصورون   )ماآويي

از درون زنـدان هبـزاد      (گروه امـت واحـده      ) بروجردي، حسني صادقي، اآرب براتي    
و سـراجنام   ) بيشرت در اصـفهان   (گروه موحدين   ) نبوي، حممد سالميت، پرويز قدياني    

ي، حسني شيخ   حممد رضوي، حسن منتظر قائم، مرتضا الويري، مهني الوير        (گروه فالح   
 )عطار

جـدا شـده از سـازمان جماهـدين پـيش از            (آه گروه جماهدين      اهللا ميثمي   لطف  مهندس  
را دارد نزديك ترين نظريات را با اين گروه دارد ويل بيشـرت متمايـل               ) انقالب

 . است به واليت فقيه منتظري
رت  سازماني با عنوان سازمان جماهدين انقالب اسـالمي ايـران از وزا            1370آبان  

آشور جموز فعاليت گرفت آه حممد سالميت، هبزاد نبـوي، ابوالفضـل قـدياني، حمسـن                
آرمني، مصطفا تاج زاده، فيض اهللا عرب سرخي، هاشم آقاجري و صـادق نـوروزي از                

 نقـش سـازمان     - پـيش گامـان اصـالحات        -محيد آاوياني   . (مجله موسسني آن بودند   
 )14-13 رويه -70سي دهه جماهدين انقالب اسالمي ايران بر حتوالت سيا

اين گروه آه به ظاهر اصالح طلب مشرده مي شود در سـوء اسـتفاده               
هاي بسياري نيز دست داشته است و آماآان از دوليت شدن صنايع و             
امور بازرگاني محايت مي آند آه مادر فساد و رانت خواري آنوني            

كـا  تعزير به زعم آا شكنجه نيست و در گريودار محله آمري          .  است
به افغانستان ناگهان اين گروه اعالميه اي صادر آـرد و حكومـت             
طالبان را ملي ارزيابي منود آه نشانگر ماهيت بغايت واپس گراي           

 .اين گروه است
 
 

 !سه ترور بزرگ 
--------------------------------------------------------------------- 

تـرور  -1. انـد    نقش آليـدي بـازي آـرده       شك سه ترور در تاريخ مجهوري اسالمي        بي
انفجار حزب مجهوري اسالمي و آشته شدن بيش از هشتاد نفر از مجله آيت اهللا هبشـيت                 

 ...و حممدمنتظري و
تاج گردون مناينده گچساران در جملس و از دوستان خلخايل آه از حادثه هفتم تري               

در آن شب، رفقا    »: يديعين انفجار حمل حزب مجهوري اسالمي جان بسالمت برده مي گو          
تعدادي . مهه مجع بودند و راجع به مساله تورم اقتصادي جلسه و برنامه داشتند            

مجهور و تعيني يك نفر آانديدا بـراي          نيز درخواست آرده بودند آه درباره رئيس      
گريي، تصويب شد آه در باره موضـوع          سراجنام پس از راي   . رياست مجهوري صحبت شود   
اي از طـرف      در مهني موقع ناگهان جرقه برق فوق العاده       . ودرياست مجهوري صحبت ش   

سخنران جلسه، آقاي دآرت هبشيت، متام سالن را روشن آرد و ما ديگر نفهميدمي              ميز  
ديدمي آه در زير خروارها خاك و آجر و سـنگ و آهـن               آه چه شد و يك وقت     
 ) خاطرات آيت اهللا خلخايل 310و309رويه ( .قرار گرفته امي  

 .. خنست وزيري و آشته شدن باهنر و رجايي وترور  
 60در ساعت سه و پـنج دقيقـه بعـدازظهر روز            «: نويسد  خلخايل در اين مورد مي    

بعدًا معلوم شد آه اين صدا از خنسـت وزيـري           . صداي مهييب در اطراف جملس پيچيد     
منايندگان جملس آه عصر مهان روز جلسه داشـتند و جلسـه هنـوز شـروع                . است  بوده
 بود، با شنيدن صدا، بريون رخيتند و من، خود، شاهد زبانه آشـيدن شـعله                نشده

آقـاي هبـزاد    . ها و در قسمت مشايل ساختمان خنست وزيري بـودم           هاي آتش از پنجره   



. نبوي را آه سراسيمه بود، به دفرت آقاي هامشي آوردند و من هم به آجنا رفـتم                
 شده باشند و يا ممكن است مـرده         ممكن است زمخي  : گفت  او حريف نزد، ويل آقاي هامشي     

 !) از آرامات شيخ رفسنجاني. (باشند
باالخره، مني گذاريد ما اين گروهك      : من به ايشان پرخاش آرده و گفتم        

 .را پاآسازي آنيم و بعد، به گريه افتادمي
 .با اين حال، بريون نرو: آقاي هامشي گفت

 .بر اعصامب مسلط هستم: گفتم 
خـود    هـا و سـپس      ابتدا آقـاي خـوئيين    . عدازظهر تشكيل شد  جلسه علين ساعت پنج ب    

آـم آـم،    . هامشي، رياست جلسه را به عهده گرفتند؛ ويل مهه پريشـان بـودمي              آقاي
هـا بـه      روشن شد آه رجايي و باهنر، رئيس مجهور و خنست وزير، به دسـت گروهـك               

 اسـت،   گزار، اصال خود آشمريي بـوده       بعد هم معلوم شد آه مبب     . شهادت رسيده اند  
حتا سه تـابوت هتيـه آـرده        . آردمي او جزء شهداست     درحايل آه ما ابتدا تصور مي     

بودند؛ يكي براي رجايي و ديگري براي باهنر و سومي براي آشمريي؛ حال آنكـه               
اين جريان پس   . او عامل نفوذي جماهدين خلق و مبب گزار بوده و فرار آرده بود            

اعتماد آقاي رجايي بـود آـه اسـناد         او به قدري مورد     . هفته معلوم شد    از يك 
و . منود  آرد و آقاي رجايي به او اقتدا مي         سري و فوق سري دولت را نگهداري مي       

( » .آـرد   او براي گول زدن مردم مسايل شـرعيه و فتـواي امـام را بيـان مـي                 
در شرح اين رويداد خلخايل ساده لوحانـه  يـك بـار             ) 329خاطرات خلخايل رويه    
ك گروهك و سپس گروهك ها و بعد صرحيًا بـه جماهـدين نسـبت               اين انفجار را به ي    

اما هرگز مني گويد آه تدبريي آه براي تشيع جنازه آشـمريي انديشـيدند              . دهد  مي
از جانب چه آساني تدارك ديده شد بود زيرا اين آار در عمل به سـود آشـمريي                  

مرده مني  متام شد آه بتواند آسوده از معرآه  بگريزد،  چون هيچكس دنبال آدم               
 .گردد

مسـلح بـود    سومني ترور بزرگ آشنت سران ارتش و سپاه براي يكدست آردن نريوهاي -
ويل (براي اطمينان خاطر از اينكه اين نريوها به فكر آودتا عليه ماليان حاآم              

 .خنواهند افتاد) بازيچه هيات موتلفه
 ...سران ارتش و آشته شدن فالحيان، فكوري و سرنگوني هواپيماي

آمـد     آه از آبادان به هتران مي      130- سقوط هواپيماي نظامي سي    8/7/60 تاريخ   در
 . رخ داد19ساعت 

سرنشـينان آن   . اين هواپيما در اطراف هبشت زهرا و آهريزك هتـران سـقوط آـرد             
سرلشكر ويل اهللا فكوري، معاون رئيس ستاد مشرتك، يوسف آالهدوز قائم مقام سـپاه              

پاه خرمشهر و اهواز و چند نفر ديگـر بودنـد           پاسداران و جهان آرا سرپرست س     
رويـه  -خـاطرات خلخـايل     ( . انـد   شده   مي 92آه تعداد آا بنا بگفته خلخايل بالغ بر         

338( 
اي و نام سعيد امـامي او را در زمـره             هاي زجنريه   از افشاشدن قتل    دآرت يزدي پس   

 نقـش   عناصر وابسته نفوذي آه براي تامني اهداف خاصي حاضـر بـه ايفـاي چـنني               
اگر مهه آن چه را آه در مورد سعيد امامي گفتـه شـده اسـت     :نويسد است مي شده

اولـني فـرد از ايـن       . شود  باورآنيم و بپذيرمي، او در زمره گروه سوم حمسوب مي         
بسـيار   ساله آه در لبـاس دوسـت بـا ظـاهري    20بود، جواني  گروه حممد رضا آالهي

ور آامل در اختيار صاحبان قدرت      فريبنده، با زباني بسيار چرب، خود را به ط        
عنوان يك عضو فعال و پر تالش حزب مجهـوري            او به . گذاشت تا او را اداره آنند     

اسالمي به مرحوم دآرت هبشيت تا آجنا نزديك و حمرم شـده بـود آـه امـور شخصـي و                     
آسي بود آه سـاختمان       آالهي مهان . داد  خانوادگي مرحوم دآرت هبشيت را نيز اجنام مي       

در .  منفجرآرد و سپس ناپديـد شـد       1360حزب مجهوري را در هفتم تري ماه        مرآزي  
 .هاي انقالب آشته شدند اين انفجار نزديك به هشتاد نفر از شخصيت

او نيز فداآاري آـرده بـود و   . است مسعود آشمريي»دومني فرد حمصول اين جريان 
كـي از   اش آننـد و در نتيجـه بـه ي           خود را در اختيار گذاشته بود تـا اداره        

هـا، يعـين دبـريي شـوراي امنيـت ملـي              ترين مقام ها و موقعيت      باالترين و حساس  
ترين مسايل سرنوشت سـاز       ترين و جدي    جايي آه حمرمانه  . آشورمان دست يافته بود   

آشور با شرآت باالترين مقامات تصميم گرينده، ازمجله رئيس مجهور، خنسـت وزيـر،              
در ايـن مقـام بـه         آشمريي. شد  و بررسي مي  مربوطه حبث     فرماندهان نريوها و وزراي   

او آليـه مـذاآرات     . دسرتسي داشت   شده حمرمانه و فوق سري      بندي    آليه اسناد طبقه  
گريي مي آـرد و آن چنـان مـورد اعتمـاد              شوراي امنيت ملي را ضبط و ثبت و پي        

مرحوم شهيد رجايي قرار گرفته بود آه اغلب به هنگام مناز، به اصرار ايشـان               
آشمريي . يستاد و رجايي و ديگران در پشت سرش به او اقتدا  مي آردند             ا  جلو مي 

جلسه شوراي امنيـت ملـي، مبـب      در حمل برگزاري1360 شهريور 8آسي است آه در   مهان
ــنرتل از راه دور، آن را    ــا آ ــه، ب ــروج از جلس ــد از خ ــاتي بع ــت و حلظ گذاش

د بـاهنر و يكـي      رئيس مجهور وقت، شهيد رجايي و خنست وزير وقت شهي         . منفجرآرد
 .آشته شدند.. ديگر از فرماندهان و

آشور، در هر دو مورد عامالن انفجار را نفوذي سـازمان منـافقني اعـالم                 مسئوالن



جـدي    بازداشت شدند، اما يك بررسي و پـي گـريي           اگرچه چند نفري ظاهرًا     . آردند
يـن  اي مشـابه ا     اگر حادثه . هرگز صورت نگرفت و هيچ گزارشي به ملت داده نشد         

حوادث در هر آشور ديگري رخ مي داد، حداقل وزير آشور يـا وزيـر اطالعـات و                  
-126 رويـه هـاي   - سه مجهـوري  -ابراهيم يزدي .(استعفا مي داد ... امنيت يا

127( 
اگر هر آينه اين اشخاص عوامل اپوزيسيون بوده اند چرا هيچگونه افشاگري در             

پي گريي پرونده خنسـت وزيـري در        مورد اين اپوزيسيون اجنام نشده است؟ چرا از         
بايد پرسـيد ايـن اشـخاص از طـرف آـدام سـازمان              . دادگسرتي ممانعت بعمل آمد   

ماموريت داشتند و به چه اهدايف دست يافتند؟ اگر از جانب نريوهاي اپوزيسيون             
مانند جماهدين بودند بايسيت پس از اين ترورها نريوهاي آا بدون درنگ دست به              

ايي را براي از پاي درآوردن حكومت اجنام مي دادند، در غري            آار شده و ضربه     
اين صورت اين عمليات بدون هـدف و پرهزينـه بـوده اسـت و دو تـن از هبرتيـن                     

توانستند در آينده نيز منشاء خدمات بسيار موثري شوند افشا            هايي آه مي    مهره
 گروه داخل   حال اگر نريوهاي اپوزيسيون نقش نداشتند بايد ديد آدام        . شده اند 

حكومت از اين ترورها سود مي جسته است؟ بين صدر اظهار مي دارد تنها گروهـي                
آه مي توانست به آن مقدار تي ان تي دست يابـد در آن زمـان ارتـش و سـپاه                     

وي اطمينان دارد آه از ارتش نبوده است مي ماند سپاه آه با توجه بـه                . بود
رديدي در دست گروهـي از حاآمـان        معوق ماندن پرونده و عدم پي گريي حاآمان ت        

مني گذارد بويژه آـه در ايـن مـورد انگشـت اهتـام از روزهـاي خنسـتني متوجـه                     
 .رفسنجاني بوده است

از ياد نربمي آه اين فقط مردم و اپوزيسيون نيسـت آـه انگشـت اهتـام در ايـن                    
هاي سياسي مجهوري اسالمي متوجه آرده اسـت        انفجارها را بسوي صحنه گردان      

 . زيگران سياسي خود در اين مورد مهديگر را متهم مي آنندبلكه با
دروغ گويي هبزاد نبوي در انفجار خنست وزيري آـه بـدون درنـگ حلظـاتي پـس از                   
واقعه از تلويزيون پخش شد و در آن اظهار داشت آـه رجـايي و بـاهنر زنـده                   

د هبـزا . هستند و پس از مدت آوتاهي عكس آن اعالم شد به اين شايعات دامـن زد               
 پس از آنكه شوراي نگهبان صالحيت وي را در انتخابات رد آرد             71نبوي در سال    

نامه اي به رفسنجاني نوشت آه در آن مسايل گوناگون و مهمي را مطـرح آـرده                 
 .است

احتماال به خاطر داريد آه بـه       ... مشا نيك مي دانيد   : در اين نامه آمده است      
ام تشكيل آابينه شـهيد بـاهنر طـي         دليل اختالف با جناح راست، اين جانب هنگ       

( ديداري با جنابعايل، به اصرار زياد از مشا درخواست آـردم آن دو بزرگـوار                
را قانع آنيد آه از معريف بنده صرف نظر آنند، امـا            ) شهيدان رجايي و باهنر   

مهچنني حتمًا به خاطر داريـد آـه        . جنابعايل با اين خواسته شديدًا خمالفت آرديد      
بزرگ تـرين ضـربه     ) ره(رجايي عزيز، آه پس از رحلت حضرت امام         پس از شهادت    

يعين جريان راست يا به عبارت      ( در زندگي سياسي ام بود، از يك سو مهني جريان           
مـرا بـه قتـل شـهيدان        ) روشن تر هيات موتلفه و در راس آن اسداهللا الجـوردي            

هيچ شـبهه و    رجايي و باهنر متهم آرد و در اين امر از اجياد شايعه و القاي               
. اهتامي دريغ نورزيد، آن چنان آه راديوهاي غربي نيز با ايشان هم سازشـدند             

،طي نامه اي به امام و جنابعايل، بنـده را صـرحيًا            › حزب توده ‹از ديگر سو،      
 )286-285 رويه هاي -پيشگامان اصالحات  (.به سازمان سيا متهم آرده بود

 مي خواهد بگويد؟ او مي گويـد بنـا          هبزاد نبوي در اين نامه به رفسنجاني چه       
به دستور وي در آابينه رجايي شرآت آرده است، آيا اين مهه آن چيزي است آـه                 
مي خواهد بگويد؟ يا مشارآت خود در از بني بردن باهنر و رجايي مطرح مي آند                
در اين مورد چيزي آه وجدان هبزاد نبوي را مي آزارد قتل رجايي است نـه بـا                  

 نبوي مني خواهد بگويد آه خباطر رفسنجاني اسـت آـه وي متحمـل               آيا هبزاد . هنر
 اين مهه نامالميات را متحمل شده است؟

در مهني دوره، مسـئوليت خطـري مـذاآره و امضـاي بيانيـه               …«او ادامه مي دهد   
اجلزاير را در حايل پذيرفتم آه جنابعـايل نظـرات اينجانـب را دربـاره آزادي                

تيد  و تنها به خاطر اطـالع از خواسـت و نظـر              گروگاا در آن شرايط مي دانس     
 و در عني حال افتخاري براي زنـدگي سياسـي و            امام، تن به اين مسووليت داده     

به عبـارت سـاده تـر       ) 290رويه  -پيشگامان اصالحات   . ( اجرايي خود آسب آردم   
هبزاد نبوي مي گويد در مورد گروگان ها با وجود اينكه وي نظر ديگري داشـته                

كار را فقط براي رضايت خاطر مخيين آرده، وفقط آلت فعل بوده، نبـوي              است، اين 
گرچه نوشته با اين آار افتخاري براي خود آسب است اما مي دانـيم آـه ايـن                  
تعاريف بيش نيست نويسنده نامه نيك مي داند آه ننگي ابدي براي خـود دسـت و                 

له  دوم را آسـب      با اين قرارداد ننگني وي لقب وثوق الدو         زيرا  . پا منوده است  
آرد و قصد او از يادآوري اين نكات ذآر خدمات شايسته خـود اسـت تـا شـايد                   

 :محايت رفسنجاني را جلب منايد، وي ادامه مي دهد
حتمًا به ياد داريد آه بـا آغـاز اخـتالف در درون سـازمان جماهـدين انقـالب                   «



ز اول ايـن    اسالمي، اينجانب در جملس شوراي اسالمي اعالم آردم آه بنـده خـاآري            
 .هتاجم مشكوك و مرموز هستم آه فرزندان انقالب را هدف گرفته است

از بدو پريوزي انقالب اسالمي در قالب جناح ها وگروه هـاي خمتلـف و ظـاهرًا     ... .
خمتلف العقيده، بسياري ازخدمتگزاران، خملصني وحتا شخصيت هاي بي بديل انقـالب            

ابتدا به ترور شخصيت    . هدف قرارداد .. .را نظري شهيدان مطهري، هبشيت، رجايي و      
مـن فهـم و درك گـروه        . و درايت باحذف فيزيكي آن راد مردان مبادرت ورزيد        

را آمرت از آن مي دامن آه توان و جتزيه و حتليل            .. هايي نظري فرقان و منافقني و     
و زدن چنني ضرباتي به انقالب و نظام ما داشته باشند، ولو اين آه خـود چـنني                  

 .ي داشته باشدتصوير
اين بار هبزاد نبوي نيز فرقان و جماهدين را عامل ترورهاي مطهري و هبشـيت منـي                 

بلكه طرف مقابل را متهم بـه       )  نام رجايي براي رد گم آردن آمده است       (داند  
مي دانيم آه اسداهللا الجوردي در وصـيتنامه خـود جماهـدين            . اين ترورها مي آند   

قني لقب داده و هبزاد نبوي را عامل مبـب گـذاري            انقالب اسالمي را بدتر از مناف     
در خنست وزيري و مقر حزب مجهوري اسالمي مي داند يعين اينكه هر دوجناح يكديگر               

 .را به دست داشنت در ترورها متهم مي آنند
حتمًا به خاطر داريد آه اين اعالم جرم عليه         …«در ادامه اين نامه آمده است       
بين صدر ودرخصوص بيانيه اجلزاير هتيـه و تسـليم          شهيد رجايي و اين جانب توسط       

و هنوز هم مهان پرونده و ادله و اهتامات مندرج درآن، خوراك            . قوه قضاييه شد  
و ... اصلي گروهي از جناح راست براي محله و تسويه حساب سياسي با بنده اسـت              
ه هم  باز يقينًا خباطر داريد آه بالفاصله پس از شهادت رجايي و باهنر، مهني گرو             

زبان و هم سو با ضدانقالب، شرآت اين جانب را درقتل آن بزرگواران آن چنـان                
گسرتده و سريع شايع آردندآه جنابعايل و آيت اهللا مهدوي آين ناچار شديد درخطبه              

اعـالم   هاي مناز مجعه هتران با ذآرنام از حقري دفاع وآن جريان را ترور شخصـيت 
بود وآن شايعه را با پرونـده سـازي در          اما جريان مذآور دست بردار ن     . آنيد

دادستاني انقالب، حمكم ساخت و تا بدان جا پـيش رفـت آـه عـده اي از يـاران                    
انقالب، به جرم شرآت در انفجار خنست وزيري زنداني شدند، تا ايـن آـه امـام                 
راحل خود قضاوت پرونده را به عهده گرفته و حكم به خمتومـه شـدن پرونـده و                  

 )296-295پيشگامان اصالحات رويه هاي رويه  (» .ادآزادي آن عزيزان د
بايد داليل و مدارك و يا حداقل شواهدي باشد آه جناح رقيب با ايـن يقـني و    (

اطمينان به جماهدين انقالب اسالمي محله آنند و حتـا عـده اي را هـم دسـتگري و                   
مهـه را   دخالت مي آند و دهـان         زنداني آنند تا آجنا آه بناچار خود مخيين شخصًا          

اسـت؟ مگـر    مخيين چه نفعي داشته است آه بدين طريـق دخالـت آـرده              . مي بندد 
اينكه خود وي خواستار از بني رفنت هبشيت و باهنر بوده و در توطئه اين               

 .انفجارها دست داشته است
 قبال در آستانه انقـالب توانسـته اسـت بـا      از ياد نربمي آه مهني گروه خط امام

 .جعه سينما رآس آبادان را بوجود آوردياري هيات موتلفه فا
 
 آشته شدن مشكوك امساعيل رائني پژوهشگر فراماسونري  

----------------------------------------------------- 
 نوشت امساعيل رائني پيش از ظهر ديـروز بـه علـت             58ماه     دي 10روزنامه آيهان   

 از مناينـدگان دادسـتاني      آيهان از قول حممد يـزدي يكـي       . نامعلومي جان سپرد  
به اتفاق رائني و چند نفر ديگـر بـا دراختيـار            ) ديروز(صبح امروز   « : نوشت

