
  *امنيتی-اط�عاتی نويسی انق�ب به مثابه يک پروژه تاريخ نکاتی در باره
  

  مقدمه ضروری
ھا و  نظام و$يت مطلقه فقيه مثل ھر امر باطل ديگری برای تداوم زور و ستم، از انواع حيله

در دوران قديم اشخاص فراوانی بودند که بی ھيچ شرمی، . ھای قديمی و جديد استفاده می کند فريبکاری
تقديم به صورت حرفه ای، بفرموده و اغلب به طمع مال و منال دنيا ذھن و قلم و فرصت خود را 

اما . نگاشتند ھای عاليجنابان تاريخ می قدرتمداران و تاج و تخت داران کرده و برای آنھا مطابق فرموده
رسيد اين   با ورود به عصر انفجار اطHعات و بازشدن فضاھای تحقيق بر ھمگان، در ابتدا به نظر می

وار پيدا کرده، امکان سرپوش وسوسه قدرت و ثروت تقليل خواھد يافت زيرا در جھانی که حالت آيينه 
ولی تازگی ھا با تشکيل ارتش سايبری در قلب يکی از تبھکارترين . تر شده است نھادن بر حقايق سخت

ھايش د$رھای نفتی کافی از  سازمانھای اطHعاتی و امنيتی خاورميانه که برای به ثمررساندن پروژه
در حال دگرگونی ) نويسی به فرموده تاريخ(تاريخی  خزينه و$يت مطلقه فقيه در اختيار دارد، اين پديده

برای ھمه آنھايی که در راه آزادی ايران فعاليت می کنند، به خصوص کسانی که قربانی اين . است
ای آن ھستند،  سيستم امنيتی تبھکار بوده يا ھم اکنون با تشکيل ارتش سايبری در معرض خطرات لحظه

  . بسيار حياتی است توجه به اين پديده در حال دگرديسی
 نکته اول

در باره " غيرعادی"سايت زمانه نزديک يکسال است به شکلی -راديودر ھمين راستا، کاری که در 
تاريخ انقHب در حال تدوين و نشر است در نوع خود بی اندازه واجد اھميت و از اين رو قابل مطالعه 

مند است  حقوق بشر از بودجه دولت ھلند بھرهراديو که به منظور تقويت دمکراسی و -اين وبگاه. است
گاه مHل آور و بيش از حد قصه نويسانه " ھای نگاری تاريخ"اختصاصی برای  یدر اين مدت به تريبون

بخش بزرگی از . در باره تاريخ انقHب تبديل  شده است" سحاب سپھری"به نام " مجازی"شخصی 
المعارفی و البته  دودی است به قصه ھای دائرةوقت و فرصت اين سايت زمانه که دارای فضای مح

ھای معمول و البته ناشيانه تر از خود نوشته ھا، کامنتھای گروھی و تيمی به سبک  دھی بدون رفرنس
بی اغراق ھسته مرکزی ھمه . ارتش سايبری، در باره ابوالحسن بنی صدر اختصاص داده شده است

معنا که وی، بيش از ھر شخصيت ديگر انقHبی، نه صدر است، بدين  مقا$ت وی مقصر دانستن بنی
تنھا در تمام مصيبتھای سالھای اول انقHب و دوران حضورش در ايران بلکه بعد از آن و در دوران 

البته در برابر، وی در اين مقا$ت با احترام و دقت خاصی . ھای ملت ايران است تبعيد نيز عامل بدبختی
خمينی و ياران روحانی اش مانند آقای بھشتی و رفسنجانی ياد می کند، تا  از شآن قدسی و دينی آيت هللا

  .نکند خواننده متوجه شود که خود آقای خمينی و ياران اسHم فقاھتی مقصر اصلی بوده اند
 نکته دوم

مرداد عHوه بر انتشار سلسله رسا$ت داستان پردازانه  ٢١شخص موسوم به سحاب سپھری در تاريخ 
در باره سالھای نخستين انقHب که بر اثر لطف استثنايی " ويژه نامه"اشان تحت عنوان  چند ماھه

ای از صفحه اول سايت را توام با عکس و اسکنھای مخصوص  تحريريه زمانه، بخش قابل مHحظه
کند و  کند، از فرصت سالگرد قتل وحشيانه مرحوم شاپور بختيار نيز استفاده می ھا اشغال می برای ھفته

قاله ديگری نيز از او در ھمان صفحه اول در باره جريان ديدار مرحوم بختيار با آقای خمينی تحت م
نشر دو مقاله مطول از يک نويسنده . نشر يافته است" مHقاتی که در پاريس صورت نگرفت"عنوان 

 . در يک روز کار جالبی بود
يست اين است که نام نويسنده واقعی من ھدفم نقد شخصی سپھری نيست زيرا آنچه که در آن ترديدی ن

سروکار نداريم و حقيقتاً گفتگو با کسی که پشت پرده " شخص معينی"بنابراين ما در اينجا با . نيست
نھان است و حاضر نيست خود را به مخاطبش نشان دھد نه آسان است و نه اخHقی، اما از آنجا که من 

