
 

  ١٣٨٥ارديبھشت  ١٢سه شنبه 

توضيح محمد جعفری، مدير مسئول وقت روزنامه انق#ب اس#می و قول صادق خلخالی در باره واقعه 
  طبس

  :قای محمد جعفری، مدير مسئول وقت روزنامه انق�ب اس�می در باره واقعه طبسآتوضيح  - ١

قای بنی صدر در باره واقعه آاين جانب محمد جعفری ، مدير مسئول وقت انق�ب اس�می ، توضيح زير را بر توضيح 
شھيد محمد منتظر قائم ، فرمانده سپاه . طبس و شھادت محمد منتظر قائم برای مزيد اط�ع خوانندگان ، می افزايم 

نظير بعضی از  –ب اس�می بود که با روزنامه انق�ب اس�می پاسداران يزد ، از اعضای سپاھی سازمان مجاھدين انق�
  . ھمکاری داشت  –اعضای اين سازمان در شھرھای ديگر کشور 

بدين . مدن امريکائيان به فرودگاه طبس مطلع شد آوی توسط دو راننده تانکر که از يزد به طبس نفت می بردند، از 
تش می گيرد و آر اصابت گلوله ھائی که امريکائيھا شليک کرده بودند، ترتيب که شب ، در راه، يکی از تانکرھا بر اث

مدن امريکائيھا را به فرودگاه طبس آراننده تانکر دوم راننده زخمی را به يزد می برد و . ن زخمی می شود آراننده 
  . گزارش می کند 

ورود وی . ی، به محل عزيمت می کند ب�درنگ ، او، به اتفاق دو تن ديگر، به اسامی عباس سامعی و دPور دره شير
. به محل و معاينه ھلی کوپترھا مقارن می شود با اقدام نيروی ھوائی به از کار انداختن ملخھای ھلی کوپترھا با تيربار

  .گلوله ای نيز به محمد منتظر قائم اصابت می کند و او شھيد می شود 

محمد منتظر قائم بر اثر  –الف : ی رفسنجانی افزوده می شود قای ھاشمآبنا بر اين توضيح ، يک دروغ بر دروغھای * 
او از  - ب . يعنی بمبارانی درکار نبوده است و تيراندازی با تيربار در کار بوده است . اصابت گلوله کشته شده است 

  . رفته است کسی مأموريت نگرفته، با روزنامه انق�ب اس�می ھمکاری داشته و به ابتکار خود برای بازديد به محل 

  :قای شيخ صادق خلخالی که روز بعد، به فرودگاه طبس رفته ، اينطور گفته است آ - ٢

ھزار تومان پول ايرانی و مقاديری اسناد و مدارک که جزئيات مسير پرواز را  ٧٠٠در يکی از ھلی کوپترھا مبلغ « 
  ) . ١٣٥٩ارديبھشت  ٧کيھان يک شنبه  (» .نشان می دھد، نزد من است که به کارشناس مطمئن تحويل خواھم داد 

دروغ گفته  ١١جمله ،  ٨بدين ترتيب، او در . قای ھاشمی رفسنجانی می افزايد آاين قول، دروغ ديگری بر دروغھای 
  ! است 

ب . سيبی نرسيده بود که يک اسکناس و يک برگ کاغذ نيز نسوخته بود آنه تنھا به ھيچ ھلی کوپتری  –در حقيقت، الف 
« قای صادق خلخالی بوده که آنخست  –ج . ھا، نقشه ھائی بوده اند که مسير کماندوھا را معلوم می کرده اند » د سن«  -

ھرگاه اسنادی وجود می داشتند  –به سخن ديگر، د . را در اختيار گرفته و سپس تحويل ھيأتھای تحقيق داده است » اسناد 
قای خلخالی را به فرودگاه طبس نمی بردند ، در ھمان لحظه که مطلع می آنھا می بود، ارتشيان آو قرار بر از بين بردن 

شليک گلوله توسط ھواپيما برای از کار . را از ميان می بردند » اسناد « شدند ، خود به فرودگاه طبس می رفتند و 
  .نبود » اسناد « انداختن ملخھای ھلی کوپترھا روش از بين بردن 

اگر اقدامی نمی شد و : قام عمل به مسئوليتی که ھر انسان دارد ، دست کم، از خود بپرسد و بر ھر ايرانی است که در م
مدند و ھلی کوپترھا را می بردند، م�تاريای تا اين آاحتمالی که رئيس ستاد ارتش می داد، بوقوع می پيوست و شب می 

روز تا امروز چه داستانھا که نمی ن آوردند و از آاندازه گستاخ در دروغ سازی و خشونت، چه بر سر ارتش می 
  ساختند ؟

، آقای ھاشمی رفسنجانی معلوم می شود که با در دست داشتن تمامی ٦٤و اکنون بعد از انتشارات خاطرات سال 
  . نيامده است به ميان  اط�عات در مورد حادثه طبس، صحبتی در از بين بردن اسناد و مدارک

راجع به نکات ترديد آور در حادثه طبس و . آقای بنکدار از وزارت اط�عات آمد«، ۶۴مرداد  ٢٩
او گفت ھد ف آمريکائی ھا مبھم است، يا آزادی گروگانھا بوده يا . شکست آمريکائی ھا صحبت کرد

وضوع در باره اين م. کودتا بوده يا برداشتن يا گذاشتن چيزی در کوير طبس بوده يا چيزھای ديگر



توضيحاتی دادم و راھھائی برای تحقيق بيشتر ارائه . فيلمی می سازند و اين ترديد ھا مانع است
  »نمودم

    .) ٢٢۴-٢٢۵اميد و دلواپسی، ص (

  