در بدو  . داشنت مقداري اوراق و مدارك به حمل دفرتمرآزي انتشارات امريآبري آمدمي          
اي از آارگران مانع از ورود ما شدند، وقيت برگه دادستاني را ارائه               امر عده 

رائني به قسمت ديگري از حمل دفرت رفـت         .  به داخل راه دادند    آردمي ناچار ما را   
بـه حمـض ورود رائـني بـه داخـل سـاختمان             . و منهم به اتاق آقاي جعفري رفتم      

دفرتمرآزي انتشارات تعدادي از آارگران به راهروي ساختمان آمدند وضمن دادن           
ت ديگـري  حرف هاي زش رائني اعدام بايد گردد و مرگ بر رائني: شعارهايي مانند

يكي ديگر از آسانيكه درآار انتشارآتاهباي      . هم زدند و بطرف او هجوم آوردند      
آارگران پـس از رسـيدن بـه        : امريآبري شرآت دارد، درگفتگو با خربنگار ما گفت       

رائني او را به بادآتك گرفتندآه وي هم در صدد مقابله با آا برآمد و حالش                
 ».هبم خورد و به آغوش من افتاد

رائـني  «:  از مسئوالن دادستاني درگفتگو با خربنگار آيهـان اضـافه آـرد            ديگر 
انتشار اين  . اسنادي عليه يكي از احزاب داشت آه مي خواست  آا را فاش آند             

توانست درجريان انتخابات رياست مجهوري آمك مـوثري بنمايـد و نقـش               اسناد مي 
ادامـه گـزارش خـود    مهـني روزنامـه در    .اين حزب را دراين جريان بازگو منايد

بعدازظهر ديروز هنگام هتيه صورمتجلس توسط ماموران انتظـامي و          « : آورده است 
اجنام تشريفات مربوط به محل جسـد بـه مرآـز پزشـكي قـانوني هتـران، عـده اي                    
ازآارگران حاضر درچاپخانه اوراقي را دراختيار خربنگاران قراردادند و مدعي          



 انتشـاريافته اسـت، بـه انقـالب اسـالمي           شدند آه دراين اوراق آه توسط رائني      
اي ازآسـانيكه شـاهد       از سوي ديگـر عـده     . ايران و رهرب انقالب اهانت شده است      

توزيع اين اوراق بني خربنگاران بودند اظهارداشـتندآه اوراق مـذآور سـاختگي             
اما نه روزنامـه آيهـان و نـه     .است و ارتباطي به انقالب و رهربانقالب ندارد

را نداشـت و   شهامت انتشار و چاپ اين اوراق بـه اصـطالح جعلـي   نشريه ديگري 
 ». هرگز هم جمايل براي آن نيافت
 گـزارش مـي دهدآـه رائـني بـا سـيلي             58دي مـاه    11روزنامه آيهان سه شـنبه      

آندو جالب اينست آـه اينـها را از           مديرچاپخانه نقش زمني شده و مهاجنا فوت مي       
ل مي منايد بدين ترتيب آتك خوردن رائـني         اي وآيل رائني نق     قول شخصي بنام آمره   

امامي در مهني روزنامه به تاريخ        الدين  توسط باصطالح آارگران چند روز بعد حسام      
نگذاريدخون امساعيل رائني   ‹  دي ماه رواييت ديگر داردو حتت عنوان         12چهارشنبه  
ني و ها خوانده بودمي آه ميان رائـ  مدتي پيش در روزنامه «: نوشت «›!پاميال شود

رائـني درمطبوعـات دو مـاه       . جعفري مدير انتشارات امريآبري آشمكشي وجود دارد      
 - يا فراماسونرها يا اسرارخانه سدان     -پيش اعالم جرمي آرده بود آه آتاب او         
اين عمل را به زبـان فارسـي دزدي و          . (را امريآبري بدون اجازه چاپ آرده است      

روز ايران آـه انقـالب ايـران بـا          درتالطمات ام ) گويند  در زبان عربي سرقت مي    
هزارو يك مساله خطري سروآاردارد رائني با مساجيت آه داشت سـراجنام توانسـت از               

مقررات دادگسرتي ايـران ايـن      . هاي چاپ شده را بگريد      دادگسرتي حكم توقيف آتاب   
حق را به شاآي مي دهدآه براي تسريع در تشريفات نسبتًا آنـد اجـراي احكـام                 

.  رود، مهراهـي آنـد      آه اميد اعاده حقـوقش مـي        قانون را تا حملي   حقوقي، جمريان   
 دي مـاه    9امساعيل رائني هم از اين حق قانوني خوداسـتفاده آـرده و يكشـنبه               

. مهراه مناينده دادستان و شايدهم مامور اجرا به حمل چاپخانه امريآبريرفته بود           
امـه هـا  چـنني       شـودآه از مـنت گـزارش روزن         اما جو درچاپخانه مهه چيز عوض مي      

خود را براي مقابله بـا قـانون و جمريـان           »قبال«استنباط مي شود آه چاپخانه      
 نفـري   60شوند گروهي   شاآي و مناينده دادستان وارد مي     . قانون آماده آرده بود   

را زيرضربات مشت و لگداز پاي  هاي ناشايسته رائني پس از ايراد ناسزا و توهني
 .در مي آورند

مـي   گران حتا هنگام زدن امساعيل رائني شعار مرگ بـر رائـني  ضاربني درهيات آار
مديرعامل  اوالً طرف دعوا دراين آقاي جعفري :گريد سپس نويسنده نتيجه مي. دادند

و  فراماسـونرها   هاي احتمايل ديگر رائني طرف! آارگران چاپخانه امريآبري بوده، نه
و چـون آـارگران   . سـت آمده ا اندآه نامشان دراسنادخانه سدان يا آساني بوده

مزبور ظاهرًا اساميشان جزو فراماسونرها و يا اسنادخانه سدان نبـوده، لـذا             
 اي محله و ناسزاي آا به نويسنده حمقق خبودي خود وجود توطئه از پيش طرح شده

وي را بقتـل مـي    با شعار مـرگ بـر رائـني    آارگران.را به ذهن متبادر مي آند
است؟ آيا هبشيت     ي خواسته فاش منايد چه حزبي بوده      سران حزبي آه رائني م    . رسانند

اسالمي نبوده است؟ پس از اين ماجراست آه مخيين به هبشيت دستور مـي                و حزب مجهوري  
بودن نام هبشيت و چند عامل و حقوق بگري         . دهد از آانديداتوري خود استعفا دهد     

مـا ايـن مهـه      ا. تواند به معناي امضاي قتل امساعيل رائني تلقي شود          انگليس مي 
جنايتكـاران    اي آه اتفاق افتاد نويسنده درجسـتجوي        هاي زجنريه   قتل. ماجرا نيست 

سازد آه رائني مورد هتديدبوده حتا به مقامات مجهوري اسالمي            محيدآاوياني فاش مي  
محيـدآاوياني نويسـنده درجسـتجوي حمفـل        . نوشته و درخواسـت آمـك منـوده اسـت         

ئـني نويسـنده سـه جلـد آتـاب فراماسـونري            امساعيل را : جنايتكاران مي نويسد  
يكـي از مهـم   ( شبكه فراماسونري ترين حتقيقات را در مورد  ن آه گسرتده درايرا

به عمل آورده بود و بـه قـرار اطـالع           ) جاسوسي انگليس درايران    هاي  ترين شبكه 
در روزهاي اول انقالب    . جلد چهارم آتاب خويش را نيز آماده انتشار آرده بود         

ها خرب از فوت وي درموسسه انتشاراتي امريآبري دادند و علت مـرگ نيـز                روزنامه
 انتشـار    گفتگو و جدل نامربده با مديران آن موسسه بر سـر وجـوه مربـوط بـه                

 .هاي عنوان شد آتاب
ها پيش از اين حادثه امساعيل رائـني          آرد آه مدت    مريحسني موسوي نقل مي     مهندس  آقاي

اسـالمي را برعهـده       نگام اداره روزنامه مجهوري   تالش داشته ايشان را آه درآن ه      
هنگـام خـروج از       شب قبل از حادثه بـه     . است  شده    داشت مالقات آند اما موفق مني     

گريد و با اضطراب و نگراني         راه مهندس موسوي قرارمي      دفرتروزنامه، رايني بر سر   
چـرا   هـد د خواهند مرا بكشند مهندس موسوي پاسخ مي دامنت مي دستم به: مي گويد 

آنيــد، بنــده آــه مســئولييت در ايــن زمينــه  دادســتاني انقــالب رجــوع منــي بــه
چيـزي را   ) 73پانويس رويه   . حمفل جنايتكاران   درجستجوي. محيدآاوياني  (».ندارم

جرات ندارد بگويد و فاش سازد نام هبشيت و يـا حتـا مخـيين و احتمـاال                    آه موسوي 
مهينقدر مي دانيم آه امساعيل رائني      ما  . ديگر دست اندرآاران حكومت اسالمي است     

با دآرت مظفر بقايي مهكاري نزديك داشت و درهتيه فهرسـت فراماسـونرها بقـايي               
مهكاري فعايل داشت و به مهني مناسبت نيز از وي به خوبي در اين آتاب ياد شـده                  

 .رائني با خود رازهاي بسياري به گور برده است. است



 
 

 دآرت مظفر بقايي 
------------------------------------------------------------------- 

او فرزند مريزا شـهاب از      . مظفر بقايي از چهره هاي سرشناس سياسي ايران است        
خورشيدي در شهر آرمان بـه دنيـا        1290رجال دوره ي مشروطيت در چهارم تريماه        

رج شرآت آرد    سالگي در دوره ي دوم آنكور اعزام حمصلني به خا          18مظفر در   . آمد
نامه هاي  آه به پدرش در اين زمان نوشته  حاآي است آه              . و راهي فرانسه شد   

او در يكي از اين نامه ها  مي نويسد          . وي از گرايش هاي مذهيب دور بوده است       
اگر آسي خبواهد طابق النعل به نعل از روي يك آتابي مثل جامع عباسـي               …« : 

....  درخواست آنـد، زيـرا فقـط بـراي            ساعيت 50مسلمان باشد از خدا روزهاي      
اما ايـن مـانع   »   .هر دفعه از روي اين دستورات سه ساعت وقت الزم است}آذا{

از اين نبود آه بعدها در مقابل مردم به دينداري تظـاهر بكنـد و اشـگ بـه                   
 به شـغل    1318از فروردين   . چشمانش بياورد و احساسات مذهيب آا را هتييج آند        

او مهواره با ماليان روابط نيكويي داشت از آن مجله دوسيت           . زيددبريي اشتغال ور  
وي با آيت اهللا آاشاني، آيت اهللا بروجردي و با سران مجهوري اسـالمي توسـط آيـت                  

 دآرتاي او در دوران رياست فرهنگ زنـده يـاد           1320در سال   . زبانزد مهگان است  
تاد زيبـايي شناسـي و      دآرت غالحمسني صديقي به تصويب رسيد و وي گرچه با مست اسـ            

اخالق به دانشگاه راه يافت ويل بايد گفت آه در متام طـول زنـدگاني خـود بـه                   
وي در تاسـيس حـزب دمـوآرات قـوام          . چيزي آه پايبند نبود مهـان اخـالق بـود         

 مرداد نقش داشت و او  از محلـه          28السلطنه، در تاسيس جبهه ملي و درآودتاي        
او توطئه قتل افشار توس رئـيس شـهرباني         . آنندگان به خانه ي دآرت مصدق بود      

دولت ملي مصدق را تدارك ديد و قتل سرگرد سخايي افسر هوادار حكومت ملي در               
او اميـدوار   . آرمان به حتريك وي و توسط آدمكشان خمفي حزب وي صورت پـذيرفت              

بود آه پس از آودتا، دولت زاهدي يك دولت انتقايل براي خنست وزيـري او شـود                 
 آه فضاي سياسي آمي تغيري آرد او نيز         1339در سال   .  را سر دوانيد   ويل شاه او  

به ميدان آمد و اين بار نيز بعلت نتوانسنت جلب محايت آمريكا با شكست روبرو               
 در تغيري مست و سوي حكومت به واليت مطلقه فقيه و رانـدن              57پس از انقالب    . شد

آروان و سرلشكر مقـدم     او با سرلشكر پا   . مليون از صحنه نقش آليدي بازي آرد      
اويل و دومي بـا داشـنت اطالعـات بسـيار           . و سرلشكر قره ني هر سه دوسيت داشت         

وسيع و عظيم بطور غري مرتقبه اي اعدام شدند و سومي در روزهاي خنسـينت پـس از                  
گروه بقايي در به مرجعيت رساندن مخيين نقش داشـت          . انقالب به تري غيب دچار شد     
مي منايـد آـه     › تشيع‹شاره به تشكيالت مذهيب به عنوان       آيت در نامه هاي خود ا     

اينكـه گفتـه مـي شـود آيـت          . براي رقابت با گروه بازرگان تشكيل شده بـود        
پيشنهاد دهنده واليت مطلقه فقيه بوده با توجه به روابط نيكويي آه بني ايـن               

 با اين حال بعيد است آه بقايي      . او و منتظري بوده است بسيار حمتمل مي منايد        
آشكار است آه آينه او به دآرتمصدق موجب آن بوده          . با آن توافقي داشته باشد    

است آه به جو مصدق ستيزي دامن بزند وبه مهني سبب نيز مورد مهر وحمبت گروهـي                 
از عمامه به سران قرار داشت با اينهمه به نظر مي رسد پاره اي از اصول را                 

«   :اساسي براين بـاور بودآـه  او در باره ي رفراندوم قانون . زير پا ننهاد
من به اين   . اگر مهه ي دنيا به اين قانون راي موافق بدهد من راي خنواهم داد             

قانون آه روح مجهوري و حاآميت انساني را بر سرنوشت خود نقص مي آند اعتقاد               
مـن پـيش    . و به چيزي آه اعتقاد ندارم حتت هيچ مصـلحيت راي منـي دهـم              . ندارم

به مهني دليل اهللا اآـرب      .  ايراني هستم و ايراني خواهم بود      ازآنكه مسلمان باشم  
را اگر چه آلمه مقدسي است به جاي شريوخورشيد بر روي پـرچم ايـران جتـويز و                  

 به نقـل    -1365علي حممد آقا، افول يك مبارز، هتران، بي تا          (» .تاييد مني آنم  
طالعـات و   موسسـه م  - حسـني آبادانيـان      -از زندگينامه سياسي دآرت مظفربقايي      

 با آشف آودتاي نوژه فرمانده نظـامي        1359در سال   ) 323پژوهش هاي سياسي رويه   
آودتا سپهبد مهديون، از بستگان سبيب حممد حممـدي مناينـده ي روزنامـه آيهـان                

در مهان ايامي آه    . درآرمان و عضو حزب زمحتكشان و از ياران نزديك بقايي بود          
ماه، حمفلي از هواخواهـان بقـايي بـه         قصد آودتا وجود داشت، در اوايل مرداد      

متعاقب آشف شبكه آودتـا عـده       . ظاهر براي صرف آشك و بادجمان برگزارشده بود       
 21بقايي آه در ) 319مهاجنا رويه . (اي از مجله بقايي در آن جملس بازداشت شدند  

 نفر ديگر دستگري شده بـود، ده روز بعـد بـا سـپردن               65 به اتفاق    1359تريماه  
براينكه از ايران خارج نشود آزاد شد، اما گردش آار پرونده مدتي            تعهد مبين   

مهاجنا رويـه   . (ادامه يافت و باالخره منجر به برائت او از اهتامات منتسبه شد           
مسـري  .  به دعوت منصور رفيـع زاده بـه آمريكـا رفـت            1364 دي ماه    27در  ) 325

 استقبال بقايي   در هاوايي رفيع زاده به    .  هاوايي بود  - توآيو   -پرواز دهلي   
در دوازدهـم هبمـن مـاه آن        . آمد و از آجنا به نقاط خمتلف آمريكا مسافرت آرد         



او . سال امحد احرار نامه اي به بقايي نوشت و رسيدن نامه ي او را اطالع داد               
گمان مي آنم عـالوه بـر    :بقايي ادامه داد ضمن ابراز شگفيت از سفر دور دنياي

الع حضرتعايل نوشـته شـده باشـد و بـر اسـاس             سفرآمريكا سفر آانادا هم در ط     
حماسبات بنده در ارديبهشت و خرداد نوبت پاريس و نيس خواهـد رسـيد آـه بـه                  

بعد هم انشاهللا در خدمتتان مي رومي بـه هتـران و آرمـان              . قدوم شريف مزين شود   
چون ديروز خواندم آه آقاي دآرت اميين در        . براي برگزاري مراسم آشك و بادجمان     

اي با يك روزنامه ي سوئدي گفته است درماه هاي مارس و آوريل حوادث              مصاحبه  
عـرض  . مهمي در ايران روي مي دهد و فعال بيشرت از اين مني توامن چيـزي بگـومي                  

بنا به عقيده عوامـل     ) 326مهاجنا رويه   ( ».آردم آه عصر حوادث غري منتظره است      
حكومت سـلطنيت بـا اويسـي       واواك وي براي سرنگوني مجهوري اسالمي و برگرداندن         

- حسني آبادانيـان     -زندگينامه سياسي دآرت مظفربقايي     . (وارد گفتگو شده بود   
 راهـي آمريكـا     1365او در سال    ) 323موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي رويه        

اما وي  . روزنامه آيهان نوشت مظفربقايي از ايران گرخيت         1365 شهريور   12شد و   
تان قدميي اش آه از روساي ساواك زمان شـاه بـود و             با منصور رفيع نيا ازدوس    

)  آخرين رئيس شعبه ساواك در آمريكا        -خاطرات منصور رفيع    (بنابه اعرتاف خود  
تبديل به مامور سيا شده بود متاس گرفت و با حبيب اهللا الجوردي در تنظيم شـرح                 

رار زندگاني و خاطرات خود شرآت جست ويل مجهوري اسالمي اين نوارهـا را آـه قـ                
بود پس از مرگ وي منتشر شود دزديد و بـه مطالـب آن دسرتسـي پيـداآرد و در                    

بقـايي بـا    . او را دستگري و زنداني آـرد       ) 1365آبان    ( بازگشت از آمريكا    
حقوق بازنشستگي يك  استاد دانشگاهي استطاعت سفر به دور دنيا را نداشـت و               

احـرار در نامـه اي      . بودمسلمًا براي مامورييت عازم اين سفر دور ودراز شده          
وقيت از من استمزاج شد آه چه دسـيت         …«از توصيه وي به سيا صرحيًا سخن مي گويد        

مي تواند درشرايط امروزي ايران معجز نشان دهد، يد بيضا و عصـاي موسـا را                
ويل شـكنجه   ) 324مهاجنا رويه  ( OK:توصيه آردم و چند روز نگذشت آه جواب رسيد

يضاي دآرت بقايي تنومند يك موجود حنيفي ساخت با زخـم           و زندان از اين يد و ب      
هاي هولناك و بسيارآريه آه سراجنام هم مشخص نشد ناشي از بيماري ديابت بود              

و اين مساله نيـز در پـرده ي اهبـام           . يا بيماري سفليس آه رژمي ادعا مي آند       
نامه ماند آه او با وجود اينكه مسايل او لو رفته بود و با توجه به حلن روز                

ي آيهان آه او را فراري ناميده بود چرا به ايران برگشت و خطر را به جـان                  
خريد؟ آيا آن دست هاي مرموزي آه از وي در حلظات حساس پشتيباني آرده بودند               
از وي دست شسته بودند؟ آيا يكي از اين دست هاي مرموز هيات موتلفه نبـود؟                

وتلفه داشت و گروه بقـايي از       فراموش نكنيم آه آيت روابط نيكويي اب هيات م        
با وجـود آنكـه اسـداهللا بادامچيـان مـدير           .  مرجعيت مخيين پشتيباني آرده بود    

هرگونه ارتباطي را با حزب زمحتكشـان  منكـر شـده  ويل درعمـل                ›  مشا‹ نشريه  
بارها  هيات موتلفه در ارگان خود از آيت بعنوان شهيد نام برده و حتـا در                 

هنوز نـه تنـها نقـش آليـدي         .  ا به چاپ رسانده است     عكس وي ر   1377 مرداد   15
 مرداد بلكه پس از انقالب و هدف او از اين سفر تا آنون              28بقايي در آودتاي    

 مرداد  28مهينقدر مي دانيم آه پيش از آودتاي        . درهاله اي از اهبام قراردارد    
كومت  بقايي باعنوان آميته مرگ اعالميه هايي در محايت از اسالم وعليه عليه  ح             

و دريغ اينكـه مبتكـران تـاريخ        . ملي دآرت مصدق  را چاپ و پخش مي آرده است          
شفاهي نسخه ي ديگر اين نوار را منتشر نكردند تـا مـردم ازمفـاد آن مطلـع                  
شوند آيا اين نسخه نواري آه دزديده شد تنها نسخه منحصر به فرد بود و اين                

 شفاهي آرده بود؟ موسسه با چنني حفاظت امنييت اقدام به ضبط تاريخ 
 
 
 

 جاي پاي تو طئه ها در روزنامه ها
------------------------------------------------------- 

روزنامه ها و نشرياتي آه در خنستني روزهاي پس از انقالب چاپ شده است را بـه                 
منزله يكي از مواد اوليه وخام بايد انگاشت آه بر روي رخـدادهاي آن بايـد                

 و جستجو مهت گماشت زيرا در بسياري از حـوادث آن زمـان جـاي پـاي                  به پژوهش 
گروه هاي توطئه گر و آدمكشاني را مي توان ديد آه بتدريج سلطه ي پليد خود                

من چند منونـه را در زيـر آورده ام آـه مـي توانـد                . را بر ميهن ما گسرتدند    
م بزودي از   مقدمه اي باشد بر يك پژوهش آامل و مهه جانبه اي است آه اميدوار             

 . جانب ايران دوستان و دوستداران حقيقت و عدالت پي گرفته شود
هيات موتلفه مني خواست آشكارا به ميدان بيايد او مرد ايـن ميـدان نبـود و                 

خواست بازوي مسلحي داشته باشد آه فارغ از دغدغـه هـاي دولـت و مسـئولني                   مي
آه از مليون داشـتند و      بغضي  . جاده را براي حكومت اسالمي خود آماده گرداند       

ها شده بود اآنـون سـرباز آـرده بـود              مرداد گريبانگري آن   28حتقريي آه پس از     
دولـت بازرگـان بـا      . مصمم بودند آه اين بار هبيچوجه آار بدست مليون نيفتد         