ام و به شھود می بينم اين رشته از مقا$ت نه تنھا به خودم در متن بسياری از وقايع آن دوران بوده 
لحاظ روشی به شدت مخدوش بوده و گاه نشاندھنده کمترين ميزان از اخHق تحقيق در آنھا ديده می 
شود، بلکه به عنوان يک باورمند به دين حق، عدم شھادت بر آنچه را که حق می دانم گناه و کاری 

  .  انم در پيوند با آخرين مقاله وی نکاتی چند را يادآور شومغيراخHقی می دانم و $زم می د



ھای ھويت  ھايی که مرا به ياد آثار نويسندگان برنامه به ھر حال وی عليرغم درازنويسی و قصه پردازی
و نيمه پنھان در کيھان تھران می اندازد، يک تز بيشتر ندارد و آن اين است که جای پای انديشه دينی 

صدر، بيش از ھرکس ديگر، در يکايک تحو$ت بعد از انقHب ديده  و عمل انقHبی بنی توحيدگرايانه
صدر شالوده زدايی اخHقی کند به گونه ای که ھم  وی به زعم خويش می خواھد از بنی.  می شود

اشان چنان مشوش  انديشه و ھم عمل بنی صدر در سالھای منتھی به انقHب و دوران رياست جمھوری
تا کسی باور نکند که منازعه ميان آقای خمينی و بنی صدر، ھمانگونه که ھاشمی رفسنجانی  جلوه کند

رک به مقدمه کتاب نقدی بر قرائت (اعتراف کرده است  ۶٠در پاسخ به محمد مجتھد شبستری در سال 
، منازعه بر سر دو اسHم بوده است؛ يکی اسHم فقاھتی خشونت زا و تک صدايی و )رسمی از دين

 .گری اسHم آزادی پلورالدي
  مسونکته 

اينکه چرا شخص موسوم به سپھری که فقط تا اين اندازه معلوم است که، به قول خودش در پاسخ يکی 
از کامنتگزاران، در خيابان پاسداران در تھران اقامت دارد، با وجودی که در تمام اين مقا$ت به شدت 

ای وارد  روحانيانی چون آقای بھشتی کوچکترين خدشه مواظب است به شان  مقام و$يت آقای خمينی و
اما واقعاً ترس از آشکارشدن . نيايد، حاضر نيست خود را کامل معرفی کند، حقيقتاً جای تعجب دارد

ھای وی ھيچ  کاری مواجه ھستيم؟ تا آنجا که من می بينم نوشته کدام حقيقت است که با اينگونه پنھان
ندارد و کمترين نقدی نيز بر مقام عظمای ولی فقيه اول و بعدی در آنھا  تعارضی با قرائت نظام و$يی

 نيست، پس با اين وجود چرا بايد با عنوان مجازی نوشته شوند؟
ھای استد$ل و استناد به کار رفته در اين سلسله نوشتارھا بسيار شبيه  از ديد من، نوع ادبيات و شيوه

ام از سالھای  بنا بر تجربه شخصی. مھوری اسHمی استرسا$ت منتشر شده از ارگانھای امنيتی ج
زندان در نظام و$يت فقيه که در دو جلد منتشر شده اند، و بر اثر مطالعه و بازخوانی پيوسته آثار 

ھايی از بازجوياِن اھل مطالعه رژيم که به عنوان پژوھشگر در مراکزی مثل مرکز اسناد انقHب  گروه
خصوص کسانی مثل آقای عباس سليمی نوين که برخی آثار خود مرا با اسHمی مشغول خدمتند، به 

سبکی فوق العاده شبيه سبک نوشتارھای سحاب سپھری نقد و منتشر کرده اند، تا حد زيادی احتمال می 
نه آزادی و رھايی ايران از بند خودگامگی و فريب و سلطه " ويژه شده"دھم که خاستگاه اين داستانھای 

  .که در قلب دستگاه ضد اطHعات رژيم و$يت مطلقه قرار داردفقيھان است بل
 نکته چھارم

متن ھرقدر طويل و ادامه دار و پروژه وار باشد، راه . ھر متنی بر اساس اھدافی تنظيم و نشر می يابد
برای کشف اين اھداف آسانتر می شود، ھمچنانکه می توان به سادگی متنھای مشابه را ھم با ھمديگر 

متنھای ايدئولوژيک چون دغدغه قدرت . کرد و به نقاط مشترک محتوايی و شکلی آنھا پی برد مقايسه
ھای  نامه با مقايسه ادبی و روش شناختی ويژه. دارند، از ھمه متنھای ديگر ضدونقيض بيشتری دارند

Hب آقای سپھری که به قول خودشان از تھران ارسال می شوند و آثاری که از سوی مرکز اسناد انق
اسHمی تحت رياست روح هللا حسينيان و جمعی از دانشجويان دانشگاه امام صادق تحت عنوان تاريخ 

