


  

  

  آيا ميدانيد چرا چنين رژيمی  برپاست؟
  )جاذبيت قدرت و شيفتگی به آن ( 

  
  
  

 ماربينی دمحم جعفری
  
  
  

 !حق چاپ و نشر محفوظ
 !انتشار و نقل مطالب فقط با ذکر مأخذ آزاد است

  
  

 :ارتباط از طريق پست الکترونيک
mbarzavand@yahoo.com 

  
  :آدرس پستی

Enghelabe Eslami Zeitung 
Postfach 11 11 18  

D – 60046 Frankfurt – Germany 
 

  
  
 ١٣٩٧  چاپ دوم

  
 
 

  
  انتشارات برزاوند

  



  

  

  
م   :قد

ن ا وی  وش ارزش  وق  قالل و  ز آزادی ، ا ی   سا ه   
ی  درت خار ه و    خا بارزه  ده و  راه بازیا آن   ف ن

ل  و ر وبا  ت    ده و د ه ن ا ف  وان  ی  ه  ن و دا
ی  ب سا و ود  م دی  ار  ار بالی  ه و ا ط وری  وال  تا

ود م  قد د،  ی  از  د،    .ده 
    



 أ 

  

 گفتار  شيپ

اند  که بعد از انقالب چشم به جهان گشوده یحق داد به همه جوانان ديبا
 نگونهيو اعتراض از امثال ماها بپرسند که چرا ا یو شگفت تيکه باجد

و مسالمت  نيتر یاز مردم یکي  دهينکش یشد؟ چگونه شد که طول
 یاز مضمون اصل نيچن نيا د،يجد یايدن کيانقالبات کالس نيزتريآم

 یکي یراه برا رانيبود منحرف گشت و در ا یستبدادکه ضدا شيخو
 یکتاتوريکه استبداد و د یکتاتوريانواع د نيتر يیو قهقرا نياز بدتر

 تيشکست مشروط خيبه تار یپرسش وقت نياست، گشوده شد؟ ا ینيد
در فرهنگ  یتلخ یتهايشدن نفت افزوده شود خبراز واقع یو جنبش مل

ما بوده  یخيحوالت تار ايآ ديجد پرس به توان یواقعا م. ما دارد یاسيس
 یبعض رينظ ايو م؟يشده ا یبزرگ مل تيمص نيچن کياست که دچار 

بر مسند قدرت   ميکه در آن رژ یاز سلطنت طلبان یبخش ژهيها و بو
 بود؟  ديتوطئه با یربوده اند، به دنبال تئو

 ل،يتحص یرهگذر بود که فکرم به مسئله قدرت و سازوکارها نيااز
 ديازد. معطوف شد رانيحفظ و تداوم آن درساختار نظام حاکم بر ا

 یدردها ايدرد  ديبا یرانيدر جامعه ا ینياز استبداد د یرهائ یمن، برا
بتوان جستجو  یراه عالج شيشناخت تا بعد برا یرا به روشن یاصل
مختلف فرهنگ  یايبرآنست تا در حد امکان زوا یشارويکتاب پ.  کرد

آن  یاصل گرانيباز یرا با تمرکز بر رو رانيحاکم بر ا یاسيس
 . شود دايپ يیبه رها یکه راه ديام نيبه ا. مطالعه کند

کتاب را ارائه کنم  یاصل دگاهيازد یجا بخواهم شمه ا نيدر هم اگر
 شوم؛ ادآوريچند نکته را  ديبا

 استمدارانيسخنان و آثارو افعال س زيفرهنگ عامه و ن یبررس -١
 ینظام فعل یبقا یعلتها نيکه از مهمتر دهد ینشان م یرانيا خواهيآزاد

و روشنفکران ما هنوز  ونياسيس ژهيتواند باشد که مردم و بو یم نيا



 ب 

  

سنت قدرتمند "ماِر خوش خط و خال  نيکه هنوز است از ساز و کار ا
جهت  نيبد. آن را کمتر شناخته اند ايآن غافل بوده و  یشهايو پو"ینيد

کنند که اگر  یازمردم فکر م یاديشود بخش ز یهنوز مشاهده م
فالن  ايآن شخص ظالم نباشد و به دست بهمان و  ايو  نيقدرت دست ا

استقرار  یدر پ کيتو با تقوا باشد، کشوراتوما نيگروه متد ايشخص 
 ديبا کمال تاسف با یول. خواهد رفت یدارعدالت و حقوقم ،یآزاد

و  نداريمشخص خاص خودش را دارد و د نيقوان ،یاسيگفت قدرت س
 . رساند یجا م کيرا به  نيد یب

 ميغافل انيرانياز ما ا یاريبس شود یم دهيو بازهنوز که هنوزاست د -٢
و  یعامالن اصل ديخود با م،يرا به سقوط کشاند یکتاتوريد یکه وقت

 تيو رعا یعدالت اجتماع استقالل، ،یحافظان روزانه اصل آزاد
شخص ولو امام  کيرا از  نهايا نکهيونه ا م،يحقوق آحاد مردم باش

 .ميبخواه باشدزمان هم که 

است که  نيشود ا یم دهيبه وفورد انيرانيا انيکه در م یا دهيپد -٣
دارند،  و  یحقوقمدار سازگار یجمع یکمتر با فکر رهبر اياصالً و 

 یبه جا یاند بعد از اندک مدت را به وجود آورده یهر بار هم که جمع
درتحقق  روهايشده همه ن یزير منسجم وبرنامه یريبه کارگ
شده و به صورت  یو متالش دهياختالف گرائ هخود ب ،یدموکراس

که چند نفر انگشت شمار اسم آن را  عمل یو ب تيخاص یب یسازمان
 .شده اند ليکشند تبد یم دکي

 ليبه دال یرانياهل فکر و روشنفکران در جامعه ا ونياسيغالب س -۴
که آنها ازتوده مردم و راه  یبه گونه ا. اند شده» گرا نخبه« یمختلف

. دارند یگانگيوبا آنها احساس ب دهيآنها بر نيوروش و فرهنگ و د
نفوذ و رابطه  کنند ینه تنها کوشش نم انيگرا نخبه نياز ا یبرخ

به دست آورند بلکه هر جا که کم آورده اند، شکست  ردمبا م یمستمر
مردم را مورد طعن و تمسخر قرار  نيکرده و د نيخود را متوجه د
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 یاست فضا یعيطب. اند دهياز مردم بر شيازپ شتريب جهياند ودر نت داده
که  یهر تاجر ريسپرند که نظ یمعمم م یرا به دست عده ا ینيد

خود را که فقه  یآنها هم تنها کاال روشدف یخود رابه مردم م یکاال
 یم یفروش نيد هانياما نه تنها خود فق. فروشند یاست را به مردم م

است متناسب  دهيبه قدرت رس رانيکه درا یکنند، بلکه هر قدرتمدار
روز بنام مشروطه،  کيموجود در جامعه،  یها نهيو زم طيبا شرا
و  شرفتيو پ یخوِد آزاد اي زم،ياليسوس ايبنام تمدن بزرگ،  گريروز د

توانسته است خود را بر مردم ...  یآن مکتب فکر اي نيروز دگر بنام ا
 .گرداند حاکم 

درک نکرده و حال و  یکه انقالب را حضور ینسل یبرا ديشا -۵
است، باور به  دهيرا خود به چشم ند رانيملت ا  یآن روزها یهوا

آور نشان  معنا بلکه خوف یضرورت ادامه تجربه انقالب نه تنها ب
سخت شده و متعدد استبداد موجود در  یها شهيبه ر یوقت یول. دهد
از  یراه رهائ م،يافکن ینظر م انيرانيجامعه ا ینيوع یذهن یفضا

و  یاقدامات ساختار ه،يفق ۀمطلق تيوال رينظ یدستگاه جبار نيچن کي
 ر،يو سه ساله اخ یکتاب و براساس شواهد س نيا ديازد. است یانقالب

را به  تيتواند حاکم ینم یروش اصالح چيقدرت ه یدر ساختار فعل
 یمبنا نيچه آگاه و چه ناآگاه بخواهد با ا یهر کس. مردم باز گرداند

و  نديصورت بدهد آب در هاون کوب یاصالحات ميدر درون رژ یفکر
مشت بر سندان زدن است؛ هرکس تجربه شده را بخواهد تجربه کند ، 

 . است یمانيپش بشينص

 ريمس کيسه دسته در  رانيدر ا یاديبن یترس از دگرگون جاديا در
 گريد یو قلم به مزدان آن، دسته ا مياز خود رژ ینقش دارند؛ دسته ا

قدرت در بده و  یايآن ماف ايو  نيهستند، اما با ا ميکه ظاهراً خارج رژ
بستان هستند، و دسته سوم ناآگاهان منفعل که بر اثر غلبه ترس بر 

ترس  نيبه انقالب هستند با ا اميدرصدد ترساندن مردم از ق دائمآنان، 
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کشور روبرو  هيکه اگرمردم دست به انقالب بزنندبا کشتاروتجز یافکن
عامل  غافلند که مردم ینکته واقع نيازا نانياما ا. خواهندبود

و برعکس،  کتاتوران،يکشورهستند و نه د یارض تينگهدارنده تمام
که  کتاتورانيدرهمه جا نشان داده است مستبدان و د یخيتجربه تار

عامل  نياند، بهتر دهيمردم خود را از دست داده و از مردم بر تيحما
که  ستين یازين چيتوان گفت اصال ه یم یحت. اند کشور بوده هيتجز

که خواهان حقوق  نيبلکه هم م،يانقالب کن ميخواه یما م نديمردم بگو
 شيخو یکمتر از حقوق و آزاد یزيچ چيوبه ه ،باشند شيخو یو آزاد

خواست در کشور  نياست که  ا نيمهم ا. است یدل بسنده نکنند، کاف
 یفداکار شيبرا نقدريشود و ا ليتبد یو همگان یخواست عموم کيبه 

 یکرد و ادامه داد و حکومت را با توسل به انواع و اقسام راه ها
 یبرا یبه خواست عموم امدر فشار گذاشت تا سرانج زيمسالمت آم

فراگرد اگر حکوت به خواست  نيدر ا. پاسخ مثبت بدهد یدمکراس
 قتيدر حق یعنيخواهد شد،  یپاسخ مثبت ندهد در عمل متالش یعموم

 . دهد یانقالب رخ م

 رينظ یوخارج یمستبدان داخل ینجا که مطالعه درشرح زندگآ از
 یواجد نکات ینيخم یمائو و آقا تلر،يه ن،يرضا شاه و پسرش، استال

به  ميمستق یاست، بنابر دسترس یدوران گذار به دمکراس یبرا یتجرب
نسل حاضر  یبر خود فرض دانستم که برا ینيمنابع و شهود ع یبرخ

در حد امکان  -درک نکرده،  یرا حضور نقالبکه ا گريد یو نسلها
پس از  رانيصحنه قدرت را در ا یوجابجائ گرانيباز یچگونگ

در . دهم حيخودم، توض ینيانقالب با کمک اسناد و مدارک و تجربه ع
دوازده گانه مشهور شد،  یکه به مقاله ها یهائ سلسله مقاله وند،يپ نيهم

به نگارش » برپاست؟ یميرژ نينچرا چ ديدان یم ايآ« یتحت عنوان کل
 وزيانيگو تيدر سا ١٣٩١آبان  ٩تا  ١٣٩١مرداد ١٧ خيدر آمد وازتار

منتشر شد و مورد  گريد یتهايو سپس در سا بيهر هفته به ترت
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از  یبعض شنهاديپ. عالقه مند قرار گرفت انيرانيازا یاستقبال برخ
ر کتاب حاض یبرامندان مرا برآن داشت که آنها را  دوستان وعالقه

و حک و اصالح مجدد و افزودن  حيبا تصح نکيا. و آماده کنم نيتدو
مجموعه آن مقاالت با اضافات  گر،يد یاز نکات مهم وضرور یبعض
قانون  نکهينظر به ا. قرار دارد مندان ارعالقهيتازه در اخت شيرايو و

 اتيمنو یاجرا یبرچگونگ یدستوالعمل ايسامانه و  یفعل یاساس
سراب «وحقوق مردم، مقاله  یاست ونه آزاد هيفق ۀمطلق تيالو

 نيا فيجهت اطالع از کم و ک »یاجراء نشده  قاندن اساس یتهايظرف
خوانندگان مرا  دوارميام. کتاب به آن ملحق شده است انيقانون، درپا

همه از  قيو توف. اطالع نگذارند یکتاب ب یها یازغفلتها و کاست
 .اوست

  ،یجعفر دمحم

 ١٣٩١ ید  ١۵لندن    
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 برچاپ دوم مقدمه

 

 یميرژ نيچرا چن ديدانيم ايآ«چاپ دوم کتاب  نيا یخواننده گرام    
انتشار  ١٣٩١کتاب درسال  نيچاپ اول ا. ديرو دار شيرا پ» برپاست

عالقه مندان قرار گرفت که البته قبال در سلسله  اريو در اخت افتي
مختلف منتشر  یها تينام در سا نيهم یتحت عنوان کل يیمقاله ها

 .شد

در رابطه  یگريد یاز آن زمان تا به امروز اطالعات و داده ها     
در اثر ادامه  ايافتاده و  رونيبا مسائل مطروحه  در کتاب از پرده ب

پژوهش در دسترس قرار گرفت، ضرورت حک و اصالح مجدد 
و  بيبه ترت نظر، اطالعات به دست آمده  ديدر تجد. کتاب احساس شد
قرار داده شد، عالوه بر آن، کتاب که  کتاب یجا یبه مناسبت در جا

شکل و فرم داده و مورد فصل  رييبه همان شکل و فرم مقاله بود، تغ
از  یزيکه چ نيگشته، بدون ا ميقرار گرفته و در هشت فصل تنظ یبند

است،  نينظر شده در ا ديچاپ تجد نيا تيچاپ اول کاسته شود، مز
گذشته به خواننده  ی طروحهکه افزوده ها در آشکار تر شدن مطالب م

گذشته را آشکار  عيو وقا خيکه تار یگريد یداده ها ايمدد رسانده و  
 یفوق سرّ  ینوارها: بعنوان مثال. کند به آن افزوده شده است یتر م

به  یخامنه ا یرا که در آن آقا یاز مجلس خبرگان رهبر يیايگو
اثر  در، ناخواسته و ١٣٩۶ماه  یموقت منصوب شد، در د یرهبر

از اسرار پنهان  یافتاد و بعض رونياز پرده ب م،ياختالفات درون رژ
درچند مقاله  نجانبيا. قرار داد یاز مردم را در معرض افکار عموم

کردنشان نوشتم که همان زمان در  ايآن نوارها و گو  حيدر توض
 ايمختلف منتشر شد و اکنون به فصل ششم افزوده شده و  یتهايوبسا
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از  نجانبيکشور که به نظر ا یدر امور داخل گانگانيب ندخالت داد
به فصل هفتم افزوده  یاست، مطالب ميرژ یعوامل ماندگار نيمهمتر

 خيبه تار یبخش یرود که توانسته باشم در روشن یم ديام. ديگرد
کرده باشم و کتاب  یاز آن کمک یمعاصر  کشورمان و تجربه آموز

واقع شود ومورد  دينده کشور مفيآ یو نسلها ینسل کنون یحاضر برا
  ديبدان ام. ردياستفاده قرار بگ

    

  یدمحم جعفر  

 یالديم ٢٠١٨برابر با سال  یديخورش ١٣٩٧لندن تابستان    
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 فصل اول

  

:بحث قرار خواهد گرفت سه موضوع مورد  اين فصلدر   

جاذبيت قدرت و شيفتگی به آن -الف  

بنی صدر، مانع اصلی انحالل و يا تضعيف ارتش - ب  

اطالعات و امنيت کشور وزارت چگونگی شکل گيری - ج  

 

آن به شيفتگی و قدرت جاذبيت - الف  
عقيده بعضی اين است که واقعيات را نبايد گفت، ولی من عقيده ام اين است «

که هميشه واقعيات را بايد گفت ولو به ضررخود انسان باشد، ياد مزاحی از 
مرحوم آيت هللا حاج سيد علی نجف آبادی افتادم، ايشان راجع به متلک می گفت، 

اگر نگويد . ذهن انسان آمد بايد بگويد ولو به ضرر خودش باشداگر متلک به " 
   »آيت هللا منتظری. به عالم متلک خيانت کرده است

مدتها است اين مسئله فکر مرا به خود مشغول کرده است، نسلی که مثل نسل 
ما دوران انقالب را خود ادراک نکرده و در کوران حوادث و جريانهای آن 

آيا حق او . درس بياموزد همی تواند از تجربه گذشتدوران نبوده، چگونه 
بدين جا رسيده آمده و به دست چه کسانی نيست که بداند بر کشورش چه 

است؟ اين مشغله فکری مرا بر آن داشت که به سهم خود، سلسه مقاله هائی 
که هر کدام مستقل از ديگری است اما پيوسته به هم وهمگی  يک هدف را 

ن اينکه اين استبداد فراگير به دست چه کسانی ساخته و تعقيب می کند و آ
پرداخته شده و سپس چگونه از اين دست به آن دست گشته و جابجائی قدرت 

رون رفت از چنين وضعيتی و رسيدن به آزادی و و برای ب صورت گرفته است،
دموکراسی به کدام نيروها بايد تکيه کرد و يا به چه کس و يا کسانی می شود 

و باز بدان اميد که به تحد و جمع شد، به نگارش در آيد، بست، و باهم م اميد
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روشن کردن بعضی از مسائل کمک کند  و يا  حد اقل  بعضی ها را به  باز 
و يا تلنگلی برای ذهن بخشی ديگر بدانچه فکر می کرده اند وادارد  انديشی

رای رهائی از ب. باشد که اين رويداد ها هم در کشور ما بوقوع پيوسته است
. دوائی پيدا کرد شاستبداد دينی بايد درد و نوع حکومت را شناخت تا بعد براي

 داستان حکومت ما و حکومتگران، داستان و حکايت معروف بيضه اسالم 
 .همه دورانهاست دوران ما بلکه در درنه تنها که حکايتگر آخونديسم  است

  اسالم بيضه
، به دو بلد مجاور، دو سلطان سلطنت  حكايت است كه در روزگاران پيشين

نگار؛ پيری به غايت فرتوت و  خامه يکی شاه شيخ ابوالعلی. كردند  همي
در اقليم اولي شيخكاني . )١(دلير و َدهری گر، ملك اََهري، شاهیکار و د دغل

دوام ُحكام بر  دراز صدارت كردندي و در آخري  ساليان )٢( چند به َگربُزي
واليت شيخ را فقر به غايت فزون گشته و واليت اين . يافتقوام استقرار نمی 
، طوق بندگی بر گردن آويخته مردمان شاه شيخ ابوالعلی .را ثروت به عافيت

در نظرشان بد  ند و مردمان َمِلك هرچه از سخن ویداشت جز سخن او روا نمی
حقير  ان پيشينگان، وي را بسبب امریچون آمدی روی برتافته و تواند بود كه

بدين سبب َمِلك بر سلطنت خامه نگار رشک بسيار می . ، تخت واژگون سازند
به نزد شيخ روزی دل پر غصه اش  .فرستاد برد و بر بخت خود لعنت بسيار می

ری باشد که رعايا اين چنين َسر خويش به دستان تو اين چه سِّ «  :بگسترد كه
و من مردمانم  ای را در كيش و عيش به بند كشيده كه تو ايشانحال آن. اند سپرده

بگو و آگاهم کن يا شيخ که توان از من . ام را در شريعت و طريقت رها نهاده
 » .زائل شده

چو ! پسر هان ای«:فريبش بدو دوخت و بفرمود ديده پر شاه شيخ ابوالعلی
و هيچ  ايم عمل نمايید بدان كردار كه فرمخواهی راز خود بر تو آشکار کنم باي

 . »مپرسی

 »كم و بيش آنچه گويی همان کنم؛ بی« :لك گفت م

 »عريان شو«:شيخ گفت 

شيخ دست او بگرفت و  .ملك شرمگين از آشکاری عورتش عريان شد



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٧          )جاذ 

 »ای ای جوان ؟ چگونه« :بگفت

 »!همان که بودم« :گفت 

 .ملك برجهيد و خود رهانيد» دست خود برهان« :شيخ گفت

همان که بودم يا « : گفت »حال چگونه ای؟« :او بگرفت و گفت شيخ پای 
 »پای خود از چنگال من برهان« :شيخ گفت » !شيخ

 چون چابکی جوان ديد ُگند شيخ. برست ملك دگربار جستی زد و از پنجه وی
 »!اکنون ترا چه حالت پديد آمد؟ اي ملك برنا« :وی بگرفت و گفت  ) بيضه (=

كنون « :شيخ گفت ».لذتی بر من مستولی گشت! آه ای شيخ« :ملك گفت 
 »!خويشتن برهان

چون ملك خواست چنان كند دردی عظيم بر وي عارض گشت و فغان برآورد 
 » .در خايه من پيچيده است)دردي شديد(= تالمي وجيع! يا شيخ نتوانم« :

. سلطنت ما شيخان نيز همين باشد راز پايندگی« :شيخ چنين سخن راند آنگاه
بدست گرفتنش كنيم  بسان خايه ايشان است كه چون دعوی مذهب مردميان

خبر آنكه دگر توان جستن از پنجه ما  شان آيد و به صدق به ما سپارند بیخوش
ناميم و چو بدست  )٣(ديِن آويزان از سفها را نخست بيضه الوان. ايشان را نباشد

را به  )چاپلوس(=خايه بدار یپس جمع. )حكومت پايه(=آيد بيضه ُملك
ما به صر صر قهر بر باد رعايا واداريم تا بيضه ُملك  )اخته كردن(=ِكشی خايه
چون تو يد و ساق مردم بدست گيريد و ما، بيضه  سالطين َگبری! آری. نرود

  »!ايشان را

قدرتمداری خصيصه  
قدرتمداری شروع می بعد از اين مقدمه کوتاه، از جاذبيت قدرت  و خصيصه 

  :کنم

مهمترين خصيصه قدرت و قدرتمداری اين است که هر قدرت پرست و قدرت 
دوستی تا خود قدرت را در دست دارد، با اين فکر که تا ابد قدرت از دستش 
بدر نخواهد رفت، زندگی می کند و فکر هم نمی کند که روزی ممکن است 
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جاذبه . از زير پايش بکشند قدرت از دستش بدر رود و فرش قدرت را کم کم
قدرت چنان او را سرمست و سرخوش می کند که حتی ذهن قدرتمدارش مانع 
فهم و درک درست و به موقع جابجائی و تغييری که در شرف وقوع است می 

به همين علت وقتی اين و يا آن مؤلفه قدرت را از دست می دهد، با خود . شود
نم و با اين و آن امکانی که در دست من چنين و چنا! زمزمه می کند که نه

خود هر کسی که متعرض قدرتم بشود، در چرخه امکاناتی که  دارم، به موقعِ 
 و يا در نهايت به مانند آلت در رم خرد و خود بخود ساقط خواهد شددر دست دا

غافل از اين امر است که قدرت، ساز و کار و قدرتمدار. دستم قرار خواهد گرفت
خود را دارد و هر روز در دست اين و آن می چرخد و به اين و يا قوانين ويژه 

آن فرد وابسته نيست و قدرت است که راه و روش خود را به اين و يا آن  فرد 
قدرتمدار فکر می کند که قدرت فقط محض کاکل  . و يا شخصيت ديکته می کند

. تاو وجود پيدا کرده است و تنها قدرت درخور شأِن وجود شخيص او اس
غافل از اينکه قدرت چنان . وهيچ کس ديگر را يارای در دست داشتن آن نيست

مار خوش  جاذبه ای دارد که در هر لحظه ای اشخاص ديگر برای تصرف اين
و مترصد فرصت هستند تا آن را به تصاحب خود در و خط و خال، کمين کرده 

ار است، نمی تواند به همين داليل فوق قدرتمدار تا از امکاناتی برخورد. آورند
درک درستی از آزادی و حق و حقوق مردم داشته باشد و اگر هم هر از گاهی 

چون خود را مطلق . ستدم از آزادی و يا حق و عدالت می زند، منظور خود او
دی و حق می شمارد و اند آن را عين آزعملی که می زهردست به می پندارد، 

مطلِق خودش که بايد همه تابعش  ز آزادی و عدالت و حق، حقِ او ادر نظر 
زيرا شخص قدرتمدارهميشه خودش را محور قرار می دهد و . باشند، می باشد

هر قدرتمداری زمانی که قدرت را به شما . همه چيز را با محور خود می سنجد
تجربه . می بينيد به روشنی در دست دارد نگاه کنيد، همين خصيصه را در او

همين قدرتمدار وقتی از اريکه قدرت سقوط . م نداردتاريخی می گويد استثنا ه
بی جهت نيست که در . می شود... می کند، يکشبه آزاديخواه، عدالت پيشه و

  :ادبيات ما به درستی آمده است

  همه شبلی و بايزيد شوند     حاکمان در زمان معزولی

ثنا که اگر بخواهيم نمونه ملموسی از آنچه در فوق آمد ارائه دهيم، از است    
اصالح طلبان . بگذريم، سران اصالح طلب در داخل و خارج بهترين نمونه اند
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س قدرت بوده و يا سال حکومت  واليت فقيه در رأ ٣٢ز سال ا ٢۴که حد اقل 
حد اقل بخش عظيمی از آن را دردست داشته اند، اگر نخواهيم از حق بگذريم، 

، بدست اصالح فراگرفته نون دامن خودشان را هماين استبداد فراگير که اک
در فساد، جنايت، غارت بيت . طلبان مستقر گرديده و استمرار پيدا کرده است

المال و کشت و کشتار به منظور استقرار استبداد دست اصالح طلبان امروزی، 
اشتباه نشود وقتی گفته می شود . همه جا بيش از اصول گرايان ديده می شود

مردمی که فکر ان اصالح طلب است و نه اصالح طلبان منظور سران ورهبر
کسانی هستند که می شود بهشان  اميدوار بود، و اينها آنان می کرده اند اينان 

  .را به آزادی و حقوقشان می رسانند

بازاگر بخواهيم صد درصد با خوش بينی هم به مسئله سران اصالح طلب و 
اری را از گفتار و اعوان و انصارشان نگاه کنيم، باز قدرت دوستی و قدرتمد

بعد از اولين  دوره رياست جمهوری .  کردارشان به خوبی آشکار می بينيم
که بر اثر تقلب بزرگ از  دينسوبه  ٨٨آقای احمدی نژاد و بويژه، از سال 

ما انقالبيون : صحنه قدرت به کناری رانده شده اند، جّو غالب  گفتمانشان
ثمر رسانده ايم، ما روزنامه ها و واقعی هستيم، ما انقالب را حمايت و به 

از ادعاهای دائمی آنان است و همينطور باز گشت  ...ما نشريات را آزاد کرديم،
به دوران طالئی امام خمينی، اجرای بی تنازل قانون اساسی، تقسيم قدرت، باز 

برای  .از اين قبيل است... و ، راه حل مشکل،گشت اصالح طلبان به قدرت
سراب ظرفيتهای اجرا نشده قانون «ف قانون اساسی مقاله اطالع از کم و کي

به پايان کتاب افزوده می » واليت فقيه مروری بر قانون اساسی اساسی ويا
  .شود

کمتر اصالح طلبی را مشاهده می کنيد که در مصاحبه ها، مقاالت، سخنرانی 
سرنوشت از آزادی و حقوق ذاتی همۀ انسانها، از داشتن حق اختيار تعيين ... و

از داشتن حق تعيين  ،همه در چهارچوب مرز سياسی جغرافيائی ايران
چگونگی نوع حکومت و اداره زندگی خود، از داشتن حق آزادی و استقالل 
همه برای رشد و تعالی، از حق برابری توزيع امکانات مادی و معنوی کشور 

و . ده باشند، سخن به ميان آور....برای همه احاد مردم کشور، از داشتن حق 
بدين جهت . يا مردم را در داشتن حقوق و آزادی واقعی خويش آگاه کرده باشند

است که قدرتمدار با وجودی که پس از معزولی و يا کوتاه بودن دستش از 
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خود را نشان می ...مؤلفه های قدرت، آزاديخواه، عدالت طلب، حقوقمدار و يا
مال و رفتار و گفتمانش نظر شود، دهد و معرفی می کند، اما اگر به دقت به اع

کامالً آشکار است که قدرت را اصل می داند و نه آزادی و حقوق ذاتی تمامی 
و بر اساس گفتمان قدرت، آزادی و عدالت و حقوق مردم را تبيين . انسان را

هر رژيم ديکتاتوری و هر قدرتمداری، نه تنها ناقدين و صالحين خارج . می کند
ی کند، بلکه خودی هائی هم که وارد نقد جدی خط قرمزها از خود را تحمل نم

و به همين علت اکثريت اصالح طلبان به جز اقلّی .  شوند، را تحمل نمی کند
سعی می کنند که به نحوی عمل کنند که به خط قرمزها نزديک نشوند و کسانی 

که اس و اساس سيئآت از همان محور قدرت  -را هم که به نقد محور قدرت 
انواع و اقسام صفتهای مختلف برانداز، آشوبگر، می پردازند، مورد  - است

چه به . قرار می دهند... تجزيه کننده کشور، جنگ افروز، تند رو، فرا قانون  و
حق مرحوم منتظری اصالح طلبی و عمل اصالح طلبان را تعريف و مشخص 

با اين سئوال  وی در رابطه. کرده که مرا از گفتن نکات بيشتر بی نياز می کند
يکی از انتقاداتی که گاهی مطرح می شود اين است که حضرتعالی در « :که

جريان حرکت هشت سالۀ اصالحات، مواضعی پرشتاب تر و تند تر اتخاذ می 
کرديد و همين امر بهانه به دست مخالفان می داد و موجب می گشت آنان با 

جريان . ی تر مقابله کنندانسجام بخشيدن به خود با حرکت اصالحات به طور جد
ايشان چنين »  .رانی سيزدۀ رجب حضرتعالی نمونۀ بارز اين انتقاد استنسخ

  :جواب می دهند

  :در توضيح اين مطلب نکاتی را يادآور می شوم« 

بارها گفته ام که اينجانب خود را مصون از خطا و اشتباه نمی دانم، ولی   -١ 
انتقاد فوق معموالً از سوی کسانی است که می خواهند به نحوی در يک نهاد 
حکومتی سمتی داشته و هر از گاهی يک انتقاد و اعتراضی به غير از محدودۀ 

فاسدی که به خاطر رفع آنها غافل از اينکه منشأ اکثر م. خط قرمزها داشته باشند
اصالحات مطرح شد همان خط قرمزهاست، وگرنه انتقاد از غير آنها تأثير 
چندانی به همراه ندارد و در اين حالت رفتن به سمت خط قرمزها مستلزم يک 
تضاد است، زيرا در ساختاری که واليت مطلقۀ فقيه را در بازنگری قانون 

طبيعی است که نمی توان با ماندن در داخل  اساسی به اصطالح قانونی کرده اند
 -حتی در سمت باالی اجرائی همچون رياست جمهوری –آن ساختاروچهارچوب
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ماندن درچنين ساختاری بدون قبول مشروعيت . به خط قرمزها نزديک شد
واليت مطلقه ميسورنيست وبا قبول مشروعيت آن، امکان جواز انتقاد و نزديک 

  .ه وجود نداردشدن به حريم واليت مطلق

معنای اصالحات اين نيست که جهت انتقادها به سمت انحرافی و غير  - ٢
هر حاکميت استبدادی چنين انتقادهائی را می پذيرد و . اصولی سوق داده شود

معنای اصالحات . چه بسا برای تظاهر به آزادی و دموکراسی تشويق هم می کند
سد سياسی و انحرافها که در بخش سياسی اين است که نقطه های اصلی مفا

منجر به سلب آزادی ها و تضييع حقوق مهم می شود، با منطق و بدون تعدی از 
اصول اخالقی، مورد نقد قرار بگيرد و مردم در جريان آن واقع شوند و به شکل 
معقول و از راه های مشروع و معمول در دنيا وضعيت نامطلوب را به 

م به قدم که متالزم با اصالحات است معنای قد. وضعيت مطلوب تغيير دهند
اهی مردم افزوده آگ يعنی با گفتن و نوشتن و تذکر دادن به تدريج بر. همين است

  .شود و آنان در مسير احقاق حقوق خود برآيند

يکتاتوری کوچکترين تجربه ثابت کرده است که هيچ حکومت استبدادی و د
در چنين . د و برخورد می کندکز اصلی قدرت خود را تحمل نمی کنانتقاد از مرا

وضعيتی آيا سکوت فعال معنائی دارد؟ آيا جز اين که مصلحان منتقد به راه خود 
ادامه دهند و محروميتهای احتمالی را تحمل کنند راهی وجود دارد؟ طبيعی است 
که مصلحان نمی توانند با قرار گرفتن زير لوای چنين حاکميتی به راه 

  .اصالحات تداوم بخشند

رانی سيزده رجب، من نظرم اين بود که بايد محوِر قدرت ندر مورد سخ - ٣
متمرکز که منشأ انسداد سياسی و بسياری از مشکالت است، مورد نقد قرار 

نه به . من در اين سخنرانی جز با منطق قرآن و روايات صحبت نکردم. گيرد
هر و جو. مقامی توهين کرده و نه مردم را به آشوب و تخريب دعوت کردم

محتوای اصلی صحبت من استناد به مفاهيم قرآن و نيز اظهار نگرانی نسبت به 
حريم مرجعيت و شکسته و وابسته شدن آن توسط اهرم های قدرت با استفاده از 

من در حقيقت از حقوق مشروع مردم و نيز از . نيروهای حکومتی و امنيتی بود
شايسته بود که مراجع و  .حريم مرجعيت شيعه و حوزه های علميه دفاع کردم

علمای حوزه نيز همصدائی می کردند تا اهرمهای قدرت از حريم مرجعيت 
حوزه ها و حثيت مرجعيت سوء استفاده نکنند و آنان را به مسيری نکشانند که 
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ولی متأسفانه ديديم که . به عزت و وجاهت تاريخی آنان ضربه وارد می کند
استفاده کردند و در روز حمله به بيت و اهرمهای قدرت از بعضی از آنان سوء 

حسينيه و دفتر من در تجمع مسجد اعظم قم، حمله کنندگان را تشويق و تقويت 
  .روحی کردند، و کردند آنچه نبايد بکنند

متأسفانه اصالح طلبان داخل حاکميت نيز از سر مصلحت انديشی يا ترس به 
رئيس جمهور  –ای خاتمی آق. شکل ديگری با استبداد همفکری و مماشات کردند

بعد از آورده شدن صدها شبه نظامی به خيابانها و حتی تعطيلی مدارس  - وقت
در چند استان و کشاندن دانش آموزان به تظاهرات و شعار عليه من، به طور 
رسمی به سئوال يکی از خبرنگاران خارجی به اين مضمون پاسخ گفت که 

مخالفت می کند، مخالفت با او هم معنای دموکراسی همين است که وقتی کسی 
.! آزاد باشد و در ايران يک کسی مخالفت کرده و مردم هم جواب او را داده اند

آيا ايشان نمی دانست اينها که به خيابان آورده شدند مردم عادی نبودند، بلکه 
ً از  اکثراً از پايگاههای بسيج و پادگان های سپاه بودند و دانش آموزان هم نوعا

ختياری نداشتند و آنان را به زور آوردند؟ آيا مخالفت با مخالف به معنای خود ا
ً ايشان از دموکراسی چنين  زدن و شکستن و زندان و حصر است؟ واقعا

  !تصويری در ذهن خود داشته اند؟

پس از آن هم در شورای عالی امنيت ملی به بهانه هايی همچون حفظ امنيت يا 
عليرغم نه  -قانونی مرا محصور کردند و بعد به شکل غير! حفاظت از جان من

با اعمال نفوذ بلکه دستور مستقيم مقام باالتر، اين  -چندان جدی بعضی مقامات
مرحوم آقای خلخالی می گفت آقای . حصر بيش از پنج سال به طول انجاميد

تا :" خامنه ای در پاسخ به اعتراض وی نسبت به ادامۀ حصر، به او گفته بود
و اگر مشيت خداوندی نبود و حاکميت ." م اين حصر پابرجا خواهد بودمن زنده ا

از کسالت من و برخی فشارهای داخلی و خارجی واهمه نداشت، هيچ گاه رفع 
  .حصر تحقق نمی يافت

می گفت، هنگامی که او اعالميۀ ) آقای کيميائی(از قراری که يکی از دوستان
انا  و انا عليه «ينيه با عنوان که بعد از حمله به خانه و دفتر و حس –مرا 

به معاون اصالح طلِب وزير کشور نشان داده بود، او  -نوشته بودم» راجعون
گويا به نظر آقايان کسی که !" مضمون اين نامه براندازی نظام است: " گفته بود

خانه و کاشانه اش مورد حمله و تخريب وحشيانه قرار گرفته است و خانوادۀ او 
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صی در معرض خطر است، يا بايد سکوت کرده و از حمله در منزل شخ
کنندگان  تشکر کند، و در غير اين صورت اگر صدای فرياد مظلوميتش بلند 
شد، يک حرکت مخالف اصالحات و در جهت براندازی انجام شده است؛ البته با 
گذر زمان بسياری از مسائل برای اين افراد که انشاءهللا نيت خير داشتند روشن 

  .ده استش

فرصت های زيادی را سوزاند  –ها عليرغم برخی دستآورد –آقای خاتمی  - ۴
البته عذر آقای خاتمی تا حدودی قابل قبول بود که با ...مردم را مأيوس کرد و

اين قانون اساسی و واليت مطلقه نمی توانست کار چندانی انجام دهد، ولی چرا 
ه خوبی بهره برداری نکرد؟ چرا از همين اختيارات قانونی و اندک خود نيز ب

گاه به تمجيد و تملق بعضی از کارهای مراکز قدرت را توجيه می کرد و حتی 
اخت؟ او که مردم را داشت چرا مشکالت خود را با مردم در ميان آنان می پرد

نمی گذاشت؟ آن گونه که مرحوم دکتر مصدق و امثال او در ساير کشورها از 
تحميل ها استفاده کرده و می کنند و چنانچه از طرف  اهرم قدرت مردم در برابر

مقامات باال مورد نهی و توبيخ قرار می گرفت با انتقال آن به مردم و با پشتوانۀ 
آنان مقاومت می کرد و حتی اگر در نهايت استعفا می داد برای هميشه به عنوان 

با پشتوانۀ  يک چهرۀ آبرومند و تأثيرگذار باقی می ماند و حرکت اصالحات نيز
ادامه می يافت؛ هر چند  –بيش از آنچه امروز در آن قرار داريم  –مردمی 

به اوين  –و يا حتی شخص آقای خاتمی  –ممکن بود اصالح طلبان بيشتری 
  .برده شوند و يا محروميتهائی را متحمل گردند

هنگامی که . تند روی امری است نسبی، و بايد با طرف ديگر مقايسه شود - ۵
ح طلبان سهيم در قدرت در طول چند سال گذشته رأس هرم قدرت را اصال

مورد نقد قرار نداده اند و عمالً در برابر او تسليم محض بودند، طبيعی است 
  .سخنان منطقی من در نقد از هرم قدرت تند تلقی می شود

برای ما بهترين الگو می ) ع(حکومتی حضرت امير از طرف ديگر، مشی 
حضرت قطعاً يک حکومت صالح و شرعی و مردمی بود؛ با  حکومت آن. باشد

اين حال آن حضرت حکومت خود را بی نياز از نقد نمی دانست بلکه از مردم 
می خواست که به نقد حاکميت آن حضرت بپردازند، آن هم انتقاد از رأس هرم 

حضرت نفرمود از افراد پائين و زير ...قدرت يعنی شخص آن بزرگوار
د کنيد، بلکه نقد و انتقاد را متوجه شخص خود فرمود که امام مجموعه انتقا
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  .المسلمين بود و در رأس حاکميت قرار داشت

انستند، مدتی بعد خود رانی مرا تند روی می دنبسياری از کسانی که سخ
شابه يا تندتر از آن مطرح کردند؛ اما اين زمانی بود که در حال از شعارهائی م

اعتماد عمومی از آنان سلب شده بود و لذا حاصل دست دادن قدرت بودند و 
  )۴(».چندانی نداشت

و اصالح  یفکر نکنيد، مسائلی را که مرحوم منتظری در رابطه با اصالح طلب
بان لطلبان گفته مربوط به گذشته است، اگر به دقت به گفتمان سران اصالح ط

برای مابقی انگشت شمار،  نفر حتی در خارج از کشور نگاه کنيد، به جز چند
خط قرمز ها همانها است که بوده و تغييری در نحوه فکری آنان حاصل نشده 

  . است

قدرتمدار تا قدرت را در دست دارد، خود مانع هر نوع آزادی، استقالل در 
فوق، و  مقدمه با توجه به .  رأی، عدالت و حقوق اوليه آحاد مردم کشور است

کوشش می  ری هر چه ملموستر شود،برای اينکه باز مسئله قدرت و قدرتمدا
و واقع شده نشان داده شود، که چرا جمهوری  شود تا با مثالهای روشن

 ديکتاتوری واليت و واليت مطلقۀ فقيه پايدار مانده و به حقوق آحاد ملت ايران
ی که در پی خواهد آمد، در عين حالی در سلسله مقاله هاي. گردن ننهاده است

هائی شده، اشاره می رود، به روش و منش که به رويدادهای ملموس واقع 
 ومی پردازد که بين جمهوری ديکتاتوری واليت و واليت مطلقۀ فقيه 

به عبارت ديگر يعنی هم حکومت . اپوزيسيون جمهوری يکسان بکار می رود
لفين روش و رفتاری را که در رابطه با واليت و واليت مطلقۀ فقيه و هم مخا

رفتار و  اين همانیو در حقيقت همين دارد  اين همانیبکار می گيرند،   هم
کردار مخالفين و يا اپوزيسيون با رژيم است که به صورت  موانع و 

سال گذشته جلوه گر شده و باعث عقيم و  یخاکريزهائی در طول سی و اند
وقتی دو دسته برای پيشبرد هدف . ن شده استناکام ماندن کوشش های مخالفي

خود از روش يکسانی استفاده  و يا آن را بکار می گيرند، طبيعی است آن که 
اهرمهای قدرت را در دست دارد، کوششهای مخالف خود را خنثی و عقيم می  

ممکن است بخشی و يا دسته هائی از مخالفين اين نظر را، نظری بی . سازد
عاری از حقيقت بپندارند و يا نويسنده را آرمان گرا و يا منطق، نادرست و 
اما وقتی که از راه عبرت لختی به خود آيند و کاله خود . ذهن گرا تصور کنند
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را قاضی کنند،  در اينکه برای ديکتاتوری واليت و واليت مطلقۀ فقيه حفظ 
د نظام و در دست داشتن قدرت اوجب واجبات است حرف نخواهند داشت و مور

  اما آيا برای مخالفين بدست گرفتن قدرت اساس کار نيست؟. پذيرش است

  مخالفين از هر دسته و گروه صاحب قدرت شدن را حق خود
  .می داند يعنی اينکه اصل قدرت است

  ،مخالفين غالباً با همان ابزار و وسايلی که رژيم عمل می کند
  .آنها نيز عمل می کنند

  ،رژيم  برای از ميدان بدر کرد ن مخالفين، اتهام، تخريب
  . بکار می برد.. توريه، دروغ و دروغ مصلحت آميز، و

  مخالفين چطور؟ آيا مخالفين رژيم از همين روشها استفاده
  نمی کنند؟

  مخالفين هم به همين سياق عمل می کنند و يکديگر را تحمل
کی از موانع اصلی وحدت نمی کنند و تحمل و تعامل نکردن يکديگر ي

  .شده است هو تشکيل جبهه ای با شرکت هم

در سيستمی که حرف يک شخصی  که بارها و بارها روشن شده،وجودی با  
اصالحات که پاسخگو به هيچکس و هيچ ارگانی نيست، فصل الخطاب است، 

ای اساسی که بزک شده به عنوان وسليه و باز در قانون  محلی از إعراب ندارد
در خدمت اجرای منويات ولی مطلقۀ فقيه است، چه جائی می تواند برای آزادی 

بخش مهمی از و حقوق ملت داشته باشد، تا اصالحات معنی بدهد، اما باز 
ی اينکه شايد روزی دل آقای خامنه ای رحم بيايد و به همين مخالفين به آرزو

به گزارشی که به دستم  و يا بنا. اصالح رژيم تن دهد، به خواب فرو رفته اند
رسيده، حتی بعضی از کسانی که حامی آقای مير حسين موسوی بوده اند و 

خاطر کارشان به زندان و داغ و درفش افتاده، نظير دادگاههای استالين، به 
رژيم در خطر است،  اينکه احساس خطر کرده اند و يا به آنان قبوالنده اند که

را به گردن گرفته اند، که رژيم را از خطر  بخشی از اعمال و اتهامات ناکرده
کوتاه سخن اينکه بدون توجه به اينکه چگونه . داخلی و خارجی نجات دهند

دست به دست می شود و قدرت دوست  و خودی نمی   قدرت اهرمهای مختلف
شناسد، هنوز بدان اميد که روزی نظام و يا آقای خامنه ای به هوش بيايد و 

دلسوِز نظام را باز گردانده و در تقسيم قدرت مثل گذشته دوستان و خودی های 
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و برای حفظ نظام هم که شده، روزی تن به اصالحات . آنها را سهيم گرداند
غافل از اينکه . بدهد، چشم خود را بر آنچه واقع شده و می شود می بندند

حصار گر و تماميت خواه می قدرت تقسيم بشو نيست و  ديکتاتورها هميشه ان
در مقاله های بعدی به مسئله قدرت و قدرتمداری و ديکتاتوری واليت و . ندشو

  . واليت مطلقۀ فقيه باز می گردم

کينه يکی از مهمترين خصلت ديکتاتورها است و به علت اين خصلت است 
که ديکتاتور همه چيز را می سوزاند و بر باد می دهد و هيچ کسی، حتی 

هاشمی رفسنجانی که تا فوت  .د تحمل کنددوستان سابق خودش را هم نمی توان
خمينی بر کرسی رياست مجلس تکيه زده بود، و بنا به اقرار خودش در 

و فوت آقای خمينی، تمام قوای کشور را با  ۶٨تا  ۶٠خاطرات روزانه از سال 
همکاری احمد آقا در دست دارد، حتی مانع بوجود آمدن رهبری جمعی 

  : توضيح اينکه. خودشان شده است

به آقای خمينی  املشی ربّانیبه نمايندگی آقای   ۶٣نيون در سال روحا
کشور پيشنهاد رهبری جمعی و يا شورای عالی مشاورين امام را برای اداره 

و آقای خمينی هم حرف روحانيون را رد نکرده و حسب گزارش ديدار . داده اند
  :، موافق کناره گيری کامل برای ايجاد رهبری جمعی بوده است١٣۶٣دی  ١٧

. احتمال کناره گيری کامل را مطرح کردند. ..  سپس به زيارت امام رفتم" 
  ) ۵. "(ل کردنددرخواست کردم که ديگر نفرمايند و مصلحت نيست و قبو

املشی که می دانسته بدون حمايت آقای هاشمی، طرح عملی  ربّانی آقای 
نيست به عنوان نماينده روحانيون برای  جلب حمايت از طرح پيشنهادی آنها 

  :    به مالقات آقای هاشمی رفته است ١٣۶٣دی  ١٨در

  ١٣۶٣دی  ١٨سه شنبه 

از من، برای تقويت پيشنهادی که جمعی از ....  املشی آمد ربّانی آقای " 
نظرشان اين . روحانيون به امام داده اند و امام آن را رد کرده اند، کمک خواست

است که امام، گروهی را معين کند که هدايت کشور را به عنوان مشاور امام يا 
ده شورای عالی تصميم گيری در امور کلی و سياست های عمومی به عه

  ) ۶." (بگيرند
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به مانند هر دروغگوی ديگری که هميشه فراموشکار می شود  آقای هاشمی
و می دهد، فراموش می کند که در ثر همان فراموشکاری همه چيز را لُ و بر ا

با وی مطرح کرده »  احتمال کناره گيری کامل را « روز قبل آقای خمينی خود
خدمتشان در اندرون «  يسد کهمی نو، »کناره گيری«برای خنثی کردن . است

تأکيد کردم الزم است، بيشتر با . تمايل به انزوا در امام پيدا شده است. نشستم
املشی بی  ربّانی و برای اينکه نشان دهد که حرف آقای » مردم حرف بزنند

« :پايه و مايه است، پيشنهادش را حمل بر کسالت و ناراحتی روحی می کند
مطالب زيادی گفت؛ اعصابش ناراحت است و کسالت  .املشی آمد ربّانیآقای 
  ».تأکيد کردم که به مسافرت بروند. دارد

بنا به اعتراف صريحی که می کند مانع از پيشنهاد می شود و جلو راه دسته 
. ای از روحانيون و خمينی را برای بوجود آمدن رهبری جمعی سد کرده است

تا زمينه بوجود آمدن رهبری  و آقای خمينی که می خواسته کناره گيری کند
وی خود بدين  ع کناره گيری آقای خمينی شده است وجمعی مهيا بشود، مان

  .مسئله اعتراف دارد

داشت  خود البته اين آدم فراموش کار و دروغگو که همه قدرت را در دست
با خبرگان امر فرموده که کارگردانِی سقيفه برای  و به هنگام فوت خمينی

با اين تفاوت که در آن دوران بعد از فوت  دست داشتدر اتعيين رهبری ر
پيامبر که همه می دانستند که پيامبر فوت کرده است، دست به تشکيل سقيفه 

در   وی .زده شد ولی در اين سقيفه کسی از فوت خمينی اطالعی نداشت
بعضی ها طرفدار رهبری شورائی و «:می نويسد ١٣۶٨خرداد  ١۴خاطرات 

قبالً در . و برای شورائی هم اسم هائی برده شد... فردی بودندبعضی رهبری 
مشورت های سران قوا و جمعی ديگر از بزرگان به اين نتيجه رسيده بوديم که 

رهبری را به  شورائی مرکب از آيات خامنه ای، موسوی اردبيلی و مشکينی
 وی با )٧(» .عهده بگيرند ولی در مذاکرات رهبری فردی رأی بيشتر آورد
به اين مطلب  .همياری احمد آقا مانع رهبری جمعی حتی روحانيون شده است

  در قسمت های بعدی باز خواهم گشت

عمالً « :که در جريان امور آن دوران بوده صريح می گويدهم آقای منتظری 
ودر نامه ) ٨(»آقای هاشمی و احمد آقا هر چه تصميم می گرفتند عملی می شد،

چند سالی ": خود، به آقای خمينی به ايشان گوشزد می کند ١٧/٧/۶۵مورخ 
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است که عمالً اداره کشور و انقالب را حضرتعالی به رؤسای سه قوه و شخص 
حاج احمد آقا سپرده ايد و همه کارها از ريز و درشت و تخصصی و غير 

عمل آقای موسوی تخصصی را بايد آقايان صالح بدانند و تشخيص دهند، و در 
نخست وزير تسليم آقايان خامنه ای و هاشمی و حاج احمد آقا است و آقای 
موسوی اردبيلی هم اهل مقابله نيست فقط نزد ما داد می زند که مخالفم ولی نمی 

آقای " :نويسد و يا در جای ديگر در خاطرات خود می) ٩."(توانم مخالفت کنم
احب رأی نبود و هر چه می گفتند بايد مير حسين موسوی نخست وزير، عمالً ص

عمالً آقای هاشمی و احمد آقا هر چه تصميم می گرفتند عملی می . انجام می داد
شد، حتی گاهی آقای موسوی نخست وزير از سوی خودش کاری می کرد آنها 

  )١٠..." (به او تشر می زدند

شت هر براثر رابطه نزديک و ويژه ای که آقای هاشمی با آقای خمينی دا 
عمل مخالف قانون اساسی که می خواست انجام بدهد، بناِم فرمان و يا دستور 

و نَُطق از همه کشيده بود و کسی هم جرأت نمی کرد . آقای خمينی انجام می داد
و چون می دانست . که بگويد، اين و يا آن مسئله مخالف قانون اساسی است

در اختيار داشتن قدرت عملی که بدون در اختيار داشتِن احمد آقا، تصاحب و 
نيست، او راهم با خودش يار و همراه کرده بود، و چون هدفى جز دستيابى به 
قدرت مطلقه و تملك قهرى و انحصارى حكومت و حاكميت نداشته و با استناد 

تا فوت آقای خمينی بوده که تمامی  ،به اعترافات زير، عمالً ولى فقيه در سايه
 :است ا در دست داشتهاختيارات واقعى قدرت ر

 ۶٠فروردين   ٨خاطرات  -١ 

خواست بفهمد كه  احمد آقا مى. سپس با احمد آقا صحبت هايى داشتيم"...  
گفتم ايشان اگر قانع باشد كه رئيس . باالخره ما با آقاى بنى صدر چه خواهيم كرد

جمهور در حد قانون اساسى باشد و از مقام رياست جمهورى عليه ارگانهاى 
 ) كتاب ۴٢ص "  (كنيم توانيم ايشان را تحمل قانونى سوء استفاده نكند، مى

 ۶٠فروردين  ٢٣خاطرات  -٢ 

اطالع يافتم كه حاج احمد آقا خمينى مصاحبه مطبوعاتى انجام داده و " 
ً هماهنگى نشان داده و  برخالف مصاحبه هاى گذشته، ايشان با خط امام نسبتا

  ) كتاب ۶۶ص "  (اش را محكوم كرده است موضعگيرى حسين آقا، اخوى زاده
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  ۶٠ارديبهشت  ٩خاطرات  -٣

حاج احمد آقا خمينی تلفن کرد و خواست که کاری برای آقای محمود " 
که اخيراً از معاونت پارلمانی وزارت خارجه ] ن. داماد آقای خمينی[بروجردی

محتشمی، توصيه ] علی اکبر[کنار رفت، در نظر گرفته شود و نيز برای آقای
 ».ودداشت که با آقايان علما، رابطه بهتری برقرار ش

 ۶٠خرداد  ٢٨خاطرات  -۴ 

آخر شب احمد آقا تلفن كرد و از اينكه پيام امام از تلويزيون پخش نشد " 
شكايت كرد و گفت پيام را در اجتماع مردم امجديه خوانده و مردم شعارهاى 

. از آقاى الريجانى توضيح خواستم. اند پرشورى عليه بنى صدر و ليبرال ها داده
عارهاى تند وقت زيادى صرف شد و به برنامه نرسيد گفت براى پاك كردن ش

  )  كتاب ١۶١ص . "  (شود بعد هم پخش مى

 ۶٠ تير ٢۴خاطرات  - ۵  

حاج احمد آقا هم امروز آمد به دفتر من و نگران بعضى از سم پاشى ها بود " 
 ) كتاب ٢٠٢ص ."  (و قرار شد اقدام كنم

 ۶٠تير  ٢٧خاطرات  -۶ 

اى كه براى يكى از آشنايان  حاج احمد آقا خمينى هم آمدند و راجع به پرونده" 
 ) كتاب ٢٠۶ص ."  (خواست پيش آمده بود كمك و رسيدگى عادالنه مى

  ۶٠بهمن  ٢خاطرات  - ٧  

اول شب احمد آقا آمد و در باره اينكه خواهرش در قم كالسهاى تعليم " 
ض حزب اللهى قرار دارد، چاره جويى بيسوادى تشكيل داده و اكنون مورد تعر

اى بگويد كه نهضت آزادى در تصميم رفتن  مشورت كرد در مصاحبه. داشت
اند كه ما كمك  اخيراً آنها گفته. امام از عراق به پاريس نقشى نداشته است

  ) كتاب ۴۵۴ص ."  (ايم كرده

هر احمد آقا كه مطلع بوده و يا شده كه آقاى هاشمى شخصى نيرومند و مستظ
هاى همه جانبه است و بدرستى فهميده است كه راديو و تلويزيون  به پشتوانه

ها، همه در دست  ها، ترورها، چماقدارى قواى سه گانه و سرنخ تمام سمپاشى
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به پرونده يکی از آشنايانش را نه » رسيدگی عادالنه «وى قرار دارد، از اينرو 
و يا دست می خواهد شمی از دادگستری و يا قوه قضائيه بلکه از آقای ها

. به خواهرش را در قم از وی  طلب می کند»  تعرض حزب الهی ها«برداشتن 
بسمت اهداف وى چرخيده و يا اغفال شده و  احمد آقابدين خاطر است که 

بصورت عاملى در دست وى عمل كرده است و آقاى خمينى را نيز احتماال بدان 
 . سمت سوق داده است

، "عبور از بحران" و مندرجات كتاب" اقرار عقال على انفسهم جايز"براساس 
قوه مجريه، مقننه، قضائيه و سازمانهاى مختلف لشكرى و كشورى، در زير 
سلطه آقاى هاشمى رفسنجانى بوده و رتق و فتق همه امور بدست وى صورت 

هيچ امرى از امور كشور نبوده است كه بدون صالحديد و . گرفته است مى
مسايل كشور را بسته به اهميت آن، در يكى . است ايشان انجام پذيرفته باشدخو

 :از مراحل سه گانه زير به اجرا در ميآورده است

كرده  مهمترين امور را با احمدآقا در ميان ميگذارده و سپس عمل مى -١ 
 )شوراى دو نفره(است 

كرده و به اجرا  اى شور مى امور و مسايل مهمتر را با احمد آقا و خامنه -٢ 
 )شوراى سه نفره(در ميآمده است 

اى، نخست وزير، موسوى  امور مهم را با مشورت احمدآقا، خامنه -٣ 
 ...نفره يا ۶شوراى )كرده است  اردبيلى و مسئول مربوطه حل و فصل مى

در اين سه شوراى مختلف، احمد آقا را البد براى همراه كردن نظر آقاى  
 .داده است خمينى با خود شركت مى

بود، کمی ديرتر  ١٣۶٠فکرنکنيد که آنچه در فوق آمد فقط مربوط به سال   
، تمامی اختيارت سه گانه قوای ۶٨خواهيد ديد که تا فوت خمينی در سال 

  .   کشور در اختيارش قرار داشته است

از اول انقالب تا استعفای بازرگان نخست وزير دولت موقت، حزب جمهوری 
خامنه ای و هاشمی قرار داشت، مستقيم  –ر دست باند بهشتی که در حقيقت د

بی سپاه پاسداران، دادگاههای بنام آقای خمينی ارگانهای انقال وغير مستقيم
انقالب، جهاد سازندگی که به دست دولت موقت ساخته شده بود، را تصاحب 
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با تشکيل . برای تصاحب کامل قدرت هنوز فاصله زيادی در بين بود. کردند
  . ۀ بهشتی اين فاصله کمتر شدلجلس خبرگان و تصاحب آن بوسيم

در مجلس خبرگان آقای  منتظری رئيس مجلس و آقای بهشتی نايب رئيس آن 
در . کرد انتخاب شدند ولی در عمل آقای بهشتی نقش رئيس مجلس را بازی می

مجلس خبرگان پيشنهاد قانون اساسی تهيه و تصويب شده دولت موقت و 
الب و تأييد مراجع و آقای خمينی به کناری نهاده شد و وسيله آقای شورای انق

منتظری و آيت، بحث تصويب و اختيارات واليت فقيه به صحنه آمد که بعداً 
معلوم شد که طرح از دکتر بقايی بوده که بوسيله آيت و اسرافيليان ابتدا با 

است  آقای منتظری مطرح شده و سپس از طريق آيت به مجلس آورده شده
).١١ (  

نظر به اينکه واليت فقيه با اسالم بيانگر قدرت آقای خمينی و ديکتاتوری  
همآهنگی داشت، آقای خمينی که تا آن زمان از )١٢(صلحای آقای بهشتی 

ای داشت و تا قبل از تشکيل مجلس خبرگان نامی  مليون و آزاديخواهان واهمه
سخت بر مخالفان  ،که مساعد ديد از واليت فقيه به ميان نياورده بود، زمينه را

  ).١٣(واليت فقيه تاخت 

آقای بهشتی که داعيه رهبری سياسی و رهبری مذهبی هر دو را با خود 
همراه داشت، واليت فقيه را برای صعود خود به قله رهبری سياسی و مذهبی 

آخوندهايی نظير  وی به نظر و استنباط من. کشور در جهت اميال خود يافت
پنداشت و به واليت فقيه اعتقادی  ی و منتظری را قبالً مرتجع میآقای خمين

نداشت، خود را روحانی روشنفکر مترقی خارجه رفته و زبان خارجه دان 
کسانی به هنگامی که آقای بهشتی در آلمان بود با وی حشر و . دانست می

ر توانند شهادت بدهند که آقای بهشتی که در زمان رياستش ب نشری داشتند، می
ديوانعالی کشور، اليحه قصاص کذايی را تهيه و آن را به اجراء گذاشت و 
حامی واليت فقيه گرديد، آقای بهشتی روشنفکر مترقی در آلمان و دوران قبل 

  . ه استاز پيروزی انقالب نبوده، بلکه بهشتی ديگری با همان نام و نشان بود

مجلس خبرگان به هر جهت وی برای طرح و تصويب واليت فقيه در     
کوشش کرد و چون در آن زمان طرح موافق ذائقه ساير روحانيون قدرت طلب 
و بويژه اکثر اعضای روحانی بی مايه و فرصت طلب مجلس خبرگان بود، 
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البته در طرح اوليه، اختيارات واليت . طرح از تصويب مجلس خبرگان گذشت
ر و چند نفر ديگر صد فقيه مطلقه بود اّما با فعاليت و شرکت فعال آقای بنی

قانون اساسی  ١۵٨و١۵٧و ١١٠وظايف و اختيارات رهبری محدود به اصل 
. گشت و در آن قانون رئيس جمهور همآنگ کننده سه قوه بود و نه رهبر

فرماندهی نيروهای مسلح، مستقيم و غير مستقيم، و کل قوه : موافق اين مواد
به هر حال تا قبل از انتخابات رياست . آمدقضائيه نيز به اختيار رهبر در

، اهرمهای قدرت در دست آقای خمينی يا حزب ۵٨بهمن  ۵جمهوری در 
اسالمی که آنهم در زير کوه آقای خمينی پنهان بود، قرار داشت،   جمهوری

  : عبارتند از

  

  کشوری و ارگانهای  نمايندگان رهبری در تمام ارگانهای لشکری و
    به صورت دولت در دولت  جديدالتأسيس 

   ائمه جمعه و جماعات و بِويژه ائمه نماز جمعه که مستقيم و بدستور
  آقای خمينی و يا دفتر وی منصوب شده بودند، 

   ارگانهای جديدالتأسيس سپاه پاسداران، دادگاههای انقالب، جهاد
گيری در آنها،  که با پوشش آقای خمينی، مديريت و تصميم... سازندگی و

  در دست حزب جمهوری قرار گرفته بود، 

  ،صدا و سيمای جمهوری اسالمی  

  ب که به امر رهبر در دست حزب اکثريت و وزنه سنگين شورای انقال
  بود

  خرداد و ١۵اطوری مالی بنياد مستضعفان و بنياد امپر...  ،  

   ،گسترش شبکه ايدئولوژی عقيدتی در ارتش و نيروهای انتظامی
  ای،  وسيله آقای خامنه

   به مجموعه اينها، اشغال سفارت آمريکا و بحران گروگانگيری و
دولت در دولتی که دانشجويان پيرو خط امام در پوشش آقای خمينی، 

ده بودند را بايد افزود که اين آخری به تنهايی موجب حذف بوجود آور
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ه افراد و محور بسياری و هتک حيثيت، شخصيت زدايی و افترا و تهمت ب
الشعاع خود  و کل سياست داخل کشور را نيز تحتسياست خارجی کشور 

  . قرار داده بود

که بعد از انتخاب آقای بنی صدر به رياست جمهوری به جز سپاه پاسداران 
در قانون اساسی رسميت يافته بود، مابقی ارگانها غير قانونی بود و بنی صدر 

و همين امِر مخالفت با وجود ارگانهای . کوشيد که آنها را حذف و يا مهار کند
و  -و يا حقيقت را بخواهيد ارگانهای تصاحب کننده انحصاری قدرت  - انقالبی 

مجلس (= وی در مجلس کذايی بودن دولت در دولت يکی از مهمترين اتهامات
که اکثريت آن اعضاء حزب جمهوری اسالمی  )بررسی عدم کفايت سياسی

  .بودند شمرده شد

و شکست سخت حزب  ۵٨بهمن  ۵در  آقای بنی صدرپيروزی  بعد از
و بعد از آنکه آقای خمينی در  در انتخابات رياست جمهوری جمهوری اسالمی

روز پس از تنفيذ حکم رياست  ١۵، يعنی درست ۵٨بهمن  ٣٠تاريخ 
ر را به نمايندگی خود به سمت فرماندهی کل نيروهای صد جمهوری، آقای بنی

  . برد ای به سر می مسلح منصوب کرد، ارتش در يک وضعيت آشفته

ی کشور در هر زمان و مکانی باشد، چه ارتش کشور که بايستی حافظ مرزها
به لحاظ اعدام و زندانی کردن غالب فرماندهان آن و چه به لحاظ خارج شدن 

اش نيز بدليل جو ترسی که از انقالب بر آنها  نفراتش در اثر انقالب، ته مانده
  .    مستولی گشته بود، در وضعيت بس بهم ريخته ای قرار داشت

يستم فرماندهی ارتش که از رأس تا ذيل آن کسی، بدليل همين بهم ريختگی س
گری و توان نظامی در  کرد، روحيه نظامی برد و تبعيت نمی از کسی فرمان نمی

برد و با  ای به سر می ارتش از بين رفته و در ترس و هراس و وضع آشفته
که تحريم نظامی و اقتصادی، ارتش را از دريافت ادوات نظامی و   وجودی

طلبان گروههای   محروم ساخته بود، کشور در کردستان با تجزيهقطعات يدکی 
مسلح، عوامل بيگانه و صدام روبرو بود و در بعضی نقاط ديگر نظير ترکمن 
صحرا و خوزستان گروهها به کارهای ايذائی پرداخته و به خاطر نبود امنيت، 

اهراً در ساير نقاط نيز که ظ. بردند مردم آن نقاط در ترس و وحشت به سرمی
امنيتی نسبی وجود داشت، بدليل وجود مراکز متعدد قدرت آرامش را بهم 
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در چنين وضعيتی که حاکم بر کشور و ارتش بود، آقای خمينی، . ريخته بودند
ر تفويض کرد و اين امر نيز به صد فرماندهی کل نيروهای مسلح را به آقای بنی

خطير حفظ آزادی و استقالل کشور، لحاظ روانشناسی و احساس مسئوليت 
  .وظيفه بنی صدر را در برابر کشور و ملت چند برابر کرد

آمد، دوستان و همکاران  هر از گاهی که مسأله حادی بوجود میدرآن زمان، 
کردند،  ای برگزار می ر برای تبادل نظر با حاج احمد خمينی جلسهصد آقای بنی

رسيده بود، شبی  خود که بحران کشور به اوج ۵٩بهمن از جمله در دی و يا 
ر به صد آقای احمد خمينی را برای مذاکره و گفتگو با همکاران و دوستان بنی

در حين بحث احمد آقا مطلبی در رابطه با ارتش گفت که . منزل ما دعوت کردند
ست پس چرا ها از وی پرسيد وقتی نظر آقای خمينی چنين ا يکی از بچه

ر تفويض کرد؟ وی جوابی سخت صد فرماندهی کل قوا را به آقای بنی
آنوقت ارتش بهم ريخته بود و فرمانده کل : دار داد، گفت انگيز و معنی عبرت

قوايش که شاه در آن به مانند تيرک وسط خيمه که تمام خيمه بر حول تيرک 
ارتش يک فرماندهی . وجود نداشت حال آن ميله. ماند، بود وسط برپا می

خواست که نقش شاه را برايش بازی کند و اين کار از عهده روحانيون  می
  ) نقل به مضمون. (ر برای آن بهترين انتخاب بودصد و بنی. آمد برنمی

بعد از تشکيل سپاه و بعد از زمزمه انحالل ارتش، روحانيت حاکم و بويژه 
می برای قبضه کردن قدرت از هر فرصتی سود می جست حزب جمهوری اسال

و چون از ارتش نگران بود، به هر وسيله ممکن در صدد تضعيف ارتش 
د، از هر بهانه ای سود می برآمدند و برای اينکه سپاه را جانشين ارتش  کنن

، بهانۀ خوبی برای قلع و قع بخشی از فرماندهان هم کودتای نوژه .جستند
خشی ديگر در اختيار روحانيت حاکم و حزب جمهوری و نظامی و حذف ب

اما همان ارتش متالشی شده وقتی .  سازمان مجاهدين انقالب اسالمی قرار داد
، که عراق ۵٩شهريور  ٣١آزادی و استقالل عمل را در خود يافتند، در تاريخ 

و کار بس بزرگ و شگرفی که بنی . به ايران حمله کرد از خود معجزه ساختند
ر با ارتشيها کرد، همان بيدار کردن نيروی نهفته آزادی و غرور استقالل صد

به همين علت اينجانب در . در عمل برای حفظ و حراست از ميهن خود بود
روز پس از حمله همه جانبه  ٩درست ١٣۵٩مهرماه  ٨تاريخ سه شنبه  

هوائی، دريائی و زمينی عراق به ايران که ارتش جلوی پيشروی عراق را 
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بعضی نکات » ...اگر ارتش نبود«  رفت و آن را متوقف ساخت، در سرمقالهگ
  :را سربسته يادآور شدم

ماهی که از پيروزی  ١٨ايران و در طول  بعد ازپيروزی انقالب اسالمی« 
. انقالب می گذرد، بعضی ازگروهها و سازمانها انحالل ارتش را خواستار بودند

عليه ارتش جمهوری اسالمی ايران  تا توانستنداين گروه های سازمان يافته، 
عمل کردند و درخط انحالل ارتش کوشيدند که طبعاً هدفشان سپردن کشوروحفظ 

بدست اين گروهها که در عمل بخاطر ناتوانی و بيگانه ....مرزها وو حراست از 
  .بودنشان با ملت، افتادن دردام بيگانگان را در پی داشت

 پرداختند، گروههاوکسان ديگری نيزبه تضعيف روحيه وهرج ومرج درارتش
ايران نيزراه و روش ُحررا انتخاب کرد و در  ارتش جمهوری اسالمی... 

زمايش تاريخی خويش چه سربلند و پيروز در پيشگاه ملت مسلمان ايران وچه آ
  ) ١۴(»  . آزاد و رستگاردرنزد خداوند گرديد

درهر حال وقتی فرماندهی کل قوای مسلح به رئيس جمهوری واگذار گرديد و 
توانست با بيدار کردن انگيزه و روحيه دادن به فرماندهان ارتش و آگاه 

داد خود و دادن مسئوليت به خودشان، ارتش را بازسازی و کردنشان به استع
فعال کند، محبوبيت وی در بين نيروهای مسلح روزافزون شد، حزب جمهوری 
اسالمی و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، پيشنهاد انحالل ارتش را، مطرح 

در غياب آقای بنی صدر طرح را برای بحث و تصويب به شورای . کردند
به آنان گفته بود که  ه بودند که در شورای انقالب، مهندس بازرگانانقالب برد

با اين طرح شما داريد کودتا می کنيد و اگر می خواهيد سر رئيس جمهور را 
 .ببريد اقالً بگذاريد خودش هم باشد

 ٣٢مرداد  ٢٨به بهانه جلوگيری از تکرار کودتای  طرح را آقای بهشتی     
" به شورای انقالب برده بود که بموجب آن طرح هيئتی مرکب از نمايندگان

کميته های انقالب، سپاه پاسداران  و دادگاههای انقالب تشکيل می شد و اين 
هيئت مسئوليت تصفيه کامل ارتش تا مرحله انحالل و ادغام آن در سپاه 

. ا بطوريکه ارتش بطور کامل در اختيار سپاه در آيد بعهده  داشتپاسداران ر
رئيس جمهور و فرمانده کل قوا پس از بازگشت به تهران و  آقای بنی صدر

همراه با اصل طرح آقای  ١٣۵٩خرداد  ٢۵اطالع از طرح، در نامه ای بتاريخ 
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سر اين حادثه سازيها، در گردانندگان  يک «  :را در جريان می گذارد خمينی
اينها چگونه خود فريب خورده اند و افراد سپاه را فريب داده . سپاه انقالب است

( اند؟ يک نظر وهم آميز که در پيشنهادی که برای تصويب در شورای انقالب 
) ١۵(»  ...تهيه شده بود، آمده است و آنرا بحضور فرستادم ) در غياب اينجانب

عمالً تا حذف بنی صدر اجرای اين طرح غير ممکن بود و بنی صدرتا  اگر چه
ولی بعد از . ، مانع از طرح انحالل ارتش و ادغام آن در سپاه گرديد۶٠خرداد 

برکناری بنی صدر از رياست جمهوری و کشته شدن بهشتی به شکل ديگری 
آن طرح تعقيب شد و اين بار گام به گام به تضعيف ارتش پرداخته و مرتب از 

ور مسلط ارتش کنده و بر سپاه افزوده گشت تا سرانجام سپاه را بر ارتش و کش
، برای حذف رياست جمهوری و به دست گرفتن ۶٠در خرداد . ساختند

عبور از «انحصاری قدرت گزارش های روزانه آقای رفسنجانی در کتاب 
به دستور رئيس ديوان عالی کشور آقای  ۶٠خرداد  ١٧در : گويا است» بحران

فله ای دکتر بهشتی و حکم آقای الجوردی دادستان انقالب مرکز، روزنامه ها 
 ٢٣و در  ».حمله به دفاتر همآهنگی زياد است« :خرداد٢٢بسته می شود، 

تظاهرات پراکنده ای عليه و له آقای بنی صدر در تهران و شهرستانها « :خرداد
خرداد محل  ٢۵در  » .چند نفری هم تا به حال تلف شده اند. رخ می دهد

ب، صدای نزديک غرو « .مسکونی رئيس جمهور مورد حمله قرار گرفت
بعداً معلوم شد، در حياط کاخ مسکن بنی صدر، انفجار رخ . انفجار مهيبی آمد

ممکن است کار خودشان باشد و ممکن است از مخالفانشان، بعداً . داده است
سپاهيان را از جبهه جنگ خوزستان به «  :خرداد ٢٨در  » .روشن خواهد شد

و بهشتی شب به ديدارشان تهران آورده و در پارک خرم اسکان داده و هاشمی 
و رئيس جمهور که هنوز قانونی رئيس جمهور است، را وادار به »  .رفته اند

مخفی شدن می کنند و حکم اعدام باغی با غين او در رسانه ها منتشر می 
و به دين ترتيب و با به خدمت گرفتن سپاه پاسداران، دادگاههای انقالب . شود

المی آخرين صحنه حذف رياست و چماق به دستان حزب جمهوری اس
  . جمهوری برای يک کاسه کردن قدرت، به کار گرفته می شود

تا بهشتی زنده بود، کل قوه قضائيه به فرمان خمينی در اختيارش قرار     
گرفت و در سمت دبير کلی حزب و اشراف بر ارگانهای فوق، مستقيم و غير 

هانش در عين حالی که به مستقيم ارگانهای مزبور و بويژه سپاه که فرماند
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دنبال کسب قدرت بودند، ولی ظاهراً برای تصاحب کامل قدرت به فرمان حزب 
جمهوری اسالمی عمل می کردند و  عمالً و در حقيقت در دست دکتر بهشتی 

بعد از کشته شدن بهشتی تا فوت خمينی آقای هاشمی با داشتن . قرار داشت
احمد خمينی، تمام ارگانهائی که در رابطه نزديک با خمينی و همراهی کامل 

فوق ذکر شد، به اضافه دولت، اينها يکسره در يد اقتدار هاشمی در آمد و به 
طوری که در اين دوره خواهيد ديد، خامنه ای گر چه در بعضی مواقع نظر خود 
را عنوان کرده است، اما در ظاهر تابع هاشمی رفسنجانی نظير بچه ای گوش 

عمل می کرده که آقای هاشمی تصور کرده که هميشه در به فرمان به نحوی 
در بخشهای بعدی خواهيد ديد، حتی  که و به طوری. اختيارش باقی خواهد ماند

وقتی آقای خامنه ای در مقام رياست جمهوری است، در رابطه با نخست 
موسوی مانع می شود که خامنه ای بتواند از حق قانونی خود استفاده  یوزير

. کند و او ر ا مجبور می کند که تن به نخست وزيری موسوی و وزيرانش بدهد
که قرار می شود، سپاه پاسداران را به نيروی سه گانه  زمانیو حتی در 

کند ولی  زمينی، دريائی و هوائی مجهز کنند، او نظر مخالف خود را بيان می
با وجودی که آقای خامنه ای رسماً . عمالً خود را تابع هاشمی نشان می دهد

امام جمعه تهران است و آقای خمينی او را به امامت جمعه تهران منصوب 
کرده بود ولی عمالً آقای هاشمی رفسنجانی آن را تصاحب کرده و مديريت و 

ی برای اقامه نماز جمعه چگونگی اجرايش در اختيار وی  است و آقای خامنه ا
خواسته هفته ای  و اگر آقای خامنه ای می. بايد با مجوز هاشمی عمل کند

امامت ايشان برگزار شود بايد آقای هاشمی به وی اجازه  خاص نماز جمعه به
  : توجه کنيد. می داده است

  

   ١٣۶٣تير   ٢٠چهار شنبه   

بخواند، ] کاشانی[ی چون نماز جمعه اين هفته را قرار شد که آقای امام«
فراغتی پيش آمد؛ معموالً در هر ماه، دو هفته من و يک هفته آقای خامنه ای و 
يک هفته، يکی از سه نفر آقايان مهدوی کنی، موسوی اردبيلی و امامی کاشانی 

  ) ١۶(».نماز جمعه را اقامه می کنيم؛ تدابير امر با من است

  ١٣۶٣شهريور   ٢١چهار شنبه 
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خامنه ای ظهر تمايل کردند که نماز جمعه اين هفته را اقامه کنند؛ آيت هللا « 
به آقای امامی اطالع دادم و قرار . محول کرده بودم] کاشانی[قبالً به آقای امامی 

  )١٧(». شد ايشان بروند

تحقيرهائی که  آگاه و ناخود آگاه آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به آقای 
اما چون قدرت . خامنه ای روا می داشت، کينه وی را در دلش انباشته می کرد

را در دست وی قبضه می ديد، آن را تحمل می کرد تا اگر زمان، فرصت در 
ان خيلی زود اختيارش گذاشت، همه آن ها را جبران و تالفی کند و از قضا زم

اين فرصت را با دست خود آقای هاشمی، در اختيارش قرار داد و به شرحی که 
بعداً خواهيد ديد، وی بساخت قدرت و پهن کردن ريشه قدرت شخصی خود در 
تمامی سازمانهای لشکری و کشوری و ارگانهای انقالبی دست زد و به جبران 

ش بر سرش آورده بود، به و حتی باالتر از بالهائی که دوستپرداخت مافات 
 :  مختصر اينکه. آورد دوستش گذشته بر سر  تالفی

فرماندهان باالی نظامی سپاه و بويژه محسن رضائی فرمانده سپاه  که از     
تا اوايل رهبری آقای خامنه ای با ضرب و زور هاشمی رفسنجانی  ۶٠سال 

عمل می کرد و هر  حاکم بر سپاه بود و آقای هاشمی به مانند نوچه خود با وی
جا که مشکلی پيدا می کرد، فوری هاشمی به کمکش می آمد و با در دست 
داشتن و کمک سپاه  بود که يک کاسه، قدرت را در دست خود حفظ کرده بود، 
آقای خامنه ای با قدرت مطلقه ای که قانون اساسی با دست هاشمی در 

های مسلح و برادرش دمحم نيرو فرماندهیازخودش را  اختيارش قرار داده بود، 
 فرماندهی کل سپاه را نيز از. هاشمی را از مدير عاملی صدا و سيما برداشت

و سپس گام به گام دست به تصفيه سپاه و ساير ارگانها  گرفت محسن رضائی 
  . از هواداران و طرفداران هاشمی دست زد

شتند، و هم هاشمی و هم خامنه ای با وجودی که ارتش را در اختيار دا    
عليرغم اينکه فرماندهی يگانهای مختلف ارتش را ظاهراً  در دست  افسران 
مکتبی قرار داده بودند، ولی هيچگاه به ارتش تکيه نمی کردند و از آن هميشه 
واهمه داشتند و به خاطر همين ترس و واهمه بود که از همان اوايل کوشش 

و در نهايت آن را به  شد که ارتش را منحل و يا ضعيف و ضعيف تر سازند
تضعيف در مقاله های بعدی چگونگی حذف و. دزائده ای از سپاه در آورن

ارتش و حاکم و مسلط کردن سپاه بر ارتش و سپس بر کل مقدرات کشور را با 
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اما اين تحقيق با از قلم انداختن تغيير و تحول و تجربه . هم مطالعه خواهيم کرد
 بخش لذا در. ای است و عادالنه نخواهد بوددوران بنی صدر، تحقيق دم بريده 

  . بعد به اين تجربه می پردازم

  

- ب  ارتش تضعيف يا و انحالل اصلی مانع صدر، بنی   

 جانبه همه وتضعيف ارتش درانحالل وشرکاء بهشتی نشدن موفق

  آن
بدون نگرش و پرداختن به تجربه دوران رياست جمهوری و سمت فرماندهی 
کل قوا بهنگام مسئوليت بنی صدر، و حذف بخشی از تاريخ، تحقيق ناقصی از 
کار در خواهد آمد، الجرم الزم آمد که بطور فشرده و مختصر جريان و تجربه 

  : اين دوران را، مورد مداقه قرار دهيم

صد در صد آنچه می گويم منطبق بر واقعيات رويداده  من مدعی نيستم که    
شده است ولی تا جای ممکن نهايت سعی و کوشش خود را به کار برده ام که 
اوالً آنچه می گويم متکی بر اسناد و مدارک واقعی و انکار ناپذير باشد و ثانياً 
ً اگر چيزی هم به ضرر خودم و  خالف حق و حقيقت و يا دروغ نگويم و ثالثا

قضاوت هم با خوانندگانی است که تا به حال . اعمالم بود، از گفتنش طفره نروم
. نوشته های مرا مطالعه کرده و يا به بعضی از مصاحبه هايم گوش فرا داده اند

و البته بر آنهاست چه از نسل انقالب و چه بويژه نسلی که بعد از انقالب پا به 
ن دوران ندارند که در پی تحقيق و عرصه وجود نهاده اند و درکی از وقايع آ

کند و کاو رويدادها برآيند و منابع مختلف را از زوايای گوناگون بدقت مطالعه 
و بررسی کنند تا حقيقت را از پس پرده سياه سانسور و فريب و جعل و 

مرحوم منتظری در مورد رابطه . تحريف و تزوير به رُوشنای حقيقت باز آورند
ی همجوار در همان اوايل انقالب وقتی هنوز آقای خمينی ما با دنيا و کشورها

هر : به امام گفتم«  :در قم سکونت داشت، نکاتی را به ايشان يادآور می شود
انقالبی که در دنيا به پيروزی می رسد معموالً هيأتهای حسن نيت برای 
کشورهای مجاور می فرستد و خط مشی خود را برای آنها توضيح می دهد و با 
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ا تفاهم می کند، و اين گونه که امروز عراق و ديگران تحريک شده اند و آنه
بجا است هيأتهای حسن نيت . دائماً بر عليه ما تبليغات می کنند، خطرناک است

" برای کشورهای مجاور فرستاده شود تا يک مقدار اين تّشنجها کاهش پيدا کند
ما که : " من عرض کردم" ول کن ما کاری به دولتها نداريم: " ايشان فرمودند

باالخره اينها دولتهائی هستند در . نمی خواهيم دور کشورمان ديوار بکشيم
نخير ما می : " ايشان فرمودند" مجاورت ما و وحشت اينها را فرا گرفته است

اصالٌ ايشان هيچ حاضر نبود که اسم اين ." خواهيم دور کشورمان ديوار بکشيم
ه در مغز ما بود که ملتها مالک هستند در نظر امام همان ک. دولتها به ميان بيايد

اين خط فکری آقای ) ١٨(» .هم همين مسئله بود و می فرمودند ملتها با ما هستند
ما می خواهيم دور کشورمان «  و يا» ما کاری به دولتها نداريم «  خمينی که

گين خط فکر همۀ ديکتاتوران عالم است که وقتی کشور را در ن» ديوار بکشيم 
د بدون توجه به وضعيت کشور، غرور بی حد و حصر و نانگشتر خود می بين

ديکتاتور . احساس منجی بودن به آنها دست ميدهد و آقای خمينی نيز چنين بود
از هر قماش و سنخی که باشد، خودش را يك شخص برگزيده و نجات بخش به 

كند و  قى مىاى الهى براى بشريت تل آورد و وجود خودش را عطيه حساب مى
الجرم وظيفه سنگين نجات كشور خويش و جهان را برگرده خود احساس 

به هر كسيكه . نمايد  اى در تاريخ براى خود مشاهده مى كرده، جايگاه ويژه
نسبت به اين جايگاه ويژه برخورد كند و يا نظراتش مخالف وى باشد، مشكوك 

اين . دهد خود راه نمى شود، در حذف و از بين بردن او كوچكترين ترديدى به
است كه در حذف ياران مشكوك و از بين بردن دشمنان واقعى و غير واقعى 

در چنين حالتی وی در ساختن بهشت . شود خود، سخت بى رحم و ظالم مى
دهد، كشت و كشتارهاى  آل خويش ترديدى به خود راه نمى ذهنى و جامعه ايده

كند و يا اصال چيزى به  وه مىبى حساب و وسيع در نظر او موجه و اندك جل
چون آنان و از جمله خمينی، به آن جايگاه ويژه خويش در . آيد حساب نمى

انديشند و هرآنچه كه آنان را به خيال واهی خود به اين هدف مقدس  جهان مى
نزديك و نزديكتر كند، عملى شرعى، پسنديده و خدائى است و اگر براى رسيدن 

هاى وسيعى از بين بروند و  نان، الزم باشد كه تودهبه اين هدف متعالى ذهنى آ
يا بخشهايى از كشور ويران گردد، در نظر آنان و در مقايسه با آن هدف متعالى 

آيد و اعمال در نظر آنان بدينگونه و نسبت به آن هدف و  چيزى به حساب نمى
ديگرانی که خود در بدست آوردن ) ١٩.(شود جايگاه ويژه، ارزيابى مى
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ری قدرت هستند، آگاه به يک چنين موقعيت ويژه برای رهبر، مدام او را انحصا
در اين خط و ربط تشويق و تهييج می کنند و غالباً بنام و يا فرمان او استبداد 
را بر ملت تحميل و خود بعداً و يا همزمان در جايگاه رهبر و بنام وی عمل می 

رمان مينی، آقای خلخالی به فبا اين ديدگاه است که قاضی القضات آقای خ. کنند
 ،زندانيان فرمان کشتار فله ای هم و خودش  وی مثل خيار چمبر آدم می کشت

 گردانندگان را صادر می کند و در حقيقت به دست محکمه محاکمه وبدون 
     .اطالعات می سپرد

خرداد   ١٢درکنفرانس بين المللی بررسی جنايات آمريکا در ايران در تاريخ   
هيئت به نمايندگی از سوی ملت و احزاب بيش از   ١٠٠که با شرکت   ١٣۵٩

کشور که به خاطر مسئله گروگان گيری و حل اين مسئله به نفع ملت ايران  ۵٠
درپايان کار کنفراس جمع شرکت کننده در آن به ديدار رهبر . آغاز بکار کرد

کننده اظهار آقای خمينی در سخنرانی خود برای هيئتهای شرکت . انقالب رفتند
يک ملتی که شهادت را می طلبند و دعا می خوانند برای شهادت، ...«:داشتند

اينها از دخالت نظامی می ترسند؟ اينها از حصر اقتصادی می ترسند؟ همه عالم 
درهای ممالکشان را به ما ببندند همه و ما باشيم، اين عده ای که، سی و چند 

نيم يک ديواری دور ايران بکشند و ما را ميليونی که در اين ايران زندگی می ک
در ايران حبس بکنند، ما اين را ترجيح می دهيم به اينکه درها باز باشد و 

ما می خواهيم چه بکنيم که به اين تمدنی که از . چپاولگران بريزند به مملکت ما
توحش بدتر است، اين تمدنی که حيوانات بيابان در رفتارشان از آنها بهتر است 

  ) ٢٠(»  .می خواهيم چه بکنيم به اين تمدن برسيم؟ما 

و همه منتظر بودند که آقای خمينی با ايراد سخنانی از رأفت و الفت 
از  که برعکس، تمام هيئتهای شرکت کنندهمهربانی، سخنانی بر زبان آورد 

مات و مبهوت مانده بودند و البته نتايج کنفرانس را هم به باد  چنين سخنانی
آقای خمينی و روحانيون حاکم که در . داد و بر شدت حمالت به ايران افزود

صدد تصاحب انحصاری قدرت بودند، هرچه از جانب بنی صدر و فرماندهان 
ين می گفت ا. نظامی به او گفته می شد که صدام در صدد حمله به ايران است

ارتشی ها اطالعات غلط می دهند، و می خواهند دست روحانيون را از ارتش 
وبعد ازحذف بنی صدر، مرتب زعمای لشکری و کشوری جهموری . کوتاه کنند

اسالمی  بنی صدر را مقصر اعالن می کردند که اطالعات به موقع به آقای 
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آقای هاشمی  ١٣۶١خمينی نداده است ولی حاال، و بعد از اينکه خاطرات سال 
منتشر شد، معلوم می شود که حق با  ١٣٨۵رفسنجانی چاپ اولش در سال 

بنی صدر و ارتشی ها بوده است که مرتب گزارش می کرده اند، که صدام در 
، خود می ۶١شهريور  ٢٠آقای هاشمی، در خاطرات. صدد حمله به ايران است

ورد تجاوزهای در م] در ارتش[کتابی را که دفتر مشاورت امام « : نويسد
تجاوز  مقدماتی  قبل از شروع رسمی جنگ تهيه کرده خواندم که حدود سيصد

اسناد . ايران به عراق در همان تاريخ آورده استرا با ذکر نامۀ اعتراضيه 
» .خوبی برای متجاوز معرفی شدن عراق دارد و نظرم اين است که منتشر شود

به آقای خمينی می دادند و  اينها همان گزارشهائی است که نظامی ها) ٢١(
ايشان  اصالً گوشش بدهکار اين گزارشها نبوده است و می فرمود که اينها را 

و . ارتشی های می سازند برای اينکه دست روحانيت را از ارتش کوتاه کنند
هنوز کتاب ياد شده در ايران منتشر نشده است و تا اين رژيم حاکم است من 

  .منتشر شودگمان نمی کنم که اين کتاب 

ط امام که در قم در آقای خمينی چشم و گوش بسته به دانشجويان پيرو خ
آنچه من می فهمم ... « :به ديدار وی رفتند، خطاب به آنان گفت ٨ ۵ ديماه 

است که آمريکا نه دخالت نظامی در ايران می خواهد بکند و نه حصر  اين 
... می داند خودش هم . اگر هم حصر اقتصادی بکند پيروز نمی شود. اقتصادی

شايد صحبتهايی که در مورد دخالت نظامی يا حصر اقتصادی می کنند، برای 
آنطرف و از اين چيزی که در  اين معنا باشد که اذهان ما را منحرف کنند، به 

  )٢٢(»   .کشور ما می گذرد، غافل سازند

م تهديد عليرغم فهم وی، آمريکايی ها هم ايران را حصر اقتصادی کردند و ه
صدام، بدست وی  به جنگی که کرده بودند، از طريق در باغ سبز نشان دادن به 

ساله کردند و به آقای خمينی نيز جام  ٨آن را عملی و کشور را درگير جنگ 
   .زهر نوشاندند

طی مصاحبه ای با آقای خمينی  ۵٨ آذر  ٩آقای اريک رولو، مخبر لوموند، در
يری و احتمال وقوع جنگ سئوال کرد و اينکه از وی در باره بحران گروگانگ

   : شما در باره بحران کنونی ايران چه فکر می کنيد، گفت

اما . بحران کنونی ايران يک بحران نيست که ما از آن خوفی داشته باشيم«  
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مطلبي است از شيخ  راجع به اين که يک وقتی جنگی پيش می آيد ولو اينکه يک 
ی کند که گفته است من از گاو می ترسم برای اينکه الرئيس ابوعلی سينا نقل م

    .اسلحه دارد، عقل ندارد

و آقای کارتر هم ثابت کرد اين مطلب را معذالک نخواهند گذاشت چنين کاری 
جنگ پيش . پيش بيايد بکند ملتها و دولتهای بزرگ نمی گذارند که چنين جنگی 

  ».اين جنگ می ترسند آمدن معنايش جنگ جهانی سوم است و همه قدرت ها از
)٢٣(  

نظر به اينکه هدفش انحصار قدرت در دست روحانيت بود، چشمش به امور 
ديگر بسته بود و مصلحينی هم که مسائلی را به او گوشزد می کردند، يا آنها 

و آن . را نمی شنيد و يا نمی ديد و يا آن را به مسائلی ديگر تعبير می کرد
درت بعد از او بود و يا حتی در زمان حياتش کسانی هم هدفشان قبضه کردن ق

به نمايندگی مستقيم و غير مستقيم او عمل می کردند، با دادن اطالعات غلط 
ج می کردند و استوار نگه يمتناسب با تفکرش، او را در اين خط تحريک و تهي

، ١٣۵٩آبان   ١٢به همين علت موضع فوق را دو باره در تاريخ  . می داشتند
دانشجويان پيرو خط امام تکرار کرد، منتها اين بار که جنگ شروع در جمع 

آن چيزی ...«:انزوا و فوايد آن دم می زد و از» جنگ نعمت است«شده بود، از
ما برای شکم . که برای ما ارزش دارد اوالً اسالم است که در آن همه چيز هست

ما بنشينيم  مان قيام نکرديم که اگر شکم مان را يک وقت جلويش را بگيرند
ما االن چيزی برايمان واقع نشده، خوب، يک گوشه کشورمان يک ...سرجايمان

حاال اينطوريست که شما ...جنگی واقع شده و آن هم دارند سرکوبش می کنند
خيال نکنيد که آمريکا اگر بخواهد يک چيزی بکند، يک گرگ ديگری ايستاده 

يک گرگ ديگری ايستاده  درست دارد نگاهش می کند، آن هم همينطورمقابلش
ديروز چند تا، دو سه تا جوان آمدند و يک تفنگی را که من خوب نمی ...مقابلش

شناسم تفنگ چه هست آوردند نشان دادند، گفتند اين را ما خودمان درست 
کرديم، وقتی هم به ارتش نشان داديم گفتند صحيح و خوب است و وسائل را 

اگر چنانچه ما منزوی نبوديم هيچوقت به اين برای اين است . فراهم می کنيم
شما که حاال به خيال اينها منزوی هستيد، شما االن در . فکر اين کار نمی افتادند

منزوی نبودن يعنی . اين فکرهستيد که خودتان کارهای خودتان را انجام بدهيد
اينهائی که وقتی در اطرافشان ده پانزده ...متکل بودن به غير، يعنی اسير بودن
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تا نوکر هست، می افتند و تنبل می شوند و هيچ کاری از آنها بر نمی آيد، وقتی 
می بريشان حبس، خودش تو حبس کارهای خودش را می کند برای اينکه 

ملتی . ملتی که منزوی بشود می تواند ترقی کند، مترقی می شود. منزوی شده
ير منزوی يعنی ملت غ. که منزوی نيست نمی تواند به ترقی راه خودش را برود

ملتی که اتکالش به ديگران هست، خوراکش را از ديگران می گيرد، اتومبيلش 
اين ملت تا آخر بايد . هم از ديگران می گيرد، برقش را هم از ديگران می گيرد

 »...ازانزوا چه ترسی داريم. تا منزوی نشويدنمی توانيد مستقل بشويد. اسير باشد
)٢۴(  

هللا منتظری بدون داشتن اطالعات نظامی الزم و  روحانيون و از جمله آيت
بدون اينکه فکر کنند که در دوسه سال گذشته چه بر سر ارتش ايران آمده 
است، فکر می کردند که ارتش، در عرض چند هفته و چند ماه بايد، ارتش 
صدام را شکست بدهد و از ايران بيرون کند و ابداً فکر نمی کردند، ارتشی که 

سال است در هم و برهم ريخته و غالب فرماندهانش يا کشته شده و بيش از دو 
يا به زندان افتاده چه به لحاظ اعدام و زندانی کردن غالب فرماندهان آن و چه 
به لحاظ خارج شدن نفراتش از آن چه در اثر انقالب حاصل شده بود، ته 

بود، در اش نيز بدليل جو ترسی که از انقالب بر آنها مستولی گشته  مانده
گری و قدرت نظامی در  روحيه نظامی. وضعيت بس بهم ريخته ای قرار داشت

تحريم . برد ای به سر می ارتش از بين رفته و در ترس و هراس و وضع آشفته
نظامی و اقتصادی هم، ارتش را از دريافت ادوات نظامی و قطعات يدکی  

يقت بود و نه قبضه البته مرحوم منتظری چون به دنبال حق. محروم ساخته بود
کردن قدرت، بطوری که کمی ديرتر خواهيد ديد، اين نگاه اشتباه خود را نسبت 

روحانيت حاکم و بويژه حزب جمهوری اسالمی برای . به ارتش تصحيح کرد
قبضه کردن قدرت از هر فرصتی سود می جست و چون از ارتش نگران بود، 

و برای اينکه  سپاه را  به هر وسيله ممکن در صدد تضعيف ارتش برآمدند
کودتای نوژه بهانۀ . جانشين ارتش  کنند، از هر  بهانه ای سود می جستند

خوبی برای برآورده کردن بخشی از خواسته های روحانيت حاکم و حزب 
درست . جمهوری و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در اختيار آن ها قرار داد

. ، عراق به ايران حمله کند۵٩يورشهر ٣١بل از اينکه در تاريخ  روز ق ٧۵
در اين فاصله  روحانيت قدرت طلب که از ارتش . کودتای نوژه خنثی شده بود



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٣٥          )جاذ 

نگران بودند، با در دست داشتن بهانه و دستگاه های بگير و ببند و دادگاه 
هر . های انقالب و ارتش، تحت عنوان ارتشيان کودتاچی به جان ارتش افتادند

. و به نحوی از آن ها نگرانی داشتند، دستگير کردند ارتشی را که خواستند
کردند و عده  ديگری را به ادگاههای فرمايشی برق آسا اعدام عده ای را در د

زندان فرستادند، که با دخالت مستقيم بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا، 
نفر از خلبانانی که در اهواز زندانی آيت هللا جنتی حاکم شرع  ٧٠-۶٠حدود 

اهواز و در انتظار اعدام بودند، از زندان آزاد ساخت که اين خلبانان آزاد شده 
ری و رشادت و شهادت عده ای از آنها، حماسه ای کم در جبهه جنگ با فداکا

اينان فکر می کردند که از جوانان کوچه و بازاِر تعليمات نديده و . نظير ساختند
و با شعارمی شود جلو ارتش مدرن و مجهز   ٣-بی حساب و کتاب و تفنگ و ژ

دند از خود معجزه آفري و ارتشی ها ارتش ايران همه اينها، با . را فوری گرفت
گير کنند و از  و در  يکی دو ماهه اول جنگ توانستند قوای دشمن را زمين

های صدام، و حاميان و  بخشی از مناطق اشغالی بيرون برانند و همه نقشه
گير بود که  مشّوقان او نقش بر آب شد و موفقيت نيروهای مسلح چنان چشم
های عضو هيئتهای حسن نيّت صلح برای متارکه جنگ و آتش بس از کشور

کنفرانس اسالمی و عضو عدم تعهد، بطور مداوم بين تهران و بغداد در رفت و 
پس از مذاکرات طوالنی، سرانجام صدام به پيشنهاد صلح کشورهای . آمد بودند

تمام مذاکرات و پيشنهادهای مختلف هيأتهای صلح . عدم تعهد تن در داد
مورد بحث و بررسی قرار کنفرانس اسالمی و عدم تعهدها در شورايعالی دفاع 

رسيد و سرانجام پيشنهاد هيئت حسن  گرفت و به نظر آقای خمينی نيز می می
. نيّت عدم تعهدها به تأييد آقای خمينی و تصويب شورايعالی دفاع رسيد

هيأتهای ميانجی صلح و متارکه جنگ پيشنهادهای مختلفی داده بودند و هر بار 
شدند، پيشنهادها  نيروهای مسلح مواجه میکه با مقاومت و پايداری و موفقيت 

آقای . آمد کرد و صدام نيز کوتاه می های ايران تغيير می به سمت خواسته
جمهور و   ، پس از ديداری با رئيس۶٠فروردين  ١٠اشراقی داماد خمينی در 

به  صدر بود و بعد راجع  فرمانده کل قوا، گفت هدف اول ديداری از آقای بنی
مسأله ديگر راجع به آمدن اين هيئت « يشان صحبت شد، از جملهچند مسأله با ا

» .بود که اميدواريم اين جنگ به نفع اسالم و مملکت هر چه زودتر پايان يابد
آقای اشراقی در رابطه با مسائلی که در رابطه با آمدن اين هيئت مورد بحث 

ايشان شرح که همان پيشنهادات سه گانه ايران را  «: قرار گرفت، اظهار داشت
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دادند و به نظر من هم آن پيشنهادات سه گانه خيلی خوب است و بايستی روی آن 
  )٢۵(» .پافشاری کنيم

دار  جمهور گينه که سرپرستی هيئت اعزامی را عهده احمد سکوتوره رئيس
، در جده در يک کنفرانس مطبوعاتی ١٣۶٠فروردين ١٣است درروز پنجشنبه

  : عموم قبل از تصميم نهايی بود، گفت رؤس مطالبی که قابل گفتن برای

پيشنهاد جديد خواستار . اين هيئت يک آتش بس جديدی را پيشنهاد کرده است«
  : موارد ذيل است

  . ـ برقراری آتش بس و اخراج تمام نيروها از مرزهای مشترکشان١

ـ تشکيل يک کميته مشترک برای نظارت اين امر و بررسی ادعاهايی در ٢
  . باره اروند رود

  )٢۶(» ـ تشکيل يک دادگاه نظامی برای بازرسی داليل جنگ٣

حبيب « و بنابه خبرگزاری پارس به نقل از خبرگزاری يونايتدپرس از بيروت
دات جديدی شطی سخنگوی هيئت اعزامی کنفرانس اسالمی از تهران با پيشنها

حبيب . برای خاتمه دادن به جنگ هفت ماهه عراق عليه ايران وارد بغداد شد
  )٢٧(» ی در دوماه گذشته چندين بارازبغداد و تهران ديدار داشته استشطّ 

فروردين در  ١۴جمهور پاکستان در تاريخ  ژنرال دمحم ضياءالحق رئيس
  : آباد اعالم کرد اسالم

عراق و ايران تصميم گرفته است تا برای تعيين کميسيون رسيدگی به جنگ «
  )٢٨(» .المللی اسالمی تشکيل دهد متجاوز در اين جنگ يک کميسيون بين

ابتدا بحث شده بود که يک منطقه غير نظامی در خاک دو طرف برقرار شود 
کرد که ما تجاوزگر نبوده و  ولی ايران با آن مخالفت کرده بود و استدالل می

هيچ دليلی ندارد که ما بخشی از خاک خود را . ا تجاوز شده استنيستيم و به م
منطقه غيرنظامی بکنيم و اين صدام است که برای اطمينان ما، که بعد از بستن 
قرارداد صلح و نفس کشيدن و بازسازی نيروهای خود، دوباره به ما حمله 

جام در نخواهد کرد، بايد چند کيلومتر از خاک خود را غيرنظامی کند و سران
پيشنهاد گنجانده شده بود که هر دو کشور به اندازه توپ رس چند کيلومتری از 
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. طرف يعنی غيرنظامی شود نشينی کند و اين مناطق بی المللی عقب مرزهای بين
بنی ی غير متعهد پس از بحث و بررسی، سرانجام آخرين پيشنهاد کشورها

برای  ۶٠ارديبهشت  ٢١نامه مورخ  طی  پيشنهاد صلح عدم تعهدها را صدر
  :  آقای خمينی نوشت که قسمتی از آن به شرح زير است

بهرحال، اگر بنا را بر صلح بگذاريم بهتر از اين پيشنهاد، پيشنهادی ممکن  «
که يک منطقه غيرنظامی درايران وعراق بوجود  برای اين. بکنند نيست بما

  : آيد و در نتيجه می

ماند و عراق هم از استفاده از آن محروم  یالعرب در کنترل کامل ما م شطّ ـ ١
بنابراين چيزی . تواند از خليج فارس نفت خود را صادر کند است و هم نمی

. بدست نياورده بلکه وضع بدتری هم پيدا کرده است که قابل تحمل نيست
  . خصوص با تمام شدن جنگ و ضرورت بازسازی

را هم که طبق  يعنی زمينهائی. رود ـ از مرزهای خاکی هم عقب می٢
گردد و ابتکار عمل در همه  آورد فعالً محروم می بدست می ١٩٧۵موافقتنامه 

ما خواهيم بود که شرائط و موضوعات گفتگو را . افتد ها بدست ما می زمينه
  . معين خواهيم کرد

مقيد کرده بوديم حتی آن را شرط  ١٩٧۵در واقع ما خود را به موافقتنامه 
  ) ٢٩(» .ا حاال آزاديم در پيش کشيدن مطالب ديگرقرار داده بوديم، امّ 

، که قرار بر متارکه جنگ و پيشنهاد ١٣۶٠در طول فروردين و ارديبهشت 
صلح موافق پيشنهادهای ايران با موافقت آقای خمينی و تصويب شورايعالی 
دفاع گرفته شده بود و هيأتها نيز موافقت خود را اعالم کرده بودند و به بغداد 

موافقت صدام را نيز گرفته بودند و قرار بود که در خرداد برای نهايی  رفته و
که در تهران در خرداد فاز آخر . کردن آن و اعالم آتش بس به تهران باز گردند

صدر که قرار بود هيأت در  آقای بنی  کودتا به روی صحنه آمد و موافق گفته
وزير به آنها تلفن  خستخرداد به تهران باز گردند، از دفتر آقای رجائی ن ٢۵

شده و گفته بودند که در تهران تحولی در حال تکوين است و هيئت به تهران 
هيئت صلحی که آمده بود و با اجازه و تأييد آقای خمينی قرار بر متارکه . نيايد

ميليارد دالر خسارت و معتبر شناخته شدن مفاد قرارداد ٣٠-۴٠جنگ و گرفتن 
در الجزيره منعقد شده بود،  ١٩٧۵صدام حسين در سال الجزاير که بين شاه و 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٣٨          )جاذ 

  .به کارشکنی پرداختند

جمهوری اسالمی و روحانيت حاکم که قصد به   حقيقت آنست که حزب
وجه، جنگ بدست   انحصار در آوردن قدرت را داشتند، مايل نبودند که به هيچ

ار نيز کرده کردند و حتی آشک صدر خاتمه پيدا کند زيرا چنين فکر می آقای بنی
صدر در جامعه و در بين نيروهای مسلح  بودند که با محبوبيتی که بنی

برخوردار است اگر جنگ با پيروزی و فرماندهی وی به پايان برسد ديگر قادر 
نخواهند بود با فرمانده پيروز که از جبهه جنگ برگشته و سوار بر تانک است 

بدين جهت آنها . خواهد رفتبه مقابله برخيزند و همه چيز از دستشان بدر 
صدر و کارشکنی در جنگ از مدتها قبل  برای مقابله کردن آقای خمينی با بنی

  : کردند در چند محور زير عمل می

صلح امر در کارشکنی  
 

آقای هاشمی که در اين رابطه مشغول شيطنت بوده و شيطنتهايش از خالل 
ساعت نه « :شکار استمطالبی که در اين رابطه در عبور از بحران نوشته آ

چيزهايی در ارتباط با . به زيارت امام رفتم) ١٣۶٠فرودين  ١٣پنجشنبه (صبح 
که مايلند جنگ زودتر تمام شود،   امام ضمن اين. دانستم جنگ و هيأت صلح می

دانند که ما کوتاه بيائيم و از اينکه شرط شود، بعد از صلح نبايد به  صالح نمی
کنيم نگرانند، اگر اين مضمون بخواهد در قرارداد  ملت عراق، عليه صدام کمک

  )٣٠(» بيايد نگرانی دارند، مخصوصاً با توجه به انتظارات مردم عراق

شود که آقای خمينی موافق  ازهمين مطلب آقای رفسنجانی نيز فهميده می
  . شود صلح بوده است و پيشنهاد را پذيرفته کمی دورتر اين مسئله روشنتر می

 نويسد ، می١٣۶٠فروردين١٢اش رفسنجانی درخاطرات روزانههاشمی آقای 
فروردين  ١١روزنامه انقالب اسالمی [صدردر کارنامه ديروز  آقای بنی« :

نوشته مايل است به جنگ خاتمه دهد ولی شعارهای راهپيمايی امروز و ] ۶٠
  )٣١(»  اظهارات امام يقيناً راه را برايشان بسته است

فروردين چه گفته که راه را بر  ١٢ی خمينی در روز ابتداء، ببينيم آقا    
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 ١٢آقای خمينی در روز . صلحی که خودش موافق آن بوده بسته است
اسالمی طی  به مناسبت سومين سالروز تأسيس جمهوری   ١٣۶٠فروردين 

و « : پيامی از جمله در رابطه با صلح و هيئتهای حسن نيّت چنين گفته است
بهه و چه پشت جبهه تمام ملت در دفاع از کشور در جنگ تحميلی و چه درج

باشند، و ارادۀ چنين ملتی درسرنوشت کشورودرجنگ و صلح تعيين  سهيم می
کننده است و کسانی که به عنوان حسن نيت، پای در ميان گذاشته و رفت و آمد 

ً بشر دوست و با حسن نيّت وبه حکم اسالم به اين امرقيام  می کنند، اگر حقيقتا
اند، بايد با رسيدگی کامل، ظالم را ازمظلوم و غارتگر را از غارت شده و  نموده

  . جانی را از کسی که برآن جنايت واقع شده است شناسايی نموده و معرفی نمايند

ملت ما در مقابل حق و عدالت تسليم است، چنانچه در مقابل ظلم و جور 
جنايات رسيدگی کامل  ما انتظار داريم تا هيأتی به تجاوزات و. ايستاده است

نمايد و ظالم و متجاوز را معرفی نموده و با آن طوری عمل کنند تا عبرتی برای 
توان صلح و آرامش را بر  متجاوزان به حقوق بشر گردد و با اين شيوه نيز می

  . جهان برگرداند

غمض عين ازجنايتکاران وناديده گرفتن جنايات ستمگران راه را برای 
  )٣٢(»  .دنيا را به هالکت خواهد کشاندظالمان باز و 

کجای اين بيان آقای خمينی راه را بر صلح بسته است؟ خدا داند و آقای 
بنابه گفته آقای هاشمی گويا قرار بوده است که آقای خمينی التماس و : هاشمی

ايم و  زاری بکند و بگويد، ما بيچاره شديم، همه چيز ما از بين رفت، ما آماده
طبيعی است که رهبر . بيائيد ما را از شر صدام نجات دهيد. پذيريم صلح را می

آنچه آقای خمينی در رابطه با . بايد از موضع قدرت و دست باال حرف بزند
هيأتهای صلح و پايان جنگ گفته است، همان مطالبی است که بارها مستقيم و 

  . غيرمستقيم به عنوان وظايف هيأتهای حسن نيّت صلح گفته شده است

با آقای رجائی « نويسد ، می۶٠ارديبهشت  ٢١آقای رفسنجانی در يادداشت 
پيشنهاد ايجاد منطقه . درباره پيشنهاد صلح غيرمتعهدها صحبت کرديم

اند، بعضی  غيرنظامی در خاک ايران همراه با خروج نيروهای عراقی داده
  )٣٣(» .صدر مايلند با تعديلی بپذيرند ها و آقای بنی نظامی

را آقای هاشمی به قصد خارج کردن ، » مايلند با تعديلی بپذيرند..«  جمله
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و اين تعديل . حرف از موضع اصلی خودش از آن بعنوان تعديل ياد کرده است
همان چيزی است که در پيشنهاد گنجانده شده بود که هر دو کشور به اندازه 

مناطق  نشينی کند و اين المللی عقب توپ رس چند کيلومتری از مرزهای بين
کيلو  ٣٠نظامی ها می گويند توپ رس حدود .  طرف يعنی غيرنظامی شود بی

  .        متر است

آقای بهشتی به دخالت در وظايف شورايعالی دفاع به چوب گذاشتن الی چرخ 
که هيأتهای  ١٣۶٠فروردين  ٢٧که جنگ پرداخت و در ارمذاکرات صلح و مت

سرانجام به شرايط ايران گردن صلح چندين بار آمد و رفت کرده بودند و 
مذاکره با عراق بايد با حکومتی باشد که « :گذارده بودند، در مصاحبه خود گفت

  )٣۴(» .مردم عراق آن حکومت را نماينده خود بدانند

پرستان به طرق مختلف و به وسيله امکانات و  انحصارگران و قدرت
صدر مخالف  که بنی کردند اهرمهايی که در دست داشتند شب و روز تبليغ می

کند و  صدر در خط اصيل اسالم، يک خط انحرافی ايجاد می روحانيت است و بنی
و روحانی و . صدر پيروز بشود حتی نصف ايران برود بهتر است که خط بنی

چه غيرروحانی تشنگان قدرت و پيروان ديکتاتوری صالح عالماً و عامداً عمل 
گرايی و  و از روی اغفال، تحميق، شکلکردند و بعضی ديگر نيز ناخودآگاه  می

  .  تقليد کورکورانه، دنباله رو آنان بودند

ای  البته اينها عده«: گويد صدر می آقای حسين خمينی در رابطه با مخالفين بنی
شان اين  کنند، تحليلی است که طبق آن عقيده هستند که تحليلی را که از اسالم می

. هم در کنارش باشد» استبداد«شود که است که مکتب به صورتی بايد حاکم ب
دانند که ديکتاتوری  که نمی درحالی»ديکتاتوری صالحه«گويند يعنی همان که می

» دزدی صالح«: درست مثل اينکه بگويند. تواند صالحه باشد اصالً هيچوقت نمی
و . هم معنايش همين است» ديکتاتوری صالح«پس . »فسق و فجور صالح«و يا 

والً و عمالً ثابت کرده است که تحليل از اسالم را به اين نحو صدر ق آقای بنی
خواهد که در ايران  مخالف است و نمی» ديکتاتوری صالحه«قبول ندارد و با 

حال چه ديکتاتوری به اسم اسالم باشد و چه . ديکتاتوری و فاشيسم حاکم بشود
  )٣۵(» .غيراسالم

صدر را در مقابل هم  آقای بنیشان اين است که امام و  اينها برنامه اصلی«  
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  )٣۶(» .قرار بدهند تا بتوانند منويات کثيف خودشان را پياده بکنند

صدر و جنگ و صلح  شان نسبت به بنی  وی دررابطه با آن دسته و عقيده
  : گويد می

صدر برای جمهوری خطرناک  گويند آقای بنی شان اين است که می اّما عقيده «
حتی اين . پس بايد کنار برود. کند انحراف ايجاد می است و در خط اصيل اسالم،

شان در مدرسه استاد شهيد مطهری تلويحاً  مسأله را آقای رجائی در سخنرانی
در آن سخنرانی آقای رجائی گفت که اگر ما شش ماه ديرتر پيروز بشويم . گفتند

ای خط انحرافی  که امروز پيروز بشويم و بوسيله يک عده بهتر است از اين
گويند که اگر خوزستان برود،  دانم يک عده از اينها می بوجود آيد و حتی من می

. صدر پيروز بشود و خطش در ايران حاکم بگردد بهتر از اين است که آقای بنی
گويند خوزستان و  ام که می ام و از خود آنها شنيده و من خودم با آنها بحث کرده

رود، بهتر از اين است که ايشان حتی باالتر از خوزستان يعنی نصف ايران ب
حاکم بشود و بلکه بايد ) البته به عقيده آنها(و خط انحرافی ) صدر آقای بنی(

  )    ٣٧(»  .گويند در اين قسمت حاکم بشود اسالم اصيلی که خودشان می

اسالمی به رهبری آقای بهشتی و  مشخصه بارز اين خط حزب جمهوری
  . ر عمل و نظر بودسازمان مجاهدين انقالب اسالمی، د

ماِه اول جنگ که فرماندهی کل قوا بعهده آقای  ٩های  آمار کشتهشما اگر 
شکن و خط شکن  های بعد که از جوانان بعنوان مين صدر بود و آمار کشته بنی

عمق فاجعه و جنايت و  آنوقتشد را مورد مقايسه قرار دهيد،  استفاده می
مسئولين « :نويسد وقتی آقای خمينی می. کشتار جوانان روشن خواهد شد

آيد شوق  اند پيروزی سريعی بدست نمی گويند از آنجا که مردم فهميده سياسی می
  ) ٣٨(» .رفتن به جبهه کم شده است

دليل استقبال نکردن جوانان از جبهه جز آشکار شدن اين جنايات چه 
 ست باشد؟توان می

را برای تصاحب  ۶٠آقای رفسنجانی شما که پيروزی موفق نظامی سال 
ای تبديل کرديد، آيا اين عمل جز به فرمان شما و  قدرت به شکست مفتضحانه
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خبرگان نظاميتان که در حقيقت بايد گفت خبرگان شکست نظامی غيراز صياد 
نمودند،  می  شيرازی و محسن رضايی که آن روز هر دو زير فرمان شما عمل

 کس ديگری بود؟  

آقای ميرحسين موسوی « :گويد آقای منتظری حقيقتی را بيان کرده آنجا که می
داد، عمالً  گفتند بايد انجام می وزير عمالً صاحب رأی نبود و هر چه می نخست

گاهی آقای . شد گرفتند عملی می آقای هاشمی و احمد آقا هر چه تصميم می
» .رفتند کرد آنها به او تشر می وی خودش کاری میوزير از س موسوی نخست

)٣٩ (  

اندهی کل قوا، با فالحی بعد از کنار گذاشتن بنی صدر از فرم تيمسار شهيد
 ون و بويژه آقای خمينی را خوب می شناخت، اما در روزوجودی که روحاني

در محل ستاد مشترک ارتش ) ۴٠(با ديگر سران نظامی خرداد  ٢١ پنجشنبه
، منتشر گرديد ١٣۶٠خرداد  ٢٣که در کيهان شنبه ی تمطبوعادر مصاحبه 

از زحمات  بنی صدر در مقام  تيمسار شهيد فالحی در اين مصاحبه .شرکت کرد
حدود «ايشان فرمانده کل قوا بود، فرماندهی کل قوا قدردانی واعالم کرد که تا 

هم نه در  ددر ص ١۵ از خاک اشغالی به تصرف ما در آمده و »در صد ۴۵
هنوز در صد از سرزمينهای اشغالی  ۴٠در اختيار ما و اختيار صدام است و نه 

قه سومار در کرمانشاهان  تا نزديک در دست نيروهای مهاجم است و از منط
يعنی اينکه بيش  )۴١(هستند  ١٩٧۵ی هران نيروهای ما روی مرز قراردادم

و  صدام خارج شده استدر صد سرزمينهای اشغالی از دست نيروهای  ۶٠از 
در اين مدت، بدون استفاده از جوانان به عنوان خط شکن  که اينها نتايجی بود

 سران فرمانده کل قوا بنی صدر و م توپ و مين شکن که با تدبيرو گوشت د
  . نظامی  حاصل شده بود فرماندهان 

نظر به اينکه انحالل ارتش و يا ادغام آن در سپاه در اوايل انقالب عملی      
غير ممکن بود و بعد هم تا زمانی که بنی صدر فرماندهی کل قوا را به عهده 
داشت، با وجود طرح انحالل و ادغام آن در سپاه از سوی دکتر بهشتی مطرح 

ذف بنی صدر از از ح بعد. شد، بنی صدر مانع به اجرا در آمدن آن گرديد
کشور درگير جنگ بود، سران جمهوری اسالمی انحالل  رياست جمهوری چون
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ارتش را عملی خطرناک هم برای استقرار حاکميت خود و هم شکست فوری 
اما از همان ابتدا روحانيت حاکم از طريق آقای خمينی و . جنگ تلقی می کردند

تش و تضعيف آن، به يا بنام وی سعی در تقويت و مسلط کردن سپاه بر ار
در . نحوی که ابتکار عمل به کلی از ارتش گرفته شود را در سر تعقيب کردند

اين رابطه آقای خمينی با مهارت و دقت دست به بازی دو سويه ای با ارتش و 
وی با سپاه و ارتش به مانند شخص دو زنه ای که يکی از آن دو . سپاه زد

در نظر وی سپاه سوگلی و : کرد سوگلی و ديگری کلفت خانه است عمل می
و سران روحانی ديگر و بويژه آقای هاشمی آگاه از . ارتش کلفت خانه است

اين نظر آقای خمينی در مورد ارتش، هر روز از امکانات مختلف ارتش می 
تا خيالشان از هر جهت از ارتش آسوده و راحت . کندند و به سپاه می افزودند

     .ا خطا نخواهد کردباشد که هرگز ارتش دست از پ

جايگاه سپاه و ارتش در بين سران جمهوری اسالمی همواره، در بهترين     
حالت و بعد از اينکه ميسر نشد که ارتش را منحل و در سپاه ادغام کنند، نگاه 

دست سپاه برای دخالت درسياست بازبودو برای .سوگلی وکلفت خانه بوده است
رپادگانها ماند و بعنوان نيروی نظامی عمل ارتش برخالف سپاه د. ارتش بسته

  . اما سپاه درمقدرات کشور دخالت می کردوعمالً دست اورا باز می گذاردند.کرد

سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در نخستين «  :قانون اساسی که١۵٠اصل 
روزهای پيروزی اين انقالب تشکيل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از 

حدود وظايف و قلمرو مسووليت اين . ماند دستاوردهای آن پابرجا میانقالب و 
سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسووليت نيروهای مسلح ديگر با تأکيد بر 

سران » .شود همکاری و هماهنگی برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين می
ادامه نقش خود  «جمهوری اسالمی به دليل نگرانی دائمی از ارتش و تأکيد بر 

در قانون اساسی، هم سپاه را بر آن » در نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن 
داشت و می خواست که فعال مايشاء بشود و هم سران جمهوری اسالمی از 
همان اوايل که در صدد بدست آوردن انحصاری قدرت برآمدند، دريافته بودند 

فقيه بدون قوه سرکوبگر سپاه  که تحميل ديکتاتوری واليت و واليت مطلقۀ
الجرم بدون توجه به ساز و کار قدرت، دست سپاه . پاسداران ميسر نخواهد بود
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سران سپاه آگاه از اين مسئله که . را در همه امور و مقدرات کشور باز گذاشتند
سپاه  قلمداد شده است، » و دستآوردهای آننگهبانی از انقالب «  وظيفه سپاه

الب بهمن مي دانست و برای نگهبانی از انقالب و خود را صاحب انق
دخالت در امر سياست ، » دشمنان داخلی و خارجی«  دستآوردهای آن از گزند

  .دکرده و می کن را ضروری می شمرد و بر اين اساس عمل

را وظيفه  » حفظ و دفاع از انقالب اسالمی« و »امنيت کشور« سپاه تامين
  :سپاه در پاسخ به خبرنگار پيام انقالب ميگويدصفوی فرمانده . خود ميداند

بعضی بدون اينکه به قانون اساسی اشاره کنند، ادعا ميکنند که چنين ماموريتی «
قانون  ١۵٠در حاليکه اينطور نيست و ماده . برای سپاه پيش بينی نشده است

ً اساسي، ماموريت حفظ و دفاع از انق به  الب اسالمی و دستآوردهای آن صريحا
و روشن است که اصلی ترين ماموريت سپاه، تامين حفظ ...پاه واگذار شده س

سپاه بر پايه همين . » امنيت و مقابله با ضد انقالب و تهديدات داخلی است
برداشت از قانون اساسی از يکسو همانند ارگان اطالعاتی ـ امنيتی عمل ميکند 

. يدب می نماضی و شورشهای شهری را سرکوو از سوی ديگر حرکات اعترا
يا حتی  و اگر بعضی ها بر اساس گفتۀ آقای خمينی که می گويد نظامی و

ت کند، برای اينکه صدای ارتش را خفه کند، لفظ سپاهی نبايد در سياست دخال
سپاه را هم به کار برده است و اال و در حقيقت و مطابق با امر واقع شده، 

زبان آقای . و نه سپاه را ارتشی ها را از دخالت در سياست منع کرده است
 .است را بايد شناخت همراه ...حيله، تحميق،توريه، تقيه،وبا  هميشه خمينی که

و بعضی ها هم که  بعضی از جمله های توخالی آقای خمينی را دليل عدالت [
 وی ...و از قدرت طلبی یو عار...خواهی، آزاديخواهی، خدمتگزاری مردم،

    .)۴٢( ن زبان آقای خمينی استعلت نشناختعنوان می کنند، از جمله به 

اسالمی هم چنين خواستی  جمهوریبه غيرازآقای خمينی مابقی سران 
داشتند وعمالً وبيش ازهمه آقای هاشمی رفسنجانی زمينه اين خواست را برای 

بنيان گذاران سپاه پاسداران قبل از اينکه . آقای خمينی و ديگران به وجود آورد
اساسی جنبه قانونی به خود بگيرد، و عمالً دستش در همه جا سپاه در قانون 

توجه  يان خود هم وفا نخواهد کرد،باز شود، به ساز و کار قدرت و اينکه به بان
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 ۵٨ارديبهشت   ١۶ود درفرماندهي سپاه دراولين اطالعيه خ شورای .نداشتند
مسلحانه ضد  وظايف كلی اين نيروی نظامی را مبارزه مسلحانه عليه جريانهای

واشغالگريی های عوامل يا قوای بيگانه در داخل  انقالب، دفاع در برابر حمالت
كشور،همكاری وهماهنگی موثر با نيروهای مسلح جمهوری اسالمی، تربيت 

سپاه،حمايت از  وآموزش اخالقی، ايدئولوژيكی، سياسی ونظامی كادرهای
 نظارت و رهبری مستضعفين جهان تحت طلبانه بخش وحق نهضتهای رهايی

 سپاه به هنگام بروز باليا وحوادث غير زنيروهاي انسانیانقالب واستفاده ا
و آقای . برشمرد طرحهای عمرانی دولت جمهوری اسالمیمترقبه و كمك به 

خمينی هم که می بيند نيروی نظامی آماده و گوش به فرمانش هستند، بعد در 
اگر سپاه نبود آخوند بر « خوانيد ب» اگر سپاه نبود كشور نبود «: گفت ۵٩سال 

و اين حرف درستی است با وجودی که آقای خمينی در » كشور حاکم نبود 
اما ارتش هيچگاه بی چون و . قانون اساسی فرمانده کل نيروهای مسلح است

و . چرا گوش به فرمان  وخواهان حاکميت واليت فقيه بر کشور نبوده است
لی که سرلشکر صياد شيرازی در اول مطيع کمی ديرتر خواهيد ديد در عين حا

و به فرمان عمل می کرد ولی سران جمهوری به وی هم اعتمادی نداشتند و 
سرانجام وقتی نوبت استفاده از وی به پايان رسيد، او را از فرماندهی خلع و 
به کارمشورتی که برکناری با احترام است برگزيدند و سرانجام با کشته شدنش 

  . شدنداز شر وی رها 

سران جمهوری اسالمی با وجود شرکت ارتش درجنگ ايران وعراق، 
لذا در ارتش تصفيه های وسيع . همواره نسبت به ارتش نگرانی داشته اند

صورت گرفته و در مواردی فرماندهان آن از طريق ترور از سر راه برداشته 
ز گذاشتند،  در هر حال اينقدر دست سپاه را در تمامی مقدرات کشور با. شده اند

تا جائی که امروز عيان شده است که اگر حمايت و پشتيبانی سپاه را از دست 
سپاه هم که خود دولتی . بدهند، يک روز هم بر اريکه قدرت باقی نخواهند ماند

در دولت شده است و در حقيقت دولت اصلی سپاه است، نظر به اينکه سپاه هم 
قيه می گيرد، اين دو الزم و ملزوم مشروعيتش را از واليت و واليت مطلقۀ ف

اما سپاه پاسداری که درکشتار و تحميل  و استقرار ديکتاتوری . يکديگرشده اند
به ملت خود نقش اصلی را بازی کرده و مشروعيت مردمی و ملی را از دست 
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و باز ارتش است که نقش حفاظت، دفاع و . داده، دير يا زود از پا درخواهد آمد
  . ی کشور را بر عهده خواهد گرفتصيانت از مرزها

کوشش شد که آن را به زائده ای از : نظر به اينکه انحالل ارتش ممکن نشد 
سپاه تبديل و اين خط را ادامه دادند تا سر انجام سپاه را بر همه مقدرات کشور 

امر واقع، آن چنان که روی داده  سعی می شود تا جای ممکن . حاکم کردند
تا هم ارتباط تاريخی آن حفظ شود و هم  تاريخ گزارش شودبه ترتيب است، 

اه خواننده قدم به قدم به عمق فاجعه ای که کشور درگير آن شده يعنی تسلط سپ
در اين راستا خاطرات روزانه آقای هاشمی . بر تمام مقدرات کشور، آگاه گردد

رفسنجانی با وجودی که حاوی اطالعات واطالعات ناقص، تحريف شده و 
ل، و با ايماء و اشاره ذکر شده اما گويا ترين دليل و مدرک بر چگونگی جع

. رخداد اين فاجعه که خود وی درآن نقش اصلی را بازی کرده،می باشد
خاطرات مرحوم آيت هللا منتظری هم حاوی اطالعات روشنگری درمورد جنگ، 

ته به آن پرداخ فصل دوموسپاه وارتش است وهم نقش هاشمی رفسنجانی که در
  .  می شود

امرواقع . واما تمامی گزارشهای زيرازخاطرات آقای هاشمی رفسنجانی است
وابتدا به تصفيه فيزيکی و غير . به بعد پيگيری می شود ۶٠از خرداد سال 

  . فيزيکی فرماندهان اصلی ارتش  پرداخته خواهد شد

  

ارتش سران فيزيکی غير يا و فيزيکی تصفيه  
  

 ۶٠تير  ٢٣سه شنبه 

گروهى از نيروى هوايى آمدند و پيشنهادهايى داشتند براى تعويض كادر «
ستاد نيرو پس از سرهنگ جواد فكورى كه احتماال پست فرماندهى نيروى 
هوايى را براى پست وزارت دفاع از دست بدهد، چون قانون اساسى دو شغل را 

 )  .٢٠١ص عبور از بحران، ( »  دهد اجازه نمى
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 ۶٠مرداد   ٣سه شنبه  

افطار را درنخست وزيرى با آقايان رجائى، احمد خمينى، موسوى اردبيلى، «
فالحى از عملكرد دادگاه انقالب . تيمسار فالحى و سرهنگ فكورى صرف كردم

و انجمنهاى اسالمى و امنيت شغلى افسران شكايت داشت و چاره جويى 
  ).٢١۵ص عبور از بحران، ( »كرد مى

فرانسه آقای هاشمی موقع را برای تصفيه ارتش بعد از فرار بنی صدر به 
 :مغتنم شمرده، چنين گزارش می کند

 ۶٠مرداد  ٧چهارشنبه  

ظهر گروهى از همافران آمدند و خيلى ناراحت بودند و خواهان تصفيه در «
در . با توجه به فرار بنى صدر با هواپيمايى از اين نيرو. نيروى هوايى بودند

لسه با حضور آقاى موسوى اردبيلى و سرهنگ فكورى دفتر آقاى رجايى فوراً ج
سرهنگ فكورى خيلى ترسيده و تعادل خود . فرمانده نيروى هوايى تشكيل داديم

گفت نيروى هوايى با اين دو مورد فرار هواپيما  را از دست داده بود ومى
. گفتم زمينه خوبى براى تصفيه ضد انقالب در نيرو پيش آمده. متزلزل شده است

ايدئولوژى نيرو و دادگاه انقالب ارتش،  -شورت انجمن اسالمى سياسى با م
. ستاد فرماندهى و فرماندهان پايگاهها را عوض كرديم. تصميمات مهمى گرفتيم

اختيارات آقاى فكورى را به . جانشين فرمانده را آقاى سرهنگ معينى قرار داديم
 ).٢١٩ص عبور از بحران، ( » .معينى داديم

 ۶٠ شهريور ١۵يكشنبه  

اول وقت سرهنگ جواد فكورى، فرمانده . پيش از ظهر در خانه ماندم«  
پيشنهاد بركنارى فرمانده . نيروى هوايى آمد و تذكراتى در مورد جنگ داشت

اين اختالف قابل .دراين مورد با تيمسار فالحى همراهند. داد نيروى زمينى را مى
گله داشت، اين هم جالب توجه توجه است و مزاحم كار؛ازتصفيه نيروى هوايى 

  ). ٢١٧ص عبورازبحران، (» است
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 ۶٠شهريور  ٢٠جمعه  

از تأخير عمليات مقرره . عصر درمجلس جلسه شوراى عالى دفاع داشتيم«
سرهنگ معينى پوررا بعنوان فرمانده . گفتند سپاه آماده نبود. ناراحت بودند

سپس جلسه . اورستادنيروى هوايى تعيين كرديم و سرهنگ جواد فكورى را مش
  )كتاب ٢٧٨ص ( » احمد آقا هم درهردوجلسه شركت داشت. مشورتى داشتيم

آقای ری شهری اصرار دارد که فرماندهان سطح باالی ارتش  « ،۶٠مهر٢
عوض شوند ولی امام و ماها مصلحت نمی دانيم؛ به خاطر وجود نقاط ضعف 

بدهيم و مشکل برای افراد گذشته و با سوء ظن ها نيروهای کاردان را از دست 
  ).. ٣٠٠عبور از بحران، ص ( » .و خانواده ها پيش آيد

اول شب، خبررسيد که هواپيمای حامل تعدادی مجروح جنگی،  « ،۶٠مهر  ٧
جنازه و چند نفرازسران نظامی، تيمسار فالحی، سرهنگ نامجو وزير دفاع، 

سقوط ] کهريزک[ن نزديک تهرا... کالهدوز قائم مقام سپاه  وسرهنگ فکوری و
  ). کتاب ٣٠۶ص ( » .کرده، عده ای شهيد و عده ای زخمی اند

با يک سانحه ساختگی تيمسار فالحی رئيس ستاد مشترک، سرهنگ   
فکوری فرمانده نيروی هوائی، سرهنگ نامجو وزير دفاع، و کاله دوز قائم 

 ٢توضيح اينکه منظور آقای ری شهری که در ) ۴٣. (مقام سپاه کشته شدند
ظاهراً ، »فرماندهان سطح باالی ارتش عوض شوند «  مهر پيشنهاد کرده که

مهرعملی شده است يعنی تيمسار فالحی،  ٧بخشی از خواست ری شهری در 
از اين دسته تيمسار ظهير نژاد باقی مانده . سرهنگ فکوری که از بين رفته اند

ظهيرنژاد يا بواسطه اوالً تيمسار . که او را نيز فوری از کار عملی حذف کردند
تيز هوشی خودش که در زير خواهد آمد و يا نظر به اينکه با موسوی اردبيلی 
نسبت فاميلی داشت به لحاظ فيزيکی دست به ترکيبش نزدند، اما کمی ديرتر 

دراينجا مناسبت دارد که . خواهيد ديد که اورا هم از کار عملی حذف کردند
مسار ظهيرنژاد و پيش بينی اش در خاطره ای را درمورد هوش و فراست تي

  :مورد هواپيماهای نيروی هوائی ذکر کنم

، ۶٠خردادسال  ١٧اينجانب بعد از بسته شدن روزنامه انقالب اسالمی در 
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خرداد، به اتفاق تيمسار  ٢٠حسب اطالع دفتر رياست جمهوری قرار شد روز
 ساعت. بروم ظهير نژاد که عازم کرمانشاه است به ديداربنی صدر به کرمانشاه

سوارپاترل تيمسار ظهير نژاد شده و به خرداد اول اتوبان کرج  ٢٠صبح  ٨
جناب تيمسار چرا : در بين راه از تيمسار پرسيدم. سمت کرمانشاه حرکت کرديم

: شما با هواپيماهای نظامی به نقاط مختلف سفر نمی کنيد؟ تيمسار پاسخ داد
دقی به هيچ وسيلۀ ديگری اطمينان من به جز اين پاترول و راننده ام عباس بي

ندارم و به اين هواپيماهای نظامی هيچ اطمينانی نيست و در اين هواپيماها 
بعد از اين سانحه هواپيما و کشته شدن . همه چيز ممکن است اتفاق بيفتد

به هوش و فراست تيمساز ظهير نژاد ... تيمسار فالحی وسرهنگ فکوری و
  .آفرين گفتم

  

  ۶٠مهر  ٩پنجشنبه 

امروزصبح، درمنزل آقای خامنه ای جلسه ای داشتيم که جانشين های سران  «
تيمسارظهير نژاد هم . تعيين کنيم - که در سانحه هوائی شهيد شده اند - ارتش را 

آقای .آقايان موسوی اردبيلی،احمدآقا و مهدوی کنی هم بودند. شرکت داشت
به ايشان پيشنهاد سمت  .ظهيرنژاد وضع جبهه ها و طرحهای آينده جنگ را گفت

راضی نبود ونوعی حذف تلقی می کرد و معتقد بود در نيروی . رياست ستاد شد
زمينی، نقش بهتری دارد و در ستاد نيرويش راکد است؛ ولی نظر ايشان پذيرفته 

سرانجام ايشان رئيس ستاد مشترک و آقای صياد شيرازی فرمانده نيروی ...نشد
 .سپاه و ارتش، درانتخاب آقای صياد نقش داشتمسئله همآهنگی . زمينی شدند

  ).٣٠٩ص عبورازبحران، (»

آقای ظهيرنژاد رئيس ستاد با انتقال نيرو از آذربايجان « ،۶٠آبان ١٧يکشنبه 
 .اعتراضش را وارد ندانستيم. به خوزستان توسط نيروی زمينی اعتراض داشت

  ).٣۶١ص عبورازبحران، (»

د رئيس ستادمشترک اطالع داد که عراق آقای ظهيرنژا" ،۶٠آذر ١٠سه شنبه
دربستان ضد حمله آغاز کرده، ولی عصر خبررسيد که صحت نداشته، به خاطر 
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عدم همآهنگی ايشان با صياد شيرازی فرمانده نيروی زمينی، اطالعات دقيق به 
  ).کتاب ٣٩١ص ( » .ايشان نمی رسد

جوان در ووزير دفاع از روی کار آمدن اميران  ظهيرنژاد «،۶٠آذر ٢١
سمتهای باال ناراحت است ومعتقد است مغزهای ارتش با اين رويه کنار می 
ً از تصفيه نيروی  روند ومی گويد اين خواست توده ای هاست؛ مخصوصا

وزير دفاع هم ازاينکه نيروی زمينی او را در جريان عمليات خودش . هوائی
  )کتاب ۴٠٣و۴٠١ص (» .قرار نمی دهد، ناراحت است

ر نژاد خوب فهميده بود که هدف هاشمی رفسنجانی مسئله حذف تيمسار ظهي
او از فرماندهی نيروی زمينی و آن را به صياد شيرازی واگذار کردن است و 

و باز هم به دليل اينکه صياد شيرازی را می شناخت می . نه چيز ديگری
بعد .  دانست که او تحت امر رفسنجانی عمل می کند و نه رئيس ستاد مشترک

اين تغيير و تحول به طوری که در باال آمد، فرماندهان قديمی را از سمت از 
فرماندهی برکنار و به جايشان با درجه دادن، افسران جوان را در سمتهای 

و ظهير . باالی فرماندهی گماشتند و نيروی هوائی را هم به کلی تصفيه کردند
ست توده ای خوا« کنار گذاشتن مغزهای ارتش : نژاد به درستی می گويد

. که در اين موقع با خواست سران روحانی همخوانی پيدا کرده است» هاست
چون توده ای ها تمام کوشش خود را برای انحالل ارتش و حاکم کردن سپاه 

برای اولين بار  که مناسب است که درهمين جا ياد آور شوم .بکارمی بردند
قالب کمونيست ها در توسط مجاهدين خلق و گروه های چپ و بويژه اوايل ان

 يانکی ها برويد به خانه هايتان «  ايران بر روی ديوارها شروع به نوشتن شعار
 و » ارتش خلقی به پا می کنيم « و » ايران را سراسر ويتنام می کنيم « و »
که عمال اين شعارها ازآرزوهای قلبی  »ارتش امريکائی منحل بايد گردد«

ديگردوستانش بود که با دست وزبان انواع  روحانيان قدرت طلب از بهشتی تا
گروهها و سازمانها نوشته وابراز می شد و در واقع اينها آگاه و ناآگاه، عمال 

  .ديگ حليم قدرت پرستی روحانيان را هم می زدند

در همان سالهای سرکوب  »اکثريت« اما سازمان فدائيان خلق ايران    
« ، مشغول نوشتن شعار محوری ی سپاهتوسط بازوی نظامی واليت فقيه يعن
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برروی ديوار تمام شهرهای ايران  »کنيدسپاه پاسداران رابه سالح سنگين مجهز
با سپاه و کميته ها همکاری می ) اکثريت(همچنين چريکهای فدائی خلق !! بود

طی بيانيه ای از کليه اعضاء و هواداران اين سازمان در سراسر کشور « کرد و
خواست که برای دفاع از انقالب و استقالل کشور در برابر تجاوزات رژيم 
فاشيستی عراق با تمام نيرو و امکانات با سپاه پاسداران و کميته های انقالب 

نيروهای ضد  اسالمی همکاری کنند و هرنوع خبر يا اطالعی که از فعاليت
ومرتب  )۴۴." (انقالب بدست می آورند، بدون درنگ به اين مراکز برسانند

که اين : سازمانهای فوق در تضعيف ارتش می کوشيدند و به آن دامن می زدند
ارتش طاغوتی است و درخدمت امپرياليسم و عامل آن شاه قرار داشته و دست 

تا ميليشيای خود را . دبايد منحل شو... زده و ٣٢مرداد  ٢٨به کودتای 
اينان و بويژه حزب . جانشين ارتش سازند وبدين طرق قدرت را قبضه کنند

توده و فدائيان اکثريت به روحانيون و حزب جمهوری به انواع مختلف خط می 
خاطره کوتاه ديگری از . دادند که ارتش را بايد منحل و در سپاه ادغام کرد

نژاد در  يرتيمسار ظه: بی مناسبت نيستزيرکی تيمسار ظهير نژاد در اينجا 
براثر کسالتی که داشت هفته ای در بيمارستان دزفول  ۵٩آبان و يا مهر سال 

وی . بستری بود، من به اتفاق دوسه نفر ديگر در بيمارستان به عيادتش رفتيم
ما در حين صحبت با تيمسار بوديم که . در آن موقع  فرمانده نيروی زمينی بود

گ عطاريان فرمانده نيروهای غرب وارد شد، تا او وارد شد، ناگاه سرهن
ما پيش تيمسار مانديم تا . تيمسار فورآ صحبت را به چيزهای ديگری برگرداند

بعد از اينکه او رفت . اينکه سرهنگ عطاريان از ايشان خدا حافظی کرد و رفت
من به تيمسار گفتم، چرا شما وقتی سرهنگ آمد، موضوع صحبت را عوض 

.  است توده ای رديد؟ تيمسار جواب داد، ايشان مورد اطمينان نيست و احتماالً ک
  .و در اين مورد هم حق با او بود

مالحظه می کنيد که بعد از حذف بنی صدر که مانع بزرگی بر سر راه     
مسلط کردن سپاه برارتش وساير مقدرات کشور بود، زعمای جمهوری اسالمی 

بويژه آقای هاشمی رفسنجانی حسب گفته های  از فرصت به دست آمده، و
صريح خودش ابتداء درحذف سران ارتش و بعد تصفيه نيروهای ارتش و 

بعد . گماردن افسران مورد اعتماد خود درسمت های مختلف فرماندهی پرداختند
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حتی . از آن هم مرحله به مرحله از امکانات ارتش کنده و به سپاه می افزودند
که خودبه سمتهای مختلف فرماندهی نيروهای ارتش گمادرده  اينان به افسرانی

بودند، اعتماد نداشتند ووفادار نماندند وبه طوريکه درآينده خواهيد ديد، 
دبدبه و کبکبه رو در روی بنی صدر  سرهنگ صياد شيرازی را که با چه 

واورا به فرماندهی نيروی زمينی صعود دادند، بعد از اينکه  گذاشته بودند، 
ظاهراً وظيفه اش را خاتمه يافته تلقی کردند و ديدند که حتی او هم حاضر 
نيست که ارتش را درسپاه ادغام کند و يا به زائده ای از سپاه تبديل سازد او را 

حاصل  برکنار کردند و سپس با ترور شدنش به طور کامل از دستش رهائی
را با هم  صياد شيرازی از صعود تا سقوط: دوم: فصل دوم بخش دومدر. کردند

  .مطالعه می کنيم

  کشور امنيت و اطالعات وزارت  گيری شکل چگونگی - ج
  

سعيد حجاريان، بانی و پايه گذار قانونی کردن شکنجه در سازمان اطالعات و   
 !!"دموکراتيک"امنيت 

فالني مرا شاه و اطالعات مرا ساواك شاه فرض مي : شنيده شد فرموده ايد« 
البته حضرتعالي را شاه فرض نمي كنم ولي جنايات اطالعات شما در . كند

من اين جمله را با . زندانهاي شما روي شاه و ساواك شاه را سفيد كرده است
  » آيت هللا منتظری .اطالعات دقيق مي گويم

ای دو خصيصه کم حافظگی و از ابوعلی سينا منقول است که مردم دار 
گذشته را به زودی فراموش می جه راه را گم کرده و نابينائی هستد که در نتي

اما آنچه مرا بيش از هر چيز غمگين می سازد، اين است که « :می گويد  ،کنند
در نتيجه . کم حافظه گی و نابينائی: مردم از نقيصه ای مضاعف رنج می برند

د که کسانی را که تا ديروز از آنها نفرت داشتند، اين قابليت شگرف را دارن
امروز دوست بدارند و کسانی را که امروز دوست دارند، فردا از آن ها نفرت 

وقتی به اين گفته می انديشيدم، ابتدا فکر می کردم که ) ۴۵(» .داشته باشند
مردم عادی دارای چنين قابليتی هستند، ولی حال که به تجربه تاريخی دوران 
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ودمان می نگرم، می بينم که بيشتر از مردم عادی، بخشی از سياسيون، خ
روشنفکران و يا مدعيان مسائل استراتژيک و تاکتيک که خود در مرکز وقايع 

وری نقش مهمی داشته تگذشته بوده و حد اقل در استقرار و استمرار اين ديکتا
اه خود را به از راند، نيز دچار اين خصلت فراموشی به عمد و يا به سهو و يا 

که از جمله اينان بخش قابل توجهی از اعضای سازمان  تجاهل زدن گشته اند
که گفتگوی » برای تاريخ«وقتی کتابِ . مجاهدين انقالب اسالمی رادربرمی گيرد

سعيد حجاريان با عمادالدين باقی را مطالعه می کردم، اين مسئله بيشتر برايم 
که به  و بر آن شدم که حداقل بخشهائی از آن را برای کسانی. گويائی پيدا کرد

و دلشان برای مردم و نه به  -دنبال تحقق آزادی و حقوقمداری در کشور هستند
شايد انگيزه . می تپد، نقل و روشن کنم - سهيم شدن و يا بدست گرفتن قدرت 

ای برای فکر کردن کسانی باشد که می انديشند که چرا در طول سی و اندی 
جه نرسيده و هنوز اين سال است که مبارزات به اصطالح اپوزيسيون به نتي

آنچه در زير می . رژيم ديکتاتور وغاصب آزادی و حقوق مردم  پا برجاست
دست خود، بر  و تجربه گذشته است که چگونه ما باآيد، هم بخشی از تاريخ 

کوشيده ايم و امروز که در دام همان رژيم  یاستقرار و استمرار چنين رژيم
ی و دموکرات منشی از حلقوممان بلند گرفتار آمده ايم، صدای دموکراسی خواه

می شود که بله ما از روز اول به دنبال دموکراسی، عدالت، آزادی، و حقوق 
  .مردم بوده ايم

  :می نويسد) ۴۶(» برای تاريخ«آقای عماد الدين باقی در کتاب  

سعيد که به حق می توان او را بنيان گذار صالح وزارت اطالعات ناميد ...«
اسالمی از تشکيل يک نهاد دموکراتيک اطالعاتی و امنيتی  در مجلس شورای

  )۴٧(».سخن می گفت که بايد در برابر ملت پاسخگو باشد

معنا و مفهومی دارد؟ تا به نهاد اطالعات و امنيت، بودن » دموکراتيک «  
ً کم و زياد با نظام دموکراسی نظير  حال در جهان و در کشورهائی که نسبتا

اداره می شوند، کسی نهاد اطالعاتی و امنيتی ... آمريکا وکشورهای اروپائی، 
دموکراتيک ديده است و اصالً نهاد دموکراتيک در مورد  سازمانهای اطالعاتی 
امنيتی معنی و مفهوم دارد تا چه رسد به نظام ديکتاتوری واليت فقيه که اين 

اختن، برای وزارت اطالعات و امنيت س» دموکراتيک«دومی آن باشد؟ پيشوند 
آيا دروغی نيست که برای به کرسی نشاندن نظرات گروهی و شخصی بدان 
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ً آقای  داده شده است؟ و يا برای اغفال خود و ديگران بوده است؟ و يا واقعا
حجاريان که بيان کننده اين اصطالح است، در آن زمانی که در صدد ساختن 

راعتقاد داشت تا وزارت اطالعات متمرکز بود، به دموکراسی برای اداره کشو
وزارت اطالعات ساخت او هم بنا به قول خودش دموکراتيک باشد؟ برای 

  : روشن شدن اين مسئله

  به گفتگويش با باقی و ابتدا-الف

سازمان مجاهدين انقالب اسالمی که ايشان  سپس به بعضی از اعمال -ب  
  . پرداخته خواهد شد  و يا هم خطش بود، عضو بلند پايه

  

:باقی با مصاحبه در :لفا  
  

آقای حجاريان در مورد چگونگی ساخت وزارت اطالعات چنين توضيح می 
  :   دهد

خدمت شما عرض شود که ما بعد از انقالب چشممان را باز : حجاريان«
جريان اطالعاتی در کشور به  ١٨ - ١٧کرديم ديديم که ساواک منحل شده و 

ت اطالعاتی وابسته به اين هرکنار و گوشه ای يک تشکيال. وجود آمده است
کميته، آن بخش از سپاه، ستاد مبارزه با مواد مخدر آقای خلخالی، نخست 

ما . وزيری، و خالصه در جاهای مختلف تشکيالت اطالعاتی درست کردند
هيچ سيستم اطالعاتی دقيقی . احساس کرديم که ايران بهشت جاسوسان شده است

وقع موجوديت نظام تازه تأسيس چيزهای مهم ديگری آن م...وجود نداشت
ما به اينجا رسيديم که ادارۀ اين مملکت . جمهوری اسالمی را تهديد می کرد

باالخره جمهوری اسالمی طاغوت را منحل کرده، اما . بدون اطالعات نمی شود
با . بايستی يک سيستم اطالعاتی که ساختارش دموکراتيک باشد به وجود بيايد

م و اولين طرح تشکيل سيستم اطالعاتی مملکت را در تعدادی از دوستان نشستي
طرح را به آقای مرتضی الويری که نماينده و هم خط . دوران مجلس اول ريختيم

اين . شانزده امضاء جمع کرد –او هم پانزده . سياسی مان در مجلس بود، داديم
 اولين پيش نويس يا مصوبۀ تشکيالت سيستم اطالعاتی بود که ما به مجلس اول
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بنده برای پيگيری طرح تشکيالت اطالعات کشور درمجلس هم نماينده ...داديم
  ) ۴٨(».مرحوم رجائی بودم و بعد هم نمايندۀ مهندس موسوی

آقای حجاريان برای ايجاد سيستم اطالعاتی دموکراتيک متمرکز دليل می   
.. .ما به اينجا رسيديم که ادارۀ اين مملکت بدون اطالعات نمی شود«آورد که 

با . بايستی يک سيستم اطالعاتی که ساختارش دموکراتيک باشد به وجود بيايد
تعدادی از دوستان نشستيم و اولين طرح تشکيل سيستم اطالعاتی مملکت را در 

اينکه بعد از انقالب هيچ سيستم اطالعاتی وجود » .دوران مجلس اول ريختيم
رين روزهای درست است که ساواک در آخ. نداشت عاری ازحقيقت است

انقالب ظاهراً منحل شد اما نه پرسنل آن رفتند و نه اسناد و مدارک آن در 
بهمن با تلفن، سپهبد  ٢٣مهندس بازرگان در روز . تهران به دست کسی افتاد

از دوران طفوليت، دوست و همدوره و يار و غار و مشاور (حسين فردوست 
که تيمسار قرنی هم آنجا به محل خود ) پشت پرده و هميشگی دمحمرضا پهلوی

بوده احضار می کند و بعد از اينکه وی به محل می رود، تيمسار قرنی از وی 
نفر را برای فرماندهی نيروی زمينی، هوائی و دريائی و  ۴می خواهد که 

هم سپهبد هوشنگ  او. ساواک به نخست وزير مهندس بازرگان معرفی کند
رزين را برای نيروی هوائی، دريادار را برای نيروی زمينی، سپهبد آذر ب حاتم

احمد مدنی را برای نيروی دريائی و سپهبد مقدم را برای ساواک معرفی می 
مقدم ابتدا نمی پذيرد ولی وقتی فردوست به او تلفن می کند، و مطلب را . کند

  )  ۴٩.(می گويد مقدم می پذيرد

سپهبد مقدم  كه هللا منتظرى نيز حاكى از اينست مرحوم آيتخاطرات       
رئيس ساواك با روحانيون و سران انقالب در ارتباط بوده و قرار نبوده که 

ولى منتخب آقای خمينی، آقاى شيخ صادق خلخالى حاکم شرع «  اعدام شود
وی متذکر می شود که وقتی که می ) ۵٠(».مقدس اسالم، مقدم را نيز اعدام كرد

هری به ديدار منتظری می رود در منزل مط «خواسته به پاريس نزد امام برود،
و هنگامی که مرحوم منتظری در پاريس . وسه پيام برای آقای خمينی ميدهد

صحبتهای مقدم را برای ايشان نقل می کند، آقای خمينی خيلی تعجب می کند و 
  )  ۵١(»   !مقدم اين حرفها را گفت؟! عجب"«: می گويد

در همان حدی که (ويى اينجانب بعد از اعدام مقدم، تمام پرونده بازج 
و پرسنلى او را دردادستانى انقالب مطالعه كردم كه در !! ) بازجويی شده بود
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 :آن دو نكته حائز اهميت بود

پرونده حكايت از اين داشت كه وى درگذشته با دكتر بهشتى رابطه نزديك  -١ 
 داشته،

انجام بعضى از امور در دوران انقالب با نظر و مشاوره با دكتر بهشتى  -٢ 
  .انجام پذيرفته است

دکتر يزدی هم می گويد که با يکی از مديران کل ساواک مطالعه ای در مورد 
ساواک انجام می دهد و اداره دوم و هشتم آن و تيمهای تعقيب و مراقبت را 

 )۵٢(فعال می کند 

امنيتى رژيم شاه متالشى و  -كنند كه سازمانهاى اطالعاتى بعضى ها فكر مى 
امنيتى رژيم گذشته، تمام و  -در حاليكه دستگاههاى اطالعاتى. از بين رفت

ها، همراه با اسناد  كمال به رژيم جديد انتقال پيدا كرد وهمه آن روشها و تجربه
رى اسالمى و مدارك كامل آن، در سازمان اطالعات و امنيت بنياد گرفته جمهو

 .  متمركز گرديد

بالفاصله پس از تشكيل هسته اوليه سپاه پاسداران، بخش اطالعات و امنيت 
آن شكل گرفت و بسرعت به همه جا گسترش پيدا كرد و چون غالب مراكز 
ساواك، در شهرستانها و مراكز كل ساواك در تهران، مقر سپاه پاسداران شده 

به اطالعات و تجربه هاى ساواك در زمينه گيرى، سپاه  بود، از همان بدو شكل
  .  هاى مختلف دسترسى پيدا كرد

امنيتى رژيم شاه در ساواك و دفتر ويژه  -تمام دستگاههاى اطالعاتى
اطالعات متمركز بود و اين دو مركز، دست نخورده تحويل رژيم نوپاى انقالب 

ساير دستگاههاى اطالعاتى رژيم گذشته هم نظير ركن دوم ارتش . گرديد
ازمان در چمبره اين دو س... ، اطالعات شهربانى و)اطالعات و ضد اطالعات(

بود و آن دو بر كليه آنها مسلط بودند و در حقيقت چنانكه از چارت تشكيالتى و 
شرح وظايف دفتر ويژه اطالعات مشهود است، اين دفتر بمنزله مغز متفكر 

كرده وبر همه آنها نظارت تام داشته  امنيتى شاه عمل مى-دستگاههاى اطالعاتى
 . است

اواك را مردم تسخير كردند و كم و البته در بعضى از شهرستانها، مراكز س
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زياد دربعضى از مناطق، مردم ازبعضى از مسائل اطالعاتى و بعضى از پرونده 
ولى خيلى زود جلو اين كار گرفته شد و اسناد و . هاى ساواك مطلع شدند

مدارك را از دستبرد افراد محفوظ نگاه داشتند وسريع مقر ادارات ساواك در 
. داران، كميته و يا دادستانى انقالب تبديل گرديدسراسر كشور به مقر پاس

بهمن، بدرون محوطه مركز اصلى  ٢٣گروهى از مردم همراه با پاسداران روز 
 .ساواك درسلطنت آباد تهران راه يافتند و درمحوطه آن بگشت و گذار پرداختند

افراد مسلح مردم را حدود ساعت يك بعد از ظهر از ساختمان ساواك بيرون «
د و آنرا تحت مراقبت شديد قرار دادند و از ورود افراد جلوگيرى كردند و كردن

  )۵٣( » خود در آنجا مستقر شدند

امنيتى، يعنى دفتر ويژه اطالعات چنين  -در مورد سازمان ديگر اطالعاتى 
. عمل شد و دست احدى به آنجا نرسيد و كسى از كم و كيف آن مطلع نشد

، در دفتر ويژه اطالعات ۵٧بهمن سال  ٢٢ارتشبد حسين فردوست تا روز 
و بعد از آن با مرحوم قََرنى و كسان ديگر از سران ) ۵۴(مشغول فعاليت بود 

انقالب در تماس بود و پسرش نيز تا يكسال و نيم بعد از انقالب در وزارت 
ارتشبد حسين فردوست . و احدى متعرض او نشد) ۵۵(خارجه مشغول كار بود 

معمار صادقى كه تا مدتها در نخست وزيرى مشغول كار از جمله با سرهنگ 
  )۵۶. (بوده، با بعضى از سران انقالب در تماس و ارتباط بوده است

و زمانى فرمانده ) ركن دوم ستاد ارتش(نى خود يك افسر اطالعاتى تيمسارقر
مراكز اطالعات ارتش شاهنشاهى بود، از تجربه كافى در امر اطالعات و امنيت 

بود، با كمك وى طرحى تهيه شده بود كه براساس آن طرح، برخوردار 
اما . كارمندان ساواك در يك طبقه بندى جديد در رژيم جديد بكار گمارده شوند
آمد و  چون در اوايل پيروزى انقالب اين طرح به مذاق خيلى ها خوش نمى

نى و دولت موقت، همآهنگ با  عالوه بر آن اجراى آن طرح از طريق سپهبد قر
بضه كردن قدرت و ايجاد ديكتاتورى جديد توسط بعضى از گروههاى دست ق

ولى بعداً همان طرح . اندركار نبود، آن طرح در آن موقع تا حدودى معوق ماند
بصورت ديگرى به اجرا درآمد و ساواكى ها بكار برگردانده شدند و حتى حقوق 

 )  ۵٧.(عقب مانده آنان نيز پرداخت شد

ساواكی  ی کردند،زندان دستگير و  ۶٠خرداد  ٢١بح ص زمانی که مرا در 
هايى كه به زندان افتاده بودند، بر اساس اطالعاتى كه در دست داشتند، 
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ما : كردند وضعيت و سرنوشت كارمندان ساواك را براى نگارنده چنين بيان مى
بعضى ها كه در همان روزهاى . كارمندان و متخصصين ساواك سه دسته شديم

دسته ديگر را كه . شدند و يا زندانی اعدامتعدادی ب دستگير شدند، اوايل انقال
كمى ديرتر دستگير كردند، به حبسهاى مختلف محكوم كردند و كسانى را هم كه 
از دستگيرشدن مصون مانده بودند باضافه زندانی شده ها که آزاد شده بودند، 

طرح تشکيل ه  ک ۶٣تا در سال . ر دعوت كردندبا پرداخت حقوق معوقه به كا
ريخته می شود، وضعيت اطالعاتی ، »!!دموکراتيک« سيستم اطالعاتی متمرکز

ايران بهشت «  امنيتی کشور چنان که آقای حجاريان توصيف می کند که
موجوديت نظام تازه تأسيس « و يا نبود اطالع الزم و کافی» جاسوسان شده

. می کرده است، با امور واقع همخوانی ندارد» جمهوری اسالمی را تهديد
رکن دوم ارتش و ، »ساواما«ارگانهای اطالعاتی نظير ساواک تحت نام جديد 

شهربانی، اطالعات سپاه و دادستانی ها، در نخست وزيری وجود داشت و به 
موجوديت نظام تازه تأسيس «  البته آنچه که. نوعی با هم همآهنگی داشتند

می کرد، نه کمبود اطالعات، بلکه مقاومت مردم » ا تهديد جمهوری اسالمی ر
از استقرار پيدا نکردن ديکتاتوری و انحصار طلبی بود که اگر منظور آقای 

سرکوب اطالعات هنوز آن سيستم چون . جاريان همين است حق با اوستح
و تمام اينها بهانه تراشی برای . همه جانبه مستقر و مشروعيت پيدا نکرده بود

متمرکز  » !دموکراتيک« جاد همان سازمان مخوف جهنمی سيستم اطالعاتاي
  : به درستی به آقای خمينی پيام می دهد ۶۵بود که مرحوم منتظری در سال 

ه و اطالعات مرا ساواك شاه فرض می فالني مرا شا: شنيده شد فرموده ايد« 
ما در اطالعات ش كنم ولي جنايات البته حضرتعالی را شاه فرض نمی. كند

ن اين جمله را با م. شاه و ساواك شاه را سفيد كرده است زندانهاي شما روی
  )۵٨(» .گويم اطالعات دقيق می

در آن موقع در «  آقای حجاريان توضيح می دهد که. برگرديم به اصل مطلب
رئيس . سپاه و قوه قضائيه هر کدام مايل بودند که اطالعات بايد تابع آنها باشد

بعضاً «)  ۵٩.(هم مايل بود که در اختيار سپاه باشد] هاشمی رفسنجانی[مجلس 
هم از حاج احمد آقا شنيده می شد که نظراتی ابراز می کردند که تابع رهبری 

هم به کميسيون تلفيق می آمد ] آقای خامنه ای[وقت نمايندۀ رئيس جمهور . باشد
و نظرشان اين بود که اطالعات بايد سازمانی باشد تابع رياست جمهوری، چون 
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نظر عمده ای را که ما بيان می . اطالعات ابزار ستادی رياست جمهوری است
کز کرديم و مدافع آن بوديم، اين بود که اوالً در سيستم اطالعاتی مملکت بايد تمر

وجود داشته باشد، يعنی امور جاسوسی و ضد جاسوسی و ضد براندازی و جمع 
آوری اطالعات پنهان و حراست ها و غيره بايد تمرکز داشته باشد و از آن 
گذشته بايد به گونه ای دموکراتيک سازمان دهی شوند، يعنی بشود از تشکيالت 

ی دموکراتيک اطالعات حساب کشی کرد و به جائی پاسخگو باشد که خصلت
دارد، و از نظر ما، آن جايگاه، مجلس بود، چون مجلس به هر حال نمايندۀ مردم 

مسئله ...است و ملت انتخاب می کند و وزير بايد از مجلس رأی اعتماد بگيرد
دموکراتيک بودن ساختار سيستم اطالعاتی جزء دغدغه های ذهنی ما 

  : ا چنين توضيح می دهدوی علت اينکه بايد تابع مجلس باشد ر) ۶٠(».بود

يکی اين که امور اطالعاتی منجر . من اجماالً اين داليل را عرض می کنم« 
به امر سياست گذاری می شود و از آنجا که دولت، پيشينۀ سياست گذاری را به 
عهده دارد، سرويس اطالعاتی می تواند دولت را در امر سياست گذاريش ياری 

ديگری جز دولت، منجر به اين خواهد شد که دادن اطالعات به هر جای . کند
وی ادامه ) ۶١(». مرکز ديگری برای سياست گذاری در مملکت بوجود بيايد

  :می دهد

به ياد دارم که عده ای به امام گفته بودند که اينها می خواهند اطالعات را « 
وزارتخانه بکنند و در کجای دنيا اطالعات وزارتخانه است؟ امام هم به حاج 

مد گله کرده بود که کجای دنيا آمدند سيستم اطالعاتيشان را وزارتخانه کردند اح
من هم به مرحوم حاج احمد آقا . که شما بخواهيد دومی باشيد؟ اين را به من گفتند

گفتم منعی برای سازمان کردن اطالعات وجود ندارد، اگر بخواهيد ما تالش می 
يکی . ، فقط دوتا مشکل هستکنيم که اطالعات سازمانی باشد تابع رهبری

چون آن موقع استدالل شورای نگهبان اين بود که اصلی  -شورای نگهبان است
 -که اختيارات رهبری را استقرا و استقصا می کند محصور در همين بندهاست

اعضای شورای نگهبان هر وقت ما با آنها سر اين موارد جلسه می گذاشتيم 
حرفشان اين بود که ما اين کار را نمی کنيم، . ..مکرر می گفتند عدد مفهوم دارد 

کما اينکه . نمی گوئيم" نه"اما اگر خود امام اراده کرد چيزی را درست بکند ما 
وقتی امام مجمع تشخيص مصلحت را درست کرد شورای نگهبان مخالفت 

ولی می گفتند اگر . است" رهبری فوق قانون"چون تلقی شان اين بود که . نکرد
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ً رد می کنيماز داخل م چون ما هستيم و . جلس چنين طرحی را بياورند، قطعا
. من به حاج احمد آقا گفتم اوالً اين مسئله ايراد قانون اساسی دارد. قانون اساسی

حاال آقايان شورای نگهبان خودشان راه پيش پای ما گذاشتند و گفتند ايراد قانون 
رض می کنم و به آقا هم اساسی را می شود درست کرد، اما بنده خدمت شما ع

بفرمائيد که اگر فردا يک سيستم اطالعاتی متمرکز را زير نظر رهبری درست 
يعنی اگر يک نفر . کرديم، هر اتفاقی که در آن افتاد به پای ايشان نوشته می شود

بيرون آمد گفت مثالً من را آنجا شکنجه کردند، چه کردند و چه نکردند، باالخره 
يا امام می پذيرد؟ حاج احمد آقا رفت و برگشت و گفت نه، آقا آ. مسئول امام است

البته من اين جملۀ مرحوم . گفتند ما نمی خواهيم اين چيز ها را به ما بچسبانند
اين باعث می شد که بچه هايی که . حاج احمد آقا را تا به حاال به کسی نگفته ام

که امام نپذيرد که ما  در اطالعات کار می کردند شبهه دار شوند و بگويند وقتی
اين بود که من به بچه ها نگفتم . زير نظرش باشيم، البد نفس کار يک عيبی دارد

  )۶٢(».و به پائين منتقل نکردم

آنچه را که آقای حجاريان در فرازهای فوق بيان کرده در عرف و لباس فقهی 
و  .ند که خود نوعی دروغ استبدان توريه و دروغ مصلحت آميز، نام داده ا

آقای حجاريان هم که از فقه سررشته داشته دست به چنين توريه و يا  شايد
دروغ مصلحت آميزی زده تا هم دنيای خود را داشته باشد و هم در آخرت 

توان برای خود البته اگر با دروغ ب!! بهشت را برای خود ذخيره کرده باشد
  بهشت را ذخيره کرد؟

متمرکز بسازد، » دموکراتيک  اطالعات«  آقای حجاريان که می خواسته
  :خواسته يا ناخواسته چندين نکته را فاش کرده است

به طور دقيق می دانسته که اين وزارت اطالعاتی که درست می کند در  -١
آنجا شکنجه و داغ و درفش بکار برده می شود و مردم را در آنجا شکنجه می 

  .  ودکنند و يا بهتر بگويم به شکنجه گاه مردم تبديل می ش

ايشان و ساير همکارانش مخالف شکنجه نبوده اند که اگر مخالف بودند  -٢
سيستم اطالعاتی متمرکز را زير نظر «به حاج احمد آقا نمی گفت که اگر

رهبری درست کرديم هر اتفاقی که در آن افتاد به پای ايشان نوشته می 
  .»...شود



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٦١          )جاذ 

ً می رساند که شما سازمانی عمل کرد  ه ايد و نه اينکه پيرو اين حرف دقيقا
اگر بواقع پيرو امام بوديد و نه پيرو سازمان خود، حد اقل می . امام بوديد

آقا گفتند ما نمی خواهيم اين چيز ها را «  بايست که اين حرف حاج احمد آقا که
  .را به ساير دوستان و بچه های اطالعات می گفتيد» به ما بچسبانند 

طبوع و دوستان و همکارانش، نه تنها پيرو اوالً، حجاريان و سازمان م -٣
واليت فقيه نبوده بلکه از آن بعنوان ابزاری در دست سازمان خود  خط امام و

اگر غير از اين بود، بنا . برای در اختيار قرار داشتن قدرت عمل می کرده است
ما «  بود که وقتی با توضيحات ايشان به احمد آقا و در نتيجه آقا می گويد که

اين چيزها که آقای خمينی گفته . »نمی خواهيم اين چيز ها را به ما بچسبانند
حسب توضيح آقای حجاريان، شکنجه و  -نمی خواهد به ايشان چسبيده شود، 

پيام آقای خمينی را به بچه های سازمان اطالعات  –داغ و درفش بوده است 
آنجا به کار ادامه دهد و  منتقل می کرد، تا هر شخصی با آگاهی و چشمی باز در

اتيک بنابراين شما و سازمانتان به شکنجه کردن دموکر. يا آنجا را ترک کند
بچه های اطالعات هم ترفند زده ايد و آن ها را از  ثانياً شما به! موافق بوديد؟

با  بچه های اطالعات هم سازمانی . حقيقت کار و نظر خود مطلع نکرده ايد
شما و سازمانتان با شکنجه : ن حساب می شود گفت کهعمل کرده ايد و با اي

مخالفان و منتقدين نه تنها مخالف نبوده بلکه شما و سازمان مجاهدين انقالب 
که امروز دست راستی ها را به قول خود  -اسالمی، بانی قانونی کردن شکنجه 

  . بوده ايد -متهم بدان می کنيد 

ً سازمانی عمل  کرده و کوشش می -۴  شده که سازمان اطالعات  دقيقا
شما حتی . متمرکز به نحوی ساخته شود که در اختيار سازمان خودتان باشد

با . کاری کرديد که در آن تاريخ نماينده رهبری هم در وزارت اطالعات نباشد
  :کوشش و ترفندهای شما و دوستانتان می گوئيد

ه چه شد که حاال بماند ک. قانون وزارت اطالعات تصويب شد ۶٣در سال «  
آقای ری شهری وزير اطالعات شد و چرا اصالً به اين سمت رفتيم که وزير 
اطالعات بايد مجتهد باشد و چرا نمايندگان، ايشان را مطرح کردند و نظر ما چه 

  .فعالً وارد اين بحث نمی شويم...بود و نظر دولت چه بود

شود، از کجا  بحث اين بود که وقتی يک سيستم پر قدرت اطالعاتی درست می
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لذا بايد به نوعی به  سيستم ...بدانيم که يک وزير مکال فردا چگونه خواهد شد 
اما راهش چيست؟ يکی از راهها اين است که نمايندۀ رهبری . والئی متصل باشد

بعد بحث شد که نمايندۀ ولی . در آنجا باشد، مثل سپاه که نمايندۀ ولی فقيه داشت
ند و با وزير دعوا می کند و دودستگی و تزاحم فقيه خيلی مشکل ايجاد می ک

پس بيائيم شرط . مأموريت و دو فرماندهی می شود و اين خيلی خطرناک است
بگذاريم که وزير بايد مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه 

  .البته اين پيشنها دولت نبود. حکم شرعی هم باشد

ان مجلس بود که اآلن موضع راست اين پيشنهاد بعضی از نمايندگ
وقتی طرح تمام شد يک دفعه بلند شدند و اين فوريت را آوردند و رأی ...دارند
آقای . اين نکته هم در صورت مذاکرات هست. دولت هم نظری نداشت. آورد

. هاشمی رئيس مجلس از من پرسيد نظر دولت چيست؟ گفتم دولت نظری ندارد
  )۶٣(» .اصی نداشتدولت در مورد اين شرط نظر خ

  :در اين فراز چندين نکته حائز اهميت است

چه شد که « :در اينجا از اصل مسئله که خود مطرح می کند و می گويد -١
آقای ری شهری وزير اطالعات شد و چرا اصالً به اين سمت رفتيم که وزير 

ه اطالعات بايد مجتهد باشد وچرا نمايندگان ايشان را مطرح کردند و نظر ما چ
اطالعاتی که از  واردِ » .فعالً وارد اين بحث نمی شويم...بود و نظر دولت چه بود

حقوق ملت است و ملت بايد بداند چه شده است که چنين چيزی که مثل بختک 
و از گفتن آن  نمی شودبر سر تمامی ملت و حتی دوستان خودشان افتاده، 

شد که چرا؟ وی در  اما در توضيحات اين مسئله روشن خواهد. طفره می رود
  . موارد فوق لب به سخن نمی گشايد

ساخته شود، » يک سيستم پرقدرت اطالعات« وقتی گفته می شود که بايد -٢
وهر صدائی  يعنی اينکه اين سيستم اطالعاتی بتواند حاکم برمقدرات مردم باشد

 شايد شما فکر کنيد که من  پيش داوری می کنم و از پيش. را در نطفه خفه کند
خود چنين نکته ای را مطرح می کنم؟ کمی دير تر که اعمال سازمان که از 
زبان آقای بهزاد نبوی عنوان شده است را خواهم گفت، مالحظه می شود که 
اين سازمان بر اثر قلع وقمع همه مخالفين و يا معترضين تجربه به دست 

» اطالعاتيک سيستم پرقدرت «آورده، حال به اين نتيجه رسيده که از طريق 
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  . که  فکر می کردند که دراختيار خودشان باقی خواهد ماند، عمل می کنند

ساخته می شود، طبيعی است که »  يک سيستم پر قدرت اطالعات« وقتی  -٣
هر اتفاقی که در آن « م که با طرفند ظريف کهيديد. بايد در اختيار ارگانی باشد

يعنی اگر يک نفر بيرون آمد گفت مثالً من را . افتاد به پای ايشان نوشته می شود
مانع »  .آنجا شکنجه کردند، چه کردند و چه نکردند، باالخره مسئول امام است

در اختيار ولی فقيه زمان ، »سيستم پر قدرت اطالعات«  از اين شد که اين
ولی حساب شده، از طرف ديگر چنان مسئله را پيش . يعنی آقای خمينی باشد

به صورت صوری تحت امرابواب » سيستم پر قدرت اطالعات« می برد که
جمعی دولت باشد، يعنی وزارتخانه ووزير داشته باشد، اما درحقيقت در اختيار 

 مسئوِل اين: ميگويد. را قبول ندارد) غيرمعمم (دولت نباشد، چون وزير کالهی 
» .بايد به نوعی به  سيستم والئی متصل باشد« ،»ر قدرت اطالعاتسيستم پ« 

نمايندۀ « :حتی برای اينکه مثل سپاه نماينده ولی فقيه در آنجا نباشد می گويد
ولی فقيه خيلی مشکل ايجاد می کند و با وزير دعوا می کند و دودستگی و تزاحم 

پس برای  ».ريت و دو فرماندهی می شود و اين خيلی خطرناک استومأم
پس بيائيم شرط «  اينکه اين خطر ايجاد نشود حل مسئله به اين است که

بگذاريم که وزير بايد مجتهد باشد تا اگر حکمی کرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه 
البته در اينجا برای اينکه از فشار روحی که در اثر اين » .حکم شرعی هم باشد

در اين مورد بی گناه جلوه دهد، می عمل به او وارد شده بکاهد و يا خود را 
  ».البته اين پيشنهاد دولت نبود« افزايد که 

اما برای اينکه بدانيم خود ايشان و دولت ميرحسين موسوی چقدر با اين  
شرط بگذاريم که وزير بايد مجتهد باشد تا اگر حکمی «عمل و اين پيشنهاد که 

موافق بوده اند و در » .دکرد فقط حکم اداری نباشد، بلکه حکم شرعی هم باش
حقيقت خواست خود اينان بوده است، وقتی آقای هاشمی رئيس مجلس از  

« ايشان که دولت را در مجلس نمايندگی و پيش برنده طرح بوده می پرسد 
دولت در مورد اين شرط نظر . نظر دولت چيست؟ گفتم دولت نظری ندارد

می کند که دولت نظری خيلی صريح و آشکار اعالن ) ۶۴(» . خاصی نداشت
است خود او و دولت همين بوده است که اگر غير از بود، ندارد، يعنی اينکه خو

  .بيان می کرد

و يا هم حال چرا آقای حجاريان به نمايندگی از دولت و سازمان مطبوع     
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خودش که مجاهدين انقالب اسالمی است، دست به ساخت به قول خودش فکر
زده اند و مانع شده اند که اين سيستم در اختيار » سيستم پر قدرت اطالعات« 

آقای خمينی باشد، حتی ولی فقيه هم نمايندگی مثل سپاه در آنجا نداشته باشد 
ولی صوری در اختيار دولت باشد، يعنی وزارتخانه و وزير داشته باشد، اما 

شد، بلکه حکم شرعی هم فقط حکم اداری نبا« وزيرش مجتهد باشد تا احکامش 
تا نياز هم پيدا نکند که به مسئول دولت پاسخگو باشد و يا در دولت » .باشد

و آيا همين نکته مبنای احکام شرعی  و ترورهای داخل و خارج . مطرح کند
چرا برای اينکه اين احکام شرعی ترورها، از ! توسط وزارت اطالعات نگشت؟

ت، صادر می شد و نياز هم نبود که به مجتهدی که به سيستم والئی متصل اس
در حقيقت يعنی يک ارگان فعال  .دولت و يا ارگان ديگری پاسخگو باشد

  .مايشاء

در اختيار گذاردِن سازمان اطالعات  وی وقتی می خواهد که به ظاهر راهِ  -۴
را به احمد آقا نشان بدهد و در باطن او را منصرف کند که سازمان اطالعات 

رهبری « رباشد می گويد که شورای نگهبان تلقی اشان اين استدراختيار رهب
اما عملی که خودش انجام می دهد که وزارت اطالعات در . ».فوق قانون است

يعنی در اختيار مجتهدی باشد که به . اختيار مجتهد باشد، همان نوع تفکر است
  . کسی پاسخگو نباشد و حکمش هم شرعی باشد

ذکر شده کوچکترين همخوانی با دموکراتيک بودن آيا به نظر شما نکات  -۵ 
دارد؟ به نظر و بنا به گفته صريح آقای حجاريان اين نکات ذکر شده فاش می 

  !شما چطور؟. گويند که هيچ وجه مشتريکی با دموکراتيک بودن ندارد

بر اساس گفته های فوق، آقای حجاريان و دوستان و سازمان مطبوعش  -۶ 
و آنها به  خيال  . ار کردن آخوند بر مقدرات کشور استيکی از عوامل مهم سو

د ماند، و يا هميشه به آنها نياز که ديکتاتور به آنها وفادار خواهو تصوراين
  .  خواهد داشت، چنين خدمتی کرده اند

آيا واقعاً شما تقوا و دينی داری را در آخوند می ديديد، که حاضر نبوديد  -٧ 
داشته باشد و يا اينکه خير آخوند را در دست وزارت اطالعات وزير کالهی 

خود و قدرت خود می ديديد؟ شما اگر واقعاً با صداقت اين حرفها را زده ايد، آيا 
شما که خود را از عالقه مندان  می خواند؟» دموکراتيک بودن«اين حرفها با 
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را مطرح » اسالم منهای آخوند«ايشان که تز . به دکتر شريعتی می خوانديد
  ديديد؟لباس و عمامه  چطور شد که شما دين و دينداری را در. کرد

آقای حجاريان در مورد شکنجه و اتهاماتی که به او زده اند چنين پاسخ می 
اين حرفها را رجوی بعد از دوم خرداد می زند و به نظر من اين حرفها « :دهد

اما . البته از او بيش از اين انتظار نيست. را در اقتفای دوستان داخلی می زند
متهم کنندگان الجرم . خوب، َسلّمنا که اين اتهاماتی که به ما می زنند درست باشد

چون يکی . امام اتفاق افتاده استمنظورشان اين است که اين اتفاقات در زمان 
از اينها گفته بود اين افرادی که از دموکراسی دفاع می کنند در زمان امام ما را 

اينکه متوجه لزوم حرفشان نيستند که کل سيستم را . می کشيدند صّالبهبه سيخ و 
البته نمی خواهم بگويم آن سيستم مبراازخطا بود، . در زمان امام تخطئه می کنند

  ) ۶۵(» ی اينها که خودشان را خودی می دانند چرا اين حرفها را می زنند؟ول

در فراز فوق چندين نکته مهم وجود دارد که بايد کمی روشن شود که هدف 
  از گفتن چنين پاسخی چيست؟

به حساب خودش دست راستی ها را می ترساند که مواظب حرفهای خود  -١
شکنجه و بازجوئی می کرده، يعنی آنها  باشند، آنهائی که گفته اند قبالً خودش

  .دنباله رو مجاهدين هستند و خالصه آنها را به رجوی منتسب می کند

باز برای بيشتر ترساندن دست راستی ها و يا مخالفين خود و سازمان  -٢
مجاهدين، مسئله خودی و ناخودی را مطرح می کند و به آنها می گويد که ما 

نها که خودشان را خودی می دانند چرا اين حرفها ولی اي« از خودی ها هستيم 
  و. يعنی اينکه اگر خودی هستيد نبايد اين حرفها را بزنيد» را می زنند؟

خويشتن بی سبب بزرگ مکن  تو هم از ساکنان اين : گويد به اينطريق می
که با اين حرفهای خود، آقای خمينی را و هشدار  آنها را می ترساند  !کويی

سئوال می بريد، مواظب باشيد که اگر ايشان شکست، شما که  تخطئه و زير
  .چيزی نيستيد و همه چيز می شکند

و با . اينها که اين حرفها را می زنند، ملتفت حرف زدن خود نيستند -٣ 
حرفهای خود می خواهند بگويند در زمان امام خمينی اين شکنجه ها وجود 

 واقعاً شما از روی حقيقت. ببرندداشته و می خواهند کل سيستم را زير سئوال 
چنين می گوئيد؟، آيا در زمان آقای خمينی شکنجه و داغ و درفش  و عقيده
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وجود نداشته است که مخالفين خود را از آن می ترسانيد که حرف عليه من 
شايد . نزنيد و اال ممکن است بسياری از مسائل فاش و گريبانگيرتان بشود؟

شما شما فراموش کرده باشيد که آقای بهزاد نبوی يار صديق و هم سازمانی 
بالفاصله پس از آزادی از « : در نامه خود به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته

را » سازمان مجاهدين انقالب اسالمی«زندان و هم زمان با پيروزی انقالب، 
سازمان مذکور در مبارزه و قلع و قمع گروه فرقان و  نقش . تأسيس کرديم

و بلوچستان در  مبارزه با حرکتهای تجزيه طلبانه در کردستان و سيستان
ضت آزادی و جبهه منظور نه(انقالب، مبارزه بي امان با منافقين، ليبرالها  اوايل 

. مهور منتخب، آقای بنی صدر و همراهان و طرفدارانشملی است و رئيس ج
، گروههای ضد انقالب چپ و راست، مارکسيست و سلطنت طلب، .)ن

حداقل بر ... نوژه و جهت افشاء و خنثی سازی توطئه کودتای همکاری در 
ً اين قلع و ق) ۶۶(» . جنابعالی پوشيده نيست ع کردن ها بدون داغ و محتما

فرض بگيريم که شما قبالً آقای !! درفش و با شاخه گل انجام گرفته است؟
من ممکن « :خمينی را قديس تصور می کرديد، آيا در دوران شما نبود که گفت

ف ديگری و فردا حرف ديگری را، است ديروز حرفی زده باشم و امروز حر
ام بايد روی همان حرف باقی  اين معنا ندارد که من بگويم چون ديروزحرفی زده

هللا ص است، يکی از  ای از واليت رسول حکومت که شعبه«يا ) ۶٧(» .بمانم
احکام اوليه اسالم است ومقدم برتمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج 

هرامری را چه عبادی يا غيرعبادی که جريان آن ...تواند حاکم می... است
) ۶٨(» مخالف مصالح اسالم است، از آن مادامی که چنين است جلوگيری کنند

اگر يک درميليون احتمال، يک احتمال بدهيم که حيثيت اسالم با بودن «و يا 
فالن آدم يا فالن قشردرخطر است، ما مأموريم که جلويش رابگيريم، تا آن قدری 

خواهند به ما بگويند که کشور ماليان حکومت آخونديسم  توانيم هر چه می میکه 
که ما  ای است برای اين زنند، والبته اين هم يک حربه و از اين حرفهايی که می

من باز «و يا )۶٩(» .رويم را از ميدان به در کنند، ما نه، ازميدان بيرون نمی
. دش شايد باشند که مسلمان باشندکارندارم به جبهه ملّی، با اينکه بعضی افرا

اينها مرتدند، جبهه ملّی از امروز محکوم به ارتداد « :گويد سپس می) ٧٠(» ...
فرض بگيريم که شما ! اينها را حتماً شما دموکراتيک می ديديد؟) ٧١(» .است

در کشتار و شکنجه  آيا شما و سازمانتان .اينها را هم نشنيده و يا نفهميده ايد
در زندان شرکت نداشتيد؟ آيا از حکم  ۶٧و تا  ۶٠در سال  فرساهای طاقت 
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کرد  اعدامهای خلخالی که حتی بدون تشکيل دادگاه صوری حکم قتل صادر می
پرسند که چرا اينهمه اعدام کردی، پاسخ  و وقتی در مقام بازخواست از او می

گشود و دهد آنچه کرده است بدستور امام بوده است و امام نيز لب از لب ن می
اينها را هم نشنيديد و نديديد؟ خوب همه اينها ) ٧٢. (مهر تأييد بر همۀ آنها زد

 ۶٧ای هزاران زندانی را که آقای خمينی در سال  به کنار، آيا حکم قتل فله
مجتهد " و » دموکراتيک « و وزارت اطالعات به زعم شما - هصادر کرد

، و بدست سه جالد  -ود سازمان ده آن ب" صاحب فتوای عرفی و شرعی
 اعدام کردند مانند برگ خزان   آن ها را طبق حکم قضائی و شرعی دهد که می

آيا شما آن موقع در وزارت اطالعات ! نديديد؟) ٧٣. (و به گورستان فرستادند
در وزارت »  ۶٨تا سال  ۶٣از سال « نبوديد؟ بنا به گفتۀ صريح خود شما

چرا هنوز هم حاضر نيستيد که حقايق را  اما می دانيد که) ٧۴. (اطالعات بوديد
آنطور که اتفاق افتاده است بر زبان جاری سازيد و از قصور و خطای خود به 
درگاه ملت ايران و خداوند توبه و از آنها عذر خواهی کنيد، برای اينکه شما و 
سازمانتان در دوران نخست وزيری رجائی دولت را در اختيار داشتيد وعالوه 

رگروگانگيری ونگهداری گروگانهای آمريکائی و نفوذ در بين براينکه د
دانشجويان گروگانگير نقش داشتيد، از آن به بعد هم در دولت آقای موسوی 

سازمان شما بود و حتی  د اقتداراگرنه تمامی قدرت بلکه بسياری ازامور دري
» !!دموکراتيکی«همان وزارت اطالعات قبل ازاينکه بوسيلۀ دوران خاتمی ودر

که خود بنيان گذاشته بوديد، به ترور شما دست زد،  هنوز بسياری از دوستان 
در ..های مختلف دولت، سپاه، مجلس ونهم سازمانی شما پستهای مهمی درارگا

  .اختيار داشتند

پس شما هيچ وقت در کار «آقای حجاريان در رابطه با اين سئوال که آيا 
نه، ما قبل از تشکيل اطالعات و «  :پاسخ می دهد» بازجوئی بوده يا نبوديد؟

تحقيقات نخست وزيری، در اوايل انقالب در کميته هائی که در سطح شهر 
يا در قضيه کودتای نوژه که دستگيری های . تشکيل شده بود، حاضر می شديم

وسيعی صورت گرفت دوستان از ما خواستند که همکاری کنيم و مراحل 
بعد از اشغال النه جاسوسی هم مسئوليت . يمتحقيقات و بازپرسی ها را انجام ده

پرونده های نظاميانی که با سرويسهای اطالعاتی آمريکا مرتبط بودند يا با بخش 
سفارت آمريکا همکاری داشتند، يا عناصری که از درون نيروهای مسلح با 
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 )٧۵(» . سازمان سيا مرتبط بودند بر عهده من بود

رتباط با گروها و زندانيان سياسی کاری در ا« :باز از وی پرسيده می شود  
جز در ماجرای کودتای نوژه که در اوايل «  :ايشان پاسخ می دهد» نداشتيد؟

.] ن. اتفاق افتاد ۵٩کودتای نوژه در سال ) [۵٩و يا  ۵٨در سال (انقالب بود 
گويا بقول آقای حجاريان که در » .هيچ فعاليت ديگری در حوزه داخلی نداشتم

و ايشان  بازجو و » دستگيری های وسيعی صورت گرفت «  کودتای نوژه
های سربسته و هبازپرسی را بر عهده داشتند و به سرعت بسياری را در دادگا

بدون هيچ حق دفاعی از خود،  به جوخه های اعدام سپردند و عده ای را از 
 کار برکنار و عده ديگری را به زندان گسيل دادند، اينها مسئله داخلی نيست؟ 

« از نظر حجاريان و پرسش کننده، مسئله نظاميانی که به زعم ايشان 
يعنی آنانی  » عناصری که از درون نيروهای مسلح با سازمان سيا مرتبط بودند

به نوعی اسامی آنان در اسناد سفارت آمده بود،   ۵٨که در حقيقت در سال 
و از ! يست؟دستگير و به دست ايشان سپرده شده است، اينها مسائل داخلی ن

اينکه وضع اين نظاميان به کجا انجاميده  و اينها چقدر می توانستند به علت 
از اينها . بکنند، ساکت است دفاع اينکه نامشان در اسناد سفارت آمده از خود

که بگذريم آقای حجاريان به روی خود نمی آورد که ايشان يکی از اعضای بلند 
بوده، که با مجموعه خود کار سازمانی  پايه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی

بخشی از آنها در سپاه پاسداران که عامل اصلی استبداد و استقرار . می کردند
ديکتاتوری واليت و واليت مطلقه فقيه بودند، عمل می کردند، بخشی ديگر در 
زندانها مشغول تواب سازی بودند که حد اقل چوب آقای حسن واعظی يکی 

، ) ٧۶(سازمان به تن اينجانب و ديگران خورده است  ديگر از اعضای اين
بخشی ديگر مطابق وظيفه تشکيالتی در امور سياسی دولت و مجلس عمل می 
کردند، اينها که مربوط به آقای حجاريان نيست؟ حتماً آقای حجاريان اين اندازه 
اطالع دارد که وقتی شما در داخل سازمانی هستيد و عملی انجام می شود، 

ليت آن اعمال به گردن همۀ اعضای آن سازمان مستقيم و غير مستقيم مسئو
 .  می باشد و يا حد اقل در آن شريک است

وی در رابطه با اين پرسش که وی چه نقشی در جريان اشغال سفارت داشته 
 :اند، جواب می دهد

آن .کسی روی اينها ابهام ندارد! دراين موردکسی تشکيک و ابهامی نکرده«
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 » !و روی آن ان قلت گذاشته اند، بپرسيد(!) را که مکشوف شده مواردی 

باالخره اشغال سفارت هم کم کم دارد برای نسل جديد تبديل به يک «: باقی
 » .مسئله می شود

حاال اگراين موضوع وقتی َعلَم شد ودر روزنامه ها ی راست :سعيد حجاريان"
 ) ٧٧."(دهيم عليه ما در اين مورد چيزی نوشتند، آن وقت جواب می