متايالت مذهيب خود در مقابل بسياري از دست اندازي ها بـه حقـوق مـردم بنـام                  
هيات موتلفه گروه   .  جامعه ناچار به سكوت بود     مبارزه با فساد و اسالمي آردن     

سـدها  . هاي غري شناسنامه دار خود را از مهان روزهاي اول انقالب سـازمان داد             
نفر آدمكش چون سعيد امامي ها از مهان خنستني پس از انقالب مشغول آشنت مردم بي                
گناه بوده اند و روزي بايد پرده از اين جنايـات هولنـاك برداشـته شـود و                  

 .رداشته خواهدشدب
هـاي    بسياري از دست اندازي ها به جان و مال مردم در آشوب هاي روزها و ماه               

خنستني اصوالجايي در نشريات پيدا مني آرد، اما به هرحال نشريات آن روز بويژه              
آيهان واطالعات توانسته اند خبشي از موادخامي را براي ما حفظ آنند آـه مـي                

سرتده براي شناخت بزرگرتين جنايت تاريخ در مـيهن         تواند دستمايه يك پژوهشي گ    
 . بالديده ما باشد

نگاهي به روزنامه آيهان روزهاي خنستني انقالب پرده از روي بسياري ترورهـا و              
دارد و به اين قتل هاي بي نام معنـاي خاصـي              قتل ها مهزمان و پس از آن برمي       

ا فسـاد و فحشـا مـي        پيام هاي هتديدآميزي آه به هبانه ي مبـارزه بـ          . مي دهد 
خواهد حجاب را اجباري و بنام دفاع از مستضـعفان از سـرمايه داران اخـاذي                

اين گروه جبز موتلفه آه شناسايي آامل روي اشخاص دارند گروه ديگري مني             . آند
تواند باشد و هبرتين پوشش براي آا نيز خلخايل است آه هم عاشق نام فـداييان                

ساني آه بعنوان فداييان اسالم فعاليت مي آردند        گرچه باقيمانده آ  (اسالم است   
و نشريه اي هم به بدين نام در مي آوردند توافقي با خلخايل نداشتند اما چه                

ديوانه خوخنواره اي آه جنـون آدمكشـي اش         .) باك اين قبا برازنده خلخايل بود     
 در زير چند خرب را از روزهاي خنستني انقـالب بـراي مشـا دسـتچني               . پاياني نداشت 

 :امي  آرده
شـيخ رضـا فعـال آـه از خمـالفني سرسـخت رژمي گذشـته و از         58شهريور 10شنبه  -

شـيخ رضـافعال    . طرفداران آيت اهللا آاشاني بود بدست افراد ناشناسي آشته شـد          
. اعدام شـود   نقش فعايل داشت و قراربود به مهراه مرحوم طيب42درجريانات سال 

آيا شيخ رضا فعال جـزء آن       . و منتشر آرد   او رساله مخيين را به هزينه خود چاپ       
نبوده است آه بقول شيخ خلخايل خود را در صف انقالبيون جازده و  فرصت طلباني

 شيخنا به سزاي اعمالش رسانده؟
چه آسي جبز فداييان اسالم بازوي مسلح هيات موتلفه مـي توانـد وي را آشـته                  

ب باب شـده بـود و زيـر         چيزي آه دراول انقال   ( باشد؟ عوامل باصطالح ضد انقالب    
سـقوط  . وجـود خـارجي نداشـت     ) انداختنـد   اي را از نفس مي      اين نام هر جنبنده   

براي دخالت  . حكومت لوي سريع و بدون مقاومت هواخواهان اين حكومت عملي شد          
عوامل ساواك هيچ مدرك و نشانه اي ارائه نشده است و باتوجه به جو عمـومي،                

ا با حكومت جديد مي آردند و فراري هاي سـاواك           ماموران ساواك ايت مهكاري ر    
عوامل ضد انقالب و ساواك     . نيز سوراخ موش را به باالترين قيمت خريدار بودند        

بينيم مرگ رضا فعال هـيچ مهـديل و           چرا بايد رضا فعال را بكشند؟ بويژه آه مي        
. مهدردي و يا ناله و نوحه سرايي آه ويزه اين گروه است نيـز برمنـي انگيـزد                 

راي منونه نگاه مي آنيم به مطلب آوتاهي با عنوان از محله به آتاخبانه ها و                ب
آتابفروشي ها جلوگريي آنيدآه يكي از خوانندگان بنام سـليم شـهباز زادگـان              
براي ايـن روزنامـه آيهـان فرسـتاده و حـاآي از محلـه گروههـاي فشـار بـه                     

ي از روزنامـه هـاي   چند روز پيش گزارش آاملي از خربنگار يك :ها است آتاخبانه
معترب صبح هتران در باره جشنواره آتابسوزان از شهرستان ها و نقاط گونـاگون              

ها بعنوان يك ايراني حـامي آتـاب          آشور درج شده بود آه با مطالعه آن گزارش        
 ساله ديكتـاتوري لـوي      57داند آه در دوره       ملت ايران مي  . بشدت ناراحت شدم  

اآنـون آـه    . بود، جرمي در حد حبس ابد داشت      خواندن آتاب، آتابي آه راهگشا      
آن بساط به مهت مردم و رهربي امام مخيين برچيده شده عده قليلي از افـراد نـا                  

آننـد و باصـطالح جشـنواره         آگاه و بي خرب از مهه جا به آتابفروشي ها مجله مـي            
چيزي آه باعث حريت نگارنده اسـت آنكـه عـده اي    . راه مي اندازند آتابسوزان

به اين عمل ضد فرهنگي مبـادرت   دست با بانك آوبنده طاغوت يعين اهللا اآرباق ب
رفتار اين گروه   . مي ورزندو اين مورد تاييد هيچ مسلمان آگاه و راستني نيست          

اين تصور را به ذهن متبادر مي آند آـه نكنـد در اثـر شـور دوران انقـالب،                    
المي مردم درصـف آـا      نوآران و دست نشاندگان رژمي با استفاده از احساسات اس         

نفوذ آرده و حال آه مني توانند صدمه اي بر رژمي مجهـوري اسـالمي بزننـد، بـه                   
هاي مرتقي و دموآراتيك از قبيل آتاخبانه هاي          آتابفروشي هاي و جمامع و سازمان     

سازمان هاي دانشجويي و معلمان و گروه هايي آه ساهلا با طاغوت جنگيدند محله              
دانند آه تضعيف آگاهي مردم و تضعيف نريوهـاي پيشـاهنگ،            شوند، زيرا مي    ور مي 

تاآنون هرچه روزنامه را ورق زده ام خـربي پريامـون           . تضعيف مجهوري اسالمي است   
ــروه  ــن گ ــازات اي ــه  جم ــت نيافت ــاي فاشيس ــت  . ام ه ــت موق ــرا دول ــيت چ راس

آند و آا را بدست قانون  اق بدستان عمل مني قاطعانه در برابر   انقالبي
 ) 1358 مردادماه 3چهارشنبه 1067آيهان مشاره « . زات مني سپاردو جما



چندي بعد در هشـتم مردادمـاه آيهـان خـربي در مـورد بـه آتـش آشـيده شـدن                       
  آتابفروشي نيمـا     - خربنگار آيهان  -آرمانشاه  . آتابفروشي در آرمانشاه دارد   

هـا و     بامداد امروز به آتش آشيده شد و آليـه آتـاب           4و آرش آرمانشاه ساعت     
هنوز علت آتش سوزي بطور دقيـق روشـن         . لوازم التحرير موجود آا بكلي سوخت     

هـاي    اما درحمل گفته مي شود آه ايـن آتـش سـوزي بـا فـروش آتـاب                 . نشده است 
آيـت اهللا   . ارتباط نبـوده اسـت      آمونيسيت و مارآسيسيت توسط اين دوآتابفروشي بي      

شاه در مـورد ايـن دو آتـش         حاج جمتبا حاج آخوند، سرپرست آميته مرآزي آرمان       
آتش زدن آتابفروشي ها آار افراد ضـدانقالب اسـت و جامعـه               مسلمًا  : سوزي گفت 

ادامـه ايـن    : وي افزود . روحانيت آرمانشاه با اينگونه اقدامات موافق نيست      
لطمه زده و افرادي آه دست به اين آارهـا مـي   برنامه ها به ضت اسالمي   

ا حـق اظهـارنظر و دفـاغ ازخـود را           زنند بايد بدانند آه مهه گروههـ      
 .دارند

درحاشيه اين آتش سوزي بايد گفت آه شهر آرمانشاه زير پوشش پاسداران قـرار              
دارد و مشخص نيست آه باوجود تعدادي پاسدار درآن حوايل، اين عوامـل چگونـه               

 .موفق به آتش افروزي شده اند
است اما بـه هـر روي       خربنگار با افزودن اين چند آلمه مهه چيز را برمال آرده            

چه اين سرپرست آميته حقيقت را بگويد و آگـاهي از گروههـاي فشـار نداشـته                 
باشد و چه مانند آيت اهللا اردبيلي دروغ بگويد تفاوتي در اصل قضايا مني آنـد                
و جتربه نشان داد آه مهه اينها عوامل و دست نشاندگان هيات موتلفه و حجتيـه                

مه دار وظيفـه خـود را در سراسـر آشـور طبـق              هاي غري شناسـنا     گروه. اند  بوده
 . دستورمرآزي اجنام مي دادند

 سال آه اين حوادث روزمره شده و مردم به روشين مي دانند آه              23امروز پس از    
چه آساني پشت اين گروه هاي فشارند و صحنه گردان هاي اصلي آا مثلث هيـات                

 .موتلفه و حجتيه و رفسنجاني است
 

  آارخانه ها و افراد ديگر ترور مرموز صاحبان
------------------------------------------------------------------- 

آيـت اهللا   . خرب از ترور حـاج حممـد آـازروني داد         1077مشاره  1357 مرداد   15آيهان  
حـاج مـريزا حممـد جعفرآـازروني براثـر          . اعالم آرد خادمي طي اطالعيه اي     

 .د انقالب به شهادت رسيده استتوطئه ناجوامنردانه گروهي ض
 مرداد خرباز ترور امحد الجـوردي سـرمايه دارمعـروف ايـران داد آـه                17آيهان  

 . بوسيله دو موتور سوار هدف گلوله قرارگرفت و باتفاق راننده اش جمروح شد
مرداد ماه بيانيه سازمان ملي دانشگاهيان را انتشار داده         21روزنامه آيهان   

و آشته شدن مهندس نيك خبت اسـتاد دانشـگاه بلوچسـتان و             است آه خرب از ترور      
در اين بيانيه از دولت موقت خواسته شده آه ايـن جوانـه             . مهندس ريگي دارد  

اما دولت موقـت    . هاي خودسري را به هرشكل و فرم آه باشد از ريشه قطع منايد            
 بقول  باز(تيغه بود و مخيين از باال نيز          بنابه اظهار مهندس بازرگان چاقوي بي     

 .، شاهدستوري مي آرد) بازرگان
تقي روحاني گوينده راديو به جرم گويندگي در راديو به نفع خاندان لـوي و               

 ) 58 شهريور 29آيهان . (شود  ضربه شالق حمكوم مي50 سال حبس و  سلطنت به پنج
. مهرخرب از ربودن تقي روحاني توسط يك گروه مسلح دارد         13اما آيهان پنجشنبه    

حتا اگر اين   (ه مسلح جبز فداييان اسالم است؟ آساني آه حاآميت قانون           اين گرو 
بـه هرحـال    . را از روز اول برنتابيدنـد     ) قانون اسالمي و يا بنام اسالم بود      

وي از  . اين گروه پس از مصدوم آردن تقي روحاني وي را در بيابان رها آردند             
 شده آه فقط زندگي     آن هنگام تا به امروز تبديل به موجودي بي حرآت و مبهوت           

جالب اينكه  خلخـايل در خـاطرات خـود بـه تـرور وي               نكته  . گياهي دارد 
 .اعرتاف آرده و پس از اعرتاف دوباره تكذيب آرده است

اما هيچكس عامالن اين ترورها و اعدام هاي خودسـرانه را آـه مهچنـان ادامـه                 
اي   دقيقـه آا حتا قانع به آراي شديد دادگـاه هـاي چنـد             . دارد تعقيب نكرد  

شـد    خودشان را آه توسط جالداني چون خلخايل و گيالني و موسـوي تربيـزي صـادرمي               
 .نبودند

 يك روحاني درمشـهد تـرور       1358شنبه دهم مهرماه        به موجب گزارش آيهان در سه     
روحاني مزبور سيد امحد امحدي نام داشـته، بـه موجـب گـزارش خربنگـار                . شود  مي

درساعت بيست و يك سي دقيقه      (ه سه نفر بودند     آيهان در مشهد حاآيست ضاربني آ     
بوسيله اتومبيل پيكان به منزل آقـاي امحـدي در خيابـان فردوسـي              ) شب گذشته 

مراجعه آرده وپس از آنكه او را به درمنزل مي طلبند بوسيله تفنگ يوزي بـه                
به موجب مهني گزارش آقاي سيد امحد       . رگبار مي بندند آه وي در دم آشته مي شود         

 آه شب گذشته ترور شد بيش از پنجاه سال داشته و قبال امام مجاعت مسـجد                 امحدي
صنعتگران مشهد بوده و درگذشته نيز مدتي به عنوان مناينـده مرحـوم آيـت اهللا                



 .العظما حكيم در مشهد فعاليت داشته است
گزارش خربنگار آيهان حاآيست هفته پيش نيز يكي ديگر از روحانيان مشـهد آـه               

اري با رژمي سابق بوده و بنام ماشاءاهللا مهايي در مشهد ترور شد آه              متهم به مهك  
حسني بروجردي بـه ايـن قتـل        .( حنوه اين ترور مشابه با حادثه ديشب بوده است        

 )اعرتاف آرده است
 مهر ماه آيهان خرب از ترور ناموفق حجت اسـالم دشـتيانه سرپرسـت               19پنجشنبه  

وي ادعا مـي    .  و فرقان نسبت مي دهد      دارد آه وي آن را به ضدانقالب       31آميته  
دو روز قبل از حادثه، چندين بار توسط گروه هاي ناشـناس هتديـد شـده                «: آند

آيهـان مـي    ;»بودم و حتا گروه فرقان هم نشريه اي بـراي مـن فرسـتاده بـود               
حجت االسالم داشتيانه آنگاه عامل سوء قصد به جـانش را عوامـل ضـد               «: افزايد

ًا چند روز در مشهد شايع شد گروه ناشناسي آه مسئوليت ضمن ».انقالب معريف آرد
 نفري از افراد را در      21اين ترورها را بعهده گرفته اعالم آرده آه يك ليست           

 .دست دارد آه بتدريج نسبت به ترورآا اقدام خواهدآرد
 گروهي آه خودرا مسئول ترور حاج حسني آالهـدوزان          1358مهرماه  22آيهان يكشنبه   

ريف آرده شب گذشته درمتاس تلفين با وي در بيمارسـتان او را هتديـد               بازرگان مع 
 .آرد آه يا بيست خانه براي مستضعفني بسازد و يا پسرش را ترورخواهندآرد

حاج حسني آالهدوزان روز پنجشنبه گذشته درمقابل خانه اش توسط دو موتورسـوار             
خـودرا بـه او     عامالن ترور به هبانه اينكه قـادر نيسـتند بـدهكاري            . ترورشد

بپردازندوي را به بريون از خانه آشيدند و او را مورد هدف گلوله قراردادند              
 .و جمروح ساختند

پسرحاج حسني آالهدوزان آه درحال حاضر دربيمارستان مصدق بسرتي اسـت، يكـي از              
 .جتارمعروف و مناينده آيت اهللا حكيم در اصفهان بوده است

ديگـر    رخانه جنف آباد و چندآارخانه بافندگي     آالهدوزان احنصارفرش پارچه هاي آا    
خود را    گروهي آه مسئوليت اين ترور را بعهده گرفته رمسًا          . را در اختياردارد  

 .معريف نكرده است
آيا اين تصفيه حساب شخصي يا گروهي است يا اينكه دالالن بازار آـه برحكومـت                

ب مي آنند؟ يـا     تسلط يافته اند با توليدآنندگان وآارخانه داران تصفيه حسا        
 هر دو؟ 

چه آساني خود را مناينده مستضعفان مي دانستند و بعنوان مستعضـعفان اخـاذي              
 مي آردند؟ جز گروه موتلفه و يارانشان چه آساني مي توانستند باشند؟

درحاليكـه اگـر    . مرتكبني اين ترورها هرگز شناسايي نشده و دستگري هم نشـدند          
 بانيـان و مرتكبـان خيلـي زود شناسـايي           افتد اغلب   براي آخوندها اتفاقي مي   

مطهري و مفتح استثنا هستند آه در خبش گروه فرقان به آن پرداختـه              . (اند  شده
براي مثال مهان روزنامه درمهان روز خرب از ترور نـاموفق آيـت اهللا خسـرو                ) امي  

شاهي دارد آه خود آيت اهللا نيز گفته است مهامجني شناسايي شده و ساآن خيابـان                
 .گ هستند و بزودي دستگري خواهندشدفرهن

حنوه درج خرب توسط خربنگارآيهان گويي نشان دهنده مست و سوي ترورآنندگان اسـت              
 .غريبه نيستندو گروهي آشنا اقدام به اين آارمي آند

شخصي بنام هانس يواخيم الب مدير شـرآت دارويـي ايـران مـرك      1358 مهرماه 22
آه اگـر  . بودن وي ذآر شده است ور مشركعلت تر. بوسيله گروه فرقان ترور شد

قرار بود فرقان هرچه مسيحي است بعنوان مشرك بكشد بايسيت مسيحي هاي ديگـري              
. بعيد بنظر مي رسد آه اين ترور نيز از فرقان باشد          . را نيز بقتل مي رساند    

بايسيت اين تـرور را بـراي اجيـاد جـو وارعـابي حبسـاب آورد آـه درسـايه آن                     
.  غـري مسـلمان را بـه اجبـار واز روي تـرس مسـلمان آننـد                 توانستند هزاران 

روزنامه ها مملو از اين تازه مسلمان شده هاست و ايـن آـار پـژوهش بـزرگ و                   
آقاي صباغيان وزيـر آشـور نيـز ضـمن تاييـد قتـل              . جداگانه اي را مي طلبد    

بوسيله فرقان بعلت مشرك بودن هيچ اشاره اي به اين منـي آنـد آـه قتـل يـك                    
مشـرك آـار نادرسـيت اسـت، گـروه هـاي             آشور مسلمان بعنوان     مسيحي دريك 

مسلمان حاآم گويا ته دلشان چندان هم از اين ترورهـا هـم ناخشـنود               
 . نيستند

هيات موتلفه با آميته ها و حسينيه ها تشكيالت خموف ترور و مافيايي خـود را                
ر رفسـنجاني د  . گسرتش داد و درحني جنگ بـاعراق نريوهـاي مسـلح خـود را داشـت               

ساعت چهار و نـيم آقـاي       « خاطرات خود اشاره بسيارصرحيي به اين امر داردآه         
در باره ي هيات هاي موتلفه و نريوهـاي مسـلح           . عسكر اوالدي و دوستانش آمدند    

مربوط به آن و رابطه آا با حزب، حبث و مشاورت داشـتند و از آـار آينـده،                   
ابولفضـل حيـدري، مطالـب      آقاي قديريان مسئول مبارزه با مواد خمدر و آقـاي           

) 415رويه  1360خاطرات سال   -عبور از حبران    (» زيادي از وضع زندان اوين گفتند     
بعد ازظهر ، مالقاتي طـوالني   .. 1360آبان 14پنجشنبه  و در جاي ديگر مي گويد

هاي موتلفه قدمي آه اآثـرًا عضـو حـزب مجهـوري اسـالمي هسـتند،                  با اعضاي هيات  
د و امنيت، مطاليب داشتند وگفتند آقـاي مهـدوي آـين،            ي اقتصا   درباره. داشتيم



ها، بدون امضاي ايشان، احكـام دادسـتاني انقـالب را             اخريًا دستور داده آميته   
 )359 رويه -عبور ازحبران .(اجرا نكنند

اين بدان معناست آه پيش از اين آميته ها احكام دادسـتاني انقـالب را آـه                  
 . جرا مي آرده انددرحقيقت اوامر هيات موتلفه بوده ا

فرشاد امريابراهيمي در اعرتافات خود از گروه انصاراهللا نام مي برد آه در محله              
بـه ايـن    . به دانشگاه شرآت داشت و مستقيم از هيات موتلفه دستور مي گرفـت            

 . گروه گاردخمصوص هيات موتلفه مشهور به لباس شخصي ها را اضافه آنيد 
انقالب مسئوليت فداييان اسـالم را بـه عهـده          خلخايل بنابه ادعاي خود پس از        

داشت و درخاطرات خود پرده از ترورها برمي دارد و خيلي صريح به ترور تقـي                
 !آند روحاني و ذبيحي و شفيق اعرتاف مي

ترآيب آميته استقبال از مخيين شرايط آن روز را بيان مـي آنـد، اعضـاي ايـن                  
-)از هيات موتلفـه     ( حمالتي   - مفتح-مطهري  : آميته هفت نفر عبارت بودند از       

 هاشـم صـباغيان     -مهندس توسلي از ضت آزادي    -) از هيات موتلفه  ( بادامچيان  
هيات موتلفه در اين مجـع دو نفـر         ) . از جبهه ملي؟  (شاه حسيين   از ضت آزادي    
در هرم حاآميت نيز وضع هيات موتلفـه هبـرت          ) حمالتي و بادامچيان  (مناينده دارد   

و در  ) مطهـري و مفـتح    ( با دو نفري آه خيلي زود ترور شدند          از اين نبود ويل   
طي يك فراگرد دوره خنست وزيري بازرگان ضت آزادي هم بكلي آنار گذاشته شـد               

درحاليكه مخيين تا قبل از آمـدن حتـا بـه           . و دور به دست هيات موتلفه افتاد      
يين با خبتيـار    خلخايل در مورد مالقات مخ    . گفته خلخايل با دولت خبتيار موافق بود      

وقـيت آـه خـود امـام     . اعرتاض چند نفر، اجتهاد در مقابل نص است گفته بودند
 خـاطرات   27رويـه   ( حاضر به مالقات با خبتيار است، چرا ما آن را رد مناييم؟             