توان  کنند، می انقHب و به خصوص در چند سال اخير در ھر مناسبتی در باره آقای بنی صدر منتشر می
    :شباھتھای زير را کشف کرد

ن راست و دروغ به گونه ای که حقانيت نظام مخدوش کردن وقايع تاريخی به روش ممزوج کرد -الف 
و$يت فقيه و حکومت مبتنی بر ميراث فقھی و کHمی و فلسفی آقای خمينی، يا به قول ھرگز تغيير 

 خمينی، از آن نتيجه گيری شود؛" آيت هللا"نيافته آقای سپھری 
  متعارض و دشمن يکديگر نشان دادن نيروھای ملی و مصدقی؛ -ب 

نگاری به سبک بسيار جديد و ابداعی غسل تعميد  ی خمينی و دستيارانش در لباس تاريخجنايات آقا -ج
داده شده، و سپس به گردن ديگران انداخته شده و بدين گونه راه برای اين استد$ل گمراه کننده که 
 مستبدان فقيه حداکثر عامل جزيی و فرعی از مصيبتھای مردم ايران در سی ساله اخير بوده اند باز

 شود؛
محو يا در صورت عدم امکان، تضعيف تجربه تاريخی مليون و نيروھای سکو$ر ايرانی به عنوان  -د

 سرمايه فکری برای ساختن فردای آزادی و حقوقمداری؛



قدرت دوست و قدرت طلب نشان دادن ھمه نيروھای دخيل در عرصه عمومی به طور يکسان، به  -ه
جز تمکين به قدرت موجود نيست زيرا که روحانيون ھنوز  اين ھدف که جامعه باور کند که راھی

 خيرالموجودين اند؛
 از بين بردن ھر نوع امکان آلترناتيو و نيروی جانشين در برابر و$يت فقيه -و

در ادامه اين مقاله و به استناد آخرين نوشتار شخِص موسوم به سپھری می کوشم اين نظرم را تبيين 
  . کنم

 نکته پنجم
وی در اين مقاله با اقتباس از سبک معھود نقدنويساِن به فرموده، . به مقاله اخير آقای سپھریبرگرديم 

وی نخست به . بيطرفانه و بی حب و بغض نگاشته شده استجامع، کند که سخنش  به خواننده تلقين می
را ھم در  اما در اين تعريف کردن چند نکته نادرست. سبک ناشيانه ای از پيشينه من تعريف کرده است

  وی می نويسد؛ . ميان نوشته آورده است
صدر  بود که ابوالحسن بنی» انقHب اسHمی«محمد جعفری برای مدتی سردبير و مسئول روزنامه "

صدر به بيشتر از يک دھه قبل از انقHب  رابطه دوستانه بين جعفری و بنی. صاحب امتياز آن بود
را قبل از » پاريس و تحول انقHب«صدر کتاب  آقای بنیدر ضمن . رسد و ھنوز ادامه يافته است می

 ".ای نوشته است چاپ مطالعه کرده و خود بر آن مقدمه
در ھمين فراز، وی به شيوه معھوِد آميزش آگاھانه درست و نادرست، سه مطلب را به صورت غلط 

ب اسHمی و شناسنامه بدين قرار که او$؛ ھمه کسانی که حتی يک شماره روزنامه انقH. ارائه داده است
شد ديده باشند می دانند که در دوران رياست  اش را که بنابر قانون در ھر شماره روزنامه طبع می

جمھوری بنی صدر، سردبير روزنامه آقای سيد جمال الدين موسوی بود و اينجانب مدير مسئول 
موجود و " س و تحول انقHبپاري"ثانياً؛ ھم نسخه الکترونيکی و ھم طبع شده کتاب . روزنامه بودم

برای ھمه قابل دسترسی است و اين ھم درست است که آقای بنی صدر  کتاب را  قبل از چاپ مطالعه 
اما بنی صدر ھرگز مقدمه ای بر کتاب ننوشته است، که البته اگر نوشته بودند افتخاری . کرده است

ای اينگونه تحريفات اين است که نيازی به توضيح نيست که يکی از کارکردھ. برای اينجانب بود
. صدر ھم بوده است مخاطبين آقای سپھری باور کنند که ھر چه در کتاب جعفری آمده مورد قبول بنی

غافل از اينکه بنی صدر ھرچند اھل بحث و گفتگوی باز و ھمه جانبه با ھر مخالفی است ولی شيوه او 
ند حس کنند او قصد دارد نظر خودش را تحميل ھرگز اين نبوده است که ديگران در برابرش حتی بتوان

دارد و اين دو را از حقوق انسان می داند  او حق دوستی و حق اختHف را ھمزمان و با ھم پاس می. کند
و کسانی که از نزديک با او کار کرده اند تصديق خواھند کرد که با وی تا سرحد منازعه می توان 

رابطه من و آثارم با آقای . خدشه ای بر روابط دوستانه وارد آيداختHف نظر داشت بدون اينکه کمترين 
ما ضمن دوستی و ھمکاری در موارد بسياری بر باورھا و . بنی صدر اينگونه بوده و ھمچنان ھست