از فراز فوق معلوم می شود که آقای حجاريان عالوه بر پرونده نظاميان، در 
حاال اگر اين « که می گويد، . جريان اشغال سفارت هم  نقش مهمی داشته است

موضوع وقتی َعلَم شد و در روزنامه های راست عليه ما در اين مورد چيزی 
ن است که حد اقل نقش خود را در بر ايشا. »نوشتند، آن وقت جواب می دهيم 

هستند،  از آناين رابطه برای ملت ايران که صاحب اصلی حق مطلع شدن 
و نه اينکه هر وقت دست راستی هم در اين مورد چيزی نوشتند . توضيح دهند

در قسمت بعد به  نقش بخشی از اعمال . آنوقت، در مقام پاسخگوئی برآيد
و يا هم آقای حجاريان عضو بلند پايه  سازمان مجاهدين انقالب اسالمی که

  .     بوده است خواهد آمدفکرش 

   اسالمی انقالب مجاهدين سازمان اعمال از بخشی  - ب
 

که  فشار از ناحيه به قول خودشان دست  ٧١تا سال  ۵٨شايد در سال     
راستی ها بر آنها وارد آيد، هنوز زمينه مساعد نبود که آشکارا هدف سازمان 

را که قلع و قمع همه است اظهار کنند، چيزيکه آقای بهزاد نبوی، خود 
، در نامه خود جهت يادآوری اقدامات سازمان متبوع ۵/٢/١٣٧١تاريخ  در 

خويش به آقای هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور وقت با افتخار و سندی از 
 بالفاصله پس از آزادی از زندان و« :است زندگی پر از برکت خود ذکر کرده 

را تأسيس » سازمان مجاهدين انقالب اسالمی«هم زمان با پيروزی انقالب، 
سازمان مذکوردرمبارزه وقلع وقمع گروه فرقان و مبارزه با  نقش . کرديم

انقالب،  حرکتهای تجزيه طلبانه در کردستان و سيستان و بلوچستان در اوايل 
و جبهه ملی و از اين منظور نهضت آزادی [مبارزه بي امان با منافقين، ليبرالها

، بنی صدر، گروههای ضد انقالب چپ و راست، مارکسيست و .]ن. دست است
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... جهت افشاء و خنثی سازی توطئه کودتای نوژه و سلطنت طلب، همکاری در 
  ) ٧٨(» .حداقل بر جنابعالی پوشيده نيست

در اين مورد بي  آقای نبوی مرا از هر گونه اظهار نظری اين بيان صريح
گروگانگيری  ز می کند اال اينکه در آن دوران يعنی بعد از اشغال سفارت و نيا

هر وقت کلمه ليبرال و ليبرالها را بکار می بردند، منظورشان همه مليون، 
   .غير مارکسيست بود نهضت آزادی و ساير گروههای غير حزب الهی، 

به وزارت بعد از آنکه آقای صادق قطب زاده از جانب دولت شورای انقالب   
خارجه منصوب گرديد، آقای بهشتی رئيس شورای انقالب که روحانيون 

، آقايان بهزاد نبوی، ۵٨آذر  ١۵اکثريت شورا را دراختيار داشتند، درتاريخ  
موسوی خوئينی ها، احمد عزيزی، حداد عادل و ابراهيم پاينده را به سرپرستی 

نابراين درجريان ب) ٧٩. (صدا وسيما و مديريت آن سازمان منصوب کرد
  .  گروگانگيری صدا وسيمای جمهوری اسالمی در اختيار آقايان فوق قرار داشت

ها، خود ازعامالن اصلی  گروگانگيری و از قبل در تدارک  موسوی خوئينی 
احمد عزيزی هم که . و برنامه ريزی اشغال سفارت و گروگانگيری بوده است

حداد عادل هم که . آنها عمل می کردخود از گروگانگيرها بود، درنقش کارگزار 
سومين عضو شورای سرپرستی است، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری 

بهشتی و خامنه ای است، حزبی که در نقش حامی  اسالمی و از ياران دکتر 
گروگانگيرها و مانع اصلی حل نشدن به موقع و زمانی که حل مسئله  اصلی 

  .ود،عمل کردگروگان گيری به منافع ملی و انقالب ب

اگر چه مستقيم جزو گروگانگيرها محسوب نمی  واما آقای بهزاد نبوی،  
جريان گروگان گيری  در ) مجاهدين انقالب اسالمی(اما وی و سازمانش . شود

و همچنانکه وی دررابطه با آزادی گروگانها در . از حاميان اصلی آن بود
مطبوعاتی و راديو درمصاحبه  رابطه باسئوال روزنامه انقالب اسالمی 

آقای نبوی در مصاحبه راديويی خود گفته ايد « که ١٣۵٩دی ماه  ٢٩تلويزيون 
درختی بود که ديديم ديگر ثمر ندارد، لطفا در مورد  که گروگان گيری مانند 

بهره ها و ثمرات اين درخت در رابطه با مسائل داخلی و کسب قدرت جناح 
  » .توضيح دهيد خاصی، 

ای نبوی به توضيح چند ثمره خارجی و داخلی اشاره کرد و سخنگوی دولت آق
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که جناح خاصی از  و از اين مهمتر ... «: درمورد ثمره داخلی آن ازجمله گفت
  )٨٠(» .قدرت به زير کشيده شد

درحقيقت آقای بهزاد نبوی و سازمانش در طول مسئله گروگانگيری در نقش 
بعنوان  و از آن  .کرده است مل يکی ازکارگزاران اشغال سفارت وگروگانگيری ع

اهرمی برای حذف نهضت آزادی، ملی مذهبي ها، روحانيون خارج از سلطه 
   .قدرت، سود جست گروه وی و بويژه بنی صدری ها و در جهت انحصار 

سيما، خود از اعضاء گروگانگيرو  شورای سرپرستی صدا و  و نظر به اينکه 
ما مستقال ً در اختيار گروه آنها بود و به يا کارگزار آن بود و مديريت صدا و سي

همين علت دانشجويان پيرو خط امام هر وقت، و به هر نحو که اراده می 
. کردند، راديو و تلويزيون به مانند ملک مايملک خصوصی در اختيارشان بود

در اين صدا و سيما کسانی که مورد اتهام جاسوسی، کارکردن برای خارجی 
شخصيتهايی نظير  واقع می شدند حتی ... ب و اسالم و ها، خيانت به انقال

حق استفاده از همان وسايل و دفاع از خود ... مرحوم بازرگان، آقای ميناچی و 
و اگر در آن تاريخ جرايد مستقلی . نکردند را با وجود خواستار شدنشان، پيدا 

ب وجود نداشت صدای آنها به جايی نمی رسيد و نه تنها در اين مرحله عق
   .آنها را بيش از اين خفه می کردند نشينی نمی کردند بلکه 

ً وعمداً « :است که و اين حرف مهندس بازرگان به حق افشاگريها که عمدتا
متعاقب اشغال سفارت  بهانه جاسوسی آقای اميرانتظام بود،  عليه دولت موقت، به

  )٨١( » .آغاز گرديد) تحت عنوان النه جاسوسی(آمريکا 

ی افشاگرانه راديو و تلويزيونی، زمانی شروع شد که مديريت مصاحبه ها
    . صدا و سيما در بست در اختيار اين شورا قرار گرفته بود

آقای بنی صدر بعد از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری و شروع بکار 
بازداشت وزير ارشاد  به شدت به مراکز متعدد قدرت و دانشجويان بويژه بعد از 

چگونه می شود در کشور حکومت کرد، زمانی که عده «: کرد و گفتملی حمله 
عمل می کنند و وضعی بوجود  ای به نام دانشجويان پيرو خط امام، خودکامه 

  » .آورند که مسئله حکومت در حکومت مصداق پيدا کند

: رئيس جمهورضمن انتقاد شديد از عملکرد سازمان راديو و تلويزيون گفت
مملکتی، راديو و  ه بدون کسب اجازه ازمقامات مسئول چگونه می شود هميش«
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  )٨٢(»  تلويزيون را دراختياراين بچه های دانشجويان پيروخط امام قرارميدهد؟

اين عمل بسيار زشت و خالفی که دانشجويان « :ومهندس بازرگان هم گفت
اسالم و امام  انجام می دهند و همه با آن مخالف هستند و عمل آنها ضد انقالب، 

  )٨٣(  » .و ضد همه چيز است

نتيجه اين که با فشار همه جانبه رياست جمهوری و بعضی از اعضاء     
ابتدا  کردند و آنها عقب نشينی ...نهضت آزادی بويژه مهندس بازرگان و 

افشاگری دانشجويان پيرو خط امام از صدا و سيما ممنوع گرديد و سپس 
نبوی  در اين رابطه آقای بهزاد . شورای سرپرستی صدا و سيما برکنار شدند

وری در نامه ای به آقای هاشمی رفسنجانی رياست جمهوری وقت بعنوان ياد آ
با  ۵٨ماه  ر اواخر آذر د«  :چنين می گويداز خدمات گذشته پر افتخارش 

اصرار شهدای گرانقدر، بهشتی و باهنر، عضويت در اولين شورای سرپرستی 
حالی پذيرفتم که منافقين صدا و  صدا و سيما را با حکم شهيد دکتر بهشتی در 

سيما را پايگاهی برای خود ساخته بودند و عمال کنترل اين رسانه مهم را در 
کمک دوستان و همکاران ظرف چند روز کليه آنها  در اين حال با . دست داشتند

را از مشاغل کليدی صدا و سيما برکنار و عليرغم کارشکنی های وسيع آنان، 
قطع برنامه های عادی صدای جمهوری اسالمی شديم و در مقابل بنی  مانع از 

رياست  صدر که قصد داشت صدا و سيما را در خدمت تبليغات کانديداتوری 
کار بگيرد، سرسختانه ايستادگی کرديم، آن چنان که وی پس از جمهوری خود ب

را به راهپيمايی عليه صدا و  پيروزی در انتخابات رياست جمهوری بارها مردم 
جنابعالی در جلسه شورای انقالب شاهد ايستادگی اينجانب در . سيما تشويق کرد

ز شورای بنی صدر و اصرار وی بر اخراج من ا مقابل تفرعن و زياده طلبي 
سرپرستی و حتی سازمان صدا و سيما بوديد، اينجانب به اتفاق ساير اعضاء 

سرپرستی صدا و سيما، اين افتخار را داريم که اولين اخراج شده های  شورای 
  )٨۴(» .بنی صدر بوده ايم

بنا به اعتراف صريح آقای نبوی با در اختيار گرفتن مديريت سازمان،     
می کرده  و کسانی را که فکر ) ٨۵(قمع همه پرداخته  ظرف چند روز به قلع و

در خط خودشان نيستند، اخراج کرده و با افراد خودی جای آنها را اشغال کرده 
ديده که بتواند به دفاع از خود  است و چون ميدان را از آقای قطب زاده خالی 

 بپردازد، برای مشروعيت دادن به اعمال غير اخالقی، غير قانونی و غير
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   .را دست آويز قرار داده است ) مجاهدين(انسانی خود، منافقين 

با شدت گرفتن اختالف بين آقای بنی صدر رياست جمهوری و حزب     
و  ١٣۵٩جمهوری اسالمی به رهبری بهشتی و هاشمی رفسنجانی در سال 

اوج گيری آن، حزب جمهوری اسالمی، دولت رجائی و بويژه سازمان 
می به رهبری بهزاد نبوی که در حقيقت  بازوی اجرائی مجاهدين انقالب اسال

و به  گرفته شد دولت بود و دولت را اداره می کرد، برای حذف بنی صدر بکار
  . استقرار ديکتاتوری تسريع بخشيدند

برخورد « ، اعالم کرد، امام فرمودند۶٠ ارديبهشت ٣٠جمهوردرتاريخ  رئيس
  )٨۶(»  .کنم که اين اليحه را پس بگيرند اينها خوب نيست و من خودم اقدام می

 یامام به خود من گفتند که از بررس« :آقای حجتی کرمانی هم تأييد کردوگفت
  )٨٧(» .اين اليحه در مجلس راضی نيستند

صدر عدول کرد و اليحه  بهرحال آقای خمينی از قول و قرارخود با آقای بنی
  . در مجلس به تصويب رسيد

سال در رابطه با تصويب اليحه چنين گزارش  ٢۵آقای بهزاد نبوی،  بعد از 
  :   می کند

... اند اين طرح به تصويب نرسد ما با خبر شديم امام به مجلس توصيه کرده«
در ستاد بسيج اقتصادی آمد و موضوع را گفت و من و رجائی به سراغ من 

حدود چهار ساعت با امام بحث و گفتگو کرديم و . رجائی خدمت امام رفتيم
  )٨٨(» .باالخره امام قبول کردند که از توصيه خود صرف نظر کنند

شهيد رجائی برخالف هميشه خيلی ناراحت و تند صحبت کرد و خطاب به «
وزيری و  خيلی صريح عرض کنم قبايی برای نخستام  من آمده: امام گفت

توانيم استعفا دهيم و برويم ولی اين شدنی  ايم و درهمين جا می وزارت ندوخته
ماند  به اين می. ما مسئوليت را به عهده داشته باشيم و اختيار نداشته باشيم. نيست

ايم تا تکليف ما  هما آمد. که دست و پای ما را ببنديد و بيندازيد در دريا تا شنا کنيم
صحبت رجائی که تمام شد، امام لبخندی زد و پاسخ داد شما . را روشن کنيد

من مطمئنم که اگر اين قانون در مجلس تصويب شود . تکليف مرا روشن کنيد
گيری  صدر موضع اين کشور را به خاک و خون خواهند کشاند و حتماً آقای بنی
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در بيرون از اين کشور  آنوقت. کشيدخواهد کرد و کار به جاهای حساس خواهد 
 ١١جمهورمان را  سال شاهنشاهی نتوانستيم اولين رئيس ٢۵٠٠گويند پس از  نمی

بينی  گويد که امام تمام اتفاقات روزهای بعد را پيش ماه تحمل کنيم؟ نبوی می
کرده بودند و تنها زمانی که ما در صحبتهايمان به ايشان گفتيم اين عمل شما 

شود ايشان توصيه خود را برداشتند و مجلس طرح را  مجلس میسبب تضعيف 
های امام پس از  بينی دانيم متأسفانه تمام پيش گونه که می تصويب کرد ولی همان

: گويد نبوی اين نکته را نيز می)  ٨٩(»  .تصويب آن طرح به واقعيت پيوست
صدر  ی بنیگرفت و ماجرا دانم اگردرآن روزآن اقدام صورت نمی البته من نمی«
  )٩٠(»   شد، اآلن وضعيت ما بهتر بود يا نه؟ طور نمی آن

سال پرده  ٢۵همين اندازه که آقای نبوی دررابطه با مسأله فوق، بعد از 
  : دهد که برداشته، نشان می

رجائی و نبوی را ترس و وحشت فرا گرفته که اگر آقای خمينی جلو  -١
تصويب اليحه را بگيرد سرانجام امضای خائنانه قرارداد الجزاير و قرار و مدار 
پنهانی با جمهوريخواهان در رابطه با آزادی گروگانها رو خواهد شد و دودمان 

  . آنها را به باد خواهد داد

ه صحبتهای مهم و اسراری رد و بدل شده است در آن جلسه چهار ساعت -٢
بردارد و تنها به چند   اّما آقای نبوی هنوز حاضرنشده است که از آنها پرده

 . ای اشاره کرده است نکته

آقای خمينی گفته است که در صورت تصويب اين اليحه کار به جاهای  -٣
کودتا  جمهور حساسی خواهد کشيد ودر حقيقت الزم است عليه اولين رئيس

 . بشود

آقای خمينی با وجود جنگ و تحريم اقتصادی و انزوای سياسی تا اين حد  -۴
کرده است که کشور به خاک و  بينی می دانسته و پيش پيش رفتن را صالح نمی

شود و عالوه براين دنيا چه بما  خون کشيده شده و به نابودی کشيده می
جمهورمان را  لين رئيسسال شاهنشاهی، او ٢۵٠٠خواهند گفت که بعد از 

 . تحمل نکرديم

های امام، بعد از آن به  بينی کند که همۀ پيش آقای نبوی اعتراف می -۵
خواهد به راه راست برود و حقايق  که هنوز نمی ولی برای اين. واقعيت پيوست
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شد و آن وضعيت  صدر کودتا نمی گويد که اگر عليه بنی را درست مطرح کند، می
 .داند اآلن وضعيت کشور بهتر بود يا نه یآمد، نم پيش نمی

که در آن جلسه چهار ساعته وبعد از آن به آقای خمينی چه اسراری  اين -۶
اند که آقای خمينی  اند و بوی قبوالنده گفته شده و چه چيزی بوی نشان داده

اّما . های آخر کودتا آماده شده است، هنوز چندان فاش نشده است برای پرده
صدر، پرونده  اند که در صورت بودن بنی که وی را احتماالً ترسانده عالوه براين

که بگوئيم ما به  ای جز اين گيری رو خواهد شد و سرانجام ما چاره گروگان
ايم،  ايم وسير تا پياز را با ايشان در ميان گذاشته خواست آقای خمينی عمل کرده

اند که اگر  ساندهنداريم و با اطالع از حساسيتهای آقای خمينی وی را تر
صدر با اين پشتوانه مردمی وپيروزی در جبهه جنگ، باقی بماند، مجاهدين  بنی

ها و خط مصدق قدرت را بدست خواهند  و گروهکها مسلط خواهند شد ومصدقی
. گردد گرفت و روحانيت و آخوند را جارو خواهند کرد و باز مشروطه تکرار می

حساس بود، خود مستقيم وارد عمل  آقای خمينی هم که به اين مسائل خيلی
  . گرديده است

از تجربه تاريخی عنوان شده بدين خاطر است که اوالً بدانند چه  که نکاتی    
بر سر کشورشان و به دست چه کسان و گروه هايی آمده است و ثانياً کسانی 
که  به دنبال استقرار رژيم دموکراسی و مردم ساالری که در آن مردم حرف 

نوع تصميم از آِن مردم است آخر را می زنند، که در آن تصميم گيری و اول و 
ً مخالفين به دنبال  هستند، از تجربه گذشته درس بگيرند و بدانند که اگر واقعا

برپائی چنين رژيمی هستند، طبعاً ضروت دارد، از هم اکنون خود را به جای 
اتحاد و يک پارچگی مردم ننشانند که اگر چنين می بودند، هيچ مشکلی بر سر 

اينکه مشاهده می شود که همه دسته ها، . وجود نمی داشت... اين گروهها و
گروهها و احزاب متشتت و از هم بيگانه هستند، خود بهترين دليل که اينها قبل 

گاهی . از هرچيز به فکر قدرت خويشند و نه به فکر استقرار مردم ساالری
اما . م قدرت در بين مردم تقسيم شوداوقات شنيده می شود که ما می خواهي

فراموش می شود که توزيع قدرت در بين مردم يک حرف است و يا فالن و 
بهمان گروه قدرت را در دست داشتن و يا در آن سهيم بودن حرف ديگری 

توزيع قدرت هم به معنای اين است که مردم حاکم بر سرنوشت خود . است
اگر نخواهيم !. مردم باشد، همين و بس باشند وحق تصميم گيری ونوع آن ازآنِ 
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نچه که در بين اپوزيسيون در حق رابگوئيم، آازجاده انصاف خارج شويم و
جريان است، بدست گرفتن قدرت و يا حد اقل سهيم شدن در بخشی از قدرت 

اگربه غير از اين می بود، چه محلی برای دعوا و جدائی می ماند؟ به . است
در انديشه و راه حل محلی برای جدائی و تشتت نظر من هيچ اختالف نظر 

نيست، بل مايۀ قوت و توانائی است که به آدميان امکان می دهد که با مطرح 
  .   کردن انديشه و نظرات مختلف، راه حل و مشی مناسب از دل آن به در آيد

حد اقل شرط الزم برای اتحاد و يک پارچگی و يا نوعی ائتالف برای     
حکومت مردم ساالر که در آن مردم حاکم بر سرنوشت خويش دستيابی به 

باشند و حق تصميم گيری و نوع آن از آِن مردم است می باشد، اين است که 
آنچه را تا به حال ... قبل از هر چيز هر گروه، دسته، قشر، حزب، شخصيت و

و انجام داده شفاف و سرراست برای مردم بيان کند، و هر آنچه از خطا، اشتباه 
ندانم کاری که به دست وی انجام پذيرفته و ملت از بابت آن دچار خسارت 
گشته، حداقل کاری که می تواند بکند اين است که به خود انتقاد و از مردم 

و اال . تا راه برای همکاری و همياری همگانی هموار شود. عذرخواهی کند
که مقاله را  خوانندگانی. جابجائی قدرت چيزی را برای ملت عوض نمی کند

مرور کرده اند، به اين نکته توجه کرده اند، که چسان بخشی از کسانی که خود 
در پی افکندن، استقرار و استمرار ديکتاتوری واليت و واليت مطلقۀ فقيه نقش 
مهمی بازی کرده اند و امروز در نقش اصالح طلبی عمل می کنند، و می بينيم 

ه اعمال گذشته خود را به نوعی توجيه که آسمان و ريسمان بهم می بافند ک
کنند که آن اعمال نقطه مثبتی در کارنامه اعمالشان تلقی گردد و آن را به خورد 
مردم دهند و از مردم طلبکار هم باشند و حاضر نيستند که شفاف و سرراست 
آن را برای مردم بيان کنند، چگونه می شود به آن ها اعتماد کرد، که اينان در 

  ی، عدالت و حقوق آحاد ملت ايران هستند؟پی آزاد
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 فصل دوم

  

  کشور مقدرات بر  سپاه کردن حاکم و ارتش اضمحالل
 ،تبديل  آن به زائده ای از سپاه تضعيف ارتش و برکشيدن سپاه  و به منظور

با دست زمينی ارتش منصوب می شود تا  دهی نيرویصياد شيرازی به فرمان
و پس از عملی  زمينه چنين طرحی فراهم شود و چند نفر از دوستانش، وی

ً خانه نشين می کنندنشدن طرح او را ازفرما خاطرات  . دهی برکنار و تقريبا
دررابطه با چگونگی تضعيف ارتش وبرکشيدن سپاه،  مرحوم منتظری هم

مرحوم  تجربيات لذا دراين فصل ابتداء  ،حاوی تجربيات مفيد ودست اولی است
 منتظری در رابطه با تضعيف ارتش و برکشيدن سپاه آورده می شود و سپس 

   .در پی خواهد آمد شصياد شيرازی از صعود تا سقوط و کشته شدنوضعيت 

 و ارتش سپاه، جنگ، مورد در منتظری مرحوم خاطرات  :يکم
  رفسنجانی هاشمی نقش

 

عامل جام زهر گمان نمی کنم که با توجه به اسناد موجوِد انکار ناپذير، 
جز هاشمی رفسنجانی  و نوچه اش، محسن رضائی بنوشاندن به آقای خمينی، 

  چه کس ديگری می تواند باشد؟

در آن «  :آقای منتظری تجربه خود را از جبهه و جنگ چنين گزارش می کند
، بنی صدر بيشتر با ارتش همآهنگ بود وقت آقای بنی صدر رئيس جمهور بود

در . ولی ارتش توان جنگيدن به صورت منظم در برابر ارتش عراق را نداشت
همين رابطه اختالفهائی بين سپاه و ارتش وجود داشت، آقای ظهيرنژاد ارتشی 
بود و خيلی به سپاهيها بها نمی داد، ما در پادگان ابوذر اين اختالف را احساس 

کرديم که در همان جا بين ارتش و سپاه يک تفاهم ايجاد کرديم و سعی 
در آن وقت بچه های سپاه بيشتر شور جنگ داشتند اما امکاناتشان خيلی .....کنيم
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کم بود، عمده مسئله اين بود که نيروهای مردمی ما از قبل برای اين مسئله آماده 
خواستيم آنها را  نبودند، دشمن غافلگيرانه به کشور ما هجوم آورده بود و ما می

آقای ظهير نژاد داشت تعريف می کرد که ...بيرون کنيم و اين آمادگی را نداشتيم
:" عراقی ها تا کجا آمده اند و به چه شکل دارند پيشروی می کنند، من به او گفتم

بله آقا صبر داشته باشيد، شما : " می گفت" پس چرا شما جلو آنها را نمی گيريد؟
به " شاء هللا درست می شود، آخر ما وسايل و امکانات نداريمناراحت نباشيد، ان

شنيدم يک بار همين صحبتها را آقای . يک شکلی داشت ما را دلداری می داد
هم در  -فرمانده سپاه پاسداران –ظهير نژاد پيش امام می کرده، محسن رضائی 

يروی ايمان آن جلسه بوده، آقای محسن رضائی به امام می گفته انشاءهللا ما با ن
پيشروی می کنيم، ظهير نژاد ديده بود که محسن خيلی دارد رجز خوانی می کند 

مادرم مسلمان است ! آقا نه پدر من زردشتی بوده و نه مادرم: " به امام گفته بود
پدرم هم مسلمان است، خودم هم وهللا مسلمان هستم، زنم هم مسلمان است، بچه 

!" تانک در مقابل دشمن سی تا تانک می خواهدهايم هم مسلمان هستنداما سی تا 
باالخره . اين داستان را مرحوم حاج احمد آقا فرزند امام برای من نقل می کرد

در آنجا با اينکه وضع جبهه ها خوب نبود، نظاميها تالش داشتند با اين حرفها 
ه بعد ب...در همان ايام مرحوم رجائی هم آمد پايگاه وحدتی. دل ما را خوش کنند

  )١(» اتفاق ايشان با هواپيما آمديم تهران

در اوايل جنگ از طرف کسانی مانند بنی "  منتظری در مورد اين سئوال که
صدر سياست وقت کشی در دفع دشمن پيش گرفته بودند و موجب بروز اختالف 
در جبهه ها و نگرانی نيروهای انقالبی شده بود، نظر شما چيست؟ چنين پاسخ 

  :می دهد

ئيات يادم نيست ولی احساس می شد که آقای بنی صدر دفع الوقت می جز: ج«
کند، بعضی ها هم سوء ظن پيدا کرده بودند که نکند باطناً يک بند و بستی باشد، 
ً از  ولی مسئله عمده اختالف سپاه و ارتش بود، نيروهای جنگنده هم عمدتا

ارتشيها می  نيروهای سپاه و بچه های مخلص بودند ولی امکانات نداشتند و
خواستند سلسله مراتب و نظم پادگانی را رعايت کنند و طبعاً چون هنوز پس از 
انقالب انسجام خود را به دست نياورده بودند يک ناهمآهنگی بين آنها وجود 

در همين . باالخره ما احساس کرديم که در امر جنگ کوتاهی می شود. داشت
اآلن چيزی از آن يادم نيست، البد  رابطه من تلگرافی کردم که مؤثر هم بود و
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  )٢(» .در روزنامه های آن زمان منعکس است

در اين قسمت مرحوم منتظری در عين حالی که مسئله دفع الوقت را مطرح  
  :می کند اما به چند واقيعت ديگر اشاره دارد

هنوز پس از انقالب «  در موقع حمله عراق به ايران، ارتش و ارتشی ها -١ 
مرحوم منتظری بهم ريختگی ارتش را . »د را به دست نياورده بودندانسجام خو
عمداً و يا سهواً ساکت است و شود اما از علت اين بهم ريختگی  متذکر می

اما علت آنکه قبالً هم متذکر شدم که ارتشی که بيش از دو . سخنی نمی گويد
ان افتاده سال است در هم ريخته وغالب فرماندهانش يا کشته شده و يا به زند

اند چه به لحاظ اعدام و زندانی کردن غالب فرماندهان آن و چه به لحاظ خارج 
شدن نفراتش از ترس ادامه خدمت در ارتش در قبل و بعد از انقالب، آنچه 

بود نيز بدليل جو ترسی که از انقالب برای آنها بوجود می آوردند، در   مانده
رس دادگاه های انقالب و ارتش که از ت. وضعيت بس بهم ريخته ای قرار داشت

گری و قدرت نظامی در  همه روزه ارتشيها با آن روبرو بودند، روحيه نظامی
. بردند ای به سر می ارتش از بين رفته و در ترس و هراس و وضع آشفته

تحريم نظامی و اقتصادی، ارتش را از دريافت ادوات نظامی و قطعات يدکی 
کم و بويژه حزب جمهوری اسالمی برای قبضه روحانيت حا. محروم ساخته بود

کردن قدرت از هر فرصتی سود می جست و چون از ارتش نگران بود، به هر 
وسيله ممکن در صدد تضعيف هر چه بيشترارتش  برآمدند و برای اينکه سپاه 

کودتای نوژه بهانۀ . را جانشين ارتش  کنند، از هر بهانه ای سود می جستند
کردن بخشی از خواسته های روحانيت حاکم و حزب  خوبی برای برآورده

بعد از . جمهوری و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در اختيار آن ها قرار داد
خنثی سازی کودتا، روحانيت قدرت طلب با جو سازی و راه اندازی دستگاه 
های بگير و ببند و دادگاه های انقالب، تحت عنوان ارتشيان کودتاچی به جان 

افسر ارتشی اعدام و يا به زندان افتاده بودند،  ٢٠٠فتادند، و بيش از ارتش ا
ً غبطه می  که بعضی از آنها که در زندان با من حشرو نشری داشتند، دائما

  . خوردند که چرا به علت زندانی بودن از دفاع از ميهن خود محروم شده اند

که در موقع حقيقت آن است ، »مسئله عمده، اختالف سپاه و ارتش بود« - ٢
که کودتا را عليه بنی صدر رسميت بخشيدند، هنوز  ۶٠جنگ و حتی تا سال 

و يا  ٢٢سپاه در کل کشور ابواب جمعی اش به ضرس قاطع چيزی در حدود 
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هزار نفر بود که هيچکدام از آنها نه تنها دانشکده افسری و فرماندهی را  ٢٣
لکه حتی تعليمات کافی و نديده بودند و به ادوات سنگين آشنائی نداشتند، ب

افزون بر اينکه سپاه می خواست ارتش را قبضه و . اوليه نظامی هم نداشتند
بنابراين چنين . در سپاه ادغام کند که بنی صدر مخالف ومانع اين کار شده بود

چيزی امکان پذير نبود، پس جنگ بنا بر ادعای خودشان، نعمتی برای آنها بود 
گ را بهانۀ، خوبی برای قبضه کردن امکانات ارتش لذا سپاه  و روحانيون جن

توسط سپاه می دانستند و چند افسر فرصت طلب و يا شايد پراحساس و يا شايد 
خود بزرگ بين که بدون ديدن دانشکده فرماندهی و ستاد می خواستند 
جايگزين فرماندهان باالی ارتش شوند، حرفهای باب طبعشان به آنها می گفتند 

صعود « بعدی  که در قسمت. تهييج و تحريک می کردند ر اين امرو آنها را د
نقش وی در تضعيف و نابودی ارتش و خودش مورد » و نزول صياد شيرازی

           .بحث قرار می گيرد

» ارتشيها می خواستند سلسله مراتب و نظم پادگانی را رعايت کنند«  -٣  
مرحوم منتظری بر اثر نداشتن اطالعات نظامی و اصول فرماندهی و نظم و 
انضباط نظامی گری که در موقع جنگ يکی از ضروريات جنگهای کالسيک 

اما بعد ها به طوری که . است، آن را به عنوان نقيصه ای ذکر کرده است
کردند  سپاهی ها و روحانيون فکر می. خواهيد ديد، به اشتباه خود پی برده بود

به دست جوانان تعليمات نديده و احساسی و بدون نظم و  ٣-که با دادن تفنگ ژ
کاری که بعداً از جوانان کشور به عنوان گوشت دم توپ و  –انظباط و هردمبيل 

می شود  -خنثی سازی مناطق مين گذاری شده توسط دشمن استفاده کردند
  .  جلوی ارتش منظم و مجهز صدام حسين متجاوز را گرفت

ً از نيروهای سپاه و بچه های مخلص بودند « - ۴ نيروهای جنگنده هم عمدتا
در عين حالی که تودۀ عادی سپاه مخلص بودند و » ....ولی امکانات نداشتند

گر نيروهای مدافع، فدای ناموس وطن کردند، يجان شيرين خود را همچون د
دف قبضه کردن حرفی نيست ولی اعمال بعدی فرماندهان سپاه نشان داد که ه

قدرت و در واقع مخلص قدرت و خائن به وطن بوده و اين تنها سپاه است که 
مثل بختک بر کل کشور افتاده و همچنان به خيانت به وطن و نگهداری استبداد 

ً از « اما اين که. واليت مطلقۀ فقيه مشغولند  نيروهای جنگنده هم عمدتا
تا خرداد سال . ه ارتشی ها استاين حق کشی و ظلم ب» .نيروهای سپاه بودند
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که آقای بنی صدر سمت فرماندهی کل قوا را داشت، فداکاريها و رشادتهای  ۶٠
وهم اسناد عملکرد آن دوره . بی نظير ارتش در جرايد آن دوران منعکس است

خرداد  ٢١تيمسار فالحی رئيس ستاد مشترک ارتش در . ارتش موجود است
خرداد  ٢٣ کيهان ر فرمادهان ارتش که درمطبوعاتی با ساي در مصاحبه  ۶٠
در صد از  و پنج با اسناد و مدارک و نقشه اعالن کرد که چهل منتشر شد، ۶٠

در صد هم نه در  ١۵مناطق اشغال شده، از دست نيروهای عراقی آزاد شده و 
به ضرس قاطع می شود گفت که اگر . اختيار ما و نه در اختيار عراق است

حمله عراق به ايران نبود و عمل نمی کرد، اکنون شايد همين ارتش در موقع 
کشوری بنام ايران برجای نمانده بود و نقشه صدام که در عرض چند روز 
کشور را خواهد گرفت و در اهواز جشن بپا خواهد کرد و يا حد اقل خوزستان 

حتی اگر . و بخشی ديگر را از ايران جدا خواهد کرد تحقق پيدا کرده بود
پژوهشگران و يا افراد عالقه مند، به خاطرات روزانه آقای هاشمی  محققين و

قدرت را  ۶٨تا فوت آقای خمينی در سال  ۶٠رفسنجانی که حداقل از سال 
انحصاراً در اختيار خود داشته و مدعی است که حتی مجوز هر کار اجرايی و 
حتی مسائل جزئی در سه قوه و سازمان های لشکری و کشوری، همه و همه 
از او گرفته می شده است، به دقت مطالعه کنند، بدون شک دو نکته برايشان 

  :ثابت خواهد شد

  هدف اصلی سپاه، قبضه کردن قدرت و کنار زدن ارتش بوده است و -١

بدون وجود ارتش و عملکردش به هنگام حمله صدام به ايران، کشور  -٢
اطرات خود آن مرحوم بنابراين ادعای آقای منتظری بنا به خ. متالشی شده بود

وقتی مرحوم منتظری بعد از . و نيز آقای هاشمی رفسنجانی خالف حقيقت است
راجع به مشکالت جنگ «  :فتح خرمشهر به آقای خمينی نامه می نويسد

چندين بار به ايشان نامه نوشتم، و پس از فتح خرمشهر به دفتر ايشان پيغام دادم 
ندارد و به عالوه ما را متجاوز به  که ارتش انگيزه ورود به خاک عراق را

حساب می آورند و تجاوز از هر که باشد محکوم است، پس بجاست مقدمات 
اين در حالی بود که کشورهای عربی زياد بر صلح اصرار . صلح فراهم گردد

پس از . داشتند و حاضر بودند خسارتهای ايران را تا اندازه ای جبران نمايند
ی گفته بودند فالنی بوی دالر به مشامش خورده، در پيغام من، شنيدم که برخ

صورتی که از قرار مسموع خود امام نيز با ادامه جنگ موافق نبوده اند ولی با 
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اصرار ديگران جنگ را ادامه دادند تا کار به جائی رسيد که ايشان ناچار شد 
  )  ٣(» .قطعنامه سازمان ملل را بپذيرند

به اين بخش از خاطرات مرحوم منتظری نياز به توضيح  روشنی انداختن     
هنوز با وجودی که سپاه بعد از عزل بنی صدر تا فتح  -١: دو نکته دارد

خرمشهر خيلی قدرتمند تر و بزرگتر شده بود، اما هنوز ارتش نيروی فائقه 
نيروهای جنگنده « نظامی کشور در عمل و نظر محسوب می شده است که اگر

ً ا حقيقت داشت ديگر نيازی نبود آقای » .ز نيروهای سپاه بودندهم عمدتا
به » که ارتش انگيزه ورود به خاک عراق را ندارد « منتظری بگويد و بنويسد 

طوريکه کمی بعد خواهيد خواند، مرحوم منتظری که در طول زمان مسائل 
برايش روشنتر شده است، متوجه شده که سپاه بدون توجه به تخصص و نظم، 

کردن  محورخود  به ، وط بازی، تصفيه های متعدد در درونخط و خبه 
افزون بر اينها همان طوريکه در باال آمد، در موقع حمله همه . مشغول است

، ۵٩شهريور  ٣١جانبه هوائی دريائی و زمينی ارتش عراق به ايران در 
 ٢٣يا  ٢٢ابواب جمعی سپاه در کل کشور همچنانکه در باال آمد، چيزی حدود 

هزار نفر بود و اين آمار برای کسانی که با سپاه در ارتباط بودند روشن بود و 
از همه اينها که بگذريم، . باز هم روزی آمار دقيق آن افشا و برمال خواهد شد

جمع کردن جوانان و نوجوانان آموزش و تعليم نديده و با فرماندهان غير 
به » وهای جنگنده نير«  متخصص در جبهه جنگهای کالسيک و اينها را

خود را بزرگ و قدرتمند ديدن است و گفتن و  دروغخود حساب آوردن، به 
نتيجه اش در پايان جز جام زهر به رهبر نوشاندن چيز ديگری می توانست 
باشد؟ چنين نيروهائی به درد شهادت وگوشت دم توپ می خورند و متأسفانه 

  . ما اينچنين شاهد کشتار جوانان کشور بوديم

از قرار مسموع خود «  :مرحوم منتظری می گويد، بعد از فتح خرمشهر -٢
امام نيز با ادامه جنگ موافق نبوده اند ولی با اصرار ديگران جنگ را ادامه 

و در صورت صلح، کشورهای عرب مايل بودند خسارتهای ايران را » دادند 
  :يداينجا بد نيست ببينيم آقای هاشمی در اين مورد چه می گو. بدهند

در بارۀ آيندۀ جنگ با ... ساعت ده به زيارت امام رفتم«  ،۶١فروردين  ١١
پس از بحران، (» .امام با ورود ما به خاک عراق مخالفند. ايشان مشورت کردم

  .)۴٢ص 
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امام در مورد ادامۀ جنگ قاطعند و اجازه نمی دهند حتی به «  ،۶١خرداد  ٢٠
گونه ای بحث شود که کوچکترين ترديدی در جامعه و نيروها بروز کند و 
اهداف جنگ را به گونه ای اعالم می کنند که همگی خودشان را برای مدت 

ً توافقی برای ورود به خاک عراق هم نداشتند در . طوالنی آماده کنند و ضمنا
جلسۀ عصر هم خدمت امام، فرماندهان نظامی با حضور ما با امام بحث کردند 
و کارشناسانه ثابت کردند که ادامه جنگ با منع ورود به خاک عراق سازگار 

دشمن در جاهای زيادی در خاک ما است و اگر مطمئن بشود که نظام ما . نيست
تيازی خواهد داد و به خاک او وارد نمی شود يا ورود جزئی خواهد داشت نه ام

نه از نقاط حساس بيرون خواهد رفت و هر وقت آمادگی پيدا کرد، در خاک ما 
پيشروی می کند و با اين استدالل امام را قانع کردند که با ورود به خاک عراق 

پس (» .در جاهائی که مردم نيستند يا کم هستند و يا آسيب نمی بينند موافقت کنند
  .)١٠٠از بحران، ص 

عم آقای هاشمی اگر آقای خمينی موافق ورود به خاک عراق نيست و به ز
می خواهد جنگ را هم تا مدت طوالنی بدون ورود به خاک عراق ادامه دهد، 

مسئله يعنی او اينقدر شعور نداشته که اين مسئله را بدون بحث کارشناسانه که 
قدر شعور و آيا شما برای اين امامتان اين. بفهمد اظهرمن الشمسی بوده است،

 دين عنوان کرديد کهرفرو ١١درک قائل نيستيد؟ فراموش کرده ايد که در 
، متذکر می ۶١آبان  ١و باز در » .امام با ورود ما به خاک عراق مخالفند«

امام . و راجع به شرايط صلح با عراق مذاکره کرديم... احمد آقا آمد«  شويد که
ايطی آتش بس و متارکۀ جنگ را می گفته اند با صدام صلح نمی کنيم ولی با شر

آيا همين دو نکته کفايت نمی کند که مشخص شود که آقای ) ۴(» ... پذيريم
و . خمينی موافق آتش بس بوده و با ورود به خاک عراق هم مخالف بوده اند
(= برای اينکه آقای خمينی را وادار به ادامه جنگ کنيد، فرماندهان نظامی 

را  ) ی و احتماالً فرماندهاِن سپاِه موافق رضائیمحسن رضائی، صياد شيراز
پيش ايشان برده تا به ايشان بقبوالنند که رفتن به خاک عراق به صالح است و 
ما می توانيم با گرفتن بخشهای مهمی از عراق دست باال را داشته باشيم و 

و به همين علت در خاطرات خود به دروغ، آورده ايد . صدام را هم ساقط کنيم
اصل حرفشان اين است که کميته ای مرضی « : ه غرامتی هم در کار نيستک

الطرفين بررسی کنند و طرف متجاوز را مشخص کنند و سپس در مورد 
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در صورتی )  ۵(» .خسارت صحبت شود و معلوم شود که نتيجه چه خواهد شد
کشورهای عربی زياد بر صلح اصرار « که مرحوم منتظری صريح گفته اند که

آقای » .د و حاضر بودند خسارتهای ايران را تا اندازه ای جبران نمايندداشتن
هاشمی در کارنامه وارونه حرف منتظری را برای موافقت با ادامه جنگ آورده 

  :است

شب، آقای منتظری تلفن کردند و پيشنهاد دادند که « ،۶١ارديبهشت  ١٨  
  ) ۶(» سريعاً به منظور سقوط صدام وارد خاک عراق شويم

. پرداخت غرامت از ناحيه کشورهای عربی به ايران جای شک و شبه ندارد
» بوی دالر« افزون بر اين . حتی خود آقای هاشمی هم آن را عنوان کرده است

، برای مرحوم منتظری همانگونه که در فوق آمداما . را هم وارونه کرده است
وشته و پيغام هم پايان جنگ و عدم تجاوز به خاک عراق به آقای خمينی نامه ن

  . تلفنی به دفترش داده بود

  :  در صورتی که آقای هاشمی می نويسد

عصر در جلسۀ گروهی از نمايندگان مجلس شرکت کردم و « ،۶١تير  ١
گفتند اکثريت نمايندگان . راجع به وضع جبهه ها و علل کمک به لبنان مذاکره شد
خواهانۀ عراق و فشار  مجلس و فضای جامعه نگرانند از تأثير مانورهای صلح

می ترسند بی موقع آتش بس به بهانۀ ماه رمضان پذيرفته شود و نقل . خارجی ها
کردند که آقای منتظری گفته اند مسئوالن بوی دالر به دماغشان خورده و می 

گفتم آيت هللا منتظری از نظر و تصميم امام برای . خواهند جنگ را ختم کنند
ممکن است افراد بی اطالع . ت چنين چيزی بگويندادامۀ جنگ مطلعند، بعيد اس

اصل حرفشان اين است که کميته . گفته باشند و اصالً پای دالری در کار نيست
ای مرضی الطرفين بررسی کنند و طرف متجاوز را مشخص کنند و سپس در 

آقای ) ٧(» . مورد خسارت صحبت شود و معلوم شود که نتيجه چه خواهد شد
، اينچنين عنوان می ١٧/٨/۶١ران را برای صلح در تاريخ هاشمی شرايط  اي

خروج بی قيد و شرط متجاوزين عراقی، پرداخت غرامت و تنبيه ... «: کند
متجاوز که از اين شرط تفسيرهای متفاوتی شده و متجاوزی که اين همه ظلم 
کرده و به دنيای اسالم خسارت وارد آورده است، استحقاق حکومت ندارد و 

البته اين همه گفته شده که اگر صدام برود و در . تنبيه اش، سقوط اوستکمترين 
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وی باز ) ٨(» . عراق حکومت اسالمی روی کار بيايد ما غرامت نمی خواهيم
در مورد باز پرداخت غرامت چنين شرطی تعيين می کند که حتا هيچ نادانی در 

  :طول تاريخ نمی کند

هيم و حاضر نيستيم که از ما غرامت را از حزب بعث عراق می خوا« 
البته آنها اگر بخواهند به حزب بعث کمک کنند که او . کشورهای ديگری بگيريم

» غرامت را بپردازد، ما حرفی نداريم ولی غرامت را بايد عراقی ها بپردازند
و باز کمی بعد به صراحت می گويد که پرداخت خسارت چيزی را حل ) ٩(

پيدا می شود که به جمهوری اسالمی امروز، کدام بی انصافی «  :نخواهد کرد
بگويد ما متقاضی کيفر متجاوز و تنبيه صدام و حذف بعث عفلقی از تاريخ 
عراق نباشيم؟ فردا اگر صدام در عراق بماند ما جواب اين همه انسان فداکار 
عضو باخته را چه بدهيم؟ هيچ چيز نمی تواند به جز سقوط صدام و ايجاد 

هر . عراق، به دل جانبازان و خانوادۀ شهدا آرامش ببخشدحکومت اسالمی در 
نوع عوض مادی را ما بگيريم، باز هم قابل مقابله با اين خسارت عظيمی که ما 

مانع  ۶١و سال   ۶٠با همين دروغ سازيها در سال  ) ١٠(» . ديده ايم نيست
صلح و آتش بس شدند و برای قبضه کردن قدرت عالوه بر خسارت عظيم به 

  . کشور چند نسل را فدا هم کردند

شايد بعضی بگويند و يا فکر کنند که چرا آقای هاشمی حتی در خاطرات     
کی نمی دارد، علت اين است که اين هم ي بر خود هم دست از دروغسازی 

چون اساس کارشان درتمداران و قدرت دوستان است که ق هایی ديگر از ويژگ
ببين چگونه به خود دروغ می « است، استوار بردروغگوئی و دروغسازی

ايشان فکر نمی کرد . و دروغ های خود را هم باور می کنند» ٢۴/مائده...گويند 
که روزی فرش را از زير پايش بکشند، بنا براين نمی خواهد که نقطه ضعفی 

ارنامه عملش پيدا شود تا بتواند خودش را مشکل گشا و کسی که هم در ک
اين است که . هميشه کشور را از بحران  بيرون می برد، به مردم معرفی کند

مردم . به امام خود خمينی هم دروغ می بندد، آقای منتظری که جای خود دارد
  !!.هم که فراموش کارند و محلی ار اِعراب ندارند

  :مورد فرماندهی کل قوای بنی صدر می گويدمرحوم منتظری در 

تعيين فرماندهی کل قوا در اختيار امام بود ولی کی و چگونه اين مسئوليت « 
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در همان ايام يک روز ....واگذار کردند من خبر ندارم) بنی صدر(را به ايشان 
شما فرماندهی کل قوا را چرا به آقای : " من رفته بودم خدمت امام به ايشان گفتم

خودتان : " گفتم" پس به چه کسی می دادم؟: " ايشان گفتند" نی صدر داديد؟ب
فرماندهی کل قوا را در دست داشتيد، بر فرض هم می خواستيد به کسی بدهيد 
اين مسئوليت را به يک نفر نمی داديد، در اختيار يک شورائی می گذاشتيد يا در 

که هر کاری خواست  اختيار روسای سه قوه، تا دست يک نفر متمرکز نباشد
نه، آقای بنی صدر خيلی آدم خوبی است؛ اين تقريباً بيست : " امام گفتند." بکند

» .روز و يا يک ماه قبل از آن وقتی بود که آقای  بنی صدر را عزل کردند
)١١(  

  :در اين مورد دو نکته حائز اهميت است

صدر از خاطرات مرحوم منتظری چنين مستفاد می شود، که از بنی  -١
شايد اين نکته بر اثر اطالعات . دلخور و يا ناراضی و دلنگران بوده است

. غلطی بوده که دمحم منتظری، فرزندش به پدرش در مورد بنی صدر داده است
زيرا بعد از انتخاب بنی صدر به رياست جمهوری ايران، دمحم منتظری که در 

خواست که او را وزير ابتدا با بنی صدر و دوستانش رابطه خوبی داشت، از او 
سپس از بنی صدر خواست که او . خارجه کند و آقای بنی صدر زير بار نرفت

را به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب کند، بنی صدر با احترام از آن هم طفره 
رفت و او را منصوب نکرد، از آن به بعد، دمحم منتظری که در نامه ها و 

ان دکتر يزدی و دکتر بهشتی را راسپوتين آقاي) ١٢(» پيام شهيد« روزنامه اش
به حزب ) ١٣(های ايرانی نام گذاشته بود و به شدت به بهشتی می تاخت

). ١۴(جمهوری اسالمی و دکتر بهشتی خيلی نزديک شد و به آن تکيه کرد 
بعيد نيست که در مورد بنی صدر، اطالعات نادرستی در اختيار پدرش گذاشته 

در نامه  کردم ديدم که بنی صدر هاب نامه ها مراجعاز قضا وقتی به کت. باشد
، از جمله آن دو نکته را ۵٩/ اسفند/ ٢٣در تاريخ  اش به آيت هللا منتظری 

گناه چيست؟ دو گناه بزرگ مرتکب شده ام با فرماندهی «: متذکر شده است
با وزارت خارجه ايشان موافقت . ايشان بر سپاه پاسداران موافقت نکرده ام

من سروصدا کردم و . بآدم راه نمی دهند، گفته است تا سرو صدا نکنی. منکرده ا
آنچه را می خواستم گرفتم و گمان می کند اينجانب هم تسليم هو و جنجال می 

آقای  ۶٠به هر حال، دمحم منتظری بعد از سخنرانی ششم خرداد )  ١۵. (»شوم
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يقم به بنی صدر خمينی در حسينه جماران برای نمايندگان مجلس که در آن مست
هادی غفاری، خلخالی و ناطق نوری   حمله کرد و بعد از ختم سخنرانی که

رقصيدند و گفتند کار تمام شد و آقا کار را يکسره کرد، به آقای علی امير 
اگر او مرا فرمانده سپاه کرده بود، حاال نه حال من اينطور بود « : حسينی گفت

. دادم که احدی اين کارها را بکند ازه نمیکردم و اج من قبضه می. و نه حال شما
  ) ١۶(» !من مايل نيستم که گروه شما گرفتار شود

نکته بس مهم ديگر اينکه مرحوم منتظری در گفتگوی خود با آقای  -٢
خمينی، به فرماندهی کل قوای بنی صدر اعتراض داشته می گويد، اين گفتگوی 

ل از آن وقتی بود که آقای  بنی بيست روز و يا يک ماه قب« :من با آقای خمينی
: ، و امام به ايشان گفته»]يعنی از سمت فرماندهی کل قوا[صدر را عزل کردند

و اين خود می رساند که هنوز در » نه، آقای بنی صدر خيلی آدم خوبی است « 
آن تاريخ آقای خمينی آمادگی نداشته که بنی صدر حذف شود و اين تاريح 

ما با خبر شديم امام به «ی بهزاد نبوی می گويد، درست تاريخی است که آقا
رجائی به سراغ من در ... اند اين طرح به تصويب نرسد مجلس توصيه کرده

. ستاد بسيج اقتصادی آمد و موضوع را گفت و من و رجائی خدمت امام رفتيم
حدود چهار ساعت با امام بحث و گفتگو کرديم و باالخره امام قبول کردند که از 

من مطمئنم که اگر « :و امام به ما گفت) ١٧(»  .خود صرف نظر کنند توصيه
اين قانون در مجلس تصويب شود اين کشور را به خاک و خون خواهند کشاند و 

ً آقای بنی گيری خواهد کرد و کار به جاهای حساس خواهد  صدر موضع حتما
ولی . سر انجام با چهار ساعت گفتگو راضی شد که عمل به خالف کند» .کشيد

دانم اگر در آن روز آن اقدام صورت  البته من نمی« : آقای نبوی می افزايد
شد، اآلن وضعيت ما بهتر بود يا  طور نمی صدر آن گرفت و ماجرای بنی نمی
  )١٨(»  نه؟

   سپاه در تصفيه و بازی خط
ماه بعد از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل  ۵/٣مرحوم منتظری درست 

از جمله در مورد سپاه چنين نوشته  ۵/٧/١٣۶٠ای به تاريخ قوا، در نامه 
  :است

سپاه پاسداران تقريباً به صورت اهرم گروه ها و افراد درآمده، در برخوردها «
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و تصفيه ها و عزل و نصبها کمتر تقوا و خط اسالم و رهبری مطرح است، و 
ً به جای تصفيه افراد مشکوک يا مضنون، افراد صالح و  مفيد را بسا احيانا

تصفيه و حقوق آنان قطع می شود، و پيش بينی می شود اگر سپاه به اين وضع 
پيش برود در آينده نزديکی اين ارگان انقالبی متالشی يا به صورت ارگان 

الزم است به هر نحو ممکن سپاه از گروه بازی . انتظامی بی خاصيتی درآيد
  ) ١٩(» .ل و مؤثر درآيدنجات يابد و نمايندگی حضرتعالی در آن به شکل فعا

محوری خود و سپاه  
منتظری در نامه خود به آقای خمينی در تاريخ سوم جمادی الثانی 

  :،چنين نوشته١۴٠۴

اينجانب پس از اطالع از جريانات مختلف داخل سپاه در طی بيش از « 
يکسال و با اتکاء به گزارشهای مستند و بدون غرض از طرف افراد متدين و 

می کنم که سپاه با همه محسناتش و با اينکه خدمات ارزنده سپاه به خبير احساس 
انقالب و کشور مغفول عنه نيست ولی معذالک با وضع فعلی فرماندهی و خط 
فکری که دارد مثل سابق قدرت جذب نيرو ندارد و آثار آن در جبهه ها کامالً 

آينده  سپاه که خود را صاحب اصلی جنگ و فتوحات احتمالی... محسوس است
می داند تقريباً گرفتار يک نحو خود محوری شده و اصالً متخصصين نظامی و 
بچه های مخلص جهاد سازندگی را به حساب نمی آورد و بلکه آنان را تحقير 
می نمايد و بدون تهيه امکانات الزمه و پيش بينی شکستهای محتمله و بی 

در چند محور حمله می اعتنائی به اعتراضات و پيشنهادات متخصصين با عجله 
کند و وقتی شکست می خورند و تنها در حمله خيبر متحمل چند هزار شهيد و 
بيش از ده هزار مجروح می شويم و عده ای هم در جزاير مجنون بدون 
امکانات و تدارکات الزمه محصور می شوند و هر آن احتمال تلف آنان می 

دو ماه طول می کشد در صورتی  رود، تازه به فکر ساختن راه می افتند که اقالً 
که هدف اين جزاير نبوده و نيست و آقای سرهنگ شيرازی مدعی است که من 

ً گوشزد کرده ام توجهی نشد بجا . تمام اين نقطه ضعفها و خطرها را قبالً کتبا
است حضرتعالی ايشان را بخواهيد و از او هم توضيحات بخواهيد در صورتی 

ا نيروز خدمات شايانی انجام دادند و می دهند و بچه که افراد آنها مخصوصاً هو
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های جهاد هم می گويند ما پيشنهاد کمک کرديم و رد شد ولی حاال از آنها کمک 
مسئله مهمتر اينکه چند شکست فاحش متوالی را که ملت ايران و . می خواهند

هم همه دنيا فهميدند پيروزی قلمداد و برای جبران حيثيت خودشان از 
الی مايه می گذارند، بجا است حضرتعالی فقط به گزارش مسئولين اکتفا حضرتع

نکنيد و يا الاقل آنها را محور فرمايشات خودتان قرار ندهيد چون فرمايشات شما 
اآلن فرمايشات حضرتعالی و صحبتهای آقای  -در سطح جهان منعکس می شود

از جبهه ها هاشمی جداً مورد سئوال و اعتراضات افراد مخلص شده است و 
زياد سئوال می کنند که ما شاهد حقايق هستيم چرا تا اين حد مطالب خالف واقع 

حاال مسئوليت اين همه تلفات و خسارات و مسئوليت عالفی و ...گفته می شود
سردرگمی صدها هزار معطل که اگر به کار گرفته نشوند پراکنده می شوند و 

با چه ارگان و چه شخص خدا می  ديگر به اين زودی ها جمع آنان ميسر نيست
  داند؟

برای جبهه و جنگ بايد فکر اساسی بشود و با تضاد ارتش و سپاه جنگ منظم 
در خاتمه يک نکته اساسی را يادآور می ...و تحصيل پيروزی بسيار بعيد است

شود و آن اينکه تضاد ارتش و سپاه و خود محوری سپاه و تحقير ارتش برای 
بايد روی ارتش کار شود و تصفيه و تهذيب گردد و ...ستآينده کشور خطرناک ا

نيروهای مردمی و بسيج هم به آن وابسته شود تا يک ارتش قوی و مجهز و 
. متخصص در فنون نظامی داشته باشيم، همه چيز در دنيا تخصص الزم دارد

ً جنگ و امور نظامی بيشتر به تخصص نياز دارد چرا با اينکه عراق از  قطعا
ت ثلث ايران است و نه سپاه دارد و نه بسيج حدود چهار سال است نظر جمعي

از بی نظمی ... می جنگد؟ اين امر فقط برای ارتش مجهز و متخصص آن است
های سپاه اينکه حدود بيست فقره انفجارهای مهم در مهمات های ما به وسيله 

ول نامه به ط. سپاه رخ داده است و اين بی نظمی ها در ارتش وجود ندارد
انجاميد و مطلب تمام نمی شود و رعايت حال حضرتعالی برای ما از اوجب 

  ) ٢٠(» . واجبات است
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سپاه گانه سه قوای تأسيس عوارض  
  

آقای منتظری در مورد مشکالت کشور و بويژه مسائل جنگ، در تاريخ 
، نامه ای مشروح به آقای خمينی می نويسد، و مسائل مختلف ٧/١٣۶۴/١۶

  .ياد آور می شود را به ايشان

دو سال پيش تا حال بسياری از افراد مخلص ارتش و سپاه و نمايندگان ... «
مجلس و افراد روشن و بصير و متعهد نسبت به تحوالت سپاه و ارتش و جنگ 
و اشکاالت کار گفتند و نوشتند که از حد خارج بود و ممکن بود از افکار آنان 

نکرد و نتوانستند درد خود را که از نزديک استفاده کرد ولی کسی به آنان توجه 
در جبهه ها مشاهده کرده يا از زبان فرماندهان باال و پائين شنيده بودند باطالع 

و هر وقت تصميمی می گرفتند مسئولينی که حيثيت خود . حضرتعالی برسانند
را نزد حضرتعالی و مردم در مخاطره می ديدند جوی می ساختند که آنان موفق 

وقتی که بعضی از افراد سابقه دار و متعهد از ...و گذشت آنچه گذشت نشوند
مسئولين سپاه می آيند و می گويند به داد سپاه برسيد که سپاه در حال احتضار 

  !است جواب آنان چيست؟

اشکال مهم اين است که کارهای اساسی کشور خالصه شده در چند نفر با 
ايکاش کارهای مهم را بافراد قوی و مشاغل و گرفتاری های زيادی که دارند و 

. اهل محول می کردند و تنگ نظری و خط و خطوط و رفيق بازی در کار نبود
معموالً نسبت به هيچ خطا و تقصيری توبيخ و بازخواست نمی شود و يا اگر 
ً بشود توصيه ها و تلفن ها بکار می افتد و موفقيتها هم تقدير به دنبال  فرضا

قاطع برای بررسی خطاها و ضعفها و تقصيرات منجر به اگر مرجعی .. ندارد
شکست های پی در پی در دو سال اخير در جبهه ها وجود داشت و برای جان 
هزاران جوان که مفت و در اثر بی احتياطی ها از دست می روند ارزش قائل 

در مورد حکم اخير ...بوديم اوضاع جنگ و جبهه ها بهتر از حال بود
يس قوای سه گانه در سپاه، بنظر می رسد در شرايط جنگی و حضرتعالی به تأس

آمادگی بسياری از افراد ارتش برای اخالل و فرار و عصيان اين تصميم بسا 
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از اول ممکن بود ارتش را بتدريج و . عوارض نامطلوبی را به دنبال داشته باشد
ه با بدون سرو صدا تصفيه و با سرمايه گذاری فکر و تربيتی جاذب و صحيح ن

اين سياسی عقيدتی فعلی اصالح و آماده کرد و بافراد جوان و فعال آن 
. آموزشهای دينی و انقالبی داد با حفظ بافت و نظامی که از مزايای ارتش است

نگ های ولی متأسفانه همه تشويق و تقدير ما متوجه سپاه با همه خط بازيها و ج
شد و حکم اخير  رتش روز به روز تحقيرسياسی موجود در آن شد و ا

حضرتعالی عالوه بر مشکالت اقتصادی آن و نداشتن ارز کافی و تجربه پنجاه 
ساله به منزله تير خالصی بود که آخرين اميد ارتش را از جمهوری اسالمی 
قطع نمود و فعالً در اين شرايط سخت نه ارتش دلگرم داريم و نه سپاه مجهز 

دو نيروی مسلح مستقل قوی  زمانی مخلص به عرض رساندم که وجود. قوی
بايد برای . ممکن است در آينده در اثر رقابت برای کشور مشکالت ايجاد کند

آينده، ارتش را تصفيه و تربيت متعهد نمود و حفظ مرزهای کشور در قبال 
هجوم اجانب را به آن محول نمود و بسيج هم نيروی مستقل ذخيره باشد که در 

  . ابدمواقع ضرورت به کمک ارتش بشت

و سپاه بايد به تدريج به داخل کشور باز گردد و از انقالب پاسداری کند و 
ولی با دستور فعلی حضرتعالی مسئله . کميته ها به تدريج در سپاه ادغام شود

باالخره فعالً مسئله جنگ ....تزاحم ارتش و سپاه بکجا می انجامد خدا می داند
بين ارتش و سپاه همآهنگی وجود تحميلی مهمترين مسئله است و من مطلعم که 

ندارد و هيچ يک زير بار فرماندهی ديگر نمی رود و يکديگر را قبول ندارند و 
و جنگ بيش از همه چيز نياز به . فعالً اثر موعظه و نصيحت هم موقتی است

فرماندهی واحدی که مورد پذيرش باشد دارد و اال تلفات زياد و بازده بسيار کم 
می رسد چون آقای خامنه ای تا اندازه ای از وضع جنگ و بنظر . خواهد بود

جبهه و ارتش با اطالع است چه مانعی دارد فرماندهی حمالت را ايشان عهده 
دار شوند و چنانچه بنی صدر مدتی در جبهه بود، ايشان هم در وقت حمالت 

و احتياط در جبهه .) ن. استتار(=کارهای تشريفاتی را رها و با رعايت  تستر
  )٢١(».اشند و مستقيماً نظارت و فرماندهی کنندب

اين نکته قابل ذکر است که در آن موقع برابر گزارش آقای هاشمی     
رفسنجانی، حتی آقای خامنه ای مخالف تشکيل نيروی هوائی و دريائی مستقل 

  : برای سپاه بوده است
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دولت شب با آقای خامنه ای جلسه داشتيم و در باره جنگ و « ،۶۴ا مرداد 
کابينه موجود، مقبول ايشان نيست و موافق . آينده و سپاه و ارتش مذاکره کرديم

» .داشته باشد] مستقل از ارتش[نيستند که سپاه، نيروی هوائی و نيروی دريائی  
)٢٢ (  

اما نظربه اينکه آقای رضائی نوچه هاشمی چنين می خواهد و آقای      
سلط کند، بايد برای سپاه هم سه هاشمی هم می خواهد سپاه را بر ارتش م

  .و چنين نيز شد يائی و زمينی مستقل به وجود آوردنيروی مختلف هوائی، در

   ارتش کشيدن يدک و سپاه
آقای مراحل مختلف جنگ بويژه در سالهای آخر  ی ازدر رابطه با سئوال

  :چنين می گويدمنتظری 

جمهور بود ولی کمتر در اجماالً در آن اوايل آقای خامنه ای با اينکه رئيس «
بيشتر آقای هاشمی در امور جنگ دخالت می کرد، مثالً آقای . جريان جنگ بود

آقای هاشمی دستور می . محسن رضائی از جبهه به آقای هاشمی تلفن می کرد
داد که فالن کار را بکنيد يا فالن جا برويد، حاال يا امام اين اختيارات را به آقای 

اينکه آقای هاشمی خودشان کارها را به دست می گرفت  هاشمی داده بودند يا
من در چند جلسه ای که در بحرانهای جنگ در تهران بودم گاهی . نمی دانم

راجع به بعضی مسائل حرف زده می شد آقای هاشمی خودش تصميم می گرفت 
که اين کار را بکنيد و يا نکنيد، از طرف ديگر مشکالت و مسائل را چه 

ً به من مراجعه می کردندنيروهای رزمند من می . ه و چه فرماندهان آنها نوعا
بعد من . می گفتند به حرفهايمان گوش نداده اند. گفتم برويد به مسئولين بگوئيد

همه اين مسائل را جمع می کردم، گاهی بعضی از فرماندهان در کارشان شبهه 
وان ها را می کردند و می گفتند ما داريم زمينه کشته شدن بعضی از اين ج

فرماندهی قوی نيست، برنامه ريزی قوی نيست، برنامه هايمان ...فراهم می کنيم
خيلی از برنامه هايی که تنظيم شده بود لو رفت و بچه های مردم . لو می رود
فرماندهی جنگ خيلی . من اين چيزها را به امام منتقل می کردم. شهيد شدند

ی داشتند و زير بار هم نمی رفتند، سپاه خوب نبود، ارتش و سپاه با هم اختالفهائ
. می خواست ارتش را يدک بکشد ارتش هم می خواست زير بار سپاه نرود

نيروهای سطح پائين و متوسط سپاه هم از دست بعضی مسئولينشان گله داشتند، 
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مثالً يک روز چهل نفر از اينها آمدند منزل ما و اشکاالتی داشتند و اشکاالتشان 
از امام وقت گرفته بودند که خدمت ايشان بروند اما مخالفان آنها  هم وارد بود،

اين وقت را لغو کرده بودند، با اينکه از طرف امام به آنها قول داده شده بود ولی 
به آنها اجازه نمی دادند که خدمت ايشان بروند حرفشان را بزنند، بعد اينها 

دل پر خونی از اين بی . برگشتند رفتند به جبهه و خيلی از آنها شهيد شدند
برنامگی ها، از خط بازيها و مشکالت ديگری که وجود داشت، در همان نامه 

  )٢٣(» ای که من به امام نوشتم قسمتی از آن اين بود

معموالً بعد از هر شکستی که باالخره ... «:آقای منتظری چنين ادامه می دهد 
آن و استفاده از تمام همه می فهمند، به جای بررسی دقيق شرايط و عوامل 

و انتقادات فرماندهان جزء و رزمندگانی که شاهد قضايا و مصائب بوده  ياتنظر
اند، يک سری خالف واقعها و پيروزی خيالی و تهديد های توخالی در رسانه 
های گروهی و نماز جمعه ها تحويل خلق هللا داده می شود که باعث تعجب 

قصورات و تقصيرات زير پوشش  حاضرين در جبهه ها می شود، و تمام
تبليغات قرار می گيرد و افراد مقصر يا خاطی هيچگونه احساس ترس يا 
ً خطا روی خطا و  نگرانی نمی کنند و يا به گردن يکديگر می اندازند و مرتبا
شکست روی شکست نصيب انقالب و مردم می شود، مثالً در يک عمليات، 

را کشته ايم، بعد راديو تلويزيون ما  صدام گفته بود ما چهار هزار از ايران
ً به امام هم  گفتند، اصالً ما چهار هزار نفر نيرو در آن قسمت نداشته ايم، اتفاقا
گزارش داده بودند و ايشان در سخنرانی خود گفته بودند که صدام ادعا کرده  که 

نفر ما چهار هزار نفر از ايرانيها را کشته ايم درحالی که ما اصالً چهار هزار 
از بعضی فرماندهان و کسانی  –بعد از خود جبهه ! در آن منطقه نيرو نداشته ايم

اين مطلب خالف واقع است، ما هشتاد : " آمدند به من گفتند -که حضور داشتند
من . هزار نفر نيرو در آن قسمت داشته ايم و چهار هزار نفر آنها شهيد شده اند

ر بدی داشته لذا رفتم تهران ها خيلی اثديدم اين مسئله در روحيه بعضی از نيرو
آقا اين گزارشها را بدون تحقيق نگوئيد، شما می فرمائيد ما : " امام گفتم و به

ايشان " چهار هزار نفر نيرو نداشته ايم در حالی که مطلب خالف واقع است
نمونه ديگر اينکه . بله معلوم می شود اينها گزارش غلط به من داده اند: " گفتند

وقتی نيروها را از فاو بيرون کشيدند، فرستادند طرف حلبچه، نتيجه کار اين شد 
که فاو خالی شد و صدام آمد و فاو را به راحتی گرفت، بعد به شلمچه حمله کرد 
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اصالً تصرف حلبچه کار خوبی . و چندين هزار نيرو را هم در آنجا از بين برد
دم آنجا را با شيميائی قتل عام نبود و باعث شد صدام به آنجا حمله کند و مر

اصالً خالی کردن فاو و فرستادن نيرو به حلبچه کار پخته ای نبود، و ... نمايد
در همان وقت انتخابات بود، در . بيشتر از همه قضيه انتخابات قضايا را لو داد

رسانه ها اعالم کردند که فاو هزار و هفتصد نفر رأی داشته، و پيدا بود که اين 
که در فاو هستند همه رأی می دهند و اين اعالم لو داد که در فاو هزار و  نيروها

هفتصد نفر نيرو بيشتر نيست و باعث شد که صدام حمله کرد و فاو را گرفت، 
بعد آمد به شلمچه هم حمله کرد و دو باره تا نزديکی اهواز آمد، ما ميلياردها 

  ).٢۴(» افتاد تومان در فاو خرج کرده بوديم که همه به دست صدام

ً مسائلی که آقای منتظری در مورد ارتش و سپاه بيان کرده است،      دقيقا
خط بازی و تصفيه های پی در پی در سپاه، خود محوری سپاه و يدک کشيدن 
ارتش، بدون توجه به تخصص و برنامه موجب کشته شدن فرزندان مردم شد، 

سپاه، خط بازی و  تحقير روز به روز ارتش، وهمه تشويق و تقدير مال
همه و همه منطبق بر خاطرات هاشمی ...جنگهای سياسی در سپاه  و

  :رفسنجانی است توجه کنيد

برای مسلط کردن گام به گام سپاه بر ارتش و در نتيجه بر تمام مقدرات 
وزارت دفاع، : کشور، هر آنچه که سازماندهی ارتش برآن بنا شده بود

برای سپاه نيز ...هوائی، ستاد مشترک و  نيروهای سه گانه زمينی دريائی و
ساختند و به مرور و به عناوين و بهانه های مختلف از امکانات ارتش کنده و 

  . به سپاه افزوده شد

برای  برای اينکه سپاه در مقابل ارتش وزارت داشته باشد، و ۶١سال      
اً رسم ۶۴و بعد هم در سال . تخانه برايش درست کردندگسترش سپاه وزار

برای سپاه نيروی سه گانه زمينی، دريائی و هوائی با کندن از امکانات ارتش 
و هرجا با ارتش به مشکل برخورد کردند، از نيروی خمينی . به وجود آوردند

و با  ترس از دادگاههای نظامی زمان جنگ آنها را خاموش کردند و بعد هم دو 
ه يک وزارتخانه کردند تا وزارتخانه دفاع و وزارت سپاه را منحل و تبديل ب

دست ارتش از وزارتخانه و از ارتباط با خارج قطع و تمامی آن را در اختيار 
تا  ۶٠و تمامی اين اعمال در حالی صورت گرفت که از سال . سپاه قرار دهند

فوت خمينی برای حذف فرماندهان ارتش در جنگ و حاکم کردن نيروهای 
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درجات  که کرده با سابقه، کارکشتهسپاهی دست به تصفيه نيروهای تحصيل 
مختلف نظامی و تاکتيک نظامی را در دانشکده فرماندهی و ستاد های مختلف 
ديده بودند زدند و آنها، زندانی، کشته، اعدام، تصفيه و يا از کار برکنار شدند 

اللهی،  و محسن رضايی، رحيم صفوی، محسن رفيق دوست، رضا سيف
م سنجقی، اصغر سليمانيه، ابراهيم دمحم زاده، اصغر شيخی، دمحم ابراهي علی

سال يا کمتر و ٢٩-٢٨مسعود جزايری، حميد حاج عبدالوهاب با ميانگين سنی 
که حتی يک نفر از اين جمع تحصيالت نظامی در حد دبيرستان نظامی  درحالی

وسر انجام به خمينی نيز جام زهر . رانداشت، سرنوشت جنگ رادردست گرفتند
ارتشی . شما سپاه پاسداران را تقويت کنيد« :ينی به بنی صدرگفتخم. نوشاندند

حال آقای خمينی » .اند ها، شاه دررگ وپوستشان است، يک عمرجاويدشاه گفته
ارتشی می خواست که تمامی عمر به جای جاويد شاه گفتن، بگويند، خدايا 

رجستجوی و اين کار فقط از سپاه که د. خدايا تا انقالب مهدی خمينی را نگهدار
  . رسيدن به قدرت فائقه و دخالت در تمامی مقدرات کشور بود بر می آمد

به طور قطع  و با استناد به گفته های صريح آقای رفسنجانی، وی و       
محسن رضائی عامل اصلی حاکم گرداندِن ديکتاتوری واليت مطلقه که در آن 

ازعاملين اصلی سپاه نقش نگهدارنده اش را در اختيار دارد بر کشور و 
طوالنی کردن و ادامه جنگ تا برقراری استبداد کامل در کشور به دست سپاه و 

و اگر حمايت بی دريغ و همه جانبه . سپس نوشاندن جام زهر به خمينی هستند
هاشمی رفسنجانی  از محسن رضائی و سپاه نبود، سپاه حاکم بر کشور نمی 

انحصارِی قدرت، تمامی سعی و آقای هاشمی رفسنجانی به علِت تصاحِب . شد
کوشش خود را به کار برد تا با حمايت همه جانبه سپاه پاسداران و فرماندهی 

تضمين کند، غافل از  رضائی، انحصار قدرت را برای خود نوچه اش محسن
دست او وفردا در دست  در اينکه قدرت ساز و کار خودش را دارد و امروز

خود بر تمامی اين تغيير و تحول اشراف آقای خامنه ای هم که . ديگری است
داشت و می دانست که هر کس که سپاه را دراختيار داشته باشد، انحصار 

با وجودی  که او در بعضی موارد موافقت . قدرت را هم در دست خواهد گرفت
، بعد از )٢۵(چندانی با خواسته های سپاه و فرماندهی محسن رضائی نداشت 

ری، با استفاده از اختيارت بی حد و حصری که قرار گرفتن بر کرسی رهب
قانون اساسی دراختيارش می گذاشت،اول آقای هاشمی راازجانشينی فرماندهی 
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نيروهای مسلح برداشت و سپس محسن رضائی را از فرماندهی کل سپاه 
لف فرماندهی سپاه منصوب کرد و وعوامل خودش را به قسمتهای مخت برکنار

عوامل محسن رضائی و هاشمی رفسنجانی پاک  سپاه را تا جای ممکن از
و در قسمتهای مختلف ارتش نيز از افراد ارتشی مطيع و يا سپاهی . گردانيد

     .عوامل خود را به سمت فرماندهی منصوب نمود

  سپاه کردن مايشاء فعال
زعمای جمهوری اسالمی به ويژه آقای هاشمی رفسنجانی برای مسلط کردن 

و ساختن نيروی مسلح برای حفظ انحصاری قدرت  سپاه بر ارتش و کشور
خود به نصايح و اطالعات و گزارشهای احدی در مورد سپاه گوش فرا نمی 

هر جا که خود نمی توانست عمل کند به نام خمينی از احمد آقا کمک می . داد
گرفت و هرجا هم که آقای محسن رضائی کم می آورد و يا اشتباهی و يا خطائی 

جبران آن وی را راهنمائی کرده و روش پيشبرد کار را به او  می کرد، برای
در تمامی زمينه ها خاطرات آقای هاشمی گويا است و . گوشزد می کرده است

  :کمتر نياز به توضح دارد، توجه کنيد

مالقاتی با اعضای منطقه ای سپاه داشتم از بروز خط «، ۶٢فروردين  ٣
  .)٢٨آرامش و چالش، ص(»  .محافظه کار در سپاه گله داشتند

صياد شيرازی فرماندۀ نيروی زمينی و محسن رضائی « ،۶٢ارديبهشت  ٢۶
صياد می خواهد وحدت فرماندهی باشد . بر سر فرماندهی عمليات اختالف دارند

  ).٨۴آرامش و چالش، ص(» .و آن هم از ارتش و برای سپاه گران است

انتقاد آميز آيت هللا  آقای محسن رضائی از برخورد تند و«  ،۶٢شهريور۶
  ).٢٠٠آرامش و چالش، ص(» .منتظری با شورای سپاه گله داشت

صياد شيرازی معتقد است ارتش فرماندهی جبهه را داشته باشد « ،۶٢دی  ١١
امام هم . اکثريت با سپاه است. و سپاه زير فرمان آنها عمل کند؛ ولی عملی نيست

  ).٣٢۶مش و چالش، صآرا(» .با تلخی دستور رفع اختالف داده اند

چند نفر از بچه های سپاه آمدند که با فرماندهان سپاه اختالف «  ،۶٢دی  ٢١
  )٣٣٢آرامش و چالش، ص(» .دارند و قهر کرده  اند
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عصر آقای محسن رفيق دوست از من خواست به آقای « ،۶٣ارديبهشت  ١٣
آقای . منتظری تلفن کنم که آقای محسن رضائی را که به قم می رود، بپذيرند

به سوی (».منتظری،مدتی است با فرماندهان سپاه روابط خوبی ندارند
  ).٩۴سرنوشت،  ص 

يکی از فرماندهان سپاهی به طور خصوصی گفت که چون «  ،۶٣مرداد  ۴
فرماندهان اصلی سپاه مخالفند، نمی گذارند موافقان سپاه در جلسات، نظر 

منع می ] اظهار نظر موافقاز [ خودشان را بدهند؛ حتی افسران ارتش را هم 
  .)٢١١به سوی سرنوشت، ص (» .کنند

آمد، ] فرمانده نيروی زمينی ارتش[آقای صياد شيرازی «  ،۶٣مرداد  ٨
گزارشی از نظريه مسئوالن ستادها و قرارگاهها داد و تأکيد بر ضرورت انجام 

عصر، با حضور آقای خامنه ای، . در مورد طرح توضيح داد. عمليات داشت
 صياد از طرح اروند. ای با آقايان صياد و محسن رضائی داشتيم جلسه

پس از مقداری بحث، معلوم . دفاع کرد ولی آقای رضائی مخالف بود) ٧والفجر(
شد که ايشان به طور کلی با عمليات در جنوب مخالف است و از اول هم مخالف 

همه نيروها به ايشان اعتراض شد که چرا چند ماه وقت مملکت و اين . بوده اند
را تلف کرده و با صراحت برخورد نکرده اند؛ جواب درستی نداشت و طرح 

آقای خامنه ای پيشنهاد کردند . درستی برای عمليات، در جای ديگر هم نداشت
من هم . که فرماندهی عمليات جنوب به آقای صياد واگذار شود، که قبول دارند

محسن رضائی ناراحت و جلسه ختم  .پذيرفتم و قرار شد با امام در ميان بگذاريم
البته بعيد است، با فرض مخالفت فرماندهان سپاه، عمليات وسيع را بشود . شد

  ).٢١٣به سوی سرنوشت، ص (» . سامان داد ولی مشکل را بايد حل کرد

تو گوئی اين سپاه است که بر آنها فرمان می راند و نه فرماندهی نيروهای 
به کاری زده شود که نوچه اشن محسن رضائی اين است که نبايد دست . مسلح

  .ناراحت شود

عصر،محسن رفيق دوست ومحسن رضائی ورحيم صفوی «، ۶٣شهريور ٢٧
آمدند در باره عمليات و نيازهای مالی و تدارکاتی  جبهه و مشکالت سپاه بحث 

نماينده ولی فقيه در [آقای محسن رضائی ازدخالتهای زيادی آقای محالتی . بود
به سوی سرنوشت، (».به امام نوشته است]دراين مورد[گله داشت ونامه ای]سپاه
  .)٢٩٣ص 
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طرحهای عملياتی را که قرار است، . آقای محسن رضائی آمد«  ،۶٣مهر ٢
برای کم کردن دخالتهای نماينده . تا چند ماه ديگر انجام شود، آورد و صحبت شد

  .)٣٠۴نوشت، ص به سوی سر(» .امام در سپاه، باز هم کمک خواست

آقای محالتی پيش از ظهر آمد، از دستور امام مبنی بر محدود «، ۶٣مهر  ٩ 
، موقت است و ]اين محدوديت[گفتم . کردن اختيارات ايشان در سپاه ناراحت بود

حدود اختيارات روشن شود و خواستم که فعالً به خاطر جنگ [بايد بعداً 
صحبت کن؛ رفت به مالقات او و نتيجه به احمد آقا گفتم با ايشان . همکاری کند

  .)٣١۵به سوی سرنوشت، ص (» .داد

نظر به اينکه نتوانسته آقای محالتی را قانع کند دست به دامان احمد آقا که  
همراه با ضرب و زور آقای خمينی است، شده و می گويد که  صحبت با احمد 

  . نتيجه مطلوب را داده است

هاشمی می گويد که رضائی نامه با امام  شهريور احمد آقا به ٣٠  :توجه
مهر رضائی از هاشمی  ٢ولی .  نوشته برای کم کردن اختيارات نماينده اش

و ايشان قبل . »برای کم کردن دخالتهای نماينده امام در سپاه، «  کمک خواسته
که  و حاال. مهر از قول امام دستور به محالتی داده که دخالت نکند ٩از 

است و گله می کند و ظاهراً گفته هاشمی را قبول ندارد، به محالتی ناراحت 
يعنی حواسش باشد که ممکن است . احمد آقا می گويد، که برای او صحبت کند

معلوم می شود که دستور امام نبوده که اگر می بود، . او را از نمايندگی بردارد
با او  قاآ خود دستور را به او ابالغ می کرد و ديگر لزومی نداشت که احمد

مهر باز با ٢اگر امام دستور داده بود ديگر چه نيازی بود که در . صحبت کند
 ١٧گفتگوی . کند» اختيارات نماينده امام در سپاه مذاکره « حاج احمد راجع به 

بنام  مهر هم  خود می گويد امامی در کار نبوده احمد آقا به خواست هاشمی
  .عمل کرده است آقای خمينی

با حضور احمد آقا، رئيس جمهور و آقايان محسن رضائی و «  ،۶٣مهر  ١٧
. محالتی جلسه ای داشتيم؛ برای رفع اختالف و آقايان محالتی و محسن رضائی

نتيجه بخش بود و مقداری از اختيارات آقای شيخ فضل هللا محالتی نماينده امام 
به (». مدر سپاه را به خاطر تقويت فرماندهی و پيشرفت کار جنگ محدود کردي

  .)٣٢۴سوی سرنوشت، ص 
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مهر از آقای هاشمی  ٢اين همان چيزی است که محسن رضائی در : توجه
  .ه استو حاال به دست آورد. رفسنجانی خواسته بود

گزارشی . آقای شيخ فضل هللا محالتی نماينده امام در سپاه آمد« ، ۶٣آبان  ٢٧
د و از عدم توجه از موج مخالفت با فرماندهی سپاه گفت و اعالن خطر کر

به ( ».فرماندهی سپاه پاسداران به نصايح خودش و تضعيف ايشان، گله کرد
  .) ٣٨۶سوی سرنوشت، ص 

مقداری از اختيارات آقای شيخ «  :مهر نوشت ١٢اين همان است که در 
فضل هللا محالتی نماينده امام در سپاه را به خاطر تقويت فرماندهی و پيشرفت 

  ». کار جنگ محدود کرديم

شب اعضای شورای فرماندهی سپاه آمدند و برای مشکل «  ،۶٣آبان  ٢٨
قرار شد من با آنها . مخالفتهای پاسداران با فرماندهی تقاضای چاره جوئی داشتند

به (»  .صحبت کنم و آنها را از مخالفت در اين موقعيت جنگ، برحذر دارم
  .).٣٨٧سوی سرنوشت، ص 

عبدالوهاب فرمانده معزول منطقه ده سپاه تهران شب، آقای « ، ۶٣آبان  ٢٩
گزارشی از برخورد و اختالفاتش با فرماندهی سپاه داد و ادعای مظلوميت . آمد

. ناراحتی های اخير سپاهيان، تا حدودی مربوط به طرفداری ايشان است. دارد
. ايشان را نصيحت کردم که در زمان جنگ چاره ای جز صبر و گذشت نيست

يعنی اينکه هر چه رضائی می گويد بايد .) ٣٩٠سرنوشت، ص  به سوی(» 
  .عمل شود و با وی مخالفت نکنند

از تحرک مخالفانش در ...پيش ازظهر، آقای محسن رضائی آمد« ، ۶٣آذر  ١
سپاه وکارشکنی درمنطقه تهران،عليه فرماندهی سپاه اظهارناراحتی شديد و 

به سوی سرنوشت، (».راداشت درخواست اجازه برخوردخشن تر وتنبيه مخالفان
  .)٣٩٩ص  

از من خواست در مراسم معرفی . شب، آقای محسن رضائی آمد« ، ۶٣آذر  ۴
فرمانده سپاه مرکز که احتمال ابراز مخالفت از طرف بعضی ها می رود شرکت 

قرار شد . نشان از ضعف شما و قدرت مخالفان است. گفتم صالح نيست. کنم
مالحظه می .). ۴٠۵به سوی سرنوشت، ص (» .بروندآقايان ساداتيان و اقبالی 

چگونه به او راهنمائی  نيروهای مسلح شود که برای بسلط يد رضائی بر همه
آذر، رضائی  ۵در . و مخالفانش را هم می ترساند. می کند و راه نشان می دهد
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  . اجازۀ تعقيب  مخالفان خود را از هاشمی خواسته است

سن رضائی و محسن رفيق دوست و سيد جالل ظهر، آقايان مح « ،۶٣آذر  ۵
گزارش معرفی فرمانده سپاه تهرا ن را آوردند که عده ای از . ساداتيان آمدند

اجازۀ تعقيب آنها را می . مخالفان فرماندهی، شلوغ و اغتشاش کرده بودند
  ).۴٠٧به سوی سرنوشت، ص . (خواستند

القات آينده آنها، با با آقای محسن رضائی در مورد برنامه م«  ،۶٣آذر  ٢٠
  .)۴٢٨به سوی سرنوشت، ص  ( ».مخالفانشان در سپاه، با امام صحبت کردم

طبق گفته مرحوم منتظری، جلو مالقات امام را با مخالفان رضائی گرفته و 
اما آن را . آذر اذعان کرده است ٢١خود هاشمی هم در . آن را حذف کرده است

  .ه استبه گردن رئيس جمهور خامنه ای انداخت

عصر، آقايان محسن رضائی و علی شمخانی آمدند و برای «، ۶٣آذر  ٢١
 آقای شيخ حسن صانعی از طرف ... مالقات با آيت هللا منتظری مشورت کردند

بنا بود، خود امام با . امام پيغام داد که من با مخالفان فرماندهی سپاه صحبت کنم
ظر مخالف داده اند و امام رئيس جمهور در اين مورد ن. آنها صحبت فرمايند

به سوی (»  .گفتم روز شنبه، خدمت امام خواهم رسيد. منصرف شده اند
  .)۴٣١سرنوشت، ص 

طبق گفته مرحوم منتظری، جلو مالقات امام با مخالفان رضائی گرفته شده و 
خود هاشمی هم  آن را اذعان کرده  ولی آن را به . مالقات حذف شده است

و اين به احتمال قوی دروغ است، زيرا . خته استگردن رئيس جمهور اندا
نه ای با خاطرات روزانه آقای هاشمی صراحت دارد به اينکه آقای خام

مشکل دارد، بنابر اين وی جلو رفتن مخالفان فرماندهی رضائی و سپاه 
فرماندهی که پيش امام بروند و اشکاالت خود را از فرماندهی سپاه مطرح کنند 

  )٢۶. (گرفته باشدنمی توانسته 

پيام شفاهی امام را قبل از شروع جلسه به نمايندکان گفتم که «  ،۶٣آذر  ٢۵
امام از دخالت بعضی از نمايندگان در امور سپاه و همراهی با مخالفان 

برای نمايندگان خواباندن سرو صدا ها  . فرماندهی، ابراز نارضايتی کرده بودند
  .) ۴٣٣ت، صبه سوی سرنوش(» .خيلی مؤثر افتاد
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چه کسی جرأت داشت که وقتی می گويد پيام امام است نسبت به آن تمرد و يا 
از فحوای کالم هم پيدا است که از امام برای خوابانيدن صدای . شک کند

خيلی مؤثر « خود هم معترف است که. مخالفان فرماندهی استفاده کرده است
پاه انتقاد داشته را با قدرت و به اين طريق صدای نمايندگانی که به س. ».افتاد

آذر کامالً آشکار است که  ٢۵از فحوای کالم . مستبد اصلی خفه کرده است
  .در کار نبوده است از آقای خمينی پيامی

احمد آقا هم ... با رئيس جمهور خدمت امام رسيديم«  ، ۶۴ارديبهشت  ٢
کل در باره جنگ قرار شد بحث کنيم و راهی برای حل مش...  حضور داشت

امام هم مثل ما توجه فرموده اند . سليقه سپاه و ارتش و فرماندهی جنگ پيدا کنيم
» .که اختالفات سليقه ای فرماندهان ارتش و سپاه، مشکل اصلی جنگ است

  .) ٧۴اميد و دلواپسی، ص (

مشکل، مشکِل سليقه ای نيست و مشکِل تخصص و علم و اطالع : توجه
، دانشکده نظام و دانشکده فرماندهی و ستاد هيچکدام از فرماندهان سپاه. است

اما بنا به . نديده اند و اصالً علم و اطالع نظامی برای جنگهای کالسيک ندارند
خواست آقايان هاشمی و خمينی اين مشکل را قرار است با عقب زدن ارتش و 

چگونگی راه حل را در دنباله مطلب ارائه می . فرماندهی واحد سپاه حل کنند
  .دهد

در باره جنگ به . سپس در منزل احمد آقا جلسه سه نفره ای برگزار کرديم «
اين نتيجه رسيديم که بايد تالش شود تا سرهنگ صياد شيرازی بتواند طرحش را 

اگر او نتوانست يا اجرای طرح شکست خورد، برنامه دراز مدتی با . اجرا کند
 -٣وی زمينی ارتش ادغام واحدهای سپاه و نير -٢وحدت فرماندهی  -١: اصول

تهيه ابزار و لوازم برای يک جنگ  - ۴تعيين مدت الزم برای هدف مشخص 
دفاع محکم در دو دوره تالش، برای آمادگی دفاعی تهيه شود و به  -۵وسيع 

امضای امام برسد که مشکل سپاه و ارتش، برای دوران بعد از جنگ هم حل 
  .)٧٧اميد و دلواپسی، ص (» .شود

شب صياد شيرازی و محسن رضائی و رحيم صفوی  «،۶۴ارديبشت  ٢٧
اتفاق ندارند و اين اختالف نظر سپاه و . در باره جنگ مذاکره کرديم. آمدند

طرح ادغام سپاه و نيروی . ارتش مايه ضعف است؛ در مذاکره به جائی نرسيديم
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اميد و ( ».زمينی را مطرح کردم که سپاهيان راضی و صياد ناراضی شدند
  .)٩٩دلواپسی، ص 

عصر جمعی از نمايندگان آمدند و راجع به جنگ بحث « ،۶۴خرداد  ٢۶
اغلب از مخالفان فرماندهی سپاه بودند و بيشتر به دنبال تغيير فرماندهی . کرديم

سپاه بودند و می خواهند از وضع موجود برای تغيير فرماندهی سپاه استفاده 
ی اعتراض گروهی عيب کارشان اين است که از مسائل جنگ، برا. نمايند

هر کسی در هر ). ١٣٠اميد و دلواپسی، ص ( ».سياسی بهره گيری می کنند
درجه و پستی بوده از آيت هللا منتظری گرفته تا نمايندگان مجلس و يا نماينده 
امام در سپاه و يا بچه های خود سپاه، متوجه می شده که آقای محسن رضائی 

درت نظامی کشوراست و اعتراض به دنبال خط و خط بازی و بدست گرفتن ق
  .می کرده، آقای هاشمی به نوعی او را خاموش می کرده است

شب با آقای خامنه ای جلسه داشتيم و در باره جنگ و دولت « ،۶۴ا مرداد 
کابينه موجود، مقبول ايشان نيست و موافق . آينده و سپاه و ارتش مذاکره کرديم

» .داشته باشد] مستقل از ارتش[ريائی  نيستند که سپاه، نيروی هوائی و نيروی د
  .)١٩٩اميد و دلواپسی، ص (  

آقای محسن رضائی آمد و راجع به جنگ و سپاه بحث « ، ۶۴شهريور  ١٣
 ٨آنها برنامه عمليات محدودی در جبهه شمال دارند و مايل نيستند لشکر . کرديم

 - اندهی کل نجف در برنامه عمليات آقای صياد شيرازی بجنگند و اختيارات فرم
اميد (» می خواهد -دشبيه آنچه به آقايان خامنه ای و ظهيرنژاد در ارتش داده ان

پس به دنبال فرماندهی بوده است و به نوعی آن را هم .) ٢۴٠ و دلواپسی، ص
  .با دست هاشمی به دست می آورد

خانی قائم مقام فرماندهی کل سپاه پاسداران آقای علی شم« ،۶۴هريور ش ١٧
او درخواست هايی از امکانات ارتش داشت و نامه ...صبح زود به منزل آمد 

هائی برای اقدام آورد که از امام اجازه تأسيس نيروی هوائی و دريائی برای 
اميد و دلواپسی، ص (»  .سپاه  و تعويض اختيارات فرماندهی خواسته بودند

  . هم هدف نهائی سپاه و آقای رفسنجانی برای حذف کامل ارتشاين .)  ٢۴٣

آقای محسن رضائی، از اينکه آيت هللا  خامنه ای با  «،۶۴شهريور  ٢١
بعضی از فرماندهان سپاه در مورد تعويض فرماندهان سپاه صحبت کرده اند، 

آقای رضائی انتظار نداشته که ). ٢۴۶اميد و دلواپسی، ص ( » .تلفنی گله کرد
به اين علت به آقای هاشمی . ئيس جمهور هم با فرماندهان سپاه گفتگو کندر
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زيرا محسن رضائی هم خوب . گله می کند بدين خاطر که او جلو عمل را بگيرد
  . فهميده که فعالً تمامی قدرت در دست آقای هاشمی است

آقای محسن رضائی آمد و خواستار سرو صدا روی  « ،۶۴شهريور  ٢۶
نظر من . اجازه امام در خصوص تأسيس نيروی دريائی و هوائی برای سپاه بود

ظهر در خبرها . اين است که مصلحت نيست، چون ارتش را حساس می کند
آقای محسن رضائی را  رفسنجانی،  ). ٢۵٢اميد و دلواپسی، ص ( » .اعالن شد

اما . که بدون سرو صدا و ايجاد حساسيت کار خودش را بکندراهنمائی می کند 
اين چيزی نبود که بشود آن را پنهان کرد بلکه او می خواسته تا آماده شدن کامل 

  .زمينه، اعالن خبر بی جهت سرو صدا راه نيندازد

و پيشنهاد شد فرماندهی جنگ . آقای محسن رضائی آمد« ،۶۵فروردين  ١٠
م و نيروی زمينی ارتش را تحت کنترل عملياتی او قرار را به ايشان واگذار کن

با استخدام پاسدار افتخاری شش ماهه، برای تقويت کادر لشکرهای سپاه و . دهم
نيز با تشکيل ستاد نيروهای سپاه خارج از قلمرو شورای سپاه و اينکه نامه به 

  .)۴۵ص اوج دفاع،  (» .سند، موافقت کردمامام بنوي

ندهی بر نيروهای مسلح را می خواسته که با دست فرماآقای رضائی  
نکته ديگر اينکه آقای خامنه ای و   . ه استرسيد هاشمی به معشوقه اش

می دانسته اند اگر بخواهند با آقای خمينی تماس و يا ديگران  رضائی و 
در غير اين صورت چندان  عمل کنند که بايد از کانال هاشمیمالقاتی بگيرند 

  .  احمد آقا را در اختيار دارد زيرا وی فايده بخش نيست 

دهی با ايشان در باره فرمان. آقای محسن رضائی آمد« ،۶۵فروردين  ٢۴
رضائی را به جانشينی خودم انتخاب کردم و به  آقای. ... جنگ مذاکره کرديم

صياد هم . مکاری کندآقای صياد مأموريت دادم که در سمت معاونت ايشان ه
» .احکام را صادر کرده و ابالغ نمودم. آمد، ابهاماتی داشت که برطرف کردم

  .)۵٩اوج دفاع، ص (

آيا شما فکر می کنيد وقتی فرماندهی جنگ در اختيار کسی که نه تخصص   
نظامی الزم و نه فرماندهی دارد قرار گرفت، سرنوشت جنگ غير از آن چيزی 

می کنيد که آقای هاشمی و يا ديگر زعمای جمهوری می شود که شد؟ فکر 
اما چون از نظر آنها ! اسالمی تا اين اندازه شعور نداشتند و نمی فهميدند؟ چرا 
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  .  قبضه کردن قدرت مقدم بر پيروزی در جنگ بود چنين عمل می کردند

آقای صياد شيرازی به عنوان اعتراض به تعيين آقای « ، ۶۵فروردين  ٢۵
به عنوان جانشين من، از فرماندهی نيروی زمينی استعفا داده و  محسن رضائی

تلفنی علت را پرسيدم؛ چون ديروز . رونوشت برای من و امام فرستاده است
آقای سرهنگ اسماعيل سهرابی رئيس . گفت ديروز غافلگير شدم. پذيرفته بود

ث و می گفت باع. ستاد ارتش هم آمد و مخالف با جانشينی آقای رضائی بود
. با احمد آقا جريان را در ميان گذاشتم. تضعيف روحيه ارتشی ها می شود

آقای رضائی هم به همين دليل . نظرش اين بود که بايد حرفمان را پس نگيريم
. اين جريان مشکلی در جنگ خواهد آفريد. نتوانسته ستاد خود را تشکيل دهد

  .)۶١اوج دفاع، ص (» .بايد با ظرافت عمل شود

عصر آقايان دمحم علی رحمانی و علی رضا افشار «  ،۶۵شت ارديبه ١۵
هر دو از عدم حاکميت ضوابط در . در باره نيروهای اعزامی مذاکره شد. آمدند

فرماندهی سپاه به خاطر مشکالت اساسنامه، ناچار به تخلف . سپاه شاکی بودند
اوج دفاع، ص ( ».هائی است که به خاطر جنگ اعتراض جدی به آن نمی شود

چرا نبايد بشود، چرا به ارتشی ها می شود؟ و حتی آنها را حواله دادگاه .) ٨٩
های زمان جنگ می کنيد؟ اين بدين خاطر است که بايد سپاه بر همه مقدرات 

  .کشور مسلط شود

از خود . آقای مصطفی ايزدی فرمانده قرارگاه حمزه آمد« ،۶۵تير  ٢٣
داشت و به ايجاد کنترل از طرف محوری ها در سپاه و عدم رعايت ضوابط گله 

      ). ١٧٣ص اوج دفاع، ( ».امام در سپاه توصيه می کرد

جمعی از همافران آمدند و تعجيل برای تصويب طرح «  ،۶۵شهريور  ٢٧
اوج دفاع، ص (» برای آنها صحبت کردم و وعده تسريع دادم. ارتش نوين دارند

٢۶٧(.  

نتفاع می اندازد و سپاه را بر کل اين همان طرحی است که ارتش را از حيِّز ا
  .نيروهای مسلح، مسلط می کند

عصر فرماندهان نيروی زمينی ارتش آمدند و با حضور «  ،۶۵مهر  ۶
فرماندهان سپاه، طرح عملياتی منصور که از طرف ارتشی ها تنظيم شده بود، 

فرماندهان سپاه به آسانی نمی پذيرند و کار عمده . مورد بررسی قرار گرفت
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کميسيونی برای بررسی بيشتر از دو طرف تشکيل . لياتی به عهده آنها استعم
گفتند که نصف ايران برود بهتر است که بنی  ۵٩نه تنها در اواخر سال » شد

اين خط که ارتش را بايد کنار زد ولو حتی شکست . صدر در جنگ پيروز بشود
زهر  حاصل شود، تعقيب شد و شکست نيز حاصل گشت و به امام هم جام

  .    نوشادند

با تصميم امام سه نيروی سپاه از مراعات ...احمد آقا آمد«  ،۶۵مهر  ١٩
يعنی اينکه خود مختار و ) ٢٩٨اوج دفاع، ص (» .اساسنامه معاف شده است

  .بدون ضابطه عمل کنند

احمد آقا تلفنی گفت، نامه ای از سرهنگ حسنی سعدی به « ،۶۵بهمن  ١۵
يل اين همه امکانات به سپاه برای ارتش مشکل است و امام رسيده که نوشته تحو

امام دستور داده اند که در جواب نوشته شود، الزم است از دستورات فرماندهی 
اوج دفاع، (» ...اطاعت شود و تأخير موجب کيفر زمان جنگ است) من(جنگ 

در صورت عمل نکردن فرمان تهديد به دادگاه نظامی صحرائی .) ۴۵۴ص 
  .ه استزمان جنگ شد

. در باره آينده ارتش و سپاه بحث کرديم... شب احمد آقا آمد«  ،۶۵ اسفند ٢٢ 
قرار شد نظر امام را استفسار کنيم، تا سياستمان را در ارتباط با نيروی دريائی 

سپاه برای توسعه آنها اصرار دارد و بايد . و نيروی هوائی سپاه روشن شود
نيک می داند که خطش .) ۴٩٧ع، ص اوج دفا(» .هدف نهائی امام روشن شود

  .بايد از زبان خمينی اعالن شود

از فشار فرماندهی سپاه . آقای رحمانی مسئول بسيج آمد« ،۶۵اسفند  ٢٩
برای تحت کنترل آوردن او و بسيج گله داشت و فرماندهان سپاه هم از او به 

ا اطاعت خاطر عدم اطاعت از فرماندهی سپاه شاکی اند و تصميم گرفته اند که ي
هرگونه که فرماندهی سپاه يعنی آقای .) ۵٠۴اوج دفاع، ص (» .کند يا برود

تصميم گرفته اند « اين گفته او هم که . رضائی می خواهد او برايش می رقصد
  .يعنی بايد همين طور بشود» .که يا اطاعت کند يا برود

ات باز هم از تأخير عملي. عصر آقای محسن رضائی آمد« ، ۶۶فروردين  ٧
در مورد آينده ارتش و سپاه نظر . خبر داد و برنامه سه عمليات محدود را گفت

داد که اختيارات و مسئوليتها را تقسيم کنند؛ به اين صورت که دفاع از نقاط 
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حساس مرزی و غير مرزی مثل خوزستان و عمليات برون مرزی بر عهده 
. اد مشترک تشکيل شودسپاه باشد و ستاد فرماندهی کل قوا به جای فرماندهی ست

دفاع و ( » .دفاع از مرزها و نقاط غير حساس نيز به ارتش واگذار شود
يعنی ارتش زير نظر سپاه و عامل سپاه باشد و فرماندهی .) ۴٢سياست، ص 

ستاد « ، »فرماندهی ستاد مشترک «  چون وقتی به جای. نيز با سپاه باشد
ً آن در ا» فرماندهی کل قوا  ختيار سپاه قرار می گيرد و تشکيل شد، طبعا

  .همينطور هم شد

مشکالت . عصر آقای عليرضا افشار رئيس ستاد سپاه آمد« ، ۶۶خرداد  ٢۵
آقای محمود . جنگ و بسيج و مخصوصاً مشکل مديريت سپاه و بسيج را گفت

هم آمد و در همين زمينه صحبت ] جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه[دمحمی عراقی
  .)١۴۴و سياست، ص  دفاع( » . داشت

آقای محسن رضائی بعد از جلسه به من گفت، می «  ،۶۶ارديبهشت  ١٠
خواهد نامه ای خدمت امام بفرستد و از سمت فرماندهی سپاه به خاطر مشکالت 
اداره سپاه و عدم همآهنگی با رئيس جمهوری و دکتر روحانی و ارتشی ها، 

گفتم امام نمی پذيرند و برای خود ايشان خوب . استعفا دهد؛ او را نهی کردم
برای اينکه رئيس جمهور و روحانی .) ٩٠دفاع و سياست، ص (  ».نيست

استعفا هم به طوريکه . رئيس کميسيون دفاعی مجلس به او کم و زياد گفته اند
  .کمی بعد خواهيد ديد به خاطر گرفتن قدرت بيشتر است ونه چيز ديگر

گفت نامه استعفای آقای محسن . عصر احمد آقا آمد«  ، ۶۶ارديبهشت  ١١
به امام رسيده، ولی امام نمی پذيرند و تصور امام اين است که اينها  رضائی

  » .حرکات سياسی دارند

پيش از ظهر، آقای محسن رضائی بعد از مالقات با «  ،۶۶ارديبهشت  ١۴ 
باز همان حرفهای سال گذشته را . امام آمد؛ امام استعفايشان را نپذيرفته اند

نگ نيست و بايد يکپارچه وارد مطرح کرد که امکانات کشور در خدمت ج
پيشنهاد داشت که امام به خود ايشان درجه اميری ارتش بدهد که . جنگ شد

بتواند بر امکانات ارتش دست داشته باشد و از موضع قدرت، همه چيز را در 
خدمت جنگ بگيرد و با ارتشی ها برخورد کند و برای اينکه بر تعصب سپاهی 

اشکاالت اين طرح را گفتم، ولی . هم استعفا نمايدحمل نشود، از فرماندهی سپاه 
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  .)٩۴دفاع و سياست، ص ( » .قرار شد طرحش را بنويسد و بياورد. قانع نشد

، با کمک ۵٩با اين طرح معلوم می شود که رضائی همچنانکه در سال  
بهشتی خواستند که ارتش را منحل و تصفيه کامل ارتش و سپس باقی مانده را 

کنند، اين دفعه می خواهد با گرفتن اميری ارتش به جان ته  در سپاه ادغام 
چنين کسی به دنبال پيروزی و يا . مانده ارتش بيفتد و کارش را يکسره کند

پايان دادن جنگ نيست بلکه می خواهد، سپاه به فرماندهی ايشان بر کل کشور 
نژاد در  نظير آنچه ظهير» اختيارات فرماندهی کل « البته قبالً هم . حاکم شود

ارتش داشته را می خواسته، غافل از اينکه ظهير نژاد دانشکده نظام و 
فرماندهی و ستاد ديده و عمری را در ارتش در رسته های مختلف، تجربه 

  .   اندوخته ايشان يکشبه می خواهد به همان جا و درجه برسد

ای در باره پيشنهاد وزير سپاه بر. شب احمد آقا آمد«  ،۶۶ارديبهشت  ١۵
اصالح طرح ارتش نوين مذاکره شد که با موافقت امام، متنی برای توصيه 

  .)٩۵دفاع و سياست، ص ( ». حضرت امام به مجلس تهيه شده است

 کردن طرح را تنها برای قبضه ی خواهد با چوب استبداد خمينیم: توجه
  .  و اينکه بر سر کشور چه می آيد مهم نيستعملی کند قدرت 

. آقای علی شمخانی فرمانده نيروی زمينی سپاه آمد«  ،۶۶ارديبهشت  ١۶
وضع جنگ را گفت و طرح پيشنهادی برای جنگ امسال بر اساس مديريت سپاه 

قرار شد نامه ای که به امام نوشته . و استخدام امکانات ارتش و دولت را آورد
اند و ممکن است سوء ظن قدرت طلبی را باعث شود، عوض کنند و همراه با 

برای نابودی .) ٩۶-٩٧دفاع و سياست، ص ( » .خدمت امام بفرستند طرح،
ارتش و مسلط کردن سپاه بر کل نيروهای مسلح، هر نوع نادانی و يا اشتباه و 
يا نادرستی عمل سپاه را به آنها توصيه و راهنمائی می کند که چگونه آقای 

شوند که  و حتی چگونه با آقای خمينی طرف. خمينی و ديگران را راضی کنند
و فکر کند که بله اين عابد و زاهد ها . احساس قدرت طلبی به او دست ندهد

  .فقط برای خدا و حب وطن و آقای خمينی چنين پيشنهادهائی می دهند

نامه . در جلسه علنی، طرح ارتش نوين مطرح بود«  ،۶۶ارديبهشت  ١٧
توزيع شده وزير سپاه به امام و توصيه امام در خصوص تأمين نظرات سپاه، 

مسلم است که با .) ٩٧دفاع و سياست، ص ( » .مسئله بدون اشکال حل شد. بود
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مسئله بدون « تدبير آقای هاشمی و چوب استبداد که باالی سر همه است 
  .می شود» اشکال حل 

امروز ارتشی ها برای مقابله با تصويب پيشنهاد سپاه «  ،۶۶ارديبهشت  ١٩ 
سپاه از امام خواسته که روی همکاری . تنددر طرح قانونی ارتش کمک خواس

نيروهای سه گانه ارتش با نيروهای سه گانه سپاه تأکيد شود و امام تأييد کرده 
باالخره . اين از عوامل تثبيت سه نيروی سپاه است. اند؛ ارتشيها راضی نيستند

. و حرف تازه ای جزآنچه در تلفن گفته بودند، نداشتند آمدند آخر شب به منزل
امه ای هم به امام نوشته اند و رئيس جمهور برای رسيدن آن به دست امام ن

کمک کرده اند، ولی امام جواب مساعدی به آنها نداده و فرموده اند، در اين باره 
  .)٩٩دفاع و سياست، ص ( » .چيز جديدی نخواهند فرمود

و اين نشان می دهد که ايشان، با چوب استبداد خمينی، آگاهانه در حذف 
معلوم می شود که در آن زمان آقای خامنه ای تا . ارتش گام بر می دارد

  .حدودی موافق ارتش بوده است که حاضر شده نامه ارتشی ها به او برساند

آقای محسن رضائی هم از منطقه، در خصوص تأمين « ، ۶۶ارديبهشت  ٢٠
مطالبی آقای سنجقی هم آمد و در همين خصوص . نظر سپاه، تلفنی تأکيد نمود

تا ظهر در جلسه علنی ماندم و باالخره با درايت، نظرات سپاه گنجانده شد . گفت
گرچه ظهر . و ارتشی ها هم ناراضی نبودند، چون خوف بيش از اين را داشتند

دفاع و سياست، ص ( » .آقای سنجقی آمد و اظهار نارضائی از طرف سپاه کرد
١٠٠(.  

ً خودش در مجلس مانده تا از کس ی نطق در نيايد و آنچه را که مخصوصا
آنها می دانسته اند که هدف نابودی ارتش . سپاه خواست به تصويب برساند

است به اين علت آقای هاشمی به مرگ ارتشيها گرفته تا آنها به تب راضی 
  .شوند

نامه استعفای آقای علی شمخانی از فرماندهی نيروی « ، ۶۶ارديبهشت  ٢۴
ان شدم به نظر می رسد آز آقای محسن رضائی زمينی سپاه را آوردند؛ نگر

دفاع و ( » .ناراضی است؛ اگر سياسی کاری برای گرفتن امتيازات بيشتر نباشد
  .)١٠۶سياست، ص 

جانشين فرمانده کل سپاه و فرمانده [عصر آقای شمخانی « ، ۶۶خرداد ٢
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حرف حسابی ندارد، جز اينکه . از علت استعفايش پرسيدم. آمد] نيروی زمينی
خسته شده و آن گونه که ميل دارند، به خواسته های آنها در رابطه با ارتش و 

به مشکالت کشور توجه ندارند و فکر می کنند . امکانات جنگ توجه نمی شود
دفاع و ( » .بايد برای تأمين جنگ، بقيه امور کشور را مورد توجه قرار نداد

  .)١١٧سياست، ص 

( ».نابسامانی های درون سپاه را گفتفردی از سپاه آمد و «  ،۶۶خرداد  ٧
  .) ١٢٣دفاع و سياست، ص 

. اول شب آقای عليرضا افشار قائم مقام آقای محسن رضائی آمد« ، ۶۶آبان  ۶
از آقای رضائی به خاطر عدم توجه به قانون سپاه و تغييرات دائم غير الزم در 

دفاع و سياست، ( » .خيلی ها اين اشکال را دارند. سپاه گله دارد و استمداد کرد
  .) ٣٣١ص 

وقتی انسان به خودش هم دروغ می گويد و نوبِت سپاِه سوگلی است، 
فرماندهی سپاه به خاطر مشکالت اساسنامه، ناچار به « . اينگونه عمل می کند

اوج دفاع، . (تخلف هائی است که به خاطر جنگ اعتراض جدی به آن نمی شود
اينده امام برای تقويت فرماندهی سپاه  مقداری از  اختيارات نم« و » .) ٨٩ص 

و به بهانه جنگ از تمامی تخلفات سپاه چشم )  ۶٣مهر  ١٧( » .گرفته می شود
پوشی می شود ولی وقتی نوبت به ارتش که کلفت است می رسد به دادگاههای 

  .   زمان جنگ حواله داده می شود

از تخلفات  گزارشهائی. آقای سعيدی مسئول حفاظت سپاه آمد« ، ۶۶دی  ۶
دفاع و ( » .سپاه داد و برای حل مشکل خود با فرماندهان سپاه استمداد کرد

  .)۴٢۶سياست، ص 

در باره سپاه و . ساعت هفت صبح به دفتر آقای خامنه ای رفتم« ، ۶۶دی  ٧ 
ايشان از من می خواهد که مسئوليت تمشيت امور سپاه و . ارتش مذاکره کرديم

چون . يريم و من هم همين را از ايشان می خواهمارتش را با هم به عهده بگ
روابط ايشان با سپاه به خوبی ارتش نيست و خوف اين است که در جنگ تأثير 

اگر اين اشکال نبود، مناسب بود که مسئوليت جنگ هم به عهده . منفی بگذارد
در باره آينده ارتش و سپاه هم مذاکره را برای اولين بار شروع . ايشان باشد

دفاع و ( » .م و قرار شد اين مذاکرات ادامه پيدا کند تا به نتيجه برسيمکردي
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  .)۴٢٧سياست، ص 

از بی نظمی و بی قانونی در سپاه و . رضا افشار آمديآقای عل«  ،۶۶دی  ١۶
وعده دادم . بی اعتنائی به قانون گفت و برای تنظيم امور سپاه کمک خواست

  .)۴٢٩دفاع و سياست، ص ( » .کمک کنم

آقای رازينی تلفنی گفت که آقای طاهری اصفهانی تحت  « ،۶۶بهمن  ١۶
حتی هايی، بنا دارد امروز در نماز جمعه اصفهان، استعفای اعتراضيه اتأثير نار

از دفتر امام خواستم که . ای را مطرح کند و به فرماندهان سپاه تاخته است
  .)۴٧٣دفاع و سياست، ص ( » .جلوگيری کنند

. ای محمود دمحمی عراقی، جانشين نماينده امام در سپاه آمدآق«  ،۶۶بهمن ٢۴ 
برای استعفابه خاطر بی توجهی فرماندهان سپاه به حقوق ايشان درمشورت 

آنها تحت عنوان ضرورتهای جنگ،اختيارات  موافقت نکردم وگفتم.کردن
  .) ۴٨١دفاع وسياست، ص (».اضافی می گيرندواينها بعد ازجنگ درست ميشود

عد از اين خاطرات روزانه، خاطر نشان می کنم که آقای رضائی به حال ب    
دو ساله جنگ را با «  آقای خمينی وعده می دهد که اگر مهلت به او بدهند

اما اينها که هدفشان حذف ارتش بوده است، چون از . می کند» پيروزی تمام
های ميان ارتش نگران بودند که نکند آنها را از اريکه قدرت به زير آورد، حرف

تهی و خالی از علم و تخصص بچه های سپاه و يا سوگلی خانه را با وجود 
و بدون توجه به اينکه سپاه در صدد قبضه کردن  - شکست های پی در پی 

باور کرده و به خود قبوالنده اند چون  –قدرت و مسلط بر مقدرات کشور است 
قدرت را از آن  اين دو دسته يعنی سپاه و زعمای جمهوری اسالمی انحصار

آقای هاشمی مطلب فوق  .خود می دانستند و الجرم الزم و ملزوم يکديگر بودند
        .چنين آورده است ۶٣مرداد ١٣داشت يادرا در 

احمدآقا آمد، گفت رضائی فرمانده سپاه به امام نامه نوشته و وضع جبهه ها و «
عمليات را توضيح داده است، وازفشاری که برای انجام عمليات وارد می آيد، 

» .گله کرده وگفته به مااگرمهلت بدهيد، دوساله جنگ را با پيروزی تمام می کنيم
ار سال و بعد از شکست پی در بلکه چه ،تمام نشد هيچ که جنگدوساله ). ٢٧(

بايد فهميده اند که حاال زمانی است که  اسالمی پی همه جانبه،زعمای جمهوری
   .در غير اين صورت همه چيز از دست می رود آقای خمينی جام زهر بنوشد
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وضعيتی که آقای خمينی آتش و به منظور روشنائی انداختن به شرايط      
در  و به تعبير خودشان جام زهر را نوشيد،پذيرفت  را ۵٩٨بس و   قطعنامه 

به جاست که به عنوان مقدمه نکته  آن، قبل از لی اتی خواهد آمد وزير توضيح
   :ای را ياد آور شوم

  

  :مقدمه
کسانی که قدرت را اصل می دانند و يا اينکه به قصد تقسيم قدرت، دل      

مشغولی شان سهيم شدن در  قدرت است و از اين دريچه، به دنبال دستيابی به 
دموکراسی و آزادی و حقوقمداری هستند، آگاه و يا نا آگاه مجيز گوی قدرت و 

برای مثال . در نتيجه چه بخواهند و چه نخواهند، ستايشگر قدرت هستند
و » پدر معنوی اصالح طلبی«اصالح طلبانی که آقای هاشمی رفسنجانی را 

حتی بيشتر از آن می دانند وباز گشت او را به قدرت به عنوان حالل مشکالت 
بد نيست که از راه عبرت به کارنامه کسی که اداره جنگ را به . آروز می کنند

 ۶٠آتش بس در خرداد سال عهده داشته و يکی از اصلی ترين، مانع صلح و 
، زمانی که دست باال را داشته اند، شده است بنگرند، که چگونه اين ۶١و

سياستمداِر  برجسته اشان کار جنگ را به جائی کشانده که بنا به گزارشهای 
صريح خودش، در حالت استيصال و درماندگی جام زهِر پذيرِش قطعنامه و 

عالوه بر اينکه موجب استقرار . تآتش بس را به آقای خمينی خورانده اس
استبداد واليت مطلقۀ فقيهی شده که شعله آتش آن دامن خودش را هم گرفته و 
بعيد نمی دانم که او را هم بسوزاند، زيرا طبيعت قدرت چنين چيزی را اقتضا 

با استناد واتکاء به گزارشهای آقای هاشمی رفسنجانی، استيصال و . می کند
  :قطعنامه در دو بخش جداگانه شام پذيردرماندگی را به هنگ

  قبول آتش بس در حالت استيصال و درماندگی   -١

  سيری در پذيرش آتش بس و قطعنامه -٢

و از راه تجربه و عبرت برای عالقه مندان به تاريخ و آنچه بر کشور و ملت  
  . ما رفته است، آورده می شود
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  درماندگی و استيصال حالت در بس آتش قبول  - ١ 
، در مورد خود از قول ۶٧فروردين  ٢٨آقای هاشمی رفسنجانی در    

مصاحبه مفصلی با تلويزيون و يک روزنامه ايتاليا؛ «: خبرنگار می نويسد
يکی از آنها گفت با بزرگترين . داشتم مصاحبه گرها نيرومند بودند

 از. سياستمدارهای معاصر مصاحبه کرده، ياسر هم در جلسه بود و شناخته شد
حال نگاهی به کارنامه وی در روزهای پايانی جنگ ) ٢٨(» حال او هم پرسيدند

  .  بيندازيم

آقای هاشمی رفسنجانی شکست های پی در پی وهمه جانبه را در مقدمه 
شرايط پيش آمده در ماه های اول «:، چنين توضيح می دهد۶٧خاطرات سال 

بود و در مذاکرات  ، حضور نيروهای داوطلب در جبهه ها را کم کرده۶٧سال 
ستادی معموالً فرماندهان از کمی نيرو ابراز ناراحتی می کردند و در مواردی، 
با آماده بودن طرح عمليات، به خاطر کمی نيرو اقدام به عمل نمی کردند و در 

و پس  ۵همين شرايط شاهد عقب نشينی از فاو و سپس منطقه عمليات کربالی 
ن و عقب نشينی های مکرر ارتش از مناطق از آن عقب نشينی از جزاير مجنو

و ی چنين ادامه می ) ٢٩(» ...مرکزی جبهه و عقب نشينی از مهران بوديم
پس از سقوط فاو و عقب نشينی حيرت زای نيروهايمان از فاو، به «  :دهد

جنوب رفتم و با فرماندهان و ناظران و افراد رزمنده، مذاکرات جامعی داشتم که 
را به خاطر کمبود نيرو و استفاده وسيع دشمن از بمب های بيشتر عقب نشينی 

و  ۵پس از عقب نشينی نيروها از منطقه کربالی . شيميائی توجيه می کردند
در جمعبندی نهائی با مذاکرات صريح با ...جزاير مجنون هم سفرها تکرار شد

ان فرماندهان طرفدار ادامه نبرد خواسته های آنها و مقدورات زمان آنها و زم
صريح ترين نظرها ا از . احتمالی آمادگی تهاجم وسيع و سريع مشخص گرديد

حال بخشی از نکات ) ٣٠(» جناب آقای شمخانی و شهيد احمد کاظمی شنيدم
خالصه  شده فوق، مجدداً ازخاطرات آقای رفسنجانی به  ترتيب تاريخ آورده 

بضه کردن می شود، تا  عمق فاجعه ای که قدرت طلبان جهت يک کاسه  و ق
قدرت برای ملت ايران به بار آورده تا حدودی مشخص شود و معلوم گردد که 
به هنگام پذيرش آتش بس نيروهای مسلح کشور چنان از هم گسيخته شده که 

واينان چنان شکست خفت باری . خوزستان در معرض سقوط قرار داشته است
 :     ی دهندسال است که به عنوان پيروزی به خورد ملت ايران م ٢۵را 
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از جبهه  خبر دادند که عراق در منطقه فاو حمله وسيعی « ،۶٧فروردين  ٢٨
را آغاز کرده و در دو سه نقطه خط ما را شکسته است و نياز به توپخانه و 

وضع فاو را بررسی . آقايان روحانی و آقا دمحمی آمدند...پشتيبانی هوائی داريم
ت، ولی عقب نشينی زياد است و کمک های ممکن در حال انجام اس. کرديم

 ).٨۶و٨۵پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (» ترميم آن آسان نيست

گزارش ها خبر از فشار نيروهای عراقی به نيروهای ما « ،۶٧فروردين  ٢٩
منظور [در فاو و نزديک شدن آنه به شهر و قطع پل ارتباطی ما روی اروند

دادند که نيروهای ما تصميم به  می داد و حدود ظهر اطالع.] ن.اروند رود است
اگر دستور مقاومت بيشتر می . عقب نشينی از فاو گرفته اند؛ خيلی متأثر شدم

پايان (» دادم، تلفات بيشتری را بايستی بپذيريم که نتيجه مطمئنی هم نداشت 
اما مرحوم منتظری از جمله علت سقوط فاو را ). ٨٧دفاع آغاز بازسازی، ص 

 :چنين توضيح می دهد

وقتی نيروها را از فاو بيرون کشيدند، فرستادند طرف حلبچه، نتيجه کار اين « 
شد که فاو خالی شد و صدام آمد و فاو را به راحتی گرفت، بعد به شلمچه حمله 

اصالً خالی کردن فاو و ... کرد و چندين هزار نيرو را هم در آنجا از بين برد
و بيشتر از همه قضيه انتخابات فرستادن نيرو به حلبچه کار پخته ای نبود، 

در همان وقت انتخابات بود، در رسانه ها اعالم کردند که فاو . قضايا را لو داد
هزار و هفتصد نفر رأی داشته، و پيدا بود که اين نيروها که در فاو هستند همه 
رأی می دهند و اين اعالم لو داد که در فاو هزار و هفتصد نفر نيرو بيشتر 

شد که صدام حمله کرد و فاو را گرفت، بعد آمد به شلمچه هم  نيست و باعث
حمله کرد و دو باره تا نزديکی اهواز آمد، ما ميلياردها تومان در فاو خرج کرده 

 ). ٣١(» بوديم که همه به دست صدام افتاد

آقای محسن رضائی اطالع داد که دشمن در شلمچه و شاخ « ، ۶٧خرداد  ۴
در شاخ شميران دفع شده ولی در شلمچه  . ه استشميران حمله را شروع کرد

از آن لحظه تا دو بعد از ظهر، مرتب وضع جبهه را گزارش . درگير هستيم
رفته رفته گزارش ها نشان می دهد که دشمن خطوط را شکسته و پيش . کردند

  ۵می آيد و باالخره بعد از ظهر اطالع دادند که از کل منطقه عمليات  کربالی 
قبول اينکه در چند ساعت اين همه عقب نشينی شده باشد، . کرده ايم عقب نشينی
در پاورقی همين صفحه ).  ١٣٩پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (»مشکل بود
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با سقوط فاو، موانع روانی در ارتش عراق برطرف «  :توضيحی آمده است
شد، ابتکار عمل به دست دشمن افتاد و رزمندگان قبل از اينکه فرصت يابند تا 

ارتش عراق . خود را با وضعيت جديد وفق دهند، با حوادث ديگری مواجه شدند
 خرداد با سپاه های سوم، هفتم و گارد ويژه به شلمچه حمله کرد و منطقه ۵در 

 ».را در اختيار گرفت ۵آزاد شده در عمليات کربالی 

آقای شمخانی فرمانده نيروی زمينی سپاه که از جبهه شمال « ،۶٧خرداد  ٢٠
آمده، گزارشی از وضع خطوط دفاعی در حلبچه و ماؤوت داد و نگران حمله 

پس از شروع تهاجمات اخير دشمن در . دفاع ما را ضعيف می داند. دشمن است
خوش بين به . ..اس ديگر، اين نگرانی وجود دارد و وضع بدی استمناطق حس

ً گفت بايد جنگ را ختم کرد، از  عاقبت جنگ نيست و برای اولين بار صريحا
پايان دفاع آغاز بازسازی، (»شجاعت و صراحت او در اظهار نظر تعجب کردم

 ).١۶٣ص 

فشار آقايان روحانی و رضائی و شمخانی و سنجقی و ا«  ،۶٧خرداد  ٢١
در باره نيازهای جنگ صحبت شد و همه متفق القول بودند، که اگر با .  آمدند

آهنگ و امکانات فعلی بخواهيم بجنگيم، نبايد به جنگ ادامه دهيم؛ زيرا در اين 
صورت ابتکار عمل دست دشمن است و برای ادامه جنگ، ناچاريم وضع فوق 

پايان دفاع آغاز (». بسيج شود العاده در کشور برقرار کنيم و نيروها و امکانات
 ).١۶۴بازسازی، ص 

عصر تا آخر شب با فرماندهان يگان های عمل کننده در « ، ۶٧خرداد  ٢۴
شرح . هر يک از آنها را جداگانه پذيرفتم. عمليات بيت المقدس مذاکره کردم

عمليات و نظر خود آنها را خواستم و به آن ها ميدان دادم که هر چه می خواهند 
همگی از اصل عمليات راضی بودند و همگی مدعی بودند که باعث . ندبگوي

تقويت نيروی رزمندگان شده و می گفتند که اگر نيروی کافی بود می توانستيم 
. بمانيم و بيشتر هم پيش برويم و اکثراً از عملکرد قرارگاه کربال ناراضی بودند

ر شب با آقای محسن آخ. می گفتند قدرت اداره و همآهنگ کردن را نداشته است
نظر اين شد که . را ارزيابی کرديم ٧رضائی،  مذاکره و عمليات بيت المقدس 

پايان دفاع (»اگر نيروی کافی بود، می توانستيم پيروزی عمده ای بدست بياوريم
 ).١۶٩آغاز بازسازی، ص 
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ساعت شش بعد از ظهر آقايان علی شمخانی و عزيز «  ،۶٧خرداد  ٢۵
گزارش . ر قاليباف و جمعی ديگر از اعضای ستادشان آمدندجعفری و دمحم باق

راه . نيرو کم و خطوط دفاعی آسيب پذير است. وضع حلبچه و ماؤوت را دادند
پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (» .چاره درست کردن استحکامات و موانع است

١٧٠.( 

آمده آقای سنجقی اطالع داد که در منطقه قاميش دشمن جلو «  ،۶٧خرداد  ٢٧
پايان دفاع (»و نيروهای ما احتماالً عقب نشينی می کنند، ولی مقاومت دارند

 ).١٧٣آغاز بازسازی، ص 

. صبح، با تلفن آقای رضائی بيدار شدم ۴نزديک ساعت « ،۶٧خرداد  ٢٩
اطالع داد که دشمن در مهران حمله را آغاز کرده  و در چند نقطه ناموفق بوده 

آقای روحانی و آقای شمخانی و آقای حسنی . تو در يک نقطه نفوذ کرده اس
تأکيد بر مقاومت و . سعدی اطالع دادند، در همان نقطه هم عقب رانده شده اند

خبر جديد حاکی بود که رخنه به مواضع ...همکاری کامل ارتش و سپاه کردم
نزديک ساعت نه صبح، آقای دمحم صدر از ... ارتش در شمال مهران جدی است

ز استانداری ايالم نقل کرد که جاده ايالم مهران بسته شده و عقبه وزارت کشور ا
نمايندگان را هم در . به جلسه علنی رفتم. نيروهای سپاه هم به خطر افتاده است

 .جريان گذاشتم، ولی بر اساس مقاومت رزمندگان

خبرها ساعت به . تا ساعت ده و نيم با دلهره در جلسه ماندم و به دفتر برگشتم
آقای محسن رضائی که به منطقه رسيده و در ايالم ....لخ تر می شدساعت ت

مستقر شده بود، چند بار تماس گرفت و گفت در صدد جمع آوری نيرو ها و 
اواخر روز توانستند با فرمانده نيروی زمينی ارتش برای . ترميم خط هستند

ن دفاع پايا(» .همکاری در ترميم خط و تشکيل خط جديد، ارتباط بر قرار کنند
 ).١٧۵-١٧٧آغاز بازسازی، ص

گزارشی از وضع مهران و . شب آقای محسن رضائی آمد« ، ۶٧خرداد  ٣١
حلبچه و ساير نقاط جبهه داد و گفت در منطقه گرده رش، فشار دشمن زياد شده 

در باره بسيج امکانات برای تقويت جبهه . است ولی به تدريج توان کم می شود
 ).١٨٠پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (» .ها به توافق نسبی رسيديم

عصر و شب فرماندهان منطقه ماؤوت و حلبچه آمدند و با « ، ۶٧تير  ١
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توضيح وضع نيروها و خطر در دو منطقه به اتفاق آرا، خواستار تخليه منطقه 
ماؤوت برای تقويت ساير خطوط و آزاد کردن نيروی آفندی و احتراز از يک 

پس از بررسی، با همه تلخی و آثار  .ماؤوت بودند انهدام و شکست محتمل در
 ).١٨۴پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (» .سوء احتمالی به ناچار پذيرفتم

در باره . عصر نخست وزير و اعضای پيشنهاد ستادش آمدند«  ،۶٧تير  ۴
آقای عليرضا افشار با . قرار شد کا را شروع کنند. ارکان ستاد به توافق رسيديم

آخرين اخبار حاکی ...برای تجهيز نيرو مذاکره شد. سران سپاه آمدندجمعی از 
پايان دفاع آغاز بازسازی، ص  (»از سقوط کامل جزاير مجنون و هور بود

١٨٧.( 

ماشينها حاضر . ساعت شش صبح در پايگاه اميديه نشستيم«  ،۶٧تير  ۵
فوريت به . تا شب در گلف مانديم. ساعت شش و نيم به گلف رسيديم... بودند

ً از کل هور عقب نشسته اند. گزارشی از منطقه گرفتيم دشمن تا . نيروها تقريبا
خرمشهر مسلط است ولی قصد عقب نشينی به مرز دارد و منتظر  -جاده اهواز

نيروی آماده . است نيروهايش در جزاير و هور، مواضع خود  را درست کنند
 ...ای که در اين حالت به دشمن بتازد، در دست نيست

شب اطالع دادند که واحدهايی از نيروی سپاه رفته اند و مواضع ارتش را   
 -که در کوشک خالی مانده بود، اشغال کرده اند که دشمن از جاده آسفالته اهواز

عراق گفته است که بيش از دو هزار اسير گرفته که . خرمشهر دور نگهدارند
 ).١٨٨و١٨٧زی، ص پايان دفاع آغاز بازسا(»عمده آن ها ارتشی هستند 

اقای سيد دمحم علی موسوی جزايری امام جمعه اهواز آمد و از « ، ۶٧تير  ۶
خبر دادند که دشمن در شاخ شميران حمله ... وضع موجود اظهار نگرانی نمود

 ).١٩٠و١٨٩پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (»  .هايی آغاز کرده است

الع داد که حمله ديشب آقای محسن رضائی تلفنی از حلبچه اط« ،۶٧تير  ٧
دشمن تا ساعت ده امروز ادامه داشته و در دو سه نقطه به خطوط ما در شاخ 

شش تيپ دشمن در حمله شرکت . شميران نفوذ کرده و سپس دفع شده است
معلوم شد گزارش امروز که حمله ديشب دفع شده بوده، . راضی بود داشته؛

 ).١٩٠پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (» .درست نبود

. فرماندهان ارتش و سپاه هم آمده بودند. به جلسه ستاد کل رفتم«  ،۶٧تير  ١۴
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خطر برای . گزارش وضع را دادند. طرح پدافند از خوزستان مطرح بود
پايان (» .پيشنهاد ها و راه کارها مورد بحث قرار گرفت. خوزستان جدی است

 ).٢٠١دفاع آغاز بازسازی، ص  

بر می دهند که دشمن در مقابل آبادان و خرمشهر از جنوب خ«  ،۶٧تير  ١٧
به . تجمع کرده و بمباران و گلوله باران دارد و از شيميائی هم استفاده می کند

نيروی هوائی گفتم که آماده باشند و به نخست وزير گفتم از امکانات استانداری 
 .٢٠۴ص » .ها برای انتقال نيرو ها از شمال به جنوب استفاده شود

مراجعات زيادی بود، مبنی بر نگرانی از حمله عراق به « ،۶٧ر تي ١٨
خرمشهر و آبادان و معلوم شد آقای محسن ميردامادی استاندار خوزستان و آيت 
هللا موسوی جزايری امام جمعه اهواز اعالن خطر کرده اند و از مردم خواسته 

 .٢٠۴ص » .قرار نبود به اين صراحت اعالن شود. اند به جبهه بروند

آقای شمخانی اطالع داد ...ساعت يازده شب به اهواز رسيديم« ، ۶٧تير  ٢٠
که تخليه حلبچه، امشب کامل می شود و فردا ستاد کل اعالم خواهد کرد؛ 

از دفتر مجلس اطالع دادند که در منطقه حاج . مضمون اعالم را هم گفت
ص » .استعمران دشمن تجمع نيرو دارد و ارتش از ارتفاع شيلر عقب نشسته 

٢٠٧. 

وضع پدافند جزيره آبادان و . آقای محسن رضائی آمد«  ،۶٧تير  ٢١
خبر دادند که ساعت شش و نيم، دشمن به . خرمشهر و ساير نقاط را توضيح داد

مطابق . منطقه زبيدات و حمرين حمله کرده که ارتشی ها از آن دفاع می کنند
 ولی کم کم مطابق معمول. معمول خبرهای اولی می گفت حمله را دفع کرده اند

بعداً معلوم شد که . از سالح شيميائی استفاده شده. گفتند در چند نقطه حط شکسته
شب قرارگاه کربال و نجف آمدند ... حدود ساعت يازده کار به کلی تمام شده است

مهندس رزمی آمد . و برنامه های خود برای دفاع از خرمشهر و آبادان را گفتند
از اهواز و آبادان و خرمشهر را  و برنامه استحکامات و موانع برای حفاظت

با نخست وزير و وزير ارشاد در باره اعالميه عقب نشينی از حلبچه ....گفت
نخست وزير نگران آثار منفی آن در اعزام . صحبت کرديم و امروز اعالن شد

 .٢٠٨و٢٠٧ص » نيرو ها است

 از منطقه فکه هم اطالع رسيد که بر اثر فشار دشمن، تعادل« ، ۶٧تير  ٢٢
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از دست رفته و در کنترل فرماندهان نيست و از سپاه کمک خواسته  ٧٧لشکر 
نخست وزير از قول آقای عابدينی اطالع داد که نيروهای جمع آوری شده  .اند

ارتش در خط پدافندی جديد عين خوش رفته اند با مواجه شدن با بمباران دشمن، 
گسيخته را مجدداً در خط معمول نيست که نيروی از هم . باز هم متفرق شده اند

 . ٢٠٩و٢٠٨ص » .گذاشت، ولی قلت نيرو آن را ديکته می کند

آقای سيد دمحم خاتمی خبر داد که نيروهای ما طبق قرار از «  ،۶٧تير  ٢٣
  .٢١٠ص» منطقه حاج عمران عقب نشسته اند؛ قرار شد خودمان اعالن کنيم

جنوب در اکثر  اول صبح خبر دادند که عراق از شمال تا«  ،۶٧تير  ٣١
از جنوب در محور شلمچه به خرمشهر و از کوشک : محورها حمله کرده است

و طالئيه به جاده اهواز و خرمشهر، از هور در ميمک و سومار و قصر شيرين 
تمام . و حاج عمران که در قصر شيرين و سومار و جنوب خيلی نفوذ کرده اند

خبر ها . و مسئوالن نظامی شد وقت تا شب صرف مذاکره و تلفن با جبهه و ستاد
پيش از ظهر ، احمد آقا برای گرفتن اخبار جنگ و مذاکره در باره . همه بد بود

آخر شب خبر ...شرايط و اقدامات بعد از جنگ در صورت توقف جنگ آمد
رسيد که دشمن در خوزستان تا نزديک مرز عقب نشسته يا عقب رانده شده 

  .٢٢۶ص » است

جمالی جانشين فرماندهی نيروی زمينی و سرهنگ  سرتيپ«  ،۶٧مرداد  ٢
وضع نيروهای ارتش در جنوب و . ترابی فرمانده حفاظت اطالعات ارتش آمدند

غرب را گفتند؛ اسف بار است و دشمن در آن جا ها به هر جا می خواهد می 
مدعی اند سرگرم جمع آوری و تجديد سازمان و به کارگيری نيروها . تواند برود

از غرب خبر می رسد که دشمن وارد شهر گيالن غرب شده  و ... هستند
. نيروهای رزمی ما به سرعت جمع می شوند و مشغول سازماندهی آنها هستند

  .گفتم در غرب، به دشمن که در جاده ها و دشت پخش شده حمله کنند

. عصر آقايان عبدهللا نوری نماينده امام در جهاد سازندگی و ابراهيمی آمدند«
آقای محسن . د داشتند که عمليات انهدام انجام شود؛گفتم در دستور استپيشنها

پيشنهاد تشکيل سازمان جنگهای نامنظم . ميردامادی استاندار خوزستان آمد
داشت که با جلب موافقت فرماندهان سپاه قرار شد تحت امر سپاه و با حکم 

اد که دشمن آخر شب آقای محسن رضائی اطالع د. .. فرمانده سپاه تشکيل شود
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از پادگان اباذر بيرون رفته و از گيالن غرب هم رفته ولی آقای حسنی سعدی 
طرحی برای روانه کردن آب کارون به . آقای دمحم فروزنده آمد... قبول ندارد

منطقه خرمشهر و اهواز در صورت ورود دشمن داشت که به نظر می رسيد 
پايان (»  .ستاد کل مطرح نمايدعملی است؛ گفتم مقدمات کار را مهيا کنند و در 

  ). ٢٣٢و٢٣١دفاع آغاز بازسازی، ص 

داده های صريح فوق جای هيچ شک و شبهه ای نمی گذارد که نيروهای      
مسلح کشور چنان از هم گسيخته شده که خوزستان در معرض سقوط قرار 

پيشنهاد تشکيل سازمان جنگهای « داشته و چنان نگران بوده اند که حتی 
داده می شود  تا در صورت اشغال بتوانند به کار چريکی در » ظم نامن

خوزستان بپردازند و افزون بر اين برای سد کردن نيروی عراق از اشغال 
را می » روانه کردن آب کارون به منطقه خرمشهر و اهواز « خوزستان طرح 

که به هنگام پذيرش قطعنامه وآتش بس در چنان وضعی قرار داشته اند .  دهند
که در آن هيچکدام از خواسته  ۵٩٨از روی استيصال و درماندگی قطعنامه 

صدام را آغاز گر جنگ و محکوم به پرداخت غرامت  کردن، : های آنان از قبيل
را  ، آنو به خاطر ارتکاب جنايات جنگی  محکوم شناختن، گنجانده نشده بود

  .  بدون چون و چرا پذيرفتند

 ٢٩شورای امنيت برای پايان دادن به جنگ ايران و عراق در  ۵٩٨قطعنامه 
عراق بالفاصله پس از تصويب آن را پذيرفت اما نظر . ، صادر شد١٣۶۶تير 

به اينکه در آن موقع ايران در جنگ دست باال را داشت و شهر فاو، منطقه 
لعی شامل مواضع عراق در کانال پروش ماهی،پنج ض( ۵عمليات کربالی 

، منطقه ماؤوت وحلبچه، جزاير مجنون وهور ، در تصرف ايران )وشلمچه 
پيش روی کرده بودند، به اين فکر که » بصره«بود و به سمت دروازه های 

صدام را ساقط خواهند کرد و در عراق حکومت اسالمی به پا خواهند کرد، از 
نامه عوض و ادعا می کردند که بايد موادی از قطع زدندپذيرش آن سرباز 

شود، ولی شورای امنيت و آمريکائی ها می گفتند که بايستی ايران همين 
ولی بعد از گذشت يک سال و اندی  و در حالی . قطعنامه را بدون تغيير بپذيرد

که ايران در نهايت يأس و استيصال بود و به آقای خمينی جام زهر نوشانده 
ته شد و متعاقب آن آقای از سوی ايران پذيرف ١٣۶٧تير  ٢٧شد، در تاريخ 

کوتاه . پيامی دربارٔه پذيرش قطعنامه منتشر کرد ١٣۶٧تير   ٢٩خمينی در 
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  :سخن اين که

بعد از اينکه گزارشهائی از استيصال جنگ و کشور، مسئولين امور      
لشکری و کشوری به آقای خمينی می دهند که از جمله مهمترين نامه ها نامه 

ی به آقای خمينی و درخواستهايش چنان بوده که نامه و. آقای رضائی است
اين ديگر شعاری « خمينی هم آن را غير مقدور و به مسخره گرفته و می گويد

  :قسمتی از نامه آقای خمينی چنين است»  .بيش نيست

و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که يکی از دهها ... « 
های اخير به اينجانب رسيده و به  عد از شکستگزارش نظامی سياسی است که ب

اعتراف جانشينی فرمانده کل نيروهای مسلح، فرمانده سپاه يکی از معدود 
فرماندهانی است که در صورت تهيه مايحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ 

های شيميايی و نبود وسائل  باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سالح می
نمايم و برای روشن شدن در  ن، اينجانب با آتش بس موافقت میکننده آ خنثی

 ۶٧/۴/٢مورد اتخاذ اين تصميم تلخ به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاريخ 
  . شود نگاشته است، اشاره می

تا پنج سال ديگر ما هيچ پيروزی نداريم، ممکن : فرمانده مزبور نوشته است
آوريم قدرت  طول پنج سال به دست میاست در صورت داشتن وسائلی که در 

اگر ما  ٧١عمليات انهدامی و يا مقابله به مثل را داشته باشيم و بعد از پايان سال 
هواپيمای جنگی و  ٣٠٠توپ و  ٣٠٠٠تانک و  ٢۵٠٠تيپ پياده و  ٣۵٠دارای 

کوپتر و قدرت ساختن مقدار قابل توجهی از سالحهای ليزر و اتم که  هلی ٣٠٠
توان گفت به اميد خدا  ی جنگ در آن موقع است داشته باشيم، میها از ضرورت

قابل ذکر است که بايد توسعه : گويد وی می. بتوانيم عمليات آفندی داشته باشيم
  . نيروی سپاه به هفت برابر و  ارتش به دو برابر و نيم افزايش پيدا کند

کنيم واال موفق او آورده است؛ البته آمريکا را هم بايد از خليج فارس بيرون 
ترين قسمت موفقيت طرح خود را تهيه به موقع  نخواهيم بود و اين فرمانده مهم

رسد دولت و ستاد  بودجه و امکانات دانسته و آورده است که بعيد به نظر می
گويد  فرماندهی کل قوا بتواند به تعهد خود عمل کنند، البته با ذکر اين مطالب می

  )٣٢(» .ديگر شعاری  بيش نيستبايد باز هم جنگيد که اين 

سال بعد از جام زهر نوشاندن  ١٢البته آقای رضائی هدف از ادامه جنگ را، 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ١٢١          )جاذ 

به آقای خمينی دقيقاً بيان کرده  و به کسانی که بعد از فتح خرمشهر می گويند، 
بايد در آن موقع صلح و جنگ را تمام می کرديم حمله کرده و در ضرورت  

داديم، حکومت و انقالب تثبيت  گر جنگ را ادامه نمیا« :ادامه جنگ می گويد
های  سال جنگ بيهوده بود و سال ٨گويند شش سال از  هايی که می آن. شد نمی

داديم  کنند، بايد بدانند که اگر به جنگ پايان می توصيف می ٢و ۶جنگ را 
در حقيقت يعنی اينکه )  ٣٣(» حکومت اسالمی و انقالب از بين رفته بود 

استقرار و استمرار ديکتاتوری واليت مطلقۀ فقيه از بين  رفته بود و  امکان
  . اين حقيقتی است که جنگ را برای استقرار کامل ديکتاتوری طوالنی کردند

اقای محسن رضائی فرمانده سپاه پاسداران که خود بهتر از هرکس ديگری 
/ قيامت: قرآن(»   أَْلقَي َمعَاِذيَرهُ  َو لَوْ * بَِل االنسُن َعلي نَْفِسِه بَِصيَرةٌ «  می داند که

يکی از مهترين عامل شکست در جنگ و جام زهر خوراندن به آقای ) ١۵و١۴
خمينی است، بعد از پذيرش قطعنامه، شايع شده بود که او را بازداشت کرده 

عصر «:گزارش می کند ۶٧تير،  ٢٩به اين علت آقای هاشمی رفسنجانی . اند
آماده . دلداريش دادم. کمی گريه کرد. ناراحت است .آقای محسن رضائی آمد

قرار شد فردا مصاحبه تلويزيونی داشته . استعفا است؛ گفتم در سمت خود بماند
» .باشد که شايعه بازداشت رد شود و برای بچه های سپاه هم روحيه بيشتر شود

  ).٢٢٢پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (

جام زهر نوشاندن به آقای خمينی و اين  با توجه به آنچه گذشت آيا عامل اين 
شکست مفتضح وچند نسل ايرانی را در طول هشت سال جنگ تلف کردن، جز 

 هاشمی رفسنجانی و نوچه اش محسن رضائی چه کس ديگری می تواند باشد؟

البته اين بدان معنا نيست که ديگر مسئوالن از خطا مبری هستند و نسبت به 
جوانان و از بين بردن امکانات کشورمسئوليتی جنايتها و ويرانی و کشتار 

ً مسئولين قوه قضائيه و اجرائيه کشور که امکانات بوجود آمدن . ندارند طبعا
چنين وضعی را فراهم می کردند مقصر و از زمره کسانی هستند که در استقرار 

با توضيح  کوتاهی در مورد سير .  و استمرار ديکتاتوری نقش داشته اند
بس و قطعنامه و گفته های اقای هاشمی رفسنجانی در مورد پذيرش آتش 

  .قطعنامه به اين قسمت پايان داده می شود
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قطعنامه و بس آتش پذيرش در سيری - ٢  
قبل از پرداختن به اصل مطلب، موقع را مغتنم شمرده و از همه کسانی که      

اين نکته  و کردهاله ابراز داشته اند تشکر نظرات خود را در قسمت اول اين مق
گمان نمی کنم استناد مستقيم به گفته و نوشته های :  را هم خاطر نشان می کنم

براساس  . به خورِد خواننده دادن باشد... آقای هاشمی رفسنجانی  فرافکنی و
و  مندرجات كتاب های آقای هاشمی " اقرار عقال على انفسهم جايز"

است، قوه مجريه، مقننه، قضائيه که منتشر شده  ۶٨تا  ۶٠رفسنجانی از سال 
و سازمانهاى مختلف لشكرى و كشورى، در زير سلطه آقاى هاشمى رفسنجانى 

هيچ امرى از . گرفته است بوده و رتق و فتق همه امور بدست وى صورت مى
 .امور كشور نبوده است كه بدون صالحديد و خواست ايشان انجام پذيرفته باشد

که اميد وارم اين  -ی باالترين جرم اعدام باشد به نظر من اگر در کشور     
 با توجه به  نوشته و گفته های   -جرم در کشور و قانون ما به کلی حذف شود

مستقيم آقای هاشمی رفسنجانی حکمش چند با ر اعدام خواهد بود زيرا بر 
سال اول و استقرار و استمرار ١۵اساس همين نوشته ها حد اقل بيش از 

يت مطلقۀ فقيه و تشکيل سقيفه و تحميل رهبری مستبد، و ديکتاتوری وال
 ۶٧و کشتار فله ای زندانيان در تابستان سال  ۶٠ترورها و کشتارها از سال 

  .نقش اول را داشته است

اما اين نوشته ها، تاريخ . البته که بايد به منابع ديگر هم مراجعه کرد    
ست داشته نوشته شده است کشور ما  و به دست کسی که مستقم امور را در د

و نه اين و يا آن فرد دست چندم و مهمترين اسنادی است که ما از آن دوران 
اگر کسانی برای رسيدن به آزادی و دموکراسی و به دليل .  در دست داريم

در کشور کم داشته » پراگماتيکر« اينکه در تاريخ سياسی يکصد سال اخير  
که آزادی به دست چنين ديکتاتوران  منتظر باشند و يا آرزو کنند. ايم

پراگماتيکری  در کشور بر قرار شود، آب در هاون کوبيدن و دست بر تيغ 
ولی اين حق هر کسی است که هر نظری که بخواهد داشته . خاريدن است

 :و اما اصل مطلب) ٣۴.(باشد

با استناد واتکاء به گزارشهای آقای هاشمی  قسمتدر قسمت اول اين     
توضيح داده شد که چگونه در وضعيت استيصال و درماندگی و در  نی،رفسنجا
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معرض خطر جدی قرار گرفتن خوزستان، و نيز در معرض از هم پاشيدگی 
و آتش بس را پذيرفت و  ۵٩٨قرار گرفتن سپاه و ارتش، آقای خمينی قطعنامه 

يک شبه همه ی آن شعارهای جنگ جنگ تا پيروزی، راه قدس از کربال می 
دود شد و به هوا ... و تشکيل حکومت اسالمی در عراق و رفتن صدام و گذرد
در اين قسمت سير کوتاهی در مورد پذيرش آتش بس و قطعنامه در .  رفت

رفته و در وضعيتی که ارتش و سپاه در معرض تالشی و يأس و نوميدی قرار گ
که  خود به خيال واهیدر چنين حالتی سازمان مجاهدين . خود فرو رفته بودند

مردم فرش قرمز زير پای آنها می گسترانند و بدون رادع و مانع مهی يک 
راست به تهران خواهند رسيد و يا حد اقل بر بخشی از کشور حاکم  می شوند، 

ه برون رفِت به غرب کشور حمله کرده و ناگهان به مانند بارقه ی الهی،  انگيز
اختيارشان قرار گرفت و آن ها  از استيصال و درماندگی در آقای خمينی و سپاه

  : را نجات داد، توضيح داده خواهد شد، توجه کنيد

ً بين ۶٧مرداد  ٢٩که فاو سقوط کرد تا   ۶٧فروردين ٢٩از    ، که رسما
  :ايران و عراق  آتش بس  برقرار شد، دو نکته حائز اهميت است

ست بخشی از نکاتی که منجر به پذيرش قطعنامه شد و نظر بعضی از د -١
  اندکاران و آماده سازی آقای خمينی برای پذيرش آن

  نکاتی در مورد قطعنامه و گفته های آقای هاشمی رفسنجانی -٢

  

  ...و شد قطعنامه پذيرش به منجر که نکاتی از بخشی - ١
بخشی از نکات که منجر به پذيرش قطعنامه شد و نظر بعضی از دست      

اندکاران و آماده سازی آقای خمينی برای پذيرش آن به ترتيب تاريخ از 
  :         خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی آورده می شود

احمد آقا برای شنيدن مسئله فاو آمد و گفت وقتی خبر «  ،۶٧ارديبهشت  ٢
امام داديم گفتند مهم نيست، جايی را شما گرفته ايد، از آن ها سقوط فاو را به 

  ). ٩۴پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (» . است و آنها پس گرفته اند

پيش نويس نامه و پيشنهادی از طرف سران قوا به « ،۶٧ارديبهشت  ۵و  ۴
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در جلسه پريشب، قرار شد . امام در باره حل مشکالت جنگ را تهيه کردم
بعد ازسحر نخوابيدم و نامه به امام را ...ر و من مطالب را تنظيم کنيمنخست وزي

با نخست وزير در باره نامه ...برای بررسی در جلسه سران قوا تکميل کردم
ايشان هم قرار . قرار بر اين بود که ما دو نفر تهيه کنيم. تهيه شده مشورت کردم

اينها به احتمال : توضيح). ٩۶پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (» .شد تهيه کنند
قريب به يقين همان نامه و گزارشهائی است که برای قبول آتش بس به آقای 

  .    خمينی نوشته شده است

خوش بين به ... آقای شمخانی فرمانده نيروی زمينی سپاه« ،۶٧خرداد  ٢٠
ً گفت بايد جنگ را ختم کرد، از  عاقبت جنگ نيست و برای اولين بار صريحا

پايان دفاع آغاز بازسازی، (»راحت او در اظهار نظر تعجب کردمشجاعت و ص
  ).١۶٣ص 

آقايان روحانی و رضائی و شمخانی و سنجقی و افشار «  ،۶٧خرداد  ٢١
در باره نيازهای جنگ صحبت شد و همه متفق القول بودند، که اگر با .  آمدند

؛ زيرا در اين آهنگ و امکانات فعلی بخواهيم بجنگيم، نبايد به جنگ ادامه دهيم
صورت ابتکار عمل دست دشمن است و برای ادامه جنگ، ناچاريم وضع فوق 

مشکل عمده را در . العاده در کشور برقرار کنيم و نيروها و امکانات بسيج شود
سازماندهی و جذب امکانات و نيروها و به کارگيری آنها می بينيم؛ قرار شد 

پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (»سپاه طرحی تهيه کند و به ستاد کل بدهد 
١۶۴.(  

در باره  راهکارهای ممکن برای آينده جنگ فکر کردم و «  ،۶٧خرداد  ٢۶
يا بسيج عمومی برای جنگ، يا پذيرش : سپس با دکتر روحانی در ميان گذاشتم

  ).١٧١پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (». راه ديگری به نظر نمی رسد. صلح

خامنه ای آمدند و همراه ايشان احمد آقا برای عصر آقای «، ۶٧خرداد  ٢٧
وضع جبهه ها، نيروها، امکانات . مذاکره در امر آينده جنگ خدمت امام رفتيم

کشور و وضع دشمن را برای امام تشريح کرديم و دو راه بسيج نيروها و 
ايشان راه . امکانات برای جنگ، يا پذيرش ختم جنگ را برای امام مطرح کرديم

تخاب کردند و برای صدور حکم واجب بودن رفتن به جبهه ها برای اول را ان
به آقای . همه، کاری که سال گذشته نشد و پيشنهاد شده بود، اظهار آمادگی کردند
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پايان دفاع آغاز (»عليرضا افشار گفتم که برنامه اين اقدام را آماده کنند
  ).١٧٢بازسازی، ص 

ره کيفيت ختم جنگ يا کيفيت با دکتر روحانی در با... « ،۶٧خرداد  ٣١
پايان دفاع آغاز بازسازی، (» جنگيدن با بسيج امکانات، بحث طوالنی داشتيم

  ).١٨٠ص 

برای اخذ آخرين نظريه به زيارت امام رفتيم؛ گفتند مقاومت تا « ،۶٧تير  ۴
اخبار از تداوم پيشرفت دشمن و تلفات زيادش می . به مجلس رفتم. آخرين حد

جريان مالقات با . قوا در دفتر آيت هللا خامنه ای تشکيل شدجلسه سران . رسيد
قرار شد همه امکانات . امام را گفتم که دستور مقاومت تا آخرين حد را دادند

برای تداوم دفاع بسيج شود و دولت وارد جنگ شود و رياست ستاد را نخست 
  ).١٨۵پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (». وزير بر عهده بگيرد

با دکتر روحانی در باره شرايط جاری و حاکم و راهکارها، در «   ،۶٧تير  ۵
آقای روحانی به ادامه جنگ اعتقادی ندارد و تأکيد . طول روز مذاکراتی کرديم

  ).١٨٨پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (». بر ختم آن دارد

در باره راه های ختم جنگ مذاکره . عصر احمد آقا آمد« ،۶٧تير  ١٠
  ).١٩٣دفاع آغاز بازسازی، ص پايان(»کرديم

آقای محسن نوربخش نايب رئيس  کميسيون برنامه و بودجه « ، ۶٧تير  ١۶
در باره ختم جنگ از طريق سياسی توصيه داشت و راه مشخصی . مجلس آمد

  ).٢٠٢پايان دفاع آغاز بازسازی، ص(»را پيشنهاد نمود

آقای . ديمساعت پنج و نيم رسي. به سوی قم حرکت کرديم«  ،۶٧تير  ١٧
تا ساعت هشت و نيم شب با ايشان در باره جنگ و . منتظری منتظرمان بودند

ايشان هم معتقد به لزوم ختم جنگ از طرق . مسائل جاری کشور مذاکره کرديم
  ).٢٠۴پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (»سياسی است

ا از سران قوا خواستم که برای مذاکره در باره آينده جنگ، ب«  ،۶٧تير  ٢٣
پنج بعد از ظهر، سران قوا .  ...توجه به مسائل اخير جبهه، عصر به منزل بيايند

  .وضع جبهه و رويدادهای اخير را گفتم. و احمد آقا آمدند

بعد از کمی بحث، سياست ختم جنگ مورد اتفاق نظر قرار گرفت و دسته 
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امام  نماز مغرب و عشاء را با. جمعی برای پيشنهاد ختم جنگ خدمت امام رفتيم
شرح . جلسه بيش از يک ساعت طول کشيد. خوانديم و به مذاکره نشستيم

مبسوطی از مشکالت جنگ و ضعف روحيه و امکانات و عده خودی و قدرت و 
امکانات دشمن را توضيح داديم و مشکل پدافند از خوزستان را که سپاه برای آن 

خانه خواسته گردان توپ ١٢٠گردان زرهی و  ۶٠گردان نيروی پياده و  ۴۵٠
است و با تخصيص دو سوم اين مقدار، بقيه خطوط به شدت آسيب پذير خواهد 
شد و هم اکنون هم شده، با اينکه چنين نيروئی را به خوزستان نبرده ايم، 

  .جزئيات شکست ها را توضيح دادم

ايشان فرمودند راه حل چيست؟ همگی گفتيم ختم جنگ با پذيرش قطعنامه 
امام نگران عدم وفای دشمن بودند و ناراحتی مردم حزب يا شکل ديگر،  ۵٩٨

هللا که احتمال اول را ضعيف و احتمال دوم را هم در مقابل خوشحالی بخش 
عظيمی از مردم و آثار مثبت صلح قابل تحمل دانستيم، و عالوه بر اين، پيش 
بينی اجبار به پذيرش صلح در آينده، بعد از تحمل خسارت بيشتر به علت کمی 

  .يروی داوطلب و بی خاصيتی نيروی های اجبارین

سر انجام ايشان موافقت کردند و فرمودند با حضور جمعی از وجوه روحانيت 
ما به منزل برگشتيم و ليستی از ائمه . و مديران و مسئوالن تصميم گيری شود

حوزه علميه قم و [ جمعه و نمايندگان و وزارء و روحانيون جامعه مدرسين
تهيه شد و برای تصويب امام فرستاديم که ... ی نگهبان وشورا] اعضای

  ).٢١١و٢١٠پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (» تصويب شد 

در باره شيوه بحث و محتوای بحث جلسه موعود . احمد آقا آمد«  ،۶٧تير  ٢۴
  ).٢١٢پايان دفاع آغاز بازسازی، ص(» .روز يکشنبه مذاکره و مشاوره شد

بر داد که امام مطالبی برای جلسه فردا نوشته اند و احمد آقا خ«  ،۶٧تير ٢۵
اين نوشته مشکالت داخلی را پذيرش آتش بس را . با آتش بس موافقت کرده اند

» .بر سر کيفيت اداره جلسه فردا و پذيرش قطعنامه بحث نموديم. کم می کند
  ).٢١۴پايان دفاع آغاز بازسازی، ص(

در جلسه ای که برای . خامنه ای رفتمبه دفتر آيت هللا «  ،۶٧تير  ٢۶يکشنبه 
. شنيدن و توجيه نظر امام در پذيرش آتش بس منعقد شده بود، شرکت کردم

جمعی از نمايندگان مجلس و جمعی از وزراء و جمعی از شورای نگهبان و 
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  .جامعه مدرسين و جمعی از نظاميان بودند

احمد آقا پيام امام آقای خامنه ای به عنوان مدير جلسه صحبت کوتاهی کردند و 
را خواندند که مضمون آن عدم اميد به پيروز به اين زودی ها، بنا بر اعتراف 
فرماندهان نظامی سپاه و ارتش و درخواست امکانات زيادی برای جنگ بر 
اساس نامه فرمانده سپاه که دولت قادر به انجام آن نيست و سر انجام نهی و 

تصميم و چون مضامين تأثر آوری داشت،  تهديد افراطی ها از مخالفت با اين
پايان دفاع آغاز بازسازی، (»جلسه را تحت تأثير قرار داد و جمعی گريه کردند

 ).٢١۴ص 

«  :ايران رسماً موافقت خود  را با آتش اعالم کرد ۶٧تيرماه  ٢٧در تاريخ 
 آقای دمحم جعفر محالتی در نويويرک پيام آقای خامنه ای را به دبير کل سازمان

قرار شد ما هم در ساعت دو بعد از ظهر . ملل داده و اعالن آتش بس کرده است
عراق هم قبالً ).  ٢١٧پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (» آن را اعالن کنيم

اما تا آماده کردن تدارکات الزم برای نظارت بر آتش و . قطعنامه را پذيرفته بود
اً از طرف دبير کل سازمان اعالم رسمی آن مدت زمانی طول می کشد و تا رسم

ملل تاريخ و ساعت آن اعالن نشده است، برای داشتن دست باال در مداکرات 
خاوير پرز دکوئيار دبير . آتی، ممکن است هردو طرف دست به اقداماتی بزنند

آگوست را   ٢٠،  برابر ۶٧مرداد  ٢٩روز  ۶٧مرداد  ١٧کل سازمان در 
بنا به گزارش . اق  تعيين و اعالم کردتاريخ اجرای آتش بس بين ايران و عر

تير خوزستان و  ٢٧آقای هاشمی رفسنجانی به هنگام پذيرش قطعنامه در 
همچنانکه  وی گزارش می . آبادان و اهواز در معرض خطر جدی بوده است

و » خرمشهر مسلط است -دشمن تا جاده اهواز«  تير ۵کند و در فوق آمد، در 
و اين خطر به حدی » .ای خوزستان جدی استخطر بر« تير آمده که  ١۴در 

آقای محسن ميردامادی استاندار خوزستان و آيت «  تير ١٨جدی بوده است که 
هللا موسوی جزايری امام جمعه اهواز اعالن خطر کرده اند و از مردم خواسته 

عراق از شمال تا جنوب در اکثر محورها « تير  ٣١در. »اند به جبهه بروند
از جنوب در محور شلمچه به خرمشهر و از کوشک و طالئيه : حمله کرده است

آخر شب خبر رسيد که دشمن ...  به جاده اهواز و خرمشهر، خبر ها همه بد بود
و اوضاع به »  در خوزستان تا نزديک مرز عقب نشسته يا عقب رانده شده است

  از عراق رانه بوده است که برای  ممانعتحدی وخيم، مأيوسانه و غافلگي
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يعنی » پيشنهاد تشکيل سازمان جنگهای نامنظم « مرداد  ٢اشغال خوزستان در 
يعنی [» روانه کردن آب کارون به منطقه خرمشهر و اهواز «  چريکی  و طرح

داده ] شکستن سد دز و سرازير کردن آب کارون بر تمامی جلگه خوزستان 
ستاندار اين طرح را يکبار ديگر در اوايل جنگ، آقای غرضی ا. می شود

خوزستان داده بود که خوشبختانه مرحوم دکتر چمران از آن مطلع شده و 
فوری به آقای بنی صدر اطالع داده بود و آقای بنی صدر فرمانده کل قوا از 

  .عملی شدن آن جلوگير کرد

از سوی ايران، عراق تهاجمات  ۵٩٨از اعالم رسمی پذيرش قطعنامه       
خرمشهر در آستانه سقوط قرار . ادامه دادخود را در جنوب و غرب کشور 

تهديد به مرگ و يا زنده  را آقای خمينی پيامی برای سپاه فرستاد و سپاه.داشت
اينجا نقطه حياتی کفر و اسالم است، يعنی نقطه شکست و « : بودن کرد

پيروزی، يا اسالم و يا کفر است يا موجب می شود سپاه حيات پيدا کنند دوباره 
  ).٣۵(» ا برای هميشه سپاه، يک سپاه ذليل و مرده ای بشوددر کشور و ي

با پذيرش غير مترقبه  آتش بس، چند ساعت پس از آن آقای  مير حسين     
که سکه و طال در ظرف همين چند « موسوی مأيوسانه  گزارش داده که 

ساعت، پنج هزار تومان ارزان شده و دالر چهل تومان در بازار افت کرده 
آقای هاشمی رفسنجانی از ترس ) ٢١٧پايان دفاع آغاز بازسازی، ص ( »است

آقای مهدی کروبی آمد و احتمال «  :خطراتی که با آن مواجهه هستند، می گويد
ی بعضی افراطيون و منجمله بعضی از افراد سپاه را فراکارشکنی و تبليغات انح

ام را خواند، اگر می شد پيام ام. تذکر داد و گفت بايد با جديت برخورد کرد
گرفت ولی چون در پيام امام اسرار نظامی وجود دارد،  جلوی همه چيز را می

 پايان دفاع(».قابل خواندن نيست و قرار است امام در پيام ديگری توضيح بدهند
شما می توانيد تصور کنيد اگر اينها پيروز شده ). ٢١٨آغاز بازسازی، ص 

بودند و يا حتی احساس پيروزی داشتند واگر غير از شکست و درماندگی و 
استيصال بود، آقای خمينی و کسانی که می خواستند در عراق حکومت اسالمی 

  !به پا کنند، حاضر به پذيرش قطعنامه می شدند؟

در آن موقع در تهران بودم، قلمم قاصر است، توصيف کند که  اينجانب      
در آن موقع در بين مردم و بويژه حزب الهی ها و توده صاف و خالص بسيجی 

گوئی خاک مرگ بر : و سپاهی چه وضع آشفته و مأيوسانه ای حاکم شده بود
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مردم زمزمه می کردند که اين چه سّری . سر همه و همه جا پاشيده شده است
ت که تا چند روز قبل به کمتر از برکناری صدام رضايت نمی دادند و راه اس

و امروز به ...قدس از کربال می گذشت و سپاهی که مدعی آزادی جهان بود و
و آقای خمينی حقيقتی را . يک باره همه  اينها دود شده و به هوا رفته است

وده ولی چاره ای بيان کرد که قبول آتش بس از نوشيدن جام زهر برايش بدتر ب
آقای خمينی از فرصت استفاده کرده و پيام مفصلی . جز نوشيدن نداشته است

راجع به حج  و سالگرد فاجعه خونين مکه که در آن به پذيرش قطعنامه 
شورای امنيت همراه با فرازهائی حماسی، احساسی، غم انگيز و به گردن 

قسمتهای کوچکی از  .گرفتن مسئوليت و طلب شهادت کردن داشت، صادر کرد
  :آن به شرح زير است

ای تيرهای بال و حوادث سخت وز خمينی آغوش و سينه خويش را برامر« 
در برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان، 

آيا ملت عزيز ايران در مقابل توطئه منافقين . برای شهاد ت روزشماری می کند
ندوزان و احتکار سرمايه داران و حيله مقدس مآبان مقاومت و ليبرال ها و زرا

پدران و مادران و همسران و خويشاوندان شهدء، اسرا، ... نکرده است؟
مفقودين، و معلولين ما توجه داشته باشند که هيچ چيزی از آنچه فرزندان آنان به 

. ه اطهارندفرزندان شما در کنار پيامبر اکرم و ائم. دست آورده اند کم نشده است
امروز روز هدايت نسل های آينده . پيروزی و شکست برای آنها فرقی ندارد

امروز روزی . کمرهايتان را ببنديد که هيچ چيزی تغييری نکرده است. است
است که خدا اينگونه خواسته و ديروز خدا آنگونه خواسته بود و فردا انشاءهللا 

خدا هر چه هست ما در  ولی خواست. روزی پيروزی جنود حق خواهد بود
  .. و ما تابع امر خداييم، و به دهمين دليل تابع شهادتيم. مقابل آن خواضعيم 

و اما در مورد قبول قطعنامه که حقيقتاً مسئله بسيار تلخ و ناگواری برای همه 
و خصوصاً برای من بود، اين است که تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع 

در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقالب را در  و مواضع اعالم شده
اجرای آن می ديدم؛ ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعالً 

با قبول )...٣۶(خودداری می کنم، و به اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد 
خوشا به حال شما زنان و ! خوشا به حال شما ملت...آتش بس موافت نمودم

و بدا ! خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودين و خانواده معظم شهدا! مردان
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به حال من که هنوز مانده ام و جام زهر آلود قبول قطعنامه را سرکشيده ام، و 
من ... در برابر عظمت و فداکاری اين ملت بزرگ احساس شرمساری می کنم

گذاريد انقالب به در ميان شما باشم و يا نباشم به همه شما وصيت می کنم که ن
من باز می گويم قبول اين مسئله برای من از زهر کشنده ... دست نا اهالن بيفتد

. تر است؛ ولی راضی به رضای خدايم و برای رضايت او اين جرعه را نوشيدم
و نکته ای که تذکر آن الزم است اين است که در قبول قطعنامه مسئولين کشور 

و کسی و کشوری در اين امر مداخله . ه اندايران به اتکای خود تصميم گرفت
فرزندان انقالبيم، کسانی که لحظه ای حاضر نيستيد که از غرور ...نداشته است

مقدستان دست برداريد، شما بدانيد که لحظه لحظه عمر من در راه عشق مقدس 
می دانم که به شما سخت می گذرد؛ ولی مگر به پدر . خدمت به شما می گذرد

ن تر از عسل در پيش شما ينمی گذرد؟ می دانم شهادت شير پير شما سخت
است؛ مگر برای اين خادمتان اين گونه نيست؟ ولی تحمل کنيد که خدا با 

احساس شکست بسيار تلخ و يأس و نوميدی که از ) ٣٧(» .صابران است
بدا به حال من که هنوز مانده ام و جام زهر آلود قبول قطعنامه را « : جمله

  .بيان شده، در جای جای اين پيام طوالنی آشکار است» م سرکشيده ا

با وجودی که اين بيانه بارها و بارها برای سکوت و خاموشی و جلو     
گيری از شورش مردم مرتب با صدای حزن ناک وغم انگيزی از صدا و سيما 
پخش می شد، قادر نبود که خشم و عصبانيت مردم را در مقابل اين قدرت 

که صدام با جود پذيرش قرارداد الجزاير  –بداد واليت مطلقه فقيه طلبان و است
 ۶١و سپس در سال  ۶٠و پرداخت غرامت در دو نوبت، ابتدا در خرداد سال 

پس از فتح خرمشهر، طرف مقابل عراق حاضر به پذيرش صلح و آتش بس 
بودند  ولی اينها با  رؤيای برقراری حکومت اسالمی در عراق  و راه قدس از 
کربال می گذرد و محاکمه صدام باعث خسارتی عظيم مادی و معنوی شده بود 

به قصد قربت و نه به دست  که بعضی از فرماندهان صالحی. باندابخو - را 
آوردن قدرت و يا فرماندهی جذب سپاه شده بودند، توده های عادی سپاه 
وبسيجی ها و کسانی که فرزندان و نوباوگان خود را از دست داده بودند، 
سرود شهادت فرزندانشان را زمزمه می کردند که پس هدف از دست دادن 

و وعيد ها، حرفهای توخالی و  فرزندان اين کشور بوده است و همه آن وعده
در چنين اوضاع و احوالی، حمله مجاهدين به غرب . دروغی بيش بنوده است
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کشور، آقای خمينی و ساير زعمای جمهوری اسالمی را از مهلکه ای که در 
  . آن گرفتار شده بودند، نجات داد

ام مردمی که در طول جنگ ديده بودند که مجاهدين همه جانبه در کنار صد    
بوده و با اسلحه صدام مسلح شده  و در کشتار فرزندانشان شريک بوده اند، 
حال که بعد از پذيرش آتش بس می ديدند که باز اينها برای کشتاری ديگر، به 
کشور هجوم آورده اند، با سرازير شدن به جبهه ها موجب فروخواباند خشم و 

به محض اعالن حمله من خود در تهران شاهد بودم که . عصبانيت خود شدند
به غرب کشور، ناگهان مردم و جوانان با هر وسيله ای که ) مجاهدين(منافقين 

شدت . در دست داشتند به سمت جبهه های غرب و جنوب کشور سرازير شدند
هجوم مردم برای رفتن به جبهه به حدی بود، که امکان سازماندهی و تدارک 

ان شايع بود که اين در همان زم البته. برای رفتن همه به جبهه ميسر نبود
می ايران به مناسبت قبول آتش بس به سران جمهوری اسالمشتلق  صدام 

گرچه . است و مجاهدين را فرستاده تا در بين راه آن ها را ِدرو و نابود کنند
از زمين و هوا آنها را . اين در حد شايعه بود ولی نابود کردنشان حقيقت داشت

مجاهدين به خيال واهی که مردم فرش قرمز زير . دندمحاصره و قلع و قم کر
پای آنها می گسترانند و بدون رادع و مانع مهی يک راست به تهران خواهند 
رسيد و يا حد اقل بر بخشی از کشور حاکم  می شوند، به غرب کشور حمله ور 

و بدينوسيله رهبران مستأصل جمهوری اسالمی و بويژه آقای خمينی را . شدند
آقای هاشمی رفسنجانی اين واقيعيت . تيصال و درماندگی نجات بخشيدنداز اس

هجوم نيروهای ضد انقالب مجاهدين خلق «.را بدين گونه  بيان کرده است
اين نوعی آزمايش بقای اقتدار . شروع شد)کرمانشاه(به منطقه باختران) منافقين(

ترده مردم در وقتی حضور گس. امام و مشروعيت نظام پس از قبول قطعنامه بود
جبهه های جنوب و غرب، حمالت دشمن را درهم کوبيده و مردم نشان دادند که 

» جمهوری اسالمی قادر است يک بار ديگر همه چيز را از ابتدا شروع کند
)٣٨(  
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رفسنجانی هاشمی آقای های گفته و قطعنامه مورد در نکاتی - ٢  
آقای هاشمی رفسنجانی که خود از اصلی ترين عامل استبداد واليت مطلقه     

فقيه و خسارت عظيم و غير قابل محاسبه ای است که در اثر گروگانگيری و  
قرارداد وثوق الدوله الجزاير و جنگ هشت ساله بر ملت ايران وارد شده، 

د ازاينکه اکنون نيز، دست از دروغ و جعل دست بر نمی دارد و می نويسد بع
به خيال اينکه ايران از «و آتش بس را پذيرفتيم، عراق  ۵٩٨ما قطعنامه 

اين ) ٣٩(» موضع ضعف قطعنامه را پذيرفته است، بهانه جوئی را آغاز کرد
از طرفی می ديد ايران توانسته است در پيش «هم از جمله به اين علت که 

آن دست آورد بزرگی اصالحاتی به وجود آورد که نتيجه  ۵٩٨نويس قطعنامه 
برای ايران بود و خسارت مادی و معنوی مهمی بر عراق تحميل می کرد که 
مسئول آغاز جنگ شناخته می شد و محکوم به پرداخت غرامت می گرديد و به 

او که می داند در ايران ) ۴٠(».خاطر جنايات جنگی هم محکوم شناخته می شد
سال برای پيروزی جنگ،  ١۵به علت سانسور همه جانبه و تبليغ بيش از 

کسی جرأت ندارد که در حال حاضر دروغهايش را برمال کند، دست به اين جعل 
و ترجمه   ۵٩٨ها می زند و فراموش می کند که متن انگليسی قطعنامه 

خود » ١٣۶۶دفاع و سياست  کارنامه و خاطرات سال « فارسی آن را در کتاب
  )۴١.(آورده است

در مقدمه آمده . با مقدمه کوتاهی شروع می شود ۵٨٩ماده ای   ١٠قطعنامه 
با وجود درخواست آتش بس جنگ ايران و عراق که با تلفات شديد « : است که

نگرانی عميق شده، همچنين از بمباران  ، ابزارانسانی و تخريب مادی ادامه دارد
مراکز مسکونی و غير نظامی و کاربرد سالح شيميائی از ادامه آن ابراز تأسف 
شده است و مصمم گرديده که به تمامی اقدامات نظامی بين ايران و عراق خاتمه 

و خواستار راه حلی جامع،عادالنه، شرافتمندانه و پايدار بين ايران و عراق . دهد
   و بنابراين،) ۴٢.(بر اساس منشور ملل متحد هستند

ست؛ با حکم به اينکه در منازعه بين ايران و عراق نقض صلح حادث شده ا« 
  منشور ملل متحد، ۴٠و  ٣٩با اقدام بر اساس مواد 
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از ) مناقشه(خواستار آن است که به عنوان قدم اوليه جهت حل و فصل   - ١
راه مذاکره، ايران و عراق يک آتش بس فوری را رعايت کرده، به تمام عمليات 
نظامی در  زمين، دريا و هوا خاتمه داده و تمام نيروهای خود را بدون درنگ 

  .به مرزهای شناخته شده بين المللی باز گردانند

از دبير کل درخواست می کند که يک تيم ناظر ملل متحد برای برسی،  - ٢
تأييد و نظارت بر آتش بس و عقب نشينی نيروها اعزام نمايد و همچنين از دبير 
کل درخواست می نمايد با مشورت طرفين درگير، تدابير الزم را اتخاذ نموده، 

  .آن را به شورای امنيت ارائه نمايد گزارش

مصرانه می خواهد اسرای جنگی آزاد شده و پس از قطع مخاصمات   -٣ 
، بدون تأخير به ١٩۴٩اوت  ١٢فعال کنونی، بر اساس کنوانسيون سوم ژنو در 

  .کشور خود باز گردانده شوند

الش از ايران و عراق می خواهد با  دبير کل در اجرای قطعنامه و در تل -۴ 
های ميانجی گرايانه برای حصول يک راه حل صلح جامع، عادالنه و شرافتمند 
مورد قبول دو طرف در خصوص تمام موضوعات موجود، منطبق با اصول 

  مندرج در منشور سازمان ملل متحد، همکاری نمايند

از تمام کشورهای ديگر می خواهد که حد اکثر خويشتن داری را مبذول  - ۵
گونه اقدامی که می تواند منجر به تشديد و گسترش بيشتر منازعه دارند و از هر 

  .گردد احتراز کنند و بدين ترتيب اجرای قطعنامه را تسهيل نمايند

از دبير کل درخواست می نمايد که با مشورت با ايران و عراق، مسئله  - ۶
تفويض اختيار به هيئتی بی طرف برای تحقيق راجع به مسئوليت منازعه را 

  .ی نموده، در اسرع وقت به شورای امنيت گزارش دهدبررس

ايجاد خسارت وارده در خالل منازعه و نياز به تالش بازسازی با کمک  - ٧
های مناسب بين المللی پس از خاتمه درگيری تصديق می گردد و در اين 
خصوص از دبير کل درخواست می کند که يک هيأت کارشناس را برای 

  .گزارش به شورای امنيت، تعيين نمايد مطالعه موضوع بازسازی و

همچنين از دبيرکل درخواست می کند که با مشورت با ايران وعراق و  - ٨
ديگرکشورهای منطقه، راه های افزايش امنيت و ثبات منطقه را مورد مداقه 

  .قرار دهد
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از دبير کل درخواست می کند که شورای امنيت را در مورد اجرای اين  - ٩
  .مايدقطعنامه مطلع ن

اين ت بيشترجهت رعايت و اجرای مصمم است برای بررسی اقداما -١٠
  )  ۴٣(».قطعنامه، در صورت ضرورت جلسات ديگری مجدداً تشکيل دهد

عراق مسئول آغاز جنگ : در کجای مقدمه و مواد دهگانه قطعنامه    
شناخته شده و محکوم به پرداخت غرامت گرديده و به خاطر جنايات جنگی هم 

با همين دروغها قرار . البد آقای هاشمی و دروغهايش! محکوم شناخته است؟
داد اسارت بار الجزاير که آقای نبوی امضاء کننده قرار داد آن را قرارداد 
وثوق الدوله ناميد، به ملت ايران تحميل گرديد و باز با همين دروغها به آقای 

ن خوزستان جام زهر خمينی در وضعيت استيصال و در شرف سقوط قرار گرفت
خورانده شد و با همين دروغها و برای تصاحب  و خارج نشدن انحصاری 

و هم . از رهبری  پرداختند د خودشان، به عزل مرحوم منتظریقدرت، از بان
اکنون مدت بيش از سی سال است که با چند روايت دروغ و بی  پايه و اساس 

به نام اسالم ) ۴۴(بر نمی آيد  از آن حکومت - که اگر هم آن را صحيح بدانيم -
  . بد ترين نوع استبداد را بر مردم  حاکم کرده اند

  

  سقوط تا صعود از شيرازی صياد :دوم   
 و تنی چند از دوستانش با کمک و همراهی و همدلی صياد شيرازی       

  .به اجرا در می آيد انداختن ارتش از حيِّز انتفاع  طرح

قدرت در جمهوری اسالمی و استقرار و بررسی چگونگی شکل گيری 
استمرار ديکتاتوری، بدون بررسی نقش سپاه در استقرار ديکتاتوری واليت و 
واليت مطلقۀ فقيه و برخورد و نگاهش به ارتش به لحاظ تجربه و فهم ساز و 

از اهميت به سزائی شدنش، اختار قدرت و دست به دست کار و عملکرد س
که  –ست که آقای خمينی برخالف آقای خامنه ای جای بحث ني. برخوردار است

بعد از  - با بگارگيری قدرت و توطئه وسقيفه سازی رهبری را به دست گرفت
خرداد  ١۵که اوج آن دربانی نهضتی شد  ۴٠فوت مرحوم بروجردی در سال 

رهبريش سر زبانها افتاد و  به طور طبيعی و در پروسه مبارزه   .بود ۴٢سال 
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رهبريتش تثبيت گشت   ۵٧ر نتيجه انقالب ملت ايران در سال ساله ای و د ١٧
و به عنوان مائده ای آسمانی برای رهبری و پيشبردن انقالب ملت ايران جهت 
رها شدن از ديکتاتوری شاهنشاهی و  رسيدن به  آزادی، عدالت و حقوق 

  . خود، در آسمان ايران و جهان درخشيد

سال از پيروزی انقالب، می شود به  ٣٢البته هم اکنون و بعد از گذشت     
انواع و اقسام تئوری ها و از جمله تئوری توطئه و قدرت پناه برد و در پناه آن 

اما اينها از . و بدان خشنود شد ه ساختخواست و رؤيای ذهنی خود را برآورد
اين واقعيت که آقای خمينی به طور طبيعی و با حمايت همه جانبه ملت ايران  

داليل عديده ای را از زوايای مختلف  می شود . انقالب شد، نمی کاهدسکاندار 
برشمرد که در سايه آنها  آقای خمينی را فريد و يگانه به قله رهبری رساند و 

  . حلقه قدرت را در نگين انگشترش متمرکز ساخت

حقيقت اين است که به هنگام باز شدن فضای سبز سياسی در نيمه دوم     
اوج گيری انقالب، نيروی متحد متمرکزی که بتواند خارج از و سپس  ۵۵سال 

حلقه آقای خمينی و يا حتی با قبول رهبری وی در پيشبرد انقالب نقش مؤثری 
اين بدان معنا نيست که مردم و گروهها به مبارزه . داشته باشد وجود نداشت

دند و چرا اين مردم و گروها بودند که به جنبش روی آور. روی نياورده بودند
از استثناها که بگذريم،  در اوج گيری . خمينی را بر قله رهبری نشاندند

  .     انقالب، همين گروها و دسته ها با خود متفرق ولی با خمينی متحد بودند

ده است اگر نخواهيم از حقيقت دور شويم و وقايع را آن طوری که روی دا    
قرار دهيم، بايدمان گفت که  گذشته آن را مد نظربرای درس گرفتن از تجربه 

به هنگام ورود آقای خمينی به پاريس و اوج گيری انقالب، همه گروه ها، 
احزاب و دسته ها  در رابطه با خود متفرق  ولی در رابطه با آقای خمينی متحد 

از همه گروه ها به کنار حتی در بين نيروهای اسالمی خارج از حلقه . بودند
بين کسانی که در آن برهه از زمان جزو ياران  خمينی و فقه و بويژه در

نزديک خمينی در پاريس محسوب می شدند، حد اقل وحدت و يا ائتالفی وجود 
نداشت، و از طرف ديگر آقای خمينی در نقش رهبری، به عنوان سخنگوی 

راديو و تلويزيون و «: خواسته های مردم به طور مدام اعالن می کرد که
آزادی «؛ »ملت باشد و دولتها حق  نظارت ندارند مطبوعات بايد در خدمت

؛ »برای همۀ طبقات، برای زن، برای مرد، برای سفيد، برای سياه، برای همه
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اولين چيزی که برای انسان هست آزادی در بيان و آزادی در تعيين « 
بايد اختيارات دست مردم باشد و هر آدم عاقلی، اين را «؛ » سرنوشت است

دولت اسالمی يک «؛ »درات هر کس بايد دست خودش باشدقبول دارد که مق
دولت دموکراتيک به معنای واقعی است و اما من هيچ فعاليت در داخل دولت 

؛ »من برای خود نقشی، جز هدايت ملت و حکومت بر نمی گيرم«؛ »ندارم
برنامه سياسی ما ابتداء آزادی، «؛ »علماء خود حکومت نخواهند کرد«

استقالل به تمام معنی و قطع ايادی دولتهائی که تصرفاتی دموکراسی حقيقی و 
مرحلۀ نخست حکومت اسالمی، حکومت ملی «؛ »در داخل مملکت کرده اند

جناح «؛ »يعنی حکومتی است که برنامه استقالل و آزادی را به اجراء بگذارد
زنان در انتخاب «؛ »های سياسی در حکومت اسالمی در بيان عقايد خود آزادند

  ...و» يت و سرنوشت و همچنين پوشش خود با رعايت موازين آزادندفعال

وی در تمام مدتی که در پاريس و در انظار ملت ايران و جهانيان بود،     
کوچکتری اشاره ای که دال بر حکومت واليت و اليت مطلقۀ فقيه داشته باشد، 

ماه و اندی  ٧، درست ۵٨شهريور  ٣٠از خود بروز نداد و برای اولين بار در 
در  ه بعد از بازگشائی مجلس خبرگان، بعد از پيروزی انقالب و يک ما

و به مخالفين واليت فقيه سخت ) ۴۵(سخنرانی خود، از واليت فقيه نام برد
  ) ۴۶.(تاخت

البته اگر از حق نگذريم و حتی کتاب واليت فقيه آقای خمينی که در آخر     
قاً تئوری تصاحب قدرت در لباس دين در نجف تدريس کرد که خود دقي ۴٨سال 

است، را ناديده بگيريم، در پاريس چند باری در مصاحبه هايش به نکاتی 
اشاره کرد که به نوعی بوی قدرت و يا رقيقتر از، واليت فقه از آن استشمام 

  :می شد، نظير

لکن اين . اما جمهوری، بهمان معنائی است که همه جا جمهوری است«
اينکه . نون اساسی ائی متکی است که قانون اسالم می باشدجمهوری بر يک قا

ما جمهوری اسالمی می گوئيم برای اين است که هم شرائط منتخب و هم 
احکامی که در ايران جاری می شود، اينها بر اسالم متکی است، لکن انتخاب با 

  ) ۴٧(».ملت است و طرز جمهوری هم همان است که همه جا هست

اجتماعات و احزاب از طرف مردم  در صورتی که مصالح مردم هر گونه «
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را به خطر نيندازد آزادند و اسالم در تمامی اين شئون حد و مرز آن را تعيين 
 ) ۴٨(».کرده است

وقتی حکومت اسالمی تشکيل شود . در اسالم، جناحهای مختلف وجود ندارد« 
  )   ۴٩(».واحد است همه تابع قانون اسالمند و اسالم، يک جناح يکپارچه و

اگر شخص اول مملکت . حکومت اسالمی حکومت قانون و قانون خدا است«
يک ظلم  -.ما در حکومت اسالمی يک خالف بکند اسالم او را عزل می کند

بکند، يک سيلی به کسی بزند، اسالم او را عزل می کند  و او ديگر قابليت 
  ) ۵٠(».حکومت ندارد

شور در تک و تاب براندازی رژيم شاهنشاهی که اما  در آن بحران که ک    
به يک خواست عمومی تبديل شده بود،  و حصول آن  را فقط در رهبری آقای 
خمينی ميسور می ديدند، نه جامعه و نه سياسيون، به چند نکته فوق توجه 

حتی در پاريس که النۀ زنبوِر روابط و دستگاههای ارتباط جمعی بود  - نکرده 
آن را ناديده است می کشيدند، به چند نکته فوق توجه نکرده و يا و مو را از م

آن  انبوهی از  مصاحبه ها  که درهمۀ مصاحبۀ فوق در بينگرفته بودند و چند 
ها وعده رسيدن به  آزادی ، استقالل ، حقوق ، عدالت، رشد، برابری زن و 

ر حکايت می کرد و هر روز د...مرد، دخالت نکردن علماء در حکومت و
از ديد مردم و سياسيون اينها  .ن و ايران منتشر می شد، گم بودسراسر جها

تعهدات و قول و قرار هائی تلقی می شد که آقای خمينی به عنوان رهبر 
آن چند مورد و . مذهبی، در انظار جهانيان به ملت ايران و جهان وعده می داد

... نفکران وکتاب واليت فقيه هم  که ناديده گرفته شود، ملت، سياسيون، روش
غافل بودند که  در نظر و ديد  آقای  خمينی يين کننده  ازاين نکته بس مهم و تع

طبيعی است که اگر چنين شخصی با . دين، بيان قدرت است و نه بيان آزادی
چنين ديدی امکانات با او يار باشد، در صدد استقرار و انحصار قدرت بر می 

  .  آيد، توجه مبذول نشد

ری جنبش مردم در رهب ين شخصی با چنان ديدی در حالی کهحال چن     
نگين انگشتر اوست، و فضای کشور از نيروی جانشين و يا آلترناتيو مورد 
قبول جامعه خالی است  و يا جمعی متشکل از احزاب و يا شخصيتهای 

باز گشته  آزاديخواه و حقوقمدار خارج از حلقه خمينی وجود ندارد، به کشور
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ايران آمد از مصدقيها کم  آقای خمينی که در پاريس و حتی زمانی که به. است
و زياد حساب می برد و يا حد اقل  نگرانی هائی داشت وقتی ديد که اينها با هم 
نيستند و يا تشکل مردمی قابل مالحطه ای ندارند، جاده را برای تصاحب قدرت 

