

ز�� ا���ب�� 
��

ر�� در ��وع ��ور��� �� ������� ���  
  

  �"��, ا���ب ا��%� در ه*�ت  ٧٠١ %$#"� ��  در �!
ر 

  

  

�ر	� و ��ور ه� ��  ��ل ا�

  
  و ���و ���ا� و ا� ���ا�������

 ا ����* �(د �) ٨&در 	�ل  �� � $�ا� #� وز ��ور �! ��، �����ر + (,-�  :، ��ا�. �
��ن ��ور ��د* ا	2 -�0ا�
  ����5ا��. ه� 	) را  �7 �6و* ��5م 

���!  ��ور =) را�!) �>;���، ��� از #:� ��ور �55�6ن -ب  ،�� ��و�(د دارد    #� و $�ا
(�;�   و �� ��;(ا# دا+;) ��+؟ #;�?) �5!<� ا�5

� از #:� ��ور �55�6ن E# � ر��ور ه�	) #�D،  ��5:(ر هف �>;�B و و -جFا  �) ه. ���(ط ا 
.H��,$ ،2	ا��5)  ��د* ا:  

، دو�� ��� از ا��ا� ار�M و 	(�� �7 و +�KL;� رو�F#� و �Jه�I او�� E�2 ا� - د 
��)��� 2�KL+ 2	ا �از #:��ار  .��زار (� �D# (	 ��ا �ط �5!<� �����I  (	 �6ن ه���ور �55

؟   ، �ام و �� �ا� ��ار �6
;) و ��ور +* ا# در �7 رد�0،+��   � �� �(ا#
 �6ن�� و�(د ا��5) ه� 	) #�D ��ور +: �) ا�� #;�?) ر	�م �)در Eن ز��ن  �� از ���D و ���5ش


) ا�F ،�$��;0 ا�,;L� (>IO (	 از5;�  :ه� 	) دردو و�) �� ه.  �>;��5 ا�� ،� و �<��� ه
�B ه�	) #Qد��� و #D(ذ و ا$;��د E# ا�;+ااول  و�)E دQ# ��5��� ��  ا#<�ب و و�) دوم �Iره

  .از QFب �� (ر� ا	��� ا	E 2# � �رج �(دن�
  

ارد �)# �;D6 �;$از ا �2 ا� �! ��E�5 ���(ر دار��� ���E R��� 2 �� ا�>�ن ��ور  �د,$ ��و �
��� ����5  � ا#<�ب و �6دا5#* اE �,Uن �>��ر �� ر
2 و ا�>�ن#>* �(د، رS�T +(راE ن���D�

+ R��<� ر)�V� ،(IF�K� ا#<�ب و �را)  دن��  �2 در +(را�)W$ �ا�� (� �#��� ���	 ��
، �(د#+ �� (;
  )١(.ا#�Dب در #:� �6

  
�5?�#� ه. �Uا2F دارد
��� ه�+�� رE  �ب ه���رQF �� �� !� ���E ،بQF R��<� در (�

��� ����5 ه. �(ا
] �>��QF Rب #I#��د و Eر�<
5 ا�5?�#^ \ �(د ا�� �� ا[� 	���2 و \�;
��J
  )٢(.�) QFب �>��R �>(د

  
 2W # اق ه. از�$ � �� ��ور #>* و ز#* �(د، +bL ��a٢داد  &F��١(م � �I�  رد)�

��� ����5 �(د و در #<�I� M+� وE  �5ن و ا$;��د��Oد ا�� �� R�$ ار��ت ا�>�ن  و ا�� ��-(ل �
  

����ر ��� ���E�#    
  
 2و بعد رئيس ركن )  3(راد سيا عليه دكتر مصدق شركت داشتهم 28نى كه در كوتاى  قر اهللا ىتميسار ول 

حمايت كامل  1338خود عليه حكومت محمدرضا شاه در سال ش شده است و در رابطه با كودتاى ارت



از  اول ،ها لو داده شد و در نتيجه وسيله انگليسىبولى كودتاى وى  .آمريكا را براى خود كسب كرده بود

ها، از اعدام او صرفنظر شد، اما  ر شد ولى بخاطر برخوردارى از حمايت آمريكايىكار بركنار و بعد دستگي

 )4 ( .از ارتش اخراج گرديد

نى به عنوان نخست وزير  و انقالب اوج گرفت، نام سپهبد قرزمانى كه آقاى خمينى در پاريس بود 

بود كه رابطه محكمى با آقاى احتمالى و يا رياست ستاد ارتش بر سر زبانها افتاد و از همان موقع معلوم 

وى در رابطه با ارتش و اشرافى كه بر آن داشت، با سران ارتش و . خمينى و طبعاً ساير سران انقالب دارد

سپهبد فردوست در ارتباط بود و از طريق سپهبد فردوست، امراى ارتش را از دست زدن به اعمال بچه 

آقاى مهندس بازرگان ك و مسايل امنيتى و اطالعاتى با در رابطه با ارتش و ساوا. داشت گانه بر حذر مى