  .ايم نظرات متفاوت خويش پافشاری کرده
نام با اين خيال که مردم کمتر به اسناد و مدارک مختلف برای دستيابی به حقيقت -ثالثا؛ آقای سپھری

مراجعه می کنند و بنابراين به مجرد اينکه کسی به سبک فوق، نقل قولی را از  کتاب دوست بنی صدر 
گروه سه نفره که به ، عضو ديگر )؟(صدر، در رقابت با يزدی  بنی": پذيرند آورده است آورد، از او می

هللا خمينی و شاپور  ريزی شده بين آيت ای شد که مHقات برنامه خط سياسی بازرگان نزديک بود، زمينه
   ."بختيار در پاريس به ھم بخورد و در نھايت برنامه اين مHقات مھم در پاريس لغو شود

او را مبنی بر مرور  نام در اينجا مرتکب چند تحريف می شود که اگر ادعای مکرر خود-سپھری
صدر و سالھای اول انقHب بپذيريم، بايد بگوييم وی آگاھانه و با  حداکثر منابع و مآخذ راجع به بنی
زيرا، او$ً در ديد کلی من و بنابر کل متن کتاب اينجانب، در اين . غرض دست به تحريف زده است

. ر پيروزی و يا شکست انقHب بودموضوع بحث برسر رقابت به اين و آن کس نبود، بلکه بحث بر س
ھای  و من در اين کتاب و ديگر آثارم بارھا توجه داده ام که آقای بنی صدر، به عنوان يکی از نمونه

نادر اخHق عاليه سياسی، و با شفافيتی باورنکردنی در رفتارھای سياسی اش که گاه از سوی برخی 
او در . رگز در فکر زدوبند به سبک سياسيون نبوددوستانش به عنوان سادگی بيش از حد نقد می شد، ھ
کرد که نگذارد انقHب شکست بخورد زيرا به زعم  آن زمان بدون اطHع از طراحی ديگران کوشش می



وی در صورتی که اگر آقای خمينی به عنوان رھبر انقHب آقای بختيار را در سمت نخست وزيری  
ھائی که امروز  اتفاقا با داده. ننشاھی پابرجا مانده بودپذيرفت، انقHب شکست خورده و نظام شاھ می

آقای سپھری چون اراده کرده است تقلب خود را در اين . موجود است، حق با بنی صدر بوده است
مورد ھر طور شده جا بيندازد، حتی اين موضوع را از نظر دور داشته است که بنا به گفته دکتر يزدی 

خمينی، کسانی از قبل و در خود تھران طراحی کرده بودند  که بختيار قبل و چند نفر از اطرافيان آقای 
از آنکه به پاريس آيد، استعفا بدھد تا آقای خمينی او را بپذيرد، نظير کاری که سيد جHل تھرانی رئيس 

  .شورای سلطنت کرد
آخرين تHشھا "ب و ھم در كتا ٥٨آقاى يزدى، ھم در نامه ارسالى به روزنامه انقHب اسHمى در سال 

  :نويسد وی می. انتشار داده است اين روايت را توضيح داده است ١٣٦٢كه در سال  "در آخرين روزھا
دانم آن بود كه بختيار قبل از آنكه به حضور امام پذيرفته شود  تا آنجا كه اينجانب در جريان بوده و مى" 

شد،  د در صورتي كه استعفا پذيرفته مىقرار بود استعفاى خود را كتباً خدمت امام بفرستد و بع
توانست خدمت امام برسد، عيناً نظير آنچه كه در مورد آقاى تھرانى رئيس شوراى سلطنت عمل  مى
اين . آمد، ممكن نبود آقا را قبل از استعفا مHقات نمايد در حاليكه بختيار به پاريس مى"... و ) ١." (شد

ان ايشان در پاريس كه در جريان كامل مسئله و مكالمات مكرر مسئله براى امام و تنى چند از اطرافي
 )٢( ".بين تھران و پاريس قرار داشتند روشن بود

اى كرده است و در آن بطور  با مجله ايران فردا مصاحبه ١٣٧٨و سرانجام آقاى دكتر يزدى در سال  
 :صريح و آشكار گفته است كه قصدش از اين حرکت چه بوده است

ود كه او بعنوان نخست وزير با ھواپيماى اختصاصى ارتشى به پاريس بيايد و در آنجا مھم اين ب" 
بختيار با ھواپيما . ايم تو زمين بختيار پذيرند، آن وقت در واقع ما توپ را زده بگوييم تا استعفا ندھى نمى

داد و  ايد استعفا مىيا ب. شود آمده پاريس حا$ اگر آقاى خمينى را نبيند و دست خالى برگردد خيلى بد مى
  )٣( ." آمد پيش آقاى خمينى مى

به طور مشروح اين نقشه آقای ) ٣٥٣تا  ٣٤٠صص(من در فصل ھفتم کتاب پاريس و تحول انقHب 
ام و بنابراين جای سئوال است که چرا نويسنده پرکار  دکتر يزدی را با احتما$ت عقلی آن توضيح داده