به تهران رسيد، در  اين بود که به محض اينکه پايش. تا حدودی هموار ديد
که آنها نيز دين را بيان قدرت می دانستند، قرار  قدرت طلب حلقه روحانيت

با وجود . و با کمک آنها آز همان ابتدا دست به  ايجاد دولت در دولت زد. گرفت
همه اينها هنوز مردم در صحنه بودند و به اندازه کافی تحميق نشده و در پی 

وقتی روحانيت قدرت طلب و . آزادی، عدالت و حقوق وعده داده شده بودند
قای خمينی در انتخابات اولين دوره رياست جمهوری، مشاهده کردند که از آ

ً از جبهه مليون  ۶هشت نامزد اصلی،  بنی صدر، حبيبی، ( نفرآن مسلما
به حساب می آمدند،  با هم کنار نيامده که )  فروهر، سامی، قطب زاده، مدنی

ا حد اقل يکی را از بين خود نامزد کنند، خود حکايت از عمق اختالف و ي
وحدت و يا ائتالف نداشتن بين خود دارد،  به طرف مقابل که هدفش قبضه 
کردن قدرت است، می فهماند که می شود کم و زياد عمل و شانس خود را گام 

  .  به گام  امتحان کرد

قالل، با وجود همۀ اينها، نمی شود مردمی را که خود برای آزادی، است    
رنوشت زندگی خويش قيام کرده و رژيم سعدالت و در اختيار گرفتن 

ديکتاتوری شاهنشاهی را برانداخته اند، يک شبه به کناری راند و زيرهمه آن 
و صاف و عريان گفت که مردم صغير هستند و بايد تابع و . قول و قرارها زد

شما خيال می کنيد که اگر آقای خمينی در پاريس و . مطيع امر ولی فقيه باشند
» حکومت از آِن ولی فقيه است«  :ايش به ايران رسيد، می گفتيا حتی وقتی پ

مردم ديوانه بودند که زير فرمانش بروند و خود ، »فقها بايد حاکم باشند« و يا 
ً اگر چنين چيزهائی را بر  زبان می آورد،. را صغير به حساب آورند  قطعا

انی همچنانکه آيت هللا صادقی در سيته پاريس سخنر. خودش ساقط می شد
کرده  و در آنجا از واليت فقيه نام برده بود، فوراً به آقای خمينی اطالع دادند و 
آقای خمينی به ايشان توپيد و گفت ترا به اين حرفها چکار و يا اين حرفها 

  ) نقل به مضمون(چيست که ميزنی 

برای بازسازی استبداد، اهرمهای مختلفی الزم بود که يک به يک ساخته      
ختيار رهبری قرار گرفت که مهمترين اين اهرم ها سپاه پاسداران و و در ا
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بنابر اين قدرت ديگری به غير از ارتش  نياز بود تا . دادگاههای انقالب است
درست است که . به مدد آن بشود مخالفين را درجه به درجه قلع و قمع کرد

الب را پذيرفته ارتش در يکی دو روز آخر کامالً به انقالب پيوسته و رهبری انق
اما امکان نداشت که از ارتش به عنوان اهرمی در دست رهبری و . بود

روحانيت برای بازسازی استبداد در آن دوره ، مورد بهره برداری قرار داد و 
ً نگرانی از ارتش  وجود داشت که . يا به آن تکيه کرد افزون بر اينکه دائما

و اتفاقاً، ادعای بنيان گذاران . ندکودتا ک ٣٢مرداد  ٢٨نکند، بار ديگر نظير 
گروه ). ۵١(مرداد ديگری ذکر کرده اند ٢٨سپاه هم ترس خود را از کودتای 

را  اين نگرانی و صاحب انقالب می دانستند مرتبهائی هم که خود را وارث 
  .  و به طبل انحالل ارتش و ايجاد ارتش خلقی دامن ميزدند   عنوان کرده

اهرمهای بازسازی قدرت که مهمترينشان سپاه پاسداران و دادگاه های      
انقالب است بالفاصله  پس از پيروزی انقالب آگاه و يا نا آگاه ساخته شد و در 

که اين دو نهاد عصای دست رهبر در باز سازی . اختيار روحانيت قرار گرفت
ه بود و بايد راه ها با وجود همه اينها هنوز ملت در صحن. استبداد فقيه گرديد

طی می شد تا گام به گام ملت را از صحنه واقعی حذف کرد و با تحميق کردن 
توده مردم از آن به عنوان آلتی در دست خود برای استقرار ديکتاتوری سود 

فقدان نيروی آزاديخواه سازمان يافته و آگاه و توانا که ضمير واقعی . جست
سير حوادثی و  بخواند  را و نا گفته ها  ها روحانيت را دريافت کند، ونانوشته

در جهت استقرار استبداد  ،که هر روز در گوشه و کنار مملکت و در تهران
. ، به پروسه استقرار استبداد کمک رساندروحانيت در حال شکل گيری بود

طبيعی است که وقتی هدف غالب گروه ها  تصاحب قدرت است، چيزی که فدا 
و يا دسته ای که اهرمهای  و آن کس .حقوق مردم استخواهد شد، آزادی و 

مختلف قدرت را در دست دارد، دسته های ديگر خواهان قدرت را حذف خواهد 
به جز اقلی   - و يا مذهبی ها،  ها ها و چه راستیی گفتمان غالب چه چپ. کرد

و ) ۵٢(درت بود ، گفتمان ق -که صدای اين اقل هم کمتر شنيده می شد 
  .ياهوی زياد، هنوزهم  در عمل به مقدار زيادی چنين استليرغم همتأسفانه ع

کوتاه سخن اينکه در کشور وسائل و ادوات نظامی ريخته نبود، آنچه بود     
ديگری به آن دسترسی و به غير از ارتشی ها کسان . در اختيار ارتش بود

در بويژه بهمن که انقالب پيروز شد و  ٢٢و  ٢١و ٢٠روزهای در . نداشتند
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بخشی از کالنتريها سقوط  کرد و چند پادگان نظامی به دست مردم که تهران 
در  و از اين قبيل، ٣-گ، کلت، فشنگ، ژاز ادوات سبک ارتش نظير تفن. افتاد

تهران و بعضی از شهرستانها به دست مردم افتاد که سپس بالفاصله اسلحه 
به جز گروه های مختلف نظير، مجاهدين و  - های گرفته شده توسط مردم 

، به زودی جمع آوری و به  کميته ها و سپاه تحويل  -...فدائيان خلق، کومله و
همان اسلحه های  به هنگام  تشکيل سپاه، اسلحه های اوليه سپاه. داده شد

بعد ازتشکيل سپاه توسط دولت موقت . گرفته شده از ارتش و يا شهربانی بود
مشترک برای تعليم و آن، در شورای سپاه نماينده ستاد و رسميت يافتن 

پس از تشکيل سپاه، فوری سپاه از ) ۵٣.(آموزش بچه های سپاه وجود داشت
وری در آمد و نماينده دولت دست دولت موقت قاپيده شد و در اختيار حزب جهم

شهيد « س بازرگان نوشت که چمران از سپاه بيرون آمد و مهند در سپاه دکتر
چمران مانند مرحوم الهوتی، از مشارکت در شورای سه نفره سپاه  خودداری 

در ) ۵۴(» کرده می گفت اين دستگاه درست شده که بازوی نظامی حزب باشد 
جوان ارتش از سرهنگ به پائين افسران  اثر به هم ريختگی ارتش بعضی از

و يا سازمانهائی نظير انجمن حجتيه، حزب فراد قبالً با بعضی از اکه 
زحمتکشان بقائی و يا دکتر آيت در ارتباط بودند، به عنوان نفوذی عمل می 
کردند و اينان حتی قبل از اعالن تشکيل حزب جمهوری اسالمی در تاريخ در  

يق آيت و بعضی ديگر از اعضای حزب زحمتکشان که ، از طر۵٧/ بهمن / ٢٩
. در تماس بوده اند.. جزو شورای مرکزی حزب  و با بهشتی و رفسنجانی و يا 

در زمان شاه يك گروه زير زمينى مخالف رژيم شاه متشكل از «  :توضيح اينکه
شود و سرهنگ شريف النسب،  دو شاخه نظامى و سياسى در ارتش تشكيل مى

، سرهنگ رحيمى، سروان صياد شيرازى و كالهدوز عضو سرهنگ سليمى
شاخه نظامى آن و آقايان دكتر حسن آيت، دكتر جاسبى و پرورش، عضو شاخه 

  )  ۵۵(» .سياسى آن و دكتر آيت نيز رهبر شاخه سياسى آن بوده است

اطالعات  »...پاريس و تحول انقالب« بعد از نشر اطالعات فوق در کتاب
تقابل دو خط يا کودتای خرداد « دستم رسيد  که  در کتاب ديگربه شرح زير  به

  :منعکس شد» ١٣۶٠

ـ بنا بگفته سرهنگ يکتا، سرهنگ کتيبه که فرمانده اطالعات ارتش ١«  
، بعد از انقالب بود با چند تنی ديگر از جمله آقای محمود کاشانی با هم )٢رکن (
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بعد . کرد ان سخنرانی میجلساتی داشتند و آقای آيت در آن شرکت کرده و برايش
مسائل جاسوسی آقای کاشانی دستگير و مدتی بازداشت گرديد، با که در رابطه 

 . سرهنگ کتيبه را نيز بازداشت کرده و از کار برکنار کردند

ـ بنا به اطالع يکی از اعضای قديمی انجمن حجتيه که با مليون و با بعضی ٢
نب نيز در ارتباط قرار گرفت و ها رابطه دوستی داشت و با اينجا از نهضتی

مجاز به بردن نام وی نيستم در گفتگويی با نويسنده توضيح داد که آقای آيت قبل 
های انجمن حجتيه جلسات بحث و گفتگو ی و بعد از انقالب با بعضی از ارتش

ر از صد داشت که همه اينها بعد از پيروزی انقالب و بويژه بعد از حذف بنی
رماندهی کل قوا و رياست جمهوری، مقامات مهمی را در ارتش و وزارت ف

سرهنگ کتيبه، سرتيپ نامجو، يوسف : بودند، عبارتند از  دفاع تصاحب کرده
کالهدوز، سرهنگ فروزان، سرهنگ سليمی و سرهنگ دمحمرضا رحيمی که سه 

آقای  نفر آخر بعد از اينکه پستهای آنها در ارتش به ديگران واگذار گرديد،
ای آنها را مشاور نظامی خود قرار داد و تغييرات در ارتش در ابتداء با  خامنه

  )۵۶(» .گرفته است مشاورت با سه نفر فوق صورت می

دهد  آقای هاشمی رفسنجانی در مورد تشکيل حزب جمهوری توضيح می    
که آقای خمينی موافق تشکيل حزب نبود، اّما در اثر اصرار ما وبا بحثهای 

بحث آقای . مختلفی با وی سرانجام موافقت کردند که ما حزب تشکيل بدهيم
دهد که  هاشمی با آقای خمينی در مورد تشکيل حزب گويا است و نشان می

  . اينان از همان روز اول درصد کسب انحصاری قدرت بودند

موافقت امام با تشکيل حزب هم به اين صورت بود که وقتی ايشان از پاريس «
برگشتند و وقتی که دولت بختيار سقوط کرد و قرار شد دولت اسالمی تشکيل 

عدم وجود يک حزب متعلق به . بشود، مسأله حزب ضرورت خود را نشان داد
همراه روحانيت، ضعف کار را خيلی مشخص کرد، ما مجبور شديم که  جريان

من همين بحث را چند روز ... افراد نهضت آزادی را به عنوان دولت بپذيريم
گفتگوی . پس از پيروزی انقالب و بعد از تشکيل دولت، خدمت امام بردم

اّما از اين  .کرديم باالخره تا به حال ما مبارزه می«: صريحی با امام کردم و گفتم
به بعد مسئول اداره کشور هستيم و در اولين قدم شما ديديد که يک حزب کوچک 

بينيد احزاب در بيرون فعال  توفيق پيدا کرد که دولت تشکيل دهد، به عالوه می
در اين مورد . در ذهن ايشان بود که روحانيت يک تشکل طبيعی است... »هستند
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اشتيم که برای ايشان از لحاظ استدالل کافی های مشخصی ما آن موقع د نيز نمونه
کنيد، حتی در  روحانيت اآلن انسجامی که شما فکر می«: در هر حال گفتم. بود

گرچه بعضی از خاصيتهای احزاب به دور از آثار منفی آنها . اين شرايط ندارد
را دارد، ولی آمادگی الزم برای ادارۀ يک کشور بزرگ و پر مسأله را ندارد، 

  » .خواهيم شود، خالصه اينکه تشکيالت می پيش برويم بدتر می هر چه

: گفتند کنند می ايشان در پاسخ اين سؤال که چرا با تشکيل حزب موافقت نمی
توانم چيزی را که هر زمانی  حزب يک چيز تدريجی الحصول است، من نمی«

انم تأييد تو شماها را می«: فرمودند و می» .تواند وضعی داشته باشد تأييد کنم می
شود و يک  کنيد، اّما حزب، يک سازمان می دانم شما خوب کار می کنم، چون می

دانم ادوار  کند و تداوم دارد، من نمی سازمان وجود خاصی برای خودش پيدا می
خواهيد حزب را تا روز  شما نمی«: جواب دادم و گفتم.... ».شود بعد چه می

وقتی ما متصدی کار هستيم، تأييد  قيامت تأييد کنيد، اآلن در زمان خودتان
استدالل ديگرشان » .گيريد ای پيش آمد، تأييدتان را پس می کنيد، اگر مسأله می

خواهيد حزبی بشويد بايد به عنوان پدر جامعه و متعلق  اين بود که شماها که می
به همه باشيد و درست نيست نيروئی که مقبوليت عام دارد در يک حزب که 

بناست حزب «: جواب من اين بود که. است محدود شوند بخشی از جامعه
ای از افکار مختلف نيروهای اسالمی طرفدار انقالب اسالمی باشد و نه  مجموعه

تواند حالت پدری خودش را در  جناح فکری محدود که در اينصورت حزب می
، به هر حال ايشان پذيرفتند و موافقت کردند که ما حزب ».جامعه حفظ نمايد

  )    ۵٧(» . ل بدهيمتشکي

وقتی به فهرست اسامی اوليه اعضای شورای مرکزی حزب  
اسالمی نظری افکنده شود، عالوه بر خود آيت دوستان و همکاران  جمهوری

.  شود در آن ديده می... ديگر وی نظير عبدهللا جاسبی، سيد محمود کاشانی و
لساعه انتخاب اعضای شورای مرکزی وسيله مؤسسين حزب خلق ا) ۵٨(

اند، قبل از پيروزی انقالب  نبوده، حساب شده و با شناختی که از آنان داشته
  : گويد  آقای هاشمی رفسنجانی چنين می. صورت گرفته است

قبل از تشکيل حزب و اعالم رسمی آن، آمادگی برای سازماندهی کامل بود؛ «
يز قبل از اساسنامه را هم آماده کرده بوديم و بر روی اعضای شورای مرکزی ن

و سرانجام همان ترکيب مورد نظر را به عنوان ... انقالب فکر کرده بوديم
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  )۵٩(» . اعضای اوليه شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی تشکيل داديم

آقاى دكتر بهشتى نيز با دكتر آيت رابطه تنگاتنگ داشته و وى را عضو      
ست گذاران مهم كادر مركزى حزب جمهورى اسالمى كرد و وى يكى از سيا

و بعضی از دوستان و  و در ابتداء آيت جزء مؤسسين حزب بود. بودحزب 
اند، و خودش در شورای  همکارانش نيز عضو شورای مرکزی حزب شده

، نبايستی )۶٠(مرکزی حزب رهبری شاخه سياسی حزب را بر عهده داشت 
ده رابطه با بقايی و حزب زحمتکشان بو اين عمل زعمای حزب جمهوری بی

حتی حزب زحمتکشان و بقايی از نظر آقای رفسنجانی، عضو مؤسس و . باشد
شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی، حزبی خوش نام و شناخته شده تلقی 

آقای رفسنجانی در يادداشت . اند هايی کرده شده است و به ايشان توصيه می
يد، ساعت هشت صبح، آقايان دکتر وح«: نويسد ، می۶٠ارديبهشت  ۴جمعه 

دربارۀ جذب آقای ربّانی شيرازی ... الشريف و مهندس حاتمی به منزل آمدند، 
بقايی بازنشسته سياسی شده و به درد ] مظفر[گفتند دکتر  اصرار داشتند و می

  ) ۶١(» . الشريف و حاتمی از حزب زحمتکشان هستند. خورد نسل امروز نمی

آنچه که در فوق آمده و در دو کتاِب اينجانب قبالً منتشر شده است، در     
انطباق با  خاطرات و گزارشهای روزانه آقای هاشمی رفسنجانی که بعداً 

  : توجه کنيد. منتشر شده است می باشد

  

کاشانی احمد و کتيبه و سليمی  
  

آمد و سرهنگ کتيبه رئيس ادارۀ دوم ستاد مشترک « ، ۶١تير  ١۵سه شنبه 
از ستاد گله داشت و پيشنهاد می کرد که سرهنگ سليمی رئيس ستاد و رحيمی 

  .)١٢١پس از بحران، ص  (» .معاونش وزير دفاع شود

به مالقات من آمد و .]سرهنگ سليمی ن[ وزير دفاع «  ،۶٢تير ١١دوشنبه 
از من خواست که به نخست وزير بگويم، در مورد نيازهای ارتش، مثبت 

خبر مالقات امام و اعالن استعفای رسمی خود از انجمن حجتيه . دبرخورد کنن
را گفت و از آقای قاسمعلی ظهير نژاد رئيس ستاد مشترک ارتش و هم از عدم 
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  )٢۴۶آرمش و چالش، ص (» .اطالع از تصميمات جبهه گله داشت

عصر، آقای سرهنگ دمحم سليمی آمد؛ در باره مسائل «،١٣۶٣بهمن  ٢۶جمعه
، بحث شد وبنا به نظر امام، اگر به طوررسمی و صريح، انحالل انجمن حجتيه

به سوی سرنوشت، ( » .انجمن اعالن بنمايند،امکان دفاع از افراد فراهم می شود
  .)۵٠٩ص 

آقای ری شهری اطالع داد که احمد کاشانی « ، ۶۵آبان  ١۴چهارشنبه 
اعالميه در نماينده نطنز، به جرم شرکت در گروه زير زمينی از نظاميان که 

هشتمين شماره آن . جهت تفرقه بين ارتش و سپاه می دادند، دستگير شده است
باهنر مراجعه کرد ] دمحم رضا[آقای . اعالميه در منزل وی برای پخش آماده بوده

جريان را گفتم و وعده دادم برای حل مشکل . و در اين باره توضيح خواست
  .)٣٣۶اوج دفاع، ص(» .کمک کنم

سيد احمد مصطفوی کاشانی نماينده مردم نطنز «  ، ۶۵آبان  ١۵پنجشنبه   
در مجلس شورای اسالمی به همراه چند تن از افسران ارتش هفته گذشته به 

اين عده به حکم . اتهام تحريک ارتشيان عليه سپاه پاسداران بازداشت شد
و  اتهام کاشانی، تنظيم، تهيه و تکثير. دادستانی نيروهای مسلح دستگير شدند

توزيع اطالعيه هائی بوده است که در آن ارتشيان عليه سپاه پاسدارن تحريک 
اين : " روابط عمومی وزارت اطالعات در اين باره اعالم کرد. می شده اند

شبنامه ها با الهام از ضد انقالب در حساسترين مرحله دفاع مقدس ملت مسلمان 
های جنگ به مسائل غير  ايران منتشر شد تا توجه نيروهای مسلح را در جبهه

نشريه گزارش از انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم در ."   واقعی بکشاند
به دنبال مسائلی که حول و حوش تغيير در فرماندهی : " اين زمينه نوشت

نيروی زمينی ارتش اتفاق افتاد، نيروهائی از جناح راست با استفاده از 
اقدام به برخورد با مسائل جنگ کرده و با  اطالعاتی که از اين جريان داشتند،

در اين رابطه احمد . امضاهای مجعول اطالعيه ها و شبنامه ها صادر کردند
کاشانی نماينده نطنز در مجلس و نيز چند تن از سران ارتش که سابقه فعاليت در 

ارتش و سرهنگ  ٢انجمن حجتيه داشته اند، از جمله سرهنگ کتيبه رئيس رکن 
تهام شرکت در انتشار مسائل تفرقه افکنانه بين سپاه و ارتش، توسط آگاه به ا

  .)٣٣٧اوج دفاع، ص (» .وزارت اطالعات دستگير شدند
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  :توضيح در مورد مطلب فوق

آقای سرهنگ صياد شيرازی را از  ۶۵در فروردين و ارديبهشت سال  -١
ی آقای سرهنگ حسنی سعد ۶۵فرماندهی نيروی زمينی برداشتند ودر مرداد 

ماه هم سرهنگ  ٢به عنوان فرمانده جديد نيروی زمينی منصوب شدواين مدت 
  .جمالی جانشين نيروی زمينی ارتش وظايف فرمانده ارتش را به عهده داشت

مسائلی که حول و حوش تغيير در فرماندهی نيروی زمينی «  منظور از -٢
زمينی ارتش برداشتن صياد شيرازی از فرماندهی نيروی ، »ارتش اتفاق افتاد 

زی هم جزو انجمن ه فوق معلوم می شود که صياد شيرابا توجه به نکت. است
و به احتمال قوی صياد هم در نوشتن شبنامه ها دست داشته . حجتيه بوده است

چون از يکی . و اطالعات الزم را  به احمد کاشانی و گروه خود می داده است
آبشان توی يک جوی نمی  دوسال به اينطرف صياد شيرازی با محسن رضائی

جدی پيدا  ر سر فرماندهی نيروهای مسلح مشکلرفت و مرتب صياد با سپاه ب
  .کرده بود  

علت اينکه خود صياد را دستگير نکردند، اينکه اگر او را دستگير می  -٣
برای استفاده از  ۶٣تا سال های  ۵٨چون از سال . کردند، تف سر باالئی بود

عنوان يک متخصص درجه يک  نش با بنی صدر بهددارو قراروی و رو در 
مرتب او را حلوا حلوا می کردند و او را به فرماندهی نيروی زمينی نظامی، 

ارتش  وبا اين حساب که او ارتش و سپاه را همآهنگ و يکی . ارتش رساندند
بعد از اينکه صياد جای امير ارتشی نظير تيمسار . را در سپاه ادغام می کند

سال سابقه استادی تاکتيک  ٧فالحی شاگرد اول دوره دانشکده فرماندهی با 
سال سابقه و  ٢۵نظامی در دانشکده فرماندهی ستاد نيروی زمينی ارتش، و با 

رمانده نيروی زمينی ارتش تجربه کاری، از فرماندهی دسته تا لشکر و سپس ف
شايد فکر نمی کرد . ش دادندشد، را گرفت و به فرماندهی نيروی زمين صعود

که او را برای اين هدف که ارتش را در سپاه ادغام و يا تضعيف کند، اين قدر 
در صدد برآمد که به فرماندهی کل وی . هنداوانه زير بغلش گذاشته اند

و سپاه هم . رتش هر دو به فرمانش در آيندنيروهای مسلح در آيد و سپاه و ا
اين . که هدفش تسلط کامل بر ارتش بود، چنين امری برايش غير ممکن بود

حال نمی شد که . بود که رو در روی هم قرار گرفتند و در نتيجه او را برداشتند
ياری از رشته های که در اين صورت بس. او را هم دستگير و روانه زندان کنند
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از اتمام جنگ خانه نشين و  اين بود که بعد. از و پنبه می شدب شده، بهم بافته
  .بی پوشش شد و ترورش سهل و آسان گشت

مراجعه نمايندگان خط راست، برای نجات آقای « ، ۶۵اسفند  ٢٠چهارشنبه 
خود من هم مايلم نجات يابد، . احمد کاشانی از زندان، اين روزها زياد شده است

  .)۵٩۶اوج دفاع، ص (» .ی شوندولی کسانی هم مانع م

آقای علی فالحيان قائم مقام وزير اطالعات «  ،۶۶ارديبهشت  ٨سه شنبه 
رهبر حزب [بقائی ] مظفر[و در باره دکتر محمود کاشانی که دکتر... آمد

  .)٨٧دفاع و سياست، ص (» .در باره او اعترافی کرده است] زحمتکشان

  :توجه

دکتر مظفر بقائی رهبر «  :آمده استدر پاورقی همين صفحه اين توضيح 
در فروردين   - ١٣٣٢مرداد  ٢٨از احزاب دوره کودتای  -حزب زحمتکشان

در خبر دستگيری دکتر بقائی در روزنامه های . در کرمان دستگير شد ١٣۶۶
در بازرسی از منزل وی : يک مقام آگاه گفت: " چنين آمده است ١٣۶۶سال 

حزب زحمتکشان و اشياء و نشريات غير  مقادير زيادی از اسناد مربوط به
مظفر . مشروع که حاکی از انحرافات اخالقی وی است، به دست آمده است

و پس از آن، ارتباط نزديکی با عوامل  ١٣٣٢مرداد ٢٨بقائی در دوره کودتای 
احتماالً دستگيری مظفر بقائی در ارتباط با پرونده . کودتا و بيگانگان داشته است

سيد احمد کاشانی نماينده مجلس شورای ." نی صورت گرفته استسيد احمد کاشا
به اتهام تالش برای ايجاد اختالف ميان سپاه و ارتش  ١٣۶۵اسالمی در سال 

شهيد حسن آيت نماينده دوره اول مجلس . جمهوری اسالمی باز داشت شده بود
  .) ٨٧دفاع و سياست، ص (». شورای اسالمی نيز از نزديکان بقائی بود

  :به چند نکته مهم اشاره شده است مطلب فوق توضيح در

  .بقائی با سيد احمد کاشانی و آيت در ارتباط بوده است -١

در پرونده احمد کاشانی ارتباط وی با بقائی و همکاريش با وی معلوم  -٢
  .شده است

آيت از نزديکان بقائی بوده و ضمنی می رساند که با احمد کاشانی و  -٣
  .  ته استبقائی همکاری داش
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زعمای حزب جمهوری و  با در هر حال افسران فوق هم با ارتش و هم    
عليرغم خواست حزب  -انتخاب بنی صدر ه همکاری می کردند و بعد از سپا

اختيار گرفتن  فرماندهی کل  به رياست جمهوری و با در -جمهوری اسالمی 
و پرداختن به باز سازی ارتش وجمع و جور کردنش، و بويژه بعد از اينکه  قوا 

وی در بين نيروهای مسلح از محبوبيت برخوردار شد، و توانست ارتش عراق 
را زمين گير و عراق را قدم به قدم وادار به عقب نشينی و پذيرش صلح با 

و از . ختقبول خواسته های ايران کند، حزب جمهوری اسالمی را نگران سا
در اين خصوص نکته . طريق عوامل خود در ارتش به کارشکنی پرداختند

  :   آقای هاشمی به آقای خمينی گويا است. ١١/١٣۵٩/ ٢۵ششم از نامه مورخ 

در خصوص جنگ و فرماندهی ارتش، مطالب و احتماالت زيادی  -۶« 
می، فرماندهی به خاطر ناهمآهنگی و وحشت از نيروهالی خالص اسال. داريم

که منافع مشترک پيدا  –مايل است نيروهای غير اسالمی را در ارتش حاکم کند 
خلبان . و نيروهای خالص دينی را يا منزوی و يا منفصل نمايد –کرده اند 

شيرودی که سمبل ايمان و شجاعت و تالش است، در پادگان ابوذر به من می 
ست مؤمنان را کوتاه گفت که امروز ايمان می جنگد نه تخصص و می خواهند د

وحشت . کنند، ايشان همراه و همرزم خلبان کشوری و خلبان شهيد آشوری است
احتمال اينکه ! داشت و به من گفت پيامش را به شما بگويم و ضبط هم شده

مديران جنگ به علل سياسی طالب طوالنی شدن جنگ باشند، وجود دارد  و اين 
بنی صدر به منظور تضعيف دولت و احتماالً آقای . احتمال تکليف آور است

مخصوصاً کمبود ... برای اجرای منويات آمريکا و –بعضی ها هم باشند  –شايد 
در اين مورد الزم است، جنابعالی سريعاً . مهمات و اسلحه قابل توجه است

فکری بفرمائيد و بهتر است در يک جلسه طوالنی و محرمانه با دوستان مورد 
با حضور ... د شيرازی، نامجو، سليمی، شيررودی واعتماد ارتشی نظير صيا

  ) ۶٢(» . ماها در خدمتتان بحث و تصميم گيری شود

و واگذاری فرماندهی کل بنی صدر به رياست جمهوری قبل ازانتخاب      
وزارت دفاع بود و در ارتش با سلح به وی، آقای خامنه ای معاون نيروهای م

ه بنی صدر و اطالع اينجانب آقای خامنه بنا به گفت. افرادی حشر و نشر داشت
ای تعدادی از افسران را برای همکاری نزديک به بنی صدر معرفی کرد که از 
جمله آنها ناخدا افضلی، سرهنگ عطاريان و سرهنگ سليمی و سرگرد صياد 
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و دو افسر بعدی يعنی . که دو افسر اول، توده ای از کار درآمدند. شيراز بود
گرد صياد شيرازی عضو انجمن حجتيه و در ارتباط  با سرهنگ سليمی و سر

و در نامه رفسنجانی به خمينی از صياد . احمد کاشانی و دکتر آيت بودند
ظير صياد دوستان مورد اعتماد ارتشی ن«  شيرازی و سليمی به عنوان 

دوستان محرماِن مورد اعتماد حزب جمهوری و و  » شيرازی، نامجو، سليمی،
البته دقيقتر آنست که بگويم نفوذی های  .در ارتش ياد شده بودرفسنجانی آقای 

  .حزب جمهوری و روحانيت در ارتش عليه نبی صدر

که افضلی افسری کاردان بود «   : بنی صدر در اين مورد توضيح می دهد  
و پيروزی در جنگ دريائی و برای تمام مدت جنگ از صحنه بيرون رفتن 

اما صياد شيرازی را با وجود . رزش او بودنيروی دريائی عراق، کار پر ا
مخالفت مسئوالن ارتش، با دادن دو درجه، مسئول فروخواباندن آتش جنگی 

در عمل، جز بی کفايتی از خود بروز . کردم که جنگ افروزان، افروخته بودند
از آن نيرو، . نفری، در سردشت، محاصره شد ۵٠٠تا اينکه با نيروئی . نداد

آنها شهيد : چون از او بازخواست کردم، پاسخ داد. کشته شدند تن ۴٠٠بيشتر از 
آيا شما عزرائيل هستيد و مأمور : از او پرسيدم!. شده اند و به بهشت می روند

روز اول به شما نگفتم قرار نيست در . فرستادن جوانان مردم به بهشت؟
 کردستان همديگر را بکشيم؟ قرار است آتش جنگ را خاموش کنيم؟ قول آن

استاد چينی را به شما خاطر نشان نکرده ام که جنگ پيروز جنگی است که 
بدون بکار بردن اسلحه، پايان بپذيرد؟ شما بی کفايتی خود را خواسته ايد با مايه 

بی درنگ، او را از کار برکنار . گذاشتن از جان جوانان مردم، جبران کنيد
  ) ۶٣( .»کردم

کنم که هم سپاه و هم آقای صياد در همين جا اين نکته را خاطر نشان 
شيرازی کمبود تخصص و علم  فرماندهی  و تاکتيک نظامی را می خواستند با 
فرستادن جوانان دم توپ و حنثی کردن ميدانهای مين جبران کنند و از قضا بعد 

از برکناری صياد از فرماندهی نيروی زمينی ارتش آقای هاشمی رفسنجانی  
کرد اين  البته اگر هم او تأييد نمی. کرده است يک چشمه از آن را آشکار

از جوانان در ميدانها جنگ به عنوان گوشت دم توپ واقعيت که سپاه و صياد 
اما آشکار . و خنثی کردن ميدانها مين استفداده می کردند، چيزی نمی کاست

  .شدنش بوسيلۀ آقای هاشمی بر اهميت مسئله می افزايد
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طلب شهادت نيروی و شيرازی صياد  
  

ی جانشين فرمانده[ رضائی و جمالی  آقايان« ، ۶۵ارديبهشت  ١دوشنبه 
از جبهه تلفنی از استحکام خطوط و همکاری مطلوب .] ن. نيروی زمينی ارتش

) س(بين ارتش و سپاه راضی بودند و خواستار انحالل تيپ حضرت ابوالفضل
ميان واحد های  اين تيپ را آقای صياد با شرکت افراد داوطلب شهادت از. شدند

اينها مدعی اند که خروج افراد مؤمن از واحد . ديگر ارتش تشکيل داده است
با . های ارتش، باعث تضعيف ساير واحدهايی شده که نياز به افراد مؤمن دارند

اوج (» .رئيس جمهور صحبت شد  و قرار شد دستور انحالل آن تيپ را بدهند
گاه و بی اطالع از دانش به آوانان ناالبته سپاه و صياد از ج.)  ٧٣دفاع، ص 

عنوان نيروی داوطلب شهادت به نوعی مسابقه داشتند ولی خوب در اين مسابقه 
در «  :، می نويسد۶۴مرداد  ٩دست باال را سپاه داشت و آقای هاشمی در 

مجموع از عملکر چند ماهه اخير آقای صياد و ارتش به اين نتيجه رسيده ام که 
پاه در آفند کارهای بزرگ نمی تواند انجام دهد و سپاه هم  ارتش بدون حضور س

نيروی صف شکن . می داند که بدون ارتش نمی تواند عمليات بزرگ انجام دهد
در سپاهند و امکانات زمينی و هوائی و بسياری از پشتيبانی ها در اختيار ارتش 

شکن در  نيروی صف«  :توجه.) ٢٠۶-٢٠٧اميد و دلواپسی، ص (» . است 
که در ميدانهای مين برای خنثی کردن مين از آنها  يعنی جوانانی» سپاهند 

 . است قتلگاه جوانان مردم در واقع سپاه يعنی. در سپاه هستند استفاده می شود
  .تجربه تاريخی هم همين را گزارش می کند

نامه آقای هاشمی به خمينی قبل از  ذکر شود که استالزم البته اين نکته      
ی بحث و تصميم گيری در درخصوص در خواست تشکيل جلسه محرمانه طوالن

  در حضور آقای خمينی با زعمای حزب جمهوری اسالمی ومورد جنگ 
امجو، سليمی، شيررودی دوستان مورد اعتماد ارتشی نظير صياد شيرازی، ن«
نقشه و برنامه برای ختم غائله کردستان  که صياد شيرازی را، »...و

ه ببنی صدر هم با فشار حزب و . معرفی کرد به بنی صدر خامنه ایدارد،
که در  با دو درجه دادن به صياد شيرازی، منظور همآهنگی بين ارتش و سپاه

حاطر اين نکته را همين جا . وی  را سرهنگ تمام  کرد آن موقع سرگرد بود،
ه بدون انجام عمليات مشعشعی و يا حد اقل آزمون و تجربکه نشان کنم 
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عمل درستی نبوده است و آقای  دو درجه دادن،  مشخصی به افسری يک جا 
موجب دشمنی، دلخوری و  اذعان کرده است که اين عمل بنی صدر خود

با توجه به مطالب فوق در مورد صياد . ناراحتی افسران ديگر شده است
نامه های آقای  بنی صدر به آقايان  ، تحقيقيرازی و برای دقيقتر کردن ش

آقای بنی صدر . را بيان می کندتظری نکاتی را روشنی نخمينی، خامنه ای و م
نفر   ۴٠٠بعد از شکست صياد شيرازی در سردشت و به کشتن دادن بيش از 

  :به آقای خمينی چنين نوشته است ١٣۵٩شهريور  ٢٨در  تاريخ 

نجانب ستاد مشترك را تشكيل دادم و در قضيه كردستان خود اي... « -١    
لشگر را در اختيار او گذاشتم  ٣سرگرد صياد شيرازى را سرهنگ تمام كردم و 

و هر امكانى خواست تا جائى كه توانستم در اختيار او گذاشتم و چهار شنبه بعد 
از ظهر پس از چند ساعت بحث نتوانست نگويد كه اختيارات و لوازم جنگى 

. ام اين تجربه موفق بشود اين كسى نميتواند بگويد نميخواستهبنابر. داشته است
اما در كرمانشاه موافق صورت جلسات همه قبول داشتند كه تجربه شكست 
خورده است و در برابر تلفات زياد و استعمال بمب ناپالم كه خود سرشكستگى 

جوانان عضو . بزرگى براى جمهورى است، هيچ بدست نياورده است
ها  گفتند ضد انقالب نه در شهرها و نه در راه بطور روشن مى جهادسازندگى

اند و بايد پاكسازى بطور اساسى و همه جانبه  نيست در روستاها كمين كرده
آورند و در ارتش  بنابراين تكرار كارهائى كه تلفات بسيار ببار مى. انجام بگيرد

اند و اينها  و حاكم كردهكنند كه فرماندهان نادان را بزور بر ا اين فكر را القاء مى
. هنرى جز بكشتن دادن ندارند، كارى بغايت خطرناك و بازى با آتش است

 ١٢نفرى فقط  ۵٠٠گفت از ستون  عجب اينجاست كه خود صياد شيرازى مى
البته بعد از افتادن در دام و دادن تلفات سنگينى و . اند كرده نفر از او پيروى مى

ليم شدن بفشار را پذيرفت و با يك ارتش بدون نميتوان خطر ادامه اينگونه تس
  ) ۶۴(». ..فرماندهى قوى و بدون تزلزل خطر جنگ را پذيرفت

  

  ١٣۵٩اسفند  ١٢اى در تاريخ  نامه آقای بنی صدر به آقاى خامنه -٢

  حجت االسالم آقای خامنه ای« 

مطلبی را که خطاب به جانشين رئيس ستاد ارتش نوشته و فرستاده ايد، از 
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 ...بسياری جهات خالف دارد

و تنها افسريست كه چنين (با توجه به وضيعت ارتش و اينكه يك افسرى  - ۴
تمام مقررات نظامى را زير پا ميگذارد و هر روز از يكجا سردر مي ) ميكند

آورد و ديروز نيز در كميسيون دفاع مجلس بوده است، بجاى آنكه از راه رعايت 
حت و منع او از اينكارها برآئيد، اينطور مصلحت كشور الاقل درصدد نصي
فكر نميكنيد اينطور كارها موجوديت ارتش . ميخواهيد او را به ارتش تحميل كنيد

 ...؟)١(را بخطر مي افكند 

روزى اين شخص را اينجانب به درجه سرهنگى ارتقاء دادم براى اينكه 
ده است اصرار نماينده هماهنگى سپاه و ارتش باشد، اما با وضعى كه بوجود آم

 .انجامد براينكار جز به تشديد كينه و برخورد نمى

و وقتى طرحى به كميسيون دفاع مجلس ميرود و آن كميسيون دخالت در 
سلسله مراتب نظامى ميكند و در راديو اعالم ميشود، چطور ميتوان آنرا اجرا 

ين كرد؟ آيا اينكار جز باين معنى است كه مقصود از طرح جز اين نيست كه ا
در جاى خود ... شخص برغم همه مقررات بزور و جبر و تحقير فرماندهى و

ها و از روى انصاف، خود درصدد  بماند؟ اميدوارم با مالحظه اين واقعيت
  ) ۶۵(» .يارى رسانيد) الاقل در ارتش(جبران برآئيدواينجانب را دردفاع از نظم 

  

 ١٣۵٩سفند ا ٢٣نامه آقای بنی صدر به آقاى خمينى در تاريخ  -٣

آيند  البد مى. اينجانب ديشب در جلسه شوراى دفاع حاضر نشدم -٢...«  
اينهمه . كنيد امام يكبار محض رضاى خدا باينها بگويند شما فساد مى. خدمت امام

جوسازى راجع به صياد شيرازى و دخالت در امور داخلى ارتش و تحميل يك 
 است چه معنى دارد؟ افسر به ارتش كه باز روحيه همه را خراب كرده

درباره كردستان، عقيده اينجانب اينست كه دستهائى هست كه نگذارد كار  -٣ 
در آذربايجان غربی  .و صياد شيرازى را هم براى همين ميخواهند. تمام بشود

 نماينده معين کند، همراه دگفته ان به سپاه. نفر آماده  تسليم هستند ٢۵٠٠تا ٢٠٠٠
وجود دارد، اين  هزار دليل. برود، تا بحال خبری نشده است نمايندگان ديگر

بهرحال اگر اين عده تسليم بشوند، کار کردستان تقريباً تمام است . گوياترين آنها
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در اين باره تأکيد . و لشکر ما آزاد می شود و می تواند وارد خاک عراق شود
  )۶۶(» .امام ضرورت دارد

  ١٣۵٩اسفند  ٢۴ظرى در تاريخ نامه آقای بنی صدر به آقاى منت -۴

  حضرت آيت هللا منتظری« 

  اما بعد

تلگرام فرستادم می خواستم خود بخوزستان بيائيد از نزديک امور را  - ١
موجب جلب توجه نظاميان به روحانيت بشويد، تعبير به سوء . مشاهده کنيد

البد بلحاظ تبليغات شبانه روزی بر ضد رئيس جمهوری که هيچ گناهی . کرديد
اريخ آينده اين جز اين ندارد که می خواهد قسمتی از وطن شما از دست برود و ت

طور قضاوت کند که در عصر قاجار بلحاظ ندانم کاری روحانيت قسمتهائی از 
اقتصادی  و در عهد انقالب اسالمی مايه حياتشمال کشور بدست روسيه افتاد 

  .کشور يعنی خوزستان را باز با ندانم کاری از دست داد

ارتش است اينک هر روز مصاحبه و سخن و خطابه از قول شما در باره  - ٢
همان فرزند که اعالميه داديد ديوانه . عامل فرزند شما. و جملگی بنادرست

و هر حرفی در ضديت با اينجانب نزد . معلوم می شود عاقل شده است. است
  .شما می زند عين صواب است

گناه چيست؟ دو گناه بزرگ مرتکب شده ام با فرماندهی ايشان بر سپاه 
گفته است . با وزارت خارجه ايشان موافقت نکرده ام. پاسداران موافقت نکرده ام

من سروصدا کردم و آنچه را می خواستم . بآدم راه نمی دهند ،تا سرو صدا نکنی
حاال بدر و ديوار ...گرفتم و گمان می کند اينجانب هم تسليم هو و جنجال می شوم
مسئله يک فريب . می زند محض صياد شيرازی، اما مسئله اين افسر نيست

و فکر می کنند با  از گروگان گيری جمعی به قدرت رسيده اند. طرناک استخ
د کردها نمی خواهن. برايشان مسلم می شود ادامه جنگ، ايران برای هميشه

همانطوری که نمی خواهند جنگ با . و تسليم بشوند دست از جنگ بردارند
القاأت همين کسان البد نامه شما خطاب به شورای دفاع نتيجه . عراق تمام بشود

 .است که اين خط خطرناک را تعقيب می کنند

دكتر چمران معرفى كرد، اينجانب به او درجه . اين افسر را آقايان نميشناختند
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 :چند لشكر را تحت امر او گذاشتم و نتيجه چه شد؟. دادم

يا  ۴٠٧ارتشيان با او بغايت دشمن شدند بلحاظ اينكه در عمليات بى نتيجه  - ١
... ميليون تومان پول و بسيارى از ابزار جنگى و ۴۵فر كشته و زخمى و ن ۴۵٧

بدفعات شكايت و اعتراض شد كه مگر ما نظاميان موش آزمايشگاه . از بين رفت
هستيم كه بدست افسر توپخانه كه نه درس ستاد فرماندهى و نه تجربه دارد 

هماهنگى و ها كمكش كنند و موجب  جواب اين بود كه باتجربه. سپاريد مى
 .شود همكارى ميان سپاه و ارتش مى

اما او با ارتشيان راه نرفت، از صاحبان تجربه كمك نگرفت و با  - ٢
چند نوبت او را خواستم نصيحت . فرماندهان براه نافرمانى و تك روى رفت

در نتيجه روز بروز ناراحتى در ارتش بيشتر شد و در . كردم، سود نبخشيد
ضعى كه ما اسلحه و مهمات كم داريم و از خارج هم شرائط جنگ، آنهم در و

نميتوانيم بخريم، مساله روحيه مساله اصلى است و نميتوان گذاشت همان 
نافرمانى كه در درجه داران بوجود آمد و آن وضيعت را ببار آورد، خداى 

  .  ناكرده نزد افسران بوجود آيد و فاتحه ارتش و كشور خوانده شود

كفايت، درخواست بمب ناپالم كرد و امروز در دنيا  براى جبران عدم - ٣
موضوع تبليغات بر ضد جمهورى اسالمى ما شده است كه در حكومت مذهبى، 

و در كردستان بر نفرت . سوزانيم هموطنان مسلمان خود را با بمب ناپالم مى
با آنكه لشكر كردستان بدادش رسيد و باقى مانده واحد . عمومى از او افزوده شد

مى را به سردشت رساند، راه سردشت بكلى بسته شد و مردم در مضيقه نظا
هر چه راجع بكردستان بشما گزارش ميدهند دروغ است، . بسيار واقع شدند

ها فزونتر شده است و ما بجاى همه كار تنها زور بكار  ها بيشتر و مخالفت كينه
 .بريم مى

رفتند كه امن داده شود، فرماندهان لشكرها نزد اينجانب آمدند و برعهده گ - ۴
كنند و دو لشكر آزاد  آنها قسمت عمده نيروهاى دمكرات را از قاسملو جدا مى

باز در حاشيه . ميشوند و ميتوانند در خاك عراق وارد عمليات بشوند
 .دستورالعمل نوشتم با نظر صياد شيرازى عمل كنيد

يش درباره در تهران به كارهاى ديگر مشغول شد و هر روز گزارش گفتگوها
تزلزل و خشم فرماندهان . آوردند عزل فرماندهان و همه كاره شدنش را مى



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ١٥٤          )جاذ 

 .شد تا بدانجا كه دسته جمعى آمدند و گفتند استعفا ميدهيم نيروها زياد مى

كردم؟ اوالً چطور يك افسر جزء حق دارد از همه جا سر درآورد،  چه بايد مى
خود اين امر با فرهنگ نظامى  ...تلويزيون و منزل اين و محفل آن و مجلس و

ن ر نيست و فلج كننده است چه رسد باينكه بابت اين كارهاى دور از شأسازگا
 .يك افسر مسلمان به ارتش و فرماندهان نيز تحميل بشود

وقتى كار باين صورت درآمد، امروز وضعى شده است كه بقاء او بمعناى  - ۵
اران به ارتش تلقى ميشود و تحميل اين افسر از سوى گردانندگان سپاه پاسد

 .آورد هاى بزرگ ببار مى خداى ناكرده فاجعه

خواهد و اين بازيها را  متاسفانه اين حزب جمهورى، و ابواب جمعى مى
 .ميخواهد به ارتش بكشاند و براى دين و كشور شما خطرناك است

اين افسر به اينجانب كه رئيس جمهورى هستم و فرمانده كل قوا از سوى  - ۶
چگونه افسرى مكتبى است كه بدون صالحيت . ام، چند نوبت دروغ گفته استام

كند و در مقام توضيح  برد و نفله مى و بدون شور، واحدهاى نظامى را بجنگ مى
 گويد؟ بفرمانده خود، دروغ مى

بهرحال، مطلب وقتى بيشتر بر شما معلوم ميشود كه ببينيد در آذربائيجان 
تسليم هستند و همين معتقدان به جنگ مانع نفر آماده  ٢۵٠٠غربى حدود 

 .كند جنگ ايران را نابود مى. شوند، و اين افسر هم اسباب دست آنهاست مى

اين توضيحات را نوشتم كه اگر در نپرسيدن از كسى مسوول امور است، 
  ) ۶٧(» ...بعد از اين توضيحات نزد خدا، عذرى نماند. عذرى متصور باشد

نوشته شده، حکايت از اين دارد که  ۵٩همان سال نامه ها که در     
روحانيت و بويژه روحانيت حزب جمهوری چگونه برای تخريب در کار جنگ 
و بنی صدر از صياد شيرازی به عنوان وسيله استفاده می کرده و دست او را 

امر بر او مشتبه  مغرور هم صيادِ  .است برای تخريب ارتش باز می گذاشته
ده که اينها همه در سايه استعداد و توانائی او است که تصور می کر شده،

اينقدر او را به عنوان افسری مورد اعتماد توانا آگاه و مطلع در همه جا مطرح 
اين هم يکی ديگر از روش قدرت و خصيصه قدرت طلبان است که از . می کنند

اد افرادی به عنوان وسيلۀ تصاحب قدرت استفاده می کنند و وقتی که آن افر
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فه وسيله شدند و آن ها را به هدفی که در نظر داشتند رساندند، آنوقت وظي
ه و بايد به نوعی که برايشان ضرر نداشته باشد اشان را خاتمه يافته تلقی کرد

يکی از داليل حذف اينگونه افراد اين است که . و يا کم ضرر باشد حذف شوند
کنند که مطرح شدن و  بر اثر غروری که به اينان دست می دهد، تصور می

صدر نشين کردنشان به علت  استعداد و توانائی آنها است و نمی توانند و يا 
نمی خواهند، فکر کنند که می خواهند از آنها به عنوان وسيله و گوش به 

با توجه به آنچه در فوق . فرمان استفاده کنند و صياد شيرازی بدين دام افتاد
چرا و چگونه به ناحق بعد از اينکه صياد جای آمده بايد معلوم شده باشد که 

سال  ٧امير ارتشی نظير تيمسار فالحی شاگرد اول دوره دانشکده فرماندهی با 
سابقه استادی تاکتيک نظامی در دانشکده فرماندهی ستاد نيروی زمينی ارتش، 

سال سابقه و تجربه کاری، از فرماندهی دسته تا لشکر و سپس  ٢۵و با 
نيروی زمينی ارتش  شد، را گرفت و به فرماندهیی زمينی ارتش فرمانده نيرو

شايد فکر نمی کرد که او را برای اين هدف که ارتش را در . صعود کرده است
تصور  ين قدر هنداوانه زير بغلش گذاشته اند،سپاه ادغام و يا تضعيف کند، ا

وده است می کرده که همۀ اينها به خاطر استعداد، کاردانی و توانائی خودش ب
و بايد سپاه زير فرماندهی ايشان قرار بگيرد، ولی بعد که حاضر نشده است 

و گهگاهی امر ونهی می کرده، چاره را در حذفش باشد تابع و گوش به فرمان 
حال با توجه به مطالب فوق و با توجه به يادداشتهای روزانه آقای . ديده اند

ه فرماندهی نيروی زمينی هاشمی رفسنجانی، بعد از صعود صياد شيرازی ب
توجه . ارتش تا برکناريش از اين نيرو  و ترورش قدم به قدم به پيش می رويم

  :کنيد

باشد سپاه نظر زير ارتش بايد شکست با ولو  
بعضی ها فکر می کنند،  « :می نويسد ۶٣مرداد  ٢١آقای هاشمی در 

اجرای عمليات زير نظر ارتش  را  ،فرماندهان سپاه برای کم رنگ کردن ارتش
به سوی ( ».ولی او اين نظر را قبول ندارد و درست نمی داندذيرند نمی پ

حال توجه کنيد که چگونه خودش به خودش دروغ می  .) ٢٣٨سرنوشت، ص 
وان است، از باب طوالنی افر اش اشتهای روزانهدنمونه در سرتاسر ياد. گويد

  :آيدنشدن فقط چند نمونه در زير می 
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عصر، آقای صياد شيرازی و آقای محسن رضائی آمدند؛ « ،۶٣مرداد  ٣
پيشرفت مهمی . را آوردند] در باره انجام عمليات[نتيجه مذاکرات و مشاورات 

ً مخالفت خود را با  در تصميمات الزمه مشاهده نشد و آقای  رضائی، رسما
ی اجرای اعالن نمود؛ ضمن آمادگی نشان دادن برا ٨اجرای طرح والفجر 

) . ٢٠٧به سوی سرنوشت، ص(. » دستور، تا کنون تظاهر به مخالف نداشتند
  .از جانب رضائی نوچه هاشمی است تتنها مخالف

آقای رفسنجانی در پائين همين صفحه از قول سردار غالمعلی رشيد، يکی از 
، نگاه ۶٣از فروردين سال « که آقای رضائی  :فرماندهان ارشد سپاه می گويد

فرماندهی سپاه برای عمليات به منطقه هور معطوف بوده است؛ هم برای 
دوروغی که آقای منتظری آن را در خاطرتش برمال کرده [ پيروزی های خيبر 

و گسترش بيشتر در هور و هم برای ادامه شناسائی ها در عمق که ] ن.است
ن اين در حالی است که دشم. سپاه صورت می گيرد" نصرت"توسط قرارگاه 

هنوز به ادامه بمباران در جزاير مجنون و آب اندازی در جزيره و تالش برای 
ايده کار مجدد در هور از همان . خارج کردن جزاير از دست ما ادامه می دهد

زمان در ذهن برادر محسن رضائی شکل گرفته بود، منتها علنی نمی کند و تنها 
که قرارگاه نيروی زمينی   ۶٣ با قرارگاه نصرت آرام آرام کار می کند تا مرداد

دست اندرکار اصلی طراحی و اجرای عمليات، اين سکوت ادامه پيدا  ،ارتش
به ) انجام نشده ٨و والفجر ٧والفجر (می کند و اختاللی در طرحهای ارتش 

وجود نمی آورد، اما بعد از اينکه طرحهای مزبور به کلی منتفی گرديد، فکر 
  .» می کندعمليات مجدد در هور را علنی 

آمد، ] فرمانده نيروی زمينی ارتش[آقای صياد شيرازی « ، ۶٣مرداد  ٨
گزارشی از نظريه مسئوالن ستادها و قرارگاهها داد و تأکيد بر ضرورت انجام 

صر، با حضور آقای خامنه ای، ع. در مورد طرح توضيح داد. عمليات داشت
رح از طصياد . ايان صياد و محسن رضائی داشتيمای با آقجلسه 

پس از مقداری بحث ، . قای رضائی مخالف بوددفاع کرد ولی آ) ٧والفجر(اروند
معلوم شد که ايشان به طور کلی با عمليات در جنوب مخالف است و از اول هم 

به ايشان اعتراض شد که چرا چند ماه وقت مملکت و اين همه . مخالف بوده اند
ه اند؛ جواب درستی نداشت و نيروها را تلف کرده و با صراحت برخورد نکرد

آقای خامنه ای پيشنهاد . طرح درستی برای عمليات، در جای ديگر هم نداشت
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کردند که فرماندهی عمليات جنوب را به آقای صياد واگذار شود، که قبول 
محسن رضائی . من هم پذيرفتم و قرار شد با امام در ميان بگذاريم. دارند

عيد است، با فرض مخالفت فرماندهان سپاه، ، البته ب.ناراحت و جلسه ختم شد
به سوی ( » .عمليات وسيع را بشود سامان داد ولی مشکل را بايد حل کرد

  .)٢١٣سرنوشت، ص 

چون می داند کسی نمی تواند از او بازخواست کند، ظاهراً  آقای هاشمی
مرداد چون طرح مال ارتش بوده است ايشان  ٨و  ٣موش می کند که در افر

ت سپاه با ارتش آوده شده و فاز باب نمونه دو مثال از مخال. مخالفت کرده است
   .تشاداال تا حاکم کردن سپاه بر ارتش مخالفت دائمی 

  ارتش های اسلحه و امکانات تصاحب و کردن مضمحل
مايملک ارتش چه به لحاظ سپاه از همان روزهای اول هدفش را بر تصاحب 

پادگانها، پايگاههای مختلف و چه به لحاظ ادوات سبک و سنگين نظامی قرار 
و در حقيقت چون آقای خمينی و روحانيت حاکم قصد داشتند که سپاه  . داده بود

به نيروی فائقه نظامی کشور تبديل شود، راهی جز اينکه گام به گام سپاه و يا 
مايملک و امکانات ارتش قديم بنا کنند، وجود ارتش جديد را بر تصاحب 

آنها هم با قدرت ديکتاتوران حاکم و با در دست داشتن دادگاههای . نداشت
انقالب و انقالب ارتش و دادگاههای صحرائی زمان جنگ به همه جا دست 

نيروی سه گانه ارتش . اندازی می کردند و کسی و نيروئی هم جلودارشان نبود
دن با شمشير های مختلف فوق توان مقابله از آنها سلب شده هم  با روبرو بو

و راهی جز تن دادن به خواست آنها و دست به تالشهای مذبوحانه زدن در 
هوا  سپاه به پادگانها، اسکله های دريائی، فرودگاهای نظامی و. خود نمی ديدند

 که از جمله می شود به ندازی می کرددست انيروز و بيمارستانهای ارتش 
 فرودگاه هوا نيروز اصفهان، ساختمان ارتش در سقز، پادگان پرندک،

بد نيست که به بخشی از تصاحب ادوات . بيمارستان نيروی هوائی اشاره کرد
  :  نظامی ارتش توسط سپاه هم اشاره شود

در اين روز ، فرمانده کل سپاه، نامه «  آورده که ۶٣مهر ٢آقای هاشمی در
ه برادر ب: " ينی ارتش نوشته که در آن آمده استای به فرماندهی نيروی زم

از برادر محسن رضائی ، خواهشمند است عزيز سرهنگ صياد شيرازی 
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الف تحويل هزار : اقدامات زير را انجام و نتيجه اقدامات را کتبی اعالم داريد
ارائه  - ب. دستگاه نفر بر تعميری به وزارت سپاه جهت عملياتی کردن آنها

فروند  ١٠٠فروند شنوک و  ٢٠کی الزم بر ای آماده کردن ليست قطعات يد
به برادر حاج محسن رفيق دوست و تعيين يک نماينده پيگير و مطمئن ،  ٢١۴

برای تهديد شعيبيه و هدفهای  ١٨٢و١٧۵تعيين يک کميته توپخانه برد بلند  -ج
الزم ديگر و برآورد قبضه و مهمات الزم و طرح تير آتش و ديده بان های 

  » .وذی الزمنف

زی، نوعی امريه رادر حقيقت نامه فوق از رضائی فرمانده سپاه به صياد شي 
  .و تحکم است که مقامی باال دست به مقام زير دست خود صادر می کند

آقای رئيس جمهور، تلفنی گفتند، اعالن نيازها برای عمليات «  ،۶٣مهر ١٢ 
قابل تأمين نيست و احتمال از طرف سپاه، آنقدر زياد است که قسمتی از آن 

  .) ٣١٩به سوی سرنوشت، ص (  ».دارد، بهانه باشد

با صياد شيرازی تلفنی صحبت کردم و خواستم تاو انداز تحويل «  ،۶۴آذر  ٧
  .)٣۴۵اميد و دلواپسی، ص (» .بدهدسپاه 

بعد از مالقات امام با فرماندهان . آقای صياد شيرازی آمد«  ،۶۴دی  ٢
امام در جمع فرماندهان به آنان ابالغ . امام راضی بود ارتش، از صحبتهای

کرده بودند که اختيارات فرماندهی کل در جنگ به من واگذار شده است و 
راجع به اقالمی که سپاه از ارتش برای عمليات می . خواسته بودند اطاعت کنند

ماندهی نيز در باره ستاد مشاور فر... خواهد، توپخانه، هلی کوپتر، پل اّراده، و
  » .مذاکره کرديم

. آقايان رضائی و رفيق دوست پس از زيارت امام آمدند«  ،۶۵شهريور  ٢۶
در باره جنگ و سپاه و هلی کوپترهائی که به امر امام، ارتش بايد تحويل سپاه 

مايلند به مناسبت سالگرد دستور امام در خصوص تأسيس سه . بدهد، صحبت شد
من برای پرهيز از . سپاه، مراسم داشته باشندنيروی زمينی و دريائی و هوائی 

  .)٢۶۵-٢۶۶اوج دفاع، ص (»  .ناراحتی ارتشی ها موافق نيستم

  سياست انگليسی ها. می خواهد با پنبه سر ارتشی ها را ببرد

آقای خامنه ای در مورد تحويل تانکهای اسکورپيون ارتش به «، ۶۵بهمن  ٨
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  .) ۴۴۵ اوج دفاع، (» .سپاه دستور دادند

عصر از سپاه آمدند و خواستار امکانات رزمی و توپخانه « ،۶۵بهمن  ١٠
  )۴۴٧اوج دفاع، ص (» .ای از ارتش برای جنوب شدند

در باره دستور امام در خصوص تحويل وسائل زرهی و «  ،۶۵بهمن  ١٢
توپخانه از ارتش به سپاه، در جواب درخواست آقای رضائی که از من و آقای 

ايشان گفت به اختيار قرارگاه . د اقدام کنيم، مشورت کردمخامنه ای خواسته ان
  .) ۴۴٩اوج دفاع، ص (» .خاتم باشد و تصميم قرارگاه را ايشان قبول دارند

آقای رضائی نامه به امام نوشته و درخواست «  ،۶۵بهمن  ١۴سه شنبه 
. شنی دار و ده گردان توپخانه کرده است ۵٧يکصد نفربر و سه ضد هوائی، 

تأمين  ۵م به من و آقای خامنه ای نوشته اند که نياز های کربالی امام ه
ره در با. آقای حسنی سعدی همراه سه فرمانده نيروی زمينی آمدند...شود

نظر . دستور تحويل آن را داده اند ، مذاکره شد نيازهای درخواستی سپاه که امام
اکثر به کانال زوجی آنها اين است که با اين ابزار هم، سپاه با تلفات زياد، حد 

باالخره با مشورت دکتر روحانی، ذيل دستور امام به نيروی زمينی ....می رسد
ارتش نوشتم که اقالم درخواستی برای مدت پنج هفته در کنترل عمليات سپاه 

  .)۴۵٣و۴۵٢اوج دفاع،  ص ( » .قرار دهند

صحرائی نظامی دادگاه به تهديد و ارتش  
آنها را مطيع و سربفرمان کردن، شمشير  برای به مهميز کشيدن ارتش و

از اول انقالب و بويژه  دادگاههای انقالب ارتش و دادگاههای صحرائی،برنده 
  .در طول جنگ  باالی سر آنها نگاه داشته بودند که دست از پا خطا نکنند

ظهر آقايان رازينی، اتابکی، علی يونسی و مصطفی « ،۶۵ارديبهشت ١٠
در خصوص تشکيل دادگاه صحرائی برای محاکمه پور دمحمی برای مشورت 

های صحرائی فقط دادگاه )٨۴ص اوج دفاع، ( » نظاميان متخلف در جنگ آمدند
سپاهيان که خود قوه قضائيه را در اختيار  و نه سپاه زيرا برای نظاميان است

چه کسی جرأت دارد به  اين دادگاهای صحرائی می پردازند، به کارِ  ، ودارند
  :  سپاه بگويد باال چشمش ابرو است

برای . عصر، دادستانها و حکام شرع سپاه سراسر کشور آمدند«، ۶٣آذر  ١۵
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دستگاه قضائی سپاه عهده دار يکی از حساسترين و . مفصل صحبت کردمآنها 
  .)۴١٩به سوی سرنوشت، ص ( » ضروری ترين کارها می باشد 

ازابواب جمعی های نظامی و انتظامی ه دادگا بازجويانت و بازپرسان و قضا
نيروی سپاه هستند، حتی بسياری قضات و بازپرسان و بازجويان دادگاه های 
انقالب، دادگستری، که در کسوت روحانيت اند، اما باز به نوعی از افراد سپاه 

  .هستند

آقای علی رازينی تلفن کرد و از عدم همکاری فرماندهان « ، ۶۵خرداد  ١٢
  .) ١١۶اوج دفاع، ص (» .ارتش با دادگاه زمان جنگ گله داشت

آقايان علی يونسی و مصطفی پور دمحمی آمدند و گزارش « ،۶۵شهريور  ٩  
برای ادامه کار سياست مشخص خواستند . کارکرد دادگاه تخلف جنگی را دادند

  .)١۶۴ج دفاع، ص او(» .که بحث شد

احمد آقا تلفنی گفت، نامه ای از سرهنگ حسنی سعدی به «  ،۶۵بهمن  ١۵
امام رسيده که نوشته تحويل اين همه امکانات به سپاه برای ارتش مشکل است و 
امام دستور داده اند که در جواب نوشته شود، الزم است از دستورات فرماندهی 

اوج دفاع، ( ».فر زمان جنگ استاطاعت شود و تأخير موجب کي) من(جنگ 
  .)۴۵۴ص 

شيرازی صياد بيهوده تالش و سپاه منگنه در ارتش  
صياد به خيال واهی خود تالش مذبوحانه ای می کرده  که برای  سپاه و      

وچون به . ارتش فرماندهی واحدی که در اختيار ارتش باشد، بوجود آورد
خودش مغرور بوده، نمی توانسته به اين مسئله روشن توجه کند که سران 
 جمهوری اسالمی هدفشان از کار انداختن و بی خاصيت کردن ارتش است ولی

در طول زمان چاره ای جز به فر مان عمل کردن نمی بيند و در نتيجه گام به 
  .     حذفش نزديک می شود زمانِ  بهگام 

صياد شيرازی فرماندۀ نيروی زمينی و محسن رضائی « ،۶٢ارديبهشت  ٢۶
صياد  می خواهد وحدت فرماندهی . بر سر فرماندهی عمليات اختالف دارند

  .)٨۴مش و چالش، صاآر( » .باشد وآن هم از ارتش و برای سپاه گران است
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صياد شيرازی معتقد است ارتش فرماندهی جبهه را داشته « ، ۶٢دی  ١١
. اکثريت با سپاه است. رمان آنها عمل کند؛ ولی عملی نيستباشد و سپاه زير ف

  .)٣٢۶آرامش و چالش،ص(»  .امام هم با تلخی دستور رفع اختالف داده اند

آقای صياد شيرازی برای وحدت فرماندهی و آن هم از سوی «،۶٢دی  ٢١
ارتش، تالش دارند؛ با امام هم در اين باره مالقات کرده و نتيجه ای نگرفته و 

  .)٣٣٢آرامش و چالش، ص (» .گرم به کار نيستدل

احمد آقا آمد ، از امام پيغام آورد که بگونه ای مشکل «  ،۶٢اسفند  ١٩
اختالفات آقايان صياد شيرازی و محسن رضائی را حل کنيم؛ گفتم مشکل 

  . )٣٩۶آرامش و چالش، ص (» .است

و ...  دعصر، آقايان صياد شيرازی و محسن رضائی آمدن«  ،۶٣مرداد  ٣٠
. موافق نبود] غرب کشور[آقای صياد شيرازی  هم با پيشنهاد سپاه در شمال 

ً باز همان مسئله فرماندهی  مقداری در باره اداره جنگ صحبت شد و تقريبا
مطرح گرديد؛ البته به شکلی حل مشکل، توسط آقای صياد شيرازی واحد، برای 

است  که ما در چه  کنايه از اين.) ٢۵٢به سوی سرنوشت، ص (» . نرمتر
  .او در چه خيال فلک يعنیخياليم و

صبح صياد شيرازی و رضائی آمدند؛ برای عرضه طرح « ، ۶٣شهريور ٨ 
آقای صياد طرحش را منقح و زمان بندی شده و . جامع خودشان برای جنگ

ولی آقای محسن رضائی . مکتوب عرضه کرد، نمونه ای از انضباط ارتش است
  .)٢۶۶به سوی سرنوشت، ص ( » .توضيح شفاهی دادتنظيم نکرده بود و 

. دو طرح آقايان صياد شيرازی و رضائی بحث کرديم«  ،۶٣شهريور ٩
» .و طرح صياد غير عملی تشخيص داده شد. طرح آقای رضائی را قبول کرديم

  .)٢۶٩به سوی سرنوشت، ص ( 

منقح و زمان بندی شده و «  شهريور طرح صياد ٨اين هم جالب است که در 
عرضه شده ولی روز بعد » .نمونه ای از انضباط ارتش است«که » مکتوب

طرح اوغير عملی تشخيص داده می شود و جالبتر اينکه چگونه طرحی که يک 
توب نبوده و شفاهی مطلب عنوان شده، روز بعد قبول کروز قبل حتی آماده و م

  .ايد ارتش کنار زده شودکه بالبته اين بدان جهت است . می شود
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طبق پيشنهاد خود صياد و . طرح آقای رضائی پذيرفته شد«  ،۶٣شهريور ١۴
موافقت امام، قرار شد محسن فرمانده عمليات و صياد به عنوان معاون اول او 

صياد با اينکه اين نتيجه، با . عمل کند؛ اما فقط خود ما از اين تصميم مطلع باشيم
به سوی ( « .ه بود، ناراحت بود ولی پذيرفتپيشنهاد خودش بدست آمد

  .)٢٧٣سرنوشت، ص 

شيرازی صياد  حذف برای آمادگی  
به بعد، صياد شيرازی با وجودی که تالش می کند، زير فرمان  ۶۴از سال 

د، آشکارا به اندازه کافی تضعيف شده می داننسپاه نرود، اما آنها که ارتش را 
يا حذف وکناره گيری پيش می برند تا صياد را به سمت  تابع سپاه کردن و 

  :  زمانش فرا رسد

آقای محسن رضائی آمد و گزارش ناقصی از عمليات بدر «،۶۴فروردين  ١۴
ولی مطلب قابل قبولی ارائه نکرد و به نظر می رسد که برای آينده هم . داد

  .طرح قابل توجهی ندارد

ارهای آينده را به در عالوه بر اين، او با طرح آقای صياد هم موافق نيست و ک
. وقت گرفتم که خدمت امام برسد. دست داشتن امکانات ارتش مشروط می کند

او پس از . همان مطالب را در باره ارتش گفته  -بنا به گفته خودش -در آنجا هم 
مالقات با امام برگشت و مذاکراتمان را تا ساعت يک و نيم بعد از ظهر ادامه 

فنی صحبت کردم ؛ ظاهراً از پيشرفت کار راضی با آقای صياد هم تل. يافت
قرار شد که برای گزارش کامل به تهران بيايد، اما ظاهراً عمليات بی . است

  .)۵٣اميد و دلواپسی، ص (» .تأخير نيست

من نمی دانم محسن رضائی از هاشمی اين مسئله فوق العاده جالب است و 
می رقصد و خواسته هايش  دارد که هر نوع که بخواهد با اوچيزهای سری چه 

  .را تحقق می بخشد

گزارشی از علت تأخير . شب، آقای صياد شيرازی آمد« ،۶۴فروردين  ٢٩ 
گفته می شود که فرماندهان . در عمليات ارائه داد و برنامه های آينده را گفت

اصلی سپاه مايل نيستند که در اين طرح با او همکاری شود، اگر چه خودش 
  .)۶٩اميد و دلواپسی، ص (» .راز نمی کندچنين سوء ظنی اب
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آقای صياد شيرازی آمد و ضمن ارائه گزارش پيشرفت « ، ۶۴ارديبهشت  ۶ 
برنامه عمليات، در باره مشکالتی که با سپاه و ارتش دارد، خواستار حمايت 

  . قوی شد

ن عالئی يکی از فرماندهان سپاه که همکار صياد شيرازی در يظهر آقای حس
ده است، آمد و از طرح آقای صياد شيرازی اظهار نارضايتی می عمليات آين

  .) ٨١اميد و دلواپسی، ص (» . کرد

که فرماندهان «  فروردين، ١۴ارديبهشت و گفته  ٢با توجه به هدف : توجه
وبا اين گفته » اصلی سپاه مايل نيستند که در اين طرح با او همکاری شود 

و ٢١و  ١۶به گزارش. رده استحسين عالئی طرح از هم اکنون شکست خو
  :ارديبهشت توجه کنيد ٢٧و ٢۶

. با آقايان صياد شيراز و محسن رضائی صحبت کردم«  ،۶۴اردبهشت  ١۶
 ٢٠گردان نيرو از سپاه برای انجام عمليات آتی خواسته، ولی سپاه  ٣٠صياد 

محسن رضائی مدعی است که نيرو بيشتر ندارد و . گردان واگذار کرده است
گردان نمی شود عمليات را شروع کرد؛ باعث تعجب  ٣٠گويد بدون  صياد می

او است که سپاه با داشتن بيش از صد هزار کادر سپاهی ثابت و اين همه بسيجی 
گردان نيرو تحويل دهد؟ گردانهای سپاه معموالً  ٣٠داوطلب، چگونه نمی تواند 

ران در ميان شب با آقای محسن رفيق دوست وزير سپاه پاسدا. سيصد نفری است
گذاشتم و گفتم اگر واقعاً چنين است، بايد لشکرهای سپاه را هم درهم ادغام کرد 

اميد و دلواپسی، ص (»  .که تشکيالت سپاه اين همه نيرو را پخش و بی اثر نکند
٨٩-٩٠(.  

اول وقت آقای صياد شيرازی آمد و گزارش برنامه « ، ۶۴ارديبهشت  ٢١ 
نجام طرح مأيوس است و مدعی است سپاهيان تمکين تقريباً از ا. عمليات را داد

  .)٩۴اميد و دلواپسی، ص (» .نمی کنند و پيشنهاد های ديگری هم داشت

احمد آقا هم ... با رئيس جمهور خدمت امام رسيديم«  ، ۶۴ارديبهشت  ٢  
در باره جنگ قرار شد بحث کنيم و راهی برای حل مشکل ...  حضور داشت

جه فرموده اند امام هم مثل ما تو. فرماندهی جنگ پيدا کنيمسليقه سپاه و ارتش و 
» .ای فرماندهان ارتش و سپاه، مشکل اصلی جنگ استکه اختالفات سليقه 

  .)٧۴اميد و دلواپسی، ص (
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د که مشکل، توجه نمی کند و يا نمی خواهد بکنآقای هاشمی رفسنجانی 
هيچکدام از  .مشکل تخصص و علم واطالع است مشکِل سليقه ای نيست،

دانشکده فرماندهی و ستاد نديده اند و اصالً علم و اطالع  سپاهفرماندهان 
اما بنا به خواست آقايان هاشمی و خمينی اين مشکل را قرار . نظامی ندارند

چگونگی حل  را در . است با عقب زدن ارتش و فرماندهی واحد سپاه حل کنند
  :  ددنباله يادداشت همين روز چنين ارائه می ده

در باره جنگ به . سپس در منزل احمد آقا جلسه سه نفره ای برگزار کرديم« 
اين نتيجه رسيديم که بايد تالش شود تا سرهنگ صياد شيرازی بتواند طرحش را 

اگر او نتوانست يا اجرای طرح شکست خورد، برنامه دراز مدتی با . اجرا کند
 -٣روی زمينی ارتش ادغام واحدهای سپاه و ني -٢وحدت فرماندهی  -١: اصول

تهيه ابزار و لوازم برای يک جنگ  - ۴تعيين مدت الزم برای هدف مشخص 
دفاع محکم در دو دوره تالش، برای آمادگی دفاعی تهيه شود و به  -۵وسيع 

امضای امام برسد که مشکل سپاه و ارتش، برای دوران بعد از جنگ هم حل 
  .) ٧٧اميد و دلواپسی، ص (» .شود

شب صياد شيرازی و محسن رضائی و رحيم صفوی « ،۶۴ارديبشت  ٢٧
اتفاق ندارند و اين اختالف نظر سپاه و . در باره جنگ مذاکره کرديم. آمدند

طرح ادغام سپاه و . ارتش مايه ضعف است؛  در مذاکره به جائی نرسيديم
اميد (» .نيروی زمينی را مطرح کردم که سپاهيان راضی و صياد ناراضی شدند

  .)٩٩ص  و دلواپسی،

شيرازی صياد  حذف زمان رسيدن فرا  
از طريق عوامل خود در ارتش و سپاه با  ۶۵آقای هاشمی و رضائی از سال 

وادار به کناره گيری  قدم به قدم  فشار و در منگنه قراردِن صياد شيرازی او را
  :و استعفا می کنند

جانشين فرمانده نيروی زمينی [آقای سرهنگ جمالی «  ،۶۵فروردين  ٢ 
آمد و گزارش داد که ديشب نيروهای ارتش در پنجوين بخشی از آنچه ] ارتش

از اطرافيان خاص سرهنگ صياد . پريشب از دست داده بودند، پس گرفته اند
شيرازی فرمانده نيروی زمينی شاکی بود و ضعف نيروی زمينی را معلول 
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حذف نيروهای اليق می دانست و عالج را در برکناری آنها  کارهای آنها و
عنوان می کرد و برای فرماندهی نيروی زمينی، سرهنگ حسين حسنی سعدی 

  .)٣۴اوج دفاع، ص(» .را پيشنهاد می کرد

خانی و محسن رفيق دوست شم شب آقايان علی« ،۶۵فروردين  ٣
وضع موجود را تقويت  گفتم. پيشنهاد گسترش واحدهای سپاه را داشتند...آمدند
پيشنهاد تعويض سرهنگ صياد شيرازی فرمانده نيروی زمينی را داشتند؛ . کنيد

اوج دفاع، ص (» .در مقابل اشکاالت پاسخی نداشتند. گفتم طرحتان را بياوريد
٣۶(.  

وپيشنهاد شد فرماندهی جنگ را .آقای محسن رضائی آمد« ،۶۵فروردين  ١١
. زمينی ارتش را تحت کنترل عملياتی او قرار دهمبه ايشان واگذار کنم و نيروی 

با استخدام پاسدار افتخاری شش ماهه، برای تقويت کادر لشکرهای سپاه و نيز با 
تشکيل ستاد نيروهای سپاه خارج از قلمرو شورای سپاه و اينکه نامه به امام 

  .)۴۵اوج دفاع، ص (» .بنويسند، موافقت کردم

هی با ايشان در باره فرماند. ضائی آمدآقای محسن ر« ،۶۵فروردين  ٢۴
رضائی را به جانشينی خودم انتخاب کردم و به آقای . ... جنگ مذاکره کرديم

صياد هم . آقای صياد مأموريت دادم که در سمت معاونت ايشان همکاری کند
»  .و ابالغ نمودم ماحکام را صادر کرد. آمد، ابهاماتی داشت که برطرف کردم

  .)۵٩اوج دفاع،  ص (

آقای صياد شيرازی به عنوان اعتراض به تعيين آقای «  ،۶۵فروردين  ٢۵
محسن رضائی به عنوان جانشين من، از فرماندهی نيروی زمينی استعفا داده و 

تلفنی علت را پرسيدم؛ چون ديروز . رونوشت برای من و امام فرستاده است
ل سهرابی رئيس آقای سرهنگ اسماعي. گفت ديروز غافلگير شدم. پذيرفته بود

و می گفت باعث . ستاد ارتش هم آمد و مخالف با جانشينی آقای رضائی بود
. با احمد آقا جريان را در ميان گذاشتم. تضعيف روحيه ارتشی ها می شود

آقای رضائی هم به همين دليل . نظرش اين بود که بايد حرفمان را پس نگيريم
  .)۶١ع،  ص اوج دفا(» .نتوانسته ستاد خود را تشکيل دهد

مسئله را جوری پيشبرده و صياد را در منگنه قرار داده اند که ناخود : توجه
آگاه با دست خوش استعفا داده، و بعد هم پشيمان شده است و اين چيزی است 
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فروردين   ١١و   ٣که سپاه توسط علی شمعخانی ومحسن رفيق دوست در 
  .شده  استسپاه خواستار آن بوده و طرحش هم قبالً ريخته  ۶۵

. هم بين ارتش و سپاه استمشکل مهم جنگ عدم تفا«، ۶۵يبهشت ارد ۶
  .)٧٩اوج دفاع، ص (» .ارتشی ها حاضر نيستند زير بار سپاه بروند

نامه . شب با سران ديگر قوا مهمان آقای خامنه ای بوديم« ،۶۵ارديبهشت ٧
خواسته بود سرهنگ جمالی جانشين فرمانده نيروی زمينی ارتش مطرح شد که 

. فرمانده نيروی زمينی عوض شود و حکم جانشينی آقای رضائی لغو شود
اوج (» .قرار شد به او ابالغ شود که با همين وضع بايد خدمت کند. مقبول نيفتاد
  .)٨٠دفاع، ص 

به طوری که از يادداشتهای هاشمی رفسنجانی برمی آيد، گروه سرهنگ 
کرده اند و صياد که مايل به کناره گيری  جمالی را در مقابل صياد شيرازی َعلَم

  :و يا در اختيار سپاه قرار گرفتن  نبوده ، به تالش بيهوده ای دست زده است

آقای رضائی از صحبت آقای صياد در جلسه معاونان « ، ۶۵ارديبهشت  ١۴
نيروی زمينی که در جهت تضعيف گروه  سرهنگ جمالی بوده، تلفنی شکايت 

   ٨٨اوج دفاع، ص (» کرد 

در . ساعت هشت صبح با آقای رئيس جمهورخدمت امام رسيديم«  ،۶۵تير  ٧
قای صياد را امام برای نيروی زمينی مذاکره شد و اينکه آ باره تعويض فرمانده

عضويت در شورای عالی دفاع منصوب کنند و از زحماتش تقدير نمايند و برای 
اوج (» .ی تهيه نمائيمعبارت فرمان امام، قرار شد من و آقای خامنه ای متن

  .)  ١۴٩- ١۵١دفاع، ص 

تأکيد بر تسريع در تعويض . احمد آقا و محسن رضائی آمدند« ،۶۵تير  ١۴
  )  ١۵٨اوج دفاع، ص (» .فرمانده نيروی زمينی و تقويت سپاه داشتند

. آقای سرهنگ صياد آمد و برای وظايف آينده مشورت کرد«  ،۶۵مرداد  ٧
اميدوار است . عفای گذشته و برنامه آينده مذاکره کرديمدر بارۀ اشتباه او در است

با اينکه خود ايشان استعفا داده، من . که فرماندهی نيروی زمينی را داشته باشد
» هم مايلم بماند و تالش زيادی نمودم که اختالفاتشان را حل کنم اما نتيجه نداد

که تصميم به  تير با وجودی ٧مالحظه می کنيد که در .)  ١٩۵اوج دفاع، ص (
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حذف صياد گرفته شده است، معهذا آقای هاشمی تمايل داشته که صياد شيرازی 
ده را راضی کند که زير فرمان محسن رضائی و سپاه عمل کند و همچنان فرمان

تالش زيادی نمودم که « که اذعان کرده اما . نيروی زمينی باقی بماند
يعنی اينکه صياد حاضر نشده است زير » اختالفاتشان را حل کنم اما نتيجه نداد

فرمان محسن رضائی و سپاه عمل کند و در اينجا حق با صيادی شيرازی بوده 
  . است

آقای حسنی سعدی به عنوان فرمانده جديد نيروی زمينی تعيين « ،۶۵مرداد  ٩
آقای صياد در طول دفاع مقدس خدمات زيادی داشته اما اختالف درون . شد

اوج (» . خيلی متأثر شدم. و ارتش، کار را به اينجا کشانيدارتش و بين سپاه 
مرداد وی که علت برداشتنش از  ٧اين حرف  با گفتۀ .)   ١٩٧دفاع، ص 

  . فرماندهی نيروی زمينی  را مخالفت با سپاه ذکر می کند، در تناقض است

 ١٠از منطقه عملياتی کربالی . آقای صياد شيرازی آمد« ، ۶۶ارديبهشت  ٧
تأکيد . راضی است که او را به مشورت گرفته اند. گزارش مثبتی داد. دمی آي

بيچاره صياد که نمی .) ٨۴دفاع و سياست، ص ( » .دارد که ارتش هم فعال شود
البته هر کسی چاهی برای ديگران بکند خود . دانست با چه کسانی روبرو است

ر دارند و تازه حاال  فهميده که طرفهايش چه فکری در س. در آن چاه می افتد
اين اول  کار است  و چون کاری از دستش فعالً برنمی آيد، به مشورت هم 

حتی » مشاور« ليرغم برکناريش از ارتش با حکم عوی . راضی شده است
د، کوشش کرده ارتش در سپاه مراحل آخری خود را می گذرانَ  وقتی طرح ادغام

شهريور  ٢رفسنجانی در آقای هاشمی  .که اين ادغام به نفع ارتش تمام شود
        :، چنين گزارش می کند۶٧

طرحی برای ادغام ارتش و سپاه داشت؛ به . عصر آقای صياد شيرازی آمد«  
پايان دفاع آغاز بازسازی، ص ( » نفع ارتش و راندن سپاه به کارهای انتظامی

زيرا هدف، . اما آن ها نقش صياد را در ارتش خاتمه يافته می دانند ).٢٧۶
  .غام ارتش در سپاه و تحت فرمان سپاه قرار دادن بوده است و نه به عکساد
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   سپاه فرماندهی تحت سازمانی ارتش
قبالً توضيح داده شد که نزد آقای خمينی و ساير زعمای جمهوری      

اسالمی سپاه پاسداران و ارتش  در بهترين وضعيت و حالت به مانند شخص 
سوگلی و ديگری کلفت خانه است  عمل می  دو زنه ای که يکی از آن دو

آقای خمينی، با دقت، مهارت و قدرت  اين بازی دو سويه  را که سپاه  . کردند
سوگلی و ارتش کلفت خانه است با کمک ديگر روحانيونی  که در صدد 

البته آنها از همان اول در  اين فکر بودند که . انحصار قدرت بودند، پيش برد
ر سپاه ادغام کنند ولی رئيس جمهور شدن بنی صدر و ارتش را منحل و د

  .جنگ مانع از اين عمل گرديد

ولی آنها از ابتداء از طريق مسلط  وتقويت کردن سپاه با کندن امکانات       
مختلف ارتش و به سپاه چسباندن و سپس تشکيل ارگانهای موازی ارتش 

وائی و دريائی برای برای سپاه نظير وزارت سپاه، نيروی سه گانه زمينی، ه
برنامه خود را با در دست داشتن قدرت فرماندهی نيروهای مسلح و ... سپاه و

مرای ارتش از رده های بختک ترس را  بر ارتشی ها افکندن، حذف ا
و  کمک چند افسر ارتشی جوان که تخيلی فکر می کردند و تقويت  فرماندهی

تخيل آنان و با آماده و فراهم کردن زمينه، مرحله به مرحله برنامه خود را 
هدف برنامه که از کار انداختن ارتش به عنوان نيروی فائقه . دنبال کردند

پاه مسلح و خارج کردن فرماندهی نيروهای مسلح از ارتش و در اختيار س
گذاشتن به نحوی که ارتش به صورت سازمانی تحت فرماندهی سپاه درآيد، 

  .        بود، گام به گام دنبال شد تا سرانجام تحقق پيدا کرد

، چند تن ۶٠ مهر ٧با ترتيب دادن سانحه ساختگی هواپيمای نظامی در     
از بين ) تيمسار فالحی، سرهنگ فکوری و سرهنگ نامجو( از سران نظامی

و پيش بينی تيمسار ظهير نژاد که به اين هواپيماهای نظامی ) ۶٨(برده شدند 
هيچ اطمينانی نيست و در اين هواپيماها همه چيز ممکن است اتفاق بيفتد، به 

نظر به اينکه برنامه اين بود که اميران سابقه دار را از . حقيقت پيوست
ان خودشان باشند به فرماندهی برکنار و افسران بی تجربه جوان که تحت فرم

   ۶٠مهر  ٩درجات باالی فرماندهی بگمارند، بالفاصله دو روز بعد يعنی در 
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تنها امير باقيمانده از اين دسته، با  یتيمسار ظهيرنژاد فرمانده نيروی زمين
به ايشان پيشنهاد سمت « کنار گذاشته شد و یاجبار از فرماندهی نيروی زمين

نوعی حذف تلقی می کرد و معتقد بود در راضی نبود و . رياست ستاد شد
نيروی زمينی، نقش بهتری دارد و در ستاد نيرويش راکد است؛ ولی نظر ايشان 

و به جای او نوچه خود صياد شيرازی را به فرماندهی نيروی » .پذيرفته نشد
  ) ۶٩.(زمينی منصوب کردند

ايتی ، ناراحتی و ناراض۶٠مهر  ٢١روز بعد يعنی در  ١٢آقای رفسنجانی 
روی کار  و برداشتنش از فرماندهی نيروی زمينیکه نتيجه  تيمسار ظهيرنژاد

معتقد « آمدن اميران جوان درسمتهای باالی ارتش است را ابراز داشته، وی 
است مغزهای ارتش با اين رويه کنار می روند و می گويد اين خواست توده ای 

کنار گذاشتن تيمسار  علت) ٧٠(» . هاست؛ مخصوصاً از تصفيه نيروی هوائی
ظهير نژاد از فرماندهی نيروی زمينی مخالفت با هاشمی رفسنجانی و محسن 
رضائی که می خواستند آنرا در اختيار صياد شيرازی قرار داده تا زمينه قبضه 

  .کردن  نيروی زمينی ارتش و ادغام آن در سپاه  ممکن گردد

، به ۶٠مهر  ٩اريخ تيمسار ظهيرنژاد عليرغم نارضايتی خودش در ت    
، رئيس ستاد ۶٣رياست ستاد مشترک ارتش منصوب شد و تا اواخر مهر 

آبان  ١مشترک ارتش بوده است و حسب يادداشت آقای رفسنجانی در تاريخ 
رئيس جمهور تلفنی از خوب اجرا شدن تصميمات، در باره استعفای « که ۶٣

. صحبت کرده است ویبا » ايشان یظهير نژاد از ستاد مشترک ارتش و جانشين
رئيس جمهور تلفنی از خوب اجرا شدن «  :وقتی آقای رفسنجانی می نويسد

صحبت ) ٧١(» تصميمات، در باره استعفای ظهير نژاد از ستاد مشترک ارتش 
شد، کامال آشکار است که اين استعفا هم به خواست خودش نبوده و او را ودار 

  . کرده اند به استعفا 

تيمسار ظهير نژاد ازرياست ستاد مشترک، به منظور بی  علت برداشتن     
زيرا تيمسار . خاصيت کردن ستاد مشترک ارتش و در پايان هم انحالل آن است

فرمانده نيروی زمينی و از آن زمان تا  ۶٠ظهير نژاد در زمان جنگ و تا مهر 
در سمت رياست ستاد مشترک خدمت می کرد و در بين نيروی زمينی  ۶٣آبان 
اير نيروها از وجهه خوبی برخوردار بود و ممکن نمی شد که با وجود و س

اميری توانا و محبوب و جدی نظير ايشان در سمت رياست ستاد، آن  را بی 
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بنابراين به دنبال افسری پائين بودند که با دادن . خاصيت و سپس منحل کرد
اللش آماده درجه او را به اين سمت بگمارند، تا بی خاصيت کردن و امکان انح

  .با فراهم کردن زمينه مناسب،تيمساز ظهير نزآد را وادار به استعفا کردند.گردد

مشخص می شود که حد اقل از خرداد  هم کامالً  از گزارشهای آقای رفسنجانی
، تصميم به مرخص کردن تيمسار ظهير نژاد از رياست ستاد مشترک ۶٣

رئيس جمهور در باره «می نويسد  ۶٣خرداد  ٧ارتش را داشته اند وی در 
باز ) ٧٢(»تعويض سرتيپ ظهير نژاد از ستاد مشترک ارتش، مشورت کردند

، در باره تعويض تيمسار ظهير نژاد از رياست ستاد مشترک ۶٣خرداد  ٢٨در 
برای کم کردن اختيارات ستاد مشترک به ) ٧٣.(ارتش با هم مذاکره می کنند

ری ارتش از ستاد مشترک، به لحاظ مالی، طرحی مبنی بر جدا کردن حسابدا
مجلس برده می شود و به همين علت تيمسار ظهير نژاد از اين کار ناراحت 

ظهيرنژاد و دو نفر از رؤسای ادارات ستاد ] سرتيپ قاسمعلی[آقای « : است
آمدند و از طرح انتزاعی اداره حسابداری ] مشترک ارتش جمهوری اسالمی[
، ۶٣تير  ٢٨سپس آقای رفسنجانی در ) ٧۴(» از ستاد ناراحت بودند] ارتش[

اليحه کنترل و حسابرسی از ستاد ارتش و الحاق آن به وزارت «  :می نويسد
] رئيس ستاد مشترک ارتش[ظهيرنژاد ] سرتيپ قاسمعلی[آقای . دفاع مطرح بود

وزير دفاع، داغ و تند عليه نظر ديگری، صحبت ]  سرهنگ دمحم سليمی[با 
ودند که در خارج به صورت اختالف در صفوف کردند و بعضی ها خائف ب

در ) ٧۵(» الخره موضوع به نفع وزارت دفاع خاتمه يافت اارتش تلقی شود؛ ب
اينجا اين نکته قابل توجه است که سرهنگ دمحم سليمی وزير دفاع از اعضای 

و ايشان يکی از . انجمن حجتيه و از افراد بسيار نزديک به آقای خامنه ای بود
سه افسر ارتشی است که از طرف آقای خامنه ای بعد از رهبرشدنش به سمت 

  . تصفيه ارتش برگزيده شده است

آقای رفسنجانی در خالل گزارشهای مختلف خود اين يکی از شگردهای     
است که مطلبی را که به نفع و يا  موافق آن است و نمی خواهد از زبان خوش 

در . آن را نقل کند،، از زبان مقامات و يا خبرگزاری های خارجی نقل می کند
، در مورد سرهنگ سليمی، از زبان هفته نامه ۶٣مرداد  ٢٩پاورقی يادداشت 

وزرای  نفر از ۵چاپ آمريکا که در رابطه با  اينکه هفته گذشته مجلس به تايم 
نفر وزير که شامل دمحم سليمی  ۵اما ... «:آمده استکابينه موسوی رأی نداد، 
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خلع يد از سليمی به دليل چگونگی . وزير دفاع نيز می شد، از کار برکنار شدند
که استراتژی نظامی به نقش و سياست وی در رابطه با مسئله جنگ نبود چرا 

خمينی است، در عوض ] امام[عهده ژنرالهای ايران و اعضای گروه آيت هللا 
اضافه بر اين، سليمی و يکی . سليمی به اتالف بودجه دفاعی کشور متهم گرديد

بودند ] حجتيه[ ديگر از وزراء متعلق به يک گروه بی نهايت محافظه کار شيعه
اين تغييرات و . مورد انتقاد قرار می دهندخمينی را ] امام[که سياستهای 

ی رفسنجانی که معتقد است دگرگونی ها، ظاهراً توسط رئيس مجلس، هاشم
در همين ) ٧۶(» . هايی تفرقه انگيز است، طرح ريزی شده است فتچنين مخال

رابطه چنين پيدا است که آقای خامنه ای ناراضی بوده، که آقای رفسنجانی در 
] فرماندهی[آقای خامنه ای تلفنی در باره تغييرات در « :ته، نوش۶٣شهريور  ۶

  )٧٧(» قرار شد بعداً حضوری مذاکره کنيم. ارتش و وزير دفاع مطالبی گفتند

، کار تيمسار ظهيرنژاد از رياست ۶٣مهر  ١٠بالخره و سر انجام ظاهراً در 
ه با رئيس جمهور و نخست وزير در بار« :ستاد مشترک ارتش تمام شده است 

  ) ٧٨(» » مذاکره کرديم مفيد بود...رئيس جديد ستاد مشترک ارتش 

باز بنا به گزارش آقای رفسنجانی، سرهنگ پياده ستاد اسماعيل سهرابی در 
، به سمت رياست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی منصوب ۶٣آبان  ٣

در اين سمت باقی  ۶٧اردبيشت  ١٢و وی ظاهراً تا تاريخ ). ٧٩. (می شود
«  :رده ، گزارش ک۶٧ارديبهشت  ۴بوده است آقای رفسنجانی در يادداشت 

در حکمی از سوی امام  ۶٧ارديبهشت  ١٣ سرهنگ علی شهبازی در تاريخ
به درجه سرتيپی مفتخر و به رياست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ) ره(

ل در نامه ای ديگری از زحمات سرتيپ اسماعي)  ره(امام خمينی. منصوب شد
) ٨٠(» . ندتشکر و قدردانی کرددر دوران رياست ستاد مشترک ارتش سهرابی 

از اين گزارش روشن است که وی استعفا نداده و به ناگهان از سمت رياست 
ستاد مشترک ارتش منفصل گرديده و سرهنگ علی شهبازی  به آن سمت 

اد به رياست ست ۶٣آبان  ٣سرهنگ سهرابی که در تاريخ .  منصوب شده است
، که از سمت خود  منفصل ۶٧ارديبهشت  ١٣مشترک منصوب می شود، تا 

می گردد، درمدت سه سال و نيم در خاطرات اين سالهای آقای رفسنجانی گوئی 
جمعاً در اين مدت سه . سرهنگ سهرابی رئيس ستاد مشترک ارتش غايب است

به آن  ۶۵ بار  نام وی به قلم می آيد و به جز موردی که در سال ٧سال و نيم 
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ارتش هم آمد ] ستاد[سهرابی رئيس ] سرهنگ اسماعيل[آقای « :اشاره می شود
و مخالف با جانشينی اقای رضائی بود و می گفت باعث تضعيف روحيه ارتشی 

با احمد آقا در ميان گذاشتم، نظرش اين بود که بايد حرفمان را پس . ها می شود
     )٨٢(است  شريفاتیو ت مابقی آنها موارد معمولی، )٨١(» نگيرم

از گزارش آقای رفسنجانی که از زبان خبرگزاری آسشيتدپرس بيان شده،     
  فروردين ٢٩و٢٨فاو در  که پس از شکست و ازدست  دادنِ فهميده می شود، 

سرتيپ اسماعيل سهرابی را از رياست در اختيار سپاه بود، آقای خمينی که 
ستاد مشترک ارتش برکنار کرده و سرهنگ علی شهبازی را جايگزين وی  

عراقی ها شبه جزيره فاو در جنوب بصره را در يک تهاجم دو « : کرده است
باز پس گرفته ) فروردين ٢٩تا  ٢٧( آوريل سال جاری ميالدی ١٨تا  ١۶روزه 

امام خمينی پس از از دست . العرب عقب راندند و ايرانی ها را به آن سوی شط
رفتن فاو سرتيپ سرهنگ اسماعيل سهرابی رئيس ستاد را از کار برکنار کرد  

و او را به  نگ علی شهبازی را جايگزين وی کردو يک افسر گمنام به نام سره
تحليل گران نظامی غربی گفتند انتظار می رود افراد . درجه سرتيپی ارتقاء داد

نظر به اينکه سپاه سوگلی خانه و ارتش )  ٨٣(» ری کنار گذاشته شوند بيشت
کلفت آن است، با وجودی که همه از عملکرد سپاه در فاو ناراضی بوده اند، 

سرتيپ سهرابی رئيس ستاد با  استفاده کرده و اما از فرصت به دست آمده
يتی دکتر وال« ، ۶٧هت شارديب ١٠:برکناريش تنبيه شده است، توجه شود

وزير خارجه و وزير . جلسه سران مهمان احمد آقا بود. با هم به بيت رفتيم...آمد
اکثر . در باره جنگ هم صحبت شد...امام هم به جلسه آمدند...اطالعات هم بودند

  ) ٨۴(» .حضار از عملکرد سپاه در فاو ناراضی اند

ها  که با ارتشی  در مورد طرح ادغام ارتش و سپاهنکته جالب توجه اينکه 
يک طرف قضيه اند، مشورت نمی کرده و در ميان نمی گذاشته اند، مگر تعداد 

  ...، علی شهبازی ویکمی افسرانی که در اختيار بوده اند، نظير صياد شيراز

طرح ادغام ارتش و سپاه را در ذهن دارم، با آقايان «  ،۶٧ارديبهت  ١٩
پايان ( » .شمخانی، و سنجقی و آقا دمحمی در ميان گذاشتم؛ آنها استقبال کردند

  .) ١١۴دفاع آغاز بازسازی، ص

در باره طرح ادغام ارتش و سپاه . بعد از نماز خوابيدم«  ،۶٧ارديبشهت  ٢٠
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در بين راه با آقای ... ياد داشت کردمفکر می کردم و به نکات تازه ای رسيدم 
شمخانی قائم مقام فرمانده کل سپاه در باره طرح ادغام ارتش و سپاه مذاکره 

 . )١١۶و١١۴پايان دفاع آغاز بازسازی، ص ( » » .کرديم

در باره . با آقايان محسن رضائی و شمخانی و آقا دمحمی «، ۶٧ارديبهت  ٢١
کرديم؛ مشکالت و منافع و ضررها را بررسی طرح ادغام ارتش و سپاه مذاکره 

 . )١١٧پايان دفاع آغاز بازسازی، ص( »کرديم 

با آقای رضائی در باره طرح ادغام ارتش و سپاه و آينده « ،۶٧ارديبهت  ٢٢
پايان دفاع ( » .بندی رسيديم جنگ مذاکرات را ادامه داديم و باالخره به جمع

همه افراد نامبرده از سپاه هستند و  گفتن ندارد که . ) ١١٧آغاز بازسازی، ص
حتی ارتش به  و قرار است که مطابق ذائقه سپاه طرح ادغام انجام بگيرد

  . نمی شده است مشورت هم  گرفته

از خالل گزارشها ی آقای رفسنجانی استنباط می شود که آقای تيمسار     
ه اسماعيل سهرابی مخالف فرماندهی محسن رضائی و ادغام ارتش در سپا

بوده است و به اين علت از مدتها پيش به فکر جايگزينی وی و آن را در 
معموالً زعمای . اختيار افسری گذاشتن که موافق ادغام باشد، بوده اند

و ضعيفی که  ارتش به دنبال افسران رده پائين جمهوری اسالمی در فرماندهی
ا طرح ادغام موفقت ب - و ب» نصب فرماندهان مسلمان و انقالبی« موافق -الف

د می گشته اند و اين خصيصه را در ارتش و سپاه با فرماندهی سپاه باش
البته نا گفته نماند، زمانی که سرهنگ علی . سرهنگ علی شهبازی ديده اند

در شهبازی به رياست ستاد ارتش منصوب می شود، بسياری از برنامه ها 
وی که ارتش زير مجموعه سپاه باشد به اجرا مورد ادغام ارتش و سپاه به نح

ً موافق و آنرا . در آمده بود و در مرحه آخر به دنبال افسری بودند که رسما
  :         چند يادداشت روزانه آقای رفسنجانی مسئله را روشن می کند. اعالم کند

اطالع داد که با ] رئيس ستاد کل ارتش[آقای شهبازی «  ،۶٧خرداد  ٢
در خصوص نصب فرماندهان ] نيروی زمينی ارتش [= نزاجا فرماندهان

پايان دفاع آغاز بازسازی، ( »مسلمان و انقالبی، تا حدودی به توافق رسيده اند
  . )١٣۶ص 

سرتيپ علی شهبازی رئيس ستاد ارتش اطالع داد که «  ،۶٧خرداد  ١۴
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برای از پذيرش افراد مورد نظر ستاد ] نيروی زمينی ارتش [= فرمانده نزاجا
پايان ( » .فعال تر کردن نزاجا سرباز می زند و اجازه خواست که سخت بگيرد

  .) ١۵۴دفاع آغاز بازسازی، ص 

عصر تيمسار حسنی سعدی فرمانده نيروی زمينی ارتش «  ،۶٧خرداد ١۵
از فشار تيمسار شهبازی برای تحميل چند نفر مورد نظر ستاد و نيرو گله . آمد

جوان و مکتبی تر کردن نيروی زمينی که به تصويب داشت که به دنبال سياست 
من و آقای رئيس جمهور رسيده، انجام شده است؛ گفتم مدارا کنند تا رسيدگی 

«  :در همين روز گزارش می کند). ١۵٧پايان دفاع آغاز بازسازی، ص ( » کنم
از ادغام ارتش و سپاه طرفداری کرد، ولی . نزديک غروب تيمسار شهبازی آمد

از فرمانده نيروی . است بايد با ظرافت، عمل کرد که بدبينی ها رفع شودمعتقد 
زمينی ناراضی است و قصد تعويض دارد  گفتم فعالً عجله نشود، شايد تفاهم 

پايان دفاع آغاز ( » .برای جمعی از امرای ارتش درجه خواست. پيش آيد
 ).١۵٧بازسازی، ص 

در باره . مشترک ارتش آمدتيمسار علی شهبازی رئيس ستاد «  ،۶٧تير  ١٩
از دخالت دولت در . ستاد کل مطالبی داشت؛ ابهاماتی دارد و ناراحتی هايی
ً از انحالل ستاد پيشنهاد فرماندهی کل . امور ارتش راضی نيستند و مخصوصا

  ).٢٠۶پايان دفاع آغاز بازسازی، ص( » .برای ارتش دارد که معاون ستاد باشد

لف با انحالل ستاد مشترک بازی آمد؛ نظر مخاتيمسار علی شه«  ،۶٧تير  ٢٩
اما ستاد مشترک ارتش منحل ). ٢٢٢پايان دفاع آغاز بازسازی، ص (  ».را داد

 :    شد و چون بی سمت شده  آماده مشورت است

عصر تيمسار شهبازی برای اعالن آمادگی برای سمت «  ،۶٧مرداد  ٢٠
مشترک ارتش، بی  دستا مشاورت و فرماندهی نيروی زمينی آمد؛ او با حذف

  ).٢۶٠پايان دفاع آغاز بازسازی، ص ( » . سمت شده است

سرتيپ جاللی وزير دفاع آمد و از ادغام وزارت سپاه و «  ،۶٧شهريور  ١٢
عدم .او گفت اليحه دولت را امضاء نخواهد کرد. دفاع ابراز نگرانی کرد

سرتيپ حسنی .امضای او مشکلی به خاطر قانون اساسی به وجود خواهد آورد
سعدی، سرتيپ ستاری و دريادار ملک زادگان فرماندهان سه نيروی ارتش 

( » . با آنها در باره کيفيت ادغام ، با همآهنگی ارتش و سپاه صحبت شد. آمدند
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 ).٢٩۵و٢٩۴پايان دفاع آغاز بازسازی، ص 

نظراتی در باره وضع ارتش و ستاد کل . تيمسار شهبازی آمد«  ،۶٧آبان  ١١
پايان دفاع آغاز ( » او از ادغام ارتش و سپاه حمايت می کند . ارائه داد

 ).٣٧٣بازسازی، ص 

سرانجام در اين سال ستاد مشترک ارتش منحل و به جای آن ستاد کل     
است تشکيل شد و با ه آن در اختيار سپاه ارنيروهای مسلح که فرماندهی و اد

دو  که ۶٨اين عمل قسمت مهمی از اختيارات ارتش از بين رفت و در سال 
، عمالً دست ارتش از وزارت دفاع و دوزارتخانه سپاه و دفاع  را يکی کردن

اختيارات آن بسته و در اختيار سپاه قرار گرفت قبالً هم افسران به قول خود 
نيروهای سه گانه ارتش و بويژه تبی را در رده های مختلف کمسلمان و م

و در نتيجه عمالً ارتش به صورت سازمانی تحت  دنيروی زمينی قرار داده بودن
  . فرماندهی سپاه درآمد

شيرازی صياد فيزيکی ترور   
در سيستمهای ديکتاتوری بعضی ازعواملشان كسانى هستندکه به دليل 

ز شأن و مقام شرايط پيش آمده در اجتماع، حفظ آنها در پستهايشان، ا
ديکتاتور و سيستم می کاهد و يا نقش و وظيفه اشان  به پايان رسيده و حاال 

معموالً اينگونه اشخاص کسانی هستند که .  مزاحم و موی دماغشان شده اند
به دليل داشتن اطالعاتی که اگر فاش شود، برای ديکتاتور و سيستم 

اينان به سيستم خدمت کرده ديکتاتوری خطرناک خواهد بود و يا اينکه اينقدر 
و نزديک هستند که در سيستم عجين شده و با  شرايط ويژه ای که دارند، 
سربه نيست كردنشان از طريق پرونده سازى و متهم كردن آنان به وابستگى 

ازاين رو اينگونه اشخاص را با توطئه . به اين و يا آن كشور امكان پذير نيست
ريزند و يا  د و سپس برايشان اشك تمساح مىكنن هاى گوناگون سربه نيست مى
گردانند و در غالب موارد هم از شهادتشان براى  به درجه رفيع شهادت نائل مى

اغفال و تحميق هرچه بيشتر توده برانگيخته شده، استفاده هاى تبليغى 
به نظر من آقای اسدهللا الجوردی دادستان انقالب مرکز و صياد . كنند مى

الجوردی به دليل داشتن . سته اندنيروی زمينی ارتش از اين د شيرازی فرمانده
اطالعات و جنايات وسيع وکشتن های، بدون دادگاِه زير شکنجه زندانيان که 
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فاش شدنش بری سران و رژيم خطرناک بود، بعد از برکناری، با  بی پوشش 
ر  کردنش او را در مغازه اش ترور کردند و آقاى سيد دمحم خاتمى رئيس جمهو

سردار سرافراز «  اصالحات هم، پس از ترور يك چنين شخصى، وى را به لقب
 » سخت كوش انقالبسرباز "و " خدمتگزار مردم"، "شهيد واالمقام"، " اسالم

  )  ٨۵. (مفتخر گردانيد

آقای صياد شيرازی هم  به دليل  خدمت ويژه ای که  به سيستم  کرده و      
در سيستم عجين شده و  بنا به خواست روحانيت حاکم رو در روی ارتش و 

بعد از . کوشيده بود بنی صدر قرار گرفته، و در تضعيف ارتش و تقويت سپاه
ست زد که   ماندهی نيروی زمينی مفتخر شد، به تالش بيهوده ای داينکه به فر

با اختيار ارتش و خودش قرار بگيرد، فرماندهی واحد نيروهای مسلح، در 
بعد از برکناری از . فرماندهی سپاه رو در  رو قرار گرفتوحانيت حاکم و ر

فرماندهی نيروی زمينی ارتش و خانه نشين شدنش و بعد از خاتمه جنگ،  به 
داليل اطالعاتی که از برخوردهای درونی و  تصفيه های درونی و  اشرافی که 
بر سپاه داشت، وجودش برای سپاه خطرناک تشخيص داده شده بود، او را هم 

ی پوشش کردند و هنگام بيرون آمدن از منزل در همانجا ترور شد و سپاه از ب
سپاه در طول حيات خود، مخالفين و يا کسانی را که . وجودش راحت گرديد

خطر برايش محسوب می شده اند، ترور کرده است و برای تصفيه ها متوسل 
رازي، صياد شي:  در اين ارتباط منقول است که از جمله. به ترور ميشود

، سرتيپ پاسدار )فرمانده نيروی هوائی ارتش (سرتيپ منصور ستاری 
فرمانده ناحيه انتظامی فارس و فرمانده اسبق ناحيه انتظامی ( ابوالفتحی 

  .  در جريان تصفيه ها ترور شده اند... و) تهران بزرگ
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 فصل سوم

واليتعهدی بنياد و ،اساسی قانون در فقيه واليت شدن وارد     
  :قبل از پرداختن به اصل مطلب الزم است به چهارنکته اجماالً اشاره کنم

آيا می دانيد که چرا چنين رژيمی « در پاسخ به سئوال طرح شده که  -يکم
فصل نکاتی را گذرا خاطر نشان کردم در  فصل اول در » تاکنون برپاست؟  

 ميد است که در ا اما .استشده  ديگر نيز در خالل مطالب به نکاتی اشارههای 
کوشش شده . مستقالً و مشروحتر به اين مسئله  پرداخته شود فصل هفتم  

است که از تجربه گذشته درس گرفته شود و اولين درس از تجربه گذشته به 
نظر من اين است که روشن شود، مسئولين استقرار چنين استبداد فقيهی که از 

سال گذشته چه  ٣٠در طول  ديکتاتوری شاهنشاهی هم بدتر و خطرناکتر است
کسانی بوده اند و چه روشهائی را برای استقرار استبداد واليت فقيه به کار 

با روشن شدن اين مسئله است که  از خالل آن  نقشه و يا برنامه راه . برده اند
. سالمتر و طبيعی تری، برای برون رفت از چنين وضعيتی به دست خواهد آمد

انتقام گرفتن، بل که بايد بر  به منظور ،گذشته هم نهوشن شدن تجربه والبته ر
عفو اغماض نهفته باشد تا جامعه از اين دور و تسلسل باطل انتقام و کينه به 
در آيد و روح آزادگی و صلح و صفا و گذشت را در خود احساس کند و جامعه 

  .  را به سمت صلح و صفا سوق دهد

وقتی گفته می شود انتقال آرام قدرت از هاشمی به خامنه ای، حتماً  -دوم
خوانندگان محترم واقف هستند که آقای رفسنجانی هيچگاه در وضعيتی نبود که 
حلقه اصلی قدرت که عبارت باشد از رهبری در اختيارش قرار بگيرد ولی به 

ت پرده طوريکه تا به حال مالحظه شده است ايشان در لباس فقيه پش
کارگردانی امور را به نام ولی فقيه در اختيار داشته است و چنان امور را پيش 
می برده که آينده قدرت را برای خودش تضمين کند، غافل از اينکه قدرت ساز 

البته اينکه وی در نقش رئيس قوه مقننه، قوه قضائيه . و کار خودش را دارد
عمل کرده  هت استقرار ديکتاتوریدر ج سازمانها و ارگانها،ومجريه و ساير 

بسياری از ولی  ، با استناد به گفته ها و نوشته های خودش جای شک نيست
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که کم و زياد به بعضی از آنها اشاره رفته است، هر  همکسان و مسئولين ديگر
مردمی هم . کدام به نوبه خود مسئول ايجاد و استقرار چنين ديکتاتوری هستند

اختيار و حقوق خود، تن به چنين وضعی  شتن آزادی،غفلت از داکه بر اثر 
  . داده، به خود و نسلهای ديگر ظلم روا داشته اند

آنچه در اين مقاله و مقاله های قبل و بعد، آمده و می آيد، نظر بر  - سوم 
آنچه هم . گزارش وقايع و رويدادها است و نه قضاوت کردن نسبت به اشخاص

به اعمال اشخاص  واثر وضعی آن اعمال  که قضاوت شده است، قضاوت نسبت
قضاوت نهائی هم با  و. است که در جامعه بر جای می گذارند، و نه اشخاص

  .خداوند است که العلم عند هللا

بعضی از جوانان عزيز که بر طوالنی بودن مقاله ها ايراد گرفته اند،  -چهارم 
ی طوالنی تر شده حق با آنها است و من واقفم که مقاله ها از حد معمول کم

داده های مختلف  اما حيفم آمد که  برای کوتاه کردن مقاله ها از اسناد و. است
  .آن بکاهم

بعد از ذکر چهارنکته فوق، اشاره مختصر به چگونگی وارد شدن واليت 
  :   فقيه در قانون اساسی خالی از فايده نيست

می و سپس يکی از وظايف دولت موقت، تهيه قانون اساسی جمهوری اسال
، ۵٨بدين منظور در سال . برگزاری مجلس مؤسسان برای تصويب آن بود

پيش نويس قانون اساسی در شورای طرح های انقالب به رياست دكتر يدهللا 
و سپس به بحث ) ١(سحابي و با هيأتی از حقوقدانان و کارشناسان تهيه شده 

و پس از آنکه به  اصالحات نهائی در آن به عمل آمدو بررسی گذاشته و 
تصويب دولت موقت و شورای انقالب و تأييد آقای خمينی و ساير مراجع 
رسيده بود و در آن نامی هم از واليت فقيه نيامده بود، قرار بود در مجلس 

  .  مؤسسان به رأی نهايی ملت ايران برسد

آقای خمينی و اکثريت شورای انقالب بدليل وضعيت ناآرام کشور، نظرشان 
بود که قانون اساسی تهيه و تصويب شده، از طريق رفراندوم به تصويب اين 

ملّت ايران برسد و مسئله را خاتمه دهند، اّما آقای بازرگان دکتر سحابی و بنی 
مجلس مؤسسان بايد به که قانون اساسی از طريق  داشتند صدر اصرار

کردند  بر سر ايجاد مجلس مؤسسان قانون اساسی پافشاری میتصويب برسد و 
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و يکی دوبار هم که مسئله در حضور آقای خمينی بحث شده بود، به راه حلی 
  ) ٢.(نرسيده بودند

هللا طالقانی پيشنهاد  آيت ،به هر حال در آخرين جلسه و برای حل مشکل
نفری، مجلس مؤسسان  ۵٠٠ـ  ۶٠٠کند که به جای مجلس مؤسسان  می

و در آن مجلس قانون  نفری از خبرگان کشور تشکيل شود ۶٠ـ  ٧٠کوچک 
 )  ٣.(اساسی تهيه شده، به بحث گذاشته و تصويب شود

خرداد  ٢٩  آقای امير انتظام معاون نخست وزير و سخنگوی دولت، سه شنبه 
نفری تصويب می شود اسم  ٧۵قانون اساسی در مجلس «: اعالم داشت  ۵٨ماه 

قانون اساسی را  خواهد داشت که نماينده  نفر  ٧۵اين مجلس را هرچه بگذاريم 
تصويب  که از طرف دولت و شورای انقالب تصويب شده، مورد بررسی و 

ينده اين روز آ ۶٠يکماه طول می کشد و شايد حدود  قرار دهد و قاعدتا ً انجام آن 
 )   ۴(» .مجلس تشکيل شود

يک « :آقای خمينی هم خطاب به نمايندگانی که به اين مجلس می روند، گفت 
به نظرتان رسيد برای اسالم مفيد است و  يد که هر چه ماه مهلت دار

تذکر  جمهوری اسالمی است و در اين قانون به آن توجه نشده است،  موافق 
  )    ۵(» بدهيد و بنويسيد

بررسی قانون اساسی  کار « :باغيان وزير کشور هم اعالن داشتآقای ص
ماه طول می کشد و پس از بررسی ها و مطالعات الزم، کار قانون اساسی  يک 

     ) ۶(»  .سوم شهريور برای رفراندم آماده خواهد شد در دهه 

وقتی مجلس خبرگان تشکيل شد و اکثريت آن را روحانيت قدرت طلب اشغال 
مت شمرد و با ايجاد غوغا آقای خمينی فرصت به دست آمده را غني. کردند

اين قانون پيش ... «  : بيان داشت داخل و خارج از مجلس، ابتدا،  ساالری در
آقای خمينی که تا آن زمان از   ) ٧(» .پيش نويس هيچ چيز نيست. نويس است

ای داشت و تا قبل از تشکيل مجلس خبرگان نامی  مليون و آزاديخواهان واهمه
اورده بود، زمينه را که مساعد ديد سخت بر مخالفان از واليت فقيه به ميان ني

اين قاندن اساسی بايد قانون «  :دکتر بهشتی هم گفت) ٨. (واليت فقيه تاخت
ضرورت ...اساسی برخاسته از ايدئولوژی اسالمی باشد و صد در صد اسالمی

هم ندارد، مجلس خودش را در چهارچوب پيش نويس اين قانون اساسی زندانی 
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  ) ٩(» .س می تواند حتی طرحی نو بريزدکند، مجل

در مجلس خبرگان آقای منتظری رئيس مجلس و آقای بهشتی نايب رئيس     
. کرد آن انتخاب شدند ولی در عمل آقای بهشتی نقش رئيس مجلس را بازی می

در مجلس خبرگان پيشنهاد قانون اساسی تهيه و تصويب شده دولت موقت و 
ع و آقای خمينی به کناری نهاده شد و وسيله آقای شورای انقالب و تأييد مراج

منتظری و آيت، بحث تصويب و اختيارات واليت فقيه به صحنه آمد که بعداً 
معلوم شد که طرح از دکتر بقايی بوده که بوسيله آيت و اسرافيليان ابتدا با 

. آقای منتظری مطرح شده و سپس از طريق آيت به مجلس آورده شده است 
 : ى دكتر حسن آيت هم به صراحت اعتراف کرد و گفتآقا)  ١٠(

عليه من دست ... علت اينكه روزنامه انقالب اسالمى و ساير ضدانقالبيون«  
يكى اينكه من قانون اساسى را كه تالش كردم و : اند دو چيز است به سمپاشى زده

در مجلس خبرگان از صورت غربى به صورت اسالمى درآوردم بى اعتبار 
دوم اينكه چون من باعث به تصويب رسيدن اصل واليت فقيه هستم  سازند و

  ) ١١.(»خواهند از من انتقام بگيرند مى

به مناسبت ترور آيت  ۶٠مرداد  ١۴آقای هاشمی رفسنجانی هم در خاطرات   
وی پس از انقالب به عنوان نائب رئيس «  :در پاورقی همان روز آورده است

» ويب مواد مربوط به واليت فقيه ايفا کردمجلس خبرگان، نقش مؤثری در تص
اشتباه نشود، آنچه گفت شد و با مدارک آمد بدين معنا نيست که آقای ) ١٢(

منتظری موافق واليت فقيه نبوده و يا خود نظری نداشته است، بلکه بدين معنا 
و عملی است که در آن موقع مرحوم منتظری شرايط  را برای طرح آن مناسب 

همچنانکه آقای خمينی خود آن را مناسب تشخيص نمی داده و تا  -نمی ديده 
 –تشکيل مجلس خبرگاه هيچگاه از واليت فيقه چيزی بر زبان نياورده بود 

 خود را طرح تقريباً آمده شده در اين است که و اسرافيليان بقائی و آيت عمل 
ود و و حمايت خ ايشان پيشنهاد کرده هم بوده به که خواست آقای منتظری

   .داده اند آقای منتظری   ديگران را  از طرح اعالن کرده و قوت قلبی به

پروراند، واليت فقيه را  آقای بهشتی که نقشه رهبری ايران را در سر می     
ذهبی کشور در جهت اميال خود برای صعود خود به قله رهبری سياسی و م

و مجلس را در جهت تصويب واليت فقيه برای رسيدن به اميال خود پيش  يافت
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بويژه که طرح واليت فقيه با ديکتاتوری صلحا و يا عادل و يا ديکتاتوری . برد
با وجود .  ،همانی داشت)١٣(ملی که وی بعد از انقالب مطرح کرده بود 

ای مختلف رهبريت بالمنازع آقای خمينی، آقای بهشتی در صدد تصاحب اهرمه
قدرت وسيله حزب و ساير دوستان خود بود و در اين رابطه درست به مانند 

ها به  کنند که همۀ دانه های تسبيح که به نحوی آنها را همآهنگ می دانه
داد که  ها را به زعم خود جوری آرايش می آخوندک آن ختم شود، وی نيز مهره

: برای چنين هدفی. بيانجامد در دست خود به قبضه کردن انحصاری قدرت
خامنه ای را به ارتش و سپاه فرستاد، هاشمی رفسنجانی را به مجلس و 

، به طوری که بعد قرار گرفت خودش هم دبير کل حزب و در رأس قوه قضائيه
و حتی پا را از اين هم فراتر ) ١۴(از خمينی رهبری خود را تضمين کند 

خمينی وی را در حد رهبر  کرد که در زمان حيات آقای گذاشت و طراحی می می
تشريفاتی و صوری معّزز و محترم که به ظاهر همه چيز در يد اختيار ايشان 
است، اما در عمل و بنام ايشان، کارگردانی همه امور را در دست خود داشته 

زاد شده وزارت خارجه  بريتانيا در اسناد آ .کرد می باشد، تقليل دهد، عمل 
سفير انگليس در گفتگو با بهشتی در تهران  استنباط   ۵٨مربوط به سال 

نقل (حکايت از اين دارد که بهشتی خود را در قله رهبری ايران می ديده است 
  )به مضمون

در هر حال مسلم است که اگر بهشتی زنده مانده بود، به نظر من نه زمينه     
ای برای رهبری خامنه ای وجود داشت و نه حتی مرحوم منتظری قائم مقام 

 ، ۶٠تير  ٧ر مقر حزب جمهوری در اما او در حادثه انفجا. رهبری می شد
در اين مقال جای آن نيست که به اين حادثه و اينکه چه کس و يا . کشته شد

در جاهای ديگر به آن . کسانی مسبب و عاملين اين حادثه بوده اند، بپردازم
به ايفای همان  بعد از کشته شدن بهشتی، آقای هاشمی رفسنجانی. پرداخته ام

به آقای خمينی نزديک گری پرداخت، خاصه اينکه وی خيلی نقش به شکل دي
بود وحتی در آن دوران هم از طريق آقای هاشمی امور با خمينی رتق و فتق 

در هر . می شد و بسيار شايع بود که آقای هاشمی مليجک اقای خمينی است
: ی گنجانده شد عباتند ازحال موادی که در مورد واليت فقيه در قانون اساس

  )١۵(١۶٢و ١١٠،  ١٠٧، ٩١، ۵٧، ۵اصل 

وزير ذوجنبتين  جمهور و نخست  براساس قانون اساسی اختيارات رئيس    
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است بدين معنی که اگر اين دو مقام به راه تفاهم بروند، همۀ مسائل حل است 
ً پس از مقا جمهور با وجودی اما در صورت بروز اختالف، رئيس م که رسما

رهبری عاليترين مقام رسمی کشور و مسئوليت اجرای قانون اساسی و تنظيم 
روابط قوای سه گانه و رياست قوه مجريه را بعهده دارد، قدرت اصلی در دست 

وزير  در غير تفاهم و همآهنگی نخست. وزير و هيأت دولت است مجلس، نخست
را که در رژيم  جمهور و مجلس قادرند که حتی بعضی از اختيارات ديگر رئيس

قبل، در اختيار شاه و بنام فرمان همايونی بود و براساس قانون مصوب 
جمهور واگذار شده بود، نظير نصب رئيس کل بانک  شورای انقالب به رئيس

اتفاق  ۶٠را از وی سلب کنند ـ چيزی که بعداً در سال ... مرکزی، هالل احمر و
رت تشريفاتی در خواهد آمد و جمهور بيشتر بصو صورت رئيس افتاد ـ در اين

و . جمهوری که مسئوليت اموراجرائی کشور را بعهده خواهد داشت نه رئيس
اين همان چيزی است که اختالف بين آقای موسوی نخست وزير و آقای خامنه 
ای وقتی رئيس جمهوربود، به وجود آورد و موجب کينه ای شد که در جريان 

در مقاله های قبل متذکر شده . ادامه دارد بروز کرد و هنوز هم ٨٨انتخات سال 
  .  است ه و کينه ورزی از ويژگی ديکتاتور هابودم که کين

با وجود چنين قانون اساسی، چون در آن قانون رئيس جمهور بعد از      
ن اساسی وتنظيم روابط مقام رسمی کشور مسئول اجرای قانورهبری باالترين 

و بعد ، امضاء مصوبات به عهده داشت قوای  سه گانه و رياست قوه مجريه، 
مجلس يا نتيجه همه پرسی، نامزد کردن نخست وزير و و موافقت کردن با 
وزای نخست وزير و سپس صادر کردن حکم نخست وزير، عزل و نصب وزار 

مقوله نامه، قراداده های  ،ها ، امضای عهد نامهبود با تصويب رئيس جمهور
امضای استوارنامه ، صويبنامه و آئينامه های دولتدولتی با ساير دولتها، ت

سفيران و قبول استوارنامه سفيران کشورهای ديگر، اعطای نشان های دولتی 
با رئيس جمهور بود و در صورت لزوم  تشکيل جلسه هيئت وزيران به نيز 

ا نتوانستند تحمل کنند و وقتی طاقتشان آن ر) ١۶(رياست وی تشکيل می شد، 
ناگفته . طاق شد، برای حذف بنی صدر از رياست جمهوری دست به کودتا زدند

. و پای بند نبود نماند که آقای خمينی به هيچ قانونی گردن نمی گذاشت
در ذهن و نظر » حرف ما و شهبانو فوق قانون است«: همچنانکه شاه می گفت
اسالم هم آن چيزی بود که او می گفت و ال غير و در او قانون اسالم بود و 
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بعضی از موارد هم فهم خود را از اسالم فوق فهم و دريافت پيامبر و امام علی 
اسالم را امبر نتوانستند حکومت امام علی و پي: همچنانکه او گفت. می دانست

بر  و) نقل به مضمون و از حافظه(و ما توانسته ايم پياده کنند و نگهدارند 
روزنامه جمهوری اسالمی مقاله ای تحت عنوان  اساس همين گفته خمينی 

اگر روزهای اول بجای اين همه تند روی «: نوشت» اميرالمؤمنين! اشتباهات«
اين چه شوخی آخر...می داشت هرگز چنين نمی شد "دور انديشی" قدری 

رفته باشد بود؟آيا اگر عقيل او را ترک کرده و نزد معاويه صاحب جود و سخا 
چرا علی ننشست و با خود حساب نکرد که در مقابل اين همه ...ذی حق نبوده؟ 

تا در قيد حيات بود بيش از  وی )١٧(» ... و! شهيد چه به دست آورده است؟
بود  تصويب و امضاء کرده ،بار همين قانون اساسی که خودش آن را تأييد صد
  .  نقض کرده است را

واليت فقيه با موادی که در فوق گفته شد در آن  سرانجام در قانون اساسی
در زمان غيبت حضرت ولی «:آن مواد آمده است ۵دراصل .  گنجانده شد

، در جمهوری اسالمی ايران واليت امر و امامت )هللا تعالی فرجه عجل(عصر 
امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، که 

دم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند و در صورتی که هيچ اکثريت مر
فقيهی دارای چنين اکثريتی نباشد رهبر يا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد 

در  مورد آقای » .گردد دار آن می شرايط باال طبق اصل يکصد و هفتم عهده 
 از و بعد ۴٠خمينی اين ماده تحصيل حاصل بود به دليل اينکه از آغاز سال 

اوج آن بود،  ۴٢خرداد  ١۵فوت مرحوم بروجردی، حرکت و نهضتی که  
ب را به طور طبيعی او رهبری انقال ،شروع شد و بعد از آن تا پيروزی انقالب

منقرض شده بود، شجاع،  در دست گرفته و به دست او سلسله شاهنشاهی
قدرت طلبان و  ديگرِ  اما برای. استوار، فقيه، عارف و آيت هللا العظما بود

انحصار گران قدرت و کسانی که عامل، آمر و يا  آلت دست بودند و با کمک 
اين استبداد دينی بنام فقيه استقرار و  -منتها هر کس به خيالی -همه جانبه آنان

استمرار پيداکرده بود، مشکل اساسی برای حفظ و نگهداری آن بعد از فوت 
تند که اين حکومت و رهبری فقيه، چون بازرگان و ديگران می گف. وی بود

و  .لباسی است که تنها برازنده و يا  بر قامت  آقای خمينی دوخته شده است
شايد غافل از اين بودند که وقتی حکومتی در کشور مستقر گشت و مشروعيت 
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پيدا کرد، ولو بدترين ديکتاتوری باشد، به زير کشيدن آن عوارض سنگينی 
بعد از فوت آقای خمينی داستان واليت فقيه برچيده و فکر می کردند که . دارد

  .خواهد شد

. آقای هاشمی رفسنجانی و شرکاء هم اين ترس خود را عيان می کردند    
 ۵و  ٣به آقای خمينی نوشته در بند  ٢۵/١١/۵٩وی در نامه ايکه در تاريخ 

ة شما از ورود افراد تارک الصلو... « :آن اين ترس خود را آشکار کرده است
را ... يا متظاهر به فسق را در کارهای مهم نمی داديد، شما روزنامه آيندگان و

تحريم می کرديد، شما از حضور زنان بی حجاب در ادارات مانع بوديد، شما از 
وجود موسيقی و زن بی حجاب در  راديد تلويزيون جلو گيری می کرديد؟ همين 

به خاطر اجرای نظرات جنابعالی  آيا روا است. ها موارد اختالف ما با آنها است
.... ما درگير باشيم و متهم و جنابعالی در مقابل اينها موضع بی طرف بگيريد؟ 

قبل از انتخابات رياست جمهوری، به شما عرض کرديم که بينش اقای بنی صدر 
مخالف بينش اسالم فقاهتی است که ما برای آن تالش می کنيم و اکنون بر همان 

ا فرموديد رياست جمهوری مقام سياسی است و کاری دستش نظر هستيم و شم
می تواند ... نيست؛ امروز مالحظه می فرمائيد که چگونه در کار کابينه و

کارشکنی کند و چگونه با استفاده از مقام، مجلس و دولت و نهادهای انقالبی را 
ق اسالمش الِف دو بينش است که يک طرف مصدااخت...تضعيف کند

سالمتيان و سعيد سنجابی و طرف ديگر رجائی و گنابادی و غضنفرپور و 
  )  ١٨(» است.. منافی و موسوی و

ر شرکاء که قدرت انحصاری را در بنابر اين هاشمی رفسنجانی و ساي    
به بعد که بيماری آقای خمينی کمی  ۶٣ت داشتند، به کارگردانی وی از سال دس

افزوده بود و فکر می کردند که اگر شدت پيدا کرده بود، بر ميزان نگرانی آنها 
ناگهانی آقای خمينی از دنيا برود، چه وضعيتی برای آنها به وجود می آيد و 

قای آ. ر رود و در جای ديگری منزل کندشايد اصالً قدرت از دستشان به د
امام آن هم  یکسالتها«: هاشمی رفسنجانی نگرانی خود را چنين بيان کرده است

فکر شد که الزم است . الفات داخلی مايه نگرانی بوددر زمان جنگ و اخت
جانشينی برای امام مشخص گردد که در صورت بروز حادثه ای، دچار خالء 

آيت هللا منتظری نامه ای خطاب به آيت ) ١٩(» .مرکزيت و مشروعيت نشود
نوشته و  ٣٠/۶/۶۴هللا مشکينی رئيس مجلس خبرگاه رهبری در تاريخ 
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يين شخص در حيات آقای خمينی برای رهبری اعالن کرده مخالفت خود را با تع
به عرض می رساند از قرار مسموع .. « بخشی از نامه به قرار زير است. اند

قانون اساسی و تعيين  ١٠٧در  جلسه ای که چند ماه قبل در ر ابطه با اصل 
شرايط و خصوصيات رهبر آينده تشکيل شده صحبت از حقير سرا پا تقصير به 

اينجانب با ايمان . آمد و تصميم نهائی به جلسه آينده موکول شده استميان 
آقايان محترم و موقعيت خطير مجلس خبرگان تذکراً عرض  ت بهواحترام نسب

حضرت امام خمينی مد ظله العالی با برخورداری ...که در شرايطی که  می کنم
جع کامل از نعمت سالمت و با وجود شريف حضرات علمای اعالم و مرا

وانگهی ... مخلص شايسته و صالح نبوده است مطرح نمودن شخص...تقليد
تعيين شخص، آن هم من طلبه، يک نحو اهانت نسبت به معظم له و حضرات 

البته بحث کلی مانعی ندارد ولی بحث شخص ظاهراً ... آيات عظام تلقی می شود
  )٢٠(»  .به مصلحت نيست

 آيت هللا مشکينی هم در پاسخ به نامه مرحوم منتظری به ايشان نوشته اند  
لکن آن جناب بيش از ديگران از عظمت و خطر کار رهبری و لزوم حفظ ... «:

حدود و سد ثغور خطرات احتمالی آن اطالع داريد، و می دانيد اگر حادثه ای 
نان زخم خورده خدای نکرده رخ دهد کار کشور چگونه می شود با وجود دشم

خارجی و آتشهای زير خاکستر داخلی و روحانيهای ضد انقالب و مرده 
عبيدالفلوس آنها در شهرها و روستاها که امکان دارد آنها جنجال برپا کنند و 
ناراضی های بالذات و بالعرض را دور خود جمع نمايند و استانها را پر از 

ارند برای روزی که خود روز آيا صالح است که خبرگان را بگذ...کنندآشوب 
آشوب و جنجال است؟ و آيا در آن روز زبانها و قلمهای فتنه جويان، منتظر 

و سياستمدارها ساکت می مانند و خبرگان را به حال خود می گذارند  الواليه ها
البته ناگفته نماند که آقای مشکينی در همين   )٢١(»..که انتخاب اصلح کنند؟
چنين عضی اشخاص ديگر را از بيت و اطرافيان ايشان نامه نگرانی خود و ب

نظر اغلب دوستان برای روز مبادا شمائيد، لکن با يک ... « کرده است بيان
نگرانی خاص از ناحيه بيت و بعضی حواشی آن جناب که متأسفانه به قول آن 

شدند و شما قبل از آن، من در می مرحوم مراجع قبلی پس از مرجعيت گرفتار 
يمی تان اظهار ره المتثال امرکم کلی می گويم پيوسته از دوستان صماين با

و اميد  ...حتی در مجلس عنوان شد و بی سرو صدا گذشت. ناراحتی می شنوم
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اينکه عرايضم نزد خودتان باشد و اگر درست نباشد مانند برخی اباطيل که می 
ه مرحوم آقای هاشمی هم تصريح کرده است ک). ٢٢(» ...شنويد بايگانی شود

با ارسال پيامی مخالفت خود را اعالن داشتند، « منتظری در نامه ای به خبرگان
ولی خبرگان کار را انجام داد و رسماً ايشان به عنوان قائم مقام رهبری معرفی 

  )٢٣(» .شدند

در آن زمان آقايان هاشمی رفسنجانی و خامنه ای به لحاظ علمی و     
اال اينکه آقای . همچنانکه امروزهم نيستند در عداِد  مراجع نبوده،  یوحوز

و تطميع بعضی ديگر و با ضرب و ای با وارد کردن ترس بر حوزه قم خامنه 
به همين علت مرحوم منتظری نقل . زور وزارت اطالعات خود را مرجع خواند

ام مراجع تم « :می کند، وقتی آقای هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود گفتند
و چون می دانستند که آقای خامنه ای در ِعداد »  بايد مطيع رهبری باشند

مراجع نيست می خواستند با استفاده از قدرت سياسی ايشان را به عنوان 
مرجع اعال و منحصر به فرد معين کنند، و ديدم تعريفهايی که از ايشان می 

خالصه جنبه سياسی دارد کنند تعريفهای متملقانه و خالف عقيده شان است و 
و دارند دين و مرجعيت شيعه و حوزه را فدای سياست خودشان می کنند و 

خواستم به عنوان اتمام ...سپاه و اطالعات روی اين موضوع اصرار دارند
حجت به اطالع ايشان برسانم که شما در رأس مملکت هستيد حاکم هستيد، اما 

 ٢١/۴/٧٣يادداشتی را  در ... اشدقضيه مرجعيت را بگذاريد قداستش محفوظ ب
توسط آقای مؤمن برای آقای خامنه ای  ١٢/٨/٧٣تنظيم کردم و در مورخه 

چون اين مطلب مطابق عقيده خود  من می باشد «   :آقای مؤمن گفتند...فرستادم
يادداشتی که مرحوم منتظری توسط مؤمن برای آقای ) ٢۴.(» من می برم

که نکته هفتم آن در مورد مرجعيت به شرح نکته  ٧خامنه ای فرستاد شامل 
  :زيراست

مرجعت شيعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست اين استقالل به «
دست شما شکسته نشود و حوزه های علميه جيره خوار حکومت نشوند که برای 
آينده اسالم و تشيع مضر است و هر چند ايادی شما تالش کنند جنابعالی اثباتاً 

علمی مرحوم امام را پيدا نمی کنيد، نگذاريد قداست و معنويت حوزه ها موقعيت 
به مصلحت اسالم و حوزه ها و . با کارهای ديپلماسی ارگانها مخلوط شود

ً اعالم کند چون ايشان کارشان زياد است و : جنابعالی است که دفتر شما رسما
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رعی وظيفه اداره کشور را به دوش دارند از جواب دادن به مسائل ش
من همه اينها « : پيام به ايشان ابالغ شده و آقای مؤمن گفتند) ٢۵(»...معذورند

گفتند ...را برای ايشان شرح دادم به اينجا رسيدم که هر چند ايادی شما تالش کنند
ايادی من چه کسی است؟ گفتم مثالً همين نوار آقای فالح زاده که راجع به 

تند وقتی مضمون اين پيام را حدود مرجعيت شما صحبت کرده، آقای مؤمن گف
)  ٢۶(»... نيم ساعت برای ايشان گفتم، ايشان گفتند خوب من بعداً جواب می دهم

جواب به منتظری هم اين بود که عليه او شعار دادند و به حسينيه اش هجوم 
  . بردند و خودش و شاگردانش را تهديد کردند

شده، آقای خامنه ای  که يله ایبه هر وستانظر به اينکه کار را ادامه دادند 
، در ٧۶آبان  ٢٣مرجعيت خود را بر همه تحميل کند، مرحوم منتظری در 

حاال صرفنظر از « : رجب از جمله عنوان کردند ١٣سخنرانی خود به مناسبت 
مسئله رهبری، مرجعيت را چرا ديگر؟ شما که در شأن و حد مرجعيت 

بنابر اين مرجعيت شيعه را مبتذل . تايشان در حد فتوا و مرجعيت نيس...نيستيد
به ياد دارم که بعد از اين بود که مسخره تر از مسخره ها، دفتر ) ٢٧(»کردند 

آقای خامنه ای مرجع شيعيان و يا مسلمانان : آقای خامنه ای طی اطالعيه گفت
  )٢٨. (خارج از کشور است

حذف بنی صدر  از چنان به نظر می رسد که آقای هاشمی رفسنجانی، بعد    
و حمايت و پشتيبانی آقای خمينی و در آوردِن احمد خمينی به  ۶٠در سال 

قدم به قدم  قدرت را  به انحصار خود در آورده  و تقريباً   رگه خود، کم کم وج
و همه امور کلی و جزئی در  تا فوت خمينی بر سه قوه  فرماندهی می رانده 

چندانی در مقابل  و چون مانع و رادعت سه قوه و نهاد ها در اختيارش بوده اس
خود نمی ديده و هر جا هم که مواجه با مشکلی می شده، با نام و مايه گذاشتن 

می  ۶٢وقتی وی در سال . از آقای خمينی مشکل خود را حل می کرده است
امروز جمهوری اسالمی، : با رئيس جمهور خدمت امام رفتيم گفتند«  :نويسد

می چرخد، هر چيزی که يک هزارم احتمال بدهم که  روی کاکل شما دو نفر
 ) ٢٩(» برای شما دو نفر مضر باشد، خالف شرع می دانم

ازديد قدرت به جزاين دو نفر مابقی همه قاق هستند وشرع هم مساوی : توجه
با موافق ويامخالف اين دو نفرو درحقيقت موافق ويامخالف هاشمی رفسنجانی 

 . است

حيه ای خود را حالل مشکالت و کليد باز کردن هر چنين شخصی با چنين رو
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مشکلی تصور می کند و روز به روز هر چه بيشتر به قدرت تکيه کرده چون 
خود را حق می پندارد، به خود اجازه هر عملی را با تکيه بر قدرت می دهد و 
بدين جهت است که بنا به گفته مرحوم منتظری از قول فالحيان قائم مقام وزير 

اين يک دو سال آخر ما هر کاری با امام داشتيم با احمد آقا حل می « ات اطالع
بر اساس خاطرات و کتابهای ) ٣٠(» .کرديم و به اسم امام منعکس می کرديم

آقای هاشمی رفسنجانی جای شک نمی ماند که  در آن دوران احمد آقا بنا به 
  .خواست و فرمان آقای هاشمی رفسنجانی عمل می کرده است

به بعد که بيماری آقای خمينی کمی شدت پيدا کرده بود، آقای  ۶٣سال  از 
هاشمی رفسنجانی و ساير شرکاء که قدرت انحصاری را در دست داشتند، 
نگران بودند که اگر ناگهان آقای خمينی از دنيا برود، چه وضعيتی برای آنها 

 و تکليف قدرت چه می شود؟ و جا و موقيت خودشان. به وجود می آيد
کجاست؟ و بنابر اين چون خود ر ا ُمِحق و قدرت را از آِن خود می دانستند، با  

  :کارگردانی آقای رفسنجانی به دنبال يافتن فقيهی بودند که

  سابقه مبارزاتی درخشانی در رابطه با انقالب و آقای خمينی داشته باشد -١

را جا مقام مرجعيت و يا اينکه آن مقام علمی که بشود مرجعيت او  -٢
  انداخت دارا باشد

در بين انقالبيون وعالقه مندان به انقالب و عوام طرفدارانی هم حد اقل  -٣
  .در بخشی از کشور دارا باشد

کسی باشد که آنها  بتوانند همان وضعيتی را که زمان آقای خمينی   -۴
ولی  اسماً واليت از آِن او باشد امام هم داشته باشند يعنی اينکه داشتند، بعد از

ً بتوانند امور را به نام  و يا نيابت از وی  انحصاراً در دست خود  رسما
  . نگهدارند

 ندر آن دوران آقای هاشمی و شرکاء همچنانکه ذکر شد، در جستجوی يافت
نکته ياد شده در فوق باشد، زيرا هنوز تا اين حد  ۴مرجعی بودند که واجد 

هنشان خطور نکرده بود که  با جرأت و جسارت پيدا نکرده بودند، و يا به ذ
ر همه چيز جعل و سقيفه سازی و توطئه، غوغاساالری و اِرعاب می شود زي

و باز  بضه و آقای خامنه ای را رهبر کردحذف مرجعيت حکومت را ق زد و با  
  .هم دم از واليت فقيه و باالتر از آن واليت مطلقۀ فقيه زد
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های ديگری بودند، اما واجد لعظماشهور و به نام و آيت هللا امراجعی م    
چهار خاصه فوق که آنها در جستجويش بودند، نبودند و يا نمی توانستند به 

مشخصه را به زعم خود در آقای منتظری می  ۴آنها اطمينان کنند و لذا آن 
گرچه ممکن است، همچنانکه آقای مشکينی رئيس خبرگان در نامه اش . ديدند

 ، و چون کِس )٣١(يی هم به آن مرحوم داشته اندبه  وی نوشته، انتقادی ها
شايسته ديگری را در دسترس نداشته اند و يا همچنانکه درساواک از منتظری 

و بسياری از امور را هم آقای ) ٣٢(به عنوان جانشين خمينی نام برده می شد
بود، همچنانکه هر  خمينی قبل و بعد از پيروزی انقالب به وی واگذار کرده

و فکر هم . دارد، آن انتقاد ها را آنقدر مهم نمی ديده اند زيادهائی کسی کم و
نمی کردند که آقای منتظری با وجودی که آقای خمينی را رهبر بالمنازع 
انقالب وخود می داند، اهل امر و نهی نيست و بر همان سياق آقای خمينی 

بود  یا و اين تنها نکته. عمل می کند و از خودش خط و ربط مشخصی ندارد
حال با توجه به . که آنها در مورد مرحوم منتظری اشتباه ارزيابی کرده بودند

آنچه گذشته است، جريان امور در مجلس خبرگان برای قائم مقامی مرحوم 
  منتظری از زبان آقای هاشمی رفسنجانی نيز حاوی نکات قابل ذکر است     

  

ای خامنه ونقش منتظری رهبری     
  

اميد و «بنام ۶۴اشتهای سال درفسنجانی در مقدمه کتاب يادآقای هاشمی 
قبل از طرح « :می نويسد یدر مورد قائم مقامی آيت هللا منتظر» دلواپسی

آبان پيامی از امام برای من  ١۴مسئله در مجلس خبرگان، آقای دمحمی گيالنی در 
گری آوردند که از طرح مسئله در خبرگان خودداری کنيم و پس از آن پيام دي

  ) ٣٣(» . رسيد که آن پيام را ناديده بگيريم

طرح تعيين آقای منتظری . عصر مجلس خبرگان جلسه داشت« ،۶۴تير  ٢۵
امضاء تقديم شد ولی برسی آن به جلسه بعد  ۵٠به عنوان جانشين امام با حدود 

  .)١٩١اميد و دلواپسی، ص (» .موکول گرديد

رهبريت آقای . داشت مجلس خبرگان صبح وعصر جلسه«  ،۶۴تير  ٢۶ 
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منتظری در دستور بود و کسی جرأت مخالفت صريح نداشت و يا مخالف 
عده ای به عنوان اينکه اقدام با عجله است و باعث اتهام و حرف . صريح نبود

مخالفان می شود، می گفتند به عنوان تحقيق در بارۀ بقيه افراد مورد احتمال 
] از نمايندگان مجلس خبرگان[ه نفر اين طرح را حدود پنجا. تأخير بيندازيم

. امضاء کرده بودند و بيشتر آيت هللا خامنه ای اصرار بر اتمام کار می کردند
باالخره در آخر وقت چون هنوز عده ای برای صحبت وقت داشتند، با پيشنهاد 
آقای مشکينی قرار شد ظرف دو سه ماه آينده اجالسيه ای داشته باشيم و پنج نفر 

  .)١٩١اميد و دلواپسی، ص (» .حقيق معين شدندبه عنوان ت

توجه کنيد، که طبق گزارش آقا هاشمی رفسنجانی اين آقای خامنه ای است  
که بيشتر اصرار بر اتمام کارمی کند، يعنی اينکه رهبری منتظری هر چه 

  .زودتر به تصويب برسد

  

، آقای هاشمی در جلسه سخنرانی تحليف آقای خامنه ای رئيس ۶۴مهر  ١٨
از لحاظ اطاعت از امام، خوب همه ما ارادت « : جمهور در سخنرانی خود گفت

. داشتيم ولی آقای خامنه ای در ميان ما از اين جهت هم يک ويژگی هايی داشت
اضات ايشان ما در شخص امام امت که مرجع همه ما بود و ماها در سايه اف

روحيه داشتيم و کار می کرديم و شخص حضرت آيت هللا العظمی منتظری که 
اميد و دلواپسی، (»... استاد همه ما بود و هنوز مثل گذشته ايشان مراد ما هستند

  .)٢٧٩ص 

برنامه اجالسيه . جلسه هيأت رئيسه مجلس خبرگان  داشتيم«  ،۶۴مهر  ١٨
سيون، گزارشی در تأييد رهبری آقای بعد را تعيين کرديم و قرار شد کمي

  .)٢٨٠اميد و دلواپسی، ص (» . منتظری تهيه کنند

آقای دمحمی گيالنی به دفترم آمد و پيام امام را در باره مجلس «  ،۶۴آبان  ١۴
گفت که امام با انتخاب اقای . خبرگان آورد و برای مسکن خودش استمداد نمود

  ...يستندموافق ن] برای جانشينی رهبر[ منتظری 

شب خدمت امام رفتم و راجع به پيام ايشان در مورد مجلس خبرگان مذاکره 
نگرانند که تعيين آيت هللا منتظری به عنوان رهبر آينده، باعث عداوت و . کرديم

» .بايد با احتياط و مراعات جوانب کار عمل شود. کارشکنی رقبای ديگر شود
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  .) ٣١۴اميد و دلواپسی، ص (

خصوص  احمد آقا آمد وراجع به برنامه مجلس خبرگان درعصر«،۶۴آبان١٧
  .)٣١۶اميد و دلواپسی، ص (» .رهبری آقای منتظری و نظر امام مذاکره کرديم

آقای مشکينی . جلسه هيأت رئيسه مجلس خبرگان تشکيل شد«  ،۶۴آبان  ١٨ 
مختصری صحبت کردند و سپس نامه آقای منتظری را خواندند که با تشکر از 

رگان خواسته بودند که از انتخاب ايشان به عنوان جانشين امام در مجلس خب
  .زمان حيات امام منصرف شويم

که امام به آقای دمحمی گيالنی گفته اند  احمد آقا اطالع داد. بحثها شروع شد
هم در جلسه صبح و هم در جلسه عصر در اين . موضوع پيام را پيگيری نکنند

ه مشورت پرداختيم و سرانجام بعد از نماز باره بحث کرديم و در تنفس ها ب
مغرب با بيش از دو سوم حضار تصويب شد که آيت هللا منتظری، مصداق 

قانون اساسی هستند؛ يعنی از طرف مردم به مرجعيت و  ١٠٧صدر اصل 
  .)٣١٧اميد و دلواپسی، ص (» .رهبری برای بعد از امام پذيرفته شده اند

رگان متن عبارت رهبری آيت هللا درجلسه مجلس خب« ، ۶۴آبان  ١٩ 
باالخره پس از بحث زياد، پيشنهاد آيت هللا خامنه ای با . منتظری مطرح بود

ايشان به عنوان منتخب مردم برای جانشينی . اصالحات جزئی به تصويب رسيد
قرار شد متن مصوبه به امضای . امام و مورد تأييد مجلس خبرگان معرفی شدند

  .) ٣١٨اميد و دلواپسی، ص (» .دهمه اعضای خبرگان برس

سرانجام مجلس خبرگان رهبری آيت هللا منتظری  به پيشنهاد  آيت هللا خامنه 
، به شرح زير به ۶۴صالح جزئی به صورت ماده واحده، در آبان اای با 

  . تصويب رسيد

حضرت آيت هللا منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق «  :ماده واحده
قانون اساسی است و مورد پذيرش  ١٩٧منحصر به فرد قسمت اول از اصل 

اکثريت قاطع مردم برای رهبری آينده می باشد و مجلس خبرگان اين انتخاب را 
  )  ٣۴(» .صائب می داند

يت هللا العظمی مجلس خبرگان آ«:در مطبوعات اعالن شد ۶۴آذر  ٢شنبه 
  )٣۵(»منتظری را بعنوان رهبر آينده ايران برگزيد
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سپس هيأت رئيسه  . عصر مجلس خبرگان جلسه داشت«  ،۶۵تير  ٢٢
قرار شد سند تنظيم شده در باره آيت هللا منتظری . خبرگان در دفترم جلسه داشت

  .) ١٧٢اوج دفاع، ص (» .به امام و آقای منتظری داده شود و خبر آن پخش شود

بحث با اصرار آقای خامنه . عصر مجلس خبرگان جلسه داشت«، ۶۵تير ٢۴
اوج (» . ای بر لزوم عدم تفکيک رهبری و مرجعيت متمرکز شد و ناتمام ماند

  .)١٧۴دفاع، ص 

آقای خامنه ای  که  اصرار داشته هر چه زودتر : حال دنيا را تماشا کنيد     
به » اصالح جزئی« شنهاد ايشان بارهبری آقای منتظری به تصويب برسد و پي

بر لزوم عدم « و حتی وی اصرارواحده به تصويب رسيده است  صورت ماده
واليت داشتن و به لحاظ حکومت و  .  داشته است» تفکيک رهبری و مرجعيت

نمی شود گفت حکومت با . فقيه، در آن زمان حرف ايشان درست بوده است
جدا شدن رهبری از . رهبری جدا کردولی فقيه است ولی مرجعيت را از 
در آن موقع  هم و آقای خامنه ای. است مرجعيت، يعنی اينکه واليت فقيه کشک

ی و و بعد از آن، به  لحاظ علم ۶۴وی که در سال . اين را می فهميده است
مراجع نبوده، بعد از اينکه با سقيفه سازی و توطئه حوزی خودش  در عداِد 
اری احمد آقا و سکوت ديگران و ساير مسئولين وی هاشمی رفسنجانی و همک

را رهبر کردند، کوس لمن الملکی زد و دست رد به سينه ولی نعمتها و 
ً تمامی کسانی د که پله شدند تا وی به قدرت برسد، زد و وستان خود و تقريبا

و اين باز . هر کدام را به نحوی حذف، زندانی و يا در هتک حيثيت آنها کوشيد
ت ديکتاتور و قدرتمدار است که وقتی به قدرت رسيد، اول به سراغ از خاصي

کسانی که او را به قدرت رسانده اند، می رود  و در حذف آنها ذره ای به خود 
شک روا نمی دارد، زيرا که وجود آنها را ضعف خود به حساب می آورد و 

 ش غبرای پنهان کردن اين ضعف است که در حذف آنها تا زورش برسد و تي
  .ببرد از پای نمی ايستد
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و خمينی از بعد ازرهبریِ  منتظری عزل    
  و نه واليت فقيه" واليت بر فقيه" در جستجوی يافتن  

در اين  اثر قلمی کوشش بر اين است که خوانندگان گرامی و نسلهايی که 
دوران انقالب را درک نکرده و يا درک کرده منتها به علت غوغاساالری و 

جو برانگيخته شده، فرصت پيدا نکرده که چگونگی شکل گيری  چماقداری و
استقرار و استمرار ديکتاتوری فقيه را عيان مشاهده کند، و يا حتی از اين 

بوده  ولی ... باالتر درخيال خود به دنبال آزادی، عدالت، حقوقمداری، رشد و
به  به شکلی، آلت و يا عصای  دست ديکتاتور شده اند، حال در فضای آزاد

خود آيد و بداند که نبايد اجازه داد که ديکتاتوری تحت هر نام و يا به دست هر 
شکل بگيرد که اگر چنين شد رهائی از ) نظام(= شخصيت و يا سامانه ای 

بعد ازذکر اين نکته به . سامانه ديکاتوری بهای سنگينی و زيان باری می طلبد
  .اصل مطلب باز می گردم

   

اصرار داشته هر چه « مالحظه شد، خود باال نکه در آقای خامنه ای همچنا
اصالح «زودتر رهبری آقای منتظری به تصويب برسد و پيشنهاد ايشان با 

و وی در سال  .)٣۶( »ماده واحده به تصويب رسيده است به صورت» جزئی
،  به  لحاظ فقهی، علمی و حوزی  در ِعداِد  فقها ومراجع نبوده، و خودش ۶۴

خود اجازه بستن چنين مقامی را به خود روا نمی ديده است، بلکه نه تنها به 
سير رهبری . خود کوشيده است) ٣٧(در تصويب رهبری استاد و ولی نعمت

و از ذکر   همين قسمت در باال آمده مرحوم منتظری در مجلس خبرگان، در 
که حاوی دو نکته گويائی است، در  ۶۴تير  ٢۶دوباره آن به جز يادداشت 

  .     ا خودداری می شوداينج

رهبريت آقای . مجلس خبرگان صبح وعصر جلسه داشت« ، ۶۴تير  ٢۶ 
منتظری در دستور بود و کسی جرأت مخالفت صريح نداشت و يا مخالف 

عده ای به عنوان اينکه اقدام با عجله است و باعث اتهام و حرف . صريح نبود
رۀ بقيه افراد مورد احتمال مخالفان می شود، می گفتند به عنوان تحقيق در با

] از نمايندگان مجلس خبرگان[اين طرح را حدود پنجاه نفر . تأخير بيندازيم
. امضاء کرده بودند و بيشتر آيت هللا خامنه ای اصرار بر اتمام کار می کردند
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باالخره در آخر وقت چون هنوز عده ای برای صحبت وقت داشتند، با پيشنهاد 
رف دو سه ماه آينده اجالسيه ای داشته باشيم و پنج نفر آقای مشکينی قرار شد ظ

  .)١٩١اميد و دلواپسی، ص (» .به عنوان تحقيق معين شدند

اصرار بر اتمام « آقای خامنه ای -١: در اينجا دو نکته حائز اهميت است
داشته است يعنی اينکه هر چه زودتر رهبری آيت هللا منتظری به تصويب » کار

کسی جرأت مخالفت صريح «  در آن مجلس - ٢. نده شودبرسد و قال قضيه ک
در همين رابطه آقای رفسنجانی بعد از » .نداشت و يا مخالف صريح نبود

  :می نويسد ،۶۴آذر  ١۵ در ،۶۴آبان  ١٩تصويب رهبری منتظری در 

به دفتر امام گفتم، وقت مالقات زودتر به اقای ری شهری بدهند که در «    
با قائم مقام رهبری آيت هللا منتظری می شود، مشورت باره مخالفتهايی که 

  .)٣۴٣اميد و دلواپسی، ص (» .کنند

قانون ) ٣٩ ( ١٠٧و اصل ) ٣٨ ( ۵وقتی قرار است بر طبق اصل      
اساسی رهبری بر عهده فقيِه مرجع تقليد گذاشته شود، خيلی طبيعی است که 

قبل از مرحوم منتظری  زيرا. رهبری بعد از خمينی مدعيان زيادی خواهد داشت
 آيت هللا العظماهايی بودند که هم مرجع تقليد بخشی از مردم بودند و هم قبل از

رعشی نظير گلپايگانی، م: العظمائی شده بودندآقای منتظری مفتخر به آيت هللا 
سيد عبد هللا شيرازی، قمی، خوانساری، سيد  نجفی، سيد محسن حکيم، خوئی،

ی از آنها قبل و بعد از پيروزی انقالب، مرجع تقليد و بعض... صادق روحانی و
و اينها زير بار . بودند و به مراتب از مرحوم منتظری مقلدين بيشتری داشتند

منتظری نمی رفتند و در اين صورت، به تعداد فقيهان ولی امر وجود پيدا می 
و شايد به همين علت باشد که مرحوم منتظری در نامه به آيت هللا  .کند
مطرح نمودن شخص مخلص شايسته و صالح « کينی متذکر شده است که مش

وانگهی تعيين شخص، آن هم من طلبه، يک نحو اهانت نسبت به  و..نبوده است
  )۴٠(.»معظم له و حضرات آيات عظام تلقی می شود 

در هر دو اصل فوق مقرر می دارد که اگر فقيهی واجد شرايط آقای      
جامعه پيدا نشد، مجلس خبرگان، شورای رهبری خمينی به طور طبيعی در 

سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به عنوان اعضای شورای «  مرکب از
جاذبيت « بنام فصل اول کتاب، در . »کنند  رهبری تعيين و به مردم معرفی می
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به نمايندگی آقای ربانی املشی  ۶٣مالحظه شد که روحانيون در سال » قدرت
ی پيشنهاد رهبری جمعی و يا شورای عالی مشاورين امام را به آقای خمين

« برای اداره کشور داده بودند و آقای خمينی هم به آقای هاشمی رفسنجانی 
مانع می شود و از آقای خمينی ، ».احتمال کناره گيری کامل را مطرح کردند

بنابر اين طبيعی است که ) ۴١(» ديگر نفرمايند و مصلحت نيست« :می خواهد
بايد با تکيه بر قدرت جلو مخالفين را به طرق مختلف بگيرد و چنين هم می 

در اينجا ذکر خاطره ای از آيت هللا قمی هم برای مزاح و هم برای تجربه . کند
اينجانب و آقای دکتر منصور : که نوع تفکر چگونه است، بی مناسبت نيست

هللا قمی  يدار آيتبه طور اختفا در مشهد به د ۵٩آذر  ١٨و  ١٧دوستکام در 
دلش از اعمال بعضی از آنها ... « در ديدار اول عقده دل را باز کرد و . رفتيم

آن واليت خدا و رسول و : خون بود و در مورد واليت فقيه نيز صحبت کرد که
تر است اين  ائمه که حتی بر جان انسان نيز هست و پيغمبر از خود انسان اولی

در او اثر ... محيط، دوست، اطالعات، خانواده و تواند بدست يک انسان که نمی
در ) ۴٢(» . گذارد باشد و بنابراين بايستی در اختيار شورای مجتهدين باشد می

ديدار دوم باز هم در مورد واليت فقيه بحث شد و آن مرحوم نظر خودش را 
که بايستی شورای مراجع باشد نه تنها يک فرد و اضافه کرد که وقتی «   :گفت
و . خواهند يک کسی را برای مرجعيت و رهبری بتراشند ممکن نيست می

اند و  شروع کرد به گفتن اينکه از چه زمانی تا به امروز همه مراجع سيد بوده
» .اند و معتقد بود که قيافه نيز در قبول کردن مرجع تأثير دارد ای نيز داشته قيافه

نه سيد است و نه :  وی افزود که آقای منتظری رهبر بشو نيست زيرا) ۴٣(
  .  قيافه ای جالب دارد و نه خوش بيان است

که  در  علت اينکه آيت هللا قمی چنين مطالب را عنوان می کرد اين بود،
منتظری جانشين خمينی است و باز به دليل اينکه جامعه مطرح شده بود که  

از طرف آقای خمينی ... بسياری از امور و بويژه امور مربوط به قوه قضائيه و
 ١/١٠/۵٧به مرحوم منتظری واگذار شده  بود و حتی قبل از انقالب  در 

ساواک گزارش کرده بود که از بحث در  بين طرفداران خمينی نتيجه مأمور 
شخص منحصر به فردی که جانشين خمينی خواهد شد منتظری  « گيری کرده

  )  ۴۴(» می باشد

آقای خامنه ای با  سقيفه سازی و توطئه هاشمی رفسنجانی و اما وقتی  
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همکاری احمد آقا و سکوت ديگران و ساير مسئولين  بوی قدرت به مشامش 
گذشته رسيد، و او را بر کرسی رهبری نشاندند،  يکشبه همه چيز را و حتی 

علمی و فقهی خود را فراموش کرد وخود را فقيه مرجع  و رهبر مسلمانان 
  . جهان  ناميد

بعد از خمينی در ) قائم مقام رهبری(عزل و يا برکناری منتظری از رهبری
صاحب اختيار تام « پروسه ای زمانی انجام پذيرفت و اين فقيه عاليقدری که

جناب آيت  «،)۴۶(» لعلماء االعالمعماد ا« ،)۴۵(» )آقای خمينی(= منزل من 
می  يکی از ذخاير اين انقالبی که لجنابعا ...دامت افاضاته –هللا منتظری 

» من که شما را مجاهدی بزرگوار و فقيهی عاليقدر می دانم « ،)۴٧(» ...باشيد
ظری که حضرت آيت هللا العظمی منت« وی به قول هاشمی رفسنجانی که ) ۴٨(

  ) ۴٩(» ... مثل گذشته ايشان مراد ما هستند استاد همه ما بود و هنوز 

که چنين شخصيتی با چنين  حال اين سئوال ريشه ای و پايه ای مطرح است 
و همه به جز آخری از دولب  که ذکربخش کوچکی از آن در باال آمداوصافی 
در او رخ داده  ، ناگهانی چه استحاله ایآقای خمينی جاری شده استمبارک 

 قسمتهائی از آن در که نتظری،آقای خمينی به مرحوم م ۶/١/۶٨که در نامه 
  جناب آقای منتظری« : استوی را چنين تصوير کرده 

از آنجا که روشن ... با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه برايتان می نويسم
ايران را پس شده است که شما اين کشور و انقالب اسالمی عزيز مردم مسلمان 

از من به دست ليبرالها و از کانال آنها به منافقين می سپاريد صالحيت و 
از آنجا که شما ساده لوح ... مشروعيت رهبری آينده نظام را از دست داده ايد

هستيد و سريعاً تحريک می شويد در هيچ کار سياسی دخالت نکنيد، شايد خدا از 
ف به در قعر جهنم نسوزيد خود اعترا برای اينکه... سر تقصيرات شما بگذرد
از خدا می خواهم که به پدر پيرمردم ... ا کمکتان کند  اشتباه و گناه کنيد شايد خد

عزيز ايران صبر و تحمل عطا فرمايد و او را بخشيده و از اين دنيا ببرد تا طعم 
تصويری که آقای خمينی از . )۵٠(»  . تلخ خيانت دوستان را بيش از اين نچشد

، ساده لوح منتظری در اين نامه به دست داده، تصوير انسانی خائن، خطاکار
 .که بايد هرچه زودتر توبه کند، تا حد اقل در آن دنيا در قعر جهنم نسوزد... و

، از خود انسان قدرت پرست. مثل اينکه کليد بهشت و جهنم در اختيار او است
ذهن قدرتمدار خود را که ساخته  کارش به جائی می رسد بيگانه می شود و
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می پندارد و بهشت و جهنمی که در نتيجه اعمال، آن هم در آن دنيا نصيب خدا 
   .قدرتمدار کليد آن را در اين دنيا در اختيار خود می گيرد. انسان می شود

دقيقاٌ از منتظری خواسته شده است که نظير زندانيان که آنها را وادار به      
تلويزيون ظاهر می شوند و اعمال کرده و ناکرده   توبه می کنند و در صفحه

بيايد و به درگاه خمينی که خود را درگاه خدا  ديکته شده را به گردن می گيرند،
 با القاب معمولی هم همراه نيست و با حتینامه   .تصوير کرده، توبه کند

 در عرف روحانيت و مرجعيت شروع شده است که » آقای منتظریجناب «
  .توهين تلقی می شود بیچنين القا

بنا به گزارش آقای منتظری تنی چند از دوستان مرحوم منتظری که در       
جريان امور و يا توطئه بوده اند، به وی فشار می آورند که توبه نامه ای 

رهبر « : آقای عبد هللا نوری متنی را آماده کرده که به امام بنويسيد. بنويسد
کنم که از ورطه ای هولناک که در آن قرار عزيز، امروز من اعتراف می 

اينجانب که از تربيت يافتگان فقه ... گرفته بودم  توسط پتکی آهنين بيدار شدم، 
و اصول و فلسفه و مبارزه آن جناب بودم نيز در دام اين اهريمنان گرفتار آمدم 

در حقيقت يک چيزی متضمن اعتراف به ..." و نتوانستم مسير صحيح را بروم
» ه و همکاری با منافقين و توبه نامه بود و می خواستند از من امضاء بگيرندگنا

هم يک متنی مشابه اين را آماده کرده بود که « آقای دری نجف آبادی). ۵١(
البته متن آقای نوری خيلی تندتر بود ولی مشخص بود که هر دوی آنها به يک 

اگر شما بنويسيد «  :قای نوری گفتپس از دو ساعت مشاجره آ» ...ف بودهد
امام از دروغ : " منافقين در بيت من نفوذ داشتند امام خوشش می آيد، من گفتم

آقای نوری که اين » "!البد چيزی بوده است: "ايشان گفتند! خوشش می آيد؟
خورده است هر که می گويد : " ...جمله را گفت من خيلی عصبانی شدم و گفتم

!" د و آنها به من خط می دهند، بلند شويد برويدمنافقين در خانه من نفوذ کرده ان
  )  ۵٢(» ان شد موجب شد که آنها ساکت شوند اين گفته من که با تندی بي

يکی از آقايان معروف به من «  :مرحوم منتظری در همين رابطه می افزايد
گفت من اطالع دارم که آقايان باال می خواستند از شما اقرار بگيرند که با 

مکاری داشته ايد و شما را به اين اتهام بازداشت و محاکمه و شايد منافقين ه
اعدام نمايند تا خيالشان برای هميشه راحت شود؛ و در همان زمان در يکی از 
روزنامه ها خواندم که امام جمعه رفسنجان گفته بود چرا فالنی را بازداشت و 
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ينابين به ضرر محاکمه نمی کنيد؛ و همچنين شنيدم گفته شده بود منتظری ب
منتظری می ) ۵٣(» ماست، يا بايد رهبری در اختيار ما باشد  و يا اصالً نباشد 

گويد، بعد با اصرار آقايان خيلی محترمانه نامه ای که در رسانه ها اعالن شد 
  :بخشهايی از اين نامه به شرح زير است. را نوشتم

  محضر آيت هللا العظمی امام خمينی مد ظله العالی«  

ضمن تشکر از ارشادات و . واصل شد ۶/١/۶٨از سالم و تحيت، مرقومه  پس
مطمئن باشيد همانطور که از :  راهنمائی های حضرتعالی به عرض می رساند

آغاز مبارزات تا کنون در همه مراحل همچون سربازی فداکار و از خود گذشته 
خود ر ا ملزم  در کنار حضرتعالی و در مسير اسالم و انقالب بوده ام، اينک نيز

و راجع به تعيين اينجانب ... به اطاعت و اجراء دستورات حضرتعالی می دانم
به عنوان قائم مقام رهبری، خود من از اول جداً مخالف بودم، و با توجه به 
مشکالت زياد و سنگينی بار مسئوليت، همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که 

اکنون نيز عدم آمادگی خود را صريحاً تعيين اينجانب به مصلحت نبوده است؛ و 
اعالم می کنم و از حضرتعالی تقاضا می کنم به مجلس خبرگان دستور دهيد 
مصلحت آينده اسالم و انقالب و کشور را قاطعانه در نظر بگيرند و به من اجازه 

يه  تدريس و فرماييد همچون گذشته يک طلبه کوچک و حقير در حوزه علم
مت به اسالم و انقالب زير نظر رهبری حکيمانه فعاليتهای علمی و خد

حضرتعالی اشتغال داشته باشم؛ و اگر اشتباهات و ضعفهايی که الزمه طبيعت 
انسان است رخ داده باشد، انشاء هللا با رهبری های حضرتعالی مرتفع 

  )۵۴(».گردد

امه خوابيده با اين نامه ظاهراً خشم و غضب آقای خمينی و يا تهيه کنندگان ن
عمل بيشتراحساس خطر کرده و در نتيجه آقای خمينی و و در حال حاضر برای 

  :يا تهيه کنندگان نامه، در پاسخ به منتظری نوشته اند

  حجة االسالم و المسلمين آقای منتظری دامت افاضاته«

همانطوريکه نوشته ايد رهبری نظام . با سالم و آرزوی موفقيت برای شما
مسئوليت سنگين و خطيری است که تحمل بيش  جمهوری اسالمی کار مشکل و

از طاقت شما می خواهد و به همين جهت هم شما و هم من از ابتداء با انتخاب 
شما مخالف بوديم و در اين زمينه هر دو مثل هم فکر می کرديم، ولی خبرگان 
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به اين نتيجه رسيده بودند و من هم نمی خواستم در محدوده قانونی آنها دخالت 
ز اينکه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقامی رهبری اعالم کرده ايد، ا. کنم

  .پس از قبول صميمانه از شما تشکر می کنم

من صالح شما و انقالب را ...همه می دانند که شما حاصل عمر من يوده ايد
در اين می بينم که شما فقيهی باشيد که نظام و مردم از نظرات شما استفاده 

الی ان شاء هللا با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می جنابع...کنند
  ) ۵۵(» . والسالم عليکم. بخشيد

بدين خاطر است که » و يا تهيه کنندگان نامه « ينکه در فوق گفته شدا    
يند آقای خمينی به منتظری را جعلی می دانند و می گو ۶/١/۶٨ نامه بسياری

قای هاشمی رفسنجانی به نام آقای خمينی جعل که نامه  بوسيله احمد آقا و آ
از ديد و شناختی که اينجانب در طول زمان از اعمال و گفته های . شده است

فراوانی که از آقای خمينی ديده ام،  نامه می تواند از خود آقای خمينی باشد و 
 واقعاً جعلی در کار نباشد، اما  در اين صورت، کسانی که دفتر و کانال ارتباطی

هايی را برای آقای آقای خمينی را در اختيار داشتند، زمينه چنين اعمال و نامه 
اولين بار فاش کنم و آن  در اينجا نکته ای را برای. کرده اندخمينی فراهم  

برای اولين بار مرحوم مهندس بازرگان مقاله کوتاهی تحت  ۵٩ر سال اينکه د
ً » کانال ارتباطی امام «عنوان همان روزها آن مرحوم مرا در  نوشتند و تقريبا

از . مالقاتی با آقای بنی صدر ديدند و مقاله را به من دادند که آن را منتشر کنم
آن » ميزان«مهندس بازرگان پرسيدم که چرا شما مقاله را در روزنامه خودتان 

را منتشر نمی کنيد؟ پاسخ دادند نظر به اينکه روزنامه ما در مؤسسه کيهان 
آنها نمی گذارند و يا بعد از انتشار ديگر روزنامه ما را چاپ چاپ می شود، 

من نسخه ای از مقاله را از مهندس بازرگان گرفتم و پس از مطالعه . نمی کنند
مقاله را بسيار تند يافتم و به احتمال قوی حدس می زدم که با انتشار اين مقاله 

پشتوانه آقای بنی  در روزنامه انقالب اسالمی، روزنامه و ما را هم با وجود
به اين علت درست و يا . صدر تعطيل و يا دچار مشکالت ديگری خواهند کرد

منظور اينکه کانال ارتباطی بسيار مهم است چون . نادرست آن را منتشر نکردم
انسان با اطالعاتی که از ديگران و بويژه اطرافيان و نزديکان و از کسانی که 

ان دارد می گيرد عمل می کند و اگر کسی درست و يا نادرست به آنها اطمين
نظير آقای خمينی با آن بيماری و کسالت که توان بيرون رفتن از منزل را ندارد 
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و هر کسی هم نمی تواند با او مالقات کند، و حتی می توانند مانع مالقات هر 
کسی که می خواهند بشوند، ضريب عمل اطالعات داده شده، صد چندان می 

اگفته نماند که، اينجانب در همان حول و حوش برکناری آقای البته ن. شود
منتظری از رهبری از شخص مورد وثوقی که با دفتر آقای خمينی رابطه 
نزديکی داشت به اينجانب گفت، که با فشار ما ها آقای خمينی حاضر شد که 

اما آقای . نامه اول را پس بگيرد و نامه دومی را به آقای منتظری بنويسد
ری در خاطرات خود نامه را منستب به آقای خمينی ذکر کرده است و آنها منتظ

  )۵۶.(را مخدوش می داند و دليلی را در مورد مخدوش بودن نامه ذکر می کند

اين نکته را هم خاطر نشان کنم که چنين معمول است که بخشی از نامه      
را ديگران  رؤسای جمهور، رهبران و يا  اشخاصی در اين رده... ها و يا 

برايشان تهيه می کنند و حتی می نويسند و اگر طرف موافق محتوای آن بود، 
خود آن را ... و امضايش را پای آن گذاشت، به عنوان نامه و يا بيانيه و يا 

اما نظر به اينکه اقای خمينی . منتشر می کند و هيچ عيب و ايرادی هم ندارد
  :متذکر شده استالهی خود  -در انتهای وصيت نامه سياسی

اکنون که من حاضرم بعضی نسبتهای بی واقعيت به من داده می شود و  - ١« 
ممکن است پس از من به حجم آن افزوده شود، لهذا عرض می کنم آنچه به من 
نسبت داده شده يا می شود مورد تصديق نيست مگر آنکه صدای من يا خط و 

ی چيزی امضاء من باشد با تصديق کارشناسان، يا در سيمای جمهوری اسالم
  .گفته باشم

اشخاصی در حال حيات من ادعا نموده اند که اعالميه های اينجانب را می  - ٢
نوشته اند، اين مطلب را شديداً تکذيب می کنم؛ تا کنون هيچ اعالميه ای را غير 

که طی  ۶۶آذر  ١٩اما اين دو نکته تا تاريخ » .شخص خودم تهيه نکرده است
گان و آستان قدس رضوی سپرده شده است مراسمی وصيت نامه به مجلس خبر

می تواند معتبر باشد و تصديق کارشناسی نامه ها هم تا آن زمان صادق ) ۵٧(
است و به نوشته های بعد از آن تاريخ بر نمی گردد زيرا در نکته دوم آمده است 

و اين نکته  » .تا کنون هيچ اعالميه ای را غير شخص خودم تهيه نکرده است« 
اما از آنجا که ذهن . ه تخصيص يافته و نامه ها را در بر نمی گيردبه اعالمي

 قدرتش را حق  و خود و قدرتمدار جز به حفظ قدرت به چيز ديگری نمی انديشد
را ...ر رفتار و چه در گفتار و چه درمی پندارد، هر عمل و تغييری چه دمطلق 
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می  و بلکه الزم حتی بعد از مرگ هم برای از بين بردن ضعفهايش آن را جايز
من ممکن است ديروز حرفی زده باشم «: بويژه آقای خمينی که می گويد. شمارد

و امروز حرف ديگری و فردا حرف ديگری را، اين معنا ندارد که من بگويم 
آقای خمينی  ) ۵٨(».ام بايد روی همان حرفی باقی بمانم چون ديروز حرفی زده

پال ها، ضعف فاحش در بعضی  نادرستی ها، پرت وکه واقف به بعضی از 
لذا برای بر طرف کردن نکات ضعف و يا  است، نکات از مطالب خود

نادرستيها و يا پرت و پال ها ، تغيير در متون خود را  ضرور می شمرد و 
  .مجوز چنين عملی را به احمد آقای واگذار می کند

     متون در پالها و پرت و ضعفها کردن برطرف  
  

احمد آقا در مورد حک و اصالح مشکل و بدينسان است که برای حل اين  
نامه ای در  و لزوم تغييرات الزم در آن،مختلف آقای خمينی مطالب متون و

به شرح  آن قسمتهائی از  کهنوشته  ، به آقای خمينی١٣۶٧نيمه اول شهريور 
  : زير است

    :و مراد بزرگوارم، پس از سالم زپدر عزي« 

 –خدا آن روز را نياورد  –از مسائل بسيار مهم که بعد از جنابعالی يکی  - ١
گيری های فرزندان انقالب و افراد گوناگون و محققين و احياناً موجب موضع

اختالف آنها می گردد، برداشتهای گوناگون سياسی و غير سياسی آنان از يک 
ر شدۀ متن است و از اين بسيار گسترده تر، از اختالف بين متون منتش

ه از صدا و فيلم و متنهای يژان اسناد سياسی و حضرتعالی با آنچه به عنو
 .دستنويس جنابعالی که منتشر نشده و در اختيار ما است، سرچشمه می گيرد

ً و گاهی  شما بهتر از هر کس می دانيد که به علل گوناگون گاهی خود شخصا
هاد حذف يک قسمت و يا اينجانب و يا مسئولين و حتی بعضی افراد معمولی پيشن

قسمتهايی از سخنرانيها  حذف و تغيير و اضافه جمله و يا جمالتی بسيار در 
اعالميه ها خدمتتان عرضه شده است که حضرتعالی گاهی قبول نمی فرماييد و 
گاهی پس از دقت، دستور حذف و يا تغيير و اضافه را بدان صورت که مايل 

 –گيرد، حال اگر روزی تصميم بر اين گردد باشيد، صادر می فرمائيد که انجام 
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متن سخرانيها و يا اعالميه ها و چيزهايی از اين قبيل که با   -که حتماً می گردد
صدا و خط حضرتعالی منتشر گردد، مسلماً متن دستخط و يا متن اصلی صدا و 
فيلم به عنوان سند خدشه ناپذير اصل قرار گيرد و آنچه از زياد و کم بدان 

که گذشت ولو بسيار هم مهم باشد يا کنار گذاشته می شود و يا تحت  صورتی
رانی قرار می گيرد و اين از مسائلی است که بايد نو يا متن اصلی سخ اعالشع

  .جدی برای آن فکری کرد

يکی ديگر از مسائلی که خوب است حضرتعالی برای آن فکری کنيد، اين  - ٢
در جرايد و صدا و سيما و حتی  شده است منتشر آنچه از حضرتعالیاست که 

بولتنها،به يک صورت نيست، گاهی ديده شده در روزنامه ای و يا مجله ای به 
علل، چه سياسی و چه غير سياسی و يا سهواً، جمله و يا جمالتی از البالی 
اعالميه ها و يا سخرانيها در روزنامه ای آورده شده و در روزنامه ديگر نيامده 

صل قرار داد، آن متنی که اين جمله را دارد  و يا متنی که فاقد است، کدام بايد ا
آن جمله است؟ بديهی است اين ترديد، در جايی است که دسترسی به صدا و خط 
حضرتعالی نيست و اين هم بسيار است، چرا که خيلی وقتها است که صحبتهای 

بوعات و د از تصويب شما به مطرا من و يا دوستان می نويسيم و بعجنابعالی 
غيره می دهيم، چه کسی بايد تشخيص دهد آن جمله از حضرتعالی است يا نه؟ 
روشن است که گاهی تغيير و يا حذف و يا اضافه کلمه ای بطور کلی معنای 

  تان بادرخدا يار و نگهدا....جمله را تغيير می دهد

  )۵٩ ( ») ١٣۶٧نيمه اول شهريور ( احمد خمينی : فرزند شما

با نامه احمد آقا مشخص می شود که گفته آقای خمينی در وصيتامه سياسی 
تا کنون هيچ اعالميه ای را غير شخص خودم تهيه نکرده «الهی خود که  –

آنچه به من نسبت داده شده يا می شود مورد تصديق نيست مگر «  و ».است
سيمای آنکه صدای من يا خط و امضاء من باشد با تصديق کارشناسان، يا در 

. همه دروغ و برای اغفال مردم بوده است» .جمهوری اسالمی چيزی گفته باشم
حکومت اسالمی (= برای حفظ قدرتبرای کسی که می گويد، اين دروغها هم 

بايد جاسوسی کرد، کشت و ترور کرد و می شود دروغ  ،)واليت مطلقۀ فقيه
 عبرت آموز آشکار نامه احمد آقا چند نکتهدر   .يزی به حساب نمی آيدچ گفت،

  :شده است
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  .اسناد و متون منتشر شده با آنچه منتشر نشده است اختالف فاحش دارد -١
و متون منتشر شده تا آن  اختالفات و موضعگيری افراد گوناگون از اسناد -٢

  تاريخ و آنچه منتشر نشده و در اختيار احمد آقا است سرچشمه می گيرد
يا کسان ديگر با اجازه او، گاهی جمله و يا خود آقای خمينی، احمد آقا و  -٣

کلمه ای از سخنرانيها و اعالميه ها پس از انتشار اول، از آن حذف و يا اضافه 
 رانيها وچيزهائی ازاين قبيلنواگر قرار باشد که متن اعالميه ها و سخ کرده اند

  ؟زياد و کم شده، تکليف آن چه می شود با صدا و خط منتشر گردد، آنچه را که
در جرايد و صدا و سيما و بولتنها منتشر شده، همه به يک صورت آنچه  -۴

جمله و يا جمالتی از البالی اعالميه ها و يا سخنرانی ها در روزنامه  و نيست
   ای آمده و در روزنامه ديگر نيامده، کدام بايد اصل قرار گيرد؟

دوستان ديگر  تهای آقای خمينی را احمد آقا و يامواقع صحب خيلی از  -۵
، طبوعات و غيره داده اندمنوشته و بعد از تصويب آقای خمينی، آن را به 

و در بسيار از مواقع دسترسی  منتشر نشده همه به يک صورت نيست مطالب
  .به صدا و خط موجود نيست

در تمام موارد چه کسی بايد تشخيص دهد که آن جمله از آقای خمينی  -۶
   است؟ است و کدام اصل

  :  پاسخ آقای خمينی به اين نامه فرزندش احمد آقا خيلی روشن است 
  حفظها تعالی و ايده - فرزند عزيرم احمد« 

از آنجا که شما را بحمدهللا تعالی در مسائل سياسی و اجتماعی صاحب نظر 
می دانم و در تمامی فراز و نشيبها در کنار من بوده ای و هستی و با صداقت و 

سی و اجتماعی اينجانب را متصدی هستی، لهذا شما را برای کياست امور سيا
تنظيم و تدوين کليه مسائل مربوط به خود، که بسا در رسانه های گروهی 

و از خداوند متعال که  اختالف و اشتباهاتی رخ داده است، انتخاب می نمايم
اميد است با صرف وقت و دقت . ر است توفيقات شما را خواستارمحاضر و ناظ

  والسالم عليکم. ر، اين امر را به پايان برسانینظ
   ١۴٠٩محرم الحرام  ٢۶/  ۶٧شهريو  ١٧پنجشنبه 

  »روح هللا الموسوی الخمينی 
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کرده  یاين پاسخ روشن می کند، آقای خمينی  احمد آقا را کسی معرف    
و به .  وی تصدی می کند» با صداقت و کياست امور سياسی و اجتماعی«  که،
عمل می کند و لهذا در تمامی موارد  به به صداقت، داشته که اعتماد مطلق او

الهی خود می  –ه وصيتامه سياسی او اختيار تام می دهد و خط بطالن بر گفت
نامه و پاسخ گويای اين نکته نيز هست که، در دوران حيات آقای خمينی،  .دکش

   .استحکومت و رتق و فتق امور در يد اقتدار احمد آقا بوده 

از صدا و سيما  ۶٧وقتی دو نامه فوق در همان سال  به ياد می آورم که
پخش شد، من به دوستان گفتم پس احمد آقا مجوز هر نوع تغيير و کم و زيادی 

و با اين حساب مسئله . را در اسناد، متون و گفته های آقای خمينی گرفته است
    .کارشناس همه يعنی احمد آقا ، خط واصد

به جای خون بهای پدرش  خمينی هم بعد از کشتن پدرش احمد آقا، سيد حسن
ويا به خيال به دست آوردن قدرت رهبری در آينده، تيولداری توليت مؤسسه 

نامه  را تنظيم و نشر آثار آقای خمينی  و مقبره و ساير چيزهای وابسته به آن
  :  ای از آقای خامنه ای تقاضا کرده است

ت هللا خامنه ای رهبر بزرگوار انقالب اسالمی محضر مبارک حضرت آي«  
  دام ظله العالی

با عرض سالم و تقديم تشکر خويش و خانواده داغديده خمينی از حضرتعالی 
همانگونه . که همواره لطف و محبتهايتان تسلی بخش جانهای خسته ما بوده است

که مستحضريد،  اينجانب به واسطۀ وصيت پدرم حضرت حجت االسالم 
به عنوان توليت مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ) س(والمسلمين سيد احمد خمينی

وليکن از آن جائی که همه امور را . و حرم مطهر حضرتش منصوب گشته ام
بنا به فتوای امام راحل به مقام شامخ واليت می دانم و همواره بر اين اعتقادم که 

دن در مسير انديشه های تابناک نظام مقدس در پرتو واليت مطلقه فقيه و گام نها
ات خمينی کبير می تواند از مرزهای موجود فراتر رفته و به لطف الهی نج

ظلمت باشد، لذا از محضر مبارک بخش انسانيت از ورطه هالکت و 
حضرتعالی تقاضا می کنم در صورت صالحديد، وصيت آن عزيز سفر کرده را 

  .تنفيذ فرماييد

  »خمينیفرزند کوچک شما   سيد حسن 
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  :    آقای خامنه ای هم تيولداری را برای حسن آقا تنفيذ کرده است

 »﷽  

با طلب رحمت و مغفرت برای پدر گرامی شما و برادر عزيز ما مرحوم 
حجت االسالم والمسلمين سيد احمد آقا طاب ثراه وصيت مزبور را تنفيذ می کنم 

  والسالم عليکم.  مانه مسألت می نمايمو توفيقات الهی را برای شما صمي

  »= ١۴١۵ذی قعده  ٢١سيد علی خامنه ای   

قای  دمحم علی در احکام جداگانه ای که صادر کرده  آ آقای حسن خمينی هم
را در سمت خود ابقا کرده و آقای حميد انصاری را به  انصاری صادر کرده

کام بدين شرح قسمتی از اح. عنوان قائم مقام مؤسسه منصوب کرده است
  :است

  جناب حجت االسالم و المسلمين آقای حاج شيخ دمحم علی انصاری«

و با تأسی به حکم آن عزيز بزرگوار که ...با توجه به انتخاب شايسته پدرم
همواره از حضرتعالی به عنوان رازدار و مونس خويش ياد می کردند و لذا در 
همه کارهای خويش شما را چونان برادری می دانستند از همين رو مسئوليت 

... تفويض کرده بودندو مؤسسه تنظيم آثار ايشان را به جنابعالی ) س(حرم امام 
با توجه به شناختی که از شما دارم و حضرتعالی را از دير باز يکی از 
همراهان افکار امام و ياران با وفای ايشان می شناسم، شما را کماکان در سمت 

  » ١۵/۴/٧۴سيد حسن خمينی .  خود ابقاء می نمايم

  برادر عزيز جناب آقای حميد انصاری«

کننده جنابعالی در کليه  شان و نقش برجسته و تعيينبا توجه به سوابق درخ
سيس و برنامه ريزی و تعيين خطوط و اهداف مؤسسه تنظيم و نشر مراحل تأ

بنا به پيشنهاد سرپرست مؤسسه بدينوسيله مجدداً به سمت قائم مقام ...آثار 
  )۶٠ ( »١۵/۴/٧۴سيد حسن خمينی .... مؤسسه منصوب می شويد

 خوردن و بردنو تيول برای حفظ روشن می کند که توجه به نامه های فوق  
  .، قابل تعمق استآن، از خون پدر هم می گذرند

که . به اصل مطلب  و سئوال  ريشه ای و پايه ای مطرح شده در فوق برگردم
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که شد و يا  چه استحاله ای رخ داد که چنين شخصيتی با چنين اوصافی چطور 
حذفش گرفته شد آن هم ذکربخش کوچکی از آن در باال آمد، ناگهانی تصميم به 

نکته اشاره در مقاله  ۴برای يافتن پاسخ به سئوال مطرح شده، . با آن وصف
  :   ششم را يادآوری می کنم

آقای هاشمی رفسنجانی و ساير شرکاء، نگران بودند که اگر ناگهان آقای  
و تکليف قدرت . ضعيتی برای آنها به وجود می آيدخمينی از دنيا برود، چه و

چه می شود؟ و جا و موقعيت خودشان کجاست؟ و بنابر اين چون خود ر ا 
ُمِحق و قدرت را از آِن خود می دانستند، با  کارگردانی آقای رفسنجانی به دنبال 

  :يافتن فقيهی بودند که

  ی خمينی داشته باشدسابقه مبارزاتی درخشانی در رابطه با انقالب و آقا -١

مقام مرجعيت و يا اينکه آن مقام علمی که بشود مرجعيت او را جا  -٢
  انداخت دارا باشد

در بين انقالبيون وعالقه مندان به انقالب و عوام طرفدارانی هم حد اقل  -٣
  .در بخشی از کشور دارا باشد

نی  کسی باشد که آنها  بتوانند همان وضعيتی را که زمان آقای خمي -۴
اسماً واليت از آِن او باشد ولی  امام هم داشته باشند يعنی اينکه داشتند، بعد از

ً بتوانند امور را به نام  و يا نيابت از وی  انحصاراً در دست خود  رسما
  . نگهدارند

نکته ويژه ياد شده  ۴که واجد هر فقيهی  پيدا کردن در وضعيت آن روز 
ی که واجد سه بودند فقهاي. مشکل بودکن ولی بسيار باشد، اگر نه غير مم

نکته اول بودند ولی برای آقای هاشمی رفسنجانی و ساير شرکاء، که حد اقل 
به بعد قدرت انحصاری را در دست داشتند، مهمترين ويژه گی  ۶٠از سال 

يعنی بايد . نکته چهارم باشد که واجد فقيهی است فقيهی که بايد رهبر می شد،
 ً را  واليت از آِن او باشد ولی رسماً آنها بتوانند زمام امور کسی می بود که اسما

ن وضعيتی و يا  هما. انحصاراً در دست خود نگهدارندبه نام  و يا نيابت از وی 
در آن زمان با .  داشتند، بعد از امام هم داشته باشندرا که زمان آقای خمينی 

 ۴امی آن شناختی که از مرحوم منتظری داشتند، فکر می کردند که تم
تصورشان بر اين . خصوصيت و بويژه نکته چهارم در آقای منتظری جمع است
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بود که همين که وی رهبری را در دست گرفت امور را به اينها واگذار کرده و 
به اين امر قناعت می کند که از او رهنمود هائی بگيرند و يا در مواقع لزوم و 

ت کنند و چون او شل و ول حرف از او درياف ع ضرورت فتاوی الزم رابه موق
می زد و حرفهايش با مزاح همراه است، آدمی جدی نيست و از خودش خط 

  :افزون بر اين ها فکر می کردند. وربطی ندارد

اختيار دفتر و بيت او را نظير دفتر و بيت آقای خمينی در  دست خواهند   -١
  گرفت

د نمی بينند، از او دور در خط خو که آن دسته از نزديکان و اطرافيانی را -٢
  خواهند کرد 

بيت وی، کنترل آن را به دست و  دفتردر با گماردن افراد خودی،   -٣ 
  .خواهند آورد

ناگفته نماند که اگر قرار بود که رهبری از آِن فقيه باشد و همه چيز به طور 
رهبری (= طبيعی پيش می رفت، بدون اينکه مجلس خبرگان قائم مقام رهبری

را به تصويب برساند، به احتمال بسيار قوی آقای )  فوت خمينیبعد از 
به بعد در صدر مبارزان عليه  ۴٠چون او خود از سال . منتظری رهبر می شد

لبته اين ا. رژيم شاه بود و ساواک هم گزارش کرده بود که جانشين خمينی است
است و واليت فقيه فقط لباسی بر قامت آقای خمينی گفته مهندس بازرگان که 

اما نه مرحوم .  حرف مقبول و به جائی است. بعد از او منحل خواهد شد
مهندس بازرگان و نه ساير آزاديخواهان در نيافته بودند که هر چه زور دارند 

گرچه اقتدار آقای خمينی در  –بايد بزنند که واليت فقيه ولو در حد نظارت 
اما محدود به حدودی  ه نظارتی و اجرائی هر دو را داشتبقانون اساسی جن

خود شکل نگيرد که اگر گرفت به مانند ديکتاتوری های ديگر   -بود و نه مطلق
 ميزان به خود منحل نخواهد شد و با تکيه بر ديناميک انقالب و حفظ آن، خود

تا به حال هم ديده نشده است که کسانی .  پايه و مايه فعال مايشائی می شود و
خود با ميل و رغبت کنار رفته باشند، مگر آنکه که قدرت را در دست دارند 

بر آنها تنگ کرده باشد که خود مجبور به کناره گيری و  را ملت چنان عرصه
اين صورت خود منحل و يا تن دادن به آزادی و حقوق ملت بشوند که در 

  .   دمضمحل می شو
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مرحوم منتظری در رابطه با اين سئوال که آيا کسانی که در مجلس       
کارگردان مسئله رهبری بودند عنايتی داشتند؟ پاسخ می  ۶۴خبرگان در سال 

» بوده اندمی گويند آقای هاشمی و آقای خامنه ای دنبال قضيه و مصر « :دهد
می کخاطرات آقای هاشمی رفسنجانی است که  و اين گفته منطبق با) ۶١(

مرحوم منتظری از اين قضيه تحليل خوش ) ۶٢(توضيح داده شدپيشتر در باال 
ظاهراً آقايان حسن نيت داشته «: خوش بينانه اينکه: بينانه و بد بينانه ای دارند

اند و نظرشان احتياط برای آينده نظام بوده است و اکثر آقايان تعريف و تمجيد 
فتند احتماالً توطئه ای در قضيه کرده بودند، ولی همان وقت بعضی ها می گ

شايد اصالً آن قضيه مقدمه جريانات بوده که مسئله را « :و بد بينانه اينکه» بوده
سر زبانها بيندازند و بعد زمينه را از بين ببرند برای اينکه اگر قضيه به 

  ) ۶٣(»صورت طبيعی پيش می رفت مسائل به اينجاها کشيده نمی شد

ول را با اين و اطالعاتی که دارم شق اشناختی که از باند انحصارگر با     
فقيهی می خواستند، همانطوری که گفته شد اسماً  آنها که شرط صحيح می دانم

و يا نيابت از وی  انحصاراً قدرت را  در ت از آِن او باشد و آنها به نام والي
اينها برای بعد از « ه آقای منتظری هم خود اذعان دارند ک. دست خود نگهدارند

و در . و اين حرف درستی است) ۶۴ (» بودند" واليت بر فقيه" دنبال  امام به
ذهن و خيال خود فکر می کردند که آقای منتظری چنين فقيهی است و يا با در 
دست گرفتن دفتر و بيتش، او را چنين می سازند و لذا به کمی انتقاد وگله و يا 

چون در خود شأن . د و آن را قابل تحمل می دانستندنق زدن او توجهی نداشتن
و شايد هم در آن موقع اينقدر بر . و چنين منزلتی قائل نبودند و نمی شناختند

خمينی مسلط نشده بودند که به نام و قدرت او توطئه کنند و يک حد اکثر حجة 
آقای هاشمی . االسالم روضه خواِن خوش سخنران را بر کرسی رهبری بنشانند

که آقای خامنه ای حتی در حد آيت هللا  خود به اين مسئله اذعان دارد یرفسنجان
، يک روز بعد از ۶٨خرداد  ١۵وی دوشنبه . هم نيست، چه برسد به مرجع

خبرگان [با بعضی از اعضای هيأت رئيسه «  : رهبر کردن وی، می نويسد
و المسلمين  در باره به کار بردن عنوان آيت هللا به جای حجت االسالم.]ن.