تسليم بدون قيد و شرط ديگر گروه ها بويژه گروه بازرگـان بـه مخـيين                ) خلخايل
اراني را به حكومت باز آرد آه نـه تنـها           فاجعه اي تارخيي آفريد و پاي آدخمو      

هسيت و ثروت آشور را بباد دادند بلكه  دو نسل از جوانان ما را به تباهي و                  
 . نابودي آشاندند

 
 

 نقش گروه هاي فشار براي حجاب اجباري 
------------------------------------------------------------------- 

 فشار از مهان فرداي انقالب شروع به آـار آردنـد            براي حجاب اجباري گروه هاي    
شـود و گروهـي بنـام         براي منونه مي بينيم ناگهان در پارك ملت مبيب منفجر مـي           

مـنت  ) 1358شـهريورماه   15آيهان پنجشنبه   .(توحيد مسئوليت آن را بعهده مي گريد      
گروه توحيدي مبارزه با فساد انفجـار مبـب در پـارك     ‹: خرب از اين قرار است

بدنبال انفجار مبب در پارك ملت ، شخصـي ناشـناس ضـمن             › .لت را بعهده گرفت   م
متاس تلفين با آيهان اعالم آرد آه اين انفجـار توسـط گـروه توحيـدي مبـارزه                  

وي سپس منت اطالعيه اين گروه را به شرح زيـر اعـالم             . بافساد اجنام گرفته است   
هران مسـلمان پـس      بـرادران و خـوا     -اخطار به عـاملني فسـاد و هرزگـي          : آرد

ازپريوزي انقالب و غلبه مشا مردم مسلمان آه نظام طاغوتي را ويـران آرديـد و                
بدست انتقام سپرديد، از راه گونـاگون احنـراف و          بسياري از مفسدين را     

 . لكه دارمنودن اسالم و پاميال آردن خون شهيدامنان اقدام منودند
 اجرايي با متام تالشـي آـه از         هاي  در شرايط متشنج پس از انقالب و ضعف دستگاه        

جلوگريي ازترويج و رشـد فسـاد و فحشـاء منـودمي بـه نتيجـه                  طريق قانوني براي  
ناچار به خاطر وظيفه شرعي امر به معروف و ي از منكر آـردمي و بـه                 . نرسيد

عنوان زنگ خطر اعالم اخطار به سرسپردگان فرهنگ فاسد غربي دريكي از منـاطق              
قسمت جلويي پارك ملت اقدام آرده واين خنستني اعالم خطر و           فسادپرور هتران يعين    

در صورت ادامه ادامه با اقـدامات شـديدتر روبـرو             هشدار جدي است آه مسلمًا      
. ما هرگز خون شهداميان را به اين عياشـان هـرزه خنـواهيم فروخـت              . خواهندشد

 گروه توحيدي مبارزه با فساد
مني آنند آه چرا آا را براي پي گريي         قواي انتظامي به روزنامه آيهان اعرتاض       

و رديابي عامالن اين مبب گزاري ها آه هتديدي مستقيم عليه جان مردم اسـت منـي                 
. گذارند و از مردم براي شناسايي اين گروه هاي تروريست يـاري منـي خواهنـد               

چون اعالميه بعنوان مبلغ اسالم و مبارزه با فساد پا به ميدان گذاشـته اسـت                
 خواهد در خمالفت با آن چيزي بگويد مبادا آه متهم به طرفـداري از               هيچكس مني 
در اعالميه آمده است آه از راه هاي قانوني اقدام شده ويل مـوثر              . فساد نشود 

 .واقع نشده است
 

 پايان سخن 
  قدرت دوليت با قدرت مذهيب مهراه با ترورو ارعـاب و و حشـت درهـم                  57در سال   

ايـن نـريوي بـدون معـارض  را          . ه ي ما تبديل شد    آميخت و به تنها نريوي جامع     
پيوسنت  منابع  ديگري مانند آارخانه ها و بانك ها و غريه  از طريق مصـادره                   



اين هيوالي تازه سر برآورده نظامي پر از تبعيض ديـين و جنسـي را               . آامل آرد 
اد آه هيچ قدرت ديگري را برمني تابيـد و خـرد و خـرد ورزي ،                 بنياد  

 .  حقوق انساني را بازيچه  مي پنداشتانسانيت و
تلفات و آسيب هاي انساني ،اجتماعي و اقتصادي  آه ايران متحمل شد نيازمند              

من بر اين باورم به جز جان هـاي فرهيختـه و آزاده اي آـه                . بررسي جدي است  
دراين حكومت خونريز و توحش نابود شدند و  اين غريقابل جربان اسـت برخـي از                 

 .ه تا ساليان دراز در جامعه ما وجود خواهد داشتآسيب هاي وارد
درحكومت اسالمي رياآاري و اخالق دوگانه ادينه شد و حق و حقوق معنـاي خـود                

حكومت آه مسئول امنيت است خود به عامل سـلب امنيـت بـدل              .  را از دست داد   
گشت،  احرتام به زندگي خصوصي افراد پاميال شد و دست اندازي به جـان و مـال                  

دم با نام دين بسياري از باورهاي بنيادين جامعه ما را نابود آرد بـدون               مر
جهت گريي ارزشي اسالمي آـا نتيجـه ي عكـس           . اينكه  چيزي را جايگزين آن آند      
 .داده و ارزش ها زير پالگد گرديد

پـاره اي    . هيات موتلفه  و حجتيه به عنوان دو گروه واپسگرا تنها نيسـتند              
ر پنـهان و آشـكار  هنـوز در پشـتيباني از  سـنت هـاي                  از گروه هاي ديگر د    

گفتيم آه مدعيان اصـالحات درحكومـت       . ارجتاعي با آا هم راي و هم فكر هستند        
از شالق زدن و شكنجه افراد به عنوان تعذيز محايت مي آنند و در سـر بزنگـاه                  
سقوط طالبان اعالميه مي دهند آه طالبان حكـوميت اسـت ملـي وجبهـه متحـدمشال                 

 . مريكايي  است و بايد از طالبان پشتيباني آردآ
ما هنوز گروهي درداخل ايران آه شهامت آنرا داشـته باشـد و برنامـه آامـل                 

برنامـه دادن   . اقتصادي و سياسي واجتماعي و مرتقي از خود بدهد سراغ نـدارمي           
با ارائه  برنامـه اسـت آـه مـي تـوان             . اصال  ربطي به حضوراستبداد ندارد       

رد ، مردم را با مسايل و مشكالت آشنا آرد و مدينه فاضله و اتوپي               روشنگري آ 
دريغا  يك سري سخن هاي آلـي        . نشان نداد و جانشيين  معقول براي حكومت ساخت        

در باره دموآراسي و آزادي مهانگونه آه خامتي در اين چند سال هبم بافت شـيوه                
حات در طي هشت سـال      واقعا مضحك نيست دولت مدعي اصال     (ي بسياري از گروه هاست    

اي بسا آه مهه اين گروه ها به گرفنت قدرت فكر مي آنند             ). يك برنامه نداشت ؟   
جبهه ملي در متام اين پنجاه سـال هرگـز          . و فقط مي خواهند مردم را بفريبند      

شهامت آن را نيافته اسـت آـه بگويـد مـن  تشـكلي ليـربامل و  از ارزش هـاي                       
آه وجهـي از مشخصـات      › ملي‹ ط به صفت آلي     و فق .  ليرباليسيت پاسداري مي آنم   

 . جبهه مي باشد قناعت آرده است
گفتيم آه گروه هاي مذهيب پس از جنگ دوم جهاني  در مقابله با حـزب تـوده و                    
اصالحات آسروي  پديد آمدند و علت اين تاخري را بايد در  رويگرداني آـا از                 

 تالش براي اجياد يـك حـزب        اولني. مشروطيت و  قهر با پديده هاي  مدرن  دانست          
 مـرداد   28مدرن توسط حممد خنشب و حسني راضي با تشكيل حزب مردم ايران پـس از                

ايدئولوژي اين حزب سوسياليسم مهرا ه با  باورهاي مذهيب  و احـرتام              . اجنام شد 
به مالكيت خصوصي بود ؛ اين آار بعدها توسط شريعيت و  گروه حنيف نـژاد پـي                  

فاوت آه متايل به سوسياليسم و آمونيسـم و آپـي بـرداري             گرفته شد با اين  ت     
شريعيت  جامعه شناسي    . ازاين مكتب ها باب شد و به انقالبي گري روي اوردند          

ديين و سنيت را  با لعاب مارآسيسيت آه باب روز بود، خبـورد جوانـان و                 
 .دانشجويان داد 

ب تـوده از هـم       مرداد آه حـز    28 بسياري از گروه هاي مذهيب  پس از آودتاي            
پاشيده شد و راه آسروي ، رهروي جدي نيافت و شاه  به دجلويي از آيات عظـام                   

 ضت آزادي را ظـاهرا بـر پايـه و           39بازرگان درسال   . پرداخت آرام گرفتند    
را ضـت   »  احلـاد « مبـارزه بـا      42اصول ليرباليسم بنا اد   و   پس از سال             

ام حتصيل در اروپا  گروه هاي  دموآرات         بازرگان  در هنگ   . آزادي برعهده گرفت  
امـا   . مسيحي اروپا را ديده بود  و عالقمند بود گروهي شبيه به آا بسـازد                

او  آه درهنگام شورش  در زندان        .  خرداد به  مخيين در سياست اقتدا آرد        15در  
بسر مي برد  از آجنا  جبهه ملي را به محايـت از  ايـن شـورش دعـوت آـرد ويل                        

بـاالخره ملـت    …« :  خـرداد مـي نويسـد      15في شنيد آن روز در باره       پاسخي من 
ايران از توسري خوري و بي دست و پايي بريون آمده، عالوه برفرياد و اجتمـاع                
، آاري هم اجنام مي دهند و ضرر و ترسي به خائنني و دمشن ها مي رسانند، خيلي                  

يوي دروغ پراآين و    آتش زدن باشگاه شعبان بي مخ و محله به راد         . اميد خبش است    
انشاء اهللا آه سـد درسـد ملـي و ديـين            .و فساد پاشي آارهاي آوچكي نيست     ‚ فحشا
دراين صورت شهداي اين چندروزه با شهداي آـربال حمشـور خواهنـد شـد و                . باشد

-مهندس مهـدي بازرگـان   (»نتايج و موفقيت هاي دنيايي آن حتمي خواهـدبود   
در تعصبات ديين ايـن  )  498ويه  ر–يادداشت هاي روزانه ـ انتشارات قلم  

 موفـق   42خرداد  15گروه ها هيچ شكي نبايد داشت سد در سد ديين بود و اگر در               
فسـاد و   ‹راديو را آه به زعم آقاي بازرگـان مرآـز            57نشدند  در سال     



 .بود تصرف و تعطيل آردندتا آقاي بازرگان آسوده خبوابند› فحشا
ديو وتلويزيون را فتح آردند بـه خـاك         نتيجه چنني طرزتفكري بود آه  وقيت  را        

سياه نشاندند  و با وجودآنكه مـا بيشـرتين افـراد حتصـيلكرده را در زمينـه                  
روزنامه نگاري وارتباطـات داشـتيم در رژمي شـاهي جمـال شـكوفايي و فعاليـت                 
نيافتند ودر هبار آزادي به بار ننشسته زمستان استبداد آخوندي از راه رسيد             

 آشـتاري از روزنامـه نگـاران تـازه نفـس در آيهـان و                رژمي آخوندي چنـان   . 
 اين گروه ازهم چنان گسست آه هريك از استادان و دانشـجويان             …آيندگان  و    

در غيبت چنني گروهي است آه امروز يك بنگـاه          . را بايد دريك گوشه دنيا يافت     
خربي تلويزيون اجلزيره در امارات عربي به چنـان شـهرتي دسـت مـي يابـد آـه                   

آيـا بـا    .  آن با بزرآرتين شبكه هاي تلويزيون غرب  برابري مـي آنـد             اعتبار
داشنت چنني طرز تفكري بني مدعيان ليربال ، وضع راديو وتلويزيون ما بايـد هبـرت                

 ازاين مي بود؟  
 خرداد را اميد خبش مـي دانـد و قتـل             15 آقاي بازرگان آه  غارت وخرابكاري       

اي خـود و حلـول روح مـذهيب در حممـد            حسنعلي منصور را ناشي ازخواندن آتاب ه      
 ناراضي بود و چرا هنگام تـرك هتـران          57خبارايي مي داند چرا از نتايج انقالب      

به پاريس گفت ما يك معذرت خواهي به مـردم ايـران بـدهكارمي؟ وقـيت حسـينيه                  
ارشاد درخدمت بنيادگرايي مانند دآرت شريعيت قرار مي گريد، حاصلي جـز حكومـت              

مي نويسـد   ›  انقالب ايران در دو حرآت      ‹   بازرگان  در آتاب       .اسالمي مني دهد  
آه رفتم پاريس ،مخيين را ديدم آريامهري ديدم با عمامه ، چرا به مليت آه هيچ                
شناخيت از مخيين نداشتند و به اعتبار ملي بودن و مصدقي بودن و فكل و آرواتي                

ن اآتفا آـرد آـه      بودن اش به او اعتماد آرده بودند چيزي نگفت؟ او فقط بدا           
چون پريو  و مقلد آيت اهللا مرعشي بود  براي پذيرش خنست وزيري دولـت موقـت از                   

امـا هـم او نيـك مـي         . وي آسب اجازه  منايد تا مبادا هبشتش دچار خماطره شود          
دانست سياست حمافظه آارانه او با رهربي  انقالبي اسالمي هم آهنگ نيست،  ديوي               

 از  بطري درآورده بودنـد  برمنـي گشـت و             …ها و   آه او و شريعيت ها وآل امحد      
او آه پس از رهايي از زندان با نوشـنت آتـاب بعثـت و               . حاضر به اطاعت نبود   

بـا ترديـد    ( خواسته بود و در انتخاب بني خبتيـار و مخـيين            › سيل‹ ايدئولوژي  
.  آرزو  آـرد   › بـاران ‹ مخيين را برگزيده بود پس از جاري شـدن سـيل،            ) بسيار

ل پس از انقالب او مثر اين نوع متجج و دوديل  را چشيد و  درشـگفت بـود                    چند سا 
داده ›  شـرك ‹را آه آاشته بود  چرا ميـوه بـه زعـم او                › توحيدي‹ آه بذر   

در مجهوري اسالمي خودمان  …«: با اين جتربه بود آه  در پاريس چنني گفت . است
و سياسـت تـابع    سـت نيز ديدمي آه شعار دين و دنيا، بصورت ادغام ديـن و سيا 

يا بـه بيـان   ! آار با به جايي رساند آه گفتند حكومت و بقاي نظام روحانيت
ديگر بقاي قدرت و حاآميت از اولويت و اصالت برخوردار بوده اگر مصاحل دولت              
و حفظ امت اقتضا منايد مي توان اصول و قوانني شريعت را فداي حاآميت منـود و                 

 فرض اين باشد آه متشيت امور دنيـا و اداره           وقيت! تا تعطيل توحيد پيش رفتند    
ها جزء برنامه بعثت است قهرًا رهربي بايد بدست آارشناسـان شـريعت قـرار                 امت
حالت فرعي پيدا مي آند و مهانطور  به اين ترتيب اصل امرهم شوري بينهم. گريد

براي تفـنن   آه فقهاي خمالف مشروطيت استدالل مي گردند دستور و شاورهم بينهم
بـه    تشويق مومنني بوده است و خداوند برطبق آيه فاذا عزمت فتوآل علي اهللا و

رسول مكرم اختيار داده بوده است آه هرگونه شخصًا تشخيص داد و تصميم گرفـت               
  » …عمل منايد

ضت آزادي پس از بازرگان  با وجود آنكه يداهللا سحابي زنده بود و بـا توجـه                  
ه هايي چون دآرتمعني فر و صـباغيان بـا شـگفيت            به سابقه عزت اهللا سحابي  و چهر       

عباس امري انتظـام تـرجيح داد آـه از          . بسياردآرتيزدي را به دبريآلي برگزيد      
اين مجعيت دور ي گزيند او در خاطرات خود آه به تازگي انتشار داد اشاره اي                
به نارضاييت و خشم  ياران ضت آزادي دارد آه هنگـامي آـه وي بـه سـخنگويي                   

در حال حاضر   . .  انتخاب شد صباغيان جلسه را به عنوان اعرتاض ترك آرد          دولت  
آوشش دآرت يزدي برآنست آه حلقه واسط بني گروه ها خـارج از حاآميـت و هيـات                  
موتلفه را بازي آند  و در شـكوفايي آزادي مطبوعـات پـس از دوم خـرداد وي                   

 15 چـرا از     فرصت را غنيمت مشرد ه جبهه ملي را به بـاد انتقـاد  گرفـت آـه                 
 بار ديگر يزدي پس از بازگشت ازآمريكا در رسانه هاي           …خرداد دفاع نكرده و   

. گوناگون آوشش آرد به هيات موتلفه نزديك شود ويل  بـا ناآـامي مواجـه شـد                 
اشتباه ديگري مرتكب شـد؛     1381يزدي  با شرآت در انتخابات شوراها در سال              

خورد   آشكارآرد آـه مـردم ديگـر          شكست سخيت آه ضت آزادي در اين انتخابات         
البته اين بدان معنا نيست آه دآـرت يـزدي از           .  باور  چنداني به آن ندارند     

آوشش هاي خود در سنگ انداخنت بـر سـر راه   گـروه هـاي الئيـك و غـري مـذهيب                         
خودداري ورزد زيرا اين گروه با پا گرفنت گروه هاي الئيك، دموآرات مجهورخيواه             

ضت آزادي يـك بـار ايـن وظيفـه          . د را از دست خواهد داد     ، فلسفه وجودي خو   



 برعهده گرفـت و حكـوميت واپـس         57واسطه بني نريوهاي ملي و  مذهيب را در سال             
گرا را پس از خود به يادگارگداشت و مردم با تاوان سنگيين آه داده اند اين                

د از  بايد اين نكته را يادآوري آـنم آـه انتقـا          . ازموده  را خنواهند آزمود    
ضت آزادي هبيچوجه جنبه ي شخصي ندارد و هيچ شخص بي نظري مني تواند مبارزات               
صادقانه و پايداري بازرگان وطالقاني و سحابي و ديگر ياران آنـان را حتسـني               
نكنداما بايد به ياد داشت آه ارايه  نظريات نادرست مي تواند فجايع بـزرگ               

 روشـنفكراني پـس از جنـگ دوم         وناخواسته اي را دربرداشته باشد ، بـه چـنني         
جهاني درآملان آدمكشان پشت ميز لقب داده بودند، آساني آه دستشـان مسـتقيم              

آوشـش  . به خون آسي آلوده نيست و يل نظرياتشان موجب آشتار بسياري شده است              
 مـذهيب  و بـه       –من برآن بوده است آه ضت آزادي را آه پيشرو حزب هاي ملـي               

سم ايران مي دانند نقد آنم تـا اشـتباهات  اساسـي و               اشتباه  پيشرو ليربالي   
اما اين آه چرا رفسنجاني     . خطري اين  قبيل گروه ها و سازمان ها تكرار نشود          

ها و عسكر اوالدي ها بـر مـا  مسـلط شـدند بـد نيسـت ايـن خبـش از خـاطرات                          
 مهندس عـزت اهللا سـحابي   - 1360 اسفند 24دوشنبه « رفسنجاني را  باهم خبوانيم 

ه قرار بود از بودجه دفاع آند و اسم نوشته بود، از زير بار در رفت؛ منـي                  آ
دامن چرا؟ به من نوشته آه استخاره آرده است، مكررًا بد آمـده و ايـن عجيـب                  

چند روز بعد حمسـن رضـايي    ».است؛ با اينكه رئيس آميسيون برنامه بودجه است
: در اين مورد مي نويسـد     درمورد جنگ و مشورت با مخيين جلسه دارد و رفسنجاني           

امام را هم زيارت آردند و اسـتخاره مـي خواسـت آـه امـام گفتنـد مـورد         «
اآربهـامشي   ( ».استخاره نيست، به اميد خدا با معيارهـاي عقالنـي عمـل آنيـد    

روشنفكر ملي مـذهيب  اسـتخاره مـي         ) 509-512 رويه   -عبور از حبران    -رفسنجاني  
بـا  . ره مسايل و مشكالت را حـل مـي آنـد          آند و امام مظهر ارجتاع بدون استخا      

بودن چنني شاه سلطان حسني هايي در صحنه ي سياسي حال و روزمـان هبـرت از ايـن                   
 بايد مي شد؟ 

آيا اين مضحك و خنده آور نيست آه در ايران مهه گروه ها بـه حنـوي خواسـتار                   
سوسياليسم هستند بدون آنكه فكر آنند آـدام وسـايل توليـد را مـي خواهنـد                 

مذهيب ها ي ما سوسياليست هستند چپ هاي ما طالب جامعه آمونيسيت            . اني آنند مهگ
هستند و ليربال هاي ما جـرات ندارنـد تـا از اصـول ليرباليسـم دفـاع آننـد                    
درحاليكه از ديدگاه ليرباليسم مالكيت خصوصي يكـي از ابزارهـاي اصـلي حفـظ               

عه مـدني، آزادي    در حاليكه   تفكيك قوا  ، جام        .واستمرار آزادي سياسي است     
 .  فردي و جدايي دين از حكومت از دستاوردهاي ليرباليسم  است نه سوسياليسم

دريغ است اگردر اينجا از آوشش هاي آيت اهللا شريعتمداري سخين به ميان نياورم              
شـريعتمداري از مهـان     . آه به باور من جنبش ليرباليسيت ما سخت وام دار اوسـت           

بي مورد به خمالفت برخاست و خواستار وآيل بـراي          روزهاي خنستني با اعدام هاي      
وي موسس حزب خلق مسلمان با آرمان هـاي         . آنان و قاضي هاي صالحيت دار گرديد      

شريعتمداري او ازمعدود آساني بود مهچون زنده ياد دآرت مصطفا          . ليرباليسيت بود 
حـزب  چندي نگذشت آه    .   به خمالفت برخاست   110رحيمي آه با واليت فقيه و ماده        

خلق مسلمان به پناهگاه گروههاي ليربال بدل گرديد و او تا آخرين حلظه زندگي              
اش از روش مساملت آميز خود دست برنداشت و اين پايداري بي مانندش  از شيوه                
. ي تفكردرست و عقل سليم وي سرچشمه مي گرفت آه خواستار خشونت هبيچوجه نبود             

