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 :1376بهار  » - خاتمى محمّد سیّد« تبلیغاتى شعارهاى از∗ 

 زیرزمینـى  توان مى را فکر .گرفت را فکر جلوى توان نمى که بدانیم باید را این    
 فکـر  وقتـى  گرفـت،ولى  را فکـر  پیـام  جلـوى  تـوان  ىم .کرد نابود توان نمى ولى کرد،

 .[...] شود مى تبدیل »فکر ضدّ« به نکرد، برخورد فکر با فکر و رفت زیرزمین
 اى جامعـه  ما، جامعه .بپذیرد را نظامى و نظم باید میثاق، یک براساس ما جامعه    
 کرده مشخّص هم اساسى قانون و باشد اسالمى ما جامعه که ایم پذیرفته و است اسالمى

 را آن کـه  اسـت  آزاد نباشـد،  عمومى حقوق مخالف و اسالم مبانى به مخلّ آنچه که
 این بگوید و شود عمل وارد خودش سلیقه به کس هر اینکه نه کند؛ تأیید باید قانون
 حـزب  نیروهاى و دین،انقالب مخالف این است؛ فقیه والیت مخالف این است؛ اسالم
 »انتخاب آزادى« از باید ضابطه، چهارچوب در و باشد ابطهض و قانون باید .است اللّه

 خـراب  اخالقش اینکه براى جامعه حقّ و اجتماعى حقوق از که همچنان کرد، استفاده
 .نمود دفاع باید نکند، ایجاد مشکالت و نشود
 دنیـاى  در هـم  آن کـرد،  دفاع شدّت به باید اسالمى شهروند و انسان حقوق از    
 دیگران بدآموزى یا و افکار ها، اندیشه معرض در هم تان خانه پستوى در شما که امروز

 باید ما .شود مى بیشتر ارتباطات، این هم روز به روز و دارید قرار دنیا سوى آن در
 تبـادل  و برخـورد  هـم  با بتوانند آن در ها اندیشه تا آوریم فراهم سالم و آرام اى زمینه
 تفاهم براساس و نشناسد رسمیّت به را غیر و نداند مطلق را خودش هیچکس .بکنند

 سخنرانى. ( کند پیشرفت روز به روز هم مان جامعه انشاءاهللا اختالف، حال عین در و
 ) [...]اراک در

 چهارچوب در افکار و ها اندیشه برخورد براى امنى فضاى است موظّف حکومت    
 هم ما خود و مردم .اوردبی فراهم کنند، مى مشخّص اساسى قانون و اسالم که ضوابطى

 است مهمّ خیلى دولت نقش اینجا در البتّه کنیم تحمّل را همدیگر که کنیم عادت باید
   تحمّل را انتقاد یعنى باشد؛ انتقادپذیر باید الگو، و پیشگام و پیشتاز عنوان به و
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 حـقّ  آن بـه  منجـر  حـق،  احقـاق  بـراى  تالش بگوید مردم به که باشد طورى و کند
 ایـن  باید را این .است انسانها دست در که حقوقى بازمانده از محرومیّت نه شود، مى
 )میاندوآب در سخنرانى. ( آورد فراهم فضا
  

  :3/11/1381پنجشنبه  - انتخاب روزنامه از ∗ 
 ]بهزاد[« هاو موسوىخوئینى]محمّد[«علیه اتّهام ایراد به »خاتمى]محمّد سیّد[« واکنش 

 »نبوى
 در جمهـورى  رئـیس  که کرده اطّالع کسب موثّق منابع از »امروز« ترنتىاین سایت    
 بهـزاد « و »هـا  خوئینى موسوى« به گسترده اتّهامات ایراد به نسبت دولت هیأت جلسه
 انتقـاد  آگاهان .داد نشان العمل عکس است، شده منتشر اخیرا که هایى کتاب در »نبوى
 جاسوسى قبیل از اتّهاماتى اوّلى شود مى تهگف که دانند مى کتابى دو متوجّه را »خاتمى«

 عباس« علیه نامى بى کتاب دوّمى و کرده »خوئینى موسوى« و انقالب مجاهدین متوجّه
 .است شده منتشر وسیعى نسبتا سطح در که است »عبدى
  :10/11/1381شنبه  پنج - مردمساالرى روزنامه از ∗ 

 خبرنگـاران  کوتـاه  سـؤاالت  به خپاس در جمهور رئیس ]،»خاتمى محمّد سیّد    [«
 مخالفم آن با که است معلوم :گفت »اشباح شنود« کتاب محتواى با مخالفتش درباره
 نکردم، دقیق بررسى :گفت نیز »بوش ]جورج[« اخیر اظهارات درباره »خاتمى...«

 .کنم مى صحبت مورد این در بعد
 هـاى  روزنامـه  در تـاریخ  همـین  در همچنـین  کتاب با جمهور رئیس مخالفت خبر[  
 جم جام و اقتصادى نو حیات یزد، آفتاب اقتصاد، دنیاى قدس، خراسان، عدالت، صداى
 بازتـاب  خبـرى  )اینترنتـى ( سایت خبرنگار با مصاحبه در محقّق همچنین .است آمده
   از پس و داشت ابراز باره این در جمهورى محترم ریاست از خود مندى گالیه
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 صـداى  مردمساالرى، روزنامه سه براى کوتاه اى جوابیّه قالب در ار عبارات همان مدّتى
 جمهـور  رئیس از را خود گالیه مراتب بدینوسیله:« نمود ارسال یزد آفتاب و عدالت
 در »بوش« اظهارات مورد در دهد نمى اجازه خود به ایشان اگر .دارم مى ابراز محترم
کتـاب    مطالعـه  بـدون  چگونـه  دهد،ب نظر آن مطالعه و بررسى بدون ]آمریکا ى[ کنگره
 سـاله 25نوقلم   یک براى نباید ایشان آیا کند؟ مى رد را کتاب این بنده اى صفحه998
 ]   10/12/1381شود؟  قایل بیان حقّ و احترام ،»بوش« اندازه به ایرانى
  :19/12/1381دوشنبه  »- مزروعى رجبعلى-«  نو یاس روزنامه از ∗ 
 اشباح شنود و آزادى 
 به حدّاقل یا و نباشد موافق »آزادى« با که یافت توان مى  را گروهى یا فرد ـ کمتر 1

 بـه  نـسبت  هـا  گـروه  و افـراد  تمایز وجه آنچه اما .باشد مخالف آن  با بارز صورت
 تعریف و موافقت عین در برخى .کنند مى آن از که است قرائتى در شود مى »آزادى«
 و قیـد  آنچنـان  و آورنـد  مى آن پى در را اگرهایى و امّا »آزادى« از فراوان تمجید و

 !نیست »آزادى« دیگر که بندند مى آن به را بندهایى
 وجـه  دیـدگاه  دو ایـن  .دارد وجـود  »آزادى« بـه  نسبت دیدگاه دو ما کشور  ـ در 2

 مـصونیّت « راهبرد دو صورت به اى رسانه و فرهنگى هاى فعّالیّت عرصه در را تمایزش
 شناختن رسمیّت به با طلبان اصالح .است داده نشان »فرهنگى تممنوعیّ« و »فرهنگى

 جامعه، پویایى و ها خالّقیّت بروز اندیشه، و فکر تولید اصلى عامل را آن »آزادى حقّ«
 تشکیک با کاران محافظه اما دانند، مى علوم و اطّالعات به ها انسان هزینه کم دستیابى و
 داد اجازه نباید که اند عقیده این بر »اجتماعى ىمهندس« بر تکیه با و »آزادى حقّ« در
 را »سانسور« رو این از شود، منتشر اطّالعاتى هر و یابد جریان جامعه در فکرى هر
   تهاجم ساز چاره را »ممنوعیّت« و دانند مى حکومت حقّ
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 .دشمن فرهنگى
 چـالش  هاى انازمید یکى »آزادى« امروز تا خاتمى دولت آمدن کار روى زمان  ـ از 3
 با اند بوده درصدد کاران محافظه اینکه نماید مى جالب آنچه اما .است بوده جناح دو بین
 »آزادى« مـورد  در را آنـان  نظـر  کـه  برسـانند  جـایى  بـه  را طلبان اصالح خود عمل

 مطبوعـات  در مطـالبى  روزه هـر  چـاپ  یا »اشباح شنود« چون کتابى انتشار .بپذیرند
 انجام هدف این با جز نیست ...و نمایى سیاه و تهمت و روغد جز که کاران محافظه

 گریـزى  آن از کـردن  حکومـت  براى و است الزم »سانسور« کنند اثبات که گیرد نمى
 .نیست
 تنگ،« جمله این اند، چینى اصالحات الگوى طرفداران که وطنى، کاران محافظه  ـ حتما4

 تازه هواى ورود براى را پنجره ىوقت:« اند شنیده را چین اصالحات رهبر »شیائوپینگ
 یقینا نیست، هزینه بدون کارى هیچ دنیا این در »آید مى هم مگس و پشه کنیم مى باز

 داننـد  مى طلبان اصالح و آیند، مى هم مگس و پشه کنیم مى باز را »آزادى« پنجره وقتى
 ...و »شباحا شنود« نوع از هایى هزینه دارد، فراوان هزینه »آزادى« که اند پذیرفته و

 جنـاب  کـه  بود مى این بهتر... [و کتاب این چاپ از نباید طلبى اصالح هیچ    
 امنیّتى مشاور یا خاتمى جناب به اى نامه نو، یاس در مقاله این نشر جاى به »رجبعلى«

 که کند عمل یا بگوید سخن اى گونه به و برآشوبد !] نگاشت مى »عباد على« ایشان
 مقـصد  بـه  کـاران  محافظـه  شـود  اینگونـه  اگـر  کـه  چرا است، »سانسور« طرفدار گویا

 .اند رسیده
 تـور  این "اوّال اما زد، »قانون« تور »آزادى« پنجره بر توان مى خاص شرایط  ـ در 5

 خفه هوا نبود از جامعه تا بگیرد را تازه هواى ورود جلوى که باشد اى گونه به نباید
 جنـاح  و گـروه  یـک  نـه  و باشـد  همه اىبر باید یکسان به »قانون« تور ثانیا .شود

 خواهد همراه ...و پشه و غبار و گرد با تور از هوا جریان حال هر به ثالثا .خاص
 این جز داشت، اى هزینه هرگونه بدون را »آزادى« توان مى کنند مى فکر که آنهایى .بود

   فکر که نیست
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 دنیـا  این در خواستند که ایىآنه دانیم مى و ساخت بهشت دنیا این در توان مى کنند مى

 !آوردند آدمیان سر بر چه بسازند بهشت
 در که آنانى با شناسند مى رسمیّت به ها انسان براى را »آزادى حق« که آنانى  ـ فرق6

 .آنهاست شناسانه انسان نگاه در کنند، مى تشکیک حق این اصالت
 باور رو این از و منفعل، انسان نه و معتقدند فعّال انسان به »آزادى« طرفداران    
 هاى ویژگى با هم آن ها، انسان طریق، هر از و جامعه به اطّالعات سیل ارسال که دارند

 ها انسان را آنان از اکثریّتى که گفت توان مى قاطعیّت با یا و دهد، نمى فریب را امروزى
 !] ؟. [کنند مى عمل و گیرند مى تصمیم اطّالعات تقاطع در

 باید بلکه بود نگران »اشباح شنود« چون کتابى انتشار از نباید!] ؟[وجه هیچ به    
 کاران محافظه حال به مفید چنین کتابى انتشار اگر کرد استشمام را »آزادى« رایحه آن از
 .نیفتاد که افتاد مى مؤثّر ...یا »پنهان نیمه« یا »هویّت« برنامه آن از پیش باید بود
 لیبـرال « روز هـر  وطنـى  کـاران  محافظـه  و دارد ریانج »آزادى« که کشورهایى  ـ در7

 به »اشخاص حرمت و حقوق« برند مى سؤال زیر و کشند مى نقد به را آنها »دمکراسى
 از ظـاهرا  مـا  کـشور  در آنچـه  امـا  آنهاسـت،  »قـانون « تـور  و شود مى رعایت شدّت

 و حقوق« به توان مى هرگونه به اینکه است شده برداشت کاران محافظه توسّط »آزادى«
 بکنیم آنان منتشره کتب و ها رسانه به نگاهى است کافى .کرد تعرّض »اشخاص حرمت

 مخالفان خصوصا دیگران، به نسبت را ...و تهمت و دروغ هر انتشار آنها دریابیم تا
 از بـیش  پایبنـدى  دلیل به این البد و دانند، مى واجب بلکه مجاز شان، سیاسى و فکرى

 !است دینى هاى ارزش و قىاخال مسائل به حدّشان
 قفـس  ایـن  در پـرواز  »آزادى« آنها به و آفریده دنیا قفس در را ها انسان  ـ خداوند8

 که کرد تحمیل ها برانسان را دیگرى هاى قفس نباید .است داده را کمال و رشد براى
 خـانگى  پرنـدگان  چـون  و کاسـته  آدمیـان  پـرواز  قـدرت  از شود تر تنگ قفس چه هر
 »بـسوء  امـاره  نفـس  از آزادى« بـه  را انـسان  نهایت در ما دینى هاى وزهآم .شوند مى

   دعوت
  
  



  16

  
  
 اسالمى نظام .کرد باید بسیار پرواز رسیدن، »آزادى« از درجه این به تا اما نماید، مى
 سازد، محدود آنان روى به پرواز میدان اینکه نه بیاموزد آدمیان به را پرواز قدرت باید
 !!] ؟.[نشیند نمى بار به»آزادى«سرزمین آدمىجزدر وجوهر ایهسرم که بدانیم باید و

  :21/12/1381 –جوان  روزنامه از ∗ 
 شـکایت  مـورد  او »اشباح شنود« کتاب که اى نویسنده ،»گلپور رضا« خبر ـ  خالصه 

 چهـار  از دولـت،  کارکنـان  جـرایم  قـضایى  مجتمع در حضور با گذشته روز قرارگرفته،
 نکـردن  چـاپ  دلیـل  بـه  »عدالت صداى و مردمساالرى نو، اسی یزد، آفتاب« روزنامه
 اتّهـام  به نگاران روزنامه صنفى انجمن رییس ،»مزروعى رجبعلى« و وى ارسالى جوابیّه
 .کرد شکایت اهانت
  :21/12/1381چهارشنبه  - یزد آفتاب روزنامه از ∗ 
 یزد آفتاب مسئول مدیر از شکایت دوّمین 

 روز گرفته، قرار شکایت مورد او »اشباح شنود« کتاب که اى نویسنده ،»گلپور رضا«  
 روزنامه سه یزد، آفتاب از دولت، کارکنان جرایم قضایى مجتمع در حضور با شنبه سه

 .کرد شکایت نگاران روزنامه صنفى انجمن رئیس و دیگر
 کارکنـان  جـرایم  قـضایى  مجتع به خود ادّعاى مورد شکوایّیه ارایه از پس »گلپور«  
 شکایت سه و قضایى تعقیب براى شکایت دو :گفت ایسنا، حقوقى خبرنگار به دولت
 از هـا  آن از یکـى  کـه  کـردم  طـرح  دادگـاه  در جوابیّه چاپ به الزام قرار صدور براى
 آفتـاب « روزنامـه  به مربوط بقیّه و »نو یاس« روزنامه چنین هم و »مزروعى رجبعلى«

 .است )ام جوابیّه چاپ عدم خاطر به» ( عدالت صداى« و »ساالرى مردم« ،»یزد
 در ،»مزروعـى « توسّـط  اى مقالـه  طى »نو یاس« رونامه گذشته روز :افزود وى    
 بـه  کـه  کـرد  منتسب من به را مطالبى کرد، منتشر »اشباح شنود« به راجع که مطلبى
   نوشتن خاطر

  
  
  
  



  17

  
  
 .کردم شکایت روزنامه و شخص این از آن انتشار و
  

  :26/12/1381دوشنبه  - نجوا روزنامه از ∗ 
 و عـدالت  صـداى  روزنامه در اش جوابیّه چاپ خاطر به »اشباح شنود« نویسنده    
 .کرد انصراف اعالم نشریّات این علیه شکایتش پیگیرى از اعتماد
 مطلب این اعالم با بود، شده حاضر1410شعبه   در گذشته روز که »گلپور رضا«  
 صـداى  در ام جوابیّـه  اخیـر  روزهاى در چون :گفت شکایتش از انصراف علّت درباره
 ایـن  الزام قرار صدور به نسبت دادگاه در حضور از پس شد، منتشر اعتماد و عدالت
 .کردم رضایت اعالم دادگاه توسّط نشریّه
  :25/1/1382دوشنبه  - اعتماد روزنامه از ∗ 
 توسعه و همشهرى روزنامه از شکایت 

 و توسـعه  هـاى  روزنامه مسئول مدیران  از1410عبه  ش در حضور با »گلپور رضا«  
 دفتـر  بـه  خـود  نامـه  شـکایت  ارایه با وى ایسنا، گزارش  به .کرد شکایت همشهرى

 صـادر  جوابیّـه  چـاپ  بـه  الـزام  قرار همشهرى روزنامه براى که کرد درخواست دادگاه
 همشهرى مسئول مدیر ،»عطریانفر محمّد« از همچنین اشباح شنود کتاب نویسنده .شود

 شکایت طرح کرده، منتشر شده سانسور و گزینشى شکل به را او پاسخ که ادّعا این با
 جوابیّـه  نکـردن  چـاپ  نیز توسعه روزنامه از اشباح شنود نویسنده شکایت علّت .کرد
 .اوست اخیر
 .] است گردیده منتشر نیز آفرینش روزنامه توسّط خبر این روز همین در[ 
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  :30/2/1382شنبه  سه - عدالت صداى نامهروز   از∗
 :اشباح شنود نویسنده » گلپور«
 شد مى تعطیل روز10مطبوعات    قانون23ماده   طبق باید حداقل کیهان 

 مـسئول  مـدیر  اخیـر  هاى گفته ردّ  با »اشباح شنود« تعقیب مورد کتاب نویسنده    
 .شد اش پرونده به رسیدگى در تسریع خواستار کیهان، روزنامه
 مدیر ،»شریعتمدارى حسین« اخیر سخنان یادآورى با اشباح شنود کتاب نویسنده    
 جنبـه  چنـدان  روزنامـه  ایـن  علیـه  شده طرح شکایات« که این بر مبنى کیهان مسئول
 نکردن چاپ خاطر به روزنامه این از شکایتم :شد مدّعى »ندارد اثبات قابل و حقوقى
 قـانون 23مـاده    بـه  مـستند  دقیقـا  کـه  بـوده  نادرست مطالب درج همچنین و ام جوابیّه

 روز10بایـد    کیهـان  روزنامـه  حـدّاقل  قـانون،  به رجوع صورت در و است مطبوعات
 .شد مى تعطیل
  :30/2/1382شنبه  سه - اعتماد روزنامه از ∗ 
 .شد دادگاهش تعجیل خواستار »اشباح شنود« نویسنده 

 مـسئول  مـدیر  اخیـر  هـاى  گفته ردّ با »حاشبا شنود« تعقیب مورد کتاب نویسنده    
 .شد اش پرونده به رسیدگى در تسریع خواستار کیهان روزنامه
 خود اتّهام تفهیم و ربیعى على شکایت به ایسنا با تلفنى تماسى طىّ »گلپور رضا«  
 .کـردم  ارایـه  را مـستنداتم  و دالیـل  بنـد 10در   کـه  آن از پس :گفت و کرد اشاره

 کـرده  ارایـه  دادگـاه  بـه  توضـیحاتى  شد، منعکس مطبوعات در که آنطور نیز »ربیعى«
 زمـان  حتّـى  و او پاسخ از نتوانستم1410شعبه   به مکّرر مراجعه وجود با امّا .است

 .شوم مطّلع دادگاه رسیدگى
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  :1/3/1382شنبه  پنج - کوهه دو صبح نامه هفته   از∗
 شأنه تعالى بسمه 
 دوکوهه صبح نامه هفته محترم سردبیر 

 اسالمى، جمهورى مقدّس نظام مدافعان همه روزافزون موفّقیّت آرزوى و سالم با    
 هـاى  عرصه در اسالم جهان آوران رزم ،)تعالى ...ا حفظه( فقیه والیت طریق رهروان
 بقیّۀاهللا حضرت ظهور در تعجیل دعاى با آن از قبل و اصغر و اکبر جهادین گون گونه

 به مفصّل شکل به و مناسب فرصتى در بود قرار چون :بعد امّا )اهارواحنافد( االعظم
 قـول  بـه  آن نـشر  که اشباح شنود کتاب پیرامون شما نشریّه بزرگوار خبرنگار سؤاالت

 ذیل، دلیل چند به بدهم، پاسخ برانگیخت، را راست و چپ اعتراض »قوچانى محمّد«
 تا کنم ارسال خدمتتان را اشتیادد این ضمیمه مطلب مصاحبه آن از قبل آمد ذهنم به

 .شاءاهللا ان باشد نامه هفته آتى شماره در گفتگو آن بر اى مقدّمه آن نشر
 مـشاوران  حدّاقل یا کشور قضایى و اجرایى مسؤوالن بیشتر آگاهى موجب "اوّال    

 آن تبـع  بـه  ایجادى هاى پرونده نیز و کتاب مطروحه مسائل به رسیدگى در معتمدشان
 مرحمـت  بـه  کـه  کتـاب  بعـدى  هاى نوبت نشر مسیر در شده ایجاد کلیفىبالت و گردد

 پذیرفت، صورت اسالمى ارشاد و فرهنگ و اطّالعات وزیرین و جمهور محترم ریاست
 .گردد برطرف
 بـه  کـه  مشخّصى و روشن پاسخهاى روزنامه، برخى سانسور اعمال دلیل به ثانیا    
 در بـودم  داده نـشریّات  فـضاى  در همطروح اکاذیب و شایعات حتّى و سؤاالت برخى

 .نشود تکرار مان مصاحبه
 نامـه  هفتـه  یـک  در حـدّاقل  ولـو  عمومى افکار تاریخى حافظه در ثبت براى ثالثا    
 .بماند شده منتشر مکتوب،
 خدمت در بود قرار قبلى، هماهنگى طبق  که25/2/82شنبه   پنج روز جلسه رابعا    

   ایشان ماندم، منتظر چه هر متأسّفانه باشم، وههدوک نامه هفته بزرگوار خبرنگار
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 الخیـر  .گـردد  نمـى  آماده شماره این براى دیگر ما، مصاحبه "عمال و نیاوردند تشریف
 مفـصّل  نقـد  مطالعـه  بـه  کـرده  اسـتفاده  آمـده  پیش فرصت از روز آن البتّه .ماوقع فى
 کتـاب  بـر  کـشور  از ىفـرار  و مخلوع پرمدّعا، جمهور رئیس »صدر بنى سیّدابوالحسن«

 بـه  که شدم مشغول بود کرده درازى روده هم صفحه سیصد دویست که اشباح شنود
 توجّه حسن از پیشاپیش .پرداخت خواهیم نیز آن نقد به مناسب فرصت در خدا لطف
 .متشکّرم همکارانتان و شما
 در توانیـد  مـى  کـه  بـوده  فـوق  مقدّمـه  ضمیمه آن، جوابیّه و همشهرى روزنامه مقاله[ 

 .] فرمایید مطالعه را آنها »الشریعه شیخ« قسمت
 :1382خرداد 17  -دوکوهه  صبح نامه هفته از ∗ 

 برخى در شده مطرح انتقادات برخى به »گلپور رضا« آقاى پاسخهاى درخصوص    
 :ضروریست نکته چند یادآورى دوکوهه صبح در آن انعکاس و نشریّات
 و »گلپـور « آقایـان  میـان  شـده  بـدل  و رد مطالـب  خـصوص  در کـه  آن اوّل    

 وابسته نیروهاى از را طرف دو هر که آن لحاظ به کیهان مسئول مدیر »شریعتمدارى«
 مـسایل  محتـواى  خـصوص  در اینکـه  لحاظ به و دانیم، مى اصولگرا جناح و انقالب به

 آن بـر  تـرجیح  دانیم، نمى نظر صاحب و مطّلع را خود دو، این مناقشه مورد اطّالعاتى
 واگـذار  صـالح  محکمـه  و قضاییّه قوّه به را موجود اختالفات درباره قضاوت که ستا

  .کشیم بیرون میانه این از پاى ما و کرده
 بـه  تعـرّض  موجـب  که امکان حدّ تا ...و »عطریانفر« آقاى به پاسخ در دوّم    
 در نباشـد، !] ؟... [و جوابیّـه  بـه  مربوط غیر مسایل طرح و افراد خصوصى حریم

 .است شده اعمال اختصاراتى و حذف مطالب تقالان
 »ربیعى على« آقاى شکایت به واکنش در »گلپور« آقاى پاسخ خصوص در سوّم    

   از را »جبهه«تعطیلى منجربه مسایل توجّه قابل حدّى تا که شویم یادآور باید ایشان، از
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 موقعیّـت  مالحظـه  علّـت  بـه  و سبب همین وبه دانیم مى »ربیعى« آقاى شکایت ناحیه
 شرّ و خیر و محتوا به شدن وارد کشور،از ملّى امنیّت عالى شوراى در ایشان مستحکم

 .معذوریم درگیرى این
 و هـستیم  بـاقى  »گلپـور « آقاى با دوکوهه مصاحبه پیشنهاد بر چهارم باألخره و    
 کتاب نتدوی نحوه در موجود ابهامات خود، نظر مورد حوزه در که داریم عالقه بیشتر

 کار این »گلپور« آقاى آمادگى صورت در که کنیم مرتفع و بررسى را »اشباح شنود«
 .شد خواهد انجام ...شاءا ان
  

  :1/7/1382شنبه  پنج - رسالت روزنامه از ∗ 
 شد اتّهام تفهیم اشباح شنود کتاب نویسنده 

 بود، کرده من از »ربیعى على« که شکایتى با :گفت اشباح شنود کتاب نویسنده    
 .شد اتّهام تفهیم مجدّدا دادگاه در حضور از پس
 در تهـران  انقالب و عمومى  دادسراى1083شعبه   از خروج از پس »گلپور رضا«  
 کارکنان جرایم دادسراى در خود حضور علّت خصوص در فارس خبرگزارى با گفتگو
 به مرا »یعىرب على« شکایت خاطر به1083شعبه   رییس« اسالمى قاضى :گفت دولت
 .کردم مراجعه که کرد احضار دادگاه به متّهم عنوان
شـعبه    ریـیس  »مرتـضوى  سـعید « توسّط "قبال که بنده اتّهام تفهیم جلسه از بعد    
 »چرمچیـان  حمیـد « به را خود شکایت پیگیرى »ربیعى« آقاى بود، شده انجام1410
  .بود سپرده خود وکیل
 وکیل نیز بار این .نشد حاضر کسالت خاطر به »ربیعى« ظاهرا دادگاه جلسه در    

 طرح به نسبت و کرد مطرح را اوّلیّه نامه شکایت در مطروحه موارد از برخى »ربیعى«
 .داشت اعتراض شدیدا نیز »مرتضوى« قاضى به بنده پاسخ در مسایل برخى
   صنفى انجمن وقت رییس »مزروعى على« از خود شکایت خصوص در وى    
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 گذشـته  سـال  اسـفند  نـوزدهم  در »مزروعـى :« گفـت  نو یاس روزنامه و نگاران مهروزنا
 .رسـاند  چاپ به نو یاس روزنامه در »اشباح شنود و آزادى« عنوان تحت اى سرمقاله

 تـوهین  بنـده  بـه  نـسبت  آمیـز،  اهانـت  لفـظ  چندین صریح کارگیرى به با مقاله این در
 دفتـر  کـه  شـدم  پیگیـر  هم شکایت این مورد در .کردم شکایت بالفاصله که ...شد

 امـسال  ماه دى نیمه به آن رسیدگى نوبت جابجایى دلیل به داشت اعالم1083شعبه  
 .شد موکول
 روزنامه وقت مسئول مدیر »عطریانفر محمّد« از خود شکایت خصوص در »گلپور«  

 اشباح« وقتى عنوان تحت اى مقاله گذشته اسفندسال نهم و بیست در :گفت همشهرى
 چـاپ  روزنامـه  آن سیاسى ضمیمه صفحه در »قوچانى محمّد« قلم به »کنند مى دشنو
 جوابیّه، در مطروحه وقایع مسایل قلب و تحریف سانسور، اعمال با روزنامه این .شد
 رسـیدگى  رونـد  در که کردم شکایتى روزنامه این از دلیل همین به .کرد چاپ را آن

 .دارد قرار
 جوابیّـه  در اشـاره  مورد کلیدى قسمتهاى کلیّه :افزود اشباح شنود کتاب نویسنده    
 بـویژه  خلق، منافقین سازمان اعضاى با »عطریانفر« آقاى خود ارتباطات به مربوط بنده

 »قـدیرى  جـواد « و »عطریـانفر  زهره« او تروریست و خطرناک شوهرخواهر و خواهر
 مـشهور  »ىجعفر حسین محمّد« با دو آن مشکوک ارتباطات و »مدرّسى« به معروف

 در قسمتها این که بود اصفهان »الرئیس شیخ« یا »الشّریعه شیخ« به ملقّب »شریعتى« به
 .شد سانسور چاپ
 وزارت کتـاب  امـور  مـسئول  »صـیّادى  مجید« از خود شکایت خصوص در وى    
 »حـسینیان « آقـاى  توسّـط  جانـب  این احضار از پس :گفت اسالمى ارشاد و فرهنگ
 و منـابع  مطروحه، مسایل مورد در دقیق توضیحات اداى و مشش شعبه محترم بازپرس
 ،«خـوئینى  موسـوى « آقـاى  جنـاب  سوابق در مطروحه مستندات مورد در کتاب، مĤخذ

 مربوط استعالمات انجام به اقدام »حسینیان« طرف از »نبوى بهزاد« و »هاشمى على«
 .گردید اسالمى ارشاد و فرهنگ و اطّالعات وزراى از
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 مسئول مدیر فرهمندپور فاطمه از شکایت در تجدیدنظرش تقاضاى مورد در »ورگلپ  «
 بازپرس »قدمى]« آقاى[ سوى از ارسال از پس پرونده این :گفت گوناگون نامه هفته
شعبه   در »فراهانى« قاضى به رسیدگى جهت تهران جزایى عمومى دادگاه به سوّم شعبه

 .گردید ارجاع]ره[خمینى امام مجتمع1005
  :10/7/1382پنجشنبه  - روز سیاست روزنامه از 
 شد اتّهام تفهیم اشباح شنود کتاب نویسنده - نیست محرمانه 

 »ربیعـى  على« که شکایتى با :گفت اشباح شنود کتاب نویسنده - سیاسى گروه    
 .شدم اتّهام تفهیم مجدّدا دادگاه در حضور از پس دیروز بود، کرده من از

 به که کرد اعالم »اسالمى« قاضى :افزود اشباح شنود کتاب ندهنویس »گلپور رضا«  
 موارد دقیق طرح و پرونده تکمیل براى پرونده اوراق در مطروحه موارد بودن کلّى دلیل

سـاعت    راس امسال مردادماه هفدهم شنبه پنج روز در وبنده »ربیعى« پاسخها و شکایت
 .شویم حاضر1083شعبه   محل در  صبح9

 صـنفى  انجمـن  وقـت  رئـیس  »مزروعى على« از خود شکایت خصوص در وى    
 گذشـته  سـال  اسـفند  نـوزدهم  در »مزروعى:« گفت نو یاس روزنامه و نگاران روزنامه
 .رسـاند  چاپ به نو یاس روزنامه در »اشباح شنود و آزادى« عنوان تحت اى سرمقاله

 ...شد توهین بنده به نسبت آمیز، اهانت لفظ چندین صریح بکارگیرى با مقاله این در
ایـن شـکایت هـم امـروز پیگیـر شـدم کـه دفتـر شـعبه            مـورد  در .کـردم  شـکایت  بالفاصله
 نیمه دیماه امـسال موکـول   به آن رسیدگى نوبت جابجایى، دلیل به :داشت اعالم1083

 .شد
 روزنامه وقت مسئول مدیر »عطریانفر محمّد« از خود شکایت خصوص در »گلپور«  

 اشـباح « وقتى عنوان تحت اى مقاله گذشته اسفندماه نهم و ستبی در :گفت همشهرى
 چـاپ  روزنامـه  آن سیاسى ضمیمه صفحه در »قوچانى محمّد« قلم به »کنند مى شنود
   وقایع مسائل قلب و تحریف سانسور، اعمال با روزنامه این .شد
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 کـه  کردم ىشکایت روزنامه این از دلیل همین به کرد چاپ را آن جوابیّه، در مطروحه
 .دارد قرار رسیدگى روند در

  : 16/7/1382چهارشنبه  - خراسان روزنامه از ∗ 
 شود مى روشن اشباح شنود تکلیف اطّالعات و ارشاد وزارت از استعالم با 

 و عمـومى  دادسـراى  اسـتعالم  پاسـخ  انتظار در اشباح شنود پرونده تکلیف تعیین    
 بـه  .گرفـت  قـرار  اسالمى ارشاد و فرهنگ و عاتاطّال هاى وزارتخانه از تهران انقالب
 بـه  رسـیدگى  ادامـه  در )ایـسنا ( ایـران  دانشجویان خبرگزارى حقوقى خبرنگار گزارش
 اسالمى، ارشاد و فرهنگ وزارت از اشباح شنود کتاب نویسنده ،»گلپور رضا« شکایت
 بـراى  ارشاد وزارت مسؤوالن از یکى احضار دستور با تهران عمومى دادسراى بازپرس
 و اطالعـات  هـاى  وزارتخانـه  کارشناسـى  نظـر  کتاب، این توقیف علّت به راجع توضیح
 .کرد استعالم هم را فرهنگ

 همـین  اقتـصادى  نـو  حیات و همبستگى آفرینش، هاى روزنامه در فوق خبر مضمون[ 
 .] گردید منتشر روز
  :19/7/1382شنبه  - رسالت روزنامه از 
 نشد برگزار اشباح شنود کتاب هنویسند از شکایت دادگاه جلسه 

 این دادگاه، در اشباح شنود کتاب پرونده شاکى ربیعى على حضور عدم دلیل به    
 .شد موکول دیگرى تاریخ به و نشد برگزار دادگاه
 على« و »گلپور« درجلسه بود قرار فارس خبرگزارى سیاسى خبرنگار گزارش به    
 مـشکالت  و مسایل قاضى حضور در ورىحض مواجهه و دادگاه در حضور با »ربیعى

 شاکى عنوان به »ربیعى على« ،»گلپور« حضور دنبال به ولى .کنند مطرح را یکدیگر
 اعـالم  ضـمن  قاضـى  است گفتنى .نشد حاضر دادگاه در قبلى توافق رغم على پرونده،
 .کرد موکول دیگرى زمان به را دادگاه بعدى تاریخ جلسه، پایان
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  :19/7/1382شنبه  - اقتصادى نو حیات هروزنام   از∗
 نشد تشکیل اشباح شنود دادگاه 

 در »اشـباح  شـنود « کتـاب  نویسنده از »ربیعى على« شکایت به رسیدگى جلسه    
 اطّـالع  طبـق  کـه  دادگاه این ایسنا گزارش به .نشد برگزار کیفرى دادگاه1083شعبه  
 وکیـل  و شـاکى  نیـافتن  حضور تعلّ به شود برگزار پنجشنبه روز صبح بود قرار قبلى

 .افتاد تعویق به مدافعش
  :29/8/1382شنبه  پنج - عدالت صداى روزنامه از ∗ 
 دادسرا در ارشاد وزارت کتاب مدیرکل اتّهام تفهیم 

 بازپرسـى  در اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت کتاب امور کلّ مدیر »صیّادى مجید«  
 .شد اتّهام تفهیم و تحقیق تهران انقالب و عمومى دادسراى
 از اشـباح  شـنود  کتـاب  نویـسنده  ،»گلپـور  رضـا « شکایت به رسیدگى ادامه در    

 کتاب این چاپ تجدید از جلوگیرى عنوان به اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت مسئوالن
 مـورد  را »صیّادى« تهران دادسراى ششم شعبه بازپرس »حسینیان« حق، از ممانعت و

 شکایت با سابق1410شعبه   در نیز دیگرى پرونده اشباح دشنو کتاب .قرارداد تحقیق
 است مفتوح هنوز که داشت نویسنده از »ربیعى على«

 خبر تاریخ همین در نیز صبا نسیم و آشتى فرهنگ روز، سیاست اعتماد، همبستگى، هاى روزنامه[    

 .] نمودند منتشر را فوق
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  :19/8/1381چهارشنبه  - سخن پرتو نامه هفته از∗ 
 !دارها مسأله درباره دار مسأله کتاب 

 مهـدى « مـسؤولى  مـدیر   بـه  » -صـبح « نشریّه سابق نویسندگان از »گلپور رضا«  
 از برخى بودن مشکوک بر آن طىّ که دارد چاپ دست در کتابى  اخیرا  » -نصیرى
 .است کرده تأکید کشور سیاسى هاى چهره
 افراد از اى عدّه درباره اسناد، از برخى به اشاره با اى صفحه] !؟ [500کتاب  این در    
 براى مجوّز صدور از اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت ظاهرا .است شده نوشته مطالبى
 !] ؟. [است کرده وددارىخ کتاب این انتشار
 قضایى مراکز اختیار در باید افراد مشکوک روابط و تحرّکات به مربوط اسناد البته    

 وضـعیّت  و مـذکور  اسـناد  و مدارک سقم و صحّت درباره تا شود داده قرار امنیّتى یا
 .بگیرند تصمیم دار مسأله عناصر
  :10/10/1381شنبه  سه - نو حیات روزنامه از∗  
 رنـگ منتـشر  4جلدگالینگور وکاور   وزیرى، قطع با) صفحه998( فصل  11در انجامسر 

 :شد
 اشباح شنود 
 اسالمى انقالب مجاهدین کارنامه بر مستند مرورى 

 »(www.golpour.org) گلپور رضا:« نگارش و پژوهش    
 شىتال لومومبا، پاتریس زیتون، قوّادان اشباح، شنود هشتم، هاشمى :فصول عناوین    
 نفاق نفوذ .!شهید؟ کشمیرى کالهى، و کید کودتا، ضدّ در کودتا شن، هاى دانه تالشها،

 .کنترا ایران و
 � 8794218، 9مطالعات  و فرهنگ گسترش مؤسّسه :پخش 

؛  ) 11/10/81چهارشنبه (؛ آفرینش ومدبّر )10/10/81(هاى ابرار  همین آگهى، درروزنامه [
 بهار و مردمساالرى آفرینش،  )12/10/81شنبه  پنج( یرانا و مردمساالرى ابرار، آفرینش،

   مدبّر و ، بهار ) 16/10/81دوشنبه (مدبّر ؛  ) 14/10/81شنبه (
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 و ) 19/10/81شنبه  پنج( ایران ؛ ) 18/10/81چهارشنبه  ( بهار ؛  ) 17/10/81شنبه  سه(

 .] گردید منتشر نیز )  21/10/81شنبه ( مدبّر
  :21/10/1381شنبه  - وسعهت روزنامه   از∗
 »حسینیان« نظر  زیر »اشباح شنود« تدوین 

 شـناخته  هـاى  چهـره  از وبسیارى »اسالمى انقالب مجاهدین« علیه جدیدى کتاب    
 .است شده منتشر!] ؟» [حسینیان« نظر زیر »اشباح شنود« نام به طلب اصالح شده
 آگهـى  و تبلیـغ «نـو  حیات« و »هارب« مانند خردادى دوّم هاى روزنامه در را کتاب ناشر،
 »حسینیان.« است تدوین حال در کتاب این سوّم و دوّم جلد شد شنیده .است کرده
 .است اسناد مرکز رئیس حاضر حال در
  :24/10/1381شنبه  سه - توسعه روزنامه از 
 »اشباح شنود« مؤلّف تکذیب 

 سایت خبر خصوص در »اشباح شنود« کتاب مؤلّف »گلپور رضا:« سیاسى گروه    
 انقالب اسناد مرکز رئیس ،»حسینیان« نظر زیر الذّکر فوق کتاب تدوین بر مبنى »امروز«
 :کرد تأکید خبر این تکذیب با بود یافته انعکاس توسعه روزنامه در که

 بوده اینجانب مستند و مستمر تحقیقات سال چهار به قریب حاصل کتاب :"اوّال    
 به آن تدوین و تهیه مراحل دیگر و ها مصاحبه ها، نویسى فیش ها، ترجمه تحقیقات، در و

 عمـل  اسـالمى  انقـالب  تـاریخ  وقـایع  حقیقـت  جویاى جوان دیدگاه با و مستقل شکل
 .ام کرده

 انکـار  غیرقابـل  و تـاریخى  اسناد برخى به کتاب از قسمتى در که چند هر ثانیا؛    
 مـسعود « نظیـر  اسـالمى  انقـالب  مجاهـدین  سـازمان  بـه  وابسته و مرتبط عناصر درباره

 اسـتناد  ذلـک  امثال و »قربانیفر منوچهر« ،»محمّدى تقى« ،»قدیرى جواد« ،»کشمیرى
   نشر طریق از شخصى، گذارى سرمایه با که کتابى دلیل چه به اینکه اما است، شده
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 - آن اشاعه به کذب "کامال خبر در و منسوب »حسینیان« آقاى به شده منتشر کلیدر

 دارد؟ فراوان سؤال جاى برایم پردازید؛ مى - روزنامه آخر صفحه قطعى خبر قالب در
  

  :1/11/1381شنبه  سه – رسالت روزنامه از ∗ 
 اشباح شنود کتاب مؤلّف »گلپور رضا« با گفتگو 

 کتـاب  نویـسنده  »گلپـور  رضـا « بـا  ما خبرنگار گفتگوى خوانید مى زیر در آنچه    
 از حاصل نتایج و اهداف ها، ویژگى خصوص در که است »احاشب شنود« جدیداالنتشار

 .است گرفته انجام کتاب این تألیف
 اسالمى انقالب مجاهدین سازمان کارنامه بررسى به که است پژوهشى »اشباح شنود«  
  .پردازد مى

 »اشـباح  شنود« ویژگیهاى و محتوا پیرامون »گلپور رضا« از گفتگو این آغاز در    
 :تگف .پرسیدیم

 و امنیّتـى  تجربـه  فقـدان  دلیل به که کنیم مى برخورد تیمى با انقالب تاریخ در ما«  
 آنهـا  از انقـالب  و شده متضرّر بارها مجموعه این عملکرد از منظّم، راهبردى مطالعات

 از بخـشى  اسـناد،  بـه  مراجعـه  بـا  ام کرده سعى کتاب این در من .است خورده ضربه
 .»بگشایم را است حاکم تیم این بر که اى گونه شبح حالت
 و بندى جمع هدفم کردم شروع را کتاب این تألیف که اوّلى روز از:« گفت وى    
 که بود هایى فتنه تحلیل و بندى جمع هدفم بلکه نبود؛ مجاهدین سازمان عناصر بر تمرکز

 انکـار  غیرقابـل  تـاریخى  اسـناد  به رسیدگى مسیر در امّا .کردند ایجاد ما علیه دشمنان
 پـروژه  بـه  مربـوط  اسـناد  بخصوص  و]میالدى[ 90دهه  از بعد شده منتشر اسناد بویژه

 .»کشید مى کار میانه به را سازمان پاى که رسیدم نتایجى به »کنترا ایران«
 تألیف در:« گفت کتاب این تألیف در خود استفاده مورد اسناد خصوص در وى    

   در ها ناگفته و اسناد چون .است نشده ادهاستف سازمانى بندى طبقه اسناد از کتاب این
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 بندى طبقه اسناد بررسى بخش به رسیدن تا شود مى که است اى اندازه به خصوص این
 » .پرداخت آن به شده

 که است حضورى هاى مصاحبه مجموعه حاصل کتاب این:« کرد خاطرنشان وى    
 آبـدارچى  از افـراد  ایـن  بـا  مـصاحبه  .ام داده صـورت  مختلف افراد از زیادى تعداد با

 تـا  شـده  شـروع  رسـیدند  شهادت به »باهنر« و »رجایى« شهیدان آن در که اى جلسه
 پیـدا  ادامـه  اند بوده نظام این در سمتهایى داراى مقاطعى در که افرادى و عالى سطوح

  .کند مى
 و خـارجى  و داخلـى   کتـاب 72حـدود    از هـا  مصاحبه این کنار در اینکه ضمن    
  نشریّه8تألیف   این انجام در:« گفت وى »ام نموده استفاده مختلف مجالّت و اتنشریّ

  نـشریّه 15آلمـانى،     نـشریّه 8فرانـسوى،     نشریّه8زبان،   انگلیسى  نشریّه9و   آمریکایى
 .»بود من رجوع مورد اسپانیایى  نشریّه2و   ایتالیایى  نشریّه4عربى،   

از   را بـردارى  فـیش  کـار :« گفت کتاب این یفتأل زمان مدّت خصوص در »گلپور«  
 این باید که رسیدم بندى جمع این به که بود پیش یکسال از اما کردم آغاز پیش سال4

 .»نمایم تدوین است، شده عرضه که شکلى به را کتاب
 سـازمان  اعـضاى  با مصاحبه و مراجعه خصوص در »اشباح شنود« کتاب مؤلّف    

 یعنـى  .است عام اسم یک مجاهدین سازمان:« گفت تابک این تألیف براى مجاهدین
 داشـتند  حضور سازمان این در  گروه7ائتالف   مقطع از که داشتیم را افراد از بسیارى

 عـام  معناى این به را سازمان اگر لذا .شدند جدا آن از مختلف مراحل در بعدها امّا
 ضمن .کردم صحبت زمانسا این اعضاى از زیادى عناصر با بگویم باید بگیرید نظر در

 نیز اند شده واقع نقد و بررسى مورد کتاب این در که طیفى عناصر با کردم تالش آنکه
 .»نپذیرفتند امّا بنشینم، گفتگو به

 جواد« ،»کشمیرى]مسعود[«افرادىمثل نفوذ هاى شیوه و کارنامه هنوز« :گفت وى    
   ترین دراطّالعاتى »] اکبرى« به معروف» [ محمّدى تقى« و »] کفرانى[ قدیرى
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 شود روشن تا است نگرفته قرار بررسى مورد ایران اسالمى جمهورى نوپاى نظام ارکان
 .»است بوده سازمان کدام هاى معرّفى و حمایتها مدیون افراد این رشد

 این تدوین و تالیف در »حسینیان« المسلمین و االسالم حجت دخالت ردّ با وى    
 و اسـت  اسالمى انقالب معاصر تاریخ کشان زحمت از »حسینیان« آقاى:« گفت کتاب
 بهره انقالب اسناد مرکز منابع از استفاده جهت وى کمکهاى و راهنماییها از صرفا من

 کتـاب  تـألیف  در دخـالتى  گونـه  هیچ کمکها، همین از غیر »حسینیان« آقاى و گرفتم
 شایعاتى چنین طرّاحان و نمنتقدی تمام از من آنکه ضمن .است نداشته »اشباح شنود«
 و سازى شایعه جاى به و شوند دقیق کتاب این در مطرح مطالب عمق در تا خواهم مى

 نقـد  را آن نویـسنده  نـه  و را کـالم  و داده قرار بررسى مورد را آن محتواى تخریب،
 .»نمایند

  
  :3/11/1381شنبه  پنج - عدالت صداى روزنامه از∗  
 اشباح شنود کتاب ازنویسنده  سردار شکایت 

 شـنود « کتاب در »منتظرى« سردار از اى مصاحبه درج پى در است، شده شنیده    
 .باشد مى نویسنده این کتاب »رضاگلپور] »« ؟[محمّد« از شکایت دنبال به وى »اشباح
 بـا  خـود  مالقات در »گلپور« ظاهرا ]خبرى اینترنتى سایت[ بازتاب گزارش به    
 !] ؟[اسالمى انقالب مرکزاسناد آرشیو جهت صرفا را مذکور به ،مصاح»منتظرى« سردار
 !] ؟.[نخواهدشد منتشر وجه هیچ به مصاحبه این که است کرده تعهّد و کرده عنوان
 شکایت از»منتظرى«براى انصراف سردار!] ؟» [گلپور« حامیان سوى از هایى تالش    

 .است جریان در
 شـنود « کتـاب  انتـساب  از نیز اسالمى قالبان اسناد مرکز شود، مى گفته همچنین    
 .است ناراضى مرکز این به »اشباح
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  :3/11/1381شنبه  پنج - آفرینش روزنامه   از∗
 »نبوى« و »خوئینى موسوى« به اتّهام از خاتمى انتقاد 

 بـه  نـسبت  دولـت،  هیأت جلسه در »خاتمى محمّد سیّد:« نوشت امروز سایت    
 تـازگى  بـه  کـه  کتبى در »نبوى بهزاد« و »خوئینى موسوى« به ستردهگ اتّهامات ایراد
 .داد نشان العمل عکس است، شده منتشر
 آن در شـود  مـى  گفتـه  دانندکـه  مـى  کتـابى  دو متوجّه را »خاتمى« انتقاد آگاهان،    
 و کـرده  »خـوئینى  موسـوى « و انقالب مجاهدین متوجّه را جاسوسى قبیل از اتّهاماتى
 شده منتشر وسیعى نسبتا سطح در که است »عبدى عبّاس« علیه نامى بى کتاب دیگرى
  .است

  :7/11/1381دوشنبه  - مردمساالرى روزنامه از
 نسخه6000شمارگان   وجود با و ماه یک از کمتر در 
 :اوّل چاپ توزیع آخرین 
 اشباح شنود 
 اطّالعاتى هاى عملیّات پرونده بازخوانى 
 تالشـى  لومومبـا،  پـاتریس  زیتـون،  قـوّادان  اشباح، دشنو هشتم، هاشمى :فصل11در   

 و نفاق نفوذ!.شهید؟ کشمیرى کالهى، و کید ضدّکودتا، در کودتا شن، هاى دانه تالشها،
 .کنترا ایران
 :نگارش و پژوهش 
 »(www.golpour.org) گلپور رضا« 
 رائیلاسـ  و انگلیس روسیه، آمریکا، جاسوسى سرویسهاى عوامل رقابت هاى ناگفته بیان 
 ایران اسالمى جمهورى علیه توطئه در
 .رنگ چهار کاور و جلدگالینگور وزیرى قطع با  صفحه998 
 8794218و9مطالعات  و فرهنگ گسترش مؤسّسه :پخش 
  شنبه  ( توسعه و ) 8/11/81شنبه  سه( همبستگى روزنامه در آگهى همین [
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 .] گردید منتشر نیز ) 12/11/81 
   :9/11/1381 چهارشنبه  » -زاهد فیّاض« مقاله - تگىهمبس روزنامه   از∗
 اند شده شنود چگونه اشباح 
  »چمرکوهى گلپور رضا« اشباح شنود 

 چاپ تهران، کلیدر انتشارات ،»اسالمى انقالب مجاهدین سازمان کارنامه بر مرورى«  
 1381اوّل 
 و آفرینى قداست ار ایدئولوژیک تفکّر عمده هاى ویژگى از یکى »پوپر ریموند  کارل«

 محـال  فرضـى،  دشـمن  بـدون  را ایـدئولوژیک  اندیـشه  وى .دانـست  مـى  سـازى  دشـمن 
 را خـویش  مانـدگارى  و اسـتقرار  ضـرورت  و لزوم هایى اندیشه چنین زیرا .دانست مى

 .شوند مى گر توجیه را تعاملى و رفتار هر که دانند مى مخوفى دشمنان
در   کـه  کتابى .نشست »اشباح شنود« کتاب همطالع به توان مى مقدّمه این با حال    
 .است شده تدوین فصل11و    صفحه978
 و دیـده  فرضـى  را الهـى  تکلیفى انجام که محقّق یک نه را خود کتاب نویسنده    
 ] ؟![!داند مى است شاکر را خداى مهم این انجام براى

 ـ  3اشـباح     ـ شـنود  2 هـشتم   » هاشـمى « ـ 1جمله   از موضوعاتى گانه11فصول      
 ـ کودتـا   7شـن    هـاى   ـ دانه 6ها   تالش  ـ تالشی 5  »لومومبا  پاتریس« ـ  4زیتون   قوّادان
 ـ  11 ـ نفـوذ نفـاق و     10!  شـهید؟  » کـشمیرى « ـ  9  »کالهى« و  ـ کید 8کودتا   درضدّ

 .گیرند برمى در را ایران کنترا
 »مقرّبى« سرلشکر سوسىجا پرونده بازشکافى و بررسى به نگارنده اوّل فصل در    

 از یکـى !] ؟» [شـعاعیان    مـصطفى «بـه  نقـب  بـراى  اى بهانـه  پرونده این .پردازد مى
 .است )منافقان( خلق مجاهدین سازمان  و50دهه   هاى مارکسیست

   همه در کلیدى نقش »نبوى بهزاد« که است مشخّص کتاب اوّل سطور همان از    
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 .دارد کتاب فصول
 انقالب مجاهدین سازمان در همفکرانش و »نبوى بهزاد« دانستن رتبطم در تالش    
 اسـت  خوب .شود مى دنبال کتاب انتهاى تا اوّل فصل از مختلف هاى توطئه با اسالمى
 و »رضـایى  احمـد « بـا  من خود خلق، مجاهدین از :کند نگاه جمله این به خواننده

 .شـد  مى هم به طرفین از ىهای کمک رابطه این در ...داشتم ارتباط »رهبرى حبیب«
 همراه »تهرانى ]قنبرى[خسرو« از عکسى با که دوّم فصل در .»شد مى اطّالعات مبادله
 شـبکه  کنتـرل  بـراى  ایـران  در آمریکـا  پیچیده هاى شبکه و سمع استراق موضوع است،

 خواننده تا کند مى تالش نویسنده .است داده قرار هدف را بهشهر در شوروى اطّالعاتى
 شـرکت  کارمنـد  و مخـابرات  مهنـدس  عنـوان  بـه  »نبـوى  بهـزاد « ارتبـاط  به ستهناخوا
 خـویش  ذهن در راCIA و آمریکا الکترونیکى شبکه به وى اتّصال امکان و ام.بى.اى

 .کند متبادر
 شـکافى  کالبـد  و شـاه  زمـان  ایـران  در موسـاد  گـستره  به چهارم و سوّم فصول    

 هـایى  چهـره  .پردازد مى اند داشته نقش یکاآمر سفارت گروگانگیرى در که هایى شخصیّت
 قـرار  توجّه مورد »میردامادى ]محسن[« و »اصغرزاده ]ابراهیم[«  ،»ها خوئینى« چون
 نظیر کم خود نوع در که شود مى ارایه »ها خوئینى« از تصویرى میان این در و اند گرفته
 در مختلفـى  ىهـا  دوره و خوانـده  درس مسکو لومومباى پاتریس دانشگاه در او .است

 درک قابـل  شـوروى  دولـت  طرّاحى با آمریکا سفارت اشغال و دیده لیبى و مجارستان
 !شود مى

 کـه  زمـانى  در »صـدر  بنـى  ]ابوالحـسن  سیّد[« که دارد اذعان نویسنده ادامه، در    
 .است گرفته مى حقوق سیا از  دالر1000ماهى   بوده ایران جمهورى رییس
 شـدن  گـم  در را او ردّ دارد تالش و رفته »نبوى هزادب« سراغ کتاب مجدّدا و    
 را است ایران امور در آمریکا مداخله به مربوط که انقالب ابتداى در دولتى مهم اسناد

   کشیده نقد به الجزایر مذاکرات ماجراى در »نبوى« نقش آنکه ضمن .برساند اثبات به
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 خط این پردازد، مى طبس به ها ىآمریکای حمله به که ششم فصل در متعاقبا و شود مى

 .دارد تداوم
 حجّاریـان  سـعید « جملـه  از نیـز  دیگرى هاى چهره پاى هشتم و هفتم فصول از    

 روش بـا  کتـاب  نویـسنده  .شود مى کشیده وسط به »تاجیک محمّدرضا« ،»] کاشى[
 ریوىسنا تکمیل به اند شده معرّفى مخفّف نامهاى با تنها که شاهدینى با مستقیم مصاحبه

 سـپس  و نـوژه  کودتـاى  عوامـل  از بـازجویى  در »حجاریـان « نقـش  .پـردازد  مى خود
 مجـدّدا  پذیرفتـه،  صورت شهریور هشت و تیر هفتم در که حوادثى به!] ؟[بک فالش
 .شود مى برجسته دوستانش و »نبوى بهزاد« مسأله
ـ  .ببیند حوادث این تمام در را »نبوى« ردّپاى که دارد اصرار نویسنده      بایـد  ذال
 فصول همه چون .است »فصول تمام براى مردى« کتاب این در »نبوى بهزاد« گفت
 - انفجـار  از پـیش  دقـایقى  تنها« چون جمالتى .دارد اشارتى وى به نحوى به کتاب
 احـساس  کـه  اسـت  گفته کنفرانس در خود اطرافیان به »نبوى - «  جمهورى حزب
 بعد ربع یک که جمله این با و .»دکن مى ترک را آنجا و نیست خوب حالش کند مى
  .بود شوکه و ناراحت سخت بوده، وزیرى نخست در خودش که آمد »نبوى بهزاد«

 خصوص در که آنجا شده متوسل هم »جیمزباندى« هاى روش به گاهى نویسنده    
 منافقان توسط او اوّل ترور ماجراى به بیاورد مثالى خواهد مى »حجاریان« قلب قساوت

 زنـش  و موتـور  سـوار  او ترور، روز بود، گفته دستگیرى از پس او ضارب د،پرداز مى
 مـن  کـرد،  سـپر  را اش بچـه  .گـرفتم  نـشانه  او سـمت  به که زمانى .بود موتور ترک

 اسـلحه  و گذاشـت  زمین را بچه او که آوردم پایین را اسلحه کنم، تیراندازى نتوانستم
 .»کشید
 فـضاى  .باشـد  مـى  وى مرتبطین تبیین و »کشمیرى مسعود« مسأله دیگر موضوع    
 مرتبط فردى را وى زمان، آن جراید منتخب هاى مصاحبه و شواهد و اظهارات و کتاب

   کند، مى طراحى »تهرانى ]قنبرى[ خسرو« و »حجاریان« تیم و »نبوى بهزاد« با
  
  
  



  38

  
  

 وزیـرى،  نخـست  دفتر انفجار حادثه از پس چرا که کند مى مطرح را سوال این نویسنده
 چنین وى .نبود موجود وى جنازه که حالى در گرفتند جنازه تشییع »کشمیرى« براى

 خـالى  تـابوت  دفـن  بـا  بودنـد  تالش در دوستانش و »نبوى« گویا که کند مى تصویر
 دقیـق  تحلیـل  و ازشناخت را امنیّتى مسووالن و ساخته کور را ترور خط ،»کشمیرى«

 .سازند منحرف قضایا علت
 یـک  عنـوان  بـه  او از .دهـد  مـى  هـم  »آرمین محسن« به را نوبت دهم، فصل    
 .»بود محکم هم خیلى که بود معروف اتفاقا.« است شده یاد رحم بى بازجوى
 بـه ]»خامنه[موسوى میرحسین« و »منتظرى« اهللا آیت به توجّه بذل با کتاب البته    
 .رسد مى پایان

 کاملى تیم آن تدوین براى که است آن گفت کتاب این درباره توان مى آنچه اما    
 .است خارجى جراید بریده وگوها، گفت اسناد، از استفاده کتاب مزیت .اند بوده درگیر
 حـوادث  مـرتبطین  با حضورى سؤاالت طرح با کرده تالش نویسنده آن کنار در    
 .سازد برقرار آنها با منطقى پیوند
 مختلـف  فـصول  در اسبمن هارمونى و هماهنگى عدم کتاب، ضعف مهمترین اما    
 بحـث  وارد یکبـاره  بـه  اوّل فـصل  .است پرسش محل مطالب شروع چگونگى .است
 هیچگـاه  نویسنده و دریابید را هشتم »هاشمى« نامگذارى ضرورت آنکه بدون شود مى
 .سازد نمى روشن را نامگذارى این دلیل

 گـاه هیچ باشـد  اسـالمى  جمهـورى  در نفـاق  هاى دست افشاى نویسنده هدف اگر    
 اسـت  کـافى  زیـرا  بگـذارد،  بیـرون  پردازى خیال و اوهام ازدایره را خود پاى نتوانسته
 .نماید ترسیم را دیگرى فضاى اسناد همین از متفاوت بینى جهان با دیگرى نویسنده
 درون در امنیّتى و سیاسى جریان دو دیرینه رقابت به رسد مى نظر به دیگر مساله    

 منتظر باید لذا .اند کشیده جامعه عرصه به را خود نبرد نکای که باشد مربوط حاکمیت
 .بود تهاجم مورد جناح سوى از پاتکى
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 نوع و پنهان و پیچیده شبکه وسیله بدین زیرا است، نظیر کم خود نوع در امر       این
 .کشاند مى صحنه به را نظام درون در امنیّتى عملیّات
 بنـدى  مـى  فـرو  را خود چشمان و رسد مى پایان هب کتاب آخر صفحه که زمانى    
 تو در را امنیّت احساس که بینى مى مخوفى نیروهاى مابین سخت نبردى گرفتار را خود
 .کند مى ذایل

 رسد مى نظر به باشد، اسالمى انقالب مجاهدین سازمان تخریب نگارنده هدف اگر    
 گروهـى  سـازمان،  آن از اسـته ناخو شـاید  و عمال زیرا است نیافته توفیق خود کار در

 .است شده طرّاحى قدرتمند و مخوف آهنین،
  :13/12/1381شنبه  سه - همبستگى روزنامه از 
 همبستگى نقد به اشباح شنود نویسنده پاسخ 

 همبستگى روزنامه مسوول مدیران یا مدیر    
 پاسخ در و ایران اسالمى جمهورى مطبوعات قانون23ماده   با مطابق سالم، ضمن    
 چگونـه  اشـباح « عنـوان  زیر »زاهد فیّاض« قلم   به9/11/1381چهارشنبه  روز مقاله
 :رسانم مى عمومى افکار آگاهى به »اند شده شنود
 .دارد  صفحه998آمده،   الذکّر فوق مقاله در آنچه برخالف بنده  ـ کتاب1

 »زاهد« دکتر توسّط کتاب صفحات شماره به ولو نگاهى یکبار حداقل کاش اى    
 .شد مى انداخته مقاله نویسنده و کتاب منتقد عنوان به
 !کنترل ایران نه و دارد »کنترا ایران« عنوان کتاب یازدهم  ـ فصل2
 ،»نـابودى « یـا  و »زدودن« ،»شـدن  برطـرف « معناى در شده گرفته کار به  ـ کلمه3

 » .زایل« دکتر، آقاى نوشته با مطابق نه و دارد »زایل« صحیح امالى
 محقّـق  یک نه را خود کتاب نویسنده:« اید نوشته که جمله این فهم در مرا  ـ لطفا 4
 اسـت  شـاکر  را خـداى  مهـم  این انجام براى و دیده فرضى را الهى تکلیفى انجام که
 نگارش دستور اصول رعایت و افعال صحیح بردن کار به با یا و کنید یارى »داند مى
   به
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 .بپردازید خود مقاصد بیان
 آن جرایـد  منتخـب  هـاى  مصاحبه و شواهد و اظهارات و کتاب فضاى:« اید  ـ نوشته 5

 و »باهنر« ،»رجایى« شهادت مستقیم و کلیدى  عامل »کشمیرى مسعود(« وى زمان،
 خـسرو « و] »کاشـى [حجّاریـان « تیم و »نبوى بهزاد« با مرتبط فردى را») دفتریان«
 بلکه .است نشده طرّاحى ارتباط، این دهبن کتاب در. »کند مى طرّاحى »تهرانى]قنبرى[
 ایـن  از کوچکى هاى گوشه رخدادها، و حوادث مستند تاریخ پژوهشى واقعیّات دلیل به

 ،»کـشمیرى « آقـاى  ارتباطـات  بـه  کنید اضافه .است گرفته قرار اشاره مورد ارتباطات،
 آنها به ،بنده کتاب گون گونه فصول در که را اسالمى انقالب مجاهدین از دیگر بسیارى
 ارتبـاط  کلمـه  به نیز را امنیّتى اطّالعاتى الیه مضاف آنکه ضمن .است شده داده توجّه
 !افزود باید
 تمـام  در را »نبوى« ردّپاى که دارد اصرار نویسنده« که جمله این به پاسخ  ـ در 6 

 وزیـرى،  نخـست  انفجـار  نظیـر  اسـالمى  جمهـورى  ضدّ مختلف هاى توطئه( حوادث این
 »خمینى امام« حضرت مکالمات شنود براى تالش نوژه، کودتاى ضدّ جزایر،ال مذاکرات

 تـاریخى  مـستند  وجـود  ردّپاهایى چنین که چرا .دارم اصرار بنده بله. »ببیند...) و
 جبران غیرقابل دیگر هاى زیان بسا چه ردّپاهایى چنین به توجّه عدم صورت در و دارد
 .آید وارد کشورمان عزیز نظام و مردم به
 حادثـه  از پـس  چـرا  کـه  کنـد  مى مطرح را سؤال این نویسنده:« اید داشته  ـ اشاره 7 

 وى جنازه که حالى در گرفتند جنازه تشییع »کشمیرى« براى وزیرى، نخست دفتر انفجار
 افـزایم  مى آن بر و کنم مى تأکید سؤال این بودن جدّى در هم باز بنده .»نبود موجود

 تـاریخ  تروریستى هاى پرونده ترین ملّى از یکى حورىم ظاهرا و اصلى عامل چطور که
 قضایا طبیعى روال شدن طى صورت در آیا و گردید مطرح »شهید« عنوان به معاصر،

 قنبـرى  خـسرو « ،»سـازگارا  محـسن  محمّد« جناب ها، تابوت تصادفى نشدن گشوده و
  یا»مظفّرى سعید« همان یا »کاشى حجّاریان سعید« ،»تهرانى
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 هویّـت  کثـرت  از بنـده  روى( و »بریـدى  مستر« همان یا »پور صالح انگیرجه« همان
 صـدیق  یاران عنوان به امثالهم و »تاجیک بیژن« ،)شود مى کم دارد شخص این سازى
 !بودند؟ نمى مطرح روز امروزه »کشمیرى مسعود« شهید طریق

 و باند »هشد متوسّل هم جیمزباندى هاى روش به گاهى نویسنده:« اید کرده  ـ قلمى8 
 قـدّس ( الجـوردى  اسـداهللا  آسـیّد  امـام  راه مخلص شهید تعبیر به که اند کسانى باندباز
 را باورشـان  و ذهن همه و را وجودشان سراسر خلق، منافقین گونه به التقاط« ،)سرّه
 به بزرگ، بسیار ابریشمى دستمال مقصودشان به رسیدن براى ریاکارانه همانا و کرده پر

 به هم و کشند مى را »باهنر« و »رجایى« هم اند، گرفته دست به ضداداال مجمع بزرگى
 .نشینند مى سوگشان
 را آنـان  هـم  کننـد،  مى برقرار ...!سپس و تشکیالتى پیوند خلق منافقین با هم    
 کنند مى تالش آنان به مسوولیّت و مقام اعطاى و آزادیشان براى هم و کنند مى دستگیر

 اینـان  خطـر  کـه  ام گفتـه  ...شـوند  مـى  بیمنـاک  سخت آنان کثیف ماهیّت افشاى از و
 بـر  عـالوه  که چرا .است خلق منافقین خطر از زیادتر مراتب به )انقالب مجاهدین(

 صـفوف  ...گرفته قرار اللهیان حزب صف در سالوسانه منافقین، منافقانه هاى شیوه همه
 منفصل اراده و عقل "عمال که اى گونه به اند، درآورده خود تصرّف به غاصبانه را مقدّم
 ...»گرفتند قرار گیرندگان تصمیم برخى

 میرحـسین « و »منتظـرى «اهللا آیـت  بـه  توجّـه  بـذل  بـا  کتـاب  شما گفته  ـ برخالف 9 
 مـستندات  و وقـایع  ایـن  تعقیـب  بـر  اسـت  آغـازى  بلکـه  رسد؛ نمى پایان به »موسوى
  :تاریخى
 ملّـى  امنیّـت  شـوراى  شـبکه  شش، .آى.ام و موساد هدایت با کسانى چه ”اوّال    
 با ولو» (امام حضرت« جاى به »منتظرى حسینعلى« شیخ کارآمدن روى در را آمریکا
 در آوردند؟ »ایران ابتکار« به موسوم اطّالعاتى عملیّات صحنه به») امام« فیزیکى ترور
   و کشور در آنان هاى دنباله و اسراییل و انگلیس آمریکا، عاید سودى چه جایگزینى این
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 رابـرت « قبیـل  از خود اطّالعاتى سطوح ترین عالى فرستادن به حاضر که شد مى منطقه
 بازوهـاى  تقویـت  جهـت  در تهـران  بـه  اسراییلى »نیر امیرام« و آمریکایى »فارلین مک

 گردیدند؟ »موسوى میرحسین« جناب اطّالعاتى
 آن، تـدوین  بـراى  که است آن گفت کتاب این درباره توان مى آنچه« اید  ـ نوشته 10 
 در »کرمـانى  رضـاى  آمیـرز « از کـه  تـاریخى  نقل به اگر. »اند بوده درگیر کاملى تیم

 دیگـر  نفـر  چهار بله دارید اشاره است، آمده وارد قجر گر شکنجه هاى بازجویى جواب
 .اند بوده درگیر "کامال کتاب تالیف در من از غیر
 مختلـف  فـصول  در مناسـب  مونىهـار  و هماهنگى عدم به متّهم را بنده  ـ کتاب 11 

 .است پرسش محلّ مطالب، شروع چگونگى« اید نوشته آن توضیح در و اید نموده کتاب
 هاشـمى « نامگـذارى  ضـرورت  کـه  آن بـدون  شـود  مى بحث وارد یکباره به اوّل فصل
  .»سازد نمى روشن را نامگذارى این دلیل!) ؟(هیچگاه نویسنده و دریابید را »هشتم
 و سـوّم  دوّم، نخـست،  فـصول  حدّاقل که گردد مى مشخّص شما، ضیحتو این با    
 »هاشـمى  منـوچهر )« ستمـشاهى ( تیمسار  آنها در چون .اید نخوانده را کتاب یازدهم
 از بخشى هدایت و طاغوت رژیم جاسوسى ضدّ مسوولیّت که ساواک هشتم اداره رییس
 ،»قربـانیفر  منـوچهر « ،»آبـادى  نجـف  امیـد ...ا فـتح « جمله از ایران در انگلیسها شبکه

 .باشد مى دقّت و توجّه اشاره، مورد داشت، برعهده را ...و »حکیم آلبرت«
 کـه  بـود  ایـن  پـرداختم  آن طـرح  بـه  کتاب مؤلّف و محقّق عنوان به که سؤالى    

 کـارگیرى  بـه  و وزیرى نخست اطّالعاتى سیستم احیاى در نقشى چه »هشتم هاشمى«
 و »قـدیرى « همکـارانش،  و »کـشمیرى « همراهـانش،  و »قربـانیفر « همچـون  اشباحى

 على« از»هشتم هاشمى« عوامل چطور و نمود؟ ایفا همرازانش و »زریباف« همیارانش،
 عنوان به نظایرآن و »نژاد)مهدى( وردى فریدون« ،»کنگرلو محسن« ،»بهرمانى هاشمى
   همچون حىشب هویّت چرا و نمودند استفاده سیا اطالعاتى ویژه عوامل یا تماس نقاط
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 سیـستم  بـراى  همه آن )سازندگى کارگزاران فراکسیون فعلى رییس» ( هاشمى  على«

 همراهان و او به مربوط اسناد اجبارى انتشار از پس که است مهم آمریکا متّحده ایاالت
 گردد؟ مى محذوف سوابقشان و ها گفته هویّت، همفکرانش؛ و
 جمهورى در نفاق هاى دست افشاى نویسنده فهد اگر:« اید نوشته گالب  ـ رویتان12 

 بگذارد، بیرون پردازى خیال و اوهام دایره از را خود پاى نتوانسته هیچگاه باشد، اسالمى
 را دیگـرى  فضاى اسناد همین از متفاوت بینى جهان با دیگرى نویسنده است کافى زیرا

 .»نماید ترسیم
 آشوبید؟ مى بر اچر شما دراز جاده و است باز راه آنکه نخست    
 به جمهورى محترم رییس توسّط بنده با برخورد دستور صدور آیا که آن بعد و    

 شـکایت  کتاب، به مجوّز صدور هیأت اخراج لزوم طرح فرهنگ، و اطّالعات وزیر دو
 از شـکایتنامه  در ایـشان  جانانـه  دفـاع  و بنده از جمهورى رییس امنیّتى مشاور »عباد«
 عالم در شما ادّعاى مورد دیگر فضاى ترسیم راستاى در ...و »بهرمانى هاشمى على«

 !است؟ خرداد دوّم جبهه جوانگرایى و بیان و اندیشه آزادى تقویت و تلورانس
 فرو را خود چشمان و رسد مى پایان به کتاب آخر صفحه که زمانى« اید  ـ نوشته13 
 وقـایع  بر را خود نچشما حضرتعالى که اینجاست در شما و بنده فرق... »بندى مى

 اطّالعـاتى  اشـباح  پیرامـون  کتـاب  در مطروحـه  پیچیده و مهم حال عین در امّا عجیب
 به بلکه ندارم، آن بر بستن فرو چشم جهت معذوریتى تنها نه من امّا بندید، مى سیاسى
 هشیار و کنید باز خوب را خود چشمان که آورم برمى فریاد جان ناى با کشورم جوانان
 .باشید

 انقـالب  مجاهـدین  عملکـرد  بـر  وارد جدّى تردیدهاى بر را خود چشمان  ـ چون 14 
 کـه  گروهـى  ورنـه  یابید مى قدرتمند و مخوف آهنین، گروهى را آنان بندید، مى اسالمى
 کننـد،  مـى  معرّفى دینى مشروعیّت فاقد را آن کشور قشر اعتمادترین مورد و ترین سنّتى

    رویدادها حقایق بیان از فرار ها، وندهپر بستن راه در حرکت فکر به همواره
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 شدّت به و پوشالین مسیرى مسیر، این و اند دوگانگى و ابهام از اى هاله در شدن گم و

 .است شکننده
  :13/12/1381شنبه  سه - همبستگى روزنامه به محقّق ارسالى نامه از 
 همبستگى روزنامه مسئول مدیران یا و مدیر 

 تشکّر ضمن و مطبوعات قانون23ماده   یکم تبصره مفاد با طابقم مجدّد، سالم با    
 در )اشـباح  شـنود  کتاب نویسنده» ( چمرکوهى گلپور رضا« اینجانب جوابیّه درج از

 اشکال با بنده جوابیه سوّم بند اینکه از ) 13/12/81شنبه  سه( همبستگى678روزنامه  
 بنـده  جوابیّـه  سوّم بند اصل .ندمم گالیه است شده نامفهوم )سهوى ...شاءا ان( تایپى
 با مطابق نه و دارد »زایل« صحیح امالى ...شده گرفته کار به  ـ کلمه3: است چنین
 » .ذایل« دکتر، آقاى نوشته
 کلمـه  نیـز  و »گلپـور  رضـا « بنده نام امضا، از قبل ام جوابیه انتهاى در همچنین    
 .ستا آور تعجّب برایم آن درج عدم که داشت وجود تهران

 باشید                                                                                             موفّق     
 »گلپور رضا                                                 « 

ــه                                                                                  ــنبه          ســــ شــــ
13/12/81 
  

  :9/11/1381چهارشنبه  - مردمساالرى روزنامه از ∗ 
 فکـرى  طیـف  یک متوجّه »اشباح شنود« کتاب اتّهامات :ساالرى مردم روزنامه سردبیر 

 است خاص
 اتّهامـاتش  »اشباح شنود« کتاب من اعتقاد به :گفت ساالرى مردم روزنامه سردبیر    

 .است کرده خاصّى فکرى طیف متوجّه را آنها بلکه ده،نکر جناح یک متوجّه را
 فکـرى،  طیـف  این در :افزود ایسنا سیاسى خبرنگار با وگو گفت در »حقّى سعید«  

   از فراتر را خود »سازگارا« آقاى مثال نیستند؛ ها جناح این در "اصال که هستند افرادى
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 .کرد حساب جناح دو این وجز را وى توان نمى هم انصافا و داند مى جناح دو هر

 مختومـه  پرونـده  یـک  به که کتاب مطالب از برخى خواندن تکرارى با »حقّى«    
 کـرد  عقیده ابراز موقعیت این در »اشباح شنود« کتاب چاپ درباره دارد اشاره قضایى

 از ابزارى استفاده دهنده نشان است پرونده همان چاپ نوعى به که کتاب این چاپ که
 .آنهاست به اعتقاد مدّعیان از برخى سوى از نظام ارکان و دّساتمق از برخى
 بهـزاد « و  هـا »خوئینى موسوى« چون کتاب، این در شده نامبرده افراد به »حقّى«  
 نیـستند،  انقـالب  تاریخ و انقالب سرنوشت افراد این :شد متذکّر و کرد اشاره »نبوى
 کـه  هایى شخصیّت از بسیارى که طور همان هستند، آن از جزیى و کوچک بخش بلکه
 .هستند سطح همین در دارند، حضور کشور در اکنون هم

 هـاى  اسـتوانه  اى عـدّه  است؛ ها این از تر بزرگ خیلى انقالب :کرد خاطرنشان وى    
 که گفت توان نمى ولى شوند مى محسوب آن گذاران بنیان گفت توان مى که بودند انقالب

 .است خورده گره ادافر دیگر به کشور تاریخ سرنوشت
 تـالش  کـه  ایـن  با :گفت کتاب مطالب به اشاره با ساالرى مردم روزنامه سردبیر    
 از یـک  هیچ براى و هستند سند بدون لیکن شود، جلوه مستند مطالب که است شده
 !!] ؟. [است نشده ارائه اعتنایى قابل سند ادعاها این

 معرّفـى  را خـود  خواهند نمى که منابعى و ناشناخته منابع به اشاره داد، ادامه وى    
 .ندارد معتبرى قضایى و حقوقى ارزش مستعار، اسامى بیان چنین هم کنند،
 اهـداف  از برخى به رسیدن راستاى در شده یاد کتاب که کرد عقیده ابراز »حقّى«  
 کرده مواجه شکست با را چنینى این روشهاى همواره اسالمى جمهورى اما شده، نوشته
 .است
  :10/12/1381شنبه  - ساالرى مردم روزنامه از 
 ساالرى مردم سردبیر به اشباح شنود کتاب نویسنده پاسخ 

   اتّهامات :ساالرى مردم روزنامه سردبیر« عنوان تحت مطلبى درج پیرو سالم، با    
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چهارشـنبه   مورّخـه . »اسـت  خـاص  فکـرى  طیـف  یـک  متوجّـه  »اشـباح  شـنود « کتاب
 را خـود  پاسـخ  مطبوعـات،  قـانون  با مطابق بدینوسیله شما، نامهروز  در9/11/1381

 :کنم مى اعالم صفحه همان در درج جهت "ذیال
 ایـن  چـاپ :« ایـد  نوشـته  بنده، کتاب در مطروحه مطالب به توجّه از تشکّر  ـ ضمن1

 در وزیرى نخست انفجار مختومه قضایى پرونده( پرونده همان چاپ نوعى به که کتاب
 بـیش  که محقّقى عنوان به بنده ...» .ابزارى استفاده دهنده نشان ت،اس )دادگسترى

 ،»بازرگان« دوره وزیرى نخست اطّالعات دفتر در مشکوک وقایع پیرامون سال چهار از
 حتّـى  پـرداختم،  بررسـى  و تحقیق به »خامنه موسوى« و »رجایى« شهید ،»صدر بنى«

 چـاپ  را بنده کتاب که شما .ام هنگردید فوق قضایى پرونده خواندن به موفّق بار یک
 دوسـتانتان  یـا  و خود که شکل هر به را آن مطالعه امکان لطفا دانید، مى پرونده همان
 .آورید فراهم برایم دانید، مى صالح

 شـنود  کتـاب  مطالـب  کـه  است شده تالش که این با:« اید نموده مکشوف  ـ مرقوم2
 سـند  ادّعاها این از یک هیچ براى و هستند سند بدون لیکن شود، جلوه مستند اشباح
 ...»است نشده ارائه اعتنایى قابل

 مطالعـه  بـار  یـک  زحمت حتّى که کسانى دیگر و حضرتعالى رضاعى فهم براى    
 مطالـب  مراجـع  یـا  و منابع مĤخذ، که دارم مى عرض دهند، نمى خود به را کتاب کامل
 و مختلف کتاب شصت :سىفار زبان به منتشره کتب )الف :اند دسته چند بنده کتاب

جلـدهاى   ( جاسوسى النه اسناد کتاب "مثال :توجّه مورد اما گوناگون هاى گیرى جهت با
 مسائل ذکر به اشباح شنود کتاب در آنها به مستند "عینا که ) 68 و 36 ، 19 ، 11�

  .است شده منتشر »ها خوئینى موسوى« جناب نظر زیر شده پرداخته
 پهلـوى  سـلطنت  سـقوط  و ظهـور  دمکراسى، و پنهانکارى خطرناک، ارتباط کتب    
  .گردیدند بازار روانه اطّالعات مؤسّسه در »دعایى محمود« جناب زیرنظر
   اطّالعات وزارت تاریخى اسناد بررسى مرکز توسّط که ساواک اسناد دوره کتب    
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  .شدند تدوین
 خـاطرات  ،)لـویرى ا مرتـضى ( خـاطرات  ،)خلخـالى  صادق( خاطرات نظیر کتبى    

 مرحـوم ( خـاطرات  ،») رفـسنجانى  هاشـمى « اکبـر ( خاطرات ،)نیک محمّدى محمّد(
 مـورد  کتـب  زمـره  در اند تاریخى مستند ماوقع شرح که نیز ...و )خمینى آسیّداحمد

 .بودند بنده کتاب در استفاده
 که هم اطّالعات و کیهان یعنى ...و61 و 60 ، 59�هاى  سال هاى روزنامه )ب    
 رئیس مسوولیّت و نظر زیر اند گرفته قرار استناد مورد بنده کتاب در عینا آنها از مطالبى
 ابـراهیم « جنـاب  منسوب سفیر و اسالمى شوراى مجلس ثابت نماینده و فعلى جمهور
 .اند بوده »دعایى محمود« سیّد حضرت عراق در »یزدى
 وجود ساالرى مردم سردبیر اتاظهار متن از بنده جوابیّه شدن تر طوالنى شائبه چون    
 تمایـل  صـورت  در - داشـت  خواهد پى در را جوابیّه درج قانونى منع بهانه که دارد

 فرمایید، آمادگى اعالم "دقیقا و "کتبا کتاب مراجع و منابع پیرامون کامل توضیح جهت
 .خدمتم در بنده

 »چمرکوهى گلپور رضا                                         « 
  

  :9/11/1381چهارشنبه  - اعتماد روزنامه از ∗ 
 واکنش »اشباح شنود« کتاب به نسبت دولت هیات اخیر جلسه در شود مى گفته    
 .است شده داده نشان
  

  :9/11/1381چهارشنبه  - قدس روزنامه از ∗ 
  کیهان ]در[ اشباح شنود نقد 

 آن طـىّ  کـه  اشـباح  شـنود  ىجنجال کتاب نقد به خود مقاله سر در روزنامه این    
   نوشته از بخشى در .است پرداخته اند شده متّهم جاسوسى به سیاسى هاى چهره برخى
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 از برخـى  عملکـرد  و مواضـع  بـه  نـسبت   چـه  اگـر  کیهـان  نگـاه  :است آمده کیهان
 کار گردش موارد، از اى پاره در و است منفى کتاب، این در اشاره مورد هاى شخصیّت
 و اعتـراض  در نبایـد  :"اوال ولـى  کند مى ارزیابى نظام دشمنان نفع به را آنها سیاسى
 یک در اصل ترین ابتدایى :ثانیا و شد خارج انصاف و عدل بستر از مخالفان به انتقاد
 اى رابطـه  تحقیق مورد موضوع با شده ارایه اسناد که است آن مستند و تحقیقى نوشته
 کتـاب  ایـن  در اشـاره  مـورد  افـراد  کـه  فـرض  بر و باشند داشته قبول قابل و منطقى

 کـرده  اشـاره  آنها به محترم نویسنده که اسنادى باشند، داشته بیگانگان به هایى وابستگى
 !] ؟.[ندارد منطقى رابطه بحث مورد موضوع با و کند نمى تایید را نظریّه این است،
 از یـک  هـیچ  از دفـاع  پـى  در :اسـت  آمـده  یادداشت این از دیگرى بخش در    

 شد اشاره که همانگونه و نیستیم »نبوى بهزاد« آقاى جمله از و شده یاد هاى شخصیّت
 نظـام  دشـمنان  نفـع  بـه  را »نبـوى  بهزاد« آقاى نظیر افرادى کنونى مواضع و عملکرد
 به موسوم جناح هاى ازشخصیّت برخى مواضع و عملکرد که همانطور .کنیم مى ارزیابى
 در مـستند  و تحقیقـى  نوشته یک پاى که هنگامى ولى .دانیم مى اینگونه هم را راست
 خود سلیقه تحمیل و موضوع با مربوط غیر اسناد کردن ردیف از باید محقّقا است میان
 .شود خوددارى اسناد به
 حـسین « فـضل  اظهـار  در مطروحـه  مطالـب  پیرامـون  تواننـد  مـى  عزیـز  خواننـدگان [ 

 .] فرمایند رجوع مربوط مستقل فصل به »شریعتمدارى
  

  :10/11/1381شنبه  پنج - قدس روزنامه از ∗ 
 اشباح شنود انتشار  از »خاتمى« ناراحتى 

 در »خـاتمى  محمّـد  سیّد« که است حاکى خبرها فراسوى ستون به رسیده خبر    
   اظهار کتاب این انتشار از اشباح شنود جنجالى کتاب درباره دولت هیأت جلسه
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 را مجوّز این کسى چه ببینید و کنید بررسى است گفته »ىخاتم.« است کرده ناراحتى
 .کنید اخراج را او است، کرده صادر
 حکایت مذکور کتاب نویسنده شدن الخروج ممنوع از دیگرى خبر حال همین در    

 .کند مى
 مجوّز صدور درباره کشور کل بازرسى سازمان گزارش از رابطه همین در همچنین    
 و گرفته قرار »خاتمى محمّد« اختیار در که رسد مى خبر اخالقى ضدّ هاى کتاب انتشار
 .نماید برخورد خاطیان با است داده مساعد قول آن مسئولیّت پذیرش با ارشاد وزیر
  

  :10/11/1381شنبه  پنج - عدالت صداى روزنامه از ∗ 
 !شد الخروج ممنوع اشباح شنود نویسنده 

 پـى  در »اشـباح  شـنود « کتاب نویسنده »ورگلپ رضا« دریچه، سایت گزارش به    
 ایـن  .است شده الخروج ممنوع امروز سایت در انقالب مجاهدین اعضاى هاى فضاسازى

 .دارد را لبنان به سفر قصد وى که گیرد مى صورت حالى در
 عملیّـاتى  و سیاسـى  سـوابق  بودن مشکوک بر دالّ مدارکى اشباح شنود کتاب در    
 و »یونـسى « ظـاهرا  .است شده ارائه »نبوى بهزاد« ویژه به انقالب مجاهدین سازمان

 کـه  حرکتـى  هـیچ  تـاکنون  .هستند فشار زیر کتاب این انتشار بابت »جامعى مسجد«
  .است نشده ارائه ببرد سؤال زیر را کتاب دراین شده مطرح اسناد صحّت
 بـر  مبنـى  »دریچـه « سـایت  خبر »رضاگلپور« بازتاب سایت گزارش به همچنین    

 .کرد تکذیب کشور از را خود بودن الخروج منوعم
 برخـى  چهـره  از درى پـرده  به آن در که است قطورى کتاب نام »اشباح شنود«    
 .است شده پرداخته نظام داخل نیروهاى
 تـایمز،  تهـران  سـابق  مـسئول  مدیر »نمین سلیمى عباس« همچنین رابطه این در    

   آورى جمع را کتاب اسناد اما دانست، انارو هاى نسبت از عارى را »اشباح شنود«
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 .است انقالب حرکت بردن سوال زیر جهت در که کرد عنوان غربى اقوال
 را اشـباح  شـنود  ایـسنا،  بـا  گفتگـو  در ایران تاریخ تدوین و مطالعات دفتر مدیر    
 دیروزهیـات  جلـسه  حاشیه در است ذکر به الزم .کرد ارزیابى غربى منابع تأثیر تحت
 این چاپ مجوّز صدور براى فرهنگى مسئولین از انتقاد با »خاتمى محمّد سیّد« ت،دول

بـراى    قـم  ارشاد اداره از کتاب این شود مى گفته .کرد تأسف اظهار آن انتشار از کتاب
 یافته افزایش صفحه1000به   آن صفحات تعداد بعدا اما است، داشته مجوّز صفحه90
 .است
  :21/12/1381چهارشنبه  - عدالت صداى روزنامه از 
 »اشباح شنود« کتاب نویسنده جوابیّه 

بـراى    قـم  ارشاد اداره از )اشباح شنود( کتاب این شود مى گفته« جمله پاسخ در    
 یافته افزایش صفحه1000به   آن صفحات تعداد بعدا امّا است، داشته مجوّز صفحه،90
 ایـن  ضـمیمه  در کـه  نگونـه  آ10/11/1381شنبه  پنج عدالت صداى در مندرج.»است

 توسّـط  غیرقـانونى  شـکل  بـه  آن اصـل  - کتاب دائمى مجوّز کارت فتوکپى( یادداشت
 مـشاهده  )-اسـت  گردیـده  مـصادره  و ضـبط  اسـالمى  ارشـاد  و فرهنگ وزیر مجموعه

 اشـباح  شـنود « کامل عنوان با18121کتاب    شماره3809کارت   شماره با فرمایید مى
 قطـع  در بنـده،  قلـم  به فارسى زبان به )اسالمى انقالب نمجاهدی کارنامه بر مرورى(

 امـضاى   بـه 4/8/1381 به تـاریخ  964 ـ  7650 ـ  05 ـ  1 شابـــــک        با وزیرى
 صـفحه 998( صـفحه  1150جهـت    تهران اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت کتاب اداره
 .»باشد مى مجوّز داراى )آن مختلف اعالم صفحه152و   کتاب اصل

 از نقـل  بـه  اشـاره  مـورد  خبر ماه، بهمن دهم تاریخ در چه اگر :سیاسى وهگر    
 اقـدام  خود نیّت حسن اثبات براى و وجود این با بود، شده نقل دریچه خبرى سایت

 .نمودیم فوق نویسنده جوابیّه چاپ به
 روزنامـه  براى کتاب مجوّز کارت تصویر همراه به را خود جوابیّه تازگى به وى    
 .است دهکر ارسال
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  :10/11/1381شنبه  پنج - شما نامه هفته   از ∗
 اشباح شنود 

 و مـدارک  ذکر با مستند بطور که »گلپور رضا« تألیف اشباح شنود کتاب :خبر    
 اسـت،  داده قرار بررسى مورد را انقالب مجاهدین سازمان کارنامه اسناد، تصاویر چاپ
 رفته فروش هفته چند همین در آن اوّل اپچ و گرفته قرار سیاسى محافل توجّه مورد
 داخـل  در را »محمّدى« و »کشمیرى« ،»قدیرى« نظیر افرادى نفوذ کتاب این .است
 اصـالح  عناصـر  از اى عـدّه  گویـا  .اسـت  داده قرار اشاره مورد اسالمى جمهورى نظام
 .بگیرد را آن انتشار جلوى که آورند مى فشار ارشاد وزارت به !طلب
 نایاب آن اوّل چاپ و آمده عمل به آن از زیادى استقبال که کتاب ینا :تحلیل    
 ماجراهـاى  تـرور،  بـازى  نظیر کتابهایى .است گردیده اى عدّه هراس موجب است شده
 پنهـان  زوایـاى  از بـسیار  اسـت  توانـسته  اشـباح  شـنود  کتاب واخیرا »آغاجرى هاشم«

 ذکر شایان .نماید فاش امنیّتى و اطالعاتى دیدگاه از را طلبى اصالح مدّعیان حرکتهاى
 آگهى چاپ به نسبت اى زنجیره روزنامه چند گردانندگان گذشته هفته چند در که است

 پـذیرش  از کتـاب  این محتواى از آگاهى از پس ولى اند کرده اقدام کتاب این تبلیغات
 !اند نموده خوددارى مجدّد هاى آگهى

  
  :10/11/1381شنبه  پنج - خراسان روزنامه از ∗ 

 اخیـر  جلـسه  در شـود  مـى  گفته :آورده مهستان ستون در روزنامه این - اعتماد    
  .است شده داده نشان  واکنش »اشباح شنود« کتاب به نسبت دولت هیئت

  :10/11/1381شنبه  پنج انتخاب روزنامه   از∗
 حزب این ارگان تیترهاى به همبستگى حزب عضو اعتراض 

   رئیس به اى نامه در همبستگى حزب عضو »سالمى ىابراهیمبا حیدر غالم«    
  
  
  
  



  52

  
  

 را اخیـر  روزهـاى  در همبـستگى  روزنامـه  تیترهـاى  برخـى  حـزب،  ایـن  شـورایعالى 
 .خواند ماجراجویانه و برانگیز جنجال
 اخیـر  هـاى  شماره در :نوشت خود نامه در همبستگى روزنامه سابق مسئول مدیر    
 و اهـداف  و اصـالحات  انقالب، مبانى با که شود مى اتخاذ مواضعى همبستگى روزنامه

 هـاى  چهـره  و افـراد  از برخـى  سـیطره  و نـدارد  مطابقـت  همبـستگى  حـزب  اساسـنامه 
 نـشریّه  این است شده موجب همبستگى روزنامه بر سیاسى ماجراجوى و برانگیز جنجال

 عرصه در تاکنون آن شریف و زحمتکش کارکنان فرساى طاقت زحمات و تالش با که
 و مؤسّـسان  اهـداف  خـالف  مـسیر  به است، مانده باقى اصالحات و مطبوعات وادهخان

 .شود منحرف حزب اعضاى قاطبه
 و احـزاب  بـه  محابـا  بـى  حملـه  و منـصفانه  نقد و اعتدال از خروج :افزود »سالمى«

 حـزب  دبیرکـلّ  غیراصولى و شخصى هاى گیرى موضع و طلب اصالح سیاسى هاى گروه
 مکاتـب  و اندیشه که اشخاص از برخى با مفصّل هاى صاحبهم و اصالحات جبهه علیه
 شـنود !]« ؟[مـوهن  کتـاب  تبلیـغ  همچنـین  و کرد وجو جست ها موزه در باید را آنها

 و انقـالب !] ؟[خوشـنام  و برجـسته  هـاى  چهـره  شخـصیّتى  ترور ادامه در که »اشباح
 زنامـه رو اوّل گلدسـته  و سـتون  در اسـت  خودسـر  محافـل  اقدامات یادآور اصالحات،
 .است نموده فراهم را همفکر دوستان دیگر و اینجانب نگرانى موجبات همبستگى
 شوراى رئیس عنوان به عالى جناب از :نوشت خود نامه ادامه در »ابراهیمباى«    

 اتّخـاذ  جهـت  را موضـوع  اضـطرارى  جلـسه  یک تشکیل با رود مى انتظار حزب، عالى
 و اصـالحات  جبهـه  بـه  بیـشتر  سارتخـ  از و مطـرح  عالى شوراى در مناسب تصمیم
 .نمایید جلوگیرى حزب اعضاى

 ایـران،  قـدس،  هـاى  روزنامـه  در توسّط تاریخ همین در اظهارات این به مربوط خبر[ 
 .] گردید منتشر همبستگى و خبر یزد، آفتاب خراسان، توسعه،
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  :11/11/1381ـ جمعه  همشهرى روزنامه از
 همم اخبار از پر آرام اى هفته 
 هیـأت  جلـسه  پایـان  در جمهـورى  رئیس »خاتمى محمّد سیّد« بهمن ـ  10شنبه   پنج 

 .کرد اعالم »اشباح شنود« کتاب انتشار با را خود مخالفت خبرنگاران، جمع در دولت
  

  :12/11/1381شنبه  - جوان روزنامه از ∗ 
 ...کتاب یک انتشار از جمهور رییس ناراحتى اظهار 

 »اشـباح  شـنود « جنجالى کتاب انتشار از دولت هیأت جلسه در جمهورى رییس    
 را او است، کرده صادر را مجوّز این کسى چه ببینید است گفته و کرده ناراحتى اظهار
 دربـاره  کـشور  کـل  بازرسى سازمان گزارش که نوشت همچنین »قدس.« کنید اخراج
 و گرفتـه  قـرار  جمهـورى  ریـیس  اختیار در اخالقى ضدّ هاى کتاب انتشار مجوّز صدور
 .نماید برخورد خاطیان با است داده مساعد قول آن مسئولیّت پذیرش با ارشاد وزیر
  

  :13/11/1381یکشنبه  - همبستگى روزنامه از ∗ 
 است پایه بى ،»اشباح شنود » :«خبّاز«

 را »اشـباح  شـنود « کتاب همبستگى، حزب عالى شوراى رییس ،»خبّاز محمّدرضا«  
 اصـیل  هـاى  چهـره  تخریب هدف با و »پایه بى« را آن هاى استدالل راکث و »نامناسب«

 .دانست انقالب
 مهمتـر  :داشت اظهار پارلمانى خبرنگاران جمع در شنبه روز کاشمر مردم نماینده    

 و کرده استفاده او خود علیه »نبوى بهزاد« آقاى هاى مصاحبه از که است این همه از
 .است مغرض ىخارج منابع نیز، آن منابع بیشتر
 انقـالب  اصـیل  هـاى  چهره نباید :کرد تاکید همبستگى حزب عالى شوراى رییس    
 .کنیم دار لکه جور این را »دعایى« و »ها خوئینى موسوى« ،»نبوى بهزاد« مانند
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 .دانم مى نامناسب را آن تبلیغ و کتاب این     من
 .] پرداخت »خبّاز« نظر اظهار خبرى پوشش به روز همین در نیز خراسان روزنامه[
  

  :18/12/1381یکشنبه  - خراسان روزنامه از ∗ 
 »خبّاز محمّدرضا« به اشباح شنود نویسنده پاسخ 

 سیاسى گروه    
 »خبـاز  محمّدرضا« اظهارات به پاسخ در اشباح شنود کتاب نویسنده »گلپور رضا«  

 :کـرد  اعـالم  شـد،  چاپ انخراس روزنامه  در13/11/81تاریخ  در که کاشمر نماینده
 کـه  را کتاب استداللهاى از یکى تنها کنم مى تأکید و یکى ،»خبّاز محمّدرضا« جناب«
 .»پیشکش استداللها اکثر بدهند، توضیح عمومى افکار به است پایه بى ایشان تعبیر به
  

  :13/11/1381یکشنبه  »- زرشناس شهریار-«  قدس روزنامه از ∗ 
 »اشباح شنود« بکتا و »خاتمى« آقاى 

 )قـدس (خودمـان  روزنامـه  بهمـن 10شنبه   پنج روز ى»خبرها فراسوى« ستون در    
 دولـت  هیـأت  جلـسه  در محترم جمهور رئیس »خاتمى محمّد سیّد« آقاى که خواندم
 بـود  آمده خبر ادامه در .اند کرده ناراحتى اظهار »اشباح شنود« کتاب انتشار به نسبت

 را مجـوّز  ایـن  کسى چه ببینید و کنید بررسى« که اند دهفرمو محترم جمهور رئیس که
 کـه  بـود  آمـده  حتّى الذکّر سابق ستون خبر در .»کنید اخراج را او است، کرده صادر
 .است گردیده مطرح کتاب این نویسنده شدن الخروج ممنوع خصوص در شایعاتى گویا

 خبـر  گویـا  کـه  شد مشخّص گونه این کردم جو و پرس کمى دوستان از وقتى    
 را کتاب انتشار مجوّز که کسى اخراج دستور نیز و جمهور رئیس آقاى ناراحتى اظهار
 گمان  که رسید نظرم به نکاتى خبر این خصوص در .دارد صحّت است، کرده صادر
 دارد، فرهنگـى  فعّالیّـت  و زنـد  مى قلم کشور این در که نویسنده یک عنوان به کنم مى
   که است الزم
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 :بپردازم اه آن به

 و فرهنگى مسائل به حد این تا موارد برخى در »خاتمى« آقاى که این از "اوّال    
 آفرینـى  شبه ایجاد موجب تواند مى که کتابى که این از و دارند توجّه کتاب نشر بازار
 دقّـت  و کنکاش است، یافته راه کتاب بازار به مجوّزى چه با و چرا گردد، اذهان در
 .بود متشکّر باید راستى به کنند مى نظر

 که دارد وجود من براى پاسخ بى و دهنده آزار نکته یک میانه این در ثانیا و امّا    
 روشـن  را آن محتـرم  جمهـور  رئیس اگر و نیافتم پاسخى آن براى کردم فکر چه هر

 انتـشار  بـه  کـه  »خـاتمى « آقاى که است این نکته آن و شوم مى متشکّر بسیار نمایند
 مجاهـدین « بـه  موسـوم  سـازمان  هاى چهره برخى علیه!] ؟[دقیق استنادات قدفا کتابى

 دسـتور  صـدور  حدّ تا[ واکنش و نظر دقّت و حسّاسیّت گونه  این »اسالمى انقالب
 باید( و دهند مى نشان خود از )است کرده راصادر کتاب نشر مجوّز که فردى اخراج
 حیثیـت  حفـظ  و مـستدل  و تندمس برخورد ارائه خصوص در حسّاسیّت که کنم تأکید

 همـه  این انتشار به نسبت چرا )است تحسین خور در و واجب و الزم امر اشخاص
 و دروغـین  هـاى  بـافى  داستان با که )ایشان جمهورى ریاست دوران سالهاى در( کتب
 در را بسیارى حقیقى هاى شخصیّت حیثیت رنگارنگ، هاى سازى »عالیجناب« و اساس بى

 رئـیس  المثل فى چرا ندادند؟ نشان واکنشى هیچ دادند قرار حمله و هجوم مورد جامعه
 تریبـون  در هـا  آن اسـم  بردن از که( هایى کتاب ناشر با برخوردى هیچ محترم جمهور
 تـا  گرفته انقالب هاى شخصیّت و مقدّس دفاع میراث از که )کنم مى خوددارى عمومى
 هـیچ  دادنـد  مى قرار اهانت و هحمل مورد رحمانه بى صورتى به را حقیقى افراد حیثیت

 بـود،  کرده صادر را کتاب آن نشر مجوّز که فردى اخراج خواهان و نکردند برخوردى
 نگردیدند؟

 ها آن یک از هیچ که» (ب« و»گ«آقاى هاى دروغ چرا بفهمم توانم نمى راستى به    
   و تشارداردان متعدّدحق هاى چاپ و وسیع تیراژ در)کنند اثبات نتوانستند دادگاه در را
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 به وابسته هاى کتابخانه در را آن هاى نسخه از ردّپایى توان مى نیز کشور هاى کوره ده تا

 را »رفسنجانى هاشمى« آقاى جمله از انقالب بزرگ هاى چهره که یافت دولتى ادارات
 واکـنش  محتـرم  جمهـور  رئـیس  طـرف  از و دهد مى قرار حیثیّت هتک و اهانت مورد

 کتـب  وحـشتناک  بـازار  خـصوص  در نگیرد، صورت قانونى و ادارى دبرخور و رسمى
 داراى حتّـى  و دینـى  مبـانى  در افکنـى  شـبهه  و التقـاط  مروج تئوریک آثار و داستانى
 دارد پرغصّه حکایتى خود که( ها آن نظایر و اسالمى انقالب حقایق تحریف از مواردى

 بـه  امّـا  زیرزمینى ظاهر به بازار نیز و )دارد وجود آن خصوص در بسیار مستندات و
 چـاپ  کتـب  عنوان تحت که اى دینى ضدّ و انقالبى ضدّ هاى دشنام دسترس در راحتى
 چیـزى  دیگـر  گردد مى عرضه ها کتابفروشى در راحتى به گالینگور جلد با گاه و افست
 ارائه به نیازى اگر و مطّلعند آنها از خود جمهور رئیس آقاى کنم مى گمان که گویم نمى
 و کتـب  این از بسیارى اسامى بفرمایند ایشان گاه هر توانم مى هست بیشترى العاتاطّ

 .نمایم تقدیم محضرشان به را دیگر مشابه موارد
  

  :13/11/1381یکشنبه  - توسعه روزنامه از ∗ 
 است پایه بى »اشباح شنود« اسناد 

 »اشـباح  ودشـن « کتـاب  خـصوص  در زهـرا  بوئین مردم نماینده »علیخانى اهللا قدرت«  
 آقـاى  بـه  نـسبت  کـه  آنچـه  مخـصوصا  اسـت  پایـه  بى اکثرا اسنادش کتاب این :گفت

 .دانم مى خوب خیلى را ایشان سوابق چون .است شده نوشته »ها خوئینى موسوى«
 و رسـالت  اسـالمى،  جمهورى آفرینش، هاى روزنامه توسّط روز همین در خبر این[  

 .] شد داده خبرى پوشش نیز انتخاب
  :20/12/1381شنبه  سه - توسعه وزنامهر از 
 علیخانى به »گلپور« پاسخ 

   شده مطلبىدرج پاسخ در »اشباح شنود« کتاب مؤلّف »گلپور رضا:« سیاسى گروه   
  
  
  



  57

  
  
 مبنـى  مجلس در تاکستان مردم نماینده »علیخانى اهللا قدرت« قول از توسعه روزنامه در
 اظهار اى جوابیّه ارسال با »است اعتماد غیرقابل و پایه بى کتاب این اسناد اکثر« اینکه بر

 مقـام  ،)س(امـام  حـضرت  فرمایشات به مستند کتاب صفحات از بسیارى در:« داشت
 جنـاب  براى جدّا و ام کرده نظر ابراز ...و شهدا از برخى جمهورى، ریاست رهبرى،

 .متأسّفم بابت این از »علیخانى«
  

  :13/11/1381یکشنبه  - اعتماد روزنامه از ∗ 
 اشباح شنود کتاب پیرامون گزارش و تبلیغ به انتقاد 
 .گرفت صورت همبستگى حزب سیاستگذارى عالى شوراى رییس توسّط 

 حـزب  سیاسـتگذارى  عـالى  شـوراى  ریـیس  »خبّـاز  محمّدرضـا :« سیاسـى  گروه    
 را اشباح شنود کتاب پیرامون روزنامه این گزارش و همبستگى روزنامه تبلیغ همبستگى،

 خبرنگـاران  جمـع  در وى »اعتمـاد « پارلمـانى  خبرنگار گزارش به .داد قرار نقد مورد
 را دیگر هاى روزنامه در چه و همبستگى روزنامه در چه کتاب این تبلیغ :کرد تصریح
 در مطلبى چاپ به نسبت »سالمى ابراهیمباى« انتقاد خصوص در وى .دانم نمى مناسب
 مـورد  در است قرار و است دموکراتیک کامال همبستگى حزب :گفت کتاب این مورد

 .باشد داشته جلسه امروز مسأله این بررسى
 »سالمى ابراهیمباى« سوى از کنونى زمانى برهه در را اى مسأله چنین طرح وى    
 در .باشد پاسخگو مورد این در باید سالمى باى« آقاى :افزود و داد قرار انتقاد مورد
 محمّد« و »دعایى محمود« ،»نبوى بهزاد« جمله از قالبىان عناصر اشباح، شنود کتاب

 خواستى کیفر کتاب این ظاهرا و اند گرفته قرار تخریب و نقد مورد »ها خویینى موسوى
 .اند داشته مبارزاتى سوابق انقالب در که است افرادى علیه
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  :13/11/1381یکشنبه  - اعتماد روزنامه   از∗
 کتاب مورد در مجلس در مبارزه روحانیون مجمع عضوفراکسیون ،»ىعلیخان اهللا قدرت«

 نادرسـت  و اعتمـاد  غیرقابـل  پایـه،  بى اشباح شنود کتاب اسناد اکثر :گفت اشباح شنود
 چـون  .اسـت  شـده  نوشته »ها خوئینى موسوى« آقاى به نسبت آنچه مخصوصا .است
 نوشـته  کتـاب  ایـن  در هآنچ و دانم مى بهتر ...و خانوادگى لحاظ از را ایشان سوابق
 !] ؟. [است محض کذب شده،

 هاشـمى « آقـاى  مـورد  در ها کتاب این امثال نیز گذشته در متأسّفانه :افزود وى    
 گرفته چاپ مجوّز ارشاد وزارت از دولت همین در و است شده نوشته نیز »رفسنجانى

 .است
  

  :13/11/1381یکشنبه  - اعتماد روزنامه از ∗ 
 » :]مقدّم  پیمان- «  منظر ستون [

 شـاید  »اشـباح  شنود« کتاب موضوع داد، مى مجال شهر شوراى هاى کشى یقه اگر    
 به خواننده ذهن درنگ بى کتاب مطالعه با .دهد اختصاص خود به را هفته توانست مى

 و نفاق خطّ نفوذ استکبار، ازپادوهاى نهادها پاالیش و تصفیه با ارتباط اخیردر هاى بحث
 در امـا  .شـد  مى معطوف مشارکت جبهه و مجاهدین سازمان انحالل و وعیّتمشر عدم
 اتّهامات نسبت یادداشتى در »شریعتمدارى حسین« کیهان، در اى سابقه کم و عجیب اقدام

 بـودن  مرتبط و مستند بر و !!دانست اشتباه را کتاب نظر مورد سیاسیون به غیرمستند
 قبـال  در کیهان موضع و لحن چرا که این .دکر تأکید افشاگرانه پرونده یک در اسناد
 آینـده  در - داشـتیم  سراغ روزنامه از این از پیش آنچه با - است متفاوت کتاب این

 کیهان حتّى که رفته تند اشباح افشاى در آنقدر کتاب نگارنده شاید .شود مى مشخّص
 در کـه  کتـابى  .کنـد  پرداخت خود مجموعه به را آن انتساب هزینه نیست حاضر هم
   انتقاد در »سالمى ابراهیمباى« و دارد منفى موضعى جمهور رییس آن قبال
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 شنود« تبلیغ درج حزب، ارگان روزنامه جدید ومشى همبستگى دبیرکل تند عملکرد به

 .دانست ناپسند اقدامى را روزنامه اوّل صفحه در »اشباح
  :18/12/1381یکشنبه  - اعتماد روزنامه از 
 .کرد دفاع خود ازکتاب اشباح شنود کتاب نویسنده 

 در اشـباح  شنود کتاب پیرامون مختلف افراد نظرات چاپ پى در :سیاسى گروه    
 مطالب برخى به جوابیّه چندین طى مذکور کتاب نویسنده »گلپور رضا« اعتماد، روزنامه
 :است زیر شرح به ها جوابیّه این کامل مشروح .است داده پاسخ

 چـه  )اشباح شنود( کتاب این تبلیغ:« اند کرده تصریح »خبّاز ضامحمّدر«  ـ جناب 1 
 عنوان به  ایشان. »دانم نمى مناسب را دیگر هاى روزنامه در وچه همبستگى روزنامه در
 گردیده اشاره بدان خبر متن در که »همبستگى حزب سیاستگذارى عالى شوراى رییس«

 درج از قبل روزها روزنامه، آن توسّط ها آگهى التّبلیغ حقّ پول که زمانى نیست بد است،
 پـس  نه باشند؛ داشته سانسور و نظر اعمال نویسند، مى قرارداد و گردیده دریافت تبلیغ
 .آن دریافت از

 مـن  وگرنـه  نیـستید  دیگر هاى روزنامه مسئول کرد رحم بنده به خدا آنکه ضمن    
 افکـار  اطّالع جلوى هم جمهور محترم رییس اینکه بویژه .شدم مى مشکل دچار خیلى

 تکثیرکننـدگان  بـه  نـانى  خـدا،  لطـف  بـه  چنـد  هـر  .اند گرفته را کتاب این از عمومى
 .رساندم انقالب میدان دور غیرقانونى

 کـه  است افرادى علیه کیفرخواستى کتاب این ظاهرا« اند فرموده بلیغ اظهار  ـ ایشان 2 
 .»اند داشته مبارزاتى سوابق انقالب در

 بانـد  ،»کـشمیرى  مـسعود « بانـد  ،»کفرائـى  قـدیرى  جـواد « باند ماش منظور اگر    
 مهـدى « بانـد  ،»هاشـمى  منـوچهر « بانـد  ،»زریبـاف  عبّـاس « باند ،(...)» منوچهر«

 بـه  رسیدگى قضایى کیفرخواست مقدّمه کتابم امیدوارم باشد، مى ذلک امثال و »هاشمى
 دارید؟ خوف چرا شما .باشد آنها جنایات و جرایم
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  :است آورده چنین این دیگرى جوابیّه در وى  همچنین  

 اعتماد انتخاب، رسالت، اسالمى، جمهورى هاى روزنامه مسئول مدیران تعالى بسمه    
 .تان مطبوعاتى رسالت انجام در موفّقیّت وآرزوى سالم با .توسعه و

 تحـت  هـاى  روزنامـه  در منتـشره  مطالب به پاسخ در و مطبوعات قانون با مطابق    
 کـه  مبـارز  روحانیون مجمع عضو »علیخانى اهللا قدرت« جناب از نقل به شما مسئولیّت
 !).؟» (است اعتماد غیرقابل و پایه بى )اشباح شنود( کتاب این اسناد  اکثر«اند فرموده
 :رسانم مى عرض به پاسخ، درج جهت
 ى،رهبـر  مقـام  امـام،  حـضرت  فرمایـشات  بـه  مستند کتاب صفحات از بسیارى در«  

 »علیخانى« جناب براى جدّا و ام کرده نظر ابراز ...و شهدا از برخى جمهور، ریاست
 .»متأسّفم

  
  :25/12/1381یکشنبه  - اعتماد روزنامه از ∗ 
 اشباح شنود کتاب نویسنده مجدّد توضیح 

 مـذکور  نویـسنده  اشـباح،  کتـاب  نویـسنده  »گلپور رضا« جوابیّه دو چاپ پى در    
 ادامـه  در »اعتماد« توضیحات و نامه کامل متن .کرد ارسال روزنامه به را توضیحاتى

 :آید مى
 اعتماد روزنامه مسئول مدیر 

 روزنامـه  در منتشره مطالب پیرامون بنده جوابیّه دو درج از تشکّر و سالم ضمن    
 تذکّر دو از پس که شدم متعجّب خود سوّم جوابیّه چاپ عدم از شما، مسئولیت تحت
 را خود دالیل )مطبوعات قانون23ماده   با مطابق( آن نشر بر تاکید جهت دامجدّ ذیل،
 :شمارم مى بر

 زهـره « شـوهر » (کفرانـى  قـدیرى  جـواد  بانـد « بنـده  جوابیّـه  در :اوّل تـذکّر     
 آن اشتباها که بود اشاره مورد خلق منافقین سازمان عناصر از دو  هر » )...عطریانفر

    درج »کفرایى« را
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 .بودید کرده
 حـضور  کننـده  هماهنـگ  بعـدا  و نـوژه  کودتاى کلیدى عامل شهرت :دوّم تذّکر    

 را »قربـانیفر « یعنـى  تهران در اسراییلى »نیر امیرام« و امریکایى »فارلین مک رابرت«
 بوده سهو روى از امیدوارم که اید گذاشته نقطه سه آن جاى به و داده قرار پرانتز داخل
  » .قربانیفر منوچهر باند:«بفرمایید تصحیح(...)» منوچهر« اندب جاى به لطفا .باشد

 یک« مطلب از بخشى به پاسخ در که بنده اصلى جوابیّه درج عدم مورد در امّا    
 ارسال� 13/11/81یکشنبه  مورّخ منتشره تان روزنامه »منظر« ستون مندرج »داغ هفته
 درج از بنده جوابیّه دریافت از پس نوبت چهار یعنى لحظه این تا متأسّفانه بودم، کرده
 الـزام  پیگیرى در را خود قانونى حقّ آن نشر عدم صورت در .اید نموده خوددارى آن

 .دانم مى محفوظ پاسخ، درج به قضایى
 »گلپور رضا - «  شما سربلندى امید                                                     به    

 »اعتماد« توضیح 
 مـورد  جوابیّـه  درج عدم در قایلیم، افراد پاسخگویى حقّ براى که احترامى تمام ا ـ ب1

 .نداشت وجود تعمّدى گونه هیچ نویسنده اشاره
 امـضا شـده   »گلپـور « آقاى جناب  توسّط13/12/81تاریخ  با که دیگرى نامه  ـ در 2

 ه اسـت کـه  اشاره گردید »شریعتمدارى حسین« و کیهان روزنامه به دوّم جوابیّه به است
 نرسـیده  اعتمـاد  روزنامـه  سیاسـى  گـروه  بـه  دالیلـى  به بنا مذکور جوابیه متن متأسّفانه

 ] ؟. [!است
 تا کنم مى ارسال ضمیمه به را کیهان به دوّم جوابیّه:« است آمده مذکور نامه در    
 ایـشان،  نظر مورد سیاسیون به اتّهامات توجیه در کتابم، دانستن غیرمستند شوید، متوجّه
 موارد و بنده حقّانیّت سند فوق، سانسور اعمال در کیهان عجیب موضع و بوده اشتباه

 .»است اشباح شنود کتاب در مطروحه
   قانون طبق جوابیه، آن کامل متن ارسال صورت در که شویم مى یادآور پایان در    
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 .هستیم آن انعکاس به حاضر مطبوعات
 دفتر در حضور با� 26/12/1381دوشنبه  روز نىیع جوابیّه، این درج روز فرداى[ 

 که نمودم تقدیم اعتماد سردبیر به را کیهان به خود هاى جوابیّه کامل متن اعتماد روزنامه
 .] نگردیدند منعکس تاکنون متأسّفانه

  :26/12/1381دوشنبه  - توسعه روزنامه از 
 » !گلپور« هاى فعّالیّت از اخبار ترین تازه 
 استسی از کوتاه 

 عدالت صداى روزنامه در اش جوابیّه چاپ خاطر به »اشباح شنود« کتاب نویسنده    
 بـا  »گلپور رضا.« کرد انصراف اعالم نشریّات این علیه شکایتش پیگیرى از اعتماد و

 صداى روزنامه در ام جوابیّه اخیر روزهاى در چون :کرد اعالم1410شعبه   در حضور
 ایـن  الـزام  قرار صدور به نسبت دادگاه در حضور از پس شد منتشر اعتماد و عدالت
 صداى در هنوز ام جوابیّه یک البته :افزود وى .کردم رضایت اعالم دادگاه توسّط نشریّه
 و کیهان روزنامه به نسبت خود قضایى پیگیرى بر همچنین و است نشده چاپ عدالت
 شـنود « شـاکى  هاى ىپیگیر جریان در که وى .هستم باقى شده ذکر هاى روزنامه دیگر
 موکول دیگر جلسه به تحقیق جلسه که شد یادآور بود، شده حاضر دادگاه در »اشباح
 در آنچـه  خـاطر  به نگار روزنامه چند از :کرد نشان خاطر حال عین در و است شده

 .ام کرده شکایت اعالم تهران دادگسترى به اند، داده نسبت من به هایشان مصاحبه
 .] گردید منتشر نیز جوان روزنامه توسّط روز همین در یترضا اعالم خبر این[ 
  

  :14/11/1381دوشنبه  - یزد آفتاب روزنامه از ∗ 
 »اشباح شنود« کتاب آورى جمع 

   صاحبنظران از بسیارى منفى هاى واکنش پى در شد شنیده مجلس راهروهاى در    
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 آورى جمـع  به اطّالعات ارتوز اشباح، شنود کتاب محتواى مورد در سیاسى مقامات و

 .است کرده اقدام بازار از کتاب این هاى نسخه
  

  :14/11/1381دوشنبه  - حریم نامه هفته از ∗ 
 نویسندگان با دولت برخورد دوگانگى از سیاسى محافل انتقاد 

 محافـل  برخـى  انتقـاد  »اشـباح  شـنود « کتاب انتشار از پس دولت شدید واکنش    
 .است داشته همراه به را سیاسى
 پرده پشت سیاسى هاى جریان از برخى به معتبر اسنادى ارایه با اشباح شنود کتاب    
 .است داشته گذرا اى اشاره
 مطبوعاتى محافل و جامعه سطح در متفاوتى هاى واکنش کتاب، این انتشار پى در    
 نسبت و احضار را کتاب ناشر واکنش، نخستین در ارشاد وزارت .آمد پدید سیاسى -
 بـراى  رسمى مجوّز ارایه از پس .کرد وجو پرس وى از کتاب این انتشار چگونگى به

 جملـه  از خـود  داخلـى  عوامـل  سوى به را خود واکنش ارشاد شده، یاد کتاب انتشار
 .است کرده معطوف کتاب »بررسى سر« و »بررس«

 داشـته  ههمـرا  بـه  را هـایى  واکنش نیز دولت هیأت در کتاب این انتشار همچنین    
 ابـراز  کتاب این مجوّز صدور از آشکارا »خاتمى« االسالم حجت که اى گونه به .است

 !است شده آن مجوّز کننده صادر فرد اخراج خواستار دستورى طىّ و کرده ناراحتى
 تنها که - کتاب نویسنده شدن الخروج ممنوع بر مبنى نیز اخبارى حال همین در    
 پخش - است داده انتشار مقدّمه بدون کتابى حتّى و  داده قرار هم کنار در را اسنادى
 !است شده

 هاى ماه طى که گیرد مى صورت درحالى کتاب این انتشار به نسبت شدید واکنش    
 انـد،  شـده  منتـشر  ارشـاد  وزارت مجوّز با که اخالقى ضدّ و مبتذل کتب انتشار گذشته

   از توجّهى کمترین امّا انگیختبر مطبوعاتى فرهنگى، محافل سطح در را انتقاداتى
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 کتـب  دوبـاره  بررسـى  حتّى و انتقادات این به »خاتمى« شخص و دولت هیأت سوى
 !نشد منتشره
 اخالقى ضدّ و مبتذل هاى کتاب از فهرستى توان مى دولت هیأت تمایل صورت در    

 .کرد منتشر را
  

  :14/11/1381دوشنبه  - جوان روزنامه از ∗ 
 پاسخ بى و دهنده ارآز نکته یک 

 ونیـز  »اشباح شنود« کتاب انتشار از جمهور رییس آقاى ناراحتى اظهار خبر گویا    
 یک اما .دارد صحّت است، کرده صادر را کتاب انتشار مجوّز که کسى اخراج دستور
 خاتمى آقاى که است این نکته آن و دارد وجود من براى پاسخ بى و دهنده آزار نکته
 گونه این مجاهدین سازمان هاى چهره برخى علیه دقیق استنادات فاقد کتابى انتشار به که

 هـاى  سال در که کتب همه این انتشار به نسبت چرا دهند، مى نشان خود از حسّاسیّت
 حمله و هجوم مورد جامعه در را بسیارى هاى شخصیّت حیثیت ایشان جمهورى ریاست

 بـازار  خـصوص  در :افـزود  »قـدس « هنویـسند  ندادنـد؟  نشان واکنش هیچ دادند قرار
 و دینـى  مبانى در افکنى شبهه و التقاط مروّج تئوریک آثار و داستانى کتب وحشتناک

 .گویم نمى چیزى انقالب حقایق تحریف حتى
  

  :15/11/1381شنبه  سه - همشهرى روزنامه از ∗ 
 انتقاد و حمایت 

 به ارشاد وزیر از ورىجمه رئیس »خاتمى محمّد« سیّد شد شنیده که حالى در    
 حـسین « حتّـى  و کـرده  انتقـاد  »اشـباح  شـنود « کتـاب  بـه  انتشار مجوّز اعطاى خاطر

 »دشـمنان  سوءاسـتفاده  سـاز  زمینـه « را کتـاب  این »کیهان« مسئول مدیر ،»شریعتمدارى
   اعتراض کتاب این در اسالمى چپ هاى چهره برخى علیه سازى پرونده و دانسته
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 این:« است نوشته اشباح شنود درباره خود اخیر شماره در »شما« نشریه!] ؟. [کرد
 موجب است، شده نایاب آن اوّل چاپ و آمده عمل به آن از زیادى استقبال که کتاب
 »آغـاجرى  هاشـم « ماجراهاى ترور، بازى نظیر هایى کتاب .است گردیده اى عدّه هراس

 هـاى  حرکـت  پنهـان  زوایـاى  از بـسیارى  اسـت  توانسته اشباح شنود کتاب اخیرا ...و
 کـه  اسـت  ذکر شایان .نماید فاش امنیّتى و اطّالعاتى دیدگاه از را طلبى اصالح مدّعیان

 تبلیغاتى آگهى چاپ به نسبت اى زنجیره روزنامه چند گردانندگان گذشته هفته چند در
 هاى آگهى پذیرش از کتاب این محتواى از آگاهى از پس ولى اند کرده اقدام کتاب این

 .»اند نموده خوددارى مجدّد
  :15/11/81شنبه  سه - اعتماد روزنامه از 
 کند نمى شرکت همبستگى فراکسیون جلسات در »سالمى باى«

 حـزب  عـالى  شـوراى  نشست از »سالمى ابراهیمباى حیدر غالم:« سیاسى گروه    
  .داد خبر منظور این به تلفیق کمیسیون تشکیل و شوراها انتخابات مورد در همبستگى
 آقایـان  از مرکب تلفیقى کمیته :گفت وى »اعتماد« پارلمانى خبرنگار گزارش به    

 بـه  »خبّـاز « آقـاى  و انتخـاب  »امـانى « خانم و »توکلّى« ،»آبادى صالح« ،»چمنى راه«
 به »خانى تقى« دکتر و دبیرکل عنوان به »اصغرزاده« حزب، عالى شوراى رییس عنوان
 .هستند کمیته عضو نیز بازرسى رییس عنوان
 دوّم گروههاى با اتئالف و لیست در تغییر هرگونه کمیته این :کرد تصریح وى    

 شـوراى  برجـسته  اعـضاى  عنوان به نفر15نام   نهایت در و کند مى بررسى را خردادى
  .کرد خواهد اعالم را متخصّصین و حزب عالى

 از تبلیغ در ستگىهمب حزب روزنامه عملکرد مورد در خود نامه خصوص در وى    
 حتّـى  و نکـرده  تأیید را کتاب این تبلیغ اعضا، از یک هیچ :گفت اشباح شنود کتاب

  .دانست موهوم را آن تبلیغ نیز دبیرکل
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 را آن علّت و داد خبر همبستگى فراکسیون جلسات در شرکتش عدم از »سالمى  باى«

 .کرد عنوان فراکسیون رییس و رییسه هیأت نداشتن قبول
 خبـرى  پوشـش  نیـز  انتخاب روزنامه توسّط تاریخ همین در »سالمى باى« اظهارات[ 
 .]است  شده داده
   
  :16/11/1381چهارشنبه  - بازتاب )اینترنتى( سایت   از ∗
 شد تهدید  هم »شریعتمدارى حسین«

 نقـد  بـه  که کیهان  روزنامه در »شریعتمدارى حسین« از یادداشتى چاپ پى در    
 کتـاب،  ایـن  نویـسنده  »گلپـور  رضا« گذشته چهارشنبه بود، پرداخته اشباح شنود کتاب
 درج از خـوددارى  هفتـه  یک از پس کیهان .کرد ارسال کیهان روزنامه براى اى جوابیّه
 از اصـالحات  برخـى  انجـام  بـه  منوط را جوابیّه انتشار کوتاهى خبر در امروز جوابیّه،
 حـسین « اخیـر،  روز چند طىّ شود مى گفته حال همین در .است کرده نویسنده سوى

 تهدید کتاب این حامیان سوى از بار چندین کیهان روزنامه مسئول مدیر »شریعتمدارى
 ها شبنامه این از برخى در .است شده پخش وى منزل اطراف در هایى شبنامه و گردیده

 .است شده تهدید فیزیکى برخورد به جوابیّه چاپ عدم صورت در »شریعتمدارى«
  :16/11/1381چهارشنبه  - الحسین یالثارات نامه هفته از ∗ 

 برخـى  چرا .باشید داشته »اشباح شنود« کتاب درباره توضیحى است ممکن اگر    
 هستند؟ کتاب این توزیع و چاپ مخالف دیگر وگروهى موافق

 کرج » - ناظریان فرهاد                                       « 
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  :16/11/1381چهارشنبه  - رسالت روزنامه زا
 »فرشیدى محمود - «  مشو غافل عمل مکافات از 

 که شد موسوم انتخاباتى هاى رقابت تبلیغات در جدید اى  ، شیوه1376�سال   از    
 تبلیغات بودن جدید رمز .شمارند برمى خرداد دوّم جریان فراست نشانه را آن ها بعضى
 بدبینى یعنى بود، دشمن و دوست برابر در مرسوم راهکارهاى دنکر جابجا جریان، این
 بـه  را خـود  جـاى  شـود،  اعمال بیگانگان برابر در باید طبیعى طور به که سوءظنى و

 عـواملش  و دشـمن  بـه  دینى مبانى براساس که کسانى و داد ظن حسن و بینى خوش
 بـه  وسیعى تبلیغات و شدند »توطئه توهم« بیمارى به ابتالى به متّهم داشتند، سوءظن

 دشمنى طبعا و گردد ترسیم دوستانه انسان و پاک اى چهره دشمن از تا شد گرفته کار
 .ترند داشتنى دوست هم خودش از عواملش !خوبى این به

 بشرى دستاوردهاى و فنون تمام کارگیرى به جدید، تبلیغات سکه دیگر روى اما    
 شـامل  ایرانیـان،  همـه  بـراى  ایران شعار ود،ب داخلى رقباى علیه روانى، جنگ زمینه در

 هر و !طلبان انحصار و راستگرایان کاران، محافظه اصطالح به بلکه شد نمى داخلى رقباى
 تـر  تمـام  چـه  هر شدّت با باید بود نیامده در حاکم جریان تصرّف به هنوز که نهادى
 بتواند حاکم جریان نظام پیاده تا گرفت مى قرار روانى جنگ سوءو تبلیغات بمباران مورد

 .کند فتح نیز را باقیمانده سنگرهاى خود تعبیر به
 کـشورهاى  همـواره  تـاریخ،  طـول  در و نیـست  جدیدى کشف البتّه روانى جنگ    

 بـه  اسـت  جدیـد  کـه  آنچـه  انـد،  کـرده  مـى  استفاده یکدیگر علیه روش این از متخاصم
 چه اگر .است نتخاباتىا و سیاسى رقیب علیه و کشور داخل در روانى جنگ کارگیرى

 دوران در امّـا  اسـت،  شـده  تر تحرّک کم حاکم، جناح روانى جنگ تخریبگر تانک اینک
 توطئه، تئورى براساس که نبود روزى حاکم جریان به وابسته نشریّات تانک، این تحرّک

 دامنـه  حتـى  .ندهنـد  قـرار  اتّهام مورد را اسالمى جمهورى نظام ونهادهاى ها شخصیّت
   کشیده نیز »خمینى امام« ساحت به نظام، ارکان بردن سؤال زیر و کنىاف تردید
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 مهمالتى فرانسه، سابق جمهور رییس زبان از اى زنجیره هاى روزنامه از یکى حتّى و شد
 آن اظهار جرأت نیز جمهوریش ریاست زمان در و خودش کشور در نامبرده که نوشت

 . (!) نداشت را جسارت
 و عمـل  اصـل  سیاسـى،  رقبـاى  علیـه  روانـى  جنـگ  کـارگیرى  به طرّاحان شاید    
 قانون شاید و بودند کرده فراموش را توفان درویدن و باد کاشتن روایت و العمل عکس

 :که بودند نشنیده شاعرانه بیانى در و لطیف گونه این را طبیعت مکافات
 آفات ز ایمن مشو کردى بد        چو 

 مکافات را طبیعت شد واجب          که                            
 گذرگاه در دیدم خویش چشم        به 

 راه مرغکى مورى، جان بر زد                                      که
 نپرداخت منقارش صید، از        هنوز 

 ساخت او کار آمد دیگر مرغ                                      که
 شود، حاکم سیاسى هاى رقابت بر توطئه توهّم فضاى اگر دادند مىن احتمال لذا و    
 روانى جنگ آنان، از جنگ این دروس فراگرفتن با کسانى که رسید خواهد فرا روزى

 دوّم شـده  شـناخته  هاى چهره و گردانندگان بعضى و گیرند کار به آن طراحان علیه را
 !] ؟. [کنند متهم تخیان و توطئه به نشریّات و کتاب دنیاى در را خرداد
 منتشر اسالمى ارشاد وزارت مجوّز با) 2(» اشباح شنود« عنوان تحت کتابى اخیرا    
 آلود توهّم فضاى از متاثّر کتاب، نویسنده .کند مى تعقیب را هدفى چنین که است شده
 با کند، ارایه مستقیم طور به را خویش نظریّه آنکه بى است کوشیده خرداد، دوّم از پس
 ها مصاحبه و است بیگانه منابع از بعضا که ها قول نقل از اى مجموعه دادن قرار هم ارکن
 از تـن  چنـد  مـشکوک  شخـصیّت  دربـاره  را خـود  نظریّـه  آن، امثال و جراید بریده و