را برای » رهبر انقالب« و حتی عنوان )۶۵( ».مشورت کردم؛ موافقت داشتند
(= روز بعد از انتخاب  ٢٣کمتر از  یآقای خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجان

  :، به آقای خامنه ای پيشنهاد می کند۶٨تير  ۶وی در ) انتصاب



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٢٠٩          )جاذ 

" رهبر انقالب " تلفنی با آيت هللا خامنه ای در باره مطرح کردن لقب «   
مسلمانان خارج از ايران اين را می . برای ايشان در نماز جمعه صحبت کرديم

عتراض ن لقب مخصوص امام بماند که باعث اقبالً فکر می کرديم که اي. خواهند
الب ما باشند؛ ايشان مايلند آنها می خواهند در برد انق. مسلمانان خارج شده است

   )۶۶( ».که مطرح نشود

يه، در قانون اساسی به از همان ابتدای کار، مطرح شدن واليت فق      
با راه انداختن غوغا در خيابان و بود که انحصار در آوردن قدرت  منظور به

ای بهشتی و مستولی کردن جار و جنجال و ترس در مجلس خبرگان اول آق
حمايت همه جانبه روحانيون قدرتمدار و بويژه استاد علی  و با دکتر حسن آيت

  ) ۶٧.(در گذشته آمد، گنجانده شدتهرانی در قانون اساسی با شرحی که 

اين روش هم يکی ديگر از روشهای قدرتمداران و قدرت دوستان است که     
وقتی خود در جامعه مشروعيت کافی برای جا انداختن خود ندارند، پشت کوه 

دار است، می ايستند و به نام او خصيتی که از چنان مشروعيتی برخور ش
ر فرصت عمال قدرت می کنند تا زمان را در اختيار بگيرند و در آينده  و داِ 

ً حلقه قدرت در دوران ما اين   .ان قرار بگيردشدر انگشترِ  مناسب، رسما
ه سران و البت. روشی است که در بين سران احزاب بلوک چپ حکمفرما بود

جمهوری اسالمی هم در رايزنی های خود با رؤسا و ومسئولين اطالعاتی اين 
ولی حتی بدون اين . کشورها از آنها آموزشهای الزم را دريافت می کردند

رايزنی ها هم، قدرت خود روشهای نگهداريش را به دارنده اش اگر از توانی 
اتوان و يا استعداد الزم اگر قدرت دوست ن می کند، ولیبرخوردار باشد، تحميل 

و در کنار استعداد دار می ايستد و  و يا آن را رها می کند يا  را نداشته باشد،
کاردار جمهوری اسالمی در . می کنند کس و يا کسان ديگری بنام وی عمل

آلمان شرقی برای نگارنده تعريف کرد که وقتی آقای دکتردمحم جواد با هنر در 
رهبر حزب رقی سفر کرده بود، رئيس جمهور و آلمان شبه  ۵٩و يا  ۵٨سال 

کمونيست در گفتگو به او خاطر نشان کرده بود که ما چگونه قدرت را با 
تصاحب ارگانها و گماردن افراد خودی در وزارت خانه ها و يا سازمانهای 

  .ديگر حفظ می کنيم

ً به عنوان قائم مطرح شد، به     از غير  بعد از اينکه آقای منتظری رسما
بر عهده  ی کهبخشی ديگر از وظايف و امور اموری که قبالً بر عهده داشت،
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و طبيعی بود که از اين به بعد می . گرديدگذار آقای خمينی بود، به وی وا
بايست وی در تمامی امور کشور از سير تا پياز ولو به عنوان کار آموزی 

ی هم که  در آن سالها از آقای خمين. وتجربه قرار بگيرد و اطالع داشته باشد
بيماری رنج می برد و کمتر می توانست، به مسائل از نزديک بپردازد، 

در جريان  بيشتر ویوقتی قرار شد که . برابر می کرد مسئوليت وی را چند
امور قرار گيرد و به ارشاد و رهنمود بپردازد، انحصارگران قدرت متوجه 

دارد و طبق اصول راهنما و مشی ايشان از خودش خط وربطی ! شدند که نخير
خود، عمل می کند و حتی در بسياری از امور اعمالش مغاير با اعمال و روش 

  .آقای خمينی است

به  ۶٣به هنگامی که اينجانب در محبس واليت فقيه بودم و بويژه از سال     
حرفها و سخنرانی های آقايان خمينی و منتظری   بهبعد، وقتی با فرصت و دقت 

می کرديم من متوجه اين تضاد شده بودم که آقای خمينی از شدت به  گوش
خرج دادن بيشتر و رحم نکردن صحبت می کرد و منتظری در مقابل از آزاد 

آقای خمينی می گفت مثالً ما برای شکم  .کردن و رحم و شفقت حرف می زد
ن انقالب نکرده ايم و اقتصاد مال خر است ولی منتظری می گفت به آب و نا

خمينی از اعدام هرچه بيشتر سخن می راند و منتظری از عفو . مردم برسيد
: آقای منتظری مرا به ياد مائو انداخت از دريافتماين . شش و به همين منوالبخ

مائو در سخنرانی های خود هر چه دلش می خواست می گفت و بر آن مبنا 
آقای منتظری هم . است همين سوسياليزم ی کرد و در انتها می افزود کهعمل م

ً ارادتی خاص به آقای خمينی تا آخر داشت، ولی در  با وجودی که واقعا
حرف می زد و عمل  ...بر اساس فهم و درک خود از اسالم و... سخنرانی ها و

ً  اواخر سخنرانی ها می گفت نظر امام هم چنين است و يا : می کرد و تقريبا
منتظری به خمينی را  ١٧/٧/۶۵مه و اگر نا. امام هم بر اين نظر هستند

  ).۶٨(مالحظه کنيد، اين تضاد را به عيان درخواهيد يافت

انحصارگرانی که قدرت را بنام خمينی در دست داشتند، ترسيدند که اگر      
ه اند، پنبه می شود، اين بود امور به همين منوال پيش برود، آنچه را که رشت

زمينه نابودی  ل و در صورت امکانو زمينه حذف، عزکه دست به کار شدند 
اين بعدی  بخش  در . خالص شوندکامالً از دستش منتطری را فراهم آورند که 

  سير را با هم مطالعه می کنيم
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 .باشند داشته واليت او بر که فقيهی داشتنِ  به نياز و ديکتاتوری  
  

آقای خمينی آخوند روستا و بسيار :  می گفت آيت هللا سيد رضا زنجانی«  
خانوار داشته باشد، بکنند، ظلم  ٨تنگ نظر است و اگر او را کدخدای دهی که 

  ».به آنها است

قبل از شروع به بحث مايلم اجماالً نکته ای به اطالع خوانندگان و عالقه 
تا گرفتن نتيجه  از نگارش اين کتابفکر و نقشه اوليه ام : اثر برسد مندان اين 

  علت هم اين بود که  .از چيزی بود که در عمل از کار در آمد غائی خيلی کمتر
دسترسی به داده های زيادی پيدا کردم، حيفم آمد که پی گيری شد و  وقتی کار

آخر اينها . تمامی آن ها را تا جای ممکن در اختيار شما عالقه مندان قرار ندهم
.  ما فرود آمده است و ملت  کشورسراست که برئی هاتجربه و تاريخ بال

بخشها و فصل ها  طوالنی تر از اندازه ای شد که قبالً روی  بدينسان بود که 
  .آن فکر شده بود

، انحصار ۵٨قانون اساسی مصوب خبرگان سال   ١٠٧با توجه به اصل 
گران و قدرت پرستان با کارگردانی آقای هاشمی رفسنجانی و خامنه ای و 

اصرار داشته هر چه زودتر رهبری آقای منتظری به «  ژه آقای خامنه ایبوي
با اسناد و مدارک ذکر آن کمی باالتر  و همچنانکه در) ۶٩ (»  تصويب برسد

رفت، عليرغم اينکه تعيين جانشينی در حيات آقای خمينی مخالف همان قانون 
در اواخر بود، با همان روش و شيوه ای که معاويه   ۵٨اساسی مصوب سال 

و خريد  ز خود، جانشين خود کرد و با حيلهعمر يزيد را به واليت عهدی بعد ا
و با چاشنی  زور و قدرت، برای  و ترساندن بعضی ديگر بعضی از بزرگان

،  آنها هم با آسمان و ريسمان به هم بافتن )٧٠ (يزيد از مردم بيعت گرفت
 ن عمل به نظام شاهنشاهید و با ايرهبری آقای منتظری را به تصويب رساندن

البته آقای . دين بود، باز گشتند که ضد قرآن، اسالم و» واليت عهدی«و 
آقای منتظری در نامه ای به رئيس مجلس : هاشمی رفسنجانی می گويد

از مجلس خبرگان خواسته بودند که از انتخاب ايشان به عنوان «  خبرگان
مرحوم منتظری خود ) ٧١ (» .جانشين امام در زمان حيات امام منصرف شويم

ظاهراً چنين ...اصل قضيه را بدون اطالع من اقدام کرده بودند« :نيز می گويد
ر پيش ر صورتی که برای رهبد، چون خبرگان برای اين بوده که دحق نداشتن
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آمدی بشود رهبر معين بکنند، به عنوان قائم مقام در قانون اساسی چيزی پيش 
واليت عهدی از خصوصيات نظام « وی می افزايد که) ٧٢(» بينی نشده بود

اين ... شاهنشاهی است ما در قانون اساسی چيزی به عنوان واليت عهدی نداريم
غيبت مردم هر زمان بر در زمان ... تز نظام شاهنشاهی و سلطنت طلبها است

اساس مالکهای اسالمی حق دارند از بين اشخاص واجد شرايط رهبر خود را 
در همين رابطه من در همان « و باز متذکر می شوند که) ٧٣(» مشخص کنند

نامه ای به آيت هللا مشکينی  ٣٠/۶/١٣۶۴زمان که زمزمه اين مسائل بود يعنی 
به نظر من تعيين قائم مقامی کار ... ف بودممن واقعاً با تعيين خود مخال...نوشتم

البته اين نکته در خور ) ٧۴ (» درستی نبود و به ضرر من و ضرر کشور بود
در خصوص تعيين  توجه است که مرحوم منتظری در نامه خود به خبر گان

با اين عمل ابراز نداشته اند و نگفته اند که اين عمل  رهبری مخالفت جدی
از خصوصيات نظام  و تداعی کننده واليت عهدی ومخالف قانون اساسی 

از گفته های وی بيشتر اين نکته  . لذا من مخالف آن هستم شاهنشاهی است و
استنباط می شود که فکر می کرده اند، طرح زود رس و فراهم نکردن زمينه 

  :نکات اصلی نامه به شرح زير است. مسئله، نهايتاً  ضرر  خواهد داشت

به عرض می رساند از قرار مسموع در جلسه ای که چند ماه قبل در ... «
قانون اساسی و تعيين شرايط و خصوصيات برای رهبر  ١٠٧رابطه با اصل 

آينده تشکيل شده صحبت از حقير سرا پا تقصير به ميان آمده و تصميم نهائی به 
به آقايان محترم و اينجانب با ايمان و احترام نسبت . جلسه آينده موکول شده است

موفقيت خطير و قانونی مجلس خبرگان تذکراً عرض می کنم که در شرايطی که 
بحمدهللا و منه رهبر بزرگ اسالم و انقالب حضرت امام خمينی مد ظله العالی با 
برخورداری کامل از نعمت صحت و سالمت و توفيقات الهی در رهبری انقالب 

دای منان و دعای خير حضرت ولی و کشور موفق و مشمول الطاف خاصه خ
وجود شريف حضرات علمای  می باشند و با) هللا تعالی فرجه عجل (عصر

اعالم و مراجع تقليد دامت برکاتهم در چنين شرايطی مطرح نمودن شخص 
و می خواهيم که خداوند متعال تا ظهور ...مخلص شايسته و صالح نبوده است

ل عمر و سالمتی کامل عنايت حضرت ولی عصر به رهبر بزرگ انقالب طو
وانگهی تعيين . فرمايد تا ديگر نيازی به تعيين يا اعالم خبرگان معظم نباشد

شخص، آن هم من طلبه، يک نحو اهانت نسبت به معطم له و حضرات آيات 
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ظاهراً به  البته بحث کلی مانعی ندارد ولی بحث شخص... عظام تلقی می شود
ف آقای خمينی مرحوم منتظری بر خال د کهناگفته نمان) ٧۵ (».مصلحت نيست

ايدئولوژی قدرت را در لباس  ۴٨سال  در به نجف برود و که تا قبل ازاينکه
 ۵و بعداً هم ) ٧۶ (موافق واليت فقيه بود  دين و بنام واليت فقيه تدريس کند،

که ترجمه » دراسات فی والية الفقيه و فقه الدولة االسالمية« جلد کتاب بنام
در  کتاب و .نام گرفته، نوشته اند» قهی حکومت اسالمیمبانی ف« نفارسی آ

از طرف وزارت ارشاد اسالمی به عنوان بهترين کتاب سال شناخته  ۶٧سال 
لوح تقديری توسط آقای خامنه ای رئيس جمهور به  ۶٧و در سال ) ٧٧(شد

  :دين شرح به آقای منتظری اهداء شده است

  )مد ظله العالی(حضرت آية هللا العظمی منتظری «

لة دوتالش موفق شما در فراهم آوردن کتاب دراسات فی والية الفقيه و فقه 
که اجابت تکليف الهی همه عالمان، روشنفکران و نويسندگان ) تأليف(االسالمية 

من بنام ملت ايران از شما بخاطر ...جامعه انقالبی ما است بر شما مبارک باد
سيد علی خامنه ای . فته ايد، قدردانی می کنمسهمی که در اين واجب بزرگ پذير

» مبانی فقهی حکومت اسالمی« و نقد کتاب) ٧٨(» رئيس جمهور اسالمی ايران
 مرحوم منتظری که بوسيلۀ اينجانب انجام شده، در فصل چهاردهم کتاب

مرحوم منتظری ) ٧٩.(آمده است» واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين«
قيه می داند، به همين علت وقتی عليه او شعار ضد خودش را واضع واليت ف

واليت فقيه سر می دادند، در پاسخ به آن رجاله ها که آقای خامنه ای و 
خود، عنوان  ١۶/١٠/١٣۶٨دستگاه اطالعاتيش  بسيج کرده بود، در سخنرانی

آن وقت من مخالف ...من را می شود بگوئی که مخالف واليت فقيهم؟ «  :کرد
ستم؟ من مخالف نظام اسالميم؟ نظام اسالمی که اينهمه من برايش واليت فقيه ه

جان کنده ام، زندان رفتم، فرزندم، نوه ام برايش شهيد شده اند، آن وقت من 
اين باالخره ما از ... ه زده می شود؟مخالفم؟ آخه اين چه جور تهمتی است ک

انقالب بيشتر  چهارتا بچه ای که راه می افتند پيراهن بيشتر پاره کرديم، توی
  ) ٨٠(» بوديم، با انقالب سروکار داشتيم

آقايان «  :عنوان کرد) ١۴١٨رجب   ١٣(= ١٣٧۶آبان  ٢٣و در سخنرانی  
خدا !" ضد واليت فقيه" ضد واليت فقيه: " تا چيزی می شود به ما می گويند

پدرت را بيامرزد، اصالً واليت فقيه را ما گفتيم، ما علم کرديم، ما کتاب در باره 
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يک عده بچه که اصالً وقتی ما ! اش نوشتيم، حاال ما شديم ضد واليت فقيه؟
 نطفه شان هم منعقد نشده بود، حاال راه می بوديم و اين کارها را می کرديم اصالً 

  ) ٨١ (» !!خجالت بکشيد؛ اين ها چه کارهايی است؟! ضد واليت فقيه: افتند

، که به نهضت سبز مشهور شد با ٨٨اينجانب بعد از خيزش مردم در سال 
  شناختی که از آيت هللا منتظری داشتم، باب مکاتبه را با آن مرحوم گشودم و

اين بود که شايد در طول اين مکاتبات و پرسش و پاسخ، مرحوم تمام اميدم 
منتظری با تفکر در تجربه انجام شده و با نگاه به آينده، صريح و آشکار به 

گرچه اين موفقيت حاصل نشد و او همچنان بر . نفی واليت فقيه فتوا دهند
در  اام. نظارت ولی فقيه انتخابی و مسئول و برای مدتی مشخص پا برجا ماند

های مهمی در طرز فکر او تغيير اين ارتباط، اثر ارتباطات مختلف ديگران و
از ديد من اين مکاتبات نتايج پرباری در پی داشت و افسوس که . بوجود آورد

نظر به اينکه تمامی . با رحلت ايشان، ادامه نيافت  و نتيجه غائی حاصل نگشت
سال  ٣٠ار دردناک آن در مکاتبات در حول و حوش واليت فقيه و تجربه بسي

گذشته است، مجموع مکاتبات جهت اطالع محققين و پژوهشگران، ضميمه 
  )  ٨٢ .(گشت » واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين«  کتاب

هر « :مرحوم منتظری بدون توجه به ساز و کار قدرت و با توجه به اينکه
فکر می کرد که وقتی شخصی فقيه و مرجع تقليد ، »کسی بر طينت خود می تند

و ) ع(حاال اگر علی « شد، ديگر بر اساس عدالت و حق عمل می کند، بايد 
مجتهد عادل " يعنی . حاضر نباشد، ولی فقيه در رأس است) ع(امام معصوم 

رأس کار . ؛ اين اعلميت در روايات هست، اين شخص بيايد رأس کار"اعلم ناس
عالوه بر وظايف و حقوق مقرره در قانون اساسی، نظارت داشته  به اين معنا که

نظر ). ٨٣ (» باشد بر کار دولت؛ نه اينکه دارای تشکيالت جدای از مردم باشد
به اينکه خودش در پی کشف حقيقت و پيروی از آن بود، و نه حفظ و 
نگهداری قدرت، بخشی از اعمال ظالمانه و ستمگرانه را بويژه بعد از قائم 
مقامی رهبری بر نمی تافت و به عناوين مختلف بدانها اعتراض و تا می 

  . توانست و تيغش می بريد، از آنها جلوگيری می کرد

آن مرحوم شايد توجه نداشت و يا ساز و کار قدرت را نمی شناخت که     
وقتی هدف دسترسی و نگهداری قدرت تحت هر نام و به هر قيمتی که باشد، 

کند که تحليل کننده و يا مفسر روايات و قرآن چه کسی باشد و چندان فرق نمی 
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آن کس خود قدرت را در دست داشته باشد و خود بانی و نظريه پرداز آن باشد 
و يا خير؟ و از همه مهمتر، آن شخص دلبستگی تام به آن داشته باشد، و آن 

نوع را برای خود بخواهد و يا اينکه در اين فکر و انديشه باشد که اين 
نتيجه وضعی آن . حکومت و تفکر راهگشای مردم به سعادت و نيکبختی است

برای جامعه چندان تفاوتی نخواهد داشت و وزر و وبال خود را در پی خواهد 
آن : نکته بس مهمی که در رفتار و کردار وی مشاهده شد، اينکه. داشت

ترين نکته مرحوم دلبستگی به قدرت و حفظ آن در دست خود نداشت و اين مهم
  .ای بود او را در کنار مردم تا لحظه ای که به لقای حق پيوست نگهداشت

تا در قيد حيات بود، او همچنان بر نظارِت ولی فقيه انتخابی و با وجودی که  
ولی واليت مطلقه فقيه را شرک به . مسئول و برای  مدتی مشخص پا برجا ماند

رهبری شايد، چشمش به بسياری از  اما بعد از توطئه عزِل  از. خدا می دانست
امور که قبالً به خاطر مصلحت حفظ نظام حکومت اسالمی و يا حفظ رهبری، 

که به اشتباه  وی هر جا. بدانها توجه نداشته و يا نمی ديده، بازتر شده باشد
عمل پی می برد، بدون توجه به حرف و حديث مردم، خود را خود در نظر و

زنده ياد آيت هللا منتظری تا آخرين ساعات حياتش « بدين علت . تصحيح می کرد
در اين دنيا از تحول در فکر نهراسيد و نشان داد که در صورت پارسايی می 
توان با داشتن پايی محکم در سنت، در عمل تسليم قدرت نشد و راهی به سوی 

از ويژگی های کم نظير اين پارسا يکی . آزادی و استقالل ايران نشان داد
کم نظير نسبت به کسانی است که در حذف او از دخالت در امور مردم  بخششی

دِر خانه اش . و خانه نشين ساختنش نقش داشتند و ديگری انتقادپذيری او بود
او هيچ کس را . هميشه و در اين سالهای اخير آدرس ايميلش بر همگان باز بود
به . می پرداخت سانسور نمی کرد و با همه در کمال آزادی وراحتی به ديالوگ

 (» .راهش پررهرو و يادش گرامی باد. نظرم دليل توفيق او در همين دقايق بود
٨۴ (  

 –و کمی قبل از فوت آقای خمينی  -  ۶٨وی تا زمانی که در فروردين سال     
با توطئه رسماً از رهبری عزل شد، از نفوذی که احمد آقا و هاشمی رفسنجانی 

 از بسياری از ق احمد آقا درآقای خمينی داشتند ومستقيم و غير مستقيم از طري
توطئه و دسيسه سازی ها که برايش چيدند از قبل آگاه بود و با هشياری و 
شّمی قوی که داشت گرچه رهبری را از دست داد ولی توانست از همه آن 
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دسيسه و توطئه ها جان سالم به در برد و تا لحظه ای که در قيد حيات بود، 
ای لحظه ای آرام و قرار نداشت و همچنان وجود او را نفی خود آقای خامنه 

می پنداشت و اين هم حقيقتی است زيرا آيت هللا منتظری چه درنوشته 
آقای خامنه ای در ِعداد «وسخنرانی  و چه در پيام بوسيلۀ آقای مؤمن که 

ً موقعيت « يا ؛ »مراجع نيست هر چند ايادی شما تالش کنند، جنابعالی اثباتا
منقول است که وقتی آيت هللا مؤمن پيام ) ٨۵(» علمی امام را پيدا نمی کنيد

آقای منتظری را به آقای خامنه ای داده، آقای خامنه ای به ايشان گفته وقتی 
آقای » علميت مرا به زير سئوال برده، شما چيزی به ايشان نگفتيد؟«منتظری 

چون قدرت . رده استمؤمن هم خنديده و در نزد خامنه ای سکوت اختيار ک
انسان را کور می کند، آقای خامنه ای اين اندازه درک و فهم نداشته که بفهمد 
که اگر آيت هللا مؤمن مخالف اين پيام آيت هللا منتظری بود، آنرا نمی برد، 
همچنانکه اول قرار بوده آقای طاهری خرم آبادی پيام تنظيم شده مرحوم 

بند و بند هفتم در مورد  ٧اند، پيام  دارای منتظری را به آقای خامنه ای برس
مرجعيت و اينکه آقای خامنه ای در ِعداد مراجع نيست بوده، آقای طاهری خرم 

خامنه ای  بهرا آبادی می گويد، که بند هفتم آن را حذف کنيد تا من آن 
اصالً قسمت مهم پيام من همين « :آقای منتظری هم می گويد) ٨۶ .(برسانم

اين مطلب مطابق عقيده خود من می « آقای مؤمن می گويد که چونولی » است
  ) ٨٧(» باشد من می برم 

به نظر من، مرحوم منتظری از همان اوايل پيروزی انقالب نسبت به     
مسائل و حوادثی که اتفاق می افتاد اگر نه همه جزئيات اما از کليات آن آگاه 

  : باشد بازگو کردن مثالی شايد در اينجا جالب. بود

در رابطه با نصب آقای بهشتی به رياست ديوان عالی کشور، هنگامی که      
و بعد از اينکه حکم رياست جمهوريش  ۵٨ر در بهمن سال صد آقای بنی

متوجه شده بود که آقای خمينی قصد دارد، « بوسيلۀ آقای خمينی تنفيذ شد، 
کوشش شد که وی را . آقای بهشتی را به رياست ديوانعالی کشور منصوب کند

اميرحسينی پيغام رسان و   بدين علت آقای علی. از اين عمل غيرقانونی باز دارد
مأمور رياست جمهوری به آقای خمينی، به قم نزد آقای منتظری رفت و از وی 

آقای منتظری پاسخ . مود که با نفوذ خود از اين عمل جلوگيری کنددرخواست ن
من حرفی ندارم که مسئله را با آقای خمينی در ميان بگذارم ولی آقای . داد
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کند و اگر شما بخواهيد که مسئله حل بشود، بايد  خمينی به حرف من توجه نمی
ف شنوايی دارد چون آقای خمينی از احمد آقا حر. دست به دامان احمد آقا شويد

  .  کند که احمد آقا در امور، صالح وی را هميشه در نظر دارد و فکر می

بعد از اين حرف آقای منتظری، آقای اميرحسينی شب را در قم استراحت کرد 
و قرار شد که فردا در تهران با احمد آقا تماس حاصل کند تا شايد بتواند جلو 

از تلويزيون حکم انتصاب آقای  که همان شب. انتصاب غيرقانونی را بگيرد
  )  ٨٨(» .بهشتی خوانده شد و قضيه منتفی گرديد

بعضی ها فکر می کنند و همچناکه که ذکر شد، کسانی هم که کوشش      
کردند که وی را رسماً قبل از فوت آقای خمينی رهبر کنند، فکر می کردند که 

رهبر شدن به مقام  مرحوم منتظری آدمی ساده، سفيه و ُشل و ِولی است و با
شيرازۀ امور انحصارگران از پشت و بنام ايشان  رهبری قناعت خواهد کرد و

را همچنانکه در  زمان آقای خمينی و بويژه دو سال آخر عمر ايشان داشتند، 
ی که يشاما او بی سرو صدا بر اساس خط و ربط و م .در دست خواهند داشت

مکاتبات خود با مرحوم منتظری اينجانب در . از خود داشت، عمل می کرد
کوشش کردم که از ايشان به عنوان يک مرجع دينی فتوا بگيرم که واليت فقيه 

در اولين نامه . مطلقه و غير مطلقه اش باطل و ضد آزادی و حقوق مردم است
  :ای که به ايشان نوشته شد از جمله آمد

در واليت فقيه به  "حق"با شگفتی می خواهم بدانم جنابعالی چه بهره ای از «  
اصل "مثابه يک نهاد می يابيد که همچنان در اين باره با دلسوزی نسبت به 

سخن می گوييد؟ آری می شود گفت که در مجلس خبرگان و با مديريت " واليت
شما و البته از روی عشق و احساس نسبت به شخص آقای خمينی، بدعت واليت 

ت امور مردم در عرصه عمومی فقيه به معنای رهبری سياسی جامعه و زعام
را که از صدر اسالم تا همين قرن اخير هيچکدام از علمای دين شناس به آن 

اما چرا اکنون و با اين همه شاهد و قرينه و تجربه . قائل نبوده است، بنا شد
روزانه بر ناحق بودن اين بنياد، همچنان در جستجوی بهره ای از حقيقت در 

آقای خمينی با کمک شما آن بدعت ذهنی را ...  يد؟ اصل اين نظام واليی هست
جامه عمل پوشانيد و رژيمی را بر ملت مسلمان ايران تحميل کرد که دست 
رژيمهای ديکتاتور ديگر را از پشت بسته است، رژيمی که حتی بديهی ترين 
حقوق و کرامت ذاتی شهروندی در مقام مرجعيت مانند شما را نتوانست تحمل 
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نای ديکتاتوری، استبداد دينی بنام خدا و اسالم، غارت اموال مردم، سنگ ب...کند
پايمال کردن حقوق و آزادی خدادادی مردم، زجر وشکنجه و داغ و درفش همه 
و همه سنگ بنای آن، متأسفانه در دوران زعامت آقای خمينی و ياران انگشت 

خود و خدا، حضرت آيت هللا ...  شمار روحانی حلقه اسرار او ريخته شده است
اگر در دوران انقالب و در پاريس آقای خمينی به مردم می گفت که ما می 
خواهيم اين چنين حکومتی برای شما بسازيم، آيا کسی به دنبالش می آمد؟ بخدا 
قسم آقای خمينی از روز اول به مردم دروغ گفت و در امانت مردم خيانت کرد 

در پاريس و در انظار جهانيان به ملت و چه خيانتی از اين باالترکه آنچه را که 
ايران و جهان وعده داد، وقتی پايش به تهران رسيد و قدرتش تثبيت شد، خالف 

مشاهده می کنيد که اين نظام از . همۀ آن وعده ها و قولهائی که داد بود عمل کرد
ريشه و پايه با فساد، دروغ، تزوير، تخلف در امانت، دوروئی و نفاق شروع 

آيا به نظر شما وقت آن نرسيده است که با شجاعت و صراحتی که در  .شده است
شما سراغ دارم آشکارا به بيان قرآن برگرديد و صاف و بی هيچ ابهامی بيان 

  )٨٩(» ! حاکميت مردم آری! واليت فقيه نه: کنيد

آن مرحوم جنايتها و قتل و غارت ها را که در دوران آقای خمينی رخ داده و 
«    ذهنيتی که بر اثر ه بر سر خودش آمده بود را به حتی وضعيتی ک

ر آقای خمينی به وجود د » خالف واقع  و سعايتهای مرموز گزارشات دروغ و 
آيا پرسيدنی نيست « باز وقتی به او ياد آوری شد که . حمل می کردآمده بود، 

 که کسی که ولی امرمسلمين است و شناختی که از روابط متقابل و ديرينه با
دوست خود دارد، بر اثر گزارشات و سعايت بدون اينکه از دوست خود صحت 
و سقم آن را سئوال کند، چنين ذهنيتی در او بوجود می آيد، پس در مورد غير 
دوست چه پيش خواهد آمد؟ و آيا خود اين امر او را از واليت به فرض صحت 

  .ها بود باز پاسخ تقريباً همان) ٩٠(» ساقط نمی کند؟

  :     در آخرين نامه  مشروح در مورد فوق به ايشان ياد آور شدم

در پاسخ به نامه دوم اينجانب به نظر می رسد قصد شما عدم شبهه در «  
پاسخ جنابعالی نشان می . مرجعيت دينی و نيز رهبری سياسی آقای خمينی است

ه آقای دهد که شما هنوز به مقام نقد کامل، صادقانه و همه جانبه ای نسبت ب
خمينی، به مثابه يک روش فکری در تقديس قدرت و خشونت توتاليتر و دين 
ابزاری، نرسيده ايد؟ از ديدگاه شما چنان بر می آيد که کسانی که در دفتر آقای 
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گويی از ديد شما . خمينی به او مشورت می داده اند مقصرند و نه خود ايشان 
صيبتهايی که در دوران آقای همچنان نمی توان نتيجه گرفت که ريشه اين م

خمينی بر سر ملت و نيز خود وی فرود آمده است، به نوع رهبری، انديشه 
اما قرآن می . راهنما و تفکر خشونت گرا و اعمال آقای خمينی بر می گردد

شما می فرمائيد هرچند آقای خمينی . »وال تزروا وازرة وزر اخری«: فرمايد
بوده اند " افراد خاص"و " جريان مرموز"ا معصوم نيست، ولی اين اطرافيان ي

که موفق شده اند وی را  به سمت تاييد اين برخوردها و ستمگری ها و جنايات 
ً چنين استداللی از شخصيتی نظير شما با اين تجربه و . سوق داده اند واقعا

حضرت آيت هللا فکر نمی کنيد که ! ابتالئات گوناگون، شگفت آور نشان می دهد
خ اين ايراد اساسی را داد که اگر کسی به آقای خمينی به عنوان يک بايد پاس

مجتهد جامع الشرايط، امام جامعه، رهبر بزرگ و يک آيت خدا باور داشته و 
همچنان دارد، چطور می شود همزمان حکم دهد که ذهينت وی زود دستخوش 

ت گرا دستکاری اين و آن می شده است، و او به افراد مرموز و جريانات خشون
اعتماد کامل داشته است و در اثر همين اعتماد حتی در مسائل سهمگينی که 
منجر به تصرف در حقوق و جان و مال افراد و بلکه کل جامعه ايرانی می شده 

  است بدون تحقيق در صحت و سقم مسائل حکم می کرده است؟  

ا توسل به آيا اين گونه تحليل از جهات اخالقی و دينی شايسته است که آدمی ب
بکوشد که » افرادی خاص«و» جريان مرموز« عبارات کلی و نامفهومی مثل 

دامن آقای خمينی را از ارتکاب به جرم و جنايت پاک کند؟ از شما انتظار می 
رود کمک کنيد تا جامعه و بويژه نسل جوان معترض بفهمد که  باالخره عقل 

می کرده است؟ تاکيد آقای خمينی در کليت اش بر چه اصل راهنمايی کار 
هم مثل همين اصطالحات کيهان است که می گويد افراد " جريان مرموز"بر

اين زبان، زبان استقالل و آزادی نيست بلکه نشان از همان ...! معلوم الحال 
مصلحت سنجی هايی است که مال قدرتهای فريبکار است که به قول معروف 

از يک آزاديخواه، توقع شفافيت در در حالی که ! رند عالم سوز را با آن چکار
باقی " مرموز"سوال اين است که اگر اين جريان هنوز نزد  شما . بيان می رود

مانده است، پس چرا   تحقيق نمی کنيد تا حقيقت بر  شما و ملت روشن شود و 
را می شناسيد » جريان مرموز و افراد خاّصی«کسی بی دليل متهم نشود؟ و اگر 

چنين برداشتی می شود، آيا بر شما به عنوان مرجعی عدالت  و از فحوای کالم
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  خواه و حقمدار نيست که آن را با جزئياتش برای جامعه و ملت روشن سازيد؟    

] اقای خمينی[اگر ايشان « :از سوی ديگر در نتيجه گيری  شما آمده است
بر  کوچکترين شکی در صحت و سقم آنها پيدا می کردند به يقين در صدد تحقيق

متاسفانه بايد عرض کنم اين ادعايی بی دليل است زيرا نه سنت . »می آمدند
. عملی و نه قول و تقريرات آقای خمينی در دوران زمامداری اش مؤيد آن است

موارد و مصاديق متعددی مثل همين . خودتان گزارشگر زنده اين موضوعيد
وقت، يا گزارش گزارش شکنجه زندانيان يا همين نامه های رياست جمهوری 

روزنامه های آن وقت يا راديوهای خارجی که می گويند وی هرشب اخبار و 
همگی نشان می دهد که ...تحليلهای آنها را خودش مستقيما گوش می داده است و

او آنقدرها هم بی اطالع نمی توانسته باشد و اگر می خواسته است می توانسته 
به يک چيز خوب يقين داشته است و است کسب اطالع کند، اما ظاهرا او فقط 

آن اينکه نبايد اجازه دهد به غير از روحانيت حلقۀ اسرارش، کسان ديگری 
تئوری مصلحت : برای اين موضوع هم البته تئوری داشته است. قدرت بگيرند

و . نظام وی اين قدرت را داشته است که هر گزارشگر مخالفی را منکوب کند
" جريانات مرموز"چيزی بر خالف گزارشهای آن  بنابراين اگر هم در مواردی

آری او در عقل . می شنيده است، می سنجيده است که نفع و ضررش چقدر است
اما اينکه . محاسبه گر و فايده گرايش برای حفظ قدرت، حرف نداشته است

بخواهيم از رويه نظری و عملی وی حساسيت به استقالل ميهن، حقوق و آزادی 
  . اشت کنيم بعيد به نظر می رسد اين سخن مؤيدی داشته باشدهای  ملت را برد

از همه اينها که بگذريم وقتی کسی در کسوت ايشان، در حق کسی نظير شما 
که او را محصول عمر خود معرفی می کند، چنين بی پروا اعمالی بدون تعيين 

و . صحت و سقم آن روا می دارد، پس در حق ديگران چه خواهد کرد؟ هللا اعلم
اصوالً بايد پذيرفت که جامعه ايرانی امروزی به اين حد از درک رسيده است که 
از خود سئوال کند بر اساس کدام ضوابط انسانی و اخالقی و موازين عدالت، 
چنين کسی صالحيت رهبری و زعامت بر مليونها ايرانی را می تواند داشته 

صحت و سقم «ن تحقيق ازباشد؟ و باز آيا نفس اقرار به اين مسئله که وی بدو
به زعم شما آن احکام را » گزارشات از طرف جريان مرموز و افراد خاّصی

صادر کند که هنوز که هنوز است کشور در تب و تاب آن می سوزد و از آن 
نياز به آوردن مثال نمی بينم که الی ماشاءهللا تا بخواهيد زياد  -رنج می برد، 
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فقيه نيست؟ شايد فکر می کنيد که اگر فقيه به معنای باطل بودن واليت  - است
ديگری به جای آقای خمينی می بود وضع بهتر از اين می شد؟ شما آن فقها را 
در رياست قوه قضائيه و غير آن هم ديده ايد که چه ويرانه ای از دادگستری و 

  عدالت و اقتصاد و سياست ساختند؟ 

ن بار مرحوم مال احمد نراقی شما نيک می دانيد که در انديشه شيعه برای اولي
تئوری واليت فقيه به معنای رهبری و زعامت سياسی را در اسالم جعل  کرد 
که بالفاصله هم شاگردش شيخ الطائفه، شيخ مرتضی انصاری با استداللی قوی 
باطل بودن آن را روشن ساخت که ديگر کسی نتواند بر اين پايه تمسک قوی 

  . فقهی داشته باشد

 منتظری، آيا به نظر جنابعالی وقت آن نرسيده است که شما در جناب آيت هللا
نه " واليت با جمهور مردم است"مقام مرجعيت به طور روشن اعالن کنيد که 

يک کلمه بيش و نه يک کلمه کم، و با اين عمل خود، اسالم را و شيعه را از اين 
ه نشان داده است که قطع بدانيد که فردا دير است و تجرب. استبدادگری ها برهانيد

در دنيای امروز و همين ايران امروز چنين سيستمی حتی با سرنيزه نيز برای 
دغدغه من اين است که اقالٌ شخصيتی خارج از . مدت طوالنی قابل دوام نيست

علمای اجير قدرت و حکومت، نظر دين را بی پيرايه برای مردم بازگو و مفری 
ز شما که در کسوت مرجعيت و مبارزی  برايشان باز کند و چه کسی بهتر ا

  .  فداکار، ذخيره ای برای مردم ديندار باقی بماند

اميد وارم که از صراحت لهجه ام ناراحت نشده و آن را حمل بر جسارت و 
  : به سئوال فوق چنين پاسخ  داده اند)  ٩١(» .بی ادبی نکرده باشيد

  : به چند نکته اجماالً اشاره می کنم« 

ما نبايد از غير معصوم انتظار نداشتن خطا و قصور حتی در مسائل ما و ش - ١
مهم را داشته باشيم برای هر فرد غير معصوم خطا کردن امری است طبيعی و 

و . الزمۀ انسان عادی بودن او می باشد، و مرحوم آيت هللا خمينی معصوم نبود
و آيت خدا الزمۀ اينکه ايشان به عنوان مجتهد جامع الشرايط و رهبر بزرگ 

بودن معرفی می شد اين نبود که ذهنيت ايشان دستخوش افرادی نشود که به هر 
انسان هر قدر بزرگ و دارای خصال پسنديده . دليل به آنان اعتماد مطلق داشت

باشد امکان ندارد ذهنيت او دستخوش و اثر پذير توسط افراد مورد اعتمادش 
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  .غ داشته باشيدگمان نمی کنم شما چنين فردی را سرا. نشود

اشکال بزرگی که در تفکر آيت هللا خمينی بود همان اعتقاد به واليت  -٢ 
قۀ فقيه بود که ايشان روی آن تأکيد داشتند،در صورتی که از نظر عقلی و لمط

  ....نقلی مخدوش و مردود می باشد

اشکال بزرگ ديگر اين بود که افراد و شخصيتها خودشان را در مقابل  -٣ 
مرحوم آيت هللا خمينی می باختند و از ابهت ايشان می ترسيدند و نمی توانستند 
اشکاالت و انتقادهائی را که در ذهن داشتند صريحاً بدون ترس با ايشان مطرح 

احياناً صحبت به اينجا می  حتی سران سه قوه که با من جلسه داشتند و. نمايند
رسيد که بايد اين مسائل را با ايشان مطرح نمود، از گفتن صريح بعضی مسائل 

البته کسالت قلبی ايشان و منع پزشکان از گفتن مسائلی که . به ايشان ابا  داشتند
موجب ناراحتی ايشان شود نيز نقش زيادی در نگفتن بسياری از مشکالت به 

  .ايشان داشت

لهای آخر عمر مرحوم آيت هللا خمينی که اينجانب به اصطالح قائم مقام در سا 
ايشان بودم، يکی از کارهای روزانۀ من اين بود که به انتقادها و مشکالتی که 
توسط مسئولين ارگانهای مختلف حتی از وزراء و نمايندگان مجلس و دادستانيها 

دهم و اگر قادر به و ائمه جمعه و قضات کشور با من مطرح می کردند گوش 
حل آنها بودم حل کنم و اگر قادر نبودم و نيازی به نظر و دخالت مرحوم آيت هللا 

که متأسفانه با فاصلۀ زيادی  –خمينی داشت يادداشت نمايم تا در يک مالقاتی 
و آنان به خيال خود مرا حالّل مشکالت . با ايشان مطرح کنم –انجام می شد 

و خيال می کردند با گفتن من به تنهائی منشاء اثر در مورد نظرشان می دانستند 
آيت هللا خمينی می شود، و من نيز مشکالت و انتقادهای مذکور را جمع بندی 
می کردم و با نامه و يا در مالقات حضوری به اطالع ايشان می رساندم و 
روشن بود که با گزارشهای ديگر که به نحو خوش آيند ايشان به ايشان داده می 

و همين نامه . شد، نامه ها و حرفهای من نمی توانست تأثير خود را داشته باشد
ها و صراحت لهجۀ من در مالقات های با ايشان سرانجام سوژه ای شد تا 

در . بدخواهان بتوانند برای ايشان نسبت به من ذهنيت خاّصی بوجود آورند
ده بودند را صورتی که من همان مشکالتی که مسئولين و شخصيتها مطرح کر

ً راه حلّی نيز به ايشان ارائه می دادم بديهی است در . مطرح می کردم و احيانا
چنين شرايطی که افراد و شخصيتها جرأت انتقاد کردن را در حضور ايشان 
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نداشتند، ايشان به هر انتقادی با عينک بد بينی نگاه کند و گويندۀ آن را تحريک 
در صورتی که اگر . ه شدت برخورد کندشدۀ دشمنان تلقی نمايد و با او ب

وضعيت طوری بود که شخصيتهای مؤثر در حاکميت از هر نهاد و ارگانی می 
ً با ايشان صحبت کنند و منعی از طرف پزشکان يا اطرافيان  توانستند صريحا
ً ذهنيت ايشان نسبت به بسياری از امور و جريانات و  ايشان در بين نبود قطعا

و خيلی از خطاها و عوارض بزرگ آنها پيش نمی  اشخاص تغيير می کرد
  :لها و پاسخ چند نکته قابل ياد آوری استادر مورد سئو) ٩٢(» .آمد

از پاسخها کامالً مشهود است که آيت هللا منتظری با وجودی که در  -١
جستجوی حقيقت و عمل بدان است، به ساز و کار قدرت و اينکه حفظ قدرت، 

که آن ر ا بر عاشقان و نگهدارنده اش تحميل می کند، ساز و کار خود را دارد 
استيصال و درماندگی که  بدين جهت آقای خمينی زمانِ . آشنائی الزم را ندارند

نياز به کمکهای مؤثر ايشان را داشته که تا به نمايندگی تام االختيار ايشان هم 
و می  می رسد، با آقای خمينی که حلقه قدرت را در نگين انگشتر خود دارد

 در صورتی. خواهد آن را به هر قيمتی و تحت هر نامی حفظ کند، يکی می داند
  .دو خمينی متفاوت است که اين دو شخصيت خمينی يکی نيست و

«  از خاطرات و همين گفتگوهای آن مرحوم پيد است که وقتی او از -٢
نام می برند، منظور احمد آقا و آقايان ، »افرادی خاص«و» جريان مرموز

 هاشمی رفسنجانی و خامنه ای و زير مجموعه آنها در دفتر خمينی و در
منتها اين هم روش آخوندی است بر . استوزارت اطالعات و سپاه پاسداران 

و صاف و زالل  از  اثر آينده نگری و برای روز مبادا کمتر حاضرند مستقيم
   .کسی نام ببرند بويژه اگر طرف معمم و روحانی باشد

ختی که من از آن مرحوم دارم، بسيار بعيد می دانم که او نمی با شنا  -٣
پيش  دانسته و يا درک نکرده که خود آقای خمينی مقصر درجه اول از وضعيت

ه مستقيم نه در خاطرات و نه در اين مکاتبات، حاضر نشدحال چرا . آمده است
 مهم نکته چند درجستجوی پاسخ به علت اين مسئله  .از آقای خمينی نام ببرد

   :در آن نهفته است

خود شيفته و دلباخته واليت فقيه و از بانيان آن از که آقای منتظری  -الف
روی اعتقاد بود، می دانست که بدون خواست و حمايت همه جانبه آقای خمينی 
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د، حال در  سن باالی هشتاد و چند سالگی بسيار وواليت فقيه حاکم نمی ش
بر نظارت «  بپردازد و تا همين جا که آمده  و مشکل است که به نفی کامل آن

تحول بزرگی است که در »  ولی فقيه انتخابی و مسئول و برای مدتی مشخص 
 اند، مستقيم آقایحال به لحاظ عاطفی و احساسی نمی تو. او پيدا شده است

  .  هدف حمله خود قرار دهد را خمينی

مبارزه با آقای خمينی  بر اثر روابط مستحکمی که در دوران استيصال و - ب
داشته و وکيل تام االختيار ايشان بوده، نمی توانسته تصور کند که آقای خمينی 

اين هم بدين علت است که . ممکن است که مستقيم عليه او وارد عمل شود
کمتر از ساز و کار قدرت و عمل ديکتاتور اطالع داشته و اگر اندکی به اعمال 

وجه می شدند که اول کار ديکتاتوران وقتی به ديکتاتوران نگاه می کرد، مت
قدرت می رسند، کسانی را که نردبان قدرت شده اند اگر بتوانند از پای در می 

حتی در بسياری از . آورند، مگر اينکه تا آخر مطيع و گوش بفرمان باقی بمانند
زيرا چون می خواهند . موارد به مطيع و گوش بفرمان هم  رحم نمی کنند

نگشتر همه چيز را در همۀ زمانها در نگين ا مردم و فريد باقی بمانند ويکدانه 
و حالل همۀ مشکالت بدانند،  وجود آنها را ضعف خود تلقی می کنند و از  او

  .اين نگاه بايد از بين بروند

مرحوم منتظری تصور نمی کرده و يا نمی توانسته تصور کند که وقتی  - ج
ا اين حد وفاداِر به اوست، می تواند کسی ذهنيتش نسبت به دوستی که ت

دستخوش افراد مختلف شود، افزون بر اينکه کسی که می شود ذهنش را تا 
اين حد دستکاری و تحت تأثير قرار داد، آيا اصالً صالحيت رهبری دارد؟ به 
نظر من صالحيت رهبری که ندارد هيچ بلکه دهی را هم به او سپردن ظلم به 

:  قول مرحوم آيت هللا سيد رضا زنجانی که می گفت آن روستائيان است و به
آقای خمينی آخوند روستا و بسيار تنگ نظر است و اگر او را کدخدای دهی که 

  .خانوار داشته باشد، بکنند، ظلم به آنها است ٨

و به احتمال قوی، اينکه به مقام نقد کامل، صادقانه و همه جانبه ای  -د
مثابه يک روش فکری در تقديس قدرت و  نسبت به اعمال آقای خمينی، به

باشد که اين خشونت توتاليتر و دين ابزاری، دست نزده اند، علت نيز می تواند 
چون آقای خمينی به بزرگترين خط قرمز و بتی تبديل شده بود، اگر دست به 
نقد مستقيم او می زد، احتمال اينکه رجاله ها را برای کشتنش بسيج کنند و او 
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در » امام و مقدسات«ترور کنند، و يا اصالً تحت عنوان توهين به   را به نوعی
و . چندان می شد دادگاه در بسته روحانيت بدون سرو صدا، اعدام کنند، صد

افزون بر .  غوغاساالری و چماقداری خيابانی لوث می کردندقتل او را هم در
اينکه آن مرحوم می دانسته که اعمال هر کسی را بويژه شخصيتی نظير خمينی 

آن هم در عصر  –را نمی شود برای هميشه پوشاند و از ديد تيز بين تاريخ 
  .      مخفی نخواهد ماند و خدا دانا تر است - انفجار اطالعات

عزل منتظری ازرهبرِی بعد همين فصل بخش  م به اصل موضوع، دربرگرد    
خاطر نشان  ،و نه واليت فقيه" واليت بر فقيه" در جستجوی يافتن از خمينی و

شد که انحصار گران و قدرتمداران مخفی پشت کوه آقای خمينی، بعد از آقای 
» فقيه  واليت بر« خمينی، به دنباِل فقيهی بودند که مثل خود آقای خمينی، 

و فکر می کردند، با . داشته باشند، و نه اينکه واليت از آِن ولی فقيه باشد
با گماردن افراد خودی، دفتر وبيت وی را و در :  امکاناتی که دارند می توانند

و تصور می کردند که  آقای منتظری چنين . نتيجه خود او را در اختيار بگيرند
  )٩٣.(تر و بيتش، او را چنين می سازندفقيهی است و يا با در دست گرفتن دف

حوم منتظری با شناخت سطحی و روش و خصوصياتی که  در مرنابراين، ب     
. در آن موقعيت خواسته خود را در آقای منتظری يافتندديده و سراغ داشتند، 

بعد از اينکه وی . ری نداشتندالبته درآن موقعيت چندان حق انتخاب ديگ
عليرغم اينکه چنين عملی مخالف قانون اساسی بود، به کرسی رهبری بعد را

ً قائم مقام رهبر شد قدم به قدم به اشتباه خود پی . از خمينی نشاندند و رسما
ی نيست که به دنبالش بوده اند و از خود  روش يتآن شخصظری تمنبردند که 

ار دفتر و و منشی دارد  و بر اساس روش ومنش خود عمل می کند و اختي
و جاسوس گذاشتن سعی و کوششهايشان . سی نمی سپاردخودش را به دست ک

در دفترش در لباس دوستی، حتی کمک گرفتن از آقای خمينی در تسخير ايشان 
به نظر .  اِفاقه نکرد، اين بود که گام به گام  با کمک خمينی دست بکار شدند

نتظری از رهبری نقش من آقای خمينی در اين دسيسه و توطئه برای حذف م
زيرا نمی توانسته حد اقل به حوزوی ها و . مستقيم و اول را داشته است
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همه می دانند شما حاصل عمر من «: همچنان که گفت: همقطاران خود بگويد
زيرا  همقطاران او می دانستند که »  .بوده ايد و من به شما شديداً عالقه مندم
گونه حرفها فقط به درد عوام و توده چنين چيزی عاری از حقيقت است و اين

  .دعاری از علم و اطالع می خور

شما حاصل «  :برايم نقل کردند، که وقتی آقای خمينی خطاب به منتظری گفت
بر  ،مجتهد، دکتر و فيلسوف مهدی حائری يزدی مرحوم» عمرم من بوده ايد 

را  افروخته شد و گفت اين چه دروغی است که او می گويد و داستان ذيل
  :تعريف کرد

آقای خمينی قبل از فوت مرحوم بروجردی در جمع محدودی، اخالق     
و آقايان منتظری و مطهری که شنيده بودند  که وی درس . تدريس می کرد

اخالق می دهد، از من خواستند که از آقای خمينی اجازه بگيرم که اين دو، در 
آقای . خمينی در ميان گذاشتممن جريان را با آقای . درس اخالق او شرکت کنند

به شرطی که اينها در : خمينی  برای اينکه درس فقه اش رونقی بگيرد، گفت
ايشان  به. د در درس اخالق هم شرکت کننددرس فقه من شرکت کنند، می توانن

اين شرط من : گفت. گفتم که اين دو در فقه و اصول از شما فاضلتر هستند
ی از طلبه های نجف آبادی همراه منتظری علت هم اين بود که عده ا. است

اگر اين دو در درس فقه . بودند و تعدای هم طلبه فريمانی به دنبال مطهری
آقای خمينی شرکت می کردند، طلبه های همراه ايشان هم شرکت می کردند و 

من جريان را با آقای منتظری و . درس فقه آقای خمينی رونق می گرفت
گفتم که آقای خمينی گفته به شرطی شما می توانيد مطهری در ميان گذاشتم و 

با وجودی . در درس اخالق وی شر کت کنيد که در درس فقه او هم شرکت کنيد
ق تر از خمينی بودند، اما به اخالکه آقای منتظری در فقه و اصول خودشان باال

يکی دو جلسه هم . عالقه داشتند، قبول کردند که در درس فقه هم شرکت کنند
ت کردند و تعطيالت تابستان شد و آقای خمينی به ييالق ِوشنَِوه رفت و شرک

شما « حاال او می گويد . و اين است کل ماجرا. درس و بحث هم تعطيل شد
شما حاصل « عالوه بر اينکه از همين جمله !! ؟»حاصل عمرم من بوده ايد 

سانی آن هم نمی شود که حاصل عمر ان. نادرستی می بارد»  عمرم من بوده ايد 
صاحب اختيار تام « ت مرحوم منتظری در يک زماندر سن وسال و موقعي
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من که شما را « ،» عماد العلماء االعالم« ،» )آقای خمينی(= منزل من 
وی به قول هاشمی رفسنجانی »  مجاهدی بزرگوار و فقيهی عاليقدر می دانم 

و هنوز مثل گذشته  حضرت آيت هللا العظمی منتظری که استاد همه ما بود« که 
 ۶/١/۶٨و ناگهان همين شخص در نامه )  ٩۴" (» ... ايشان مراد ما هستند

از دست دادن صالحيت و « ؛» جناب آقای منتظری«: آقای خمينی به
معتقد به حکومت « ؛ »ساده لوح و سريع تحريک بشو«؛ » مشروعيت رهبری

 سربازان گمنام امام زمان خائن به«؛ » ديکته شده منافقين«؛ »منافقين و ليبرالها
و باز در فاصله يک روز در نامه دوم ) ٩۵.(تبديل شود» خيانت دوستان« ؛ »

حجة االسالم و «  تبديل به ،جناب آقای منتظری: از  ٨/١/۶٨يعنی نامه 
برايش  بشود و وقتی از رهبری صرفنظر می کند، » المسلمين آقای منتظری

را برای پست قائم مقامی رهبری اعالم از اينکه عدم آمادگی خود « :بنويسد
همه می دانند شما حاصل . کرده ايد، پس از قبول صميمانه از شما تشکر می کنم

من صالح شما و انقالب را . ...عمرم من بوده ايد و من به شما شديداً عالقه مندم
در اين می بينم که شما فقيهی باشيد که نظام و مردم از نظرات شما استفاده 

جنابعالی انشاء هللا با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می ...کنند
  ) ٩۶(» .بخشيد

اين دو نامه در فاصل يک روز از عمق دسيسه، توطئه و فاجعه حکايت     
که نامه را به ديگران منتسب می کنند،  یآقای منتظری و يا ديگران. می کند

دستکاری ذهن آقای خمينی در اينکه ديگران  با . يعنی اينکه نامه جعلی است
زمينه هائی برای چنين اعمالی را در آقای خمينی به وجود آورده باشند حرفی 

اما به نظر من نامه ها از خود  آقای خمينی است، زيرا اين اولين بار . نيست
در دوران رياست جمهوری . نبود که ايشان دست به چنين  اعمالی می زد

ز گفته های آقای خمينی چنين نتيجه گرفت خامنه ای وقتی آقای خامنه ای ا
اين  -تواند شرطى را بر دوش كارفرما بگذارد  دولت مى: امام فرمودند« : وگفت

آن شرطى است كه در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسالمى  - هر شرطى نيست 
 «:آقای خمينی بشدت به او حمله کرد و گفت) ٩٧(» است و نه فراتر از آن 

شود، ناشى از عدم شناخت واليت  است تا كنون و يا گفته مى آنچه گفته شده
ً چنين باشد، اين از  صريحاً عرض مى...  مطلقه الهى است كنم كه فرضا

اختيارات حكومت است و باالتر از آن هم مسايلى است كه مزاحمت 
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آقاى . حق با شماست! بله : و هنگامى كه توبه كرد و گفت ) ٩٨(».كنم نمى
و در بين دوستان و متعهدان به اسالم و مبانى .. .«  :ب گفت خمينى در جوا

  ) ٩٩(» .دهيد اسالمى، از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد روشنى مى

هستند، هنگامی که در » عصاره ملت« :و يا نمايندگان مجلسی که می گفت
رابطه با مک فارلين هشت نماينده از وزير خارجه توضيح  می خواهند که در 

فارلين پاسخ بدهد، با يك حمله  مجلس حاضر شود و به سؤال آنها در باره مك
ولو بعضی شان در نظر من پوچ اند،  « : شديد آقای خمينی  روبرو ميشوند كه

جلس داديد، از لحن اسرائيل تندتر است، از لحن شما در آن چيزی که به م... 
گر  و با وجوديکه اينها توبه)  ١٠٠(» .لحن کاخ نشينان آنجا تندتر است

مثالهای ديگر دارم اما همين دو نمونه . ميشوند، از سرشان دست بردار نيستند
  .برای اهل خرد از اين نوع رفتار برای عبرت کافی است

يژه ديکتاتور است که هر حرف غلطی هم اين يکی ديگر از خصوصيات و    
ديگران آن رابمثابه وحی منزل بپذيرند و اال  اگر تيغش ببرد آن د، بايد نزبکه 

ديگر از اخالق ويژه ديکتاتور و انحصارگران . ها را به خاک سياه می نشاند
قدرت اين است که اگر کسی در جامعه شاخص شد و يا جامعه به او اقبالی 

وبايد در جامعه به هر . نيندازد آرام و قرار ندارد حيِزانتفاعا از نشان، تا او ر
نحوی که شده اورا حذف ويا اگر نشد  او را خوار و خفيف کند، تا به غير از 
او و يا بعد از او به غير کس و يا کسانی که او می خواهد، حق انتخاب برای 

درستی عنوان می  در اين رابطه آقای منتظری به. جامعه و جود نداشته باشد
اجازه دهيد من «  :باز در يکی از مالقاتها بود که به امام گفتم« کنند که 

مشغول طلبگی و درس و بحث شوم، هدف آقايان من هستم سيد مهدی بهانه 
ال يکلف هللا اال وسعها، من نمی توانم در کارها باشم و : ، به ايشان گفتم" است

و ديگران باشم و هيچ چيز نگويم و ساکت توجيه کننده کارهای آقای ری شهری 
  » .نه شما در کارها باشيد و کنار نرويد« : ، ايشان فرمودند» باشم

گويا بنای عده ای بر اين بودکه خودم محترمانه کنار نروم بعد با توطئه 
ريزی کنار بگذارند؛ نقل می کنند که آقای جوادی عاملی  ديگران مرا با آبرو

می خواستيم از شورای عالی قضائی استعفا بدهيم گفته بود يک وقت ما 
نگذاشتند، بعد از چند روز خودشان ما را کنار گذاشتند، هرچه می گوييم که می 

گويا در جمهوری . خواهيم برويم می گويند نه، بمان تا ما شما را بيرون کنيم
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اسالمی کسی حق ندارد خودش کنار برود بايد با آبروريزی او را کنار 
آقای هاشمی رفسنجانی هم در چند مورد و از جمله در ) ١٠١(» .دبگذارن
گفت آيت هللا منتظری . عصر احمد آقا آمد«  :،  گزارش کرده۶۶آذر  ٢٠تاريخ 

در خصوص . در ديدار خصوصی با امام، مثل گذشته اظهار نارضايتی کرد
هيد زندانيان و احزاب سياسی و امور ديگر مطالبی اظهار کرد و گفت اجازه بد

آقای خمينی طبق ) ١٠٢(» .من دخالت در امور نکنم که امام اجازه ندادند
روشی که داشت اجازه نداده است که ايشان با احترام کنار برود بلکه خواسته 

بسياری به علت قدرت دوستی و عشق به . است با بی آبروئی او را کنار بزند
مجيز گو و چاپلوس  قدرت حتی اگر هم خود قدرت را در دست نداشته باشند،

کسانی که در برابر قدرت از خود شخصيت نشان بدهند و خود . قدرتمدار هستند
از اين تيپ که به قدرت . نادرندرا برای حفظ قدرت به خفت و خواری نيندازند، 

نچسبيده و در صورت لزوم از خود شخصيتی نشان داده باشند در جمهوری 
مونه از اين تيپ برای نمونه و مثال بد يک ن. اسالمی از انگشتان دست کمترند

دادستان کل کشور بود، ناگهان از  ۶٣شيخ يوسف صانعی  که در سال : نيست
. مقام خود  استعفا داد و کمتر کسی از علت اين استعفای ناگهانی خبر داشت

هنگامی . علت استعفا اين بود که وی برای مالقات با امام به جماران می رود
نی می کنند، پاسداران مراجعين را تفتيش بد های رسد که بچهکه به محلی می 

به . صانعی دادستان کل کشور را هم تفتيش بدنی کنندمی خواهند که آقای 
هنگامی که او مواجه با چنين عملی می شود، بدون اينکه تن به تفتيش خود 

ی بدهد فوراً به محل دادستانی بر می گردد و استعفای خود را از دادستانی م
با ماستمالی  اين داستان را آقای هاشمی رفسنجانی. نويسد و به قم می رود

       :چنين گزارش می کند کردن مسئله،

، احمد آقا گفت که چون آقای شيخ يوسف صانعی دادستان کل ۶۴خرداد  ٣«  
کشور، هنگام مراجعه به بيت امام با سختگيری پاسداران مواجه شده، عصبانی 

چند روز پيش آيت هللا موسوی اردبيلی هم از سخت . شده و استعفا داده است
را داشت؛  عفت هم معموالً همين گله. گيری پاسداران بيت عصبانی بود

پاسداران احساس مسئوليت می کنند و در حفظ امام وسواس دارند و آموزش 
  )١٠٣(» .کافی هم ندارند

اين نکته هم قابل ذکر است که مرحوم منتظری به علت وضعيت خاصی       
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تا پيروزی انقالب و بعد از پيروزی، چه به لحاظ علمی و چه به  ۴٠که از سال 
رزات و حوزه و همکاری نزديکی که  با خمينی لحاظ مديريت بخشی ازمبا

قوه قضائيه  و داشت، آقای خمينی رتق و فتق امور زيادی را بويژه مسائل 
را به ايشان محول کرده بود و لذا به اين علت در بخشی از فتواها و زندانها 

و حتی تا سال . امور دخالتهائی داشت و با همه سران کم و زياد در ارتباط بود
ً معلوم شده بود، در صدد حذف او هستند، گرچه سعی و  ۶٧ زمانی که تقريبا

می شد که از بعضی از امور با خبر نشود، در عين حال اموری هم به  وی 
و چنان که روش آقای خمينی بود وقتی قصد حذف کسی را در . محول می شد

 سر می پروراند، تا رسيدن فرصت الزم و به ثمر نشستن دسيسه و توطئه ها
صبر می کرد و وقتی همه چيز را دستياران و قدرتمداران مخفی پشت کوهش 
آماده می کردند، به طوری که طرف را بی آبرو و خفت و خوار کند، آنوقت او 

در مورد مرحوم منتظری، هوشياری و دل نبستن به قدرت و . را کنار می زد
در سطوح  نفوذ داشتن در بخشی از روحانيون، مردم و حتی مديران  کشور

مختلف مانع از آن شد که بتوانند او را از هستی ساقط کرده و به خفت و 
اتهاماتی که به او بسته شد و نقشه و دسيسه هائی که برايش . خواری بيندازند

حتی با تمام فشار و موانعی  . همه واهی و عاری از حقيقت بود، کشيده بودند
د کردند که او را از مرجعيت و که بعد از رهبری آقای خامنه ای برايش ايجا

  ٣٠رر د آقای عبدهللا نوری وزير کشو .افاقه نکرد نفوذ در مردم بيندازند،
، به آقای هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور، در مورد آقای ۶٨شهريور 

معتقد است ايشان رو به رشد است و نمی شود «  منتظری گزارش می کند که 
قرار شد  در اين باره . مسئله را حل کردجلو مرجعيت ايشان را گرفت و بايد 

 .)٣٢۵سازندگی و بازسازی، ص (» .بحث و تصميم گيری شود

البته يک چيز حقيقت بود و آن اينکه  با وجودی که آقای خمينی و      
منتظری هر دو حکومت واليت فقيه را می خواستند، اما خمينی با وجودی که 

ی قيه بود، دين را بيانگر قدرت متا قبل از رفتن به نجف مخالف واليت ف
از اوجب واجبات می دانست، شناخت وحفظ قدرت رابنام اسالم به هر قيمتی 

را می خواست  ولی مرحوم منتظری  ) ديکتاتوری تمام عيار(= وواليت مطلقه
با اينکه خود را بانی و تئوريسين واليت فقيه می شناخت به حفظ  قدرت در 

به هر قيمتی هم راضی به حفظ آن نبود خاصه دست خود دلبستگی نداشت و 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٢٣١          )جاذ 

. اينکه بر نظارت ولی فقيه انتخابی و مسئول و برای مدتی مشخص راضی بود
بود که آبشان در  و اين دو ديد متفاوت. ديد متفاوت از واليت فيقه بود و اين دو

ً انحصارگران مخفی پشت کوه خمينی هم چنين  يک جوی نمی رفت و طبعا
وش منتظری همآهنگ و همانی تند و اين با ديد و منش و رقدرتی می خواس

و بدينسان بود که برای حذفش به اتهام وارد کردن، نقشه و  توطئه و  .نداشت
  :نقشه هائی که برای حذفش کشيده شده بود، عبارتند از. دسيسه دست زدند

نفوذ و يا رخنه مهدی هاشمی به عنوان يک جانی و جنايتکار در دستگاه  -١
  بيت منتظری و 

  افشای اسرار جمهوری اسالمی بويژه جريان مک فارلين -٢ 

افشای حکم  فله ای آقای خمينی در مورد  اعدام زندانيان بوسيلۀ راديو  -٣ 
  بی بی سی

   نفوذ مجاهدين و ليبرالها و نهضت آزادی   -۴

ر آقای منتظری و بيت د اينان مدعی بودند که عامل فوق کهبه علت چهار     
. ، ايشان  صالحيت و مشروعيت رهبری را از از دست داده بودوی وجود دارد

در زير سعی می شود که به کم و کيف هر چهار عامل پرداخته و روشن شود 
ً اينها چقدر حقيقت دارد اما قبل از پرداختن به آنها به منظور پيش . که حقيقتا

رفسنجانی را حد  درآمدی برای زمينه های نکات فوق گزارشهای آقای هاشمی
که فعالً موجود است  و تا حدودی معلوم می  ۶٨تا پايان سال  ۶٣اقل از سال 

در اختيار گرفتن دفترش  کند که در صدد ساختن منتظری باب طبع خود و
 آنهستند، به ترتيب تاريخ عنوان شده و هر جا نکات توضيحی الزم باشد به 

  . افزوده می گردد

جانیرفسن هاشمی آقای گزارش   
از اختالف در مورد سپاه و عمليات ...ظهر احمد آقا آمد« ،۶٣فرودين  ۶

می گفت گروهی را پيش ائمه جمعه فرستاده است . اخير، ابراز نگرانی می کرد
ايت هللا منتظری هم تحت تأثير اين حرفها، اظهارات منفی می . و تفتين کرده اند

ن، اثر نامطلوب داشته باشد، می گفت، امام هم از اينکه اظهارات ايشا. کنند
  .)٣٧-٣٨به سوی سرنوشت، ص (» .ناراحت هستند
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. ساعت نه و نيم صبح، به منزل آقای منتظری رسيديم«  ،۶٣فرودين  ٩ 
ايشان مطالبی در باره جنگ، سپاه، . حدود دو ساعت با ايشان صحبت کردم

داشتند و من از ايشان در ... زندانيان، توزيع کاال، سوبسيد، روستائيان، جهاد و
اد باره موضع گيری های انتقادی شان و پخش انتقاداتشان از رسانه ها، انتق

بعد از نماز مغرب ....فکر کنم جلسه و مذاکرات مفيد و سازنده ای داشتيم. داشتم
هللا منتظری و لزوم  آيت بيتِ  با آقايان سيد هادی هاشمی و قاضی عسکر در باره

  .)۴۵به سوی سرنوشت، ص  (» . کنترل اخبار، صحبت کردم

مرکز و جمعی از مسئوالن دادستانی انقالب اسالمی « ، ۶٣فرودين  ١٩ 
از خطر منافقين می گفتند و مقصودشان، جلوگيری از . مسئوالن زندانها آمدند

به ( ».آزادی و عفو زندانيای بود که اخيراً آيت هللا منتظری روی آن تکيه دارند
  .)۶٠سوی سرنوشت، ص 

جمهوری [احمد آقا از امام، پيامی راجع به ضعفهای حزب «  ،۶٣مهر  ١١
هللا منتظری، در اظهارات انتقاد آميز آورد که به ايشان و اشتباه آيت ] اسالمی
  .)٣١٨به سوی سرنوشت، ص (» .برسانيم

ظهر، آقای عبدهللا نوری آمد و راجع به مسائل جاری و تالش «  ،۶٣آذر  ٨
به (» .اظهار نگرانی کرد... برای طرد انقالبی ها و محاصره آيت هللا منتظری و

کوششهايی در که : بی زبانی می گويدبه زبان .)  ۴١٠سوی سرنوشت، ص 
  .سانسور کردن منتظری و حذف افراد مورد اعتماد ايشان بعمل می آيد

قبل از دستور، در ] مجلس شورای اسالمی[ در جلسه علنی « ، ۶٣آذر  ١١ 
مقابل اظهارات آيت هللا منتظری تشکر کردم و با تشکر، راه سوء استفاده نفاق 

يشان از مجلس انتقاد کرده بودند به گفتن اينکه، ا که شروع کرده –افکنان را 
» .و متقابالً از ايشان خواستم که به مسائل بنيادی و فکری بپردازند. بستم -است 

  .)۴١٢به سوی سرنوشت، ص (

» به مسائل بنيادی و فکری « و مسائل جاری مملکت را رها کرده يعنی اينکه
  .در کارشان بوجود نخواهد آمدت باشد که اشکال بپردازند تا خيالشان راح

آيت هللا منتظری، بعد از مالقات با امام، به منزل ما آمدند و دو « ،۶٣آذر  ١٩
ايشان، طبق معمول از . ساعتی با هم در باره امور کشور و جنگ مذاکره کرديم

من از ايشان به خاطر انتقاد زياد از دولت و خالی . کمبودها و نارسائی ها گفت
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م، گله کردم و در خصوص جنگ، به ايشان ُحسن پيشرفت امور کردن دل مرد
  .)۴٢٧به سوی سرنوشت، ص  (» .را تأکيد کردم

شب، باتفاق سران ساير قوا به منزل آيت هللا منتظری در قم «  ،۶٣دی  ١٩
قرار شد ماهی يک بار جلسه  داشته باشيم؛ يک بار در قم و يک بار . رفتيم

انتقادات ايشان در مورد توزيع کاال، قوه قضائيه، بيشتر به . تهران برگزار شود
مقداری در بارۀ طرح . گوش داديم... ، صدا و سيما و]جمهوری اسالمی[ حزب

. به نتيجه قطعی نرسيديم. واگذاری توزيع به بخش خصوصی مذاکره کرديم
  .)۴۶۵به سوی سرنوشت، ص (» .قرار شد دولت راهکارها را مشخص کند

در باره مسائل روز مذاکره شد؛ از جمله . د آقا آمداحم«   ،۶٣بهمن  ١٧
] سخنان ايشان[گرچه همه . اظهار ناراحتی آيت هللا منتظری از سخنان امام

دادستان انقالب [ الجوردی ]اسدهللا [ پخش نشد و گفتند امام از عزل آقای 
  ».بی اطالع بوده و راضی نيستند] تهران

ی اسدهللا الجوردی از سمت داستان در مورد عزل آقا :توضيح در مورد فوق
:  انقالب اسالمی مرکز، در همين جا الزم است که نکته ای به اطالع برسانم

نماينده آيت هللا منتظری در زندانها، راز برداشتن ) ١٠۴(روزی آقای ناصری 
ی مركز را برايم فاش کرد و آقای الجوردی از سمت  دادستانی انقالب اسالم

روزی آيت هللا منتظری در پيامی كه وسيله حاج احمد آقا تلفنی برای «  :گفت
  »  .شما بايد بين من و الجوردی يكی را انتخاب كنيد” : آقای خمينی فرستاد، گفت

سمت دادستانی كراه و اجبار آقای الجوردی را ازآقای خمينی هم از روی ا
از  اسالمی مرکز و در حقيقت سمت دادستانی انقالب ) ١٠۵( ».بركناركرد

 .حذف شد قاموس دادگاه های انقالب

... شب، سران قوا و آيت هللا منتظری و احمد آقا مهمانم بودند«  ،۶٣اسفند  ٨
در جلسه، آيت هللا منتظری انتقادات خودشان را نسبت به ترويج عملی از 
سيگار، مسافرت های بی حساب به خارج، واردات بی حساب الياف و عدم نظم 

از اظهارات امام ناراحت . در واردات و مواد ديگر گفتند و جواب داده شد کافی
بودند و از ما هم که به نظر خودشان در همراهی با ايشان، جديت نکرده ايم، 

  .)۵٢٣به سوی سرنوشت، ص (» . گله مند بودند

رئيس دفتر تبليغالتی قم ] خراسانی[عبائی ] دمحم[عصر آقای «  ،۶۴دی  ٢۴
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سازمان دادن به اداره بيت آيت هللا منتظری و محدود کرد نفوذ مهدی  برای...آمد
  .)٣٨١اميد و دلواپسی، ص (» هاشمی استمداد کرد

برای شرکت در جلسه سران قوا در حضور آيت هللا منتظری «   ،۶۴بهمن  ٩
همگی آمدند و بيشتر به مطالب آقای منتظری گوش . به طرف قم حرکت کرديم

ادات و پيشنهاد هائی در  باره وضع توزيع و اقتصاد به طور ايشان انتق. داديم
کلی و عملکرد قوه قضائيه و جنگ داشتند که مخلوطی از مطالب درست و 

حالشان خوب . قرار شد در جلسات بعدی روی هر يک بحث کنيم. نادرست است
  .)٣٩۶اميد و دلواپسی، ص (». است و از شورای مديريت حوزه گله داشتند

آيت هللا منتظری هم از قم آمده . شب مهمان احمد آقا بوديم«  ،۶۴ اسفند ١۴
خيلی ] کسالت[امام هم در جلسه شرکت کردند ولی با اظهار بی حالی. بودند

از رهبران [آقای منتظری از امام خواستند که اجازه بدهند مفتی زاده . نماندند
. مام قبول نکردندا. در منزلی بيرون از زندان، تحت نظر باشند] مذهبی اکراد

همچنين آقای منتظری خواستند به آقای سيد کاظم شريعتمداری که اکنون در 
امام فرمودند با اهل . بيمارستان بستری است، اجازه مالقات با علما داده شود

نگاه کنيد که کينه و عداوت .) ۴٣٩اميد و دلواپسی، ص (» خانه اش مالقات کند
  ) ١٠۶(تا کجا است؟ 

امروز هم بی . عصر برای عيادت خدمت امام رسيدم«  ،۶۵ فروردين ١١
به دکتر ها گفتم اگر نياز داريد برای .نظمی در عملکرد قلب امام ديده شده است

چون کسالت معلوم است . کمک به شما از خارج دکتر بياوريم، گفتند نياز نيست
بود می و عالج هم معلوم و نگرانی ندارند و به طور کلی حال امام رو به به

  . دانند

سرم در . صدايشان ضعيف است. قيافه پژمرده شده. مدتی با امام حرف زدم
دستگاه فيلم  .يک دست و باتری قلب در دست ديگر، ولی روحيه خوب است

برداری کامل اتوماتيک در بيمارستان تعبيه شده که هم حرکت ها را فيلم می 
مالقات خودم را در اتاق کنترل ديدم، فيلم . گيرد و در اتاق ديگر کنترل می شود

  .اين فيلمها تاريخی است

به آيت هللا منتظری . احمد آقا گفت امام توصيه های وصيت مانندی می فرمايند
از آقای رئيس جمهور . پيام می دهند که حرفهايشان را با مشورت قبلی بزنند
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ع جبهه ها از من در باره جنگ و وض. ه اند که با دشمنان سازش نکنندخواست
  .)۴۶اوج دفاع، ص (» .سئوال کردند  و از حال آقای خامنه ای

. امروز صبح با آيت هللا خامنه ای به زيارت امام رفتيم« ، ۶۵فروردين  ١۴ 
الزم است به نحوی . حالشان بهتر بود ولی هنوز بايد مدتی در بيمارستان بمانند
ً در . يکی از اعياد آينده در چند روز آينده در انظار ظاهر شوند، مخصوصا

راجع به کيفيت ظهور امام در روزهای . احمد آقا آمد.... دکترها اجازه نمی دهند
قرار شد به آيت هللا منتظری هم از حال امام . به جائی نرسيديم. آينده صحبت شد

  .) ۴٨اوج دفاع، ص (» .اطالع دهم

نکه قائم مقام با اين اطالع معلوم می شود که آيت هللا منتظری با اي: توجه
انند، اطالع بد ا صالحرهبری است، از حال  آقای خمينی  اطالع ندارد و اگر آنه

ز آيت هللا منتظری پنهان می هر مسئله را که بخواهند ابنابر اين . می دهند
  .و در مورد اخبار و مالقاتها با آقای منتظری گزينشی عمل می کنند. کنند

ت امام اطالع داد که آقای منتظری به زيار. احمد آقا آمد« ، ۶۵فروردين  ٢۵
توجه بيشتر  به سپاه و  - ١: را به ايشان تذکر داده اند آمده اند و امام دو موضوع

برخورد مساوی با روحانيون طرفدار انقالب و عدم ترجيح يک  -٢جنگ 
جريان خاص و نيز اطالع داد که آقای سيد رضا صدر را در جريان درگذشت 

ری به اطالعات احضار و چند ساعتی معطل کرده اند و آقای مرحوم شريعتمدا
آقای منتظری نظرشان اين بوده که بهتر . منتظری به اين کار اعتراض داشته اند

اوج دفاع، (»  .بود مراسم تشييع و فاتحه برای آقای شريعتمداری برگزار می شد
  .) ۶١ص 

  

:  شريعتمداری مورد در منتظری مرحوم خودِ  گزارش  
من به بازداشت و زندانی کردن آقای رستگاری که در منزلش برای آقای «

شريعتمداری فاتحه گرفته بود و او را به اين خاطر زندانی کرده بودند اعتراض 
باالخره آيت هللا شريعتمداری يک مرجع بود که از دنيا رفته بود و قاعده . کردم

ت؛ من اين مطلب را به آقای اش اين بود که خود امام برای ايشان فاتحه می گرف
: ری شهری آن وقت که وزير اطالعات بود گفتم؛ يک روز آمده بود اينجا گفت
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من اآلن  منزل گلپايگانی بوده ام، اين مطلب را به آقای گلپايگانی گفته ام به " 
شما هم می گويم، آقای شريعتمداری همين دو سه روزه رفتنی است، مبادا عکس 

من به او گفتم . در حقيقت آمده بود تهديد کند!" نشان بدهيدالعملی از خودتان 
باالخره آيت هللا شريعتمداری يک مرجع است که تعداد زيادی از ترکها به ايشان 

می فوت عالقه دارند، من اگر جای امام بودم در صورتی که آقای شريعتمداری 
مردم خوشحال شد در مسجد اعظم يک فاتحه ای برای او می گذاشتم، با اين کار 

اين :" گقت...می شدند و احساس می کردند که مسائل شخصی در کار نيست
آقای ری شهری . بگو؛ اين قضيه تمام شد: گفتم" نظر شما را به باال بگويم؟

بعد هم آقای شريعتمداری از دنيا رفت، جنازه او را که شبانه آورده بودند . رفت
بعد از چند . بخواند نگذاشته بودند آقای حاج رضا صدر خواسته بود بر او نماز

روز من رفتم جماران ديدم آقای شيخ حسن صانعی و احمد آقا اين مطلب را 
دست گرفته اند که بله، منتظری می گويد امام برای شريعتمداری فاتحه بگذارد 
و اين کار را مسخره می کردند تا اينکه يک شب با امام جلسه داشتيم در آن 

، آقای هاشمی، آقای خامنه ای، آقای موسوی اردبيلی، آقای جلسه همه مسئولين
در ضمن صحبتها من اين مطلب را . موسوی نخست وزير و احمد آقا هم بودند

چه اشکال داشت که طبق وصيت آقای شريعتمداری که به آقای " به امام گفتم که 
آقای صدر گفته بودند تو بر من نماز بخوان در آن نيمه شب  اجازه می دادند 

صدر بر آقای شريعتمداری نماز بخواند، اين به کجای انقالب لطمه می زد؟ ولی 
حاال که نگذاشته اند اين جريانات و جريان باز داشتش را در يک جزوه هفتاد 
هشتاد صفحه ای نوشته است، خيلی هم محترمانه نوشته به کسی هم توهين 

در آينده حضرتعالی را  نکرده است اما اين نوشته در تاريخ می ماند و بعد
محکوم می کنند، می گويند آقای خمينی نگذاشت به يک نفر مرجعی که رقيبش 

؛  وقتی من اين حرف را زدم امام ناراحت شدند و جمله تندی "بود نماز بخوانند
مرحوم آيت هللا ...راجع به آقای شريعتمداری گفتند که من خيلی تعجب کردم

ری از تشييع و احترامات الزمه نسبت به جنازه آن گلپايگانی نيز راجع به جلوگي
  )١٠٧(» مرحوم اعتراض کردند 

اطالع داد که .. آمد] وزير اطالعات [آقای ری شهری«  ،۶۵ارديبهشت  ٢٧ 
مدارکی از اصفهان دست آمده که قبل از انقالب سيد مهدی هاشمی، عليه دکتر 

با آيت هللا منتظری در  قرار شد مطالب را. هادی و ابراهيمی گزارش داده است
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  .)٩٨اوج دفاع، ص (» .ميان گذارد

داماد و رئيس و دفتر آقای [ عصر آقای سيد هادی هاشمی « ، ۶۵خرداد  ١٣ 
آمد و پيام آيت هللا منتظری را آورد که در مورد طرحشان نسبت به ] منتظری

ادغام ارتش و سپاه پيگيری کرده اند و از مضروب شدن سران نهضت آزادی 
اوج دفاع، ص (» .در باره سيد مهدی هاشمی مذاکره کرديم...اراحت شده اندن

١١٧ (.  

سپس هيأت رئيسه خبرگان . عصر مجلس خبرگان جلسه داشت« ،۶۵تير  ٢٢
قرار شد سند تنظيم شده در باره رهبری آيت هللا منتظری . در دفترم جلسه داشت

  .)١٧٢اوج دفاع، ص ( ».به امام و آقای منتظری داده شود و خبر آن پخش شود

امروز جمعی از پزشکان به عنوان اعتراض به اليحه نظام « ،۶۵تير  ٢٣ 
پزشکی، دست از کار کشيدند ولی امام به آقای منتظری پيغام داده اند که در اين 

اوج (» .امر دخالت نکنند، تا نيروهای امنيتی و قضائی وظيفۀ خود را انجام دهند
  .)١٧٣دفاع، ص 

در مورد اطباء و اعتصاب گذشته نظام پزشکی، قرار شد « ،۶۵مرداد  ٨
اوج دفاع، ص (» .آيت هللا منتظری پيغام داده اند که مالطفت شود. بررسی شود

١٩۶(.  

در بارۀ مرجع تعزيرات قانونی . پيش از ظهر احمد آقا آمد« ،۶۵مرداد  ١٩ 
 که بهترينم، مذاکره شد، نظر دادم که با شورای نگهبان مشکل پيدا کرده اي

مرجع مجلس است، ولی شب احمد آقا اطالع دادکه امام می خواهند کار را به 
اوج دفاع، ص ( ».آيت هللا منتظری محول کنند که ايشان مرجع را تعيين کنند

٢٠٨(  

بحث با اصرار آقای خامنه . عصر مجلس خبرگان جلسه داشت«، ۶۵تير ٢۴
اوج (» . شد و ناتمام ماند ای بر لزوم عدم تفکيک رهبری و مرجعيت متمرکز

  .)١٧۴دفاع، ص 

. آقای عبدهللا نوری را خدمت آيت هللا منتظری فرستادم«  ،۶۵شهريور  ٣
ری ارجاع نامه ای که به امام در مورد تعزيرات نوشته بودم و امام به آقای منتظ

آيت هللا منتظری حق تعيين تعزيرات احکام . فرستادمداده بودند، توسط ايشان 
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اگر شورای نگهبان هم قانع شود، يک مشکل . يه را به مجلس محول کردندسلطان
  .)   ٢٣۵اوج دفاع، ص (» .مهم از سر راه مجلس برداشته می شود

آقای ری . پيش از ظهر احمد آقا و اقای ری شهری آمدند« ،۶۵شهريور  ٢٩
شهری گفت آيت هللا منتظری از کشف و بازداشت مرکز و وسائل مخفی سيد 

هاشمی ناراحت اند و می گويند اين اشياء را برای کار نهضتها الزم مهدی 
ولی آقای ری شهری نپذيرفته اند که مواد منفجره و اسناد سری دولت و . دارند

برای اين کار الزم باشد، ضمن آنکه خود نهضتها هم به او ... وسائل جعل و
  .واگذار نشده است

ا اشاره من و احمد آقا می دانسته اند ضمناً آيت هللا منتظری اين بازداشت را ب
  .)   ٢۶٨اوج دفاع، ص (» . امام در جريان قرار دارند. که کامالً اشتباه است

ه گروه حاج احمد آقا آمد و گفت امام نظر قاطع داده اند ک«  ،۶۵شهريور  ٣١
نگرانيمان اين است که آيت هللا . و تعقيب شوندسيد مهدی هاشمی بايد طرد 

  .)   ٢٧٠اوج دفاع، ص( ».برنجند وضرر کنيم منتظری سخت

احمد آقا و آقای خامنه ای برای همآهنگی در باره مطالبی «   ،۶۵مهر  ١٢
. ساعت هشت خدمت امام رسيديم. که بنا بود خدمت امام مطرح شود، آمدند

که  –در بارۀ مسئله سيد مهدی هاشمی و مرکز مخفی آنها ... حالشان خوب است
ی نظر امام اين است که تعقيب شوند و به آقا. صحبت شد –اخيراً کشف شده 

ما . منتظری هم گفته شود که دخالت نکنند و نهضت ها هم از آنها گرفته شود
گفتيم ممکن است تعقيب قضيه، به افراد نزديک بيت آيت هللا منتظری منجر 

پيشنهاد کرديم که کوتاه بيائيم ولی امام اصرار داشتند و قرار شد خودشان . شود
  .)   ٢٨٨- ٢٨٩فاع، ص اوج د(» .مطلب را به آيت هللا منتظری بفرمايند

ضمن آنکه «  شهريور عنوان کرده که ٢٩آقای هاشمی رفسنجانی در : توجه
اما در » .واگذار نشده است.] ن.يعنی سيد مهدی هاشمی [خود نهضتها هم به او

نهضت «  از سيد مهدی و همکارانش: مهر از زبان آقای خمينی می گويد ١٢
کشف و «مهروحتی هنگام١٢تاريخ بنابراين تا » .ها هم ازآنها گرفته شود

ری  شهريور ٢٩که در» بازداشت مرکز ووسائل مخفی سيد مهدی هاشمی
شهری به هاشمی رفسنجانی گزارش داده است،سيدمهدی هاشمی مسئول 

  .وازهمين جا مسئله توطئه برای آقای منتظری آشکار است. نهضتها بوده است
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ً برای همآهنگی مطالبی که قرار است       با آقای خمينی طرح کنند،  ضمنا
هاشمی رفسنجانی احمد آقا و خامنه :  قبل از رفتن پيش آقای خمينی سه نفره 

 بروند و نزد آقای خمينی و همآهنگیيکديگر شور با ای با هم ديدار کرده تا با 
  .   عمل کنند

  

احمد آقا نامه .  شب، سران قوا مهمان آقای خامنه ای بودند« ، ۶۵مهر  ١٣
ه آيت هللا منتظری را آورده بود که ضمن تجليل زياد از آقای منتظری، از امام ب

ايشان خواسته بودند که در مورد تعقيب اتهامات آقای سيد مهدی هاشمی و 
اوج دفاع، ص (» .دوستانش همکاری کنند و حد اقل سکوت اختيار نمايند

٢٩٢   (.  

منتظری در عکس  آقای عبدهللا نوری آمد و گفت آيت هللا«   ،۶۵مهر  ٢٢
  ...العمل جريان بازداشت گروه سيد مهدی هاشمی، مالقاتها را تعطيل کردند

نزديک غروب به منزل . ساعت سه بعد از ظهر به طرف قم حرکت کردم
ظاهر اين بود که ايشان مصمم . کمی پشت در معطل شديم. آقای منتظری رسيديم

بعداً فهميدم از . ناچار پذيرفتندبوده کسی را نپذيرد ولی در مقابل حضور من، 
  آقای ابراهيم امينی را نپذيرفته اند دگفتن .پيش مطلع بوده اند و منتظر

آقای سيد . پس از صرف شام به تهران برگشتم. تا ساعت نه شب با ايشان بودم
ايشان از دستور امام در خصوص تعقيب . هادی هم در مذاکرات شرکت داشت

رنجيده اند و دستور امام با اينکه ديگر عفو زندانيان با گروه سيد مهدی هاشمی 
ً شيوه اب الغ که بواسطه آقای منتظری نباشد، کار را بدتر کرده و مخصوصا

قای دمحمی گيالنی و سيد دمحم ابطحی و شورای عالی قضائی که افرادی مثل آ
  .برای ايشان قابل توجيه نيست

ی غلط  و اغراق آميز به امام ايشان معتقدند در مورد سيد مهدی گزارش ها
داده شده و پس از دستور تعقيب مأموران در برخورد با متهمان، خيلی تند و 

ضمناً به خط سه بدبين بودند و . ...غلط عمل کرده اند و نمونه های زيادی داشت
من شرحی از اقدامات و مذاکراتمان را . به خصوص از احمد آقا گله می کردند

از خود من هم گله داشتند . از احمد آقا دفاع کردم. ل قضيه گفتمبا امام برای تعدي
باالخره مسئله حل نشد و ايشان معتقدند گزارشها . که کمک الزم را نکرده ام
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  .)٣٠۴-٣٠۶اوج دفاع، ص (» بايد اصالح شود

بيشتر بحث در باره . شب مهمان آقای موسوی اردبيلی بوديم«  ،۶۵مهر  ٢٣
در باره پيشنهاد . من گزارش مالقاتم  با ايشان را دادم. مسئله آقای منتطری بود

ايشان در حد دادن گزارش جديد بر اساس واقعيات از طرف وزارت اطالعات 
. بحث و تصميم گيری شد –ايشان مدعی اند گزارش غلط به امام داده شده  –

ود که نظری اين ب. قرار شد برای تکميل کار، آيت هللا خامنه ای فردا به قم بروند
» . مانعی ندارد، سيد مهدی و افرادش را بعد از تکميل بازجوئی ها آزاد کنند

  .)٣٠٧اوج دفاع، ص (

در باره حل مشکل آيت هللا . احمد آقا آمد...در منزل بودم«  ،۶۵مهر  ٢۵
قرار شد از امام تقاضا کنيم که ايشان را به تهران . منتظری صحبت کرديم

. سپس تالش شود که خاطر ايشان راضی شود. ايندبخواهند و به ايشان محبت نم
عصر احمد آقا اطالع داد که امام دستور داده اند ايشان به تهران بيايند و قرار 

با . شب آيت هللا منتظری از قم آمدند....شد شب در جلسه سران قوا هم باشند
به آقای . امام هم شرکت کردند. آقايان خامنه ای و اردبيلی مهمان احمد آقا بوديم

منتظری خيلی محبت کردند و گفتند وجود شما برای انقالب ضرورت دارد و 
حفظ اعتبار شما وظيفه همه است و دستور تعقيب گروه سيد مهدی هاشمی هم به 

  .همين منظور بوده که بيت شما مطهر شود

به ايشان دستور دادند که وضع خودشان را عادی کنند و دوباره عفو زندانيان 
نزديک بود . آقای منتظری نمی پذيرفتند ولی امام اصرار کردند. ء نمايدرا امضا

  .امام عصبانی شوند که با دخالت ما ها وضع بهتر شد

امام يکی دو . امام خيلی کوتاه آمدند و متأسفانه آقای منتظری نرم نمی شوند
ً گفتند که عمرشان نزديک به پايان است و شايد چند روز ديگر  بار صريحا

خيلی متأثر . دکترها گفته اند امام نبايد دچار عصبانيت شوند. زنده نباشند بيشتر
باالخره آقای منتظری قبول کردند که مالقاتها را به طور محدود شروع ....شديم

. »و دخالت در امور نمايندند که مثل گذشته صحبت و سخنرانی کنند ولی نپذيرفت
  .) ٣٠٨- ٣٠٩اوج دفاع، ص (

احمد آقا اطالع داد که امروز در درس آيت هللا عصر «  ،۶۵مهر  ٢۶
منتظری، طلبه ای از ناراحتی ايشان اظهار تأسف کرده که پيشنهاد رفتن مقابل 
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مجلس برای حمايت از ايشان را نموده که آقای  منتظری ضمن تشکر از ايشان، 
ر گفته فعالً نيازی نيست، ولی نگفته اند که مسئله حل شده و اين بر خالف انتظا

  .)٣١٠اوج دفاع، ص (» .ما از جلسه ديشب و دستورات امام است

اول شب به قم منزل آيت هللا ...به سوی قم حرکت کردم«  ،۶۵آذر  ١٩
ايشان و آسيد هادی هاشمی خوشحال شدند و استقبال خوبی . منتظری رسيدم

توضيحاتی در باره مسائل مربوط به سيد مهدی برای رفع سوء ظن . کردند
اينکه با سياست . ادم و گفتم اشتباه آقای منتظری کار را خرابتر می کنندايشان د

گفتم اگر . قهر و انتقاد می توانند امام را منصرف کنند، تصور درستی نيست
  .اميدی به نتايج کار باشد، فقط از راه تأييد مواضع امام و رضايت آن است

اتفاقاً همين جا بود که ايشان از خبر احتمال پخش مصاحبه آنها نگران بودند و 
. ايشان ناراحت شدند. تلويزيون اعالم کرد، مصاحبه سيد مهدی پخش می شود

در مجموع مالقات خوبی بود و تفاهم به دست آمد و قرار شد وضعيتشان را 
  .)٣۶٩اوج دفاع، ص (» .عادی کنند

در اينجا آقای هاشمی رفسنجانی آب پاکی روی دست مرحوم منتظری : توجه
اگر اميدی به نتايج کار باشد، فقط از راه تأييد « و به وی گفته است  ريخته

يعنی اينکه  به درگاه امام تزرع و توبه ، ». مواضع امام و رضايت آن است
مستقيم به وی فهمانده   و غير»  اگر اميدی به نتايج کار باشد «  بايد کرد و تازه

خود وی در اختيار اين گروه چندانی هم نمی رود، مگر اينکه دفتر و که اميد 
  .مخفی پشت کوه خمينی باشد

چيزهايی . مصاحبه سيد مهدی را از راديو ماشين گوش داديم«  ،۶۵آذر  ١٩
در مورد بيت و مدارس و کتابخانه سياسی ايشان گفت که به نفع آيت هللا 

  ».قرار نبود اين قسمت پخش شود. منتظری نبود

اشت، اسالمی با آن وضعی خاصی که ددر دادگاههای جمهوری : توجه     
می کردند که   و يا اغفال متهم را با اجبار وادار نظير دادگاهای استالين که

صالح حزب و رهبری در اين است که اين مسائل اعتراف بشود، از متهم می 
اطالع . خواستند که برای جلب رضايت و بخشش امام بايد اين اعترافها بشود

مهدی هاشمی قبوالنده بودند که  از او دو جور مصاحبه موثق است که به سيد 
و  و گفته. و ديگری برای عموم» امام«يکی برای شخص . گرفته خواهد شد
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لذا کرد د نبودند که آن را که برای امام است پخش عمومی نخواه قول داده
که برای خشنودی و  دشده بود و گفته بودن ديکته مصاحبه برای اماممطلب 

يت هللا منتظری اعتماد آ: بگويد که و نکات را اين مسائلامام بايد  جلب رضايت
مدارس و کتابخانه سياسی را  ما راه . پاک و بی شائبه ای نسبت به من داشت

انداختيم و مديريت آن را ما هدايت می کرديم و ما از اعتماد فقيه عاليقدر سوء 
و کردن هدف بی آبر چون) ١٠٨.(ود می کرديماستفاده برای اعمال انحرافی خ

مرحوم منتظری بود، آن مصاحبه که فقط برای آقای خمينی گرفته شده بود، 
قرار نبود «  :و اين است که آقای رفسنجانی می گويد. برای عموم پخش کردند

سيد مهدی هم اعتراض کرده بود که شما گفتيد که اين » .اين قسمت پخش شود
ديگر کار از کار گذشته بود، و بعد   که. فقط برای امام است و نه عموم مردم

او را به جوخه اعدام سپردند، که ديگر هيچ امکانی نباشد که اينها را  هم فوری
در اينجا مناسب است که ) ١٠٩.(به اطالع مرحوم منتظری و يا ديگران برساند

داستانی که  در مورد اين مصاحبه برای خود من اتفاق افتاد و و در کتاب 
  :درج شده برای خوانندگان آورده شود زندانی و زندانبان جامعه شناسی

بعداز دستگيرى سيد مهدى هاشمى و دارودسته وى، روزى با ماشين يكى « 
راديو ماشين روشن بود و اخبار . از بچه هاى حزب اللهى به جائى مى رفتيم

از جمله اخبار آن روز  قرائت كيفر خواست سيدمهدى هاشمى و . كرد پخش مي
هنگاميكه . وى توسط آقاى رى شهرى، دادستانى انقالب ارتش بود ياران

دادستان شروع به خواندن كيفرخواست كرد، توجه آن دوست حزب اللهى كه 
به خود جلب كرد و با دقت هر دو به كيفرخواست گوش را كرد  مى  رانندگى 

بعداز ختم كيفرخواست، آن دوست حزب اللهى كه ظاهراً يكى از . كرديم مى
آيا شما از اين كيفرخواست چيز نادرست : رفداران سيد مهدى بود به من گفتط

و خالفى دستگيرتان شد؟ من كه هرچه دقت كردم از آن چيزى نفهميدم و هرچه 
اينها برايش پرونده سازى فكر كردم ديدم سيد مهدى كارى نكرده است و 

. كنيد ور مىمسئله اينطور نيست كه شما تص: در جواب به او گفتم .كنند مى
براساس اين كيفرخواست، آقاى سيدمهدى مرتكب اعمال بس بزرگ خالف 

وى دست به جعل و تقلب در اسناد، . شرع، عرف، اخالق و قانون شده است
اختفاى اسلحه، مباشرت و ارتكاب به قتل قبل و بعداز انقالب، ترور، پرونده 

اينها كه گفتى : گفتآن جوان حزب اللهى . زده است... سازى عليه ديگران و 
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اگر در انقالب و براى انقالب اينها جرم است ما همه مرتكب . چيزى نيست
ايم، بسيارى از ما مرتكب جعل اسناد، اختفاى اسلحه، ترور،  چنين اعمالى شده

آيا : در پاسخ به اين مطلب به او گفتم. ايم شده... از ميدان بدركردن اين و آن و
زديد، آيا ممكن بود آنرا علنى اعالن  قبيل كارها مىهنگاميكه شما دست به اين 

ه كنيد وبه جامعه بگوئيد كه براى حفظ انقالب بايستى دست به اين قبيل اعمال زد
پس معناى اين كار كه شما آن را : به او گفتم !طبيعى است كه خير: شود؟ گفت

دهيد اين است كه انجام اين قبيل اعمال در  مخفى از جامعه و در خفا انجام مى
زيرا وقتى . جامعه مذموم و خالف عرف و اخالق، شرع و دين و قانون است

انجام كارى عرفى، اخالقى، شرعى و قانونى بود، نيازى به مخفى كردن آن در 
دهند و انجام آن  يست و مجريان، آنرا بطور آشكار و علنى انجام مىجامعه ن

اين : سپس به او گفتم. براساس بنيادهاى اخالقى و قانونى در جامعه پسنديده است
. مسئله تنها مختص سيدمهدى هاشمى نيست، بلكه براى همه افراد مانند اوست

پرونده درست شده براى فردفرد شما و به جهت انجام چنين كارهايى برايتان 
است و تمام اين كارها در آن پرونده ضبط گرديده است و هروقت كه الزم باشد 
و صالح بر آن قرار گرفت، آن را رو خواهند كرد و بدينوسيله هركه را كه 

اين . بخواهند و يا از ناحيه او خطرى احساس كنند، وى را حذف خواهند كرد
اند،  زده ه دست به اين قبيل اعمال مىاند ك تنها سيد مهدى و گروه وى نبوده

گروهها و اشخاص ديگر نيز براى به قدرت رسيدن، دست به اعمال مشابهى 
از پيروزى انقالب،  تنها آشكارشدن آن اعمال در دوران بعد) ١١٠. (اند زده

بستگى به شرايط آن گروه و اشخاص در جامعه و در رابطه با رهبرى و انقالب 
و زيرك، اوامر خود را با ايماء و اشاره به پيروان خود رهبر هوشيار . دارد
اتفاقى علنى  ،آن مسئله ز انجاما گويد تا آن را مخفيانه انجام دهند تا اگر بعد مى

گشت و يا مشكلى پيش آورد، گناه آن را متوجه عامل و نه شخص و يا مقام 
 )١١١(» .دستوردهنده آن گردانند

نوری آمدند و در باره ] عبد هللا[ادی و پيش از ظهر دکتر ه«  ،۶۵آذر  ٢۴
از نامه ای که آقای منتظری و آقا سيد . مسائل بيت آيت هللا منتظری بحث داشتند

هادی به امام نوشته اند و ابراز اطاعت کرده اند، راضی بودند و پيشنهاد رفتن 
سيد هادی از بيت و جبران ضربه ای که به آقای منتظری از سوی امام وارد 

  .)٣٧٧-٣٧٨اوج دفاع، ص (» .را داشتندشده 
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آيت هللا منتظری و آقای سيد هادی هاشمی از قم تلفن کردند و «  ،۶۵آذر  ٢٩
از احضار تلفنی هاشمی به وزارت اطالعات ابراز نگرانی نمودند و از من 

ايشان هم مثل من . با آقای خامنه ای صحبت کردم. خواستند که جلوگيری کنم
که خواستند در  - نبايد بازداشت شود و با نظر آقای منتظری نظرشان اين بود که

  .موافق بودند - صورت لزوم، مأموری اعزام شود که در قم از او بازجوئی کنند

با . هنوز تماس تلفنی بر قرار نشده. احمد آقا را خواستم که به امام پيغام بدهيم
آخر شب . دنظرش اين است که بايد  موافقت شو. آقای ری شهری صحبت کردم

  .)٣٨٢اوج دفاع، ص (» .قرار شد فردا جواب بدهد. با احمد آقا صحبت کردم

آيت هللا منتظری از قم تلفنی در بارۀ شفاعت من خدمت امام «  ،۶۵آذر  ٣٠
گفتند بنا دارند . پرسيدند و گفتند اطالعات، احضار سيد هادی را دنبال می کند

گفتم صبر کنند که من امروز به قم  .امروز برای زيارت امام به تهران بيايند
خواستم به احمد آقا بگويم، تماس تلفنی . بروم و ايشان را در جريان امور بگذارم

پيش به ايشان گفته بودم که به امام بگويند سخت گيری نشود، ولی . ممکن نشد
فرموده اند  مباالخره بعد از ظهر احمد آقا اطالع داد که اما. جوابی نداده است

ت نمی کنند و به من گفته اند که به آيت هللا منتظری بگويم که برای شفاعت دخال
من خودم به قم می روم . گفتم صالح نيست که اين پيغام را ببرم. به تهران نيايند

و نظر امام رامی گويم، شايد خود آقای منتظری ازقصد سفر منصرف شوند و 
نظر . منتظر بودند. تظری رسيدمبه بيت آيت هللا من... .نياز به گفتن پيش نيايد

انعطاف ناپذير وزارت اطالعات در باره مقصر بودن آقای سيد هادی، در 
تلفنی به رئيس . باز هم از من خواستند که شفاعت کنم. جريان سيد مهدی را گفتم

  .) ٣٨۵-٣٨۶اوج دفاع، ص (» .جمهور گفتم که شفاعت کنند

حذف  مشهود است که که نقشهآذر کامالً  ٣٠و  ٢٩از گزارش : قابل توجه
و . و آنها صبر می کنند تا ميوه برسد و آنرا بچينندآيت هللا منتظری کشيده شده 

آيت هللا منتظری همچنانکه قبالً گفته . به اين علت موش و گربه بازی می کنند
شد می دانسته که رتق و فتق امور در درجه اول دست رفسنجانی و احمد آقا و 

و می دانسته که نقشه حذفش در کار . ای و ری شهری استبعد دست خامنه 
که برای آينده هم امکان  ند  با بی آبروئی وی را حذف کنندو می خواه. است

اگر مسئله عدالت و داد رسِی به حق بود، حرفی نبود، اما . عمل نداشته باشد
ع اطال و فتاوی منتظری که از بسياری از جنايات و بی عدالتی ها و کشتار ها
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داشت و در مورد بخشی از آنها نامه هم به امام نوشته بود، می دانست که 
و بی  هانه است و اال  آنها، کشتنهاشمی ب یمسئله سيد مهدی و سيدهاد

     .عدالتی و سلب آزادی ها را برای تثبيت حکومت واجب می دانند

 گفت نامه ای به امام نوشته و. عصر آقای ری شهری آمد« ، ۶۵دی  ١۵ 
به يکی از شهرهای دور تبعيد ] داماد آيت هللا منتظری[پيشنهاد کرده سيد هادی 
نظر من اين است که مأموريت به يکی از کشورهای . شود و تحت نظر باشد

  .)۴١١-۴١٢اوج دفاع، ص(» .داده شود - مثالً از طرف وزارت ارشاد -خارجی

ظری نامه ای به امام احمد آقا تلفنی اطالع داد که آيت هللا منت«  ،۶۵دی  ٢١
نوشته و از احتمال تبعيد آسيد هادی اظهار نگرانی کرده و گفته چون کمک کار 
نخواهد داشت، اگر بناست او تبعيد شود، پس اجازه داده شود که وی منزوی 

  .)۴٢٠اوج دفاع، ص( ».شود

احمد آقا گفت، تلفنی با آيت هللا منتظری صحبت کرده و « ، ۶۶فروردين ١٨
ايشان سرد برخورد . ا برای جلسه سران در منزلشان دعوت نموده استايشان ر

  .) ۵۵دفاع و سياست، ص ( » .کرده و گفته معذورم

گزارش جنگ را برای امام گرفت و از عدم . احمد آقا آمد« ،۶۶فروردين  ٢۵
شرکت آقای منتظری درجلسه فردا شب منزلشان و اظهارات کنايه آميز ايشان، 

  .) ۶۶دفاع و سياست، ص   ( » .اظهار نگرانی کرد

ناهار مهمان ايشان . ظهر به منزل آيت هللا منتظری رسيديم«  ،۶۶خرداد  ٩
ثير ناراحتی های ناشی از فشار روی باند سيد مهدی هنوز سخت تحت تأ. بوديم

. تا ساعت چهار بعد از ظهر مذاکره داشتيم. هاشمی و مخصوصاًسيد هادی است
خودشان را مظلوم می دانند و از . بيشتر حرفها در اطراف همين موضوع بود

کمی هم در باره جنگ و موارد ديگر حرف زديم؛ . شخص امام و ماها ناراحتند
. به منزل آقای منتظری برگشتيم... به زيارت حرم  رفتيم. به پيشنهاد منآن هم 

همراه . در حسينيه اجتماع کردند. نمايندگان مجلس به مالقات ايشان آمده بودند
من مختصری صحبت کردم و ايشان مفصل حرف زدند . ايشان به حسينيه رفتيم

  .) ١٢٧دفاع و سياست، ص ( » . و بيشتر نصيحت کردند

ازمن خواست که ازامام تقاضا کنم، اجازه بدهند . احمد آقا آمد«،۶۶ردادخ١۶
اززمان مسئله سيدمهدی هاشمی،امام اجازه .ايشان به مالقات آقای منتظری برود
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  .) ١٣۶دفاع وسياست، ص (».رفتن ايشان به مالقات آيت هللا منتظری رانداده اند

گزارش مالقات با آقای منتظری و خبر موافقت . احمد آقا آمد«  ،۶۶تير  ١٧
امام با برگشت آقای سيد هادی هاشمی از تبعيد به قم، به شرط اظهار ندامت 
کتبی و تعهد عدم دخالت در امور بيت آيت هللا منتظری و عدم ارتباط با گروه 

و امام موافقت کرده ] نيتعي[اين شرايط  را وزارت اطالعات . سيد مهدی را داد
  .) ١٧٣-١٧۴دفاع و سياست، ص ( » .کرده اند

در اختيار  ،در بيت آقای منتظریاشتن افراد خودی هدف اصلی گذ: توجه
  . گرفتن بيت است 

گفت کار آزادی آسيد هادی هاشمی . پيش از ظهر احمد آقا آمد«  ،۶۶مرداد  ٣
نيست به سه شرط او حاضر . به مشکل برخورده است] داماد آيت هللا منتظری[

دفاع ( » . وزارت اطالعات که امام هم پذيرفته، عمل کند و در تبعيد مانده است
  .)  ١٩٩و سياست، ص  

آقای دمحمی ری . جلسه سران قوا در دفتر نخست وزير بود« ، ۶۶شهريور  ۴ 
ونيزاطالع داد که سيدهادی هاشمی به دادگاه ... شهری وزيراطالعات آمد

به قم فرار کرده و در بيت آيت هللا ] از تبعيد در سمنان[او. احضارشده است
منتظری متحصن شده  و آقای منتظری گفته اند که محاکمه آسيد هادی، محاکمه 

  .)٢۴٧دفاع و سياست، ص ( » .توصيه کرديم که مسئله سازی نشود. من است

در مورد آقای سيد هادی ...شب در جلسه سران قوا« ، ۶۶شهريور  ٨ 
، نظر جلسه اين شد که مصلحت نيست به دادگاه ]اماد آيت هللا منتظرید[هاشمی 

چون عکس العمل آيت هللا منتظری، باعث خسارت و مشکالت . احضار شود
وزارت اطالعات به خاطر . قرار شد اين نظر به امام گفته شود. برای نظام است

(  ».ستاعترافات جديد برادرش سيد مهدی هاشمی، خواستار بازجوئی ايشان ا
  .)٢۵٠-٢۵١دفاع و سياست، ص 

احمد آقا خبر نامه آقای منتظری به امام را داد که خوب «  ،۶۶شهريور  ١۵ 
که سه شرط را . است؛ ضمناً نامه سيد هادی را داخل آن برای امام فرستاده اند

برای آزادی از تبعيد پذيرفته و قرار شد از طرف سه قوه به وزارت اطالعات 
  .)٢۶٠ دفاع و سياست، ص( » . گفته شود که او را به دادگاه احضار نکنند
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نزديک ظهر، احمد آقا اطالع داد که سيد مهدی هاشمی را «  ،۶۶مهر  ۶
وآقای منتظری در جلسه ائمه جمعه که نخست وزير صحبت می . اعدام کرده اند

مشورت کرديم، نظر اين شد که به قم نروم، زيرا باز هم . کرده، حاضر نشده اند
دفاع ( » .سفر قم لغو شدلذا . آقای منتظری، ممکن است در جلسه شرکت نکنند

  .)٢٩٣- ٢٩۴و سياست، ص 

از عکس العمل های احتمالی بيت آقای منتظری در رابطه به «  ،۶۶مهر  ٨
ا به اعتبار ايشان صدمه هاشمی، اظهار نگرانی شد که مباد اعدام سيد مهدی

  .)٢٩٧دفاع و سياست، ص ( » .وارد کند

از وضع ...  خامنه ای  بودجلسه سران قوا در دفتر آيت هللا«  ،۶۶آبان  ١٧  
از احتماالت . آيت هللا منتظری و لزوم تالش برای عادی کردن آن صحبت شد

دفاع و سياست، ص ( » .وضع کشور بعد از امام امت اظهار نگرانی کرديم
٣۴٠(.  

احمد آقا آمد و از مالقات با آيت هللا منتظری گفت؛ ايشان از « ، ۶۶آبان  ٢٢
است و از تنهائی و نداشتن کمک در اداره دفتر و  وزارت اطالعات ناراحت

بيت و از اينکه هنوز امنيت به آقا سيد هادی نداده اند و ممکن است پرونده به 
قرار شد اين موضوع را در جلسه سران قوا مطرح . جريان بيافتد، نگران است

دفاع ( » . کنيم که به وزارت اطالعات گفته شود اعالن کنند که او را نمی گيرند
  .) ٣۴۶و سياست، ص 

جلسه به آقای ... شب سران قوا مهمان من در مجلس بودند« ، ۶۶آبان  ٢۴ 
ری شهری دستور داد که با اطالعات قم اعالن کنند که آقای سيد هادی هاشمی 
را بازداشت نکنند و خبری که در بولتن اطالعات مبنی سخنرانی همسر سيد 

لسه عزای سيد مهدی هاشمی  آمده، از در ج] دختر آيت هللا منتظری[هادی 
  .) ٣۵٠دفاع و سياست، ص ( » .طرف بيت آيت هللا منتظری تکذيب شود

آقايان منتظری، مشکينی، خامنه ای، . به خدمت امام رفتيم«  ،۶۶آذر  ١٩ 
موسوی اردبيلی، موسوی خوئينی ها، مهدوی کنی، مير حسين موسوی نخست 

آقا، حسن صانعی و بعضی از دفتر امام  وزير، کروبی، امام جمارانی، احمد
امام وصيت نامه جديدشان را تحويل جمع دادند و خواستند که در مجلس . بودند

صحبتهای کوتاهی در توصيه به ...خبرگان و آستان قدس رضوی نگهداری شود
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چون نکات غير قابل اعالنی داشت، قرار . وحدت و پرهيز از اختالف فرمودند
آقای منتظری نيامدند و به قم . از آنجا به مجلس آمديم. شودشد همه آن منتشر ن

  .)٣٩۵-٣٩۶دفاع و سياست، ص ( » .برگشتند

که وصيت  گفت، آقای خمينی خطاب به آقايان منتظری و مشکينی :توضيح
آقای منتظری عذر خواستند و گفتند ولی نامه را به آستان قدس رضوی ببرند 

  )بدين مضمون.(قم بروم من نمی توانم و کار دارم وبايد به

گفت آيت هللا منتظری در ديدار . عصر احمد آقا آمد« ، ۶۶آذر  ٢٠ 
در خصوص زندانيان و . خصوصی با امام، مثل گذشته اظهار نارضايتی کرد

احزاب سياسی و امور ديگر مطالبی اظهار کرد و گفت اجازه بدهيد من دخالت 
ز ادامه تعقيب همکاران سيد مهدی در امور نکنم که امام اجازه ندادند و نيز ا

هاشمی اظهار ناراحتی کرد و در مالقات با احمد آقا هم همين حرفها را تکرار 
دفاع و سياست، ص ( » .کردند، عالوه بر اعتراض به پدافند و فرماندهان جنگ

آقای خمينی طبق روشی که داشت اجازه نداده است که ايشان با احترام .) ٣٩۶
ز ريشه و نفوذ او در بخشی از مردم و دستگاه های کشور ، چون اکنار برود

تا امکان فعاليت و عمل  خواسته است با بی آبروئی او را کنار بزند آگاه است، 
را در آينده از وی سلب کند و اين هم يکی ديگر از روش قدرتمداران و 
ديکتاتوران است که هر کسی را که فکر می کنند در آينده ممکن است محل 
رجوع مردم شود بايد از بين برده شود تا انتخابی برای مردم به جز خودشان 

  .باقی نماند

بعد از مغرب به منزل آيت هللا . حرکت کرديم به سوی قم« ، ۶۶آذر  ٢۴ 
خودشان و پاسدارهايشان، ظاهراً خوشحال شدند و بحث . منتظری رسيديم

بيشتر صحبتها در مسائل جنگ . گفتم آقا سيد هادی و دامادشان هم آمدند. کردند
ايشان از فشاری که بر افراد پائين گروه وارد می . و مسائل گروه سيد مهدی بود

اراضی است و بيشتر وزارت اطالعات و سرسختی امام در اين شود، ن
خصوص و از گرفتن مدارسشان و کتابخانه سياسی هم ناراضی است و 

  .)۴٠٢دفاع و سياست، ص ( » خواستار اعاده آنها است

سيد  یجريان و دستگير از آنبعد در جريان افشای قضيه مک فارلين و     
و متعاقب آن ، »ی نهضتهای آزاديبخشاعضا« و بعضی ديگر ازمهدی هاشمی 
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گرفتن مدارس و کتابخانه سياسی آقای منتظری، هم خود متوجه می شود و هم 
از بعضی از کانالها مطلع می شود که عنقريب از قائم مقامی حذف خواهد شد و 

و در خالل بعضی از مسائلی که از آن زمان به بعد وی . سيد مهدی بهانه است
بار به آقای خمينی گوشزد می کند که ايشان را از دخالت در چند پيش می آمده 

غم خود را به ه اين علت هم وب .ولی آقای خمينی نمی پذيرد. امور معاف کند
با و با حفظ مواضع خود  امور دخالت نکندکار می برد که تا جای ممکن در 
 د،که صحيح می دان با اتخاذ مواضعیو يا آقای خمينی در تقابل واقع نشود 

از گزارشهای سال  .از دسيسه و توطئه ديگران هم جان سالم به در ببردبتواند 
آقای هاشمی رفسنجانی و تا اواخر آن سال که مرحله پايانی کار منتظری  ۶٧

آقای منتظری بعد از دست زدن .  فرا می رسد  چنين روشی استنباط می شود
، ۶٧فروردين  ۶دن در صدام حسين به جنايت و حلبچه را بمباران شيميائی کر

و برای گرامی داشت شهدای بمبارن شيميائی عزای با صدور بيانيه ای 
عمومی اعالن می کند که جهت همدردی آيات عظام گلپايگانی و مرعشی نجفی 

آقای منتظری در آن روز مجلس . هم کليه دروس خود را تعطيل می کنند
می رگزار ب سخنرانی کرددر آن  قم که آقای فلسفی بزرگداشتی در مسجد اعظم

ً بدون . کند به تأسی از اين عمل منتظری، نخست وزير هم آن روز را رسما
    ).١١٢(تعطيلی ادارات عزای عمومی اعالم می کند

فروردين که آقای هاشمی رفسنجانی در قم به ديدار آقای منتظری می  ١٨
ايشان نمی «رود، با ايشان در باره جنگ و انتخابات به مذاکره می نشيند ولی 

از آثار جنگ ناراحت است ولی راه حلی هم . خواهد دخالت جدی در امور بنمايد
هايی  در مورد مردم آواره حلبچه توصيه... به نظرشان نمی رسد

  )١١٣(»داشتند

بعد از اينکه آقای خمينی، آقای هاشمی را جانشين فرمانده کل قوا می کند، 
خواسته درونی خود را از زبان سی بی اس چنين ، ۶٧خرداد  ٢٠در وی 

افسران اطالعاتی آمريکا گفتند که به عقيده آنها ايت هللا « : گرازش می کند
خواهد شد ولی قدرت واقعی در دست خمينی ] امام[حسينعلی منتظری، جانشين 

خمينی به فرماندهی کل  ]امام[هاشمی رفسنجانی که طبق حکم جديد برعلی اک
بعد از اينکه ناو آمريکائی ) ١١۴( »قوا منصوب شده قرار خواهد داشت

بر فراز خليج  ۶٧تير  ١٢مسافر و خدمه در تاريخ ٢٩٠هواپيمای ايران را با 
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که همه مسافر و خدمه آن شهيد شدند،  دادت موشک قرار فارس مورد اصاب
خرداد نامه ای به آقای خمينی نوشته و آقای خمينی هم  ١٣مرحوم منتظری در 

  :آقای هاشمی مطلب را چنين گزارش کرده است. به اين نامه پاسخ گفته است

. امروز نامه آيت هللا منتظری به امام و جواب امام منتشر شد« ، ۶٧تير  ١٣
پايان دفاع (»  جواب، دستور حمايت از من در جنگ به ايشان داده اندامام در 

 . )٢٠٠آغاز بازسازی، ص 

امام در جواب، دستور حمايت از من در جنگ به ايشان « اين جمله : توجه
در رابطه با جنايت آمريکا که با موشک  .قابل تعمق و توجه است» .داده اند

 رد، مو۶٧تير  ١٢ارس در تاريخ هواپيمای مسافربری ايران را در خليج ف
پيامی به آقای خمينی    آيت هللا منتظریقرار دارد و آنرا سرنگون ساخت،  حمله

اميد وافر دارم  که اگر ... «: ن به قرار زير استاز آ فرستاد که قسمت کوتاهی
مقام معظم رهبری مصلحت ديدند و دستور اقدام دادند، توده های ميليونی 

امکانات مادی و معنوی فوق العاده خود را برای جنگ و مسلمانان جهان، 
ارزه با دشمن اصلی اسالم و قرآن و ملت های مظلوم در اختيار قرار خواهند بم

 ١٣آقای خمينی هم  در پاسخ به پيام آيت هللا منتظری، در تاريخ  )١١۵(».داد
« : پيام متقابلی برای ايشان فرستاد که قسمتی از آن به شرح زير است ۴/۶٧/

 جناب آيت هللا آقای منتظری دامت افاضاته

 کایپيام جنابعالی تسکينی بود بر آالم تمام کسانی که از شيطان بزرگ آمري
جنابعالی که يکی از ذخاير اين انقالب می باشيد با ...اند وردهگر ضربه خ حيله

پشتيبانی از آقای هاشمی وقت خود را مصروف در ساختن دنيائی از کرامت و 
«  اب به منتظری کهخط البته جمله آقای خمينی )١١۶(»بزرگواری نمائيد

وقت  جنابعالی که يکی از ذخاير اين انقالب می باشيد با پشتيبانی از آقای هاشمی
 با جمله »  خود را مصروف در ساختن دنيائی از کرامت و بزرگواری نمائيد

متفاوت  »داده اند دستور حمايت از من در جنگ به ايشان« که آقای هاشمی
آقای هاشمی  ت ازياماعمالش در جهت حولی حکايت از اين دارد که بايد  .است
   .باشد

، گزارش می کند که  در ديدار و مذاکره در ۶٧شهريور  ٣آقای هاشمی در 
ايشان باز از امام رنجيده است و می گويند در امور « قم با آقای منتظری، 
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بر سر مسئله سازمان نيروهای مسلح و سياست اقتصادی بعد . دخالت نمی کنند
. )١١٧(»بودو سياست خارجی مذاکره کرديم،ولی کوتاه و غير جدی  از جنگ

وقتی که بر هاشمی و شرکاء مشخص می شود که آيت هللا منتظری کسی نيست 
در همان زمانی  و که در اختيار گرفته شود، تصميم به حذفش گرفته می شود

کوشش می شود که برنامه به  که با ايشان کجدار و مريز برخورد می کنند،
نحوی پيش برود که هزينه سنگين و غير قابل جبرانی برايشان در بر نداشته 

دست خود آقای منتظری به اجرا و اگر ممکن باشد بخشی از برنامه به  باشد
از ايشان می خواهد  در مالقات با آقای منتظری و بدين منظور احمد آقا .يددر آ

، آقای ۶٧آذر  ٢۵ی پيشقدم باشد و بنا به يادداشت ح قانون اساسدر اصال که
آقای منتظری به امام نامه نوشته « ، احمد آقا به وی خبر می دهد که رفسنجانی

 قبالً  و اين در حالی است که) ١١٨(» که دست به قانون اساسی زده نشود
از رهبری گرفته شده  آقای منتظری تصميم به تغيير قانون اساسی و حذف 

من و آقايان خامنه ای و «  :می نويسد ،٦٧مهر  ١٠ در  آقای رفسنجانی. است
موسوی اردبيلی تا ساعت دو بعد از ظهر، در باره قانون اساسی و رهبری و 

برای قانون اساسی در زمان امام به پيشنهاد امام و ] متمم[ضرورت تدوين 
   )١١٩( ».رفراندم مذاکره کرديم

همين يادداشت های روزانه آقای هاشمی  به نظر می رسد که در خالل    
در اختيار : رفسنجانی مشخص شده باشد که در مورد مرحوم منتظری هدف

گرفتن دفتر وخودوی بوده  و ساير مسائل بهانه ای برای رسيدن به هدف ذکر 
هدف انحصار گرانی که پشت : و به تعبير درست خود منتظری.  شده می باشد

افزون . »واليت فقيه« است و نه" واليت بر فقيه"  دکوه خمينی کمانه گرفته ان
بر اين تفاوت روش و منش مرحوم منتظری با آقای خمينی و انحصار گران 

  :در قسمت بعدی به چهار نکته ای که .  مخفی پشت کوه وی کامالً آشکار است

نفوذ و يا رخنه مهدی هاشمی به عنوان يک جانی و جنايتکار در دستگاه  -١
  تظری و بيت من

  افشای اسرار جمهوری اسالمی بويژه جريان مک فارلين -٢ 

افشای حکم  فله ای آقای خمينی در مورد  اعدام زندانيان بوسيلۀ راديو  -٣ 
  بی بی سی
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  نفوذ مجاهدين و ليبرالها و نهضت آزادی   -۴

صالحيت و مشروعيت رهبری را از از دست داد، به علت آن آقای منتظری 
شد تا نقشه راه عزل کامل منتظری و نشاندن آقای خامنه ای پرداخته خواهد 

و تا جای ست بر کرسی رهبری به دست آيد که فاقد درجه اجتهاد و مرجعيت ا
  والعلم عند هللا      . ممکن حقيقت  روشن شود
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 فصل چهارم

هستند خود بيمار ذهن زندانی مرگ تا مدارها قدرت    

ديکتاتوران، قدرتمداران و انحصارگران اين است که در دنيای از ويژگی 
مجازی ذهن خود زندگی می کنند و کمتر به دنيای واقعيت و خارجی جز آنچه 

حقيقت را بخواهيد، آن را هم  . به حفظ قدرت خود مربوط می شود، توجه دارند
ور نشده انسان تا ديکتات. به موقع جز به هنگام مرگ و يا فروپاشی نمی بينند

و قدرت را قبضه نکرده، انسانی است، که وضع عادی دارد، با همه مردم می 
البته هر شخصی به درجات مختلفی مؤلفه . جوشد و نشست و برخاست دارد

پول و ثروت، پست و مقام، تشخص طلبی، ابراِز وجود کردن، (= های قدرت
شتن، ديگران از او حرف شنوائی داشتن، ازاو حساب بردن، شهرت دا
را ...) شخصيتش مورد قبول واقع شدن، مدارج و مدارک علمی داشتن و

ظری دوست دارد و ظاهراً تا حدودی آزادی  و حقوق همه را حد اقل به لحاظ ن
و در بين دوستان و  همين اشخاص عادی اما در بين. ويا در بحث قبول دارد

که به محض اينکه در زندگی روزمره  افرادی را مشاهده می کنيد آشنايان خود 
می رسند، ناگهان رنگ عوض می ... به پست و مقامی و يا پول و ثروتی و يا

وقتی مسئله در بين افراد عادی چنين است، می . کنند وتغيير ماهيت می دهند
. کتاتوران به چه شکلی در می آيدتوانيد حدس بزنيد که وضعيت در نزد دي
را قبضه کرده، فکر می کند که اين  ديکتاتور و يا کسی که  به هر دليلی قدرت

و  -قبضه کردن قدرت به علت استعداد و توانائی شخِص شخيِص خود وی است
اگر هم در ابتدای کار چنين تصور نکند، بعد از زمانی که حلقه قدرت را در 

ن می خواهد چنين دست داشت، چنين تصور ذهنی به او دست می دهد، چو
کته توجه دارد، که عوامل مختلفی دست به دست کمتر به اين ن و اصالً  -باشد

می دهند و کسانی به داليلی نردبان قدرت می شوند تا وی به قدرت رسيده 
. و بدين علت خود را مطلق می پندارد و به خود حق تام و تمام می دهد. است

حتی تا دم مرگ هم حاضر نيستند، حقايق و واقعيتها را آنطور که اتفاق افتاده 
تمامی ديکتاتوران حرف و سخن خود را ما : بازگو کنند، زيرای مردم است برا
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. فوق قانون و بل خود قانون می دانند که بايد بدون چون و چرا بدان عمل شود
شاه که خود حد اقل دوبار اذعان داشت که خارجی ها او را به قدرت رسانده 

جزيره موريس شاه اولی بعد از جنگ بين الملل دوم و تبعيد رضا شاه به  : اند
در مأموريت به وطنش نوشت، که متفقين تصميم گرفتند که من پادشاه ايران 

و حتی اينقدر برای شاه احترام قائل نبودند که در تهران مجبور . باشم
وی می ) ١(به سفارت شوروی برود » برای ديدار روزولت و چرچيل«شد

 ً اصول تشريفاتی  با رعايت«  گويد که تنها ژزف استالين بود که شخصا
ی پنجاه سال آينده ابر: " با صراحت به من گفت«و ) ٢(به ديدنم آمد » سياسی

که تاج و  مرداد است ٢٨دومی هم در کودتای  )٣(» ".آسوده خاطر باشيد
و به همين  مرداد آمريکا و انگليس می دانست ٢٨تختش را مرهون کودتای 

که می توانم بگويم اين است که تنها چيزی « علت هم در پايان کارش اذعان کرد
: گفت" قضات"اش به  " محاکمه" ربيعی فرمانده نيروی هوائی ايران طی 

و ) ۴(» ژنرال هايزر شاه را مثل يک موش مرده به خارج از کشور پرتاب کرد
ً خودش با توانائی  و استعداد خود حاکم مطلق گشته بود، هايزر  اال اگر واقعا

موش مرده به «  ا بنا به قول خودش و يا ربيعی مثلچکاره واليت بود که او ر
کند؟ از کشورهای ديگر که بگذريم ، ازهر دو نمونه » خارج از کشور پرتاب 

البته کسانی هم با استعداد و توانائی  .ما فراوان ديده می شودر در تاريخ کشو
رسند به قدرت می ) اين بدان معنا نيست که ديگران به او کمک نمی کنند(خود 

و فعال مايشاء می شوند، کسانی را هم ديگران با دسيسه و توطئه به قدرت 
آقای خمينی نوع اول و خامنه ای را می شود نوع دوم به حساب . می  رسانند

ولی در هر دو نوعِ ديکتاتور، اين خاصيت يکسان است که وقتی به . آورد
دارند و هيچ قانونی قدرت می رسند، خود را حق مطلق در تمام زمينه ها می پن

را جز آنچه آنها  می گويند که بايد بدون چون و چرا بدان عمل شود، قانون 
باز اشتباه نشود، صحبت بر سر اين نيست که آنها از قانون و يا . نمی دانند

ولی در حقيقت همان . قانون اساسی صحبت نمی کنند، چرا زياد هم می کنند
چه می گويم در نوع . کنند و نه بيشتر قانون را هم عصای دست خود تلقی می

دينی آن، وقتی رهبريتشان تثبيت شد، دين و قرآن را همان می دانند که خود 
دين، قران و خدا می شوند و راستش را بخواهيد  ،می گويند، در حقيقت خود

 طلق است، به خود اجازه نمی دهد برای اينکه خدا که خود قادر م. از خدا باالتر
انسان را هم مختار می کند که هر راهی را . عملی از او صادر شودکه جز حق، 
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که بخواهد، در پيش بگيرد وبه او هشدار می دهد که هر کدام از راه ها را که 
ولی اينها به . در پيش گرفت، دستآورد و نتيجه عملش را در قيامت خواهد ديد
. هم کار دارند جزئی ترين امور مردم بنام دين و خدا، حتی به رختخواب مردم

اری و حفظ قدرت خود تصور می کنند و به چون چنين روشی را در جهت نگهد
همين علت قبل از به قدرت رسيدن اينان نمايندگان خدا در روی زمين هستند و 

زاويه وقتی از اين   .بعد از رسيدن به قدرت خدا نماينده آن ها در آسمانها است
که خود ُمِصر بود که قانون اساسی تهيه و  به آقای خمينی نگاه کنيد با وجودی

را خود   ۵٨به تصويب برسد، بعد از اينکه قانون اساسی مصوب سال 
تصويب، امضاء و بدان رأی داده بود و در نزد جامعه عهدو پيمان جمعی تلقی 

اين قانون . می شد، تا در قيد حيات بود، بيش از يکصد بار آنرا نقض کرده بود
هرجا که گير می افتاد و يا مشکلی پيش  ر دست وی بود، ووسيله ای بازی د

شايد . می آمد، ورای قانون اساسی دستورالعملی به عنوان قانون صادرمی کرد
کمتر کسی باشد که تا به امروز نفهميده باشد که آقای خمينی به هيچ قانون و 

فکر  عهد و پيمانی پای بند نبود، مگر به آنچه که در همان لحظه و زمان به
خودش می رسيد وبه همين علت هم بود که بعد از اينکه با غوغا ساالری و 
چماقداری زبانها را در کام بريده و توده عوام هم مسخ و تحميق شده بودند، با 

  :  جرأت و جسارت گفت

من ممکن است ديروز حرفی زده باشم و امروز حرف ديگری و فردا حرف «
ام بايد روی  بگويم چون ديروز حرفی زده ديگری را، اين معنا ندارد که من

اگر يک درميليون احتمال، يک احتمال « و يا) ۵(» .همان حرفی باقی بمانم
بدهيم که حيثيت اسالم با بودن فالن آدم يا فالن قشردرخطراست، ما مأموريم که 

خواهند به ما بگويند که  توانيم هر چه می جلويش را بگيريم، تا آن قدری که می
  )۶(» ...  زنند ماليان حکومت آخونديسم و ازاين حرفهايی که میکشور 

» وسيله را توجيه می کند هدف« : تصور بفرمائيد، ماکياول که اين جمله    
مشهور است که از اوست، آيا تا اين حد جرأت و جسارت داشت که به ملتی 

و همين )  ٧! (چنين حرفهائی بزند و به همين نحو هم عمل کند؟ به خدا خير
آخوندها تا به قدرت نرسيده بودند، چقدر بابت اين روش و منش ديگران را 

با توجه به مقدمه کوتاه فوق به ادامه .  ندمورد حمله و تير تهمت قرار می داد
  .مطلب می پردازم
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نقش احمد آقا در بازی قدرت و قبضه کردن و انحصاِر آن، در اين دوران،     
نقشی اساسی است که به دون همراهی احمد آقا نه انحصار قدرت و نه حذف 

کرسی رهبری را قبضه کند،  ای منتظری از رهبری و نه اينکه آقای خامنه
  .پس پرداختن مختصر به اين مقوله ضروری است. ممکن می شد

  

آقا احمد ساز بت ذهن  
  

اگرچه آقای خمينی غالب اوقات خواسته های خالف قانون خود را با نام 
قانون اعمال می کرد ولی احمد آقا صاف و پوست کنده از بت سازی و حفظ 

  .قدرت سخن به ميان می آورد

 ٢و يا ١ولين بار که قدرت طلبی و بازيگری احمد آقا را احساس کردم، به ا
وقتی کيهان  . و زمانی  که آقای خمينی در پاريس بود بر می گردد ۵٧بهمن 

در صفحه اول مصاحبه خبرنگارش در پاريس را با بنی صدر، تيتر کرده بود 
)  ٨(».باال ببرند نبايد عكسى را پايين بياورند و عكس ديگرى را: بنی صدر« که

شود از  تا بتى نسازى، بتى را نمى« : احمد آقا در اعتراض به بنی صدر گفت
آن روز اين حرف جدی گرفته نشد و به حساب خود احمد آقا ) ٩(» بين برد

بعداً مشخص شد که نظر هر دو يکی است با . گذاشته می شد و نه آقاى خمينى
نواع و اقسام پوشش های توريه، دروغ اين تفاوت که آقای خمينی در لفافه و ا

حرف خود را می زند ولی ... مصلحت آميز، تقيه، مصلحت انقالب و اسالم و
ساعتی قبل از پرواز انقالب بر  ٧يا  ۶بعد از آن  . احمد آقا بی پرده و آشکار

اثر روابط شخصی قدرت که در پرواز انقالب به وجود آمده بود، و تعدادی 
حالت اعتراض و در حضور عده ای با صدای بلند در باغ  حذف شده بودند، به

حاال كه اول كار است و شما اينطورى عمل «  :به احمد آقا گفتم تو نفلوشا
خواهيد  كنيد، خدا به داد مردم ايران برسد با اين حكومت اسالمى كه شما مى مى

  ) ١٠(» برايشان برقرار سازيد 

از  :که درد کشور و مردم ما است نقل کنم یحکايتت که در اينجا سبد ني       
منقول است  که  يکی از شاگردان خواجه نصير الدين دانشمند يگانه ی روزگار
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درس بزرگان در همه ی  در بغداد مرا درسی آموخت که همه وی گفت خواجه
در بغداد هرروز بسيار « :  ی زندگانيم برابر آن حقير می نمايد و آن اين است

قتل و تجاوز به زنان در بالد مسلمانان که همه از , د از دزدی خبرها می رسي
روزی خواجه نصير الدين مرا گفت می دانی از بهر  .جانب مسلمانان بود

چيست که جماعت مسلمان از هرجماعت ديگر بيشتر گنه می کنند با آنکه دين 
انا من بزرگوارا هم: خود را بسيار اخالقی و بزرگمنش می دانند ؟ من بدو گفتم 

خواجه نصير . شاگرد توام و بسيار شادمان خواهم شد اگر ندانسته ای را بدانم 
اما " آن فرمان , در اخالق مسلمانی هر گاه به تو فرمانی می دهند : الدين فرمود

اما دروغ به ..... دروغ نگو : در اسالم تو را می گويند . دارد  "اگر" و " 
اما غيبت انسان بدکار را باکی ... ت مکن غيب. دشمنان اسالم را باکی نيست 

اما تجاوز ... تجاوز مکن . اما قتل نامسلمان را باکی نيست ... قتل مکن . نيست
مسلمانان را گمراه کرده و هر " اماها " و اين . به نامسلمان را باکی نيست 

مسلمانی به گمان خود ديگری را نابکار و نامسلمان می داند و اجازه هر پستی 
و راز .. ا به خود می دهد و خدا را نيز ازخود راضی و شادمان می بيند ر

  )اسرار اللطيفه و الکسيله:از(».است نابخردی مسلمانان در همين

فقه که مملو از اين نوع  ردم است که کسانی بنام فقيه واين درد کشور و م     
داستان قانون اساسی حکومت می رانند، نمونه بارز آن  گفتمان مصلحتی است،

است  که بعد از اعالم هر حقی از مردم يک اال و مگر نيز بر تجديد نظر شده 
به اصل . آن افزوده  شده که با آن همان حقوق را از مردم سلب کرده است

 . مطلب برگردم

، شبی احمد آقا برای بحث با دوستان و همکاران رئيس ۵٩اواخر سال      
هرگز فراموش نمی کنم که وقتی يکی از بچه ها . بودجمهوربه منزل ما آمده 

در رابطه با مسئله ای گفت، اين مخالف خواست مردم است، احمد آقا در کمال 
و » مردم خِر کيند، هرچه آقا گفت همان است و بايد بشود«: ناباوری پاسخ داد

درهمان جلسه احمد در مقام نصيحت به رئيس جمهور، در جمع دوستان آقاى 
ديد كه يك روزى رهبر ايران  نه آقاى خمينى خوابش را مى « :صدر گفت بنى

صدر خواب  بنى بشود و همه كشور در اختيار مطلق وى قرار بگيرد و نه آقاى
پس حاال كه اينها بدست آمده است نبايد فرصت را از دست . رياست جمهورى را

   ».داد و بايد محكم اينها را چسبيد و نگه داشت
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 ١ای در  پنج ماه بعد از انتخاب به رياست جمهوری، طی نامهر صد بنیآقای 
حجت االسالم حاج احمد آقا يکی از ...«، به آقای خمينی پيشنهاد کرد ۵٩مرداد 

که موافقت  وزيری است در صورتی مناسبترين اشخاص برای تصدی نخست
بنا ندارم اشخاص «اد آقای خمينی نيز پاسخ د»  .فرمائيد عين صواب است

  )١١(» .منسوب به من متصدی اين امورشوند

هر چند آقای خمينی «  :ندالبته آقای بنی صدر در اين مورد توضيح داده ا
پيشنهاد  -اما الف. دادن اين پيشنهاد را خراب کردن خود تصور کرد قصد از

يد پدر و بنی صدر با پيشنهاد موافقت کرد به اين ام -دهنده فرزند او بود و ب
فرزند را از زورپرستانی جدا کند که بدون آقای خمينی، به استقرار استبداد 

در اينکه احمد آقا مشتاق نخست وزير شدن ) ١٢(» خون ريز توانا نمی شدند
« . اما توضيح آقای بنی صدر را هم درست نمی دانم. بود من شک ندارم

مگر هر کسی هر پيشنهادی داد ما بايد آن . باشد» پيشنهاد دهنده فرزند او بود
با موازنه منفی که آقای بنی چنان عملی تا جائی که من می فهمم راعمل کنيم؟ 

صدر کوشش کرده اند که ابعاد مختلف آن را در روابط مختلف شرح و بسط 
  .دهند نمی خواند وبه نظرمی رسد، دراينجا بيشتر نوعی توازن قوا مطرح است

چون ...«:آن احمد آقا در گفتگويى با خبرنگار راديو كه از او پرسيددر پى   
اند خاصى دارند و اين تقاضا را كرده  صدر نسبت به شما نظر   آقاى بنى

جناب : " پاسخ داد" را راجع به اين موضوع بفرماييد؟    كنيم نظرتان خواهش مى
آن را قبول  من لطف دارند و خوب حاال كه امام   آقاى بنى صدر نسبت به

  ) ١٣. (»حضرت امام ندارم   نفرمودند من نظر خاصى غير از

  آقا احمد وزيری نخست از یديگر مورد
   

ر کنم در آقای امير حسينی مشاور آقای بنی صدر در امور روحانيت فک    
که اختالف بين بنی صدر و رجائی شدت گرفته بود  ،۶٠اواخر ارديبهشت ماه 

و حتی چند وزارتخانه بدون وزير بودند و کار مملکت پيشرفتی نمی کرد، برايم 
به احمد گفتم که . به جماران رفته بودم،  در آنجا احمد آقا را ديدم : تعريف کرد

را نمی چ. مملکت دارد از بين می رود. چرا شما داريد اين کار ها را می کنيد
احمد گفت قضيه  اين است که آقا به رجائی . گذاريد مشکالت و مسائل حل شود
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من گفتم که خوب آقا کس . اعتماد دارد و به آقای بنی صدر اعتماد ندارد
: گفت. چرا اين قدر روی اين شخص پافشاری می کند .ديگری را انتخاب کند

کس . هم اطمينان داردآقای رجائی هر چه آقای خمينی بگويد، می کند و آقا 
گفتم افراد ديگری هم هستند که مورد اعتماد آقا  .ديگری را سراغ نداريم

شما . چرا فقط رجائی را چسبيده ايد؟ گفت من کسی را سراغ ندارم. باشند
. گفتم خود شما. گفت مثالً چه کسی را. سراغ داريد؟ گفتم بلی من سراغ دارم
ی چه توان و استعدادی دارد که شما چه ايراد و اشکالی دارد، آيا  رجائ

  ؟.نداريد

مورد اعتماد و . چرا مسخره کنم! گفت داری مسخره می کنی، گفتم نه 
توان و استعداد شما هم  اگر از آقای رجائی  اطمينان آقای خمينی که هستی،

ديگران هم که روی  شما حساب می کنند، پس چرا . باالتر نباشد، کمتر نيست
گفتم بلی چرا . آقای خمينی حاضر نيست مرا نخست وزير کند گفت. مسخره کنم 
آقای بنی صدر هم حکم نخست وزيری شما . شما بايد قبول کنيد. حاضر نيست

تا  مسئله کشور حل بشود و . را بدهد و به آقای رجائی هم بگويد استعفا کن
  .  کارها روبراه گردد

شوخی نمی کنم خيلی بعد که احمد آقا ديد که مسئله جدی است و من     
من که خودم نمی توانم به . خوشحال شد و گفت خوب حاال اين را قبول کردم 

چه کسی اين کار را انجام دهد؟ . بايد کس ديگری اين کار را بکند. آقا بگويم
او گفت .  استاز همه بهتر  گفتم تو خودت می دانی، چه کسی برای اين کار

در اين هنگام آقای اشراقی .  ين کس استآقای اشراقی برای اين کار مناسبتر
من . احمد آقا به آقای اشراقی گفت، ببينيد که اينها چه می گويند. هم سر رسيد

باز همان استداللها را برای آقای اشراقی توضيح دادم و بعد گفتم که بهترين 
شما .  راه حل فعلی و نجات کشور از بن بست نخست وزيری احمد آقا است

قا و هر طور که خود صالح می دانيد مسئله را مطرح و نظر آقا را برويد پيش آ
و احمد آقا  روز بعد که بعد جماران رفتم.  دبه آن جلب کرده و مسئله را حل کني

و آقای اشراقی را ديدم پرسيدم که مسئله چی شد؟ گفتند که ظاهراً آقا راضی 
بيائيد برويم پيش من خيلی خوشحال شدم و گفتم حال که آقا راضی است، . است

آقای اشراقی گفت . آقای بنی صدر و حرفها را آنجا بزنيد و کار را تمام کنيد
الزم ! من گفتم نه خير. شما برويد و پيغام را برسانيد. الزم نيست که من بيايم 
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است که شما بيائيد  و حضوری با آقای بنی صدر صحبتهايتان را بکنيد و 
ين مشکل ديگری پيش آمد و جريان امور به کلی مسئله را حل کنيد که در اين ب

احمد آقا، هم سودای نخست وزيری، ) ١۴. (عوض و اصالً مسئله منتفی شد
.  اما شرايط برايش آماده نبود. رئيس جمهوری و هم رهبری را در سر داشت

خانم زهرا . فکر نکنيد که قدرت طلبی احمد آقا را من در ذهن خود بافته ام
هم در مصاحبه ای آشکار کرده است که احمد آقا در پى  مصطفوى خواهرش،

بنا به گزارش واشنگتن  .  دستيابى به مقام رياست جمهورى ايران بوده است
راديو    ، از٢٢/٣/١٣۶٨ طفوى طى مصاحبه اى  كه در تاريخپست خانم مص

برادرش حاج احمد آقا ازهشت سال پيش مايل «  آمريكا نيز پخش شد، گفت كه
مقام رياست جمهورى بود ولى امام خمينى گفته بود تا هنگامى كه زنده    به كسب
وى . فرزندان خويش اجازه نخواهد داد وظايف سياسى به عهده بگيرند   است به

يك هفته قبل از جراحى امام نيز موضوع رياست جمهورى احمد آقا    گويد كه مى
گذاشته و گفته است كه برادرش از شرايط الزم براى تصدى    را با امام در ميان

اما امام اين بار هم با اين پيشنهاد مخالفت  ،است   رياست جمهورى برخوردار
توانيد خودتان در اين باره تصميم  من مى   بعد از مرگ« كرده و گفته است 

تواند  نيست و هر كس مى   سوداى رهبرى داشتن فى نفسه گناه )١۵(».بگيريد
چنين سودايى در سر داشته باشد و از اين بابت اشکال و ايرادی بر احمد آقا 

به اين هدف    ايراد و اشکال در اينجاست كه احمد آقا جهت رسيدن. وارد نيست
او را بازی  ،در چه توطئه و دسيسه ها وارد شده و چگونه ديگران برای قدرت

و اال اگر کسی با توانائی، کار و استعداد . كب شده استداده و چه كارهايى مرت
خودش به پستی برسد، اين نشان دهنده شخصيت و رشد او است و نه تنها 

  .    ايرادی ندارد بلکه تحسين برانگيز و مايه افتخار است

به نظر می رسد که در خالل همين يادداشت های روزانه آقای هاشمی       
مقاله قبلی آمده، مشخص شده باشد که در مورد مرحوم رفسنجانی که در دو 

در اختيار گرفتن دفتر و خود وی بوده است و ساير مسائل : منتظری هدف
و به تعبير درست خود ی رسيدن به هدف ذکر شده می باشد بهانه ای برا

واليت بر « منتظری هدف انحصار گرانی که پشت کوه خمينی کمانه گرفته اند
يکی از بازيگران اين عرصه آقای  احمد . »واليت فقيه« است و نه »فقيه

با وجودی که به عنوان نزديکترين فرد شمی رفسنجانی خمينی است که آقای ها
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اما بدون در  آقای خمينی مشهور بود، و نفوذ زيادی بر آقای خمينی داشت به
 آقای. احمد آقا، قادر به انجام بسياری از امور نبود دست داشتن و همياری

 - احمد آقا به جرگه باند بهشتى  ۶٠هاشمی رفسنجانی از اينکه در سال 
بدان باند کشانده و پيوند داده اند،  اى پيوسته و يا ناگزير او را خامنه  -هاشمى 

  :   اظهار شادی و رضايت از يادداشتهای او آشکار است

احمد آقا . سپس با احمد آقا صحبت هايى داشتيم... «، ١٣۶٠فروردين ٨
گفتم ايشان . خواست بفهمد كه باالخره ما با آقاى بنى صدر چه خواهيم كرد مى

اگر قانع باشد كه رئيس جمهور در حد قانون اساسى باشد و از مقام رياست 
كنيم توانيم ايشان را تحمل  جمهورى عليه ارگانهاى قانونى سوء استفاده نكند، مى

 ) ۴٢عبور از بحران، ص ( » 

اطالع يافتم كه حاج احمد آقا خمينى مصاحبه «، ١٣۶٠فروردين  ٢٣ 
مطبوعاتى انجام داده و برخالف مصاحبه هاى گذشته، ايشان با خط امام نسبتاً 

اش را محكوم كرده و  هماهنگى نشان داده و موضعگيرى حسين آقا، اخوى زاده
  .)۶۶عبور از بحران،ص (» داده استتوضيحی از معنای خط سوم 

«  :خط سوم را چنين توضيح داده است) ١۶(احمد آقا در مصاحبه خود 
سئوال شد نظرتان در باره خط سوم چيست؟  وی گفت بگذاريد کمی به عقب 

شبی گفتند آقای علی تهرانی در جائی بود، رفتم تا به ايشان بگويم اين . برگرديم
نه توجيه می کنند، آنجا که رفتيم جمعيتی را ديدم گونه موضع گيری ها را چگو

من اول عقيده ام اين بوده . که به محض اينکه نشستم يک سری سئوال مطرح شد
عده ای هم هستند . است که عده ای هستند که مکتبی و معتقد که روی چشممان

عده ای هم هستند اهل قلم . که مکتب را عنوان کرده اند و از آن نان می خورند
و بيان و به اصطالح روشنفکر، که هيچگونه شناختی از جامعه ندارند و فقط 

من گفتم و می گويم . مواظبند عقب نيفتند که خطرشان از دسته دوم کمتر نيست
بايد به اسالم راستين توجه کرد و اين دو خط که باطل است را کنار گذاشت و 

من بيش از اين هيچ . نيمخط سوم راستين است و تنها راه نجات است را دنبال ک
بعد شنيدم اين نوار را پخش کرده اند و . نگفتم خط سومی که امام راهبر آن است

گفته شده که من جلساتی چه قبل از زمان صحبتم و چه بعد با اشخاصی داشته 
البته در آن . من با هيچکس جلسه ای نداشته و ندارم. اين را تکذيب می کنم. ام

ولی سکوت را . اگر فرزند امام نبودم جواب می دادم جلسه صحبتهائی شد که
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اما دروغِ . کمی ديرتر به اين خط سوم باز خواهم گشت) ١٧(» .نافع دانستم
اگر احمد آقا در جلسه ذکر شده با علی . احمد آقا ازهمين مختصر آشکار است

پخش شده خود داشته تهرانی و ديگران چيزی نگفته است چه نگرانی از نواِر 
بعد شنيدم اين نوار را پخش کرده اند و گفته شده که من « :که می گويد است

اين را تکذيب . جلساتی چه قبل از زمان صحبتم و چه بعد با اشخاصی داشته ام
اگر شما چيزی نگفته ايد  و » . من با هيچکس جلسه ای نداشته و ندارم. می کنم

هم ديده که صدای بعد  را تکذيب می کنيد؟ احمد آقادر نوار نيست، چه چيزی 
البته در آن جلسه صحبتهائی شد « : خودش را که نمی تواند تکذيب کند، گفته

بعد از  ». ولی سکوت را نافع دانستم. که اگر فرزند امام نبودم جواب می دادم
مرحوم منتظری از رهبری، در رنجنامه خطاب به منتظری، مطلبی را که عزل 

بعد از انقالب من مانند امروز شما،  « :ردتکذيب کرده، بر آن صحه می گذا
ی که در مبارزه يهاهفکر می کردم که می شود منافقين و ليبرالها و ساير گرو

ا نزديک شدم، من بارها به مرحوم شهيد ه آن هدخالت داشتند را جذب نمود ب
المقام دکتر بهشتی و آقايان هاشمی و خامنه ای می گفتم اگر شما به مسئله ای او

رسيديد من به آن عمل می کنم ولی معتقدم که اين گروه ها را می شود جذب 
وقتی پدر  )١٨(» م اين گروه ها سرم کاله گذاشته انددديری نپائيد که دي. کرد

ماکياوليستی و بدتر از آن عمل می کند، پسرهم که دست پرورده اوست وچون 
جرأت ندارد  سودای قدرت در سر دارد و چوب رهبر همراه اوست کسی هم

  .حرف بزند، اينگونه حرفهای خود را تکذيب می کند

آقا احمد و سوم طخ  
      

از ويژگی نظامهای ديکتاتوری و بويژه نظام انقالبی ديکتاتوری اين است   
که در اطراف کسی که رهبر انقالب است و حلقه قدرت را در دست دارد، به 

مختلف برای ربودن و عناوين و شکلهای مختلف، توطئه و دسيسه های 
در دستگاه رهبری کسی که . تصاحب قدرت از چنگ يکديگر شکل می گيرد

قابل اعتماد تر و نزديکتر به رهبر است، طبعاً امکان بازی بيشتری دارد و هم 
اظهرمن الشمس است و نيازی به . ممکن است بيشتر آلت دست اين و آن شود

د آقا قابل اعتمادترين و نزديکترين استدالل و آوردن سند و مدرک ندارد که احم
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از نظر من احمد آقا بعد از اينکه حلقه انحصاری .  فرد به آقای خمينی است
قدرت در دست پدرش قرار گرفت، خودش هم در پی به دست آوری پستهای 

بنابر . کليدی قدرت می سوخت اما نه شرايط مناسبی داشت و نه جلوش باز بود
پدرش و حفظ قدرت او، دست به کاِر دست و پا کردن اين او در لباس خدمت به 

از اولين بازی آشکار او، بازی خط سوم . برای رسيدن به حلقه قدرت شد
به  –احمد آقا در زمانهای مختلف و بنا به وضعيت جديد و توازن قدرت .  است

. از خط سوم تعبير گوناگونی کرده است، از زبان ديگران نيز  -حساب خودش
بعد از تشکيل حزب . دانستحمد آقا را می شود مبتکر خط سوم يقت ااما در حق

جمهوری اسالمی که از همه قماشی عضو حزب و کادر مرکزی آن شدند و در 
جامعه نتوانست محبوبيت دلخواهی را  که مؤسسين آن در ِپيَش بودند، کسب 

اقع کند و حتی در بين بخش مهمی از روحانيت اگر نگويم منفور، مورد قبول و
نتظری و در اين برهه از زمان احمد آقا قدرت آينده را در مرحوم م.  نشد

و چند نفر از نزديکان آقای خمينی و دفتر او که بر دوستان منسجم و فعال او 
وم را که خط درست و و به اين علت خط س. دورش حلقه زده بودند می ديد

منتظری و ياران  و آينده از آِن او است، خط آقای خمينی و نجات دهنده 
و با تبليغات دروغين  -کمی بعد که مجاهدين به ظاهر  .دفترش عنوان می کرد

خط  - شان را هم به بيراهه کشانددو بزرگ وقدرتمند و کردن بی حد خود که خو
سوم تلفيقی شد، از خط آقای خمينی و خط مجاهدين و ياران احمد آقا که در 

نا گفته نماند که ريشه اين خط و . بودنددفتر خمينی و در بيرون از دفتر جمع 
. بر می گردد ۵٧طرز تلقی آن از آقای دکتر بهشتی است وبه مرداد ماه سال 

نام نهادم در اتحاديه انجمنهای » سه بعدی« در آن سال تزی که من آن را تز
  :آن تز می گفت. اسالمی در اروپا مطرح شد

  .سيج می کندآقای خمينی رهبر ملت ايران توده ها را ب -١ 

  .دکتر شريعتی نهضت فکری و ايدئولوژيک را راهنماست  -٢

سازمان مجاهدين خلق، رهبری مبارزات مسلحانه ملت ايران را راهبر   -٣
  .  است

اين تلفيقی ازاين سه خط بايد رهبری وانقالب ايران راهدايت و کشور را ربناب
  ) ١٩. (سرچشمه گرفته استبعدهامعلوم شدکه اين تزازآقای بهشتی . اداره کند
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، روزی يکی ازدوستان که کار بخشی از امور ١٣۵٩در آذر ماه سال       
به من اطالع داد که فردا شب جلسه ای ) پ -م(روزنامه به عهده اش بود بنام 

در منزل مرحوم شريعتی با شرکت احمد آقا، الهوتی، شيخ علی تهرانی، علی 
بر پاست، آيا شما در آن ... انم شريعتی و بابائی، خانم متحدين و رضائی، خ

شرکت نمی کنيد؟ در دوران مسئوليت روزنامه چون وضعيت عادی نبود، و 
ممکن بود، در دام و تله و پرونده سازی گرفتار آيم، در مورد مالقاتها و اين 
طرف و آنطرف رفتن خيلی محتاطانه عمل می کردم و مثل اينکه احساس می 

اين بود که دوستم وقتی . باشم ای هر امری بايد پاسخگوکردم شايد روزی بر
امی شرکت کنندگان را گفت، به او گفتم که من معذورم و شما اگر چيزی بود اس

روز بعد دوستم تمام ماوقع  و گفته های احمد آقا در . به من اطالع خواهيد داد
جلسه به نوار آن  و بعد هم. مورد خط سوم و مطالب ديگر را برايم گزارش کرد

بعد شنيدم اين نوار را پخش کرده « :و بنا به گفته احمد آقا که بيرون درز کرد 
احمد آقا پيشنهاد كرد جريان مستقلى از جريانات حاكم، که تلفيقی از خط » اند

که در همان  ،ن دکتر علی شريعتی است تشكيل شودخمينی و مجاهدين و دوستا
واقعيتها « ماجرای فوق، مشروحتر در کتاباصل . نام گرفت   "خط سوم " زمان 

  )٢٠.(نيز آمده است» و قضاوتها

راژ روزنامه ما به باالی در با اقبال عامه روبرو شده و تيمدتی بعد که بنی ص
هزارنسخه رسيده بود، درجلسه ای که احمد آقا با دوستان و  صدچهار

ی صدر را همکاران بنی صدر داشت، خط سوم متشکل از خط آقای خمينی و بن
به اين علت است که همچنانکه در باال ذکر شد وقتی احمد آقا در . مطرح کرد
آقای » .خط سومی که امام راهبر آن است«  ، گفته بود،۶٠خرداد ٢٣مصاحبه  

و برخالف مصاحبه « هاشمی رفسنجانی از آن اظهار شادی کرده و نوشته که
ً هماهنگى نش يعنی اينکه با خط » ان دادههاى گذشته، ايشان با خط امام نسبتا

احمد آقا نظر به اينکه مشتاق . خامنه ای همراه شده است –هاشمی  -بهشتی
به دست آوری قدرت بود، ومی ديد که در اين نظام حساب و کتاب، استعداد 
وشايستگی، علم و تخصص در کار نيست و بيشتِر پستها و مقامات بر رابطه و 

با خود زمزمه می کرد که خودش از . بودن استدر خدمِت رهبر و مرکز قدرت 
چند . اينهائی که وزير، نخست وزير، رئيس جمهور می شوند، چه کم دارد

باری هم برای نخست وزير شدن و حسب گزارش خواهرش رئيس جمهور 
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اما آقای خمينی در اين يک مورد سدی جلو راه احمد آقا . شدن خيزش برداشت
«  و! تا من هستم خير: قای خمينی گفته استو باز حسب اين گزارش آ. بود

بنابر اين و با »  توانيد خودتان در اين باره تصميم بگيريد من مى   بعد از مرگ
احمد آقا در پی تصاحب قدرت بود، با امکاناتی که در رابطه با ی که اين شرايط

رهبر داشت و مورد اعتماد او و تنها کانال ارتباطی آقای خمينی با ديگران 
بود، انحصار گران اصلی هم که از اين قدرت طلبی او آگاه بودند، برای حفظ و 

. فته و اغفال می کردندنگهداری انحصاری قدرت خويش، او را به بازی گر
برای فراهم کردن زمينه ی به دست آوردن رهبری بعد از آقای وی نيز و

يم ده می کناين است که مشاه. خمينی وارد توطئه ها و دسيسه سازيها می شد
د اقل تا مدتی بعد از اينکه آقای خامنه ای هميشه ح ۶٠که از فرووردين سال 

در کنار آقای هاشمی رفسنجانی و در واقع به اميد رهبر شدن، را رهبر کردند، 
   .او بوده استبانِد آلِت فعِل 

وقتی بر احمد آقا و هاشمی رفسنجانی و شرکاء  مسّجل می شود که منتظری  
مورد نظر آن ها نيست، احمد آقا درجريان عزل مرحوم منتظری از  آن  شخص

را بازی  نقش دست اول  ،هاشمی رفسنجانیکارگردانی با  قائم مقامی رهبری
غير ممکن می  او دست يابی به عزل منتظری چون بدون نقش وی. کرده است

اين و خواندن سطرهای نانوشته در اين ماجرا، حکايت از قرائن و شواهد  .شد
دارد که احمد آقا که در صدد دستيابی به قدرت و رهبر شدن بوده و يا حد اقل 

و ، در دستگاه رهبری حفظ کند وران پدر راپر قدرت د می خواسته همان نقش
بهره برداری ساير قدرتمداران از وی فراهم کرده زمينه را برای اين نکته 

نظر به  از رهبری،مرحوم منتظری  چند ماهی پس از عزل احمد آقا .است
دستگاه های مختلف کشور نفوذ و در بين بخشهايی از مردم و منتظری   اينکه 

، برای جلوگيری از دارد و ممکن نشده که او را ازهمه چيز ساقط کنند طرفدار
  چند نکته را خطاب به منتظری به  » رنجنامه« هر اقدامی از جانب منتظری در 

  :وی گوشزد می کند

شما  «دوست نبوده ورابطه خوبی نداشته اممن با شما  دتوانيدبگوئينمی  -١
راجع به هرکسی که بگوئيدباشما ميانه ای نداشته است، در باره من چنين چيزی 

   )٢١( »ازوقتی که خودراشناختم، مريد و مروج شما بودم  نمی توانيدبگوئيد چرا

جا انداختن آقای خمينی به عنوان يک مجتهد و فعاليتها شما در تثبيت   -٢ 
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 ترويج من هم از شما کار ساز بوده است،ولی متقابالً مسلم اثر گذار بوده است 
ترويج می کرديد من هم هميشه بعد از امام شما را  اگر شما هميشه امام را « 

 ترويج می نمودم اگر ترويج شما از امام به عنوان يک مجتهد مسلم پرفايده بود،
  )٢٢(» .به عنوان فرزند امام از شما مؤثر بودترويج من هم 

 « قائم مقامی رهبری شما مرهون پيشنهاد و حمايت من از شما است،  -٣
من قائم مقامی رهبری شما را به خيال اين که رضای خدای در آن  ۵٨در سال 

شبی تا «  :احمد آقا بعد از سه نکته فوق می گويد  )٢٣( »است عنوان نمودم
تنها به خاطر فرزند امام بودن است ...م و به اين نتيجه رسيدم کهصبح فکر کرد

که مورد عالقه دوستان و بعضی از مردم هستم، تصميم گرفتم اين مسئله را 
بنويسم و هيچ کاری که بر خالف ميل رهبری و دوستان مورد اعتماد رهبری 

حال انجام  کاری در مورد شما تا بهاينکه هر يعنی  )٢۴( »...است انجام ندهم
سپس  لب . اعتماد ايشان بوده است خواست آقای خمينی و دوستان مورد شده

يد فرصت را از دست داد، به ااست و نب فرا رسيده کالم را که زمان توبه کردن
  :مرحوم منتظری ياد آور می شود

از اکنون تمامی دوستان مخلص شما از جنابعالی می خواهند تا « -۴
مسلم است که اين . که نتيجه القائات شيطانی بوده است عدول نمائيد مواضعتان

ولی خير شما هم در اين است که به اشتباهات خود . کار شهامت می خواهد
  )٢۵( ».اعتراف کنيد که اعتراف به اشتباه خيلی بهتر از اصرار به گناه است

داده بود، به نظر می رسد که اگر مرحوم منتظری به اين خواسته احمد آقا تن 
        .که نتيجه قطعی آن حذف فيزيکی وی بود

رهبری و قدرت و آقا احمد  
  

آقای خمينی بر اثر کهولت سن و بيماری مزمنی که داشت و از آن رنج       
می برد، خود کمتر با مردم و حتی مسئولين درجه اول جز در مواقع بسيار 

بنابر اين، همه امور از کانال دفتر آقای خمينی رتق و . ضروری رابطه داشت
و يا  امر و نهی ها و دستورات درست و نادرست آقای خمينی فتق می شد و

اگر شما به يادداشتهای آقای . بنام او، از طريق اين دفتر صورت می پذيرفت
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که ايشان به طور مداوم می ی توجه کرده باشيد، دريافته ايد هاشمی رفسنجان
فرمان و يا نظر و يا پيام امام را در مورد فالن و يا بهمان . نويسد، احمد آقا آمد

در اختياِر خود دارد،  پيامهای شفاهی و  وی نيز چون احمد آقا را.  مورد آورد
، کالی مجلس، نخست وزيرويا غير شفاهی آقای خمينی و يا بنام خمينی را به 

قوه قضائيه، سپاه و ارتش و ساير ارگانها فرمان می دهد و صدايشان را می 
قدرتمند در كشور تبديل    و بدين ترتيب  دفتر رهبرى انقالب به تنها كانون.  بُرد
و متأسفانه همه هم آمد  مى   بود و قدرت آن مافوق قواى سه گانه به حساب شده

طق کشيدن آنرا پذيرفته و سر خود را مانند بچه خوب پائين انداخته و جرأت ن
و طبيعی است که احمد آقا که متولی دفتر و تنها شخص مورد اعتماد . نداشتند

  . اى در امور داشتدخالت و نقش تعيين كننده    آقای خمينی است، عمال

بعد از اينکه احمد آقا موفقيتی در نخست وزير و يا رئيس جمهور شدن به    
من    بعد از مرگ« دست نياورد و حسب گزارش خواهرش زهرا مصطفوی،

، برای رسيدن  به قله رهبری »توانيد خودتان در اين باره تصميم بگيريد مى
و در اين انديشه با آقايان هاشمی  برداشت کشور در ذهن خود خيزش

رفسنجانی و خامنه ای که در صدد به دست گرفتن انحصار قدرت بعد از خمينی 
بودند، و در تسخير مرحوم منتظری شکست خورده بودند و به همين علت 

  .  نقشه عزل او را از رهبری فراهم آوردند، همانی پيدا کرد

اختصاصی ستانبيمار و ٦٥ سال در خمينی آقای کرن سکته  
   

ازمردم و هر کسی را که بخواهند، و رای قطع کامل ارتباط آقای خمينی ب     
برای اينکه بشود در مواقع ضروری مالقاتهای آقای خمينی را کنترل کرد و 

احمد آقا بيمارستان  )٢۶(بيماری و کسالت وی را کامالً مخفی نگه داشت 
مجهز کوچکی مخصوص آقای خمينی در جماران، در جنب منزل وی ساخته 

، در حالی که در دستشوئی بوده ۶۵فرودين  ٧آقای خمينی در تاريخ )  ٢٧(اند 
اند ناگهان حمله قلبی به او دست داده و سکته کرده، بيهوش می شود و به 

لب او بی نظمی نشان داده و و ق) ٢٨. (بيمارستان مخصوص منتقل می گردد
احتماالً برای عمل قلب و آنژيوگرافی قرار می شود توسط بنياد شهيد پزشکی 

دستگاه فيلم برداری کامل اتوماتيک در ) ٢٩(از خارج برايش آورده شود 
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بيمارستان ويژه تعبيه شده که هم حرکت ها را فيلم می گيرد و در اتاق ديگر 
  ) ٣٠.(کنترل می شود

چنين وضعيت بيماری که آقای خمينی درگير آن است و از آن رنج  حال با 
می برد، توطئه گران با از دست دادن مرحوم منتظری، فقيه و مجتهد جامع 

در قانون اساسی برای تماد آنها و منطبق با شرايطی که شرايطی که مورد اعال
هبری را از مدتها قبل هم زيرآب شورای ر. رهبری آينده آمده است را نداشتند

و هم بعداً در بيرون و در بين زعمای قوم بوسيلۀ ) ٣١(هم در نظر خمينی 
را ه حل اين بود که با تغيير قانون )  ٣٢(احمد آقا و دوستانش زده  شده بود 

  .مرجعيت از رهبری تفکيک تا جاده برای آن ها باز شود  مساله اساسی،

اساسی قانون تغيير برای  گرفتن فتوا  

  

، و منع کردن پزشکان ۶٧شدت پيدا کردن بيماری آقای خمينی در سال      
ماه  ٨يا  ٧از سخن  گفتن و مطالعه و فعاليتهائی از اين قبيل به طوريکه در 

بنا به گزارش . آخر عمر کمتر سخنرانی عمومی  از آقای خمينی ديده شده است
به آقای منتظری  احمد آقا ۶٧در نيمه دوم سال ، »واقعيت ها و قضاوتها«کتاب 

مراجعه کرده و از ايشان درخواست نموده که برای برطرف کردن نواقصی 
قانون اساسی نامه ای به آقای خمينی بنويسيد، و درخواست کنيد که هيئتی 

آيت هللا منتظرى هم در نامه . برای بررسی و اصالح قانون اساسی تشکيل شود
ند، و با موافقت با اصل ، به آقای خمينی می نويس٢٠/٩/۶٧ای  بتاريخ 

. و وضعيت فعلی نامناسب دانسته اند زمان پيشنهاد، اصالح آن را دراين
 :  قسمتهائی از نامه به شرح زير است

در مورد اصالح و تتميم قانون اساسى كه اين روزها زمزمه آن شروع ... «
ه در حرف حقى است و تنگناهائى در قانون اساسى وجود دارد كه البت   شده گرچه

بايد برطرف گردد ولى آيا اكنون شرائط مناسب اين كار وجود    وقت مناسب
اكنون اگر سفره قانون اساسى و اصالح آن پهن شد معلوم نيست بتوان    و...دارد؟

و خوف آن هست كه حرمت كنونى قانون اساسى را كه .... كرد   بخوبى جمع
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كه متاسفانه فعال مخالف شده ( تاييد اكثر قاطع مردم و جناحهاى روشنفكر   مورد
و حضرتعالى و مراجع بوده از دست بدهيم و نتوانيم چيزى بهتر از آن    )اند

به هرحال اگر حضرتعالى چنين تصميمى گرفته باشيد بجا . نمائيم    جايگزين
  آقای هاشمی رفسنجانی هم در  )٣٣(» ...جنبى آن غفلت نشود   است از عوارض

آقای منتظری به « که   داده احمد آقا به وی خبر د که می نويس ،۶٧آذر  ٢۵
در هر حال بعد از   )٣۴( »امام نامه نوشته که دست به قانون اساسی زده نشود

مأيوس شدن از آيت هللا منتظری دست به دامان آيت هللا مشکينی شده و در 
با  ۶٨مجلس خبرگان تشکيل شده و  در اوايل فرودين  ۶٧اواخر اسفند 

مقام مرجعيت  از رهبرى و افزودن چند بند ديگر و از جمله همه  تفکيک
قدرتها را در دست رهبر جمع کردن و واليت  را هم رسماً مطلقه کردن، قانون 

به همه پرسی  ۶٨فرودين  ١١و  ١٠اساسی تجديد نظر شده جديد را در 
 و ٩٩گذاشتند و مثل صدام حسين و يا هر قدرتمدار ديگری که در همه پرسی 

 ٢/٩٨م در صد رأی مثبت می آورد،  در اين همه پرسی قانون اساسی ه ٩٨يا 
حال که منتظری رقيب قدرتمند و سرسخت . ه اندمردم به آن رأی مثبت داد

پای احمد آقا را در .  حذف شده و قانون اساسی باب ذائقه آنها فراهم شده است
يند شما که خود می پوست گردو می گذارند، و بنا به نقل قولها به او می گو

امام بايد توجه داشته    ما منسوبين حضرت« دانيد و مصاحبه هم که کرده ايد که 
شود و يا به ما  مى   باشيم كه فقط به علت نزديكى با ايشان است كه با ما مصاحبه

نه زندان . نداريم    شود و اال خود ما كه چيزى نيستيم و ويژگيهايى احترام مى
نظريم ونه در فقه    شكنجه شده ايم ، نه در فلسفه غرب و شرق اهلرفته ايم و نه 

 .و اصول مجتهد،نه اديبيم ، نه منطقى ،فقط و فقط منسوب اماميم 

پس بايد دقيقا توجه كنيم كه اگر امام نبودند هرگز كسى ما را بدان صورت    
ن فرزند من چو. پس من من نكنيم كه هيچيم . شناخت تا با ما مصاحبه كند   نمى
كنند و آن را تيتر  كنند، چاپ مى آيند و با من مصاحبه اى مى هستم مى   امام
و اال از قبيل من زيادند و از من بهتر بسيار بيشتر، در حوزه هاى علميه    كنند مى

ايران از قبيل ما فراوان است كه كسى با آنان مصاحبه اى نمى كند، لذا    سراسر
» . نتساب سوءاستفاده نكنيم كه خالف شرع مبين استتوجه كنيم كه از ا   بايد

پس فعالً شما مدتی صبر کنيد تا ما از بحران و از دست اين ُغول        ) ٣۵(
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های فقيه خالص شويم و وقتی همه چيز  آرام  و سر جايش قرار گرفت و 
زمينه برای شما مهيا شد، آنوقت شما را رهبر می کنيم و ما که می دانی جز به 

احمد آقا چون می .  ور اجرائی و خدمت، به رهبر کار و هدف ديگری نداريمام
بيند که رودست خورده و راه چاره ئی برای خود نمی بيند، و چون به دنبال 
دستيابی به قدرت است باز هم اغفال آقايان هاشمی و خامنه ای و اقمارشان 

اره ای جز می شود، و الجرم به منظور به چنگ آوردن قدرت در آينده چ
حمايت از رهبری خامنه ای در خود نمی بيند و به خود می قبوالند که اينها 

  . دوستان من هستند و بی وفائی نخواهند کرد

در اول اين بخش متذکر شدم که قدرتمداران و قدرت دوستان  در دنيای      
خود مجازی ذهن خود زندگی می کنند، و نه با واقعيتها، اين است که همه چيز 

و به نظر من احمد آقا، پدر، خانواده و . را به خاطر قدرت از دست می دهند
حتی آن دسته از . حتی جان خود را به علت ذهنيت قدرتمدار خود از دست داد

باز آنها نيز کنند،  ق می شوند، کرسی قدرت را تصاحبقدرتمدارانی که موف
سرنوشت فعلی خمينی  دقت در. بيچاره و در طوالنی مدت بازنده اصلی هستند

به اين قسمت در مقاله . و منتظری  اين نکته را بر شما روشن خواهد کرد
در قسمت هشتم که چهار محوِر توطئه و دسيسه هائی . بعدی بازخواهم گشت

مرحوم منتظری از نظر آقای خمينی گذاشته شدن آنها و با  به اجرا  ذکر گرديد
  : داد، عبارت بودند از صالحيت و مشروعيت رهبری را از از دست

  نفوذ مجاهدين و ليبرالها و نهضت آزادی -١ 

افشای حکم  اعدام فله ای آقای خمينی در مورد زندانيان بوسيلۀ راديو  -٢ 
  بی بی سی

نفوذ و يا رخنه مهدی هاشمی به عنوان يک جانی و جنايتکار در  -٣ 
  دستگاه و بيت منتظری 

ژه جريان مک فارلينافشای اسرار جمهوری اسالمی بوي -۴  

 ٢و١به طور مختصر به  محورهای مطلب به منظور طوالنی نشدن      
 پرداخته می شود، و محور سوم و چهارم که مهمترين عاملی است که برای
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و اما دو عامل . پيگيری خواهد شد حذف منتظری به کار گرفته شد،  کمی  بعد
  اولی 

آزادی نهضت و ليبرالها و مجاهدين نفوذ - ١  

  

، که بنا به » برتقيه و يا توريه« متأسفانه اين رژيم که از رأس تا ذيل بنايش  
ً جايز و در شرايطی واجب است« قول آقای کديور تقيه «  و، )٣۶(» شرعا

که خود اينها نوعی دروغ است، دروغ مصلحت آميز، »  خوفی و تقيه مداراتی
که آقای خمينی در مورد چه جای تعجب . و از اين قبيل گذاشته شده است

  :مرحوم مهندس بازرگان دبير کل نهضت آزادی اعالن کند که

«  ،) ٣٧(» دولت آقای بازرگان که اآلن يک دولت شرعی اسالمی است«
ايشان را که من قرار دادم واجب االتباع است، ملت بايد از او اتباع کند، يک 

اجتماع عظيم  از اين«،) ٣٨(»حکومت عادی نيست، يک حکومت شرعی است
ملت ايران در اين روز که برای پشتيبانی از دولت مهندس بازرگان که دولت 

حتی . است) ٣٩(» شرعی و دولت امام زمان سالم هللا عليه است تشکر می کنم
ضمن قدردانی از زحمات و « : بعد از اينکه آن مرحوم استعفا داد بنويسد

ا اعتماد به ديانت و حسن نيت خدمات طاقت فرسای ايشان در دوره انتقال و ب
بعد هم برای بی آبروکردن او و ، )۴٠(» مشاراليه استعفا را قبول نمودم

بازرگان، « :بدهند ردوستانش، چماقدارانش را به خيابان گسيل دهد و شعا
و بعد هم آن همه توهين و خفت در مجلس و ، »!بازرگان، پير خرفت ايران

لس در داخل و خارج مجلس به آنها روا کتک زدن آنها در سمت نمايندگی مج
بگذار «دارند و بعد هم آقای هاشمی رفسنجانی قريب به اين مضمون بنويسد،

به ياد دارم يک باری که در مجلس همه جانبه به بازرگان » روشان کم شود
دس بازرگان نحمله شد، از جمله خانم دمحم علی رجائی هم حرفهای تندی به مه

م يکی دو دقيقه از وقت صباغيان و يا شخص ديگری را زد، مرحوم بازرگان ه
آنکه به ما نريده بود کالغ کون دريده « :  گرفت، ايستاد و اين جمله را گفت

حال چه جای تعجب دارد که وقتی . و نشست و اين جمله او تاريخی شد» بود
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صالح باشد آقای خمينی خودش و يا از طرف او بنويسند که ليبرالها و منافقين 
به دليل اينکه مثالً مرحوم بازرگان و يا دوستانش و يا دکتر سامی  و يا چند 

نشان با او اخانواده ای که فرزندانشان در زندان بوده برای استخالص فرزند
. مالقاتی داشته اند، پس  در بيت او و خود او نفوذ دارند و به او خط می دهند

. حثی باقی نمی گذارداين مسئله به قدری سخيف و دروغ است که جای ب
مرحوم منتظری خود در خاطرات به اتهام نفوذ داشتن نهضت آزادی و منافقين 

و نيازی به مطلب ديگری ) ۴١(در خودش و بيتش به درستی پاسخ گفته اند 
اما حيفم آمد که جمله ای از منتظری را در مورد مرحوم . در اين مورد نيست

در باره حمايت از نهضت آزادی هم يک «  :بازرگان برای شما باز گو نکنم
روز خود اين آقايان از امثال مهندس بازرگان تعريف و تمجيد و آنها را تا عرش 
باال می برند و امام هم می گويد هر کسی با آنها مخالفت کند از واليت خدا دور 

متأسفانه ) ۴٢(» است، يک روز هم به اين شکل برخوردهای ظالمانه می کنند
يران نه تنها با  رژيم ديکتاتوری که بنام دين و مذهب جعل شده روبرو ملت ا

است، بلکه با يک رژيم ماکياوليستی و حتی بدتر از آن روبرو است، که 
برای حفظ و نگهداری قدرت از » هدف وسيله را توجيه می کند« نادرستی و

و حتی آقای خمينی رهبر اولی رژيم به تمام دستگاهها و مسئوالن درجه اول 
مصيبت عظما اين است که  بد اخالقی و زير هر قول . بدنه آن منتقل شده است

و قراری زدن، به جای اخالق نشانده شده و تا حدود زيادی نهادينه شده و به 
صورت فرهنگ در آمده است و اين چيزی است که آقای خمينی برای حفظ 

است، » واجبات اوجب«که در ذهن او و همفکرانش) قدرت روحانيت(= رژيم 
     .بانی جا انداختن آن در جامعه شده است

  

  بی بی سی  در افشای حکم  اعدام فله ای آقای خمينی زندانيان  -٢

    

آقای منتظری اولين نامه اعتراضيه خودش را در مورد : توضيح اينکه      
به آقای خمينی، در همان زمان وقوع و ، ۶٧در سال  دستور اعدام زندانيان 

ينی برای آقای خم ٩/۵/۶٧بعد از اينکه از متن حکم مطلع شده، در تاريخ 
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نتظرى به  هللا م   نامه آيت:  ب و قابل دقت اينکهنکته جال). ۴٣(ارسال کرده اند 
از اخبار  ۶٨/ فرودين/ درباره اعدامهاى زندانيان در تاريخ پنجمآقای خمينی 

ت، حدوداً هشت ماه بعد از شامگاهی راديو بی بی سی خوانده می شود،  درس
و روز بعد يعنی يک روز . تاريخی که نامه برای آقای خمينی ارسال شده است

مشهور  ۶/١/۶٨قبل از نامه اولی آقای خمينی برای عزل منتظری که به نامه 
ناگفته نماند، که نامه منتظری چند روز قبل از اينکه در بی بی سی . است

در هجرت آمده بود و گويا آقای بنی صدر نامه  خوانده شود، در انقالب اسالمی
اين نکته را فعالً همين جا بگويم که از قتل عام . را به بی بی سی داده اند

هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی، سيد علی : ، آقايان۶٧زندانيان در سال 
خامنه ای، سيد حسين موسوی، مهدی کروبی، تعدادی از اعضای دفتر آقای 

احمد آقا و عده ای ديگر مطلع بوده اند، و اين پروژه بدون  خمينی و يار
اين سخن بگذار تا . همکاری و رضايت تعدادی از آنها امکان پذير نمی شد

 .دگر وقتِ 

نکته ديگری که من همين جا می خواهم عرض ...«:مرحوم منتظری می گويد
به ) ٩/۵/۶٧نامه مورخ (کنم اين است که چه کسی باعث شد که اين نامه من 

دست راديو بی بی سی و حدوداً پس از هشت ماه از گذشتن قضيه، در ايام عيد 
، از بی بی سی پخش ۶/١/۶٨نوروز يعنی شب پنجم عيد يک روز قبل از نامه 

شود بدون اينکه هيچ توضيحی راجع به کل جريان داده شود و جو احساسات را 
منسوب ، ۶/١/۶٨ن باال ببرد و زمينه نوشتن نامه به عنوان دفاع فالنی از منافقي

به امام را فراهم نمايد؛ با اينکه من آن نامه را فقط برای امام و شورای عالی 
قضائی فرستاده بودم و در اين مدت آن را به احدی نداده بودم، البته بعضی ها 

! بودنددر همان زمانها در دانشگاه تهران در دست آقای سيد حميد روحانی ديده 
من حدس می زنم دستهايی در کار بوده که زمينه را برای نتيجه گيری نهايی 

  ) ۴۴(» . آماده می کرده است

علت اصلی ارسال نامه به بی بی سی دقيقآ اين است که بعد از اينکه آقای     
هاشمی رفسنجانی و شرکاء برای در اختيار کرفتن دفتر و بيت و در نتيجه خود 

يق راه های عادی به نتيجه نرسيدند و شکست خوردند، منتظری، از طر
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: دسسيه مهدی هاشمی را َعلَم کردند و بعد از اينکه مرحوم منتظری گفت
همان طوری که در ذهن آقايان بود که پس از امام کا رها به من محول می «

گردد و بايد دفتر و جريان فکری من در اختيار آقايان باشد و تا سيد هادی و سيد 
هدی هستند اين موفقيت برای آنها حاصل نمی شود، می خواستتند اين دو نفر م

را کنار بزنند و بيت مرا هم مانند بيت امام  در اختيار بگيرند، وقتی از در 
اختيار گرفتن بيت من  و تأثير گذاری در شخص من مأيوس شدند به فکر 

) ۴۵(»د امامبرکناری من افتادند و شروع کردند به جو سازی عليه من نز
به امام نامه نوشتم که آقايانی که مدتها است در «:منتظری آگاهانه می گويند

از عنوان حضرتعالی خرج کرده  نه هستند و متأسفانه و آخر االمرپشت اين صح
اند، بدانند که اگر سيد مهدی هاشمی را پيش من تکه تکه کنند من خودم را به 

ادی خود را حفظ می کنم و خانه من کسی نمی فروشم و استقالل فکری و ار
 )۴۶(» . فعالً که منشاء اثری نيستم قيم الزم ندارد

هللا منتظرى به آقای    سئوال مهم و اساسی، اين است که چرا نامه آيت     
خمينی  درباره اعدامهاى فله ای زندانيان به خارج رسيد و در بی بی سی در 

 نامه می گذشت، خوانده شده است؟، هشت ماهی که از نوشتن ۶٨/فرودين / ۵

روشن است وقتی از در اختيار گرفتن وی مأيوس پيچيده نيست و علت خيلی 
که داشت نقشه به نتيجه می  یشدند، و به عزل او همت گماشتند، و در روزهاي