  ست؟ويژه نامه زمانه اينھا را نديده ا
اينجا خوب است به گواھی پروفسور ريچارد كاتم که استاد حکومتداری در دانشگاه ھاروارد بوده و در 

وی که بنابر نوع کارش يكى از افراد مطلع در باره . کرده است توجه کنيم آن سالھا با سيا کار می
از تماس با آقاى خمينى انقHب ايران است در باره تماسھاى خود با مخالفين در تھران و پاريس و پس 

به استمپل كارمند سياسى سفارت که خHصه آن به شرح زير  ٥٧ديماه  ١١صريح و روشن در تاريخ 
ابراھيم يزدى در گروه خمينى مدبر و متخصص تاكتيك است و از گردانندگان . ١: نويسد است، مى

يد محمد بھشتى و رابط رھبر سازمان خمينى در ايران س. ٢. گروه خمينى است و رئيس ستاد اوست
آيت هللا طالقانى، آيت هللا رفسنجانى و آيت هللا منتظرى رھبران اصلى افتخارى . اصلى با پاريس اوست

دھنده  بازرگان رھبر افتخارى مھمى است ولى يك سازمان. ٣. ھستند ولى كار دست گروه بھشتى است
قدرت معنوى خمينى وزير سپر او حزب  جنبش خمينى در نظر دارد در آينده بر اساس  ٤. واقعى نيست

فشار وارد . ٥.  ھاى مجلس را بدست خواھد آورد سياسى تشكيل دھد و اين حزب در آينده تمام كرسى
اى باشد كه بر خط  كردن بر نھضت آزادى براى چاره انديشيدن به توافقى با بختيار نبايد به اندازه

رساند كه آقاى خمينى و روحانيت با آمريكا،  تنھايى نمىو آيا اين به  )۴(ناپذير خمينى غلبه كند سازش
  اند؟ خارج از نھضت آزادى، روابط و قرارومدارى داشته

كند، از كجا در قبل از پيروزی  جای سئوال است که ريچارد كاتم كه با  صراحت اين مطلب را بيان مى
ينى حزب جمھورى اسHمى دانست كه با قدرت گرفتن خم مى ١٣٥٧انقHب و در تاريخ ھفتم ديماه 

ھاى مجلس را قبضه خواھدكرد؟ آيا جز اين است كه بايستى  تشكيل خواھد شد و اين حزب تمام كرسى
  وى با سران و بويژه دكتر بھشتى در ارتباط بوده باشد؟

ھا، افراد و سازمانھا فعال در انقHب را اين  شود كه آمريكايى از خHل نظرات كاتم چنين مستفاد مى 
هللا طالقانى و منتظرى را بصورت يك سمبل  و آيت  را جدی نگرفته  زاده ونه شناسايی كرده بودند؛ قطبگ

كردند و با نھضت آزادى بصورت پلى براى انتقال قدرت از سلسله پھلوى به دستگاه  مذھبی نگاه مى



وجود خواھد آمد اما روى بھشتى و حزب جمھورى اسHمى كه بعداً ب. بودند  روحانيت حساب باز كرده
مرحوم بازرگان . اى باز كرده بودند و تا آن روز كسى از وجود چنين حزبى اطHع نداشت حساب ويژه

به نحو تاثرانگيزی وسيله شدن خود و نھضت آزادی توسط روحانيت قدرتمدار را اين گونه بيان کرده 
ی خواھند کرد و مرا به طور موقت دوستان و من غافل از اين بوديم که بعداً با ما چه معامله ا:  "است

برای جلب اعتماد مردم ايران و خارج و اعتبار انقHب به عنوان نردبان قدرت در آنجا می گذارند و 
مرحوم طالقانی توصيه کرده بود نپذيرم و . راه و برنامه ھای خودشان را گام به گام دنبال خواھند کرد

داشت ولی دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال فرموده بود اين آقايان وفا و صفا نخواھند 
  )٥." (وظيفه شرعی و ملی خودمان می دانستيم که شانه از زير بار مسئوليت خالی نکنيم

 نکته ششم
صدر که بگذريم، اين ادعای  نام در باره کارنامه آقای بنی- ھای جناب سپھری از ھمه ادعاھا و ناراست

امل توفان انقHب و متHشی شدن ارتش پس از پيروزی انقHب و وی از ھمه جالبتر است که از عو
زمينه سازی برای حمله صدام نيز ھمين کاری است که به زعم وی آقای بنی صدر در پاريس در 

صدر و آمدن  اين ادعا که متHشی شدن و يا نشدن ارتش ھم به بنی. خصوص بختيار مرتکب شده است
اين . ھای تاريخی است که من تاکنون ديده ام گيری ترين نيتجه يببختيار به پاريس مربوط است از عج

خوب است يکبار . نگاران بفرموده خيابان پاسداران برمی آيد افاضات ظاھرا تنھا از قلم و زبان تاريخ
 :نويسد وی می. ديگر اين ادعای فوق العاده ويژه وی را مرور کنيم