 ]؟. [ !!کند ارایه خرداد دوّم احزاب مادر سازمان نیز و خرداد دوّم عالیجنابان
   داردکه ازآن حکایت آمد، عمل به کتاب این اوّل چاپ از که اى گسترده استقبال    
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 بـه  حـدودى  تـا  را جامعـه  فضاى است توانسته روانى، جنگ طرّاحان و حاکم جریان
 پـذیرش  درنتیجه و سازد مبتال داخلى، هاى دررقابت مدار توطئه بینش و سوءظن بیمارى

 را کـشور  مـسووالن  و اهـ  شخـصیّت  که اى نظریّه هر اند یافته آمادگى اى عدّه بینش، این
 سماجتى و سکوت رغم على - ارشاد وزارت شود مى شنیده البتّه .بپذیرند را سازد متّهم
 آن دوّم چـاپ  براى مجوّز ازصدور .دهد مى نشان ضدّانقالب کتب انتشار برابر در که

 صـدور  دلیل به را ارشاد وزیر نیز محترم جمهور رییس و است کرده خوددارى کتاب
 امـر  مـسووالن  شناسـایى  خواستار و داده قرار بازخواست مورد کتاب این شارانت مجوّز
 .است شده

 در نظـام  کـارگزاران  برائت بر را اصل باید ارزشمدار تحلیلگران که است روشن    
 روانى جنگ کارگیرى به و قراردهند خیانت، و توطئه و بیگانه به وابستگى اتّهام زمینه

 بـه  تمـسک  عـدم  اگر حتّى دانند مى خالف داخلى رقابتهاى و انتخاباتى تبلیغات در را
 اخبارى اما شود، انتخاباتى مبارزات در نیروها این موفّقیّت عدم به منجر اى شیوه چنین
 از یکـى  مطالبـات  درباره تبلیغات با نفر چند شدن گم درباره  نماینده120نامه   نظیر

 سیاسـیون  برخـى  هـم  هنـوز  که دارد آن از حکایت آن، امثال و آزادى نهضت عناصر
 کـه  انـد  نبـرده  پـى  واقعیّـت  این به اند، نگرفته درس تجربیّات از که خرداد دوّم افراطى
 و آورد خواهـد  دنبال به را مشابه هاى العمل عکس سیاسى، رقباى برابر در روانى جنگ

 نیـست  کس هیچ نفع به که اى، هسته و میکروبى و شیمیایى سالح کارگیرى به همچون
 هیچ نفع به نه و است مردم نفع به نه کشور، داخل در نیز روانى سالح کارگیرى به

 .گروهها و احزاب از یک
 کند مى زنده را آفریدند وحدت سایه در ایران مردم که اعجازى خاطره فجر، دهه    

 اسـت  امیـد  صـمیمى،  و یکرنـگ  فـضاى  آن به بازگشتن براى است مناسبى فرصت و
 شفاف جهت در ایّام این از گیرى بهره با محترم جمهور رییس خصوصا قوّه سه روساى
   خویش سهم به توهّم ابرهاى ساختن پراکنده و کشور سیاسى فضاى کردن
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 در بینى خوش ایجاد جهت در باقیمانده سال دو یکى طىّ جمهور رییس و کنند تالش
 هـاى  شخـصیّت  بـه  آمیـز  توطئه نگاه نظریّه با مقابله و کشور مسووالن به نسبت مردم

 .بردارد اساسى هاى گام کشور، مسووالن و سیاسى
 :پاورقیها 
 23/6/77 » ژیکاردستن « با مصاحبه -  ـ توس1 
 کلیدر  انتشارات » -گلپور رضا«  ـ نوشته2 

  :17/11/1381شنبه  پنج - اعتماد روزنامه از ∗ 
 دکن مى پیگیرى را اعضایش به اتّهام ایراد دولت :دولت سخنگوى 

 مخالفـت  از پـس  »شنوداشـباح « کتاب آورى جمع خبر همچنین »زاده رمضان...«  
 وزارت :داد توضـیح  وى .کرد تکذیب را اطّالعات وزارت سوى از آن با »خاتمى«

 اقدام کتاب آورى جمع به نسبت قضایى دستور با و قوانین چارچوب در فقط اطّالعات
 .ندارد وجود قضایى دستور هیچ اخیر مورد در امّا کند مى

 صـداى  اقتـصادى،  نـو  حیـات  جم، جام هاى روزنامه توسّط روز همین در خبر این[  
 .] شد داده خبرى پوشش نیز اقتصاد جهان و قدس همبستگى، یزد، آفتاب عدالت،
  :17/11/1381شنبه  پنج - بازتاب خبرى )اینترنتى( سایت از ∗ 
 »شریعتمدارى«  به  »گلپور« نشده منتشر جوابیه 

 :گفت »بازتاب« خبرنگار با وگو گفت در اشباح شنود کتاب نویسنده »گلپور رضا«  
 عـدم  در »شـریعتمدارى « آقـاى  موضـع  »کیهان« سرمقاله عجیب مطالب به توجّه با«

 حـسین « از اسمى جا هر که هستم راضى بنده .نشد تعجّبم باعث بنده، جوابیّه چاپ
 کـه  اى جوابیّـه  در بنـده  مطالـب  بـاقى  ونچـ  کنند؛ چین نقطه را آن آمد، »شریعتمدارى

   وى سرمقاله مطالب نقد در کردم، تقدیم »کیهان« دفتر به بعد روز صبح در بالفاصله
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 آن درج از نظام مسئولین و اشخاص برخى آبروى حفظ دلیل به که ایشان .است بوده

 ارائـه  بنده جوابیّه رد که جدیدى اطّالعات تنها که اند نکرده اعالم اند، ورزیده خوددارى
 .است »شریعتمدارى« آقاى خود ارتباطات و سوابق به مربوط بود، شده
 مـورد  در ایـشان  اظهارنظر با رابطه در »خاتمى« آقاى از همچنین :افزود »گلپور«  
 اظهارات درمورد دهد نمى اجازه خود به ایشان اگر مندم، بسیارگله »اشباح شنود« کتاب
 هزار کتاب مطالعه بدون چگونه بدهد، نظر آن مطالعه و ررسىب بدون کنگره در بوش
نویـسنده    یـک  بـراى  نبایـد  ایـشان  آیـا  کنـد،  مى رد را کتاب این اشباح، شنود اى صفحه
 منتشر جوابیّه کامل متن »شود قابل بیان حق و احترام بوش، اندازه به ایرانى ساله25
 ...بخوانید مقاالت ستون در را »شریعتمدارى« به »گلپور« نشده
  :18/11/1381جمعه   - همشهرى روزنامه از ∗ 
 آمدند گردهم  دوباره منصورون 

 برگزار دفاع صنایع سازمان در گذشته شنبه پنج که »منصورون« شهداى گردهمایى    
 ازهفـت  یکـى  »منـصورون « گروه .شد رو روبه مختلف هاى طیف استقبال با بود، شده

 .دادند تشکیل را اسالمى انقالب مجاهدین سازمان انقالب، از پس که بود گروهى
 جانشین »ذوالقدر محمّدباقر« تهران، سابق شهردار »الویرى مرتضى« جلسه این در    

 از »رشـید « سـردار  مجلـس،  دوّم رئـیس  نایـب  »نبـوى  بهـزاد « سـپاه،  کـلّ  فرماندهى
 .اشـتند د حضور کشورى و لشکرى مقامات دیگر از چند تنى و سپاه ارشد فرماندهان
 خاصّى سیاسى بردارى بهره نباید شهدا این از که مراسم این برگزارکنندگان تأکید علیرغم
 بـا  دیگـر  برخى و راست موضع از مراسم در کنندگان شرکت از برخى گیرد، صورت

 جوانان، نقش که بودند باور این بر مراسم این برگزارکنندگان .کردند صحبت چپ نگاه
 و شده کمرنگ روزها این در انقالب گیرى شکل در مؤثّر روحانىغیر افراد و دانشجویان

   شده خالصه خاص گروه یک به انقالب زحمات و دستاوردها همه
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 صـورت  بـه  کـه  آنچـه  از غیر دیگر نیروهایى حضور دادن نشان براى بنابراین .است
 قبـل  ىهـا  سـال  بـا  امسال مراسم این اما .شد برپا مراسمى چنین شده، برگزار رسمى
 و دفاع وزارت به وابسته دفاع صنایع سازمان در آن برگزارى .داشت چشمگیر تفاوت

 هـدف  بـا  کـه  هـا  سخنرانى برخى از نگرانى ابراز طور همین و مسلح نیروهاى پشتیبانى
 ابـراز  طـور  همـین  و شـد  اسـتفاده  خاص جناح یک براى شهدا این دادن قرار وسیله

 ازجملـه  انـد،  کـرده  بیـان  »اشباح شنود« کتاب!] ؟[اندرکاران دست که آنچه با مخالفت
 سـوى  بـه  دوباره راهى« مراسم این اصلى شعار .بود مراسم این هاى ویژگى ترین مهم

 یـاد  آن، ذکر با مراسم در کنندگان شرکت که بود »صادق صبح صبح، سوى به آینده،
 خانه در سممرا این قبل، هاى سال در داشتند، گرامى را منصورون شهداى از تن هفت

 .شد مى برگزار شهدا این بازماندگان
  :18/11/1381جمعه  - همشهرى روزنامه از ∗ 
 شد تهدید  هم »شریعتمدارى  حسین«

 نقـد  بـه  کـه  کیهان روزنامه در »شریعتمدارى حسین« از یادداشتى چاپ پى در    
 کتـاب،  ایـن  نویـسنده  »گلپـور  رضا« گذشته چهارشنبه بود، پرداخته اشباح شنود کتاب
 درج از خوددارى هفته یک از پس  کیهان .کرد ارسال کیهان روزنامه براى اى جوابیّه
 ازسوى اصالحات برخى انجام به منوط را جوابیه انتشار کوتاهى خبر در امروز جوابیّه،
 اخیر، روز چند طىّ که داد خبر »بازتاب« سایت حال همین در .است کرده نویسنده

 ایـن  حامیـان  سـوى  از بـار  چندین کیهان روزنامه مسئول یرمد »شریعتمدارى حسین«
 از برخى در .است شده پخش وى منزل اطراف در هایى شبنامه و گردیده تهدید کتاب
 تهدیـد  فیزیکـى  برخورد به جوابیّه چاپ عدم صورت در »شریعتمدارى« ها شبنامه این
 .است شده
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  :19/11/1381شنبه  - عدالت صداى روزنامه   از ∗
 »شریعتمدارى«  به  »گلپور« نشده منتشر جوابیّه 

 با :گفت »بازتاب« خبرنگار با وگو گفت در شنوداشباح کتاب نویسنده »گلپور رضا«  
 چـاپ  عـدم  در »شریعتمدارى« آقاى موضع »کیهان« سرمقاله عجیب مطالب به توجّه
 حـسین «از اسـمى  جـا  هـر  کـه  هـستم  راضـى  بنـده  .نـشد  تعجّـبم  باعث بنده جوابیّه

 کـه  اى جوابیّـه  در بنـده  مطالـب  بـاقى  چـون  کنند؛ چین نقطه را آن آمد، »شریعتمدارى
 وى سـرمقاله  مطالب نقد در کردم تقدیم »کیهان« دفتر به بعد روز صبح در بالفاصله

 آن ازدرج نظام مسئوالن و اشخاص برخى آبروى حفظ دلیل به که ایشان .است بوده
 ارائـه  بنده جوابیّه در که جدیدى اطّالعات تنها که اند نکرده اعالم اند، ورزیده خوددارى

 .است »شریعتمدارى« آقاى خود ارتباطات و سوابق به مربوط بود، شده
  :21/11/1381دوشنبه  - توسعه روزنامه از ∗ 
 سیما و صدا جوان صاحبنظر 

 که شد مشخّص اشباح شنود کتاب نویسنده »گلپور رضا محمّد« عکس انتشار با    
 یـک  عنـوان  بـه  انقالب درباره سیما و صدا هاى برنامه سلسله در گذشته هفته در وى

 .است شده ظاهر تلویزیون در نوبت چند در صاحبنظر،
  :20/12/1381 –توسعه  روزنامه به محقّق جوابیّه از 
 شأنه تعالى بسمه 
 توسعه روزنامه مسئول مدیر 

 روزنامـه  در منتشره مطلب پیرامون طبوعات،م قانون با مطابق بدینوسیله .سالم با    
دوشنبه      شماره مندرج » - سیما و صدا جوان صاحبنظر« عنوان با شما مسئولیّت تحت
 :گردد مى ارسال صفحه، همان در چاپ جهت ذیل  پاسخ- 21/11/81
   سیاسى بخش مسئول به خود کتاب مستقیم تقدیم از ماه یک از پس اینکه«  
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 از ام مصاحبه پخش و کرده قید »محمّدرضا« غلط به را بنده نام حتّى هنوز انت روزنامه
 حتّـى  کـه  دهد مى نشان شمرید، برمى هویّتم تشخیص عامل را اسالمى جمهورى سیماى

 روى بنده مشخّصات و عکس چون اند نپرداخته اشباح شنود کتاب در تدقیق به بار یک
 »گلپور رضا.« رتشکّ با .بود آمده کتاب کاور روى و جلد
  :24/1/1381یکشنبه  - توسعه روزنامه علیه محقّق شکایتنامه از 
 شأنه تعالى بسمه 
 دولت کارکنان قضایى مجتمع محترم ریاست 

 گلپور رضا« اینجانب جوابیّه درج از توسعه روزنامه که آنجا از .سالم با    
دوشنبه  خهمورّ در مندرج مطلب به اشباح شنود کتاب نویسنده »چمرکوهى

 تلفنى و حضورى پیگیرى چندبار از پس نهایتا و ورزیده  خوددارى21/11/1381
 خبررسانى و خبر حرفه بر حاکم وجدان و مطبوعات قانون وبرخالف صراحتا بنده،
 خواهى مى و توانى مى که کارى هر و کرد نخواهیم چاپ را پاسخت« :داشته اعالم
 درج به فوق نشریّه الزام تقاضاى مطبوعات انونق23مادّه   با مطابق ؛...»بده انجام

 .است نامه شکایت این ضمیمه نیز ام جوابیّه و روزنامه خبر متن .دارم ام جوابیّه
 حق احقاق امید                                                                                    به    

 »گلپورچمرکوهى رضا                                          « 
                                                                                     یکشنبه     

24/1/1381  
  

  
  :21/11/1381دوشنبه  – حریم نامه هفته از ∗ 
 » !اشباح شنود« کتاب آورى جمع 

 مقامـات  و صـاحبنظران  از یارىبـس  متفاوت هاى واکنش پى در است شده شنیده    
 هـاى  نسخه آورى جمع به اطّالعات وزارت اشباح، شنود کتاب محتواى مورد در سیاسى

 .است کرده اقدام بازار از کتاب این
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  :26/11/1381شنبه  - یزد آفتاب روزنامه   از∗
 کند یامق کاریکاتور یک خاطر به تنها و باشد ساکت نباید قم » :حسینیان اهللا  روح«

 اشـباح،  شـنود  کتـاب  به اشاره با ]اسالمى انقالب اسناد مرکز رئیس» [ حسینیان«  
 شده نوشته انقالب اسناد مرکز و من توسّط کتاب این که اند شده مدّعى اى عدّه :گفت
 کپى چاپ، از قبل تنها و ام نداشته اطّالعى کتاب این از "اصال بنده که حالى در است،

 شـما،  وقتـى  :گفت وى .داد نخواهند چاپ مجوّز کتاب این به مگفت و دیدم را آن
 ایـن  و شود پیدا هم دیگرى آدم یک که دادید نمى احتمال نوشتید مى اشباح تاریکخانه
 رئیس از انتقاد ضمن وى .اشباح شنود نام به بنویسد کتابى و کند شنود را تاریکخانه
 وظایف که دولتى هیأت شد، نوشته اشباح شنود کتاب این که همین :گفت جمهورى

 ارتباط در خاتمى آقاى و کرد بحث کتاب این با رابطه در و آمد دارد برعهده مهمّى
 دهد مى دستور خود اطالعات وزیر به و کند مى توبیخ را خود ارشاد وزیر کتاب، این با

 .کند پیگیرى را موضوع این
  :30/11/1381چهارشنبه  - روز سیاست روزنامه از ∗ 
 روزنامه یک از »گلپور رضا« یتشکا 

 کتـاب  ایـن  مؤلّـف  »گلپـور  رضـا « »اشـباح  شنود« کتاب نویسنده سیاسى گروه    
 انتشار عدم با وقتى امّا فرستاد کیهان مسئول مدیر »شریعتمدارى حسین« براى پاسخى
 .کرد شکایت کیهان از شد مواجه پاسخ
  هـا، »خـوئینى  موسـوى  محمّـد « مـدارکى  و اسـناد  ارایه با اشباح درشنود گلپور    

 ارتباط به را خرداد دوّم امنیّتى سیاسى هاى ازچهره گروهى و »تهرانى ]قنبرى[خسرو«
 اسناد یادداشتى طى کیهان مسئول مدیر اما .کرد متّهم جاسوسى و بیگانگان با غیرقانونى

 .دانست ناکافى اتّهاماتى چنین اثبات براى را اشباح شنود مدارک و
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  :30/11/1381چهارشنبه  - عدالت صداى روزنامه  از ∗
 رود مى مطبوعات دادگاه به » شریعتمدارى«

 روزنامـه  مـسئول  مـدیر  ،»شریعتمدارى حسین« از »اشباح شنود« کتاب نویسنده    
 .کرد شکایت دادگاه به خود جوابیّه درج عدم دلیل به کیهان
 :افـزود  فـوق  مطلـب  ماعـال  ضـمن  »بازتـاب « بـا  گفتگـو    در »گلپـور  رضـا «  
 بنـده  .بـود  پرداختـه  »اشـباح  شنود« کتاب نقد به مفصّلى سرمقاله در »شریعتمدارى«

 از روزنامـه  این متأسّفانه اما کردم، ارسال کیهان به آن انتشار فرداى را، مقاله آن پاسخ
 لحاظ به که کرد منتشر توضیحى هفته، یک گذشت از پس و کرد خوددارى آن درج

 جوابیّـه  کیهـان،  توضـیح  از پـس  من .نیست پذیرفتنى وجه هیچ به اى رفهح و قانونى
 نیـز  دوّم جوابیّـه  درج از »شـریعتمدارى « آقـاى  که فرستادم روزنامه این براى دیگرى

 خـصوص  بـه  داده، نـسبت  مـن  بـه  ایـشان  که اتّهاماتى دلیل به بنده و کرد خوددارى
 دادگـاه  بـه  هـا  جوابیّـه  رجد عـدم  و »امـام « حـضرت  و نظام مواضع علیه گیرى جهت

 .کردم شکایت مطبوعات
 عدم علّت به را »همشهرى« روزنامه مطبوعات، دادگاه پیش چندى است، گفتنى    
 .کرد محکوم توقیف روز ده به »کارگر خانه« جوابیّه درج
 .است شده داده خبرى پوشش همبستگى روزنامه توسّط روز همین در خبر این[

  :1381بهمن  - گزارش ازماهنامه ∗ 
 ...که بود نیامده خبرها در 

 چـه  شـده،  نوشته ساله25جوان   یک سوى از که »اشباح شنود« جنجالى کتاب    
 خوانده مشکوک را کتاب این انتشار نیز کیهان روزنامه حتّى که کند مى دنبال را هدفى
 حتّـى  کتاب این در مندرج اسناد از بسیارى به دستیابى که است حالى در این .است
 به را اسنادى چنین کجا از محترم جوان این نیست، میسّر نیز (!)غیرعادى افراد براى
   به چراغ روحانى دو آن که شود مى گفته چرا نیست مشخّص است؟ آورده دست
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 !اند؟ نوشته را کتاب این دست
  :1382فروردین  – گزارش ماهنامه از ∗ 
 !نیستم غیرعادى بنده، 

 بـود  نیامـده  خبرهـا  در« عنـوان  تحـت  ) 81 بهمـن   -13سال  ( 143شماره   در    
 )اشباح شنود( کتاب این در مندرج اسناد از بسیارى به دستیابى« شده نوشته ...»که

 اسنادى چنین کجا از محترم جوان این .نیست میسّر نیز(!) غیرعادى افراد براى حتّى
 چنـین  انـد،  فرمـوده  امر شما به که(!)غیرعادى افراد آن به »است؟ آورده دست به را

 ان سـیا،  بـا  مـرتبطین  جاسوسـى  مؤیّـد  اسـناد  بـه  پاسـخ  براى فکرى بفرمایید بنگارید
 کامل ذکر با کتابم در صراحتا که بنمایند ب.گ.ک و موساد سیکس، آى.ام سى،.اس

 .ام کرده اشاره آن از هایى بخش به مĤخذ
 افـراد  اوهـام  تبلیـغ  هـت ج در خـود  امـوال  صـرف  جاى به است بهتر هم شما    

گلپـور    رضا بنده از صراحتا داشتید کتاب پیرامون سؤالى هر اشباح، از دفاع و غیرعادى
 .باشید تر آزاده کمى .بپرسید ساله25

 کـه  نکنیم توجّه نکته این به اگر حتّى ،»گلپور« آقاى جناب :تحریریّه یادداشت    
 اى نامه و اید داشته خوردگى خط مورد شش حدّاقل سطرى چند نامه یک در جنابعالى

 عنـوان  به دیگرست، یادداشتى نویس چرک آن پشت که کاغذى در را نشده نویس پاک
 بـه  پاسـخ  جـاى  بـه  کـه  نکتـه  ایـن  باز ،!] استدالل اوج هم این[اید داده ارایه پاسخ
 همان اینکه ضمن .است احتمالى خبر آن صحّت گویاى خود اید، آورده روى زنى اتّهام
 زمینه این در دیگرى قراین و شواهد رسید، عرض به نیز حضورى مالقات در که گونه
 !] ؟. [کند مى ناممکن را آن بیان مالحظات برخى که دارد وجود
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  :3/12/1381شنبه  روز سیاست روزنامه   از∗
 کرد لغو را »اشباح شنود« کتاب دوباره انتشار ارشاد وزارت 

 حالى در گذشته هفته :گوید مى مطلب این اعالم با »لپورگ رضا« سیاسى گروه    
 کتـاب  ناشر با ارشاد وزارت طرف از کردیم مى فراهم را کتاب دوّم چاپ مقدّمات که

 کتـاب  دوّم چـاپ  از بیـشتر  هـاى  همـاهنگى  انجام تا خواستند وى از و گرفتند تماس
 .کند خوددارى
 سـابقه  بـى  اقدام یک در کرد، راجعهم وزارتخانه به ناشر وقتى تماس این از بعد    
 باطـل  و گرفتـه  وى از بود شده صادر پیشتر که را کتاب انتشار ]دائم[ مجوّز کارت
 .کردند
 که بود این آنان توجیه :گفت کار این دلیل درباره »اشباح شنود« کتاب نویسنده    
 را جیـه تو این وى .گرفتیم پس را مجوّز شود، شکایت شما از دهیم مى احتمال چون

 .دانست سابقه بى و قبول غیرقابل
 نیـز  خراسـان  روزنامـه  توسّط روز، همین در کتاب دوّم نوبت نشر از جلوگیرى خبر[

 .] شد منتشر
  :4/12/1381یکشنبه  - قدس روزنامه از ∗ 
 »اشباح شنود« کتاب مجوّز 

 .دکـر  لغـو  را »اشباح شنود« کتاب دوباره انتشار ارشاد وزارت - روز سیاست    
 آنـان  توجیـه  :گفت کار این دلیل درباره »اشباح شنود« کتاب نویسنده »گلپور رضا«

 این وى .گرفتیم پس را مجوّز شود شکایت شما از دهیم مى احتمال چون که بود این
 .دانست سابقه بى و قبول غیرقابل را توجیه
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  :5/12/1381دوشنبه  - سخن پرتو نامه هفته   از∗
 شد لغو اشباح شنود تشاران مجوّز 

 :گفت بازتاب خبرنگار به مطلب این اعالم با اشباح، شنود کتاب نویسنده ،»گلپور«  
 وزارت طرف کردیم،از مى فراهم را کتاب دوّم چاپ مقدّمات که حالى در گذشته هفته
 از بیـشتر،  هاى هماهنگى انجام تا خواستند وى از و گرفتند تماس کتاب ناشر با ارشاد
 .کند خوددارى کتاب دوّم چاپ
 یـک  در کـرد،  مراجعـه  وزارتخانـه  به ناشر وقتى تماس، این از بعد :افزود وى    
 و گرفته وى از بود، شده صادر تر پیش که را کتاب انتشار مجوّز کارت سابقه، بى اقدام
 .کردند باطل

 که بود نای آنان توجیه :گفت کار این دلیل درباره »اشباح شنود« کتاب نویسنده    
 !گرفتیم پس را مجوّز شود، شکایت شما از دهیم مى احتمال چون

 مـدّعیان  از برخـى  سـوابق  بررسـى  بـه  اشـباح  شـنود  کتاب که است ذکر شایان    
 .پردازد مى انقالب مجاهدین سازمان اعضاى کارنامه به ازجمله طلبى اصالح
  :6/12/1381شنبه  سه - برادرى منشور نامه هفته از ∗ 
 ارشاد مجوّز با کفرآمیز کتاب تشاران 

 .شد چاپ ارشاد وزارت مجوّز با خدا از سوالهایى کفرآمیز کتاب    
 توزیـع  هـا  فروشـى  کتاب از برخى در و شده ترجمه فارسى به کفرآمیز کتاب این    
 باشند خدا وجود بر تردید آن نتیجه تا شده طرّاحى کتاب این در سؤالهایى.است شده
 کسى چه تعطیل روزهاى در کند مى سؤال خداوند از کفرآمیزى بصورت نهنمو عنوان به
 .گذارید مى خود جاى را

 را اشباح شنود کتاب که ارشاد وزارت و اطّالعات وزارت چرا که نیست معلوم    
   هیچ مورد این در کردند آورى جمع انقالب مجاهدین سازمان با مخالفت خاطر به
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 کنند؟ نمى اقدامى
  :1381اسفند  – کوهه دو صبح نامه هفته دو زا ∗ 
 کرد تکذیب را شایعات اشباح شنود کتاب نویسنده » گلپور«

 کارنامه بررسى به که »اشباح شنود« نام با شد ارایه بازار به کتابى پیش چندى    
 هـاى  العمـل  عکـس  بـا  کتـاب  این چاپ .بود پرداخته اسالمى انقالب مجاهدین سازمان
 هنـوز  کـه  کـسانى  تنهـا  و شد روبرو سیاسى مختلف جناحهاى افراد وىس از متفاوتى
 »شـریعتمدارى  حـسین .« هـستند  مجاهـدین  سازمان اعضاى خود اند، نکرده گیرى موضع
 نسبتا مقاله سر در و شد میدان وارد منتقد اوّلین عنوان به کیهان روزنامه مسئول مدیر

 و اسناد ربط و خوانده ناقص را وى تحقیقات »گلپور« از انتقاد ضمن کیهان طوالنى
 ما چند هر که بود نوشته وى .دانست غیرمنطقى را نویسنده توسّط شده ارایه مدارک

 و داریم اعتراض »ها خوئینى موسوى«  و »نبوى بهزاد« نظیر آقایان بعضى عملکرد به
 اىبر اسنادى چنین به استناد لیکن و دانیم مى دشمن هدف راستاى در  را آنها عملکرد
 ...و نیست ممکن جاسوسى اثبات
 »انـد  شـده  شـنود  چگونـه  اشباح« عنوان تحت مطلبى طىّ نیز همبستگى روزنامه    
 کتـاب  ایـن  از انتقاد به همبستگى حزب عالى شوراى عضو ») زاهد فیّاض(« نوشته

 مختلف فصول در مناسب معرّفى و هماهنگى عدم را کتاب ضعف مهمترین و پرداخت
 انقالب مجاهدین سازمان تخریب نویسنده هدف اگر نوشت دیگرى شبخ در و دانست
  .است نیافته توفیق خود کار در رسد مى نظر به باشد اسالمى
 کـه  حالى در اشباح شنود کتاب نویسنده »گلپور رضا« که شد شایع بعد چندى    
 رسف از بعد و این از پس .است شده »الخروج ممنوع« است بوده لبنان به سفر عازم
 .است کرده فرار کشور از »گلپور« که شد گفته لبنان به وى

   و شده الچاپ ممنوع کتابش شده گفته شایعات این با همزمان دیگر سوى از    
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  .است شده آورى جمع اطّالعات وزارت توسّط نیز بازار در مانده هاى نسخه
 بـا  اى مـصاحبه  فتیمگـر  تـصمیم  موضوع این پیرامون شایعات از انبوهى وجود با    

 کتاب محتواى پیرامون مصاحبه .باشیم داشته اشباح شنود کتاب نویسنده »گلپور رضا«
 پیرامـون  مـا  سـؤال  چند به وى لیکن و شد، موکول بعد مدّتى به مطالبش از دفاع و

 .آید مى زیر در که داد پاسخ مطروحه شایعات
 :گفت کشور از خود فرار شایعه مورد در »گلپور«  
 مشخّص که چیزى لکن برگشتم و بودم رفته لبنان به سفر براى روزى چند من    
 علـى « چـون  افرادى از را مشکلى هیچ شایعات این کردن درست که است این است

 حجّاریـان  سـعید « ،»تهرانـى  قنبرى خسرو« ،»نژاد وردى فریدون« ،»] بهرمانى[هاشمى
 شـایعات  ایـن  از بیـشتر  درچقـ  هـر  رسد مى نظر به .کرد نخواهد حل ...و »کاشى
 کند مى ایجاد مخاطبین براى را سؤاالتى کتاب این اسناد شود درست موضوع این اطراف

 .بود خواهد تر دقیق شکل به مطروحه مسایل بر تأییدى ماندن پاسخ بى صورت در که
 :گفـت  کتاب این بر کیهان مسئول مدیر »شریعتمدارى حسین« نقد پیرامون وى    

 لـیکن  و کـردم  ارسال برایشان هم را جوابیّه متن خواندم، را »ریعتمدارىش« آقاى نقد
شـعبه    بـه  بنـده  شـکایت  بـه  منجـر  کـه  نوشـتند  توضیحى بعد هفته یک نکردند، چاپ

 »گلپور.« است سند بدون23ماده   طبق ایرادها که بودند گفته توضیح در .شد1410
 آمده بوجود ابهامات ]دادگاه در[ هبند به پاسخ با »شریعتمدارى« آقاى امیدوارم :افزود

 .نمایند برطرف را
 اظهار اطّالعات وزارت توسّط کتاب آورى جمع پیرامون اشباح شنود کتاب نویسنده    
 چاپ براى ما و رسیده اتمام به کتاب نسخ بلکه است نشده جمع کتاب این :داشت
 گرفتـه  حقـوقى  مسایل برخى علّت به را مجوّز ارشاد وزارت ولیکن کردیم؛ اقدام دوّم
 مجدّد چاپ کتاب نگذارند هم اگر .شود داشته عودت ما به مجوّز است قرار که است
 .است قانونى پیگیرى قابل تخلّف عنوان به بحث این شود
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 منتـشر  اسـناد  عینا اسناد از بخشى :گفت کتاب در موجود اسناد پیرامون » گلپور  «
 ملّـى  امنیّـت  آژانـس (N.S.C)  و )سیا(سازمان ىاعضا که است هایى صورتجلسه شده

 جریان در اجبارا که اند داشته اطّالعاتى و سیاسى مأموران و عوامل از بعضى با آمریکا
 که چند هر افزود وى .است شده منتشر آمریکا خود توسّط کنترا ایران مسایل افشاى

 فریـدون « ،»کنگرلـو  محـسن « ،»هاشـمى  علـى « جملـه  از اسـامى  از برخى اسناد در
 با و کشورها سایر اسناد به مستند کتاب، در امّا است، شده پوشانده ...و »نژاد وردى

 با لحظه این تا که ام کرده مستقیم اشاره اسامى این به خودمان کشور افراد هاى مصاحبه
 از نفر یک حتى ارشاد، سیستم از کتاب عبور پایان از ماه دو به نزدیک گذشت وجود
 داده آنها پاسخ که نحوى به کتاب این در مطروحه مسایل بیان و توضیح به افراد این

 .است نپرداخته شود،
 انقالب ابتداى از که افرادى به اشاره با جایى در »سالمتى« آقاى :افزود »گلپور«  

 اسـت،  خوانـده  مـشکوک  را عناصر این بودند مجاهدین سازمان نقش پیگیرى دنبال به
 خود تولّد زمان از توانسته مى ساله25جوان   یک چگونه که مکن مى سؤال صراحتا بنده
 .کند تعقیب را خط این مشکوک جریان یک عنوان به امروز با تا

 ایـن  طـرح  بـه  تنها وزیرى نخست اطّالعات دفتر به مربوط بحث در :افزود وى    
 بـا  و چگونـه  کـه  پـردازم  مـى  اسـت،  شده آن دریافتن سعى کتاب کلیّت در که سؤال
 »آبادى نجف امید« نظیر ایشان مرتبطین و ساواک هشتم اداره عناصر کسانى چه ایتحم
 استفاده آنان از و شده وارد کشور اطّالعاتى مسایل از برخى در »فر قربانى منوچهر« و

 خاک به دلتا متجاوز نیروى عملیّات هاى هماهنگى از بخشى فرد این که شکلى به شد
 چگونه ایران، مرکزى کویر در ابرهه سپاه آمدن گرفتار از پس و داده انجام را کشورمان

 اصلى نفر سه از یکى عنوان به  ماه5/1از  کمتر در کشور از خروج از پس فرد همین
 و کنـد؟  مـى  تأمین را لجستیک و مهمات و سالح نوژه، پایگاه در نقاب کودتاى ایجاد

   و شود مى نایرا از خروج به موفّق کودتا شکست با فرد این است چگونه
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 »کیو جورج« ،»الیورنورث« همراه به را اسراییل اطّالعات افسر»] نیر[امیرام« طور چه
 مصونیّتF.B.I حمایت با اکنون هم چگونه و آورد مى ایران به »فارلین مک رابرت« و

  دارد؟ خود سر پشت در را آمریکا اطّالعاتى نظام حمایت و قضایى خاصّ
 اکنـون  کـه  »تهرانـى  قنبـرى  خـسرو « آقاى امیدوارم :داشت اراظه ادامه در وى    
 انقالب تاریخ صحیح بیان و عمومى افکار تنویر جهت دارند، آکادمیک و علمى جایگاه
 بیـان  بـه  و شـده  خارج خود گونه شبح عملکرد حالت از شده که هم بار یک براى

 .بپردازد خود نقش یا و خاطرات
 »تاجیک بیژن« ،»سازگارا محسن« آقاى مورد در امید این :گفت پایان در وى    

 .دارد وجود نیز نقش صاحب افراد دیگر و »ها خوئینى موسوى« ،»کنگرلو محسن« و
  :7/12/1381چهارشنبه  - خراسان روزنامه از ∗ 
 دادگاه در »اشباح شنود« نویسنده 
 کرد کتابش از دفاع براى علنى جلسه درخواست »گلپور« 
شـعبه    در حـضور  با »اشباح شنود« کتاب نویسنده »گلپور رضا - «  سیاسى حقوق 

 پاسـخ  »ربیعى على« شکایت به تا خواست مهلت  روز3تهران   عمومى دادگاه1410
 .گوید
 مسئول »ربیعى على« خصوصى شکایت پى در ایسنا، حقوقى خبرنگار گزارش به    

 توسّـط  »گلپـور « ،»حاشـبا  شـنود « کتـاب  مؤلّف از ملّى امنیت عالى شوراى دبیرخانه
 .شد احضار »مرتضوى قاضى«

 شـنبه  روز در تا ام کرده مهلت روز3درخواست   :گفت دادگاه ازجلسه پس وى    
 .کنم دفاع ام گفته که مطالبى تمامى از علنى اى جلسه در

 بـه  خطـاب  اى نامـه  در »ربیعـى :« کـرد  تـصریح  »اشباح شنود« کتاب نویسنده    
 کـرده  شـکایت  مـذکور  کتاب انتشار و تألیف از تهران گسترىداد کلّ رئیس »علیزاده«

   چنین هم و او درباره شده نوشته مطالب گیرى پى خواستار نامه بخش دو در و است
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 .است شده العموم مدّعى توسّط »اشباح شنود« کتاب آورى جمع و توقیف
ـ  کارکنـان  قـضایى  مجتمـع  بـه  ها پرونده ارجاع از پس :افزود وى      توسّـط  تدول

 .است شده  گذاشته1410شعبه   عهده به آن گیرى پى ،»علیزاده«
 خاطر به »شریعتمدارى حسین« از روزقبل چند البتّه :شد یادآور چنین هم »گلپور«  
 تـا  ام کـرده  شکایت روزنامه در منتشره مطالب به نسبت متعدّد هاى جوابیّه نکردن چاپ
 مربوط اخطاریّه اثنا همین در که شود صادر بیّهجوا چاپ به او الزام قرار دادگاه توسّط

 .شدم حاضر دادگاه در و رسیده دستم به  هم »ربیعى« شکایت به
    » پرور حمیدضیایى« اشباح شنود تا اشباح تاریکخانه از تحلیلى گزارش 

hziaiy @ yahoo.co.uk 
 اى رسانه و سیاسى محافل در روزها این که است جنجالى کتابى عنوان »اشباح  شنود«
 .دارد جریان آن پیرامون داغى بحثهاى اینترنتى، سایتهاى و

 منتشر قم ارشاد کل اداره رسمى مجوّز با و است »گلپور رضا« نوشته کتاب این    
 .است شده

 همچـون  چـپ  جنـاح  بـه  وابسته هاى شخصیّت افشاگرانه نقد کتاب اصلى محور    
 در که است جناح این به وابسته افراد از برخى و ،»نبوى بهزاد« ،»ها خوئینى موسوى«

 .اند بوده سیاسى و امنیّتى مسئولیّتهاى داراى انقالب اوّلیّه سالهاى
 هایى چالش شد نایاب شدّت به آن، از پس جنجالهاى پى در که کتاب این انتشار    

 مالک با کتاب این بر نقد ترین جدّى است برانگیخته سایتها و پارلمان مطبوعات، در را
 .شد نوشته کیهان روزنامه مسئول مدیر »شریعتمدارى حسین« توسّط تعجّب
 را کتـاب  ایـن  اشباح، شنود نویسنده تعهّد و انگیزه از تجلیل ضمن »شریعتمدارى«  
 نادرسـت  گیریهـاى  نتیجه به منجر که دانست تحقیقى و پژوهشى متعدّد اشکاالت داراى

  .است شده نویسنده
   ژون ماچ، پارى نظیر خارجى نشریّات هاى نوشته به استناد :گفت جمله از او    
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 موسـوى « کـردن  مـتّهم  بـراى  تـایمز  آنجلـس  لـس  و آسـاهى  لومونـد،  الدستور، افریک،
 سـرویس  عامـل  و مارکسیـست  یـا  آمریکـا،  جاسوسـى  النـه  تـسخیر  بخاطر »ها خوئینى

 شده ارائه سنادا همچنین او .است نادرست بودن، )ب.گ.ک( سابق شوروى اطّالعاتى
 انتقـاد  مـورد  در و دانست ارتباط بى شده داده نسبت اتّهامات با را »نبوى بهزاد« علیه

 انقـالب،  از قبـل  منـافقین  سـازمان  در »تهرانـى  ]قنبـرى [خسرو« عضویّت به نویسنده
 :نوشت
 جملـه  از شـهید  هـاى  شخصیّت و کشور کنونى مسئوالن از بسیارى چى؟ که خب«  
 همگـى  ولى اند، داشته ارتباط طاغوت دوران در اشاره مورد سازمان با »رجایى شهید«

 شدّت به بلکه شده جدا آن از فقط نه منافقین انگیز نفرت ماهیّت از آگاهى پى در آنها
 .»بودند گرفته قرار آن مقابل در

 فرسـتاد  کیهان به اى جوابیّه او شد، مواجه »گلپور« واکنش با بالفاصله انتقاد این    
 کند مى ازدرج آن خوددارى جدید اتّهامات و جدید اسامى ذکر بدلیل کرد اعالم کیهان اامّ
 تهدید و فرستاد اى جوابیّه مجدّدا »گلپور« امّا .کند اصالح را خود جوابیّه نویسنده، تا

 کیهان .کرد خواهد شکایت روزنامه این علیه نشود، چاپ کیهان در اش جوابیّه اگر کرد
 .منتشر شد بازتاب سایت در جوابیّه کامل متن امّا نکرده چاپ را هجوابیّ این هنوز

 شنود:« داد جواب اینگونه سؤال این به سایتها از یکى کیست؟ »گلپور« این اما    
 رئـیس  و منتقد همیشه مرد »حسینیان.» « است شده تدوین حسینیان نظر زیر اشباح
 قتلهاى پى در »چراغ« مشهور امهبرن از پس او نام .است اسالمى انقالب اسناد مرکز

 اعـضاى  از »گلپور« که اند داده خبر اینطور منتشره منابع .افتاد زبانها سر بر اى زنجیره
 از منـابع  همـین  .اسـت  ارگانهـا  از یکـى  فعلـى  عـضو  و اطّالعـات  وزارت سـابق 
 هـم  :گفـت  و کـرد  تکذیب آنرا او اما .دادند خبر کشور از وى بودن الخروج ممنوع
  .است لبنانى همسر داراى او شود مى گفته .برد مى سر به لبنان در اکنون
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 عـضو  »علیخـانى  ...ا قـدرت « سوى از بار این اشباح شنود به دیگر جدّى      انتقاد
 دفاع به است، مطرح مشارکت حزب منتقد بعنوان روزها این که مبارز روحانیون مجمع

 اعتنا قابل و بوده پایه بى اشباح شنود اسناد :گفت و پرداخت »ها خوئینى موسوى« از
 اسـت،  شـده  نوشته »ها خوئینى موسوى...« ا آیت به نسبت که آنچه مخصوصا نیست
 .دانم مى خوب را ایشان سوابق و دارم آشنایى خانوادگى نظر از ایشان با زیرا

 هاکتاب دست این از :گفت و نهاد پیش گام یک و نکرد بسنده جمله این به وى    
 مجـوّز  ارشـاد  وزارت همـین  از کـه  »اشـباح  تاریکخانـه « کتاب مانند شده منتشر زیاد

 .گرفت
 و »گلپـور « وپاسـخ  شـوند  گـود  وارد کـه  بود طلبان اصالح مابقى نوبت بار این    

 آقـاى  توضـیحات  از :گفـت  طلـب  اصـالح  نگار روزنامه یک .بدهند را » !علیخانى«
 کتـاب  در »گنجـى  اکبـر « مقـاالت  پاسـخ  اشـباح  شـنود  کـه  شد مشخّص »علیخانى«

 هدف را »ها خوئینى موسوى« ،»رفسنجانى هاشمى« جاى به که است اشباح تاریکخانه
 ولـى  .کـرد  نقـد  را »هاشـمى « عملکـرد  و مواضـع  »گنجـى « البتّـه  .است داده قرار
 .داد »ها خوئینى موسوى« به ب.گ.ک جاسوسى مثل نسبتهایى »گلپور«

 به »خاتمى« که کرد درز دولت هیئت از خبرهایى .نشد مخت جا همین به ماجرا    
 وزارت در که فردى داده دستور و کرده انتقاد کتاب این انتشار اجازه به نسبت شدّت
 .شود اخراج داده را اشباح شنود چاپ مجوّز ارشاد
دولت    هیئت حاشیه در جمهورى رئیس چنین هم .نشده تکذیب تاکنون خبر این    

 شنود« کتاب محتواى با مخالفتش درباره خبرنگاران سؤال به پاسخ در)  10/11/81( 
  .»مخالفم کتاب این با:« گفت »اشباح
 کتاب آورى جمع دستور خبر درباره خبرنگاران جمع در دولت سخنگوى همچنین    
 دسـتور  بـا  و قوانین چارچوب در فقط اطّالعات وزارت:« گفت بازار از اشباح شنود

 دسـتور  هیچ اشباح شنود مورد در امّا .کند مى اقدام کتاب آورى جمع به نسبت قضایى
 .»ندارد وجود قضایى
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 اى رسـانه  افـشاگریهاى  و تنـد  حمـالت  است، نشده تمام هنوز »اشباح شنود«     قصّه
 کتـاب،  قالـب  در گاهى دارد، ادامه همچنان چپ جناح هاى شخصیّت علیه منتقد جناح
 .اینترنتى سایتهاى قالب در اخیرا و هروزنام قالب در گاهى
 بـه  نـسبت  واکنشى در نیز همبستگى حزب عالى شوراى عضو »سالمى ابراهیمباى«  
 کتـاب  همبـستگى،  حـزب  عـالى  شـوراى  اعضاى تمام :گفت اشباح شنود کتاب انتشار
 !] ؟. [دانند مى موهن را مذکور
 اشـباح  شنود کتاب :تگف نیز مجلس همبستگى فراکسیون رئیس »خبّاز محمّدرضا«  

 این به همبستگى حزب سران واکنش .دانم مى انقالب اصیل هاى چهره تخریب باعث را
 شـنود  کتـاب  بـه  مربـوط  تبلیغات اعتماد، روزنامه در که بود جهت آن از بیشتر کتاب
 از یکـى »حـضرتى  الیـاس « مـسئولى  مـدیر  بـه  اعتماد روزنامه .بود شده منتشر اشباح

 آگهى آن چاپ درباره »حضرتى.« رود مى شمار به همبستگى حزب مطبوعاتى ارگانهاى
 از تـذکّر  ایـن  که نکرد روشن وى .است شده داده تذکر اعتماد روزنامه به که گفت
 است؟ شده داده ارشاد وزارت داخلى مطبوعات کلّ اداره یا او سوى
 شنود ابکت من اعتقاد به :گفت نیز مردمساالرى روزنامه مسئول مدیر »حقّى سعید«  
 خاصّـى  فکـرى  طیـف  متوجّه را آنها بلکه نکرده جناح یک متوجّه را اتّهاماتش اشباح
  .است کرده
 دفتـر  مـدیریّت  اینـک  کـه  تـایمز  تهـران  سـابق  مسئول مدیر »نمین سلیمى عباس«  

 انتقاد اشباح شنود به اظهارنظرى در نیز دارد برعهده را ایران تاریخ تدوین و مطالعات
 آمریکـایى  ضدّ حرکت کلّ دارد قصد غربى، منابع تاثیر تحت کتاب ینا :گفت و کرد
 مارکسیستها این و ندارد مشکل غرب با اسالم که کند ثابت و ببرد سؤال زیر را نظام
  .کردند اقدام آمریکا سلطه علیه یا آمریکا سفارت علیه که بودند
   برخى و مشارکت جبهه عضو راد شکورى سوى از نیز دیگرى هاى واکنش    
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  .شد داده نشان   مجلس90اصل   کمیسیون اعضاى
 نظارت به متّهم که گرفت صورت »حسینیان ...ا روح« توسّط نیز دیگر واکنش    

 و ام نداشته اطّالعى کتاب این از "اصال بنده :گفت او .بود شده کتاب این تدوین بر
 .داد نخواهند چاپ مجوّز کتاب این به گفتم و دیدم را آن کپى چاپ از قبل تنها

 هیئـت  شد، نوشته کتاب این که همین :گفت جمهور رئیس از انتقاد ضمن وى    
 آقـاى  و کـرد  بحـث  کتـاب  ایـن  بـا  رابطـه  در و آمـد  دارد مهمّى وظایف که دولتى

 وزیـر  بـه  و کنـد  مـى  تـوبیخ   را خـود  ارشاد وزیر کتاب این با ارتباط در »خاتمى«
 .کند پیگیرى را موضوع این هدد مى دستور خود اطّالعات
 عرصـه  در جناحهـا  چـالش  و جنـگ  از دیگـرى  هاى پرده اینها همه حال هر به    
 دیگرى راه و باشد پیش در انتخابات یک که زمانى خصوص به .است سیاسى رقابت
 .باشد نداشته وجود حریف سرکوب براى

 دولت منتقدین و دهش چاپ دست این از کتابهاى قبل هاى دوره در که همانگونه    
 .بود کشانده چالش به را
  :17/1/1381یکشنبه  - خراسان روزنامه از 
 خراسان مقاله به اشباح شنود نویسنده پاسخ 
 شأنه تعالى بسمه 
 .خراسان روزنامه محترم مسئول مدیر 

 اشباح شنود کتاب نویسنده »گلپور رضا« اینجانب پاسخ متن بدینوسیله سالم، با    
 شـما  مسئولیّت تحت روزنامه آخر و چهار نخست، صفحات در مندرج مقاله به نسبت

  مطابق7/12/81چهارشنبه  مورخه   منتشره »دادگاه در اشباح شنود نویسنده« عنوان با
 فـرا  تبریـک  و عبادات و طاعات قبولى آرزوى ضمن .گردد مى ارسال مطبوعات قانون

 جناب توسّط انصاف رعایت مچنینه و شما توجّه حسن از پیشاپیش نو، سال رسیدن
   و تشکّر عرض فوق مقاله نویسنده »پرور ضیایى حمید« آقاى
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 .دارم سپاسگزارى
  » -گلپور رضا                                      «  

7/1/1382 
 انقـالب  مجاهـدین  سـازمان  کارنامـه  بر مرورى( اشباح شنود کتاب اینکه نخست    

شـماره  ( اسـالمى  ارشـاد  و فرهنـگ  وزارت کتـاب  اداره رسـمى  مجـوّز  بـا  )اسـالمى 
 ) 4/8/1381مورخـه   صـادره  ( 3809کتاب   دائمى مجوّز کارت شماره به و)18121
 » .قم ارشاد کلّ اداره نه« و گردید منتشر و چاپ کلیدر نشر توسّط درتهران
 مسجد« بجنا ارشاد، و فرهنگ محترم وزیر دفتر پیگیریهاى با کارت این  دوّم    
 اطّالعات محترم وزیر و ایشان توبیخ پى در )دانم مى بنده که حدّى در و» ( جامعى
 و عجیـب  اقـدامى  در »خاتمى« جناب جمهور محترم ریاست توسّط »یونسى« جناب

 به شدم پیگیر تهران کتاب اداره به مراجعه با شخصا که زمانى و شد مصادره سابقه بى
 عرض .باشد مى کتاب ناشر و بنده حقوق از دفاع یرمس در کار این که شد گفته من

 تقاضاى )روز آن تا( اوّل چاپ نشر تعداد به و شده کتاب از خوبى استقبال که کردم
 .دهیم مى دست از بعدى چاپهاى درتجدید را فرصت بهترین و داریم کتاب خرید
  .نماید مى زیان و ضرر تأمین و خسارت تقاضاى ناشر نهایتا شد گفته    
 طلـب  اصـالح  عزیزان زیباى شعارهاى براى که احترامى تمام با که کردم عرض    
 هـاى  شـاکى  کتاب شد گفته .است شکنى قانون کار این قائلم، ذیل تا صدر از جوانگرا
 و شـکایت  اهـل  اگـر  آورنـد؟  مـى  مجریّـه  قوّه به را شکایت مگر گفتم .دارد مختلفى
 طى قضایى و قانونى روال ...ا بسم شد، داپی کتابم در مطروحه مسائل شدن تر روشن

  ...نیست برخوردهایى چنین این به احتیاج و شود مى
 بـه  تنهـا  و قـضایى  حکـم  بـدون  نویسم مى را جوابیّه این امروزکه به تا الغرض    
 چند هر .محرومم کتاب مجدّد ازچاپ بنده به »خاتمى« جناب لطف و محبّت صرف

 ایـن  از وگرنـه  ام نبـوده  ارشـاد  کارمند کتاب، چاپ و بررسى مصدر در خدا لطف به
 !شدم مى برداشته هم پست
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 نویـسنده  کـنم  مـى  عـرض  محترم جمهور رئیس به و کنم مى استفاده فرصت این     از
 که چیست »کمالى« آقاى مثل زحمتکشى بزرگواران گناه » .گلپور رضا.« منم کتاب
 توانست نمى قانونا که را کتابم در شده ارائه ارانک غیرقابل اسناد و تحقیقات جور باید
 شود؟ متحمّل نشود، رد کتاب اداره ممیّزى فیلتر از

 را خود  ستونه5مقاله   خمس حدود بزرگوارانه شما »پرور ضیایى« جناب – سوّم    
 صراحتا اید، داده اختصاص کیهان »شریعتمدارى« جناب عجیب چندان نه سرمقاله نقل به
 این بر. »شد منتشر بازتاب سایت در )او به بنده( جوابیّه کامل متن:« یدا نوشته هم
 کیهان دفتر به سرمقاله، چاپ روز فرداى در بالفاصله که را فوق جوابیّه کاش اى پایه

 آشکار بودن کذب که را آن از بخشهایى حدّاقل و فرمودید مى مطالعه بودم، داده تحویل
 وى خود همراهان و مرتبطین درباره آنچه قضا از و - نامبرده ادّعاهاى مهمّ قسمتهاى

 توجّه مورد !خمس حد در نه ولو ساخت؛ مى هویدا - بود انقالب از بعد و قبل در
 .دادید مى قرار

 که نکته تذکّراین با» …شریعتمدارى« جناب« بودم؛ آورده صراحتا ام جوابیّه در من    
 در بـویژه  خـود  حرکت ذرّه ذرّه مقابل در اسالمى، شرعى و دینى دستورات با مطابق
 یکفیـه  العاقـل  ازبـاب  و عرایـضم  آخرین عنوان به هستیم، مسئول …عندا قلمى، عرصه
 دهـد  مـى  نتیجه داشت، دشمنى خدا ودین خدا با کسى عموى اگر آیا ”اوّال .…االشاره

 نظـرات  اعتبـار  به آنهم او اسرار افشاى و است دشمن خدا دین و خدا با هم او که
 محکوم کسى اگر است؟ صحیح و جوانمردانه کارى قضایى الزم صالحیّت فاقد ناصرع
 قرار رسیدگى مورد قضایى سیستم توسّط باید مى خود جاى در که( است شده قتل به

 موسـاد  شـبکه  در عـضویت  بـه  محکـوم  زیتـون  در عمـویش  عضویت فرض با )گیرد
 در حتّـى  که اهللا رسول ضرتح عموى براى فرضا جوابى چه استدالل این با گردد؟ مى

 در ادّعـا  ایـن  ...ثانیـا  داشت؟ خواهیم شود، مى اشاره او تباهى و جهل به علنا قرآن
   تنها که چرا است، بوده محض کذب »عالیخانى مهرداد« مورد
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 بـا  کـرد  فـوت 64سـال    حـوالى  کـه  »عالیخـانى  جعفر على« نام به »مهرداد« عموى
 »مسعود.« است خانوادگى نام در حتّى اختالف داراى ىجنابعال ادّعاى مورد »مسعود«

 ...»دارد »عالیخانى امیر« شهرت زیتون، عضو
 توسّط شده مکتوب محض کذب موارد از یکى به پاسخ در را قسمت این بنده    

 کتـاب  از فـصلى :« کـه  بـودم  آورده اشـاره،  مـورد  سرمقاله در »شریعتمدارى حسین«
 انقـالب  از قبـل  ایـران  در موسـاد  فعّالیّـت  بـه  زیتـون  انقوّاد عنوان با ]اشباح شنود[

 در که ...کند مى خطور ذهن به سؤالى نیز بخش این مطالعه در ...یافته اختصاص
 شخصى طاغوت، دوران ایران در موساد اطّالعاتى و جاسوسى شبکه یعنى زیتون شبکه

 مطـابق  - که جاآن تا است، داشته اى برجسته و اصلى نقش »عالیخانى مسعود« نام به
 همکـارى  بـراى  را فردى ایران در اسرائیل سفارت اطّالعاتى افسر اگر - موجود اسناد
 ایـن  »عالیخـانى  مسعود« تأیید بدون اشغالى فلسطین در موساد مرکزیّت کرد، مى شکار
 زیتـون  شـبکه  بـه  مربـوط  اسـناد  از که کسانى ...پذیرفت نمى را شده معرّفى همکار
 .دارند اطّالع »عالیخانى مسعود« کلیدى نقش از خوبى به باخبرند
 در اشباح، شنود کتاب محترم نویسنده چرا که این است برانگیز سؤال آنچه ولى    
 »عالیخـانى  مـسعود « بـه  اى اشاره کمترین داده، ارائه فصل این در که اسناد انبوه میان

 و »عالیخانى ودمسع« به اشاره کتاب، موضوع به توجّه با آنکه مخصوصا است؟ نکرده
 به اشاره از تر اهمّیّت با و تر ضرورى بسیار زیتون، شبکه در او اصلى و برجسته نقش

 »خاشقى عدنان« ،»نیمرودى یعقوب« ،»کیمخى دیوید« ،»لوبرانى یورى« نظیر افرادى
  .»است بوده روز آن ایران در صهیونیستى رژیم مأموران دیگر و
 دهنـده  توبـه  و اطّالعاتى سابق کارشناس غلطى، و کذب تحلیل چنین القاى عین در[

 ،»گلپـور  رضـا {« کتاب محترم نویسنده آیا:« نویسد مى مقاله همان در »طبرى« امثال
  »] است؟ نکشیده آتش به را قیصریّه دستمال، یک براى! }تقصیر سراپا بنده
   دتردی مورد ملّیّت، دلیل به هم و دین دلیل به هم که مسلمان ایرانى یک یعنى
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 دیویـد « و »لـوبرانى  یـورى « هماننـد  کثیفـى  جنایتکاران با قیاس در ها اسرائیلى بدیهى
 مهمتر »شریعتمدارى« جناب آلود وهم هاى یافته اثبات براى است، بوده ...و »کیمخى

 !شود مى معرّفى تر کلیدى و
 ،»خانىعالی مسعود« که است گفتنى نیز نکته این:« بود داده ادامه شریعت جناب    
 در اکنـون  هـم  کـه  است اى زنجیره قتلهاى متّهمان از یکى ،»عالیخانى مهرداد« عموى

 اکـاذیبى  و. »است کرده مى فعّالیّت »صادق« مستعمار نام با و برد مى سر به بازداشت
 .راستا این در دیگر

 نقـل  و خـارجى  نشریّات در اشاره مورد مطالب مورد در نامبرده اینکه - چهارم    
 کـدام  بـا  اشـباح  شنود کتاب محترم نویسنده:« بود آورده و گرفته خرده من بر ا،آنه

 کـرده  تلقى» !سند« یک را ایران اسالمى جمهورى علیه آمریکا روانى عملیّات منطق،
 بـه  اسـالم  دشـمنان  تـابلودار  نشریّات و ها رسانه مطالب و ها نوشته از چرا ثانیّا است؟
 و »اسـت؟  کـرده  استفاده نظام داخلى سیاسى تشخصیّ یک علیه مدرک و سند عنوان

  :دست این از اى لوحانه ساده استداللهاى
 سطرسـطر  در خـود  منطـق  بیان به کرد مى فرمایشى چنین دیگرى کس اگر "اوّال    

 که چرا .طلبد نمى آنچنانى جواب »شریعتمدارى حسین« امّا پرداختم، مى کتابم استنادات
 جمهـورى  علیـه  آمریکـا  روانى عملیّات« مطالب به استناد مسئولیّتش تحت روزنامه در

 بـسیار  »اسـالم  دشـمنان  تابلودار نشریّات و ها رسانه مطالب و ها نوشته« یا و »اسالمى
 .است سوابق به مسبوق و معمول
 کیهان منتشره گزارشهاى و یادداشتها مقاالت، مجموعه به کنم مى اشاره نمونه براى    

 »شـریعتمدارى « جنـاب  همـین  مقدّمه با »سکوت در براندازى« کتاب عنوان تحت که
 مورد سرىمقاالت یک همین در تنها .است شده عرضه بازار به کیهان انتشارات توسّط

  :به است گرفته صورت گوناگون استنادات »حسین برادر« جناب تشویق و حمایت
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 آلمان، رادیو سى، بى بى رادیو مسکو، ورادی آزادى، رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل،      رادیو
 فارین سایتونگ، تاگس سایتونگ، زوددویچه نشریّات جم، جام تلویزیون آنجلس، لس رادیو
 جـزوه  گـاردین،  لیبراسیون، اسپکتیتر، آمریکن تایمز، واشنگتن روندشاو، فرانکفورتر افرز،

 کیهـان  نظیر انقالبى ضدّ نشریّات توده، حزب مرکزى کمیته!] ؟[بیستم پلنوم مذاکرات
 پر، گام، واشنگتن، ایرانیان زمین، ایران کار، ،)نروژ( زنان آواى نیمروز، ،)!لندن چاپ(

 آى ام و موسـاد  و سیا به وابسته عناصر توسّط مطروحه مطالب ایرانشهر، آرش، پویش،
 بنیـاد  نظیـر  آنهـا  بـه  وابـسته  بنیادهاى و اکسفورد استنفورد، سیرا، کنفرانسهاى در شش
 نظیر تابلودارى عناصر و محوى بنیاد کیان، بنیاد ایران، میراث بنیاد ایران، فرهنگ ترویج

 کنـت « ،»مـورفى  ریچـارد « ،»ونـس  سـایروس « ،»وولـسى  جیمـز « ،)سـیا » ( میلر«
 ،»بـالم  دان« ،»فردهالیـدى « ،»جرالـدگرین « ،)سـنا » ( اسـمیت  گـوردون « ،»تیمرمن

 ،»بیـل  جیمـز « ،»نـان  مک« ،»رمضانى...ا روح« ،»فربنکس استفان« ،»داین توماس«
 هوشـنگ « ،»کـاظمى  فرهـاد « ،»بهـروز  مازیـار « ،»کـاتم  ریچـارد « ،»کـدى  نیکـى «

 ،»اسـکوکرافت  برنـت « ،»کـسینجر « ،»برژینـسکى « ،»کالوسـون  پاتریک« ،»امیراحمدى
 ،)هـیکس » ( پور شریف الهه« ،»الپیدوس گیل« ،»فوجى یاسوجى« ،»شولتز جورج«
 ...و »مالونى سوزان«

 نگاه اند فرموده که مان دینى پیشوایان کالم که کند مى حکم سلیم عقل و منطق ثانیا    
 حجّـت  بنـده  بـراى  گوید، مى آنکه یا »قال من« نه و گوید مى آنچه یا »ماقال« به کن

 ...ونه است
 یا استنادات و مطروحه مسائل و شد مى پیدا کسى اینکه به بودم امیدوار - پنجم    

 و آمریکا پرورده دست آدمکش باندهاى پیرامون شده ارائه اطّالعات یا وقایع کرونولوژى
 اینکـه  .کـشید  مى نقد به را صهیونیست عوامل وبقایاى انگلیس و روسیه ویژه به اروپا

 سابق اعضاى از گلپور:« اید زده خبر )مشارکتیها به وابسته سایت( موثّق منابع براساس
   از منابع همین .است ارگانها از ىیک فعلى عضو و اطّالعات وزارت
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 اکنون هم گفت و کرد تکذیب آنرا او اما دادند، خبر کشور از وى بودن الخروج ممنوع
 به دیگر جدّى انتقاد .است لبنانى همسر اوداراى شود مى گفته .برد مى سر به لبنان در

 ...»اشباح شنود
 هستم )شهررى( 1356متولّد   کهاین به توجّه با ام کرده سعى خود کتاب در من    

 دیده شخصا را اسالمى جمهورى استقرار و انقالب تاریخ وقایع از برخى توانستم نمى و
 مستند جستجوى و کنکاش به جامعه این عضو یا شهروند یک حدّاقل عنوان به باشم،

 و اینترنـت  سـایتهاى  مختلـف،  نـشریّات  اسناد، مکتوب، مستقیم، هاى مصاحبه البالى در
  .بپردازم ذلک امثال

 اى نشده داده پاسخ متعدّد سؤاالت است آمده کتابم در که گونه آن مسیر این در    
 و باشـم  بـوده  اطّالعات وزارت سابق عضو من چه آن، ماندن پاسخ بى که دارد وجود
 و باشم ارگانها از یکى فعلى عضو چه باشم، نبوده کنم مى اعالم صراحتا که آنگونه چه
 لبنانى اوّلم همسر چه .است بودن بسیجى آرزویم کنم مى اعالم صراحتا که نهآنگو چه

 خطرناک عمومى افکار در سؤاالت این ماندن پاسخ بى ایرانى، دیگرم همسر چه و باشد
 .است

 :اینکه مثل سؤاالتى    
 نظیر ایشان مرتبطین و ساواک هشتم اداره عناصر کسانى چه حمایت با و  ـ چگونه1 
 در )گنده و مر و سر» ( قربانیفر منوچهر« و معدوم »آبادى نجف امید...] ا فتح«[

 کـه  شـکلى  بـه  .شـد  اسـتفاده  آنـان  از و شده وارد کشور اطّالعاتى مسائل از برخى
 را کـشورمان  خـاک  بـه  دلتا متجاوز نیروى عملیّات هاى هماهنگى از بخشى »قربانیفر«

 فرد همین چگونه ایران، مرکزى کویر در ابرهه سپاه آمدن گرفتار از پس و داده انجام
 ایجاد اصلى افراد نفر سه از یکى عنوان به  ماه5/1از  کمتر در ایران از خروج از پس

 لجـستیک  و مهمّـات  و سـالح  نـوژه،  بزرگـوار  شـهید  هـوایى  پایگاه در نقاب کودتاى
   با فرد نای که است چگونه باز و کند؟ مى تأمین را انقالب تاریخ کودتاهاى خطرناکترین
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 اطّالعـات  افـسر  »نیر امیرام« چطور و شود مى ایران از خروج به موفّق کودتا شکست
 روشـن  روز »فارلین مک رابرت« و »کیو جورج« ،»الیورنورث« همراه به را اسرائیل

 حمایـت  و قـضایى  خاصّ مصونیّتFBI  حمایت با اکنون هم چرا و آورد مى ایران به
  دارد؟ خود سر پشت در را آمریکا اطّالعاتى نظام

 عالّمـه  دانـشگاه  اسـاتید  از »قنبـرى  خـسرو « دکتـر  جناب که داشتم زیادى امید    
 تا که بدهند سؤال این به پاسخى مشهورند »تهرانى خسرو« اسم به بیشتر که طباطبایى

 تواننـد  مـى  که جریان این به دیگر مربوط افراد از .است شده پیشه سکوت لحظه این
 قرار پیرامونشان مطروحه شبهه رفع براى الاقل عمومى افکار دراختیار تکمیلى توضیحات

 هاشـمى  علـى « ،»کنگرلـو  محـسن « ،»موسـوى  میرحـسین « مهنـدس  از تـوان  مى دهند
 محـسن « ،»آبـادى  نجـف  هادى محمّدعلى« و »نژاد)مهدى( وردى فریدون« ،»بهرمانى

 .هستم اناظهاراتش منتظر صبرانه بى که برد نام »رضایى)سبزوار(
 آرام و سـاکت  کتـاب  در مطروحه سؤاالت انبوه به پاسخ در چرا »نبوى  بهزاد« ـ   2

 و لهجه صراحت با که دارند کسانى چه مقابل در و معذوراتى چه یشان است؟ا مانده
 کـسانى  چـه  بـراى  )ره( امـام  مکالمـات  شنود که دهند نمى پاسخ خود سوابق روشنى

 دادستانى به انقالب مجاهدین کانال از چرا »کشمیرى ]مسعود[«شد؟ مى انجام بایست مى
 عهده به هوایى نیروى قسمت در نوژه کودتاى ضدّ کلیدى مسئولیّت چرا یافت؟ مى راه
 ،»رضوى پیرو کاظم محمّد« ،»کاشى حجّاریان سعید« قبیل از مرتبطینش و »کشمیرى«
 اسم کتاب در که ىدیگران و »رمضانزاده ...عبدا« ،»تاجیک بیژن« ،»داداشى حبیب«

 چنـدین  حـدّ  در را سـیا  اسـناد  سـرقت  او اینکـه  به علم با چرا گرفت؟ قرار ام آورده
 و »کفرانـى  قـدیرى  جـواد « کـرد؟  پیدا انتقال وزیرى نخست به بود، داده انجام خودرو

 چطور؟ مرتبطینش
ـ 3      یا و »پور صالح« مستعار اسم با »مظفّرى« به معروف »کاشى حجّاریان  سعید« 
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 »محمّـدى  تقـى « اش صـمیمى  رفیق مورد در چرا آمریکا، به سفر در »بریدى  مستر«

 مسئول و کرد آویز حلق را خود دستگیرى، از بعد روز سه دو که »اکبرى« به معروف
 محمّـد « چـرا  گـشاید؟  نمـى  سخن به لب ملعون »کشمیرى مسعود« یعنى دویشان هر

شهادت   عامل خبیث آن از سازى تابوت در خود کلیدى نقش مورد در »سازگارا محسن
 »دستگردى وحید« ،»دفتریان« ،»باهنر« ،»رجایى(« انقالب گرانقدر هاى سرمایه از تن4
 کند؟ مى سکوت )
 .دست این از چراهایى و ...چرا ... ـ چرا4 

 بـه  موکـول  را بیـشتر  بحث است، شده طوالنى مطالب چون اینکه آخر و ششم    
 شما مقاله برابر دو از جوابیّه شدن تر طوالنى شائبه که چرا .سازم مى شما آمادگى اعالم

 شود فرجى بلکه .دارد ) 23ماده   مطابق( قانونى منع خوب که آمد خواهد وجود به
 مطالـب  .برسـاند  خـود  مناسـب  پاسـخ  به را آن نظایر و سؤاالت این شما روزنامه و

 دادگـاه  در خـدا  لطـف  بـه  هم ار») ربیعى على« اصلى اسم با» ( عباد« به مربوط
 .کرد خواهم بیان تر صریح و تر روشن
 باشید سربلند و                                                                                  موفّق    

 - »گلپور رضا                                       « 
7/12/1381  

  :12/12/1381شنبه دو - حریم نامه هفته از ∗ 
 انگیز شبهه کتاب یک انتشار براى ارشاد وزارت مجوّز 

 ارشـاد  وزارت مجـوّز  بـا  »خدا از هایى سوال« کفرآمیز کتاب بود، آمده درخبرها    
 .است شده منتشر و چاپ
 شده توزیع ها فروشى کتاب برخى در و شده ترجمه فارسى به که کتاب این در    
 .باشد متعال خداوند وجود در تردید آن، تانتیجه شده مطرح هایى سؤال .است

   مجاهدین مشروعیّت فاقد سازمان به که »اشباح شنود« کتاب آورى جمع وجود با    
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 ارشـاد،  وزارت و اطّالعـات  وزارت چـرا  کـه  است تعجّب جاى است، مربوط انقالب
 !اند نکرده اقدامى انگیز شبهه کتاب این آورى جمع جهت
 .] گردانید منتشر را فوق مطلب تاریخ همین در نیز سخن پرتو نامه هفته[ 
  :17/12/1381شنبه  - کارگر و کار روزنامه از ∗ 
 محتویّـات  بر مبنى ایران کار خبرگزارى خبرنگار سؤال به پاسخ در »یونسى ] على[«

 از برخـى  و!] ؟[اطّالعـات  وزارت سـاختار  به که »اشباح شنود« جدیداالنتشار کتاب
 در ایـن  :گفـت  اسـت،  دانـسته  وابـسته  را آنهـا  نـوعى  بـه  و گرفته ایراد آن ؤسّسانم

 .زنند مى دامن آن به اى عدّه که است سیاسى دعواهاى
 ما .است کشور ساختارهاى ترین مستحکم از اطّالّعات وزارت ساختار :افزود وى    
 چنـین  دیگـر  پست هیچ احراز براى که کنیم مى طى را فرایندى نفر یک گزینش براى

 .شود نمى طى فرایندى
 انجـام  اطّالعـات  وزارت حـقّ  در کـه  اسـت  جفاهـایى  ها این :کرد تأکید »یونسى«  
 فرزنـدان  تـرین  خـالص  و ترین مؤمن از اطّالعات وزارت کارکنان که حالى در .شود مى

 .هستند مملکت
 محـض  به که دهند مى استعفا وزارت از تعدادى ساله هر :افزود اطّالعات وزیر    
 اقـدامات  کـه  نیست قرار و نداریم کارى آنها با ما دیگر نهاد، این از عده این خروج

 .شود ثبت اطّالعات وزارت اسم به آنها
 دانـست  اطّالعـات  علیـه  روانـى  جنـگ  نـوعى  را مطالبى و برخوردها چنین وى    
 باشد تهداش حضور تواند مى گرایشى هر با کس هر اطّالعات وزارت ساختار در :وگفت

 .است جرم سیاسى هاى گروه در عضویّت اما
 معروف »ربیعى على« کارگر، و کار روزنامه امتیاز صاحب که است یادآورى به الزم[ 
 .] باشد مى جمهور رئیس مشاور »عباد« به
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  :17/12/1381شنبه  - اطّالعات روزنامه از∗  
 شـنود « کتـاب  درباره سؤالى هب پاسخ در ]اطّالعات وزیر» [ یونسى ] على    [«

 اطّالعات، وزارت ساختار :کرد تأکید کتاب، این جزئیّات درباره اظهارنظر بدون ،»اشباح
 اندازه به تاکنون امنیّتى و پلیسى سازمان هیچ و است کشور ساختارهاى ترین محکم از

 .است نشده گذارى پایه قوى صورت به تشکیالت، این
 اقتـصادى،  نـو  حیـات  یـزد،  آفتـاب  هـاى  روزنامـه  توسّط زرو همین در فوق  اظهارنظر[

 .] گردید منتشر مردمساالرى و همبستگى آفرینش،
  :17/12/1381شنبه  - اعتماد روزنامه از ∗ 

 بـر  کتـاب  ایـن  در کـه  شد سؤال اشباح شنود کتاب مورد در اطّالعات وزیر از    
 من :داد پاسخ وى .است شده تأکید!] ؟[دارد اشکال اطّالعات وزارت ساختار اینکه
 سیاسى دعوایى فردى وقتى .ببرم اسمى نیست، صحیحى کار .ام خوانده را اشباح شنود
 اینهـا  کنند، مى دعوا بیرون اند رفته حاال اند، بوده اطّالعات وزارت در که گروهى و دارد

 دعـوا  این وارد را خود و بزنیم گره آنها به را خودمان ما چرا .است سیاسى دعواى
 ...بکنیم
  :17/12/1381شنبه  - خراسان روزنامه از ∗ 
 :اطّالعات وزیر مصاحبه مهم فرازهاى 

 صـحیح  ]؟[اطّالعـات  وزارت سـاختار  بـه  اشـباح  شـنود  نویسنده انتقادات ...    
 ...نیست

  :19/12/1381دوشنبه  - جوان روزنامه از 
 به بود، گرفته قرار ایتشک مورد اخیرا که »اشباح شنود« کتاب نویسنده ،»گلپور رضا«

 .شد   احضار1410شعبه   به شاکى عنوان
 ] .وتوسعه نیزمنتشرگردید خراسان اعتماد، هاى روزنامه توسّط روز همین در خبر این[ 
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  :24/12/1381شنبه  - صبا نسیم روزنامه   از ∗
 ارشاد وزارت به »خاتمى« تذکّر 

 مجـوّز  بـا  کـه  »اشـباح  شـنود « کتـاب  شارانت دنبال به شد مدّعى بازتاب سایت    
 وزارتخانه این کتاب اداره اوّل رده مسئوالن از یکى بود، شده بازار راهى ارشاد وزارت

 .شد برکنار خود مقام از
 داده تذکّر ارشاد وزارت به جمهورى رئیس کتاب این انتشار از پس شود مى گفته    

 .شود مالاع بیشترى دقّت ها کتاب به مجوّز دادن در که
 بررسـى  بـه  بیـشترى  وسـواس  و حـسّاسیّت  بـا  ارشـاد  وزارت کتاب اداره اخیرا    
 طـوالنى  باعث خود نوبه به نیز امر این و پردازد مى سیاسى مسایل با مرتبط هاى کتاب
 .است شده انتشار مجوّز دادن روند شدن
   
  :19/12/1381دوشنبه  » - زیدآبادى احمد« علیه محقّق شکایتنامه متن   از∗
 عزّه تعالى بسمه 
 تهران استان دادگسترى محترم ریاست 

 از »زیـدآبادى  احمـد « نـام  بـه  فـردى  از را خـود  شـکایت  بدینوسیله .سالم با    
 پراکنى لجن به فارسى زبان به که( فردا به موسوم ساخته اى.آى.سى رادیو مشاوران
 کـه  باشـد  .دارم مـى  اعالم ذیل شرح به )پردازد مى ایران اسالمى جمهورى نظام برضدّ

 :گیرد قرار قضایى رسیدگى و پیگرد تحت قوانین با مطابق نامبرده،
 آژانـس  بـه  وابسته عناصر با غیرقانونى و موجّه غیر مصاحبه در اشاره مورد  ـ فرد 1 

 نـشر  بـه  گردیـد،   پخـش 10/11/1381تاریخ  در حدّاقل که آمریکا اطّالعات مرکزى
 و - اشباح شنود قانونى کتاب نویسنده » - گلپور رضا« ندهب پیرامون متعدّدى اکاذیب

 .پرداخت اینجانب به گوناگون افترائات و تهمت ایراد نیز
   عضو و اطّالعات وزارت سابق اعضاى از یکى« اینکه کذب بیان از پس  ـ نامبرده2 
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 دیـوى را در »است پرداخته اشباح شنود کتاب نشر به حکومتى ارگانهاى از یکى فعلى
 بـراى  روشـنى  حرف نظر مورد کتاب« کرده تصریح کتاب مطالب محتواى درباره فردا،
 نویسندگان تکرارى و پراکنده مطالب از اى مجموعه تنها کتاب، مطالب« و »ندارد ارائه

 بنده به افترا ایراد با حال عین در .»است اطّالعاتى عناصر از برخى و خارجى ایرانى،
 هـا  شخصیّت از برخى فهرست اعالم از پس فوق عبارات با ارضمتع کامالّ مضمونى با
 زیـر  بـا  اشـباح  شـنود  کتاب:« است کرده تصریح انقالب از پس کشورى مسئولین و

 رفتارهـاى  توجیـه  جهـت  در اقـدامى  نزدیکانش و انقالب رهبر فکرى خط بردن سؤال
 القاى درصدد اشباح شنود کتاب نویسنده:« اینکه یا و. »است کشور کار محافظه جناح

 ...و ».است کشور از خارج اطّالعاتى سازمانهاى با ایرانى مقامات از بسیارى همکارى
 و فرهنـگ  وزارت سـاختن  مـتّهم  ضمن همچنین اى.آى.سى رادیو خادم  ـ نامبرده 3 

 ناگزیر تمایل، عدم وجود با ارشاد وزارت« نموده تصریح دیگر کذبى در اسالمى ارشاد
 .»است بوده فشار تحت ...و گردیده اشباح شنود کتاب به نشر اجازه صدور از

 لکاذبون المنافقین ان یشهد                                                                       واهللا    
 -» گلپور رضا                                      «  

19/12/81  
  

  :19/12/1381دوشنبه  » - راشدان یمان« علیه محقّق شکایتنامه متن از ∗ 
 عزّه تعالى بسمه    

 تهران استان دادگسترى محترم ریاست 
 .موفّقیّت آرزوى و سالم با 

 مکـشوفات  از »راشـدان  نیمـا « ظـاهرى  هویّـت  به فرانسه رادیو خادمان از یکى    
 مشغول هواخورى به سوئیس کشور در گویا که اصالحات، جبهه اى زنجیره هاى روزنامه
  تاریخ    در حدّاقل شده پخش - فرانسه رادیو با اى مصاحبه در باشد،
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 رئیس انتقاد خبر طلبان اصالح به وابسته رویداد سایت اینکه بیان از  پس- 11/11/81
 در بـود،  کـرده  نقل را اسالمى ارشاد و فرهنگ و اطّالعات وزارتین از محترم جمهور
 تیمى همان که دهد مى نشان کتاب نگارش شیوه و عنو:« گفت کذب "کامال اظهاراتى

 قطعـا  اطّالعـات،  وزارت در!] ؟[کردنـد  مى همکارى »امامى سعید« آقاى با سابقا که
 ...»هستند کتاب این نگارندگان جزو

 از البتّـه  - اسـالمى  انقـالب  مجاهدین سازمان از جانانه دفاع ضمن فوق، نامبرده    
 بهزاد« مظلومیّت بر تأکید با ]ایران در آمریکا منافع حافظ[ سوئیس داخل خاکریزهاى

 قبیـل  ایـن :« گفـت  گـستاخانه  فـوق،  نامـشروع  سازمان در دوستانش برخى و »نبوى
 شـمال  یـا  و فرانـسه  در حاضر مذهبى فعّاالن از برخى "قبال را روانى جنگ بازیهاى
سـال    در کـه  ادنـد د قـرار ] »ره[ خمینـى  اللّه آیت« اختیار در بعضا خاورمیانه و آفریقا

 ایران در استنسیل و کاست نوارهاى طریق از اى گسترده بسیار روانى بازى یک1356
 برخى هم پیروزى از پس ...انجامید ایران شاهى ان شاه نظام تضعیف به که افتاد راه به

 رهبـران  رهنمودهاى و ساواک اسناد مطالعه با توانستند »خمینى اهللا آیت« جوان دوستان
 کتاب همین در .بیندازند راه روانى بازیهاى جدید دور اطّالعات وزارت در ه،تود حزب
 مـورد  اسـت،  رایـج  کمونیستى کشورهاى در که دیگرى متد از بخش یک بحث، مورد

  .»گیرد مى قرار استفاده
 »نبـوى  بهـزاد « پـدر  و »عطریـانفر  محمّد« خواهر از دفاع به سپس مذکور فرد    

 .بعد تا بماند که پرداخته ...و
 و حامیـان  و متـوارى  نـامبرده  از اینجانب شکایت به رسیدگى تقاضاى بدینوسیله    

 .دارم ایران اسالمى جمهورى قضایى نظام توسّط را وى داخلى همدستان
 اشباح شنود کتاب ساله25                                                               نویسنده      

 »گلپور رضا                                                « 
                                                   

 19/12/81 
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  :19/12/1381دوشنبه  » - بهنود مسعود« علیه محقّق شکایتنامه متن   از∗
 عزّه تعالى بسمه 
 تهران استان دادگسترى محترم ریاست 
 عدالت تحقّق آرزوى و سالم با 

 مـاده  جزیره مستعمرات وزارت نحس تریبون خادم از را خود شکایت بدینوسیله    
 مـسعود « جنـاب  سـى؛  بـى  بـى  به موسوم »الدّارین فى جواسیسها على لعنۀاهللا( پیر گرگ
 در اشـباح  شنود کتابم و »گلپور رضا« اینجانب پیرامون اکاذیب اشاعه دلیل به »بهنود

 .دارد مى اعالم الذّکر فوق  تریبون10/11/1381مصاحبه 
 پرسیده که سى بى بى در خود مسئول سؤال به پاسخ در »بهنود« عالیجناب جناب    

 »است؟ شده برانگیز جنجال گونه این که شده مطرح چه اشباح شنود کتاب در:« بود
 به کتاب در مندرج حقایق تحریف با ،»ها خوئینى محمّد« جناب از جانانه دفاع ضمن
 شیطان جاسوسى النه تسخیر[ گروگانگیرى که زمانى در:« پرداخت ذیل کاذیبا اشاعه
 اوّلین در غرب، خصوص به ایران از خارج در ...نشریّاتى تعداد افتاد، اتّفاق ]بزرگ

 تهـران  در آمریکا سفارت دیوار از که کسانى که بودند رسیده نتیجه این به برخوردها
 گـروه،  ایـن  رئیس "مثال که نوشتند ها بعضى ...هستند چپ نیروهاى اینها رفتند، باال

 بنـده [ بودند گروه این شاخص چهره اصطالح، به که کس فالن یا »ها خوئینى« آقاى
 دوّمـى،  فرد عنوان به کس فالن این به خود مسیرتحقیقات در »گلپور رضا« اینجانب،
 .خواندنـد  درس مسکو در!] کنند رازگشایى دادگاه در »بهنود« آقاى بلکه برنخوردم،

 زمینـه  ایـن  در هـم  خیـالپردازى  هـم  ذرّه یک و دیدند را ب.گ.کا اطّالعات مدرسه
 هـا  نوشـته  همـان  از هایى تکّه سال چند و بیست از بعد حاال...] نازى آخِى[ کردند
 سـابق  مسئول مدیر!] ؟[ بیوگرافى عنوان به ترتیبى یک به شده، سرهم و شده جمع

 ...»است شده گذاشته کتاب صفحه روى طورى این برداشتى ...سالم روزنامه
   مورد گوناگون نشریّات که نکرد این به اى اشاره هیچ انصاف خوش بهنود جناب    
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 پس سالها به مربوط )زبان ایتالیایى زبان، فرانسوى زبان، انگلیسى( بنده کتاب در رجوع

 بـولتن  نمونـه  براى .است بوده دولتشان به آمریکایى جاسوسان تحویل جریان اتمام از
مورّخـه   دالسـرا  کـوریره  یـا   و12/3/1986لوموند � 30/1/1986مورّخه  اکونومیست

 .... و14/7/1999
 .باشم مى کتابم در نقد و بررسى مورد افراد پاسخگویى منتظر صبرانه بى ایّحال على    

 تنها چون .بود نخواهد حاضر شکایت از پیگیرى بر بنده تأکید به ارتباطى هیچ این امّا
 »هـا  خـوئینى « جنـاب  از دفـاع  بـه  »بهنـود « و »سـى  بـى  بى« که بود مانده این همین

 .بود خواهد ام قلمى کارنامه برگ زرّین کتابم، به تهاجمشان که چند هر .بپردازند
 اشباح شنود  نویسنده » -گلپور رضا                               «  

                                                   
 19/12/81  

 
  :24/12/1381شنبه  - رسالت روزنامه  از∗ 
 کرد شکایت »بهنود مسعود« و »راشدان« ،»زیدآبادى« از اشباح شنود کتاب نویسنده 

 و »راشـدان  نیمـا « ،»زیدآبادى احمد« از اشباح شنود کتاب نویسنده »گلپور رضا«  
 :گفـت  فـارس  خبرگـزارى  با گفتگو در »گلپور رضا.« کرد شکایت »بهنود مسعود«
 دروغ "کامال اظهاراتى  با11/11/81مورّخه  فرانسه رادیو با مصاحبه در »راشدان نیما«

 آقـاى  بـا  سـابقا  کـه  تیمـى  همان دهد مى نشان کتاب نگارش شیوع و نوع :کرد ادّعا
 کتاب این نگارندگان جزو قطعا کردند، مى همکارى اطّالعات وزارت در »امامى سعید«

 .کردم شکایت او از لذا هستند
 :گفت »بهنود مسعود« از خود شکایت خصوص در اشباح شنود کتاب نویسنده    

 به اشباح شنود کتاب در مندرج حقایق تحریف باBBC  با مصاحبه در »بهنود مسعود«
  .است پرداخته اکاذیب نشر
   جانب این خصوص در اکاذیب نشر به »زیدآبادى احمد« اینکه بیان با »گلپور«  
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 در فـردا  به موسوم آمریکایى رادیوى با مصاحبه در »زیدآبادى:« گفت است، پرداخته
 از یکـى  فعلى عضو و اطّالعات وزارت سابق اعضاى از یکى  مرا10/11/81مورّخه 
  .پرداختم اشباح شنود کتاب نشر به که کرده معرّفى حکومتى ارگانهاى
 تحت کذب بیان را »زیدآبادى« از خود شکایت دیگر تعلّ اشباح شنود نویسنده    
 .کرد عنوان کتاب نشر اجازه صدور در ارشاد وزارت بودن فشار
 جمهور رییس اجتماعى مشاور ،»ربیعى على« شخصى شکایت خصوص در »گلپور«  

 در ارشاد وزیر و جمهور رییس براى مستمسکى شکایت اینکه وجود با :گفت وى از
 گفتـه  مـن  به دادگاه1410شعبه   دفتر به رجوع از پس است، بوده کتاب مجوّز ضبط
 پیگیرى را شکایت وى توسّط و کرد خواهد معرّفى وکیل خود براى »ربیعى« که شد

 .کرد خواهد
  :24/12/1381شنبه  - ایران روزنامه   از ∗
 نویسنده تازه ادّعاى ...اینکه خبر 

 امنیّت عالى شوراى عضو» ( ربیعى على« شکایت »اشباح شنود« کتاب نویسنده    
 را او کتاب تا خواند ارشاد وزیر و جمهورى رئیس براى مستمسکى را خود از )ملّى
 نویـسنده » ( گلپـور  رضـا « از »ربیعـى  على« شکایت ما هاى شنیده بنابر .کنند ضبط
 .شود مى پیگیرى1410شعبه   در )اشباح شنود
  :18/1/1382دوشنبه     - همبستگى روزنامه از ∗ 
 شد حاضر دادگاه در »ربیعى  على«

 قـضایى  مجتمـع  در گذشـته  روز صبح جمهورى رییس مشاور - اجتماعى گروه    
 .یافت حضور دولت کارکنان
   و جمهورى رییس امنیّتى مشاور »ربیعى على« همبستگى، خبرنگار گزارش به    
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 شـنود  کتـاب  نویسنده »گلپور رضا« پرونده پیرو گذشته روز ملّى امنیّت شوراى عضو
 قاضى سؤاالت به و یافت حضور دولت کارکنان قضایى مجتمع1410شعبه   در اشباح
 .گفت پاسخ خصوص این در پرونده
 شـنود  کتاب نویسنده ،»گلپور رضا« از پیش چندى »ربیعى على:« است گفتنى    
 .بود کرده شکایت اکاذیب نشر دلیل به اشباح
 شـهرى  توسـعه  معاون( ،»نژاد ثانى« و »تهرانى خسرو« گزارش بنابراین همچنین    

 تحقیقاتى سؤاالت به و کردند پیدا حضور شعبه این در گذشته روز ،)تهران شهردارى
 .گفتند پاسخ پرونده قاضى
 به شد حاضر دردادگاه مطّلع عنوان به که »تهرانى خسرو« که است شده شنیده    
 .اند شده حاضر دادگاه در آینده نظرسنجى مؤسسه هپروند خصوص در »نژاد ثانى« همراه
 صـبا،  نـسیم  نـو،  یـاس  اعتمـاد،  هـاى  روزنامـه  توسّط روز همین در خبر این مضمون[ 
 .] شد منتشر نیز یزد آفتاب و اقتصادى نو حیات جوان، خراسان، توسعه، ساالرى، مردم
  
  :16/4/1382 –گون گونا نامه هفته مسئول مدیر از »گلپور رضا« شکایتنامه   متن ∗
 »قدمى« آقاى جناب دادگسترى سوّم شعبه بازپرسى محترم ریاست 

 گلپـور  رضـا « اینجانـب  شـکایت  طـرح  پیـرو  نباشـید  خـسته  عـرض  و سالم با    
 خانم سرکار گوناگون، نامه هفته مسئول مدیر از اشباح شنود کتاب ى نویسنده »چمرکوهى

 مورّخـه  شـماره  در منـدرج  مقالـه  به بنده هجوابیّ درج عدم بدلیل »فرهمندپور فاطمه«
 نـشریّه  بـه  اخطـار  ایـراد  تقاضـاى 23ماده   سوّم تبصره با مطابق  5/12/1381دوشنبه 

 تـسلیم  بـه  مربوط توضیحات .دارم را )سوّم شعبه به پرونده ارجاع بدلیل( الذّکر فوق
 تقـدیم  پیوسـت،  بـه  بنـده  جوابیّه و گوناگون در مندرجه مقاله از اى نیزنسخه و جوابیّه

 .گردد مى
 ـ »چمرکوهى گلپور رضا«  تشکّر                                                 با    

16/4/82 
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 )ماوقع شرح: ( نخست ضمیمه
 بـر  نقـدى « عنوان تحت اى  مقاله5/12/1381مورّخه  شماره در گوناگون نامه  ـ هفته1

 منتـشر  کتـاب،  نویسنده »چمرکوهى گلپور رضا« باینجان مورد در »اشباح شنود کتاب
 .ساخت
 قلـم  بـه  متنـى  نیـز  و »درآمـد « عنـوان  به اکاذیب داراى اى مقدّمه مقاله این در    

 از افتـرا،  تـوهین،  بر مشتملّ غیرکارشناسى، جانبه، یک نقدى که »شریعتمدارى حسین«
 داراى و بنـده  بـه  نـسبت  آمیـز  توّهم و نادرست فرضهاى پیش بر مبتنى عصبانیّت، سر

 .گردید منتشر بود، انصاف از دور و کذب صددرصد عباراتى
 جهـت  و تنظیم دستنویس برگ14در   اى  جوابیّه28/12/1381چهارشنبه  روز  ـ در 2

 دفتـر  آدرس مطبوعات قانون برخالف جائیکه آن از .نمودم اقدام نشریّه، به آن تقدیم
 متوجّه نامه، هفته شناسنامه در موجود تلفن هاتن به مجبورا نداشت، وجود آن روى نشریّه

 تعطـیالت  بـدلیل  "احتمـاال ( ارتبـاط  امکـان  متأسّـفانه  کـه  گرفتم تماس آن با بارها و
 یعنـى ( پـنجم فـروردین   روز صبح در .نیامد  پیش5/1/1382روز  صبح تا )نوروزى
 داونـد خ لطـف  بـه  نـشریّه،  به جوابیّه تسلیم جهت بنده براى قانونى روزمهلت آخرین

 تذکّر با و گردیدم باشد، فوق نامه هفته سردبیر گویا که عزیزى با تلفنى موفّق به گفتگوى
 تـا  بدهـد  بنـده  بـه  آدرسى خواستم ایشان از نامه، هفته شناسنامه در آدرس وجود عدم

 عبور صورت در جوابیّه تسلیم قانونى مهلت پایان به تذکّر نیز و کنم تقدیم را جوابیّه
 .کردم مطرح را روز آن از

 اطمینان ضمن بود، نموده معرّفى »محمّدى)« جناب( را خود که االشاره فوق فرد    
 اینجانب، از عذرخواهى با و ندارد جوابیّه وصول در تأخیر صورت در مشکلى اینکه از

 متـذکّر  را جدید مکان در دفترى جستجوى و جابجایى بدلیل مناسب، دفتر وجود عدم
 منتـشر  جدیـد  مکان در استقرار تا نشریّه بعدى هاى شماره "فعال هک کرد اعالم و شد

   از قبل روز چند که نمود تعهّد بنده به فراوان پوزش با و شد نخواهد
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 گرفته، تماس بنده با نشریّه، جدید مکان در استقرار از پس یعنى جدید، شماره انتشار
 بنـده  توجّـه  از اینکـه  ضمن برسانم؛ او به را جوابیّه تا نماید مى اعالم را خود آدرس
 ...و دارد را تشکّر نهایت ابراز
 پیشخوان روى را گوناگون جدید شماره ناباورى، نهایت  با6/1/1381شنبه   ـ روز3 

 جنـاب  شده اعالم تعهّد به عمل عدم از عصبانیّت ضمن و دیدم مطبوعاتى کیوسکهاى
 اعالم عذرخواهى با مجددا »ىمحمّد« جناب .گرفتم تماس تلفن همان با »محمّدى«

 بزرگـوار  بـرادر  :کـردم  عـرض  کـه  نگرفته تماس بنده، تلفن کردن گم بدلیل که نمود
 صـفحه  یـک  کتاب، این بر که شما چطور .هست کتابم روى بنده همراه تلفن شماره
 …و اید؟ ندیده را کتاب کاور در مندرج تلفن حتّى نویسید، مى نقدى تان نامه هفته کامل

 بـا  نهایتـا  کـه  داد تمـاس  قـول  بنـده  بـه  مجدّدا و شده روبرو او عذرخواهى با    
شـنبه   سـه  صـبح  ناهمـاهنگى،  دوبـار  یکـى  و !ایـشان  برنامـه  شلوغى و بنده پیگیریهاى

 حـضورا  جنوبى، مفتّح خیابان جار کوچه در واقع نشریّه جدید دفتر  در16/2/1382
 انـدرکاران  دسـت  از دیگر برخى و او با هم، مفصّلى نسبتا گفتگوى و تقدیم را جوابیه
 جراید مسئولین برخى قانونى برخورد عدم و کتاب در مطروحه مسائل پیرامون نامه، هفته

 سـردبیر  جایگاه در که گفت اى جمله »محمّدى« جناب نهایت در و داشتیم روزنامه و
 فخـال  خواسـتم  مـى  اگر من« که گردید جوابیّه درج از بنده اطمینان موجب گوناگون،

 منتـشر  را جوابیّـه  مـن  .دادم نمى شما به را قولها آن دیگر که کنم عمل خود اخالق
 …»و کنم مى

 .نبود آن در بنده جوابیّه و شد منتشر نامه هفته هم جلسه آن از بعد شماره سه    
 منتشر که آن جوابیّه را داد قول هم باز ناباورى نهایت در .گرفتم تماس سردبیر با تلفنى
 عرض به او. است  شده غفلت موجب !وقت کمبود و !اجرایى مشکالت و ردک خواهد
   که شما شود مى تمام بنده براى حجّت آیا نشد، کار هم بعد شماره دو تا اگر کردم
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 .داد مثبت پاسخ او که دارید؟ را قانون اجراى عدم و جوابیّه چاپ عدم قصد
 9حـدّاقل    آنکه حال است نشده منتشر وقف نامه هفته در بنده جوابیّه امروز به تا    
 .است آمده بازار به جوابیّه، حضورى تسلیم از پس دیگر شماره

 :ام جوابیّه متن  ـ امّا4 
 ...است یادداشت این ضمیمه دستنویس برگ14در     عینا
  :27/5/1382 –ها  روزنامه مسئول مدیران به خطاب »گلپور رضا« نامه متن ∗ 

 در»] فرهمنـدپور  فاطمه« خانم سرکار مسئولى مدیر به[ گوناگون مهنا  ـ هفته 1     
 مـسئول  مـدیر » [ شـریعتمدارى  حـسین « قلـم  به اى  مقاله5/12/1381مورّخه  شماره
 رضـا « اینجانـب  مورد در ؛»اشباح شنود کتاب بر نقدى« عنوان تحت ]کیهان روزنامه
 دستنویس برگ14در   اى جوابیّه نگارش موجب که ساخت منتشر کتاب نویسنده »گلپور

 . گردید28/1/1381تاریخ   به
 صحّت عدم از اطمینان و گوناگون نامه هفته بعدى  شماره9حدّاقل   نشر از  ـ پس2  

 جهت در )فوق نشریّه مسئولین توسّط تلفنى شکل به چه و حضورا چه( که قولهایى
ـ  مراجعـه   بـا 16/4/1382تـاریخ   در شد مى داده ام جوابیّه انتشار  تهـران  دادگـسترى  هب

  هر. -نمودم مطبوعات  قانون23مادّه   با مطابق الذکّر فوق نشریّه به اخطار ایراد تقاضاى
 جهـت  در بنـده  تقاضـاى  ایـن  یکبار "قبال بنده، ناباورى کمال در و متأسّفانه که چند
  توسّط8/11/1381کیهان  در مندرج »شریعتمدارى حسین« سرمقاله به ام جوابیّه چاپ
 اقدام آن پیگیرى به نسبت مجدّدا بنده و بود شده سپرده بایگانى به »تشکّرى« ىقاض

  .نمودم
 چـاپ  بـه   اقـدام 18/5/1382شـنبه   مورّخـه  در گوناگون نامه هفته آنکه از  ـ پس 3 

]  [!مـادّه    بـا  مغایرت و افراد خصوصى حریم در دخالت ادّعاى با متأسّفانه نمود جوابیّه
   مردم تاریخ حافظه در ثبت جهت که کرد سانسور ام جوابیّه از را ذیل بخشهاى25
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 مورد در قضاوت و کنم مى تأکید آنها بر دیگر بار حق حضرت رضاى و کشورم عزیز
 :کنم مى واگذار خیرالحاکمین خداوند به را گوناگون  نامه هفته ادّعاهاى

 –شباح ا شنود کتاب نویسنده  » - گلپور رضا                  «  
27/5/82 

     
 نامه هفته مسئول مدیر »فرهمندپور« خانم توسّط ]ام جوابیّه ى[شده سانسور بخشهاى  

 :گوناگون
 و اطّالعاتى سابق همکاران برخى و »شریعتمدارى حسین« که را راهى روزى اگر -  

 رونـد،  مـى  شـکل  ایـن  بـه  اهدافشان به رسیدن در اش فرهنگى سیاسى هاى سازمانى هم
 پناه فاسقین فیها جهنّم به است مفتخر »گلپور رضا« شود، ختم برین بهشت به تقیمامس
 .ببرد

 این به شناختید، نمى را نامى »عالیخانى« "اصال که »شریعتمدارى« آقاى شود مى -  
 نشر به خود مؤسّسه در1375سال   در که »براهنى رضا« نامه که بدهید جواب سؤال
 سازماندهى به شروع که آلمانى »گوست نیس« به تقدیم ىجا به چگونه پرداختید، آن

 غیرثبت ویالى چند هر( کشور داخل در ]نویسندگان کانون الحال معلوم[ عناصر برخى
  رسید؟ شما دست به بود، نموده )دیپلماتیک مصونیّت بدون و وزارتخارجه شده

 کنند توبه تا کردید مى کار …و »روحانى حسین« و »طبرى احسان« به که شما    
 کنید لطف شود مى اید، نکرده استفاده هم مستعار اسم از آنان مقال در حتّى گویید مى و

 شد  متنشر11/2/1368دوشنبه  کیهان روزنامه در »ابوالفضل« نام با که اى مقاله بگویید
 میرحـسین « آقـاى  طـرف  از هیـأتى  :گفـت ») طبرى:«(« است؟ نوشته کسى چه را

 هر به معالجه براى توانم مى که گفتند مى ایشان قول از و بود هآمد عیادتم به »موسوى
 چـه  شما:) گفت »ابوالفضل آقا« یعنى( گفتم …شوم اعزام باشم، مایل خودم که کجا

 بـرادر  را بـه سـوى   سرم» ...باشم شما میان در خواهد مى دلم:« گفت دارید؟ نظرى
   طرف به سرش را نیز برادر نآ نبیند، را اشکم تا برگرداندم بود، اطاق در که دیگرى
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 پـاک  بـود،  دویـده  چـشمانش  بـه  که را اشکى قطرات مخفیانه و بود برگردانده پنجره
 ...»کرد مى

 را عمـومى  افکـار  کیهـان  مؤسّـسه  مسئول عنوان به شود مى »شریعتمدارى« آقاى -  
 کـسى  چه اطاق در حاضر دیگر برادر بپرسد و بیابد را »ابوالفضل« آقا تا دهید یارى
 اطاق از آب آوردن براى پرستار حالیکه در و خواست آب »طبرى احسان:«…« بود؟
 میـل  علیـرغم  لـذا  باشـد،  طوالنى نبایستى بیمار مالقات که آمد یادم به رفت مى بیرون
 و …داد رضـایت  رفتـنم  بـه  زود، به زود دیدار امید به او و کردم خداحافظى ام باطنى
 بـاد  او بـر  تعـالى  و تبارک خداوند مغفرت و رحمت …ادنیفت اتّفاق هرگز بعدى دیدار
 ]»11/2/68[ –کیهان  روزنامه» … [ابوالفضل.«

 مجلـس [ کـارگزاران  فراکـسیون  فعلـى  رئیس» ( بهرمانى هاشمى على« نقش    - 
 اسـالمى  جمهـورى  فعلى سفیر» ( نژاد )مهدى( وردى فریدون« ،]) اسالمى شوراى
 )وزارتخارجـه  کنـسولى  معاونـت » ( آبـادى  نجـف  هادى محمّدعلى« ،)چین در ایران

 انکار غیرقابل اسناد با مطابق اسرائیلى و آمریکایى عناصر با جلسات برگزارى در ...و
 داشت؟ سازماندهى و دیدگاه نوع چه در ریشه شده، افشا

 ملّـى  امنیّت شوراى در شده طرّاحى ،»ایران ابتکار« به موسوم اطّالعاتى عملیّات -  
 توسّـط  ایـران  در »منتظـرى  حسینعلى« شدن آورده کار روى از حمایت جهت آمریکا،
 گردید؟ تعقیب ایران در جاسوسى هاى شبکه و عناصر کدام

 بیـژن « ،»کاشـى  حجّاریـان  سـعید « ،»سـازگارا  محسن محمّد« مثل افرادى نقش -  
 و عاتاطّال دفتر مرتبطین و عناصر از دیگر اى پاره و »تهرانى قنبرى خسرو« ،»تاجیک

 از» !کـشمیرى  شـهید « عنـوان  تحـت  تابوتى کردن درست در وزیرى نخست تحقیقات
 بود؟ چه انفجار، اصلى عامل
 روشـنفکر  یـا  »مظفّـرى  سـعید « بـرادر  یـا  »کاشـى  حجّاریان سعید« آقاى همین -  

   ضدّ جریان در »بریدى مستر« خودش قول به یا »پور صالح جهانگیر« دگراندیش
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 از حتّـى  اکنـون  کـه  داد انجام »کشمیرى مسعود« امر به را کارهایى هچ نوژه کودتاى
 است؟ گریزان آن به اشاره
 داخل مطالب[ هستند کشیدگى خط داراى که مواردى حذف با نیز ذیل قسمتهاى   
 :اند شده نامفهوم و نقص داراى ؛»فرهمندپور« خانم توسّط ،]آکوالد
 نتیجه داشت، دشمنى خدا دین و خدا اب کسى عموى اگر »!] شریعتمدارى« آقاى-[
 به هم آن او، از اسرارى افشاى و است دشمن خدا دین و خدا با هم او که دهد مى

 و همراهان و اعتماد مورد دوستان از ولواینکه قضایى الزم صالحیّت فاقد عناصر اعتبار
 علـى :] «همـان  یـا » [ بابایى مجتبى« ؛»قوام مهدى« مثل باشند، تان دیرینه همکاران

 »آزاده جـواد « حتّـى  یـا ») شیخها احمد:] («  همان یا» [ نیاکان احمد« ؛»باوند
 کیهان مؤسّسه سرپرستى حقوق شما که جایى در هم آن ...و») کنگورى عباسى(«
 است؟ هنر و جوانمردانه صحیح، دانید، مى رهبرى معظّم مقام نام تحت را

 جمهـورى  ارتـش [ هـوایى  روىنیـ  در عملکردش زمان در که »کشمیرى  مسعود - «
 حمایت با داشت، ارتش مستشارى در سیا اسناد سرقت جدّى حفاظتى پرونده ]اسالمى

 و خـاص  مـورد  ایـن  در »نبوى بهزاد« چرا یافت؟ انتقال وزیرى نخست به افرادى چه
 امام« حضرت مکالمات شنود دنبال به چرا؛ داند؟ نمى محرم را مردم آن، نظیر مواردى
 .] است آمده اشباح شنود کتاب در مفصّالً ماجرا این شرح[ بود؟ »خمینى
 اصطالح به حضرات دیدگاه از امام، حضرت محکم احکام از بسیارى در چطور -  
 اجـراى  عـدم  در ولـو  کـرد،  تجدیدنظر باید ضرورتها و زمان گذشت به بنا امام، خطّ
 ترور پرونده بحث در امّا – امثاله على و علیه لعنۀاهللا » - مرتد رشدى سلمان« حکم

 تقـى « یعنـى  پرونـده  کلیـدى  عامـل  خودکـشى  بدلیل هم آن که » - مظلوم رجایى«
 و گرمابـه  رفیق »اکبرى« مستعار نام با ]بازجویى شروع از پس روز دو» [ محمّدى
 بـه  ملقّـب  »کاشـى  حجّاریـان  سعید« و »مدرّسى« به معروف »قدیرى جواد« گلستان

   با و »مظفّرى«
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 شـعارهاى  سرلوحه شد، مختومه تحمیلى جنگ خاصّ شرایط و سیاسى شدید ىفشارها
 باشد؟ امام حضرت از شده نقل جمله الحجّۀ، قیام حتّى! »کشمیرى شهید« رفقاى

 مـرتبطین  از »آبـادى  نجـف  امیـد  ...ا فـتح « همـراه  بـه  که »قربانیفر منوچهر- «  
 خـاک  بـه  آمریکـا  مىنظـا  تجـاوز  هماهنگى از اى عمده بخش و بود »هشتم هاشمى«

 جریان، افشاى و عملیّات شکست با داد، انجام طبس مانده عقیم بحث در را کشورمان
 اصلى سرشاخه سه از یکى عنوان به بعد هفته چند مجدّدا چطور شد؛ خارج ایران از

 را کودتـا  پـول  و منفجره موادّ سالحها، تهیّه») نوژه شهید« پایگاه در( نقاب کودتاى
 خـارج  کشور از مجدّدا افشاء از پس روزها چگونه کودتا شکست با و شد؟ دار عهده
 تحقیقـات  و اطّالعـات  دفتـر  اعـضاى  بـا  ارتبـاط  طریق از عنصرى چنین چگونه شد؟

 بـه  را ...و »نیـر  امیـرام » -«  فـارلین  مـک « اسرائیلى آمریکایى تیم وزیرى، نخست
 …آورد؟ تهران
 اقتـصاد،  آشـتى،دنیاى  هـاى فرهنـگ    روزنامهبه نمابر ازراه یا و حضورا فوق نامه متن[ 

 مردمساالرى، خبر، اقتصادى، ابرار قدس، همبستگى، ایران، همشهرى، اطّالعات، حمایت،
 نو، یاس صبا،جام جم، نسیم عدالت، صداى اعتماد، یزد، آفتاب نواقتصادى، توسعه،حیات

 !] ندادند برىپوشش خ به آن هیچ کدام متأسّفانه که گردید ارسال انتخاب و خراسان
  :18/6/1382 –گوناگون  نامه هفته به »گلپور رضا« دوّم جوابیّه متن ∗ 
 »فرهمندپور فاطمه« خانم جناب گوناگون نامه هفته مسئول مدیر 

 را مطبوعات قانون25و � 23 ،  18موادّ عینا یادآورى، باب از ابتدا در .سالم با    
 حضرتعالى توسّط بنده شده سانسور جوابیّه درج به مربوط موارد سایر به نموده، مرور

  خـواهم -18/5/1382مورّخـه    - شـما  مـسئولیّت  تحـت  نشریّه25شماره   در منتشره
 :پرداخت
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 اداره نشانى مسئول، مدیر امتیاز، صاحب نام باید ]نشریّه ى[ شماره هر  در-18مادّه   
 انتـشار  ترتیـب  و فعّالیّت زمینه نیز و رسد مى چاپ به آن در نشریّه که اى چاپخانه و

 و معـین  صـفحه  در )غیره و هنرى ادبى، اقتصادى، سیاسى، علمى، دینى،( نشریّه نوع
 .باشند مى مادّه این مفادّ رعایت به مکلّف نیز ها چاپخانه شود، اعالن ثابت محلّ

 واقع فخال یا افتراء یا توهین بر مشتملّ مطالبى مطبوعات در  هرگاه-23مادّه       
 دارد حق ذینفع شود، مشاهده )حقوقى یا حقیقى از اعم( شخص به نسبت انتقاد یا و

 است موظّف مزبور نشریّه و بفرستد نشریّه همان براى کتبا ماه یک ظرف را آن پاسخ
 پاسـخ  وصـول  از پـس  که اى شماره دو از یکى در را پاسخها و توضیحات گونه این

 شده منتشر مطلب اصل که حروف همان با و ستون و صفحه همان در شود، مى منتشر
 و نکند تجاوز اصل برابر دو از جواب که آن شرط به برساند، چاپ به مجّانى است،

 .نباشد کسى به افترا و توهین متضمّن
 چاپ مجدّدى توضیحات یا مطالب مذکور، پاسخ بر عالوه نشریّه  اگر-1تبصره      
 صورتى به پاسخ از قسمتى درج .است باقى معترض براى مجدّد پاسخگویى حقّ کنند،
 درج عـدم  حکم در آن به مطلبى افزودن همچنین و سازد نامفهوم یا ناقص را آن که

 .شود درج شماره یک در باید پاسخ متن و است
 ...انتخاباتى نامزدهاى  پاسخ-2تبصره       
 منتـشر  را پاسـخ  یـا  ورزد امتناع پاسخ درج از نشریّه که صورتى  در-3تبصره       
 احـراز  صورت در دادگسترى رئیس و کند شکایت دادگسترى به تواند مى شاکى نسازد،
 واقع مؤثّر اخطار این هرگاه و کند مى اخطار نشریّه به پاسخ، نشر جهت شکایت صحّت
 روز ده از حـداکثر  آن مـدّت  که نشریّه موقّت توقیف دستور از پس را پرونده نشود،
 .کند مى ارسال دادگاه به کرد نخواهد تجاوز
   در شاکى اختیارات نافى آن هاى تبصره و مادّه این موضوع  اقدامات-4تبصره       
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 .باشد نمى قضایى مراجع به شکایت جهت
 یـا  جـرم  ارتکـاب  بـه  صـریحا  را مردم مطبوعات، وسیله به کس  هر-25مادّه       
 عمـومى  مجـازات  قـانون  در کـه  کشور ىخارج سیاست یا ملّى امنیّت ضدّ بر جنایتى
 شود، مترتّب آن بر اثرى که صورتى در نماید، تشویق و تحریص است، شده بینى پیش
 نـشود،  مترتّـب  آن بر اثرى که صورتى در و محکوم جرم همان معاونت مجازات به 

 نقـل  عینـا . [ شد خواهد رفتار وى با تعزیرات قانون اساس بر شرع حاکم نظر طبق
 ]مطبوعات قانون کتاب از شده

 ى مقاله به بنده مکتوب و قانونى جوابیّه آنکه از پس» !فرهمندپور« خانم جناب    
 انصاف از دور و کذب صددرصد مطالبى داراى و افترا توهین، بر مشتملّ غیرکارشناسى

 حـسین « توسّـط  شـده  قلمـى  اشـباح،  شـنود  کتابم در مطروحه مطالب و بنده پیرامون
 داراى مـوارد  اى پـاره  در که دادید قرار حذف و سانسور مورد چنان ار »شریعتمدارى

 که گنجاندید آن میان در نیز را مجدّدى توضیح گردید، گنگ و مفاهیم انتقال در نقص
 :گردید فراهم جوابیّه این کردن قلمى براى الزم بستر 23 مادّه   یکم تبصره مطابق
 شـنود  کتـاب  نویسنده» - گلپور ارض« بعد چندى:« بود آمده شما توضیح در    
مـادّه    بـا  مغـایرت  دلیـل  بـه  کـه  کـرد  ارسـال  ماه یک گذشت از پس اى جوابیّه اشباح،
 داده تـشخیص  چـاپ  قابـل  افـراد،  خـصوصى  حـریم  بـه  ورود و مطبوعـات  قانون25
مادّه   با مغایر موارد حذف با »گلپور« جوابیّه تا داد دستور دادسرا همه این با ...نشد
 ...»شود چاپ مطبوعات، نقانو25

 قانون18ماده   برخالف  که5/12/1381مورّخه  شماره در گوناگون نامه هفته :اوّالً    
 حـسن  بـا  )بلکـه  نگردید، واقع بنده شکایت مورد و( بود اداره نشانى فاقد مطبوعات

 در منـدرج  تلفـن  شماره تنها به مجبورا و تنظیم دستنویس برگ14در   اى جوابیّه نظر،
 .گرفتم تماس آن با بارها و گردیده متوجّه نامه، هفته ناقص اسنامهشن
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 جهـت  بنـده  بـراى  قـانونى  مهلـت  روز آخرین یعنى ( 5/1/1382روز  صبح         در
 سردبیر را خود که رجلى با تلفنى گفتگوى به موفّق )خداوند لطف به جوابیّه، تسلیم
 بنده به آدرسى خواستم او از نشانى وجود عدم تذکّر با و گردیدم نمود معرّفى نشریّه
 صـورت  در جوابیّـه  تسلیم قانونى مهلت پایان همچنین .کنم تقدیم را جوابیّه تا بدهد
 .کردم مطرح ) 23مادّه   مفادّ مطابق( را روز را آن از عبور

 اطمینان ضمن بود، نموده معرّفى »محمّدى)« جناب(را خود که االشاره فوق فرد    
 اینجانب، از عذرخواهى با و ندارد جوابیّه وصول در تأخیر صورت در مشکلى ینکها از

 را جدیـد  مکان در ادارى دفترى جستجوى و جابجایى بدلیل مناسب، دفتر وجود عدم
 جدید مکان در استقرار تا نشریّه بعدى هاى شماره "فعال که کرد اعالم و  شده یادآور
 انتـشار  از قبل روز چند که نمود تعهّد بنده به فراوان پوزش با و شد نخواهد منتشر
 آدرس گرفته، تماس بنده با نشریّه، جدید مکان در استقرار از پس یعنى جدید شماره
 نهایت ابراز بنده توجّه از اینکه ضمن برسانم او به را جوابیّه تا نماید مى اعالم را خود
 اسـت  ...و آراء تـضارب  نقـدها،  ایـن  درج و مطبوعاتى کار هدف و دارد را تشکّر

 ...و
 نامـه  هفتـه  اجرایى امور جریان در چقدر که دانم نمى» !فرهمندپور« خانم جناب    

 نابـاورى،  نهایـت   بـا 6/1/1382شـنبه   روز صـبح  که آنجا از امّا دارید قرار گوناگون
 از عـصبانیّت  بـا  و دیدم مطبوعاتى کیوسکهاى پیشخوان روى را گوناگون جدید شماره
 در مندرج تلفن شماره همان با »محمّدى« آقاى جناب شده اعالم تعهّد به عمل عدم
 کـردن  گـم  بـدلیل  که نمود اعالم عذرخواهى با مجدّدا او گرفتم، تماس شما نام ذیل
 اشباح شنود کتاب کاور روى بنده تلفن شماره کردم عرض که نگرفته تماس بنده، تلفن

 مطلـب  بـه  مربـوط  ظاهرا نقد به را انت نامه هفته کامل صفحه یک شما، چطور هست،
 مندرج مشخّصات حتّى آنکه حال دهید مى قرار »شریعتمدارى حسین« اختیار در کتاب،

 اید؟ ندیده را بنده همراه و عادى تلفن شامل کتاب کاور در
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 باز البتّه که داد تماس قول بنده به هایش، گفته صحّت بر حمل و او عذرخواهى       با
 دفتـر   در16/2/1382شنبه  سه صبح نهایتا ایشان، برنامه شلوغى و بنده هاى پیگیرى با

 حـضورا،  و شخصا جنوبى مفتّح خیابان جار کوچه یازدهم پالک در واقع نشریّه جدید
 نویـسندگان  از دیگـر  برخـى  و او بـا  هـم،  مفـصّلى  نـسبتا  صحبت و تقدیم را جوابیّه
 مـسئولین  برخـى  قـانونى  برخـورد  عدم و کتاب در مطروحه مسائل پیرامون( نامه، هفته

 سـابقه  بـه  غیرمـسبوق  و تنـد  بـسیار  برخـورد  و ها جوابیّه درج در ها روزنامه و جراید
 ارشاد فرهنگ و اطّالعات وزراى برخورد پیگیرى و بنده کتاب با جمهور رئیس شخص
 شهریور مهشت انفجار نظیر وقایعى به مربوط آنهم مستند مطالب صفحه998با  ( اسالمى

 از دفـاع  شعار همواره که ایشان شخص توسّط دولت هیئت در )کنترا ایران مسائل و
 سرلوحه پویایى و جوانگرایى و اندیشه با قلم و اندیشه پاسخگویى و قانونى آزادیهاى

 روند چگونه و چرا که اسالمى ارشاد و فرهنگ وزیر به اعتراض و است فرمایشاتشان
 کوچه دفتر در...) آن نظایر و است شده طى کتاب این رنش و مجوّز صدور قانونى
 سـردبیر  جایگـاه  در کـه  گفـت  اى جملـه  »محمّـدى « جنـاب  نهایت در و داشتیم جار

 خـالف  خواسـتم  مى اگر من« که گردید ام جوابیّه درج از بنده اطمینان موجب گوناگون
 منتـشر  را یّـه جواب مـن  .دادم نمى شما به را قولها آن دیگر که کنم عمل خود اخالق

 ...»و کنم مى
 آن در بنـده  جوابیّه و شد منتشر جلسه آن از پس هم، نامه هفته بعد شماره سه    
 قول هم باز ناباورى نهایت در .زدم زنگ شماره همان به تلفنى ظن، حسن با .نبود
 موجـب  !وقـت  کمبـود  و اجرایى مشکالت و کرد خواهد منتشر را جوابیّه آن که داد

 اجـازه  آیـا  نشد، کار هم بعد شماره دو تا اگر کردم عرض او به .ستا شده غفلت
 قانون وعدم اجراى جوابیّه چاپ عدم قصد شما که شود تمام بنده براى حجّت دهید مى
 شماره دو ونشر دیگر هفته دو گذشت با بنده نهایتا داد مثبت پاسخ او چون دارید؟ را

   حضورى جوابیّه، ازتسلیم   شماره پس9قل  حدّا یعنى شما مسئولیّت تحت نامه هفته بعدى
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 .کردم مراجعه تهران دادگسترى به23مادّه   مطابق
 درج لزوم قانونى اخطار که دادگسترى سوّم شعبه بازپرس از بنده پیگیرى با ثانیا    
مـادّه    بـا  مغـایر  مـوارد  حذف بر دالّ دستورى کرده، اعالم گوناگون نشریّه به را جوابیّه
 حریم به ورود بر حمل شما که را مواردى بلکه نگردیده صادر ایشان طرف از!]  [25

 سایر چاپ به حکم و دانسته وارد قانونى کار گردش در بودید نموده افراد خصوصى
 بر ایشان تأیید این البتّه که نموده بود بالاشکال نشرش شما نظر از که جوابیّه قسمتهاى

 انجـام  فرم و شکل به احترام ضمن حضرتعالى، توسّط اشاره مورد موارد آن کتبى نامه
 مراحـل  در رسـیدگى  و پیگیـرى  حال در که شده واقع بنده اعتراض مورد آن، قانونى
 .است بعدى
 سـعید « فـامیلى  نـام  پـسوند  اینکـه  کـردم  عـرض  سـوّم  شعبه محترم بازپرس به    

 آن سانـسور  و حـذف  به اقدام مسئول مدیر محترم خانم و است »کاشى« ،»حجّاریان
 خواهد "ذیال که آنچه قبیل از که دیگرى موارد یا و نماید مى بنده نوشته سرتاسر در

 که باشد مى دست این از الفاظى یا و بار اهانت خصوصى، حریم به ورود کجایش آمد،
 !شود؟ داده آنان حذف اجازه
 خواهم قرار أکیدت مورد مجدّدا و ذیالً که ام جوابیّه از شده حذف بخشهاى – ثالثا    

 دهـم  مى احتمال چون .اید دانسته مطبوعات  قانون25مادّه   مغایر قسمت، دو در را داد
 یـا  و تـایپى  اشکال ]نماید مى ضعیف را احتمال این شائبه درج، بار دو که چند هر[

 را خـود  قـانونى  پیگیرى حقّ غیراینصورت در داشته را آن تصحیح امید است، سهوى
 .دانم مى محفوظ اتّهام، این ایراد به نسبت
 سـپر  با ولو بنده جوابیّه از بخشهایى حذف و سانسور اینکه از صرفنظر - رابعا    
 قابـل  خـود  جـاى  در کـه  خیـر ( یا بوده صحیح دادگسترى بازپرسى دستور دادن قرار

 بر مجدّد توضیحات و مطالب درج بدلیل23ماده   یکم تبصره با مطابق ،)است بررسى
   نامه هفته آتى شماره دو از یکى در حاضر جوابیّه نشر خواستار بنده، جوابیّه باقیمانده
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 قـضایى  شـکایات  و پیگیریها کلّیه از آن انجام صورت در که باشم مى مسئولیتتان تحت
 .کرد خواهم نظر صرف پذیرفته صورت امروز به تا که نشریّه این از خود

 قـسمتهاى  کـشورم  آزاده و عزیز مردم ختاری حافظه در ثبت جهت به - خامسا    
 در قضاوت و دهم مى قرار تأکید مورد تغییر بدون و عینا را شما توسّط شده سانسور
 .گذارم وامى آزاداندیش عمومى افکار به خدا بر توکّل از پس را آن مورد

 در را خـود  کامـل  ستون یک سوّم صفحه در نامه هفته اخیر شماره در - سادسا    
 همـین  در اش اشـاره  مـورد  مطالـب  هـم  و خودش هم اتّفاقا که گذاشتید فردى اختیار
 بـه  بنـده  بـراى  ایکـاش  که بود توجّه مورد اشباح شنود کتاب از بخشهایى در ستون؛
 کتـاب  نـشر  قـانونى  مجّـوز  اخـذ  گوناگون مراحل که ایرانى ساله25جوان   یک عنوان

 یعنى او اندازه به بود، کرده طى اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت در را خود پژوهشى
 صهیونیست آمریکایى، کاران محافظه نو پرده پشت پیر و کار کهنه تروریست »لدین مایکل«

 امیـرام « صـمیمى  دوسـت  و آمریکـا  ملّى امنیّت شوراى در ایران پرونده مطالعه مسئول
 بـا  مـرتبط  عنـصر  »قربـانیفر  منوچهر« پیرامون بیان آزادى حقّ ،»پرز شیمون« و »نیر

 .دادید مى عملکردش سوابق و وزیرى نخست اطّالعات و تحقیقات دفتر اعضاى
 مـورد  »قربـانیفر « پیرامون ام جوابیّه در را بنده کلیدى سؤال که جایى در درست    
 کـه  را »لـدین  مایکـل « قلم به متنى خود شهریور15شماره   در اید، داده قرار سانسور
 باشـد،  مـى  عزیزمـان  کشور غیور مردم و نظام نمسئولی به گستاخى و اهانت از سرشار
 توضیح براى بنده»:] لدین: «... [ « اید کرده نقل عینا توضیحى کوچکترین بدون
 مذاکره به پنتاگون مقامات چند هر "اوّال :داد خواهم ارائه استدالل چندین مطلب، این
 امّـا  انـد،  کـرده  وشخ دل - هستند جنایتکار آخوندهاى نماینده که ایرانى دیپلماتهاى با

  ...باید
   ، دقیقا تکرارماجرا»قربانیفر« آقاى با مذاکره که هستند باور این بر غلط به ها بعضى   
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 ...بود خواهد کنترا ایران
 یـوغ  از ایـران  مـردم  آزادسازى براى کمکى هیچ ما که است این بار تأسّف نکته ...