هره بود شايد اگر اين نقطه ضعف را        دريغا آه وي به محايت از دستگاه سلطنت ش        
نداشت آرمان هاي دموآراتيك و اصالح طلبانه او مي توانست بتـدريج جـا بـاز                

گو اينكه محله هـوداران     . آند و مخيين نتواند به آساني او را از ميان بردارد          
او  به روستاهاي هبـايي نشـني در حومـه بسـتان آبـاد تـا بـرهم زدن جتمعـات                      

نشان داد آه  هوادارانش در  تعصبات مذهيب دسـت آمـي از              دانشجويي و آارگري    
حزب اهللا ندارند اما از اختالف وي با سازمان فـداييان خلـق ، هـوداران مخـيين                   

اين اختالفات تا آجنا باال گرفت آـه سـازمان فـداييان            . بيشرتين هبره را بردند   
فشاگري زد    خلق با  اسناد ساواك  آه بدست آورده بود به اصطالح خود دست به ا               

و مطاليب را عليه او در نشريه خود چاپ زد آه حزب اهللا آنرا در مسجدها تكـثري                  
و پخش آرد و با استفاده از اين جدال، حزب اهلي ها  اول شريعتمداري را بـا                  

براي آگاهي بيشرت نگاه    . ( ياري فداييان و سپس فداييان را از پاي دراوردند        
آنچه مسـلم  ) ن و جنبش طرفداران شريعتمداري ـ  آذرباجيا-آنيدبه ماشاهللا رزمي 

است شريعتمداري از شيوه مساملت اميز خود عدول نكرد و بـراي پيشـربد خواسـت                
درحاليكـه مـي دانـيم درآن هنگـام او مـي            . هاي خود متوسل  به خشونت نشـد       

مخيين با  . توانست تربيز و  آذرباجيان را به خون بكشد و  به آساني تسليم نشود              
ي رمحي و بي عداليت با وي رفتار آرد وحتا از گذاشنت  سنگ قرب هم برسـر                  ايت ب 

آرامگاه وي خودداري منود و آساني را آه براي فاحتـه خـواني بـه آجنـا رفتـه                   
فقط پس از چند سال آه ازدرگذشت او  گذشت ، هـواداراش             . بودند بازداشت آرد  

تاري بـا يـك مرجـع       توانستند سنگ قربي براي مرجع خود بگذارند و اين بدر رف          
 .درتاريخ ايران بي سابقه است



سال حاآميت واليت فقيه هر گونه تومهي را در مورد گـروه هـاي مـذهيب ازبـني                  24
اين حاآميت آه حاصل انديشه هاي بيمارگونه امحد فرديد آه با غـرب در              .  برد

ستيز بود وآل امحد آن را به ايدئولوژي  و سـالحي تبـديل آـرد آـه بـاآزادي                     
تهاي مذهيب، با آزادي زنان،  با حقوق برابر شهروندي و اصالحات ارضـي و               اقلي

درحاليكـه روشـنفكران شـجاعت آل امحـد ،          . هرچه آه نو بود خمالفت مي ورزيـد       
بازرگان، آل امحد، شريعيت  و مخيين را ستايش مي آردند برعقايد آهنـه پرسـيت و                 

م اگـر ايـن روشـنگري       جمموعه حاضر دسـتك   . فرسوده آنان چشم برهم مي گذاشتند     
 از  57راداشته باشد آه نشان دهد ماليان براي رسيدن به قدرت پيش از انقـالب               

هيچ رذاليت مهچون آتش زدن سينما رآس آبادان يا ازميان  بردن آساني آه جـان                
يا مرجعي آه مخيين مقام خود را       ) مهچون سرلشكر پاآروان  ( خود را مديونش بودند   

يا سرلشكر مقدم و  سرلشكر قره ني  آـه            ) شريعتمداريآيت اهللا   ( مديون اوبود   
به او خوش آمد گفتندتا  ياران ديرين خودشان  چون حاج مهدي عراقـي ، حـاج                  
. امحد مخيين و سعيد امامي روي گردون نبوده است؛ به هدف خود دست يافتـه اسـت                

 .هيچ تومهي نبايد در موردآا داشت
 شده اند ويل اين حتـول از تغـريات زمـان            برخي از گروه هاي سياسي مذهيب متحول      

هنوز اين گروه ها متاثر از فرهنگ آمونيسيت هستند بـه           . بسيارعقب مانده است  
ويژه اين در   گروه هاي حاآميت مانند جماهدين انقالب اسالمي و جبهه مشـارآت                
نيز مشخص است آه از اقتصاد دولـيت پشـتيباني مـي آننـد غافـل از آنكـه در                    

از ياد نربمي آه انقالب مشـروطيت       . ، ادهاي جامعه مدني مي مريند       اقتصاد دوليت 

حاصل احتاد روشنفكران و  بازرگانان و خبشي از رو حانيان اصالح طلب  بود آـه                 
. مستبدان  قاجارو آخوندهاي واپس گرا  چون شيخ فضل اهللا سـنگ راه آن بودنـد                

اميـدي بـه فـردا      امروز صاحبان آارخانه ها و توليد آنندگان ايـران بايـد            
داشته باشند تا با روشنفكران و آارگران و زمحتكشان متحد شوند تـا ايرانـي               

 . آباد و آزاد بسازند
 
 
 

 قهرمان اختناق در جهان                                           
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 هتران -تروردآرت سامي 
ازمبارزان ملـي و رهربسـازمان جامـادر هتـران            سامي   دآرتآاظم 1376دوم آذرماه     

قاتل با قساوت متام پـيچ      . ي شخصي خود به قتل رسيد       آارد و چاقو درخانه     ضرب  به
آه ادعامي شد قاتل      چند روز بعد شخصي را      . گوشيت را در مججمه او چرخانده بود      

 .محام پيداآردند ويز در يكاوست حلق آ
و علي چپه و افراد گروه پيام       . دآرت سامي را حسن ب      «: حسني بروجردي مي گويد   

اعرتافات حسني بروجردي ـ پشت پـرد ه هـاي انقـالب اسـالمي ـ       ( » مستضعف آشتند
 )152 نشرنيما رويه –ويرايش هبرام چوبينه 

   فرانسه-ترور نافرجام شاپورخبتيار
 نفر ازمهدستان بنام هاي حممد عبيد، حممد فـوزي،          4يست معروف و  انيس نقاش ترور  

. به حمل سكونت خبتيار محلـه آردنـد       1980فاتح چدني و شهاب الدين الكوا درسال        
دراين محله خبتيار جان بدربرد وليك مامورپليس و يك عابر فرانسوي آشته شـده              

 .و سه نفر ديگر نيز شدت زمخي شدند
 مدت ده سال درزندان بسربردند و         به 1980 جوالي   18يخ  اين گروه تروريسيت ازتار   

ايـران    سپس توسط رياست مجهوري فرانسه موردعفوقرارگرفتـه و آزادشـدند و بـه            
 . مجهوري اسالمي قرارگرفتند پروازآرده و مورداستقبال مقامات

  فرانسه -ترورشاپورخبتيار و مهكارش سريوس آتيبه
 .يس به طرزفجيعي به قتل رسيدي پار درحومه در سورن1991 اوت 6روز

بنـام جميدسـاحلي دربريمنگـام دسـتگري شـد، علـي وآيلـي راد و                  يكي از قـاتلني   
اين قتـل     با     در فرانسه در ارتباط       دو نفر ديگر  .  اديپوي  ضياءسرحدي و مسعود  

اي آـه     ترآيه  دو ايراني و سه   . دستگريشدندآه پليس فرانسه نام آارا فاش نكرد      
 .ل خبتيار دراستانبول دستگريشدند مدتي در حبس بسر بردندقت در رابطه با 

توانسـته     فريـدون بويرامحـدي     خود خبتيار، بنـام     آشنايان  از    قاتلني خبتيار بايكي  
بودن با قرار مالقات قبلي وارد منزل خبتيار شوند، سپس بويرامحدي، علي وآيلي             

 قتـل مـي      او را به    راد و حممدآزادي با ضربات چاقو خبتيار و سروش آتيبه منشي          
آه مشكلي از طرف ماموران حمافظ اقامتگاه خبتيار براي آا            رسانند و بدون اين   

پلـيس  1991ي دوم سـپتامرب       مهچـنني نيمـه   . بوجود آيد از منزل وي خارج مي شوند       
 ساله  44يك زن ايراني  . فرانسه شخصي بنام مسعودهندي را در فرانسه دستگريآرد       

با قاتلني خنست وزيرسابق ايران بطور رمسي مـورد تعقيـب           ايراني به اهتام مهدسيت     
 .قانوني قرارگرفت ويل نام اين خامن فاش نشد

 فرانسه -ترورعبدالرمحن برومند
 در حمل اقامـت     1991آوريل  18رييس هيات اجرايي ضت ملي مقاومت روز پنجشنبه          

 .خود در پاريس با ضربات چاقو به قتل رسيد
  فرانسه-ترورسريوس اهلي 

 در آسانسور آپارمتـان     90 اآترب   23معاون درفش آاوياني بامداد روز سه شنبه          
 .  گلوله به قتل رسيد6حمل اقامت خود درپاريس با شليك 

  شرياز –جهانگري فرزانه فر 
  در بازگشـت بـه       59 ماه   ديدبري دبريستان ها و از مليون خوشنام شرياز آه در           

 جسد خون آلود او را پـس از چنـد           .ه شد خانه مورد ضرب و شتم قرارگرفته آشت      
چهـارنفر از   با فاصله زماني بسـياز آوتـاه        .   قانوني يافتند  يروز در پزشك  

 سيفايي هرآدام در حوادث     ني و ئ دآرت رو  دوستانش بنام هاي آشكويل، دآرت پايدار،     
درخانه اش درحـايل يافتنـد      ني را   ئدآرت رو  براي منونه  جسد      .مشكوآي آشته شدند  

مسموم به   را قطع آرده بودند و سگش  نيز         پايش  بسته و رگ دست او       آه دست و  
 نـامعلوم و مشـكوك بـا ماشـني در جـاده               سيفايي بعلـيت   .گوشه اي افتاده بود   

مردم شرياز با شرآت گسرتده در تشيع جنازه جهـانگري فرزانـه            . واژگون شده بود  
ته قلـيب اعـالم     زشكي قانوني علت مرگ وي را سك      پ. فر ياد او را گرامي داشتند     

يگريي نكنند چرا آه    پو از خاتواده داغدار وي خواسته بود آه موضوع را           آرده  
› خـرب جنـوب   ‹ حتا  روزنامه ها از مجله روزنامه حملي         . نتيجه اي خنواهند گرفت   

نام وي را نه تنها در صفحه حوادث آه در خبش آگهي ترحيم نيز اشتباه نوشتند                
 افكـار   درو عواقب قتل اين دبري حمبوب و شريف         تا شايد با اين آار از ابعاد        

 .    عمومي بكاهند
 آملان  -ترورعلي اآرب حممدي 

آه چنـد مـاه       علي اآربحممدي خلبان هامشي رفسنجاني       خربترور 1987/ 1/ 19در تاريخ   
پيش با هواپيماي رفسنجاني به مهراه چندتن ديگر به آشورعراق پناهنده و سپس             

 .ملان پيوسته بود پخش شدبه خانواده ي خود در آ
 آملان  -ترورفريدون فرخزاد

 درخانه اش در شهر بن      1993 اوت   6جسد خواننده و شومن مشهورايراني پنجشبنه        
پليس در مورد قتل وي اعالم آرد آه وي با ضـربات متعـددچاقو بقتـل                . آشف شد 



 .رسيده و قاتل يا قاتلني اوگرخيته اند
 آملان -دهكردي ،مهايون اردالن، نوريعبديل  قتاح شرفكندي صادق ترور

 چهار تن از خمالفني مجهـوري اسـالمي در رسـتوراني            1992 سپتامرب   19روزپنجشنبه    
تـرور بـا شـليك مسلسـل صـورت گرفـت و             . بنام ميكونوس درشهربرلني ترورشدند   

ي ترور ميكونـوس سـران مجهـوري          فرارشدند ويل دادگاه ويژه     تروريست ها موفق به   
ژه فالحيان رييس وقت وزارت اطالعات بدسـت داشـنت مسـتقيم در ايـن               وي  اسالمي به 

 .ها جمرم شناخت جنايت
 سوئد -ترورعفت قاضي 
 در شهر وسرتوس سوئد يك مبب پسـيت دردسـت عفـت قاضـي     1990 دسامرب  6روزپنجشنبه  

 .منفجر شد و منجر به قتل اوگرديد
آـه عضـو سـابق      بنـام امريقاضـي فرسـتاده شـده بـود،             نامه به عنوان مهسراو،   

 .دفرتسياسي حزب دمكرات آردستان ايران بود
  سوئد-ترورآامران هداييت

آامران هداييت از اعضاي حزب دموآرات آردستان با يك مبب پسيت آه بنـام مهسـرش                
پروين رسيده بود زمخي شد و هر دو  چشمانش را از دسـت داد تـا سـراجنام پـس                     

 .ي گفتازدو سال به سبب زخم هاي وارده بدورد زندگ
 ترور سيدخسروبشارتي 

 .درجاده آن هتران با شليك چند گلوله به قتل رسيد1360در پاييز 
 دوبي -ترورعطااله باي امحد

در هتل حمل اقامت خود در دوبي به قتل         1989ژوئن  10عطاهللا باي امحدي روز يكشنبه      
مان رسيد وي در سابق سرهنگ ارتش و ظاهرًا سرگرم ماموريت حمرمانه از طرف ساز             

 .هاي سلطنت طلب بود
 اتريش -ترورمحيدهبمين 

 در خانه شخصي از     1987محيد رضاچيتگرمحيدهبمين دبري اول سازمان توفان در جوالي           
 .پشت سر به گلوله بسته شد و جان سپرد

 اتريش -ترورعبدالرمحان قامسلو، عبداهللا قادري آذري مالحممدرسول 
هنگامي آـه   1989جوالی    13ردستان ايران در  دمكرات آ   عبدالرمحن قامسلو، دبريآل حزب   

مشغول اجنام مـذاآره بـا مـاموران          در داخل يك آپارمتان در وين پايتخت اتريش       
مهچنني دونفـر ديگـر از رهـربان آردهاآـه          . قتل رسيد   دولت مجهوري اسالمي بود به    

 .دراين مذاآره حضورداشتند نيز به قتل رسيدند
 جوالي بـراي    19و بيوه قامسلو آه روزشنبه      بنابه گزارش راديو اتريش هلناقامسل    

ترتيب انتقال جسد مهسرش وارد وين شده بود گفت ازنظر او آامال روشن است آـه                
 .هيچكس ديگري جز دولت مجهوري اسالمي درپشت اين قتل قرارندارد

 ترور دآرت تفيت مهراه با سه نفر از اعضاي خانواده 
 در خيابـان پاسـداران هتـران        1372وي مهراه بـا مهسـر و دو فرزنـدش در سـال              

 .ترورشدند
  پاآستان -ترور فرامرز آقايي دنياني

درخانه هاي مسكوني پناهندگان ايراني درشهرآويته پاآسـتان        1366 تريماه   18در  
توسط عوامل مجهوري اسالمي چنـد مبـب آارگذاشـته شـد و در اثرانفجارآـا يـك                  

 . ي شدندآشته وشش نفرزمخ) مسعود(نفربنام فرامرزدنياني 
 پاآستان -ترور علريضا حسن پور شفيع زاده 

هاي مجهوري اسالمي بطورمسلحانه به حمـل زنـدگي پناهنـدگان              تروريست 1987جوالي  
محله آردند و چهارده تن از پناهندگان را زمخي و يك تن بنام علريضا حسن پـور                 

 .شفيع زاده را به قتل رساندند
 پاآستان -ترور حسني آشور 

ي   ي ايراني درفاصـله      حسني آشور، پناهنده   1989سپتامرب  14ح روزپنجشبنه   صب9ساعت  
مهكــاري دارد ) UN(در رابطــه ي باپناهنــدگان بــا آــه مــرتي اداره مشــاورتي70

ي يوزي به رگباربسته      هاي مجهوري اسالمي قرارگرفت و بااسلحه       ي تروريست   موردمحله
 .شد واز ناحيه ي دست، آمر و پا بشدت جمروح شد

 قربس -غالم آشاورز ترور
 صـبح روز  6از آادرهاي حزب آمونيست ايران سـاعت  › هبمن جوادي ‹  آشاورز غالم

هـاي مجهـوري       درشهر الرناآاي قربس مورد سوءقصـد تروريسـت        1989 اوت   26سه شنبه   
ها دوري از خانواده خود به عشق         سال  غالم پس از    . اسالمي قرارگرفت و جان سپرد    

 بستگانش به قربس سفرآرده بـود و درجلـوي مهسـرومادر و              اميد مالقات مادر و     و
 .برادرش به گلوله بسته شد و غرق در خون به زمني افتاد

 عراق -ترورصديق آمانگر 
آمونيست ايران و عضو آميته مرآزي آوملـه          ي مرآزي حزب    صديق آمانگر عضوآميته  

ود صـداي   هنگـامي آـه از حمـل آـارخ    1989بامداديكي از روزهاي سپتامرب  2ساعت  
 .راديوي آومله بريون مي آمد موردمحله مسلحانه قرارگرفت و آشته شد-انقالب 

 سوئيس -ترورآاظم رجوي 



 24مقاومت و  برادرمسعود رجوي سه شـنبه             آاظم رجوي مناينده جماهدين و شوراي     
آوپه در نزديكي ژنو موردمحله دو مردمسلح قرارگرفت و جان خـود   آپريل درشهر

 .را از دست داد
 ترآيه -ترور علي آاشف پور

بنابه گزارش مجعيت پناهندگان و آوارگان ايرانـي درآنكـارا، روز چهارشـنبه                
بـا    لباس پليس به تن آرده بودنـد مهـراه             شب دونفر آه   12 ساعت   1990 اگوست     14

  مرآزيت سابق حزب    مرآزي    اعضاي    پور از     آاشف  داشت علي   به مهراه     آه دستبندي     شخصي
اش بريون بردندصبح روز بعد جسـد طنـاب پـيچ             آردستان ايران را ازخانه    دمكرات

گلولـه درناحيـه پشـت در ابتـداي جـاده             ي وي به مهراه دستبند و آثار سه         شده
 . آنکارا پيدا مي شود-آونيا

 ترآيه -تروراآربقرباني 
از اعضاي جماهدين خلق ايران درترآيـه روزچهـاردهم           اآربقرباني منصوراميين يكي  

 از روبروي حمل سكونتش در استانبول ربوده شد و جسد مثلـه شـده ي                1992ن  ژوئ
 .آوردند را چندروز بعد از زيرخاك بريون او
 

 ايتاليا-ترورحسني نقدي 
 1993 مـارس    16ي شوراي ملـي مقاومـت در رم ايتاليـا در              حممدحسني نقدي مناينده  

ل حرآـت بـود     درحاليكه از منزل خود با ماشني بـه سـوي دفـرت آـارخود در حـا                
 .موردمحله تروريست هاي مجهوري اسالمي قرارگرفت و به قتل رسيد

  آشيش هوسپيان -آشيش ميكاييليان-ترورآشيش ديباج 
ظاهر از زندان آزادشد و       آشيش ديباج پس از تبليغات فراوان خارج از آشور به         

بت قتل آشيش ميكاييليان نيز به جماهدين نس      . سپس به طرز مشكوآي به قتل رسيد      
آشـيش هايـك    . اهتـام ارائـه نگرديـد       داده شد ويل هرگز دليل حمكمي بـراي ايـن         

 . در آرج آشته شدند1373هوسپيان در مرداد 
درباره ي قتل اين    ) 78 آبان   29تا  20(باقي در سلسله مقاله هاي خود درخرداد        

وافري و دوتـن از تـوابني آـه در مصـاحبه اي تلويزيـوني               : آشيش ها مي پرسد   
تل آشيش ها را به عهده گرفتند چه رابطـه اي بـا سـعيد امـامي و                  مسئوليت ق 

 به چه جرمي ربـوده      1374مافياي خشونت داشته اند؟ آشيش هاي ايراني در سال          
شده و پس از قطعه قطعه شدن درخيچال نگهـداري شـدند؟ افـرادي آـه بـه جـرم                    

 بـه مصـاحبه تلويزيـوني     ( ارتكاب به قتل آشيش ها مصاحبه تلويزيوني آردنـد        
چگونه تن بـه چـنني مصـاحبه هـايي دادنـد و سرنوشـت آـا بـه                   ) وادار شدند 

آجااجناميد؟ جموز شرعي اين قتل هـا توسـط چـه آسـاني صادرشـده اسـت؟ وزارت                  
اطالعات در طول ساهلايي آه مافياي خشونت در آن النه آرده بـود و بـا حيثيـت                  

ي مي آرد، از چـه      نظامي اسالمي آه مرياث ده ها سال مبارزه و شهادت بود، باز           
 آساني فرمان مي برد؟

 اردبيل -ترور فاروق فرساد
به 66 سال زندان درسال     5پس از     فاروق فرساد يكي ازمهفكران عالمه مفيت زاده آه       

 .  در خيابان هاي اردبيل پيداشد74 هبمن 27اردبيل تبعيد شده بود، جسدش در
  پاآستان -ترور مولوي عبدامللك مالزاده 

زاده عضو شوراي عايل اهل سنت ايران به           مولوي عبامللك مال   137اسفندماه  
 .ضرب گلوله در پاآستان از پا درآمد

 فرانسه -ترور دآرت آوروش آريامنش
 با شليك سه 1375دوشنبه شب، هفتم خردادماه  ›رضامظلومان ‹  آريامنش آوروش دآرت

 .گلوله به قتل رسيد
هـاي    در سال   ملي بود و      هاي هتران و      هشناسي دانشگا    استاد جرم   او پيش از انقالب   

در خمالفت با مجهوري اسالمي منتشرمي        ي ما و آزادگان را        خود نشريه   واپسني زندگي 
 .آرد

مجهـوري    ـ روزنامه صبح امروز به مديريت حجاريان معـاون سـابق وزارت امنيـت             
طـه  نام هاي زيـر را در راب  ِاي به قلم عمادالدين باقي در مقاله اسالمي واواك