ولی اين ستون . حدھای زرھی لشکر گارد آغاز شدبا کودتای وا ۵٧بھمن  ٢٢در نيمه شب قبل از "
قبل . رو شد زرھی با درگيری شديد و خونين در امتداد خيابان تھران نو و زير گذر ميدان فوزيه روبه

تمامی . بھمن طوفان در ادامه گسترش خود سراسر شھر تھران را فرا گرفت ٢٢از ظھر روز 
طی يک قيام خونين خلع سHح  ١٣۵٧بھمن  ٢٢ز واحدھای نظامی مستقر در شھر تھران در طول رو

به اين ترتيب تغيير در نظام سياسی ايران نه . بھمن تعداد زيادی کشته و زخمی شدند ٢٢در روز . شدند
خلع سHح ارتش در روز . از طريق انتخابات يا رفراندم، بلکه از طريق يک قيام خونين صورت گرفت

ھايی شد که  گی ارتش شد که اين موضوع خود يکی از عاملبھمن و تبعات آن سبب از ھم پاشيد ٢٢
 ".را فراھم آورد ١٣۵٩شھريور  ٣١زمينه حمله عراق به ايران در روز 

است با الصاق صفحه اول روزنامه  ھای بفرموده نويسنده با شگرد ويژه ای که خاص اين قبيل نوشته
بھمن  ١٩کيھان روز : "آورده است که حاوی تيتر بزرگ مذاکره سه جانبه است ٥٧بھمن  ١٩کيھان 
جانبه بين بازرگان، بختيار و ارتش در آينده نزديک را  در با$ی صحفه اول خبر مذاکرات سه ١٣۵٧

". گاه انجام نشد بھمن صورت گيرد، ولی ھيچ ١٩ای که قرار بود در ھفته بعد از  مذاکره. چاپ کرد
داند که مذاکرات با ارتش و جلب توافق ارتش با انقHب و مھندس بارزگان نخست  نويسنده نيک می

وزير دولت انقHب منصوب از طرف رھبر انقHب قبHً صورت گرفته بود و موافق اسناد موجود، 
ار به استعفای بدون قيد و شرط بود ونه چيز ديگر که بحث بازرگان و ارتش با بختيار، جلب توافق بختي

و ا$ بازرگان که جای خود دارد، وقتی بختيار . عمHً با روشی که بختيار در پيش گرفته بود حاصل نشد
بدون توافق سران جبھه ملی نخست وزيری شاه را پذيرفت و به اتفاق آراء، منھای يک رأی، حکم به 

حتی حتی يک نفر )   ٦(د و طردش را بوسيله اعHميه اعHم کردند،اخراج وی از جبھه ملی دادن
زيرا جبھه ملی عمل بختيار را لطمه جبران . ازافراد سرشناس مليون حاضر به ھمکاری با او نشد

 )٧.(ناپذيری به  نيروھای سياسی غير مذھبی و ملی و غير روحانی  تلقی کرد
دھد مرحوم  اسناد و مدارک فراوان است که نشان می دان است و نه پروژه دار، اگر نويسنده تاريخ

بھمن با سران نظامی و ژنرال ھايزر بدون اطHع شاه و  ٢٢بازرگان و شورای انقHب مدتھا قبل از 
بختيار در تماس بوده و قرارومدارھائی گذاشته شده بود که شورای عالی نظامی اعHميه مبنی بر عدم 

بھمن اعHن کند و اين مورد موافقت طرفين قرار  ٢٠مردم را در  دخالت نظاميان و درگير نشدن با
  .گرفته بود ولی کسانی مانع اعHن آن شده بودند

منتشر شده  ١٣٥٨بھمن  ٢١مرحوم بازرگان در نامه ای به روزنامه اطHعات که در شماره يکشنبه  
قسمتی از آن نامه  .نيک گرفته است است، نکات فوق را متذکر شده و البته آنچه را که اتفاق افتاد به فال

 :به شرح زير است



جلسه سری سه نفری با شرکت يکی از آقايان روحانيون شورای انقHب،  ٥٧در اوايل بھمن ...  "
موضوع برگزاری رفراندم جھت تبديل مشروطه . سفير آمريکا تشکيل گرديد مھندس بازرگان و 

سفير اين بود که رفراندم را وزارت کشور  ت، نظر سلطنتی به جمھوری اسHمی مورد بحث قرار گرف
پيش  يعنی دولت بختيار انجام دھد تا محظوری از نظر اصول ديپلماسی و حقوق بين المللی برای آنھا 

که دو نفر ديگر عقيده داشتند که رفراندومی که دولت اعHم نمايد ملت در آن شرکت  نيايد در حالي
اينکار در مساجد و مدارس انجام شود و دولت نظارت نمايد مگر آنکه  ت نخواھند کرد بنابر اين بھتر اس