 حقوق اولیّه اصول به حتّى ایران فعلى یمرژ چند هر .دهیم نمى انجام مستبد آخوندهاى
  ...کند نمى رحم شهروندان مدنى و انسانى
 توصیف خوبى به »ترور سردمداران علیه جنگ« یعنى خودم اخیر کتاب در بنده    
 قـرار  شـرارت  محـور  قلـب  در ایـران  کـه  دانـد  مـى  خوبى به بوش جورج ...ام کرده
  ...دارد

 و اردن افغانـستان،  عـراق  در آمریکـا  قربانیـان  قتـل  کـه  اسـت  روشن همگان بر    
 ...»است گرفته صورت ایران دولت پشتیبانى واسطه به همگى عربستان
 تعارضى شما قاموس در است دله سگى پارس یادآور که دست این از اراجیفى    

 د؛نـدار  یابیـد،  مى فعّالیّت قانونى امکان آن به التزام شرط با که مطبوعاتى قانون موادّ با
  .بگذریم ...باشد کسى فامیلى پسوند اینکه ولو بنده مستندات امّا
 حریم به ورود و25مادّه   مغایرت طرح با شما توسّط شده حذف بخشهاى آخراالمر 

 :افراد خصوصى
 شناختید، نمى را نامى »عالیخانى« "اصال که »شریعتمدارى ]حسین[« آقاى شود مى - 

 خود مؤسّسه در1375سال   در که »براهنى رضا« هنام که بدهید جواب سؤال این به
 بـه  شـروع  کـه  آلمانى »گوست نیس« به تقدیم جاى به چگونه پرداختید، آن نشر به

 چنـد  هـر ( کـشور  داخل در )نویسندگان کانون الحال معلوم( عناصر برخى سازماندهى
 شما ستد به بود، نموده )دیپلماتیک مصونیّت بدون و وزارتخارجه شده غیرثبت ویالى
 کنند توبه تا کردید مى کار …و »روحانى حسین« و »طبرى احسان« به که شما رسید؟

 کنید لطف شود مى اید، نکرده استفاده هم مستعار اسم از آنان مقابل در حتّى گویید مى و
  منتـشر 11/2/1368دوشـنبه   کیهـان  روزنامه در »ابوالفضل« نام با که اى مقاله بگویید
 میرحسین« آقاى طرف از هیأتى :گفت»] طبرى:«[« است؟ شتهنو کسى چه را شده

 هر به معالجه براى توانم مى که گفتند مى ایشان قول از و بود آمده عیادتم به »موسوى
   آقا« یعنى[ گفتم ...شوم اعزام باشم، مایل خودم که کجا
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 شـما  میـان  در خواهـد  مـى  دلـم :« گفـت  دارید؟ نظرى چه شما :] گفت »ابوالفضل
 را اشـکم  تـا  برگردانـدم  بود، اطاق در که دیگرى برادر سوى به را سرم » ...اشمب

 را اشکى قطرات مخفیانه و بود برگردانده پنجره طرف به را سرش نیز برادر آن .نبیند
 ...»کرد مى پاک بود، دویده چشمانش به که

 را ىعمـوم  افکـار  کیهـان  مؤسـسّه  مسئول عنوان به شود مى »شریعتمدارى« آقاى -  
 کـسى  چه اطاق در حاضر دیگر برادر بپرسد و بیابد را »ابوالفضل« آقا تا دهید یارى
 از آب آوردن بـراى  پرسـتار  حالیکـه  در و خواست آب »طبرى احسان:«...« بود؟
 علیـرغم  لـذا  باشـد،  طوالنى نبایستى بیمار مالقات که آمد یادم به رفت مى بیرون اطاق
 رضـایت  رفتـنم  بـه  زود، بـه  زود دیـدار  امیـد  بـه  او و کردم خداحافظى ام باطنى میل
 تعالى و تبارک خداوند مغفرت و رحمت ...نیفتاد اتفاق هرگز بعدى دیدار و ...داد
 »...»ابوالفضل.« باد او بر

 و اطّالعاتى سابق همکاران برخى و »شریعتمدارى حسین« که را راهى روزى اگر -  
 مستقیما روند، اهدافشان،به این شکل مى به دنرسی در اش فرهنگى سیاسى هاى سازمانى هم
 .ببرد پناه فاسقین فیها جهنّم به است مفتخر »گلپور رضا« شود، ختم برین بهشت به

 شوراى مجلس کارگزاران فراکسیون فعلى رئیس» ( بهرمانى هاشمى على« نقش -  
 در ایـران  اسـالمى  جمهـورى  فعلـى  سفیر» ( نژاد )مهدى( وردى فریدون« ،)اسالمى
 در ...و )وزارتخارجـه  کنـسولى  معاونـت » ( آبادى نجف هادى محمّدعلى« ،)چین

 شده، افشا انکار غیرقابل اسناد با مطابق اسرائیلى و آمریکایى عناصر با جلسات برگزارى
 داشت؟ سازمانى و دیدگاه نوع چه در ریشه
 ملّـى  امنیّـت  شوراى در شده طرّاحى »ایران ابتکار« به موسوم اطّالعاتى عملیّات -  
 توسّـط  ایـران  در ،»منتظـرى  حسینعلى« شدن آورده کار روى از حمایت جهت آمریکا
 گردید؟ تعقیب ایران در جاسوسى هاى شبکه و عناصر کدام
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 بیـژن « ،»کاشـى  حجّاریـان  سـعید « ،»سـازگارا  محـسن  محمّـد « مثـل  افرادى    نقش-

 و اطّالعات دفتر مرتبطین و عناصر از دیگر اى پاره و »تهرانى قنبرى خسرو« ،»تاجیک
 از !»کـشمیرى  شـهید « عنـوان  تحـت  تابوتى کردن درست در وزیرى نخست تحقیقات

 بود؟ چه انفجار، اصلى عامل
 روشـنفکر  یـا  »مظفّـرى  سـعید « بـرادر  یـا  »کاشـى  حجّاریان سعید« آقاى همین -  

 ضـدّ  جریـان  در »بریـدى  مـستر « خـودش  قول به یا »پور صالح جهانگیر« دگراندیش
 از حتّـى  اکنـون  کـه  داد انجام »کشمیرى مسعود« امر به را کارهایى چه نوژه کودتاى
 است؟ گریزان آن به اشاره
 خـانم  شما توسّط دارد قرار آکوالد داخل که مواردى حذف با نیز ذیل قسمتهاى    
 :اند شده نامفهوم و نقص داراى گوناگون؛ مسئول مدیر
 نتیجه داشت، دشمنى خدا دین و خدا با کسى عموى اگر»!] شریعتمدارى« آقاى- [
 بـه  هـم  آن او، از اسرار افشاى و است دشمن خدا دین و خدا با هم او که دهد مى

 و همراهان و اعتماد مورد دوستان از ولواینکه قضایى الزم صالحیّت فاقد عناصر اعتبار
 على:]«  همان یا» [ ىبابای مجتبى« ؛»قوام مهدى« مثل{ باشند، تان دیرینه همکاران

 »آزاده جـواد « حتّـى  یـا ») شیخها احمد:] («  همان یا» [ نیاکان احمد« ؛»باوند
 کیهان مؤسّسه سرپرستى حقوق شما که جایى در هم آن... }و») کنگورى عباسى(«
 است؟ هنر و جوانمردانه صحیح، دانید، مى رهبرى معظّم مقام نام تحت را

 جمهـورى  ارتـش [ هـوایى  نیروى در عملکردش انزم در که »کشمیرى مسعود- «  
 حمایت با داشت، ارتش مستشارى در سیا اسناد سرقت جدّى حفاظتى پرونده ]اسالمى

 و خـاص  مورد این در »نبوى بهزاد« چرا{ یافت؟ انتقال وزیرى نخست به افرادى چه
 امـام « حضرت مکالمات شنود دنبال به چرا داند؟ نمى محرم را مردم آن، نظیر مواردى
 .] است آمده کتاب در مفصّالً ماجرا این شرح} [ بود؟ »خمینى
   اصطالح به حضرات دیدگاه از امام، حضرت محکم احکام از بسیارى در چطور -  
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 اجـراى  عـدم  در ولـو  کـرد،  تجدیدنظر باید ضرورتها و زمان گذشت به بنا امام، خطّ
  - امثاله على و علیه لعنۀاهللا » - مرتد رشدى سلمان« حکم
 عامل خودکشى بدلیل هم آن که »{- مظلوم رجایى« ترور پرونده بحث در امّا    
 مستعار نام با ]بازجویى شروع از پس روز دو» [ محمّدى تقى« یعنى پرونده کلیدى

 سـعید « و »مدرّسـى « بـه  معـروف  »قـدیرى  جـواد « گلستان و گرمابه رفیق »اکبرى«
 خـاصّ  شـرایط  و سیاسى شدید فشارهاى با و »}مظفّرى« به ملقّب »کاشى حجّاریان

 قیـام  حتّى » !کشمیرى شهید« رفقاى شعارهاى سرلوحه{ شد، مختومه تحمیلى جنگ
 }باشد؟ امام حضرت از شده نقل جمله الحجّۀ،
 هاشـمى « مرتبطین از »آبادى نجف امید …ا فتح« همراه به که »قربانیفر منوچهر- «  
 را کشورمان خاک به آمریکا نظامى تجاوز هاى هنگىهما از اى عمده بخش و بود »هشتم

 ایـران  از جریـان،  افـشاى  و عملیّات شکست با داد، انجام طبس مانده عقیم بحث در
 کودتـاى  اصلى سرشاخه سه از یکى عنوان به بعد هفته چند مجدّدا چطور شد؛ خارج
 دار عهده را دتاکو پول و منفجره موادّ سالحها، تهیّه ») نوژه شهید« پایگاه در( نقاب
 چگونه{ مجدّدا ازکشور خارج شد؟ افشاء از پس روزها چگونه کودتا، شکست با و شد؟
 تـیم  وزیـرى،  نخـست  دفتراطّالعات وتحقیقـات  اعضاى با ارتباط طریق از عنصرى چنین

 }آورد؟ تهران به را ...و »نیر امیرام» - «  فارلین مک« اسرائیلى آمریکایى
 - الفرج لولیّک عجّل                             اللّهم   تهران استان دادگسترى :به رونوشت 
رضــا گلپــور « – 18/6/1382ســوّم                                شــعبه محتــرم بــازپرس 

 »کوهیچمر
 

  :29/8/1382شنبه  پنج - نو یاس روزنامه از ∗ 
 کتاب یک چاپ تجدید از ممانعت دلیل به اتّهام تفهیم 

   دادسراى در اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت کتاب امور کلّ مدیر :قضایى وهگر    
  
  
  

 .شد اتّهام تفهیم دولت کارکنان
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 بـه  رسـیدگى  ادامـه  در گذشـته  روز »صیّادى مجید« نو یاس خبرنگار گزارش به   
 ارشـاد  و فرهنگ وزارت مسئوالن از اشباح شنود کتاب نویسنده »گلپور رضا« شکایت
 سـؤاالت  بـه  حق از ممانعت و کتاب این چاپ تجدید از جلوگیرى عنوان به اسالمى
 .داد پاسخ تهران دادسراى ششم شعبه بازپرس »حسینیان« بازپرس
  :29/8/1382شنبه  پنج - شرق روزنامه از ∗ 
 دادسرا در »صیّادى« اتّهام تفهیم 

 در اسالمى دارشا و فرهنگ وزارت کتاب امور کلّ مدیر ،»صیّادى مجید:« ایسنا    
 رسیدگى ادامه در .شد اتّهام تفهیم و تحقیق تهران انقالب و عمومى دادسراى بازپرسى

 و فرهنـگ  وزارت مـسئوالن  از اشـباح  شنود کتاب نویسنده ،»گلپور رضا« شکایت به
 حـق،  از ممانعـت  و کتـاب  ایـن  چـاپ  تجدیـد  از جلـوگیرى  عنوان به اسالمى ارشاد

 .داد قرار تحقیق مورد را صیّادى تهران، ادسراىد ششم شعبه بازپرس »حسینیان«
  



  
  
 دوّم فصل

  !»عباد« برادر دیپلم
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 خبرى )اینترنتى( سایت» [ اشباح شنود« نویسنده علیه »ربیعى على« شکایتنامه از∗ 
  :14/11/1381 دوشنبه ] -بازتاب
 عالى شوراى رخانهدبی مسئول »ربیعى على« شکایتنامه متن خوانید مى پى در آنچه    
 .است اشباح شنود کتاب نویسنده »گلپور رضا« از ملّى، امنیّت

 »علیزاده« آقاى جناب المسلمین و االسالم حجت حضرت 
 تهران دادگسترى محترم ریاست 
  :رساند مى استحضار به .سالم با 

 و گـردآورى  »گلپـور  رضـا « آقـاى  توسّـط  »اشباح شنود« عنوان به کتابى اخیرا    
 نظـرات  نقطـه  یـا  و شایعات آورى جمع با عمدتا کتاب این مطالب .است شده تشرمن
 خـاطر  به صرفا و معتبرى مدرک و دلیل هیچ بدون که است اشخاصى اساس و پایه بى

 بر اختصاصى، هاى مصاحبه بعضا و مطبوعات در گذشته سال چند در سیاسى اختالفات
 اسالمى انقالب دشمنان مکتوبات از قول نقل یا و اند شده مطرح جریانات و افراد علیه
 و تـوهین  ،»ربیعـى  على« جانب این به که شده ذکر مطالبى مذکور، کتاب در .است
 علیه] 730صفحه   اشباح شنود کتاب) [ یک پیوست( خشونت ارتکاب بر دایر افترا

 کرده وارد نهاد آن در جانب این خدمت ایّام در اطّالعات وزارت تعقیب تحت متّهمین
 ») فالّحیان« آقاى( اطّالعات وقت وزیر اقدامات، این واسطه به که اى گونه به .است

 !اند داده استعفا وزارتخانه آن از »اى اژه محسنى« آقاى و درگیر بنده با
صفحه  ) [2پیوست (اطّالعات اسبق وزیر کذب اظهارات نقل فوق، اتّهامات عالوه به    
 گرفتـه  صـورت ] 756صـفحه   ) [3پیوست » (نزد کلک و دروغگویى« بر مبنى]754
 .است

 امنیّـت  عـالى  شوراى دبیرخانه در جانب این مسئولیت ذکر دیگر موارد جمله از    
 افشاى به]  757صفحه  ) [4پیوست  » ( عراق تجارت« مسئولیت داشتن بر مبنى ملّى

  ادّعا این که امنیّت ملّى مبادرت ورزیده عالى شوراى دبیرخانه محرمانه وظایف
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 طـور  بـه  »عراق تجارت« ذکر وبا بگیرد قرار اسالمى دولت علیه آویزى دست تواند مى

 قبـل  وظیفـه  ایـن  است، یادآورى به الزم .است داشته نیز اتّهام ایراد قصد غیرمستقیم
 منظـور  بـه  و اسـالمى  جمهـورى  نظام باالى مراجع تصویب با و1376خرداد   ازدوّم

 در ایـران  اسـالمى  جمهـورى  بـه  اتّهام ایراد از وپیشگیرى مالى ازسوءاستفاده جلوگیرى
 !] ؟. [دارد ادامه نیز اکنون بود، شده داده اینجانب به ملل سازمان
 نیز درگذشته بنده صادقانه خدمت به خدشه و وهن موجب فوق، موارد مجموعه    
 .گردیده
 ،!] ؟[صـریح  طـور  بـه  اینجانـب  به شکنجه اعمال انتصاب افتراء این بر عالوه    
 دوران در و »امـام « حـضرت  حیـات  زمان در را نظام به وابسته اطّالعاتى هاى دستگاه
 .است نموده ملکوک بعدى
 قرارگـاه حمـزه   در اسـالمى  انقالب پاسداران سپاه در "قبال اینجانب است، گفتنى    

 )ره» (امام«رتبنا به فرمان حض باتشکیل وزارت اطّالعات و داشته مسئولیّت )سیّدالشهدا(
 از بعد و شده ملحق اطّالعات وزارت به حضورى، دیدار در له معظم شرعى تکلیف و

 مـشغول  پارلمـانى  معاونت در سپس و ها بررسى ستاد در و منتقل تهران به مصدومیّت
 منتقل جمهورى ریاست به 74سال  در وقت، وزیر با روشن اختالفات به بنا و گردیده
 .ام شده

 حقوقى مبانى کدام بر ]؟[اینجانب به گرى شکنجه اتّهام و انتصاب ست،نی معلوم    
 آن در برده نام افراد با گاه هیچ ندارم یاد به اینجانب اساسا و گرفته صورت شرعى و

 .باشم داشته زمینه این در وگویى گفت یا مسأله ترین کوچک زمان،
 بـه 1356متولّد   ،»لپورگ رضا« آقاى نام به مذکور کتاب مؤلّف از وسیله بدین    
 افترا اتّهام  به09112388646تلفن    و19715 - 345پ  صندوق - تهران نشانى

 دارم شکایت آبرو و حیثیت به لطمه و عمومى اذهان تشویش قصد به اکاذیب نشر و
   وزیان ضرر قانون، طبق فرمایید دستور لطفا .نمایم مى رسیدگى و تعقیب تقاضاى و
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 .شود رسیدگى جانباین به وارده
 کـه  برسانم جامعه العموم مدّعى عنوان به حضرتعالى استحضار به مایلم خاتمه در    

 به خدشه نحوى به و نظام وهن موجب که است شده آورى جمع مطالبى کتاب این در
 وابستگى متّهمین، و زندانیان قتل به!] ؟[نظام کردن متّهم .است کشور عمومى حیثیت
 )ره» (امام«زمان حضرت در کشور کلّ دادستان مانند بیگانگان به نظام قوثو مورد افراد
 کـه  حـالى  در( لومومبا پاتریس مدرسه در وى خواندن درس و ب.گ.کا سازمان به

 و دروغ مطـالبى  وبیان نقل!] ) ؟. [است نداشته مسافرتى روسیه به هیچگاه نامبرده
و 939هـاى    صـفحه  ) [12/7/9پیوست  (فارلین مک ماجراى افشاگرى عنوان تحت غلط
 همـین  بـاالى  در و] 928صـفحه    ) [6پ  .( شـوند  مى محسوب جمله این از] 786
 تـشخیص  مجمـع  محتـرم  رئـیس  نزدیکـان  مـذاکره  بـه  دروغ ایراد ) 6پیوست  ( صفحه

صـفحه    ) [7پیوسـت   (اسالمى انقالب پاسداران سپاه سابق فرمانده تحریک به و مصلحت
 بـه  اتّهـام  ایـراد  و القا درصدد نظام، دشمنان ]؟[دروغین طالبم قول نقل با و] 929
 دفتـر  یـا  محترم جمهور رییس پاخت و ساخت بر مبنى جمهورى محترم ریاست دفتر

صـفحه    ) [8پیوسـت   (بـارتردر ذیـل   ومـصیبت  تـر  کننده نگران همه از و بیگانگان با ایشان
 بـه !] ؟[مـتّهم  اسـبق  یـر وز سوى از اسالمى جمهورى !] ؟[نظام قضائیّه قوّه] 790

 .است گردیده وحشیانه روش به زندان در آدمکشى
 عرصه در ایران اعتبار براى وحشتناکى نتایج چه زمینه این مستحضرید، حضرتعالى    

 از هایى دروغ با .گذارد مى برجا مردم عمومى اعتماد و دشمنان سوءاستفاده و المللى بین
 بـه  غیرقـانونى  شـنود  انجـام  اتّهام و دروغ عاهاىادّ تکرار ) 6 و 9پیوست  ( دست این

 .است شده پرداخته جامعه در روانى ناامنى ایجاد و نظام از بخشى
 آنها بیان که شده بازى زیادى افراد حیثیّت با کتاب این از زیادى هاى بخش در    

 و قـانونى  مـسئولیّت  بـه  توجّـه  بـا  حضرتعالى از .بود خواهد طوالنى شکایت این در
   به ضمن در .فرمایید مبذول را موضوع پیگیرى جهت الزم اقدامات دارد استدعا عىشر
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 .گردد مى ارسال جنابعالى خدمت شده ذکر موارد از برخى تصویر پیوست
 تصدیع از پوزش و تشکر                                                                      با    

 - ربیعـى   علـى                                      «  
«14/11/81 
  

  :16/11/1381چهارشنبه  - الوفاق روزنامه از ∗ 
 لطباعـۀ  الرّسـمى  االذن اعطائـه  على االرشاد وزیر انتقد »خاتمى« الرئیس ان یقال    
 مـن  المدیـد  الـى  الموجهـۀ !] ؟[الـتّهم  مـن  للکثیـر  المتضمّن »االشباح انصات« کتاب

 کیهـان،  مـدیر  »شـریعتمدارى  حسین« انتقده کما االصالحى، التیار فى بارزال الشخصیّات
 علـى  اثنـت  و »اهللا حـزب  انصار« من المقریۀ »یالثارات« صحیفۀ الکتاب امتدحت بینما

 ]؟. [مضامینه
  

  :17/11/1381شنبه  پنج – ایران ازروزنامه ∗ 
 کنید پیگیرى را دولت علیه اتّهام طرح روند :جمهورى رئیس دستور 

 آقاى دستور به که کرد اعالم دیروز دولت هیأت سخنگوى و دبیر :سیاسى گروه    
 دولـت  اعضاى و دولت علیه اخیر اتّهامهاى جمهورى رئیس حقوقى معاونت »خاتمى«
 ...داد خواهد انجام را الزم شکایت لزوم صورت در و پیگیرى را

 با را خود مخالفت »خاتمى« آقاى اینکه از بعد شود مى گفته :پرسید خبرنگارى    
 اقدام کتاب این آورى جمع به نسبت اطّالعات وزارت اند، کرده اعالم اشباح شنود کتاب
 چیست؟ باره این در دولت نظر است؟ کرده

 قوانین چارچوب در اطّالعات وزارت :گفت خبر این تکذیب با دولت سخنگوى    
 کرد خواهد اقدام کتابى آورى جمع هب نسبت باشد، داشته وجود قضایى دستور چنانچه و
 .ندارد وجود قضایى دستور هیچ زمینه این در و
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  :7/12/1381چهارشنبه  - یزد آفتاب روزنامه   از ∗
 .کند مى دفاع خود از دادگاه علنى جلسه در »اشباح شنود« کتاب نویسنده 

شـعبه    در حـضور  بـا  »اشباح شنود« کتاب نویسنده »گلپور رضا:« سیاسى گروه    
 پاسخ »ربیعى على« شکایت به تا خواست مهلت  روز3تهران   عمومى  دادگاه1410
 .گوید
 شوراى دبیرخانه مسئول »ربیعى على« خصوصى شکایت پى در ایسنا، گزارش به    
 »مرتـضوى « قاضـى  توسّـط  »گلپـور » « اشـباح  شنود« کتاب مؤلّف ملّى، امنیّت عالى

 در تـا  ام کـرده  مهلـت  روز3درخواست   :گفت دادگاه هجلس از پس وى .شد احضار
  .کنم دفاع ام گفته که مطالبى ازتمامى علنى اى جلسه در شنبه روز

 بـه  خطـاب  اى نامـه  در »ربیعـى :« کـرد  تـصریح  »اشباح شنود« کتاب نویسنده    
 کـرده  شـکایت  مـذکور  کتاب انتشار و تألیف از تهران دادگسترى کلّ رئیس »علیزاده«

 همچنـین  او  و دربـاره  شده نوشته مطالب پیگیرى خواستار نامه، بخش دو در و است
  .است شده العموم مدّعى توسّط »اشباح شنود« کتاب آورى جمع و توقیف
 خاطر به »شریعتمدارى حسین« از قبل روز چند البتّه شد، یادآور همچنین »گلپور«  
 تـا  ام کـرده  شکایت روزنامه در همنتشر مطالب به نسبت متعدّد هاى جوابیّه نکردن چاپ
 به مربوط اخطاریّه اثنا همین در که شود صادر جوابیّه چاپ به الزام قرار دادگاه توسّط

 .شدم حاضر دادگاه در و رسیده دستم به  هم »ربیعى« شکایت
 توسـعه،  اقتـصادى،  نـو  حیات صبا، نسیم هاى روزنامه در همچنین خبر، این مضامین[ 

 .] گردید منتشر روز همین جوان و یرانا اسالمى، جمهورى
  

  :8/12/1381شنبه  پنج - شما نامه هفته از ∗ 
 ها خردادى دوّم هاى شکایت 

  » - زاد نورى« آقاى از »خاتمى« آقاى پارلمانى معاون »ابطحى على محمّد«  
   پوشش وضع اى، مقاله در »زاد نورى.« است کرده شکایت - کیهان روزنامه نویسنده
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 .است برده سؤال زیر را لبنان در »ابطحى« قاىآ

 مجاهدین سازمان عناصر درباره که اشباح شنود کتاب نویسنده از نیز »ربیعى على«  
 .است کرده شکایت است، انقالب

  
  :8/12/1381شنبه  پنج - الوفاق روزنامه از ∗ 
 االشباح انصات 

 الّـذى  »غلبـور  رضـا « شباحاال انصات کتاب مؤلّف انّ :»توسعۀ« صحیفۀ ذکرت    
 على للرّد ایّام ثالثۀ امهالۀ طلب و بطهران العامۀ المحکمۀ من1410الشعبۀ   الى حضر

 لالمـن  االعلـى  المجلـس  امانـۀ  مکتـب  مـسئول  »ربیعى على« علیه رفعها الّتى الشکوى
 .القومى
 دلیّۀع رئیس »علیزاده« الى رسالۀ وجه »ربیعى« ان :االشباح انصات مؤلّف واعلن    
 مـا  بمتابعـۀ  رسـالته  فى وطالب .اصداره و الکاتب هذا مؤلّف على فیها اشتکى طهران
 .االسواق من جمعه و الکتاب بتوقیف کذلک و الکتاب فى بشانه کتب
  

  :11/12/1381یکشنبه  - ایران ازروزنامه ∗ 
 دادگاه  در »اشباح شنود« نویسنده 
 دبیرخانـه  مـسئول  شکایت  با » -شباحا شنود« کتاب  نویسنده » -گلپور [!]على« 

 حاضر دولت کارکنان ویژه دادگاه در تحقیق و بازجویى براى ملّى امنیّت عالى شوراى
 دادگاه1410شعبه   در حضور با گذشته روز وى ما، قضایى خبرنگار گزارش به .شد
  .داد پاسخ کتبى طور به »مرتضى سعید« قاضى سؤالهاى به دولت کارکنان ویژه
 شـنود « کتـاب  :گفـت  خـود  وارده اتّهـام  درباره بازجویى جلسه پایان در »لپورگ«  
  .ام داده انتشار حقوقى و حقیقى هاى شخصیّت از معتبر کتابهاى از استفاده با را »اشباح
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وى   بـراى  بـازجویى  جلـسه  پایـان  در »مرتـضوى « قاضـى  گزارش، همین        براساس
 برگزارى زمان تا فوق، قرار سپردن با وى که کرد صادر تکفال قرار تومان میلیون50

 .شد آزاد محاکمه دادگاه جلسه
 کارکنـان  قـضایى  مجتمـع  در ایران روزنامه حقوقى خبرنگار با که دیدارى در بعدها[ 

 .] است »رضا« بنده نام که دادم تذکّر او به آمد پیش دولت
  

  :11/12/1381یکشنبه  - اطّالعات روزنامه از ∗ 
 اشباح شنود کتاب نویسنده براى  میلیونى50کفالت   قرار صدور 

 تهـران  عمـومى  دادگاه1410شعبه   رئیس :اسالمى جمهورى خبرگزارى - تهران    
 قـرار  وى براى »اشباح شنود« کتاب نویسنده »گلپور رضا« از تحقیقات انجام از پس

 .کرد صادر تومانى  میلیون50کفالت  
 :داشـت  اظهـار  بازجویى جلسه پایان در اشباح، شنود کتاب دهنویسن »گلپور رضا«  
 به ملّى امنیّت عالى شوراى دبیرخانه اجرایى مسئول »ربیعى على« شکایت دنبال به من

 و بـازجویى  مـورد  تهـران  عمـومى  دادگـاه 1410شعبه   رئیس توسّط ساعت دو مدّت
 قاضى مقدّماتى بازجویى هجلس پایان در :افزود »گلپور.« گرفتم قرار مقدّماتى تحقیقات

 .کرد صادر کفالت قرار تومان   میلیون50من   براى
 کتـاب،  ایـن  مطالـب  بـا  برخـورد  براى شده سعى شکایت این در که افزود وى    
 چـاپ  بـراى  اکنون هم کتاب این که صورتى در .شود ارائه العموم مدّعى براى دالیلى
 به فقط شفاهى طور به ارشاد ؤوالنمس برخى :گفت »گلپور« دارد، مجوّز دوّم نوبت
 .شود شکایت شما از است ممکن که بودند گفته من

 کتـاب  در کـه  مـسؤوالن  برخـى  منسوبین از دفاع انگیزه با »ربیعى:« افزود وى    
 .کرد شکایت من علیه اند، قرارگرفته بررسى و نقد مورد
   باید کردم وشاکى ارهاش مستندات و منابع تمام به کتاب این در من :گفت »گلپور«  
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 هـا  پرسـش  بـه  کتـاب،  در مطروحـه  مسائل پیگیرى و گذاشتن وقت همه این جاى به

 سـوى  از شـده  مطـرح  مـسائل  تمـامى  بـه  بنـد 10در   من :افزود وى .داد مى جواب
 .دادم پاسخ »ربیعى«

 مـن،  کیفـرى  تعقیـب  تقاضـاى  طرح با شاکى :گفت اشباح شنود کتاب نویسنده    
 ذکـر  اتّهاماتم جمله از را عمومى اذهان تشویش قصد به اکاذیب نشر اهانت، و توهین
 .است شده زیانش و ضرر جبران خواستار و کرده
 محمـود  سـید « مـسئولیّت  تحت روزنامه توجّه قابل و مفصّل انعکاس اوّلین خبر این[

 .] است بوده اشباح شنود کتاب به نسبت »دعایى
  

  :11/12/1381ه یکشنب - توسعه روزنامه از ∗ 
 دادگاه  در »اشباح شنود« نویسنده 

 پس)10/12/81(روزشنبه  »شنوداشباح کتاب نویسنده» « رضاگلپور:« سیاسى گروه    
 .سپرد تومانى میلیون50 ]!؟[وثیقه تهران عمومى  دادگاه1410درشعبه   اتّهام تفهیم از

 بـازجویى  و تحقیـق  مـورد   سـاعت 3 تـا   5/2حدود  »گلپور« ایسنا، گزارش  به    
 بـه  نـسبت  و گرفـت  قـرار  دولت کارکنان جرائم قضایى مجتمع در »مرتضوى سعید«

 پیگیـرى  در را »ربیعـى « موضـع  حـال  عین در اما .داد پاسخ »ربیعى على« شکایت
 .خواند مبهم کتاب از شکایت
 عمومى اذهان تشویش را مطروحه اتّهامات محور دادگاه، جلسه اتمام از پس وى    

 بـه  »ربیعـى « آقـاى  موضـع  زمینه، این در :داشت اظهار و خواند اهانت و وهینت و
 شکایت خود شخصى عنوان با وى که نیست معلوم یعنى نیست؛ مشخّص شاکى عنوان

 پیگیـرى  مـأمور  آمـده  کتاب در شان اسامى که دیگرى افراد سوى از یا کرده مطرح را
 .است شده مسائل
   خاطرنشان »ربیعى« به توهین و اهانت اتّهام ردّ با »اشباح شنود« کتاب نویسنده    

  
  
  



  135

  
  

 کتاب، کلّ  صفحه998این   کجاى در کند مشخّص شاکى که ام خواسته دادگاه از :کرد
 مجلـس  تفسیر و قانون طبق .است شده آورده آمیز توهین یا آمیز اهانت اى کلمه یا لفظ
 .است منتفى اتّهام این اهانت، موضوع از اسالمى شوراى ششم
 بـه  هـم  را »شـریعتمدارى  حـسین « از ام نهایى نامه امروزشکایت :شد یادآور وى    
 .شود مى ابالغ او به ظاهرا و کردم ارائه دادگاه
 همبستگى آفرینش، خراسان، قدس، هاى روزنامه توسّط روز همین در خبر این مشابه[ 
 حیات روز، سیاست یزد، آفتاب مردمساالرى، نو، یاس صبا، نسیم ) 9 و 4صفحه   دو در(
 .] گردید منتشر نیز جوان و اقتصادى نو
  

  :11/12/1381یکشنبه  - اسالمى جمهورى روزنامه از ∗ 
 »اشباح شنود« کتاب نویسنده براى تومانى میلیون50کفالت   قرار صدور 

 از تحقیقـات  انجـام  از پـس  شـنبه  روز تهران عمومى دادگاه1410شعبه   رییس    
 تومـانى  میلیـون 50کفالت   قرار وى براى »اشباح شنود« کتاب نویسنده »گلپور رضا«

 .کرد صادر
 وگو گفت در بازجویى جلسه پایان از پس اشباح، شنود کتاب نویسنده »گلپور رضا«  

 »ربیعـى  علـى « شـکایت  دنبـال  بـه  مـن  :داشت اظهار اسالمى جمهورى خبرگزارى با
شعبه   رییس توسّط ساعت دو مدّت به ملّى امنیّت عالى شوراى دبیرخانه اجرایى مسئول
 .گرفتم قرار مقدماتى تحقیقات و بازجویى مورد تهران عمومى  دادگاه1410
 تومان میلیون50من   براى قاضى مقدّماتى، بازجویى جلسه پایان در :افزود »گلپور«  
 .کرد صادر کفالت قرار

 دالیلى مطالب این کتاب، با برخورد براى شده سعى شکایت این در که افزود وى    
  نوبت  براى چاپ اکنون هم کتاب این که صورتى در شود، ارائه العموم مدّعى براى
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 .دارد مجوّز دوّم
  

  :11/12/1381یکشنبه  - ابرار روزنامه از ∗ 
 بـراى  تومـانى    میلیون50کفالت   قرار :کرد صادر تهران عمومى دادگاه1410شعبه   

 »باحاش شنود« نویسنده
 رضـا « از تحقیقات انجام از پس دیروز تهران عمومى دادگاه1410شعبه   رییس    
 .کرد صادر تومانى میلیون50کفالت   قرار وى براى اشباح شنود کتاب نویسنده »گلپور

 با وگو گفت در بازجویى جلسه پایان از پس اشباح، شنود کتاب نویسنده »گلپور رضا«
 شوراى دبیرخانه اجرایى مسئول »ربیعى على« شکایت بالدن به من :داشت اظهار ایرنا
 تهـران  عمـومى  دادگـاه 1410شعبه   رییس توسّط ساعت دو مدّت به ملّى امنیّت عالى
 جلـسه  پایـان  در :افـزود  »گلپـور .« گـرفتم  قـرار  مقدّماتى تحقیقات و بازجویى مورد

 افزود وى .کرد درصا کفالت قرار تومان میلیون50من   براى قاضى مقدّماتى، بازجویى
 بـراى  دالیلـى  کتـاب،  ایـن  مطالـب  بـا  برخـورد  بـراى  شـده  سعى شکایت این در که

 دوّم نوبـت  چـاپ  بـراى  اکنـون  هـم  کتاب این که صورتى در شود، ارائه العموم مدّعى
 گفتـه  مـن  به فقط شفاهى طور به ارشاد مسئوالن برخى :گفت »گلپور.« دارد مجوّز
 از دفـاع  انگیـزه  با »ربیعى:« افزود وى .شود ایتشک شما از است ممکن که بودند

 شکایت من علیه اند، قرارگرفته بررسى و نقد مورد کتاب در که مسئوالن برخى منسوبین
  .کرد

 کتاب در که افرادى از را مشکلى شکایت این :گفت اشباح شنود کتاب نویسنده    
 .کند نمى حل شده، ذکر آنان نام
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  :11/12/1381یکشنبه  - اعتماد زنامهرو    از∗
 اشباح شنود کتاب نویسنده از  میلیونى50 ] !؟[وثیقه اخذ 

شـعبه    در اتّهـام  تفهـیم  از پـس  دیـروز  اشـباح  شـنود  کتـاب  نویسنده »گلپور رضا«  
 .سپرد تومانى میلیون50وثیقه   تهران عمومى دادگاه1410
 سعید« بازجویى و تحقیق مورد ساعت 3 تا  5/2حدود  »گلپور« ایسنا، گزارش به    

 شـکایت  بـه  نـسبت  و گرفـت  قرار دولت کارکنان جرایم قضایى مجتمع در »مرتضوى
 از شـکایت  پیگیـرى  در را »ربیعى« موضع حال عین در امّا داد، پاسخ »ربیعى على«

 .خواند مبهم کتاب
 عمومى ناذها تشویش را مطروحه اتّهامات محور دادگاه، جلسه اتمام از پس وى    

 شاکى عنوان به »ربیعى« موضع زمینه، این در داشت اظهار و خواند اهانت و توهین و
 کرده شکایت را مطرح خود شخصى عنوان با وى که نیست معلوم یعنى نیست؛ مشخّص

 .است شده مسائل پیگیرى مأمور آمده، کتاب در شان اسامى که دیگرى افراد سوى از یا
 مـورد  ام نوشـته  کـه  مطـالبى  گفت خود کتاب استنادات تصحّ بر تأکید با »گلپور«  

 ایـن  البتـه  .اسـت  نگرفتـه  قـرار  منسوبین از هیچکدام توضیح حتّى و تأیید یا تکذیب
 ]سـبزوار «[،»نـژاد  وردى ]فریـدون «[،]»بهرمانى[هاشمى على« آقاى از مشکلى ها گفته

 .کند نمى حل هم ...و »تهرانى ]قنبرى[ خسرو« یا »رضایى محسن
  

  :12/12/1381دوشنبه  - الوفاق روزنامه از ∗ 
 االشباح انصات 

 الـسبت  یوم »کلبور رضا« الکاتب عن االفراج تم :فذکرت »اعتماد« صحیفۀ اما    
 العامۀ   لمحکمۀطهران1410الغرفۀ   رئیس قبل من تومان  میلیون50بقیمۀ   مالیۀ بکفالۀ

  .ساعتین لمدۀ معه اجراه الذى بعدالتحقیق ذلک و
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 مثولـه  بان :التحقیق جلسۀ ختام فى »االشباح انصات« کتاب مؤلّف »کلبور«       وقال
 لالمـن  االعلـى  للمجلـس  العامۀ لالمانۀ التنفیذى المسؤول تقدیم بعد یاتى المحکمۀ امام

 .ضدّه شکوى »ربیعى على« القومى
 مـن  یفند لم و یحصح کتابى فى ورد ما ان :قوله »کلبور« عن اعتماد نقلت و    

 .کتبته ما بشأن توضیح اى یقدموا لم و فیه اسماؤهم المذکورۀ من اى قبل
 و »هاشـمى  على« مشاکل من مشکلۀ اىّ الیحلّ تهم من الیه وجّه ما انّ :واکّد    

 .غیرهم و »تهرانى خسرو« و »رضائى محسن« و »نجاد وردى فریدون«
  

  :24/12/1381شنبه  - ایران روزنامه از ∗ 
 نویسنده تازه ادّعاى ...اینکه خبر 

 امنیّت عالى شوراى عضو» ( ربیعى على« شکایت »اشباح شنود« کتاب نویسنده    
 را او کتاب تا خواند ارشاد وزیر و جمهورى رئیس براى مستمسکى را خود از )ملّى
 ودشن نویسنده» ( گلپور رضا« از »ربیعى على« شکایت ما هاى شنیده بنابر کنند ضبط
 .شود مى پیگیرى1410شعبه   در )اشباح

  
  :18/1/1382دوشنبه  - ایران روزنامه از ∗ 
 درباره توضیحات اداى براى ملّى امنیّت عالى شوراى دبیرخانه مسئول »ربیعى  على  «

 حاضـر  دولـت  کارکنـان  ویژه دادگاه در »اشباح شنود« کتاب نویسنده از خود شکایت
 !] ؟[علـى « از شـکایتى  طـى  وى قبـل  چنـدى  ما، ىقضای خبرنگار گزارش به .شد

 کـه  کـرد  اعـالم  »مرتـضوى  سـعید « قاضـى  بـه » - اشباح شنود« نویسنده» - گلپور
 عمـومى  اذهان تشویش باعث و ندارد قانونى سندیّت که را مطالبى کتاب این نویسنده

 على« ،»مرتضوى«قاضى است، حاکى گزارش این .است داده انتشار شود، مى جامعه در
  1410وى با حضوردردادگاه شعبه   .کرد احضار دادگاه به بازجویى جهت را »گلپور
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 پایان در نیز دادگاه .داد پاسخ کتبى بطور پرونده قاضى سؤاالت به دولت کارکنان ویژه
  .کرد صادر تومان   میلیون50میزان    به کفالت قرار وى براى بازجویى جلسه
 - مـاه  فروردین هفدهم یکشنبه - گذشته روز  دقیقه30 و 9است،ساعت   گفتنى    
 خود شکایت درباره و شد حاضر دادگاه در خود مدافع وکیل همراه به »ربیعى على« 

 را مطروحه پرونده نیز شاکى مدافع وکیل که حالى در داد ارائه دادگاه به را توضیحاتى
 .کرد مطالعه

  
  :30/2/1382شنبه  سه - جوان روزنامه از ∗ 

 .شد اتّهاماتش به رسیدگى خواستار »اشباح شنود« نویسنده    
 على« شکایت به ایسنا حقوقى خبرنگار با تلفنى تماس طىّ »گلپور رضا:« ایسنا    
 و دالیـل  بند10در   که آن از پس :گفت  و کرد اشاره خود اتّهام تفهیم  و »ربیعى

 توضیحاتى شد، منعکس طبوعاتم در که طور آن نیز »ربیعى« کردم، ارایه را مستنداتم
 از  نتوانـستم 1410شـعبه    بـه  مکـرّر  مراجعه رغم على امّا .است کرده ارایه دادگاه به

 .شوم مطّلع دادگاه رسیدگى زمان حتى و او پاسخ
 کیهان مسئول مدیر ،»شریعتمدارى حسین« اخیر سخنان یادآورى با همچنین وى    
 قابـل  و حقـوقى  جنبـه  چندان روزنامه این علیه شده طرح شکایات« که این بر مبنى
 و ام جوابیّـه  نکـردن  چـاپ  خاطر به روزنامه این از شکایتم :شد مدّعى »ندارد اثبات

 و است مطبوعات  قانون23ماده   به مستند دقیقا که بوده نادرست مطالب درج همچنین
 .شد مى تعطیل روز10باید   کیهان روزنامه حداقل قانون، به رجوع صورت در
  

  :10/7/1382 پنجشنبه  -صبا نسیم روزنامه از ∗ 
 شد اتّهام تفهیم اشباح شنود کتاب نویسنده 

   .بود کرده من از »ربیعى على« که شکایتى با :گفت اشباح شنود کتاب نویسنده    
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 .شدم اتّهام تفهیم مجدّدا دادگاه در حضور از پس دیروز
 دادسـراى 1083شـعبه    از خروج از پس دیروز »گلپور رضا« فارس گزارش به    
 خصوص در فارس خبرگزارى سیاسى خبرنگار با وگو گفت در تهران انقالب و عمومى
 رئـیس  »اسـالمى « قاضـى  :گفت دولت کارکنان جرایم دادسراى در خود حضور علّت

 کرده احضار دادگاه به متّهم عنوان به مرا »ربیعى على« شکایت خاطر به1083شعبه  
 »مرتـضوى  سـعید « توسّـط  "قـبال  که بنده اتّهام تفهیم جلسه از بعد ردمک مراجعه که

 حمیـد « به را خود شکایت پیگیرى »ربیعى« آقاى بود، شده انجام1410شعبه   رئیس
 .بود سپرده خود وکیل »چرمچیان
 وکیل نیز بار این .نشد حاضر کسالت خاطر به »ربیعى« ظاهرا دادگاه جلسه در    

 طرح به نسبت و کرد مطرح را اوّلیّه نامه شکایت در مطروحه اردمو از برخى »ربیعى«
 .داشت اعتراض شدیدا نیز »مرتضوى« قاضى به بنده پاسخ در مسائل برخى
 .] منتشرگردید روزنیز همین اقتصادى نو حیات و خراسان هاى روزنامه در خبر این[ 
  

  :19/7/1382شنبه  - خبر روزنامه از ∗ 
 نشد برگزار »اشباح نودش« نویسنده دادگاه 

 در اشباح شنود کتاب نویسنده از »ربیعى على« شکایت به رسیدگى جلسه :ایسنا    
 .نشد برگزار کیفرى  دادگاه1083شعبه  
 پنجشنبه روز صبح بود قرار قبلى اطّالع طبق که اشباح شنود کتاب پرونده دادگاه    
 .افتاد تعویق به افعشمد وکیل و شاکى نیافتن حضور علّت به شود، برگزار
 از پس بود، شده حاضر دادگاه در متّهم عنوان به که کتاب نویسنده ،»گلپور رضا«  
 شده انجام قبلى هماهنگى طبق :گفت ایسنا خبرنگار به کننده، رسیدگى شعبه از خروج

 دادگـاه،  قاضـى  درخواست با شده تعیین زمان همچنین و پرونده شاکى مدافع وکیل با
  او مدافع وکیل و شاکى امّا شد، مى برگزار  صبح9ساعت   جلسه این باید
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 .نشدند حاضر
 وقت از بعد ساعت دو تا دادگاه در انتظار رغم على که آن خاطر به :گفت وى    
 باید و افتاد تعویق به دادگاه جلسه لذا نیافتند، حضور وکیلش یا شاکى نیز شده تعیین
 .بمانیم قاضى بعدى دستور منتظر
 .] است یافته انتشار نیز روز همین جوان روزنامه در خبر این[ 

 



  
  
  
 سوّم فصل

 !مخصوص دعاى التماس ؛»ابوالفضل  «
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  :11/2/1368دوشنبه  - کیهان روزنامه   از∗

 .رفـتم  بیمارسـتان  به عیادتش براى شنیدم، را او بیمارى خبر که روز آن فرداى    
 کمک با کرد مى سعى پرستار و بود نشسته چرخدار صندلى روى شدم، اطاق وارد وقتى
 صـندلى  از احتیـاط  و آرامـى  بـا  را رنجـورش  و نحیف جسم همراه، برادران از یکى

 کـردم،  سالم گرفت، آرام تخت در تا ماندم ساکت کند، منتقل خواب تخت به چرخدار
 زابـرا  اى کودکانـه  شادى با دیدنم از و برگرداند بود دوخته پنجره به که را چشمهایش
 بـود،  نمنـاک  اشـک  هاى قطره از .بوسیدم را اش گونه و نشستم کنارش کرد، خرسندى

 قبل دفعات با دفعه این اما بودم، دیده را صدایش بى و آرام گریستن هم این از پیش
 کـه  را هـایى  اشک دستمال با .داشت دل به اى دلشوره انگار .داشت محسوس تفاوتى
 موهاى کشیدم مى خجالت که حالى در و کردم پاک بود دویده گونه به چشمانش کنار

 اش گریـه  کـه  نداشـت  اصـرارى  دیگـر  ولى گریست هم باز .کردم نوازش را سپیدش
 بیمـار  از اطّالعـى  بـى  به اشاره با .است بوده منتظرم که مدّتهاست گفت باشد، صدا بى

 فتهپذیر را عذرم اینکه نشانه به الغرش و نحیف دستهاى با .کردم عذرخواهى بودنش
 ...فشرد را دستم است،
 قول از و بود آمده عیادتم به »موسوى میرحسین« آقاى طرف از هیأتى :گفت    
 اعـزام  باشـم  مایـل  خـودم  کـه  کجـا  هـر  بـه  معالجه براى توانم مى که گفتند مى ایشان
 ...باشم شما میان در خواهد مى دلم:« گفت دارید؟ نظرى چه شما :گفتم ...شوم
 آن نبینـد،  را اشـکم  تـا  برگردانـدم  بود اطاق در که دیگرى برادر سوى به را سرم »

 بـه  کـه  را اشـکى  قطرات مخفیانه و بود برگردانده پنجره طرف به را سرش نیز برادر
 .کرد مى پاک بود دویده چشمانش
 تازه دوانیدم، ریشه تاریکى در و روئیدم ظلمت در که بودم درختى من:« گفت    
 به سؤالى گوئى چنانکه بعد و »الحمداهللا ...ولى بودم، دهکشی نور سوى به اى شاخه

 :پرسید باشد، رسیده خاطرش
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 فرمـوده  خـود  او:« گفـتم  »است؟ پذیرفته مرا توبه خداوند کنى مى فکر   راستى،  «
 بریده بریده کلمات کنم مى فکر کرد، زمزمه لب زیر چیزى »است پذیر توبه که است

 رحمـۀ  مـن  التقنطـوا  انفسهم على اسرفوا الذین لعبادى قل« بود آیه این از منقطعى و
 :گفـت  زدم، بوسـه  پیـشانیش  بـر  کـردم،  پـاک  را اشکهایش ...گریست آرام و »اهللا
 ظلمـت  و تاریـک  گذشـته  یـادآورى  با ولى خواهم مى چیزى خداوند از وقتها بعضى«

 ...است خواسته خدا از چیزى چه که نگفت و» ... کشم مى خجالت ام، زده
 ابـن  حـسین  بـا  جنـگ  به حال هر به« گفتم »نبود تاریک حر گذشته:« گفت    
 سـپس  و دوخـت  سقف به را چشمانش »بود بسته حضرت بر را راه و آمده)ع(على
 دارد دل به راهى همواره که دریچه این از خواست نمى شاید بست، فرو را آنها تعمدا
 الفـارق  مـع  قیـاس « کـرد  زمزمـه  آهـسته  بعد شوم، درونش غوغاى و اضطراب متوجّه
 »ایـد؟  شـنیده  را البیـان  مجمع تفسیر صاحب طبرسى، مرحوم ماجراى« گفتم ...»است
 اسـت  کـرده  فکـر  ماجرا این به که فهمیدم و» - است الفارق مع قیاس آنهم:« گفت
 لطـف  از خـواهم  مـى  فقـط  نیـست،  نظیر با نظیر مقایسه من مقصود:« دادم ادامه ولى

 » ...باشم گفته سخن تعالى و تبارک خداوند
 ناتمـام  خودخواه و فروخته خود پرداز نظریّه چهار درباره ام نوشته راستى،:« گفت    
 گـرا،  نیـست  »هـدایت « سـاز،  دیـن  »کسروى:« داد ادامه .ماندم ساکت ،»است مانده
 ولى ام نوشته مطالبى اوّل نفر سه درباره .پرست غرب »زاده تقى« و گر توجیه »آدمیّت«
 انـشاءاهللا :« گفـتم . »نداد را پرست غرب »زاده تقى« به پرداختن فرصت اخیر مارىبی

 » ...انشاءاهللا:« گفت. »کرد خواهید تمام را ناتمام این و کنید مى پیدا شفا
 ظلمت از ازخروج پس« او خود قول وبه اخیر سال چند طىّ که آثارى ازچاپ    

 بـا  شـد  خواهـد  منتشر زودى به ینکها از و کرد سؤال است، نوشته »نور به ورود و
  .زد لبخند رضایت
   اندوهش »نزدیکش گذشته« یادآورى با و کرده تغییر بحث فضاى اینکه براى    
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 گفتى مارکسیسم علیه وقتى هست یادتان »طبرى« آقاى راستى،:« گفتم کند پیدا کاهش

 :کردند اعالم تپاچگىدس با نداشتند انتظارى چنین که غربیها هم و روسها هم نوشتى و
 زد لبخندى »...»اند؟ کرده تزریق »طبرى« به که است آمپولهایى دلیل به سخنان این«
 نیـز  روزها آن در که آوردم خاطر به من و »هستند احمق خیلى ها بیچاره:« گفت و

 احـسان « و بـودیم  خندیـده  کلّـى  »طبـرى  احـسان « اتّفاق به خبر این شنیدن از پس
 فقـط  کـه  انـد  بـوده  کجـا  تکنولوژیک و پیشرفته آمپولهاى این :اوّال« بود گفته »طبرى

 غرب و شرق در تکنولوژى و علوم صاحبان و دارد اختیار در ایران اسالمى جمهورى
 با چرا دارند اختیار در آمپولهائى چنین هم آنها اگر :ثانیا هستند؟ محروم آن داشتن از

 پس :ثالثا کنند؟ نمى استفاده !گر معجزه آمپولهاى این از خود شدید و مبرم نیاز وجود
 من سخنان که فرض بر باألخره و نامند؟ مى مانده عقب را ایران اسالمى جمهورى چرا
 این بجاى نبود بهتر آیا گویند؟ مى چه استداللها درباره باشد، آمپولها این تزریق از ناشى

 »دادند؟ مى پاسخ استداللها به دار خنده الطئالت
 هاى نوشته و سخنان از بایستى غربیها ظاهرا بودم پرسیده او از که ادآوردمی به و    
 گفته او و هستند؟ عصبانى و دستپاچه هم آنها که چرا کنند استقبال مارکسیم علیه شما
 بـزرگ  اى نابغـه  را او »طبـرى « کـه » - مطّهرى مرتضى« شهید، استاد قول به:« بود
 اسـالم  ریـشه  بریـدن  پـى  در کـه  هستند قیچى یک دولبه غرب و شرق - دانست مى
 زشت چهره از را فریب و تزویر پرده اسالمى انقالب:« که داشت اصرار و »باشند مى

 بـراى  کـه  اسـت  دلیل همین به و است زده کنار همزمان و توأم بطور غرب و شرق
 » ...هستند والفعل القول متّفق قطب دو هر اسالمى انقالب  با مقابله
 اسـالم  خصوصا و اسالم با دشمنى راه در« که کرد مى تاکید بارها »طبرى احسان«  
 هـاى  اندیویژوآلیـست  بـا  شرقى هاى کالکتیویست است آن منادى »خمینى امام« که نابى
 و»انـد  گـذارده  کنـار  را فیمـابین  زرگرى جنگ راستا این در آنها ندارند، اختالفى غربى
   »زید« و »روعم« جنگ غرب و شرق زرگرى جنگ« که کرد مى تشبیه
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 است، میان در اسالمى انقالب یعنى آنها هردوى اصلى دشمن پاى وقتى طبعا و است
 که آوردم خاطر به» ...درآویزند هم با اضافى »واو« یک بخاطر نیست صالح دیگر

 هنگام آن در و آن اعضاى ازدستگیرى قبل توده حزب چرا« بودم پرسیده »طبرى« از
 جمهـورى  نظـام  در حجّتیّـه  انجمـن  عناصـر  کـه  کرد مى تبلیغ داشت فعّالیّت آزادانه که

 »دارند؟ دهنده خط نقش اسالمى
 توده حزب عناصر که کردند مى تبلیغ ها غربى که دلیل همان به« بود گفته او و    

 بیـشترى  توضـیح  کـه  هنگـامى  و »هـستند  دهنده خط ایران اسالمى جمهورى نظام در
 بـا  اسـالم  کـه  بودنـد  کـرده  تبلیـغ  هـا  غربى متمادى هاىسال« بود، گفته بودم، خواسته
 سـتیزى  غرب بعد طریق این از تا ندارد ستیز و جنگ سر و نداشته منافاتى امپریالیزم

 سالها نیز ها مارکسیست دیگر سوى از و کند دور مسلمان هاى ملّت فرهنگ از را اسالم
 دین و است پذیر امکان مارکسیسم طریق از تنها امپریالیزم با مبارزه که بودند کرده تبلیغ
 بلکه ندارد را امپریالیزم برابر در ایستادگى توان تنها نه اخص بطور اسالم و اعم بطور
 از داشت تکیه اسالم بر فقط که اسالمى انقالب ولى هاست، توده کننده تخدیر و افیون
 و بـود  ستهبرخا مقابله به آمریکا علیه انگیزى اعجاب مقاومت و سرسختى با طرف یک
 نمـایش  بـه  تئـورى  در چه و عمل در چه نیز را مارکسیسم درماندگى حال همان در

 مناطق سایر به مکتب این سرایت از جلوگیرى براى بایستى غربیها بنابراین .بود گذارده
 بخـاطر  ایـران  اسـالمى  جمهـورى  سـتیزى  غـرب  کـه  کنند وانمود چنین نشین مسلمان

 نظـام  در کـه  اسـت  هـائى  مارکسیـست  القائـات  از خصیـصه  ایـن  بلکه نیست »اسالم«
 کارانـه  فریب نظریّه این دادن نشان قبول قابل براى لذا اند کرده نفوذ اسالمى جمهورى

 مـسلمانان  نفـرت  از دارى بهـره  با تا دهند مى خط نظام به ها اى توده که کردند مى تبلیغ
 مسلمان هاى ملّت سایر نظر و دید از را اسالم ستیزى غرب بعد مارکسیستها به نسبت
 آبـروى  انـدک  اسـالمى  انقالب ستیزى شرق بعد دیگر طرف از امّا و نگاهدارند پنهان

   این بایستى بنابراین .بود داده باد بر نیز را مارکسیسم ظاهرى
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 منظـور  این براى .گردید مى مخدوش مارکسیسم ایدئولوژى داعیان توسّط اسالم از بعد

 نفـوذ  بـدلیل  مارکسیسم با ایران اسالمى جمهورى مخالفت که دکر مى تبلیغ توده حزب
 همسویى و حجّتیّه انجمن ضدّانقالبى و انحرافى عقاید زیرا است حجّتیّه انجمن عناصر

 القاء با بود امیدوار توده حزب و نبود پوشیده کسى بر غرب استعمارى قدرتهاى با آن
 ناشى حجتیه انجمن نفوذى عناصر زا اسالمى انقالب ستیزى شرق که موهوم تصوّر این
 خنثـى  را مارکسیـسم  بـر  اسـالمى  انقالب کننده ویران تاثیر اسالم، از نه و است شده
 لبـه  دو همـان  از زائده دو توده حزب و حجّتیّه انجمن:« که داد مى توضیح و»نماید
 چـه  و» ... نیست دو آن واقعى پیوند از مانع آنها ظاهرى تفاوت که اند بوده قیچى
 آلت بازى این در شرق به وابسته هاى توده:« گفت مى که داشت اى گرایانه واقع تعبیرى
 ظـاهرا  آنچـه  رغم على و عمالً غرب پرورده دست حجّتیّه انجمن و بودند غرب دست
 .»بود مارکسیسم خدمت در داد مى نشان
 نبیرو اطاق از آب آوردن براى پرستار که حالى در و خواست آب »طبرى احسان«  
 ام باطنى میل رغم على لذا .باشد طوالنى نبایستى بیمار مالقات که آمد یادم به رفت مى

 دیـدار  و ...داد رضـایت  رفتنم به زود، به زود دیدار امید به او و کردم خداحافظى
 ...نیفتاد اتّفاق هرگز بعدى
 .باد او بر وتعالى تبارک خداوند مغفرت و رحمت    

 »ابوالفضل                                                  « 
  

  :7/4/1380شنبه  پنج - کیهان روزنامه از ∗ 
 بود دیویدیان فرقه سوخته کودکان فروخورده فریاد »وى  مک «
 »گلپور رضا:« وپژوهش تحقیق 
 آمریکـا  در اوکالهمـا  فدرال ساختمان انفجار عامل »وى مک تیموتى« اخیرا، :اشاره 

   مذهبى فرقه اعضاى عام قتل و مذکور انفجار بین که آنجا زا ولى شد، اعدام
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 زنـده  زنـده  عجیبى و فجیع طرز به آمریکا دولت توسّط1992سال   در که دیویدیان،
 آمریکـا  عمـومى  افکار نزد در ماجرا کلیّت دارد، وجود ارتباطهایى بودند، شده سوزانده
 تحلیلـى،  و مـستند  مقاله این در ویسندهن است، مانده باقى ابهام از اى هاله در همچنان

 ماجرا خصوص در را جالبى و ارزنده نکات است، پژوهش ماه دو به قریب حاصل که
 :نشینیم مى آن مطالعه به هم با کند، مى ارائه

 دولتى ساختمان در74سال   فروردین ام سى مهیب انفجار وقوع از پس سال شش    
 عام قتل به منجر که اوکالهماسیتى، فدرال پلیس مقرّ»(Alfred P Murrah) مورا آلفرد«

 بود، شده کودک نوزده جمله از و ساختمان در حاضران از نفر هفتاد و یکصد حدود
 ،»ویلیام« فرزند»(Timothy Mc Veigh) وى مک تیموتى« متّحده، ایاالت قضایى دستگاه

 را آمریکا ارتش بقسا نظامى و نیویورک»(Pendleton) پندلتون« متولّد ساله، سه و سى
 .نمود اعدام جنایت، این عامل عنوان به آور، مرگ موادّ تزریق با

  »هـارتزلر  جـوزف « ،»وى مـک « اتّهـامى  پرونـده  به رسیدگى رسمى روند در    
(Joseph  Hartzler) ایـن  اثبـات  روى واقعـه،  پیگیـرى  مـسئول  ویژه دادیاران سرپرست 

 :ورزید مى اصرار ذیل مدارک و شواهد براساس جرم، حصول روایت
 »نیکـولز  لین ترى« اش، نظامى دوست همراه به »وى  مک« ، 94سال   پائیز در    

 (Terry Lynn Nichols) قـوى  بمـب  یـک  ساخت براى نیاز مورد موادّ آورى جمع به 
 جانبى هاى ومطالعه اطّالعات تهیّه به سال، همان دسامبر در نفر دو این .زند مى دست
آوریـل  14در   بعـد  مـاه  چنـد  .پرداختنـد  »مـورا  آلفـرد « سـاختمان  خـصوص  در الزم

 Junction) سـیتى  جانکـشن « منطقـه  در »لنـد  دریـم « هتـل  در »وى مـک «1995

City)«جعلى، گواهینامه با و خرید مرکورى خودروى یک و کرد کرایه اطاقى کانزاس 
  رایـدر « مـارک  کـامیون  یـک (Robert D.Kling)  »کلینـگ  رابـرت «عنـوان  تحـت 

(Ryder)«است برده لند دریم هتل پارکینگ به و کرده اجاره. 
   ام سى( آوریل نوزدهم روز .گردید انفجار آماده کامیون در بمب روز4طىّ      
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 ساعت تنظیم و »مورا« دولتى ساختمان مقابل در کامیون دادن قرار از پس )فروردین
 .گریزد مى ازصحنه شده ورىمرک خودروى سوار )صبح9ساعت   از بعد دقایقى( انفجار
 نداشـتن  دلیل به را او رانندگى و راهنمایى مأمور بعد، نیم و ساعت یک حدود    
 منتقـل  زنـدان  بـه  را او وى، همراه غیرمجاز اسلحه مشاهده با و کند مى متوقّف پالک
 .سازد مى

 کـامیون،  شاسـى  روى شده حکّاکى شماره روى از »آى.بى.افى« انفجار از بعد    
 تهیّـه  را او صـورت  روى طـرح  کـامیون،  اجاره بنگاه افراد ازتوضیحات و اجاره کانم

 مدارک و کند مى شناسایى را او هتل صاحب وى، تعقیب رسمى اعالن از پس کند، مى
  .دهد مى قرار آى.بى.اف اختیار در را اش اصلى هویّت و

 به پى موردمجرمان، در کاآمری ملّى اطّالعاتى شبکه ثبتى اطّالعات بواسطه مأموران،    
 تمـاس  ضـمن  ،»وى مـک « آزادى از قبـل  دقیقه چند و برند مى زندان در او حضور
 .گردند مى بازداشتش تداوم خواستار فورى
 اى ورقه )انفجار وقوع از پس( بازداشت زمان در وى همراه مکشوفه مدارک در    

 »( John Locke) الک جان« از اى جمله آمد، بدست بود، شده رونویسى دست با که
 فتـوکپى  »بکـشند  دارد، آنهـا  از آزادى سـلب  قـصد  کـه  را کسى دارند حق  مردم:«

 مضمون این با  هم(Turner Diaries) )1 (»ترنر خاطرات« نژادپرستانه کتاب از اى صفحه
 ...بود او همراه... »کند هوشیار را آمریکا دولت باید داستانها، گذارى بمب:«

 صمیمى دوست»(Michael Fortier) فورتیر مایکل« از بارها ،»وى مک«دادگاه در    
 همـسر  .شـد  اسـتفاده  شـاهد  عنـوان  به داشتند، هم با نزدیکى رابطه که ارتش، در او
 مک« جعلى گواهینامه که داد شهادت دادگاه در نیز»(Lori)  فورتیر لورى« ،»مایکل«

 .است کرده تهیّه او را »کلینگ« اسم با ،»وى
   نقش تالفى به را انفجار این »وى مک« که کردند تأکید بارها وشوهر، زن این    
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 )2(دیویدیان  فرقه عام قتل و محاصره رویایى، در آمریکا متّحده ایاالت دولت مستقیم

(Davidians) ]است داده انجام ]تگزاس ایالت در »واکو« منطقه. 
 دیدگان مقابل در1992�آوریل   همنوزد یعنى انفجار، این از قبل سال دو دقیقا    
 سیم توسّط محاصره از پس فرقه، این اعضاى از بخشى خبرنگار، صدها و منطقه مردم

 با نظامى، بالگردهاى و تانکها دخالت با و تلفن و برق آب، قطع فوالدى، خاردارهاى
 قتـل  آمریکـا،  متّحده ایاالت کلّ دادستان»(Janet Reno)  رنو ژانت« مستقیم مسئولیّت

 .بودند شده سوزانده و عام
 و زن قربـانى  دههـا  عجیـب،  و سـابقه  کـم  حادثه آن سوختگان اجساد میان در    
 .خورد مى چشم به خردسال کودک
 (David Koresh)  )3 (» دیویـد کـورش  «دلیل این عملیّات و محاصره باغ متعلـق بـه      
 لـوس  در مردمـى  اىشورشـه  پرونـده  تحقیقـات  و هـا  بررسى مذهبى، فرقه این پیشواى
 و توتـون  الکـل،  تحقیقـات  و(F.B.I)  فدرال تحقیقات سازمان مأموران توسّط آنجلس

 تحـت BATF (Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms) بـه  موسـوم  گرم سالحهاى
 .بود شده عنوان - آمریکا دارى خزانه وزارت پوشش
 .«رفت مى شمار بهFBI ن مرتبطی وBATF اصلى مقرهاى از »آلفردمورا« ساختمان    
 یعنى آوریل19را   خود تولّد ماه و روز خود تقلبى گواهینامه تهیّه در حتّى »وى  مک
 .گردید اشاره آن به هم دادگاه در که بود، کرده ثبت دیویدیان سوزى آدم روز

 دست از سالگرد دوّمین در دیویدیان، طرفداران از نفر200حدود  انفجار، روز در    
 حـالى  در هـم  آن .بودند شده جمع »واکو« در خود آشنایان و خانواده عضاىا دادن
 پوشیده - انتقام در بودن مصمّم نشانه به - نظامى لباس سیاه، لباس جاى به برخى که

 .گردید منفجر »مورا ساختمان« دورتر مایل285روز،   همان در درست .بودند
   جریان در »وى مک تیموتى« لىاص مدافع وکیل»(Stephen Jones) جونز استیفن«  
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 کـه  بگـذارد  صـحّه  نکتـه  ایـن  روى کـرد  سعى بارها خود، موکّل اتّهامات به رسیدگى
 از ناشـى  روحـى  شـدید  نـاراحتى  روى از و واکو دلخراش فاجعه تأثیر تحت موکّلش
 کار این انجام به دست دیویدیان مسلّح غیر و خردسال قربانیان شدن سوزانده و کشته
 .است زده

 فیلم سه اعدام، به محکوم جرایم کارشناس»(Richard Burr)  بار ریچارد« حتّى    
 نتیجه تا داد نشان منصفه هیأت به را »واکو« درBATF  وFBI  جنایات درباره مستند
 نخواهـد  - آمریکـا  قضایى نظام با مطابق - مرگ مجازات مستحقّ »وى مک« بگیرد،

 .بود
 :گفـت  چنـین  آمریکا، قضایى کننده رسیدگى مجموعه به خطاب سخنانى در »بار«  

 ادامه در او » .مقصّریم ما همه پرونده این در چون نیست، مرگ مستحقّ ،»وى مک«
 نیستیم؟ شریک جرم این در نحوى به ما همه آیا:« داشت بیان دادگاه منصفه هیأت به

 بـه  نـسبت  همگـى  ما .دادیم تن واکو مثل خونینى هاى محاصره به که نبودیم ما مگر
 هـم  »وى مـک « مـرگ  بـه  اگـر  ولى کنیم، مى مسئولیّت احساس اوکالهما گذارى بمب

 )4  (…بدانیم آسوده و پاک را خود وجدان نباید وقت هیچ بدهیم رضایت
 بـه  شـد،  منتـشر  هـا  روزنامه در دوستش طریق از که اى نامه در »وى مک« خود    
 بودم داده دست از را صبرم:« است کرده هاشار مضمون بدین اوکالهما انفجار انگیزه

 .کند مى عذرخواهى فقط واکو واقعه براى دولت که ببینم و بایستم توانستم نمى دیگر و
 آن در دولـت  کارمنـدان  کشتن و دولتى ساختمان یک در گذارى بمب با گرفتم تصمیم

 )5(.» بفرستم پیام آنها براى بودند، دولت نماینده که ساختمان،
 آمریکـا  دولـت :« گفـت  چنـین  دادگـاه  در اش دفاعیّـه  از قسمتى در همچنین او    

 اساسى و بدیهى قوانین و آزادیها که چرا است داده دست از را مشروعیّتش سالهاست
 )6 (...»گذارد مى زیرپا را
 ایتالیـایى  نشریّه با اى مصاحبه در اوکالهما، اهل شهیر منتقد و نویسنده »گور ویدال« 
 :گوید مى ) 5/5/1995مورخه » ( پانوراما «
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 دمکرات حزب اعضاى ترین اصلى از» [ نامارا مک« سالها گذشت از بعد   اکنون  «
 را بـزرگ  شـیطان  دولت جنگ وزارت مسئولیّت ویتنام جنگ اوج دوران در که آمریکا
طـىّ    اامـ  دانـستم،  نمى چیز هیچ ویتنام درباره:« گوید مى ما به کتابى در9داشت  برعهده
 و هـا  بـودایى  بـه  راجـع  توضـیحاتى  کـردم  مى سعى و شده ظاهر تلویزیون در سال12

 گذشـت  بـا  اما .کردم مى حس خوبى به را مخاطبینم در موجود خالء .بدهم بودیسم
 .بود کار در ما سوى از عظیم اشتباه یک ویتنام موضوع در که فهمم مى اکنون سالها،

 دیوید« فرقه مورد در "مثال که چرا است، ریستترو دولت یک آمریکا واقع در بله»
 آن، اسـاس  و پایـه  کـه  داد، انجـام  ناشیانه "کامال و آور شرم عملى واکو در »کورش

 را آن سـاکنان  و بشویم ساختمان آن وارد نداشتیم حق ما .بود پوچ "کامال اطّالعاتى
 دولت از جویى قامانت یک دقیقا اوکالهما پلیس مقرّ در بمب انفجار من نظر به .بکشیم
 .»بود آمریکا
 -  »اندجورنال سان یونیون« روزنامه به نامه  دو92سال   در »وى مک« خود    

 (Union Sun and Journal) آمریکائیهـا  رؤیـاى :« اسـت  آمده آنها در که بود فرستاده 
 خـواهیم  مردمـى  آن، جاى به .رفت برباد متوسّط طبقاتى سیستم یک به دستیابى براى
 کنند، مى منازعه و بحث هم با خود بعد هفته غذایى موادّ خریدن براى فقط که تداش
 بـه  کار امیدوارم شویم؟ متوسل خونریزى به کنونى سیستم در اصالح براى باید ما آیا

 )7 (…»نیست هم بعید امّا نکشد، آنجا
ریخ  تـا  در اوکالهمـا  »ریپـورت  اسپـشیال « نشریه هم را جالبى و توجّه قابل نکته    
 برداشـته  هـاى  فیلم از برخى در که این آن و دهد مى قرار اشاره مورد97�آوریل  28
 حال در اعتراضى، حرکت یک در »وى مک تیموتى« دیویدیان، سوزى آدم از قبل شده

 و امنیّتى نیروهاى حلقه از بیرون عادى کنندگان اجتماع میان تبلیغاتى تراکت یک توزیع
 تائید مورد هم شما کلیساى آیا :بود شده نوشته تراکت این روى .شود مى دیده نظامى

 BATFباشد؟ مى 
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 بـه  رسیدگى ابتدایى مسیر در اما گردید؛ اعدام گذشته هفته در »مک« حال هر     در
 در دقّـت  آن، مهمتـرین  کـه  دارد وجـود  آموزى عبرت درسهاى اوکالهما انفجار پرونده
 جراید اکثر در مسلمانان، به نسبت افترا و اکاذیب شرن به آلوده و مسموم شدیدا فضاى

 .باشد مى اروپایى کشورهاى برخى و متّحده ایاالت جمعى هاى رسانه و
 که واکو عام قتل مسبّبین از گیرى انتقام در »وى مک« تروریستى اقدام چند هر    

 سوزانده احتجر همانند را اى آزاده انسان هر دل انجامید، دیگرى عدّه شدن قربانى به
 آور شـرم  اقـدام  تـر،  دهنـده  آزار آن از امـا  آزارد، مـى  »دیویدیان« کودکان و زنان شدن
 مـسلمانان  بـه  را هولناک جنایت این اوّل، گام در که آمریکاست صهیونیستى هاى رسانه
 نـسبت  ایران حمایت مورد اهللا حزب هاى گروه به بعدى گام در و متّحده ایاالت ساکن
 !دادند
 سـابق  نماینـده  »کـورى  دیومـک « ،»مـورا « ساختمان انفجار از پس ساعاتى هاتن    

 ویـژه  اخبـار  در آمریکـا،  مجلـس  امنیّتى اطّالعات کمیته سرپرست و اوکالهما دمکرات
 هـاى  رادیکـال  یقـین،  بـه  قریـب  احتمال به:« داشت اعالم »ان.ان.سى« جهانى شبکه

  .»اند بوده جنایت این ارتکاب اصلى عامل مسلمان،
 نظـر  بـه « :گفـت  نیز سیا تروریستى ضدّ امور سابق مسئول ،»کانیسترارو وینسنت«  
 از خاورمیانـه  تروریـستى  گروههاى دستهاى و بود ماهرانه بسیار عملیّات این رسدکه مى
 )8 (.»شود مى دیده آن در حماس و اللّه حزب قبیل

 نگار روزنامه» [ امرسون استیون« ،»وى مک« انفجار از پس اوّل ساعت48طىّ      
 ایـن  در کـه  ،»آمریکـا  در جهاد« تحریف سراسر فیلم سازنده و آمریکایى صهیونیست

 تروریـستى  هـاى  فعالیّـت  آمریکا نابودى هدف با اسالمگرا هاى گروه بود کرده ادّعا فیلم
 بـود،  هـا  تلویزیـون  و رادیـو  دائمـى  چهـره  ]دهنـد  مـى  انجـام  آمریکـا  عادى مردم علیه
 فـدرال  پلـیس  مقـرّ  انفجـار :« گفـت  »اس.بى.سى« شبانه اخبار نامهبر در »امرسون«

   اهالى خصلت این .رسید انجام به تلفات بیشتر چه هر آوردن بار به هدف با اوکالهما
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 دمکراسـى  از که حماس، و اسالمى جهاد وهواداران اعضا نظیر افرادى است خاورمیانه

 .»بیزارند
 :دارد برمى !راز این از پرده آلودش شتاب و انپرهیج هاى گزارش در ،»ان.ان.سى« 
 از کـه  اند، خاورمیانه تبار داراى مردان انداختن دام به و جستجو حال در آى.بى.اف«

 مقـدّس  را آن مظـاهر  تخریـب  و شـهروندان  کـشتار  طریـق  از آمریکـا،  درآوردن پـا 
 .»شمرند مى

 کرد ایجاد اوکالهما یالتا ویژه به آمریکا، داخل در فضایى چنان ها، جوسازى این    
 .کردند طى خصومت و اذیّت و ایذا با را روز چند آن مسلمانان، از بسیارى که

 از آمریکائیان همه تقریبا:« نوشت1995سال   آوریل22تاریخ   در پست واشنگتن    
 انفجـار  کـه  زننـد  مـى  حدس رادیو، گفتگوى هاى برنامه میهمانان تا گرفته کنگره اعضاى

 .»است بوده اسالمى بنیادگرایان کار درال،ف ساختمان
 استیل« شهر اسالمى انجمن ساختمان هاى پنجره فردى انفجار، از بعد ساعت پنج    
 .بست مسلسل رگبار به را اوکالهما شمال در »واتر

 مدارس در اینکه جاى به انفجار، از بعد روزهاى تبار، خارجى ازمسلمانان بسیارى    
 »علـى  جـانین « خانم .ماندند باقى خود منازل در ظاهرشوند، ودخ کار محلهاى یا و

 حادثـه  از پـس  بودنـد،  دارالهجـره  مـسجد  در که مسلمانى زنان از بسیارى:« گوید مى
 االن همـین  تـا  حتّـى :« افـزود  وى. »شوند دیده عام مالء در که ترسیدند مى انفجار
 مـا  بـه  رکیـک  و نـاروا  حرفهـاى  و رونـد  مى غرّه چشم ما به غیرمسلمانان از بسیارى

 سـادگى  به روسرى، کردن سر و سنّتى پوشش دلیل به مسلمان زنان "اصوال .زنند مى
 هاى تلفن آمریکا سراسر در مساجد تمامى به تقریبا .هستند پذیر ضربه و تشخیص قابل

  .»شد تهدیدآمیزى
 منتـشر  مـورد  ایـن  در بعـدها  که اى مقاله در ،»مانیتور ساینس کریسچین« نشریّه    
    آمریکا در شده ایجاد اسالمى ضدّ جوّ این پیرامون ) 96ژانویه  22تاریخ  ( ساخت
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 معرّفـى  انفجـارى  عامـل  را مـسلمانان  دولتـى،  منابع هم و ها رسانه هم :« ...نوشت

 و انتقادهـا  معرض در اسالمى جامعه .بود گردیده تن169قتل   به منجر که کردند مى
 .»گرفت قرار گسترده اتّهامات
 از بعـد  روز چنـد  حتّـى  تایمز، نیویورک در»(A.M. Rosenthal) روزنتال .ام.اى«  

 از گیـرد  مـى  انجـام  آمریکائیـان  علیـه  که حمالتى اکثر:« نوشت »وى مک« دستگیرى
 » .گیرد مى نشأت خاورمیانه

 شـدن  روشـن  براى که کرد توصیه نیوزدى نشریّه در نیز»(Jeff Kamen) کامن جف«
 ...و .قرارگیرند بین ذرّه زیر آمریکا مقیم خارجى اتباع کلیّه است تربه قضایا
 هـدایت  نژادپرستانه دیدگاه این علیه بر آمریکایى هاى رسانه از برخى حتّى بعدها    
 :گفـت  کـه  »گـور  ویدال« جمله از .گشودند اعتراض به لب عمومى، افکار در شده
 .نیست تعجب جاى ابدا من براى شد، منفجر متّحده ایاالت قلب در قوى بمبى اینکه«

 در نفـع  ذى و نفـوذ  صـاحب  گروههاى که است سرعتى دارد، وامى حیرت به مرا آنچه
 کـه  امیـد  ایـن  بـه  دهنـد  مى نشان خود از مسلمانان سوى به اتّهام انگشت کردن دراز

 نظـامى  اقتـصادى،  فـشارهاى  خاورمیانـه  کـشورهاى  از برخى و عراق ایران، بر آمریکا،
 » .کند وارد رىبیشت
  
 پانوشتها 
 بـه  مربـوط  آمریکـا،  راستى دست گروههاى میان در پرطرفدار روایت این داستان) 1( 

 ایـن  ساعت .است مبارز پوست سفید اى دسته توسّط واشنگتن شهرFBI  مرکز انفجار
 با همزمانى بواسطه -کارشناسان  توجّه مورد که است صبح دقیقه9/15داستانى   انفجار
 .است گرفته قرار » - مورا« ساختمان انفجار ساعت

 ده در1935ازسال   نویسنده، فعلى تحقیقات و مطالعات با دیویدیان، فرقه پیروان) 2( 
 طرفـدارانى  و گزیدند سکنى آمریکا تگزاس ایالت درWaco واکو نام به اى منطقه مایلى

 .دارند کشورها و شهرها از دیگر برخى و ایالت این در
   هاستون در میالدى،1959سال   در»Vernon Wayne Howell هاول وین ونورن«) 3( 
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 رفت هالیوود به مدرسه ترک از پس .آمد بدنیا ساله پانزده مجرّد مادر یک از تگزاس

 نـام  و پیوست دیویدیان فرقه به1981سال   در .نشد موفّق امّا .شود سینما ستاره تا
   »رادن  لـوئیز « بـا  نامـشروع  روابط یجادا از پس .نهاد خود بر را »کورش دیوید«

Lois Roden  میـان  ،»رادن« مرگ از پس .کردند سفر اشغالى فلسطین به گروه، رئیسه 
 در نهایتا امّا .آمد پیش شدیدى درگیرى جانشینى سر بر »جورج« ،»لوئیز« پسر و او

 و »لراشـ « همسرش همراه به .شد معرّفى دیویدیان فرقه رهبر عنوان به1990سال  
 سوزانده آمریکا امنیّتى نیروهاى و نظامیان حمله حین در »استار« و »کرین« فرزندانش

 این پرونده .شدند عام قتل حمله این در نیز همراهشانشان از تن هفتاد به قریب .شد
 افکـار  در ابهـام  از اى هالـه  در همچنان »کندى .اف.جان« ترور پرونده همانند کشتار
 .اردد قرار آمریکا عمومى

  .1997ژوئن 12)  اینترنت  – روزانه( تایم نشریّه) 4( 
 و ترجمـه  »آمریکایى شیوه به انتقام »وى مک« اعدام« مقاله همشهرى، روزنامه) 5  (

  .26/3/1380شنبه  ،»قدیرى نیلوفر« تنظیم
  .52 صفحه 81�شماره   صبح، نشریّه) 6  (
  .1995 مه 8،  »الکایو ریچارد« تایم،) 7  (
  .1995مارس 20تایمز،   واشنگتن در شده نقل) 8  (
  

  :24/6/1380شنبه  - کیهان روزنامه از ∗ 
 روز یادداشت .زخمى پلنگ وانتقام دموکراسى لیبرال 
 »شریعتمدارى  حسین!]«  ؟[قلم به 
 پلـیس  مقـر  »مورا« ساختمان1995آوریل  19روز  صبح دقیقه  وپانزده9 ـ ساعت   1  

  نفـر 170واقعـه،    این در .ریزد مى فرو مهیب انفجارى اثر بر »ىاوکالهماسیت« فدرال
 سـخن  سـابقه  کـم  و بزرگ اى فاجعه از ها آمریکایى و دهند مى دست از را خود جان
 .گویند مى
 شده دوخته آمریکا دولت به ها نگاه همه حالیکه در انفجار، وقوع از بعد  ـ ساعاتى2  
 مک« آقاى کنند، مى سؤال آنان انگیزه و انفجار عامالن ازهویّت عصبانى و صبرانه بى و

   امنیّتى اطّالعات کمیته سرپرست و اوکالهما دموکرات نماینده »کورى
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 :کند مى اعالم و شود مى ظاهر »ان.ان.سى« تلویزیونى شبکه در آمریکا، مجلس
 .» !اند هاى مسلمان بوده رادیکال جنایت، این اصلى عامل یقین، به نزدیک احتمال به« 

 ایـن  نیز »سیا« سازمان تروریستى ضدّ بخش مسئول »کانیسترارو وینسنت« آقاى    
 هـاى  گـروه  دسـت « وى اعتقـاد  بـه  که داند مى »ماهرانه بسیار عملیّات یک« را انفجار

 » !شود مى دیده آن در حماس و اهللا حزب نظیر خاورمیانه، (!)تروریستى
 آمریکـا  »اس بـى  سـى « تلویزیـون  بـه  نیستصهیو نگار روزنامه یک »امرسون استیون«  
 کـار  اوکالهماسـیتى،  انفجـار  و است، خاورمیانه اهالى خصلت مردم، کشتار:« گوید مى

 نقل به و ،»بیزارند دموکراسى از که است حماس و اسالمى جهاد اعضاى مانند افرادى
 تـرین  اصـلى  را آمریکـا  ساکن مسلمان افراطیون ما« که کند مى اعالم »اى.بى.اف« از

 » !دانیم مى کشور امنیّت براى داخلى خطر
 و آمریکـایى  دولتمـردان  فـضاسازى  پـى  در و انفجـار  از بعـد  روزهاى اوّلین از    
 هاى خانه حتّى و ها فروشگاه ها، خیابان در آمریکا ساکن مسلمانان صهیونیستى، هاى رسانه
 شـود  مـى  حملـه  نـد دار سر بر روسرى که زنانى به و گیرند مى قرار هجوم مورد خود

 و اروپایى متّحدان و آمریکایى دولتمردان غربى، هاى رسانه تمامى طوالنى، مدّتى ...و
 از انتقـام  بـراى  و کرده دراز مسلمانان سوى به را خود اتهام انگشت آنها، غیراروپایى

 ...و کشند مى نشان و خط آنان
 انفجـار  از قبـل  سـال  سـه  دقیقـا  یعنـى  .اسـت 1992سـال    آوریـل 19 ـ روز   3 

 پلـیس  محاصـره  بـه  تگـزاس  ایالـت  از!] ؟» [واکور« منطقه در باغى .اوکالهماسیتى
 ارتـش  کوپترهاى هلى و ها تانک و کشیده خاردار سیم را باغ اطراف پلیس است، دآرمده
 و محـل  اهـالى  .اند درآمده باش آماده حالت به فدرال پلیس از فراوانى نفرات با همراه
 هـواداران  و اعضاء از جمعى باغ، درون .دارند حضور نیز نگارانخبر از بسیارى تعداد
   سوى از فرمان صدور با .اند کرده اجتماع خود مذهبى مراسم انجام براى دیویدیان فرقه

  
  
  
  



  160

  
  

 کنند مى کوپتربه باغ حمله هلى و تانک تفنگ، با نظامیان آمریکا، متّحده ایاالت کلّ دادستان
 کشته درمیان.سوزانند  ومى کرده عام قتل فجیعى طرز به را آن در حاضر افراد تمامى و

 .خورد مى چشم به نیز زنان و خردسال ازکودکان تعدادى سوخته اجساد شدگان،
 دسـت  را، شـدگان  عـام  قتـل  و قربانیـان  گناه آمریکا، متّحده ایاالت کلّ  ـ دادستان 4 

 توضـیحى  تـرین کم و] ؟![!کنـد  مـى  اعـالم  آنجلـس،  لس مردمى هاى شورش در داشتن
 اگـر  و اسـت؟  مـرگ  آنها تمامى مجازات آیا، اتّهام، این صحّت فرض بر که دهد نمى
 خردسالى کودکان باألخره، و اجراست؟ قابل محاکمه بدون مجازات این آیا باشد، چنین
 در نیـز  انـد  شـده  سـوزانده  فجیعـى  بطـور  و رسیده قتل به وحشیانه حمله این در که

 !…اند؟ داشته دست آنجلس لس هاى شورش
 اوکالهماسـیتى،  در فـدرال  پلـیس  مقـرّ  انفجار از بعد مدّتى و  است1995 ـ سال   5 

 فرقـه  عـضو  و دارد نـام  »وى مـک  تیمـوتى « او .اسـت  شـده  دسـتگیر  انفجار عامل
 اى ورقـه  آمـده،  دسـت  به وى از بازداشت هنگام که مدارکى میان در .است دیویدیان

 حـق  مردم« است شده دستنویس آن روى بر الک جان از جمله این که شود مى دیده
 .»بکشند کند، سلب را آنها آزادى دارد قصد که کسى دارند،
 پـى  در اوکالهماسـیتى،  پلیس مقرّ انفجار با که کند مى اعتراف آسانى به »وى مک« 

 انـسان  چنـد  که سؤال این به پاسخ در و است بوده خود اى فرقه هم یار دهها انتقام
 کودکانى مگر گوید، مى اند، داشته گناهى چه!] ؟[اند شده کشته انفجار ینا در که عادى

 داشتند؟ گناهى بودند، شده سوزانده و کشته دیویدیان فرقه عام قتل در که
 دوسـت  چنـد  از اوکالهماسیتى، در انفجار براى و است نظامى یک »وى  مک« ـ 6 

 تهیّه انفجارى موادّ او ىبرا ،»وى مک« ارتشى دوستان .است گرفته کمک خود ارتشى
 او بـه  منفجـره  مواد حامل کامیون گرفتن قرار براى مناسب محلّ شناسایى در و کرده
   مخصوصا آن، فراوان جنایات و آمریکا ارتش از نیز، او ارتشى دوستان .اند کرده کمک
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 مهگواهینا او براى »وى مک« ارتشى دوستان .دارند خونى دل دیویدیان فرقه عام قتل

 در »وى مـک « تولّـد  تـاریخ  آنکه، عجیب و ...بودند کرده تهیّه نیز جعلى رانندگى
 بـوده  دیویدیان فرقه عام قتل ماه و روز همان دقیقا این - آوریل19جعلى   گواهینامه

 .است
 اسـتقبال  آن از کامـل  آرامش و خونسردى با و ندارد ترسى مرگ از »وى  مک« ـ 7
 خـاص  هـاى  انگیـزه  بـا  و ها علّت به نیز او اى فرقه هم دوستان از دیگر برخى.کند مى
 !] ؟.[اند پذیرفته را مرگ واهمه بى و کرده خودسوزى اى فرقه
 صبرم کاسه دیگر:« گوید مى اوکالهما پلیس مقرّ انفجار از خود انگیزه درباره  ـ او8 

 و - یسپل مقرّ - دولتى ساختمان یک در گذارى بمب با گرفتم تصمیم .بود شده لبریز
 .بفرستم پیام آنها براى بودند، دولت نماینده که دولت کارمندان کشتن
 از را خـود  مـشروعیّت  پـیش،  سـالها  از آمریکا دولت :گوید مى دفاعیّاتش در و    
 .گذارد مى زیرپا را بدیهى قوانین و ها آزادى زیرا، است، داده دست
 دقیقا یعنى است،1995سال   ریلآو19روز   صبح دقیقه پانزده  و9ساعت   هم،  ـ باز9

 از   تـن 200بـه    نزدیک شود، مى منفجر اوکالهما، پلیس مقرّ که ساعتى و روز همان
 اجتمـاع  عام قتل محلّ در فرقه این عام قتل سالگرد سوّمین در دیویدیان فرقه اعضاى
 نگـرفت  بـراى  خود قطعى ازتصمیم و دارند تن بر نظامى لباس آنها، از برخى اند، کرده
 دورتـر،  کیلـومتر  صد چند ساعت، همان در .گویند مى سخن خویش یاران خون انتقام
 ...و شود مى منفجر اوکالهماسیتى پلیس مقرّ
 وزیر که »نامارا مک« آقاى است، گذشته دیویدیان فرقه عام قتل از سال  ـ چند 10 

 بـا  نـگ ج در مـا « که کند مى اعتراف بود، ویتنام جنگ دوران در آمریکا دولت جنگ
 و کرده اشاره دیویدیان فرقه عام قتل ماجراى به سپس و »کردیم بزرگى اشتباه ویتنام
 دیویدیان، فرقه مورد در "مثال است، تروریست دولت یک آمریکا واقع، در:« گوید مى

   ساکنان و بشویم ساختمان آن وارد نداشتیم حق ما ...شدیم آور شرم اقدامى مرتکب
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 جـویى  انتقـام  یـک  دقیقا اوکالهماسیتى، پلیس مقرّ در انفجار من، نظر به بکشیم، را آن

 دوّم قول نقل! »زند مى کاهدان به ناشى دزد:« اند گفته !قدما.» [ بود آمریکا ازدولت
 »گور ویدال« مصاحبه از است؛ آمده ) 7/4/1380(محقّق  مقاله اصل در که همانطور
 چون .آمریکایى جنایتکار ،»نامارا مک« از نه و پانوراماست نشریّه با آمریکایى نویسنده

 آقـاى  بـود،  افتـاده  جـا  گیومـه  یـک  ،)کیهـان  روزنامـه ( محقّـق  شـده  تایـپ  مقاله در
 تـصوّر  نفر یک »گور ویدال« با را »نامارا مک« خود فضل اظهار در »شریعتمدارى«

 !] فرمود
 اعـالم  کـا، آمری دادگـسترى  وزیر »اشکرافت جان« آقاى .است2001سال    ـ بهار 11
 یک شود، انجام2001ژوئن  11در   بود قرار که »وى مک« اعدام حکم اجراى کند مى
 .است افتاده تأخیر به ماه

 - آى.بى.اف - آمریکا فدرال امنیّت سازمان دارد مى اظهار تأخیر، علّت درباره او    
 اختیار رد داد، مى تحویل او وکالى به باید که را »وى مک« پرونده از صفحه هزاران
 .است نداده قرار آنان

 »وى مک« پرونده مدارک صفحه ازهزاران ولى شود مى اجراء حکم بعد، ماه یک    
 مـک « وکـالى  اختیار در را مزبور مدارک »آى.بى.اف« چرا .نیست میان در سخنى
 !نداده؟ قرار »وى
 !) ىدیگـر  توضیح هیچ بدون» ( شریعتمدارى« قلم از جز انصافا بعد به اینجا از[

 .] تراود نمى بیرون
شـنبه    سـه  روز - آمریکاسـت  بـه وقـت   صـبح  دقیقـه  پـانزده   و9سـاعت    هم  ـ باز 12
 اوّلین شوند، مى ظاهر نیویورک آسمان در مسافربرى هواپیماى  چند- 2001سپتامبر   12

 دیـد  میـدان  در و انـد  بوده ماجرا شاهد که کسانى زده حیرت چشمان مقابل در هواپیما
 تجـارت  مرکـز  طبقـه  چنـد  و یکـصد  بـرج  بدنـه  به را خود فیلمبردارى، بیندور چند
   که دقیق محاسبه این با شاید - دقیقه چند فاصله با دوّمى و زند مى آمریکا المللى بین
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 دوّمـین  به را خود - نشود روبرو شکست با طرح و نکرده برخورد اوّل هواپیماى به

 فلک به سر برجهاى و خیزد برمى هوا به دود و آتش از کوهى کوبد، مى مرکز این برج
 مأموریّـت  دیگـر،  هواپیمـاى  یـک  هنگـام،  همـان  در .ریزند مى فرو پیکر غول و کشیده
 کـلّ  فرمانـدهى  مرکـز  پنتـاگون،  سـاختمان  بـه  را خود و گذارد مى اجرا به را مشابهى
 ثـروت  و قدرت هاى سمبل دقیقه، چند فاصله در ...و زند مى آمریکا نظامى نیروهاى
 همراه سردرگمى، و گیجى دستپاچگى، وحشت، ترس، و شوند مى یکسان خاک با آمریکا

 و شدگان کشته میزان و واقعه گستردگى و عمق .ماند مى برجاى کشته، هزار ده چند با
 از بایـد  کـه  داننـد  مـى  آمریکا، دولتمردان .است باورنکردنى و انتظار از دور مجروحان

 و باشـند  پاسخگو آمده پدید که هولناکى فاجعه خاطر به مریکاآ مردم مقابل در یکسو
 و امنیّتى توان درباره گویى گنده و الف همه آن  با چگونه که بدهند توضیح آنان براى

 دیگـر،  ازسوى و اند؟ بوده خبر بى آن از فاجعه وقوع لحظه آخرین تا آمریکا، اطّالعاتى
 و اروپـایى  متّحـدان  بـراى  را خـود  العـاتى اطّ و امنیّتى ناتوانى از حاصل رسوایى باید

 از مانع است ممکن که آنجا تا و کنند ترمیم اى گونه به آمریکا، سلطه تحت کشورهاى
 و آمریکا ناپذیرى شکست افسانه شنبه سه صبح ماجراى که چرا .شوند بیشتر آبروریزى

 طرز به ها ملّت سایر میان در بلکه آمریکا مردم میان در فقط نه را آن پرستیژ و هیمنه
 .است کرده روبرو جدّى آسیب با و شکسته - جبرانى غیرقابل
 دولتمـردان  آمریکاسـت،   بـه وقـت  – 2001سـپتامبر    12  -شنبه  سه روز  ـ بعدازظهر13

 تعجّب با توأم هاى سؤال و کشورشان مردم عمومى افکار فشار تحت شدیدا آمریکایى،
 مقامـات  .دارنـد  قرار خود سوّمى جهان و ىغرب متّحدان سوى از مالمت به آمیخته و

 طـور  بـه  .شـوند  کار به دست زودتر چه هر باید آنها .ندارند زیادى وقت آمریکایى
 امّـا  .اسـت  دیده فاجعه مردم به دادن دلدارى گام، ترین ضرورى و اقدام اوّلین طبیعى،
   و ها مانده آوار زیر نجات مجروحان، به کمک سریع، رسانى امداد ...چگونه
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 آمریکـایى  دولتمردان .پذیرد مى انجام سیستماتیک و طبیعى طور به که اقدامات اینگونه

 کسانى چه واقعه عامالن افتاده؟ اتّفاق فاجعه این چرا که دهند پاسخ سؤال این به باید
 بخشد تسلى را مردم آزرده خاطر خواهد، مى چگونه دولت و اند؟ بوده هایى کانون یا و
 رسـوایى  از بعـد  - کـشور  این پرقدرت حضور به نسبت آمریکا بیرونى دانمتّح به و

 »بوش« آقاى که است انتظار این پى در ...بدهد؟ اطمینان - اخیر امنیّتى و اطّالعاتى
 ازعامالن دهد مى قول آمریکا، ملّت به تسلیت وضمن شود مى ظاهر تلویزیون صفحه بر
 هستند؟ کسانى چه عامالن اما ! ...بگیرد انتقام واقعه این
 آنکـه  بـراى  آمریکـایى  مقامات .شود مى تکرار »اوکالهماسیتى« سناریوى هم،  ـ باز14

 و آمریکـا  مـردم  نگـاه  از را خود فروریخته اطّالعاتى الف و رفته برباد امنیّتى حیثیت
 بـا  وسـپس  کنایـه  و تلـویح  به ابتدا نگاهدارند، پنهان خود غربى غیر و غربى متّحدان
 هـاى  رسـانه  .کننـد  مـى  دراز اسالم جهان سوى به را اتّهام انگشت تصریح، از اى آمیزه
 مـردم  پـایکوبى  و شـادى  از کـه  فیلمـى  ناگـاه،  به دمند، مى فریب شیپور این بر غربى

 اشاره بدون است، شده گرفته اسرائیل به عراق پرانى موشک جریان در فلسطین مسلمان
 بـه  آمریکـا  تلویزیـونى  هـاى  شـبکه  در ها نىفلسطی شادى علّت و فیلم برداشت زمان به

 را فلـسطین  مـردم  فیلم، این که کنند مى اعالم خبرى مفسّران و شود مى گذاشته نمایش
 ایـن  مـردم  عـام  قتـل  و آمریکا اخیر انفجارهاى خاطر به پایکوبى و شادمانى حال در

 تـالش  تى،اوکالهماسی انفجار از بعد روزهاى مانند هم باز و!!...دهد مى نشان کشور
 هـم  بـاز  و قراربگیرنـد  آمریکـا  مـردم  نفـرت  و خـشم  کانون در مسلمانان که شود مى

 از برخـى  هجـوم  مـورد  آمریکا در مأمور یا مقیم مسلمانان سایر و آمریکایى مسلمانان
 و صهیونیـستى  محافـل  بـه  وابـسته  هـاى  گـروه  یـا  و ناآگـاه  و خشمگین هاى آمریکایى
 ) .افتاد اتّفاق اوکالهماسیتى انفجار از بعد آنچه شبیه ادقیق.( گیرند مى قرار نژادپرست

   گفت باید شناسند، نمى را واقعه عامالن آمریکایى، دولتمردان که بپذیریم  ـ اگر15
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 مجهـول،  اوّلین هستند، روبرو »مجهولى دو معادله« یک با ماجرا کشف براى آنان که
 » .آنان هویّت« دوّم، مجهول و  است »عامالن انگیزه«

 در کـه  داننـد  مـى  خوبى به آمریکایى مقامات گفت، باید »عامالن انگیزه« درباره    
 و فراوان هاى انگیزه آمریکا، مردم از بخشى میان در جمله از و مختلف هاى ملّت میان

 آمریکـا  دولت جنایات که چرا دارد، وجود آمریکا بر حاکم نظام با مقابله براى عمیقى
 زیادى دشمنان آمریکا براى ها، ملّت سایر و کشور، این مردم از وجهىت قابل بخش علیه

 آنها و هستند انتقام براى فرصت زنگ به گوش آنان از بسیارى که است آورده فراهم
 حـدّاقل  یـا،  و شـوند  مـى  خشنود دیگران گیرى انتقام از هم، باشند نمى انتقام پى در که

 .بود نخواهند ناخشنود
 باشـد،  هـا  سـرنخ  یـافتن  بـراى  جستجو مالک آمریکا، با دشمنى تنها اگر بنابراین    
 تعیین نقش ردیابى، این در ولى، گیرند مى قرار دایره این در بسیارى مجامع و ها کانون
 مختلف، هاى فرهنگ در انتقام که چرا .دارد برعهده آن چگونگى و انتقام نوع را کننده

 امـاکن  تخریـب  مـسلمانان،  میـان  در مثال، نعنوا به .دارد متفاوتى شرایط و ها تعریف
 انتقام فقط نه آنها، قتل و گناه بى و عادى انسانهاى جرح و ضرب مخصوصا و عمومى،

 سـوار  حتّـى )ره(مـا  راحـل  امام .است نابخشودنى و بزرگ گناهى بلکه شود نمى تلقّى
 داخـت پر بدون عمومى تلفن از استفاده یا و عمومى نقلیه وسائل به بلیت بدون شدن
 ممنـوع  صـراحت  بـا  را هواپیماربایى و دانستند نمى مجاز کشورى هیچ در را آن هزینه
 معرّفـى  تعـالى  و تبـارک  خداى خشم موجب را مسافران هراس و هول و کرده اعالم
 بـه  قاعـده  این .دفاع بى و عادى مردم قتل و جرح و ضرب به رسد چه فرمودند، مى

 .اسـت  مـسلمانان  تمـامى  میـان  در احتـرام  قابـل  و تردیـد  قابـل  غیر اصل یک عنوان
 کـه  داننـد  مى و آگاهند نکته این از خوبى به آنها غربى متّحدان و آمریکایى دولتمردان

 زمینـه  کمتـرین  مـسلمانان  سـوى  بـه  اتّهام انگشت کردن دراز آمریکا، اخیر ماجراى در
   و محافل روزهاى این تبلیغات و ندارد منطقى توجیه و عقالنى
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 شـده  روبـرو  نیز اروپایى کشورهاى از برخى شدید مخالفت با که آمریکایى هاى نهرسا

 صـحنه  و آمریکایى دولتمردان دیرینه کینه از برخاسته و کردن گم رد براى تنها است،
 .است مسلمانان به نسبت کشور این صهیونیستى گردانان
 روى گناهـان  بى معىدستج کشتار و دفاع بى مردم عام قتل از که کسانى میان  ـ در16

 خـوى  ایـن  بارهـا  و هـستند  رکورددار ها صهیونیست و آمریکا دولت باشند، نمى گردان
 فعّال هاى فرقه و گروهها  میان از و .اند گذاشته نمایش به را خود غیرانسانى و وحشى

 ها، صهیونیست از متفاوت اى انگیزه با که اند داده نشان دیویدیان فرقه اعضاى آمریکا، در
 بـا  مقابلـه  بـراى  اقدامات اینگونه از هایى نمونه و زنند مى دست دفاع بى مردم کشتار به

 .است شده ثبت گروه این پرونده در آمریکا دولت جنایات
 عـامالن  یـافتن  بـراى  جستجو دایره در که کسانى اوّلین فوق، موارد به توجّه  ـ با 17

 ها، صهیونیست ترتیب، به گیرند، مى رقرا آمریکا شنبه سه روز پرتلفات و مهیب انفجارهاى
 !] ؟.[هستند دیویدیان فرقه اعضاى و آمریکا دولت
 صهیونیستى رژیم اصلى حامى و استراتژیک عمق آمریکا، دولت که آنجا از امّا، و    
 رسوا مقیاس در هم آن آمریکا، اطّالعاتى و امنیّتى بت فروپاشى طبیعى، طور به است،
 جـدّى  آسیب با نیز را صهیونیستى رژیم افتاد، اتّفاق شنبه سه وزر آنچه نظیر اى کننده
 بـه  شـنبه  سه روز انفجارهاى در ها صهیونیست دخالت چه اگر بنابراین، کند، مى روبرو
 دیگـرى  دالیل به بنا آنان، جانب از اقدام این انجام احتمال و نیست منتفى کلّى طور
 انفجارهـاى  کـه  سختى ضربه ولى د،دار وجود است، خارج نوشتار این حوصله از که

 صهیونیـستى  رژیم حامى ترین اصلى عنوان به آمریکا اطّالعاتى و امنیّتى حیثیّت بر اخیر
 .کند مى کمرنگ را احتمال این است کرده  وارد -

 قـرار  جستجو این دایره در تواند نمى نیز واحد نظام یک عنوان به آمریکا، دولت    
 بحـران  بـا  را آمریکـا  دولـت  همه، از قبل انفجار، از ناشى شدید ضربه که چرا گیرد،
   روبرو آمریکا ناپذیرى شکست افسانه بودن توهّم و اطّالعاتى بت فروپاشى امنیّت،
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 سیستم از هایى بخش مخصوصا آمریکا، بر حاکم نظام بدنه از بخشى ولى، .است کرده

 قـرائن  و شـواهد  و باشند داشته لتدخا ماجرا این در توانند مى آن امنیّتى و اطّالعاتى
 پیش که کند مى حکایت انفجار عامالن با سیستم این از هایى بخش همکارى از بسیارى

 .ایم پرداخته آن به این از
 سیـستم  از شـده  یـاد  بخـش  و دیویـدیان  فرقـه  اعضاى فوق، نکات به توجّه با    

 اى مجموعه همان دقیقا این و ندمان مى باقى جستجو میدان در آمریکا، امنیّتى و اطّالعاتى
 داده انجـام  را آمریکا شنبه سه روز صبح ویرانگر و بزرگ انفجارهاى تواند مى که است
 !] ؟. [باشد
 ایـن  نخستین بندهاى در دیویدیان فرقه عملکرد و هویّت از که مواردى  ـ براساس18

 خاطر به آمریکا دولت از انتقام در اوکالهماسیتى پلیس مقرّ انفجار که است آمده نوشته
 دشـمنى  به توجّه با و آنهاست  ازجمله1992�آوریل   در فرقه این اعضاى عام قتل

 وقایع در بارها و دارند آمریکا بر حاکم نظام به نسبت فرقه این که حقّى بر و عمیق
 انگـشت  گام اولین در بایستى آمریکایى مقامات اند، داده بروز روشنى به را آن متفاوت

 چـرا  انـد؟  نکـرده  چنـین  چرا ولى .کنند دراز فرقه این اعضاى سوى به را خود اتّهام
 بـوده  دیویـدیان  فرقه عضو یک که انفجار عامل نهایى کشف و اوکالهماسیتى ماجراى
 !اند؟ کرده فراموش عمدا را است
 غیرقابـل  هـاى  نشانه و دارد وجود اى گسترده شکل به آمریکا جامعه در باور  ـ این 19

 مـسئوالن  میـان  در دیویـدیان  فرقـه  اعـضاى  که دهد مى خبر آن صحّت از نیز انکارى
 آمریکـا،  اطّالعـاتى  و امنیّتـى  هاى بخش اندرکاران دست و مدیران مخصوصا، و آمریکایى
 طراحـى  انفجارهـا،  گـستردگى  دیگـر،  سـوى  از و دارنـد  فراوانـى  طرفداران و دوستان
 مقدّمات، تهیّه هدف، عنوان به آمریکا تژیکاسترا مراکز ترین اصلى دقیق انتخاب عملیّات،
 آمـادگى  همزمان، انفجار چند براى هماهنگى باألخره و کار اوّلیّه نیازهاى آوردن فراهم
   چند صرف به حدّاقل …و هواپیماها ربودن براى
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 صـورت  حـالى  در مراحـل  ایـن  تمامى انجام و دارد نیاز فراوان تحرّکات و وقت ماه

 تـا  آمریکـا  امنیّتـى  و اطّالعـاتى  تکنولوژیک و طویل و عریض گاههاىدست که پذیرفته
 آنکه ضمن نکته، این اند، نداشته اختیار در را آن از ردّپایى کمترین حادثه، وقوع لحظه

 طرّاحى که است آن دهنده نشان کند، مى حکایت شده یاد دستگاههاى شدید ضعف از
 مأموران از اى گسترده بخش - همدلى اقطع و همراهى و هماهنگى با عملیّات اجراى و

 .است پذیرفته صورت آمریکا امنیّتى و اطّالعاتى
 عمـدى  "کامال که مشخّص اى گونه به آمریکایى، مقامات هاى تحلیل و تفسیر  ـ در 20
 حـال  و .شـود  مـى  عبور است، بوده انتحارى که عملیّات نوع کنار از رسد، مى نظر به

 در را آنان حتمى مرگ که عملیّاتى انجام و خودسوزى به دیویدیان فرقه اعضاى آنکه،
 .شوند مى شناخته دارد، پى
 غیرقابـل  قـرائن  و شـواهد  همـه  این وجود با چرا که است این سؤال اکنون،  ـ و21

 است، احتمال ترین طبیعى و ترین نزدیک که احتمال این کنار از آمریکایى، مقامات تردید،
 سـوى  بـه  اى، مـسخره  و مـضحک  صـورت  بـه  را خـود  ماتّها انگشت و کنند مى عبور

 !دارند؟ بیم خود حکومتى نظام در شکاف به اعتراف از آیا کنند؟ مى دراز مسلمانان
 در فـدرال  پلـیس  مقـرّ  انفجار عامل و دیویدیان فرقه عضو »وى مک  تیموتى« ـ  22

 طىّ آمریکا، دولت توسّط فرقه این اعضاى عام قتل ماجراى از بعد مدّتى اوکالهماسیتى
 نوشته است، شده درجUNION SUN AND JOURNAL  آمریکایى روزنامه در که اى نامه
 بـه  و رفتـه  برباد متوسّط طبقاتى سیستم یک به دستیابى براى ها آمریکائى رؤیاى« بود

 هم با خود، بعد هفته غذایى مواد خرید براى فقط که داشت خواهیم مردمى آن جاى
 متوسل خونریزى به کنونى سیستم در اصالح براى باید ما آیا کنند، مى منازعه و بحث

 »شریعتمدارى حسین. »    «نیست هم بعید اما نکشد، آنجا به کار امیدوارم!شویم؟
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  :6/2/1381جمعه  - نو حیات روزنامه   از∗
 »حسین« برادر 
 بـه  ماونـد د در28سنه   تابستان در »حسین برادر« به معروف »شریعتمدارى حسین« 
 ایـن  در !اسـت  بوده داران زمین طرفدار کودکى دوران در که اند گفته دشمنان آمد دنیا

 نکنیـد  بـد  فکـر ! ( داد مـى  نـشان  عالقـه  خیلى همسایه هاى بچّه پنهان نیمه به دوران
 .کرد سپرى رى شهر در را مدرسه دوران!)

 .کرد   آغاز42سال   زا بعد و دبیرستان در را سیاسى شبه و سیاسى هاى فعّالیّت    
 برگزیـد  را انگلیـسى  بـود،  شـده  قبول رشته چند در اینکه وجود با شد، دیپلمه وقتى
 درگیـر  اساتید از یکى با اوّل هاى سال همان در!) ندارد براون نیک با ارتباطى هیچ(

 !کنـد  متارکـه  را ادبیات دانشکده شد مجبور و!) اطّالعیم بى استاد آن عاقبت از( شد
 ها گلبول از بسیارى تواند مى که فهمید و شد قبول آزمایشگاهى علوم رشته در دبع سال
 !کند پشیمان خودشان بودن گلبول از را

 انداخت راه را دینى و علمى هاى کاوش انجمن دوستانش با دانشکده از خارج در    
 ودهب کردن شنود انجمن دوستان هنرهاى از یکى و!) ندارد.ح انجمن با ارتباطى هیچ(

 !است؟
 سـابق  توحیـد  بازداشـتگاه  در را بازداشـت  دوران و شد دستگیر روزگارى روزى    

 سرویس را دندان و دهان تواند مى بازجو که دانست و گذراند!) اسبق مشترک کمیته(
 از قبـل  انـدکى  و شد ابد حبس به محکوم آن از بعد .بنماید شکنى دندان برخورد و

 .آمد بیرون بند از انقالب
 کمیتـه  بـه  آمد مى خوشش کمیته اسم از چون ولى بود، استقبال کمیته در مدّتى    
 و بـود  سـپاه  سیاسى دفتر انقالب، اوّل سالهاى در او فعّالیّت بیشترین .پیوست انقالب

 .آورد درمى داخلى نشریّه یک
   آزادى نهضت به ازجمله .داد مى پاسخ توهّمات به آن از بعد و60سال   در    
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 یافته چشمگیرى افزایش سالها آن در ساز دندان به نهضت پیرمردهاى مراجعه که اند گفته(

 !) نیست معلوم هم دلیلش و!بود
 متوّهمین با بیشتر بسیار دقّتى با و کرد مى ثبت اطّالعاتى دقّتى با را جنگ وقایع    
 از کـه  کـرد  مى خارج توهّم از چنان را آنها و ؟!فرمود مى گو و گفت انفرادى ساکن
 !افتادند مى طرف آن به "کامال طرف این

 کتـاب  مارکسیسم علیه و شد »توّاب« مدّتى از بعد که »طبرى احسان« ازجمله    
 .داشت  ارادت »حسین« برادر به مرگ لحظه تا و نوشت
 دسـت  !حـسین  برادر یا:« که گفتند مى همکارانش   الباقى60دهه   هاى سال در    
 بود متوّهمین با مهربانانه برخورد به معتقد که او و !»است فایده بى کارها این .بردار
 !»ال:« گفت مى

 نـشان  عالقـه  بـسیار  !اطّالعـاتى  مـسایل  بـه  بعد به68سال   از که شود مى گفته    
 .داد مى

 »سـعید « حـاج  همان» ( سعید برادر« و »حسین برادر« ارتباط هرگونه آگاهان    
 ...) بودند شده توّهم دچار ابتدا البتّه( ندا کرده راتکذیب !) خودمان
 روزنامـه  احتمـاال (شـد  اطّالعـات  هـم  کیهـان  و شد کیهان سرپرست73سنه   در    

 اساس بر کیهان در !ساخت مى عیان را بقیّه پنهان نیمه کودکى در چون) .؟!اطّالعات
 !کرد مى عریان را متوهّمین پنهانى هاى بخش !مدارک و شواهد
 خویشتن به بازگشت درخشان لحظات از و پیوست ساز »هویّت« گروه هب بعدها    

 گفتنـد  مى بد خودشان سر پشت دوربین، جلوى عادى "کامال شرایط در که( متوهّمین
 .ساخت فیلم !)
 ریاسـت  کاندیـداى  شـاید  »خـاتمى « بـه  موسـوم  اسـبق  ارشاد وزیر فهمید وقتى    

 »خاتمى« وقتى...!و است سابق نهتوپخا نزدیک کیهان که آمد یادش شود، جمهورى
 تواند مى کارها چه فهمید که بود چهلم شب در و نخفت   شب40شد،   جمهور رییس
   تواند مى را المال بیت غارتگران که آمد یادش او !نشد پشیمان »خاتمى« ولى ...بکند
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 االّ رایـت  مـا « گفـت  روز چند از بعد »کرباسچى« بعد چندى .کند خارج توّهم از

 بعد بنویسد چه هر و است حکمتى کیهان در که دریافت »حسین« برادر !» .جمیال
 !زلزله مگر .افتد مى اتّفاق نگاشته آنچه مدّت چند از

 )متـوهّمین (طلبـان  اصـالح  اصـطالح  به نفع به چیزى است قرار شنید مى اگر پس    
 !شد مى پیچ فتیله احتماال آنها از یکى و نوشت مى چیزى بیافتد اتّفاق
 ... !نوشت بسیار ]»کاشى[ حجّاریان سعید« باب در    
 نوشت شما، به دادند را عمرشان تصادفا متوهّم نویسنده اى عدّه77سال   در وقتى    

 این خودسر اى عدّه که کرد اعالم اطّالعات وزارت وقتى و بوده ها اسراییلى کار کار، که
 دستگیر  احتماال!(بوده ها اسراییلى کار کار، هم باز پس فرمود هم باز اند کرده را کارها
 !) اند راپذیرفته خود بودن اسراییلى و اند شده خارج بودن خودسر توهّم از بعدا ها شده

 .گفـت  چیزهـایى  »حسین« برادر بودن بازجو احتمال باب در !اکبرگاف روزى    
 !» ...نشده ثبت اعمالم نامه در بودن بازجو ثواب متأسّفانه:« فرمود »حسین« برادر
  

  :8/11/1381شنبه  سه - کیهان روزنامه از∗  
 »شریعتمدارى  حسین« کتاب یک درباره 
 .است شده منتشر و چاپ   صفحه995در   اخیرا که است کتابى نام »اشباح شنود« 
 دارد، تاکید آن بر نیز کتاب محترم نویسنده و آید برمى آن متن از که آنگونه کتاب، این

 این در .کند مى دنبال را ایران اسالمى جمهورى نظام در بیگانگان نفوذى املعو افشاى
 اسـالمى  جمهـورى  حزب دفتر انفجار عامل » - کالهى« نظیر افرادى بر عالوه کتاب
 مـاه  شـهریور  در وزیـرى  نخست دفتر انفجار عامل  »کشمیرى«  و- 1360تیرماه    در

 شخـصیّت  چند نام اند، بوده دشمنان ىنفوذ و شده شناخته عوامل از که - سال همان
   ،»نبوى بهزاد« و »ها خوئینى موسوى« آقایان مانند چپ، به موسوم جناح از سیاسى
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 ایـن  از اى جداگانـه  هـاى  فـصل  و آمده میان به نیز ...و »تهرانى ]قنبرى[  خسرو«

 .است یافته اختصاص آنها درباره افشاگرى به قطور کتاب
 کند مى این نوشتارایجاب محدوده ولى است بسیار گفتنى چه اگر اب،کت این درباره    

 .کنیم بسنده رسد، مى نظر به تر ضرورى که نکته چند بیان به تنها میان، آن از که
 »اشـباح  شـنود « کتـاب  جوان و متعهّد محترم، نویسنده از که شناختى به توجّه  ـ با1

 از ولى .گذاشتیم مى میان در ایشان خصش با را ها گفتنى که بود آن بهتر شاید داریم،
 قـرار  آن و ایـن  قـضاوت  و دید میدان در و شده منتشر و چاپ کتاب این که آنجا

 رغـم  علـى  بنابراین .رسید نمى نظر به منطقى آن درباره خصوصى گوى و گفت گرفته،
 در سـکوت  اسـت،  انـصاف  از دور کتاب نویسنده در سوء انگیزه وجود احتمال آنکه،
 بـراى  توانـد  مـى  کتـاب  ایـن  انتـشار  که اى زمینه و!] ؟[برانگیز سؤال اقدام این مقابل

 .نیست شایسته نیز، باشد داشته پى در دشمنان سوءاستفاده
 اشاره مورد هاى شخصیّت از برخى عملکرد و مواضع به نسبت چه اگر کیهان  ـ نگاه2
 نفـع  بـه  را آنهـا  سىسیا کار گردش موارد، از اى پاره در و است منفى کتاب، این در

 قوم شنئان یجرمنکم وال« شریفه آیه مصداق به :"اوّال ولى کند مى ارزیابى نظام دشمنان
 خـارج  انـصاف  و عـدل  بستر از مخالفان به انتقاد و اعتراض در نباید ،»االتعدلوا على
 اسناد که است آن مستند و تحقیقى نوشته یک در اصل ترین ابتدایى :ثانیا و!] ؟[شد
 بـدیهى  و باشـند  داشته قبول قابل و منطقى اى رابطه تحقیق مورد موضوع با شده هارائ

 نه موضوع، با ارتباط بى و شفاهى و مکتوب اسناد از طوالنى فهرستى کردن ردیف است
 علیـه  روانـى  عملیّـات  نـوعى  بلکـه  نیـست،  مـستند  و تحقیقى نوشته یک شایسته فقط

 .ودش مى تلقّى است تحقیق موضوع که شخصیّتى
 بیگانگـان  به هایى وابستگى کتاب این در اشاره مورد افراد که فرض بر وباألخره،    
   تأیید را نظریّه این .است کرده اشاره آنها به محترم نویسنده که اسنادى باشند، داشته
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 آنهـا  از نمونـه  چند به که ندارد، منطقى رابطه بحث مورد موضوع با و!] ؟[کند نمى
 .یمکن مى اشاره
 آقـاى  ،»لومومبـا  پـاتریس « عنـوان  بـا  اشباح شنود چهارم فصل در کتاب  ـ نویسنده 3
 سـرویس  »- ب.گ.کا« وابسته مأمور و »مارکسیست« یک را  ها»خوئینى موسوى«

 نشریه چند نوشته به خود نظر اثبات براى او .کرده معرّفى - سابق شوروى اطّالعاتى
 ...و تایمز آنجلس لس آساهى، لوموند، دستور،ال افریک، ژون ماچ، پارى نظیر، خارجى
 این آنکه،!] - ؟[برانگیز سؤال و عجیب البتّه و  توجّه خور در نکته !کند مى استناد

 را »ها خوئینى موسوى« آقاى جاسوسى، النه تسخیر پیرامون خود تفسیرهاى در نشریّات
 آمریکا، جاسوسى النه تسخیر که اند گرفته نتیجه و کرده معرّفى »ب.گ.کا« به وابسته

 ؟...چرا !است بوده سابق شوروى نقشه و طرح براساس
 در آمریکـا  سفارت تسخیر که داشت بیم این از آمریکا زیرا، است، روشن پاسخ    
 کـشورهاى  سـایر  در مـسلمان  هـاى  ملّت توجّه مورد موفّق، الگوى یک عنوان به ایران،

 شـوروى  بـه  را جاسوسـى  النـه  تسخیر ،خطر این با مقابله براى و گیرد قرار اسالمى
 جلـوگیرى  مسلمان هاى ملّت سایر براى انقالبى اقدام این شدن الگو از تا داد مى نسبت
 عنـوان  بـا  جاسوسـى  النـه  تـسخیر  از)ره(مـا  راحـل  امام که بود حالى در این و کند
 .بود کرده یاد »دوّم انقالب«

 شـنود « کتاب محترم نویسنده :"اوّال که است مطرح جدّى هاى سؤال این اکنون    
 یـک  را ایـران  اسـالمى  جمهـورى  علیـه  آمریکـا  روانى عملیّات منطق، کدام با »اشباح

 نـشریّات  و هـا  رسـانه  مطالـب  و هـا  نوشـته  از چرا ثانیا،!] ؟[است کرده تلقى »سند«
 نظـام  داخلى سیاسى شخصیّت یک علیه مدرک و سند عنوان به اسالم دشمنان تابلودار
 با صدا هم که است نبوده آن پى در محترم نویسنده یقین به!] ؟[است کرده استفاده

 شوروى نقشه و طرح و اراده از برخاسته حرکتى را جاسوسى النه تسخیر ها، آمریکایى
   خورده بازى را)ره(راحل امام نخواسته، خداى یا و!] ؟![کند قلمداد سابق

  
  
  



  174

  
 !] ؟[کند معرّفى سابق شوروى
 از مقـصود  پـس !] - ؟[نیـست  انـشاءاهللا  کـه  - نیست میان در ظورمن این اگر    
 آقـاى  علیـه  اسـناد  از فهرستى عنوان به انقالب و اسالم دشمنان اظهارات کردن ردیف

 آمریکـا  جاسوسى النه تسخیر در ایشان مؤثّر حضور دلیل به فقط هم آن »ها خوئینى«
 نکشیده آتش به را قیصریّه دستمال، یک براى کتاب، محترم نویسنده آیا !چیست؟ براى

 ] ؟![!است؟
 گرفته فصل این از نیز کتاب نام که »- اشباح شنود« عنوان با کتاب، دوّم  ـ فصل 4

 .دارد اختصاص »تهرانى ]قنبرى[خسرو« آقاى وابستگى باصطالح اسناد ارائه به - شده
 از - کشور شمالى مناطق در آمریکا شنود هاى سایت درباره فراوانى اسناد فصل این در

 بـراى  طـاغوت  زمان در ها آمریکایى که است شده ارائه - بهشهر معروف سایت جمله
 کـرده  نـصب  سـابق  شـوروى  حسّاس مراکز و مقامات سیم بى و تلفنى مکالمات شنود
 آمریکا به پهلوى رژیم نوکرگونه وابستگى از و هستند انکار غیرقابل اسناد این .بودند

 .است ضرورى بسیار مردم آگاهى و روشنگرى براى آنها هب اشاره که کنند مى حکایت
 !] ؟[دارد؟ »تهرانى]قنبرى[خسرو« وابستگى به ربطى چه اسناد این ولى

 ]قنبـرى [خسرو« مشکوک ارتباط از سند یک حتّى فصل، این در کتاب نویسنده    
 اىآقـ  خـاطرات  بـه  فصل این جاى چند در تنها دهد، نمى ارائه ماجرا این با »تهرانى

 بـه » - تهرانى ]قنبرى[خسرو« مراجعه از آن در که شده اشاره »رفسنجانى هاشمى«
 و موقعیّت درباره گزارش ارائه و »هاشمى« آقاى به - وزیر نخست امنیّتى معاون عنوان

 اعتقاد به وزیر، نخست امنیّتى معاون آیا .است آمده میان به سخن ها سایت این ساختار
 دوران از باقیمانـده  جاسوسى هاى سایت درباره گزارش ارائه راىب نباید محترم، نویسنده
 سه پرنفوذ و مؤثّر سران از یکى و وقت مجلس رئیس به ایران، بر ها امریکایى تسلّط
 !] ؟[کند؟ مراجعه قوّه
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 کـه  شـده  اشـاره  »فالّحیان« آقاى اظهارات به فصل این از دیگرى جاى در یا      و

 .اسـت  کرده معرّفى »تودار« اطّالعاتى نیروى یک را »تهرانى ]رىقنب[خسرو« آقاى 
 مثبت؟ نقطه یا است؟ جرم اطّالعاتى عنصر یک براى بودن »تودار« آیا

 بـه  مـستقیما  کـه  سـندى  تنهـا  اشباح، شنود قطور کتاب از طوالنى فصل این در    
 »تهرانـى  ]قنبرى[ خسرو« آقاى تحصیل ماجراى شود مى مربوط تهرانى ]قنبرى[خسرو

 نویـسنده  اسـت،  تهـران  دانـشگاه  در نامبرده تحصیل ادامه و)ع(صادق امام دانشگاه در
 مقـام  قـائم  ،»الهـدى  علـم « المـسلمین  و االسـالم  حجت سراغ به بخش این در کتاب

 ]قنبـرى [خـسرو « پذیرش چگونگى درباره و ازا و رفته السالم علیه صادق امام دانشگاه
 !!کند مى سؤال دانشگاه این در تحصیل براى »تهرانى
 در انقالب از قبل »تهرانى ]قنبرى[خسرو« که دهد مى توضیح »الهدى علم« آقاى    
 علـوم  وزارت در دوستانش طریق از انقالب از بعد و کرد مى تحصیل کشاورزى رشته

 پرداخـت،  تحـصیل  بـه )ع(صادق امام دانشگاه در و کرد زنده را خود تحصیلى پرونده
 و اسالمى معارف« شنود مى پاسخ و کرد؟ شروع را اى رشته چه اینجا ،پرسد مى نویسنده

 بـدون  دکتـراى  !خـب :« پرسـد  مى نویسنده آنگاه »پیوسته لیسانس فوق سیاسى، علوم
 کـه  قـانونى،  بود، اى مصوّبه یک« دهد مى توضیح »الهدى علم« آقاى و »چطور؟ کنکور
 بـراى  دولـت  لیـسانس،  فوق شتندا شرط با کنکور بدون اینجا بودند، وزیر که کسانى
 که ایشان« کند مى دنبال اینگونه را خود پرسش نویسنده، و ،»داد مى بورس ایشان دکتر
 قـانون،  آن مطابق که دهد مى پاسخ دانشگاه مقام قائم و »نبوده؟ وزیر مقطعى هیچ در

 است این محترم نویسنده پرسش آخرین و ...است وزیر حدّ در وزیر نخست معاون
 !اینها »سمتى« آقاى با ارتباط در) »ع(جامعۀالصادق« براى ایشان نامه پایان بحث« که

 اسـتاد  بـود،  »خلق منافقین« اش نامه پایان موضوع خیر، نه« که شنود مى پاسخ و »بود؟
 یکى بودم، خودم یکى هم، مشاورش استادهاى بودند، »القلم سریع« دکتر آقاى راهنمایش

 .»بود »شهرى رى« آقاى هم
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 نـشانه  را اسـناد  اصـطالح  بـه  ایـن  محتـرم،  نویسنده خود آیا که پرسید باید     اکنون
 جـدّى  سـؤال  ایـن  و !دانـد؟  مى بیگانگان به »تهرانى ]قنبرى[ خسرو« آقاى وابستگى
 چـه  طـاغوت  دوران ایـران  در آمریکا شنود هاى سایت به مربوط اسناد که است مطرح
 در ناخودآگـاه  اى گونه به کتاب نویسنده آیا دارد؟ »ىتهران ]قنبرى[ خسرو« به ربطى
 اسـناد  گذاردن هم کنار با که نداشته قصد آیا و است؟ نبوده روانى عملیّات انجام پى

 ایـن  ... و »فالّحیـان « آقاى نظیر افرادى با مصاحبه چند و آمریکا سایت به مربوط
 و بـستر  در »تهرانـى  ]قنبرى[ خسرو« هویّت که کند القاء مخاطب ذهن به را توهّم

 کردن منظورازردیف پس نیست این اگر است؟ ارزیابى قابل ها سایت این اسناد محدوده
 !چیست؟  براى»تهرانى]قنبرى[خسرو«مربوط به فصل در موضوع با غیرمرتبط اسناد

 »تهرانى ]قنبرى[ خسرو« که است آمده »فالّحیان« آقاى قول از کتاب این در    
 سازمان عضو انقالب از پس و )منافقین( خلق مجاهدین سازمان وعض انقالب از قبل

 کشور کنونى مسئوالن از بسیارى چى؟ که !خب .است بوده اسالمى انقالب مجاهدین
 در اشـاره  مـورد  سـازمان  بـا   بزرگوار »رجائى شهید« جمله از شهید هاى شخصیّت و

 انگیـز  نفـرت  ماهیّـت  از آگاهى پى در آنها همگى ولى .اند داشته ارتباط طاغوت دوران
 بودند قرارگرفته مزبور سازمان مقابل در شدّت به بلکه شده، جدا آن از فقط نه منافقین

 طاغوت رژیم سیاسى زندان در وى سوابق گواهى به نیز »تهرانى ]قنبرى[ خسرو« و
 ...و بود منافقین سرسخت مخالفان از یکى - ام بوده شاهد نزدیک از نگارنده  که -
 »نبـوى  بهـزاد « آقـاى  دربـاره  کـه  است کتاب نخست فصل نام »هشتم  هاشمى« ـ 5

 ضـدّ  اداره - سـاواک  هـشتم  اداره اسـناد  از انبـوهى  فصل، این در .است شده نوشته
 میان در »نبوى بهزاد« از نامى اسناد این از هیچیک در آنکه بى شده ارائه - جاسوسى

   سرتیپ یعنى اداره این رئیس و اواکس هشتم اداره اسناد میان محترم نویسنده .باشد
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 ردیف هم کنار را آنها که دیده اى رابطه چه »نبوى بهزاد« آقاى و »هاشمى  منوچهر«

 خواهد؟ مى جدّى پاسخ که است سؤالى است؟ کرده
 ایران، در »ب.گ.کا« برجسته عضو »کوزیچکین والدیمیر« قول از فصل این در    

  سـازمان  رئـیس  »ترنـر  اسـتنفیلد « آمریکـا،  در سـیا  عامـل  »زاده رفیـع  منـصور «
»CIAبازرسـى  رئـیس  »فردوست حسین« سابق ارتشبد توده، حزب کلّ دبیر »کیانورى 

 کـه  شـده  ردیـف  فراوانى اسناد دیگر، خارجى و داخلى منبع چند و پهلوى رژیم کلّ
 عـضو  »سـعادتى  رضا محمّد« جاسوسى هشتم، اداره ساختار اسناد، این اصلى موضوع
 سرلـشکر « بـه  مربـوط  اسناد دزدى جریان در ب.گ.کا براى منافقین سازمان مرکزیّت
 در »نبـوى  بهـزاد « از نامى اسناد این از یک هیچ در هم باز و است ...و »مقرّبى
 ایـن  کـردن  ردیف که شود مى مطرح جدّى پرسش این دیگر بار بنابراین .نیست میان
 چیست؟ براى اسناد

 فصل این در و کرده آورى جمع »نبوى بهزاد« علیه سند نوانع به نویسنده آنچه    
 اسـت  خویش سوابق درباره »نبوى بهزاد« خود اظهارات عمدتا است، رسانده چاپ به
 جـدایى  سپس و زندان در منافقین به پیوستن ماجراى »شعاعیان مصطفى« با رابطه که
 خـاطرات  ،»سـوى مو« مهنـدس  و »رجـایى « شهید کابینه در عضویّت سازمان، این از

 جملـه  از ...و اززنـدان  قبـل  هـاى  فعّالیّـت  دانـشگاه،  و دبیرسـتان  در تحـصیل  دوران
 .آنهاست
 بـا  وى از کـه » -منبع« یک اظهارات به فصل این از بخشى در کتاب نویسنده    
 :نویسد مى او از نقل به و کند مى اشاره - است کرده یاد »ج منبع« عنوان
 شما که را »شعاعیان.« داشت »شعاعیان مصطفى« با دیکىنز خیلى ارتباط »بهزاد«  
 دادنها جهت تغییر .هست زیاد تناقض خب عملکردش و آراء مجموعه در بکنید، نگاه
 واقعـا  اینهـا  »بهزاد.« کرد مى فراهم را مختلف افراد جذب زمینه که هست مواضع در
   حال عین در هالبتّ .داشتند قبول برجسته، شخصیّت یک عنوان به را »شعاعیان«
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 عین در .بود مرتبط هم فدایى چریکهاى با بود مرتبط ]منافقین[ خلق مجاهدین با که

 ...کرد مى حمایت »] السلطنه[ مصدّق« از و گفت مى بد توده از حال
 مثـل  افـرادى  .بـود  مـسلحانه  مبارزه به قائل هم "کامال بود، هم ایرانیستها پان با    

 مـستقیم  تـأثیر  تحـت  خطّـشان  هـم،  اینهـا  »رومینـا  حـسن « و »اسـبى  شـام  شایگان«
 گـراى  چـپ  جریان واقعا که است این منظورم حاال ...که دیگرانى و بود »شعاعیان«
 ....کرد بررسى و تحلیل بیشتر باید را اینها »شعاعیان«
 جمـع  »شـعاعیان « دور1349سـال    »عسگریه رضا« و »صدرى پرویز« با »بهزاد« 
 و نارنجـک  تهیّـه  .کننـد  مـى  بنیانگـذارى  را »ملّى دموکراتیک بههج« گروه و شوند مى

 .بـود  کارهاشـان  رأس در هم چیزها جور این و تى.ن.ا.تى وسایل و دستى بمبهاى
 کـنم  مـى  فکر ...کند مى فراهم گروه براى »بهزاد« هم، موقع آن صدهزارتومان حدود
 این هم »شعاعیان...« کردند تهیه هم پالستیکى پوسته با نارنجک تا هزار سه حدود
 سیاهکل گروه به که بود شده قرار بعد گرفت را رادیو باید که کرد مى تعقیب رو خط

 ...شوند مرتبط
 که بودند هم دیگرانى و »خمسى مهدى« و »حقیقى منتظر حسین« با »بهزاد...« 

 ایران جامعه اصلى تضادّ ...و هستند جنبش به خائن زندان بیرون مجاهدین گفتند مى
 که ...آمریکا نه و کردند مى بحث و دیدند مى انگلیس امپریالیسم با خلق تضادّ هم را

 ...»شد مى موجب را اینها »رجوى« مجموعه و اونها بین افتراق زمینه خب
 در »نبوى بهزاد« که است حالى در »ج منبع« اظهارات به محترم نویسنده استناد    
 با رابطه ،»صدرى« ،»شعاعیان مصطفى« با نزدیکش رابطه از شاهد نامه هفته با مصاحبه
 سـازمان  ملّـى،  جبهـه  بـا  ارتباط ،»شعاعیان مصطفى« رهبرى به خلق دموکراتیک جبهه

 مثبت از صرفنظر بنابراین، .است گفته سخن ... و »شعاعیان« متناقض افکار منافقین،
 است، آمده »ج عمنب« از نقل به اشباح شنود کتاب در آنچه سوابق، این بودن منفى یا

   هاى بخش اکثر بلکه کند، فاش را اى ناگفته رابطه یا و پنهان موضوع که نیست سندى
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 .است آمده نیز »نبوى بهزاد« خاطرات در که است مطالبى تکرار آن

 جملـه  از و شـده  یاد هاى شخصیّت از هیچیک از دفاع پى در یادداشت این در    
 کنونى مواضع و عملکرد شد اشاره که همانگونه و!!!] ؟[نیستیم »نبوى بهزاد« آقاى

 کـه  همانطور کنیم مى ارزیابى نظام دشمنان نفع  به را »نبوى بهزاد« آقاى نظیر افرادى
 .دانیم مى اینگونه هم به راست را موسوم جناح هاى شخصیّت از برخى مواضع و عملکرد

 ردیـف  از باید محقّقا تاس میان در مستند و تحقیقى نوشته یک پاى که هنگامى ولى
 شود؟ خوددارى اسناد به خود سلیقه تحمیل و موضوع با مربوط غیر اسناد کردن
 انقالب از قبل ایران در موساد فعّالیّت به »زیتون قوّادان« عنوان با کتاب از  ـ فصلى6

 رژیم نقش به نسبت مخاطبان عینى و دقیق شناخت براى بخش، این که یافته اختصاص
 بـوم،  و مرز این مسلمان مردم منافع و منابع بر اسرائیل سلطه و ایران در ىصهیونیست

 .است مؤثّر و سودمند بسیار
 توجّـه  درخـور  که کند مى خطور ذهن به سؤالى نیز بخش این مطالعه در امّا و    
 اطّالعاتى و جاسوسى شبکه یعنى »زیتون شبکه« در که است این سؤال، آن و است،
 و اصـلى  نقـش  »عالیخـانى  مـسعود « نـام  بـه  شخصى طاغوت، دوران ایران در موساد

 سـفارت  اطّالعـاتى  افـسر  اگـر  موجود اسناد مطابق که آنجا تا .است داشته اى برجسته
 فلـسطین  در موسـاد  مرکزیّـت  کرد، مى شکار همکارى براى را فردى ایران، در اسرائیل
 ...و پذیرفت نمى را دهش معرّفى همکار این »عالیخانى مسعود« تأیید بدون اشغالى
 کلیـدى  نقـش  از خـوبى  بـه  باخبرنـد  زیتون شبکه به مربوط اسناد از که کسانى    