 :  درحقيقت بر آا مهرتاييدزده است و باترورها آورده
  مشهد-ترور مهندس حسني برازنده 

مهسـر وي گفتـه اسـت       .  با مهسر او گفتگو آرده اسـت       78آ ابان   30نشريه خرداد    
شوهرش با مجعي جلسه قران داشته است و شيب در بازگشـت از جلسـه قـران او را                   

و متلق هايي آه از سران رژمي گفته مي شود          او به توحيد معتقد بود      . آشته اند 
سعيد حجاريان اشاره به اين تـرور دارد و مـي           . را شرك آلود مي دانسته است     

اينكه بعضي ازعناصر بي حتمل و ناآگاه به خود اجازه دهند آه در مسري              : نويسد
به هر وسيله اي متوسل شوند و يف املثل، در مشـهد مقـدس، فـرد     امر به معروف

 را آه در امر تعليم و تفسري قران، برداشت هاي متفاوت بـا نظريـات                مسلماني
سـعيد  .) رايج دارد به قتل برسانند، مسئوليت آارگزاران را دوچندان مي آند          

 - مجهوريت ؛ افسون زدايي از قـدرت         - امر به معروف با چه ابزاري        -حجاريان  



ست زيرا آه قتـل     ترور برازنده و جميد شريف نقطه ي عطفي در ترورها         ) 36رويه  
ها با آشنت چپ ها و دگرانديش ها شروع شد و سپس مليون را در برگرفت و سران                  

 .مذهيب سين و سپس دامن شيعيان را نيز گرفت
 ترور امحد امريعاليي 

مرتجم نامدار و استاد دانشگاه هاي اصـفهان           امحدامريعاليي نويسنده و   7آبان    دوم
وي از امضـاآنندگان اعالميـه      . .ي رسـد  وآراچي و هنرهاي دراماتيك به قتل مـ       

  نفري بود134آانون نويسندگان 
پس از آنكه در نوشته هاي اآربگنجي اشاره به قتل دآرت امحد مريعاليي شد غالحمسـني                

آقـاي گنجـي بنويسـيد و بـاز هـم           : مريزا صاحل در نامه اي به اآربگنجي نوشت         
رده نشـده و در پزشـكي       بنويسيد چرا آه هنوز قلب امحد مريعالييي بـه خـاك سـپ            

بنويسيد تا شـايد آن قلـب سـرگردان بـه درون سـينه آن مـرد                 . قانوني است   
فرزانه و معصوم بازگردد و شهزاد آوچك و چشم به راه بتواند درعامل خيال با               
سرادن برآن سينه ي رجنور و تصور شنيدن نعمـه ي آن چشـم بـرهم ـد وخـواب                     

 .قصه هاي امحد را مرور آندستاره هاي دنباله دار را ببيند و 
 هتران -ترور استاد دآرت امحدتفضلي 

  مـاه    دي 24دآرت امحد تفضلي پژوهشگر، اسـتاد دانشـگاه و نويسـنده در تـاريخ               
 دي مـاه     24لـوي آـه در        هاي باستاني و    و استاد زبان     دانشمند بزرگ     جسد1375
ز بعد در جاده اي     جنازه او رو  .  درحايل آه عازم خانه خود بود مفقود شد        1375

دورافتاده بود درحوايل هتران آشف شد درحاليكه مججمه اش را شكسته و اسـتخوان              
 .هاي دست و پاي او را از جا درآورده بودند

 هتران -ترورابراهيم زال زاده
 77 -12-15و مديرانتشـارات شـرآت ابتكـار در         ابراهيم زال زاده روزنامه نگار    

روز بعـد در      60نزل خارج شـد و ناپديدگرديـد و       پي خريد گل براي مهسرش از م        در
 .آارد بقتل رسيده بودآشف شد جسد او را درحاليكه با ضربات76فروردين 

 ترورصانعي و مهسرش فريوزه آالنرتي 
 آارمندي آه بر روي اسناد و مدارك در دست بنيـاد مستضـعفان              -موچهر صانعي   

، مفقـود   1357 هبمـن مـاه        28او به اتفاق مهسرش، فريوزه آالنرتي در        . آارمي آرد 
 ضربه آارد خورده بودندآشـف      31 اسفند درحايل آه هريك      3شدند و جسدهاشان در     

 .شد
بنـدرعباس و   - امحـد صـياد و آـاظمي         -ماموسـتا ربيعـي     -ترور شيخ حممدضيايي    

 آرمانشاه 
شـيخ  : انـد   ي اهل سنت در سال هاي اخري افراد نامربده به قتل رسيده             طي اطالعيه 

 ماموستا ربيعي امام مجعه ي آرمانشـاه و امحـد           -ي امام مجعه بندرعباس   حممدضياي
 . صياد و آاظمي از استادان دانشگاه

 هتران-ترورغفارحسيين 
 جسد غفارحسيين نويسـنده و پژوهشـگررا درمنـزل مسـكوني اش پيـدا               7درآبان   

 .نفري آانون نويسندگان بود134وي از امضاآنندگان اعالميه  . آردند
  هتران -دي سريجانيترور سعي

واواك .  آشـتند 73 آذر 6 دسـتگري آردنـددر   72سعيدي سريجاني او را در سال    -
. مدعي شد خود مرده است اما اينك ترتيب آشته شدن او بـرمالم شـده اسـت                  

فالحيان گفته بود اين شخص به علت اعتياد و خريد فروش مواد خمـدر دسـتگري                
 . ل ضد انقالب مهكاري داشته استشدويل حتقيقات بعدي نشان داد آه باعوام

درمهـني زمـان    . او با برخي از سرويس هاي اطالعاتي نيز مهكاري داشته اسـت              -
) 74 شهريور   21جمله صبح   ( يكي از نشريه هاي شاخه تبليغاتي سازمان ترور         

به جرم محل مواد خمدر ، درهتـران دسـتگري          72سعيدي سريجاني در اسفند     : نوشت  
وي در يكي از مصاحبه ها اعرتاف آرده بـود آـه            . ذشتشد و چندماه بعد درگ    

 هزار دالر ازطريق سازمان سيا براي انتشار آتاب هاي خود دريافت منوده             20
 .است

سعيد اسالمي يـا  . بوده است  سعيداسالمي با او مشغول حبث: اما ترتيب قتل او 
و رامـي   امامي را عصباني مي آند و سعيد امامي براثر عصبانيت دهان و بيين ا             

پس از آنكه خامنه اي از وقوع ايـن جنايـت           . بندند آنقدر آه او جان مي دهد      
انشـااهللا آـه   : او است مي گويـد  آگاه مي شود و پي مي برد آه قاتل سعيد جان

 .اين آار براي رضاي خدا اجنام شده باشد
و سـپس   . خنست بدانيم آه سعيد امامي را با تزريق سم به آـف پـاي او آشـتند                

نوشت آه بعد ازآشنت سـبعانه      ) 78 شهريور   28صبح امروز   (  آه اآربگنجي    خبوانيم
فروهر و مهسرش يكي از اعضاي واواك آه شاهد چگونگي بـه قتـل رسـيدن سـعيدي                  
سريحاني بوده است متامي ماجرا را با آن جزييات آن با يكي از منايندگان مقام               

ا ضربات آارد پروانه    او بيمارگونه پس از اينكه ب     . رهربي درميان گذاشته است   
 ؟!را از پا درمي آورد دشنه خود را بو مي آند و مي گويد به خدا هبشيت شد



 ترور معصومه مصدق 
معصومه مصدق دخرت غالحمسني مصدق و نوه ي دآرت حممد مصدق رهرب ضت ملي ايـران در                 

وي مبالغ قابل تـوجهي پـول   .  در هتران با طناب خفه شد1377 ارديبهشت ماه    4
 .اي تعمري مقربه امحد آباد گردآوري آرده بودبر

 ترور سيامك سنجري 
 بـا ضـربات چـاقو بـه قتـل           1375 ساله اي آه در سال       28 جوان   -سيامك سنجري   

 آشته شد و جنازه اش      75 آبان   13در  . آار او خريد و فروش خود رو بود       . رسيد
د آـه قصـد     او را درحايل به قتل مـي رسـانن        . زير پل صدر آاوه هتران پيدا شد      

او براي جشن عروسي خود سـعيد اسـالمي و          .  روز بعد ازدواج آند    15داشته است   
فالحيان را نيز دعوت آرده بود اين را در مكامله تلفين سعيد اسالمي به فالحيان               
يادآور مي شود ويل فالحيان يا به قول گنجي شاه آليد به آشنت اوتاآيد مي آند                

 . آوردو جالد نيز رفيقش را از پا درمي
تاآنون بارها بـراين نكتـه      : گنجي در پاسخ خربنگار روزنامه خرداد گفته است       

تاآيد آرده ام آه تنها راه پيشرفت در پرونده قتل ها، دسـتگريي شـاه آليـد                 
براي آشف و شناسايي شـاه آليـد مـن يـك راه سـاده      . است تاريك خانه اشباح
 با ضـربات    1375اخر سال   پرونده قتل سيامك سنجري آه در او      . پيشنهاد مي آنم  

چاقو به قتل سيده است را دنبال آنيد وازاين راه به احتمال فراوان به شاه               
چرا سيامك سنجري به قتل رسيد؟ او روشنفكر دگر انـديش           . آليد خواهيد رسيد    

 . نبود ويل مردي بود آه زياد مي دانست
 ترور حاج آاظم جنفي رستگار

 
دالشهدا آه اآرب گنجي در پاسـخ بـه نامـه           فرمانده و بنيان گذار تيپ دسه سي      

حممد هامشي از آن نام مي برد پس از انتقاد از مسئوالن نظام از متام عرصه هاي                 
فرماندهي حذف شد و در عمليات بدر ناگهان گم شد و جسد او تاآنون پيدانشده               

 .است
 

 ترور دآرتمظفر بقايي آرماني 
 اعالم شد آـه وي در زنـدان         1366ل  دآرت بقايي رهرب حزب زمحتكشان ناگهان در سا       

وي سال گذشته،   .به بيماري سفليس در گذشته است ويل علت مرگ او هرگز مشخص شد            
 .پس از بازگشت از اياالت متحده آمريكا دستگري و زنداني شده بود

 ترور ارتشبد حسني فردوست 
يل ارتشبد حسني فرودوست رئيس دفرت ويژه شاهنشاهي پس از مهكاري مـوثر در تشـك              

واواك وپس از اينكه راديوهاي خارج ازآشور پـرده از مهكـاري وي بـا مجهـوري                 
اسالمي برداشتند وي بر پرده ي تلويزيوني شرآت جست و پـس از چنـدي ناگهـان                 

 .مرگ او را اعالم آردند
 ترور مهندس امري عباس حبرينيان 

ده و مـي     پرونده، نقش خويش را به طور واضح تشريح منو         73مهدي هامشي در رويه     
به هنگام اوج گريي اختالفات سپاه و آميته در اصفهان آه به صورت يك              « : گويد

) حممـد حسـني   (ماجراي عمومي در آمده بودمن يك شب در راه دزفول به جعفرزاده             
گفتم مهندس حبرينيان دراين اختالف حمور اصلي است واگر او زده شود ماجرا متام              

به اوگفتم بـرو اصـفهان بـا دوسـتان          . اشتاو نيز مهني عقيده را د     . خواهد شد 
او رفته بود با حسن سـاطع       . ديگر نيز مهكاري آنيد و ترتيب زدن او را بدهيد         

مقدمات را فراهم آرده بود و توسط چند نفر آه دونفرشان به نام مهـدي زاده                
لنجـان بودنـد، قتـل      ) خودخمتـار ( و جعفرزاده آه عضو واحـد اطالعـات سـپاه           

به نقل ازپايگاه اينرتنيت دانشگاه صنعيت شريف       . (م داده بودند  حبرينيان را اجنا  
 ) ›بي عنوان‹ 

 قتل عباسقلي حشمت و دو فرزندش به نام هاي مهايون و سعيد
قبل از انقالب منزل نامربده موردمحله مسلحانه قرار مي گريد و به آن ترياندازي              

بي اطالع ازآنچه بـه     مهدي هامشي ابتدا خود را      . مي شود، ويل آسي آشته مني شود      
من از آم وآيف آنچه     : دستور خودش صورت پذيرفته قلمداد مي منايد و مي گويد           

ويل بـا شـنيدن     ) 2 پوشـينه    290رويـه ( قبل ازانقالب اتفاق افتاده خرب ندارم       
اعرتافات ضبط شده يكي ازمتهمني به نام امساعيل ابراهيمـي مـبين بـر دخالـت و                 

من در يكي دو جلسه به دوستان گفته بـودم آـه            : اطالع نامربده اظهار مي دارد    
از قرار اطالع منزل آقاي حشمت مرآز افراد خوشگذران و الابايل و به هرحال يك               

 بـه نقـل     2 پوشينه 292رويه  . ( منكر اجتماعي است وبايد در فكر آاري باشيد       
 ) ›بي عنوان‹ از پايگاه اينرتنيت دانشگاه صنعيت شريف 

تل حشمت و فرزندانش از اوراق بازجويي مهـدي هـامشي و            اما چگونگي ربودن و ق    
 رضا مرادي و حممد آاظم زاده 

  آقاي هامشي انگيزه ي خود را در مورد اين عمل توضيح دهيد؟-س 
 از طرق خمتلف گزارشي به من مي رسيد آه عباسقلي حشـمت و عـده                63 در سال    -ج



ه انـد و مـا مشـاهده        اي از عوامل وي دور هم  مجع شده و  طرح ترور مرا رخيت              
آردمي آه آا اقدامات عملي خود را هم شروع آرده اند وقيت منزل مسـكوني مـن                 

پيغـامي  . در قم حتت تعقيب بود و شواهد براين بودآه تصـميم آـا جـدي اسـت                
فرستادم براي رضا مرادي وگفتم اين توطئه است و حمور آن عباسقلي حشمت اسـت               

 .ط رضا مرادي و حممد آاظم زاده اجرا شدو بايد آشته شود آه اين آار توس
 آقارضا مرادي حنوه ي تصميم گريي و اقدامات خودتان بعـد از پيغـام آقـاي                 -س

 هامشي را توضيح دهيد؟
 پيغام به مـن رسـيد       64 مهانطورآه برادرم آقاي هامشي گفتند در اوايل سال          -ج

 را بـا    آه عباسقلي حشمت قصد ترور آقاي هـامشي را دارنـد و مـن هـم موضـوع                 
برادرم آقاي آاظم زاده درميان گذاشتم و گفتم عباسقلي حشمت طرح ترور آقاي             
هامشي را دارند و ما وظيفه دارمي او را ترور آنـيم و برادرمـان آـاظم زاده                  

راه و بـاغ ايشـان      . مامور رسيدگي شد آه رفـت و آمـد آـا را آـنرتل آنـد                 
 .شناسايي شد

باغ خود رفته است فلذا ما هم با ماشـني          يك روز گفت امروز عباسقلي حشمت به        
شخصي خود آه يك پيكان قرمز است به باغ روبروي آـا رفتـيم و خمفـي شـدمي و                    
موقعي آه عباسقلي و دو پسرش با تويوتا مي خواستند به منزلشـان برونـد در                
بني راه يك جاي خلوتي جلوي آا پيچيدمي و بـا اسـلحه هـايي آـه در اختيـار                    

با هتديد آا را    )  آلت داشتم و برادر آاظم زاده يك آالشينكف        من يك ( داشتيم  
سوار ماشني آردمي و چادري آه براي ماشني هتيه آرده بودم روي سرشـان آشـيدمي و                 

 مـرتي   25-30نزديك غروب به رفتيم در باغ حممد آاظم زاده و آا را در فاصله               
ينكه مطمئن شدمي آسي    ازهم جدا نشانده و با پارچه چشم هاي آا را بستم تا ا            

قطعه طنابي برادرمـان آـاظم زاده       . ما را تعقيب نكرده و هوا هم تاريك شده        
هتيه آرده بود آن را به گردن عباسقلي حشمت انداخته و دونفري آنقدر آشـيدمي               
تا خفه شد و بعد سراغ مهايون رفتـيم و بعـد سـراغ سـعيد و بعـد از اينكـه                      

داخل قنات انداختيم برگشتيم سـعيد را بـه         آارمان متام شد اول مهايون را به        
مهان جا بردمي و بعد عباسقلي را به مهان شكل لوي مهـان دو نفـر انـداختيم و                   

حممـد  ( . شب به منزل برگشـتيم 11بوسيله ي بيلي روي آا خاك پوشاندمي و ساعت 
 )229-228 رويه -خاطرات -ري شهري 

 
 :چند ترور ديگر 

ادالدين بـاقي در نوشـته خودازخـامن برقعـي ، زن      عم-اشرف السادات برقعي  -
اآربگنجي در . خرب مي دهد آه در واواك قم بوده و به قتل رسيده است  مومنه اي

 :عاليجناب سرخ پوش شرح تفصيلي دارد بدين قرار
 خامن متديين به نام اشـرف السـادات برقعـي بـه طـرز               1373در اسفند ماه سال     

قتل عام درمـاني بـه قتـل        »ن در ذيل پرونده     فجيعي درشهر قم به دست نا اهال      
آن مرحومه مهسر پسرعموي آقاي مصطفا پورحممدي وزيـر اطالعـات در زمـان              . رسيد

حمفلـي  . ضمنًا شوهر آن مرحومه برادر خامن آقاي پورحممدي است        . علي فالحيان بود  
ها پس از آشنت آن مرحومه با موادخاصي گوشت دست و پاي او را مي سـوزانند و                  

مسئوالن اداره آل   . بازآردن شريهاي گاز، منزل را آماده ي انفجار مي آنند         با  
اطالعات قم با آقاي پورحممدي آه ازعراق به ايران بازمي گشـت متـاس گرفتـه و                 

 .لذا نامربده يكراست از قصر شريين به قم مي رود
ابتدا در جلسه اي درمنزل پدرآن مرحومه و پس از آن جلسه اي درمنـزل سـابق                 

 . فالحيان باحضور  آقاي پورحممدي دراين باره برگزار مي شودعلي
اما پـس   . افرادي توسط وزارت اطالعات بازداشت و پس از چندماه آزاد مي شوند           

 (..از گذشت نزديك به چهارسال هنوز هيچ آس به عنوان قاتل شناسايي نشده است
 )135 رويه -عاليجناب سرخ -اآربگنجي 

 . گم شد57 ماه عليان جنف آبادي در دي -
 بـه   1375دآرت عبدالعزيز جبد استاد دانشگاه از روشنفكران اهل سـنت در سـال              -

 .قتل رسيد
 ناظر انتخابات جملس پنجم ازآرج آه با گزارش خود باعث ابطـال             -حسني شريفي   -

 . در آرج ترورشد1375 فروردين  63انتخابات شد در 
 در مشهد ربوده و آشـته  1375 جواد صفار زنداني سياسي آزاد شده در شهريور -
 .شد

 درمشهد ربوده و آشته     1375 دمياه   11جالل مبني زاده زنداني سياسي آزادشده در        -
 .شد
 در مشهد ربوده و سـپس  1375 زنداني سياسي آزادشده در آذر -زهرا افتخاري  -

 .آشته شد
ه و  درمشهد ربود 1375 دي     25مرتضا عليان جنف آبادي زنداني سياسي آزاد شده در        



 .سپس آشته شد
 . گم شد75امري غفوري در اسفند  -
 . گم شد76سيدحممود ميداني در فروردين  -

 .اين سه تن درمهان ماه آشته شده اند
 سـاله اش  بنـام آـارون در    9حاجي زاده شاعر آرماني مهراه بـا فرزنـد   محيد-

تنـها گنـاه فرزنـدش ايـن        . آشته شـدند  1377آرمان  بتاريخ سي ويكم شهريور       
 27ودآه شاهد قتل پدرش بود و ممكن بود  شب پرستان تيـغ بدسـيت را آـه بـا                     ب

 .ضربه پدر بي سالح را در خانه اش از پاي در آوردند  شناسايي آند
حسني سرشار خواننده اپرا از دوستان سعيدي سريجاني به جرم اين دوسيت دسـتگري   -

او را با چشمان    . شد و در بازجويي بر اثر شكنجه، حافظه خود را از دست داد            
بسته به آبادان بردند و درآجنا رهايش آردند و با تصاديف سـاختگي بـه قـتلش                 

 )147اميد جوان مشاره ( رساندند
 )77 دمياه  9آريا (حممدتقي زهتابي مورخ و زبان شناس -
 )آريا(شيخ حممد ضيايي، امام مجعه بندرعباس -
 .ده شد و آجنا درگذشتآيت اهللا آل شبريخاقاني آه از جنوب به قم آور -
 . در پاريس ترور شد1984تيمسار غالمعلي اويسي در  -
 شفيق فرزند اشرف خواهر شاه -

 ) 77 دمياه 9آريا ( امحدمريين صياد، استاد دانشگاه 
 آاظمي استاد دانشگاه  -
رستم مهدانيان از اعضاي سازمان احتـاد بـراي دموآراسـي و از مهكـاران                -

 . آه در مهدان ربوده و آشته شده است1377درشهريور ) پريوز دواني
 . فاطمه قائم مقامي آه به دستور فالحيان آشته شده است -
 او در اسفند  گم شده است عمادالدين باقي از او نام برده -زهرا افتخاري  -

 .اما توضيح نداده است آه بود و چرا آشته شد
 سال دربدري دستگري    7بعد از   .  او از شاگردان مفيت زاده بود        -ناصر سبحاني - 

 11 -1بـه نقـل از هويـت خويشـنت مشـاره            . (و زنداني و زير شكنجه آشـته شـد        
 )78ارديبهشت 

 ضربه 30قيدي از پرسنل هواپيمايي آه تازه ازسفر به خارج بازگشته بود با  -
 .جنازه او را در سعادت آباد پيداآردند. چاقو آشته شد

ه اي از بازاريان را بـه خـامتي چـاپ    نامه عد) 78 آذر 2(نشريه صبح امروز  -
دراين نامه بازاريان امضا آننـده خواسـته انـد قتـل حـاج حسـني                . آرده است 

افزون بـرآن   . فتاپور را آه چندي پيش دربرابر خانه اش آشته شد پي گريي آند            
دراين نامه آمده است آه بازاريان بارها شاهد اينگونه اعمال وحشيانه عمال            

 .بوده اند بيگانه
او را مهـراه بـا   .  گـم شـد  75فرزينه مقصودلو مقيم بريتانيا آه دراسـفند   -