به موازات ارتباط سفير آمريکا با ارتباطی   .وزير کشور و دولت مورد انتخاب و اعتماد رھبری باشد
کرده بودم  که اينجانب از طريق يکی از کارمندان فارسی دان امور بازرگانی با سفير شوروی بر قرار 

بھمن دريافت  ١٤ت شناسايی دولت شوروی را از دولت احتمالی جمھوری اسHمی در روز جواب مثب
سفرای اروپای غربي يک ماه قبل از ورود امام به ايران به مHقات اينجانب آمده  کرده و نيز يکی از 

بھمن مHقات و مذاکرات يکساعته ای  ١٥ھمچنين بعد از ظھر   .دست دوستی و وعده ھمکاری می داد
بدون آنکه او بداند قراراست  . در زمينه روابط آاينده با سفير کبير دولت ديگری از اروپای غربي داشتم

بعد از ظھر از طرف امام بعنوان نخست وزير مأمور تشکيل اولين دولت جمھوری اسHمی به مردم 
) نده به سقوط رژيميعنی دو روز ما(بھمن  ٢٠شورای عالی دفاع در تاريخ   .دنيا معرفی گردم ايران و 

اين . درگيری و رويارويی نخواھد داشت اعHميه ای منتشر ساخت که از آن پس ارتش ايران با ملت 
برای  تصميم که بدنبال جريانھا و مذاکرات اتخاذ شده بود موفقيت بزرگی برای ملت و راھگشای اميدی 

، آنچه پيش آمد شايد مصداق البته جز خدا کسی خبر از غيب ندارد. آينده نزديک محسوب می شد
ولی چه کسی می داند اگر کار به آن ترتيب و . يدبر و هللا  يقدر المرء . بوده باشد» الخيرفی ما وقع«

تسخيرملت در می آمد عواقب  تدريج نيز پيش می رفت و ارتش و نيروھای انتظامی متHشی نشده به 
که از غيب برسد بد نيست نقل روايت از سند زنده  بعنوان شاھد  .امر محکمتر سالمتر از آب در نمی آيد

خود را اخيرا در کتابي در  که بقلم حريف اصلی داستان يعنی محمد رضا شاه مخلوع آمده و خاطرات 
مجله اکسپرس قسمتی از اين خاطرات را تحت عنوان آمريکايی ھا مرا . آمريکا منتشر ساخته بنماييم

به شرح خبری که تيمسار قره باغی ... اختند ترجمه کرده است مرده از ايران بيرون اند مثل موش 
مستشاری آمريکا و قصد مHقات بي اجازه وی با  رئيس ستاد ارتش از مسافرت ژنرال ھايزر رئيس 

که مبارزين تا  مھندس بازرگان نقل کرده می پردازد که شاه را بسيار ناراحت کرده است اين می رساند 
به آمريکا قبو$نده بودند که آنھا ناچار شاه را کنار گذاشته و مجبور به مذاکره با چه اندازه نظر خود را 

 )٨." ( مورد اعتماد امام و امت شدند رھبران و افراد 
نامه معترض شده است متHشی نشد،  البته اين نکته قابل توجه است که ارتش آن طوری که نويسنده ويژه

در عرض چند روز  ٥٩شھريور  ٣١مان آغاز حمله ھمه جانبه که اگر شده بود، بختيار و صدام در ھ
صدر مانع سقوط کشور  اتفاقا اين ھمان ارتش بود که با فرماندھی آقای بنی. کشور را گرفته بودند

نام برای رسيدن به ھدف ويژه نامه اش به خاطرات خلبانان و -چقدر مايه تاسف است که سپھری. گرديد
صدِر شاھنامه خوان به دفاع  ی که در آن روزھای آتش و خون در کنار بنیناخدايان و ارتشيان سلحشور

صدر بود که ارتش را  قھرمانانه از وطن برخاستند نيز اندک توجھی نمی کند تا بيابد که اين آقای بنی
  خمينی؟" آيت هللا"احيا کرد يا 

دش در صدد ايجاد ناگفته نماند که حزب جمھوری اسHمی به رھبری آقای بھشتی که به قول خو
ديکتاتوری صلحا بود، طرحی برای انحHل ارتش را در شورای انقHب در زمانی که رئيس جمھور 
بنی صدر در خوزستان به سر می برد، مطرح می کند که مرحوم مھندس بازرگان مانع شده و می 

و بعد ھم ھمين . اگر می خواھيد سر رئيس جمھور را ببريد، اقHً صبر کنيد تا خودش ھم باشد: گويد
روحانيان قدرتمدار با جسارت تمام گفتند که اگر نصف ايران برود بھتر است که بنی صدردر جنگ 

اين اواخر آقای شمخانی در مصاحبه ای، ابراز اين سخن بس ناجوانمردانه قدرتمداران . پيروز بشود
ش بر آمدند که سرانش را آنانی به تضعيف ھمه جانيه ارت. روحانی در حق ملت ايران را تاييد کرد

اعدام کردند، فHحی و فکوری را کشتند و سرانجام ارتش را به زائده ای از سپاه پاسداران که ھم اکنون 
مانند مار غاشيه بر کل کشور تنيده شده است و ستون فقرات تداوم استبداد نظام فرعونيت فقيه است، 