 چـرا  اینکـه،  اسـت  برانگیـز  سؤال آنچه ولى .دارند اطّالع]؟!!؟» [عالیخانى مسعود«
 داده، ارائه فصل این در که اسنادى انبوه میان در »اشباح شنود« کتاب محترم نویسنده
 موضوع به توجّه با آنکه مخصوصا است؟ نکرده »عالیخانى مسعود« به اى رهاشا کمترین
 بسیار زیتون، شبکه در او اصلى و برجسته نقش و »عالیخانى مسعود« به اشاره کتاب،

   ،»لوبرانى اورى«نظیر افرادى به اشاره از تر اهمّیّت با و تر ضرورى
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 رژیـم  مـأموران  دیگـر  ...و »قىخاش عدنان« ،»نیمرودى یعقوب« ،»کیمخى  دیوید«

 .است بوده روز آن ایران در صهیونیستى
 یکى ،»عالیخانى مهرداد« عموى ،»عالیخانى مسعود« که است گفتنى نیز نکته این    

 نـام  بـا  و بـرد  سـرمى  به بازداشت در اکنون هم که است اى زنجیره هاى قتل متّهمان از
  .است کرده مى فعّالیّت »صادق« مستعار
 شـنود « کتـاب  - جـوان  البتّه و - محترم نویسنده دلسوزى و تعهّد به توجّه با    
 دسترسى »عالیخانى مسعود« به مربوط اسناد به ایشان که!] ؟[نیست تردیدى »اشباح
 نامى زیتون، شبکه اصلى مسئول و برجسته مأمور این از علّت همین وبه است نداشته

 قطعـى  هاى ضرورت از که نکته این به باید زعزی نویسنده ولى .است نیاورده میان به
 !] ؟[مـورد  همـین  ازجمله - موارد از اى پاره در که کرد مى توجّه است تحقیقى کار
 یکصد تفاوت و تضاد مرز تا را نتیجه تواند مى تحقیق، موضوع درباره اسناد ناقص ارائه
 .بدهد تغییر اى درجه هشتاد و
 بر دوباره اشاره و کتاب نویسنده تعّهد و نیّت حسن بر مجدّد تأکید با باألخره،  ـ و7

 شده یاد هاى شخصیّت از برخى عملکرد و مواضع به کیهان [!]جدّى اعتراض و انتقاد
 ضـرورى  - اسـت  یادداشـت  ایـن  هـدف  کـه  - را نکتـه  این توضیح مزبور کتاب در
 تفادهسوءاسـ  بـراى  را زمینـه !] ؟[غیرمـستند  برخوردهـاى  گونـه  این رواج که دانیم مى

 قابـل  و موثّـق  اسناد ارائه با را ها نفوذى افشاى چه اگر کند، مى فراهم بیرونى دشمنان
 .کنیم مى تلقّى حیاتى ضرورت یک قبول

  »[!]شریعتمدارى حسین                                        « 
  

  :9/11/1381چهارشنبه  » - شریعتمدارى حسین« به محقّق ازجوابیّه∗  
 .کیهان روزنامه مسئول مدیر »شریعتمدارى حسین« جناب 

   روزنامه ) 8/11/1381سه شنبه (گذشته روز سرمقاله همان یا روز یادداشت در    
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 دربـاره « عنوان تحت ظاهرا خورد، مى چشم به  آن پایان در حضرتعالى نام که کیهان
 .اید پرداخته )اشباح شنود( بنده جدید کتاب نقد به »کتاب یک

 تنهـا  کـه  بـود  ایـن  شد روشن برایم که اى نکته اوّلین مطلب، آن مطالعه از پس    
 ترتیـب،  بـه  "معمـوال  که فصلى یازده مجموع از کتاب اوّل فصل چهار مطالعه فرصت
 را خود یادداشت نام که بود آن بهتر پس .اید داشته است، گردیده تر عمیق و تر حجیم

 .ردیدک مى انتخاب »کتاب یک ربع درباره«
 :بعد اما 
 پـى  در امکانِ برابر در سکوت و نامیده »برانگیز سؤال اقدام« را بنده کتاب  ـ انتشار 1

 کجاى :پرسم مى صراحتا شما از .ندانستید شایسته را آن از دشمنان سوءاستفاده داشتن
 برانگیـز  سـؤال  آن، قانونى مراحل تمام کردن طى با مستند تحقیقى کتاب یک نگارش
 است؟
 ایـد،  نداده خود به را کتاب کامل مطالعه بار یک زحمت حتّى که شما چطور و    

 بر مترتّب تأثیرات و کتاب کلّ پیرامون صراحتا کتاب ابتدایى ربع تورّق بر تکیه با تنها
  :اید نوشته اینگونه آن،
 ندتوا مى کتاب این انتشار که اى زمینه و!] ؟[برانگیز سؤال اقدام این مقابل در سکوت« 
  ؛ »نیست شایسته نیز باشد داشته پى در!] ؟[دشمنان سوءاستفاده براى
 و عـدل  بـستر  از مخالفـان،  به انتقاد و اعتراض در نباید ...شریفه آیه مصداق به« 

 ؛.»شد خارج انصاف
 بـا  شـده  ارائه اسناد که است آن مستند و تحقیقى نوشته یک در اصل ترین ابتدایى« 

 ؛»باشد داشته قبول قابل و نطقىم اى رابطه تحقیق موضوع
  ؛»،] … ؟[!ارتباط باموضوع اسنادمکتوب وشفاهىو بى فهرست طوالنى از ردیف کردن« 
   داشته بیگانگان به هایى وابستگى کتاب این در اشاره مورد افراد که فرض بر«  
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 کند نمى أئیدت را نظریّه این است، کرده اشاره آنها به محترم نویسنده که اسنادى باشند،

  ؛.»ندارد منطقى رابطه بحث مورد موضوع با و
 اسـناد  از فهرسـتى  عنـوان  به ،!] ؟[انقالب و اسالم دشمنان اظهارات کردن ردیف« 
 النـه  تـسخیر  در ایـشان  مـؤثّر  حـضور  دلیـل  بـه  فقط هم آن ،»ها خوئینى« آقاى علیه

  ؛»چیست براى!] ؟[آمریکا جاسوسى
  ؛!»است؟ نکشیده آتش به را قیصریه دستمال، یک براى کتاب، محترم نویسنده آیا« 

 چـه  ]کتـاب  دوّم فصل در اشاره مورد آمریکا شنود هاى سایت اسناد[ اسناد این    
 ؛» دارد؟ »تهرانى]قنبرى[خسرو« وابستگى به ربطى
  ؛»مثبت؟ نقطه یا است؟ جرم اطّالعاتى عنصر یک براى بودن تودار آیا«  
  ؛...»را اسناد!] ؟[اصطالح به این محترم، نویسنده خود آیا« 
 ایران در آمریکا شنود هاى سایت به مربوط اسناد که است مطرح جدّى سؤال این«  
  ؛»دارد؟] »قنبرى[تهرانى خسرو« به ربطى چه طاغوت دوران
 نبـوده  روانـى  عملیّـات  انجـام  پـى  در!] ؟[ناخودآگاه اى گونه به کتاب نویسنده آیا« 

  ؛»است؟
 چنـد  آمریکـاو  سـایتهاى  بـه  مربـوط  اسـناد  گذاردن هم کنار با که نداشته قصد آیا« 

 القا مخاطب ذهن به را!] ؟[توهّم این ...و »فالحیان« آقاى نظیر افرادى با مصاحبه
 قابـل  هـا  سایت این اسناد محدوده و بستر در] »قنبرى[تهرانى خسرو« هویّت که کند

  ؛»است؟ ارزیابى
 تهرانى خسرو« به مربوط فصل در موضوع با غیرمرتبط اسناد کردن ردیف از منظور« 
  ؛»چیست؟ براى] »قنبرى[
 انقـالب  از قبـل ] »قنبـرى [تهرانـى  خسرو« که است آمده »فالّحیان« آقاى قول از« 

   مجاهدین سازمان عضو انقالب از وپس )منافقین( خلق مجاهدین سازمان عضو
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  ؛»چى؟ که !خب است، بوده اسالمى انقالب

 سـرتیپ  یعنـى  اداره ایـن  رئـیس  و سـاواک  هـشتم  اداره اسناد میان محترم نویسنده« 
 ردیف هم کنار را آنها که دیده اى رابطه چه »نبوى بهزاد« آقاى و »هاشمى منوچهر«

  ؛»است؟ کرده
  ؛»چیست؟ براى این اسناد کردن ردیف که شود مى مطرح جدّى پرسش این دیگر بار« 
 ردیـف  از بایـد  محقّقا است، میان در مستند و تحقیقى نوشته یک پاى که هنگامى« 

  ؛.»اسنادخوددارى شود به!] ؟[خود سلیقه تحمیل و موضوع با مربوط غیر اسناد کردن
 او اصلى و برجسته نقش و »عالیخانى مسعود« به اشاره کتاب، موضوع به توجّه با« 
 اورى« نظیـر  افـرادى  بـه  ارهاشـ  از تـر  اهمّیّـت  بـا  و تر ضرورى بسیار زیتون شبکه در

 مأموران دیگر ...و »خاشقى عدنان« ،»نیمرودى یعقوب« ،»کیمخى دیوید« ،»لوبرانى
 ؛»است بوده روز آن ایران در صهیونیستى رژیم
 توجّـه  اسـت  تحقیقـى  کـار  قطعى ضرورتهاى از که نکته این به باید عزیز نویسنده« 
 ناقص ارائه ]ایران در زیتون شبکه[ مورد همین ازجمله موارد، از اى پاره در که کرد مى

 هـشتاد  و یکصد تفاوت و تضاد مرز تا را نتیجه تواند مى تحقیق، موضوع درباره اسناد
  ؛.»بدهد تغییر اى درجه
 بیرونى دشمنان سوءاستفاده براى را زمینه!] ؟[غیرمستند برخوردهاى گونه این رواج« 

 .»کند مى فراهم
 کتابى پیرامون نظراتى بر تصریح و فوق عبارات به توجّه با »شریعتمدارى« جناب    

 شـما  دیـروز  یادداشـت  سالمت و صحّت روى کنید، نمى اشاره آن اوّل ربع به جز که
 .باشم مى تردید و ابهام دچار
   که) »ها خوئینى(موسوى« مثل خاصّى افراد از که اى جانانه دفاع وجود  ـ با2
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 قـضا  بـر  دسـت  کـه » ( نبـوى  بهزاد« است، صالحى مرد کىالمح على اند گفته عزیزان
 که» ( تهرانى قنبرى خسرو«و )اند گردیده انقالب بعدا خلق مجاهدین جزو شما همانند
 در:« ایـد  نوشـته  ،)باشد ایشان از شما دفاع دالیل از یکى خویشاوندى و قرابت گویا
 !یاللعجب »نیستیم ...شده یاد هاى شخصیّت از هیچیک از دفاع پى در یادداشت این

 انتهاى در »شریعتمدارى حسین« مفرد امضاى با »نیستیم« فعل بودن جمع آنکه ضمن
 !است تعارض در یادداشت

 :اید  ـ نوشته3
 آقـاى  وابـستگى  باصطالح اسناد ارائه به ...اشباح شنود عنوان با کتاب، دوّم فصل« 
 اسـناد  کـردن  دیـف ر از منظـور  پـس « یـا  »دارد اختصاص »تهرانى ]قنبرى[ خسرو«

  ]»...»قنبرى[ تهرانى خسرو« به مربوط فصل در موضوع با غیرمرتبط
 آقاى ،»لومومبا پاتریس« عنوان با اشباح شنود چهارم فصل در کتاب نویسنده« یا    

 سـرویس  - ب.گ.کـا  به وابسته مأمور و »مارکسیست« یک را »ها خوئینى موسوى«
  ...»خود نظر اثبات براى و !کرده معرّفى - سابق شوروى اطّالعاتى
 آمریکـا  روانـى  عملیّـات  منطق، کدام با »اشباح شنود« کتاب محترم نویسنده« یا    
 »است؟ کرده تلقى » !سند« یک را ایران اسالمى جمهورى علیه

 عنـوان  بـه !] ؟[انقـالب  و اسـالم  دشـمنان  اظهارات کردن ردیف از مقصود« یا    
 ایشان مؤثّر حضور دلیل به!] ؟[فقط هم آن »ها ئینىخو« آقاى علیه اسناد از فهرستى

  »چیست؟ براى آمریکا جاسوسى النه تسخیر در
 دادن نظر پروا بى اینگونه شوم مى متذکّر شما اکتشافى فرمایشات این تکذیب ضمن    

 یک تنها که کسى براى بنده، اسم به آنهم مطالب از بخشى عجیب کردن بندى جمع و
 العالمین رب الحمدهللا .است انصاف از دور باشد، خوانده هم را ولفص همین حتّى بار
 در آنرا بیان صراحت غریب، و عجیب نتایج چنین بیان ضرورت به رسیدن صورت در

 .بینم مى خویش وجود
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 :اید نموده فرمایش  ـ همچنین4
 شده نوشته»نبوى بهزاد« آقاى درباره که است کتاب نخست فصل نام هشتم هاشمى« 

 نویـسنده  عنـوان  بـه  بنـده  حداقل .دارد ادّعایى چنین شما جز کسى چه!]» ؟[است
 شـده  نوشـته  نفـر  یک درباره فصل که کند بندى جمع بخواهد کسى اگر کنم مى عرض
 ]ستمـشاهى [تیمـسار  نفـر  یک آن آید برمى هم فصل انتخابى عنوان از که آنگونه است
 بـسیار  بنـده  بـراى  .اسـت )اسوسىج ضدّ(ساواک هشتم اداره رئیس »هاشمى منوچهر«

 سـاواک  هـشتم  اداره اسناد از انبوهى فصل، این در:« اید نوشته که است برانگیز سؤال
 مگر.»باشد میان در »نبوى بهزاد« از نامى اسناد این از هیچیک در آنکه بى شده ارائه
 دارید؟ دسترسى است ارتباطى چنین مویّد که اسنادى به شما
 به باید عزیز نویسنده« اینکه به اید داده توجّه را بنده خود اشتیادد ششم بند  ـ در 5
 از اى پـاره  در کـه  کـرد  مـى  توجّه است تحقیقى کار قطعى ضرورتهاى از که نکته این

 تحقیـق،  موضـوع  دربـاره  اسناد ناقص ارائه ]زیتون شبکه[ مورد همین جمله از موارد
 توجّه با.»بدهد تغییر اى درجه شتاده و یکصد تفاوت و تضاد مرز تا را نتیجه تواند مى
 .باشید عبارت این مخاطب شما خود نیست بد کنم مى فکر باال مطالب به
 کردن ردیف که شود مى مطرح جدّى پرسش این دیگر بار بنابراین « ...اید  ـ نوشته6
 کتـاب  در بگـویم  بایـد  شما [!]جدّى پرسش به پاسخ در »چیست؟ براى اسناد این

 :بیابم سؤاالت این به مناسبى پاسخ اسناد این کردن ردیف اب ام کرده سعى
 اینـان  خطـر  :نوشـت  صراحتا خود نامه وصیّت در »الجوردى شهید« چرا )الف    

 شـاهدى  تـو  خـدایا  ...است خلق منافقین خطر از زیادتر مراتب به]انقالب منافقین[
 منافقین گونه به لتقاطا که همانها را انقالب منافقین خطر مختلف عناوین به بار چندین
 و »رجـایى « هـم  ...کـرده  پر را باورشان و ذهن همه و را وجودشان سراسر خلق
 ...نشینند مى سوگشان به هم و کشند مى را »باهنر«

 با اى مقاله »وارده هاى نامه« ستون در ) 103شماره  ( ما عصر نامه هفته چرا )ب    
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 آن در کـه » ( الجـوردى « شـهید  نامـه  وصیت به نگاهى وارونه؛ شناسى دشمن عنوان

 از یکـى  و »ما عصر« مجموعه از جدا را خود نکردنى باور ادّعایى در مقاله نویسنده
 اینکه به پاسخ:« نویسد مى )کند مى معرّفى نشریّه آن با متعارض رأى داراى خوانندگان

 افتد، مى رونهوا شناسى دشمن این ورطه به »الجوردى شهید« مثل اى ارزنده نیروى چرا
 در کـه  بـاوجودى  چـرا  و... »تـدقیق  و تأمّل خور در و مهم بسیار است اى وظیفه
 محـسن « شـد،  منتـشر  بعدها که »کاشى حجّاریان سعید« مقاالت مجموع کتاب مقدّمه
 مـا  عـصر  در »سعید« قلم به که است مقاالتى مجموعه حاضر کتاب :نوشت »آرمین
 خرد و شورایى عمل بر مبتنى آن تهیه که جهت آن از مقاالت این .است شده منتشر
 در وارونـه  شناسـى  دشـمن  مقالـه  ،»دارد مشابهت ما عصر مقاالت سایر با است جمعى

 خورد؟ مى چشم به کتاب  این658تا  650صفحات  
 جهـانگیر « یـا  »مظفّـرى  سـعید « یـا  ،»کاشى حجّاریان سعید« آقاى همین ) ج    
 چـه  نـوژه  کودتـاى  ضـدّ  جریـان  در »بریـدى  رمست« خودش قول به یا و »پور صالح

 گریزان آن به اشاره از حتّى اکنون که داد انجام »کشمیرى مسعود« امر به را کارهایى
 است؟
 هاشـمى « مـرتبطین  از »آبـادى  نجـف  امیـد « همراه به که »قربانیفر منوچهر)« د    
 در را ورمانکش خاک به آمریکا نظامى تجاوز هماهنگى از اى عمده بخش و بود »هشتم
 ایـران  از جریـان  افـشاى  و عملیّـات  شکست با داد، انجام ایران داخل تدارکات بحث
 کودتاى اصلى شاخه سر سه از یکى عنوان به بعد هفته چند مجدّدا چطور .شد خارج
 شد؟ دار عهده را کودتا پول و منفجره مواد سالحها، تهیه») نوژه شهید« پایگاه( نقاب

 .شد خارج کشور از مجدّدا افشا از پس روزها نهچگو کودتا شکست با و
 تحقیقـات  و اطّالعـات  دفتـر  اعـضاى  بـا  ارتبـاط  طریق از عنصرى چنین چگونه    
  آورد؟ تهران به را »فارلین مک« اسرائیلى آمریکایى تیم وزیرى، نخست
 ،)کـارگزاران  فراکـسیون  فعلـى  رئـیس ] » ( بهرمـانى [هاشـمى  على« نقش ) ه    

   محمّدعلى« ،)چین در فعلىجمهورى اسالمى ایران سفیر» (نژاد )مهدى(ىورد فریدون«
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 بـا  جلـسات  برگـزارى  در ...و )خارجه وزارت فعلى معاونت» ( آبادى نجف هادى
 و دیدگاه نوع چه در ریشه انکار، غیرقابل اسناد با مطابق اسرائیلى، و آمریکایى عناصر

 داشت؟ سازماندهى
 ملّى امنیّت درشوراى شده طرّاحى »ایران ابتکار« به موسوم ىاطّالعات عملیّات )و    
 توسّـط  ایـران  در »منتظـرى  حسینعلى« شدن آورده کار روى از حمایت جهت آمریکا
 گردید؟ تعقیب ایران جاسوسى هاى شبکه و عناصر کدام

 حفاظتى پرونده هوایى نیروى در عملکردش زمان در که »کشمیرى مسعود)« ز    
 بـه  افـرادى  چـه  حمایـت  بـا  داشـت  را ارتـش  مستـشارى  در سیا سنادا سرقت جدّى

 یافت؟ انتقال وزیرى نخست
 بیژن« ،»کاشى حجّاریان سعید« ،»سازگارا محسن محمّد« مثل افرادى نقش )ح    
 قنبرى خسرو« تحقیقات و اطّالعات دفتر مرتبطین و عناصر از دیگر برخى و »تاجیک
 دقیقا انفجار اصلى عامل »کشمیرى« شهید عنوان تحت تابوتى کردن درست در »تهرانى

 بود؟ چه
 .دست این از دیگر سؤال دهها و 
 و انتـشار  از پـس  بالفاصله ها روزنامه برخى حتّى و اینترنتى ازسایتهاى بسیارى  ـ در7

 مرکز به را کتاب و بنده دار سازماندهى و شده هدایت نظر به خطّى کتاب، این توزیع
 مـورد  ریـشه  .کنـد  مى و کرده منتسب »حسینیان« آقاى جناب و مىاسال انقالب اسناد
 و عجیـب  شـنودهاى  و مراقبتهـا  و هـا  تعقیـب  انجـام  دلیـل  به احتماال خط این استناد

 بررسـى  جهـت  پـیش  ماههـا  بـود  قرار که اى پروژه با را اشباح شنود کتاب غیرقانونى؛
 با قرارداد طرف محقّق نعنوا به آن به مربوط مسائل و77سال   مشکوک قتلهاى مسأله
 تحقیقات انجام وجود با که چرا .گرفت اشتباه دهم، انجام اسالمى انقالب اسناد مرکز
 دلیل به بنده، توسّط مقطع آن ماهه چند الزم حال عین در و آمیز مخاطره مفصّل، نسبتا

   براى که بودم رسیده بندى جمع این به موضوع خاصّ پیچیدگیهاى
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 ،)پرونـده  بـه  رسـیدگى  مسیر در چه و قتلها قضیّه اصل در چه( فجایع آن یابى ریشه

 هـاى  سوءاسـتفاده  دلیـل  بـه  باز که است الزم کاملترى و جدّیتر پژوهشهاى و تحقیقات
 مـسکوت  در را خود تکلیف شرع، به مقیّد غیر دیدگاههاى و نگاهها وجود و دشمنان
  .دانستم مباحث آن ماندن
 خود مقاله ششم عنوان مطالب طرح در شما که بود الزم حیث این از مقدّمه این    
 ایـن  سـؤال  آن و اسـت  توجّه درخور که کند مى خطور ذهن به که سؤالى:« آوردید
 دوران ایـران  در موساد اطّالعاتى و جاسوسى شبکه یعنى »زیتون شبکه« در که است

  .»است تهداش اى برجسته و اصلى نقش »عالیخانى مسعود« نام به شخصى طاغوت،
 بخشى به مستند آن کلمات حتّى آید مى نظر  به که دارد وجود عبارتى ادامه در    

 انحرافـات  از برخى با برخورد از پس که است اى آلوده مالیخولیائى و کثیف جزوه از
 اى صـفحه  هشتاد نامه شب عنوان به مشکوک قتلهاى به رسیدگى پرونده در آمده پیش
 :نمود جدّى برخورد توزیع، جریان آن با کشور ىقضای سیستم و شد منتشر
 فـردى  ایران، در اسرائیل سفارت اطّالعاتى افسر اگر موجود اسناد مطابق که آنجا تا« 
 مسعود« تأیید بدون اشغالى فلسطین در موساد مرکزیّت کرد، مى شکار همکارى براى را

 ...»و پذیرفت نمى را شده معرّفى همکار این »عالیخانى
 شبکه به مربوط اسناد از که کسانى:« اید آورده ادامه در» !شریعتمدارى« نابج    
 سؤال آنچه ولى دارند اطّالع »عالیخانى مسعود« کلیدى ازنقش خوبى به باخبرند زیتون
 اسنادى!] ؟[انبوه میان در »اشباح شنود« کتاب محترم نویسنده چرا اینکه است برانگیز

 ...اسـت؟  نکـرده  »عالیخانى مسعود« به اى اشاره رینکمت داده ارائه فصل این در که
 از یکـى  ،»عالیخـانى  مهرداد« عموى ،»عالیخانى مسعود« که است گفتنى نیز نکته این

 مستعار نام با و برد مى سر به بازداشت در اکنون هم که است اى زنجیره قلتهاى متّهمان
 .»است کرده مى فعّالیّت »صادق«

   ذرّه ذرّه مقابل در اسالمى وشرعى دینى دستورات با مطابق هک نکته این تذکّر با    
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 از و عرایضم آخرین عنوان به هستیم مسئول عنداهللا قلمى عرصه در بویژه خود حرکت

 بـا  شـما  و انـد  داشـته )ج(آقا که عجیبى کشف جواب در و االشاره یکفیه العاقل باب
 :کنید مى استناد قطعیّت با آن به تنىگف نکته عنوان به حامیانش ویا او به کامل اعتماد
 "اوّال    
 هم او که دهد مى نتیجه داشت، دشمنى خدا دین و خدا با کسى عموى اگر آیا    

 فاقد عناصر نظرات اعتبار به هم آن او اسرار افشاى و است دشمن خدا دین و خدا با
 است قتل به محکوم کسى اگر است؟ صحیح و جوانمردانه کارى قضایى الزم صالحیّت

 فـرض  بـا  )گیرد قرار رسیدگى مورد قضایى سیستم توسّط باید مى خود جاى در که(
 ایـن  بـا  گـردد؟  مـى  موسـاد  شـبکه  در عضویّت به محکوم زیتون در عمویش عضویّت
 به علنا قرآن در حتّى که)ص(اهللا رسول حضرت عموى براى فرضا جوابى چه استدالل
 داشت؟ مخواهی شود مى اشاره او تباهى و جهل

 ثانیا    
 مستند و صحّت پیرامون پژوهش و تحقیقات مسیر در که دارم خاطر به درست    
 روشـن  "کـامال  برایم ،»عالیخانى« نقش و زیتون اسناد به دسترسى در ادّعا این بودن
 تنهـا  که چرا .است بوده محض کذب »عالیخانى مهرداد« پیرامون ادّعا این که گردید
 بـا  کـرد  فـوت 64سـال    حـوالى  کـه  »عالیخـانى  جعفر على« نام به »مهرداد« عموى

 :است خانوادگى نام در حتّى اختالف داراى جنابعالى ادّعاى مورد »مسعود«
 .دارد »عالیخانى امیر« شهرت زیتون عضو مسعود    
 للتقوى    والعاقبۀ                                                                                          

 »گلپـور  رضـا                                           « 
9/11/81 
  
    
  
  
  
  



  190

  
  
  :10/11/1381شنبه  پنج - کیهان روزنامه   از∗

 »اشباح شنود« کتاب با که کرد تصریح جمهور رئیس »] خاتمى محمّد  سیّد   [«
 ]روزنامه اوّل صفحه در منتشره. [ است مخالف
 مخـالف  شـما  که شود مى گفته:« پرسید »خاتمى« از فارس خبرگزارى رنگارخب ...
 :گفت وى که»است؟ درست .اید کرده گیرى موضع آن علیه و هستید اشباح شنود کتاب
 مـسئول  مدیر »شریعتمدارى حسین« است گفتنى .مخالفم اشباح شنود کتاب با که بله

 در!] ؟[کـاذب  هـاى  سوءگیرى هب نسبت کیهان شنبه سه روز مطول سرمقاله در کیهان
 افراد برخى علیه »روانى عملیّات« تنها را آن و کرده گیرى موضع »اشباح شنود« کتاب

 ]روزنامه سوّم صفحه در منتشره. [بود دانسته سیاسى
  

  :10/11/1381شنبه  پنج - کیهان روزنامه از ∗ 
 مواضـع  از تگىهمبس حزب عالى شوراى عضو ،»سالمى  ابراهیمباى  غالمحیدر    «

 شـورایعالى  اضـطرارى  نشـست  برگـزارى  خواسـتار  و کـرد  انتقـاد  حـزب  این کلّ دبیر
 همچنـین  همبـستگى  حـزب  موسّـس  عـضو  ...شد مسأله این بررسى براى همبستگى

 نگرانى اظهار همبستگى روزنامه در »اشباح شنود!] « ؟[مؤهن کتاب تبلیغات ...از
 ...است کرده
  

 :جوابیّه دریافت از پس روز  هفت[ 16/11/1381چهارشنبه  - کیهان روزنامه از ∗ 
[ 

 شـنود  کتـاب  نقد به که کیهان )8/11/81(شنبه   سه روز یادداشت به واکنش در    
 حضرت و نظام مواضع از برخى علیه آن - ناخواسته انشاءاهللا - گیرى جهت و اشباح
 اتّهامات حاوى که است هداشت ارسال اى جوابیّه کتاب نویسنده داشت، اختصاص)ره(امام
 .است مسئوالن و افراد از دیگر برخى علیه اى تازه

   – آن و این علیه سند بدون اتّهام ایراد دلیل به جوابیّه این درج است بدیهى    
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 قـانونى  ممنوعیّـت  مطبوعات قانون23مادّه   مطابق - آنان مواضع و هویّت از صرفنظر
 در کـه  را کـسانى  اسـامى  کنـیم  مى پیشنهاد کتاب محترم نویسنده به بنابراین!] ؟[دارد

 را آنهـا  نام محلّ حدّاقل، یا و حذف اند، گرفته قرار اتّهام و اهانت مورد ایشان جوابیّه
 از و شـود  برطرف جوابیّه چاپ براى قانونى و شرعى منع یکسو از تا کند چین نقطه
 در کتـاب  ایـن  دربـاره  انکیهـ  دیگـر  هاى گفتنى که آید فراهم فرصت این دیگر سوى

 !] ؟.[گیرد قرار همگان قضاوت و اطّالع معرض
  

  :17/11/1381شنبه  پنج – کیهان روزنامه از ∗ 
 بـه  روزنامـه  ایـن  مسئول مدیر »شریعتمدارى حسین« داد گزارش بازتاب سایت    
 قالب در تهدید این .است شده تهدید فیزیکى برخورد به اشباح شنود کتاب نقد علّت

 .است گرفته صورت وى زندگى محلّ اطراف در!] ؟[نامه شب مکرّر خشپ
  

  :17/11/1381شنبه  پنج – کیهان روزنامه از ∗ 
 » خـاتمى «آقـاى  اینکـه  بعـداز  شـود  مـى  گفته :پرسید فارس خبرگزارى خبرنگار    
 آورى جمع به نسبت اطّالعات وزارت کرده، اعالم اشباح شنود کتاب با را خود مخالفت

 بـا  دولـت  سـخنگوى  چیـست؟  بـاره  ایـن  در دولت نظر .است کرده اقدام کتاب این
 قضایى دستور چنانچه و قوانین چارچوب در اطّالعات وزارت :گفت خبر این تکذیب
 هـیچ  زمینـه  این در و کرد خواهد اقدام کتابى آورى جمع به نسبت باشد، داشته وجود
 .ندارد وجود قضایى دستور

  
  :19/11/1381شنبه  » - شریعتمدارى حسین« به محقّق دوّم جوابیّه از ∗ 
 مکره تعالى بسمه 
 .سالم با .کیهان روزنامه مسئول مدیر و فقیه ولى  نماینده»شریعتمدارى حسین«جناب 

   درروزنامه مندرج سرمقاله به بنده جوابیّه وصول از هفته یک از پس که آنجا از    
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 آن درج به اقدام عدم درباره توضیحى اشباح؛ نودش کتاب پیرامون شما مسئولیّت تحت
 :رسانم مى عرض به اید ساخته منتشر -  چهارشنبه- 16/11/81روز  در
 مواضـع  از برخى علیه آن گیرى جهت اتّهام ایراد و بنده کتاب به افترا ایراد  ـ ضمن 1

 ،شـاءاهللا  ان قیـد  بـا  را آن انگیـزه  و فرمـوده  محبّـت  ضمنا که - امام حضرت و نظام
 ایـراد  و مطبوعات قانون23ماده   تطابق داعیه با را جوابیّه  درج !-اید دانسته ناخواسته

 ام بسیجى و انقالبى شخصى، حیثیّت از دفاع حقّ .دانستید ممنوع قانونا سند بدون اتّهام
 .صفحه همان در کتبى عذرخواهى به جز دانم، مى محفوظ را
 قرار اتّهام و اهانت مورد بنده جوابیّه در که فرادىا اسامى حذف با اید کرده  ـ پیشنهاد2
 جوابیّـه  چـاپ  قـانونى  و شرعى منع آنها، نام کردن چین نقطه حدّاقل یا و اند گرفته 

 مراجع از رسمى پیگیرى قانونى مراحل شدن طى مقدّمات تهیّه حال در .شود برطرف
 بنده مختلف دوستان حضورى و تلفنى تماسهاى پاسخ دلیل به که بودم قانونى ذیصالح

 شرایط اسالم، و انقالب به معتقد نیروهاى بین در اتّحاد حفظ ضرورت دلیل به شما و
 آن انجـام   فرصت- 19/11/81شنبه  - امروز به تا ذلک امثال و !اى منطقه و جهانى

 .نیافتم را
 مـن  از »کـرم  اهللا حـسین  حـاج « ارجمندم استاد و عزیز برادر دیروز آنکه ضمن    
 مقـدّس  نظـام  و اسـالمى  انقـالب  دشـمنان  ازسوءاستفاده جلوگیرى باب از که ستخوا

 هر .بردارم قدم کیهان خواسته جهت در و مراجعه روزنامه به ایران اسالمى جمهورى
 کیهـان  ،!افتراسـت  و اتّهـام  را آنچـه  هـر  .است عشق .نیکوست رسد دوست از چه

 !بچاپاند را ام جوابیّه امّا .کند حذف
 روز توضـیح  بـه  جـواب  همـان  یـا   دوّم جوابیّه حکم برایم هم فعلى نوشته  ـ این 3

 .گردد منتشر مطبوعات قانون مطابق امیدوارم که  است- 16/11/81چهارشنبه 
 آخرت و دنیا در سربلندى امید                                                             به    

 » -گلپـور   رضـا                                       « 
19/11/81   
    
  



  193

  
  
  
  :28/11/1381دوشنبه  » - شریعتمدارى حسین« علیه محقّق، شکایتنامه    از∗

 »االحکام اساس  العدل «
 دولت کارکنان قضایى مجتمع محترم ریاست 
 جمهـورى  قـضائیّه  قـوّه  توسّـط  پناهـان  بـى  و مظلومین حقّ احقاق آرزوى و سالم با 

 بـر  مرورى( اشباح شنود« کتاب نویسنده »چمرکوهى گلپور رضا« بنده ران،ای اسالمى
 -  1381پاییز – کلیدر نشر توسّط منتشره )»[اسالمى انقالب مجاهدین سازمان کارنامه

 در آن قـانونى  مراحل کلیّه شدن طى از پس ستاره چاپخانه در نسخه6000شمارگان  
 و عجیب سرمقاله  با8/11/1381به شن سه روز در ]اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت

 به ظاهرا که نمودم برخورد »کتاب یک درباره« عنوان تحت کیهان روزنامه نکردنى باور
 خالف افترا، توهین، بر مشتمل روزنامه مسئول مدیر »شریعتمدارى حسین« جناب قلم
 در بنـده  بـه  نـسبت  نادرست فرضهاى پیش برخى بر مبتنى و غیرواقعى انتقاد و واقع

 )صفحه دو در1ضمیمه  . ( بود شده منتشر دوّم صفحه
 روز صـبح  و نوشـته  اى جوابیّـه  بالفاصـله  مطبوعـات،  قـانون 23مـادّه    بـا  مطابق    

کیهـان،    روزنامـه  سرپرسـتى  دفتـر  بـه  مراجعـه  ضمن - ادارى وقت ابتداى - چهارشنبه
 به را »شریعتمدارى حسین[!]« برادر عجیب مقاله به خود پاسخ دستنویس صفحه18

 سـردبیر  و مـسئول  مـدیر  معـاون  اطّالع به را امر این و دادم تحویل وى دفتر مسئول
 در قانونـا  و شـرعا  اینکه امید به رساندم ...و مؤسّسه فرهنگى مشاور نیز و روزنامه

 مطلـب  اصل که حرف همان با و ستون و صفحه همان در بعدى، شماره دو از یکى
ضـمیمه   . (برسـد  چاپ به مجّانى بود، شده منتشر »ىشریعتمدار« جناب انتظار از دور
 )صفحه19در  2

 روزنامه دوّم صفحه در »توضیح« عنوان تحت مطلبى !روز هفت گذشت از پس    
 بنده کتاب به افترا ایراد ضمن آن در که شد  منتشر16/11/81چهارشنبه  مورّخه کیهان

   ،)قده»(امام« حضرت و نظام مواضع از برخى علیه آن گیرى جهت اتّهام ایراد و
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 افکار به مسئوالن، و افراد از دیگر برخى علیه  اى»تازه« اتّهامات حاوى را بنده جوابیّه
  )3ضمیمه . ( نمود معرّفى عمومى
 اى جوابیّـه  کیهـان  روزنامـه  بـه  مجدّد مراجعه  ضمن19/11/1381شنبه  روز در    
دداشـت توضـیح روزنامـه کیهـان      بـه یا )محتـرم روزنامـه   سـردبیر  درخواسـت  بـه ( کتبـى 

 در ) 4ضـمیمه   ( دادم قرار مؤسّسه مسئولین اختیار در و نوشته همانجا )16/11/81(
 امّـا  کند، حذف کیهان افتراست؛ و اتّهام را آنچه هر:« نوشتم صراحت به جوابیّه این

  !»بچاپاند را ام جوابیّه
 نویسنده به« که بود »مدارىشریعت« جناب !جوانمردانه پیشنهاد به پاسخ در این    
 اتّهام و اهانت مورد ایشان جوابیّه در که را کسانى اسامى کنیم مى پیشنهاد کتاب محترم
 منـع  سـو  یک از تا کند چین نقطه را آنها نام محلّ حدّاقل، یا و حذف اند، گرفته قرار

 …»دیگر سوى از و شود برطرف جوابیّه چاپ براى قانونى و!) ؟( شرعى
 از شـماره 4حـدّاقل    کـه  وجـودى   با- 28/11/1381دوشنبه  یعنى امروز به تا    
 جناب مدار ارزش روزنامه در بنده جوابیّه دو از یک هیچ - است شده منتشر روزنامه

  .است نگردیده منتشر »شریعتمدارى«
 مـسئولین  بـه  مطبوعات قانون سوّم و بیست ماده سوّم تبصره با مطابق بدینوسیله    
 اخطـار  نوشتار، این صحّت احراز صورت در که باشد آورم، مى شکایت ربوطهم قضایى
 افکار در »حسین« برادر جناب عملکرد که حیثیتى لطمه و افتد مؤثّر دادگسترى رئیس

 .گردد جبران حدودى تا آمد، وارد اینجانب به نسبت مطلب دو آن خوانندگان اذهان و
 کند مى سرایت آهن در مظلوم ناله 
 است شیون دائم زنجیر دانه در ببس زین 

 »چمرکوهى گلپور رضا                                        « 
                                                                                  دوشنبه     

28/11/1381 
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  :30/11/1381چهارشنبه  - همبستگى روزنامه    از∗

 رود مى مطبوعات دادگاه به »عتمدارى شری «
 حـسین « از »اشـباح  شـنود « کتـاب  نویـسنده  :نویـسد  مى بازتاب اینترنتى سایت    

 دادگـاه  بـه  خـود  جوابیّه درج عدم دلیل به کیهان روزنامه مسئول مدیر ،»شریعتمدارى
 .کرد شکایت

 به فصّلىم سرمقاله در »شریعتمدارى:« افزود فوق مطلب اعالم ضمن ،»گلپور رضا« 
 .بود پرداخته »اشباح شنود« کتاب نقد

 ایـن  متأسّـفانه  امـا  کـردم،  ارسـال  کیهان به آن انتشار فرداى را، مقاله پاسخ بنده    
 که کرد منتشر توضیحى هفته، یک گذشت از پس و کرد خوددارى آن درج از روزنامه

 .نیست پذیرفتنى وجه هیچ به اى حرفه و قانونى لحاظ به
 آقـاى  کـه  فرسـتادم  روزنامـه  این براى دیگرى جوابیّه کیهان، توضیح از پس من    

 کـه  اتّهامـاتى  دلیـل  بـه  بنـده  و کرد خوددارى نیز دوّم جوابیّه درج از »شریعتمدارى«
 و امـام  حضرت و نظام مواضع علیه گیرى جهت خصوص به داد، نسبت من به ایشان
 .کردم شکایت مطبوعات دادگاه به ها جوابیّه درج عدم

 عـدم  علـت  بـه  را همشهرى روزنامه مطبوعات، دادگاه پیش چندى است، گفتنى    
 .کرد محکوم توقیف روز10به   »کارگر خانه« جوابیه درج
  :19/12/1381دوشنبه  - توسعه روزنامه از 
 »اشباح شنود« نویسنده دوباره احضار 

 مـورد  یـرا اخ کـه  »اشـباح  شـنود « کتـاب  نویسنده »گلپور رضا:« سیاسى گروه    
 .شد احضار1410شعبه   به شاکى عنوان به بود، گرفته قرار شکایت

 پیگیـرى  بـراى  اى احـضاریّه  طـىّ  گذشته روز :گفت ایسنا به زمینه این در »گلپور« 
 .ام شده دعوت دولت، کارکنان جرایم قضایى مجتمع به کیهان روزنامه از شکایتم
   در :کرد تصریح دارد مهلت دادگاه رد حضور براى روز3اینکه   به اشاره با وى    
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 خـواهم  پیگیـرى  را مطروح مطالب و شد خواهم حاضر1410شعبه   در آتى روزهاى
 .کرد

 تفهیم و »ربیعى على« شکایت از پس »اشباح شنود« کتاب :است ذکر به الزم    
 .کرد ایجاد هزینه مؤلّفش براى وثیقه تومان میلیون50،  »گلپور« اتّهام
 .] گردید منتشر نیز روز همین اعتماد و خراسان هاى روزنامه در خبر این[ 
  :30/2/1382شنبه  سه - همبستگى روزنامه از 
  :اشباح شنود کتاب نویسنده 
 شد مى تعطیل روز10باید   حداقل کیهان 

 مسئول مدیر اخیر هاى گفته ردّ با »اشباح شنود]« ؟[!تعقیب مورد کتاب نویسنده    
 .شد اش پرونده به رسیدگى در تسریع خواستار هانکی روزنامه

 خـود  اتّهـام  تفهـیم  و »ربیعـى  على« شکایت به ایسنا با وگو گفت در »گلپور رضا« 
 کـردم،  ارایـه  را مـستنداتم  و دالیـل  بنـد 10در   کـه  آن از پـس  :گفت و کرد اشاره

 کـرده  ارایـه  دادگـاه  به توضیحاتى شد، منعکس مطبوعات در که طور آن نیز »ربیعى«
 زمـان  حتّـى  و او پاسـخ  از نتوانـستم 1410شعبه   به مکرّر مراجعه رغم على امّا است،

 .شوم مطلع دادگاه رسیدگى
 ارایـه  مطـالبى  دادگـاه  به خشونت بر دایر افترا عنوان با ام شاکى این :افزود وى    
 تها،مـستندا  گفتـه  برخى به مستند کتاب بخش آن مطالب کردم عنوان نیز من که کرده

 البتّه است،  بوده80سال   در »حجّاریان سعید« جمله از افرادى اظهارنظر و مطبوعات
 کـرده،  طـرح  »هاشمى على« درباره هایم نوشته خاطر به »ربیعى« که شکایتى به راجع

 چگونه و نه یا دارد برعهده را فرد آن وکالت ایشان که شود مشخّص کردم درخواست
 است؟ فتهگر برعهده را وى مسأله پیگیرى
 حـسین « اخیـر  سـخنان  یـادآورى  بـا  چنـین  هـم  اشـباح  شـنود  کتـاب  نویـسنده     

   این علیه شده طرح شکایات« که این بر مبنى کیهان مسئول مدیر »شریعتمدارى
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 روزنامـه  این از شکایتم :شد مدّعى »ندارد اثبات قابل و حقوقى جنبه چندان روزنامه
 به مستند دقیقا که بوده نادرست مطالب درج همچنین و ام جوابیّه نکردن چاپ خاطر به

باید   کیهان روزنامه حدّاقل قانون، به رجوع صورت در و است مطبوعات قانون23ماده  
 .شد مى تعطیل روز10

 مـدیر  و روزنامه چند از هایش جوابیّه نکردن چاپ خاطر به که کرد تصریح وى    
 .است کرده شکایت نیز همشهرى وقت مسئول

 عناصر با رابطه در مذکور کتاب در که هشدارهایى رغم على :کرد خاطرنشان »گلپور« 
 ایـن  بـه  پاسـخ  یـا  نقـد  رد، به افراد این کدام هیچ ام، داشته کشور از خارج با مرتبط
 دولـت  نـامعقول،  و غیرقـانونى  اقدامى طىّ حتّى حال عین در و اند نکرده اقدام مطالب
 .شد مذکور ابکت چاپ تجدید از جلوگیرى موجب

 :1382تیر 18چهارشنبه   - توسعه روزنامه از 
 دادسرا در »اشباح شنود« نویسنده 

 پرونـده  کـه  داشـت  اظهـار  دادسرا در حضور از پس اشباح شنود کتاب نویسنده    
 .است شده بایگانى کیهان از شکایتش
 بایگانى کیهان، سوى از پاسخى ارسال از پس روزنامه این از شکایتم :گفت وى    
 .است شده
 :1382تیر 18چهارشنبه   - صبا نسیم روزنامه از 
 شد بایگانى کیهان از »اشباح شنود« نویسنده شکایت پرونده 

 پرونـده  کـه  داشـت  اظهـار  دادسرا در حضور از پس اشباح شنود کتاب نویسنده    
 .شد بایگانى کیهان از شکایتش

 چـاپ  به گوناگون نامه هفته الزام براى شکایتى پیگیرى براى شنبه سه ،»گلپور رضا« 
 .شد حاضر دادسرا در اش جوابیّه
 را الزم اخطار ام جوابیّه چاپ براى پرونده بازپرس :گفت ایسنا به زمینه این در وى  
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 حسین« از نقل به مطلبى گوناگون قبل چندى که چرا .کرد صادر گوناگون نامه هفته به

 .نکرد درج را ام جوابیّه ولى بود نوشته ابکت مطلب به راجع »شریعتمدارى
  

  :491/81/1410شکایت  به »شریعتمدارى حسین« دفاعى الیحه ∗ 
 تعالى بسمه 
 تهران استان دادگسترى محترم معاون 
 عزّه دام »تشکّرى اصغر على« آقاى جناب 

شـعبه    بـه    ارجـاعى 81/491کالسـها   پرونـده  خـصوص  در احترامـا  .سـالم  بـا     
 به اند، نموده23ماده   اعمال تقاضاى »چمرکوهى گلپور رضا« آقاى آن ضمن که1410
 محتـرم  شـاکى  بـه  نیـز  حـضورا  که همانگونه "اوّال :رساند مى عالى مقام آن استحضار

 بـه  مطبوعـات  قـانون ]  !؟ [23ماده  خالف موارد حذف امکان ،!] ؟[است شده عرض
 متضمّن که نحوى به را خویش اسخپ داشتند حق ذینفع و ندارد وجود کیهان صالحدید

 ؟[کردند مى ارسال روزنامه در درج براى قانونى مهلت ظرف نباشد، اکاذیب نشر و افترا
  .دانست مى چاپ به موظّف را خود نیز کیهان یقینا و!]

 بـه  توجّـه  بـا  و مطبوعـات  قـانون 23ى   مـادّه  مفادّ صراحت به عنایت با علیهذا    
 با و کیهان صالحدید به موارد حذف بر مبنى »گلپور رضا« آقاى غیرممکن درخواست

 فعلى پاسخ چاپ امکان اینترنتى، سایت در »گلپور« آقاى جوابیّه متن انعکاس به توجّه
 .ندارد وجود
 ارتبـاط  لحـاظ  به رابطه این در که داشت نظر در نیز  را نکته این باید بعالوه    
 حمایت در کیهان و است بیشتر اهمّیّتى ىدارا مسأله)ره(امام حضرت احکام با موضوع

 ایـن  کلیّـه . [ کرد نخواهد عدول اى ذرّه ایشان از دفاع و)ره(امام حضرت مواضع از
 !] گردد نمى دوّم جوابیّه به اى اشاره هیچ و باشد مى اول جوابیّه مورد در ادّعاها
 ]مخدوش ختاری» - [فیروزاصالنى- «  حضرتعالى ]ناخوانا کلمه[ از تشکّر با    
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 » :شریعتمدارى« از شکایت بایگانى دستور صدور به »گلپور رضا« اعتراض متن
 عزّه تعالى بسمه 
 »حوزان« آقاى جناب تهران دادسراى1083شعبه   محترم ریاست 
 علیکم سالم 

 روزنامـه  مسئول مدیر دفاعى الیحه از رونوشت تهیّه امکان اینکه از تشکّر ضمن    
 اشباح شنود کتاب ى نویسنده »چمرکوهى گلپور رضا« اینجانب شکایت بجوا در کیهان

تـاریخ   بـه  و »اصـالنى  فیـروز « آقـاى  توسّـط   کـه - 491/81/1410شـماره   بـه 
 فزونى در خیر دعاى ضمن :رساند مى استحضار به - است شده  تنظیم18/2/1382

  راهانش؛هم و »شریعتمدارى« جناب و خود براى مطبوعاتى اى حرفه تقواى رعایت
 شـده  نگاشـته  ابتـدا  و مفـصّل  نسبتا مقاله به( بنده پاسخ که ایشان آیا - "اوّال    
 اینگونـه  بنـده  کـه ( دانـد  مـى  اکاذیـب  نـشر  و توهین و افترا متضمّن را )خود توسّط
 طبـق  بنـده  اوّل جوابیّه جاى هر که دادم اختیار دوّم جوابیّه در ایشان به و )دانم نمى

 چنین که بنده کند؛ عمل خودش ادّعاهاى طبق نتواند نماید؛ حذف اشد،ب بوده او ادّعاى
 کنم؟ حذف را چیزى چه دانم، مى باطل اساس از را هایى داعیه
 ارتباطـات  بحـث  در بویژه اسالمى انقالب منافقین ماهیّت افشاى جز بنده - ثانیا    
 مستند شبهات فعر براى تالش و بیگانه جاسوسى سرویسهاى با آنان عناصر از تعدادى
 مطروحـه  اکاذیـب  بـه  پاسـخ  و کتـاب  سراسر در اسالمى جمهورى تاریخ در مطروحه
 در کیهـان  کـه  ام بـوده  نوشـته  چیـزى  چه اش سرمقاله در »شریعتمدارى حسین« توسّط
 نمود؟ خواهد عدول اى ذرّه ،)ره(خمینى امام مواضع از آن، چاپ صورت
 .نـدارد  منع قانونا است ایشان سرمقاله رد که روشنى اکاذیب نشر چطور - ثالثا    

 شد نخواهد منجر امام مواضع از عدول به و») شریعتمدارى« جناب دیدگاه از البتّه(
 در »شریعتمدارى« آقاى دیدگاه از سوءبرداشتها، و اکاذیب آن ردّ در بنده توضیحات امّا

 !است؟ »امام« مواضع از عدول نشر، صورت
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 دو بـا  بویژه را »شریعتمدارى حسین« انقالب از بعد و انقالب از قبل ارتباطات بنده
 بـودن  کـذب  و باطـل  و بودم کرده مطرح انقالب مجاهدین و خلق مجاهدین سازمان
 »امـام  حـضرت « مواضـع  از عـدول  و قانون عدم کجایش .را اش سرمقاله مفادّ برخى
 !است؟
 از خـود  شکایت به تر قیقد ورسیدگى خود جوابیّه درج تقاضاى دیگر بار علیهذا    
 .دارم را »شریعتمدارى« جناب
 )تعالى و سبحانه( حق حضرت محضر در سربلندى امید                            به    

 »چمرکوهى گلپور رضا                                « 
14/4/1382 

 :1382تیر 18چهارشنبه   - خراسان روزنامه از 
 شد بایگانى کیهان از شکایتم » :اشباح شنود« نویسنده 

 داشـت  اظهار دادسرا در حضور از پس اشباح شنود شکایت مورد کتاب نویسنده    
 پیگیـرى  بـراى  شنبه سه ظهر ،»گلپور رضا.« شد بایگانى کیهان از شکایتش پرونده که

 در وى .شد حاضر دادسرا در اش جوابیّه چاپ به گوناگون نامه هفته الزام براى شکایتى
 بـه  را الزم اخطـار  ام جوابیّـه  چـاپ  براى پرونده بازپرس :گفت )ایسنا( به زمینه این
 حسین« از نقل به مطلبى »گوناگون« قبل چندى که چرا .کرد صادر گوناگون نامه هفته

 »گلپـور .« نکرد درج را ام جوابیّه ولى بود نوشته کتاب مطالب به راجع »شریعتمدارى
 از اخیـرا  کـه  اطّالعـى  طبـق  :داشـت  اظهار کیهان زنامهرو از شکایتش درباره همچنین
 بایگانى کیهان سوى از پاسخى ارسال از پس روزنامه این از شکایتم کردم کسب دادگاه
جدید   شعبه به را تجدیدنظرش درخواست است قرار اینکه بر تأکید با وى .است شده

 کرده مواردى حذف به ولموک را ام جوابیّه درج کیهان روزنامه :افزود کند، ارائه1083
 .است
 نیـز  اعتمـاد  و همبـستگى  روز، سیاسـت  هاى روزنامه توسّط روز همین در خبر این[ 

 .] گردید منتشر
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  : 5/12/1381دوشنبه  ]پنجم و اوّل صفحات- [  گوناگون نامه هفته    از∗

  »شریعتمدارى حسین - «  اشباح شنود )کتاب بر نقدى    (
 و اهمیّت با جذّاب، تواند مى سخنى ویا نوشته کتاب، هر بر نقد دنخوان :درآمد    
 یـارى  مذکور متن کاملتر حال عین در و تر صحیح تر، عمیق شناخت به و باشد اساسى
 تـا  و همـسو  جریـان  یا و نزدیک فکر یک سوى از نظر مورد نقد اگر حال .رساند

 .یابد ىم دیگر ارزشى و اهمّیّت باشد، آمده وارد همنظر، حدودى
 مـدیر  »شـریعتمدارى  حـسین « معترض حال عین در و منتقدانه نگاشته زیر متن    
 » .گلپور رضا!] ؟[محمّد« نوشته »اشباح شنود« کتاب بر است کیهان مسئول
 مـدرک  و سـند  فاقـد  کتـاب  متون از بسیارى مدّعاهاى »شریعتمدارى« عقیده به    
 !] ؟. [است معمولى حتّى و معتبر
 8/11/1381شـنبه   سـه  کیهان در »شریعتمدارى حسین« سرمقاله فوق آمددر از پس[

 از برگرفتـه  :داشـت  وجـود  ذیـل  عبـارت  نیز مقاله پایان در .بود گردیده  درج عینا
   www.baztab.com] :سایت

  :28/12/1381چهارشنبه  - گوناگون نامه هفته به محقّق جوابیّه از 
 عزّته تعالى بسمه    

 »فرهمندپور فاطمه« خانم سرکار گوناگون نامه هفته ترمهمح مسئول مدیر 
 و نگـارى  روزنامـه  خطیـر  حرفـه  در امانـت  و صـداقت  حفـظ  آرزوى و سالم با    
 .مطبوعات عرصه آزادگان همه براى شفّاف، رسانى اطّالع
 ذیل پنجم، و اوّل صفحات در گوناگون نامه هفته جدید دوره از هشتم شماره در    
 مطـالبى  »شـریعتمدارى  حسین« قلم به »اشباح شنود کتاب بر نقدى« وانعن با مطلبى
 قانون با مطابق .اید کرده منتشر کتاب این نویسنده و محقّق »گلپور رضا« بنده پیرامون

 و داشـته  اعـالم  عمـومى  افکار در انعکاس جهت شرح بدین را خود جوابیّه مطبوعات
 :باشم مى امهن هفته آتى شماره دو از یکى در درج خواستار
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 نـشریّه  کـه  توضـیحى  همـان  یـا  مطلـب  درآمد قسمت در فوق مقدّمه به توجّه  ـ با1

 و منتقدانه زیرنگاشته متن:« آمده است، زده »شریعتمدارى حسین« نوشته به گوناگون
 شـنود  کتاب بر است کیهان مسئول مدیر »شریعتمدارى حسین« معترض حال عین در

 در نـامم  و هـستم  »گلپـور   رضا« بنده "اوّال »...»گلپور محمّدرضا« نوشته اشباح
 شما "احتماال .است مندرج کتاب ...و شناسنامه صفحه کاور، آن، عطف جلد، روى
 .باشید خوانده را آن مطالب اینکه به رسد چه تا اید ندیده مقاله نشر زمان تا را کتاب
 و رؤیت از قبل حتّى بنده اى صفحه هزار کتاب چطور نشریّه یک مسئول عنوان به ثانیا

 شود؟ مى کشیده بررسى و نقد به طرفه یک شکل به قرائت،
 نزدیک فکر یک«داراى اشباح، شنود کتاب منتقد عنوان به را »شریعتمدارى حسین« ـ 2
 نوشته دلیل بدین و اید کرده معرّفى بنده با »نظر هم حدودى تا و همسو جریان یا و

 آمیـز  تـوهّم  و نادرسـت  فرضـهاى  پیش بر مبتنى افترا، ین،توه بر مشتملّ کارشناسى، غیر
 و انـصاف  از دور و کـذب  صددرصـد  مطـالبى  داراى کالم یک در و بنده، به نسبت

 عقیـده  بـه :« ایـد  کـرده  معرفـى  عبـارت  این حقّانیّت گر توجیه را او قلم به جوانمردى
 و معتبـر  درکمـ  و سـند  فاقد مذکور کتاب متون از بسیارى مدّعاهاى ،»شریعتمدارى«

  .»است معمولى حتّى
 سـابق  همکـاران  برخـى  و »شـریعتمدارى  حسین« که را راهى روزى اگر "اوّال    

 شـکل  ایـن  به اهدافشان به رسیدن در اش فرهنگى سیاسى هاى سازمانى هم و اطّالعاتى
 جهـنم  بـه  اسـت  مفتخـر  »گلپـور  رضـا « شود، ختم برین بهشت به مستقیما روند، مى

 از پس کیهان، مؤسّسه در حضورم جلسه آخرین در ثانیا .ببرد پناه فاسقین فیها خالدین
 حقوقى معاون »اصالنى فیروز« ،»هرندى صفّار حسین« عزیز، برادران با مفصّل صحبت

 نوشـته  بـا  را خـود  مخالفـت  سه هر قضا از که» (شایانفر حسن« و »شریعتمدارى«
 بـرادر « کـه  گفـتم  ایشان به بودند، کرده اعالم بنده اطّالع جهت حدّاقل مؤسّسه رئیس
   پیغام او به »شایانفر« آقاى من طرف از امّا ببیند؛ حضورا مرا ترسد مى حتّى »حسین
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 نـذر  و نـدارد  دوست حضرت شهادت و مرگ جز آرزویى »گلپور  رضا« که برسان
 ظماالع...ا بقیه حضرت نمایندگى روزى اگر و کند مى ادا راه این در را خود گیسوان

 رهگـذر  مورى به ظلمى یا دروغى بهاى به عالم سراسر در را )الفدا له االنبیاء ارواح(
 تـا  پـذیرفت  نخواهد سوگند، )فداها جعلت( مادرش غربت و پاکى به ببخشند، او به
 رسیده میراث به مؤسّسه در هم آن تعالى اهللا حفظه او عام نائب نمایندگى به رسد چه
 تاریخى، مرد عنوان به »پالونى محمّدرضا« معرّفى بهاى به هک »زاده مصباح« سناتور از

 » !االبصار اولى یا فاعتبروا!« شمرد مى جاودان و تاریخى را خود مصاحبه
 :نویسم مى دیگر بار نوشتم، بار  ـ یک3

 چـشم  بـه  »شـریعتمدارى  حـسین « نـام  آن پایـان  در کـه  اى مقالـه  ازمطالعه پس    
 فصل چهار مطالعه فرصت تنها که بود این شد، روشن برایم که اى نکته اوّلین خورد، مى

 و .است بوده کتاب صفحات ربع حداکثر یعنى آن فصل یازده مجموع از کتاب نخست
 قـرار  خود مواضع اعالم نگارش دستاویز را بنده کتاب چهارم یک تنها »شریعتمدارى«

 .است داده
 عجیـب  خـاصّ  افـراد  از کـه  اى جانانـه  دفـاع  وجـود  بـا  » !شریعتمدارى«  ـ جناب4

 بوده گریزان خود عملکرد تاریخ و سوابق دقیق بیان از "معموال شما مانند که اى السّابقه
 صـالحى  مـرد  المحکـى  علـى  کـه  »ها خوئینى موسوى« ازجمله پردازند، مى حواشى به و

 انقالب بعدا خلق مجاهدین جزو قضا بر دست شما همانند که» ( نبوى بهزاد« است،
 از یکـى  تنهـا  خویـشاوندى،  و قرابـت  گویا که »تهرانى قنبرى خسرو« و )اند گردیده
 از هیچیک از دفاع پى در یادداشت این در:« اید نوشته باشد، ایشان از شما دفاع دالیل

 با »نیستیم« فعل بودن جمع آنکه ضمن !یاللعجب. »نیستیم ...شده یاد شخصیّتهاى
 !است ضتعار در »شریعتمدارى حسین« مفرد امضاى

 دربـاره  کـه  اسـت  کتـاب  نخست فصل نام هشتم هاشمى:« بیدید فرموده  ـ فرمایش5
   .دارد ادّعایى چنین شما جز کسى چه!]» ؟[است شده نوشته »نبوى بهزاد« آقاى

  
  
  



  204

  
  

 که کند بندى جمع بخواهد کسى اگر کنم مى عرض کتاب نویسنده عنوان به بنده حدّاقل
 هـم  فـصل  انتخـابى  عنـوان  از کـه  آنگونـه  است، دهش نوشته نفر یک درباره فصل آن

 سـاواک  هشتم اداره رئیس »هاشمى منوچهر]« ستمشاهى[تیمسار نفر یک آن آید، برمى
  .است صلیبى جنگهاى دراکول کنت نواده انگلستان ملکه نشاندار نوکر)جاسوسى ضدّ(

 فـصل  نایـ  در:« شـده  نوشـته  ادامه در که است برانگیز سؤال بسیار بنده براى    
 از نامى اسناد این از هیچیک در آنکه بى شد، ارائه ساواک هشتم اداره اسناد از انبوهى

 اسـت،  ارتبـاطى  چنـین  مؤیّـد  که اسنادى به شما مگر .»باشد میان در »نبوى بهزاد«
 دارید؟ دسترسى

 ردیـف  کـه  شـود  مـى  مطرح جدّى پرسش این دیگر بار بنابراین :«... اید  ـ نوشته 6
  »چیست؟ براى سنادا این کردن
 در منافقـات  و منافقین همه بر لعن از پس شما، [!]جدى پرسش به پاسخ در    
 اسـناد،  ایـن  کـردن  ردیف با ام کرده سعى کتاب در بگویم باید انگلیس؛ ارباب خدمت
 راهنمایى هم مرا دانى مى بهتر را آنها جواب تو گر بیابم، سؤاالت این به مناسبى پاسخ
 :کن

 خطـر :« نوشت صراحتا خود نامه وصیّت در) »ره(الجوردى شهید« چرا - الف    
 تـو  خـدایا  ...اسـت  خلـق  منافقین خطر از زیادتر مراتب به ]انقالب منافقین[ اینان

 گونه به التقاط که همانها را انقالب منافقین خطر مختلف عناوین به بار چندین شاهدى
 هـم  ...کـرده  پـر  را ورشـان با و ذهـن  همـه  و را وجودشـان  سراسـر  خلـق  منافقین

 ...»نشینند مى سوگشان به هم و کشند مى را »باهنر« و »رجایى«
 و ترس با ما عصر نامه هفته103شماره   در »کاشى حجّاریان سعید« چرا - ب    

 از جـدا  را خـود  کـذب  و نکردنـى  بـاور  ادّعـایى  در وارده، هاى نامه عنوان تحت لرز
 کند مى معرّفى نشریّه آن با متعارض رأى داراى انخوانندگ از یکى و ما عصر مجموعه

   این ورطه به »الجوردى شهید« مثل اى ارزنده نیروى چرا:« بنویسد گستاخانه تا
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 ...»افتد مى وارونه شناسى دشمن
 روشنفکر یا »مظفّرى سعید« برادر یا »کاشى حجّاریان سعید« آقاى همین - ج    

 ]بخوانید انگلیسى» [ بریدى مستر« خودش قول به یا »پور صالح جهانگیر« دگراندیش
 کـه  داد انجـام  »کشمیرى مسعود« امر به را کارهایى چه نوژه کودتاى ضدّ جریان در

 است؟ گریزان آن به اشاره از حتّى اکنون
 هاشـمى  مـرتبطین  از»آبـادى  نجف امید …ا فتح« همراه به که »قربانیفر منوچهر« د    
 در را کـشورمان  خاک به آمریکا نظامى تجاوز هماهنگى از اى عمده وبخش بود هشتم
 خارج ایران از جریان، افشاى و عملیّات شکست با داد، انجام طبس مانده عقیم بحث
 نقاب کودتاى اصلى شاخه سر سه از یکى عنوان به بعد هفته چند مجدّدا چطور شد؛
 با و شد؟ دار عهده را کودتا پول و منفجره موادّ سالحها، تهیّه ،») نوژه شهید« پایگاه(

 چنـین  چگونـه  شد؟ خارج کشور از مجدّدا افشاء از پس روزها چگونه کودتا شکست
 تـیم  وزیـرى،  نخـست  تحقیقـات  و اطّالعـات  دفتـر  اعـضاى  با ارتباط طریق از عنصرى
 آورد؟ تهران به را ...و »نیر امیرام» - «  فارلین مک« اسرائیلى آمریکایى
 مجلـس [کـارگزاران  فراکـسیون  فعلى رئیس» ( بهرمانى شمىها على« نقش - ه    
 اسـالمى  جمهـورى  فعلـى  سـفیر » ( نژاد )مهدى(وردى فریدون« ،]) اسالمى شوراى
 )وزارتخارجـه  کنـسولى  معاونـت » ( آبـادى  نجـف  هادى على محمّد« ،)چین در ایران

 قابـل  غیـر  اسـناد  با مطابق اسرائیلى و آمریکایى عناصر با جلسات برگزارى در ...و
 داشت؟ سازماندهى و دیدگاه نوع چه در ریشه شده، افشا انکار

 ملّى امنیّت درشوراى شده طرّاحى ایران، ابتکار به موسوم اطّالعاتى عملیّات - و    
 توسّـط  ایـران  در »منتظـرى  حسینعلى« شدن آورده کار روى از حمایت جهت آمریکا،
 گردید؟ تعقیب ایران در جاسوسى هاى شبکه و عناصر کدام

 پرونـده  هـوایى  نیـروى  در عملکـردش  زمـان  در کـه  »کشمیرى مسعود - « ز    
   به افرادى چه حمایت با داشت، را ارتش مستشارى در سیا اسناد سرقت جدّى حفاظتى
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 آن نظیـر  مـوارد  و خاصّ مورد این در »نبوى بهزاد« چرا یافت؟ انتقال وزیرى نخست
 آیـا  بود؟ »خمینى امام« حضرت مکالمات شنود دنبال به چرا داند؟ نمى محرم را مردم
 شد؟ موفّق
 بیژن« ،»کاشى حجّاریان سعید« ،»سازگارا محسن محمّد« مثل افرادى نقش - ح    
 و اطّالعـات  دفتر مرتبطین و عناصر از دیگر اى وپاره »تهرانى قنبرى خسرو« ،»تاجیک

 عامل از!»کشمیرى شهید« عنوان تحت تابوتى کردن درست در وزیرى نخست تحقیقات
 بود؟ چه دقیقا انفجار، اصلى
 بـه  حـضرات  دیـدگاه  از امـام  حضرت محکم احکام از بسیارى در چطور – ط    

 عـدم  در ولـو  کرد، تجدیدنظر باید ضرورتها و زمان گذشت به بنا امام، خطّ اصطالح
 بحـث  در امّا ،- امثاله على و علیه ...ا لعنه » - مرتد رشدى سلمان« حکم اجراى
 یعنى پرونده کلیدى عامل خودکشى بدلیل هم آن که »- مظلوم رجایى« ترور پرونده

 معروف »قدیرى جواد« گلستان و گرمابه رفیق »اکبرى« مستعار نام با »محمّدى تقى«
 شـدید  فـشارهاى  بـا  و »مظفّـرى « به ملقّب »کاشى حجّاریان سعید« و »مدرّسى« به

 شـهید « رفقـاى  شعارهاى سرلوحه شد، مختومه تحمیلى جنگ خاصّ شرایط و سیاسى
 !باشد؟ امام حضرت از شده نقل جمله الحجّۀ، قیام حتّى »!کشمیرى
   - …  ى    

 و انتشار از پس بالفاصله ها روزنامه برخى حتّى و اینترنتى سایتهاى از بسیارى  ـ در 7
 مرکز به را تابک و بنده دار، سازماندهى و شده هدایت نظر به خطّى بنده، کتاب توزیع
 مـورد  ریـشه  .کنـد  مى و کرده منتسب »حسینیان« آقاى جناب و اسالمى انقالب اسناد
 کتاب غیرقانونى، شنودهاى و ها مراقبت ها، تعقیب انجام دلیل به "احتماال خط این استناد
 قتلهـاى  مـسأله  بررسـى  جهـت  پـیش،  ماههـا  بـود  قرار که اى پروژه با را اشباح شنود

 و حقیقـت  کـشف  تشنه محقّقى عنوان به آن به مربوط مسائل و1377سال   مشکوک
   .گرفت اشتباه دهم، انجام اسالمى انقالب اسناد مرکز با داد قرار طرف
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 چنـد  الزم حـال  عین در و آمیز مخاطره مفصّل، نسبتا تحقیقات انجام وجود با که چرا
 بنـدى  جمـع  ایـن  بـه  ع،موضو خاصّ هاى پیچیدگى دلیل به بنده، توسّط مقطع آن ماهه

 انحرافات در چه و قتلها قضیه اصل در چه فجایع آن یابى ریشه براى که بودم رسیده
 ،») موسـوى »(«کاظمى مصطفى« باند جرائم اتّهامات به رسیدگى مسیر در آمده پیش

 امکـان  دلیـل  بـه  بـاز  کـه  اسـت  الزم کـاملترى  و جـدّیتر  پژوهـشهاى  و تحقیقـات 
 تکلیف شرع، به مقیّد غیر و طلب فرصت هاى دیدگاه وجود و دشمنان هاى سوءاستفاده

 نگارش عدم جهت اسناد مرکز از عذرخواهى و مباحث آن ماندن مسکوت در را خود
 .دانستم آن نشر و نهایى
 طرح در» !شریعتمدارى حسین« برادر شما که بود الزم حیث این از مقدّمه این    
 خور در که کند مى خطور ذهن به که الىسؤ:« آوردید خود مقاله ششم عنوان مطالب
 اطّالعاتى و جاسوسى شبکه یعنى زیتون شبکه در که است این سؤال آن و است توجّه
 و اصـلى  نقـش  ،»عالیخـانى  مـسعود « نـام  به شخصى طاغوت، دوران ایران در موساد

 کلمـات  حتّـى  آید مى نظر به که دارد وجود عبارتى ادامه در .»است داشته اى برجسته
 با برخورد از پس که است اى آلوده و مالیخولیانى کثیف، جزوه از بخشى به مستند نآ

 نامـه  شب عنوان با مشکوک قتلهاى به رسیدگى پرونده در آمده پیش انحرافات برخى
 قضایى سیستم که گرفت قرار اینترنتى سایتهاى برخى در و شد منتشر اى صفحه هشتاد
 اگر - موجود اسناد مطابق که آنجا تا:« نمود ىجدّ برخورد توزیع جریان آن با کشور
 مرکزیّت کرد، مى شکار همکارى براى را فردى ایران، در اسرائیل سفارت اطّالعاتى افسر

 را شـده  معرّفـى  همکار این »عالیخانى مسعود« تأیید بدون اشغالى فلسطین در موساد
 ...»و پذیرفت نمى

 شبکه به مربوط اسناد از که کسانى:« اید آورده ادامه در » !شریعتمدارى« جناب    
 آنچـه  ولـى  دارنـد،  اطّالع »عالیخانى مسعود« کلیدى نقش از خوبى به باخبرند زیتون
   !] ؟[انبوه میان در اشباح شنود کتاب محترم نویسنده چرا اینکه است برانگیز سؤال
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 عمـوى  »یخـانى عال مـسعود « بـه  اى اشـاره  کمتـرین  داده ارائه فصل این در که اسنادى
 بازداشـت  در اکنون هم که است اى زنجیره قتلهاى متّهمان از یکى ،»عالیخانى مهرداد«
 .»است کرده مى  فعّالیّت »صادق« مستعار نام با و برد مى سر به

 » !حسین« برادر    
 که دهد مى نتیجه داشت، دشمنى خدا دین و خدا با کسى عموى اگر آیا - الف    

 عناصر اعتبار هم به آن او، از اسرارى افشاى و است دشمن خدا دین و خدا با هم او
 تان دیرینه اعتمادو همراهان وهمکاران مورد ازدوستان اینکه ولو قضایى الزم صالحیّت فاقد

 احمد» (« نیاکان احمد«،») باوند على» («بابایى مجتبى« ،»قوام مهدى« مثل باشند،
 کـه  جایى در هم آن ...و») کنگورى اسىعبّ» (« آزاده جواد« حتّى یا ») شیخها
 صـحیح،  دانیـد،  مـى  رهبـرى  مقـام  نـام  تحـت  را کیهـان  مؤسّـسه  سرپرستى حقوق شما

 است؟ هنر و جوانمردانه
 دارد قرار قتل به متّهم جایگاه در حدّاقل یا شده جنایتى مرتکب کسى اگر - ب    

 فـرض  بـا  )گیرد رارق رسیدگى مورد قضایى سیستم توسّط باید مى خود جاى در که(
 ایـن  با ...گردد؟ مى موساد شبکه در عضویّت به محکوم زیتون در عمویش عضویّت
 )ص(اهللا رسـول  حضرت عموى براى فرضا جوابى چه ،!اسرار داناى حضرت استدالل؛

 داشت؟ خواهى شود، مى اشاره او تباهى و جهل به علنا قرآن در حتّى که
 !اید شناخته نمى اورا اصال شما که قتلها پرونده متّهم »عالیخانى مهرداد - «  ج    

 عمـو  یـک  فقـط  اسـت،  کرده مى فعّالیّت »صادق« مستعار نام با که دهید مى توضیح و
 ادّعاى مورد »مسعود.« کرد فوت64سال   حوالى که »جعفر على« نام به است داشته

 اختالف وداراى ستا»امیرعالیخانى« فامیلى داراى »عابدین« فرزند دوستانت، و جنابعالى
 .است »مهرداد« با خانوادگى نام در حتّى

   به اید، شناخته نمى را نامى »عالیخانى« اصال که »شریعتمدارى« آقاى شود مى - د    
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 به خود مؤسّسه در1375سال   در که »براهنى رضا« نامه که بدهید جواب سؤال این
 بـه  شـروع  کـه  آلمـانى  »گوسـت  سنـی « به تقدیم جاى به چگونه پرداختید، آن نشر

 در چند هر( کشور داخل در ]نویسندگان کانون الحال معلوم[ عناصر برخى سازماندهى
 شما دست به بود، نموده )دیپلماتیک مصونیّت بدون و وزارتخارجه شده غیرثبت ویالى
 رسید؟
 توبه تا کردید مى کار …و »روحانى حسین« و »طبرى احسان« با که شما – ه    

 لطف شود مى اید، نکرده استفاده هم مستعار اسم از آنان مقابل در حتّى گویید مى و ندکن
  منتـشر 11/2/1368دوشنبه  کیهان روزنامه در»ابوالفضل«نام با که اى مقاله بگوئید کنید

 آقـاى  طـرف  از هیـأتى  :گفـت  »] طبـرى :«[« اسـت؟  نوشـته  کـسى  چـه  را شـده 
 بـراى  تـوانم  مى که گفتند مى ایشان قول از و بود آمده عیادتم به »موسوى میرحسین«

 »ابوالفـضل  آقا« یعنى[ گفتم ...شوم اعزام باشم، مایل خودم که کجا هر به معالجه
 سـرم » ...باشم شما میان در خواهد مى دلم:« گفت دارید؟ نظرى چه شما:] گفت

 نیـز  دربـرا  آن نبیند، را اشکم تا برگرداندم بود، اطاق در که دیگرى برادر سوى به را
 چـشمانش  بـه  کـه  را اشـکى  قطرات ومخفیانه بود برگردانده پنجره طرف به را سرش
 ...»کرد مى پاک بود، دویده
 را عمـومى  افکـار  کیهـان  مؤسّـسه  مسئول عنوان به شود مى »شریعتمدارى« آقاى    
 کـسى  چه اطاق در حاضر دیگر برادر بپرسد و بیابد را »ابوالفضل« آقا تا دهید یارى
 اطاق از آب آوردن براى پرستار حالیکه ودر خواست آب »طبرى احسان«...« بود؟
 میـل  علیـرغم  لـذا  .باشد طوالنى نبایستى بیمار مالقات که آمد یادم به رفت مى بیرون
 و ...داد رضـایت  رفتنم به زود، به زود دیدار امید به واو کردم خداحافظى ام باطنى
 .باد او بر تعالى و تبارک خداوند مغفرت و رحمت ...نیفتاد اتفاق هرگز بعدى دیدار

 »...»ابوالفضل«
   رویارویى مباحثه، مناظره، هرگونه انجام آماده کلماتم آخرین عنوان  ـ به8
  
  
  



  210

  
  

 جهـت  در دیگـر  مکـان  هـر  چـه  و تـو  مسئولیّت تحت مطبوعه سطح در چه مستقیم
 .هـستم  نقالبـت ا از بعـد  و قبـل  سوابق یا و قتلها در مطروحه مسائل شدن تر روشن
 .تو دوستان یا و تو از آمادگى اعالم
 - الفرج لولیّک عجل                                                                          اللهم    

 »گلپور رضا                                               « 
                                                  

 28/12/81  
 گردهمـایى  در حاضـر  دانشجویان پرسشهاى به »شریعتمدارى حسین« پاسخهاى از ∗ 
 : آبعلى- 1382مرداد   - والیت طرح
 عـرض  سـالم  هـم  بنده - سالم عرض ضمن که اند فرموده »:] ... شریعتمدارى[«
 آن مطالـب  کـذب  و صـدق  و »گلپور« آقاى اشباح شنود کتاب مورد در لطفا کنم مى
 .بفرمایید وضیحاتىت

 عـرض  فقـط  ولى باشم نداشته بحثى زمینه این در که دهم مى ترجیح بیشتر من    
 یک داشتیم کیهان در یادداشتى یک موقع ماهمان چون، کردید سؤال که حاال که کنم مى

 کـه  چیـزى  یه این ما منظور !ستون شش یعنى .بود هم ستونى شش اتّفاقا یادداشت
  [...] .نگاه با یعنى زعم به ظاهرى ستون تا شش ه،دیگ ستونِ دو آید مى

 تعریـضى  یادداشت اون در ایشون خود به!] ؟[ما که هستش این واقعیّت ببینید    
 بچّـه  دانـیم  مـى  کـه  آنجـایى  تا .دقیق شناسیم نمى را خودش که هستیم معتقد نداشتیم
 مطالـب  هـم  البشمط اتّفاقا .فرستاده مطلب کیهان براى هم!] ؟[بار دو یکى .خوبیه
 ...بوده خوبى
 نکـات  ایـن  که نکته تا منتهىچند .داده ارائه هم خوبى اسناد هم کتاب این در    
 بدون بودکه این داشتیم ما که برداشتى .پرداختیم آن به ما و بود کننده نگران ما براى
   که ممن معتقد .بشویم نویسنده متعرّض خود بخواهیم اینکه بدون کنم عرض مى باز اینکه
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 نهایتـا  کتـاب  ایـن  که هستش این بنده برداشت .خورده فریب نویسنده خود "احتماال
 دلیلم .شما خدمت من االن نگفتیم چیزمون اون توى را این البتّه!] ؟» [امامِ« علیه
 اش نمونه چند کردیم مطرح را موردش چند ما اینکه مورد در ”اوّال ببینید .گم مى هم
 فکر من .بود خروار از مشتى فقط نمونه چند این .یادداشت اون در کردیم مطرح را

 جمله از جریانات از برخى با کیهان، اندازه به جریانى هیچ .این از کدوم هیچ کنم نمى
 بهـزاد « آقاى با و »ها خوئینى« آقاى و سالم ]ى روزنامه[ با جمله از برم مى نام حاال
 ادّعـا  توانـد  نمـى  کس هیچ!] ؟[بوده درگیر اینها و ]انقالب منافقین[سازمان و »نبوى
 بـا  اش شناسـنامه  نگـار  روزنامـه  اینکه بخاطر .بوده درگیر اینها با ازکیهان بیشتر که کند

 [...]هامون هـست دیگـه   روزنامه اون تو ادّعایمان .بکنیم ادّعایى ما اگر یعنى خودشه
 .تونه نمى کس هیچ

 از کردند دفاع که گفتند مى بعدا ایشون بتّهال و شدیم چیز یکدفعه ما چرا بنابراین    
 فرض ”مثال ببینید!] ؟[گرفتیم نشنیده ما حاال منتهى .بود آور تعجّب که فالن و فالن
 مـورد  در »هـا  خوئینى« آقاى مورد در ”مثال گویم مى را اش نمونه یک در ایشون کنید
 »ها خوئینى« آقاى که!] ؟[کنند مى اصرار ایشون اسناد ایشون »ها خوئینى موسوى« آقاى
 خـب  .شـده  التّحصیل فارغ مسکو لومومباى پاتریس دانشگاه در و هست ب گ ک عضو

 سند برگه یک سند، یک مورد این در .خارجى نشریّات و ها روزنامه تمام ]؟[سندتون
 کـه  هست موقعى دقیقا این هست؟ موقع چه .هاست خارجى نظر همه .شود نمى ارائه
 النـه  کـه  هـست  مـوقعى  دقیقـا  گوینـد  مـى  را این موقع چه ها خارجى اون سندها اون

 که اینند نگران ها آمریکایى ]لکاذبون المنافقین ان یشهد واهللا !؟[شده تسخیر جاسوسى
 بنابراین .بیفتد دیگه اسالمى کشورهاى اسالمى، دیگه کشورهاى از بعضى در اتّفاق این

 هـم  »امـام .« دیگه بود کرده کیدتأ هم »امام« چون کار این بگویند که دارند اصرار
 دوّم انقالب .دوّم انقالب از بزرگتر انقالبى بودند فرموده بودند کرده تأیید را کار این

   مرحوم بنابراین .بودند کرده یاد ازش
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 .بودند کرده تأیید همه یعنى بودند کرده تأیید خبرگان مجلس تو »بهشتى  شهید«

 بیفتـد  اتّفاق همین هم دیگه اسالمى کشورهاى توى که اینند نگران ها آمریکایى     
 اسـالمى  کار،کار این گفتند آمدند بنابراین .مسلمونها توسّط بشه تسخیر شون سفارتخونه

 در »هـا  خـوئینى « آقاى داده انجام ب گ ک را کار این هست ب گ ک مال این .نیست
 را اطّالعـات  نهمـی  بعـد  بوده ب گ ک طرح .بوده ب گ ک دستور این و بوده رأسش
 آورده ایـشون  .نیـست  دیگـه  جـاى  از نمونه یک ها خارجى از هم فقط آورده ایشون
 ب گ ک مـأمور  »هـا  خـوئینى « آقـاى  بنابراین این براساس!] ؟[گه مى بعد کرده ردیف
 یعنـى  داره »امـام « حضرت از حکم تا سه »ها خوئینى« آقاى اینکه از بگذریم .است
 .دیگه طور همین دیگه!] . ؟[اشتهگذ کاله هم » امام«سر ب گ ک

 کـه  اسـت  این آن و بود این کرد نگران را ما که اونى اینه دیگه نکته وانگهى    
 مـالک  خـارجى  هـاى  رسانه ادّعاهاى و اظهارات این سند، این که باشد قرار اگر خب
 حدّ و عدیده موارد در به و این از بیشتر خیلى خارجى خالى، هاى رسانه همین باشه
 هـا  انگلیـسى "اصـال  را »امـام « حضرت که کردند تاکید نکته این روى اى گسترده یاربس

 را مـا  که اونى .اونه از تر فراون خیلى .دیگه فراونه اینها ...حضرتِ اینکه .آوردند
 خـب  گفتـیم  اینکـه  یکى ازجمله است نمونه تا چند کنم مى عرض ازجمله کرد نگران
 ى؟چ بنویسه رو این بیاد یکى اگر فردا

 بخـش؛  همـین  انتهـاى  بخش همین انتهاى بیاییم حاال بگذریم اینها همه از حاال    
 تحقیقـات  اى کتابخانـه  تحقیقـات  گه مى این گه مى داره بخشى یک گه مى نویسنده آقاى

 تحقیق این توى…[…]بیشترهِ اعتبارش بنابراین اینها .کرده تحقیق مؤلّف خود که اسنادى
 به قزوین در1320سال   در »ها خوئینى« آقاى .ها بخش همین انتهاى گه مى چى ببینید
 دبیرستانشان تحصیالت چِ و درسال هزاروسیصد بله و سیصد و هزار سال در آمد دنیا
سـال    در شـد  علمیّـه  حـوزه  وارد1340سـال    در بـود  جـا  فـالن  جـا  فـالن  در را

 چهل و دسیص و هزار سال در و سیصد و هزار سال در شد دستگیر بعد حاال1345
   و
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 مجدّدا بود اونجا که مدّتى از بعد .رفت »امام« حضرت خدمت اشرف نجف به پنج
 بعد .تحقیقاتشونه اینها ببینید .شد آزاد زندان از بعد بود زندان مدّتى برگشت، ایران به
 این بیاید شهر شمال شهرهِ شمال [...]اینقدر که فالن مسجد در شد آزاد زندان از

 حـضرت  کـه  وقتى بعدا بود جماعت امام به شهر شمال مساجد از [...]بگیم ورى
 کـى  پـس  .برگشت »امام« حضرت همراه و رفت پاریس به رفتند پاریس به »امام«

 و کنـد  مى نگران کردم عرض را ما که چیزى اون ببینید بود؟ لومومبا پاتریس دانشگاه
 حـاال  دیگـه  نمونـه  یـک  .اینـه  اش نمونه یک درکاره فریبى "احتماال که هستیم معتقد
 یادداشـت  یادداشـتمون  اون تـو  مـا  کنم نمى اش طوالنى زیاد دیگه من البتّه که اش دیگه

 اینهـا  کـردم  عـرض  است کننده نگران که اونى کردیم اشاره هایى نمونه به بود مفصّلى
 فقط البتّه .باشند کرده را کار این فریب به کسانى ممکنه کردم عرض که اونى هستش

 هست هم ممکن باشه کرده اشتباه خودش یکى هست هم ممکن ها، داره امکان گم مى
 .باشد خورده را دیگران فریب
 تـوى !] کـرد  رحم خدا[ خواهم نمى فقط نه نویسنده خود علیه من معتقدم من    

 حالتى چنین کتاب این اینکه ولى بگم چیزى دونم نمى مجاز را خودم شرعا جمع این
 دهد مى نشون شواهدى بوده کار در فریبى "احتماال اینکه و گم ىم جرأت با را داره را
 بچـه  بـین  در را کتـابى  بخواهیـد  اگـر  شـما  "مـثال  بـوده  درکـار  فریبـى  "احتماال که

 کـه  بزنیـد  حـرف  کـسانى  علیـه  کـه  هـستش  این قدم اوّلین بیندازید جا ها اللهى حزب
 دفعـه  یـک  فـردا  بعد [...]دارند حساسیّت آنها به نسبت ها اللّهى حزب بچه "معموال
 در چیزى یک کنید فرض"مثال یکدفعه فردا اومدها مى در حتما گم نمى ناخواسته خداى

 "اصـال  یعنـى  و اینجـورى  هـم  یکـى  اون و اینجورى هم »امام« حضرت که اومد مى
 ایـن  بـه  ]پنـدارد  خود کیش به را همه کافر که افتادم مثل این یاد به. [دیگه فاتحه
 .بگذریم شکل

 ]نامفهوم: ...دانشجویان از یکى السؤ[
 .کنه نمى فرقى من نظر از .بفرمایید بله» :]  شریعتمدارى[«
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 ]نامفهوم : ...سؤال[

 که شد خوب همون .ازتون ممنون خیلى .خوبیه نکته .ببینید » :] شریعتمدارى[« 
 را اسنادى ایشون که فرمایند مى بزرگوارمون خواهر .موضوع نماند که گفتید هم شفاهى
 چـرا  شـما  کـه  هستش این بعدى نکته گن مى هم بعدش و نکرده قضاوت ولى آورده
 سؤال؟ طور، همین دیگه؟ درسته نزدید؟ را اش جوابیّه

 ]نامفهوم : ...سؤال[
 امّا .کردم عرض که دالیلى این به باشند داده فریب ممکنه که کردم عرض من    

 هم اون اى مسأله یک مورد که وقتى شما ار،بزرگو خواهر ببینید موضوع اون مورد در
 را سـندها  همـه  باید کند قضاوت خواننده خودِ گید مى و آورید مى سند اهمّیّت این با

 هـست  ایـن  منظورتون بیاورید گزینشى را اسناد از [!]تعدادى یک فقط اگر .بیاورید
 ایـن  در "مثال گذاشتید پایش پیش شما که برود راهى همان به فقط شما مخاطب که

 بـود،  االن که اى نمونه این در آوردیم را »ها خوئینى« آقاى اسم هم حاال که اى نمونه
 از امیرالحـاجى  حکـم  داشـت  را »امـام « حـضرتِ  حکم ایشون که گفتند مى باید خب

 حضرتِ از داشت کشور کلّ دادستان کشور، کلّ دادستانى حکم .داشت »امام« حضرت
 مبـارز  روحانیون مجمع "مثال عضو بود فالن .و و، و، داشت را فالن احکام ،»امام«

 ایـشون  کـه  هست این فقط .نیست کدوم هیچ اینها بود این اش مبارزاتى سابقه و بود
 خـارجى  محفـل  فـالن  است ب گ ک عضو گفته فالن روزنامه فالن بوده ب گ ک عضو
 وقتى االخرهب گزینش ببینید خونده، درس لومومبا پاتریس دانشگاه در ایشون است گفته
 .بیایید طرف همه از که اینه اش الزمه .نویسید مى مستند .بنویسید مستند شما

 اینکه بخاطر .بنویسم را جواب بودم مشتاق خیلى خودم من جواب مورد در امّا    
 علّتهـاى  بـه  بنا متأسّفانه ولى .بشه زده باید حرف خیى رسید مى نظر به حرفهاى من
   یعنى تونستم نمى من که بود گفته چیزهایى دیگه دّهع یک علیه اینکه "اوّال
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 ملـزم  را ما باید دادستانى شد ارجاع دادستانى به که هم وقتى .کنیم چیز تونستیم نمى
 حـضرت  مـثال  کـه  بـود  ایـن  برداشتشون هم اونها .نکردند چیز هم اونها ولى .بکند
 مطـرح  اونهـا  .بگـم  را اینها نباید من که داشتند را برداشت همین هم اونها رو»امام«

 جهـت  این در موضوعى نخواسته خداى اینکه و را »امام« حضرت "مثال .بکنند باید
 حرفهاى ما کردم عرض اینکه دیگر و بود همین نظرشون هم اونها و هست پیش در

 کـسى  اگـر  "مـثال  ببینیـد  "مثال بگم را اش نمونه یک من ازجمله داشتیم اى دیگه زیاد
 زمـان  ایرانِ در جاسوسیه شبکه زیتون شبکه .جاسوسیه شبکه یک زیتون شبکه پرونده
 »عالیخانى مسعود« ،»عالیخانى مسعود« نام به بود شخصى شبکه این رئیس .طاغوت
 .اونهاسـت  عموهـاى  پـسر  .چیـزِ  وزراى و اقتصاد وزیر که هایى«عالیخانى« آن فامیل
 زیتـون  شبکه .شد هم شرمنت که هست ساواک اسناد توى که طورى اون زیتون شبکه
 کـه  بـود  اى گونه به جایگاهش »عالیخانى مسعود« اگر که بود اى گونه به زیتون شبکه
 به جاسوس عنوان به کردند مى معرّفى موساد به را کسى ایران هاى یهودى از بعضى اگر

 تأییـد  »عالیخـانى  مـسعود « اینکـه  مگر پذیرفت، نمى موساد کند، عضوگیرى منبع عنوان
 خـورد  مـى  اینها به قدمها اوّلین کند مى باز را زیتون شبکه پرونده که کسى بخ .کند
 تأکیـد  مـن  بـاز  ولى بوده قصدى بگوییم خواهیم نمى .نیست اسم اونها از هیچى ولى
 .ناقصه این که کنم عرض خواهم مى ولى بوده عمدى و قصد بگم خواهم نمى کنم مى

 خیلـى  مـسأله  زیتـون  شبکه مخصوصا نىکسا اطّالعات حدّاقل ناقصه این حدّاقل    
 البّته فعّالهِ درون در هم هنوز موساد یعنى زیتون شبکه هم هنوز معتقدم من .حسّاسیه

 اونهـا  بـا  سـاواک  موقع اون چون .پوشش اون تحت نه زیتون شبکه عنوان تحت نه
 موارد از بعضى در ساواک شدّت به که هستش ساواک اسناد در اینها حتّى .بود همراه
 از دادنـد  مـى  اطّـالع  بهش باال مراکز از بعد رفت مى جاهایى یک به یعنى .بود نگران
   هر به بود اینها عمدتا .نرو کردى پیدا که سرنخى فالن "مثال دنبال دیگه بعد به اینجا
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 در هم دیگرى فراوان اسناد کتاب که بشه نوشته کتابى اینکه کنم مى عرض من باز حال
 منتهى ندارد اش همه به اسناد اون به تعریضى کسى کردم عرض که دهش آورى جمع آن
 حال هر به باشه اشتباه تونه مى بشه اشکال تونه مى موضوعات این هست موضوعات این
 غیرمستقیم طور به احیانا تونه مى .باشد اشتباه تونه مى بگیم، خواهیم نمى ما وجه هیچ به

 بـه  نـسبت  اینکـه  بـدون  مـن  اینکـه  بـدون  مکن مى عرض باز اینکه بدون .باشه فریب
 هـم  جـا  همـه  گفتیم هم اونجا ما را این باشیم داشته نظرى ناخواسته خداى نویسنده

 ....نویسنده به نسبت نخواسته خداى که نیست این هم قصدمون گیم مى
 ]نامفهوم ...دانشجو سؤال[

 اسـم  شـون  زا کتـاب  اون توى که افرادى اون چرا گن مى بله »:] شریعتمدارى[« 
 .بـوده  همـین  اوّل از روشـشان  اینها از بعضى ببینید نکردند؟ شکایت کدوم هیچ برده
 تعـریض  نخواسـته  خـداى  است ممکن بگم را اینها بَدِ من حاال که کنید فرض "مثال
 شـده  ازشـون  چیزهـا  خیلى ببینید شما .دونند نمى شکایت حدّ در "اصال بعضى .بشه
 شـکایت  هـم  کدومشان هیچ که شده زده حرف اینقدر اونها از بعضى مورد در "مثال

 گرفتنـد  را کتاب انتشار جلوى که اونهایى احیانا شاید دونم نمى من دیگه حاال نکردند
 بلـه  ]نامفهوم ...دانشجو آمیز اعتراض صداى[ نگرفت را جلویش که ارشاد دونید مى

 این گرفتند را کتاب انتشار جلوى که اونهایى شاید بودند هم دیگرى کسان البّته شاید
 چه کردم عرض من که طور همون بهرحال چون داشتند را نظر این هم اونها را نظر

 اینکـه  بخـاطر  درنیایـد؟  کتابهـا  ایـن  از »امـام « علیه فردا که هست این براى پاسخى
 اش همه که شه نمى دلیل بگیرند ممکنه ها خیلى را چیزها خیلى جلوى دیگه اینه بهرحال

 ...که باشه بد
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 » :شریعتمدارى حسین«شکایت از پرونده پیرامون قضائیّه به رئیس قوّه نامه محقّق   متن∗

 الّرحیم الّرحمن اللّه                                  بسم    
 اعوانه و انصاره من اجعلنا و الفرج لولیّک عجّل اللهم 
 »شاهرودى هاشمى اهللا آیت« حضرت 
 قضائیّه ى قوّه ممحتر ریاست 
 .نظام صدّیق کارگزاران دیگر و جنابعالى به نباشید خسته عرض و سالم با 

 بایگانى دستور صدور با که خدا کوچک ى بنده این حقّ تضییع نبود اگر بسا چه    
 شـنود  کتـاب  ى نویسنده و پژوهشگر» ( گلپورچمرکوهى رضا« اینجانب شکایت شدن
 اصـغر  علـى « توسّط )کیهان روزنامه مسئول مدیر» ( شریعتمدارى حسین« از )اشباح

 نبـود  اگـر  و پـذیرفت  صـورت  دولـت  کارکنـان  قـضایى  مجتمع وقت معاون »تشکّرى
 و تحقّـق  عرصه در رهبرى معظّم مقام منصوب که حضرتعالى قانونى و الهى مسئولیّت

 .گشتم نمى اوقات مصدّع باشید؛ مى اسالمى قضاى ى اقامه
  :باشم مى پرونده توجّه قانونى به این و رسیدگى خواستار تشکّر، ضمن بابت این از    
 16/11/1381چهارشنبه   ونیز8/11/1381درروزهاى سه شنبه  »شریعتمدارى حسین« 

 که بود ساخته منتشر اکاذیب و افترا توهین، نادرست، فرضهاى پیش بر مشتملّ مطالبى
 قانونى، درمهلت ایران اسالمى ورىجمه مطبوعات قانون23ى   مادّه طبق مورد دو هر در

 آتـى  شماره دو از یکى در تا کردم ارسال روزنامه مرکزى دفتر به را خود هاى جوابیّه
 .گردد منتشر
 ى جوابیّه وصول اززمان  روز8و   اوّل ى جوابیّه وصول زمان از روز20گذشت   با    

 انتـشار  از مطبوعات، نونقا23ى   مادّه خالف بر »شریعتمدارى« کیهان، مؤسّسه به دوّم
   در خود شکایت رسمى اعالم با پایه این بر و ورزید خوددارى هایم جوابیّه
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 جـرائم  بـه  رسـیدگى  مـسئول ( دولـت  کارکنان قضایى مجتمع  به28/11/1381تاریخ 
 .کردم مراجعه )مطبوعاتى

 »اصـالنى  فیروز« مخدوش تاریخ با توضیحات وصول از پس »تشکّرى اصغر على« 
 محتواى درمورد »شریعتمدارى« مدّعیّات پیرامون تنها که کیهان ى مؤسّسه حقوقى مسئول
 .کرد صادر را بنده شکایت شدن بایگانى دستور بود، بنده اوّل ى جوابیّه
 توضـیحات  شـد،  داده شـکایتم  ى پرونـده  !رویـت  امکان که آن از بعد ماه چند    
 و دیـده  شـعارى  و ناجوانمردانـه  نگـارى،  نامـه روز اى حرفـه  اخالق از دور را الذّکر فوق

 دستور به توجّه با امّا نگاشتم؛ هم موارد آن به نسبت حتّى را خود پاسخهاى بالفاصله
 تاکنون( بود، شده صادر »تشکّرى« توسّط متأسّفانه که شکایت ى پرونده شدن بایگانى
 داده بنده به آن رسیدگى مسیر شدن طى تداوم امکان ) ماه8از   بیش گذشت با یعنى
 .شود نمى

 ،»شریعتمدارى« توضیحات بودن صحیح محال فرض با حتّى تر، روشن عبارت به    
 بنده شکایت آنکه حال و گشت مى پذیر توجیه کیهان، توسّط بنده اوّل جوابیّه درج عدم

 توسّط تاریخ دو در مندرج مختلف مطلب دو به نسبت جوابیّه دو درج عدم به مربوط
 .بود »شریعتمدارى حسین« روزنامه
 طـرح  و قـانونى  مراحـل  ى فرمالیته شدن طى ى اجازه »تشکّرى« حضرت ایکاش    
 در را قـضایى  رسیدگى ظاهر الاقل و داد مى را »شریعتمدارى حسین« از بنده شکایت
 را اخالقـى  و اسـالمى  قضاوت او نفع به که بعد تا نمود نمى رعایت هایم جوابیّه مورد
 .گردید مى تحمّل قابل شاکى جایگاه در بنده براى اقلحدّ نمود، مى

 کـه  بـود  توضـیحاتى  در مـستتر  احکـام،  صدور شیوه این از خطرناکتر بس نکته    
 عدم به بنده نمودن متقاعد جهت شکایات، طرح زمان در کیهان مؤسّسه حقوقى معاون
 .کرد مى عرضه شکایات این پیگیرى
   و است »شریعتمدارى حسین« مدیون قضایى عهمجمو از بخشى داشت تأکید او    

  
  
  



  219

  
  

 و پیدا همراهان از اى مجموعه و او گرفته  صورت والبیهاى تالشها در ریشه دین این
 به قضائیه قوّه تحویل با بود قرار که چرا .دارد رهبرى مقام دفتر نهاد در بویژه نهانش

 نـام  آنـان  از جایگـاه  و اسـم  بـا  نامبرده البتّه که... [نظیر افرادى حدّاقل حضرتعالى
 .شوند گذاشته کنار قضایى سیستم عملکرد افضل اصالح و تدبیر راستاى در ]برد مى

 و قبـل  دوسـتان  از اى مجموعه و»شریعتمدارى حسین« آقاى تاریخى ارتباط البتّه    
 عنـوان  بـه  بارهـا  و بارهـا  دفتـر،  مقام قائم »حجازى« آقاى جناب با انقالبش از بعد

 سیاست عرصه فعّالین پژوهشگران، خبرنگار، کسوت پیش دوستان برخى سوى از هشدار
 »رضاجان« چطور اینکه جمله از .شد مى داده بنده به صراحتا مسئولین، برخى حتّى و
 تحت شده گرفته کار به روانى بیمار بازجوهاى با »شریعتمدارى حسین« ارتباطات که

 ضدّ عملکردهاى دلیل به که دانى مى تحقیقا را قضایى سازمان »نیازى« آقاى مسئولیّت
 چگونه که دیدى و .شدند شالّق و حبس خدمت، از انفصال به محکوم خود، بشرى
 امین و اطّالعاتى چشم توسّط ...و فروهرها مظلومانه قتل به رسیدگى جریان پرونده
 جنایـت  اجراى از قبل مدّتها که »کاظمى مصطفى سیّد(« جمهور، رئیس آقاى شخص

 ،»ربیعى على« ،»امیرخراسانى« ،»تهرانى قنبرى خسرو« با کامل هماهنگى در خود ومش
 ملّى امنیّت شوراى با مرتبط عناصر از دیگر برخى و »میرزائى قاسم« ،»خاتمى على«
 مخـصوص  دعـاى  التمـاس  البتّـه  کـه   داشـت  قـرار  جمهورى ریاست بازرسى دفاتر و
 طرف از و رفت انحراف به!) کرد اموشفر نباید او از هم را »شریعتمدارى حسین«

 تا» ( محمّدزاده« و »پورنجاتى« و ») ربیعى على» (« عباد« امثال که دانى مى دیگر
 کـه  دیگران و »صنوبرى« و »شریفى« ،»تهرانى صابر« و ») زاده امین« ثانوى اطّالع

 جهـت  بـر  بنـا  "فعـال  ...و عملیّـاتى  اطّالعاتى سوپر گرى، انقالبى خشونت دوران در
 مطـالبى  و اند بوده »حجازى« آقاى نیروهاى خود طلبند؛ اصالح ابر تغییرات نسیم وزش
 .کرد خواهم ارائه خدمتتان لزوم درصورت که مباحث این در تر کامل و تر دقیق
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 و شـغلى  و قـضایى  تأمین تحدید در دوستان هشدارهاى بودن جدّى باور ابتدا      در
 آقـاى  عملکـرد  بـه  توجّـه  بـا  امّـا  .بـود  دشـوار  بـرایم  جانى و مالى حتّى اواخر این
 !دشمنان از بهتر دوستان توضیحات از بخشهایى صحّت شائبه راستا، این در »تشکّرى«

 .نیست عقل از دور
 پاسـخ  و پرسـش  جلـسه  در نمونـه  بـراى  هـم  »شـریعتمدارى « خـود  طرفـى  از    

 :کند مى مطرح  عینا]1382مرداد  [ والیت طرح دانشجویى گردهمایى
 ولـى  ...کـردم  عـرض  مـن  نزدیـد  را اش جوابیّه چرا شما ] ...که کنند مى سؤال[

 مـن  کـه  بـود  گفتـه  چیزهـایى  دیگه عدّه یک علیه اینکه "اوّال علّتهاى به بنا متأسّفانه
 دادستانى شد ارجاع دادستانى به که هم وقتى .کنیم چیز تونستیم نمى یعنى تونستم نمى
 کـه  بـود  این برداشتشون هم اونها .نکردند چیز هم اونها ولى .بکند ملزم را ما باید
 .رابگم نبایداینها من که داشتند را برداشت همین هم اونها  رو »امام« حضرت "مثال
 در موضوعى نخواسته خداى اینکه و را »امام« حضرت "مثال .بکنند باید مطرح اونها
 دونـم  نمـى  مـن  دیگه حاال .بود همین نظرشون هم اونها و هست پیش در جهت این

 را جلـویش  کـه  ارشـاد  دونید مى گرفتند را کتاب انتشار جلوى که اونهایى احیانا شاید
 کتاب انتشار جلوى که اونهایى شاید بودند هم دیگرى کسان البتّه شاید بله ...نگرفت

 مـن  کـه  طور همون بهرحال چون داشتند را نظر این هم اونها را نظر این گرفتند را
 درنیایـد؟  کتابهـا  این از »امام« علیه فردا که هست این براى پاسخى چه کردم عرض
 دلیـل  بگیرنـد  ممکنـه  هـا  خیلـى  را چیزهـا  خیلى جلوى دیگه اینه بهرحال اینکه بخاطر
 ...»که باشه بد اش همه که شه نمى

 بـه  عادالنـه  رسـیدگى  و حضرتعالى توسّط پیگیرى دستور صدور با دارم آن امید    
 بطـالن  هـایم،  جوابیّـه  درج بـه  »شـریعتمدارى  حسین« الزام قرار صدور و بنده یتشکا

 تـرین  مقـدّس  به آن انتساب و فراقانونى حمایتهاى کشیدن رخ به با که افرادى تبلیغات
   امیدهاى و آشکار دارند، قانونگرایى از فرار در سعى نظام، در قدرت قانونى کانون
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 .نکند میل یأس سوى به دینى حاکمیّت از دفاع دوستدار و جوان پژوهشگر این امثال
 )عج(االعظم بقیّۀاللّه حضرت محضر در مان همه سربلندى و توفیق امیّد          به    
 .رهبرى معظّم مقام براى عزّت با عمر طول آرزوى                                    و    

 »گلپور رضا - «  حق                 طالب                                       
1/9/1382 

 رهبرى معظّم مقام :رونوشت 
  اسالمى شوراى مجلس رئیس        
 جراید آزاده ارباب        

 



  
  
  
  
 چهارم فصل

 اصفهان الشریعه شیخ
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  :29/11/1381شنبه  سه - همشهرى روزنامه]23صفحه  [ از ∗ 
 کنند مى شنود اشباح وقتى 
 برانگیخت را راست و چپ اعتراض که کتابى ماجراى 
 ]؟» [کیان علیرضا« 

 کارنامـه  مـرور  بـه  ظاهرا که است شده چاپ »اشباح شنود« نام به کتابى اخیرا    
  .پردازد مى اسالمى انقالب مجاهدین سازمان
 در و شـده  حـک  جلـد  روى بـر  کتـاب  این مؤلّف عنوان به »گلپور رضا« نام    
 مطبوعاتى فعّالیّت1356متولّد   ...آزاد نویسنده و پژوهشگر:« است آمده وى معرّفى
 .کـرد  آغـاز  داخلـى  مجـالّت  و ها روزنامه در مقاالتى چاپ با1374سال   از را خود

 اسالمى، انقالب تاریخ نظیر درموضوعاتى کارشناسى پژوهش و مقاله عنوان ها ده تاکنون
 )نامتعـارف  و متعـارف  سـطوح  در( جهـانى  استراتژیک هاى توانمندى گسترش و توازن

 جریـان  گیـرى  شـکل  طین،فلس و لبنان در اسالمى مقاومت خاورمیانه، ژئوپلتیک وضعیّت
 » .است شده منتشر وى از ...وC.I.A  توسّط طالبان - القاعده تروریستى
 سیاسـت  و فرهنگ و کتاب بازار و نیست آشنا چندان مولّف، نام این، وجود با    
 یک حتّى فاقد اى صفحه1000کتاب   این دیگر سوى از .است شنیده را وى نام کمتر

 چـشم  بـه  کتاب براى هم اى مقدّمه که اى گونه  به است، مؤلّف قلم به تألیف صفحه
 :است سطر چند این ظاهرا مقدّمه .خورد نمى
 مراحـل  کـه  عزیزانى همه از را خود تشکّرات و ها احترام ترین خالصانه وسیله بدین« 

 ابـراز  یافـت  نمـى  امکـان  شـان  یـارى  به جز کتاب، این انتشار و تألیف تحقیق، مختلف
 و تـر  کامـل  اسـالمى  انقـالب  منـافقین  ماهیّت افشاى مسیر در تالش هک باشد .دارم مى

 بخشى البتّه »یدیه بین المستشهدین من واجعلنا الفرج لولیّک عجّل اللهم« شود مؤثّرتر
 آن در که یافته اختصاص »الجوردى اسداهللا!]« ؟[مرحوم وصیّتنامه به کتاب کاور از

   خلق منافقین ازخطر زیادتر مراتب به انقالب منافقین خطر« است آمده مکرّرا
  
  
  



  226

  
  

 اللهیـان  حزب صف در سالوسانه منافقین، منافقانه هاى شیوه همه بر عالوه که چرا است
 "عمـال  که اى گونه به اند درآورده خود تصرّف به غاصبانه را مقدّم صفوف گرفته، قرار
 . »گرفتند قرار گیرندگان تصمیم برخى منفصل اراده و عقل
 ژانـر  در و رازآمیـز  یـک  هـر  کـه  دارد مشابه هایى نام با فصل یازده »باحاش شنود« 

  :است وحشت هاى نوشته
  هشتم  ـ هاشمى1
  اشباح  ـ شنود2
  زیتون  ـ قوّادان3
  لومومبا  ـ پاتریس4
  تالشها  ـ تالشى5
  شن هاى  ـ دانه6
  کودتا ضدّ در  ـ کودتا7
  کالهى و  ـ کید8
  !.شهید؟  ـ کشمیرى9
  نفاق ـ نفوذ 10
 . کنترا-  ـ ایران11

 مجـالّت  معـروف  مقـاالت  نیـز  و مشهور هاى کتاب برخى از هایى بریده با کتاب    
 ،»کوزیچکین والدیمیر«نوشته ایران در ب.گ.کا ]کتابهاى[ جمله از .است شده تدوین
 خـاطرات ( پهلـوى  سـلطنت  سـقوط  و ظهـور  ،») زاده رفیـع  منصور« خاطرات( شاهد

 »هـا  خوئینى« آقاى سالم مقاله نیز ماه همشهرى مجلّه از ...و ») ستفردو حسین«
 .است گرفته قرار استناد مورد کتاب در بار چند

 تحقیق هاى نوشته دست« آنچه اوّل :است بخش دو کتاب تألیفى هاى بخش تنها    
   کههایى نیزمصاحبه و شده معرّفى ») گلپور رضا« مؤلّف، به اشاره» (محقّق اى کتابخانه
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 عنـوان  تحـت  افـراد  این از برخى .است گرفته صورت پنهان و آشکار افراد برخى با

 چـون  خـود  اصلى هاى نام با دیگر برخى و اند شده معرّفى ...و)ص(منبع ،)ل(منبع
 ،)صـادق  جعفـر  امـام  دانـشگاه  مقـام  قـائم » ( الهـدى  علـم  احمد سیّد االسالم حجت«

 عـضو » ( اى زواره رضـا  سـیّد « ،)اطالعـات  قاسـب  وزیـر » ( فالّحیان« االسالم حجت
  .اند پرداخته اظهارنظر به ...و )نگهبان شوراى

 االسـالم  حجـت  دخالت رسالت روزنامه با اى مصاحبه در اخیرا همچنین »گلپور رضا« 
 از صـرفا  مـن  :اسـت  گفتـه  و کـرده  رد را کتـاب  این تألیف در »حسینیان اهللا روح«

 .گرفتم بهره انقالب اسناد مرکز منابع از استفاده جهت وى هاى کمک و ها راهنمایى
 اى گـسترده  طیف به کتاب این در اسالمى انقالب مجاهدین اعضاى دیگر ازسوى    

 بهـزاد .« اند یافته گسترش گروه این با مرتبطین ...و فعلى سابق، مؤسّس، اعضاى از
 فریـدون « ،»عبـدى  عبّـاس « ،»عطریـانفر  محمّـد « ،]»کاشـى [حجّاریان سعید« ،»نبوى
 در کتاب این مؤلّف نظر از همگى »ربیعى على« ،»تهرانى ]قنبرى[ خسرو« ،»نژاد وردى
 .شوند مى محسوب اسالمى انقالب مجاهدین سازمان با مرتبطین زمره

 مـک فـارلین  « مـاجراى  بازیگر» (فر قربانى منوچهر« از هایى عکس همچنین کتاب    
 خسرو« ،»کالهى محمّدرضا)« شهریور8ه  فاجع اصلى متّهم» ( کشمیرى مسعود« ،»)
 .شوند مى منتشر بار اوّلین براى بعضا که رسانده چاپ به را ...و »تهرانى ]قنبرى[
 تقریبا که کتابى .محقّقانه کتابى تا ماند مى قطور پرونده یک به بیشتر »اشباح شنود« 
 آقاى کتاب این در .برد مى افترا و تهمت محاق به را اسالمى انقالب کادرهاى از نیمى
 تسخیر و چینى هاى مائویست به »نبوى بهزاد« شوروى، اتّحاد به »ها خوئینى موسوى«

  .است شده داده ارجاع چپ اراده از ناشى طرحى به جاسوسى النه
 حـسین «کـه  بـود  اى گونـه  به کادرها این ساختن متّهم در کتاب مؤلّف تند آتش    

   آن از روزنامه این در اى سرمقاله طىّ نیز هانکی روزنامه مسئول مدیر »شریعتمدارى
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 نوشته و کرده اشاره کتاب مؤلّف با خود روابط به ابتدا در »شریعتمدارى.« کرد انتقاد
 شـنود « کتـاب  جـوان  و متعّهـد  محتـرم،  نویـسنده  از که شناختى به توجّه با:« است
 گذاشتیم مى میان در یشانا شخص  با را ها گفتنى که بود آن بهتر شاید داریم »اشباح
 آن و این قضاوت و دید میدان در و شده منتشر و چاپ کتاب این که آنجا از ولى
 مـسئول  مـدیر  .»رسید نمى نظر به منطقى آن درباره خصوصى وگویى گفت گرفته، قرار

 )اند گرفته قرار حمله مورد کتاب در که( طلب اصالح جریان با مرزبندى به سپس کیهان
 از برخـى  عملکرد و مواضع به نسبت ...کیهان نگاه« که شود مى متذکّر و پردازد مى

 کـار  گـردش  مـوارد  اى پـاره  در و است منفى کتاب، این در اشاره مورد هاى شخصیّت
 کنـد  مى اعالم »شریعتمدارى« امّا .»کند مى ارزیابى نظام دشمنان نفع به را آنها سیاسى

 :ستا مخالف »اشباح شنود« با دلیل سه به که
 از دشمنان سوءاستفاده امکان - دوّم مخالفان با برخورد در انصاف رعایت - اوّل    
 کتاب هاى تحلیل و اسناد تحقیقى ارزش - سوّم کتاب
 اشـباح  شـنود  مؤلّـف  هاى فرضیّه ابطال به »شریعتمدارى« یادداشت دیگر بندهاى    
 جمله از پردازد مى »نبوى دبهزا« و »تهرانى]قنبرى[خسرو« ،»ها خوئینى موسوى« درباره
 که شده اشاره »فالّحیان« آقاى اظهارات به فصل این از دیگرى جاى در:« نویسد مى

 آیـا  .اسـت  کرده معرّفى تودار اطّالعاتى نیروى یک را »تهرانى ]قنبرى[خسرو« آقاى
 !].؟»[مثبت؟ نقطه یا است جرم اطّالعاتى عنصر یک بودن تودار
 از اى پـاره  دربـاره  نـو  اى نکتـه  طـرح  به کتاب نقد بر زوناف کیهان مسئول مدیر    

 کیهان روزنامه از عینا که نکته این .رسد مى مهم نظر به که پردازد مى نیز آن اطّالعات
 :است زیر شرح به شود مى نقل

 از قبـل  ایـران  در موسـاد  فعّالیّـت  بـه  »زیتون قوّادان« عنوان با کتاب از فصلى    
 نقش عینىمخاطبان نسبت به و دقیق شناخت براى بخش، این که یافته اختصاص انقالب
   مرزو مسلمان این مردم منافع منابع و بر اسرائیل سلطه و ایران در صهیونیستى رژیم
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 .است مؤثّر و سودمند بسیار بوم،

 توجـه  خور در که کند مى خطور ذهن به سؤالى نیز بخش این مطالعه در اما و    
 اطّالعـاتى  و جاسوسـى  شبکه یعنى »زیتون شبکه« در که است ینا سؤال آن و است
 و اصـلى  نقـش  »عالیخـانى  مـسعود « نـام  بـه  شخصى طاغوت دوران ایران در موساد

 سفارت اطّالعاتى افسر اگر - موجود اسناد مطابق - که آنجا تا است داشته اى برجسته
ـ  کرد، مى شکار همکارى براى را فردى ایران، در اسرائیل  فلـسطین  در موسـاد  تمرکزیّ
 ...و پذیرفت نمى را شده معرّفى همکارى این »عالیخانى مسعود« تأیید بدون اشغالى
 کلیـدى  نقـش  از خـوبى  بـه  باخبرند، زیتون شبکه به مربوط اسناد از که کسانى    

 نویسنده چرا اینکه است برانگیز سؤال آنچه ولى!] ؟[دارند اطّالع »عالیخانى مسعود«
 کمتـرین  داده ارائـه  فـصل  این در که اسنادى انبوه میان در اشباح، شنود کتاب محترم
 کتاب، موضوع به توجّه با آنکه مخصوصا است؟ نکرده »عالیخانى مسعود« به اى اشاره
 بـسیار  زیتـون،  شـبکه  در او اصـلى  و برجـسته  نقـش  و »عالیخـانى  مسعود« به اشاره

 دیویـد « ،»لـوبرانى  اورى« نظیـر  ادىافـر  بـه  اشاره از ]؟!؟[تر اهمّیّت با و تر ضرورى
 صهیونیستى رژیم مأموران دیگر ...و »خاشقى عدنان« ،»نیمرودى یعقوب« ،»کیمخى

 .است بوده روز آن ایران در
 یکى ،»عالیخانى مهرداد« عموى ،»عالیخانى مسعود« که است گفتنى نیز نکته این    

 نـام  بـا  و برد مى سر به زداشتبا در اکنون هم که است اى زنجیره هاى قتل متّهمان از
 .است کرده مى فعّالیّت »صادق« مستعار
 شـنود « کتـاب  - جـوان  البتّه و - محترم نویسنده دلسوزى و تعهّد به توجّه با    
 نداشته دسترسى »عالیخانى مسعود« به مربوط اسناد به ایشان که نیست تردیدى »اشباح
 بـه  نـامى  زیتـون،  شبکه اصلى مسئول و برجسته مأمور این از علّت همین به و است
 کار قطعى هاى ضرورت از که نکته این به باید عزیز نویسنده ولى .است نیاورده میان

   ناقص ارائه- مورد همین جمله از - ازموارد اى پاره در که کرد مى توجّه است تحقیقى
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 و یکـصد  فاوتت و تضاد مرز تا را نتیجه تواند مى ،!] ؟[تحقیق موضوع درباره اسناد
 ....بدهد تغییر اى درجه هشتاد
 واقـع  در گرفتـه  قـرار  اشـاره  مورد »شریعتمدارى  حسین« سوى از که اى نکته    
 هـاى  قتـل  ماجراى در بیگانگان نفوذ به که است تحلیل یک از دیگرى صورت گویاى
 نیز را ترى مهم پرونده کتاب، نقد ضمن »شریعتمدارى« واقع در و دارد اشاره اى زنجیره
 .است گشوده همزمان
 کتاب از کیهان روزنامه که حالى در .نبود »اشباح شنود« ماجراى پایان این اما    
 .کرد استقبال»اشباح شنود« از اسالمى مؤتلفه جمعیت ارگان شما نامه هفته کرد، مى انتقاد
 پس که( هوایى کیهان نامه هفته سابق مسئول مدیر »نمین سلیمى عبّاس« حال عین در
 مؤسّـسه  ایـن  از »نمین سلیمى« کیهان مؤسّسه بر »شریعتمدارى حسین« سرپرستى از

 .کرد انتقاد اشباح شنود از هم )شد خارج
 گفت مى سخن ایسنا با »ایران تاریخ تدوین دفتر« مدیر عنوان با که »نمین سلیمى« 

 ریکـایى آم ضـدّ  حرکت کلّ دارد قصد غربى منابع تأثیر تحت کتاب این:« کرد تأکید
 ایـن  و نـدارد  مـشکل  غـرب  بـا  اسـالم  کـه  کنـد  ثابـت  و ببـرد  سـؤال  زیـر  را نظام

 .»کردند اقدام آمریکا علیه که بودند ها مارکسیست
 دیگر عبارتى به .شود نمى دیده کتاب این در الزم انسجام:« گفت همچنین »سلیمى« 

 .»بود ظنین آن اهداف به نسبت توان مى بسیار
 کیهان مؤسّسه از خروج از پس »نمین سلیمى عباس« شود مى هگفت این وجود با    

 اشـباح  شـنود  مؤلّـف  کـه  جایى .است کار به مشغول اسالمى، انقالب اسناد مرکز در
 .است کرده استفاده آن اطّالعات برخى از است مدّعى
 »شریعتمدارى« مقاله درباره توضیحى کیهان ماه بهمن شانزدهم در مدّتى از پس    
 کیهـان  .داشـت  خـود  کتاب درباره اشباح شنود مؤلّف قاطعیّت از نشان که کرد چاپ
   نقد به که کیهان)8/11/81(شنبه   سه روز یادداشت به واکنش در:« نوشت چنین
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 کـه  اسـت  داشـته  ارسـال  اى جوابیّه کتاب نویسنده داشت، اختصاص اشباح شنود کتاب
 .است مسئوالن و ادافر از دیگر برخى علیه اى تازه اتّهامات حاوى
 - آن و ایـن  علیـه  سند بدون اتّهام ایراد دلیل به جوابیّه این درج است بدیهى    
 ؟[ممنوعیّـت قـانونى   مطبوعات قانون23ماده   مطابق - آنان ومواضع هویّت از صرفنظر
 در کـه  را کـسانى  اسـامى  کنیم مى پیشنهاد کتاب محترم نویسنده به بنابراین .دارد !]
 آنها نام محلّ حدّاقل، یا و حذف اند گرفته قرار!] ؟[اتّهام و اهانت مورد یشانا جوابیّه

 و شود برطرف جوابیّه چاپ براى قانونى و شرعى منع سو یک از تا کند چین نقطه را
 در کتـاب  ایـن  درباره کیهان دیگر هاى گفتنى که آید فراهم فرصت این دیگر سوى از

 !] .» ؟[گیرد قرار همگان قضاوت و اطّالع معرّفى
 باید که است اى مسئله چیست، »اشباح شنود« درباره کیهان دیگر هاى گفتنى اینکه    
  .رسد چاپ به اشباح شنود مؤلّف جوابیّه تا ماند منتظر
 کـه  حـالى  در اسـت،  کرده خوددارى جوابیّه چاپ از کیهان هنوز کار اینجاى تا    
 تهدیـدش  و »شـریعتمدارى  حـسین « یـه عل شـبنامه  توزیـع  بر مبنى بازتاب سایت خبر

 خـود  که چرا است غیرمستند جمله این. [ است شده تکذیب کیهان روزنامه ازسوى
 در بازتـاب  سـایت  خبـر  ایـن  نـشر  به1381/11/17شنبه   پنج روز در کیهان روزنامه
 .] بود کرده اقدام ویژه، اخبار ستون روزنامه دوّم صفحه

  
  :28/12/1381چهارشنبه  - شهرىهم مقاله به محقّق ازجوابیّه ∗ 
 عزّه تعالى بسمه 
 »عطریانفر« جناب همشهرى روزنامه مسئول مدیر 

 ایـران،  اسـالمى  جمهورى مطبوعات قانون وسوّم بیست ماده با مطابق و سالم با    
 تحت روزنامه سوّم و بیست صفحه مقاله به نسبت را خود جوابیّه یادداشت این ضمیمه

 .کنم مى  ارسال29/11/1381شنبه  سه تاریخ به رهمنتش شما مسئولیّت
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 از یکى در - حروف همان با و ستون و صفحه همان در آن مجّانى درج         منتظر

 .باشم مى وصول از پس شماره دو
      والسّالم                                                                                                  

  -  »گلپور رضا                                     « 
28/12/1381 

 اشـباح  وقتى« مقاله محترم نویسنده »کیان علیرضا« جناب توجّه از تشکّر ضمن    
 پیرامـون  - الـف � ، 29/11/81شنبه  سه همشهرى روزنامه در منتشره »کنند مى شنود
 حـک  جلـد  روى بـر  کتـاب  ایـن  مؤلّـف  عنـوان  به رگلپو رضا نام:« اید نوشته اینکه
 و فرهنـگ  و کتـاب  بـازار  و نیـست  آشـنا  چنـدان  مؤلّـف  نام این، وجود با ...شده

 عمومى دادگاه1410شعبه   در که زمانى "اوّال .»است شنیده را وى نام کمتر سیاست
 بپرسـم  اسـت  ممکـن  آیا که وپرسیدم کرده مالقات را »عطریانفر محمّد« جناب تهران
 شدم روبرو پاسخ این با تفکّر و تدقیق لحظاتى از پس کیست؟ »کیان علیرضا« آقاى
 نقـد  مقالـه  پـاى  که خیر یا است مستعار اسم، این آیا پرسیدم وقتى و »دانم نمى« که

 جنـاب  کـه  شـنیدم  نیـز  اسـت،  شـده  اشـاره  آن بـه  همـشهرى  روزنامه در بنده کتاب
 حضور االن کنم، بررسى باید که داد پاسخ حتاصرا و کرده اطّالعى بى ابراز »عطریانفر«

  .ندارم ذهن
 چطـور  باشد، شما واقعى خانوادگى شهرت این امیدوارم که »کیان« برادر جناب    
 نام خودتان، همشهرى روزنامه مسئول مدیر حتّى شما مقاله ازچاپ پس روز چند وقتى
 را مقاله در مندرج نام دنبو مستعار یا و شما حقیقى وجود و نیاورده خاطر به را شما

 گیرید؟ مى خرده بنده بودن برگمنام داند، مى وجو پرس و بررسى به موکول
 زیـر  مـن  گمنـامى  اثبات با بنده کتاب در اشاره مورد مستندات مگر آنکه ضمن    
  رود؟ مى سؤال
 »جعفرى حسین محمّد« جناب اردستان شهیر روحانى از تر گمنام گمنام، من ثانیا    

 حـضرت  معـروف،  لقـب  بـه  یا و »شریعتى حسین محمّد« جناب مشهورتر اسم به یا
   که پرسم مى ایشان از بنده .چه هر …یا »الرئیس شیخ« یا »الشریعه شیح«
  
  



  233

  
 بـه  چطـور »عطریـانفر  زهـره « شـوهر  ،»مدرّسـى « بـه  معـروف  »کفرانى قدیرى جواد«

 الشریعه شیخ جناب کرد؟ ذنفو ...و)ره(امام مرحوم دفتر نقاب، کودتاى ضدّ دادستانى،
 قـضا  از کـه  – شنود قابل غیر شبح این تا رسانند نمى کمک گمنام بنده به چرا شهیر

 جناب شود؟ خارج ابهام هاله از – کرد مى کار اطّالعاتى کلیدى شنودهاى روى معموال
 تـاریخ  تـشنه  جوانـان  و عمـومى  افکـار  براى بفرمایند پاسخ سؤال این به »عطریانفر«

 ارتبـاطى،  آنان با خواهرشان و شوهرخواهر ظاهرى فرار از پس آیا که اسالمى انقالب
 مگر اند؟ داشته چیزى استعالمى، جویى، و پرس اى، مکالمه سرنوشت، از اطّالع حدّ در

 همان» ( مظفّرى سعید« ،»مدرّسى جواد« ایدئولوژیک عقیدتى آموزش عجیب هاى دوره
 )...!همان ویا »بریدى مستر« ،»پور نگیرصالحجها« ،»کاشى حجّاریان« ،»کاشى سعید«
 اند؟ شدنى فراموش ارتش در ...و »محمّدى تقى«

 بـازار  در روشـن  روز که را اسالمى جمهورى خدوم سیّد و مظلوم شهید - ب    
 منافقین عناصر از رسما حدّاقل که تروریستهایى شده شلیک گلوله دهها وسیله به تهران
 و دهیـد  مـى  قرار اشاره مورد »الجوردى اسداهللا مرحوم« وانعن به گشتند، معرّفى خلق

 خـار  شـهید  آن و سـانحه  عنوان به را فوق ترور اخبار که شوید مى کسانى با همزبان
 معرّفـى  قولهایـشان  نقـل  و هـا  روزنامه در حادثه یک قربانى عنوان به را منافقان چشم
  .کردند مى
 نامنـد،دو  مـى  و خواننـد  مى مرحوم را »دىالجور« امروز که افراد این ،!عزیز »کیان« 
 شهید« عنوان به روشن روز را تروریست و جانى پرورده اى.آى.سى عنصر پیش دهه

 پیش .کنند مى بازى معلّق قاضى، پیش اینان واهللا .کردند سازى پیکر »کشمیرى مسعود
 شـهید  وصـیّتنامه  اصـلى  قـسمت  به وقتى چرا .کنار به این .خود جاى که تو و من
 را آن کلیـدى  تکّـه  اى، کـرده  اشـاره  بـود  شـده  منتـشر  کتابم کاور در که »الجوردى«

 کنى؟ مى سانسور
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 نهم در»کشمیرى مسعود!« شهید جنازه تشییع مستند عکس ذیل کتابم کاور در      من

 را)»ره(الجوردى آسیّداسداهللا«اندیش ژرف شهید وصیتنامه از قسمت این1360شهریور  
 خطـر  مختلـف،  عنـاوین  به بار چندین شاهدى تو خدایا :بود فرموده که دمکر منتشر

 و را وجودشان سراسر »خلق منافقین« گونه به التقاط که همانها( را »انقالب منافقین«
 دستمال مقصودشان به رسیدن براى ریاکارانه همانا و کرده پر را باورشان و ذهن همه

 »باهنر« و»رجایى«هم اند؛ گرفته دست به االضداد عمجم بزرگى به بزرگ، بسیار ابریشمى
 سپس و تشکیالتى پیوند خلق منافقین با هم نشینند، مى سوگشان به هم و کشند مى را

 مقام اعطاى و آزادیشان براى هم و کنند مى دستگیر را آنان هم کنند، مى برقرار ...!
 شوند، مى بیمناک سخت آنان کثیف ماهیّت افشاى از و کنند مى تالش بدانان مسئولیّت و

 بنیـادى  نجات و مسئولین رضایت جلب براى حقیقت در و( آنان علیه مبارزه در هم
 فقاهـت  و فقه به علمیّه هاى حوزه در وهم زنند مى کشان منافق صف در را خود )آنان
 .ام کرده گوشزد مسئولین به )کنند عوض را فقه مسیر تا آورند مى روى

 اى صفحه هزار کتاب این:« است آمده ،»کیان« جناب شما قالهم ابتداى در - ج    
 در درسـت  بعـد  پاراگراف چند و. »است مؤلّف قلم به تألیف صفحه یک حتّى فاقد

 اى گونـه  بـه  کادرها این ساختن متّهم در کتاب مؤلّف تند آتش:« آمده آن با تعارض
 ایـن  در اى سـرمقاله  طىّ نیز کیهان روزنامه مسئول مدیر »شریعتمدارى حسین« که بود

 ...»کرد انتقاد ازآن روزنامه
 جاى به بود بهتر .باشد شده سوءتفاهم بسا چه فوق مطلب تیتر انتخاب در - د    

 وقتـى « نوشـتید  مى بدانید، شبح را بنده اینکه بر فرض با »کنند مى شنود اشباح وقتى«
 ،»کشمیرى مسعود« اندب برخالف بنده کنم مى اعالم اینکه ضمن » .کند مى شنود !شبح

 و اسـرائیلى  »نیر امیرام« رابطان ،»قربانیفر منوچهر« سرپلهاى ،»قدیرى جواد« گروهک
 ...:و آمریکایى »فارلین مک«
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 »گلپور رضا« من .شوم خوانده شبح که ندارم ام ساله25زندگى   سابقه در       چیزى

 از خـائف  حـال  عـین  در و بیکـران  رحمـت  بـه  امیـدوار  حـق،  حضرت بنده کمترین
 اسـم  هرگونـه  بـدون  شـهررى، 1356متولّد   )جالله جلّ( او الیتناهى بودن شدیدالعقاب