دادگاه .  ساله با ضربات متعدد آارد آشتند      12خواهرزاده اش بنام شبنم حسيين      
عمومي با صدور حكمي قتل اين دونفر را بـه ضـد انقـالب نسـبت داد ويل روشـن                    

ان از اين قتـل هـا       نساخت آه اين ضد انقالب چه آساني بوده اند و انگيزه آن           
 .چه بوده است

 رجبعلي مالهري، مدير مسئول جمله انتظار آه پيشرت مناينده جملـس      -خسروقشقايي  - 
آن . من براي خسروقشقايي از امام ، امان نامه گـرفتم         : نيز بود نوشته است     

زمان امان نامه را به اطالع آقايان هامشي و خامنه اي رئيس جملس و رئيس مجهور                
. بعد به خسرو قشقايي اطالع دادم آه امان نامه برايت گرفته ام           . دموقت رسان 

با وجود اين، در حايل آه      . او هم به من اعتماد آرد آه به خانه ي من بيايد             
در محام منزل من مشغول استحمام بود، توسط گروه مصطفا آاظمي دستگريشـد، بـا               

بـه نامـه مـا آـه        وزير وقت فالحيان در پاسـخ       . اين ادعا آه قصد فرار داشت     
 . خواستار برآناري او بودمي، او را برآنارآرد و به مقامي باالتر نصب آرد

 بـه قتـل     1377 دي مـاه     26 مهندس آرمي جلي و مهسر او فاطمه اسالمي در هتـران             -
 .رسيد

در 1377 دميـاه  25 آارشناس دادگسرتي و مهسر او سونيا آل ياسني در -جواد امام  -
 .ه شدندخانه خود درهتران آشت

 . آشته شد1373زهره ايزدي دانشجوي پزشكي در دانشگاه ملي در هتران در -
در هتران درخانه ي 1377 دي ماه 24دآرت مجشيد پرتوي متخصص بيماري هاي قليب در  -

 .خود آشته شد
 خاآسار درهتران آشته شده است-



 در مهـر    )با نام حممد باقر يوسفي نيز گزارش شده است        (حممد روانبخش ، آشيش     -
 . در ساري آشته شده است1375

) مسـلمان مسـيحي شـده    ( 1373حسن شاه مجايل در راه شرياز به هتران در مرداد  -
 . آشته شد

 .آشته شد) 1371آذر (1992 دسامرب 12حممد نظري عضو حزب رجنربان در بندخان در  -
 .شاهپور زندنيا وآيل دادگسرتي در هتران آشته شد-
در مشـهد بـه قتـل       1378 شـهريور    25وي راه و سـاختمان در       حامد مسيحا دانشج  -

 .رسيد
 . درهتران به قتل رسيد1378 هبمن 4رضا ضيايي نيا مهكار نشريه شاعر در  -
 دانشجوي رشته پزشكي دانشگاه ملي، اهل آباده به علت فعاليت -زهره ايزدي  -

 . در هتران به قتل رسيد1373سياسي در سال 
 در هتـران بـه   1378هبمن ۴و مهكار انتشارات شهر قصه در هادي تقي زاده شاعر  -

 .قتل رسيد
 .انور صمديان آتابفروش و ناشر درخيابان ويل عصر، درهتران به قتل رسيد -
قائم شـهر  ) شاهي ( از آارگران فعال در آارخانه نساجي -غالم علي پيشه آال  -

 .در مهني شهر به قتل رسيد
 .ش دانشجويي درمازندران به قتل رسيدمازيار علي پور از فعالن جنب -
در سـبزوار بـا   1378 دي مـاه  30مهدي خاني پور دانشجوي رشـته ي هبداشـت در    -

 .ضربات چاقو به قتل رسيد
 . درهتران آشته شد1378دآرت فريدون فروهري  -
 در شهر دندي ازتوابـع زجنـان بـه قتـل     1379 مهرماه 26 در -رمحت اهللا داداشي  -

آانديداي شوراي شهر زجنان و آانديداي دوره ششـم جملـس شـوراي             نامربده  . رسيد
 .اسالمي بود آه با شغل رانندگي امرار معاش مي آرد

 . درشهر ري ترور شد1378 درهبمن -حاج قاسم شفيعي -
 ساله اهـل بريجنـد از اهـل سـنت در زاهـدان در      18مشس الدين آياني طلبه - - (

 .نده شد زنده در آتش بنزين سوزا1379فروردين 
 در شـهر ري بـا شـليك ده گلولـه بـه قتـل        1375 در  سـال  -جمتبا مهراسـيب   -

 .رساندند
.  در يكي از دانشگاه هاي هتران به قتل رسـيد          1378پروفسور نوري، در زمستان     -

 .نامربده را درآنار استخر دانشگاه خفه آردند
ــتان     - ــري در زمس ــينعلي منتظ ــت اهللا حس ــك آي ــزدي، پزش ــالح ي ــرت ف در 1377دآ

 .حضورخانواده اش به قتل رسيد
 . در هتران با ضربات چاقو در مطبش آشته شد1378دآرت فريوز نيما در فروردين -
 . در هتران با شليك چند گلوله ترورشد1378حاج حسني فتاح پور در آبان   -

 دي مـاه    25مهندس جواد امامي آارشناس دادگسرتي و مهسـرش سـونيا آلياسـني در              
 . و در منزل مسكوني خود باضربات چاقو به قتل رسيدنددر هتران1377

 . در اصفهان به قتل رسيد1366دآرت سيد ابراهيم بيضايي در تابستان  -
وي در آمـك بـه خـانواده هـاي     . دآرت جواد سرخوش در اصفهان به قتل رسـيد   -

 .زندانيان سياسي فعال بود
 . دآرت مسعود تفضلي -
 توتونچي از جتار هتران  -
 در رامسـر بـه قتـل    1380 دي 22فشني شعبانيان قهرمان دو ماراتن ايران در ا -

 .رسيد
 در پي شليك    1381 تريماه   27حممد رضاصفايي وآيل دادگسرتي و مشاور آارگران در         -

وي در برگزاري تظـاهرات آـارگران و        . چندگلوله توسط دوموتور سوار آشته شد     
 .  تري نقش داشته است18

 خـرداد    30رت آنندگان حرم امـام رضـا در تـاريخ           نفر آشته شدگان زيا    62
 .اين انفجار به گروه هاي خمالف نسبت داده شده بود) روز عاشورا( 1373

 جهان سلطان آقايي 
 شيخ قنرب علي صفرزاده 

 رمضان مهدي زاده  
سه نفر باال پيش از انقالب توسط گروه هاي مذهيب عمدتٌا توسط گروه مهدي هـامشي                

حسـني  .( آيت اهللا سيد ابواحلسن  مشس آبادي به قتـل رسـيده انـد             در قهدرجيان آه    
نشـرنيمارويه  -پشت پرده هاي انقالب ـ ويرايش هبرام چوبينه -بروجردي اعرتافاتـ



17( 
 بدست حممد حسني جعفـر      53 فروردين   17آيت اهللا سيد ابواحلسن مشس آبادي در        

 حسـني   .(زاده خفه شده و جنـازه اش در نزديـك قهـدرجيان مـي اندازنـد               
نشرنيما رويه -پشت پرده هاي انقالب ـ ويرايش هبرام چوبينه -بروجردي اعرتافاتـ

19  ( 
 .آرمي نورعلي آه او را از ترآيه به هتران آوردند و آشتند

 :آشته شدگاني آه قصد پناهنده شدن داشته اند
  در سقز 1991حممد بابايي در 

  ژوييه 19عبداهللا باك در بوآان در  -
  1991رايي در سردشت در عثمان زو -
  1991آمال زوراني در سردشت در -
 اوت 12امحد فاطي در سردشت در  -

  1955 ژانويه 12حممد نانويي در بازيان در 
 :شته شدگان زير از افراد حزب دموآرات آردستان بوده اند

 علي تاتوره در مريوان در ژوئن  -
  اوت 16هبروز تقي زاده در اروميه در  -
  1944 اوت 22الدين جاچوري در اروميه در سراج  -
  دسامرب 14حممد سعيد چادري در آوي ساجناق در -
  آوريل 1جاآرده در باسرمه در  -
 مارس 21عبدالكرمي جاليل در آوي سنجق در  -
 ساالرجاليل در نوسود در اول  سپتامرب  -
  دسامرب 8رفعت حسيين در آوي سنجق در -
 ل سپتامرب املاس خدر در اشنويه او -
 ژوئن 20حممود رمحاني در پريانشهر  -
  اوت 24اصغر رستمي در ويال رستم  -
  دسامرب 13پسيد رستمي در بندخان در -
  اوت 20عطا رضاپور در سقز در -
  ژوييه 19ابراهيم رمحاني درآامياران در  -
  ژوييه 19امحد روئني تن در اروميه در  -
 در عبداهللا رباني در دره لبانكان -
  اوت 19علي زآاته در بوآان در -
 خالد سقزي در سقز -
  دسامرب 11پورحممد شيخه در سنگسر در -
  ژوئن 17ابراهيم شيخي در بوآان در -

  دسامرب 8يداهللا شرين شوخان در آوي سنجق 
  اوت 12مهران طاهري در اروميه  -
  اوت 12اسفنديار طاهري در اروميه  -
 مه اول آوريل حممد عبداللهي در باسر -
  دسامرب 21صادق عبدالطاهو در آوي سنجق در -
  سپتامرب 29حسن علي پور در پريانشهر -
  دسامرب21جعفر عمر بيل در آوس سنجق  -
  نوامرب 20حممد رسول قادرزاده درآوي سنجق در -
 ژوييه 11شااپور فريوزي در آامياران در  -

 آمال قادر زاده در مريوان درسال 
  ژوئن 14 در سردشت در له ماامه;

 حممود جماهدي در حاجي آباد در سوم نوامرب  -
 حممدپور در بازيان در -
  ژوييه 19مراد حممدزاده در اروميه در  -
 هادي حممودي در اورامانات در ژوئن -
  اوت 19سعيد مرادي در بوآان در  -
  نوامرب 12شاهرخ مرادي در بندخان در  -



 ريانشهر در اول سپتامرب حممد امني مكرويل در پ -
 دسامرب 12طاهر منوچهري در بندخان  -
  اوت 24غفور مهدي زاده در آوي سنجق در  -
 حممد مهرباني در بارآيه در  -
  دسامرب 8سيدمنصور ناصري در آوي سنجق در  -
  ژانويه 12حممود نانوني در بازيان در  -
  اوت 19امساعيل منكي در بوآان در  -
  دسامرب 2يك رويان درآوي سنجق در سيد مجيل ن -

 :از حزب آومله 
  نوامرب 27حممد فتحي در سنندج  -
 1991 اوت 27صابر فرهادي سنندج  -
 31774در گرداوري اين نام ها از آخرين فهرست به نقل از انقالب اسالمي مشاره (
 سوئد نيز سود -مهچنني ازفهرست نام هاي آميته دفاع از حقوق بشر در ايران 

 .)جسته ام
فالني مرا شاه : منتظري در نامه اي به مخيين چنني نوشت شنيده شد فرموده ايد 

البته حضرتعايل را شاه فرض مني آنم ويل . و اطالعات مرا ساواك شاه فرض مي آند
جنايات اطالعات مشا و زندان هاي مشا روي شاه و ساواك شاه را سفيد آرده است 

- خاطرات سياسي -حممد ري شهري( » .قيق مي گوميمن اين مجله را با اطالع د. 
 ) 81 رويه -پيام آتيب آقاي منتظري به امام

ـ فاجعه سينما رآس آبادان آه با مهكاري هيات موتلفه و خبشي از دوم خردادي 
هاي امروز اجنام شد آه به آشته شدن بيش از چهارسدنفر انسان بيگناه 

.اجناميد  
از خامنه اي ويل فقيه فعلي آه در آن مالقات نام حسني بروجردي نقل مي آند آه 

برخود گذاشته بود پاآيت دريافت آردند آه درآبادان به حجت اسالم › عبداهللا‹
موسوي تربيزي ويا حاج آقا مجي برسانند بروجردي و شهاب موادآتشزا مهراه 

آا تصور مي آردند آه مي خواهند عرق فروشي را آتش بزنند تا وحشت .داشتند 
آا حسني تكبعلي زاده آه سينما را به آتش آشيد و رشيديان آه .اجيادآنند

پشت پرده -حسني بروجردي اعرتافاتـ..( اآنون از اصالح طلبان است مالقات آردند
 )86نشرنيما  رويه -هاي انقالب ـ ويرايش هبرام چوبينه

ن و فريدون زندي از ماموران ساواك آه توسط گروه حسن ب دربرابر چشمان ز
 )107 رويه -مهاجنا. (فرزندانش پيش از انقالب آشته مي شود

حاج باتومي  آه سيد شاه عبدالعظيم بوده است و حسني بروجردي مهراه با  -
 .شهاب او را آشته اند

 بروجردي از هيات – توسط گروه شهاب 57آخوند شوشرتي آه اوايل سال  -
 ) 112 رويه –مهاجنا .(موتلفه  به قتل رسيد

.( الرسول حجازي  توسط گروه شهاب بروجردي از هيات موتلفه آشته شـد            ـ سدعبد 
 )116مهاجنا رويه 

 )120مهاجنارويه .( ـ آخوند ماشاءاهللا مهايي آه توسط گروه باال آشته شده است
. حممودخامه آـش از بچـه هـاي مولـوي بـود      –حممود خامه آش  و خواهرش  -

 ميليـون   5وادخمدر گرفته و    خلخايل اين خامه آش را به دليل خريد و فروش م          
حق و حساب خلخايل راهم     .  رخيت 100تومان او را جرميه آرده بود آه به حساب          

خواهرش آه حامله بود    . بعد ارخينت پول خامه آش را آزاد نكردند       . داده بود 
به آجنا رفت و شروع آرد به سروصدا و داد و بيداد به طوري آه با خلخـايل                  

خلخايل عصباني  . لخايل تف انداخت و يا او رازد        گويا به روي خ   . دعوايش شد 
مهاجنـا  .( فردا صبح زن حامله را بردند و اعـدام آردنـد            !بكشيدش: شد وگفت 

 )144رويه 
. ـ حسني فرزين ـ  حسني فرزين يكي ازقمه آش ها و باج گريهاي هتران بـود   -

قبل از انقالب به طريقي با اقاي هادي غفاري رابطه داشت و بعد وقـيت آـه                 
در آن قسمت ايرامنهر و ميدان فوزيه شروع آرد به باج گريي وگـرفنت امـوال                

يـك پمـپ بنـزيين بـود        . مردم به اين هبانه آه مي خواهد تكيه درسـت آنـد           
حسني بـا   . سرخيابان ايرامنهر آه از حلاظ جواز آتيب اشكال داشت وتعطيل بود          
پ بنـزين را    اراذل و اوباشي آه دورش بودند به زور رفت و دستگاه هاي پم            

مجع آرد و دور پمپ بنزين را پارچه سياه زد و  آجنا را آـرد حسـينه و در                    
صاحب پمـپ بنـزين آـه امسـش را منـي دامن             . اصل آجنا را از دست صاحبش گرفت      

مراجعه آرد به آقاي شهرستاني امام مجاعت ميدان فوزيه از جنـوب بـه مسـت                
شي يك آاروانسراي بزرگي    مشال آه مي رويد، مست راست، نزديك باجه بليت فرو         

بود آه مال چند بچه صغري بود بچه هاي صغري آه خودشان مني توانستند و قيم                



آا هم دستش به جايي بند نبود آه آاري بكند، اين آقاي حسني فرزين رفته               
چرخ هايي آجنا گذاشته بـود وآرايـه مـي داد و            . بودآجنا را هم گرفته بود    

داد ويل در اصل آجنا را آرده بود بازار سـبزي           پويل به آن بچه هاي صغري مني        
يكي ديگراز آارهايي آه آرد اين بود آه رفت روبـروي آارخانـه             . و ميوه   

جنرال موتور درهتران پارس به مست آبعلي ، زمني بزرگي را گرفت بـه عنـوان                
آجنا گلدااي آوچك گداشت به حساب اينكه       . اين آه مي خواهد آجنا گل بكارد      

 .ويل در اصل در آجنا هم چادر زد و بازارميوه درست آرد. هدگل پرورش د
 حسني فرزين آمد و آن پمپ بنزين را به آميته تبـديل آـرد ودفـرت                 …        

هادي غفاري بـا فـردي      . ودستكي درست آرد و شاخ بزرگي شد براي هادي غفاري           
اينـها  . به اسم سياوش آه از دور و بري هـاي حسـني اسـت ، دسـتش يكـي بـود                    

باعنوان اين آه داراي حكم آميته هستند مريفتند به خانه هاي مردم و چپـاول               
چون آميته درسـت    . هادي غفاري مي خواست حسني فرزين را از بني بربد         . مي آردند 

. آرده بود و دويست سيسد تا آميته اي دورش بودند، هيچ آاريش منـي شـد آـرد                 
 آه به طريقي او را از بـني         ما ترتييب دادمي  . اين جريان مال اوايل انقالب است     

آه گروه توحيدي شـريازي را اداره مـي         . را بردمي به انبار اآربش    . حسن ب . بربمي
يـك انبـار    . اينها يك مغازه آب ميوه گريي داشتند در خيابـان  لـوي              . آرد

ميوه داشتند در بازار شاه عبدالعظيم پشت مسجدي آه در آنارسقاخانه آـوچكش             
به حسـني فـرزين اطـالع       . آه انبار ميوه ته آن آوچه بود      يك آوچه باريكي هست     

را بـا   . حسني و ده و بيست نفر ديگر آمدند آه حسـن ب           . آجناست.دادمي آه حسن ب   
وقيت آمد عده زياد است و در مجعيت منـي تـوان تريانـدازي              . حسن ب .  قمه بزنند 

يب آرد  حسني فرزين هم او را تعق     . آرد، فرار  آرد به طرف صحن شاه عبدالعظيم        
رفت بـه صـحن امـام       .   حسن ب . را با قمه زد     . آجنا يكي از مهراهان حسن ب     . 

آجنـا ديگـر    . زاده محزه و از در پشيت آجنا فرار آرد و رفت به آرامگاه رضاشاه             
حسني فرزين و افرادش مني توانستند تعقيبش بكننـد و يكـي ديگـر را بـا قمـه                   

دارشاه آمده اند و زائران شـاه       ما  هم چو انداختيم آه اقداران طرف       . زدند
حسني فرزين وقيت ديـد هـوا پـس اسـت ،            . عبدالعظيم را دارند با قمه مي زنند      

بعد از انقالب ك حسني فرزين آن پمپ بنزين را بـه آميتـه تبـديل                . فرار آرد   
آرد و ديد آه در و پيكر ندارد، رفت مسجد بغل سينماي ميدان فوزيـه را هـم                  

آخوند آجنا هم آه آقاي شهرستاني بود زورش به حسني          . آرد آميته ميدان فوزيه     
ما بـه   . چون او تعدادي گردن آلفت دوروبرش داشت باهفت تري و تفنگ          . مني رسيد 

شـهاب نشسـت طرحـي      . هر طريقي آه فكر آردمي اين حسني فرزين را ازبني بربمي نشد           
گـوييم آـه    براي اينكه بتوانيم خود او را بگريمي، هبرت است ب         : درست آرد وگفت    

جلسه اي است از سران آميته مناطق نارمك وهتران پـارس و مـي خـواهيم طرحـي                  
بدهيم آه آميته هاي نارمك و هتران پارس بياينـد زيـر پوشـش آميتـه ميـدان                  

 .فوزيه و آميته ميدان فوزيه بشود آميته مرآز
او آمد به آميته رفـاه و       . به اين طريق براي حسني فرزين دعوتنامه فرستادند       

چهار پنج نفر بودند آه البته دورو بري هاش آاره اي نبودنـد             . ا گرفتيمش   م
و بعد هم رفتـيم و افـراد او را خلـع سـالح آـردمي و مسـجد را حتويـل آقـاي                        
شهرستاني دادمي و آجنا خودشان آميته درست آردند و رئيس آميته تعيني آردند و              

 .آن شب يا پس فردايش حسني فرزين اعدام شد. غريه
 سيله آي ؟به و

 ) 149-147ـ150مهاجنا رويه . ( ـ آقاي خلخايل 
) عباس زماني   ( حسني بروجردي مي گويد ران با دسيسه  ابوشريف           –مصطفا ران   

 ) 211-210مهاجنا رويه ( در جبهه جنگ با اصابت سه تري آشته شد
 

 فيضيه و حقاني: داستان دو مدرسه 
----------------------------------------------------- 

مدرسه اي آه آخوند  و مدرسه اي آه آدمكش تربيـت مـي              
 آند؟ 

. شيخ عبدالكرمي يزدي حدود هشتاد سال پيش مدرسه فيضيه را در قم تاسيس آرد               
. آيت اهللا بروجردي ادامه دهنده ي راه  وي بود و درسياسـت دخالـت منـي آـرد                    

و تظاهرات آرد و بدين سـبب       هاي سياسي     هنگامي آه نواب صفوي شروع به فعاليت      
خبشـي از   . (از جانب بروجردي رانده شد و موجب زدوخورد و برخوردهاي شديدگشت          

ماجرا را شيخ صادق خلخايل درخاطرات خود آورده و در مذاآرات دوره اول جملـس               
 )شوراي اسالمي گفتگوي خلخايل با امساعيل معزي ماليري آمده است 

هاي بـي حمابـاي خـود         ه جانش را بر سر افشاگري     امساعيل رائني نويسنده معروف آ    
گذاشت برآن بود آه دوآتاب مستندموجوداسـت آـه حنـوه نفـوذ انگلـيس هـا را                  

يكي شيعه درهنـد نوشـته جـون هوليسـرت و           . درآشورهاي مسلمان رهنمون مي آند    
ديپلمات انگليسي است آه ساهلا در سفارت بريتانيـا در بغـداد    ديگري ميس بل



او مهچنني از چهارجلد آتاب جعفرخليلي برادر عباس خليلـي          . آرد  ياجنام وظيفه م  
حقـوق  . امساعيل رائني -( آندآه درباره جنف و آربال و سامره اختصاص دارد          ياد مي 

و مي نويسد آه آقا سيدآاظم يـزدي آـه در جنـف             ) 374-373 رويه   -بگريان انگليس 
ينگ بعنـوان هديـه     اقامت داشت توسط ماموران انگليس به يك هزار لـريه اسـرتل           