رسيد و قصد هم اين بود که با آبروريزی او را کنار بگذارند، هوشياری مرحوم 
  : توضيح اينکه. منتظری مانع اين کار شد

، نامه ای به امضای آقايان کروبی، سيد حميد ٢٩/١١/١٣۶٧در تاريخ     
در حقيقت از مفاد اين نامه . منتظری منتشر شدروحانی و جمارانی خطاب به 

و دربعضی جرايد هم . عدم صالحيت آيت هللا منتظری از رهبری حکايت می کرد
دراطالعيه از  ۶٨/دين رفرو/ ٢درتاريخ . مطالبی عليه منتظری منتشر می شد

غرب و شرق تصميم "...    «: آقای خمينی که در رسانه ها خوانده شد آمده بود
و اگر هيچ كدام از اينها نشد  ... ابود كنندگرفته اند به هر وسيله ممكن اسالم را ن

و بى دينها را كه كشتن روحانيون    ايادى خود فروخته خود از منافقين و ليبرالها
درمنازل و مراكز و ادارات نفوذ    و افراد بى گناه برايشان چون آب خوردن است
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كه با هيچ من بارها اعالم كرده ام ... دهند كه شايد به مقاصد شوم خود برسند مى
چهارچوب دوستى من در . نبسته ام    كس در هرمرتبه اى كه باشدعقد اخوت

وحزب هللا اصل خدشه ناپذير    دفاع ازاسالم. درستى راه هر فرد نهفته است
چون دراين اعالميه آقای خمينی آمده   )۴٧(» .سياست جمهورى اسالمى است

است دراين باره خاطره ای کرد، الزم  بود که جاسوس دربيت و منزلشان نفوذ
  :راذکر کنم

بعد از اينکه از زندان آزاد شده بودم، روزی با يکی از بچه های اطالعاتی  
که من می دانستم او اطالعاتی است و به روی خود نمی آوردم، قريب به اين 

اخيراً دربيت آقای خمينی جاسوسی پيدا شده و او را : مضمون به من گفت
. ی مسئول دستگاه کپی برداری وزيراکس بوده استو. دستگير کرده اند

دستگاه کوچکی به زير دستگاهها نصب کرده و ازهرچه کپی گرفته می شده 
حال در . است، عيناً يک نسخه هم به سفارت انگليس هم مخابره می شده است

مرحوم امام اگر دوستانه به من ...«: خاطرات مرحوم منتظری چنين می خوانيم
کناربرويد من می رفتم و مشغول درس وبحث خود می شدم ولی  می گفتند شما

کسانی که طراح و پشت صحنه اين قضيه بودند، بنايشان برتخريب وشکستن 
حيثيت من بود، وگرنه هيچگاه بيت من دراختيارمنافقين نبود، برعکس دربيت 

ند و مرحوم امام مسائلی پيش آمده بود، افرادی را می گفتند در آنجا نفوذ کرده ا
روی دستگاهها وسايلی را گذاشته بودند و گزارشهايی را به خارج فرستاده اند، 

  .بگذرم) ۴٨(» منتها نگذاشتند سرو صدايش بلند  شود

با انتشار مطالب قبل ولحن تند اين اطالعيه و مسائلی که گذشته بود،       
شاره مرحوم منتظری چون به قدرت نچسبيده، متوجه می شوند که اين مطلب ا

به همين علت برای جلوگيری ازانجام بعضی از .  است او و خود او به بيت 
به  ۴/١/۶٨اعماِل حاد و باز کردن راه برای کناره گيری در نامه ای بتاريخ 

اينجانب تا حال خود بيت خود ...« :آقای خمينی می نويسند و متذکر می شوند
ر حضرتعالی تشخيص می اگ...را شعبه ای از بيت حضرتعالی می دانسته ام 

! دهيد که اين شيوه به مصلحت نيست و موجب تضعيف نظام و انقالب می باشد
اينجانب شرعاً نظر حضرتعالی را بر نظر خود مقدم می داند و هيچ گاه غير از 
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با اين نامه دست توطئه گران  ) ۴٩(» خير اسالم و انقالب را در نظرنداشته ام 
جرای عمل حاد از آنان وحتی آقای خمينی سلب توحنا گذاشته شده بود، و ا

. است خود مسئله ديگری! حال نامه به دست آقای خمينی رسيده و يا نه. گرديد
ً قائم رهبری بود ودرصورت فوت  از يک طرف هنوز آيت هللا منتظری رسما

از طرف ديگر برای انحصارگران و  ناگهانی امام که هرلحظه ممکن بود، و
اقدام عاجل ديگری که حساسيت آقای خمينی را به اندزه کافی عاشقان قدرت 

برای ديکتاتوران هيچ .  ضرور بودبزند  عاجلی گيزاند تا دست به اقدامبران
اين نيست که کسی در هر رتبه و مقامی که باشد، به  چيز حساسيت برانگيز تر

هللا    تينامه آاين است که انتشارعمومی و جهانی افشای اعمال او دست بزند، 
درباره اعدامهاى فله ای زندانيان به خارج، بهترين منتظرى به آقای خمينی 

  زيرا: مورد می توانست باشد

  جنايات او را افشاء می کرد - الف

  برمال می ساخت » استكبار« نظام را برای  اسرار حکومتی و  - ب

  چهره کريه  حکومت واليت فقيه را آشکار می ساخت -ج 

 ت قلب، بيرحمی و سنگدلی شخصی او را نشان می داد  وهم قساو - د  

و لذا به اندازه کافی حساست آقای خمينی را برای اقدام فوری و عاجل   
برمی انگيخت » ايادی خود فروخته« برای نجات حکومت از دست به اصطالح 

برنامه  و قرائت نامه در راديو بی بی سی در انتشار به مجرد. و همين هم شد
نامه توهين آميز  ۶/١/۶٨، در روز بعد يعنی۶٨/فرودين / ۵در  شامگاهی

 .عزل آقای منتظری از رهبری به دست آقای منتطری رسيد شداد غالظ و
فرستادن و يا درز پيدا کردن چنين نامه ای به خارج از کشور، و يا  بنابراين،

و بدون و قطعاً . او باشد حتی در داخل نمی توانست از آقای منتظری و يا دفتر
شک از طريق توطئه گرانی که برای تصاحب قدرت خيزش برداشته بودند، به 

  و خدا داناتر است   . خارج ارسال شده است
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 با خمينی وآقای قم نفرازعلمای ٢٥ تبعيد حکمدانستيد، می آيا  
  است؟ بوده رفسنجانی هاشمی محمود امضای

  

چهار محور توطئه و دسيسه هائی که  با به اجرا گذاشته شدن آنها، مرحوم 
منتظری از نظرآقای خمينی صالحيت و مشروعيت رهبری را از دست داد، 

  :  عبارت بودند از

  نفوذ مجاهدين و ليبرالها و نهضت آزادی -١ 

  افشای حکم  اعدام فله ای آقای خمينی درموردزندانيان بوسيلۀ راديو -٢ 
  ی بی سیب

  

  افشای اسرار جمهوری اسالمی بويژه جريان مک فارلين - ٣  

نفوذ و يا رخنه مهدی هاشمی به عنوان يک جانی و جنايتکار در  -۴ 
  دستگاه و بيت منتظری 

در مورد دو محور اول در مقاله قبلی توضيح داده شد و قرار بر اين شد که 
  محور سوم و چهارم که مهمترين عاملی است که برای حذف منتظری به کار 

  . گرفته شد، در اين قسمت توضيح داده شود

اجماالً الزم است که  دو نکته به عنوان اما قبل از توضيح دو محور اصلی 
  :    خوانندگان محترم روشن شده باشدمقدمه بحث  برای 

  

       نيست من با قضاوت - ١

در مورد سيد مهدی هاشمی قصدم پاک و مبرا کردن او از اتهامها،     
بويژه قتلهای قبل و بعد از انقالب که به وی زده شده نيست که اين عمل در 
صالحيت دادگاه صالح و بی طرف است و نه من و نه مجموعه دادگاههای 
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جمهوری واليت فقيه که درحقيقت قوه قضائيه از مهمترين بازوی اجرايی 
خواسته های ولی فقيه که خود طرف اصلی دعوا است، می باشد ونه قوه ای 

اگر اينها به جان و ناموس . مستقل برای اجرای عدالت و دادگستری در کشور
ستانش داد یو مال مردم اهميت می دادند هيچ حرف نبود اما وقتی الجورد

وقتی از دادستانی برکنار و زندانها را از او تحويل می گيرند، آمار زندانيان 
تحويل گرفته با آمار تحويل داده شده ها همخوانی نداشت، يعنی اينکه عده ای 

و آقای خمينی و رؤسای قوه قضائيه خم به ) ۵٠(را زير شکنجه کشته بود 
را حتی بدون محاکمه صوری کشته بسياری  که ابرو نياوردند و يا آقای خلخالی

بود، و بعد هم بعضی ها به او انتقاد کردند، گفت همه اينها به دستور آقای 
خمينی بوده و تازه اگر اينها گناهکار بودند که به سزای اعمال خود رسيده اند 

ً فلسفه آقای و اگر بی گناه بوده اند که به بهشت رفته اند و اين  فلسفه دقيقا
بنابر اين مسئله اتهامهای سيد مهدی و . به جان انسانها استسبت خمينی ن

بلکه هدف ديگری را تعقيب  بعد از انقالب، نه به خاطر کشتن استکشتن قبل و 
سال مصدر امور  ٨يعنی مدت بيش از  ۶۵و اال نبايد او تا سال . می کرده اند

  .  باشد  و اينها ناگهان به فکر جنايات او بيفتند

  خدمت و دوستی لباس رد جاسوسی - ٢ 

       

واليت بر "  برای وادار کردن و در اختيار گرفتن مرحوم منتظری به منظور  
راه و روشهای مختلفی به کار گرفته شد، حتی در لباس  شاگردی و " فقيه

دوستی جاسوس و خط دهنده در بيت و منزلش چه قبل و چه بعد از عزل او از 
مرحوم منتظری اين . نتيجه ای نبخشيدرهبری برای تسخيرش گذاشتند و 

ً آدم رک گوئی بود و آنچه را که حقيقت  ويژگی اخالقی را داشت که نسبتا
و اين عمل برای زعمای جمهوری . تشخيص می داد بی پرده عنوان می کرد

نمونه ای از جاسوسی را که آن مرحوم خود .  اسالمی سنگين و خطرناک بود
موقعی آقای محتشمی وزير : ر نشان می کنمعنوان کرده است در اينجا خاط

کشور بوده، برای پيروزی خط خودشان در انتخابات، استانداران و فرمانداران 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٢٧٩          )جاذ 

بعد از آن شبی به منزل آيت هللا منتظری می رود، مرحوم . را تعويض می کند
من راجع به تعويض بعضی از استانداران اعتراض کردم « :منتظری می گويد

؛ تا "مردم به واليت فقيه رأی دادند نه واليت حاج احمد آقا: " وبه ايشان گفتم
اينکه در جريان قضايای سيد مهدی، روزی که حاج احمد آقا نزد من  آمدند و 
مالقاتی سه ساعته با من داشتند و در حقيقت از من بازجوئی می کردند از جمله 

رأی دادند نه واليت  شما به آقای محتشمی گفته ايد مردم به واليت فقيه: " گفتند
شما به آقای خامنه ای هم گفته ايد من حاضرم با امام : " ، و باز می گفت"احمد

؛ معلوم شد هر دو نفر صحبت "تا لب جهنم بروم ولی حاضر نيستم به جهنم بروم
واضح است که مردم به واليت فقيه : " من به احمد آقا گفتم! مرا منتقل کرده اند
" آيا امام می خواهند جهنم بروند؟: " ؛ احمد آقا گفت"يت شمارأی دادند نه به وال

ايشان نمی خواهند جهنم بروند ولی اين کارها که در زندان به نام : " من گفتم
امام انجام می شود به عقيده من جهنم دارد و من نمی توانم روی آنها صحه 

ری می روشن است که آقايان محتشمی و خامنه ای پيش منتظ) ۵١(» بگذارم 
آمده اند، و به احتمال زياد از او حرف می کشيده و به آقای خمينی و احمد آقا 

  . واحياناً ديگران منتقل می کرده اند

آقای دری نجف آبادی که به عنوان دوست و شاگرد، هم قبل : نمونه ديگر    
و هم بعد از عزل آقای منتظری از رهبری به بيت ايشان راه داشته است و 

مد آقا و آقای خامنه ای و خمينی اطالع رسانی و به عبارت ديگر برای اح
در آن زمان مشهور بود که ايشان در بيت آيت هللا . جاسوسی می کرده است

به گفته خود او مراجعه می کنيم تا ببينيم . منتظری مأمور اطالعاتی بوده است
وت معترف است، نگرانی شديدی که از فاو خود  کم و کيف مسئله چيست؟

ناگهانی آقای خمينی وجود داشت و آقای منتظری صاحب امکانات و اختياراتی 
بوده است، ايشان هم  برای سلب بعضی از اختيارات و امکاناتی که مرحوم 
منتظری داشته  و هم برای اطالع گيری، با صالح ديد آحمد آقا، و آقای خامنه 

به «، و اقدامات  انجام  داده  شده را )۵٢(ای  به دفتر آقای منتظری می رود 
وی سپس ادامه ) ۵٣(» سرعت طی نامه ای به حاج احمد آقا گزارش می کردم

، آيت هللا منتظری به من ۶٨می دهد، پس از جريان نجف آباد در فروردين 
پس از آن، . نزد ايشان مانده و دفترشان را سرو سامان بدهم« : پيشنهاد نمود
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به اطالع رياست جمهوری، آيت هللا خامنه ای، مقام معظم من اين جريان را 
اگر من در دفتر ايشان باشم شايد بتوان : رهبری، و حاج احمد آقا رسانيدم و گفتم

ايشان را برای نظام حفظ کرد و يا حد اقل در برابر حکومت اسالمی قرار 
: ندنگيرد و عده ای از او سوء استفاده نکنند مقام معظم رهبری هم فرمود

اگربشود خيلی خوب است و حاج احمد آقا موافقت کردند و گفتند امام شما را می 
  )   ۵۴(» . شناسد و با اين عمل هم مخالف نيست

در حقيقت آقای دری به آنجا رفته بود که از آقای منتظری سلب اختيارات 
نظر به اينکه در همان زمان شايع بود که آقای دری نجف آبادی مأمور . بکند

  : فوذی در بيت آيت هللا منتظری است، خود به اين مطلب چنين پاسخ داده استن

مسائل و مشکالتی ميان اقای منتظری و نظام وجود داشت که بايد حل می «
مرکز جهانی علوم " به عنوان مثال ايشان رئيس هيأت امناء و پايه گذار . شد

ساخته ...آقای منتظریو يا دارالشفای قم که با پشتکار و همت "...اسالمی بود
سلب اختيارات ...همچنين، وی رئيس هيأت امناء دانشگاه امام صادق بود. شد

من در اين کارها ، مصلحت . آقای منتظری با ظرافت خاصی انجام گرفت
حاال شايد عده ای . اسالم، نظام و حتی خود آقای منتظری رادر نظر  داشتم

تشخيص شرعی و قانونی خودم عمل  بگويند دری مأمور نفوذی بوده، اما من به
افزون بر آنچه گفته شد خود را در لباس شاگرد و مريد و ) ۵۵(» . کردم

دوستی پيش منتظری جا زده و برای رتق و فتق امور دفترش به منظور خط 
!! بنا به گفته و توصيه ايشان. دادن به ايشان در بيت او مشغول کار می شود

داشته از همه چشم پوشی می کند ولی از  مرحوم منتظری امکاناتی را که
واگذار کردن اختيارات دارالشفا خود داری می کند  با وجودی که آقای دری 

» . ساخته شد...دارالشفای قم که با پشتکار و همت آقای منتظری« معترف است 
هميشه می گفت من بابت خريد زمين های « و باز می گويد که مرحوم منتظری

او خانه کوچه ی عشقعلی را به آموزش و . ليون تومان بدهکارممي ۶٠دارالشفا، 
بعد ها « ولی) ۵۶ (» .پرورش بخشيد، اما حاضر به واگذاری دالشفا نگرديد

يعنی اينکه با زور ) ۵٧(» حوزه علميه اختيار دارلشفاء را به عهده گرفت
مرحوم منتظری می  در اين مورد .اسلحه و قدرت از او سلب مالکيت کردند
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همه هستی ام را هم بگيرند به دنبالش راه نمی افتم؛ نه به مال من اگر« :ويدگ
آقای ) ۵٨(» دنيا عالقه دارم و نه به مقام آن، اما بايد تاريخ نوشته و حفظ شود

منتظری که مخالف حذف مرجعيت از رهبری بوده، نامه ای به شورای 
که آن را برساند و بازنگری قانون اساسی می نويسد و به آقای دری می دهد 

باز ) ۵٩(» من زير بار نرفتم و حاضر به تحويل آن نشدم« آقای دری می گويد
به حساب خودش به ايشان توصيه هائی می کرده و وقتی می بينند که توصيه 
هايش که به خدمت آقای خامنه ای و نظام در آمدن است پاسخ مثبت نمی 

ئل سياسی و اقتصادی ادر مورد مسپيشنهاد کردم به هنگام ايراد سخن «  شنود،
و يا صدور اعالميه با پنج نفر از علما مشورت نماييد به عنوان مثال، آيت هللا 
مؤمن، آيت هللا طاهری خرم آبادی، آيت هللا محفوظی و آيت هللا مهدوی کنی را 
به عنوان نمونه نام بردم و اگر ايشان می پذيرفت هم به نفعت نظام بود و به نفع 

در حقيقت مسئول دفتر مرحوم منتظری بوده،  که آقای دری). ۶٠(» بود ايشان
   )۶١. (دفتر منتظری را ترک می کند» تحقق پيدا نمی کند«وقتی می بينداهدافش

آقای دری به درستی نکته ای را در مورد مرحوم منتظری بيان می کند و آن 
و روش ايشان  انتشار خاطرات آقای منتظری نشان می دهد ميان بينش« :اينکه

تفاوت اساسی وجود داشت وعزل ايشان عاطفی ) ره(و با سلوک حضرت امام 
امام به درستی احساس ...و احساسی و يا تحت تأثير مرحوم حاج احمد آقا نبود

؛ در اختيار آقای منتظری و عوامل ايشان قرار گيردی نظام نبايد کردند که رهبر
فروانی برخوردار باشد و به سرعت از ت زيرا رهبر بايد با صالبت و قدر

فراموش کرده  اين مجيز گوی قدرت،) ۶٢(» . ف خود تأثير نپذيردعوامل اطرا
  است که کمی قبل خود بيان داشته که 

اما خبرگان رهبری، هميشه با اين سئوال رو به رو بود که اگر امام دعوت « 
با توجه . واهد شدحق را لبيک بگويد، کار رهبری و زعامت امت اسالمی چه خ

به دليل ناراحتی قلبی، صد در صد قابل ) ره(به اين که شرايط حضرت امام 
) ره(اطمينان نبود، تصميم در باره سرنوشت کشور پس از حضرت امام 

ً تمام کسانی که دغدغه ی انقالب، نظام و . ضرورتی انکار ناپذير بود تقريبا
امت بعد از امام فکر می کردند، واليت فقيه را داشتند، به مسئله رهبری و زع
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«  وی توضيح می دهد که »  حتی بيت شريف امام هم اين نگرانی را داشتند
تأکيد بر جانشينی شخصيتی بود که در زمان خود حضرت امام شناخته شده باشد 

توجه  در آن شرايط با...  ا داشته باشد،و به اصطالح انگشت حمايت رهبری ر
با توجه به موقعيت مبارزاتی، سياسی و حوزوی آقای به مواردی که ذکر شد و 

منتظری، اولين شخصی که برای اين منظور پس از امام مطرح شد، ايشان 
افشای اسرار : حال با توضيح دو نکته فوق به اصل مطلب که) ۶٣(» .بود

  .است می پردازم جمهوری اسالمی بويژه جريان مک فارلين

فارلين مک جريان يژهبو اسالمی جمهوری اسرار افشای - ٣  

به منظور روشنائی انداختن به مسئله فوق الزم است که رابطه جمهوری 
اسالمی حد اقل بعد از گروگان گيری و وارد شدن سران جمهوری اسالمی 

به قرار و مداِر ) آقای خمينی+ دولت رجائی + حزب جمهوری اسالمی (=
ديکته شده  الجزاير که به و زير بار قرارداد ) ۶۴(پنهانی با جمهوريخواهان 

به بعد، کمی توضيح  ۶۴رفتن و از سال ) ۶۵(قراردادوثوق الدوله مشهور شد 
که آقای هاشمی در مقدمه  داده شود و قبل از هرچيز خالصه گزارشی را

، نوشته می آورم و بعد به ترتيب تاريخ بعضی از گزارشهای ۶۵خاطرات سال 
  : مطالب ديگر در پی خواهد آمد روزانه را مطالعه خواهيم کرد و سپس

:خالصه - ١/٣    

مأموران ايرانی تهيه سالح، در روابط خود با دالالن بين المللی فروش « 
سالح، با فردی به نام آقای منوچهر قربانی فر برخورد می کنند و با او 

  .او از فراريان ايرانی بود. معامالتی هم انجام می دهند

آقای قربانی فر می گويد با آمريکائی ها از  ١٣۶۴در تاريخ اول شهريور سال 
زمان رژيم سابق در ايران همکاری داشته، برای تهيه سالح ارتباط برقرار 
کرده و متوجه شده است که آنها دچار مشکل جدی مسائل گروگانهای خود در 
لبنان هستند و نجات آنها می تواند در سرنوشت انتخابات آينده آمريکا، تأثير 

اشته باشد و آنها می دانند که ايران در نيروهای مقاومت لبنان نفوذ دارد اساسی د
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او . و مايلند در مقابل نيازهای دفاعی ايران، نجات گروگانها را به دست آورند
رئيس سنای [ضمن ارسال نامه ای، از جلسه مالقاتش با سران جمهوريخواه 

با مضامين متن گزارشی ] آمريکا و جرج بوش معاون رئيس جمهور آمريکا
  .فوق می نويسد

ايران هم که برای فعال نگاه داشتن رادارها و موشک های فونيکس و تاو، 
پون، نياز شديد به قطعات با خود اين تجهيزات را داشت، آمادگی رهاک و ها

خود را با هدف تأمين اين نيازها و نيز اهداف انسانی نجات انسانهای به گروگان 
  .ن از بدنامی گروگان گيری، اعالن می کندرفته و نيز نجات لبنا

مذاکرات مکرر و طوالنی بين او و آقای محسن کنگرلو مشاور نخست وزير 
ايران، به شروع تحويل سالح و شروع آزادی گروگانها که با تالش زياد 

سوء ظن حاکم بر دو . سرنخی از عوامل ربايش آنها به دست آمده بود، می شود
عتمادی در ميان دو کشور ايران و آمريکا، باعث کندی طرف وديوار بلند بی ا

  .حرکت بود، در حالی که هر دو طرف، نيازمند سرعت عمل بودند

کار داد و ستد به تدريج و کند پيش می رفت، ولی صبر آمريکائی ها رو به 
تمام شدن بود که ريسک سفر مقام عاليرتبه ای مثل آقای مک فارلين را با نام 

دروغگوئی آنها در قيمت اجناس ... رأس يک هيأت پذيرفتندغير واقعی در 
تحويلی و گرفتن چند  ميليون دالر اضافی و نيز آلوده کردن کار با دخالت دادن 

کائی مأموران اسرائيلی، باعث سوء ظن ما شد و به خصوص اينکه هيأت آمري
  .د توافق را با خود آورده بودندهم بخش ناچيزی از اقالم مور

موافقت امام و سران قوا با مالقات و مذاکره با ايشان و انجام مذاکره در عدم 
سطح مديران ميانی، باعث رنجش مک فارلين و ناتمام گذاشتن کار و رفتن او 

  ) ۶۶(» .شد

تاريخ ترتيب به گزارشها نمونه چند - ٢/٣  

حاج يوسف آمد و گزارش تيم خريد اسلحه را «، ۶۴ارديبهشت  ٢١شنبه       
مورد نياز ... مدعی است که آمريکا مايل است اسلحه ها، هواپيما، موشک و. داد
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ما را از طريق شرکت های غير آمريکائی به ما بدهد، ولی ما نمی توانيم باور 
استدالل آنها اين است که آمريکا می ترسد ما اجباراً سيستم نظامی خودمان . کنيم

کنيم به اندازه ای که بتوانيم  را که متکی به اسلحه های آمريکائی است، عوض
. سيستم موجود را حفظ کنيم تحويل می دهند؛ ممکن است نظرشان درست باشد

به هر حال به نفع ما است که بخريم و اجازه داده ايم، ولی امروز و فردا می 
آقای خامنه ای هم در اين باره  تلفنی . به هر حال اجازه را تأکيد کردم. کنند

  .)٩۴اميد و دلواپسی، ص (» .واحدی داريم مشورت کردند، نظر

آقای غالمرضا آقا زاده آمد و گزارشی از رسيدن «  ،۶۴مرداد  ٣١پنجشنبه 
موشک تاو و پيغامی از آمريکا در مورد آمادگی تحويل بعضی از نيازهای مهم 
جنگی در مقابل کم کردن فشار انقالبيون لبنان بر آمريکا و آزادی گروگانهای 

آمريکايی ها می دانسته اند که .) ٢٢۶اميد و دلواپسی، ص (» .ئه دادآمريکا ارا
  .ايران بر آنها نفوذ دارد و احتماالً خط را ايرانيها به آنها داده اند

کنگرلو مشاور نخست وزير ] محسن[عصر آقای «  ،۶۴شهريور  ١جمعه 
که در ماجرای  - قربانی فر] منوچهر[آمد و راجع به آوردن موشک تاو توسط 

] جرج[و آوردن پيام از طرف  –کودتای نوژه، غياباً به مرگ محکوم شده بوده 
اميد و ( ».رش دادرئيس جمهور آمريکا گزا] ريگان[و معاون ] پدر[بوش 

با او برای به تعويق انداختن جورج بوش، همان کسی که .) ٢٢٩دلواپسی، ص 
 .آزادی گروگانهای آمريکائی در ايران رابطه مخفی بر قرار کرده بودند

گنگرلو مشاور نخست وزير ] محسن[عصر آقای « ، ۶۴مهر  ١٠چهار شنبه 
آمد و گفت واسطه نقل کرده که آمريکائی ها فرستادن سالح را مشروط به تماس 

] ريگان[و معاون ] پدر[بوش ] جرج[گروگان در لبنان با" ويليام باکلی " تلفنی
گفتم بگويد که ما چنين رابطه ای با ربايندگان . رئيس جمهور آمريکا کرده اند

نداريم و در صورتی که آمريکا حسن  نيت خودش را ثابت کند، وارد مذاکره 
فردی که آمريکا  شب خبر رسيد که همان. برای حل مشکل گروگانها می شويم

تماس بگيرد از طرف سازمان جهاد اسالمی، به تالفی حمله ] با او[می خواهد 
 .)  ٢٧٠اميد و دلواپسی، ص  (» .اسرائيل به تونس اعدام شده است

به جلسه سران قوا در منزل آقای موسوی «  ،۶۴مهر  ٢۴چهار شنبه 
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ارسال لوازم موشک در جلسه خبر پيغام آمريکائی ها مبنی بر . اردبيلی رفتم
به شرط ازادی تدريجی گروگانهای ... هاگ و هواپيماها و موشک ها و

آمريکائی در لبنان مطرح گرديد و قرار شد گفته شود که قدم اول را آنها 
اگر توانستيم مسلمانهای لبنان را وادار . بردارند، سپس ما وارد مذاکره می شويم

» .دوم حامل لوازم به زمين بنشيند و هکذابه آزادی يکی از آنها کنيم، هواپيمای 
  .)٢٨٨اميد و دلواپسی، ص (

آقای محسن کنگرلو آمد و اطالع داد آمريکا حاضر شده به «  ،۶۴بهمن  ٢٧
اميد و (». فردا می رسد. جای موشکهای هاگ نامقبول گذشته، موشک تاو بدهد

  .)۴١٧دلواپسی، ص 

رش مذاکره با آمريکائی ها را آقای کنگرلو آمد و گزا«  ،۶۴اسفند  ١٠شنبه 
به طور  –اطالعات چندان مهمی نداده بودند و خواستار آمدن به ايران . داد

گفتم اگر می خواهند ما در لبنان . برای بررسی نيازهای جنگی ما بودند –سری 
اميد و (»موشک فونيکس بدهند ١٠٠برای آزادی گروگانهايشان کمک کنيم، بايد 

 .)۴٣۵دلواپسی، ص 

مهر به طور ضمنی می رساند که اگر نه  ١٠اين يادداشت و يادداشت : جهتو
که به  - به گروگان گرفته شده اند،  یبوسيلۀ عوامل اينها در لبنان آمريکائی ها

طوريکه بعداً توضيح خواهم داد، استنتاج اينجانب اين است که گروگانها 
ز آنها دارند و گروگان اطالع دقيق ا –بوسيلۀ عوامل اينها به گروگان رفته اند 

نکته  گزارش تاور نيز چنيندر. گير ها به نوعی با اينها رابطه دوستی دارند
 .  ای آمده و مستفاد می شود

کنگرلو آمد و از پذيرفتن آمريکائی ها ] محسن[آقای« ، ۶۴اسفند  ٢۴شنبه 
در خصوص قطعات موشک هاگ در مقابل کمک به آزادی گروگانهايشان در 

آمريکائی ها اطالع داده بودند که شوروی برای حمله به ايران . لبنان خبر داد
حدس می زنم دروغ است و برای تيره کردن روابط ما با . آماده می شود
  .) ۴۴٩و۴۴٨اميد و دلواپسی، ص ( ».شوروی است

احمد آقا . شب سران قوا مهمان آيت هللا خامنه ای بوديم«  ،۶۵فروردين  ١٣
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پيشنهاد وزير خارجه عمان در خصوص پيغام آمريکا مبنی بر کمک . نيامده بود
ما به آزادی گروگانهای آمريکائی در لبنان در مقابل گرفتن نيازهای تسليحاتی 

که اصل مطلب را قبول داريم، چون از فاز ديگری در جريان با اين. مطرح شد
رئيس جمهور تأکيد بر لزوم عدم .  است، قرار شد از طريق ديگری عمل شود

يأس آمريکا داشتند و من پيشرفت کاری را که از طريق محسن کنگرلو انجام 
قرار شد آقای وحيدی مسئول . می شود، توضيح دادم و مورد تأييد قرار گرفت

العات سپاه، با چهار آمريکائی که به اين منظور به زودی به ايران می آيند، اط
  .)  ۴٧اوج دفاع، مقدمه، ص  (» صحبت کنند

و گزارش داد که آمريکايی ها  کنگرلو آمد] محسن[آقای«  ،۶۵هشت ارديب ۶
می گويند قطعات هاگ آماده تحويل است ولی می خواهند قبل از تحويل با 

ظاهراً آنها به اغراض خاص جريان  یگفتم مانعی ندارد ول. نندکنگرلو مالقات ک
در گذشته هم از اين فيلم ها بازی . را به تأخير می اندازند و حسن نيت ندارند

علی القاعده آنها بايد عجله بيشتری برای آزادی گروگانهای خود در . کرده اند
در صدد اجرای توطئه لبنان داشته باشند؛ يا در داخل خودشان مشکلی دارند و يا 

بايد با هوشياری  برخورد کرد و نبايد هيچ قولی در باره گروگانها . ای هستند
داد و فقط گفته شود که اگر با تحويل قطعات هاگ، حسن نيت خود را ثابت 
کردند، ما برای نجات گروگانها شروع به اقدام می کنيم و پس از اقدام می توانيم 

  .)٧٨-٧٩دفاع، مقدمه، ص  اوج(» بگوئيم چه می کنيم 

آقای محسن کنگرلو اطالع داد که هواپيمای «  ،١٣۶۵خرداد  ۴يکشنبه 
که با پاسپورت ايرلندی آمده اند و به نام  –حامل قطعات گران قيمت آمريکايی 

به آقای دکتر روحانی گفتم که برای . در فضای تهران است –ايرلندی هستند 
افطار مهمان نخست ... اکرات همکاری کنندکنترل قطعات و اداره سياسی و مذ

و احمد وحيدی مسئول ] مشاور نخست وزير[آقايان محسن کنگرلو . وزير بوديم
يک چهارم قطعات . گزارش وضع هيأت آمريکائی را دادند. اطالعات سپاه آمدند

آقای مک فارلين مشاور ويژه ريگان و شخصيت . هاک درخواستی را آورده اند
برای سران ما کلت و شيرينی، هديه . آمريکا در هيأت اندهای حساس ديگر 

 .آورده اند و خواهان مالقات با سران هستند
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قرار شد هديه را نپذيريم و مالقات ندهيم و مذاکره را در سطح دکتر هادی و 
دکتر روحانی و مهدی نژاد مخفی نگهداريم و مذاکرات محدود به مسئله 

. دادن قطعات هاک و چند قلم ديگر اسلحه باشدگروگانهای آمريکائی در لبنان و 
می خواهند يک نفر دائماً . آنها بيشتر خواهان مذاکره در مسائل کلی سياسی اند

اين را هم . در هواپيمای خودشان برای تماس با خارج از طريق ماهواره بماند
سپس با اصرار آنها قبول شد که مشورت و تماس، در موارد لزوم . قبول نکرديم

بنا بود درجائی غير از هتل اقامت کنند، اما چون جای مناسبی . ه هواپيما بروندب
به مأموران اطالعات سپاه گفته شد که آنها را . نبود در هتل آزادی مانده اند

  .)١٠٧-١٠٨اوج دفاع، ص (» . حفاظت کنند

انجيل حاوی پيام رونالد ريگان «  :در پاورقی همين صفحه آمده است: توجه
مهور اياالت متحده آمريکا که از کانال ديگری به مقامات ايران اهداء رئيس ج

شده بود، در مرکز اسناد، کتابخانه و موزه رئيس جمهور در رفسنجان نگهداری 
  ».می شود

برابر گزارش تاور، در مالقات هيأت آمريکائی در فرانکفورت با مقامات     
، هيآت ١٣۶۵مهرماه  ١۵تا  ١٣برابر با  ١٩٨۶اکتبر  ٧تا  ۵ايرانی در 

امريکائی انجيلی را به مقامات ايرانی هديه می دهند و مقامات ايرانی نيز قرآن 
سير تحول سياسيت آمريکا در ايران، کتاب سوم، از . (به ريگان هديه می دهند

بنا به گزارش  .)٢٧ابوالحسن بنی صدر، ايران گيت، چکيده گزارش تاور، ص 
انجيل با امضای ريگان  توسط اليور نورث به  آقای هاشمی رفسنجانی هديه

   .)٢۴١اوج دفاع، ص  .(علی هاشمی رفسنجانی داده شده است

از طريق . ظهر، علی اخوی زاده که از اروپا برگشته آمد«  ،۶۵شهريور  ٨
خواستار . کاردارمان در لندن، دو نفرازمقامات آمريکائی با او مالقات کرده اند

رفع تيرگی روابط شده اند و ازما برای آزادی گروگان هايشان در لبنان استمداد 
. نشان داده اند کرده اند و درمورد جنگ ازموضع قبلی دشمنی شان با ما نرمشی

توسط احمد آقا به . در مورد  کانالهائی که در گذشته به ما پيغام داده اند، پرسيدند
گفتم متن اظهارات آنها را بنويسد که در جلسه سران . حضرت امام گزارش دادم

  .)٢۴١اوج دفاع، ص ( ».قوا مطرح کنيم
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کائی ها را گزارش کامل پيام آمري... احمد آقا آمد«  ،۶۵شهريور  ٨شنبه 
  .)٢۴٢اوج دفاع، ص (» .منتقل نمايد مگرفت تا برای اما

درمورد مراحل . آقايان رفيق دوست ومهدی نژاد آمدند«،۶۵آبان  ۶سه شنبه 
اوج دفاع، (» .آزادی گروگانهای آمريکائی درلبنان ونيازهای تسليحاتی بحث شد

  .)٣٢۵ص 

عصرآقای احمد عزيزی رئيس کميسيون سياست « ،۶۵آبان  ٧چهار شنبه 
خارجی مجلس آمد و راجع به شايعه آمدن مک فارلين به ايران توضيح خواست؛ 

 .)٣٢٧اوج دفاع، ص (» .توضيح دادم

اخوی  –آقای محسن رضائی آمد و برای توجيه فرستادن علی «  ،۶۵آذر ۵
نانی حرف زد که قانع برای مذاکره با آمريکائی ها در مورد گروگانهای لب -زاده

اما از جهتی  به ايشان حق دادم، زيرا . کننده نبود و گفتم اشتباه کرده است
احساس نياز به سالح را بيشتر از ديگران دارد و از طرفی فاز اول در آستانه 
بن بست است وفکر کرده با درصحنه قرارگرفتن برادرزاده من، پيشرفت کار 

  .)٣۵۶ اوج دفاع، ص(» .بهترخواهد بود

در مورد مالقات دوم علی هاشمی با آمريکائی . احمد آقا آمد«  ،۶۵آذر  ١٠ 
ها که با دستورآقای محسن رضائی انجام گرفته بود، بحث و قرار شد به سران 

  .)٣۶٠اوج دفاع، ص (» .قوا هم بگويم

از شيوع سفرمک فارلين به ايران به . حاج احمد آقا آمد«  ،۶۵آبان  ١٠شنبه 
انحرافی نگران است وپيشنهاد داشت که آن را به گونه ای واقعی که  گونه ای

برای ما پيروزی است وبرای آمريکا يی ها خفت و شکست مطرح کنيم، پيش از 
باشد  قرارشد فردا شب جلسه سران درمنزل ما.آنکه دشمنان سوء استفاده کنند

  .)٣٣٠اوج دفاع، ص (» . وموضوع بحث همين باشد

درباره کيفيت اعالن . ظهرآيت هللا خامنه ای آمدند« ،۶۵آبان  ١٢ دوشنبه
اوج دفاع، (».توافق حاصل شد. قضيه آمدن مک فارلين به ايران بحث کرديم

 .)٣٣٢ص 

اگر مسئله مک فارلين، مسئله ای عادی روشن بود، چه نيازی داشت که  -س
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ده اند در باره چگونگی اعالن آن بحث و با هم توافق کنيد؟ معلوم است که فهمي
که با لو رفتن مسئله، َگند قضيه در آمده  و حاال بايد به نوعی اين گند را 

 .بپوشانند و آن را رفع و رجوع کنند

درباره جنگ ونيازها و ارز و مطالب . ظهردکتر روحانی آمد «، ۶۵آبان  ١٣
دکترهادی برای مشورت در مطالب سخنرانی عصر . سخنرانی عصرمذاکره شد

آمدن مک . آبان مقابل مجلس، سخنرانی مبسوطی ايراد کردم ١٣درمراسم .. آمد
نظر . فارلين به ايران را خوب توضيح دادم و استيصال آمريکا را تشريح کردم

  .)٣٣۵اوج دفاع، ص (»  امام هم اين بود که حقايق جريان به مردم گفته شود

 :چند توضيح

اعضای مذاکره کننده با آقايان دکتر دمحم علی هادی و دکتر روحانی از  -الف
مک فارلين و هيأت همراه بوده اند، بنا براين با هر دوی اينها مشورت شده که 

قبالً هم در اين مورد با حاج احمد آقا و آقای . چگونه مسئله پوشانده شود
  .خامنه ای مشورت و همآهنگی شده بود

رانی اگر به واقع آمريکائی ها به استيصال افتاده بودند و شما نگ - ب
عصارۀ ملت « که به گفته آقای خمينی) ۶٧(نماينده  ٨نداشتيد، چرا وقتی 

در باره مک فارلين از وزير خارجه سئوال کردند که به مجلس بيايد  ، »هستند
لحن «  : وتوضيح بدهد، همين آقای خمينی به شدت به آنها حمله کرد و گفت 

«  ه حمله شد يد  بوده وشما هم خود معترفيد ک. »شما از اسرائيل تندتر است
  » .آنها خيلی ترسيده و سئوالشان را پس گرفتند

اگر شما و امام می خواستيد به مردم حقايق را بگوئيد، ديگر آن چه  -ج 
مجلس آورديد؟ و تازه گزارش تاور و تحقيق ، نماينده ٨بالئی بود که بر سر 

  .کنگره آمريکا دروغ های شما را رو کرده است

در جلسه علنی، نمايندگان با اهرم سخنان امام، تهاجم «  ،۶۵ آذر ٢يکشنبه 
شديد به هشت نفر سئوال کننده و خط آنها داشتند و من پيش از دستور، صحبت 

اوج (» .آنها خيلی ترسيده و سئوالشان را پس گرفتند. ماليمی در اين باره نمودم
  .)٣۵٢دفاع، ص 
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 اره رسوائی کاخ سفيدگزارش کميسيون تاور در ب«  ،۶۵اسفند  ٨جمعه 
من هم در نماز جمعه . س همه اخبار استآمريکا در رابطه با ايران، در رأ

امروز در باره تأييد شدن اظهارات ما در اين گزارش و انتقاد از بيانيه ديروز 
  .) ۴٨٣اوج دفاع، ص (» . ريگان صحبت کردم

:تاور گزارش مورد در مختصری  

نفره  ۵آمده است که رفتن هيأت در اين گزارش، به طور مشخص  -١
آمريکائی به رياست مک فارلين به تهران با توافق قبلی و برای حل تمامی 

  .اختالفات بوده است

قرار بوده که جريان سری بماند تا جمهوری اسالمی زمينه آشکار کردن  -٢
  .روابط ايران و آمريکا را فراهم کند

هواره خود به واشنگتن دائم روز در تهران بوده و از طريق ما ۴هيأت  -٣
  .ساعت با هم مذاکره داشته اند ١۵جلسه و حدود  ٩در تماس بوده اند و 

هاشمی رفسنجانی ودارو (= راميانه روها ،قراربوده که آمريکائی ها -۴
  .حمايت کنند، )مهدی هاشمی، منتظری ودارو دسته(=  درمقابل تندروها، )دسته

به ايران می رود، ايران در وضعيت که هيأت آمريکائی   ۶۵در سال  -۵
اين هم حقيقتی است، که اگرغلوکردنها و . نظامی غم انگيزی بوده است

نادرستيهای هاشمی رفسنجانی را از گزارشهايش حذف کنيم اين حقيت کامالً 
اينها را هم که حذف نکنيم آنچه کمتر از دو سال بعد اتفاق افتاد و . آشکاراست

  .نوشانده شده، همين حقيقت را حکايت می کند به آقای خمينی جام زهر

هم اسرائيل درمرکزاين مذاکرات قرارداشته وهم هيأت ازاسرائيل به تهران -۶
  .سفر کرده و هم بخشی از اسلحه ها از اسرائيل خريداری و ارسال شده است

هيأت آمريکائی متوجه شده است که روابط پنهانی آمريکا و ايران در  -٧
  .جانشينی خمينی، نقش مهمی بازی کرده است جنگ قدرت برای

البته از هوچی گری های آقای هاشمی رفسنجانی که بگذريم، از  -٨
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نفره آمريکائی به رياست مک  ۵گزارشهايش آشکار است که سفر هيأت 
فارلين به تهران با توافق قبلی دو طرف صورت گرفته و اسرائيل هم در ماجرا 

  .   شرکت داشته است

» گزارشی از ماجرای مک فارلين«آقای هاشمی حقيقت ديگری نيز در  -٩ 
از طرف ديگر، مسئله تأمين اسلحه هر چند برای ايران مهم «  :آشکار ساخته 

. و حياتی بود، اما در حدی نبود که ايران هر شرايطی را از سوی آمريکا بپذيرد
ان باز می گشت و اين امر در درجه اول به سياست های اصولی و عقيدتی اير

  .از طرف ديگر به اين واقعيت که ايران خود در صدد توليد اين سالحها بود

يکائی ها شايد با قيمت ت که خريد اين سالحها از خود آمرالبته واقعيت اين اس
و ) ۶٨(» . کمتری عملی بود تا پس از چند دست چرخيدن در ميان واسطه ها

متری عملی بود که از خود آمريکائی ها اين است آن حقيقت که با قيمت بسيارک
در جريان همين مسئله به قول خودتان . بخرند تا از واسطه های مختلف

هيئت برای بررسی اين مسئله تشکيل دادند و شما حتی ترجمه  ۵ ها آمريکائی
«  :وی امروز می گويد. آن گزارشها را به درستی جرأت نکرديد انتشار دهيد

اما آقای رجائی از جانب » ای ايران مهم و حياتی بود تأمين اسلحه هر چند بر
 ۴و زمانی که آمريکا حاضر شد  ۵٩خامنه ای در سال  -هاشمی -باند بهشتی

شرط آقای خمينی را برای آزادی گروگانها بپذيرد و اسلحه های خريداری شده 
 باوارد معامله پنهانی  ان ارسال کند، برای شکست بنی صدررا هم به اير

بات آمريکا به تعويق اوگانها را تا بعد از انتخيخواهان شدند و آزادی گرجمهور
 :در آن زمان از جانب اينها می گفت دو آقای رجائی منصوب اين بان دانداختن

مليون دالر اسلحه در آمريکا دارد آيا شما سعی می کنيد که  ۴٠٠ايران  -س«
   اين وسايل را بگيريد؟

. آمريکا به کشور ما تعهدات و بدهی زيادی دارد. اين مسئله مهم است -ج
تانک ادامه نمی  همانطوريکه بارها اعالم کرده ما جنگ را به اتکای هواپپما يا 

هرگاه اين وسايل را . دهيم و خود را اصوال ً نيازمند به اين وسايل نمی دانيم
د که نخواهد اگر آمريکا نده. خواهيم داد بگيريم با هواپيما و تانک به جنگ ادامه 

داد ما به اتکای به اسلحه ای که خود می سازيم ولو ابتدايی جنگ را تا نابودی 
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خفت و با جنگ را ادامه دادند اما )  ۶٩(» .خواهيم داد کامل دشمن ادامه 
  . خواری جام زهر را هم در شکست به آقای خمينی نوشاندند

. خست وزير آمدکنگرلو مشاور ن] محسن[آقای « ، ۶۶فروردين  ۶پنجشنبه 
چند نامه از منوچهر قربانی فر آورده؛ او دست بردار نيست و طلبکاری می 

به خاطر گران حساب شدن سالح های آمريکا در جريان مک فارلين، . کند
مبلغی از طلب ادعائی آنها داده نشده و آقای قربانی فر می گويد از جيب خودش 

  .)۴٢دفاع و سياست، ص (» .داده است 

آقای هاشمی در گفتگو با روزنامه «  ، آمده است که۶۶يبهشت ارد ١٣
هيچ گروهی جز گروه مک فارلين به ايران نيامده است و اين : " گفت...آبزرور

آنها با نمايندگان خريد اسلحه ...گروه هم مخفيانه و غير قانونی به ايران آمده بود
روشن شده است، آن ما مالقات کرده اند و در ارتباط با آمريکائيان هم اينک 

زمان هم که آنها می کوشيدند با ما رابطه بر قرار کنند، دست از شيطنت ها و 
کلک های خود برنداشته بودند، حتی در رابطه با قراردادها نيز آنها ما را فريب 

دفاع ( ».گرانفروشی کردند و کوشيدند اسرائيل را هم در قضيه وارد کنند. دادند
  .)٩٢و سياست، ص 

«  ر همين گزارش کلی دروغ نهفته است ولی باز اعتراف می کند کهد    
گوبلز هم بايد می آمد و » .حتی در رابطه با قراردادها نيز آنها ما را فريب دادند

اينقدر برای ديگران شعور قائل نيست . از اينها درس دروغ گفتن می آموخت
ود، اوالً چرا با آنها که اگر هيأت بدون توافق قبلی و مخفيانه به تهران آمده ب

ً وقتی هوامذ قطعات اسلحه  ۵/١پيمای غول پيکری با اکره می کرديد و ثانيا
نفره به تهران می آيد و شما  ۵به جز خدمه هواپيما با هيأت های درخواستی و 

محافظت کنيد و در جنگ  مرزهاوجه نمی شويد، چگونه می توانستيد ازمت
قدرت  ی ها و غلوکردنها  برای انحصار پيروز شويد؟ و همين نوع  دروغگوئ
  .کار شما  در جنگ به شکست انجاميد

سپس آقايان عليرضا معيری، دمحم علی هادی، «  ،۶۶فروردين  ٣١دوشنبه  
سيد علی اصغر حجازی و فريدون مهدی نژاد، اعضای کميسيون مشورتی 

د و گزارش کار و ترجمه جزوه گزارش تاور را آوردن. مسائل آمريکا آمدند
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قرار شد دوباره و با صراحت . مشکل ادامه تعمير موشک های فونيکس را گفتند
آقای نخست وزير سئوال مبهم کرده . و توضيح، موضوع را از امام سئوال کنيم

 )٧۴دفاع و سياست، ص (» . اند و جواب هم ابهام دارد و هم مشکل زا است

ی مصاحبه ای که مسئوالن روزنامه اطالعات برا«  ،۶۶مرداد  ١٧شنبه  
اين کتاب برای . قرار است در مقدمه ترجمه گزارش تاور چاپ شود، آمدند

دفاع و (» .پاسخگوئی به تبليغات گمراه کننده گزارش تاور تهيه می شود
 .)٢١٨سياست، ص 

آقای دمحم حسن زورق مترجم .  بگوئيد فاش کردن روابط شما با آمريکائی ها 
با شما مشورت کرد و جزوه ترجمه را برای  هم در باره ترجمه گزارش تاور

دفاع و سياست، . (شما آورده بود که چگونه ترجمه بشود، مشورت کرده است
 )٣٩۶- ٣٩٧ص 

در باره ترجمه . زورق آمد] دمحم حسن[شب آقای «  ،۶۶آذر  ٢٠جمعه 
دفاع و سياست، (» . گزارش تاور مشورت کرد و جزوه ای برای ديدن من آورد

 )٣٩۶- ٣٩٧ص 

-۶٧٠در صص  ١٣۶۶کارنامه و خاطرات سال » دفاع و سياست(« ر کتابد
از ماجرای مک فارلين آمده است که چند نکته گويائی در آن  یگزارش ۶۶٧

 :آمده است

در نهايت اين ايران بود که توانست در رسوايی کاخ سفيد، آمريکا را هم ... «
يل گزارشها و تحليل به همين دل. در بعد نظامی و هم در بعد سياسی شکست دهد

هايی در اين زمينه توسط آمريکايی ها منتشر شده است، از جمله گزارش تاور، 
کميته از  ۵در آمريکا پس از اين جريان .... بيشتر برای کتمان اين شکست است

سوی دولت، کنگره، سنا و دادستانی برای بررسی موضوع تشکيل شد و هر 
يف خود گزارش مشروح و مکتوبی از يک از کميته ها نيز با توجه به وظا

منتشر ) گزارش تاور و والش ( ماوقع تهيه کردند و دو مورد از اين گزارشها 
 .اما در ايران گزارش مکتوبی از اين جريان منتشر نشد. هم شد

و سر انجام اينکه نکته مهمی که عامل اساسی بهره گيری ايران و خسارت 
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که در ايران سران قوا و شخص امام راحل آمريکا از اين جريان بود، اين است 
از ابتدا تا آخر در جريان امور بودند و هيچ اقدامی برخالف مقررات کشور 

أمين نيازهای دفاعی و رفع گرفتاری دادند؛ ضمن اينکه دو هدف اساسی تانجام ن
  .)۶٧٠و۶۶٩دفاع و سياست، ص (». انسان های ربوده شده را دنبال می کردند

  

  :چند توضيح

 خامنه ای، موسوی اردبيلی، هاشمی رفسنجانی، آقای خمينی ، احمد آقا، -١
از سپاه هم  نخست وزير، دمحم علی هادی، حسن روحانی، غالمرضا آقا زاده، 

فريدون مهدی نژاد، رفيق دوست، ، کنگرلو مشاور نخست وزير، احمد وحيدی
جز آقای همه در جريان بودند به هاشمی رفسنجانی، علی  و محسن رضائی،

 .منتظری قائم مقام رهبری که مسئله از او پنهان شده بود

«  ما: وی می گويد. ببينيد دروغگويان چقدر با وقاهت حرف می زنند -٢
وقاهت از اين . داديم» آمريکا را هم در بعد نظامی و هم در بعد سياسی شکست 

نوشانده اند، باالتر می شود که جنگ را باخته و جام زهر را هم به آقای خمينی 
  .باز هم می گويد، ما آمريکا را در بعد سياسی و نظامی شکست داديم

در ايران سران قوا و شخص امام «  تکرار می کند که  غباز هم به درو -٣
راحل از ابتدا تا آخر در جريان امور بودند و هيچ اقدامی برخالف مقررات 

چرا با وکالی مجلس خود اگر شما راست می گوئيد پس . »کشور انجام ندادند
د نه روزنامه آزادی هست و نه کسی ر را کرديد؟ نظر به اينکه می دانآن رفتا

  . دنگونه با وقاهت و دروغ حرف می زنجرأت حرف زدن دارد اي

جنگهای سری اثر باب و و داود  –ترجمه سانسور شده کتاب نقاب يا سيا  -۴
داد و با وجودی که اين را  روزنامه اطالعات به صورت پاورقی انتشار 

روزنامه و آقای هاشمی رفسنجانی چند نوبت وعده داد ند که ترجمه گزارش 
تاور را منتشر خواهند کرد، هنوز که هنوز است اجازه انتشار پيدا نکرده و 

  .مانند اسناد قرارداد الجزاير، اجازه انتشار پيدا نخواهد کرد
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    ايرانی فارلين مک از داستانی  

  

آقای دکتر دمحم علی هادی که يکی از افراد مذاکره کنند با مک فارلين و       
در بين مردم و حتی خودی ها به . هيأت همراه و ساير آمريکائيان بوده است

بعد از آزادی اينجانب از زندان روزی در سال . مشهور شد» مک فارلين«آقای 
د و به من گفت بيا به منزل ما آم) مرتضی نيلی(= ، آقای سرهنگ نيلی ۶۶

با اينکه من از رفتن به اوين بدم می آمد ولی . برويم زندان اوين من کاری دارم
در آنجا پيش دوستان و يا کسانی که آقای نيلی با آنها کار . با  او به اوين رفتم

در اتاقی که ما رفتيم و چند نفر ديگر هم بودند، آقای نيلی تا . داشت رفتيم
که هم من . »آقای مک فارلين سالم«  :ر هادی افتاد، گفتچشمش به برادر دکت

اولين بار اين را می شنيدم متعجب شدم و تا آن روز هم نمی دانستم آقای دکتر 
د از اين گفته آقای نيلی، برادر دکتر بع. زو تيم مذاکره کننده بوده استهادی ج

اين  هادی پيش من نشست و گفت آقای جعفری، برادر من می خواست که با
به او . عمل خود مشکل ايران و آمريکا را حل کند، آيا او کار بدی کرده است

گفتم که اگر حقيقتاً می خواسته که اين مسئله ساختگی و دشمنی با آمريکا حل 
  .  کار بدی نکرده است! شود، و ايران از اين محاصره جهانی رها شود، خير

آقای دکتر هادی ذکر شود  نکته ديگری که همين جا الزم است در مورد    
از جمله اتهام سيد مهدی جعل سند و پخش اعالميه عليه او و اسناد : اينکه

در   حسب پرونده سيد مهدی هاشمی. مربوط به همکاری او با ساواک است
  : ضمن تکذيب اين اتهام اظهار می دارد ٣جلد  ۴۴٣صفحه 

گونه حركتهاى موذيانه اين بود كه جناح راست قصد دارد با اين    تحليل من« 
دستگى و اختالف ايجاد نمايد لذا احتمال دادم بخشى از    در جناح چپ دو
مانند اسرافيليان و كاشانى و ) اسالمى    حزب جمهورى( نيروهاى حزب 

 .بادامچيان اين كاره باشند
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سپس با ذكر قرائن و شواهد متعددى آقايان مومن و دمحم يزدى را در اين    
تدريجا معلوم شد كه واقعا اسناد مزبور توسط : گويد داند و مى ل مىدخي   امر

  )٧٠(» .جناح چاپ و نشر گرديده است    همين

آقاى دكتر هادى نجف آبادى از جمله « :اصل قضيه هم درست بوده است
دارو دسته  سپس از آن لباس خارج شده ولی از افرادى است كه قبالً معمم بود و

ولى بعد از پيروزى انقالب و كسب . دمحم منتظرى بوده استآقای منتظری و 
وى در زمان شاه با ساواك . در سلك ديپلمات در آمده استباال بعضى پستهاى 

همكارى داشته است و چون چند صباحى در پاكستان بوده و در آنجا همكارى 
كرده است، اسناد مربوط به همكارى وى با ساواك در سفارت ايران در  مى
ستان موجود بوده است و بنا به گفته يك مقام عاليرتبه وزارت خارجه، پاك

دوستان وى آقاى جواد منصورى و آقاى انصارى از دفتر آقاى خمينى به 
البته اسنادی ) ٧١(» .برند روند و اسناد وى را برداشته و از بين مى پاكستان مى

اده که برای از که در اين مورد  در ساواک ايران بوده به دست بعضی ها افت
و هنوز هم هر از گاهی . ميدان بدر کردن رقيبان خود آن را انتشار داده اند

به نام سند همکاری با ساواک  یبرای از بين بردن شخص و يا رقيبی، سند
  .انتشار می دهند

بودن ساوکی و ساواک با همکاری مورد در اطالع چند  

  

با ساواک همکاری  حسب نوشته آقای منتظری آقای واعظ طبسی هم      
آقای حاج سيد عباس قوچانی يکی از فضال و مبارزين حوزه   .کرده است

و هنگامی که من در طبس تبعيد بودم به ديدن من آمد و در «  علميه مشهد بود
و تا اينکه انقالب شد ...طبس منبر رفت، منبر ايشان هم جالب و جذاب بود،

ايشان از قرار مسموع با آقای طبسی در ارگانهای جديد انقالب همياری می کرد 
ايشان تصميم گرفته بود که به . ولی پس از مدتی بين آنها اختالفی پيدا شده بود

به من گفتند سيد عباس ...جبهه برود، به قم آمده بود خواسته بود مرا مالقالت کند
پس از . م بگوئيد عصر تشريف بياورندگفت...نامی تقاضای مالقات کرده است
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ساعتی آمدند و گفتند ايشان رفتند و گفتند من عازم جبهه می باشم و اين کاغذ ها 
وقتی من نامه ها را مالحظه کردم متوجه شدم که . را دادند که به شما بدهم

پس از چندی ...ايشان آقای حاج سيد عباس قوچانی بوده اند و خيلی ناراحت شدم
بيشتر نامه هائی که . د ت ايشان از جبهه آمد و بر تأثر من افزوده شدخبر شها

در ساواک بود که من ديدم مطالب ... آقای ...ايشان آورده بود فتوکپی پرونده
است و باالخره من برای حفظ حيثيت ... ناجوری در آنها هست و به ضرر آقای 

مور در پرونده و ايشان آنها را پاره کردم، زيرا توجه داشتم اين قبيل ا
بازجوييهای بسياری از افراد وجود دارد، ولی متأسفانه آقايان کوچکترين چيزی 

  ) ٧٢(» .را که در پرونده اشخاص پيدا می کنند افراد را از هستی ساقط می کنند

همچنانکه غير مستقم، مرحوم منتظری خاطرنشان کرده اند، بسياری به     
در پرونده آنها چيزهائی از قبيل توبه نامه و  و يا نوعی پرونده ساواکی داشته

  . وجود داشته است... يا اعتراف، و 

انقالب آقای ثروتی از بنا به گزارشی که به دستم رسيد، بعد از پيروزی 
ليست بزرگی ازاسناد ساوکی ها را در اختيار آقای منتظری می ساواک قم، 

ا هم همکار بودند، به گذارد، و چون در آن زمان همه ظاهرا در يک خط و ب
احتمال زياد از اين اسنادی که ثروتی تحويل آقای منتظری داده بود، مطلع شده 

افزون بر اين بنا به . و بعد از مدت کمی، او را به جوخه اعدام می سپارند
بخشى از پرونده « گزارش کتاب واقعيتها و قضاوتها، بعد از پيروزی انقالب 

ز اين پرونده ولی او هر گز ا» منتظرى منتقل شده  هاى ساواك به بيت آيت هللا
  . ه ه نکردها عليه کسی استفاد

به نامه نوشتند تا آزاد ز روحانيون و غير روحانيون كه توديگر ا   دهها تن    
آقايان واعظ، طبسى و پرورش  و يك گروه هفتاد نفره ديگر كه    مانند: شوند

به كرده بودند وعكس دسته جمعى آنها در تواز آغاز انقالب    حدود يك سال پيش
رژيم شاه چاپ شدوآقايان كروبى،انوارى وعسگراوالدى    صفحه اول مطبوعات
اينها و بسياری ديگر از روحانيون حقوق بگير ) ٧٣ (نيز جزو آنان بودند

اما در . تاكتيكى زده اند   گفته می شود، اينها  دست به اقدامات ساواک بوده اند،
  !!و نمی تواند تاکتيکی باشد؟مهدی چيز ديگری بوده است رد سيد مو
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گروه زيادى از روحانيون كه از دولت به نحوى : نکته مهم ديگر اينکه    
اند و ليست آنها در نخست وزيرى، ساواك،  بانك مركزى،  گرفته مواجب مى

موجود بود، همه آن ليست ها از بين رفت و يا مخفى شد، و هرگاه الزم ... و
آقای دکتر يزدی خود چند بار . د بعضى از آن نام ها از پرده برون خواهد افتادآي

ر گرفته، ليستی از عنوان کرده که موقعی که مرکزساواک را در اختيا
به عناوين مختلف از ساواک و يا نخست وزيری پول می گرفته روحانيونی که 

ينی تحويل داده وی ليست را برداشته و به آقای خم. اند، در آنجا بوده است
 آقای عليرضا نوبری رئيس کل بانک مرکزی از دوستان ما هم ). ٧۴ (است 

. يك نسخه از اين ليست را به من بده: ليستى از اينها را  در اختيار داشت گفتم
وى از تحويل دادن آن ليست به من طفره رفت و گفت كه ليست را به آقاى بنى 

آقاى خمينى . كه برسر آن ليست چه آمد صدر خواهد داد و سرانجام معلوم نشد
شد را  هم هر ليست يا سندى كه مربوط به روحانيون در رژيم گذشته مى

در بدو امر هم ظاهراً براى ) ٧۵. (شود گفت كه رسيدگى مى گرفت و مى مى
رسيدگى و بستن دهان ديگران، دادگاه در بسته ويژه روحانيت تشكيل داد كه 

يكى دو نفر از آن افراد كه با رژيم جمهورى كنار  در آن دادگاه نيز گهگاهى
نيامده و يا خيلى در بين جامعه بدنام شده بودند را خلع لباس كرد و سپس 
همين دادگاه ويژه بصورت يكى از ارگانهاى سركوبگر روحانيون مخالف واليت 

آيا اينها در مورد ساواکی بودن و همکاری سيد  .فقيه و مدافع آزادى در آمد
ی باساواک به دنبال عدالت بودند؟ شايد ازخواندن  دو اطالع زير مات و مهد

  :مبهوت شويد

نفر ار مدرسين قم و آقای  ٢۵آقای محمود هاشمی رفسنجانی، حکم تبعيد  
  :خمينی را امضاء کرده است

و شهربانی قم می به ساواک  را ظری و صالحی نجف آبادیآقای منت     
نفر از  ٢۵متوجه می شود که تصميم گرفته اند که در آنجا منتظری . برند

ربانی شيرازی، مشکينی، فاضل لنکرانی، (مدرسين و فضال را تبعيد کنند 
) صادق خلخالی، ربانی املشی،  تهرانی، مؤمن،  يزدی، موالنا و افراد ديگر

  :مرحوم منتظری چنين توضيح می دهد
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ايد فرماندار قم امضاء می از قراری که نقل شد حکم تبعيد را طبق قاعده ب« 
منتها آن وقت فرماندار قم در قم نبود، بعضی می گفتند تعمد داشته که در . کرد

قم نباشد تا اين حکم تبعيدها را امضاء کند و قهراً معاون او امضاء کرده بود؛ 
  .مدت تبعيدی من سه سال تعيين شده بود

معاون فرماندار که احکام را امضاء کرده بود، آقای محمود  ،بر حسب منقول
هاشمی رفسنجانی بوده که قبالً طلبه و معمم بود نزد من هم درس خوانده بود، 
منتها شرايط به نحوی بود که جرأت تخلف نداشته است، بعد از انقالب آقای 

ون پشتش خلخالی می خواست او را تعقيب کند، ولی من به او گفتم نمی توانی چ
محکم است؛ و ذاتاً محمود مرد خوبی بود، منتها در آن شرايط زور حاکم بود و 

  ) ٧۶ (» .ساواک مافوق همه دستگاههای دولتی محسوب می شد

طبق اطالعی که به دستم رسيد، : در همين جا اين نکته را هم اضافه کنم    
مضاء کرده حکم تبعيدی آقای خمينی را هم آقای محمود هاشمی رفسنجانی ا

طبق قرار و قاعده احکام تبعيدی و از اين قبيل در جلسه تأمين شهر که . است
از فرماندار، رئيس شهربانی، رئيس ژندارمری و رئيس دادگستری تشکيل می 

در موقعی که می خواستند آقای خمينی را تبعيد کنند، . شد، به امضاء می رسيد
می رفسنجانی  معاون فرماندار قم فرماندار غائب بوده است و آقای محمود هاش

قابل ذکر است که در همان موقع آقای مهدی هادوی . حکم را امضاء کرده است
که رئيس دادگستری قم بود، حکم را امضاء نکرد و از کار برکنار شد و بعد  از 
انقالب هم به همين علت آقای خمينی او را به عنوان اولين دادستان کل انقالب 

شن است که هر جنايت کاری که نزد اينها باشد، معصوم می رو. منصوب کرد
گردد و هر معصومی که مخالف انحصاری قدرت اين دسته باشد،کافرحربی و 

برای مثال آقای منوچهر قربانی فر که واسطه . ذی الجوشن می شود بن شمر
اصلی خريد اسلحه ازآمريکائی ها و فراهم کردن مقدمات سفر هيأت آمريکا به 

تماس بوده و به ايران  و دائم با آقای محسن کنگر لو مشاور نخست وزير در 
غياباً به «  و) ٧٧ (رهبر تدارکات سياسی کودتای نوژه بود  تهران نيز آمده،

کتاب کودتای نوژه او را به عنوان جاسوس ) ٧٨ (»  .مرگ محکوم شده بوده
منوچهر قربانی فر که از شرکای شرکت کشتيرانی حمل و « : معرفی کرده است
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به ) بعنوان چهره اصلی جاسوسی(ورود قربانی فر ...بود "استارالين" نقل 
تجاوز نظامی آمريکا و واقعه  ايران ودستگيری او در فرودگاه مقارن با اعالم

تعدادی ) ٧٩ (» . ريختقربانی فر از آشفتگی اوضاع سود جسته و گ. طبس بود
سکرتر او  قبالً  راننده اش آقای سوهانکی وخانم دکتر خسروپور کهرا از جمله 

به ، بودهمخفی ه و دو هفته ای در اين خانه اش راه دادبود و  او را به خانه 
کی با من مدتی در آقايان دکتر خسرو پور و سوهان. کردندحبس ابد محکوم 
همبند بودند، بعد از آزادی خانم دکتر خسرو پور به طرز زندان قزل حصار

عجيبی هنگامی که با ماشين نخست وزيری که راننده اش فرد سپاهی بود، در 
در ضمن مرحوم منتظری می )  ٨٠ .(راه رفتن به نخست وزيری کشته شد

قبل از عزل از رهبری، قربانی فر به من اطالع داد، که بزودی  گويد، مدتی
داستان آقای منوچهر قربانی فر به . قصد برداشتن شما را از رهبری دارند

آوردم و نه اينکه را عنوان نمونه و مثال از برخود اينها با افراد مختلف 
تهامات چرا که قضاوت در مورد اتهام و يا ا. بخواهم در مورد او قضاوت کنم

 نياز به دستگاه قضائی بی طرف دارد و نه داد گاههای جمهوری اسالمی ايران
  .که خود طرف قضيه هستند

  از جمله اتهامات سيد مهدی هاشمی که تا به حال بايد روشن شده باشد که    
توبه در زندان شاه و همکاری با ساواک و جعل سند و پخش اعالميه بوده، 

در آيت هللا منتظری بوده و اال اگر جرمهای فوق صد و  صرفاً به خاطر حذف او
درست و مسلم بود و بنا بود کسی با اين جرمها به زندان برود و يا هم صد 

اعدام شود، بسياری از زعمای امروزی بنا بود زندانی و يا اعدام شده باشند 
قدرت و حفظ آن خودی و غير خودی نمی . ونه اينکه از مصادر امور باشند

تا به حال مشاهده کرده ايد که در طول عمر جمهوری واليت فقيه، هر . اسدشن
در دست داشتن انحصار قدرت اين دسته نبوده  و يا از جانب   کسی  که موافق 

او احساس خطر می کرده اند، به نحوی از طريق توطئه های گوناگونی به 
نی نشود، در برای اينکه مطلب بيش از حد طوال.  حذف او پرداخته شده است

  .بعدی مسئله را پی گيری خواهم کرد فصل
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 فصل پنجم

 سالک و طاهری هللا آيت ،آبادی نجف اميد باهمکاری تروربحرينيان

 اصفهان سپاه فرمانده
  

  ترور و غافل کشی برای حفظ قدرت حالل ودرغير آن  حرام

در جامعه هميشه كسانى هستند كه بدليل داشتن موقعيت اجتماعى، انقالبى و  
يا شرايط ويژه سياسى و يا  دينی آنان، سربه نيست كردنشان از طريق پرونده 
سازى و متهم كردن آنان به وابستگى به اين و يا آن كشور و يا کشتنشان 

. برای خود هستند امكان پذير نيست و يا با کشتن ناگهانيشان مترصد خطراتی
در يک چنين موقعيتی با دست زدن به دسيسيه و توطئه در اطراف او می 
پردازند، و اول سعی می شود که او را از ياران و اطرافيانش ببرند و يا جدا 

نتيجه اينکه در رژيمهای ديکتاتوری و از جمله ديکتاتوری واليت فقيه، . کنند
دند و نگران آينده نگهداشتن انحصار وقتی از کس و يا کسانی احساس خطر کر

قدرت در دست خود و يا ادامه قدرت به نحوی که خود فکر می کنند، هستند، تا 
برای رسيدن به چنين هدفی  . اورا ساقط و و حذفش نکنند، از پا نمی نشينند

قاعده اين است که حمله را از ضعيف ترين حلقه ای که در جامعه و يا بخشی 
تا شايد  فرد مورد نظر به . وی آن مانور داد، شروع می کننداز جامعه بشود ر

صرافت افتد و با آنها کنار آيد و بفهمد که در غير اين صورت، کارش را تمام 
  :  در مورد مرحوم منتظری سيد مهدی به دليل اينکه. خواهند کرد

  .مخالفين کتاب شهيد جاويد، ضدش بودند -الف

ی خمينی در اصفهان و آن منطقه مخالفش حجتيه ای ها و مخالفين آقا -ب 
  بودند 

  .داشتن پرونده قتل در دوران پيش از انقالب -ج 
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در زندان شاه برای آزادی خود و جلوگيری از اعدام و يا اغفال ساواک  -د
  .شاه توبه نامه نوشته و يا همکاری کرده است

  متهم بودن به چند  فقره قتل بعد از انقالب -د

سپاه است و لذا در سپاه هم » تهای آزادی بخشنهض«سرپرست   -ه
  .مخالفينی دارد و يا می شود برايش تراشيد

  .در تمامی موارد فوق دار و دسته و يارانی داشته ودارد - و 

در اطرافيان مرحوم منتظری ضعيفترين حلقه به شمار می آمد و از طرف 
و رئيس دفتر  ديگر چون برادرش سيد هادی داماد آيت هللا منتظری گرداننده

جا انداختنش در جامعه و ، با مانور دادن روی موارد فوق، آقای منتظری است
وانمود کردن که سيد مهدی و يارانش آدمی خطرناک در بيت است و همه امور 

به او خط می دهد، آيت هللا را هم مستقيم و غير مستقيم او می چرخاند و 
اطرافيان منتظری را  -١: نندو  با يک تير دو نشان می ز امکان پذير است

يا در غير اين صورت  -٢حذف و اختيار بيت و خودش را در دست می گيرند و 
مرحوم منتظری که خود نيز از مدتها  .خود اورا با بی آبروئی حذف می کنند

  : پيش متوجه شده بود که هدف خود اوست و سيد مهدی بهانه است

من فکر می کنم که ريشه قضيه هم اين بود که برخی افراد برای بعد از ...«
امام نقشه می کشيدند و گمان می کردند در بيت من سيد مهدی و سيد هادی 
کارگردان اصلی قضايا می باشند و با وجود اينها ديگران نمی توانند به من خط 

در بيت امام داشتند در  آنان می خواستند همان وضعيتی را که زمان امام. بدهند
بيت من هم داشته باشند و اينها را مزاحم کار خودشان می ديدند، اين بود که اين 

در آن . مسائل را علم کردند در صورتی که سيد مهدی اصالً جزو دفتر من نبود
نامه نه صفحه ای هم من به مرحوم امام نوشتم که اگر سيد مهدی را پيش من 

اينها خودشان قبالً با . اختيار بيتم را دست کسی نمی دهمتکه تکه هم بکنند من 
سيد مهدی کار می کردند و اصالً اين مسائل مطرح نبود، وزارت اطالعات، 
آقای فالحيان و ديگران در فعاليتهايی خارج از کشور افراد سيد مهدی فعاليت 

فعاليتهای داشتند، خانه و امکانات در اختيار اينها می گذاشتند، به اينها برای 
خارج از کشورحکم مأموريت می دادند، آقای حسنی از رفقای سيد مهدی که بعد 
او را بازداشت کردند و بازداشتها وسرو صداها از خانه ايشان شروع از افراد 
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در آن جلسه ای که آقای فالحيان و آقای ری . مورد اعتماد وزارت اطالعات بود
آقای فالحيان گفتم مگر همين آقای شهری در منزل من با من داشتند من به 

حسنی مورد اعتماد شما نبود، مگر با او فعالت نمی کرديد،مگر عمده اين 
امکانات را شما در اختيارشان نگذاشته ايد؟ گفتند چرا؟ گفتم پس چطور شد که 

به نظر من اينها . حاال اين خانه شد خانه تيمی و اين امکانات خالف مقررات شد
خلع سالح کنند و همه امکانات و نيروهائی که به يک شکل به  می خواستند مرا

من مربوط می شد زير سئوال ببرند تا بعد  بتوانند برنامه های بعدی خود را با 
البته من نمی خواهم بگويم سيد مهدی آدم قديسی بود ولی . راحتی اجرا کنند

  )  ١(» ... مسئله اينها مسئله سيد مهدی نبود

درت طلب، از دستگير کردن سيد مهدی هاشمی مسئول باند ق آيا     
و عده ای از اعضای زير مجموعه اش و اعدام سيد »  نهضتهای آزادی بخش«

ً به دنبال اجرای عدالت ورسيدن حق به حقدار بودند؟ و بدين  مهدی، واقعا
را  یخاطر اتهامهای مختلفی بود که بر او وارد کرده بودند و يا هدف ديگر

دند؟ در مقاله گذشته مشاهده شد که اگر به خاطر همکاری با تعقيب می کر
ساواک، توبه کردن، جعل سند و يا ساواکی بودن، بايد کسی را زندانی و يا 
اعدام کرد، پس بايد خيلی از روحانيون و غيرروحانيونی که از سران رژيم هم 

دام می هستند و مصادر امور مهمی را در دست داشته و دارند، زندانی و يا اع
پس روشن است که سيد مهدی را به خاطر ساواکی بودن و يا همکاری . کردند

طرفه بعد از اينکه موفق نشدند،  با در . با ساواک دستگير و اعدام نکرده اند
اين »  واليت بر فقيه« اختيار گرفتن دفتر و بيت مرحوم منتظری، به منظور

مهدی و سيد هادی را از او  خواسته خود را جامه عمل بپوشانند و بويژه سيد
جدا کنند، و حتی سيد مهدی پيشنهاد رفتن به خارج از کشور و سفارت را رد 

رفتن سيد  به خارج دپيشنها . دست به اقدام دستگيری و اعدام او زدند کرد،
هر دو ) ٣(و هم مرحوم منتظری ) ٢(را هم آقای هاشمی رفسنجانی  مهدی

  .عنوان کرده اند

احمد آقا   ،  در ديدارى که آقای هاشمى رفسنجانى و١٣۶۴زمستان در       
امام روى سيد مهدى « :با آيت هللا منتظرى داشته، به آيت هللا منتظری می گويند

فرهنگى به    حساس است و بجاست او را فرضا به عنوان سفير و يا نمايندگى
 .»...استه شود وخارج از كشور فرستاد تا مدتى در ايران نباشد و حساسيتها ك
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 :گويد نگريست مى آقاى منتظرى كه نسبت به اين پيشنهاد با ترديد مى   

اين موضوع ربطى به من ندارد، شما با خودش صحبت كنيد، اگر خواست «     
، و  اگر نخواست نشود وقتى پيشنهاد به اطالع سيد مهدی رسيد او آن  سفير بشود

من با « :مرحوم منتظری هم می نويسد) ۴(» .را يک تبعيد محترمانه تلقی کرد
به زور که نمی شود فردی را به ! تعجب به ايشان گفتم آخر اين چه مطلبی است

 ) ۵(» .جائی فرستاد

از امتناع سيد مهدی، از رفتن به خارج، تنها راه چاره را در حذف بعد      
تظری قرار بنابراين  تا زمانی که امر بر حذف آيت هللا من. خود منتظری ديدند

مشکلی نداشتند و وقتی قرار بر حذف فته بود با آقای سيد مهدی هاشمی نگر
از کار در .... منتظری گرفته شد سيد مهدی هاشمی، قاتل، جنايتکار، ساواکی و

حتی در اعتصاب غذای يک هفته ای که اتحاديه انجمن های اسالمی . آمد
در تمام اطالعيه . ر گزار کرددانشجويان در اروپا و با شرکت روحانيان مبارز ب

صفحه است نام سيد  ٨١که  ٣های اعتصاب غذا و ضميمه قدرس شماره 
آزادی مجاهدين راستين آيت « : مهدی هاشمی با عکس و تفصيالت آمده است 

هللا سيد محمود  طالقانی،  آيت هللا حسينعلی منتظری، سيد مهدی هاشمی، عزت 
  ) ۶(» . میهللا سحابی و  مهندس لطف هللا ميث

ً چنان جناياتی که برايش شماره شد     و او را  انجام داده اگر کسی واقعا
اعدام کردند، برای چه می خواستند که او را به خارج و به سفارت بفرستند؟ 
يعنی اگر او حاضر به خارج رفتن شده بود، ديگر آن جرمها بخشيده می شد و 

خود اين مطلب نمی رساند که از ! يا اينکه آن جرمها واقع نشده بود؟
دستگيری و اعدامش هدف ديگری داشته اند و نه اينکه بخواهند جلو جنايات 

بعد از مقدمه فوق برای روشن شدن  .گرفته شود و حق به حق دار برسد
زوايای مختلف مسئله الزم است که به پستها و مسئوليتهای سيد مهدی بعد از 

  .پيروزی انقالب پرداخته گردد

مهدی سيد انقالب از بعد پستهای  
حسب خاطرات مرحوم منتظری و کتاب واقعيتها و قضاوتها، در         

سالهاى اول انقالب ، سيد مهدى هاشمى در رديف شخصيتهاى روحانى و 
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به ، آمد و با حكم مسئولين نظام زجر كشيده انقالب به حساب مى   مبارز و
او از . سداران انقالب اسالمى در آمدفرماندهى سپاه پا   عضويت شورايعالى

انقالبى بود كه در آغاز چندى را عهده دار مسئوليت    جمله موسسين اين نهاد
و سپس به پيشنهاد آقاى خامنه اى در شوراى    واحد روابط عمومى سپاه شد

عهده دار مسئوليت واحد نهضتهاى آزادي    انقالب و نيز تصويب شوراى انقالب
حكم ديگرى جهت مسئوليت او از    اران انقالب اسالمى شد وبخش سپاه پاسد

دادستان كل  ) ٧.(سوى آقاى محسن رضائى فرمانده كل سپاه صادر گرديد
، وى را به سمت ١٣۶٠انقالب اسالمى طى حكمى در اواخر سال  

 :دادستان كل انقالب منصوب كرد و وظايف وى را چنين برشمرد   نماينده

به سمت نماينده دادستان كل انقالب اسالمى منصوب  به موجب اين حكم«   
تا وظايف محوله را كه عبارت است از كنترل و شناسايى عناصر    شويد مى

با نهضتهاى آزاديبخش و گروههاى منحرف خارجى و    مشكوك در رابطه
به جمع آورى داليل جرم و در صورت بازداشت    اقدامات تعقيبى انجام و نسبت

هر مورد پرونده و متهم را فورا به    زين شرعى اقدام و درمتهم طبق موا
 )    ٨(»  .داريد   دادسراى انقالب اسالمى مركز ارسال و اعزام

 :مرحوم منتظری در مورد سيد مهدی می گويد

بعد از انقالب هم هيچ موردی نبود که من سفارش کرده باشم به سيد مهدی « 
دفتر من نبود، بعد از انقالب سيد مهدی  کاری واگذار کنند و هيچ گاه نيز عضو
، چند وقت " عضو شورای مرکزی سپاه"به سپاه رفت و پست بااليی هم داشت 

بعد يک بار آقای خامنه ای به عنوان يکی از خدمات خود نزد من و آقای 
اين مطلب را هم ". من سيد مهدی را معرفی کردم در سپاه باشد: " هاشمی گفت

ز همان اول مخالف سيد مهدی بودند ثابت نيست؛ هيچ وقت که می گويند امام ا
مرحوم امام يک کلمه ای راجع به سيد مهدی با من صحبت نکردند، سيد مهدی 
پس از پيروزی انقالب حدود پنج سال در شورای فرماندهی سپاه بود و کراراً با 

ه آنان امام و ساير مسئوالن باال مالقات می کرد و از کارهای سپاه و نهضتها ب
گزارش می داد ولی اين مسائل مطرح نبود، چطور شد که اين اواخر عمر 

آقای هاشمی رفسنجانی هم در ) ٩(»!مرحوم امام اين مسائل مطرح شد؟
ياداشتهای روزانه اش او را مسئول نهضتهای آزادی بخش معرفی کرده 

روع ، که بازداشتها ش۶۵مهر  ١٢آقای خمينی نيز او را تا تاريخ ) ١٠.(است
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  ) ١١. (شده بود، او را مسئول نهضتهای آزادی بخش می دانسته است

تاريخ ترتيب به بخش آزادی نهضتهای   
 

آقای سيد مهدی هاشمی مسئول نهضتهای آزادی «  ،۶١ارديبهشت  ٢٨     
نگران تزلزل موقعيت کاريش بود که به او گفتم منتظر بماند تا مجلس . بخش آمد

فعالً اين واحد تحت . رابطۀ قانونی واحد را با ارگانهای مملکتی مشخص کند
  .)٨١پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص( » . ادارۀ سپاه است

ای سيد مهدی هاشمی از واحد نهضتهای آزادی بخش آق«  ،۶١خرداد  ١۶
سپاه آمد و پيشنهاد کرد در سيمينار نمايندگان نهضتهای آزادی بخش که به 

نپذيرفتم، زيرا . مناسبت روز جهانی مستضعفان به ايران آمده اند سخنرانی کنم
در اجتماع مخالفان  - مثل رئيس مجلس –صالح ندانستم که يک مقام رسمی 

پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، (». ت های جهان صحبت نمايدجدی حکوم
  .)٩٧ص 

افطار در منزل آقای مرتضی مقتدائی در معيت آقای حسينعلی «  ،۶١تير  ٢٨
در بارۀ اختالفات اصفهان و وضع سپاه و واحد  ١٢تا ساعت . منتظری بوديم

نهضتهای که تحت ادارۀ سيد مهدی هاشمی است و وضع بيت ايشان و 
 » .حکم و تحفظ امنيتی ايشان بحث شدافيانشان و ضرورت ايجاد نظام ماطر

  .)١٣٠پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص (

آقای سيد مهدی هاشمی مسئول واحد نهضتهای سپاه آمد «  ،۶١شهريور  ١٨
و نگران وضع خود بود و اعتراف به بی نظمی ها داشت و چاره جوئی می 

پس از بحران، هاشمی (». ارجه همآهنگ باشدقرار شد با وزارت امور خ. کرد
  .)١٧۵رفسنجانی، ص 

عصر، گروهی از واحد نهضتهای آزادی بخش سپاه «  ،۶١شهريور  ٢٨
قرار شد پيشنهاد بدهند و . آمدند و از کار آقای سيد مهدی هاشمی شکايت داشتند

  .) ١٨١پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص (» رسيدگی شود 

شب از دفتر آيت هللا منتظری از طريق واحد نهضت های دي«  ،۶١بهمن  ١۵
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اطالع دادند که گويا ضد انقالب امروز در نماز جمعه ] سپاه پاسداران[ اسالمی 
پس از بحران، هاشمی (» .توطئه ای عليه من دارد و لذا مراقبت شديدتر شده بود

  .)٢٧٢رفسنجانی، ص 

 منتظری رفتم؛ برای استراحت به منزل آيت هللا« ، ۶٢تير  ٢۵شنبه 
ساعتی هم در بارۀ مسائل مهم مملکتی، جنگ، گرانی، . استراحت کرديم...

نهضتهای آزاديبخش، اختالفات اصفهان و زندانيان سياسی صحبت شد خبر 
برای مقدمات . دادند که رساله عمليه ايشان نزديک به اتمام است؛ خوشحال شدم

آرامش و ( » .ضرورت دارد رهبری و تثبيت عنوان مرجعيت، انتشار رساله
  .)١۴٩چالش، هاشمی رفسنجانی، ص 

آقای فضل هللا صلواتی و آقای احمد سالک نمايندگان «  ،۶٢ارديبهشت  ٢۵
ادگاه هدی هاشمی در قتل شمس آبادی در داصفهان آمدند و گفتند که پرونِد سيد م

خيال . ارديبهشت مطرح می شود و بنا است دادگاه مخفی باشد ٣١اصفهان روز 
می کردند که خفای دادگاه برای ماست مالی کردن و تبرئه نمودن اوست؛ نگران 

يکی از افراد واحد نهضت های آزادی بخش هم آمد و گفت اطالعات و . بودند
گفتم به . تجربياتی دارد که اکنون به خاطر نامعلوم بودن وضع، استفاده نمی شود

  .)٨٣شمی رفسنجانی، ص آرامش و چالش، ها(» .شورای عالی دفاع بدهد

عده ای از روحانيون افغانی آمدند و گزارشی از وضع «  ،۶٢خرداد  ٢۴
ميليون نفر هستند و  ۴بيش از  که به ادعای آنان - جات افغانستان شيعه هزاره

از آقای . دادند - تحت عنوان شورای اتفاق، منطقه مستقلی دارند و تابع امامند
سيد مهدی هاشمی به خاطر حمايت از گروه های معارض، در مقابل آنها، 

» قرار شد با دکتر واليتی وزير امور خارجه صحبت شود.  شکايت داشتند
  .)١١٨ی، ص آرامش و چالش، هاشمی رفسنجان(

خودشان را خط امام وحانيون مبارز افغانستان آمدند، ر« ، ۶٢مرداد  ٢۵
مبارزان افغانستان می دانند و از عدم توجه به آنها و کم بها دادن به افغانستان، 

می . قرار شد خواسته هايشان با وزارت خارجه در ميان گذارم. گله داشتند
کنند، برای پذيرش دانشجويان شان  خواهند مثل مبارزان عراقی، رسميت پيدا

آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص ( »...در دانشگاه، اسلحه، پول، تبليغ،و
١٨۶(.  
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هيأتی که از طرف آيت هللا منتظری برای آشتی گروههای «  ،۶۴اسفند  ٢٢
وضع جنگ داخلی بين اين گروه ها در . معارض به افغانستان رفته بودند، آمدند

ً جهاد با کفار را فلج کرده استافغانستان فاج ً خاموش . عه است و تقريبا موقتا
  .)۴۴٨اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، ص(» .شده و پيگيری الزم دارد

از وضع اطالعات سپاه و عدم . آقای علی شمخانی آمد«  ،۶٣فروردين  ١۴
در . »همکاری آقای سيد اسدهللا الجوردی دادستان تهران با سپاه ناراحت بود

ر آن زمان هنوز وزارت د« : ين مطلب در پاورق آورده استمورد هم
اطالعات شکل نگرفته بود و امور مربوط به امنيت داخلی و برخورد با 

در برخی مواقع، . انجام می شد...گروهکهای ضد انقالب توسط نهادهای موازی
می حتی احزاب و سازمانها نيز به طور مخفی و آشکار به اين امر مبادرت 

ورزيدند؛ مثالً گروه مربوط به سيد مهدی هاشمی در داخل و خارج از کشور به 
به سوی ( ».اقدامات خودسرانه در راستای مسائل امنيتی اقدام می کرد

  .)۵٢سرنوشت، هاشمی رفسنجانی، ص

در باره بنياد . با آقايان خامنه ای و واعظ طبسی جلسه داشتيم«  ،۶٣دی  ٩
و هم در باره ] -سيد مهدی هاشمی -[گروه قهدريجان  تدوين تاريخ و خط سه و

به سوی سرنوشت، (»کم کردن حضور زياد روحانيون در تلويزيون مذاکره شد
  .)۴۵۴هاشمی رفسنجانی، ص 

از خودش دفاع کرد و داشتن . سيد مهدی هاشمی آمد«  ،۶۵ارديبهشت  ١١
سئوالن را گروه مخفی و اسلحه و تند روی و پخش اعالميه عليه بعضی از م

گفتم به خاطر حفظ اعتبار آيت هللا منتظری بايد جنبه اثباتی قضيه . تکذيب کرد
من پيشنهاد کرده ام که به عنوان سفير به خارج برود؛ او اين را . درست شود

  .)٨۶و٨۵اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص (» تبعيد تلقی می کند

ل بوده چگونه پيشنهاد اگر به زعم شما او قبل و بعد از انقالب قات: توجه
  ؟  اديدسفارت به خارج از کشور به او می د

يک وقت اين اواخر بود که آقای هاشمی  «:مرحوم منتظری هم می نويسد
رفسنجانی در يک جلسه ای در منزل ما مطرح کردند که روی سيد مهدی 
هاشمی حساسيت هست خوب است ايشان را بفرستيم در خارج از کشور در يک 

جب به ايشان گفتم آخر اين چه باشد و در ايران نباشد، من با تعسفارتخانه ای 
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 )١٢(» .شود فردی را به جائی فرستاد به زور که نمی! مطلبی است

آقای ری . پيش از ظهر احمد آقا و اقای ری شهری آمدند« ،۶۵شهريور  ٢٩
شهری گفت آيت هللا منتظری از کشف و بازداشت مرکز و وسائل مخفی سيد 
مهدی هاشمی ناراحت اند و می گويند اين اشياء را برای کار نهضتها الزم 

پذيرفته اند که مواد منفجره و اسناد سری دولت و ولی آقای ری شهری ن. دارند
برای اين کار الزم باشد، ضمن آنکه خود نهضتها هم به او ... وسائل جعل و

  .واگذار نشده است

ضمناً آيت هللا منتظری اين بازداشت را با اشاره من و احمد آقا می دانسته اند 
  .)٢۶٨اوج دفاع، ص (» . امام در جريان قرار دارند. که کامالً اشتباه است

احمد آقا و آقای خامنه ای برای همآهنگی در باره مطالبی «   ،۶۵مهر  ١٢
. ساعت هشت خدمت امام رسيديم. که بنا بود خدمت امام مطرح شود، آمدند

که  –در بارۀ مسئله سيد مهدی هاشمی و مرکز مخفی آنها ... حالشان خوب است
ن است که تعقيب شوند و به آقای نظر امام اي. صحبت شد –اخيراً کشف شده 

» . منتظری هم گفته شود که دخالت نکنند و نهضت ها هم از آنها گرفته شود
  .)   ٢٨٨- ٢٨٩اوج دفاع، ص (

شهريور عنوان  ٢٩آقای هاشمی رفسنجانی در : است توجهاين نکته قابل 
.] ن.يعنی سيد مهدی هاشمی [ضمن آنکه خود نهضتها هم به او«  کرده که

از سيد : مهر از زبان آقای خمينی می گويد ١٢اما در » .ر نشده استواگذا
بنابر اين تا تاريخ » . نهضت ها هم از آنها گرفته شود« مهدی و همکارانش 

کشف و بازداشت مرکز و وسائل مخفی سيد مهدی « مهر و حتی هنگام ١٢
شهريور ری شهری به هاشمی رفسنجانی گزارش داده  ٢٩که در » هاشمی 

و از همين جا مسئله . است، سيد مهدی هاشمی مسئول نهضتها بوده است
  .توطئه برای آقای منتظری آشکار است

ضمناً برای همآهنگی مطالبی که قرار است با آقای خمينی طرح کنند،  قبل از 
هاشمی رفسنجانی احمد آقا و خامنه ای با :  رفتن پيش آقای خمينی سه نفره 

  .  کديگر شور و همآهنک نزد آقای خمينی عمل کنندهم ديدار کرده تا با ي

آقای ری شهری حادثه کاردار سفارت سوريه را توضيح داد « ، ۶۵مهر  ١٣
.) ٢٩٢اوج دفاع، ص (» و در بارۀ مسئول نهضتهای آزادی بخش صحبت شد
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ن بنا برا ي. آقای سيد مهدی هاشمی نهضتهای آزادی بخش يعنی همان: توجه
ومورد قبول همه سران بوده  مسئول رسمی نهضتها  یررا تا روز دستگي او

  .است

کمی پشت . نزديک غروب به منزل آقای منتظری رسيديم«     ،۶۵مهر  ٢٢
ظاهر اين بود که ايشان مصمم بوده کسی را نپذيرد ولی در . در معطل شديم

بعداً فهميدم از پيش مطلع بوده اند و . مقابل حضور من، ناچار پذيرفتند
  فتن آقای ابراهيم امينی را نپذيرفته اندگ.منتظر

آقای سيد . پس از صرف شام به تهران برگشتم. تا ساعت نه شب با ايشان بودم
ايشان از دستور امام در خصوص تعقيب . هادی هم در مذاکرات شرکت داشت

گروه سيد مهدی هاشمی رنجيده اند و دستور امام با اينکه ديگر عفو زندانيان با 
ً شيوه ابالغ که بواسطه آقای منتظر ی نباشد، کار را بدتر کرده و مخصوصا

افرادی مثل اقای دمحمی گيالنی و سيد دمحم ابطحی و شورای عالی قضائی که 
  .برای ايشان قابل توجيه نيست

ايشان معتقدند در مورد سيد مهدی گزارش های غلط  و اغراق آميز به امام 
در برخورد با متهمان، خيلی تند و  داده شده و پس از دستور تعقيب مأموران

ضمناً به خط سه بدبين بودند و . ...غلط عمل کرده اند و نمونه های زيادی داشت
من شرحی از اقدامات و مذاکراتمان را . به خصوص از احمد آقا گله می کردند

از خود من هم گله داشتند . از احمد آقا دفاع کردم. با امام برای تعديل  قضيه گفتم
باالخره مسئله حل نشد و ايشان معتقدند گزارشها . کمک الزم را نکرده امکه 

  .)٣٠۴-٣٠۶اوج دفاع، ص (» بايد اصالح شود

خامنه ای و + خط سه در اين زمان يعنی خط آقای خمينی : می شود که توجه
  هاشمی و احمد آقا  و دوستانش

ن قوا را در نظر جلسه سرا. ...اول وقت به زيارت امام رفتم« ، ۶۵بان آ ٣
مورد گروه سيد مهدی هاشمی گفتم که برای احتراض از عکس العمل احتمالی 
آقای منتظری، بهتر است جريان بازداشتها متوقف شود و اينها که بازداشت شده 
اند، تدريجاً با ضمانت آزاد شوند و در صورت لزوم محاکمه شوند و جريان هم 

 .)٣٢١اوج دفاع، ص (» .به مردم گفته شود

وقتى طرح فرستادن سيد مهدى هاشمى به خارج از كشور موفق  پس،       
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نگرديد،  چون هدف در اختيار گرفتن منتظری بود و اين عمل بدون اينکه 
اطرافيانش را  و بويژه سيد هادی و سيد مهدی هاشمی و مسئولين کتابخانه 

از گردش ..وسياسی آقای محمودی و آقای انصاری نماينده منتظری در زندانها 
پراکنده کنند و آنها را از او دور و يا حذف کنند و دفتر و در نتيجه منتظری را 
در اختيار خود  بگيرند، منتظری زير بار نرفت و نتوانستند که روی او اثر 
بگذارند، آن موقع از طريق دسيسه و توطئه های مختلف، تصميم به حذف 

بعد از انقالب و ساير اتهامات مطرح از جمله قتلهای قبل و . منتظری گرفته شد
 و علنی گشت و در جامعه تحميق شده و ترسان و لرزان و به منظور هدف

به طبِل روزنامه ها، منابر، نمازهای قرار دادن منتظری در جهت حذفش، 
و سرانجام  با زندانی . کوبيده شد...جمعه،  راديوو تلويزيون و در سه قوه و

  .و اميد نجف آبادی منتظری را حذف کردندعده ای واعدام سيدمهدی  

در مورد حذف مرحوم منتظری چنان جوی به وجود آورده بودند که هر      
کسی حاضر بود برای حفظ پست خود، نوک و نيش و تيری  به سوی منتظری 

جو آنقدر تند بود که حتی آقای خاتمی «  :مرحوم منتظری می گويد. پرتاب کند
و . و شايد مبعوث بوده اند. ير ارشاد بودند به قم می آيندنيز آن اوايل وقتی وز

يک شب وقت خود را صرف می کنند که طالب و فضالی خراسانی را از آمدن 
آقای خاتمی باز هم در ) ١٣(» به درس من منصرف کنند، هرچند آنان نپذيرفتند 

شورای عالی امنيت ملی تحت رياست ايشان که رئيس جمهور بود،  یزمان
در پی اين )  ١۴. (خانگی آيت هللا منتظری در خانه را به تصويب رساندحبس 

سال در خانه خود حبس گرديد و در طول اين  ۵مصوبه، آقای منتظری بيش از 
مدت تحت کنترل و نظارت شديد نيروهای نظامی مستقر در محل قرار داشت و 

را داشتند،  تنها بستگان درجه يک ايشان اجازه ديدار و مالقات با اين مرجع
عروس آيت هللا " زهرا ربانی  املشی« تاجائيکه بنا بر ادعای سرکار خانم 

به "منتظری، حتی دکترهايی که برای مداوای اين مرجع تقليد می آمدند تا مدتی 
رفتند و رنج و  صورت قاچاقی از پشت بام خانه همسايه به منزل ايشان می

  » !خريدند عواقب اين کار را به جان می

با توجه به امکانات وعمليات برون مرزی که سيد مهدی با کمک ديگران     
انجام می داد، وزارت اطالعات، آقای فالحيان  و ديگران در فعاليتهايی خارج 

خانه و امکانات در اختيار اينها « از کشور با افراد سيد مهدی فعاليت داشتند،
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ورحکم مأموريت می دادند، می گذاشتند، به اينها برای فعاليتهای خارج از کش
اشتها وسرو ند و بازدآقای حسنی از رفقای سيد مهدی که بعد او را بازداشت کرد

در آن . صداها از خانه ايشان شروع از افراد مورد اعتماد وزارت اطالعات بود
جلسه ای که آقای فالحيان و آقای ری شهری در منزل من با من داشتند من به 

ر همين آقای حسنی مورد اعتماد شما نبود، مگر با او آقای فالحيان گفتم مگ
مگر عمده اين امکانات را شما در اختيارشان نگذاشته ايد؟  فعالت نمی کرديد،

گفتند چرا؟ گفتم پس چطور شد که حاال اين خانه شد خانه تيمی و اين امکانات 
کشف و بازداشت «  خوشمزه اينجا است که تا روز) ١۵(» .خالف مقررات شد

، سيد ۶۵مهر ١٢يعنی تا  تاريخ » مرکز و وسائل مخفی سيد مهدی هاشمی 
  ) ١۶.(مهدی هاشمی مسئول نهضتها بوده است

پيش  ۶۶و  ۶۵قضايای سال «  مرحوم منتظری ياد آور می شود، وقتی     
آمد و من احساس کردم عده ای تحت عناوين ديگر و به بهانه سيد مهدی هاشمی 

به يک تصفيه حساب سياسی گسترده زده اند و مشخص بود که هدف  دست
که قرار بود در آينده مثالً  - اصلی آن ها من بودم، آنها می خواستند بيت مرا

در اختيار بگيرند و مثل زمان امام هر کاری  -رهبری انقالب به عهده اش باشد
ن قضيه وارد کردند که می خواستند انجام دهند، و متأسفانه مرحوم امام را در اي

  )١٧(» .و با سرمايه گزاری از ايشان برنامه های خودشان را پيش بردند

ظاهراً مسئله برکنار کردن من از مدتها قبل مطرح بوده ولی من بی اطالع «
بوده ام و شواهدی بر اين امر گواه است، از جمله چنانکه در جريان مک فارلين 

آقای اميد گفته بود تصميم دارند فالنی را  به آن اشاره شد، آقای قربانی فر به
برکنار کنند؛ نظير همين مطلب را آقايان ايروانی و کيميائی که از طرف مرکز 
جهانی علوم اسالمی به کشور سيرالئون رفته بودند نقل می کردند  که در مراسم 

در مجلس جشنی که از طرف ١٣۶٧سالگرد انقالب اسالمی  بيست و دوم بهمن 
مهوری اسالمی برپا شده بود سفير فلسطين در سيرالئون به ايشان می سفارت ج

و بعد از اين " بزودی آقای منتظری را از قائم مقامی برکنار می کنند: " گويد
ما خبر دقيق :" سئوال که آيا تحليل می کنيد يا خبر داريد؟ سفير فلسطين می گويد

ب است بدانيم که همين آقای ، جال"داريم که به زودی اين کار انجام خواهد گرفت
به سفير ما ) ره(سفير فلسطين چندی قبل از پذيرش قطعنامه توسط امام خمينی

در سيرالئون گفته بود که کار جنگ تمام است و بزودی امام خمينی قطعنامه را 
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» . حاال از کجا اين اخبار را به دست آورده بود، معلوم نيست. خواهد پذيرفت
)١٨  (  

تهران به فارلين مک سفر افشای از مهدی سيد هدف  
سيد مهدی هاشمی که از مدتها قبل متوجه شده  که در صدد طرد او        

و در بخشی از آن هم عمليات برون مرزی وزارت اطالعات هستند و ازطريق 
ر مطلع يگکه خودش شرکت داشته است از روابط سپاه در لبنان و جاهای د

پنهانی اينها با آمريکا که  حد اقل از اوايل سال  بوده و اگر نه قبالً از روابط
که شروع شده و واسطه اصلی هم منوچهر قربانی فر بوده که حتی قبل از  ۶۴

و اميد نجف آبادی از )  ١٩(انقالب هم او، با اميد نجف آبادی رابطه داشته
را به آقای منتظری رسانده،  طريق قربانی فر متوجه شده و دو نامه قربانی فر

و چون روابط . بدين طريق منتظری از جريان اين روابط مطلع شده است و
ايران و آمريکا در کشور به صورت تابو در آمده و آمريکا را آقای خمينی 

که   هفکر می کرد گ ناميده وکاخ سفيد را، کاخ سياه، سيد مهدیشيطان بزر
ار کنندگان از رابطه بر قر برهم بزند و می تواند معادله را افشای اين روابط،

و از روی خوش خيالی،  فکر هم نمی . شوندمی  صحنه حذف  و ناگاه دود
، و لقب داد» ن بزرگ و کاخ سياه شيطا«  کرده که آقای خمينی که آمريکا را

. می کوبيد، در جريان کل امور بوده است» مرگ بر آمريکا« هر روز بر طبل
 منتظری  در لبنان و بدين خاطربرای جلوگيری از حذف خودش و آيت هللا

هدف سيد مهدی هاشمی از افشار . سوريه به افشای اين جريان می پردازد
 :را می شود چنين خالصه کرد روابط پنهانی با آمريکا و مک فارلين

باندی که در صدد حذف او و آقای منتظری و يا در اختيار گرفتن وی  -١
 .  است، دود می شود

منتظری صاف و هموار می شود و باندی که جاده برای رهبری آقای  -٢
 .انحصار قدرت را در دست دارد، خذف و يا به منتظری تمکين می کند

آقای خمينی که در شرف مرگ قرار دارد جز حمايت از رهبری منتظری،  -٣
کس ديگری را به عنوان فقيه جامع الشرايط برای رهبری نظام در اختيار 

 . ندارد
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جريان مک فارلين در مجله الشراع لبنان، به مجرد بعد از افشا شدن      
افشای رابطه پنهانی ايران و آمريکا و جريان مک فارلين، تمامی سران بويژه 

ای، نخست وزير، سران سپاه و اعوان و احمد آقا، هاشمی رفسنجانی، خامنه 
آقای هاشمی رفسنجانی با . انصارشان به شدت به هراس و وحشت افتادند

ا مشورت با احمد آقا و آقای خامنه ای و دکتر هادی و دکتر وجودی که ب
،  در سخنرانی ۶۵آبان  ١۶و در نماز جمعه  ۶۵آبان  ١٣در ) ٢٠(روحانی، 

 ٢٠خود با قلب و تحريف مسئله به توضيح مسئله مک فارلين پرداخت و در 
هم برای نمايندگان مجلس در باره سفر مک فارلين توضيحاتی  ۶۵آبان 

تن از وکالی  ٨مسئله افاقه نکرد و حل نشد و در پی آن   ،)٢١(داد
طی نامه ای به رئيس مجلس خواستار توضيح از وزير خارجه در ) ٢٢(مجلس

 :متن نامه به شرح زير است .اين باره شدند

ً تقاضا دارد به وزی محترم « رياست محترم مجلس شورای اسالمی، احتراما
ون اساسی در مهلت مقرر در مجلس، قان ٨٨خارجه ابالغ گردد تا طبق اصل 

با توجه به اينکه وزارت امور خارجه  -١: حاضر و به سئوالت ذيل پاسخ دهند
عهده دار سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران و تعيين خط مشی با مقام 
معظم رهبری و مجلس شورای اسالمی است، در رابطه با جنجال تبليغاتی اخير 

خصوص ارتباط با دولت آمريکا، اعالم دارند که از داخل و خارج کشور، در 
نظر به اينکه مجلس هيچ  -٢اين ارتباط در چه سطحی صورت پذيرفته است؟ 

گونه اطالعی از اين فعل و انفعاالت نداشته است، اعالم دارند چه مقامی يا 
به طوری که شنيده می   - ٣مقاماتی، تصميم به اين تماس و ارتباط گرفته اند؟ 

رادی خارج از کادر وزارت امور خارجه با هيأت آمريکائی تماس شود، اف
ً اعالم دارند که اين افراد مأموريتی از جانب  گرفته و مذاکره نموده اند، لطفا
وزارت امور خارجه داشته اند يا خير و در صورتی که پاسخ منفی باشد، مجوز 

هيأت آمريکائی جريان سفر  -۴قانونی تماس و ارتباط افراد مذکور کدام است؟ 
به ايران، به چه صورت و با چه کيفيتی صورت پذيرفته و چه کسانی در ايران 
با آنها مذاکره نموده اند، محور مذاکرات چه بوده و مذاکرات به چه تصميماتی 
منجر شده است؟ ضمناً موضوع قبالً با وير محترم امور خارجه در ميان گذاشته 

  )٢٣(»امضا کنندگان . است شده و پاسخ مشاراليه مقنع نبوده

با طرح سئوال در مجلس به وسيلۀ نمايندگان، بر شدت نگرانی باند       
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بريدن تنها راه برون رفت از مسئله و  هاشمی افزود و  به دنبال چاره جوئی،
و . وارد شدن مستقيم  آقای خمينی و چماق قدرتمند وی ديده شد در ،زبانها

در سخنرانی خود سخت به اين  ۶۵آبان  ٢٩بدينسان آقای خمينی در تاريخ 
شما مالحظه بکنيد و ...«: افراد تاخت که  قسمتهايی از آن به شرح زير است

ام متوجه ببينيد در تمام دنيا، در سراسر جهان، مطبوعاتشان و خطابه هايشان تم
اين معنا است که سرپوشی بگذارند بر اين رسوائی که برای رئيس جمهور 

رئيس جمهور آمريکا در اين رسوايی بايد عزا بگيرد  و کاخ . آمريکا پيش آمد
 –يک مقام عاليرتبه ...  -گرچه هميشه بوده است - سفيد مبدل به کاخ سياه بشود

با تذکرۀ جعلی  وارد ايران می از آمريکا به طور قاچاق و  -به قول خودشادن
به مجردی که وارد می شود و . شود در صورتی که ايران نمی داند چی است

معلوم می شود که اين از مقامات آمريکا است، ايران او را در يک جايی تحت 
نظر قرار می دهد و محبوس می کند  و تمام حرکات او را تحت نظر قرار می 

در عين حال ... ست مالقات کند، مالقات نمی کنددهد و او با هر کس خواسته ا
انسان می بيند که در حالی که کاخ کرملين به لرزه در آمده است و کاخ سياه 

هی حرفهای خودشان را و هی از . سياه پوش شده است و می خواهند توجيه کنند
اين ور به آن ور می زنند که توجيه کنند اين خطايی که کردند و اين کسی را که 

مع . اينجا فرستادند و با رسوايی از اينجا بيرونش کردند، می خواهند توجيه کنند
االسف، بعضی از اشخاصی که در خود ايران هستند، توجه به مسائل يا ندارند 

به تبعيض از تبليغات آنها، آنها هم با همان لسان، اينجا تبليغ اينها هم . دنديا متعم
 .می کنند

بعض اين اشخاص، ولو بعضی شان در نظر من  من هيچ توقعی نداشتم از
پوچ اند، لکن از بعضی از اين اشخاص که سابقه دارند هيچ توقع نداشتم که در 

چه ! اين زمان که بايد فرياد بزنند سر آمريکا، فرياد می زنند سر مسئولين ما
لحن شما در آن چيزی که ... شده است؟ شماها چه تان است؟ چه کرديد شماها؟

س داديد، از لحن اسرائيل تندتر است، از لحن کاخ نشينان آنجا تندتر به مجل
من . شما چه شده است اين طور شديد؟ شما که اين نبوديد بعضی تان .است

من نمی خواهم دل شما را ...شما اين طور نبوديد بعضی تان را می شناسم،
يد، شما هی بشکنم، لکن شما دل ملت ما را نشکنيد، شما دل مسئولين ما را نشکن

تند رو و کند رو درست نکنيد، دو دستگی ايجاد نکنيد، اين خالف اسالم است، 
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 )   ٢۴(»  خالف ديانت است،خالف انصاف است، نکنيد اين کارها را 

 ٢بعد از اين حمله شديد خمينی به اين هشت نفر وکيل مجلس، در تاريخ     
هاجم شديدی را به اين در جلسه علنی مجلس عده ای از نمايندگان ت ۶۵آذر 

هشت نفر سئوال کننده آغاز کردند وطی امضای نامه ای به حمايت از آقای 
ما امضاء ...« خمينی برخاسته و سخت به اين عده حمله کردند و نوشتند که

کنندگان اکثريت نمايندگان مجلس، با ابراز انزجار و تبری از اينگونه حرکتهای 
از اين تحمل و رنجش خاطر امام بزرگوار و  شيطانی، اعالم می داريم که بيش

عزيز را توسط گروهی پوچ و منحرف از اصول انقالب نداشته، بر اين ميثاق 
تأکيد می نمائيم که مجلس شورای اسالمی همچون گذشته، همواره در خط 

 ) ٢۵(» .واليت فقيه و تبعيت کامل از آن رهبر عاليقدر، همه جانبه خواهد کوشيد

نفر سئوال کننده هم، از ترس و وحشت، در  ٨ين وقايع آن بيچاره بعد از ا    
سيد  .، سئوال خود را از وزير امور خارج پس گرفتند٢/٩/۶۵همان تاريخ  

مهدی هاشمی در يک محاسبه غلط به اين خيال که خمينی از جريان بی اطالع 
يا  ،»کاخ سياه«و » شيطان بزرگ«است، و با اشعار پيدا کردن به رابطه با 

کار آن دسته به کلی تمام است و يا حد اقل در جامعه بی آبرو شده و قدرت 
انحصاری خود را از دست می دهند، به افشای سفر مک فارلين پرداخت و با 
اين عمل موجب تسريع بخشيدن به توطئه و دسيسه در رابطه با منتظری و 

 .بخشی از دوستان و يارانش شد

   ...و مهدی سيد تگيریدس رفسنجانی هاشمی باند هدف
شان خامنه ای و شرکاء آن روز –د آقا احم -اما باند هاشمی رفسنجانی       

چون آقای خمينی را از طريق احمد آقا در اختيار داشتند و خمينی هم که در 
و با افشای  ود، از قدرت خمينی استفاد  کردهجريان روابط پنهانی با آمريکا ب

نهضتهای «آن بر شدت خشم آقای خمينی  نسبت به سيد مهدی هاشمی و 
ً همزمان با » آزادی بخش و مرحوم منتظری افزودند و با قدرت خمينی تقريبا

آمدن آمدن مک فارلين به تهران به بازداشت گروه هاشمی و اعضای 
ظری پرداخته شد و عرصه را هم هر روز بر منت» نهضتهای آزادی بخش«

بنابراين ضرورت داشت که اطرافيانش را از گردش . تنگتر و تنگتر کردند
قاتل و جانی فاسد و تروريست و نند، در نتيجه سيد مهدی و گروهش پراکنده ک
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آدم ربا است و منتظری را هم فنا خواهد کرد، در جامعه و جهان قلمداد کردند و 
نشدن، تصميم به حذف او در صورت کنار نيامدن منتظری و مجری فرمان آنها 

و اما هدف باند، از دستگيری گروه سيد . را تا به آخر به اجرا در خواهند آورد
و اعدام سيد مهدی و اميد » نهضتهای آزادی بخش«مهدی هاشمی و اعضای 

 :نجف آبادی را می شود به صورت زير خالصه کرد

رهبر نظاِم تحت  در اختيار در آوردن آيت هللا منتظری به عنوان ولی فقيه -١
در درجه اول و اگر نشد، . فرمان باند که انحصار قدرت را در دست دارد

 .همچنانکه اتفاق افتاد

حذف ياران و نزديکان منتظری و اعضای بيت و دفترش بويژه سيد  -٢
 :مهدی و سيد هادی و در نتيجه

 با اتهاماتی که به اطرافيان منتظری و خود وی از طريق آقای خمينی  -٣
وارد شده، وی  يا اينکه در قم  با درس دادن و فتوايش راه گشای مشکالت 
باند قدرت می شود، و بدان قناعت خواهد کرد و در غير اين صورت، خانه 
نشين خواهد شد و با به دست آمدن فرصتی مناسب او را فيزيکی از سر راه 

 .خود بر می دارند

ا می گويند که تند روها و از همه مهمتر اينکه به آمريکا و غربی ه -۴
يعنی باند سيد مهدی هاشمی و به » نهضتهای آزادی بخش«کسانی که تحت نام 

رهبری منتظری، به آدم ربائی و ترور مشغول بوده دستگير و زندانی شده اند 
و چون اين باند  . و شما از اين به بعد نبايد از اين بابت نگرانی داشته باشيد

و بويژه آقای خمينی را در اختيار داشت، به خواست  انحصار قدرت و امکانات
 .خود جامع عمل پوشانيد

ً نکته     البته مرحوم منتظری که خود واقف بر اصل مسئله بوده، دقيقا
  :چهارم را بدين صورت بيان داشته اند

البته افشای قضيه مک فارلين هم در مجله الشراع لبنان که به وسيله سيد « 
آقای منوچهر قربانی فر ...تشديد  اين قضايا نقش داشتمهدی انجام شد در 

فتوکپی نامه های خود به آقای کنگرلو را به وسيله آقای اميد برای من فرستاده 
ً جريان مک فارلين در بيت ما مطرح شد و موجب تعجب هم  بود و طبعا

سيد   البته من قربانی فر را اصالً نديده ام و نامه های قربانی فر را ظاهراً ...شد
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و آقايان با علم کردن اين . مهدی توسط يکی از دوستانش به الشراع رسانده بود
مسائل می خواستند به طرفهای آمريکائی خود بفهمانند که ما باطرفداران صدور 
انقالب به قول آمريکائی ها تروريسم و با مخالفان اين مذاکرات و افشا کنندگان 

بسياری از تلکسهايی که روی تلکس منزل آن برخورد کرده ايم؛ در همان زمان 
  )٢۶(» .  ما می آمد از اين امور حکايت می کرد

نکته چهارم فوق در جريان افشای سفر مک فارلين به تهران و دستگيری     
در مطبوعات جهان، » نهضتهای آزادی بخش«سيدمهدی هاشمی و اعضای

 :به چند نمونه آن توجه کنيد. کامالً منعکس است

 خبرگزاری جمهوری اسالمی ٢٣/٨/۶۵مورخ  ٧٧يژه شماره خبر و 

اعالم کرد ) جمعه(کستر مشاور امنيت ملی ريگان امروز د جان پوين«
به جرم چندين فعاليت [بازداشت و دستگيری سيد مهدی هاشمی  در ايران 

 حاکی از تعهد ايران مبنی بر متوقف ساختن تروريسم می باشد] تروريستی

جمهوری اسالمی از واشنگتن در مصاحبه ای با شبکه  به گزارش خبرگزاری
تلويزيونی ان بی سی ضمن اشاره به تأکيد آمريکا به ايران در آغاز مذاکرات دو 
کشور مبنی بر متوقف ساختن تروريسم و گروگان گيری افزود در واقع بيش از 

 .يکسال است که تروريسم تحت حمايت ايران متوقف شده است

ساخت که گروگان گيری اخير لبنان توسط گروهی که  وی سپس خاطر نشان
تحت نفوذ عوامل راديکال خاصی در داخل ايران می باشند، انجام گرفته و 

در ايران دستگير شده و هم اکنون ) هاشمی(واقعيت امر اين است که اين شخص 
 :نکته ديگر) ٢٧(» .به علت چندين فعاليت تروريستی در ايران زندانی می باشد

: هايی که در جريان مک فارلين مورد نظر آمريکا است عبارت است ازچيز«
تغييراتی که در داخل حاکميت ايران در شرف وقوع است و بايد از آن بهره  - ١

تقويت جناح ميانه  -٣برخورد دو جناح منتظری و هاشمی  -٢. برداری کرد
  و يا) ٢٨(» ايجاد زمينه تفاهم با حاکميت پس از مرحله امام خمينی  - ۴رو

با دستگيری سيد مهدی هاشمی و عده ای ديگر از طرفداران آقای منتظری « 
مرحله سقوط جناح تند روها در حاکميت ايران آغاز شد همانگونه که با حذف 

مرحله سقوط ميانه روها  ١٩٧٩مهندس بازرگان و سقوط دولت او در سال 
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  :و همچنين) ٢٩(» آغاز شد

دادن سالح به ايران و عراق معنای آن اين است دخالت آمريکا در جنگ و « 
 »که اين جنگ برای هيچ يک از طرفين نه پيروزی در بر دارد نه شکست

مک فارلين به همراه چند  تن از اعضای «  :در همين نشريه آمده است 
پنتاگون و وزارت خارجه آمريکا دو مرتبه به تهران آمده و در هتل هيلتون 

ايرانی مالقات کرد، مرتبه اول در سپتامبر و مرتبه دوم  با مسئولين) استقالل(
 )٣٠(» .١٩٨۵در اکتبر 

» هضتهای آزادی بخشن« هاشمی رفسنجانی، در مورد از خالل گزارشهای    
به » نهضتهای آزادی بخش«سيد مهدی هاشمی در مورد کارکرد وگزارشهای

منتشر شده  آقای خمينی و مرحوم منتظری و اطالعاتی که در مطبوعات جهان
و گزارش تاور و گزارش کنگره آمريکا چنين بر می آيد که سيد مهدی هاشمی 
مسئول نهضتهای آزادی بخش حد اقل بنا به گفته خودش و مرحوم منتظری تا 

از ايران بويژه  به امور مسلحانه و بگير و ببند در خارج ۶۴اواخر اوايل سال 
... ر و امپرياليزم، صدور انقالب وتحت عنوان مبارزه با استعما در خاور ميانه

مشغول بوده و به احتمال قريب به يقين در آدم ربائی وگروگان گيری با ديگران 
و بدين لحاظ سپاه و آقايان هاشمی رفسنجانی، خامنه ای .  دست داشته است

مطلع بوده و برای اين کارها هم اسلحه و ساير موادی که بعداً به عنوان سند 
مهر  ١٢ مهدی و گروهش قرار داده اند و تا در اختيار  سيد جرم تلقی شده 

« : آقای خمينی می گويداشمی رفسنجانی گزارش می کند که ، که آقای ه۶۵
نهضتهای آزادی « آقای سيد مهدی مسئول» . نهضت ها هم از آنها گرفته شود

« شهريور که آقای ری شهری هنگام به اصطالح ٢٩و در. بوده است» بخش
آنها را گروه غير » کشف و بازداشت مرکز و وسائل مخفی سيد مهدی هاشمی 

آقای ری « اعالن می کند، و آقای هاشمی هم گزارش می کند، که ...قانونی و
آقای ری شهری گفت آيت هللا منتظری از کشف و . شهری و احمد آقا آمدند

ی گويند اين بازداشت مرکز و وسائل مخفی سيد مهدی هاشمی ناراحت اند و م
) ٣١(» ولی آقای ری شهری نپذيرفته اند. اشياء را برای کار نهضتها الزم دارند

همه در جريان بوده و می دانسته اند  و از همين جا مسئله توطئه برای آقای 
و شک و شبهه ای نمی ماند که هدف از عنوان .  منتظری کامالً آشکار است

جره  داشتن، جعل اسناد و از اين قبيل کردن،  خانه تيمی،  اسلحه و مواد منف
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  .جز برای به زانو در آوردن مرحوم منتظری چيز ديگری نبوده است

از خالل گزارشها و اسناد موجود، روشن است که بالفاصله بعد از       
که مستقيم با » نهضتهای آزادی بخش«پيروزی انقالب، گروه سيد مهدی يعنی  

ج از کشور، مشغول صدور انقالب از راه حکم سپاه عمل می کرده، در خار
بعد از آن که منتظری . اسلحه بوده و همه مسئولين هم در جريان امر بوده اند

نسبت به سپاه و اهدافش به انتقاد می پردازد، و بر همه اعمال سپاه صحه نمی 
سپاه خود به صورت موازی گروهايی را در خارج از کشور برای ) ٣٢(گذارد، 

صدور انقالب گسيل می دهد و بعد هم که وزارت اطالعات تشکيل اجرای امور 
و از اين به بعد است . می شود، اطالعات بخشی از امور را زير نظر می گيرد

ها يی با  که تصادم و کارهای موازی هم شروع می شود، و در جاها و برنامه
مال گروه است که تقريباً همه از بخشی از اع بدين جهت .هم تقابل پيدا می کند

  : ونه توجه کنيدمند نال به چبرای مث. يکديگر مطلع می شده اند

با حضور محتشمی سفير مان در سوريه، محسن رضائی «  ،۶٢آبان  ٢٨
فرمانده سپاه، نخست وزير و دکتر واليتی وزير خارجه در بارۀ وضع لبنان و 

ت سوريه مشکل جنگ داخلی فلسطينی ها و کيفيت ميانجی گری ما با حفظ توقعا
شهيدمان در لبنان با مراسم رسمی  ١٣قرار شد، از . ، تصميماتی اتخاذ شد

. ردن تبليغات دشمناناستقبال کنيم؛ برای اثبات موضع ضد اسرائيلی و خنثی ک
امکانات بيشتری به رزمدگان در لبنان . حافظ اسد ارسال شد پيامهايی برای

 .)٢٨٨آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص (  ».داديم

آقايان محسن رضائی و علی شمخانی آمدند و راجع به عمليات « ،۶٢دی  ٣٠
آرمش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ( » .آينده و کارهای لبنان مذاکره کرديم

  .)٣٣٨ص

علی فالحيان معاون وزارت اطالعات آمد و برای «  ،۶۵ارديبهشت  ٣
 .)٧۶اوج دفاع، ص (» .ی اجازه خواستکارهای برون مرز

برای ترورهای خارج از کشور و از اين قبيل اعمال مجوز می بخوانيد،  
 .خواسته است

در سودان مردم تحت تأثير و نفوذ انقالب اسالمی ما هستند « ، ۶۵اسفند  ٢٧
سايرين هم مخالفتی ندارند و خواستار کمک . با ما است] امت[و حزب حاکم 
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ب تربيت نيروی نظامی شبيه پاسداران برای محافظت از انقالسپاه برای 
اوج ( » ان بفرستند ررای آموزش نيرو به ايقرار شده است ب. خودشان هستند

  .) ۵٠١، ص  ۶۵دفاع سال 

در مورد آينده ارتش و ... عصر آقای محسن رضائی آمد« ، ۶۶فروردين  ٧
کنند؛ به اين صورت که دفاع سپاه نظر داد که اختيارات و مسئوليت را ها تقسيم 

از نقاط حساس مرزی و غير مرزی مثل خوزستان و عمليات برون مرزی بر 
عهده سپاه باشد و ستاد فرماندهی کل قوا به جای فرماندهی ستاد مشترک تشکيل 

دفاع و ( » .دفاع از مرزها و نقاط غير حساس نيز به ارتش واگذار شود. شود
 .)     ۴٢سياست، ص 

با وجود وابسته نظامی از طرف ارتش در سفارتخانه ها بعضی از چون     
دست ارتش را  ئی خواستهکارها پنهانی غير ممکن می شده، آقای محسن رضا

 که برنامه ريزی کرده رهای نظامی خارج از کشور قطع کند، به اين علت از کا
ون ، وقتی گفته می شود عمليات بر»عمليات برون مرزی بر عهده سپاه باشد«

مرزی، مفهوم آن با اعمالی که سپاه انجام داده و از پرده بيرون افتاده است، 
 . سازمان دهی ترور و اموری از اين قبيل را  در بر می گيرد

 ،ادی گروگانهاآمريکائی ها و معامالت اسلحه و آزحتی در رابطه پنهانی با 
الها بوده آقای علی هاشمی برادر زاده آقای هاشمی رفسنجانی يکی از کان

 :توجه کنيد. است

از طريق . ظهر، علی اخوی زاده که از اروپا برگشته آمد« ، ۶۵شهريور  ٨
. کاردارمان در لندن، دو نفر از مقامات آمريکائی با او مالقات کرده اند

خواستار رفع تيرگی روابط شده اند و از ما برای آزادی گروگان هايشان در 
مورد جنگ از موضع قبلی دشمنی شان با ما لبنان استمداد کرده اند و در 

در مورد  کانالهائی که در گذشته به ما پيغام داده اند، . نرمشی نشان داده اند
گفتم متن اظهارات آنها . توسط احمد آقا به حضرت امام گزارش دادم. پرسيدند

  .)٢۴١اوج دفاع، ص ( ».را بنويسد که در جلسه سران قوا مطرح کنيم

آمد از خوزستان احضارش کرده  - اخوی زاده –ر علی عص« ،۶۵آذر  ١
قبل از اقدام او را . گزارش ديدار و مذاکره و مجدد با آمريکائی ها را داد. بودم

 .نهی کرده بودم
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به من گفته بودند که به آمريکا رفته و با ريکان در باره سقوط صدام مذاکره «
مه همان رشته ارتباط های گفت به آمريکا نرفته، بلکه به نوعی ادا. کرده است

نورث عضو شورای امنيت ملی آمريکا و پويند دکستر ] اليور[سابق بوده و با 
معلوم شد . حکيم و سام صحبت کرده] آلبرت[، ]از طراحان رابطه با آمريکا[

انجيل با امضای ريگان را، او آورده و اين کار  را با اصرار آقای محسن 
  .) ٢۴١ص اوج دفاع، (» .رضائی کرده است

اخوی  –آقای محسن رضائی آمد و برای توجيه فرستادن علی «  ،۶۵آذر  ۵
برای مذاکره با آمريکائی ها در مورد گروگانهای لبنانی حرف زد که قانع  -زاده

اما از جهتی  به ايشان حق دادم، زيرا . کننده نبود و گفتم اشتباه کرده است
اول در آستانه احساس نياز به سالح را بيشتر از ديگران دارد و از طرفی فاز 

بن بست است و فکر کرده با در صحنه قرار گرفتن برادرزاده من ، پيشرفت 
  .)٣۵۶اوج دفاع، ص (» .کار بهتر خواهد بود

در مورد مالقات دوم علی هاشمی با آمريکائی . احمد آقا آمد«  ،۶۵آذر  ١٠
ن ها که با دستور آقای محسن رضائی انجام گرفته بود، بحث و قرار شد به سرا

  .)٣۶٠اوج دفاع، ص (» .قوا هم بگويم

مالقات اخوی زاده اش که با دستور آقای محسن رضائی انجام گرفته بود، 
اوج . (مخفی بوده و با احمد آقا قرار می گذارند که به سران قوا هم بگويند

 .)۶۵آذر  ١٠؛ ٣۶٠دفاع، ص 

آن رفتن لو علت و فارلين مک جريان و منتظری  
ای وقتی کار آقای منوچهر قربانی فر با آقی می گويند، مرحوم منتظر       

از طريق کپی دو نامه ای که به آقای کنگرلو کنگرلو به مشاجره کشيده بود، 
و در « : می نويسد و کپی آن را برای او می فرستد، از جريان مطلع می شود

من اين اين ميان هم معلوم شد پای اسرائيل هم در ميان بوده است و اصالً اشکال 
بود که چرا بايد کار به جايی برسد که ما خواسته باشيم با اسلحه اسرائيلی با 

بعد آقای هاشمی رفسنجانی که پيش من آمد من به او اعتراض . عراق بجنگيم
شما : کردم که چرا قضيه مک فارلين را به من نگفتيد؟ خيلی تعجب کرد و گفت

چرا اين قضيه را به من " جا فهميدماز هر ک"  :گفتم! قضيه را از کجا فهميديد؟
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قصد داشتم اين قضيه را بعداً به شما بگوييم؛ باالخره من اعتراض : نگفتيد؟ گفت
کردم که چرا خودسرانه اين کارها را می کنيد، و آنها ناراحت بودند که چرا من 

 )٣٣(» اين مسائل را فهميده ام 

ت مرحوم امام و جريان را من پس از آنکه  اين جريان را شنيدم رفتم به بي« 
برای حاج احمد آقا گفتم، او خيلی تعجب کرد که شما از کجا در جريان قرار 

خوب گاهی : " گفت! از هر جا، باالخره اجنه به من خبر داده اند: گرفتيد؟ گفتم
اين اجنه که برای شما خبر می آورند اين خبرها را بنويسيد و بر ای امام هم 

، ولی آقايان از "گونه نيست که من در جريان قرار نگيرم گفتم اين! " بفرستيد
) ٣۴(» .اينکه من به طور کامل همه اين جريان را می دانم خيلی ناراحت بودند

بعد از مدتی هم همان آقای منوچهر قربانی فر «  :مرحوم منتظری می افزايند
معلوم .. .برای من پيغام فرستاد که قرار است شما را از قائم مقامی عزل کنند

می شود که او يک ارتباط هايی با جاهايی داشته و اطالعاتی داشته است و ما 
 ) ٣۵(» بی خبر بوديم؛

برای مرحوم منتظری  دو نامه قربانی فر به محسن کنگرلو که کپی آن    
قسمتهائی از نامه . حاوی نکاتی برجسته و تعمق برانگيز استفرستاده شده 

 ، و بکلی سری١٨/۴/۶۵ه ده صفحه ای اول تاريخ نام

) Tow( اعزام دو هواپيمای آمريکائی با بيش از يکهزار موشک تاو  -۶«  
  در دو نوبت با قيمت تمام شده برای خودمان

نفره از کاخ سفيد و وزارت دفاع برای  ۵فرستادن يک هيئت عاليرتبه  - ٧
ايشان و دادن قسمتی از اطالعات نظامی  و هيئت همراه القات با آقای کنگرلوم

مقدماتی در مورد عراق که قرار شد در جلسات بعدی و توافق نهايی اطالعات 
 .کاملترو جامع در اختيار گذارده شود

ورود هيئت بسيار بلند کاخ سفيد به رياست آقای ربرت مک فارلين دستيار  - ٨
عاليرتبه و اقامت چهار  نفر همراهان سويل و نظامی ۵و مشاور ويژه ريگان و 

روزه آنها در تهران که بيش از يک پنجم وسايل يدکی سيستم موشکی درخواست 
و مهمتر از همه اعالم نظر صريح و روشن دولت ...را با خود آورده بودند

آمريکا که ما رژيم جمهوری اسالمی را تثبيت شده و مورد احترام می دانيم و 
و تعهد می کنيم که به هيچ وجه قصد تحت نفوذ  هيچ گونه مخالفتی با آن نداشته
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درآوردن و يا تغييرات و يا دخالتی در امور داخلی آن را نداريم و سپس تسليم 
صورت جلسه کامل و موافقت نامه ای بود که نشان دهنده حسن نيت و همراهی 
کامل آمريکا با جمهوری اسالمی بخصوص در رابطه با جنگ و مسائلی است 

ً مورد (م را تهديد می کند که اين رژي ً آن صورت جلسه را مجدداً و دقيقا لطفا
 ).بررسی قرار دهيد

توافق  ۶۵قبل از آمدن من و هيئت آمريکائی به تهران يعنی چهارم خرداد ...
کلی بر اين مبنا بودکه به محض ورود هيئت عاليرتبه و بلند پايه آمريکائی به 

درخواست را با خود خواهد آورد، مقامات که مقداری از وسايل مورد  تهران
ايرانی با وساطت فوری موجبات آزادی يکجا و دست جمعی گروگانهای 
آمريکايی را در بيروت فراهم آورند و بالفاصله پس از آن بقيه وسايل مورد 

تا  درخواست ايران وارد تهران گردد و هيئت آمريکائی آنقدر در تهران بماند
نسبت به . وارد تهران شوند) HP(رادارهای بزرگ  بقيه تجهيزات از جمله

تأمين بقيه نيازهای تسليحاتی ايران توافق و تعهد رسمی به عمل آمده و در زمينه 
های سياسی و اقتصادی نيز موافقت های سری حاصل گردد و پس از انجام تمام 

فری اما با اينکه اين هيئت ده ن. اين مراحل آمريکاييها تهران را ترک نمايند
وز در تهران ماندولی آمريکايی و هواپيمای غول پيکر اختصاصی آنها چهار ر

جائی نرسيديم، بخوبی به خاطر داريد که در روز آخر اقامت آنها  متأسفانه به
در حضور جنابعالی و آقای .] ن.هادی نجف آيادی[جناب آقای دکتر نجف آبادی 

عالً وساطت شود دو گروگان ديگر چندين بار اصرار کردند که موافقت شودکه ف
ولی آقای مک فالين نپذيرفتند و جواب داد ما اينجا آمده ايم که مسائل  آزاد گردند

هم را حل و فصل کنيم و در کنار شما بايستيم و اينکار ماساسی و استراتژيک و 
بايد يکجا حل شودتا مشکلی در اين راه نباشد و راه يکباره برای همه چيز و همه 

 ». ر گرددکار هموا

، و بکلی سری ١٩/۴/۶۵صفحه ای دوم، تاريخ نامه  ١٩قسمتهائی از نامه 
 :است

من و جنابعالی مشترکاً بيش از دو سال بودکه به هر در زديم و چه کارها که «
و سالحهای مدرن ديگر تهيه کنيم ولی باالخره به )Tow(نکرديم تا موشک تاو 

غ و داستان است و اينگونه موشکها و اين نتيجه رسيديم که همه اين حرفها درو
سالحهای پيشرفته و بسيار مدرن را فقط از دست دولتها می توان گرفت و نه از 
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ً اطالع داريد  طريق واسطه ها و دالالن، لذا همانطوری که از سابقه امر دقيقا
بواسطه روابط شخصی و دوستانه خصوصی بين خودم و تنی چند از 

ز حزب جمهوريخواه عازم آنجا شدم و با مذاکرات ا زمامداران فعلی آمريکا
من در اين يکسال گذشته نه تنها هر روز و شب چندين نوبت به ...مفصلی کردم

شما تلفن زده ام بلکه فقط سه بار به تهران آمدم، شش بار به آمريکا رفتم و يک 
و  ساعته برای ديدارتان به دبی آمدم ٨بار هم به دستور شما فقط با يک اطالع 

بار به کشورهای اروپائی و خاورميانه سفر کرده ام، حتماً بيش از  ۵٠بيش از 
بار از  نقاط مختلف دنيا فقط برای چند ساعت به فرودگاه فرانکفورت رفته  ٣٠

اشت دام تا آقای آدم بيک نماينده جنابعالی را مالقات کنم و اسناد و اوراق و ياد
 ...دارمهايی را به وسيل پيک برای شما ارسال 

اما در مورد اين قضيه آخر  و آمدن آمريکائيها و مقداری از وسايل يدکی الزم 
ً بازگو کنم که صد در  می دانم که شرح ماوقع را آنطور که گذشته است دقيقا

شما در طی مدت دو روز و چهار . صدر مورد تأييد جنابعالی نيز می باشد
 ۴٠٣٠قلم و  ٢۴٠که شامل  ساعت مکالمات تلفنی ليستی کامل با مشخصات را

عدد وسايل يدکی مختلفه مربوط به سيستم ضد هوايی موشکهای هاگ بود به من 
 ...داديد و گفتيد اگر موفقت کنند مقدمتاً اين وسايل را در اختيار ايران گذارند

بلکه  يا شرکتی نخريده اندچون همانطوريکه مسبوقيد اينها را از کارخانه و 
از نقاط مختلف دنيا به اشکال مختلفی جمع آوری کرده اند وخود شما به  آنها را

خوبی از آن آگاهيد، فرموديد درست است فقط از نظر حسابداری و بودجه الزم 
ً غير ممکن است و وقت  است، من به آمريکائی ها گفتم، جواب دادند تقريبا

موضوعات و نکات  زيادی می خواهد تا محاسبات جداگانه به عمل آيد ولی گفتند
 ذيل را دقيقاً برای آقايان روشن فرمائيد

هيچ کدام از اين وسايل در کارخانه ای يا شرکتی ابتياع نگرديده زيرا اينها  - ١
يدکی اتومبيل نيستندکه کارخانه ای يا فروشگاهی آنها را در قفسه بگذارد و 

ايل باشد وس کند، بلکه اگر کسی مشتری اين نوعمشتری برای خريد مراجعه 
بايد اول اجازه خريد آن را از طريق دولت خود از وزارت دفاع آمريکا بگيرد و 
وزارت دفاع هم اين اجازه را از گنگره آمريکا کسب نموده و پس از تصويب 
رئيس جمهور جواز مخصوص صادر و به خريدار می دهند و آنگاه خريدار آن 

زد  و کارخانه آن وسايل را جواز را بعالوه وجه وسائل به کارخانه می پردا
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اما بايد توجه . ماه بعد تحويل می دهد ٢۴تا  ١٨معموالً و بطور متوسط  بين 
ً از هر داشته باشيد که اقالم مورد درخواست شما قلم  از وسائل مختلف عموما

عدد  است و کارخانه ها برای چنين تعدادی  ١٢يا  عدد ٧عدد يا  ۵سه عدد يا 
دازند و بايد تعداد مورد درخواست از اين اقالم بسيار باالتر خط توليد راه نمی ان

 .باشد

ما هيچ يک از اين وسايل را در انبارهای خود نداشتيم چون مربوط به  - ٢
ً بايد  اين  ١٩٧۵سيستم سال  است که ما اکنون سيستم ديگری داريم و نتيجتا

کشورهايی که ...اجناس را برای شما از کشورهای دوست و متحد خود تهيه کنيم
ه بگذارند عبارتند از اسرائيل، کر می توانستند اين وسايل را در اختيار ما

 ...جنوبی، فيليپين

روز است اين وسائل به تهران وارد شده آيا جواب اعتماد  ۶۴برادر جان اآلن 
ماه قبل در  ٧و اعتماد به جمهوری اسالمی همين است برادر عزيز يادت می آيد 

ميليون دالر بطور دربست و بدون سند در اختيار من  ٢۵د و ژنو تشريف داشتي
گذاشتيد که برای شما توسط آمريکاييها موشک هاگ وارد کنم ولی وقتی اولين 
هواپيما وارد شد معلوم گشت که اين نوع هاگ ها مورد نظر شما نيست و اشتباه 

می آيد  ميليون دالر بود، يادتان ۵است و فقط مبلغ موشکهای وارد شده حدود 
چطور ناراحت شديد و قلبتان گرفت و من شما را نيمه شب به بيمارستان بردم و 
تا صبح بر بالين شما ايستادم وصبح اول وقت به به بانک کرديت سوئيس رفتم و 

ميليون دالر را به حساب شما ريختم ورسيد آن را برايت به بيمارستان  ٢٠
موشک ها را پس برديم و تمام هزينه  آوردم و دو ماه بعد هم هواپيما فرستادم و

های حمل و نقل و بيمه و مخارج ديگر آن را داديم و يک دينار هم هزينه ای به 
حساب شما منظور نشد و پول شما تمام و کمال و بدون کوچکترين دردسری 

 . بالفاصله برگشت شد

متقابل برادر آن رفتار مسلمانی است يا اينکه شما می کنيد؟ آيا اين است جواب 
کاری که برای شما کردم؟ در حالی که فقط شما در مقابل مهندس موسوی 
مسئول بوديد و من گرفتار سه بانک اروپائی و دو شرکت بزرگ ويک دوست 

آمريکائی ها به من می گويند، اين ....عزيز و يک عمر اعتبار و حيثيت هستم
فشانی می کنی دوستانت با تو که اينطور برايشان سينه چاک می دهی و جان

 .اينطور عمل می کنند با ما چه خواهند کرد
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من از شما برادر عزيز می خواهم و استدعا دارم، بخاطر خدا نه بخاطر من 
بخاطر آبروی جمهوری  اسالمی و بخاطر انسانيت و شرافت تکليف اين قضيه 

ی را در چند ساعت آينده روشن فرمائيد و از حاال به بعد همه چيز و مسئوليتها
منوچهر قربانی فر  –با عرض تشکر و احترام ارادتمند . آن فقط بعهده شماست

 «)٣۶(   

،  »نهضتهای آزادی بخش« سيد مهدی و اعضای یدر جريان دستگير    
 :آقای منتظری به طور روشن و دقيق به آقای خمينی نوشته است

اوالً مؤسس نهضتهای اسالمی در ايران يعنی تبليغ انقالب اسالمی در جهان « 
... و تقويت نيروهای انقالبی در کشورها شخص من و مرحوم دمحم منتظری بوديم

در همين سال گذشته در افغانستان در اثر جنگ داخلی بين گروههای مسلمان 
يران نجنبيد، و همين شيعه مجاهد بيش از سه هزار شيعه کشته شد و کسی در ا

نهضتها با نظارت من گروهی را به معيت حجة االسالم جواهری به عنوان 
حاکم شرع به داخل افغانستان فرستاد و آتش جنگ داخلی را خاموش کرد و در 
صدد هم آهنگ کردن گروهها و رهبران آن هستيم که در اين جهت سپاه و 

ً با ما همآهنگ است ولی بعضی خارجه از بچه های وزارت  اطالعات اتفاقا
« آقای هاشمی رفسنجانی هم معترف است که   )٣٧(» ...کارشکنی می کنند

هيأتی که از طرف آيت هللا منتظری برای آشتی گروههای معارض به افغانستان 
وضع جنگ داخلی بين اين گروه ها در افغانستان فاجعه است . رفته بودند، آمدند

ً جهاد با کفار را ف ً خاموش شده و پيگيری الزم . لج کرده استو تقريبا موقتا
 .)۶۴اسفند  ٢٢يادداشت  (.»دارد

و ثانياً در زمان مرحوم دمحم منتظری امکانات نهضتها وسيع بوده و مواد و « 
اسلحه هم زياد وجود داشت و جوانی بنام آقای احمد حسنی اصفهانی که فعالً 

ز کشور بود و مخلصانه هم بازداشت شده از طرف مرحوم دمحم مسئول خارج ا
کار می کرد ولی پس از شهادت آن مرحوم از کارهای انفجاری خبری نبود و 
تعطيل شد و حدود هشت ماه قبل آقای حسنی می رود نزد آقای فالحيان معاون 
آقای ری شهری و مواد و وسايل زياد هم بوده  به ايشان تحويل می دهد و رسيد 

هنگی و تبليغی در خارج اکتفا می کند، خانه هم با می گيرد  و فقط به کارهای فر
اينک يک ناجوان ...اجازه دادستانی و کميته و با اطالع اطالعات کشور بوده

سپاه در وقت حج يک کار غلط ناروا انجام : مردی و بی تقوايی را هم بشنويد
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ميدهد و از ساکهای حدود صد نفر حجاج پير مرد و پير زن و بدون اطالع آنان 
وء استفاده می کند به نحوی که در عربستان در وقت حج آبروی ايران و س

انقالب را بردند و آقای کروبی ناچار شد از ملک فهد طلب لطف کند، البد 
حضرتعالی شنيده ايد؛ آنوقت در همان کشور بعضی ها زمزمه راه می اندازند 

ز شش نفر که خوب است بگوئيم از طرف سيد مهدی هاشمی بوده ، و يک نفر ا
سپاهی که متصدی اين کار غلط بوده  آمد نزد من و به من گفت مسئول من در 

که بگويم از طرف سيد مهدی هاشمی اين کار انجام شده، و  سپاه اصرار می کند
در مجلس وهيئت دولت و جاهای ديگر هم شايع کردند، اينک آنان که در سپاه 

رويمان را بردندغير قابل تعقيبند و اين کار غلط را انجام دادند و در وقت حج آب
  ) ٣٨(» !آقای حسنی و سيد مهدی هاشمی بايد تعقيب و محاکمه شوند؟

حجاج ساکهای در منفجره مواد مسئله  
مسئله مواد منفجره در ساکهای حجاج را آقای هاشمی گزارش کرده     
 :است

در باره کاروانی که در جده گير افتاده و جمعی از حجاج که « ،۶۵مرداد  ٢٠
. معلوم شد. در ساک آنها مواد منفجره کشف و بازداشت شده اند، پيگيری کردم

به وزارت خارجه . فقط رئيس کاروان می دانسته. که حجاج بی اطالع بوده اند
اوج (»  و اطالعات گفتم که برای مالقات با رئيس کاروان در حج تالش کنند

  .)٢٠٩دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص 

از . از مکه برگشته اند. شب مهمان آقای اردبيلی بوديم«  ،۶۵شهريور  ۵
از مکه تلفنی در باره زوار بازداشتی خبر دادند که سعودی ها . سفر راضی اند

  .)٢٣٧اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص (» .قول داده اند، فردا آزادشان کنند

ک و با وجودی آقای هاشمی و احمد آقا قبالً می دانسته اند، بدون ش      
سپاه قصد دارد انفجار های زيادی در ايام حج در عربستان انجام دهد، با اين 
وجود فرصت را مغتنم شمرده و در جامعه شايع کردند که اين عمل کار سيد 

علوم نبود احمد آقا  از اين عمل غلط که اگر اتفاق می افتاد م .مهدی بوده است
چه تعداد از حجاج در اثر اين انفجارها کشته می شدند، دفاع کرده  و به آيت 
هللا منتظری که به اين عمل انتقاد کرده و با نامه آقای خمينی را در جريان 
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 :گذاشته چنين نوشته

اينک آنان که در سپاه اين کار غلط را انجام دادند و در وقت حج آبرويمان « 
بل تعقيبند و آقای حسنی و سيد مهدی هاشمی بايد تعقيب و را بردندغير قا

 »!محاکمه شوند؟

اوالً معروف است که اين کار را هم سيد مهدی هاشمی و يا ايادی ايشان انجام 
ثانياً، آيا راهی برای کارهای انقالبی غير از آنچه در مکه شد وجود . داده اند

. م می گيرد و گاهی لو می روددارد البته کارها گاهی بدون گير و اشکال انجا
اين به معنای موافقت من با اين گونه کارها نيست ولی به طور کلی معمول اين 

در ضمن مگر مهدی هاشمی به خاطر نهضتها تعقيب و . گونه کارها همين است
يا محاکمه شد؟  آيا مهدی هاشمی بخاطر قتل و ساواکی بودن و از اين قبيل 

  )٣٩( »اتهامات محاکمه نگرديد؟

نکته جالب توجه اينکه دو نفر از حجاجی که در ساکشان بدون اطالع آنان     
ستان، دو برادر مواد منفجره گذاشته بودند، از بچه های ماربين برزاوند ارد

بودند که  )يا استاد حسن و حسين عباس َکر( و حسين حاتمیبنام استاد  حسن 
وقتی رئيس : برايم تعريف کردند و گفتند . من هر دوی آنها را می شناسم

کاروان بدون اطالع ما مواد منفجره در ساک ما جاسازی کرده بود و در جده 
همه ما  که حدود يکصد نفر بوديم  دستگير . بوسيلۀ پليس عربستان کشف شد

ما خيلی وحشت کرده بوديم و فکر می کرديم که اينها همه . و بازداشت کردند
ميدند که روح ما هم از اين خالصه بعد از بازجوئی وقتی که فه .ما را می کشند

شته، و بدون اطالع ما در ساک ما مواد منفجره جاسازی کرده دااطالع ن مسئله
اند، روزی با ماشين ما را از بازداشتگاه به بيرون بردند ما فکر می کرديم که  

ياده و به صف در صحرا ما را پ. ما را بيرون می بردند که همه  را بکشند
کردند و در فاصله ای هم در ماشينی ويا کاميونی مواد منفجره را کارگذاشتند و 

بعد به ما گفتند که دولت شما . د و ما انفجار را تماشا کرديمآن را منفجر کردن
 .می خواسته اين چنين حجاج را در مکه به قتل برساند

را بردند و ما تمام مراسم تی که ما در مکه بوديم، تحت الحفظ ما در مد      
به هر کدام يک کادوی خوبی  دهم که ما را آزاد کردن یروز. حج را بجا آورديم

بعد اين دو برادر به من می گفتند اگر سنی اين اخالق ورفتاری است که . دادند
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اينها می توانستند که همه ما را . دولت عربستان انجام داده پس ما سنی هستيم
يار خوب از ما پذيرائی کردند و هديه قيقت را فهميدند، بسد ولی وقتی حبکشن

 .  ولی دولت ما آن کار زشت و قبيح را با ما کرد. ای هم به ما دادند

تا بدينجا ارائه شده است گمان نمی کنم که حتی  که با اسناد و مدارکی    
نهضتهای آزادی «شکی باقی مانده باشد، که هدف از دستگيری اعضای 

هدی هاشمی و اعدامش به منظور اتهاماتی از قبيل داشتن اسلحه، و م» بخش
مواد منفجره، خانه تيمی و از اين قبيل بوده است بلکه هدف تسخير منتظری و 

  :در مورد اتهام چهارم سيد مهدی که. اگر نشد، حذف وی بوده است

 ؟منتظری بيت در قاتل و جنايتکار و جانی يک مهدی سيد

  

 است؟ سيد مهدی هاشمی  يک جانی و جنايتکار و قاتل در بيت منتظری      
کار من هم قضاوت .  جای جای توضيحاتی در اطراف نکته فوق داده شده است

در مورد «  يادآور شدم باالدر مورد قتلهای انجام شده نيست و همچنانکه در 
تلهای قبل و سيد مهدی هاشمی قصدم پاک و مبرا کردن او از اتهامها، بويژه ق

بعد از انقالب که به وی زده شده نيست که اين عمل در صالحيت دادگاه صالح و 
بی طرف است و نه من و نه مجموعه دادگاههای جمهوری واليت فقيه که 
درحقيقت قوه قضائيه از مهمترين بازوی اجرايی خواسته های ولی فقيه که خود 

قل برای اجرای عدالت و طرف اصلی دعوا است، می باشد ونه قوه ای مست
مسئله اتهامهای سيد مهدی و کشتن قبل و بعد از   ».دادگستری در کشور

و اال . انقالب، نه به خاطر کشتن و بلکه هدف ديگری را تعقيب می کرده اند
و اينها ناگهان سال مصدر امور باشد  ٨دت بيش از يعنی م ۶۵نبايد او تا سال 

بر مواردی که تا به حال ذکر شده است، نامه  افزون. به فکر جنايات او بيفتند
آقای منتظری به آقای خمينی، جنايات داخل و خارج از زندان  ١٢/٧/۶۵مورخ 

را در  جمهوری اسالمی آشکار و بر مال می کند که خواندنش مو را بر بدن 
در مورد افشای اعدام فله ای چند هزار زندانی ). ۴٠(انسان راست می گرداند

هم به طور قطع آقايان موسوی اردبيلی، رئيس قوه ) ۴١(  ۶٧ در تابستان
قضائيه، هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس، خامنه ای رئيس جمهور،  مير 
حسين موسوی نخست وزير، و عده ای ديگر، از مسئله مطلع بوده اند و اگر 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٣٣١          )جاذ 

همکاری و رضايت آنان نبود، به اجر در آوردن چنين جانايت هولناکی امکان 
در اين مقاله من در صدد اثبات اين که افراد فوق و عده ای . ی شدپذير نم

ديگر، از اجرای جنايت مطلع بوده نيستم، اما می دانيم که احمد آقا در طول اين 
پس برای به اجرا در . سالها بدون اجازه آقای هاشمی آب هم نمی خورد

. تآوردنش، همکاری و حمايت آقای رفسنجانی ضروری و حياتی بوده اس
ا ابالغ کرده است، را آورده و دستور اجرای آن ر   ماناحمد آقا هم که خود فر

همکاران و دوستان صميمی احمد آقا نظير آقای مهدی کروبی که در عزل 
ً مطلع بوده است پس زعمای . منتظری هم نقش خود را بازی کرده قطعا

تی برای نمی سوخته ح دلشان به جان و مال و ناموس مردم جمهوری اسالمی
وقتی مرحوم . حفظ قدرت از قتل نزديکترين افراد هم خم به ابرو نمی آورده اند

). ۴٢(استريکنيک کشته می شود  در زندان اوين با سم  ۶٠الهوتی در سال 
دختران و دو داماد خود که   رای اينکه اين راز فاش نشود،آقای هاشمی هم ب

شما به خاطر «  :ه آنها می گويدپسران شهيد الهوتی هستند را جمع می کند و ب
 های باهوشی بودند و موقعيت را آنها هم آدم«  و) ۴٣(» انقالب، سکوت کنيد

سکوت اختيار کردند و همچنين بنا به گفته نيازی احمد ، )۴۴(» فهميدند 
و بعد  از کشته شدن احمد آقا خمينی نيز، آقای ) ۴۵(خمينی را می کشند 

اعضای خانواده خمينی را در اطاقی گرد می همه «هاشمی رفسنجانی باز، 
کلمه ای سئوال برانگيز در باره طبيعی نبودن :آورد و خطاب به آنها می گويد

و اکنون فاش شده ) ۴۶(».مرگ حاج احمد آقا نبايد از زبان شما خارج شود
است که در زمان رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بيش از هشتاد 

  ) ۴٧(نفربه قتل رسيده اند

وقتی آقای خمينی ولی فقيه اعظم پای فاميلش به ميان می آيد، همه را        
بنا به گزارش هاشمی رفسنجانی، . برای تبرئه و حل مسئله اش بسيج می کند

يکی در مورد خريد های . آقای صادق طباطبائی دو نوع پرونده داشته است
  .اسلحه و ديگری در مورد قاچاق ترياک در آلمان

در مورد اول وقتی آقای طباطبائی، بنا به تشخيص دادستانی ارتش پس       
آقای هاشمی رفسنجانی ) ۴٨(از چند جلسه بازجوئی، بايد بازداشت شود 

و ری شهری ) ۵٠(و آقای شيخ يوسف صانعی دادستان کل کشور ) ۴٩(
که خدای ناکرده به . همه بسيج می شوند) ۵١(قاضی شرع دادگاهای ارتش 
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و چون خودش از همه واقف تر است که چه دستگاه قضائی ! لم نشودايشان ظ
ساخته است، به آنها اعتماد ندارد و به آقای هاشمی رفسنجانی پيغام می دهد 

افراطی «  کند، که»در بارۀ محاکمه صادق طبا طبائی، نظارت کامل « که او 
ری  و سر انجام هم آقای)  ۵٢(»  .ها بی جهت محکوم نکنند و ظلم نشود

من . خودت رسيدگی کن« : شهری را احضار می کند و به ايشان می گويد
او هم رسيدگی را آغاز می . داستان ارتش را نمی شناسم و شما را می شناسم

  ) ۵٣(» .کند و خيانتی را احراز نمی کند

مورد دوم، قاچاق ترياک در آلمان است که در اين مورد هم آقای خمينی     
که به طور رسمی اقدام بشود و جلو « می شود و می گويد  شخصاً دست به کار

و پس از آنکه آقای طباطبائی با وثيقه آزاد ) ۵۴(» . توطئه احتمالی را بگيريم
و در حقيقت به ايران فرار می کند، وغيابی در دادگاه عالی ) ۵۵(می شود 

در مورد « ، او  در نهايت )۵۶(آلمان به سه سال زندان محکوم می شود 
. از دولت می خواهد» حدود دو ميليون مارک«  مخارج محاکمه اش در آلمان 

قرار " که آقايان رفسنجانی و خامنه ای که مطمئن نيستند، آقای هاشمی می گويد
تحقيق از  ای برای و بعد هم می پردازند، چه وسيله) ۵٧(» .شد تحقيق شود

در همين يک مورد . دخرج وکال ء در دادگاه آلمان می توانند به دست بياورن
 ۶در : احمد آقا و آقای هاشمی رفسنجانی آشکارا به دروغ متوسل می شوند

طبائی را تبرئه دگاه عالی آلمان، آقای صادق طبا دا«  :، می گويد۶٣فروردين 
کرده است و بايد مخارج وکالء و خسارت وارده را بپردازد و کشف شده است 

«   : ، می نويسد۶۵فروردين  ٢٩در) ۵٨(» که ضد انقالب توطئه کرده بود
. در مورد تعقيب پرونده اش در اروپا مشورت کرد. آقای صادق طبا طبائی آمد

 «،  ۶۶ارديبهشت  ١٩ر باز د). ۵٩(» مخارج پرونده اش را می خواهد
خواسته اند برای نجات گروگان هايشان در مقامات آلمانی ازآقای طباطبائی 

او هم گفته او را  در آن کشور تبرئه و پرونده را مختومه اعالم . لبنان کمک کند
 )  ۶٠(»نمايند، تا اقدام کند

ی دکتر صادق طباطبائ«  :جالب اينکه در همين صفحه  توضيح داده است    
در دادگاه بدوی وی به . در دوسلدرف آلمان دستگير شد ١٣۶١در زمستان سال 

سه سال زندان محکوم گرديد، اما با مشخص شدن توطئه ضد انقالب و اينکه 
ترياک در ساک وی قرارداده شده بود، دادگاه عالی آلمان حکم برائت برای وی 
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ستند به طور رسمی امام خمينی در آن موقع از وزارت خارجه خوا. صادر کرد
اگر او . دروغگو حيا هم نمی کند»  . اقدام کند و جلو توطئه احتمالی گرفته شود

در دادگاه عالی آلمان تبرئه شده بود، چه نيازی بود که حاال از شما بخواهد که 
برای روشن شدن . کمک کنيد که وی را تبرئه و پرونده را مختومه اعالم کنند

پرداخته  ی صادق طباطبائی در فرصتی مناسب به آن اکم و کيف دو پرونده آق
  .خواهد شد

در مورد صادق طباطبائی  ديديم که چگونه رفتار شد و قبالً هم در مورد     
واست او را محمود هاشمی رفسنجانی مالحظه شد که وقتی آقای خلخالی می خ

نمی توانی چون پشتش « مرحوم منتظری به او گفت تعقيب و دستگير کند، 
اما چه افراد زيادی که به خاطر راننده ساواک بودن و يا ) ۶١.(»محکم است

چپ به آقای خمينی و يا ديگر زعمای روحانی جمهوری اسالمی نگاه کردن، 
و اما بر گرديم به سيد مهدی قاتل و جانی و . به جوخه اعدام سپرده شدند

  :يمندازاهی به قتلهای انجام شده بيمختتصر نگ

  

  مهدی سيد قتلهای تهاما
مسجل شده باشد که اينها برای  ارائه شده تا به حال، بايد با اسناد و مدارک

اگر بتوانند، از هيچ کشتن و تروری ، »اوجب واجبات است«حفظ قدرت که 
پس اتهام قتلهائی هم که به سيد مهدی بسته اند و بعد هم . فرو گذار نمی کنند
آبادی را اعدام کردند، برای حفظ قدرت خويش بوده و نه به او  و اميد نجف 

و اما در مورد قتلها چند  نکته را يادآور . اجرا درآوردن عدالت و حق خواهی
   :می شوم

کشتار و قتل و خمينی آقای  
آقای خمينى در درسهاى واليت فقيه خطاب به روحانيون موافق خود و  -١

يعنی [كه از اين اشخاص«  تدر روايت اس: گويد حکومت اسالمی مى
بر دين بترسيد، اينها دين .] ن. روحانيون موافق شاه و مخالف حکومت اسالمی

برند، اينها را بايد رسوا كرد تا اگر آبرو دارند در بين مردم  مى   شما را از بين
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ا ساقط می در جامعه ساقط نشوند امام زمان ر ااگر اينه. ساقط شوند   رسوا شوند،
بايد جوانهاى ما عمامه اينها را بردارند، عمامه . می کنند اسالم را ساقطکنند، 

هايى كه به نام فقهاى اسالم ، به اسم علماى اسالم اينطور مفسده در    اين آخوند
من نمى دانم جوانهاى ما در . كنند بايد برداشته شود ايجاد مى   جامعه مسلمين

 م اينطور نبود؟كجا هستند؟ ما كه بودي ايران مرده اند؟ 

عمامه هاى اينها را بر نمى دارند؟ من نمى گويم بكشند، اينها قابل چرا   
نيستند لكن عمامه از سرشان بردارند، مردم موظف هستند، جوانهاى    كشتن

معمم ) هلالج لج گوها(ايران موظف هستند كه نگذارند اين نوع آخوند ها    غيور ما در
عمامه در بين مردم بيايند، الزم نيست آنها را خيلى ظاهر شوند و با    در جوامع
  ). ۶٢(» ... ليكن عمامه هايشان را بردارند   كتك بزنند

فکر نکنيد که آقای خمينی فقط قبل از انقالب فتوای کشتن و کتک زدن    -٢
هم شديتر از اين فتوا می دهد، !! الهی خود -را می داده، در وصيتنامه سياسی

كه مراجع رسمى از ظلم و    دهد كه مردم نبايد منتظر باشند رهنمود می تازه 
مردم خود وارد عمل    فساد جلو گيرى كنند، هر جا اين مراجع كوتاهى كردند

  .شوند

آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خالف مسير ملت و كشور اسالمى ... «     
گيرى نشود با حيثيت جمهورى اسالمى است به طور قاطع اگر جلو   و مخالف

و مردم و جوانان حزب اللهى اگر برخورد به يكى از امور    باشند همه مسئول مى
مربوطه رجوع كنند، و اگر آنان كوتاهى نمودند    مذكور نمودند به دستگاههاى

طرفه اينکه اين رهنمود را در زمانی ) ۶٣(».ان مكلف به جلوگيرى هستندخودش
  . مستقر شده اند در کشور   هاى قانونىمی دهد که به قول خودشان  همه نهاد

در تاريخ   آقای خمينی » واقعيتها و قضاوتها« باز بنا به گزارش کتاب -٣
من معتقدم كه « :گويد ، در سخنرانى در جمع دوستان خود مى٢/١٣۶٢/٢۵

را از امالك    منتظر دادگاه و يا پاسگاه نباشيد كه يك مشت مرده خور و الت
  » .بيرون كنند، خود شما عليه اينها اقدام كنيد

 راندر سخ«آيت هللا مسعودی خمينی شهادت می دهدکه آقای خمينی-۴
د، کردند که اگرهمۀ مسلمانان هم برای حفظ اسالم کشته شون اشاره نيهايشان

   )۶۴( »ارزش دارد؛ چرا که ارزش اسالم از همۀ اين مسائل مادی باالتر است
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در ديداری با  ۶٠آقاى حسين خمينى نوه آقای خمينی، در ارديبهشت سال  -۵
از قول من به آقاى بنى صدر بگوئيد كشوردر حال ويرانى و  «: اينجانب گفت

انقالب را از دست خواهد كشور و  اگر آقاى بنى صدر مى. متالشى شدن است
حزب و آخوندها نجات دهد، تنها راه كوتاه كردن دست حزب و روحانيون از 

كند كه پدربزرگم از كشت و كشتار وحشت  و اگر وى فكر مى. امور كشور است
اگر سيصدهزار . شناسم من پدربزرگم را خوب مى. دارد، كامال در اشتباه است

العربى  اى خمينى پيرو مكتب ابن ابىآق. آيد نفر را بكشد، خم به ابرويش نمى
. در آن مكتب نظر بر اين است كه انسانها نظير كف هاى روى دريا هستند. است

در اين طرز تفكر براى حفظ و نگهدارى يك امر مهم نظير حكومت، اگر الزم 
كسانى كه بخاطر حفظ و پايدارى آن . باشد كه بسيارى را هم فدا كرد بايد كرد

شوند، نظير همان كف هاى دريا كه بعداز تركيدن به دريا متصل  امر مهم فدا مى
اند و با  و دراين صورت اگر مجرم بوده به حق كشته شده. شوند هستند مى

اند، اجر و ثواب بيشترى در  اند و اگر بى گناه بوده گناهان كمترى رفته
  )۶۵(» .انتظارشان است

عده ای در سخنرانی برای آقای خمينی چند ماهی پس از پيروزی انقالب،  -۶
می خورد و می و غبطه يوتيوب موجود است، افسوس  روی که هم اکنون بر

بود که از اول مثل ساير انقالباتی که در دنيا واقع می َشد،  اگر بنا« :گويد
انقالبی که واقع می َشد  پشت سر انقالب يک چند هزار از اين فاسدها را در 

اگر ما «  و يا) ۶۶(» مراکز عام دار می زنند و آتش می زنند، تما می ُشد قضيه
بطور  ب کرديماز اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خرا

انقالبی عمل کرده بوديم قلم ها را شکسته بوديم و تمام مجالت فاسد را و 
ها را به محاکمه کشيده بوديم و را تعطيل کرده بوديم و رؤسای آن مطبوعات فاسد

ها را به سزای خودشان نوع اعالم کرده بوديم و رؤسای آنحزبهای فاسد را مم
يدانهای بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و رسانده بوديم و چوبهای دار را در م

من از پيشگاه خدای . غاصبين را درو کرده بوديم اين زحمتها پيش نمی آمد
متعال و از پيشگاه ملت عزيز ايران عذر می خواهم خطای خودمان را عذر می 

فله ای  با فرمان کشتن ۶٧البته او در سال  )۶٧(»...ما انقالبی نبوديم. خواهم
و از آن غبطه  نکرده بود، قبال ی کشتار وسيعی کهوزنفر زندانی، آر چند هزار

مستقيم   وقتی مالحظه می شود،  بنابراين . به آن تحقق بخشيد می خورد،
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و تصاحب زمين مردم بدون هيچ دادگاهی داده می  و کشتار فتوای ترور و قتل
. ساله جمهوری اسالمی است ٣٢شود، نتيجه اش قلتلها و ترور ها در دوران 

منتها اگر اين قتل و ترورها و تصاحب ها در جهت قدرت و حفظ حکومت آنان 
باشد، مباح بلکه واجب است و اگر احساس شد که عليه قدرت آنان است، 

. مل بايد از بين برده شودامی شود و شخص آمر يا ع... و آنوقت قتل، ترور
سيد مهدی و امثال او از اين فتواها در قتل وترور مخالفين استفاده کرده و می 

 انقالب  سيد مهدی و ديگران بايد تمام اتهام ترور و قتلهای قبل و بعد از . کنند
بس مهم به اتهام  پس از اين چند نکته . از اين زاويه مورد بررسی قرار گيرد

  .قتلهای سيد مهدی می پردازم

انقالب از قبل آبادی شمس قتل     
در مورد  قتل شمس آبادی سيد مهدی  هاشمی، در شرح قتل شمس  -الف    

  )۶٨(آبادی آمر قتل را آقای خمينی معرفی می کند 

شرعاً قلع و « عامل قتل کسان ديگری بوده اند و تنها او گفته است که  - ب
و همچنين است قتلهای ديگر چه قبل و ) ۶٩(» قمع اين فساد بال اشکال است

  :چه بعد از انقالب و بی جهت نيست که آقای بهزاد نبوی با صراحت می نويسد

سازمان مذکور  نقش . را تأسيس کرديم» سازمان مجاهدين انقالب اسالمی«  
زه با حرکتهای تجزيه طلبانه در در مبارزه و قلع و قمع گروه فرقان و مبار

انقالب، مبارزه بي امان با منافقين،  کردستان و سيستان و بلوچستان در اوايل 
ليبرالها، بنی صدر، گروههای ضد انقالب چپ و راست، مارکسيست و سلطنت 

  )٧٠(» .حداقل بر جنابعالی پوشيده نيست... طلب، همکاری

و کشتار و ترور و قتل انجام پذيرفته فکر می کنيد که اين اعمال بدون کشت   
ً خير اما چون اينها در جهت تثبيت قدرت واليت فقيه بوده بال ! است؟ قطعا

برابر مستندات پرونده، سيد مهدی در هيچ کدام از قتلها شخصاً  .اشکال است
و تنها کار او . شرکت نداشته و عامل قتل و ترورها کسان ديگر بوده اند

ً قلع و قمع اين فساد بال « کرده و يا گفته است خواست دلش را ابالغ شرعا
اما در جمهوری اسالمی به آقای بهزاد نبوی جايزه می دهند و » اشکال است

به طور مسلم اعدام سيدمهدی و اميد نجف . سهم سيد مهدی اعدام می شود
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نهضتهای آزادی «آبای و دستگيری و زندانی کردن عده زيادی از اعضای 
اطر قتل و ترور و اتهام های ديگر بلکه به منظور ترس از نه به خ» بخش

با توضيح مختصری در مورد  قتل اميد نجف . دست دادن قدرت بوده است
االئی برخور دار آبادی و مهندس بحرينيان که هرکدام از اين دو از اهميت ب

  . خاتمه می دهم فصل است  به اين 

آبادی نجف اميد اعدام - ١  
آقای خمينی که به تمام معنا انسانی کينه جو، حسود و انتقام گير بود و        

به هيچ وجه کسانی که از حرف او تمرد و يا امر و نهی می کردند  را تحمل 
شما نگاه کنيد به . البته اين از خصوصيات همه ديکتاتوران است. نمی کرد

بر کرسی رهبری اعمال آقای خامنه ای که به ولی نعمت خود و کسی که او را 
  . نشانده است چگونه رفتار می کند

اول به خاطر . آقای خمينی، اميد نجف آبادی را به دو جهت اعدام کرد    
وقتی دفعه اول مير اشرافی دستگير شد به . کشتن سيد مهدی مير اشرافی

بار دوم که ).  ٧١(دستوردفتر آقای خمينی و آقای بهشتی از زندان آزاد گرديد 
وسيلۀ اميد نجف آباد حاکم شرع دادگاه انقالب اصفهان دستگير، محاکمه و به 

از دفتر امام و قدوسی و بهشتی « وقتی مير اشرافی دستگير شد،. اعدام شد
تلفن شده بود و باالخره آقای رسولی محالتی مسئول دفتر آقای خمينی در حين 

با خط خودش نوشته  دادگاه تلفن کرده و گفت فوری برود قم و حتی آقای خمينی
بود که ميراشرافی بر حسب حکم عفو، مشمول عفو قرار گرفته است و آقای 

اساساً امام مرا مورد عفو قرار «: ميراشرافی، خود در دادگاه به آقای اميد گفت
  ) ٧٢(» . دادند چطور حاال بايستی محاکمه شوم

ظری و با حضور هللا منت آبادی در مجلس خبرگان و در دفتر آيت آقای نجف    
آشيخ حسن ابراهيمی و آقای علی اميرحسينی و اينجانب دمحم جعفری و چند نفر 

وقتی : جريان اعدام ميراشرافی را تعريف کرد و گفت ۵٨ديگر در همان سال 
. نی بکنیتوا ميراشرافی را دستگير کردم، وی بمن گفت تو هيچ کاری نمی

با وجود سيل تلفنها از . شوی م می، اعدام کنی، اعداشوی زندان کنی، زندان می
جانب آقای خمينی و قدوسی و بهشتی و حتی نامه آقای خمينی که ميراشرافی 

با «وقتی بعد از اعدام خدمت آقای خمينی رسيدم، . را آزاد کنم، وی اعدام شد
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) ٧٣(»  !باالخره مير اشرافی را اعدام کردی؟: " يک نگاه خيره کننده ای گفت
شوی،  اگر اعدام کنی، اعدام می: ميراشرافی بوی گفته بودکه   همانطوریو 

به بهانۀ همکاری با سيدمهدی هاشمی اعدام  ١۶/٨/١٣۶٧وی را در تاريخ 
رابطه پنهانی با آمريکا از طريق . ديگر به علت افشای سفر مک فارلين .کردند

و هر دوی اين قضيه مخالف صريح نظر و . اميد نجف آبادی در لبنان افشا شد
احمد   - خواست آقای خمينی  و روحانيون انحصار طلب باند هاشمی رفسنجانی

 .خامنه ای، بود -آقا

در رابطه با ، ١٣۵٩آبان  ١٩آقای قدوسی دادستان کل انقالب در تاريخ      
ای انجام  زاده با صدا و سيمای جمهوری اسالمی مصاحبه بازداشت آقای قطب

وی در قسمتی از مصاحبه خود که بسيار گويا است و حکايت از نحوه   . داد
کند،  اسالمی که در باال آمد می تفکر وی و ساير سردمداران روحانی جمهوری

  : خطاب به قطب زاده گفت

گوئيد انجمنهای اسالمی درست نيست، دانشجويان پيرو خط امام را  شما می«
کنی به مصادره ها که حمله  عدامها حمله میبه ا. اند ها و فدائی و گرفته ئی  توده
) ٧۴(» . ماند و مردم به چی دلخوش باشند کنی، پس چی در اين مملکت می می

دلخوشی اينها به . می بينيد که نحوه تفکر يکی است و سرو ته يک کرباسند
 .اعدام و مصادره و اين قبيل امور است

بحرينيان عباس امير مهندس قتل -  ٢   
من چگونگی قتل مهندس بحرينيان به صورت معما در آمده بود و  برای       

با وجودی که حدس می زدم که بوسيلۀ چه کسان و دسته و گروهی کشته شده 
مهندس . است، اما برايم روشن نبود که اين قتل چگونه انجام گرفته است

اني معروف بود و از بحرينيان در اصفهان از نزديكان آيت هللا خادمى  روح
و از همان روز اول بعد از پيروزی . متصدى كميته اصفهان گرديد انب ايشان ج

انقالب و حتی قبل از انقالب، بين طرفداران آقای خمينی و مخالفين وی رقابت 
بين كميته  که از طرفداران خادمی و سپاه که    وجود داشت و بدينسان رقابتى

اين رقابت  منجر . د آمدطرفداران مرحوم منتظری و آقای خمينی بودند بوجو
درگيريهاى شديد و مسلحانه بين آنان شد و تلفات و ضايعاتى بر جاى    به وقوع

از طرفى بحرينيان از نزديكان آيت هللا خادمى از علماى با نفوذ    گذاشت و
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در متن كيفرخواست سيد مهدى . بركنار کنند نمی توانستند او را   اصفهان بود،
 :نين آمده است هاشمى در اين مورد چ

به هنگام اوجگيرى اختالفات سپاه و كميته در اصفهان كه به صورت يك «   
) دمحم حسين ( عمومى درآمده بودمن يك شب در راه دزفول به جعفرزاده   ماجراى

بحرينيان دراين اختالف محور اصلى است و اگراو زده شود ماجرا    گفتم مهندس
به او گفتم برو اصفهان با دوستان  .يده را داشتاو نيز همين عق. شد   تمام خواهد

او رفته بود با حسن ساطع و . همكارى كنيد و ترتيب زدن او را بدهيد   ديگر نيز
نيز با آقاى اميد كه حاكم شرع اصفهان بود مقدمات را فراهم كرده    حسين ساطع
ه عضو چند نفر كه دو نفرشان به نام مهدى زاده و جعفر زاده ك   بود و توسط

 )٧۵.(»سپاه لنجان بودند قتل بحرينيان را انجام داده بودند    واحد اطالعات

همانطور كه از كيفرخواست نيز به روشنى پيداست ، سيد مهدى دخالتى        
نداشته و فقط در راه دزفول، خطاب به دمحم حسين جعفرزاده    در قتل بحرينيان
حوادث بحرينيان است و او بايد حذف كه محور اصلى    كند اظهار عقيده مى

«  ديگر او دخالتى نداشته  و بنا به گزارش کتاب   شود، و از اين نقطه به بعد
جمعه اصفهان ، سالك    از جمله آيت هللا طاهرى امام« ، » واقعيتها و قضاوتها

)  ... چهارم مجلس    فرمانده سپاه اصفهان در آن زمان و نماينده دوره سوم و(
حال سئوال اين است که چگونه قتل »  .آگاه بودند   از تصميم به قتل بحرينياننيز 

اميد نجف آبادى حاكم شرع دادگاههاى  انجام گرفته است؟ حکم اعدام به وسيلۀ 
اما چون سپاه و طرفداران آقای خمينی و . انقالب اصفهان صادر می شود

ً او را به دادگاه احض ار و اعدام کنند، که به منتظری می ترسيده اند که رسما
اعدام به    گرديد، حكم چون توقيف و اعدام او موجب فتنه مى« قول خودشان

به وسيله واحد اطالعات سپاه پاسداران انقالب ) ترور(صورت ديگرى 
همانطور كه دادگاههاى انقالب افرادى را غيابا . به اجرا گذاشته شد   اسالمى

كم به صورت متعارف وجود نداشت ، حكم و چون امكان اجراى ح   محكوم كرده
آمد و  اروپا توسط افراد واحد اطالعات به اجرا در مى   در يكى از خيابانهاى

 ) ٧۶(» .شد مجرم ترور مى

برای ترور بحرينيان ، »واقعيتها و قضاوتها« طرفه اينکه بنا به گزارش کتاب 
در حالى اتهام جالب اينجاست كه «: هم اميد و هم سيد مهدی اعدام می شوند

شود كه او نه آمر به قتل بوده و نه  بحرينيان به سيد مهدى نسبت داده مى   قتل
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و اميد نجف آبادى كه حكم اعدام بحرينيان را صادر كرده بود نيز ; به آن    عامل
. شود اتهام دستگير و در آن زمان پانصد هزار تومان از او ديه اخذ مى   به همين
شوند در حالى كه اين اتهام در پرونده  دى و هم اميد اعدام مىهم سيد مه   آن وقت
  » !.وجود دارد   هر دو

حيفم آمد که جريان ترور آقای مهندس بحرينيان که نشان می دهد، از باال     
تا پائين، موافق ترور بنام شريعت و دين هستند و قتی ديگر امکان برايشان 

ترور و غافل کشی « می گويند  کهت و يا خطر احساس می کنند، آنوقت يسن
مالحظه می شود که مرحوم منتظری هم با قتل بحرنيان به  .»حرام است

توضيح داده » واقعيتها و قضاوتها « صورتی که در سايت خودش و در کتاب 
پس توجه داشته باشيد که در ذهن روحانيت  .شده، حد اقل موافق بوده است

است  جايز. ايز و زمانی باطل استقدرت طلب ترور و غافل کشی زمانی ج
. رد و در حفظ و نگهداری قدرتشان عمل می کندوقتی امکان برايشان وجود دا

باطل و حرام است وقتی دستشان از قدرت کوتاه است و يا امکان عملی 
  . برايشان ميسر نيست و نمی توانند پاسخگوی جامعه باشند

و دهم آمد، جای شک و  آنچه در اين قسمت و قسمتهای نهم با توجه    
نهضت های «شبهه نيست که هدف از دستگيری سيد مهدی و ساير اعضای 

و اعدام سيد مهدی و اميد نجف آبادی، همان طوريکه مرحوم » آزادی بخش
بعد از . »واليت بر فقيه است، و نه واليت فقيه« : منتظری به درستی می گويند

ی را به تسخير خود در آورند، به اينکه نتوانستند با اين قبيل اعمال منتظر
  .حذفش پرداختند

اما به نظر من، جريان سيد مهدی و حذف منتظری از رهبری بارقه ای     
الهی برای نجات کسی که در جستجوی حق و عدالت بود، بود و ضربه ای 

او همه چيز را بر سياق شخص خود می سنجيد و . سخت بر بنياد  تفکر وی
» اعلم، اعدل و اشجع« ولی فقيه جامع الشرايط يعنی چون حکومت را از آنِ 

و خود را چنين فقيهی به حساب می آورد، به لحاظ تفکر، فکر می . می دانست
کرد، که  اين واليت وقتی دست فقيهی نظير خود باشد، می تواند خواسته قلبی 
 او را برآورد، اما نمی دانست که چنين قدرتی منجر به بدترين نوع ديکتاتوری

وی برای امام واليت مطلقه می ساخت و در نتيجه آن را به چنين . می شود
  )٧٧. (فقيهی تسری می داد
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هم  معتقد بود که قوه قضائيه، مجريه و مقننه  عالوه بر اين وی همچنين    
فرد اصلی « : باشد و نه مردم، چون او می نويسد بايد در اختيار ولی فقيه

ی همان امام و حاکم است و قوای سه گانه با مسئول و مکلف در حکومت اسالم
بر اين اساس پس . همه تشکيالت خود دست و بازوان وی محسوب می گردند

طبع موضوع اقتضا دارد که انتخاب اعضای مجلس شورا به دست حاکم و به 
انتخاب وی باشد تا کسانی بتوانند در عمل به وظايف رهبری، وی را ياری 

نکات فوق آشکار است که همان نظريه واليت فقيه ) ٧٨(» . دهند، انتخاب کند
ضربه ای که در اثر، دسيسه و توطئه هايی که جهت حذف . آقای خمينی است

مرحوم متنظری بر او وارد شد،  باعث گرديد که نسبت به تفکر خود تجديد 
نظر کند و واليت مطلقه فقيه را به درستی  شرک به خداوند بخواند و مصلحت 

افزون بر اينها آيت . ق را مفسدت بنامد و اين خود تغيير مهمی استخارج از ح
تکليف هم چيزی جز «: هللا منتظری هم در پاسخ سئوال اينجانب که پرسيده ام

تکليف هم : اين که نوشته ايد«  به حق متذکر شده اند. »عمل به حق نيست
امل حق چيزی جز عمل به حق نيست اگر مقصودتان از حق عام باشد که حتی ش

و از جمله اتنقاد به آقای خمينی را ) ٧٩(» ...خداوند باشد حرف درستی است
  در تفکر او می دانست

اشکال بزرگی که در تفکر آيت هللا خمينی بود همان اعتقاد به واليت مطقۀ «  
فقيه بود که ايشان روی آن تأکيد داشتند،در صورتی که از نظر عقلی و نقلی 

هر فرد ديگری غير از ايشان هم اگر دارای چنين . دمخدوش و مردود می باش
تفکر فقهی و سياسی باشد دچار همان خطاها وعوارض مورد نظر شما می 

با اين تغييرها در  تفکر آن مرحوم بخشهای مهمی  از کتاب مبانی ) ٨٠.(»شد
ولی فقيه بايد انتخابی، «  :فقهی او بی وجه می شود و در نهايت که می گويند

باشد ، بخش ديگری از آن بی وجه می » مسئول و برای مدتی مشخص
گونه که بارها عنوان شده، اين تغييرات مهم در تفکر مرحوم نهما)  ٨١.(گردد

منتظری جز در سايه حق طلبی و دل نبستن به قدرت و مقامات دنيايی حاصل 
ين توطئه و دسيسه ها آقای خمينی را ا و نطر به اينکه او تا قبل از. شدنمی 

اما هر چند که او شايد برای رضايت خاطر و . فقيه مورد نظر خود می دانست
جريان "سابقه طوالنی دوستی و همکاری خود می گفت که اطرافيان يا 

بوده اند که آقای خمينی را بدين سمت سوق داده " افراد خاص"و " مرموز
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همه جنايت که او از آقای خمينی با سند و اما نمی توانست اين ) ٨٢.(اند
و از نظر من تنها نوشتن  ت خود آورده است را ناديده بگيردمدرک در خاطرا

چنين خاطراتی و افشای اين همه جنايت که مو بر بدن انسان راست می کند، 
روحش شاد و قرين دريای . خدمتی است به نسل حاضر و نسلهای آينده

  .بيکران رحمت حق باد

سازی  به چگونگی انتقال قدرت با سقيفهيعنی فصل ششم،  فصل بعد،در     
و نتيجه کار و يا نقشه راه را  باهم مطالعه می و توطئه به آقای خامنه ای 

  .کنيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٣٤٣          )جاذ 

  

 فصل ششم

   

  فقيه ولی شاهنشاهی سلطنت تخت بر جلوس و ای خامنه
و به نوعی عصارۀ  -همراه با نکات تازه و گفته نشده،  اين فصل، در      

ونگی جلوس آقای خامنه ای بر تخت و برای نشان دادن چگ - مطالب قبل 
  :  سلطنت شاهنشاهی را با چند نکته به عنوان مقدمه شروع می کنم

هنگامی که تحميق کردن مشروعيت قانونی به خود بگيرد و به صورت « - ١
يد بسيار خطرناک می شود و مقابله با يک چنين يک سيستم حکومتی در آ

هر حرکتی تحت لوای . دستگاه تحميق کننده ای بس دشوار و سنگين خواهد بود
مقابله با حکومت قانونی و مشروع، و يا بر هم زدن امنيت و يا براندازی، 
بشدت درهم کوبيده می شود و گاه دامنه قدرت و حفظ آن بجائی کشيده می شود 

و چون تودۀ مردم ساد ه انديش و . رين ياران خود را از دست می دهدکه عزيزت
) ١(» ظاهربين هستند، اعمال آنها را تأييد خواهند کرد و آنها را خواهند ستود

نبايستی اجازه داد بتی ساخته شود که اگر آن بت ساخته «  بدين خاطر است که
و تا زمانی که . د داشتشد کارپذير کردن و تحميق توده را قطعاً به همراه خواه

اين ستاره و يا بت پابرجاست، به هر کجا که او اراده کند، توده را خواهد برد، 
او . در يک چنين حالتی توده منطق و فکر خود را مثل اينکه از دست داده است

» کور کورانه گوش به فرمان بت و ستاره خويش است و به دور او می چرخد
مردمی برای آزادی، استقالل، عدالت و حقوق  منظور اين است که وقتی) ٢(

خويش قيام می کنند و پيروز می شوند، خود بايد حافظ و نگهدارنده اش 
باشند، و آن را به امان خدا رها نکنند  که در غير اين صورت استبداد در لباس 

 .ديگر و بنام حفظ انقالب به شدت  بازگشت می کند و بسيار خطرناک می شود

نظريه پردازی عصارۀ کتاب حکومت اسالمی آقای خمينی که در  به لحاظ -٢
حکومت اسالمی، نه :در نجف تدريس کرد، عبارت است از ۴٨اواخر سال 

حکومت قانون «بلکه) ٣(حکومت، سلطنتی، نه مشروطه و نه جمهوری است
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و به جای ) ۴(» شارع مقدس اسالم يگانه قدرت مقننه است...الهی بر مردم است
مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای وزارتخانه « نگذاری، مجلس قانو

به «  ولی فقيه)  ۵(» ...های مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتيب می دهد
مقام حکومت و قضاوت منصوبند و اين منصب برای هميشه برای آنها محفوظ 

همان فقها هستند و نه به کسانی که به علت جهل «  و حکام حقيقی)  ۶(».است
متصدی قوۀ مجريه هم " ولی امر« ، ) ٧(»به قانون مجبورند از فقها تبعيت کنند

قيم ملت يا قيم صغار از . مانند جعل قيم برای صغار«  و ولی فقيه) ٨(» هست
 حتی، »اوجب واجبات« و حکومت اسالمی) ٩(»لحاظ وظيفه هيچ فرق ندارد

نماز و روزه واجب تر است همين تکليف است که ايجاب می کند خونها در از «
محتوای همين چند سطر جز حکومت، ديکتاتوری  ) ١٠.(»انجام آن ريخته شود

 !  خود کامه شاهنشاهی، بنام دين، چيز ديگری می تواند باشد؟ قطعاً خير

ه به جای اما وقتی تئوری چنين ديکتاتوری تدوين شد، دستگاه ساواک شا    
اينکه هر چه بيشتر به نشر چنين کتابی کمک کند، به سانسور آن پرداخت که 
در صورت انتشار به موقع آن، خود روحانيون مخالف واليت فقيه و بخشی از 

اما چون کتاب بسيار مخفی بود و به دست . روشنفکران پنبه آن را می زدند
از يکطرف  چون . ی شمردنداقلی از قدرت طلبان دينی رسيد، آن را بارقه اله

روشنفکران،  -خمينی رو در روی ديکتاتوری شاهنشاهی ايستاده بود، 
  - سياسيون و آزاديخواهان به دنبال کسی بودند که ريشه اين دودمان را بر کند 

تند و چون می خواستند که چنين باشد، به خود باوراندند آن را به چيزی نگرف
و از طرف ديگر از  شيده و تغيير کرده استاز تفکر قبلی خود دست ککه وی 

آقای خمينی به پاريس آمد و در  ۵٧و بويژه وقتی نيمه دوم سال  آن زمان
نقش رهبری، به عنوان سخنگوی خواسته های مردم به طور مدام اعالن می 

راديو و تلويزيون و مطبوعات بايد در خدمت ملت باشد و دولتها حق  «: کرد که
آزادی برای همۀ طبقات، برای زن، برای مرد، برای سفيد، «؛ »نظارت ندارند

اولين چيزی که برای انسان هست آزادی در بيان و « ؛ »برای سياه، برای همه
بايد اختيارات دست مردم باشد و هر آدم «؛ » آزادی در تعيين سرنوشت است

دولت «؛ »عاقلی، اين را قبول دارد که مقدرات هر کس بايد دست خودش باشد
سالمی يک دولت دموکراتيک به معنای واقعی است و اما من هيچ فعاليت در ا

من برای خود نقشی، جز هدايت ملت و حکومت بر نمی «؛ »داخل دولت ندارم
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برنامه سياسی ما ابتداء آزادی، «؛ »علماء خود حکومت نخواهند کرد«؛ »گيرم
ئی که تصرفاتی دموکراسی حقيقی و استقالل به تمام معنی و قطع ايادی دولتها

مرحلۀ نخست حکومت اسالمی، حکومت ملی «؛ »در داخل مملکت کرده اند
جناح «؛ »يعنی حکومتی است که برنامه استقالل و آزادی را به اجراء بگذارد

زنان در انتخاب «؛ »های سياسی در حکومت اسالمی در بيان عقايد خود آزادند
و در ... و» موازين آزادندفعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خود با رعايت 

انظار ملت ايران و جهانيان کوچکتری اشاره ای که دال بر حکومت واليت و 
 ٣٠اليت مطلقۀ فقيه داشته باشد، از خود بروز نداد و برای اولين بار در 

ماه و اندی بعد از پيروزی انقالب و يک ماه بعد از  ٧، درست ۵٨شهريور 
و به ) ١١(نی خود، از واليت فقيه نام بردبازگشائی مجلس خبرگان، در سخنرا

  )١٢.(مخالفين واليت فقيه سخت تاخت

و اين زمانی است که بخش عظيمی از مردم که تحميق و اغفال شده بودند  
آقای خمينی  .به کنار غالب روشنفکران دينی و غير دينی هم تحميق شده بودند

هم به چيزی نمی شمرد، با ديکتاتوری عمل می کرد و قانون اساسی را اگر چه 
بزند، بعد از » هواليت مطلق« اما هنوز باز جرأت آن را پيدا نکرده بود که دم از

و بستن همه روزنامه ها و خفه کردن هر کسی که  ۶٧تا  ۶٠کشتار سال 
کوچکترين انتقادی می کرد، اين فرصت را پيدا کرد و برای اولين بار،وقتی 

 ر فعلی در نماز جمعه انتقاد کوچکی کرد وآقای خامنه ای رئيس جمهور و رهب
«  عمل می کند» در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسالمى«  ولی فقيه همگفت، 

بايد عرض كنم حكومت «  سخت بر او تاخت و گفت، )١٣.(»و نه فراتر از آن 
و آنچه گفته » َّ عليه و آله و سلّم است َّ صلى اى از واليت مطلقه رسول شعبه