 وقتى:« کردید مى انتخاب چنین را خود مطلب تیتر ایکاش کنم مى اعالم شما به مستعار
 مختصرى توضیح و. »بپیوندد ارواح به باید اش نویسنده شد، چاپ اشباح شنود کتاب
 بنده دولت کابینه در جمهور محترم ریاست پیگیرى و مستقیم دستور با که دیددا مى هم
 وکیـل  چند و وزیر دو با کارم سرو شده، محروم کتاب بعدى چاپهاى قانونى حقّ از

 یک حتّى ماهها، از پس آنکه حال افتد مى ...و ملّى امنیّت دبیرخانه رئیس و مجلس
 ارتباط در تروریست اشباح با مستقیما که بنده کتاب در اشاره مورد کلیدى افراد از نفر
 .اند نکرده تکمیل حدّاقل یا و رد را کتاب تحقیقات استنادات اند بوده

 »شـریعتمدارى « واقـع  در:« اى آورده عزیز »کیان« آقا الذکّر، فوق مقاله در - د    
 ایـن  هب شما اشاره و. »است گشوده همزمان نیز را ترى مهمّ پرونده کتاب، نقد ضمن
 کتـاب  از فـصلى :« بود شده نقل عینا که بود »شریعتمدارى حسین« نوشته از بخش

 انقـالب  از قبـل  ایـران  در موسـاد  فعّالیّـت  بـه  زیتـون  قوّادان عنوان با ]اشباح شنود[
 خور در که کند مى خطور ذهن به سؤالى نیز بخش این مطالعه در ...یافته اختصاص

 اطّالعاتى و جاسوسى شبکه یعنى زیتون شبکه در که است این سؤال آن و است توجّه
 و اصـلى  نقـش  »عالیخـانى  مـسعود « نـام  بـه  شخصى طاغوت دوران ایران در موساد

 سفارت اطّالعاتى افسر اگر - موجود اسناد مطابق - که آنجا تا است، داشته اى برجسته
 فلـسطین  رد موسـاد  مرکزیّـت  کرد، مى شکار همکارى براى را فردى ایران، در اسرائیل
 ...پـذیرفت  نمـى  را شـده  معرّفى همکارى این »عالیخانى مسعود« تأیید بدون اشغالى
 مـسعود « کلیدى نقش از خوبى به باخبرند زیتون شبکه به مربوط اسناد از که کسانى

   شنود اینکه چرانویسنده محترم کتاب است برانگیز سؤال آنچه ولى .دارند اطّالع »عالیخانى
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 مـسعود « بـه  اى اشـاره  کمتـرین  داده ارائه فصل این در که اسناد انبوه میان در اشباح،
 مـسعود « بـه  اشاره کتاب، موضوع به توجّه با آنکه مخصوصا است؟ نکرده »عالیخانى
 تر اهمیّت با و تر ضرورى بسیار زیتون، شبکه در او اصلى و برجسته نقش و »عالیخانى

 عدنان« ،»نیمرودى یعقوب« ،»کیمخى دیوید«،»لوبرانى اورى« نظیر افرادى به اشاره از
 نکته این .است بوده روز آن ایران در صهیونیستى رژیم مأموران دیگر ...و »خاشقى

 متّهمـان  از یکـى  ،»عالیخـانى  مهـرداد « عموى ،»عالیخانى مسعود« که است گفتنى نیز
 مـستعار  نـام  بـا  و بـرد  مـى  سـر  به بازداشت در اکنون هم که است اى زنجیره قتلهاى

 .»است کرده مى فعّالیّت »صادق«
 و »حـسین « بـرادر  ذهـن  مکـشوفات  ایـن  کـه  روزى آن فرداى من » !جان  کیان«

 تحویـل  او دفتـر  به شخصا را ام جوابیّه شد، چاپ کیهان روزنامه در اش ویژه مشاوران
 لحظـه  این تا هم قانون با مطابق کیهان الزام تقاضاى و نشد امروزچاپ به تا که دادم
 آن بـا  »شریعتمدارى حسین« مثل اى عدّه متوهّم اذهان اینکه امّا .نکرد عایدم اى نتیجه
 در آورد مـى  چنـین  این را هویّتش او که »صادقى« همین با همکارى درخشان سوابق
  که کنم مى مطرح را سؤال این بگیرد قرار منصف عمومى افکار قضاوت معرض
 و دربـار  بـا  هـا  اسـرائیلى  همکـارى  ژیکاسـترات   خط وجود و طاغوت زمان در    
 هـم  که( مسلمان ایرانى یک صهیونیستها شعورى، و منطق چه با پهلوى فاسد حاکمان
 عناصـر  از تـر  اهمّیّـت  با و تر ضرورى جایگاهى در را )داشته بیگانه دین هم و ملیّت
 !نیست؟ دردى بد نفاق دادند؟ مى قرار اسرائیلى و یهودى آدمکش و جانى کلیدى
 بـه  )کیهـان  سـرمقاله  انتـشار   فـرداى – 9/11/81مورّخـه  ( اوّلـم  جوابیّه در من    

 بـودم  کرده آشکار را ها تحلیل در وارونه نعل این ،»شریعتمدارى« به خطاب صراحت
 ذرّه مقابـل  در اسـالمى  شرعى و دینى دستورات با مطابق که نکته این تذکّر با:« که
 آخـرین  عنـوان  بـه  هـستیم،  مـسئول  عنداهللا ،قلمى عرصه در ویژه به خود حرکت ذرّه

 اند داشته)ج(آقا که عجیبى کشف جواب در و االشاره یکفیه العاقل باب از و عرایضم
   شمابا و
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  :کنید مى استناد قطعیّت با آن به گفتنى نکته عنوان به حامیانش یا و او به کامل اعتماد
 کـه  دهد مى نتیجه داشت، دشمنى خدا دین و خدا با کسى عموى اگر آیا "اوّال    

 نظـرات  اعتبـار  بـه  هم آن او اسرار افشاى و است دشمن خدا دین و خدا با هم او
 محکوم کسى اگر است؟ صحیح و جوانمردانه کارى قضایى الزم صالحیّت فاقد عناصر

 رسـیدگى  مـورد  قـضایى  سیـستم  توسّـط  باید مى خود جاى در که( است شده قتل به
 موسـاد  شـبکه  در عـضویّت  به محکوم زیتون در عمویش عضویّت فرض با )قرارگیرد

 در حتّى که اللّه رسول حضرت عموى براى فرضا جوابى چه استدالل این با گردد؟ مى
  داشت؟ خواهیم شود، مى اشاره او تباهى و جهل به علنا قرآن

 دمستن و صحّت پیرامون پژوهش و تحقیقات مسیر در که دارم بخاطر درست ثانیا    
 روشـن  "کـامال  بـرایم  »عالیخانى« نقش و زیتون اسناد به دسترسى در ادّعا این بودن
 تنهـا  که چرا .است بوده محض کذب »عالیخانى مهرداد« پیرامون ادّعا این که گردید
 بـا  کـرد  فـوت 64سـال    حـوالى  کـه  »عالیخـانى  جعفر على« نام به »مهرداد« عموى

 »مسعود.« است خانوادگى نام در حتّى ختالفا داراى جنابعالى ادّعاى مورد »مسعود«
 .»دارد »عالیخانى امیر« شهرت زیتون، عضو
  باشد حزین که خاطر ترانگیزد شعر  ـ کى5
  باشد همین و گفتیم معنى این در نکته یک 
  دادند کسى به یک هر دل خون و مى جام 
  باشد چنین اوضاع قسمت دایره در 
 ...بود نای ازلى حکم گل و گالب کار در 

 »گلپور رضا« باشید ـ  موفّق دارین                                                          در    
                                                   

 28/12/81 
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  :20/1/1382چهارشنبه  - همشهرى  روزنامه]15صفحه  [    از∗
 »پورگل رضا« اشباح شنود هم باز 

 اشـباح  وقتى« مقاله محترم نویسنده »کیان علیرضا« جناب توجّه از تشکّر ضمن    
 پیرامـون  - الف� ، 29/11/81شنبه  سه همشهرى، روزنامه در منتشره »کنند مى شنود
 حـک  جلـد  روى بـر  کتـاب  این مؤلّف عنوان به »گلپور رضا« نام:« اید نوشته اینکه
 و فرهنـگ  و کتـاب  بـازار  و نیـست  آشـنا  نـدان چ مؤلّـف  نام این، وجود با ...شده

 بـا  بنـده  کتـاب  در اشاره مورد مستندات مگر. »است شنیده را وى نام کمتر سیاست
 جمهـورى  خـدوم  سـیّد  و مظلـوم  شـهید  - ب رود؟ مـى  سؤال زیر من گمنامى اثبات

 شـده  شـلیک  گلولـه  هـا  ده وسـیله  بـه  تهـران  بـازار  در روشـن  روز کـه  را اسـالمى 
 مرحوم« عنوان به گشتند، معرّفى خلق منافقین عناصر از رسما حدّاقل که هایى تروریست

 ترور اخبار که شوید مى کسانى با همزبان و دهید مى قرار اشاره مورد »الجوردى اسداهللا
 حادثه یک قربانى عنوان به را منافقان چشم خار شهید آن و سانحه عنوان به را فوق
 امـروز  کـه  افـراد  ایـن  عزیـز،  کیـان  .کردنـد  مى عرّفىم هایشان قول نقل و ها روزنامه در

 پـرورده  اى.آى.سـى  عنـصر  پـیش  دهه دو نامند، مى و خوانند مى مرحوم را الجوردى
 .کردند پیکرسازى »کشمیرى مسعود شهید« عنوان به روشن روز را تروریست و جانى
 .کنار به ینا خود، جاى که تو و من پیش کنند، مى بازى معلّق قاضى، پیش اینان واهللا
 شـده  منتشر کتابم کاور در که »الجوردى« شهید وصیتنامه اصلى قسمت به وقتى چرا
 عکـس  ذیـل  کتابم کاور در من کنى؟ مى سانسور را آن کلیدى تکّه اى، کرده اشاره بود

 از قـسمت  ایـن 1360شهریور   نهم در »کشمیرى مسعود!« شهید جنازه تشییع مستند
 :بود فرموده که کردم منتشر را) »ره(الجوردى آسیّداهللا« اندیش ژرف شهید وصیّتنامه

 بـه  التقـاط  که ها همان( را ...خطر مختلف، عناوین به بار چندین شاهدى تو خدایا
 به...) پرکرده را باورشان و ذهن همه و را وجودشان سراسر »خلق منافقین« گونه

 .ام کرده گوشزد مسئولین
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 اى صـفحه  هزار کتاب این:« است آمده ،»کیان« جناب شما مقاله ابتداى در -      ج
 در درسـت  بعـد  پاراگراف چند و .»است مؤلّف قلم به تألیف صفحه یک حتّى فاقد

 اى گونـه  بـه  کادرها این ساختن متّهم در کتاب مؤلّف تند آتش:« آمده آن با تعارض
 ایـن  در اى مقالهسـر  طىّ نیز کیهان روزنامه مسئول مدیر »شریعتمدارى حسین« که بود

 ...»کرد انتقاد ازآن روزنامه
 بـه  کـه  بود بهتر باشد شده سوءتفاهم بسا چه فوق مطلب تیتر انتخاب در - د    
 نوشـتید  مـى  بدانیـد،  شبح را بنده اینکه بر فرض با »کنند مى شنود اشباح وقتى« جاى
 » ....کند مى شنود !شبح وقتى«

 »شـریعتمدارى « واقـع  در:« اى آورده عزیز »یانک« آقا الذّکر، فوق مقاله در - ه    
 ایـن  به شما اشاره و. »است گشوده همزمان نیز را ترى مهمّ پرونده کتاب، نقد ضمن
 مـن  !جـان  کیـان  .بـود  شده نقل عینا که بود »شریعتمدارى حسین« نوشته از بخش
 نامهروز در اش ویژه مشاوران و »حسین« برادر ذهن مکشوفات این که روزى آن فرداى
 .نشد امروزچاپ به تا که دادم تحویل او دفتر به شخصا را ام جوابیّه شد، چاپ کیهان

  
  :24/1/1382یکشنبه  » - عطریانفر محمّد« علیه محقّق شکایتنامه متن از ∗ 
 مکره تعالى بسمه 
 دولت کارکنان قضایى مجتمع محترم ریاست 

 بدلیل همشهرى روزنامه مدیرمسئول »عطریانفر محمّد« آقاى از بدینوسیله سالم، با    
 اى پـاره  در و نـامفهوم  نـاقص،  را آن کـه  صورتى به بنده، کتبى پاسخ از قسمتى درج
 سه همیشهرى روزنامه در مندرج مقاله به بنده پاسخ مطروحه مطالب با متناقض موارد
 .کنم مى شکایت اعالم بود،  ساخته29/11/1381شنبه 
 همـشهرى  مـسئول  مـدیر  به خطاب مفصّل و ستنویسد صفحه ده در بنده پاسخ    
   سه فوق روزنامه .گردید روزنامه آن  تحویل28/12/81تاریخ  در که بود شده نگاشته
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 ) 20/1/81در  یعنـى ( مطبوعات قانون در اشاره مورد قانونى مهلت پایان از پس روز
 هـم  کنـار  نـاقص  و شده چین دست شکل به را پاسخ آن از کوچکى هاى گوشه تنها

 سانـسور  بـه  گـستاخانه  بنده، پاسخ در مطروحه مسائل تحریف و قلب ضمن و چیده
 پـایین  سـتون  در و بریـده  بریـده  و شـده  تحریـف  را ام جوابیّه و پرداخته بنده نظرات
 .نمود منتشر صفحه
 بـه  مربـوط  جوابیّـه،  در بنـده  اشـاره  مـورد  کلیدى قسمتهاى که اینجاست جالب    

 و خـواهر  بـویژه  خلـق  منـافقین  سـازمان  اعـضاى  بـا  »عطریـانفر « ىخودآقـا  ارتباطات
 نیـز  و») مدرّسـى « مـستعار  اسم با »قدیرى جواد(« خطرناکش و منافق شوهرخواهر

 حـسین  محمّـد « بـه  مـشهور  »جعفـرى  حـسین  محمّـد « بـا  دو آن مشکوک ارتباطات
 ادّعاهـاى  بـودن  باطـل  نیـز  و اصـفهان  الـرّئیس  شـیخ  یا الشّریعه شیخ به ملقّب »شریعتى
 جناب سانسور تیغ به که بود »کیان علیرضا« مکتوب ظاهرى هویّت به مقاله نویسنده

 .شد سپرده »عطریانفر«
 نیز23ماده   صراحت با ولو قانونى هیچ رسد مى که حضرات به حقایق طرح گویا    
 .ندارد تعهّد و عمل ارزش
 مطابق - ام جوابیّه - یفتحر بدون و - کامل چاپ به الزام قرار صدور خواستار    

 از شـکایتم  به رسیدگى همچنین و کشور قضایى نظام  توسّط- 23ماده  یکم تبصره با
 و بنـده  مقالـه  تحریـف  سانـسور،  اعمال به ارتکاب دلیل به »عطریانفر محمّد« شخص
 بـویژه ( اکاذیـب  نشر مطبوعات، قانون به پایبندى عدم آن، در اشاره مورد وقایع قلب
 بـه  خـود  انتخـابى  تیتـر  انتـساب  ونیز بنده نام به تحریفى و بریده بریده مطلبى چاپ
 به تا ام جوابیّه اصل انتشار و درج در تأخیر اینجانب، معنوى حقوق رعایت عدم ،)بنده

 منتشره مستند تحقیقات و نظرات بنده، به نسبت عمومى افکار در انحراف ایجاد امروز،
 آن کنى ردگم و سانسور اعمال طریق از خلق ینازمنافق دفاع و اشباح شنود کتاب در
  .باشم مى بنده؛ نام به اى مقاله نشر تحت هم
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 ترتیب به بنده نام به منتشره تحریفى مطلب و بنده جوابیّه همشهرى، اوّل مقاله     متن
 .است ضمیمه
 .نماید رسوا تر املک و سریعتر چه هر را منافقین                                خداوند    

 »چمرکوهى گلپور رضا                                        « 
                                                                                    یکشنبه     

27/1/1381 
  

 :1382فروردین 25دوشنبه   - ایران روزنامه از ∗ 
 »انفرعطری« از »گلپور« شکایت 
 کارکنـان  ویـژه  دادگـاه 1410شعبه   در »اشباح شنود« کتاب نویسنده ،»گلپور رضا« 

 .کرد تسلیم همشهرى روزنامه مسئول مدیر »عطریانفر« علیه شکایتى دولت
  

  :25/1/1382دوشنبه  - صبا نسیم روزنامه از ∗ 
 »همشهرى« از شکایت 

 همـشهرى  ازروزنامـه  »اشـباح  دشنو« کتاب نویسنده »گلپور رضا« ایسنا گفته به    
 براى روزنامه این مسئول مدیر »عطریانفر محمّد« شود مى بینى پیش :است کرده شکایت
 .شد خواهد احضار مطبوعات دادگاه به اتّهامات به پاسخ

  
  :25/1/1382دوشنبه  - خبر روزنامه از ∗ 
 کرد شکایت همشهرى روزنامه مسئول ازمدیر نویسنده یک 

 مـدیر  »عطریـانفر  محمّـد « علیـه  شـکوایّیه  ارائه براى اشباح شنود کتاب نویسنده    
 .شد حاضر دولت کارکنان جرایم به رسیدگى ویژه دادگاه در همشهرى روزنامه مسئول

   تحریف را من جوابیّه »عطریانفر:« گفت ایرنا خبرنگار با وگو گفت در »گلپور رضا« 
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 که جوابیّه از بخشهایى :افزود وى .است شده ماهیّت قلب که اى گونه به است کرده

 .است شده حذف کامال بوده خودشان با ارتباط
 .] گردید نیزمنتشر آفرینش روزنامه توسّط روز همین در خبر این[ 
  

  :25/1/1382دوشنبه  - همبستگى روزنامه از ∗ 
 روزنامه ازدو »گلپور« شکایت 

 من و است رسیدگى مسیر در پرونده نای که کردند شکایت ازمن »عباد« برادر    
 .»کنم مطرح دادگاه جلسه این در را هایم ناگفته توانم مى که خوشحالم

 ضـمن  همبـستگى  خبرنگار با وگو گفت در اشباح شنود کتاب نویسنده ،»گلپور رضا« 
 از اینجانب شکایت مورد در من پیگیرى بیشترین و مهمترین:« افزود مطلب این بیان
 .نشود زمان مرور شامل امیدوارم که است »مدارىشریعت حسین«

 همـشهرى  روزنامـه  مـسئول  مـدیر  ،»عطریـانفر  محمّـد « از شکایت مورد در وى    
 علیرضـا « نـام  بـه  اى مقالـه  نـشریّه  این در گذشته سال ماه بهمن29تاریخ   در :گفت
 در اى جوابیّه تحویل از پس که کرد چاپ اشباح شنود کتاب و اینجانب درمورد »کیان

 منتشر را جوابیّه این تأخیر روز سه با همشهرى روزنامه گذشته، سال اسفندماه28تاریخ  
 شده سانسور جوابیّه و شده پاسخ در قلب شد، چاپ آنچه :داد ادامه »گلپور« .کرد
 بـه  مـن  نوشته با متعارض مطلبى که اى گونه به شده حذف آن از هایى قسمت و بود

 .رسید چاپ
 و ژورنالیـستى  اخـالق  خـالف  را جوابیّه چاپ شیوه این اینکه، بر یدتأک با وى    
 کلیـدى  بخـش  موضـوع  ایـن  بر عالوه :گفت دانم، مى مطبوعات قانون23ماده   خالف
 دو ایـن  ارتبـاط  و مجاهدین سازمان اعضاى از »عطریانفر زهره« به مربوط که جوابیّه

 بوده اصفهان الشّریعه شیخ به ملقّب و شریعتى به مشهور »جعفرى حسین محمّد« با نفر
 .کردند سانسور را
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 مورد در که را اینجانب جوابیّه کلیدى مطالب اینکه دلیل به :داد ادامه » گلپور    «
 مطبوعـات  قـانون 23ماده   یک بند مطابق کردند، حذف بوده ») عطریانفر(« خودشان
 در وى .شـود  جوابیّـه  لکامـ  چـاپ  بـه  ملزم همشهرى روزنامه که ام خواسته ازدادگاه

  اسـفند مـاه  21تـاریخ    در نشریّه این :گفت توسعه روزنامه از خود دیگر موردشکایت
تـاریخ    در خبـر  ایـن  خـصوص  در مـن  که بود رسانده چاپ به را خبرى گذشته سال
 .کردم ارسال روزنامه به را جوابیّه سال همان ماه بهمن20
 است خراب روزنامه فاکس که کردند اعالم تدااب روزنامه مسئوالن :داد ادامه »گلپور« 
 گفتنى .کرد نخواهد منتشر را جوابیّه که کردند اعالم من مداوم هاى پیگیرى از پس و

 جـرایم  قـضایى  مجتمـع 1410شـعبه    در حـضور  با گذشته روز ،»گلپور رضا« است،
 .کرد دادگاه تسلیم را خود شکایات دولت، کارکنان
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 خـطّ  پیـرو  مـسلمان  دانـشجویان  - آمریکا جاسوسى النه اسناد  کتاب نهم جلد از ∗ 
 ) :ره(امام

 سـیّد  بـه  مربـوط  اوّلیّـه [اسـناد  کـه  بـود  فکـر  ایـن   نیـز …1358دیماه حدود در ...
 )»ره( امـام « اطّالع به کاست و کم بدون صورت، همین به »] صدر بنى ابوالحسن«

 دالیـل  فقـدان  لحـاظ  به »ها خوئینى موسوى« آقاى حجّۀاالسالم زمان آن در که برسد
 رمـز  اسـم ) [S.D.LURE/1] ا– س،د،لـور .…( ندانستند صالح را امر این] ؟[!کافى
 ایـن  .اسـت  رفتـه  بکار[CIA]  سیا اسناد در که باشد مى »صدر بنى ابوالحسن« آقاى
 سـند  در جملـه  از .شـود  مـى  فهمیـده  است، اسناد در که شواهدى به توجّه با مسئله
 ناشر وى گوید مى هشت شماره سند در و است شده ذکر وى منزل تلفن یک شماره
 عـضو  وى کـه  گوید مى یازده شماره سند در همچنین و است اسالمى انقالب روزنامه
 روزنامـه  ناشـر  و شـده  ملّـى  بانکهاى سرپرست ن،خبرگا مجلس عضو انقالب، شوراى

 سیا قرارگاه رئیس»[Tom Ahern]  آهرن تام« از که پرسشى در مطلب این و باشد مى
 تـام … [« است موجود آن فیلم نوار که است شده تأیید نیز گرفته انجام ]تهران در[

 الـد دان« رمـز  اسـم   و015356کـد    بـا  جاسوسى النه آمده بدست اسناد در »آهرن
 .] است بوده اشاره موردDonald C.Paquin)   یا و»(Pequin  پکوین.سى
  

 » :صدر بنى ابوالحسن سیّد-« اشباح شنود کتاب نقد به موسوم مقاالت مجموعه از ∗ 
 :توضیح چند 
 فاقد صفحه،1000به   نزدیک در کتابى، ،»اشباح شنود« چون کتابى روى بر  ـ کار 1

 آورد نظم به را ها پراکنده که شد و شد مى این باید مى تنخس پراکندگى، واجد و نظم
 از را یک هر دیگر، اطّالعات و ها داده مدد به سرانجام و کند نقد یکدیگر به آنگاه، و

 روى که شود گزارش همانطور رویدادى هر تا سازد پاک ابهامها از و بپردازد تناقضها
  .است داده

   موضوع »اشباح شنود« در که بود عیّتهائىواق نوشتن بنابر اگر حقیقت، در    
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 انـد،  کرده پیدا »اشباح شنود« کتاب در که چونى و چند به هم آن اند، شده دستکاریها

  .[...] نبود بزرگ قطع صفحه1000به   نیاز
 آنها از یک هر درباره »اشباح شنود« در را آنچه هر اند، شده نقد که هائى  ـ موضوع2

 و یافته اند، کرده سانسور »اشباح شنود« کنندگان تهیّه که هم آنچه هر .دربردارند آمده،
 !] ؟.[اند شده آورده
 کـه  نـسلى  .آیـد  مـى  امـروز  نـسل  بکـار  نخـست  یافتن، را ها حقیقت کوشش،  ـ این3

 کـه  ذهنـى  مانعهـاى  بپرسـد  خـود  از بایـد  مـى  و دارد را خـویش  کردن آزاد مسئولیّت
 و حقـایق  ندانستن مانعها، از بزرگى بخش هستند؟ هاکدام شود، بکار دست گذارند نمى
 انـد  بازدارنـده  کـار  از و دهنـده  آزار ابهامهـاى  یا و حقیقت جاى به دروغ پذیرفتن یا

 قلـم  از امـروز،  نـسل  آن، از اسـتفاده  بـا  کـه،  آورد فراهم را فرصتى »اشباح شنود.«
 .شود آگاه ایران، استقالل و آزادى دشمنان
 خـاطر  بـه  این و است نکرده پیدا انتشار تجدید اجازه کتاب، ینا که آنجا از و    
 آن[ آن نقـد  - ب .آنهاست زیان به کتاب اند شده متوجّه جبهه دو هر - الف آنکه
 بـود  ضـرور  .کنـد  مى آگاه بسیار حقایق از را امروز نسل!] ى»صدر بنى« نوع از هم
 :یردگ قرار خوانندگان اختیار در اینترنت، طریق از حاضر، متن
 ؟»اشباح شنود« 

 را اشباح شنود کتاب کسى اگر[ صفحه950حدود   در یکى کتاب، دو ایران، در    
 ببـرد  کـار  بـه  را حدود کلمه بخواهد بودن صفحه998توضیح   در و نماید هم تورّق
 !صفحه؟1000حدود   نگوید و  صفحه950حدود   بگوید باید چرا

 یعنى جمالت، این نگارش تاریخ در که زد حدس توان مى مبحث این به توجّه با    
 کلّ »صدر بنى« گرفته قرار سایت روى مطلب قسمت این که1381بهمن  15از   قبل

 و »اسـالمى  انقـالب  مجاهـدین  سـازمان  افشاى« در ]است نداشته اختیار در را کتاب
 .اند کرده پیدا انتشار »عبدى عبّاس« افشاى در دیگرى
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 کمتـر  کتـاب  .اسـت  گرفتـه  قـرار  جدّى اى مطالعه مورد و رسیده ما بدست        اوّلى

 .ندارد کتاب و تحقیق به ربطى
 خواننده به »باور« این القاى هدفش که است دروغ از پر قولهاى نقل از انبوهى    
 عامل داده، روى فسادى و خیانت و جنایت هر امروز، تا انقالب از بیش از که است
 .اند بوده سازمان این اعضاى آن

 بـا  امّـا  اند، برده نام »اشباح شنود« کتاب از »طلبان اصالح« جمعى ارتباط وسائل    
 در ایران مردم با را اطّالعاتى تا است داده قرار آنها اختیار در کتاب که فرصتى وجود
 .اند گزیده سکوت است، مردم این حقّ آنها، بر اطّالع که بگذارند میان

 کـه  شـود  نمـى  کـسانى  یا کس حقوق از دفاع مانع تبهکاریها در شرکت آنکه با    
 بـر  بلکـه  نیست شوندگان ترور حقوق از دفاع بر بنا تنها شوند مى نوع این از ترورى
  .[...] شود شمرده مغتنم فرصتى که اینست
 قـول  نقـل  پایان، تا آغاز از و سند و مدرک هرگونه فاقد »اشباح شنود« کتاب    
 ....است جعل و )دروغ ترین بزرگ (= نیمه اغلب
 سیّد حاج]مرحوم[قولهاى نیز، نظم بى مجموعه این!] ؟[ گردآورندگان شاهدهاى    

 ،»رفـسنجانى  هاشـمى  ]اهللا آیـت [« ،»اى خامنـه  ]العظمـى  اهللا آیـت [« ،»خمینـى  احمد«
 .هستند اینها، نظایر  و »اى زواره ]گرانمایه استاد[«

 »عبدى« ضدّ بر کتاب و کتاب این انتشار آیا :جوئیم مى پاسخ پرسش این براى    
 سـاختن  حال در تبلیغاتى و قضائى و اطّالعاتى هاى شاخه که است هایى پرونده گویاى
  [...]هستند؟

 » :اشباح شنود)« بندى رده( بنابر 
 مـرام  بـه  وابـستگى  از ،»ها خوئینى موسوى« و اسالمى انقالب مجاهدین سازمان ∗  

 شروع ]دانستن[آمریکا، نه و »انگلستان امپریالیسم« با تضاد را لىاص تضادّ و کمونیستى
 :اند درآمده آمریکا قدرت و سیا خدمت به بتدریج، و اند کرده
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 مـصطفى « کتـاب  جلـد  روى و است »هشتم هاشمى« کتاب نخست فصل       عنوان

 این در .تاس »جنگل انقالبى نهضت و شوروى روابط به نگاهى« عنوان به »شعائیان
 تمایـل  مارکسیـسم،  جانبـدار » ( شـعائیان « بـا  »نبـوى  بهـزاد « همکـارى  سابقه فصل،

 ایـن  در .اسـت  »لومومبا پاتریس« چهارم فصل عنوان .شود مى خاطرنشان )تروتسکى
 مـسکو  در لومومبـا  دانشگاه از »ها خوئینى موسوى محمّد سید« که شود مى القاء فصل،
 در دخیـل  اسـلحه  تـاجر  ،»قاشـقى  عـدنان « سـوّم  فـصل  در .است شده التّحصیل فارغ

 و »نبـوى  بهـزاد « به »تالشها تالشى« عنوان با پنجم فصل در و گیت ایران ماجراى
 ...و .است پرداخته ...
 بودنـد،  آمـده  گـرد  گوادولـپ  در کـه  جهان ثروتمند کشور هفت سران از آنکه با ∗  

 سفارت اسناد و اند آورده را رانای انقالب پیرامون گفتگوها ،»ژیسکاردستن« و »کارتر«
 :که آنند از حاکى شفّاف "کامال بطور و اند شده منتشر نیز تهران، در آمریکا
 تصمیم - ب و شود مى ارزیابى غیرممکن قدرت بر سابق شاه نگاهدارى - الف    

 و انقـالب  پیـروزى  از جلـوگیرى  قصد به »بختیار ]شاهپور[« حکومت از حمایت بر
 قـول  از آنهـم  - کننـد  مـى  جعـل  طلبهـا  پهلـوى  شود، مى »غرب فدارطر رژیم حفظ«
 »خمینى ]امام[« و برود شاه گیرند مى تصمیم »گوادولوپ« در که » - ژیسکاردستن«

 را امرى هر وقوع که ایست سلطه زیر انسان فکر طرز گویاى طلبها پهلوى جعل .بیاید
 در [...]شـمارد،  مى محال را آن با موفّق مخالفت و دهد مى نسبت مسلّط قدرت به
 :خوانیم مى را جدیدى!] ؟[ جعل) 88ص  » ( اشباح شنود«
 خالى براى خطرناکى تصمیمات آنجا .شد شروع »گوادلوپ« کنفرانس موقع، همان« 

 .کردنـد  تعیـین  آن بـراى  کارشناسـانه  روشهائى و اتّخاذ اسالمى انقالب محتواى کردن
 .»بودند منافقین و ستهاکمونی لیبرالها، داخل، در هم ابزارشان
 نفاق خط« و دیروز کمونیستهاى از اسالمى، انقالب مجاهدین سازمان است بدیهى    
   از را قسمت این اینکه طرفه !هستند و اند بوده ابزارها این از امروز، »جدید
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 از پر خود بنوبه که» ( مدنى جالل سیّد« دکتر نوشته »ایران معاصر سیاسى  تاریخ«

 جالل سیّد« نوشته دوّم، فصل نوشت پى در .کند مى نقل!])  ؟[است جعل و دروغ
 بایـد  کـه  مـردى  بعنوان ،»بختیار« که بود کنفرانس همین بدنبال:« آورد مى را »مدنى
 براى و شد تأیید قبل، از بیش بگیرد، اورا جاى "احتماال و کند حفظ را »شاه« سنگر
 ...» .شـد  تالش )ملعون» ( بختیار« و )ره» ( خمینى ]امام[« بین رابطه ایجاد

 !] ؟.[کند مى جعل به اعتراف نوشت پى در و کند مى جعل متن در بدینسان،
 :کند مى بندى  دسته[...]  را گروهها و تمایلها ∗  
 یـا  آگـاه ( مؤتلفـه  هیـأت  و رهبر »اى خامنه ]العظمى اهللا آیت[« ها، ناب - الف    

 خارچـشم  شـهید [ کـه » ( بقـائى « دکتـر !] ؟[وانپیـر  و...) کند مى فاش ناخودآگاه
 مطلقـه  والیت طرفدار ]روحانیون[ مالّیان و )آنهاست شاخص »آیت  حسن]«منافقان

 در کـه ») ذوالقـدر « گـروه ( اسـالمى  انقالب مجاهدین گروه سه از گروه یک و فقیه
 ...شاخـصهاى  ...ضـدّ  موضـع  کـه  آنهـایى  همـه  یعنـى  )اند شده ذوب فقیه والیت

 .دارند »صدر  بنى«و »مصدّق«
 و »آیـت  حـسن « میـان  اسـالمى،  جمهـورى  حـزب  در کـه  سازد مى فاش کتاب    

 .بود کرده قهر حزب از »آیت حسن [...]«و بوده نزاع ،»موسوى میرحسین«
 کنـد،  مـى  معرّفـى  خارجـه  وزیـر  بعنـوان  را »موسوى« ،»باهنر« مجلس،وقتى در    

 زده قلـم  و گفتـه  سـخن  »مـصدّق « از ستایش در »موسوى« که خاطر بدان »آیت«
 :) کتاب319ص  ( کند مى مخالفت او وزارت با است،

 :فرمایند مى »امام« که دارند قبول را »امام)« موصوف» (مصدّق« ایشان آیا « ...
 مقاالتى سلسله »مصدّق« یا » ...نبود مسلم مصدّق« ،»زد سیلى اسالم به »مصدّق«
 عمـل  یـک  را این و بود نوشته اسالمى مهورىج روزنامه در نامى )نامفهوم اسم( که

 »؟...دارند قبول را این بود، کرده قلمداد ضدّامپریالیستى
   ستایش در» هاشمى رفسنجانى«1360 مرداد 14در   ،»آیت حسن« ترور از بعد و    
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 خـطّ  حکومـت  قـوا،  کلّ فرماندهى فقیه، والیت: )135ص   اشباح شنود( نویسد مى او

 کـردن  اساسى،رسـوا  درقانون اسالمى انقالب پاسداران سپاه گنجانیدن و اسالمى خالص
 »آیـت « شـهید  اقـدامات  جمله از ،»صدر بنى« بت شکستن اسالم، مقابل در گرائى ملّى
 .» [...] است

 خـالص  حکومـت  خـطّ « در نیـز  »رفـسنجانى  هاشـمى  ]اهللا آیت[« گرچه - ب    
 اهللا آیـت [« اخـتالف  کتـاب  ،]؟[دنکر پنهان در سعى وجود با [...]است، »اسالمى
 .دهد مى نشان را او گروه ]یا[ و او با »اى خامنه ]العظمى
 خـطّ ( تهـران  مبـارز  روحانیّـت  و »رضایى محسن« گروه چون گروههائى - ج    

 آنها به!] ؟[نویسان کتاب که نیشهایى و گیرند مى قرار سوّم رده در ») کنى مهدوى«
 .شود مى تندتر زنند، مى

 ایهـاى  حجّتیّه و »محتشمى« و »کروبى« نظیر ،»مبارز روحانیون« از بخشى - د    
 .گیرند مى قرار چهارم رده در [...]فقیه والیت تابع

 بالفعـل  یـا  بـالقوّه  دشـمنان  که گیرند مى قرار گروههایى بعد، به رده این از - ه    
 تمایلهـایى  .هستند دشمن وبنابراین جدید نفاق خطّ اسالمى، انقالب مجاهدین :هستند
 و ها مشارکتى بقیّه .نظامند بالفعل دشمنان نیز وحدت تحکیم دفتر و مشارکت ازحزب

 [...] .پیوستنشان استعداد بخاطر .هستند نظام بالقوّه دشمنان ها، وحدتى تحکیم دفتر
 ها، مذهبى ملّى و آزادى نهضت و او خطّ در روحانیون و »منتظرى« آیۀاهللا - و    
  .[...] هستند نظام الفعلب دشمنان
 نیز دیگر جهات از که!] ؟[اند نیاندیشیده این به »اشباح شنود« کنندگان تدارک    

 آشـکار  حقیقـت  [...]انـد،  آورده عمـل  بـه  سیاسـى  گروههـاى  از  آنهـا  که بندى رده
 تحکـیم  و ها مشارکتى از بخشى و اسالمى انقالب مجاهدین به نوبت .[...]گردد مى

 .است رسیده ابقس هاى وحدتى
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 ]امـام [« اسـت،  پـاک  فـسادى  و جنایت و خیانت هر از دستشان که آنها -      الف
 والیـت  در شدگان جذب و مؤتلفه هیأت و »اى خامنه ]العظمى اهللا آیت[« و »خمینى
  .[...]هستند فقیه

 انقـالب  ینمجاهد فسادها، و خیانتها و جنایتها به همه از تر آلوده بار، این - ب    
 دفتـر  سـابق  رهبـران  از جمعـى  و مشارکت حزب رهبرى اعضاى از بخشى و اسالمى
 .هستند وحدت تحکیم
 »آبادى نجف امید« گروه و »هاشمى مهدى« سیّد گروه و »منتظرى« آیۀاهللا - ج    

 ...[...]و
 ،»منتظرى« خطّ و »فقیه والیت ضد خطّ« اسالمى انقالب مجاهدین از بعد - د    
 بـرادرزاده  کتـاب،  قـول  بنـابر ( گیرنـد  مى قرار »رضایى محسن« تمایل چون لهایىتمای
 ...)و است فرستاده واشنگتن به او، اطّالع بدون را»رفسنجانى«

 پیـشانى  بر موقع، بر بنا که انگى» ( لیبرالها« و مبارز روحانیون از کسانى - ه    
 یا که هستند کسانى » [...]رفسنجانى هاشمى« کسان و )زنند مى گروهى یا شخص
 متّهم بکار خود، موقع به که شود مى داده نشان آنها از »ردّپاهایى« یا و شوند مى متّهم
 آیند مى »سپردن قضایّیه قوه« بدست و کردن
 را تفـصیل ]کـه  [...فساد و جنایتى و خیانت [...]خطّ در که آنها به - و    
 .آوریم مى دورتر
 انـدازه  و مـساوى  »محمّدى ناب اسالم« با »فقیه همطلق والیت« کتاب، این در    

 معـین  »رهبـر « از اطاعتـشان  میـزان  را فقیـه  والیت در گروه هر و کس هر »ذوب«
 .کند مى

 پایان، تا آغاز از را کتاب که کسى کند، نمى کفایت نیز تنها اطاعت این، وجود با    
 مطلق قدرت با والیت که چرا .گرفت خواهد دهان بر حیرت انگشت بخواند، دقّت به

  […]و!] ؟[شود مى انگاشته مساوى
   که بناى کتاب(انقالب اسالمى مجاهدین »اشباح شنود« بنابر – الف :این وجود با    
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 :اند شده گروه سه ،)است آنها کردن خراب بر

 کـلّ  فرمانـده  مقـام  قائم» ( ذوالقدر« و است پیوسته فقیه والیت به که گروهى ∗  
 است، شده فقیه والیت جذب اینکه وجود با گروه این .آنست شاخص[...] )سپاه
 و .است نشده ذوب آن در امّا

 و اسـت  اسـالمى  انقـالب  مجاهـدین  کنونى سازمان که فقیه والیت مخالف گروه ∗  
 راه از را قـدرت  تـصرّف  برنامـه  ازآغـاز،  گروه، این .است آن شاخص »نبوى بهزاد«

 دسـت  بـه  دولت افتادن با رو، آن از و است داشته دیگرى از پس یکى رقیبان، حذف
 حذف را مزاحم سیاسى گروههاى توان مى آنها، از استفاده با که بوده موافق »روحانیان«

 .آورد بدر »روحانیان« دست از را دولت سرانجام، و کرد
 »صـدر  بنـى « آیـد  مى نظر به[ کند مى نقل) »ص( منبع« با را اى مصاحبه کتاب    
 نیـست )ص(منبع از مطلب این .دارد مشکل هم کتاب ادّعاى مورد روخوانى در حتّى
 بهزاد« مقاصد درباره او، قول از و.] است )اهللا حفظه» ( جم حیدر« مهندس از بلکه
 رفتن قصد »طالقانى« آیۀاهللا مرحوم که روزى : ) 87 و 86ص  ( آورد مى ...و »نبوى

 در .رفتم فرودگاه به ایشان بدرقه به نیز من داشتند، را »امام« از استقبال و فرانسه به
 »طالقـانى « آیـۀاهللا  منتظـر  و زدیـم  مى قدم »سمیعى سیاوش« مهندس آقاى با فرودگاه
 سیـستم  از قـسمتى  .ندارد پرواز قابلیّت هواپیما کرد مى اعالم محوّطه بلندگوى .بودیم
 مهنـدس  آقـاى  صـحبت،  ضـمن  .اسـت  شـده  برداشته مسئولین توسّط هواپیما، ناوبرى

 بگـذار  یعنـى » .اسـت  آسـان  گـرفتن  اینهـا  از بگیرنـد  اینها بگذار:« گفتند »سمیعى«
 آسـان  اینهـا  برانـدازى  گیرنـد،  بدست را حکومت و کرده ساقط را رژیم ها»طالقانى«

 و !!!»است
 فرمانده »رضایى محسن« آنها، شاخص و گیرد مى قرار گروه دو میان سوّم، گروه ∗  
 .است کنونى مصلحت، تشخیص مجمع دبیر و پاسداران سپاه سابق
   نیز ندارند، مسئله آن با یا و هستند ذوب فقیه والیت در یا که گروههایى - ب    
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 .دارند بندى رده

 هـستند،  آن شاخصهاى »[...]حسینیان اهللا روح« و »فالّحیان« امثال که تمایلى ∗  
 !آش از تر داغ هاى کاسه :هستند ناب

 بگیرند را خود هاى آقازاده جلو توانند نمى چند هر - فقیه والیت طرفدار روحانیان ∗  
 آنند، شاخص)مؤتلفه هیأت» (عسگراوالدى« و »ذوالقدر« امثال که تمایلهایى نیز  و -

 .هستند فقیه والیت در ها شده ذوب به گروههاى ترین نزدیک
 کـه  حجّتیّه از لىتمای و آنست شاخص »رفسنجانى هاشمى]اهللا آیت[« که تمایلى ∗  
 .است فقیه والیت طرفدار سوّم ردیف است، شده فقیه والیت جذب
 فقیه والیت براى را خود آنند، شاخص »رضایى محسن« امثال که تمایلى - ج    
  .خواهند مى خود براى را فقیه والیت بلکه خواهند نمى

 کـه  آنهـا  توصیّه ابربن و اند گرفته قرار تمایل این در رژیم کادرهاى از بخشهایى    
 .باشد مراقبشان باید نظام رهبرى اند، کرده شنود را اشباح
 دارنـد  [...]رژیم براى که خطرى میزان بنابر فقیه، مطلقه والیت مخالفان - د    

 :اند شده بندى ردیف [...]و
 و اسـالمى  انقـالب  مجاهـدین  سازمان و است آن شاخص »صدر بنى« که خطّى ∗  
 .وحدت تحکیم دفتر و ارکتمش حزب از بخشى
 .است [...]کار دستور در تمایلها این حذف    
 .آنهاست شاخص او که روحانیّت از تمایلى  و »منتظرى ∗ « 
 .اند شده سرکوب نیز این از پیش که آزادى نهضت و ها مذهبى - ملّى ∗  
 شامل اینک کتاب، بنابر .زنند مى گروهها و اشخاص به موقع، بنابر [...]لیبرالها ∗  

 .شود مى نیز طلبان اصالح از تمایلهایى
    ∗ 
    ∗ 
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 مجاهـدین  بـه  »اشباح شنود« کتاب در که...] و[ فسادها و جنایتها و        خیانتها
 :اند شده داده نسبت اسالمى انقالب

 :سابق شاه دوران در آمریکا براى  ـ کار1 
 هم دیگرانى و »خمسى مهدى« و »قىحقی منتظرى حسین« با )»نبوى( بهزاد ∗ « 
 اصـلى  تـضادّ  ...و هـستند  جنبش به خائن زندان بیرون مجاهدین گفتند مى که بودند

 قول استناد به و )کتاب43ص  » ( دیدند مى انگلیس امپریالیسم با خلق تضادّ ...را
 .[...] گریخت انگلستان به که ایران در ب.گ.ک یک شماره مرد» ( کوزیچکین«
 »کـوزیچکین « که را توده حزب درباره اطّالعات انگلیسها آنجا در و رفت تانپاکس به
 اطّالعـات،  آن اسـتناد  بـه  و دادنـد  او بـه  بود، گذاشته »سرویس انتلیجنت« اختیار در

 کمونیستهایى جمله از نیز »نبوى بهزاد)« شدند توقیف توده حزب کادرهاى و رهبران
 .اسـت  رفتـه  پـیش  وزارت مقـام  تا و برده بکار را رژیم در نفوذ استراتژى که است
 )کتاب49و  48ص  (

 .کرد مى کار آنها براى »نبوى بهزاد« که »بریچ« بنام بود آمریکائى شرکت یک ∗ « 
 پـستهاى  روى شـرکت  ایـن  ...و پیمانکـارى  .بـود  شـغلى  ارتبـاط  البتّـه،  خب یعنى

 ..کـرد  مى کار رانای غرب به شرق از روسیّه، روى الکترونیکى شنودهاى و الکترونیک
 نظر به شود، مى مطرح بعضا که اینها و »بهزاد« و سیا بحث تاریخى هاى ریشه از یکى
 )») .ج(منبع« قول  کتاب80ص  .» ( بود »بریچ« ارتباط این توى من

  :انقالب اوّل هاى ماه  ـ ترورهاى2 
 مهـدى « و »مفـتّح « دکتـر  و »مطهّـرى « و »قرنـى  سـپهبد ]« شهیدان[ترورهاى    
 » .عراقى
 بـا  و کردند خطکشى »راستین اسالم« با زندان، همان از »التقاطیها« کتاب بنابر    
  ) .91و 90ص  . ( کردند اسالم این نمادهاى زدن به شروع انقالب، پیروزى

  گروگانگیرى  ـ3 
 .اند نداشته اطّالع ازآن »بهشتى ]شهید[«  و»خمینى ]امام[« کتاب، بنابر که    
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 » :صدر بنى« با مبارزه و ها  ـ تصفیه4

 معرکه بیار آتش اما .است شده مى حذف باید مى او جریان و »صدر بنى« چند هر    
 و »تهرانى خسرو« ،»نبوى بهزاد(« بخصوص اند، بوده اسالمى انقالب مجاهدین سازمان

 ...) و »رضایى محسن«
 .الجزیره »بار ذلّت«  ـ قرارداد5
 اسالمى جمهورى حزب مرکزى تمانساخ در  ـ انفجار6

 .شد تن120حدود   و »بهشتى« شدن کشته به منجر که    
  وزیرى نخست در  ـ انفجار7

 ،) »ش (شاهد« قول از. ( شد »باهنر« و »رجائى« شدن کشته به منجر که    
ص  ( است بوده اسالمى انقالب مجاهدین عضو وزیرى، نخست در گذار بمب »کشمیرى«

 ) .کتاب125
 ارتش اطّالعات در  ـ نفوذ8

 ارتش انحالل پیشنهاد و .بپاشد هم از ارتش سازمان که ترتیبى به آن تصفیه و    
  » .خمینى ]امام[« به
 اسلحه فساد پر  ـ خرید9

  [...]اسرائیل از غیر و [...]اسرائیل از    
 گیت ایران  ـ افتضاح10

 » .بوش - ریگان« حکومت با پنهانى روابط [...]یا    
 .دولت محرمانه اسناد  ـ دزدیدن11
  [...]و زندانها در شکنجه بساط  ـ گستردن12
  برخوردها  ـ ایجاد13

 .موساد و سیا نقشه اجراى یا پاکستان، مرکز تا ترکیه مرز از    
   کودتاچیان کار کشف، بعداز امّا بود کرده رهبرى »بختیار« را نوژه  ـ کودتاى14
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 در آن، از و است افتاده )»حجّاریان« بخصوص( اسالمى انقالب ینمجاهد افراد بدست
 .است شده استفاده سازمان این نظامى و سیاسى هدفهاى پیشبرد
 » .رجوى« گروه به  ـ اتّصال15
 .دولت تصرّف قصد به دولت و انتظامى نیروهاى و سپاه در  ـ نفوذ16
 .اى زنجیره قتلهاى زنی و ») الجوردى« ترور» ( خاتمى« دوران  ـ ترورهاى17
 .بزرگ مالى فسادهاى ارتکاب و متعدّد مشاغل  ـ تصرف18
 .شکنجه کردن روش و اطّالعات وزارت  ـ تشکیل19
  ادارى دستگاههاى در ها  ـ تصفیه20

 »استعدادها  و مغزها دادن فرارى و مدیران نصب و عزل« و    
 جاسوسى سازمانهاى با  ـ رابطه21

  )سیا( آمریکایى و )زیتون بنام جاسوسى شبکه( اسرائیلى    
  بهـزاد «از را »پرسـش 17 -حـریم،   نامـه  هفتـه  قول  از779و  778صفحات   در    
 او کـه  است دانسته موجود نیز را »دیگر سؤال دهها« پایان در و کرده شماره »نبوى
 .[...]بدهد جواب آنها به باید
 ،»رجـوى « سوى از خلق، نمجاهدی اعضاى]جمهورى حزب ساختمان انفجار از پس[
 ایـن  :پرسـید  آنهـا  از »صـدر  بنـى « و .رفتند »صدر بنى« دیدن به ،»لقائى« منزل در

 محکوم و این ترور را صادر اى اعالمیه »صدر بنى.« نه :گفتند آنها بود؟ شما کار انفجار
 ایـن  :بود این ستاد پاسخ .پرسید ارتش ستاد از خود، رابط توسّط ،»صدر بنى.« کرد
 انفجار در .[...]بود آمده بعمل انفجار مهندسى رعایت با نبود، ساده انفجارى ار،انفج
 .[...]است شده رعایت »انفجار مهندسى«

 :است این ماجرا تمام    
 »صدر بنى« به چندازآنها، تنى ارتش، فرماندهان با جلسه در کرمانشاه، در - الف    
   :به آنها گفت .کرد مخالفت پیشنهاد این با »صدر بنى.« کند کودتا کردند، پیشنهاد
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 و نبود، نیز ممکن فرماندهان ارزیابى بنابر و نیست ممکن کودتا جنگ، وجود با نخست
 نـه  و باشد مرزها از بیرون مراقب باید مى نظامى نیروى .نیستم موافق کودتا با آنگاه،
 .مرزها درون
 ».الکفر ائمۀ قاتلوا:« دهد مى درهنمو قرآن که است همان بایسته روش بنابراین،    
 کشور حفظ و کودتا با مخالفت و کشور استقالل و موجودیّت به نسبت نگرانى    

 و انداختن قلم از را انسانى حقوق و جان به نسبت تمام حساسیّت و داخلى جنگ از
 مهـمّ  شخـصیّتهاى  یـا  بزنیـد،  را اینها سران :گفت »صدر بنى« که این نوشتن یا گفتن
 اعتـراف  و توضـیح  وجـود  با ؟. [است دروغها ترین بزرگ ساختن بکشید، را تىمملک
 سـنگ  خوانـدن،  دروغ را آن ،»امام« طرفداران ترور خطّ پیگیرى دستور بیان به کامل
 از دور ،»صـدر  بنـى « امثـال  و »صـدر  بنـى « رفتن زیگزاگ در که طلبد مى قزوینى پاى

 !] نیست انتظار
 کند مى ادّعا  »اشباح شنود« رو، بهر    
 سپس و بوده خلق مجاهدین از نخست  که » -تهرانى قنبرى خسرو - «  الف    

 سـیاوش « مهنـدس  و »نبـوى  بهـزاد « و - اسـت  پیوسته اسالمى انقالب مجاهدین به
 دسـتگاه  ...و »تاجیک بیژن« و »حجّاریان سعید« و »هرندیان« مهندس و »سمیعى

  .کنند مى قبضه را اطّالعاتى
 کنـد  مـى  متّـصل  »زیتون شاخه« اسرائیل جاسوسى شبکه و سیا با را آنها - ب    

و  401و    400و    128تا    123و    120تا    117و    98و    91 تا     85 و     84 و     80ص    (
 بـا  هـشتم  فـصل  به رسد مى تا - ج و...) و484تا  476و  473تا  470و  438
 :کند مى وصل اسالمى انقالب مجاهدین به را او و »کالهى و کید« عنوان
نقـل   )19/3/1993(العربـى    الـوطن  نامـه  هفتـه  از را قـولى 512�صـفحه    در    

 محلّ یک توانست ،)ایران(داخل در خود مزدوران کمک با سیا، سازمان :« ...کند مى
   جمهورى( رژیم سران از  نفر80 تا  70بین   رویداد، آن در .کند منفجر را گردهمایى
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 قتـل  عملیّـات  و ...شـدند  کـشته  »بهـشتى  محمّـد « ،آنهـا  رأس در و )اسـالمى 

 در اند، داشته دست آنها در مستقیما آمریکاییها که نیز دیگرى ترورهاى و »محمّدرجایى«
 ...»دادند رخ آن، پى

 »بهـشتى  محمّـد ]« مظلوم شهید[ از پردازى چهره به530صفحه   تا آن، از پس    
 .[...]کند مى شروع
  :است آورده را قولها این528تا  526صفحات   در    
رااینطـورآورده   ) 16/4/1360اسـالمى   جمهـورى  از نقـل  به» ( نبوى بهزاد« قول ∗ 
 :است
 تیـر 7فاجعـه    )اسـت  نـشده  معین محقّق براى شده بیان جمع کلمه چرا( عاملین«  
 بیـشترى  توضـیح  ولـى  .انـد  شـده  مـشخّص  )اسالمى جمهورى حزب دفتر در انفجار(

 ...»بدهم توانم نمى
 را »عاملین« کلمه گفتن علّت درباره را »نبوى بهزاد« توضیح قول، نقل از پس    

 به بسته چند با سوار موتور دو که بود داده نشان ما به اوّلیّه اطّالعات البتّه:« آورد مى
 ایـن  انتهاى بود گفته که مدرسه آن مستخدم هاى گفته به و اند رفته حزب پشت مدرسه
 مدرسه در انفجار آثار از حاکى موجود وشواهد بودند نکرده توجّه ،است بست بن کوچه
  ...»گفتیم را پیش هفته مطالب اطّالعات، آن مبناى بر ما و و بود
 725ص (اسـت  آورده )اسالمى ازجمهورى نقل به باز» ( الجوردى اسداهللا« قول ∗ 

 :( 
 کـه  تحقیقـاتى  در اسـالمى  جمهورى حزب دفتر در گذارى بمب فاجعه با ارتباط   در«

 از تلفنى شماره و است متوارى که شده شناخته اصلى متّهم بعنوان نفر یک آمده، بعمل
 صـاحب  و باشـد  مى منفجره موادّ فروش ازبنگاههاى یکى به مربوط که آمده بدست او
 ملّـت  اطّالع به را آن نتایج که دارد ادامه هنوز تحقیق و .است متوارى هم بنگاه آن

 .»درسان خواهیم
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 :نویسد مى »اى زواره ]استاد[« قول  از645ص          در
 کـشتن  بـراى  و اسـت  سـیا  سازمان عضو ،»کشمیرى« که گفتیم حزب بزرگان به«  

 امنیّـت  شـوراى  دبیـر  کـه  - اورا چـون  اى مهـره  سیا هم »باهنر« و »رجائى« مرحوم
 از تر قوى مراتب به اى مهره باید پس .کند نمى خرج راحتى به - بود اسالمى جمهورى

 ناراحت بعضى جا، همان .باشید یکى آن دنبال به .باشد داشته دولت در »کشمیرى«
 حـزب  :گفـت  مطبوعـاتى،  اى مصاحبه در سیا، مقامات از یکى1371سال   در .شدند

 » .کردند منفجر ما عوامل را وزیرى نخست دفتر و اسالمى جمهورى
 ادّعاى به اسالمى، جمهورى حزب در و وزیرى نخست در انفجار دو قرار، بدین    

 در »کشمیرى از تر قوى مراتب به مهره« امّا .است گرفته انجام سیا توسّط ،»اى زواره«
 ادّعاهـاى  پاسـخ،  یـافتن  براى باشد؟ تواند مى کسى چه ،»باهنر« و »رجائى« حکومت

ـ (الیـت  اسـپات  مجلّـه  از648تـا   646ص   در :گیریم مى پى را کتاب کیهـان    نقـل  هب
سـازمان سـیا، در یکـى از    :«کنـد  مـى  نقـل  را ) 1993ژوئـن   17برابـر   1372خـرداد   27

 ، 1980 -1982سالهاى  طى خود، پنهانى تروریستى عملیّات فراگیرترین ترین و محرمانه
 .رساند قتل به را ایران دولتى مقامات از نفر300به   نزدیک
 ژانویـه  در خـود،  انتخابـات  از بعد هاى مهبرنا اعالم براى اسالمى، جمهورى حزب...
 .برگزارکـرد  تهـران  سرچـشمه  در را خـود  خبـرى   ،کنفـرانس 1981)]! ؟[ژوئیه البد(

 منفجـره  مـوادّ  شـدند،  مـى  رهبرى فرانسه در پنهانى پایگاهى از که سیا عملیّاتى تیمهاى
 محـلّ  در بـود،  آمـده  در تلویزیون مخابراتى وسایل صورت به ظاهرا، که را پالستیکى
 .کردند جاسازى کنفرانس
 سـخنرانى  تـا  برخاسـت  حزب رئیس ،»بهشتى حسین محمّد آیۀاللّه« که هنگامى    
 .ریخت درهم را چیز همه انفجار آساى رعد صداى کند، شروع را حزب افتتاحیّه
 بشدّت امّا کوچک بمبى شدند موفّق سیا مأموران شدید، امنیّتى اقدامات رغم على ...
   انفجار، این .بگذارند کار »رجائى« همراهان از یکى دستى کیف در را پیشرفته
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  » .کشت را او کارکنان و ایران وقت جمهورى رئیس
 پالستیکى، منفجره موادّ جاسازى«درباره آنچه باشد، داشته صحّت قول نقل اگر اما    

 در انفجار آن، ربناب که است اطّالعى کردن بازگو تلویزیونى، مخابراتى وسایل صورت به
 رضـا « کیـف  در اجتماعـات،  سالن به بمبى بردن اسالمى،حاصل جمهورى حزب محلّ

 بلکه!] است نشده قرائت کامل کتاب هم، مبحث این در.[ است نشده انجام »کالهى
 چنان را منفجره موادّ و کرده کشى سیم کافى، فرصت با انفجار، مهندسى از آگاه کسانى

 انفجار، وقوع با و نکند جلب خود به را توجّهى انفجار وقوع تا که اند کرده جاسازى
 !] ؟. [نرود بیرون سالن از زنده کسى
 »نبوى بهزاد« سراغ به قول، دو این نقل از بعد بالفاصله، »اشباح شنود« بارى،    

 :نیست »نبوى بهزاد« جز کسى »سیا قوّى مهره« کند القا تا رود مى
 درباره که اتّهاماتى به مربوط بحث در :پرسد مى) »ص(منبع« از648صفحه   در    

 توى ،»کنى مهدوى«آقاى یا »هاشمى« آقاى چرا شد، وارد »بهزاد« به اینها، »کشمیرى«
  جمعه؟ نماز در حتّى کردند، »نبوى بهزاد« نفع به موضعگیرى علنا مقطع، اون
 آدم و کـرد  مـى  ترور خب که خطّى همان یعنى« که کند مى تأکید هم) »ص(منبع« 
 کـسى  هر توسّط به حاال بود، اسرائیل و آمریکا خطّ مستقیما من، نظر به که کشت مى
 .پردازد مى »کنى مهدوى« و »رفسنجانى هاشمى« رفتار توجیه به ،...»جریانى یا

 بهـزاد « ،»رفـسنجانى  هاشـمى  ]اهللا آیـت [« قـول  از خـود، 656صفحه   در کتاب ∗  
 و .بـرد  مى »سؤال زیر« وزیرى، نخست انفجار در ار »انقالبى سازمان یک« و »نبوى
 عبور کتاب هاى پاورقى با جمالت این تعارض توجّه، قابل نکته:« کند مى نشان خاطر

 !» .باشد مى موضوع همین درباره بحران از
 در ،»بحـران  از پـس « کتاب در1361تیر  7یادداشت   این از پیش حقیقت، در    

 صفحات در .بود کرده رد را »نبوى بهزاد« به اتّهامى ههرگون بحران، از عبور]کتاب[
   شود مى مدّعى »اى زواره.« آورد مى را »اى زواره رضا« با مصاحبه709 و 708 
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 بندنـد،  را وزیرى نخست انفجار پرونده بود داده دستور که [...]،»خمینى ] امام[«

 :است گفته او به »نبوى بهزاد« درباره
 سـطوح  ایـن  در را »نبـوى  بهـزاد » « رجـائى « مرحـوم  چـرا  » !اى زواره آقاى«  

 چـرا  .دارم را دقـیقش  مـضمون،  بـه  نقـل  حاال آورد باال مملکتى کارهاى ترین حسّاس
 معـصومیّتى  و مظلومیّـت  یک با ...گرفت؟ قرار او دست در مملکتى امور ترین سرّى
 بهـزاد « ورددرمـ  مـن :« فرمودنـد  حتّى )فرمود مى» ( رجائى« شهید مرحوم از شکوه
 شاهد را خدا من و » .ندارم خیانت شرعى دالیل اما ام، رسیده هم جاهایى به »نبوى
 گذارى سرمایه مسئله در بیشتر بحثم و نیاوردم دربحثهایم او از اسمى حتّى که گیرم مى
  .»بود تولید در

 سالمىا انقالب مجاهدین سازمان رابطه و »نبوى بهزاد« درباره قولها نقل به کتاب    
 بود، خواسته سازمان از »خمینى ]امام[« که روحانى» ( کاشانى راستى]« اللّه آیت[ با

 نفرى37دسته   یک استعفاى و کنند فعّالیّت او نظر تحت و بپرسند او از را مسائلشان
 »خمینـى  ] امـام [«توسّـط  انقـالب  مجاهـدین  سـازمان  انحـالل ...) و » بهزادنبوى(«
 از پس و »گیت ایران« در ...و »نبوى بهزاد« دادن دخالت به رسد مى تا پردازد مى

 ضـدّ  بر ادّعانامه779و  778صفحات   در دیگر، جنایتهاى به سازمان و او کردن متّهم
 از .آورد مى ) 1380 اسفند  7( حریم   نامه هفته قول از اتّهام،17شامل  را »نبوى بهزاد«

 :از عبارتند دهد، خپاس آنها به باید مى »نبوى« که اتّهامها جمله
 معروف، کمونیست »شعائیان مصطفى« با وى ارتباط  ـ ماجراى1
 دستگاههاى نصب و ساخت پیمانکار آمریکایى، بریچ شرکت در وى اشتغال  ـ ماجراى2

 شوروى، و ایران مرز در الکترونیکى شنود
 صبن و سبزوار در )الینز( فراماسونوى لژ در وى عموى و پدر عضویّت  ـ ماجراى3

 سینه، به فراماسونرى رسمى عالمت آشکار
 » ...پهلوى فرح« توسّط وى عفو  ـ ماجراى5
   ها، آمریکایى سرّى اسناد ربایش در »کشمیرى« اقدامات از وى اطّالع  ـ میزان9
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 ... غیره، و ارتش اطّالعاتى مراکز از انقالب، از بعد
 الجزایر، بار ذلّت بیانیّه درتنظیم وى  ـ نقش11
 زیتون نام به ایران در اسرائیلى جاسوسى شبکه از وى شناخت  ـ میزان12
 » ...فارلین مک« ماجراى در او  ـ نقش13

 فسادها و جنایتها و خیانتها درباره نه و انفجار این درباره کتاب، پایان تا آغاز از    
 ادبهـز « داشتن دست بر جدّى دلیل و سند یک کند، مى تصدیق را وقوعشان کتاب که

 در قـول  اعتبـارى  بى کند، نمى ارائه آنها، در اسالمى انقالب مجاهدین اعضاى و »نبوى
 ]امـام [«قـول  از مثـال،  بـراى  .اسـت  اعتنـاء  بـى  نیـز  دیدن و درایت را مزاحمت مقام

 خـراب  را »نبـوى  بهزاد[...] «شمار در  که » -اى زواره« گفته استناد به ،»خمینى
  .کند مى

 را قـولى  او از ندارد حق کسى بود گفته »خمینى ]امام- [«  الف آنکه، حال    
 یکى اشباح شنود چاپ برکات از !؟. [باشد نشده مضبوط یا و مکتوب که کند نقل
 »امام« اوامر ملتزم را خود موضع این در آنهم بار یک حدّاقل »صدر بنى« که این هم
 »وزیر»« نبوى هزادب« ،»خمینى ]امام«[ حیات طول در - ب و!] الحمدهللا .داند مى
 .اسـت  ساقط اعتبار از») بهزادنبوى« وزارت( درایت برابر در »اى زواره« روایت بود
 و کنند برکنارش وزارت از نخواست چرا داشت، شک حد آن تا »خمینى ]امام[« اگر
 ثابت تواند نمى رو هیچ به اشباح شنود اگر بهررو، .کنند تحقیق اش درباره کم، دست یا

 و »نبوى بهزاد« جنایت اسالمى، جمهورى حزب مرکزى ساختمان در انفجار ایجاد کند
 شـود  مـى  موفّـق  است، بوده سیا از مستقل یا و سیا دستیار مقام در مجاهدین، سازمان
 :کند ثابت

 و داشـته  مهندسـى  انفجـار  شـود  مـى  تـصدیق  و است شده واقع جنایت - الف    
 پرونده چرا هستند؟ کسانى چه گروه این ضاىاع اند، داده انجام را آن گروهى بنابراین،

 را پرونده نبودند، رژیم درون در که بود کسانى کار انفجار راستى به اگر خواباندند؟ را
 .جست باید که […]خواباندند؟ مى
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 ] ؟.[!نداشت اسالمى جمهورى حزب اجتماعات سالن درانفجار سودى سیا -     ب
خرداد   ]وقایع[...در اسالمى انقالب مجاهدین و »وىنب بهزاد« شرکت وجود با    
 دو ایـن  در ...و الجزیـره  خائنانـه  قـرارداد  امـضاى  و گروگانگیرى ماجراى در و60

 حکومـت  در آنکـه  بـا  دادنـد،  دست از را خود حکومت زیرا .نداشتند سودى انفجار
 !] ؟. [داشتند آن از پیش که موقعیّتى بدون امّا داشتند، حضور نیز »موسوى«

  [...]ایست؟ گسترده سازیهاى پرونده مقدّمه »اشباح شنود« کتاب آیا -  
 کرده بندى هم سر »حسینیان« و »فالّحیان« که »اشباح شنود« کتاب قرار بدین    

 سازیهایى پرونده بیانگر!] ؟. [اند نهاده آن بر »مؤلف« بعنوان را »گلپور رضا« نام و
  .است انجام حال در [...]تبلیغاتى و قضایى و اطّالعاتى شاخه سه توسّط که است

 مـک « هیـأت  ورود دهنـدگان  لو از که را »] منتظرى[« او »اشباح شنود« در    
 سیا که خوانند مى کسى و گیت ایران بانى بود، گیت ایران ماجراى و ایران به »فارلین

 .[...]برساند رهبرى به خواسته مى
 موضوع است آمده وزیرى، نخست در انفجار بارهدر »اشباح شنود« کتاب در آنچه    

 .[...]بدهند فصل این به را اهمّیّت تمام باید مى خوانندگان .است شده بعد
 وسـازمان 60خـرداد    ] وقـایع [...در اسالمى انقالب مجاهدین افراد که امر این    
 امـرى  د،ان داشته نقش انقالب فقرات ستون به سپاه تبدیل نیز و اطّالعات وزارت دادن

 مایه دست[...]قضایى و تبلیغاتى و اطّالعاتى هاى شاخه را امر همین و است بدیهى
 .[...]اند داده انتشار و تهیّه سازان، پرونده روش به را »اشباح شنود« کتاب و اند کرده

 :دادند؟ تشکیل کسانى چه را وزیرى نخست اطّالعات ،»رجائى« حکومت در    
 !…] ؟[اند آورده »تهرانى قنبرى خسرو« از عکسى دوّم، فصل آغاز در    

 :کنـد  مى معرّفى را »قدیرى جواد« ،»منتظرى مهدى« قول از473صفحه   در ∗    
 از قبـل  را خلـق  مجاهـدین  با کار تشکیالتى سابقه که بود آدمى یک »قدیرى جواد«

   و بود بند هم »رجوى مسعود« با و بود رفته هم زندان در حتّى .داشت انقالب
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 جریانـات  و زنـدان  از آزادى از بعـد  کـه  جالبـه  و بـود  زندان در رجوى هاى ازنوچه
 .[...]آره درمى اطّالعاتى دستگاه از سر دفعه یک انقالب،
 »عطریانفر« به ،»عطریانفر زهره« همسرش، راه از را » قدیرى«474صفحه   در ∗  

 زمانى یک:«...کند مى نقل ار »عطریانفر« سابقه »منتظرى مهدى« قول از .چسباند مى
 .بود بعد به63سال   از ولى .بود انتظامى نیروى اطّالعات حفاظت سازمان رئیس البتّه
 تـشکیل  مسلّح نیروهاى اطّالعات حفاظت وقتى که دانید مى » .نقّاشان حمید« از بعد
 اىآق کشور وزارت زمان در معروفه، »نقّاشان« به که »نقّاشیان حمید« آقاى اوّل شد،
 آقـاى  هـم  بعـدش  و بـود  انتظـامى  نیروهـاى  حفاظـت  رئـیس  ،»نورى ناطق اکبر على«
 .»شد »عطریانفر«

 که شود مى مدّعى :پردازد مى »حجّاریان سعید« معرّفى به484تا  474صفحه   از ∗  
 را اش بچّه او و کنند مى تیراندازى او به کشتنش براى »رجوى« گروه افراد60سال   در

 وجیهـه « دکتـر  او همـسر  ...و آورد مـى  پـائین  را سـالح  اربضـ  و کنـد  مـى  سـپر 
 بـا  انقـالب،  از بعـد  و دارد را خلق مجاهدین سازمان در عضویّت سابقه ،»مرصوصى

 تقـى « نزدیـک  دوسـتان  از نیـز  خـود  »حجّاریان.« دارد ارتباط مؤتلفه جمعیّت زنهاى
 نـوژه،  تـاى کود جریـان  در و .است بوده خلق مجاهدین سازمان اعضاى از »محمّدى

 بوده - شد اعدام که »- رکنى« سرگرد بازجوى ،»مظفّرى سعید« نام با »حجّاریان«
  .است

 سـعید « بـا  اش بـازجوئى  بلـه، : ) 284 -ص( کنـد  مـى  نقـل )»ع(شـاهد « قول از    
 صداى شد، پخش تلویزیونى که هم را نوارى خواستى، دقیق اگر حاال .بود »حجّاریان
 توى» !مظفّرى« برادر سال، اون »حجّاریان سعید« صداى ،دقیقا کننده، سؤال بازجوى
 یـک  هم »محمّدى تقى.« بودند اتاق یک توى هم »کشمیرى« با کودتا، ضدّ جریان
 .داشت اینها و دستگیرى و پادویى حالت
 اداره کیفهاى :گفتیم مى .برد مى و آورد مى خودش با همیشه کیفى یک »کشمیرى«  
   یک و شد مى بسته لوالئى حالت با باال از که بودند زرگىب هاى چرمى کیف که .دوّمى
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 .کـرد  نمى ترک رو کیف او ماها، همه بین .افتاد مى رویش باال از هم چرمى دسته بند
 دستشویى رفت مى دوباره آمد، مى دوباره بیرون، رفت مى اینجا آمد مى اگر او االن، "مثال
 کـه  نکـرد  خارج خودش با را کیف دیگر یکبار ...آورد مى و برد مى را کیف ...و

 کیـف  اگـر  :گفتند مى داشتند که تردیدى ها بعضى حتّى .بود وزیرى نخست انفجار روز
 .نباشد کیف همراه او بود ممکن غیر بود، »کشمیرى)« مال( شده منفجر
 از هـا  رسانه طریق از هنوز که »صدر بنى« بعدازظهر،2حدود   شهریور،8روز   در    
 دیدم؛ شگفتى خواب دیشب، :گوید مى »رجوى« به بود، نکرده پیدا اطّالع ارانفج وقوع
 پـارک  که خیابانى در .دیدم دوچرخه بر سوار را »باهنر« و »رجایى« آقایان و خود
 خـود  راه بـه  مـن  .رفتیم مى پائین طرف به کند، مى جدا دادگسترى وزارت از را شهر
 !] ؟. [خوردند زمین [...]و پیچیدند چپ طرف به آنها و دادم ادامه
 در انفجار از خود سازمان طریق از نه او زمان، آن تا کرد، شگفتى  اظهار»رجوى«  

 ازقـول 543صـفحه    در .بـود  شـنیده  را خبرگزاریهـا  نه و داشت اطّالع وزیرى نخست
 از هنـوز :« دهـد  مـى  »کشمیرى« به جدیدى هویّت ) 60شهریور 9( اسالمى  جمهورى

 مربوط شود مى داده احتمال اما .نیست دست در اطّالعى جسد، سوّمین صاحب هویّت
 .»باشد سپاهى ازبرادران یکى به

 کنار در ،»کشمیرى« براى چسان دهد مى شرح »اشباح شنود« بعد، صفحات در    
 کـشته  »کـشمیرى « اند، دانسته مى آنکه با و کنند مى گور ،»رجایى« و »باهنر« گورهاى

 .اند داده قرار »شهدا« شمار در را او است، نشده
 همـان  اسـالمى  جمهـورى  از کتـاب  ( 546و  545صفحات   در شهریور،10در   ∗  
 که سوّمى نفر :داشت اعالم دیشب وزیرى نخست عمومى  روابط):«کند مى نقل تاریخ
 شـهید  کارمنـد  ،»کـشمیرى  مـسعود « بـه  متعلّـق  اسـت،  شده تشییع مردم توسّط دیروز
 مدیر »دفتریان عبدالحسین« سیّد شده، تشییع شهید این امن .است نبوده وزیرى نخست

 .است بوده وزیرى نخست مالى امور کل
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 شده متالشى انفجار، واقعه در »کشمیرى مسعود« شهید پیکر گزارش، همین     براساس
 .است شده سپرده خاک به دیگر شهید سه همراه نیز آمده بدست قسمتهاى که بود

 کـه  کنـد  مـى  نـشان  خـاطر  وزیـرى،  نخـست  عمـومى  روابـط  اطّالعیه نقل از پس    
 جـسد  و ]است رسیده شهادت به[است مرده آسانسور در و خفگى اثر بر »دفتریان«
 به ،»کشمیرى« جسد نبود وجود با و است بوده شناسائى قابل اوّل لحظه همان در او،

 .دشو مى او دفن مدّعى و خواند مى شهید را او وزیرى نخست دروغ،
 طرفـدار  او :کنـد  مـى  آشـکار  [...]548صـفحه   در »دفتریـان « معرّفـى  بـا  امـا  ∗    

 بـه  کـه  اى عالقـه  روحـى،  و فکرى خطّ درمورد بخصوص و بوده »کاشانى]مرحوم[«
 .»شود دیده کسى کمتر در شاید داشت، »آیت« دکتر شهید
 و »قـایى ب« عامـل  خود نوبه به که بوده »آیت حسن« عوامل از او قرار، بدین    
 بوده ایران در!] ؟[انگلستان سیاست عامل است، رژیم همین دست در که اسنادى بنابر
 تحلیلهـاى  برخـى  خطّى هم و »آیت حسن« بزرگوار شهید مظلومیّت پیرامون.[ است
 وزارت در کـه  شـهید  آن مـورد  در آن طرفـداران  و »صـدر  بنـى « احمقانـه  چنین این

 به جمهورى رئیس کامل اعتماد با بعدها و کردند ىم کار »بقایى« پرونده روى اطّالعات
 شدند، کارگیرى به مجدّدا1377سال   مشکوک قتلهاى پرونده بازجوهاى عنوان به آنان

 ]شااءهللا ان.پرداخت خواهد تفصیل، به مناسب فرصت در محقّق
 هاشـمى « شـهریور 9یادداشت   درباره زیرنویس توضیح555و  554صفحات   در    

 :آورد مى »بحران از عبور« کتاب از ار »رفسنجانى
 عامل امنیّت، شوراى جلسه منشى و وزیرى نخست کارمند »کشمیرى مسعود«...«  

 نظـام  کننـد  فکـر  منـافقین  کـه  بود این براى کار این .بود شهریور8فاجعه   و انفجار
 کـردن  دستگیر براى آنها غفلت از و بوده انفجار عامل »کشمیرى مسعود« که داند نمى
 » .شود استفاده او
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 .است گفتن [...]کتاب و حساب بى از یا و کامل لوحى ازساده یا توضیح، این     امّا
 روى انفجـار  بعـد  و رود مى بیرون وزیرى نخست از نخست »کشمیرى« وقتى که چرا
 اوّل، دقایق همان در بوده، مى ]خلق[مجاهدین سازمان عضو او که صورتى در دهد، مى

 پنهـان  را همـسرش  و او خـود  سـازمان  زیرا است داشته اطّالع او سالمت از انسازم
 بایـد  را آن اسـت  دیگر دلیل را بزرگى این به دروغى ساختن بنابراین، ...و کند مى

  جست؟
 قـول ) 1361مـرداد   25](…[مجلـس   345جلـسه    صـورت  از555صـفحه    در    

 :کند مى نقل را »اى زواره«
 دانیـد  مى هم شما .ساختند جسد »کشمیرى« براى حادثه، صبح اینکه دیگر مسئله«  

 فریب را مسئولین چگونه ساختند؟ چرا ساختند؟ کسانى چه هستند مشخصّ هم افرادش
 جاسوسـى،  شـبکه  شـناخت  و قـضایا  کـشف  و پرونـده  ایـن  تعقیـب  زمینه در دادند؟

  ؟»حاال تا کرده چه دادگسترى
 آمـده  او خـاطرات  کتاب از »خلخالى دقصا« قول اشباح، شنود558صفحه   در ∗  
 سـرّى  فـوق  و سـرّى  اسناد که بود »رجائى« آقاى اعتماد مورد قدرى به او:« است
 زدن گول براى او و نمود مى اقتدا او به »رجایى« آقاى و کرد مى نگهدارى را دولت
 » [...]کرد مى بیان را »امام« فتواى و شرعیّه مسایل مردم،
 :دهد مى ادامه نشنیدن پاسخ و کردن لسؤا به »اى زوارّه« 

) 61مـرداد   26[...] ( مجلـس   345جلسه   صورت از نقل به کتاب،576صفحه   در ∗  
 :آورد مى را »اى زوارّه« قول
 وزیرى نخست مسئله انجامید؟ کجا به تعقیبش نتیجه اسالمى، جمهورى حزب انفجار«  

 نفوذى عوامل این که اینست کند، مى توجّه جلب قضیّه، این در آنچه انجامید؟ کجا به
 نفـوذ  حسّاس جاهاى در راحتى به را عواملشان که هستند اى پیوسته هم به شبکه یک
 » . [...]اندازد مى جا دهند، مى
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 آن پرونده چرا - الف :اینست نیافته، پاسخ هیچگاه و شده تکرار فراوان که      سؤالى
 خوابانـده  پرونـده  چـرا  ب و بـود  رو چـه  از تثنااسـ  ایـن  نرفـت؟  انقـالب  دادگاه به

 ]دکتـر  مظلـوم  شـهید [ که آنها :بودند دسته دو وزیرى، نخست در - ج [...]شد؟
 انقالب از قبل از که وزیرى نخست کارمندان و بود کرده کار مشغول و برده »بهشتى«
 ردفتـ  در نـه  و بـود  وزیـرى  نخست در نه »کشمیرى-«  د و .کردند مى کار آنجا در

 مجاهـدین  عـضو  [...دهـد،  مـى  »اشـباح  شنود« کتاب که بشرحى .جمهورى ریاست
 بهـزاد « و »رجـایى ]« شـهید [ بـا  و بود ...و ارتش اطّالعات در مأمور ]و انقالب
 .رود مى وزیرى نخست به ،»نبوى
 نقل به( وقت »کلّ دادستان« ،»املشى ربّانى« قول از588و  587صفحات   در ∗  

 :نویسد مى  ) 60شهریور  23 اسالمى  جمهورى از
 کـه  شد مشخّص اوّل روز همان شاید تقریبا وزیرى، نخست انفجار به راجع امّا و«  
 هـم  ها بعضى کمابیش و فهمیدیم را مطلب این ما .است بوده کسى چه انفجار عامل
 مقـام  یـک  که است بارى اوّلین این و نگفتیم چیزى حال به تا ولى .زدند مى حدس
 کـنم  مى اظهار دارم موقعى البتّه بکند، اظهار مردم براى را مطلب این واهدخ مى مسئول

 .ندارد ضررى مطلب این افشاى دیگر که
 خیلى و شود مى وزیرى نخست وارد قبل سال یک از »کشمیرى« ،"اجماال ولى ...  

 یکى که بطورى .دارد مى مخفى را خود کریه چهره خیلى و کند مى بازى نقش خوب
 دوسـتان  از دیگر یکى یا و »نبوى بهزاد« "احتماال( وزیرى نخست در امر ینمسئول از
 او دربـاره  انحـراف  احتمـال  یـک  احتمـال،  هـزار  بین در که :گفت مى ») کشمیرى«

 ...»دادیم نمى
 .بوده »کشمیرى« انفجار عامل که است بوده معلوم اوّل روز همان قرار، بدین    

 دادگسترى وقت »وزیر« ،»اصغرى« از را »اى زواره« سؤال592صفحه   در ∗...  
  :کند مى نقل ) 1360شهریور  22جلسه   صورت از نقل به(
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 از که دیدم من جهاتى، به که اسنادى به توجّه با .گویم مى را خودم اعتقاد  من   «
 کـرده  عـرض  برادرهـا  بعـضى  براى هم موقع آن شاید آمده، بدست »کشمیرى« خانه
 ترى قوى مراتّب به افرادى رساندند، اینجا تا را »کشمیرى« که عواملى آن و سیا .باشم
 را »کـشمیرى « تـا  باشـند  داشـته  باید دستگاهها در نفوذى، صورت به ،»کشمیرى« از

 امنیّت شوراى اسناد تمام است توانسته مى »کشمیرى« اینکه براى .بکنند کار این قربانى
  ...»است شده تحقیقى چه زمینه این در .ردبگذا بیگانگان اختیار در مرتّبا را

 مقابـل  در که کسانى درمقابل:« آورد مى را »نبوى بهزاد« قول صفحه، همان در ∗  
 »کرد؟ شود مى اعدام جز کارى آیا کنند، مى مسلّحانه اقدام نظام،

 .بگوید را واقعیّت تمام نباید »نبوى بهزاد« است بدیهى    
 »اى زواره« قـول  از را مانـده  جـواب  بـى  همچنان که اساسى سؤال595صفحه    در ∗
 بـه  رود مى تر جزیى کارهاى شد چطور) :« جلسه صورت همان از نقل به( آورد مى

 این دادگسترى؟ آید مى عظمت این به کار این ولى .سپاه اطّالعات و انقالب دادسراى
 »بشود یابى ریشه دقیقا باید که است کارى
 شـدن  کـشته  خبـر  سـاختن  »اشـباح  شـنود « خـود 601تـا   594صـفحات    در ∗  

 از را ... و »کـشمیرى « خانـه  تفتـیش  و او خاکستر دفن و انفجار در »کشمیرى«
 :آورد مى آن و این قول

 یا ازمجروح اى نشانه هیچ انفجار، از بعد !ببین :آورد مى) »ص( منبع« قول از ∗  
 "مثال بدهیم احتمال ما که سوزن سر یک حدّ در حتّى .نبود »کشمیرى« شدن کشته

 »باستانى بهزاد« آقاى ...پیچید و شد درست کذبى شایعه یک ولى ...شده اشتباهى
 اجتماعى - سیاسى ،معاون»سازگارا محمّد« بود، »نبوى بهزاد« دفتر رئیس و معاون که
 بـه  کـه  بودند »رضوى محمّد« و »تاجیک بیژن« ،»تهرانى اکبر على« ،»نبوى بهزاد«

 بقیّـه  یعنى .آمدند حساب به ملعون »کشمیرى« شهادت خبر پخش لیّهاوّ هسته نحوى
 .»داشت افراد این از یکى در ریشه قولهایشان نقل
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 کجا آن بحبوحه توى »نبوى بهزاد« آقاى خود :پرسد مى او از »اشباح  شنود  ∗   «
 تقریبا چون .بود همین هم جالبى نکته یک اتّفاقا:« دهد مى پاسخ) »ص( منبع« بود؟

 را خـودش  بود رفته مجلس سمت به »نبوى بهزاد« ساختمان، سوزى آتش با همزمان
 جهت به کمک براى مجلس از همه لحظه، همون درست بود، رسانده مجلس رییس به

 .کردند مى نقل را این تعجّب با ها خیلى هم زمان همان که .رفتند مى برعکس
 ») کشمیرى(« طرف شد مى مشخّص که هباألخر خب، :پرسد مى »اشباح شنود∗  « 

 اگر .کنم مى عرض حاال .خیر نه:« دهد مى پاسخ) »ص( منبع« و .نشده غیب که
 االن شـد،  نمـى  باز »کشمیرى« خیالى جنازه تابوت و شد مى انجام قضایا ظاهرى روال
 شـهید « بنام .داشت وجود »باهنر« و »رجایى شهید« قبور کنار در خالى تابوت یک

  » !شمیرىک مسعود
  :نویسد مى) »ص( منبع« قول از همچنان599و  598ص   در »اشباح شنود∗  « 
 خودش، سرپرستى تحت را وزیرى نخست انفجار بررسى و تحقیق تیم »نبوى بهزاد«  

 و »رضوى محمّد« و »تهرانى خسرو« از است بوده مرکّب اوّل دسته .دهد مى تشکیل
 شده مى تشکیل دوّم دسته و »حجّاریان سعید« و »تاجیک بیژن« و »تهرانى اکبر على«

 سـپاه  از نفر یک و آگاهى از نفر چند و شهربانى رئیس »حجازى« سرهنگ از است
 .داست تشریفاتى جنبه بیشتر دوّم دسته و شد پیگیرى اوّل دسته با کارها همه البتّه که
 در »ىکشمیر شهید« همسر بعنوان زنى یک که داشت وجود هم عجیب نکته یک« و

 هـایش  بچّه با »کشمیرى« زن که صورتى در .بود شده داده شرکت شهدا ختم مراسم
 شهید عالى مدرسه در شهید خانواده عنوان به هم را »کشمیرى« خانواده .بودند فرارى

 !بودند آورده »مطهرى«
 و اسـناد  و کنـد  مى تفتیش را »کشمیرى« منزل دادستانى، مجوّز بدون اوّل، دسته ∗  
 کـه  بود آورده در دوّم اداره کمیته از سر ظاهرا که کند مى ضبط غیرقانونى را ىمدارک
   هم بعدا که بود هوایى نیروى و دوّم اداره توى »کشمیرى« کار سوابق مورد در گویا
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 .شد قوس و کش ویژه، بازرسى با اسناد این روى
 بازپرسـى  شور،کـ  کـلّ  دادسـتان  که شد باعث غیرمجاز تفتیش همین حقیقت، در ∗  
 دسـته  ویـژه  بازپرسـى  ایـن  بکنـد،  مأمور وزیرى نخست انفجار بررسى جهت را اى ویژه

 همـین  بعـدا،  .کـرد  مخالفت شدیدا »نبوى بهزاد« که کرد اعالم منحل را اوّل تحقیق
 .کرد المالقات ممنوع و دستگیر را اوّل دسته افراد از بعضى کل دادستان ویژه بازپرسى
 به رسیدگى »نبوى بهزاد« آقاى حقیقت، در که بود این داشت، جودو که اى نکته    
 ...بود سپرده »کشمیرى مسعود« خود همکارهاى و صمیمى دوستان به را موضوع
 دادسـتانى  بـا  همـاهنگى  بـدون  را »کـشمیرى « منزل چرا :پرسد مى »اشباح شنود«  
 :دهد مى پاسخ )»ص( منبع« کردند؟ تفتیش
 هـم  :پرسـید  فالنـى  :بگـو  .بپـرس  »نبـوى  بهـزاد « آقاى از برو را این خب،    

 انجـام  قضایى صالحیّت که شما دستور به هایشان خانه »قدیرى جواد« هم »کشمیرى«
  …مشاور وزیر چرا؟ .شد تفتیش نداشتى، را کارى چنین
 26 (345درجلـسه  »اى زواره«به سـراغ سـخنان وپرسـشهاى   »اشباح شنود« دیگر، بار    

تـا   608ص  (کنـد  مـى  ترسـیم  را »کـشمیرى « ادارى سـیر  خط و رود مى ) 60شهریور  
616:(  
 وآمـدهاى  رفـت  که بود انگلیسى شرکت یک مدیرعامل انقالب، از قبل کشمیرى    

 .داشت فارس خلیج جزایر در مشکوکى
 معرّفـى  ارتـش  دوّم اداره بـه  انقـالب،  ابتـداى  در انقالب، کلّ دادستانى طریق از    

 .گیرد مى قرار او اختیار در کشور، مهمّ اسرار مرکز و حسّاس راکزم از یکى .شود مى
 بوده سیا جاسوسى شبکه اصلى مرکز که جایى به.رود مى هوائى نیروى به دوّم اداره از

 در همـه  و بوده آنجا در جاسوسى مهمّ اسناد و امریکایى مستشارى مهمّ اسناد .است
 .گیرد مى قرار »کشمیرى« اختیار
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 .آورد مى و گیرد مى را »کشمیرى« یقه »یعقوبى هرمز« یکم ستوان نام به    شخصى  

 دارد و اسـت  او کیـف  داخـل  سـرّى  اسـناد  مقـدار  یک بینند مى کنند مى باز را کیفش
 تحت را سرّى اسناد کامیون یک او که اند گفته مى هوایى نیروى هاى بچّه باز ...برد مى

 .است کرده خارج یىهوا نیروى از باطله کاغذ عنوان
 که عامل یک باتّفاق نوژه، کودتاى سازى خنثى کمیته سرپرست مقام در ،»کشمیرى«  
 را سـیا  سرنخهاى تمامى است، بوده سیا عامل زیاد احتمال به که دهند مى نشان قرائن

 .کنند مى کور خائنانه، کودتاى این در
 آورد مـى  را ایـن  کـه  هـست  قوى شبکه  چه« ): 610 –ص ( پرسد مى »اى زواره«  

 به ورود براى را »کشمیرى« صالحیّت کسى چه که اینجاست سؤال ...وزیرى؟ نخست
 آنکـه  از بعـد  وزیـرى؟  نخـست  بـه  آوردنـد  را او چگونـه  و کـرد  تأییـد  وزیرى نخست

 کـه 3سـاعت    بـراى  درسـت  بـرده،  را اسـنادش  همـه  و کرده تکانى خانه »کشمیرى«
 را هـایش  وبچّـه  زن و اش خانـه  در آیـد  مـى  شـین ما یک شود، مى منفجر وزیرى نخست
 خودش و است شده ریزى طرح دقیقا، پیش، از ها برنامه تمام یعنى .برد مى و دارد برمى
 .»بیند نمى را او هم کسى و شود نمى معلوم و رود مى وزیرى نخست از هم

 لقخ مجاهدین سازمان عضو او و بوده »کشمیرى« انفجار عامل اگر قرار، بدین    
 را او فرزنـدان  و همسر و »کشمیرى« انفجار، وقوع لحظه در سازمان، آن است، بوده
 و »کـشمیرى « شـهادت  دربـاره  دروغ خبـر  ساختن دیگر، سخن به .است کرده پنهان

 .است نبوده خلق مجاهدین سازمان فریب بخاطر [...]
 در اسـالمى  انقـالب  مجاهـدین  سـازمان  و »نبـوى  بهـزاد « کـه  است این راستى    

 آن با که نداشت دلیلى و بودند کرده پیدا را مهمّى نقش »رجایى ]شهید[« حکومت
 تـدارک  اعـدام  و دسـتگیرى  خطر خود براى و بدهند دست از را موقعیّت آن انفجار،
  …!] سابقه وجود با »نبوى بهزاد« از»صدر بنى« باردفاع جانانه سه اینجا تا. [ کنند

 بستند؟ را وزیرى نخست ساختمان رانفجا پرونده چگونه و چرا ∗  
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 ]امـام [«حـضور  در جلـسه  دربـاره  ،)»ص( منبـع « از اشـباح  شنود620ص        در
 هـاى  عرصـه  در مختلفـى  دالیـل  به اینکه ...ام شنیده هم من بله:« پرسد مى »خمینى
 قعیّتوا باألخره .نیست برائت بر دلیل که بشود اعالم مختومه اى پرونده غیره، یا سیاسى

 »دستگردى وحید«وشهید»دفتریان«وشهید »باهنر« شهید و »رجایى« شهید که است این
 آقایـان  بین در هم باالیى نفوذ که »کشمیرى مسعود« اسم به هم آقائى .شدند شهید

 .بود انفجار این عامل داشت، اسالمى انقالب مجاهدین سازمان و وزیرى نخست
 آقایـان  توسّـط  هـم  اهللا خلق و ملّت .شد هم سازى شهید .شد داده هم فرارى    
 نظرم به من ...ماشاءاهللا الى و .شد جا جابه هم اسنادى .آمدند نظر به ملعبه و مسخره
 .»کند مى تر روشن را توطئه این ابعاد زمان مرور

 روزنامـه  بـا  مـصاحبه » ( یزدى ابراهیم« دکتر قول از623و  622صفحات   در    
 :سازد مى »کشمیرى« براى دیگرى  هویّت، ) 1378شهریور  2نشاط  
 خـصوصى  بحثهـاى  از یکـى  در و بود نمایندگان بحث مورد روزها انفجار، مسئله«  

 کـه  مـوقعیّتى  آن بـا  »کـشمیرى « کـه  کردم مطرح را موضوع این نمایندگان از جمعى
 بـوده  بـاارزش  بـسیار ...) یـا  موسـاد ( بـود  وابـسته  آن به که سازمانى براى داشت،
 در را دیگـرى  افـراد  یـا  فـرد  سازمانى چنین اگر المللى، بین روابط عرف در ...است
 بیـشتر  نفـوذ  بـا  و باالتر یا »کشمیرى« سطح همان در گیرنده، تصمیم نهادهاى درون
 .»نکرد توجّه مطلب این به کسى اما .سوزانند نمى را مهره این باشند، نداشته
 به( دادگسترى وقت وزیر از »اى زواره« سؤالهاى کتاب625و  624صفحات   در    

 :است آورده را ) 61تیر  17کیهان   از نقل
 به او همدستان احیانا و جانى »کشمیرى« تعقیب و پرونده به رسیدگى  ـ نتیجه1 « 
 است؟ انجامیده کجا
   آن وزیرى، نخست به »کشمیرى« اشخاصى یا شخصى چه وسیله به و  ـ چگونه2 
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 داده قرار رسیدگى مورد را وى صالحیّت مرجع، کدام و یافته راه حسّاس، درجاى هم

 است؟
 توانـسته  »کـشمیرى « کوتـاهى،  مدت ظرف اى، ضابطه چه طبق و اساسى چه  ـ بر 3 

 وزیـر  نخـست  و جمهورى ریاست کنار در و کشور امنیّت شوراى منشى جاى به است
 یابد؟ دست مملکت اسناد ترین سرّى به و بگیرد قرار ...و
 سـاختمان  داخـل  بـه  را منفجـره  مـوادّ  محتـوى  کیـف  اسـت  توانـسته  چگونـه  ـ  4 

 کند؟ منتقل شورا، تشکیل محلّ اتاق و وزیرى نخست
 قالّبى جسد مسئولین، فریب و عمومى افکار انحراف براى اشخاصى یا شخص  ـ چه5 

 »باشد؟ مى چه موضوع عاملین پرونده به رسیدگى نتیجه و ساختند »کشمیرى« براى
 .اند مانده پاسخ بى همچنان سؤالها ینا    
 .اسـت  آمـده  »اى زواره« بـا  کتـاب  نویـسنده  مصاحبه628تا  625صفحات   در    

 از تعقیـب کـن کـه چـه کـسانى      شـما  ) :628و 627ص  ( اسـت  گفتـه  »اى زواره«
 عالى شوراى در را »اردبیلى موسوى« و »املشى ربّانى« دیگر جاهاى یا وزیرى نخست
 .نیفتـد  »الجـوردى « دسـت  پرونده، که دادند بازى بهانه، و بازى رجورهزا با قضایى،

 قتل پرونده .رفتند مى اوین کردند، مى راتوزیع منافقین روزنامه که ساله15-14هاى   بچّه
 درکـار  دسـتى  چه !دادگسترى به دادند ارجاع را مملکت وزیر نخست و جمهور رئیس
 بود؟

 پیگیـرى  با هم وقتى شد؟ خارج کشور زا اصلى، سرنخ ،»محمّدى تقى« چطور    
  »شد؟ چه پیگیریش کرد، عنوان را مطالبى »محمّدى تقى« ،»الجوردى«

 مهـدى .« اسـت  آورده را »منتظـرى  مهـدى « قـول 630تـا   628صـفحات    در    
 متـولّى  واقع، در البتّه،:« دهد مى بدست »کشمیرى« از دیگرى جدید هویّت »منتظرى

 بود بطورى کنم، راحت را شما خیال هم، »کشمیرى« جایگاه .بود سپاه اطّالعات کار،
   که
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 کننـده  خنثـى  سـتاد  مسئول پرسد مى اشباح شنود » .داشت دسترسى اطّالعات همه به

 محسن آقاى:« دهد مى پاسخ »منتظرى مهدى« و بود؟ کسى چه )نوژه( نقاب کودتاى
 ستاد مسئولیّت و بود پاهس اطّالعات مسئول زمان آن چون .بود ستاد مسئول »رضایى

 ...وزیرى نخست بروم خواهم مى من :گفت روزى یک »کشمیرى...« داشت هم را
  » .امنیّت شوراى دبیر شد هم آنجا و وزیرى نخست رفت

 بـه  کـسى  آن، بنـابر  کـه  آورد مـى  را )»ع(شـاهد « قـول 630�صـفحه    در    
 دفتـر  در "قـبال  را »کـشمیرى « او .بینـد  مـى  را »کـشمیرى « و رود مى وزیرى نخست

 کنـد،  مى هم صدا و سر .است »منافقین« از است بوده مطمئن و بود دیده »رجوى«
 .شود مى داده ،»رجائى شهید شهادت« از بعد او، هشدار گزارش
 وزیـرى،  نخست به را »کشمیرى« معرّف ،»شاهد« همین قول از631صفحه   در    
 بعـدا  کـه  بـود  »تهرانـى  على« ،»ىوزیر نخست به »کشمیرى« معرّف:« کند مى معرّفى
 و شدند دستگیر هم اینها »تهرانى خسرو.« شد آزاد نرسیدند، جایى به و شد دستگیر
 ...»دارند حبس مجموع در هم ماه چندین
 »تهرانى خسرو« ؛»نبوى بهزاد« باألخره:...« گوید مى )632ص  ) » ( ن(منبع«  

 .»دبر وزیرى نخست اطّالعات رابه »کشمیرى مسعود« و
  :داند مى دسته سه از را وزیرى نخست اطّالعات اعضاى )»ن( منبع«  
 ،»تهرانى خسرو« مثل .بودند اسالمى انقالب مجاهدین سازمان مشترک اوّل دسته -  

 »قنادان« ،»خالدى« مهندس ،»اشجعى خلیل« ،»پناه یزدان عبّاس« ،»نبوى بهزاد«
 »بخـش  گـالب « دکتر آنها نماینده که بودند، مخالف اینها صددرصدبا دوّم دسته -  
 .است

 .هستند طرف بى غالبا که افرادى سایر سوّم دسته -  
   در »کشمیرى« عضویّت درباره ،)»ش( شاهد« ازقول634و  633صص  در    

  
  
  
  



  278

  
 آمـده  گزارشـى  مـن  بله:« نویسد مى »رضوى پیرو:« نویسد خلق،مى مجاهدین سازمان

 آشنایى و نیّت حسن دلیل به که نویسم مى کنم، مى گناه احساس شرعا االن چون .بود
 ....»نیست کردنى باور .ندادم اثر ترتیب »کشمیرى« با

شما   نامه هفته از نقل به را »حسینیان اهللا روح« سخنرانى636و  634صفحات   در    
 درآن کـه  نظامیـانى  بعـد، :« گویـد  مى جمله از او .کند مى نقل ) 1379شهریور  10(

 اعتراض آمدند، هوش به بودند، شده بیهوش انفجار این اثر در و داشتند حضور جلسه
 او خروج از بعد دقیقه چند ...شد جلسه وارد وقتى »کشمیرى« دیدیم ما که کردند
 روبرو دیگران آگاهى و اعتراض با وقتى...است نشده کشته او .گرفت صورت انفجار
 خواستیم مى .دانستیم مى ما بله که دنددا قرار خودشان ترفند را شعار این آمدند شدند،
 پى مسئله این به که کسى تنها .کنیم دستگیرش تا نکنند خارج را »کشمیرى« منافقین

 .داد تـشکیل  اى پرونـده  .بود »الجوردى شهید« مرحوم باد، او بر خدا رحمت و برد
 افغانستان در ایران کاردار »محمّدى تقى« بنام نفر یک .کرد دستگیر را اینها از اى عدّه
 او جنازه بعد روز یک مسایل، از برداشتن پرده به کرد شروع تا آمد .شد دستگیر بود،
 اویـن  در »قدیرى« نام به منافقین، همین از یکى .داشتند نفوذ !دیدند سلول کف را
 و .شود پیگیرى »کشمیرى« پرونده نگذاشتند .کشتند را ») محمّدى تقى(« او .بود
 نفـوذى  منـافقین  از که بود خطرى احساس »الجوردى شهید« وممرح دردهاى از یکى
  ...»نکرد او حرف به توجّه کسى اما .دانست مى اسالمى جمهورى درون در

 »کـشمیرى « بـا  را »محمّدى تقى« رابطه صفحه، همان در)»ش(شاهد« قول از    
 افراد ینتر نزدیک ...بود عصبى شدّت به و اندام الغر »محمّدى تقى:« دهد مى اطّالع

 تـرین  نزدیـک  و .بود او »کشمیرى مسعود« به )ارتش اطّالعات( دوّم اداره بحث در
 بیـژن « بعـد  و »حجّاریـان  سـعید « ،»محمّـدى  تقـى « به دوّم اداره ایهاى کمیته از فرد

  ».بودند »تاجیک
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 تقـى محمّـدى  (« اگر کنم فکرمى:« نویسد مى) »ع(شاهد« قول از637صفحه        در
 با چون .گرفتند مى را )»حجّاریان( مظفّرى سعید« باید بعدى نفر شد، نمى کشته »)
 »محمّـدى  تقـى « کارهـاى  پیگیـر  و دادسـتانى  رفـت  »سـعید « بعد ولى  .بودند هم
 ...»شد

 در »خاص نکته« و »محمّدى تقى« درباره ،»فالّحیان على« از صفحه، همان در    
 :گویـد  مـى  »فالّحیـان  علـى « و .پرسـد  مى آن پیگیرى و وزیرى نخست انفجار پرونده

 مبارزه االن بامنافقین اینها :گفت مى من به .گفت مى صراحت به» ...الجوردى« آقاى«
 کـه  بـود  جدّى اوائل هم خودش .هستند منافقین از خودشان آینده، در ولى .کنند مى

 .» ...کرد خودکشى»محمّدى تقى« ماجرا، وسط در یکدفعه، خب که بکند رسیدگى
 منـافقین « پاى به نیز را ،»الجوردى« ترور ،»حسینیان« قول از644صفحه   در    
 :نویسد مى )اسالمى انقالب مجاهدین» ( جدید
 جدید نفاق خطّ افشاى در توانست مى بسیار بود، زنده»الجوردى شهید« اگر نظرم به« 
 خواستند منافقین که بود همین هم ایشان ترور علّتهاى از یکى شاید و شود واقع مؤثّر
 .»شود باز درکشور نفوذشان براى راه و بردارند ازمیان را اسرارشان مهمّ مخزن این تا

 عضو »کشمیرى« که کند مى تأکید دیگر، بار ،»اى زواره« قول از645صفحه   در    
 را »کـشمیرى « نداشت، دولت در »کشمیرى« از تر قوى اى مهره سیا اگر و است سیا

  .»باشید یکى آن دنبال به:« دکر نمى قربانى
 1992ژوئـن  17برابـر   1372خرداد  27( ازقول کیهان 648تا  646درصفحات   و    

 حـزب  در انفجـار  دو آن، بنـابر  کـه  کنـد  مـى  نقـل  الیت اسپات مجلّه از را گزارشى)
  .است داده سازمان سیا را وزیرى نخست در و اسالمى جمهورى
 هاشـمى « دفـاع  چرائى در خود سؤال به را) »ص(منبع« پاسخ648صفحه   در    

 دهها معرض در نفر یک است ممکن:« ...است آورده »نبوى بهزاد« از »رفسنجانى
   که است دفاعى دوّم بحث اون ..نرسد اثبات به هم هیچکدام و قراربگیرد اتّهام جور
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 و قـانونى  دلیل اینها هم انصافا خب، .داشت تحلیلها این توى ریشه شد، »بهزاد« از
 واقـع  دشمن سوءاستفاده مورد بحث این دیدند مى وقتى هم اونها .نیست اتّهام شرعى
 .»باشند داده نشان العمل عکس خب که آید مى نظر به منطقى من، نظر به شده،

 خـسرو « و ،»نبـوى  بهـزاد « مـدافع،  »رفـسنجانى  هاشـمى « قول از بار، این امّا    
 هاشمى« خاطرات »-بحران از پس« از نقل به656صفحه  ( کند مى متّهم را »تهرانى

 پرونـده  پیگیـرى  گروه از ،»صبورى« آقاى شب ): 1361تیر  7یادداشت   ،»رفسنجانى
 بـه  راجـع  زیادى اطّالعات و آمد »کشمیرى مسعود« جنایت و وزیرى نخست انفجار

 یـد با کـه  بـود  برده سؤال زیر را انقالبى سازمان یک .داد او همکاران و »کشمیرى«
 :است آمده توضیح این »بحران از بعد« درپاورقى و.»است مهمّى مطلب کنیم، تحقیق
 و »نبـوى  بهزاد« آقاى شخص و اسالمى انقالب مجاهدین سازمان نقش به اشاره«  
  .»است نرسیده اثبات به آن سقم یا صحّت تاکنون، که »تهرانى خسرو«

 ایـن  تعـارض  توجّه، قابل نکته:« که کند مى خاطرنشان را نکته این »اشباح شنود«  
 »باشد مى موضوع همین درباره بحران از عبور کتاب پاورقیهاى با پاورقى جمالت
 وگرنه، .است اساس که ببیند را واقعیّت دیدن، در است، توانسته نمى »اشباح شنود«  
  11376دوّم خـرداد   «دوسـال بعـداز  1378دربهـار    »بحـران  عبـوراز « کتـاب  که دید مى
 توانستند نمى »پاورقیها« انتشار، درتاریخ .است یافته انتشار انفجارها از بعد سال18و»

 عبور« انتشار تاریخ از بنابراین، .باشند شده نوشته61سال   یادداشتهاى از اطّالع بدون
 باشد داده روى باید مى امرى1380تابستان   در »بحران از پس« انتشار تا »بحران از
 .[...]باشد کرده بدل او کننده متّهم به را »بوىن بهزاد« مدافع که

 وزیـرى،  نخـست  سـاختمان  در انفجـار  کننـد،  مى مالحظه خوانندگان که همانطور    
 !…] ؟.[است داده اختصاص خود به را تفصیل و شرح ترین طوالنى
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 توان نمى ر،انفجا دو درباره شده انجام »تحقیقات« از اى کلمه نیز »اشباح شنود«      در
 خـاک  وزیـرى،  نخـست  در و »انقـالب  دادگـاه « در و دادگـسترى  در ها پرونده .یافت
 .[...]خورند مى

 صورتى به مصوّر و »لومومبا پاتریس« ،»اشباح شنود« کتاب چهارم فصل عنوان    
 خـاطرات  از قـسمتى 185و  184ص   در و .اسـت  »خوئینیهـا  محمّـد  سـیّد « از
  :است آورده را »خوئیینها«

 ،»اصـغرزاده « و »طرف بى« و »میردامادى« آقایان دانشجو، برادران از نفر سه « ...
 .[...]آمدند جم جام در بنده کار محلّ به قبلى، قرار طبق

 کـه  کردنـد  اضافه طرح، لزوم بیان در و گذاشتند میان در را خود طرح برادران    
 عنـوان  خـود  بـه  که »ویسندهن(« سیا مهمّ عناصر از یکى آمده، بدست اطّالعات طبق

 پوشش در ،)ببرد پى آمریکایى این هویّت به است نتوانسته گوید مى است، داده محقّق
 بـا  مقابلـه  در خاصّـى  اهداف دنبال به گویا و شده ایران وارد آمریکایى دیپلمات یک

 تأیید و بودم موافق هم من که شدند جویا را بنده نظر البتّه .است شده وارد انقالب
 » .[...]ردمک

 ،»امـام  خـطّ  دانـشجویان « و او ،»خوئینیها موسوى« خاطرات بر بنا حقیقت، در    
 سـخن  بـه  .اند کرده اجرا و تهیّه را طرحى نفرى،5شوراى   به اطّالع دادن بدون حتّى
 یـک  »خمینـى  ]امـام [« کـه  چرا .اند گذاشته زیرپا نیز را »امر ولىّ« پیشین امر دیگر،

 و »اى خامنـه « و »حبیبـى « و »صـدر  بنـى « از مرکّـب  بود کرده نمعیّ نفرى5شوراى  
 باید مى »امام خطّ دانشجویان« ،»خوئینیها موسوى محمّد« و »شبسترى مجتهد محمّد«

 و مطـرح  شـورا،  آن در دانـشجویان  طـرح  امـا  .کردنـد  مـى  عمل شورا این نظر تحت
 اطّالع طرح آن از »خوئینیها موسوى« از غیر آنها، از احدى است سهل نشد، تصویب

 در بارهـا  را ایـران  کـه  اسـت  مهلکـى  بیمارى همان »خوئینیها« روى تک .نکرد پیدا
 :آیند مى پیش مهمّ بس پرسش چند خود، جاى به این .است انداخته بزرگ هاى مهلکه

   کنیم فرض اگر کردند؟ رجوع »خوئینیها موسوى« به تنها دانشجویان  ـ چرا1 
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 آن از شـورى  چـرا  داد، اطّـالع  »خمینـى  ]امام[« به بعد و دکر عمل نخست باید مى
  […]شد؟ داشته نگاه اطّالع بى
 ایـران  بـه  دیپلمـات  پوشش در سیا، عضو یک بود داده اطّالع آنها به کسى  ـ چه 2 

 همان دهنده اطّالع آیا بزند؟ فعّالیّتهایى به دست انقالب ضدّ بر دارد قصد و است آمده
 بـا  تنهـا  را خود طرح اند خواسته »امام خطّ دانشجویان« از که دان نبوده کسان یا کس
 و »خوئینیهـا  موسـوى « اظهار بر بنا که آنجا از بگذارند؟ میان در »خوئینیها موسوى«

 و آنهـا  میـان  از اجرا، از پیش سفارت، اشغال طرح »امام خطّ دانشجویان« از افرادى
 .[...]است نرفته بیرون »خوئینیها موسوى«

 بـا  بنـده :« کند مى نقل را »خوئینیها« خاطرات از دیگر قسمتى188صفحه   رد    
 »اللهـى  سیف« وگویا »اصغرزاده« و »میردامادى« آقایان جمله، از برادران، از نفر چند

 دانـشجویان  کـه  فرمودنـد  دسـتور  »امام....« رسیدیم قم در »امام حضرت« خدمت
 لـیکن  .گردیـد  ارسـال  هـم  سـیما  و صـدا  به و شد تهیّه بیانیّه ...کنند موضعگیرى

 آن اصـل  دارم، یاد به که آنجا تا و ...شد بیانیّه آن پخش از مانع» ...زاده قطب«
 »محقّـق « از تعجّب عالمتهاى»!!!( نکردیم پیدا را آن هم بعدا و شد گم هم بیانیّه
 و ) 1380آذر ( همشهرى از را »بازرگان« مهندس قول189و  188ص   در) .است
  :کند مى نقل سال کیهان از را »عبدى اسعبّ« قول

 جنـبش  بـه  »خوئینیهـا  موسـوى « ورود علّـت  ،»بازرگـان « مهنـدس  قـول  بنـابر  -  
 خـطّ  پیرو دانشجویان.دارد قرار ابهام از اى هاله در هنوز  ،»امام« خطّ پیرو دانشجویان

 در »خوئینیهـا « حـضور  خواسـتار  آنـان  کـه  اند گفته بیش و کم خود خاطرات در امام
 نگفته سخن انتخاب این اصلى علّت از هیچکس امّا .اند شده تسخیر از بعد سفارتخانه،

  .»است
 نزدیـک  آشـنائى  سـابقه  ،»خوئینیهـا « گـزینش  علّـت  ،»عبـدى  عبّاس« قول بنابر -  

   شوراى مشترک جلسات خالل در ،»خوئینیها« آقاى فکرى خطّ با دانشجویان
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 نویسد مى او هم .است بوده وحدت تحکیم دفتر هنگىهما شوراى و »امام« نمایندگى
 »خمینى]امام[« عمل، از پیش ،»خوئینیها موسوى« است بوده قرار  مخالفت، برغم که
 آقـاى  دریافتند که بود حادثه وقوع از پس تنها« دانشجویان امّا .کند آگاه طرح از را
 دانـشجویان  از »امام« نگامه این در امّا .است نرسانده »امام« به را پیام »ها خوئینى«

 رهبر فرزند ،»خمینى احمد« سیّد حاج مرحوم حمایت، اعالم نشانه به و کرد حمایت
  » .[...]رفت سفارت به »ها خوئینى موسوى« صمیمى دوست و انقالب
 اشـغال  کـه طـرح   دانـشجویى  شـوراى  اعـضاى  که کند مى روشن190صفحه   در    
 بـوده  آنهـا  از یکـى  »عبـدى  عبّـاس « و اند ودهب نفر8است،   کرده تصویب را سفارت
  .است

 توصـیف  »تنـدروئى  چـپ « را »عبـدى « ،»فالّحیان على« قول از191ص   در    
 »عبـدى « قول192ص   در و .است گرفته قرار »کیان حلقه« تأثیر تحت که کند مى
 شربم هم فکرى، لحاظ از بوده، محل بچّه»حجّاریان سعید« با آن، بنابر که آورد مى را

ازصـفحه    .انـد  بـوده  او دوسـتان  تـرین  صـمیمى  »میردامـادى « و »حجّاریان.« است بوده
 بـه  را او آن، و ایـن  قـول  از .پردازد مى »ها خوئینى موسوى« معرّفى به بعد به198

صـفحات    در .چسباند مى )او پدر( آذربایجان دموکرات فرقه و توده حزب و کمونیسم
 موسـوى « ) 1999ژوئیـه   14( دالسـرا   کـوریره  یـایى ایتال روزنامه قول از214و  213

 لومومبـاى  پـاتریس  دانـشگاه  در را خـود  تحـصیالت  که »سرخ روحانى« را »خوئینیها
 اکونومیست از نقل به215و214ص  در .کند مى معرّفى است، رسانده انجام به مسکو
 غـرب  بـه  اخیرا که ایرانى کمونیستهاى از یکى:« نویسد مى ) 1986ژانویه  30( لندن 
 .باشد مى »ها خوئینى آیۀاهللا« ایران، در شوروى هاى رابطه از دیگر یکى است، کرده فرار
 »هـا  خـوئینى « سـیا،  گزارش  به بنا است، بوده »خمینى] امام[« به متوجّه مأمور این
 نمـود،  تحـصیل  مسکو لومومباى پاتریس دانشگاه در آنکه از پس »ها خوئینى.«باشد مى

   بین رابط »ها خوئینى« رسد مى نظر  به .گشت استخدام ذىنفو عنصر بعنوان
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 با1983در   او .»است بوده »خمینى آیۀاهللا« و الیپزیک در خود شرقى آلمان دوستان
 در خـارجى  بانکهـاى  در و شـود  مـى  شناسـائى  اما رود مى انگلستان به سورى گذرنامه
 عنـصر 282�و  281  ص در .دارد مخفـى  حـسابهاى  مـانش،  کانال جزایر و جرسى
 کتـاب  از :کنـد  مـى  معرّفـى  را »امام خطّ دانشجویان« کننده ترکیب عناصر از دیگرى

 سازمان بنیانگذار ،»نبوى بهزاد:« کند مى نقل ،»کاتزمن کنت« نوشته اسالم، جنگجویان
 بیـوگرافى  .بـود  کلیـدى  مهـره  یـک  گروگانگیرى، بحران در اسالمى، انقالب مجاهدین

 دنباله اسالمى انقالب مجاهدین سازمان دانشجویان از بسیارى که دهد مى نشان »نبوى«
 سرپرست سمت به1980سال   اواخر در او، انتصاب مسئله، این .بودند »نبوى« روى
 اشـغال  چـه  اگر ...کند مى توجیه را گروگانگیرى بحران در ایران کننده مذاکره هیأت

 یک اینکه دلیل به اما برد، پیش به را »نبوى« تندروانه و سیاسى کار دستور سفارت،
 ( بـود  معتبر مذاکرات ایرانى طرف بعنوان آمریکا براى ...و بوده دولتى رسمى مقام

  ) .است »محقّق« از تعجّب عالمت» (!)
 اجـراى  و گروگـانگیرى  ازطرح آنها رهبریهاى و سازمان سه اینجا، تا قرار، بدین    

 به امّت سازمان و»رجوى مسعود«رهبرى به خلق مجاهدین سازمان :اند داشته اطّالع آن
 ».»[...]نبوى بهزاد«وسازمان مجاهدین انقالب اسالمىایران، »پیمان« دکتر رهبرى
 :آورد مى »خوئینیها موسوى«رفتار درتوجیه را»عبدى عبّاس« قول189صفحه   در    

 رهبـر  مـان دا دانـشجویان،  اقـدام  هزینه که بود آن خواستار »خوئینیها موسوى« شاید«
 یـک  حادثـه  ایـن  کـه  داشت امکان ایشان، قبلى تأیید درصورت چه .نگیرد را انقالب
 مخالفـت  »امـام « بـه  برنامه دادن اطّالع با بشدّت رو، این از .شود تلّقى دولتى اقدام
  .»کرد
 در مسئولیّتى هیچ که شخصى ،»خوئینیها موسوى« که دانست مى باید »عبدى عبّاس« 

  است، بحث او هویّت سر بر هنوز و نداشت گیرنده تصمیم ارگانهاى
 .[...]دهد نمى قرار تحقیق موضوع را اساسى پرسشهاى »محقّق« بهررو،    
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 ازقـول  را اساسـى  سـؤالهاى  ،»اشـباح  شـنود 198 -و 197صفحات   در » محقّق   «

 کشورهاى برخى مورد در سیا اسناد چرا:« کند مى طرح ،»ل منبع« و »اى زواره رضا«
 عوامـل  برخـى  اسـتثناى  به ایران، در غرب جاسوسى شبکه ولى شد چاپ منطقه دیگر
 روى کـه  ازدانـشجوها  اى مجموعه هست یادم من نکردند؟ پیدا انتشار روشن، و واضح
 ایـن  بـه  کـه  اى مرحلـه  در :گفتند و کردند مراجعه من به کردند، مى کار اسناد کشف

 بـه  یکبـار  حتّـى  مـن  .بود شده گرفته دستشان زا کار بودند، رسیده حسّاس بخشهاى
 بـراى  را اونها و گفتم فعلى]ع[صادق امام دانشگاه در اى جلسه در هم »شهرى رى«

  .کردم معرّفى پیگیرى
  .»نشد برداشته قدمى "عمال امّا    
 یـا  آمریکا به اگر ،»جاسوسى النه اسناد« کتابهاى:« پرسد مى »ل منبع« قول از    
 حالـت  .شـود  مى مصادره .دارد جرم بشود، ارسال پستى ولو اسراییل، حتّى یا انگلیس
 را هـا  رشـته  آن کـه  اینهـا  هـاى  نویـسنده  چطـور  نظـرت  به خب، .دارد قضایى امنیّتى

 و »اصغرزاده ابراهیم« مثل ،»میردامادى محسن« مثل کردند، منتشر را سندها چسباندند،
 !دهد مى هم تحصیلى بورس هیچ، د،ده مى راه را اینها انگلستان چطور دیگران،
 که کند مى نقل »محقّق اى کتابخانه تحقیق یادداشتهاى«از438و  437صفحات   در    

 عنـوان  آمریکا،بـا  جاسوسـى  النـه  اسـناد  شده منتشر مجموعه از هشتم و سى جلد در
ترجمـه    و اصـل  امـام،  خـطّ  پیرو دانشجویان توسّط ،»امریکا جاسوسان پناهگاه پاریس«

 براندازانـه  و جاسوسـى  فعّالیّتهـاى  پیرامـون  ویـژه  مکاتبـات  ازپرونـده  امنیّتـى،  سند106
سند که بـه  106این   حدّاقل میان در حتّى:« است کرده پیدا انتشار آمریکایى، جاسوسان

منتـشر شـده   »خوئینیهـا «آقـاى  مجموعـه  صـافى  از عبور از پس و(افتاد دانشجویان دست
 با دقّت و از سر عبرت آموزى را اجنبى مزدور و فروش وطن عناصر ردّپاى توان مى )است

  .»نگریست
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 سیاسـت  خـدمت  در اسـناد  بنـابراین  که کسانى اسامى439و  438صفحه   در        و
 ارتشبد و »اویسى« ارتشبد و »برومند« دکتر و »بختیار شاهپور« دکتر( اند بوده آمریکا

 .[...]کند مى ذکر ...) و »طوفانیان«
 .شد ریخته آمریکا جیب به که ایران ثروت از بخش آن و الجزیره قرارداد ∗  
 رائـى  خـود  راه از را کـشور  بـه  خیانت یا بود دستور مجرى »نبوى بهزاد« آیا    
 :داد؟ انجام
 مـسئول  ،مـدیر »نبـوى  مرتـضى « قـول  »اشباح شنود«306 -و 305صفحات   در    
 »نبـوى  بهـزاد « آقـاى  جملـه  از .اسـت  کرده نقل را)1380مرداد  2( رسالت  روزنامه
 و نکـرد  رعایت و نگرفت نظر در ...بود پذیرفته آمریکا دولت "قبال که را شروطى

 از مجوّز داشتن بدون و )ره(امام حضرت چهارگانه شروط و مجلس مصوّبه خالف بر
 که فمختل موافقتهاى و بیانیّه عنوان تحت تعهّدآور، قرارداد چند اسالمى، شوراى مجلس
 حکمیّـت،  قبـول  مـسائل،  جمله از .کرد امضاء شد، معروف الجزایر بیانیّه بنام مجموعا
 به منجر ایشان اقدامات که است اساسى قانون139اصل   مغایر که است آن به رضایت

 ایـن  در .رسـید  تصویب به مجلس در که اى واحده مادّه .شد فوریّتى دو الیحه ارائه
 حقـوقى  و  مـالى  اختالفـات  مـورد  در کـه  شـود  مـى  داده اجازه دولت به واحده مادّه
 بـا  نباشـد،  توطئـه  مرکز تصرّف و اسالمى انقالب از ناشى که آمریکا و ایران مابین فى

 گـواهى  بـه  امّـا  .کند اقدام الطّرفین مرضىّ داورى به نسبت قبلى مصوّبه مفادّ به توجّه
 این و است جاسوسى النه خیرتس و انقالب به مربوط همه صادره آراى آقایان، عملکرد
  .است »نبوى بهزاد« آقاى به مربوط حکمیّت پیشنهاد
 الجزیـره،  خائنانـه  قرارداد عاقدان و او زمان، آن بگوید، خواهد نمى »نبوى مرتضى«  

 »نبوى بهزاد« تنها دوش بر را قرارداد آن اجراى و امضاء گناه پس .اند بوده همداستان
 نقـل  را »نبـوى  مرتضى« از دیگرى قول)1380مرداد  23( رسالت  از بهررو، .نهد مى
 :کند مى
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 اسـت  نداشته حق »نبوى بهزاد« آقاى که کند مى تصریح مجلس ویژه  کمیسیون   «
 مذاکرات در مجلس، مصوّبه و »امام« حضرت نظرات اینکه لذا .بدهند حکمیّت به تن

 مجلس ویژه کمیسیون نظر بلکه نیست من نظر است، نشده تأمین »نبوى« آقاى جناب
 .»است

 »[...]نبـوى  بهـزاد «درقراردادى که آمریکاییان تهیّـه و  را حکمیّت گنجانیدن علّت    
 مطالبـات  اگـر :« دهد مى توضیح گروگانگیرى، کتاب در ،»سیک گارى« را کرد امضاء
 صونیّتم به توانست مى ایران شدند، مى واقع رسیدگى موضوع آمریکا دادگاههاى در ایران
 ضدّ بر حکم گرفتن به موفّق آمریکایى کنندگان مطالبه از هیچیک و کند استناد دولتى
 توانستند مى کنندگان مطالبه شدند، مى ارجاع حکمیّت به مطالبات اگر اما .شدند نمى ایران
 .» [...]شوند برنده
 وجود با تحقیق، مدّعى »محقّق.« بود امر مجرى »نبوى بهزاد« مورد، این در اما    
 مرکزى، بانک رئیس و جمهورى رئیس جرمهاى اعالم وجود با جمهورى، رئیس کارنامه

 به که مرکزى بانک رئیس اى صفحه15نامه   و »خمینى ]امام[« به او هشدار وجود با
 بـه  »سـالمتیان  احمد« اعتراضهاى وجود با و شد تسلیم مجلس »نمایندگان« تک تک

 ایـن  ،»ج منبـع « ازقـول  »اشباح شنود«311 -ص  رد آن، اجراى چگونگى و قرارداد
 عملکـرد  بـه  نسبت اونها و »سالمتیان« و »صدر بنى:« است کرده نقل را جمله چند
 دعـوا  قدرى به گروگانها، سر الجزایر، در آمریکایى طرف با کننده گفتگو ایرانى هیأت
 چـون  تّـه الب کـه  کردنـد  شکایت »رجایى شهید« و »نبوى بهزاد« از رسما که داشتند

 خیلى حرفها اون خوب ایستادند، »امام حضرت« جلوى و نبودند قانون تسلیم خودشان
اطّالعیّـه    تنظـیم  و تهیّه بحث توى »نبوى بهزاد« حال، عین در .نداشت پیگیرى ارزش
 مـشاور،  وزیـر  بعنـوان  خب، اجراش، و تصویب و اسالمى انقالب دادستانى اى مادّه10
 را »نبوى بهزاد« قول) 311صفحه  ( قول این ذیل .» [...]بود گذاشته تمام سنگ

  مهمتر مسئله :« ...آورد مى)1360مرداد  13(اسالمى   ازجمهورى
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 »صدر بنى« جریان نام به چیزى دیگر ما و شد انجام که بود »صدر بنى« جریان مرگ
 بسـرکو  دیگـررا  انحرافـى  جریانهـاى  بـود  خـواهیم  قـادر  انشاءاهللا و .داشت نخواهیم

 ...»کنیم
 و اسلحه به الجزیره، قرارداد در چرا بود، جنگ دوره ترین سخت در ایران آنکه با ∗  
 :نشد؟ نیز اشاره ایران، شده خریدارى یدکى قطعات
 مـشکل  حـلّ  مجلس داد دستور »خمینى ]امام[« ایران، با عراق جنگ شروع با    

 را شده توقیف یدکى قطعات صوصبخ و اسلحه بتواند ایران تا بدارد مقدّم را گروگانها
 »- تحقیق« را آنچه .شود خارج مهمّات و اسلحه مضیقه از و کند خارج توقیف از
 واقعیـت  بنـابراین،  .اسـت  جانبه یک اند، داده انتشار - قولها نقل در شود مى خالصه که

 ] ؟. [!اند کرده سانسور را تاریخى
 در ،!] ؟[انـد  ساخته را »اشباح نودش« که دستیارانشان و »حسینیان« و »فالّحیان«  
 و »بهـشتى  ]شـهید [« و »خمینـى  ]امـام [« بـه  آنچه هر ایران، به بزرگ رویداد دو
 را است شده مى مربوط »رفسنجانى هاشمى ]اهللا آیت[« و »اى خامنه ]العظمى اهللا آیت[«

ـ  را مـستند  فیلم و مقاله صدها و کتاب چندین وجود تنها نه .اند کرده سانسور  دهنادی
 تشکّر با !؟[...اند کرده تقلّب اند، کرده نقل مأخذها از که قولهایى در بلکه اند، گرفته

 » !...] صدر بنى« آقاى نقدعلمى از
 شـاه  دوران ایـران  در اسـرائیل  اطّالعاتى مأمور و شده بزرگ تهران در ،»مناشه بن« 
 کرده مى وسیع را خود اتىاطّالع فعّالیّتهاى دائره و زده مى جا ایرانى را خود .است بوده
 بـراى  مفیـدى  بـسیار  عامـل  را او ایـران،  در او حـضور  انقالب، دادن روى با .است

 .گرداند مى اسرائیل
 برقـرار  رابطه مذهبى رهبران به نزدیک سیاسى فعّاالن با دانشگاهى، محیط در او    

 .کنـد  مى برقرار رابطه بود، دستیار دانشگاه در که ،»کاشانى احمد« با ازجمله .کند مى
  در   »کاشانى احمد« گوید مى »مناشه بن.« است »کاشانى آیۀاهللا« پسر ترین جوان او
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 اثـر  بـر  .کـرد  گفتگـو  و دیدار اسرائیل اطّالعاتى افسران با و رفت اسرائیل به1980
 ایران به هواپیما الستیک عدد300اسراییل  1980مه   و آوریل در اسرائیل، از او دیدار
 ctober  کتـاب  72تـا   66صفحات   ،»سیک گارى« با »مناشه بن« مصاحبه( .ادفرست

Surpriseبود »حیدرى احمد« او، ارتباط طرف دیگر نفر. 
 در است بوده مصمّم »کارتر« که اینست کند مى پنهان »اشباح شنود« که واقعیّتى    
 کند تخلیّه را لىاشغا سرزمینهاى تا بگذارد زیرفشار را اسرائیل انتخاب، تجدید صورت

 .[!...]بشناسد رسمیّت به را فلسطین موجودیّت و
 متعلّق امّا آمریکا ساختC-130 هواپیماى فروند سه فروش بخاطر »مناشه بن« امّا    

 گارى« اثر سورپرایز اکتبر کتاب220و  219ص  ( شود مى توقیف ایران، به اسرائیل به
 از پیش او که دهد مى شهادت تایم، نگار روزنامه ،»آبادى صمغ« دادگاه، در ») .سیک

 آن بـه  مجلّـه  امـا  بود داده اطّالع مجلّه این به را ماجرا گیت، ایران ماجراى رفتن لو
 کـه  شـدند  ارائـه  دادگاه به و فرستاده »مناشه بن« نیزمادر سند سه .بود نکرده اعتناء
 .بودند اسرائیل اطّالعاتى دوایر در »مناشه بن« عضویّت از حاکى
 بـن « ادّعاهـاى  دروغ و راسـت  تحقیقهـا،  در کـه  شـود  مى یادآور این، وجود با    
 »اشـباح  شـنود « کـه  روشـى  بار، این اینکه االّ .اند شده داده تمیز یکدیگر از ،»مناشه

 چنـد  همکـارى  بـا  بار،کتـابى  این .[...]است برده بکار جعل و تزویر و درتحریف
 مـورد  کـه  موضـوعاتى  جملـه  از و است افتهی انتشار و تهیّه!] ؟[ترور سازمان شاخه
 .است »اکتبرسورپرایز« گرفته، قرار جعل و تحریف و تزویر
 ژاپنـى  روزنامـه  از قولهـایى  نقـل  ،»اشباح شنود« کتاب277تا  271صفحات   در    

 بـن « کتاب و)1983ژوئیه  25(تایمز   نامه هفته و) 1996 نوامبر  16 » ( یومیورى«
 بـرادران  نقـش  قولهـا،  نقل این در .است کرده نقل ،»هاشمى« انبرادر درباره ،»مناشه

 .است شده سانسور گیت، ایران و سورپرایز اکتبر در ،»هاشمى«
   مهدى« طریق از برادران این پندارى که است گرفته انجام ترتیبى به سانسور    
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 .اند نبوده رایزسورپ اکتبر پنهانى سازش تدارک و رژیم براى اسلحه خرید عامل ،»کرّوبى
 اشـاره  اسـلحه  فـروش  در آنهـا  نقـش  به .اند داشته رابطه »مدنى احمد« با فقط بلکه
 .[...]کند مى

 و »سـورپرایز  اکتبـر « در نقـش  صـاحب  و [...]اسلحه دالّل هاشمى سیروس    
 ضدّ بر جاسوسى براى آمریکا گمرک عامل شود مى ،»مناشه بن« قول از »گیت ایران«
 !انـد  خریـده  مى اسلحه ایران براى که کسانى ضدّ بر و »آمریکا و اروپا مقیم ایرانیان«

 دو و »هاشـمى  سـیروس « که است نقشى تصدیق خود سازى قلب این اینکه از غافل
 نیازى چه گرنه، و اند داشته ایران با اسلحه پنهانى فروش و پنهانى درسازشهاى او برادر

 !] ؟[بود؟ سازى قلب به
 که کند مى نقل »شاهد کتاب سوم و چهل« فصل از433صفحه   در »اشباح شنود«  
 کـه  یافـت  خبـر  »اهللا...آیـت « بـه  نزدیک منابع از »اویسى« ژنرال1982بهار   در«

 نمـوده  را )اسـالمى  جمهـورى ( رژیـم  بـه  اسلحه فروش پیشنهاد آمریکا1981درسال  
 بار چندین ران،ای با رابطه تجدید به امید با(CIA)  سیا طریق از ریگان، دولت .است
 که بود گفته  و زده آنها سینه به رد دست »خمینى ...ا آیت« امّا .نمود چینى مقدّمه
 کـه  بود گفته خصوصى بطور و .ندارد »شیطان« از اى اسلحه هیچ دریافت به احتیاج

 اسلحه توانیم مى جا همه از ما فروشند مى هم را خود مادر دالر یک بخاطر آمریکاییها
 .»کنیم معامله آنها با ندارد دلیلى ،کنیم تأمین
 و »شاه« ساواک عضو او .است نوشته »زاده رفیع منصور« را(Witness)  شاهد    
 نیز سیا عضویّت به است، نوشته خود که همانطور و بود آمریکا در آن مأموران رئیس
 چنـین  کتـاب  از قـسمتى  »اشباح شنود« وقتى .ماند سیا عضو سال18و   بود درآمده

 »خمینى ]امام[« به او حکومت و »ریگان« گویا که!] ؟[بباوراند تا آورد مى را سىک
 کـه  شـیطانى  اسـلحه  اسـت  گفتـه  »خمینـى  ]امام[« و اند کرده اسلحه تحویل پیشنهاد

  [...]خواهد نمى آمریکاست،
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 افتـضاح  تـاریخ،  آن در .است کرده منتشر1987در   را خود کتاب »زاده رفیع   « 
 پنهـانى  سـازش  مـستمر،  افـشاگریهاى  بـرغم  آن، از پـیش  .بـود  شـده  رو گیـت  ایران
 خود به را آمریکایى مطبوعات توجّه اینترلوک، کتاب انتشار و »سورپرایز [...]اکتبر«

 جملـه  از مختلف، هاى مصاحبه در ،»زاده رفیع منصور« که است این .بود نکرده جلب
 :گوید مى ،»هونگر باربارا« با مصاحبه در

 - ریگـان « گـروه  عـضو  آمریکـایى  سـه  آن بـا  پالزا النفان هتل در که ایرانى آن ∗ 
 نوشته سورپرایز اکتبر کتاب18ص  ( است بوده »فر قربانى« است، کرده مالقات »بوش
 ») هونگر باربارا«

 عضو» ( گرگ]دونالد[رونالد« و »رژیبوش«1980 -اکتبر  در پاریس، مالقات در    
 »ریگان« ازانتخاب پس و کرد مى کار »بوش« و »ریگان« براى که ملّى امنیّت شوراى

 )کتاب  همان83ص  ( اند داشته حضور )شد »بوش« امنیّتى مشاور ،»بوش« و
 »نـورى  نـاطق « را او .بـود  اسـلحه  خریـد  مأموران از دیگر یکى »نقّاشان حمید«  
 کتـابى  و قالـه م کمتـر  آنکـه  با .کرد پیدا نقش سورپرایز اکتبر در و بود کرده معرّفى
 میـان  به سخنى »نقّاشان حمید« از آن، در که است شده نوشته سورپرایز اکتبر درباره
 کتـاب، 474صفحه   در:« است آمده او درباره ،»اشباح شنود« کتاب در باشد، نیامده
 باتـشکیل  »نـورى  نـاطق « کـشور  وزارت در که یابیم مى اطّالع ،»منتظرى مهدى« قول
 انتظـامى  نیروهـاى  حفاظت رئیس »نقاشان حمید« ،»مسلّح هاىنیرو اطّالعات حفاظت«
 .شود مى

 با:« کند مى معرّفى ،»فالّحیان على« قول از را، »نقّاشان حمید«507صفحه  در    
 را سـپاه  وزارت پـشتیبانى  هـم  مدّتى یک .کرد مى کار فرقان ضدّ »نورى ناطق« آقاى

 شد دستگیر بماند که سرقضایایى ،لندن در .افتاد اقتصادى کارهاى در هم بعد .داشت
 .داشـت  اینهـا  و بـدهکارى  و مـالى  هـاى  پرونده ایران، به برگشت و آزادى از بعد و

    تا بود او بحثهاى پیگیر »نیازى« آقاى .شد الخروج ممنوع هم74-75سال   حدود
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 رفکـ  بود هم تهران در کاتریپالر شرکت صاحب .کرد لغو را اش الخروجى ممنوع نهایتا
 .هست هم هنوز کنم مى

 »بهرمـانى  هاشـمى  على« بگذارند، کنار را »فر قربانى« شوند مى آن بر آمریکاییها    
 اواخر ،)سپاه اطّالعات افسر» ( سماعى« و ») رفسنجانى« به مستقیم و دوّم مجراى(

 یـک  منتظـرى :«گوینـد  مـى  ،»حکـیم « و »سـکورد  ژنـرال « بـا  دیـدار  در1986اوت  
 کنـد  نمـى  پیـدا  تحقّـق  اجماع وگرنه، است ضرور موافقتش .شود مى شمرده »رادیکال«

 دل باید شده، راه هر از آمریکاییها و است »منتظرى« قدیمى دوست »فر قربانى...«
 »فـر  قربـانى « گذاشتن کنار که بود این »بهرمانى« حرف معنى .آورند دست به را او

 .»است خطرناک
 ایـن  - الـف  که اینست کند، مى وارونه »شباحا شنود« که را واقعیّتى قرار بدین    

 »فـر  قربـانى « گذاشـتن  کنـار  گویـد  مـى  آمریکاییها به که است »بهرمانى هاشمى على«
 را او پـول  اگر که کند مى تهدید »فر قربانى« گوید نمى »اشباح شنود.« است خطرناک
 گوید مى اخت،اند خواهد آب روى را همه پته بگذارند، کنار  را او بخواهند و نپردازند

 جنایتکار باند افراد دیگر و »آبادى نجف امید...ا فتح« با نزدیک همکارى دلیل به« او
 حامیـان  بـراى  اى پیچیـده  اطّالعاتى عملیّات آغاز به موفّق ،»منتظرى حسینعلى« طرفدار
 » .گردید آویو تل در اش اصلى
 و راسـت  از آشفته اى مجموعه گردآورندگان نیز و »رفسنجانى هاشمى على« اما    
 مجلـس  دو و »تـاور « گزارشـهاى  .گویند نمى راست »اشباح شنود« عنوان زیر دروغ
 .گذارد مى اجرا به را خود تهدید و کند مى تهدید »فر قربانى« که آنند از حاکى آمریکا

 مقـام  قـائم « نیز »منتظرى.« بود مجلس نماینده ،»آبادى نجف امید اهللا فتح« زمان آن
 طریق از را »کنگرلو محسن« به خود نامه دو »فر قربانى« آنکه از پیش تا .بود »رهبر
 ]؟.[!اند داشته نمى اطّالع ماجرا دواز این بفرستد، »منتظرى« براى »آبادى نجف امید«

   قلب داند مى زیرا بنویسد را راست خواهد نمى »اشباح شنود« است بدیهى    
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 در آمریکایى تلویزیونهاى طوالنى، روزهاى [...]گرنه و .کنند مى آشکار را سازیهایش
 روابط پیرامون اطّالعات روزانه، بطور و بودند کرده برپا دکل ،»صدر بنى« زندگى محلّ
 بعدها، .کردند مى وپخش دریافت او، دستگاه و »بوش - ریگان« با را [...]پنهانى

 .است کرده مى فتدریا »منتظرى« نزدیکان از را ازاطّالعات بخشى گفت »صدر بنى«
 و اسـت  کـرده  معرّفـى  را تمایـل  سـه  »تاور« کمیسیون به خود »فر قربانى« اما    

 :کند نقل العربى وطن مجلّه در »قاشقى« قول از را او نظر نبود الزم »محقّق«
 در1985� دسامبر  8در   فارلین، مک آنکه از پیش تاور، کمیسیون گزارش بنابر    
 :گوید مى »فارلین مک« به او قول از »کیمچى« کند، یدارد »فر قربانى« با لندن
 و رو میانـه  و رادیکـال  دسـته  سـه  میان .است ایران در بلبشوئى چه دانید نمى شما« 

 .»است سخت نزاع گرایان سنّت
 و رادیکال تمایل شاخص »منتظرى« ،»فر قربانى« ادّعاى به گزارش، همان بر بنا    

 »اى خامنه ]العظمى اللّه آیت[ از او و اند بوده رو میانه یلتما معرّف »رفسنجانى هاشمى«
 .است کرده مى نمایندگى »موسوى ]میرحسین[« و »رفسنجانى هاشمى ]اللّه آیت[« و

 :است آمده کنگره گزارش در    
 با کار که بود گفته آنها به و نداده خرج به سردارى »بهرمانى هاشمى على« البتّه«  

 کار .کنند باور را او حرف بودند نخواسته آنها اما گیرد مى انجام جناح سه هر موافقت
 ماوقع از او، پیروان و »منتظرى« جناح جناح، یک شد معلوم افتاد، بیرون پرده از که

 »منتظـرى « بدهیم احتمال توانیم مى نداریم، اطّالع امر ازجزئیّات آنکه با .نیستند راضى
 سـخت  انـد،  برگزیـده  خـویش  دلخـواه  طرف بعنوان را »رفسنجانى« آمریکاییان اینکه از

 [...] .است گرفته انتقام به تصمیم و شده خاطر آزرده
 :نوشت ،»شکسته غرور« زیرعنوان لوموند،1987آوریل  4در      
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در   ،»خـواه  ترقّـى  و الئیـک  حـسین  صـدّام « بغداد، صاحب که شد چنین     « ...