نى پس از تشكيل دولت موقت، با  آقاى قر البته  و مورد  شور بود رابطهو دكتر سحابي در  نخست وزير

دولت و آقاى مهندس بازرگان بر سر مسائل ارتش و كردستان اختالف پيدا كرد كه در نهايت، اين 

  )5 . (است ستاد كل ارتش استعفا بدهدري اختالفات موجب شد كه وى از
 

نى از سمت خود آنكه تيمسار قرو ديگران به نويسنده بعد از ) ل -ح (نى  نا به گفته رئيس محافظين قرب 

ايكه در قم با آقاى خمينى داشت،  استعفا داد، آقاى خمينى او را خواست و به قم دعوت كرد و در جلسه

باش و وزيرانت را انتخاب كن كه به همين زوديها، شما به نخست  آقاى خمينى به او گفته بود، آماده

مطلعين ديگر به . نى نيز آمادگى خود را اعالن كرده بود تيمسار قر. ى منصوب خواهيد گرديدوزير

نى در همان سفر و بعد از مالقات با آقاى خمينى بطور پنهانى با آقاى  يسنده اظهار داشتند كه تيمسار قرنو

البته . ترور شدنى  جلسه بفاصله چند روزى تيسمار قر بهرحال بعد از اين. نيز ديدار كرده بود شريعتمدارى

نى در رابطه با نامزدى ت، ولى احتماالً ترور تيمسار قرگروه فرقان ترور شده اس توسطاعالن شد كه وى 

: شيه نوشته استصدر در حا آقاى بنى. خمينى بى ارتباط نبوده است آقاي وى به نخست وزيرى از طرف

) 6( 

 (".هم چند روز بعد از آنكه نزد اينجانب آمد و ابراز نگرانى كرد توسط همان گروه كشته شدمطهرى" 

7(  

اما گويا كسانيكه قبالً خطر را احساس كرده بودند نگذاشتند كار به آنجاها بكشد و در دم او را ترور 

كرده است و بعد از مدتى هم اعالن شد كه گروه بعد هم اعالن شد كه گروه فرقان وى را ترور  .كردند

از صحنه  بنام گروه فرقان،  نفر را با ترور ، خالصه، هر سه . .اند فرقان را كشف و سران آن دستگير شده

 .كردندخارج 
   

به ترور مرحوم محاكمات اين گروه و رهبر آن آقاى گودرزى كه متهم  اعالم كشف گروه فرقان،بعد از 

نى و حاج مهدى عراقى بودند، كامالً پشت درهاى بسته انجام گرفت و معلوم نشد كه  سار قرمطهرى و تيم

اينها كه بقول زعماى دادستانى و اطالعاتى جمهورى اسالمى قاتلين شخصيتهاى فوق بوده، چه كسانى 

نى، مطهرى و  قراى از نظر اينان بين تيمسار  هاند و چه رابط اند و چرا دست به انجام اين ترورها زده بوده

در آن دوران شايع بود كه مسئول بازجويى اينان آقاى . حاج مهدى عراقى وجود داشته است

بوده است و وى مخفيانه از آنها  حزب جمهوري اسالمي، يكي از اعضاي شوراي مركزي معاديخواه



درزى به اين مسئله بازجويى بعمل آورده و بعد هم بدون سروصدا با اعدام چند نفر و از جمله آقاى گو

  .ه استخاتمه داده شد
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آقاي فارسي تصريح مي كند كه اگر ميخواست قبل از اينكه بني صدر رئيس جمهور بشود او  ،با اين بيان  

زيرا حذف . را حذف مي كرد، جز اين معني ندار كه اعتراف كرده است كه او را ترور مي كرده است 

از راه ترور و حذف فيزيكي امكان پذير بود و اال ايشان چه وسيله ديگري براي كردن در آن زمان تنها 

 حذف بني صدر فبل از رئيس جمهور شدن در دست داشت؟

خبرگزاري فارس خبر ميدهد  . خودش را بروز مي دهد يآقاي فارسي در فراز بعد آشكارتر مكنونات قلب 
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g-  آقاي فارسي را  و بنابراين. اين گروه حاضر بوده اند همه را از بين ببيرند، اال 

h- و آقاي  يه فرقان رابطه داشته و آن ها و اهدافشان را مي شناخته كه فقط دكتر شريعتبا گرو

 .بجز آقاي فارسي رابكشند  داشته و حاضر هم بوده اند، همه،فارسي را قبول 

i- پس مي دانسته و با آنها هم مراوده داشته است ستي هستنديترور مسلح كه اين گروه يك گروه.  

ها به مسئولين امنيتي اطالع نداده است كه چنين گروهي را مي  و چرا قبل از وفوع ترور -٧

 شناسد؟



ممكن است جواب بدهد كه من آن ها را مي شناختم و لي از كجا مي دانستم كه اينها مي  -٨

كه چرا بعد از  ددر اين صورت بايد، پاسخگو باش. خواهند و فصد ترور چنين افرادي را دارند

 ي فارسياداده است تا مانع ترور هاي ديگران بشوند؟ اما خود آقاولين ترور به مسئولين اطالع ن
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