و وقتی آقای ) ١۴(» ناشى از عدم شناخت واليت مطلقه الهى است «شده، 
شما را «  :خامنه ای توبه کرد و گفت حق با شما است، در پاسخ به وی گفت

چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقهى 
و در بين دوستان و  دانم كنيد، مى مربوط به واليت مطلقه فقيه جداً جانبدارى مى

متعهدان به اسالم و مبانى اسالمى از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد 
  )١۵(» ...دهيد روشنى مى

با وجود همه اينها هنوز در متن قانون اساسی حکومت مطلقه نيامده، و      
 به نظر من. در آن برای ولی فقيه ملحوظ نشده بود هم قدرت مطلقه رسمی
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و همان چيزی آروزی قلبی و تفکر و انديشه آقای خمينی ، »واليت مطلقه«
آنها که می گويند،  .است که در کتاب حکوت اسالمی خود قبالً بيان کرده بود

ديگران تقلب کردند، و ازقول او و يا خط او چنين کردند، نمی تواند صحت 
در دست داشت،  چون باندی که از جانب خمينی انحصار قدرت را. داشته باشد

با آروزی قلبی و تفکر و انديشه آقای خمينی همانی پيدا کرد و در نتيجه آنها 
که با کتاب حکومت اسالمی آقای خمينی در » واليت و قدرت مطلقه«توانستند، 

در قانون اساسی  به عنوان فتوا و فرمان کسی که بايد اجرا شود، انطباق بود،
  .بگنجانند

، با وجودی که ولی فقيه ۵٨وب  آبان و آذر سال در قانون اساسی مص -٣
حق نظارتی و در بخشهايی هم قدرت اجرائی داشت اما قدرتش محدود  به 

بگونه ای  ،۶٨ولی در قانون اساسی تجديد و تصويب شده سال . حدودی بود
که سامانه و يا دستور العملی برای ادارۀ کشور بر اساس به اجرا تنظيم شده 

، ٩١، ۵٧، ۵اين سامانه که اصول  . ت نامحدود ولی فقيه باشددر آوردن منويا
،  در آن گنجانده شد، به نوعی قوای سه ١٧٣و  ١۶٩، ١۵٠، ١۵٧، ١١٠

. گانه را زير فرمان ولی فقيه درمی آورد و همه قوا را در اختيارش می گذارد
حقيقت اينست که با قانون اساسی فعلی ايران که همه اهرمهای قدرت در 

ار رهبر قرارداده شده، بدون  اينکه به احدی و هيچ مقامی پاسخگو  باشد اختي
اال به خدا آن هم در روز قيامت  از ديکتاتوری نظام شاهنشاهی به مراتب بدتر 

  ) ١۶.  (است واين ديکتاتوری، با ديکتاتوری شاهنشاهی قابل مقايسه نيست

د که وقتی روحانيون شوبعد از سه نکته مقدماتی، الزم است خاطر نشان      
عنوان مشاور امام « به آقای خمينی پيشنهاد کردند که گروهی به  ،۶٣در سال 

 و آقای خمينی حتی خود) ١٧(بوجود آورد » يا شورای عالی تصميم گيری
کرده بود و آقای هاشمی مانع شده و » احتمال کناره گيری کامل را مطرح «

و آقای هاشمی اين ) ١٨(» ت نيست ديگر نفرمايند و مصلح« خط داده و گفته 
خدمتشان در «  پيشنهاد آقای خمينی را به تمايل به انزوا تعبير کرده و گفته

تأکيد کردم الزم است، . تمايل به انزوا در امام پيدا شده است. اندرون نشستم
اگر رهبری جمعی حتی در رده، مراجع، فقها و يا »  بيشتر با مردم حرف بزنند

بدينسان است که .  ود می آمد، مزاحم قدرت انحصاری وی بودروحانيون بوج
  .  مانع شده تا رهبری جمعی بوجود آيد
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هاشمی رفسنجانی و ساير شرکاء که قدرت انحصاری را در دشت داشتند، به 
به بعد که بيماری آقای خمينی کمی شدت پيدا کرده  ۶٣کارگردانی وی از سال 

کسالتهای امام آن هم در زمان جنگ و « .بود يزان نگرانی آنها افزودهبود، بر م
فکر شد که الزم است جانشينی برای امام . اختالفات داخلی مايه نگرانی بود

مشخص گردد که در صورت بروز حادثه ای، دچار خالء مرکزيت و 
و هنوز خمينی در قيد حيات بود، برای از دست )  ١٩(» .مشروعيت نشود

و از همه . يت عهدی شاهنشاهی گذاشته شدندادن قدرت انحصاری، بنياد وال
خامنه ای که اصرار داشته هر چه زودتر رهبری  –احمد  -بيشتر باند هاشمی 

وسرانجام مجلس خبرگان رهبری آيت هللا ) ٢٠(آقای منتظری به تصويب برسد
صالح جزئی به صورت ماده واحده، امنتظری  به پيشنهاد  آيت هللا خامنه ای با 

  . به شرح زير به تصويب رسيد، ۶۴در آبان 

حضرت آيت هللا منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق « : ماده واحده
قانون اساسی است ومورد پذيرش  ١٩٧منحصربه فردقسمت اول ازاصل 

اکثريت قاطع مردم برای رهبری آينده می باشد و مجلس خبرگان اين انتخاب را 
  )  ٢١(» .صائب می داند

بر لزوم عدم « در جلسه مجلس خبرگان، وی اصرار ۶۵اه و  حتی در تيرم
  ) ٢٢.(داشته است» تفکيک رهبری و مرجعيت

توضيح داده شد، به زعم و ذهن مطلق گرای  فصل سومبه شرحی که در       
انحصار گران در وضعيت آن روز فقيهی که واجد شرايطی که آنها در نظر 

لی رسماً آنها بتوانند زمام امور را به داشتند، که اسماً واليت از آِن او باشد و
نام  و يا نيابت از وی  انحصاراً در دست خود نگهدارند و يا  همان وضعيتی را 
که زمان آقای خمينی  داشتند، بعد از امام هم داشته باشند، به غير از آقای 

تصورشان بر اين . منتظری، شخص مورد قبول ديگری را در اختيار نداشتند
ايط شان در آقای منتظری جمع است و يا با امکاناتی که دارند او را بود که شر

خودشان هم نه آنروز در عداِد  مراجع بودند و نه  )  ٢٣.(چنين خواهند ساخت
در دربارهای ايران و کشورهای . ساير شرايط  را در خود داشتند و نه امروز

و يا عده ای به  ديگر بارها اتفاق افتاده بود، که در درون دربار چند نفری
رهبری شخصی کامالً نزديک به پادشاه توطئه می کردند، و شاه را از بين برده 
و يکی از اعقاب او را به پادشاهی می گماردند، وخود شيرازۀ امور را در 
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در مورد مرحوم منتظری هم آنها چنين تصوری داشتند که با . دست می گرفتند
. در انحصار خودشان باقی خواهد ماندرهبر شدن ايشان شيرازۀ امور همچنان 

در حقيقت آنها برای بعد از خمينی به دنبال فقيهی بوند، که اسماً واليت از آِن 
او باشد ولی آنها به نام  و يا نيابت از وی  انحصاراً قدرت را  در دست خود 

اينها برای بعد از امام به «  آقای منتظری هم خود اذعان دارند که. نگهدارند
و در ذهن و خيال خود فکر می کردند که )  ٢۴(» بودند" واليت بر فقيه" ال دنب

آقای منتظری چنين فقيهی است و او هم  بر همان سياق آقای خمينی عمل می 
کند و چون او شل و ول حرف می زند و حرفهايش با مزاح همراه است، آدمی 

نتقاد وگله و و لذا به کمی ايست و از خودش خط و ربط مشخصی ندارد جدی ن
يا نق زدن او توجهی نداشتند و آن را قابل تحمل می دانستند و با در  اختيار 

نظير دفتر و بيت آقای خمينی که آن را در  دست خود   - گرفتن دفتر و بيتش، 
و دور کردن آن دسته از نزديکان و اطرافيانی را در خط خودشان  -داشتند  

بود که آنها  ای و اين تنها نکته. ا چنين که می خواهند، می سازندنيستند،  او ر
البته در آن زمان باند . در مورد مرحوم منتظری اشتباه ارزيابی کرده بودند

و شايد هم . انحصارگر در خود شأن و چنين منزلتی قائل نبودند و نمی شناختند
و قدرت او توطئه در آن موقع اينقدر بر خمينی مسلط نشده بودند که به نام 

کنند و حد اکثر حجة االسالم روضه خواِن خوش سخنرانی را به جای فقيه 
  .  جامع الشرايط بر کرسی رهبری بنشانند

هدف انحصارگران مخفی پشت کوِه  قدرتمند  آقای خمينی  به تعبيردرست 
بعد از اينکه  . »نه واليت فقيه «  و ،بود»  واليت بر فقيه« مرحوم منتظری 

ای منتظری به قائم مقام رهبری انتخاب شد، به زودی بر آنها آشکار شد، با آق
وجودی که او آقای خمينی را رهبر خود می داند، اما حاضر نيست که به هر 
عمل و جنايتی مهر تأييد بر آن نهد و يا حتی سکوت کند و روش و منش او 

 .شتباه خود پی بردندازيابی ا و منش آقای خمينی تفاوت دارد، به کامالً با روش
به منظور جبران اشتباه خود همچنانکه در قسمت يازدهم عنوان شد، مرحله به 

  :مرحله دست به کار اجرای طرح خود شدند

با حذف و طرد افراد و نزديکان آقای منتتظری، در درجه اول، او را به  -الف
  ، و اگر نشد،    عنوان ولی فقيه رهبر نظاِم که تحِت فرمان باند نگه خواهند داشت

با وارد کردن فشار همه جانبه بر او  و وارد کردن اتهام های سنگين به  - ب
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اطرافيان و ياران نزديکش، غير مستقم اورا هم بی حيثيت و لکه دار می کنند، 
و در نتيجه به خاطر عزل و حذف خودش هم که شده، وادار به سکوت شده و 

  . در اختيار قرار می گيرد

يچکدام  از اينها نتيجه دلخواه را نداد، آقای خمينی مستقيم وارد واگر ه - ج
  .عمل  و او را عزل می کنند

کرد و فتوايش راه گشای عزل هم اگر به درس و بحث قناعت  بعد از -د
مشکالت باند قدرت شد، دست به ترکيبش زده نخواهد شد و در غير اين 

خانه نشين و با به  - ديگرنظير فقهای  –صورت، فقيه بی حيثيت و آبرو شده 
  .دست آمدن فرصتی مناسب او را فيزيکی از سر راه خود بر می دارند

  

»بخش آزادی نهضتهای« سرپرست مهدی سيد اتهامهای  
  

و عده ای از »  نهضتهای آزادی بخش« گيری سيد مهدی هاشمی مسئولدست
 ً به اعضای زير مجموعه اش و اعدام سيد مهدی و اميد نجف آبادی، واقعا

دنبال اجرای عدالت ورسيدن حق به حقدار و به خاطر اتهامهای مختلفی بود که 
بر او وارد کرده بودند، بود و يا هدف ديگر را تعقيب می کردند؟ در قسمت دهم 

روشن شد، که  و يازدهم سلسله مقاله های گذشته و  بر اساس اسناد متعدد
گر را تعقيب می کرده اند، منظور از اين اتهامها و دستگيری و اعدام هدف دي

که اگر به خاطر همکاری با ساواک، توبه کردن، جعل سند و يا ساواکی بودن، 
بايد کسی را زندانی و يا اعدام کرد، پس بايد خيلی از روحانيون و 
غيرروحانيونی که از سران رژيم هم هستند و امور مهمی را در دست داشته و 

طرفه اينکه به خاطر اتهام قتلهای قبل و . ددارند، زندانی و يا اعدام می کردن
. بعد از انقالب و يا خانه تيمی و اسلحه داشتن و اين قبيل امور هم نبوده است

سال به او  ٨مدت نها اين همه جنايت کرده که ديگر اگر کسی به زعم اي
بعنوان  )٢۵(پستهای مختلف و يا پيشنهاد سفارت و  به خارج و پست سفارت 

  .   هندنمی د جايزه

اگر زعمای جمهوری اسالمی دلشان به جان و مال و ناموس مردم می      
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ند که در داخل و خارج از زندان سوخت و در پی اجرا عدالت و حقوق مردم بود
ست به اين همه آدم کشی نمی زدند، و چند هزار زندانی را فله ای در تابستان د

که برای حفظ قدرت حتی در قسمت يازدهم ديديم ) ٢۶(نمی کشتند  ۶٧سال 
و وقتی الزم آمد، ) ٢٧(آيت هللا الهوتی يار نزديک و ديرينه خود را کشتند 

احمد آقا که اين همه به اين ها خدمت کرده بود و بدون حمايت و پشتيبانی او 
و خم به ) ٢٨(نمی توانستند که انحصار قدرت را در دست داشته باشند، کشتند 

تاب عاليجناب سرخپوش در زمان رياست جمهوری و موافق ک. ابرو نياوردند
و اينها درس ). ٢٩(آقای هاشمی رفسنجانی بيش از هشتاد نفربه قتل رسيده اند

کشت و کشتار را از استاد اعظم خود آقای خمينی گرفته اند که فتوا می داد  که 
و همين تکليف است که ... «است،» اوجب واجبات« حفظ حکومت اسالمی

اگر اينها در جامعه «  و يا) ٣٠.(»خونها در انجام آن ريخته شود ايجاب می کند
«  ،)٣١(».ساقط نشوند امام زمان را ساقط می کنند، اسالم را ساقط می می کنند

... نيستند لكن عمامه از سرشان بردارند   من نمى گويم بكشند، اينها قابل كشتن
الزم نيست ... ظاهر شوند   جوامعمعمم در ) هلالج لج گوها(نگذارند اين نوع آخوند ها 

... «   و باز). ٣٢(» ... ليكن عمامه هايشان را بردارند   آنها را خيلى كتك بزنند
آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خالف مسير ملت و كشور اسالمى و 

با حيثيت جمهورى اسالمى است به طور قاطع اگر جلوگيرى نشود همه    مخالف
مردم و جوانان حزب اللهى اگر برخورد به يكى از امور  و   باشند مسئول مى

مربوطه رجوع كنند، و اگر آنان كوتاهى نمودند    مذكور نمودند به دستگاههاى
  )٣٣(».خودشان مكلف به جلوگيرى هستند

با فتاوی قبل و بعد از پيروزی انقالب آقای خمينی، بايد مسجل شده باشد     
اگر ، »اوجب واجبات است« حفظ قدرت کهکه برای به دست آوردن قدرت و 

و مقلدين و پيرو ايشان . بتوانند، از هيچ کشتن و تروری فرو گذار نمی کنند
اما وقتی اين ترور و . طبيعی است که دست به چنين قتل و ترورهايی بزنند

قتلها برای حفظ حکومت آنان باشد، مباح بلکه واجب است و اگر روزی از 
و يا آمر ترور احساس خطر شد، و يا ضرورت ايجاب  جانب شخص ترور کننده

کرد، آن وقت است که عامل و يا آمر اين نوع قتل و ترور ها، دادگاهی می شود 
نمونه آشکار آن  اعدام سيد مهدی و کشتن . و يا به نوعی بايد از بين برود

مرحوم منتظری که از مدتها پيش متوجه شده بود که .  سعيد امامی در زندان
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خود اوست و اينها » نهضتهای آزادی بخش«ف از مسئله سيد مهدی و هد
بهانه است و ريشه قضيه هم، نقشه کشيدن برای بعد از آقای خمينی است و 
هدف اين بود که آنان همان وضعيتی را که زمان آقای خمينی  در بيت او 

ای وی هم در نامه ). ٣۴(داشتند، در بيت  آقای منتظری هم هم داشته باشند 
اگر سيد « :، به وضوح به آقای خمينی از جمله می نويسد۶۵/ ٧/ ١٧بتاريخ 

مهدی هاشمی را پيش من تکه تکه هم بکنند من خودم را به کسی نمی فروشم و 
  )  ٣۵(»  .استقالل فکر و ارادی خود را حفظ می کنم

د  با نوشتن چنين نامه ای به آقای خمينی، باند انحصارگر قدرت، که در بن     
الف و ب طرح خود شکست خورده، دست به کار اجرای بند ج و د آن طرح 

اگرچه برای به اجرا در آوردن و موفقيت بند الف و ب طرح، بدون . می شود
دخالت و حمايت آقای خمينی عملی نبود، اما برای موفقيت بند  ج و د  طرح 

ون اينان نياز به وارد شدن و دخالت مستقيم آقای خمينی ضروری است و چ
آقای خمينی را در اختيار دارند، برای اجرای طرح به مشکل بيت دفتر و 

اما مهره های شطرنج را چنان می چينند که در عين . چندانی بر نمی خورند
حالی که  آيت هللا منتظری را از رهبری ساقط می کنند، حد اکثر بهره برداری 

خامنه  -احمد آقا –هاشمی باند  در اين قسمت،. عيت او بکنندرا از توانائی وموق
بعد از آن تاريخ که برايشان مسجل شد، که قادر  ای و اعوان و انصارشان 

نخواهند بود، او را به تسخير خود در آورند، با امکاناتی که در زمينه های 
، با وجودی که ۶٧از نيمه دوم سال . در دست داشتند، به کار گرفتند مختلف

ً رهبر آينده بود، هنوز آقا در صدد برآمدند که با خام کردنش ی منتظری رسما
تفکيک مرجعيت از رهبری «  به تغييرات مورد نظر در قانون که مهمترين آن،

  . است، دست بزنند» واليت مطلقه« و رسمی کردن» 

بنا داريم :" يک روزی احمد آقا آمد اينجا و گفت«  :مرحوم منتظری می گويد
تغيير بدهيم و بنا است شورای مصلحت نظام هم در قانون اساسی اصل هايی را 

گنجانده شود، و شما به عنوان اينکه رئيس مجلس خبرگان بوده ايد بيائيد يک 
نامه به امام بنويسيد که شما جلسه ای تشکيل بدهيد و اين تغييرات را انجام 

در شرايط فعلی  ، من گفتم من می دانم که قانون اساسی نقصهايی دارد اما"بدهيد
به عقيده من پهن کردن سفره قانون اساسی  –که تازه قطعنامه پذيرفته شده بود  -

او از رهبری  نوی که می دانست، هدف کنار گذاشت) ٣۶(» به مصلحت نيست،
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به آقای خمينی هشدارداده و  ٢٠/٩/۶٧ نامه مورخ است، هوشيارانه، در
فره قانون اساسی برای انجام عنوان کرده که در وضعيت فعلی  باز کردن س

آنها بعد از اينکه از آيت هللا ) ٣٧. (تغييراتی در آن را مصلحت نمی دانم
منتظری مأيوس شدند، با در اختيار داشتن آقای خمينی بويژه که تقريباً دو سال 
آخر عمر آقای خمينی به علت بيماری شديدی که او از آن رنج می برد، بنا به 

دو سال آخر ما هر کاری با امام داشتيم با احمد آقا حل می «  گفته آقای فالحيان
همزمان در دو جهت به عمل ) ٣٨(» .کرديم و به اسم امام منعکس می کرديم

  :پرداختند

با ارائه نامه ای از آقای خمينی به آيت هللا مشکينی رئيس مجلس  -١ 
يت وال« و رسمی کردن» تفکيک مرجعيت از رهبری« خبرگان که سند مجوز

مجلس خبرگان تشکيل شده و با تفکيک مقام  ۶٧بود، در اواخر اسفند » مطلقه
مرجعيت از رهبرى و افزودن چند بند ديگر و از جمله همه قدرتها را در دست 
رهبر جمع کردن و واليت را هم رسماً مطلقه کردن، در قانون اساسی گنجانده 

اما . احمد آقا جعل شده استبوسيلۀ  نامه البته بعضی ها معتقدند که اين.  شد
از خصوصيات ديکتاتوران و ازجمله آقای خمينی  که به نظر من و با شناختی

دارم، نامه می تواند از شخص آقای خمينی باشد و يا حد اکثر با رضايت ايشان 
که در هر دو صورت جعلی در کار . احمد آقا نوشته و او امضاء کرده است

، به آقای خمينی عنوان ١٣۶٧مه اول شهريور خود آقا هم در نامه ني .نيست
خيلی وقتها است که صحبتهای جنابعالی را من و يا دوستان می نويسيم و «کرده 

و همچنانکه آقای خامنه ای  »بعد از تصويب شما به مطبوعات و غيره می دهيم
قانون اساسی جديد که « بعد از جلوس بر تخت شاهنشاهی واليت فقيه گفت، 

با انقالب » يکی از آخرين آرمانهای امام عزيزمان است، ميثاق امت 
  :به چند دليل درست است) ٣٩.(است

در نظر آقای خمينی به واليت مطلقۀ فقيه با اختيار نامحدوِد بدوِن  -الف
  . پاسخگوئی اعتقاد داشت

نشناخته » لقهواليت مط«، با حمله به آقای خامنه ای که۶۶در سال  - ب
  . نامحدود زد»  واليت مطلقه« است، رسماً و در مقام عمل دم از

آقای خمينی به تمام معنا انسانی کينه جو حسود و انتقام گير بود و به  - ج
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هيچ وجه کسانی که از حرف او تمرد و يا امر و نهی می کردند  را تحمل نمی 
آقای خمينی هر کسی . کرد که البته اين از خصوصيات همه ديکتاتوران است

توانست تحمل  کرد، نمی شد و يا جامعه به او اقبال می که در کشور شاخص می
هللا  آيت. بيندازدانتفاع کرد، وی را مطيع گرداند و يا از حيّز  کند و کوشش می

صدر در تلويزيون، پيغام  پسنديده با ديدن فيلمی از استقبال مردم از آقای بنی
صدر بايد مواظب باشد که اينگونه ظاهر شدنها و  بنی فرستاده بود که آقای

شود، حسادت آقای  استقبال عظيم مردم از وی که در تلويزيون نشان داده می
)  ۴٠. (تواند از آن بپرهيزد صدر تا می کند و بايد آقای بنی خمينی را تحريک می

او و به همين دليل مرحوم منتظری که مرتب نسبت به بعضی از اعمال و رفتار 
ساير مقامات جمهوری اسالمی اسالمی انتقاد می کرد و خودش آهنگ ديگری 
مخالف، آهنگ او و ساير مقامات می زد را نمی توانست تحمل کند، و از کنار 

منتها او آدمی بسيار تو دار بود وعجول هم . گذاشتن او شاد و خرسند می شد
تواند کاری از پيش نبود وصبر می کرد تا ميوه برسد و بدون اينکه طرف ب

در « :ببرد او را نابود می ساخت و مرحوم منتظری به درستی گفته است
جمهوری اسالمی کسی حق ندارد خودش کنار برود بايد با آبروريزی او را 

ديکتاتورها اصوالً آدمهای مطيع و تحت امر را دوست ) ۴١(» .کنار بگذارند
م خود، نسبت به بعضی از دارند، و کسانی که از روی اراده و شعور و عل
  .   اعمالشان مخالفت می کنند، نمی توانند تحمل کنند

از طريق مطبوعات، نمازهای جمعه و جماعات، راديو و تلويزيون، هيآت  -٢
چنان بر طبل مسئله سيد مهدی هاشمی و گروهش و در اختيار ... دولت و

سياست سرش  داشتن بيت منتظری وخط دادن به او، و اينکه او سفيه است و
نمی شود و سريع تحت تأثير اين و آن واقع می شود، نواختند که گوش فلک را 

  . و از جمله همۀ اينها، نامه سه تن برای عزل منتظری است. کر می کرد

و پيامدهای  ۶٧با توجه به سرعت پيشرفت سرطان در ماهای آخر سال      
ينی فوت کند، آنها را اين بيمارى خطرناك، که هر لحظه ممکن بود آقای خم

 یسخت نگران ساخته بود، که اگر تا آقای خمينی در قيد  حيات است، برکنار
مرحوم منتظری از رهبری يکسره نشود، تمام برنامه و نقشه های آنها عقيم 

  . می گشت، به فعالتهای خود سرعت بخشيدند

مارانى و به امضاى آقايان كروبى ، ج   ، نامه اى٢٩/١١/١٣۶٧در تاريخ      
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نوشته شد که در بولتنهاى    سيد حميد روحانى خطاب به آيت هللا منتظرى
آن به طور وسيع پخش    محرمانه درج گرديد و نسخه هاى اصلى و دستنويس

كرد و  مى   مفاد اين نامه در حقيقت عدم صالحيت آيت هللا منتظرى را اعالم.  شد
داد كه مساله بركنارى آيت هللا منتظرى از مدتها قبل، در   اين حركت نشان مى

اين  آقای منتظری به. ی، مطرح بوده استآقای خمين   محافل وابسته به بيت
ضمن تشکر ازتوجه شما به «: ، پاسخ کوتاهی داد١/١٢/۶٨نامه در تاريخ 

 و تعجب من از اين است که... اينجانب ناچارم تعجب عميق خود را ابراز دارم
آقايان انتظار دارند من درک و فهم خود را کنار بگذارم و تسليم جوسازيها 

  ) ۴٢(» شوم

در بحران روحى و كه آقای خمينى،  ١٣۶٧خر سال  در هفته های آ    
برد، مرحله حمله مستقيم  ناشى از وسعت و پيشرفت سرطان بسر مى   جسمى

به بار نشسته  سيده ر ميوه نی به آقای  منتظری فراهم شده و هم آقای خمي
با » واقعيتها و قضاوتها«بنا به گزارش خاطرات مرحوم منتظری و کتاب  . بود

مرجعيت از رهبری در قانون  منتظری از رهبرى و تفکيک برکناری آيت هللا
اساسی، احمد آقا که  سوداى رهبرى در سر می پروراند، زمينه را برای خود 

عداد معتنابهی از خانه های تهران تمناسب ديده و يارانش در يکی از چاپ
در محافل . بود   ژست سالمندانه اى تهيه شدهعكسهاى احمد آقا با 

احمد آقا براى ! روحانيون مبارز تهران هم طرح لياقت و شايستگى    خصوصى
استاندار وقت اصفهان آقاى كرباسچى هم كه از . گشت مى   رهبرى زمزمه

دست اندركار تهيه طومارى بود كه در آن با رفت  آقا بشمار مى   صحابه احمد
به زمان امام دمحم تقى كه آن حضرت در سن هفت سالگى    تشبيه موقعيت مملكت

جايگزينى سيد احمد خمينى به جاى آيت هللا    به امامت رسيدند، پيشنهاد
اين طرح در جلسه مديران و مسئولين    . منتظرى را به امام خمينى بدهند

خمينى به  فوت آقای وقت و    ن پيشنهاد شد كه به دليل ضيقادارات اصفها
آقاى كروبى نيز که از فعاليتهاى پشت پرده آگاه  و در ) ۴٣.(جايى نرسيد

الوقوع آيت هللا منتظرى قرار داشته است و همانطور كه بعدا    جريان عزل قريب
چنان از اى ديگر در فكر رهبرى احمد آقا بودند،    معلوم شد به همراه عده

كه در مصاحبه اى در تاريخ    طراحيهاى خويش اطمينان داشتند
 :با روزنامه كيهان چنين گفت "   ١٣۶٧/١٢/٢٨ " 
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مساله ديگر كل مواضع سياسى ،اقتصادى كشور است كه به مناسبتهاى ... «     
بنا داريم در آنها حضور داشته باشيم ، و مساله ديگرى كه براى ما مهم    مختلف

كارهاى علمى در رابطه با حوزه ها و مدارس علميه است كه هنوز    است انجام
ريم كه ان شا هللا در اين رابطه اساسى به خود نگرفته و اميدوا   شكل اصولى و

مثل اينکه بزودى كشور در قبضه قدرت  آنها افتاده است،  .  »...  فعال شويم 
هايى براى بدست گرفتن مديريت حوزه و انتظام    آنها از هم اكنون از برنامه

زمام اقتصاد و سياست كشور الزم است،    بخشيدن به آن و نيز در دست گرفتن
غافل از اينکه آنها که مار خورده و افعی شده اند، احمد آقا و  .رانند سخن مى

 .ديگر دوستان او را هم به بازی گرفته اند

آخر فاز و منتظری به خمينی خالص تير  
ً به سه نکته اشاره می کنم، يکم        در : قبل ورود به بحث اصلی مقدمتا

مه آقای هاشمی اينگونه سلسله مقاله ها سعی شده  که از خاطرات و کارنا
انتشار پيدا کرده است و يا ديگر دست  ۶٨تا  ۶٠رفسنجانی که از سال 

بعضی ها ممکن است که فکر کنند اين . اندرکاران مستقيم، استفاده شود
به اين . يادداشتها تکه پاره هائی بيش نيست و چندان ارزش تاريخی ندارد

و شهادت دادن، مهمتر که چه سند و مدرک، گواهی : گونه افراد بايدمان گفت
و باالتر از سند و گواهی و شهادت دادن کسی که خود کارگردان و يا آمر و 
عامل اموری بوده می باشد؟ من مهمتر از اينگونه سند و گواهی دادن، سند 

در تمام دستگاهای قضائی و صدور حکم در باره اعمالی . ديگری نمی شناسم
شهادت . امل و کارگردان استوار استکه انجام شده بر گواهی و شهادت خود ع

و يا گواهی  شنيده و يا ديده های ديگران نوعی باال برنده درجه اطمينان است 
بر اين اساس، اينها تاريخ و تجربه تلخ و .  و نه عامل اصلی صدور حکم

شيرين کشور ماست و از زبان و قلم کس و کسانی جاری شده که خود عامل و 
. ار مستقيم بوده  ولذا از اهميت ويژه ای برخوداراستکارگردان و دست اندرک

اينها حرفهای تخيلی يا شنيده های اين و آن در کوچه و بازار و يا طبق عادت 
بدی که بعضی ها دارند که وقتی می خواهند چيزی را به ديگری القا کنند، 

ش غالباً می گويند من خودم ديدم و يا شنيدم، در صورتی که وقتی به پشينه ا
نگاه می کنيم، به سادگی قابل درک است که چنين چيزی برايش به داليل 
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مختلفی در آن زمان و مکان، امکان پذير نبوده است، پس چه بهتر و مستند تر 
 ٧٨تا  ۶٠از سخنان کسی که سکاندار اصلی جمهوری اسالمی حد اقل از سال 

می زند، تا  که بر مسند رياست جمهوری تکيه ۶٨بوده است؟ البته از سال 
پايان هشت ساله رياست جمهوريش، بسياری از امور را در دست داشته اما 
در اين دوره به مرور وقدم به قدم از اقتدارش کاسته و به جای ديگری وصل 

  .می شود

اجتماعی و مذهبی پرداختم،  -در دوران جوانی که به فعاليتهای سياسی -دوم
حتی در قرن و دوران معاصر که به هر قسمت از تجربه تاريخی کشورمان 

برای تجربه اندوزی نگاهی می کردم، نقاط بسيار تاريک و مبهمی می يافتم و 
د  تاريخی نسبتاً روشن از تجربه اين مرا رنج و عذاب می داد، که چرا ما نباي

های مثبت و منفی را در اختيار داشته باشيم تا بتوانيم از آنها درس و تجربه 
به اين علت وقتی امکانی به من . ساختن آينده کشورمان بگيريمالزم را برای 

دست داد، سعی کردم که حداقل آنچه را که خود تجربه کرده، آموخته، ديده و يا 
تحقيق کرده و به نتايجی رسيده ام جهت ضبط و نگهداری در حافظه تاريخی 

فکر و عمل  نتيجه اين.  کشورمان در اختيار اين نسل و نسلهای آينده قرار دهم
بيش از ده جلد کتاب و مقاله های  متعددی شده که در اختيار همگان قرار 

  .گرفته است، داوری و قضاوت نهائی هم به عهده خواننگان گرامی است

سوم و عمده دغدغه ام اين است که تا جای ممکن تجربه، حد اقل دوران خود 
با آگاهی و روشنائی ما در اين سی و چند سال گذشته روشن شود، تا هر کسی 

به هر سمتی که بخواهد روی آورد و خدای ناکرده اگر راه نادرستی انتخاب 
کرد واميدش را به کسانی بست که خود عامل استقرار، استمرار ديکتاتوری 
واليت مطلقه بوده اند، و از چاله به چاه و يا از اين چاله به آن چاله افتاد، باز 

ما شيخ فضل : ند و به قول دوستی که می گفتخود و اين و آن را سرزنش نک
هللا نوری را ديديم، دبنال کاشانی رفتيم، کاشانی را ديديم دنبال خمينی رفتيم، 
خمينی را ديديم دنبال خاتمی رفتيم، حال می خواهيم باز گشت به هاشمی 

تا به کی ما بايد اين بازی را ادامه دهيم؟ پس از اين . رفسنجانی و خاتمی بکنيم
  قدمه به اصل مطلب  برگردمم

در نامه اى  ، ١٣۶٨دوم فروردين  سرانجام آقای خمينی در تاريخ  
خطاب به مهاجرين جنگ تحميلى که در رسانه ها خوانده شد موضع خود را 
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من بارها اعالن کرده ام که با هيچ کس عقد اخوت نبسته ام ...« :مشخص کرد
  )۴۴(» ...هفته استچهار چوب دوستی من در درستی راه هر فرد ن

با توجه به مسائل گذشته ما بين آقای خمينی و منتظری، مرحوم منتظری از   
لحن تند و محتوای نامه ومسائلی که گذشته بود، متوجه می شوند که آقای 

به همين علت برای جلوگيری ازانجام بعضی .  خمينی به او و بيتش اشاره دارد
به  ۴/١/۶٨ی کناره گيری در نامه ای بتاريخ از اعماِل حاد و باز کردن راه برا

اينجانب تا حال بيت خود را شعبه ای از بيت ...« :آقای خمينی می نويسند
اگر حضرتعالی تشخيص می دهيد که اين شيوه به ...حضرتعالی می دانسته ام 

اينجانب شرعاً نظر ! مصلحت نيست و موجب تضعيف نظام و انقالب می باشد
ظر خود مقدم می داند و هيچ گاه غير از خير اسالم و انقالب حضرتعالی را بر ن

با اين نامه اجرای عمل حاد از آقای خمينی سلب ) ۴۵(» را در نظر نداشته ام 
با تمام اين اقدامات هنوز آيت .  حنا گذاشته شددر گرديد و دست انحصارگران  

ً قائم رهبری بود و در صورت فوت ناگهانی  آقای خمينی، هللا منتظری رسما
پس ضربه کاری ديگری . رهبری منتظری سر جايش قرار داشت و ممکن  بود

که حساسيت آقای خمينی را به اندازه کافی برانگيزاند تا دست به اقدام عاجل 
برای ديکتاتوران هيچ چيز حساسيت . ضرورت داشت عليه منتظری بزند

اشد، به افشای اعمال برانگيز تر اين نيست که کسی در هر رتبه و مقامی که ب
او دست بزند، و لذا افشای نامه آقای منتظری به خمينی درباره اعدامهاى فله 

آن براى آقای خمينى نوشته بود، به اندازه    ای زندانيان كه هشت ماه پيش از
کافی حساسيت آقای خمينی  را برای اقدام فوری و عاجل برمی انگيخت و 

قرائت نامه دربرنامه شامگاهی راديو بی بی  همين هم شد و به مجرد انتشار و
نامه توهين آميز غالظ و  ۶/١/۶٨، در روز بعد يعنی ۶٨/فرودين / ۵سی در 

 ) ۴۶.(ری رسيدمنتظشداد عزل آقای منتظری از رهبری به دست آقای 

هنوز فکر می کردند که آيت هللا منتظری خام و ساده لوح  نظر به اينکه     
حی شده بود که او را وادار به توبه کنند، و بعد از توبه است، نقشه جوری طرا

هم که در افکار عمومی انتشار پيدا می کرد، کار او را يکسره می کردند، 
همچنانکه که با حيله و فريب و وعده دادن بسياری را در زندان را به توبه 

ام وادار کرده نظير  سيد مهدی که از او اعتراف گرفتند و بعد هم فوری اعد
   .شد
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آقای خمينی را دريافت می  ۶/١/۶٨پس از اينکه آقای منتظری نامه      
کند، همان روز عده ای و از جمله آقايان دری نجف آبادی و عبد هللا نوری 
فشار می آورند که مرحوم منتظری توبه نامه ای به آقای خمينی بنويسد، و هر 

ز، امروز من اعتراف می رهبر عزي« دو نفر هم متن مشابهی که عبارت بود 
کنم که از ورطه ای هولناک که در آن قرار گرفته بودم  توسط پتکی آهنين بيدار 

اينجانب که از تربيت يافتگان فقه و اصول و فلسفه و مبارزه آن جناب ... شدم، 
آماده کرده بودند که در حقيقت  »... بودم نيز در دام اين اهريمنان گرفتار آمدم

اعتراف به گناه و همکاری با منافقين و توبه نامه  بوده و می خواستند از او  
اگر « : پس از دو ساعت مشاجره آقای نوری می گويد).  ۴٧(امضاء بگيرند 

که با عصبا » شما بنويسيد منافقين در بيت من نفوذ داشتند امام خوشش می آيد 
بعد : مرحوم منتظری می گويد) ۴٨. (بلند شويد برويد: گويدنيت  به آنها می 

که در رسانه ها  ٧/١/۶٨با اصرار آقايان خيلی محترمانه نامه ای در تاريخ 
و راجع به تعيين اينجانب به عنوان قائم مقام رهبری، ... «  :اعالن شد را نوشتم

د را صريحاً و اکنون نيز عدم آمادگی خو... خود من از اول جداً مخالف بودم
به من اجازه فرماييد همچون ... اعالم می کنم و از حضرتعالی تقاضا می کنم

گذشته يک طلبه کوچک و حقير در حوزه علميه  تدريس و فعاليتهای علمی و 
خدمت به اسالم و انقالب زير نظر رهبری حکيمانه حضرتعالی اشتغال داشته 

يعت انسان است رخ داده باشد، باشم؛ و اگر اشتباهات و ضعفهايی که الزمه طب
 ) ۴٩(».انشاء هللا با رهبری های حضرتعالی مرتفع گردد

با اين نامه ظاهراً خشم و غضب آقای خمينی فرو خوابيده و تند رفتن      
بيش از اين را ظاهراً صالح نمی ديده اند، در پاسخ به منتظری در تاريخ 

 :از جمله نوشته اند ۶٨/٨/١

از اينکه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقامی رهبری اعالم کرده ايد، « 
همه می دانند که شما حاصل عمر  پس از قبول صميمانه از شما تشکر می کنم

من صالح شما و انقالب را در اين می بينم که شما فقيهی باشيد که ...من يوده ايد
بعالی ان شاء هللا با درس و بحث جنا...نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند

و بدينسان آقای ) ۵٠(» . والسالم عليکم. خود حوزه و نظام را گرمی می بخشيد
از رهبری عزل شد و چون مرحوم منتظری  ٨/١/۶٨منتظری رسماً در تاريخ 
، در آن »عدم آمادگی خود را صريحاً اعالم می کنم « خودش عنوان کرده بود 
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آنان گرفت و توانست از دست حيله و نقشه های آنان موقع عمل حادتر را از 
   .موقتاً رهايی يابد

  منتظری عزل از بعد احتمالی بحران از جلوگيری برای تدارک
  

تنها  ،وی گرفتن از تسليم آقای منتظری و در اختيار مأيوس شدن ازبعد        
در  .خود را، حذف وی ارزيابی می کنند راه چاره قبضه کردن قدرت در دست

اين تصميم به  ۶٨تصميم  به حذف وی گرفته شده و در اول سال  ۶٧سال 
اما نظر به اينکه می دانند که آقای منتظری در جامعه شخص . اجرا در می آيد

از بروز بحرانهای احتمالی بعد از عزل، از  یريشه داری است، برای جلوگير
، که آقای خامنه ۶٨فروردين  ٢در . و تدارکاتی  می زنندقبل دست به اقدامات 

«  ای در مشهد است، شب آقای هاشمی تلفنی به آقای خامنه ای اطالع می دهد
برای حل مشکل در ارتباط با آقای منتظری، سفر را کوتاه کنند و زودتر 

مطابق گزارش آقای رفسنجانی، بنام آقای خمينی و يا از ) ۵١(» .برگردند
ی در مورد عزل منتظری درقم به آقای ابراهيم امينی پيغام داده شده طرف و

گفتم ... تلفنی خواست هيأت رئيسه خبرگان، فوراً جلسه داشته باشند«  : بود
] رئيس جمهوری از مشهد[ جلسه پس فردا باشد؛ منتظر آيت هللا خامنه ای 

دفتر امام  به« :آقای هاشمی گزارش می کند ۶٨فروردين  ۵در ) ۵٢(» هستيم 
خبر داد که امروز نامه ای از آقای منتظری به . آمدم و با احمد آقا مذاکره کرديم

امام رسيده که نوعی عذرخواهی است و اعالم کرده که از اين به بعد، نظر امام 
اين نامه کمی از خشم امام کاسته است، . را بر نظر خودشان مقدم خواهند داشت

ود هستند و فقط با دادن مهلت بيشتر ممکن است ولی هنوز امام بر روی نظر خ
پس از مذاکره زياد، باز هم به اين نتيجه رسيديم؛ حتی االمکان بايد . موافقت کنند

منظور ) ۵٣(» .ولی احتمال قبول آن ضعيف است. از وقوع آن جلوگيری شود
وی  ۶٨فروردين  ۴از نامه عذر خواهی آقای منتظری از آقای خمينی  نامه 

فروردين به مهاجرين جنگ تحميلی که  ٢ه به علت پيام آقای خمينی در است ک
در آن بدون اينکه نامی از آقای منتظری ببرد، او را موردحمله شديد قرار داده 

قم که در دست آقای ] علميه[فروردين آقای خمينی اداره مدارس  ۶در . بود
و همچنين در اين روز . واگذار کرده است به آقای ابراهيم امينیمنتظری بود 
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« :نوشته است ی، نامه شديد الحن و تندی به آقای منتظر۶٨فروردين  ۶يعنی 
در باره تصميم امام . عصر آقای خامنه ای مستقيماً از سفر مشهد به دفتر من آمد

نظر هر دو اين بود که مصلحت . در خصوص آقای منتظری مذاکره کرديم
در همين اثناء احمد آقا تلفن کرد و گفت امام . گونه عزل بشودنيست ايشان اين 

نامه تندی خطاب به آقای منتظری در جواب نامه قبلی ايشان نوشته و خواسته 
اند که از راديو پخش شود، ولی با اصرار، از پخش صرف نظر کرده اند و 

نشود قرار شده اگر آقای منتظری تسليم شد و عکس العملی ابراز نداشت، پخش 
و پيشنهاد کرد که من و آقای خامنه ای، نامه را به قم ببريم؛ گفتيم در اين باره 

  .فکر می کنيم

آقايان علی مشکينی ابراهيم امينی و دمحم مؤمن، اعضای هيأت رئيسه خبرگان، 
مدتی . برای مشورت در باره جواب امام در خصوص آقای منتظری از قم آمدند

. د که در درجه اول برای انصراف امام تالش شودنظر همه اين بو. بحث کرديم
آقای موسوی اردبيلی . آقای مشکينی در باره مفيد بودن اين تالش ترديد داشتند

تلفنی گفتند از آقای سيد دمحم موسوی خوئينی ها دادستان کل کشور شنيده اند که 
  .  قرار شده نامه امام از راديو پخش شود

کينی و امينی برای مذاکره با امام، بدون قرار من و آقايان خامنه ای،علی مش
با اينکه معموالً اين مواقع . ساعت نه و نيم شب رسيديم. قبلی به جماران آمديم

آيت هللا خامنه ای و من در خصوص ترجيح حفظ . مالقات نمی دهند، پذيرفتند
اما . ت کرديمهی برای تعديل و کنترل ايشان صحبآقای منتظری و پيدا کردن را

من پيشنهاد دادم لحن نامه تعديل شود، ديگران هم تأييد . امام با جديت رد کردند
. امام نپذيرفتند و باالخره قرار شد ما نامه را نبريم، خودشان بفرستند. کردند

  .را به عهده آقای امينی گذاشتند] علميه[ايشان اداره مدارس 

عواقب عزل آيت هللا در باره . شام از بيرون خبر کرديم. به منزل من آمديم
من هم با افسردگی . نزديک ساعت دوازده شب آنها رفتند.منتظری مذاکره کرديم

اما همه هم . نظر بر اين شد که تشکيل جلسه خبرگان فعالً الزم نيست. خوابيدم
و ) ۵۴(» همين را تأييد کردند؛ مگر برای تعيين تکليف مسأله رهبری آينده

منتظری استعفا نداده و يا معزول نشده است، به زمانی که هنوز و رسماً آقای 
نخست وزير دستور داده شده که طی بخشنامه ای عکسهای آقای منتظری از 

  .همه جا برداشته شود
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از [جاللی وزير دفاع خبرداد که ] سرتيپ دمحم حسين[آقای « ، ۶٨فروردين  ٧
] از اطاق ها[ بخشنامه شده عکس آقای منتظری را] طرف نخست وزير

کسب تکليف کرد و گفت مسأله نامه امام، اکنون در هيأت دولت مطرح . بردارند
  .عفت هم خيلی ناراحت است. بنا گذاشتم امروز در منزل باشم؛ ناراحتم. است

اطالع داد مسأله عزل آقای منتظری از سوی امام در ...دکتر واليتی تلفن کرد
شنامه کرده که عکس هيأت دولت مطرح شده و نخست وزير به دستور امام بخ

از سپاه و ارتش در خصوص جمع ...های اقای منتظری را در ادارات بردارند
دستور . آوری عکس اقای منتظری که امام دستور داده اند، تلفنی سئوال کردند

بعد از طلوع فجر د صبح زو...از طريق دفتر و از مسير دولت ابالغ شده است
امام را آورده بود که فرموده بودند از انتشار  پيغام. فرستاده امام به منزلمان آمد

نامه تندشان به آقای منتظری صرف نظر کرده اند و به خاطر رفع ناراحتی من، 
  )۵۵(» . خوشحال شدم و تشکر کردم. اين را به من اطالع دادند

آقای ابراهيم امينی از قم تلفن کرد و گزارش مالقاتش « ، ۶٨فروردين  ٨در 
ری بعد از رسيدن نامه امام را داد و خبر نامه عذرخواهی و را با آقای منتظ

آقای . استعفای ايشان را داد و خواست کمک کنيم تا جريان خوب ختم شود
  .هم تلفن کرد و همين را گفت] نجف آبادی[ دری ] قربانعلی[

فدائی نمايندگان ] غالمرضا[عباسی و ] عباس[زائری، ] غالم عباس[آقايان 
آقايان نظران . اک آمدند و در باره مسأله آقای منتظری پرسيدندبندر عباس و ار

و ابراهيمی هم پرسيده بودند و عجيب است که به جز آقای نظران، کسی اظهار 
  ...ناراحتی نکرد

احمد آقا تلفن کرد و متن نامه آقای منتظری و جواب آمام را خواند؛ خوشحال 
با جواب امام از تلخی مسأله . بود از حل نسبی مسأله که قرار است اعالن شود

با آيت هللا خامنه ای در اين خصوص تلفنی صحبت کردم و از . کاسته شده است
  .حل نسبی مسأله اظهار رضايت کرد

گزارش جلسه استانداران . مرعشی استاندار کرمان آمد] حسين[آخر شب آقای 
توجيه   را داد که در جهت توضيح علل عزل آقای منتظری بر اساس نامه امام

شده اند و آخر جلسه فهميده اند که امام جواب محبت آميزی با قبول استعفای 
  ) ۵۶(».قرار گذاشته اند که مطالب جلسه را ناديده انگاشته شود. ايشان داده اند
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در تمام اين گزارشها که آقای هاشمی رفسنجانی خود از کارگردانان قضيه 
ی منتظری ناراحت و مايل به اين است، طوری وانمود می کند که از عزل آقا

به نظر من خانواده و به ويژه . کار نيست ولی خوب چاره ديگری هم نيست
همسر هر کسی بهتر از هر کس ديگری از نظر و عمل همسرش اطالع دارد به 

ساعت هشت و ...«:، می نويسد۶٨فروردين  ١۴همين علت آقای هاشمی در 
عفت و مهدی در ارتباط با مسأله آيت هللا منتظری اوقات . نيم به خانه رسيدم

و قبل .) ١ ٧سازندگی و بازسازی، ص ( »  .با عصبانيت خوابيدم. تلخی کردند
عفت هم « فروردين نوشته بود که در مورد آقای منتظری ٧از آن هم در در 

عفت از ... «  ، نقل می کند۶٨ين فرورد ١۶و باز در » .خيلی ناراحت است
خانم شهيد بهشتی نقل کرد که خانم منيره گرجی در جلسه ای عليه آقای منتظری 

سازندگی و ( » .صحبت کرده است؛ خانم بهشتی و عفت ناراحت شده بودند
به نظر من اگر همسر آقای هاشمی اين مسائل را از چشم .)  ٧۴بازسازی، ص 

نمی کرد که وی با » اوقات تلخی«  وند  با ویآقای هاشمی نمی ديد، اينگ
  .عصبانيت بخوابد

. اخبا را گرفتم« :، گزارش می کند۶٨فروردين  ١١آقای رفسنجانی در      
رسانه های غربی چهره ايشان را . مسأله آقای منتظری در صدر گزارشها است

عزل معتدل، آزاديخواه و ترقی خواه و چهره امام را خشن ترسيم می کنند و 
به نظر ) ۵٧(» .ايشان را غلبه خشونت و راديکاليسم بر اعتدال تفسير می نمايند

بَِل االنسُن َعلي نَْفِسِه بَِصيَرةٌ  َو لَْو أَْلقَي « :اينجانب و به مصداق فرموده قرآن
انسان خود بر نفس خويش بيناست، هر چند دست به عذر تراشی :َمعَاِذيَرهُ 

ی امروز آقای هاشمی رفسنجانی هم با خود خلوت وقت) ١۵و١۴/ قيامت(» .زند
و مسئائل گذشته را مرور کند و به روش عملی آقای خمينی و منتظری بنگرد 

روش   ۶٨خرداد  ١١به همان نتيجه نسبی خواهد رسيد که غربی ها  در 
عملی آقايان منتظری و خمينی را توصيف کرده اند، هر چند هزار و يک دليل و 

  .ردعذر خواهی بياو

حال با توجه به اينکه منتظری رقيب قدرتمند و سرسخت حذف و قانون      
اساسی باب ذائقه آنها فراهم شده است، احمد آقا از خوشحالی در پوست نمی 
گنجد، و آماده صعود به قله شاهنشاهی است که پای  او را در پوست گردو می 

خود می دانيد و مصاحبه هم گذارند، و بنا به نقل قولها به او می گويند شما که 
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امام بايد توجه داشته باشيم كه فقط به    ما منسوبين حضرت« که کرده ايد که 
شود و  شود و يا به ما احترام مى مى   علت نزديكى با ايشان است كه با ما مصاحبه

نه در فقه و اصول مجتهد، نه اديبيم ، نه منطقى ... اال خود ما كه چيزى نيستيم
آيند و با من مصاحبه  هستم مى   من چون فرزند امام... ط منسوب اماميم،فقط و فق

توجه كنيم كه از انتساب سوءاستفاده نكنيم كه    بايد... كنند و  كنند، چاپ مى اى مى
پس فعالً شما مدتی صبر کنيد تا ما از بحران و ) ۵٨(» . خالف شرع مبين است

ی همه چيز  آرام  و سر جايش از دست اين ُغول های فقيه خالص شويم و وقت
قرار گرفت و زمينه برای شما مهيا شد، آنوقت شما را رهبر می کنيم و چون 
به دنبال دستيابی به قدرت است باز هم اغفال آقايان هاشمی و  خامنه ای و 
اقمارشان می شود، و الجرم به منظور به چنگ آوردن قدرت در آينده چاره ای 

ای در خود نمی بيند و به خود می قبوالند که اينها  جز حمايت از رهبری خامنه
دوستان من هستند و بی وفائی نخواهند کرد واز اين خصيصه قدرت طلبی  که 

در اين .  در احمد آقا ديده شده بود، برای سوء استفاده به  بازی گرفته می شد
ف خامنه ای راه حلل محلل را برای پيشبرد هد -احمد آقا - مرحله باند هاشمی

که تصاحب کردن رهبری است انتخاب می کنند، بدين معنی که آقای خامنه ای 
برای رهبری نقش محلل را بازی کند و بعد که زمينه مساعتد تر شد و از يک 
و يا دو مجتهد جيره خوار، درجه اجتهادی گرفته شد، آنوقت محلل کنار رفته و 

طرفند، احمد آقا نقش و با اين  )  ۵٩(» حق به حقدار می رسد « به اصطالح
از اين زاويه که به کشتن احمد آقا نگريسته  اگر خود را به خوبی بازی کرد و

     .شود، معلوم می شود که برای حفظ قدرت کشتن او ضرورت داشته است

 

   محلل عنوان به رهبری به ای خامنه انتخاب
قبل از جمع کردن اعضای شورای نگهبان، در تهران برای انتخاب         

رهبری، احتماالً با خام کردن تعدادی، با ترفند شورای رهبری موقت کار را 
شروع می کنند و بعد که همه  در مجلس جمع می شوند، رهبری شورائی به 

نی اگرچه بنا به گزارش آقای رفسنجا. يک باره به رهبری فردی تبديل می شود
به زحمت بر . فشار ماليم دستشان را احساس کردم« : ، که۶٨خرداد  ١٢در 

از چشمان نيمه باز امام . خود مسلط شدم، ولی جلو اشک هام را نتوانستم بگيرم
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آقای خمينی فوت کرده و يا در شرف قطعی فوت بوده است، » .حالت وداع ديدم
ا تنفس مصنوعی او را  ولی دکتر ها با ماساژ قلب و شوک برقی و باطری و ب

ن ساعت فوت خرداد نگه داشتند و در اي ١٣تا ساعت ده و بيست دقيقه شب 
آن «: آقای رفسنجانی توضيح می دهد)  ۶٠.(اعالن شدرسمی به وسيله اطباء 

شب در همان بيمارستان، با حضور آيات خامنه ای، مشکينی، موسوی اردبيلی 
ن نتيجه رسيديم که در صورت پذيرفتن و حاج احمد آقا، پس از مشورت ها به اي

مجلس خبرگان، سه نفر آيات خامنه ای، مشکينی و موسوی اردبيلی به عنوان 
شورای موقت رهبری انتخاب شوند و پس از نهايی شدن کار بازنگری قانون 

قرار شد پس از تعيين تکليف رهبری در جلسه . اساسی، انتخابات صورت گيرد
اداری ها و مراسم تشييع و دفن امام را داشته فردای خبرگان، برنامه عز

البته اينکه آقای هاشمی می گويد که بعد از فوت همان شب در )  ۶١(»باشيم
جلسه چهار نفره ی خامنه ای، مشکينی، موسوی اردبيلی و حاج احمد آقا بحث 

سه نفر آيات خامنه ای، « می کنند که در صورت پذيرفتن مجلس خبرگان 
فقط ، »اردبيلی به عنوان شورای موقت رهبری انتخاب شوند مشکينی و موسوی

. به منظور بستن دهان بعضی ها در مجلس خبرگان و برون از مجلس است
زمانی که  ۶٣واال در قسمت اول اين کتاب آمد که چسان آقای هاشمی  در سال 

بنا به قول خودش آقای خمينی موافق حتی کناره گيری کامل بوده و جمعی از 
نيون به نمايندگی آقای ربانی املشی به آقای خمينی و ايشان پيشنهاد روحا

برای اداره  » به عنوان مشاور امام يا شورای عالی تصميم گيری« گروهی را 
امور کلی کشور را داده بودند، جلو شان را به نام آقای خمينی سد کرده 

  ) ۶٢.(است

مهدی و نهضتهای  حقيقت را بخواهيد، پيش آوردن مسئله گروه سيد     
، و مصاحبه های تلويزيونی سيد مهدی، به ۶۵رهائی بخش در نيمه دوم سال 

منظور تسخير و در اختيار گرفتن آيت هللا منتظری بود و اال اگر غير از اين 
همچنانکه  -بود، و حتی آن مسائل صحت می داشت، می توانستند که مسئله را 

به صورت  -که واجب می گردانند هر جنايتی را با تيغ شريعت مباح و بل
و ) ۶٣(ولی با وجود دستگيری عده ای و اعدام سيد مهدی . ديگری حل کنند

چند نفر ديگر نتوانستند که آقای منتظری را به تسخير خود در آورند، تصميم 
،  گزارش ۶٧آبان  ٢۶آقای هاشمی رفسنجانی در. به حذفش گرفته می شود
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ازاعدام يازده روحانی در ايران داد، منجمله فتح راديو آمريکا خبر«  می کند که
هللا اميد نجف آبادی  که اعدام سه نفر روحانی صحيح است و به آن رنگ 
اختالف سياسی داد و شيطنت آميز اختالف بين من و آقای منتظری را مدعی 

» .شيوه معمول بر اساس دروغها؛ درحالی که اعدام آنها به خاطر فساد بود. شد
خودش به اعدام سه نفر روحانی که يکی از آنها اميد نجف آبادی که ) ۶۴(

هم چند علت داشته ) ۶۵(اعدام اميد نجف آبادی . است، اعتراف کرده است
يکی اعدام سيد مهدی مير اشرافی که آقای خمينی دستور داد ه بود که او را 

ه دوم همکاری با سيد مهدی در افشای مسئل) ۶۶.(اعدام نکند و اعدام کرد
راديو آمريکا در اين . مک فارلين و سوم همياری با سيد مهدی و آقای منتظری

موردهم شيطنتی به کار نبرده بلکه حقيقتی را گفته است که اين اعدام ها از 
با استناد به نوشته های . الف بين شما و آقای منتظری استتجمله به علت اخ

 . خود شما اين مسئله اختالف شما با آقای منتظری اظهر من الشمس است

، گزارش می ۶٧مهر  ١٠آقای هاشمی رفسنجانی در : مسبوق هستيد که     
من و آقايان خامنه ای و موسوی اردبيلی تا ساعت دو بعد از ظهر، در باره « کند

برای قانون اساسی در زمان ] متمم[انون اساسی و رهبری و ضرورت تدوين ق
اگر اين اختالف نيست، پس ) ۶٧(».امام به پيشنهاد امام و رفراندم مذاکره کرديم

اختالف چيست؟ در تاريخ فوق آيت هللا منتظری رسماً قائم مقام رهبری و رهبر 
آقا به شما و خود مرحوم  بنا به گزارش احمد. بعد از آقای خمينی بوده است

اگر بين باند بنابراين . است ايشان مخالف تغيير قانون اساسی بودهمنتظری 
اختالفی نبود؟ و اگر هدف حذف مرحوم منتظری از شما و آقای منتظری 

رهبری نبود، به چه منظور شما و آقای خامنه ای و موسوی اردبيلی مذاکره 
نون اساسی و رهبری و رفراندوِم اينها می کرديد و برای چه پيشنهاد تغيير قا

را  در زمان آقای خمينی به ايشان پيشنهاد می کرديد؟  با دستگير گروه مهدی 
هاشمی و ساير اطرافيان و همکاران منتظری تحت نام باند مهدی هاشمی و 

در جامعه کو شش می شد که مشروعيت و يا اعتبار وی پخش مصاحبه های 
خطر تر امکان پذير  سازند تا حذف وی راحتر و کمآن مرحوم را خدشه  دار 

وادار به توبه کردن و عز نظر به اينکه اين گونه اعمال منتظری را .  گردد
به بعد است که در روزنامه  ۶٧والبه به درگاه خمينی نکرد، ازنيمه دوم سال 

ها ، منابر، و نامه های مختلف ازبه اصطالح خط سه و ديگران عليه منتظری 
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عنوان انتقاد و خطاهای ايشان نسبت به آقای خمينی و يا خام و اغفال اين تحت 
آقای هاشمی گزارش می . و آن شدن و يا پيشنهاد و رهنمود انتشار پيدا کرد

به اظهارات اخيرآيت هللا . آقای مجيد انصاری آمد« ،۶٧بهمن  ٢۶کند که در
اد و طرد نيروهای منتظری،هم به عنوان نادرست بودن نسبت به سانسورو استبد

و هم به عنوان ضرر به وحدت و ايمان جامعه و سوء استفاده دشمنان ... عادل و
گفتم . انتقاد داشت و در خصوص نوشتن نامه سرگشاده به ايشان مشورت کرد

نبايد به شخصيت ايشان آسيب وارد شود؛ قبول . نامه سرگشاده مصلحت نيست
آقای علی فالحيان «  ،۶٧بهمن ٢٧و يا در) ۶٨(»کرد نامه خصوصی بنويسد

و گفت نامه ای در پاسخ آقای منتظری نوشته و ...آمد] قائم مقام وزير اطالعات[
. گفتم به روزنامه ندهد، برای خود شان بفرستد. می خواهد به روزنامه بدهد

 ».ظهارات ايشان رنجيده اندمدعی است اکثرنيروهای مخلص حزب الهی ازا
ظاهر آقای هاشمی وانمود می کند که گفته نامه ها عليرغم اينکه به  ) ۶٩(

سطح وسيعی  انتشار عمومی پيدا نکند و خصوصی با ايشان داده شود، آنها در
نامه  ٢٩/١١/۶٧در . اهای ديگر انتشار پيدا می کنددر دانشگاه تهران و ج

سرگشاده ای به امضای آقايان مهدی کروبی، سيد حميد روحانی و امام 
ای خط سوم و دوستان احمد آقای عليه منتظری در سطح جمارانی ازاعض

وسيعی انتشار پيدا کرد وحتی بنا به گفته آقای منتظری نامه انتقادی ايشان به 
، به وسيلۀ آقای حميد ۶٧آقای خمينی در مورد اعدام زندانيان در تابسان 

آقای هاشمی با وجودی . دردانشگاه تهران پخش شده است) يا زيارتی(روحانی
احمد آقا و خامنه ای صورت می  -ه  اينگونه اعمال به وسيلۀ باند هاشمیک

گيرد، در تمام موارد، همچون چند مورد باال خود را ناصح مشفقی برای آقای 
علت هم اين است که چون می داند که آقای منتظری . منتظری وانمود می کند

کشوری و در بين بخشی از مردم و  مسئولين در رده های مختلف لشکری 
ارگانهای مختلف انقالبی و حتی بخشی از روحانيون ريشه دارد، مطمئن نيست 
که مسئله به نحو احسن و به طور کامل  و طبق نقشه پيش برود، لذا نمی 

  .خواهد که در صورت موفق نشدن کامل تمام پلهای پشت سر خود را خراب کند

با آماده سازی زمينه حذف آيت هللا منتظری از رهبری و مرجعيت، از      
، به بعد، چون بدون عمل مستقيم آقای خمينی چنين چيزی ۶٧سوم اسفند 

امکان پذير نيست و در حقيقت اينها خودشان در جامعه از چنين اعتبار و 
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امکانی که آقای منتظری را حذف کنند برخوردار نيستند، آقای خمينی را 
وی در همان روز سوم اسفند، پيام . مستقيم وارد عمل می کنند و يا می شود

منتشر می شود که در آن بدون اينکه  »منشور روحانيت«مفصلی که به نام 
فراز . مستقيم نامی از آقای منتظری برده شود، به شدت به او انتقاد شده است

 :استی دارد، به شرح زير همی که نظر به آيت هللا منتظرهای م

ممکن است هر کس در فضای ذهن خود به عملکردها و مديريتها و ... « 
سليقه های ديگران و مسئولين انتقادی داشته باشد، ولی لحن و تعابير نبايد افکار 
جامعه و آيندگان رااز مسير شناخت دشمنان واقعی و ابر قدرت ها که همه 

ه مسائل فرعی منحرف مشکالت و نارسائی ها از آنان سرچشمه گرفته است، ب
يريت و مسئولين و خدای ناکرده همه ضعفها و مشکالت را به حساب مد. کنند

از حوادث ده سال پس از ...ن تفسير انحصار طلب گرددگذاشته شود و از آ
پيروز بايد عرض کنم که انقالب اسالمی ايران در اکثر اهداف و زمينه ها موفق 

زمينه ای مغلوب و شکست خورده نيستيم، بوده است و به ياری خداوند در هيچ 
راستی مگر فراموش کرده ايم که ...حتی در جنگ پيروزی از آن ملت ما گرديد

ملت ما تا آن روز . ما برای ادای تکليف جنگيده ايم و نتيجه فرع آن بوده است
و خوشا به حال آنان که تا وظيفه خود عمل نمود که توان و تکليف جنگ دارد به 

هم ترديد ننمودند، آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول  لحظه آخر
نبايد  برای ...قطعنامه ديد و گردن نهاد ، باز به وظيفه خود عمل کرده است

رضای چند ليبرال خود فروخته در اظهار نظر ها و ابراز عقيده ها به گونه ای 
رد از مواضع عمل کنيم که حزب هللا عزير احساس کند جمهوری اسالمی دا

انقالب به هيچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز ...اصولی اش عدول می کند
هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ليبرال ها می خوريم، آغوش کشور 
و انقالب هميشه برای پذيرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت 

ری آنان از همه اصول، که داشته و دارند گشوده است ولی نه به قيمت طلبکا
چرا نسبت به منافقين و ضد ! چرا جنگ کرديد! چرا مرگ بر آمريکا گفتيد

انقالبيون حکم خدا را جاری می کنيد؟ چرا شعار نه شرق نه غربی داده ايد؟ 
و نکته مهم در . چرا النه جاسوسی را اشغال کرده ايم و صدها چراهای ديگر

ر ترحم های بی جا و بی مورد نسبت به دشمنان اين رابطه اينکه نبايد تحت تأثي
خدا و مخالفين و متخلفين نظام، به گونه ای تبليغ کنيم که احکام خدا و حدود الهی 
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من بعضی از اين موارد را نه تنها به سود کشور نمی دانم  .زير سئوال برود
 -يوبلکه معتقدم دشمنان از آن بهره می برند، من به آنهائی که دستشان به راد

تلويزيون ومطبوعات می رسد و چه بسا حرفهای ديگران را می زنند صريحاً 
من تا هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست ليبرال ها بيفتد، من : اعالم می کنم
م بی پناه را از بين ببرند، تا من اهم گذاشت منافقين اسالم اين مردتا هستم نخو

انتقاد آقای منتظری به اعدامهای بخشی از اين سخنان پاسخ به ) ٧٠(»... هستم
و بخشی ديگر مربوط به سخنرانی آيت  ۶٧فله ای زندانيان در تابستان سال 

 ٢/١٠/۶٧بهمن و مصاحبه ايشان با ستاد دهه فجر مورخ  ٢٢هللا منتظری در 
 .است

سخنرانی مرا با سانسور پخش کردند و در « مرحوم منتظری می گويند که    
مفصلی با ستاد دهمه فجر داشتم و ظاهراً نزد امام جو  همان ايام من مصاحبه

سازی زيادی شده بود و ايشان گويا انتقاد مرا حمل بر چيزهای ديگر کرده بودند 
برای روشن شدن گفته های ) ٧١(»و در يک پيام به گفته های من نظر داشتند

آقای خمينی در باره منتظری برای نسلی که آن دوران را درک نکرده و 
تالف بينش و ديد و روش عملی ايشان نسبت به بينش و ديد و روش عملی اخ

 :آقای خمينی، قسمتهائی از مصاحبه ايشان با ستاد دهه فجر آورده می شود

حفظ " جنابعالی به کرات اين نکته را گوشزد فرموده ايد که ميان : س«
 .بايد اصالت را به حفظ ارزشها داد" حکومت کردن" و " ارزشها

به نظر حضرتعالی اهم اين ارزشها در چه اموری تبلور پيدا می کند؟  - الف
آيا تصور نمی فرمائيد در صورت پای فشردن برای حفظ ارزشها بقای  -ب

به هر حال در نهايت اين مشکل را  -حکومت اسالمی خدشه دار خواهد شد؟ پ
 چگونه بايد حل کرد؟

اف اصولی شها و اهدنا که برای ما بايد ارزبسمه تعالی، اين مع -جواب
انقالب، مالک و اصل باشد نه حکومت کردن به هر قيمت، چيزی است که از 

در  زمان حکومت ) ع(و حضرت امير) ص(روش و سنت روشن پيامبر اسالم
و ارزشهای ...خود به خوبی به دست می آيد و بايد  روش آنان الگوی عملی باشد

انقالب کرديم و در شعارها به مورد سئوال همان هائی است که به خاطر آنها 
مردم وعده می داديم، و تشکيل حکومت و به دست گرفتن قدرت برای تحقق 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٣٦٩          )جاذ 

، "هدف"است نه " وسيله"همين ارزشها و اهداف است و به اصطالح حکومت
و امام ) ع(هدف حفظ ارزشهاست؛ و اين معنی در کلمات حضرت امير

حظه رات از اول تا لزياد ديده می شود و مشی سياسی اين حض) ع(حسين
رخوردها با اقشار مختلف و دشمنان گوناگون شهادت، در تمام مراحل و در ب

 ...خود بهترين الگو برای ما می باشد

سال گذشته بوجود آمده  ١٠برای مشکالت و نارسائی هائی که در : سئوال
نارسائی انديشه مذهبی برای : است عده ای به ذکر عواملی پرداخته اند، مانند

اداره جامعه و حکومت اسالمی، عدم لياقت کافی مجريان امور، بکارگيری 
شيوه های غلط، عدم حاکميت واقعی مردم در سرنوشت سياسی جامعه و نيز 
فشارهای بين المللی؛ به نظر حضرتعالی کدام يک از اين عوامل نقش برجسته 

 تری ايفا کرده اند؟

ائی ها و مشکالت کنونی بسمه تعالی، پنج عاملی که برای نارس: جواب
البته نارسائی . برشمرده شد، هر کدام در جای خود درست و قابل توجه است

انديشه مذهبی را به اين معنا بايد گفت که چون فقه شيعه تا کنون برای حکومت 
ً يک سری تنگناها و نارسائی هائی در آن  و اداره جامعه مطرح نبوده، طبعا

. ديد حکومتی و انقالبی آن نواقص برطرف شودوجود دارد که بايد با بينش ج
البته آنچه مورد نياز بشر می باشد بطور پراکنده در آيات و روايات ذکر شده که 
بايد با بينش عميق و انقالبی مورد بررسی و شناخت قرار گيرد و مسائل مور د 

استنباط کرد، و در  آنها و سيره پيامبر و ائمه اطهار ابتالء حکومت اسالمی از
مورد ساير عوامل بايد گفت متأسفانه شيوه های غلط مديريت کشور و نبودن 
کارها معموالً به دست اهلش و افراط و تفريطها و خود محوری ها و انحصار 
طلبی ها و خط بازيها و گروه گرائی ها و حق کشی ها و بی عدالتی ها به مردم 

يشترين ضربه به انقالب زده است، که اگر و ارزشهای اصيل انقالب تا کنون ب
درست است که . تا دير نشده جبران نشود ديگر قابل جبران نخواهد بود

فشارهای بين المللی و جنگ تا کنون ضايعات و خسارات زيادی برای ملت و 
انقالب داشته است، ولی اگر ما با همان وحدت کلمه اسالمی و ملی که قبل از 

م برگرديم و انقالب را در انحصار جناح خاصی قرار پيروزی انقالب داشتي
به  ظام و رهبری معتقد بودو جناحی که به انقالب و کشور و ن ندهيم و هر فرد

نيروهای خالق کشور را به دور از تنگ  فکرش بها و ارزش داديم و تمام
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نظريهای گذشته در بازسازی کشور سهيم نموديم، به يقين بر تمام مشکالت 
خارجی فائق خواهيم شد، و در اين صورت ديگر دولتهای بيگانه شرق داخلی و 

و غرب چشم طمع به کشور و ذخاير و منابع آن نخواهد داشت و ما می توانيم با 
اتکاء به نيروی عاقله و فعال کشور از وعده و وعيد های متخصصين و 

ر بايد بنابراين قبل از هرگونه بازسازی کشو. مشاورين خارجی بی نياز باشيم
در بينش اداره کشور و کيفيت آن و بازسازی سياسی و فکری مديريت انقالب و 
کشور تحولی بوجود آيد، و اين انتظاری است که همه اقشار و طبقات مردم از 
مقام معظم رهبری که تا کنون انقالب را در لحظات حساس رهبری نموده اند 

 ) ٧٢(» . دارند

ظهر پيام مهم و «  :، می نويسد۶٧اسفند  ٣آقای هاشمی رفسنجانی در     
از روحانيت انقالب تجليل . مفصلی از امام به مناسبت روز روحانيت منتشر شد
د ر اين پيام از مطالب اخير . و از روحانيت ساکت و محافظه کار انتقاد کرده اند

» .آيت هللا منتظری بدون ذکر نام به شدت انتقاد شده و به غرب سخت تاخته اند
 سر شب آقای ری شهری« در همين مورد و همين روز ادامه می دهد  وی

در باره پيام امام و آينده رهبری با تضعيف آقای منتظری . آمد] وزيراطالعات [
با اين پيام امام صحبت کرد و خبر داد که عده ای از روحانيون نامه های تند 

 ) ٧٣(» . اعتراض آميزی نوشته اند

ه گام زمينه حذف آقای منتظری آماده شده و خود تا اين زمان گام ب    
، باز ۶٧اسفند  ٢٩آقای هاشمی در.منتظری هم بی اطالع از آن ها نيست

  : گزارش می کند

با آقايان خامنه ای و احمد آقا و موسوی . به دفتر آيت هللا خامنه ای رفتم« 
ن اساسی امام پيغام داده اند که در باره اصالح قانو. اردبيلی جلسه داشتيم

ايشان خبر داده بودند که بنا دارند، آقای  منتظری را از قائم . مشورت شود
  :مقامی  برکنار کنند و راه های احتمالی کار را گفته بودند

احضار خبرگان و اعالم سلب صالحيت ايشان به خبرگان به منظور اقدام   - ١
  .خبرگان

  .راه ديگراعالن مستقيم سلب صالحيت از سوی خودشان و چند  - ٢

  .دليل عمده امام برعدم صالحيت، نامه ها و اظهارات اخير آقای منتظری است
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پس از مذاکره، نظر آن شد که برای چنين اقدامی، بايد قبالً قانون اساسی به 
توصيه . گونه ای اصالح شود که مشکل رهبری و مديريت واليت فقيه پيش نيايد

تمام حجت و اصالح احتمالی ايشان از شد که قبالً نامه مستدل و قاطعی برای ا
سوی امام نوشته شود و در نامه، راه برای ادامه خدمت ايشان با کنترل و هدايت 

  ) ٧۴(» . و مشورت باز باشد

که تا اين تاريخ که آخرين فاز حذف منتظری به صحنه قابل توجه است      
با کنترل و «  ايشانمی آيد باز هم نظر دارند اگر بشود راه برای ادامه خدمت 

و دقيق تر با توجه آنچه گذشته است يعنی اگر او » هدايت و مشورت باز باشد
باز نگه دارد، او می تواند همچنان » واليت بر فقيه و نه واليت فقيه« راه را بر

  .مرجع و به احتمالی رهبر باقی بماند

فرودرين  ٨در هر حال آقای منتظری به شرحی که در فوق آمد، در تاريخ     
حال اينها مانده .  ، از رهبری جمهوری اسالمی ايران باالاجبار  کناره گرفت۶٨

اند و چگونگی تعيين رهبری، تغيير قانون اساسی و مسائل و مشکالتی که پس 
از . از حذف مرحوم منتظری در جامعه و مديريت کشور به وجود آمده است

کرسی رهبری می نشانند، همچنان خرداد که آقای خامنه ای را بر  ١۴اينجا تا 
  :با گزارشهای آقای هاشمی رفسنجانی مسئله را دنبال می کنيم

شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارز تهران در دفترم « ،۶٨فروردين  ١٧
من و آقای خامنه ای موضوع . مسأله آيت هللا منتظری دردستوربود. جلسه داشت

ابهاماتی داشتند که رفع . نها توضيح داديمرا آن گونه که اتفاق افتاده بود، برای آ
در مورد رهبری آينده . شد وبرای کيفيت برخوردبا موضوع تصميم گيری شد

» .مذاکره شد و به اين نتيجه رسيديم که شخص امام بايد موضوع را هدايت کنند
  .)٧۶سازندگی و بازسازی، ص ( 

هانگيری و آقايان حسين مرعشی، اسالمی، اسحاق ج«  ،۶٨فروردين   ١٩
در باره قانون اساسی ورهبری آينده بحث شد؛ نظر ...مجيد انصاری آمدند
چون اينها از : توجه.) ٧٨سازندگی و بازسازی، ص ( » .جديدی مطرح کردند

همان رهبری احمد آقا  دوستان احمد آقا هستند، به احتمال قوی نظريه جديد
باسچی و غير مستقيم به ون قبالً رهبری احمد به وسيله آقای کرچ. بوده است

  .وسيلۀ آقای کروبی مطرح شده بود
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افطار مهمان آقای موسوی اردبيلی رئيس قوه قضائيه «، ۶٨فروردين  ٢۶
احمد آقا و نخست وزير به علت . آقای خامنه ای رئيس جمهور  هم بودند. بوديم

ر آقای رئيس جمهو. در باره اصالح قانون اساسی  بحث شد. کسالت نيامده بودند
در باره رهبری آينده بيشتر صحبت . امروز پيشنهاد ما را به امام منتقل کرده اند

  .)٨۵سازندگی و بازسازی، ص ( » .کرديم؛ به نقطه روشنی نرسيديم

احمد آقا متن نامه امام به آقای رئيس جمهور مبنی بر «  ،۶٨ارديبهشت  ۴
. شورت کردتشکيل مجمعی برای اصالح قانون اساسی را تلفنی خواند و م

مجمع تشخيص مصلحت و هيأت رئيسه خبرگان و پنج نماينده و آقايان دمحم رضا 
سازندگی و بازسازی، ص (» .مهدوی کنی و احمد آذری قمی و حسن حبيبی

٩٨(.  

اکنون که به ياری خداوند ... « :بخشی از نامه به آقای خامنه ای چنين است
 هنظام اسالمی را -الفداءروحی له  -بزرگ  و دعای خير حضرت بقية هللا

سازندگی در پيش گرفته است، هيأتی را برای رسيدگی به اين امر مهم تعيين 
نمودم که پس از بررسی و تدوين و تصويب اصولی که ذکر می شود، تأييد آن 

 - ١محدوه مسائل مورد بحث ....را به آرای عموم مردم شريف و عزيز بگذارند
تمرکز در در مديريت قوه  -٣وه مجريه تمرکز در در مديريت ق -٢رهبری 
تمرکز در در مديريت صدا و سيما به صورتی که قوای سه گانه در  -۴قضائيه 

مجمع  - ۶تعداد نمايندگان مجلس شورای اسالمی  -۵آن نظارت داشته باشند 
تشخيص مصلحت نظام برای حل معضالت نظام و مشورت رهبری به صورتی 

 -٨راه بازنگری به قانون اساسی  - ٧باشد که قدرتی در عرض قوای ديگر ن
سازندگی و (» تغيير نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسالمی 

  .) ٩٩و٩٨بازسازی، ص 

مدتی با هم در باره اصالح . آيت هللا خامنه ای آمدند«  ،۶٨ارديبهشت  ٣١
سازندگی و (» .قانون اساسی و مسائل اجرائی و رهبری مذاکره کرديم

  .)١٢٨بازسازی، ص 

در باره وضع و حال . شب جلسه سران قوا در دفتر من بود«  ،۶٨خرداد  ۶
امام و با توجه به خطر در خصوص رهبری آينده و اصالح قانون اساسی 

  .)١٣٨سازندگی و بازسازی، ص (» .مذاکره کرديم
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پس از جلسه با آقايان خامنه ای و موسوی اردبيلی در باره «  ،۶٨خرداد  ١١
رگزاری رفراندوم و انجام سريعتر کار وضع حال امام مسأله رهبری و ب

  .)١۴۴سازندگی و بازسازی، ص  (» .بازنگری مذاکره کرديم

ظهر با ساير اعضای شورای بازنگری قانون اساسی «  ،۶٨خرداد  ١٣شنبه 
در خصوص تعجيل در اتمام بازنگری قانون اساسی . مهمان رئيس جمهور بوديم

ال امام، فرصت کمی داريم و زيرا به نظر می رسد که با وضع ح. بحث شد
قرار شد از اين به بعد يکسره کار کنيم . بهتر است اصالحات به تأييد امام برسد

  .) ١۴٧و  ١۴۶سازندگی و بازسازی، ص (» .و عصر هم جلسه داشته باشيم 

با اين گزارشها مشخص می شود که تا فوت آقای خمينی  اينها تمامی      
، تا زمانی که حتی آقای خمينی صوری و يا با سعی خود را به کار برده اند

ماشين زنده است، تغييرات و يک کاسه کردن قدرت در قانون اساسی و تعيين 
رهبری به دست آقای خمينی و تأييد بزرگ ديکتاتوران، و يا به اسم او صورت 
بگيرد تا از بسياری از مخالفتها و حرف و حديث ها جلوگيری به عمل آورده 

ا ايست کامل قلب در حضور عده ای پزشک و ديگران، اين فرصت اما ب. شود
اما نظر به اينکه احمد آقا را در باند خود دارند و او . به آنها دست نمی دهد

قادر است همه آنچه ضرورت دارد همراه با چوب استبداد، به نام آقای خمينی 
وان محلل از زبانش جاری شود،  شرايط را برای رهبری آقای خامنه ای به عن

  .آماده می کنند

اعضای هيأت رئيسه مجلس خبرگان، شب در «  ،۶٨خرداد  ١۴يکشنبه 
ديشب تا امروز صبح، . صبحانه با هم صرف کرديم. مجلس خوابيده بودند

با صحبت کوتاه آقای ...خبرگان از اطراف کشور به تهران رسيده بودند
اين جلسه تا . ممشکينی، جلسه شروع و من هم موضوع بحث را توضيح داد

  .ساعت هفت و نيم بعد از ظهر با يک تنفس کوتاه ادامه يافت

بعضی ها طرفدار رهبری شورائی و بعضی خواهان . بحثهای زيادی شد
سيد دمحم [ بعضی آيت هللا خامنه ای  و بعضی ها آيت هللا . رهبری فردی بودند

قبالً در . گلپايگانی را مطرح کردند و برای شورا هم اسم برده شد] رضا
مشورت های سران قوا و جمعی ديگر از بزرگان به اين نتيجه رسيده بوديم که 
شورائی مرکب از آيات خامنه ای، موسوی اردبيلی و مشکينی رهبری را به 
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ايت هللا خامنه . عهده بگريند ولی در مذاکرات، رهبری فردی رأی بيشتر آورد
ابتداء به . نوبت نرسيد. ف بودممن هم مخال. ای با رهبری فردی مخالفت کردند

که عضو مجلس خبرگان بودند، ايت ] حوزه دعلميه قم[ پيشنهاد جامعه مدرسين 
 دسپس با پيشنها. نفر به ايشان رأی دادند ١۴حدود . هللا گلپايگانی مطرح شد

خود ايشان پشت تريبون رفتند و گفتند من . رهبری آيت هللا خامنه ای مطرح شد
پس . مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم با رهبری شورايی

چگونه نامزد بشوم؟ من که جلسه را اداره می کردم، گفتم اکنون با رأی 
سرانجام آقای خامنه ای با . خبرگان، رهبری فردی قانونی شده و چاره ای نيست

نفر عضو حاضر رأی آورد و مسئله به اين مهمی به اين خوبی  ٧۴رأی از  ۶٠
من هم در چند مورد صحبت کوتاهی کردم و نظرات امام را در باره . حل شد

از قول حاج احمد آقا و آيت هللا موسوی . صالحيت آقای خامنه ای نقل کردم
متنی برای ... اردبيلی هم که در جلسه خدمت امام بودند، همين مضامين تأييد شد

  .لها مخالفت دارندبعضی از راد يکا. تأييد و امضاء اين انتخاب تهيه شد

آيت هللا خامنه ای آمدند، برای شيوه انجام وظايف رهبری با هم صحبت 
قرار شد احکام انتخابات يا انتصابات امام را ايشان تأييد کنند و قرار شد . کرديم

تصميمات مهم را با هم . به صدا و سيما بگويم بهای الزم را به موضوع بدهد
  .)١۴٨-١۵٢ص   سازندگی و بازسازی،(» .گرفتيم

  :استاهميت نکته حائز  در اين گزارش چند

عريضه و  مطرح می کنند برای خالی نبودن اينکه آيت هللا گلپايگانی را -١
بستن بعضی از دهان ها است و اال  در مذاکره ای که با يکی از افراد نزديک و 

ان فعالً مورد وثوق آن مرحوم داشتم که به داليل امنيتی مجاز به بردن نام ايش
می دانيد چگونه آقای خامنه ای را رهبر : نيستم، در گفتگوئی برايم نقل کرد

بعد از اينکه آيت هللا منتظری را کنار گذاشتند، به : گفت. کردند؟ گفتم بفرمائيد
سراغ مرحوم آيت هللا گلپايگانی آمدند و گفتند  که  ما می خواهيم شما را رهبر 

هيد مرا مثل آقای خمينی کنيد که اسماً ايشان رهبر آقا جواب دادند می خوا. کنيم
من رهبری نمی خواهم ! نه. است ولی امور دست ديگران رتق و فتق می شود

سپس گفتند حال که رهبری را نمی پذيريد آيا اگر آقای . و نياز به آن ندارم
خامنه ای رهبر شد، او را قبول می کنيد و تلگراف تبريک برايش می فرستيد؟ 

گفتند، پس اگر او به شما . ن فرمودند که اين کار را هم نخواهم کردايشا
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. تلگرافی بزند، به او پاسخ خواهيد داد؟ آقا جواب دادند، بله پاسخ خواهم داد
ه عنوان رهبر انقالب ببعد که آقای خامنه ای را رهبر کردند، ايشان تلگرافی 

نکاتی که حکِم حاکم مأذون را به آقا زدند و آقا هم در پاسخ به تلگراف ايشان 
کمی ديرتر به هر دو تلگراف اشارتی خواهم ) ٧۵. (داشت به ايشان يادآور شد

  .داشت

قبالً در مشورت های سران قوا و جمعی ديگر از بزرگان به اين نتيجه « -٢
رسيده بوديم که شورائی مرکب از آيات خامنه ای، موسوی اردبيلی و مشکينی 

به غير از شما و ، »جمعی ديگر از بزرگان«، »گيرندرهبری را به عهده ب
احمد آقا و موسوی اردبيلی و خامنه ای که چند نوبت حد اقل خود عنوان کرده 

  ايد که در مورد رهبری با هم مشورت کرده ايد، چه کسان ديگر بوده اند؟ 

قبالً در مشورت های سران قوا و جمعی ديگر « : شما خود می نويسيد  -٣
ان به اين نتيجه رسيده بوديم که شورائی مرکب از آيات خامنه ای، از بزرگ

موسوی اردبيلی و مشکينی رهبری را به عهده بگريند ولی در مذاکرات، 
آقايان هاشمی : سران قوا يعنی شما سه نفر» .رهبری فردی رأی بيشتر آورد

رفسنجانی، موسوی اردبيلی و خامنه ای، ديگری هم که بدون شرکت او کار 
عملی نمی شد احمد آقا است فرض آقای مشکينی را هم به دليل رئيس مجلس 
خبرگان بودن،همراه کرده ايد، چه کس ديگری در مشورت شرکت داشتند؟ تازه 
بعضی ديگر هم اگر شرکت داشته اند، شما نام آنها را می برديد، و يک جائی 

بری فردی قانونی ره« با اين چند نفر چگونه . شما می آمد یدر اين يادداشتها
من که جلسه را اداره می کردم، گفتم «می شود؟ البته وقتی خود معترفيد که » 

صدا . »اکنون با رأی خبرگان، رهبری فردی قانونی شده و چاره ای نيست
نفر شرکت کننده  ٧۴ديگران را خفه کرده ايد؟ با اين وجود به قول خودتان از 

افزون بر اينکه رهبری را هم موقت . اندنفر به آقای خامنه ای رأی نداده  ١۴
مرداد  ١۵نفر هم به رهبری موقت رأی داده اند و در  ۶٠اعالم کرده ايد و آن 

در رأی گيری گذشته تصريح کرده بوديم که «  :، خود تصريح  کرده ايد که۶٨
و اين همان شگردی است که به احتمال زياد، احمد آقا . »رهبری موقت است 

ده که رهبری موقت است و آقای خامنه ای نقش محلل را بازی با آن اغفال ش
کمی ديرتر . می کند و بعد از آماده شدن زمينه نوبت رهبری او فرا می رسد

خواهيد ديد که وقتی کار از کار گذشت، حتی احمد آقا را در جلسات و بحثهای 
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طلب به اين م. خود  شرکت ندادند که صدايش به گله و گله گذاری در می آيد
  .باز خواهم گشت

قابل توجه است که برای قبضه کردن قدرت آقای هاشمی رفسنجانی چگونه 
صالحيت تراشيده شده برای خامنه ای  می تراشد؟ واقعاً  صالحيت برای  آقای

  : رهبری آقای خامنه ای، عمق فاجعه را نشان می دهد، توجه کنيد

و حاج ) موسوی(ردر جلسه ای با حضورسران سه قوه، آقای نخست وزي« 
حرف ما با حضرت امام اين بود که اگر اين . احمد آقا در محضر امام بحث شد

ما بعداً با قانون اساسی مشکل ] برکناری قائم مقام رهبری[قضيه اتفاق بيفتد 
خالء رهبری : " ايشان گفتند. داريم؛ زيرا ممکن است خالء رهبری پيش بيايد

اين : " ايشان در حضور آقای خامنه ای گفتند" چه کسی؟: " گفتم" پيش نمی آيد 
در اينجا اوالً مشخص نيست که در چه زمانی در  حضور آقای "  آقای خامنه ای

خمينی چنين چيزی مطرح شده است؟ ثانياً باز هم آشکار می کند که به احتمال 
زياد، از مدتها قبل با آقای خمينی در مورد حذف منتظری بحث کرده  و تصميم 

ً در اين مورد به خصوص آقای مير حسين موسوی را هم در . اند گرفته ثالثا
جرگه خود داشته اند رابعاً اگر به فرض محال همه اينها هم در ست باشد، نبايد 
آقای هاشمی رفسنجانی پاسخگو باشد که به چه حقی آقای خمينی چنين مجوزی 

هم نديده بر  داشته است؟ که يک روضه خوانی که حتی مدارج باالی حوزه را
  يک ملت تحميل کند؟  

باز آقای هاشمی رفسنجانی می افزايد، حجت االسالم و المسلمين، مرحوم حاج 
وقتی آيت هللا خامنه ای در سفر کره : " نقل کردند) ره(سيد احمد آقا خمينی 

از آن منظر . شمالی بودند، امام گزارشهای آن سفر را از تلويزيون می ديدند
استقبال مردم و يا سخنرانی ها و مذاکرات خود در آن سفر " هکر" ديدار از 

»   خيلی جالب بود و امام گفته بودند، الحق ايشان شايستگی رهبر را دارند
مام امور مردم را هم صحت داشته باشد، مگر می شود ز به فرض که اين) ٧۶(

» ارنديستگی رهبر را دالحق ايشان شا«  :به علت اينکه آقای خمينی گفته است
   به وی سپرد؟

احمد فکر می کرد در صورتی که آيت هللا منتظری به قله زمانی که      
احمد آقا در مورد رهبری ايران برسد، همه چيز در اختيار خودشان است، 
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يکی ديگر از مسائلی که مدتی است از  -س« :سئوال مخبر روزنامه اطالعات
و اين مسئله نيز به نوبه خود به  طريق برادران متعددی از مسئولين عنوان شده،

اگر خبرگان  .... روحانيت مربوط می شود، مسئله ی انتخبات خبرگان است
 که »تعيين شوند با توجه به ضوابط، نظر به چه شخصيت هايی خواهند داشت؟

، آيت هللا واجد شرايط رهبری ايران است یچه کسيعنی اينکه  در حقيقت
   :کنداينگونه معرفی می منتظری را  

بايد خبرگان تعيين شوند تا . از آن جا که قانون اساسی معين کرده است -ج«
سوابق طوالنی مبارزاتی . رهبری و يا شورای رهبری را به مردم معرفی نمايند

حضرت آيتا العظمی آقای منتظری چيزی نيست که اين مرجع را از ساير 
باشند به صورتی روشن جدا مراجع عالی قدر که همگی از خوبان و متدينين می 

چه کسی است که اين عالم جليل القدر را بشناسد و بداند که چه شکنجه . نکند
نمی . هايی و صدمه هايی خورده است و نگويد بدون شک رهبری آينده با اوست

خدای ناکرده کمبودی ) برکت برکاتهم(خواهم بگويم ساير مراجع بزرگوار تقليد 
ويم که خود آن بزرگواران عالی قدر می دانند که می خواهم بگ! دارند، خير

البته اين . مسأله ی رهبری چيزی نيست که تجربه مبارزاتی طوالنی را نخواهد
يک عقيده ی شخصی است که حضرات آقايان منتخبين وقتی انتخاب شدند خود 
تصميم می گيرند ولی فکر نمی کنم مثالً حضرت آيت هللا العظمی آقای گلپايگانی 

چيزی از ايشان نديده الب جز خدمت به انقالب و جمهوری ما، در طول انقکه 
ايم و با کمال خلوص و تقوايی که در ايشان سراغ داريم از اين حرف من 

برنجند، چون خودشان بارها فرموده اند که من همين کاری که می کنم اميدوارم  
اد، ولی من يقين دارم نزد خداوند قبول افتد که می گويم به يقين قبول خواهد افت

که خود ايشان هم مرجع و فقيه عاليقدر آقای منتظری را معرفی خواهند کرد، 
مقام علمی و عملی اين چريک پير بر کسی حتی . البته اين با خبرگان است

 .پوشيده نيست) دامت برکاتهم(مراجع بزرگوار 

نوع انتخابات شرايط خبرگان و . خداوند همه را برای مسلمانان زنده نگه دارد
در ضمن عالوه . و کارهای آن را قانون اساسی و قانون عادی تعيين کرده است

بر خواص، توده ی مردم هم ايشان را به عنوان رهبر آينده خود انتخاب کرده 
 )٧٧(».انشاء هللا تا انقالب مهدی خداوند خمينی را نگه دارد. است

اما بعد که به وسوسه رهبری ايران می افتد خواب رهبری را می بيند و     
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اين وسوسه را در وجودش خامنه ای  -باند هاشمی رفسنجانیو بر اثر اغفال 
 در وجودش تقويت می شود به خودش دست می دهد تقويت می کنند و او را   

ظری را به چگونه آقای منت.  خودش می بيند به چه نحوی او را معرفی می کند
جامعه معرفی می کند، ولی بعد که متوجه می شوند که منتظری آن کسی نيست 

آقای هاشمی که جلسه خبرگان را اداره می کند، باز  .که رويش فکر کرده بود
در صالحيت آقای خامنه که فيلم آن در يو تيوب موجود است، مسئله خنده دار 

  : تری را بيان می کند

ای طاهری شنيده که امام جمله ای در باره آقای خامنه آقای شبستری از آق«  
ما با امام مباحثه داشتيم که فرض ما اين بود که ... ای گفته اند، ما شاهد هم داريم

ما فردی را نداريم که مطرح کنيم در جامعه، چون فرض ما بر مرجعيت بود و 
  ) ٧٨(»با همان مسائل بود، امام فرمودند چرا نداريد، آقای خامنه ای

با چنان توطئه و طرفند هائی آقای خامنه ای که حتی  مجتهد هم  نبود با      
به آقای مشکينی مبنی  ۶٨ارديبهشت  ٩استناد به نامه ای از آقای خمينی در 

در صورتی . بر اينکه برای رهبر مرجعيت الزم نيست و مجتهد عادل کافی است
و قانون اساسی . رهبری بودکه تا آن موقع طبق قانون اساسی مرجعيت شرط 

با . به هر نحوی که بخواهد تغيير دهد اچنين اختياری به رهبر نداده بود که آنر
از آنها ذکر گرديد آقای خامنه ای که حتی  یتوطئه و طرفند هائی که بخش

مجتهد هم نبود و روضه خوان خوش صدا و سخن پردازی بود را به کرسی 
، آقای هاشمی ۶٨خرداد  ١۵و يک شبه در رهبری نشانده شد  و بال فاصله 

با بعضی از اعضای هيأت « رفسنجانی، حجت االسالم خامنه ای را  اين چنين 
رئيسه در باره به کار بردن عنوان آيت هللا به جای حجت االسالم و المسلمين 

، ۶٨تير  ۶و در ) ٧٩.(کردآيت هللا خامنه ای  ».مشورت کردم؛ موافقت داشتند
تلفنی با آيت هللا خامنه ای در باره « :رهبر انقالب مفتخر گردانيد به هم او را

. برای ايشان در نماز جمعه صحبت کرديم" رهبر انقالب " مطرح کردن لقب 
قبالً فکر می کرديم که اين لقب . مسلمانان خارج از ايران اين را می خواهند

آنها می . مخصوص امام بماند که باعث اعتراض مسلمانان خارج شده است
حال که با ) ٨٠(» .؛ ايشان مايلند که مطرح نشودخواهند در برد انقالب ما باشند

هاشمی رفسنجانی آقای  -اغفال کردن احمد آقا و طرفندهای باند خامنه ای 
گزارش آقای ناطق نوری ازچگونگی خامنه ای به قله رهبری صعود داده شد، 
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در را که حاوی نکات گويائی ازاين توطئه وطرفند رهبر کردن آقای خامنه ای 
   :بر دارد در زير مطالعه خواهد شد

 نوری ناطق زبان از رهبری نتخابا
  

در روزهای آخر عمر مبارک حضرت امام که حال ايشان مساعد نبود، «
بعد از . مجلس خبرگان برای اين که برای آينده تصميم بگيرند آماده کار شدند

خبرگان به سرعت تشکيل جلسه داد، يکی از شاهکارهای  ارتحال آن حضرت،
خبرگان رهبری اين بود که به سرعت تصميم گرفت و با اضطرابی که همه 

وی    .)٨١( ».دچارش بودند، کار بسيار بزرگ و ماندنی در تاريخ انجام داد
پس ازارتحال حضرت امام، جلسه ی مجلس خبرگان ... « سپس ادامه می دهد

سياری از ما پيش بينی می کرديم يک شورای رهبری دو يا سه ب. تشکيل شد
تا جائی . نفره ای انتخاب خواهد شد و آقای خامنه ای عضو اين شورا خواهد بود

که من در آن روزها در جريان مسائل بودم و استقرايی انجام دادم، خود اعضای 
شد که از  خبرگان هم غير از اين انتظاری نداشتند و به ذهن ما مبادرت نمی

خبرها حکايت از ...داخل خبرگان آيت هللا خامنه ای به عنوان رهبر انتخاب شود
 اين دارد که تصميم مجلس خبرگان به سمت شورايی پيش می رود و اعضای

... اين شورا افرادی هستند که اگر محقق شود، ممکن است چيز ممدوحی نباشد
ب ايشان برای داشت، انتخابا وجود مقدمات قبلی و مباحث شورايی که وجود 

 )٨٢ (» .من غير مترقبه بود

» در جلسه ی خبرگان چه گذشت؟ «:آقای ناطق نوری در مورد اين سئوال که
 :چنين توضيح می دهد

در جلسه ی خبرگان، بحث های ... عرض کردم من عضو خبرگان نبودم«
 عده ای طرف دارد  شورايی بودند و بعضی ديگر در . مختلفی صورت گرفت

منظور هادی " [شبستری" گويا يک مرتبه آقای . مخالفت صحبت کردند
شما يک نقل : " خطاب به آيت هللا طاهری خرم آبادی می گويد.] شبستری است 

قولی از امام می کرديد، آن را مطرح کنيد؛ حس کنجکاوی همه ی آقايان 
ان احمد آقای طاهری خرم آبادی از زب." تحريک شد که بدانند آن چه بوده است
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زمانی که آيت هللا خامنه  -البته خود احمد آقا هم در جلسه بودند –آقا نقل کردند 
ای در دوران رياست جمهوری به کره ی شمالی سفر کرده بودند، تلويزيون 

، رهبر کره شمالی، " کيم ايل سونگ" جمهوری اسالمی خبر ديدار ايشان را با 
دمت امام در منزل بوديم، من به امام خ: " احمد آقا می گفت. را نشان می داد

آقای خامنه ای با اين چهره و صالبت، سمت رياست جمهوری : عرض کردم
نه تنها رياست جمهوری بلکه : امام  فرمودند. خيلی به ايشان زيبنده است
وقتی آقای طاهری اين مطلب را نقل کرد و احمد " رهبری ايشان زيبنده است؛ 

: ييد کردند، آقای هاشمی هم خاطره ای يادش آمد و گفتندآقا چنين واقعه ای را تأ
وقتی حضر ت امام تصميم عزل قائم مقام رهبری را گرفتند برای اينکه جلوی 
تصميم عزل را بگيريم، بنده و آقای خامنه ای و احمد آقا خدمت امام رسييديم و 

دچار   گفتيم با اين تصميم خطرناک برای نظام مشکبل به وجود می آيد و نظام
در آينده چه کسی بايد رهبر شود؟ در همين مباحث . چالش بزرگی می شود

همين آقای خامنه ای وقتی آقای هاشمی اين مطلب را نقل : بوديم که امام فرمودند
کردند فضای خبرگان عوض شد و هيچ کس جز خود آقای خامنه ای به عنوان 

. اين مطلب صحبت کردندچند نفر از آقايان هم در تأييد . مخالف صحبت نکرد
البته اتفاق آرا هم نبود، يک اقليت ده الی دوازده نفری رأی ندادند و در نهايت، 

و در دنباله می  )٨٣( ».ايشان با يک اکثريت قاطع به عنوان رهبر انتخاب شدند
وقتی ايشان برای رهبری انتخاب شدند، بعضی ها خيلی بد برخورد « : گويد

گفتند؛ " بخٍ بخٍ " جرای غدير خم رخ داده که بعضی احساس می شد ما. کردند
در مجلس هم بعضی از نماينده ها حاضر به پذيرش . ولی بعدها مخالفت کردند

نبودند و افرادی هم چون آقای بيات و بعضی آقايان ديگر ترديد و تشکيک ايجاد 
 )٨٤(» .می کردند

ه کرسی رهبری با انجام همه اين تدارکات، توطئه و طرفند که برای ب    
نشاندن آقای خامنه ای بکار بسته شد، هنوز تا آقای خامنه با انواع و اقسام 
چاشنی ها بر کرسی رهبری مستقر و تثبيت گردد، خنثی کردن حرکت مخالفين 

 .آيت هللا منتظری  ضروری استبويژه  و
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     شد؟ معين موقت رهبر رهبری، خبرگان مجلس در چرا
  

که کتاب منتشر شد، هنوز بخشی از اطالعات در مورد  ١٣٩١در سال      
اما نوار بسيار . انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری، در پرده ابهام بود

،  در باره بخشی از چگونگی جريان )١٣٩۶دی ماه ( گويايی که به تازگی
کند که در آن مجلس، رهبِر موقت انتخاب رهبری پخش شده است، معلوم می

اگر چه در کتاب با استناد به اطالعات شخصی و يادداشت . است انتخاب شده
اما اين نوار . های روزانه آقای رفسنجانی به موقت بودن رهبر اشاره شده بود

ويدئوئی نکات مهمی و از جمله چگونگی از پيش طرح شده انتخاب موقت 
در و بويژه اينکه چرا رهبر موقت انتخاب است؟ . رهبری از پرده برون افتاد

توضيح روشن ساختن موقت انتخاب شدن رهبری آقای خامنه ای موافق 
مقاله  ۴، ١٣٩۶بهمن  ٢٠دی تا  ٣٠مقاله  به ترتيب از  ۴ويدئوی منتشره، 

مقاله  ۴اينک در اينجا هر . در وب سايت ها، هر هفته  يک مقاله انتشار يافت
بپردازيم و پاسخ قبل از اينکه به تشريح نوار . يکجا به کتاب افزوده می گردد

  :شويماين چرا را بيابيم، بطور اجمال، نکاتی را ياد آوری می

دانشجويان . شهر ايران را در بر گرفت ٨٠خيزش مردم، حدود بيش از: يکم
و زنان و قشرهای کارگر، بيکاران تحصيل کرده و نکرده، حاشيه نشينها، 

دين را پله «  :خالصه قشر فقير تهيدست و فراموش شده، شعار سر دادند که
ديگر تمامه ماجرا ! اصول گرا اصالح طلب« ، »کردند، مردم را ذله کردند

و » مرگ بر ديکتاتور«، »رهبر خدايی می کند، ملت گدايی می کند« ،»
ای هم ساخته و پرداخته سازمان عده. »آزادی، استقالل، جمهوری ايرانی«

لب در بعضی از شهرها و های فرصت طاطالعات رژيم و قليلی البته شاه اللهی
بايد گفت حاکمان هم دين را ! از جمله قم شعارهای بنفع سلطنت پهلوی سردادند

پله برای رفتن به قله قدرت کردند و هم ايران را گرفتار فقر کرده و به سمت  
ديده شده که هم اصول گرايان و هم اصالح .  تجزيه و نابودی سوق داده اند

خارج از کشور، جز انگشت شماری، تمام قد پشت طلبان، چه در داخل و چه 
آشوبگر و آشوب «نظام ديکتاتوری واليت مطلقه فقيه ايستادند و مردم را 
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قلمداد ... و» ای فريب خورده، خرابکار، از خارج تحريک شدهطلب، عده
آقای دمحم خاتمی که تا ديروز از سخنرانی محروم وحتی ممنوع . کردند

ه يکباره آزاد شد و در مقام رياست مجمع روحانيون التصويرو محصور بود، ب
مبارز اطالعيه بر ضد مردمی صادر کرد که برای آزادی، حقوق فردی و 

مردم ستم ديده و زجر کشيده . اجتماعی و طلب نان و کار خود بپا خاسته بودند
هم درست فهميده بودند که اصول گرايان و اصالح طلبان دو روی يک سکه 

با . »ديگر تمامه ماجرا! اصول گرا، اصالح طلب «: ر سر دادندهستند که شعا
نفر چه در جريان تظاهرات مسالمت آميز، چه پس از  ٢٣کشتار بيش از 

دستگيری معترضين در داخل زندان، و گسيل بيش از سه هزار نفر به زندان
  . ها، مردم را اين بار هم موقتاً به خاموشی کشاندند

از خود ! گ ايران و ای دموکراتها و آزادی خواها ناکنون ای ملت بزر: دوم
بپرسيد نظامی که از ريشه و از سر تا پا فاسد و غاصب و در تعارض با  

تواند برای مردم عمل کند؟ اگر میتمامی حقوق وآزادی ملت است، چگونه می
تجربه چهار دهه ثابت کرده. بايست در اين چند دهه عمل ميکردتوانست می

مهم نيست که چه کسی رئيس . ، در کليت خود، اصالح ناپذيراستاست نظام
جمهور باشد، اگر امام زمان هم رئيس جمهور چنين نظامی بشود، نظام غير 

زيرا واليت مطلقۀ فقيه . کندماند و جريان سقوط را طی میقابل اصالح می
محصول و ساختۀ ذهنيت قدرت پرستان و زورمداران و کودتاچيان روحانی 

نافی و ناقض حقوق ملی، . رروحانی برضد حقوق و کرامت انسانی استوغي
ام در طول سالها بر اين باورم با توجه به تجربه. آزادی و استقالل ايران است

ای برود و کسی ديگر جانشين شود، وضع تغيير نخواهد کرد و که ولو خامنه
بر اين بود که اگر آورم که گمان بياد شما می. روز بروز بدتر و بدتر خواهد شد

آقای خمينی زحمت زندگی را کم کند، اوضاع ايران از آن جهنمی که بوجود 
اکنون حتی اگر . آورده بود، بهتر خواهد شد و حتی رژيم سقوط خواهد کرد

شما هم و يا ازاين باالتر امام زمان هم رهبر و يا رئيس جمهور شود، تا اين 
حرف . است، تغيير اساسی ممکن نيسترژيم مطلقه و با اين قانون اساسی برج

من مقصر نيستم و سيستم است که چنين عمل : هويدا هم درست بود که گفت
توانست در آن نظام کارگزار نشود و ايراد وارد بر او اين بود که او می. می کند

دانست سسيستم مقصراست پس چرا خود سيزده سال، نخست او که  می. شد
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حال با وضعی که پيش آمده و شما بيش از من . د؟وزيرچنين سيستم فاسدی بو
دنيد که اگر امروز فکری برای برون رفت از ديکتاتوری و اطالع داريد، می

  . العنان رژيم واليت فقيه فاسد  نشود فردا خيلی دير استاستبداد مطلق

چهار ماه پيش در دو مقاله تحت : اين نکته را همين جا خاطر نشان کنم     
و در سايتها  نوشته» فت از ديکتاتوری و استبدادراه حل برون ر« عنوان

شوم که هر حرکت، نهضت و يا اين نکته را از آن نوشته يادآور می. منتشر شد
رژيم سعی می کند آن را، از راه های مختلف، به افتد، جنبشی که به راه می

وشی که بکار مهمترين ر.  انحراف بکشاند تا زمينه سرکوب آن را فراهم آورد
کند، اينست که، با نفوذ دادن افراد خود آويز سرکوب میبرد و همان را دستمی

آورد و جمعيت به درون جنبش و يا نهضت، توسط آنها خشونت در کار می
انگيزد و راه و برافروخته و زجر کشيده را به دست زدن به خشونت بر می

وش بکارگيری خشونت، روش  مسالمت آميز و خشونت زدای جنبش را به ر
  .گرداندبر می

جامعه و زعمای قوم بايد بدانند که وقايع در حال اتفاق افتادن است و يا      
با وجودی که به تجربه . ها در راه استها و نهضتاتفاق خواهد افتاد و جنبش

دانيم رژيم های ديکتاتوری سعی می کنند که جنبش ها را  به خشونت می
وامل خود دست به تخريب و آشوب می زنند تا به گردن جنبش بکشانند، و با ع

بگذارند و سرکوب آن را توجيه کنند، نبايد نسبت به درکارآمدن خشونت القيد 
. زعمای قوم و رهبران نبايد بگذارند جنبش به خشونت کشيده شود. باشيم

مردم بايد بدانند که اگر روش ضد خشونت بکار برند، ولو عوامل رژيم، در 
فوف مردم در جنبش رخنه کنند و دست به خشونت بزند، دستشان رو میص

چرا که عالئم  . بايد گوش به زنگ  و آماده عمل بود. شوندشود و رسوا می
  .        انحطاط رژيم  بيش از پيش براهل بصيرت آشکار و عيان گشته است

مجلس  کند که کسانی که در آنمحتوای گفتگوهای اين نوار روشن می: سوم 
اند، بلکه اند، نه تنها همان قانون اساسی خود ساخته را دور زدهخبرگان بوده

زنند، هر زمان که دم از قانون می. کنندبه هيچ قانونی اعتقاد ندارند و عمل نمی
. بينندزمانی است که تحت فشار جامعه ملی قرار گرفته و خود را در خطر می

اند و حفظ قدرت را احکام دين تعريف کردهآنها خود را فوق قانون و فوق 
  . دانندخوانند وآن را اوجب واجبات میمی» حفظ نظام«
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اينان اين درس را : پرسندشايد کم شمار باشند کسانی که از خود می: چهارم
کنند، عمل قانونی که قدرتمدارها از آن پيروی می. انداز چه کسی ياد گرفته

کردن قانون و دورزدن قانون است هر وقت  نکردن به هيچ قانون و وسيله
در ايران، بعد از انقالب، آقای خمينی از قانون . قدرت طلبی ايجاب کند

  :قدرتمداری پيروی کرد و مدرس اينان شد

صرفنظر از اينکه روحانيت، به جز انگشت شماری، دين را بيان قدرت     
احب حق اداره زندگی دانند و مردم را صغير قلمداد می کنند و آنها را صمی

خود نمی شناسند، روحانيان حاکم، شاگرد آقای خمينی در آموختن اين درس 
در دوران حيات . آقای خمينی، خود، به هيچ قانونی عمالً پايبند نبود. بودند

ها بعد از محاسبه نقض(مورد قانون اساسی  ٢٠٠خود حداقل به بيش از  
را که خود آن ) توسط آقای خمينیشکايت مجلس از نقض مداوم قانون اساسی 

چند مورد از مهمترين .  را تصويب مردم رسانده و توشيح کرده بود، نقض کرد
های انقالب و ايجاد دادگاه ويژه روحانيت، نصب رئيس ابقای دادگاه: موارد

و دادستان کل ) بهشتی که دبير کل حزب جمهوری اسالمی بود(ديوان کشور 
، بنابراين، تبديل قوه قضائی به )ی عالی آن حزبموسوی اردبيلی عضو شورا(

عزل از و نصب به فرماندهی . آلت فعل قدرتمداری که خود و دستيارانش بودند
کل قوا، صدور احکام حکومتی، دخالت در نصب و عزل نخست وزير و 
وزيران، ايجاد کميته انقالب فرهنگی، تحميل مجلسی که اکثر انتخاباتش تقلبی 

و ... صدر را زودتر تمام کند ومجلس برای اين که کار بنی بود، دستور به
  . تشکيل کميته بازنگری در قانون اساسی

ای و بويژه آقای بدين ترتيب، اعضای مجلس خبرگان و آقای خامنه    
اعتنايی به قانون اساسی و دور زدن آن، کسی را هاشمی رفسنجانی که  با بی

نداشته، به مردم تحميل کرد، آنها با جعل که هيچ شايستگی و لياقت رهبری را 
يک نامه و يک قول از زبان آقای خمينی، اين درس را جز از استاد اعظم خود 
آقای خمينی که به هيچ قانونی و اساسی پای بند نبود، از چه کسی می

آموختند؟ مگر ما ايرانيان اين قاعده را از ياد برده ايم که دردو بيت زير بازگو 
  :استشده
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  اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبی        برآورند غالمانش آن درخت از بيخ 

  : و يا

اگر به پنج بيضه که سلطان ستم روا دارد     زنند لشکريانش هزار مرغ به 
  سيخ 

اينها هم که به قول خودشان استاد اعظم و رهبرشان آقای خمينی بوده و     
چون او نه به . د خود، آقای خمينی هستنداند، ادامه دهنده راه مرامقلد او بوده

  .قانون عمل می کنند و نه به آن اعتقاد دارند

و به فرض اينکه نامه آقای خمينی به مشکينی را جعلی نشماريم، : پنجم 
آقای خمينی اوالً چه حقی داشت قانون اساسی را دور بزند ؟ ثانياً آن نامه مگر 

موزد هر بار قانون اساسی با دلخواه آآيا دين می. ناقض قانون اساسی نبود؟
ثالثاً او . آموزدشما موافق نبود، بايد آن را زير پا بگذاريد؟ نه، قدرتمداری می

چه حقی داشت که برای مردم، بعد از فوتش، رهبری را که بنا به قول صريح 
بازهم به فرض . خودش هيچ شايستگی ندارد، بر  خبرگان و مردم تحميل کند؟

ای در نامه، بنابر آن، رهبر بايد مجتهد عادل باشد و آقای خامنهجعلی نبودن 
مسلمانان بايد خون گريه کنند اگر چون او کسی رهبر « : آن مجلس گفته است

اگر . »آنها شود و او فاقد شرائط قانون اساسی و صدور حکم شرعی است 
قد راست نگفته، عادل نبوده وفاقد مالزم بوده است و اگر راست گفته، فا

زيرا در مقام . سخن او مصداق تواضع و فروتنی نيست. استصالحيت بوده
او حقيقت را . اظهار، عالمی که علم و عدل خود را اظهار نکند، فاسد است

است که باز است ولو مرادش واداشتن به تمکين اعضای آن مجلس بودهگفته
رابعاً . ده استگويای نداشتن ملکه عدالت و عمل او در پذيرفتن مقام، جرم بو

بفرض اينکه شما : مگر اين آقای خمينی نبود که خطاب به دمحم رضا شاه گفت
آدم خوبی هم هستی و پدران ما هم درست عمل کرده اند، پدران ما چه حقی 

بر اساس اين گفته آقای . داشتند که برای سرنوشت ما تعيين تکليف کنند
ب رهبری بعد ازخودش خمينی، او چه حقی داشت که برای چگونگی انتخا

  .  تکليف معين کند؟

ای، گرچه، متأسفانه، جيره خواران روحانی و غير روحانی آقای خامنه     
پردازند، اما رهبری نزديک به سه دهه او خود نشان دهنده به توجيه آن می
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اعمالش داد می. ناتوانی و ناشايستگی او، در زمينه نظری و هم عملی است
کشوری نظير ايران،  با داشتن . گی رهبری نداشته و نداردزند که او شايست

امکانات عظيم مادی و معنوی، را او به ورشکستگی و سقوط کامل کشانده
  . است

اگرچه برای مطلعين و صاحب نظران آشکار بود که صحنه گردان : ششم 
اما . تحميل اين رهبری بر خالف قانون اساسی، آقای هاشمی رفسنجانی است

ای را او رهبرکردن آقای خامنه. ار نقش او را بر همگان آشکار کرداين نو
پيش از مرگ آقای خمينی، زمينه سازی کرده و مجلس خبرگان را او در تحت 

لذا آقای رفسنجانی .  استای مجبور کردهمنگنه، به رأی دادن به آقای خامنه
ای و ايادی او در تمامی جنايات و فسادها که اين چند دهه به دست آقای خامنه

چه ما دوست داشته و چه نداشته باشيم و ولو . است، شريک استواقع شده
حقيقت را بخواهيد جرم . بخواهيم از او حّر بسازيم، او شريک و سهيم است

زيرا . ای استتر از جرم آقای خامنهآقای رفسنجانی از ديد من، بسيار سنگين
و شايستگی الزم را ندارد، يک اين اوست که با وجودی که می دانسته که ا

البته به خيال . استچنان آدم فاقد صالحيت و ضعيفی را بر مردم تحميل کرده
ای ضعيف است، امورکشور در دست او باقی خواهد اينکه چون آقای خامنه

های دانست که وقتی اهرماو از تجربه تاريخ درس نگرفته بود و نمی. ماند
شود، آن کسی است که اولين کسی که فدا میقدرت در دست کسی جمع شد، 

افزون بر اين، نوار بيش از پيش بی دينی، بی اخالقی . استنردبان قدرت شده
و قدرت پرستی فقهای شورای  خبرگان رهبری  را در انظار ملت ايران آشکار 

  .و بر مال می کند

م را اين نوار يکی ديگراز اسناد و نوارهايی است که چهره اين رژي: هفتم
يکی ديگر از جنايات اين رژيم را که تحميل . کندبيش از پيش آشکار می

رهبری نادان و نااليق و فاقد صالحيتهای قيد شده در قانون اساسی است، بر 
می شود آن را با نواری که از آيت هللا منتظری خطاب . کندمردم ايران عيان می

در جستجوی  است که اينهاحقيقت اين . به هيئت مرگ منتشر شد، مقايسه کرد
مرحوم منتظری به درستی .»واليت فقيه«اند ونه بوده" واليت برفقيه"يافتن 

نوار واضح می. »واليت بر فقيه بودند« اينها برای بعد ازامام به دنبال «گفت که
  .صورت عمل يافته است» واليت بر فقيه « کارگويد چگونه در آن مجلس راه
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واليت فقيه، چه مطلق و چه غير مطلق آن، باطل  صرفنظر از اينکه :هشتم 
و جعلی است در اسالم و فقيه را نشايد که بر جان و مال مردم مسلط باشد و 
بنام دين، دين دولتی را در پوشش دولت دينی که ناشدنی است، بر مردم مسلط 

گفته اند که چون رهبر واجد شرايط ذکر شده در قانون اساسی وجود . سازد
آنها عذر بدتر از » دليل«. اندای را به رهبری انتخاب کردهقای خامنهنداشت، آ
آنها همچون استاد اعظمشان آقای خمينی، سقوط انسانی خود را . گناه است

دينان بنام بطور آشکار به نمايش گذاشتند چه دروغ بزرگی است که اين بی
حانی، سيد در همان زمان، آيت هللا شيرازی، سيد صادق رو. فقيه گفته اند

ديگرانی در ايران ... کردند، وحسن قمی که در تمامی دوران شاه مبارزه می
درهمان خبرگان هم از آيت هللا . بودند که قبالً هم آيت هللا العظمی بودند

در همين جا بگويم . رأی هم آورده است ١۴گويند می.  اندگلپايگانی نام برده
گلپايگانی رفته بودند و او درمورد که قبل از تشکيل مجلس به سراغ مرحوم 

  .ها داده بود، توضيح آن بعداً خواهد آمدرهبری جواب سختی به آن

ای را به کليد فهم اين معما که چرا در آن مجلس خبرگان، آقای خامنه: نهم
،  بدون توضيح درباره خط سوم و حريص کردن »برگزيدند« رهبری موقت،

به . در آينده، به درستی معلوم نخواهد شدآقای احمد خمينی به رهبری جستن 
طوری که در قسمت بعد خواهد آمد، باز، اين آقای رفسنجانی است که چون 

در نتيجه، . شناخت، او را آلت دست خود کردروحيه قدرت طلبی احمد آقا رامی
که اين دو، با همراهی وی، به مشروطه خود رسيدند، به حيات احمد  بعد از آن

دانست که بدون همراه کردن احمد آقای هاشمی رفسنجانی می. دادندآقا، خاتمه 
برضد منتخب ملت ايران دست به کودتا بزنند  ۶٠آقا نه ممکن بود که در سال 

ای  و فاقد شايستگی رهبری و نه قبل از اعالم فوت آقای خمينی، آقای خامنه
مت بعد در قس. را با  دور زدن قانون اساسی،  بر کرسی رهبری بنشانند

    .توضيح اين مهم خواهد آمد

    :موقت رهبری يا محلل نقش در ای خامنه و سوم خط - ٢ 
      

بسياری در تحليلهای خود : در ابتدا، اين نکته را الزم ميدانم خاطر نشان کنم
های مصوب مجلس شورای اسالمی، عمل از خالف قانون اساسی و يا  قانون
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گويند و ای و دور زدن اين قوانين سخن می خامنهکردن هاشمی رفسنجانی و 
اما مهمتر . نويسند که به جای خود، درست و بجاست است و وجاهت داردمی

از همه، هم در نظر و هم در عمل، عقيده نداشتن آقای خمينی به هيچ قاعده و 
خواست او جز قانون قدرت و آنچه که خود بمثابه تجسم قدرت می. قانونی بود

نمونه ها به اندازه ای زياد . دادکرد و همان را نيز مرتب تغيير میون میرا قان
است که امروز هر آدم بی طرف و با انصافی بخواهد در آن تشکيک کند، آب 

بنا براين کسانی که در پی رسيدن به آزادی، دموکراسی، . در هاون می کوبد
بايد نقد روش  حقوق مداری، عدالت و رشد هستند، يکی از مهمترين کارشان

ای و وضعيت امروز است که رهبری خامنهو منش آقای خمينی و حاصل آن
مگر . البته در اين نقد به نکات مثبت وی هم بايد پرداخته شود. کشوراست

اگر سی و پنج مليون « :نشنيديم وقتی آقای خمينی قدرت را قبضه کرد، گفت
وافقت کند، من مخالفت میاگر ملت م« و يا» ؟! بگويند آری، من می گويم نه

مگر مجلس به او ننوشت که نقض قانون اساسی از سوی شما از حد . ؟»کنم
گذشت و مگر پاسخ نداد بعلت جنگ بود و از اين پس به قانون اساسی عمل 

شود و مگر پس از آن، به نقض قانون ادامه نداد و دم از واليت مطلقه فقيه می
ی خمينی به هيچ قانونی پايبند نبود؟ يا باز ايم که آقانزد؟ هنوز متوجه نشده

«  و يا برای  حفظ دين بايد» حفظ حکومت اوجب واجبات است«: وقتی گفت
بازهم متوجه نشديم که آقای » جاسوسی کرد، مشروب خورد و دروغ گفت

که برضد منتخب ملت  ۶٠خمينی به احکام دين نيز پيابند نيست؟ و يا در خرداد 
يعنی مرحله نهايی کودتا را به انجام رساند، باز هم متوجه ايران کودتا کرد 

داند؟ در آن تاريخ فقط و نشديم آقای خمينی قدرتمداری خويش را قانون می
فقط يک آزادی خواه از اقليت نمايندگان آزاده و پای بند قانون در مجلس، از 

کودتا  بعد از اين: اش از جمله فرياد زدطرف مردم درسخنرانی روشنگرايانه
يعنی فاتحه قانون و دموکراسی و آزادی خوانده " انا  و انا اليه راجعون"

آن شخصيت ايراندوست، جز زنده ياد مهندس علی اکبر معين فر، اولين . شد
وزير نفت در حکومت موقت مهندس بازرگان و نماينده بعدی درمجلس که 

  .  اخيراً چهره در نقاب خاک کشيد، نبود

کسانی که : طرف ديگر قضيه اين است. همه يکطرف قضيه استاين ها      
امروز خود دم از قانون اساسی و دور زدن آن و اجرا نشدن قانون و آزادی 
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می زنند، نبايد بگويند وقتی رهبر انقالب خود و حواريونش به قانون اعتناء و 
ر حتی عقيده نداشتند، چه توقعی می توان داشت که قانون اساسی به اجرا د

آيد؟ در پاريس، در همان زمان که زمان اوج انقالب بود و آقای خمينی در 
نقش رهبر و سخنگوی انقالب در انظار ملت ايران و جهان به مردم ايران 
 وعده استقالل و همه نوع آزادی، برابری، عدالت و رشد می داد، که آن به

موافق جلد (دی مشهور شد، آقای دکتر يز» بيان پاريس« و يا»  بيان انقالب«
برنامه سياسی «  برنامه قبضه کردن قدرت، تحت نام) سوم خاطراتش

يادآور . کردداد و او با اجرای آن موافقت میرا به آقای خمينی می»  راهبردی
سال  بعد از پيروزی انقالب از ديد عمومی  ٣٥حدود ميشود که اين طرح تا 

طرات آقای دکتر ابراهيم يزدی، نقد خا پنهان مانده بود، و به قلم اينجانب در
 ،  با  نام١٣٩۵و مقاله چهارمی در آذر  ١٣٩۵سه مقاله  در ارديبهشت 

نقد من، بدون .  انتشار يافت »خشونت، خشونت زاست و بر خود می افزايد«
کم و کاست، روشنائی انداختن به آن طرح بود و من از خودم چيزی در نياورده 

توانند رات آقای يزدی در اختيارهمه است و میبودم و هم اکنون هم کتاب خاط
نفر ديگر به جز  ۵بنا برآن خاطرات . خود به قول معروف راستی آزمايی کنند

داماد آقای (مطهری، بهشتی، بازرگان، اشراقی : خود دکتر يزدی، آقايان
  .و احمد آقا از آن طرح اطالع داشته اند) خمينی

زمانی که آقای خمينی از مردم کمی واهمه حتی اگر اين برنامه هنوز و تا      
) ديکتاتوری مطلق(= داشت و به جايی نرسيده بود که دم از واليت مطلقه 

بزند، بطور کامل اجرا نشده بود، بهنگام دم زدن از واليت مطلقه فقيه اجرا 
در اعتراض و پرخاش به رهبر فعلى که آن زمان مقام رياست او . شده بود

همچنان امام جمعه موقت تهران بود، خود را صاحب جمهورى را داشت و 
 ٦٦ديماه  ١١در واقع، دريکی از نمازهای جمعه، در . واليت مطلقه خواند

قدرت واليت فقيه هم نامحدود «: ای دراعتراض پوشيده به آقاى خمينى، گفتخامنه
آقاى خمينى برافروخت و در جواب وی در يک سخنرانی علنی  )٨٥(» نيست

ای  و هنگامى كه خامنه  )٨٦(» اى شما واليت فقيه را نشناخته«: گفتبالفاصله 
! بله: چنين عتابی را از آقای خمينی شنيد، رسماً از بيان خود توبه كرد و گفت

آقاى خمينى در جواب و برای به اصطالح دلجويی بخاطر ! حق با شماست
را كه يكى از جنابعالى «  :سيلی که به وی زده و به وی هشدار داده بود، گفت
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دانم و شما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و  بازوهاى تواناى جمهورى اسالمى مى
كنيد،  متعهد به آن هستيد و از مبانى فقهى مربوط به واليت مطلقه فقيه جداً جانبدارى مى

ستيد دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسالم و مبانى اسالمى از جمله افراد نادرى ه مى
اگر آن روز، آنها که مسئول بودند،  ).٨٧(»دهيد  كه چون خورشيد روشنى مى

حقيقت  را می گفتند و يا اسناد را مخفی نمی کردند و آن را منتشر می کردند، 
و مردم از حقايق مطلع می شدند، شايد وضع به اين جا ها نمی رسيد؟ همين 

لو از حيله و جعل و دروغ نوارهايی که اخيرا از مجلس خبرگان رهبری که مم
، بعيد می دانم )٨٨(سالی بعد از آن منتشر می شد  ٨- ٧است قبالً و يا حتی 

از جامعه اجازه می داد که چنان ديکتاتوری بنام دين و واليت مطلقه فقيه که 
مصاديق شرک است، و شخص خامنه ای که بنا به قول صريح خودش و 

الزم بود و گفته شد که جمعی در فاقد صالحيت  ديگران حاضر در آن مجلس
حل مسائل به او کمک کنند، به حاکميت خود ادامه دهد و کشور به سمتی که  

      رفت می رفت؟ 

های باالی قدرت قرار دارند و از متأسفانه در کشور ما، کسانی که در رده     
اطالعات دست اول برخوردارند، به موقع و در زمانی که  از آن اطالعات می
شود در بهبود وضع موجود استفاده کرد، آن را در اختيار همگان قرار نمی

زمانی که خود در تله گير افتاده و يا از صحنه قدرت تا حدودی پرت شده . دهند
افتند، بخشی از اطالعات را، آن هم نه کامل آن را و يا تمامی و دور می

ها را دوباره به يت آناطالعاتی که در اختيار دارند را، به خيال اينکه حاکم
از تاريخ تجربه نگرفته اند که در .  کنند گرداند، منتشر میقدرت باز می

ديکتاتوری و حاکميت قدرت، هر کس از صندلی خود حذف شد، ديگر راهی 
شود، چند نفر از برای بازگشت وجود ندارد، زيرا برای هر صندلی که خالی می

    .قبل آماده اشغال آن هستند

گرفت، و يا کسی سلم هر وقت آقای خمينی زير فشارجامعه قرار میبطور م
 تجربه وی اين. کرد، آن هم قانون خودشخواست بزند، ازقانون ياد میرا می

وقتی آقايان رفسنجانی، . را به حلقه محارم خود و روحانيت منتقل کرده است
ديدند که ، به تجربه می های نشسته بر کرسی قدرتو ساير روحانی ای خامنه

ها هم از او درس میآن استاد اعظمشان به هيچ قاعده و قانونی وفادار نيست،
هر زمان دم از قانون . کنند برهمين سياق تا به امروز عمل کرده  و می. گرفتند
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زيرفشار جامعه قرار گرفته اند،  زنند، زمانی است که درو يا قانون اساسی می
در افتاده اند، صحبت قانون اساسی را پيش برای خالصی از تنگنايی که در آن 

مرامنامۀ اجرائی منويات واليت  و اال در حقيقت قانون اساسی فعلی. می کشند
تمامی اصولی که در قانون اساسی از آن به عنوان ظرفيت. مطلقۀ فقيه است

،  ٢١، ٢٠اصول : های اجراء نشده و يا حقوق مردم ياد می شود عبارتند از
که بدون استثنا، آن اصول با  ١۶٨و  ٣٣، ٣٢، ٢٧، ٢۶، ٢۵، ٢۴، ٢٣، ٢٢

مگر در «يا » مگر آن که مخل به مبانی اسالم يا حقوق عمومی باشد« اما و اگرِ 
مگر به حکم «يا » با رعايت موازين اسالم«يا » .مواردی که قانون تجويز کند

و قانون و چون اسالم » . دارد مگر در مواردی که قانون مقرر می« يا» .قانون
توانند، مانع اجرای هم خودشان هستند و ريش و قيچی دست خودشان است می

آيا تا به حال بر طبق اين اصول مجوزی داده شده که مردم . اين اصول بشوند
های به حق خود، تظاهراتی، اجتماعی و از اين قبيل تشکيل برای خواسته

تظاهرات بخواهند و اينها  تا به حال ديده شده است که جمعی اجازه.  بدهند؟ نه
مجوز داده باشند؟ جز اجتماعاتی که به خواست خودشان و برای حمايت از 

است؟ پس با  دهند، آيا، يک بار، اجتماع آزادی تشکيل شدهخودشان تشکيل می
اين حکومت و اين رژيم صحبت کردن از قانون و دور زدن و يا مخالفت با 

از ابتدا تا به امروز به هيچ قانونی حتی فقه  چون. کند قانون، دردی را دوا نمی
مگر در : به ضرس قاطع می شود گفت. اند و نخواهند بودخود وفادار نبوده

حقيقت اين است که هرگاه . مواردی که در تنگنا و فشار جامعه قرار بگيرند
جامعه به حقيقت اين رژيم و حق و حقوق و آزادی خود اشعار پيدا بکند و 

برای رسيدن به حقوق، ...   ، نهضت، تشکيل اجتماعات ، ودست به جنبش
آزادی، عدالت و رشد خود به هر طريق ممکن بزند، و ازخود ايستادگی و 

ای مقاومت نشان بدهد، حکومت قدم به قدم در برابر خواست ملت چاره
  .به اصل موضوع باز گردم. جزعقب نشينی ندارد

شد که نواری که به تازگی در  در قسمت اول اين نوشته خاطر نشان     
است، گفته مرحوم آيت هللا منتظری را، در مورد انتخاب رهبری منتشر شده

اينها : او گفته بود. مورد حذف خودشان از قائم مقامی رهبری، به اثبات رساند
و  .»واليت فقيه«بود و نه " واليت بر فقيه" که در حذف من کوشيدند، هدفشان

ليد فهم اين معما که چرا در آن مجلس خبرگان، آقای خامنهنيز ياد آور شد که ک
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، بدون توضيح درباره خط سوم و حريص »برگزيدند«ای را به رهبری موقت، 
کردن آقای احمد خمينی به رهبری جستن در آينده، به درستی معلوم نخواهد 

الجنس «شناخت، که آقای رفسنجانی که روحيه قدرت طلبی احمد آقا را می. شد
که اين دو، با  در نتيجه، بعد از آن. ، او را آلت دست خود کرد»ع الجنس يميلم

  .  همراهی وی، به مشروطه خود رسيدند، به حيات احمد آقا، خاتمه دادند

آقای رفسنجانی با وجودی که به عنوان نزديکترين فرد به آقای خمينی     
ياد می شد، و نفوذ  از او» مليجک آقای خمينی «مشهور بود و گاه به عنوان 

زيادی بر آقای خمينی داشت، بدون همياری احمد آقا، قادر به انجام بسياری از 
 ۶٠آقای هاشمی رفسنجانی، در يادداشتهای خود، از اينکه در سال . امور نبود

اى پيوسته و يا ناگزيراو را  خامنه  - هاشمى  -احمد آقا به جرگه باند بهشتى 
  :   کنداند، آشکارا، اظهار شادی مید دادهبدان باند کشانده و پيون

احمد آقا . هايى داشتيمسپس با احمد آقا صحبت... «، ١٣۶٠فروردين٨  
گفتم ايشان . خواست بفهمد كه باالخره ما با آقاى بنى صدر چه خواهيم كرد مى

اگر قانع باشد كه رئيس جمهور در حد قانون اساسى باشد و از مقام رياست 
توانيم ايشان را تحمل كنيم  ارگانهاى قانونى سوء استفاده نكند، مىجمهورى عليه 

  ) ۴٢عبور از بحران، ص (  »

اطالع يافتم كه حاج احمد آقا خمينى مصاحبه « ،١٣۶٠فروردين  ٢٣ 
هاى گذشته، ايشان با خط امام نسبتاً مطبوعاتى انجام داده و برخالف مصاحبه

اش را محكوم كرده و  ا، اخوى زادههماهنگى نشان داده و موضعگيرى حسين آق
    .)۶۶عبور از بحران،ص ( »توضيحی از معنای خط سوم داده است

ضمن . شب احمد آقا خمينی بدون اطالع قبلی به منزل آمد«  خرداد، ١جمعه  
عبور از بحران، (» .حرفهای زياد، صحبت از استعفای رئيس جمهوری داشت

   .)١٢٣ص

امام از ما خواسته . مد آقا هم حضور داشتاح«  خرداد، ٢٠چهار شنبه   
امام تصميم به عزل بنی صدر . بودند که در باره فرماندهی کل قوا، نظر بدهيم

گويا ايشان اين اعالن را غير قانونی اعالم داشته ... از اين سمت را گرفته اند
  » !داننداند؛ البد عزل بنی صدر را هم امام قانونی نمی

اول شب، در نخست وزيری با احمد آقا خمينی و « خرداد،  ١۴پنجشنبه   
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درمسئله گروه مستقل . کنندحسابی همراهی می. آقای رجائی جلسه داشتيم
    .)١٣٧عبور از بحران،ص (» .چمران و مسئله بنی صدر راه حل هايی داشت

ل از موافق خاطرات آقای رفسنجانی در عبور از بحران و ساير خاطرات تا قب
نجانى ۶٨ای، در سال  بر کرسی رهبری نشاندن آقای خامنه مى رفس ، آقاى هاش

الف نظر  خود اعتراف مى ه در جهت مخ ايى ك كند كه در قلع و قمع همه جريانه
ت وده اس لى ب امالن اص ران و ع وده، از آم ان ب ه . ايش تيابى ب ز دس دفى ج اوه

ت ند ت و حاكمي ا استناد قدرت مطلقه و تملك قهرى و انحصارى حكوم اشته و ب
  :به اعترافات زير، ولى فقيه واقعى ايشان بوده است

اب    درجات كت اس من ران"براس ور از بح وه "عب اطرات وی، ق اير خ ، و س
لطه  ر س مجريه، مقننه، قضائيه و سازمانهاى مختلف لشكرى و كشورى، در زي
ورت  ت وى ص ور بدس ه ام ق هم ق و فت وده و رت نجانى ب مى رفس اى هاش آق

ى ت م ه اس الحديد و . گرفت دون ص ه ب ت ك وده اس ور نب ور كش رى از ام يچ ام ه
ى . يشان انجام پذيرفته باشدخواست ا مسايل كشور را بسته به اهميت آن، در يك

 :آورده استاز مراحل سه گانه زير به اجرا در مي

ى -١  ل م پس عم ذارده و س ان ميگ دآقا در مي ا احم ور را ب رين ام رده  مهمت ك
 )شوراى دو نفره(است

ى امور و مسايل مهمتر را با احمد آقا و خامنه -٢  رده  اى شور م را ك ه اج و ب
 )شوراى سه نفره(است  آوردهدر مي

ه -٣  دآقا، خامن ورت احم ا مش م را ب ور مه وى  ام ر، موس ت وزي اى، نخس
 ...)نفره يا ۶شوراى (كرده است  اردبيلى و مسئول مربوطه حل و فصل مى

مشخص است که آقای رفسنجانی دراين سه شوراى مختلف، احمد آقا را 
زيرا رفسنجانی  .داده است ينى باخود شركت مىبراى همراه كردن نظر آقاى خم

، قادر به انجام بسياری از آحمد آقاهمياری دانست که بدون همراهی و می
امور، از جمله عزل منتظری از قائم مقامی رهبری و بر کرسی رهبری نشاندن 

ای، احمد  تا زمان بر کرسی رهبری نشاندن خامنه ۶٠از سال . ای نبود خامنه
تا بيش از پيش . دادتمامی امور به شرحی که در باال آمد شرکت میآقا را در 

اش را تحريک کند و بدين طريق بتواند او را در جرگه احساس قدرت و توانائی
نشان می» سازندگی و بازسازی«رفسنجانی  ۶٨خاطرات سال . خود نگه دارد
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اساسی محروم ای، احمد آقا از شرکت در امور دهد که بعد از رهبر شدن خامنه
بطوری که بارها احمد آقا از حذف خود و دوستانش، نخست از رأس . شودمی

چگونگی دست به سر . کند و سپس از رده دوم از سلسله مراتب قدرت گله می
» دانيد چرا چنين رژيمی بر پاست؟آيا می« توانيد در کتاب کردن احمد آقا را می

سوم و نقش احمد آقا بازمی حال به توضيح خط. مطالعه کنيد ٣٩٣-۴٠١ص 
 .گردم

آقا احمد  نقشو سوم خط  
  

همچنانکه در باال آمد، احمد آقا هم سودای نخست وزيری و هم سودای 
. اما شرايط برايش آماده نبود. رئيس جمهوری و هم رهبری را در سر داشت

خانم زهرا . فکر نکنيد که قدرت طلبی احمد آقا را من در ذهن خود بافته ام
ای آشکار کرده است که احمد آقا در پى وى خواهرش، هم در مصاحبهمصطف

بنا به گزارش واشنگتن  . دستيابى به مقام رياست جمهورى ايران بوده است
راديو    ، از٢٢/٣/١٣۶٨پست، خانم مصطفوى طى مصاحبه اى كه درتاريخ 

برادرش حاج احمد آقا ازهشت سال پيش مايل به «  :آمريكا نيز پخش شد، گفت
مقام رياست جمهورى بود ولى امام خمينى گفته بود تا هنگامى كه زنده    كسب

وى . فرزندان خويش اجازه نخواهد داد وظايف سياسى به عهده بگيرند   است به
يك هفته قبل از جراحى امام نيز موضوع رياست جمهورى احمد آقا    گويد كه مى

گذاشته و گفته است كه برادرش از شرايط الزم براى تصدى    را با امام در ميان
است، اما امام اين بار هم با اين پيشنهاد مخالفت    رياست جمهورى برخوردار

توانيد خودتان در اين باره تصميم  من مى   بعد از مرگ« كرده و گفته است 
تواند چنين  نيست و هر كس مى   سوداى رهبرى داشتن فى نفسه گناه. ».بگيريد

سودايى در سر داشته باشد و از اين بابت اشکال و ايرادی بر احمد آقا وارد 
به اين هدف در    ايراد و اشکال در اينجاست كه احمد آقا جهت رسيدن. نيست

ها وارد شده و ديگران را برای رسيدن به قدرت، يک رشته توطئه و دسيسه
  . ه نبايد، مرتکب شود انجام داده استبازی داده و کارهائی را ک

از ويژگی نظامهای ديکتاتوری و بويژه نظام ديکتاتوری خائن به انقالب،      
اين است که در اطراف کسی که رهبر انقالب است و حلقه قدرت را در دست 
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دارد، به عناوين و شکلهای مختلف، توطئه و دسيسه های مختلف برای 
در دستگاه رهبری . گيردنگ يکديگر شکل میربودن و تصاحب قدرت از چ

ً امکان بازی بيشتری  کسی که قابل اعتمادتر و نزديکتر به رهبر است، طبعا
دارد و هم ممکن است بيشتر آلت دست اين و آن شود، اظهرمن الشمس است 
و نيازی به استدالل و آوردن سند و مدرک ندارد که احمد آقا قابل اعتمادترين و 

از نظر من، احمد آقا بعد از اينکه حلقه . رد به آقای خمينی بودنزديکترين ف
انحصاری قدرت در دست پدرش قرار گرفت، خودش هم در عطش دست يافتن 

اما نه شرايط مناسبی داشت و نه شرايط . به مقامهای کليدی قدرت، می سوخت
بنابراين او در لباس خدمت به پدرش و حفظ قدرت او، . آن زمان مناسب بود

اولين بازی آشکار او، بازی خط سوم . دست به کاِر مرکز حلقه قدرت گشتن شد
به  –احمد آقا در زمانهای مختلف و بنا به وضعيت جديد و توازن قدرت . است

از زبان ديگران . از خط سوم تعبيرهای گوناگونی کرده است -حساب خودش
بعد از تشکيل . تاما در حقيقت احمد آقا را می شود مبتکر خط سوم دانس. نيز

حزب جمهوری اسالمی که از همه قماشی عضو حزب و کادر مرکزی آن شدند 
و در جامعه نتوانست محبوبيت دلخواهی را که مؤسسين آن انتظارداشتند، 
کسب کند و حتی در بين بخش مهمی از روحانيت اگر نگويم منفور، مورد قبول 

با تبليغات دروغين و بزرگ و  -واقع نشد و زمانی که مجاهدين خلق به ظاهر 
» امام«به  -و قدرتمند کردن بی حد خود که خودشان را هم به بيراهه کشاند

گرويدند، خط سوم تلفيقی شد از خط آقای خمينی و خط مجاهدين و ياران احمد 
نا گفته نماند که ريشه . آقا که در دفتر خمينی و در بيرون از دفتر جمع بودند

بر  ۵٧از آقای دکتر بهشتی است وبه مرداد ماه سال اين خط و طرز تلقی آن 
نام نهادم در اتحاديه » سه بعدی«در آن سال تزی که من آن را تز . گرددمی

  :گفتآن تز می. انجمنهای اسالمی در اروپا مطرح شد

  .کند آقای خمينی رهبر ملت ايران توده ها را بسيج می -١ 

  .را راهنماست دکتر شريعتی نهضت فکری و ايدئولوژيک  -٢

سازمان مجاهدين خلق، رهبری مبارزات مسلحانه ملت ايران را راهبر   -٣
  .  است

بنابراين تلفيقی از اين سه خط بايد رهبری و انقالب ايران را هدايت و      
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بعدها معلوم شد خط سوم احمد آقا، اجرای تز آقای بهشتی . کشور را اداره کند
  ) ٨٩. (است

ای در منزل مرحوم شريعتی با شرکت احمد ، جلسه١٣۵٩در آذر ماه سال 
آقا، آيت هللا الهوتی، شيخ علی تهرانی، احمدعلی بابائی، خانم متحدين و 

در آن جلسه، احمد آقا نظريه خط سوم را . بر پا شد... رضائی، خانم شريعتی و 
ه احمد آقا در بار. بعد هم نوار آن جلسه به بيرون درز کرد. به ميان گذاشت

  .»بعد شنيدم اين نوار را پخش کرده اند« :درزکردن آن نوار گفته بود

احمد آقا پيشنهاد كرد جريان مستقلى از جريانات حاكم، که تلفيقی از خط      
در همان . خمينی و مجاهدين و دوستان دکترعلی شريعتی است تشكيل شود

را، در کتاب شرح کامل اين ماج. نام گرفت   "خط سوم "زمان، اين مجموعه 
  . نيز آمده است» واقعيتها و قضاوتها«

بعد که احمد آقا مدار قدرت آينده را مرحوم منتظری و دوستان منسجم و       
فعال او و چند نفر از نزديکان آقای خمينی و دفتر او که بر دورش حلقه زده 

می بودند، ديد، خط سوم را که خط درست و نجات دهنده و آينده از آِن او است
  . خواند، خط آقايان خمينی و منتظری و ياران دفترش عنوان می کرد

ای که احمد آقا با دوستان بعد که بنی صدر با اقبال عامه روبرو شد، در جلسه
و همکاران بنی صدر داشت، خط سوم متشکل از خط آقای خمينی و ياران 

. يشنهاد کرددوستان دفتر وی و بنی صدر را خواند و تشکيل اين مجموعه را پ
 –هاشمی  -خط خمينی، بهشتی: در روزهای حذف بنی صدر، خط سوم شد

وقتی احمد آقا در  -همچنانکه در باال ذکر شد  -به اين علت است که . ای خامنه
آقای » .خط سومی که امام راهبر آن است« : ،  گفت۶٠خرداد  ٢٣مصاحبه  

برخالف مصاحبه هاى «  : هاشمی رفسنجانی از آن اظهار شادی کرد و نوشت
ً هماهنگى نشان داده يعنی اينکه با خط » گذشته، ايشان با خط امام نسبتا

  .  ای همراه شده است خامنه –هاشمی  -بهشتی

چهارمين تغيير خط سوم، درست بعد از به کرسی رهبری نشاندن آقای 
اين بار، خط سوم احمد آقا و دوستانش از : ای است، شروع می شود خامنه
امام و غير آن و مجمع روحانيون مبارز را در بر می گيرد و خط سوم دفتر 

    .يعنی کسانی که غالب آنها امروز به اصالح طلبی مشهورند
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احمد آقا نظر به اينکه مشتاق به دست آوردن قدرت بود ومی ديد که در اين  
نظام حساب و کتاب، استعداد وشايستگی، علم و کارآئی در کار نيست و تصدی 

شتِرمقامات در گرو رابطه داشتن با رهبر و در خدمِت رهبر و مرکز قدرت بي
بودن است، با خود زمزمه می کرد که خودش از اينهائی که وزير، نخست 

چند باری هم برای نخست وزير . شوند، چه کم دارد؟وزير، رئيس جمهور می
اما آقای . شدن و حسب گزارش خواهرش رئيس جمهور شدن خيزبرداشت

و باز حسب اين گزارش، . نی در اين يک مورد سدی جلو راه احمد آقا بودخمي
توانيد  من مى   بعد از مرگ« و ! تا من هستم خير: آقای خمينی گفته است

بنابراين و با اين شرايطی که احمد آقا در . »خودتان در اين باره تصميم بگيريد
داشت و مورد اعتماد  پی تصاحب قدرت بود، با امکاناتی که در رابطه با رهبر

او و تنها کانال ارتباطی آقای خمينی با ديگران بود، انحصار گران اصلی هم که 
از اين قدرت طلبی او آگاه بودند، برای حفظ و نگهداری انحصار خود، او را به 

وی نيز برای فراهم کردن زمينِه به دست آوردن . کردندبازی گرفته و اغفال می
اين است . شدمينی وارد توطئه ها و دسيسه سازيها میرهبری بعد از آقای خ

هميشه حداقل تا مدتی کمی بعد از  ۶٠کنيم از فروردين سال که مشاهده می
ای را رهبر کردند، به اميد رهبر شدن، در کنار آقای هاشمی  اينکه آقای خامنه

  . رفسنجانی و در واقع آلِت  فعِل  بانِد او بوده است

اثر کهولت سن و بيماری مزمنی که داشت و از آن رنج  آقای خمينی بر    
می برد، خود کمتر با مردم و حتی مسئولين درجه اول جز در مواقع بسيار 

بنابراين، همه امور از کانال دفتر آقای خمينی رتق و . ضروری رابطه داشت
فتق می شد و امر و نهی ها و دستورات درست و نادرست آقای خمينی و يا 

اگر شما به يادداشتهای آقای هاشمی . شداز طريق اين دفتر صادر می بنام او،
: نويسدرفسنجانی توجه کرده باشيد، دريافته ايد که ايشان به طور مداوم می

فرمان و يا نظر و يا پيام امام را در مورد فالن و يا بهمان مورد . احمد آقا آمد
د، پيامهای شفاهی و يا غير وی نيز چون احمد آقا را در اختياِر خود دار. آورد

شفاهی آقای خمينی و يا بنام خمينی را به وکالی مجلس، نخست وزير، قوه 
. بُريدقضائيه، سپاه و ارتش و ساير ارگانها فرمان ميداد و صدايشان را می

قدرتمند در كشور تبديل شده بود    بدين ترتيب دفتر رهبرى انقالب به تنها كانون
آمد و متأسفانه همه هم آنرا  مى   ى سه گانه به حسابو قدرت آن مافوق قوا
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پذيرفته و سر خود را مانند بچه خوب پائين انداخته و جرأت نُُطق کشيدن 
طبيعی است که احمد آقا که متولی دفتر و تنها شخص مورد اعتماد . نداشتند

ا بويژه که بن. اى دراداره امور داشتنقش تعيين كننده  آقای خمينی بود، عمال
اين يک دو سال آخر ما هر کاری با «  بر قول فالحيان قائم مقام وزير اطالعات

 )٩٠(» .امام داشتيم با احمد آقا حل می کرديم و به اسم امام منعکس می کرديم
بر اساس خاطرات و کتابهای آقای هاشمی رفسنجانی جای شک نمی ماند که  

ی هاشمی رفسنجانی برای در آن دوران احمد آقا بنا به خواست و فرمان آقا
  . کرده استرسيدن به مشروطه خودعمل می

و هم ) ٩١(همچنانکه در باال آمد، احمد آقا هم سودای نخست وزيری      
اما چون آقای خمينی موافق نبود، . رئيس جمهوری شدن را در سر داشت
پروای رسيدن به قله رهبری کشور . ممکن نشد که آن مقامها را تصاحب کند

ای  در اين انديشه با آقايان هاشمی رفسنجانی و خامنه. در ذهنش پرورانده شد
. بودند، همدست شدکه در صدد به دست گرفتن انحصاری دولت، بعد از خمينی 

اين است که موافق رويدادها و خاطرات آقای رفسنجانی، اينها با هم تا رهبر 
  . ای همآهنگ و يکصدا عمل کرده اند شدن خامنه

تا  فوت آقای خمينی و انتخاب   ۶٠آقای هاشمی رفسنجانی که از سال     
گذاشت و میای به رهبری، مهمترين امور را با احمد آقا در ميان  آقای خامنه

ای  و مسائل مهمتر را با احمد آقا و خامنه) شورای دو نفره(کرد سپس عمل می
، حال هم به تصور )شورای سه نفره(کرد و به اجرا در می آورد شور می

در حذف . کند ای بعد از رهبری، مثل خمينی با او عمل می اينکه آقای خامنه
ا و دست به سر کردنش با او احمد آق - ای خامنه -احمد آقا از باند هاشمی

  .همداستان شد

احمد آقا که در انتظار فرصت برای اشغال کرسی رهبری بود،  اينک می     
شد او متوجه می. کنندوظيفه او را خاتمه يافته تلقی می ،»رفيق راه«ديد که دو 

اند که گمان آنرا به خاطر قدرتمدار خود خطور که او را چنان دست به سر کرده
بعد از گذشت مدتی کوتاه، بارها، صدايش را به گله و شکايت بلند . دادز نمیني

 « :آبان که احمد آقا گله کرد، آقای هاشمی گزارش کرد ١٩در تاريخ .  کرد
. حاج احمد آقا از اينکه در جلسه هفتگی من و رهبری حضور ندارند، گله کرد

قرار بر شرکت دادن . ايمکه چرا او را  در جلسات دو نفره خود شرکت نداده» 
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بدين ترتيب که قبل و يا بعد از جلسه سه نفره بالفاصله . گذارندصوری او می
مقايسه مختصری . شودجلسه دو نفره طبق روال گذشته بر قرار می

ازموضوعات و مسائل مطرح شده در شوراهای سه نفره و دو نفره، خود 
هم خود متوجه اين مسئله او . مشخص کننده دست به سرکردن احمد آقا است

ايها شده و در رابطه با عزل و نصبها و بويژه حذف ياران نزديکش و خط سه
 -آمد چون کار ديگری از او بر نمی. ازمقامهای درجه اول، زبان به گله گشود

به گله و گله  -و شايد هم خودش فهميده بود که وظيفه اش خاتمه يافته است 
  :اين نقد و گله گذاری را با هم بخوانيمبعضی از  .گذاری بسنده کرد

تلفنی با رهبر در مورد شرکت احمد آقا در جلسه خصوصی مان «  ،۶٨آبان ٢٠ 
    .)۴٠٨سازندگی و بازسازی، ص (» .صحبت کرديم

همچنانکه در فوق آمد از اين تاريخ به بعد قرار بر شرکت دادن صوری       
دين ترتيب که بعد از هر جلسه سه ب. گذارنداحمد آقا در جلسه های خود می

به . شودنفره، قبل و يا روز بعد جلسه دو نفره طبق روال گذشته بر قرار می
  :  های احمدآقا، از قلم هاشمی رفسنجانی، توجه کنيمگله

احمد آقا از لزوم توجه . .. شب با احمد آقا مهمان رهبری بوديم«  ،۶٨دی ٢٣ 
» .گفت که فعالً مورد توجه کمتری هستند ٣بيشتر رهبری به نيروهای خط 

  .)   ۵٠٢سازندگی و بازسازی، ص (

بعد از جلسه با ...عصر شورای امنيت ملی جلسه داشت«  ،۶٨بهمن ١۴  
ز عزل و نصبهای رهبر گاليه احمد آقا جلسه خصوصی داشتيم از بعضی ا

  .)۵٣۵سازندگی و بازسازی، ص (» .داشت

در آن دوران شايع بود که آقای هاشمی رفسنجانی چراغ راهنما را به      
کنايه از اينکه در حرف چپگرا و حرفهای . چپ می زند ولی به راست می پيچد

تند و تيز می زند و در عمل راستگر است و به  راستی علت . ردها گرايش دا
ای بعد از نشستن بر کرسی رهبری برای  شايعه آن هم اين بود که آقای خامنه

يک کاسه کردن قدرت در دست خودش، با دستياری آقای هاشمی مجمع 
ها، يعنی کسانی که غالب آنها روحانيون مبارز و دوستان آحمد آقا و خط سومی

ستگاه دولت به مرور امروز به اصالح طلبان مشهورند را از مديريتهای مهم د
:کنار گذاشت  
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و تأکيد داشت که نگذاريم ....با احمد آقا به دفترم آمديم«  ،۶٨شهريور  ٨  
سازندگی و بازسازی، (» .امثال آقای خوئينی و محتشمی بيکار و منزوی باشند

 .)٢٩۵ص  

وضع روحی خط سه و نگرانی. آشيخ قدرت عاليخانی آمد«  ،۶٨مهر  ١٢  
ای  دلداری دادم و گفتم آقای خامنه. آنها از رهبری و انزوا را گفتها و ناراحتی 

  .)٣۴۶و٣۴۵سازندگی و بازسازی، ص  (» .مايلند آنها نرنجند

از وضع پيش ... آمد] رئيس سازمان تبليغات اسالمی[ آقای احمد جنتی «  ،۶٨دی  ١٨ 
بازسازی، ص سازندگی و (» . اظهار رضايت کرد ٣آمده در خصوص مالمت رهبری از خط 

۴٩۶(.  

را از  ٣مراتب ناراحتی خط . آقای قدرت هللا عليخانی آمد« :، ۶٨دی  ٩  
آقای عبد هللا نوری ...  اظهارات رهبری اطالع داد و تحليلهای آن ها را گفت

وزير کشور برای امور جاری کشور آمد و همان مضامين آقای عليخانی را 
  »گفت

بعد از جلسه، احمد ...جلسه داشت عصر شورای امنيت ملی« ، ۶٨دی ٣٠  
سازندگی و (» .گله کرد ٣آقا در باره کم مهری رهبری به نيروهای خط 

   .)۵١٣بازسازی، ص 

بعد از جلسه با ...عصر شورای امنيت ملی جلسه داشت«  ،۶٨بهمن ١۴  
احمد آقا جلسه خصوصی داشتيم؛ از بعضی از عزل و نصبهای رهبر گاليه 

  .)۵٣۵سازندگی و بازسازی، ص (» .داشت

ای بر کرسی  حال که روشن شد با حمايت وهمياری احمد آقا، آقای خامنه    
ری موقت بود، اوالً چرا موقت و رهبری نشانده شد و موافق نوار منتشره، رهب

  ثانياً موقت بودن چه ربطی به احمد آقا و رهبر شدن وی دارد؟

با توجه به اينکه با کمک احمد آقا، منتظری رقيب قدرتمند و سرسخت حذف   
اخبار را « :کند ، گزارش می۶٨فروردين  ١١در آقای رفسنجانی، . شده بود

های غربی چهره رسانه. گزارشها استمسأله آقای منتظری در صدر . گرفتم
کنند و  ايشان را معتدل، آزاديخواه و ترقی خواه و چهره امام را خشن ترسيم می

 )٩٢(» .نمايندعزل ايشان را غلبه خشونت و راديکاليسم بر اعتدال تفسير می
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شايد آقای رفسنجانی هم بعد از طرد شدن خود توسط دوست و رفيق و هم باند 
به همان نتيجه رسيده باشد و شايد هم ، »رفيق پنجاه ساله«ای  نهو به قول خام

و باز هم با .  در همان موقع  حرف واقعی خود را در لباس خبر آورده باشد
پای او را در پوست . حمايت وی قانون اساسی باب ذائقه آنها فراهم شده است

تان احمد اما بعد از حذف منتظری از رهبری، از جانب دوس. گردو گذاشته شد
آقا که سر دسته آن هم کرباسچی کسی که بعداً شهردار تهران شد، کوشش به 
ً بعد از فوت آقای خمينی وی سکان رهبری را در  عمل آمد تا اينکه مستقيما

و بنا به قول مرحوم منتظری به آقای خمينی می گويند که خوب . دست بگيرد
در اين «: عرفی کنيداست، شما حاج احمد آقا را برای رهبری به مردم م

روزهای آخر معلوم شد که کسانی به فکر بودند که مرحوم امام را وادار کنند 
آقای حاج احمد آقا را برای بعد از خود تعيين کنند، از جمله استاندار وقت 
اصفهان طوماری خطاب به امام تهيه کرده بود بدين مضمون که در مسئله 

در نه سالگی با ) ع(ه که امام دمحم تقیرهبری شايستگی مالک است و همان گون
وجود سن کم به امامت رسيد و شايستگی آن را داشت آقای حاج احمد آقا هم 
شايستگی آن را دارند و خوب است شما ايشان را برای رهبری به مردم کعرفی 

هم  وقتی هم بعضی ها عنوان کردند که ايشان جوان است، دليل  )٩٣(» کنيد
ساله بود که به امامت رسيد و حتی برای  ٩جواد هم آورده شد که امام 

باندی که قصد انحصاری قدرت را در سر . تبليغاتش هم پوستر آماده شده بود
و احمد . داشت، فوری دست بکار شد و جلو بيشتر آفتابی شدن آن گرفته شد

آقا را هم قانع کردند که در حال حاضر وضعيت از چند جهت بسيارخطرناک 
ينکه شما هنوز درجه اجتهاد نداريد، دوم اينکه گرفتار فقهايی می يکی ا: است

سوم اينکه جامعه . شويد که حتی مخالف پدرت بودند و در کمين نشسته اند
ناگهان متوجه می شود، که مسئله، مسئله وراثت است و نه قانون تا زمينه 

او می  و بنا به نقل قولها به.  فراهم نشود، زير بار رهبری شما نمی روند
ما منسوبين « گويند شما که خود می دانيد و مصاحبه هم که کرده ايد که 

امام بايد توجه داشته باشيم كه فقط به علت نزديكى با ايشان است كه با    حضرت
شود و اال خود ما كه چيزى نيستيم و  شود و يا به ما احترام مى مى   ما مصاحبه

ايم و نه شكنجه شده ايم، نه در فلسفه غرب و نه زندان رفته . نداريم   ويژگي هايى
نظريم ونه در فقه و اصول مجتهد، نه اديبيم، نه منطقى، فقط و فقط    شرق اهل

پس بايد دقيقا توجه كنيم كه اگر امام نبودند هرگز كسى ما را . منسوب اماميم
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 من. پس من من نكنيم كه هيچيم. شناخت تا با ما مصاحبه كند   بدان صورت نمى
كنند و آن را  كنند، چاپ مى اى مىآيند و با من مصاحبه هستم مى   چون فرزند امام

و اّال از قبيل من زيادند و از من بهتر بسيار بيشتر، در حوزه هاى    كنند تيتر مى
كند، اى نمىايران از قبيل ما فراوان است كه كسى با آنان مصاحبه   علميه سراسر

. از انتساب سوءاستفاده نكنيم كه خالف شرع مبين استتوجه كنيم كه    لذا بايد
«)٩۴(  

های پس فعالً شما مدتی صبر کنيد تا ما از بحران و از دست اين ُغول       
فقيه خالص شويم و وقتی همه چيز آرام و سر جايش قرار گرفت و زمينه برای 

ت برای دلگرم کردن وی جه.  شما مهيا شد، آنوقت شما را رهبر می کنيم
شرکت و همياری در توطئه تا تثبيت آقای خامنه ای به عنوان رهبر، رهبری 

و چون  احمد آقا به دنبال  .اعالم  شد» رهبری محلل«موقت و  يا به تعبير من 
ای واقمارشان  دستيابی به قدرت است باز هم توسط آقايان هاشمی و خامنه

ای جز آينده چاره الجرم به منظور به چنگ آوردن قدرت در. شوداغفال می
به خود می قبوالند که اينها دوستان من . بيندای نمی حمايت از رهبری خامنه

غافل از اين که از خصيصه قدرت طلبی او، در . وفائی نخواهند کردهستند و بی
ای راه حل  خامنه -احمد آقا -در واقع، باند هاشمی. کنندفريب او استفاده می

. کنند که تصاحب کردن رهبری است انتخاب میمحلل را برای پيشبرد هدف 
. کندنقش محلل را بازی می، »رهبربعدی« ای برای بدين معنی که آقای خامنه

شود بعد از آن که زمينه مساعدتر شد و از يک و يا دو مجتهد جيره بنا می
خوار، درجه اجتهادی برای احمد آقا گرفته شد، آن وقت محلل کنار رفته و به 

غافل از اينکه بسياری از محلل ها بعد از . »ق به حقدار برسد ح«اصطالح 
و چه خانم . تصاحب خانم خوش اندام و زيبا هرگز حاضر به طالق نشده اند

و بويژه  محللی که  خوش خط و خالی زيباتر و جذّاب تر از رهبری کشور؟
  . دهدبازپس نمی» دارنده حق« اسباب قدرت را در اختيار بگيرد، ديگر آن را به

حق را «: اندای گفته به همين علت، شنيده شد بعضی از مخالفين خامنه     
چون که وی قبالً . بدهد يعنی رهبری را به حسن خمينی واگذار کند» به حقدار

پس از آنکه بدست احمدآقا رهبری . موقت و به عنوان محلل انتخاب شده است
بعد از چندی بنا به  و دولت را از آن خود کردند، او را حذف کردند و

افشاگريهای سعيد امامی وی را بقتل رساندند که از شرش برای هميشه آسوده 
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در آخرين قسمت اين بحث، شما را به محتوای نوار منتشره و دروغ . گردند
هايی که در آن گفته شد و تا به امروز از صاحبان حق که ملت ايران باشد 

  .مکتوم مانده بود، جلب ميکنم

 را چيزهايی چه رهبری، خبرگان ازمجلس منتشره نوارهای - ٣

  کند؟ می افشا
  

در قسمت اول اين بحث خاطر نشان شد که نواری که به تازگی در مورد 
است، گفته مرحوم آيت هللا منتظری را، در مورد  انتخاب رهبری منتشر شده

" اناينها که در حذف من کوشيدند، هدفش(حذف خودشان از قائم مقامی رهبر
و نيز ياد آور شد . را به اثبات رساند) »واليت فقيه« بود و نه" واليت بر فقيه

ای را به رهبری موقت، که کليد فهم اين معمائی که چرائی گزينش آقای خامنه
در آن مجلس خبرگان، بدون اطالع از خط سوم و  نقش آقای احمد خمينی و 

در قسمت دوم، . نخواهد شد وعده رهبری جستن او در آينده، به درستی معلوم
به توضيح خط سوم و نقش احمد آقا پرداخته و نشان داده شد که او در لباس 
خدمت به پدرش و حفظ قدرت او، دست به کار شد تا حلقه قدرت، يعنی رهبری 

ای هم که در تصاحب انحصاری قدرت  خامنه -باند رفسنجانی . را به دست آورد
ا را به بازی گرفتند و او را در رهبر کردن بعد از خمينی بودند، احمد آق

برای . ای، شرکت دادند و با يکديگر همآهنگ و يکصدا عمل کردند خامنه
. همراه کردن احمد آقا با خود، راه حل محلل برگزيدند و او را بدان اغفال کردند

کند ، نقش محلل را بازی می»رهبر بعدی«ای برای  بدين معنی که آقای خامنه
ه زمينه مساعد شد، آن وقت محلل قدرت را طالق داده و کنار رفته و به و بعد ک

در آخرين قسمت اين نوشته، شما را به  .»رسدحق به حقدار می«اصطالح 
محتوای نوار منتشره و دروغ هايی که در آن گفته شد و تا به امروز از 

آن، به  قبل از. صاحبان حق که ملت ايران باشد مکتوم مانده بود، جلب ميکنم
  :  اين نکته که عصاره ويدئوی منتشره است،  توجه کنيم

ای، در ويدئوی  طبق خاطرات روزانه آقای رفسنجانی و گفته آقای خامنه    
منتشره، از ماه ها قبل، اجرای برنامه برکناری آيت هللا منتظری در دستور کار 
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ر جلسات اين د. ای و احمد خمينی بوده است باند سه نفره رفسنجانی، خامنه
در حقيقت در همان جلسه. استشده سه، بحث راجع به آينده رهبری انجام می

زيرا برای . استای گرفته شده  ها، تصميم در باره رهبری موقت آقای خامنه
جلب حمايت و همياری احمد آقا در اين پروسه که در نهايت آينده رهبری از آِن 

آقای . ای ضرورت داشته است هاو است، اعالن رهبری موقت آقای خامن
کند که اسرار نظام  رفسنجانی در کارنامه و خاطرات خود به صراحت اذعان می

در موارد بسيار نادری، اگر چيزی هنوز از اسرار « . شودهرگز نوشته نمی
ام که موارد سری اما چون هنگام نوشتن، توجه داشته. شود نظام باشد، چاپ نمی
معموالً قبل از چاپ، . موارد حذف، نزديک به صفر استرا ننويسم، بنابر اين 

ايشان در موارد . می خواهمدهم و نظر ايشان را ای می ای به آيةهللا خامنهنسخه
کنيد که هم ايشان و هم آقای احمد  مشاهده می) ٩۵( ».کنندکمی اظهار نظر می

  .  خمينی بسياری از اسرار که از حقوق ملت ايران بود را با خود به گور بردند

ای در بيرون و دور از چشم  بنا بر اين کار اصلی فرايند رهبری خامنه    
در جلسه سه نفری بحث رهبری انجام و . استمجلس خبرگان انجام گرفته 

ده شده و در مجلس خبرگان، قبل از کفن و دفن آقای خمينی و با ايجاد طرح آما
العاده، به اين رهبری جّو ترس و وحشت از شرائط کشور و اعالن حالت فوق

دانند آقای خامنه ای واجد صالحيت ذکر  چون می. دهند صورت ظاهر قانونی می
نيز خود  شده در قانون اساسی نيست و چون، هم بعضی از اعضای خبرگان و

ای به اين حقيقت اذعان دارند که او واجد شرايط رهبری نيست، در  خامنه
 .  شود ای بيعت گرفته می حقيقت، از اعضای مجلس خبرگان برای آقای خامنه

، آقای مشکينی به عنوان رئيس مجلس خبرگان، )٩۶(در نوارهای منتشره     
کند و سپس سخن را  ن میجلسه خبرگان را افتتاح و فوت آقای خمينی را اعال

 :دهد چنين ادامه می

ای را تشکيل بدهيم برای اينکه ما برای ما سنگين است که چنين جلسه«
اين مرد بزرگ الهی از ميان ما رفته است، کسی . ايماماممان را از دست داده

که در مقام ناراحتی و تمام اوقات گرفتاری و بن بست و معضالت امور مرجعی 
ما اين . که حل مشکالت به انامل فکر مقدس او انجام می گرفت بود برای ما

کنيم و برای همه  است تسليت عرض می) ع(مصيبت را برای حضرت بقية هللا 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٤٠٥          )جاذ 

   »....مسلمين

کند  وی سپس موضوع جلسه را که تعيين جانشين رهبری است عنوان می  
عنوان نيمه دو مرحله در اينجا هست، يکی راجع به فردی که به «: گويد و می

اول اصل يکصدو هفتم تعيّين پيدا کرده بود و ما هم اين معنا را تصديق کرديم 
اين مطلب را بايد حل بکنيم اگر بخواهيم فردی را انتخاب . های گذشتهدر جلسه

بعد قسمت اول نيمه اول يکصدو هفت را توضيح  »کنيم و به مردم معرفی کنيم
ن تأييد کرديم که قائم مقام رهبری که ما در جلسه گذشته خودما«دهد که  می

قضيه به عزل او و سلب او کشيده شده، ما خودمان تأييد کرديم که اين فردی 
. است که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبريت شناخته شده

تصديق کرديم که اين فرد از طرف مردم شناخته شده، رهبر تعيينی نيست، 
و اين . شناخته اند و هم مرجعيتش را هم رهبريتش را رهبر تعّينی شده، مردم هم

بعد حاال ما بخواهيم رهبر تعيين کنيم، بايد جواب آن . يک چنين فرد است
. تصديق خودمان را در خارج بدهيم که ما تصديق کرديم يک چنين فردی را

اما ما تصديق کرديم که اين فرد از مصاديق نيمه اول . گرچه ما نصب نکرديم
بايد در اينجا دوستان چاره اين مطلب را و جواب اين مطلب را . استقانون 

اين يک حرفی است که مثالً . بگويند که ايشان جزء خارج از اين موضوع هست
به اين عنوان که داخل در اصل يکصد و يازدهم شده است و از مصاديق اصل 

ايشان را  يکصد و يازدهم يا ايشان استعفا داده است و رهبر انقالب استعفای
پذيرفته است و آن وقت اشکالی که رهبر انقالب استعفای ايشان را پذيرفته 
ممکنه گفته شود که بايد استعفای ايشان عالوه بر پذيرش رهبر انقالب به پذيرش 

اين مسئله بايد ابتداً حل بشود تا ما بتوانيم در مسئله بعدی . خبرگان هم برسد
بعد وی مسئله بعدی را که نيمه دوم اصل يکصد و هفت است را  »وارد شويم 
که وقتی رهبری پذيرفته شده نداريم، در اينجا « دهد کند و توضيح می مطرح می

دارد که در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم در باره همه کسانی که 
هرگاه يک . کند صالحيت مرجعيت و رهبری دارند بررسی و مشورت می

دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند او را به عنوان رهبر به  مرجع را
نمايند و گرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط را بعنوان اعضای  مردم معرفی می

فرض کنيم که از آن «دهد که  وی ادامه می ».کند شورای رهبری تعيين می
نيم در خواهيم اين کار را بکاشکال قبلی منصرف شديم راحت شديم و بعد می
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اشکالی که از نظر قانونی «: گويد يک اشکال قانونی هست چنين حالتی هم می
است که اگر چنانچه رهبری نباشد، يک فرد و يا چند فرد را از ميان اند اينکرده

يک مرجع را . کلمه مرجع... کنند کنند و به مردم معرف می مراجع انتخاب می
کنند يا نه سه مرجع  مردم معرفی می کنند و به دارای برجستگی است انتخاب می
پس ... بايد عنوان مرجعيت داشته باشد...کنند  را يا پنج مرجع را انتخاب می

بنابراين موضوع بحث و موضوع انتخاب از ميان مراجع است، چه فرد چه سه 
. نفری هم از ميان مراجع بايد انتخاب بشوند ۵نفر چه گروه سه نفری چه گروه 

اشکال قانونی است که اگر اين اشکال را رفع کرديم . جهت استاين اشکال اين 
خود عبارت اينجا مسئله را اگر دقت . و اين ظاهراً اين اشکال قابل رفع است

کند برای اينکه در اين عبارت دارد که خبرگان منتخب مردم در  کنيم حل می
عيت باره همه کسانی که صالحيت مرجعيت و رهبری را دارند، نه فعليت مرج

نفر صالحيت مرجعيت دارند  ١٠نفر، خبرگان مثالً ديدند که اين  ١٠از . دارند
نفری که  ١٠از ميان آن. نفر صالحيت مرجعيت دارند ٢٠نفر، اين  ۵يا  اين

پس اينکه اول تصريح . صالحيت دارند، يک مرجع يا سه مرجع يا پنج مرجع
 ۵مرجع يا  ٣مرجع يا پس اين يک . کرده که از ميان کسانی که صالحيت دارند

مرجع هم يعنی مرجع بالقوه، يعنی مرجعی که صالحيت مرجعيت را دارد نه 
شود يعنی اين جمله آخر اين جمله را روشن  اين معنا درست می. مرجع بالفعل

. کنند نفر که صالحيت دارند، يک صالحيتدار را انتخاب می ١٠از ميان. کند می
 .»ارت نيست تا اشکال مرجعيت فعلی باشدبنابر اين مرجعيت فعلی در اين عب

قانون اساسی  ١٠٩و  ١٠۵داند و اين توضيح مخالف اصل  او خود می    
» صالحيت مرجع شدن«اما چون خود داوطلب رهبری بوده و برای خود . است

شود و  قائل بوده، برای حل مسئله به زعم خود، متوسل به شورای نگهبان می
اين را  آقايان شورای . ی هم قانع نشه اين موضوعوانگهی اگر کس« : گويد می

گويند اين کلمه مرجع در اينجا،  می. نگهبان خودشان ملتزم اند که معنا کنند
از اين جهت اشکالی در مسئله به نظر . مرجع ذی صالح است نه مرجع بالفعل

  ».رسدنمی

ن طرح که از ميل او به رهبر شدن و دليل تراشيدنش، طراحاغافل از اين   
است اصل شفاف قانون دانسته او که می. برندای سود میرهبر کردن خامنه

کند، محض محکم کاری، به قانون بازنگری شده که حتی اساسی را مبهم می
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هنوز انجام نشده، نه شورای بازنگری آن را تصويب کرده و نه به رفراندوم 
  :گويد کند و می است، استناد میکذائی گذاشته شده 

عالوه بر اينکه از اين جهت هم ما مطلب قانع کننده نداشته باشيم، مسئله « 
اين است که امام امت رضوان هللا اين شورای بازنگری قانون اساسی را 
دستور دادند و تشکيل شد و اينها مطالبی را مطرح کردند، انشاءهللا دنبال اين 

ولند و امر امام جلسه، آن شورا به وظايف خودشان عمل خواهند کرد و مشغ
امت در اين موضوع به اصالت خود به کمال خود باقی است و در آنجا شورای 
باز نگری اصل را تنظيم کرده و در آنجا به اين عبارت آورده که اين اشکال در 

اصل يکصد و هفتم را شورای  «:آن اصل عبارت از اينکه. آنجا وارد نيست
شکالی از نظر مرجعيت فعلی و اينها بازنگری به اين شکل در آورده است که ا

اصل يکصد و هفتم که شورای بازنگری در : اصل اين است. شود مترتب نمی
به جز در مورد . اينجا اين اصل را تنظيم کرده و تقريباً در آستانه تصويب است

رهبری مرجع عاليقدر انقالب اسالمی حضرت ايت هللا العظمی امام خمينی 
اره ايشان يعنی رهبر شرط ديگر نيست به عهده چنين شده است، جز در ب
خبرگان در باره همه فقهای واجد شرايط بررسی و . خبرگان منتخب مردم است

هرگاه يکی را خواستند، يکفرد را و اال ترجيحی داشته باشند، . کند مشورت می
توانيم به ظاهر نيمه دوم  بنابر اين ما می. کند مرجح را يکی اش را انتخاب می

زيرا در نيمه دوم اين قانون مرجعيت فعل قيد نکرده بلکه . قانون عمل کنيم اين
توانند از ميان کسانی که واجد صالحيت رهبری هستند يک نفر و يا  خبرگان می

  ».چند نفر را انتخاب کنند

وظيفه اين است که از ميان کسانی که چند نفر واجد «: دهدوی ادامه می    
. شرايط اند بايد يک نفر انتخاب کنيم، به مردم معرفی کنيم يا سه نفر يا پنج نفر

اگر آقايون تا اينجا را تصديق دارند، در اين . اينک موضوع بحث ان است
ن آيا آن يک نفر اگر بخواهيم انتخاب کنيم مصداق آ. موضوع بايد بحث بشود

اينجا ديگر کلی گويی . يک نفر را بايد در اين جلسه و اين اجالسيه ما پيدا کنيم
با اين . اين اجالسيه بيان مصداق است و مردم هم در انتظار اين اند. نيست

ً هم همين  حالتی که دارند و اين جلسه را هم ما با عجله منعقد کرديم که قانونا
د، مصداق فرد يا سه فرد و يا گروه به هر توانن خواستيم که آقايون آنچه می. بود

حال تعيين کنند و برای مردم معرفی کنيم در عرض اين هفته و چهل روزی که 
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مراسم تعزيه امام امت رضوان هللا عليه است اين مسئله در ميان مردم از زبان 
ً جا بيفتد . گويندگان و رسانه های گروهی به مردم کامالً معرفی بشود تقريبا

  » وشن بشود که انشاء هللا نگرانی برای کسی باقی نماند والسالم عليکممطلب ر

های آقای مشکينی در مورد انتخاب مرجع، اين نکته را باز توجه به گفته     
کند، که  اينها نه نظری و نه عملی به قانون عقيده و التزام  هم بر ما روشن می

ترس از مردم و تحميق مردم زنند، فقط به خاطر  اگر دم از قانون می. ندارند
او به هيچ . انداين روش را هم از استاد اعظم خود آقای خمينی فرا گرفته. است

آورد و کرد بر زبان نمیقانونی پای بند نبود، جز آنچه قدرتمداری اقتضاء می
اگر الزم باشد : گفتشدند، میهايش متناقض میها و فعلچون قول. کردنمی

 .    گويماگر صالح ديدم مخالف آن را میزنم و حرفی را می

اما آقای مشکينی که واقف بوده که عمل خبرگان غير قانونی است،     
اگر چنانچه رهبری نباشد، يک فرد و يا چند فرد را از ميان مراجع «  : گويد می

بايد عنوان مرجعيت ...کلمه مرجع ... کنند کنند و به مردم معرف می انتخاب می
پس بنابراين موضوع بحث و موضوع انتخاب از ميان مراجع ... دداشته باش

نفری هم از ميان  ۵است، چه فرد چه سه نفر چه گروه سه نفری چه گروه 
اشکال قانونی است که اگر اين «  :و می افزايد» .مراجع بايد انتخاب بشوند

ع و وی برای رف» .اشکال را رفع کرديم و اين ظاهراً اين اشکال قابل رفع است
: گويد کند و میقانون اساسی استناد می ١٠٧حل اين اشکال به نيمه دوم اصل 

خبرگان منتخب مردم در باره همه کسانی که صالحيت مرجعيت و رهبری را « 
يعنی مرجعی که صالحيت مرجعيت را دارد ... دارند، نه فعليت مرجعيت دارند

خبرگان تکيه زده، قانون آيا اين فقيهی که بر کرسی رياست  ».نه مرجع بالفعل
در « :گويد می ١٠۵داند که اصل  خوانده و می! داند؟ حتما را نخوانده و نمی

، در جمهوری اسالمی )هللا تعالی فرجه عجل(زمان غيبت حضرت ولی عصر 
ايران واليت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، 

ريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته شجاع، مدير و مدبر است، که اکث
باشند و در صورتی که هيچ فقيهی دارای چنين اکثريتی نباشد رهبر يا شورای 

دار آن  رهبری مرکب از فقهای واجد شرايط باال طبق اصل يکصد و هفتم عهده
تأکيد دارد بر صالحيت علمی برای افتاء و ١٠٩و باز در اصل  ».گردد می

صالحيت . ١: يط و صفات رهبر يا اعضای شورای رهبریشرا« : مرجعيت
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بينش سياسی و اجتماعی و . ٢. علمی و تقوايی الزم برای افتاء و مرجعيت
وقتی با اين صراحت در » .شجاعت و قدرت و مديريت کافی برای رهبری

صالحيت علمی و تقوايی الزم برای افتاء و « است که  قانون ذکر شده
پس ممکن است اين . يت بالفعل و نه بالقوهيعنی صالح ،».مرجعيت

خصوصيات در مرجع بالقوه جمع باشد؟ مرجع، مرجع بالفعل است و نه مرجع 
 . بالقوه زيرا هر مجتهدی مرجع بالقوه است

داند هايش ناقض قانون اساسی هستند، میداند استدالل بازهم چون می    
قانون اساسی است، برای حل مسئله  ١٠٩و  ١٠۵توضيح او مخالف دو اصل 

وانگهی اگر « : گويد شود و می به زعم خود، به شورای نگهبان متوسل می
کسی هم قانع نشد، اين موضوع، اين را آقايان شورای نگهبان خودشان ملتزم اند 

ذی صالح است نه  گويند اين کلمه مرجع در اينجا، مرجع می. که معنا کنند
ولی چون آگاه  ».رسداز اين جهت اشکالی در مسئله به نظر نمی. مرجع بالفعل

به قانون بازنگری که حتی هنوز . است که اين هم قانع کننده و قانونی نيست
انجام و کامل نشده و به تصويب خود شورا و ملت هم نرسيده است، استناد 

  :گويد کند و می می

از اين جهت هم ما مطلب قانع کننده نداشته باشيم، مسئله اين عالوه بر اينکه « 
است که امام امت رضوان هللا اين شورای بازنگری قانون اساسی را دستور 
دادند و تشکيل شد و اينها مطالبی را مطرح کردند، انشاءهللا دنبال اين جلسه، آن 

امت در اين شورا به وظايف خودشان عمل خواهند کرد و مشغولند و امر امام 
موضوع به اصالت خود به کمال خود باقی است و در آنجا شورای باز نگری 
اصل را تنظيم کرده و در آنجا به اين عبارت آورده که اين اشکال در آنجا وارد 

اصل يکصد و هفتم را شورای بازنگری به : آن اصل عبارت از اينکه. نيست
يت فعلی و اينها مترتب اين شکل در آورده است که اشکالی از نظر مرجع

اصل يکصد و هفتم که شورای بازنگری در اينجا اين : اصل اين است.  شود نمی
 ».اصل را تنظيم کرده و تقريباً در آستانه تصويب است

دقيقاً اين عمل مشکينی کاری است که همه قدرت پرستان و انحصارگران     
ه دادن تصاحب قدرت قدرت، بعد از تصاحب قدرت، برای مشروع و قانونی جلو

همان کار را که با اسالم کردند، . کننددر نظر مردم، قانون را از خود بيگانه می
يادآوری بايد کرد که مشکينی خود . با قانون اساسی خود نوشته نيز کردند
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داند که اگر عضو مجلس خبرگان تصويب کننده قانون اساسی بود و نيز می
کند، نه متوسل به ی را از خود بيگانه میدانست دارد اصول قانون اساسنمی

شد که بايد بعد از تعيين رهبر، قانون اساسی را تفسير کند شورای نگهبان می
او . بود و نه به شورائی که آقای خمينی، بر خالف قانون اساسی، تشکيل داده

دانست بنابر قانون اساسی، تشکيل شورای بازنگری از اختيارات آقای نيک می
بايد عمل او را نقض بنابراين، بعنوان رئيس مجلس خبرگان، می. نبودخمينی 

  .  شمردقانون اساسی و فاقد اعتبار می

با وجودی که آقای مشکينی رئيس مجلس : جالبتر از همه اين است    
کند، باوجود  بار صحبت می ۴خبرگان رهبری است، موافق نوارهای منتشره 

ا که خبرگان بايد برگزيند، او مطرح که موضوع چند و چون رهبری راين
گويد امری که پيشاروی مجلس خبرگان قرار دارد، دو وجه دارد و کند و می می

يکی حل مسئله استعفای قائم مقام رهبری ( مشروح به آن دو وجه می پردازد
که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبريت شناخته شده و مردم هم 

تش را شناخته اند و خبرگان هم تصديق کرده اين فرد از مرجعيتش و هم رهبري
طرف مردم شناخته شده و رهبر تعيينی نيست، رهبر تعيّنی شده است، و دوم 

، با وجودی که چندين بار صحبت )تعيين فرد رهبر و يا شورای رهبری است
کند، ابداً صحبتی از اينکه آقای خمينی به او نامه نوشته است و، در آن  می
ه، قيد کرده است در رهبر شرط مرجعيت الزم نيست و بايد در شورای نام

بازنگری قانون اساسی، اين شرط را از قانون اساسی بردارد، به ميان نمی 
ً او ذکری از نامه اگر آقای خمينی به او چنين نامه. آورد ای نوشته بود، قطعا
وقتی او . بود قيد و شرط مطاعکرد، چرا که برای او حرف آقای خمينی بیمی

گويد که سران سه قوه خود هيچ نبودند و امام با نوک  معتقد است و می
به انامل فکر مقدس او انجام «انگشتانش حالل مشکلتشان بود و حل مشکالت 

حتماً اگر چنين امامی، ) انامل جمع انمله است يعنی سر انگشتان( »می گرفت
امام حق تشکيل شورای  ای به او نوشته بود، وقتی برای آنچنين نامه

بازنگری را قائل بود، بطريق اولی، حق حذف شرط مرجعيت را هم قائل بود و 
او ديگر نياز به کبری و صغری چيدن نداشت و يک راست به جای دليل و 

اين خود بهترين . اما او خبر از وجود نامه نيز نداد. خوانداستدالل، نامه را می
ای و  باند رفسنجانی و خامنه. است کار نبوده ای دردليل است بر اينکه نامه
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اند با تمامی اين اعمال، گفته اشان خريدار ندارد، دانستهاحمد خمينی، چون می
ولو استناد به . کنندای هم از قول آقای خمينی جعل میمحض محکم کاری نامه

  .ایآن تصريح است بر خالف قانون اساسی بودن گزينش اقای خامنه

گير هم برای شود که چند نفر نََسق گير و يا پاچه اما در نوارها مشاهده می    
است بر خالف برنامه از پيش تعيين شده، گرفتن پاچه افرادی که ممکن بوده

امينی ) ابراهيم(از بين آن ها، ناگاه، آقای . اندعمل کنند، از قبل آماده کرده بوده
  .است نی به آقای مشکينی نوشته بودهدهد که آقای خميای خبر میاز نامه

 :حال فرض را بر اين می گذاريم که نامه جعلی نيست و صحيح است

اما آمده که ) ٩٧(»شرط مرجعيت الزم نيست« در آن نامه آمده است که -١
)  ٩٨( ».کند محترم سراسر کشور کفايت میخبرگان مجتهد عادل مورد تأييد «

بگذريم، بايد که رهبر منتخب خبرگان پس اگر حسب نامه از شرط مرجعيت 
آيا در آن زمان . باشد» سراسر کشور محترم تأييد خبرگان مجتهد عادل مورد«

بنا به تشخيص همان مجلس وی در آن زمان ! ای مجتهد بود؟ نهآقای خامنه
شود بعنوان مجتهد متجزی عضويتش در مجلس خبرگان گفته می. مجتهد نبود

! آيا تا آن زمان او از مجتهدی درجه اجتهاد گرفته بود؟ خير. است قبول شده
آيا مردم سراسر کشور او را . خودش هم که اعتراف داشت که مجتهد نيست

بنابر اين، عمل خبرگان، چيزی جز تقلب، حتی . مجتهد عادل شناخته بودند؟ نه
 .بنابر نامه جعلی نيز نبوده است

هرگونه آقايان صالح « : استی آمده در نامه منتسب به آقای خمين -٢
پس باز هم اگر نامه صحيح و از آقای  .»کنم من دخالتی نمی. دانستند عمل کنند

آيا در . خمينی بوده باشد، نامه حد اکثر در حد يک سفارش و توصيه است
پس . اينگونه موارد، بايد از سفارش پيروی کرد و يا از قانون؟ طبعاً از قانون

ان رهبری و فقهای آن شورا، فقيه عادل دين بودند و نه فقيه اگرمجلس خبرگ
زيرا اگر هيچ تقلبی هم در . کردندقدرت پرست، می بايستی به قانون عمل می

انتخابات خبرگان نشده باشد، موکلينی که به آن هارأی داده اند، رأی داده اند 
 . بر خالف آنکه حافظ قانون اساسی باشند و برطبق قانون اساسی عمل کنند نه 

دانستند قانون اساسی چنين تازه اگر اينها در پی قانون بودند، آيا نمی  -٣
حقی را به رهبری نداده است؟ در قانون اساسی هم شرايط رهبری و هم حدود 
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رسيم که روحانيون باز هم به اين نتيجه می. اختيارت او مشخص شده است
هائی که از روحانيون حاکم عمل به آن. شناسندحاکم قانونی جز قانون قدرت نمی

کنند، بخود بيايند و ببينند، واقعيت مکرر در مکرر ثابت شده  قانون را طلب می
 .کوبندبينند و مشت به سندان  میرا نمی

کند، او که مخالف های در دور اول و دوم آقای مشکينی معلوم میگفته    
شهری، داماد او، برای یهای ردوندگی. منتظری بود، کسی را مد نظر دارد

 های او در دور اولگفته. استکند آن کس خود او بوده رهبری او، معلوم می
اما در دفعه دوم در سخنان کوتاهی عليه . در باال آمد و نياز به تکرار آن نيست

تواند  من خيلی برايم روشن است که شورائی نمی«: گويد شورای رهبری، می
کنند با اين سران  اين که مقايسه می. تصميم گير باشد در اين مسئله مقام رهبری

اگر . سه قوه، اين سران سه قوه اين که بود مشکالتشان را امام حل می کردند
. امام نبودند برای حالليت مشکالت اينها، اين ها توی اين مشکالت مانده بودند

انند اين تو ممکنه خود آقايون اگر بگويند اين خالفه، می. اين تشخيص من است
و آن ها اين جوری بود که يک مقدار البته رعب امام اثر می. نظر را رد بکنند