 ژنـرال  یک و شاه، وزیر نخست واپسین و، »بختیار شاهپور« توسّط1980سپتامبر  20
 که تا بدهد نشان ایران به خودى عراق ارتش کفایت شد متقاعد آسان تبعید، در ایرانى
 شطّ نامش و جارى کشور دو مرز در که بزرگى شطّ و فروپاشد خونى دشمنى رژیم
ـ  که خوزستان ایرانى استان .بگردد عرب ملّت آن از .است العرب  آن سـکنه  تاکثریّ
 از »خمینى ]امام[« که شود داده پایان کوششهایى تمامى به بگردد آزاد هستند، عرب
 ]؟...» [آورد مى بعمل عراق رژیم کردن ثبات بى در رسیدن، قدرت به زمان

 شـکایت  دادگـاه  بـه  مقالـه،  بخاطر لوموند، از1987اوت  11در   »بختیار« دکتر    
 :داد تحویل دادگاه به را کمدار این لوموند مقابل، در .کرد

ــد       ــپتامبر  12لومون ــپتامبر  24و  1980س ــپتامبر  29و  28و  1980س و  1980س
و  1980نـوامبر     24و    23و    1980اکتبر    22و    1980اکتبر    4و    3و    1980سپتامبر    30
 مجلّه  در »رایت کلودیا«  قلم به که اى  مقاله مختلف صفحات نیز و1981ژوئیه  30

    Foreign Affairs (1980-1981)عراق«عنوان با »بالتا پل«   کتاب123صفحه   نیز و 
  .کرد دادگاه تسلیم راAnthropes)  انتشارات» ( ایران  –

 .بود نکرده نیز تکذیب را ازآنها هیچیک »بختیار« دکتر    
 عبارت را عراق جنگ هدف جنگ، ماه سوّمین پایان در ) 81 ژانویه  6» ( لوموند«  

 :از نستدا
 داشـته  مأموریّت عراق ارتش ستاد اند، شده داده ایران مقامات به که اطّالعاتى بنابر«  
 که کردستان و خوزستان میان و کند تصرّف را خوزستان هفته، یک از کمتر در است
 در اکتبـر، 5در   کـه  تـا  کنـد  برقرار اتّصال آمد، مى در کرد چریکهاى کنترل به باید مى

 »بختیـار  شاهپور« ریاست به »آزاد دولت« یک خوزستان، خیز نفت تاناس مرکز اهواز،
 همراه مردم و ایران لشگرهاى در ها شورش با باید مى آسا برق جنگ این .شود تشکیل

 .گشت مى وارد اسالمى جمهورى بر بار مرگ اى ضربه و شد مى
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 میهن :است شده گذاشته ااجر به و تهیّه بنیادى، عامل دو به توجّه بدون طرح     این

 انقـالب  آوردهـاى  دسـت  بـه  مـردم  از اى عمـده  بخـش  دلبـستگى  و ایرانیـان  دوسـتى 
  ] ...»اسالمى[

 ]تنـى [یـک  کـه  کرد تأیید عالى مقام یک :نوشت لوموند1980سپتامبر  24در      
 بـر  جنگش در عراق مشاوران و هستند عراق در سابق »شاه« رژیم طرفداران از چند
 اعـدام  از کـه  هـستند  سـابق  شـاه  مـشاوران  ایرانیـان  ایـن  گفت او .هستند ایران ضدّ

 .اند گریخته
 آمریکا اطّالعاتى دوایر )ایران به عراق حمله از پیش ماه5( گذشته   آوریل درماه    
 گروههـاى « کـشور،  این خاک در است داده اجازه بغداد دولت که بودند کرده تصدیق
 ایـن  قـول  بنابر .کنند تدارک را تهران در اسالمى مرژی کردن سرنگون ایرانى »نظامى
 .انـد  وابـسته  »بختیار شاهپور« پیشین، وزیر نخست  به مخالف افسران این اغلب دوایر،

 در عـراق،  خـاک  در سازماندهى با دارد قصد که است کرده تکذیب همواره »بختیار«
 .است کرده بغداد هب متعدّد سفرهاى که پذیرد مى امّا .است درتهران قدرت تصرّف پى

 .»دارد عراق درخاک رادیوئى فرستنده اویک
 .کرد منتشر را »رمضان یاسین طه« با اى مصاحبه » لوموند«1980 -اکتبر 22در      

 :اند آمده بعمل پاسخها و پرسشها این جمله از مصاحبه، این در
 کنـد  هحمل ایران به گرفت تصمیم آن از پس عراق که است راست آیا :لوموند    

 ژنرالهـاى  و »بختیـار « آقـاى  باحضور اى، محرمانه اجتماع بغداد، در سپتامبر،18در   که
 شد؟ تشکیل ایرانى
 عـراق  کنـد،  صـحبت  خواهیـد  مـى  چیـز  چـه  از دانـم  نمـى  » :رمـضان  یاسین طه«  

 .گیرد مى خود را هایش تصمیم
 دست عمق در ىپیشرو به آیا زند، سرباز بس آتش پذیرفتن از ایران اگر :لوموند«  
 کجا؟ تا و زنید مى

   عربستان شهرهاى و دهیم مى ادامه منطقه پاکسازى به ما » :رمضان یاسین طه«  
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 ...»کنیم مى تصرّف را )گوید مى را خوزستان(

 و کرده مصاحبه) 1980نوامبر  24و  23لوموند  » ( بالتا پل« با »بختیار« دکتر    
 :بود گفته آن در

 زبانهـا  شـود،  مى بدتر و بد ایرانى، اپوزیسیون ]با[بغداد روابط که حالى در امروز،«  
 صـدّام « بـا  مـادّه  سـه  در تـوافقى  من:« گوید مى ما به »بختیار.« شوند مى باز دارند
  :آوردم بعمل »حسین

 با »همجوارى حسن« روابط کردن ـ برقرار2و   »خمینى ]امام[« رژیم  ـ برانداختن1 
 عـراق  بـراى  اى ویـژه  اهمّیّـت  سـوّم  مادّه همیشه، براى یکبار د،کر مسئله حل و عراق
 هیچگاه عراقیها اما .نیست چنین ایران کردستان و است غنى عراق کردستان زیرا داشت

 ایران ناسیونالیسم با گفتم مى آنها به گرنه و دارند را ایران با حمله قصد نگفتند من به
 معنى این دیدم، باز را آنها من که حمله از بعد روز دو وانگهى، .شد خواهند رویارو

 شما با حق گفتند آنها دیگرى، دیدار در آن، از بعد هفته دو و .کردم نشان خاطر را
 .است

 استناد به پرس، فرانس جنگ، شروع از پیش ماه سه حدود1980ژوئن  19در      
 بـا  عـراق  زهـاى مر در که »بختیار« طرفدار کماندوهاى »بختیار شاهپور« اطرافیان قول
 کمانـدوها  ایـن  .دهنـد  مى انجام کماندویى عملیّات ایران خاک در هستند، مستقر ایران

 .دارند عرب منشاء که افرادى و کردها از شوند مى ترکیب
در   بـود،  خواهـد  تهـران  در دیگـر  اى هفتـه  بـود  گفتـه  جنگ، شروع با که »بختیار«  
 :بود نباخته امید هنوز ،پارى دو باکتیدین مصاحبه هنگام به اکتبر،22

 در .هستم عراق دولت با همکارى آماده من ،»خمینى ]امام[« کردن سرنگون براى« 
 بر :گوید مى و ....هراسد نمى انتقاد از ،»بختیار شاهپور« آقاى جنگ، هفته چهارمین

 ...کند مى وحدت نیز شیطان با او »خمینى ]امام[« ضدّ
   گفت مى شما دفترسیاسى .شدید ناپدید شما که دشو مى روزى ده »بختیار« آقاى    
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 تکـذیب  کشور آن به را شما ورود عمان .اید رفته عمان عراقى،به هواپیماى یک شمابا
 برابـر  در .نیـست  کـار  در سـرّى  .رفـتم  بغداد به من :دهد مى پاسخ »بختیار.« کرد

 که است این ویمگ مى امروز من آنچه ...است بوده روشن همواره من موضع عراقیها،
 خطرنـاکى ]عامـل » [...خمینى]امام.... [« است بدتر »شاه« از »خمینى ]امام[«
 .[...]است منطقه براى
 و .است بوده خوزستان تصرّف عراق هدف کم، دست قرار،  ـ بدین1»:] صدر  بنى[«
 عراق گوید مى تنها .کند نمى راتکذیب ژنرالها و »بختیار« با جلسه »رمضان یاسین طه«

 آگـاه  دورتـر،  کـرد،  مـسئله  حـلّ  چگـونگى   ـ از2و    .گیـرد  مـى  خود را تصمیمهایش
 نیـز  و .است آمده بعمل کرد مسئله سر بر توافقى که است مسلّم اینجا تا .شویم مى

 کرد معلوم کردها، کشتار و شیمیایى سالح بردن بکار با »حسین صدّام« که است مسلّم
 ارتـشبد  و »بختیار« آیا که امر  ـ این 3و   .اند دهبو گرفته نظر در را حلّى راه چگونه

 ملّـت  آن از را شـطّالعرب  و کنـد  »آزاد« را خوزسـتان  اند گفته »صدّام« به »اویسى«
 .است داشته را هدفى چنین »صدّام« رژیم اینکه و است امر یک نه، یا بگرداند عرب
 دست .نیست یدترد محلّ داشت را قصدى چنین رژیم آن اینکه در .است دیگر امرى
 دو مرزهاى و شطّالعرب به مربوط( 1975قرارداد   :است کرده را کار دو »صدّام« کم

 دعوت بغداد خبرنگاربه1000و   کشید قشون ایران به و کرد لغو جانبه یک را )کشور
 و ببـرد  »عربـستان  پایتخـت « اهـواز،  بـه  را آنها آسا، برق جنگى در پیروزى با تا کرد

 .بگیرد جشن را »عربستان زادىآ« و عراق پیروزى
 عراق حمله از پیش روزى که پذیرفت » بختیار«1987اوت 11تاریخ   در بهررو،    

 نبوده آگاه ایران به عراق حمله قصد از که شد مدّعى امّا است بوده بغداد در ایران به
 بـر  ار ایرانیان گرایى ملّى حسّ جنگ که داد مى هشدار »صدّام« به شد، مى آگاه اگر و

 الف کننداز مى دیگرحکایت سندهاى این، وجود با .رسد نمى خود هدف به و انگیزد مى
 :ایران حمله عراق به تدارک در او مشارکت - ب و عراق قصد از »بختیار« آگاهى -
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 سـوم،  سـال 34شـماره   ( ایران پرتو مجلّه با اى مصاحبه »نصیرخانى« خلبان     سرگرد

 درباره و است بوده »بختیار« نزدیکان از افسر این .است آورده ملبع )1374تیرماه  
 :است گفته عراق واقعى قصد و آن در عراق نقش و نوژه کودتاى
 به احتیاج که داریم اجرا دست در اى برنامه ما :گفت و کرد تلفن »بختیار« دکتر    
 بعـضى  و سلحها خواهد مى که آمده ایران از شخصى .دارد نظامى پشتیبانى و حمایت
 باشـد،  داشـته  اطّالعاتى که نیست نظامى آدم این چون و .کند خریدارى دیگر وسایل

 ...بکنید را همکارى نهایت او با شما عالقمندم من
 آهـن  راه ایـستگاه  در قرارى هم با و کرد تلفن آقا این روز همان عصر بهرحال    
 » .قربانیفر وچهرمن:« کرد معرّفى را خودش ایشان ...گذاشتیم برمن شهر

 پـانزده  - ده طـرح  یـک  خـودش  »سامـسونیت « کیف از »فر قربانى« برمن، در ...
 روال در طـرح  .کنم مطالعه را آن که گذاشت من اختیار در شده کپى پلى اى صفحه

 نـام  فهرسـت  آن، پیوستهاى جزو و .نوشتیم مى ارتش در ما که بود عملیّاتى طرحهاى
 .بود شده نوشته داشتند، هایى قشن قیام و کودتا در که کسانى
 کشور؟ از خارج یا و داخل در قیام کارگزاران اسامى :ایران پرتو    
 بـود،  ناشـناس  بـرایم  کـه  اسمهایى به من کشور، داخل در » :نصیرخانى سرگرد«  
 شـاهرخى ]پایگـاه [در کـه  هـوایى  نیـروى  هاى بچّه و بر نام دقّت با اما .نداشتم کارى

 ایـن  چـون  .کردم مرور را تهران پایگاه هاى وبچّه بر و کنند عمل بود قرار ]همدان[
 به را قیام خواهند مى کسانى چه که )دانستم مى باید زیرا( داشت، اهمیّت برایم اسامى
 و کردم مطالعه را اسامى و طرح که کشید طول ساعت نیم حدود شاید .برسانند ثمر
 .دادم »فر قربانى منوچهر« به دوباره را آن بعد

 رود؟ بکار دقّتى بى قدر این است ممکن یعنى :ایران پرتو    
 ! ...متأسّفانه » :نصیرخانى«  
   دوست همان و من وقتى روز آن و )شود مى پاریس در هتلى در دیدار بر قرار(  
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 گفـت  او و .کـردیم  مالقات هتل در را »قربانیفر منوچهر« رسیدیم، پاریس به خلبانم

 است این در صالح و .داشت خواهیم »بختیار« منزل در مهمّى لسهج ازظهر، بعد که
 مهمّـى  شخـصیّتهاى  و افراد با چون .جداگانه هم من و بیایید جداگانه نفر دو شما که

 خـود  پـیش  مـن  کـه  بود شکلى به »فر قربانى« صحبت نحوه .داشت خواهیم مالقات
 و مـن  بعدازظهر، جهت، هرب .اند آمده اسالمى جمهورى از چندنفر البد کردم مى گمان

 اتاق، داخل رفتیم وقتى ... رفتیم »بختیار« دکتر منزل به بعدازظهر5ساعت   دوستم،
 .دیگر نفر چهار و بود هم »فر قربانى منوچهر« آقاى ،»بختیار« دکتر بر عالوه
 ایرانى؟ :ایران پرتو    
 بلنـد  همگى .ودندنب ایرانى خیر ولى هستند، ایرانى کردم فکر اوّل » :نصیرخانى«  
 نفر یک :کرد معرّفى ترتیب این به را  آنها »بختیار« دکتر آقاى و دادیم دست شدند،

 .کرد معرّفى »حسین صدّام« آقاى برادر عنوان به را
 آورید؟ مى خاطر به را اسمش :ایران پرتو    
 .نه » :نصیرخانى«  
 نبود؟ »تکریتى بارزان:« ایرانى پرتو    
 ....کرد معرّفى »حسین صدّام« برادر بعنوان فقط .دانم نمى :نصیرخانى    
 »حسین صدّام« برادر با باید ما چرا که بود این سؤالم اوّلین نشستیم، که وقتى    

 بنشینیم؟ عراقى مأموران و
 کردید؟ سؤال ازخودتان :ایران پرتو    
 مـا  دلیـل  چه به :پرسیدم .کردم سؤال »بختیار« دکتر خود از نه، » :نصیرخانى«  
 کـه  دانستم مى من کنیم؟ مالقات عراق امنیّتى مسئوالن و »حسین صدّام« برادر با باید

 ولى .بود گفته را موضوع »قربانیفر منوچهر« چون .است پیش در]کودتا[قیام جریان
 .دانستم نمى را مطالب ریز

   همجوار ورهاىکش از یکى از باید عملیّاتمان براى ما :گفتند »بختیار« دکتر آقاى    
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 ما با موافقتى اسالمى، جمهورى با مذهبى مشترک منافع دلیل به پاکستان .کنیم استفاده
 .بیـاییم  کنار توانیم نمى هم شوروى با .است داخلى شورشهاى درگیر افغانستان ندارد،
 عـراق  مانـد  مـى  باقى که جایى تنها .دهد نمى ما به را کارها نوع این اجازه هم ترکیه

 .ستا
 فـارس  خلـیج  در که ناوهایى و!] ؟[آمریکا طریق از چرا ما :کردم عرض من    
 رادارى پوشـش  هیچگونه نه که کنیم؟ نمى را کار این بهار چهار دماغه کنار از و دارد
 ازآنجـا  تـوانیم  مـى  ما .بودم کرده خدمت آنجا سالها من .دیگرى چیز هیچ نه و دارد

 .باشیم داشته دیگر رهاىکشو به نیازى اینکه بدون برویم،
 دولت حال، هر به :گفت ....بدهد که نداشت اى کننده قانع جواب »بختیار...«  

 دانـد،  مـى  خـود  بـراى  خطرى را آن زیرا است، رژیم براندازى به عالقمند چون عراق
 .بزنیم پس توانیم نمى را همکارى دست این ما و است شده ما با همکارى به حاضر
 کشورهاى یا و عراق به را خواستهایمان توانیم نمى و داریم قرار فضع موضع در زیرا
 ...برنده موقعیّت نه و هستیم بازنده درموقعیّت ما .کنیم دیکته دیگر

 اینجـا  مـا  یا من امّا هستم جریان در من :کردم عرض »بختیار« دکتر به ...    
 هستیم؟ جلسه این در چرا و چیست وسط این ما نقش ایم؟ کاره چه

 مـا  بـا  اسـت  قـرار  کـه  بـود  ها عراقى مقصودش - آقایان :گفت »بختیار« دکتر    
 اعالم طرح از را لجستیکیشان و نظامى سیاسى، مالى، پشتیبانى و حمایت کنند، همکارى

 دولت که مضافا ایم، گرفته عراق از اینجا تا هم را کودتا دولت شناسایى قول و اند کرده
 کـشورهاى  دیگر شناسائى دارد، منطقه کشورهاى دیگر با هک روابطى با داده قول عراق
 .سازد فراهم هم را منطقه
 بکنیم؟ چکار است قرار االن خوب، :گفتم    
 را قیام یا کودتا کامل طرح که است این آنها اصلى شرط :گفت »بختیار« دکتر    

 .بگذاریم آنها اختیار در
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 همکارى اند شده حاضر چطور پس اند؟ نگرفته "قبال را قیام طرح اینها مگر :    پرسیدم

 کنند؟
 جزء به جزء طرح آنها اما ایم، رسیده توافق به آنها با کلیّات در ما :گفت »بختیار«  

 .خواهند مى را
 را جزء به جزء طرح که بینید مى ایرادى چه اید، رفته پیش اینجا تا وقتى :گفتم    

 بدهید؟ هم
 شرکت ]کودتا[قیام در که را هایى مهره همه مشخّصات و نام باید :گفت »بختیار«  
 .بگذاریم آنها اختیار در دارند
 »صـدّام « بـرادر  بـراى  مرا صحبتهاى که ژنرالى همان به کردم رو موقع، این در    
 خواهید؟ مى چه براى را افراد اسم شما :گفتم  و کرد مى ترجمه
 خودتـان  افـراد  بـه  که را هایى مأموریّت یاآ که بدانیم خواهیم مى ما :گفت ایشان    

 سـرگرد  اگـر  ،"مـثال  خیـر؟  یا دارند را انجامش لیاقت و شایستگى افراد این دهید، مى
 چنـین  تـوان  سـرگرد  ایـن  کنید، مى »خمینى ]امام[« خانه بمباران مسئول را »حسن«

 نه؟ یا دارد را کارى
 را قـضاوتى  چنـین  عداداسـت  و اسـتطاعت  و دانش شما کلّى بطور :دادم جواب    
 ...نه؟ یا دارد را کارى چنین یاراى افسر این بدهید تشخیص بتوانید که ندارید
 نظـامى  کمـک  سیاسى، و مالى کمک بر عالوه اینها چون :گفت »بختیار« دکتر    

 .بدانند هم را ]کودتا[قیام روز و ساعت باید کنند، مى ما به هم
 .نیـست  صالح افراد اسامى دادن بدهید، آنها به هم را اطّالعات این ولو :گفتم    

 .دیگرى کس هیچ به ونه آقایان این به نه
 بود؟ چه شما حرفهاى برابر در دیگران العمل عکس و واکنش :ایران پرتو    
 دوسـت  داد مـى  گـوش  فقط و بود نشسته ساکت »قربانیفر منوچهر»:« نصیرخانى«  
   نیست صالح بهیچوجه :گفت »بختیار«تردک به و کرد تأیید را حرفهایم من خلبان
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 .بدهیم را درکودتا کنندگان شرکت اسامى
 توانیم نمى باشیم، نداشته اعتماد هم به ما چنانچه :گفت مخابرات عراقى ژنرال آن    

 و کامل طرح که کنید استفاده ما امکانات از توانید مى وقتى شما .بکنیم همکارى هم با
 .ندانیم ما و بدانید شما که نباشد چیز هیچ یعنى .دبدهی ما به را اسامى
 اما .باشیم داشته توانیم مى آینده در خوبى روابط .هستیم همسایه ما :دادم جواب    
 جـان  کـه  موضـوعى  در توانیم نمى و هستیم مختلف کشور دو بهرحال که باشد یادتان
 و سـرّى  اطّالعـات  نچنـی  اسـت،  میان در هاشان خانواده و مملکت آن فرزندان بهترین
 .بگذاریم شما اختیار در را مهمّى
 :گفـت  و شد بلند ازجایش »حسین صدّام« برادر رسید، اینجا به که من حرف    

 .کنیم همکارى هم با توانیم نمى پس نداریم، اطمینان هم به قدر این ما اگر
 ما :فتگ من به و بنشیند کرد خواهش »حسین صدّام« برادر از »بختیار« آقاى    

 العمل عکس یا جواب منتظر اینکه بدون و بگذاریم آنها دراختیار را کامل طرح مجبوریم
 صـدّام « بـرادر  .آقایان به بدهید را طرح شما :گفت »قربانیفر منوچهر« به باشد، من

 من .آورد بیرون را طرح و کرد باز را کیف در »فر قربانى منوچهر.« نشست »حسین
 هیچگونـه  من شود، عمل است قرار اینجور اگر :گفتم و شدم دبلن جایم از اختیار بى

 هم خلبانم دوست .خروجى در بطرف آمدم و گفتم را این .داشت نخواهم همکارى
 دسـت  دارم یاد به که اى صحنه آخرین .زد مرا حرف هم او .شد بلند من دنبال به

 اسامى و طرح تداش که بود عراق مخابرات ژنرال بطرف »قربانیفر منوچهر« شده دراز
 .داد مى آنها به را

 داشتید؟ »بختیار« دکتر با دیگرى گفتگوى  و مالقات هرگز آیا :ایران پرتو    
 تمـاس  او بـا  شـدم  مجبور که آمد پیش موضوعى ولى .نه مالقات » :نصیرخانى« 

 .بگیرم تلفنى
 موضوعى؟ چه :ایران پرتو    
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 نیـروى  سرتیپ یک عملیّات، روز بودبه ندهما روز چهار سه شاید » : نصیرخانى  «
 فرّخ«  سرتیپ افسر این یقین، به قریب احتمال به که است براین ایران پرتو( هوایى
 بود، شده اعزام عراق و ایران مرز به »بختیار« دکتر طرف از که )است بوده »جعفرى

 پیغام که »بختیار« دکتر دفتر با گیرم مى تماس قدر هر من :گفت و زد تلفن من به
 دارد، شما به »بختیار« که اى عالقه با شما .دهد نمى را پیام کسى بدهند، ایشان به مرا
 ]کودتا[قیام از پشتیبانى قصد عراق که بدهید او به را پیغام این و بگیرید تماس او با
 .کند مى اعزام مرز طرف به لشگر دارد عراق .ندارد را

 دارید؟ چگونه را خبر این شما :پرسیدم ایشان از    
 من و است قطار ریل روبروى شده، گرفته نظر در من براى که اى خانه :گفت    

 ایـران  مرز طرف به دارد نظامى سنگین بسیار تجهیزات و وسائل بینم مى که روزهاست
 .بخورد قیام و کودتا بکار که نیست وسائلى اینها شود، مى حمل
 چـون  نگیـرم،  تمـاس  »بختیـار « دکتـر  بـا  دیگر که بودم کرده عهد آنکه با من    
 ...کردم صحبت »بختیار« دکتر آقاى با و زدم تلفن او به بود، مهمّى موضوع
 بود؟ چطور شما با رفتارش :ایران پرتو    
 .بود عصبانى من دست از خیلى !خشک خیلى » :نصیرخانى«  
 بود؟ چه پیغام جواب :ایران پرتو    
 زند، مى را حرفها این و شده مالیخوئیایى افسر این :گفت »بختیار»:« نصیرخانى«  
 وقـت  هـر  .زنـد  مى حرفها این از کنیم، همکارى کشورى یک با خواهیم مى وقت هر
 ایـن  تـوانم  نمـى  مـن  .زنند مى حرفها این از کنیم، همکارى کشورى یک با خواهیم مى

 ایـن  بـراى  اسـت  دیـر  دیگـر  حاال و گذشته کار از کار تازه و .کنم قبول را حرفها
 ...کارها
 .گذاشتم را تلفن گوشى و    
 ،»نوژه کودتاى« از عراق هدف تردید، کمترین بدون قرار، بدین » :] صدر بنى[«  

   دهند، مى نشان ها داده که همانطور .است بوده درون از ارتش مقاومت بردن میان از 
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 ــ جنـگ  1: زد دسـت  اتعملیّ رشته سه به »صدّام« رژیم ایران، به حمله تدارک براى

 از خرابکارى ـ عملیّات3و   نوژه ـ کودتاى2و   کومله از استفاده با کردستان در افروزى
 ایجـاد  اینهـا،  بـر  اگر [...]و خوزستان منطقه در بخصوص و خوزستان تا کردستان

 .[...]بیفزاییم را پاکستان مرز تا ترکیه و روسیه مرز از مسلّحانه برخوردهاى
 مجلّـه  در ،»شـبرى  لـوران « بنـام  تبـار،  عراقى فرانسوى محقّق یک1982�در      
 »صـدّام « رژیم توافق درباره تحقیقى فرانسه، علمى مطالعات مرکز ارگان مشرق، مغرب

 ایـن  در .داد انتشار کشتار، راه از کرد مسئله حل سر بر جمله از ،»بختیار« دکتر با
 آشـکار  »همیـشه  بـراى  یکبـار  کرد مسئله حل« را، او رژیم و »صدّام« قصد تحقیق،
 :گرداند
 تجزیـه  جمهـورى 5به   را ایران تواند مى آسا، برق پیروزى یک با پنداشت مى »صدّام« 
 منطقـه  قـدرت  ابـر  و شـود  مـى  رقیبـى  بى قدرت خاورمیانه، در عراق آن پى در .کند
 .شد مى حل عمومى کشتار یک راه از کرد مسئله .گردد مى

 تدارک و ایران ارتش شدن متالشى او، رژیم و صدّام »نوژه تاىکود« از بنابراین،    
 .[...]داشت انتظار جنگ این در پیروزى و آسا برق جنگ
 :رسید جمهورى ریاست دفتر به اطّالعات منبع سه از اما و    
 بود، شده جمهورى ریاست حفاظت گارد سرپرست ارتش سوى از که »ذوالفقارى«  
 اداره بـه  .آیـد  مـى  آشـنا  نظـرش  به خط ،»خمینى]امام[« ضدّ بر یابد مى را اى نوشته

 شناسـائى  را »حیـدرى  مهـدى  محمّـد « خـط،  صاحب و کند مى مراجعه ارتش پرسنلى
 قـرار  جمهـورى  ریاسـت  دفتر و ارتش اطّالعات اداره نظر تحت او فعّالیّتهاى .کند مى
 هوانیروز، سابق، گارد لشگرهاى در »کودتا« هاى هسته او ارتباطهاى کشف با .گیرد مى

 دکتـر  خراسان، وقت استاندار شود مى کشف رضائیّه لشگر کردستان، لشگر اهواز، لشگر
 خراسـان  لـشگر  فرمانده با...] برخورد[ ...براى را فرصت ،»فرد غفورى حسین«

 .بـود  کرده توقیف را چند تنى و لشگر فرمانده سپاه، دستیارى با و بود شمرده مغتنم
 .شدند آزاد بعد اما
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 و »یزدى ابراهیم« دکتر به و رود مى مجلس به هوائى نیروى افسران از یکى     همسر
 در شـوهرش  کنـد  مـى  گـزارش  آنها به او .کند مى پیدا دسترسى »اى خامنه على سیّد«

 او از دو ایـن  .شـود  مـى  تـشکیل  کودتـا  دادن ترتیب براى که کند مى شرکت جلساتى
 رئـیس  دراختیـار  را خـود  اطّالعـات  و مراجعـه  جمهـورى  ریاسـت  دفتر به خواهند مى

 بـه  را اطّـالع  »اى خامنه ]العظمى اهللا آیت. [« کند مى چنین نیز او .بگذارد جمهورى
 نظارت زیر جمهورى، رئیس دستور به .دهد مى نیز سپاه اطّالعات و »خمینى ] امام[«
 دهنـد  مى قرار نظر تتح را مذکور افسر هوائى نیروى اطّالعات جمهورى، ریاست دفتر
 .کند مى کشف نیز  را هوائى نیروى در کودتا کمیته و

 جمهورى ریاست دفتر به »خادم« به مربوط اطّالعات ،»خمینى ]امام[« دفتر از    
 و شناسائى شخص این ایران، حزب و ملّى جبهه صادق افراد همکارى با .شود مى داده

 .شود مى کشف او روابط از برخى
 بسیار آن دور و نزدیک هدفهاى »نوژه کودتاى« کشف جریان که وقت این در    
 پایگـاه  در ،»خمینـى  ]امـام [ « از اجـازه  کسب با سپاه، اطّالعات شبى، بود، پیشرفته
 .برد مى هجوم کودتا، در شرکت به مظنون هوائى نیروى افراد دستگیرى براى نوژه،
 تکمیـل  از پیش شد باعث چه که کند مى اعتراض »خمینى ]امام[« به »صدر بنى«  

 مأمور قوا، کلّ فرمانده و جمهورى رئیس اطّالع بدون آنهم را، سپاه اطّالعات تحقیقات،
 !...] ؟[کردید؟ دستگیریها

 اطّالعات و »شهرى رى« اختیار در و شد سرّى پرونده دستگیرى، زمان از بهررو،    
 .[...]گرفت قرار سپاه

 بود چه طبس ماجراى بفهمد تواند نمى خواننده ،»باحاش شنود« در که آنجا از و    
 بـا  [...]که مفصلّى گزارش از نقل به اى چکیده زیر، در] ؟[!شد، انجام چگونه و

 :آوریم مى دیگر، مدارک و اطّالعات به مراجعه
 » :طبس ماجراى« یا »آمریکایى گروگانهاى کردن آزاد« براى عملیّات    
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آبـان   13در   گروگـانگیرى  از بعـد  روز یـک  آمریکـا،  گروگانهاى کردن آزاد     فکر  ∗
 »برژنـسکى .« اسـت  شـده  گذاشـته  میان به و شده پیدا »کارتر« حکومت در1358
 .دهد مى بدست را نوامبر6تاریخ  
 نتیجـه  به آوریل،11در   و شروع مارس21از   آن پیرامون بحث و نقشه تدارک ∗  

 در عملیّات، نقشه1980مارس  22در   .شود مى گرفته آن اجراى به تصمیم و رسد مى
 و او امنیّتـى  مـشاور  ،»برژنـسکى « و جمهـورى  رئـیس  ،»کـارتر « حـضور  با اى جلسه

 ،»جـونس « و دفاع وزیر ،»براون« و )است بوده مخالف که( خارجه وزیر ،»وانس«
  آرون« و »پـاول  جـودى « و سـیا  رئـیس  ،»ترنـر « دریـادار  و ارتـش  سـتاد  رئـیس 
Aaronشود مى بررسى. 
 تصویب را نهایى طرح و تشکیل ملّى امنیّت شوراى محرمانه جلسه آوریل،15در      

 مشاور کارتر اقدام، از پیش .گیرد مى را نهایى تصمیم »کارتر« آوریل،16در   .کند مى
 در مالقات .فرستد مى »زاده قطب« با دیدار براى پاریس، به را »جردن هامیلتون« خود،
 عمـل  بـه  زدن دسـت  از را آمریکـا  »زاده قطب.« گیرد مى انجام آوریل18ر  ظه از بعد

 .دارد مى برحذر نظامى
 نخواهند آزاد زودیها این به گروگانها که کند مى گزارش آوریل،19در   ،»جوردن∗  « 

  .شد
 شـروع  آوریـل 24در   عملیّـات  و دهـد  مـى  را عملیّـات  اجـراى  دسـتور  »کارتر∗  « 

 همکارى نیز اسرائیل و عربستان .گذارد مى اختیار در اسوان در ىپایگاه مصر .شود مى
 .کنند مى

 از .شوند مى ایران وارد آمریکایى جاسوسهاى عملیّات، شروع از پیش ماههاى در ∗  
 کشورهاى هاى گذرنامه از استفاده با سیا، مأموران بوده، رفته میان از سیا شبکه که آنجا
 .شوند مى عملیّات موفقیّت اسباب دارکت مشغول و وارد ایران به دیگر
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 از و بخرنـد  را پاسـداران  و امـام  خـطّ  دانشجویان از تعدادى شوند مى موفّق     آنها∗

 آگاه خارجه وزارت و آمریکا سفارت در گروگانها نگاهدارى دقیق محلّ از آنها، طریق
 .بگردند
 عملیّـات،  شـب  در .نـشود  داپیـ  کـشتن  به نیاز که بود شده طرّاحى چنان نقشه ∗  

 افـراد  از انـد،  داده مـى  کشیک آمریکا سفارت خارج و داخل در که پاسدارى15باید   مى
 درصـورت  بود کرده موافقت »کارتر« این، وجود با .بودند مى آمریکا به فروخته خود

 خـود  پاسـداران  جملـه  از همه، انتظامى، و نظامى قواى دیگر و پاسداران سپاه مداخله
 .بکشند را تهفروخ

 .داشتند شرکت عملیّات در   تن400 
 خـوب  را آن بنـابراین،  .بودنـد  سـاخته 1945در   آمریکاییهـا  را طـبس  بانـد  ∗  

 .اند شناخته مى
و  MC-130  هواپیماى دو با سوخت حاملC -130 فروند3نیز،   و هواپیما،  فروند6 ∗  

 را آنهـا  تجهیزات و »ایرانى «20 -و  آمریکایى100کورسکى،   سى کوپتر هلى  فروند8
 .کردند مى منتقل طبس به باید مى

 آن رمـز  اسـم  کـه  بـرد  مى مسگرآباد نزدیکى در محلّى به را آنها باید مى کامیون ∗  
 .بود »چارلى«

 خندان سیّد راه بزرگ از و شدند مى تقسیم ها تیم به باید مى کماندوها :اول شب ∗  
 رسیده امن هاى خانه به رضائیها، میدان از عبور از پس و شده مدّرس راه بزرگ وارد

 ایـن  در را آنها باید مى سیا، »ایرانى« و آمریکایى مأموران .شدند مى مخفى آنها در و
 .کردند مى راهنمایى انتقال، و نقل

 سـیا  مـأموران  دراختیـار  ،»امام خطّ پیرو دانشجویان« از برخى که اطّالعاتى بنابر    
 بـه  .انـد  کـرده  مى پاسدارى سفارت، از خارج و ازداخل پاسدار15 شبها  بودند، گذاشته
   دروغ سفارت اطراف گذارى مین و انفجارى تله که بودند داده اطّالع سیا مأموران
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 .بودند کرده گزارش نیز سفارت ساختمانهاى در را گروگانها دقیق محلّ .هستند
 آن در .بـود  شـده  معـین  شب، نیمه از بعد دقیقه10عملیّات،   زمان :دوم شب ∗  
 .شدند مى قطع باید سفارت ساختمان تلفنهاى و برق ساعت،
 بود الزم کشیک، پاسدارهاى بودن خودى غیر صورت در ساختمان، به ورود براى    

 و »خـودى « از پاسـدارها  همـه  لـزوم،  صـورت  در امـا  .بکـشند  را پاسـدار  یک تنها
 .شدند مى کشته »غیرخودى«

 کوپترها هلى به ،»دینامو« رمز کلمه گفتن با »ویث بک ]چارلى[شارل« سرهنگ    
 وارد امجدیّـه  اسـتودیوم  بـه  داد مـى  دسـتور  - بود شده چسبانده ایران پرچم برآنها که

 .کننـد  سـوار  و بـرده  امجدیّـه  به خیابان، عرض از دادن عبور با را گروگانها .شوند
 .رسیدند مى پایان به ساعت نیم ظرف باید مى عملیّات تمامى
 کـرده  رهـا  را آمریکـایى  سه و رفت مى خارجه وزارت به باید مى دیگر تیم یک    

 بـه  قم، منظریّه ایستگاه در باید مى ها تیم افراد و گروگانها حامل کوپترهاى هلى .برد مى
 آنهـا  بیمارستانى، نقل و حمل مخصوصC-141  هواپیماهاى آنجا، از .نشستند مى زمین

 .برد مى و کرد مى سوار را
 :احتیاطى اقدامات ∗  
 حملـه  تهـران،  یکـم  هوایى پایگاه به باید مى عمل، به اقدام و آگاهى صورت در -  

 .شد مى
 بـر  هواپیمـا  نـاو  درA-6E  و14  -اف  جنگنـده 48پایگـاه،    این به حمله براى    

 اىبانـده  بودنـد  گرفتـه  دسـتور  نیمیتز بر هواپیما ناو درA-6E   فروند24و   کورالسى
 .کنند بمباران را پایگاه
  -اف  هواپیماهـاى  فرونـد 24شـدند،    مـى  پـرواز  بـه  موفّق ها4اف  که صورتى در -  
 .دادند مى قرار هدف هوا، در را آنها باید مى نیمیتز ناو14

   شدند، مى ملبّس پاسدار لباس به که »ایرانى« همدستان مردم، تجمّع صورت در -  
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 گروگانها اند آمده آمریکاییها :گفتند مى مردم به باید مى .کردند مى قمتفرّ را مردم باید مى
 شـوید  متفرّق مردم هستیم، آنها دستگیرى مشغول ما و است شده کودتا یا و ببرند را
 .بکنیم را کارمان ما تا

به   مجهّز کهAC-130  هواپیماهاى شد، مى خارج تیمها دست از جمعیّت کنترل اگر -  
 .بستند مى مسلسل و توپ به را مردم بودند، سنگین مسلسل4و   یمترىمیل105توپ  4

 راه بـه  کـه  کـوپتر  هلـى 7از   .کرد پیدا فنّى نقص یکى کوپتر، هلى8از   عمل، در ∗  
 طوفـان  اثـر  بر طبس، فرودگاه در .بازگشتند و کردند پیدا فنى نقص فروند، دو افتاد،
.  آورد بوجـود  انفجـار  و کـرد  تصادم ختسو حامل باهواپیماى کوپترها هلى از یکى شن،
 .کردند پیدا سوختگى تن3و   شدند کشته تن8

 مأموریّت گذاشتن تمام نیمه دستور »کارتر« و کرد تکلیف کسب عملیّات فرمانده ∗  
 پرسـش  پاسـخ  در .بردنـد  میـان  از را کـوپتر  هلـى  بازگـشت،  در .داد را بازگـشت  و
 هواپیماهـا  به شدن وارد صدمه و انفجار خطر را علّت »ویث بک« سرهنگ ،»کارتر«

 جـز  توضـیحى  چرا؟ .نبردند نیز را مدارک و ها نقشه و یادداشتها از بخشى کرد، ذکر
 .نکردند ارائه زدگى شتاب
 و مانـده  بجـا  مدارک از استفاده با بود، کرده معیّن »صدر بنى« که تحقیقى گروه ∗  

 ارتـش  از بیـرون  و ارتش در را، انفروختگ خود و عامالن از تعدادى دیگر، اطّالعات
 خـود  نیـز  »امام خطّ پیرو دانشجویان« نزد و پاسداران سپاه در که کرد مسلّم .یافت

 دراختیـار  قضایى تعقیب براى گزارش .کردند مى همکارى و اند داشته وجود فروختگانى
 دستگیر را »باقرى« سرلشگر همه، آن بجاى »شهرى رى.« شد گذاشته ارتش دادرسى

 ]؟. [!دکر
 بطورى .کردند نیزشرکت »نوژه کودتاى« در بعد که بودند همانها اصلى مأموران    

   تعقیب قرار تحت هایى مهره نیز، کودتا آن از پس آمد، »نوژه کودتاى«بررسى در که
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 .[...]نگرفتند
 نتایج خواستند اوّل مجلس دیگر نماینده10و   » غفورى  گلزاده«1360بهار  در ∗  

 دادند تغییر را ها متصدّى امّا .گیرند قرار مجلس اختیار در قضایى، رسیدگى و ها قیقتح
 .نداد اثر ترتیب »نمایندگان« تقاضاى به ،»رفسنجانى هاشمى« و

 عملیّات شکست موجبات درمجموع که مشکلها دیگر و  ها»فنّى نقص« که آنجا از ∗  
 استناد به سیا، رئیس ،»ترنر« بعد، وسالد باشند، عمدى »توانستند مى« آوردند، فراهم را

 امـا  .شـد  تحقیـق  کمیـسیون  تـشکیل  خواسـتار  بـود،  کرده گردآورى سیا که اطّالعاتى
 .کردند مخالفت آن با »جونس« ژنرال و »ریگان«

 در طـبس  عملیّـات  در »ایرانـى « کننـدگان  شـرکت  کـه  واقعیّت این به توجّه با    
 ایـران  [...]...اسـلحه  خریـد  در پنهـانى  ملـه معا در آن، از بعد و »نوژه کودتاى«

 .[...]است بوده درصد90از   بیشتر عملیّات، در خرابکارى احتمال شدند، ...گیت
 یـک  انـد،  شده خریدارى که پاسدارها و »امام خطّ پیرو دانشجویان« از دسته آن    
 .[...]اند نشده خریدارى روزه

 موضوعهاى اما .دارند وجود یگرىد دروغهاى و راست هنوز »اشباح شنود« در    
 .[!]بودند اینها شدند، مى نقد و نقل باید مى که لحاظ هر از مهمّ
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 »مقاومت هنر الگوى باهنر؛ دکتر شهید« کتاب دوّم جلد    از∗
 :جمهورى ریاست دوران در رهبرى معظّم مقام مصاحبه 

 »باهنر شهید« و »رجائى شهید« انقالب، سربازان از تن دو شهادت از یکسال     
 واقعـه  ایـن  بـه  نـسبت  جمهـور  رئـیس  آقاى ارزیابى گذرد، مى جنایتکار قینمناف بدست

 چیست؟ حاضر حال در جانخراش
 را خودش ما انقالب تاریخ در آموزى عبرت نقطه یک بصورت حادثه، این امروز -  
 حادثه این زخم یقینا هنوز و شد آغاز جانگداز و جانخراش واقعه این .دهد مى نشان

ـ  مجروح دلهاى از  را عزیـز  دو ایـن  بیـشتر  کـه  کـسانى  آن مخـصوصا  و اسـالم  تامّ
 توانـد  مـى  کـه  اى حادثـه  یـک  بصورت امّا .است نیافته التیام و نشده پاک شناختند، مى

 شهادت حادثه از امروز ما دهد، مى نشان دارد را خودش بدهد ما به زیادى هاى درس
 خودش اهداف پیشبرد براى انقالب ضدّ که بگیریم را درس این توانیم مى عزیز دو این

 نـابود  فجیـع  شـکل  آن بـه  را »باهنر« و »رجائى« قداست به هایى چهره است حاضر
 .دهد انجام فجاعت آن به و عظمت آن با جنایتى و بکند

 انقـالب  بـه  نـسبت  بیـشترى  زحمـت  کـه  کـس  هر کنیم مى احساس همچنین امّا    
 بیـشتر  انقـالب  ضدّ نفرت مورد گذارد، مى خودش وجود از بیشترى سرمایه و کشد مى
 اسـت  حاضر اى منافقانه هاى چهره با ضدّانقالب که فهمیم مى همچنین ما .گیرد مى قرار
 وسـیله  ایـن  بـه  و کنـد  نفوذ »رجائى شهید« کار اطاق داخل تا حتّى و جا همه در

 را او هوشیارى و زیرکى همه با »رجائى شهید« که صورتى در .دهد انجام را جنایتى
 حادثه این که است درسهایى اینها .دهد تشخیص نتواند را او منافقانه چهره و سدنشنا
 .دهد مى ما به

 یـک  .نیست متروک و بسته بایگانى یک امّا گذاشتیم تاریخ در را حادثه این ما    
 و بگیـریم  عبرت باید آن از ما و است ما چشم مقابل در لحظه هر که است بایگانى

   سرنوشت براى را خودمان بارهاگفتیم که همچنان البتّه و مبگیری درس باید آن از
  
  
  
  



  314

  
 جمهـورى  مـسئوالن  همـه  یعنى .کنیم آماده عزیز شهید دو این غرورآمیز و افتخارآمیز
 را خدمتگزاران سرنوشت زیرا .بمیرند سرنوشت همان با که هستند آماده امروز اسالمى
 باید دانند، مى زنده همچنان را انقالب ضدّ و دانند مى خدمتگزار را خود اگر و اند دیده
 .هست نیز آنها انتظار در "احتماال سرنوشت این که بدانند

 خـارج  بـه  تروریسم سران فرار از پس1360شهریور   حادثه آنکه به توجّه با     
 و کـشور  از خـارج  در تروریـست  و فـرارى  سران میان اى رابطه چه .گرفت صورت
 بینید؟ مى آنها داخلى تروریست عوامل
 .نوکر با ارباب رابطه مثل است روشنى رابطه رابطه، -  
 .مأمور با آمر رابطه مزدور، با مزدده رابطه    
 .دارند جهانى جنایتکاران ابر با را رابطه این نیز فرارى سران آن خود همچنانکه    

 این به داروا را داخلى نهاد بد و پلید عناصر این و اند نشسته خارج در که کسانى آن
 مأمور و ابرجنایتکاران نوکر و اجانب مزدور خود نوبه به هم آنها خود کنند، مى کارها

 .هستند ظلم به آمران آن
 آن در که گوناگون جریانهاى با و دارد که طیفى با ضدّانقالب که نیست تردیدى    
 کـه  انقالبضدّ فالن که کنیم مى فکر ما حاال .کند مى دنبال را هدف همه دارد، وجود

 اصـولى  آنهـا  دعواى ولى باشند، داشته دعوا دیگر ضدّانقالب فالن با نشسته خارج در
 انسان دو که است چیزهایى در آنها دعواى بلکه .نیست اهداف در آنها دعواى نیست،
 مربـوط  آن هـاى  خودخـواهى  بـه  کـه  چیـزى  آن یعنى کند، مى جدا هم از را خواه دین
 دنبـال  را اهـداف  همـان  عینـا  انـد  وابـسته  آنها به داخل در که هم جریانهایى .شود مى
 جریـان  فرارى، ساواکیهاى جریان طلبها، سلطنت منافقین، جریان ایران در امروز .کنند مى

 دیگران و »پهلوى رضا« و »رجوى« ،»صدر بنى« ،»اویسى« یا »بختیار« به وابستگان
 .است گوناگونى انهاىجری چه  اگر .اند طیف یک حقیقت در جریانها این همه
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 هـستند،  منـافقین  جنایـت  عـامالن  چنانچـه  اگر "مثال که اینها از هیچکدام       بنابراین

 بـراى  یـا  نکـردم  »بختیار« براى یا نکردم، »اویسى« براى من که کنند ادّعا توانند نمى
 طلب سلطنت آن یا و فرارى ساواکى آن یا .کردند آنها براى نه، .نکردم »پهلوى رضا«

 خوشـحال  نبایـد  دهد، مى انجام خالف کار یک دارد ایران از نقطه یک در که متوارى
 ضدّسـلطنت  چـون  الظّـاهر  على که »رجوى« و »صدر بنى« با من "مثال اینکه از باشد
 براى دارند آنها همه .کند مى کار آنها براى هم این که بدانند باید نه .مخالفم بودند،

 ایـن  بـا  دشـمن  پـابوس  بـه  پناهنـده  فراریـان  آن رابطـه  بنابراین .دکنن مى کار یکدیگر
 قـضاوت  روز یـک  تـاریخ  که است مشخصّى و مستقیم رابطه داخلى بدنهاد روسیاهان
 .کرد خواهد
 و »رجـائى « بـرادر  شـهادت  و وزیـرى  نخـست  ساختمان انفجار از چگونه شما     

 داشتید؟ احساسى چه هنگام درآن و شدید مطّلع »باهنر«
 در منزلـى  در و بـودم  شده خارج بیمارستان از تازه بودم، بیمار زمان درآن من -  
 .کردم مى استراحت نیاوران حدود
 شـهید « مرحـوم  یعنـى  .گرفتم مى قرار نیز مملکت احوال و اوضاع جریان در و    
 .گذاشتند مى میان در من با را مسایل دیگر برادران و »باهنر شهید« مرحوم و »رجائى

 اواخـر  ایـن  ولـى  .باشم داشته توانستم نمى جریانات در فعّالى شرکت من خود لیکنو
 از قبل شب در اینکه کما .کردم مى شرکت جلسات در و بود شده بهتر حالم تدریجا
 راجـع  جلسه آن در و کردم شرکت »رجائى مرحوم« اطاق در اى جلسه در من حادثه

 لحظـه  .بـودم  دور حادثـه  محـلّ  از راینبناب .کردیم مى صحبت مملکتى مهمّ مسایل به
 پاسـدار  بـرادران  از شدم بیدار که خواب از و بودم خواب من و بود بعدازظهر حادثه

 در بمبى گفتند افتاده، اتّفاقى چه کردم سؤال شنیدم، هایى زمزمه بودند من بر و دور که
 .است شده منفجر وزیرى نخست
   و »رجائى شهید« گفتند بودند، آنجا نىکسا چه گفتم شدم نگران العاده فوق من    
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 را خـودم  داشتم که ناتوانى و ضعیف حال با بالفاصله من .بودند نیز »باهنر  شهید«
 و متنـاقض  همـه  خبرهـا  اما کردن تلفن مختلف جاهاى به کردم بنا .رساندم تلفن به

 آمدند نبیرو زنده گفت مى یکى و است خوب حالشان گفت مى یکى .بود کننده نگران
 و هستند بیمارستان در گفت مى دیگر یکى و نشده  پیدا جسدشان گفت مى دیگرى و
 بسر نگرانى و بد العاده فوق حالت در بود نرسیده من به درستى خبر که شب اوایل تا
 .بردم مى

 »رفسنجانى هاشمى« آقاى با کنم مى فکر .شد روشن من براى مطلب باألخره تا    
 »بـاهنر « و »رجـائى « کـه  گفتند من به آنها کردم، صحبت که »احمدآقا« حاج با و

 دوست دو .بود احساسى چه که است طبیعى موقع آن در من احساسات .شدند شهید
 داده دسـت  از را اسـالمى  جمهورى اوّل  طراز عنصر دو انقالبى، دو قدیمى، و عزیز
 خشم حساسا طرفى از و کردم مى غم و ضایعه خسارت، احساس شدیدا من و بودم

 بـا  زود صبح حادثه، فرداى و .کردم مى بودند، حادثه این عاملین که کسانى به نسبت
 اطبّـاء  اینکـه  وجود با و مجلس به جنازه تشییع براى رفتم .بودم حال بى خیلى اینکه
 باألخره .نکنم مراسم در شرکت که آوردم نمى طاقت اما نکنم، شرکت که کردند مى منع
 بـر  و دور و کـردم  مجلس ایوان در هیجان باکمال هم کوتاهى سخنرانى یک و آمدم
 .نیفتم هیجان شدّت از که بودند گرفته دوستان را بنده

 تلخترین که بگویم توانم مى شاید یعنى .بود تلخى بسیار حادثه من براى بهرحال    
 ایـن  از توانست مى که تیر هفت حادثه زیرا بودم، دیده من روز آن تا که بود اى حادثه
 آن از تـدریجا  و بودم بیهوش موقع آن در من که افتاد اتّفاق هنگامى در باشد تر تلخ

 .شدم آگاه فاجعه
 داخـل  بـه  خود عمّال دادن نفوذ ضدّانقالب، اهداف از یکى دانید مى که همانطور  • 

 انقالب پیکر بر را خود ضربه طریق این از تا است اسالمى جمهورى رسمى نهادهاى
   موفّق دوبار نیز هدف این اجراى در هستید مطّلع که همانطور و ندآور وارد

  
  
  
  



  317

  
 نظر کنید لطف .بود وزیرى نخست فاجعه دیگرى و تیر7فاجعه  آنها از یکى که بودند
 پاکـسازى  براى آینده در که طرحهایى و نفوذى عوامل این با مبارزه مورد در را خود

 بفرمایید؟ دارید، عناصر این از ادارات
 حادثـه  .اسـت  شـده  موفّـق  بـار  دو از بـیش  ضدّانقالب که بگویم باید متأسّفانه -  

 حادثـه  محـراب،  شـهداى  حادثـه  مثل بوده قبیل این از که دیگرى حوادث و دادستانى
 ضدّانقالب و دادند نشان را نفوذ نوعى که بودند حوادثى از همه »نژاد هاشمى شهید«
 کـه  انـد  داده نـشان  اى چهـره  یعنى بوده، نفاق شیوه داشته، که موفّقى بسیار هاى شیوه از

 همین .مخلص چهره عالقمند، چهره مؤمن، چهره .نیست آدمى ضمیر واقعیّت از حاکى
 در مـدّتها  بـود،  اصـلى  عامـل  حادثه، این جریان در و هست صحبتش که »کشمیرى«

 اطمینـان  مـورد  حتّى و بود آن و این اطمینان مورد مدّتها و کرد مى کار وزیرى نخست
 بـسیار  و محجوب بسیار داشت آرامى حالت ظاهرا .بود نیز »رجائى مرحوم« شخص

 و پخمـه  کـه  بود محجوب و حرف کم آنقدر گاهى حتّى و بود مقدّس و حرف کم
 سـاخته  کـارى  چـه  شخـصى  چنـین  یک از کرد مى فکر آدم که رسید مى نظر به خپل
 از یکى گرفتن منافقانه چهره ینا .داد انجام کارها خیلى که دیدیم خوب ولى .است
 اصـول  از اصـلى  هـیچ  بـه  اینکـه  بخاطر ضدّانقالب و بوده ضدّانقالب موفّق هاى شیوه

 جنابعالى .دهد انجام تواند مى راحت خیلى را کارهایى چنین یک نیست، پایدار اخالقى
 یک رد کنید فرض "مثال و بگیرید بخودتان منافقانه چهره توانید نمى هستید مسلمان که

 .ندهیـد  نـشان  را خودتان مسلمانى واقعیّت بخواهید و شوید وارد کفّار بین در جایى
 اگـر  شما که آید مى پیش آنجا در جریانها خیلى .است مشکل خیلى که است طبیعى
 دسـتتان  هـستید،  مـسلمان  واقـع  در چـون  ولـى  دهیـد  انجام حتما باید نباشید مسلمان

 اسـت  حاضـر  کـارى  همه نیست انسانى ارزشهاى به دپایبن که ضدّانقالب امّا .لرزد مى
 خنجر .نیست هم مهمّى کار و بوده ضدّانقالب براى موفّقى شیوه این بهرحال .بکنند

   وجود امروز به تا انسان آفرینش اوّل که است رایجى ازکارهاى زدن پشت از
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 و مـصمّم  بنده ایم؟ اندیشیده را تدبیرى چه اینکه، امّا .است موفّق نیز همواره و داشته
 دیگر و مهم این بتواند تا بیاید بوجود دقیقى اطّالعاتى دستگاه یک باید که هستم قاطع
 همه و اندرکاران دست و دولت به مجلس، به .بگیرد عهده به را قبیل این از هاى مهم

 اخیـرا  و کـردم  را الزم سفارشات باشند داشته نقشى توانند مى زمینه این در که کسانى
 دستگاه الیحه زودتر چه هر که کردم تأکید مجلس به مجدّدا روزه سه دو این در یزن

 .کنند تصویب و برسانند روشنى و ثابت نقطه و خوبى بجاى را اطّالعاتى
 از .بودیـد  حـزب  مرامنامـه  و اساسـنامه  نوشـتن  مـسئول  »باهنر« آقاى و شما     
 .بفرمائید بیان مختصرى حزب هاوّلیّ هاى هسته تشکیل همچنین و روزها آن خاطرات
 مرامنامه و اساسنامه بله .دارم بسیارى و شیرین خاطرات من روزها آن به راجع -  

 و اساسـنامه  ایجاد و تکوین در بگویم باید کردیم تهیّه اینکه نه نوشتیم نفر دو ما، را
 دبع .داشت زیادى سهم »بهشتى شهید« مرحوم مخصوصا بودیم سهیم ما همه مرامنامه

 .کـردیم  تـدوین  و تنظـیم  آنرا »باهنر شهید« و من شد آماده نظر مورد مواد آنکه از
 وارد خـارج  از تازه »امام« که گرفت انجام روزهائى زمینه این در کارها آخرین یعنى
 مرکـز  کـه  رفـاه  درمدرسـه  من و داشتیم زیادى گرفتاریهاى ما همه .بودند شده ایران
 کارهـاى  دنبـال  مرتّب .نداشتم آرام و قرار حالت تساع نیم روز طول در بود کارها

 که زیادى مشاغل بگویم که است بهتر و داشت وجود که فراوانى گرفتاریهاى گوناگون،
 اختیـار  در که بود اى اداره کرد، مى سقوط که بود پادگانى مرتّب .بودیم داشت، وجود
 آمدنـد،  مـى  رفـاه  مدرسـه  به همبستگى بعنوان که بودند هایى اداره گرفت، مى قرار مردم

 شدند، مى شهید که بودند افرادى داد، مى رخ شهر کنار و گوشه در که بود درگیریهایى
 معـروف  و کلفـت  گـردن  رجـال  .داد مى رخ پى در پى بودکه ضدّانقالب دستگیریهاى

 بدام که گرگى مثل و شدند مى دستگیر اللّه حزب جوانان بوسیله یکى یکى گذشته رژیم
 شدند مى حمل رفاه مدرسه سوّم طبقه طرف به و گرفتند مى بخودشان برّه لتحا افتاده

   به ضدّانقالب هجوم از که بود خبرهایى خالصه .شود روشن تکلیفشان تا
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 همـه  به ما که داشت وجود مطالب خیلى و .رسید مى قزوین و کرج سوى از تهران
 هـم  "قـبال  .کـردیم  مى قبول و مپسندیدی مى را یکدیگر این درخالل .رسیدیم مى اینها

 و مـن  را انـسان  و تاریخ بخش ما مواضع همین در و داشتیم هم با مشترک کارهاى
سـالهاى    انقـالب  از قبـل  و کردیم تدوین و داشتیم را تنظیمش مسئولیّت »باهنر آقاى«

 و .بود اسالم بینى جهان ایده مسئول که شد تشکیل تهران در بزرگى جمع یک48-49
 کـار  آن انجام از مهمّى بخش یک باز جمع، آن کار شروع از یکسال گذشت از بعد

 و منزل در هایش نوشته باز کنم مى فکر که شد محوّل »باهنر« آقاى و من به بینى جهان
 کـار  بهرحـال  .اسـت  مـن  اختیـار  در هم مقدار یک و باشد ایشان خانواده اختیار در

 اساسـنامه  و نشـستیم  هم اینجا .بودیم کرده زیاد »باهنر« آقاى و من نوشتنى مشترک
 پایگـاه  که بردیم توحید خانه به تصویب مراحل آخرین براى و کردیم تنظیم را حزب
 هاشـمى « آقایان و »بهشتى شهید« مرحوم دیگرمان برادران با و بود آنجا حزب اوّلیّه

 خـدمت  بـه  بنده و کردیم تمام و نشستیم نفرى پنج »اردبیلى موسوى« و »رفسنجانى
 .دادم ارائه »امام« به و بردم »امام«

 یافـت،  راه وزیـرى  نخـست  بـه  چگونه بود، »کشمیرى« شخص که انفجار عامل   • 
 به متعلّق شد، مى حمل »کشمیرى« جنازه بعنوان جنازه تشییع روز در که جسدى ضمنا
 و شـناخته  را انفجار عامل انفجار، از پس زمانى چه کشورى مقامات و بود کسى چه
 بردند؟ پى وى منافقانه ماهیّت به

 امرش وسوابق خصوصیّات البتّه که کرد مى کار دیگرى ارگان در ”قبال »کشمیرى- «  
 و است »کشمیرى« پرورده هم که افرادى از یکى وسیله به بعد .است روشن ما براى
 در او و اسـت  نـشده  ثابـت  هنوز اتّهام این البتّه اوست، با همکارى به متّهم هم االن

 وزیـرى  نخـست  از بخـشى  یـک  در و بود کرده پیدا راه وزیرى نخست به است، زندان
 عنوان توانست بسرعت و راحت خیلى بود زیرکى منافق بسیار چون و بود کار مشغول
   شهید« کنار در و بکند پیدا راه کشور امنیّت شوراى به گرى منشى یا دبیرى
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 .بنشیند بود، آنجا رئیس که »رجائى
 فکـر  وزیـرى  نخـست  در وبـودنش  بـود  ترتیـب  این به وزیرى نخست در او فوذن    

 جنـازه  عنـوان  بـه  تـشییع  روز در کـه  جـسدى  امّا .نبود ماه سه دو از بیشتر کنم مى
 بعـداز  کـه  بود صورت این مسأله .نبود جسدى بگویم باید شد، مى حمل »کشمیرى«

 را مجروحین و .بکشند رونبی را جسدها و کنند خاموش را اطاق آتش توانستند آنکه
 یکى بود، »رجائى مرحوم« یکى .نبودند ها زنده جزو نفر سه کنند منتقل بیمارستان به
 و زنـده  نه که بود »کشمیرى« هم یکى و بود آنها جسدهاى که بود »باهنر مرحوم«
 خـارج  وزیـرى  نخـست  از او که نداشت خبر هیچکس .شد نمى دیده آنجا آن مرده نه

 خاکـستر  و سـوخته  بـوده،  اطاق همان در او که شد مى گیرى نتیجه براینبنا است، شده
 ایـن  انـدرکار  دسـت  که کسانى آن براى ترى دقیق بصورت بخواهیم اگر یا .است شده
 خاکـستر  کـه  بـود  نـشده  هم یقین اگر بگوییم گشتند، مى جسدها دنبال و بودند مسأله
 »کشمیرى« که بود این یقتحق صورت هر در اما .بود مبهمى چیز یک بهرحال نشده
 خاکسترهایى از .است شده کشته »کشمیرى« که بود این بر زیاد گمان و ندارد وجود

 جـسد  عنـوان  بـه  و ریختنـد  پالسـتیک  در و کردنـد  جمـع  مقـدارى  بود آنجا در که
 را کارهـا  ایـن  کـه  کـسانى  آن از بعـضى  البتّه .کردند معرّفى مسئولین به »کشمیرى«
 چگونـه  کـه  هستند سؤال مورد مسئله همین بعنوان و هستند زندان در االن .کردند مى
 مسئولینى مسئولین، براى .کردند معرّفى »کشمیرى« جسد بعنوان را خاکستر مشت یک
 شهید« جسد چطور که بود سؤالى این بودند وزیرى نخست ودر بودند اندرکار دست که

 خاکـستر  آنقـدر  »کـشمیرى « جسد امّا نشده خاکستر اینطور »باهنر شهید« و »رجائى
 .بود پاسخى بى سؤال این .گیرد مى جا پالستیکى کیسه یک در که شده

 شـده،  کـشته  »کـشمیرى « که بود شده اعالم چون و بودند منتظر مردم بهرحال    
 معرّفـى  »کـشمیرى « عنوان به و آمد مردم میان به پالستیک کیسه همان حامل تابوتى

   نشده بلکه کشته »کشمیرى« که کردیم پیدا اطّالع روز، یک شاید بفاصله لیکن .شد
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 معلـوم  شد شروع تحقیق بالفاصله و .آمد بدست مسئله این قرائنى از .است گریخته

 آنجـا  از گـذارد  مى اطاق در چمدان میان در را بمب آنکه از بعد »کشمیرى« که شد
 شود،بایستى اعالم مردم به این اینکه براى گریزد مى نامعلومى نقطه به و شود مى خارج
 بـین  کـه  روزى چند .داد ارائه بشود که کرد مى پیدا ترى مسلّم شکل و شد مى محقّق
 کـه  بـود  این بخاطر شد فاصله »املشى ربّانى« آقاى کل، دادستان اعالم و حادثه این

 بایـد  البتّـه  :اسـت  بـوده  چگونه حقیقت در که شود معلوم و بکنند تر مسلّم را مسئله
 بیـشتر  قـضیّه  جوانـب  اینکه براى بود شده روشن مسئله اوّل روزهاى همان رد بگویم
 متأسّفانه .افتاد فاصله چندروزى بزنند مردم به روشنى حرف یک بتوانند که شود روشن

 و مـشخّص  حـرف  یعنـى  نشده زده مردم به هم روشنى حرف شد اعالم که متنى آن
 که شدند دستگیر رابطه این در مینىمتّه .ماند ابهام در قضیّه و نداشت وجود روشنى
 تحت همچنان پرونده و هستند زندان در هنوز دیگر بعضى و شدند آزاد آنها از بعضى
 .[...]است پیگیرى
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 میرحسین« مصاحبه » - مقاومت هنر الگوى باهنر؛ دکتر شهید« کتاب دوّم جلد    از∗

 » :خامنه موسوى

 از آمریکـا  ایـادى  هـدف  و کنیـد  مـى  ارزیابى چگونه را شهریور8فاجعه   :] سؤال[ 

 بود؟ چه »باهنر« و »رجائى« برادر شهادت و وزیرى نخست ساختمان انفجار

 مـا  ملّـت  گـذرد،  مـى  حادثه آن از که سالى یک نزدیک  با االن » :] موسوى[«  

 وجـود  موقـع  آن ابهاماتى اگر .شناسد مى گذشته سال از بیش را گروهکها این ماهیّت

 فکـر  کـه  نمودند عمل تز این روى منافقین .است رفته بین از االن آنها تمام داشت،

 محـدود  آنهـا  را افـراد  ایـن  و دارد افراد به وابستگى اسالمى جمهورى نظام کردند مى

 و افـراد  ایـن  اگـر  و دارد بـستگى  افراد به نظام این اگر که کردند مى فکر .دیدند مى
 چه شد آنطور ما جامعه وقتى .شود مى پاشیدگى دچار جامعه ببرند، بین از را مسئولین

 یافته سازمان قدرت یک بصورت را خودشان اینها بشود؟ آنها ینجایگز تواند مى نیروئى

 این حذف که کردند مى فکر .کردند مى محسوب بشوند افراد آن جایگزین توانند مى که

 و کننـد  مـى  عمل اى پیچیده بصورت که بود خواهد آنها آمدن کار روى معنى به نظام
 ما ملّت نیروى ولى داشتند، هم قوى سازمان که دادند هم نشان و دارند قوى سازمان

 شروع آنها حساب این با .کرد نابود را آنها خدا به اتّکال با و بود آن از برتر خیلى

 ضربه و بود حزب مرکزى دفتر انفجار آنها کار اوّلین .کردند جامعه رهبران کشتن به

 تشـهاد  آن بدنبال و »باهنر« و »رجائى« برادر شهادت شهریور8ماجراى   دوّم بزرگ
 شـهداى  رسـاندن  شهادت به تا دادند ادامه را مسیر این همینطور و »قدوسى …ا آیت«

 شـهید  را بـود  مـدیون  آنهـا  بـه  ما ملّت و انقالب که افرادى چقدر هر آنها .محراب

 ثابـت  و داد نشان را خودش اصالت نظام و شد قویتر و مستحکمتر نظام این کردند،

 »امـام « کـه  همـانطور  بلکه ندارد، افراد به بستگى نظام این استقالل و ها پایه که کرد

 مکتب  با عمیقى بطور مردم اینکه بخاطر و است الهى موجود یک این فرمودند امّت

 که کند مى مستحکم را جامعه یک که ممکنى روابط آنها تمام ”عمال اند، خورده جوش

   در اینکه براى
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 سـران  و رهبـران  کردن شهید که شکلى به دادند، آن به عینیّتى بایستد مشکالت مقابل

 .[...]ندارد نظام تضعیف در اثرى

 بـن « در پایـدارى  جبهـه  کنفرانس در من شهریور هشت از بعد که آید مى یادم    

 کـه  دیـدم  مى رهبران میان در را شگفت و ناباورى این آنجا در کردم، شرکت »غازى

 و داده یکجا را وزیرش ستنخ و جمهور رئیس داده، یکجا شهید73که   نظامى چطور
 غرور با و ایستاده هنوز نظام این کشند، مى آدم تا ده تا ده جنایتکاران خیابانهایش، در

 و یکسال گذشت از بعد .ندارد هم هراسى  ترس هیچ و کند مى صحبت دارد افتخار
 احساس این صحّت و کرده نیرومندتر را احساس این طبیعتا مدّت این در که اتّفاقاتى

 .[...]است داده نشان بیشتر داشت، ها جنازه تشییع در ما ملّت که ار

 »رجائى« برادران شهادت و وزیرى نخست ساختمان انفجار از چگونه شما :] سؤال[

 شدید؟ مطلّع »باهنر« و

 تلفـن  مـا  بـه  وزیـرى  نخست از که بود انفجار از بعد دقیقه دوسه » :]  موسوى[«

 هنوز و »رفسنجانى هاشمى« آقاى نزد مجلس آمدیم کردیم حرکت بالفاصله که کردند

 .نه یا سوختند »باهنر« و »رجائى شهید« که نبود مشخصّ و سوخت مى وزیرى نخست

 و هـستند  »رجـائى « و »بـاهنر « آنهـا  کـه  داشـت  وجود تردید این هم شب تا البتّه
 ائىخبرهـ  ولى شدند، شناسائى باألخره تا داشت وجود شب10و  9ساعت   تا شایعاتى

 بـه  عبـا  از چیزهائى یک و سوخته "کامال که است اى جنازه یک "مثال که آوردند مى

 کـه  بـود  راست بهرحال ولى بود، باورنکردنى شد، مى گفته چیزها این و چسبیده تنش

 .شدند شهید »باهنر« و »رجائى«

 .دهید توضیح »شهیدرجائى« برادر با تان آشنائى نحوه مورد در :] سؤال[  

 ولى رفاه داشتم، مدرسه در برخوردهائى من "قبال »رجائى شهید« با » :] ى موسو[«

 .گرفـت  سمنگان صـورت  خیابان توى نارمک توى کارآموز مدرسه در ما عمیق آشنائى

   یک آمدیم به مى هم آنجا و دادیم مى درس دانشگاه در هم ما و بود معلّم ایشان
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 .دادیم مى درس ها بچّه از اى عدّه

 دنبـال  مقـدار  یـک  اصـطالح  بـه  که هایى معلّم براى بود شده کانونى آنجا یعتاطب    

 از را کارآموز مدرسه .وامیداشتند حرکت به و تجهیز را ها بچّه مقدارى و بودند دردسر

 یـک  آن داخـل  در ولـى  کرد، مى حمایت مهندسین اسالمى انجمن کلّى بطور مالى نظر

 کلّى بطور .دیگر جاهاى از اى عدّه یک و بودند جمع علوى مدرسه هاى بچّه از اى عدّه

 موقـع  آن هم مدرسه مدیر و بود »رجائى شهید« جمله از که داشت خوبى هاى معلّم

 مرتـضى « آقـاى  و اسـت  شهرسـازى  و مـسکن  وزیـر  االن که بود »گنابادى« مهندس

 هم مدّت یک و بودند رئیس مدّت یک هم ایشان .است مجلس در االن که »کتیرائى

 هـم  متعدّدى جلسات .بود قوى بسیار محیط و کردند مى همکارى »گنابادى« آقاى با

 ما بین را مدامى تماسهاى ها برنامه این ادامه طبیعتا .داشتیم مدرسه هاى برنامه از خارج

 سـال  همـان  ایـشان  که شد ایشان و من بین خوبى آشنائى باعث این و کرد مى ایجاد

 واقعا ایشان مقاومت و گرفتند قرار ها شکنجه یدترینشد زیر زندان در که شدند دستگیر

 انگشتان تعداد به شاید که است کسانى معدود جز »رجائى شهید« و بود ازحماسه پر

 نباختنـد  را خود و کردند ایستادگى رژیم هاى شکنجه مقابل در سخت که نرسند دست

 با بودند رفته ندانز به که اى روحیّه آن با و کردند حفظ خدا بر را خودشان توکّل و

 .آمدند بیرون زندان از خدا به بیشتر توکّل و تر منسجم و قویتر اى روحیّه

  
  

 :  ∗اطّالعات  روزنامه با »نبوى بهزاد« اختصاصى گفتگوى از ∗ 

 !بودم »باهنر« و »رجائى« شهادت شاهد   من

 سوزند مى آتش در ما عزیزان که دیدیم مى خود چشم با ما بود، دردناک خیلى ...  

 .نبود ساخته ما دست از کارى و

      
  
  
 ـ انتـشارات بنیـاد شـهید     » شهید دکتر باهنر الگوی هنر مقاومت « نقل شده در جلد دوم کتاب ∗

   . 1361انقالب اسالمی ـ اسفند ماه 
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 شـهید « دولـت  تـشکیل  بدو از که افرادى از یکى شک بدون :] اطّالعات روزنامه[

 بـا  »رجائى« که گرفتاریهائى و مشکالت رفع در و بود وى همراه و همگام ،«رجائى

 »نبوى بهزاد« داشت همکارى او با جانبه همه و جدّى بطور بود گریبان به دست آنها

 پـست  در وى تـصدّى  زمـان  در رجـائى  شـهید  دولـت  سـخنگوى  و مـشاور  وزیـر 

 .بود وزیرى نخست

 به اسالمى شکوهمند قالبان هنوز که زمانى از و قبل مدّتها از »نبوى« مهندس    

 شاید .برد مى بسر »معدوم شاه« هاى سلّول در »رجائى شهید« با بود، نرسیده پیروزى

 همـان  بـه  .بـود  »رجائى شهید« صددرصد اطمینان و اعتماد مورد که باشد کسانى از

 .داد مى »نبوى بهزاد« به را ها مأموریّت ترین مهم و خطیرترین »رجائى شهید« خاطر

 بیانیّه و آمریکایى گروگانهاى مسئله فصل و حلّ مسئولیّت از توان مى جمله آن از    

 بـا  همگـامى  و متعهّـدها  غیـر  کنفـرانس  در ایـران  هیـأت  سرپرسـتى  مسئولیّت الجزایر،

 بـین  کـه  خاصّـى  صمیمیّت رشته و نزدیکى .برد نام متّحد ملل سازمان در »رجائى«

 مهنـدس  بـا  کـه  داشـت  آن بـر  را مـا  داشت وجود »نبوى بهزاد« و »رجائى شهید«

 صـنایع  وزیـر  »نبـوى  بهـزاد « مهندس با مصاحبه مشروح .بپردازیم گفتگو به »نبوى«

 .گذرد مى شما نظر از زیر در »شهیدرجائى« دولت سخنگوى و سنگین

 کلّـى  بطـور  و شـدند  آشـنا  »رجـائى  شـهید « بـا  چگونـه  و کـى  بفرمائیـد  لطفا    

 کنید؟ مى تفسیر چگونه را شهید آن فکرى خطّ و اخالقى خصوصیّات

 در اویـن  زنـدان 2بند   در »رجائى شهید« با من دیدار اوّلین » :] نبوى بهزاد[«  

 بردم مى بسر زندان آن در که بود اندى و سال3من   زمان آن در البتّه بود،1354سال  

 که گذشت مى شدنش زندانى از ماه چند و سال یک تازه »رجائى« شهیدم برادر ولى

 ما ابتدائى برخورد .شد ملحق ما به بودندو آورده »اوین« به را وى »کمیته زندان« از
 .داشـتیم  بودکه علیه منافقین درزنـدان  مشترکى موضع واقع در ما نزدیکى علل و هم با

   و .بودند مسلّط کامال آورده، بوجود اوین زندان در را خاصّى جوّ زمان آن در منافقین
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 محمّـد « و »معـدوم  خیابـانى  موسـى « ،»خـائن  رجـوى  مسعود« مله،ج از آنها سران

 اوین زندان  بند در همه »داورى عبّاس« ،»یعقوبى پرویز« ،»طابتى محمّد« ،»حیاتى

 و شـده  مطرح سازمان ایدئولوژیکى انحراف مسائل که بود زمان همان درست و بودند
 حقایق این به زندانى مسلمانان قلیلى تعداد .بود بحث مورد آنها التقاطى تفکّرات مسئله

 بنـابر  وى، جـوار  در هـم  من که »رجائى« شهیدمان برادر جمله از بودند یافته دست

 چند و »شهیدرجائى« و من زمان آن در .بودم گرفته قرار منافقین با عقیدتى درگیرى

 بـه  بودیم ایستاده آنها برابر در و برده پى منافقین التقاطى عقاید به همه که دیگر نفر

 .بودند کرده قطع ما با را ارتباطات کلیّه و بودیم شده »بایکوت« زندان در آنها وسیله

 در همانجـا  از ،»رجـائى « بـا  نظـر  تبادل و نزدیکى براى که بود عاملى خود این لذا

 ایـن  .ریختـیم  زنـدان  در را یکدیگر با ارتباط و همفکرى و همکارى هاى نطفه واقع،

 و اسـالمى  انقـالب  اوج بدنبال ما دو هر بعد و داشت امهاد1357سال   تا همکاریها
 و آبانماه در ایشان شدیم، آزاد روز چند فاصله به زندان درهاى شدن باز و مردم فشار
 ...شدم آزاد57آذرماه   در من

 انقـالب  اینکـه  تـا  .داشت ادامه کماکان نیز زندان بیرون در ما ارتباط و آشنائى    

 مرکـزى  کمیتـه  در هـم  بـا  انقـالب  پیروزى آغاز از و رسید کامل پیروزى به اسالمى

 دعوت من از شد، کابینه تشکیل مأمور ایشان وقتى .کردیم مى همکارى اسالمى انقالب

 بـارز  خـصوصیّات  از مـن  آنچه .باشم داشته نقشى مسائل حلّ در کنارش در که کرد

 .اسـت  نائىاسـتث  مـوارد  از بـسیارى  در آورم مـى  بخـاطر  عزیـز  شـهید  ایـن  اخالقـى 

 کرد اعالم اسالمى شوراى مجلس در خود نطق اوّلین در که همانگونه به »شهیدرجائى«

 من خود مرّبى و معلّم زمینه همین در :گفت بتوان شاید و بود واقعى معناى به مقلّد

 قرار التقاطى تفکرات تأثیر تحت مقدارى زندان در منافقین با رابطه در ما زیرا .بود نیز

 فکـرى  خطّ با بیشتر آشنائى شهید آن با نزدیکى و همفکرى اثر در امّا .یمبود گرفته

   اینکه وجود با »رجائى شهید« بردیم، ازبین را اثرات آن رفته رفته وى، بارز
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 اسـالمى  مسائل زمینه در اما بود، نکرده مطالعه را اى حوزه دروس کامل و جدّى بطور

 شهید« داشتیم که تشکیالتى کارهاى در زندان در و بود اى برجسته نظرهاى نقطه داراى

 تهیّه مسئولیّت آورد مى در مکتوب صورت به را خود مذهبى نظریّات نقطه که »رجائى

 حـال  عـین  در »رجـائى .« داشـت  عهـده  بـه  را اقتصادى - اعتقادى آموزش جزوات

 معرّفـى  طلبـه  یـک  و شـاگرد  یـک  را خـود  همیشه و نبود بین بزرگ خود هیچوقت

 برجـسته  بـسیار  مذهبى هاى زمینه در شدم متذکّر که همانطورى که صورتى در رد،ک مى

 .بود

 شد مى مشاهده مشخصّ و بارز »رجائى شهید« در که خصوصیّاتى از دیگر یکى    

 شـهید .« بـود  تمجیـد  قابـل  نیـز  وى استقامت و صبر بود، شهیدمان برادر این تقواى

 از حرفـى  و بود شکنجه و بازجویى تحت ،کمیته انفرادى زندان در ماه15   »رجائى

 محکوم زندان سال5به   کمیته در و بود شده تمام کارهایش تقریبا و .درنیاوردند وى

 به »افراخته وحید« ازجمله منافقین شده مارکسیست کادرهاى اینکه محض به امّا شد،

 بردنـد،  کنجهشـ  زیر را برادرمان این دوباره و دادند لو را »شهیدرجائى« آمدند، زندان

 اثـر  در که پاهایش هاى زخم هنوز آمد عمومى زندان به وقتى ماه15از   بعد بطوریکه

 .بود نشده خوب داشت جراحت کابل خوردن

 آورم مى بخاطر .بود تمجید قابل واقعا »رجائى شهید« تحملّ و صبر و استقامت    

 یکى با قصر زندان به برادران از دیگر تن چند و من انتقال با »رجائى شهید« زمانى

 و بود مانده باقى »اوین« در تنها »الجوردى« برادر جمله از برادران از دیگر تن دو
 زندان در زندانى واقعا و گذراند مى را زمان منافقین با تنها، اطاق یک در موقع این در

 غـذا  سـفره  یـک  دور نفـر 14  "مـثال  و داشـتند  فشار زیر را ایشان منافقین زیرا .بود

 منافقین آن از هیچیک خورد مى غذا اطاق دیگر گوشه در تنها شهید این و خوردند مى

 محقّـق  بـراى  فهمیـده،  مى را مسائل این کجا از »بهزاد. [« کردند نمى صحبت وى با

  !] نیست معلوم دقیقا

      
  
  
  
  



331  

 رزی اوین زندان در است مشکل چقدر که بکنید را این تصوّر حتّى توانید نمى       شما
 از صحبتى و بایستند محکم کند، تحمّل را شرایطى چنین یک شخصى ساواک پوشش

 .بود ساخته »رجائى« از تنها این و باشد مقاوم و نکند ندامت و عفو

 .بـود  برخوردار قوى خیلى نفس به اعتقاد و روحى قدرت از شهیدم برادر این    

 ام، دیده کم را »رجائى« تشخصیّ نظیر من داشت، اى برجسته شخصیّت و اراده و عزم

 در سال سه .بودم تماس در مداوم بطور تقریبا60سال   تا54سال   از ایشان  با من

 بـا  زنـدان  در سـال 3کـه    دانیـد  مى داشتم، را برادرانه روابط ترین نزدیک وى با زندان

 تمـام  با ولى است، بودن کسى با زندان بیرون در سال30مانند   درست بودن شخصى

 بقبـوالنم  و بدهم اجازه نتوانستم خود به هیچوقت برادرانه واقعا روابط و دیکیهانز این

 زبان به »آقاى« گفتن بدون را وى فامیلى یا و کوچک اسم با را »رجائى شهید« که

  .بیاورم

 کنم، مى برخورد خودمانى خیلى دوستانم با برخورد در من که درحالیست این و    

 واالى شخصیّت تأثیر تحت چنان و داشتم دیگرى حالت »رجائى شهید« مورد در امّا

 .بزنم صدا کوچک اسم با را وى نتوانستم نیز شهادتش لحظه تا که بودم واقع وى

 کند، احراز را وزیرى نخست پست خواست مى که روزى بود، ادّعا بى خیلى »رجائى«  

 حتّى برساند، مقصود منزل سر به را سنگین بار این بتواند که نبود باور این بر خودش

 اینکـه  از قبـل  مدّتى آورم مى یاد به .شد نمى باورمان بودیم نزدیکش دوستان نیزکه ما

 پیـشنهاد  مـن  بـه  فالنـى  :گفـت  »رجـائى  شـهید « دیـدم،  را وى .بـشود  وزیر نخست

 مـسئولیّت  وقتـى  بـرادر  ایـن  امّـا  خندیـدیم  دو هـر  مـا  انـد،  کـرده  شـدن  وزیـر  نخست

 همه که داد نشان خود از شایستگى و کارآئى آنچنان گرفت عهده به را وزیرى نخست

 .شدند شرمنده ندارد را مأموریّت این انجام قدرت وى کردند مى تصوّر که کسانى آن

 آیـه شـریفه   همـان  مـصداق  بـه  و نبـود  بخـدا  وى تکیـه  و تقـوى  جـز  چیزى این و

 اشاره[ ماهمه .مدید این نمى جز چیزى من و کرد مى یارى را او خدا واقعا ]غیرخوانا[

   شکست این مأموریّت انجام در »رجائى« نکند که داشتیم ترس!] است؟ کسانى چه به
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 »رجائى شهید« زیرا کنیم مى اشتباه که فهمیدیم و شدیم پشیمان همه بعدا ولى بخورد،

 .شد مسلّط زود خیلى

 و دنـد بو هـم  بـا  خاص تیپ یک از عدّاى .بودیم رفته امنیّت شوراى به وقتى    
 است امنیّت شوراى قبول مورد که چارچوبى در »رجائى شهید« که داشتند اصرار خیلى

 و کـرد  ایـراد  را خـود  نظر مورد نکات همان و ایستاد استوار ایشان اما کند سخنرانى
 مـن  پـیش  افراد همان شد انجام امنیّت شوراى محلّ در که مطبوعاتى مصاحبه از پس

 خاصّى نبوغ داراى »رجائى« که گفتند و کردند خود فتهگ از پشیمانى اظهار و آمدند

 .است

 بخاطر و کند اداره هم را کالس یک تواند نمى »رجائى:« گفت مى »خائن صدر بنى« 

 .نامید مى سر خشک را او خود، خاصّ آرمان و برعقیده بودنش استوار و قاطعیّت

 را وى نبـودن  نـستید توا شـما  شد شهید »رجائى« وقتى آیا :] اطّالعات روزنامه[  
 مـدّتها  تـا  کـه  انـد  عقیـده  این بر »رجائى« دوستان از بعضى زیرا کنید؟ باور بفوریّت

 .باورکنند را وى شهادت نتوانستند

 .پـذیرفتم  را »رجـائى « شـهادت  حقیقت زود خیلى من البتّه » :] نبوى بهزاد[«  

 هر انجام از مبود عاجز که حالى در .دیدم خود چشم با را وى شهادت صحنه زیرا

 .وى نجات جهت کارى

 اطـاقم  منـشى  و من .سوختند آتش هاى شعله در »باهنر« و »رجائى« که دیدم    

 ایـن  .رسانیدیم انفجار محلّ به را خود که بودیم کسانى اوّلین جزو »دربهانیها« آقاى

 به وقتى زیرا نتوانستم متأسّفانه من امّا .شود وارد انفجار محلّ اطاق به توانست برادر

 دقیقـا  کـه  من منشى .بروم جلوتر نتوانستم و سوخت پاهایم شدم نزدیک آتش کانون

 فقط هستند اطاق از محل کدام در »باهنر شهید« و »رجائى شهید!]« ؟[توانست نمى

 پنجره از وىنیز وخود دهد نجات آتش هاى شعله میان از را دیگر نفر سه دو توانست

   خیلى .بود پایش استخوان در میل یکسال مدّت و شکست پایش که پرسید، پائین به
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 از کارى و سوزند مى آتش در ما عزیزان که دیدیم مى خود چشم مابا که بود دردناک

 خـود  اعـصاب  بـر  کمـى  و بـودیم  مى خونسردتر اگر شاید البتّه نبود، ساخته ما دست

ـ  من دهیم، انجام کارى توانستیم مى بسا چه شدیم، مى مسلّطتر  در متـرى  یـک  تـا  ىحتّ

 مـن  از را رفـتن  جلـوتر  امکـان  آتش شعله و سیاه دود لیکن رسیدم، نیز اطاق اصلى

 بعـد  و دیـدم  را »رجـائى  شـهادت « عینـى  بطور من چون صورت هر در کرد، سلب

 وى کـه  شـد  باورم اوّل همان در دیدم، چشم به نیز را وى کفش و لباس از اى تکّه

 از را عزیـزان  ایـن  هـاى  جنـازه  بـدهم  اجازه خود به نتوانستم هیچوقت امّا شده شهید

 .ببینم نزدیک

 هاى کارشکنى مثل هائى بحران با »رجائى« که زمانى در درست :] اطّالعات روزنامه[ 

 و »رجـائى « اصـلى  دسـتیار  نیـز  شـما  کـرد،  مـى  نرم پنجه و دست »صدر بنى« جناح
 آورید؟ مى بخاطر چه زمان آن از بودید، وى دولت سخنگوى

 کـنم  بازگو را مسائلى کنم مى سعى من امّا است زیاد خاطرات »:] نبوى بهزاد[«  

 و صـبر  بازگوکننـده  خـاطرات  ایـن  .باشـد  نـزده  حرف  آنها مورد در کسى هنوز که
 »رجائى« که بدانند باید مردم و کشید مى بردوش »رجائى« که بود زحماتى و استقامت

 کرد مى تحمّل را افتراهائى و ناسزاها چه »ماما« سفارشات انجام و انقالب اهداف براى

 کـرده  رها را سگ و بسته را سنگ حالیکه در بود، »امام« فرمایشات مطیع همیشه و

 برادر این امّا کردند مى و گفتند مى خواست مى دلشان چه هر »صدر بنى« جناح و بودند

 .کرد مى اختیار سکوت و بود »امام« فرمایشات مطیع بزرگوارم

 به بنا بود، شده وزیر نخست تازه که زمانى و جنگ اوّل روزهاى آورم مى اطربخ    

 همـراه  کـه  کـردم  پیـشنهاد  مـشاور  وزیـر  بعنـوان  مـن  تفـاهم،  بـر  مبنى »امام« توصیّه

 موجبـات  طریـق  ایـن  از تـا  باشم بود، کرمانشاه و ایالم شهرهاى عازم که »صدر بنى«

 فراهم بودند زمان آن جمهورى رئیس و روزی نخست تفاهم تشنه که مردم روحیّه تقویت

 کـه  بـود  معتقد »رجائى.« کردم نیز را کار همین و داشتم موافق نظر نیز من .بشود

   و است بکار مشغول رسمى بطور جمهورى رئیس اسم به »صدر بنى« باألخره چون
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 ادایجـ  بـراى  بایـست  مى بود، داده لقب جمهور رئیس برادر را خود که اش گفته به بنا

 سفر این در هم من .برود سفر این به جامعه سطح در شایعات بردن بین از و تفاهم

 تـالش  بـرادر  ایـن  چه هر دیدم عجیبى بسیار هاى صحنه .بودم »رجائى شهید« همراه

 یکدیگر با ندارد، جمهور رئیس با اختالفاتى که بدهد نشان ظاهر در حدّاقل که کرد مى

 عمـل  عکـس  بـه  درست ») صدر بنى(« بینى بزرگ ودخ آن امّا .نزدیکند و برادرند

 متوجّـه  ناگهان حرکت موقع در بودیم رفته شهرى به دیدار براى وقتى "مثال .کرد مى

 کرد مى تالش »رجائى.«افتاد راه خبر بى »رجائى« به توجّه بدون »صدر بنى« که شدیم

 نامرد آن امّا ندارند، ىاختالف آنها که کنند استنباط مردم تا باشد او کنار در جا همه که

 که دوید مى »رجائى« وقت آن کرد، مى حرکت و پرید مى خود ماشین درون به ناگهان

 سوار ملعون »صدر بنى« که شد مى ماشین همان بر سوار زور به و برسد وى ماشین به

 کجـا  هـر  نامرد آن .افتاد اتّفاق مختلف شهرهاى و فرودگاه در بارها صحنه این .بود

 حاضـر  و رفـت  مى »رجائى« به توجّه بدون و کشید مى را راهش شد مى یادهپ که هم

 و خفیـف  و خـوار  را او کـه  داشـت  ایـن  بر سعى و کند حرکت رجائى با که نبود
 تا دوید مى وى دنبال و آورد نمى ابرو بر خم »رجائى« امّا .کند توهین او به بنحوى

 در اختالفى که دهد نشان و باشد »صدر بنى« کنار در او گیرند مى عکسى ها عکّاس اگر

 »صدر بنى« براى غذا کشیدن و نهار صرف موقع در که کرد تالش چقدر نیست، بین

 »صـدر  بنـى « امّا .باشند خاطر آسوده مردم که آید بوجود حالتى و شود گرفته عکس

 با وى که کند وانمود طورى خواست مى و داشت را مسئله این عکس اثبات در سعى

 به »رجائى« تصدّى زمان سراسر در خالصه .غیره  و دارد اختالف ماکانک »رجائى«

 با برخورد در معمولى آدم یک که داشت وجود هائى بحران و مسائل وزیر نخست عنوان

 امّـا  میـداد  اسـتعفاء  یا و کرد مى غیرمتعادل و غلط گیرى موضع و شد مى منفجر یا آنها

 .روبروست چه اب و کند مى چه که دانست مى »رجائى شهید«

   این کسى که در :مجلس گفت در نطقى در»رجائى شهید« باشید داشته بخاطر اگر    
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 خود آبروى از باید و دیوانه یا و باشد عاشق باید یا پذیرد مى سنگین مسئولیّت دوره

 کـه  وقتـى  آورم مى یاد به .گذشت مى خود آبروى از واقعا بزرگوار برادر این .بگذرد

 کـه  .بـود  کـرده  جرم اعالم الجزایر بیانیّه با رابطه در بنده و وى علیه بر »صدر بنى«

 »امـام « و بود شده تشکیل نفره سه هیأت که بود زمانى درست و بود وقیحانه واقعا

 امّـا  .ندارنـد  گفـتن  سـخن  حـقّ  جنـاح  دو از هیچیـک  کـه  بودند داده شرعى تکلیف

 شـهید « بـه  خیلـى  مـن  داد، مـى  مهادا کارهایش به و نبود بدهکار گوشش »صدر بنى«

 از بعد تازه و دادیم، روزنامه وبه نوشتیم تظلّمى یک اتّفاق به و کردم اصرار »رجائى

 .نبـود  نیـز  تظلّم این نوشتن به راضى شهید برادر این ،»صدر بنى« تحریکات همه آن

 از ىکوچک اشتباه وقتى آید مى یادم بود، لمس قابل خیلى »رجایى« آالیشى بى و سادگى

 وزیر نخست که است بار اوّلین که است این من اشکال گفت مى من به زد مى سر وى

 خدمت به من که اوّل روزهاى همان در شد، »جمهورى رئیس« که هم وقتى .شوم مى

 بایـد  چطـور  کـه  بـودم  گرفتـه  یـاد  مـدّت  این در من بهزاد:« گفت بودم رفته ایشان

 باید چطور حاال دانم نمى و شدم روبرو شکل همان با دوباره حاال و باشم وزیر نخست

 ».باشم؟ جمهورى رئیس

 در نفـوذى  عنـصر  یـک  ملعـون  »کشمیرى« که دانید مى خوب :] اطّالعات روزنامه[

 دفتر فاجعه اینکه از بعد چرا بیاورد، بوجود را فاجعه آن توانست و بود وزیرى نخست

 و دیدیم که شد آن به منجر و نشد مشکوک عناصر دیگر به توجّهى افتاد اتّفاق حزب
 شنیدیم؟

 هنـوز  »کـشمیرى « مـورد  در شاید و باید که آنطور متأسّفانه » :] نبوى بهزاد[«  

 چـشمگیرى  فعّالیّـت  امـر  ایـن  در نیـز  مـا  هـاى  رسانه و است نکرده صحبت هیچکس

 فاجعـه  بـا  رابطـه  در مـصاحبه  یـک  در »املـشى  ربّـانى « آقـاى  گویا فقط .اند نداشته

 »کـشمیرى  مسعود« که نبود این مسئله .آوردند »کشمیرى«از هم اسمى رىوزی نخست

 همان از »کشمیرى« بلکه باشد، کرده نفوذ وزیرى نخست در حزب دفتر فاجعه از بعد

   انقالب اوّل روزهاى
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 و رفته انقالب دادستانى به آنجا از بعد و بود کرده نفوذ اسالمى جمهورى درنهادهاى
 مـدّتى  و رفتـه  هـوائى  نیـروى  به بعد و اسالمى جمهورى ارتش دوّم اداره به آنجا از

 و چـشمگیر  کارهـاى  یکـسرى  حتّى و بوده هوایى نیروى بازسازى و پاکسازى مسئول
 .همافران اعتصاب خوابانیدن ازجمله بود، کرده نیز انقالبى

 اوّل از اللّهـى  حـزب  و شـده  شـناخته  چهره یک عنوان به ترتیب این به خالصه    

 !] ؟[نداشـت  اطّالعى وى سوابق و ماهیّت از کسى تقریبا و بود، شده تلقّى نقالبا

 منـافقین  و موقع آن »مجاهدین جنبش« اعضاى و هواداران از انقالب اوائل در ظاهرا

 ترى روشن موقعیّت داراى »کشمیرى« ،]؟[دوستانش از یکى گفته به بعدها و بود فعلى

 !] ؟. [است بوده »مجیب« رمز اسم راىدا حتّى و شده منافقین سازمان در

 را وى سوابق کس هر و نداشت اطّالعى »کشمیرى« سوابق این از هیچکس امّا    
 .کرد مى استفاده بود آمده بدست انقالب پیروزى از بعد که وى ازسوابق کرد مى بررسى

 و بـوده  انقالب نهادهاى در فعّال عنصرى »کشمیرى« که داد مى نشان همه سوابق این
 بندى جمع در محقّق.[هست و بوده ما انقالب اصلى ازمسائل یکى امر همین متأسّفانه

 !] یابد شده مى تأیید ”کامال را »نبوى بهزاد« جمله این خود، پژوهشى تحقیقات نهایى

 نبود منظّم و منسجم تشکیالت یک به متّکى ما انقالب که است آن هم امر این دلیل

 کمیتـه  در مـا  کـه  انقـالب  پیـروزى  اوّل روزهاى است، اشتهد مردمى ”کامال اى وچهره

 چـرا  .کند نفوذ کمیته در توانست مى راحت خیلى ساواکى یک داشتیم، فعّالیّت مرکزى

 شناختند نمى را یکدیگر و بودند مردم همه شناخت، نمى را دیگر اشخاص هیچکس، که

 و ایـستادیم  مى کمیته ىدرها پشت وقتى ”مثال .بودند اطّالع بى هم قبلى سوابق از و
 و شد مى داخل در البالى از نفر یک ناگهان نشود داخل کسى که دادیم مى فشار را در
 عـضو  بعنـوان  و گرفـت  مـى  بازوبند یک روز چند از بعد و شد مى ما از یکى نیز او

 خیلى در انقالب پیروزى از بعد ما که بود اشکالى این .کرد مى فعّالیّت به شروع کمیته

   دلیل به که بود حالتى خالصه و .داشتیم انقالبى هادهاىن از
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 در کـه  صـورتى  در کنـد،  نفـوذ  توانست مى کسى هر نهادها این کردن شروع صفر از

 مطالعـه  را طـرف  پرونده بود کافى و نبود صورت این به دیگر ادارات و ها وزارتخانه

 نهادها در که افرادى تمام قعوا در .بود بهتر و تر منسجم ادارات تشکیالت زیرا کنند،

 سـابقه  صـاحب  کردند، مى نفوذ نهادها در شدم متذکّر که اشکال همین به اند کرده نفوذ

 .شدند مى

 کـرده  نفـوذ  حزب دفتر در شکل همین به »کالهى« کنید، دقّت شما اگر "مثال    

 بـه  دادسـتانى  در »فخّـار « داشت، را حالت همین وزیرى نخست در »کشمیرى.« بود

 که ارتش و سپاه ها، کمیته در که عواملى از دیگر خیلى و بود کرده نفوذ طریق همین

 .شدند کشف

 - سیاسـى  معاونـت  در ابتـدا  در آمـد  وزیرى نخست به وقتى »کشمیرى« همین    

 تحقیقات و اطّالعات دفتر توسّط وبعد کرد مى کار اجرائى امور در مشاور وزیر اجتماعى

 اجـالس  دبیـر  بعنوان و شد برده قبلى پست از مدیر، و لّهىال حزب عنصر یک بعنوان

 بـه  را فاجعه آن توانست که بود پست همان در و .دادند ارتقاء را او امنیّت شوراى

 مـورد  در گیرنـده  تـصمیم  بود قرار فرد این!] جالب چقدر[ اینکه جالب و آورد بار

 ایستگاه که مجاهد رادیو .بود طرح اجراء مسئول و باشد مجاهد رادیو باران بمب طرح

 »کـشمیرى « دست به همه ها کروکى و ها شناسائى داشت، قرار بوکان و درسردشت آن

 اینها .کرد مى اداره آدم همین را رادیو این باران بمب براى هماهنگى جلسات و رسید مى

 .بود شده اطمینان آدم این به چقدر که است آن دهنده نشان همه

 و داشـتیم  انقـالب  در مـا  کـه  گـردد  برمى کلّى نقص همان هب همه اینها بهرحال    
 .رویم مى آن کامل حلّ به رو بتدریج و بود شده بهتر خیلى حاضر حال در الحمداللّه

 نفـوذى  عوامـل  کشف مأمور خودش که »کشمیرى« امثال تا شود دقّت خیلى باید امّا

 .نیاورند ببار را فجایع این بود شده

   یک کنارخانه بود، من اتومبیل»تیر هفت« ماجراى از بعد روز یک آورم مى بخاطر    
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 .بودند کرده کمین و بیائیم بیرون ما تا بودند منتظر و .انداختند اتومبیل روى کوکتل

 اینکه جالب .کردیم تلفن مرکزى کمیته به کرده سنگربندى منزل در و نیامدیم بیرون ما

 نفوذى عامل بعدا خودش که فرستاد توطئه نای کردن خنثى براى را کسى مرکزى کمیته

 مرکـزى  کمیته اطّالعات قسمت در و بود »یوسفى رضا« اسمش .شد اعدام و درآمد

 در که زمانى همان از پیش از عوامل این که دهد مى نشان این خوب .بود کرده نفوذ

 .بودند کرده نفوذ نداشت وجود درستى دروازه و

 وزیرى نخست در انفجار از بعد شما عقیده به »نبوى« برادر :] اطّالعات روزنامه[  

 یافت؟ کاهش حد چه تا نفوذها دامنه

 نقـشى  ما گوش و چشم کردن باز در موارد این از کدام هر » :] نبوى بهزاد[«  

 »رجائى« ازشهادت بعد روز سه یا و دو که آورم مى خاطر به درست داشتند، سازنده

 پیگیـرى  را انفجـار  مـسئله  داشـتیم  مـسئول  ادرانبـر  دیگـر  با وزیرى نخست در من که

 بـه  را او و نـشود  پخش جامعه سطح در »کشمیرى مسعود« اسم بود قرار کردیم، مى

 دستگیر را او بتوان و آید بدست هایى سرنخ شاید تا کنند تلقّى شده کشته عنوان همان

 از کـه  آیـد  مـى  یـادم  کردیم مى که صحبت »اطّالعاتى« برادران با موقع همان در کرد

 وى افـشاء  در بود قرار و است مشکوک گفتند مى برادران که شد صحبت نیز »فخّار«

 فـرار  و کرد را خود کار بشود اقدامى اینکه از قبل زود خیلى متأسّفانه که شود اقدام

 هوشـیارتر  نـشانه  خـود  ایـن  بود شده مشکوک »فخّار« به اینکه صورت هر در .کرد

 پـیش  بهتـر  خیلـى  کارهـا  دادستانى در انفجار آن از بعد .بود ما اطّالعاتى منابع شدن

 صـورت  هـر  در .شـدند  دسـتگیر  و کشف که بود عناصرى ها کمیته و سپاه در رفت

 هستند باارزش خیلى ما براى دربرداشت گزافى هزینه آنها از اى پاره که گذشته تجارب

 آینده خدا. [ داد قرار ادهاستف مورد احسن بنحو باید را آنها نیز آینده در انشاءاهللا و

 !] بگذراند خیر به را

   علیه درآن زمان که تبلیغاتى جوّ وجود با »رجائى شهید« چرا :] اطّالعات روزنامه[  
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 و مـردم  بـا  خاصّـى  رشـته  و داشـت  جاى مردم قلوب در آنچنان کرد مى فعّالیّت وى
 داشت؟ جامعه مستضعفین مخصوصا

 مـردم  میـان  از واقعا که بود انقالبى کادر یک »رجائى شهید» :] «نبوى بهزاد[«  

 حتّـى  کـه  دانیـد  مـى  چـون  نبـود،  اللّهى حزب فکر روشن تیپ »رجائى« بود، جوشیده

 بـاز  نـامیم  مى فکر روشن هاى اللهى حزب را آنها!] ؟[ ما که تحصیلکرده هاى اللهى حزب

 هر .نداشت هم را هفاصل آن حتّى رجائى دارند، فاصله عامى مردم با کمى مقدار یک

 مردمى خصوصیّات یک وى بود، آمار لیسانس فوق داراى و تحصیلکرده »رجائى« چند

 آن مـا  هـاى  رفتـه  دانـشگاه  از هیچیـک  .نبـودم  آن داراى وقـت  هـیچ  مـن  که داشت

 آن مردم، اکثر که تهران شهر مرکز در منزلش بود، مردمى خیلى .ندارد را خصوصیّت

 میلیون36من،   کابینه گفت مى اینکه به اعتقاد با »رجائى.« بود اند، داده فیلم ازطریق را

 قشرى هر از مردم درد به ساعتها شاید و نشست مى کسى هر صحبت پاى است نفرى

 .بود [!]مردم در وى نفوذى راههاى از یکى این و داد مى گوش

 را دخو آبروى من گفت مى اینکه از »رجائى« اصلى منظور :] اطّالعات روزنامه[  
 بود؟ ام،چه کرده گذارى سرمایه

 را خود آبروى کابینه، تشکیل قبول با »رجائى« مشخّص بطور » :] نبوى بهزاد[«  
 مـسئولیّت  ایـن  کـسى  هـر  بحـران  و جو آن در اینکه بخاطر چرا، .کرد گذارى سرمایه

 خـودش  این گفتند مى و کردند مى متّهم عرضگى بى به را رجائى پذیرفت، نمى را خطیر

 مدیریّت توان گفتند مى .دادند مى اختیار بى لقب او به کند، مى اداره را دولت که نیست

 در ”مـثال  کردنـد،  مـى  دزدى و اختالس به متّهم را او حتّى و ندارد آگاهى ”اصوال و

 فروشنده شرکت حالیکه در آورند مى خاطر به همه که )دالر میلیون56معامله  ( جریان

 بـرادرزاده  همـان  نیـز  شـرکت  آن رئیس بودند، کرده معرّفى »صدر بنى« ایادى خود را

 اینکـه  بخـاطر  »رجائى« امّا .انداختند »رجائى« گردن به را امّاگناهش بود، »میناچى«

   .نبود نیز جوابگو و شنید مى را اتّهامات همه نماند اسلحه بدون ارتش
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 و اتّهامـات  کـرد  مـى  کار فقط و گشت برمى آبرویش گذارى سرمایه همان به مسئله زیرا
 را جملـه  ایـن  خـاطراتش  دفترچـه  در .گفت نمى هیچ و پذیرفت مى را غیره و افتراها
 از پابرهنه دیوانه« است نوشته او دریافت، را چیزها خیلى آن از بتواند شاید که نوشته

 در پذیرفت چطور که است خودش حرکت به اشاره »رجائى« جمله این »گذشت آب

 .گذشت مشکالت سدّ از امکانات بدون چگونه و دهد تشکیل نهکابی شرایط آن

 دارید بیاد آیا جنگى، هاى تاکتیک و جنگ شروع با رابطه در :] اطّالعات روزنامه[  

 بود؟ چه »صدر بنى« با »رجائى« اختالف نوع که

 »رجـائى « بـاألخره  کـه  گـردد  برمى بحثى همان به سؤال این » :] نبوى بهزاد[«  

 مردممـان  ایمـان  قـدرت  به ما بایستیم، عراق جلوى مردمى جنگ با باید ما :گفت مى

 ایمـان  سـالح  بـا  مـا  جنگـیم،  مـى  مولوتـف  کوکتـل  با ما سالح، به نه و هستیم متّکى

 یادتـان  اگـر  .کـرد  مى مسخره »صدر بنى« را »رجائى شهید« هاى گفته این .جنگیم مى

 مردمـى  جنـگ :« نوشت اسالمى انقالب ى روزنامه در مقاله یک در »صدر بنى« باشد،

 »رجـائى  شـهید « اظهارنظرهـاى  همین به ملعون آن اشاره »دیدیم خرّمشهر در را شما

 بعضى که کردیم مى تصوّر هم اللّهى حزب و ها امامى خطّ ما خود از بسیارى حتّى .بود

 بعـضا  هـا  زمینـه  ایـن  در هـم  کابینه در حتّى و است، شعار »رجائى شهید« ازحرفهاى

 را خـود  اسـتدالل  صحّت و حقانیّت "عمال »رجائى« ولى آمد، مى بوجود هایىبرخورد
 کـه  گفـت  نمـى  او بریـزیم،  دور را توپهایمـان  و تانک گفت، نمى »رجایى« کرد، ثابت

 امّـا  .خریـد  مى آورد، گیرمى هم مدرن اسلحه اگر حتّى و بگذاریم کنار به را هواپیماها

 مدرن اسلحه عراقیها اندازه به که نیستیم ادرق ما چون گفت، مى که بود این او تحلیل

 آنهـا  نیروى از و باشیم متّکى بایستى خود مردم ایمان به ما نتیجه در بیاوریم، بدست

 مبنـاى  بـر  جنـگ  ایـن  در ما انگیز شگفت پیروزیهاى تمام که دیدیم و کنیم، گیرى بهره

 مـا  گفـت  ىم که بود این حرفش همیشه »رجائى« گرفت، صورت »رجائى« تز همین

 خود مدرن ارتش با را هستند غیره و بسیج و ها کمیته از مرکّب که مردمى نیروى باید

   اما کنیم، هماهنگ
  
  
  
  



341  

 جنـگ  آن بـا  »صـدر  بنى« که وقتى تا و کرد مى مسخره را تز این ملعون »صدر بنى«

 که ندانند مردم شاید .شد مى روبرو شکست با همیشه مدرنش اصطالح به و کالسیک

 شکـستن  بـراى  آبـادان  و ماهشهر از بار یک و دزفول از بار دو که ارتش حمله سه

 و شـد  مواجـه  بـدى  شکست با »صدر بنى« غلط طرح بخاطر شد، انجام آبادان حصر
 نیامده حساب به بسیج و سپاه نیروى و مردمى نیروهاى هیچوقت حمالت این در چون

 .خورد ما به مهمّى ضررهاى حمله سه هر در بود

 دالورانـه  چگونـه  بینیـد  مـى  که است فعلى ارتش همین ارتش آن که صورتى در    

 بین از سان بدان را نیروها و داد مى حمله طرح که بود »صدر بنى« این لیکن جنگد، مى

 بـه  دزفـول  از جاده روى از و کرد قطار منظّم صورت به را تانک200  "مثال برد، مى

 زیر که بودند نرفته جلو به کیلومتر دو کىی هنوز .کرد روان »صدّام« لشکریان سمت

 این بله .شدند منهدم ویا کردند فرار یا نحوى به کدام هر و گرفته قرار دشمن آتش

 پیروز توانست نمى هیچوقت و بود معتقد بدان »صدر بنى« که بود کالسیک جنگ نمونه

 "مثال بود، لمشک  آنها تأمین که داشت مدرنى و زیاد هاى سالح به احتیاج زیرا .شود

 خالصه و خواهم مى پوش زره5000و   کامیون10000تانک،  4000که   داد مى لیست

 تهیّـه  را آنهـا  توانـستیم  نمى ما که است معلوم که داد مى اى احمقانه آمارهاى چنین یک

 آنچنـان  خـرج  حـدّاقل  بـا  کـه  دیـدیم  و بـود  ایـن  از غیـر  »رجـائى « نظر اما .کنیم

 اسـتفاده  »رجـائى « تـز  همـان  از جنگـى  میـدانهاى  در هـم  هنـوز  و .بود پیروزمندانه

 بـه  این و بیاورید، طرح گفت، مى ما به همیشه »رجائى« که آورم مى بخاطر .شود مى

 طـرح  :گفت مى »رجائى شهید« نظرات برابر در همیشه »صدر بنى« که بود خاطر آن

 دست ارتش رازی »رجائى« براى است مشکلى کار امر این که دانست مى او زیرا .بده

 شـرایط،  ایـن  تمـام  بـا  امّا .بدهد طرح جنگ مورد در بود مشکل طبیعتا و نبود وى

 پیروزیهـایى  چه طرحها همان از »ملعون صدر بنى« رفتن از پس و شد داده طرحهایى

 .نیامد دست به که

    
  
  
  
  



342  

 گوال عنوان به را چیزى چه »رجائى« خصوصیّات از پایان در :] اطّالعات روزنامه[   

 .کنید مى توصیه باشند، امامى خطّ خواهند مى که آنهائى و ما جوانان براى

 مـسلمان  یـک  از اى نمونه زندگى یک »رجائى شهید« زندگى » :] نبوى بهزاد[«  

 »تفعلـون  مـالم  تقولون لم:« گوید مى که قرآن شریفه آیه!] ؟[ مصداق به که انقالبى

 .نکند عمل آن به خودش که فتگ نمى را چیزى هرگز رجائى، عمل، و زندگى

 اعـضاءکابینه  از خیلى خوب البتّه بگیریم، حقوق تومان7000که  کرد وادار را ما    

 که بدانم باید من گفت مى که بود این »رجائى« تز داشتند، قبول را مسئله این نیز وى

 نتوانیم ما اگر باالست متوسّط حقوق یک هزارتومان هفت .کشند مى چه مملکت مردم

 که ندیدم هیچوقت کنند؟ زندگى توانند مى مردم چگونه کنیم زندگى هزارتومان هفت با

 میهمـان  بـه  حتّى و بخورد دیگر جاى یا و منزلش در بیشتر غذا جور یک از رجائى

 آن در داشتیم دعوت دفترش به ما وى شهادت از قبل شب آرم مى بخاطر .بدهد خود

 »اردبیلى موسوى« آقاى ،»رفسنجانى هاشمى« ىآقا ،»شهیدباهنر« ،»شهیدرجائى« جلسه

 شـام  بود قرار و بودم جلسه آن در هم من و داشتند تشریف »کنى مهدوى« آقاى و

 اسـت،  گرفتـه  کوبیـده  چلوکباب »رجائى« که شدیم متوجّه کنیم، صرف همانجا در را

 مـا  بـراى  امـشب  و کـرده  ولخرجى که شده چه »رجائى« که گفتند و خندیدند همه

 گفـت  مى که آنچه و بود یکى »رجائى« عمل و تئورى واقعا گرفته؟ کوبیده بابچلوک

 از بود ناراحت همیشه "مثال .همینطور هم منزل در و داد مى انجام مو به مو خودش

 .بود کرده نقّاشى را منزلش بشود، وزیر نخست اینکه از قبل چرا اینکه

 مهمتـرین  ایـن  و .بود منطبق هایش گفته و افکارش با دقیقا کردارش و زندگیش    

 .کنند پیروى آن از کنم مى توصیه همه به من که بود »رجائى« خصوصیّت
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 » ):زیارتى( روحانى حمید سیّد) »-« ره(خمینى امام« نهضت کتاب دوّم جلد   از∗

 بـه  و اغفال جهت ،»بختیار ]تیمور[« ایادى و عراق رژیم روزى شبانه تالش [...]

 شـد،  مى احساس ناحیه این از که خطرى و نجف مبارز و روحانى برادران دنافکن دام

 هـر  و بیـشتر  هشیارى با گیرند، مى تماس ما با که افرادى با تا داشت مى آن بر را ما

 بـه  نـسبت  همـه  و باشـیم،  اوضاع مراقب بیشتر چه هر و کنیم، برخورد تر آگاهانه چه

 نشست و آمدها و رفت و باشیم داشته را کننده کنترل و مراقب مأمور حالت یکدیگر

 .بگیریم نظر زیر را برخاستها و

 یـک  موجـب  و داشـت  همـراه  بـه  نگرانیهایى و دشواریها ما براى مسئولیّت این    

 رژیـم  بـا  مبـارزه  سـنگین  وظیفـه  راه در که برادرانى البتّه .بود شده کشمکشها سلسله

 پوشـیده  چـشم  خـود  دیـار  و هرشـ  از داده، در تن خطرى هرگونه به »شاه ]ستم[«

 همتـاى  خودکامگى، و وابستگى در که عراق رژیم به آگاهانه که نبودند افرادى بودند،

 .شوند تسلیم و سربسپرند است، شاه رژیم

 روحانى برادران .بدهند همکارى دست الحال معلوم »بختیار تیمور« با آنکه یا و    

 ایـن  کـه  هـستند،  و بودنـد  آن از تر امین و تر اصیل آزادتر، ما، وطن از آواره و مبارز

 بر که بود این کرد مى تهدید را آنان که خطرى تنها شود، بسته آنان به هایى پیرایه گونه

 ندانسته و ناخودآگاه نفس، صفاى از برخاسته بینى خوش و گرایى ساده تجربگى، بى اثر

 و هـدف  بـى  طلب، جاه عناصر بعضى بر عالوه .بروند »سراب« دنبال و بیفتند چاه به
 بـه  کـه  بـود  ممکـن  کننـد،  بـاز  جـایى  خود براى تا زدند، مى درى هر به که اى عقده

 عمّال دست آلت سرانجام که چنان[ دهند در تن عراق بعث رژیم عوامل با همکارى

 جرگـه  در کـه  آنجا از و .] گرفتند قرار ساواک خدمت در نیز و شدند عراق بعث

 و متعهّد روحانیان آلودگى موجب بودند، گرفته قرار »امام« نهوادارا و مبارز روحانیان
 .شوند مرزى برون مبارز

   و گیرد بهره توانست برخى ضعف نقطه این از عراق بعث رژیم دیدیم، چنانکه    
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 نهـضت « نـام  بـه  اى روزنامـه  »اصـفهانى  موسـى « دسـتیارى  با که دارد آن بر را آنان

 روحـانى  متعهّـد  بـرادران  و »امـام « شـدید  واکنش با بتّهال که آورند بیرون »روحانیّت

 نشر به »اصفهانى موسى« همکارى با عراق رژیم لیکن خورد، شکست و شد رو روبه

 نهـضت  علیـه  مرتّـب  کـه  اسـتعمار  و ارتجاع خدمت در شد اى نشریّه و داد ادامه آن

 نـام  به را قعرا رژیم غیراسالمى سیاست و کرد مى کارشکنى »امام« خطّ و روحانیّت

 .کرد مى تبلیغ »ایران روحانیّت نهضت«

 اسـم  بـه  اسـتعمار  فرسـوده  و پیر عوامل از دیگر یکى نیز مدّتى از پس چنانکه    

 هـدف  بـى  عنـصر  ایـن  ضـعف  ازنقطه بود، عراق، بعث رژیم خدمت در که »پناهیان«

 گذاشته تیارشاخ در عراق رژیم که رادیویى برنامه اجراى براى را او و کرد سوءاستفاده

 تدبیر، با سرانجام و کرد ایجاد ما براى نگرانیهایى و مشکالت و گرفت خدمت به بود

 از را خودباخته عنصر آن توانستم آوردم، عمل به شخصا که گیرى پى کوشش و تالش

 .برهانم »پناهیان« به وابستگى و انحراف روى، کج

 پیاده ایرانى، مبارزان موقعیّت از ىبردار بهره منظور به عراق رژیم که دیگرى نقشه    

 کـه  داد قـرار  آنـان  دراختیـار  »بغـداد  رادیـو  فارسى برنامه« اسم به که بود بوقى کرد

 من نظر به که آمد، عمل به هایى استفاده آن نیزاز »روحانیّت نهضت« اسم به متأسّفانه

 هـاى  اخیزىرسـت  بلندگوى از که نبود روحانیّت مقدّس نهضت شأن در و بود، آور زیان

 هـدف  اسـالم  انقالبى مکتب در آخر .شود بردارى بهره ایران هاى رستاخیزى علیه عراق

 نهضت براى اى پایه چه تا نیست روشن که اى وسیله هم آن کند، نمى توجیه را وسیله

 ایـن  از عراق بعث رژیم که برداریهاى بهره برابر در و است بخش نتیجه ایران اسالمى

 انکارناپذیر شد، زده ما نهضت بر ناحیه این از که هایى چسب بر و آورد، عمل به راه

 اسم به و گرفت قرار »منافقین« خدمت در برنامه این که دیدیم نیز سرانجام و است

 .بود آمیز فاجعه که داد ترتیب آنان نفع به اى گسترده تبلیغات »روحانیّت نهضت«
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 تعهّد، و اصالت ایمان، نظر از مرزى برون مبارز و روحانى برادران شد اشاره    چنانکه

 و کوبنـده  توفنـده  دشـمن،  برابـر  در و بودنـد  کـوش  سـخت  و پرتوان استوار، پایدار،
 گرایى، ساده تجربگى، بى کرد مى تهدید را آنان که خطرى لیکن کردند، مى عمل پرخروش

 هر .بیافریند یبتمص توانست مى که بود آنان از بعضى نفس به اعتماد عدم زودباورى،

 بود ضعفى نقاط از فقط آمد، وارد انقالب راه آوارگان ما به مرز بیرون در که اى ضربه

 .داشت وجود ها بعضى در که

 نفوذ راه از خواست مى که نبود »بختیار تیمور« باند و عراق بعث حزب تنها این    

 هموار خود براى را »امام« موقعیّت و مقام از گیرى بهره راه نجف مبارز روحانیان در

 همـین  گرفتند مى باتماس مرز برون در که سازمانى و حزب گروه، دسته، هر که سازد

 .کردند مى دنبال را نقشه همین و داشتند را نیّت

 مائوئیـست  و مارکسیـست  منـافق،  هـاى  گروهک تا ملّى جبهه و آزادى نهضت از    

 نـام  بـه  کـه  سرداشـتند  در را ندیـشه ا ایـن  آمدند مى ما سراغ به که آنگاه مرزى برون

 در رخنـه  و نفـوذ  جهت پلى عنوان به ما از و دهند قرار تأثیر تحت را ما همکارى

  !کنند استفاده »امام«

 نقشه این برابر در »خمینى مصطفى سیّد حاج« مرحوم شهید برادر که جا آن از    

 نـسبت  اى ویژه کینه و حقد کرد، مى ایستادگى آهنین سدّى همانند آنان شیطانى و شوم

 و مرزى برون مبارز نیروهاى میان در را او که کردند مى تالش هماره و داشتند او به
 متعهّد و آگاه روحانیان دیگر مورد در را برنامه همین چنانکه .کنند ساقط »امام« نزد

 دریابند که داشتند کوشش سخت آمدند مى نجف به که آنگاه کردند، مى دنبال نیز نجف

 بگیرند گرم او با که است نفوذپذیر روحى و فکرى نظر از روحانى برادران از یک دامک

 و گیرنـد  نمـى  قـرار  تأثیر تحت ناپذیرند، انعطاف که را آنانى و !کنند تقویت را او و
 کنند مى ایستادگى آنان شیطانى بازیهاى سیاست و بازیگریها برابر در استوار کوهى همانند

 !کنند معرفى مارکسیست را آنان و بنویسند نامه »امام« به و کنند متّهم ناحق به
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 »خمینى مصطفى سیّد حاج مرحوم شهید« برادر تیزبین نظر از شیطانى بازیهاى     این

 برخـورد  همان در خویش العاده فوق هوشیارى و سرشار نبوغ براثر او ماند، نمى پوشیده

 و شد مى رو او پیش دستشان و .برد مى پى نانآ نقشه و ماهیّت اندیشه، خط، به اوّل
 مبـارز  و روحـانى  برادران نیز و .کرد مى روشن »امام« براى را فکریشان ماهیّت فورا

 ...داشت مى برحذر آنان خطرهاى از را نجف
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 :1985ژوئن 25  -پرسه  دى اتریشى نشریّه    از∗

 آموزش فشرده دوره هم »ها خوئینى موسوى« که گردد مى مطرح واشنگتن در    ...