 .تبديل کردند



 نتيجه گيری
تش و شورای انقHب که به نقل از شادروان بازرگان در جريان آن قرار موضوعی مانند معامHت ار

نام به طرز ناشيانه ای به کارنامه بنی -گرفتيم و نيز مساله ای به نام ضربه به ارتش را که سپھری
موضوع نقش بنی صدر در ضربه به . صدر مربوط می داند نشانگر ماھيت ويژه نامه زمانه است

تر است؛ ارتش که ستون اميد  ای حمله صدام از ھمه ادعاھای ديگر مضحکارتش و زمينه سازی بر
صدر در برابر سلطه فقيھان بود و فراوان اسناد و مدارک در باره ارتباط معنوی سران ارتش با  بنی

رئيس جمھور برای مبارزه با حکومت قرون وسطايی روحانيت وجود دارد را جناب سپھری با يک 
و شروع جنگ زيرکانه کوشش می کند وارونه جلوه  ٥٩به پاييز  ٥٧سال سال جھش تاريخی از وقايع 

  .نامه نويسی خواند حال خود بايد حديث مفصل از اين ويژه. بدھد
  محمد جعفری       ١٣٩٠شھريور  ١۴

mbarzavand@yahoo.com 
  
ھای آن، حقی  دانستن ھمه جزئيات آن چيزھايی که به نوعی متعلق به عرصه عمومی اند از جمله تاريخ انقHب و شخصيت *

ای از  مقاله حاضر نيز با ھمين تلقی از حقوق انسان و مطابق رسم و عرف رسانه ھای آزاد، در پاسخ به نوشته. ھمگانی است
سايت - ش از انقHب ھمان روايت مطلوب نظام و$يی است برای اولين بار به راديومجموعه آثار داستانی سحاب سپھری که روايت

ھای خود اينجانب، يک رشته اطHعات ناراست را با راست در آميخته بود،  از آنجا که نويسنده با تحريف نوشته. زمانه ارسال شد
صدر  قصدم دفاع از شخص بنی. ستون نشر دھند راديوی زمانه خواھش کردم جوابيه مرا نيز در ھمان- از مديران مسئول سايت

اما جالب اينجاست که . ام نبود زيرا به گواه آثارم ھرجا نقدی بوده است بی ھيچ مHحظه ای نسبت به دوستی و ھمکاری بيان کرده
را به نشر رسا$ت  ای نزديک يکسال است بخش عمده ای از صفحه اول سايت خود دستی ويژه که با گشاده گردانندگان سايت زمانه

شده شخص موسوم به سحاب سپھری اختصاص داده اند، ضمن اعتراف به اينکه سحاب سپھری نام مستعار است، در ابتدا  ويژه
نوشته را اصHح کردم ولی ھرگز اجازه نشر در  ديگر بار دو به احترام آنھا من. پاسخ من شدند ھای انتقادی خواھان حذف بخش

$تی در نقد ادبيات مقاکند  ب اينجاست که برای فراز از نشر جوابيه، زمانه در آخرين پاسخ خود مرا دعوت میجال. زمانه را نيافت
زنم آن دسته از ھمکاران زمانه که واقعا از اين نوع  ھرچند حدس قوی می.  زندان بنويسم تا در بخش فرھنگ منتشر کنند

بی اطHعند، خود در باره وضعيت زمانه به شک و ترديد جدی خواھند " زیھای ارسالی از تھران به قلم افرادی مجا نامه ويژه"
گردانندگان و مديران از " برخی"پرسشی که ذھن مرا عميقا به خود مشغول کرده است اين است که چطور شده است که افتاد، ولی 

بشر و کرامت انسانی باشند، در خدمت ا$صول بايد در مسير روشنگری برای دمکراسی و احيای حقوق  علیکه سايت زمانه - راديو
نشين را  ی سکو$ِر آمستردام ھای ويژه است که راديو زمانه پروژه سحاب سپھری قرار گرفته اند؟ کدام منبع پرقدرت پشت اين نامه

ھای  ھم تسليم اراده خود کرده است آنچنان که چندين ماه است بدون وفقه بخش بزرگی از وقت و فرصت سايت خود را به قصه
دھی ھای معمول شخص موسوم به سحاب سپھری و ناشيانه تر از خود نوشته ھا، کامنتھای  المعارفی و البته بدون رفرنس دائرة

البته ھرگز و . دانم اختصاص داده است؟ پاسخ اين پرسش را ھنوز نمیصدر  الحسن بنیگروھی و تيمی ارتش سايبريدر باره ابو
توانند  می دانم نھادھای اطHعاتی با امکانات مالی بيشماری که دارند تا چه ميزان می رم زيراقصد متھم کردن زمانه را ھم ندا

 .   انسانھای صادق دست اندرکار رسانه ھای آزاد و چندصدايی را که اھل مدارا نيز ھستند دور بزنند
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