گذاشت در اينکه اينها نتوانند زياد جدل بکنند و بعد هم اگر يک جايی گير می
آيد که شورا موفق باشد، مگر بنابر اين به نظر نمی. کردندکردند، امام حلّش می

  .»شود که الضرورة توبيح المحظورات استگويم ضرورت احساس باين که می

ناگاه . درست زمانی که بحث رهبری فرد و يا جمعی مطرح بود: بار سوم
خواهند رأی به آقايانی که می« :گويد کند و می آقای مشکينی لب به سخن باز می

فردی بدهند، اين را هم در نظر بگيرند که اگر تصويب شد، آن فرد را پيدا 
از گفته وی آشکار است که وی به  .».اين را هم در نظر بگيرند! کنند يا نه می

در اين لحظه در پاسخ به وی آقای رفسنجانی . ای نظر نداشته است خامنه
ً اين جوری خيلی خوب آن هائی که رأی می«: گويد می  ».اند ديگهدهند قاعدتا

قبل تدارک ترتيب، اين باند از  بدين. يعنی اين که آن فرد را هم در نظر دارند
و چون قرار شد که برای رهبری فردی رأی گيری شود و . همه چيز را ديده اند

خواهد قبل از اينکه رأی گيری انجام شود، موافق نوار آقای مشکينی می
آقای مشکينی « :گويد دهد و می آقای رفسنجانی به او اجازه نمی. صحبت بکند
ياست جلسه که چند نفر هستند بعد هم آقای مشکينی از جايگاه ر »اجازه بدهند

در آن موقع، مسموع اين بود که در هين رفتن به او . رودشود و می بلند می
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او هم که خوب به ساز و  .»اگر رفتيد ديگر باز نخواهيد گشت«: شود گفته می
گردد شوند، بازمیدانست چگونه افراد حذف میکار اين نظام آگاهی داشت و می

 .کند تيار مینشيند و سکوت اخو می

ای همه  کند بگويد آقای خامنه هنگامی که آقای رفسنجانی سعی می    
و ايشان « :گويد ها را برای رهبری دارد و از جمله مرجع بودن را، میصالحيت

بخواهند نظر فقهی پيدا بکنند، با همان روش سنتی نه مشکل با يک مقدار کار 
منابع را چون وقت ممکنه نداشته کردن با يک مقدار کمک گرفتن از کسانی که 

در  »توانند به نظر برسند ايشان می. باشند، کمک کنند برای پيدا کردن مصاديق
ای  خود آقای خامنه«: گويد اينجا در حين صحبت رفسنجانی، يکی بالفاصله می

ای که حرف در دهان بچه میرفسنجانی مانند له له» .گفتند که صالحيت ندارند
ای نه ديگه نمی آقای خامنه. نبايد بگويند ديگر! نه«: دهد پاسخ میگذارد، فوراً 

آقايانی که با رهبری آقای . کنيم گيريم و بحث هم نمیحاال ما رأی می. تونه
ای تا رفراندوم و البته اين موقت است و دائمی نيست تا آن موقع موافق  خامنه

 ». هستند قيام بفرمايند

ايشان حتماً بايد با مراجعی « :گويد ی مشکينی میبعد از رأی گيری هم آقا     
ايشان همچنين شورايی . ها را جلب کنند  همچون گلپايگانی تفاهم کنند و نظر آن

از فضال و مجتهدين دارای نظر برای خودشان درست کنند تا در مورد مسائلی 
ها را استفاده کنند تا آنچه خودشان   که رأی حاکم شرع الزم است، نظر آن

 ».، به اين شکل جبران شود)نداشتن سواد فقهی(حشت دارد و

کند با آگاهی و يا  چون دروغگو هميشه فراموش کار است و فراموش می    
با نا آگاهی که قبالً در اين مورد خود چه گفته است آقای رفسنجانی بدين 
منظور که در بين اعضای مجلس خبرگان رهبری، رهبری فردی را جا بيندازد، 

امام هم مخالف با رهبری شورايی «گويد که  از امام مايه می گذارد و می باز
توضيح اين مطلب و نکات ضروری ديگر نوبت ديگر و در آخرين  »بودند

  . قسمت اين بحث خواهد آمد
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  بود؟ شورايی رهبری با مخالف خمينی آقای آيا - ۴
در بين  بدين منظور که«درقسمت پيشين، خاطرنشان شد که آقای رفسنجانی

اعضای مجلس خبرگان رهبری، رهبری فردی را جا بيندازد، باز از امامش 
آيا اين  .»امام هم مخالف با رهبری شورايی بودند«گويد که  مايه می گذارد و می

سخن او حقيقت دارد و يا آقای رفسنجانی به راه استاد اعظم خود، آقای خمينی 
قدرت را بايد، به هر حقه،  و» حفظ نظام اوجب واجبات است«: گفت که می

رود و ايرادی حفظ کرد، می... خواری وجنايت، دروغگويی، جاسوسی و شراب
 کردن هدفش، دروغ جعلبيند از قول امام و استاد اعظم خود، برای متحققنمی

 کند و بر زبان آورد؟ و چون تمامی دروغگويان بر اين نظرند که آن زمان که
که فراموش  هم اند و مردمها به هدف خود رسيدهدروغشان بر ّمال شود، آن

کارند و اهل تحقيق هم نيستند، پس وقتی هم دروغشان آشکار شد، اتفاقی 
من : گفتچرچيل می: شايد هر دو از چرچيل درس آموخته باشند. نخواهد افتاد

گفتم و  ها دروغ میکردم، به آن با سران هر کشوری که مالقات و گفتگو می
ها دروغ مرا بفهمند، من به هدف خود ، پيش ازاينکه روزی آنمطمئن بودم

حال ببينيم آقای رفسنجانی قبالً در باره نظر آقای خمينی در باره . امرسيده
  رهبری شورائی، چه گفته است؟

هاشمی رفسنجانی که تا فوت خمينی بر کرسی رياست مجلس تکيه زده       
و تا فوت  ۶٨تا  ۶٠بود، و بنا به اقرار خودش در خاطرات روزانه از سال 

آقای خمينی، تمام قوای کشور را با همکاری احمد آقا در تحت اختيار داشته 
 رهبری جمعی با شرکاء خودشان(است، مانع بوجود آمدن رهبری جمعی، 

 : توضيح اينکه. است، نيز، شده )حتا

آقای ربّانی املشی را مأمور دادن  پيشنهادی به  ۶٣روحانيون در سال     
شورای عالی «آن پيشنهاد، پيشنهاد رهبری جمعی و يا . کنندآقای خمينی می

آقای خمينی هم پيشنهاد . است بوده» مشاورين امام، برای اداره کشور
، ١٣۶٣دی  ١٧حسب گزارش آقای هاشمی از ديدار . ندکروحانيون را رد نمی

  .استخود با آقای خمينی، او موافق کناره گيری کامل از رهبری بوده 
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     ١٣۶٣دی  ١٧دوشنبه 

تمايل . مدت زيادی، در اندرون خدمتشان نشستم. سپس به زيارت امام رفتم« 
به انزوا در امام پيدا شده است، بيشتر با مردم حرف تأکيد کردم که الزم . است

درخواست کردم که ديگر . بزنند؛ احتمال کناره گيری کامل را مطرح کردند
)   ٩٩(» .نفرمايند  

دانسته است که بدون آقای ربّانی املشی چون واقف به امور بوده و می
حمايت آقای هاشمی، طرح روحانيان عملی نخواهد شد و وضعيت چنان است 

و چون او ) ١٠٠(تنش بايد از رفسنجانی اجازه بگيرد که حتی برای به مکه رف
ها در دست رفسنجانی است سرنخ دسته هوچيان و اهانت کنندهدانسته می

هايی را که آقای صادق خلخالی به او و آقای دمحم اهانت: خواهداست، از وی می
). ١٠١(کند را عالج کند مؤمن و بعضی ديگر از اعضای جامعه مدرسين می

  :رودبه مالقات رفسنجانی می ١٣۶٣دی  ١٨سه شنبه وی در

مطالب زيادی گفت؛ اعصابش ناراحت است و کسالت . آقای ربّانی املشی آمد«
از من، برای تقويت پيشنهادی که جمعی . تأکيد کردم که به مسافرت بروند. دارد

ن نظرشا. اند و امام آن را رد کرده اند، کمک خواستاز روحانيون به امام داده
اين است که امام، گروهی را معين کند که هدايت کشور را به عنوان مشاور امام 

های عمومی به عهده يا شورای عالی تصميم گيری در امور کلی و سياست
 ) ١٠٢(» .بگيرند

کند و  آقای هاشمی به مانند هر دروغگوی ديگری که هميشه فراموش می    
کند که در روز  دهد، فراموش می می بر اثر همان فراموشکاری همه چيز را لُو

. استبا وی مطرح کرده   »احتمال کناره گيری کامل را «قبل آقای خمينی خود 
در اين باره که . استشده گيری او، خالء رهبری بايد پر می پس البد، با کناره

برای : نويسدتنها می. نويسدای نمیشده، کلمهچگونه اين خالء بايد پر می
  :،»کناره گيری« دنخنثی کر

تأکيد . تمايل به انزوا در امام پيدا شده است. خدمتشان در اندرون نشستم« 
باوجود اين، وقتی موضوع ديدار . »کردم الزم است، بيشتر با مردم حرف بزنند

دهد که رهبری شورائی به آقای کند، لو میربانی املشی را با خود يادداشت می
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امام آنرا رد کرده«نويسد زيرا می. استو شده خمينی پيشنهاد و موضوع گفتگ
اما اگر آقای خمينی پيشنهاد را رد کرده بود، استمداد از او، محل پيدا . »اند

اما اگر آقای . باشد مگر اينکه خود او موافق رهبری شورائی بوده. کردنمی
هاشمی رفسنجانی خود موافق شورای رهبری بوده و آقای خمينی مخالف، 

او از گفتگويش با آقای خمينی، در . استمحل بوده استمداد از آقای هاشمی بی
از گفتگوی خود با آقای ربّانی املشی نيز نمی. نويسدای نمیاين باره، کلمه

يات آقای خمينی و هم در پی مرگ او، نوع که هم در زمان ححال اين. نويسد
بجای پرداختن به موضوع ديدار آقای . است رهبری مهمترين مسئله بوده

پردازد که او کسالت و ناراحتی روحی ربانی املشی با خود، به اين امر می
مطالب زيادی گفت؛ اعصابش ناراحت . آقای ربّانی املشی آمد« :استداشته 

  ».أکيد کردم که به مسافرت بروندت. است و کسالت دارد

بنا بر يادداشت، در حيات آقای خمينی و از قول او، آقای هاشمی     
ای از روحانيون و بسا کند و راه دسته رفسنجانی، رهبری شورائی را رد می

آقای خمينی می.  کندخود خمينی را برای بوجود آمدن رهبری جمعی سد می
اگر آقای . استپيشنهادی نيز به او شده بوده است کناره گيری کند، خواسته 

است، گويد آقای خمينی اين پيشنهاد را رد کرده هاشمی رفسنجانی راست می
نويسد خواسته مسئله جانشينی او چگونه حل شود؟ میالجرم بايد بگويد او می

بنابراين، آقای خمينی با آن نوع . استمانع از کناره گيری آقای خمينی شده 
حال . استينی موافق بوده که موافق طبع آقای هاشمی رفسنجانی نبوده جانش

ای با آقای رفسنجانی داشته که مشکل چه بوده و يا آقای خمينی چه رابطه
ايشان هم ديگر ، »کناره گيری ديگر نفرمائيد«:گويد وقتی او به آقای خمينی می

ای جا انداختن پس اينکه آقای رفسنجانی در جلسه خبرگان بر. فرمايندنمی
شورائی را، امام هم خيلی تمايل نداشتن هيچ « :ای گفترهبری فردی خامنه

  .تواند راست نباشدموافق گزارش خودش، دست کم می» وقت

البته اين آدم فراموش کار و دروغگو همه قدرت را در دست خود داشت       
و به هنگام فوت خمينی و، با خبرگان تحت امر، کارگردانِی سقيفه برای تعيين 

با اين تفاوت که بهنگام رحلت پيامبر، همه . رهبری را برعهده گرفت
ولی  است و دست به تشکيل سقيفه زدنددانستند که پيامبر رحلت کرده  می

بهنگام تشکيل اين سقيفه در جمهوری مطلقه فقيه، کسی از فوت خمينی 
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بعضی ها « :نويسد می ١٣۶٨خرداد  ١۴وی در خاطرات . اطالعی نداشت
ای بعضی آيت هللا خامنه. طرفدار رهبری شورائی و بعضی رهبری فردی بودند

ی شورائی هم ها آيت هللا سيد دمحم رضا گلپايگانی را مطرح کردند و براو بعضی
های سران قوا و جمعی ديگر از بزرگان به قبالً در مشورت. هائی برده شداسم

ای، موسوی اردبيلی و اين نتيجه رسيده بوديم که شورائی مرکب از آيات خامنه
مشکينی رهبری را به عهده بگيرند ولی در مذاکرات، رهبری فردی رأی بيشتر 

    )١٠٣(» .آورد

بخشهای ديگر نوار که حکايت از خيمه شب بازی قبل از اينکه به    
مطرح کردن آيةهللا «کند که برآن نام قانون گذاشتند، ماجرای قدرتمداران می

  :آورمرا می» گلپايگانی

. آيةهللا گلپايگانی ازهمه اينها ارشد تر، مرجع تقليد و آيةهللا العظمی بود     
ی که در جريان امور آن دوران که آيةهللا منتظری قائم مقام رهبراما همچنان

عمالً آقای هاشمی و احمد آقا هر چه تصميم می گرفتند « :گويد بوده صريح می
خود، به آقای  ١٧/٧/۶۵آقای منتظری، در نامه مورخ  ).١٠۴(»عملی می شد،

چند سالی است که عمالً اداره کشور و انقالب «: کند خمينی به ايشان گوشزد می
ايد و همه کارها سه قوه و شخص حاج احمد آقا سپرده را حضرتعالی به رؤسای

از ريز و درشت و تخصصی و غير تخصصی را بايد آقايان صالح بدانند و 
آيةهللا گلپايگانی هم واقف بود چگونه انحصارگران،  ).١٠۵(»تشخيص دهند

رو، بعد از حذف آيةهللا منتظری، وقتی به از اين. کنند بنام خمينی، حکومت می
شود  ها، مراجعه میبرای خالی نبودن عريضه و بستن بعضی از دهاناو 

شنوند و بنا به قول يکی از افراد  رهبری را بپذيرد، از او جواب منفی می
نزديک و مورد وثوق آن مرحوم که به داليل امنيتی مجاز به بردن نام ايشان 

رهبر کردند؟ گفتم ای را دانيد چگونه آقای خامنه می: فعالً نيستم، او به من گفت
بعد از اينکه آيةهللا منتظری را کنار گذاشتند، به سراغ مرحوم : گفت. بفرمائيد

آقا جواب . خواهيم شما را رهبر کنيمآيةهللا گلپايگانی آمدند و گفتند  که  ما می
خواهيد مرا مثل آقای خمينی کنيد که اسماً ايشان رهبر است ولی امور دادند می

خواهم و نياز من چنين رهبری را نمی! نه. شود و فتق میدست ديگران رتق 
ای پذيريد آيا اگر آقای خامنهسپس گفتند حال که رهبری را نمی. به آن ندارم

فرستيد؟ ايشان کنيد و تلگراف تبريک برايش میرهبر شد، او را قبول می
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فی گفتند، پس اگر او به شما تلگرا. فرمودند که اين کار را هم نخواهم کرد
بعد که . بزند، به او پاسخ خواهيد داد؟ آقا جواب دادند، بله پاسخ خواهم داد

ای را رهبر کردند، ايشان تلگرافی به عنوان رهبر انقالب به آقا آقای خامنه
زدند و آقا هم در پاسخ به تلگراف ايشان نکاتی که حکِم حاکم مأذون و يا به 

را داشت به » دول مؤمنينواليت ع« اصطالح همان مجلس خبرگان رهبری 
  :ای چنين استمتن حکم گلپايگانی به خامنه. ايشان يادآور شد

ای رهبر جناب مستطاب حجةاالسالم و المسلمين آقای حاج سيد علی خامنه« 
جمهوری اسالمی ايران، دامت برکاته، با سالم و تسليت متقابل آن جناب، دوام 

جمهوری اسالمی ايران از خداوند  تأييدات جنابعالی را در مقام خطير رهبری
هللا ارواح العالمين له الفدا و قطعاً جلب رضايت حضرت بقية. متعال خواهانم

. باشدرعايت کامل موازين شرعيه، مالک اقدامات و تصميمات آن جناب می
توفيق همگان را در خدمت به اسالم و مسلمين از حضرت باری جل وعال 

  )  ١٠۶(»گانی مسئلت دارم، دمحم رضا گلپاي

 ، رهبری و)١٠٧(ای آيةهللا گلپايگانی در پاسخ به تلگراف خامنه      
رعايت کامل موازين «  ايشان را منوط به» مالک اقدامات و تصميمات«

يا » پادشاه مأذون« :گويند درعرف فقهی به اين می. است کرده» شرعيه 
ای، کامالً آشکار خامنه آيةهللا گلپايگانی در پاسخ به. »واليت عدول مؤمنين«

است که او حتی تصميِم مجلس خبرگان رهبری را به رسميت نشناخته وخود 
  . استمستقيم بعنوان حاکم اعلی وی را نصب کرده 

بی نام و نشانی  "مرجع"البته حکومت برای خالی نبودن عريضه، باصطالح (
توانی که از شدت کهولت سن دچار آلزهايمر و مشگل شديد شنوايی و نا

برای مومنين وفادار  "آيت هللا العظمی دمحم علی اراکی"تشخيص هم بود، بنام 
بخود معرفی کردند تا برای مصوبات خود هم در حکومت از وی فتوا و تاييديه 

  .)   درگذشت چند ماهی بعد از رهبر شدن خامنه ای سالگی ١٠٣بگيرند، وی در 

ی اينکه آقای مشکينی که غافل نکته جالب ديگر در اين خيمه شب باز       
است و مجلس خبرگان رهبری  ای از قبل طراحی شدهبوده که رهبری خامنه

در آن زمان چون آقای مشکينی رئيس . بايد به آن جنبه قانونی بدهد فقط می
مجلس خبرگان و موسوی اردبيلی رئيس قوه قضائيه بود، برای که اين دو را 
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خر همکاری کنند، در ظاهر و پيش اينان چنان به طمع بيندازند  و تا لحظه آ
ای، مشکينی کنند که بعد از خمينی رهبری شورائی، از آقايان خامنه وانمود می

ولی باند سه نفره تصميم ديگرو تبانی که . شود و موسوی اردبيلی تشکيل می
. گذارندقبال برنامه ريزی کرده بودند، سر بزنگاه تصميم خود را به اجرا می

  :نويسدهاشمی رفسنجانی می

های سران قوا و جمعی ديگر از بزرگان به اين نتيجه قبالً در مشورت«    
ای، موسوی اردبيلی و مشکينی، رسيده بوديم که شورائی مرکب از آيات خامنه

رهبری را به عهده بگيرند ولی در مذاکرات، رهبری فردی رأی بيشتر 
يان هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی آقا: سران سه قوا يعنی )١٠٨(».آورد

   .و خامنه ای

ای، مشکينی، موسوی آن شب در همان بيمارستان با حضور آيات خامنه«
ها به اين نتيجه رسيديم که در صورت اردبيلی و حاج احمد آقا، پس از مشورت

ای، مشکينی، موسوی اردبيلی به پذيرفتن مجلس خبرگان، سه نفر آيات خامنه
  )١٠٩(» .ای موقت رهبری انتخاب شوندعنوان شور

اما او يادداشت کرده بود که آقای خمينی با رهبری شورائی موافق       
ای جز توسل به قول و کسانی که برای نقض قانون اساسی، چاره. استنبوده 

ها باز اند و حتی برای قبوالندن شورائی از غير مرجعنامه جعلی او نداشته
» به اين نتيجه« اند، با وجود مخالفتش، چگونهقول او بودهنيازمند استناد به 

را تشکيل دهند؟ حقيقت » شواری موقت رهبری«رسيدند که سه نفر فوق، 
شدن » رهبر« است که او يادداشتهای خود را بعد از مرگ آقای خمينی واين 

های بسيار در باوجود مراقبت، تناقض. استای انتشار داده آقای خامنه
  .شتهای او وجود دارند که اين يکی از آنها استياددا

کنند  به اين ترتيب، باند انحصارگر، در چند نوبت، چنين وانمود می       
اندازند که او بعد موافق رهبری شورائی هستند و آقای مشکينی را به طمع می

از فوت آقای خمينی، يکی از اعضای شورای رهبری سه نفری، مرکب از 
  .      سوی اردبيلی و مشکينی، استخامنه ای، مو

در قسمت پيشين هم آمد، چون مشکينی خودش شرايط مرجعيت را      
با . استکند خود شخصی را در نظر داشته  هايش معلوم مینداشت و گفته
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شود آن کس خود شهری، داماد او، برای رهبری او، معلوم میهای ریدوندگی
به نقش اساسی او بعنوان رئيس مجلس بنابراين با توجه . استاو بوده 

داند عمل خبرگان خالف قانون اساسی است،  خبرگان رهبری، با وجودی که می
مشکينی . را از قانون اساسی بردارد» شرط مرجعيت« شود تا  دست بکار می

« گويد که انتخاب رهبر کند و می تأکيد می »مرجع «در انتخاب رهبر روی کلمه 
نفری هم از ميان مراجع بايد  ۵چه گروه سه نفری چه گروه چه فرد چه سه نفر، 

کند، استدالل کند که منظور از مرجعيت کسانی  بعد سعی می» .انتخاب بشوند
يا به » صالحيت مرجعيت و رهبری را دارند، نه فعليت مرجعيت «است که 

  . عبارت ديگر صالحيت مرجعيت بالقوه و نه مرجعيت بالفعل

» صالحيت مرجع شدن«اوطلب رهبری بوده و برای خود اما چون خود د     
شود که  قائل بوده، برای حل مسئله به زعم خود، به شورای نگهبان متوسل می

چون در اصل  ».مرجع ذيصالح است نه مرجع بالفعل«تفسير آنها از قانون 
صالحيت علمی و تقوايی الزم برای افتاء و «  تصريح شده که رهبر بايد ١٠٩

  . يعنی صالحيت بالفعل و نه بالقوه، را داشته باشد ».مرجعيت

داند توجيه او عمل خالف قانون را اما اين فقيه قدرت طلب، چون می     
کند، مصوبه نيمه تمام شورای بازنگری را که هنوز به تصويب قانونی نمی

از قانون اساسی  »شرط مرجعيت« بود ولی در آن، شورا و ملت هم نرسيده 
کند و چنانکه پنداری قول او آنرا قانون اساسی بود، دست مايه میحذف شده 

تازد و با اين حتی سخت به رهبری شورايی می. جويدکند، بدان توسل میمی
عمل، رئيس خبرگان رهبری زمينه را برای رهبری غير مرجع فردی باز و راه 

ود را رو در اينجا است که باند انحصارگر برگ خ. کند را صاف و هموار می
خواهد رهبری فردی را به رأی هنگامی که آقای رفسنجانی می. کنند می

باشد، تذکر بگذارد، آقای مشکينی مثل کسی که تازه از خواب بيدار شده 
خواهند رأی به فردی بدهند، اين را هم در نظر آقايانی که می«دهد که  می

اين را هم در نظر ! نهکنند يا  بگيرند که اگر تصويب شد، آن فرد را پيدا می
در . ای نظر نداشته است از گفته وی آشکار است که وی به خامنه ».بگيرند

خيلی «: گويد اين لحظه است که آقای رفسنجانی در پاسخ به وی صريح می
ً اين جوری خوب آن هائی که رأی می در اينجاست که  ».اند ديگهدهند قاعدتا

  .گذشته و ديگر از او کاری بر نخواهد آمدفهمدکه کاراز کار مشکينی، دقيقاً می
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آقای طاهری خرم آبادی پيشنهاد «: گويد زمانی که آقای رفسنجانی می     
حال کدام را اول بگذاريم . کفايت مذاکرات را دادند در اين بحث شورا و فرد

گيرعمل گير و يا پاچهآقای امينی که در مجلس در نقش نََسق» شورا و يا فرد را
که من عرض « افزايدو می. اول فرد را به رأی بگذاريد: گويد ، میکند می

کوتاهی دارم در مخالفت با شورايی و آن اين که ما در اين کميسيون مان 
االن مشکل پيدا . اين خالف مصوبه ما است. موضوع شورايی را رد کرديم

د، آقای رفسنجانی هم برای اينکه تذکر آقای امينی را شيرفهم کن ».کند می
  :گويد می

اش فرد است و اگر شورايی چون کميسيون مصوبه: فرمايندآقای امينی می« 
ً اين  تصويب شد، بعد مشکل پيدا می ً ما هر چه انتخاب بکنيم، حتما کند، طبعا

شود، اگر معارض با قانون  محدود به آن است بعداً که قانون اساسی تصويب می
  .»ه، منطبق بشه با قانون اساسیاساسی در آمد، آن طبعاً بايد اصالح بش

ما هر چه تصويب « :گويد در اينجا آقای رفسنجانی در مقام رئيس جلسه می
و » شود شود به آن قانون اساسی که بعداً تصويب می بکنيم، حتماً اين محدود می

يعنی اين که آن قانون اساسی که بر . نه اين قانون اساسی که فعالً موجود است
ما اول تکليف : است سخن او اين. ر انتخاب شود، کشک استطبق آن بايد رهب

سازيم که منطبق با اين کنيم و بعد قانون اساسی میکشور و رهبر را معين می
است اوالً تا به حال در کجا و حتی در ايران قاعده بر اين بوده ! تصميم ما باشد

هم،  که اگر کميسيونی به امری رأی مثبت داد، در جلسه عمومی شورا
نمايندگان بايد به آن رأی مثبت بدهند؟ رأی جلسه عمومی تصميم قانونی بشمار 

ً اگر جلسه عمومی شورا با نظر کميسيون . است و نه رأی کميسيون ثانيا
آمد؟ وظيفه کميسيونکرد، چه اشکالی پيش میکرد و آن را رد میمخالفت می

وگرنه بر مجلس که واليت است که کار جلسه عمومی را آسان کنند ها اين 
دانست که رأی کميسيون به منزلۀ پيشنهاد  ثالثاً آيا آقای رفسنجانی نمی. ندارند

دانست، ولی چون قبالً قرار و مدار گذاشته  است و نه رأی نهايی؟ چرا او می
ای رهبر بگردد، باز تذکر امينی را بمنزلۀ رأی نهايی برای خبرگان بودند خامنه

خيلی خوب آقايانی که با فردی بودن «: و گفت. يد قرار دادرهبری مورد تأي
ظاهراً تصويب شد، . همين مقطع تا رفراندوم قيام بفرمايند. رهبر تو اين مقطع

ما پيشنهادمان آقای . حاال بايد روی فردی رأی بگيرم. نفر ۴۴-۴۵بشماريد 
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ان آقای ما پيشنهادم« : گويد بعد از آن، آقای رفسنجانی می .»خامنه ای است
   »!خامنه ای است 

« :گويد ای، میآقای رفسنجانی برای ماساندن و محکم کردن رهبری خامنه
 شبستری خواهيدآقايون، آقایرامی)هادی(شبستری اجازه بفرمائيداين حرف آقای

ای در باره آقای ، آقای شبستری چيزی از آقای طاهری شنيده که امام جمله
و » .ستم، اگر آقايون مايلند نقل کنم و اّال نه نکنمای گفته اند، سندش من هخامنه

آن که «  :دهد هاشمی ادامه می. »سندش جناب آقای هاشمی« زندامينی داد می
ما از حضرت امام، البته امام تو اين سندشان که امروز خوانديم گفتند چيزهايی 

ن نيست که تو اين آ. را قبول کنيد از من که يا نوشته باشم يا تو راديو گفته باشم
ما . توانيمشاهد داريم اينجا، می ۴-۵ايشان نگفتند، اوالً منتها ما . راديو گفته باشد
بله ما يک جلسه با حضورسران سه قوه، آقای ! بله. شاهديد؟. شاهد هم داريم

همان موقع که مسئله . و حاج احمد آقا خدمت امام بوديم) موسوی(نخست وزير
ما يکی از احتجاجاتمان با . ما با امام مباحثه داشتيم آقای منتظری داغ شده بود،

امام اين بود که اگر شما منتظری را کنار بگذاريد، ما در رهبری دچار مشکل 
گفتيم  امام شورائی را خيلی تمايل نداشتن هيچ وقت، فرد را هم ما می. شويممی

مرجعيت  که ما فرد را نداريم اآلن مطرح بکنيم تو جامعه چون ما فرضمان بر
البته ما می. ایچرا نداريد، آقای خامنه: امام فرمودند. بود و با همان مسائل بود

توانستيم آن روز حمل کنيم اين را امام خوب برای اينکه ما را قانع بکنند، 
ما اين مقدار البته قرار هم گذاشتيم که به کسی . بگويند تو بن بست نيستيد

ً . نگوئيم، ما هم نگفتيم بعداً شنيديم که درز کرده، ما نفهميديم که کجا درز واقعا
ای هم اصرار داشتند که اين را مطرح خود آقای خامنه. کرده، اما ما نگفتيم

  . من هم نگفتم. ايشان به من فرمودند، نبادا اين را بگوئيد. نکنيد

من چون . يک بار ديگر خصوصی خدمت امام رفتم، باز رو همان مسئله    
تنها که . آمد که خيلی بحث مثالً يکدندگی با امام بکنمومی شرمم میدر جلسه عم

خيلی با ايشان ور رفتم رو مسئله، باز ايشان . زدمرفتم خيلی آزادتر حرف میمی
ای را داريد، چرا ترديد با من تو همان جلسه فرمودند که شما وقتی آقای خامنه

  داريد؟ چرا مشکل داريد؟

تو جمع چند نفريمان : اين را احمد آقا ديروز به ما گفتبار سوم احمد آقا،     
داشت " کی ميل سونگ"ای کره بودند و فيلمشان با آقای وقتی آقای خامنه: گفت
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آقای خامنه: من گفتم که احمد آقا گفتند. شد، منظره خوبی بود آنجانمايش داده می
ايشان فرمودند . ظاماين واقعاً خوب آبروئی هستند برای ن. اندای خوب جا افتاده

اين هم حرف سومی است که البته اين را . که واقعاً ايشان شايسته رهبری هستند
کنم، آقای اردبيلی و  آن را که عرض می. کنم با واسطه من از احمد آقا نقل می

اين . من و آقای احمد آقا و آقای نخست وزير تو جلسه بوديم با هم شنيديم
  ».مسموعات ما است

ای وقت برای چند کلمه صحبت کردن می گيرد و میينجا آقای خامنهدر ا    
  :   گويد آيد پشت تريبون و می

اوالً واقعاً بايد خون گريست بحال جامعه اسالمی که احتماالً کسی مثل بنده «  
مسئله . خواهم در باره اين صحبت کنممن حاال اينکه نمی. در آن مطرح بشه

. گفتم من حاال قبالً هم خدمت آقای هاشمی . سی دارداشکال اسا. اشکال فنی دارد
يکی دو هفته قبل از اين که قضيه مطرح بوده و ايشان، من به ايشان گفتم، قاطعاً 

حاال غير از اينکه خود من حقيقتاً اليق اين . چنين چيزی را قبول نخواهم کرد
صالً از اين لحاظ ا. دانيد شايد آقايان هم می. دانممقام نيستم و اين را بنده می

نه رهبری . کند اين قضيه رهبری، رهبری صوری خواهد بود اشکال پيدا می
خوب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسياری . واقعی

اين چه رهبری خواهد بود؟ . حرف رهبر را ندارد. از آقايان حرفم حجت نيست
از . آن حاال هيچی. يا مرجع فعلی حاال شأنی. گويد مرجع قانون اساسی خوب می

خواهد به لحاظ شرعی هم حجيّت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می
خوب اآلن . حرف او عمل کند، بايد او را فقيه و صاحب نظر در امور دين بداند

تو همين جلسه چند نفر آمدند، صحبت کردند، تصريح کردند که بنده صاحب 
نفر تو  ٩ين آقای آذری که اسم بنده را اول بار آوردن اين چطور هم. نظر نيستم
  ».کنند بنده اگر حکم بکنم، ايشان قبول خواهند کرد؟ قطعاً قبول نمی. اين جلسه

باز  .»کنند بعد ازرهبر شدن قبول می«:زنندبعد ازسخنان او، چند نفری داد می
باز چند نفری بدون اجازه گرفتن  »!بعد ازرهبرشدن، نه آقا«: گويد ای میخامنه

 .»خواهيم از شما تقليد بکنيمو ما که نمی« . شهگويند می با يکی دو جمله می
ادامه  خامنه ای .»گويد بحث تقليد نيست، بحث حکم است می«:ایآقای خامنه

پس واليت فقيه نيست، واليت عدول مؤمنين « :و درست هم می گويد دهدمی
اين موقت است و اشکال « :گويند ی دو نفر ديگر میباز امينی و يک »است
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و ادامه » من به هر حال مخالفم« :گويد ای میسرانجام باز خامنه »ندارد
بنده در بحث شورايی و فردی، می خواستم بيايم اينجا صحبت کنم و «  :دهد می

  »کردم که بحث فردی رأی بياورد فکر نمی

خواستم صحبت کنم، من هم من هم می«  :گويد در اينجا آقای رفسنجانی می   
حاال . نظرم به شورا بود ولی وقتی اکثريت گفتند فرد، ديگر جای صحبت نيست

ای صحبت کردند، دو جمله هم من صحبت چون آقای خامنه. گيريمما رأی می
ای از جوانی توی مدرسه خدمتشان بوديم تو بحثها اوالً ما با آقای خامنه: کنم

ما واقعاً . شهشه، مسائل عمده مطرح میميشه مسائل مطرح میحاال ه. بوديم
اما . دونيم، صاحب نظر جدی در مسائل فقهیای را صاحب نظر میآقای خامنه

نه اينکه ايشان رفته اند و مسائل را استنباط کرده يعنی اگر اآلن يک مسئله 
د، با همان اجتماعی برای کشور مطرح بشه و ايشان بخواهند نظر فقهی پيدا بکنن

روش سنتی نه، مشکل با يک مقدار کار کردن با يک مقدار کمک گرفتن از 
کسانی که منابع را چون دقت ممکنه نداشته باشند، کمک کنند برای پيدا کردن 

در اينجا يکی در حين صحبت  ».توانند به نظر برسندايشان می. مصاديق
 ».ای گفتند صالحيت ندارندخود آقای خامنه«: گويد زند و میرفسنجانی داد می

ديگه نمی! ای نهآقای خامنه. نبايد بگويند ديگه! نه«: دهد رفسنجانی پاسخ می
کسانی که با رهبری آقای . کنيمگيريم و بحث هم نمیما حاال رأی می. تونند

ای تا رفراندوم، البته اين موقت است دائمی نيست، تا آن موقع موافق خامنه
نفر ايستاده  ۵۶. شهموقت گفتم ولی اعالم نمی!. بشماريد. ندهستند، قيام بفرماي

  »)مخالف(نفر نشسته اند ١۴، )موافق(اند 

ای مجتهد که آقای خامنهسخنان هاشمی رفسنجانی نيز صريح است بر اين    
اين ديگه  !!است به نظر برسدتوانسته می» با کمک گرفتن«است و نبوده 

طلبه های  ديگری هم با کمک گرفتن  می توانند به نظر .  خيلی خنده دار است
  .برسند

ای توسط خيمه شب بازی از پيش طراحی شده، رهبرکردن آقای خامنه  
انسان مبهوت می.  کندشورای خبرگان رهبری، انسان را مات و مبهوت می

ای و احمد رفسنجانی، خامنه شود از اين همه حقه بازی ودوز و کلِک که باند
 ۵۶اين باند سه نفره بکنار، اين . اندکردن قدرت، در کارآورده آقا برای قبضه

اند، آيا جز فقيه قدرت پرست نام ديگری ای دادهنفر فقهايی که رأی به خامنه
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فقيهی هم که رأی منفی دادند، موافق نوار  ١۴شود، به آنها داد؟ و آن  می
آقای رفسنجانی، موحدی کرمانی و بعضی ديگر از حاضران سخنان (منتشره، 
ها و مردم تأکيد   بر مخفی کردن محتوای جلسه و مذاکرات از رسانه) در جلسه

شما فقهايی که رأی منفی داديد چرا نگفتيد در مجلس خبرگان . اندداشته
رهبری چه گذشته است؟  چرا، نه آن زمان و نه بعدها، حقايق را به مردم 

ً هستيدنگفت بر . يد؟ آيا شما شريک در جرم بزرگ باند سه نفره نيستيد؟ قطعا
آيا تمامی اين . شما است که توبه کنيد و عمل نادرست خود را جبران کنيد

اند، و حتی فقهايی که شاهد اين همه دروغ و تزوير و حقه و قلب حقيقت بوده
اند، اينها فقهای دهای رأی دابه آقای خامنه» واليت عدول مؤمنين« تحت عنوان

  . عادل هستند؟  قطعاً نيستند و فقهای بنده قدرت وعمله ظلم و ستم اند

معلوم کرده بود قرار  ای، وقتی دما سنجاگر اندکی در صبحت آقای خامنه     
بر رهبری او است و برای خود وی هم مسّجل شده بود طرح باند سه نفره 

خواهد نشست، دقت کنيم، نکات است و وی بر کرسی رهبری  متحقق شده
. بسيار گويا و رازهای ناگفته از طرح باند سه نفره بر ما آشکار خواهد شد

است گزينش خالف قانون اساسی کسی که مشروعيت شرعی و قانونی نداشته 
  : گونهاست؟ بدينو ساير امور ناگفته، چگونه ممکن شده

واقعاً بايد خون گريست «حتی اگر احتمال هم داده شود که او رهبر شود، -١
  »  بحال جامعه اسالمی که احتمال رهبری کسی مثل بنده در آن مطرح بشود

  ».اشکال اساسی دارد. اشکال فنی« ای به رهبریانتخاب آقای خامنه -٢

ورای و آقايان عضو ش» .اليق اين مقام نيست« کند  خود اعتراف می -٣
  . دانند که او اليق اين مقام نيسترهبری می

رهبری صوری « کندکه انتخاب من برای رهبری وی به درستی اشاره می -۴
خوب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه ازلحاظ . نه رهبری واقعی. خواهد بود

   ».حرف رهبر را ندارد}حکم{.شرعی برای بسياری ازآقايان حرفم حجت نيست

گويد  قانون اساسی خوب می« انتخاب مخالف قانون اساسی استاين  - ۵
او و همه ديگر اعضای آن  ».آن حاال هيچی. حاال انشائی يا مرجع فعلی. مرجع

  :  اشکال اساسی تر اينکه. ها را ندارددانند که او هيچ يک ازصالحيتمجلس می
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ود زيرا خ. خود واقف است که از لحاظ شرعی هم اشکال اساسی دارد -۶
خواهد به حجيّت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می«  گويد می

خوب اآلن . حرف او عمل کند، بايد او را فقيه و صاحب نظر در امور دين بداند
تو همين جلسه چند نفر آمدند، صحبت کردند، تصريح کردند که بنده صاحب 

  .و اين عين حقيقت است ». نظر نيستم

. استدهد که رهبر کردن او قبالً طراحی شده  لو میاو : از همه مهمتر -٧
يکی دو هفته قبل از اين که . گفتم  من قبالً هم خدمت آقای هاشمی«  :گويد می

ً چنين چيزی را قبول  قضيه مطرح بوده و ايشان، من به ايشان گفتم، قاطعا
  ».نخواهم کرد

ت رهبری نبايد از او پرسيد شما که خود چنين آگاه هستيد که صالحي -٨
ً چنين چيزی را قبول «ايد که نداريد، و خود هم به آقای رفسنجانی گفته قطعا

است که با وجود صالحيت در اين فاصله چه چيز تغيير کرده ، ».نخواهم کرد
نداشتن، رهبری را قبول کرديد؟ دليلی جز اجرای طرح به انحصار در آوردن 

  قدرت دارد؟

که از قبل رهبر با وجود آن: شوددراينجا، اين سئوال اساسی مطرح می    
است، چرا بر زبان اواعترافاتی جاری ای طراحی شده بوده شدن آقای خامنه

  :ای، جستهای آقای خامنهتوان در گفتهشود؟ دو علت را می می

لزم به اينکه وقتی او بر کرسی رهبری تکيه زد، رأی دهندگان خود را م :يکم
هر اقدام او را تصديق کنند و حق مخالفت با موضعی که او می. اطاعت ببينند

يک از  دهند که هيچدانند بکسی رأی میچون می. گيرد را از خود سلب کنند
ها را ندارد، در علن، او را صاحب همه صالحيت ها بشناسند تا کسی صالحيت

ه نداشتن صالحيت، چرا به او نگويد با وجود عدم صالحيت و اعتراف خود او ب
چرا که بيعت عالمان با جاهل، روا . اين رأی از قماش بيعت نيست. رأی داديد

او و هاشمی رفسنجانی رأی دهندگان را در . از قماش سرسپردگی است. نيست
بودند، ناگزير از تن  موضع سرسپرده قرار داده و با جّو ارعابی که ايجاد کرده

به اين دليل، از آن روز تا امروز، مجلس . انددهدادن به سرسپردگی کر
کند و در تابعيت محض از خبرگان، خود را تحت و نه فوق رهبر تعريف می

  .ای استآقای خامنه
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ای کرد که چون آقای خامنه نظر به اينکه آقای رفسنجانی فکر می: دوم
از ني» کمک« شود که او بهضعيف است و در مجلس خبرگان هم بنابراين می

در . دارد، پس، او برای هميشه در اختيار هاشمی رفسنجانی خواهد ماند
حقيقت به نيابت از او حکم خواهد راند و او بيشتر از موقعيتی که دوران آقای 

های بخاطر آلودگیآقای هاشمی رفسنجانی . خمينی داشت را پيدا خواهد کرد
توانست بعنوان رهبر نمیخود را ای، ها ی آقای خامنهبسيار بيشتر از آلودگی

به اين علت که فکر می کرد، خامنه ای در اختيار اوست، او را به . بقبوالند
    .مقام رهبری رساند

دانست که در دو دوران رياست ای هم اين حقيقت را میاما آقای خامنه     
جمهوريش، آقای خمينی نگذاشت که او از اختيارات رياست جمهوری  مقرر 

. نگذاشت نخست وزير را خود انتخاب کند. ساسی، برخوردار شوددر قانون ا
حال در جمع شورای خبرگان رهبری، . هر دو بار نخست وزير به او تحميل شد

هم : گفتاز اينرو، بايد دو پهلو سخن می. شدخود او بعنوان رهبر تحميل می
شود  گفت بايد مطمئنداد که اهل همکاری است و هم میخود را کسی جلوه می

که هوش آقای هاشمی عجب اين. که حکم او را همگان خواهند پذيرفت
. يابددر نمی را ایرود و او معنی اتمام حجت آقای خامنهرفسنجانی بخواب می

گويد قدرت قابل تقسيم نيست و اگر او ای میتوانست بفهمد که خامنهوگرنه می
ه خورداحمد آقا نيز اين رو دست را . دکنرا با کسی تقسيم نمیرهبر شود، آن

  .  است

ای نه مرجعيت پشت هم اندازی که آقای رفسنجانی بود، دانست آقای خامنه   
آن . حاال شأنی يا مرجع فعلی« دارد و نه مرجع است و نه حتی به قول خودش

ای، آيت هللا ای نوشت خامنهاو يک روز بعد از رهبرشدن خامنه» . حاال هيچی
، يک روز بعد از ۶٨خرداد  ١۵وی دوشنبه . ست، چه رسد به مرجعهم ني

در .]ن.خبرگان [با بعضی از اعضای هيأت رئيسه «   :رهبر کردن وی، نوشت
باره به کار بردن عنوان آيةهللا به جای حجةاالسالم والمسلمين مشورت کردم؛ 

  )    ١١٠(» .موافقت داشتند

ای، به بيعت کردن با خلفای ای خامنهاگر بشود مقايسه کرد، رهبرکردن آق    
کار بيعت کنندگان، بعد از بيعت،  تمام . مانداموی و يا عباسی و عثمانی می

گونه بيعت را سرسپردگی و که شيعه، براين اساس گرفت که آناال اين. بود
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  .     دانستخالف اصل می

از آقای خامنهآقای رفسنجانی : برمبا ذکر اين نکته بحث را به پايان می    
زيرا غير تصدی . ای بمراتب مقصرتر و مسبب وضعيت امروز ايران است

عملی دوران سياه ده ساله، کاری کرد که جريان جبری بدتر شدن بد ادامه پيدا 
ای پشت تريبون رفت و آن حقايق را در باره خود گفت که آقای خامنهبا آن. کند

داد، کارگردانی آقای رأی نمی و اگر جو ارعاب نبود، آن مجلس هم به او
گويم مسئول بنابراين وقتی می. هاشمی رفسنجانی، سبب شد که او رهبر شود

اول تمامی جنايات و فسادها انجام گرفته و خسارات وارده به کشور، در طول 
ای، آقای هاشمی رفسنجانی است، بنا بر اسناد دوران رهبری آقای خامنه

او نه تنها با جعل و تزوير و دروغ و دغل . مامنتشره، خالف حقيقت نگفته
ای را بر کرسی رهبری نشانده است، بلکه تا مرگ، نيز حقيقت را آقای خامنه

و نيز فقهايی که به رهبری آقای خامنه. داشته استاز مردم ايران پنهان نگاه 
است، نه تنها مؤمن عادل نبوده» واليت عدول مؤمنين« :ای رأی دادند و گفتند

اند که، با تن دادن به زبونی، او را بر کرسی رهبری ند بلکه کذّابانی بودها
واليت عدول  « ،»واليت عدول مؤمنين«است که به جای  حق اين. اندنشانده
   .است واقعيت جسته» کذّابان

  

ای خامنه شدن رهبر از بعد جريان  
و حذف احمد جريان بعد از رهبرشدن آقای خامنه ای و جا انداختن وی       

خامنه ای، و سد کردن فعاليت خط سه و  -احمد آقا  - آقا از باند هاشمی
  راديکالها، و خنثی کردن و خنثی يا  مهار کردن آيت هللا منتظری به ترتيب  در

خامنه  جا اندختنو کردن منتظریمهارو  خنثی،مخالفين سد کردن حرکت-١
  ای 

  چگونگی دست به سر کردن احمد آقا -٢

آقای هاشمی رفسنجانی و راهنما به چپ زدن و به راست چرخيدن، پی  -٣
  .گيری می شود
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 جا و منتظری کردن مهار و خنثی ،مخالفين  حرکت کردن سد  - ١ 
ای خامنه انداختن  

  

بعد از جلوس آقای خامنه ای به تخت شاهنشاهی و انتخاب آقای هاشمی      
رفسنجانی  به رياست جمهوری که ظاهراً تمامی اقتدار قوه اجرائيه کشور در 

و به گمان وی چون او آقای خامنه ای را . دست رئيس جمهور جمع شده است
فت و بر تخت سلطنت نشانده، کار به روال زمان آقای خمينی پيش خواهد ر

آقای هاشمی غافل از اين است اما . در دست او باقی خواهد ماندهمچنان امور 
که  با قانون اساسی تجديد نظر شده  که در آن رهبر فوق قانون قرار گرفته و 

مستقيم و غير مستقيم در دست دارد و اهرمهائی هم  رادو قوه قضائيه و مقننه 
شده، همآهنگ کننده سه قوه و در برای کنترل قوه مجريه در اختيارش گذاشته 

هر موردی حرف آخر با اوست، افزون بر اينکه فرماندهی نيروهای مسلح و 
صدا و سيما را نيز در اختيار دارد، بنابراين  به لحاظ اين قانون ريش و قيچی 

و پس از تثبيت رهبريش  اين قانون او را قادر می سازد در .  در دست  اوست
کم افراد خود را  در رده های مختلف اداره لشکری و صورتی که بخواهد کم 

کشوری و همچنين سازمانها و نهاد های مختلف در جهت اقتدار و يک کاسه 
نظر به اينکه نظام ديکتاتوری وقانون  -و. کردن قدرت در دست خود بگمارد

او همين کار را  -قدرت ساز و کار خود را دارد و دوست و دشمن نمی شناسد
  .می کند

علت اينکه  آقای هاشمی رفسنجانی از امر قدرت غافل می شود، از جمله     
چون  در طول دوران آقای از واقعيات کور می کند و دوم  اينکه قدرت انسان را

خمينی کليه امور در يد اقتدار او بنام خمينی بوده و آقای خامنه ای را هم در 
با نظر آقای داشته ولی  اختيار داشته و اگر هم او در جاهائی نظر ديگری

و فکر می کرده که .  نکرده و بلکه آن را پذيرفته است هاشمی  مخالفت جدی
از اين  حال هم مسئله بر همين منوال پيش می رود، و نمی توانسته به غير

 ١۴ارگردانی امور را در دست داشته و در همان روز نظر به اينکه ک.  فکر کند
امنه ای بر کرسی رهبری نشانده می شود، در خرداد و بعد از اينکه آقای خ
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يکشنبه . همان روز رهبربه ديدار ويا حضور آقای هاشمی رفسنجانی می رود
آيت هللا خامنه ای آمدند، برای شيوه انجام وظايف رهبری با «، ٦٨خرداد  ١٤

قرارشد احکام انتخابات يا انتصابات امام را ايشان تأييد کنند . هم صحبت کرديم
تصميمات مهم . شد به صدا و سيما بگويم بهای الزم را به موضوع بدهد و قرار

  :و بنا به اين گزارش) ١١(».را با هم گرفتيم

  برای شيوه انجام رهبری در شورای دو نفره با هم صحبت می کنند -الف

احکام انتخابات يا « شيوه رهبری اين می شود که  آقای خامنه ای   - ب
  .تأييد کند که به قوت خود باقی باشد »انتصابات امام را 

ديگر  به اتفاق گرفته می  »تصميمات مهم « در اين شورای دو نفره،  - ج
  .اينکه آن تصميمات مهم  چيست؟ از آن سخنی به ميان نمی ايد. شود

آمده بر شدت غفلتش  ايشان اينکه رهبر در اولين جلسه دو نفره، خدمت  
آقای .  اصالً فکر نمی کرده است» م چه زايد سحربگذار تا ببيني«  افزوده  و به

که همه چيز  وی خامنه ای هم آگاهانه از چنان غفلت و يا کوشش در خام کردن
مثل گذشته در اختيار او است، در جهت تثبت اقتدار خويش  و با پشتيبانی و 
همياری و حذف دشمنانش، با دست آقای هاشمی  به شرحی که در زير می آيد، 

   .است کرده عمل می

عدم آمادگی خود،  ٧/١/٦٨اين درست است که مرحوم منتظری در نامه      
واز آقای خمينی   از قائم مقامی رهبری به آقای خمينی ابراز داشتهخود را 

خواسته که اجازه دهند، تدريس و فعاليتهای علمی خود را در حوزه علميه در 
و . خمينی اشتغال داشته باشد خدمت به اسالم و انقالب زير نظر رهبری آقای

، در پاسخ به آقای منتظری، ضمن ٨/١/٦٨در نامه در نامه  آقای خمينی هم در
 « تشکر و قبول عدم آمادگی آقای منتظری از قائم مقامی خطاب به ايشان که

من صالح شما و انقالب را  «: و می افزايد که  »شما حاصل عمر من بوده ايد
در اين می بينم که شما فقيهی باشيد که نظام و مردم از نظرات شما استفاده 

جنابعالی ان شاء هللا با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می « و» کنند
بنابر اين آقای خمينی مرجعيت آقای منتظری را  مورد تأييد و تثبيت . ».بخشيد

خطری جدی  برای رهبری آقای خامنه ای در بر داشت،  قرار داده است و اين
زيرا حکومت واليت فقيه که خود بدعت و جعلی در دين است حال بدون 
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و تنها زور عريان می تواند آن را حفظ کند و . مرجعيت هم سست و بی بنياد تر
ما مشاهده می کنيم که آقای خامنه ای نتوانسته بدون به کار گيری اين زور 

پس قبل از هر چيز معضل آيت هللا منتظری که .  درت خود را حفظ کندعريان ق
حال . برای اقتدار آقای خامنه ای  خطری جدی است که بايد به نوعی حل شود

  :با گزارشهای آقای هاشمی رفسنجانی مسئله پی گيری می شود

منتظری کردن خنثی يا مهار  
  

دو سه . رهبری رفتمبعد از نماز به دفتر « ،٦٨خرداد  ١٦سه شنبه     
در زمينه . ساعتی با هم در باره امور کشور و سياست های آينده مذاکره کرديم

قرار شد هفته ای يک بار جلسه دو نفره داشته . های زيادی توافق به عمل آمد
آقای عبدالمجيد ... باشيم که سياست های رهبری و اجرائی را همآهنگ کنيم

گفت که با رهبری آقای خامنه ای مخالفت  معاديخواه آمد و از وجود عناصری
می کنند و بنا دارند که آن را موقت معرفی کنند، تا در اين فرصت با تماس با 

سازندگی و بازسازی، (» .اعضای مجلس خبرگان، شايد بتوانند بعد کاری کنند
 .)١٥٨و١٥٧ص

ی گفت آقای منتظری با رهبری آقا. آقای ابراهيم امينی آمد«  ،٦٨خرداد  ١٨
گفتم تالش کنند که تأييد کنند و متقابالً ما . خامنه ای مخالف است و تأييد نمی کنند

آقای دمحم عبائی خراسانی و آقای مرتضی بنی . روی مرجعيت ايشان کار کنيم
همين را گفتند، عالوه بر اينکه اگر نشد می توانيم آقای دمحم علی . فضل آمدند

بر ميت را حتی در مسائل عمل نشده جايز اراکی را مرجع معرفی کنيم که بقاء 
 .).١٦٢سازندگی و بازسازی، ص (» .می دانند

در اين گزارش کامالً آشکار است که بحث حق و : است که توجهقابل     
حقوق و مرجعيت واقعی دينی در کار نيست بلکه بحث از يک مرجع صوری و  

ی خامنه ای را تأييد بده و بستان سياسی است که اگر آقای منتظری رهبری آقا
نکرد، با چماق قدرت مرجع ديگری را برای جامعه و حکومت معرفی کنند و 

  . برای اين کار به دبنال آقای اراکی می روند

از قم برای مسأله مرجعيت و رهبری و آمادگی آيت هللا « ، ٦٨خرداد  ٢٠ 
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و تأييد نمايندگان دمحم علی اراکی برای تأييد رهبری خامنه ای و بقاء بر تقليد امام 
 .)١٦٤سازندگی و بازسازی، ص (» .امام آمدند

ی را بنا به اين گزارش آقای اراکی آماده است که رهبری آقای خامنه ا       
حتی در مسائل عمل «  ميت فتوای  بقاء بر تقليدتأييد کند و نياز آنها را به 

بقای . اعالم داردهم  قای خمينی راتأييد نمايندگان آ برآورده سازد ورا  »نشده 
آقای خمينی انجام داده به قوت خود باقی  هر آنچه ميت يعنی اينکه بر تقليد

البته مرسوم بوده که بعضی از  . و می شود از مرده او هم تقليد کرد است
جايز  ميت در مسئلی که قبالً  آن را انجام می داده اند، مراجع که بقای بر تقيد

 ن را به تمامی امورولی اينها آ. امور جاری و جديد    در  ونه می شمرده اند،
ً بدعتی در بين مراجع محسوب می شود  –گذشته و حال و آينده    -که تقريبا

ر است و سال دارد، ک ١٠٠آقای اراکی باالی اما  نظر به اينکه . تسری داده اند
چشمش هم به خوبی نمی بيند، و سرشته امورش هم به دست آقازاده اش می 

آقای اراکی بعنوان شخصيتی که در انقالب و : اشد، و از همه مهم تر اينکهب
نبوده و فقيهی منزوی و کناره باشد پيروزی آن نقش مهم و  قابل ذکری داشته 

و آنها همچنان در نگرانی . نشين بوده است، مشکل آنها را نمی تواند حل کند
  .     به سر می برند

آمد و ] نماينده خمينی شهر اصفهان[ديان فرآقای دمحم سعي«  ،٦٨خرداد  ٢٢
برای آينده آيت هللا منتظری اظها ر نگرانی کرد و گفت نوعی آمادگی همکاری 
و همآهنگی در ايشان به وجود آمده  و نظر من و سياست نظام را در باره ايشان 

و گفتم نظر من اين است که ايشان رهبری آيت هللا خامنه ای را تأييد کنند . پرسيد
ما هم متقابالً کمک کنيم که رفته رفته وضع ايشان عادی شود و مرجعيت آينده 

آقای سيد حسين موسوی تبريزی هم آمد و برای جبران مشکل . ايشان آسيب نبيند
سازندگی (» .آيت هللا منتظری چاره جوئی کرد؛ همان راه حل را به ايشان گفتم

ود که با تأييد آقای خامنه در اين فراز مشاهده می ش.) ١٦٧و بازسازی، ص 
ای اينها هم کمک به مرجعيت ايشان می کنند و در حقيقت می گويند، که 
مرجعيت بايد آلت فعل رهبری سياسی باشد و در غير اين صورت مرجعيت بی 

قبل از ادامه مسئله آقای منتظری به تأييد آقای گلپايگانی که در حکم . مرجعيت
 پاشاه مأذون است می پردازم

با رهبری در باره اصالح قانون اساسی و متن تلگراف « ، ٦٨خرداد  ٢٢
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سازندگی و بازسازی، ص (» .ايشان به آيت هللا گلپايگانی تلفنی مشاوره کردم
١٦٧ (. 

آقای خامنه ای به مناسبت فوت آقای خمينی، پيام تسليتی به آيت هللا 
 :گلپايگانی ارسال کرده است که بخشی از آن به شرح زير است

حضرت آيت هللا العظمی آقای گلپايگانی، مرجع عاليقدر، دامت برکاته، با « 
اينجانب ضمن عرض تسليت اين مصيبت بزرگ به پيشگاه ...سالم و تحيت

و به آن جناب و به همه )  ارواحنا فداه و عجل هللا فرجه( حضرت ولی عصر
مسئلت می کنم حوزه های علميه و علمای اعالم ، توفيقات الهی را برای همگان 

 .) ١٦٧سازندگی و بازسازی، ص (» سيد علی خامنه ای. و ملتمس دعا هستم

آيت هللا گلپايگانی هم در پاسخی به پيام تسليت آقای خامنه ای  که  حکم     
 :متن پيام چنين است. پادشاه و يا رهبر مأذون را دارد، برای ايشان ارسال کرد

جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمين آقای حاج سيد علی خامنه ای رهبر « 
جمهوری اسالمی ايران، دامت برکاته، با سالم و تسليت متقابل آن جناب، دوام 
تأييدات جنابعالی را در مقام خطير رهبری جمهوری اسالمی ايران از خداوند 

ً جلب رضايت حضرت بقية هللا ا. متعال خواهانم رواح العالمين له الفدا و قطعا
. رعايت کامل موازين شرعيه، مالک اقدامات و تصميمات آن جناب می باشد

توفيق همگان را در خدمت به اسالم و مسلمين از حضرت باری جل و عال 
  .) ١٦٧سازندگی و بازسازی، ص (»  مسئلت دارم، دمحم رضا گلپايگانی 

رهبری آقای » اقدامات و تصميمات مالک« در اين پيام آيت هللا گلپايگانی    
» رعايت کامل موازين شرعيه « خامنه ای را به عنوان رهبر سياسی منوط به

يعنی وقتی » پادشاه مأذون«: به اين می گويند یو در عرف دين. کرده است
شخصی نظير آقای گلپايگانی که در جامعه و مراکز علميه دينی به عنوان آيت 

شناخته شده است و به کسی نظير آقای خامنه ای که د تقليهللا العظمی و مرجع 
رهبری سياسی را در دست دارد ولی در مراتب علمی دينی مرجع نيست و  

اقدامات و تصميمات شما چنين پاسخی می دهد، يعنی اينکه  مادون خود او ست
در غير اين صورت او . بايد با رعايت کامل موازين شرعيه همراه باشد

البته آيت هللا گلپايگانی چندی . در مورد او اجرا خواهد کرد دستورات شرع را
بعد مرحوم شدند و خيال اينها از بابت مزاحمت و يا گرفتاری که ممکن بود 
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کمی باالتر، طرح رهبری مرحوم گلپايگانی و مذاکره . برايشان بسازد، رها شد
وضعيت آقای  حال ببينيم. با ايشان و پاسخ آن مرحوم به آنها، نکاتی آورده شد

 منتظری در اين رابطه چگونه است؟

نامه آيت هللا منتظری . آقای غالمحسين نادی نجف آبادی آمد«، ٦٨خرداد  ٢٣
که ايشان رهبری ايشان را تأييد کرده، به اميد  به آيت هللا خامنه ای را آورد

از نظر نظام نسبت . اينکه آقای خامنه ای جواب بدهند و در رسانه ها پخش شود
نظر خود و رهبری را در خصوص تمايل به اصالح گفتم . به ايشان سئوال کرد

و شرحی از جريان های گذشته دادم که در هر مرحله تالش کرده ام که آقای 
شب با رهبری تا ساعت ده و نيم مذاکره ... منتظری در مقابل امام قرار نگيرد

ترکيب دو شورا و نامه داشتيم در باره شورای افتاء و شورای مشاوران ايشان و 
آقای منتظری و جواب آن و مسائل شهريه طالب و مقّر رهبری و سياست های 

ً اتفاق نظر داشتيم سازندگی و (» .اقتصادی و فرهنگی مذاکره کرديم؛ نوعا
 .)١٦٩و١٦٨بازسازی، ص 

با آيت هللا خامنه ای در باره جواب به تأييد آقای منتظری «  ،٦٨خرداد  ٢٥
شب تلويزيون نامه و جواب مربوطه به آقای ... مذاکره و تصميم گيری شد

گفت که تلفن های زيادی . از آقای خامنه ای علت را پرسيدم. منتظری را نخواند
نشر در مبنی بر گله و شکايت به دفتر شده، استخاره کرده و تصميم به عدم 

 .)١٧١سازندگی و بازسازی، ص (» .تلويزيون گرفته اند

مرحوم منتظری در پاسخ به اين سئوال که علت ارسال پيام به آقای خامنه     
يکی از آقايان معروف که با من آشنا بود آمد «: ای چيست؟  چنين  می گويد

فاوت باشيد اينجا و مصر بودکه شما به ايشان پيام بدهيد و صالح نيست شما بی ت
ً ايشان هم جواب خواهند داد و بسياری ا د و ومی ش ز چالشها برطرفو قاعدتا

مخالفين شما در اهداف شومی که دارند و شما را برای رسيدن به آن کنار زدند 
شکست خواهند خورد ، و باالخره من برحسب مصلحت انديشی ها و حفظ 

نخواندند و گفته شد ايشان  وحدت پيامی دادم ولی جواب ايشان را در تلويزيون
گفته اند به من تلفنهای زيادی شده که چرا جواب دادی و من استخاره کردم بد 

پيام آيت هللا متن از  و اما ) ١١٢(».آمد جواب را بخوانند، والعهده علی الراوی
  :منتظری به خامنه ای
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» ﷽  

ای حاج سيد علی خامنه ای رهبر جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمين آق 
 منتخب جمهوری اسالمی ايران، دامت برکاته

پس از سالم و تحيت و تسليت به متاسبت ضايعه جبران ناپذير و مصيبت 
عظمای عالم اسالم، ارتحال روح خدا پيشوای عاليقدر آزادگان و مستضعفان 
جهان بنيان گذار جمهوری اسالمی ايران قائد عظيم الشأن حضرت آيت هللا 

کاری و که به همه جهانيان درس فدا )قدس سره الشريف(العظمی امام خمينی 
از خداوند قادر متعال و مستکبران را آموخت،  مبارزه و قيام در برابر طاغوطها

مسئلت می نمايم جنابعالی را که فردی اليق و متعهد و دلسوز و در دوران 
مبارزات و انقالب تجربه ها آموخته و همواره مورد حمايت رهبر بزرگ 

ه مجلس خبرگان به انقالب بوده ايد، در انجام مسئوليت خطير رهبری ک
موفق شويد به کشور و ملت  انشاء هللالی محول نموده است، ياری نمايد تا جنابعا

مسلمان ايران که در راه تحقق اهداف و آرمانهای انقالب اين همه فداکاری از 
و سازنده ای  خود نشان داده و با همه وجود در صحنه باقی است خدمات شايسته

در تقويت کشور و پيشبرد  ت نه شرقی و نه غربیانجام دهيد و با حفظ سياس
مبانی و موازين شرع مبين کوشش فرماييد و دشمنان خارجی و داخلی اسالم و 

  کشور را از هر جهت نا اميد و مأيوس نمائيد

در مسائل مهمه و سرنوشت ساز، مشورت با حضرات آيات عظام  انشاء هللا  
والسالم . مورد توجه خواهد بود و علمای اعالم  و شخصيتهای متعهد و آگاه

رهبری آقای ) ١١٣(»حسينعلی منتظری ٢٣/٣/٦٨عليکم و رحمه هللا و برکاته 
در « خامنه ای در اين پيام هم منوط و مشروط به اين است که آقای خامنه ای 

با حضرات آيات عظام  و علمای «  مشورت را» مسائل مهمه و سرنوشت ساز 
مورد توجه قرار دهد و در غير اين » و آگاه اعالم  و شخصيتهای متعهد 

متن پيام نشان می : توجه شد که .صورت از نظر او رهبريش مشروعيت ندارد
ً شبيه به پيام آيت هللا  دهد که پيام مرحوم منتظری به آقای خامنه ای تقريبا

 .گلپايگانی که حکم پادشاه و يا رهبر مأذون را داشت، دارد

شب با رهبری تلفنی در باره جواب به آقای منتظری «  ، ٦٨خرداد  ٢٤
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سازندگی و بازسازی، (» .قرار شد متنی تهيه و مشورت کنند. صحبت کردم 
آقای خامنه ای در پاسخ به پيام مرحوم منتظری، که بنا به گزارش .) ١٧٠ص 

فوق با آقای هاشمی رفسنجانی مشورت شده، او را به حساب خود از حضرت 
  : صغِر درجه داده اند، توجه شود ،لعظمائی، به آيت هللاآيت هللا ا

 آيت هللا آقای حاج شيخ حسينعلی منتظری دامت برکاته« 

پس از سالم و تحيت،از پيام تسليت به مناسبت ضايعه عظيم جهان اسالم، 
و همچنين از ...ارتحال پيشوای آزادگان و اميد مستضعفان حضرت امام خمينی 

محبت آميز نسبت به اينجانب و تأييد اقدام مجلس محترم  دعای خير و اظهارات
. از خداوند متعال توفيقات جنابعالی را مسئلت می نمايم...خبرگان متشکرم

 ) ١١٤(» سيد عای خامنه ای  ٢٥/٣/٦٨

برای حل مسئله و يا بهتر بگويم حذف منتظری احمد آقا را به کمک گرفته     
مام جمارانی از خط سوم و از ياران احمد و آقايان مهدی کروبی و سيد مهدی ا

 :آقا حتی تا اين اندازه از مطرح شدم آقای منتظری اظهار نگرانی کرده اند

در باره تبادل نامه بين آقای . با احمد آقا مذاکراتی داشتيم«  ،٦٨خرداد  ٢٦
آقايان مهدی ...منتظری و آقای خامنه ای و پخش آن از راديو مالحظاتی داشت

سيد مهدی امام جمارانی آمدند در خصوص مطرح شدن مجدد آيت هللا کروبی و 
 .)١٧٢سازندگی و بازسازی، ص (» .منتظری مالحظاتی مطرح کردند

در باره مسأله آقای . آقای غالمحسين نادی نجف آبادی آمد«  ،٦٨خرداد  ٢٧
خواستار همکاری بيشتر برای عادی شدن وضع ايشان . منتظری صحبت کرد

م قرائت نامه ايشان در تلويزيون اظهار نارضايتی نکرد؛ همين که در از عد. بود
 .)١٧٢سازندگی و بازسازی، ص (» .راديو خوانده شد مهم است

] نماينده ولی فقيه و امام جمعه رفسنجان[آشيخ دمحم هاشميان«  ،٦٨تير   ٢٦ 
 عفت در باره موضع مخالفش با آيت هللا منتظری، بحث هايی با ايشان... آمد

چون آقای دمحم هاشميان مخالف .) ٢٢٦سازندگی و بازسازی، ص (» .داشت
سرسخت آقای منتظری و از جمله کسانی بود که بنا به قول مرحوم منتظری 

ظری بينا بين به ضرر تمن« گفته که چرا او را بازداشت و محاکمه نمی کنند و
قبالً هم ). ١١٥(» ماست، يا بايد رهبر در اختيار ما باشد و يا اصالً نباشد

مشاهده شد که عفت همسر آقای رفسنجانی در مورد مرحوم منتظری چنان با  



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٤٣٧          )جاذ 

کرده که او با عصبانيت خوابيده است و امروز هم در هاشمی اوقات تلخی آقای 
حضور همسر خود، با آشيخ دمحم هاشميان امام جمعه رفسنجان و از بستگان 

 . نزديک آقای هاشمی بحثهائی داشته

از وضع آيت  یمقدار. آقای قربانعلی دری نجف آبادی آمد«، ٦٨شهريور   ١
هللا منتظری گفت و اينکه احساس بطالت می کند و فکر می کند نتيجه مناسب از 

سازندگی و (» .ذخاير وجودی ايشان در حوزه و جامعه گرفته نمی شود
به  ،»از ذخاير وجودی ايشان «  منظور مرحوم منتظری.) ٢٨٥بازسازی، ص 

جنابعالی که يکی « آقای خمينی که به ايشان خطاب کرده  ١٣/٤/٦٧پيام مورخ 
 .  کنايه و اشاره دارد) ١١٦(» .از ذخاير اين انقالب می باشيد

در باره . آقای احمد احمدی از شورای انقالب فرهنگی آمد«  ،٦٨شهريور  ٤
فاء و طالب تحت کيفيت برخورد با آيت هللا منتظری و هم در باره مدرسه دارالش

تربيت مدرس ] دانشگاه[آموزش استفسار کرد و معتقد بود در اختيار مدرسه 
 .) ٢٨٩سازندگی و بازسازی، ص (»باشد

دارالشفای قم که با «  بنا به گفته آقای دری  نجف آبادی و خود منتظری     
هميشه می « و مرحوم منتظری» . ساخته شد...پشتکار و همت آقای منتظری

او خانه . ميليون تومان بدهکارم ٦٠ن بابت خريد زمين های دارالشفا، گفت م
کوچه ی عشقعلی را به آموزش و پرورش بخشيد، اما حاضر به واگذاری دالشفا 

بعد ها حوزه علميه اختيار دارلشفاء را به عهده « ولی) ١١٧(» .نگرديد
 . چوب استبداد و غير شرعیبا البته معلوم است که ، »گرفت

، به ٦٨شهريور  ٣٠در قای عبدهللا نوری وزير کشور آقای رفسنجانیآ    
معتقد است . در مورد آقای منتظری صحبت کرد«  :  ايشان گزارش می کند

ايشان رو به رشد است و نمی شود جلو مرجعيت ايشان را گرفت و بايد مسئله 
و سازندگی (» .قرار شد  در اين باره بحث و تصميم گيری شود. را حل کرد

قرار داشته اند که جلو مرجعيت ايشان  معلوم می شود، .)٣٢٥بازسازی، ص 
 .را بگيرند ولی موفق نشده اند

،  با سياست استقراض از خارج مستقيم ٦٨دی  ١١مرحوم منتظری در    
نامه ای مبنی بر مخالفت با  ٨/١٠/٦٨مخالت کرده وی ابتداء در تاريخ 

شورای اسالمی ارسال کرده و سپس  استقراض خارجی برای نمايندگان مجلس
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به روشن کردن بعضی  ، ضمن سخنرانی مشروحی١١/١٠/٦٨ در تاريخ
مسائل و از جمله مخالفت با استقراض خارجی و عوارض آن برای کشور 

 ١١و حال آقای فالحيان وزير اطالعات آقای هاشمی در)  ١١٨.(پرداخته است
فالحيان وزير اطالعات آخر شب آقای علی «  :، گزارش کرده است٦٨دی 

تلفنی اطالعت داد آقای منتظری امروز در جلسه روضه منزل خود سخنرانی 
با رهبری برای چاره . کرده و با استقراض از خارج اعالن مخالفت نموده است

روز بعد بنا به .) ٤٨٨سازندگی و بازسازی، ص (» .جوئی تلفنی مشورت کردم
جری از وی اجازه می خواهد که گزارش آقای رفسنجانی، آقای مسيح مها

سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی، عليه اظهارات آقای منتظری اختصاص 
 .    دهد که وی او را از اين کار به خاطر عواقب بعدی آن برحذر می دارد

آقای مسيح مهاجری آمد و اجازه خواست که در « ، ٦٨دی  ١٢
ای منتظری پاسخ دهد؛ گفتم به اظهارات آق] روزنامه جمهوری اسالمی[سرمقاله
آقای منتظری حرفهايی زده اند که حاکی از ضعف اطالعات و ضعف . تند نرود

 ) ٤٨٨سازندگی و بازسازی، ص (» محاسبه و دورانديشی است

، در باره اظهارات آقای منتظری مذاکره و تصميم گيری ٦٨دی  ١٦باز در 
، در باره ٦٨دی  ٢٣همچنين در .)  ٤٩٤سازندگی و بازسازی، ص(می کنند 

مسائل آقای منتظری در شورای سه نفره، خامنه ای، احمد آقا و رفسنجانی 
بنا به .) ٥٠٢سازندگی و بازسازی، ص . (بحث و تصميم گيری  می شود

را  ١١/١٠/٦٨گزارش عده ای را  که نوار سخنرانی آقای منتظری در تاريخ 
 .ده اند که آنها را آزاد کنندپخش کرده دستگير کرده اند و آقای منتظری پيام دا

آقای قربانعلی دری نجف آبادی و احمد آقا، پسر آقای منتظری «، ٦٨دی  ٢٤
ايشان برای رفع فشار از افرادی که در . آمدند و پيام آقای منتظری را آوردند

ارتباط با پخش نوار دستگير شده يا می شوند، استمداد کرده و خواستار عادی 
شب آيت هللا خامنه ای به دفتر من . ه های اطالعاتی اندشدن وضع و دادن جزو

سازندگی و (» .در باره مسأله آقای منتظری بحث و تصميم گيری شد . آمدند
منظور از دادن جزوه های اطالعاتی، جزوات .). ٥٠٤و٥٠٣بازسازی، ص

ويژه حاوی اخبار ويژه ای است که ارگان های اطالعاتی و امنيتی تهيه و برای 
 .ملکتی ارسال می کنندسران م
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آقايان احمد جنتی، حسن طاهری خرم آبادی،دمحم مؤمن، « ،٦٨بهمن  ١٠
در باره مسأله آقای منتظری . ابطحی کاشانی و ابراهيم امينی نجف آبادی آمدند

نگرانی اين است که . نظر اين شد که سخت گيری در مورد نشود. بحث شد
برنامه پنجساله، دور ايشان جمع شوند، ولی مخالفان، نظير مسأله اخير در مورد 

 .)٥٣١سازندگی و بازسازی، ص (» .موضوع به رهبری مربوط است

وهاشمی رفسنجانی با هم در  ،  هم آقايان خامنه ای٦٨بهمن  ١٥در     
سازندگی و بازسازی، ص (» .مورد  مسأله آقای منتظری مذاکره  می کنند

عصر « ، ٦٨سفند  ٨که سر انجام با اين معضل چه بايد کرد؟ در.) ٥٣٦
اوضاع قم و مسأله آقای منتظری را توضيح داد و برای حمايت . فرماندار قم آمد

روشن است که .) ٥٧١زسازی، ص سازندگی و با(» .بيشتر استمداد کرد
استمداد فرماندار قم از آقای هاشمی رفسنجانی  به وضعيت قم در مورد 

  .وضعيت رو به رشد و حمايت طالب علوم دينی از آقای منتظری بر می گردد

با توجه گزارشهائی که در فوق آمد، تمام تصميماتی که به وضعيت و      
تا . ردان آن آقای هاشمی رفسنجانی استمهار آقای منتظری بر می گردد، کارگ

پايان هشت ساله رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، با وجودی که آقای 
منتظری را از دسترسی به صدا و سيمای جمهوری اسالمی، مطبوعات، 
نمازهای جمعه، مساجد و حسينيه ها و از اين قبيل اماکن قطع می کنند، و حتی 

که طالب به درسهای ايشان نروند، ولی دست با انواع وسايل  کوشش می کنند 
زدن به اقدام جدی تر را خطر برای خود محسوب می دارند و از آن اجتناب می 
ورزند ولی در دوران هشت ساله رياست جمهوری اصالحات، چنان عرصه بر 

زل و حسينه و نآقای منتظری تنگ و تنگتر می شود که در حمله به دفتر و م
ر ايشان را داشته که موفق که آن مرحوم گفته قصد ترودرس ايشان به طوری 

ند و سرانجام به پنجسال حصر خانگی و قطع همه  امکانات از ايشان نمی شو
  . منجر می شود

با وجودی با کارگردانی آقای رفسنجانی و به کار گيری انواع و اقسام      
از رهبری خلع و خانه  فال احمد آقا، آيت هللا منتظریتوطئه و طرفندها و اغ

با عمل خود و نوشتن خاطراتش و افشای اسناد و مدارک  وی نشين شد، اما
، خامنه ای - احمد آقا  –جنايات آقای خمينی و حلقه اسرارش يعنی باند هاشمی 

آب  به«را  کاری کرد که تا دنيا دنيا است جنايات آقای خمينی و حلقه اسرارش
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و چنان آنها را رسوا کرد که آقای ناطق  »نتوان کردهم پاک و کوثر زمزم
نوری هم نمی تواند افسوس خود را از اين خاطرات و اينکه چرا به آن جوابيه 

آقای ناطق نوری غافل از اين مطلب است که . در خور نداده اند آشکار نکند
اگر بخواهند، آن را واکاوی کنند، جز اينکه بوی تعفنش بيشتر و بيشتر منتشر 

چرا که اعمال انجام شده در حافظه تاريخ و  .ديگری در بر نداردشود، چيز 
جريده عالم همراه با اسناد و مدارکش ثبت و ظبط گرديده است و از بين  رفتنی 

از زبان خودش شنوده  که افسوس خوردن آقای ناطق نوری،بهتر است . نيست
  .شود

ً دروغ که آقای منتظری «  ً با اين کتاب خاطرات بعضا نوشتند، من واقعا
احساس کردم که همان جمله ی امام در مورد ايشان رخ می دهد و اين حرفها 

که البته از روی  –البته در کنار تعلل مسئوولين و بزرگان . قعر جهنمی است
نسبت به عملکرد آقای منتظری مرکز حفظ و  –حسن نيت دچار غفلت شدند 

 انه به اين تعلل ادامه می دهندنشر آثار امام هم تعلل ورزيدند و اآلن هم متأسف

متأسفانه گاهی دستخوش جريانات سياسی می شويم و به دليل ورود حب و 
حب (به قول معروف .  بغض های سياسی و نفسانی، حقايق مکتوم می ماند

کتاب خاطرات ايشان، برای کسی چيزی باقی نگذاشته ) الشیء يعمی و يصم
آقای هاشمی و حاج . قرار داده است بيش تر از همه امام را مورد حمله. است

 »!چرا؟. احمد آقا و ساير بزرگان را کوبيده و مورد حمله قرار داده است
)١١٩( 

 :می نويسد» خيانت بزرگ« وی تحت عنوان

در يکی از شب نامه هايی که طرف داران آقای منتظری پخش کرده بودند، «
بر نمی آمد و همه ی  آمده است که امام در سالهای آخر عمر، کاری از ايشان

بزرگترين خيانت به انقالب و نظام . کارها را احمد آقا به اسم امام تمام می کرد
اين است که در دوره ای از حکومت که ولی فقيه در  رأس امور است، بگوئيم 

معنای اين حرف اين است که در اين . ولی فقيه مشاعر خود را از دست داده بود
در حالی که الطاف خداوند . ت مشروعيت نداشته استمدت، اصالً نظام و حکوم

تبارک و تعالی نسبت به حضرت امام اين بود که تا آخر دقايق زندگی، مشاعر 
از جمله نامه هايی که از ايشان وجود دارد، تصميماتی . او خوب کار می کرد
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 در باره ی قطع نامه، امام نامه ای نوشتند. است که در مورد جنگ اخذ کرده اند
که بخشی از آن برای مردم خوانده نشد و حاج احمد آقا در يک جلسه ی غير 

حضرت امام در . علنی در مجلس، برای نماينده ها و مسئوولين قرائت کردند
، مسئوولين نظامی و فرمانده "مرصاد"اين نامه آورده بودند که بعد از عمليات 

ه دهيد و پيروز شويد، چه سپاه را خواستم و گفتم اگر شما بخواهيد جنگ را ادام
سال جنگ جواب داده است که  ٨چيزهايی الزم داريد؟ فرمانده سپاه بعد از 

سال ديگر وقت الزم است، همچنين نيروی  ٧تانک و  ٣٠٠٠هواپيما و  ٣٠٠
 –حضرت امام از نخست وزير . ارتش دو برابر و نيروی سپاه پنج باربر شود

چه قدر امکان دارد اين بودجه را : " سئوال کردند -جناب آقای مهندس موسوی
در : " پاسخ منفی بود؛ البته فرماندهی وقت سپاه عرض کرده بود". تأمين کنيد

که امام در آن نامه تاريخی خود فر " عين حال، حاضر به ادامه ی جنگ هستيم
 در اين شرايط برای حفظ:" ؛ لذا می فرمايد"اين ديگر شعار است: " مودند

   )١٢٠(»". آبرويم را معامله می کنم و جام زهر را سر می کشم اسالم و انقالب

هاشمی و يعنی  ادامه همکاری اين دوچگونگی حال نوبت آن است که      
با هم  احمد آقا را در زير و حذف دست به سر کردن رابطه با در خامنه ای

 .مطالعه می کنيم

 آقا احمد کردن سر به دست چگونگی - ٢ 
که از سال  تا  فوت آقای خمينی  ۶٠رفسنجانی  که از سال آقای هاشمی     

و انتخاب آقای خامنه ای به رهبری، مهمترين امور را با احمد آقا در ميان می 
و مسائل مهمتر را با احمد آقا ) شورای دو نفره(گذاشت و سپس عمل می کرد 

 )شورای سه نفره(و خامنه ای شور می کرده و با اجرا در می آمده است 
حال  هم  به تصور اينکه آقای خامنه ای بعد از رهبری، مثل خمينی با ) ١٢١(

و دست   آقا احمد -خامنه ای - در حذف احمد آقا از باند هاشمی. او عمل می کند
  .به سر کردنش با هم همداستان می شوند

با توجه با آنچه در مقاله قبل گذشت، از لحظه انتخاب آقای خامنه ای به       
بعد، احمد آقا که در انتظار فرصت برای کرسی رهبری بود، عمالً وظيفه اش 
را خاتمه يافت تلقی کرده و او را چنان دست به سر کرده که بعد از چندی 

قبالً گفته همانطوری که . خودش، صدايش را به گله و شکايت گشوده است
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شد، بالفاصله بعد از فوت آقای خمينی و رهبر کردن آقای خامنه ای، آقای 
هاشمی رفسنجانی و خامنه ای با هم قرار می گذارند که برای رتق و فتق  

و در همان روز  .تمامی امور کشور هر هفته جلسه دو نفره ای داشته باشند
دنبال مسئله جنازه و امور  اعالن فوت آقای خمينی که احمد آقا می بايستی به

آيت « :آن باشد، آقايان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی با هم جلسه می گذارند
قرار . هللا خامنه ای آمدند، برای شيوه انجام وظايف رهبری با هم صحبت کرديم

شد احکام انتخابات يا انتصابات امام را ايشان تأييد کنند و قرار شد به صدا و 
» .فتيمتصميمات مهم را با هم گر. الزم را به موضوع بدهد سيما بگويم بهای

از اين تاريخ به بعد  )،٦٨خرداد  ١٤يکشنبه  ،١٥٢سازندگی و بازسازی، ص(
که گزارشهای آقای هاشمی رفسنجانی منتشر شده است، مرتب  ۶٨تا آخر سال 

 برای چگونگی اداره امور کشور و برخورد با مسئل مبتال به، با هم شورای دو
آبان که احمد آقا گله کرده و  آقای  ١٩نفره تشکيل می دهند و در تاريخ 

حاج احمد آقا از اينکه در جلسه هفتگی من و رهبری  «هاشمی گزارش می کند 
که چرا او را  در جلسات دونفره خود شرکت نداده » . حضور ندارند، گله کرد

ب که قبل و يا بعد از ي، قرار بر شرکت دادن صوری او می گذارند، بدين ترت اند
. جلسه سه نفره بالفاصله جلسه دو نفره طبق روال گذشته بر قرار می شود

شوراهای سه نفره و ازموضوعات و مسائل مطرح شده در  مقايسه مختصری
دو نفره، خود مشخص کننده دست به سرکردن احمد آقا است و ايشان هم خود 

نصبها و بويژه حذف ياران  متوجه اين مسئله بوده و در رابطه با عزل و
نزديک وی و خط سه ازمقامهای درجه اول چون کار ديگری از او بر نمی آيد 

به گله و گله  -و شايد هم خودش فهمده باشد که وظيفه اش خاتمه يافته است  -
بعد از اين توضيح جريان را به ترتيب تاريخ با  .گذاری بسنده می کند

  :پی می گيريمگزارشهای آقای هاشمی رفسنجانی 

  تاريخ ترتيب به گيری پی 
  

دو سه . بعد از نماز به دفتر رهبری رفتم« ،۶٨خرداد  ١۶سه شنبه      
در زمينه . ساعتی با هم در باره امور کشور و سياست های آينده مذاکره کرديم

قرار شد هفته ای يک بار جلسه دو نفره داشته . های زيادی توافق به عمل آمد
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سازندگی و (» .ست های رهبری و اجرائی را همآهنگ کنيمباشيم که سيا
  )شورای دو نفره.) (١۵٨و١۵٧بازسازی، ص

در باره . نيم مذاکره داشتيم شب با رهبری تا ساعت ده و«  ،۶٨ خرداد ٢٣
شورای افتاء و شورای مشاوران ايشان و ترکيب دو شورا و نامه آقای منتظری 

.) ١۶٩سازندگی و بازسازی، ص (» .؛ نوعاً اتفاق نظر داشتيم...و جواب آن و
  )شورای دو نفره(

شام را با هم . شب آيت هللا خامنه ای به دفتر من آمدند«  ،۶٨خرداد  ٢٨
و تا ساعت يازده شب در باره مسائل کشور و سياست های اقتصادی و خورديم 

خوشبختانه در . مذاکره و تصميم گيری کرديم... خارجی و سفر به شوروی و
شورای دو .) (١٧۴سازندگی و بازسازی، ص (» .همه موارد اتفاق نظر داريم

  ) نفره

ت ده و نيم طول شب با آيت هللا خامنه ای جلسه داشتيم که تا ساع«  ،۶٨تير  ۴
ت سپاه و دفاع ادغام ردر بار ه نيروهای مسلح مذاکره و قرار شد دو وزا. کشيد

در باره انتخابات رياست جمهوری و . شوند؛ تصميمات ديگری نيز اتخاذ نموديم
مسائل اقتصادی و سياست آينده و بهره گيری بيشتر از سفر به شوروی مذاکره 

  )شورای دو نفره.)   (٢٠٢سازندگی و بازسازی، ص (» .شد

. شب مطابق برنامه هفتگی با رهبری جلسه خصوصی داشتيم«  ،۶٨تير  ١١
با خرده گيران و آنها که نمی خواهند به بهانه خطر کمرنگ شدن شخصيت امام، 

در باره اعضای دولت آينده . در باره رهبری جديد تبليغات شود، مذاکره شد
  )شورای دو نفره.)   (٢١٠و٢٠٩، ص سازندگی و بازسازی(» .اتفاق نظر بود

به خاطر . بعد از جلسه، با آقای خامنه ای حلسه کوتاهی داشتيم«  ،۶٨تير  ١٨
قرار شد به شورای نگهبان توصيه کنيم . کسالت ايشان جلسه امشب را لغو کرديم

که تعداد بيشتری از نامزدهای رياست جمهوری را ذيصالح معرفی کنند که 
ی دکتر عباس شيبانی را امروز فقط من و آقا. اشته باشدتری دانتخابات جلوه بيش

  ) شورای دو نفره.)  (٢١۶سازندگی و بازسازی، ص (» .صالح معرفی کرده اند

در باره . شب با آيت هللا خامنه ای جلسه خصوصی داشتيم«  ،۶٨تير  ٢٠
» .ترخيص سربازان متأهل و وزرای کابينه مذاکره و تصميم گيری کرديم

  )شورای دو نفره.)  (٢١٨دگی و بازسازی، ص سازن(
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شب با آيت هللا خامنه ای جلسه داشتيم که تا ساعت يازده طول «  ،۶٨مرداد  ٨
» .روی وزرای کابينه به وحدت نظر رسيديم و مجموعه خوبی درست شد. کشيد

  ) شورای دو نفره.) (٢۴٣سازندگی و بازسازی، ص (

تيم که تا ساعت يازده و نيم طول شب با رهبری جلسه داش« ،۶٨مرداد  ١۵
در باره کابينه، ارتش و سپاه، سياست خارجی و اقتصادی مذاکره  و . کشيد

در باره . جلسات مفيدی است و تفاهم کامل بر قرار است. تصميم گيری نموديم
سازندگی و (» .ميم شدقوه قضائيه و شورای نگهبان هم بحث و اتخاذ تص

  )نفره شورای دو.) (٢۶٠بازسازی، ص 

در باره مسأله گرفتن سالح از شوروی . آقای خامنه ای آمد« ،۶٨مرداد  ٢۶
صحبت شد؛ موافقند و قرار شد نيروهای ارتش و سپاه برای آموزش اعزام 

در باره مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشاوران و سياست ها هم . شوند
  ) شورای دو نفره.) (٢٧۵سازندگی و بازسازی، ص (» .صحبت شد

ای آقای هخواسته . شب با آيت هللا خامنه ای جلسه داشتيم...« ،۶٨مرداد  ٢٩
در مورد . در مورد نماز جمعه تا حدودی موافقند. موسوی اردبيلی  مطرح شد

نياز به بررسی دارد و در مورد شورای  ]حوزه علميه قم[شورای مديريت 
مفيد کراتمان در مورد نيروهای مسلح هم مذا.  نگهبان با اصل عضويت موافقند

» .مک کنندرأی اعتماد نمايندگان مجلس به کابينه ک قرار شد ايشان در باره. بود
  ) شورای دو نفره) (.٢٧٩ سازندگی و بازسازی، ص(

. تشريف آوردند.]ن.منزلشان[شب آقای خامنه ای اينجا«،۶٨مرداد  ٣١
ن اينجا و از تميز و مرتب شد. مقداری درباره مسائل جاری کشور مذاکره کرديم

  )شورای دو نفره.) (٢٨٢سازندگی و بازسازی، ص (» .اظهار رضايت کردند

با آقای خامنه ای در دفترم جلسه برای امور جاری « ، ۶٨شهريور   ٢
.) ٢٨٧سازندگی و بازسازی، ص (» .لشکری و کشوری و مسائل کابينه داشتيم

  ) شورای دو نفره(

مقداری در باره وضع کابينه . شب با رهبری جلسه داشتيم«   ،۶٨شهريور  ۴
در مورد آقای موسوی . و نحوه برخورد راديکال ها با پيام رهبری مذاکره شد

اردبيلی صحبت شد و عضو جديد شورای نگهبان که قرار شد آقای غالمرضا 
پيام دبير کل سازمان ملل در باره گروگان ها و آمريکائی ها و .. رضوانی باشد
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صوص مسائل نيروهای مسلح و سياست اقتصادی و در خ. جواب خودم را گفتم
سازندگی و (» .خارجی مذاکره شد؛ اين جلساتمان خيلی مفيد و کارساز است

  ) شورای دو نفره.) (٢٩١و٢٩٠، ٢٨٩بازسازی، ص 

در باره مهندس . فتر من آمدندشب آيت هللا خامنه ای به د«  ،۶٨شهريور  ١٢
به عنوان [ آقای خامنه ای می خواهند. موسوی و بنياد جانبازان مذاکره شد

با قيد زمان سه سال نصب کنند و آقای موسوی حاضر ] رئيس ستاد جانبازان
آقای خامنه ای بنا . در باره آينده ارتش و سپاه بحث شد. نيست با قيد زمان بپذيرد

اد کل نيروهای مسلح آقای دکتر روحانی را به عنوان ست دارند در حکمی
من هم . مشترک تجديد حيات کند و آقای روحانی موافق نيست بنويسند که ستاد

در باره اعضای مجمع تشخيص . با ايشان بحث کردم؛ قانع نشدند. موافق نيستم
» .مصلحت و تکميل اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی هم مذاکره شد

  )شورای دو نفره.) (٣٠٣و٣٠١سازندگی و بازسازی، ص  (

در باره نيروهای مسلح، .  خامنه ای جلسه داشتمشب با  آيت هللا« ، ۶٨مهر  ٢
سياست خارجی و جناح راديکال و امور ديگر جاری کشور مذاکره و تصميم 

آقای خامنه ای از يکنواخت شدن زندگی اش گفت؛ بنای تنوع بيشتری . گيری شد
شورای دو .) (٣٣٢سازندگی و بازسازی، ص (» . در برنامه های کاری دارند

  )نفره

در . تا ساعت ده و نيم آنجا بودم. به دفتر آيت هللا خامنه ای رفتم«  ،۶٨ر مه ٩
باره مسائل جاری کشور، مسائل روحانيت، مجلس و قوه قضائيه مشاوره و 

  )شورای دو نفره.) (٣۴٢سازندگی و بازسازی، ص (» .تصميم گيری داشتيم

ه آثار سفرم و در بار. شب با آيت هللا خامنه ای جلسه داشتيم«  ،۶٨مهر   ٣٠
تفاهم کامل برقرار . برنامه های اقتصادی و مسائل سياسی کشور مذاکره داشتيم

  )شورای دو نفره.) (٣٨٢سازندگی و بازسازی، ص (» .است

در باره . آيت هللا خامنه ای در دفترم مهمان من بودند«  ،۶٨آبان  ٧
شورای خوئينی ها، عضويت احمد آقا در  ]سویمو[ آقای ] رهبری[مشاورت

عالی امنيت ملی، اعالن آقای علی شمخانی به عنوان فرمانده نيروی دريائی 
سازندگی (» .ارتش، مسائل ارزی و اقتصادی و امور جاری ديگر مذاکره کرديم

  )شورای دو نفره.) (٣٩۴و بازسازی، ص 
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حاج احمد ... در بخشی از مذاکرات هم بود. احمد آقا هم رسيد« ، ۶٨آبان  ١٩
در باره . نکه در جلسه هفتگی من و رهبری حضور ندارند، گله کردآقا از اي

ائتالف جامعه روحانيت و مجمع روحانيون مذاکره شد؛ قرار شد تشويق به 
  .)۴٠۶سازندگی و بازسازی، ص (» .ائتالف کنيم

تلفنی با رهبر در مورد شرکت احمد آقا در جلسه خصوصی «  ،۶٨آبان  ٢٠
  .)  ۴٠٨و بازسازی، ص سازندگی (» .مان صحبت کرديم

همچنانکه در فوق آمد از اين تاريخ به بعد قرار بر شرکت دادن صوری      
احمد آقا در جلسه های خود می گذارند، بدين ترتيب که بعد از هر جلسه سه 

. نفره،  قبل و يا روز بعد جلسه دو نفره طبق روال گذشته بر قرار می شود
  : توجه شود

. ت آقای خامنه ای با حضور احمد آقا جلسه داشتيمشب خدم«  ،۶٨آبان  ٢١
قرارشد احمد آقا به عنوان نماينده رهبری . احمد آقا چنين جلسه ای خواسته بود

شورای .)  (۴١٠سازندگی وبازسازی، ص (».درشورای عالی امنيت ملی باشند
  )سه نفره

از « : ، آقای  رفسنجانی به احمد آقا پيشنهاد کرده بود۶٨تير  ٣قبالً هم در 
احمد آقا خواستم که کانديدای نمايندگی مجلس شود که پس از من رياست مجلس 

نماينده ها هم نامه نوشته اند و همين را خواسته اند، ولی . را به عهده بگيرد
ندارد و مصلحت نمی داند که  ايشان به خاطر کسالت و افسردگی ، آمادگی کار

سازندگی (» ترجيح می دهد چند ماه ديگر اقدام کند . به اين زودی سمتی بپذيرد
  .) ٢٠١و بازسازی، ص 

. شب خدمت آقای خامنه ای با حضور احمد آقا جلسه داشتيم«  ،۶٨آبان  ٢٧
قرار شد آقای . در باره جلوگيری از تحرکات ناموزون رايدکال ها صحبت شد

همراه کردن احمد .) ۴١۶سازندگی و بازسازی، ص(» .ه ای چيزی بگويندخامن
  )شورای سه نفره. (آقا با خود در جلوگيری از تحرکات راديکالها

در باره . شب آيت هللا خامنه ای در دفترم مهمان من بودند«  ،۶٨آبان  ٢٨ 
موضوع مهمی در دستور کار . سياست خارجی و مسائل داخلی مذاکره کرديم

  )شورای دو نفره.) (۴١٨سازندگی و بازسازی، ص (» .ودنب
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راجع به ضعفهای مرکز . شب با آيت هللا خامنه ای  جلسه داشتيم«  ،۶٨آذر  ۵
توزيع کاال و ضررهای آن و همچنين  در مورد پخش خبر ابالغ پيام رئيس 
جمهور پاکستان از طرف آقای خامنه ای در پاکستان که باعث ناراختی ايشان 

و موضوع تعزيرات و آزاد سازی ورود اقالمی که دولت آنها را نمی آورد شده 
  )شورای  دو نفره.) (۴٣٢و۴٣١سازندگی و بازسازی، ص (» .صحبت شد

در مورد همين برنامه و . شب با احمد آقا مهمان رهبر بوديم«  ،۶٨آذر   ١١
ت امالک قرار شد با موافقت آيت هللا خامنه ای، ماليا. مسائل لبنان صحبت شد
شورای سه .)  (۴۴٠سازندگی و بازسازی، ص  (» .مرقد امام بخشيده شود

  )نفره

به دفتر رهبری، برای مالقات با اعضای شورای انقالب «  ،۶٨آذر  ٢١
در  . قبل از جلسه، خصوصی مذاکره کوتاهی داشتيم. فرهنگی با ايشان رفتم

دند و اظهار جلسه رسمی من صحبت کوتاهی کردم و ايشان مفصل صحبت کر
سازندگی و (» .نظر کردند که مسئول بسيج دانشگاه از طرف سپاه تعيين شود

  )شورای دونفره.) (۴۵٧بازسازی، ص 

شب قرار بود با آيت هللا خامنه ای و احمد آقا جلسه داشته «  ،۶٨آذر  ٢۵
.) ۴۶٢سازندگی و بازسازی، ص (» .باشيم که به خاطر نبودن احمد آقا لغو شد

  )ه نفرهشورای س(

احتمالی،  درباره زلزله.شب آيت هللا خامنه ای مهمان من بودند«،۶٨آذر٢۶
نيروی هوائی جمهوری [= لبنان، بودجه نظامی، دارو، هواپيمای نهاجا وضع

زپس گيری اايران اير،تعزيرات حکومتی، ب] شرکت[برای ] سالمی ايرانا
ارت صنايع و اراضی اشغالی، انتخابات تهران، اختالف بنياد شهيد و وز

سازندگی و بازسازی، ص (» .مذاکره و تصميم گيری کرديم... روزنامه ها
  )شورای دو نفره.) (۴۶٣

در باره مسائل آقای . شب با احمد آقا مهمان رهبری بوديم«  ،۶٨دی  ٢٣
احمد آقا از لزوم . منتظری و وضع آذربايجان شوروی بحث و تصميم گيری شد

گفت که فعالً مورد توجه کمتری  ٣ی خط توجه بيشتر رهبری به نيروها
  )شورای سه نفره.) (۵٠٢سازندگی و بازسازی، ص (» .هستند

در باره مسأله آقای . شب آيت هللا خامنه ای به دفتر من آمدند « ،۶٨دی  ٢۴
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منتظری بحث و تصميم گيری شد و نيز در باره نماز جمعه تهران و ائمه استان 
.) ۵٠۴و۵٠٣سازندگی و بازسازی، ص(» .ها و سياست خارجی تصميم گرفتيم

  )شورای دو نفره(

د از جلسه با بع...عصر شورای امنيت ملی جلسه داشت«  ،۶٨بهمن  ١۴
احمد آقا جلسه خصوصی داشتيم؛ از بعضی از عزل و نصبها های رهبر گاليه 

  .)۵٣۵سازندگی و بازسازی، ص (» .داشت

در باره جهاد . شب آيت هللا خامنه ای مهمانم بودند« ،۶٨بهمن  ١۵
دانشگاهی، نمايندگان رهبری در دانشگاه ها، وزارت دفاع، مسأله آقای 

سازندگی و بازسازی، ص (» .مذاکره کرديم...جی ومنتظری، سياست خار
  )شورای دو نفره.) (۵٣۶

شب با احمد آقا، ...عصر شورای امنيت ملی جلسه داشت«  ،۶٨بهمن  ٢٨
در باره مسائل جمهوری های مسلمان نشين . مهمان آقای خامنه ای بوديم

سازندگی و (» .شوروی که دچار التهاب استقالل طلبی شده اند، بحث شد
  )شورای سه نفره.) (۵۵۴ازسازی، ص ب

در باره گروگان های . شب با آقای خامنه ای جلسه داشتيم«  ،۶٨بهمن  ٢٩
ر، حوادث روز جمعه، مسائل آمريکائی، مسائل لبنان، مسائل اجتماعی کشو

سازندگی و بازسازی، (» .کرديم ارتش و روحانيت مذاکره و تصميم گيریسپاه، 
  )شورای دونفره.) (۵۵۵ص 

در باره مصوبات شورای . شب مهمان آقای خامنه ای بوديم«  ،۶٨اسفند  ۶
» .امنيت ملی و شورای افغانستان و بودجه نيروهای مسلح مذاکره و توافق شد

  )شورای دو نفره.) (۵۶٩سازندگی و بازسازی، ص (

در باره حفظ آثار و . احمد آقا هم بود. شب مهمان رهبر بودم«  ،۶٨سفند  ١٢
م و مسأ له قرارداد با شوروی که در حال حاضر کميسيون مشترک افکار اما

شورای .) (۵٧٨سازندگی و بازسازی، ص (» .مشغول مذاکره است، بحث شد
  )سه نفره

در باره اختالف خطی . شب با آقای خامنه ای جلسه داشتيم«  ،۶٨سفند ا ١٣
مجمع روحانيون و جامعه روحانيت مبارز و شيطنت تبليغاتی بعضی از 
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سازندگی و بازسازی، ص (» .مذاکره کرديم...روزنامه ها و مسائل خارجی و
  )شورای دو نفره.) (۵٧٩

در باره عربستان مذاکره و . شب مهمان آقای خامنه ای بودم«  ،۶٨سفند ا ٢٠
» .قرار شد پيشنهاد تحسين روابط را که توسط اخوی دمحم داده اند بپذيريم

  )رای  دو نفرهشو.) (۵٨٨سازندگی و بازسازی، ص (

م توصيه می کرد که توجه بيشتر به تحکي. احمد آقا آمد« ، ۶٨سفند ا  ٢۵ 
سازندگی و (» .که به تأخير افتاده استوقت مالقات خواسته اند . وحدت بکنيم

به احتمال زياد وقت مالقات از آقای خامنه ای خواسته که .) ۵٩٣بازسازی، ص 
 به تأخير افتاده است

در باره مسائل . شب آيت هللا خامنه ای مهمان من بودند«  ،۶٨سفند ا ٢٧
مسائل سپاه و ارتش، . از روندکار، هر دو راضی بوديم. اقتصادی مذاکره شد

[= حدود کار نيروی هوائی سپاه در حد ترابری و هوا نيروز و مسئل نهاجا
 ، سفر ايشان و سفر من در ايام تعطيلی]جمهوری اسالمی ايراننيروی هوائی ا

» .عيد نوروز و مقر ايشان در عباس آباد يا منظريه يا جاهای ديگر مطرح شد
  )شورای دو نفره). (۵٩۶بازسازی، ص  سازندگی و(

از مهمترين خصيصه ديکتاتور يکی اين است که، فرد و يا افرادی که به       
او در سلسله مراتب رسيدن به قدرت به جهت تصاحب قله قدرت کمک کرده 
اند، به محض اينکه قدرتش تثبيت شد، اگر دستش برسد و تيغش ببرد کسانی 

ده اند، را که در توطئه رسيدن وی به قدرت و يا تثبيت قدرتش، به او کمک کر
زيرا ديکتاتور هميشه خود را فريد و يگانه و . تا از بين نبرد از پای نمی نشيند

کسی که در هر برهه ای از زمان وجودش حالل مشکالت بوده، می خواهد به 
بنابر اين، وجود آنها را اوالً ضعفی برای خود تلقی می کند . کند جامعه معرفی

ً مترصد است که اسرار توطئه ف ً در هر زمانی آنها را  شود اشو ثانيا و ثالثا
 .خطری برای قدرت خود تصور می کند

با وجود اين همه تجربه تاريخی در دوران های مختلف باز انسان از جمله      
به خاطر قدرت دوستی و خود را تافته ای جدا از ديگران فرض کردن، اغفال 

الً بر ديگران آمده بازيگران اصلی قدرت می شود و آن بر سرش می آيد که قب
بود و آقای احمد خمينی هم به نظر من از آن جمله بود و ديديم که تا پدر زنده 
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بود، چون حلقه اتصال قدرت بود، در تصميم گيری مهمترين امور کشور 
شرکت داشت و بعد از اينکه وظيفه اش را در توطئه رساندن آقای خامنه ای 

را از شرکت در شورای سه نفره  به قله قدرت خاتمه يافت، حتی  دست او
کوتاه کردند و وقتی به زبان به گله گشود برای مدتی جهت بستن دهانش، 
شورای اصلی دو نفره همچنان ادامه يافت و شورای صوری سه نفره تشکيل 

  و او را در آن شرکت دادند 

 راست به و زدن چپ به راهنما و رفسنجانی هاشمی آقای  - ٣
   چرخيدن

در آن دوران به حد شياع بود که آقای هاشمی رفسنجانی چراغ راهنما را      
به چپ می زند ولی به راست می پيچد، کنايه از اينکه در حرف چپگرا و 
حرفهای تند و تيز چپی را می زند و در عمل راستگر است و به  راستی ها 

سوار شدن علت شيوع آن هم اين بود که آقای خامنه ای بعد  از . گرايش دارد
بر کرسی رهبری برای يک کاسه کردن قدرت در دست خودش، با دستياری 
آقای هاشمی مجمع روحانيون مبارز و دوستان آحمد آقا و خط سومی ها ، 
يعنی کسانی که غالب آنها  امروز به اصالح طلبان مشهورند، را از مديريتهای 

ر رده های مختلف البته اين حذف د. برزگ کشور به مرور کنار گذاشته شدند
مديريتهای لشکری و کشوری و سازمانها و ارگانهای مختلف و حوزه های 
علميه مذهبی با توجه به  اهميت کار، در  پروسه ای طوالنی مدت انجام گرفته 

و اال بر کسی پوشيده نيست که اصالح طلبان چون سهيم در قدرت .  است
نداده اند وعمالً در برابر او  بودند، هيچگاه رأس هرم قدرت را مورد نقد قرار

حال اين . از آنها هستند و هنوز هم جز اقلی، بخش مهمی تسليم محض بودند
سئوال جا دارد که اگر اينان، زمانی که آيت هللا منتظری به حق رأس قدرت را 
مورد نقد جدی قرار داده بود، اصالح طلبان امروزی و سهيم در قدرت ديروزی 

نمی افتادند و هم کشور دچار  یخوشان به  چنين وضعکمک کرده بودند، هم 
و در حقيقت هم به خود ظلم نکرده بودند و هم مانع . ورطه  هولناکی  نمی شد

ستمگری و فرعونيت آقای خامنه ای می شدند و از اين راه هم به خود و به او 
به ولی افسوس که بسياری از ما ها تا وقتی تيغ استبداد . هم خدمت کرده بودند

حال با توجه به . تن خودمان اصابت نکند، از خواب غفلت بيدار نمی شويم
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گزارشهای موجود آقای هاشمی رفسنجانی ببينيم اين راهنما به چپ زدن و 
اما قبل از اينکه به موارد مشخص تا آخر . راست پيچيدن به چه نحوی است

ه به دنبال بپردازم، به  استعفای آقای شرع پسند در زمانی که هم ۶٨سال 
پست و نان و نوا بودند، او در متن استعفای خود مطالبی را بيان داشت که 

سال اصالح طلبان ما از گفتن چنين حقايقی به اين صراحت  ٢٣هنوز بعد از 
   . تفره می روند

اسالمی شورای مجلس نمايندگی از پسند شرع استعفای  
درست يک ماه بعد از  ۶٨تير  ١١آقای عبد المجيد شرع پسند در تاريخ     

متن . گی مجلس شورای اسالمی استعفا داددفوت آقای خمينی، از نماين
  :استعفای وی بدين شرح است

. با عرض تسليت رحلت حضرت امام. ﷽. سالم عليکم« 
اينجانب عبد المجيد شرع پسند ناماينده مردم کرج بدين وسيله استعفای خود را 

  :ی به داليل زير اعالم می کنماز نمايندگ

نبود زمينه و عدم امنيت، و امکان برای انجام وظايف قانونی نمايندگی که  - ١
قانون اساسی آنها را تعهد نموده ام از جمله مهمترين  ۶٧در سوگند نامه اصل 

  .آنها دفاع از قانون اساسی

قانون نگرانی شديد از آينده سياسی کشور، به علت برخی تغييرات در  - ٢
اساسی و تحوالت سياسی واقع شده و در حال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در 
دست عده ای معدود و حضور تشريفاتی و سطحی مردم  به جای مشارکت 

  . عميق و مؤثر آنان

نداشتن پاسخ مناسب و منطقی برای گرانی و تورم و تبعيضهای ناروا و  - ٣
برابر تکاثر و انباشت  سرمايه های  تعلل مسئولين از جهت گير قاطع و جدی در

  . کالن باد آورده و نهايتاً نگرانی برای استقالل مملکت

وجود ابهامات و سئوالت اساسی نسبت به حاکميت آينده و بالتکليفی مردم  - ۴
در حق تعيين سرنوشت خود و نگرانی از اينکه روند موجود منتهی به حاکميت 

  .ليبراليسم وابسته خواهد شد

اشتن انگيزه و رغبت برای ادامه فعاليت به دليل عدم مشاهده کمترين ند - ۵
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مشابهت اصولی بين وضعيت فعلی و حکومت عدل علوی در حدی که حتی 
  .  آهنگ و جهت حرکت را به سوی آرمانهای بلند تشيع نمی بينم

ضمن تقديم متن استعفا نامه به رياست محترم مجلس از ايشان درخواست می   
آئين نامه داخلی مجلس در اولين جلسه علنی آن را اعالم  ٢۴جب ماده کنم به مو

نموده و طبق آنين نامه اين موضوع را در دستور کار يکی از جلسات علنی 
اقای رفسنجانی هم اين استعفا را چنين گزارش ) ١٢٢(» .هفته آينده قرار دهند

  : کرده است

ده کرج، قبل از دستور متن شرع پسند نماين] عبد المجيد[آقای « ، ۶٨تير  ١١
استعفای خودش را خواند که مضامين ضد انقالبی دارد و رهبری و آينده انقالب 

من هم . باعث ناراحتی شديد اکثريت نمايندگان شد. را زير سئوال برده است
و در پاورق همين صفحه  آمده » . عصبانی شدم، ولی عکس العمل نشان ندادم

ع پسند يکی از دو نماينده کرج در مجلس شورای آقای عبد المجيد شر« : است
اسالمی،  داليل استعفای خود را نبود زمينه و عدم امنيت، نگرانی شديد از آينده 
سياسی کشور، تداوم قدرت در دست عده ای معدود، حضور سطحی و تشريفاتی 
مردم در صحنه، وجود ابهامات و سئوالت اساسی نسبت به حاکميت آينده و 

ی مردم در حق تعيين سرنوشت، عدم مشاهده کمترين مشابهت اصولی بالتکليف
بين وضع فعلی و حکومت عدل علوی و باالخره عدم انگيزه و رغبت برای 

ای شرع پسند، جلسه پس از قرائت متن استعفا نامه آق .ادامه فعاليت توصيف کرد
او به  متشنج شد و عده ای از نمايندگان به طرفداری او و عده ای ديگر عليه

  .)٢٠٨سازندگی و بازسازی، ص(» . شعار دادن پرداختند

نامه علمای کرج را آورد که از اقدام آقای . نماينده طالقان آمد«  ،۶٨تير  ١٢
شرع پسند اظهار انزجار کرده اند و اجازه خواست که مردم کرج، فردا برای 

 نيز در بخشی حزب هللا] ذبيح هللا[حاجی . اظهار انزجار مقابل مجلس بيايند
  .)٢١١سازندگی و بازسازی، ص (» همين خصوص فعال شده است

آقای مهدی کروبی نايب . ساعت هفت صبح به مجلس رفتم«  ،۶٨تير  ١٣
شرع پسند در . شرع پسند صحبت کرد] عبد المجيد[رئيس مجلس عليه آقای 

د يا نمايندگان عصبانی بودند و تهديد کردند که اگر بمان. جلسه شرکت کرده بود
به او پيام دادم که بهتر است . او را کتک می زنند و يا جلسه را ترک می کنند

بعد از صحبت تند آقای کروبی و نمايندگان ديگر در . نماند؛ گفته بود می ماند
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جمعی ... نطق های قبل از دستور و شعارهای تند نمايندگان، جلسه را ترک کرد
پسند در مقابل مجلس اجتماع کرده از مردم کرج برای اظهار مخالفت با شرع 

  .)٢١١سازندگی و بازسازی، ص (» .آقای کروبی برای آنها صحبت کرد. بودند

نفر  ١٩۵از . در مورد استعفای شرع پسند رأی گيری کرديم«  ،۶٨تير  ١٨
نفر با استعفای او موافقت کردند، دو نفر رأی ممتنع  ١٨٧حاضر در جلسه، 

  ).٢١۵سازندگی و بازسازی، ص (» .ندرکت نکردوبقيه در رأی گيری ش. دادند

حال با توجه به نکات اساسی و مهم استعفای آقای شرع پسند، سئوال      
اساسی اين است  که چرا ما مردم وضعيتی که کشورمان با آن روبرو است، در 

ميم که جهت حرکت حکومت به نمی کنيم و يا نمی توانيم به فه موقع خود درک
کدام سمت و سو است و بايد کشور به سمت سراشيبی وقهقرا و لبه پرتگاه 

سال تازه  قسمت کوچکی از همان حرفهائی را بزنيم  ٢٢قرار گيرد تا ما بعد از 
سال گذشته با عمل خود و نه حرف، آنرا مطرح  ٢٢که آقای شرع پسند در 

  کرده است؟ 

  ل قبل از نمايندگی مجلی شورای اسالمی به داليل،سا ٢٢آقای شرع پسند 

  تغييرات در قانون اساسی به سمت تداول و تکاث قدرت ودر نتيجه،  -الف

  تداوم قدرت در دست عده ای معدود، - ب

  بالتکليفی مردم در حق تعيين سرنوشت  - ج

  .کمترين مشابهت اصولی بين وضعيت فعلی و حکومت عدل علوی -د

  .  زير سئوال بردن رهبری و آينده انقالب -ه

 شت سرمايه های کالن باد آورده وجهت گيری اقتصادی، تکاثر و انبا -ز 
  .رانت خواری

  نبود امنيت الزم برای انجام وظايف قانونی نمايندگی، - ج

  از نمايندگی مجلس شورای اسالمی استعفا داد... و

نبود حق تعيين : ی کشور نظيربه نظر اينجانب مسائل و معضالت اساس    
سرنوشت برای مردم، قانون اساسی قانون قبضه کردن قدرت، مغفول بودن 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٤٥٤          )جاذ 

که ... عدالت، انباشت ثروت در دست عده ای خاص، باطل بودن رهبری، و
سال قبل درک کرده و فهميده و با عمل خود به افشای  ٢٢آقای شرع پسند در 

م پوشی کرد، آيا با اعمال ورفتا آن پرداخت و از قدرت نمايندگی خود چش
اصالح طلبان امروزی که به سمت نجات نظام ديکتاتوری واليت مطلقه هستند، 

  قابل مقايسه است؟  

تفاوت اين دو ديدگاه و نظر را بايد در قدرت علت اصلی به نظر من     
و اال تجربه در هر دوره ای می . دوستی و يا سهيم شدن در قدرت جستجو کرد

که اگر کسانی فارغ از هوای قدرت پرستی، قدرت دوستی و قدرت را در  :گويد
 ايی از آن، منافع شخصی و گروهیدست داشتن و يا سهيم شدن در بخشه

نداشته باشند و در پی به دست آوری آزادی، اختيار و داشتن سرنوشت همه 
 به اصل  .مردم به دست خودشان باشند، به موقع حقايق را درک خواهند کرد

  .  مطلب برگردم

طبيعی است که هر رهبری برای انجام امور مختلف به دفتر و عده ای که     
ی خامنه ای در بعد از قرار گرفتن آقا. ياز داردن ند،امور مختلف آن را بگردان

اول شب آقای ناطق « :، نوشته۶٨خرداد  ١٧مسند رهبری، آقای رفسنجانی در
گفتم ايشان . پيشنهادهائی برای دفتر رهبری داشتند. نوری و دکتر روحانی آمدند

آمادگی دارد که دفتری تنظيم کند که متکی به جريان خاصی نباشد و حالت 
  .)١۶٠سازندگی و بازسازی، ص . (»جامعيت داشته باشد

در صورتی که در حقيقت دفتر آقای خامنه ای در دسِت دست راستی ها     
ای ديگر  قرار گرفت و عليرغم ادعای شامل حجتيه ای ها و دست راستی ه

، »که متکی به جريان خاصی نباشد و حالت جامعيت داشته باشد«تنظيم دفتری 
دست چپی ها شامل خط سومی ها، اعضای دفتر آقای خمينی و مجمع 

  .ندارند کماکان شته واروحانيون مبارز به آنجا راهی ند

تشکيل . سی داشتيمعصر جلسه شورای بازنگری قانون اسا«  ،۶٨تير  ١۵
شب با آقايان خامنه ای و موسوی اردبيلی . شورای عالی امنيت ملی تصويب شد

ايشان می . آقای اردبيلی در باره ادامه کار خودش صحبت کرد. جلسه داشتيم
گويد نمی تواند بيش از يک سال سر کار بماند و آقای خامنه ای مخالفت جدی 

ترکيب شورای امنيت ملی : توجه.) ٢١٣سازندگی و بازسازی، ص (» .نداشت
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  .و رياست آن در همين سند در پاورقی آمده است

. همراه احمد آقا و آقای دمحم يزدی به جلسه تحليف رفتيم«  ،۶٨مرداد  ٢۶
به نظر می رسد از . آقايان موسوی اردبيلی و موسوی خوئينی ها هم بودند

  .)٢٧١، ص سازندگی و بازسازی(» .جايگزينی آقای يزدی ناراحتند

. آمد] رئيس مجلس شورای اسالمی[ آقای مهدی کروبی «   ،۶٨مرداد  ٢۶
رئيس [ از انتصاب آقای دمحم يزدی . در باره کابينه و وضع مجلس صحبت شد

همچنين از وضع دفتر آيت هللا خامنه ای که به عقيده . ناراضی اند] قوه قضائيه
سازندگی و بازسازی، (» .شود آنها بيشتر از نيروهای محافظه کار استفاده می

  .)٢٧۵ص 

از برخورد رهبری در . آقای موسوی اردبيلی آمدند«  ،۶٨مرداد  ٢٩
خصوص عزل ايشان از رياست قوه قضائيه و نصب آقای دمحم يزدی ناراحت 

گفتم تقصير خودتان است که پيشنهاد کناره گيری داديد وگرنه آقای خامنه . اند
گفتند که در مراحل آخر مذاکره، اعالم آمادگی برای ايشان . ای پيشقدم نمی شدند

الزم نبود شرط می . گفتم شرط هايی داشتيد. خدمت يک دوره پنجساله نمودم
پيشنهاد عضويت در شورای نگهبان را به شرط اينکه در آنجا بتوانند ... کرديد

ای تحول ايجاد کنند، با افراد جديد قبول می کنند، که معلوم نيست آقای خامنه 
پيشنهاد شده که رهبری، ايشان را به عضويت شورای مديريت حوزه . قبول کنند

  ...علميه قم منصوب کنند و در نماز جمعه تهران، نقش اصلی به ايشان داده شود

خواسته ای آقای موسوی اردبيلی  . شب با آيت هللا خامنه ای جلسه داشتيم
در مورد شورای مديريت . در مورد نماز جمعه تا حدودی موافقند. مطرح شد

نگهبان با اصل حوزه علميه قم نياز به بررسی دارد و در مورد شورای 
  )٢٧٩و ٢٧٨سازندگی و بازسازی، ص (» . عضويت موافقند

در . خودم ايشان را خواستم. آقای موسوی خوئينی ها آمد«  ،۶٨مرداد  ٣٠
ايشان را  از رهبری رنجيده، به خاطر اينکه. باره شغل آينده اش صحبت شد

گفتم آيت هللا خامنه ای مايل اند در دفتر خودشان . رئيس قوه قضائيه نکرده است
کاری به ايشان واگذار نمايند؛ نپذيرفت و گفت بنا دارد  در انتخابات ميان دوره 

گفت . پيشنهاد همکاری با نهاد رياست جمهوری را هم دادم. ای به مجلس برود
  .)٢٨٠سازندگی و بازسازی، ص (» .را می پذيرداگر بنا شد کاری بپذيرد، اين 
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و تأکيد داشت که نگذاريم ....با احمد آقا به دفترم آمديم«  ،۶٨شهريور  ٨
سازندگی و بازسازی، (» .امثال آقای خوئينی و محتشمی بيکار و منزوی باشند

  .)٢٩۵ص  

وضع روحی خط سه و نگرانی ها . آشيخ قدرت عاليخانی آمد«  ،۶٨مهر  ١٢
دلداری دادم و گفتم آقای خامنه ای . اراحتی آنها از رهبری و انزوا را گفتو ن

  .)٣۴۶و٣۴۵سازندگی و بازسازی، ص  (» .مايلند آنها نرنجند

از ... آمد] رئيس سازمان تبليغات اسالمی[ آقای احمد جنتی «  ،۶٨دی  ١٨
در . اظهار رضايت کرد ٣وضع پيش آمده در خصوص مالمت رهبری از خط 

  .)۴٩۶سازندگی و بازسازی، ص (» .باره آقای منتظری هم صحبت شد

توضيحی در مورد چرائی اظهار رضايت آقای احمد جنتی، رئيس سازمان     
آقای : و دبير شورای نگهبان امروز از وضع پيش آمده تبليغات آن روز

در اخبار ظهر، تذکر رهبری به «:، می نويسد۶٨دی  ۶هاشمی رفسنجانی در 
اين روزها در مجلس و مطبوعات عليه وزارت . عناصر راديکال پخش شد

خارجه به خاطر عدم پيش بينی حوادث رومانی و دعوت از چائوشسکو حمالت 
اولين انتقاد صريح و .نماينده از دکتر واليتی سئوال کرده اند ۴۵. زيادی دارند

ً تند رهبری به رايدکالها است چند نکته از سخنرانی آقای ) ١٢٣(» . نسبتا
مبادا در گوشه و کنار، کسانی ياد شان « : خامنه ای در جمعی از اقشار مردم

است و باز برود که امروز دنيا در چه شرايطی قرار دارد و ملت ما کيست و کج
شروع کنند و همان حرفها و حرکتهای تفرقه آفرين را که در چند سال قبل 

.] ن.اشاره به قضيه مک فارلين و سئوال از وزير خارجه است[معمول بوده 
بعضی در گوشه و کنار با اندک بهانه ای، جنجال راه ...دوباره به صحنه بياورند

بنده به تبعيت از امام ...می اندازند و ايراد گرفتن را شروع می کنند
بزرگوارمان، به شدت با تضعيف دستگاههائی که کارهای حساسی را بر دوش 

رخورد با ر خارجه و کسانی که در خط مقدم بدارند، از جمله دستگاه امو
اين چه عادت زشتی استکه بعضی افراد . سياستهای خارجی قرار دارند، مخالفم
ثبت را اصالً نمی بينند و تا نقطه ای منفی از نظر سياسی يا مطبوعاتی ، نقاط م

آقای رفسنجانی ) ١٢۴(» .می کنند دمشاهده می کنند، از هر طرف صدائی بلن
بی دريغ از دولت و « هم از اين سخن آقای خامنه ای  بدين صورت که ايشان 

چون ما . البته توقع ما هم همين است...وزراء و مجريان کشور حمايت می کنند
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سياستهای خود ايشان هستيم و با آشنائی که با انديشه ها و تفکرات  عمالً مجری
ايشان داريم، وظيفه خود می دانيم که خواسته های ايشان را که بر ما و مردم 

در همين رابطه عده ای . اظهار رضايت می کند) ١٢۵(»واليت دارند، اجرا کنيم
« :، گزارش می کند۶٨دی  ٩آقای رفسنجانی در . از منتقدين بازداشت شده اند
را از اظهارات رهبری  ٣مراتب ناراحتی خط . آقای قدرت هللا عليخانی آمد

توقع کمک من برای خالص کردن آن ها . و تحليلهای آن ها را گفت اطالع داد
موج حمايتهای مراکز روحانی و فرهنگی از بيانات رهبری و حمايت . را دارند

و همان مضامين آقای . ری وزير کشور آمدآقای عبدهللا نو. از دولت ادامه دارد
  )١٢۶(»عليخانی را گفت

احمد آقا از لزوم توجه ... شب با احمد آقا مهمان رهبری بوديم«  ،۶٨دی  ٢٣
» .گفت که فعالً مورد توجه کمتری هستند ٣بيشتر رهبری به نيروهای خط 

  .)۵٠٢سازندگی و بازسازی، ص (

بعد از جلسه، احمد ...ه داشتعصر شورای امنيت ملی جلس«  ،۶٨دی  ٣٠
سازندگی و بازسازی، (».گله کرد٣آقادرباره کم مهری رهبری به نيروهای خط 

  .) ۵١٣ص 

بعد از جلسه با احمد ...عصرشورای امنيت ملی جلسه داشت« ،۶٨بهمن  ١۴
» .آقا جلسه خصوصی داشتيم؛ ازبعضی ازعزل و نصبها های رهبر گاليه داشت

  .)۵٣۵سازندگی و بازسازی، ص (

از ) ره(مسئول دفتر امام خمينی»[آقای دمحم رضا توسلی «  ،۶٨اسفند  ١۵
برکناری خودش از عضويت دبيرخانه ائمه جمعه توسط آقای خامنه ای گله 

  .)۵٨١سازندگی و بازسازی، ص (» .داشت

 اطالع. از علمای قم آمدند] مدانیه[یآقای آميرزا حسين نور« ،۶٨سفند ا ١٧
داد که جمعی از سران خط سوم، نظير آقايان اسدهللا بيات، هادی خامنه ای، 

با ايشان مالقات و برای تشکيل جمعيتی در مقابل جامعه ... رسول منتجب نيا و
مدرسين قم، به منظور تشکيل مجموعه ای از نيروهای متفرق خارج از آنها 

عواقب تفرقه ای نظير  خود ايشان نگران. استمدادکرده اند؛ با من مشورت کرد
سازندگی و (» جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون در تهران بود

  .)۵٨۴بازسازی، ص 
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د روشن شده ، شاي۶٨با توجه به همين موارد و نکات ذکر در همين سال  
چراغ راهنما « ع رسيده بود که آقای هاشمی رفسنجانیباشد اينکه به حد شيا

  .، منظور چه بوده است»می پيچد را به چپ می زند و به راست

  

       تاريخ تکرار و خمينی آقای فوت 
  

 ١٣بنا به گزارش پزشکان معالج، آقای خمينی  در آخرين ساعات روز        
بدون اعالن خبر فوت آقای خمينی، پس از به . از دنيا می رود ١٣۶٨خرداد 

کار انداختن سقيفه در همان شب و نشاندن آقای خامنه ای بر کرسی 
. شاهنشاهی واليت فقيه، روز چهاردهم خرداد خبر درگذشت را منتشر کردند

)١٢٧ (    

شيعه چهارده . عجيب تاريخ تکرار می شود و ما از آن تجربه نمی آموزيم   
قرن است که مدام داستان سقيفه و خليفه تراشی را تکرار می کند، و به خلفا 
خرده می گيرد که هنوز بدن پيامبر را به خاک نسپرده، اول در سقيفه حتی 

بخشی از ياران نزديک پيامبر، بدون مشورت با خاندان پيامبر و بنی هاشم و 
به خليفه تراشی مشغول شدند و بعد از تعيين خليفه به کفن و دفن پيامبر 

، و به دست همان دسته و گروه ۶٨درست اين مسئله  در سال .  پرداختند
و  ترور . روحانيون که به سقيفه و خليفه تراشی انتقاد می کردند، تکرار شد

فظ حکومت باشد مباح و واجب است و در غير که  از هر نوع آن اگر برای ح
آن صورت، حرام و ترور و غافل کشی می شود و مستوجب عقاب، از هر نوع 

      .آن برای تراشيدن رهبری به کار انداخته شد

کار مجلس خبرگان به گردانندگی آقای هاشمی رفسنجانی هم، جالب توجه      
ان فرقی ندارد و به مراتب بدتر از است و با سقيفه ساعده و خليفه تراشی، چند

قرن پيش، وقتی در صدد تعيين خليفه بودند،  ١۴در آنجا آن هم . آن است
بسياری از موافقين و مخالفين حرف زدند  و نظرات خود را بيان کردند و حتی 
با وجودی که عده ای با خليفه شدن ابوبکر مخالفت کردند، معترض آنها 

ا دسيسه سازی و توطئه که اگر بنا بود ولی فقيه در اين سقيفه که ب. نشدند
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حاکم باشد، صاحب اصلی حق که منتظری باشد، کنار زده شد و با کارگردانی 
آقای هاشمی رفسنجانی و شعبده بازی، و با يک قيام وقعود، به صورت کميک 

حقيقت را بخواهيد، . و خنده دارآقای خامنه ای را بر کرسی رهبری نشانده شد
  .   ه سازی در سقيفه بنی ساعده قابل مقايسه نيستبا خليف

با وجودی که حسب يادداشتهای روزانه شخص آقای هاشمی و مرحوم      
منتظری و حسنيان مسئول اطالعات کشور به هنگام فوت آقای خمينی تمام 

در يد ... اهرمهای قدرت و صحنه  گردان اداره امور لشگری و کشوری و
وده، اما چون در آن زمان خود را  در وضعيتی که کرسی اختيار آقای هاشمی ب

رهبری را قبضه کند نمی ديده، به دنبال جستجوی شخصی بوده که هم بشود او 
را به عنوان رهبر مطرح کرد و هم کسی باشد که تنها به عنوان رهبری قناعت 

. کند ولی شيرازۀ امور مانند دوران خمينی و بنام وی در دست خودش باشد 
اين خصيصه را ظاهراً و به غلط و بدون توجه به قانون قدرت در آقای  وی

در تمام مراحل رهبری سازی جهت قبضه کردن قدرت  .خامنه ای ديده است
آقای رفسنجانی و احمد آقا يار و مددکار همديگر بودند، چون بدون موافقت و 

دور فهميد که البته احمد آقا نه چندان . همراهی احمد آقا امکان پذير نمی شد
بازی خورده است ولی کار از کار گذشته بود و حتی جانش را هم بر آن گذاشت 

هر کدام از ما هم  که از انتقاِد از خود و بازگو . وديگر پشيمانی سودی نداشت
کردن حقايق  وحشت داريم، حقايق را با خودمان به گور می بريم و آقای حسن 

پدرم گنجينه ای از اطالعات را : در گفتخمينی هم بعد از مرگ و گشته شدن پ
«  :احمد آقا اعمال توطئه گرانه خود را بعداً چنين بيان کرد. با خود به گور برد

من در جهت مصلحت امام به هيچ فرد و گروهی رحم نكرده ام و خيلی ها را در 
  )   ١٢٨(».اين راستا رنجانده ام كه هنوز هم از اين جهت ناراحت نيستم

با رهبر کردن آقای خامنه ای و با قرار قبلی آقای هاشمی رفسنجانی خود    
و بدون توجه به   -را برای رياست جمهوری آماده کرد و با اين تصور و رؤيا 

فکر می کرد که به مانند دوران آقای خمينی، تحت لوای   -کار و ساز قدرت
ر را در دست رهبری آقای خامنه ای و نمايندگی ايشان همۀ اختيارات کشو

و با تنفيذ حکم رياست جمهوريش برای . خواهد داشت، رئيس جمهور شد
چون سياست راهبردی وزير سياست : تعيين وزرای خود به صراحت گفت

گذاری کالن  در اختيار من است،  من فقط به وزير تکنوکرات نياز دارم و نه 
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  !  وزير سياست گذار

و کار خود را دارد، به ميزانی که  غافل از اينکه قدرت قانون و ساز     
خامنه ای در پست رهبری کشور جان می گرفت، به همان ميزان فرش را از 

از مقام رياست صدا و ابتدا، دمحم هاشمی برادرش . زير پای هاشمی می کشيد
و . خودش از سمت جانشينی فرماندهی کل قوا کنار گذاشته شدسيما و سپس 

زمينه های مختلف و از جمله سپاه پرداخته  سپس به خلع سالح کردن وی در
اما او که . شد و نوچه اش محسن رضائی از فرماندهی کل سپاه برداشته  شد

خود در استقرار چنان حکومت جبار و استبداد گستری نقش اول را بازی کرده 
است و به غير از اين نظام، فرجامی برای خود نمی بيند با وجودی که حتی 

انش هم رخت بربسته است، بدين خيال که سرانجام نياز به امنيت از فرزند
وجود وی پيدا می کنند به تالش مذبوحانه ای دست زده و می زند و هنوز هم 

را گره گشا و حالل رهبری داهيانه اش  و واليت فقيه و شخص خامنه ای
مردمی که چنين فردی را منجی خود  حالِ  آيا  نبايد  به. می کند یمعرفمشکالت 

  ! کشور می دانند و چشم اميد به وی بسته اند گريست؟و

آگاه بود . آقای خامنه ای که در طول اين مدت خم و چم امور را ديده بود    
که آقای هاشمی با در دست داشتن سپاه توانسته يک کاسه قدرت را در دست 

. بنابر اين بعد از اينکه تاج رهبری بر سرش گذاشته شد. خود داشته باشد
وی نيز با اهرمهائی که در دست داشت و با . در قبضه کردن سپاه کرد سعی

وجودی که ارتش به کلی تضعيف و غير مستقيم زير نظر فرماندهان سپاه قرار 
گرفته بود، سعی کرد که سپاه را در اختيار گرفته و آن را بر همۀ مقدرات 

رژيم های بدون شک سپاه و رهبری به مانند . کشور مسلط کند، و چنين کرد
نظام  الزم و ملزوم يکديگرند، در  ی و شاهنشاهی، که ارتش و شاهتسلطن

اما در هميشه . ملزوم هم هستند فقيه هم، سپاه و ولی مطلقه الزم شاهنشاهی 
  . به يک پاشنه نمی چرخد

بعد از اينکه با سقيفه سازی و توطئه هاشمی رفسنجانی و همکاری      
ساير مسئولين آقای خامنه ای را رهبر کردند، احمد آقا و سکوت ديگران و 

کوس لمن الملکی زد و دست رد به سينه ولی نعمتها و دوستان خود و تقريباً 
تمامی کسانی که پله شدند تا وی به قدرت برسد، زد و هر کدام را به نحوی 

و اين باز از خاصيت ديکتاتور . حذف، زندانی و يا در هتک حيثيت آنها کوشيد
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دار است که وقتی به قدرت رسيد، اول به سراغ کسانی که او را به و قدرتم
قدرت رسانده اند، می رود  و در حذف آنها ذره ای به خود شک روا نمی دارد، 
زيرا که وجود آنها را ضعف خود به حساب می آورد و برای پنهان کردن اين 

. ايستدضعف است که در حذف آنها تا زورش برسد و تيغش ببرد از پای نمی 
  .به مطلب اخير، در جای ديگر و موقعی مناسب مشروح پرداخته خواهد شد

سعی بر اين بود، که از بدو انقالب تا پايان  فصل های مختلف اين نوشته در 
و بر کرسی سلطنت نشاندن آقای خامنه ای، آنچه بر کشور ما گذشته  ۶٨سال 

. شرح، به تصوير در آورمو اطالعات و تجربه ام وسع می داده به طور نسبتاً م
در خالل قسمتهای مختلف و به مناستهای مختلف، ويژگی و خصوصيات 
رفتاری و اخالقی ديکتاتوران تا آنجا که خود به تجربه در يافته ام، در اختيار 

افزون بر اين، هدف اين بود که تا جای ممکن با اسناد و . ديگران بگذارم
، ۶٨گروها و اشخاصی حد اقل  تا سال  مدارک نشان داده شود، که چه دسته و

و بعد از آن خود از آمر، عامل، استقرار و استمرار، ديکتاتوری واليت فقيه 
يه مستبد، چه کسان و گروه هائی به منزلۀ عصای دست هر دو ولی فق. شده اند

و شخصيتهائی تا سال فوت آقای خمينی و بعد از آن،  چه کسان. عمل کرده اند
توطئه ها عليه اين و آن و حتی خودی هايشان که کمی نُت در دسيسه ها، 

و چه کسانی به ويژه در جنايات و کشتار . ديگری هم می زده، دست داشته اند
و بعد از آن و بويژه در کشتن فله ای چند هزار زندانی در  ۶٧تا  ۶٠سال 

 ، از آمرين، عاملين، حاميان و پشتيبانان لجستگی، فرهنگی،۶٧تابستان سال 
: همچنانکه قبالً گفته شد، به طور قطع آقايان. تبليغاتی و مدافع آن بوده اند

ضی اشراقی، تاحمد خمينی، موسوی اردبيلی، دمحم موسوی خوئينيها، مر
حسينعلی نيّری، هاشمی رفسنجانی، سيد علی خامنه ای، ميرحسين موسوی، 

خاتمی،  دمحمی ری شهری، مصطفی پور دمحمی، اسماعيل شوشتری، سيد دمحم
مهدی کروبی، بهزاد نبوی، حجاريان اعضای شورای عالی قضائی، و عده ای 

، از مسئله مطلع بوده اند و اگر همکاری و رضايت آنان نبود، به )١٢٩(ديگر
و حتی ديکتاتوری . اجر در آوردن چنين جنايات هولناکی امکان پذير نمی شد

اضر شوند و پاسخگوی حال  کسانی که بايد در دادگاه  ح. مستقر نمی گشت
جنايات خود باشند، و يا حد اقل، به اعمال خود انتقاد و از حامعه عذر خواهی 
کنند، دردآور نيست که مردم، و بخشی از سياسيون و روشنفکران، منتظر 
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تنها در !! باشند که اينها بيايند و برايشان، آزادی، عدالت و حقوق بياورند؟؟
در زمان وقوع و حين اجرای جنايت، به آن  بين سران و ديگران فقط يک نفر

اعتراض کرد و بعد هم به افشای آن پرداخت، و او هم کسی بود که حاضر نبود 
. به هر قيمتی قدرت رهبری را برای خود حفظ کند، مرحوم آيت هللا منتظری

  .روحش قرين دريای رحمت بيکران خداوند باد

نکته ديگر اينکه، سنگ بنای ديکتاتوری، استبداد دينی بنام  خدا و       
اسالم، غارت اموال مردم، پايمال کردن حقوق و آزادی خدادادی مردم،زجر و 
شکنجه و داغ و درفش همه و همه در دوران زعامت آقای خمينی ريخته شده 

تار روش و منش آقای خامنه و ادامه کارش، همان روش و منش و رف.  است
من بسيار متعجبم از کسانی که بيهوده .  آقای خمينی و ادامه دهنده راه اوست

کوشش می کنند آقای خمينی را تافته ای جدا بافته از آقای خامنه ای قلمداد 
، درصورتی که اگر کمی به خود زحمت او را ازجنايات مبری نمايندکنند و 

هم نداشته باشند، به  مطالعه بدهند و بيطرفی را رعايت کنند وحب و بغض
روشنی درخواهند يافت، که آنچه تا بحال ودر دوران ولی فقيه دوم انجام گرفته 
و می گيرد، تمامی آن ريشه در دوران آقای خمينی و اعمال و کردار او دارد و 

 .روشهاوعملکرد، دقيقاً همان روش ها است، منتها با ابعاد و اندازه های ديگر

، از نقشه راه و برون رفت از اين در جای مختلف کتاب چند بار در اين        
رژيم ديکتاتوری شاهنشاهی واليت مطلقۀ فقيه، سخن به ميان آمد، حال جا 
دارد که متذکر شوم، که من نه نسخه نويسم و نه نسخه ای برای کسی می 

يا صادر  پيچم و نه می خواهم پيامی و يا دستور العملی  برای کسی بفرستم و
به باور من هيچ کسی قادر نخواهد بود که ديگری را هدايت و يا به راهی . کنم

بکشاند،  و سخت بر اين باورم  که هر کسی  می تواند خودش را در جهتی که 
و با تغيير رفتار و کردار و گفتار خود، .  فکر می کند درست است تغيير دهد

ين طريق به ديگران مدد رساند موجب پخش انرژی به اطراف خود شود و از ا
بنابراين کسانی می خواهند در . و  در نتيجه سبب تغييراتی در ديگران شود

کشورشان  دموکراسی و آزاديخواهی و حقوق مداری  بر قرار شود، اول قدم 
. اين است که خود آزادی خواه، دموکراتمنش و حقوقمدار در عمل و نظر باشند

اما علت ماندگاری رژيم، در دو دسته . شته باشندو بعد از ديگران انتظار دا
  :ازعوامل مهم نهفته است
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يعنی اينکه مخالفين رژيم در رابطه با . همانی داشتن مخالفين با رژيم -الف
خود وديگران و رژيم، ازهمان روش ها و وسيله ها که رژيم به کار می برد، 

رد اين همانی در مقاله در مو. آنها نيز آن  را در سطح نازلتری بکار می برند
  .اول نکاتی را يادآور شده ام

اميد بستن به کسانی که خود ازعامل استقرار و استمرار چنين استبداد و  - ب
جناياتی بوده اند و منتظرند که آنها برايشان آزادی و دموکراسی به ارمغان 

 برای اينکه اين مقاله بيش از حد دامن نگسترد، بحث اخير را در. بياورند
فرصت مناسب ديگری و در مقاله ای مستقل تجربيات خود را خواهم گفت و با 

  .دو نکته کوتاه ديگر به اين سلسله مقاله ها پايان می دهم

همچنانکه بارها متذکر شده ام، گفته ها و نوشته هايم وحی منزل   -١
نيستند، اما هميشه سعی کرده ام آنچه را که می گويم و می نويسم متکی بر 

معهذا، صحت و سقم نقل قولها بر عهده راوی . ناد و مدارک  درست باشداس
در  اما تحليلها و آنچه را که خودم. باشدآن است و ممکن است از خطا مبری ن

تجربه عينی و عملی يافته و يا همراهش بوده ام، از اينجانب است و برعهده 
ا نادرستی آن را خواننده است که آنها را به محک تجربه بزند، و درستی و ي

را در ارائه درستی مطالب  به کار  من نهايت سعی و کوشش خود. ازمايدبي
ت آن والبته هر کسی حق دارد که آن راست بپندارد و يا نا راست، قضا. برده ام

اما جا دارد که نکته ای را همين جا . به برعهده خود خواننده است  و نه من
  :خاطر نشان کنم

گی از فحش داد ن بدم می آمد، و وقتی کسی از منطق و اصوال من از بچ -٢
سند و مدرک به دور بود، آنوقت برای خالی کردن عقده دل دست به دامان بد و 

قرآن مرا راهنمائی کرده است که با کسی با . ببراه و فحش گفتن می شود
و به امام علی  اقتدا می کنم که  وقتی ) ١٣٠(برخورد نکنم  یتوهين و فحاش

من ناپسند « :بعضی از يارانش به معاويه و يارانش فحش می دهند، فرمود ديد
اما اگر شما چگونگی کردار آنان را بيان کنيد و . می دانم که شما دشنامگو باشيد

و وقتی ) ١٣١(» حالشان را در گفتار به زبان آوريد، به صواب نزديکتر است
کنيم که  تمامی عمر را  به رفتار و کردار و گفتار دکتر دمحم مصدق نگاه می

وقتی که از پادشاه ايران ی،آزادی واستقالل کشورکوشيد، برای عّزت و سربلند
، در عين حالی عمر را در احمد آباد زندانی کردکه با کودتا اورا کنارزدند وبقيه 
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     )١٣٢.(که نادرستی هايش را بر مال می کند، اما نامش را با احترام می برد

برای اولين در سايت گويا  يی بود کهسلسله مقاله ها تدا،کتاب اب اين    
انتشار پيدا کرده و سپس به بعضی از سايتهای ديگر منتقل و آنها نيز آن را 

. و سرانجام به صورت کتاب در اختار عالقه مندان قرار گرفت منتشر کرده اند
وبر طبق روال، کسانی با کمنت گذاری نظر موافق و مخالف خود را ابراز  اما

اما جا دارد که نکته ای را . داشته اند که من از موافق و مخالف تشکر می کنم
در کشور و مردم ما، سه دسته از گروه ها و مردم :  همين جا خاطر نشان کنم

دسته ای که به خاطر : دو ذوب در قدرت هستن دارند اش ما هستند که اينها فحّ 
اين و آن فحش  شب و روز اشک تمساح می ريزند و بهاز دست دادن قدرت 

دوم دسته ای که مدت سی سال است برای به دست آوردن قدرت، به . می دهند
هر قدرت خارجی متوسل می شوند، تا که شايد چشمی به عنايت به آنها 

رت را در آغوش بگيرند و حمايت آنها روزی عروس قد لِ بَ بگشايند و از قِ 
اين هر سه دسته فحاش . دسته سوم، ذوب شدگان در واليت مطلقه هستند

دارند، و در بين فحاشانشان گروهی هستند که به نحوی مواجب بگير وجيره 
اما بيچاره آنهائی که بی جيره و ! خوارند، تا حدودی عذر اينها موجه است

. نها و هيچ کس ديگرکاری نيستو مرا به فحاشی آ. مواجب فحاشی می کنند
  .نگران توهين و يا فحاشی اين و آن هم نيستم

در خاتمه جا دارد که از همکاری صميمانه مسئولين محترم سايت گويا      
همچنين از مسئولين سايرسايتها که . در تنوير افکار عمومی تقدير و تشکر کنم

دگان محترم هم که مقاله از خوانن. متشکرم مقاله ها را منتشر کرده اند، نيز
های طوالنی را با صبر و حوصله چه موافق و چه مخالف مطالعه کرده اند، از 

  . همه آن ها سپاسگزارم

به عنوان ختم کالم و يا حاصل سخن، به طور فشرده نکاتی را در     
و سرود ائتالف و يا اتحاد با هم مطالعه  جستجوی عوامل اصلی ماندگاری رژيم

  .می کنيم
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 فصل هفتم

  

  اتحادويا ائتالف وسرود رژيم ماندگاری اصلی عوامل درجستجوی

 

به عنوان ختم کالم و حاصل سخن درجستجوی عوامل اصلی ماندگاری     
رژيم و نقشه راِه برون رفت از رژيم ديکتاتوری شاهنشاهی واليت مطلقۀ فقيه 

 و سرود ائتالف ويا اتحاد نکاتی به اختصار خواهد آمد   

  اشاره
دانيد که چرا چنين رژيمی تاکنون  آيا می« که با عنوان اين کتابتاکنون در 

تقديم خوانندگان محترم فارسی زبان شده است،  و تا حدودی تالش » برپاست؟
نگرانه و مستند در باره رفتارها و رويه ها و البته  شده بود از منظری واقع

سی سال است ملت ايران را اشخاِص دخيل در اين مصيبت بزرگی که بيش از 
به قهقهرای فرهنگی و سياسی و اجتماعی و اقتصادی سوق داده است، 
توضيح دهم و همزمان شدت بيمناکی خودم را نسبت به آينده ميهن، اگر شرايط 

از منظر . به اين گونه باشد که االن در ميان مخالفان نظام شاهديم، نشان دهم
رژيم بايد ميان عوامل اصلی و تبعی تفاوت اين قلم، برای فهم علت ماندگاری 

به همين منظور، در . استراتژيک قائل شد و گرنه روشنگری نشده است
نوشتارهای پيشين دو فرضيه اساسی، از ديد خودم، به صورت دو دسته 

نيروی اصلی مخالف واليت فقيه که  -ازعوامل استراتژيک مطرح شدند؛ الف
عی موثر برای مقاومت عليه استبداد را دارد هنوز توان تغيير و سازماندهی جم

در داخل ايران است و همچنان گرهگاههای اصلی رهبری آن در دست اصالح 
طلبانی است که در دو سازمان اصلی مجاهدين انقالب و جبهه مشارکت، و 

اميد بستن به  -گروه ها و نهادها و فورمهای متعدد وابسته به آنها فعالند  وب
سوی کسانی که خود ازعوامل استقرار و استمرار چنين استبداد  ايجاد تغيير از

در  . و جناياتی بوده اند و همچنان حقيقتها را پنهان می کنند عبث است



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٤٦٦          )جاذ 

قسمتهای گذشته و بويژه مقاله اول از اين سلسله که در وبگاه گويا نيوز 
اما اکنون در . موجود است نکاتی در توضيح نکات فوق را يادآور شده ام

خش پايانی اين کار مايلم از زاويه ديگری و با مستندات ديگری همين دو ب
و به زعم خودم به نقشه راه و يا برون رفت از اين رژيم . عامل را باز کنم

  :مددی رسانم

ای شروع کنيم بايد  اگر بخواهيم از بديهيات دانش علوم سياسی مقايسه -١
پرتضاد و به شدت ناموزون  بگوييم ماندگاری رژيم فسادگستر و در عين حال

واليت فقيه در اين دوران توسعه جهانی انديشه آزادی و مردمساالری و حقوق 
نامرئی بودن يک /بشر، نه به دليل توانائی درونی رژيم بل به خاطر فقدان

است که تصويری روشن در برابر ملت از خودش و " نيروی جانشين حقمدار"
اما اين کشف بزرگی نيست و . باشد انديشه اش و مسيرش ارائه کند، می

پس بايد به اليه . تصور و تصديق آن نيازمند هوش سياسی چندان بااليی ندارد
  . های زيرين تر رفت و بحق آن را تاريخی تر پيش برد

نامند، اين  ها و کسانی که خود را اپوزيسيون می شايد بسياری از گروه -٢
گروه،  ،ا وجود اين همه  سازمانمدعا را به سخره و استهزاء بگيرند که ب

دسته و شخصيت مبارز و صاحب فکر سياسی، دم از فقدان نيروی جانشين 
حقمدار زدن يعنی چه؟ بی توجه به تصورات هر کسی يا گروهی که چه بسا در 
اين سه دهه و اندی برای آزادی و دموکراسی هزينه هم داده است، می توان 

تن رژيم در همين االن واقعا به صورت ميدانی بررسی کرد که به فرض رف
ها می توانند در باره نقشه عمل يک  همين يکماه آتی، آيا اين اشخاص و گروه

ً خواهند  سند و به تبع آن يک حکومت انتقالی موقت به اجماع برسند؟ قطعا
گفت، اين يکی ديگر معلوم است  و کسی را شک و شبهه ای نيست که چون 

الری هستيم که در آن مردم همه ما به دنبال استقرار رژيم دموکراسی مردم سا
. حرف اول و آخر را می زنند  رسيدن به چنين اجماعی کار سختی نخواهد بود

ً مخالفين به دنبال برپائی چنين رژيمی  اما سئوال من اين است که اگر واقعا
هستند، آيا قبال اکثر آنها، بگذريم از اشخاص انگشت شماری که معموال هم 

ا داشته و آن را تمرين کرده و در عمل نشان ساکتند، چنين خلق و خوئی ر
  اند؟    داده

به لحاظ ارزش تجربه و تمرين، پس بايد امتحان کرد که در عالم واقع  -٣
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چنين فرهنگ و يا خلق و خوئی در بين اپوزيسيون وجود دارد؟ خيلی طبيعی 
است که اگر چنين چيزی واقعی بود، آثاری از اجماع عينی روی يک سند دست 

اينکه مشاهده . برای دوران انتقال می بايستی در معرض ديد همگان می بودکم 
ها، گروها و احزاب مخالف نه تنها در برخورد با اصلی  می شود که غالب دسته

ترين مسائل ايران با هم بيگانه هستند بلکه از کمترين سطح اعتماد متقابل 
به استقرار مردم  برخوردارند، خود بهترين دليل بر اين است که نمی توان

  .ساالری توسط اين اشخاص و گروه ها در ايران فردا اميد واقعی بست

اگر نخواهيم از جاده انصاف خارج شويم، آنچه که همينک در بين  -۴
اپوزيسيون در جريان است، آينده را خدا بهتر می داند، بدست گرفتن قدرت و 

اوم همان منطق و است يعنی تد" قدرت"يا حداقل سهيم شدن در بخشی از 
اگر به غير از اين می بود، چه محلی برای سانسور يکديگر و يا . انديشه واليی
ها يا رجوع به اين يا آن قدرت خارجی يا بدبينی شديد نسبت به  مخفی کاری

  اقدامات يکديگر بود؟ 

جا دارد که به اين نکته نيز توجه شود که هيچ کسی قادر نخواهد بود که 
صيحت يا دستورالعمل اخالقی هدايت و يا به راهی بکشاند که او ديگری را با ن

پس تا زمانی که شاهد اين همه تعارض و ضد و ضديت گرايی در . نمی خواهد
با . ميان مخالفان واليت فقيه هستيم، بايد اول در فکر اصالح خويش باشيم
راف تغيير رفتار و کردار و گفتار خود است که موجب پخش انرژی مثبت به اط

بنابراين . خود می شويم و از اين طريق به ديگران نيز می توانيم مدد رسانيم
هر کسی به شمول خود من که می خواهد در ايران  دموکراسی و آزاديخواهی 
و حقوق مداری  برقرار شود، قدم اول و مهمترين قدم اين است که  خود آزادی 

اشد، و البته در اين حرف خواه، دموکرات منش و حقوقمدار، در نظر و عمل، ب
و گفته و عمل متحول شده خود ثابت قدم باشند تا مردم بفهمد که اينان 
انسانهای با وفا و مرامدار و ثابت قدمی هستند و حرف و عملشان با هم 

اگر چنين جمعی ولو کوچک به وجود آمد، آن وقت همه انسانهايی که . سازد می
 .  آن اقبال کرده و به آنان خواهند پيوستدل در گرو آزادی و رهايی دارند به 

نظر به اينکه آدمهای آزاديخواه تحول يافته حقيقی از بهشت يا کرات  -۵
ها، گروها،  ديگر نمی آيند، و الجرم بايد شاهد تحول در همين مردم، دسته

قشرها و احزاب موجود باشيم، پس الزم است نشانه ها و شاخصهايی برای 
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از قدرتمداران داشته باشيم تا دوباره سرنوشت تلخ  شناخت تحول يافتگان
شاخص روشن است؛ برای نشان دادن . نهضتهای پيشين را تجربه نکنيم

صداقت و فاداری و ثابت قدمی خود به اصول و قواعد مردمساالری و 
بايد آنچه را تا به ... حقوقمداری، هر گروه، دسته، قشر، حزب، شخصيت و

نجامش شريک بوده شفاف و سرراست برای مردم بيان حال انجام داده يا در ا
کند، و در باره هر آنچه از خطا، اشتباه و جنايات يا ندانم کاری که به دست وی 
انجام پذيرفته و يا وی خبر دارد و ملت از بابت آن دچار خسارت گشته در 

برای مثال، اگر کسی در در دهه شصت . عرصه عمومی با جزئيات توضيح دهد
وان و انصار آقای خمينی در گسترش استبداد بوده است، حدا اقل کاری از اع

به خود انتقاد و از مردم " اسرع وقت"که می تواند بکند اين است که در 
عذرخواهی کند نه اينکه هنوز تا هنوز دست از خطاب کردن آقای خمينی با 

و يا البته خدا الفاظ واقعا خالی از معنايی چون امام يا حتی آيت خدا بر نداشته 
در اينجا خطاهای . می داند او هنوز چه چيزهايی را پنهان و يا کتمان می کند

ولی بازگويی خطاهای اجتماعی و . شخصی و خصوصی افراد مدنظر نيست
سياسی به حکم تجربه و روشن شدن تاريخ و باز به آن دام گرفتار نيامدن 

  . برای جامعه و نسلها ضرورت دارد

يم از حق بگذريم، اين استبداد فراگير که اکنون دامن بسياری اگر نخواه -۶
مثل اصالح طلبان را هم فراگرفته است، در دو دهه اول بدست خود آنها مستقر 

در فساد، جنايت، غارت بيت المال و کشت و کشتار . گرديد و استمرار پيدا کرد
مروزی، های رهبری اصالح طلبان ا به منظور استقرار استبداد، دست مهره

مثل رهبران مجاهدين انقالب اسالمی، همه جا بيش از اصول گرايان ديده می 
حال که بخش اعظم آنها به کناری رانده شده اند و يا محبوسند، بر آنان . شود

است که حد اقل همه برای جبران گذشته خود و هم برای ملت ايران، آنچه را 
انجام گرفته را برای مردم آشکار که در مدتی که آنها بر سر قدرت بوده اند  و 

کنند نه اينکه مثل اقای موسوی خوئينی ها، از رهبران اصالح طلبی داخلی، 
همچنان پس از گذشت سی سال از جنايتی که تحت عنوان گروگانگيری در حق 
ملت ايران انجام شد و هم اينک هيچ سياسی خوان معمولی در داخل ايران هم 

ه اين عمل مجرمانه چه عواقب سهمگينی برای نيست که درک نکرده باشد ک
واقعا آدمی از عدم وجود ذره ای انصاف و بل . ايرانيان داشته است، دفاع کند
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هرچند من ترديدی ندارم که ! آيد شرم و حيا در اين نوع آدمها زبانش بند می
ای که در ذهن دارند حتی به راحتی  امثال خوئينی ها با انديشه قدرتمداری

ها پوزش بطلبند ولی از مردم  روزی برای اين جنايتشان از آمريکايیحاضرند 
 !ايران که قربانيای واقعی عمل آنهايند هرگز

در مبارزه  بي امان  آقای بهزاد نبوی که خود معترف است که سازمانش و يا
با  ليبرالها، که به زعم او نهضت آزادی، جبهه ملی  و رئيس جمهور منتخب، 

همراهان و طرفدارانش بوده اند، نقشی مهم بازی کرده است آقای بنی صدر و 
چهار و يا در تدارک کودتا عليه رئيس جمهور، خودش و آقای رجائی  )١(

وآقای خمينی روشن به آنان ) ٢(ساعت با آقای خمينی  بحث و گفتگو کرده اند 
گفته است که با اين کار کشور به خاک و خون خواهد کشيد ولی آنها با 

«  :و آقای نبوی البته امروز می گويد.  ی خود او را راضی کرده اندگفتگو
»  .های امام پس از تصويب آن طرح به واقعيت پيوست بينی متأسفانه تمام پيش

دانم اگر در آن روز آن اقدام  البته من نمی«: ولی هنوز تصريح می کند) ٣(
يت ما بهتر شد، اآلن وضع طور نمی صدر آن گرفت و ماجرای بنی صورت نمی

  )۴(» بود يا نه؟

بر آقای نبوی که همينک خود زندانی واليت فقيه است  الزم است حد اقل     
ساعت گفتگو با آقای خمينی چه مسائلی رد و بدل شده  ۴بيان کند که در آن 

ها  است؟ اينها تاريخ و تجربه دردناک کشور ما است و گفتن آنها خيلی از گره
نمونه نگاه کنيد به تاثير شگرفی که نوشته مستند محقق برای . را باز می کند

محترم آقای کديور در باره رفتار ناانسانی آقای خمينی با مرحوم شريعتمداری 
همين تحقيق ساده آقای کديور به جای خود گام بزرگی در گذار ما . داشته است

و طراح  از بندهای درهم پيچيده ذهنی و عينی واليت فقيه است که البته سازنده
اينها الزم است که درست و روشن برای . اصلی آن خود آقای خمينی بوده است

و . مردم بيان شود اگر مايليم ايران از سلطه سلسله روحانيت مستبد آزاد شود
گيری و امضای قرارداد  نقبل از هرچيز بر بهزاد نبوی است که در قضيه گروگا

که بايد  -ی مثال برای آقای کروبیيا برا. نکات تاريک را روشن سازدالجزاير 
خودش و يا دوستانش مگر چقدر دشوار  -از روحيه آزادگی اش تجليل کرد 

در شهر  ١٩٨٠گروه ريگان در سال  که توضيح دهند در جريان معامله بااست 
و همچنين بر آقای خاتمی رئيس جمهور اصالحات  مادريد چه گذشته است؟ 
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نجيره ای و دشنه آجين کردن زنده يادان است که وقتی در جريان قتلهای ز
با تعيين هيئتی به سر نخ می رسد که چه کسانی ... داريوش و پروانه فروهر و

آمر و عامل بوده اند، چرا عليرغم اين همه شعار در باره آزادگی و آزادی، 
انديشه حقوقمداری را کنار می نهد و وقتی به خدمت رهبر می رسد همه چيز 

اموشی می سپرد و هنوز که هنوز است سکوت اختيار کرده است؟ را به باد  فر
و توطئه های متعدد  ۶٧همچنين بر کسانی که از عاملين و آمرين قتلهای سال 

ديگر خبر دارند و يا در دسيسه سياسی و امنيتی عليه مرحوم منتظری به 
ين نحوی شرکت داشتند و خامنه ای را به عنوان رهبر برافراشتند،  بيايند وا

بدون گفتن حقايق گذشته نمی توان دوران . مسائل را برای مردم روشن کنند
  . انتقال سالمی را ديد

بگذاريد تعارف را کنار بگذاريم؛ اشخاص و شخصيتهائی  که دست کم تا      
سال فوت آقای خمينی و بعد از آن، در دسيسه ها و توطئه ها عليه اين و آن 

هايی که کمی ساز مخالف ديگری هم می  خودی مخالف واليت فقيه و حتی عليه
و بعد از  ۶٧تا  ۶٠زدند، دست داشته اند وکسانی که در جنايات و کشتار سال 

، دست ۶٧آن و بويژه در کشتن فله ای چند هزار زندانی در تابستان سال 
داشته اند و يا از آمرين، عاملين، مطلعين و يا حاميان و پشتيبانان لجستيکی، 

تبليغاتی و مدافع آن بوده اند، و کسان و گروه هائی که به منزلۀ فرهنگی، 
هاشمی : عصای دست هر دو ولی فقيه مستبد، عمل کرده اند عبارتند از، آقايان

رفسنجانی، موسوی اردبيلی، يوسف صانعی، سيد دمحم خاتمی، مهدی کروبی، 
وی، بهزاد نبوی، سعيد حجاريان ، دمحم موسوی خوئينی ها، ميرحسين موس

دمحمی ری شهری، محتشمی و عده ای ديگر که امروز همه در سلک اصالح 
اگر همکاری اينان و بعضی از سازمانهای ديگر نبود، . طلبان هستند

آيا انتظار نادرستی است که اينها که اکثرشان هم . ديکتاتوری مستقر نمی گشت
يخ کشور را اکنون مدعی بريدن از واليت فقيه اند بيايند و نکات تاريک تار

برای مردم روشن سازند؟ آنچه در دوران ولی فقيه دوم  و تا بحال  انجام 
گرفته و می گيرد، تمامی آن ريشه در دوران آقای خمينی و افکار و اعمال و 

ای، بسيار با الگوی  روشها  و عملکرد آقای خامنه. سنتهای رفتاری او دارد
د و اندازه های ديگر و به همين رفتاری آقای خمينی می سازد، منتها با ابعا

علت و به زعم من نقد تاريخ و وقايع اتفاق افتاده اين دوران بايد از نقِد اعمال،  
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آيا از آقای خاتمی، . رفتار، کردار، و روش و منش آقای خمينی شروع شود
برای مثال، که هنوز در ذهن اسطوره خمينی را دارد، که هيچ، بلکه حتی 

ی، از سردمداران ظلم در دوران پدرشان، نيز نوستالژی نسبت به احمد خمين
  دارد می توان توقع تحول در نظام واليی را داشت؟ 

اگر بخواهيم صد درصد و با خوش بينی هم به مسئله سران اصالح طلب  -٧
دوستی و قدرتمداری را در گفتار و  و اعوان و انصارشان نگاه کنيم، باز قدرت

اينان بعد از اولين  دوره رياست جمهوری آقای   .بينيم کردارشان آشکار می
به دينسو که بر اثر تقلب بزرگ از صحنه  ٨٨از سال  احمدی نژاد و بويژه

ما "قدرت به کناری رانده شده اند، جّو غالب  گفتمانشان اين است که 
انقالبيون واقعی هستيم، ما انقالب را حمايت و به ثمر رسانده ايم، ما روزنامه 

و يا از ادعاهای دائمی يکی همين باز گشت .."..ريات را آزاد کرديم وها و نش
به دوران طالئی امام خمينی، اجرای بی تنازل قانون اساسی، تقسيم قدرت، 

چانه زدن در باال «هنوز آن سخن .  از اين قبيل است..."بازگشت به حاکميت و
به اعمال و رفتار و  اگر به دقت. در بين آنان طنين انداز است» و فشار از پائين

گفتمانش نظر شود، کامالً آشکار است که قدرت را اصل می دانند و نه آزادی و 
و بر اساس گفتمان قدرت، آزادی و عدالت و . حقوق ذاتی تمامی انسان را

و به همين علت اکثريت اصالح طلبان به جز .  کنند حقوق مردم را تبيين می
اما . کنند که به خط قرمزها نزديک نشوند کنند که به نحوی عمل اقلّی سعی می

امر هستند که  با ماندن در ساختار قانون اساسی واليت مطلقۀ  اين غافل از
فقيه طبيعی است که نمی توان به خط قرمزها نزديک شد حتی اگر در سمت 

ماندن در چنين . باالی اجرائی همچون رياست جمهوری هم قرار بگيری
يت واليت مطلقه ميسر نيست و با قبول ساختاری بدون قبول مشروع

مشروعيت آن، امکان جواز انتقاد و نزديک شدن به حريم واليت مطلقه وجود 
و چرا  اين نکته به اين روشنی و سادگی نمی خواهند بپذيرند شايد بدين . ندارد

خاطر است که به لحاظ روش و خواست، با رژيم همانی دارند و به همان سياق 
     . کنند عمل می

همزمان اين حقيقت را بايد  گفت که در بين سران درون نظام  فقط يک  -٨
اعتراض کرد و بعد هم به افشای آن های مهمی از جنايات  که  به بخش نفر بود

پرداخت، با رويه ای که ديگر اصالح طلبان  پرداخت، که اگر او به اين مهم نمی



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٤٧٢          )جاذ 

ای بسياری غير ممکن داشته و دارند، اثبات بسياری از آن هنوز هم بر
او مرحوم منتظری بود، شخصيتی که حاضر . گشت و يا در تاريخ گم می شد می

  . نبود به هر قيمتی قدرت رهبری را برای خود حفظ کند

از تئوری هايی که متأسفانه اصالح طلبان داخل برای پوشاندن مصلحت  -٩
که چه عيبی  انديشی يا ترس خود ارائه می کنند يکی اين است که می گويند

دارد آدم زمانی با استبداد مماشات کند و بعد زمانی که وقت مناسبش رسيد 
کاری حّرگونه انجام دهد و حسينی شود؟ به سمع قبول، پس اينان نيز 

تاريخ گزارش کرده است که ُحر پس از . همچنانکه حر عمل کرد، عمل کنند
و ناخودی نکرد، و  توبه و بازگشت فرمانده نشد، پست و مقام نگرفت، خودی

وجود خود را حل المسائل و مشکل گشا نناميد، بل او، اول کسی بود که جانش 
و بدينسان به . را در طبق اخالص نهاد و آن را فدای اشتباه کاری خود کرد

خواهند  بر همان سياق  حال که اصالح طلبان می. جبران اشتباه گذشته پرداخت
رود که جان خود را فدا کنند، اما حد اقل  نمیحر عمل کنند، از آنهال توقع اين 

اين خواست وجود دارد  که در آنچه خود در آن دست داشته و آمر و يا عامل 
بوده اند را به عنوان تجربه برای صاحبان حق که ملت ايران هستند بی کم و 

به . و بدينسان صداقت و وفاداری خود را به مردم نشان بدهند کاست بيان کنند
  .تحقق چنين روزیاميد 

 شاهنشاهی سبک به همه با ائتالف يا و اتحاد سرود به نگاهی  

  

کسان و يا گروه هائی که با باد سنج  وضعيتی که در جهان پيش می آيد و يا  
پيش می آورند، با خوش خيالی سرود ائتالف و يا اتحاد سر می دهند، ائتالف 

برای به وجود آمدن اتحاد و يا ائتالف داشتن .  و يا اتحاد به وجود نخواهد آمد
باشند و آن هم از بطن خود وفاق مشترکی که همه در نظر و عمل بدان پايبند 

اصول . بجوشد، اولين قدم  اساسی است  - و نه با اشاره اين و آن  -ايرانی ها 
چه  -چنين وفاقی ضرورتاً بايد اصول وبند هائی  که بتواند خواستگاه مشترک 

و يا مخرج مشترک   –دارای  اين دين و چه آن دين و چه ديندار و چه بی دين 
چه دليلی دارد که عده ای بنايشان را بر اين بگذارند . شدهمه  قرار بگيرد، با
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که دائم به دين مردم کم و زياد بگويند، و انتظار هم داشته باشند که مردم به 
دين هر . گردشان جمع شوند و حرفهای آن ها را به سمع قبول پذيرا باشند

ست که از ضرورت اوليه ا. ديگرانکسی به خود او ربط پيدا می کند، و نه به 
آزادی، حقوق، استقالل و زندگی مسالمت آميز که همه آحاد ايرانی در آن 
مشترک هستند، به طور روشن و با درکی که برای همه قابل فهم و يکسان 

آيا  نقاط افتراق را دامن زدن و از نکاتی که  در . باشد، مبنای کار قرار گيرد
تحاد و دموکراسی  می بين همه مشترک است دوری گزيدن راه به ائتالف و ا

ً جواب منفی است از آنجا که هيچ آينده ای بدون توجه به تجربه . برد؟ قطعا
گذشته  متصور نيست بنابر اين  از ضرورت اتحاد و ائتالف است که عمل 
گذشته هر فرد شخص دسته و يا گروه در ائتالف و يا اتحاد روشن باشد و نه 

ه ها صلوات يعنی اينکه باز هم تکرار برگذشت. اينکه بگوئيم بر گذشته صلوات
همان گذشته منتها  به دست کسان ديگر ولی با همان محتوی و با شکلی  و 

  .سبکی ديگر

مدتی است که عده ای آگاه و يا ناآگاه سروصدا راه انداخته اند که گذشته     
را فراموش کرده و همه با هم از هر گروه و دسته و نحله ای که هستيم برای 

بين بردن رژيم جمهوری اسالمی، همگامی وهمراهی و اتحاد و يا ائتالف از 
برای مثال، اخيرا پسر شاه گويی به کشف تازه ای رسيده باشد خود را . کنيم

جلودار اين ائتالف قلمداد کرده و پيشاپيش در برنامه ای تلويزيونی می گويد ما 
قريب به اين (بزنيم  اين مقطع نمی خواهيم که از شاه و مصدق حرفاصالً در
ايشان غافل از اين است که مصدق نماد استقالل و آزادی  و ). مضمون

پدر .  مظلوميت است همچنانکه جمهوری واليت مطلقه فقيه نماد فرعونيت
قصد ندارم که در .  پدر شما هم نماد ديکتاتوری و بيگانه پرستی استبزرگ و

آنها بپردازم اما اگر خود مايل باشند  پرستانه به عملکرد ديکتاتوری بيگانهاينجا
که مختصری از رفتار و کردار پدرشان را بدانند، می توانند به چندين جلد 

پادشاهی، يعنی آقای اسدهللا علم » غالم جانثار«يادداشتهای خاطرات روزانه 
برای نشان دادن اينکه مشت نمونه خروار است در سه زمينه . نگاهی بيندازند
، ١٣٣٢مرداد   ٢٨کودتای  - ت علم نقل قولهايی می آورم؛ الفزير از خاطرا

  اخالق خانوادگی و جنسی شاهنشاه  -حيف وميل ثروت ملت ايران و ج - ب
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  مرداد ٢٨ کوتای - الف
  

اگر طرفداران سلطنت، اهل مطالعه و تجربه گرفتن از تاريخند، خوب است     
به تحقيق پژوهشگران و جامعه شناسان بی طرف نظری افکنده تا به ريشه 

مرداد  ٢٨خمينيسم را بايد در کودتای . ظهور خمينسم در ايران آگاه شوند
ز مصدق و مليون در صدد از بين بردن سلطنت و خلع شاه ا. جستجو کرد

سلطنت نبودند، بلکه آنها در صدد از بين بردن خودکامگی و ديکتاتوری بودند، 
اما شاه  می خواست که هم شاه باشد و هم حکومت کند آنهم به سبک فعال 

جالب است که وقتی که بانيان کودتا، يعنی انگليس و آمريکا، کودتا را . مايشاء
همدستان داخلی تا به حال  محکوم کرده و از ملت ايران عذر خواهی کرده اند،

هر ! حاضر نشده اند که آنرا  محکوم  و از ملت ايران عذر خواهی کنند؟ خير
وقت هم که از آن با شما سخنی رفته است خود را به آب و آتش زده ايد که آن 

به کتابخانه کند می تواند  آمريکا زندگی میآقای رضا پهلوی که در . را نفی کنيد
سری بزند تا از عمق مر کز آرشيو ملی انگليس در لندن به  کنگره آمريکا و يا

مرداد بر ملت ايران وارد شده است بيشتر با  ٢٨فاجعه ای که در اثر کوتای 
اين مصدق بود که عليه «خبر شود و خود را مانند بعضی ها به تجاهل نزند که 

  . »شاه کودتا کرد

   ايران ملت ثروت دادن هدر و وميل حيف - ب
های شاه از جيب ملت محروم ايران  را به  چند نمونه کوچک از ولخرجی    

واقعا تکان دهنده است وقتی تصور کنيم در آن . نقل از علم با هم مرور کنيم
  سالها بيش از نيمی از جامعه ايرانی در روستاها در نهايت فقر بسر می بردند؛

ماهانه ده هزار . بعد صحبت پادشاه افغانستان پيش آمد -٢۴/٧/۵۴پنجشنبه " 
دالر به او مرحمت می فرمايند، بعالوه برای خود و دخترش دو منزل در رم 

ياد داشتهای علم، (» .کنند ماهی دو هزار دالر هم به دخترش مرحمت می. خريدم
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 ) ٢٩۵، ويرايش از علينقی عاليخانی، ص ١٣۵۴جلد پنجم 

منجمله ترتيب خر يد منزلی برای پرنس داوود پسر پادشاه  -١٧/٨/۵۴شنبه " 
پرنس داوود خلبان شده و حاال برای ايران اير (افغانستان که تصويب فرمودند

  )   ٣۴٠ص ، ١٣۵۴ياد داشتهای علم، جلد پنجم ). (کند کار می

واالحضرت ثّريا عريضه تقديم کرده و استدعای خانه  - ٢٢/١٠/۵۴دوشنبه " 
ياد داشتهای علم، جلد (» .امر فرمودند ترتيب آن را بده. در پاريس کرده بودند

  )   ٣٨۴ص ، ١٣۵۴پنجم 

جمعه ديروز، در خصوص نرخ گندم « -نابودی کشاورزی  ٣٠/١٢/۵۴شنبه 
. است و کشاورزی صرف نمی کندبه شاهنشاه عرض کردم که خيلی ارزان 

با جايزه ای که از لحاظ کود و مساعده و غيره می . فرمودند، ابداً چنين نيست
عرض کردم . کند و حتی از قيمت آمريکا هم گرانتر است دهيم، صرف می

ممکن است قيمت پائين تر برای آنها . برداشت در هکتار آمريکا بيشتر است
خريم، در  است که گندمی که از آمريکا میاما مطلب بر سر اين . صرف کند

کنم  ايران برای ما سه برابر قيمت گندم ما تمام می شود و به هر حال خيال می
فرمودند، با وصف اين بر . حضور شاهنشاه خبرهای صحيح عرض نشده باشد

  )کتاب ۵١۵ص » .و تحقيق کن و به من بگو

عدد  ناوشکن که  ۶شما  فرمودند ، به سفير آمريکا بگو،« - ١۶/٨/۵۴جمعه "
ميليون دالر می ارزد، بعد گفتيد  ١٢٠قرار بود به ما بدهيد، اول گفتيد يک عدد 

مگر در سه سال انفالسيون چه . ميليون ٣٣٨ميليون دالر، حاال می گوئيد،  ٢۶٠
ولی اين . بود؟ به هر صورت با اين ترتيب ما نمی توانيم اين ناوشکنها را بخريم

و شما خودتان ] شود[ شود که در اقيانوس هند خالء ايجاد  کار شما باعث می
  )کتاب ٣٢٨ص . که انگليسيها خريده اند]  ديگو گارسيا[ بمانيد  با جزيره 

 Airborne فروند هواپيمای مراقبت با رادار يا اَِوکس  ١٠سفارش 
Warning and Control System          

ن هواپيما بسته نشود، به کشورهای دولت آمريکا که مايل بود خِط توليد اي  
      .عضو ناتو پيشنهاد کرد

در حالی که به  -ميليون دالر هر فروند بخرد ۶٠از اين گونه هواپيما به بهای 
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واين کشورهای . ميليون دالر بود ١١٨ادّعای مقامات آمريکائی قيمت رسمی آن 
گين دانستند و ثروتمند پيمان آتالنتيک شمالی حتی اين قيمت را برای خود سن

به دنبال اين جريان، ايران حاضر شد همان نوع . پيشنهاد آمريکا را نپذيرفتند
  )۵(» .ميليون دالر خريداری کند ١٨٧هواپيما را به بهای هر فروند 

هم اکنون نمی خواهم وارد ثروت خود شاه در خارج از کشوربشوم، روزنامه 
خود به استناد به گفته منابع  ١٩٧٩ژانويه  ١٠نيويورک تايمز در شماره مورخ 

فقط اوراق بهادار متعلق به شخص شاه، بيش از يک ...«بانکی ادها کرد که 
ميليارد دالر از سوی  ۴تا  ٢ميليارد دالر قيمت دارد و تنها طی دو سال آخر بين 

افزون بر اين، بانک ) ۶(» .خانواد سلطنتی ايران به آمريکا منتقل شده است
مان گروگان گيری و به هنگام بررسی کنفرانس جنايات مرکزی ايران در ز

ميليارد دالر  ٢۵آمريکا در ايران ثروت شاه و خاندان سلطنتی را بالغ بر 
تخمين زده بود، و اسناد و مدارک زيادی در اين زمينه موجود بود، و خود 

فرض را بر اين می گذارم که همۀ آنها باطل . اينجانب بسياری از آن را ديده ام
و ساختگی بوده است، خود پسر شاه ثروت پدرش را در بانک خارج از کشور 

کاخهای فرانسه، آمريکا، . عنوان کرده است ۵٧ميليون دالر در سال  ۶٠
انگليس، سوئيس و نقاط ديگر خارج از کشور را هم که به آن بيفزائيد به 

، ۵٧ال يکصد ميليون دالر در س. رقمی حدود يکصد ميليون دالر بالغ می شود
شود، و من فکر می کنم امروز بالغ  قابل محاسبه است که امروز چه ميزان می

  .  بر نيم ميليارد دالر است

 شاهنشاهی سبک به جنسی و خانوادگی اخالق - ج
باز احساس کردم « -١۶/۴/۵۴دو شنبه " علم اين گونه گزارش می کند؛     

و از دخترها . صحبت را به مسائل خودمانی کشيدم. که شاهنشاه را متأثر کردم
فرمودند، چيز عجيبی است که اين مسئله دختر بازی ما هر ساله . صحبت کردم

عرض کردم، من . در تنزل است و هر سال از سال قبل دخترهای بدتری داريم
مسلم است و اين که شاهنشاه هر ساله  در اين مسئله ترديد دارم ولی يک مطلب

ياد داشتهای علم، جلد پنجم ص (» .پيرتر و بالنتيجه  مشکل پسند تر می شويد
١۶١   (  

فقط يکساعتی اليزابت، دوست شاهنشاه را که وارد شده،  -١۴/۶/۵۴جمعه "
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    )  ٢١٧ص. (دختر بسيار خوبی است. ديدم و حرف زديم

ی که به شاهنشاه عرض کردم، اين بود که آخرين خبر بد -٣١/۶/۵۴دوشنبه "
فوق العاده . مهمان بسيار خوبی که برای ما قرار بود از لندن بيايد، نمی آيد

    )  ٢۵١ص . (اوقات تلخ شدند

مقاله پلی بوی را به نظر مبارک رساندم و نظرات خودم  -٧/٧/۵۴دوشنبه "
من . نمی خواند فرمودند، در اين مجله کسی مقاله را جدی. را هم عرض کردم

. عرض کردم خير. خيال کردم راجع به جنده بازيهای ما چيزی نوشته است
   )  ٢۶٢ص. (خنديد ند و فرمودند، پس مانع ندارد

باری با خوشحالی بعد از صرف ناهار و مختصر استراحت  -١/٩/۵۴شنبه  " 
در کيش بين فرودگاه و کاخ، من در رکاب . به کيش تشريف فرما شدند

سئوال فرمودند، مهمانها رسيدند؟ عرض کردم اولی . ان سوار بودممبارکش
همان هواپيما که اولی را آورد، برگشته که . رسيد، ولی دومی در راه است

فرمودند، اين خلبانها که اينها را می آورند، فکر نمی کنند . دومی را بياورد
ر ممکن چه طو. برای کيست و برای چيست؟ عرض کردم، البته فکر می کنند 

است اميدوار بود که فکر  نکنند؟ تنها اميدی که می توان داشت اين است که فکر 
عرض . شاهنشاه خيلی خيلی خنديدند. بکنند الاقل دومی متعلق به غالم است

کردم، می توان از مردم انتظار داشت که نبينند و نشنوند، ولی نمی توان انتظار 
    )  ٣۵٣ص . (د درست استو نفهمند، فرمودن. داشت که فکر نکنند

وقتی ... صبح در رکاب شاهنشاه از کيش به تهران آمديم -٣/٩/۵۴دوشنبه "
من احساس . وارد شديم عليا حضرت شهبانو هم به فرودگاه تشريف فرما شدند

البته حق هم دارند و به ايشان  در . کردم خيلی بد بينانه ما را ورانداز می کنند
   )  ٣۵۵ص . (دی گرفتاين زمينه نمی توان ايرا

من برای حفظ اين شخص، يعنی سالمت او، هرچه  - ٢۵/١٠/۵۴پنجشنبه "
 بر عمر او افزوده شود، برای کشور يعنی اگر يک ساعت. بکنم، کم کرده ام

به اين جهت بايد زندگی و غذا و خوش گذرانی او . ارزش غير قابل تصور دارد
. که در حدّ اعالی اعتدال است، کامالً رعايت گردد و اين فقط با من است

   )  ٣٨٩ص(

فرمودند، چه طور است چند روزی به ديزين گاجره « - ۶/١١/۵۴دو شنبه "
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هم . يار خوب استبرای اسکی برويم و آن جا توقف کنيم؟ عرض کردم بس
ورزش در هوای آزاد می فرمائيد و هم آن جا به آسانی می توانيم موجبات 

عرض . با شوخی فرمودند، خير نمی توانيم. سرگرمی شاهنشاه را فراهم کنيم
کردم چه طور نمی توانيم؟ فرمودند، آخر من تنها که نمی توانم بروم، آن وقت 

ه همراه ببرم ، که هيچکدام محرم عليا حضرت چه خواهند گفت؟ بايد چند گُ 
عرض کردم درست می . نيستند در عوض خيلی هم فضول و کنجکاو هستند

     )  ۴١١ص (» .فرمائيد، من فکر اين قسمت را نکرده بودم

. فرمودند، امشب بی کارم. تلفن عرض کردم ٣ساعت « - ٩/١١/۵۴پنجشنبه "
کردم مهمانهای ما که می توانيم فقط يک مصاحبی داشته باشيم؟ عرض ] آيا[

حاال هم دير شده است، با وصف . رفتند، فکر نمی کنم کِس قابلی اين جا باشد
فکری فرمودند، فر مودند، نه، ارزش ندارد، . اين، اگر امر بفرماييد، اقدام کنم
     )  ۴١٧ص (» .عرض کردم اين طور است. فردا مهمانهای خوب ما می رسند

. د به من گفتند شاهنشاه دو دفعه تلفن فرمودنددر فرح آبا«-١٠/١١/۵۴جمعه "
. فرمودند، اگر مهمان رسيده، امشب او را خواهم ديد. فوری تلفن عرض شد

می ترسم روسياهی بار . عرض کردم، رسيده، ولی متأسفانه گويا سنش باال است
   )  ۴٢٠ص (» .فرمودند، خوب، مجّرب خواهد بود. خنديدند. بياورد

فرمودند، عصری گردش می روم ولی اين مهمان حاال « -٢۵/١١/۵۴شنبه "
عرض کردم، در اين يک کار . با وصف اين، بگو بيايد. را زياد خوشم نمی آيد

به خصوص، ديگر من می توانم استدعا بکنم بی جهت به خودتان زحمت و 
يک کسی آمده، پولی به او می دهيم، ديگر طلبی از ما ندارد که . زجر ندهيد

. دتان را، از بس بزرگوار و آقا هستيد، برای ايشان زجر بدهيدشاهنشاه، خو
چرا؟ فکری فرمودند، فرمودند، درست می گوئی، فالن دختر ايرانی را خبر 

     )  ۴۴٩ص (» .کن

صبح زود به مناسبت تولد اعليحضرت رضا شاه کبير « - ٢۴/١٢/۵۴يکشبنه "
بعد شرفياب شدم وشاهنشاه راسرحال ديدم يعنی واقعاًبه صورت .به آرامگاه رفتم

    )  ۴٩٩ص ( » .شکوفان، معلوم شد مهمان تازه وارد ما را خيلی پسنديده اند

[ خيلی ( معينيان ] نصرت هللا[ديشب که کارها را برای  -١٠/٩/۵۴دوشنبه "
، رئيس دفترمخصوص، می فرستادم، داخل .)است Puritan] خشک مقدس
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خواستم آن را هم برای معينيان بفرستم و . کارها مقداری عکس دخترها بود
همايونی را در انتخاب هر يک ابالغ بعرض رسانيد واقتضای رأی انور."بنويسم
من خودم هم خيلی . نده غش کردندشاهنشاه خيلی خيلی خنديدند و از خ. " فرماييد

  )٣۶۶ص .( خنده ام گرفت

سخن کوتاه  
رمن  گفته شد شايد بشود چشم از همه آنچه در فوق به عنوان مثالی از خ    

مرداد که همۀ مصيبتها از آنجا سرچشمه می گيرد ٢٨پوشی کرد، اما از کودتا 
شما بعد از پدر . حد اقل از پدر خود سرمشق بگيريد. نمی شود چشم پوشيد

رساندنش به سلطنت و تا زمانی که هنوز فعال مايشاء نشده بود، از اعمال 
. ديکتاتوری پدرش خود را برکنار می دانست و از آن ها عذرخواهی می کرد

شما هم حد اقل در اين حد عمل کنيد و به مانند دوران آغازين پدرتان از بانيان 
برابر از ملت ايران عذر خواهی  داخلی و خارجی کودتا بيزاری بجوييد و در

و   - ان را به ايرانيان نشان بدهيد،تاگر می خواهيد صداقت و وطن دوستي.  کنيد
ايرانی ها که در نزد خارجی ها حرف دل ...اسيون وينه به مانند بسياری از س

بنا "« :بگوئيد  -خود را می زنند و و نزد  هموطنان خود حرف باب طبع آنها را
و نزد خود ايرانيان بگوئيد به دنبال دموکراسی و ) ٧(» ".اه ايرانمش" به قانون

با نگاه به تجربه هرچه مردم بگويند،هستيم و نه اينکه با اشاره خارجی ها و  
سوريه و ليبی در صدد تشکيل به اصطالح شورای ملی از گروه های خارج از 

  . کشور باشيد تا برای خارجی ها به زعم خويش طرف صحبت بسازيد

برای مثال، وقتی  . دنيای تصورات ذهنی رضا پهلوی حقيقتا جالب است    
گويد که مداخله نظامی غرب در ايران  پرسشگر نشريه فوکوس آلمانی می

تواند به شکست بيانجامد و جمهوری اسالمی را تقويت کند، او به جای اين  می
است، اين بار در که پاسخ دهد که با دخالت نظامی درايران از بنياد مخالف 

 :زند پاسخ به اين ارزيابی روزنامه نويس، اين چنين حرف دل خود را می
ها حتی برای خالصی از  بسياری از ايرانی. خيلی اين حرف درست نيست«

طرف « قطعاً آنان که) ٨(»  .حکومت طرف مهاجمان خارجی را خواهند گرفت
تاريخ نشان داده اند که به تجربه در طول ، »مهاجمان خارجی را خواهند گرفت

 .  عمل می کنندخودلژيونهای خارجی برای کشوربه مانندوهم خارجی هستندخود
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و اکنون باز نمی خواهم بگويم که چگونه پدر شما تماميت ارضی ايران را   
که با اتحاد جماهير شوری منعقد ١٣٣٣حفظ کرد و بار اول در معاهده  سال 

ای اطراف آن و نقاط ديگری در طول مرز بين ايران کرد، قريه فيروزه و زمينه
و سپس بحرين  که بر طبق قانون ) ٩(و شوروی به شوروی واگذار گرديد

تقسيمات کشوری، استان چهاردهم ايران ناميده می شد بر طبق سناريو تعيين 
ً از کشور جدا شد ١٣۵٠شده بيگانگان در سال  اگر او می خواست .  رسما

مشروطه باشد، طبق قانون اساسی مشروطه مسئوليتی شاهی کند و  شاه 
وی در  سال . نداشت که دخالت کند و فرمان خارجی ها را گردن بگذارد

چنانچه مردم بحرين «  :، در يک کنفرانس خبری در دهلی نو گفت ١٣۴٩
 -نباشند، ايران  -بجای آنکه بگويد کشور ايران –عالقمند به الحاق به کشور من 

و » ای اراضی خود را نسبت به اين جزيره پس خواهد گرفتادع -يعنی من
شورای امنيت سازمان ملل جدائی بحرين را از ايران حتی بدون برگزاری همه 
پرسی صوری، از مردم بحرين را تصويب کرد و طرفه اينکه دمحمرضا شاه 
نخستين رئيس کشوری بود که اين تصميم ضد ملی، ضد ايرانی، جدايی افکنی 

حزب ملت ايران و دبير کل آن داريوش فروهر به دليل . ميت شناخترا به رس
محسن . مخالفت با جدايی بحرين زندانی و  سه سال در بازداشت بسر برد

پزشکپور طی نطقی مستدلی در مجلس عامل جدايی بحرين را خائن به ايران 
در پاسخ به نطق پزشکپور، بجای  -نخست وزير -ناميد و اميرعباس هويدا

اين آخرين ترانه من «  آقای پزشکپور: نه دفاع از جدائی بحرين گفتهرگو
 ) ١٠.(يعنی در دوره های آينده شما راه به مجلس نخواهيد داشت. »است

پس شرط اول ائتالف و يا اتحاد صادق بودن و حد اقل روشن کردن  وضع     
مانند گروهای ديگری که می گويند، آمريکا در ايران هم به  . گذشته است

عراق و يا ليبی بايد منطقه پوشش هوائی امن بوجود آورند، نمی دانم چگونه 
می توانند خود را ايرانی بدانند و يا بنامند؟ و همچنين گروهی که علت 
وجوديش مبارزه با امپرياليسم آمريکا بود، خودش را استحاله کرد و ابتداء 

رای کشتن و به کشتن عليه کشورش در خدمت صدام حسين و عامل اطالعاتی ب
دادن جوانان ميهنش قرار گرفت و  پس از آن به پابوسی غرب رفت تا شايد با 