 اواسط در نامبرده آمریکائیها گزارش طبق ...است سرگذاشته پشت را تروریستى امنیّتى

 نوارهاى او .است داشته فعّالیّت کرملین کاخ مالى رابط بعنوان ]میالدى[ هفتاد سالهاى

 و داد مـى  انتقـال  کومـس  به پاریس از را »خمینى ]امام[« سخنان حاوى صوت ضبط
 ...گرفته مى صورت تحلیل و تجزیه ب.گ.کا توسّط آنها محتواى روى

  
 :1987پاییز  - افیرز فارین اند دیفنس آمریکایى نشریّه از ∗ 

 اینکـه  به هایشان تحلیل در آمریکا ملّى امنیّت شوراى جمله از و تحلیلگران    ... 

 دیگـر  و ربـایى  آدم گروگـانگیرى،  الب،انقـ  صدور مورد در »هاشمى مهدى« اعدام آیا

 نه، یا انجامید خواهد معتدلترى سیاست اتّخاذ به ایران از خارج در تروریستى عملیّات

 دسـت  و ها چپى دست بین اختالف مسأله ...گیرند مى نادیده ...را مختلفى راههاى

 و اگـر  سـنّت  »منتظـرى ]« اهللا آیـت [ انقالب صدور مثل درموضوعاتى .نیست ها راستى
 و بوده الیپزیک و مسکو در یافته رشد که »ها خوئینى ]موسوى محمّد[« و کار محافظه
 کنـار  در "کـامال  بـود؛  سـهیم  شـوروى  توسّط آذربایجان اشغال جریان در پدرش حتّى

 ...گیرند مى قرار یکدیگر
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 »الجـوردى  للّهشهیدسیّداسدا« نام و یاد داشت گرامى مناسبت به حمایت   روزنامه  [

 اهمّیّـت  بـه  توجّـه  با که نمود منتشر1382شهریورماه   اوّل در را ارزشمند اى نامه ویژه

 :] پردازیم مى آنها مرور به عینا مطروحه، موضوعات برخى

  
  

 :دادستانى تودیع درمراسم »الجوردى اسداهللا سیّد شهید« سخنرانى ∗ 

 بگـویم  بایـد  ولـى  .اند گرفته قرار حوّالتت و تغییر جریانات در برادران "احتماال    

 دلیل همین به .نیستند است، واقعیّت که آنچه جریان در برادران خوشبختانه، یا متأسّفانه

 .شود مى اش ضمیمه پراکنى شایعه نظیر گاها متناقض و متضادّ اخبار

 هآنچ واقعیّت جریان در را برادران من که شده تشکیل منظور این به جلسه این    
 چـه  بداننـد  رسد مى گوششان به چیزى وقت یک دوستان اگر تا دهم قرار گذشته که

 .واقعیّت مطابق مقدارش چه و است واقع خالف مقدارش

 یا بودم کرده مطرح ]قضایى عالى ى[شورا با خودم من پیش سال یک حدود از    
 گـام  بـه  گـام  حـذف  برنامـه  کـه  دانم مى من که گفتم مى دیگر برادرهاى از بعضى به

 مـن  چون هست، کنارش نکته یک ولى کنم مى احساس خودم را این ماست، تدریجى

 کارها از بسیارى در .بمانم باقى دادستان عنوان به که ندارم این به عالقه خیلى خودم

 امور دادستان انتخاب جریان در "مثال پذیرفتم مى امّا نبود، میلم مطابق مسائل از خیلى

 نفـر  یک امّا باشد من نظر زیر مرکز در انقالب هاى دادستانى باید اینکه علیرغم صنفى

 حکـم  در هـم  مـن  کـه  بـدهم  حکـم  خواستند مى من از و کردند مى معرّفى من به را

 بایـد  قانونا هم دادسراها سایر .شدند مى منصوب چنین این آقایان؛ معرّفى با نوشتم مى

 دادستانى از و کردند درستش شکلى به اینها امّا .باشد مرکز انقالب دادستانى نظر زیر

 دادیم اى اطّالعیّه ما .آمد پیش توده حزب به مربوط اطّالعیّه مسأله تا کردند، جدا مرکز

   آن جلوى قضایى عالى شوراى آقایان …و شدند اعدام نفر چند که
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 داخـل  در امّـا  انـد،  کـرده  منعکس را اطّالعیّه این خارجى تلکسهاى گرچه و گرفتند را

 گفتند و داد تشکیل اى جلسه شورا هم این از بعد روز .شود منعکس نگذاشتند کشور

 قضایى عالى شوراى نظر با باید بدهند اطّالعیّه بخواهند دادستانیها هرگاه بعد به این از

 اذیّتهـا  ایـن  و ...شد نمى خوانده دادیم اطّالعیّه ما وقت هر هم آن از بعد که باشد

 ....تا رفت پیش گام به گام

 رفـتم  مـن  و خواسـتند  مـرا  گذشـته  یکـشنبه  روز نشد، بسنده جا همین به بعد    

 و تـشکّر  ضـمن  »اردبیلى« آقاى جناب آنجا و قضایى عالى شوراى برادرهاى خدمت
 انقـالب  به زیادى خدمات که انقالب دادگاههاى و انقالب دادستانهاى همه از قدردانى

 کشور به را امنیّت توانستند و کرد برخورد قالبضدّان مسأله با صورت هر به و کردند

 تـشکّر  و اسـت  مرکـز  دادسـتانى  که فرمودند هم حرکت این رأسشان در و بازگردانند

 که کرد مى ایجاب موقع آن .نیست گذشته شرایط مثل حاال شرایط گفتند بعد و کردند

 تـر  نـرم  ىکمـ  "مـثال  .شود رفتار دیگرى جور کند مى ایجاب حاال شود رفتار آنجورى

 منظور این به باشد دیگر جاهاى از جداى تواند نمى هم تهران و بشود برخورد ...و

 خـود  من هم قبل از البتّه .بگذاریم را دیگرى فرد و برداریم را تو گرفتیم تصمیم ما

 سـنگین  واقعا که سنگین بار این زودتر چه هر که داشتم مى دوست واقعا و دانستم مى

 .شود هبرداشت دوشم از است

 این از یکى برایت شغل دو .بپذیرى شغلى یک باید هم تو گفتند من به بعد ...  

 .نیست ارتقا دیگرى در ولى شده که خدماتى دلیل به هم باید که است ارتقا مشاغل

 در ارتقا که شغلى آن بشود، انجام است خوب هم این که است شغل یک باألخره امّا

 در ]اسـت  من از تعبیر االن دانم نمى[ احکام یا نقانو اجراى حسن معاونت است آن

 تعـاون  سرپرستى ندارد، سرپرست زندانها تعاون این هم دوّم شغل است، کل دادستانى

 جناب عزیزمان برادر صحبت .کن انتخاب را یکى دو از که بگیر عهده به را زندانها

   از تنرف اوّلش قسمت آن که کردم عرض هم من شد تمام که »اردبیلى« آقاى
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 بگـویم  بایـد  دوّم قسمت درباره امّا است من  رضایت مورد صددرصد مرکز دادستانى

 بـا  بـشوم  احکـام  اجراى حسن بر نظارت براى کل دادستان معاون من بشود قرار اگر

 .است شما براى غرض نقض که است طبیعى فعلى رویّه به توجّه

 درگیر شرع حکّام با هم ابتدا انهم از و ندارم قبول را چیزها یکسرى من چون    

 .است غرض نقض "اصال شما معنانداردوبراى این بنابراین دادستانى، با هم و شوم مى

 کوچـک  کارگاه یک ما که بگویم باید گردید مطرح که هم دوّمى پیشنهاد درباره    

 هـزارم  یک ما کوچک کارگاه این که دارد سود   تومان60که   کردیم درست اوین در

 .نیست ها زندانى تعاونى رگاهکا

 بخواهنـد  یا کنند تخلّف که کسانى اوّل روز همان از که دانم مى دیگر طرف از    

 بکن؟ گویید مى واقعا عجب گفتم .بکن خب گفتند و کنیم]مى[ تصفیه کنند سودجویى

 کنـد،  نمـى  قـاطع  و محکم برخورد قضاییّه قوّه چرا که چیزهاست همین براى درگیرى

 بـا  من .است غرض نقض اینکه براى نیستم موفّق عمل در بپذیریم بخواهم راگ حاال

 در کـه  همینجـور  گیـرم  مى را چیزها این جلوى که است طبیعى بروم اگر روحیّه این

 تا که خاص مشى آن به بعد گیرم مى هم آنجا .گرفتم را چیزها خیلى جلوى دادستانى

 .گذارند نمى "عمال داشته وجود االن

 امّـا  باشـم  توانم مى اسالمى جمهورى نظام مهره من اینکه تر اهمّیّت قابل نکته اما    

 کـار،  ایـن  بگویـد  مـن  بـه  کسى هر که نیست اینجورى .شوم نمى کسى اراده بى مهره

 .نیـستم  اینجورى من نه .چشم بگویم اینجورى .چشم بگویم کار، آن .چشم بگویم

 گفتند .بدهم انجام را کارها سرى کی و بگیرم تصمیم توانم مى خودم براى خودم من

 خـدا  بـا  گفتنـد  .گـرفتم  هـم  تـصمیم  و کـردم  را مـشورتهایم  من گفتم کن، استخاره

 خـدا  از کـه  است این خدا با مشورت که کردم عرض من .کنى مشورت خواهى نمى

 در انـسان  کـه  موقعى براى خواستن نظر خدا از و کردن استخاره و کردن خیر طلب

   .کرد استخاره شود مى آنجا .نرسد جایى به هستند فن اهل که آنهایى با مشورت
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 کـه  بـودم  مـردّد  و بود مبهم برایم اگر .نیست مبهم چیزى برایم خودم من که مضافا

 "کامال هم را ام وظیفه و است روشن روز مثل من براى کردم مى استخاره نکنم یا بکنم

 .بکنم استخاره بروم که ندارد وجود برایم ابهامى دیگر بنابراین .دادم تشخیص

 موضوع اعتراضات این جریان در و داشتند اعتراض دیگر برادرهاى از بعضى بعد    

 جناح مرکزیّت نفر ازسه یکى جزو »نفیسى نوشین.« کردم مطرح را »نفیسى نوشین«

 وقتـى  مـن  .بکننـد  آزاد بیاورند اعدام از را فردى چنین وقتى .بود کارگر راه انقالبى

 شاهدى تو خدایا :نوشتم هم ام پرونده در و خواستم را مرگم خدا از دیدم را دىآزا

 واقعا و خواستم را مرگم تو از دیدم اسالمى جمهورى در من را تبعیض این که وقتى

 درونش رفتم مى من و کرد مى باز دهن زمین این کردم آرزو لحظه همان است اینجورى

 توقـع  این نظامها خیلى از آدم چون .دیدم مىن اسالمى جمهورى در را تبعیض این و

 آزاد را »نفیسى نوشین« گفتم ندارد را توقّع این اسالمى جمهورى نظام از ولى دارد را

 آن مجموعه زیر و شود آزاد محور، و مرکزیّت اینکه و بیاید خوشش پدرش کنید، مى

 این و ظلمها این ناحیه از اسالمى جمهورى نظام گفتم آنها به و است ظلم این اعدام،

 علیرضـا .« نیست تحمّل قابل من براى ظلم .است ظلم اینها خورد، مى لطمه تبعیضها

 کرده کمونیست را نفر150زندان   در »تشید علیرضا« گفتم کردم، مطرح باز را »تشید

 کارش دنبال و بشود اعدام گذارید نمى حاال تا شما امّا شده، تایید اعدامش حکم تیرماه

 .بدهید نجات مرگ از هم را این تا هستید

شـعبه    هـاى  بچّـه  رابطـه  ایـن  در گفـتم  آنهـا  به نیست، تحمّل قابل من براى اینها    
 این که بپذیرید را این توانید نمى من از .پذیرم نمى گفتم که دادند استعفا همه یکجا6

 را ذهبىمـ  مـسایل  این شماها خود از که هستند همانهایى ها بچّه این .باشد ها تبعیض
 بحـث  »الجـوردى « بـا  حـاال  تـا  من دلیل همین به گفت آقایان از یکى .گرفتند یاد

 و دارم را مواضع این من بله گفتم .دارد برنمى دست موضعش از دانم مى چون نکردم،
   »اردبیلى« آقاى .است بگویید ناحق است ناحق بردارم دست مواضع این از است محال
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 قبـول  نه گوید مى بکن استخاره گوییم مى بهش هم روشنى این به مسأله هنوز فرمودند

 و نـدارد  وجـود  اسـتخاره  جاى است بدیهى من براى چیزى یک وقتى گفتم کنم، نمى
 را مـسؤولیّت  مـن  بیاینـد  کنیـد  معرّفـى  زودتـر  را »رازینـى « آقاى برادرمان پس گفتم

 .کنیم مى معرّفى ما گفتند که بدهم تحویلشان

 .آید نمى کوتاه انقالب ضدّ بیاییم کوتاه ضدّانقالب برابر در ماها اگر ددانی مى شما    

 تحمیـل  اینها بر باألخره ما که بودند نوشته بودند، آورده6شعبه   که اى اطّالعیّه  همین

 کـه  اسـت  مـا  زیـاد  تـوان  این .بیاید وجود به ها تعویض این کردیم وادارشان کردیم،

  .خواندند کور البتّه که کردیم و بکنیم تحمیل را انخودم اسالمى جمهورى بر توانستیم

 به دارم، عالقه شماها به من چقدر دانید مى خودتان که سوگند شما همه جان به    

 همچنـان  کـه  اسـت  این شما براى وظیفه مهمترین که خورم مى سوگند شما همه جان

 ضدّ با و بدهید مهادا را راهتان خط این در دارید توان در چه هر استوار، و مستحکم

 حاال تا که کسانى که خواهند مى را همین .نشوید هم مأیوس و کنید برخورد انقالب

 و ندهید راه خودتان به یأسى کوچکترین بشوند، مأیوس ایستادند قاطعانه اینها برابر در
 ها ابله این دهن بر محکمى مشت که بگذارید و بکنید دنبال قاطعانه را کارتان همچنان

 یـک  توانـستند  نکنند احساس و بشود کوبیده ضدّانقالب انسانهاى این و خبیثها ینا و

 .بدهند انجام را غلطى

 خـاصّ  داشتم فکرى طرز نوع یک من که است این قضیّه واقعیّت برادرها ببینید    

 رنـج  هـم  دانم مى که ببرند رنج هم برادرها از خیلى تفکّر طرز این از شاید و خودم

 زنـگ  فالنـى  "مثال اگر .گیرم نمى قرار تأثیر تحت که هستم آدمى  یک من .برند مى

 واکنـشى  چـه  که دیدید مى را من واکنشهاى شما پرونده، یک به راجع توصیه براى زد مى

 .دارم

 شـماها  بـه  قطعـا  نپسندند را شما که نیست اینجور پسندند، نمى را من آنها حاال    

 .بدهید جامان را کارتان شماها باید و نیازمندند
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 به من بکند تواند نمى کارى هم بماند »الجوردى« گفتند مى ماشین در من به     برادران

 کوتاه جا یک فقط .بیایم کوتاه که نیستم آدمى من که دانید مى هم شما گویم مى شما

 دلـم  مـن ( آتش در برو بگویند من به اگر »امام.« گفتم بارها هم را این که آیم مى

 وسـط  ایـن  .بکنند روشن آتشى اگر .کنند امتحان را این »امام« دفعه یک خواهد مى

 .آتش در روم مى پروا بدون )آتش در برو بگویند من به همه
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 » :جوالیى اسداهللا سیّد«    مصاحبه∗

 بانقال دادستان عنوان به »] الجوردى شهید[« ایشان براى که حکمى :] سؤال[  
 کردند؟ مى فعّالیّت کجا در دادستانى از قبل بود؟ کسى چه جانب از شد صادر

 کـه 2شـماره    علوى مدرسه در که کرد توجّه مسأله این به باید » :] جوالیى[«  

 ایـن  بـود،  درى پـنج  و درى سـه  اى شیـشه  و چوبى دربهاى با گلى و خشتى اتاقها،

 پریدنـد  مـى  پـایین  هواپیمـا  از یا رفتند مى باال راست دیوار از که عناصرى ]طاغوتیها،[

 آقـا  حـاج  بـا  مـا  همکاریهاى از .بگیرد صورت فرارى اینکه بدون شدند، مى نگهدارى

 .بود اززندانیان نگهدارى و علوى و رفاه مدرسه همان در »الجوردى«

 بـه  چگونـه  »شـهیدالجوردى « رسیدیم انقالب پیروزى از پس مقطع به :] سؤال[  

 شدند؟ منصوب انقالب دادستان عنوان

 باید فرمودند مطرح که سؤالى آن و انقالب دادستانى با ارتباط در » :] جوالیى[«  

 علـوى  مدرسه و رفاه مدرسه از را زندانیها و رسید پیروزى به که انقالب کنم عرض

 همان در و بردند نداشت خوبى وضعیّت"اصال که اوین زندان سپس و قصر زندان به

 ستمشاهى رژیم سران براى حدودى تا را اوین زندان » .کچویى شهید« رفتن با زمان

  .کرد آماده »شاه« سرسپردگان و ساواکیها مخصوصا و

 شـهید « به قضایى دستگاه معمار عنوان به »بهشتى« مظلوم شهید زمان همان در    

  بـه 15/5/59در  »قدوسـى  شهید« و دهند مى پیشنهاد انقالب دادستانى براى »قدوسى

 ایـشان  کـه  وقتـى  .شـدند  منصوب اسالمى انقالب کلّ دادستان سمت به »امام« کمح

 حـزب  را نفـرى  چنـد  تـا  فرمودند امر »شهیدبهشتى«شدند، کار به مشغول و منصوب

 آقـاى  نـزد  ،»نظـران « آقاى و »الجوردى اسداهللا« حاج با که بردند اسالمى جمهورى

 .شد تقسیم کارها آنجا در و رفتیم »قدّوسى شهید«

 »شهیدمطهّرى« بودکه اوّلین مبارزه مسلّحانه توسّط گروه فرقان آغازشد و زمان همان در    

   این بررسى براى »الجوردى« آقاى ماجرا این از پس گرفت »امام« از را
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 همـراه  بـه  گروهـک  ایـن  افـراد  شناسایى به و شدند انتخاب دادستان عنوان به پرونده

 کیفرخواست بازجویى، و شناسایى از بعد و پرداختند اوین زندان عزیزان از دیگر بعضى

 آنها از تعدادى و کرد مى محاکمه هم شرع حاکم و نوشتند مى »الجوردى« آقا حاج را

 و رسـیدند  خودشـان  جزاى به بود »مطهّرى« مثل عزیزانى خون به آلوده دستشان که
 خـورده  فریب انانجو این از بسیارى بازسازى در بزرگى نقش )»ره( شهیدالجوردى«

 اینکـه  از بعـد  .داشـت  بودنـد،  شـده  منحـرف  »گـودرزى  اکبر« تفسیر درس پاى که

 پس آنها از تعدادى حتّى و شدند آزاد فرقان گروهک روى بر کار از »شهیدالجوردى«

 .رسـیدند  شهادت به ها جبهه در ]بعدها[ و شده توّاب »شهیدالجوردى« با ارتباط از

 دادستان عنوان  به23/6/1359تاریخ  در »قدّوسى هیدش« جانب از حکمى طىّ سپس

 حـضرت « و »بهشتى شهید« بخصوص و همه و شدند منصوب ایران اسالمى انقالب

 کند، مبارزه منافقین با تواند مى که کسى تنها که داشتند اعتقاد نکته این به )»ره( امام

 .است »شهیدالجوردى« کند سرکوب را آنها

 ویژگیهایى چه با ایشان بود، چه »شهیدالجوردى« شخصیّتى هاى شاخصه :] سؤال[  

 براى بود؟ نگاهى نوع چه زندانى شخص به نگاهش پرداختند؟ مى زندانیان بازپرورى به

 دادند؟ انجام کارهایى چه زندانیان

 کس باهیچ که بود این »الجوردى شهید« اخالقى هاى شاخصه از » :] جوالیى[«  

 ناپذیرش سازش و مصمّم بسیار درکار، که بود مدیرانى رینت جدّى از و نداشت تعارف

 تسلّط همان به عنایت با شدند، اسالمى انقالب دادستان ایشان وقتى .کردند مى فعّالیّت

 خواسـت  کیفـر  تهیّـه  بـه  رو .داشـتند  موجود قوانین و دینى علوم بر که اى آگاهى و

 .شود صادر حکم او براى ات دادند مى دادگاه تحویل را زندانى فرد و نمودند مى

 این از بسیارى داشت، اعتقاد »شهیدالجوردى« که است این جالب بسیار نکته اما    

 تـالش  تمـامى  و شـوند  اعدام نباید است، شده صادر برایشان اعدام حکم که زندانیان

 .کرد مى هزینه آنان بازپرورى و بازسازى براى را خود
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 بعد .کنیم پیدا را »الجوردى« آقاى تا رفتیم مى شب نیمه دو ساعت هست یادم    من

 و اند نشسته آنها از تعدادى با یا منافقین از نفر یک با یا که دیدیم مى بند در را ایشان
 اصـالح  آنهـا  از بـسیارى  کـه  صمیمانه و پدرانه خیلى .هستند کردن صحبت حال در

 زندانیها براى همچنین ایشان .شد تصحیح لحاظ ]این[ از هم اخالقشان مبانى و شدند

 بـراى  سـاواک  کـه  را سـاختمانى  یـک  کـه  طـورى  بـه  بودنـد،  کـرده  اشـتغال  ایجـاد 

 زندانیان اشتغال براى محیطى »شهیدالجوردى« بود دیده تهیّه خود کادر خوشگذرانیهاى

 آن از دیگـر  اى طبقـه  .اسـت  »کچویى شهید« ساختمان االن که ساختمان همان .کرد

 زنـدانیان  بـراى  اعتقـادى  مـسایل  و بحـث  و درس به آن در تا شد هحسینیّ به تبدیل

 .بودند کرده بینى پیش موضوع این براى نیز را خاصّى هاى دوره یک .بپردازند

 شـهید  دیـدگاه  بـا  گـرفتیم  تحویـل  مـا  اویـن  زنـدان  عنـوان  با به که اى مخروبه    

 و شهر رجایى زندان ،اوین زندان آبادى و عمران تمام .است گلستان االن »الجوردى«
 و نجّـارى  خیّـاطى،  کارگـاه  آن درآمـد  ازمحـلّ  ،»کـشورى  شهید« مجتمع حصار، قزل

 این در »الجوردى اسداهللا« حاج خود حتّى و شد مى تأمین بود، شده ایجاد که آهنگرى

 .کرد مى جابجا را خاکها و نشست مى کامیون پشت زندان در عمرانى کارهاى نوع

 بود؟ مواجه زندان در مشکالتى چه با »دىشهیدالجور:]« سؤال[

 دستگیر را اینها وقتى که بود این بودند مواجه ایشان که مشکالتى »:] جوالیى[«  

 را خود کردند مى شروع سریعا و بودند هایى خانواده به وابسته آنها از تعدادى کردند، مى
 ولى .شدند مى »الجوردى« آقاى خود دامن به دست یا و آن و این به کردن منتسب

 عـدم  با وقتى که است طبیعى .کردند نمى مسائل این به توجّه »الجوردى« آقاى خود

 به و ها توصیه تأثیرگذارى عدم به اصطالح به و شدند مى مواجه »شهیدالجوردى« توجّه

 آنقـدر  هـست  یادم که طورى به سازى دشمن ایشان براى .کنند کم را کیفرش اینکه

 بودنـد  کرده بدگویى و جوسازى »الجوردى شهید« دادستانى از )ره(امام حضرت نزد

   و مسئولیّت یک یا و بود آنان هاى دشمنى عمق دهنده نشان که
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 تماس در )ره» ( امام« حضرت با دائم طور به مقطع آن در که واالمقامى شخصیّت

 شـهید  بـا  را بـدى  برخـوردى  و بـود  بـسته  »الجـوردى  شـهید « روى به را در .بود

 .داشت »جوردىال«

 کار هم آنها بودند،روى فرستاده آنجا پاسدارى براى که گروهى بگوییم باید حتّى    

 نوشـته  را بـدى  مطالـب  آسایـشگاهها  درون در که هست یادم خودم حتّى و بود شده

 روزى یک .کردند منتقل »بهشتى شهید« و »الجوردى« آقاى به مسأله این که بودند

 تـشریف  هـم  رهبـرى  معظّـم  مقام که رفتیم انقالب شوراى به »قدیریان« آقاى و من

 یـک  اینهـا  کـه  کردیم مطرح را مطالبى و آمدند هم آنموقع سپاه کلّ فرمانده .داشتند

 فرمودند امر »بهشتى شهید« همانجا که دارند انقالب دادستانى در را حرکتهایى همچنین

 آن بـه  اویـن  کـه  بـود  دّتىمـ  و ببرند آنجا از را آقایان این که »الجوردى« آقاى به

 هـر  که شد مى اداره نفر7   8با   داشتند، منافقین که انفجارهایى و ترور آن و موفّقیّت

 بیدار و کنیم بررسى را زندان زوایاى تمام صبح تا سرشب از که بودیم مأمور ما کدام

 کـه  بـود  شده محقّق »الجوردى« براى شب یک .برسد بعدى نفر به نوبت تا باشیم

 »الجوردى شهید.« دارند را گروه یک آزادسازى و اوین زندان به حمله قصد فقینمنا

 بـا  لـذا  بـدانیم  آنـان  بـا  برخـورد  براى را )ره» (امام« حضرت نظر باید که فرمودند

 آنهـارا  که فرمودند »امام« و رفتند »امام« حضرت خدمت »گیالنى« اللّه آیت حضرت

 وقت یک اگر که بودند آماده و آمدند راحت خیال با »الجوردى« آقاى که کنید اعدام

 .بدهند را الزم دستورات آن کردند حمله آنها

 و دادسـتانى  مجموعـه  راه سر اندازیهاى سنگ و ها مخالفت چه زمان آن :] سؤال[  
 بود؟ »الجوردى شهید« بخصوص

 .بـود  بسته »الجوردى« براى را راه که بود مخالفتهایى و نگرشها »:] جوالیى[«  

 روز یک .بود کرده ناراحت را ها خیلى مؤثّر اقدامات این و سنگینى این به کار وبخ

   »امام« حضرت خدمت رویم مى داریم »الجوردى« آقاى با گفت و آمد »امانى« آقاى
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 یک گفتند »الجوردى« آقاى به »امانى« آقاى .بدهیم توضیح ایشان براى را قضیّه تا

 حـضرت  بـراى  را مطلبـى  یـک  زیبایى خطّ یک با وردىالج آقاى .بنویسید را مطلبى

 آن از بعـد  بالفاصـله  .ببرند »امام« براى که »امانى« آقاى به دادند و نوشتند »امام«

 دیدارشان به بروید که فرمودند امر »امام« حضرت گفتند و آمدند »امانى« آقاى حاج

 .گفتند »امام« حضرت به را نظراتشان و رفتند »الجوردى« آقاى و

 حضرت نظر و دیدگاه ببینیم که بودیم منتظر ما برگشتند »الجوردى« آقاى وقتى    

 کردم عرض »امام« به را دیدگاههایم و مطالب که فرمودند ایشان .باشد مى چه »امام«

  .هستم شما مقلّد من آقا که گفتم »امام« به فقط و

 بـه  امّـا  شناسید، مى که سىک عنوان به بود، نفاق و کفر با مبارزه به دیدگاه این    

 بفرمایید من به مقلّد یک عنوان به و هستیم شما مقلّد که کسى و ورهبر مرجع عنوان

 واقعا و دهم مى انجام را این بمیرى، تا تیزى این به بزن را ات پیشانى ،»الجوردى« که

 .داشت اعتقاد آن  به هم

 کـه  نبـود  معلـوم  »جـوردى ال« آقـاى  از غیـر  نبود اگر گیرم مى شاهد را خدا و    

 .رسید مى کجا به انقالب سرنوشت

 درک را او کارهـاى  نـوع  »الجـوردى  شـهید « ،»بهـشتى « و »قدوسى« شهیدان    

 که بود وزیرى نخست انفجار به راجع »الجوردى شهید« هاى ناراحتى از یکى .کردند مى

 زندان در را هاآن از بعضى زیرا .دانست مى مرتد را جریان آن عوامل از بعضى ایشان

 چـه  گـروه  این با زندان در شما آقا حاج کردم سؤال ایشان از .بودند شناخته خوب

 ایـن  بفهمـانیم  آنها به تا نگرفتیم غذا ماه سه دو حدود فرمودند کردید؟ مى رفتار طور

 .هستند نجس جماعت

 جدا آنها غذاى از را ما غذاى که رسید نتیجه این به ساواک اقدام، این از بعد    

 طنـاب  یـک  روى را لباسـهایمان  زنـدان  در گفـت  مـى  »الجـوردى  شـهید « حتّى .کند

   التقاطیون از مذهبى هاى بچّه حساب که بفهمانیم ساواک به تا انداختیم نمى
  
  
  



359  

  
 .جداست

 یا و کنند بررسى و تحلیل را زمان آن قضایاى خواهند مى وقتى اى عدّه :] سؤال[  

 را مقطـع  آن اتّفاقـات  بازشـکافى  قـصد  انـد  بوده وادثح متن در خود که کسانى حتّى
 کرد؟ استعفا انقالب دادستانى از »الجوردى«شهید که کنند مى مطرح را نکته این .دارند

 نشدن خسته و مبارزات در سابقه آن با »الجوردى شهید« است؟ صحیح سخن این آیا

 چیست؟ قضیّه اصل باشد؟ داده استعفا که است ممکن

 از بعد دادستان معارفه و »الجوردى شهید« تودیع مراسم در .بله » :] جوالیى[«  

 آقـاى  فرمایـشات  .شـد  تـاریخى  کـه  افتاد جالبى اتّفاقات جلسه همان در حتّى ایشان،

 را شان ناراحتى موجبات که بود اقداماتى از ایشان مندیهاى گله و درددلها و »الجوردى«
 .بود ساخته فراهم

 و شدند نشین خانه دادستانى از بعد »الجوردى« آقاى که زمانى است این مهم امّا    
 ایشان که ندارد سابقه کس هیچ کردند شروع را خیّاطى کار شان خانه درزیرزمین رفتند،

  .باشند کرده سرمسؤولى پشت غیبتى

 را مـشکالتى  و آمدند دادستانى از نبودند، دادستانى در ایشان اینکه از بعد حتّى    
 کـه  مدّت این در .کند راهنماییشان ایشان تا گفتند مى »الجوردى« آقاى به دداشتن که

 اى سـخنرانى  نـه  و زدنـد  مى حرف کسى سر پشت نه نبودند، دادستانى در دیگر ایشان

 .داشتند

 سـازمان  مـسئولیّت  شـروع  و ازدادستانى رفتن فاصل حدّ در ایشان بار یک فقط    

 رفتن و »الجوردى شهید« با رابطه در و شتنددا ارک مسجد در سخنرانى یک زندانها

 ایـن  بـا  که اى مجموعه نبود، استعفا اهل »الجوردى« آقاى که بگویم باید دادستانى از

 نداشـتند،  را ایـشان  تحمّـل  توان و بودند مخالف »الجوردى شهید« کردن فعّالیّت نوع

 استعفا دادستانى از »الجوردى« آقاى .کردند برکنار دادستانى از را »الجوردى شهید«

 .شد برکنار نکرد،
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 به که بود صورت این به فشار و آوردند فشار ایشان اینکه از پس روز یک      یعنى

 بـا  ایـن  و نکن آزاد را این کن، آزاد را فرد این آقا که دادند مى دستور مرتّب ایشان

 کـه  بـود  ایـن  »الجـوردى « آقـاى  دیدگاه .نداشت سازگارى » الجوردى«شهید اخالق

 را حکومـت  و مملکـت  این هاى پایه شما و ببندم را زندانها این در سال10بگذارید  
 گـویم  مـى  و کـنم  مـى  باز را زندانها در سال10این   از پس خودم من کنید، مستحکم

 اشخاصى از یکى اما .روند مى زندان از شده اصالح آنها باشید مطمئن بروید و بیایید

 ظلـم  مملکـت  این به هم خیلى و باشد مى هم مریض و هست مه هنوز متأسّفانه که

 .بردارند ازدادستانى را ایشان تا آورد مى فشار » الجوردى«شهید بر مرتّب کرده،

 عمیقـى  شناخت به توجّه با »الجوردى شهید« که داشتند هراس این از آیا:] سؤال[

 و تاکتیکهایى چه از ستفادها با کند، افشا را نفاق جریان بتواند داشت، نفاق ازجریان که
 آوردند؟ مى فشار دادستانى مجموعه به روشهایى چه

 بـود  شده آشنا ازنزدیک اینها با زندان در چون »الجوردى شهید»:] « جوالیى[«  

 از اینها و داشت زمان آن جریانهاى کلیّه به کاملى احاطه یعنى داشت، را بصیرت این

 .ترسـیدند  مى »الجوردى« از .بودند کشیده ار »الجوردى« شهادت نقشه زندان همان

 یـک  کـدام  و منـافق  اینها از یک کدام دانم مى من که گفت مى »الجوردى« آقاى زیرا

 را انقـالب  دادسـتانى  مسئولیّت »الجوردى« آقاى وقتى مبنا همین بر و هستند التقاطى
 علیه بر واقع خالف و منفى گزارشهاى و رفتند مى مرتّب جریانها همان داشتند، برعهده

 را اسـالمى  و غیرانـسانى  کارهـاى  چـه  زندان در »الجوردى« آقاى که دادند مى ایشان
 از آمدنـد  هم زندانها سازمان به ایشان وقتى حتّى حرفها، قبیل این از و دهد مى انجام

 .داشت وجود ایشان علیه فشارها و تحرّکات قبیل این

 کـه  را اى ساختگى گزارشهاى و شارهاف این از اى نمونه است ممکن اگر:] سؤال[  

 کنید؟ بیان بودند، کرده طرّاحى »الجوردى شهید« و دادستانى مجموعه علیه

   قضایى دستگاه معمار»بهشتى شهید« پیش منافق، زندانى یک درِ ما »:] جوالیى[«  
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 را انگشتانش اوین زندان در پسرم دیدم رفتم من که بود گفته و رفته اسالمى حکومت

 شـهید .« بودنـد  کـشیده  را ناخنهـایش  .بـود  سـیاه  همه داد، نشان شیشه پشت از که

 آقـاى  و اسـت  قرار چه از قضیّه که بودند گرفته تماس »الجوردى« آقاى با »بهشتى

 اوین درزندان را محلّى تا دستوردادند بعد است دروغ که بودند گفته هم »الجوردى«

 خـود  و زنـدانى  مـادرِ  و »الجوردى« و »کچویى« و »بهشتى« آقاى و دیدند تدارک

 گفـت  منـافق  زنـدانى  آن بـه  »الجـوردى « شـهید  و آمدنـد  دیگـر  عدّه یک و زندانى

 .است شده کشیده ناخنهایش که انگشتانى آن کو .بده نشان مادرت به را دستهایت

 بوده دروغى بحث این واقعا نه که دیدند همه بعد و کردند مى جوسازى اینجورى    

 .بودند رحم دل که کسانى نزد رفتند مى ترفندها این با .است نبوده پیش یىجوساز و

 را داشـتند  »بهـشتى  شـهید « ،»قدّوسـى  شهید« ،»الجوردى شهید« که سیاسى شمّ آن
 کـه  بـودیم  ایـستاده  محوّطه در روز یک نهایتا تا کردند مى جوسازى قدر آن .نداشتند

 بـرویم  گفتنـد  کجـا؟  آقا حاج گفتم من .برویم بیا گفت من به »الجوردى« آقا حاج

 تحمّـل  جـورى  یـک  حـاال  آقـا  حـاج  گفتم .کنم تمام را کار و قضایى عالى شوراى

 و رفتیم قضایى عالى شوراى هم اتّفاق به .برویم فرمودند، بشود انجام کار که بفرمایید
 صـریح  خیلى را دیدگاههایشان »الجوردى« آقاى بزرگوار وشهید داشتند تشریف آقایان

 بعـد  .اسـت  ایـن  اسالمى حکومت استقرار و نگهدارى راه و هستم این من . فتندگ

 .شدند منصوب ایشان از بعد البتّه که بودند هم آقایانى همانجا

 دادسـتان  حکـم  کـه  بود بعدازظهر یا ظهر حدود .آمدیم دادستانى به و برگشتیم    

 جهت را جدید حکم از رونوشتى تنها »الجوردى« آقاى از تشکّر بدون و آمد جدید

 کـرده  امـضا  را آن پـاى  عالى شوراى آقایان از تن پنج و فرستادند دادستانى به اطّالع

 .بودند

 خسته را »الجوردى شهید« تا شد باعث فشارآوردنها و برخوردها همین:] سؤال[  

  کنند؟

   دیدگاههایشان ایشان و بکند کار نگذاشتند نشد، خسته »الجوردى»:]« جوالیى[«  
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 اسـتعفایى  هیچ نباشد دادستانى در دیگر او که گرفتند تصمیم هم آقایان و فرمودند را

 کـه  گرفتنـد  تصمیم موقع آن قضایى عالى شوراى آقایان و نداد »الجوردى« آقاى هم

 .نمایند منصوب را دیگرى و بردارند را »الجوردى« آقاى

 آمد؟ پیش مرصاد قضیّه که هم بعد و:] سؤال[  

 برخـورد  تـر  راحـت  مقـدار  یک منافقین با تا شد سعى اقدام این با»:] یىجوال[«  

 .شود

 نگه خواستند مى که را آنهایى و کنند آزاد خواستند مى که را آنهایى چه یعنى:] سؤال[

 دارند؟

 )ره» (امام«حضرت حکم با که آمد پیش مرصاد قضیّه هم بعد بله، »:]  جوالیى[«

 یـک  آن خـود  کـه  کردنـد  خنثـى  را مرصاد لیّاتعم و دادند هم دست به دست همه

 دست کار که بود این از گرفته نشأت اینها همه که بود حکومت براى مفصّلى ماجراى

 .نبود کاردان

 زندانها؟ سازمان تصدّى زمان تا کرد پیدا ادامه فشارها این و ]:سؤال[  

 »الجـوردى « آقـاى  بـه  بـود  همینطـور  هـم  زندانها سازمان درباره »:] جوالیى[«  

 فرمودند من به بعد چندى ایشان .کردند مى اذیّتشان و آوردند مى وارد زیادى فشارهاى

 پیـشنهاد  هـم  خـودم  و بگذارد من جاى به را فالنى که بگو »یزدى« اهللا آیت به برو

 خـدمت  هـم  ما .کند انتخاب مسأله این براى سازمان داخل از را آقا فالن که کنم مى

 گفتم اند؟ داده استعفا چرا »الجوردى« آقاى که فرمودند ایشان و یمرفت »یزدى« اهللا آیت

 پـیش  آمده که بود شما معاون تاکید این گفتم و اند نداده استعفا »الجوردى« آقاى که

 تـصمیم  که حاال اند فرموده »یزدى اللّه آیت« که گفت شما اززبان و »الجوردى« آقاى

 افتاده اتّفاقى چنین واقعا نه :گفتند »یزدى« ىآقا .بنویسید را آن پس دارید، استعفا به

 است؟

 فرمودند »یزدى اللّه آیت«گفت و آمد آقا این بودم نشسته من .آقا حاج بله گفتم    

   که بود گذشته ماجرا این از روز چهار تقریبا »الجوردى« آقاى .بنویسید را استعفایتان
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 آقـا  حـاج  کـه  کردنـد  مـى  پیگیـرى  تّـب مر آقـا  این بعد و بودند ننوشته را استعفایشان

 نـه  گفتند ایشان گفتم »یزدى« آقاى به را مسایل این که بعد .هستند منتظر »یزدى«

 .بنویسد استعفا »الجوردى« که نخواستم گاه هیچ من

 کارهـاى  اسـت،  میـز  چـپ  سـمت  بینیـد  مى شما که اى پوشه این فرمودند ایشان    

 آن داخـل  را »الجـوردى « آقـاى  نامـه  این و ارمگذ مى پوشه این در را اقدام غیرقابل

 .فرمودنـد  شما از تبعیّت به ولى .اند نداده استعفا هنوز ایشان آقا حاج گفتم .گذاشتم

 بـده  اسـتعفا  ایشان واالّ دادند استعفا .بدهند استعفا است فرموده شما مثل فقیهى چون

 .نبودند

 »الجوردى« آقاى زمان در انها،زند سازمان و دادستانى در را مسایل سرى این ما    

 و کند شرکت دربازجویى که داشت عالقه و آنجا آمد مى که کسى "مثال .دیدیم زیاد
 )ره» (امام« حضرت خدمت رفته و برگشت درجه هشتاد و صد بعد کرد مى شرکت

 .است زیاد بحثها این از کنند، مى شکنجه چگونه را زندانیان دانید نمى آقا که گفتند

 شـهید « بـه  »یـزدى « آقـاى  ازجانـب  اصـطالح  بـه  کـه  فـردى  آن آیـا  :] سؤال[  

 در حاکمیّـت  داخـل  در هـم  هنـوز  .بدهیـد  استعفا باید شما که بود گفته »الجوردى

 هست؟ کشور ادارى سیستم

 مهمّ خیلى جایگاههاى و خوب و قوى هم خیلى .دارند تشریف بله »:]  جوالیى[«

 آن بایـد  که آنهایى از بعضى که است طبیعى .ددارن اختیار در نیز را توجّهى قابل و

 .دارند را باالیى خیلى موقعیّتهاى االن رسیدند مى مجازات به موقع
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 » :بادامچیان  اسداهللا«    مصاحبه∗

 کردنـد  مى مخالفت نیز »الجوردى شهید« با که مبناست همین بر آیا:] ...سؤال[  

 جریان؟ دو بینش، دو تفکّر، دو درگیرى یعنى

 به خواهد مى که کسى این براى  ها»الجوردى« وجود ”اصال البتّه »:] بادامچیان[«  

 یا باشد داشته درآمد تومان میلیون سه ماهانه آقایان از بعضى مثل و برسد شهر شوراى

 یـا  و باشد داشته درآمد میلیون یک از بیش ماهانه و برسد ششم مجلس نمایندگى به

 را زمین هزارمتر چند زحمت بدون و بدهد زمین کاربرى تغییر یگرد جاهاى بعضى در
 داشته درآمد نامشروع پول تومان میلیارد چند ناقابل و کند تجارى به تبدیل ازمسکونى

 مـسأله  ایـن  .بکند برخوردى او با بتواند قانونى نظر از بتواند کسى اینکه بدون باشد،

 اینهـا  براى  ها»رجایى« مزاحمند، ناتجریا این براى  ها»الجوردى« که است مشخّص

 لـذا  و .مزاحمنـد  اینهـا  براى ها» بهشتى« مزاحمند اینها براى  ها»کچویى.« مزاحمند

 .دارد و داشته ادامه جریان دو این بین درگیریها این  همیشه

 مشخّص و دارد ادامه درگیرى این نتیجه در .داشت خواهد ادامه هم این از بعد    

 ظـاهر  در و دروغ به که کسانى این و پردازها دروغ دروغگوها، ذبین،کا این که است

 است معلوم .هستند دیگر جور یک باطن در امّا دهند، مى نشان نحوى به را خودشان

 عنـوان  بـه  »الجوردى« بنابراین .داشت خواهند و دارند و داشته دعوا صادقین با که

 .است همین .نیست مستثنى قاعده این از نیز انقالبى اصیل عنصر یک

 نیـز  مخالفت این و شود مى شهید »الجوردى« که بینید مى که شما حتّى فلذا [...]

 ها رسانه از بعضى حتّى و یابد مى ادامه رسند مى شهادت به »الجوردى« آقاى که زمانى

 .بدهند ایشان به خواهند نمى را شهادت صفت

 شهید »الجوردى« آقاى که قتىو است جانسوزى و مهمّ بسیار مسأله هم این بله    

 »نـژاد  وردى فریـدون « آقـاى  نظـر  زیر که ما اسالمى جمهورى خبرگزارى حتّى شود، مى

   رسید، قتل به »الجوردى« نویسد مى او است بوده سپاهى خودش که شهیدى برادر
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 .است شده شهید »الجوردى« بگویند نیستند حاضر حتّى » .الجوردى« قتل گوید مى

 خبر خواهد نمى کشورمان خبرگزارى حتّى و افتد مى اتّفاقى چنین چرا که کرد تدقّ باید

 مگـر  .بفرسـتد  خبرگزارى تلکس روى به »الجوردى شهید« عنوان با را »الجوردى«

 و بـودن  سپاهى سوابق مگر است نبوده نظام این مسئولین جزو »نژاد وردى« آقاى این
 و فکـر  با اینکه خاطر به تنها فکرى جریان این نه است؟ نداشته را بودن شهید برادر
  [...]خواند نمى هم با اهدافشان و نیست همراه »الجوردى« شهید روش

 به کردیم کار هم با »امام« از استقبال کمیته در آنکه از پس »الجوردى« آقاى    

 باید که گفتند و آوردند را ایشان مرتبه دو ولى .زندگیش دنبال بود رفته خودش قول

 بازرگـانى  وزیـر  عنـوان  به خواست مى را »الجوردى« آقاى »رجایى شهید.« کنى ارک

 وزیـر  عنـوان  بـه  ایـشان  بـود  قـرار  و بود شده مباحث تمامى هم تقریبا .کند معرّفى

 روز چنـد  »بهشتى« آقاى اما کرد، مى مخالفت »صدر بنى« البتّه .شوند معرّفى بازرگانى

 بیایید شما فرمودند »الجوردى« آقاى به بود وستاند از اى عدّه با که اى جلسه در بعد

 .بشوید انقالب دادستانى مسئول و

 ایـن  مثـل  کـه  دادنـد  ادامه چه، یعنى دادستانى و من گفت مى »الجوردى« آقاى    

 شـما  کـه  فرمودند ایشان به »بهشتى« آقاى .بشویم رژیم دو زندانى باید ما که است

 کـه  کردنـد  اثبـات  »الجـوردى  شـهید « براى شانای و کنید عمل تکلیف به خواهید مى

 آقـاى  اساس همین بر .بشوند انقالب دادستان که است این »الجوردى« آقاى تکلیف

 انقالب دادستانى به »بهشتى شهید« درخواست به و تکلیف به عمل براى »الجوردى«

 .ایـد  بوده درزندان چون شما که گفت مى »الجوردى شهید« به »بهشتى« آقاى .رفت

 خـداخواه  متـدیّن  انـسان  و دانـى  مـى  را رنجها و محرومیّتها شناسى، مى را زندانى روح

 بعـد  و خـورى  مـى  زنـدان  درد بـه  هـستى  قـاطع  اینکه عین در و محبّتى با و هستى

 ازهمـه  بهتـر  را نفـاق  جریـان  کـه  اسـت  علّـت  این به تو انتخاب در مسأله مهمترین

   گروهها این و است التقاطى گروههاى و اقنف جریان ما انقالب آینده مشکل شناسى، مى
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 خـطّ  در اسـالمى؛  جمهورى نظام براندازى و انفجار و سرکوب و مبارزه براى االن از

 جهـات  همـه  رعایـت  بـا  و برود تواند نمى تو مثل کسى هیچ و شوند مى آماده آمریکا

 براى را »وردىالج شهید« ،»بهشتى« آقاى ببینید .کند برخورد اینها با تقوا و عدالت

 .کند مى تأیید را او و خواهد مى را »الجوردى)« ره( امام .خواهد مى انقالبى دادستانى

 او خواستند مى »امام« آنچه هر که کسانى از یکى گفتند مى »خمینى احمد سیّد« آقاى

 .است »الجوردى« داد مى انجام

 شهید« ،)»ره(امام« تحضر که است مهمّى و تامّل توجّه، قابل بسیار مسأله این    

 علمیّـه،  حـوزه  مدّرسین مبارز، وروحانیّت بزرگان همه »احمدخمینى سیّد« آقا ،»بهشتى

 .خواهند مى را »الجوردى« همگى

 کنـد،  کـار  کـه  خواهنـد  نمى را »الجوردى« جریاناتى چه و کسانى چه اینکه امّا    

 .است »اردبیلى موسوى« آقاى ]نمونه براى[

 مخـالف  »الجـوردى  شـهید « کردن کار  با »اردبیلى موسوى« اىآق چرا:] سؤال[  

 بود؟

 فقیه فرد »اردبیلى موسوى« اهللا آیت .نبود قاطعى آدم ایشان چون »:] بادامچیان[«  

 موسوى« آقاى .خواند نمى »الجوردى« آقاى مشى ]به[ امّا .است خوبى و مسلّط و

 جالب بسیار .کرد مى مدارا »ىالجورد« آقاى با و است خوبى و متدّین آدم »اردبیلى

 آقـاى  کـه  گفـت  مـى  ایشان بودم، »اردبیلى موسوى« آقاى پیش من که روز یک است

 این گذاشتم نمى هم لحظه یک براى حتّى توانستم مى من اگر داند مى خدا »بادامچیان«

 .بماند دادستان »الجوردى« آقاى

 بتـوانم  اگر گفت مى که ودب رسیده اینجا به »اردبیلى موسوى« آقاى چرا:] سؤال[  

 باشد؟ انقالب دادستان هم لحظه یک براى »الجوردى« گذارم نمى

 ها عقیده و ها مشى و روشها در تفاوت خاطر به گفتم که همانطور»:] بادامچیان[«  

 .داشتند »الجوردى شهید« با خوبها که است مشکلى این البتّه .بود

   موسوى« آقاى از غیر به »الجوردى شهید« با دیگرى شخصیّتهاى آیا:] سؤال[  
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 نداشتند؟ اختالف »اردبیلى

 که بودند نیز »شهرى رى« آقاى همانند ازدوستان دیگر بعضى چرا»:] بادامچیان[«  

 در... [ آقاى اینکه خاطر به »شهرى رى« آقاى داشتند، اختالف »الجوردى« آقاى با

 مـسأله  سر بودند، اطّالعات ارتوز در دوستانشان بقیّه و ]است محذوف مصاحبه متن

 .[...]داشتند مشکل »الجوردى شهید« با اطّالعات

 اینگونـه  دربـاره  را برخوردى چه و نقشى چه قضایى عالى شوراى:] ... سؤال[  

 »الجوردى شهید« با برخوردشان .داشتند »الجوردى شهید« انتخاب بخصوص و مسایل

 بود؟ چگونه

 »الجوردى شهید« با "کامال قضایى عالى شوراى اىاعض از بعضى »:] بادامچیان[«  

 دیگرى گروه یک و بودند ایشان مخالف نیز آنها از وبعضى بودند موافق ایشان بودن و

 و خوب نیروهاى به شود مى مربوط مسایل این تمامى .بودند گروه دو این بینابین هم
 »الجوردى«  نآمد از انقالب اصیل جریان موازى گروههاى آن طرف آن از .مطمئن

  .کردند مى خطر احساس

 منافقین جریان »الجوردى شهید« آمدن از کردند مى خطر احساس که کسانى اوّل    

 مقاومت، ناپذیرى، سازش عدالت، تقوا، تدّین، و شناختند مى خوب را»الجوردى« که بود

 ههاىگرو.دانستند مى را شرع مطابق کردنش عمل دقیق و »امام« به ارادت و استوارى

 را »الجـوردى « همگـى  شـان  دسـته  و دار و آزادى نهـضت  ،»بازرگـان « کمونیـستى، 
 »الجـوردى « حـضور  مخـالف  خـودى  حزب جریان آن بر عالوه هم اینها شناختند، مى

 .ندارد همخوانى اینها مشى با »الجوردى شهید« مشى که است معلوم .بودند

 قبیـل  از هـا  التقـاطى  اشـتند، د مشکل »الجوردى« آمدن با که گروههایى دیگر از    

 توطئـه  کـه  »زاده قطب« مثل گرى توطئه گروههاى بودند  ها»پیمانى« دکتر  ها»میثمى«

   جایگاه چنین در »الجوردى شهید« بودن با نیز اینها .کردند ریزى پایه را »امام« ترور
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 .بودند مخالف حسّاسى

  .بودند مخالف »الجوردى«  تبازگش با نیز اشرار بقیّه و قاچاقچیان دزدها،    

 تقوا سوابق، ها، ویژگى خاصیّت، این با »الجوردى« آقاى که است روشن بنابراین    

 .دارد را چنینى این مخالفتهاى که است مشخّص اش گسترده و باز بینش و

 اینکه نظر از داشتند مخالفت »الجوردى« با اند خوبى آدمهاى که کسانى هم پس    

 همینطـور  هـم  مجلس نمایندگان در .نبودند ها برنامه و روشها و ها شیوه در عقیده هم

 .حضورش موافق عدّه یک و بودند او مخالف عدّه یک بود

 و منـافقین  و جاسوسـها  و منحرفهـا  و هـا  التقـاطى  و فاسـد  جریانـات  مسأله در    
 اگـر  شـود  نمـى  باشـند  »الجـوردى « آقـاى  بـا  مخـالف  بایـد  تیپهـا،  ایـن  و کمونیستها

 امام« اگر »خمینى امام« باشند، مخالف باید او با اینها است »الجوردى« ،»الجوردى«

 .مخالفند او با همگى اینها است »خمینى

 به اصالً اینها خیر داریم، اعتقاد »امام« به ما مدّتى براى که گویند مى هم دروغ    

 روشـن  همگـان  اىبـر  را مـسأله  این زمان، گذر که نداشتند اعتقادى انقالب و »امام«

 .ساخت

 بـه  »الجـوردى  شهید« که شد روشن مسأله این »بادامچیان« آقاى حاج:] سؤال[  

 احمـد  سـیّد « پشتیبانى با و) »ره(امام حضرت« نظر با و »بهشتى شهید« درخواست

 چه .دهند مى میدان او به و شوند مى منصوب انقالب دادستان عنوان به »خمینى آقاى

 کردند؟ کنار بر کار از را »الجوردى شهید« جریاناتى چه و کسانى

 موسـوى « آقـاى  پـیش  آمـد  ایـشان  ،»صـانعى  یوسف« شیخ آقاى»:] بادامچیان[«  

 قضائى عالى شوراى رئیس و دادستان یعنى .شدند هماهنگ هم با دو هر و »اردبیلى

 .بودند رسیده توافق به نباشد دیگر »الجوردى« آقاى که مسأله این سر

 در اخـتالف  خـاطر  بـه  تنهـا  »الجوردى« آقاى نبودن دیگر و رفتن نای:] سؤال[  

 بود؟ روش و بینش و عقیده
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 سابقه  نه»الجوردى« چون .بود مسأله همین خاطر به تنها بله، »:]  بادامچیان[«     

 کـسى  بـا  اینکه سابقه نه و داشت خالفى کار و گرفتن پول سابقه نه داشت، اختالس

 .است داشته اسالمى و ىغیرانسان برخورد

 کردن کار خودسرانه »الجوردى شهید« برکنارى دالیل از گویند مى اى عدّه:] سؤال[  

 است؟ بوده ایشان

 نکـرده  اجـرا  را تعزیـرى  حکـم  هـیچ  خودش »الجوردى« آقاى »:] بادامچیان[«  

 مثل شرعى حاکم داده انجام چه هر .است داده انجام را شرع حاکم حکم او .است

 اند داده حکم ندارد شک تقوایشان در کسى هیچ که »گیالنى محمّدى اهللا آیت« تحضر

 .است کرده اجرا »الجوردى« و

 نکـرده  اعـدام  را کـس  هـیچ  او .است نکرده اجتهاد خودش گاه هیچ »الجوردى«  

 .است کرده اجرا هم او و است داده حکم قاضى .شرع حاکم حکم به مگر است

 بـسیار  انقـالب  دادستانى از »الجوردى شهید« برکنارى »انبادامچی« دکتر:] سؤال[  

 بـه  مستقیم نامه کنند برکنار مسئولیّت از را ایشان خواهند مى وقتى حتّى .است جالب

 نامى ذکر حتّى اینکه بدون ایشان براى را حکم از رونوشتى یک بلکه .دهند نمى ایشان

 حکـم  ترتیـب  ایـن  به چرا دهند ىم انجام بگیرد صورت ایشان فعّالیّتهاى از تقدیرى و

 کردند؟ صادر را »الجوردى« آقاى برکنارى

 االسالم حجت دارد جالبى خاطره یک »الجوردى« آقاى برکنارى این»:] بادامچیان[«  

 مـن  کنـار  و آمدنـد  مجلس به بودم مجلس در من که موقع آن »رازینى« والمسلمین

 تـصمیم  »اردبیلـى  موسـوى « و »صـانعى « آقـاى  ،»بادامچیـان « آقاى گفتند و نشستند

 آقـاى  جایگزین را من که دارند قصد و کنند جابجا را »الجوردى« آقاى که اند گرفته

 گفـتم  .داریـد  قبـول  را من که شما گفت من به »رازینى« آقاى .بکنند »الجوردى«

 »الجـوردى « آقاى به خودم من که داد ادامه »رازینى« آقاى .باشیم نداشته قبول چرا

   او به دیگر پست یک رفت آنجا از »الجوردى« آقاى وقتى دارند قصد و ارمد ارادت
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  .کند مى رد را شود مى پیشنهاد او به که پستى هر »الجوردى«ولى بدهند

 .کنید نمى قبول را پستى هیچ شما که است بد این که گوییم مى او به مرتّب ما    

 را عنـوان  یک و بیا حاال اى بوده البانق دادستان .هستى »الجوردى« شما اینکه براى
 اما بدهى، انجام کارى حتما که نیست الزم کن، قبول را دادستانى معاونت "مثال بپذیر،

 آقاى به من .رود نمى زیربار »الجوردى« آقاى ولى باشید داشته را معاونت یک عنوان

 اهل او زیرا نپذیرد را حرفها این »الجوردى« آقاى که است معلوم که گفتم »رازینى«

 را زندان برو »الجوردى« آقاى بگویید و بدهید کار او به .است کردن کار و فعّالیّت
 چـه  کـه  کند نمى فرقى هیچ او براى .داد خواهد انجام قطعا را کار این او کن، تمیز

 :گفت »رازینى« آقاى .نیست تشریفات اهل »الجوردى« آقاى .باشد داشته مسئولیّتى

 که ام آمده شما پیش امروز من منتهى است گفته را مباحث همین مه »الجوردى« خود

 و است مند عالقه خیلى شما به »الجوردى« آقاى چون .کنید حل شما را مشکل این
 .پذیرد مى را حرفتان بگویید او به شما اگر

 برکنار کار از » الجوردى«شهید اینکه از قبل مقطع آن در »رازینى« آقاى:] سؤال[  

 دادسـتان  ایـشان  »الجـوردى  شـهید « رفـتن  با بود قرار که داشتند مسئولیّتى چه شود،

 بشوند؟ انقالب

 انقـالب  دادستان شرع حکّام و معاونین همین جزو »رازینى« آقاى»:] بادامچیان[«  

 .بود

 »الجـوردى « بـه  روم مـى  مـن  و نـدارد  مشکلى که گفتم »رازینى« آقاى به من    

 به رفتم .کرد نخواهد قبول او و ندارد اى ایدهف که دانم مى امّا .گویم مى

 بـد  گویند مى و اند خواسته را من اینها بله که گفت و خندید او .گفتم »الجوردى« 

 داشـتن  پـست  که گفتم »صانعى« آقاى به باشید، نداشته پست آنجا در شما که است

 کـه  ودبـش  ایـن  ام شـرعى  وظیفه اگر من .نیستم گرفتن پست دنبال که من چه؟ یعنى

 .داد خواهم انجام را کار این افتخار نهایت با بشوم شما اتاق آبدارچى
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 » .آجودانى«ژنرال مثل شود مى دهیداین مى پیشنهاد من به شما که پستهایى این       اما

 »آجـودانى  ژنـرال « همـین  هم مبارزاتم علل از یکى .جنگیدم »شاه« با عمر یک من

 :گفتم او به .بشوم »آجودان ژنرال« خواهم نمى که من .است بوده افراد فراوان بودن

 از بعـد  پـست  و عنـوان  تـرین  طـوالنى  گفت اند، داده پیشنهاد تو به را پستى چه مگر

 اسـالمى  انقـالب  کـلّ  دادستان معاون بشو و بیا گویند مى من به اینها .انقالب پیروزى

 .اسـالمى  جمهـورى  دگاههـاى دا از صادره احکام اجراى حسن بر نظارت امر در ایران

 .پیشنهادى پست ترین طوالنى هم این گفت مى و خندید مى

 قبـول  تشریفاتى پستهاى این از که من گفتم گفتند، من به وقتى گفت »الجوردى«  

 و نداریـد  قبـول  را مـن  احکـام  شـما  .بودم دادستان خودم که من ثانى در .کنم نمى
 صـادره  احکـام  بـر  نظـارت  بروم من گویید مى شما حاال .داریم نظر و سلیقه اختالف

 »آجودانى ژنرال« همان از اینها کنید مى شما که بحثهایى این باألخره و بکنم دادگاهها

 کارهـاى  دنبـال  روم مـى  نباشـد  کارى کنم مى وظیفه انجام باشد کارى واقعا اگر .است

 اتّفاقـا  نه گفتم .است شما براى کمى پست این بله که گفتند جماعت این بعد دیگر،

 کلمه یک و دارد را عنوان این بیشتر من از که هست یکى البتّه .است طوالنى خیلى

 مقـام  قـائم  یک من اگر .مقام قائم که گفتم کسى، چه که گفتند .دارد من از بیشتر

 بـر  نظارت امر در انقالب کلّ دادستان معاون مقام قائم شود مى او بگذارم خودم براى

 روحیّـه  ایـن  .ایـران  اسالمى جمهورى دادگاههاى سوى از درهصا احکام اجراى حسن

  هـا، »اردبیلـى  موسـوى «  ها،»صانعى« که بینید مى شما بنابراین پس است »الجوردى«

 .آورند مى کار براى را  ها»الجوردى«  ها،»بهشتى.« گذارند مى کنار را  ها»الجوردى«

 آقـاى  اقـدامات  از افشـفّ  و صـریح  طور به که نبود کسى مقطع آن در:] سؤال[  

 بایستد؟ مخالفتها این مقابل در و بکند پشتیبانى و حمایت »الجوردى«

 !] ؟.[نبود پشتیبانى جاى زمان آن در »:] بادامچیان[«  

   بودند، »منتظرى«آقاى بیت بر سوار که او باند و »هاشمى مهدى« جریان:] سؤال[  
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 داشتند؟ وقت انقالب انىدادست به نسبت وى گیریهاى موضع در نقشى چه

 باندش و »هاشمى مهدى« که است جدایى بحث یک خودش این»:] بادامچیان[«  

 نتیجـه  در .مـسایل  ایـن  بـه  زدنـد  مـى  دامن و داشتند مشتشان در را »منتظرى« آقاى

 دو و دوتفکّـر  ایـن  یعنى بسازد، »الجوردى« با تواند نمى »منتظرى« آقاى که یابید مى

 توان نمى هرگز را دیدگاه دو این است مشخّص و است دیدگاه دو و روش دو مشى،

 یکـى  هـم  بـا  عقایدشان و روشها و مشى و افکار و دیدگاهها زیرا .کرد یکى هم با

 .دارند را خود مسیر کدام هر و نیست

 داشـتند  کـه  بـاالیى  بـصیرت  و بینش با »الجوردى« آقاى که است این واقعیّت    

 بینیم مى که مبناست همین بر و بود شناخته خوبى به را افقمن و التقاطى افکار تمامى

 بـراى  را تحلیلهـا  تمـامى  نیـز  آنجا در و کند مى مطرح را مباحثى چه اش وصیّتنامه در

 .کرد تمام همگان بر را  حجّت و است گفته آقایان

 کنند؟ کار »الجوردى شهید« با توانستند نمى جریانات و افراد این چرا :] سؤال[  

 مردمـى  و اسـالمى  نظام یک در که زمانى تا که است این علّتش»:] بادامچیان[«  

 روزى آن مثال فرض بر .بکند کار تواند نمى نظام .نگردد معلوم مشخّص، عناصر چهره

 کـه  دانـستند  مـى  همـه  گرفت قرار )ره(امام کنار در و آمد پاریس در »زاده قطب« که

 کـرد  تبلیغ و آمد فورى هم استکبار .نیست باشد »امام« خطّ اینکه اهل »زاده قطب«

 او از روز هـر  و اسـت  »امام« نزدیکان از و است »امام« سخنگوى »زاده قطب« که

 .گذاشت سیما و صدا رأس در را او »امام« ایران به آمد او وقتى و گرفتند مصاحبه

 در یدبا »زاده قطب« امثال چهره اینکه هم و شوند خام ها خارجى هم که علّت این به

 .شود روشن مردم براى عمل عرصه

 قطب« هرگز مردم گرفت مى قرار کنار در و نداشت مسئولیّت »زاده قطب« اگر    

 »زاده قطـب « کـه  اوّل روز همان از .است اى جرثومه چه او که شناختند نمى را »زاده

   تیازام او از که خواستند مى و آوردند مى فشار او به ها چپى شد، سیما و صدا مسئول
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 بـر  آزاده هـر  درود کـه  دادند مى شعار و شدند جمع مردم اوضاع همین در و بگیرند

 و کردنـد  خارجه امور وزیر را او و آمدند اش دارودسته همین بعد »زاده قطب صادق«
 خواهند مى پاناما در را »شاه« اینکه همانند گفت مى دروغ چنان آن پست این در وى

 ریاسـت  کاندیـداى  چـون  گفـت  مى این براى را دروغ این لبتّها و بدهند تحویل ما به

 .کند جمع رأى خود براى دروغها این با خواست مى و بود شده جمهورى

 کـه  رفت پیش جایى تا و شد آشکار مردم براى اش چهره وقتى آدم همین حاال    

 وارد وقتى »صدر بنى« یا و ببرد بین از انفجار یک در را »امام« که کرد این به اقدام

 شعار متخصّص ظاهرا چهره یک .بکند مقابله او با توانست مى کسى چه شود مى عرصه

 است همدان در »صدر بنى اهللا آیت« همانند آبرو با روحانى یک فرزند که مبارزى .بده

 و دهـد  مـى  قـضایایى  چنین و مدارا و دموکراسى از دم .کند مى صحبت هم خوب و
 عناصر این منتهى .کند مى جذب خود سمت به را مردم شعارها این با که است روشن

 این روزى باألخره دانند مى اینکه براى هستند نگران ها«الجوردى« از دلشان که همیشه

 گیـر  بود نکرده فرار او اگر و کنند مى طرد را او مردم و شود مى آشکار دادنها فریب

 .بترسد  ها»الجوردى« از باید افتاد مى »الجوردى«

 و درگیریها که اینهاست .خط دو و جریان مسیر، روش، بینش، دو این بنابراین    
 خـط  یـک  بـشناسد،  را خـطّ  دو این باید ما ملّت اتفاقا و سازد مى را کردنها مخالفت

 خـطّ  خـط،  یک و  ها»مفتّح«  ها،»باهنر« ها،» رجایى«  ها،»بهشتى«  ها،»الجوردى«

 جریـان  و خـطّ  ایـن  ملّـت  هرگاه دلیلى، هر با حاال اصیل، جریان این با کننده مقابله

 در نه و است ناپذیر سازش خط، این که آورد آن به کامل ایمان و شناخت را اصیل

 انقالب پیروزى از پس نه و شده سست ها شکنجه آن بین در انقالب پیروزى از قبل

 ااینج در ونه داده نشان ضعف خود از روزگار آن در نه و است شده مست قدرت از
 و پول وثروت خود وبراى بکند سوءاستفاده که آمده نه و دهد مى نشان ضعف خود از

   داده پس امتحان مخلص ثابت قوى یاران که برسد این به ملّت اگر .کند کسب اعتبار
  
  
  
  
  



374  

 و نشد چنین این اگر .رود مى سعادت و خوشى و خوبى به رو مملکت کند، دنبال را
 فرهنگى، سیاسى، اقتصادى، مشکالت که بینید مى سرکار، مدندآ اینها از بعد که جریاناتى

 باید که رسند مى این به دوباره مردم و آید مى پدید دیگر مسایل از بسیارى و اجتماعى

 برکت از برسد ملّت که امیدواریم .کردند چنین که سالها آن همانند بکنند اندیشى چاره

 .بدهد ادامه ار »الجوردى« راه که همینجا به شهدایمان خون

 بعنـوان  ایـشان  انقـالب،  دادستانى از »الجوردى شهید« برکنارى از بعد :] سؤال[  

 دادسـتانى  در که جریانى همان کنیم مى مشاهده .شدند منصوب زندانها سازمانها مسئول

 هـم  زندانها در ایشان کردن کار شیوه با داشتند، مخالفت »الجوردى شهید« با انقالب

 ایـشان  کردن خسته در سعى مختلف هاى شیوه به جستن تمسّک با و کنند مى مخالفت

 کـه  بـود  شـده  برقـرار  زنـدانیان  و »الجوردى شهید« بین ارتباطى چه مگر .نمایند مى

 بودند؟ کرده خطر احساس مسئله این از ها بعضى

 موجب خودیها در روش و دیدگاه و تفکّر این گفتم که همانطور»:] بادامچیان[«  

 .تضادّند در او با خودیها غیر و باشند داشته اختالف او با هک شود مى

 قـصد  .شـد  مـى  معرّفـى  بازرگانى وزیر وبعنوان شد نمى دادستان »الجوردى« اگر    

 .کند پیاده را بازرگانى اسالمى، فقه برمبناى تا داشت

 خطـر  بـه  منافعـشان  که آدمهایى این همه .کردند مى دعوا او با سودپرستها همه    

 اسـتفاده  بازرگـانى  از خواسـتند  مـى  کـسانیکه  آنهـا  همه کردند، مى برخورد او با افتاد مى

 همـه  کـرد؟  مـى  حمایت او از کسى چه .کردند مى برخورد او با هم آنها [...]کنند

 نه بشوند، مند بهره همه اسالمى اقتصاد سایه در خواهند مى که خواهى خدا سالم آدمهاى

 هم آنجا در مفرط، فقر طرف یک در و بیاید پدید کاثرت قطبهاى طرف یک در اینکه

 هاى توده و موافق گروه  یک و کرد مى پیدا مخالف گروه یک »الجوردى« که بینید مى

 یعنـى  .اسـت  محبـوب  محبـوب  مـردم  بـین  در »الجوردى.« بودند مى او موافق مردم

   پدر »ىثقف اهللا آیت« مرحوم ختم مجلس در آید مى یادم که بود محبوب آنچنان
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 آقـاى  ایـن  .بـود  ازجمعیّـت  پر ها صحن همه بود »امام« مسجد در که »امام« همسر

 و آیـد  مـى  هم جا هر آید مى دارد نفر یک دیدیم بعد بود، ایستاده آنجا هم »ابطحى«
 .فرستند مى صلوات برایش مردمى جمعیّت شود مى رد که هرجا از بینیم مى شود مى رد

 گفـتم  فرسـتند،  مى صلوات برایش مردم که است کسى چه نای گفت من به »ابطحى«

 که هایى گیوه همان با »الجوردى« دیدیم دفعه یک .است کسى چه ببینیم باید دانم نمى

 صـلوات  بـرایش  و بیننـد  مـى  را او ملّـت  آیـد  مـى  جـا  هر .است آمده داشت بدست

 مـردم  هـاى  هتـود  نیـست،  دادستان دیگر و است شده عزل کار از که وقتى فرستند، مى

 »الجوردى« براى گفت من به تعجّب با »ابطحى« آقاى بعد فرستند، مى صلوات برایش

 »الجـوردى .« دارنـد  قبـول  را خودشـان  خدمتگزار مردم بله گفتم فرستند؟ مى صلوات

 .دارند قبول را او هم مردم و است مردم این و اسالم خدا، خدمتگزار

 دیگر گروه و بودند موافق »الجوردى« اگونگون عناصر دادستانى سطح در ببینید    

 کردنـد  مى کارشکنى او علیه بود، ترتیب همین به هم زندان سطح در .داشتند برخورد

 زنـدانیان  ببینیـد  کنیـد  تحقیـق  و برویـد  »الجوردى« عملکرد مورد زندان در شما ولى

 نظـر  از اسـت  اسـالمى  زندانبان نمونه بهترین »الجوردى.« داشتند عالقه او به چقدر

 به کج نگاه یک »الجوردى« واقعا .سالمت تواضع، صمیمیّت، محبّت، قاطعیّت، قدرت

  .[...]زدند مى نیز تهمت او به البتّه .است نکرده اى زندانى هیچ
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 » :قدیریان احمد حاج«    مصاحبه∗

 »جوردىال شهید« با ارتباطتان و آشنایى نحوه از قدرى بحث شروع براى:] سؤال[  

 بفرمایید؟

 سال15حدود   از .برمیگردد قبل سال چهل به »الجوردى شهید« با من آشنایى    

 .بودیم هم با مبارزات ودر بوده آشنا ایشان با انقالب از قبل

 از کـه  بودنـد  کـرده  اذیّـت  زیرشکنجه را »الجوردى شهید« آنقدر هم زندان در    

 عجیبـى  اسـتقامت  و قدرت ولى .بود شده ناراحتى دچار چشم و فقرات ستون ناحیّه

 .باشد صبور و مقاوم آنقدر که داریم سراغ را کسى کمتر انقالب در ما یعنى .داشت

 بود؟ چه »الجوردى شهید« علیه فراوان هاى هجمه علّت »قدیریان« آقاى:] سؤال[

 از یکـى  مـن  کـه  اسـت  زیاد بزرگوار این مظلومیّت درباره مطالب »:] قدیریان[«  

 »منتظـرى « آقـاى  دیدار به دادستانى اعضاى با ما .کنم مى عرض را ایشان لومیّتهاىمظ

 هـادى .« شـدیم  وارد ایـشان  منـزل  بـه  .رفتـیم  بودنـد  رهبرى مقام قائم موقع آن که

 یـک  و »منتظرى« آقاى کنار بود نشسته آنجا معدوم »هاشمى مهدى« برادر »هاشمى

 و هـا  بچّـه  همـه  بـه  کـردن  حمله کرد عشرو مقدّمه بدون ایشان .بود هم دیگرى فرد
 .داشت اهانت بعضا و هجمه حالت که بود اى نحوه به هم اش حمله

 بعـضى  کـردیم،  مـى  اشـاره  ما نگفت چیز هیچ») الجوردى شهید(« بزرگوار این    

 »منتظرى« آقاى .نداد اجازه ایشان امّا .بشود بحثى یکى که کردند، مى اشاره ازدوستان

 مهـدى « تـأثیر  تحـت  کـه  بـود  مشخّص البتّه که کرد را تندیهایش و زد را حرفهایش

 »منتظرى« آقاى دیدار از وقتى ما .بود کرده صحبت آنطور و بود گرفته قرار »هاشمى

 و شـدند  دار مسأله همه ها بچّه .کرد دلجویى ها بچّه از خیلى »الجوردى شهید« آمدیم
 کند، مى برخورد طور این و است اممق قائم ایشان کنیم نمى کار ما گفتند .مشکل دچار

 .کنیم نمى کار ما
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 ایشان با »الجوردى« آقاى .شدند خبردار موضوع از »گیالنى« اهللا آیت حضرت     بعد

 )ره» ( امـام «خـدمت  و گذاشـتند  قـرار  قـضیّه  ایـن  از بعد روز دو و گرفتند تماس

 »امـام «رسـیدیم  »امـام « خـدمت  ») منتظـرى « آقـاى  دیدار از بعد روز2-3.( رسیدیم

 عـج » [(زمـان  امـام « یاران جزو شما که فرمودند ما به .کردند ما از گرمى استقبال

 محکم و قرص نباشید ناراحت کنید، مى کار]ص» [اکرم پیغمبر« براى شما .هستید)]

 روحیّـه  داشـتند،  »امـام « با که دیدار آن از بعد ها بچّه و کنید برخورد قوى .بایستید

 این .بودند گرفته ناراحتى حالت همه ها بچّه .شد دگرگون "اصال ها بچّه عوض .گرفتند

 بهترین به را کارها و شدند جدیدى روحیّه داراى ها بچّه .بود خوبى دیدار خیلى دیدار

 .دادند ادامه وجه

 چـه  با ایشان اینکه و ببیند قضایى امور در را »الجوردى« قاطعیّت توانستند نمى    

 قـوّه  روى »منتظـرى « آقـاى  فـشار  طبع به .کرد مى عمل کارها در تىقاطعیّ و قدرت

 .بود قضاییّه

 ») الجوردى(« وبرشهید نباشد ایشان روحیّه از متأثّر توانست نمى هم قضاییّه قوّه    

 کـه  گفتنـد  مـى  او بـه  و خواستندش مى بار یک هفته دو یکى هر .آوردند فشار خیلى

 .بگیرى آرام باید کارها به نسبت

 بـسیار  برخـورد  آنجـا  در بود خواسته را ایشان قضایى عالى شوراى که بار یک    

 مـن  گفـت  ایـشان  ولـى  .بدهـد  استعفا که خواستند ایشان از و کردند ایشان با تندى

 .کردند برکنار را ایشان و شد زده حکمى .کنید برکنار را من .دهم نمى استعفا

 بودند؟ قضایى ىعال شوراى در موقع آن کسانى چه:] سؤال[  

 و بـود  »اردبیلى موسوى« اهللا آیت رأسش در قضایى عالى شوراى »:] قدیریان[«  
 » .صانعى« آقاى ،»بجنوردى موسوى« آقاى هم اعضایش

 یعنـى  .اسـت  »منتظرى« فشار زیر قضایى عالى شوراى که بود مشخصّ "کامال    

 .شدیم مى متوجّه ما .بود طور این دقیقا
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 و شـد  زده حکمى لذا .بماند سرکار سیّد این گذارید مى چرا که آوردند مى فشار      
 بودم ایشان اجرایى معاون زمان آن که بنده به ایشان بعد و شد معرّفى »رازینى« آقاى

 گفتم .خانه برویم هم با و بردارم دارم کتاب تا چند من بیاور را ماشین که فرمودند

 جهـت  انقـالب  دادسـراى  کـه  زدنـد  هـم  رونوشت و زدند گرام تلفن گفت شد، چى

 .نبردند ایشان از اسمى "اصال برکنارى نامه در .اطّالع

 تـشکّر  یـا  بکنند برکنار خواهند مى را کسى یک وقتى که است طور این معمول    

 انقـالب  دادسـراى  نـه  اطّالع؛ جهت کس فالن که گویند مى نهایت در اینکه یا کنند مى

 .اطّالع جهت

 تـو  که بودند فرموده »الجوردى شهید« به خصوصى دیدار یک در »امام« بتّهال    

 محکـم  و قـرص  .گفتم من بگو دیدى سرراهت مانع که کجا هر بکن، را برخوردت

 نوشت »امام« براى هم اى نامه یک ایشان کارها این جریان در البتّه .بایست سرکارت

 آن وقـتش  به و باشد زود آن پخش براى االن کنم مى فکر و دارم را نامه آن من که

 و کند مى قضایى عالى شوراى که برخوردى با که نوشتند اى نامه .کنم مى منتشر را نامه
 آن نگران من و کرد کار توان نمى روند این با و گیرد مى الهام ازکجا که است مشخّص

 و بخـورد  مـا  بـه  معانـد  گروههـاى  توسّط مهلکى ضربه آینده سال چند در که هستم
 .آمد پیش مرصاد جریان که نکشید طول سال سه یا سال دو .شد همینجور

 اینکـه  بـا  ولـى  .داشـت  عجیبى پذیرى والیت »امام« به نسبت »الجوردى شهید«  

 مانـد،  مـى  گفت مى اگر که بگو من قول از برو که بودند فرموده را مطلب آن »امام«

 .نکرد خرج »امام« از ولى

 بود؟ صورت چه به گروهکها با »الجوردى شهید« برخورد :] سؤال[  

 شـهید .« بـود  حـسّاس  عجیـب  گروهکهـا  روى »الجـوردى « آقاى»:] قدیریان[«  

 و گروههـا  این از تعدادى که کرد متالشى را سازمان و گروه پنجاه حدود »الجوردى
   بود نهضت آزادى هم گروهکها این رأس در .داشتند ارتباط »منتظرى« بیت با سازمانها

  
  
  
  
  



379  

 شـما  کـه  سازمانهایى این همه غیرقانونى، صورت به البتّه .کند مى فعّالیّت هم االن که

 تحـت  را همـه  ...و وحـدت  تحکـیم  انقالب، مجاهدین سازمان مثل کنید مى مشاهده

 .است داده قرار سرپرستى

 .دارنـد  رخنه هم االن .بود کرده رخنه »منتظرى« آقاى منزل در آزادى نهضت    

 گروهکها با برخوردها از که بود »الجوردى« آقاى روى فشار لذا .ارندد آمد و رفت

 »الجوردى« آقاى برکنارى خصوص در »منتظرى« آقاى که اى لطمه لذا .بردارد دست

 آقـاى  کـه  بـود  همـان  مهـم  نکتـه  امّـا  .بـود  مهلکـى  و کـارى  ضـربه  زد، انقالب به

 .نکرد خرج »امام« از »الجوردى«

 بود؟ چه زندانها سازمان به ایشان رفتن ماجراى:] سؤال[  

 کردم دیدار ایشان با من شد، قضاییّه قوّه رئیس که »یزدى« آقاى» :] قدیریان[«  

 بـه  هم »امام« و بود این ماجرا گفتم .دادم توضیح »یزدى« آقاى براى را جریان و

 .کنى برخورد منافقین و سازمانها با گفتم من که بگو و برو که بود گفته ایشان

 هم »آقا احمد حاج« از را مسأله این .شد ناراحت و متأثّر خیلى »یزدى« آقاى    

 از بـرو  بود گفته ایشان به امّا دارد، صحّت موضوع این بله گفت هم ایشان و پرسید

 فـداى  مـن  گفت و کرد خرج خودش از .نکرد خرج »امام« از ولى .بگو من قول

  .بشوم »امام«

 »الجـوردى « آقاى با دیدارى یک من بشود اگر که دفرمودن »یزدى« آقاى بعد    

 مـشغول  خیّـاطى  کار به منزل در ایشان »الجوردى« آقاى منزل رفتم من .باشم داشته

 .بود

 او زور به .بکن دیدارى یک برو حاال گفتم .نه گفت .کردم صحبت ایشان با    

 سـازمان  سئولمـ  عنوان به را »الجوردى« آقاى ایشان و »یزدى« آقاى پیش بردیم را

 .کرد مى حمایت ایشان از »یزدى« آقاى هم مرتّب .کرد معرّفى زندانها

 بود؟ چه زندانها سازمان از »الجوردى شهید« رفتن علّت پس:] سؤال[  

   مظلومانه را »سیّد« خیلى باز هم ماجرا آن در دارد مفصّلى ماجراى»:] قدیریان[«  
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 .گذاشتند کنار

 بـا  گفتگـویى  یـک  در کـه  شـنیدم  مـن  رفت کنار زندان ولیّتمسئ از وقتى »سیّد«  

 را شـهادت  کـه  خواسـتم  خدا از .ندارد ارزشى برایم ام زندگى دیگر بود گفته دوستى
 .کند نصیبم

 شهید« از »یزدى« آقاى گفتید که حمایتى علیرغم که بود این ما سؤال:] سؤال[  

 شد؟ گذاشته کنار سازمان ریاست از ایشان چرا پس داشت، »الجوردى

 مـن  داشـتند  را زندانها سازمان مسئولیّت ایشان که زمان آن در البتّه»:] قدیریان[«  

 از یکى که شنیدم ولى .بودم مشغول دیگرى جاى در من .نبودم همکار ایشان با آنجا

 »یـزدى « آقـاى  قول از و بود رفته »الجوردى« آقاى دفتر به »یزدى« آقاى معاونین

 سـؤال  زیـر  زنـدانها  سـازمان  خیلى اینکه به توجّه با .بدهید ستعفاا شما که بود گفته

 استعفا شما که است بهتر هستیم، فشار تحت آقایان از بعضى ناحیّه از هم ما و است

 دارنـد  برمى کاغذ یک شنوند مى را خبر این »یزدى« آقاى قول از وقتى ایشان .بدهید

 آقاى خدمت من دهند، مى استعفا شانای اینکه از بعد نویسند مى خطّى دو استعفاى یک

 بدهـد؟  اسـتعفا  که بودید فرموده جنابعالى که کردم عرض ایشان به و رسیده »یزدى«

 .نگفتم باره این در چیز هیچ من .نه گفت

 بود؟ گفته »یزدى« آقاى قول از کسى چه:] سؤال[  

 »یزدى« قاىآ ازمعاونین یکى امّا!] ؟[است بهتر نگوییم را اسمشان»:] قدیریان[«  

 .است جمهور رئیس مشاورین از االن که بود

 زندان در منافقین با برخورد در »الجوردى شهید« عملکرد درباره قدرى:] سؤال[  

 بفرمایید؟

 مـن  .بـود  رفته زندان خودش که بود فردى یک »الجوردى« آقاى»:] قدیریان[«  

 زنـدان  در بـروم  االن گرا من .رفتم زندان خودم کنم مى صحبت شما با دارم االن که

   بیرون حالت انحراف از را زندانى که کنم عمل چطور دانم مى .کنم برخورد چطور بلدم
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 یـک  در خـودش  کـه  بـود  اینگونـه  زندانیها با برخوردش طریقه »سیّد« یعنى .بکشم

 یکـى  هـم  اى گوشه یک و نشست مى اوین زندان »کچویى شهید« حسینیّه از اى گوشه

 .کردند مى بحث هم با و اززندانیان

 این که داریم آزاد بحث برنامه امشب که داد مى اطّالع ها صبح »الجوردى« آقاى    

 اینجـا  مـن  گفـت  مـى  و نشـست  مى طرف یک سیّد .داشت عجیبى بازدهى آزاد بحث

 .هستید آزاد امشب ....بکنید اهانت من به اگر بزنید را حرفتان شما .نیستم دادستان

 هم ازمنافقین نفر یک .بزند را حرفش اینجا و بیاید کسى هر .داریم دآزا بحث امشب

 از »الجـوردى « شـهید  طـرف  آن از و کرد مى صحبت و گرفت مى قرار تریبون پشت

 از فـردا  داشـتیم  آزاد بحـث  صورت این با ما که شبى هر .داد مى پاسخ دیگر تریبون

 .بگوییم را هایمان ناگفته و لبمطا حاضریم ما گفتند مى نفر60نفر،  50وقت   اوّل صبح

 لـذا  .سـاخت  مـى  را زنـدانى  سیّد اوضاع آن در .داشت سازندگى سیّد .کردیم اشتباه

 و یـارانش  و »بهـشتى  دکتـر « مظلـوم  شـهید  شـهادت  در که همانطور منافقین سازمان
 صـیّاد  شـهید « و »سیّد« و گرفتند هدف آنطور »باهنر« و »رجایى« بزرگوار شهیدان

 صـیّاد « مثـل  مـا  االن بودنـد  نظـام  ابزارهـاى  اینها .بود کار پاى نظامى یک »شیرازى

 .داریم کم خیلى »شیرازى

 دارم اینجـا  مـن  را روزها آن هاى روزنامه )کردند ترور( زدند را سیّد که وقتى    

 !شد ترور اسالمى جمهورى جالّد .زدیم را جالّد .کردند غوغا

 ایشان ترور علّت پس نداشت، مسئولیّتى رترو زمان در »الجوردى شهید:]« سؤال[  

 بود؟ چه

 بودنشان و وجودشان که داریم نظام در شخصیّتهایى االن ما ببینید »:] قدیریان[«  

 .است سرمایه نظام براى

 .بود همینطور هم »الجوردى«  شهید 

 بود؟ چه »الجوردى شهید« علیه ها هجمه علت:] سؤال[  
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 .کردنـد  منحـرف  را افراد کردند کار بیرون گروهکها و ازمانهاس »:]  قدیریان[«     

 مـا  گفـت  مى و نشست مى گوشه یک »سیّد« وقتى .شناخت مى را اینها درون »سیّد«

 »الجوردى شهید« حرکت این .بگو بگویى خواهى مى چه هر بیا تو داریم، آزاد بحث

 طـورى  مابقى شدند اعدام که تعدادى آن از غیر منافقین سازمان از که بود اى گونه به

 شـهید  و رفتنـد  جبهـه  بـه  زنـدان  از آزادى از پس که شدند ساخته شهید این توسّط

 .شدند

 بود؟ او شناسى جریان سیّد، علیه هجمه علّت ترین اصلى:] سؤال[  

 با امروز را شد »الجوردى شهید« با که برخوردهایى آن از درصدى»:] قدیریان[«  

 دسـتگیر  را اخیـر  اغتشاشات متّهمین وقتى که بینیم مى تهران دادستان »مرتضوى« آقاى

 خود بعد .شوند مى شکنجه اینها که کنند مى جوسازى ...و مجلس در بیرون، در کرده

 نهضت اینها همه رأس در .اند نشده شکنجه که کنند مى مصاحبه آیند مى که بیرون آنها

 .است آزادى

 هم االن و کند مى کار دارد هم االن که است اى قانونى غیر گروه آزادى نهضت    

 در .کنـد  مـى  کـار  دارد بدنـه  در آزادى نهضت .است »یزدى ابراهیم« آقاى مسئولش

 اینهـا  .اسـت  مشخّص هم دستهایشان .کند مى کار دیگر درجاهاى .کند مى کار مجلس

 .برود پیش کارها خواهند نمى

 گفت »منتظرى« آقاى .کرد فتمخال مترو با آمد »منتظرى« آقاى موقع آن "مثال    

 بـه  آزادى نهـضت  همین کنند؟ درست مترو خواهند مى شده، درست چیزمان همه حاال

 هاشمى« اهللا آیت طرف آن از و داریم مترو به نیازى چه ما که بود آورده فشار دولت

 در اگرمترو ببینید شما .باشیم داشته مترو باید گفتند جمعه نماز در آمدند »رفسنجانى

 و میلیون سه دو شود مى ماشین قیمت بیفتد جا دیگر سال پنج دیگر دوسال ما ورکش
 .شود مى هم کمتر

 کـار  گذارنـد  نمـى  هم االن و برود پیش کار گذاشتند نمى که بودند دستهایى اینها    

 .برود پیش
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 هـاى  ازروزنامـه  بعـضى  »الجـوردى  شـهید « شهادت از بعد »قدیریان« آقاى ]:سؤال[

 چه علّت نیاوردند شهادت از هم اسمى و کردند عنوان قتل را منافقین ترور ینا داخلى

 بود؟

 فکر شما .دارد نظام مخالفین و معاندین جریان همان در ریشه اینها»:] قدیریان[«  

 یـا  نیـستند؟  االن هایـشان  بچّـه  انـد،  مـرده  یـا  انـد  کـرده  فـرار  کـه  سـاواکیهایى  کنیـد  مـى 

 کـه  را پـسر  گـرفتیم  مـى  را منـافقى  اگـر  مـا  رفتنـد؟  و دکردن فرار که طلبهایى سلطنت

 اینها گرفتیم؟ مى هم را مادرش و پدر باید گرفتیم؟ مى هم را خواهرش باید گرفتیم، مى

 رفتنـد،  تعدادى یک و شدند دربدر که اینها حاال .بود گذاشته اثر هایشان خانواده روى

 ودارنـد  هـستند  فرانـسه  در که ىمنافقین هستند عراق در که منافقینى کنید مى فکر شما

 اینهـا  داخلـى  عوامـل  کـه  دارید انتظار شما نیستند؟ داخل در عواملشان کنند مى زندگى

 آشـام  خـون  جـالّد  گویند مى طرف آن وقتى بگویند؟ چه »اسداهللا سیّد« آقا به نسبت

 .بگویند توانند نمى دیگرى چیز بگویند را همین باید بگویند؟ چه داخل در اینها اوین

 دارد مسئولیّتى که آقا فالن االن .کنند مى کار تشکیالتى االن اینها .هستند هم االن اینها

 است؟ انقالبى فردى چنین .است منافقین از عراق در برادرش

 اعـضاى  سـایر  از متـأثّر  اکثرشـان  امـا  باشد بین این در هم انقالبى است ممکن    

 .هستند خود خانواده

 راهروهـا  در کـه  زنـدانیهایى  رمـضان  ماه شبهاى بگویم، رهخاط یک پایان در من    

 مانـده  دقیقـه  ده )آوردند مى غذا برایشان سحر( خورده بند چشم همه و بودند نشسته

 آب که گفت مى آنها یکى یکى به آورد مى یخ آب پارچ خودش »حاجى« اذان به بود

 خواهید؟ مى خنک آب خواهید؟ مى یخ

 و آید مى اذان به دقیقه ده شب هر کسى چه بود گفته بازجویى در آنها از یکى    
 »الجـوردى « آقاى خود گفتیم مى ما که .دهد مى خنک آب و گردد مى همه بر و دور

 داشت؟ اثر چقدر مهربانى این دانید مى .است
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 آمده اوین زندان از بازدید براى خارجى و داخلى خبرنگار زیادى تعداد دیگر     یکبار

 شلوارش »سیّد« دیدم رفتم آید، مى صدایى دیدم بروم خواستم مى که شب آخر ،بودند

 کـه  کـارى  شـلوغ  روز یـک  از بعـد  هم آن .توالتهاست شستن مشغول و زده باال را

 از :گفـت  کنـى؟  مـى  کـار  چه »سیّد« گفتم .بود داده توضیح خبرنگاران براى یکسره

 گرفـت  را مـن  غـرور  کمـى  بـود  مـن  صـورت  به ها دوربین فالشهاى این خیلى صبح

 .بریزد غرور این خواهم مى

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



385  

 » :امانى محمّدعلى«    مصاحبه∗

 »الجوردى شهید« با شما آشنایى بفرمایید بحث ابتداى در »امانى« آقاى:] سؤال[  

 بود؟ زمانى چه از

 که دانستید ابلق و کردید لطف که عزیزان شما از کنم مى تشکّر "اوّال»:] امانى[«  

 »الجوردى« مظلوم شهید چون بزرگ مردى به ضعیف بنده یک طرف از ادبى عرض

 مـسئولیّت  گرفتم، »الجوردى شهید« از من که حکمهایى از یکى .[...]باشیم داشته

 اجرایـى  کارهـاى  بـا  ارتبـاط  در دیگـر  حکم در گرفتم63درسال   که بود اوین زندان

 اجرایى کارهاى با ارتباط در داشتم را توفیق این رحلهم دو در که بود انقالب دادسراى

 اطّالعـاتى  کارهـاى  بـا  ارتبـاط  در مرحله یک .کردیم مى وظیفه انجام انقالب دادسراى

 .داشتم را »الجوردى شهید« سیاسى معاونت هم بعد مرحله و بودیم دادسرا

 زندان و ندآورد وجود به وقت آن در که شرایطى به توجّه با63سال   آغاز در    

 زندان که بود من مسئولیّت زمان در .کردند واگذار زندانها سازمان به کلّى طور به را

 معاونت حکم »الجوردى شهید« آن از بعد و دادیم تحویل زندانها سازمان به را اوین

 برکنار انقالب دادستانى از ایشان که زمانى تا بودیم خدمتشان در که دادند را سیاسیشان

 .شد کنار بر هم معاونتهایشان کلیّه طبیعى طور به شدند برکنار ایشان که تىوق شدند

 بود؟ چه مرکز دادستانى از ایشان برکنارى ماجراى :] سؤال[  

 شخـصیّتى  یـک »الجوردى شهید«که کنم عرض شما خدمت » : ] […] امانى[«  

 شناختنش هک بود اى چهره یک و شد مى متحوّل کرد مى برخورد او با کس هر که بود

 خیلـى  شناسـى،  جریـان  در بـود،  قـوّى  خیلـى  اش شناسى آدم .بود باال خیلى مسائل از

 ایـشان  سیاسى انفعاالت و فعل را اش آینده و شناخت مى هم را جریانات تمام مقتدرانه

 موضـوع  ایـن  انقـالب  دادسراى در هم حضورش طول در و کند ترسیم توانست مى را

   انقالب دادسراى که اقدامى اوّلین در .نفاق یانجر با مبارزه در بود نمایان
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 و بودند نفر چند و پنجاه مجموعا که فرقان گروه آورى جمع .بود فرقان گروه داشت،
 از قبـل  تا که که عناصرى آن داشت، افراد این با که برخوردى با »الجوردى شهید«

 نمـاز  بود رسانده ادتشه به را »مطهّرى شهید« بزرگوار شهید که فردى آن دستگیرى

 بیاید انسان را فرد این بود، رسانده شهادت به را »مطهّرى شهید« و بود خوانده شب

 این »الجوردى« وقتى که یافتم اینجا .است عجیب خیلى .کند متحوّل و دگرگون و

 یـک  کـه  بـود  کـرده  اثرگـذارى  آنهـا  در چنان و بود کرده متحوّل را متهمیّن مجموعه

 کلّى بطور و کردند توبه تعدادى یک و شدند شهید و رفتند جبهه به ااینه از تعدادى

 را »قرنى شهید« که کسانى و بود آلوده خون به دستشان که هم آنهایى شدند عوض
 »مطهّرى شهید« بودند، رسانده شهادت به را »عراقى شهید« بودند رسانده شهادت به

 اینجـا  در کـه  آنچه ولى .بودند ردهک توبه واقعا هم آنها بودند، رسانده شهادت به را

 .[...]بود »الجوردى شهید« برخورد و خوداثرگذارى افتاد اتّفاق

 زندان از و بیایند دنیا خبرگزاریهاى از بود قرار که بود60خردادماه   در بار یک    

 زندان از بازدید و عکسبردارى فیلمبردارى، مصاحبه، ساعت ده حدود کنند، بازدید اوین

سـاعت    تـا  بـود  عظیمى و سخت کار خیلى خبرنگار180حدود   و دادسرا از یدبازد و
 در رفتنـد  بازدیـد  این پایان » الجوردى«شهید که دیدم من کشید طول دیدار شب12

 دادسـرا  بهداشتى سرویسهاى نظافت مشغول و اتاق نظافت مشغول خودش کار محوّطه

 کـه  فرمودند ایشان .کردم السؤ را کار این علّت بود عجیب برایم خیلى شد، ...و

 روى فالش    تا70� ،60از   بیش گذشت مى که اى دقیقه هر در دیدارها این تمام در

 بـود،  گرفتـه  را مـن  خودپسندى و رخوت کردند مى عکسبردارى همه خورد مى صورتم

 .[...]بسازم را خودم اینجا آمدم

 نفس به نفس نفر کی با که وقتى بود معنوى ارتباطش و نقش »الجوردى شهید«  

 بگویم باید هم گیرى کناره علّت درباره .کرد مى ایجاد او در را عظیمى تحوّالت شد مى

   یک من .نبود پذیر سازش امّا بود، جدّى پذیر والیت .بود ناپذیر سازش ایشان که
  
  
  
  
  



387  

 شـهید « که بود این هم هجمه علّت بگویم بود ایشان علیه که تهاجماتى از اى خاطره

 کـه  زمـانى  یعنـى  .رفـت  انتهـا  تـا  نفاق با مبارزه در و بود شناس جریان »ردىالجو

 منـافقین  سـازمان  که کرد کسب موفّقیّتهایى نظام بود، تهران دادستان »الجوردى شهید«

 کس هیچ یعنى .است قرمز و سرخ دنیا تمام هیچ، که ایران تمام که بود کرده اعالم

 شرایطى چنین و داشت قدرتى چنین انقالب اىدادسر .نکند برقرار ارتباط کس هیچ با

 .بود کرده ایجاد

 امن1360سال   در را شهرها توانست که بود حدّى به انقالب دادسراى توانایى    

 و مقاومـت  درایـت،  بـا  »الجـوردى  شهید« نبود، امن "اصال که را تهرانى شهر .کند
 »الجوردى شهید« که دندکر توطئه خیلى موقع آن .داد سامان ناپذیرى سازش و اقتدار

 اگر دیدند مى که بود جریاناتى یک که بود این علّت بود، روشن هم علّتش بردارند را

 آنان ماندگارى شرایط برخالف مسأله این و شود مى افشا آنها حرکت بماند »الجوردى«

 پیچیـده  جریان که بود مصمّم »الجوردى شهید« کردند مى توطئه مرتّب نتیجه در بود،

 .کند افشا را قنفا

 آمدند »امام« محضر از که بعد رسیدند »امام« محضر روز یک »الجوردى شهید«  

 خـدمت  االن فرمودنـد  و کردنـد  جمع را ما همه بودند بشّاش خیلى انقالب، دادسراى

 .دهید ادامه کارتان به و بمانید خودتان سرجاى شما که فرمودند ایشان و بودم »امام«

 حرکـت  بـود  گفتـه  ایشان به و بود رفته »امام« خدمت دوباره که بعد ماه چند    

 انبر با را بدنم گوشتهاى که ماند مى این مثل آنها برابر در سکوت و منافقین رشد روبه

 سکوت کنم، سکوت بگویید دهم، مى انجام را آن بگویید شما چه هر کنند، مى تکّه تکّه

 در هـم  شما پاک اجداد بودند فرموده )»ره( امام« که روم مى بروم، بگویید و کنم مى

 بـود  گفتـه  ایشان که کردند سکوت و شدند فشارها از خیلى متحمّل اسالم از صیانت

 .هستم تابع من

   چه براى و بود چه گذاشتند مى »الجوردى شهید« مقابل در که موانعى:] سؤال[  
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 کردند؟ مى برخورد اینطور

 یک که بود این داشتند، »الجوردى شهید« با طهراب در که هایى توطئه»:] امانى[«  

 بـا  داشـت  سـعى  و کـرد  مـى  اقـدام  زنـدان  داخـل  در یـارگیرى  براى اى پیچیده جریان

 »الجوردى شهید« دست کرد، مى ایجاد مقطعى هر در خود براى که مختلفى پوششهاى

 گیـرى  تصمیم مراکز که جاهایى حداکثر در جریان این .ببندد نفاق جریان افشاى از را

 انجـام  را کـار  ایـن  توانستند طرّاحى و ریزى برنامه با هم باألخره و داشت رسوخ بود،

 .کند افشا را جریان این که بود این دنبال »الجوردى شهید« امّا بدهند،

 خاصّـى  اعتقـادات  وزیـرى  نخـست  پرونـده  خصوص در »الجوردى شهید« "مثال    

 شـهید « کـه  زمـانى  از و بـشود  بـال دن پرونـده  ایـن  بایـد  کـه  داشـت  تاکید و داشت

 را وجودشان همه ها خیلى شود دنبال وزیرى نخست پرونده که بود این دنبال »الجوردى
 .کردند جمع هایش برنامه و اقدامات و »الجوردى شهید« به زدن ضربه براى

 یـک  ایـشان  کـه  بودند »صانعى« آقاى جناب انقالب، دادستانى تودیع مراسم در    

 به من :گفت روحانیّت به احترام به فقط »الجوردى شهید« که شدند نىعصبا مقدارى

 و شـرعى  حـقّ  از شدند، ناراحت جلسه این در »صانعى اهللا آیت« حضرت اینکه دلیل
 آن شـاید  و اسـت  دلـم  در حرفهـایم  همه و کنم مى سکوت و گذرم مى خودم قانونى

 را حرفهـا  این که بشود وفیقىت دنیا این براى شاید و دنیا آن ببرم خودم با را حرفها
 .بزنم

 و بود آمده »صانعى« آقاى آنجا .کنم سکوت که است این ام وظیفه امروز ولى    
 علّـت  .نبـود  آن پـشت  استداللى و بود منطق بى خیلى که »الجوردى شهید« برکنارى

 بودند جلسه آن در که دادسرا هاى بچّه و برو که بود این هم »صانعى« آقاى ناراحتى

 و ناراحـت  مسأله این از »صانعى« آقاى و کار سازش بر مرگ دادند شعار دفعه کی
 و کنـد  سـکوت  »الجـوردى  شـهید « شـد  باعـث  هم او عصبانیّت این و شد عصبانى
 .نکرد باز لب هم شهادت زمان تا و داشت ادامه هم سکوتش

 بود؟ چه بودند کرده مطرح» شهیدالجوردى «کنارگذاشتن براى که استداللى:] سؤال[  
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 نظـام  مـصلحت  بـه  »الجوردى« آقاى کارهاى که بود این استداللشان»:]  امانى [«   

 بـه  کـه  خـدمتى  جهـت  بـه  »الجوردى شهید« که است این اعتقادم من اتّفاقا .نیست

 .باشد مطرح تواند مى ملّى چهره یک عنوان به کرد نظام مسئولین به و بعدى نسلهاى

 داشـتن  مـسئولیّت  زمـان  در و آن از قبـل  کـه  جریانى همین با ایشان شهادت از بعد

 که اى پیچیده نفاق جریان همان یعنى بود، حاکم جاها از بسیارى بر »الجوردى شهید«

 آشـکار  را خودش چهره مقطع هر در و نباشد »الجوردى شهید« تا بود این دنبال به

 هاى روزنامه تبلیغ با دش شهید »الجوردى شهید« وقتى که بود این شان برنامه .کرد مى

 یـک  از کـه  کننـد  طرّاحـى  بتوانند را مقتول این و بسازند مقتول یک او از اى زنجیره

 که برود و بشود تشییع جنازه تهران جنوبى خیابانهاى از یکى در اى کوچه پس کوچه

 افـشا  او مخالفان و »الجوردى« شخصیّت به راجع الزم اطّالعات و شود بسته پرونده

 زیرا نشدند، موفّق خداوند لطف به امّا دادند، هزینه هم خیلى کار این براى که نشود

 .است افشاگر شهید خون

 بود؟ صورت چه به »الجوردى شهید« برکنارى حکم:] سؤال[  

 بـه  هـم  را جـایگزین  فرد حتّى ،»الجوردى شهید« برکنارى حکم در»:] امانى[«  

 شوراى رأس در »اردبیلى موسوى« اهللا تآی موقع آن نکردند، معرّفى »الجوردى شهید«

 آقـاى  بـا  آقایـان  ایـن  و بـود  »صـانعى « اهللا آیـت  انقالب دادستان و بود قضایى عالى

 و »منتظـرى « آقـاى  بیـت  از حملـه  بیـشترین  موقـع  آن و داشـتند  ارتبـاط  »منتظرى«
 آنجـا  هـا  طرّاحى تمام.گرفت مى صورت»هاشمى   مهدى«وبرادرش»هاشمى  هادى« دامادایشان

 و رسیدیم مى »منتظرى« آقاى خدمت انقالب دادسراى از ما هم وبعضا گرفت مى انجام
 را شـد  مى طرّاحى ایشان بیت در که هایى توطئه .دادیم مى ایشان خدمت را گزارشهایى
 براى هایى توطئه و ها برنامه چه دامادشان » هادى«و»مهدى « که کردیم مى عرض خدمتشان

 .است چیزى چه دنبال به شما داماد .دارند آینده

   هر شاید که دادند مى »منتظرى« آقاى به غلطى بسیار گزارشهاى صورت بهر اما    
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 .دادیم مى پاسخ و رفتیم مى باید اتّهامى درباره توضیح براى ما بار یک روز چند

 نمایان اینجا »الجوردى شهید« مظلومیّت کنم عرض خدمتتان را اى نکته یک من    

 ایـن  »منتظـرى « آقـاى  و نیـست  دستـشویى  زندان در که بودند داده گزارش د،شو مى

 .بود این آقایان استداللهاى از یکى و قضاییّه قوّه به بود داده را گزارش

 نفـر  یک قضاییّه ازقوّه گفتند و »احمدآقا« حاج خدمت رفتند »الجوردى« آقاى    

 آقاى شد انجام که مذاکراتى از بعد و فرستیم نمى ما گفتند که .کند بازدید بفرستید را

 آیـا  ببیننـد  کـه  آمدنـد  اویـن  زندان به »احمدآقا« حاج طرف از »انصارى محمّدعلى«

 خـاطرم  .بودم زندان مسئول من موقع آن اتّفاقا .است کذب یا است، درست گزارش

 بودن کذب و دیدند را بندها یک یک و بندها داخل رفتیم ایشان اتّفاق به که هست

 .کردند اعالم را زارشگ آن

 ناپـذیر،  سـازش  شناسِ جریان »الجوردى« خواستند مى غلطى گزارشهاى چنین با    

 .نباشد دیگر

 کـس  هـیچ  از اى توصـیه  هـیچ  انقـالب  دادسـراى  در اینکه و او ناپذیرى سازش    

 .بود کرده ناراحت را آقایان پذیرفت، نمى

 بودند؟ نکرده بانىپشتی »الجوردى شهید« از »امام« مگر:] سؤال[  

 سـاخته  جـو  یـک  وقتـى  بـاألخره  ولى .بودند پشتیبان باالترین »امام»:]« امانى[«  

 مرصاد عملیّات قضیّه در )ره» ( امام« حضرت اما کردند، سکوت هم »امام« شود، مى

 که کرد مى این از حکایت دادند زندان درون نفاق جریان با ارتباط در که حکمى آن و

 از حکم آن حاال که نیستند، راضى منافقین آزادسازى و قضاییّه قوّه کردعمل از »امام«

 .کرد عنوان را آن مفاد شود نمى و است سرّى امنیّتى لحاظ

 جانب از اقداماتى چه و داشتند اى برنامه چه زندانها در »الجوردى« آقاى:] سؤال[  

 ایـن  بـه  نـسبت  را برخـوردى  چـه  وقـت،  قضایى عالى شوراى گرفت؟ صورت ایشان

 داد؟ مى نشان خود از اقدامات
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 بازسـازى  در را »الجـوردى  شهید« هاى برنامه قضایى عالى شوراى »:]  امانى[«     

 شـهید « بـه  افـراد  بعـضى  کـردن  آزاد بـراى  دیگـر  طـرف  از و نداشت قبول زندانیان

 .رفتند نمى زیربار ایشان البتّه که آورد مى فشار »الجوردى

 زندانى یک ما .بگویم را »الجوردى شهید« برخوردهاى از نمونه یک اینجا در    

 کرد مى صحبت که مادرش با بعد .بود گرفته تماس اش خانواده با که داشتیم کمونیست

 وقـت  سـاعت 4-5حـدود    »الجـوردى  شـهید .« خداحافظ مامان گفت صحبتش پایان

 مـادرت،  بـا  صحبت پایان در چون .نیستى کمونیست که کند تفهیم او به که گذاشت

 .آوردى هم را خدا اسم

 قبول »الجوردى شهید« منطقى استداللهاى با باألخره امّا .کرد مى مقاومت مرد آن    

 .نیست راسخ اعتقاد و انگیزه روى از حرفهایش که کرد

 بـار  یـک  .بـود  زنـدانیان  بردن اردو »الجوردى شهید« هاى برنامه از دیگر یکى    

 را زندانیها طورى »الجوردى شهید.« بردیم الر سدّ به اردو راىب را چهارصدنفر حدود
 استفاده الکلى مشروب کردند مى استفاده خلوت از نفر دو آنجا در وقتى که بود ساخته

 .بگیریدشان خورند مى مشروب اینها گفتند و آمدند زندانیها خود کردند، مى

 داشتند او از که بود اى ینهک خاطر به »الجوردى شهید« ترور شما نظر به:] سؤال[  

 نداشت؟ مسئولیّتى دیگر که ایشان چون هایش، ناگفته یا

 از خیلى یعنى .دانستند مى خودشان براى سد یک را »الجوردى شهید»:]« امانى[«  

 و افـراد  خیلـى  از بـاالیى  اطّالعات »الجوردى« دانستند مى چون نفاق پیچیده جریانات
 جهت این از کند، نمى سازش جریانى هیچ با وقت هیچ دیگر طرف از و دارد جریانها

 اینکـه  بـا  را ایـشان  که بود این و بود نفاق پیچیده جریانات مقابل در بود سدّى یک

 شـهادت  به بود، کار و کسب مشغول خود شخصى مغازه در و نداشت مسئولیّتى هیچ

 بـه  بتواننـد  هـا آن تـا  نباشـد  که بردند بین از را او خودشان خام خیال به تا رساندند

 .نشوند افشا و برسند مقاصدشان
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 و اى زنجیـره  هاى روزنامه اقدام .بگویم ایشان شهادت از پس درباره نکته یک       من
 قتـل  بـه  تهـران  از اى گوشه در فردى یک اینکه عنوان تحت »الجوردى شهید« اینکه

 اینگونـه  توصـیفات،  آن با مرد، این براى که بود سنگین برایم خیلى مسأله این رسید،

 .شود نوشته

 من که »بهشتى« مظلوم شهید از بعد انسانها مظلومترین از یکى ادّعا، بى مرد یک    

 مظلومیّـت  بـه  بـود  یافتـه  پـرورش  »بهشتى شهید« مکتب در »الجوردى« کنم مى فکر

 از بعـد  انقـالب  پـوالدین  مرد و .داشت را مظلومیّت همان هم ایشان »بهشتى شهید«

 »الجـوردى « آقاى ببینم که نشد بار یک ...و ها حمله و تهاجمات همه این از گذر

 آقـاى  طیف که فشارهایى همه با بود، آورده برایشان قضاییّه قوّه که فشارهایى علیرغم

 .کند ابراز خود از اى ناراحتى یا اهانتى بود آورده ایشان به »منتظرى«

 شـوراى  مجلـس  رئـیس  موقع آن کند، حفظ را »نورى ناطق« آقاى جناب خدا    

 حتمـا  کـه  خواسـتند  »الجـوردى  شـهید « خانواده از بجا اقدام یک در که بود اسالمى

 احتـرام  بـه  را مجلس و شود تشییع مجلس جلوى از رسما و بیاورید را شهید جنازه

 بـا  ارتباط در را اى خطابه یک آنجا آمدند خودشان و کردند تعطیل »الجوردى شهید«

 در اقدام این که داشت بیان او مظلومیّت و نفاق با وبرخورد »الجوردى یدشه« تالش

 .شد ثبت تاریخ

 زنـدگى  از مـا  کشور ارزشى هنرمندان است خوب که بگویم خواهم مى پایان در    

 .بسازند فیلم افراد این تالشهاى و عزیزان این

 کردم سعى خیلى مداشت را اسالمى مؤتلفه تبلیغات واحد مسئولیّت که زمانى من    

 کمبـود  دلیـل  بـه  ولـى  شود تهیّه فیلم »الجوردى شهید« و »عراقى شهید« زندگى از

 .نتوانستیم بودجه

 اتّفاقا که شهیدان این زندگى از  خواهم مى کشورمان ارزشى هنرمندان از اینجا در    

 .کنند تهیّه فیلم مردم بیشتر آشنایى براى دارد، هم زیادى شهداى ماه شهریور
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 » :حسینى  مرویان على سیّد«    مصاحبه∗

 و »الجوردى شهید« با خود آشنایى میزان ابتدا در »حسینى« آقاى جناب:] سؤال[  
 بفرمایید؟ را شدید آشنا ایشان با زمانى چه از اینکه

 که انقالب از قبل دوره در »الجوردى شهید« با حقیر آشنایى عمر »:] مرویان[«  

 انقالب آغازین روزهاى همان از انقالب از بعد ولى .نداشتم ایشان با مىمستقی ارتباط

 در60ازسـال    جـدّى  طـور  وبـه  بـودم  ارتباط در »الجوردى شهید« با58سال   از و

 ایـشان  کـه  زنـدانها  سازمان در68سال   از و مرکز دادستانى و تهران انقالب دادستانى

 .بودم ایشان خدمت در شدند، فعّالیّت مشغول

 و انقـالب  پیـروزى  از بعـد  فرمودیـد  اینکـه  به توجّه با »حسینى« آقاى:] سؤال[  
 همکـار  و همراه »الجوردى شهید« با زندانها سازمان و انقالب دادستانى در بخصوص

 اگر داشتند، خود روى پیش را مشکالتى چه انقالب دادستانى مجموع و ایشان اید بوده

 ایید؟بفرم اتّفاقات این به راجع است ممکن

 فـردى  بـه  منحـصر  خـصوصیّات  یک »الجوردى شهید« حال هر به»:] مرویان[«  

 و روحیّـات  الخـصوص،  علـى  ایشان روحیّات با بتوانند که بودند افرادى کمتر و داشت
 بـراى  طـرف  دو هر از لذا .بدهند تطبیق را خودشان ایشان ادارى منشهاى و رفتارها

 در هـم  و ایشان مسئولین حوزه از هم عواق در .داشت وجود موانع سرى یک ایشان

 را مشکالتى ایشان هاى اى دوره هم و ایشان مافوقهاى هم ایشان، مسئولیّت تحت حوزه
 .بودند آورده وجود به ایشان براى

 و داشـت  خـودش  به منحصر و خاص منشهاى و روحیّات یک »الجوردى شهید«  
 خوشایند و منطبق برخى سلیقه و ذائقه با رفتارها این که شد مى موجب بسا چه همین

 .نباشد

 یـک  کـه  شد مى موجب نظرها و ها سلیقه برداشتها، اختالف این که آمد مى پیش    

   این تمامى که شود ایجاد معاونانشان و مافوشان مسئولین و ایشان بین اى فاصله
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 عـالى  شـوراى  بـر  کـه  شـرایطى  و هوا و حال آن گذشته سالهاى به گردد برمى قصور

 .گذشت مى وقت قضایى

 از بسیارى شود بررسى »الجوردى شهید« نامه وصیّت دقّت با اگر کنم مى فکر و    

 .شد خواهد هویدا مانده، پنهان که دوران آن مسایل

 و بررسـى  و تحلیـل  را آن موانـع  و ما امروز مشکالت نامه وصیّت این واقع به    
 همگـان  بـر  را حجّت »الجوردى شهید« نامه وصیّت بنده عبارت به و است کرده افشا

 و قـدیم  منـافقین  هـاى  شـیوه  تفاوت نگریم مى او نامه وصیّت به وقتى .است کرده تمام
 شهید« منظور و مراد که است مشخّص روشن و کامل استنباط به و یابیم مى را جدید

 بـه  حکومـت  در و کـشور  در االن کـه  هستند گروهى چه و اى دسته چه »الجوردى

 .دارند حضور اى گونه

 شـهید « مافوقهـاى  جانـب  از هـم  کـه  فـشارهایى  بـه  کردیـد  اشاره شما:] سؤال[  

 اندازیها ازسنگ اى نمونه است ممکن .بود ایشان زیردستان جانب از هم و »الجوردى

 کنید؟ بیان خوانندگان براى را »الجوردى شهید« و دادستانى راه سر بر

 گرفته باال »الجوردى شهید« مرحوم به هافشار خیلى که زمانى در» :] مرویان[«  

 البتّـه  .کنـد  آزاد اویـن  زندان از را منافقین که دادند مى دستور ایشان به مرتّب و بود

 تحمّل طرف یک از را فشارها این »الجوردى شهید« ولى .بودند هم دیگرى زندانهاى

 .کردند نمى تحمّل طرف یک از و کرد مى

 تـا  بـود  این ایشان برداشت و روش .کردند نمى ینتمک که این داشت هم دلیل    

 ایـشان  .کنـیم  رهـا  را منـافقین  نبایـد  اسـت  عـراق  با جنگ حال در کشور که زمانى

 و نظام را ترى شده تثبیت شرایط واقع در تا داریم نگه زندانها در را منافقین گفتند مى
 با واقعا اینها نکهای ضمن .نیست اى عجله چندان اینها آزادى براى و کند پیدا حکومت

 تـصمیم  بـود،  شـده  دیـده  تـدارک  وزندانیها منافقین براى که آموزشهایى و ها آموزه آن

 .بود صحیحى و عاقالنه
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 شد ناگزیر »الجوردى شهید« مرحوم که گرفت باال حدّى به فشارها متأسّفانه       ولى

 آن و آقایان گیرى تصمیم باشد، هداشت دنبال به را ها زندانى آزادى تعبیر یک به حاال که

 عـدّه  یـک  .بـود  مختلف دیدگاههاى وجود خاطر به مختلف جاهاى از بعد و فشارها

 .اند کرده توبه اینها گفتند مى و کنند آزاد را منافقین این که رسیده وقتش داشتند اعتقاد

 داشـتند  تقاداع داشتند، منافقین کردن توّاب در که اى سابقه آن با »الجوردى شهید« امّا

 و است شدن آزاد براى تنها و نیست واقعى و حقیقى منافقین این از بسیارى توبه که
 از بـسیارى  فـشارها،  همـان  اثـر  بـر  متأسّـفانه  اما بمانند "فعال اینها که است بهتر لذا

 و آمـد  پـیش  مرصاد مسأله به زندانیان، آزادى قضیّه آن از پس و شدند آزاد زندانیان
 بـه  کردنـد  برقـرار  ارتبـاط  و رفتنـد  اینها از خیلى که بود این برداشت موقع آن حاال

 .آوردند وجود به را مرصاد غائله آن و شدند ملحق منافقین گروهک
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 ) » :ژ( منبع« با محقّق مصاحبه    از∗

 مالقاتK.G.B]  جاسوس» [سعادتى«که روزهایى اینکه به شد جلب من نظر ...  

 بود آزاد مالقاتها تقریبا و آمدند مى ها خانواده مالقات براى ها وقت آن داشت نوادهخا با

 مالقات »سعادتى« که روزهایى باز؛ محوّطه نشستند؛ مى ها خانواده که درختها الى البه -

 هم»] محمّدى[ تقى« و»] قدیرى[ جواد« روزها همان دیدم مى من داشت خانواده با

 .نشستند مى ...طهمحوّ همان در آمدند مى

 دوبـار  فقـط  بـشود  بدل و ردّ آنها بین چیزى که ندیدم کردم دقّت چه هر من    

 با که ندیدم من چیزى ولى .شدند مى بلند هم آنها شد، مى تمام او مالقات وقتى دیدم

 .کنند بدل و رد هم

 .رفتم »الجوردى« آقاى خودِ پیشِ مقطع همان در    

 بیـشتر  کمتـر،  سـاعت  یـک  حـاال  دارد مالقـات  »ادتىسع« که وقت هر گفتم ...  