دعوت شد آـه او ردآـرد ويل عـده اي از علمـا و روحانيـان از وجـوه مزبـور                      
استفاده آردند آه با آنكه نويسندگان انگليسي نام مهه علمايي را آه پـول و               
رشوه گرفتند ذآر آرده اند ، امساعيل رائني از انتشار نام آنان  خودداري مي               

 – وزارت امورخارجـه انگلـيس       23516اره  امـا درسـند مشـ     ) 375مهاجنا رويه   ( آند
 جـوالي   10 هتـران    178 گزارش مشـاره     – سفارت انگليس در ايران      – 30پيوست مشاره   

 حاآي از آنست آه يكي از روحانيان طراز اول هتـران پيشـنهاد سـرنگوني                1906
ودر گـزارش هـاي گونـاگون ديگـر ي آـه مسـئوالن سـفارت                . حكومت راآرده است  
يند آه مراجعات مكرر بعضي ازروحانيان و مالها به سـفارت           فرستاده اند مي گو   

-378 رويـه    -مهاجنا.( براي گرفنت آمك هاي نقدي ومحايت سياسي ادامه داشته است         
رائني در باره ي اين گزارش ها  تصريح مي آند آه  مسئوالن سفارت مطاليب                ) 377

ه شرمسـاري   را عنوان منوده اند آه هنوز پس از گذشت شست سال نقـل آـا مايـ                
 )مهاجنا .( است

يكبار در زمان آيت اهللا گلپايگاني و بارديگر زماني آه مخيين عليه اجنمـن هـاي                
پـس از تبعيـد مخـيين نـام         . اياليت و والييت سخن گفت ساواك به فيضيه محله آـرد          

 مرامسي به مناسبت شهداي فيضيه      1344فيضيه آمرت شنيده مي شد و  حتا در سال             
 يك از علما درآن شرآت نكردنـد و حتـا سـخنران جلسـه هـم                 برگزارشد آه هيچ  

 .  نفر برگزارشد40ازحضور درآن خودداري آردو جلسه با حداآثر 
 تاسيس شد و ابتدا مدرسه منتظريه نام داشـت امـا            1343مدرسه حقاني در سال     

به مدرسه حقاني معـروف     ) حقاني زجناني (بعدها براي احرتام گزاري به واقف آن        
 .شد

 حقاني نيز درقم است وامروز صاحب منصبان و قاضيان و قاتالن و صاحبان              مدرسه
 . اقتدار در وزارت اطالعات دوره پيش از خدمت خود را در اين مدرسه ديده اند

است آه    شنومي فقط پس از مرگ مخيين        ما نام مدرسه فيضيه را زياد مي       57تا انقالب   
اي نـام بعضـي از        هـاي زجنـريه     لنام مدرسه حقاني برده مي شود تا اينكه در قت         

بازجوها و فتوا دهندگان برده مي شود آه از اين مدرسه فارغ از حتصـيل شـده                 
 . اند

فكر تاسيس مدرسه حقاني گويا مربوط است به دآرت هبشيت و مردآاسيب بنام حقـاني               
زجناني آه دو فرزندش طلبه حوزه علميه قم بودند اقدام به ساخت مدرسه حقاني              

درميان مراجع  . با امتام آار مدرسه از عهده تامني خمارج آن برنيامد         اما  . آرد
تقليدآن زمان، آيت اهللا سيدهادي ميالني ساآن مشهد، با موافقـت آقـاي حقـاني               

 .زجناني تامني بودجه چنني تشكيالتي را به عهده گرفت
هـاي آن     در ادامه فعاليت مدرسه حقاني و پس از توسعه مدرسه و افزايش هزينه            

شخصي بنام حاج مريز اعبداهللا توسلي ، اهل دماوند و تاجر چرم و ساالمبور از               ،  
آقاي اسداهللا عسكراوالدي تـاجر زيـره،       ( دوستان و اقوام سبيب آقاي عسكر اوالدي      

. تامني آليه خمارج مدرسـه حقـاني را عهـده دار شـد            ) داماد حاج عبداهللا توسلي   
از اعضاي هيات موتلفه هم در بـني        دوستان حاج ميزرا عبداهللا توسلي آه عده اي         

حـاج مـريزا عبـداهللا      . ورزيدند  آا بودند براي حل مشكالت مايل مدرسه اهتمام مي        
. را نيز وجهه مهـت خـود قـرارداد    توسلي بعدها ساخت و ساز بنام مكتب توحيد

آيت اهللا ميالني پس از وقوف بر ارتباط هيات موتلفه با مدرسه حقـاني ارتبـاط                
 .  قطع آردخود را با آن
اهللا مصـباح يـزدي       مدير مدرسه بود و آيت    ) داماد عالمه طباطبايي  (آيت اهللا قدوسي  

 .هاي مهني مدرسه است هم از شاگردان طباطبايي و درس خوانده
 . آرد هاي عليه شاه را امضا مني مصباح يزدي درخط حجتيه بود و اعالميه

تادان و دانـش آموختگـان      حقاني نيز مطرح شد و اسـ        پس از پريوزي انقالب مدرسه    
هاي   اين مدرسه مهراه با ورود آيت اهللا هبشيت به قوه قضاييه شروع به آار در پست               

...) مانند قوه قضاييه، سـپاه پاسـداران، وزارت اطالعـات و          ( گوناگون آردند 
اين افراد به داليل خمتلف از مجله امنييت، مدت ها بانام مستعار اجنـام وظيفـه                

ه ارتباطات خود را با برگزاري جلسات مـنظم حفـظ آـرده و              اين گرو . آردند  مي
آيت اهللا حممد يزدي رئيس وقت قوه قضاييه آه خيلـي بـا طيـف               . استحكام خبشيدند 

( حقاني ها نزديك نبود، گويا در مواردي آه تصميم به تعـويض بعضـي از آـا                
هـاي    تغيري آقاي يونسي از دادستاني هتران و يـا آقـاي صـديقي از دادگـاه                 مثال

آا مثل  : گرفت با نوعي مقاومت يا واآنش آا روبرومي شد          مي...) عمومي و يا  
  .دست به يكي مي زني، داد مهه درمي آيد. زجنري به هم پيوسته اند

آقاي فالح، فالحيان، پورحممدي، اسـالمي، حسـينيان و يونسـي           : حجج اسالم آقايان  
 .زارت اطالعات راه يافتندنيز از دانش آموختگان اين مدرسه هستند آه به و

صـديقي و     اسالم  حجت اسالم حمسين اژه اي، حجت اسالم رازيين، حجت اسالم رامندي، حجت           



هاي مدرسه حقاني بودندآه درقوه قضاييه        اسالم مبشري ازدرس خوانده     حجت
 .حساسي دست يافتند هاي به پست

ي به عنوان مدير آن     آيت اهللا دآرت هبشيت برنامه ريز مدرسه حقاني و آيت اهللا قدوس           
 .در راس قوه قضاييه وقت و دادگاه انقالب قرار داشتند

جنيت عضو شوراي نگهبان و مهچنني آيت اهللا مصباح يزدي نيز از مدرسني مدرسه                اهللا  آيت
 .حقاني بودند

از سايرچهره هاي شناخته    ) برادرشهردارسابق(اسالم حجازي و غالمرضاآرباسچي     حجت
 . تگان مدرسه حقاني هستندشده در بني دانش آموخ

بـراي منونـه    . پيش از انقالب نيز اختالف نظر بني مصباح يزدي و هبشيت بروز آـرد             
و امامـت   وحـي، خامتيـت، معـاد    بـدنبال مبـاحثي آـه دآـرت شـريعيت در مـورد       

داشتندمصباح يزدي دريك از جلسات درس مدرسه حقاني اين مباحث بـرخالف اصـول              
. مسلم تشيع عنوان آرد آه بـاواآنش هبشـيت روبروشـد          مسلم اسالم و برخالف اصول      

امـا بعـداز انقـالب آـه        . هبشيت نوع برخورد را خصمانه و تعصب آميز مي دانست         
حـوادث  . حكومت در اختيار آخوندها قرارگرفت اختالف به حنو روشن تري بروزآرد          

بعدي آه دآرتهبشيت و قدوسي را حذف آرد مصباح يـزدي بـا يـاري هيـات موتلفـه                   
رسه حقاني را قبضه آرد سپس با آمك مايل بنياد مستضعفان و يك سرمايه دار               مد

ديگر از موسسه راه حق جداشد و موسسه ديگري بنام امام باقر تشـكيل دادآـه                
يك   امروز ديگرحقاني . از بودجه عمومي و بويژه بنياد مستضعفان اداره مي شود         

مي آند و در پسـت هـاي        مدرسه نيست بلكه مدرسه آدمكشي است آه آدمكش تربيت          
 آه قم آمدم بـا      1325هبشيت در جايي گفته بود آه در سال         . گمارد  حساس دوليت مي  

آمال تاسف به چشم خودم ديدم در قم آوچك آن روز آه حمدوده مرآـزي شـهري اش                  
از بازار تـا فلكـه ارم بـود و درآن موقـع فقـط يـك دبريسـتان درآن وجـود                      

 و حمصل مدرسه از يك پياده رو خيابـان مـي            معلم) دبريستان حكيم نظامي    (داشت
رويه ( .رود و معمم از يك پياده رو ديگر، و به راسيت از هم پرهيز مي آردند

هـاي دآرتهبشـيت       بنياد نشـر آثـار انديشـه       - دآرتشريعيت جستجوگري درمسريشدن     -81
مردمي آه براسيت آزموده بودند آه آخونـد خمـالف مـدارس جديـد،              ) 1378،هتران  

 ترقي و تعايل ملت است صف خودرا و حتا گذر خود را از اين واپس گرايان                 خمالف
جداآرده بودند و فقط با آوشش مخيين و روشنفكران غافل پـيش و پـس از انقـالب                  

 .بودآه اين رانده شدگان در راس حاآميت قرارگرفتند
---------------------------------------------------------------------

- 
و فـروردين   1379گـزارش اسـفند   122-121از مقاله داستان دو مدرسه فيضيه و حقاني مشاره          

   استفاده شده است1380
 
رهربان مجهوري اسـالمي در عمليـات تروريسـيت جهـان دسـت              

 ! دارند
در حاليكه ملت ايران در فقر ومسكنت بسر مي برد و فقر و اعتياد بيداد مي                 

قادر به تشكيل خانواده نيستند، رهربان مجهوري       جوانان از بيكاري و فقر      . آند
اسالمي با دستيابي به منابع نفت وثروت هاي بيكران ايران، اين ثـروت را در               
جهت آشتار مردم بي گناه و باصطالح درجهت دفاع از مردم فلسطني بكار مي گريند               

ه جز  سياسيت آه ب  . درحاليكه رهربان فلسطني نيز اين آشتارها را تاييد مني آنند         
 .حبران آفريين و فاجعه براي ايران چيز ديگري به ارمغان مني آورد

به گفته ياسرعرفات، آيت اهللا خامنه اي در عمليات انتحاري عليـه شـهروندان               
 اسراييل دست دارد 

   امحد رافت 5/7/2002
ياسر عرفات رئيس حكومت خودگردان فلسـطني در ديـداري بـا پـي يـرو فاسـينو                  

 چپ، مهمرتين حزب اپوزيسيون در ايتاليا، اهتاماتي را متوجـه           رهربحزب دموآرات 
رهرب مجهوری اسالمي آرده آه احتماال در آينده مناسبات دولت آنـوني خـودگردان              

به نوشته روزنامه اونيتـا چـاپ روم        . فلسطني و ايران تاثري قطعي خواهدگذاشت     
ر مين و سودان از     آقاي عرفات در اين مصاحبه آيت اهللا علي خامنه اي را در آنا            

مجله مقامات و آشورهاي برمشرده است آه به گروه هاي افراطي فلسطيين مسـتقيمًا              
 . آمك مي آنند

 :امحد رافت گزارشگر راديوآزادي در رم گزارش مي دهد
پي يرو فاسينو دبري آل حزب دموآرات هاي چپ آه بـراي شـرآت در آنگـره حـزب                   

د در رام اهللا بـا ياسـر عرفـات رهـرب            آارگراسراييل به اين آشور سفر آرده بو      
روزنامه اونيتا ارگان حزب دموآرات     . حكومت خودگردان فلسطني نيز مالقات داشت     

 .هاي چپ منت آامل گفتگوي يني سرعرفات و پي يرو فاسينو را انتشار داده است
از  آيت اهللا خامنه اي به عنوان يكـي از حاميـان و              در اين ديدار ياسرعرفات     

در جريان ايـن    . محالت انتحاري عليه شهروندان اسراييل نام مي برد       پشتيبانان  
يكي ديگـر از نكـات بسـيار مهـم          : گويد  ديدار پي يرو فاسينو يه سرعرفات مي      



آنيد ولـيكن ايـن عمليـات آماآـان           تروريسم است مشا محالت انتحاري را حمكوم مي       
ت آليـه   مـن هـر بـار بـا قاطعيـ         : ياسرعرفات در پاسخ مي گويد    . ادامه دارد 

عمليات نظامي عليه شهروندان غري نظامي چه اسراييلي و چه فلسـطيين را حمكـوم               
توانيم اين چنني جناياتي را بپذيرمي پي         آرده ام ما فلسطيين ها نيز بشرمي و مني        

يرو فاسينو در ادامه مي گويد شايد حمكوم آردن اين عمليات از سوي مشـا آـايف                 
ناني آه اين چنني اعمايل را مرتكب مـي شـوند           نباشد و الزم باشد آه مشا به جوا       

توضيح دهيد چرا با تروريسم مني توان مشكلي را حل آرد مـن معتقـدم آـه مشـا                   
بايد در زمينه سياسي و فرهنگي نيز با تروريسم مبـارزه آنيـد تـا جوانـان                 
فلسطيين دست از محالت انتحاري بردارنـد و ازجانـب ديگـر نيـز افكـار عمـومي                  

آابوس تروريسم زندگي مي آند ديدش را نسبت به مشا و فلسـطيين             اسراييل آه با    
رهرب حكومت خودگردان در پاسخ پي ير فاسينو مي گويد من بارها            . ها تغيري دهد  

ام ازعربسـتان     تاآنون با هوداران محاس و جهاد اسـالمي ديـدار و صـحبت آـرده              
ن نيـز   ام از دولـت هـاي سـودان و ميـ            سعودي نيز در اين زمينه آمـك خواسـته        

ام آه دست از محايت اين سازمان ها بردارند آا قول بـه مهكـاري داده                  خواسته
افراطـي هـاي فلسـطيين از       . اند وليكن هيچگاه دست ازمحايتشان برنداشته انـد       

آشورهاي تندر و عرب و اسالمي مرتبًا پول و اسـلحه دريافـت مـي آننـد و بـه                    
 .دستور آا دست به عمليات انتحاري مي زنند

رهرب حزب دموآرات هاي چپ ايتاليا آه از مجله معاونني بـني امللـل سوسياليسـيت                 
آنيد آه مـي      نيز مي باشد در ادامه از ياسر عرفات مي پرسد مشا چگونه فكر مي             

 توان عمليات انتحاري را متوقف ساخت؟ 
 : رهربحكومت خودگردان در پاسخ مي گويد

. يـن زمينـه بـه مـا آمـك آنـد           بايد جهان عرب اروپا و حتا آمريكا نيز درا        
فشارآمريكا بر سوريه و لبنان در گذشته باعث شدآه حـزب اهللا لبنـان دسـت از                 
پرتاب موشك به مشال اسراييل بردارد من آنچه آه از دستم ساخته است در ايـن                
زمينه اجنام داده و اجنام خواهم دارد رهربان محاس و جهاد اسـالمي را حتـت نظـر                  

ام آه عمليات بانكي حساب هـاي متعلـق بـه              دستور داده  قرار داده ام و مهچنني    
اين سازمان و رهربانشان حتت آنرتل قرار گريد وليكن آنچه آه من اجنام مـي دهـم                 

. آساني چون آيت اهللا خامنه اي در پشت اين گـروه هـا قراردارنـد              . آايف نيست   
 چـون   اي نه تنها بطور مستقيم بلكـه از طريـق آشـورهاي ثـاليت               آيت اهللا خامنه  

آفريقاي جنوبي آمك هاي مايل خود را برا ي گروه هاي تندرو فلسطيين ارسال مي               
دارند نبايد در رام اهللا وغزه به دنبـال آسـاني آـه عليـه صـلح و ثبـات در                     

بايد در ديگر پايتخت هاي منطقه اين افراد        . خاورميانه فعاليت مي آنند گشت    
 بـيش در دسـت رژمي هـاي چـون           افراطي هاي فلسطيين مهره هـايي     . را جستجو آرد  
و هبيچوجه در جهت منافع مردم فلسطني گام بـر منـي دارنـد ايـن                ايران نيستند   

ام من از مشا اروپا و آمريكا         مساله را بارها من به آمريكايي ها گوشزد آرده        
 .مي خواهم من را در مبارزه با گروه هاي افراطي تنها نگذاريد

 راديو آزادي 
يـك  . آنـد   م خود را براي انتخابـات آينـده آمـاده مـي           در حاليكه آارلوس من   
 سال پيش مبلغ ده     8در اختيار دارد آه بر اساس آن در           دادگاه آرژانتيين سندي  

دالر از حسـاب  اين ده ميليـون  . ميليون دالر بعنوان حق السكوت پرداخت آرده  
بانكي رئيس مجهور پيشني ايران در سـوئيس علـي اآـرب هـامشي رفسـنجاني                

 . شده استپرداخت 
آيت اهللا خامنه اي و هامشي رفسنجاني در مبب گزاري مرآز يهوديـان دسـت داشـته                 

 ! اند
روزنامه نيويورك تاميز طي مقاله اي مفصل مي گويد مسئوالن دولت آرژانتني يـك              

 صفحه اي را به اين روزنامه داده اند آه نشـان مـي دهـد مجهـوري                  100گزارش  
مرگبـاردر بوينـوس آيـرس دسـت داشـته اسـت            اسالمي در ماجراي يك مبب گـزاري        

روزنامه نيويورك تاميز توضيح نداده است آه از آدام مسـئوالن آرژانـتني ايـن               
اما خود آوشيده است تا براي افزودن بر حمتويات         . گزارش را دريافت آرده است    

درگزارشي آـه روزنامـه نيويـورك       . گزارشش با طرف هاي مورد اهتام گفتگو آند       
نقل مي آند توضيح داده شده آه مجهوري اسالمي ايـران مبـب گـزاري               تاميز آن را    

سال پيش در مرآز يهوديان آرژانتني را طراحي آرده است و دولت وقت آرژانـتني               
نيز با دريافت پول از ايران در باره افشاي نقش مجهوري اسالمي در اين زمينه               

زنامـه نيويـورك    سياوش اردالن چكيده اي از گـزارش رو       . پنهان آاري آرده است   
 :تاميز را براي ما بازگو مي آند

روزنامه نيويـورك تـاميز مـي نويسـد مـدارك حمرمانـه اي آـه                : .سياوش اردالن 
ازمقامات آرژانتيين به دست اين روزنامه رسيده نشان مي دهـد مجهـوري اسـالمي               
ايران طراح و جمري مبب گزاري مرگبارهشت سال پـيش درمرآـز يهوديـان بوينـوس                

 نفر اجناميد يك مامور امنييت سابق مجهوري اسـالمي          85دآه به آشته شدن     آيرس بو 
با نام مستعار ابولقاسم مصباحي شـهادت داده اسـت مجهـوري اسـالمي مبلـغ ده                 
ميليون دالر به آارلوس منم رئيس مجهور وقت آرژانـتني داد تـا دخالـت حكومـت                 



ورك تاميز چهارماه   گزارش روزنامه نيوي  . ايران را در واقعه مبب گزاري رد آند       
قبل از انتخابات رياست مجهوري در آرژانتني منتشـر مـي شـود انتخابـاتي آـه                 

مجهوري اسالمي از زمان مبـب گـزاري        . آارلوس منم درآن جزو نامزدهاي اصلي است      
در بوينوس آيرس تاآنون دخالت درآن را تكذيب آرده اسـت عـالوه بـر انفجـار                 

  مبب گذاري مشاهبي دو سال پـيش از آن           1994مرآز يهوديان بوينوس آيرس درسال      
 نفر را بـه آـام       28 سفارت اسراييل در آرژانتني را ويران ساخت و          1992درسال  

رهربان يهودي آرژانتني مقامات ايـن آشـور را خبـاطر آوتـاهي در              . مرگ فرستاد 
روزنامه نيويورك تـاميز در گزارشـي       . رسيدگي به اين پرونده سرزنش آرده اند      

آندآه چگونـه      ماموران حتقيق و تفحص آرژانتني هتيه آرده اند نقل مي          گويد  آه مي 
آارلوس منم در زمان رياست مجهوري خود با دريافت پول از مجهوري اسالمي آوشيد              

با اين حال ابوالقاسم مصباحي مامورامنييت سابق       . جريان حتقيقات را خمدوش آند    
 شهادت داده است آه مسئوالن      مجهوري اسالمي آه شش سال پيش به خارج پناهنده شد         

مجهوري اسالمي از سال ها قبل باآارلوس منم خباطر مسلمان تبار بودنش ارتبـاط              
برقرار آرده اند درگزارش روزنامه نيويورك تـاميز بسـياري از ارگـان هـا و                
دستگاه هاي دوليت آرژانتني خباطر آوتاهي و يا خرابكاري در امر حتقيق راجع مبب              

از سال گذشته تاآنون دادگاهي بـراي       .رد اهتام واقع شده اند     مو 94گزاري سال   
رسيدگي به پرونده اين مبب گزاري تشكيل شده است آه انتظار مي رود تا پايان               

 .امسال به آارخود ادامه بدهد
 صبح پيش از    10 بازماندگان قربانيان آن مبب گذاري هر هفته دوشنبه ها ساعت           

مجهوري اسـالمي تـا حلظـه       . گاه حاضر مي شوند   برگزاري جلسات حماآمه پشت در داد     
در .تنظيم اين گزارش نسبت به مطالب نيويورك تاميز واآنشي نشان نـداده اسـت             

اي رهرب مجهوري اسالمي      گزارش روزنامه نيويورك تاميز به صراحت از آيت اهللا خامنه         
 . استو علي اآرب هامشي رفسنجاني رئيس مجهور پيشني ايران به صراحت نامربده شده 
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