آيا با چنين گروها و دسته . کمک غرب از نمد قدرت، کالهی هم نصيبشان بشود
  هايی می شود، اتحاد و يا ائتالف کرد؟
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 برای اتحاد و بعد از صاف و زالل و روشن کردن تجربه های مثبت و    
 :منفی گذشته خود، حد اقل الزم است

خلط مبحث نشود، . و ايمان داشته باشند دبا آزادی و استقالل ايران اعتقا -١
تا صحبت از استقالل به ميان می آيد، بگويند ديگر امروز استقالل چه صيغه 
ای است؟  در دنيای گلوباليزيشن که جهان به مانند دهکده ای شده است، 

اينان يا نمی فهمند و يا خود را به ! را از دست داده استاستقالل معنی خود 
از آنها می پرسم در همين دنيای امروزی، فرانسه، آلمان، . تجاهل زده اند

اجازه می دهند که کشورهای ديگر در امور آنها دخالت ... ايتاليا و يا آمريکا و
ً جواب منفی است اين  حال که چنين است، حرف من هم. داشته باشند؟ قطعا

و واضح . است که سرنوشت ملت ايران بايد در دست مردم ايران باشد والغير
است اين به معنای عدم ارتباط، داد و ستد و تعامل با يکديگر در چهارچوب 

  .برابر داشتن نيست

جغرافيائی ايران از حقوق  - همه مردم ايران در چهارچوب مرز سياسی -٢
  .مساوی و برابر برخودار خواهند بود

حق تصميم گيری و چگونگی اداره زندگی به دست خود مردم و از حقوق  -٣
  اوليه و ذاتی  آنها است

هيچ کشوری حق دخالت در امور ايران را ندارد و باطبع حمله نظامی  -۴
و . تحت هر نام و بهانه ای که باشد از نظر ملت ايران محکوم و مترود است

نگی رسيدن به دموکراسی را پيدا اين ملت ايران است که بايد راه های چگو
  .کند

بهترين کمک ملتهای آزاديخواه، حقومدار، حقوق دوست و حقوق بشر  -۵
ديکتاتوران و زورگويان و دسته ها و خواه به ملت آزاده ايران اين است که با 

گروه های زورمدار بسته  قرار و مدار نگذارند و صدای ملت ايران را به گوش 
  .  نه اينکه در امور آنان به بهانه های مختلف دخالت کنند جهانيان برسانند و

برای به وجود آمدن اتحاد و يا ائتالف داشتن وفاق مشترکی که همه در      
اصول چنين وفاقی . نظر و عمل بدان پايبند باشند اولين قدم  اساسی است

 -مشترک ضرورتاً بايد اصول وبند هائی نظير اصول فوق که بتواند خواستگاه 
و يا مخرج   –چه دارای  اين دين و چه آن دين و چه ديندار و چه بی دين 
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اما  گويا عده ای بنايشان بر اين است که از . مشترک همه  قرار بگيرد، باشد
نکاتی که  در بين همه مشترک است دوری گزينند و به نقاط افتراق دامن بزنند 

د باشند، آيا چنين عملی آب به و باز هم به دنبال دموکراسی برای کشور خو
آسياب دشمن ريختن نيست؟ چه دليلی دارد که عده ای بنايشان را بر اين 
بگذارند که دائم به دين مردم کم و زياد بگويند، و انتظار هم داشته باشند که 

.  مردم به گردشان جمع شوند و حرفهای آن ها را به سمع قبول پذيرا باشند
اما همزيستی . ربط پيدا می کند، و نه به ديگراندين هر کسی به خود او 

مسالمت آميز و در صلح و صفا زندگی کردن حق همه است که بايستی از آن 
   .برخوردار باشند

ن سناتور مک کين در دآقای رضا پهلوی به دي ٢٠١٧در تاريخ جون     
يدار که فيلم و گفتگوی اين د. سنای آمريکا می رود و با ديار و گفتگو می کند

و اينجانب  .منتشر گرديده است ١٣٩۶خرداد  ٢۴برابر با  ٢٠١٧جون  ١۴در 
کمی بعد از انتشار آن، دو مقاله کوتاه در روشن کردن اين گفتگو و هدف آن 

هر  برای مزيد اطالعات خوانندگان و اينک. نوشته و در سايت ها منتشر گرديد
بعضی از  ذکر است که باالزم .  يکجا به کتاب افزوده می شود  دو قسمت 
نگاهی به «  تحت عنوان نکته های اين مقاله با مطالبی که سالها قبلمطالب و 

منتشر شده و در باال »  سرود اتحاد و يا ائتالف با همه به سبک شاهنشاهی
درک بهتری از بينش  آمده است همسان است، نه به دليل تکرار بلکه به علت 

در به از تجربه و تجربه های قبل عبرت نگرفته و راهنمای رضا پهلوی که 
همان پاشنه چرخيده و منتظر است که بيگانگان او را به اريکه قدرت 

   . بنشانند،تغييری در مطلب داده نشده است
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 عوامل کشورازمهمترين درامورداخلی بيگانگان دادن دخالت

 )١( است رژيم ماندگاری
  

 است   درگفتگو با سناتور مک کين از وی پرسيدهاخيراً آقای رضا پهلوی 
برای ) ١١( »درآينده و درايرانی متفاوت، با سپاه پاسداران چه بايد کرد؟«

روشن شدن کم وکيف اين تقاضا و سردرآوردن ازهدف اصلی  او و همراهانش 
 : از اين پرسش چيست؟، به کنکاش بپردازيم

ادامه تسلط خود بر منابع کشور، شود که انگليسها برای  خاطر نشان می     
بويژه منابع عظيم  نفت، عليه حکومت مشروطه که تازه بر اثر انقالب ملت 

 ٣رفت بر قرار شود، کودتای  گرفت و حکومت قانونی که می ايران داشت پا می
پس از چندی رضا خان ميرپنج قزاق را . را طراحی و اجرا کردند ١٢٩٩اسفند 

حکومت استبدادی مطلق را جانشين حکومت  بر تخت سلطنت نشاندند و
زمانی که تاريخ مصرف استبداد سياه رضا شاهی، . مشروطه سلطنتی ساختند

اش را از  ها به پايان رسيد، يک شبه ارتش صد و سی هزارنفری ازديد انگليس
به او امر کردند که بايد . درون متالشی و خود او را اسير چنگال خود کردند

خوب اگر او پادشاه از طرف ملت ايران بود و آن . خود شود روانه تبعيد گاه
ارتش را برای حفظ کشور و حقوق ملت ايران ساخته بود، وقتی به او گفته شد 

من از : بايد استعفاء کند و روانه تبعيد گاه شود، آيا نبايد به بيگانگان ميگفت
ليف معين طرف ملت ايران، شاه مملکت هستم و بشما نيامده است برای من تک

بايست آن ارتش را  کنيد و حق نداريد از من بخواهيد از مملکتم بروم ؟  آيا نمی
که با خون و بودجه ملت ساخته بود، برای دفاع از وطن و نه سرکوب مردم، 

کرد؟ اما او با  کرد و از حق و حقوق مردم کشورو مرزهايش دفاع می  آماده می
داری داشت و شخصيت ملی،  ق وطناگر عر. خفت و خواری تن به تبعيد داد

واو امريه . بار، شربتی گوارا بود مرگ برای او درقياس با آن تبعيد خفت
گاهی ببرند که  بيگانگان  اطاعت کرد و خود را در اختيارآنها گذاشت تا به تبعيد

دانست همان کسان که او را بر  او خود بهترازهمه می. خود تعيين کرده بودند
بنابر قولی، پيش از . دهند برود ندند، اينک به اودستور میاريکه سلطنت نشا

سوار شدن به خودرو برای رفتن به تبعيد، درکاخ گلستان درتاالر آينه، و بنابر 
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ظمی کرده  قول ديگری،درکرمان، رضا خان،درحال قدم زدن،مرتب زمزمه
: است گفته بعد هم خود، به خود می. اعليحضرت قدر قدرت قوی شوکت«:است

در سفر به کرمان و بندرعباس برای رفتن به تبعيد گاه، شب هنگام . » ! یزک
نمايد که  چنان می. دهد حتی توليت آنجا به او اجازه توقف نمی. رسد به قم می

چون پايه دستگاهشان را . اند اين خانواده به خدمتگزاری بيگانه خوکرده
رگ و خونشان جريان  اند، خفت و خواری دربرابر بيگانه، در بيگانگان گذاشته

گويی پذيرش خفت وخواری و با بيگانگان هم دست شدن در اين خانواده . دارد
 .بصورت امری مستمر در آمده است

جوانی که از سرنوشت پدر و پدر بزرگ خود، تجربه نگرفته وآلت دست   
در صورت سرنگون شدن رژيم، با سپاه : پرسد بيگانگان شده واز مک کين می

بنا بر . آموخت ه بايدکرد؟ حداقل بنا بود که از تجربه پدر درس میپاسداران چ
 - اعتراف او بر اين که اين متفقين بودند که مرا شاه ايران کردند - قول پدرش 

باوجود اين، درابتدای کار،  کارهای پدر را تقبيح . ها داشت سلطنت از انگليس
پادشاهی موافق قانون کرد و وعده داد که اعمال پدر را تکرار نخواهد کرد و 

فرزند آن پدرازتجربه درس نياموخته ودر بيگانه پرستی .  مشروطه خواهد بود
با سپاه :  پرسد می  ازهمان اول ازسناتور آمريکائی. دارد نيز اندازه نگه نمی

تر بدان خواهم  پاسداران چه بايد کرد؟ به اين مهم بازخواهم گشت ومشروح
 .پرداخت

کرد که حامی ملت   رضا، در ظاهر، چنان وانمود میاوايل ساطنت، دمحم     
ملت و .  کند و خواهد کرد ايران است و موافق قانون مشروطه عمل می

ها که  مثل بعضی از امروزی. کردند سياسيون هم با چشم ديگری به او نگاه می
ها  برگذشته –گذشته گذشته است : ها هم گفتند گويند بر گذشته صلوات، آن می

نتيجه اين شد که  باز هم گذشته تکرار شد، منتها به دست کسان ديگر ! صلوات
حافظ قانون « اين شاه جوان، -ولی با همان محتوی و با شکلی و سبکی ديگر

نهضت ملی . بتدريج ماهيت خود را نمايان کرد، »مشروطه و حکومت قانون
برضد نهضت  قرار استبدادگری بود و اوبی. طلبی او را متوقف کرد ايران، قدرت

ها  ملی شدن نفت، پيشنهاد کودتای نظامی برضدحکومت مصدق را به امريکائی
داد و با بيگانگان و کودتاگران بر ضد حکومت ملی دکتر دمحم مصدق همگام و 

اين باربا چهرۀ اصلی  ١٣٣٢مرداد ٢٨ثمره ناميمون وتلخ کودتای . همراه شد
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س از باز گشت، در مالقات خود به تخت سلطنت مطلقه باز گشت و يک روز پ
من تاج و تختم را مديون خداوند، «: با کروميت روزولت خطاب به وی گفت

ها فاش کردند که شاه  بعد هم آمريکائی). ١٢(» ملتم، آرتش و شخص شما هستم
بهمن  ٢۵(  ١٩٧٩فوريه  ١۴در تاريخ « : حقوق بگير آمريکا بوده است

کا، با شرکت رؤسای کميته های کميته های فرعی مشترک سنای امري) ١٣۵٧
دفاع، خارجه، دادگستری، بازرگانی وهمچنين نمايندگان دپارتمانهای قضائی 
وسازمانهای اطالعاتی وابسته، با حضور نمايندگان وزارت خانه ها و 
سازمانهای مذکور، به منظور بررسی اوضاع ايران تشکيل گرديده و در باره 

 :ذاکراتی به شرح زير بعمل آمده استپشتيبانی اياالت متحده از شاه، م

رئيس کميته فرعی دفاع، از آقای هان ديودی ) ١٣(آدايو.  پ. آقای جوزف
با شدت گرفتن : کند معاون وزارت خارجه آمريکا، سئوال می) ١۴( نيوسام
ها درايران، در باره اين واقعيت که شاه حقوق بگير اياالت متحده  ناآرامی

ايم، آيا سر و صدائی  ساالنه يک ميليون دالر به او پرداختهاست و  آمريکا بوده
از شورشيان شنيده شده است؟ آيا اين موضوع در شعارهای آنها مورد استفاده 

نيو سام، معاون وزارت خارجه در امور سياسی، پاسخ ... است؟ قرار گرفته
 ) ١۵( »... دانند نه، ولی شورشيان ما را حامی اصلی شاه می: دهد می

ها امروز بگويند شاه با آن همه ثروت چه نيازی به  ممکن است که بعضی 
برگردند، می  ١٣٣٢اگر اينان به عقب و سال . يک ميليون دالر ساالنه داشت

فهمند اوالً يک مليون دالر در آن سالها پول هنگفتی بود و ثانياً گويای حمايت 
که قرار  ١٣٣١سال   شود که در  ياد آور می. کامل قدرت امريکا از شاه بود

بود شاه با همسرش ثريا به خارج سفر کنند، هيأت وزيران برای هزينه سفرش 
 .ده هزار دالر تصويب کرد

باری، تا سياسيون و آزاديخواهان چشم باز کردند، مجدداً با حکومت 
به قول اسدهللا علم غالم خانه زاد، آخرين . استبدادی مطلقه کودتا روبرو شدند

عصرى هم به مجلس جشن سنا، به مناسبت « .تابوت مشروطه زده شدميخ بر 
 » !اگر غلط نكنم مجلس فاتحه. شروع شصت و چهارمين سال مشروطيت رفتم

: و بعد هم ديكتاتور و فعال مايشائى را به حد اعالى خود رساند و گفت) ١۶(
ده و غرور چنان او را کور کر) ١٧( .»امر ما و شهبانو مافوق قانون است «

، به عنوان بزرگ ارتشتاران، نخست وزير، رؤسای ١٣۵٢بود که در آذر ماه 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٤٨٦          )جاذ 

مجلسين سنا و شورا ی ملی، وزير دربار، وزير جنگ، رئيس ستاد بزرگ 
ارتشتاران، رئيس دفتر مخصوص و رؤسای ادارات و فرماندهان نيروهای 

را مسلح به کاخ نياوران دعوت شدند و وی در آنجا طی نطقی تکليف مملکت 
  ) ١٨(حتی بعد از خودش به آن ها ابالغ کرد 

امری که بوسيله رئيس ستاد بزرگ « : در آن تکليفيه از جمله آمده است 
هيچيک از ... ارتشتاران ابالغ شد بايد از طرف نيروها کورکورانه اطاعت شود

فرماندهان زير بار فرمانده ديگر نمی روند و فقط مطيع پادشاه هستند و فقط 
مطابق قانون اساسی پادشاه رئيس « افزود که می وی » .شناسند را میپادشاه 

و نيز در بخشی ديگر »  قوای سه گانه است و قوه مجريه مختص پادشاه است
ای که در خطر  اگر ايران مورد تجاوز دشمن قرار گرفت هر منطقه« :گويد می

سقوط افتاد شما بايد آن چه را که از لحاظ نظامی و اقتصادی ممکن است برای 
بخصوص خطوط هوائی مواصالتی و . دشمن مفيد واقع شود نابود کنيد

 » ردهائی که اگر به دست دشمن بيفتد ممکن است مورد استفاده قرار گي کارخانه
« : گويد کند و وقتی می بخش ديگر اين منظور خود را بهتر روشن می و بازدر
و داخلی بايد بداند که اگر اتفاق بيفتد در وضع مملکت و اداره مملکت خارجی 

کوچکترين تغييری پيش نخواهد آمد و تصميم واراده شماها نمی تواند کمتر از 
ست نابود شود تا به دست خارجی اراده خود من باشد که می گويم مملکت بهتر ا

اسناد کامل اين ( ».ها بدانند که با تغيير رهبر راه عوض نخواهد شد بيفتد و آن
اين سخن و دستور درست به مانند .) تکليفيه به پايان کتاب پيوست شده است

وی . ، می باشدکه فهميد جنگ را باخته است  ای  فرمان هيتلر در آخرين لحظه
تور داد تا آلمان را نابود کنند که به دست دشمن نيفتد، ولی به فرماندهان دس

  . ها از اجرای دستور او سر باز زدند آن

مأموريت برای «اما پادشاهی با اين تبختر و فعال مايشائی، خود در کتاب 
متفقين تصميم گرفتند که من شاه ايران باشم و، باز، : نوشت می» وطنم

مرداد  ٢٨انگليسی  –ن کودتای آمريکائی دانست که تاج و تختش را مديو می
دانست که آزاديخواهان، بويژه مصدق، اين راد  اين واقعيت را نيز می. است

او می گفت شاه بايد . مرد بزرگ تاريخ ايران، مخالف سلطنت مشروطه نبود
 –اگر شاه وسيله کودتای سيا . موافق قانون اساسی سلطنت کند و نه حکومت

 چه ،اريکه قدرت باز نگشته و با آن مخالفت ورزيده بودبه انتليحنت سرويس 
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خواست قدر قدرت باشد و  اما شاه هم می. بسا امروز پسرش هم شاه ايران بود
ای جز کودتا برضد مصدق نيست و هم بزدل  داد چاره به سفير امريکا پيام می

  .  داد بود و کارگزاری اربابان خود را بر سلطنت مشروطه ترجيح می

ها، آنهم فقط  پيشاروی مردم  تکيه بر سرنيزه و با اتکاء به خارجی او با
چنان . در برابر اربابانش ذليل بود. کرد ايران، صدا به هل من مبارز، بلند می

ديد که وقتی از ايران گريخت، نوشت مرا مثل موش مرده  خود را حقير می
: ای گفت بهدر دوران ذلت و دربه دری خود، وی در مصاح. بيرون انداختند

شدند تا کمر خم  جرج براون و ويليام سوليوان که قبالً وقتی شرفياب می
کردند، ولی اين بار دم درب ايستاده و به ساعت خود  شدند و ادای احترام می می

او، در کتاب . شود گفتند اعليحضرت کی از ايران خارج می کردند و می نگاه می
آن که من ايران را ترک کردم، ژنرال پس از « : نويسد ، می»پاسخ به تاريخ«

در اين هنگام چه گذشت؟ تنها . هايزر باز چندين روز در ايران اقامت داشت
توانم بگويم اين است که ربيعی فرمانده نيروی هوائی ايران طی  چيزی که می

زنرال هايزر شاه را مثل يک موش مرده به : " گفت" قضات"اش به " محاکمه"
  )  ١٩( »کرد خارج از کشور پرتاب

دانست و متکی به ملت خود بود، وقتی به  آگر شاه خود را شاه ايران می     
سرنوشت «: گفت توپيد و می گفتند بايد کشور را ترک کند، بايد به آنها می او می

ولی  ».انداخت ها را از کاخ بيرون می من و کشور به شما چه مربوط است و آن
دانست  او می. بودند ها او را شاه کرده دانست که آن او خود بهتر از هر کسی می

اش، از ديد اربابان، تمام شود، در درون کاخ خود هم  که وقتی تارخ مصرف
من بعنوان يک ايرانی از حرف ذلت باری که شاه در . امنيت نخواهد داشت

عت است که هر قدرتمدار و ولی اين قانون طبي. کشم مورد خود گفته خجالت می
سالح و مستضعف خود، قلدر است و در برابر  ديکتاتوری در برابر ملت بی

  . قدرتمندان بيچاره و ذليل و خوار

سلطنت طلبان کسانی هستند از کاخ سفيد بازگشت به سلطنت را، به      
ها  آنها، بويژه رضا پهلوی، هر باری که امريکائی. کنند دريوزگی، تمنا می

با : گويند زبانی به آنها می افتند و با زبان بی طسه می کنند، به تکاپو میع
تشديد تحريم اقتصادی و با حمله نظامی رژيم را ساقط کنيد و همانند دوران دو 

ای ديگر  در اين رابطه، عده.  پهلوی گذشته،  کشور را در اختيار ما بگذاريد
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که گذشته را فراموش کنيد و همه با اندازد  هم آگاه و يا ناآگاه  سروصدا راه می
ای که هستيم برای از بين بردن رژيم جمهوری  هم از هر گروه و دسته و نحله

برای مثال، در يکی دو . اسالمی، همگامی وهمراهی و اتحاد و يا ائتالف کنيم
است، خود را جلودار  ای کرده سه سال گذشته،  پسر شاه که گويی به کشف تازه

ما اصالً در اين : گويد ای تلويزيونی می کند و در برنامه داد میاين ائتالف قلم
او ). قريب به اين مضمون(مقطع نمی خواهيم که از شاه و مصدق حرف بزنيم 

غافل است که مصدق نماد استقالل و آزادی و مظلوميت ايران است و جمهوری 
او هم  پدر بزرگ و پدر. واليت مطلقه فقيه، نماد فرعونيت و جنابت و فساد

قصد ندارم به .  نماد ديکتاتوری و فساد و جنايت و بيگانه پرستی هستند
پرستانه آنها بپردازم اما اگر رضا پهلوی مايل باشد  عملکرد ديکتاتوری بيگانه

مختصری از رفتار و کردار پدرخود را بداند، می تواند به چندين جلد خاطرات 
باوجود اين، . لم نگاهی بيندازندشاه، يعنی اسدهللا ع» غالم جانثار«روزانه 

بمثابه مشت نمونه خروار، در قسمت بعدی در سه زمينه، از خاطرات علم 
حيف وميل ثروت  -، ب١٣٣٢مرداد   ٢٨کودتای  -آورم؛ الف قولهايی را می
  .اخالق خانوادگی و جنسی شاهنشاه - ملت ايران و ج

شوند و به خود  میکسانی که از حق آزادی و خالقيت و حقوق خود غافل     
نگرند و از انسان فعال و خالق، انسانی فاقد  به مثابه انسان فعال و خالق نمی

شوند که هيچ کاری از او جز نق زدن بر  سازند، و انسانی می اراده و اختيار می
آورند،   آيد، کسانی هستند که خدای قادر متعال را از آسمان به زمين می نمی

و روز ديگر به  سيمای ) انگليس(ری بريتانيا يک روز به صورت امپراطو
بدون اراده و حکم کاخ : شوند  آورند و مدعی می رئيس جمهور امريکا در می

به علت همين طرز فکر همسنگ خيال و .  سفيد آب از آب تکان نخواهد خورد
وهم است که بعضی از هموطنان به ظاهر مبارز اما ناتوان، لباس يأس برتن 

ها و رژيم  يم پهلویژئنان به وطن، در هردو رژيم، يعنی رپوشند و خا می
شوند و مقامهای دولتی و غير دولتی را  آخوندی واليت فقيه ، صاحب مقام می

يم قبول ژپندارند و در ر   کسانی هم هستند خود را صادق می. کنند از آن خود می
بخاطر شوند،  شوند و يا تحويل گرفته نمی کنند و چون مأيوس می خدمت می

آيند، اغلب راهی آمريکا  که قدرت در سر دارند، وقتی که به خارج می آن
کنند و پس از خريداری شدن، به  شوند و، به ثمن بخس، خود را عرضه می می
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محتوايی مثل ُموسسه  آن آخورها نامهای بی. شوند آخورهای آماده بسته می
پهلوی است که بخاطر  يکی از آنها هم آقای رضا!!. تحقيقات کذا و کذا دارند

او . ها را ندارد گونه مؤسسه ثروت عظيم فرآورده فساد، نياز به کارمندی اين
اين بار، وقتی او با جرج .  مدعی تاج و تخت پادشاهی حاصل دو کودتا است

مکين صحبت می کند، به او يادآور می شود که در دوران جنبش سبز او از 
و . های الزم را نکرده است سبز حمايت اوباما انتقاد کرده که چرا از جنبش

. است خورد که چرا اوباما از جنبش سبز حمايت جدی بعمل نياورده غبطه می
روش زندگی «غافل ازاينکه امريکا کشوری است که روزی مدعی بود که 

و اينک، بمنزله تنها ابر قدرت، در حال . بهترين روش است» امريکائی
است که از فاسد  ل مسائل خود چنان درماندهدولت امريکا در ح. اضمحالل است

های  ها و شيخ ترين، مستبدترين، عقب افتاده ترين حاکمان منطقه يعنی سعودی
دهد تا  به آنها وعده و وعيدهای واهی  می. کند خليج فارس، دالر گدائی می

اند، از چنگشان درآورد و زخم عميق کسريهايش را  مگر آنچه را ذخيره کرده
  . مرحم بنهد

خواهد از تاريخ تجربه بياموزد حتی از سرنوشت پدر  اين نوه که نمی     
ای در  سابقه بزرگ و پدر خود عبرت بگيرد که با چنان خفت و خواری بی

، البته بر او حرجی »پرتاب شدند«تاريخ، به قول خودشان، به بيرون از کشور 
خود سيراب  معلوم است که چون وی از آبش خور پدر بزرگ و پدر.  نيست

اما سئوال . است،  با خفت و ذلت، به دريوزگی، نزد مکين رفته است شده
چرا کسانی خود را دموکراسی :  است بزرگ از ساليان قبل برايم اين بوده

کنند، وقتی به خارج  خواه، مبارز، وطن خواه و وطن دوست، معرفی می
آورند؟ به آستان بوسی  آيند، نوميد از خود، به درگاه دونالد ترامپ روی می می

ای جز پول به جيب زدن  آورند که در طول زندگی خود دغدغه شخصی روی می
  ای دارند؟   از او انتظار چه  معجزه. است و زن بارگی نداشته

خواهند صدای همه  طرفی واينکه می بعضی ازاينان مخفی درسايه بی    
فه آب به آسياب طرف، يک طر شنيده شود، در لباس خبرنگار،  و مجری بی

تعدادی ديگر در لباس  دموکراسی خواهی و اينکه . ريزند رضا پهلوی می
حرف همه بايد شنيده شود و شرکت در اداره امور زندگی حق تمامی آحاد ملت 
است و آقای رضا پهلوی هم يکی از آحاد ملت است، دست توسل به سوی او 
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اينان يا ) تر باز خواهم گشت به اين نکته در قسمت بعد مشروح. (دراز می کنند
برند ديگران و ملت ايران متوجه  زنند و يا اينکه گمان می خود را به تغافل می

  :يابند که شگرد اينان نيستند  و اندر نمی

آيد که دو کودتا برضد ملت ايران و به  ای می رضا پهلوی از خانواده -الف 
وقتی بانيان . اند يگانگان شدهاين خانواده عامل ب. است نفع بيگانگان انجام داده

کودتا، يعنی انگليس و آمريکا، کودتا را محکوم کرده و از ملت ايران عذر 
اند، آقای رضا پهلوی هم اگر بخواهد از آحاد ملت ايران باشد،  خواهی کرده

کم بايد آنرا محکوم و از ملت ايران عذر خواهی کند؟ وقتی او را  دست
کنند، واکنشی گويای ناديده  القاب، خطاب می واالحضرت وليعهد و اين قبيل

و عالوه بر آن در . گرفتن مردم ايران بمنزله صاحب حق حاکميت ابراز نکند
  . پشت ناخوانده آن مفهومی به غير از آحاد ملت نهفته است

های خارجی بويژه به مکين و ترامپ و امثالهم، در  مراجعه به قدرت -ب 
از آنها استمداد کردن،  مراجعه کنندگان و امريکا و در کشورهای ديگر و 

گيرند و نقش کارگزار  استمدادکنندگان را در سلک عمله و اکره آنها قرار می
اين دست . گرداند کند و يا يکی از مسئولين حکومت آمريکا، می مکين می

  . نشاندگی او را از عداد ملت ايران خارج می کند

های تاريخی  خ بخواند و از تجربهآقای رضا پهلوی بايد برود و تاري -ج 
بياموزد که اگر ايران بخواهد سوريه نشود، بايد دست بيگانگان از ايران قطع 

ای در امور کشور  وقتی ملت ايران مطمئن شد که قدرت خارجی مداخله. شود
هم اين مردم . او ندارد، با فراغ بال مسئله خود را با رژيم جبار حل خواهد کرد

امری بديهی است که دخالت بيگانگان در امور داخلی کشور از  دانند و  هم می
  .  مهمترين عوامل ماندگاری رژيم است

گويد ايران تبديل به سوريه نشود، نبايد از خود بپرسد کدام کشور  وقتی می -د
و به دست چه کسانی عراق، ليبی، ويران شدند و چه کشورها و کسانی برای 

رميانه گروههای مختلف را در سوريه و به منافع خود و سياست خود درخاو
کندی را در مورد سوريه و . چه منظورمسلح کردند، حداقل مقاله ربرت اف

 )٢٠. (ای آمريکا را بخواند تا از عمق فاجعه آگاه شود سياست خاورميانه
    . ادامه مطب را در قسمت بعدی مطالعه خواهيد کرد
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 مهمترين از کشور داخلی امور در بيگانگان دادن دخالت دوم بخش

    رژيم ماندگاری عوامل

آمد که آقای رضا پهلوی در گفتگو با سناتور مک  بخش در قسمت اول     
اران چه در آينده و در ايرانی متفاوت، با سپاه پاسد«است   کين از وی پرسيده 

با وجودی که قصد ندارم به عملکرد : و وعده دادم) ٢١(» بايد کرد؟
پرستانه رضا شاه و دمحم رضا شاه بپردازم، اما به مثابه ديکتاتوری بيگانه

مشت نمونه خروار، در قسمت بعدی در چهار زمينه، از خاطرات علم قولهايی 
کودتای . حيات شاه و ب در زمينه ادامه استبداد حتی بعد از. الف: آورمرا می

اخالق جنسی . حيف وميل ثروت ملت ايران و ج. ، پ١٣٣٢مرداد   ٢٨
  :»شاهنشاه آريامهر«

   پهلوی فرح دماگوگی و استبداد ادامه به شاه اصرار – الف
  

 دماگوگی«درزمينه اصرارشاه سابق به ادامه استبداد او بعد از مرگ او و 
demagogie «پهلوی رح ف:  

اين استبداد وابسته  ١٣٥٧تا بهمن  ١٢٩٩گرچه پدر و پسر، از کودتای     
اند، به اند و استبداد آنان را دوران سياه خواندهبه قدرت مسلط را تصدی کرده

 نقل شده) ١(، »يادداشتهای علم«متن وصيت نامه شاه سابق، که در جلد سوم 
  :کنماست، بسنده می

  : کنمفهمم و عمل میقانون اساسی بايد همانطور عمل شود که من می ●

به ارتش بدهيم و بدون ... دوم، بدون آنکه اجازه دخالت در سياست را «   
. اينکه خودش در سياست دخالت بکند، بايد حافظ کلمه به کلمه قانون اساسی باشد

ارتش در اختيار کامل  .کنمالبته آن قانون اساسی که امروز من آن را اعمال می
پادشاه مملکت و يا در اختيار کامل آن کسی است که برابر قانون اساسی، 

است که اگر تکليف ديگر نيروهای مسلح اين ... دهدوظايف پادشاه را انجام می
خدای نخواسته رئيس مملکت بخواهد کوچکترين تخطی يا خودداری از اعمال 

مسلح موظف هستند به او يادآوری بکنند که اختيارات قانونی خودش بکند، قوای 
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است که او اين اختيارات را همين طور که  وظايف قانونی و مصلحت کشور اين
نيروهای مسلح . شود، به مرحله اجرا در آورداالن از طرف خود من اجرا می

وقت، زير بار تغيير نظمی که آن نظم را ما به اين  موظف خواهند بود، هيچ
  .»ايم، نروندرفت و ترقی رساندهدرجه از پيش

تکليف نيروهای مسلح را پاسداری از ، "!امريه ملوکانه" پس از اين     
گويی معلم خمينی و جانشين او در تعيين (استبدادی کرد که او برقرار کرده بود 

، برخالف نص همان قانون اساسی، قوه )است وظيفه برای سپاه پاسدارن بوده
  : داندمیمجريه را مختص خود 

ما از دستوراتی که به قوه « :قوه مجريه مختص شخص پادشاه است ●
ايم کشور را به جائی برسانيم دهيم، توانستهمجريه که مختص پادشاه است، می

  .»است و تازه اول کار استکه دنيا را به حيرت و تعجب واداشته 

شما ناچاريد وظيفه خود را « :گويدخطاب به همسرش فرح پهلوی می ●
مثالً اگر به شما بگويند فالن کس را . انجام بدهيد و از احساسات چشم بپوشيد

  »بايد اعدام کرد، برای مصالح کشور، احساس ترحم بی ربط نکنيد

حتی اگر با . دانممن کار خودم را خوب می«: گويددر پاسخ او، فرح می     
کنيد و مردم را مزاحم میت ما اينقدر مبالغه میکنم که در محافظگارد دعوا می

  .»ی استژکنم، يک دماگوشويد و حتی جلوی مردم به آنها پرخاش می

سان خود را آماده نيابت سلطنت بعد از مرگ شاه  که فرح اينعلم از اين    
ولی . خيلی خيلی ناراحت شدم« :نويسدشود و میبود، ناراحت می نشان داده

من . شاهنشاه زير عينک نگاهی به من فرمودند. ه عرضی بکنمجا نداشت ک
کنم زياد زيبا بود که برای بعد هم فکر نمی. فوری چشم خود را به زمين دوختم

جانشينی شاهنشاِه به اين خوبی و پاکيزگی، اينطور سخن رفته باشد از طرف 
  .»دانمشهبانو، نمی

  )٢٥٤تا  ٢٤٨ی هاجلد سوم، صفحه١٫٩٫٥٢يادداشتهای علم، روز (

سو، کار  يم استبدادی وابسته شاه سابق و سلطنت بدينژاز سرنگونی ر    
اال اينکه چون در اروپا و . است) عوام فريبی(» یژدماگو«او و فرزندش 

  .   شوندها پاره میفريبیامريکا، فضا بسته نيست، پرده عوام
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   مرداد ٢٨ کودتای-  ب
مطالعه و تجربه گرفتن از تاريخند، خوب اگر طرفداران سلطنت، اهل      

طرف، تأمل کنند تا از عوامل است در تحقيق پژوهشگران و جامعه شناسان بی
يابند که اگر چنين کنند، در می. پيدايش و رشد خمينسم در ايران آگاه شوند

مصدق و مليون در صدد . مرداد است ٢٨عامل ريشه گرفتن خمينيسم کودتای 
ت و خلع شاه از سلطنت نبودند، بلکه آنها در صدد از بين از بين بردن سلطن

بردن خودکامگی و ديکتاتوری بودند که به ضرورت دست نشانده قدرت 
خواست هم شاه باشد و هم حکومت کند اما شاه می. شد چنانکه شدخارجی می

بنابر اسناد محرمانه امريکا  –بدين خاطر بود که . آنهم به سبک فعال مايشاء
که به امريکا پيشنهاد کودتای نظامی بر  –اند رده محرمانه خارج شده که از

جالب . کردداد و آنرا تنها راهکار توصيف میضد مصدق و حکومت او می
که بانيان کودتا، يعنی انگليس و آمريکا، کودتا اينکه، نيم قرن بعد، با وجود اين

اخلی آنها نه تنها را محکوم و از ملت ايران عذر خواهی کردند، همدستان د
اند که آنرا  محکوم و از ملت ايران عذر خواهی کنند، بلکه مدعی حاضر نشده

هستند اگر هم کودتائی در کار بود، اين مصدق بود که کودتا کرد و کودتايش 
  !! شکست خورد

ايجاد منع ذهنی تا که ديگر کسی : کننددو کار می کنندگان بسود پهلوی تبليغ
نبرد و تخريب مصدق ومشی ملی، بمثابه مشی استقالل و  ازآن کودتا نام

دارنده تجربه وحافظه تاريخی  دانند روزهای تاريخی، زنده نگاهزيرا می. آزادی
آورد تالش جمعی آنها توسط استبداديان  شوند دستهستندوبه مردم يادآور می

ن اين دو، دانند که بدون استقالل، آزادی نيست و بدوزيرا می. رودبر باد می
دانند ملی بمعنای استقالل زيرا می. استبداد هست و وابستگی به قدرت خارجی

  . ها هستندو آزادی، نمادی دارد که مصدق است و ضدی دارد که پهلوی

تواند به کتابخانه کنگره کند، میآقای رضا پهلوی که در آمريکا زندگی می    
لندن سری بزند تا از عمق فاجعه آمريکا و يا به مر کز آرشيو ملی انگليس در

مرداد بر ملت ايران وارد شده است بيشتر با خبر شود  ٢٨ای که بر اثر کوتای 
اين مصدق بود که عليه شاه « ها به تجاهل نزند که گوياو خود را مانند بعضی

  .»کودتا کرد
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    :ايران ملت ثروت دادن هدر و ميل و حيف .ج
های شاه از جيب ملت چند نمونه کوچک از ولخرجی نظر به اينکه      

واقعا تکان دهنده است وقتی تصور کنيم در  کهمحروم ايران را به نقل از علم 
آن سالها، اکثريت بزرگ جامعه ايرانی در روستاها و حاشيه شهرها و استان

نگاهی به «، در بخش بردندهای فقر زده شرق ايران، در نهايت فقر بسر می
ً آمده است، در باال» اتحاد و يا ائتالف با همه به سبک شاهنشاهیسرود  عينا

  :اما نکته اينکه  .در اينجا حذف گرديد

نمی خواهم وارد ثروت خود شاه در خارج از کشور بشوم، روزنامه     
خود به استناد به گفته  ١٩٧٩ژانويه  ١٠نيويورک تايمز در شماره مورخ 

فقط اوراق بهادار متعلق به شخص شاه، بيش از ...«منابع بانکی ادعا کرد که 
ميليارد دالر از  ٤تا  ٢يک ميليارد دالر قيمت دارد و تنها طی دو سال آخر بين 

افزون بر اين، ) ٢٢(» .است  سوی خانواده سلطنتی ايران به آمريکا منتقل شده
بانک مرکزی ايران در زمان گروگانگيری و به هنگام بررسی کنفرانس جنايات 

ميليارد دالر  ٢٥آمريکا در ايران، ثروت شاه و خاندان سلطنتی را بالغ بر 
تخمين زده بود، و اسناد و مدارک زيادی در اين زمينه موجود بود، و خود 

گذارم که همۀ آنها باطل و  فرض را بر اين می. ام اينجانب بسياری از آن را ديده
بانک خارج از کشور ساختگی بوده است، خود پسر شاه ثروت پدرش را در 

کاخهای فرانسه، آمريکا، انگليس، . است  گفته ٥٧ميليون دالر در سال ٦٧
سوئيس و نقاط ديگر خارج از کشور را هم که به آن بيفزائيد به رقمی حدود  

حاال آقای رضا پهلوی بگويد همين . شود بيش از يکصد ميليون دالر بالغ می
  و از کجا آورده بود؟ کند، پدر ا ثروتی را که خود اقرار می

  

  :اخالق جنسی به سبک شاهنشاهی - د

شاهی را اخالق جنسی به سبک شاهن از نمونه های بعضی  دراينجا نيز چون
نگاهی به سرود اتحاد و يا ائتالف با همه « عيناً در بخش کند گزارش می که علم 

  .است، لذا د ر اينجا حذف شده است در باال آمده  »به سبک شاهنشاهی 

کنددر طرز  تنها رفتارجنسی او نيست که گزارش می) غالم خانه زاد (علم  ماا
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فکر او، زن حقير است، به روايت علم، شاه نظر تحقير آميز خود نسبت به زن 
است که آن سخنان نيز خارج  بايسته اين . است  آورده را هم مرتب بر زبان می

اين نسل بداند زبان قدرت نويس شوند و در اختيار نسل امروز قرار گيرد تا 
به اين خاطر . دانند اينان، انسان، بخصوص زن را حقير می. باوران يکی است

دهند، خود را موش آبکشيده توصيف  است که وقتی قدرت را از دست می
  .  کنند  می

اينطور که پيداست، آقای رضا پهلوی از سرنوشت پدر و پدر بزرگ      
: پرسد او از مک کين می. است  يگانگان شدهخود، درس نگرفته و آلت دست ب

کرد؟ حداقل از پدر  در صورت سرنگون شدن رژيم، با سپاه پاسداران چه بايد
سان، آشکار، آنهم در باره يک نيروی  آموخت که اين بزرگ و پدر خود می

کند، از سناتوری  نظامی که خود را مقابل با قدرت بيگانه، تعريف می
پدر بزرگ او، در . کرد داند، سئوال نمی ايران را بمب می حل  امريکائی، که راه

پدر . است تمام طول عمر، چنين گافی نکرد که اين جوان عاری از تجربه کرده 
اما در علن، ، »هيچ ُگهی نيستند« گفت سران ارتش او، گرچه نزد علم، می

  .  انددر وصيت نامه خود نيز ارتش را پاسدار استبداد گرد. گر ارتش بود ستايش

گويد اما کسی که  سخن می» ؟!رهبر معنوی«جالب اينکه مکين از      
داند رهبر معنوی يعنی چه؟ رضا پهلوی،  شناسد، آيا می راهکاری جز بمب نمی

در آينده و در ايرانی «: پرسد به عنوان آخرين سئوال خود، از مکين می
ايرانی از يک  اين سئوال را يک» متفاوت، با سپاه پاسداران چه بايدکرد؟

در ايرانی متفاوت، با سپاه پاسداران چه بايد «: پرسد قدرتمدار امريکائی می
در صورت حمله نظامی به : شود اگر آن را شفاف و زالل کنيم، اين می» کرد؟

کنيد تا من  ايران، آيا سپاه را هم نظير ارتشهای ليبی و عراق متالشی می
نشاندگی و نيانديشيدن در باره اثر  دست  سلطنت ايران را بازيابم؟ عار ندانستن

سخن خود بر نيروهای مسلح و نيز مردم ايران، همراه است با لحاظ نکردن 
ای است که زندگی  شود که دنيای فرو رفته در خشونت و منطقه اين واقعيت می

سوزد و در مقابل چشم حيرت زده  ايرانيان که در آتش جنگ و خونريزی می
ن سعودی با هم پيمانان خليج فارس خود، اسلحه کشتار عربستا ،مردم جهان

برند و اين کشور در شرف  جمعی آمريکا و انگلستان را برضد يمن بکار می
اخيراً هم برای اينکه کامالً يمن را به نابودی . نابودی مادی و معنوی است
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 ٢٠٠کامل بکشاند، هم با آمريکا و هم با انگلستان قرارداد خريد بيش از 
سپاه را نابود کنند و اين آقا را بر ايران . اند ارد دالر اسلحه امضاء کردهميلي

؟ بيگانه پرستی حد و اندازه می شناسد؟ قدرت !ويرانه بر تخت سلطنت بنشانند
ها، به سردمداری رضا پهلوی، از  است که بعضی طلبی بهر قيمت، سبب نشده 

واهی که در ايران ويران، آمريکا و غرب نابودی کشور را طلب کنند بدان اميد 
شود اين خواسته و يا سئوال رضا پهلوی از مکين  به قدرت  برسند؟ البته می

جنگ اول « :تواند اين باشد حرف دل او می. را به عنوان حرف دل وی شمرد
حل، کودتای نظامی است و پسر  پدر گفته بود راه . »به از صلح آخر است

هرگاه چنين باشد، سئوال او را . ران استگويد راه حل، حمله نظامی به اي می
از همين اول، او واضح و روشن به : توان گويای صداقت او شمرد و گفت می

است که امريکا بايد سپاه و   سياست من اين: گويد مردم جهان و ايران می
را نابود ) تابد  اگر مداخله نظامی امريکا را بر نتافت که بر نمی( ارتش ايران 

البته ! اين، کشور را ويران کند و سپس مرا در ايران سلطنت بخشدکند، بنابر
مردم ايران هم . بهشت خواهم ساخت) خواهيد ديد ( من از ايران ويران 

بينند که در افغانستان، ليبی، و عراق و يمن و سوريه، چگونه بهشتی  نمی
  !!است  ساخته شده

گان در امور داخلی کشور ام که دخالت دادن بيگان من بارها گفته و نوشته    
اگر ملت ايران از دخالت نکردن . از مهمترين عوامل ماندگاری رژيم است

بيگانگان در امور کشورشان مطمئن شوند، خود توانا خواهند بود به استيفای 
از ديد . کنند و جمهوری ايران را بر قرار می. استقالل و آزادی و حقوق خود

است که صدای حقوقمداری، عدالتخواهی،   من تنها وظيفه ملتهای جهان اين
. استقالل طلبی و آزادی خواهی ملت ايران را بشنوند و به گوش همه برسانند

اين وظيفه ملت ايران است که با تغيير خود، سرنوشت خود و . همين و بس
  . کشور را تغيير دهند

  :پرسد وقتی آقای رضا پهلوی از مکين می

خر در ارتباط با مسائلی که در باره شان سناتور ممکن است من سئوال آ«
بحث کرديم که در آينده ايران متفاوت چه شرايطی برای دستگاه های نظامی 

ها با توجه به آنچه به عنوان تغيير  اعضای سپاه پاسداران چه پيامی برای آن
  »صلح آميز مورد نظر داريد؟
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است که   مکين که سئوال آقای رضا پهلوی را خوب درک کرده و فهميده
پيام «: دهد خواسته وی چيست؟ در سخنانی به ظاهر منطقی به وی پاسخ می

من به آنان اين است که تغيير در سراسر جهان در حال رخ دادن است و زمان 
تغيير در ايران فرا رسيده است، وقتش رسيده که يک جامعه آزاد و باز داشته 

که يکی از بزرگترين  وقتش رسيده. باشند به همراه يک دموکراسی کارآمد
در پی پاسخ » . های بشری امپراطوری پارس وارد قرن بيست و يکم شود تمدن

شود که در پی نابودی سپاه، امپراطوری جديد  مکين وعده نانوشته چنين می
گويد که امپراطوری  حتی مکين نمی. شود پارس وارد قرن بيست و يکم می
امپراطوری پارس که : گويد می شود بلکه ايران وارد قرن  بيست و يکم می

ديگر امپراطوری نيست و بسا تمام ايران نيز نيست، وارد قرن بيست و يکم 
  .سخن او بسيار معنا دار است. شود می

اما . آقای رضا پهلوی تغيير کرده و به مردم روی است: گويند ها می بعضی    
زيرا اگر . يندگو فريبند و شماری ديگر، دروغ می شماری از آنها خود را می

آيد، با موضع امروز وی مقايسه  موضع وی را در چند سال قبل که در زير می
  .چرخد کنيم در بر همان پاشنه می کنيم مشاهده می

وقتی پرسشگر  :دنيای تصورات ذهنی رضا پهلوی حقيقتا جالب است    
تواند  مداخله نظامی غرب در ايران می: گويد نشريه اينترنتی فوکوس آلمانی می

به شکست بيانجامد و جمهوری اسالمی را تقويت کند، او به جای اين که پاسخ 
دهد که با دخالت نظامی در ايران از بن و بيخ مخالف است، در پاسخ به اين 

خيلی اين حرف «: زند ل خود را میارزيابی روزنامه نگار آلمانی، حرف د
ها حتی برای خالصی از حکومت طرف  بسياری از ايرانی. درست نيست

ً آنان که). ٢٣(» مهاجمان خارجی را خواهند گرفت طرف مهاجمان « قطعا
بنابر تجربه امروز و تمامی طول تاريخ، کسانی ، »خارجی را خواهند گرفت

دانند و به مانند  ود خارجی میهستند که خود را نسبت به مردم و کشور خ
  .  کنند لژيونهای خارجی در کشور خود عمل می

و اکنون باز نمی خواهم بگويم که چگونه پدر شما تماميت ارضی ايران را   
که با اتحاد جماهير شوروی منعقد ١٣٣٣حفظ کرد و بار اول در معاهده  سال 

در طول مرز بين ايران کرد، قريه فيروزه و زمينهای اطراف آن و نقاط ديگری 
و سپس بحرين که بر طبق ) ٢٤(و امپراطوری روسيه را به آن واگذار کرد
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شد، بر وفق  قانون تقسيمات کشوری، استان چهاردهم ايران ناميده می
اگر .  رسماً از کشور جدا شد ١٣٥٠سناريوی طراحی شده بيگانگان در سال 

ق قانون اساسی مشروطه خواست شاهی کند و  شاه مشروطه باشد، طب او می
وی در  . ها گردن بگذارد مسئوليتی نداشت که دخالت کند و به فرمان خارجی

چنانچه مردم بحرين « : ، در يک کنفرانس خبری در دهلی نو گفت١٣٤٩سال 
نباشند، ايران  -بجای آنکه بگويد کشور ايران –عالقمند به الحاق به کشور من 

و » سبت به اين جزيره پس خواهد گرفتادعای ارضی خود را ن -يعنی من -
شورای امنيت سازمان ملل جدائی بحرين را از ايران حتی بدون برگزاری همه 

طرفه اينکه دمحمرضا شاه نخستين . پرسی صوری، از مردم بحرين، تصويب کرد
. رئيس کشوری بود که اين تصميم ضد ملی، ضد ايرانی، را به رسميت شناخت

کل آن داريوش فروهر با تسليم بحرين به بيگانگان حزب ملت ايران و دبير 
به دليل مخالفت با جدايی بحرين، او زندانی و سه سال در . مخالفت کرد

محسن پزشکپور طی نطقی مستدل در مجلس، عامل جدايی . بازداشت بسر برد
در پاسخ به  -نخست وزير -بحرين را خائن به ايران ناميد و اميرعباس هويدا

«  آقای پزشکپور: بجای هرگونه دفاع از جدائی بحرين گفت نطق پزشکپور،
های آينده شما راه به مجلس نخواهيد  يعنی در دوره. »اين آخرين ترانه من است

  :باز تکرار می کنم )٢٥.(داشت

شرط اول ائتالف و يا اتحاد، صادق بودن و حداقل روشن کردن  وضع  
پهلوی و چه برای اصالح چه برای سلطنت طلبان و بويژه رضا  گذشته است

  .طلبان  درون رژيم جمهوری اسالمی

آنها که می گويند گذشته رابگذاريد کنار،نمی دانند که هيچ آينده ای بدون 
اگربه اعمال حتی روزانه خود توجه کنند، درخواهند . گذشته متصور نيست

به .يافت که هرعمل و يا تصميمی که گرفته شود، در خود گذشته را دارد 
رت ديگر در هر فضای سياسی و عمومی که قرار گرفته باشيم، در خود و عبا

و به همين علت است . با خود، گذشته را در بر داردوهمزمان حامل آينده است
گذشته  بيگانه پرستی از آقای رضا پهلوی جدا نشده و همچنان تدوم پيدا کرده 

  .خواهم پرداخت درفرصتی ديگر به مسئله ربط گذشته به آينده مشروحتر. است

  :نگاری روزنامه اخالق در -   ه
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تعدادی در : آخرين نکته وعده داده شده در قسمت قبل، اين بود که الف    
بعضی هم  به ظاهر از دموکراسی : طرف و ب لباس خبرنگار و مجری بی

و اينک . ريزند خواهان به زعم خود يک طرفه آب به آسياب رضا پهلوی می
  .  توضيح مختصر آن

طرف با حرف  مجری و خبرنگار بی. طرف مجری و خبرنگار بی: الف
بلکه عمل . کسی با حرف بی طرف و يا با طرف نمی شود. شود طرف نمی بی

. طرف هست و يا نيست کند آن مجری بی يک مجری است که معلوم می
طرف کشف حقايق و رويدادها آن چنان که  مهمترين کار مجری و خبرنگار بی

ه و بيرون کشيدن آن از عاملين و يا کسانی است که با آنها مصاحبه اتفاق افتاد
مجريانی که خود را کار کشته و مجرب . شود و يا در باره آنها تحقيق می

دانند، حداقل کاری که بايد بکنند اين نيست که از مصاحبه شونده  می
او را، های  هائی بعمل بياورند که به شناسائی واقعيت راه گشايد و پاسخ پرسش

واقعيت و حقيقت بنمودن سخنان مصاحبه شونده، . کم و کاست، منتشر کنند بی
پراکنی نياز  سازی و دروغ به تخصص و تجربه نياز ندارد، به خبرگی در دروغ

آن مجری نيازمند تجربه و تخصص است که بنايش يافتن واقعيت و . دارد
طرفی اين است که  ه بیالزم. طرف باشد او بايد بی. حقيقت و انتشار آن باشد

اوالً از موضوع مورد بحث و يا گفتگو اطالع کافی داشته باشد، تا وقتی 
يابد، با ذکر  گويد و او نظر را صحيح نمی مصاحبه شنونده، نظر خود را می

گوئی مصاحبه  ها، تناقض دست کم، به طرح سئوال. دليل، از او توضيح بخواهد
ننده و شنونده معلوم کند واقعيت و حقيقت حداقل بر خوا. شونده را معلوم کند

  برای مثال،. است  به تمامه شناسائی نشده

پرسد، روزنامه نگار  وقتی آقای رضا پهلوی سئوال آخر را از مک کين می ●
طرف  بی... اگر صدای امريکا و بی بی سی و . کند طرف، آن را سانسور نمی بی

و از آقای رضا پهلوی کردند  بودند، اين پرسش و پاسخ را منتشر می
کند، چيست؟ او بعنوان  محتوای گفتگوئی که او بدان اشاره می: پرسيدند می

پرسد؟ پشت اين  يک ايرانی، چرا اين سئوال از يک سناتور امريکائی می
رفت و از او در باره  است؟ بعد به سراغ مکين می سئوال و جواب چه نهفته 

رسيد برابر کدام حق، به خود اجازه پ پرسيد و می گفتگويش با رضا پهلوی می
است امور   ايران، مداخله کند؟ چرا در پاسخ، نگفته است در امور داخلی    داده
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  داخلی ايران به او مربوط نيست؟

فرزند شيخ علی ) تهرانی(مثالی ديگر، وقتی با دکتر محمود مرادخانی ●
او در پاسخ شد، و صحبت از واليت فقيه به ميان آمد،  تهرانی مصاحبه می

اما حقيقت همان نيست . بله پدر من از اول مخالف واليت فقيه بود: مجری گفت
ها و  هم روزنامه. که او گفت و مجری هم آن را به عنوان حقيقت منتشر کرد

شيخ علی تهرانی با سابقه . هم صورت مجلس خبرگان اول موجود است
، از فعاالن موافق مبارزاتی و دينی و اجتماعی که داشت در مجلس خبرگان

داد، واليت فقيه به  شايد اگر او تا اين حد سر سختی بخرج نمی. واليت فقيه بود
نشيند و در مورد اعمال  وقتی مجری با او به صحبت می. رسيد تصويب نمی

موقعی که کشور در : طرف باشد، آيا نبايد از او بپرسد پرسد، اگر بی  پدرش می
کرد؟ در هر کشور  پدر شما در عراق چکار می حال جنگ تحميلی با عراق بود،

با هر رژيمی که باشد وقتی در جنگ تحميلی با بيگانه است اگر کسی با او 
  .سپارند همکاری و کمک کند به هر دليل که باشد، او را به دادگاه صحرائی می

نشينند و از او در باره اعمال پدرش  يا وقتی با رضا پهلوی به گفتگو می ●
است،    دهد بله پدر من هم عاری از اشتباه نبوده و او پاسخ می پرسند می

پذيرد و او را طلبکار  طرف، اين جواب را از او نمی مجری و روزنامه نگار بی
پدر من هم . زيرا مسلم است که انسان عاری از اشتباه وجود ندارد. کند نيز نمی

اگر مجری . کرد میعاری از اشتباه نبود، يعنی بسيار خوب بود و اشتباه هم 
: طرف  و به دنبال کشف حقايق و قلب آنها نباشد، نبايد از او سئوال کند بی

است؟ کودتائی که حکومت  چه بوده  ١٣٣٢نقش پدر شما در کودتای مرداد 
يم ديکتاتوری خودکامه و در خدمت ژقانونی و ملی دکتر دمحم مصدق را به يک ر

است که خمينسيم فرآورده پهلوئيسيم   بيگانه، بازگرداند؟ آيا حقيقت جز اين
  است و در آن کودتا بود که نطفه آن بسته شد؟  

شما مجريانی که در خارج از کشور هستيد و خود را مجرب و متخصص     
صنفان خود در اين کشورها، نظير  خانم  دانيد، حداقل از هم طرف هم می و بی

... تيوين ساکر ،و ياماريتا اسلومکا، کالوس گلبر، جرمی پاکس من، اس
های خود، حتی با نخست وزير، مو را از ماست  اينها، در مصاحبه. بياموزيد

طرف بودن مجری و  در فرصتی ديگر  مشروحتر به چگونگی  بی. کشند می
  .خبرنگار  و نوع عملکردش پرداخته می شود
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از ساليان قبل برايم اين . بعضی هم به ظاهر از دموکراسی خواهان هستند- ب
سئوال بزرگ مطرح بود که چرا بعضی از  کسانی که خود را دموکراسی خواه، 

آيند، نوميد از خود، به  کنند، وقتی به خارج می خواه، معرفی می مبارز، وطن
  تظار معجزه دارند؟  آورند؟ و از کاخ سفيد ان آستان بوسی کاخ سفيد روی می

طرفی و به اين عذر که  کنند و نقاب بی اينان، درون خود را پنهان می    
خواهند صدای همه شنيده شود، در لباس دموکراسی خواهی و اينکه حرف  می

همه بايد شنيده شود و شرکت در اداره امور زندگی حق تمامی آحاد ملت است 
ها را، دست نشاندگی  است، واقعيت و آقای رضا پهلوی هم يکی از آحاد ملت

هر وقت هم که او، دانسته يا نادانسته، بند . پوشانند بيگانه را از ديد مردم می
کارها را  اين. گيرند گری او را بر عهده می دهند، اينان کار مشاطه را به آب می

و چون . توانند بکنند اگر برای مردم ايران، حقوق و عقل جمعی قائل باشند نمی
کنند وقتی  افتد، توسل به کاخ سفيد را توجيه می ر از پرده بيرون میکا

. کند گويند، برقراری دموکراسی استمداد از يک دولت دموکرات را ايجاب می می
ام که اينان  در نهايت به اين نتيجه رسيده. ام در اين باره، نزد خود، فکر کرده

يم، ژدر اين ر. هستند بيشتر کسانی هستند که پرورش يافته جمهوری اسالمی
نظر به اينکه در اين رژيم اصل بر قدرتمداری . اند با قدرت پرستی، بزرگ شده

و حفظ موقعيت در سلسله مراتب قدرتمداری است، وقتی به خارج از کشور 
آيند، چون هدفشان موقعيت يابی نزد قدرتمداران است، آستان بوس  می

  شوند قدرتمداران امريکائی می

برند  زنند و يا اينکه گمان می دو دسته فوق يا خود را به تغافل میهر        
يابند که  ديگران و ملت ايران متوجه سخافت رأی و کارشان نيستند و اندر نمی

گشايند  بر واقعيت نيز چشم نمی. اند اينان خود را به قدرتمداران بيگانه فروخته
اطنی و ستيز ظاهری با يم جمهوری اسالمی مدام در سازش بژبيند که ر و نمی

يم ژسخن آقای خمينی آويزه گوش سران اين ر. است... امريکا و اسرائيل و 
توان معامله  برای حفظ نظام که اوجب واجبات است، با شيطان نيز می: است
دانند که نقش اينان نگاه داشتن مردم  بنابراين، هر دو طرف معامله می. کرد

قابل نگاهداری شد، مانع تراشی برای  يم و در صورتی که غيرژاطاعت از ر
دانند که الزم و ملزوم  دو طرف نيک می. بديل معتقد به استقالل و آزادی است

قصد دارد خاورميانه «اگر جمهوری واليت فقيه نباشد که گويا . يکديگر هستند
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تواند صد ميليارد، صد  ، چگونه انگليس و بويژه آمريکا می»را قبضه کند
  به عربستان و شيخ نشينهای خليج فارس اسلحه بفروشد؟ميليارد دالر، 

  

تکرار اين باور برايم سخت نيست که هر کسی  می تواند خودش را در     
جهتی که فکر می کند درست است تغيير دهد و با تغيير رفتار و کردار و گفتار 
خود، موجب پخش انرژی حياتی به اطراف خود شود و از اين طريق به تحول 

پس راه مبارزه با رژيم از درون تک تک ما . ديگران نيز مدد رسانددر 
گذرد و آنهم با اين وصف که حقيقت جويی و حقيقت گويی در باره مسائلی  می

را که بر سرمان آمده است مرام خويش گردانيم ولو در ظاهر به ضررمان باشد 
براين هر کسی که بنا. راه کاملتری سراغ ندارم. يا دوستانمان را از ما دور کند

می خواهد در ميهن ما، دموکراسی و آزاديخواهی و حقوق مداری  پا بگيرد و 
ريشه بدواند، اول قدم اين است که دست از سانسور خود و ديگران بردارد و 
آزادی خواه، دموکراتمنش و حقوقمدار در عمل و نظر باشد، و بعد از ديگران 

اهی حقيقی در همه هستی طنين دارد و باورکنيم آزاديخو. انتظار داشته باشد
نظر به اينکه در جريان جنبش سبز و هنوز نيز از جانب بعضی . پاسخ می دهد

آن سخن به ميان آمده و می » قانون اساسی و ظرفيتهای اجراء نشده«ها  از 
آيد، جهت ياد آوری اين نکته که  قانون اساسی واليت مطلقه فقيه سامانه و يا 

چگونگی اجرای منويات واليت مطلقۀ فقيه است و نه تضمين دستوالعملی بر 
سراب ظرفيتهای اجراء نشده قانون اساسی «و حقوق مردم، مقاله  کننده آزادی

برای اطالع از کم و کيف اين  »و يا  مروری بر قانون اساسی واليت فقيه
  .و توفيق همه از او است. قانون، به آخر کتاب افزوده شده است
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 فصل هشتم

  فقيه مطلقۀ  واليت  اساسی قانون نشده اجرا ظرفيتهای سراب
در سايتها منتشر شده  و سپس ١٣٨٩فروردين  ٢۵اين فصل ابتدا،  در      

در انجمن حاميان آزادی و حقوقمداری در ايران،   ١٣٨٩مهر  ٢۴در تاريخ 
نظر به اينکه در فصل های . قرار گرفته استدر لندن مورد بحث و گفتگو 

واليت فقيه سخن به ميان آمده از قانون اساسی جمهوری مختلف اين اثر 
به منظور شناختی مفيد و مختصر از اين قانون که چگونه سامانه ای  است،

 .است، به کتاب افزوده شد

امنيتی و بظاهر فروکش کردن نهضت سبز  و  به  –با حاکميت نظامی 
موشی گرائيدن مدعيان نمايندگی جنبش سبز واطاقهای فکر که بر اين نظر خا

بودند و هستند که ظرفيتهای اجرا نشده قانون اساسی واليت مطلقه فقيه بايد 
باجرا در  بيايد، حال وقت آن است که با فراغ بال تحقيقی در اين باره به عمل 

ۀ فقيه و قانون اساسی منبعث بياوريم و ببينيم که آيا واقعا در نظام واليت مطلق
از آن  ظرفيتی در جهت اجرای آزادی و حقوق مردم در بر دارد و يا خير؟ در 

اين راستا الزم است که به تيرک خيمه نظام که همان واليت مطلقه فقيه است  
 .  بطور اجمال به آن  پرداخته گردد

شروع کردند که در طول تاريخ  و با اين اعتقاد حرکت خود را علمای شيعه 
امامت و واليت به معنای زمامداری سياسی، مختص امام معصوم است و در 

نکه غيبت امام کسی را نشايد که بنام دين و امام بر مردم حکومت براند  تا اي
نراقی مشهور به فاضل کاشانی به لحاظ نظری  کمتر از دو قرن پيش، مال احمد

به معنای رهبری سياسی در زمان دمحم برای  اولين با در شيعه واليت فقيه را 
که آقای خمينی مسئله  ۴٨و بعد از آن هم تا سال . شاه قاجار مطرح کرده است

با وجودی که تا خود تا  - واليت فقيه را به عنوان حکومت اسالمی مطرح کرد 
همه علمای درجه   -قبل از آن تاريخ از مخالفان واليت فقيه به شمار می آمد 

جمله شيخ الطائفه، شيخ مرتضی انصاری، مال دمحم کاظم اول شيعه از 
حکومت ... خراسانی، آيت هللا بروجردی، آيت هللا خوانساری، آيت هللا خوئی و
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 .را از آن جمهور مردم می دانستند

نظر مال احمد نراقی در مورد واليت فقيه که در کتاب عوائد االيام، مرحوم مال 
،آمده است، مرحوم حائری ١٩٠-١٨۵احمد نراقی، چاپ سنگی، صفحات 

         :يزدی عصارۀ و لب کالم  نراقی را  چنين  آورده است

تمام نيازهای مردم ، چه فردی و چه اجتماعی و چه آن نيازمندی هائی که  « 
از نهاد زندگی طبيعی روز مرۀ انسانها برخاسته می شود و چه آن تکاليف 

و اجتماعی از سوی شارع مقدس يا اخالقی و دينی که به خاطر مصالح فردی 
از طريق عقل عملی و وجدان برتر انسانی الزام آور است، همه به يک قدرت 
حاکميت اجرائی احتياج دارد تا در اثر نظارت آمرانۀ آن، نظام مطلوب و اصلح 

و چون اين . فردی و جمعی در افراد و در ميان جوامع برقرار و استوار گردد
شخص و يا طبقۀ مخصوصی از سوی يک مقام برتر قدرت اجرائی در هيچ 

اين تنها فقيه است ...تعيين و مشخص نگرديده، به قاعدۀ اولويت و احقيت عقالنی
که می تواند اين فقدان را جبران کرده و زمام امور را به دست گيرد و همچون 
ولی بر صغار و مجانين بر کل جامعه و افراد فرمانروائی کند و در يک کالم، 

ه نظر ايشان فقيه هم قوۀ مقننه است و هم قوۀ مجريه؛ هم سياستمدار است و هم ب
 )١(»! سياستگزار، هم قوۀ نظامی است و هم قوۀ انتظامی

نظر به اينکه آقای خمينی نظريه واليت فقيه را تمام و کمال به لحاظ نظری   
ست، بايد خود آن را پياده کرده ا ،از مرحوم نراقی اقتباس کرده و  درعمل هم

. ديد که از نظر بنيان گذار حکومت واليت فقيه، واليت فقيه به چه معنا است
ولی « :آقای خمينی در کتاب واليت فقيه يا حکومت اسالمی خود، می گويد

در مورد نوع حکومت اسالمی می ) ٢(» متصدی قوۀ مجريه هم هست» امر
. که مشروطه استحکومت اسالمی نه استبدادی است و نه مطلقه، بل«  :گويد

البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص 
مجموعۀ شرط همان قوانين اسالم است که بايد اجرا و رعايت ...و اکثريت باشد

هيچکس حق قانونگزاری ندارد و . شارع اسالم يگانه قدرت مقننه است...شود
بهمين سبب در .  به اجرا گذاشتهيچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان 

حکومت اسالمی بجای مجلس قانونگذاری که يکی از سه دسته حکومت کنندگان 
را تنشکيل می دهد مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای وزارتخانه های 

 « و حکام حقيقی) ٣(» ...مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتيب می دهد
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ً به فقها تعلق بگيرد نه کسانی که  همان فقها هستند، پس بايستی حاکميت رسما
مانند جعل « ولی فقيه ) ۴(».نون مجبورند از فقها تبعيت کنندبعلت جهل به قا
در ) ۵(»لحاظ وظيفه هيچ فرق نداردقيم ملت يا قيم صغار از . قيم برای صغار

را حفظ ] حکومت[ما مکلف هستيم که اسالم «: مورد  وظيفه ولی امر می گويد
. اين تکليف از واجبات مهم است حتی از نماز و روزه واجب تر است. کنيم

ولی ) ۶(» .همين تکليف است که ايجاب می کند خونها در انجام آن ريخته شود
به مقام حکومت و " ولی فقيه .  منصوب به فرمانروائی است« امر مطلق

)  ٧(».برای هميشه برای آنها محفوظ استمنصب قضاوت منصوبند و اين 
يعنی اينکه اين مردم نيستند که او را انتخاب می کنند، بلکه او از جانب شارع 

مشاهده می . يعنی خداوند منصوب شده است و وظيفۀ مرد هم اطاعت است
کنيد که به لحاظ تئوری با مرحوم نراقی تفاوتی ندارد اال اين که قدرت فقيه 

 .   هم شده استغليظ تر 

در . حال بينيم در مقام عمل آقای خمينی ولی فقيه اول چگونه عمل کرده است
شما می دانيد  که همين آقای خامنه ای . اينجا فقط به يک نمونه اشاره می کنم

در مقام رياست جمهوری در نماز  ۶۶که فعالً در مقام رهبری هستند، در سال 
خواستند از فتواى امام اينطور استنباط  برخى مى« :گفت ۶۶دی ماه  ١١جمعه 

تواند با كارفرما شرط كند كه  دولت مى: فرمايند و يا سوء استفاده كنند كه امام مى
چه . توانى از خدمات استفاده كنى كه اين كارها را انجام دهى در صورتى مى

كارهايى؟ كارهايى كه برخالف مقررات پذيرفته شده و احكام پذيرفته شده 
نه، اين ها شايعاتى است كه افراد مغرض اين : فرمايند امام مى. ى استاسالم

يعنى چه ؟ يعنى چنين چيزى در پاسخ امام وجود . كنند شايعات را ايجاد مى
اين  -تواند شرطى را بر دوش كارفرما بگذارد  دولت مى: امام كه فرمودند. ندارد

يرفته شده اسالمى آن شرطى است كه در چهارچوب احكام پذ - هر شرطى نيست 
 )٨(» "است و نه فراتر از آن 

آقاى خمينى در پاسخ به بيانات رئيس جمهور  در نماز جمعه برمی آشوبد  و 
 :گويد پيرامون اختيارات حكومت اسالمى وقدرت آن مى

شود كه شما حكومت را  از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اينطور ظاهر مى"  
َّ عليه و آله  اى كه از جانب خدا به نبى اكرم صلى كه به معناى واليت مطلقه

وسلمه واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم 
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ام حكومت در چهارچوب  ين جانب گفتهدانيد و تعبير به آن كه ا دارد، صحيح نمى
بايد ...  هاى اينجانب است  احكام الهى داراى اختيار است، بكلى برخالف گفته

َّ عليه و آله و سلّم  َّ صلى اى از واليت مطلقه رسول عرض كنم حكومت شعبه
است، يكى از احكام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و 

تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم  ، حكومت مى...وزه و حج استر
بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسالم باشد، يك 

تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى است كه جريان  جانبه لغو كند و مى
. وگيرى كندآن مخالف مصالح اسالم است از آن مادامى كه چنين است جل

تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف  حكومت مى
 . صالح كشور اسالمى دانست موقتاً جلوگيرى كند

شود، ناشى از عدم شناخت واليت  آنچه گفته شده است تا كنون و يا گفته مى 
ثال آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و ام. مطلقه الهى است

كنم كه فرضاً  صريحاً عرض مى. آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت
چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و باالتر از آن هم مسايلى است كه 

 ) ٩."(كنم مزاحمت نمى

اى رئيس جمهور، بالفاصله بعداز دريافت پاسخ آقاى خمينى  آقاى خامنه 
و در آن از حرفهاى گذشته خود توبه كرده و به  نويسد اى به وى مى مجدداً نامه

متعاقب آن آقاى . گذارد نظر آقاى خمينى در مورد اقتدار حكومت صّحه مى
اى رئيس جمهور،  ، در پاسخ به نامه آقاى خامنه٢١/١٠/۶۶خمينى در تاريخ 

 :گويد خطاب به وى چنين مى

سالمى دامت اى، رئيس محترم جمهورى ا جناب حجت االسالم آقاى خامنه"  
اينجانب كه . افاضاته، مرقوم شريف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گرديد

ام و همان ارتباط  از سالهاى قبل از انقالب با جنابعالى ارتباط نزديك داشته
َّ تعالى تاكنون باقى است، جنابعالى را كه يكى از بازوهاى تواناى  بحمد

رادرى كه آشنا به مسائل فقهى و دانم و شما را چون ب جمهورى اسالمى مى
متعهد به آن هستيد و از مبانى فقهى مربوط به واليت مطلقه فقيه جداً جانبدارى 

دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسالم و مبانى اسالمى از جمله  كنيد، مى مى
 )١٠..." (دهيد افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد روشنى مى
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  :تجربه و عبرت از ولی فقيه اول آورده می شودچند مورد ديگر هم برای 

من ممکن است ديروز حرفی زده باشم و امروز حرف ديگری و فردا « -
ام بايد  حرف ديگری را، اين معنا ندارد که من بگويم چون ديروز حرفی زده

   )١١(». بمانم روی همان حرف باقی

 يا

حيثيت اسالم با بودن اگر يک در ميليون احتمال، يک احتمال بدهيم که « -
فالن آدم يا فالن قشر در خطر است، ما مأموريم که جلويش را بگيريم، تا آن 

خواهند به ما بگويند که کشور ماليان حکومت  توانيم هر چه می قدری که می
ای است برای  زنند، و البته اين هم يک حربه آخونديسم و از اين حرفهايی که می

 )١٢(» .رويم در کنند، ما نه، از ميدان بيرون نمیکه ما را از ميدان به  اين

نماينده مجلس شورای اسالمی که بنا به گفته خودش عصارۀ ملت  ٨وقتی  -
خواهند که بيايد در مجلس و در مورد سفر مک  هستند از وزير امورخارجه می

 گويد کند و می فارلين توضيح بدهد، آنها را از هستی ساقط و خفه می

شان در نظر من  ی نداشتم از بعضی اين اشخاص، ولو بعضیمن هيچ توقع« 
لحن شما ... پوچند لکن بعضی از اين اشخاص که سابقه دارند هيچ توقع نداشتم

در آن چيزی که به مجلس داديد، از لحن اسرائيل تندتر است، از لحن 
در  بنابر اين معنای حکومت واليت فقيه) ١٣(» .نشينان آن جا تندتر است کاخ 

 :ل و نظر از نظر بنيان گذار آن چنين استعم

 .اصل بر اطاعت است و نه انتخاب -١

 .قانون يعنی احکام اسالمی که ولی فقيه بيان کننده آن است -٢

 .تعيين و مشخص کردن قانون با ولی فقيه است و نه ديگران -٣

                                                 .آزادی هم در چهار چوبی است که فقيه تعيين می کند -۴

 اسالمی جمهوری دوم اساسی قانون
با امعان نظربه آنچه گذشت حال ببينيم قانون اساسی چگونه سامانه ای  

کرد، بدون استثناء بطوريکه مالحظه خواهيد . است وچگونه تنظيم شده است
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تمام اصولی که درقانون اساسی حقی از حقوق مردم در آن ديده می شود، 
در قانون اساسی . قيدی دارد که با آن قيد، آن حقوق از مردم ساقط می شود

منطق همان منطق استبدادی واليت مطلقۀ فقيه است که در باال  شرح آن 
 .گذشت

يه،  قانون اساسی لباسی است که با توجه به جنبه نظری و عملی واليت فق
بر قامت ولی فقيه و فعال مايشاء بودن ايشان دوخته شده است،  و بر همين 
اساس زمانی که آقای خاتمی رئيس دولت اصالحات  رياست قوه مجريه  را در 
دست داشت و مجلس را هم اصالح طلبان  در اختيار داشتند، وقتی  اليحه 

وابی شورای نگهبان را به مجلس برد، همان قانون مطبوعات و نظارت استص
مجلس بر اساس حکم حکومتی، اليحه را به کناری انداخت ونه  از رئيس 
جمهور و مجلس اصالحات و نه از ديگران حتی صدای جغدی هم برنخاست  و 
علت هم هيچ نبود جز اينکه ولی فقيه از حقوق خود در قانون اساسی استفاده 

اتمی از تجربه آن دوران رياست جمهوری به عنوان کرد و در نتيجه آقای خ
 .   ياد می کند» تدارکاتچی«

قانون اساسی سامانه و يا دستور العملی برای نوع خاصی از اداره کشور و   
 : ماده فوق تنظيم شده  که از سه قسمت زير تشکيل شده است ۴بر اساس 

 اسکلت اصلی و يا پايه ها -١

 از تعرضات در مواقع خطر وسايل نگهدارنده اسکلت -٢

زينت آرائی و دکوراسيون به نحوی که مانع از ديدن چهره واقعی اسکلت  -٣
 شود  

 ها پايه يا و اصلی اسکلت - ١
 ١۵٧و١١٠، ۵٧، ۵را اصل   ی قانون اساسیاسکلت اصلی و پايه ها

 .تشکيل می دهند

، در )عجل هللا تعالی فرجه(درزمان غيبت حضرت ولی عصر«-۵اصل 
وری اسالمی ايران واليت امروامامت امت برعهده فقيه عادل وبا تقوی، جمه

دار  آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبراست که طبق اصل يک صد وهفتم عهده
 ».گردد آن می
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قوه مقننه، قوه : قوای حاکم در جمهور اسالمی ايران عبارتند از« -۵٧اصل    
مجريه و قوه قضاييه که زير نظر واليت مطلقه امر و امامت امت بر طبق 

 .»اين قوا مستقل از يکديگرند. گردند اصول آينده اين قانون اعمال می

 :وظايف و اختيرات رهبر ١١٠ -اصل 

وری اسالمی ايران پس از مشورت با تعيين سياست ها کلی نظام جمه. -١« 
 .مجمع تشخيص مصلحت نظام

 .نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی نظام -٢ 

 .پرسی فرمان همه -٣ 

 .فرماندهی کل نيروهای مسلح -۴ 

 .اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروهای -۵ 

فقهای شورای نگهبان، عاليترين مقام قوه  : نصب و عزل و قبول استعفای -۶ 
ييه، رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران، رييس ستاد قضا

مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  فرماندهان عالی نيروهای 
 .نظامی و انتظامی

 .حل اختالف و تنظيم روابط قوای سه گانه - ٧

حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع  - ٨
 .صلحت نظامتشخيص م

صالحيت داوطلبان . امضاء حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم -٩ 
آيد، بايد قبل  رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی که در اين قانون می

 .از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبری برسد

ر پس از حکم ديوان عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشو -١٠
عالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا رأی مجلس شورای اسالمی به 

 .عدم کفايت وی

عفو يا تخفيف مجازات محکوميت در حدود موازين اسالمی پس از  - ١١ 
  .پيشنهاد رييس قوه قضاييه
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تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری  رهبر می 
 » .تفويض کند

به منظور انجام مسئوليتهای قوه قضائيه در کليه امور قضائی و «  - ١۵٧اصل 
اداری و اجرائی مقام رهبری يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و 
مدير و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين می نمايد 

 .»که عاليترين مقام قوه قضائيه است

آيا  سمت و سوی اصول فوق، در جهت احقاق آزادی و حقوق مردم  و يا     
ون در جهت هرچه مستحکمتر گردانيدن استبداد واليت مطلقۀ فقيه است؟  قان

نظام شاهنشاهی وحتی بدتر از آن وسيلۀ اساسی دارای اسکلتی به مانند 
ن چگونگی اجرای خواست  ديکتاتوری است بنام ولی فقيه که عالوه بر اي

اسکلت دارای مواّدی است که نقش جانبی و زينت آرائی  و دکوراسيون را 
 :     بازی می کند و بيشترين کارش  تحميق و اغفال مردم است، بدين شرح

،  اختيارات وسيِع بدون پاسخگوئی و مسئوليت پس ١١٠در همين يک ماده 
ا به دادن، چنان گسترده و همه جانبه است که  می تواند هر انسانی ر

 . اما کار به همين جا ختم نمی شود. ديکتاتوری و مستبد بدل کند

مواّد فوق اسکلت اصلی قانون اساسی است که طبق آن مواد، تمامی      
در اختيار ) ١۵٧اصل (نيروهای مسلح نظامی و انتظامی، و کل قوۀ قضائيه

در رهبری است که پاسخگو به احدی و هيچ مقامی نيست اال به خدا آن هم 
 .روز قيامت

به منظور برطرف کردن نواقصی، برای تقويت اسکلت ديکتاتوری، موادی  
ديگری در قانون اساسی تعبيه شده که به لحاظ اجرای خواست ديکتاتور به 
مانند آلماتور مسلح در ساختمان، اسکلت فوق را برای استحکام بيشتر تقويت 

 . ر می آيندآلماتور ها در قوۀ مقننه بکا. و  تکميل می کند

 

   مقننه قوه در احتمالی تعرضات از اسکلت نگهدارنده وسايل - ٢
وسايل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه و در مواقع خطر 
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از طريق شورای نگهبان عمل می شود و در حقيقت شورای نگهبان که به 
تعبيه شده،  منظور يکی از بازوهای اجرائی منويات رهبری در قانون اساسی

 .  از چنان اقتداری برخوردار است که قادر است هر قوه ای را فلج کند

کليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، « - ۴اصل   
اين . فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسالمی باشد

قوانين و مقررات ديگر  اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسی و
و اين » . حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است

شورای نگهبان « :  ٩٩بر طبق اصل . تنها اقتدار شورای نگهبان نيست
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای 

  » .يز بر عهده دارپرسی را ن اسالمی و مراجعه به آراء عمومی و همه

 نگهبان شورای ساخت -  ١/٢
فقيه آن با  ۶حقوقدان است که انتخاب  ۶فقيه و  ۶شورای نگهبان دارای 

حقوقدان را رئيس قوۀ قضائيه که رهبر او را تعيين کرده  ۶مقام رهبر است و 
و  زير دست رهبر است به مجلس شورای اسالمی معرفی می کند و با رای 

اصل .(شوند  و آن ها را نيز غير مستقيم رهبر تعيين می کندمجلس انتخاب می 
نفر حقوقدان شورای نگهبان را غير مستقيم رهبر تعيين  ۶تازه با اينکه )  ٩١

تشخيص عدم مغايرت مصوبات  «    ٩۶می کند، برای محکم کاری، طبق اصل 
مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم با اکثريت فقهای شورای نگهبان و 

خيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثريت همه اعضای تش
نفر  ۶که در حقيقت کار اصلی بر عهدۀ فقها است و  » .شورای نگهبان است

 حقوقدان نقش  کارگزار فقها را بر عهده دارند 

 ».تفسيرقانون اساسی نيز به عهده شورای نگهبان است«  -  ٩٨اصل 

به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب  قانون مربوط«  -١٠٨موافق اصل 
نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهای اولين  آنها و آيين

شورای نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايی 
 ».رهبر انقالب برسد

دارد، مجلس اگر مالحظه می شود که با چنان اقتداری که شورای نگهبان     
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هم مجلس باشد، امکان اينکه بر خالف نظر  ولی مطلق فقيه چيزی تصويب 
افزون بر اينکه استبدادگران فکر اين را هم کرده اند که . شود، وجود ندارد

، کار به ١١٢ممکن است چنين چيزی اتفاقی بيفتد، در اين صورت طبق اصل 
کيل می شود و اعضای شورای تشخيص مصلحت نظام که به دستور رهبر تش

 )١۴.(ثابت و متغير آن را نيز رهبر تعيين می نمايد، ارجاع می شود

شورای نگهبان با چنان اقتدار و نقشی، در عين حالی که بازوی اجرائی     
بر اساس مواّد فوق، . رهبر است خود نيز نقش واليت امری را بر عهده دارد

دست ولی مطلقۀ فقيه است،  دو قوه از سه قوه حکومت جمهوری اسالمی در
اين قوه نيز به لحاظ قانونی با اهرمهايی که به مانند . می ماند قوۀ مجريه

شمشير داموکلس باالی سر رئيس جمهور، در دست ولی فقيه قرار دارد، او را 
 : کنترل می کند

اولين اهرم، کنترل رئيس جمهور طبق قانون اساسی، قوای مسلح نظامی و 
نگهبانی از انقالب و  «  بويژه سپاه پاسداران است که به خاطرانتظامی است و 

از اين نگاه حتی امنيت ) ١۵٠اصل (»ست آورد های آن پا بر جا می ماندد
 .جانی رئيس جمهور در دست کسانی است که فرماندۀ آن ها، رهبر است

دومين اهرم، در اختيار داشتن سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی 
 )١٧۵، ١١٠اصلهای (است

 ١۶٩اصل : سومين اهرم 

نظر به اين که رئيس جمهور قادر است از طريق تصويبنامه و يا آئين نامه    
های هيئت دولت به بعضی از خواسته های خود جامه عمل بپوشاند، فکر اين 

بخوانيد [مسئله هم شده که اگر خدای ناکرده آن ها نيز موافق مقررات اسالم 
 .نبود، جلو آن گرفته شود] منويات ولی فقيه

قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصويبنامه ها و آئين نامه  «  طبق اين اصل
های دولتی که مخالف با قوانين و مقررات اسالمی يا خارج از حدود اختيارات 
قوه مجريه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال اين گونه مقررات را 

زير نظر رئيس « ديوان عدالت اداری هم  » .قاضا کنداز ديوان عدالت اداری ت
 )١٧٣اصل ( » قوه قضائيه تأسيس می کردد
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چهارمين اهرم کنترل رئيس جمهور، از طريق شورای تشخيص مصلحت      
نظام، مجلس و قوۀ قضائيه زمانی که ضرورتی ايجاب کند عملی می گردد 

جريه در دست رهبر  برای تمام اينها به مثابه اهرم کنترل رئيس قوۀ م....و
خدا هم  چنان قدرتی در اعمال انسان به خود نداده . اعمال قدرت  قرار دارد

 !است

اگردرانتخاباتی سالم و درست، رئيس جمهوری انتخاب شود، باز به لحاظ 
قانونی و بر اساس همين قانون اساسی توان مانور چندانی جز تبعيت از ولی 

 .دفقيه برايش باقی نخواهد مان

 :  و به حقيقت آقای منتظری در باره قانون اساسی  گفته است

حقيقت اينست که با قانون اساسی فعلی ايران که همه اهرمهای قدرت در «     
اختيار رهبر قرارداده شده، بدون اين که پاسخگو باشد و مسئوليتها، بر عهده 

ختيار داشته رئيس جمهور قرارداده شده بدون اين که اهرمهای قدرت را در ا
باشد، اگر از باب فرض، امام زمان هم رئيس جمهور شود، قدرت هيچ کاری را 

  ».اين امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که بايد اصالح گردد. ندارد

  

   ديکتاتوری چهرۀ فوری نشدن عيان جهت آرائی زينت - ٣
تما اصولی که در قانون اساسی از آن به عنوان ظرفيت های اجراء نشده     

 ١۶٨و  ٣٣، ٣٢، ٢٧، ٢۶، ٢۵، ٢۴،  ٢٢اصول  :  ياد می شود عبارتند از
 . است

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض  «  -٢٢اصل 
 » .مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند

ت و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل نشريا«    - ٢۴اصل 
 » تفصيل آن را قانون معين می کند. به مبانی اسالم يا حقوق عمومی باشد

اين قيد قانون و يا اسالم و يا حقوق عمومی را کدام قانون و اسالم است و  
در دست چه کسی است و چه کسی آن را تعيين می کند؟ طبيعی است که در 

است و همين قيود مجوزی برای تعطيلی نشريات و مطبوعات تا به دست رهبر 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥١٤          )جاذ 

 .حال بوده و خواهد بود

ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،  بازرسی ونرساندن نامه«  - ٢۵اصل 
افشای مخابرات تلگرافی وتلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق 

 ».انونسمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم ق

، مجوز سانسور و استراق سمع »مگر به حکم قانون« نيز با همان ٢۵اصل  
 .و تجسس را صادر می کند

های سياسی و صنفی و انجمن های  ها، انجمن احزاب، جمعيت«  - ٢۶اصل 
شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقالل،  اسالمی يا اقليت های دينی شناخته

. سالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنندآزادی، وحدت ملی، موازين ا
توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکی از آنها  کس را نمی هيچ

 ». مجبور ساخت

وحدت ملی، موازين اسالمی و اساس جمهوری «  با آمدن اين جمله که
 .می شود جلو هر کدام آز  آن ها را سد کرد» .اسالمی را نقض نکنند

ها، بدون حمل سالح، به شرط آن  تشکيل اجتماعات و راهپيمايی«  - ٢٧اصل 
چون ريش و قيچی دست خودشان     ».که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است

. است می توانند بر طبق اين اصل مانع از تشکيل هر اجتماعی بشوند
 .همچنانکه تا به حال شده اند

مگر به حکم و ترتيبی که توان دستگير کرد  کس را نمی هيچ «  - ٣٢اصل 
در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر داليل . کند قانون معين می

ً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار  بالفاصله کتبا
ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در 

 ». شود اين اصل طبق قانون مجازات میمتخلف از . اسرع وقت فراهم گردد

توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت  هيچ کس را نمی«  - ٣٣اصل 
اش ممنوع يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در  در محل مورد عالقه

 ». دارد مواردی که قانون مقرر می

ت و با رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی اس«  -١۶٨اصل     
نحوه انتخاب، . گيرد حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥١٥          )جاذ 

شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس 
 ».کند موازين اسالمی معين می

قانونی که در اين اصول نام برده شده بدون استثناء : مالحظه می کنيد     
دست عامالن و آمران رهبری است و در سی داری قيودی است که آن قيود در 

سال گذشته از اينگونه  قيود برای اجرا نشدن حقوق مردم بهره جسته اند و به 
فکر می کنيد، آقای . موجب همين اصول هم دست ملت به جائی بند نيست

منتظری اطالع نداشت و يا نمی دانست که مواد فوق هم در قانون اساسی 
مطرح کرد که در درون چنين قانونی حتی امام زمان  وجود دارد و اين نظر را

هم که رئيس جمهور شود، بقول آقای خاتمی نقشی جز تدارکاتچی را نميتواند 
بازی کند؟ نه او خوب می دانست ولی چون با خودش و مردم يگانه بود، می 

 .دانست که قانون و اسالم دست ولی فقيه مطلق است و نه مردم

اسکلت و آلماتورهای بنيادی قانون اساسی  که در حقيقت مرامنامۀ اجرائی 
حال با توجه به  . چگونگی منويات واليت مطلقۀ فقيه است را مشاهده کرديد

توضيحات فوق آيا شما خواننده محترم به اين نتيجه نمی رسيد که قانون 
 : اساسی بر پايۀ همان نظريۀ آقای خمينی که

می بجای مجلس قانونگذاری که يکی از سه دسته حکومت در حکومت اسال« 
کنندگان را تنشکيل می دهد مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای وزارتخانه 

شوراهائی ، )١۵(»...ام اسالم برنامه ترتيب می دهدهای مختلف در پرتو احک
است که برای مشروعيت و قانونی کردن اجرای منويات ولی فقيه تنظيم شده  

 رنامه ريز آن است؟ و ب

حال از  تمامی سران اصالح طلب و  ديگر حاميان آنان می پرسم که     
چگونه با چنين ساخت و سازی، راه به آزادی و استيفای حقوق فردی و 

يا : اجتماعی و داشتن اختيار سرنوشت به دست خود می برد؟ بايدمان گفت
د و واليت مطلقۀ فقيه را نمی دانيد چيست، يا قانون اساسی را مطالعه نکرده اي

يا اينکه چون چنين قانون اساسی در دوران قدرت و با حمايت شما ها به ملت 
ايران تحميل شده است، آن را ناديده می گيريد و همچنان در پی به اجر در 
آوردن ظرفيتهای اجرا نشدۀ آن هستيد؟  بدون اينکه بخواهيد بخشی از تاريخ 

های کشور را پاک کنيد، کشور را ناديده بگيريد و يا صورت بعضی از رويداد
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از تجربۀ سی سال گذشته درس بگيريد که دوران خامنه ای دنبالۀ دورۀ خمينی 
است با اين تفاوت که جنايت و غارِت اموال ملت ايران روز به روز ابعاد 

بنابر اين اگر به راه ملت و آزادی و استيفای . گسترده تری به خود گرفته است
زمانی است که کالم حق را جاری کنيد که واليت حقوق آنان بر آئيد، بهترين 

 . واليت جمهور مردم آری! فقيه نه

اگر شما هم با وجدان پاک خود خلوت کنيد، اذعان خواهيد کرد که نمی     
توان ثابت کرد تمامی اين ستمها، استبدادگری ها، خالف قانون عمل کردنها و 

اگر منصف . خامنه ای استتجاوز به حقوق و آزادی ها، زاييده دوران آقای 
باشيم خواهيم ديد مهمترين آن ها ريشه در دوران آقای خمينی و روشی که او 

چه خوب می گويد آقای منتظری که ريشه همه خطاها و . پايه گذاری کرد دارد
مصيبتهای را انديشه واليت مطلقه آقای خمينی می داند و در گفتن اين حقيقت 

که . بايد اين حقيقت را با تمام وجود تصديق کرد پس از سی سال.  ابايی ندارد
سال  ٣٠برای خارج شدن از بن بست اولين قدم نفی واليت فقيه، اصلی که 

است مانند مارغاشيه به دور ملت ايران پيچيده و مانع حرکت مردم به سوی 
 . آزادی، مردمساالری،حقوقمداری و رشد و تعالی شده است

. می رانند» اجرای بدون تنازل قانون اساسی«ز وقتی اصالح طلبان سخن ا    
آيا نمی دانند که محور در قانون اساسی، واليت مطلقۀ فقيه است؟ يعنی اصول 
ديگر اين قانون به ترتيبی به نگارش در آمده اند که نه تنها مزاحمتی با واليت 

 ابزار قدرت هم در. فقيه پديد نياورند، بلکه اجرای کامل آن را ممکن سازند
نتيجه اينکه مردم از حق حاکميت خود بطور کامل . هستند» رهبر«اختيار 

» اجرای بدون تنازل قانون اساسی« شايد علت اصلی اين سخن. محروم هستند
اين باشد که اين قانون در دوران قدرت  و با کمک خودشان تدوين و زمانی که 

بر قرار  سانسور همه جانبه بر مطبوعات و دستگاهای رسانه های عمومی
بود، و مردم نمی توانستند از کم و کيف آن اطالع حاصل کنند، به رفراندوم 

 .گذاشته شده  است

رئيس قوه مروزی کافی است که نظر برای اطالع از نظر اصالح طلبان ا    
 .قضائيه و نخست وزير کفايت می کند

و  )رئيس قوه قضائيه(= آيت هللا موسوی اردبيلی رئيس ديوان عالی کشور
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ای امام، با تو ميثاق می بنديم «: م جمعه موقت تهران، در نماز جمعه گفتاما
  )١۶(» اسالم را همانگونه که تو خود می خواستی پياده کنيم

قانون اساسی جديد که يکی از آخرين «  :آقای خامنه ای چنين گفت    
ده سال  آرمانهای امام عزيزمان است ميثاق ملت امت با انقالبی است که بيش ار

» .ده استواست که آماج توطئه های عنود و لجوج و نادان بزرگ و کوچک ب
)١٧( 

آقای مير حسين موسوی نخست وزير در جلسه هيئت دولت  در مورد     
مردم در انتخبات قابل تقدير  شرکت گستردۀ« نون اساسی گفت همه پرسی قا

اگر چنين اقدامی از سوی يک ملت مظلوم انجام می «  ی افزودو »است 
گرفت، اآلن دولتهای غربی و سازمان ملل چنيدن اطالعيه صادر کرده بودند و 
عکس العمل هايی حتی تا حد محاصره اقتصادی و تهاجم نظامی نيز از سوی 
سران اين کشورها و نوکران آنها تجويز می شد اما اينک سکوت مرگبار گرفته 

  )١٨(» است

حق را بخواهيد به نظر من حرف آقای موسوی اردبيلی و خامنه ای     
اسالم را بر اساس بينش آقای خمينی و خودشان که  زيرا اينان. صائب است

آخوند را  در حقيقت و است را به اجرا درآورده، بينش و گفتمان قدرت از دين
 .دين را پياده کرده اند  و سوار

 

 چيست؟ حل راه حال
از نظر من قانون اساسی نيست که ملت را به آزادی و حقوق خويش می     

رساند، بلکه آگاهی وغفلت نکردن مردم از حقوق و آزادی خويش است که 
و حفظ و نگهداری آن هم به عهده . انسان به آزادی و حقوقمداری می رساند

 ملت است که بايد فرهنگ آزاديخواهی، حقوقمداری، دموکرات. خود ملت است
منشی و همزيستی مسلمت آميز را داشته باشد تا ديکتاتورها نتوانند به آنها 

 .تجاوز کنند

کم نيستند کشورهائی که قانون اساسی درست و حسابی هم دارند اما 
مگر در همين . ديکتاتوران تحت نامها و ادعاهای گوناگون بر آنها حاکمند
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اساسی وجود دارد؟  پس کشوری که ما زندگی می کنيم يعنی انگلستان قانون 
 .مشکل تنها نبود قانون اساسی نيست که ما در استبداد زندگی می کنيم

اما چون ما ها فکر می کنيم که داشتن قانون اساسی معجزه می کند و يا    
اين که بايد پايه و اساسی به عنوان عهد و پيمان جمعی باشد تا بشود بر 

از آحاد ملت از آزادی و حقوق  اساس آن هم کشور اداره شود و هم هر يک
 .خويش برخوردار باشد، ما آن  قانون اساسی را هم داريم

ما به جای قانون اساسی يا بهتر است بگويم سامانه اجرای منويات واليت     
مطلقۀ فقيه، می توانيم قانون پيش نويس قانون اساسی که دولت موقت آن را 

کردن و آقای خمينی هم  آن را مورد تهيه کرد و شورای انقالب آن را تصويب  
تأييد قرار داد و مراجع ديگر هم آن را پذيرفته بودند و در آن حقوق و آزادی 
ملت هم، تأمين شده بود و از واليت فقيه هم خبری نبود،  آن را پايه و اساس 
قرار دهيم و بعد هم اگر کم و زيادی در آن ديده شد، در فرصت مناسب به 

مشکل اساسی  .ما در نبود قانون اساسی نيست پس مشکل. زيماصالح آن بپردا
غفلت از آزادی و حقوق  و نداشتن فرهنگ آزاديخواهی، حقوقمداری، 

  . دموکرات منشی و همزيستی مسلمت آميز است

   ١٣٩٧تابستان دمحم جعفری، لندن  
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  :پيوست
سنا و شورا ی نخست وزير، رؤسای مجلسين  :به اسناد کامل  تکليفيه شاه

ملی،وزيردربار،وزيرجنگ،رئيس ستادبزرگ ارتشتاران،رئيس دفتر مخصوص 
   .و رؤسای ادارات و فرماندهان نيروهای مسلح
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  يادداشت و نمايه
  :فصل اول نمايه و يادداشت

  .آنكه خدايی جز روزگار نداند. منكر الوهيت كه دهر را عامل شمارد  -١
  . در اصل گرگ و بزي بوده، يعني گرگی كه خود را به لباس بز جلوه دهد. مكر، حيله -٢
  .  تخم پرندگان كه در نوروز رنگين و منقش سازند و اطفال بدان ببازند  -٣
آيت هللا منتظری، جزوه حاوی سئوالهای چهاردهگانه، " عبرت و وصيت"انتقاد از خود  -۴
  .  ١۴٧-١۵٣ص
  .۴۶٣، هاشمی رفسنجانی، ص ١٣۶٣به سوی سرنوشت، خاطرات سال   -۵
  .  ۴۶۴همان سند، ص   -۶
  .  ١۵٠و١۴٩، ص١٣٩١بازسازی و سازندگی،  هاشمی رفسنجانی، چاپ  -٧
  .  ٢٨٢، ص ٢٠٠١ظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه هللا منت خاطرات آيت -٨
  .۵٠۴همان سند، ص  -٩

  ...همان سند، ص -١٠
پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، دمحم جعفری، انتشارات برزاوند،  -١١

  .٢٧۴و  ٢٧١، ص ٨٣
سقوط ؛  ٣۵۶و ٣۵۵روزنامه انقالب اسالمی در مسير تاريخ، از دمحم جعفری، ص  -١٢

، ص ١٣٨٣دولت بازرگان، به کوشش دکتر صفاريان، مهندس معتمد دزفولی، چاپ دوم 
٣٢٩ . 
  . ٣٣ـ  ٣۶و ص  ٢٧، ص ١٠صحيفه نور، رهنمودهای آقای خمينی، جلد  -١٣
؛ به نقل از سرمقاله  ٢۶۶روزنامه انقالب اسالمی در مسير تاريخ، دمحم جعفری، ص   -١۴

  .  ٣۶۴  ، شماره١٣۵٩مهرماه  ٨سه شنبه  
، به اهتمام فيروزه بنی ...نامه ها از آقای بنی صدر به آقای خمينی و ديگران -١۵
  .۴٨٩و  ۵۶،۵٧،ص صدر
  .١٨٠، هاشمی رفسنجانی، ص ١٣۶٣به سوی سرنوشت خاطرات سال   -١۶
  .٢٨٧همان سند، ص  -١٧

  .٢٧١، ص  ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -١٨ 
  .٢٧٢، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -١٩
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اوين جامعه شناسی «به کتاب » رهبر و جايگاه ويژه در تاريخ«برای اطالع بيشتر از  -٢٠
  .، مراجعه کنيد ۵١- ۵۴، از دمحم جعفری، ص » زندانی و  زندانبان

  .١٧۶، ص پس از بحران، هاشمی رفسنجانی -٢١
  .١٣٨،ص١٢و صحيفه نور، جلد  ١۴و١، ص١١٠١۴، شماره ۵٩خرداد  ١٧کيهان  -٢٢

  . ١٢، ص ١٦٠٤٩، شماره  ٨ ۵ دی ٢٣اطالعات، يکشنبه   -  ٢٣

  . ١٠، ص  ۵ ١٦٠١، شماره ٨ ۵ آذر  ١٠اطالعات، سه شنبه  -٢۴
- ١۴٣، ص١٣وصحيفه نور، جلد  ١۵، ص١١١٣٣، شماره١٣۵٩آبان ١٣کيهان،  -٢۵
١۴٧.  
  .    ۵٠٣؛ انقالب اسالمی، ، شماره ٣۵٢، ص١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  -٢۶
  .۵٠۵، شماره ۶٠خرداد  ١۶همان سند؛ انقالب اسالمی،  -٢٧
  . همان سند  -٢٨
  .  ۶٠فروردين  ١۵؛  انقالب اسالمی، شبنه ٣۵٣همان سند، ص  -٢٩
  . ۴١٧، صص ١٣٨۵صدر، خرداد  ها، باهتمام فيروزه بنی کتاب نامه -٣٠
  .  فروردين ١٣يادداشت روز  ۵۴عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص  -٣١
  . ۵٢همان سند، ص  -٣٢
، جلد ۶٢؛ صحيفه نور، بهمن ٣۵۶و٣۵۵،ص ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد -٣٣

  .١۵۶، ص ١۴
  .۶٠ارديبهشت  ٢١، يادداشت روز ١٠۶فسنجانی، ص عبور از بحران، هاشمی ر -٣۴
  .، دکتر بهشتی در مصاحبه مطبوعاتی۵١۵، شماره ۶٠فروردين  ٢٧انقالب اسالمی،  -٣۵
 .٢، ص ۴٩٩، شماره ۵٩اسفند  ٢۵انقالب اسالمی، دوشنبه  -٣۶
 . همان سند -٣٧
در مورد  ؛ از نامه آقای خمينی،٣٨١و٣٨٠،ص ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد -٣٨

  .پذيرش آتش بس و نوشيدن جام زهر
  .٢٨٢، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت  -٣٩
در اين مصاحبه مطبوعاتی عالوه بر شهيد تيمسار فالحی، سرهنگ فکوری فرمانده  -۴٠

فروزان نيروی هوائی و وزير دفاع، تيمسار ظهير نژاد فرمانده نيروی زمينی، سرهنگ 
  .فرمانده ژاندارمری و سرهنگ وحيد دستجردی فرمانده شهربانی شرکت داشتند

برای اطالع بيشتر از حقايقی که در اين مصاحبه مطبوعاتی  توسط  سران نظامی   -۴١
  .،مراجعه کنيد١٣۶٠خرداد  ٢٣فاش شده است  به روزنامه کيهان شنبه 

مينی، به کتاب پاريس و تحول انقالب از جهت اطالع بيشتر از کليد فهم زبان آقای خ -۴٢



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٢٨          )جاذ 

  .مراجعه کنيد ۶٧-٧٠دمحم جعفری، ص: آزادی به استبداد، از
  .مراجعه شود ٨۴-٧۵، ص ٢برای اطالع بيشتر به کتاب اوين ج   -۴٣
  .،ص اول١۶٢۴٧،شماره ١٣۵٩اطالعات، پنجشنبه سوم مهرماه   -۴۴
جمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، راه اصفهان سرگذشت ابن سينا، ژيلبر سينوئه، تر -۴۵

      ٣١٣-٣١۴، ص ١٣٧٠چاپ دوم 
صفحه اول را که حاوی  ۵۶حداقل . صفحه است ۴٢۴دارای » برای تاريخ«کتاب  -۴۶

نکات بسيار روشنگری که چگونه سيستم وزارت اطالعات شکل گرفته و چگونه از همان 
کات مهم آن در مقاله آمده اگر چه ن. روز اول مسئله قدرت و شکنجه در آن  مطرح بوده است

  .است، ولی مطالعه آن خالی از فايده نيست و به همه توصيه می شود
، ص ١٣٧٩گفت و گو با سعيد حجاريان برای تاريخ، از عمادالدين باقی، چاپ سوم -۴٧

١٢.  
  . ٣١و ٣٠، ص ١٣٧٩برای تاريخ، از عمادالدين باقی، چاپ سوم   -۴٨
  .   ١٨۴از آزادی به استبداد، دمحم جعفری،ص پاريس و تحول انقالب ايران  -۴٩
؛ به نقل از خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، ١٨۶همان سند، ص  -۵٠
  .      ١٩٩ص 

  . ١٩٩؛ ص ١٨۵-١٨۶همان سند، ص  -۵١
  .  ۶٧گروگان گيری و جانشينان انقالب، ص  -۵٢
كيهان، :، به نقل از٢٠٧اوين جامعه شناسی زندانی و زندانبان، دمحم جعفری،  ص -۵٣

  . ، مركز ساواك چگونه تسخير شد۴، ص ١٠۶۴،  شماره ۵٧بهمن  ٢٩يكشنبه 
ظهور وسقوط سلطنت پهلوى، خاطرات ارتشبد :؛به نقل از٢٠٧-٢٠٨همان سند؛  -۵۴

  .  ۶٧۴و  ۶٢۵- ۶٢۴حسين فردوست، ج اول، صص 
  ۶٨۵و  ۶٧١-۶٧٠؛ صص ٢٠٧-٢٠٨ن سند، ص هما -۵۵
  همان سند،  -۵۶
برای اطالع بيشتر و چگونگی تحول سازمانهای اطالعاتی امنيتی رژيم شاه به  -۵٧

  . مراحعه کنيد ١٨۶-٢١٢سازمان اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی، به سند فوق صص
 منتظری، ؛ خاطرات آيت هللا٨١خاطرات سياسي دمحمی ری شهری، چاپ سوم، ص  -۵٨

  .۵١۴، ص ٢٠٠١انتشارات انقالب اسالمی، فوريه 
  .  ٣٢، ص ١٣٧٩برای تاريخ ، از عمادالدين باقی، چاپ سوم  -۵٩
  .٣٣و ٣٢همان سند، ص  -۶٠
  . ٣٣همان سند، ص  -۶١



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٢٩          )جاذ 

  .٣۵و٣۴همان سند،ص  -۶٢
  .٣٧و٣۶همان سند، ص   -۶٣
  .همان سند -۶۴
  .۵٠همان سند، ص   -۶۵
حات، از حميد کاويانی، نقش سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران پيشگامان اصال  -۶۶

  .٢٨٨، ص١٣٧٩، چاپ اول پائيز ٧٠در تحوالت سياسی دهه 
  .١٧٨، ص ١٨صحيفه نور، ج   -۶٧
  .١٧٠، ص ٢٠همان سند، ج  -۶٨
  . ٢١٢ـ  ٢١١ص  ١۶همان سند، ج  -۶٩
  .١١، ص ١۵همان سند، ج  -٧٠
  .١٩همان سند، ص  -٧١
چندين بار . ١٩٨ـ  ١٩٩، ص ١٣٨٠خلخالی، جلد دوم، ايام انزوا، چاپ اول  خاطرات -٧٢

ها پاسخ  ها، مصاحبه بعمل آمده است و ايشان در تمام آن با وی در مورد اعدامها و مصادره
  . ام به امر امام بوده است داده است، که هر چه کرده

ـ  ٣٠۶هللا منتظری، ص  ای، نگاه کنيد به خاطرات آيت در مورد اين اعدامهای فله -٧٣
 . شود در اينجا فقط فرمان آقای خمينی آورده می. اين مکاتبات بسيار گوياست. ٣٠١

  تعالی  بسمه
در موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق است حکمش اعدام است، سريعاً 

حکم  ها در هر صورت که دشمنان اسالم را نابود کنيد، در مورد رسيدگی به وضع پرونده
  . سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است

  . ٣٠٢ص » هللا الخمينی روح
، ص  ١٣٧٩گفت و گو با سعيد حجاريان برای تاريخ ، از عمادالدين باقی، چاپ سوم -٧۴

٣٨.  
  .۵١همان سند، ص  -٧۵
  .٢١٢- ١٢١،٢١۴- ١٢۵، ص »...اوين گاهنامه پنج سال و اند» نگاه کنيد به  -٧۶
  .۵۶ص برای تاريخ،  -٧٧
پيش گامان اصالحات، :  ؛ به نقل از ٩٠گروگانگيری و جانشينان انقالب، ص  -٧٨

  .٢٨٨ص
 ٢، ص ١۶٠١٩، شماره ۵٨آذر  ١۵اطالعات،  : ؛ به نقل از٢٠٧همان سند، ص  -٧٩

  .  شورای انقالب جلسه فوق العاده



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٣٠          )جاذ 

، شماره ۵٩دی ماه  ٣٠روزنامه انقالب اسالمی، : ؛ به نقل از٢٠٧و  ٨٧همان سند،  -٨٠
  . ٢، ص ۴۵۴
روزنامه انقالب ايران در دو حرکت، از مهندس : ؛ به نقل از٢٠٨همان سند،  -٨١

  . ٩۴، ص ١٣۶٣بازرگان، چاپ سوم 
، ص ١٠٩٢٣، شماره ۵٨بهمن  ١٧کيهان، چهارشنبه : ؛ به نقل از٢٠٩همان سند،  -٨٢

  .و ساير جرايد کشور ١٢
  .همان سند -٨٣
  .٢٩٨پيشگامان اصالحات، ص : به نقل از؛ ٢١٠و  ٢٠٩همان سند، ص -٨۴
  .٢٩٨پيشگامان اصالحات، ص : ؛ به نقل از٢١٠و٢٠٩همان سند، ص  -٨۵
روزنامه انقالب اسالمی،  : ؛ به نقل از٣٧٢، ص١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  -٨۶

منظور از اليحه، اليحه حذف فرمان همايونی است که بنا . ۵۴٣، شماره ۶٠ارديبهشت  ٣٠
آن تعيين سرپرست بانک مرکزی، هالل احمر، هواپيمائی ملی در اختيار رئيس جمهور  بر

  .بود
  .۵۴۶، شماره۶٠خرداد  ٢روزنامه انقالب اسالمی، شنبه : همان سند، به نقل از -٨٧
رفتار شناسی حکومتی امام در گفتگو با بهزاد نبوی پنج خاطره : همان سند؛ به نقل از -٨٨

  alvondi@gmail.comدیاز امام، پدرام الون
  .همان سند  -٨٩
رفتار شناسی حکومتی امام در گفتگو با بهزاد نبوی، : ؛ به نقل از٣٧٣همان سند، ص  -٩٠

  alvondi@gmail.com  پدرام الوندی
  
 
  :فصل دوم نمايه و يادداشت 
     .٢٧٣و٢٧٢، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت -١
به امام جمعه و علمای  ١٠/١٠/۵٩؛ تلگراف ذکر شد به در تاريخ ٢٧۴همان سند، ص  -٢

  .ستهمين خاطرات آمده ا ٣۶۶و٣۶۵متن آن در ص . اهواز زده شده است
  .٣١٩همان سند، ص    -٣
  .٢٠٧پس از بحران، ص  -۴
  .١١١پس از بحران، ص   -۵
  .٧۶پس از بحران، ص  -۶
  .١١١پس از بحران، ص   -٧



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٣١          )جاذ 

  . ١۴٠، ص١٣٧٩عاليجناب سرخپوش،اکبر گنجی، چاپ هفتم -٨
  .همان سند -٩

  .١۴/١٠/١٣۶١همان سند؛ به نقل از روزنامه اطالعات،  -١٠
  . ٢٧۴، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت -١١
شماره از آنرا، از تاريخ خرداد  ۴دمحم منتظری ابتدا مجله ای بنام شهيد راه انداخت که  -١٢

کرد که » پيام شهيد« منتشر کرد و سپس آن مجله را تبديل به روزنامه بنام  ۵٨تا  تيرماه  ۵٨
  .  شماره منتشر و سپس تعطيل گرديد ١٨جمعاً  ۵٨شهريور  ١تا  ۵٨رداد م ٨از تاريخ 

چه دستی است که بهشتی ها را ميراث خوار خون شهيدان می سازد؟ شماره : از جمله -١٣
شماره !! ؛ مجلس خبرگان، برای قانون اساسی و نه تصويب دکتر بهشتی۵٨مرداد  ٣٠، ١۶
تی و متين دفتری را چه کسانی قدرت بخشيده ؛ دکتر يزدی و دکتر بهش۵٨مرداد  ٣١، ١٧
  ...؛ و۵٨مرداد  ٢١، ٩شماره . اند

  .   ٣۶٣-٣۶٨، ص "١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد "اطالع بيشتر در   -١۴
  .٣٢٠-٣٢١نامه ها از آقای بنی صدر، به اهتمام فيروزه بنی صدر،  -١۵
  . ٣٩۴- ٣٩۶، ص "١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد " اطالع بيشتر در   -١۶
؛ نقل از  رفتار شناسی ٣٧٣و٣٧٢، ص١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد   -١٧

حکومتی امام در گفتگو با بهزاد نبوی پنج خاطره از امام، پدرام الوندی 
alvondi@gmail.com  

  .همين سند مراجعه کنيد ،٣٧٢-٣٧۴همان سند، برای اطالع بيشتر به ص  -١٨
  .۴٧۴، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت -١٩
  .نوشته شده است ۶٣اين نامه در سال .۴٧۶و۴٧۵همان سند، ص   -٢٠
  .۴٧١-۴٧٣همان سند، ص   -٢١
  .١٩٩هاشمی رفسنجانی ، ص  ۶۴اميد و دلواپسی، خاطرات سال   -٢٢
  .٢٧٩- ٢٨٠، ص ٢٠٠١ منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه هللا خاطرات آيت -٢٣

  . ، آقای منتظری به آقای خمينی آمده است١۶/٧/١٣۶۴اين قسمت در نامه  مورخ 
  .٢٨١همان سند، ص -٢۴
  .  ۶۴شهريور  ٢١و ا مرداد و  ۶٣مرداد  ٨: خاطرات روزانه آقای هاشمی. ک.ر -٢۵
  .همان سند -٢۶
  . ۶٣مرداد ١٣ياد داشت  ٢٢٢اشمی رفسنجانی، ص به سوی سرنوشت، ه -٢٧
  . ۶٧فروردين  ٢٨؛ يادداشت ٨۶پايان دفاع آغاز بازسازی، هاشمی رفسنجانی، ص - ٢٨
  .١٢، هاشمی رفسنجانی، مقدمه ص۶٧پايان دفاع آغاز بازسازی، خاطرات سال  -٢٩



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٣٢          )جاذ 

  .١۵و١۴همان سند، ص  -٣٠
  .٢٨١، ص ٢٠٠١اسالمی، فوريه هللا منتظری، انتشارات انقالب  خاطرات آيت -٣١
  .به منظور سرکشيدن جام زهر ٢۵/۴/۶٧بخشی از نامه مورخ  -٣٢
اسفند  ١٠هزار شهيد خوزستان، ١۶سخنرانی در کنگره بزرگداشت سرداران و   -٣٣

١٣٧٩.  
نظر به اينکه اين قسمت به صورت مقاله در سايتهای مختلف انتشار پيدا کرده بود و  -٣۴

صورت کمنت در مورد آن ابراز شده بود، در توضيح و يا پاسخ به آن  نظرات متفاوتی به
  .نکات اين چند نکته آورده شد

  .۵٧۴پايان دفاع آغاز بازسازی، ص   -٣۵
در مورد قبول  ١٣۶٧تير  ٢۵منظور اين است که در آينده با منتشر کردن نامه مورخ  -٣۶

خواهد  شد که من در چه وضعی جام قطعنامه و ساير نامه های سران به ايشان، مسئله روشن 
  .زهر را نوشيده ام

  . ۶٢٠-۶٣۵پايان دفاع آغاز بازسازی، ص  -٣٧
  .٢٢٠همان سند، ص  -٣٨
  .٢٠همان سند، ص  -٣٩
  .همان سند -۴٠
  .۶۵٩-۶۶١، ص ١٣۶۶دفاع و سياست  کارنامه و خاطرات سال   -۴١
  .۶۵٩همان سند، ص  -۴٢
  .۶۵٩-۶۶٠، ص ١٣۶۶خاطرات سال دفاع و سياست  کارنامه و   -۴٣
واليت فقيه، بدعت و «برای اطالع از واليت فقيه و دروغ و جعلی بودن آن به کتاب   -۴۴

  .مراجعه کنيد ١۴و ١٢،١٣، از همين نويسنده، فصل »فرعونيت بنام دين
  .  مراجعه کنيد ٢٨ – ٣۴به گروگان گيری و جانشينان انقالب، از دمحم جعفری، صص -۴۵ 

کار  ۵٨آبان  ٢۴گشايش يافت و در تاريخ  ۵٨مرداد  ٢٨لس خبرگان در تاريخ مج -۴۶
  . ، قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد۵٨آذر  ١١تدوين قانون اساسی به پايان رسيد و در 

هايده جاللی،  –منصور دوستکام : گردآورندگان و تنظيم کنندگان...  امام و «کتاِب  -۴٧
  .۵٧،  ارديبهشت ، مصاحبه با لوموند١١٩ص 

  . ۵٧آبان  ١١، مصاحبه پائزه سراد ايتاليائی تاريخ ١۶٨همان سند، ص   -۴٨
روزنامه صدای لوگزامبورک با اشتراک  ٧٨دسامبر  ١٢،پاريس ١۶٨همان سند، ص  -۴٩

  راديو لوگزامبورک  
  پاريس  ۵٧آبان  ١٧، ٢٠٠همان سند، ص  -۵٠



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٣٣          )جاذ 

  . ٣٩-۴٠گروگان گيری و جانشينان انقالب، ص  -۵١
  .١٢٧- ١٣۶پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، ص  -۵٢
  . ۴٣گروگان گيری و جانشينان انقالب، ص  -۵٣

  .٣۴همان سند ص  -۵۴ 
  . ٢٧۶پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، ص  -۵۵ 
  .بخش ارتشيان و آيت ٢٠٣، ص ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  -۵۶ 
؛ به نقل از انقالب و پيروزی، هاشمی رفسنجانی ص ٢٠۵و٢٠۴صهمان سند،  -۵٧ 

٢١- ٢١٨۵.  
  .۵٧١- ۵٧٢؛ به نقل از انقالب و پيروزی، هاشمی رفسنجانی ص ٢٠٧همان سند،ص  -۵٨
  .٢١٩همان سند؛ به نقل از انقالب و پيروزی، هاشمی رفسنجانی ص  -۵٩
  .، بخش آيت از مؤسسين حزب٢٠۵-٢٠٧همان سند، ص  -۶٠
  .٨٣از بحران، هاشمی رفسنجانی،چاپ چهارم، ص عبور  -۶١

  .  ٢۵/١١/١٣۵٩همان سند، ابتدای کتاب  نامه مورخ  -۶٢ 
۶٣-3644-14-20-12-2011-http://banisadr.org/index.php/maghaleh/116   

  .١۵٧- ١۵٨نامه ها آز آقای بنی صدر،  ص -۶۴ 
  . ٢٨٩- ٢٩٠همان سند، ص  -۶۵ 
  .٣١٧همان سند، ص  -۶۶ 
  . ۴٢٠- ۴٢٣همان سند،  ص  -۶٧ 
  .٨٣-٧٥ جامعه شناسی زندانی و زندانبان، دمحم جعفری، ص اوين -٦٨ 
  .٣٠٩عبور از بحران، ص  - ٦٩ 
  .٤٠٣و٤٠١همان سند، ص   - ٧٠ 
  . ٣٤٨، ص٦٣به سوی سرنوشت، هاشمی رفسنجانی، کارنامه وخاطرات سال  - ٧١ 
  . ١٢٩همان سند، ص   - ٧٢ 
  .١٥٦همان سند، ص  - ٧٣ 
  . ٦٣تير  ٢٠؛ ١٨٠همان سند، ص   - ٧٤ 
  .١٩٠همان سند، ص  -٧٥ 
  .٢٥١همان سند، ص  -٧٦ 
  .٢٦٢همان سند، ص-٧٧ 
  .٣١٧همان سند، ص  -٧٨ 
  .٣٩٣همان سند، ص  -٧٩ 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٣٤          )جاذ 

  .  ٩٦پايان دفاع آغاز بازسازی، ص  -٨٠ 
 .٦٥فروردين  ٢٥؛ ٦١اوج دفاع، ص  -٨١ 
از زمانی که به رياست ستاد مشترک منصوب می شود تا پايان سال دو  ٦٣در سال  - ٨٢ 

به (کتاب در زير عکسی از او و ديگری در  ٣٩٥.يکی در ص: بار ديگر اسم او آمده است
گروهی از همکاران آقای صياد شيرازی  در نيروی « که آمده )  ٤٩٣. سوی سرنوشت

ماعيل سهرابی رئيس ستاد مشترک جديد  ، گله از اختالف سرهنگ اس. زمينی ارتش آمدند
سه بار يکی در اول  ٦٤در سال . ». داشتند؛ تمايل به انتخاب سرهنگ صالحی دارند

سرهنگ اسماعيل سهرابی رئيس ستاد مشترک ارتش  و همکارانش برای ديدار «فروردين 
، » ٣٦٤صاولين جلسه ستاد مشاور فرماندهی جنگ «، بار ديگر هم در »٣٩ص.عيد آمدند

و ديگری برای بردن طرح عمليات نفت شهر و مندلی با سرهنگ کهتری برای آقای 
هم يک بار نام او آمده است که  ٦٥، در سال )٤١١اميد و دلواپسی، ص ( رفسنجانی است، 

اين در مخالفت با محسن رضائی به عنوان جانشينی آقای رفسنجانی در فرماندهی ارتش است 
يکبار رفتن  به سمينار لبيک امام که در آن آقای خامنه  ٦٦ر سال د). ٦١روج دفاع، ص (

ای، آقای محسن رضائی وآقای سرتيپ اسماعيل سهرابی  رئيس ستاد مشترک هر يک سخنان 
  ). ٢٤٣دفاع و سياست، ص . ( کوتاهی ايراد کردند

  . ٥٨٦همان سند، ص  -٨٣ 
  . ١٠٣و١٠٢همان سند، ص -٨٤ 
  .٢٨۶انی و زندانبان، ص اوين جامعه شناسی زند -٨۵ 
   

  :نمايه و يادداشت فصل سوم 
پس از پيروزی انقالب، پيش نويس قانون اساسی،  در شورای طرح های انقالب به  -١

رياست دكتر يدهللا سحابي و با مشارکت و همکاری حسن حبيبي، جعفري لنگرودی، 
صدرحاج سيدجوادی، ناصر ابوالحسن بنی صدر، ناصر كاتوزيان، عبدالكريم الهيجی، احمد 

ميناچی، رضا زواره ای و سيددمحم خامنه ای اصالح و تکميل شد و سپس در شورای انقالب 
  .مطرح و با تغييراتی به تصويب اين شورا و دولت موقت رسيد

  . ١۶-١٧تقابل دو خط، دمحم جعفری، ص . ک.ر   -٢
  . ٢٧٣پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، ص   -٣
، شماره  ۵٨خرداد ماه  ٣٠اطالعات، : گروگان گيری و جانشينان انقالب؛ به نقل از -۴

١۵٨۴۴.  
  . ١۵٨٨۵روزنامه اطالعات، شماره  : ؛ به نقل از٢٩همان سند، ص  -۵



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٣٥          )جاذ 

  .١۵٩١۴، شماره  ۵٨خرداد ماه  ۴اطالعات، پنجشنبه : همان سند؛ به نقل از -۶
، ص ١۵٩١٩، شماره  ۵٨مرداد ماه  ١٠چهارشنبه اطالعات، :  همان سند؛ به نقل از -٧

٣.  
  . ٣٣- ٣۶و ص  ٢٧، ص ١٠؛ به نقل از صحيفه نور جلد ١٧تقابل دو خط، ص  -٨
  .١۵٩٢۶،شماره ۵٨مردا  ٢٠روزنامه اطالعات   -٩

؛ برای اطالع از ٢٧۴و  ٢٧١پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد،  ص  -١٠
و ٢٧١-٢٧۶صص ...اساسی، به کتاب پاريس و تحول انقالب کم و کيف چگونگی قانون

 ١۵۴- ١۴٧و ١٣-١٩و کتاب تقابل دو خط صص  ٢٨-٣۴کتاب گروگان گيری صص 
  .مراجعه کنيد

  .  ٣۵٧و  ٣۵۶، ص ١٣۵٩غائله چهاردهم اسفند : به نقل از ٢٧۵همان سند، ص -١١
  .٢٨٨عبور از بحران،هاشمی رفسنجانی،  -١٢
؛ ٣۵۵روزنامه انقالب اسالمی در مسير تاريخ، ص: ؛ به نقل از١٧تقابل دو خط، ص  -١٣

  .٣٢٩سقوط دولت بازرگان، ص 
  . کوشش برای به تصويب رساندن واليت فقيه بدين منظور بود -١۴
  :متن اصول ياد شده به شرح زير است -١۵

، در جمهوری اسالمی )هللا تعالی فرجه عجل(در زمان غيبت حضرت ولی عصر « ۵اصل 
واليت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و  ايران

مدبر است، که اکثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند و در صورتی که هيچ 
فقيهی دارای چنين اکثريتی نباشد رهبر يا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرايط باال 

  » .گردد دار آن می هفتم عهده طبق اصل يکصد و 
قوه مقننه، قوه مجريه و قوه : قوای حاکم در جمهوری اسالمی ايران عبارتند از - ۵٧اصل 

قضائيه که زير نظر واليت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می 
بر قرار می  اين قوا مستقل از يکديگرند و ارتباط ميان آنها بوسيله رئيس جمهور. گردند
 .گردد

به منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت  - ٩١اصل 
مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورائی بنام شورای نگهبان با ترکيب زير تشکيل می 

 :شود
انتخاب اين عهده با . شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز -١

 .و يا شورای رهبری است رهبر
شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانان مسلمان که بوسيلۀ  -٢



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٣٦          )جاذ 

  .شورای عالی قضائی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند
هر گاه يکی از فقهای واجد شرايط مذکور در اصل پنجم اين قانون از طرف « -١٠٧اصل 

به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه که در  اکثريت قاطع مردم
العظمی امام خمينی چنين شده است، اين  هللا مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقالب آيت

رهبر، واليت امر و همه مسيوليت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت 
ی که صالحيت مرجعيت و رهبری دارند بررسی و خبرگان منتخب مردم درباره همه کسان

کنند، هر گاه يکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند او را به  مشورت می
نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به  عنوان رهبر به مردم معرفی می

 » .کنند عنوان اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می
  :وظايف و اختيارات رهبری -١١٠  اصل

  .تعيين فقهای شورای نگهبان -١      
  .نصب عاليترين مقام قضائی کشور -٢      
  :فرماندهی کل نيروهای مسلح به ترتيب زير -٣     

  .نصب و عزل رئيس ستاد مشترک - الف
  .نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی - ب
  :عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زيرتشکيل شورای  - ج
  رئيس جمهور          -
  نخست وزير          -
  وزير دفاع          -
  رئيس سناد مشترک          -
  فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی          -
  دو مشاور به تعيين رهبر          -
  .گانه به پيشنهاد شورای عالی دفاعتعيين فرماندهان عالی نيرو های سه  -د
  اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شورای عالی دفاع -ه    
  .امضای حکم رياست جمهور پس از انتخاب مردم -۴ 

عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالی کشور به  -۵
 . ای ملی به عدم کفايت سياسی اوقانونی يا رأی مجلس شور  تخلف وی از وظايف

عفو يا تخفيف مجازات محکومين، در حدود موازين اسالمی، پس از پيشنهاد شورای  -۶
 .عالی قضائی

رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی  - ١۶٢اصل 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٣٧          )جاذ 

نجسال به اين سمت باشند و رهبری با  مشورت ديوان عالی کشور آنها را برای مدت پ
  .  . منصوب می کند

، قاندن ١٣۶و ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢۶، ١٢۵، ١٢۴، ١٢٣، ١١٣اصول  -١۶
 .١٣۵٨اساسی مصوب 

رمضان  ٢٠مقاله نامبرده به امضای فردی به نام سيد حسن ميردامادی است و در -١٧
 .سال دهم روزنامه، اين مقاله منتشر شده است - ٢٨٧۵شماره  - ١۴٠٩
مندرج در صفحه های  ٢۵/١١/۵٩بور از بحران،هاشمی رفسنجانی، از نامه مرخع -١٨

  .اول کتاب
  .٢۴اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، ص  -١٩
؛ متن ٢٢٩، ص  ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی،ۀ فوريه  -٢٠

  .کامل نامه را در همين سند مطالعه فرمائيد
- ۴٣١، به منتظری را در صص ١/٧/۶۴امل نامه مشکينی به تاريخ همان سند؛ متن ک -٢١
  .مطالعه کنيد  ۴٣٣
  .همان سند -٢٢
  .٢۴اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، ص  -٢٣
  ٣۶٢، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی،ۀ فوريه  -٢۴
  .همان سند -٢۵
  .٣۶٣همان سند، ص  -٢۶
  . ۶۶٩همان سند، ص -٢٧
هم اکنون سند در اختيارم نيست و از حافظه مطلب را نقل کردم، اينکه مرجع شيعيان  -٢٨

  .و يا مسلمانان کدام يک گفته شده نقصان از من است
  .۶٢خرداد  ١٨، ياداشت ١١٣آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص   -٢٩
  . ٣١٧ص ، ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه   -٣٠
  . ۴٣٣همان سند، ص  -٣١
  .۴٣١همان سند، ص  -٣٢
  .٢۴اميد و دلواپسی، ص  -٣٣
  .٢٢٨، ص٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -٣۴
  .١٢۶٠١، ص اول، شماره ۶۴آذر  ٢کيهان، شنبه  -٣۵

  .٣١٨اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، ص  -٣۶ 
مرحوم منتظری به طوريکه  گزارش کرده ، آقای خامنه را برای عضويت در  -٣٧ 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٣٨          )جاذ 

  .شورای انقالب و امامت جمعه تهران به آقای خمينی معرفی و پيشنهاد کرده است
، در )هللا تعالی فرجه عجل(در زمان غيبت حضرت ولی عصر « - ۵کامل اصل  -٣٨

عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به جمهوری اسالمی ايران واليت امر و امامت امت بر 
زمان، شجاع، مدير و مدبر است، که اکثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند و 
در صورتی که هيچ فقيهی دارای چنين اکثريتی نباشد رهبر يا شورای رهبری مرکب از 

  » .گردد دار آن می فقهای واجد شرايط باال طبق اصل يکصد و هفتم عهده 
هر گاه يکی از فقهای واجد شرايط مذکور در اصل پنجم اين « -١٠٧کامل اصل   -٣٩

قانون از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد، همان 
العظمی امام خمينی چنين شده  هللا گونه که در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقالب آيت

واليت امر و همه مسيوليت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غير اين است، اين رهبر، 
صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صالحيت مرجعيت و رهبری دارند 

کنند، هر گاه يکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری  بررسی و مشورت می
يند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط نما بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می

  ».کنند رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می
  .٢٢٩، ص٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -۴٠ 
 ۴١-   http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/144922.php   
  .٢۶٩،ص ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  -۴٢ 
  .٢٧٠،ص ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  -۴٣ 
؛ سند ۴٣١، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -۴۴ 

  .۶۶شماره 
  .١٢٠همان سند، ص  -۴۵ 
از اجازه نامه آقای خمينی به منتظری در  ١٨؛ پيوست شماره ٣٨٩همان سند، ص  -۴۶ 

  .مورد اخذ وجوه شرعيه و وکالت نامه ايشان در امور شرعيه
؛ از پيام آقای خمينی به آيت ۶٧۵پايان دفاع آغاز بازسازی، هاشمی رفسنجانی، ص  -۴٧ 

  .١٣/۴/۶٧هللا منتظری مورخ
 ۴١۴، ، ص٢٠٠١منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت هللا -۴٨  

؛ از حکم  خمينی در نصب منتظری به امام جمعه تهران، مورخ  ۵٣پيوست شماره 
٢١/۶/۵٨.  
  .٢٧٩، ص ۶۴مهر  ١٨اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، يادداشت  -۴٩ 
-٣٢٣، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -۵٠ 
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  .١٧٢؛ سند شماره ٣٢٢
  . ٣٢٣همان سند، ص  -۵١ 
  .٣٢٣- ٣٢۴همان سند، ص  -۵٢ 
  . ٣٢۴همان سند، ص  -۵٣ 
  .١٧٣؛ پيوست شماره ٣٢۵- ٣٢۶همان سند، ص  -۵۴ 
  .١٧۴؛ پيوست شماره ٣٢٧همان سند، ص  -۵۵ 
آن  برای اطالع از داليل مخدوش بودن نامه ها از نظر آقای منتظری به خاطرات  -۵۶ 

  .مراجعه کنيد ۵٢٧مرحوم، ص 
  . ۵٢٧، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -۵٧ 
  .١٧٨، ص ١٨صحيفه نور، ج  -۵٨ 
بند است که اينجانب فقط بند اول و دوم آن را  ۶نامه احمد آقا به آقای خمينی دارای  -۵٩ 

جا آوردم و عالقه مندان می توانند برای مطالعه که مستقيم مربوط به مسئله می شد را در اين
مراجعه  ٢٧/٨/١٣٩١اطالعات جانبی تاريخ :تمام نامه به مجموعه آثار آقای خمينی، گزارش

  کنند
  .نامه های اين قسمت همه از سند فوق ذکر شده است -۶٠ 
  .٢٢٩خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  ، ص  -۶١ 
. ک.ر -۶٢ 

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/146852.php#more   
  . ٢٢٩،  ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -۶٣  
  .٢٩٨همان سند، ص  -۶۴ 
  . ١٥٣، ص ١٣٩١سازندگی و بازسازی، هاشمی رفسنجانی، چاپ  -۶۵ 
  .٢٠٥همان سند، ص  -٦٦ 
. ک.ر -۶٧ 

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/146852.php#more   
،  صص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه . ک .ر  -۶٨ 

۵٠۵ -۴٩٨ .  
  .٣١٨اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، ص  -۶٩ 
مردم ) ع(که بعد از شهادت حضرت علی ) ع(بنا بر گزارش تاريخ امام حسن  -٧٠ 

ماه حاکم مسلمين بود، بعد از آنکه در  ۶د و مدت به او بيعتت کردن... عراق، کوفه،  بصره و
جنگ با معاويه بخشی از فرماندهان نظاميش و مردم کوفه به او خيانت کردند، وی برای 
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جلوگيری از کشت وکشتار بيشتر با شرايطی از جمله اينکه معاويه حق ندارد که  برای بعد 
بری و زعامت مسلمين را بعد از از خودش برای مردم جانشينی تعيين کند و بايد تعيين ره

اما معاويه بعد از اينکه امام حسن را از . خود، به خودشان واگذار کند، با معاويه صلح کرد
طريق مسموميت به شهادت رساند، در اواخر عمر يزيد را به واليت عهدی بعد از خود، 

قدرت، برای يزيد جانشين خود کرد و با حيله  و خريد بعضی از بزرگان و با چاشنی  زور و 
  .   از مردم بيعت گرفت

  .  ٣١٧، ص ۶۴آبان  ١٨، يادداشت ۶۴اميد و دلواپسی، خاطرات سال  -٧١ 
  .   ٢٢٧، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -٧٢ 
  .٣٣٢همان سند، ص  -٧٣ 
  .٢٢٨همان سند، ص  -٧۴ 
  .٢٢٩همان سند، ص  -٧۵ 
  .٢٨٧دمحم جعفری، ص : ؛ واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين٨۶د، ص همان سن -٧۶ 
  .١٨مبانی فقهی حکومت اسالمی، آيت هللا منتظری، جلد سوم، ص  -٧٧ 
  . ١٩همان سند، ص  -٧٨ 
-٣٩١دمحم جعفری، فصل چهاردهم، ص : واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين -٧٩ 

٣٢٢  .  
 -۶٠٩، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه   -٨٠ 

۶٠٨   .  
  . ۶۶٧همان سند، ص   -٨١ 
  . ۴٠۴-۴۶۵دمحم جعفری، ملحقات، ص  : واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين  -٨٢ 
  .  ۶۶۶، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -٨٣ 
  .  ۴١٢دمحم جعفری، ص : واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين  -٨۴ 
  ..۶٩٩،  ص٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -٨۵ 
  .٣۶٢- ٣۶٣همان سند، ص -٨۶ 
  .٣۶٢همان سند، ص -٨٧ 
  . همان سند -٨٨ 
، ۵٨اسفند  ۴؛ آقای خمينی در ۴٣- ۴۴، ص ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد   -٨٩ 

طی دو حکمی جداگانه آقايان بهشتی و موسوی اردبيلی که هر دو از مؤسسين و اعضای 
شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی و آقای بهشتی دبير کل آن بود،به رياست ديوان 

  . دادستانی کل کشور منصوب کرد و) رئيس کل قوه قضائيه(= عالی کشور
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؛ از ۴١۴-۴٣۶دمحم جعفری، ملحقات، ص : واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين -٩٠ 
نامه مشروح اول؛ مجموعه مکاتبات و پاسخهای مرحوم منتظری در اين کتاب و در سايت 

  www.mohammadjafari.com      :  اينجانب
   .قابل دسترسی است 
  . ؛  از نامه پنجم به آن مرحوم  ۴۴٩- ۴۵٠ملحقات، ص همان سند،   -٩١ 
  .  ۴۵٧- ۴۶٠همان سند، ص   -٩٢ 
  .۴۶۴- ۴۶۵همان سند، ص  -٩٣ 
 ٩۴-  http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/147207.php   
  .همان سند -٩۵ 
آقای خمينی به منتظری استخراج شده است؛ اصل  ٧/١/۶٧تمام اينها از نامه مورخ  -٩۶ 

،  ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه : نامه در
  .مندرج است ٣٢٣و٣٢٢

آقای خمينی به منتظری؛ اصل نامه در همان سند،ص  ٨/١/۶٧قسمتی از نامه مورخ  -٩٧ 
  .است مندرج ٣٢٧

  .١٨ص  ١۴٠٨، شماره ١٣۶۶ديماه  ١٢نماز جمعه آقای خامنه ای، كيهان، شنبه  -٩٨ 
  .١٧٠، ص ٢٠نور، ج  ، صحيفه١۶/١٠/۶۶نامه آقاى خمينى، مورخ  -٩٩  
؛ برای ١٧٠، ص ٢٠نور، ج  ، صحيفه٢١/١٠/۶۶نامه آقاى خمينى، مورخ  - ١٠٠ 

 ٢٧۴-٢٧٧دمحم جعفری، ص: دانبانمشروح اين جريان به اوين جامعه شناسی زندانی و زن
  .مراجعه کنيد

  .  ۶٩۴-۶٩٧اوج دفاع، هخاشمی رفسنجانی، ص - ١٠١ 
  .٣١١، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  - ١٠٢ 
  .٣٩۶دفاع و سياست، هاشمی رفينجانی، ص   - ١٠٣ 
  .١٠٩اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، ص   - ١٠۴ 
اسم واقعيش آقای شيخ حسينعلی انصاری است و در زندان با نام مستعار ناصری  - ١٠۵ 

تابستان گذشته خبر تأييد نشده ای دريافت کردم که يکسال قبل در قم در . عمل می کرد
خبر اين است که راننده ای خاطی او را در قم در .  تصادف ساختگی او را به قتل رسانده اند

  .     است  خيابانی زير گرفته و کشته
؛ در کتاب به علت اينکه نمی دانستم که ٣٢۴اوين گاهنامه  پنج سال و اندی، ص   - ١٠۶ 

وضعيت ايشان چگونه است، برای اينکه با نوشتن اسم واقعی او بار خاطرش نشوم، عنوان 
اما اکنون که آيت هللا منتظری اسم واقعی ايشان . کردم که دوستی اطالع را به من داده است
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چند بار در خاطرات خود آورده و افزون بر اين اخيراً شنيده شده است که او را هم ترور را 
در هر حال به محض دريافت خبر صحيح .  محضور برطرف شده است... و يا کشته اند و يا 

در زندانها، جا دارد که ) شيخ حسينعلی انصاری(= از وضعيت نماينده آقای منتظری ناصری 
شرح مختصری از فعايتهای او برای بهبود . کار و راستگو قدردانی کردازاين روحانی فدا

  . ، همين کتاب آمده است٣١٢-٣٣٢۵وضع و آزادی زندانيان را در ص
در مورد کينه آقای خمينی نسبت به آيت هللا شريعتمداری به کتاب گروگان گيری و  - ١٠٧ 

  .مراجعه کنيد ٢۴٢و٢۴١جانشينان انقالب از همين نويسنده، ص
؛ ٢٣٢، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  - ١٠٨ 

همين سند  ۴٣٣نامه آيت هللا گلپايگانی به آقای خمينی در مورد آيت هللا شريعتمداری در ص 
  .آمده است

؛ متن کامل اين مصاحبه و ٧٠٧و٧٠۶اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی،. ک.ر  - ١٠٩ 
  اعترافات تلويزيونی سيد مهدی هاشمی

  .آمده است ٧٠٠-٧١١در همين سن ص  
برای اطالع از بخشی از چگونگی اعترافات تلويزيونی در جمهوری اسالمی، به  - ١١٠ 

و جلد اول  ١٢٠  -  ١٨۴و     ٩۵ - ٩٩کتاب اوين جامعه شناسی زندانی و زنانبان بويژه ص 
  .مراجعه کنيد ٢١٠-٢١۶و  ١٢١-١٢٧گاهنامه پنجسال و اندی ص 

  .١٠٢-١٠٣دمحم جعفری، ص: اوين جامعه شناسی زندانی و زنانبان - ١١١ 
  .۵٠پايان دفاع آغاز بازسازی، هاشمی رفسنجانی، ص  - ١١٢ 
  .٧١همان سند، ص  -  ١١٣ 
  .؛ اين توضيح در پاورقی اين صفحه است١۶٢همان سند، ص  - ١١۴ 
؛ خاطرات منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، ص ٢٠٠همان سند، ص  - ١١۵ 

  .، متن کامل نامه در همين صفحه مطالعه فرمائيد۴٩۵و۴٩۴
  . ۴٩۵-۴٩۶، متن کامل نامه در ص، ۴٩۵همان سند؛ خاطرات منتظری، ص  - ١١۶ 
  .٢٧٧ع آغاز بازسازی، هاشمی رفسنجانی، ص پايان دفا - ١١٧ 
  .۴٣٩همان سند، ص  - ١١٨ 
  . ٣٣٤ص  همان سند، - ١١٩ 

  
  :نمايه و يادداشت فصل چهار م

  .٢٠٧پاسخ به تاريخ، دمحم رضا پهلوی، ص  -١
  .همان سند -٢
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  . ٢٠٧همان سند، ص   -٣
  .٢٧۴همان سند، ص   -۴
  .١٧٨، ص ١٨صحيفه نور، ج   -۵
 . ٢١٢ـ  ٢١١ص  ١۶همان سند، ج   -۶
٧- The end Justfies the means؛  
، ۵٧بهمن  ١؛ به نقل از کيهان ٣٢٣پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، ص  -٨

  .١٠۶١٨شماره 
مطالعه  ٣٢٠-٣٢۴؛ مشروح اين مطلب را در همين سند ص ٣٢۴همان سند، ص  -٩

  .  فرمائيد
  .مراجعه کنيد ٣۵۴-٣۶١رای اطالع بيشتر به همين سند  ؛ ب٣۶٠همان سند، ص   -١٠
  . ٧۶نامه ها، به اهتمام فيروزه بنی صدر، ص  -١١
  .٧٧همان سند،  -١٢
کتاب واقعيت ها و قضاوت ها در سايت، آيت هللا منتظری؛ اين کتاب اولين بار در  -١٣
  .    منتشر شده است ١٣۶٨سال 
  . در لندن ١٣٧٠ر اوايل سال گفتگو با آقای علی امير حسينی د   -١۴
  .کتاب واقعيت ها و قضاوت ها در سايت، آيت هللا منتظری   -١۵
بنا به گزارش روزنامه : توضيحی کوتاهی در باره مصاحبه مطبوعاتی حاج احمد آقا -١۶

، حاج احمد آقا، مصاحبه ای بدون اطالع ۶٠فروردين  ٢٣انقالب اسالمی و کيهان، صبح 
گزاری پارس انجام داده و حتی طبق معمول که از طريق تلکس متن  روزنامه ها با خبر

و بنا به گفته خبرگزاری پارس يک . مصاحبه ها به روزنامه ها مخابره می شده، نشده است
و انقالب . نسخه از مصاحبه تهيه شده و  در اختيار روزنامه اطالعات گذاشته شده است

روزنامه انقالب . مصاحبه را دريافت کرده است اسالمی با مراجعه به اطالعات  نسخه ای از
 ٢٣؛ روزنامه کيهان هم  در صفحه اول ١، ص ۵١٢، شماره ۶٠فروردين  ٢۴اسالمی، 

کيهان با وجود تالش زياد نتوانست متن مصاحبه را به دست «فروردين توضيح داده است که 
ن متن اين مصاحبه را آورد و متأسفانه  در مراجعه به خبرگزاری پارس مسئوالن اين سازما

  »در اختيار کيهان نگذاشتند
فروردين عيناً  ٢۴؛ کيهان در ٢، ص ۵١٢، شماره۶٠فروردين  ٢۴انقالب اسالمی،  -١٧

  .مطلب را آورده است
  .٩رنجنامه سيد احمد خمينی به آيت هللا منتظری، ص  -١٨
اطالع از کم و کيف آن ؛ برای ٢۵٩دمحم جعفری، ص : ده سال با اتحاديه در آلمان، از -١٩
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  .مراجعه کنيد ٢۵٩-٢۶٧به همين سند، ص 
اين مطلب با تفصيل بيشتری در کتاب واقعيت ها و قضاوت ها در سايت، آيت هللا  -٢٠

  .منتظری نيز آمده است
  .٧رنجنامه سيد احمد خمينی به آيت هللا منتظری، ص  -٢١
  .همان سند  -٢٢
  .همان سند -٢٣
  .١٠همان سند، ص  -٢۴
  .همان سند -٢۵
  .۴۴اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص  -٢۶
  .٢٣اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص  -٢٧
  .۴۴اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص  -٢٨
  .١٢٨اوج دفاع، ص  -٢٩
  .  ۴۶اوج دفاع، ص  -٣٠
٣١- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/144922.php   
  .کتاب واقعيت ها و قضاوت ها در سايت، آيت هللا منتظری -٣٢
؛ متن کامل نامه در ۵۶٠خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، ص -٣٣
  ..آمده است ۵۶٠-۵۶١ص 

  .۴٣٩ص  پايان دفاع آغاز بازسازی، هاشمی رفسنجانی، -٣۴
؛ اين همان ۵، ص ۵٣۴، شماره ۶٠/فروردين/٢۴روزنامه جمهورى اسالمى   -٣۵

اطالع يافتم كه حاج احمد آقا خمينى مصاحبه «: مصاحبه ای است که آقای هاشمی گفت
مطبوعاتى انجام داده و برخالف مصاحبه هاى گذشته، ايشان با خط امام نسبتاً هماهنگى نشان 

  »داده
  .١٧٧محسن کديور، ص  حکومت واليی، -٣۶
  .٢٧، ص ۵صحيفه نور، جلد  -٣٧
  .٣۴و  ٣١همان سند، ص   -٣٨
  .۵۶همان سند،  ص  -٣٩
  .١۴٧، ص ١٠همان سند، جلد  -۴٠
؛ کتاب واقعيت ٢٩٩- ٣٠٠خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، ص   -۴١

ين مورد و موارد ديگر داده ها و قضاوت ها در سايت، آيت هللا منتظری نيز توضيحاتی در ا
  .است عالقه مندان می توانند به اين دو سند مراجعه کنند



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٤٥          )جاذ 

  .٣٠٠همان سند، ص -۴٢
، متن نامه آمده ٣٠٣-٣٠۴خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، ص  -۴٣ 

مرحوم منتظری نامه ديگری با بعضی اطالع مهم ديگر پيرو همين نامه، در تاريخ . است
برای رفع ...«: برای آقای خمينی نوشته اند که قسمتی از نامه بدين شرح است ۵/۶٧/١٣

مسئوليت از خود به عرض می رسانم سه روز قبل قاضی شرع يکی از استانهای کشور که 
مرد مورد اعتمادی می باشد با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرتعالی به قم آمده بود و 

از يکی از زندانها برای تشخيص  -ترديد از من است –ا دادستان مسئول اطالعات ي: می گفت
تو حاضری سازمان منافقين را محکوم کنی؟ گفت آری، : اينکه سر موضع است يا نه پرسيد

پرسيد حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آری، پرسيد حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی؟ 
! مردم حاضرند روی مين بروندگفت آری، پرسيد حاضری روی مين بروی؟ گفت مگر همه 

وانگهی از من تازه مسلمان نبايد  اين حد انتظار داشت، گفت معلوم می شود تو هنوز سر 
موضعی و با او معامله سر موضع انجام داد و اين قاضی شرع می گفت من هرچه اصرار 

سئول کردم پس مالک اتفاق آراء باشد نه اکثريت پذيرفته نشد و نقش اساسی را همه جا م
حضرتعالی مالحظه فرمائيد که چه . اطالعات دارد و د يگران عمالً تحت تأثير می باشند

کسانی با چه ديدی مسئول اجرای فرمام مهم حضرتعالی  که به دماء هزاران نفر مربوط است 
  .)٣٠۵خاطرات، ص (» .می باشند

  . ٣٠٧همان سند،  ص  -۴۴
  .  ٢٩۶همان سند، ص  -۴۵
؛ نامه ای را که مرحوم منتظری ذکر می کنند که به امام نوشته ٢٩٨همان سند، ص  -۴۶

اند، نامه مشروح و مفصلی حاوی اطالعاتی بسيار ارزنده در امور مختلف و از جمله جناياتی 
هر کس را که بخواهند از جمله سيد مهدی را می « که در زندانها واقع شده است و نيز  

ه اعدام کنند ولی آقايانی که مدتها است در پشت اين صحنه توانند بگيرند و فرضاً و فی النهاي
هستند و متأسفانه و آخر االمر  از عنوان حضرتعالی خرج کرده اند، بدانند که اگر سيد مهدی 
هاشمی را پيش من تکه تکه کنند من خودم را به کسی نمی فروشم و استقالل فکری و ارادی 

نامه در همين (» . منشاء اثری نيستم قيم الزم نداردخود را حفظ می کنم و خانه من فعالً که 
  .)است ١٧/٧/١٣۶۵بتاريخ  ۴٩٨-۵٠۵سند، ص 

  . ٢٩٨همان سند، ص  -۴٧
  . ٣٢١همان سند، ص  -۴٨
  .٣١۶همان سند، ص  -۴٩

  ٢۶دمحم جعفری، ص : اوين جامعه شناسی زندانی و زندانبان -۵٠ 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٤٦          )جاذ 

  .٢۵۶، ص ٢٠٠١سالمی،فوريه خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب ا -۵١ 
  .٢٣٩و٢٣٨خاطرات و مبارزات دری نجف آبادی، ص  -۵٢ 
  .٢٣٨همان سند، ص   -۵٣ 
  .  ٢٣٨همان سند،  ص   -۵۴ 
  . ٢٣٩همان سند، ص   -۵۵ 
  . ٢۴٠همان سند، ص   -۵۶ 
  . ٢۴٠همان سند، ص   -۵٧ 
؛ ٢۴٧،  ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی،فوريه  -۵٨ 

  .مراجعه شود ٢۴۴- ٢۴٧اطالع تکميلی در اين ومورد به همين سند، ص
  . ٢۴۵خاطرات و مبارزات دری نجف آبادی، ص  -۵٩ 
  . ٢۴۶همان سند،  ص  -۶٠ 
  .٢۴٧همان سند، ص  -۶١ 
  .٢۴۶- ٢۴٧همان سند،  ص  -۶٢ 
  . ٢٣٢- ٢٣٣همان سند،  ص   -۶٣ 
  .و فصل هفتم ٢١٢-٢۴٠گروگانگيری  و جانشينان انقالب،فصل ششم،. ک.ر -۶۴ 
  . ٢۴٩گروگانگيری و جانشينان انقالب، ص  -۶۵ 
  .١٢-١٣اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، مقدمه، ص    -۶۶ 
رمانی، آقايان جالل الدين فارسی، مرتضی فهيم ک: آن هشت نماينده عبارت بودند از -۶٧ 

سيد دمحم حسين سيرجانی، سيد دمحم خامنه ای ،ابراهيم اسرافيليان، حسينعلی نجفی، سيد حسين 
  .موسويان، نيک روش

  .۶۵۵اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص  -۶٨ 
، ۵٩آذر ٢٠کيهان، پنجشنبه : ؛ به نقل از ٢٢١گروگانگيری وجانشينان انقالب، ص  -۶٩ 

  .  ١٠، ص ١١١۶۴شماره 
  .   واقعيت ها و قضاوتها، سايت دفتر آيت هللا منتظری کتاب -٧٠ 
  .  ٢٨۵پاريس و تحول انقالب، ص  -٧١ 
  .١٣۶، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی،فوريه   -٧٢ 
  .    کتاب واقعيت ها و قضاوتها، سايت دفتر آيت هللا منتظری -٧٣ 
  .٣۶سه جمهوری، دکتر ابراهيم يزدی، چاپ اول، ص  -٧۴ 
  .٣٧- ٣٨، جامعه شناسی زندانی و زندانبان، ص٢اوين جلد  -٧۵ 
  .١٣۶، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی،فوريه  -٧۶ 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٤٧          )جاذ 

، ص ١٣۶٨کودتای نوژه، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسيی، چاپ دوم،  -٧٧ 
ری که بعداً آشکار شد  کتاب را آقای عبدهللا شهبازی نوشته است و اينجانب ؛ به طو١٢١

  . چندين نکته دروغ و انحرافی او را در مورد کودتای نوژه و غيره توضيح داده ام
  .۶۴شهريور  ١؛ گزارش جمعه ٢٢٩اميد و دلواپسی، ص  -٧٨ 
  .١٢٣، ص ١٣۶٨کودتای نوژه، چاپ دوم،   -٧٩ 
سرنوشت غم انگيز کشتن و يا کشته . ٢٠۶-٢٠٩پنج سال و اندی، ص اوين گاهنامه  -٨٠ 

  . شدن اين خانم را در همين سند مطالعه کنيد
  
  
  :نمايه و يادداشت پنجم     

  .٢٩١- ٢٩٢، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -١
  .٨۶و٨۵اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص  -٢
  . ٢٩١، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه   -٣
  .واقعيتها و قضاوتها، سايت دفتر آيت هللا منتظری -۴
جزوه ضميمه :  ؛ به نقل از٣١۴ده سال با اتحاديه در آلمان، از دمحم جعفری، ص   -۵

  .٧٠و   ۶٩، ۴٢، ٣٧، ٢۴، ١٢، ص ٣قدرس شماره 
  .٢٩١، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت   -۶
  .واقعيتها و قضاوت ها، سايت دفتر آيت هللا منتظری -٧
  .همان سند -٨
 .٢٩١، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -٩

اطرات ؛ آرامش و چالش، خ...و٢٧٢، ٨١پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص،   -١٠
؛ اوج دفاع، خاطرات ۵٢، ص ۶٣؛ به سوی سرنوشت خاطرات سال ١١٨، ص ۶٢سال 
 . ٢۶٨، ص ۶۵سال  
  . ٢٨٨- ٢٨٩اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص  -١١
  .٢٩١، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه   -١٢
  .   ٣٣٠همان سند ، ص   -١٣
؛   شورای عالی ٣٠/٢/١٣٩٠از گزارش اکبر اعلمی وکيل مجلس آن دوره، در تاريخ  -١۴

و با ترکيب اعضای دارای حق رای ) رئيس جمهور وقت(امنيت ملی به رياست سيددمحم خاتمی
رئيس وقت (، دمحم يزدی)رئيس وقت مجلس(علی اکبر ناطق نوری: اين شورا به اسامی آقايان

وزير وقت (، دری نجف آبادی)وزير امور خارجه وقت(زی، کمال خرا)قوه قضائيه



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٤٨          )جاذ 

رئيس وقت سازمان امور برنامه (، دمحم علی نجفی)وزير وقت کشور(، عبدهللا نوری)اطالعات
و همچنين حسن ) رييس ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح(، حسن فيروز آبادی)و بودجه
که پس از فوت سيداحمد  رئيس کنونی مجلس(و علی الريجانی) دبير وقت شورا(روحانی

به عنوان دو نماينده منتخب رهبری تشکيل و حبس خانگی آيت ) خمينی جانشين او شده بود
  .  هللا منتظری را به تصويب رساند

  ٢٩١- ٢٩٢، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه   -١۵
  . ٢٨٨- ٢٨٩و  ٢۶٨اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص  -١۶
  . ٣٢٠همان سند،   -١٧
  .٣٢١همان سند، ص  -١٨
آقای قربانی فر با مرحوم اميد نجف آبادی از پيش از انقالب «.  ٢٩٢همان سند، ص  -١٩

مربوط بود، مرحوم اميد می گفت من قبل از انقالب می خواستم تحرير الوسيله و حکومت 
پول آنوقت همين آقای قربانی اسالمی امام را چاپ کنم و پول نداشتم دويست هزار تومان به 

آقای اميد هم بسا در همين ارتباط اعدام شد؛ . فر به من داد  که برای اين کار خرج کردم
  »   . والعلم عندهللا

  .٣٣۵، ٣٣٢، ٣٣٠اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص  -٢٠
  .٣۴١و٣٣۵،٣٣٨ص : همان سند، به ترتيب -٢١
ن جالل الدين فارسی، مرتضی فهيم کرمانی، آقايا: تن از وکالی مجلس عبارتند از ٨ -٢٢

سيد دمحم حسين سيرجانی، سيد دمحم خامنه ای،ابراهيم اسرافيليان، حسينعلی نجفی، سيد حسين 
  .  موسويان، نيک روش 

 ؛  ١۴-١۵اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص  -٢٣
  .۶٩۴-۶٩٧همان سند،  ص -٢۴
  .۶٩٧همان سند  ص   -٢۵
  . ٢٩١- ٢٩٢، ص ٢٠٠١ری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه خاطرات آيت هللا منتظ -٢۶
  .۴٨٨همان سند، ص  -٢٧
مورخه نوامبر  ٧٩٣مجله کويتی المجتمع، شماره : ؛ به نقل از۴٨٩همان سند، ص   -٢٨

١٩٨۶  .  
 . ١٩٨۶تشرين الثانی  ١٢نشريه السفير مورخه : ؛ به نقل از۴٨٩همان سند،  ص  -٢٩
 ١٧مورخه  ١۴١۴نشريه االسبوع العربی شماره : نقل از؛ به ۴٨٩همان سند، ص  -٣٠

 .١٩٨۶تشرين الثانی 
  .٢۶٨اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص  -٣١



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٤٩          )جاذ 

٣٢-   http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/146118.php       
 .٢٨٢- ٢٨٣، ص٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -٣٣

  .٢٨٣همان سند، ص  -٣۴ 
  .٢٨٣همان سند، ص  -٣۵
  .   ، مطالعه کنيد۴٧٧-۴٨٧همان سند،  متن کامل نامه اول و دوم را  در صص  -٣۶
  .۴٩٩-۵٠٠همان سند،  ص  -٣٧
  . ۵٠٠همان سند، ص  -٣٨
، مورخ ١٩-٢٠احمد خمينی با حضرت آيت هللا منتظری، صرنجنامه آقای سيد  -٣٩

٩/٢/١٣۶٨.  
- ۵٠۵، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -۴٠
۴٩٨.  
  . ۶٢۶-۶٢٧و ٣٠٢-٣٠۴همان سند، ص  -۴١
رفسنجانی، عروس  ، مصاحبه با فاطمه هاشمی٧٠شماره  شهروند امروز  -۴٢
  .الهوتی حسن
  .سندهمان  -۴٣
  .همان سند -۴۴
  .كند گزارش مى ٧٨بهمن  ٣٨پيام امروز شماره  -۴۵
  .ستون چهارم ۴، ص ٧٣٢، شماره ١٣٨٨انقالب اسالمی در هجرت، مهر   -۴۶
  .١۶٧عاليجناب سرخپوش، اکبر گنجی، چاپ هفتم، ص  -۴٧
  .٩٩خاطره ها، دمحمی ری شهری، جلد اول، ص -۴٨
  . ٢٩۶، ٢٧٨ص آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی،  -۴٩
  .٢٩٧همان سند، ص   -۵٠
  .٩٩-١٠١خاطره ها، دمحمی ری شهری، جلد اول، ص  -۵١
  .۶٢آذر ۵؛ ٢٩۶آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص  -۵٢
  .١٠١خاطره ها، دمحمی ری شهری، جلد اول، ص  -۵٣
  .٢۶٩پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص  -۵۴
  .٢۵۵همان سند،  ص  -۵۵
  .٢٩٨همان سند، ص  -۵۶
  .١٧٨دفاع و سياست، هاشمی رفسنجانی، ص   -۵٧
  .٣٧به سوی سرنوشت، هاشمی رفسنجانی، ص  -۵٨



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٥٠          )جاذ 

  .۶٧اوج دفاع، هاشمی رفسنجانی، ص  -۵٩
  .٩٩همان سند، ص   -۶٠
۶١- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/10/148817.php  
  .  ٢٠٢، ص .ق ١٩٧١. ه ١٣٩١حکومت اسالمی، آقای خمينی،چاپ اول  -۶٢
  .واقعيتها و قضاوتها،سايت دفتر آيت هللا منتظری -۶٣
، انتشارات مرکر اسناد ١٣٨١خاطرات آيت هللا علی اکبر مسعودی خمينی، چاپ اول  -۶۴

آقای خامنه ای   به توليت آستانه قم ، توسط  ١٣٧۴؛ در سال ۴۴انقالب اسالمی، ص 
  .منصوب شده است  

، مشروح و چگونگی اين ۵۴اوين جامعه شناسی زندانی و زندانبان، دمحم جعفری، ص  -۶۵
  .پيغام را در همين سند مطالعه فرمائيد

۶۶- -youtube.com/watch?v=1wLl_https://www.
qlWzE&feature=related  

 ۶٧-  https://www.youtube.com/watch?v=7LmmJEP17uE   
 ٧٣٢و٧٣١، صفحات ١١١، ص ١٣۶٩خاطرات سياسی دمحمی ری شهری،چاپ سوم  -۶٨

  .پرونده 
  .١١٠همان سند، ص -۶٩
پيش گامان اصالحات، :  ؛ به نقل از ٩٠گروگانگيری و جانشينان انقالب، ص  -٧٠

  .٢٨٨ص
  .١٣٧، ص ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  -٧١
  .١۴١همان سند، ص،  -٧٢
  .١١۴-١١۵جامعه شناسی زندانی و زندانبان، ص  -٧٣
شنبه  سه انقالب اسالمی،: ؛ به نقل از١۴٢ص  ١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  -٧۴

  . دادستان کل انقالب. ١١، ص ٣٩٨، شماره ۵٩آبان  ٢٠
، پرونده سيد ١١١- ١١٢،ص ١٣۶٩خاطرات سياسی دمحمی ری شهری،چاپ سوم  -٧۵

  .٧٣٣، صفحه ۵مهدی، جلد 
  . واقعيتها و قضاوتها، سايت دفتر آيت هللا منتظری -٧۶

مبانی فقهی : ه نقل از؛  ب٣۶٣و ٣٣٧واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين، ص   -٧٧ 
  ٢٣٨، ص ٢،،ج١٣٧۶حکومت اسالمی،از آيت هللا منتظری، ترجمه محمود صلواتی، چاپ 

  .٢٣٩و  ص 
  .١٢٣، ص٣؛ به نقل از همان سند، ج ٣٢٣همان سند، ص   -٧٨
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، از نامه ششم اينجانب دمحم جعفری به  آيت هللا منتظری بتاريخ  ۴۶٠همان سند، ص   -٧٩
   .١٣٨٨آبان ماه  ٢٢

  .  ۴۶۴همان سند، ص  -٨٠
نقد کتاب مبانی فقهی حکومت اسالمی مرحوم منتظری را در همين سند فصل   -٨١

  .  چهاردهم مطالعه کنيد
  .۴۵٣همان سند، ص  -٨٢

  
  :نمايه و يادداشت ششم

؛ کتاب ١١٨-١١٩کار پذيری يا مغزشوئی و روشهای مبارزه با آن، دمحم جعفری، ص  -١
  . را بر روی سايت اينجانب مطالعه کنيد

 . ٨٣همان سند، ص  -٢
  .۵٣و۵٢ميالدی، ص  ١٩٧١هجری برابر ٠ ١٣٩١حکومت اسالمی، آيت هللا خمينی، -٣
  .  ۵٣همان سند،ص  -۴
  .همان سند -۵
  .۶۵و١٢٧همان سند،ص  -۶
  .۶٠همان سند،ص  - ٧
  . ٢٧همان سند، ص  -٨
  . ۶۵همان سند، ص  -٩

  ٨٧همان سند،ص  -١٠
  .  مراجعه کنيد ٢٨ – ٣۴به گروگان گيری و جانشينان انقالب، از دمحم جعفری، صص -١١
کار  ۵٨آبان  ٢۴گشايش يافت و در تاريخ  ۵٨مرداد  ٢٨مجلس خبرگان در تاريخ  -١٢

  .   ، قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد۵٨آذر  ١١تدوين قانون اساسی به پايان رسيد و در 
  ١٨ص  ١۴٠٨، شماره ١٣۶۶ديماه  ١٢كيهان، شنبه -١٣
  .١۶/١٠/۶۶، نامه آقاى خمينى، مورخ ١٧٠، ص ٢٠نور، ج  صحيفه -١۴
    .٢١/١٠/۶۶همان سند، نامه آقاى خمينى به خامنه ای، مورخ   -١۵
سراب ظرفيتهای اجرا نشده «برای اطالع بيشتر از کم و کيف قانون اساسی به مقاله  -١۶

، در سايت اينجانب، بخش مقاله ها به »قانون اساسی مروری بر قانون اساسی واليت فقيه
  آدرس  

www.mohammadjafari.com     مراجعه کنيد.  
  .   ۴۶۴، هاشمی رفسنجانی، ص١٣۶٣به سوی سرنوشت، خاطرات سال  -١٧
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  .۴۶٣، هاشمی رفسنجانی، ص ١٣۶٣به سوی سرنوشت، خاطرات سال   -١٨
  .٢۴اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، ص  -١٩
  .) ١٩١دلواپسی، ص  اميد و( -٢٠
  .٢٢٨، ص٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -٢١
  .١٧۴اوج دفاع، ص  -٢٢
  .  مشروح توضيح را در قسمت ششم و هفتم مطالعه فرمائيد -٢٣
  . ٢٩٨،  ص  ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -٢۴
؛خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات ٨۶و٨۵شمی رفسنجانی، ص اوج دفاع، ها -٢۵

  . ٢٩١، ص ٢٠٠١انقالب اسالمی، فوريه 
-٣٠۴، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه   -٢۶
  . ۶٢۶-۶٢٧و ٣٠٢
  .الهوت رفسنجانی، عروس حسن ، مصاحبه با فاطمه هاشمی٧٠شماره  شهروند امروز -٢٧
  .كند گزارش مى ٧٨بهمن  ٣٨پيام امروز شماره   -٢٨
  .١۶٧عاليجناب سرخپوش، اکبر گنجی، چاپ هفتم، ص  -٢٩
  .٨٧ميالدی، ص ١٩٧١هجری برابر ٠ ١٣٩١حکومت اسالمی، آيت هللا خمينی، -٣٠
  .٢٠٢همان سند، ص -٣١
  .همان سند -٣٢
  .واقعيتها و قضاوتها،سايت دفتر آيت هللا منتظری  -٣٣
  .٢٩١، ص ٢٠٠١آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه خاطرات  -٣۴
  . ۵٠١همان سند، ص  -٣۵
  .٣٣٨، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت -٣۶
؛ متن کامل نامه ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت -٣٧

  . ، موجود است۵۶٠-۵۶١درص 
؛ آقای .٣١٧، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -٣٨

  .فالحيان در آن موقع قائم مقام وزير اطالعات بود
  .٢٩۴۵، شماره ١٣۶٨مرداد  ٩روزنامه جمهوری اسالمی، دو شنبه  -٣٩
  . ٣١٩،ص ١٣۶٠تقابل دوخط يا کودتای خرداد  -۴٠
  .٣١١، ص ٢٠٠١انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت هللا منتظری، -۴١
  .۵٣٣همان سند، ص  -۴٢
  .واقعيتها و قضاوتها،سايت دفتر آيت هللا منتظری -۴٣
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؛ ٣٢١و٣١۶، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -۴۴
   : شرح زير استقسمتی از پيام به  کتاب واقعيتها و قضاوتها بر روی سايت آيت منتظری؛ 

 ...غرب و شرق تصميم گرفته اند به هر وسيله ممكن اسالم را نابود كنند... «    
و بى دينها را كه    و اگر هيچ كدام از اينها نشد ايادى خود فروخته خود از منافقين و ليبرالها   

ز و ادارات در منازل و مراك   كشتن روحانيون و افراد بى گناه برايشان چون آب خوردن است
نفوذيها بارها اعالم كرده اند كه حرف خود    دهند كه شايد به مقاصد شوم خود برسند و نفوذ مى

من بارها اعالم كرده ام كه با هيچ كس در هر مرتبه . زنند   را از دهان ساده انديشان موجه مى
.  نهفته است چهارچوب دوستى من در درستى راه هر فرد. نبسته ام    اى كه باشد عقد اخوت

ما بايد مدافع . و حزب هللا اصل خدشه ناپذير سياست جمهورى اسالمى است   دفاع از اسالم
گوش    باشيم كه منافقين سرهاشان را در مقابل زنان و فرزندانشان در سر سفره افطار   افرادى

با آمريكا از آنان    ما بايد دشمن سرسخت كسانى باشيم كه پرونده هاى همكارى. تا گوش بريدند
نه تاريخ ، كسانى كه از منافقين و    ما بايد تمام عشقمان به خدا باشد. النه جاسوسى بيرون آمد

  ".» ...شهيد داده ما راهى ندارند   كنند پيش ملت عزيز و ليبرالها دفاع مى
  .  ٣١۶همان سند، ص   -۴۵
ه اند، به قسمت نهم دليل اينکه چرا نامه را انحصارگران خو به خارج ارسال کرد -۴۶

  .مراجعه کنيد
  . ٣٢٣، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -۴٧
  .همان سند -۴٨
  .١٧٣؛ پيوست شماره ٣٢۵- ٣٢۶همان سند، ص   -۴٩
  .١٧۴؛ پيوست شماره ٣٢٧همان سند، ص  -۵٠
، ١٣٩١اول  ،چاپ٦٨سازندگی و بازسازی، هاشمی رفسنجانی، خاطرات سال   -۵١

  . ٤٧و ٤٦ص
  .٤٨ص  همان سند،   -۵٢
  .٤٩و٤٨همان سند، ص  -۵٣
  .٥١و٥٠همان سند، ص  -۵۴
  . ٥٢و٥١ص همان سند،   -۵۵
  .٥٣-٥٥همان سند، ص  -٥٦
  .٥٩همان سند، ص  -٥٧
  . ۵، ص ۵٣۴، شماره ۶٠/فروردين/٢۴روزنامه جمهورى اسالمى    -۵٨
نظر به اينکه اينان حکومت را موروثی و سلطنتی می پندارند، به همين علت، شنيده  -۵٩
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بدهد يعنی » حق به حقدار«شده که بعضی از مخالفين خامنه ای گفته اند که خامنه ای بايد 
افزون بر اين از بعضی از دارو دسته آقای حسن .  رهبری را به حسن خمينی واگذار کند

از گفتگوی های تلفنی مهدی هاشمی با نيک آهنگ کوثر . نيده شده استخمينی چنين چيزی ش
چنين ... ، و»آقای خامنه ای قابل کنترل نيست« سال پيش به اينطرف،معلوم شده که ١۵که از 

  .  چيزهائی می شود استنباط کرد، و  بوئی هائی هم در اين رابطه به مشام می رسد
  .١٤٥سازندگی و بازسازی، ص   -۶٠
  .از مقدمه ١٦مان سند، ص ه -۶١
  . ٤٦٤و٤٦٣، هاشمی رفسنجانی، ص ١٣٦٣به سوی سرنوشت، خاطرات سال  -٦٢
  .  اعدام شد ٦/٧/٦٦سيد مهدی هاشمی در تاريخ  -٦٣
  . ٣٩٤پايان دفاع آغاز بازسازی، ص  -٦٤
احمد آقا به آقای  ١٧/٨/٦٧و در . اعدام می شود ١٦/٨/٦٧اميد نجف آبادی در   -٦٥

  . ع می دهد که اميد نجف آبادی را اعدام کرده اندهاشمی اطال
برای اطالع بيشتر از توجه نکردن  توصيه و عفوآقای خمينی در اعدام مير اشرافی  -٦٦

  .مراجعه کنيد ١٣٧-١٤٢دمحم جعفری ص: ، از١٣٦٠به کتاب تقابل دو خط يا  کودتای خرد 
  . ٣٣٤پايان دفاع آغاز بازسازی، ص  -٦٧
  . ٥١٦ همان سند، ص -٦٨
  . ٥١٨همان سند، ص  -٦٩
  .    ٦٠٢-٦٠٥همان سند، ص -٧٠
  . ٣١٤، ص ، ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -٧١
 ٥١٩-٥٢٣، کامل اين مصاحبه را در همين سند ص٥٢٠-٥٢٣همان سند،، ص  -٧٢

  .مطالعه فرمائيد
  .٥٢٩-٥٣٠پايان دفاع آغاز بازسازی، ص  -٧٣
  . ٥٥٧-٥٥٨همان سند، ص  -٧٤
  .٢٩٦و٢٩٥، ص١٣٩٠واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين، دمحم جعفری،چاپ   -٧٥
اين مطاب آمده  ٦٨خرداد  ١٤؛ در پاورقی يادداشت ١٥١سازندگی و بازسازی، ص  -٧٦
  .است

؛ به ١۵٠و  ١۴٩، داود علی بابائی، ص٧بيست و پنج سال در ايران چه گذشت؟ ج  -٧٧
  .١٣۶١ارديبهشت ماه  ٩و پنجشنبه  ٨روزنامه اطالعات، چهار شنبه : ازنقل 

فيلم جريان چگونگی رهبر کردن آقای خامنه در مجلس خبرگان در يوتيوب موجود   -٧٨
  .است، برای عبرت هم که شده آنرا ببينيد
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  .١۵٣ سازندگی و بازسازی، ص -٧٩
  .  ٢٠٥سازندگی و بازسازی، ص  -٨٠
  . ١٢٢، ص  ١٣٨۵مرتضی ميردار، ج دوم، چاپ دوم : وری، تدوينخاطرات ناطق ن -٨١

  .١٢١همان سند، ص  -٨٢ 
  .١٢٣همان سند، ص  -٨٣
 .١٢۵همان سند، ص، ص  -٨۴
 ١۴٠٨، شماره ١٣۶۶ديماه  ١٢اى، كيهان، شنبه  نمازجمعه آقاى خامنه -٨۵

  .٢٠، صحيفه نور، جلد ١۶/١٠/۶۶نامه آقاى خمينى، مورخ  -٨۶ 
 .٢٠، صحيفه نور، جلد ٢١/١٠/۶۶اى، مورخ  نامه آقاى خمينى به خامنه -٨٧ 

٨٨-  https://youtu.be/11Hlmq6pv3w  
؛ برای اطالع از کم و کيف آن ٢۵٩دمحم جعفری، ص : ده سال با اتحاديه در آلمان، از -٨٩ 

  .مراجعه کنيد ٢۵٩-٢۶٧به همين سند، ص 
  . ٣١٧، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه   -٩٠ 

  .٢۶١-٢۶٣آيا می دانيد چرا چنين رژيمی بر پاست؟ ص  . ک.ر -٩١
، ص ١٣٩١،چاپ اول ٦٨سازندگی و بازسازی، هاشمی رفسنجانی، خاطرات سال  -٩٢

٥٩.  
  .٣٣٣، ص ٢٠٠١منتظری،انتشارات انقالب اسالمی، فوريه خاطرات آيت هللا  -٩٣
؛ اين همان مصاحبه ۵، ص ۵٣۴، شماره ۶٠/فروردين/٢۴روزنامه جمهورى اسالمى -٩۴

اطالع يافتم كه حاج احمد آقا خمينى مصاحبه مطبوعاتى «: ای است که آقای هاشمی گفت
  »بتاً هماهنگى نشان دادهانجام داده و برخالف مصاحبه هاى گذشته، ايشان با خط امام نس

آقای رفسنجانی اين مقدمه . ٢۶، مقدمه، ص١٣۶۵اوج دفاع، کارنامه و خاطرات سال -٩۵ 
 .نوشته است ٢٧/١١/١٣٨٧را جهت انتشار کتاب اوج دفاع، در تاريخ

 بخشی از ويدئو  -٩۶
 v7U-pCUnv-https://youtu.be/Q  

  فيلم کاملتری از مجلس خبرگان رهبری
https://youtu.be/11Hlmq6pv3w   

 و تآکيد بر مخفی نگه داشتن موقتی بودن رهبر بخش آخری ويدئو   
 https://youtu.be/G_QsEHFmKGw  

  .١٠۵، ص ١٣۶٨بازسازی و سازندگی، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال -٩٧
  .همان سند -٩٨



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٥٦          )جاذ 

 . ۴۶٣، هاشمی رفسنجانی، ص ١٣۶٣به سوی سرنوشت، خاطرات سال  -٩٩
ربانی املشی هم، تلفنی اجازه رفتن به مکه «؛ ٢۴٨، ص ۶٣مرداد  ٢٧همان سند،  - ١٠٠

  »   .خواست که موافقت نکردمیرا م
هايی که آقای صادق خلخالی را حع به اهانت« ؛٣۵۶، ص ۶٣آبان،  ۶همان سند،  - ١٠١ 

در خاطرات سياسی خود در روزنامه صبح آزادگان به ايشان و آقای دمحم مؤمن و بعضی 
دمحم آقای . توقع داشت که ما عالج کنيم. ديگر از اعضای جامعه مدرسين دارد، شاکی بود

  » .يزدی هم قبالً شاکی بود
  .  ۴۶۴همان سند، ص  - ١٠٢

  .١۵٠و١۴٩، ص١٣٩١بازسازی و سازندگی،  هاشمی رفسنجانی، چاپ  - ١٠٣ 
  .٢٨٢، ص ٢٠٠١هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت - ١٠۴
  .۵٠۴همان سند، ص  - ١٠۵
  .١٦٧سازندگی و بازسازی، هاشمی رفسنجانی، ص - ١٠٦
حضرت آيت هللا العظمی آقای گلپايگانی، « :متن تلگراف خامنه ای به گلپايگانی - ١٠٧

اينجانب ضمن عرض تسليت اين مصيبت ...مرجع عاليقدر، دامت برکاته، با سالم و تحيت
و به آن جناب و به )  ارواحنا فداه و عجل هللا فرجه( بزرگ به پيشگاه حضرت ولی عصر

کنم و ملتمس  علمای اعالم، توفيقات الهی را برای همگان مسئلت میهای علميه و همه حوزه
  .)١٦٧سازندگی و بازسازی، هاشمی رفسنجانی ص (» ایسيد علی خامنه. دعا هستم

  .١۵٠، ص ١٣٩١هاشمی رفسنجانی، چاپ سازندگی و بازسازی،  - ١٠٨
  . ١۶همان سند، ص   - ١٠٩
  .١٥٣، ص همان سند - ١١٠

  .١٥٢ی، ص  سازندگی و بازساز - ١١١ 
  .٣٣٦، ص ٢٠٠١خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  - ١١٢
  .، آمده است١٦٨سازندگی و بازسازی، ص و بخشی از پيام در کتاب  همان سند؛ - ١١٣
   .١٦٩و١٦٨؛ سازندگی و بازسازی، ص ٣٣٧همان سند، ص  - ١١٤
  .٣٢٤همان سند، ص - ١١٥
  .۶٧۵سازی، هاشمی رفسنجانی، ص پايان دفاع آغاز باز  - ١١٦
  . ٢۴٠خاطرات و مبارزات دری نجف آبادی، ص  - ١١٧
  .٣٣٦، مراجعه کنيد و ٦٠٠- ٦٠٦خاطرات آيت هللا منتظری، ص - ١١٨

،  ، ١٣٨۵مرتضی ميردار، ج دوم، چاپ دوم : خاطرات ناطق نوری، تدوين - ١١٩ 
.۶٩و۶٨ص  



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٥٧          )جاذ 

.٧٠و  ۶٩همان سند،ص   - ١٢٠   
  . ٧٣-٧۵ی زندان و زندانبان، دمحم جعفری، صاوين جامعه شناس - ١٢١
: تاريخ ١٢١لوح مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دوره سه، جلسه  - ١٢٢

١١/٤/٦٨ .   
  .٤٨٠سازندگی و بازسازی، ص  - ١٢٣
  .٤٨١و٤٨٠همان سند، ص  - ١٢۴
  .٤٨١ص  همان سند، - ١٢۵
  .٤٨٤همان سند، ص  - ١٢۶
بی بی سی در تاريخ » طبيب دل هابه نام «بنا بر کتاب آقای عارفی  - ١٢٧

،گزارش کرد که آيت هللا روح هللا خمينی، بنيانگذار جمهوری اسالمی در ٠٣/١٣٩١/١۴
  .در تهران درگذشت ١٣۶٨اواخر شب سيزدهم خرداد 

  .١۴١٣/ ربيع االول/ ٢٣=   ١٣٧١/شهريور/ ٣٠-نقل ازازوصيتنامه،احمد خميني - ١٢٨
احمد خمينی رسول و پيغام رسان مرگ، حسينعلی نيّری حاکم شرع، دمحمی ری  - ١٢٩

شهری وزير اطالعات، مصطفی پور دمحمی معاون و نماينده وزير اطالعات در هيأت مرگ،  
مرتضی اشراقی دادستان تهران، موسوی اردبيلی رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان عالی 

ن کل کشور،مرتضی اشراقی دادستان تهران، اسمعيل کشور،دمحم موسوی خوئينيهادادستا
شوشتری رئيس وقت زندانها، هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس،سيدعلی خامنه ای رئيس 
جمهور، ميرحسين موسوی نخست وزيرکه در مصاحبه با چند بنگاه خبری اعدام زندانيان 

اطالعات که در سياسی را اقدامی درست اعالم کرد، حجاريان طراح و بنيان گذار وزارت 
زمان وقوع جنايت جزو مقامهای باالی اطالعات بود، سيد دمحم خاتم وزير ارشاد و رئيس 
. مؤسسه کيهان، مهدی کروبی، بهزاد نبوی، سايراعضای شورايعالی قضائی  و عده ای ديگر

حاال به جزچند نفری مابقی ازرهبران اصالح طلب هستند، و متأسفانه بسياری چشم اميد به 
  !! ها دوخته که بيايند وآزادی، عدالت، حقوق داشتن ودموکراسی برايشان به ارمغان بياورنداين

  .١٠٨قرآن، سوره انعام، آيه  - ١٣٠
  .٢٠۶نهج البالغه، از خطبه  - ١٣١
 .نگاه کنيد به خاطرات و تألمات بقلم دکتر دمحم مصدق - ١٣٢

    
  
 

  :نمايه و يادداشت فصل هفتم



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٥٨          )جاذ 

حميد کاويانی، نقش سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران در  پيشگامان اصالحات، از -١
  .٢٨٨، ص١٣٧٩، چاپ اول پائيز ٧٠تحوالت سياسی دهه 

رفتار شناسی حکومتی امام  :؛ به نقل از٣٧٢، ص١٣۶٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد  -٢
  alvondi@gmail.com در گفتگو با بهزاد نبوی پنج خاطره از امام، پدرام الوندی

  .همان سند  -٣
  . ٣٧٣همان سند، ص  -۴
؛ به نقل  ١۴و ١٣، ص ، ويرايش ازعلينقی عاليخانی١٣۵۴ياد داشتهای علم، جلد پنجم   -۵

  .U.S. Offers Iran 10 of it,s Costliest Radar Planes: ١٩٧۵دسامبر  ١۶نيورک تايمزاز

  . ٧۵، ص١٣۶٩در کنار پدرم مصدق، چاپ دوم  -۶
 Ob ich die„با نام  Andrea-Claudia Hoffmannگفت و گوی رضاپهلوی با  -٧

Krone tragen werde, hängt vom Willen des Volkes ab " در تارنمای هفته نامه
، در به چاپ رسيده و برگردان فارسی آن ٢٠١٢آلمانی فوکوس آنالين در روز هفتم ژوئن 

تارنمای ايران در جهان که دربرگيرنده برگردان فارسی نوشتارهای آلمانی است، در تاريخ 
  نقل شده از مقاله آقای دمحم امينی در. ژوئن آمده است ١٠

    /2012/06/142772.phphttp://news.gooya.com/politics/archives  
  . همان سند -٨
اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی که در تاريخ   موافقتنامه ارضی بين ايران و. ک.ر -٩ 
  .در تهران به امضا رسيده است ١٣٣٣آذر ماه   ١١
    .گرفته شده است» بحرين از گذشته تا کنون«اين قسمت از مقاله هوشنگ کردستانی  -١٠ 
نتشر شده و در  ٩٦خرداد  ٢٤برابر با  ٢٠١٧جون  ١٤اين مصاحبه و گفتگو در  -١١

: يوتيوپ موجود است  
https://www.youtube.com/watch?v=G3pErvWOMRA 

Iranistas Jun 14 
 - سرهنگ غالمرضا نجاتی،مرداد،  ٢٨جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای  -١٢

  ۴٨١چاپ سوم، ص   -  ١٣۶۶ -شرکت سهامی انتشار
١٣- Joseph P. Addabo    
١۴- Han David Newsom        
مرداد، سرهنگ غالمرضا نجاتی، چاپ  ٢٨جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای  -١۵

 :زير عنوان) ٢٧(به نقل از پارگراف اول صورت جلسه  ۴٨۵سوم،  ص 
U.S. Support of the Shah 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٥٩          )جاذ 

 :زير عنوان) ٢٧(به نقل از پارگراف اول صورت جلسه    
U.S. Support of the Shah 

  . آمده است ۶١۵فتوکپی اصل سند حقوق بگيری شاه از سيا و در ص    
؛ به نقل از يادداشت های ١٠٢، دمحم جعفری، ص ...پاريس و تحول انقالب ايران از -١۶

  .٢٢٩علم،ج اول، ص 
  .سندهمان  -١٧
مجددآً اين سند برای اميرعباس هويدا دبير کل حزب رستاخيز و  ١٣۵۴و د ر سال  -١٨

 -قانون اساسی–نخست وزير به عنوان ابالغيه مجدد و شرح وظايف در قبال نظام شاهنشاهی 
  .انقالب شاه و ملت به وی ابالغ گرديد و همچنين نگاهداری آن در آرشيو حزب رستاخيز

  .٢٧۴، دمحم رضا پهلوی، ص پاسخ به تاريخ -١٩
٢٠-   

http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-
syria-mideast-conflict-oil-intervention/  

By ROBERT F. KENNEDY, JR 

2/23/16, 8:50 AM CET 

Updated 9/16/16, 10:12 AM CET 

 ٢١-  

https://www.youtube.com/watch?v=G3pErvWOMRA  
 Iranistas Jun 14 

  . ٧٥، ص١٣٦٩در کنار پدرم مصدق، چاپ دوم  -٢٢ 
 Ob ich die„با نام  Andrea-Claudia Hoffmannگفت و گوی رضاپهلوی با  -٢٣

Krone tragen werde, hängt vom Willen des Volkes ab " در تارنمای هفته نامه
به چاپ رسيده و برگردان فارسی آن، در  ٢٠١٢آلمانی فوکوس آنالين در روز هفتم ژوئن 

تارنمای ايران در جهان که دربرگيرنده برگردان فارسی نوشتارهای آلمانی است، در تاريخ 
  :نقل شده از مقاله آقای دمحم امينی در. وئن آمده استژ ١٠
 http://news.gooya.com/politics/archives/2012/06/142772.php  
در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی که   موافقتنامه ارضی بين ايران و. ک.ر -٢٤ 

  .در تهران به امضا رسيده است ١٣٣٣آذر ماه   ١١تاريخ 
    .گرفته شده است» بحرين از گذشته تا کنون«اين قسمت از مقاله هوشنگ کردستانی  -٢٥  
 



د آیا ی  آن (   ت؟ یرژ  ن ا دا درت و       ٥٦٠          )جاذ 

 :نمايه و يادداشت فصل هشتم 
 .١٩٣،چاپ شادی، ص١٩٩۵حکمت و  حکومت، دکتر مهدی حائری تزدی،چاپ اول  -١
 .٢٧ميالدی، ص ١٩٧١هجری برابر ٠ ١٣٩١هللا خمينی،حکومت اسالمی، آيت   -٢
 .۵٣و ۵٢همان سند،ص -٣
 .همان سند  ۶٠همان سند،ص  -۴
 .۶۵همان سند،ص  -۵
 .٨٧همان سند،ص  -۶
 .  ١٢٧و ١٢٢همان سند،ص  -٧
 .١٨ص  ١۴٠٨، شماره ١٣۶۶ديماه  ١٢كيهان، شنبه  -٨
 .١۶/١٠/۶۶، نامه آقاى خمينى، مورخ ١٧٠، ص ٢٠نور، ج  صحيفه -٩

 .٢١/١٠/۶۶همان سند، نامه آقاى خمينى به خامنه ای، مورخ   -١٠
 .١٧٨، ص ١٨صحيفه نور، ج -١١
 . ٢١٢ـ  ٢١١ص  ١۶همان سند، ج  -١٢
 .۵١،ص ٢٠همان سند، ج -١٣
مجمع تشخيص مصلحت نظام برای « . مجمع تشخيص مصلحت نظام - ١١٢اصل  -١۴

ورای اسالمی را شورای نگهبان خالف تشخيص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس ش
موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای 

دهد و ساير وظايفی  نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می
ثابت و متغير اين  اعضاء. شود که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و . نمايد مجمع را مقام رهبری تعيين می
 » .تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد

 .۵٣و۵٢،ص   ١٣٩١حکومت اسالمی، آيت هللا خمينی، -١۵
  .٢٩۴٣، شماره ١٣۶٨مرداد  ٧جمهوری اسالمی -١۶
 .٢٩۴٣، شماره ١٣۶٨مرداد  ٧جمهوری اسالمی  -١٧
 .٢٩۴۵، شماره ١٣۶٨مرداد  ٩جمهوری اسالمی  -١٨
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د آیا ی ن ا دا   ت؟  رژ

ی  آن ( درت و     ) جاذ 

ی د   
�
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تار  از    ش 

وده ھان  م   قالب  عد از ا ی   وا ه  ق داد   د  ی و  با د و  د  با ا
ی از  ده  ی وی ن د   و  د؟ چ و  ا ا د   ر ثال ما  راض از ا ا

ی ن  د د، ا د یای  یک د قالبات کال ن ا ز ت آ سا ون ن و  ن از 
ن و  د ای یی از  ان راه  ت و  ا ف  ود  دادی  وش  ضدا اصی 
ن  د؟ ا وده  ت،  ی ا وری د تا داد و دی وری   تا واع دی ن ا ی  ا
ر از  ود  وده  ت  دن  ش می  ت و  رو ت  خ  ر ی   ش و

گ ی   ھای ت ی ما دارد وا ی. یا عا  ی ما  وا ر وا  د آیا  د  وان  
ه  و ی  و  ر  م؟ و یا  ده  ی  رگ م ت  ن  ت  دچار یک  وده 
ه  و وری  بال  د،  د وده  درت   د  م   ی   آن رژ با ت ط ی از س

ود؟ د    با
 ....  