 اینهـا  شوند، مى پا آنها هم وقت هر فاصله با نشینند مى آیند مى هم »تقى« و »جواد«

 .روند مى بعد دقیقه چند هم

 و خـورد  ضـربه  آباد دریاخچى ]خلق[ منافقین از اى خانه یک1360خرداد   ...  
 بودند آمده»] قدیرى[ جواد« با »مّدىمح تقى« آقاى ...شدند دستگیر نفر90حدود  

 ...هم ]هست؟[ خبر چه ببینند هم

 !بدهند؟ کمک:] ...  محقّق[  

 من  با بودند آمده .بدهند را اینها با مصاحبه یک ترتیب نخیر،) »:] ژ( منبع[«  

 گر مصاحبه »جواد« "قبال چون بدهیم ترتیب مصاحبه یک اینها با ما بودند، کرده مطرح

 .زدند مى سر کردند، مى سرکشى اتاق آن اتاق این به ...بود

 پـیش  رفـتم  شدم ]مصاحبه ى[ برنامه این متوجّه که بالفاصله من طرف آن از    

 کلـه  سـرو  بـاز  شـده  هـا  دسـتگیرى  که حاال .نیستم من دیگه گفتم »الجوردى« آقاى

 مـا  اتاطّالعـ  کجاى دیگر ...کنند مصاحبه خواهند مى گن مى شده پیدا اینها »جواد«

 !ماند؟ مى باقى
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 طریـق  از نخواهـد  »جواد« که کجا از ...هستم مظنون »جواد« به صددرصد     من

 ؟!بدهد منافقین کلّ به پیامى دیگرى چیز هر یا رمزى صورت به خودمان تلویزیون
 .نیستم یکى من کند مصاحبه او اگر و ماست بدبختى این و    

 پیش رفتند»] تقى« و »جواد[« اینها بودم، رفته من اینکه از بعد دیگر طرف از    

 بـا  .دیـدیم  را هـا  شـده  دستگیر بودیم رفته ما گویند مى ایشان به و »الجوردى« آقاى

 هایشان کلفت گردن از بعضى با است خوب خیلى کردیم صحبت هم بازجوها از بعضى

 وقتها بعضى رگبز آدمهاى که هست مثلى( متأسّفانه .شود داده ترتیب اى مصاحبه یک

 آقـاى  اتّفاقا:« گفت آنها به »الجوردى« آقاى )متأسّفانه .کنند مى هم بزرگ اشتباهات

 ...و بود برنامه این مخالف هم شدّت به .بود اینجا االن ) »] ژ(  منبع[«

 !شد خبردار شستش هم »جواد:]«  محقّق[  

 برخورد هم "قبال .بود خبردار شستش »جواد« البتّه من نظر به) »:] ژ( منبع[«  

 پـس  یا فردا گذشت مدّتى یک .ندیدم را »جواد« من هم جلسه آن از بعد .داشتیم

 گفتى اینجور تو گفتم »جواد« به من اتّفاقا که گفت من به »الجوردى« آقاى فردایش

 ...خلـق  منـافقین [ سازمان خروج و خرداد25قضیّه   شد ...هستى مصاحبه مخالف

 اعدام احکام اجراى قرار متّهم تعدادى یک که تیر8تا   ...و] 1360[خرداد  30و  ]

 کـه  بـود  زده زنـگ  ...کـه  بـود  فهمیده زد زنگ »جواد«  دیدم… 8ساعت   .داشتند

 [ شـریعتى « آقاى :گفت خواهى؟ مى چه براى :گفتم .خواستم مى را ها اعدامى اسامى

 آن »شـریعتى « ىآقـا  .بدهـد  »امام« به خواهد مى .خواسته!] اصفهان الشّریعه شیخ»

  .بود »امام« بیت در وقت

 ایـن  کـرد،  اشـتباه  »الجـوردى « مرحوم وقت آن یعنى .بود من اشتباه هم اینجا    

 .من دفعه،

 »الجوردى« خواهداسامى را؛ازخودِآقاى مى»امام«وپرسیدم خُب اگر خندیدم سادگى با    

   هم تو .بگوید تو به هم »شریعتى.« بگوید »شریعتى« به چرا و خواهد مى
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 .گـویى  مـى  راسـت  آره، :گفـت  داد لحـن  تغییـر  دفعه یک .تلفن توى بگیرى من از

 آقـاى  ...کـه  بـود  گذشـته  دقیقـه  چهـل  یـا  ساعت نیم .کردم اشتباه فهمیدم همانجا

 نـیم  :گفـتم  خبـر؟  چه »جواد« از :گفت گرفت تماس بود دوّم اداره که »صالحى«

 ...کرده فرار »جواد:« گفت »صالحى« آقاى .گفت را اینها زد زنگ پیش ساعت

 و »جـواد « فـرار  از نیـست  یادم دقیقا وقتى چند حدودا ...بعد ماه شش پنج    
 دزاشیب ]خیابانِ[وارد کردم مى رانندگى اوین سمت به من روز یک بود گذشته منافقین

 شورلت آمریکایى ماشین یک ولى .نیست یادم دقیق داشت ترافیک هم خیابان شدم، که

 یـک  .اسـت  فرمـان  پـشت  »جواد« دیدم لحظه یک آمد مى باال از روبرو از بیوک یا

 مثـلِ [ شـکل  این به هاى سبیل بود زده تیغ با را ها ریش .بود داده چهره تغییر مقدار

 یعنـى  کـردم  اشـتباه  مـن  مرتبـه  دو باز .نداشتم تردید .بود »جواد« خودِ».] هیتلر«

 دادى یـا  بـروم  او سـمت  وبـه  شـوم  پیاده اصلهبالف یا بکوبم او به "مثال اینکه بجاى

 البتّـه  .بپرم بیرون و بزنم کنارى گوشه را ماشین تا کشید طول ثانیه چند ...فریادى

 وقتى .بود نشسته او شاگردِ سمت هم نفر یک شد مى رد من کنار از او ماشین وقتى

 دوّم نفر لبتّها .بود نشسته نفر یک ماشین در تنها دویدم آنها طرف به و پریدم بیرون

 موهـایش  رسیدم سرش باالى ماشین در که اى راننده امّا .داشت بلندى موهاى ماشین،

 آنطرف و اینطرف چقدر هر ...گریمى گیسى "احتماال که کنم مى استنباط .بود کوتاه

 .نبود مشخّصات آن به دیگرى ماشین هیچ کردم، مى نگاه

 فرد نه بودم دیده که داشت »جواد« هب نه شباهتى هیچ راننده هم ماشین آن در    

 هـم  همراهش نفر و بود پریده بیرون ماشین از »جواد« زدم حدس .همراهش موبلندِ

 لحظه چند نبود ساخته دستم از کارى هیچ این، شبیه چیزى یا .بود داده چهره تغییر

 هـیچ  هـم  آن راننده .نبود مشخّصات آن با دیگرى ماشین هیچ چون .بودم گیج گیجِ

 بودم دیده که کسى آن هستم مطمئن امّا همراهش به نه داشت »جواد« به نه اهتىشب

 ...بود »جواد« خودِ گذشت من کنار از و
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 اشباح شنود کتاب چاپى نسخه در موجود تایپى غلطهاى تصحیح براى تمایل درصورت

 :فرمایید اقدام ذیل شرح به

 :به شود                 تصحیح:ستا                غلط:       سطر   :صفحه    

 ها پرونده                      پروندها     20         17          

 دستبردى                      دستبرى     39         12          

 سنگین                        سنگى     49          3           

 مبارز                          مبازر     81         15           

  :] )شود بسته پرانتز مشروطه، کلمه از بعد     113        2 [
 شود مى                          شود                    آخر     146        

  مورد                         امورد     153        15           
   فلسطین                    فلسطن     160        13           
 قرارداد                       قراداد     164        15           

 نیکاراگوئه                    نیکارگوئه     178         4          

 مذاکرات          مذاکرت     272         13          

 اظهارات                     اظهارت     273         8           

 1372                    1377                  آخر     298         

  ] :      » شود بسته گیومه سطر آخر     310         8 [
 مبارزه                      مبارز     333         23           

 یا                           یا     342         13           -
    Technology     Technologi       18         355      

 فعّا                          فعّا»                     آخر     357         

  ]:»شود بسته گیومه قائم، کلمه از پس     362         21 [
 خواهند                    خواهد     374         14           

  .]گردد حذف گیومه     [آخر     377         
 نیست                       نست     380         20           

  ]:   (بازگردد پرانتز را، کلمه از پس     386         12 [
 5/26/ 86                   ]:گردد اضافه [آخر     403         
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 اقیانوس               اقیانوس((                  9                       410

 ساواک                  ساوک     439         7          

 محسن                محسین     439         8          

 جاسوس             جاسوسى     439         9         

 »یک                     یک     439         10         

 همکار                 همکارى     444         22        

 باشند مى               باشد مى     444         22        

 ».بودند.       بودند     449         11         

  بختیار                 بختبار     455          1         
.         12         459     100              1000    
 محمّدى                 محمّد     462         15         

   )]:گردد اضافه پرانتز بود، کلمه از بعد     472         3 [
 گماشت                گماست     477         20         

 قوچانى                 وجانىق                آخر     478         

  »           «                   آخر     479         
        20         497     1346               1326  
 شاه و                شاه« و     507         5          

    ...        ... »         12        512      
 ».نیست.       نیست                        528         7

 ،»دفتریان               دفتریان،     546         5         
 باشند                  باشد     552         23         

 هم سال                  سالم     564          2         

 ضرس با       باضرس     592          2        

 على"              على     598          3         ""

 .کرد                    کرد     611          10        

 مقدارى                 مقداى     613          19       

    2           637     (                       :(       :"  

  الجوردى              ىالجورد     638           18    "
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 )خلق             خلق     639          22          
   ( 77      "77           7          643      

 سیاسى            سیاهسى                     647          17

 خورد و زد      خود و زد     655          7        

  شان مبارزاتى      مبازراتیشان     681          8         
  اعدام              اعالم      689          8          
 ارجح               ارجع     722          1          

 درست             دست     740          18         

  اطالعاتش      ش اطالعات     748          13         
  را                 رارا             758          12     

  نشود              شود      765          11         
 اطّالعاتشان      شان اطالعات     766           5       

 کردند کمک خیلى     کردند خیلى     769           8    
    Wilson      Wlison     1           805      

1980        19820     18          810      
   جورج                 وج ج     823          20      
 جمعى               جمعى"     844          7       

 اسفند8تا  5      اسفند  تا     851          11      5

 انویهژ                  ژانوبه     858          21      

 ایران                  یران          21و18     921        

  
  

                                                                                              
         
  شهررى1382آذر   گلپور ـ                                                     رضا      

   345/18715پستى   صندوق :                                                   تهران    

 0911 ـ 2388646                                     

 
www.golpour.org  
info@golpour.org                                                                        
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  باز هم روز شمار
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بندى و ارائه گردیده است در واقع ادامه مطالب فصل نخست یعنـى روز               آنچه در این قسمت دسته    
  .باشد شمار بازتابها مى

اضر را جهت صدور    بندى شده کتاب ح    که نسخه نهایى و صفحه    )1382 (    آذر ماه سال گذشته       
مجوّز قانونى نشر، به اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تحویل دادم تاکنون نه این مجوّز                 

   .م شده که دلیل این عدم صدور چیستصادر گردیده و نه رسما به بنده اعال
 ضوابط  دبیر هیئت نظارت بر»محمّد جواد مرادى نیا «    شکایتى را هم که به این دلیل از جناب  

نشر کتاب، تقدیم دادسراى رسیدگى به جرائم کارکنان دولت نمـوده بـودم تـا وضـعیّت و عاقبـت                    
قانونا مشخّص گردد بدالیلى شخصى پس از وساطت فرمانده بسیجى شان           ) 2(چاپ شنود اشباح      

  .در زمان جنگ و جهاد مقدّس و براى اثبات مجدّد حسن نیّت خود، پس گرفتم
ام کـه    شـنیده . نیز قول پیگیرى وطرح مجدّد بحث را اعـالم نمودنـد           نظارت هیئت محترم     مسئولین
ها و اعضاى هیئت نظارت و از جمله شخص دبیر هیئت نظر مثبتـى روى نـشر اصـل                    غالب بررس 

 داشته امّـا روى قـسمتهایى از       -اى علنى آن      با توجّه به انتشار بازتابهاى مطبوعاتى و رسانه        -کتاب  
  . اعمال سانسور بودندآن نیز قائل به 

    على ایّحال در این فاصله قریب به ده ماه نیز انعکاساتى از مباحث مربوط به نـشر کتـاب شـنود         
گیریهایى هم توسّط بنده در این راستا قابل اشاره بوده است که براى بـر   ها و موضع اشباح در رسانه  

شاد اسالمى و نیـز بـه امیـد طـى           هم نخوردن صفحه بندى کتاب ارائه شده به وزارت فرهنگ و ار           
  .گردد شدن سریعتر مراحل قانونى چاپ و نشر؛ به عنوان فصلى مستقل به آن اضافه مى

کـه ناشـى از رعایـت    (     باشد که خوانندگان عزیز، به بزرگوارى خود عـذر تقـصیر اینجانـب را     
  ...شاءا  پذیرا گردند ان)باشد قوانین رسمى فعلى چاپ و نشر مى

سابقا مدیر کلّ اطّالعات کردستان یـا  (  »عباد«از آنجائیکه در مسیر طرح شکایت جناب        ضمنا  
   و ) رئیس دبیرخانه اجرائى شوراى عالى امنیّت ملّى" فعال»ربیعى«همان 
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هاى بعدى خود، دوستان و وکیلش نوعى چندگانگى وجود داشت، با تأکیـد بـر ایـن خبـر                    پیگیرى
 به عنوان حلقه ارتباطى مناسب اخبار بعدى با مطالب فـصول            -رس  منعکس شده در خبرگزارى فا    

  : این بخش را تنظیم نمودم-قبل 
   
   : 17/7/1382 پنج شنبه -تماعى خبرگزارى فارس  از سرویس سیاسى اج* 

   جلسه دادگاه شکایت از نویسنده کتاب شنود اشباح برگزار نشد
 در دادگاه، این دادگـاه  »شنود اشباح «کتاب  شاکى پرونده »على ربیعى«    به دلیل عدم حضور   

  .برگزار نشد و به تاریخ دیگرى موکول شد
علـى  « و   »گلپـور «    به گزارش خبرنگار سیاسى خبرگزارى فارس، قرار بود در جلـسه امـروز              

 با حضور در دادگاه و مواجهه حضورى در حضور قاضى، مسایل و مـشکالت یکـدیگر را       »ربیعى
رغم توافق   به عنوان شاکى پرونده، على    »على ربیعى «،  »گلپور«دنبال حضور   ولى به   . مطرح کنند 

  .قبلى در دادگاه حاضر نشد
    گفتنى است قاضى ضمن اعالم پایان جلسه امروز، تـاریخ بعـدى دادگـاه را بـه زمـان دیگـرى                     

  .موکول کرد
   
   :1382آذر19 چهارشنبه  - از روزنامه نسیم صبا * 

  سیدگى کنید به شکایتم از کیهان ر
اى به رئیس قوّه قضائیّه پیگیرى شـکایتش از           نویسنده کتاب شنود اشباح در نامه      »رضا گلپور «    

  .مدیر مسئول روزنامه کیهان را از سوى دستگاه قضایى خواستار شد
اى از آن به ایسنا، نمابر شده دلیل نگارش این نامه بایگانى          که نسخه  »گلپور«    در بخشى از نامه     

 مدیر مسئول روزنامه کیهان، از سوى معاون وقت مجتمع          »حسین شریعتمدارى « شکایت از    شدن
 را »شـریعتمدارى «وى در ایـن نامـه، روال شـکایتش از         . قضائى کارکنان دولت عنوان شده است     

  نویسنده شنود اشباح در پایان . تشریح کرده است
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 دسـتور   »اهللا هاشـمى شـاهرودى     آیـت « کـه    نامه خود به رئیس قوّه قضائیّه، اظهار امیدوارى کرده        
هاى او   پیگیرى و رسیدگى عادالنه به شکایتش صادر کند و مدیر مسئول کیهان ملزم به درج جوابیّه               

  .شود
درخواسـت  «این خبر در همین روز توسّط روزنامه کائنات و عبارت ابتدایى آن تحت عنوان               [     

  ] .نامه حیات نو اقتصادى منتشر گردید در روز»نویسنده شنود اشباح از قوّه قضائیّه
   
   :1382آذر 19 چهارشنبه   - از روزنامه خراسان * 

اى به رئـیس     اى سه صفحه    نویسنده کتاب شنود اشباح با ارسال نامه       »رضا گلپور چمرکوهى   «    
وى تقاضـا کـرده نـسبت بـه         روزنامه خراسان نمابر شده اسـت از      اى از آن به      قوّه قضائیّه که نسخه   

  .کندیهان، دستور پیگیرى الزم را صادرمدیر مسئول روزنامه ک»حسین شریعتمدارى«از کایت اوش
معـاون وقـت مجتمـع قـضایى کارکنـان        »على اصغر تـشکّرى   «    وى در این نامه اعالم کرده که        

  .دولت دستور بایگانى شدن شکایت نامبرده را صادرکرده است
   
   :19/2/1382 چهارشنبه -ارس  از سرویس سیاسى اجتماعى خبرگزارى ف* 

   نامه نویسنده کتاب شنود اشباح به رئیس قوّه قضائیّه
  .    نویسنده کتاب شنود اشباح خواستار رسیدگى به شکایت خود از مدیر مسئول کیهان شد

اى از آن بـراى خبرگـزارى        اى خطاب به رئیس قوّه قـضائیّه کـه نـسخه            طىّ نامه  »رضا گلپور «    
  .، خواستار رسیدگى به پرونده شکایت وى از روزنامه کیهان شده استفارس ارسال شد

  به دنبال ارسال چاپ دو جوابیّه : نویسد  با اشاره به سیر پرونده خود مى»گلپور«    
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ها به مجتمـع قـضائى کارکنـان دولـت           براى روزنامه کیهان و استنکاف این روزنامه از چاپ جوابیّه         
  .شکایت کردم

 پس از وصـول توضـیحات مـسئول حقـوقى     »على اصغر تشکّرى«امّا : نویسد در ادامه مى      وى  
  .کیهان، دستور بایگانى شدن شکایت بنده را صادر کرد

 اجازه طى شدن مراحـل قـانونى و طـرح شـکایت             »تشکّرى «اى کاش جناب    : افزاید     وى مى 
طبـق  [  خواسته است تا روزنامـه کیهـان        در پایان از رئیس قوّه قضائیّه      »گلپور«. داد اینجانب را مى  
  .هاى وى نماید   را ملزم به چاپ جوابیّه]قانون مطبوعات

   
   :25/10/1382 پنج شنبه - از روزنامه توسعه * 

  )2( ممنوعیّت انتشار کتاب شنود اشباح 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمى بـا انتـشار کتـاب             :  نویسنده کتاب شنود اشباح گفت     -    فارس  

هـاى انتـشار قـانونى و ممنوعیّـت          نگاهى مـستند بـه بازتـاب      ) 2 (ان شنود اشباح   با عنو  ]او[ جدید
  .غیرقانونى کتاب شنود اشباح اعالم مخالفت کرد

نوشـتن ایـن    : صفحه و با قطع وزیرى است، افزود       400 ر با بیان این که کتاب د      »ا گلپور رض«    
پیرامـون آزادى   75ئـیس جمهـورى در بهـار           ر »سیّد محمّد خاتمى   «کتاب با شعارهاى تبلیغاتى     

اندیشه در چارچوب ضوابط و عدم اعمال سلیقه شخصى به قانون آغاز شد و تـا ارسـال نامـه اوّل              
اینجانب در آذر ماه امسال به رئیس قوّه قضائیّه در مورد تقاضـاى رسـیدگى قـضائى بـه وضـعیّت                     

  .گیرد پرونده مطالب مطروحه در کتاب شنود اشباح در برمى
    وى با بیان این که در اواسط آذرماه امسال مطالب کتاب را بـه نـشر کلیـدر جهـت طـى شـدن                        

ناشر نیـز بالفاصـله آن را بـه اداره          : مراحل قانونى و صدور مجوّز انتشار تحویل دادم، تصریح کرد         
کتاب وزارت ارشاد تقدیم کرد امّا روز دوشنبه به ناشر اعـالم شـد کـه پـس از طـرح در شـوراى                        

  .شود رسى کتاب براى آن مجوّز انتشار صادر نمىبر
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   :28/11/1382 سه شنبه -نو   از روزنامه یاس*
  »شهید بهشتى « به مجتمع »کیهان « ارجاع پرونده 

    با شکایت نویسنده یک کتاب، رئیس هیئت نظارت بر کتاب وزارت ارشاد به دادسراى عمـومى                
  .و انقالب تهران احضار شد

 بـه دلیـل جلـوگیرى از صـدور مجـوّز            »محمّد جوادى مرادى نیـا    «زارش خبرنگار ایسنا،        به گ 
  .قانونى براى نشر کتابى به دادسراى جرایم کارکنان دولت احضار شد

آیـد در تنظـیم خبـر        به نظر مـى   [     با توجّه به گذشت بیش از یک ماه از پایان وقت استمهال وى            
 »مجیـد صـیّادى  «اینجا مرجع ضمیر،  . زارى ایسنا نشده است   روزنامه دقّت الزم به متن خبر خبرگ      

اى جدیـد در     هاى مداوم شاکى احـضاریّه     ، همچنان پرونده در دادگاه باقى مانده و با پیگیرى         ] است
بنـابراین گـزارش همچنـین پرونـده شـکایت ایـن نویـسنده کتـاب از                 . این زمینه صادر شده است    

 از سوى معاونت قضایى دادگسترى تهران       »کیهان«  مدیر مسئول روزنامه   »حسین شریعتمدارى «
  . ارجاع شد» شهید بهشتى «در مجتمع قضایى  ]مدّاحى  [  » مدّاح «به قاضى 

   
   :28/11/1382 سه شنبه - از روزنامه نسیم صبا * 

  » شهید بهشتى « پرونده کیهان در مجتمع قضایى 
هیئت نظارت بر کتاب وزارت ارشـاد           شکایت نویسنده کتاب شنود اشباح موجب شد که رئیس          

 »رضـا گلپـور   «به گزارش ایسنا، با شکایت      . نیز به دادسراى عمومى و انقالب تهران احضار شود        
دستور احضار بعـضى از مـسئوالن وزارت        ]!؟[ که چندى قبل کتاب او مورد تعقیب قرار گرفته بود         

 در  »گلپـور «. ب صادر شـده اسـت     ارشاد به عنوان ممانعت از صدور مجوّز قانونى با نشر این کتا           
دادگاه عمومى به دستم رسید که طىّ آن        1083اى از شعبه       یکشنبه احضاریّه : این زمینه توضیح داد   

  قبالً هم . اى به این پرونده رسیدگى شود باید روز پنجم اسفندماه در دادگاه حاضر شوم تا در جلسه
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 در آنهـا حاضـر شـده بـودم، البتّـه در ایـن               جلسات رسیدگى حضورى تعیین شده بود که فقط من        
پرونده که سه فقره اتّهام علیه من طرح شده، در صورت انصراف شاکى نیز به عنوان اعاده حیثیّـت                   

 و وکیلش   »على ربیعى «باید متذکّر گردم که بدلیل عدم حضور        [  .موضوع را پیگیرى خواهم کرد    
ر جمع شدن پرونده و عدم پیگیرى جدّى در جلسه رسیدگى و تالش قاضى محترم پرونده، سعى د         

 هاى انجام شده   نویسنده شنود اشباح هم چنین متذکّر شد که با پیگیرى         ]  !شاکى محسوس شده بود   
 بیش از گذشت حدود یک ماه از ارجاع نامه رئیس قوّه قضائیّه به رئیس دادگـسترى، پرونـده                   ]وبا[

 سوى معاونت قضائى دادگسترى تهـران        در روزنامه کیهان، از    »حسین شریعتمدارى «شکایتش از   
  . جهت رسیدگى ارجاع شده است»شهید بهشتى« در مجتمع قضائى »مدّاح«به قاضى 

   
   :28/11/1382 سه شنبه - از روزنامه شرق * 

   احضار رئیس هیئت نظارت بر کتاب
رت شکایت نویسنده کتاب شنود اشباح موجب شد که رئیس هیئت نظارت بر کتـاب وزا              :     ایسنا

 کـه چنـدى     »رضا گلپـور  «با شکایت   . ارشاد نیز به دادسراى عمومى و انقالب تهران احضار شود         
قبل کتاب او مورد تعقیب قرار گرفته بود، دستور احضار بعضى از مسئوالن وزارت ارشاد به عنوان                 

ح  در این زمینه توضـی »گلپور«ممانعت از صدور مجوّز قانونى با نشر این کتاب صادر شده است،     
دادگاه عمومى به دسـتم رسـید کـه طـىّ آن بایـد روز      1083اى از شعبه   روز گذشته احضاریّه  : داد

 هـم   "قـبال . اى بـه ایـن پرونـده رسـیدگى شـود           پنجم اسفندماه در دادگاه حاضر شوم تا در جلسه        
جلسات رسیدگى حضورى تعیین شده بود که فقط من در آنهـا حاضـر شـده بـودم، البتّـه در ایـن                       

که سه فقره اتّهام علیه من طرح شده، در صورت انصراف شاکى نیز به عنوان اعاده حیثیّـت                  پرونده  
  .موضوع را پیگیرى خواهم کرد
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   :28/11/1382 سه شنبه -ز روزنامه فرهنگ آشتى  ا*
   احضار رئیس هیئت نظارت بر کتاب وزارت ارشاد به دادگاه

شد که رئیس هیئت نظارت بر کتاب وزارت ارشـاد              شکایت نویسنده کتاب شنود اشباح موجب       
  .نیز به دادسراى عمومى و انقالب تهران احضار شود

  که چندى قبل کتاب او مورد تعقیب قرار گرفته بود          »رضا گلپور «    به گزارش ایسنا، با شکایت      
 با نشر   دستور احضار بعضى از مسئوالن وزارت ارشاد به عنوان ممانعت از صدور مجوّز قانونى             ]!؟[

 در این زمینه توضیح داد، به دلیل جلوگیرى از صدور مجـوّز  »گلپور«. این کتاب صادر شده است  
هـاى انتـشار قـانونى و ممنوعیّـت      نگاهى مستند به بازتـاب  ( 2قانونى براى نشر کتاب شنود اشباح     

راى جرایم   که دادس  ]ام[ ایم  از رئیس هیئت نظارت بر کتاب هم شکایت کرده         )غیرقانونى این کتاب  
  .کارکنان دولت دستور احضار ایشان را صادر کرد

   
   :28/11/1382 سه شنبه - از روزنامه همبستگى * 

  : در ادامه روند شکایت مرتبط با کتاب شنود اشباح اعالم شد
  »شهید بهشتى« در انتظار دعوت به مجتمع قضایى »شریعتمدارى« و »گلپور« 

ح موجب شد که رئیس هیئت نظارت بر کتاب وزارت ارشـاد                شکایت نویسنده کتاب شنود اشبا    
  .نیز به دادسراى عمومى و انقالب تهران احضار شود

 که چندى قبل کتاب او مورد تعقیب قرار گرفتـه بـود           »رضا گلپور «    به گزارش ایسنا با شکایت      
ز قـانونى بـا     ، دستور احضار بعضى از مسئوالن وزارت ارشاد به عنوان ممانعت از صدور مجوّ             ] ؟![

  .نشر این کتاب صادر شده است
دادگاه عمـومى بـه     1083اى از شعبه       روز گذشته احضاریّه  :  در این زمینه توضیح داد     »گلپور«    

اى به این پرونده     دستم رسید که طىّ آن باید روز پنجم اسفندماه در دادگاه حاضر شوم تا در جلسه               
  .رسیدگى شود
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البتّه .  رسیدگى حضورى تعیین شده بود که فقط من در آنها حاضر شده بودم             هم جلسات  "قبال     
در این پرونده که سه فقره اتّهام علیه من طرح شده، در صورت انصراف شاکى نیز به عنوان اعـاده                    

محمّـد جـواد مـرادى    «وى همچنین راجع به شـکایتش از  . حیثیّت موضوع را پیگیرى خواهم کرد  
نگـاهى  ( 2قانونى براى نشر کتاب شنود اشـباح      لیل جلوگیرى از صدور مجوّز      به د :  عنوان کرد  »نیا

 از رئیس  هیئـت نظـارت بـر    )هاى انتشار قانونى و ممنوعیّت غیرقانونى این کتاب      مستند به بازتاب  
 که دادسراى جرایم کارکنان دولت دستور احـضار ایـشان را صـادر              ]ام[ ایم کتاب هم شکایت کرده   

  .کرد
 مدیر کلّ کتاب وزارت ارشـاد       ] »مجید صیّادى «جناب  [ مچنین راجع به استمهال    ه »گلپور«    

با توجّه به گذشت بیش از یک ماه از         : براى پاسخگویى به علّت منع انتشار کتابش خاطر نشان کرد         
هـاى اخیـر    پایان وقت استمهال ایشان، متأسّفانه هم چنان پرونده در دادگاه باقى مانده و با پیگیـرى          

ضمن این که در پاسخ به استعالم بازپرسى دادسـرا          . ه دیگرى از این زمینه صادر شده است       احضاریّ
از وزارت ارشاد، وزارت اطّالعات و دفتر رئیس جمهور، تنها از طرف روابط عمومى وزارت ارشاد         

  .در ارتباط با دالیل ممانعت، به دادسرا پاسخ داده شده است
هاى انجام شده بیش از گذشـت حـدود          ذکّر شد که با پیگیرى        نویسنده شنود اشباح هم چنین مت     

حـسین  «یک ماه از ارجاع نامه رئـیس قـوّه قـضائیّه بـه رئـیس دادگـسترى، پرونـده شـکایتش از                
 در  »مـدّاح « در روزنامه کیهان از سوى معاونت قضایى دادگسترى تهران به قاضى             »شریعتمدارى

  . شده است جهت رسیدگى ارجاع»شهید بهشتى«مجتمع قضایى 
   
   :28/11/1382 سه شنبه - از روزنامه اعتماد * 

   رئیس هیئت نظارت بر کتاب وزارت ارشاد به دادگاه احضار شد
      شکایت نویسنده کتاب شنود اشباح موجب شد که رئیس هیئت نظارت بر کتاب 
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  .وزارت ارشاد به دادسراى عمومى و انقالب تهران احضار شود
 که چندى قبل کتاب او مورد تعقیب قرار گرفته بود،       »رضا گلپور  « ایسنا با شکایت         به گزارش 

دستور احضار بعضى از مسئوالن وزارت ارشاد به عنوان ممانعت از صدور مجوّز قانونى نـشر ایـن         
  .کتاب صادر شده است

ه عمـومى بـه     دادگا1083اى از شعبه       روز گذشته احضاریّه  :  در این زمینه توضیح داد     »گلپور«    
اى به این پرونده     دستم رسید که طىّ آن باید روز پنجم اسفندماه در دادگاه حاضر شوم تا در جلسه               

  .رسیدگى شود
 هم جلسات رسیدگى حضورى تعیین شده بود که فقط من در آنها حاضر شده بودم، البتّه                 "    قبال

انصراف شاکى نیز به عنوان اعـاده       در این پرونده که سه فقره اتّهام علیه من طرح شده، در صورت              
  .حیثیّت موضوع را پیگیرى خواهم کرد
به دلیـل جلـوگیرى از      :  عنوان کرد  »محمّد جواد مرادى نیا   «    وى همچنین راجع به شکایتش از       

هاى انتشار قـانونى و      نگاهى مستند به بازتاب    ( 2قانونى براى نشر کتاب شنود اشباح     صدور مجوّز   
ایم که دادسـراى    از رئیس  هیئت نظارت بر کتاب هم شکایت کرده          ) این کتاب  ممنوعیّت غیرقانونى 

  .جرایم کارکنان دولت دستور احضار ایشان را صادر کرد
 بـراى   ] »صـیّادى «جنـاب   [ به استمهال مدیرکل کتاب وزارت ارشاد         همچنین راجع  »گلپور«    

ه به گذشت بیش از یک ماه از پایان         با توجّ : پاسخگویى به علّت منع انتشار کتابش خاطر نشان کرد        
هـاى اخیـر     وقت استمهال ایشان، متأسّفانه هم چنان پرونـده در دادگـاه بـاقى مانـده و بـا پیگیـرى                   

  .احضاریّه دیگرى از این زمینه صادر شده است
   
   :28/11/1382 سه شنبه - از روزنامه ابتکار * 
   باز هم خبرساز شد»شنود اشباح«

تاب شنود اشباح موجب شد که رئیس هیئت نظارت بر کتاب وزارت ارشـاد                  شکایت نویسنده ک  
  .به دادسراى عمومى و انقالب تهران احضار شود
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، دستور احـضار    ] ؟![ که چندى قبل کتاب او مورد تعقیب قرار گرفته بود          »رضا گلپور «با شکایت   
قانونى نـشر ایـن کتـاب صـادر         بعضى از مسئوالن وزارت ارشاد به عنوان ممانعت از صدور مجوّز            

دادگـاه  1083اى از شـعبه        روز یکـشنبه احـضاریّه    :  در این زمینه توضیح داد     »گلپور«. شده است 
اى بـه    عمومى به دستم رسید که طىّ آن باید روز پنجم اسفندماه در دادگاه حاضر شوم تا در جلسه                 

 [هاى انجام شـده    که با پیگیرى  نویسنده شنود اشباح همچنین متذکّر شد       . این پرونده رسیدگى شود   
ى رئیس قوّه قضائیّه به رئیس دادگسترى، پرونده    بیش از گذشت حدود یک ماه از ارجاع نامه]و با

 در روزنامه کیهان از سوى معاونت قضایى دادگـسترى تهـران            »حسین شریعتمدارى «شکایتش از   
  .اع شده است جهت رسیدگى ارج»شهید بهشتى« در مجتمع قضایى »مدّاح«به قاضى 

   
   :28/11/1382 سه شنبه -ز روزنامه صداى عدالت  ا* 

   احضاریّه براى رئیس هیئت نظارت بر کتاب وزارت ارشاد
    شکایت نویسنده کتاب شنود اشباح موجب شد که رئیس هیئت نظارت بر کتاب وزارت ارشـاد                

 که چندى قبل کتاب او »رضا گلپور «با شکایت   . به دادسراى عمومى و انقالب تهران احضار شود       
مورد تعقیب قرار گرفته بود، دستور احضار بعضى از مسئوالن وزارت ارشاد به عنـوان ممانعـت از                  

روز :  در ایـن زمینـه توضـیح داد        »گلپـور «. صدور مجوّز قانونى نشر این کتاب صادر شده اسـت         
بایـد روز پـنجم   دادگاه عمـومى بـه دسـتم رسـید کـه طـىّ آن       1083اى از شعبه   گذشته احضاریّه 

  .اى به این پرونده رسیدگى شود اسفندماه در دادگاه حاضر شوم تا در جلسه
   
   :28/11/1382 سه شنبه - از روزنامه توسعه * 

  : احضار رئیس هیئت نظارت بر کتاب وزارت ارشاد به دادگاه
   شکایت نویسنده کتاب شنود اشباح موجب شد که رئیس هیئت نظارت بر -    ایسنا 
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  .کتاب وزارت ارشاد به دادسراى عمومى و انقالب تهران احضار شود
به دلیل جلوگیرى از صدور     :  عنوان کرد  »محمّد جواد مرادى نیا   « درباره شکایتش از     »گلپور«    

هـاى انتـشار قـانونى و        نگـاهى مـستند بـه بازتـاب        ( 2حقانونى براى نشر کتاب شنود اشـبا      مجوّز  
ایم که دادسـراى    از رئیس  هیئت نظارت بر کتاب هم شکایت کرده          )ن کتاب ممنوعیّت غیرقانونى ای  

  .جرایم کارکنان دولت، دستور احضار ایشان را صادر کرد
   
   :6/12/1382 چهارشنبه  -ز روزنامه نسیم صبا  ا* 

   جلسه رسیدگى به اتّهامات نویسنده کتاب شنود اشباح برگزار نشد
به گـزارش   .  نویسنده کتاب شنود اشباح برگزار نشد      »ضا گلپور ر«    جلسه رسیدگى  به اتّهامات      

صـبح  9، جلسه دادگاه که قرار بـود سـاعت           ]»على ربیعى «نزدیک به   ! خبرگزارى کار ایران  [ ایلنا
دادگاه عمومى تهران برگزار شود، به علّت حضور نیافتن متّهم پرونـده            1083روز گذشته در شعبه       

 به علّـت اهانـت و تـوهین بـه دادگـاه             »رضا گلپور « از   »عىعلى ربی «گفتنى است   . تشکیل نشد 
دادگاه عمـومى   1410اسفندماه سال گذشته در شعبه        10 در تاریخ      »گلپور«. شکایت کرده است  

:  بـه ایلنـا گفـت      »على ربیعى « وکیل   »چرمچیان«. تهران مورد تحقیق و بازجویى قرار گرفته بود       
ومى تهران علّت تشکیل نـشدن جلـسه را عـدم           دادگاه عم 1083، رئیس شعبه      »اسالمى «قاضى  

از لحاظ حقوقى نبود نسخه دوّم      : وى افزود . عودت برگه دوّم احضاریّه به پرونده اعالم کرده است        
آنچه عوض دارد گلـه     [. برگه احضاریّه در پرونده به معناى عدم ابالغ برگه احضاریّه به متّهم است            

  ]!نیز دارد؟
   
  :»تر مطالعات و تدوین تاریخ ایراننقد و نظر دف « از مطلب * 

   میل - به محقّق اى »عبّاس سلیمى نمین«این مطلب توسّط دوستان دفتر جناب [     
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  ]. گردید که جاى تشکّر و قدردانى دارد
توانـد بـسیارى از زوایـاى         در نگاه اوّل، خود را به عنوان مرجعى که مـى           »شنود اشباح «    کتاب  

جراها را روشن سازد و به سؤاالت و شـبهات موجـود پیرامـون برخـى وقـایع و                   پنهان مسائل و ما   
 و  »شـنود «انتخاب عنوانى با ترکیب دو کلمه       . نماید اتّفاقات و اشخاص و گروهها پاسخ دهد، مى       

اى سـیاه بـر روى جلـد کتـاب            که هر دو داراى بار منفى هستند و با رنگى زرد در زمینه             »اشباح«
 بـه   »مرورى بر کارنامه سازمان مجاهدین انقالب اسـالمى       «اشتن تیتر فرعى    اند و قرار د    حک شده 

کند که مؤلّف در کتاب خود تالش داشته است  ترى براى خواننده این نکته را بیان مى        طور مشخّص 
تا پرده از عملکردها و رفتارهاى اسرارآمیز این سازمان بردارد و حقیقـت را بـه صـورت آشـکار و                 

  .خوانندگان قرار دهدعریان در پیش روى 
 چه تصویرى را از سازمان مجاهدین انقالب اسالمى در ذهن خـود             »رضا گلپور «    این که آقاى    

 پرداخته، طبعا موضوعى است که به شـخص ایـشان           »تحقیق و تالیف  «اى به    داشته وبا چه فرضیّه   
 و اگـر کـرد و بـه         تـوان امّـا    آنچه در آن مـى    . شود و در گام نخست، قابل مناقشه نیست        مربوط مى 

ارزیابى نقاط ضعف و قوّتش پرداخت، روش ایشان در اثبات فرضیّه خویش و میـزان موفقّیّـت در                  
  .این امر است

اى از فیشها که دریازده فـصل بـه          کنیم، با مجموعه       هنگامى که کتاب شنود اشباح را مالحظه مى       
توضیح و تفسیرى را راجع به آنها در متن         شویم بدون اینکه     اند، مواجه مى   دنبال یکدیگر قرار گرفته   

 در واقع متن کتاب، چیزى جز همین فیشها نیستند و این شاید براى نخستین بـار                 ]!!؟[ .کتاب بیابیم 
  . اى را در تدوین کتاب در کشورمان شاهدیم باشد که چنین روش و رویّه

لـذا  . گیـرد  ى را به کمک مى     چنین است که نویسنده براى اثبات نظریّه خویش، مستندات         "    معموال
در کتابهاى تحقیقى متعارف، شاهد متن و استنادات و ارجاعات در کنـار یکـدیگریم ولـى در ایـن                    

  کتاب، متن، صرفا همان ارجاعات است و زحمت توضیح و 
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تفسیر این فیشها و ارجاعات و پیدا کردن ارتبـاط منطقـى میـان آنهـا و سـرانجام اسـتنتاج از ایـن                        
  . به خواننده واگذار شده استمجموعه

تواند مقبول باشد، خود جاى سخن فراوانى دارد ولـى               این که اساسا نفس این کار تا چه حد مى         
. کنـد  نگریم، نکات مهمترى جلب توجّه مى      هنگامى که به فیشهاى گردآورى شده در این کتاب مى         

رفتـه تـا لـس آنجلـس تـایمز و از       از روزنامه کیهـان گ -نخست آن که این فیشها از منابع مختلف        
خاطرات بیان شده توسّط شخصیّتهاى داخلى درباره سیر زندگى سیاسى خود گرفتـه تـا ادّعاهـاى                 

انـد و مهـم       اخذ شـده   -نویسندگان و مقامات خارجى راجع به دیدگاهها و فعّالیّتهاى  سیاسى آنها             
. ]!؟[ونه اظهارنظرى نکرده استاین که نویسنده راجع به صحّت و سقم محتویات این فیشها هیچ گ      

اى دیگر نیز باید گفت که نویسنده اگر چه به صراحت اظهارنظرى راجع بـه فیـشهاى                  البتّه از زاویه  
به عنوان نمونه در    . ]؟![مزبور نکرده امّا به نوعى دچار تناقض گویى درباره برخى از آنها شده است             

هاى اروپایى راجع به     یشهایى را از روزنامه    نویسنده ف  »پاتریس لومومبا «فصل چهارم تحت عنوان     
 آورده اسـت کـه در آنهـا ادّعـا شـده          »ها محمّد موسوى خوئینى  «االسالم و المسلمین سیّد      حجت

امّـا  . التّحـصیل شـده اسـت      ایشان در دانشگاه پاتریس لومومباى مسکو تحصیل کرده و ازآنجا فارغ          
 »هـا  خـوئینى «نامه آقـاى     ل به بیان زندگى   نوشتهاى این فص   هنگامى که نویسنده خود در بخش پى      

لـذا  .  نـدارد  »پاتریس لومومبا «اى به تحصیل ایشان در دانشگاه        پردازد، شخصا هیچ گونه اشاره     مى
این سؤال مطرح میشود که اگر نویسنده، شخصا چنین اعتقادى ندارد، به چه دلیل صرف ادّعاهـاى                 

هاى انقالبى و نزدیـک       به منظور سیاه کردن چهره     ]؟![ برخى از جراید غربى را که در اوایل انقالب        
شـدند، در صـفحات       و به منظور القاى وابستگى انقالب به بلوک شرق، مطرح و منتشر مى             »امام«

دهد و اگر واقعا به صحّت ادعاهاى مزبور اعتقاد دارد، چرا هنگـامى کـه خـود                  کتاب خود جاى مى   
  د، از ذکر ده شخصا توضیحاتى را راجع به شخص مورد نظر مى
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  ورزد؟  امتناع مى»پاتریس لومومبا«سوابق تحصیلى وى در دانشگاه 
توان در این کتاب مشاهده کرد و یکى          مى ]!؟[گوییهاى تلویحى را به دفعات         از این گونه تناقض   

  . توان بر آن وارد دانست  که مى]است[ ترین اشکاالتى  از عمده
نویسنده خود معتقد به صـحّت ادّعاهـاى منـابع گونـاگون غربـى و                   در واقع باید گفت چنانچه      

انـد و   شرقى راجع به شخصیّتهاى سیاسى کشورمان که با اهـداف و اغـراض خاصّـى مطـرح شـده            
همچنان نیز ادامه دارد، نبوده یا دست کم دچار تردید در ایـن ادّعاهـا بـوده امّـا در عـین حـال بـه                    

زنـد، اخـالق    گرفته که استنباط صحّت را در خواننده دامـن مـى      اى از آنها در کتاب خود بهره         گونه
علمى و پژوهشى را زیرپا گذارده است و اگر واقعا اعتقاد به صحّت این گونه ادعاهـا داشـته و بـه                      
همین دلیل نیز آنها را در کتاب خویش آورده ولى از اعالم صریح این اعتقاد خود طفره رفته، فاقـد                    

  ]!؟ [.تشجاعت علمى الزم بوده اس
    به هر حال جاى تردیدى نیست که با این شیوه، یعنى ردیف کردن ادّعاهـاى منـابع غربـى، هـر                     

تواند بنا به ذوق و سلیقه و گرایشهاى سیاسى خود، بـا گـردآورى مقـادیرى از ادّعاهـاى                    فردى مى 
ى داخلى،  مطرح شده از سوى منابع غربى و همراه ساختن آنها با اظهارنظرهایى از سوى شخصیّتها              

  .]![ هر فرد یا گروهى را به زیر سؤال بکشد
بـه  .     نکته دوّم در مورد فیشهاى موجود در این کتاب، عدم ارتباط منسجم آنها با یکدیگر اسـت                

عبارت دیگر حال که نویسنده تصمیم گرفته است تا فیشهایى را بدون اظهـارنظر دربـاره آنهـا، بـه                    
ار این بود که دقّت و حساسیّت الزم براى مرتّب ساختن منطقـى             دنبال یکدیگر بیاورد، حدّاقل انتظ    

این . اى که خواننده با سهولت بیشترى بتواند دست به استنتاج بزند    شد به گونه   آنها به خرج داده مى    
اوّل هماهنگى میان فیشها و عنوانى که براى فـصل مزبـور            : هماهنگى در سه زمینه ضرورت داشت     

  اهنگى فیشهاى یک فصل با یکدیگر و سوّم هماهنگى میان انتخاب شده است، دوّم هم
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  .فصلهاى مختلف
    البتّه باید گفت از آنجا که فیشهاى موجود در این کتاب، به هر حال راجـع بـه مـسائل مختلـف            
کشورمان هستند، الجرم نوعى ارتباط میان آنها برقرار است امّا براى نمونه هنگـامى کـه فـصل اوّل         

شود   نامگذارى شده است، ابتدائا براى خواننده این سؤال مطرح مى          »هاشمى هشتم «ان  تحت عنو 
کتاب با مالحظه یـک فـیش   19 چیست و در صفحه  »هاشمى هشتم«که منظور از چنین عنوانى،    

هـا    رئیس اداره کلّ هشتم ساواک بـا انگلیـسى    »منوچهر هاشمى «که در آن از ارتباط میان سرتیپ        
امّا بـا مطالعـه دیگـر فیـشها کـه عمـدتا             . شود است، این نکته برایش روشن مى     سخن به میان آمده     

 بـا وى و سـپس مـسائلى راجـع بـه             »بهـزاد نبـوى   « و ارتبـاط     »مـصطفى شـعائیان   «مربوط بـه    
آیـد کـه      و سرویس جاسوسى شوروى و غیره است، این سؤال به میان مـى             »محمّدرضا سعادتى «

ت و در کل از مجموع نام فصل و فیـشهاى منـدرج در               چیس »هاشمى هشتم «ارتباط این فیشها با     
تواند بـه عنـوان مبنـایى بـراى مطالعـه            اى باید گرفت؟ و این نتیجه چگونه مى        این فصل، چه نتیجه   
  ]!؟! [فصل دوّم قرار گیرد؟

اى از فیشها و فصلها مواجهیم کـه داراى ارتبـاط            رسد ما در این کتاب با مجموعه           لذا به نظر مى   
 با یکدیگر نیستند - آن گونه که شایسته یک اثر تحقیقى و روشنگر است       - مرتّب منطقى    منسجم و 

توان اسـتنباطى کلّـى از آنچـه نویـسنده           بلکه پس ازخواندن هر فصل و همچنین در پایان کتاب مى          
  .قصد القاى آنها را دارد، در ذهن تصوّر کرد

آینـد،    که به نظر زائد و غیرضـرورى مـى             نکته سوّم، وجود فیشهاى متعدّدى در این کتاب است        
اهمّیّت و کم اهمّیّت هستند و  بدین علّت که یا ازمحتواى تکرارى برخوردارند، یا داراى محتواى بى     

. یا ارتباط آنها با اصل موضوع کتاب، عنوان فصل و همچنین دیگر فیـشها، چنـدان روشـن نیـست                   
یش فیشها اقدامى جدّى به عمل آورده بود، ضمن رسد اگر نویسنده نسبت به پاال بنابراین به نظر مى  

  ترى را نیز  جویى در وقت و هزینه خواننده، ارتباط منسجم کاستن از حجم زیاد کتاب و صرفه
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  ]؟![ .کرد آورد و تا حدّى از پراکندگى مطلب در ذهن خواننده جلوگیرى مى بین فیشها به وجود مى
کند، میزان ارتباط فیشها با اصل موضـوع کتـاب            جلب توجّه مى       در این زمینه آنچه بیش از همه      

رسد در ایـن کتـاب       به نظر مى  .  است »مرورى بر کارنامه سازمان مجاهدین انقالب اسالمى      «یعنى  
به بهانه بررسى وضعیّت سازمان مجاهدین انقالب اسالمى، عمدا یا سهوا، بسیارى از شخـصیّتهایى               

ذشته در چارچوب یک طیف سیاسـى وفکـرى خـاص، در صـحنه         که غالبا به نوعى طىّ دو دهه گ       
اگر این اقدام بـه عمـد صـورت         . اند اند همراه با سازمان مزبور به زیر عالمت سؤال قرار گرفته           بوده

شد و اگرسهوا بوده     گرفته باشد، بهتر آن بود که از ابتدا نامى دیگر براى این کتاب در نظر گرفته مى                
  ]؟![ . است که باید در چاپهاى بعدى مورد اصالح قرار گیردباشد باید گفت خطایى فاحش

اى      اگر سؤال اساسى ما این باشد که با توجّه به نام کتاب، آیا نویسنده موفّق شده اسـت کارنامـه           
 از سازمان مجاهدین انقالب اسالمى را در پیش روى خوانندگان خـود قـرار دهـد؟ در                  ] ؟![روشن

اى روشـن را از ایـن        ه نزدیک به هزار صفحه، خواننده نه تنها کارنامه        پاسخ باید گفت پس از مطالع     
هـاى جدیـد و      کند بلکه خود را مواجه با شبهات و شـائبه          سازمان در پیش روى خود مالحظه نمى      

البتّـه شـاید آنـان کـه خـود در بطـن             . یابـد  متعدّد در مورد بسیارى اشخاص و گروههاى دیگر مى        
 از مطالعات حقیقى نیز دربـاره تـاریخ دو دهـه گذشـته کـشورمان      حوادث و مسائل سیاسى بوده و     

برخوردارند، بتوانند خود را از گرفتار آمدن در کالف چنین شبهاتى برهانند، اما به یقین نسل جوان                 
اى از این دست فیشها، با انبوهى از شبهات و سؤاالت در ذهن خـود               کشور پس از مطالعه مجموعه    

 روبرو خواهد بود که در این کتاب پاسخى براى آنها ارائه نـشده          »کسهمه چیز و همه     «راجع به   
  .است

      البتّه این نکته ناگفته نماند که کتاب مزبور به لحاظ گردآورى فیشهاى متعدّدى از 
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در واقـع  . تواند به عنوان یک بانک فیش مطرح باشد به موضوعات گوناگون، مى منابع مختلف راجع 
اى موجـود در ایـن کتـاب بـه تنهـایى ایـن ارزش را دارنـد کـه مـورد اسـتفاده و                         هر یک از فیشه   

بردارى کسانى قرار گیرند که با لحاظ داشتن اصول یک کار پژوهـشى، قـصد نگـارش کتـاب                    بهره
امّا مجموعه و ترکیب این فیشها، بیش از آن کـه روشـنگر و              . درباره تاریخ انقالب اسالمى را دارند     

افـشاند و مـسیر دسـتیابى بـه حقـایق را             و شبهه مـى    بر اذهان و افکار غبار شائبه     مبیّن مسائل باشد،    
  .سازد تر مى ناهموارتر و لغزنده

  با تشکّر                                                                                                                
  دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران                                                                            

   
   :7/2/1383 دوشنبه -از روزنامه صداى عدالت  * 

  »شنود اشباح« امروز دادگاه 
 امـروز در    »شـنود اشـباح   « از نویسنده کتاب     »على ربیعى «جلسه رسیدگى به شکایت     :     ایسنا
  .شود دولت برگزار مىویژه کارکنان 1083شعبه  

 نویـسنده   »رضـا گلپـور   « از   »علـى ربیعـى   « جلسه رسیدگى به شکایت      ]![     این جلسه، اوّلین  
  . است و جلسه قبلى به دلیل غیبت متشاکى برگزار نشد»شنود اشباح«کتاب 

هاى ابرار، خراسان، توسـعه و حیـات نـو اقتـصادى نیـز             این خبر در همین روز توسّط روزنامه       [   
  ]  .شر گردیدمنت
   
   :7/2/1383 دوشنبه -اجتماعى خبرگزارى فارس  از سرویس سیاسى * 

  . آخرین جلسه رسیدگى به پرونده کتاب شنود اشباح برگزار شد
آخرین جلسه رسیدگى به پرونده مؤلّف کتاب شنود اشـباح صـبح امـروز در               :     خبرگزارى فارس 

  .گزار شدمجتمع قضائى جرایم کارکنان دولت بر1083شعبه  
      به گزارش خبرنگار سیاسى خبرگزارى فارس، در این جلسه که به ریاست قاضى
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 »علـى ربیعـى   « در دادگاه حاضـر بـود ولـى          »رضا گلپور « برگزار شده بود،     »محمّد اسالمى « 
.  در جلسه حاضر شده بود     »حمید چرمچیان «شاکى پرونده در جلسه حضور نداشت و وکیل وى          

شـنود  « نویسنده   »رضا گلپور « وکیل شاکى پرونده با بیان این که         »چرمچیان« بنابراین گزارش، 
اند   فارغ از تکالیف زیست اجتماعى و احکام و تعالیم اسالمى در این کتاب چنان قلم رانده           »اشباح

 بـه طـرح     ]![ اند اند و براى دیگران هیچ حقّى قائل نشده        پایان که گویى صاحب على اطالق حقّ بى      
همانگونه که پیشتر معروض شد، مشتکى عنه در بخشى از          : ائیّه پرداخت و اظهار داشت    دالیل شکو 

 برخالف حقیقت و به قصد تشویق اذهان عمـومى و اضـرار             »شنود اشباح «]؟[ کتاب توقیف شده  
 از سوى موکّل علیه متّهمین و یا افراد دسـتگیر شـده             »خشونت«موکّلم ضمن نسبت دادن اعمال      

برخى مـسئولین در وزارت اطّالعـات بـه علّـت خـشونت             :  ادّعا کرده است   )در وزارت اطّالعات  (
  .اند موکّل علیه متّهمین از شغل خود استعفاء داده

حال که مشتکى عنه، این چنین بر ایراد اتّهام خشونت ورزى به یک کارمند عالیرتبـه                :     وى گفت 
ان و افرادى را کـه توسّـط مـوکّلم          ورزد، ایشان را ملتزم سازید تا زمان، مک        رسمى کشور اصرار مى   

اند را مشخّص ساخته و صحّت ادّعاى خویش را اثبات نمایند            تحت اعمال خشونت بار قرار گرفته     
و چنانچه قادر به اثبات صحّت ادعاى خویش نباشند برابر قـانون تحـت پیگـرد و مجـازات قـرار                     

  .گیرند
اى عالى امنیّت ملّى در بخش دیگرى        مسئول دبیرخانه شور   »ربیعى« وکیل مدافع    »چرمچیان«    

ادّعاى اخراج موکّل از وزارت اطّالعـات از مـصادیق بـارز            :  گفت »گلپور«از طرح شکوائیّه علیه     
قانون مجازات اسالمى است که بـا یـک اسـتعالم سـاده، نادرسـتى        698نشر اکاذیب موضوع ماده       

موکّلم معروض گردید خروج مـشارالیه      شود و همانگونه که در اوّلین الیحه         ادّعاى مزبور اثبات مى   
از وزارت اطّالعات اگر چه با دلیل اختالف با وزیر وقت اطّالعـات بـوده اسـت لـیکن هـیچ گـاه                       

   » اخراج «موضوع 
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  . در میان نبوده است»بیرون کردن« 
هاى دیگرى از کتاب خود به قصد اضرار و تـشویش اذهـان              متشاکى در بخش  :     وى تصریح کرد  

هاى وزارت اطّالعـات در       و مقامات رسمى علیه موکّلم، ادّعاى کذب استفاده از آموخته          ] ![ومىعم
 را مطـرح سـاخته   »اصالحات«زمینه عملیّات روانى در جهت اغراض سیاسى یا به تعبیر نویسنده  

  .است
  

ماره پیوست شـ  (کتاب شنود اشباح    757 با اشاره به اینکه متّهم پرونده در صفحه            »چرمچیان«    
 به وى نسبت داده     »عباد« به طور تلویحى موضوع کذب دیگرى را با استفاده از اسم مستعار              )پنج

اى از کارکردهـا و مـسئولیّتهاى        مشتکى عنه در قالب عبارات فوق ضمن فاش سـاختن پـاره           : افزود
 تلـویحى،    علیه مـوکّلم بـه طـور       ] ![محرمانه دبیرخانه شوراى عالى امنیّت ملّى، به قصد القاء شبهه         

 » عـراق  ]حزب بعـث  [ تجارت با «چنین القاء نموده که موکّل بنده در شوراى عالى امنیّت ملّى به             
مشغول بوده و با عبارات بعدى سعى کرده به طور غیرمـستقیم ایـن مـسئولیّت را بـه عنـوان سـهم         

  . جلوه دهد»خاتمى«موکّلم از به قدرت رسیدن دولت 
ود اشباح، برخالف حقیقت مدّعى شده است که موکّلم در شکوائیّه        وى با بیان اینکه نویسنده شن     

 »العمـوم شـده اسـت    آورى کتاب شنود اشباح توسّـط مـدّعى       خواستار توقیف و جمع   «اوّلیّه خود   
بررسى آن متن به روشـنى کـذب بـودن ایـن ادّعـا را               . متن شکوائیّه نزد دادگاه موجود است     : گفت

 که شکوائیّه موکّلم تقدیم دادگـاه شـد چنـدین روز از توقیـف               از دیگر سو، زمانى   . سازد روشن مى 
نکته جالب توّجه اینکه مسئولین معاونت امور فرهنگى وزارت ارشـاد           [. گذشت کتاب موصوف مى  

رسما دلیل جلوگیرى از چاپ دوّم کتاب را با وجود دارا بودن مجوّز دائمـى، اعتـراض و شـکایت                    
  ] ...!اند و جناب وکیل اشته از نویسنده کتاب اعالم د»على ربیعى«

بـا توجّـه بـه      :  گفـت  »گلپور« خطاب به    »اسالمى«    پس از پایان طرح شکایت شاکى، قاضى        
  اینکه مطابق شکایت شاکى خصوصى توهین، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش 
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یده اسـت    ارائه گرد  »على ربیعى «اذهان عمومى از طریق کتاب شنود اشباح و انتساب مواردى به            
  .دفاع کنید

 مطـرح   »ربیعى«هاى کتاب من که مورد شکایت        هایى از نوشته   قسمت:  اظهار داشت  »گلپور«    
اى از اظهارنظرهاى مختلف، اسناد رسمى و اسـناد رسـمى مطبوعـات بـوده                گردیده است مجموعه  

  .است
بـه نـوع کـار کـه نـوعى          با توجّه   : ام، گفت      وى با بیان اینکه هیچ جاى کتاب را از خودم ننوشته          

ام که اگر روزى فردى نقدى بر حرفهایم داشـت بـه اصـل       تحقیق و نگارش است منبع را ذکر کرده       
  .مرجع مراجعه کند

 شـکایت کـرده اسـت       »ربیعـى «هـایى کـه      تمام نکته :     نویسنده کتاب شنود اشباح اظهار داشت     
دهند معقول و    قیقاتى انجام مى  منابعش مشخّص است و با توجّه به اینکه شخص ایشان کارهاى تح           

دادند و من هم به عنوان وظیفه در مـصاحبه یـا انتـشار               منطقى بود تا انتقاد خود را به من انتقال مى         
  .کردم بعدى کتاب از آنها استفاده مى

 مبنى بر اینکه مرجع اصلى شکایت علیـه کتـاب شـما             »اسالمى«    وى در پاسخ به سؤال قاضى       
ام امّـا زمـانى کـه نوبـت          حل صدور مجوّز قانونى را از وزارت ارشاد گرفته        تمام مرا : کیست؟ گفت 

چاپ دوّم کتاب شنود اشباح فرا رسید متوجّه شدم که اجازه نشر کتـاب توسّـط وزارت ارشـاد بـه         
  . گرفته شده است]پس[ صورت غیرقانونى 

 خـواهرزاده   »شتـاب «مراجعه کـردم،    ] دادسرا[زمانى که به شعبه شش      :  تصریح کرد  »گلپور«    
 و  »ربیعـى «رئیس جمهور و مسئول روابط عمومى وزارت ارشاد دلیل ایـن برخـورد را شـکایت                 

  .رجوع وى به وزارت ارشاد اعالم کرد
 سؤال کرد که چـه سـندى   »ربیعى« درخصوص خشونت علیه    »گلپور« از   »اسالمى«    قاضى  

ى و آرشـیو مطبوعـات ایـن        هـاى علنـ    در سخنرانى :  جواب داد  »گلپور«در این خصوص دارید و      
هـاى   موضوع مطرح شده بود و چون براى من سؤال ایجاد شده بود، ایـن موضـوع را در مـصاحبه                   

  .حضورى مورد تأکید قرار دادم
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تر کنم امّا گفتند که این موضـوع نبایـد بـاز             خواستم که این موضوع را روشن      من مى : وى گفت     
  .شود چرا که مسأله امنیّتى است

ما چنـین حرفـى را      :  گفت »گلپور« پس از اظهارات     »على ربیعى « وکیل مدافع    »چرمچیان«    
  .خواهید اثبات کنید ایم شما اگر مى نزده

مـا بـه دنبـال      :  مسئول دبیرخانه شوراى عالى امنیّت ملّى تاکید کـرد         »على ربیعى «    وکیل مدافع   
  .نبّه کنیمخواهیم ایشان را مت  نیستیم بلکه مى»رضا گلپور«کیفر 

   
   :8/2/1383 سه شنبه -از روزنامه سیاست روز  * 

  »شنود اشباح« آخرین جلسه رسیدگى به پرونده 
 آخرین جلسه رسیدگى به پرونده مؤلّف کتاب شـنود اشـباح، صـبح دیـروز در                 -    گروه سیاسى   

  .مجتمع قضائى جرائم کارکنان دولت برگزار شد1083شعبه  
 برگزار شـده بـود،      »محمّد اسالمى «ارس، در این جلسه که به ریاست            به گزارش خبرگزارى ف   

 شاکى پرونده در جلسه حضور نداشت و        »على ربیعى « در دادگاه حاضر بود ولى       »رضا گلپور «
  . در جلسه حاضر شده بود»حمید چرمچیان«وکیل وى 

   
   :8/2/1383 سه شنبه - از روزنامه شرق * 

  :»ربیعى« با شکایت »شنود اشباح« محاکمه 
 »شـنود اشـباح  « از نویـسنده کتـاب   »على ربیعـى «جلسه رسیدگى به شکایت   ]!؟[اوّلین:     ایلنا

  . برگزار شد»اسالمى«ویژه کارکنان دولت به ریاست قاضى 1083دیروز در شعبه  
نویسنده این کتاب درمورد سوابق خدمتى موکّل بنده مطالب کذبى را           : »ربیعى«    به  گفته وکیل     

قانون مجازات اسالمى از ایشان به جرم       698و    609و    608اند که ما با استناد به مواد            کرده منتشر
  نشر اکاذیب، توهین و هتک حرمت شکایت 
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 و تنها تأکید کرد که کتاب داراى        ] !؟[پسندى از خود ارائه نکرد     ایم امّا ایشان هیچ دفاع محکمه      کرده
همچنـین نویـسنده    . ها ذکر شده اسـت     لبى است که در روزنامه    مجوّز بوده و منابع کتاب نیز از مطا       

ها، مطالب کـذبى در مـورد         با وزیر سابق اطّالعات کرده که در آن مصاحبه         »هایى مصاحبه«کتاب  
  .پذیرد سوابق موکّل بنده ذکر شده است امّا وى به عنوان ناشر کتاب مسئولیّت آن مطالب را نمى

بیـان کـرده    ] ؟![وگیرى از تحریف زود هنگـام تـاریخ انقـالب          دلیل این شکایت را جل     »ربیعى«  
  .است
  . مسئول دبیرخانه شوراى عالى امنیّت ملّى و مشاور اجتماعى رئیس جمهورى است»ربیعى«    

هـایى چـون     اتّهامات و مطالبى علیـه جریـان چـپ اسـالمى و چهـره             »شنود اشباح «    در کتاب   
  . مطرح شده است»على ربیعى« و »]اه[ محمّد موسوى خوئینى«، »بهزاد نبوى«
   
   :8/2/1383 سه شنبه -ز روزنامه فرهنگ آشتى  ا* 

  :»على ربیعى« وکیل مدافع 
   اعتراض ما به تحریف تاریخ انقالب است

شـنود  « نویـسنده    »رضـا گلپـور   « از   »علـى ربیعـى   « جلسه رسیدگى به شکایت      ]!؟[     اولین  
  . برگزار شد»اسالمى«ان به ریاست قاضى دادگاه عمومى تهر1083 در شعبه  »اشباح

 آخرین جلسه رسیدگى بود، با حضور »اسالمى«    به گزارش ایسنا، این جلسه که به گفته قاضى 
  . و متّهم پرونده برگزار شد»ربیعى«وکیل مدافع 

 با ابراز خرسندى از ایـن کـه پـس از گذشـت               »على ربیعى « وکیل مدافع    »حمید چرمچیان «    
گیـرد، دربـاره دالیـل       آغاز این شکایت، پرونده در یک جلسه علنى مورد بررسى قرار مى           ماه از   16

  نخستین انگیزه اصلى من : طرح شکایت از سوى موکّلش گفت
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و موکّلم از این شکایت، اعتراض به تحریف تاریخ انقالب در کتاب شنود اشـباح اسـت و انگیـزه                    
  .هّد و از بین برندگان آبروى افراد استبعدى هم، مرزبندى میان قلم بدستان متع

افراد :     وى با تأکید بر این که من و موکّلم به دنبال تنبیه و آگاهى مؤلّف بودیم تا کیفر وى، افزود         
اند که آزادى معنوى افراد، جـزو حقـوق اسـالمى و فطـرى آنهـا بـوده و حرمـت و                       جامعه پذیرفته 

رّض اسـت، صـاحبان آزادى بیـان در اسـتفاده از آن             شرافت خانوادگى و شغلى افراد مصون از تعـ        
قید و نامحدود نبوده و در چگونگى استفاده از آن، بایـد مرزهـاى عـرف و اخـالق و قـانون را                        بى

قانون اساسى، سؤاستفاده از آزادى بیان و نشر به صـورت           40و    22رعایت کرد و براساس اصول        
  .افترا و توهین ممنوع است

ان این که هر حقّى، تکلیفى در پـى دارد و مؤلّـف ایـن کتـاب هـم در برابـر                       با بی  »چرمچیان«    
یکى از دالیل شکوائیّه موکّلم این است که در صـفحه            : محتواى کتابش مسئولیّت دارد اظهار داشت     

 برخالف حقیقت ضمن نـسبت      »حسینیان... ا روح«کتاب توقیف شده شنود اشباح به نقل از         730
ى موکّل علیه متّهمان و یا افراد دستگیر شـده در وزارت اطّالعـات کـه                دادن اعمال خشونت از سو    

تواند به تشویش اذهان عمومى و اضرار موکّلم منجر شود، ادّعا شـده برخـى مـسئوالن در ایـن                     مى
  .اند وزارتخانه به علّت خشونت موکّل علیه متّهمان از شغل خود استعفا داده

 به واسطه فعّـالیّتش در      ]؟[ و انتساب اعمال گناه به موکّلم     همچنین گناهکار خواندن    :     وى افزود 
وزارت اطّالعات با توجّه به تمثیلى بودن فعل مادى توهین در قانون مجازات اسالمى، مصداق ماده       

، اکاذیب به قـصد     ] !؟[ قانون مجازات اسالمى است و ادّعاهاى کذبى از مصادیق روشن نشود          609
  .قانون مجازات اسالمى است698ضوع ماده  اضرار و لطمه به شخصیّت، مو

تواند منجر به لطمه به حیثیّت و حرمت اجتماعى مـوکّلم                مصادیق بارز، نشر اکاذیب است و مى      
  هایى از کتاب، ادّعاى کذب استفاده از  همچنین در بخش. شود
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 یا به تعبیر نویسنده     هاى وزارت اطّالعات در زمینه عملیّات روانى در جهت اغراض سیاسى           آموخته
  . مطرح ساخته است»على فالّحیان«اى از  اصالحات را در مصاحبه

 در مـتن    "مضمون این خبر در همین روز توسّط روزنامه همبستگى با انتخاب تیترى که اصـوال              [   
  ].گردید منتشر]!؟ [»ام چیزى از خود ننوشته: نویسنده شنود اشباح«منتشره آن وجود نداشته یعنى 

   
   :8/2/1382 سه شنبه -از روزنامه آفتاب یزد  * 

  ]!؟[ دادگاه رسیدگى به اتّهامات نویسنده کتاب شنود اشباح برگزار شد
  شکایت ما براى جلوگیرى از تحریف زود هنگام تاریخ انقالب است: »على ربیعى« وکیل 

 دیـروز   »اشـباح شنود  « از نویسنده کتاب     »على ربیعى «به شکایت    جلسه رسیدگى ]!؟[     اولین  
  . برگزار شد»اسالمى«ویژه کارکنان دولت به ریاست قاضى 1083در شعبه  

در ایـن جلـسه پـس از        :  در گفت و گو با ایلنا، ضمن اعالم این خبر گفت           »حمید چرمچیان «    
طرح اوّلیّه شاکى و دفاع متّهم از خود، رئیس دادگاه آخرین جلسه رسیدگى به پرونده را اعالم کرد                  

  .ساس قانونى رأى دادگاه باید ظرف یک هفته آینده صادر شودو برا
نویسنده کتاب شنود اشباح در مورد سوابق خدمتى موکّل بنده مطالب کذبى را منتشر          :     وى افزود 

قانون مجازات اسالمى از ایشان به جرم نـشر         698و    609و    608اند که ما به استناد به مواد           کرده
 از خـود    ]!؟[ پـسندى  ایم امّا ایشان هیچ دفاع محکمـه       ت شکایت کرده  اکاذیب، توهین و هتک حرم    

ارائه نکرد و تنها تأکید کرد که کتاب داراى مجوّز بوده و منابع کتاب نیـز از مطـالبى اسـت کـه در                        
  .ها ذکر شده است روزنامه

نگـام  البتّه شکایت ما از ایشان براى  جلـوگیرى از تحریـف زود ه             :  افزود »على ربیعى «    وکیل  
تاریخ انقالب اسالمى و نیز مرزبندى و تمایز بین قلم به دستان متعهّد با کـسانى کـه قلـم را بـراى                       

    ابرند، بنابراین قصد ما کیفر ی مىخدشه به حیثیت دیگران به کار 
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 نیست، بلکه منظور متنبّه شدن ایشان بود که البتّه با دفاعیّـات ایـشان ایـن                 »گلپور«مجازات آقاى   
  ] !الحمدللّه[. رسد که متنبّه شده باشند نه به نظر نمىگو

   
   :8/2/1383 – از روزنامه صداى عدالت * 
  ]!؟[  به دادگاه رفت» على ربیعى«

در جلسه رسیدگى به شکایت موکّل من از نویـسنده کتـاب            :  گفت »على ربیعى « وکیل   -    ایلنا  
ز خود، رئیس دادگاه آخرین جلسه رسیدگى بـه         شنود اشباح پس از طرح اوّلیّه شاکى و دفاع متّهم ا          

: وى افزود . پرونده را اعالم کرد و براساس قانون، رأى دادگاه باید ظرف یک هفته آینده صادر شود               
انـد و    نویسنده کتاب شنود اشباح در مورد سوابق خدمتى موکّل بنده مطالب کذبى را منتـشر کـرده                

نکرد و تنها تأکید کرد که کتاب داراى مجـوّز بـوده و             پسندى از خود ارائه      ایشان هیچ دفاع محکمه   
: تـصریح کـرد   « على ربیعى »وکیل  . ها ذکر شده است    منابع کتاب نیز از مطالبى است که در روزنامه        

هـا مطالـب کـذبى در        هایى با وزیر سابق اطّالعات کرده است که در آن مصاحبه            مصاحبه »گلپور«
مّا ایشان بـه عنـوان ناشـر کتـاب مـسئولیّت آن مطالـب را       مورد سوابق موکّل بنده ذکر شده است، ا   

  .پذیرند نمى
   
   :8/2/1383شنبه   سه- از روزنامه توسعه * 

  »شنود اشباح« از نویسنده »ربیعى« برگزارى جلسه رسیدگى به شکایت 
 معاون دبیرخانه شوراى عالى امنیّـت ملّـى   »على ربیعى« جلسه رسیدگى به شکایت     ]!؟[     اوّلین

ویـژه کارکنـان دولـت بـه        1083 نویسنده کتاب شنود اشباح، روز گذشـته در شـعبه              »گلپور« از
 »ربیعى«؛ وکیل مدافع  »چرمچیان«  ]»حمید چرمیان«[.  برگزار شد»اسالمى«ریاست قاضى 

نویسنده کتاب مذکور در مورد سابقه خدمت موکّل بنده مطالب کـذبى            : ضمن اعالم این خبر گفت    
ایم، اما وى هیچ دفاع محکمه پسندى از خود عرضـه            ت که ما از او شکایت کرده      را منتشر کرده اس   

   ]![  و فقط]![ نکرد
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ها درج شـده     اظهار داشت کتاب داراى مجوّز بوده و منابع کتاب نیز از مطالبى است که در روزنامه               
  .است

 جلوگیرى از تحریـف     شکایت ما از نویسنده کتاب براى     :  در پایان افزود   »ربیعى«    وکیل مدافع   
 نیـست، بلکـه متنبّـه شـدن او     »گلپور«زودهنگام تاریخ انقالب اسالمى است و قصدمان مجازات       

  .است
   
   :8/2/1383 سه شنبه - از روزنامه نسیم صبا * 

   شنود اشباح در دادگاه
ه از نویسنده کتاب شنود اشباح روز گذشـت       »على ربیعى « جلسه رسیدگى به شکایت      ]!؟[     اوّلین

 »حمید چرمچیان «.  برگزار شد  »اسالمى«ویژه کارکنان دولت به ریاست قاضى       1083در شعبه     
در این جلسه پس از طرح اوّلیـه شـاکى و دفـاع             : در گفت وگو با ایلنا، ضمن اعالم این خبر گفت         

متّهم از خود، رئیس دادگاه آخرین جلسه رسیدگى به پرونده را اعالم کـرد و براسـاس قـانون رأى                  
نویسنده کتاب شنود اشباح در مورد سوابق      : وى افزود . گاه باید ظرف یک هفته آینده صادر شود       داد

و 609،  608خدمتى موکلّ بنده مطالب کذبى را منتشر کـرده اسـت کـه مـا بـا اسـتناد بـه مـواد               
ایم،  قانون مجازات اسالمى از ایشان به جرم نشر اکاذیب، توهین و هتک حرمت شکایت کرده              698
و تنها تأکید کرد که کتاب داراى مجوّز         ]!؟[ یشان هیچ دفاع محکمه پسندى از خود ارائه نکرد          اما ا 

  .ها ذکر شده است بوده و منابع کتاب نیز از مطالبى است که در روزنامه
   
   :8/2/1383 سه شنبه - از روزنامه خراسان * 

   آخرین جلسه دفاعیّه شنود اشباح برگزار شد
  هدید از جانب برخى مسئوالن را نداشتمانتظار ت: »گلپور« 

  انتظار مواجه شدن با تهدید از جانب برخى :     نویسنده کتاب شنود اشباح گفت
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  .مسئوالن را نداشتم
مجتمـع  1083    نویسنده کتاب شنود اشباح دیروز بعداز آخرین جلـسه دفاعیّـه خـود در شـعبه                   

علـى  «وکیل  : سیاسى خبرگزارى فارس، اظهار داشت    قضائى جرایم کارکنان در گفتگو با خبرنگار        
 در »ربیعـى «هـاى مـن در خـصوص نقـش       دیروز بحث جدیدى را مبنى بر کذب نوشته »ربیعى
اى مطرح کرد و بـه طـور کـل ایـن             سازى ایجاد خشونت براى متّهمین پرونده قتلهاى زنجیره        زمینه
  .ها را تکذیب کرد گفته

دى 15ظهاراتم را در دفاعیّه دایر بر صدور اعالمیّه معـروف              ا »ربیعى«وکیل مدافع   :     وى گفت 
هـا قبـل از       در مجموعه کمیسیون تحقیق ریاست جمهـور کـه هفتـه           »ربیعى«توسّط  77ماه سال     
  . صورت گرفته بود را از اساس زیر سؤال برد»سعید امامى«دستگیرى 

 به هویّـت منبـع خـود در    »ربیعى« با بیان این که من در دفاعیّات قبل بر عدم اشاره             »گلپور«    
این منبـع کـسى جـز    : ام، تصریح کرد تأکید کرده77 و دیگران در پاییز سال  »فروهر«میان قاتالن  

  .باشد  نمى»موسوى« با اسم مستعار »سیّد مصطفى کاظمى ارسنجانى«
 در نیمـه شـب بـه منـزل          »کـاظمى ارسـنجانى   «من در این جلسه به رجوع       :     وى اظهار داشت  

ها طبق اظهارات خود وى کـه دلیلـى بـر روشـن              هاى مربوط به قتل     جهت ارائه گزارش   »یعىرب«
  . که مشاور ویژه رئیس جمهور است برشمردم» على ربیعى«شدن ماهیّت قاتالن حداقل براى 

آخـرین دفاعیّـه مـن نیـز        :     نویسنده کتاب شنود اشباح به آخرین دفاعیّه خود اشاره کرد و افزود           
ساله در جهت فتح باب گفتگو و تضارب آراء در زمینه تاریخ            25یدان آمدن یک نو قلم        اشاره به م  

 - و ایـران     )»رجـایى «شهادت مرحوم   (وزیرى   هاى انفجار نخست   انقالب اسالمى به ویژه پرونده    
  .بود76کنترا تحت شعارهاى زیباى مطرح شده پس از فضاى انتخابات خرداد  

  شویق از سوى مسئولین مربوطه را داشتم نه مواجه انتظار ت:     وى خاطرنشان کرد
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شدن با تهدید و تحدید از جانب مسئول دبیر خانه شوراى عالى امنیّت ملّى که سمبل یـک جریـان         
  .باشد فکرى و داراى عمق اجرایى در قوّه مجریّه مى

  ] .این خبر در همین روز توسّط روزنامه حمایت نیز منتشر گردید[   
   
   :8/2/1383 سه شنبه -روزنامه ابتکار  از* 

انتظار مواجه شـدن بـا تهدیـد از جانـب برخـى مـسئوالن را                :     نویسنده کتاب شنود اشباح گفت    
  .نداشتم

مجتمـع  1083    نویسنده کتاب شنود اشباح دیروز بعداز آخرین جلـسه دفاعیّـه خـود در شـعبه                   
 دیروز بحث جدیدى »على ربیعى«وکیل : تقضائى جرایم کارکنان در گفتگو با فارس، اظهار داش     

سازى ایجاد خـشونت بـراى        در زمینه  »ربیعى«هاى من در خصوص نقش       را مبنى بر کذب نوشته    
  . ها را تکذیب کرد اى مطرح کرد و به طور کل این گفته متّهمین پرونده قتلهاى زنجیره

 بـه هویّـت منبـع خـود در     »بیعىر« با بیان اینکه من در دفاعیّات قبل، بر عدم اشاره   »گلپور«    
این منبـع کـسى جـز    : ام، تصریح کرد تأکید کرده 77 و دیگران در پاییز سال »فروهر«میان قاتالن  

  . باشد  نمى»موسوى« با اسم مستعار »سیّد مصطفى کاظمى ارسنجانى«
 در نیمـه شـب بـه منـزل          »کـاظمى ارسـنجانى   «من در این جلسه به رجوع       :     وى اظهار داشت  

ها طبق اظهارات خود وى کـه دلیلـى بـر روشـن              هاى مربوط به قتل     جهت ارائه گزارش   »یعىرب«
  .  که مشاور ویژه رئیس جمهور است برشمردم» على ربیعى«شدن ماهیّت قاتالن حدّاقل براى 

انتظار تشویق از سوى مسئولین مربوطه را داشتم نه مواجه شدن بـا تهدیـد و                :  وى خاطرنشان کرد  
نب مسئول دبیر خانه شوراى عالى امنیّت ملّى که سـنبل یـک جریـان فکـرى و داراى         تحدید از جا  

  .باشد عمق اجرایى در قوّه مجریّه مى
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   :9/2/1383 چهارشنبه -تماعى خبرگزارى فارس  از سرویس سیاسى اج* 
   را داریم»گلپور« انتظار حکم محکومیّت »ربیعى« وکیل مدافع 

 »گلپـور «امیدواریم که دادگاه با نگاه قانونى خود حکم محکومیّت          :  گفت »حمید چرمچیان «    
  ...را صادر کند تا ایشان از عمل خود متنبّه شوند

 نبودیم و تنها قـصد      »گلپور«من و موکّلم هیچ گاه به دنبال کیفر یا مجازات           :     وى اظهار داشت  
 روشى که در پیش گرفته است روش        آگاهى و متنبّه شدن ایشان را داشتیم تا وى را متوجّه کنیم که            

  .مناسبى نیست
 همـواره اصـرار بـر ایـن روش دارنـد بـه طـورى کـه در                   »گلپـور «گویا  :  گفت »چرمچیان«    

اند که از مصادیق بارز تـوهین اسـت و در            اند، ادّعاهایى مطرح کرده    اى که اخیرا انجام داده     مصاحبه
  ]!؟[ .اند آن مصاحبه موکّل مرا مورد تهدید قرار داده

ایـم و هـیچ گـاه بـه          ما در نهایت احترام از حق دادخواهى خود استفاده کرده         :     وى اظهار داشت  
خواستند در تاریخ ثبت شود کـه        دنبال انگیزه شخصى نبودیم و موکّلم تنها با طرح این شکایت مى           

بـه دنبـال    .  ماشـاءاهللا  [ .در وزارت اطّالعات مأمورى مثل ایشان بوده و خشونتى در کار نبوده است            
  ] !جلوگیرى از تحریف تاریخ هم هست

:  در خصوص دالیل معنونه خود در طـرح ایـن شـکایت اظهـار داشـت                »ربیعى«    وکیل مدافع   
 در کتابش برخالف حقیقت و به قصد تشویش اذهـان عمـومى و اضـرار مـوکّلم ضـمن                  »گلپور«

 دستگیر شده در وزارت اطّالعات،      نسبت دادن اعمال خشونت از سوى موکّلم علیه متّهمین یا افراد          
کـرده کـه ادّعـاى کـذبى اسـت و ایـن عمـل            اعمال خشونت مـى    ]؟![ ادّعا کرده است که موکّل ما     

کند لـذا بـه اسـتناد         مصداق نشر اکاذیب دارد و به حیثیّت و آبروى موکّلم لطمه وارد مى             »گلپور«
  ...قانون مجازات اسالمى از وى شکایت شد698مادّه  

  نویسنده در کتاب خود مدّعى شدند موکّلم را از وزارت اطّالعات : فزود    وى ا
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قانون مجازات قابـل تعقیـب      698اند که این نیز مصداق نشر اکاذیب دارد و طبق مادّه               اخراج کرده 
  .است
 در بخش دیگرى از کتاب خود مدّعى شدند که موکّل من اعمال             »گلپور«:  گفت »چرمچیان«    

همچنین وى به نقل از وزیـر اسـبق اطّالعـات           .  که این امر نادرستى است     ]!؟[ اند  شده گناه مرتکب 
قانون 608 که از مصادیق مادّه        ]!؟[ اظهار داشته است که موکّل من فرد دروغگو و کلک زنى است           

انـد کـه مـسئولیّت       هاى موکّلم عنوان کرده    مجازات و توهین است و مسائلى هم در مورد مسئولیّت         
اند که این نیز امـر    به دست آورده»خاتمى«یشان سهمى است که از به قدرت رسیدن آقاى     فعلى ا 

  .قابل شکایت است698 و به استناد مادّه  ]![ دروغى بود
 در الیحه دفاعیّه    »گلپور«:  در الیحه دفاعیّه خود گفت     »گلپور«    وى با اشاره به ادّعاى عجیب       

اى پیش از وقوع آنها اطّالع داشـته اسـت           وع قتلهاى زنجیره   از وق  »ربیعى«اند که    خود اظهار کرده  
حیف که وکیل بنده خدا دیـر       [. که این امور اگر به عین افتراء تلّقى نشود مطمئنّا نشر اکاذیب است            

خواست زود برود و صد حیف که نه موکّلش که رئیس موکّلش هم در این مـورد جـرأت                    آمده مى 
واالّ هـر لحظـه بـا اعـالم وجـود ایـن       ! فکار عمومى را ندارندراستگویى و توضیح روشن دادن به ا  

  ] .ها و افکار عمومى حاضر به دیالوگ و مناظره بوده و هستم آمادگى به شرط حضور رسانه
 در این کتاب خود از ادبیّات سخیف در مورد          »گلپور«:  در ادامه خاطرنشان کرد    »چرمچیان«    

انـد کـه بـه        خطـاب قـرار داده     ]؟![ نوان یک دیکتاتور و توتالیتر    اند و او را به ع      موکّلم استفاده کرده  
  .عنوان توهین و تهمت تقاضاى پیگیرى قضائى و تحت تعقیب قرار دادن وى را داریم

 به هیچ کدام از مواردى که مـا از آنهـا            »گلپور«با توجّه به اینکه     :  گفت »ربیعى«    وکیل مدافع   
سخ و دفاع مناسـبى ارائـه نـداده اسـت و در طـول جلـسه              شکایت کردیم و وى ادّعا کرده است پا       

  دادگاه همواره به حاشیه پرداختند، لذا انتظار داریم به عنوان نشر 
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  .اکاذیب و توهین و هتک حرمت موکّلم در دادگاه محکوم شوند
ن تنبّـه بـه      بـا ایـ    »گلپور«ما امیدواریم که دادگاه به حکم قانون وى را متنبّه کند و             :     وى افزود 

ولـى گویـا بعـد از       . اشتباهات خود پى ببرد و با  محکومیّت خود رویّه سابق خود را کنار بگـذارد               
  ]؟![ .جلسه دادگاه، وى همچنان رویّه سابق خود را ادامه خواهند داد

   
   :12/2/1383 شنبه - از نشریّه کتاب هفته * 

   شکایت از نویسنده کتاب شنود اشباح
شـنود  « نویـسنده کتـاب   »رضـا گلپـور  « از »على ربیعـى  «رسیدگى به شکایت        اوّلین جلسه   

  . برگزار شد»اشباح
 درباره دالیل طـرح شـکایت       » على ربیعى  « وکیل مدافع    »حمید چرمچیان «:     به گزارش ایسنا  

نخستین انگیزه اصلى من و موکّلم از طرح شکایت، اعتـراض بـه تحریـف               : از سوى موکّلش گفت   
ر کتاب شنود اشباح است و انگیزه بعدى هم مرزبندى میان قلم به دستان متعهّـد و                 تاریخ انقالب د  

  .از بین برندگان آبروى افراد است
افـراد  :     وى با تأکید بر اینکه من و موکّلم به دنبال تنبیه و آگاهى مؤلّف بودیم تا کیفر وى، افزود                  

فطرى آنهـا بـوده و حرمـت وشـرافت          اند آزادى معنوى افراد جزو حقوق اساسى و          جامعه پذیرفته 
قیـد و    صاحبان آزادى بیـان، در اسـتفاده از آن بـى          . خانوادگى و شغلى افراد مصون از تعرّض است       

و  22نامحدود نبوده و باید مرزهاى عرف و اخالق و قـانون را رعایـت کـرده و براسـاس اصـول                        
  . و توهین ممنوع استقانون اساسى، سوءاستفاده از آزادى بیان و نشر به صورت افترا40

   
   :23/2/1383 چهارشنبه - روزنامه فرهنگ آشتى  از* 

   صادر شد»محمّد سالمتى« رأى 
  .شود     امروز محاکمه روزنامه توسعه برگزار نمى
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به گزارش ایسنا، در حالى که پیشتر قـرار شـده بـود مـدیر مـسئول توسـعه، امـروز در شـعبه                  
هران محاکمه شود، این جلسه دادگاه به دلیل تغییرات اخیر در ترکیب هیأت             دادگاه عمومى ت  1083

  .منصفه و بالتکلیفى آن به تأخیر افتاد
محمّـد  «رأى  1083 رئـیس شـعبه        »اسـالمى «    خبرنگار ایسنا همچنین اطّالع یافت که قاضى        

مان مجاهـدین    درباره شکایات سپاه پاسداران انقالب اسـالمى و مـدّعى العمـوم از سـاز               »سالمتى
 »على ربیعى« نویسنده شنود اشباح درباره شکایت »رضا گلپور«انقالب اسالمى و همچنین رأى 

  .از وى را صادر کرده است و این آرا به زودى به آنها ابالغ خواهد شد
   
   :23/2/1383 چهارشنبه - از روزنامه شرق * 

   و نویسنده شنود اشباح»محمّد سالمتى« صدور رأى 
 دربـاره شـکایت سـپاه پاسـداران انقـالب           »محمد سـالمتى  «رأى   ،   1083 رئیس شعبه : نا    ایس

 »رضـا گلپـور   «اسالمى و مدّعى العموم از سازمان مجاهـدین انقـالب اسـالمى و همچنـین رأى                 
 از وى را صادر کرده است و این آراء به           »على ربیعى «نویسنده کتاب شنود اشباح درباره شکایت       

  . خواهد شدزودى به آنها ابالغ
هاى مطبوعات با نقل قول از روزنامه فرهنـگ          این خبر توسّط روزنامه خراسان نیز در ستون تازه        [  

  ]  .منتشر گردید 24/2/1383آشتى در روز پنج شنبه  
   
   »محمّد اسالمى « از دادنامه رسمى صادر شده توسّط قاضى * 

 از  ]»سیّد محمّـد خـاتمى    «اور امنیّتى    مش »عباد «به   معروف[  »على ربیعى  «شکایت  در پرونده 
  :محقّق

   آرم                                                             
  دادگسترى جمهورى اسالمى ایران                                             
    دادنامه                                                          
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  فَال تَتَّبِعُوا الْهَوى اَنْ تَعدِلُوا
  بسمه تعالى

   11/3/83 - 36: شماره دادنامه  82/1083/497:  شماره پرونده  7/2/83:   تاریخ رسیدگى
  دادگاه عمومى تهران1083شعبه  :  مرجع رسیدگى کننده

 خ  -هانى   بلـوار اشـرفى اصـف      -، تهران   »حمید چرمچیان « با وکالت آقاى     »على ربیعى «:  شاکى
  614 پ - کوچه شقایق -پارک 
  ...»رضا گلپور چمرکوهى «:  متّهم
   نشر اکاذیب- افتراء - اهانت -توهین :  اتّهام

پس از ارجاع پرونده و ثبت آن به کالسه فوق و جریان تـشریفات قـانونى، دادگـاه بـا                     :  گردشکار
از ذات مقـدّس احـدیّت وذوات       عنایت به محتویّات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و با اسـتعانت             

  :نماید  بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى)علیهم السالم(مقدّسه ائمه اطهار 
  »رأى دادگاه«

 وکیل دادگسترى   »حمید چرمچیان « با وکالت آقاى     »على ربیعى «    در خصوص شکایت آقاى     
 دایر بـر ایـراد      ساله اهل و ساکن تهران    26  »سلمان« فرزند   »رضا گلپور چمرکوهى  «علیه آقاى   

توهین و اهانت و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومى بدین شرح که شـاکى اعـالم نمـوده                    
 بـرخالف واقـع اینجانـب را بـه خـشونت           »شنود اشـباح  «است متّهم در کتاب خود تحت عنوان        

ه وى در بخش دیگرى از کتاب خود، ب       . ورزى نسبت به متّهمان وزارت اطّالعات متّهم نموده است        
هاى وزارت اطّالعـات را      قصد تخریب وجهه و شخصیّت اینجانب، ادّعاى کذب استفاده از آموخته          

 را مطـرح    ]!؟[ در زمینه عملیّات روانى درجهت اغراض سیاسى یا بـه تعبیـر نویـسنده اصـالحات               
. ساخته است و درجاى دیگر ادّعاى کذب اخراج اینجانب از وزارت اطّالعات را طرح نموده است               

  اى از  ر بخش دیگرى از کتاب خود با فاش ساختن پارهوى د
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هاى محرمانه دبیرخانه شوراى عالى امنیّت ملّى، بـه قـصد القـاء شـبهه علیـه                  کارکردها و مسئولیّت  
اینجانب، با لحنى که در درون خود نوعى القاء سوء استفاده را دارد بطور مبهم موضـوع مـسئولیّت                   

سـؤال اینجاسـت کـه چـرا چنـین          [ ا مبادالت خالف بـا کـشور عـراق          بنده را در کمیته برخورد ب     
 را تحت عنوان کمیته تجارت به بیان کشیده و چنین القاء نمـوده اسـت                ]!مسئولیّتى محرمانه است؟  

عراق مشغول بوده و بـا عبـارات بعـدى    ] حزب بعث[که اینجانب در کمیته مورد نظر، به تجارت با 
 بـه  »خـاتمى «ر این مسئولیّت به عنوان سهمى از قدرت دولت سعى داشته چنین وانمود کند که د     

بردارى از امکانات دولتى مشغول هستم، در حالیکه وظیفـه ایـن کمیتـه برخـورد بـا تخلّفـات                     بهره
  . است»خاتمى«احتمالى است و مسئولیّت آن نیز مربوط به قبل از دولت 

هین و اهانت اظهار تعجّب و شـگفتى            متّهم در پاسخ اظهار نموده است که در خصوص اتّهام تو          
دارم و تقاضا دارم که شاکى محترم یک مورد لفظ اهانت آمیز نسبت به ایشان در کـلّ کتـاب ارایـه                      

در . و شکایت شاکى به صورت کلّى و براساس استنباط شخصى از کتاب طرح شـده اسـت                . نماید
س شـوراى اسـالمى و     خصوص موارد دیگر، منابع کتاب شامل صورتجلسه مـذاکرات علنـى مجلـ            

. باشد و شیوه نگارش در نقل قول، عینا آوردن مطالب است           اخبار و مسایل مندرج در مطبوعات مى      
ام  هاى مناسب ذیل آنـان آورده      در مورد نشریّات غربى و یا غیرایرانى مورد استفاده در کتاب؛ نوشته           

هـاى   ر افکـار عمـومى و رفـع شـبهه         ام که به دلیل تنوی     اند خواسته  و از عزیزانى که مورد اشاره بوده      
دشمن به بیان حقایق وقایع و توضیحات تکمیلى بپردازند که بـه عنـوان محقّقـى جـوان در طـرح                     

  . صحیح وقایع یارى شوم
    دادگاه با توجّه به اظهارات طرفین و محتویّات پرونده و با عنایت به اینکه جهت تحقّـق جـرایم    

باشـد و در      صریح و یا انتساب اعمال مجرمانه الزم و ضرورى مـى           اهانت و افتراء، استفاده از الفاظ     
مانحن فیه همانطورى که مورد ایراد متّهم نیز قرار گرفته است شاکى دلیلى ارائه ننموده اسـت، کـه                   

  متّهم با الفاظ مورد نظر قانون، ایشان را مورد 
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توانـد   ت که قابل تأویل است و مـى       اهانت قرار داده باشد و صرف به کار بردن الفاظى مانند خشون           
هـاى قـانونى در خـصوص متّهمـین و          در یک معنى خشونت قانونى حاصله از اعمـال محـدودیّت          

تواند انتساب امرى قلمداد شـود کـه مطـابق قـانون، آن امـر جـرم                  مجرمین را نیز شامل گردد، نمى     
اسـتناد جـسته اسـت از       شود و از طرف دیگر روایاتى که متّهم در نگارش کتاب بدان              محسوب مى 

قول مسئولین ارشد وزارت اطّالعات مخصوصا وزیر وقت بوده است که با انتشار محتویات کتاب،               
صرف (موارد نقل شده مورد تکذیب و یا تردید آنها قرار نگرفته است و درمواردى نیز خود شاکى                  

طّالعـات و یـا خـدمت در    اتّفاقات بیان شده از قبیـل رفـتن از وزارت ا          ) نظر از عبارات بکار رفته      
  .شوراى عالى امنیّت ملّى و یا بخش خاصّى از آن را تأیید کرده است

    لذا با در نظر گرفتن جمیع جهات مذکور از جمله تأکید متّهم در فقـدان سـوءنیّت در تنظـیم و                     
ـ                   ق نگارش کتاب و به لحاظ عدم کفایت ادلّه جهت انتساب بزه و عدم اقناع وجدانى در احراز تحقّ

قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران حکم برائت متّهم را          37ارکان سه گانه جرم، مستندا به اصل        
رأى صادره حـضورى و ظـرف مـدّت بیـست روز از تـاریخ ابـالغ قابـل                   . نماید صادر و اعالم مى   

  .باشد اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران مى
دادگاه عمومى تهـران    1083رئیس شعبه                                                                         

-   
            7/2/83  - »محمّد اسالمى «                                                                          

   
   :26/2/1383 - »سیّد محمّد خاتمى«از شکایتنامه محقّق علیه معاون حقوقى و پارلمانى  * 

   ریاست محترم دادسراى ویژه روحانیّت
   با سالم و عرض خسته نباشید

 که گویا ملبّس بـه لبـاس روحانیّـت و معـاون رئـیس           »محمّد على ابطحى  «    اخیرا فردى به نام     
   در )به آدرس وب نوشت(باشد در سایت شخصى اینترنتى خود  جمهور مى
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مطالـب صددرصـد     15/2/83 مورخـه    »دعواى اسـم  زندانیان سیاسى در چرخه     «مطلبى با عنوان    
ام نسبت داده و آرزوى محبوس نمـودن بنـده جهـت             کذبى را به محتویات کتاب قانونا منتشر شده       

نامبرده در بخشى از مقاله وب نوشت خود در کذب صریحى انتشار کتاب             . محاکمه را نموده است   
 غیردولتى  -اشر کتاب بنده، نشر کلیدر      ن.  عنوان نموده است   »با کمک بعضى مراکز دولتى    «بنده را   

باشم تا افکـار عمـومى،        بوده و بنده در این زمینه خواستار ارائه مدارک ایشان به شکل مستند مى              -
  !حامیان بنده را آنهم در مراکز دولتى بشناسند

 دادسـتان سـابق و      »هـا  موسوى خـوئینى  «    نامبرده در کذب عجیب دیگرى آورده که بنده آقاى          
  .ام ب و درس خوانده مسکو معرّفى کرده.گ. را عامل کا»امام«ل دانشجویان پیرو خطّ مسئو

توانـست متوجّـه         اگر کتاب بنده را این ملبّس به عبا و عمّامه حتّى یک بـار خوانـده باشـد، مـى                   
بنده با اشـاره بـه منـابع    . ها و مĤخذ مورد اشاره در مبحث فوق گردد صراحت بنده در بیان ریفرنس 

گوئییـدو  «و براى نمونه (ناگون و نشریّات چند کشور که در مقاطع مختلف زمانى منتشر شدند           گو
 عـدم توضـیح و یـا پاسـخ          )...دالسـرا و   میالدى در نشریّه ایتالیـایى کـوریره      99 در سال      »اولیمپیو

 و یـا اطرافیـانش در ایـن موضـوع مـبهم و سـؤال برانگیـز را بـراى                     »هـا  خوئینى«مشخصّ آقاى   
ان مدافع انقالب، خالء اطّالعات و تحلیلى برشـمردم و آرزو کـردم کـه هـر طـور او یـا                    پژوهشگر

  .دانند به این شبهات رسما منتشر شده، پاسخ بفرمایند اطرافیانش صالح مى
در همان کتاب دهها یار انقالب را قاتـل   «:  قلمى فرموده»ابطحى«     در قسمتى دیگر حضرت 

مگر آن که حضرت او     . باشد حض و مصادق افتراء به  اینجانب مى        ام که این کذب م     »قلمداد کرده 
 خونخـوار و    »کالهـى « جنایتکـار،    »عبّاس زریبـاف  « قاتل،   »جواد قدیرى « قاتل،   »کشمیرى«
 کودتاچى و امثال ذلک را یار انقالب بشمرد که آنگاه همانطور که بنده در تعهّـدش بـه                 »قربانیفر«

  الزامات شأن و لباس روحانیّت 
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کنم او هم تولّى و تبرّایش در نسبت تعریف دوستان و دشمنان انقالب دچار تردیـد                 تردید وارد مى  
  .خواهد شد

 هر چند از شـانس امثـال بنـده در ایـران و نـه      -    از آنجائیکه نامبرده خود را در لباس روحانیّت   
ـ          مى -...! احیانا در مسافرت خود به آمریکا و       ک فقـره مکتـوب منتـشره در        نمایانـد، امّـا تنهـا در ی

اینترنت، در مورد اینجانب، حداقل سه مـورد کـذب محـض و افتـراء را بـا آرزوى زنـدانى شـدن                       
محمّـد علـى    «اجازه بدهید در ایـن سـایت مـن           «: نویسد کند و در کنارش مى     اینجانب منتشر مى  

لم مارمولـک افتـاده و      اینجانب به یاد فی   . ام توجّه به مسئولیّتهاى رسمى و حقوقى       باشم، بى  »ابطحى
کنم نامبرده حدّاقل در حدّ کاراکتر آن فیلم شأن این لباس مقدّس را در قول و عمل حفـظ                    آرزو مى 

  .نمود مى
    بدینوسیله شکایت خود را از نامبرده ملبّس به لباس روحانیّت از بابـت اشـاعه اکاذیـب و ایـراد      

  .باشد الذکّر پیوست مىپرینت مقاله فوق . دارم افترا به اینجانب اعالم مى
  )عج(به امید تعجیل در ظهور حضرت بقیّۀاهللا االعظم                                                       
        )ع(فدایى روحانیّت راستین مکتب جعفرى                                                                  
   26/2/83 - »رضا گلپور « -ه شنود اشباح نویسند                                                       

   
      :30/2/1383 چهارشنبه - )ع(الحسین نامه یالثارات از هفته * 

   به دادگاه ویژه روحانیت»ابطحى « شکایت از 
هـور  ، معـاون پارلمـانى رئـیس جم       »محمّـد علـى ابطحـى     « از   »شنود اشباح «    نویسنده کتاب   

  .شکایت کرد
 را به اتّهام اشاعه اکاذیـب و ایـراد   »ابطحى«  روز دوشنبه شکایت نامه خود از »رضا گلپور«    

  .افتراء، تنظیم و به دادگاه ویژه روحانیّت تقدیم کرد
   در سایت »ابطحى« :     این نویسنده در شکایت نامه خود تصریح کرده است
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 ) 15/2/83مـورّخ   (  »زندانیان سیاسى در چرخه دعواى اسـم       «ن  اینترنتى خود در مطلبى با عنوا     
  . و من نسبت داده است»شنود اشباح«موارد کذبى را به مطالب مندرج در کتاب 

   
   :19/3/1383 سه شنبه - از روزنامه قدس * 

   تبرئه شد»شنود اشباح « نویسنده 
اتّهامات مطروحه در پرونده شکایت     نویسنده کتاب شنود اشباح اعالم کرد که از          »رضا گلپور «    
  . تبرئه شده است»على ربیعى«

دادگـاه عمـومى    1083 درباره رأى صادره شـعبه         )ایسنا(    نویسنده شنود اشباح در گفت وگو با        
 از خود با بیان این که اتّهامات »على ربیعى« در زمینه شکایت »اسالمى«تهران به ریاست قاضى    

دادگاه با توجّه به اظهـارات طـرفین و         «:  نشر اکاذیب بوده است، گفت     من توهین و اهانت، افترا و     
محتویات پرونده وبا عنایت به این که جهت تحقّق جرایم اهانت و افترا، استفاده از الفاظ صـریح و          
یا انتساب اعمال مجرمانه الزم و ضرورى است در این پرونده همان طور که مورد اشاره مـتّهم نیـز       

ى دلیلى ارائه  ننموده که متّهم با الفاظ مورد نظر قانون، وى را مـورد اهانـت قـرار                    قرار گرفته، شاک  
  .داده باشد

    لذا با در نظر گرفتن جهات مذکور از جمله تأکید متّهم در فقدان سوءنیت در تنظـیم و نگـارش                    
 ارکان سه کتاب و به لحاظ عدم کفایت ادّله جهت انتساب بزه و عدم اقناع وجدانى در احراز تحقّق         

  » .نماید قانون اساسى حکم برائت متّهم صادر و اعالم مى 37ستندا به اصل گانه جرم، م
  

 بر تجدید نظرخواهى نسبت به حکـم صـادره تأکیـد            »على ربیعى «    از سوى دیگر وکیل مدافع      
  .کرد
   در گفت و گو با ایسنا با بیان این که هنوز متن رأى به صورت »حمید چرمچیان«    
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مسلّما پس از ابـالغ ایـن رأى بـه مراجـع بـاالتر، تقاضـاى                : رسمى به وى ابالغ نشده است، گفت      
  .تجدیدنظر و اصالح رأى را ارائه خواهیم کرد

   
   :19/3/1383 سه شنبه - از روزنامه توسعه * 

   نتیجه نداد»على ربیعى« شکایت 
   تبرئه شد»شنود اشباح« نویسنده 

 اعـالم کـرد از اتّهامـات مطروحـه در پرونـده             »شـنود اشـباح   «ه کتاب    نویسند »رضا گلپور «    
  . تبرئه شده است»على ربیعى«شکایت 

دادگاه عمـومى   1083 در گفت وگو با ایسنا درباره رأى صادره شعبه             »شنود اشباح «    نویسنده  
تّهامات  از خود با بیان این که ا»على ربیعى« در زمینه شکایت »اسالمى«تهران به ریاست قاضى    

دادگاه با توجّه به اظهارات دو طرف «: شامل توهین و اهانت، افترا و نشر اکاذیب بوده است، گفت
  » .و محتویّات پرونده حکم برائت صادر کرد

 بر تجدید نظرخواهى نسبت بـه       »على ربیعى « وکیل مدافع    »حمید چرمچیان «    از سوى دیگر    
  .حکم صادره تأکید کرد

هنوز متن رأى، به صورت رسمى ابالغ نشده است و مسلما پـس از              :  گفت »حمید چرمچیان «    
  .ابالغ این رأى تقاضاى تجدیدنظر و اصالح رأى را عرضه خواهم کرد

   
   :19/3/1383 سه شنبه - از روزنامه خراسان * 

   تبرئه شد»شنود اشباح« نویسنده 
هامـات مطروحـه در پرونـده        اعـالم کـرد از اتّ      »شـنود اشـباح   « نویسنده کتاب    »رضا گلپور «    

  . تبرئه شده است»على ربیعى«شکایت 
  1083 در گفت وگو با ایسنا درباره رأى صادره شعبه  »شنود اشباح«    نویسنده 
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:  از خود افـزود   »على ربیعى « در زمینه شکایت     »اسالمى«دادگاه عمومى تهران به ریاست قاضى       
با در نظر   «: دادگاه رأى داد  :  اکاذیب بوده است، وى افزود     اتّهامات من توهین و اهانت، افترا و نشر       

گرفتن جمیع جهات از جمله تأکید متّهم در فقدان سوءنیّت در تنظیم و نگارش کتاب و بـه لحـاظ                    
عدم کفایت ادّله جهت انتساب بزه و عدم اقناع وجدانى در احـراز تحقّـق ارکـان سـه گانـه جـرم،                       

  » .نماید م برائت متّهم صادر و اعالم مىقانون اساسى حک 37مستندا به اصل  
   
   :20/3/1383 چهارشنبه -ز روزنامه سیاست روز  ا* 

   از شکایت مشاور رئیس جمهور»شنود اشباح« تبرئه 
 از شکایت چندى پیش خـود از        »شنود اشباح « نویسنده کتاب    »رضا گلپور « -    گروه سیاسى   

  .معاون حقوقى و پارلمانى رئیس جمهور خبر داد
چندى پیش معاون حقوقى و پارلمانى رئـیس جمهـور در مطلبـى تحـت               :  مدّعى شد  »گلپور«    

 مورد کذب محض و دو مورد افترا بـه    ]سه[  در وبالگ شخصى خود یک       »زندان سیاسى «عنوان  
 شـکایت   »ابطحـى «من و کتاب شنود اشباح وارد کرده بود که من به دنبـال انتـشار آن، از آقـاى                    

 شکایت من از معاون حقوقى و پارلمانى رئیس جمهور با توجّه بـه ملـبّس بـودن                  :وى افزود . کردم
 اعالم کـرد کـه      »گلپور«. دادسراى ویژه روحانیّت ارجاع شد    5ایشان به لباس روحانیّت به شعبه         

دادسراى ویژه روحانیّت حاضر شده     5 در شعبه      »ابطحى«براى ارائه توضیحاتى درباره شکایت از     
  .است

 ارتباط یک مقام مسئول در دادسراى ویژه روحانیّت با تأیید تشکیل این پرونده در این                    در همین 
شکایتى که علیه معاون حقوقى و پارلمانى رئیس جمهور بـه دادسـراى ویـژه               : دادسرا اظهار داشت  

رضـا  «گفتنـى اسـت     . روحانیّت واصل شده در مرحله رسیدگى و طىّ تحقیقـات مقـدّماتى اسـت             
کتاب شنود اشباح روز گذشته اعالم کرده بود که از اتّهامات مطروحه در پرونـده                نویسنده   »گلپور

  ، مشاور »على ربیعى«شکایت 
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  .رئیس جمهور تبرئه شده است
   
   :20/3/1383 چهارشنبه - از روزنامه فجر * 

   شکایت نویسنده شنود اشباح از معاون رئیس جمهور
 از شکایت چندى پیش خود از معاون حقوقى و          »شباحشنود ا « نویسنده کتاب    »رضا گلپور «    

  .پارلمانى رئیس جمهور خبر داد
چندى پیش معاون حقوقى و پارلمانى رئـیس جمهـور در مطلبـى تحـت               :  مدّعى شد  »گلپور«    

 مورد کذب محض و دو مورد افترا بـه    ]سه[  در وبالگ شخصى خود یک       »زندان سیاسى «عنوان  
  .  شکایت کردم»ابطحى«آن، از آقاى دنبال انتشار کرده بود که من به من و کتاب شنود اشباح وارد

شکایت من از معاون حقوقى و پارلمانى رئیس جمهور با توجّه به ملبّس بودن ایشان          :     وى افزود 
 اعالم کـرد کـه بـراى        »گلپور«. دادسراى ویژه روحانیّت ارجاع شد     5به لباس روحانیّت به شعبه      

دادسـراى ویـژه روحانیّـت حاضـر شـده          5 در شعبه      »ابطحى«اره شکایت از  ارائه توضیحاتى درب  
  .است

    در همین ارتباط یک مقام مسئول در دادسراى ویژه روحانیّت با تأیید تشکیل این پرونده در این                 
شکایتى که علیه معاون حقوقى و پارلمانى رئیس جمهور بـه دادسـراى ویـژه               : دادسرا اظهار داشت  
  . ده در مرحله رسیدگى و طىّ تحقیقات مقدّماتى استروحانیّت واصل ش

 نویسنده کتاب شـنود اشـباح روز گذشـته اعـالم کـرده بـود کـه از        »رضا گلپور «    گفتنى است   
  .، مشاور رئیس جمهور تبرئه شده است»على ربیعى«اتّهامات مطروحه در پرونده شکایت 

 »گلپـور « حکم برائت »اسالمى«اضى دادگاه عمومى تهران به ریاست ق   1083    در رأى شعبه      
  به لحاظ عدم کفایت ادلّه جهت انتساب بزه و عدم اقناع وجدانى در 
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  .قانون اساسى صادر شده است37احراز تحقّق ارکان سه گانه جرم، مستندا به اصل  

   
   :20/3/1383 چهارشنبه -امه وقایع اتّفاقیّه  از روزن* 

   ویژه روحانیّت در دادگاه»ابطحى« پرونده 
 از شکایت چندى پـیش خـود از معـاون           »شنود اشباح «، نویسنده کتاب    »رضا گلپور «:     ایسنا

شـکایت مـن از معـاون حقـوقى و      :  افـزود  »گلپـور «: حقوقى وپارلمانى رئیس جمهورى خبر داد     
ویـژه  دادسـرا  5پارلمانى رئیس جمهور با توجه به ملبّس بودن ایشان به لباس روحانیّت بـه شـعبه       

 در »ابطحى« اعالم کرد که براى ارائه توضیحاتى درباره شکایت از»گلپور«. روحانیّت ارجاع شد  
در همین ارتباط یک مقام مسئول در دادسـراى         . دادسراى ویژه روحانیّت حاضر شده است     5شعبه    

عـاون  شـکایتى کـه علیـه م   : ویژه روحانیّت با تأیید تشکیل این پرونده در این دادسرا اظهار داشـت     
حقوقى و پارلمانى رئیس جمهور به دادسراى ویژه روحانیّت واصل شده در مرحله رسیدگى و طىّ               

  . تحقیقات مقدّماتى است
  ]  .گردیدمه شرق مورخه همین روزنیزمنتشر توسّط روزنا»شکایت از ابطحى« این خبر با تیتر [   
   
   :20/3/1383 چهارشنبه - از روزنامه توسعه * 
  !»ابطحى« از »گلپور«کند   از قاضى شکایت مى»على ربیعى«

به دلیل تخلّفاتى که قاضى رسیدگى کننده به پرونده شکایتى          :  گفت »على ربیعى «    وکیل مدافع   
 انجـام داده اسـت، از وى در مرجـع انتظـامى قـضّات شـکایت                 »رضا گلپـور  « از   »على ربیعى «

  .خواهیم کرد
هـاى    را ازاتّهـام   »رضـا گلپـور   «ه عمومى تهـران،     دادگا1083 رئیس شعبه      »اسالمى«    قاضى  

  .توهین، اهانت، افترا و نشر اکاذیب تبرئه کرده بود
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رضـا  « نوشـته    »شـنود اشـباح   « مربوط به انتشار کتاب      »ربیعى« شکایت   »ایلنا«به گزارش       
هـایى را    بتهایى با وزیر سابق اطّالعـات، نـس         با انجام مصاحبه   »گلپور« است که طىّ آن      »گلپور

  . مطرح کرده است»ربیعى«درباره سوابق خدمتى 
:  با بیان اینکه هنوز حکم دادگاه به صورت رسـمى ابـالغ نـشده اسـت، گفـت                  »ربیعى«    وکیل  

  » .پس از دریافت حکم دادگاه طبق روال قانونى، تقاضاى تجدیدنظر خواهیم کرد«
 بـه دلیـل جلـوگیرى از        »گلپـور «ان از   ش  پیش از این اعالم کرده بود که شکایت        »چرمچیان«    

  . تحریف تاریخ است
، از شکایت خود از معاون حقوقى و پارلمانى رئیس جمهور خبر            »رضا گلپور «    در همین حال    

چندى پیش معاون حقـوقى و پارلمـانى رئـیس          «: وگو با ایسنا، مدّعى شد      در  گفت   »گلپور«. داد
 مـورد کـذب     ]سه[ در وبالگ شخصى خود یک       »زندان سیاسى «جمهور در مطلبى تحت عنوان      

محض و دو مورد افترا به من و کتاب شنود اشباح وارد کرده بود که من به دنبال انتشار آن، از آقاى 
  .  شکایت کردم»ابطحى«

شکایت من از معاون حقوقى و پارلمانى رئیس جمهور با توجّه به ملبّس بودن ایشان          :     وى افزود 
  .دادسراى ویژه روحانیّت ارجاع شد5ه شعبه  به لباس روحانیّت ب

    در همین ارتباط یک مقام مسئول در دادسراى ویژه روحانیّت با تأیید تشکیل این پرونده در این                 
 به دادسراى ویژه روحانیّت واصل شده در مرحله         »ابطحى«شکایتى که علیه    : دادسرا اظهار داشت  

  . رسیدگى و طىّ تحقیقات مقدّماتى است
   
   :20/3/1383 چهارشنبه - از روزنامه خراسان * 

  کنیم  شکایت مى»گلپور«از قاضى تبرئه کننده :  وکیل مدافع ربیعى 
به دلیل تخلّفاتى که قاضى رسـیدگى کننـده بـه پرونـده             :  مدّعى شد  »على ربیعى «    وکیل مدافع   

   انجام داده است، از وى در مرجع »رضا گلپور« از »على ربیعى«شکایتى 
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  .انتظامى قضات شکایت خواهیم کرد
دادگاه عمـومى تهـران،     1083، رئیس شعبه      »اسالمى« روز دوشنبه قاضى     »ایلنا«    به گزارش   

  .هاى توهین، اهانت، افترا و نشر اکاذیب تبرئه کرده بود  را از اتّهام»رضا گلپور«
 است کـه طـىّ      »ضا گلپور ر« نوشته   »شنود اشباح « مربوط به انتشار کتاب      »ربیعى«    شکایت  

هـایى را در خـصوص سـوابق         هایى با وزیر سابق اطّالعـات، نـسبت         با انجام مصاحبه   »گلپور«آن  
  . مطرح کرده است»ربیعى«خدماتى 
پـس  :  با بیان اینکه هنوز حکم دادگاه به صورت رسمى ابالغ نشده است، گفت             »ربیعى«    وکیل  

  .اضاى تجدیدنظر خواهیم کردازدریافت حکم دادگاه طبق روال قانونى، تق
 بـه دلیـل     »گلپـور « پیش از این اعالم کرده بـود کـه شکایتـشان از              »چرمچیان«    گفتنى است   

  .جلوگیرى از تحریف تاریخ است
هاى حمایت صداى عدالت، وقایع اتّفاقیّـه و ابـرار نیـز              مطلب فوق در این روز توسّط روزنامه       [   

  ] .منتشر گردید
   
   :24/3/1383 یکشنبه -یران  ا از روزنامه* 

   قرار مجرمیّت مدیر کل امور کتاب وزارت ارشاد صادر شد
 مدیر کـلّ امـور کتـاب وزارت ارشـاد در خـصوص شـکایت                »صیّادى«:     گروه فرهنگ و هنر   

  . از سوى بازپرسى دادسرا مجرم شناخته شد»شنود اشباح«نویسنده 
هـا بـه ریاسـت       ویژه جرایم کارکنان دولت و رسانه     بازپرسى دادسراى   6    به گزارش ایسنا، شعبه       

 از  »شنود اشـباح  «، نویسنده کتاب    »رضا گلپور « پس از رسیدگى به شکایت       »حسینیان«قاضى  
 مدیر کلّ امور کتاب وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى، مبنـى بـر جلـوگیرى از                    »مجید صیّادى «

  .را در آستانه ارجاع به دادگاه قرار دادتجدید چاپ کتاب خود، با صدور قرار مجرمیّت، این پرونده 
  هاى ابرار، صداى عدالت، فجر، شرق،   متن خبر فوق در همین توسّط روزنامه[   
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  ] .توسعه، حیات نو اقتصادى و وقایع اتّفاقیّه نیز منتشر شده است
   
   :24/3/1383 یکشنبه - از هفته نامه راوى * 

   شکایت مقام امنیّتى از یک قاضى
به دلیل تخلّفاتى که قاضى رسیدگى کننده بـه پرونـده           :  گفت »)عباد(على ربیعى   «   وکیل مدافع    

 انجام داده است، از وى در مرجـع انتظـامى قـضات شـکایت               »گلپور« از   »على ربیعى «شکایت  
هنوز حکم دادگاه رسما ابـالغ نـشده اسـت کـه         :  افزود »چرمچیان«به گزارش ایلنا،    . خواهیم کرد 

گفتنـى اسـت، قاضـى      . یافت آن طبق روال قـانونى، تقاضـاى تجدیـدنظر خـواهیم کـرد             پس از در  
، »على ربیعى «. هاى توهین، افترا و نشر اکاذیب، تبرئه کرد         را از اتّهام   »رضا گلپور «،  »اسالمى«

  .ریاست اجرایى دبیرخانه شوراى عالى امنیّت ملّى را برعهده دارد
   
   :13/4/1383 - » ابطحىمحمّد على« از سایت شخصى وب نوشت * 

  هاى خالى  کتاب با صفحه
 و نماینده ایـشان در سـفارت        »امام« دادستان کلّ انقالب در زمان       »موسوى خوئینى «    با آقاى   

. زدیـم  آمریکا پس از گروگانگیرى اعضا آن، در اوائل انقالب؛ نشسته بودیم و از هر درى حرف مى               
ب و در  .گ.ه در کتـابش نقـل قـول کـرده کـه شـما در ک               اى ک  به ایشان گفتم که یکبار به نویسنده      

اید اعتراضى ضـمنى کـردم، ایـشان اخیـرا علیـه مـن               اید و با آنها ارتباط داشته      مسکو درس خوانده  
انـد و آقـاى      شکایت کرده و تلویحا گفتـه کـه چـون چنـد مجلّـه خـارجى ایـن مطلـب را نوشـته                      

 و به جرم تشویش افکـار عمـومى         ]؟![  تکذیب نکرده، پس البد مطلب درست است       »ها خوئینى«
  .باید به دادگاه فراخوانده شوم

گفت که خوب من کتاب طرف را چگونه باید تکـذیب کـنم؟ در                با خنده مى   »موسوى«    آقاى  
  .روزنامه که نیامده، کتاب نوشته است
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ان بنـام شـیخ     گفت یـک آقـاى واعظـى بـود در تهـر            اى شد، مى   اى براى ذکر خاطره    این مقدّمه      
یکبـار بـراى    . نوشـت  کرد و کتاب مى     سخنرانى مى  »شریعتى«، خیلى علیه دکتر     »قاسم اسالمى «

 نوشت و بـراى آنکـه بگویـد حاضـر       »شریعتى«آنکه نشان دهد اهل منطق است، یک کتاب علیه          
کتاب را خالى گذاشته بود کـه   هاى  را هم بشنود نصف همه صفحه      »شریعتى«است جوابهاى دکتر    

اگر خواست جـواب دهـد و تیـراژ چنـد هـزاره کتـابش را بـا همـین نـصفه                      »شریعتى«دکتر ىآقا
  !هاى خالى منتشر کرده بود صفحه

 اعالم »ها خوئینى«    ولى حاال، نه، این کتاب که ذکر آن رفت نصفه آن را خالى نگذاشته تا آقاى                 
  ]؟![ .ب نبوده است.گ.کند که عضو ک

مـان هـم   »امام«داند، تازه فریاد مرگ بر آمریکا و حمایت از راه   مىرویم، خدا      واقعا به کجا مى   
گفت تنها موردى که دادگاه مدیر کلّ ارشـاد را            مى »مسجد جامعى «. گوش فلک را کر کرده است     

هـاى آن روز   به دلیل ندادن مجوّز انتشار محکوم کرده درمورد همین کتاب است که از قول روزنامه        
  .ب است.گ. عضو ک»ها ینىموسوى خوئ«جهانى آورده 

 منتقـد جـدى وضـع       »موسـوى خـوئینى   «شناسند بنویسم        راستى یادم رفت، براى آنها که نمى      
  ]!؟ [!آهان، از او جهت: ها پس دلیلش روشن شد؟ بقول بر و بچّه. موجود کشور است

   
   :1/5/1383 -یه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى  از شکایتنامه محقّق عل* 

  رم دادسراى کارکنان دولت ریاست محت
   با سالم و خسته نباشید
 پژوهشگر آزاد و نویـسنده کتـاب قانونـا انتـشار            »رضا گلپور چمرکوهى  «    بدینوسیله اینجانب   

 وزیـر فرهنـگ و ارشـاد        »احمـد مـسجد جـامعى     «یافته شنود اشباح؛ شکایت خود را از جنـاب          
  یدگى اسالمى، بدلیل اشاعه اکاذیب اعالم داشته، تقاضاى رس

  
  
  
  
  
  
  



 451

  .عادالنه دارم
 معاون حقوقى وپارلمانى رئیس جمهـور در نوشـته خـود تحـت              »محمّد على ابطحى  «    جناب  

تـاکنون روى سـایت اینترنتـى       1383تیرمـاه     13کـه از روز       ( »هاى خالى  کتاب با صفحه  «عنوان  
: سـت  کذب محضى را نقل قول کـرده ا        ) رسما منتشر شده است    »وب نوشت «اش به نام     شخصى

ارشـاد را بـه دلیـل       ] وزارت[گفت تنها موردى که دادگاه، مدیر کلّ          مى »مسجد جامعى «]آقاى [«
هـاى   روزنامه  است که ازقول]شنود اشباح[ ندادن مجوّز انتشار، محکوم کرده در مورد همین کتاب  

  » ...ب است.گ.کا عضو»ها موسوى خوئینى« جهانى آورده ]النه جاسوسىزمان تسخیر[ آن روز 
 کتاب شنود اشباح با مجوّز دائمى رسمى صادر شده توسّط اداره کتاب وزارت فرهنـگ و                 "    اوّال

 در جایگـاه مـسئول اصـلى        »مسجد جـامعى  «کافى بود جناب    . ارشاد اسالمى قانونا منتشر گردید    
عملکرد وزارتخانه فوق الذّکر، حدّاقل از طریق معاون خود، سوابق رسمى موجود مربوط به کتـاب             

در آنصورت مجبور نبود درمورد ایـن کتـاب،         . نمود نده را استعالم و یا الاقل بررسى و پیگیرى مى         ب
 برسـاند تـا نـامبرده نیـز آن کـذب            »ابطحـى «االشاره را به شرف عرض جناب        کذب محض فوق  

کفایتى وزیر محترم حتّى در بررسى سوابق رسمى موجود اداره کتاب            که حکایت از بى   (آور را    شرم
 خـود را    »ابطحـى «که گویا جناب    ( »ها محمّد خوئینى « در دفاع از     )خانه متبوع خود دارد؛   وزارت

  . از طریق سایت رسمى خود جار بزند)داند وکیل و وصىّ او مى
    ثانیا پس از آنکه رئیس محترم جمهور در کابینه دولت وبا توضیح خواستن از وزراى اطّالعـات                 

 مدیر کلّ   »مجید صیّادى «درا با کتاب اعالم داشت، جناب       و فرهنگ و ارشاد اسالمى مخالفت خو      
سابقه و باورنکردنى کارت مجوّز دائمى نـشر         کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد، در اقدامى عجیب، بى        

کتاب را به شکل غیرقانونى مصادره نمود که موجب شکایت اینجانب از نامبرده گردید که پـس از                  
 صـادر و منتظـر انجـام مراحـل          »صیّادى«رمیّت جناب   طى شدن مراحل قانونى شکایت، قرار مج      

  نهایى پرونده 
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باشم و باور اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد با توجّه به پیگیرى مافوق خود از یکسو و صـدور                    فوق مى 
حساب و کتاب بـه اشـاعه        قرار مجرمیّت براى مدیر کلّ تحت امر خود از سوى دیگر این چنین بى             

  .رایم دشوار استاکاذیب بپردازد کمى ب
کـه مربـوط بـه      (    ثالثا اگر جناب محترم وزیر، حتّى یک بار حدّاقل فصل چهارم کتـاب بنـده را                 

نمـود،    تورّق و مطالعه گـذرا مـى  )باشد  مى »ها محمّد خوئینى «بررسى تحقیقى سوابق مبهم جناب      
 به مقاالت منتشره در مستندات مورد اشاره در کتاب بنده مربوط. نمود کذب دوّم خود را اشاعه نمى

نشریّات گوناگون ادوار مختلف زمانى، در دو دهه گذشته است و نه مربوط به زمـان تـسخیر النـه                    
  . جاسوسى
هـا، مراجـع و مĤخـذ         روش نگارش نهایى کتاب بنده مبتنى بر اشاره دقیق بـه ریفـرنس             "    اصوال

د درمطالـب مطروحـه نـشریّات    تردیدهاى موجو. مختلف با ذکر دقیق تاریخ انتشار رسمى آنهاست   
یعنـى زمـان تـسخیر النـه        58 نه تنها مربوط بـه سـال           »ها محمّد خوئینى «پیرامون سوابق جناب    

  .باشد مى... و 63/64/65/66/67/78جاسوسى شیطان بزرگ نیست، بلکه مربوط به سالهاى  
یان و محبّـین آن     ؛ موفّقیّت همه شیع   )عج(    ضمن آرزوى تعجیل در ظهورحضرت بقیّۀاهللا االعظم        

  .حضرت را از درگاه احدیّتش خواستارم
   بنده کوچک خدا                                                                                                

 - »رضا گلپور چمرکوهى«                                                                          
1/5/83   

   
   :3/5/1383 - »محمّد على ابطحى«از شکایتنامه محقّق علیه  * 

   ریاست محترم دادسراى ویژه روحانیّت
بدینوسیله شکایت دوّم خود را از معاون رئیس جمهور و ملبّس به لباس روحانیّت جناب               .  با سالم 

ـ       ( »محمّدعلى ابطحى « رضـا گلپـور   «ب که در اردیبهشت مـاه جـارى شـکایتنامه نخـست اینجان
   پژوهشگر آزاد و نویسنده کتاب شنود »چمرکوهى
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 از نامبرده به اتّهام اشـاعه اکاذیـب و   - مرورى برکارنامه سازمان مجاهدین انقالب اسالمى   -اشباح  
ایراد افتراء به آن دادسرا تقدیم گردید و اکنون در شعبه پنجم مراحل رسیدگى قانونى خود را طـى                   

  .باشم شته و خواستار رسیدگى قانونى به آن مى اعالم دا)کند مى
کتـاب  «؛ مطلبى تحت عنوان     »وب نوشت «    نامبرده در سایت شخصى و رسمى خود با عنوان          

 نگاشته و منتشر نموده است که در این مطلب نیز ضـمن             13/4/83 به تاریخ    »هاى خالى  با صفحه 
 بـه اشـاعه     )خ امّـا غیرقابـل انکـار      با حقـایق تلـ    (از دست دادن خونسردى، ادب و برخورد منطقى         

  .اکاذیب، پخش مطالب خالف واقع، تحریف سخنان بنده و استهزاء اینجانب پرداخته است
:  آورده)اى ازآن پیوست این شکایتنامه است  که نسخه ( در مطلب فوق االشاره      »ابطحى«    جناب  

یم و از هـر درى حـرف   نشـسته بـود   ...  ]»هـا  محمّد خوئینى« [ »ها موسوى خوئینى«با آقاى «
ب و  .گ.اى که در کتابش نقل قول کرده که شما در ک           به ایشان گفتم که یکبار به نویسنده      . زدیم مى

ایشان اخیـرا علیـه     . ]!؟[اید اعتراضى ضمنى کردم      اید و با آنها ارتباط داشته      در مسکو درس خوانده   
انـد و آقـاى      لـب را نوشـته    من شکایت کرده و تلویحا گفته که چون چند مجلّـه خـارجى ایـن مط               

 تکذیب نکرده و پس البد مطلب درست است و به جرم تشویش افکار عمومى بایـد       »ها خوئینى«
  » .به دادگاه فرا خوانده شوم

منتشر کرده، خالف واقع، تحریف شـده و متّکـى  بـر             !  از قول بنده   »ابطحى«    مطلبى که جناب    
  . اوهام اوست

 وکیل و وصى الزم دارد و آیا جناب         »ها محمّد خوئینى «انند جناب    اینکه آیا فردى هم    "    اصوال
 از حیث حقوقى شأنیّت وکالت یا وصایت براى او را دارد محلّ سؤال است؛ امّـا اینکـه                   »ابطحى«

 بـا    »ها خوئینى« را حمل بر صحّت ارتباط جاسوسى جناب         »ها خوئینى«من عدم تکذیب جناب     
K.G.Bرئیس جمهور کرده و به این جرم از معاون   
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  .باشد ام کذب محض و مصداقى از ایراد افترا به اینجانب مى شکایت کرده
 ملبّس به لباس روحانیّت، اشـاعه  »ابطحى«    اتّفاقا یکى از موارد چندگانه شکایت بنده از جناب  

 محمّـد «از مطالـب بنـده در کتـاب شـنود اشـباح پیرامـون سـوابق مـبهم جنـاب                     ! اکاذیبى به نقل  
  .بوده است»ها خوئینى

... «:  پرداخته اسـت »ها خوئینى«اى از جناب      جناب معاون رئیس جمهور سپس به ذکر خاطره      
خیلـى علیـه دکتـر      . »شـیخ قاسـم اسـالمى     « بـود در تهـران بنـام         »واعظـى «گفت یک آقاى     مى
ت، یـک   یکبار براى آنکه نشان دهد اهل منطق اس       . نوشت کرد و کتاب مى     سخنرانى مى  »شریعتى«

 را هـم   »شـریعتى « نوشت وبراى آنکه بگوید حاضر است جوابهاى دکتـر           »شریعتى«کتاب علیه   
 اگـر خواسـت     »دکتر شریعتى «هاى کتاب را خالى گذاشته بود که آقاى          بشنود، نصف همه صفحه   

  » !هاى خالى منتشر کرده بود جواب دهد و تیراژه چند هزاره کتابش را با همین نصفه صفحه
سـازى عمـل    ربط و مع الفارق، به مشابه      ملبّس به لباس روحانیّت با قیاسى بى       »ابطحى«    جناب  

منطق مطرح شده در حکایت فوق با عملکـرد تحقیقـى، مـستند و از همـه مهمتـر                    دور ازخرد و بى   
قانونا انجام گرفته اینجانب در انتشار رسمى کتاب شنود اشباح پرداخته و با لحنى تـوهین آمیـز بـه            

این کتاب که ذکر آن رفت، نصفه آن را خالى نگذاشته تـا             . ولى حاال،نه  «: نشسته است که  استهزاء  
  » ...رویم واقعا به کجا مى. ب نبوده است.گ. اعالم کند که عضو کا»ها خوئینى«آقاى 

    اگرمباحث مطرح شده در کتاب بنده، آنقدرغیرمنطقى و بیخردانه بوده که با عملکرد مطروحه در 
اى که بـا ایـن        وزیر وزارتخانه  "سازى است؛ اوّال    قابل قیاس و مشابه    »ها خوئینى«اب  خاطرات جن 

 »ابطحـى «همه عرض و طول، رسما و قانونا به آن مجوّز نشر داده منسوب کسى است که جناب                  
  من چه کنم؟ . معاون حقوقى و پارلمانى اوست

  طق وعقل بوده و اظهر     ثانیا اگرمطالب مطروحه کتاب شنود اشباح آنقدر دور از من
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کـه جنـاب    (خندد، چرا رئـیس جمهـور خردگـراى مـا            من الشّمس، هر صاحب شعورى به آن مى       
 دسـتور پیگیـرى در برخـورد    » ) سالها مسئول دفتر و اکنون نیز معتمد و معاون اوست»ابطحى«

هنـگ و ارشـاد   آن هم در کابینـه دولـت و بـا وارد کـردن وزراى اطّالعـات و فر      (آورى آنرا    وجمع
 صادر نمود؟ بنده، اسـتدالل رئـیس را بپـذیرم یـا معـاون را؟ و اگـر یکـى از دو                       )اسالمى به بحث  

  !ماند؟  محلّى براى پذیرش آن دیگرى باقى مى"استدالل را بپذیریم، عقال
 با اشاره به شهرت فـامیلى وزیـر فرهنـگ و ارشـاد     »ابطحى«    در قسمتى دیگر از نوشته جناب    

گوش فلک را کر کـرده      ... »:  آمده است  ) بنده را به یاد اشاره ارباب به رعیّت انداخت         که(اسالمى  
تنها موردى که دادگاه،    : گفت  مى ] !منظور جناب آقاى وزیر محترم است     [ »مسجد جامعى «. است

مدیر کلّ ارشاد را به دلیل ندادن مجوّز انتشار محکوم کرده درمورد همین کتاب اسـت کـه از قـول                     
  » .ب است.گ. عضو ک»ها موسوى خوئینى«هاى آن روز جهانى آورده  روزنامه

    این مطلب نه تنها کذب محض و افترا شرم آور نشر بدون مجوّز کتاب به اینجانب، بلکـه افتـرا                    
توضیحا اینکه پس از پیگیـرى رئـیس قـوّه مجریّـه در کابینـه               .باشد   به سیستم قضایى کشور نیز مى     

صادر شده توسّط اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمى            ( دائمى   دولت، کارت مجوّز قانونى   
 »مجیـد صـیّادى   « در اقدامى عجیب و باور نکردنى توسّط جنـاب           )جهت نشر کتاب شنود اشباح    

مدیر کلّ کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، بدون هرگونه مجوّز قانونى قضایى مصادره گردید               
 از )که از نظر مالى نیز بهترین شرایط تقاضاى بازار را داشـت       (ب  و امکان چاپهاى قانونى بعدى کتا     

بین برده شد که با شکایت اینجانب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، پس از ماههـا رسـیدگى و                    
انجام استعالمات مختلف از دفتر رئیس جمهور، وزیر اطّالعات، وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى و                 

 درایـن  »صـیّادى « و گردشکارهاى قانونى، قرار مجرمیّت جنـاب  احضار طرفهاى درگیر در ماجرا 
  زمینه صادر و هم اکنون منتظر طى شدن مراحل 
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  .نهایى قضایى آن هستم
 بنده از شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمى کـه در نوشـته معـاون رئـیس        "    على االصول اوّال  

لى او دریغ شده اسـت، بـه دلیـل نـشر ایـن       قبل از شهرت فامی»آقا«جمهور حتّى از آوردن کلمه      
اکاذیب آن هم درمورد کتاب بنده که در سیستم ادارى تحت مسئولیّت او همه سوابق صدور مجوّز                 
قانونى نشر دائمى و اعطاى کارت دائمى مجوّز قانونى به ناشر موجـود و بـراى او قابـل دسترسـى          

ه در جـاى خـود رسـیدگى گـردد؛ امّـا از             ام کـ   بود، به دادسراى جرائم کارکنان دولت شکایت برده       
 ملبّس به لباس روحانیّت هم به دلیل نـشر ایـن اکاذیـب و ایـراد افتـرا بـه خـود             »ابطحى«جناب  

  .شکایت دارم
 نسبت به بنده وجوددارد اینکه      »ابطحى«    افتراء دیگرى که درجمالت پایانى وب نوشت جناب         

 منتقـد جـدّى     »هـا  موسوى خوئینى «اسند بنویسم   شن راستى یادم رفت، براى آنها که نمى      «: نوشته
 " اوّال» !آهان از اون جهـت : ها پس دلیلش روشن شد به قول بر و بچّه. وضع موجود کشور است

 »هـا  خوئینى«شود؛ اگر منتقد بودن جناب  آن قسمت مختصرى که در این مقاله، مربوط به بنده مى      
بق جریانـات و عملکردهـاى مـبهم و مـشکوک           اى براى نقـد سـوا      و امثاله به وضع موجود، انگیزه     

صاحبان قدرت اجرایى در وضع موجود حدّاقل در سطح رئیس جمهور سوگند            « تاریخى آنها باشد  
خورده قوّه مجریّه، چنان از این منتقد جدّى وضع موجود، حمایت کرده که در عمل جلوى چـاپ                  

  ! گرفته شده است)قدرت هستمکه البد مدافع وضع موجود و آرزمند بقاى شما در (کتاب بنده 
    ثانیا این چه منتقد جدّى وضع موجود کشور است که معاون پارلمانى و حقوقى رئیس جمهـور                 

... »هـا  موسـوى خـوئینى   «بـا آقـاى     «: زنـد؟  حرف مى ! نشیند و از هر درى     رسمى کشور با او مى    
 زدن کـه نـشان از    از هر درى نشسته با کسى حـرف » .زدیم نشسته بودیم و از هر درى حرف مى

  . تعارض و انتقاد جدّى ندارد
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 فراموش کرده است که معاون حقوقى و پارلمانى رئـیس جمهـور اسـت و                »ابطحى«گویا جناب   
  . رئیس جمهور، رئیس قوّه مجریّه وضع موجود

 »ابطحـى « منتقد جدّى وضع موجود کـشور اسـت چـرا جنـاب              »ها خوئینى«    ثالثا اگر جناب    
 »هـا  موسـوى خـوئینى   «شناسند بنویـسم     یادم رفت براى آنها که نمى     «:  به معرّفى اوست؟   مجبور

حـضرت  «دم خـروس را بایـد بـاور داشـت یـا قـسم               ! ؟»منتقد جدّى وضع موجود کشور است     
   را؟»عبّاس

  گى عادالنه  با تشکّر، احترام و آرزوى رسید                                                                 
  ساله     27   پژوهشگر و نویسنده                                                                          
     رضا گلپور چمرکوهى                                                                                       

                                                                                         3/5/83  
   

   :1/6/1383 یکشنبه - از روزنامه سیاست روز  *
   رسیدگى به شکایت نویسنده کتاب شنود اشباح به تعویق افتاد

بـه دلیـل عـدم حـضور نماینـده دادسـتان در       :  نویسنده کتاب شنود اشباح گفت    -    گروه سیاسى   
  . به تعویق افتاد»مجید صیّادى«دگاه، رسیدگى به شکایت اینجانب از جلسه دا

مجتمـع قـضایى   1009 در گفتگو با فارس با بیان این که صبح دیروز در شـعبه          »رضا گلپور «    
 مدیر کلّ سابق کتـاب      »مجید صیّادى «، دادگاه مربوط به شکایت اینجانب از        ) »ره(امام خمینى «

به دلیل عدم حضور نماینده دادسـتان مجتمـع قـضایى           :  شد، افزود  وزارت فرهنگ و ارشاد تشکیل    
  .ام شهریور ماه موکول شد کارکنان دولت، جلسه دادگاه بعدى به سى

نویـسنده کتـاب    .  به همراه وکیل خود حاضر بـود       »مجید صیّادى «در جلسه دادگاه    :     وى افزود 
  وان کرد و  را ممانعت از انتشار کتاب عن»صیّادى«شنود اشباح اتّهام 
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 مـدیر کـلّ     »صـیّادى «با وجود اینکه کتاب شنود اشباح مجوّز دائمى انتشار را دارا بود امـا               : گفت
وقت کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به شکل غیرقانونى در یک اقدام عجیب، مجوّز دائمـى                 

یم کارکنان دولـت   بازپرس شعبه ششم مجتمع قضایى جرا     »گلپور«: به گفته . کتاب را مصادره کرد   
در جریان رسیدگى به شکایت فوق پس از استعالم از وزارت اطّالعات، دفتر ریاست جمهـورى و                 

  . صادر کرد»صیّادى«وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى قرار مجرمیّت براى 
  ] .مضمون این خبر در همین روز توسّط روزنامه قدس نیز منتشر گردید[  
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